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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
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: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
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(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
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."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
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אייר, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ ענף עץ אבות כו'

מוה"ר מתתי' יחזקאל שי'

שלום וברכה!

ומצרף לזה העתק מכתב כ"ק  ומ"ש שם אודות קניית ס"ת,  נתקבל מכתבו מכ"ז למסב"י, 
מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בענין זה.

הנה בהעתק זה גופא ימצא המענה על שאלתו, ובלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר, הרצון והיכולת 
הכספי שתי מדות הנה במדות בני אדם. איני יודע אופן העזרה לזה שכותב אודותו במכתבו שזקוק 
להודיעני  ומטובו  הדבר,  לסדר  בל"נ  אשתדל  להנ"ל,  לעזור  יוכל  לזמן  מזמן  סקריפ  שלוח  ואם  לה, 

אודות זה.

בשאלתו בענין הדפסת ספר התניא, הנה מדפיסים אותו פה עתה, בתוספת לוח התיקון, מפתח 
ענינים וכו', ונמצא אני באמצע ההכנה להוצאה חדשה של התניא בצירוף מראה מקומות, פירוש קצר 

כו' אלא שאין הזמן מרשה לברך על המוגמר, ולכן מתארך הדבר.

כבקשתו אזכירהו בעת רצון כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 
זי"ע להמצטרך לו ולכל ב"ב שיחיו.

ספריו, לע"ע, לא נתקבלו.

בכבוד וברכה.
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‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰
ÈzÎl‰˙‰Â1לאלקים ּבתֹוככם לכם והייתי ¿ƒ¿««¿ƒְְְִִִֵֶֶָָֹ

ואֹול ּגֹו' לעם לי ּתהיּו ְְְִִֵֶַָָואּתם

קֹוממּיּות  ּגֹודל 2אתכם מהי להבין וצרי . ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

ׁשעל  ּבתֹוככם, והתהּלכּתי ּבענין ּכ ּכל ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָהּמעלה

נאמר  ּדוקא 3זה אז הּנה ּגֹו' ּתלכּו ּבחּקֹותי אם ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

ּכתיב  והרי ּבתֹוככם, הוי'4והתהּלכּתי אחרי ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָ

ּוכתיב  ּתלכּו, ּדרכיו 5אלקיכם ּבכל ללכת ְְְֱִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

רז"ל  ואמרּו בֹו, אּתה 6ּולדבקה אף חּנּון הּוא מה ְְְְַַַַַַָָָָ

ּכן, ואם כּו', רחּום אּתה אף רחּום הּוא מה ְִֵַַַַַַָחּנּון

הּקּב"ה, ׁשל ּבדרכיו ההליכה ענין ּתמיד ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָיׁשנֹו

ׁשּיהיה  ּבתֹוככם, והתהּלכּתי ּבענין החיּדּוׁש ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַּומהּו

מהּו להבין צרי ּגם ּתלכּו. ּבחּקֹותי ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֻּדוקא

ּבקֹומה  ׁשּפירּוׁשֹו קֹוממּיּות, אתכם ואֹול ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָענין

ּובּגמרא 7זקּופה  ּדעה 8, ּבזה, דעֹות ׁשּתי הּובאּו ְְְְֵֵֵֶַָָָָָ

ודעה  אּמה, מאה ׁשהיא היכל ּכמּדת ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָראׁשֹונה,

ּדהיינּו הראׁשֹון, ּדאדם קֹומֹות ּכׁשּתי ְְְְְִִִֵַָָָָׁשנּיה,

ּבזה  והּמעלה הענין להבין וצרי אּמה. .9מאתים ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָ

¯˙BÈ·e יתירה מעלה מצינּו ׁשהרי להבין, צרי ¿≈ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָ

ּבתֹוכ  והתהּלכּתי אּלּו, ּגֹו'ּביעּודים כם ְְְְְְִִִִֵֶַַ

הּיעּודים  ׁשאר לגּבי קֹוממּיּות, אתכם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָואֹול

אינם  הּיעּודים ׁשאר ׁשּכל זֹו, ּבפרׁשה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּנאמרּו

זמן, ּבכל להיֹות יכֹולים אּלא ּדוקא, לבֹוא לעתיד מסּוּיים, ּבזמן ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָּתלּויים

וכל  ּבעּתם, גׁשמיכם ונתּתי אזי גֹו', ּתלכּו ּבחּקֹותי ׁשּיהיה זמן ׁשּבכל ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻוהיינּו,

ּתענית  ּבמּסכת ׁשּמצינּו לּדבר, ּוראיה הּיעּודים. ּבן 10ׁשאר ׁשמעֹון ׁשּבימי , ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לבֹוא  לעתיד ׁשּיהיה ּכמֹו ּככליֹות חּטים היּו חּטים 11ׁשטח ּבענין אמנם, . ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
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(1" שליט"א: אדמו"ר כ"ק כתב חב"ד) חסידי אגודת (שבספריית זה מאמר גליון n`g"t"על y"wdy a שער בינה (אמרי "

פח). פרק יבֿיג.2)הק"ש כו, ג.3)פרשתנו ה.4)שם, יג, כב.5)ראה יא, הל'6)עקב רמב"ם וראה עה"פ. עקב ספרי

ב. קלג, שבת ב. טו, בשלח מכילתא ג"כ וראה ס"ג. סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע ח. מ"ע להרמב"ם סהמ"צ ה"ה. פ"א דעות

עה"פ.7) א.8)פרש"י ק, סנהדרין א. עה, רנח 9)ב"ב ע' תער"בֿתרע"ו (סה"מ תרע"ג נשא ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

א.10)ואילך). ב.11)כג, קיא, כתובות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לבני  אומר שהקדושֿברוךֿהוא בחוקותי, פרשת השבוע, בפרשת נאמר

והמצוות: התורה את ותקיימו תלכו' בחוקותי 'אם ישראל,

ÈzÎl‰˙‰Â1ÈÏ eÈ‰z Ìz‡Â ÌÈ˜Ï‡Ï ÌÎÏ È˙ÈÈ‰Â ÌÎÎB˙a ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆¿»ƒƒ»∆≈…ƒ¿«∆ƒ¿ƒ
˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â 'Bb ÌÚÏ2.'זקופה 'בקומה רש"י: ופירש ¿»»≈∆¿∆¿ƒ

Ï„Bb È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ∆
ÔÈÚa Ck Ïk ‰ÏÚn‰««¬»»»¿ƒ¿«
‰Ê ÏÚL ,ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆∆«∆

¯Ó‡3'Bb eÎÏz È˙BwÁa Ì‡ ∆¡«ƒ¿À«≈≈
השם  בחוקות ילכו ישראל בני אם

המצוות, את ויקיימו תורה וילמדו

‡˜Âc Ê‡ ‰p‰ בהם שיקויים יזכו ƒ≈»«¿»
È¯‰Â ,ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆«¬≈

·È˙k4 בתורה ‰ÈÂ'כתוב È¯Á‡ ¿ƒ«¬≈¬»»
·È˙Îe ,eÎÏz ÌÎÈ˜Ï‡5 בפסוק ¡…≈∆≈≈¿ƒ

מצווים  ישראל שבני בתורה נוסף

ÂÈÎ¯c ÏÎa ˙ÎÏÏ הקדוש של »∆∆¿»¿»»
הוא  e¯Ó‡Âברוך ,B· ‰˜·„Ïe¿»¿»¿»¿

Ï"Ê¯6 ללכת הציווי שמשמעות ««
היא  השם ‰e‡בדרכי ‰Óֿהקדוש «

‡z‰ברוךֿהוא  Û‡ ÔepÁ,האדם «««»
‰e‡תהיה ‰Ó ÔepÁֿהקדושֿברוך ««

‡z‰הוא  Û‡ ÌeÁ¯ תהיה האדם , «««»
,'eÎ ÌeÁ¯ מפסוקים מובן ונמצא «

ה' בדרכי ללכת ציווי שישנו Ì‡Â¿ƒאלו
‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚ „ÈÓz BLÈ ,Ôk≈∆¿»ƒƒ¿««¬ƒ»
e‰Óe ,‰"aw‰ ÏL ÂÈÎ¯„aƒ¿»»∆«»»«

LecÈÁ‰ המיוחדÔÈÚa «ƒ¿ƒ¿«
,ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â ומשמע ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆
מיוחד שכר על הבטחה ∆¿È‰iL∆ƒ‰שזו

?eÎÏz È˙BwÁa ¯L‡k ‡˜Âc«¿»«¬∆¿À«≈≈
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb בפסוק נוסף דבר «»ƒ¿»ƒ

ÔÈÚזה  e‰Ó השכר הבטחת «ƒ¿«
,˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â»≈∆¿∆¿ƒ

‰Ùe˜Ê ‰ÓB˜a BLe¯ÈtL7, ∆≈¿»¿»
‡¯Ób·e8˙BÚ„ ÈzL e‡·e‰ «¿»»¿¿≈≈

,‰Êa הזקופה הקומה שיעור לגבי »∆
בחוקותי  'אם ישראל לבני שתהיה

cÓk˙תלכו' ,‰BL‡¯ ‰Úc≈»ƒ»¿ƒ«
ÏÎÈ‰ המקדש בית È‰L‡של ≈»∆ƒ

,ÔBL‡¯‰ Ì„‡c ˙BÓB˜ ÈzLk ,‰iL ‰Ú„Â ,‰n‡ ‰‡Ó≈»«»¿≈»¿ƒ»ƒ¿≈¿»»»ƒ
ÔÈÚ‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰n‡ ÌÈ˙‡Ó eÈÈ‰c הפנימי התוכן ¿«¿»«ƒ«»¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»

‰ÏÚn‰Â המיוחדת‰Êa9?זה בשיעור תהיה הזקופה שהקומה ¿««¬»»∆
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ¯˙BÈ·e המיוחד החידוש ומהו המיוחדת המעלה מהי ¿≈»ƒ¿»ƒ

הללו eÈˆÓביעודים È¯‰L∆¬≈»ƒ
,el‡ ÌÈ„eÚÈa ‰¯È˙È ‰ÏÚÓ«¬»¿≈»¿ƒƒ≈

Bb'של  ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆
Èa‚Ï ,˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â»≈∆¿∆¿ƒ¿«≈
e¯Ó‡pL ÌÈ„eÚi‰ ¯‡L¿»«ƒƒ∆∆∆¿

,BÊ ‰L¯Ùa בעיתם גשמיכם "ונתתי ¿»»»
של  שורה ועוד יבולה" הארץ ונתנה

‰ÌÈ„eÚiייעודים, ¯‡L ÏkL∆»¿»«ƒƒ
ÌÈieÒÓ ÔÓÊa ÌÈÈeÏz ÌÈ‡≈»¿ƒƒ¿«¿»

בפועל  שיתקיימו כך È˙ÚÏ∆»ƒ„דווקא,
‡B·Ï המשיח ‡l‡בימות ,‡˜Âc »«¿»∆»

˙BÈ‰Ï ÌÈÏBÎÈ הללו היעודים ¿ƒƒ¿
ÔÓÊ ÏÎaL ,eÈÈ‰Â ,ÔÓÊ ÏÎa¿»¿«¿«¿∆¿»¿«

,'B‚ eÎÏz È˙BwÁa ‰È‰iL ובני ∆ƒ¿∆¿À«≈≈
ובקיום  התורה בלימוד יעסקו ישראל

הקדושֿברוךֿהוא ‡ÈÊהמצוות, יקיים ¬«
היעודים  של ההבטחה Èz˙Â¿»«ƒאת

¯‡L ÏÎÂ ,ÌzÚa ÌÎÈÓL‚ƒ¿≈∆¿ƒ»¿»¿»
ÌÈ„eÚi‰ בהמשך האמורים «ƒƒ

זו. בפרשה cÏ·¯,הפסוקים ‰È‡¯e¿»»«»»
על  רק אמורים לא הללו שהיעודים

המשיח  ÎqÓa˙ימות eÈˆnL∆»ƒ¿«∆∆
˙ÈÚz10Ôa ÔBÚÓL ÈÓÈaL , «¬ƒ∆ƒ≈ƒ¿∆
ÁËL כבר˙Â·Ú ÌÈhÁ eÈ‰ ∆«»ƒƒ

„È˙ÚÏ ‰È‰iL BÓk ˙BÈÏÎkƒ¿»¿∆ƒ¿∆∆»ƒ
‡B·Ï11 הכתוב על הגמרא (ובלשון »

"בלילי  – בעתם" גשמיכם) "(ונתתי

מצינו  שכן שבתות ובלילי רביעיות

להם  שירדו שטח בן שמעון בימי
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כללי  מפתח  

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

 ג   ............................  קכב  ,אקכ תהליםמזמורי   )ב

     ה והתהלכתי בתוככם "מאמר ד  ) ג

 ה  ....  א "יה'תש  סיון,   רכים החודששבת פרשת בחוקותי, מב

 יט  ...........................  מכתב כ"א אייר ה'תשי"א   )ד

 כ  .......  מילה, כ"ד אייר ה'תשי"א-ר"ד בעת ברית  )ה

 גכ  .  שיחת ש"פ בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשי"א  )ו

 וכ  .  ה "כ"ח סיון, ה'תששיחת ש"פ בחוקותי, מבה  )ז

 כט  .  חי ךכר סיון ב' – במדברפרשת  ותשיח-ילקוט  )ח

 ה ל  .............  א  ,ח י  ךכר ועותג השבח  ותשיח-ילקוט  )ט

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טקויל  )י

 מ  ...................  "ל זצ ןה אס רואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 א מ  ...........  במדבר פרשת  –ח שיומאולה קוט גלי  )יא

  במ  .......  במדבר פרשת לשבוע  יומיחומש  ירעושי  )יב

 סח  ............  במדבר פרשת לשבוע תהלים  ירועיש  ) יג

    ה)(מוגהתיא  רפסב יםרשיעו  )יד

 סט   ..................................  במדברפרשת לשבוע  

 אפ  ..........  במדבר פרשת וע לשבם" וי םהיו " חלו  )טו

 ג פ  .........................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  )טז

  

 ם "מבר ירו עיש

 ו פ  ..........  במדבר פרשת לשבוע  ,םולים קירפ' ג –  )יז

 וק  ........  במדבר פרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  ) יח

 בעק  ..........  במדבר פרשת לשבוע  ,תוצומהספר  –  )יט

  ביאוריםעם  סוטה תמסכ  )כ

 בפק  ...........................................  מב  ףד עד לו ףמד

  ובים ם וכתיביא  )כא

 יר  ............................  ד פרק  דברי הימים  ,כא פרק  יחזקאל

  שביעיתמסכת  –משיות   )כב

 ביר  ..................................................  קהתי אור יב

 

 

 יטר  .............................................  מא יוכת מס בעקין עי  ) כג

  ביאורים עם  יבמות תמסכ  )כד

 כר  ................................................פב ףד עד עו ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כה

 מט ר  .................................................  "ר הזקן אדמו

  בין עירות ך הלכולחן ערושו  )כו

  מט ר  ..............................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

    ]ב[  ' אל משה במדבר סייידבר ה ו הרתולקוטי   )כז

 בר  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כח

 חר  ..............................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כט

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

   ואל תרל"בשמ רתות  ) ל

 סר  ...............................................  ש הר"ומ מו"רדא

   "בהמשך תער –המאמרים ספר   )לא

 גסר  .............................................  "ר מוהרש"במואד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  )לב

 הסר  ............................................  ''צוהריימ''ר דמוא

  קה"בל תש"ה ה'-ד"שה'תת ושיחהר פס  ) לג

 רסט   ............................................  צ'' יירה מו רדמו''א

 רעא  .......................................... י קפרק  כרוותזה ספר  )לד

  קודש   ותרגא  ) לה

 עדר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 ערה   ................................  יאה בציבורחומש לקר  ) לו

 דרפ  .................  דשקו -בתשת חלמהתורה  תאקרי  ) לז

 פה ר  .........................  הפרק ביאורים לפרקי אבות   ) לח

 פור  ....................  במדברפרשת לשבוע  ים מוח זל  )לט

 פזר  .............  שבת קודשל ת ורקת לדהצות סדר מ  )מ



miwel`lו mkl iziide mkkeza izkldzde

ודּוגמא  מעין רק ׁשּזהּו לֹומר אפׁשר ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָּככליֹות

מצינּו א לבֹוא. לעתיד ּׁשּיהיה מּמה ּגם 12ּבלבד ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

וחרב  ּגֹו' ּבארץ ׁשלֹום ונתּתי להּיעּוד ּבנֹוגע ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכן

ּבארצכם  תעבר נתן 13לא לא זה ׁשּבגלל , ְְְְֲִֶֶֶַַַַָֹֹֹ

ארץ  ּדר למלחמה לעבֹור לפרעה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹיאׁשּיהּו

תעבר  לא וחרב ּׁשּכתּוב מה ׁשּדרׁש ּכיון ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיׂשראל,

ׁשלֹום, ׁשל ׁשאינּה לחרב  הּכּוונה ׁשאין ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבארצכם,

אּלא  ּבארץ, ׁשלֹום ונתּתי נאמר ּכבר ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהרי

זה  וענין ׁשלֹום. ׁשל חרב אפיּלּו היא ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָהּכּוונה

ּבירמיה  נמל ׁשּלא ּכדי עד אצלֹו ּבפׁשיטּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהיה

העֹונׁש הרי זה, על ׁשּנענׁש ואף זה. על ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּנביא

ּכראּוי, הּכתּובים את ּפירׁש ׁשּלא ּבגלל היה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלא

ּבעיני  יפה ּדֹומה ּדֹורֹו היה ׁשּלא מּׁשּום ְִֵֵֶֶֶֶָָָָֹאּלא

צרי זה יעּוד היה זאת, לּולי אבל ֲִִֵֶַָָָָָֹהּמקֹום,

ׁשהּיעּודים  מּובן ּומּזה זמן. ּבאֹותֹו ּגם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָלהתקּיים

לבֹוא  ּדלעתיד ּבהּזמן ּתלּויים אינם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבּפרׁשה

ּדוהתהּלכּתי  לּיעּודים ּבנֹוגע אמנם ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָּדוקא.

ּכתבּו קֹוממּיּות, אתכם ואֹול ּגֹו' ְְְְְִֵֶֶֶָָּבתֹוככם

ּבחיי 14הרמּב"ן  הּׂשיגּו15ורּבינּו לא ּכי ּדע , ְְְִִִֵֵַַַַַָֹ

ּבזמן  ולא ראׁשֹון ּבית ּבזמן (לא מעֹולם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹֹיׂשראל

הרּבים  לא ּבׁשלמּותן, האּלה לּברכֹות ׁשני) ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבית

(הי  מהם היחידים ׁשהיּוולא היחידים ּגם ינּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹ

ּבית  ּבזמן העתידה ּבּגאּוּלה רק ויהיּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּבׁשלימּות),

ּביֹותר  להבין צרי זה ּפי ועל הּׁשליׁשי. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהּמקּדׁש

(לגּבי  ּגֹו' ּבתֹוככם והתהּלכּתי ּבענין ּגֹודל ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַמהּו

אתכם  ואֹול ּתמיד) ׁשּיׁשנֹו ההליכה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָענין

ׁשּלכן  קֹומֹות), ּוׁשּתי זקּופה, (קֹומה ְְְִֵֵֶָָָקֹוממּיּות
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ואילך.12) א כב, שם.13)תענית תענית ו. שם, יב.14)פרשתנו שם, יג.15)פרשתנו ט. כו, שם בחוקותי. לפ' בפתיחתו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ושעורים  ככליות חטים שנעשו עד שבתות ובלילי רביעיות בלילי גשמים

הרי  לדורות..."), דוגמא מהם וצררו זהב כדינרי ועדשים זיתים כגרעיני

בתוככם' 'והתהלכתי היעודים ורק זמן, בכל להתקיים יכולים הללו שהיעודים

לבוא. לעתיד רק יתקיימו קוממיות' אתכם ו'ואולך

˙BÈÏÎk ÌÈhÁ ÔÈÚa ,ÌÓ‡»¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿»
e‰fL ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ שהתקיים מה ∆¿»«∆∆

אלא  אינו שטח בן שמעון בימי בפועל

‰nÓ „·Ïa ‡Ó‚e„Â ÔÈÚÓ ˜«̄≈≈¿¿»ƒ¿«ƒ«
‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iM ואילו ∆ƒ¿∆∆»ƒ»

הרבה  גדולה ברכה תהיה לבוא לעתיד

הוכחה  מהווה הדבר אין זה ולפי יותר,

אלה  בפסוקים האמורים היעודים שכל

רק  לא זמן, בכל להתקיים יכולים

לבוא. eÈˆÓלעתיד C‡12Ôk Ìb «»ƒ«≈
ÌBÏL Èz˙Â „eÚi‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿«ƒ¿»«ƒ»
¯·Ú˙ ‡Ï ·¯ÁÂ 'Bb ı¯‡a»»∆¿∆∆…«¬…

¯‡aÌÎˆ13, בהמשך האמור ¿«¿¿∆
גשמיכם  "ונתתי אחרי הפסוקים,

Ô˙בעתם" ‡Ï ‰Ê ÏÏ‚aL∆ƒ¿«∆…»«
¯B·ÚÏ ‰Ú¯ÙÏ e‰iL‡È…ƒ»¿«¿…«¬
,Ï‡¯NÈ ı¯‡ C¯c ‰ÓÁÏÓÏ¿ƒ¿»»∆∆∆∆ƒ¿»≈
·¯ÁÂ ·e˙kM ‰Ó L¯cL ÔÂÈk≈»∆»««∆»¿∆∆
ÔÈ‡L ,ÌÎˆ¯‡a ¯·Ú˙ ‡Ï…«¬…¿«¿¿∆∆≈
ÏL dÈ‡L ·¯ÁÏ ‰Âek‰««»»¿∆∆∆≈»∆

,ÌBÏL תהיה שלא הבטחה כלומר, »
Èz˙Âמלחמה  ¯Ó‡ ¯·k È¯‰L∆¬≈¿»∆¡«¿»«ƒ

‰Âek‰ ‡l‡ ,ı¯‡a ÌBÏL»»»∆∆»««»»
ÌBÏL ÏL ·¯Á elÈÙ‡ ‡È‰ƒ¬ƒ∆∆∆»
המשנה  דברי על הגמרא (ובלשון

שאמרו  "חרב החרב: על שמתריעין

שלום  של שאינו חרב לומר צריך אינו

לך  שאין שלום של חרב אפילו אלא

ואף  נכה מפרעה יותר שלום של חרב

יאשיהו  המלך בה נכשל כן פי על

מה  לאמר מלאכים אליו וישלח שנאמר

היום  אתה עליך לא יהודה מלך ולך לי

אמר  ואלוקים מלחמתי בית אל כי

אמר  עמי אשר אלוקים מאי ישחיתך, ואל עמי אשר מאלוקים לך חדל לבהלני

יכילנא  זרה בעבודה בטח וקא הואיל אמר זרה, עבודה זו רב אמר יהודה רב

החליתי  כי העבירוני לעבדיו המלך ויאמר יאשיהו למלך היורים ויורו ליה

גופו  כל שעשו מלמד רב אמר יהודה רב אמר מאד החליתי כי מאי מאד,

יאשיהו  נענש מה מפני (יוחנן) רבי אמר נחמני בר שמואל ר' אמר ככברה

בארצכם  תעבור לא וחרב דרש מאי נמלך, ולא בירמיהו לימלך לו שהיה מפני

אלא  בארץ שלום ונתתי והכתיב שלום של שאינה חרב אילימא חרב מאי

יפה..."). דומה דורו שאין יודע אינו והוא שלום של Ê‰אפילו ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
שלום  של חרב ואפילו להתקיים, צריך בארצכם' תעבור לא 'וחרב שהיעוד

תעבור, ‡ˆBÏלא ˙eËÈLÙa ‰È‰ יאשיהו CÏÓאצל ‡lL È„k „Ú »»ƒ¿ƒ∆¿«¿≈∆…ƒ¿«
Û‡Â .‰Ê ÏÚ ‡È·p‰ ‰ÈÓ¯Èa¿ƒ¿¿»«»ƒ«∆¿«

,‰Ê ÏÚ LÚpL בכתובים כמסופר ∆∆¡««∆
‰È‰שחלה, ‡Ï LBÚ‰ È¯‰¬≈»∆…»»

˙‡ L¯Èt ‡lL ÏÏ‚aƒ¿«∆…≈≈∆
ÌeMÓ ‡l‡ ,Èe‡¯k ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ»»∆»ƒ
‰ÙÈ ‰ÓBc B¯Bc ‰È‰ ‡lL∆…»»∆»∆

‰ÌB˜nוראוי  ÈÈÚa אפילו להינצל ¿≈≈«»
שלום, של Ê‡˙,מחרב ÈÏeÏ Ï·‡¬»≈…
‰Ê „eÚÈ ‰È‰ תעבר לא "וחרב של »»ƒ∆

Ìbברצכם" ÌÈi˜˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿«≈«
ÔÓÊ B˙B‡a.לבוא לעתיד רק ולא ¿¿«

ÌÈ„eÚi‰L Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«ƒƒ
‰L¯taL גשמיכם מ"ונתתי החל ∆«»»»

ÔÓf‰aבעיתם  ÌÈÈeÏz ÌÈ‡≈»¿ƒ¿«¿«
‡˜Âc ‡B·Ï „È˙ÚÏc יכולים אלא ¿∆»ƒ»«¿»

זמן. בכל Ú‚Baלהתקיים ÌÓ‡»¿»¿≈«
ÌÈ„eÚiÏ הללו המסוימים «ƒƒ

'Bb ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Âcƒ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆
e·˙k ,˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â»≈∆¿∆¿ƒ»¿

Ô"aÓ¯‰14ÈÈÁa eÈa¯Â15Úc , »«¿«¿«≈«¿≈«
ÌÏBÚÓ Ï‡¯NÈ e‚ÈO‰ ‡Ï Èkƒ…ƒƒƒ¿»≈≈»
‡ÏÂ ÔBL‡¯ ˙Èa ÔÓÊa ‡Ï)…ƒ¿««ƒƒ¿…
˙BÎ¯aÏ (ÈL ˙Èa ÔÓÊaƒ¿««ƒ≈ƒ«¿»

‰l‡‰"בתוככם "והתהלכתי של »≈∆
קוממיות" אתכם ו"ואולך

ÌÈa¯‰ ‡Ï ,Ô˙eÓÏLa זכו לא ƒ¿≈»…»«ƒ
כלל בתור ישראל בני …¿ÏÂ‡לכך

Ì‰Ó ÌÈ„ÈÁÈ‰ לכך זכו לא וכן «¿ƒƒ≈∆
יחידים  Ìbאפילו eÈÈ‰)«¿«

eÈ‰L ÌÈ„ÈÁÈ‰ ומצבם במעמדם «¿ƒƒ∆»
ראויים eÓÈÏLa˙הרוחני  והיו ƒ¿≈

אלו  ייעודים בהם eÈ‰ÈÂשיתקיימו ,(¿ƒ¿
בפועל  יתקיימו אלה ̄»˜יעודים
.ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÓÊa ‰„È˙Ú‰ ‰le‡ba«¿»»¬ƒ»ƒ¿«≈«ƒ¿»«¿ƒƒ

Ï„Bb e‰Ó ¯˙BÈa ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê Èt ÏÚÂ והחידוש ההפלאה ¿«ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿≈«∆
‰‰ÎÈÏ‰המיוחד ÔÈÚ Èa‚Ï) 'Bb ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â ÔÈÚa¿ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆¿«≈ƒ¿««¬ƒ»

ה' ÈÓz„,בדרכי BLiL התורה מן ציווי הוא שהדבר לעיל וכן )כמובא ∆∆¿»ƒ
בעניין  המיוחדת וההפלאה החידוש גודל ˜eiÓÓB˙מהו ÌÎ˙‡ CÏB‡Â»≈∆¿∆¿ƒ

˙BÓB˜ ÈzLe ,‰Ùe˜Ê ‰ÓB˜) לעיל כנזכר שבדבר, הדעות ),כשתי »¿»¿≈
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ז `"iyz'd ,oeiq ycegd mikxan ,izewega t"y

ּכׁשּתבֹוא  לעתיד, ּדוקא ּבׁשלימּותֹו זה ענין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָיהיה

בימינּו. ּבמהרה הּׁשלימה ְְְְִֵֵֵַַָָָָהּגאּוּלה

˙eÏÏÎe ּבזה הּלׁשֹון 16הענין ּדּיּוק ּדהּנה , ¿»ְְִִִֵֶַָָָָ

על  מֹורה והלכּתי, ולא ְְְְְְִִִֶַַַַָֹוהתהּלכּתי

ׁשּבזה  כּו', והֹול ׁשחֹוזר  ּבהליכה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָההרּגל

מלמעלה  הליכה ההליכה, אפני ׁשני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָנכללים

ׁשּׁשניהם  ּכפי למעלה, מּלמּטה והליכה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָלמּטה

אתכם  ואֹול ּבענין הּפירּוׁש ּגם וזהּו אחת. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבבת

קֹומֹות, ׁשּתי ׁשהם רּבים, לׁשֹון ְְְִִֵֵֶַקֹוממּיּות,

אחת. ּבבת ּבאים ְְִֵֶַַַָּוׁשניהם

ׁשּתי ÔÈ·‰Ïeב) והתהּלכּתי, ּדענין הּמעלה ¿»ƒְְְְְְֲִִִֵַַַַַָ

להקּדים  יׁש אחת, ּבבת ְְְֲִִֵַַַַַההליכֹות

ההליכה, אפני ׁשני ׁשּבין החיּלּוק ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּתחיּלה

ּבזה, והענין חבירֹו. לגּבי אחד ׁשּבכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהּיתרֹון

ּבזה  הּמׁשל עֹומד 17ּכּידּוע אחד אדם, ּבני מּׁשני ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּבעמק, למּטה עֹומד ואחד ּגבֹוּה ּבהר ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָלמעלה

אֹופנים, ּבׁשני להיֹות יכֹולה ְְְְְִִִִֵֶַָָָׁשהתחּברּותם

יעלה  ׁשהּתחּתֹון אֹו למּטה, ירד ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהעליֹון

הּתחּתֹון  ּכאׁשר ּדהּנה, ּביניהם, וההפרׁש ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָלמעלה.

ּתנאים  ּכּמה ּבזה יׁש אזי למעלה, לעלֹות 18צרי. ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ

והּנתיבֹות  הּדרכים ּכל לידע ׁשּצרי ְְְִִִִֵֶַַַָָָָהראׁשֹון,

חזק  ּכח ּבעל ׁשּיהיה הּׁשני, ההרה. ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלעלֹות

ׁשּיהיּו הּׁשליׁשי, ההרה. לעלֹות לֹוׁשּיּוכל ְְֲִִִֶֶַַַָָָ

ׁשהּלבּוׁשים  רק ׁשּלא היינּו, הּמתאימים, ְְְְִִִִֶֶַַַַַֹלבּוׁשים

יסּייעּו עֹוד אּלא ההרה, מּלעלֹות אֹותֹו ימנעּו ְְְְֲִִֶַַָָָָֹלא

הּנה  האדם, ּבעבֹודת וענינֹו ההרה. ּבעלּייתֹו ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָלֹו

צרי19ּכתיב  זה ּובׁשביל ּגֹו', הוי' ּבהר יעלה מי ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָ

הּדרכים  את ׁשּידע הראׁשֹון, ּתנאים. ּכּמה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלהיֹות

ׁשּזה  ּגּופא הוי' ׁשּבדר והיינּו, ההרה, ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָלעלֹות
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הר"פ 16) הנחות אדה"ז: במאמרי בתוככם והתהלכתי ד"ה הנ"ל) נשא וד"ה בינה לאמרי (נוסף גם ראה – לקמן בהבא

ח"ב  ויקרא  אוה"ת ואילך. תתעו ע' ואילך. תשפו ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי ואילך. קלא ע' תקס"ט קנז. ע'

ועוד. תרפב. ע' תרעז. ע' תרנד. ע' תרמ. ב.17)ע' כח, א. כו, ראה לקו"ת גם ע'18)ראה ח"ב תער"ב המשך גם ראה

.316 ע' תרצ"ט השיחות ספר קמט. ע' תרח"ץ סה"מ ואילך. ג.19)תשעו כד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡B·zLk ,„È˙ÚÏ ‡˜Âc B˙eÓÈÏLa ‰Ê ÔÈÚ ‰È‰È ÔÎlL∆»≈ƒ¿∆ƒ¿»∆ƒ¿≈«¿»∆»ƒ¿∆»

?eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ‰ÓÈÏM‰ ‰le‡b‰«¿»«¿≈»ƒ¿≈»¿»≈
‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe16, כללי באופן הדברים eic˜ביאור ‰p‰c ¿»»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ

ÔBLl‰ ישראל לבני אומר שהקדושֿברוךֿהוא זה ÈzÎl‰˙‰Âבכתוב «»¿ƒ¿««¿ƒ
ÏÚ ‰¯BÓ ,ÈzÎÏ‰Â ‡ÏÂ¿…¿»«¿ƒ∆«

,‰ÎÈÏ‰a Ïb¯‰‰ קבועה הליכה «∆¿≈«¬ƒ»
CÏB‰Âורגילה  ¯ÊBÁL ושוב שוב ∆≈¿≈

‰ÊaL ,'eÎ היא שההליכה באמירה ∆»∆
ורגילה  ‡ÈÙקבועה ÈL ÌÈÏÏÎƒ¿»ƒ¿≈»¿≈

‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎÈÏ‰ ,‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»¬ƒ»ƒ¿«¿»
‰hÓÏֿהקדושֿברוך של התקרבות ¿«»

הליכה  של באופן ישראל ובני הוא

שהקדושֿברוךֿהוא  למטה, מלמעלה

ישראל לבני ונמשך «ÎÈÏ‰Â«¬ƒ‰בא
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ של התקרבות ƒ¿«»¿«¿»

באופן  לקדושֿברוךֿהוא ישראל בני

שבני  למעלה מלמטה הליכה של

לאלוקות, להתקרב מתעלים ישראל

ההליכה  אופני לשני ÈÙk¿ƒוהכוונה
,˙Á‡ ˙·a Ì‰ÈML לא כלומר, ∆¿≈∆¿«««

זה  שונים נפרדים, דברים בשני מדובר

שניהם  אלא שונים, ובזמנים מזה

שיוסבר  וכפי כאחד, ופועלים קיימים

להלן.

Le¯Èt‰ Ìb e‰ÊÂ פנימיות לפי ¿∆««≈
‡˙ÌÎהעניינים  CÏB‡Â ÔÈÚa¿ƒ¿«»≈∆¿∆

,ÌÈa¯ ÔBLÏ ,˙eiÓÓB˜ ולא ¿ƒ¿«ƒ
יחיד  בלשון ÈzLקומה Ì‰L∆≈¿≈

Ì‰ÈLe ,˙BÓB˜ הקומות שתי ¿≈∆
˙Á‡ ˙·a ÌÈ‡a שיוסבר וכפי »ƒ¿«««
להלן.

ÔÈÚc ‰ÏÚn‰ ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ««¬»¿ƒ¿«
˙BÎÈÏ‰‰ ÈzL ,ÈzÎl‰˙‰Â של ¿ƒ¿««¿ƒ¿≈«¬ƒ

למעלה  מלמטה ושל למטה מלמעלה

˜‰Ï LÈ ,˙Á‡ ˙·aÌÈc ¿«««≈¿«¿ƒ
˜elÈÁ‰ ‰lÈÁz ההבדלÔÈaL ¿ƒ»«ƒ∆≈

ÔB¯˙i‰Â ,‰ÎÈÏ‰‰ ÈÙ‡ ÈL¿≈»¿≈«¬ƒ»¿«ƒ¿
„Á‡ ÏÎaL האופנים Èa‚Ïמשני ∆¿»∆»¿«≈

,B¯È·Á.ומפרט שממשיך כפי ¬≈
ÏLn‰ Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«»««»»

‰Êa17 החסידות ÏÚÓÏ‰בתורת „ÓBÚ „Á‡ ,Ì„‡ Èa ÈMÓ »∆ƒ¿≈¿≈»»∆»≈¿«¿»

,˜ÓÚa ‰hÓÏ „ÓBÚ „Á‡Â dB·b ¯‰a נמוך במקום ¿«»«¿∆»≈¿«»»≈∆
Ì˙e¯aÁ˙‰L יחד ולהתאחד ÈLaלהיפגש ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ∆ƒ¿«¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈

,ÌÈÙB‡ אחד hÓÏ‰,מלמעלה È¯„למעלה הנמצא ÔBÈÏÚ‰Lאופן »ƒ∆»∆¿≈≈¿«»
B‡ שני אופןÔBzÁz‰L למטה ÏÚÓÏ‰.מלמטה ÏÚÈ‰הנמצא ∆««¿«¬∆¿«¿»

,Ì‰ÈÈa L¯Ù‰‰Â שני בין ¿«∆¿≈≈≈∆
הללו  L‡k¯האופנים ,‰p‰c¿ƒ≈«¬∆

ÔBzÁz‰ למטה ˆ¯CÈהנמצא ««¿»ƒ
˙BÏÚÏ מלמטהÈÊ‡ ,‰ÏÚÓÏ «¬¿«¿»¬«

ÌÈ‡z ‰nk ‰Êa LÈ18 שעליו ≈»∆«»¿»ƒ
להתעלות  שיוכל כדי בהם לעמוד

ולעלות  למטה הנמצא כתחתון ממצבו

CÈ¯vLהתנאי למעלה. ,ÔBL‡¯‰»ƒ∆»ƒ
‰ÌÈÎ¯cלמטה הנמצא  Ïk Ú„ÈÏ≈«»«¿»ƒ

˙B·È˙p‰Â והמסלולים השבילים ¿«¿ƒ
˙BÏÚÏ התחתון אל ‰‰¯‰מהעמק «¬»»»

הגבוה. ההר ÈM‰«≈ƒ,התנאימעלה
‰È‰iL לעלות המעוניין התחתון ∆ƒ¿∆

˙BÏÚÏ ÏÎeiL ˜ÊÁ Ák ÏÚa««…«»»∆««¬
eÈ‰iLהתנאי ‰‰¯‰. ,ÈLÈÏM‰ »»»«¿ƒƒ∆ƒ¿

BÏ לעלות ורוצה למטה שנמצא למי

בגדים ÌÈLe·Ïלמעלה  ¿ƒ
˜¯ ‡lL ,eÈÈ‰ ,ÌÈÓÈ‡˙n‰««¿ƒƒ«¿∆…«

ÌÈLe·l‰L לובש Ï‡שהוא ∆«¿ƒ…
B˙B‡ eÚÓÈ מכשול יהוו ולא ƒ¿¿

‡l‡והפרעה  ,‰¯‰‰ ˙BÏÚlÓƒ«¬»»»∆»
שלו  BÏהבגדים eÚÈiÒÈ „BÚ¿«¿

.‰¯‰‰ B˙ÈiÏÚa«¬ƒ»»»»
BÈÚÂ הדברים משמעות הנמשל, ¿ƒ¿»

'‰ ˙„B·Úa שלÌ„‡‰ הנמצא «¬«»»»
ורוצה  התחתון, הזה בעולם למטה,

לאלוקות, ולהתקרב ≈p‰ƒ‰להתעלות
·È˙k19 בתהילים¯‰a ‰ÏÚÈ ÈÓ ¿ƒƒ«¬∆¿«

,'Bb 'ÈÂ‰ למדים ומכאן ¬»»
לאלוקות  האדם של שההתקרבות

בהר  וטיפוס לעליה ÏÈ·L·eƒ¿ƒנמשלה
‰Ê'ה להר יתעלה אכן שהאדם כדי ∆

.ÌÈ‡z ‰nk ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«»¿»ƒ
‡˙התנאי  Ú„iL ,ÔBL‡¯‰»ƒ∆≈«∆

ÌÈÎ¯c‰ והשבילים והמסלולים «¿»ƒ
כדי  ‰‰¯‰,הנכונים ˙BÏÚÏ«¬»»»

‡Ùeb 'ÈÂ‰ C¯„aL ,eÈÈ‰Â עצמהÔÈÚ ˙eÏÏk ÔÈÚ ‡e‰ ‰fL ¿«¿∆¿∆∆¬»»»∆∆ƒ¿«¿»ƒ¿«
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ודּוגמא  מעין רק ׁשּזהּו לֹומר אפׁשר ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָּככליֹות

מצינּו א לבֹוא. לעתיד ּׁשּיהיה מּמה ּגם 12ּבלבד ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

וחרב  ּגֹו' ּבארץ ׁשלֹום ונתּתי להּיעּוד ּבנֹוגע ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכן

ּבארצכם  תעבר נתן 13לא לא זה ׁשּבגלל , ְְְְֲִֶֶֶַַַַָֹֹֹ

ארץ  ּדר למלחמה לעבֹור לפרעה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹיאׁשּיהּו

תעבר  לא וחרב ּׁשּכתּוב מה ׁשּדרׁש ּכיון ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיׂשראל,

ׁשלֹום, ׁשל ׁשאינּה לחרב  הּכּוונה ׁשאין ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבארצכם,

אּלא  ּבארץ, ׁשלֹום ונתּתי נאמר ּכבר ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהרי

זה  וענין ׁשלֹום. ׁשל חרב אפיּלּו היא ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָהּכּוונה

ּבירמיה  נמל ׁשּלא ּכדי עד אצלֹו ּבפׁשיטּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהיה

העֹונׁש הרי זה, על ׁשּנענׁש ואף זה. על ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּנביא

ּכראּוי, הּכתּובים את ּפירׁש ׁשּלא ּבגלל היה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלא

ּבעיני  יפה ּדֹומה ּדֹורֹו היה ׁשּלא מּׁשּום ְִֵֵֶֶֶֶָָָָֹאּלא

צרי זה יעּוד היה זאת, לּולי אבל ֲִִֵֶַָָָָָֹהּמקֹום,

ׁשהּיעּודים  מּובן ּומּזה זמן. ּבאֹותֹו ּגם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָלהתקּיים

לבֹוא  ּדלעתיד ּבהּזמן ּתלּויים אינם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבּפרׁשה

ּדוהתהּלכּתי  לּיעּודים ּבנֹוגע אמנם ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָּדוקא.

ּכתבּו קֹוממּיּות, אתכם ואֹול ּגֹו' ְְְְְִֵֶֶֶָָּבתֹוככם

ּבחיי 14הרמּב"ן  הּׂשיגּו15ורּבינּו לא ּכי ּדע , ְְְִִִֵֵַַַַַָֹ

ּבזמן  ולא ראׁשֹון ּבית ּבזמן (לא מעֹולם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹֹיׂשראל

הרּבים  לא ּבׁשלמּותן, האּלה לּברכֹות ׁשני) ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבית

(הי  מהם היחידים ׁשהיּוולא היחידים ּגם ינּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹ

ּבית  ּבזמן העתידה ּבּגאּוּלה רק ויהיּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָּבׁשלימּות),

ּביֹותר  להבין צרי זה ּפי ועל הּׁשליׁשי. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהּמקּדׁש

(לגּבי  ּגֹו' ּבתֹוככם והתהּלכּתי ּבענין ּגֹודל ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַמהּו

אתכם  ואֹול ּתמיד) ׁשּיׁשנֹו ההליכה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָענין

ׁשּלכן  קֹומֹות), ּוׁשּתי זקּופה, (קֹומה ְְְִֵֵֶָָָקֹוממּיּות
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ואילך.12) א כב, שם.13)תענית תענית ו. שם, יב.14)פרשתנו שם, יג.15)פרשתנו ט. כו, שם בחוקותי. לפ' בפתיחתו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ושעורים  ככליות חטים שנעשו עד שבתות ובלילי רביעיות בלילי גשמים

הרי  לדורות..."), דוגמא מהם וצררו זהב כדינרי ועדשים זיתים כגרעיני

בתוככם' 'והתהלכתי היעודים ורק זמן, בכל להתקיים יכולים הללו שהיעודים

לבוא. לעתיד רק יתקיימו קוממיות' אתכם ו'ואולך

˙BÈÏÎk ÌÈhÁ ÔÈÚa ,ÌÓ‡»¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿»
e‰fL ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ שהתקיים מה ∆¿»«∆∆

אלא  אינו שטח בן שמעון בימי בפועל

‰nÓ „·Ïa ‡Ó‚e„Â ÔÈÚÓ ˜«̄≈≈¿¿»ƒ¿«ƒ«
‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iM ואילו ∆ƒ¿∆∆»ƒ»

הרבה  גדולה ברכה תהיה לבוא לעתיד

הוכחה  מהווה הדבר אין זה ולפי יותר,

אלה  בפסוקים האמורים היעודים שכל

רק  לא זמן, בכל להתקיים יכולים

לבוא. eÈˆÓלעתיד C‡12Ôk Ìb «»ƒ«≈
ÌBÏL Èz˙Â „eÚi‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿«ƒ¿»«ƒ»
¯·Ú˙ ‡Ï ·¯ÁÂ 'Bb ı¯‡a»»∆¿∆∆…«¬…

¯‡aÌÎˆ13, בהמשך האמור ¿«¿¿∆
גשמיכם  "ונתתי אחרי הפסוקים,

Ô˙בעתם" ‡Ï ‰Ê ÏÏ‚aL∆ƒ¿«∆…»«
¯B·ÚÏ ‰Ú¯ÙÏ e‰iL‡È…ƒ»¿«¿…«¬
,Ï‡¯NÈ ı¯‡ C¯c ‰ÓÁÏÓÏ¿ƒ¿»»∆∆∆∆ƒ¿»≈
·¯ÁÂ ·e˙kM ‰Ó L¯cL ÔÂÈk≈»∆»««∆»¿∆∆
ÔÈ‡L ,ÌÎˆ¯‡a ¯·Ú˙ ‡Ï…«¬…¿«¿¿∆∆≈
ÏL dÈ‡L ·¯ÁÏ ‰Âek‰««»»¿∆∆∆≈»∆

,ÌBÏL תהיה שלא הבטחה כלומר, »
Èz˙Âמלחמה  ¯Ó‡ ¯·k È¯‰L∆¬≈¿»∆¡«¿»«ƒ

‰Âek‰ ‡l‡ ,ı¯‡a ÌBÏL»»»∆∆»««»»
ÌBÏL ÏL ·¯Á elÈÙ‡ ‡È‰ƒ¬ƒ∆∆∆»
המשנה  דברי על הגמרא (ובלשון

שאמרו  "חרב החרב: על שמתריעין

שלום  של שאינו חרב לומר צריך אינו

לך  שאין שלום של חרב אפילו אלא

ואף  נכה מפרעה יותר שלום של חרב

יאשיהו  המלך בה נכשל כן פי על

מה  לאמר מלאכים אליו וישלח שנאמר

היום  אתה עליך לא יהודה מלך ולך לי

אמר  ואלוקים מלחמתי בית אל כי

אמר  עמי אשר אלוקים מאי ישחיתך, ואל עמי אשר מאלוקים לך חדל לבהלני

יכילנא  זרה בעבודה בטח וקא הואיל אמר זרה, עבודה זו רב אמר יהודה רב

החליתי  כי העבירוני לעבדיו המלך ויאמר יאשיהו למלך היורים ויורו ליה

גופו  כל שעשו מלמד רב אמר יהודה רב אמר מאד החליתי כי מאי מאד,

יאשיהו  נענש מה מפני (יוחנן) רבי אמר נחמני בר שמואל ר' אמר ככברה

בארצכם  תעבור לא וחרב דרש מאי נמלך, ולא בירמיהו לימלך לו שהיה מפני

אלא  בארץ שלום ונתתי והכתיב שלום של שאינה חרב אילימא חרב מאי

יפה..."). דומה דורו שאין יודע אינו והוא שלום של Ê‰אפילו ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
שלום  של חרב ואפילו להתקיים, צריך בארצכם' תעבור לא 'וחרב שהיעוד

תעבור, ‡ˆBÏלא ˙eËÈLÙa ‰È‰ יאשיהו CÏÓאצל ‡lL È„k „Ú »»ƒ¿ƒ∆¿«¿≈∆…ƒ¿«
Û‡Â .‰Ê ÏÚ ‡È·p‰ ‰ÈÓ¯Èa¿ƒ¿¿»«»ƒ«∆¿«

,‰Ê ÏÚ LÚpL בכתובים כמסופר ∆∆¡««∆
‰È‰שחלה, ‡Ï LBÚ‰ È¯‰¬≈»∆…»»

˙‡ L¯Èt ‡lL ÏÏ‚aƒ¿«∆…≈≈∆
ÌeMÓ ‡l‡ ,Èe‡¯k ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ»»∆»ƒ
‰ÙÈ ‰ÓBc B¯Bc ‰È‰ ‡lL∆…»»∆»∆

‰ÌB˜nוראוי  ÈÈÚa אפילו להינצל ¿≈≈«»
שלום, של Ê‡˙,מחרב ÈÏeÏ Ï·‡¬»≈…
‰Ê „eÚÈ ‰È‰ תעבר לא "וחרב של »»ƒ∆

Ìbברצכם" ÌÈi˜˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿«≈«
ÔÓÊ B˙B‡a.לבוא לעתיד רק ולא ¿¿«

ÌÈ„eÚi‰L Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«ƒƒ
‰L¯taL גשמיכם מ"ונתתי החל ∆«»»»

ÔÓf‰aבעיתם  ÌÈÈeÏz ÌÈ‡≈»¿ƒ¿«¿«
‡˜Âc ‡B·Ï „È˙ÚÏc יכולים אלא ¿∆»ƒ»«¿»

זמן. בכל Ú‚Baלהתקיים ÌÓ‡»¿»¿≈«
ÌÈ„eÚiÏ הללו המסוימים «ƒƒ

'Bb ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Âcƒ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆
e·˙k ,˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â»≈∆¿∆¿ƒ»¿

Ô"aÓ¯‰14ÈÈÁa eÈa¯Â15Úc , »«¿«¿«≈«¿≈«
ÌÏBÚÓ Ï‡¯NÈ e‚ÈO‰ ‡Ï Èkƒ…ƒƒƒ¿»≈≈»
‡ÏÂ ÔBL‡¯ ˙Èa ÔÓÊa ‡Ï)…ƒ¿««ƒƒ¿…
˙BÎ¯aÏ (ÈL ˙Èa ÔÓÊaƒ¿««ƒ≈ƒ«¿»

‰l‡‰"בתוככם "והתהלכתי של »≈∆
קוממיות" אתכם ו"ואולך

ÌÈa¯‰ ‡Ï ,Ô˙eÓÏLa זכו לא ƒ¿≈»…»«ƒ
כלל בתור ישראל בני …¿ÏÂ‡לכך

Ì‰Ó ÌÈ„ÈÁÈ‰ לכך זכו לא וכן «¿ƒƒ≈∆
יחידים  Ìbאפילו eÈÈ‰)«¿«

eÈ‰L ÌÈ„ÈÁÈ‰ ומצבם במעמדם «¿ƒƒ∆»
ראויים eÓÈÏLa˙הרוחני  והיו ƒ¿≈

אלו  ייעודים בהם eÈ‰ÈÂשיתקיימו ,(¿ƒ¿
בפועל  יתקיימו אלה ̄»˜יעודים
.ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÓÊa ‰„È˙Ú‰ ‰le‡ba«¿»»¬ƒ»ƒ¿«≈«ƒ¿»«¿ƒƒ

Ï„Bb e‰Ó ¯˙BÈa ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê Èt ÏÚÂ והחידוש ההפלאה ¿«ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿≈«∆
‰‰ÎÈÏ‰המיוחד ÔÈÚ Èa‚Ï) 'Bb ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â ÔÈÚa¿ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆¿«≈ƒ¿««¬ƒ»

ה' ÈÓz„,בדרכי BLiL התורה מן ציווי הוא שהדבר לעיל וכן )כמובא ∆∆¿»ƒ
בעניין  המיוחדת וההפלאה החידוש גודל ˜eiÓÓB˙מהו ÌÎ˙‡ CÏB‡Â»≈∆¿∆¿ƒ

˙BÓB˜ ÈzLe ,‰Ùe˜Ê ‰ÓB˜) לעיל כנזכר שבדבר, הדעות ),כשתי »¿»¿≈
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miwel`lח mkl iziide mkkeza izkldzde

צרי והּמצוֹות, הּתֹורה ענין ּכללּות ענין ְְְְְִִִִַַַַָָָהּוא

הּתֹורה  ׁשּליּמּוד היינּו, הּנכֹונֹות, הּדרכים ְְְִִֵֶַַַַַָָלידע

לׁשם  ולא לׁשמּה ׁשּיהיה זאת, ועֹוד ּכדבעי, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹֹיהיה

כּו' ּפנּיֹות ּבּגמרא 20איזה ּׁשאמרּו מה ּגם וזהּו .21 ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

ּדכתיב  יׁשּועֹות 22מאי חֹוסן עּתי אמּונת והיה ְְְֱִִִֶֶַַָָ

יראת  הכי ואפיּלּו כּו' זרעים סדר זה אמּונת ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָּגֹו'

אֹוצרֹו היא ה',22ה' יראת הּוא ׁשהעיּקר , ְִִִֶַָָָ

ׁשּבׁשעה  ׁשם, הּגמרא ּבהמׁש ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָוכדאיתא

ונתּת נׂשאת לֹו אֹומרים לדין אדם ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָׁשּמכניסין

הכי, ואפיּלּו כּו', לּתֹורה עּתים קבעּת ְֱֲִִִִֶַַַָָָָָּבאמּונה

לאדם  מׁשל לא. לא אי אין, אֹוצרֹו ה' יראת 23אי ְְִִִִַָָָָָֹֹ

הל לעלּיה, חּטין ּכּור לי העלה לׁשלּוחֹו ְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשאמר

חּומטין, קב ּבהן עירבּת לֹו אמר לֹו, ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָוהעלה

ּדקב  העלית, לא אם מּוטב לֹו אמר לאו, לֹו ְֱִֵֶַַַָָָָָֹאמר

את  המׁשּמרת מליחה ארץ ּפירּוׁשֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָחּומטין

ּדהיינּו, רׁש"י), (ּכפירּוׁש מּלהתליע ְְְְְִִִֵֵַַַַַהּפירֹות

הּוא  ׁשּזה כּו', והּׂשגה והבנה טעם ּבזה לֹו ְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין

וכּמה  ּכּמה אחת ועל עֹול. וקּבלת הּיראה ְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָענין

מה  מקּיים ואינֹו ׁשּלֹומד ּבאֹופן יהיה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשּלא

לקנּתר  מנת על הּלֹומד זה ּדר (ועל ),24ּׁשּלֹומד ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הּכתּוב  אמר מה 25ׁשעליו אלקים אמר ולרׁשע ְֱִֶַַַַָָָָָָָָֹ

חּוּק לסּפר סם ּל היפ לֹו נעׂשה זכה ולא י, ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּכמֹו26החּיים  ׁשעה, לפי ּבּקליּפה חּיּות ּומרּבה ְְְְִִִֶַַַַַָָָ

ּתֹורה  ּתלמּוד ּבהלכֹות הּזקן אדמֹו"ר .27ׁשּכתב ְְְְִֵֶַַַַָָָ

להיֹות  ׁשּצרי הּמצוֹות, ּבקּיּום ּגם הּוא ְְְְִִִִֵֶַַָוכן

ּבּגמרא  וכדאיתא ּדוקא, המקּיים 28ּכדבעי ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

מכּבדם  ּכי ּגיהּנֹום ויֹורׁש ואם אב ּכיּבּוד ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָמצות

ׁשאר  ּבקּיּום הּוא וכן אֹותם, ׁשּמבּזה ְְְְְִֵֶֶֶַָָּבאֹופן
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יב.20) פרק החיים עץ קונטרס סע"א.21)ראה לא, ו.22)שבת לג, ג 23)ישעי' מו, שלח א. ו, ויקרא לקו"ת גם ראה

ובכ"מ. ואילך.24)ואילך. 50 ע' ח"כ לקו"ש וראה א. יז, ברכות – העושה תוד"ה טז.25)ראה נ, עב,26)תהלים יומא

ס"ג.27)ב. וש"נ.28)פ"ד סע"א. לא, קידושין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ú„ÈÏ CÈ¯ˆ ,˙BÂˆn‰Â ‰¯Bz‰ ול את לדעת ‰ÌÈÎ¯cהכיר «»¿«ƒ¿»ƒ≈««¿»ƒ

,˙BBÎp‰ הראויות בצורות מצוות ולקיים תורה enÈlL„ללמוד ,eÈÈ‰ «¿«¿∆ƒ
ÈÚ·„k ‰È‰È ‰¯Bz‰,הנדרש È‰iL‰כפי ,˙‡Ê „BÚÂ הלימוד «»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿…∆ƒ¿∆

dÓLÏ עצמה התורה Bit˙לשם ‰ÊÈ‡ ÌLÏ ‡ÏÂ צדדיים ואינטרסים ƒ¿»¿…¿≈≈∆¿ƒ
'eÎ20e¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ .¿∆««∆»¿

‡¯Óba21·È˙Îc È‡Ó22 מהו «¿»»«ƒ¿ƒ
בישעיה, ‡eÓ˙שכתוב, ‰È‰Â¿»»¡«

'Bb ˙BÚeLÈ ÔÒBÁ EÈzÚ ואמרו ƒ∆∆¿
סדרי  לששה רומז זה שפסוק בגמרא

ÌÈÚ¯Êמשנה  ¯„Ò ‰Ê ˙eÓ‡¡«∆≈∆¿»ƒ
'eÎ דכתיב "מאי הגמרא: (ובלשון

חכמת  ישועות חוסן עיתיך אמונת והיה

עיתיך  זרעים, סדר זה אמונת וגו', ודעת

נשים, סדר זה חוסן מועד, סדר זה

סדר  זה חכמת נזיקין, סדר זה ישועות

טהרות") סדר זה ודעת קדשים

‡È‰ '‰ ˙‡¯È ÈÎ‰ elÈÙ‡Â«¬ƒ»ƒƒ¿«ƒ
B¯ˆB‡22‡e‰ ¯wÈÚ‰L לא , »∆»ƒ»

אלא  כשלעצמו ‰',הלימוד ˙‡¯Èƒ¿«
‡˙È‡„ÎÂ וכמובאCLÓ‰a ¿ƒ¿ƒ»¿∆¿≈

‰ÚLaL ,ÌL ‡¯Ób‰«¿»»»∆¿»»
ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ„Ï Ì„‡ ÔÈÒÈÎnL∆«¿ƒƒ»»¿ƒ¿ƒ

BÏ האם אותו z˙Âשואלים ˙‡N»»»¿»«»
‰eÓ‡a האםÌÈzÚ zÚ·˜ ∆¡»»«¿»ƒƒ

,ÈÎ‰ elÈÙ‡Â ,'eÎ ‰¯BzÏ ובכל «»«¬ƒ»ƒ
היא  הללו לשאלות התשובה גם זאת,

אלא  בכך די לא אם ‡Èחיובית, ƒ
,ÔÈ‡ B¯ˆB‡ '‰ ˙‡¯È ראוי כן, ƒ¿«»ƒ

הבא, לעולם לא Ï‡אם ‡Èהוא אם ƒ…
שמים, יראת לו אינו Ï‡הייתה אזי …

הבא. לעולם ««ÏLÓראוי
Ì„‡Ï23BÁeÏLÏ ¯Ó‡L ¿»»∆»«ƒ¿

¯ek ÈÏ ‰ÏÚ‰ גדולה נפח מידת «¬≈ƒ
iÏÚÏ‰,של  ÔÈhÁ את לאחסן ƒƒ«¬ƒ»

הגג  בעליית השליח ‰CÏהחיטים »«
BÏ ¯Ó‡ ,BÏ ‰ÏÚ‰Â הבית בעל ¿∆¡»»«

Ô‰aלשליח  z·¯ÈÚ בחיטין·˜ ≈«¿»»∆«
קטנה  נפח של ÔÈËÓeÁ,מידת סוג »ƒ

מלוח, BÏעפר ¯Ó‡ לבעל השליח »«
חוטין'Â‡Ï,הבית  'קב בחיטין עירב שלא BÏכלומר ¯Ó‡ הבית בעל »»«

כן  אם יותר ËeÓ·לשליח, טוב ÔÈËÓeÁהיה ·˜c ,˙ÈÏÚ‰ ‡Ï Ì‡ »ƒ…∆¡≈»¿«»ƒ
ı¯‡ BLe¯Èt אדמה מלח ÁÈÏÓ‰עפר ‡˙המכילה ˙¯nLÓ‰ ≈∆∆¿≈»«¿«∆∆∆

,eÈÈ‰c ,(È"L¯ Le¯ÈÙk) ÚÈÏ˙‰lÓ ˙B¯Èt‰ הכוונה ובנמשל «≈ƒ¿«¿ƒ«¿≈«ƒ¿«¿
כזו  השם eÎ',לעבודת ‰‚O‰Â ‰·‰Â ÌÚË ‰Êa BÏ ÔÈ‡L והעיסוק ∆≈»∆«««¬»»¿«»»

אישי, ותענוג עניין מתוך לא הוא כזה באופן השם ÔÈÚבעבודת ‡e‰ ‰fL∆∆ƒ¿«
ÏBÚ ˙Ïa˜Â ‰‡¯i‰ והמציאות העצמית הישות ביטול הוא שעניינם «ƒ¿»¿«»«

כל  מדגישים ז"ל חכמינו ולכן האישית,

שמים. יראת של החשיבות את כך

‡lL ‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ¿««««»¿«»∆…
‰È‰È התורה ÔÙB‡aלימוד ƒ¿∆¿∆

„ÓBlLתורהÌÈi˜Ó BÈ‡Â ∆≈¿≈¿«≈
C¯cבפועל  ÏÚÂ) „ÓBlM ‰Ó«∆≈¿«∆∆

¯z˜Ï ˙Ó ÏÚ „ÓBl‰ ‰Ê24 ∆«≈«¿»¿«¿≈
חבריו  את ÂÈÏÚLולהקניט על ), ∆»»

מה  את מקיים ואינו תורה הלומד

‰e˙k·שלומד  ¯Ó‡25 בתהילים »««»
ÚL¯ÏÂ מצוות את מקיים שאינו ¿»»»

Elהתורה  ‰Ó ÌÈ˜Ï‡ ¯Ó‡»«¡…ƒ«¿
,ÈweÁ ¯tÒÏ,לדבר לך מה לשם ¿«≈«

התורה, חוקי בלימוד ולעסוק לספר

שלא  התורה לימוד על אמרו ועוד

ÎÊ‰כראוי  ‡ÏÂ לשמה ("ללמוד ¿…»»
רש"י) BÏולקיימה", ‰NÚ לימוד «¬∆

ÌÒהתורה CÙÈ‰≈∆«
ÌÈiÁ‰26˙eiÁ ‰a¯Óe ««ƒ«¿∆«

BÓk ,‰ÚL ÈÙÏ ‰tÈÏwa«¿ƒ»¿ƒ»»¿
˙BÎÏ‰a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ·˙kL∆»««¿«»≈¿ƒ¿

‰¯Bz „eÓÏz27:לשונו (וזה «¿»
התורה  שכל הקבלה חכמי "אמרו

אף  רשע בעודו עושה שאדם ומצות

מכל  שעה לפי בקליפות כוח שמוסיף

בתשובה  כך אחר כשיחזור מקום

שכתוב  כמו אחר בגלגול או זה בגלגול

מוציא  אזי נידח ממנו ידח לא כי

וחוזרים  והמצות התורה כל מהקליפה

בחזרתו..."), Ìbלקדושה ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«
CÈ¯vL ,˙BÂˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿∆»ƒ

ÈÚ·„k ˙BÈ‰Ï וכנדרש כראוי ƒ¿ƒ¿»≈
‡˙È‡„ÎÂ ,‡˜Âc וכמובא «¿»¿ƒ¿ƒ»

‡¯Óba28˙ÂˆÓ ÌÈi˜Ó‰ LiL «¿»»∆≈«¿«≈ƒ¿«
Ì‡Â ·‡ „eaÈk מצווה שזו ולמרות ƒ»»≈

וחשובה, Ì„aÎÓגדולה Èk ÌBp‰Èb L¯BÈÂ ואמו אביו ÔÙB‡aאת ¿≈≈ƒƒ¿«¿»¿∆
Ì˙B‡ ‰f·nL חשוב (עוף פסיוני לאביו מאכיל "יש הגמרא: (ובלשון ∆¿«∆»

שמראה  עליו ("שנענש העולם מן וטורדו רש"י) במדבר, שירד שליו מין ושמן
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ט `"iyz'd ,oeiq ycegd mikxan ,izewega t"y

וגם  ּכדבעי, להיֹות צרי ׁשּקּיּומם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָהּמצוֹות

ידיעת  על ונֹוסף כּו'. ּפנּיֹות ללא ְְְְְִִִַַָָֹלׁשמּה,

ּדההפרׁש הּנתיבֹות, ּגם לידע צרי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּדרכים,

הּוא  לרּבים,29ּביניהם סלּולה ּדר היא ׁשּדר , ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ׁשהּנתיבֹות  והיינּו, צר, ׁשביל הּוא נתיב ְְְְְִִִִֶַַַָואיּלּו

ׁשעל  אלקּות, הּׂשגֹות ענין הּוא הוי' להר ְְֱֲֲִֶַַַַַָָָֹלעלֹות

ויראה, לאהבה מּמילא ּבדר האדם יבֹוא זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָידי

מּצד  הּוא זה וכל הוי'. ּבהר יעלה זה ידי ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָועל

עּמֹו להעלֹות ׁשּיּוכל ּכדי אמנם האלקית. ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּנפׁש

הּתנאי  ּדרּוׁש זה על הּנה הּבהמית, הּנפׁש את ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָּגם

יהיה  ׁשּלא היינּו, חזק, ּכח ּבעל ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּׁשני

מּׂשאֹו ּתחת עּמֹו30רֹובץ ׁשּיּקח אּדרּבה, אּלא , ְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

הּוא  הּׁשליׁשי והּתנאי הּבהמית. הּנפׁש את ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַּגם

והיינּו, הּמתאימים, ּבּלבּוׁשים לבּוׁש ְְְְְִִִִֶֶַַַַָׁשּיהיה

יבלּבלּו לא ׁשהּלבּוׁשים ּבלבד זֹו אּלא 31ׁשּלא , ְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹ

ּבזה, והענין ּבעלּייתֹו. לֹו ׁשּיסּיעּו זאת, ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹעֹוד

אֹותּיֹות  הּמחׁשבה אֹותּיֹות הם הּלבּוׁשים ְְְִִִִֵֵַַַָָּדהּנה,

והּמעׂשה  ענינים,32הּדיּבּור ׁשני ּבהם ויׁש , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּנה  האֹותּיֹות. וגּוף ׁשּבאֹותּיֹות, וההרּגׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהחּיּות

ׁש החּיּות העבֹודה ּתיּקּון ידי על הּוא ּבאֹותּיֹות ְֲִִֵֶַַַָָָ

ּבהּׂשגת  ההתּבֹוננּות ידי ׁשעל ויראה, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּדאהבה

הּגדפין  ׁשהם ויראה, אהבה מֹוליד הּוא ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָֹאלקּות

לעיּלא  ּפרחא ידם האֹותּיֹות 33ׁשעל ּתיּקּון א . ְְִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּדמעֹות, ענין ידי על הּוא 34עצמן ְְְְְִֵֶַַַַָָָ

ׁשענין  ּדמעה, כּנחל הֹורידי צּיֹון ּבת ְְִִִִִֶַַַַַַָחֹומת

הּמֹוח  ּכיּוּוץ מּצד הּוא ידי 35הּדמעֹות על והיינּו , ְְְְִִֵַַַַַַָ

ּומהּות  מעצמּות נפרד ׁשהיה אי ׁשּמתּבֹונן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
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תקנד.29) ע' ח"א נ"ך אוה"ת "היום 30)ראה שכה. ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה ה. כג, משפטים – הכתוב לשון

שבט. כח ב.31)יום" קז, להצ"צ סהמ"צ ע"ג. ריש לז, תצא לקו"ת גם פ"ד.32)ראה תניא (כה,33)ראה ת"י תקו"ז ראה

ועו  ב). (נה, פ"מ תניא המשך 34)ד.ב). רטז. ע' תרס"ה סה"מ פי"אֿיב. בכסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי ראה יח. ב, איכה

רסו. ע' א.35)תרס"ו כו, וישלח תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
סעודתו"), על עין צרות ÌÓeiwLלו ˙BÂˆn‰ ¯‡L Ìei˜a ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿∆ƒ»

Ì‚Â ,ÈÚ·„k ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ צריך התורה, לימוד כמו המצוות, קיום »ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«
כוונה  מתוך Bit˙להיות ‡ÏÏ ,dÓLÏ אישיותÏÚ ÛÒBÂ .'eÎ ƒ¿»¿…¿ƒ¿»«
ÌÈÎ¯c‰ ˙ÚÈ„È הכרת במשל, כמו המצוות, וקיום התורה בלימוד הנכונות ¿ƒ««¿»ƒ

להר  למטה מהעמק המובילות הדרכים

Ú„ÈÏלמעלה, CÈ¯ˆ ולהכירÌb »ƒ≈««
Ì‰ÈÈa L¯Ù‰‰c ,˙B·È˙p‰«¿ƒ¿«∆¿≈≈≈∆
נתיבות' ל' 'דרכים' בין ההבדל

‡e‰29C¯c ‡È‰ C¯cL ,∆∆∆ƒ∆∆
,ÌÈa¯Ï ‰ÏeÏÒ ילכו שרבים כדי ¿»»«ƒ

ˆ¯בה, ÏÈ·L ‡e‰ ·È˙ elÈ‡Â¿ƒ»ƒ¿ƒ«
בו, ללכת יכולים מעטים שרק

,eÈÈ‰Â,בנמשל הדברים ומשמעות ¿«¿
היא  ה', B·È˙p‰L∆«¿ƒ˙בעבודת

'ÈÂ‰ ¯‰Ï ˙BÏÚÏ ולהתקרב «¬¿«¬»»
‰B‚O˙לאלוקות  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««»

‰Ê È„È ÏÚL ,˙e˜Ï‡ שתהיה ¡…∆«¿≈∆
באלוקות  והשגה הבנה «B·È‡לאדם

‰·‰‡Ï ‡ÏÈnÓ C¯„a Ì„‡‰»»»¿∆∆ƒ≈»¿«¬»
,‰‡¯ÈÂ הוא האדם מטבע כי ¿ƒ¿»

הרגש  את ומעורר 'מוליד' שהשכל

וההשגה  ההבנה ולכן שבלב,

רגשות  מעוררת ה' בגדולת וההתבוננות

ה' ויראת ה' אהבת Ê‰של È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆
ה' ויראת ה' אהבת לאדם שתהיה

‰ÏÚÈ מלמטה'ÈÂ‰ ¯‰a ויתקרב «¬∆¿«¬»»
לאלוקות.

‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ מלמטה העלייה לגבי  ¿»∆
‰‡È˜Ï˙.למעלה  LÙp‰ „vÓƒ««∆∆»¡…ƒ

˙BÏÚ‰Ï ÏÎeiL È„k ÌÓ‡»¿»¿≈∆«¿«¬
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙‡ Ìb BnÚƒ«∆«∆∆««¬ƒ
הטבעי  ממצבה תתעלה היא שאף

הנפש  עם יחד לאלוקות ותתקרב

Le¯cהאלוקית, ‰Ê ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆»
ÈM‰ È‡z‰,במשל לעיל הנזכר «¿««≈ƒ

למעלה, מלמטה לעלות בשביל

,eÈÈ‰ ,˜ÊÁ Ák ÏÚa ‰È‰iL∆ƒ¿∆««…«»»«¿
בעבודת  בנמשל, הדבר ומשמעות

היא  B‡OÓהשם, ˙Áz ı·B¯ ‰È‰È ‡lL30, כפוף יהיה שלא כלומר, ∆…ƒ¿∆≈«««»
ולהתקדם  לקום ממנו שמונע כבד כמשא לו שהיא הבהמית לנפש וכנוע

השם  BnÚבעבודת ÁwiL ,‰a¯c‡ ‡l‡ למעלה מלמטה Ìbבעלייתו ∆»«¿«»∆ƒ«ƒ«
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ אותה.‡˙ גם וירומם ויעלה ∆«∆∆««¬ƒ

ÈLÈÏM‰ È‡z‰Â שלמעלה להר שלמטה מהעמק לעלות ‰e‡כדי ¿«¿««¿ƒƒ
‰È‰iL האדםÌÈÓÈ‡˙n‰ ÌÈLe·la Le·Ï,זה מסוג לעלייה ∆ƒ¿∆»«¿ƒ««¿ƒƒ

„·Ïa BÊ ‡lL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆…ƒ¿«
eÏaÏ·È ‡Ï ÌÈLe·l‰L31, ולא ∆«¿ƒ…¿«¿¿

למטה, מלמעלה בטיפוס הפרעה יהוו

BÏ eÚiÒiL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆¿«¿
Êa‰,הלבושים  ÔÈÚ‰Â .B˙ÈiÏÚa«¬ƒ»¿»ƒ¿»»∆

למעלה  מלמטה האדם בעליית בנמשל,

לאלוקות, להתקרב ≈p‰c¿ƒ‰,כדי
ÌÈLe·l‰ הנפש ‡Bi˙B˙של Ì‰ «¿ƒ≈ƒ
של  ‡Bi˙B˙המילים ‰·LÁn‰««¿»»ƒ
של  NÚn‰Â‰המילים ¯eaÈc‰32, «ƒ¿««¬∆
Ì‰a LÈÂ באותיות,ÌÈÈÚ ÈL ¿≈»∆¿≈ƒ¿»ƒ

Lb¯‰‰Â ˙eiÁ‰'ה'נשמה שהם ««¿«∆¿≈
.˙Bi˙B‡‰ Ûe‚Â ,˙Bi˙B‡aL∆»ƒ¿»ƒ
˙Bi˙B‡aL ˙eiÁ‰ ÔewÈz ‰p‰ƒ≈ƒ««∆»ƒ
העלאת  את האדם פועל זה ידי שעל

שלו  ומעשה דיבור ‰e‡המחשבה,
‰·‰‡c ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ«¿≈»¬»¿«¬»
˙eBa˙‰‰ È„È ÏÚL ,‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»∆«¿≈«ƒ¿¿

˙e˜Ï‡ ˙‚O‰a לידיעה שמביאה ¿«»«¡…
ה' בגדולת ÈÏBÓ„והכרה ‡e‰ƒ

של  רגשות ÈÂ¯‡‰,בליבו ‰·‰‡«¬»¿ƒ¿»
Ì‰L השם ויראת ה' אהבת ∆≈

ÔÈÙ„b‰ הכנפייםÌ„È ÏÚL ««¿ƒ∆«»»
‡lÈÚÏ ‡Á¯t33 ועולים פורחים »¿»¿≈»

והדיבורים  המחשבות למעלה

כדברי  ומצוות, בתורה האדם והמעשים

ÔewÈzהזוהר, C‡ של וההעלאה «ƒ
ÔÓˆÚ ˙Bi˙B‡‰ האותיות 'גוף' »ƒ«¿»

,˙BÚÓc‰ ÔÈÚ È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ¿««¿»
מאלוקות  הריחוק על בכי ¿BÓkמתוך

·e˙kL34 איכה ÓBÁ˙במגילת ∆»«
,‰ÚÓc ÏÁpÎ È„È¯B‰ ÔBiˆ ˙a«ƒƒƒ«««ƒ¿»
„vÓ ‡e‰ ˙BÚÓc‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»ƒ«

ÁBn‰ ıeeÈk35, מתכווץ כשהמוח ƒ««
גדול, צער כמו חזקה חוויה ולהכיל לשאת היכולת לו ומשמעות eÈÈ‰Âואין ¿«¿

בעבודת  בנמשל, È‰L‰ה',העניין CÈ‡ ÔBa˙nL ‰Ê È„È ÏÚ בשעה «¿≈∆∆ƒ¿≈≈∆»»
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miwel`lי mkl iziide mkkeza izkldzde

קּלה  לׁשעה זה ׁשהיה [ואף הּוא ּברּו סֹוף ְְֵֶֶַַָָָָָָאין

לאחרי  היה מה לֹו נֹוגע לא מקֹום מּכל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹּבלבד,

מקּוּׁשר  להיֹות יכֹול היה ׁשעה ׁשּבאֹותּה ּכיון ְְְִֵֶֶָָָָָָָָזה,

והיה  הּוא ּברּו סֹוף אין ּומהּות עצמּות ְְִֵַַָָָעם

הּלב  ּכיּוּוץ אצלֹו נעׂשה אזי מהעצמּות], ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָנפרד

אּון  הארץ ּדי אים פארקלעמט (עס הּמֹוח ְְְְִִִֵֶַַַַוכיּוּוץ

ּבאים  ׁשּמּזה קאּפ), ּדי אים ְְְְִִִִֵֶֶַָָפארקוועטׁשט

את  לבּטא יכֹול ׁשאינֹו לפי והיינּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָהּדמעֹות,

זאת  לסּבֹול יכֹול הּמֹוח ואין ּבאֹותּיֹות, ְְְְִִִֵַַָָָֹהענין

האֹותּיֹות, ּגּוף ּתיּקּון נעׂשה זה ידי ועל ְְֲִִֵֶֶַַָכּו'.

ּובֹונה  זה ּדלעּוּמת החֹומה את ׁשּׁשֹובר ְְִֵֶֶֶֶַַַָהיינּו,

הּתנאים  ׁשלׁשת ּכׁשּיׁשנם ודוקא צּיֹון. ּבת ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹחֹומת

הּמתאימים, לבּוׁשים לֹו ׁשּיׁש לעיל, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָהּנזּכרים

ּדוקא  ּונתיבֹות, הּדרכים יֹודע והּוא חזק, ְְְְְִִֵַַַָָָָֹוכחֹו

הוי'. להר לעלֹות יכֹול ְֲֲַַָָָָאז

ÔÎÂ הר ׁשּנקרא עדן, לגן העלּיה ּבענין ּגם הּוא ¿≈ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּדֹומם 36הוי' הּוא ּכפׁשּוטֹו ׁשההר ּדכׁשם , ְְֲִִֵֵֶָָָָ

למעלה  ׁשעֹולה עדן 37אּלא ּדגן הענין ּגם ּכ , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּתהיה  ּכדי הּנה למעלה, מּלמּטה העלּיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּוא

נהר  ידי על זה הרי עדן לגן הּזה מעֹולם ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהעלּיה

ּדהאי  חיזּו לׁשּכֹוח ׁשּצרי ּכיון ּדוקא, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּדינּור

הּתחּתֹון 38עלמא  עדן מּגן העלּיה ּגם כן ּוכמֹו . ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּכדי  ּדינּור, נהר ידי על היא העליֹון עדן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָלגן

חיזּו ּגם ּכי הּתחּתֹון, עדן ּדגן חיזּו על ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַלׁשּכֹוח

ועל  העליֹון. עדן לגן מבלּבל הּתחּתֹון עדן ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּדגן
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ובכ"מ.36) תשעט. ע' שם תער"ב המשך גם דברים 37)ראה האמצעי: אדמו"ר מאמרי פכ"ד. ר"ה שער ראש עטרת ראה

דש. ע' רי. ע' ח"א חתונה דרושי ואילך; תרסד ע' סט,38)ח"ב יתרו תו"א א. רמז, ב. ריא, ח"ב א. רא, ח"א זהר ראה

ואילך. תתכא ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי ג.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עבירה  [Û‡Âשעבר ‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚÓ „¯Ùƒ¿»≈«¿«≈»¿«
‰Ê ‰È‰L והריחוק Ï‡הפירוד ÌB˜Ó ÏkÓ ,„·Ïa ‰l˜ ‰ÚLÏ ∆»»∆¿»»«»ƒ¿«ƒ»»…

,‰Ê È¯Á‡Ï ‰È‰ ‰Ó BÏ Ú‚B כבר קלה שעה אותה שאחרי והעובדה ≈«∆»»¿«¬≈∆
אותו  מרגיעה לא נפרד, היה ÚL‰לא d˙B‡aL ÔÂÈk נפרד היה שכן ≈»∆¿»»»

ÌÚ ¯Me˜Ó ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»ƒ¿¿»ƒ
Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ«¿«≈»
˙eÓˆÚ‰Ó „¯Ù ‰È‰Â ‡e‰¿»»ƒ¿»≈»«¿

מאד  לו ואכפת לו נוגע זו ‡ÈÊודבר ,[¬«
·l‰ ıeeÈk BÏˆ‡ ‰NÚ«¬∆∆¿ƒ«≈
ÒÚ) ÁBn‰ ıeeÈÎÂ¿ƒ««≈
ı¯‡‰ Èc ÌÈ‡ ËÓÚÏ˜¯‡Ù«¿¿∆¿ƒƒ«

נלחץ  ËLËÚÂÂ˜¯‡Ùליבו Ôe‡«¿¿≈¿¿
t‡˜ Èc ÌÈ‡ מתכווץ ),ומוחו ƒƒ»

‰fnL המוח וכיווץ הלב מכיווץ ∆ƒ∆
ÈÙÏ eÈÈ‰Â ,˙BÚÓc‰ ÌÈ‡a»ƒ«¿»¿«¿¿ƒ
ÔÈÚ‰ ˙‡ ‡h·Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿«≈∆»ƒ¿»

,˙Bi˙B‡a,מיליםÁBn‰ ÔÈ‡Â ¿ƒ¿≈««
ÏBaÒÏ ÏBÎÈ ולהכיל'eÎ ˙‡Ê את »ƒ¿…

הגדול. והצער Ê‰הלחץ È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆
כיווץ  של בשעה שפורצות הדמעות

הלב  וכיווץ ÔewÈzהמוח ‰NÚ«¬∆ƒ
¯·BML ,eÈÈ‰ ,˙Bi˙B‡‰ Ûeb»ƒ«¿∆≈

‰ÓBÁ‰ וההסתר ‡˙ ההעלם חומת ∆«»
‰Ê ˙neÚÏc צד שהיפך הצד של ƒ¿«∆

כלשון  זה 'לעומת (הנקרא הקדושה

עשה  זה לעמת 'זה בקהלת הכתוב

ˆÔBiהאלוקים') ˙a ˙ÓBÁ ‰B·e∆««ƒ
קדושה. של הגנה חומת

˙LÏL ÌLiLk ‡˜Â„Â¿«¿»¿∆∆¿»¿…∆
LiL ,ÏÈÚÏ ÌÈ¯kÊp‰ ÌÈ‡z‰«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆≈

,ÌÈÓÈ‡˙n‰ ÌÈLe·Ï BÏ כיוון ¿ƒ««¿ƒƒ
ומעשה  דיבר המחשבה, את שתיקן

ÊÁ˜שלו BÁÎÂ תחת רובץ שאינו ¿…»»
להיפך  אלא הבהמית הנפש משא

אותה, גם Ú„BÈמעלה ‡e‰Â¿≈«
˙B·È˙e ÌÈÎ¯c‰ לוודא כיצד «¿»ƒ¿ƒ

כדבעי, יהיו שלו והמצוות BÏÚÏ˙שהתורה ÏBÎÈ Ê‡ ‡˜Âc מלמטה «¿»»»«¬
'ÈÂ‰ ¯‰Ï לאלוקות.ולהתקרב ¿«¬»»

ÔÎÂ בכלל לאלוקות וההתקרבות העלייה אודות לעיל למבואר ‰e‡בדומה ¿≈
‰iÏÚ‰ ÔÈÚa Ìb הנשמה Ô„Ú,של Ô‚Ï האדם עבודת סיום לאחר «¿ƒ¿«»¬ƒ»¿«≈∆

הזה, עדן pL˜¯‡בעולם ‰ÈÂ'גן עניין ,‰36¯ לגבי לעיל המבואר ולכן ∆ƒ¿»«¬»»

גם  מכוון ה'' בהר יעלה 'מי לכתוב ובשייכות בקשר למעלה מלמטה העלייה

עדן  לגן העלייה ‡l‡לגבי ÌÓBc ‡e‰ BËeLÙk ¯‰‰L ÌLÎcƒ¿≈∆»»ƒ¿≈∆»
‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚL37, טבע את בו יש כי ועולה שמטפס מצומח בשונה ∆∆¿«¿»

עולה  הוא זאת שעם אלא דומם הוא הר למעלה, מלמטה והעלייה הצמיחה

לגובה, ומתנשא Ìbלמעלה Ck»«
‰iÏÚ‰ ‡e‰ Ô„Ú Ô‚c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«≈∆»¬ƒ»

‰hÓlÓ הנחות הגשמי הזה מעולם ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ,נעלה רוחני ‰p‰לעולם ¿«¿»ƒ≈

‰iÏÚ‰ ‰È‰zL È„k הנשמה של ¿≈∆ƒ¿∆»¬ƒ»
‰Ê È¯‰ Ô„Ú Ô‚Ï ‰f‰ ÌÏBÚÓ≈»«∆¿«≈∆¬≈∆

È„È ÏÚ בתוך כביכול, ‰¯טבילה, «¿≈¿«
¯eÈc אש של ÔÂÈkנהר ,‡˜Âc ƒ«¿»≈»

CÈ¯vL מסוגל שיהיה לפני האדם ∆»ƒ
עדן, לגן eÊÈÁלעלות ÁBkLÏƒ¿«≈
‡ÓÏÚ È‡‰c38. להתנתק כלומר, ¿«»¿»

הזה  לעולם ושייכות מקשר לגמרי

לעיל  המבואר דרך (ועל הנחות הגשמי

למטה  מלמעלה ההתעלות אודות

ומצוות, בתורה העבודה ידי על בכלל,

תנאים), כמה בזה ÔÎשיש BÓÎe¿≈
עדן, לגן הזה מהעולם שהעלייה כשם

הערך  וריחוק הגדול הפער בגלל

של  והכנה הקדמה צריכה ביניהם,

את  לשכוח כדי אש, של בנהר טבילה

כך  הזה, העולם של (והעניין) המראה

ÔBzÁz‰ Ô„Ú ÔbÓ ‰iÏÚ‰ Ìb«»¬ƒ»ƒ«≈∆««¿
È„È ÏÚ ‡È‰ ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Ï¿«≈∆»∆¿ƒ«¿≈

,¯eÈc ¯‰ הנשמה של טבילה ¿«ƒ
כביכול, אש, של ÁBkLÏבנהר È„k¿≈ƒ¿«

eÊÈÁ ÏÚ(והעניין) Ô‚cהמראה  «≈¿«
Ô‚c eÊÈÁ Ìb Èk ,ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿ƒ«≈¿«

ÔBzÁz‰ Ô„Ú שהוא פי על אף ≈∆««¿
העולם  של מ'חיזו' ערוך באין נעלה

עדן  דגן 'חיזו מקום מכל הזה,

Ô„Úהתחתון' Ô‚Ï ÏaÏ·Ó¿«¿≈¿«≈∆
ÔBÈÏÚ‰,העליון עדן לגן לעלות וכדי »∆¿

אור': ב'תורה (וכמבואר התחתון' עדן דגן 'חיזו את לגמרי לשכוח האדם צריך

דינור  נהר להיות שצריך הזה עולם שאחר התחתון עדן גן מדרגת כגון ..."

זוכר  שהוא שכיון הגשמי. הזוכר כוח ממנו שישתכח כדי בו לטבול מפסיק

לעליון  התחתון עדן מגן כשעולה ולכן עדן. בגן להתענג לו אפשר אי גשמיות

תחתון..."). עדן שבגן ותענוג ההשגה לשכוח דינור נהר כן גם להיות צריך
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יי `"iyz'd ,oeiq ycegd mikxan ,izewega t"y

ּתעניתא 39ּדר מאה ׁשּצם זירא ּברּבי ׁשּמצינּו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לעלֹות  צרי ּכׁשהיה ּבבלי ּתלמּוד לׁשּכֹוח ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּכדי

ירּוׁשלמי  ּתלמּוד וללמֹוד יׂשראל ּדכיון 40לארץ , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ּדבמחׁשּכים  ּבאֹופן הּוא ּבבלי ְְְְֲִִִֶֶַַַַׁשּתלמּוד

ירּוׁשלמי.41הֹוׁשיבני  לתלמּוד מבלּבל זה הרי , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַ

הּתחּתֹון  עדן מּגן ׁשהעלּיה עדן, ּבגן זה ּדר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָועל

ּכדי  ּדינּור נהר ידי על היא העליֹון עדן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָלגן

להּגיּלּוי  ׁשּמבלּבל הּתחּתֹון עדן ּדגן חיזּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַלׁשּכֹוח

ּדינּור, ּדנהר הענין על ונֹוסף העליֹון. עדן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּדגן

הּתחּתֹון  עדן ּגן ׁשּבין העּמּוד ענין ּגם ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָיׁשנֹו

עם  מתעּצם הּוא הרי העּמּוד ידי ׁשעל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוהעליֹון,

העליֹונה  ריּבּוי 42הּמדריגה ּבכל הּוא זה וענין . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

העליֹון, עדן וגן הּתחּתֹון עדן ׁשּבגן ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּמדריגֹות

עדן,43ּכּידּוע  ּבגן דרגֹות ׁשּתי רק ׁשּנזּכרּו ׁשאף ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

קץ, אין עד מדריגֹות ריּבּוי ּבזה יׁש ּבאמת ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָהרי

ּבׁשלׁש יֹום ׁשּבכל העלּיֹות ׁשלׁש ענין ְְְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹׁשּזהּו

ׁשּבהם  מדריגֹות ריּבּוי ׁשּיׁשנם ּכיון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּתפּלֹות,

ּביּטּול  הקּדמת לאחרי לדרּגא, מּדרּגא ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָעֹולים

העלּיה  היא זה ידי ׁשעל הּקֹודמת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמדריגה

ּכמאמר  קץ, אין עד העליֹונה, הּיֹותר  44לּמדריגה ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּנאמר  כּו' מנּוחה להם אין ילכּו45צּדיקים ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָ

עדן מחיל  ּבגן העלּיה ענין ּוכללּות חיל. אל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

עבֹודת  אֹופן ּדכפי למּטה, העבֹודה ּבאֹופן ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָּתלּוי

עלּייתּה אֹופן הּוא ּכן למּטה ּבהיֹותּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהּנׁשמה
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ואילך).39) 138 ע' (לקמן לעולם תורה קדמה שנה אלפיים ד"ה גם וראה יג. ע' תרס"ו המשך שם. יתרו תו"א ב"מ 40)ראה

א. א.41)פה, כד, סנהדרין ו. ג, תרס"ו 42)איכה המשך שם. יתרו תו"א וראה תתכב. ע' שם האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה

ובכ"מ. ריב. ע' תרח"ץ סה"מ ואילך. תשפ ע' שם תער"ב המשך טו. ע"ג.43)ע' ריש פא, תצוה תו"א ברכות 44)ראה

בסופן. ח.45)ומו"ק פד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
C¯c ÏÚÂ39eÈˆnL בגמרא‡˙ÈÚz ‰‡Ó ÌvL ‡¯ÈÊ Èa¯a ¿«∆∆∆»ƒ¿«ƒ≈»∆»≈»«¬ƒ»

תעניות  ÈÏ·aמאה „eÓÏz ÁBkLÏ È„k ללמוד רגיל היה שבו ¿≈ƒ¿««¿«¿ƒ
„eÓÏz „BÓÏÏÂ Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ CÈ¯ˆ ‰È‰Lk¿∆»»»ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿

ÈÓÏLe¯È40, אחר לימוד אופן ‰e‡שהוא ÈÏ·a „eÓÏzL ÔÂÈÎc ¿«¿ƒ¿≈»∆«¿«¿ƒ
הגמרא  ∆¿ÔÙB‡aכדברי

È·ÈLB‰ ÌÈkLÁÓ·c41, כלשון ƒ¿«¬«ƒƒ«ƒ
כי  בגמרא רש"י (ופירש באיכה הכתוב

במעלה  אינו בבבל שהלימוד הכוונה

זה  עם זה נוחין "שאין גדולה,

בחסידות  ומובא בידם", ספק ותלמודם

הלימוד  שדרך לכך גם שהכוונה

הפלפול, דרך היא בבלי בתלמוד

להגיע  קושי ויש ותירוצים, בקושיות

הבדל  יש אופן ובכל הברורה, למסקנה

בבלי  תלמוד של הלימוד דרך בין גדול

ירושלמי, תלמוד של הלימוד לדרך

הבבלי) בלימוד הרגיל Ê‰ולכן È¯‰¬≈∆
.ÈÓÏLe¯È „eÓÏ˙Ï ÏaÏ·Ó¿«¿≈¿«¿¿«¿ƒ
,Ô„Ú Ô‚a ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆¿«≈∆
ÔBzÁz‰ Ô„Ú ÔbÓ ‰iÏÚ‰L∆»¬ƒ»ƒ«≈∆««¿

‡È‰ ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Ï עלייה ¿«≈∆»∆¿ƒ
עדן  לגן התחתון עדן גן בין כי גדולה

הערך, וריחוק גדול פער יש העליון

על  היא העליון עדן לגן העלייה ַולכן

בתוך  'טבילה' הקדמת ‰¯ידי ְֵ¿«
Ô‚c eÊÈÁ ÁBkLÏ È„k ¯eÈcƒ¿≈ƒ¿«≈¿«

ÏaÏ·nL ÔBzÁz‰ Ô„Ú ומפריע ≈∆««¿∆¿«¿≈
ÈelÈb‰Ï הגדול האור Ô„Úשל Ô‚c ¿«ƒ¿«≈∆

.ÔBÈÏÚ‰»∆¿
¯eÈc ¯‰c ÔÈÚ‰ ÏÚ ÛÒBÂ¿»«»ƒ¿»ƒ¿«ƒ
לגן  הזה מעולם בעלייה להיות שצריך

עדן  לגן התחתון עדן מגן ובעלייה עדן

לעיל, כמבואר Ìbהעליון, BLÈ∆¿«
Ô„Ú Ôb ÔÈaL „enÚ‰ ÔÈÚƒ¿«»«∆≈«≈∆

,ÔBÈÏÚ‰Â ÔBzÁz‰ שלמטה הרצפה בין מחבר שבבניין שעמוד וכשם ««¿¿»∆¿
בין  לחיבור אמצעי הוא מדרגות שתי שבין 'עמוד' כך שלמעלה, לתקרה

העמוד  של בעניינו בחסידות מבואר ועוד התחתונה לדרגה העליונה הדרגה

‡e‰ È¯‰ „enÚ‰ È„È ÏÚL עליונה לדרגה תחתונה מדרגה העולה ∆«¿≈»«¬≈
ÌvÚ˙Ó עצמותו בכל ‰BÈÏÚ‰מתחבר ‰‚È¯„n‰ ÌÚ42 וכמבואר) ƒ¿«≈ƒ««¿≈»»∆¿»

שבגן  ומדריגה מדריגה כל שבין העמוד דרך הוא "והעלייה תער"ב: ב'המשך

בחינת  הוא העמוד ועניין כו', בהנשמה עדן הביטול שנעשה והיינו הביטול

והגילוי  האור לקבל כלי בבחינת בזה שנעשה העליונה המדריגה בערך

ב' להיות צריך למדריגה ממדריגה עליה דבכל וכידוע כו', העליונה דמדריגה

לפי  הביטול והב' הראשונה, ומציאותו ממדריגתו הביטול הא' ביטול, בחינות

טבילה  להיות צריכה עדן דגן שבעליות וזהו כו'... העליונה המדריגה ערך

ממציאת  הביטול שזהו דינור בנהר

שזהו  העמוד דרך והעלייה הראשונה

העליונה  המדריגה אופן לפי הביטול

להיות  שצריך מפני הוא זה וכל כו',

והגילוי..."). האור אל כלי

‰Ê ÔÈÚÂ לדרגה מדרגה שבעלייה ¿ƒ¿»∆
בנהר  טבילה תחילה להיות צריכה

בעמוד, צורך יש וכן ‰e‡דינור
Ô‚aL ˙B‚È¯„n‰ ÈeaÈ¯ ÏÎa¿»ƒ««¿≈∆¿«
Ô„Ú Ô‚Â ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿«≈∆

Úe„ik ,ÔBÈÏÚ‰43 בתורת »∆¿«»«
¯˜החסידות  e¯kÊpL Û‡L∆«∆ƒ¿¿«

˙B‚¯„ ÈzL כלליות,Ô„Ú Ô‚a ¿≈¿»¿«≈∆
העליון' עדן ו'גן התחתון' עדן 'גן

‰Êa LÈ ˙Ó‡a È¯‰ בפרטיות ¬≈∆¡∆≈»∆
‡ÔÈיותר  „Ú ˙B‚È¯„Ó ÈeaÈƒ̄«¿≈«≈
,ı˜,סוף אין חלק e‰fLעד ≈∆∆

הוא הפרטיות LÏLמהעליות ÔÈÚƒ¿«¿…
˙BiÏÚ‰ הנשמה ÌBÈשל ÏÎaL »¬ƒ∆¿»

,˙BlÙz‰ LÏLa מנחה שחרית ƒ¿…«¿ƒ
¯ÈeaÈוערבית  ÌLiL ÔÂÈk≈»∆∆¿»ƒ

ÌÈÏBÚ Ì‰aL ˙B‚È¯„Ó«¿≈∆»∆ƒ
È¯Á‡Ï ,‡b¯„Ï ‡b¯cÓƒ«¿»¿«¿»¿«¬≈
‰‚È¯„n‰ ÏehÈa ˙Óc˜‰«¿»«ƒ««¿≈»

‰Ê È„È ÏÚL ˙Ó„Bw‰ ידי על «∆∆∆«¿≈∆
הקודמת  המדריגה ו'שכחת' ביטול

È¯„nÏ‚‰לגמרי  ‰iÏÚ‰ ‡È‰ƒ»¬ƒ»««¿≈»
,‰BÈÏÚ‰ ¯˙Bi‰ ממשיכים וכך «≈»∆¿»

לדרגה  מדרגה עוד ‡ÔÈועולים „Ú«≈
,ı˜ סוף אין לעליות עד ≈

¯Ó‡Ók44הגמרא'eÎ ‰ÁeÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ˜Ècˆ כשמגיעים וגם ¿«¬««ƒƒ≈»∆¿»
נעלית  יותר לדרגה ומתעלים מוסיפים מסוימת, לדרגה

¯Ó‡pL45 בתהילים.ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ eÎÏÈ ∆∆¡«≈¿≈«ƒ∆»ƒ
Ô„Ú Ô‚a ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎe'התחתון עדן מ'גן הכללית העלייה הן ¿»ƒ¿«»¬ƒ»¿«≈∆

לדרגה  מדרגה הפרטיות העליות והן העליון' עדן ÔÙB‡aל'גן ÈeÏz»¿∆
‰„B·Ú‰ בהיותה הנשמה ‰ÓLp‰של ˙„B·Ú ÔÙB‡ ÈÙÎc ,‰hÓÏ »¬»¿«»ƒ¿ƒ∆¬««¿»»

‰hÓÏ d˙BÈ‰a הזה בעולם בגוף d˙ÈiÏÚכנשמה ÔÙB‡ ‡e‰ Ôk ƒ¿»¿«»≈∆¬ƒ»»
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קּלה  לׁשעה זה ׁשהיה [ואף הּוא ּברּו סֹוף ְְֵֶֶַַָָָָָָאין

לאחרי  היה מה לֹו נֹוגע לא מקֹום מּכל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹּבלבד,

מקּוּׁשר  להיֹות יכֹול היה ׁשעה ׁשּבאֹותּה ּכיון ְְְִֵֶֶָָָָָָָָזה,

והיה  הּוא ּברּו סֹוף אין ּומהּות עצמּות ְְִֵַַָָָעם

הּלב  ּכיּוּוץ אצלֹו נעׂשה אזי מהעצמּות], ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָנפרד

אּון  הארץ ּדי אים פארקלעמט (עס הּמֹוח ְְְְִִִֵֶַַַַוכיּוּוץ

ּבאים  ׁשּמּזה קאּפ), ּדי אים ְְְְִִִִֵֶֶַָָפארקוועטׁשט

את  לבּטא יכֹול ׁשאינֹו לפי והיינּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָהּדמעֹות,

זאת  לסּבֹול יכֹול הּמֹוח ואין ּבאֹותּיֹות, ְְְְִִִֵַַָָָֹהענין

האֹותּיֹות, ּגּוף ּתיּקּון נעׂשה זה ידי ועל ְְֲִִֵֶֶַַָכּו'.

ּובֹונה  זה ּדלעּוּמת החֹומה את ׁשּׁשֹובר ְְִֵֶֶֶֶַַַָהיינּו,

הּתנאים  ׁשלׁשת ּכׁשּיׁשנם ודוקא צּיֹון. ּבת ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹחֹומת

הּמתאימים, לבּוׁשים לֹו ׁשּיׁש לעיל, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָהּנזּכרים

ּדוקא  ּונתיבֹות, הּדרכים יֹודע והּוא חזק, ְְְְְִִֵַַַָָָָֹוכחֹו

הוי'. להר לעלֹות יכֹול ְֲֲַַָָָָאז

ÔÎÂ הר ׁשּנקרא עדן, לגן העלּיה ּבענין ּגם הּוא ¿≈ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּדֹומם 36הוי' הּוא ּכפׁשּוטֹו ׁשההר ּדכׁשם , ְְֲִִֵֵֶָָָָ

למעלה  ׁשעֹולה עדן 37אּלא ּדגן הענין ּגם ּכ , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּתהיה  ּכדי הּנה למעלה, מּלמּטה העלּיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּוא

נהר  ידי על זה הרי עדן לגן הּזה מעֹולם ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהעלּיה

ּדהאי  חיזּו לׁשּכֹוח ׁשּצרי ּכיון ּדוקא, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּדינּור

הּתחּתֹון 38עלמא  עדן מּגן העלּיה ּגם כן ּוכמֹו . ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּכדי  ּדינּור, נהר ידי על היא העליֹון עדן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָלגן

חיזּו ּגם ּכי הּתחּתֹון, עדן ּדגן חיזּו על ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַלׁשּכֹוח

ועל  העליֹון. עדן לגן מבלּבל הּתחּתֹון עדן ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּדגן
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ובכ"מ.36) תשעט. ע' שם תער"ב המשך גם דברים 37)ראה האמצעי: אדמו"ר מאמרי פכ"ד. ר"ה שער ראש עטרת ראה

דש. ע' רי. ע' ח"א חתונה דרושי ואילך; תרסד ע' סט,38)ח"ב יתרו תו"א א. רמז, ב. ריא, ח"ב א. רא, ח"א זהר ראה

ואילך. תתכא ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי ג.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עבירה  [Û‡Âשעבר ‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚÓ „¯Ùƒ¿»≈«¿«≈»¿«
‰Ê ‰È‰L והריחוק Ï‡הפירוד ÌB˜Ó ÏkÓ ,„·Ïa ‰l˜ ‰ÚLÏ ∆»»∆¿»»«»ƒ¿«ƒ»»…

,‰Ê È¯Á‡Ï ‰È‰ ‰Ó BÏ Ú‚B כבר קלה שעה אותה שאחרי והעובדה ≈«∆»»¿«¬≈∆
אותו  מרגיעה לא נפרד, היה ÚL‰לא d˙B‡aL ÔÂÈk נפרד היה שכן ≈»∆¿»»»

ÌÚ ¯Me˜Ó ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»ƒ¿¿»ƒ
Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe ˙eÓˆÚ«¿«≈»
˙eÓˆÚ‰Ó „¯Ù ‰È‰Â ‡e‰¿»»ƒ¿»≈»«¿

מאד  לו ואכפת לו נוגע זו ‡ÈÊודבר ,[¬«
·l‰ ıeeÈk BÏˆ‡ ‰NÚ«¬∆∆¿ƒ«≈
ÒÚ) ÁBn‰ ıeeÈÎÂ¿ƒ««≈
ı¯‡‰ Èc ÌÈ‡ ËÓÚÏ˜¯‡Ù«¿¿∆¿ƒƒ«

נלחץ  ËLËÚÂÂ˜¯‡Ùליבו Ôe‡«¿¿≈¿¿
t‡˜ Èc ÌÈ‡ מתכווץ ),ומוחו ƒƒ»

‰fnL המוח וכיווץ הלב מכיווץ ∆ƒ∆
ÈÙÏ eÈÈ‰Â ,˙BÚÓc‰ ÌÈ‡a»ƒ«¿»¿«¿¿ƒ
ÔÈÚ‰ ˙‡ ‡h·Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿«≈∆»ƒ¿»

,˙Bi˙B‡a,מיליםÁBn‰ ÔÈ‡Â ¿ƒ¿≈««
ÏBaÒÏ ÏBÎÈ ולהכיל'eÎ ˙‡Ê את »ƒ¿…

הגדול. והצער Ê‰הלחץ È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆
כיווץ  של בשעה שפורצות הדמעות

הלב  וכיווץ ÔewÈzהמוח ‰NÚ«¬∆ƒ
¯·BML ,eÈÈ‰ ,˙Bi˙B‡‰ Ûeb»ƒ«¿∆≈

‰ÓBÁ‰ וההסתר ‡˙ ההעלם חומת ∆«»
‰Ê ˙neÚÏc צד שהיפך הצד של ƒ¿«∆

כלשון  זה 'לעומת (הנקרא הקדושה

עשה  זה לעמת 'זה בקהלת הכתוב

ˆÔBiהאלוקים') ˙a ˙ÓBÁ ‰B·e∆««ƒ
קדושה. של הגנה חומת

˙LÏL ÌLiLk ‡˜Â„Â¿«¿»¿∆∆¿»¿…∆
LiL ,ÏÈÚÏ ÌÈ¯kÊp‰ ÌÈ‡z‰«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆≈

,ÌÈÓÈ‡˙n‰ ÌÈLe·Ï BÏ כיוון ¿ƒ««¿ƒƒ
ומעשה  דיבר המחשבה, את שתיקן

ÊÁ˜שלו BÁÎÂ תחת רובץ שאינו ¿…»»
להיפך  אלא הבהמית הנפש משא

אותה, גם Ú„BÈמעלה ‡e‰Â¿≈«
˙B·È˙e ÌÈÎ¯c‰ לוודא כיצד «¿»ƒ¿ƒ

כדבעי, יהיו שלו והמצוות BÏÚÏ˙שהתורה ÏBÎÈ Ê‡ ‡˜Âc מלמטה «¿»»»«¬
'ÈÂ‰ ¯‰Ï לאלוקות.ולהתקרב ¿«¬»»

ÔÎÂ בכלל לאלוקות וההתקרבות העלייה אודות לעיל למבואר ‰e‡בדומה ¿≈
‰iÏÚ‰ ÔÈÚa Ìb הנשמה Ô„Ú,של Ô‚Ï האדם עבודת סיום לאחר «¿ƒ¿«»¬ƒ»¿«≈∆

הזה, עדן pL˜¯‡בעולם ‰ÈÂ'גן עניין ,‰36¯ לגבי לעיל המבואר ולכן ∆ƒ¿»«¬»»

גם  מכוון ה'' בהר יעלה 'מי לכתוב ובשייכות בקשר למעלה מלמטה העלייה

עדן  לגן העלייה ‡l‡לגבי ÌÓBc ‡e‰ BËeLÙk ¯‰‰L ÌLÎcƒ¿≈∆»»ƒ¿≈∆»
‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚL37, טבע את בו יש כי ועולה שמטפס מצומח בשונה ∆∆¿«¿»

עולה  הוא זאת שעם אלא דומם הוא הר למעלה, מלמטה והעלייה הצמיחה

לגובה, ומתנשא Ìbלמעלה Ck»«
‰iÏÚ‰ ‡e‰ Ô„Ú Ô‚c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«≈∆»¬ƒ»

‰hÓlÓ הנחות הגשמי הזה מעולם ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ,נעלה רוחני ‰p‰לעולם ¿«¿»ƒ≈

‰iÏÚ‰ ‰È‰zL È„k הנשמה של ¿≈∆ƒ¿∆»¬ƒ»
‰Ê È¯‰ Ô„Ú Ô‚Ï ‰f‰ ÌÏBÚÓ≈»«∆¿«≈∆¬≈∆

È„È ÏÚ בתוך כביכול, ‰¯טבילה, «¿≈¿«
¯eÈc אש של ÔÂÈkנהר ,‡˜Âc ƒ«¿»≈»

CÈ¯vL מסוגל שיהיה לפני האדם ∆»ƒ
עדן, לגן eÊÈÁלעלות ÁBkLÏƒ¿«≈
‡ÓÏÚ È‡‰c38. להתנתק כלומר, ¿«»¿»

הזה  לעולם ושייכות מקשר לגמרי

לעיל  המבואר דרך (ועל הנחות הגשמי

למטה  מלמעלה ההתעלות אודות

ומצוות, בתורה העבודה ידי על בכלל,

תנאים), כמה בזה ÔÎשיש BÓÎe¿≈
עדן, לגן הזה מהעולם שהעלייה כשם

הערך  וריחוק הגדול הפער בגלל

של  והכנה הקדמה צריכה ביניהם,

את  לשכוח כדי אש, של בנהר טבילה

כך  הזה, העולם של (והעניין) המראה

ÔBzÁz‰ Ô„Ú ÔbÓ ‰iÏÚ‰ Ìb«»¬ƒ»ƒ«≈∆««¿
È„È ÏÚ ‡È‰ ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Ï¿«≈∆»∆¿ƒ«¿≈

,¯eÈc ¯‰ הנשמה של טבילה ¿«ƒ
כביכול, אש, של ÁBkLÏבנהר È„k¿≈ƒ¿«

eÊÈÁ ÏÚ(והעניין) Ô‚cהמראה  «≈¿«
Ô‚c eÊÈÁ Ìb Èk ,ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿ƒ«≈¿«

ÔBzÁz‰ Ô„Ú שהוא פי על אף ≈∆««¿
העולם  של מ'חיזו' ערוך באין נעלה

עדן  דגן 'חיזו מקום מכל הזה,

Ô„Úהתחתון' Ô‚Ï ÏaÏ·Ó¿«¿≈¿«≈∆
ÔBÈÏÚ‰,העליון עדן לגן לעלות וכדי »∆¿

אור': ב'תורה (וכמבואר התחתון' עדן דגן 'חיזו את לגמרי לשכוח האדם צריך

דינור  נהר להיות שצריך הזה עולם שאחר התחתון עדן גן מדרגת כגון ..."

זוכר  שהוא שכיון הגשמי. הזוכר כוח ממנו שישתכח כדי בו לטבול מפסיק

לעליון  התחתון עדן מגן כשעולה ולכן עדן. בגן להתענג לו אפשר אי גשמיות

תחתון..."). עדן שבגן ותענוג ההשגה לשכוח דינור נהר כן גם להיות צריך
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miwel`lיב mkl iziide mkkeza izkldzde

לגן  רק לעלֹות ׁשּזֹוכֹות נׁשמֹות ּדיׁש עדן. ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָּבגן

עדן  לגן ׁשעֹולֹות נׁשמֹות ויׁש הּתחּתֹון, ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָעדן

לגן  לעלֹות ׁשּזֹוכֹות הּנׁשמֹות אֹותן וגם ְְְְֲֶֶַַַַָָָהעליֹון,

עדן  ּגן ּדר ּתחיּלה לעבֹור צריכֹות העליֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעדן

מּלמּטה  ּבההיּלּו הּוא זה וכל וכּו'. ְְְְְִִֶַַַַָָהּתחּתֹון

הּתחּתֹון. ועבֹודת הכנת ּבאֹופן ׁשּתלּוי ְְְְֲֲֶֶַַַַַַָָָלמעלה,

הּוא ‡ÌÓג) למּטה מלמעלה ההיּלּו ענין »¿»ְְְְִִִַַַַָָ

הּתנאים  את ּדֹורׁש ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶֶַָּבאֹופן

למעלה, ׁשּנמצא העליֹון ּדהּנה, לעיל. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּנזּכרים

כן  ּוכמֹו והּנתיבֹות. הּדרכים את יֹודע הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָהרי

זאת  ׁשּמּלבד והיינּו, חזק, ּכח ּבעל ְְְִֶַַַַַָָֹֹהּוא

ּכח  צרי אין למּטה מלמעלה הירידה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּבׁשביל

ׁשּיּוכל  רק הּוא ּבכח הּצֹור ׁשהרי ְֲֵֶֶֶַַַַַֹרב,

ׁשל  ׁשּכחֹו זאת, עֹוד הּנה ולירד, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַֹֹלהתצמצם

נֹוגע  אינֹו הּלבּוׁשים ענין וגם חזק. הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהעליֹון

מּצד  נֹוגע זה ׁשאין רק ולא למּטה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבהירידה

נֹוגע  ׁשּלא היינּו, הּתחּתֹון, מּצד ּגם אּלא ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהעליֹון,

ׁשהיה  ּתֹורה ּבמּתן ּוכמֹו הּתחּתֹון. לבּוׁשי ְְְְֵֶַַַַַָָָּגם

ּכמֹו למּטה, מלמעלה המׁשכה ׁשל ְְְְְְִֶֶַַַָָָָּבאֹופן

נֹוגע 46ׁשּכתּוב  היה ׁשּלא סיני, הר על הוי' וּירד ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּכתיב  מצרים ּביציאת ּדהּנה, הּתחּתֹון. ּכי 47מּצב ְְְְִִִִִִִֵַַַַַַ

(ּבּתניא  ּבזה ּומבֹואר העם, ּדלכאֹורה 48ברח ,( ְְְְִֶַַַָָָָָָָ

לפרעה  אמרּו איּלּו וכי ּכזאת, היתה לּמה ְְְְְִִַַָָָָָָָֹֹּתמּוּה

לׁשּלחם, מּוכרח היה לא לעֹולם חפׁשי ְְְְְְְִַַָָָָָָָֹלׁשּלחם

עדיין  היה יׂשראל ׁשּבנפׁשֹות ׁשהרע מּפני ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא

היה  הּבהמית ונפׁש הּגּוף ּומּצד כּו', ְְְֲִִֶֶַַַַָָָּבתקּפֹו

ּכ ׁשאחר  ואף ּבריחה. ׁשל ענין להיֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָצרי
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כ.46) יט, ה.47)יתרו יד, 65).48)בשלח ע' (לעיל פ"ב לכם וספרתם ד"ה גם וראה פל"א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô„Ú Ô‚a.ומפרט שממשיך ¯˜כפי ˙BÏÚÏ ˙BÎBfL ˙BÓL LÈc ¿«≈∆¿≈¿»∆«¬«

ÔBzÁz‰ Ô„Ú Ô‚Ï,מזה למעלה Ô‚Ïולא ˙BÏBÚL ˙BÓL LÈÂ ¿«≈∆««¿¿≈¿»∆¿«
,ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú השם עבודת הייתה מדריגה ובאיזו אופן באיזה תלוי והדבר ≈∆»∆¿

הזה, בעולם למטה בהיותה הנשמה BÎBfL˙של ˙BÓLp‰ Ô˙B‡ Ì‚Â¿«»«¿»∆
ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Ï ˙BÏÚÏ משום «¬¿«≈∆»∆¿

עבדו  הן למטה אלו נשמות שבהיות

אפילו  יותר, נעלה באופן השם את

אלו B·ÚÏ¯נשמות ˙BÎÈ¯¿̂ƒ«¬
ÔBzÁz‰ Ô„Ú Ôb C¯c ‰lÈÁz¿ƒ»∆∆«≈∆««¿

.'eÎÂ¿
‰Ê ÏÎÂ האמורים האופנים כל ¿»∆

מלמטה  העלייה אופן לגבי בהרחבה

hÓlÓ‰למעלה  CelÈ‰‰a ‡e‰¿«ƒƒ¿«»
˙Î‰ ÔÙB‡a ÈeÏzL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆»¿∆¬»«

ÔBzÁz‰ ˙„B·ÚÂ לעיל כמבואר «¬«««¿
מצד  היא שהעלייה מאחר כי בהרחבה,

אופן  הרי למעלה, מלמטה התחתון,

הכול  העלייה, היא כמה ועד העלייה

בו. תלוי

CelÈ‰‰ ÔÈÚ ÌÓ‡ ‚»¿»ƒ¿««ƒ
‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ העליון כאשר ƒ¿«¿»¿«»

כאשר  ובנמשל, התחתון, אל מתקרב

היא  והאדם האלוקות בין ההתקרבות

מלמעלה, והמשכה הארה של באופן

הרי  למטה, האדם אל אלוקות, מצד

BÈ‡Lההילוך  ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆≈
ÌÈ¯kÊp‰ ÌÈ‡z‰ ˙‡ L¯Bc≈∆«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

ÏÈÚÏ הדרכים את יודע ההולך שיהיה ¿≈
המתאימים  הלבושים לו ושיהיו

כוח. בעל ‰ÔBÈÏÚושיהיה ,‰p‰c¿ƒ≈»∆¿
‡e‰ È¯‰ ,‰ÏÚÓÏ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿«¿»¬≈
˙B·È˙p‰Â ÌÈÎ¯c‰ ˙‡ Ú„BÈ≈«∆«¿»ƒ¿«¿ƒ
לו, ונהירות ברורות שהדרכים וכיוון

מלמעלה  בירידה קושי כל לו אין

Ákלמטה. ÏÚa ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈««…«
˙‡Ê „·lnL ,eÈÈ‰Â ,˜ÊÁ»»¿«¿∆ƒ¿«…
‰ÏÚÓÏÓ ‰„È¯È‰ ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«¿»

,·¯ Ák CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰hÓÏ כמו ¿«»≈»ƒ…««
רב  מאמץ צריך זה שבשביל למעלה מלמטה וטיפוס ‰C¯Bvבעלייה È¯‰L∆¬≈«∆

,„¯ÈÏÂ ÌˆÓˆ˙‰Ï ÏÎeiL ˜¯ ‡e‰ ÁÎa בכוח צורך אין כך ולשם ¿…««∆«¿ƒ¿«¿≈¿≈≈
למעלה, מלמטה ולטפס לעלות בשביל כמו BÁkLרב ,˙‡Ê „BÚ ‰p‰ƒ≈…∆…

˜ÊÁ ‡e‰ ÔBÈÏÚ‰ ÏL,ובנמשל התחתון, של מכוחו יותר שיעור לאין ∆»∆¿»»
של  לכוחו העליון, הקדושֿברוךֿהוא, של כוחו בין דימיון כל שאין ברור

התחתון. ‰ÌÈLe·lהאדם, ÔÈÚ Ì‚Â בעלייה רבה חשיבות לו שיש ¿«ƒ¿««¿ƒ
לעיל, כמבואר למעלה, È¯È‰a„‰מלמטה Ú‚B BÈ‡ מלמעלה,‰hÓÏ ≈≈«¿«¿ƒ»¿«»

,ÔBÈÏÚ‰ „vÓ Ú‚B ‰Ê ÔÈ‡L ˜¯ ‡ÏÂ בלבושים צורך לו שאין ¿…«∆≈∆≈«ƒ«»∆¿
התאמה  אי מצד הירידה על הגבלות שיהיו שייך ולא הירידה בשביל מיוחדים

לבושים  הירידה ‡l‡של שלגבי ∆»
לא  הלבושים ענין למטה, מלמעלה

כלל  vÓ„אפילו Ìbחשוב «ƒ«
Ú‚B ‡lL ,eÈÈ‰ ,ÔBzÁz‰««¿«¿∆…≈«

ÔBzÁz‰ ÈLe·Ï Ìb עניין וכל «¿≈««¿
כלל. מקום תופס לא התחתון לבושי

‰È‰L ‰¯Bz ÔzÓa BÓÎe¿¿««»∆»»
‰ ÏL ÔÙB‡a‰ÎLÓ וגילוי ¿∆∆«¿»»

BÓkאלוקות  ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»¿
·e˙kL46 מעמד בתיאור בתורה ∆»

תורה  ‰¯מתן ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯iÂ«≈∆¬»»««
·vÓ Ú‚B ‰È‰ ‡lL ,ÈÈÒƒ»∆…»»≈«««

ÔBzÁz‰ וההמשכה והירידה ««¿
מצד  כולה הייתה למטה מלמעלה

ומשמעות  חשיבות כל מבלי העליון,

שממשיך  כפי התחתון, של למצבו

ומבאר.

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ,‰p‰c¿ƒ≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ
·È˙k47 בתורה ·¯Áכתוב Èk ¿ƒƒ»«

‰Êa ¯‡B·Óe ,ÌÚ‰»»¿»»∆
‡Èza)48,( המשמעות אודות ««¿»

מצרים  שיציאת העובדה של הפנימית

בריחה  של באופן «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰הייתה
˙‡Êk ‰˙È‰ ‰nÏ deÓz»«»»»¿»»…
הייתה  ממצרים ישראל בני שיציאת

‡e¯Óבבריחה, elÈ‡ ÈÎÂ¿ƒƒ»¿
ÈLÙÁ ÌÁlLÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿«¿»»¿ƒ

ÌÏBÚÏ אותם יוציא מצידו שהוא כך ¿»
Á¯ÎeÓלחפשי  ‰È‰ ‡Ï…»»¿»

,ÌÁlLÏ כן בוודאי והרי בתמיהה, ¿«¿»
למה  כן ואם לשלחם, מוכרח היה

לברוח, הייתה ‡l‡נאלצו שהבריחה ∆»
˙BLÙaL Ú¯‰L ÈtÓƒ¿≈∆»«∆¿«¿

ÔÈÈ„Ú ‰È‰ Ï‡¯NÈ שעה באותה ƒ¿»≈»»¬«ƒ
,'eÎ Bt˜˙a מצרים בטומאת שקועים היו עדיין רוחנית ומבחינה ¿»¿

למצרים ‰ÈÓ‰a˙ומשועבדים LÙÂ Ûeb‰ „vÓe החלק נמצא שבהם ƒ««¿∆∆««¬ƒ
שבישראל  ÁÈ¯a‰הרע ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ של במשמעות »»»ƒƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ»

בני  מצרים, יציאת שבעת ונמצא במצרים, בהם שהיה מהרע וניתוק בריחה

תורה  במתן האלוקי הגילוי ולכן למטה שייכים נשארו עדיין מצידם, ישראל

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



יג `"iyz'd ,oeiq ycegd mikxan ,izewega t"y

הרי  מקֹום, מּכל העֹומר, ּדספירת העבֹודה ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָהיתה

לגּבי  ּכלל ּבער ׁשּלא הם ּתֹורה ּדמּתן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּגיּלּויים

ׁשּכללּות  ונמצא, העֹומר, ּדספירת ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָהעבֹודה

למּטה, מלמעלה ּבדר היה ּתֹורה ּדמּתן ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהּגיּלּוי

מלמעלה  והּגיּלּוי הּתחּתֹון, מּצב נֹוגע היה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשּלא

זּוהמתן  ׁשּפסקה אצלם ּפעל ׁשהיה 49למּטה ּכמֹו , ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ּבאֹופן  היתה למּטה וההמׁשכה החטא, ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָקֹודם

מּכל  אלקי הוי' אנכי הּדיּבּור נׁשמע ְֱֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹׁשהיה

רּוחֹות  ּתחּיית 50ארּבע ּבענין מצינּו זה ּדר ועל . ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָ

מלמעלה  המׁשכה ׁשל ּבאֹופן ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּמתים

רז"ל  אמרּו ׁשּלכן להם 51למּטה, יׁש יׂשראל ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשם), ׁשּנמנּו אּלּו (מּלבד הּבא לעֹולם ְְִִֵֵֶֶַַָָָָחלק

ּכל  אצל יהיה הּמתים  ּדתחּיית ׁשהענין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהיינּו,

ּבֹו ׁשּיׁש עדן ּבגן ּכמֹו זה ואין יׂשראל, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָּבני

ׁשּכל  ּבאֹופן אּלא לעיל, ּכּנזּכר מדריגֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחיּלּוקי

לפי  ׁשּזהּו הּבא, לעֹולם חלק להם יׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיׂשראל

ירידת  ׁשל ּבאֹופן הּוא הּמתים ּתחּית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַׁשענין

ּומּצב  מדריגת נֹוגע אינֹו ׁשּלכן למּטה, ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהעליֹון

.52הּתחּתֹון  ְַַ

Ô·eÈÂ ׁשּיֹוׁשב 53זה ּגדֹול מּמל מׁשל ּפי על ¿«ִִֵֶֶֶֶַָָָ

וכתר  מלכּות ּבלבּוׁש מלכּותֹו ְְְְְִֵֶֶַַַּבהיכל

וכל  ּבחּוץ, עֹומדים העם וכל ְְְְִַַָָָָמלכּות,

הּׂשרים, אל אֹו הממ ּוּנים אל מּגיעים ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבּקׁשֹותיהם

ׁשאי  ּכיון ,הּמל אל הּבּקׁשֹות את מֹוסרים  ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהם

וגם  .הּמל אל ּבעצמם  להּכנס להם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאפׁשר

יׁש הרי להּכנס, לֹו ׁשּנֹותנים ׁשּזֹוכה מי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָּכׁשּיׁשנֹו

לחצר  להּכנס, יכֹול הּוא היכן עד ְְִֵֵֵֶַַָָָָָהגּבלֹות

הּמל לחדר אֹו הּפנימית לחצר אֹו ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָהחיצֹונה

אל  להתּגּלֹות רֹוצה הּמל לפעמים א ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָעצמֹו.
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ועוד.49) רע"א. קמו, (ברע"מ).50)שבת ב רכט, זח"ג ט. פ"ה, שמו"ר מ"א.51)ראה פי"א בינה 52)סנהדרין אמרי ראה

המתים  תחיית לה"ע ד"ה ואילך. ריב ע' תרח"ץ סה"מ ואילך. תשעט ע' שם תער"ב המשך ב. עג, יתרו תו"א וראה שם.

ובכ"מ. שמה). ע' סיון ואילך. רכא ע' אייר סה"מ (תו"מ תשמ"ו הראת אתה ע'53)וד"ה שם (סה"מ תרע"ג נשא ד"ה

ואילך. תתעח ע' שם האמצעי אדמו"ר מאמרי קמא. ע' שם תקס"ט אדה"ז מאמרי גם וראה רסג).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התחתון. במצב להתחשב מבלי העליון, מצד Ckהיה ¯Á‡L Û‡Â אחרי ¿«∆««»

תורה  ומתן מצרים יציאת שבין התקופה במשך מצרים, «¿«‰È˙‰יציאת
¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰,כן ואם והזדככו, התעלו ישראל בני שבה »¬»ƒ¿ƒ«»∆

על  ה' ש'וירד הוכחה זו אין התחתון, מצד גם התעלות לאחר היה תורה מתן

מצד  רק היה לא תורה במתן סיני' הר

התחתון, במצב להתחשב מבלי העליון,

‰ÌÈÈelÈbכי  È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈«ƒƒ
C¯Úa ‡lL Ì‰ ‰¯Bz ÔzÓc¿««»≈∆…¿≈∆

ÏÏk והשוואה יחס כל Èa‚Ïללא ¿»¿«≈
,¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰ ועם »¬»ƒ¿ƒ«»∆

בני  של העבודה של חשיבותה כל

בכוחה  היה לא העומר, בספירת ישראל

שנעלה  תורה מתן של לגילוי לגרום

יכולה  זו שעבודה ממה יותר ערוך לאין

‰ÈelÈbלפעול  ˙eÏÏkL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿»«ƒ
C¯„a ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓc¿««»»»¿∆∆

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ של בפעולה ƒ¿«¿»¿«»
העליון  מצד והמשכה …∆lL‡ירידה

,ÔBzÁz‰ ·vÓ Ú‚B ‰È‰»»≈«««««¿
ÏÚt ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ÈelÈb‰Â¿«ƒƒ¿«¿»¿«»»«

ÌÏˆ‡ישראל בני ÒtL˜‰אצל ∆¿»∆»¿»
Ô˙Ó‰eÊ49, במצרים בהם שנדבקה ¬»»

‰È‰L BÓk העולם ˜Ì„Bמצב ¿∆»»∆
‡ËÁ‰,הדעת עץ חטא הראשון, «≈¿

בעולם  זוהמה כלל הייתה לא כאשר

‰ÎLÓ‰‰Â העליון,של האלוקות, ¿««¿»»
‰È˙‰,מלמעלה  ‰hÓÏ כדברי ¿«»»¿»
ÚÓLהמדרש, ‰È‰L ÔÙB‡a¿∆∆»»ƒ¿»

EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡ ¯eaÈc‰«ƒ»…ƒ¬»»¡…∆
˙BÁe¯ Úa¯‡ ÏkÓ50, היינו ƒ»«¿«

בכל  חדר מלמעלה האלוקות שגילוי

שלמטה. המציאות

ÔÈÚa eÈˆÓ ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿ƒ¿«
,‰È‰iL ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁz מתן כמו ¿ƒ««≈ƒ∆ƒ¿∆

‰ÎLÓ‰תורה, ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»»
e¯Ó‡ ÔÎlL ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»∆»≈»¿

Ï"Ê¯51 במשנהLÈ Ï‡¯NÈ Ïk ««»ƒ¿»≈≈
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï»∆≈∆»»«»

ÌL eÓpL el‡ „·lÓ) כיוצאים ƒ¿«≈∆ƒ¿»
הכלל  ÔÈÚ‰Lמן ,eÈÈ‰Â ,(¿«¿∆»ƒ¿»

,Ï‡¯NÈ Èa Ïk Ïˆ‡ ‰È‰È ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁ˙c גילוי שפועל כפי ƒ¿ƒ««≈ƒƒ¿∆≈∆»¿≈ƒ¿»≈

התחתון  של המצב מהו להתחשב מבלי למטה ונמשך שבא למטה מלמעלה

Ô„Ú Ô‚a BÓk ‰Ê ÔÈ‡Â התחתון עדן מגן וכן עדן לגן מלמטה שהעליות ¿≈∆¿¿«≈∆
למעלה  מלמטה הן הרי העליון עדן B‚È¯„Ó˙לגן È˜elÈÁ Ba LiL∆≈ƒ≈«¿≈

למעלה  מלמטה המתעלה של לדרגתו ובהתאם עבודתו לאופן בהתאם

‡l‡ ,ÏÈÚÏ ¯kÊpk המתים תחיית «ƒ¿»¿≈∆»
Ï‡¯NÈתהיה  ÏkL ÔÙB‡a מבלי ¿∆∆»ƒ¿»≈

עבודתם  אופן היה מה ≈LÈהבדלים
,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï וכולם »∆≈∆»»«»
המתים  בתחיית לתחייה ∆∆e‰fLיקומו

‡e‰ ÌÈ˙n‰ ˙iÁz ÔÈÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ««≈ƒ
והמשכה  È¯È„˙גילוי ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ«

BÈ‡ ÔÎlL ,‰hÓÏ ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«»∆»≈≈
·vÓe ˙‚È¯„Ó Ú‚B≈««¿≈«««

ÔBzÁz‰52, במתן שהיה וכמו ««¿
להלן. עוד שיוסבר וכפי תורה,

‰Ê Ô·eÈÂ53,האלוקות המשכת עניין ¿«∆
במתן  התחתון, ישראל, בני עם העליון,

ÏB„bתורה  CÏnÓ ÏLÓ Èt ÏÚ«ƒ»»ƒ∆∆»
·LBiLוסגור ÏÎÈ‰aספון ∆≈¿≈«

¯˙ÎÂ ˙eÎÏÓ Le·Ïa B˙eÎÏÓ«¿ƒ¿«¿¿∆∆
˙eÎÏÓ ומרומם מרוחק כשהוא , «¿

‰Úמהעם  ÏÎÂÌÈ„ÓBÚ Ì ¿»»»¿ƒ
,ıeÁa אל להתקרב יכולים ואינם «

אליו  ולגשת «¿ÏÎÂהמלך
Ì‰È˙BLwa המלך אל העם בני של «»≈∆

ÌÈÚÈbÓ רקB‡ ÌÈpeÓÓ‰ Ï‡ «ƒƒ∆«¿ƒ
ÌÈ¯ÒBÓ Ì‰L ,ÌÈ¯O‰ Ï‡∆«»ƒ∆≈¿ƒ
ÔÂÈk ,CÏn‰ Ï‡ ˙BLwa‰ ˙‡∆««»∆«∆∆≈»

Ì‰Ï ¯LÙ‡ È‡L העם לבני ∆ƒ∆¿»»∆
.CÏn‰ Ï‡ ÌÓˆÚa Òk‰Ï¿ƒ»≈¿«¿»∆«∆∆

BLiLk Ì‚Â הכלל מן ÈÓיוצא ¿«¿∆∆¿ƒ
Òk‰Ï BÏ ÌÈ˙BpL ‰ÎBfL∆∆∆¿ƒ¿ƒ»≈

המלכות, ‰‚BÏa˙לארמון LÈ È¯‰¬≈≈«¿»
,Òk‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰ ÔÎÈ‰ „Ú יש «≈»»¿ƒ»≈

רק להיכנס שיכול ≈«∆ÁÏˆ¯מי
B‡ ‰BˆÈÁ‰ להיכנס שיכול מי יש «ƒ»

קרוב  ‡Bיותר ˙ÈÓÈt‰ ¯ˆÁÏ∆»≈«¿ƒƒ
קרוב  יותר עוד להיכנס שיכול מי יש

עד  BÓˆÚ.ולהגיע CÏn‰ ¯„ÁÏ«¬««∆∆«¿
יחס  של הרגיל האופן הוא זה וכל

מהעם ונבדל מרוחק המלך שבו והעם ÌÈÓÚÙÏהמלך C‡ בזמנים «ƒ¿»ƒ
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miwel`lיד mkl iziide mkkeza izkldzde

ּבׁשער  ועֹומד מהיכלֹו יֹוצא הּוא ואז ְְְֵֵֵֵַַָָָָהעם,

ׁשהּמל היינּו העם, ּכל אל ּומתּגּלה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָההיכל

מלכּות  ּבלבּוׁש ּבטהרתֹו, ׁשהּוא ּכפי ְְְְְֳִִֶַַָָעצמֹו

לּכל. מתּגּלה והדר, ּפאר ּברֹוב מלכּות, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹּובכתר

העם, על ּופחד יראה נֹופל ּכזה ּבאופן ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹאבל

ׁשּידּברּו ּכלל ׁשּיי ׁשּלא עד לגמרי, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמתּבּטלים

יׁשנֹו א ּבּקׁשֹותיהם. ויבּקׁשּו ּבעניניהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָעּמֹו

הּמל ּכאׁשר והּוא ,הּמל ּבהתּגּלּות אֹופן ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַעֹוד

העם  עם מדּבר וגם ּפׁשּוטים, ּבלבּוׁשים ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָמתלּבׁש

אליהם  ּבער הּוא ׁשאז ּפׁשּוטים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָּבענינים

ּבּקׁשֹותיהם, ּולבּקׁש ּבעניניהם לדּבר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּיּוכלּו

אֹותֹו הּוא ׁשהּוא יֹודעים ׁשהעם ׁשאף ְְְִֶֶֶַַָָוהיינּו,

ּבלבּוׁשי  לבּוׁש היה זמן מׁש ׁשּלפני ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּמל

ׁשעּתה  ּכיון מקֹום, מּכל מלכּות, ּובכתר ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָמלכּות

ּדברים  אּתם ּומדּבר ּפׁשּוטים ּבלבּוׁשים ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָמתלּבׁש

אּתֹו לדּבר ׁשּיּוכלּו אצלם ּפֹועל זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָּפׁשּוטים,

והּנה, ּבּקׁשֹותיהם. ויבּקׁשּו הּפרטּיים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבעניניהם

ּבלבּוׁשים  לבּוׁש ׁשהּוא ּכפי מתּגּלה הּמל ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָּכאׁשר

ּומהּותֹו עצמּותֹו מתּגּלית ּדוקא ּבזה ְְְְְִִֵֶַַַַָּפׁשּוטים,

וכתר  מלכּות ּבלבּוׁשי ּבהיֹותֹו מּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַיֹותר

מתלּבׁש ׁשהּמל לכ הּסיּבה ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמלכּותֹו,

ׁשהעם  ׁשרצֹונֹו לפי היא הּפׁשּוטים ְְְְִִִִִֶֶַָָָָּבענינים

,ּכ ּכדי ועד ערּכם, לפי ּבעניניהם עּמֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָידּברּו

וכתר  מלכּות לבּוׁש על מווּתר הּוא זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַׁשּבׁשביל

ׁשּלֹו, העצמּיֹות הּוא ּדוקא ׁשּבזה היינּו, ְְְְְִֶֶֶַַַַָָמלכּות,

עם  היא הּמל עם העם התאחדּות ּגם ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָולכן

יּובן  מּזה והּדּוגמא .הּמל ׁשל ּומהּותֹו ְְְִֶֶֶֶַַַַַָעצמּותֹו

מׁשל  ּדר על הּוא ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּגיּלּוי ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה,

ּפעל  ׁשּלכן והדר, ּפאר ּברֹוב הּמל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהתּגּלּות

ּוכמאמר  ּגמּור, ּביּטּול זה ּדיּבּור 54ּגיּלּוי ּכל על ְֲִִִֶַַַָָ

קּיּום  ענין א ּדוקא. ּתחּיה ּבטל להם להחזירּה והּוצר נׁשמתן ּפרחה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָודיּבּור

ּכפי  הּמל התּגּלּות ּבדּוגמת הּוא ּתֹורה מּתן לאחרי ּגׁשמּיים ּבדברים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּמצוֹות

נתלּבׁש ׁשהּמצוֹות ׁשּזהּו ּפׁשּוטים, ּבלבּוׁשים מלּוּבׁש ּגׁשמּיים,ׁשהּוא ּבדברים ּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָ
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ב.54) פח, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ê‡Âמיוחדים ,ÌÚ‰ Ï‡ ˙Blb˙‰Ï ‰ˆB¯ CÏn‰ בלתי זמנים באותם «∆∆∆¿ƒ¿«∆»»¿»

‡Ïרגילים  ‰lb˙Óe ÏÎÈ‰‰ ¯ÚLa „ÓBÚÂ BÏÎÈ‰Ó ‡ˆBÈ ‡e‰≈≈≈»¿≈¿«««≈»ƒ¿«∆∆
,ÌÚ‰ Ïk,מבחוץ e‰L‡העומדים ÈÙk BÓˆÚ CÏn‰L eÈÈ‰ »»»«¿∆«∆∆«¿¿ƒ∆
,B˙¯‰Ëa,היכלו בתוך שהוא מכפי שינוי Î·e˙¯ללא ˙eÎÏÓ Le·Ïa ¿»√»ƒ¿«¿¿∆∆

,¯„‰Â ¯‡t ·B¯a ,˙eÎÏÓ«¿¿¿≈¿»»
Ï·‡ .ÏkÏ ‰lb˙Ó למרות ƒ¿«∆«…¬»

והתקרבות  רב גילוי בכך יש שבוודאי

מקום, מכל העם, אל המלך של גדולה

‰Êk ÔÙÂ‡a בכל מופיע כשהמלך ¿…∆»∆
המלכות  וכתר המלכות בגדי עם הדרתו

,ÌÚ‰ ÏÚ „ÁÙe ‰‡¯È ÏÙB≈ƒ¿»«««»»
ÌÈÏha˙nL בביטול המלך כלפי ∆ƒ¿«¿ƒ

מציאותם  את ומאבדים מוחלט

ÏÏk CÈiL ‡lL „Ú ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈«∆…«»¿»
Ì‰ÈÈÚa BnÚ e¯a„iL∆¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈∆

Ì‰È˙BLwa eLw·ÈÂ מרוב כי ƒ«¿«»≈∆
לומר  מסוגלים לא הם והביטול, הפחד

‡ÔÙBדבר. „BÚ BLÈ C‡«∆¿∆
¯L‡k ‡e‰Â ,CÏn‰ ˙elb˙‰a¿ƒ¿««∆∆¿«¬∆

CÏn‰ מלכות בבגדי לבוש לא «∆∆
אלא  מלכות ≈»¿LaÏ˙Óƒובכתר

Ì‚Â ,ÌÈËeLt ÌÈLe·Ïaƒ¿ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÈÚa ÌÚ‰ ÌÚ ¯a„Ó¿«≈ƒ»»¿ƒ¿»ƒ

ÌÈËeLt של למושגים הקרובים ¿ƒ
‡Ì‰ÈÏהעם, C¯Úa ‡e‰ Ê‡L∆»¿≈∆¬≈∆

מנת  העם eÏÎeiLעל a„Ï¯בני ∆¿¿«≈
Lw·Ïe Ì‰ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈∆¿«≈
Û‡L ,eÈÈ‰Â ,Ì‰È˙BLwa«»≈∆¿«¿∆«
‡e‰ ‡e‰L ÌÈÚ„BÈ ÌÚ‰L∆»»¿ƒ∆
ÔÓÊ CLÓ ÈÙlL CÏn‰ B˙B‡«∆∆∆ƒ¿≈∆∆¿«
˙eÎÏÓ ÈLe·Ïa Le·Ï ‰È‰»»»ƒ¿≈«¿

,˙eÎÏÓ ¯˙Î·e ההוא ובמצב ¿∆∆«¿
לגמרי, לפניו ÌB˜Ó,התבטלו ÏkÓƒ»»

LaÏ˙Ó ‰zÚL ÔÂÈk≈»∆«»ƒ¿«≈
¯a„Óe ÌÈËeLt ÌÈLe·Ïaƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈

,ÌÈËeLt ÌÈ¯·c Ìz‡ ובכך ƒ»¿»ƒ¿ƒ
העם  אל ומתקרב העם אל יורד המלך

eÏÎeiL ÌÏˆ‡ ÏÚBt ‰Ê È¯‰¬≈∆≈∆¿»∆¿
Ì‰ÈÈÚa Bz‡ ¯a„Ï¿«≈ƒ¿ƒ¿¿≈∆
Ì‰È˙BLwa eLw·ÈÂ ÌÈiË¯t‰«¿»ƒƒƒ«¿«»≈∆

שלהם. הפשוטים בעניינים

‰lb˙Ó CÏn‰ ¯L‡k ,‰p‰Â¿ƒ≈«¬∆«∆∆ƒ¿«∆
ÌÈLe·Ïa Le·Ï ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆»ƒ¿ƒ

,ÌÈËeLt ויורד מלכות, בבגדי ולא ¿ƒ

שלהם, העניינים ואל אליהם ומתקרב העם Èlb˙Ó˙אל ‡˜Âc ‰Êa¿∆«¿»ƒ¿«≈
B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ המלך ÈLe·Ïaשל B˙BÈ‰a BÓkÓ ¯˙BÈ «¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

LaÏ˙Ó CÏn‰L CÎÏ ‰aÈq‰ È¯‰L ,B˙eÎÏÓ ¯˙ÎÂ ˙eÎÏÓ«¿¿∆∆«¿∆¬≈«ƒ»¿»∆«∆∆ƒ¿«≈
ÌÈËeLt‰ ÌÈÈÚa פשוטים בגדים BBˆ¯Lולובש ÈÙÏ ‡È‰ »ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ∆¿

Ì‰ÈÈÚa BnÚ e¯a„È ÌÚ‰L∆»»¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈∆
Ìk¯Ú ÈÙÏ בקשותיהם את ויגישו ¿ƒ∆¿»

ה  ומצבם לפני במעמדם שהם כפי מלך,

Ckהפשוט, È„k „ÚÂ רוצה המלך ¿«¿≈»
העניינים  את לפניו להגיש יוכלו שהעם

שלהם  Ê‰הפשוטים ÏÈ·LaL ,∆ƒ¿ƒ∆
˙eÎÏÓ Le·Ï ÏÚ ¯zÂÂÓ ‡e‰¿«≈«¿«¿
‰ÊaL ,eÈÈ‰ ,˙eÎÏÓ ¯˙ÎÂ¿∆∆«¿«¿∆¿∆

כזה  באופן העם אל «¿»Âc˜‡בהתקרבות
,BlL ˙BiÓˆÚ‰ ‡e‰ המלך שם »«¿ƒ∆

שלו  המהות עצם את ≈«¿ÔÎÏÂמכניס
CÏn‰ ÌÚ ÌÚ‰ ˙e„Á‡˙‰ Ìb«ƒ¿«¬»»ƒ«∆∆

הזה  B˙eÓˆÚבאופן ÌÚ ‡È‰ƒƒ«¿
.CÏn‰ ÏL B˙e‰Óe«∆«∆∆

,‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ‰fÓ ‡Ó‚ec‰Â¿«¿»ƒ∆«¿«¿»
מלמעלה  האלוקות והמשכת בהארת

למטה  ישראל ÔzÓcלבני ÈelÈb‰L∆«ƒ¿««
ÏLÓ C¯c ÏÚ ‡e‰ ‰¯Bz»«∆∆»»
¯‡t ·B¯a CÏn‰ ˙elb˙‰ƒ¿««∆∆¿¿≈

,¯„‰Â,מלכות וכתר מלכות בגדי עם ¿»»
ÏehÈa ‰Ê ÈelÈb ÏÚt ÔÎlL∆»≈»«ƒ∆ƒ

¯eÓb,ישראל בני על »
¯Ó‡ÓÎe54 הגמראÏk ÏÚ ¿«¬««»

¯eaÈ„Â ¯eaÈc הדברות מעשרת ƒ¿ƒ
תורה  במתן ישראל בני ששמעו

Ô˙ÓL ‰Á¯tמגופןC¯ˆe‰Â »¿»ƒ¿»»¿¿«
Ì‰Ïהקדושֿברוךֿהוא  d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¿ƒ»»∆

ÔÈÚ C‡ .‡˜Âc ‰iÁz ÏËa¿«¿ƒ»«¿»«ƒ¿«
ÌÈ¯·„a ˙BÂˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÌÈiÓLb גשמי מעור תפילין כמו «¿ƒƒ
וכד' גשמי מצמר ≈¬»¿È¯Á‡Ïוציצית

˙Ó‚e„a ‡e‰ ‰¯Bz ÔzÓ««»¿¿«
‡e‰L ÈÙk CÏn‰ ˙elb˙‰ƒ¿««∆∆¿ƒ∆
,ÌÈËeLt ÌÈLe·Ïa LaeÏÓ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

e‰fL כך על הפנימי הטעם ∆∆
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טו `"iyz'd ,oeiq ycegd mikxan ,izewega t"y

,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו נמצא ּבזה ּדוקא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָאבל

ּכלל  ּביּה ּתפיסא מחׁשבה לית אם 55ּוכמאמר ּכי ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ

ּומצוֹותיה  ּבתֹורתֹו ּומתלּבׁשת ּתפיסא .56ּכאׁשר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָ

עצמּותֹו נתּפס ּומצוֹות הּתֹורה ׁשּבקּיּום ְְְְְְִִִֶַַַָָוהיינּו,

ּבּמחׁשבה  ּגם נתּפס ׁשאינֹו מּמׁש, ְְִֵֶַַַַַָָָָּומהּותֹו

הּתֹורה  קּיּום ענין ולכן, קדמֹון. ּדאדם ְְְְְִִֵַַַַָָָָָהּקדּומה

לתחּיית  הּכלי הּוא ּדוקא ּבגׁשמּיּות ְְְְְְִִִִִַַַַָּומצוֹות

ּדוקא. יתּבר עצמּותֹו מּצד ׁשּיהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמתים,

ההיּלּוp‰Â‰ד) אפני מּׁשני אחד ּבכל ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶַָָָ

למעלה  מּלמּטה לעיל, ְְְְְִִִֵַַַָָָהּנזּכרים

ׁשאין  ויתרֹון מעלה יׁש למּטה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָּומלמעלה

יכֹול  למעלה מּלמּטה ּבההיּלּו ּדהּנה, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָּבזּולתֹו.

ּבלבד, עבֹודתֹו ער לפי ּכחֹו, לפי רק ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹלהּל

הממּלא. ׁשֹורׁש עד רק הּוא ההיּלּו ּכלל ְְְִֵֶֶֶַַַַַָּובדר

ׁשאז  למּטה, מלמעלה ּבהיּלּו הּיתרֹון הּוא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּובזה

ּגיּלּוי  ענין והּוא ׁשהּוא, ּכמֹו העליֹון ְְְְְִִִֶֶַָָנמׁש

העליֹון  ּבירידת חּסרֹון יׁש לאיד א ְְִִִִֵֵֶַַַָָָהּסֹובב.

ּכיון  הּתחּתֹון, עם ּבהתאחדּות ּבא ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלמּטה,

הּוא  ּובזה הּתחּתֹון. ׁשל עבֹודתֹו מּצד זה ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָׁשאין

ׁשהּתחּתֹון  למעלה, מּלמּטה ּבהיּלּו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָהּיתרֹון

מּובן  זה ּפי ועל ּבפנימּיּות. העליֹון את ְְְִִִִֵֶֶֶַָָקֹולט

ׁשני  ׁשּכֹולל ּבתֹוככם, והתהּלכּתי ּבענין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָהעיּלּוי
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א).55) (יז, בהקדמה ובכ"מ.56)תקו"ז פ"דֿה. תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Êa ‡˜Âc Ï·‡ ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a eLaÏ˙ ˙BÂˆn‰L בקיום ∆«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¬»«¿»»∆

גשמיים  בדברים C¯a˙ÈומתגלהÓˆ‡המצוות B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ ƒ¿»«¿«ƒ¿»≈
בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא של המהות ÈÏ˙הזוהר Ó‡ÓÎe¯עצם ¿«¬«≈

ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ55 הנעלית גם שתהיה, (איזו מחשבה אין «¬»»¿ƒ»≈¿»
בהקדושֿברוךֿביותר) בו, 'תופסת'

התניא  בספר כך על ומוסיף כלל, הוא,

מסוגלת  לא מחשבה שום שאמנם

אלוקות  ‡Ì'לתפוס' Èk הדרך אלא ƒƒ
אלוקות  'לתפוס' ניתן כן שבה היחידה

LaÏ˙Óe˙היא ‡ÒÈÙz ¯L‡k«¬∆¿ƒ»ƒ¿«∆∆
‰È˙BÂˆÓe B˙¯B˙a56,eÈÈ‰Â . ¿»ƒ¿∆»¿«¿

,˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜aL∆¿ƒ«»ƒ¿
גשמיים, B˙eÓˆÚבדברים Òt˙ƒ¿»«¿

Òt˙ BÈ‡L ,LnÓ B˙e‰Óe««»∆≈ƒ¿»
רוחנית  מחשבה אפילו מחשבה, בשום

מאד  LÁna·‰אפילו Ìbנעלית «««¿»»
ÔBÓ„˜ Ì„‡c ‰Óe„w‰ שהיא «¿»¿»»«¿

בקצרה  (ועניינה באלוקות נעלית בחינה

השתלשלות' 'סדר של שבעולמות הוא

שונים  מסוגים ואורות ספירות יש

ב'מחשבה  ואילו מזה זה הנבדלים

'סדר  כל קדמון' דאדם הקדומה

וכל  העולמות וכל ההשתלשלות'

ימות  ועד שמהבריאה המאורעות

כמו  אחת. בסקירה נכללים המשיח

הבית  שכאשר בית לבנות הרוצה אדם

הפרטים  כל במחשבתו, לעלות מתחיל

נכללים  והדלתות והקירות הגג של

וכמובא  ויחידה, אחת במחשבה

אדם  בני מעשי שכל בחסידות

דהשגחה  הגזרה פי על הם וענייניהם

הקדומה  במחשבה שעלה כפי העליונה

לידי  באה השתלשלות סדר של הרבות בדרגות מכן, שלאחר קדמון דאדם

ב'מחשבה  כלולים כולם אבל מאד, רבים פרטים ופרטי בפרטים ביטוי

הוא  העולמות בכל שמתרחש מה וכל שנברא מה וכל קדמון', דאדם הקדומה

פרטית). eiÓL‚a˙בהשגחה ˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÔÈÚ ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«ƒ«»ƒ¿¿«¿ƒ
ÈÏk‰ ‡e‰ ‡˜Âc הראוייה È‰iL‰וההכנה ,ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁ˙Ï„vÓ «¿»«¿ƒƒ¿ƒ««≈ƒ∆ƒ¿∆ƒ«

‡˜Âc C¯a˙È B˙eÓˆÚ דומה המתים תחיית עניין כיצד לעיל וכמבואר «¿ƒ¿»≈«¿»
למטה, מלמעלה אלוקית והמשכה התקרבות ששניהם תורה מתן לעניין בזה

העליון. מצד

CelÈ‰‰ ÈÙ‡ ÈMÓ „Á‡ ÏÎa ‰p‰Â קירוב „) את הפועלים ¿ƒ≈¿»∆»ƒ¿≈»¿≈«ƒ
והתחתון  ÏÈÚÏ,העליון ÌÈ¯kÊp‰ הילוך שהוא אחד hÓlÓ‰אופן «ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ הילוך שהוא שני ÏÚÓ‰ואופן LÈ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓe ¿«¿»ƒ¿«¿»¿«»≈«¬»
B˙ÏeÊa ÔÈ‡L ÔB¯˙ÈÂ יש למטה מלמעלה שבהילוך לעיל שנתבאר ואף ¿ƒ¿∆≈¿»

חזק  כוח הדרכים, ידיעת של בתנאים צורך (שאין מלמטה ההילוך על מעלות

מעלה  יש שני מצד מקום, מכל ויתרונות), מעלות ועוד מתאימים, ולבושים

את  מבאר ותחילה ומבאר. שממשיך כפי למעלה, מלמטה בהילוך דווקא

למטה  מלמעלה בהילוך והיתרון hÓlÓ‰המעלה CelÈ‰‰a ,‰p‰c¿ƒ≈¿«ƒƒ¿«»
ÏBÎÈ ‰ÏÚÓÏ המטפס התחתון ¿«¿»»

ÈÙÏולהתעלות Cl‰Ïועולה  ˜¯ ¿«≈«¿ƒ
,„·Ïa B˙„B·Ú C¯Ú ÈÙÏ ,BÁk…¿ƒ≈∆¬»ƒ¿«
לגן  מלמטה שהעליות לעיל וכמבואר

עדן  לגן העליון עדן מגן וכן עדן,

האדם  עבודת ערך לפי הן התחתון,

CelÈ‰‰ ÏÏk C¯„·e והעלייה ¿∆∆¿»«ƒ
למעלה  Ú„מלמטה ˜¯ ‡e‰««

L¯BL למעלה והמקור, השורש ∆
נמשך ‰lÓÓ‡באלוקות, שממנו «¿«≈

כל  ה'ממלא האלוקי האור ומתגלה

להתלבש  היורד (האור עלמין'

בהתלבשות  ובנבראים בעולמות

לפי  נברא ובכל עולם בכל פנימית,

את  ה'ממלאת' הנשמה כמו עניינו,

שורשו  ולכן מצומצם אור שהוא הגוף)

ערך. לפי נמוכה במדריגה ∆«Ê·e‰הוא
CelÈ‰a ÔB¯˙i‰ ‡e‰«ƒ¿¿ƒ

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ יורד כשהעליון ƒ¿«¿»¿«»
התחתון, אל ומתגלה «∆Ê‡Lונמשך

ÔBÈÏÚ‰ CLÓ ויורד למטה ƒ¿»»∆¿
e‰L‡,ומתגלה BÓk,צמצום לא ¿∆

··Bq‰ ÈelÈb ÔÈÚ ‡e‰Â האור ¿ƒ¿«ƒ«≈
על  המאיר עלמין' כל ה'סובב האלוקי

ו'מקיף' 'סובב' של בדרך העולמות

גבול. בלי אור C„È‡Ïוהוא C‡«¿ƒ»
שני  È¯Èa„˙מצד ÔB¯qÁ LÈ≈ƒ»ƒƒ«

‡a BÈ‡L ,‰hÓÏ ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«»∆≈»
מלמעלה  והגילוי האור היינו ‰ÔBzÁz,העליון, ÌÚ ˙e„Á‡˙‰a והאור ¿ƒ¿«¬ƒ««¿

שהתחתון  באופן לא אך העליון, אל מתקרב והתחתון התחתון על מאיר אמנם

תחתון נשאר התחתון אלא העליון, עם Ê‰מתאחד ÔÈ‡L ÔÂÈk ירידת ≈»∆≈∆
מהעליון  האור ‰ÔBzÁzוהתגלות ÏL B˙„B·Ú „vÓ הדבר אילו כי ƒ«¬»∆««¿

פנימי  שינוי בתחתון עושה הייתה העבודה התחתון, של עבודתו מצד היה

מצד  רק אלא התחתון של עבודתו מצד זה אין שלמעשה כיוון אבל במהותו,

התחתון. עם בהתאחדות אינו הגילוי הרי ‰ÔB¯˙iהעליון, ‡e‰ ‰Ê·e»∆«ƒ¿
ÏÚÓÏ‰והמעלה  ‰hÓlÓ CelÈ‰a,למטה מלמעלה הילוך לגבי ¿ƒƒ¿«»¿«¿»

ÔBzÁz‰L למעלה ‰ÔBÈÏÚהמתעלה ˙‡ ËÏB˜ שהגילוי באופן ∆««¿≈∆»∆¿
בו  נקלט eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ˙.מלמעלה

,ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â ÔÈÚa ÈelÈÚ‰ Ô·eÓ ‰Ê Èt ÏÚÂ וכפי ¿«ƒ∆»»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆
למדים  'והתהלכתי' אלא 'והלכתי' נאמר שלא מכך המאמר, בתחילת שנזכר
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miwel`l mkl iziide mkkeza izkldzde

ּבׁשער  ועֹומד מהיכלֹו יֹוצא הּוא ואז ְְְֵֵֵֵַַָָָָהעם,

ׁשהּמל היינּו העם, ּכל אל ּומתּגּלה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָההיכל

מלכּות  ּבלבּוׁש ּבטהרתֹו, ׁשהּוא ּכפי ְְְְְֳִִֶַַָָעצמֹו

לּכל. מתּגּלה והדר, ּפאר ּברֹוב מלכּות, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹּובכתר

העם, על ּופחד יראה נֹופל ּכזה ּבאופן ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹאבל

ׁשּידּברּו ּכלל ׁשּיי ׁשּלא עד לגמרי, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמתּבּטלים

יׁשנֹו א ּבּקׁשֹותיהם. ויבּקׁשּו ּבעניניהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָעּמֹו

הּמל ּכאׁשר והּוא ,הּמל ּבהתּגּלּות אֹופן ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַעֹוד

העם  עם מדּבר וגם ּפׁשּוטים, ּבלבּוׁשים ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָמתלּבׁש

אליהם  ּבער הּוא ׁשאז ּפׁשּוטים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָּבענינים

ּבּקׁשֹותיהם, ּולבּקׁש ּבעניניהם לדּבר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּיּוכלּו

אֹותֹו הּוא ׁשהּוא יֹודעים ׁשהעם ׁשאף ְְְִֶֶֶַַָָוהיינּו,

ּבלבּוׁשי  לבּוׁש היה זמן מׁש ׁשּלפני ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּמל

ׁשעּתה  ּכיון מקֹום, מּכל מלכּות, ּובכתר ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָמלכּות

ּדברים  אּתם ּומדּבר ּפׁשּוטים ּבלבּוׁשים ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָמתלּבׁש

אּתֹו לדּבר ׁשּיּוכלּו אצלם ּפֹועל זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָּפׁשּוטים,

והּנה, ּבּקׁשֹותיהם. ויבּקׁשּו הּפרטּיים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבעניניהם

ּבלבּוׁשים  לבּוׁש ׁשהּוא ּכפי מתּגּלה הּמל ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָּכאׁשר

ּומהּותֹו עצמּותֹו מתּגּלית ּדוקא ּבזה ְְְְְִִֵֶַַַַָּפׁשּוטים,

וכתר  מלכּות ּבלבּוׁשי ּבהיֹותֹו מּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַיֹותר

מתלּבׁש ׁשהּמל לכ הּסיּבה ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמלכּותֹו,

ׁשהעם  ׁשרצֹונֹו לפי היא הּפׁשּוטים ְְְְִִִִִֶֶַָָָָּבענינים

,ּכ ּכדי ועד ערּכם, לפי ּבעניניהם עּמֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָידּברּו

וכתר  מלכּות לבּוׁש על מווּתר הּוא זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַׁשּבׁשביל

ׁשּלֹו, העצמּיֹות הּוא ּדוקא ׁשּבזה היינּו, ְְְְְִֶֶֶַַַַָָמלכּות,

עם  היא הּמל עם העם התאחדּות ּגם ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָולכן

יּובן  מּזה והּדּוגמא .הּמל ׁשל ּומהּותֹו ְְְִֶֶֶֶַַַַַָעצמּותֹו

מׁשל  ּדר על הּוא ּתֹורה ּדמּתן ׁשהּגיּלּוי ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה,

ּפעל  ׁשּלכן והדר, ּפאר ּברֹוב הּמל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהתּגּלּות

ּוכמאמר  ּגמּור, ּביּטּול זה ּדיּבּור 54ּגיּלּוי ּכל על ְֲִִִֶַַַָָ

קּיּום  ענין א ּדוקא. ּתחּיה ּבטל להם להחזירּה והּוצר נׁשמתן ּפרחה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָודיּבּור

ּכפי  הּמל התּגּלּות ּבדּוגמת הּוא ּתֹורה מּתן לאחרי ּגׁשמּיים ּבדברים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּמצוֹות

נתלּבׁש ׁשהּמצוֹות ׁשּזהּו ּפׁשּוטים, ּבלבּוׁשים מלּוּבׁש ּגׁשמּיים,ׁשהּוא ּבדברים ּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ê‡Âמיוחדים ,ÌÚ‰ Ï‡ ˙Blb˙‰Ï ‰ˆB¯ CÏn‰ בלתי זמנים באותם «∆∆∆¿ƒ¿«∆»»¿»

‡Ïרגילים  ‰lb˙Óe ÏÎÈ‰‰ ¯ÚLa „ÓBÚÂ BÏÎÈ‰Ó ‡ˆBÈ ‡e‰≈≈≈»¿≈¿«««≈»ƒ¿«∆∆
,ÌÚ‰ Ïk,מבחוץ e‰L‡העומדים ÈÙk BÓˆÚ CÏn‰L eÈÈ‰ »»»«¿∆«∆∆«¿¿ƒ∆
,B˙¯‰Ëa,היכלו בתוך שהוא מכפי שינוי Î·e˙¯ללא ˙eÎÏÓ Le·Ïa ¿»√»ƒ¿«¿¿∆∆

,¯„‰Â ¯‡t ·B¯a ,˙eÎÏÓ«¿¿¿≈¿»»
Ï·‡ .ÏkÏ ‰lb˙Ó למרות ƒ¿«∆«…¬»

והתקרבות  רב גילוי בכך יש שבוודאי

מקום, מכל העם, אל המלך של גדולה

‰Êk ÔÙÂ‡a בכל מופיע כשהמלך ¿…∆»∆
המלכות  וכתר המלכות בגדי עם הדרתו

,ÌÚ‰ ÏÚ „ÁÙe ‰‡¯È ÏÙB≈ƒ¿»«««»»
ÌÈÏha˙nL בביטול המלך כלפי ∆ƒ¿«¿ƒ

מציאותם  את ומאבדים מוחלט

ÏÏk CÈiL ‡lL „Ú ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈«∆…«»¿»
Ì‰ÈÈÚa BnÚ e¯a„iL∆¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈∆

Ì‰È˙BLwa eLw·ÈÂ מרוב כי ƒ«¿«»≈∆
לומר  מסוגלים לא הם והביטול, הפחד

‡ÔÙBדבר. „BÚ BLÈ C‡«∆¿∆
¯L‡k ‡e‰Â ,CÏn‰ ˙elb˙‰a¿ƒ¿««∆∆¿«¬∆

CÏn‰ מלכות בבגדי לבוש לא «∆∆
אלא  מלכות ≈»¿LaÏ˙Óƒובכתר

Ì‚Â ,ÌÈËeLt ÌÈLe·Ïaƒ¿ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÈÚa ÌÚ‰ ÌÚ ¯a„Ó¿«≈ƒ»»¿ƒ¿»ƒ

ÌÈËeLt של למושגים הקרובים ¿ƒ
‡Ì‰ÈÏהעם, C¯Úa ‡e‰ Ê‡L∆»¿≈∆¬≈∆

מנת  העם eÏÎeiLעל a„Ï¯בני ∆¿¿«≈
Lw·Ïe Ì‰ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈∆¿«≈
Û‡L ,eÈÈ‰Â ,Ì‰È˙BLwa«»≈∆¿«¿∆«
‡e‰ ‡e‰L ÌÈÚ„BÈ ÌÚ‰L∆»»¿ƒ∆
ÔÓÊ CLÓ ÈÙlL CÏn‰ B˙B‡«∆∆∆ƒ¿≈∆∆¿«
˙eÎÏÓ ÈLe·Ïa Le·Ï ‰È‰»»»ƒ¿≈«¿

,˙eÎÏÓ ¯˙Î·e ההוא ובמצב ¿∆∆«¿
לגמרי, לפניו ÌB˜Ó,התבטלו ÏkÓƒ»»

LaÏ˙Ó ‰zÚL ÔÂÈk≈»∆«»ƒ¿«≈
¯a„Óe ÌÈËeLt ÌÈLe·Ïaƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈

,ÌÈËeLt ÌÈ¯·c Ìz‡ ובכך ƒ»¿»ƒ¿ƒ
העם  אל ומתקרב העם אל יורד המלך

eÏÎeiL ÌÏˆ‡ ÏÚBt ‰Ê È¯‰¬≈∆≈∆¿»∆¿
Ì‰ÈÈÚa Bz‡ ¯a„Ï¿«≈ƒ¿ƒ¿¿≈∆
Ì‰È˙BLwa eLw·ÈÂ ÌÈiË¯t‰«¿»ƒƒƒ«¿«»≈∆

שלהם. הפשוטים בעניינים

‰lb˙Ó CÏn‰ ¯L‡k ,‰p‰Â¿ƒ≈«¬∆«∆∆ƒ¿«∆
ÌÈLe·Ïa Le·Ï ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆»ƒ¿ƒ

,ÌÈËeLt ויורד מלכות, בבגדי ולא ¿ƒ

שלהם, העניינים ואל אליהם ומתקרב העם Èlb˙Ó˙אל ‡˜Âc ‰Êa¿∆«¿»ƒ¿«≈
B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ המלך ÈLe·Ïaשל B˙BÈ‰a BÓkÓ ¯˙BÈ «¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

LaÏ˙Ó CÏn‰L CÎÏ ‰aÈq‰ È¯‰L ,B˙eÎÏÓ ¯˙ÎÂ ˙eÎÏÓ«¿¿∆∆«¿∆¬≈«ƒ»¿»∆«∆∆ƒ¿«≈
ÌÈËeLt‰ ÌÈÈÚa פשוטים בגדים BBˆ¯Lולובש ÈÙÏ ‡È‰ »ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ∆¿

Ì‰ÈÈÚa BnÚ e¯a„È ÌÚ‰L∆»»¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈∆
Ìk¯Ú ÈÙÏ בקשותיהם את ויגישו ¿ƒ∆¿»

ה  ומצבם לפני במעמדם שהם כפי מלך,

Ckהפשוט, È„k „ÚÂ רוצה המלך ¿«¿≈»
העניינים  את לפניו להגיש יוכלו שהעם

שלהם  Ê‰הפשוטים ÏÈ·LaL ,∆ƒ¿ƒ∆
˙eÎÏÓ Le·Ï ÏÚ ¯zÂÂÓ ‡e‰¿«≈«¿«¿
‰ÊaL ,eÈÈ‰ ,˙eÎÏÓ ¯˙ÎÂ¿∆∆«¿«¿∆¿∆

כזה  באופן העם אל «¿»Âc˜‡בהתקרבות
,BlL ˙BiÓˆÚ‰ ‡e‰ המלך שם »«¿ƒ∆

שלו  המהות עצם את ≈«¿ÔÎÏÂמכניס
CÏn‰ ÌÚ ÌÚ‰ ˙e„Á‡˙‰ Ìb«ƒ¿«¬»»ƒ«∆∆

הזה  B˙eÓˆÚבאופן ÌÚ ‡È‰ƒƒ«¿
.CÏn‰ ÏL B˙e‰Óe«∆«∆∆

,‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ‰fÓ ‡Ó‚ec‰Â¿«¿»ƒ∆«¿«¿»
מלמעלה  האלוקות והמשכת בהארת

למטה  ישראל ÔzÓcלבני ÈelÈb‰L∆«ƒ¿««
ÏLÓ C¯c ÏÚ ‡e‰ ‰¯Bz»«∆∆»»
¯‡t ·B¯a CÏn‰ ˙elb˙‰ƒ¿««∆∆¿¿≈

,¯„‰Â,מלכות וכתר מלכות בגדי עם ¿»»
ÏehÈa ‰Ê ÈelÈb ÏÚt ÔÎlL∆»≈»«ƒ∆ƒ

¯eÓb,ישראל בני על »
¯Ó‡ÓÎe54 הגמראÏk ÏÚ ¿«¬««»

¯eaÈ„Â ¯eaÈc הדברות מעשרת ƒ¿ƒ
תורה  במתן ישראל בני ששמעו

Ô˙ÓL ‰Á¯tמגופןC¯ˆe‰Â »¿»ƒ¿»»¿¿«
Ì‰Ïהקדושֿברוךֿהוא  d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¿ƒ»»∆

ÔÈÚ C‡ .‡˜Âc ‰iÁz ÏËa¿«¿ƒ»«¿»«ƒ¿«
ÌÈ¯·„a ˙BÂˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÌÈiÓLb גשמי מעור תפילין כמו «¿ƒƒ
וכד' גשמי מצמר ≈¬»¿È¯Á‡Ïוציצית

˙Ó‚e„a ‡e‰ ‰¯Bz ÔzÓ««»¿¿«
‡e‰L ÈÙk CÏn‰ ˙elb˙‰ƒ¿««∆∆¿ƒ∆
,ÌÈËeLt ÌÈLe·Ïa LaeÏÓ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

e‰fL כך על הפנימי הטעם ∆∆
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miwel`lטז mkl iziide mkkeza izkldzde

למּטה  מלמעלה  הליכה, סּוגי ׁשני ,ההיּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָאפני

אחת  ּבתיבה נכללים ׁשּׁשניהם למעלה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומּלמּטה

ּבחינה  ּגיּלּוי ידי על ׁשּזהּו אחד, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָּובענין

מּׁשניהם. ְְְִֵֶֶַָׁשּלמעלה

¯e‡È·eההיּלּו אפני ּבׁשני ּדהּנה הענין, ≈ְְְְִִִִֵֵֵַָָָ

הּתחּתֹון  מציאּות הרי לעיל ְְְְֲִִִֵֵַַַָהּנזּכרים

הּתחּתֹון ּתֹופ  ּבעלּית רק לא והיינּו, מקֹום, סת ְְְֲִֶֶַַַַַַָֹ

ׁשהּוא  ּבּסֹובב, הממּלא העלאת למעלה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָמּלמּטה

ההמׁשכה  ּגם ׁשאז נּוקבין, מּיין העלאת ׁשל ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָענין

הּוא  ׁשהּתחּתֹון היינּו, ההעלאה, ער לפי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָהיא

מלמעלה  ההיּלּו ּגם אּלא להמׁשכה, ְְְְִִִֶַַַַַָָָָּכלי

ׁשאין  אף הּנה ּבממּלא, הּסֹובב המׁשכת ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָלמּטה,

צרי מקֹום מּכל נּוקבין, מּיין העלאת לזה ְֲִִִִִֶַַַָָָָָָצרי

ׁשּׁשֹורׁש דכיון והיינּו, המקּבל. זיּכּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָלהיֹות

ׁשהּוא  ּכפי האֹור ּגיּלּוי מּבחינת הּוא זֹו ְְְִִִִֶַַָָָהמׁשכה

ׁשהּוא 57לעצמֹו ּכפי האֹור היֹותֹו עם הּנה , ְְְֱִִִֵֶַָ

מקֹום, מּכל לעֹולמֹות, מּׁשּייכּות ּולמעלה ְְְְִִַַַָָָָָָלעצמֹו

לעֹולמֹות  הּׁשּייכּות ּבֹו לׁשלֹול ׁשּצרי ּגּופא ְִִִֶֶַַָָָָָמּזה

ּכפי  האֹור ּגיּלּוי הּוא ׁשענינֹו ׁשאֹומרים ְְְִִִִֶֶֶֶָָ(ׁשּזהּו

ׁשּייכּות  איזֹו לֹו ׁשּיׁש מּובן, לעצמֹו), ְְֵֵֶֶַַָָׁשהּוא

ׁשּיי ולכן מהם, מּוׁשלל ׁשהּוא אּלא ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָלעֹולמֹות

ׁשלילה  ּבדר זה לאֹור ּכלי הּוא ׁשהּתחּתֹון ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָלֹומר

ׁשל  ענין ּבֹו להיֹות צרי זה ּומּׁשּום ּפנים, ּכל ְְִִִִִֶֶַָָָָעל

ׁשל  ענין ּבזה ׁשּיי ׁשּלא (אף ּפנים ּכל על ְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹזיּכּו

לעתיד  ׁשּגם ׁשּמצינּו וזהּו נּוקבין). מּיין ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהעלאת

יהיּו למּטה, מלמעלה הּגיּלּוי יהיה ׁשאז ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָלבֹוא,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מדריגֹות, ועד 58חיּלּוקי למּקטּנם ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

ּבאֹופן  יהיה ׁשהּגיּלּוי ׁשאף והיינּו, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָּגדֹולם,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰ÎÈÏ‰ È‚eÒ ÈL ,CelÈ‰‰ ÈÙ‡ ÈL ÏÏBkL הליכה גם ∆≈¿≈»¿≈«ƒ¿≈≈¬ƒ»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ הליכה ÏÚÓÏ‰,וגם ‰hÓlÓe הן ההליכות ושתי ƒ¿«¿»¿«»ƒ¿«»¿«¿»
אלא  מזו זו ונפרדות שונות שהן באופן È˙a·‰לא ÌÈÏÏÎ Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈»

e‰fLבמילה  ,„Á‡ ÔÈÚ·e ˙Á‡ לענין ההליכות שתי של ההתכללות ««¿ƒ¿»∆»∆∆
ÈÁa‰אחד  ÈelÈb È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿ƒ»

,Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL כפי ∆¿«¿»ƒ¿≈∆
ומבאר. שממשיך

ÈLa ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿≈
ÏÈÚÏ ÌÈ¯kÊp‰ CelÈ‰‰ ÈÙ‡»¿≈«ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
והליכה  למטה מלמעלה הליכה

למעלה  e‡ÈˆÓ˙מלמטה È¯‰¬≈¿ƒ
,ÌB˜Ó ˙ÒÙBz ÔBzÁz‰ ויש ««¿∆∆»

מסויימת, חשיבות ¿»¿eÈÈ‰Â,לה
משמעות  יש התחתון שלמציאות

מלמטה  בהילוך רק לא מקום ַֹותפיסת

היינו  ‰ÔBzÁzלמעלה ˙iÏÚa«¬ƒ«««¿
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ שהיא ƒ¿«»¿«¿»

‡lÓÓ‰ ˙‡ÏÚ‰ ה'ממלא אור «¬»««¿«≈
מוגבל  אור שהוא עלמין' כל

··Bqa'עלמין כל ה'סובב באור «≈
גבול, בלי אור ÔÈÚשהוא ‡e‰L∆ƒ¿»

,ÔÈ·˜e ÔÈiÓ ˙‡ÏÚ‰ ÏL∆«¬»««ƒ¿ƒ
מצד  התעוררות כלומר נקביים, מיים

המשפיע, מהעליון המקבל התחתון,

שהנקבה  שם על נוקבין' 'מיין ונקרא

כאשר  ׁשאז מקבל בחינת ֶָהיא

הוא  והעליון התחתון בין החיבור

למעלה  מלמטה »Ìbבהעלאה
‰ÎLÓ‰‰ שבעקבות מלמעלה ««¿»»

C¯Úההעלאה  ÈÙÏ ‡È‰ƒ¿ƒ≈∆
ÔBzÁz‰L ,eÈÈ‰ ,‰‡ÏÚ‰‰««¬»»«¿∆««¿

,‰ÎLÓ‰Ï ÈÏk ‡e‰ ונמצא ¿ƒ««¿»»
בוודאי  כזה באופן שבהילוך

מקום  תופסת התחתון שמציאות

Ìb ‡l‡,השני ‰‰CelÈבאופן ∆»««ƒ
˙ÎLÓ‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»«¿»«

והארת  ה'סובב ‰Bq··וגילוי אור «≈
העליון, עלמין', אור lÓÓa‡כל «¿«≈

התחתון, עלמין', כל ≈p‰ƒ‰ה'ממלא
,ÔÈ·˜e ÔÈiÓ ˙‡ÏÚ‰ ‰ÊÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡L Û‡ שבהילוך למרות «∆≈»ƒ»∆«¬»««ƒ¿ƒ

(וכפי  המקבל התחתון, מצד בהתעוררות צורך אין למטה, מלמעלה זה,

של  ומצבו במעמדו תלויה איננה ההמשכה באריכות, לעיל שנתבאר

תורה) במתן שהיה וכפי CekÈÊהמקבל, ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»»ƒƒ¿ƒ
כלי ‰Ïa˜Óועידון  להיות אמור כן התחתון מסויימת, במידה ולפחות «¿«≈

למטה, מלמעלה של באופן בהילוך גם ולכן מהעליון, הגילוי את לקלוט

מקום. תפיסת שהיא איזו לתחתון יש

תלוייה  ולא מלמעלה, היא ההמשכה שאמנם העניין תוכן את ומבאר וממשיך

המקבל של זיכוך להיות צריך מקום ומכל במקבל, „ÔÂÈÎכלל ,eÈÈ‰Â¿«¿¿≈»
BÊ ‰ÎLÓ‰ L¯BML שמצד ∆∆«¿»»

עצמו  ÈelÈbהעליון ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ«ƒ
BÓˆÚÏ ‡e‰L ÈÙk ¯B‡‰57, »¿ƒ∆¿«¿

המקבל  ערך לפי שמצומצם אור ולא

ÈÙk ¯B‡‰ B˙BÈ‰ ÌÚ ‰p‰ƒ≈ƒ¡»¿ƒ
BÓˆÚÏ ‡e‰L התגלות בתור ∆¿«¿

האור, מקור המאור, של והתפשטות

,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎÈiMÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«»»»
‡Ùeb ‰fÓ ,ÌB˜Ó ÏkÓ עצמו ƒ»»ƒ∆»

Ba ÏBÏLÏ CÈ¯vL זה באור ∆»ƒƒ¿
e‰fL) ˙BÓÏBÚÏ ˙eÎÈiM‰««»»»∆∆
ÈelÈb ‡e‰ BÈÚL ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ∆ƒ¿»ƒ
BÓˆÚÏ ‡e‰L ÈÙk ¯B‡‰»¿ƒ∆¿«¿
מושלל  שהאור להבהיר והכוונה

לעולמות  עצמו ),משייכות מזה

˙eÎÈiL BÊÈ‡ BÏ LiL ,Ô·eÓ»∆≈≈«»
ÏÏLeÓ ‡e‰L ‡l‡ ˙BÓÏBÚÏ»»∆»∆¿»

,Ì‰Ó זה לאור הייתה לא אילו כי ≈∆
היה  לא כלל, לעולמות שייכות שום

זאת, לשלול CÈiLצורך ÔÎÏÂ¿»≈«»
ÈÏk ‡e‰ ÔBzÁz‰L ¯ÓBÏ«∆««¿¿ƒ
Ïk ÏÚ ‰ÏÈÏL C¯„a ‰Ê ¯B‡Ï¿∆¿∆∆¿ƒ»«»

,ÌÈt שהאפשרות זו מבחינה לפחות »ƒ
והגילוי  האור את ויקלוט שיקבל

מושללת  ואינה מופרכת אינה מהעליון

Ba ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÌeMÓeƒ∆»ƒƒ¿
המקבל  CekÈÊבתחתון ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ

מסויים  (‡Ûועידון ÌÈt Ïk ÏÚ«»»ƒ«
ÏL ÔÈÚ ‰Êa CÈiL ‡lL∆…«»»∆ƒ¿»∆

,ÔÈ·˜e ÔÈiÓ ˙‡ÏÚ‰ אין אכן כי «¬»««ƒ¿ƒ
המקבל  התחתון, מצד ההתעוררות כאן

לעיל  ).כמבואר
e‰ÊÂ ההילוך כאשר שגם לעיל האמור ¿∆

זיכוך  להיות צריך למטה מלמעלה הוא

כך  על הטעם הוא התחתון של

ÌbL eÈˆnL אפילוÊ‡L ,‡B·Ï „È˙ÚÏ המשיח È‰È‰בימות ∆»ƒ∆«∆»ƒ»∆»ƒ¿∆
ÈelÈb‰ בדרך של בעולם È˜elÈÁהאלוקות eÈ‰È ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ «ƒƒ¿«¿»¿«»ƒ¿ƒ≈

,˙B‚È¯„Ó מידה באותה והגילוי האור את יקבלו כולם BÓkולא «¿≈¿
·e˙kL58 ויכירו ידעו שכולם המשיח בימות השם ידיעת אודות בירמי' ∆»

ÈelÈb‰Lאלוקות  Û‡L ,eÈÈ‰Â ,ÌÏB„b „ÚÂ ÌpËwÓÏ של ¿ƒ¿«»¿«¿»¿«¿∆«∆«ƒ
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יז `"iyz'd ,oeiq ycegd mikxan ,izewega t"y

מכּסים  לּים חיּלּוקי 59ּדכּמים יהיּו מקֹום, מּכל , ְְְִִִִִֵַַַַָָָ

ׁשּגם  לפי והיינּו, ּוגדֹולם, ּדקטּנם ְְְְְְִִֵֶַַַַָָמדריגֹות

להיֹות  צרי למּטה מלמעלה ההיּלּו ְְְְְִִִִֶַַַָָָּבאֹופן

ההיּלּו ּבאפן ׁשּגם זאת, ועֹוד הּמּטה. ְְִִֶֶַַַַָֹֹזיּכּו

ּומּטה, ּדמעלה הּגדרים יׁשנם למּטה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָמלמעלה

ׁשּׁשֹורׁש לפי והיינּו ּבהּמּטה, מתּגּלה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָוהּמעלה

לעצמֹו, ׁשהּוא ּכפי האֹור מּבחינת הּוא ְְְְְִִִֶַַַַָָָההמׁשכה

מקֹום, מּכל לעצמֹו, ׁשהּוא ּכפי היֹותֹו ְְְְֱִִִֶַָָּדעם

להעֹולמֹות, ׁשּייכּות לֹו יׁש ּבלבד, אֹור ְְְִִֵַַָָָלהיֹותֹו

ענין  אמנם ּומּטה. ּדמעלה הּגדרים ּבֹו ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָויׁש

ּבֹו ׁשאין ּבאפן הּוא אחת, ּבתיבה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹוהתהּלכּתי

ׁשּׁשנ  ּומּטה, ּדמעלה והיינּוהתחּלקּות ׁשוים, יהם ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשהּוא  מהעצמּות, הּוא זֹו המׁשכה ׁשּׁשֹורׁש ְְְִֵֶֶֶַַָָָלפי

ׁשּיי אין ׁשּבאמת מּזה, ויתירה האֹור, ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָמקֹור

ׁשוה  הּכל הרי ּומּצּדֹו האֹור, ּכמקֹור ּגם ְְֲֳִִִֵֶַַָָָֹלתארֹו

להיֹות  צרי לא זה ׁשּבׁשביל מּובן ּומּזה ְְִִִִִֶֶֶַָָָֹמּמׁש.

לּכל. להתּגּלֹות יכֹול אּלא המקּבל, זיּכּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹאפיּלּו

הּמתים  ּבתחּיית לבֹוא לעתיד יהיה זה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָוגיּלּוי

ועד  ּבׁשוה, לכּוּלם ההתּגּלּות ּתהיה ׁשאז ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָּדוקא,

היא  ׁשּמציא ּותֹו יתּגּלה הּנברא ּביׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָׁשאפיּלּו

הּנברא  הּיׁש ׁשּגם והיינּו, האמיּתי, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָהּיׁש

זה  הרי מעצמּותֹו, ׁשּמציאּותֹו היא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהרּגׁשתֹו

מהעצמּות  היא ׁשהתהּוּותֹו לפי הּוא ְְְִִִֵֶַַָָּגּופא

מעצמּותֹו ּבּיׁש60ׁשּמציאּותֹו יתּגּלה ולעתיד , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

האמיּתי. הּיׁש הּוא עצמֹו ׁשהּוא ְְֲִִִֵֶַַַָָה ּנברא

e‰ÊÂ ּׁשאֹומרים מה הּׁשבחים 61ּגם ארּבעה ¿∆ְְְִִֶַַַַָָָ

ּומי  ּבלּת אפס זּולת ואין ל ערֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָּדאין
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לבוא  לעתיד בעולם ÌÈqÎÓהאלוקות ÌiÏ ÌÈnÎc ÔÙB‡a ‰È‰È59, ƒ¿∆¿∆¿««ƒ«»¿«ƒ

ידיעת  כך כולו, הים שטח כל את מכסים שהמים שכשם והיינו בישעי', כאמור

כולה, המציאות בכל תהיה ÌB˜Ó,האלוקות ÏkÓ הכתוב לשון משמעות ƒ»»
זאת  שבכל היא גדולם' ועד ÌpË˜c'למקטנם ˙B‚È¯„Ó È˜elÈÁ eÈ‰Èƒ¿ƒ≈«¿≈ƒ¿«»

,eÈÈ‰Â ,ÌÏB„‚e לחילוקי והסיבה ¿»¿«¿
היא  ÔÙB‡aהמדריגות ÌbL ÈÙÏ¿ƒ∆«¿∆

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ CelÈ‰‰«ƒƒ¿«¿»¿«»
ÈÊ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ‰hn‰ Cek »ƒƒ¿ƒ««»

הזיכוך  ברמת תלויים המדרגות וחילוקי

ה', בידיעת קטנים 'קטנם', שאצל

גדולים  'גדולם', ואצל מועט הזיכוך

ועמוק  יותר גדול הזיכוך ה', בידיעת

יותר.

,˙‡Ê „BÚÂ תפיסת של זה לעניין ¿…
גם  התחתון מציאות של המקום

היבט  יש למטה, מלמעלה בהילוך

והוא  ÔÙ‡aאפילו ÌbLנוסף, ∆«¿…∆
‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ CelÈ‰‰ אין «ƒƒ¿«¿»¿«»

את  מאירה מלמעלה שההארה הכוונה

הופך  והוא תחתון שאינו כך המטה

אלא  עליון עדיין ÌLÈלהיות ∆¿»
,‰hÓe ‰ÏÚÓc ÌÈ¯„b‰«¿»ƒ¿«¿»«»

תחתון  נשאר «¿»»¿ÏÚn‰Â‰התחתון
hn‰a‰ונמשך lb˙Ó‰העליון  ƒ¿«∆¿««»

הפנימית eÈÈ‰Âהתחתון, והסיבה ¿«¿
שלו  בגדרים נשאר שהתחתון לכך

היא L¯BMLכתחתון ÈÙÏ¿ƒ∆∆
‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה‡e‰ ««¿»»

‡e‰L ÈÙk ¯B‡‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»¿ƒ∆
,BÓˆÚÏ,לעיל ÌÚcכמבואר ¿«¿¿ƒ

B˙BÈ‰ אור e‰L‡גילוי ÈÙk ¡¿ƒ∆
,BÓˆÚÏ של והתפשטות כהתגלות ¿«¿

B˙BÈ‰Ïהמאור, ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ¿
„·Ïa ¯B‡,עצמו המאור LÈולא ƒ¿«≈

BÏ זה וגילוי «»eÎÈiL˙לאור
ÌÈ¯„b‰ Ba LÈÂ ,˙BÓÏBÚ‰Ï¿»»¿≈«¿»ƒ

‰hÓe ‰ÏÚÓc זה כשאור ולכן ¿«¿»«»
מבטל  זה אין למטה, ומתגלה נמשך

נשאר  והתחתון עליון נשאר העליון אלא ו'מטה' 'מעלה' של הגדרים את

תחתון.

ÈzÎl‰˙‰Â ÔÈÚ ÌÓ‡ אמורים ההילוך אופני שני È˙a·‰כאשר »¿»ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ¿≈»
hÓe‰,במילה  ‰ÏÚÓc ˙e˜lÁ˙‰ Ba ÔÈ‡L ÔÙ‡a ‡e‰ ,˙Á‡««¿…∆∆≈ƒ¿«¿¿«¿»«»

Ì‰ÈML'וה'מטה ‰ÎLÓ‰ה'מעלה' L¯BML ÈÙÏ eÈÈ‰Â ,ÌÈÂL ∆¿≈∆»ƒ¿«¿¿ƒ∆∆«¿»»

‡Ï ‡e‰ BÊ גילוי אלא והתפשטות הארה e‰L‡רק ,˙eÓˆÚ‰Ó≈»«¿∆
Ìb B¯‡˙Ï CÈiL ÔÈ‡ ˙Ó‡aL ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ ,¯B‡‰ ¯B˜Ó¿»ƒ≈»ƒ∆∆∆¡∆≈«»¿»√«

‰Ïkאפילו  È¯‰ BcvÓe ,¯B‡‰ ¯B˜Ók מעלה מלמעלה הדרגות כל ƒ¿»ƒƒ¬≈«…
מטה למטה fÓe‰עד .LnÓ ‰ÂL באים ההילוך אופני שני שכאשר מכך »∆«»ƒ∆

שלמעלה  העצמות גילוי וישנו כאחד,

ו'תחתון' 'עליון' של הגדרים מכל

‰Ê ÏÈ·LaL Ô·eÓ ההילוך לצורך »∆ƒ¿ƒ∆
כזה  BÈ‰Ï˙באופן CÈ¯ˆ ‡Ï…»ƒƒ¿

‡l‡ ,Ïa˜Ó‰ CekÈÊ elÈÙ‡¬ƒƒ«¿«≈∆»
ÏkÏ ˙Blb˙‰Ï ÏBÎÈ למקבל גם »¿ƒ¿««…
מזוכך. שאינו

‰Ê ÈelÈ‚Â'העצמות È‰È‰'גילוי ¿ƒ∆ƒ¿∆
ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁ˙a ‡B·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»ƒ¿ƒ««≈ƒ
˙elb˙‰‰ ‰È‰z Ê‡L ,‡˜Âc«¿»∆»ƒ¿∆«ƒ¿«
elÈÙ‡L „ÚÂ ,‰ÂLa ÌleÎÏ¿»¿»∆¿«∆¬ƒ

‡¯·p‰ LÈa הגשמית המציאות ¿≈«ƒ¿»
B˙e‡ÈˆnL ‰lb˙È האמיתית ƒ¿«∆∆¿ƒ

,ÈzÈÓ‡‰ Li‰ ‡È‰ המציאות ƒ«≈»¬ƒƒ
באמת, קיימת מציאות שהיא האלוקית

‡¯·p‰ Li‰ ÌbL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆««≈«ƒ¿»
‰È‡הגשמי  B˙Lb¯‰L∆«¿»»ƒ

,B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆnL שלפי ∆¿ƒ≈«¿
אינו  שלו המוטעית והתחושה ההרגשה

בורא  לו שיש בעובדה ומכיר יודע

חס  בורא, לו שאין בטעות לו  ונדמה

Ùeb‡ושלום, ‰Ê È¯‰ עצמו‡e‰ ¬≈∆»
B˙ee‰˙‰L ÈÙÏ'הנברא ה'יש של ¿ƒ∆ƒ¿«

B˙e‡ÈˆnL ˙eÓˆÚ‰Ó ‡È‰ƒ≈»«¿∆¿ƒ
B˙eÓˆÚÓ60 לו אין ובאמת באמת, ≈«¿

והתהוות  לו, שקדמה וסיבה עילה שום

רק  כי העצמות היא הנברא היש

עילה  לו אין עצמו שהוא העצמות

לקיומ  יש,וסיבה מציאות לברוא יכול ו

בחסידות, lb˙È‰כמבואר „È˙ÚÏÂ¿∆»ƒƒ¿«∆
‡e‰ BÓˆÚ ‡e‰L ‡¯·p‰ Lia«≈«ƒ¿»∆«¿

ÈzÈÓ‡‰ Li‰,לבוא לעתיד «≈»¬ƒƒ
המציאות  בתוך תתגלה שהאלוקות

שבניגוד  הנברא ביש יתגלה הגשמית,

היא  האמת מעצמותו', 'מציאותו כאילו כעת המוטעית לתחושתו גמור

האלוקות  האמיתי, היש אלא אינו הנברא היש של האמיתית שהמציאות

עצמה.

ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ61בשבת התפילה ‡¯Úa‰בנוסח ¿∆««∆¿ƒ«¿»»
ÌÈÁ·M‰ האחדÈÓe EzÏa ÒÙ‡ E˙ÏeÊ ÔÈ‡Â EÏ CB¯Ú ÔÈ‡c «¿»ƒ¿≈¬¿¿≈»∆∆∆ƒ¿¿ƒ
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miwel`lיח mkl iziide mkkeza izkldzde

הּזה, ּבעֹולם אלקינּו ל ערֹו אין ,ל ְֱֲֵֵֶֶַָָָֹּדֹומה

אפס  הּבא, העֹולם לחּיי מלּכנּו זּולת ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָואין

ל ּדֹומה ואין הּמׁשיח, לימֹות ּגֹואלנּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָּבלּת

ּדהּנה  הּמתים. לתחּיית ּדאין 62מֹוׁשיענּו הּפירּוׁש , ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַ

(לימֹות  ּבלּת ואפס הּבא) העֹולם (לחּיי ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָזּולת

,יתּבר זּולתֹו מציאּות ׁשאין הּוא ְְִִִֵֵֶַַָָָהּמׁשיח)

מקֹום, מּכל מציאּות, איזֹו ׁשּיׁש ׁשאף ְְְִִֵֵֶֶַַָָוהיינּו,

(זּולת (אין ּדאין ּבביּטּול אם ּבביּטּול, הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶָהרי

ּכן  ּׁשאין מה .(ּבלּת (אפס ּדאפס ּבביּטּול ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַאֹו

ל ּדֹומה ואין הּזה) (ּבעֹולם ל ערֹו ְְְֲֵֵֶֶַָָאין

ׁשּיׁשנֹו הּוא ּבזה הּפיר ּוׁש הרי הּמתים), ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ(לתחּיית

ואין  ל ערֹו ּדאין ּבאֹופן ׁשהּוא אּלא ְְְְֲֵֵֶֶֶָָזּולת,

עצמֹו הּוא הּנברא ׁשּיׁש לפי והיינּו, ,ל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָּדֹומה

ׁשני  יׁשנם ּגּופא ׁשּבזה אּלא האמיּתי, הּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּוא

הּקצה. אל הּקצה מן קצוֹות ׁשּתי ׁשהם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹופנים

הּוא  הּנברא ׁשּיׁש ּדאף הּזה, ּבעֹולם ל ערֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָאין

הּזה  ּבעֹולם מקֹום, מּכל האמיּתי, הּיׁש ְֲִִִֵֶַַַָָָָָעצמֹו

העבֹודה  ידי על א והסּתר. ּבהעלם זה ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

והסּתרים  ההעלמֹות ּכל את להסיר הּזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבעֹולם

לתחּיית  כּו' ל ּדֹומה ּדאין הּגיּלּוי יהיה אזי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַכּו',

עצמֹו ׁשהּוא הּנברא ּבהּיׁש יתּגּלה ׁשאז ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמתים,

האמיּתי. הּיׁש ֲִִֵַָהּוא

קֹוממּיּות,e‰ÊÂה) אתכם ואֹול ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְִֵֶֶֶַַָָ

ׁשהּוא  הראׁשֹון, אדם ׁשל קֹומֹות ְִֵֶֶָָָׁשּתי

עבֹודת  חֹוזר, ּדאֹור וקֹומה יׁשר ּדאֹור קֹומה ְְְְֲִֵַַָָָָענין

ועבֹודת  הּבהמית הּנפׁש עם האלקית ֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹהּנפׁש

לבֹוא  ולעתיד עצמּה, מּצד הּבהמית ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָהּנפׁש

ענין  ׁשהּוא אחת, ּבתיבה ׁשניהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָיתאחדּו

ּגיּלּוי  מּצד ּכאחד, ּומּטה ּדמעלה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָההתּכללּות

הּיחידים  ׁשאפיּלּו לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהעצמּות.

ׁשהרי  זֹו, מעלה הּׂשיגּו לא ּבׁשלמּות ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹׁשהיּו

החטא  קֹודם הראׁשֹון אדם ׁשל קֹומתֹו ְֲִִֵֶֶַָָָָאפיּלּו
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ואילך).62) ו ע' תרנ"ב (סה"מ תרנ"ב ערוך אין ד"ה תשפא. ע' שם תער"ב המשך גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,CÏ ‰ÓBc השניÔÈ‡Â ,‰f‰ ÌÏBÚa eÈ˜Ï‡ EÏ CB¯Ú ÔÈ‡ ∆»≈¬¿¡…≈»»«∆¿≈

,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ekÏÓ E˙ÏeÊ השלישיeÏ‡Bb EzÏa ÒÙ‡ »¿«¿≈¿«≈»»«»∆∆ƒ¿¿¬≈
,ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ והרביעי˙ÈiÁ˙Ï eÚÈLBÓ EÏ ‰ÓBc ÔÈ‡Â ƒ«»ƒ«¿≈∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ«
‰p‰c .ÌÈ˙n‰62E˙ÏeÊ ÔÈ‡c Le¯Èt‰ ממך , (ÈiÁÏחוץ «≈ƒ¿ƒ≈«≈¿≈»∆¿«≈

EzÏa ÒÙ‡Â (‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿∆∆ƒ¿¿
‰e‡מבלעדיך  (ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ)ƒ«»ƒ«

˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡L באמת שקיימת ∆≈¿ƒ
Û‡L ,eÈÈ‰Â ,C¯a˙È B˙ÏeÊ»ƒ¿»≈¿«¿∆«

,˙e‡ÈˆÓ BÊÈ‡ LiL הנראה כפי ∆≈≈¿ƒ
בשר, ‰¯Èלעיני ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈

‡e‰ שתהיה איזו מציאות כל

ÔÈ‡c ÏehÈ·a Ì‡ ,ÏehÈ·a¿ƒƒ¿ƒ¿≈
(E˙ÏeÊ ÔÈ‡) לו שגורם ביטול ≈»∆

קיים  אינו כאילו ‡Bלהרגיש
(EzÏa ÒÙ‡) ÒÙ‡c ÏehÈ·a¿ƒ¿∆∆∆∆ƒ¿¿
אפס  של יותר, ונעלה עמוק ביטול

CB¯Úמוחלט. ÔÈ‡ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈≈¬
EÏ כמוך א וחשיבותו שערכו משהו יך ¿

EÏ ‰ÓBc ÔÈ‡Â (‰f‰ ÌÏBÚa)»»«∆¿≈∆¿
È¯‰ ,(ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁ˙Ï)ƒ¿ƒ««≈ƒ¬≈

‡e‰ ‰Êa Le¯Èt‰ הביטול שרמת «≈»∆
כזו  ÏeÊ˙,היא BLiL כביכול ויש ∆∆¿»
e‰L‡מציאות  ‡l‡ הזולת ∆»∆

שלו  CB¯Úוהמציאות ÔÈ‡c ÔÙB‡a¿∆¿≈¬
,EÏ ‰ÓBc ÔÈ‡Â EÏ יחס כל שאין ¿¿≈∆¿

הזולת  מציאות בין והשוואה ודימיון

האלוקות  והסיבה eÈÈ‰Â,למציאות ¿«¿
ואין  לך ערוך 'אין הוא שהזולת לכך

היא  לך' ‰p·¯‡דומה LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈«ƒ¿»
דבר  של לאמתו קיים, ‰e‡שלכאורה

,ÈzÈÓ‡‰ Li‰ ‡e‰ BÓˆÚ ואין «¿«≈»¬ƒƒ
נבדלת  אמיתית מציאות הנברא ליש

האמיתי  מהיש ÊaL‰ונפרדת ‡l‡∆»∆»∆
האמיתי  ליש הנברא של בביטול

‡ÙebעצמוÌÈÙB‡ ÈL ÌLÈ »∆¿»¿≈»ƒ
˙BÂˆ˜ ÈzL Ì‰L מזה זה רחוקים ∆≈¿≈¿»

.‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ אחד אופן ƒ«»∆∆«»∆
‰f‰,הוא  ÌÏBÚa EÏ CB¯Ú ÔÈ‡≈¬¿»»«∆

BÓˆÚ ‡e‰ ‡¯·p‰ LiL Û‡c¿«∆≈«ƒ¿»«¿
,ÈzÈÓ‡‰ Li‰ שאין היא והאמת «≈»¬ƒƒ

נפרדת, מציאות ÌB˜Ó,לו ÏkÓƒ»»
ÌÏÚ‰a ‰Ê È¯‰ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¬≈∆¿∆¿≈

¯zÒ‰Â,כעת נראים שהדברים וכפי ¿∆¿≈
האמיתי  ליש הנברא היש של הביטול

וניכר. נראה ‰B·Ú„‰לא È„È ÏÚ C‡'ה את עובדים ישראל שבני ««¿≈»¬»
'eÎ ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ Ïk ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï ‰f‰ ÌÏBÚa על »»«∆¿»ƒ∆»««¬»¿∆¿≈ƒ

È‰È‰האלוקות, ÈÊ‡ לבוא eÎ'לעתיד EÏ ‰ÓBc ÔÈ‡c ÈelÈb‰ ¬«ƒ¿∆«ƒ¿≈∆¿
Ê‡L ,ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁ˙Ï המתים ‰p·¯‡בתחיית Li‰a ‰lb˙È ƒ¿ƒ««≈ƒ∆»ƒ¿«∆¿«≈«ƒ¿»

Li‰ ‡e‰ BÓˆÚ ‡e‰L∆«¿«≈
ÈzÈÓ‡‰ משלו מציאות לו ואין »¬ƒƒ

האלוקית. מהמציאות הנפרדת

e‰ÊÂ בהרחבה ‰) לעיל המבואר ¿∆
'והתהלכתי' של הפנימית שהמשמעות

מלמעלה  האופנים, בשני הליכה היא

ששניהם  כפי למטה, ומלמעלה למטה

הוא כאחד, הפנימי Ìbבאים הביאור «
e˙kM·על  ‰Ó הפסוק בהמשך «∆»

,˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â והובא »≈∆¿∆¿ƒ
אחד  שלפי המאמר בתחילת לעיל

היינו  'קוממיות' ≈¿ÈzLהפירושים
,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ÏL ˙BÓB˜∆»»»ƒ
¯LÈ ¯B‡c ‰ÓB˜ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»¿»»
מלמעלה  והמשכה התגלות הארה,

ÊBÁ¯,למטה ¯B‡c ‰ÓB˜Â¿»¿≈
למעלה  מלמטה »¬B·Ú„˙העלאה

LÙp‰ ÌÚ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒƒ«∆∆
˙ÈÓ‰a‰,'ישר 'אור בדרך שהיא ««¬ƒ

למטה, ‰LÙpמלמעלה ˙„B·ÚÂ«¬««∆∆
,dÓˆÚ „vÓ ˙ÈÓ‰a‰ שהיא ««¬ƒƒ««¿»

למעלה, מלמטה חוזר', 'אור בדרך

Ì‰ÈL e„Á‡˙È ‡B·Ï „È˙ÚÏÂ¿∆»ƒ»ƒ¿«¬¿≈∆
אופנים, שני שהם הקומות שתי

‰·È˙a במילה,˙Á‡ אחד ובעניין ¿≈»««
˙eÏÏk˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ¿«¿
„vÓ ,„Á‡k ‰hÓe ‰ÏÚÓc¿«¿»«»¿∆»ƒ«

˙eÓˆÚ‰ ÈelÈb לעיל שנתבאר וכפי ƒ»«¿
העצמות  גילוי ישנו שכאשר באריכות

'למעלה' של הגדרים מתבטלים

ÏÈÚÏו'למטה'. ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈
הרמב"ן  מדברי המאמר, בתחילת

‰ÌÈ„ÈÁiוהבחיי, elÈÙ‡L∆¬ƒ«¿ƒƒ
e‚ÈO‰ ‡Ï ˙eÓÏLa eÈ‰L∆»ƒ¿≈…ƒƒ

,BÊ ‰ÏÚÓ ושל 'והתהלכתי' של «¬»
יעודים  (שהם קוממיות' אתכם 'ואולך

היעודים  שאר מכל יותר נעלים

בפרשה) ‡lÈÙהאמורים È¯‰Le ∆¬≈¬ƒ
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ÏL B˙ÓB˜»∆»»»ƒ

‡ËÁ‰ Ì„B˜ מושלם היה כאשר ∆«≈¿
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ב"ה.

דרז"ל  וביראה 1ידוע באימה להלן מה בחורב, אלקיך ה' לפני עמדת אשר יום . . לבניך והודעתם :
ובזיע, וברתת וביראה באימה זמן) ובכל מקום (בכל כאן אף ובזיע וברתת

האריז"ל  איבריו 2ופירש – זיע הפנימים, איבריו – רתת בלבו, – יראה האדם, של במוחו אימה :
החיצונים.

להיות  צריך ובחיצוניותו, בפנימיותו ולבו, מוחו כולו, הרי בתורה לומד או שונה הקורא שאדם היינו
בו  שנמצא במצב בחורב.3נמצא התורה מתן בעת

אדם  כל ימשיך והאיך כו', עמכם ה' דבר בפנים פנים כו' הלפידים ואת הקולות את ראו אז כי ואף
חכמה  המשכת היא לומד שהוא שהתורה לבו אל האדם ישים כאשר – אלא זמן. בכל עליו זו יראה

שורה ושם כאורה,dlbzneעילאה כחשיכא וקמי' ההשתלשלות, מגדר מעלה שלמעלה ב"ה א"ס אור
שווה  הכל כך, כאן אף כו' להלן מה יהי' אזי שוין, וגשמיות רוחניות ומטה .4מעלה

כאן  שאף כו', אלקיך ה' אנכי המאציל עצמות מפי לשמוע בתכלית בגילוי ממש למטה שיהי' וזה
העליונים  שיהיו הגזירה בטלה שאז תורה, מתן בעת ניתנו זה על והיכולת האפשריות אז, שהי' כמו הוא

ה' אל עלה אמר משה ואל סיני הר על ה' וירד לתחתונים, והתחתונים .5לעליונים

נותן  ע"י תורתנו מתן זמן השבועות, חג בימי ושנה שנה בכל זו כח נתינת ומתעוררת הדבר וחוזר
הוה. לשון נותן התורה,

כי עצמנו על לקבל מאתנו, ואחת אחד כל  על עלינו, הנה לזה הקדמה micwdleובתור ,rnype dyrp
היטב  באר ענינם וכידוע – לנשמע יים.g'לקים`'בריc'בתורת6נעשה

Ô‰‡Ò¯Â‡È˘ ÌÁÓ

`"yiz'd xii` `k

.i.p ,oilwexa
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א.1) כב, ברכות
שראיתי 2) בדפוסים קטן. למועד להאריז"ל הש"ס לקוטי

קבו"ץ  שנת קראקא המשר"ה. שנת ליוורנו תקמ"ה, ָ(קארעץ
וכו' וכו' להרה"צ עינים אור בס' גם זה בחסרון והועתק גליו"ת.
שלא  וצ"ע – אימה. מע' שני אור מקאמארנא, סאפרין מהורא"צ
לי  נראה אבל ֿ זיע של הפי' התחלת חסר זו.) בהשמטה הרגיש
הי' בערך והלשון דמוכח. הדפוס השמטת אלא זה שאין ברור,

ek'צ"ל: yealn ,myay 'd ceqa mipevigd mixai`a rif .myayֿ
והשני'. הראשונה "שבשם" תיבת שבין התיבות בדפוס ונשמטו

שם: rifוהסיום 'itl `ed jiiy ± jlnd iyeal lkn oevigd yealn.
רפל"ז. תניא רע"א. נד, עירובין ג"כ וראה –

העתידים 3) וכל חיו שבשאול המתים פמ"א: בפדר"א
ועייג"כ  סיני. בהר עמהם עמדו שם הדורות כל סוף עד להבראות

א. צא, זח"א
ובתו"ח 4) בשלום, ושבתי לד"ה ביאור ויצא פ' אור תורה

סי' ירושלים בונה פ"ו. דודי דומה ד"ה חיים דרך ועייג"כ שם.
קו.

ב.5) פ"י, דב"ר ג. פי"ב, שמ"ר
לקו"ת 6) שם. ובש"א היהודים וקבל ד"ה מג"א תו"א ראה

[סה"מ  תש"ט חה"ש קונטרס שהקדימו. בשעה ד"ה במדבר
ובכ"מ. ואילך]. 147 ע' תש"ט
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מאתים  יהיה לעתיד ודוקא אּמה, מאה רק ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהיתה

ׁשהּוא  הראׁשֹון, אדם ׁשל קֹומֹות ּכׁשּתי ְִִֵֶֶַָָָָאּמה,

ּדמעלה  הענינים ׁשני ויחּוד התּכללּות ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָענין

העצמּות. ּגיּלּוי מּצד ְִִַַַָָּומּטה,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חיסרון כל Ó‡‰ללא ˜¯ ‰˙È‰»¿»«≈»

‰È‰È „È˙ÚÏ ‡˜Â„Â ,‰n‡«»¿«¿»∆»ƒƒ¿∆
˙BÓB˜ ÈzLk ,‰n‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«»ƒ¿≈

,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ÏL מקומתו כפול ∆»»»ƒ
החטא  קודם אפילו הראשון אדם של

„eÁÈÂ ˙eÏÏk˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«¿¿ƒ
,‰hÓe ‰ÏÚÓc ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒ¿«¿»«»

ÏÚÙ˘ של הגדרים ביטול ידי על

ו'מטה' ÈelÈb'מעלה „vÓƒ«ƒ
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ב"ה.

דרז"ל  וביראה 1ידוע באימה להלן מה בחורב, אלקיך ה' לפני עמדת אשר יום . . לבניך והודעתם :
ובזיע, וברתת וביראה באימה זמן) ובכל מקום (בכל כאן אף ובזיע וברתת

האריז"ל  איבריו 2ופירש – זיע הפנימים, איבריו – רתת בלבו, – יראה האדם, של במוחו אימה :
החיצונים.

להיות  צריך ובחיצוניותו, בפנימיותו ולבו, מוחו כולו, הרי בתורה לומד או שונה הקורא שאדם היינו
בו  שנמצא במצב בחורב.3נמצא התורה מתן בעת

אדם  כל ימשיך והאיך כו', עמכם ה' דבר בפנים פנים כו' הלפידים ואת הקולות את ראו אז כי ואף
חכמה  המשכת היא לומד שהוא שהתורה לבו אל האדם ישים כאשר – אלא זמן. בכל עליו זו יראה

שורה ושם כאורה,dlbzneעילאה כחשיכא וקמי' ההשתלשלות, מגדר מעלה שלמעלה ב"ה א"ס אור
שווה  הכל כך, כאן אף כו' להלן מה יהי' אזי שוין, וגשמיות רוחניות ומטה .4מעלה

כאן  שאף כו', אלקיך ה' אנכי המאציל עצמות מפי לשמוע בתכלית בגילוי ממש למטה שיהי' וזה
העליונים  שיהיו הגזירה בטלה שאז תורה, מתן בעת ניתנו זה על והיכולת האפשריות אז, שהי' כמו הוא

ה' אל עלה אמר משה ואל סיני הר על ה' וירד לתחתונים, והתחתונים .5לעליונים

נותן  ע"י תורתנו מתן זמן השבועות, חג בימי ושנה שנה בכל זו כח נתינת ומתעוררת הדבר וחוזר
הוה. לשון נותן התורה,

כי עצמנו על לקבל מאתנו, ואחת אחד כל  על עלינו, הנה לזה הקדמה micwdleובתור ,rnype dyrp
היטב  באר ענינם וכידוע – לנשמע יים.g'לקים`'בריc'בתורת6נעשה
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א.1) כב, ברכות
שראיתי 2) בדפוסים קטן. למועד להאריז"ל הש"ס לקוטי

קבו"ץ  שנת קראקא המשר"ה. שנת ליוורנו תקמ"ה, ָ(קארעץ
וכו' וכו' להרה"צ עינים אור בס' גם זה בחסרון והועתק גליו"ת.
שלא  וצ"ע – אימה. מע' שני אור מקאמארנא, סאפרין מהורא"צ
לי  נראה אבל ֿ זיע של הפי' התחלת חסר זו.) בהשמטה הרגיש
הי' בערך והלשון דמוכח. הדפוס השמטת אלא זה שאין ברור,

ek'צ"ל: yealn ,myay 'd ceqa mipevigd mixai`a rif .myayֿ
והשני'. הראשונה "שבשם" תיבת שבין התיבות בדפוס ונשמטו

שם: rifוהסיום 'itl `ed jiiy ± jlnd iyeal lkn oevigd yealn.
רפל"ז. תניא רע"א. נד, עירובין ג"כ וראה –

העתידים 3) וכל חיו שבשאול המתים פמ"א: בפדר"א
ועייג"כ  סיני. בהר עמהם עמדו שם הדורות כל סוף עד להבראות

א. צא, זח"א
ובתו"ח 4) בשלום, ושבתי לד"ה ביאור ויצא פ' אור תורה

סי' ירושלים בונה פ"ו. דודי דומה ד"ה חיים דרך ועייג"כ שם.
קו.

ב.5) פ"י, דב"ר ג. פי"ב, שמ"ר
לקו"ת 6) שם. ובש"א היהודים וקבל ד"ה מג"א תו"א ראה

[סה"מ  תש"ט חה"ש קונטרס שהקדימו. בשעה ד"ה במדבר
ובכ"מ. ואילך]. 147 ע' תש"ט

ב"ה.

דרז"ל  וביראה 1ידוע באימה להלן מה בחורב, אלקיך ה' לפני עמדת אשר יום . . לבניך והודעתם :
ובזיע, וברתת וביראה באימה זמן) ובכל מקום (בכל כאן אף ובזיע וברתת

האריז"ל  איבריו 2ופירש – זיע הפנימים, איבריו – רתת בלבו, – יראה האדם, של במוחו אימה :
החיצונים.

להיות  צריך ובחיצוניותו, בפנימיותו ולבו, מוחו כולו, הרי בתורה לומד או שונה הקורא שאדם היינו
בו  שנמצא במצב בחורב.3נמצא התורה מתן בעת

אדם  כל ימשיך והאיך כו', עמכם ה' דבר בפנים פנים כו' הלפידים ואת הקולות את ראו אז כי ואף
חכמה  המשכת היא לומד שהוא שהתורה לבו אל האדם ישים כאשר – אלא זמן. בכל עליו זו יראה

שורה ושם כאורה,dlbzneעילאה כחשיכא וקמי' ההשתלשלות, מגדר מעלה שלמעלה ב"ה א"ס אור
שווה  הכל כך, כאן אף כו' להלן מה יהי' אזי שוין, וגשמיות רוחניות ומטה .4מעלה

כאן  שאף כו', אלקיך ה' אנכי המאציל עצמות מפי לשמוע בתכלית בגילוי ממש למטה שיהי' וזה
העליונים  שיהיו הגזירה בטלה שאז תורה, מתן בעת ניתנו זה על והיכולת האפשריות אז, שהי' כמו הוא

ה' אל עלה אמר משה ואל סיני הר על ה' וירד לתחתונים, והתחתונים .5לעליונים

נותן  ע"י תורתנו מתן זמן השבועות, חג בימי ושנה שנה בכל זו כח נתינת ומתעוררת הדבר וחוזר
הוה. לשון נותן התורה,

כי עצמנו על לקבל מאתנו, ואחת אחד כל  על עלינו, הנה לזה הקדמה micwdleובתור ,rnype dyrp
היטב  באר ענינם וכידוע – לנשמע יים.g'לקים`'בריc'בתורת6נעשה
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א.1) כב, ברכות
שראיתי 2) בדפוסים קטן. למועד להאריז"ל הש"ס לקוטי

קבו"ץ  שנת קראקא המשר"ה. שנת ליוורנו תקמ"ה, ָ(קארעץ
וכו' וכו' להרה"צ עינים אור בס' גם זה בחסרון והועתק גליו"ת.
שלא  וצ"ע – אימה. מע' שני אור מקאמארנא, סאפרין מהורא"צ
לי  נראה אבל ֿ זיע של הפי' התחלת חסר זו.) בהשמטה הרגיש
הי' בערך והלשון דמוכח. הדפוס השמטת אלא זה שאין ברור,

ek'צ"ל: yealn ,myay 'd ceqa mipevigd mixai`a rif .myayֿ
והשני'. הראשונה "שבשם" תיבת שבין התיבות בדפוס ונשמטו

שם: rifוהסיום 'itl `ed jiiy ± jlnd iyeal lkn oevigd yealn.
רפל"ז. תניא רע"א. נד, עירובין ג"כ וראה –

העתידים 3) וכל חיו שבשאול המתים פמ"א: בפדר"א
ועייג"כ  סיני. בהר עמהם עמדו שם הדורות כל סוף עד להבראות

א. צא, זח"א
ובתו"ח 4) בשלום, ושבתי לד"ה ביאור ויצא פ' אור תורה

סי' ירושלים בונה פ"ו. דודי דומה ד"ה חיים דרך ועייג"כ שם.
קו.

ב.5) פ"י, דב"ר ג. פי"ב, שמ"ר
לקו"ת 6) שם. ובש"א היהודים וקבל ד"ה מג"א תו"א ראה

[סה"מ  תש"ט חה"ש קונטרס שהקדימו. בשעה ד"ה במדבר
ובכ"מ. ואילך]. 147 ע' תש"ט

מכתב
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שבגוף ‡. הגשמי באבר היא הקדושה שהמשכת המצוות, שאר לגבי מילה מצות מעלת אודות דובר
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – האדם בגוף תמיד שנשארת נמשכת, פעולה של ובאופן 1האדם,

.759ֿ61 ע' ח"ג בלקו"ש

בזה:·. להוסיף ויש

חסידות  בדרושי ה"כלי"2מבואר היא העשי' שפעולת עשה מצוות כל כמו (לא היא מילה שמצות
נתפסים  שאינם ביותר נעלים אורות נמשכים ידם שעל תעשה לא מצוות כמו אלא) האור, להמשכת
ודוגמתו  המנגד, הדבר בשלילת אלא אינה האדם ופעולת עשי', ע"י להמשיכם אפשר אי שלכן ב"כלים",
שהיא  פעולה ולא המעכב , הדבר הסרת היינו, הערלה, הסרת אלא אינה המילה שפעולת – מילה במצות

האור. להמשכת "כלי" בגדר

בנוגע  גם הוא שכן מובן, – האדם בגוף תמיד ונשארת נמשכת מצוה היא מילה שמצות האמור וע"פ
שנשארת  המשכה אלא חדֿפעמית, המשכה זו שאין ב"כלים", נתפסים שאינם העליונים האורות להמשכת
בבשר  היא המילה שפעולת (כשם בגשמיות גם אלא ברוחניות, רק לא ופועלת האדם, בגוף תמיד

רויחא. ומזונא חיי בבני הגשמי),

***

יוצאיםֿלאור ‚. השבועות חג לקראת 3לקראת שיצאוֿלאור למאמרים בהמשך שבאים מאמרים, שני
השמיני  ביום ויהי ד"ה – הראשון ובמאמר הפסח. המילה:4חג לענין בנוגע גם מדובר –

כתיב  "דהנה למילואים, השמיני יום מהו"ע אדמו"ר מו"ח כ"ק שואל הנ"ל אוהל 5במאמר ומפתח
משמע  שמזה ידכם", את ימלא ימים שבעת כי מילואיכם ימי מלאת יום עד ימים שבעת תצאו לא מועד
ממלא  ובמה המילואים, ימי את שממלא "המילוי ענין ומהו המילואים", ימי הם עצמם ימים ש"השבעה
על  נוסף אותם שימלא המלאת ליום עוד צריכים ולמה המילואים, ימי הם . . עצמם הם שהרי אותם,

מלאים"? עצמם שהם זה

על  מורה (דיום אור מלאים מלאים, ימים עצמם הם המילואים ימי ששבעת שאף – הביאור ונקודת
מלאים) עצמם שהם זה על (נוסף אותם שממלא למילואים השמיני יום עליהם ניתוסף מ"מ, xe`aהאור),

xzei dlrp.

כמו – למילואים דשמיני להענין דוגמא dlincומביא ipiny:

מילה חז"ל ipinyaאודות אמרו – למעלה 6דוקא היא שמילה היינו, אחת", שבת עליו שיעבור "כדי
שבת  דוחה מילה ולכן בכלל 7משבת, שיש (ע"ד השבת ענין גם כוללת ה"ה משבת למעלה להיותה כי, ,

מנה) .8מאתיים
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ראזנפעלד. הכהן יצחק אברהם ר' הרה"ת אצל (*ָ
תשי"ב.1) שבט יו"ד שיחת בשילוב
יו"ד,2) (דרמ"צ ספ"ב מילה מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

ע' ח"ב (תו"מ ס"ה זו שנה שני אדר ז' שיחת גם וראה רע"ב).
וש"נ. .(279

כ"א 3) – הוא השבועות חג בקונטרס דבר" ה"פתח תאריך
המו"ל. – (101 ע' לעיל .251 ע' תשי"א (סה"מ אייר

ואילך.4) 252 ע' שם סה"מ
לג.5) ח, צו
(ברע"מ).6) א מד, זח"ג יו"ד. פכ"ז, ויק"ר ראה
א.7) קלב, שבת
שער 8) דא"ח) (עם סידור ואילך. ד כ, תזריע לקו"ת ראה

ב  ט, (דרמ"צ מילה מצות להצ"צ סהמ"צ ואילך. א קלט, המילה
ואילך).
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וקיימא" ש"מקדשא השבוע ימי ששת על מעלתו שגדלה אף השבת, שיום – בזה ה"ה 9וההסברה ,
במד"ר  מ"ש "ע"פ [כמובן הבנין ימי שבעת בראשית, ימי שבעת השביעי,11ע"פ 10בכלל ביום אלקים ויכל

מנוחה" בא שבת בא מנוחה חסר העולם הי' שהם12מה ,[swidd ini zray דלכאורה"] חלילה שחוזרין
יש  כבר עתה עד מברה"ע והלא וכו', שלישי יום שני יום ראשון יום תמיד מונין שאנו מה מובן אינו

חלילה" שחוזרין ההיקף ימי שהן אלא ימים, ורבבות שלם,12אלפים היקף מסתיים שבת שבכל היינו, ,
ביום היא מילה משא"כ חדשה], תקופה חדש, היקף מתחיל ימי ipinydולאח"ז משבעת למעלה שהוא ,

swiddההיקף, z` xneyy.

בהמאמר  בנוגע13ומוסיף מצינו שעד"ז ,xnerd zxitql עתה אנו עומדים שהרי גרמא, שהזמן ענין –
השבועות, לחג באים ולאח"ז ההיקף, ימי שבעת בדוגמת שהם שבועות, שבעה שסופרים – ספה"ע בימי

ההיקף. ששומר השמיני יום בדוגמת שהוא

הקדושה „. דהמשכת הפעולה עם ההיקף) ימי משבעת (שלמעלה בשמיני דמילה הענין לקשר ויש
הגשמי: הגוף בבשר

משנת"ל  לכם14ובהקדם "וספרתם zaydבענין zxgnn"15 ממחרת" נאמר למה מובן אינו  דלכאורה –
הצדוקים  שטעו (כפי לטעות מקום שיש בפירוש 16השבת", נאמר ולא בראשית, לשבת היא שהכוונה (

וזיכוך  בבירור שהיא לכם") ("וספרתם העומר דספירת העבודה להיות שתוכל שכדי – הפסח" "ממחרת
zindad ytpמאכל שהוא השעורים מן העומר דהנפת בנתינתֿכחdnda17[שזהו"ע צורך יש ,[zilrp `bxcn

xzeia,השתלשלות סדר בכלל הוא ששבת השבת", ד"ממחרת שזהו"ע השתלשלות, מסדר למעלה ,
השתלשלות. מסדר למעלה הוא משבת) (למעלה השבת" ו"ממחרת

בזה  מטה,18והענין למטה ולפעול לירד וביכלתו בכחו השתלשלות מסדר שלמעלה הגילוי שדוקא –
נה"ב, לבירור כח נותן השתלשלות) מסדר למעלה משבת, (למעלה השבת" ד"ממחרת הגילוי רק ולכן,
ששבת  בכך כמודגש למטה, ולפעול לירד בכחה שאין וקיימא"), ("מקדשא דשבת הקדושה דרגת משא"כ

דחול. בעובדין אסור

עד ביותר למטה הקדושה המשכת שתהי' שכדי – מילה למצות בנוגע גם מובן inybdומזה sebd xyal,
שזהו"ע ביותר, נעלית מדרגא בנתינתֿכח צורך ימי ipinycיש משבעת שלמעלה שמיני בחי' למילה,

ההיקף. שומר ההיקף,

המשפיע ‰. התקשרות שענינו היסוד, בחי' עם קשורה קודש, ברית אות מילה, שמצות להוסיף, ויש
ועל 19בהמקבל  (שמיני), מהשתלשלות שלמעלה האור גילוי מצד הוא למטה ולהשפיע לירד הכח כי, –

למעלה. קשורים שיהיו התחתונים בענינים גם הפעולה נעשית ידו

***

.Âצדיק" – הרבי אל להתקשרות בנוגע גם שייך זה :20עולם"ceqiענין

המחבר  ממוצע ענינו – רבינו 21רבי במשה כמ"ש וביניכם".22, ה' בין עומד "אנכי

וההכרח  הצורך ביותר מודגש האחרון, דגלות ומכופל כפול בחושך כשנמצאים אלה, ובימינו
להיות  הנתינתֿכח שזוהי עולם", יסוד "צדיק הרבי, אל התקשרות") סּפעשל ("א מיוחדת ַבהתקשרות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

א.9) יז, ביצה
עה"פ.10) בפרש"י הובא – ט פ"י, ב"ר ראה
ב.11) ב, בראשית
(12.(255 ע' תשי"א (סה"מ פ"י הנ"ל השמיני ביום ויהי ד"ה
(13.(257 (ע' פי"א שם
(14.(68 ע' (לעיל לכם וספרתם ד"ה
טו.15) כג, אמור
ב.16) סה, מנחות

מעשה )17 עשתה "היא – דסוטה לקרבן בנוגע מארז"ל וע"ד
בפרש"י  הובא – רפ"ב (סוטה בהמה" מאכל קרבנה כך בהמה

טו). ה, נשא
קצז.18) ע' תרנ"ג קכג. ע' תר"ל סה"מ גם ראה
סט"ו.19) אגה"ק תניא ראה
כה.20) יו"ד, משלי
(21.158 ע' שלום תורת סה"ש ראה
ה.22) ה, ואתחנן
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לילה, או יום חול, יום או שבת ומצב, המעמד או הזמן משינויי להתפעל מבלי למעלה, תמיד קשורים
וכו'. הגלות חשכת

מסופר  גבוה,23– הר מאחורי הי' בעירו הטבילה שבית מּפרעמישלאן, מאיר ר' הרה"צ ַאודות
יחליקו, שלא כדי להר, מסביב לילך צריכים העיר אנשי היו וחלקה, בוצית נעשית היתה וכשהאדמה
החזיקו  שלא אברכים כמה בעיר התארחו אחת פעם ההר. דרך אז גם הולך הי' מאיר ר' הרה"צ ואילו
דרך  לילך הם גם ניסו ההר, דרך הולך מאיר שר' ובראותם מופתים, מעניני געהאלטן") ניט האבן ַָ("זיי
יכול  אינו א' שאף בשעה גם ההר דרך הוא הולך כיצד מאיר ר' אצל שאלו וניזוקו. החליקו ומיד ההר,
קשורים  (כאשר אונטן" ניט מען פאלט אויבן צוגעבונדן מ'איז "אז והשיב: ליפול? מבלי ההר דרך ַַלילך

למטה). נופלים לא למעלה

למטה  או ההר גבי על הליכה בין נפק"מ אצלו אין למעלה, שקשור מי שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
למטה. נופל אינו ומצב מעמד שבכל כיון וכיו"ב, מההר

התורה, ולימוד התפלה בעת רק (לא למעלה מקושר ה"ה עולם", יסוד "צדיק ע"י למעלה שמקושר מי
עם גם אלא) שבנפשו, בחב"ד רק lbxayולא awrd אדנ"ע כ"ק כפתגם שמע"24– אשר "עקב בפירוש

אבינו) באברהם באופן 25(שנאמר הוא ה"עקב" גם חסיד, אצל ובמילא, דערהערט", האט ּפיאטע "די :ַָ
ּפיאטע"). חסיד'שע ("א ַַאחר

ההתקשרות  שע"י – השבת") ממחרת לכם ("וספרתם העומר דספירת העבודה לכללות בנוגע ועד"ז
שנפש  בלבד זו לא עולם, יסוד להצדיק השתלשלות) מסדר שלמעלה השבת" "ממחרת (בחי' למעלה
מלשון  לכם", ד"וספרתם באופן וזיכוך בירור בה שפועלים אדרבה, אלא ומסתירה, מעלמת אינה הבהמית

ההר 26בהירות  ע"ג להעלותה גם יכולים ואז לייכטן"), זאל אליין בהמה ("די מאירה תהי' עצמה שנה"ב ,ַָ
דספה"ע  העבודה שע"י ההכנה (לאחרי התורה ניתנה שבו סיני הר המחיצה 27– הגזירה, בטלה ועי"ז ,(

לתחתונים  העליונים בין חד.28שהבדילה כולא שנעשים ועד ,

.Ê יוציאנו עולם) יסוד (הצדיק שהוא זוכים עולם, יסוד להצדיק ההתקשרות שע"י – העיקר והוא ועוד
בימינו. במהרה צדקנו, משיח ע"י השלימה להגאולה הקדושה, לארצנו ויוליכנו הגלות, מן

שהוא  הנימול, הרך גם כולל בציון", כהן "יראה הספרדים: בנ"י אחינו אצל הרגיל הברכה ובלשון
הכהנים  אחיו עם ויזכה יהי'", גדול הקטן ש"זה ע"י 29כהן, שיבנה השלישי, בביהמ"ק קרבנות להקריב

דקוב"ה" ("בנינא בעצמו 30הקב"ה (31.

***

דולר  חמש הברית לבעל שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן מנחה תפלת עבור 32[לפני הם אלו מעות ואמר: ,
תמימים]. בתומכי שילמד הילד של לימודו בשביל לימוד שכר הישיבה,

•

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

(23.7 ע' יד חוברת "רשימות" ואילך. 95 ע' תרצ"ו סה"ש
ועוד.

וש"נ.24) ואילך. תקסח ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
ה.25) כו, תולדות
ובכ"מ.26) ב. לה, אמור לקו"ת ראה
עורבים 27) "בנינו – הערבות דנתינת ההכנה לאחרי גם כולל

(לעיל  ואילך סי"ט בעומר ל"ג (שיחת בארוכה כמשנת"ל אותנו",
ואילך)). 85 ע'

ועוד.28) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא ראה

משא"כ 29) ללוים, כהנים בין חילוק יש הזה שבזמן ולהעיר,
(ולכן  העיקר יהיו שהגבורות כיון כהנים, הלוים יהיו לבוא לעתיד
כבית  הלכה הזה שבזמן אף שמאי, כבית הלכה תהי' לבוא לעתיד

וש"נ. ואילך. סע"ב נד, קורח לקו"ת ראה – הלל)
א.30) רכא, ח"ג א. כח, ח"א זהר ראה
(31– בעצמו להקב"ה  שייכת הקרבנות הקרבת שגם ולהעיר,

וש"נ). סע"א. יט, (יומא נינהו" דרחמנא שלוחי ש"כהני להדעה
ע' ח"ב  (תו "מ אדרֿשני ז' בריתֿמילה, בעת ר"ד גם ראה (32

וש"נ. .(281
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הברכות.‡. בענין היא – בחוקותי פ ' – השבוע פרשת התחלת

הדבר), התחלת על תמיד להסתכל יש (שלכן כולו הדבר של עיקרו היא דבר כל של שההתחלה וכיון
הברכות. הו"ע הפרשה של שעיקרה נמצא,

בלקו"ת  המבואר ע"פ יותר הברכות,1ויומתק היפך הם שלכאורה הפרשה שבהמשך הענינים שגם
העיקר. שהיא הפרשה התחלת כמו – ברכות" רק אינם האמת "לפי הרי,

תלכו" בחוקותי "אם – הברכות לקבלת התנאי בכתוב עמלים 2ומקדים "שתהיו רש"י ומפרש ,
בתורה",

גופא ה"ז תלכו", בחוקותי "אם בכתוב שמש"נ לומר, ויש –gkÎzpizp– הדבר לקיום

וגו'" בעתם גשמיכם "ונתתי בפרשה, האמורות הברכות לכל זוכים הענין 3ועי"ז בסיום למש"נ ועד ,4

קוממיות". אתכם ואולך וגו' בתוככם "והתהלכתי

***

גו'.·. בתוככם והתהלכתי ד"ה מאמר

***

(בהמאמר ‚. לעיל שייכות 5דובר לו שאין העצמות, המשכת תהי' המתים) (בתחיית לבוא שלעתיד (
זמן  כל אבל המקבל, דזיכוך בעבודה צורך יהי' לא ובמילא בשוה, הכל אליו וביחס לעולמות, כלל
ובמילא  המקבל, זיכוך לפיֿערך ה"ה לעולמות, ושייכות ערך לה שיש האלקות מדרגת היא שההמשכה

המקבל. דזיכוך בעבודה צורך יש

ס"ה). (כדלקמן מהאראדאק מרדכי ר' החסיד אודות סיפור ישנו – לזה ָָָובהמשך

החסיד  קיבל 6– שאביו עד בטן, לפרי זכו לא שהוריו שנים כו"כ לאחרי נולד מהאראדאק מרדכי ָָָר'
על  מרדכי , בשם לקראו עליו וצוה זכר, בן לו שיוולד – הנסתרים מהצדיקים – הצדיק מרדכי  מר' ברכה
האמצעי, אדמו"ר של החסידים מנכבדי הי' הנ"ל מרדכי ר' דין. בעלמא חיותו בחיים היותו עם שמו,

האראדאק. בעיר משפיע להיות מינהו האמצעי ָָָואדמו"ר

המוסגר:„. מאמר

נשמה  הבעש"ט: בשם – מהאראדאק מרדכי ר' נקרא שמו שעל – הצדיק מרדכי ר' של ָָָמפתגמיו
ובפרט  בגשמיות טובה ליהודי לעשות כדי בגוף, ולהתלבש למטה לירד שנים אלפי למעלה ממתינה
ליהודי  לעשות כדי שנה שבעיםֿשמונים במשך בגוף אּפ") זיך ("מאטערט מתייגעת נשמה ַָברוחניות.

ברוחניות  ובפרט בגשמיות .7טובה

וואס  ניט זעט ("ער משהו שפועל רואה שאינו מזה נפילתֿרוח לו שיש ומתאונן אברך אלי נכנס –ָ
כו'. זה וביום זה ביום פעל כבר מה מפורט חשבון לו שאעשה באמרו, אויף"), טוט ער

ברוחניות, או בגשמיות ליהודי טובה לעשות בשביל לעולם יורדת נשמה אם קלֿוחומר: הדברים והרי
וכמה! כמה אחת על יהודים, כו"כ בו שיש במקום שנמצא הוא, – בלבד אחד ליהודי אחת טובה אפילו
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ואילך.1) סע"א מח, פרשתנו
פרשתנו.2) ריש
ד.3) כו,
יבֿיג.4) שם,

ואילך.5) 112 ע' לעיל פ"ג
(6.268 ע' תרח"ץ .123 ע' תרצ"ו סה"ש ראה
יום"7) ב"היום (נעתק רצה ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

אייר). ה
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(בנוגע  הנהגתו את רואה גוי כאשר הרי, יהודים, בו שאין במקום נמצא אם שאפילו אלא עוד ולא
ימנע  זה שבגלל עליו פועל ה"ז כו'), דבר משום מתפעל שאינו וכיו"ב, תפילין הנחת שבת, לשמירת

ליהודי! הטוב היפך מלעשות פעם

מהאראדאק ‰. מרדכי ר' אודות הסיפור – לעניננו :8ונחזור ָָָ

מטשערנאביל. מרדכי ר' הרה"צ להאראדאק בא אחת ָָָָפעם

חב"ד'ניק... להיותו אבל, ממנו, התפעל לא האמצעי, אדמו"ר של חסיד בתור מהאראדאק, מרדכי ָָָר'
גופו  צדיק, שהוא עליו שאומרים זה הוא מי לידה ההזדמנות את גלאט") ("דורכלאזן להחמיץ רצה ַָלא
הלך  בדעתו, שהתיישב ולאחרי האמצעי; אדמו"ר של מחותנו שהוא גם ומה אמו, מרחם וקדוש טהור,

אליו.

מעלת  אודות הרה"צ דיבר מטשערנאביל, מרדכי ר' הרה"צ אצל מהאראדאק מרדכי ר' ָָָָכשנכנס
ואמר  גם הצדיקים, ואמר: הפטיר מהאראדאק, מרדכי ר' זאת כששמע בעבודה. צורך אין ָָָשלצדיקים

כולם. צריכים עבודה, בעבודה. צורך יש לצדיקים

כתיב  ואמר: מהאראדאק מרדכי ר' הוסיף – דבריו על מקפיד מטשערנאביל שהרה"צ "אשר 9ובראותו ָָָָ
"לתקן" לעשות", אלקים שאפילו10ברא היינו, ,zewl` עבודה צריך אלקים") ("ברא בעולמות המתלבש

שאפילו – מטשערנאביל הרה"צ זאת וכששמע דעתו.`zewl(תיקון). נחה – עבודה צריך ָ

.Â:אלינו ובנוגע

בסמיכות  כבר ועומדים העבודה, בענין צורך יהי' לא העצמות) המשכת (כשתהי' לבוא שלעתיד אע"פ
בהגאולה, שיהי' ומצב המעמד אודות ומדברים להגאולה ממש

אודות  כבר ניבא מ"מ, להחורבן, בנוגע היתה נבואתו שעיקר שאף ירמי', מנבואת וק"ו במכ"ש –
גו'" ישראל משובה שובה גו' וקראת "הלוך השבטים, עשרת –11שיבת גלויות דקיבוץ ההתחלה שזוהי ,

וההסתרים dzrמ"מ, ההעלמות כל את להסיר העבודה, בענין עדיין צורך .12יש

הביטול. ענין ע"י הישות, שבענין וההסתר ההעלם דהסרת העבודה – בזה העיקריים ומהענינים

.Ê מההפטרה והוראה לימוד יש – הישות ושלילת הביטול ענין ומוכרח נוגע כמה עד – זה ובענין
השבוע: דפרשת

מבטחו" ה' והי' בה' יבטח אשר הגבר "ברוך שנאמר לפני אשר 13עוד הגבר "ארור הכתוב מקדים ֿ
לבו" יסור ה' ומן זרועו בשר ושם באדם .14יבטח

חסידות  בדרושי המבואר גבר,15ובהקדם איש, אדם, – המדבר מין נקרא שבהם השמות לד' בנוגע
בעל  הוא אם האדם מהות את שמתארים עצמיים שמות הם – ואיש אדם סוגים: לב' שנחלקים – אנוש
המדות, תואר הוא ואיש שכל, שעיקרו נה"א על וקאי המוחין, תואר הוא אדם מדות; בעל או מוחין
התואר  שמות הם – ואנוש וגבר המדות). בשביל אלא אינו שלו השכל (וגם מדות שעיקרו נה"ב על וקאי
והתגברות  תוקף של באופן הם אם איכותם, כמות את ומודדים ואיש דאדם השמות מהותי את שמתארים
השכל  חלישות על מורה ואנוש והמדות, השכל ותוקף התגברות על מורה גבר חלישות; של באופן או

והמדות.
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(8.11 ע' קעט חוברת "רשימות" גם ראה
ג.9) ב, בראשית

ובפרש"י.10) ו פי"א, ב"ר ראה
יד,11) מגילה (וראה ב קי, סנהדרין (ובפרש"י). יב ג, ירמי'

שם)). וסנהדרין ירמי' (פרש"י החזיר מקצתם "החזירן", ב:

(12.(115 ע' (לעיל המאמר בסיום כמשנ"ת
ז.13) יז, ירמי'
ה.14) שם,
(15.96 ע' ה'ש"ת סה"מ
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"ארור הפסוק תוכן לבאר יש יבטחxabdועפ"ז ("הגבר")mc`aאשר שלו שהתוקף לו שנדמה – "
לו  שנדמה זרועו", בשר "ושם ולאח"ז ("אדם"), שכל שעיקרה האלקית, נפשו שלו, השכל מצד הוא

"חזקו" ("זרועו", שלו גוף"),16שהתוקף איידעלער ("אן ומזוכך מבורר גוף לו שיש ה"בשר", מצד הוא (ַ

גבוהה  נשמה לו שיש שחושב באדם", ד"יבטח באופן היא ההתחלה אל 17כלומר: מדחי הולך וכך ,
עבודה, של לענין זקוק אינו ובמילא ונזדכך, נתברר גופו שגם לו שנדמה עד דחי

ועוצם  ש"כחי לו נדמה הגשמיים לעניניו בנוגע שגם – לבו" יסור ה' ש"מן ומצב למעמד שמגיע ועד
הזה" החיל את לי עשה .18ידי

אלא  בעצמו, יבטח לא ומזוכך, מבורר וגוף גבוהה, נשמה נעלית, בדרגא בהיותו שגם – לזה והעצה
בעבודתו. לו שיעזור מהקב"ה ויבקש בה'"), יבטח אשר הגבר ("ברוך בהקב"ה

ההפטרה  וחותם בסיום הכתוב היינו 19ובלשון גו'", ואושעה הושיעני וארפא ה' "רפאני שכאשר 20: ,
להקב"ה  הנשמה צועקת – גוים בין בגלות כשנמצא ובפרט בגוף, להתלבש למטה יורדת הנשמה

.21"הושיעני"...

***

.Á[:ואמר צבאי, בשירות שהי' הנוכחים א' אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק דיבר ההתוועדות [במהלך

חסיד. – בולאך") ("א מ"בולֿעץ" אפילו לעשות הרבי של ַַבכחו

מבלי  הרי, הרבי, של רצונו את שמקיים זה ובמילא, הרבי. של רצונו את שמקיים זה הוא – חסיד
הוא. חסיד החיצוני, ולבושו מראהו על הבט

בשם  להקרא יכול איך וכו', גוים בין ונמצא וכך, כך הוא החיצוני שמראהו שכיון לטעון הוא יכול
הרבי, של רצונו את שמקיים שעי"ז כאמור, היא, האמת אבל, iaxdחסיד?! eze` dyer בהיותו גם לחסיד

בבגדים  מתלבש שלו, מלכות בלבוש עצמו, שהרבי כמו ה"ז ובמילא, החיצוני, ולבושו במראהו
.22פשוטים 

היהודים  לחיילים הרבי של הידוע המכתב ישנו – הרבי של רצונו לקיום שכל 23ובנוגע מבאר, שבו ,
כוונה  לצורך העליונה ההשגחה ע"פ נקבעו לצבא, ההליכה (בנדו"ד) כמו האדם, חיי שבמשך המאורעות
שהסיבה  גם [ומה לכך אחרת  סיבה שיש נראה בחיצוניות כאשר גם תומ"צ, עניני עם הקשורה ותכלית
עם  בנ"י של הדביקות נעשית ידם ועל הם, נצחיים התומ"צ עניני ואילו בלבד, זמנית היא החיצונית

תומ"צ  עניני בשביל לצבא ההליכה את לנצל להשתדל צריך ובמילא, נצחי], באופן .24הקב"ה

(במכתביו  הרבי של הוראתו על נוסף – זה אמירת 25וכל תפילין, בהנחת יום בכל ישתדל חייל שכל (
המדינה, בשפת שיצאוֿלאור אמונה בעניני מאמרים רש"י, פירוש עם חומש פסוק לימוד תהלים, ַקאּפיטל

וכיו"ב.

ויחזירנו  בחזית, בהיותו גם עליו ישמור שהקב"ה בהבטחון גם מוסיפה הרבי של רצונו ע"פ וההנהגה
הידוע  כפתגם שמחה, מתוך לילך יכול ובמילא ושלם, למלחמה 26בריא בצאתם שגם אנשיֿצבא אודות

נצחון. של (שירֿלכת) "מארש" עם ַצועדים
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עה"פ.16) מצו"צ
(המו"ל).17) קצת חסר
יז.18) ח, עקב
יד.19) יז, ירמי'
(המו"ל).20) זה ענין בדברו הרבה בכה שליט"א אדמו"ר כ"ק
(המו"ל).21) הענין וסיום המשך חסר
(22.(113 (ע' במאמר לעיל גם ראה

ואילך.23) ת ס"ע חי"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
ליהודים 24) טובה לעשות – ובמיוחד כולל אחרת: ברשימה

הנהגתו  אופן יראו הם שגם לאינםֿיהודים, ואפילו ס"ד), (כנ"ל
ליהודים. ח"ו רע לעשות שלא עליהם ויפעל יהודי, של

ח"ז 25) ואילך. קפד ס"ע ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
ואילך. קפד ס"ע ח"א אג"ק גם וראה ועוד. ו. ע'

(26.191 .104 ע' תש"י סה"מ .59 .3 ע' תש"ה סה"ש ראה
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מוגה  בלתי

אומר ‡. כשהוא המצות, קיום זה "יכול תלכו", בחוקותי "אם פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
בתורה", עמלים שתהיו תלכו, בחוקותי אם מקיים אני מה הא אמור, המצות קיום הרי תשמרו מצותי ואת

שנאמר  כמו ולקיים, לשמור מנת על בתורה עמלים הוו תשמרו, מצותי ושמרתם 1"ואת אותם ולמדתם
על  קאי תלכו" ש"בחוקותי עלֿכןֿצריךֿלומר, המצוות, בכלל היא תורה שתלמוד שכיון - לעשותם"

"שתהיו - תורה תלמוד מצות מקיימים בלעדו שגם התורה בלימוד נוסף וכיון 2בתורה"milnrפרט .
צריך  בתורה העמל שגם לומר, צריך כרחך על תשמרו", ל"מצוותי תלכו" "בחוקותי מקדים שהכתוב

ולקיים  לשמור מנת על .3להיות

בפסוק  כמו משפטים, על ו"מצוותי" חוקים, על קאי  ש"בחוקותי" לפרש שמע 4ואין אשר "עקב
. וישמור בקולי חוקותי"אברהם להצטוות) הן ראויים נכתבו לא שאילו (דברים מצוותי כי,*. -

פירושו d"awd"מצוותי" iieeiv,הקדושֿברוךֿהוא ציווי עדיין היה לא שאז מתןֿתורה, קודם רק כן, ואם ,
לא  מהֿשאיןֿכן להצטוות", הן ראויים נכתבו לא שאילו "דברים הם ש"מצוותי" לפרש חרי יכולים

המצוות. כל על "מצוותי" קאי מתןֿתורה,

"אלה)* עצמה: זו סדרה בסיום רש"י המצוות וכמו כללם שלא ערכין, פרשת על קאי - פשט ועלֿפי גו'", ה' צוה אשר

ד). יח, (אחרי החוקים בענין
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א.1) ה, ואתחנן
(2- מישראל. אחד כל אצל להיות צריך זה ענין וגם

ידי  שיוצא מי שיש הלימוד, לכמות בנוגע רק הם החילוקים
שתורתו  מי ויש ערבית, אחד ופרק שחרית אחד בפרק חובתו
הצד  אבל מגירסא. פומי' פסיק שלא באופן צ"ל שלימודו אומנתו
גם  להיות צריך בתורה בחלקו אחד כל שאצל - שבהם השוה

lnrd.בתורה
(לקו"ד 3) בשיחותיו אדמו"ר מו"ח כ"ק מדברי גם ולהעיר

אין  - ה"בכן" וללא "בכן", צ"ל "השכלה" שבכל ב), קפב, ח"א
ח"מ  התוועדויות - מנחם בתורת (נסמן וכמאמר "השכלה", זו
כאשר  שדוקא והיינו, הנסיון", כבעל חכם "אין (101 ע' ריש
את  שמאמת "נסיון" זה הרי ממש, פועל לידי מביאה ההשכלה
הוא  זה שענין א), קצח, (שם אדמו"ר מו"ח כ"ק ומבאר ההשכלה.
גם  אלא בפועל, עבודה עם הקשורה להשכלה בנוגע רק לא
שיהי' בהכרח בפועל, עבודה עם קשר לה אין שלכאורה השכלה

"בכן". ממנה
נשיאינו רבותינו שדברי רואים, כאן "פתגמים וגם רק אינם

לשמעם צריך שלכן אלא טובים", מקור, להם אין אם גם ולקבלם,
בנגלה  מקור להם שיש התורה, שבפנימיות הענינים ככל הם
הפשט  בחלק גם ובנדו"ד וש"נ), .255 ע' לעיל גם (ראה דתורה
שבתורה, ה"עמל" שגם כבפנים, - פרש"י) של (ענינו שבתורה
לשמור  מנת על צ"ל יעשון, אשר המעשה לידיעת קשור שאינו

ולקיים.

לי  אין הלימוד) (בשעת האומר "כל בכלל הוא זה ענין וגם
גם  אלא ב), קט, (יבמות לו" אין תורה אפילו כו' תורה אלא
ה, ויקרא לקו"ת (ראה וגמ"ח תורה להיות צריך הלימוד בשעת

ולקיים. לשמור מנת על ללמוד - ובכ"מ) רע"א.
ועוד: זאת

שהלימוד  תשמרו", "מצוותי עם קשור תלכו" ש"בחוקותי כשם
להיות צריך בתורה גם והעמל כך ולקיים, לשמור מנת על

ועמל  (לימוד תלכו" "בחוקותי עם קשור תשמרו" "מצוותי
מ"מ, מצוות, ע"י נעשה וחיבור דצוותא שהענין אף כי בתורה),
גם  צורך יש אלא ומס"נ, קב"ע מצד המצוות קיום מספיק לא
תלכו" "בחוקותי מקדים שהכתוב בכך כמודגש ההשגה, בענין

עמלים  שיש ("שתהיו היינו, תשמרו", "מצוותי לפני בתורה")
המעשה את לדעת כדי רק (לא התורה בלימוד גם אשרצורך

עצמה ) מצד  התורה השגת גם אלא וחיבור יעשון, הצוותא בשביל
המצוות. שע"י

המצוות  קיום ע"י נעשית וחיבור שהצוותא שאף - בזה והענין
ית', העצמותו את "לוקחים" המצוות שע"י גופא הא הנה דוקא,

התורה  ע"י מתגלה זה -*הרי תרס"ח כסאי השמים ד"ה (ראה
ואילך). תקכ ע' תרס"ו המשך

- תשמרו" מצוותי ואת תלכו "בחוקתי - כזה באופן ודוקא
בעתם  גשמיכם "ונתתי בפרשה: האמורות הברכות לכל זוכים

קוממיות". אתכם "ואולך עד וגו'",
(ובפרש"י).4) ה כו, תולדות

*(miyp` ly zehiytd zlrny c"remiheyt,epiax i"r k"g`e h"yrad i"r dzlbzpy"dq d`x) eizegiya x"enc` g"en w"k ixacke) owfd
(jli`e 49 r"q a"yz,miheyt miyp` lv` dpyiy dlrnd z` wx dlib h"yrady,ef dlrnl `eal mileki cvik la`,owfd epiax i"r dlbzp

(`wec-c"ag zxez.
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ויגיעה; בעמל שבאה חקיקה, מלשון ל"חוקה" בתורה דעמל השייכות הענינים: בפנימיות הביאור
ב'לקוטי  ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - מהשכל למעלה עם בתורה דעמל והשייכות
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***

גו'.·. תלכו בחוקותי אם דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

שליט"א:) אדמו"ר כבודֿקדושת אמר המאמר, (לאחרי

הבדלה  עד נדר) (בלי שישלימו אלו וכן השבוע, דפרשת ה'לקוטיֿתורה' לימוד את שהשלימו אלו כל
"לחיים" יאמרו -5.

הספרים  שאר ולסיים ללמוד החלטה מתוך זה יהיה - ויקרא ספר כל סיום גם שזהו וכיון
גזרתי" גזירה חקקתי ד"חוקה באופן לא יהיה והלימוד ה"הדרן"), נוסח (עלֿדרך אלא 6שב'לקוטיֿתורה' ,

ה'לקוטיֿתורה' כסיום חפיצה".7- ונפש שלם "בלב -

אמר:) (ואחרֿכך

"אין  הניגון - תורה עם הקשור ניגון ינגנו דמתןֿתורה, החודש סיון, חודש מברכים בשבת בעמדנו
כה'". אדיר

רבה]. בשמחה הקדושות בידיו השירה עודד שליט"א אדמו"ר וכ"ק אדיר", "אין הניגון [ניגנו

***

שנאמר ‚. "לפי וגו'", יבקר "לא פרשתנו, סוף רש"י בפירוש יהא 8הביאור יכול נדריכם מבחר וכל
קדושה, עליו חלה מום בעל בין תם בין לרע, טוב בין יבקר לא לומר תלמוד היפה, את ומוציא בורר
לרע", טוב "בין שנאמר שממה - וליעבד" ליגזז ואסור מעשר, בתורת יאכל אלא מום, בעל שיקריב ולא
אלא  יפה), שאינו בעדר גם (ששייך העדר בכל ביקורת מלשון אינו ש"יבקר" מוכח, לטוב, רע בין ולא

היפה. את ומוציא בורר - העשר מתוך אחד ולהוציא לברר בירור, מלשון

את ומוציא בורר פירושו יבקר שהרי מיותר, (דלכאורה לרע" טוב ש"בין לומר צריך )dtidועלֿפיֿזה
") קדושה" עליו חלה מום בעל בין תם ש"בין - נוסף ענין לרבות חיובית didiבא פעולה עלֿידי קודש"),

ולא  מעשר ), לשם שאוכל  לכוין  שצריך  - בהלכה חידוש בזה (ויש מעשר" בתורת ש"יאכל - קדושה של
וליעבד". ליגזז ש"אסור - הקדושה כשחלה מיד גם אלא שחיטה, לאחר רק

לאחרי  גם בגלוי הקדושה נשארת קדושה, עליה שחלה כיון מום, בעלת שגם - הענינים ובפנימיות
הוא  המכוון עיקר הנה טוב", ל"עשה קודם מרע" ש"סור שאף העבודה, בכללות נוספת והוראה זה.
שזוהי  וליעבד", ליגזז ש"אסור מוסיף ואחרֿכך מעשר", בתורת ש"יאכל רש"י מקדים ולכן טוב", "עשה
עבודה  עיקריים, בענינים רק לא הזהירות להיות צריכה הכנה, רק שזהו ואף הקדושה. להמשכת ההכנה
שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - השערות גיזת טפלים, בענינים גם אלא הבהמה, בגוף

ואילך. 129 עמוד י"ב חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס

***

בכור „. שקדושת שאףֿעלֿפי - מעשר דיני ואחרֿכך בכור בדיני ויקרא ספר סיום אודות דובר
במעשר  מעלה יש מכלֿמקום, הגלויים), כחות (עשר מעשר מקדושת יותר נעלית היא חכמה) (בחינת
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וש"נ.5) .313 ע' לעיל גם ראה
לחיים  שיאמרו מהמסובים לכו"כ הורה שליט"א אדמו"ר כ"ק

גדולה. כוס על

ועוד.6) ג. חוקת תנחומא רפי"ט. במדב"ר
ד.7) נד,
יא.8) יב, ראה פ'
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האדם  עבודת עלֿידי את 9שבא להמשיך היא והכוונה מלמעלה); מעצמו, שקדוש בכור, (מהֿשאיןֿכן
הגלויים  כחות בעשר בעבודה שלמעלה כבודֿקדושת 10האור עלֿידי הוגה - המעלות שתי ישנן שאז ,

ואילך. 332 עמוד י"ז חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר

1

2

3

ח"ג 9) (זהר לעילא עשי' - העבודה ענין מעלת בגודל וכידוע
ב)). עח, פינחס בלקו"ת (הובא א קטו, ח"א ע"ב. ריש קח,

ש"אנכי 10) באופן היא שהתחלתם הדברות, בעשרת וכמו
אבל  וש"נ), רע"א. כד, (מכות שמענום" הגבורה מפי לך יהי' ולא
לרעך", "אשר גם כולל אותיות, תר"ך בכל גם נמשכים אח"כ
וש"נ). .110 ע' חכ"ט לקו"ש (ראה דרבנן מצוות ז' על שרומזים

באו  רעבון שני "עשרה ג) פכ"ה, (ב"ר ממארז"ל גם ולהעיר
. .לעולם חכמה) (בחי' אברהם בימי אחד לעתידֿלבא . ואחד .

רעב  לא יא) ח, (עמוס שנאמר עכשיו), ועבודתינו מעשינו (ע"י
ה'". דבר את לשמוע אם כי למים צמא ולא ללחם

שתהי' העשירית לשירה עד שירות, לעשר גם באים ועי"ז
ועוד). א. טו, בשלח (מכילתא זכר לשון חדש", ד"שיר באופן
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האדם  עבודת עלֿידי את 9שבא להמשיך היא והכוונה מלמעלה); מעצמו, שקדוש בכור, (מהֿשאיןֿכן
הגלויים  כחות בעשר בעבודה שלמעלה כבודֿקדושת 10האור עלֿידי הוגה - המעלות שתי ישנן שאז ,

ואילך. 332 עמוד י"ז חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר

1

2

3

ח"ג 9) (זהר לעילא עשי' - העבודה ענין מעלת בגודל וכידוע
ב)). עח, פינחס בלקו"ת (הובא א קטו, ח"א ע"ב. ריש קח,

ש"אנכי 10) באופן היא שהתחלתם הדברות, בעשרת וכמו
אבל  וש"נ), רע"א. כד, (מכות שמענום" הגבורה מפי לך יהי' ולא
לרעך", "אשר גם כולל אותיות, תר"ך בכל גם נמשכים אח"כ
וש"נ). .110 ע' חכ"ט לקו"ש (ראה דרבנן מצוות ז' על שרומזים

באו  רעבון שני "עשרה ג) פכ"ה, (ב"ר ממארז"ל גם ולהעיר
. .לעולם חכמה) (בחי' אברהם בימי אחד לעתידֿלבא . ואחד .

רעב  לא יא) ח, (עמוס שנאמר עכשיו), ועבודתינו מעשינו (ע"י
ה'". דבר את לשמוע אם כי למים צמא ולא ללחם

שתהי' העשירית לשירה עד שירות, לעשר גם באים ועי"ז
ועוד). א. טו, בשלח (מכילתא זכר לשון חדש", ד"שיר באופן

oeiq 'a - xacna zyxt zegiyÎihewlgi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
‰¯Â˙ Ô˙ÓÏ ˙ÂÎ‰ Y ¯·„Ó· ˙˘¯Ù

קודם סיני במדבר פרשת  קורין ש "לעולם  ידוע ,
נקראת1עצרת " היא שבו לזמן קשורה  פרשה  שכל וכיוון ,2,

שבועות לבין במדבר  פרשת בין שהקשר הוא3מובן,

בענין תורהdpkdd4בעיקר נשא ,5למתן פרשת  לעומת  ,
ורק  שבועות , לאחר כלל, בדרך  היאminrtl6הנקראת ,

חג לענין יותר  בולט שלה  הקשר ואשר  לפניֿכן, נקראת 

עצמו. תורה  ומתן השבועות 

פרשת שבת  כאשר זו, בשנה יותר  בולט  זה דבר 

סיון בב ' חלה  לקדשם7במדבר משה  להם  "אמר בו אשר  ,
dxezl"8הזקן אדמו"ר  בלשון או ,9"ligzdלהתעסק משה 

התורה ". קבלת בענין עמהם 

תורתינו מתן בזמן השבועות, בחג  שנה  שבכל ,10וכיון

מחדש התורה את  הקדוש ֿברוךֿהוא  הנעלה11נותן ובאופן ,

שעברה השנה  מן שנה12יותר של התרה  קבלת  שלפני  מובן ,
הראשונה בפעם  התורה  לקבלת  שהיו  ההכנות נדרשות .13זו

שלא .. "נוהגין שמטעמו להלכה, אף  מובן  זה  דבר 
מר"ח " תחנון לומר ושלא  .14להתענות

.·
ÂÊ ‰ÎÏ‰ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

ההכנה לבין במדבר פרשת שבין הקשר  את  להבין כדי 
זו, הלכה  תחילה להסביר יש  סיון, בב ' תורה למתן 

הזקן: אדמו"ר של ובלשונו

לאמר ושלא  להתענות  שלא  אלו במדינות  ונוהגין
ר "ח  אחר שמיד  לפי  בכלל... ועד בו ח ' עד  מר "ח תחנון

התורה בענין עמהם  להתעסק  משה בשבת15התחיל שבשני
ר "ח  להם16היה אמר בשבת לי17ובשלישי תהיו ואתם

השמרו הגבלה  מצות  להם  אמר וברביעי כהנים ... ממלכת 
בהר... עלות פרישה18לכם  מצות להם אמר ובחמישי

השלישי ליום  נכונים  יהיו ומחר היום מנשותיהן 19שיפרשו

התורה ". נתנה שבו שבת  שהוא

מובן: לא לכאורה 

לכך כהוכחה  הזקן, אדמו"ר גם וכך מביאים , מדוע  א )
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ה"ב.1) פי"ג תפלה הל' ברמב"ם ועד"ז ס"ד. סתכ"ח חאו"ח טושו"ע
וישב.2) ר"פ תושב"כ חלק של"ה
קודם 3) סיני במדבר פרשת קורין "לעולים גופא זה מלשון וכדמשמע

סיני  במדבר קוראין שיהו הפשוט "המנהג שם ברמב"ם ועד"ז עצרת",
במדבר  בפ' לעצרת שבתו"כ קללות בין שמפסיקין מדגיש ואינו עצרת",
ב) פח, (ב"ב וקללם תוד"ה ב). לא, (מגילה קללות בתוד"ה (כמ"ש סיני

שם. ובהערות ,1 ע' ח"ח לקו"ש וראה בסופו).
טושו"ע  ס"א. שם בהגה"מ (הובא עמרם רב בסדר מהסי' ולהעיר

ס"ד) שם במדבר dpnולבוש פ' קורין "ולעולם שם הלבוש ולשון ועצר*,
שבועות". קודם ישראל של מניינן בה שיש

"כדי  בגמ' מ"ש שמפרש שם מגילה מהרש"א חדא"ג גם וראה
כו' עצרת קודם במדבר פרשת כן תקן "דלכך וקללותי'" שנה שתכלה

במדבר". בפרשת הנזכר למספרם ישראל שישובו
שקוראין 4) שהמנהג שכתב הנ"ל, כו' מהרמב"ם קצת וכדמוכח

(אף  נשא פ' גם קורין שלפעמים הזכיר ולא עצרת, קודם במדבר
עצרת). לפני במדבר קריאת הרי אז דגם – י"ל שבפשטות

קודם5) קורין בהא והטור הרמב"ם שלשון מתוס'zxvrאף (ולהעיר
במדבר  בפ' שמפסיקין סק"ד) שם (מג"א לבוש בהג"מ, (וכן שם ב"ב

הפירות). על שנידונין האילן לפירות ר"ה הוא עצרת כי עצרת לפני
הענינים  שכל מובן תורתנו" מתן "זמן הוא דשבועות מכיון הרי
סתצ"ד  או"ח אדה"ז (שו"ע ב סח, פסחים (ראה זל"ז שייכים שבעצרת

סה"ח). פ"ד ר"ה ירושלמי – סי"ח)
שם).6) (טור מעוברת" ובה"ש מעוברת "ה"ח בקביעות
ב 7) חל שם שבטור הלוחות שע"פ ב"ח להעיר – קביעות ב' עוד

ואכ"מ. מעוברת. ז"ח פשוט,
סק"ד.8) סתצ"ד מג"א

תצד.9) סו"ס
הסימן,10) בריש שם אדה"ז שו"ע ראה דחגה"ש. התפלה נוסח

בששה  זה חג יהי' לעולם . . בידינו המסור החדשים קביעות חשבון "ולפי
תורתנו". מתן זמן . . בסיון

הווה,11) לשון הוא יום) בכל (שאומרים התורה" ש"נותן ע"ז נוסף
– ב) סג, א. כב, ברכות וראה ג. פא, סוכות (לקו"ת יום בכל לנו שנותן

(פמ"ה). תש"ה שבועות חג ועשית ד"ה ראה
שבועות 12) חג ועשית ד"ה וראה לר"ה. בנוגע יד סי' מאגה"ק כמובן

שם.
ואילך.13) 135 ע' חי"ג לקו"ש גם ראה
הסימן.14) בסוף שם אדה"ז שו"ע
בזה15) אבל dynyהדיוק התורה, בקבלת עמהם להתעסק התחיל *

בנ"י מצד למ"ת ההכנה היתה כבר בר"ח dfdגם meiac סיני מדבר באו
כאיש  ההר נגד ישראל שם ויחן ב). פו, משבת שם. וברש"י א יט, (יתרו
לקו"ש  וראה ג. קט, ג. סז, תו"א ראה – וברש"י) ב (שם, אחד בלב אחד

שם. חי"ג
"שבשני  אדה"ז מוסיף זה שמטעם עכ"פ) הענינים (בפנימיות וי"ל
אין  תחנון) לומר ולא להתענות (שלא דינא שלענין אף ר"ח" הי' בשבת
אדה"ז  (שו"ע מנהג רק אינו הגבלה דבימי חמיר ר"ח ואדרבה נפק"מ.
ב"י  ראה – בו תענית שמצינו כיון דמדגישו י"ל אבל ס"ג). סרפ"ח או"ח
בה"ג, כתב סד"ה סתק"פ ב"ח בסופו. הר"ן כתב ד"ה סתקע"ט או"ח

ואכ"מ. תיח. ר"ס מג"א
א.16) פז, שבת רבנן כדעת
ו.17) יט, יתרו
יב.18) שם,

."exvre epn" yeale r"eyehae ,n"dbda d"k (*
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את התורה", קבלת  בענין עמהם  להתעסק  משה  ש "התחיל
כהנים ..." ממלכת לי  תהיו "ואתם אשר20הפסוק  בעוד ,

למתן כהכנה רבים  דברים  נאמרו סיון, ב ' השלישי, ביום 
בפסוק  החל okתורה , iptly21... יעקב לבית תאמר  "כה

ראיתם ..." ?22אתם

הקדוש ֿ מדברי הוכחה  להביא  שברצונו נאמר, אם אף 
("אתם העבר  לגבי ולא  והעתיד, ההווה לגבי ברוך ֿהוא 

mzi`x מוצאים אנו זאת  את  גם  הרי – ("...ok iptlלפני)
מכל סגולה  לי "והייתם "ואתם ..."): המצוטט  הפסוק 

הארץ ". כל לי כי העמים 

שני מוצאים  כהנים" ממלכת "ואתם ... הפסוק  על ב )
הרמב "ן (א ) משרתי23פירושים: ממלכת "ותהיו 24מפרש 

לנאמר בדומה  הקדוש ", בא ֿל  לדבקה  קדוש  וגוי
וכפי25במכילתא בקדשים ", לאכול ישראל כל היו "ראויין :

גדולים " "כהנים – הטורים בעל רש "י26שאומר (ב ) .
"שרים " .27מפרש :

כהנים " שב "ממלכת  הראשון הפירוש לפי  ולכאורה,
קשור שזה מובן , ה', משרתי ממש . לכהנים  היא הכוונה 
ה ' את  ולשרת  להתמסר  – בה  וההתעסקות התורה  לקבלת 

שהכוונה רש "י , פירוש  לפי  אך והמצוות , התורה  עלֿידי
הקשר מהו – ל"שרים " קבלת28היא  לבין זאת  בין

?29התורה

"וגוי ואומר הפסוק  ממשיך  כהנים " "ממלכת  לאחר ג )
אלא אלו , מילים  מצטט אינו הזקן אדמו"ר ואילו קדוש ",

ב"וגו'" להם  .30רומז

.‚
ÂÏ‡ ÌÈ˜ÂÒÙ· Ï‡¯˘È Ï˘ ˙ÂÏÚÓ‰ ˘ÂÏ˘

לא לכאורה  ולומר: להקדים  יש  זאת  כל להבין כדי 
כפשוטה , כהנים  המילה  את מסביר רש "י אין מדוע  מובן,

קודמת בפרשה  אומר עצמו הוא  כאשר ש "כל31במיוחד
הוא " לאלקות  משרת  – כהן כאן32לשון מפירושו  ואף  ,

שהכוונה להוכחה נזקק  הוא ולכן  חידוש , שזהו משתמע 
אמר דאת  "כמה  לשרים  היו".33היא  כהנים  דוד ובני

היא לכך מובן34התשובה אין הפשוט ההסבר שלפי ,
משרת כהן של ענינו שהרי קדוש ", "וגוי  – הפסוק  המשך

קדושה הוא הבדלה35לאלקות כנאמר36, ,37"lcaieאהרן
eyicwdl."...ובניו הוא  ...

שהפסוק  שsiqenמכך  מובן, קדוש " איןo`k"וגוי
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יודֿיא.19) שם,
משה 20) א"ל סיון בב' "דמיד כנ"ל המג"א מלשון שמשנה ובפרט

ימי  מצות ימי שהם "מפני תצג סו"ס שם ובלבוש בתורה", לקדשם
כו'". הגבלה

גֿד.21) שם, יתרו
לי".22) תהיו ואתם להו אמר "בתלתא שם) (שבת בגמ' הוא וכן

פז, שם ר"ח פי' בתרי. ד"ה ר"י) (בדברי סע"ב פו, שם מפרש"י ולהעיר
רבנן). (בדברי סע"א

שם.23) עה"פ
אלא 24) "וכהנין". ובת"י משמשין". "וכהנין בתיב"ע עד"ז

כלילא", קטירי "מלכין בפ"ע לענין שמפרשים כנראה ש"ממלכת"
"מלכין".

שם.25) עה"פ
שנאמר 26) בסיני כהנים נקראו "שכולם (פ): פע"ט בראשית ובאגדת

גדול  כהן כאילו מהן ואחד אחד כל . . כהנים ממלכת לי תהיו ואתם
כו'".

ברשב"ם.27) ועד"ז
שזהו28) לומר מסובב).wxדדוחק – (ולא סגולי שכל בתור
שענין 29) משמע שם וגם כהן. שרש להרד"ק השרשים ס' וראה

ענינים  ב' – שבכהן לעם" "ראש וענין כהן, בתיבת – עבודה – השירות
שם. יתרו מאברבנאל ולהעיר הם,

(30(22 הערה  (כנ"ל הכתוב התחלת רק שהובאה בגמ' משא"כ
(פו, שם ר"י ובדעת ההמשך, לכל הכוונה ובפשטות לי", תהיו "ואתם

וכ"ה  "וגו'", תיבת בלי כהנים" ממלכת לי תהיו "ואתם איתא סע"ב)
לפנינו. רעח רמז יתרו וביל"ש בע"י*,

כב.31) מז, ויגש
הוא".32) שירות כהונה "ולשון פרש"י ג) (כח, ובתצוה
שם.33) השרשים ספר וראה יח. ח, ש"ב
לפרש 34) דאין בפנים), להמבואר (ובהמשך יותר בפשטות י"ל או

נאמר  שכבר כיון התומ"צ, מצד ה'** משרתי הו"ע כהנים שממלכת
בקולי בפסוק תשמעו שמוע אם "ועתה דבנ"י ושירות העבודה שלפנ"ז

" הכתוב ומלשון בריתי", את ilושמרתם eidz mz`e"כהנים ממלכת
(ושכרם) מעלתם ע"ד כבר מדבר שכאן יובן מוכח, ועפ"ז אלי'. שמגיעים

תיבת  רק שמפרש אף לי", תהיו "ואתם התיבות גם רש"י שהעתיק מה
כהנים". "(ממלכת)

"לקדשו 35) רש"י שמש"כ שם, תצוה לפרש"י מפרשים ראה
של  פי' לי" ש"לכהנו היינו לי", כהן שיהא הבגדים ע"י בכהונה להכניסו

ואילך). 180 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה (וראה "לקדשו"
של  פי' הוא קדוש" "גוי אשר בנדו"ד כן לומר שאין מובן אבל

א) כי: כהנים" ב)"ממלכת כהנים". "ממלכת לאחרי נאמר קדוש" "גוי
" – המוסיף בוא"ו ג)eנאמר קדוש". "גוי בתוארם: כהנים zklnnמשנה

iebe."קדוש
תו"כ36) קדושים i"yxteראה ל. כב, משפטים פרש"י קדושים. ר"פ

ועוד. פ"י. אגה"ת א). (סו, פמ"ו תניא ועוד***. כו. ז. כ,
יג.37) כג, דה"א

."mipdk zklnn" opax ixacae ,"yecw iebe" aezkd jynd mb i"x ixaca 'ib q"wc d`x la` (*
" (g c"ei awr) xn`pk ,a"eike ,w"ndiaa (mieqn mewna) zewl`l zxyny odka wx "zewl`l zxyn" odk x`ez mi`zn n"yyt itly e` (**'d iptl cenrl,"ezxyl

.mizxyn zklnn mipdk zklnn dlawd jxc lre 'ek hytd jxc lr :t"dr my exzi iigan xirdle ,i"pac v"nezd meiw zellk lr `le
(***|caeny k"b epipr .zaya cxi `ly ona eycw (`i ,k exzi .b ,a ziy`xa) i"yxtl mbc ,l"ie.reayd inin dfa l ועד"זmzycwe (c"ei ,hi) exzi i"yxta t"li

.`i ,my i"yxt d`x .xgne meid mnvr epikiy mzpnife



לי ireayd cenild xefgn t"r ± oeiq 'a - xacna zyxt ± zegiyÎihewl

את התורה", קבלת  בענין עמהם  להתעסק  משה  ש "התחיל
כהנים ..." ממלכת לי  תהיו "ואתם אשר20הפסוק  בעוד ,

למתן כהכנה רבים  דברים  נאמרו סיון, ב ' השלישי, ביום 
בפסוק  החל okתורה , iptly21... יעקב לבית תאמר  "כה

ראיתם ..." ?22אתם

הקדוש ֿ מדברי הוכחה  להביא  שברצונו נאמר, אם אף 
("אתם העבר  לגבי ולא  והעתיד, ההווה לגבי ברוך ֿהוא 

mzi`x מוצאים אנו זאת  את  גם  הרי – ("...ok iptlלפני)
מכל סגולה  לי "והייתם "ואתם ..."): המצוטט  הפסוק 

הארץ ". כל לי כי העמים 

שני מוצאים  כהנים" ממלכת "ואתם ... הפסוק  על ב )
הרמב "ן (א ) משרתי23פירושים: ממלכת "ותהיו 24מפרש 

לנאמר בדומה  הקדוש ", בא ֿל  לדבקה  קדוש  וגוי
וכפי25במכילתא בקדשים ", לאכול ישראל כל היו "ראויין :

גדולים " "כהנים – הטורים בעל רש "י26שאומר (ב ) .
"שרים " .27מפרש :

כהנים " שב "ממלכת  הראשון הפירוש לפי  ולכאורה,
קשור שזה מובן , ה', משרתי ממש . לכהנים  היא הכוונה 
ה ' את  ולשרת  להתמסר  – בה  וההתעסקות התורה  לקבלת 

שהכוונה רש "י , פירוש  לפי  אך והמצוות , התורה  עלֿידי
הקשר מהו – ל"שרים " קבלת28היא  לבין זאת  בין

?29התורה

"וגוי ואומר הפסוק  ממשיך  כהנים " "ממלכת  לאחר ג )
אלא אלו , מילים  מצטט אינו הזקן אדמו"ר ואילו קדוש ",

ב"וגו'" להם  .30רומז

.‚
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לא לכאורה  ולומר: להקדים  יש  זאת  כל להבין כדי 
כפשוטה , כהנים  המילה  את מסביר רש "י אין מדוע  מובן,

קודמת בפרשה  אומר עצמו הוא  כאשר ש "כל31במיוחד
הוא " לאלקות  משרת  – כהן כאן32לשון מפירושו  ואף  ,

שהכוונה להוכחה נזקק  הוא ולכן  חידוש , שזהו משתמע 
אמר דאת  "כמה  לשרים  היו".33היא  כהנים  דוד ובני

היא לכך מובן34התשובה אין הפשוט ההסבר שלפי ,
משרת כהן של ענינו שהרי קדוש ", "וגוי  – הפסוק  המשך

קדושה הוא הבדלה35לאלקות כנאמר36, ,37"lcaieאהרן
eyicwdl."...ובניו הוא  ...

שהפסוק  שsiqenמכך  מובן, קדוש " איןo`k"וגוי
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יודֿיא.19) שם,
משה 20) א"ל סיון בב' "דמיד כנ"ל המג"א מלשון שמשנה ובפרט

ימי  מצות ימי שהם "מפני תצג סו"ס שם ובלבוש בתורה", לקדשם
כו'". הגבלה

גֿד.21) שם, יתרו
לי".22) תהיו ואתם להו אמר "בתלתא שם) (שבת בגמ' הוא וכן

פז, שם ר"ח פי' בתרי. ד"ה ר"י) (בדברי סע"ב פו, שם מפרש"י ולהעיר
רבנן). (בדברי סע"א

שם.23) עה"פ
אלא 24) "וכהנין". ובת"י משמשין". "וכהנין בתיב"ע עד"ז

כלילא", קטירי "מלכין בפ"ע לענין שמפרשים כנראה ש"ממלכת"
"מלכין".

שם.25) עה"פ
שנאמר 26) בסיני כהנים נקראו "שכולם (פ): פע"ט בראשית ובאגדת

גדול  כהן כאילו מהן ואחד אחד כל . . כהנים ממלכת לי תהיו ואתם
כו'".

ברשב"ם.27) ועד"ז
שזהו28) לומר מסובב).wxדדוחק – (ולא סגולי שכל בתור
שענין 29) משמע שם וגם כהן. שרש להרד"ק השרשים ס' וראה

ענינים  ב' – שבכהן לעם" "ראש וענין כהן, בתיבת – עבודה – השירות
שם. יתרו מאברבנאל ולהעיר הם,

(30(22 הערה  (כנ"ל הכתוב התחלת רק שהובאה בגמ' משא"כ
(פו, שם ר"י ובדעת ההמשך, לכל הכוונה ובפשטות לי", תהיו "ואתם

וכ"ה  "וגו'", תיבת בלי כהנים" ממלכת לי תהיו "ואתם איתא סע"ב)
לפנינו. רעח רמז יתרו וביל"ש בע"י*,

כב.31) מז, ויגש
הוא".32) שירות כהונה "ולשון פרש"י ג) (כח, ובתצוה
שם.33) השרשים ספר וראה יח. ח, ש"ב
לפרש 34) דאין בפנים), להמבואר (ובהמשך יותר בפשטות י"ל או

נאמר  שכבר כיון התומ"צ, מצד ה'** משרתי הו"ע כהנים שממלכת
בקולי בפסוק תשמעו שמוע אם "ועתה דבנ"י ושירות העבודה שלפנ"ז

" הכתוב ומלשון בריתי", את ilושמרתם eidz mz`e"כהנים ממלכת
(ושכרם) מעלתם ע"ד כבר מדבר שכאן יובן מוכח, ועפ"ז אלי'. שמגיעים

תיבת  רק שמפרש אף לי", תהיו "ואתם התיבות גם רש"י שהעתיק מה
כהנים". "(ממלכת)

"לקדשו 35) רש"י שמש"כ שם, תצוה לפרש"י מפרשים ראה
של  פי' לי" ש"לכהנו היינו לי", כהן שיהא הבגדים ע"י בכהונה להכניסו

ואילך). 180 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה (וראה "לקדשו"
של  פי' הוא קדוש" "גוי אשר בנדו"ד כן לומר שאין מובן אבל

א) כי: כהנים" ב)"ממלכת כהנים". "ממלכת לאחרי נאמר קדוש" "גוי
" – המוסיף בוא"ו ג)eנאמר קדוש". "גוי בתוארם: כהנים zklnnמשנה

iebe."קדוש
תו"כ36) קדושים i"yxteראה ל. כב, משפטים פרש"י קדושים. ר"פ

ועוד. פ"י. אגה"ת א). (סו, פמ"ו תניא ועוד***. כו. ז. כ,
יג.37) כג, דה"א

."mipdk zklnn" opax ixacae ,"yecw iebe" aezkd jynd mb i"x ixaca 'ib q"wc d`x la` (*
" (g c"ei awr) xn`pk ,a"eike ,w"ndiaa (mieqn mewna) zewl`l zxyny odka wx "zewl`l zxyn" odk x`ez mi`zn n"yyt itly e` (**'d iptl cenrl,"ezxyl

.mizxyn zklnn mipdk zklnn dlawd jxc lre 'ek hytd jxc lr :t"dr my exzi iigan xirdle ,i"pac v"nezd meiw zellk lr `le
(***|caeny k"b epipr .zaya cxi `ly ona eycw (`i ,k exzi .b ,a ziy`xa) i"yxtl mbc ,l"ie.reayd inin dfa l ועד"זmzycwe (c"ei ,hi) exzi i"yxta t"li

.`i ,my i"yxt d`x .xgne meid mnvr epikiy mzpnife

ireayd cenild xefgn t"r ± oeiq 'a - xacna zyxt ± zegiyÎihewl

ולכן לה', קדושה  של  לענין כהנים" ב"ממלכת  הכוונה 
"שרים ". הוא לכך הפירוש  שכאן רש "י  מסיק 

עולה , בסדר  הן אלו בפסוקים  המעלות  שלוש  זה  לפי
זו: מעל זו

"אוצר הם היהודים  – העמים " מכל  סגולה  לי "והייתם
האומות38חביב " משאר נבדלים  אומר,39, הוא  אחרֿכך ,

את המדינה , את המנהיגים  "שרים " הם  לכך שבנוסף 
ישראל עם  – קדוש " "וגוי  מוסיפים ואחר ֿכך  סביבתם.
הם העולם. עניני  מכל מסביבתם, החול, מן לגמרי נעלה 

כפשוטם . כהנים  לה ', קדוש " "גוי

.„
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בעבודה גם  בפנימיותם  קיימים  אלו ענינים שלושה 
האדם של :40הרוחנית

קיים כל ראשית  – העמים" מכל  סגולה לי "והייתם
במתן ישראל בבני הקדוש ֿברוךֿהוא  בחירת  הבחירה , ענין

אמיתית41תורה ובחירה  הבוחר,42, מן רק  le`נובעת 
הנבחר של מיתרונו הקדוש ֿברוךֿהוא43כתוצאה  בחירת  .

כחשיכה שבה  כך , כל גבוהה  מדרגה  נובעת  ישראל  בעם 
הסיבה44כאורה איננו העולם  לאומות  ישראל בין ההבדל .

רש "י45לבחירתם כלשון ,46"`leשלי לבדכם  אתם  תאמרו
מפני רק  עמכם". אחרים  לי  הריezxigaואין ה ', של

ניכרת ". ו"חיבתכם לכלום ", ולפני "בעיני הן האומות 

באה מכן באופן48ישראלzcear47לאחר  בה , שיש  ,
עושה שהוא  הרשות , בדברי עבודה  א) אופנים : שני כללי ,

שמים לשם מכך49אותם  יותר ואף  "בכל50, של באופן ,
דעהו" המצוות .51דרכיך  וקיום התורה בלימוד עבודה ב ) .

כהסברם ה ', משרתי כהנים  של מעלתם  בין ההבדל  זהו
לבין קדוש ") "גוי  כאן הפסוק  כדברי  (או מקום  בכל

"שרים": – כהנים" "ממלכת  של המעלה

וקיום התורה  (לימוד הקדושה  בעניני העבודה 
העולם מן שמנותקים  באופן היא  בדומה52המצוות ), ,

"לעמוד הכהנים  dלעבודת  iptl"לשרתו מובדלים53' הם  ,
נחלתו" הוא "ה ' ורק  העולם , מהותם54מעניני כל היא55.

לשרתו", ה ' לפני  "לעמוד

"משרתי הם קדוש ", "גוי ישראל נקראים  זו ומסיבה 

קדוש ומצוות56וגוי תורה  עלֿידי  קדוש ", בא ֿל .57לדבקה 

לשם יהיו מעשיך "כל – הרשות  בעניני העבודה  מצד
דעהו" דרכיך ו"בכל מעשי58שמים " הם  שאלה  כיוון ,j

–jודרכי "כהנים ישראל נקראים  שמים , לשם  הנעשים  ,
שליטת  העולם .zbdpdeשרים", על  היהודים 

מןefעבודה  "הינתקות " עלֿידי  מתבצעת  איננה
"לשם הרשות  דברי ניצול בו, שליטה עלֿידי  אלא  העולם ,
יזדככו הם  – "דעהו" – אלקות  תורגש  בם שגם  עד שמים "

לאלקות . לכלים – לקדושה  שיהפכו עד

.‰
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העבודה גם  כוללת  פירוט  וביתר  כללי , באופן זאת כל

אופנים : שני המצוות  קיום  של
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עה"פ.38) פרש"י
וראה 39) ו). (יט, עה"פ מספורנו ולהעיר שם. ובחיי רמב"ן וראה

ואילך. תתד ע' יתרו אוה"ת
לי 40) תהיו ואתם ד"ה ואילך. תתט וע' תתז ע' שם מאוה"ת להעיר

תר"ס.
ואילך).41) סע"ב (סט, פמ"ט תניא וראה ס"ד. ס"ס אדה"ז שו"ע
ואילך 42) 408 ע' לקמן וש"נ. ואילך. 5 ע' חי"א לקו"ש ראה

וש"נ). שם, (ובהערות
(43.48 הערה לקמן ראה
יב.44) קלט, תהלים
ועוד.45) ד. ז, צו לקו"ת ג. סא, ואילך. סע"א כו, תו"א ראה
סגולה".46) לי "והייתם בפסוק
דבחי'47) שם תר"ס המשך ובארוכה תתז, ע' שם אוה"ת ראה

אהבה  (בחי' ועצמותה מהותה מצד מעלתה זהו סגולה לי והייתם
ע"י  ההמשכה הוא כהנים ממלכת ובחי' בירושה), בנש"י שיש הטבעיות

כו'. תומ"צ
וההתאחדות 48) הגילוי כי גו', סגולה לי לוהייתם בהמשך ובא

בארוכה  ראה – ישראל קדושת ע"י נקבע בחירה שמצד דההתקשרות
שענין  שאף שלפנ"ז בכתוב גם הוא ומודגש שם. ואילך. 408 ע' לקמן
כנ"ל, בהנבחר ומעלה תכונה מצד אינו גו'" סגולה לי "והייתם הבחירה

גו'". בריתי את ושמרתם בקולי תשמעו שמוע אם "ועתה מקדים

מי"ב.49) פ"ב אבות
(50.932 ,907 ע' ח"ג לקו"ש ראה
ו.51) ג, משלי
א).52) (סו, פמ"ו תניא גם ראה
שם.53) רש"י ראה – הכהנים על וקאי ח. יו"ד, עקב
הרמב"ם 54) לשון וראה ונחלתך", חלקך "אני כ יח, ובקרח ט. שם,

ויובל. שמיטה הל' סוף
אכילת 55) גם כ"א קרבנות באכילת רק (לא באכילתם שגם ולהעיר

אשר מברכין וכיו"ב) אהרןepycwתרומה של סוף epeveבקדושתו (רמב"ם
תרומות). הל'

שם 56) מהדו"ת  וראה ד. ר"ס מהדו"ק או"ח אדה"ז משו"ע להעיר
ס"ז. ובסי"א

להבדל 57) . . ואיש איש כל שם: ויובל שמיטה הל' רמב"ם ראה
ה' ויהי' קדשים קודש נתקדש ה"ז . . ולעובדו לשרתו ה' לפני לעמוד

ללוים. לכהנים שזכה כמו כו' ונחלתו חלקו
במותר 58) עצמך דקדש העבודה הוא קדוש דגוי שם, ותר"ס באוה"ת

תכלית  מצד בא שזה עיי"ש אבל כא). יד, ראה ספרי א. כ, (יבמות לך
כו' לבדו לה' משועבדים שלו והלבושים הכוחות וכל לאלקות, הביטול
הוא  שרים דכהנים בפנים לקמן והמבואר .(403ֿ4 ע' חי"ט לקו"ש (וראה
לפעול  והעבודה התנועה מצד היינו דעהו, דרכיך וכל דלש"ש העבודה

עולם. בעניני
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אשר בה ', לדבוק  כדי מצוות וקיום  תורה  לימוד א )
פקודין רמ"ח בקיום  אם  כי באמת  בו לדבקה אפשר "אי

כביכול" דמלכא  אברין רמ"ח עובד59שהם הוא  כלומר,
מן ומובדל קדוש  להיות כדי – ה'" "משרת להיות  כדי 

קדוש ". "גוי  העולם ,

הגוף , על להשפיע  כדי מצוות וקיום  תורה  לימוד ב )
כדי בעולם , האדם  של חלקו ועל הבהמית  הנפש  על

לדירה העולם  את  יתברך 60להפוך .mipezgza61לה '

.Â
‰¯Â˙ Ô˙Ó ÔÈÚ· ÌÈÎ‡ÏÓÏ ‰˘Ó È¯·„

בפירוש תורה של יינה בדרך  להסביר ניתן  זה  לפי
שרים , – כהנים " ל "ממלכת  רש "י של  פירושו את  רש "י,

ה': משרתי – מקום  כבכל  ולא

שעלה62בגמרא "בשעה  תורה  מתן של בסוגיא  – נאמר 
הקדושֿברוך ֿהוא : לפני השרת  מלאכי אמרו למרום , משה
לקבל להן: אמר בינינו? אשה  לילוד מה  עולם, של רבונו

מבקש  אתה גנוזה ... חמודה לפניו: אמרו בא. ליתנהתורה 
תזכרנו... כי אנוש  מה על63לבשרֿודם ? הודך תנה 

להן64השמים החזיר  למשה: הקדוש ֿברוךֿהוא  לו אמר .
נותן שאתה תורה עולם , של רבונו לפניו: אמר תשובה...

בה ? כתיב  מה  מארץ65לי, הוצאתיך אשר אלקיך ה' אנכי
השתעבדתם ? לפרעה ירדתם ? למצרים  להן: אמר מצרים ,

בה כתיב  מה  שוב  לכם? תהא למה לך66תורה  יהיה לא  :
משה ענה  וכך שרויין...?", אתן  עמים  בין אחרים, אלקים 
עושים אתם  "כלום האחרות : הדברות  לגבי למלאכים 
.. לכם יש  ואם  אב  .. ביניכם  יש  ומתן משא  .. מלאכה
לו הודו מיד .. ביניכם  יש יצה "ר ביניכם  יש  קנאה 

להקדוש ֿברוך ֿהוא ..."

אינה והמצוות התורה  בנתינת  שהכוונה מובן מכך
ומתן משא  (ממלאכה, העולם מן עצמם יבדילו שישראל

ענין שהרי מאשרdfוכדומה ), יותר אף  במלאכים קיים 
בעולם למטה  להימצא בעיקר, אלא, למטה , ישראל אצל
עד הזה , העולם ובעניני  העולם  אומות עם  להתעסק  הזה ,

ביניכם ", יש  הרע  "יצר  z`fלכדי mr cgie," שרים" להיות 

הזה העולם שעניני כך סביבתו, ועל המידות  על לשלוט
ו"בכל מעשיך" "כל  של (עבודה  באלקות  ויוחדרו יזדככו

דרכיך ").

היתרון וזהו תורה , מתן מטרת זוהי כללי באופן
פני על תורה  מתן שלאחר המצוות וקיום  תורה  שבלימוד
כל האבות  שקיימו האבות, עלֿידי  והמצוות  התורה  קיום 

ניתנה שלא  עד כולה  כדלהלן:67התורה .

לזכך כדי היה  לא  האבות עלֿידי והמצוות התורה קיום 
כלשון אלקות , עם  להתאחד כדי אלא  הגשמי, העולם  את

בתניא68חז"ל וכנאמר  המרכבה ", הן הן "שכל69"האבות  ,
הזה עולם  מעניני  ומובדלים  קדושים  היו כולם  אבריהם 

ימיהם ". כל לבדו העליון לרצון רק  מרכבה נעשו ולא 

הוא צאן, רועי היותם  חייהם, סדר עיקר גם  לפיכך
העולם מן .70ניתוק 

.Ê
"ÌÈ‰Î ˙ÎÏÓÓ" ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰ ‰¯Â˙ Ô˙Ó·

לגבי  ה' שבדברי  רש "י סובר בקשרzcearלכן ישראל
אחר ֿכך ורק  "שרים", של הדרגה  קודמת  תורה , למתן 

קדוש ". "גוי  של למצב  גם  מגיעים 

הזקן אדמו"ר אומר כאשר מדוע , גם  מובן בכך
להתעסק משה  התחיל ר"ח  אחר  ש "מיד ב "שולחנו",
הפסוק את מצטט  הוא  התורה", קבלת  בענין עמהם 
כהנים ", ממלכת  לי תהיו ואתם  להם  אמר  בשבת "וכשלישי
כדי ב "וגו '", רק  רומז הוא קדוש " "וגוי המילים ואילו

ממלכת  לי תהיו ש "ואתם דרגהmipdkלהדגיש  היא  "
במתןמיוח  העיקרית  הכוונה  מתבטאת  ובה בעבודה , דת

דרגה  היא קדוש " "וגוי ואילו המשךztqepתורה , המהווה  ,
הפעולה  לכן הקודמת . –dpey`xdשל  משה ligzdשל

בכך היתה  – התורה " קבלת  בענין עמהם להתעסק  משה
זו שעבודה כהנים ", ממלכת  לי תהיו ואתם  להם 71ש "אמר

התורה . קבלת  כוונת  עיקר היא 

את משלימה  היא  – "וגו'" היא  קדוש " "וגוי והדרגה 
כהנים " "ממלכת של .72העבודה 
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פ"ד.59) תניא
פל"וֿלז.60) תניא ראה
ומצות:61) דתורה החילוק שזהו י"ל יותר עיקר dxezבפרטיות

תניא  (וראה העולם בירור – ענינן עיקר מצות דביקות; – וענינה מעלתה
ואכ"מ. שם. ותר"ס אוה"ת וראה ופכ"ג). פ"ה

ואילך.62) סע"ב פח, שבת
ה.63) ח, תהלים
ב.64) שם, תהלים
ב.65) כ, יתרו
ג.66) שם,

א.67) פב, קידושין ב. כח, יומא
ו.68) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
א).69) (סו, פמ"ו א). (נג, ובפל"ט רפל"ד. לשונו וראה פכ"ג. תניא
וכל 70) כו' כלל טרדה שום זה בעסק ש"אין לפי ב: קב, ויחי תו"ח

לבדו". לה' בלתי מחשבה מכל פנוי להיות יוכל היום
ד"ה 71) שם ובפרש"י א. כד, (יומא תמה ועבודה מעבודה להעיר

ב). קטו, זבחים וראה תמה. עבודה
קדוש"72) ד"גוי (58 בהערה (הובא ותר"ס באוה"ת המבואר ע"פ

י"ל  אולי הביטול, בתכלית שהוא לך" במותר עצמך ד"קדש העבודה הוא
שלימות  כי כהנים", ד"ממלכת העבודה "גומר" קדוש" ש"גוי מה הכוונה
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אשר בה ', לדבוק  כדי מצוות וקיום  תורה  לימוד א )
פקודין רמ"ח בקיום  אם  כי באמת  בו לדבקה אפשר "אי

כביכול" דמלכא  אברין רמ"ח עובד59שהם הוא  כלומר,
מן ומובדל קדוש  להיות כדי – ה'" "משרת להיות  כדי 

קדוש ". "גוי  העולם ,

הגוף , על להשפיע  כדי מצוות וקיום  תורה  לימוד ב )
כדי בעולם , האדם  של חלקו ועל הבהמית  הנפש  על

לדירה העולם  את  יתברך 60להפוך .mipezgza61לה '

.Â
‰¯Â˙ Ô˙Ó ÔÈÚ· ÌÈÎ‡ÏÓÏ ‰˘Ó È¯·„

בפירוש תורה של יינה בדרך  להסביר ניתן  זה  לפי
שרים , – כהנים " ל "ממלכת  רש "י של  פירושו את  רש "י,

ה': משרתי – מקום  כבכל  ולא

שעלה62בגמרא "בשעה  תורה  מתן של בסוגיא  – נאמר 
הקדושֿברוך ֿהוא : לפני השרת  מלאכי אמרו למרום , משה
לקבל להן: אמר בינינו? אשה  לילוד מה  עולם, של רבונו

מבקש  אתה גנוזה ... חמודה לפניו: אמרו בא. ליתנהתורה 
תזכרנו... כי אנוש  מה על63לבשרֿודם ? הודך תנה 

להן64השמים החזיר  למשה: הקדוש ֿברוךֿהוא  לו אמר .
נותן שאתה תורה עולם , של רבונו לפניו: אמר תשובה...

בה ? כתיב  מה  מארץ65לי, הוצאתיך אשר אלקיך ה' אנכי
השתעבדתם ? לפרעה ירדתם ? למצרים  להן: אמר מצרים ,

בה כתיב  מה  שוב  לכם? תהא למה לך66תורה  יהיה לא  :
משה ענה  וכך שרויין...?", אתן  עמים  בין אחרים, אלקים 
עושים אתם  "כלום האחרות : הדברות  לגבי למלאכים 
.. לכם יש  ואם  אב  .. ביניכם  יש  ומתן משא  .. מלאכה
לו הודו מיד .. ביניכם  יש יצה "ר ביניכם  יש  קנאה 

להקדוש ֿברוך ֿהוא ..."

אינה והמצוות התורה  בנתינת  שהכוונה מובן מכך
ומתן משא  (ממלאכה, העולם מן עצמם יבדילו שישראל

ענין שהרי מאשרdfוכדומה ), יותר אף  במלאכים קיים 
בעולם למטה  להימצא בעיקר, אלא, למטה , ישראל אצל
עד הזה , העולם ובעניני  העולם  אומות עם  להתעסק  הזה ,

ביניכם ", יש  הרע  "יצר  z`fלכדי mr cgie," שרים" להיות 

הזה העולם שעניני כך סביבתו, ועל המידות  על לשלוט
ו"בכל מעשיך" "כל  של (עבודה  באלקות  ויוחדרו יזדככו

דרכיך ").

היתרון וזהו תורה , מתן מטרת זוהי כללי באופן
פני על תורה  מתן שלאחר המצוות וקיום  תורה  שבלימוד
כל האבות  שקיימו האבות, עלֿידי  והמצוות  התורה  קיום 

ניתנה שלא  עד כולה  כדלהלן:67התורה .

לזכך כדי היה  לא  האבות עלֿידי והמצוות התורה קיום 
כלשון אלקות , עם  להתאחד כדי אלא  הגשמי, העולם  את

בתניא68חז"ל וכנאמר  המרכבה ", הן הן "שכל69"האבות  ,
הזה עולם  מעניני  ומובדלים  קדושים  היו כולם  אבריהם 

ימיהם ". כל לבדו העליון לרצון רק  מרכבה נעשו ולא 

הוא צאן, רועי היותם  חייהם, סדר עיקר גם  לפיכך
העולם מן .70ניתוק 

.Ê
"ÌÈ‰Î ˙ÎÏÓÓ" ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰ ‰¯Â˙ Ô˙Ó·

לגבי  ה' שבדברי  רש "י סובר בקשרzcearלכן ישראל
אחר ֿכך ורק  "שרים", של הדרגה  קודמת  תורה , למתן 

קדוש ". "גוי  של למצב  גם  מגיעים 

הזקן אדמו"ר אומר כאשר מדוע , גם  מובן בכך
להתעסק משה  התחיל ר"ח  אחר  ש "מיד ב "שולחנו",
הפסוק את מצטט  הוא  התורה", קבלת  בענין עמהם 
כהנים ", ממלכת  לי תהיו ואתם  להם  אמר  בשבת "וכשלישי
כדי ב "וגו '", רק  רומז הוא קדוש " "וגוי המילים ואילו

ממלכת  לי תהיו ש "ואתם דרגהmipdkלהדגיש  היא  "
במתןמיוח  העיקרית  הכוונה  מתבטאת  ובה בעבודה , דת

דרגה  היא קדוש " "וגוי ואילו המשךztqepתורה , המהווה  ,
הפעולה  לכן הקודמת . –dpey`xdשל  משה ligzdשל

בכך היתה  – התורה " קבלת  בענין עמהם להתעסק  משה
זו שעבודה כהנים ", ממלכת  לי תהיו ואתם  להם 71ש "אמר

התורה . קבלת  כוונת  עיקר היא 

את משלימה  היא  – "וגו'" היא  קדוש " "וגוי והדרגה 
כהנים " "ממלכת של .72העבודה 
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פ"ד.59) תניא
פל"וֿלז.60) תניא ראה
ומצות:61) דתורה החילוק שזהו י"ל יותר עיקר dxezבפרטיות

תניא  (וראה העולם בירור – ענינן עיקר מצות דביקות; – וענינה מעלתה
ואכ"מ. שם. ותר"ס אוה"ת וראה ופכ"ג). פ"ה

ואילך.62) סע"ב פח, שבת
ה.63) ח, תהלים
ב.64) שם, תהלים
ב.65) כ, יתרו
ג.66) שם,

א.67) פב, קידושין ב. כח, יומא
ו.68) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
א).69) (סו, פמ"ו א). (נג, ובפל"ט רפל"ד. לשונו וראה פכ"ג. תניא
וכל 70) כו' כלל טרדה שום זה בעסק ש"אין לפי ב: קב, ויחי תו"ח

לבדו". לה' בלתי מחשבה מכל פנוי להיות יוכל היום
ד"ה 71) שם ובפרש"י א. כד, (יומא תמה ועבודה מעבודה להעיר

ב). קטו, זבחים וראה תמה. עבודה
קדוש"72) ד"גוי (58 בהערה (הובא ותר"ס באוה"ת המבואר ע"פ

י"ל  אולי הביטול, בתכלית שהוא לך" במותר עצמך ד"קדש העבודה הוא
שלימות  כי כהנים", ד"ממלכת העבודה "גומר" קדוש" ש"גוי מה הכוונה

ireayd cenild xefgn t"r ± oeiq 'a - xacna zyxt ± zegiyÎihewl

.Á
¯·„Ó· 'Ù· ÌÈÈÓ‰ ˙˘ÂÏ˘

סיון ב ' שבין הקשר את  להסביר  ניתן לעיל האמור לפי
במדבר : פ ' לבין

מנין הוא  הפרשה  הספר73תוכן כל ואף  ישראל , בני 
הפקודים " "חומש  .74נקרא 

שונים : מנינים  שלושה  על בפרשה מדובר  בפירוט

חוץ ישראל, בני  כל מנין על מדובר  הפרשה בתחילת
לא ראשם  ואת  תפקוד לא לוי  מטה  את  "אך – הלויים  מן

ישראל" בני בתוך "נמנה75תשא  לוי שבט מכן לאחר  .
תפקדם "76לבדו" ומעלה  חודש "מבן הפרשה77– ובסוף  ,

שלשים מבן לוי... בני מתוך  קהת  בני  ראש  את "נשא –
משא " לעבודת  הראויין את  מהם "מנה ומעלה ...", .78שנה 

לשלושת במקביל הם המנינים  ששלושת  לומר יש 
ואתם העולם , מכל סגולה לי  "והייתם שלעיל : הענינים 

קדוש ". ו"גוי  כהנים ", ממלכת  לי תהיו 

.Ë
"...‰ÏÂ‚Ò ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â"Ï ÏÈ·˜Ó Ï‡¯˘È È· ÔÈÓ

הוא : לכך ההסבר

הפכו79ב "של"ה " הם  ישראל מניית  שעלֿידי נאמר,
בטל שאינו שבמנין" שבמנין80ל"דבר דבר  של איֿביטולו .

בריות כגון: אחרים, דברים  של כאי ֿביטולם  ,81אינו
עצמו,82בעליֿחיים בדבר גלויה החשיבות  שבהם  וכדומה ,

אחרים . מדברים  השונה 

מראים בטל, שאינו שבמנין דבר אצל זאת , 83לעומת 

חשוב שהוא ספירתו  בטל,84באמצעות  הוא  אין ולכן
הדבר. בגוף  ניכרת  אינה  החשיבות 

דרגת את  מראה  המנין  הוא : ברוחניות לכך ההסבר 
האומות , משאר בחיצוניות שונים הם  אין שלגביה  ישראל
מונה שהקדוש ֿברוךֿהוא מפני בטלים  אינם והם  לכאורה ,

חביבותם . את  מראה  הוא  ובכך אותם ,

סגולה  לי "והייתם  של לענין המנין דומה  lknלכן
minrdכיux`d lk ilש "לי למרות  :"lkיש הארץ ",

זאת בכל עמכם ", הקדוש exgapֿ"אחרים  על ֿידי ישראל
זה דבר  האומות . שאר  לגבי  בטלים אינם  והם  ברוך ֿהוא ,
רש "י כדברי ניכרת ", "חיבתכם  שבו המנין עלֿידי מתגלה 

כל  אותם מונה  לפניו חיבתן מתוך  פרשתנו: שעה ,בתחילת
חיבתן". "להודיע  שמות  פ ' בתחילת כלשונו או

.È
˙Â‚¯„‰ È˙˘Ï ÌÈÏÈ·˜Ó ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÈÓ‰ È˘

˙ÂÙÒÂ‰
לא לוי מטה את  "אך  הפסוק מדגיש  לכך בהמשך
מנינם כי ישראל", בני בתוך תשא  לא  ראשם  ואת  תפקוד
ל"ואתה קשור אלא  יתבטלו, ושלא  להבדילם  כדי רק  איננו

לשון – הלויים " את dxxyהפקד iepn85זהו –dpey beq
מנייה : של

שעלֿידי מפני  ומעלה", חודש  "מבן מנו לוי  בני  את 
ליקרא  נמנה "הוא ycewdכך zxnyn xney"86במקביל

"שרים ", – כהנים" ממלכת לי תהיו "ואתם  של ל"מעלה "
sqepa.("...סגולה לי ("והייתם  לאיֿביטולם 

גרשון קהת  לוי: בני משפחות מנין מופיע  מכן לאחר
לצבא "בא  כאשר ומעלה , שנה  שלושים  מבן ומררי ,

מלאכה  crenלעשות ld`aבני מנין על כתוב ובפרשתנו ,"
מועד באוהל קהת  בני ל "עבודת  הקשור ycewקהת ,

miycwd"87.

הלויים ,dfמנין של  הכללי תפקידם מפני רק  איננו 
באהל "מלאכה מפני אלא  הקודש ", משמרת  "שומר
מובדלים להיותם קשור הוא  קהת  בני ואצל מועד",

שבכולן" "המקודש  – הקודש  כלי .88לנשיאת 

"וגוי  של לדרגה  בכללות, מקביל, כדלעיל.yecwוזה  ,"
עבודת מפני  הוא  קהת  בני מנין בפרשתנו, לכך, ובנוסף 

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

הכוונה השלמת בעולם, עצמותוdxiccהפעולה ית' הוא mipezgzaלו ,
ואילך), 248 ע' חט"ו לקו"ש (ראה לגמרי בביטול הוא האדם גם כאשר

ואכ"מ.
(73.3 הערה סוף לעיל ראה
הפקודים.74) ובחומש ד"ה שם פרש"י וראה ב. סח, יומא
מט.75) א,
שם.76) פרש"י
בלקו"ש 77) בארוכה ונת' מט. א, שם רש"י מפרשי וראה טו. ג,

ואילך. 1 ע' חל"ג
ובפרש"י.78) בֿג ד,
(בהמשך 79) תרע"ג תעשה צהר בד"ה נת' ואילך. סע"א שמז,

ואילך. 1019 ע' ח"ד לקו"ש וראה תער"ב).
תמז 80) סי' אדה"ז שו"ע ס"א. סק"י יו"ד שו"ע וש"נ. ב. ג, ביצה

ס"כ.
טושו"ע 81) ה"ו. פט"ז אסורות מאכלות הל' רמב"ם א. ק, חולין

ס"א. ק סי' יו"ד
שם.82) סק"י טושו"ע ה"ז. שם רמב"ם א. עג, זבחים
סקי"ג).83) שם ש"ך (ראה במקום תלוי שבמנין שדבר להעיר
שחשיבותן84) דברים ב): (פא, יבמות הרשב"א מלשון cvnלהעיר

רק  הוי אם כו' טהרה בסימני מאכא"ס הל' ריש מצפע"נ ולהעיר מנינן.
כו'. הטהרה גורמים או סימן

וברש"י.85) נ א,
טו.86) ג, שם פרש"י
גֿד.87) ד
שם.88) פרש"י
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וזה שבכולן. המקודש  – וכדומה  הארון נשיאת הקודש ,
קהת מבני הם  שהכהנים  לכך אהרן89קשור  ממנו  ו"יצא  ,

הקדשים " קודש  שהוא  .90הכהן

.‡È
ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ‡ ˙‰˜ È· ÔÈÓÂ Ï‡¯˘È ÏÏÎ ÔÈÓ

Â˙˘¯ÙÏ
לי תהיו "ואתם  הוא  תורה למתן ההכנה  עיקר כאמור,
שהחידוש רואים , לכך ובדומה  שרים ", – כהנים ממלכת 

לוי: בני מנין הוא במדבר פרשת של  המיוחד 

כבר והוא  בפרשתנו, רק מתחדש  לא ישראל כלל מנין

ממצרים ש "כשיצאו מיד רש "י כדברי לכן, קודם מוזכר
אותם  מונה לפניו חיבתן ו"מתוך dryמנאן...", lkוכאן ,"

ישראל. בני כל השלישי  המנין על כבר מדובר 

לפרשת רק  קשור איננו קהת " בני ראש  את "נשא גם 
סדר הרי קהת , בני של בעבודתם השינוי למרות  כי במדבר,

oipndכשל הוא  – ומעלה " שנה  שלשים "מבן – שלהם 
משא עבודת  – קהת  בני עבודת אופן ואפילו לוי, בני כל

גרשון בני  אצל גם  קיים  בני91– ראש  את  ש "נשא  כך .
שבפרשה הענין לכל התחלה הוא  פרשתנו שבסוף  קהת"

גרשון בני  ראש  את  "נשא mdהבאה mb."

לוי,cgeindהחידוש שבט כלל מנין הוא  במדבר שבפ '

כל "תחת  להיות  לוי בני ישראל מינוי בבני ,92"בכור
הבנים, שאר של והמנהיג הראשון של במקומו להיות

בירושה שניים פי עבודת eke'93לוקח קיימת זה שבכל ,
ה  של ישראל "ה' בבני .""בכור

הוא  תורה מתן עיקר לעיל, כאמור ואתם "שהרי,
כהנים ממלכת לי עניני "שרים –תהיו על שליטה ,

יתברך. לה' לדירה הפיכתם והנהגתם, העולם

כאשר  ושנה, שנה נזכרים "ובכל האלה ,94"הימים
של  ההכנה את עושה שלו ה' בעבודת יהודי וכל

כהנים" ממלכת לי תהיו גם "שרים –ואתם מתבצע ,
של  כהנים "הענין ממש "ממלכת לפשוטו ועד כפשוטו,

השלישי.– המקדש בבית

עד  העולם, עניני כל על שרים נעשים ישראל
שלמעלה " שרים המגיד "שתמליכו 95(כפירוש

כהנים "ל  ),"ממלכת

של  למצב ושרותיהם "וזוכים אומניך מלכים
את 96"מיניקותיך  לקבל ומתכוננים בגלות, בהיותם כבר

zeiniptaeהתורה dgnya97 ו ללמוד עלֿידי, זוכים כך
שאז  משיח, של תורתו את ממש הוי'"בקרוב והיה

כל על המלוכה ",ux`d..."98למלך להוי' .99"והיית

y zgiyn)"kyz ,oeiq 'a ,xacna t"(e
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פקודת 89) ג"כ הם קהת בני ופקודת סע"א): (שמז, שם של"ה ראה
כו'. הארון בנשיאת הכהנים

ואילך.90) ב שמט, שם של"ה ראה (בסופו). ב פ"ו, במדב"ר
הי'91) "וגרשון שם מבדמב"ר ".ycewלהעיר
מא.92) ג, שם
במלכות.93) בכהונה, ג): (מט, ויחי פרש"י ראה
כ 94) ט, בספר מג"א ונת' הובא שובבים, תיקון בס' רמ"ז ראה ח.

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב

א.95) לד, תורה אור
כג.96) מט, ישעי'
לחה"ש.97) בקשר אדמו"ר מו"ח כ"ק ברכת כלשון
ט.98) יד, זכרי'
וכו',99) תשט"ו) (ירושלים רומי (דפוס רמב"ם וראה בסופו. עובדי'

(שהדברים ספי"א: מלכים הל' או"ה) ביקורת שינתה ביאת iptlyשלא
המשיח למלך דרך ליישר הם) elekהמשיח mlerd z` owzle את לעבוד

ביחד. ה'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc zenai(oey`x meil)

ok m` ,ciledl ie`xy l`xyi lkéãBìBà øác øæîîie`xy - ©§¥§©¥
xeq` `ed dxezd one ,dxezay mixeqi`d lk lr xdfene ,ciledl

,miakek zcaeraøéñàc énð éëä,dpizpa opaxcnïðz àäådpyna ¨¦©¦©£¦§¨§©
)(.hq oiyeciw.äæa äæ àáì íéøzeî íéðéúðe íéøæîî:`xnbd zvxzn ©§¥¦§¦¦¨¦¨Ÿ¤¨¤

àlà,jk xnel jixvïðaø øeæb ék`weec epiid ,dpizp z`yl `ly ¤¨¦¨©¨¨
íéøLëala` ,ldwa `alíéìeñôa`kc revt oebk ldwa `al ¦§¥¦¦§¦
,xfnneøeæb àìmda.ïðaø`kc revt odk iabl di`x oi` oiicre Ÿ¨©¨¨

.zxxgeyne zxeiba xzen `ed m`d
:zyy ax zii`x ziigcn ea xfeg `axàúléî åàì àáø øîà øãä£©¨©¨¨¨¦§¨

àéälr xacn 'mA oYgzz `l' xeqi`dy ,izxn`y dn oekp epi` - ¦Ÿ¦§©¥¨
ixdy ,mzeiba minr drayúeðúç eäì úéì íéáëBk éãáBò ïúBéäa¦§¨§¥¨¦¥§©§

y xg`l wxe .mda oiqtez oiyeciw oi` -,úeðúç eäì úéà eøéibúð¦§©§¦§©§
,exiibzpy xg`l xaecn ,dxez dxq`y minr drayy gxkdae

zyy ax zii`x zxfeg aeye .mzyecw meyn l`xyil mixeq`e
epi` xaky jgxk lr ,dpizpa xzen `kc revty epivn m`y

xzeny `kc revt odkl oicd `ede ,zncewd ezyecwazxeiba
.zxxgeyne

:`xnbd dywn,óñBé áø áéúîweqta xn`p(` b '` mikln)ïzçúiå' ¥¦©¥©¦§©¥
.'íéøöî Cìî äòøt úa úà äîìLoiyeciw miqtez `ly s`y ixd §ŸŸ¤©©§Ÿ¤¤¦§¨¦

:`xnbd zvxzn .zepzg oeyla aezkd ynzyd ,diebadøéib éøeéib©¥©§¨
:`xnbd dywn .d`yp jk xg` wxe drxt za z` xiib dnly -

.äîìL éîéa àìå ãåc éîéa àì íéøb eìa÷ àì àäå:`xnbd zvxzn §¨Ÿ¦§¥¦Ÿ¦¥¨¦§Ÿ¦¥§ŸŸ
ì àlà àîòè àeä éãéîíéëìî ïçìeLmixb elaw `ly mrhd ixd - ¦¦©£¨¤¨§§©§¨¦

miyer mpi` xiibzdl mi`ady eyygy meyn ,dnlye cec onfa
eidy dlecbe xyera zekfl mpevx zngn `l` ,miny myl z`f

,`edd onfa l`xyil
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וזה שבכולן. המקודש  – וכדומה  הארון נשיאת הקודש ,
קהת מבני הם  שהכהנים  לכך אהרן89קשור  ממנו  ו"יצא  ,

הקדשים " קודש  שהוא  .90הכהן

.‡È
ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ‡ ˙‰˜ È· ÔÈÓÂ Ï‡¯˘È ÏÏÎ ÔÈÓ

Â˙˘¯ÙÏ
לי תהיו "ואתם  הוא  תורה למתן ההכנה  עיקר כאמור,
שהחידוש רואים , לכך ובדומה  שרים ", – כהנים ממלכת 

לוי: בני מנין הוא במדבר פרשת של  המיוחד 

כבר והוא  בפרשתנו, רק מתחדש  לא ישראל כלל מנין

ממצרים ש "כשיצאו מיד רש "י כדברי לכן, קודם מוזכר
אותם  מונה לפניו חיבתן ו"מתוך dryמנאן...", lkוכאן ,"

ישראל. בני כל השלישי  המנין על כבר מדובר 

לפרשת רק  קשור איננו קהת " בני ראש  את "נשא גם 
סדר הרי קהת , בני של בעבודתם השינוי למרות  כי במדבר,

oipndכשל הוא  – ומעלה " שנה  שלשים "מבן – שלהם 
משא עבודת  – קהת  בני עבודת אופן ואפילו לוי, בני כל

גרשון בני  אצל גם  קיים  בני91– ראש  את  ש "נשא  כך .
שבפרשה הענין לכל התחלה הוא  פרשתנו שבסוף  קהת"

גרשון בני  ראש  את  "נשא mdהבאה mb."

לוי,cgeindהחידוש שבט כלל מנין הוא  במדבר שבפ '

כל "תחת  להיות  לוי בני ישראל מינוי בבני ,92"בכור
הבנים, שאר של והמנהיג הראשון של במקומו להיות

בירושה שניים פי עבודת eke'93לוקח קיימת זה שבכל ,
ה  של ישראל "ה' בבני .""בכור

הוא  תורה מתן עיקר לעיל, כאמור ואתם "שהרי,
כהנים ממלכת לי עניני "שרים –תהיו על שליטה ,

יתברך. לה' לדירה הפיכתם והנהגתם, העולם

כאשר  ושנה, שנה נזכרים "ובכל האלה ,94"הימים
של  ההכנה את עושה שלו ה' בעבודת יהודי וכל

כהנים" ממלכת לי תהיו גם "שרים –ואתם מתבצע ,
של  כהנים "הענין ממש "ממלכת לפשוטו ועד כפשוטו,

השלישי.– המקדש בבית

עד  העולם, עניני כל על שרים נעשים ישראל
שלמעלה " שרים המגיד "שתמליכו 95(כפירוש

כהנים "ל  ),"ממלכת

של  למצב ושרותיהם "וזוכים אומניך מלכים
את 96"מיניקותיך  לקבל ומתכוננים בגלות, בהיותם כבר

zeiniptaeהתורה dgnya97 ו ללמוד עלֿידי, זוכים כך
שאז  משיח, של תורתו את ממש הוי'"בקרוב והיה

כל על המלוכה ",ux`d..."98למלך להוי' .99"והיית
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פקודת 89) ג"כ הם קהת בני ופקודת סע"א): (שמז, שם של"ה ראה
כו'. הארון בנשיאת הכהנים

ואילך.90) ב שמט, שם של"ה ראה (בסופו). ב פ"ו, במדב"ר
הי'91) "וגרשון שם מבדמב"ר ".ycewלהעיר
מא.92) ג, שם
במלכות.93) בכהונה, ג): (מט, ויחי פרש"י ראה
כ 94) ט, בספר מג"א ונת' הובא שובבים, תיקון בס' רמ"ז ראה ח.

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב

א.95) לד, תורה אור
כג.96) מט, ישעי'
לחה"ש.97) בקשר אדמו"ר מו"ח כ"ק ברכת כלשון
ט.98) יד, זכרי'
וכו',99) תשט"ו) (ירושלים רומי (דפוס רמב"ם וראה בסופו. עובדי'

(שהדברים ספי"א: מלכים הל' או"ה) ביקורת שינתה ביאת iptlyשלא
המשיח למלך דרך ליישר הם) elekהמשיח mlerd z` owzle את לעבוד

ביחד. ה'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc zenai(oey`x meil)

ok m` ,ciledl ie`xy l`xyi lkéãBìBà øác øæîîie`xy - ©§¥§©¥
xeq` `ed dxezd one ,dxezay mixeqi`d lk lr xdfene ,ciledl

,miakek zcaeraøéñàc énð éëä,dpizpa opaxcnïðz àäådpyna ¨¦©¦©£¦§¨§©
)(.hq oiyeciw.äæa äæ àáì íéøzeî íéðéúðe íéøæîî:`xnbd zvxzn ©§¥¦§¦¦¨¦¨Ÿ¤¨¤

àlà,jk xnel jixvïðaø øeæb ék`weec epiid ,dpizp z`yl `ly ¤¨¦¨©¨¨
íéøLëala` ,ldwa `alíéìeñôa`kc revt oebk ldwa `al ¦§¥¦¦§¦
,xfnneøeæb àìmda.ïðaø`kc revt odk iabl di`x oi` oiicre Ÿ¨©¨¨

.zxxgeyne zxeiba xzen `ed m`d
:zyy ax zii`x ziigcn ea xfeg `axàúléî åàì àáø øîà øãä£©¨©¨¨¨¦§¨

àéälr xacn 'mA oYgzz `l' xeqi`dy ,izxn`y dn oekp epi` - ¦Ÿ¦§©¥¨
ixdy ,mzeiba minr drayúeðúç eäì úéì íéáëBk éãáBò ïúBéäa¦§¨§¥¨¦¥§©§

y xg`l wxe .mda oiqtez oiyeciw oi` -,úeðúç eäì úéà eøéibúð¦§©§¦§©§
,exiibzpy xg`l xaecn ,dxez dxq`y minr drayy gxkdae

zyy ax zii`x zxfeg aeye .mzyecw meyn l`xyil mixeq`e
epi` xaky jgxk lr ,dpizpa xzen `kc revty epivn m`y

xzeny `kc revt odkl oicd `ede ,zncewd ezyecwazxeiba
.zxxgeyne

:`xnbd dywn,óñBé áø áéúîweqta xn`p(` b '` mikln)ïzçúiå' ¥¦©¥©¦§©¥
.'íéøöî Cìî äòøt úa úà äîìLoiyeciw miqtez `ly s`y ixd §ŸŸ¤©©§Ÿ¤¤¦§¨¦

:`xnbd zvxzn .zepzg oeyla aezkd ynzyd ,diebadøéib éøeéib©¥©§¨
:`xnbd dywn .d`yp jk xg` wxe drxt za z` xiib dnly -

.äîìL éîéa àìå ãåc éîéa àì íéøb eìa÷ àì àäå:`xnbd zvxzn §¨Ÿ¦§¥¦Ÿ¦¥¨¦§Ÿ¦¥§ŸŸ
ì àlà àîòè àeä éãéîíéëìî ïçìeLmixb elaw `ly mrhd ixd - ¦¦©£¨¤¨§§©§¨¦

miyer mpi` xiibzdl mi`ady eyygy meyn ,dnlye cec onfa
eidy dlecbe xyera zekfl mpevx zngn `l` ,miny myl z`f

,`edd onfa l`xyil
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"ÌÈÓ˘‰ ÏÚ Í„Â‰ ‰˙" :ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ˙ÚË

בגמרא  מסופר תורה מתן משה 1על שעלה "בשעה :
הקדושֿברוךֿהוא: לפני השרת מלאכי אמרו למרום,
להם: אמר בינינו? אשה לילוד מה שלֿעולם, רבונו
שגנוזה... גנוזה, חמודה לפניו: אמרו בא. תורה לקבל
כי  אנוש מה לבשרֿודם? ליתנה מבקש אתה –

השמים 2תזכרנו... על הודך הקדוש3ֿתנה לו אמר .
לפניו: אמר תשובה... להן החזיר למשה, ברוךֿהוא
בה  כתיב מה לי, נותן שאתה תורה עולם, של 4רבונו

אמר  מצרים. מארץ הוצאתיך אשר אלוקיך ה' אנכי –
תורה  השתעבדתם? לפרעה ירדתם? למצרים להם:

בה  כתיב מה שוב לכם?! תהא לך 5למה יהיה לא –
עבודה  שעובדין שרויין, אתם עמים בין אחרים, אלקים
הדברות  על המלאכים את משה שאל (וכך זרה?
יש  ומתן משא מלאכה.. עושים אתם כלום האחרים:)
הרע  יצר ביניכם, יש קנאה לכם.. יש ואם אב ביניכם..

להקדושֿברוךֿהוא...". לו הודו מיד ביניכם.. יש

בספרים  המלאכים 6נאמר לטענת ההלכתי שהיסוד ,
מצרא":jced"תנה "בר דין הוא השמים" על

קובעת  לרעהו,7ההלכה קרקע מוכר אדם שכאשר
את  לקחת זו, לקרקע הגובל השכן ברֿהמיצר, זכאי
יהיו  קרקעותיו שכל היא טובתו כי הלוקח, מן הקרקע

לזו  זו בתורה 8סמוכות ונאמר והטוב 9, הישר "ועשית
ה'". בעיני

היא התורה המלאכים: טענת היתה ,dfepb10וזו
של  הדין כך על חל ולכן שם, הם ואף במרום, נמצאת
על  הודך "תנה – ולפיכך התורה, את לקבל ברֿמצרא

השמים".

התורה  את לקחת המלאכים רצו כיצד מובן [ובזה
"דבר 11לאחר  ישראל", בני את "צו בה נאמר שכבר

ברֿמצרא  לגבי ההלכה כי וכדומה, ישראל" בני אל
שגם מן xg`lקובעת, הלוקח את מסלקים המכירה

לברֿהמצר  אותו ונותנים ].12השדה

טענתם  את להפריך המפרשים 13כדי מציינים ,14

ומהם: תירוצים, מספר

קרקע, לגבי רק חלה ברֿמצרא לגבי ההלכה א)
מטלטלין  לגבי קרקע 15ולא איננה והתורה ,16.
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ואילך.1) ב פח, שבת
ה.2) ח, תהילים
ב.3) שם, תהילים
ב.4) כ, יתרו
ג.5) שם, יתרו
תרומה 6) ר"פ תפ"ו) אמשטרדאם חזקוני. (להר"א ידות שתי בס'

קושט' אלגאזי. (להרי"י יעקב שארית ובס' המדרש. בשם זה מביא
"ראשונים". ז"ל", הקודמי' "כת בשם במדבר פ' תק"נ) ליוורנו תקי"א.
בזה  ושקו"ט ומשוגרת". "שוגרת דהוא יתרו פ' (להחיד"א) דוד ובפני
שאנגי'. (להר"י יצחק באר הנ"ל): על (נוסף ומהם – ספרים בהרבה
חסדי  יתרו. פ' (להחיד"א) דוד ראש ב'. דרוש יתרו פ' תצ"ה) שאולינקי
שאולניקי  חזן. (להר"י לב מערכי מי"ד. פ"ג (להנ"ל) לאבות אבות
ליוורנו  בורייאט. (להר"א אבות ברית י"ב. דרוש מ"ת ערך תקפ"א)
ח"א  יצחק לנחל שער פתח יתרו. פ' עה"ת אמת שפת יתרו. פ' תרכ"ב)

מצרא. בר מע' תלמודית אנציקלופדיא וראה וח"ב.
סי'7) חו"מ טושו"ע ה"ה. פי"ב שכנים הל' רמב"ם א. ק"ח ב"מ

ס"ו. קעה
שם.8) רמב"ם שם. ב"מ רש"י
קרוב 9) שהוא טז) (סי' קנין לס' מיימוניות ובתשובות יח. ו, ואתחנן
למ"ע.

שגנוזה.10) חמודה בקיצור אמרו שלא זה יומתק ועפ"ז
ד.11) פ"א, ב"ר ראה אבל

על12) הוא דב"מ דינא עיקר ולא gweldואדרבא, להסתלק, שצריך
לב  מערכי בס' וראה ועוד*), עכו"ם. ד"ה ב שם, ב"מ (פרש"י המוכר על
השיב  ולא תשובה להם יחזיר שהוא למשה הקב"ה אמר זה שמטעם שם,

(הלוקח). משה על היתה המלאכים טענת כי בעצמו, להם
משה  צריך שסו"ס כיון  א) י"ל: – להקב"ה** טענו שהמלאכים ומה

– לי למה מטרתא הפוכי א"כ לשמים, א c"rלהחזירה קי, כתובות
מטיל  – הלוקח שעל החיוב ב) ב)). שם, (ב"מ לעכו"ם בדזבין (משא"כ
המוכר  על יש דסו"ס – צ"ע עפ"ז (אבל עוור. דלפני האיסור המוכר על
טרחא  – מטרתא הפוכי משא"כ מצרא), דבר איסור שאינו (אף איסור

בעלמא).
אינה 13) שהתורה היא משה תשובת שתוכן לומר, אפשר לכאורה

לקמן  ראה אבל – וב"מ מצרא בזה אין ובמילא כלל, בשמים שייכת
חלק  על כ"א) הפשט, חלק על (לא היתה המלאכים שטענת ס"ה, בפנים

שבתורה. הסוד
(14.6 בהערה שנסמנו בס' ראה – לקמן שהובאו בהתירוצים
הל'15) במ"מ הובא – קרקעות*** מכירת מ' אות ח"א העיטור

סנ"ג. שו"ע שם. בטור הובא – ברצלוני הר"י ה"ד. פי"ג שכנים
כו'".16) וירדה נסעה "ומשם (פ"ד) מתניא להעיר

העולם  קיום היא כי לה יש קרקע דין שלתורה כ', אבות ברית בס'
דבר  היא עצמה התורה סוףֿסוף א) צ"ע: אבל ידה. על נברא והעולם
בשביל  נברא העולם ב) העולם. קיום הוא שע"י נפק"מ ומאי המטלטל,
רק  הוא העולם וקיום בריאת הוא שע"י זה ג) ח"ו. להיפך, ולא התורה

.jli`e 55 r"q h"ig y"ewl d`xe (*
d"awdc 'k my al ikxrna (**dlib!gweld lr `edy epipr zellk cal ± n"ac oic erciy l"v f"tr la` .dyn itlk wx `id mzprhy mdl

:my n"na la` .oilhlhn 'it` :my xehira (***xal.gqw ze` my xehirl ycgd xry d`xe .ilhlhnn
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ולא  מכירה לגבי רק הוא ברֿמצרא של הדין ב)
מתנה  במתנה.17לגבי ניתנה והתורה ,

כמו  הקדושֿברוךֿהוא, אל קרובים ישראל ג)
אליו",18שנאמר  קרובים אלקים לו אשר גדול גוי "מי

למקום" "בנים הם ישראל עלֿכן: ולגבי 19יתר ,

בנים 20קרובים  ובודאי ברֿמצרא.21, של הדין חל לא ,

נאמר  רבינו משה על "איש 22ד) היה שהוא

במדרש  נאמר כך ועל ולמטה 23האלוקים", "מחציו
רבינו  משה כך, ואם האלוקים", ולמעלה מחציו איש,

בשמים. שהיא לתורה "ברֿמצרא" היה

הפסוק  על הבוקר 24ה) מן משה על העם "ויעמוד

חז"ל  אומרים הערב" דין 25עד "דן היה רבינו  שמשה ,

להקדושֿברוךֿ שותף נעשה "כאילו ואז לאמיתו" אמת
קובעת  וההלכה בראשית". במעשה שאם 26הוא ,

של  הדין חל לא המוכר, של שותפו הוא הלוקח

.27ברֿמצרא 

.·
ÏÈÚÏ˘ ÌÈˆÂ¯È˙‰ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

התירוצים  שני על לשאול אפשר לכאורה

מסיני  תורה קיבל משה הרי lk29עבור28האחרונים:

עצמו?30ישראל  עבור רק ולא ,

א) המפרשים: בניֿמצרא lkyיש הם ישראל

כסא  מתחת "גזורות ישראל נשמות כי לתורה,
.31הכבוד"

היו מתןֿתורה בשעת שותפים lkב) ישראל
שבת  מצות את קיבלו כבר הם כי לקדושֿברוךֿהוא,

חז"ל iptl,32במרה  ואמרו תורה, המתפלל 33מתן "כל
שותף  נעשה כאילו ויכולו... ואומר שבת בערב

בראשית". במעשה להקדושֿברוךֿהוא

.‚
¯ÙÒ‰ ÔÓ ¯ÒÁ ¯˜ÈÚ‰

לגבי הספר lkאבל, מן חסר העיקר דלעיל, התירוצים
למלאכים  משה בתשובת מוזכר אינו מהם אחד אף –34.

נאמר, האחרונים התירוצים בשלושת ואדרבה:
אלה jtiddלכאורה, בתירוצים רבינו: משה מטענת

יהודי, וכל שמשה, edÎjexaÎyecwl`מודגש aexw,
אל והואminydקשור ,szey`edÎjexaÎyecwl ואילו .

למצרים, בירידה כרוכה שהתורה ההיפך: נאמר בגמרא
את "יצר gweldשלzeinybdומבטאת ל"קנאה", ועד ,

וכדומה. הרע",

.„
ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈˆÂ¯È˙‰ È˘ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

התירוצים  משני אחד כל על קושי מתעורר כמוֿכן
הנ"ל: הכללית לשאלה בנוסף הראשונים,

אינו  "ברֿמצרא" של הדין הראשון: התירוץ על א)
הוא  ברֿמצרא לדין הטעם כי מטלטלין, על חל
מתאים  אינו זה וטעם סמוכים, יהיו ששדותיו
ולהביאם  מקום בכל לקנות אפשר שאותם למטלטלין,

התורה 35אליו  בענין מתאים אינו זה טעם אשר 36. ,
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ובכ"מ). זמירות. דוד ד"ה קו"א (תניא פנים בחי' ולא שבה אחוריים בחי'
.54 הערה לקמן וראה

סנ"ד.17) שם טושו"ע ה"א. פי"ג שם רמב"ם רע"ב. שם, ב"מ
ז.18) ד, ואתחנן
כבֿכג.19) ד, שמות א. יד, ראה מי"ד. פ"ג אבות
ד"ה 20) שם חו"מ לטור הר"ן בשם – בב"י (הובא הבה"ג כגירסת

משום  בהו לית ות"ח ד"קרוב שם בב"מ עוד) וכתב ד"ה דינא ואפילו.
דב"מ".
שם 21) חו"מ ובש"ך שם. לב"מ בשטמ"ק הובא הרי"ף תשובת

וצ"ע. לכאורה נוטה הדעת ולזה סק"ל:
א.22) צ, תהלים ברכה. ר"פ
ר"פ 23) ספרי וראה צ. מזמור (באבער) תהלים מדרש ד. פי"א דב"ר

לשמים. קרוב משה ב): שם תנחומא שם. ותיב"ע בת"י (ועד"ז האזינו
יג.24) יח, יתרו
וש"נ.25) א. י, שבת
שם.26) נמוק"י סל"א. שם ב"מ רא"ש ה"ה. פי"ב שם רמב"ם

סמ"ט. שם טושו"ע
בא 27) מ"ת קודם יתרו א) קטז, (זבחים דמ"ד אליבא הוא זה תי'

יצחק). באר בס' (כמ"ש
לי.28) נותן שאתה תורה שם: ובשבת מ"א. פ"א אבות

טובת 29) בה שנהג אלא למשה שניתנה דאורייתא מפילפולא חוץ
א). לח, (נדרים לישראל ונתנה עין

מצד 30) מהמלאכים) (יותר לשמים ב"מ שהאדם לומר דאין ופשוט
דברים  (ד') ובג' ח), פי"ב, יא. פ"ח, (ב"ר העליונים" "מן מורכב שהוא זה
ב"ר  ב. פל"ז, אדר"נ א. טז, (חגיגה השרת למלאכי דומה) – (רק דומה

שם). פ"ח
א.31) קיג, לזח"א זהר בנצוצי הנסמן וראה רע"ב. כט, זח"ג
ב.32) נו, סנהדרין
רע"ב.33) קיט, שבת
בכסא 34) "אחוז למשה הקב"ה שא"ל דבזה במפרשים, ומ"ש

– הכבוד כסא מתחת גזורות דנשמות ס"ב) (דלעיל לתשובה רמז כבודי"
בדברי שהרי מובן, הנ"ל dynאינו במפרשים מ"ש וראה לזה. רמז כל אין

ע"ד –letltd.דלעיל תירוצים בכמה –
שהוא35) בקרקע "דדוקא סקצ"ז) שם (חו"מ בסמ"ע mlerומ"ש oipw

השותפין  מן שא' איירי ששם לפי היינו – בהני" ולא כו' מצרנות דין תקנו
(וכן  דמפרש והא בפנים. המבואר טעם שייך לא ובזה למכור, רוצה

בלא"ה כי י"ל, – דשותפות* בנדון איירי שבשו"ע לטור) heytבפרישה
בפנים. המבואר מטעם דברֿמצרא דינא במטלטלין שייך שאין

דינא 36) שהרי מצרא, דבר הדין בטל שוב דא"כ להקשות ואין
– במק"א שדה לקנות יכול הלוקח אם רק הוא דברֿמצרא

.oilhlhna `l la` d"c my xehl i"aa h"ewyd d`xe .zetzeyc oecpa ixii`y xkfp `l (15 dxrda onqp) oicd xewnay hxtae (*
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ולא  מכירה לגבי רק הוא ברֿמצרא של הדין ב)
מתנה  במתנה.17לגבי ניתנה והתורה ,

כמו  הקדושֿברוךֿהוא, אל קרובים ישראל ג)
אליו",18שנאמר  קרובים אלקים לו אשר גדול גוי "מי

למקום" "בנים הם ישראל עלֿכן: ולגבי 19יתר ,

בנים 20קרובים  ובודאי ברֿמצרא.21, של הדין חל לא ,

נאמר  רבינו משה על "איש 22ד) היה שהוא

במדרש  נאמר כך ועל ולמטה 23האלוקים", "מחציו
רבינו  משה כך, ואם האלוקים", ולמעלה מחציו איש,

בשמים. שהיא לתורה "ברֿמצרא" היה

הפסוק  על הבוקר 24ה) מן משה על העם "ויעמוד

חז"ל  אומרים הערב" דין 25עד "דן היה רבינו  שמשה ,

להקדושֿברוךֿ שותף נעשה "כאילו ואז לאמיתו" אמת
קובעת  וההלכה בראשית". במעשה שאם 26הוא ,

של  הדין חל לא המוכר, של שותפו הוא הלוקח

.27ברֿמצרא 
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התירוצים  שני על לשאול אפשר לכאורה

מסיני  תורה קיבל משה הרי lk29עבור28האחרונים:

עצמו?30ישראל  עבור רק ולא ,

א) המפרשים: בניֿמצרא lkyיש הם ישראל

כסא  מתחת "גזורות ישראל נשמות כי לתורה,
.31הכבוד"

היו מתןֿתורה בשעת שותפים lkב) ישראל
שבת  מצות את קיבלו כבר הם כי לקדושֿברוךֿהוא,

חז"ל iptl,32במרה  ואמרו תורה, המתפלל 33מתן "כל
שותף  נעשה כאילו ויכולו... ואומר שבת בערב

בראשית". במעשה להקדושֿברוךֿהוא

.‚
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לגבי הספר lkאבל, מן חסר העיקר דלעיל, התירוצים
למלאכים  משה בתשובת מוזכר אינו מהם אחד אף –34.

נאמר, האחרונים התירוצים בשלושת ואדרבה:
אלה jtiddלכאורה, בתירוצים רבינו: משה מטענת

יהודי, וכל שמשה, edÎjexaÎyecwl`מודגש aexw,
אל והואminydקשור ,szey`edÎjexaÎyecwl ואילו .

למצרים, בירידה כרוכה שהתורה ההיפך: נאמר בגמרא
את "יצר gweldשלzeinybdומבטאת ל"קנאה", ועד ,

וכדומה. הרע",

.„
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התירוצים  משני אחד כל על קושי מתעורר כמוֿכן
הנ"ל: הכללית לשאלה בנוסף הראשונים,

אינו  "ברֿמצרא" של הדין הראשון: התירוץ על א)
הוא  ברֿמצרא לדין הטעם כי מטלטלין, על חל
מתאים  אינו זה וטעם סמוכים, יהיו ששדותיו
ולהביאם  מקום בכל לקנות אפשר שאותם למטלטלין,

התורה 35אליו  בענין מתאים אינו זה טעם אשר 36. ,

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

ובכ"מ). זמירות. דוד ד"ה קו"א (תניא פנים בחי' ולא שבה אחוריים בחי'
.54 הערה לקמן וראה

סנ"ד.17) שם טושו"ע ה"א. פי"ג שם רמב"ם רע"ב. שם, ב"מ
ז.18) ד, ואתחנן
כבֿכג.19) ד, שמות א. יד, ראה מי"ד. פ"ג אבות
ד"ה 20) שם חו"מ לטור הר"ן בשם – בב"י (הובא הבה"ג כגירסת

משום  בהו לית ות"ח ד"קרוב שם בב"מ עוד) וכתב ד"ה דינא ואפילו.
דב"מ".
שם 21) חו"מ ובש"ך שם. לב"מ בשטמ"ק הובא הרי"ף תשובת

וצ"ע. לכאורה נוטה הדעת ולזה סק"ל:
א.22) צ, תהלים ברכה. ר"פ
ר"פ 23) ספרי וראה צ. מזמור (באבער) תהלים מדרש ד. פי"א דב"ר

לשמים. קרוב משה ב): שם תנחומא שם. ותיב"ע בת"י (ועד"ז האזינו
יג.24) יח, יתרו
וש"נ.25) א. י, שבת
שם.26) נמוק"י סל"א. שם ב"מ רא"ש ה"ה. פי"ב שם רמב"ם

סמ"ט. שם טושו"ע
בא 27) מ"ת קודם יתרו א) קטז, (זבחים דמ"ד אליבא הוא זה תי'

יצחק). באר בס' (כמ"ש
לי.28) נותן שאתה תורה שם: ובשבת מ"א. פ"א אבות

טובת 29) בה שנהג אלא למשה שניתנה דאורייתא מפילפולא חוץ
א). לח, (נדרים לישראל ונתנה עין

מצד 30) מהמלאכים) (יותר לשמים ב"מ שהאדם לומר דאין ופשוט
דברים  (ד') ובג' ח), פי"ב, יא. פ"ח, (ב"ר העליונים" "מן מורכב שהוא זה
ב"ר  ב. פל"ז, אדר"נ א. טז, (חגיגה השרת למלאכי דומה) – (רק דומה

שם). פ"ח
א.31) קיג, לזח"א זהר בנצוצי הנסמן וראה רע"ב. כט, זח"ג
ב.32) נו, סנהדרין
רע"ב.33) קיט, שבת
בכסא 34) "אחוז למשה הקב"ה שא"ל דבזה במפרשים, ומ"ש

– הכבוד כסא מתחת גזורות דנשמות ס"ב) (דלעיל לתשובה רמז כבודי"
בדברי שהרי מובן, הנ"ל dynאינו במפרשים מ"ש וראה לזה. רמז כל אין

ע"ד –letltd.דלעיל תירוצים בכמה –
שהוא35) בקרקע "דדוקא סקצ"ז) שם (חו"מ בסמ"ע mlerומ"ש oipw

השותפין  מן שא' איירי ששם לפי היינו – בהני" ולא כו' מצרנות דין תקנו
(וכן  דמפרש והא בפנים. המבואר טעם שייך לא ובזה למכור, רוצה

בלא"ה כי י"ל, – דשותפות* בנדון איירי שבשו"ע לטור) heytבפרישה
בפנים. המבואר מטעם דברֿמצרא דינא במטלטלין שייך שאין

דינא 36) שהרי מצרא, דבר הדין בטל שוב דא"כ להקשות ואין
– במק"א שדה לקנות יכול הלוקח אם רק הוא דברֿמצרא

.oilhlhna `l la` d"c my xehl i"aa h"ewyd d`xe .zetzeyc oecpa ixii`y xkfp `l (15 dxrda onqp) oicd xewnay hxtae (*

ireayd cenild xefgn t"r ± zereayd bg ± zegiyÎihewl

אחר  מקום בשום להשיג איֿאפשר .37אותה

שלשה  ישנם התורה לגבי השני: התירוץ על ב)
"ירושה" (א) כנאמר 38ביטויים: לנו 39, ציווה "תורה

חז"ל dyxenמשה כמאמר "מכירה", (ב) "אמר 40...".
(ג) תורתי...". לכם מכרתי לישראל הקדושֿברוךֿהוא

חז"ל  כמאמר נתן 41"מתנה", טובות מתנות "ג'
וכנוסח  תורה...". לישראל... הקדושֿברוךֿהוא

זמן אלה 42נו תורת oznהתפילה: ביטויים שלשה .
לישראל, התורה בשייכות אופנים שלשה על מראים

מקומות  בכמה שייכת 43כמוסבר התורה כך, ואם .
של  הדין עליה חל ולכן "מכר", של בענין גם לישראל

.44ברֿמצרא 
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לדברי  לכאורה, המתאים, נוסף, תירוץ ישנו
המפרשים  הקדמת לאחר והמובא שטענת 45הגמרא, ,

המלאכים  גם שבתורה: הסוד חלק על היתה המלאכים
להם  אין שבתורה והמעשה הפשט שלחלק יודעים
חלק  על היתה ברֿמצרא דין לגבי טענתם אבל קשר,
והמלאכים  כולה, התורה ניתנה שלישראל וכיון הסוד.
כזה  במקרה ההלכה הרי ממנה, חלק רק לקבל יכלו

דינא 46היא  משום בה לית לאחד, נכסיו כל "מכר :
דברֿמצרא".

דין  ישנו הנכס 47כן את צריך ברֿהמיצר שאם
"דחיקא  – דחקו משום זאת צריך והלוקח לרווחים,
בעניננו: וכך ברֿמצרא. של הדין חל לא שעתא", ליה
ליה  ש"דחיקא כמי היא לתורה ישראל בני הזדקקות

("הם  ישראל של חיותם היא התורה כי שעתא",
היצר  את היהודי מנצח התורה ובאמצעות חיינו"),

חז"ל  כמאמר לו 48הרע, ובראתי הרע יצר "בראתי
הסוד  חלק את רצו המלאכים ואילו תבלין". תורה
הנכס  את שרוצה כמי וזה הרע, יצר להם ואין שבתורה,

לרווחים.

משה  דברי לשאול: אפשר אלו תירוצים על אך
משא  מלאכה.. עושים אתם כלום ירדתם.. "למצרים
אין  שלמלאכים ביניכם", יש הרע יצר ואם.. אב ומתן..
לגביהם. חידוש היו לא שבתורה, הפשט לחלק קשר

וביקשו לכן, קודם זאת ידעו את dligzklnהמלאכים
כל ceqdחלק ש"מכר כך, על התשובה ואילו שבתורה.

דברֿמצ  דינא משום בה לית לאחד, או נכסיו רא",
בדברי  מוזכרת אינה ישראל, של חיותם היא שהתורה

ברמז? אפילו משה

– שעתה" ליה "דחיקא – לתורה ישראל הזדקקות
שלznglnעקב הסבר היא "יצר avndהיצר, שבו

ומהרחבתו  רבינו משה מדברי אבל ביניכם". יש הרע
יש  ואם אב ומתן.. משא מלאכה.. עושים אתם "כלום

על איננה למלאכים שתשובתו נראה, znglnלכם"
והמעשה  הפשט שחלק הכללי, הענין על אלא היצר,

להם. מתאים אינו שבתורה

.Â
'‰Ï ˙È· ˙ÈÈ· Y ‰¯Â˙‰

הוא: בזה והביאור

של  הבריאה כוונת הגשמת היא התורה מטרת
(יתברך 49"נתאווה  לו להיות )50הקדושֿברוךֿהוא
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על הודך תנה המלאכים בקשת שתהי'minydכי דהיינו wxפשיטא
– ואילך)) תקלא ע' ב' כרך (שם ובאוה"ת ב. (כג, תזריע בלקו"ת כמ"ש
ורז"ל  תנ"ך בלימוד עתה והוא יצירה, המלאכים) ב(עולם הלימוד
ילמדוה  כזה באופן ו(רק) וכו'), שלו והש"ס תנ"ך (ליקוטי בכתהאריז"ל

עיקרה אז אבל בעוה"ז, בגוף נשמות בנ"י ידועה minyaג"כ (למטה כי
המלאכים  עם ישתוו בזה גם אם ואפילו מהותה. ולא הרוחנית מציאות רק

בכ"ז) –xzei lwשהם למלאכים, יצטרכו xzeiהבנתה ובנ"י רוחניים,
(ולמשלים יותר במק"א).mybdnליגיעה קניה דוגמת –

(37" – למטה תורה שניתנה לאחר ב).l`כי נט, (ב"מ היא" בשמים
א.38) נט, סנהדרין ראה – להלכה ונוגע
ד.39) לג, ברכה
כמדת 40) שלא וראה בא א: ה, ברכות וראה א. פל"ג, שמו"ר

כו'. חפץ מוכר אדם כו' הקב"ה
לעולם.41) מתנה ניתנו דברים ג' ה: פ"ו, ב"ר וראה שם. ברכות

שבת  וראה ב. פל"ג, שם ועד"ז לו. נתנה במתנה א: פכ"ח, שמו"ר וראה
.. אנא א: .ziadiקה,

מתנה 42) בחי' הוא תורה מתן וי"ל פע"א: תרל"ז וככה המשך ראה
הערה  115 ע' חי"ג לקו"ש ראה – התורה ברכת לנוסח בנוגע שבתורה.

.23
רוח 43) אם ד"ה סח. פס"ו. שם וככה המשך בארוכה: בכ"ז ראה

תרצ"ה  המושל רוח אם ד"ה תרנ"ד. צוה תורה ד"ה פ"ג. תר"ל המושל
תש"ב. צוה תורה ד"ה ואילך). א שסא, ח"ב קונט' (סה"מ ואילך פ"ד

ואילך. ס"ב שם לקו"ש
(ראה 44) דב"מ דינא בה יש אחריות בה שיש דמתנה מהא במכ"ש

במס'. ה"ג ד"ה א נא, (ב"ב הרשב"ם לפמ"ש וגם .(17 בהערה בהמצוין
ומתנה  מכר לשון בשטר שכתב דהיכא א) כו, קידושין ולמה תוד"ה וראה
לו  ליתנה ביקש "במתנה כי הטעם שם מפורש הרי – דדב"מ בה לית

ישנם הרי בתורה אבל כחו". ליפות כדי מכר בלשון לו כתב a'ולמה
ואופנים דדב"מ.micxtpענינים בזה שייך המכר ומצד ומתנה, דמכר

בכמה 45) וראה ועוד. כאן. שבת חדא"ג ח. מזמור לתהילים אלשיך
ואילך. תרמו ע' בשלח אוה"ת וראה .6 בהערה שנסמנו מהס'

סל"ו.46) שם טושו"ע ה"ו. פי"ב שם רמב"ם ב. קח, ב"מ
בנמוק"י 47) הובא שם, לב"מ בעה"מ ארבעה. ד"ה א ה, ב"ב רש"י

סמ"ט. שם בשו"ע רמ"א קרקעות. מכירת מ' אות העיטור שם. ב"מ
הג"מ  שם. ב"מ במלחמות רמב"ן ארבעה. ד"ה שם ב"ב התוס' על ופליגי

שם. ברמ"א הב' דיעה הי"ג. פי"ב שם
ב.48) ל, קידושין
פל"ו.49) תניא ועוד. טז. נשא תנחומא
(50– נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק רבות) (פעמים מוסיף הי' כן

ואילך. 27 ע' חי"ט בלקו"ש נתבאר
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וידוע  בתחתונים". "דירה",51דירה שבמילה הדיוק
נתאווה  כך עצמותו, בכל האדם נמצא שבדירה שכשם
"בתחתונים". ישכון ממש שעצמותו הקדושֿברוךֿהוא

" שדרכה התורה, באמצעות מתגשם זה `izeרצון
לוקחים" .52אותם

של  דין לגבי המלאכים טענת מופרכת זה, לפי
היא  ההלכה את 53ברֿמצרא: רוצה ברֿהמיצר שאם ,

בניית  לשם אותו רוצה והלוקח זריעה, לשם השדה
בה  ולית עדיף "ישוב כי ללוקח, השדה את נותנים בית,

בעניננו  וכך דברֿמצרא". דינא התורה 54משום מטרת :
עשיית "בית"mipezgzaלה'dxicהיא ולכן 55– ,

ברֿמצרא. של דין כאן ואין המלאכים, טענת מופרכת

"למצרים  רבנו משה תשובת היתה ירדתם..56וזאת
ביניכם...": יש ומתן משא מלאכה.. עושים אתם כלום
לישוב  קשורה שהיא כפי לישראל, שייכת התורה

הזה עולם היא inybdהעולם, כי קנאה), עמים.. (בין
דירה לה' לעשות כדי .mipezgza57ניתנה

.Ê
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לשפע  זקוקים המלאכים, העליונים, גם אמנם,
כפי  העליונים, בעולמות גם כי התורה, שעלֿידי האלקי

mnvrשהם cvnרק מאירה ,dx`d וגם האלקות, מן
" יש xe`nשם dcixi"יתברך ;58פניו

עבודת של mipezgzdובאמצעות העצמיות יורדת
אל העליונים, אל גם יתברך" לו "דירה lkהאלקות,

ההשתלשלות" .59"סדר

בנין 60וידוע  להרים רוצים כאשר עלֿכך: המשל
(=מנוף)", ליווער הנקרא ההגבהה "כלי באמצעות
התחתונים  ל"חלקים מתחת המנוף את להניח צריך
מגביה  היה לא "מאמצע... ירימו אילו כי דוקא", שבו

התחתונים".

הזה  בעולם דוקא התורה את לתת מוכרחים לכן
epnn"התחתון... dhnl oezgz oi`y"61 ועלֿידיֿזה ,

ההשתלשלות". "סדר של ה"בנין" כל מתרומם

יצר  ביניכם יש "קנאה בתשובתו משה הדגיש וזאת
הוא  העולם כיצד להדגיש כדי ביניכם", יש הרע

"dbxcna oezgzd תחתו בענין שאין ממנו למטה ן
xzqd"...קליפות מלא שהוא עד יתברך... 59אורו

.Á
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דירה  לה' לעשות כדי אמנם, מובן: אינו עדיין אך
mipezgza עדיין אך למטה. להיות התורה צריכה

לפי המלאכים טענת xvnÎxa`קיימת ly oic זאת בכל :
("בית") דירה לה' לעשות רוצים והם המיצר, בני הם

?mipeilraלפחות

המשכת  – יתברך, לו שדירה לומר, אפוא הכרחי
באמצעות  לפעול כלל איֿאפשר למטה, – ית' עצמותו

המלאכים  רק 62עבודת העליונים. בעולמות לא אפילו ,
אל  ית' עצמותו "נמשכת" התחתונים עבודת עלֿידי

ההשתלשלות". "סדר

מתגלה  שבתורה ה'עצמות' כח הוא: לכך ההסבר
בתוך  נמצאת היא כאשר הנשמה בעבודת רק ומתבטא
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ג')51) (ס"ע בתחילתו תרס"ו המשך תתקצז. ר"ע בלק אוה"ת
ובכ"מ.
ו.52) פל"ג , תרומה. ר"פ שמו"ר וראה מצות). (לענין יג פ"ל, ויק"ר

ועוד. פמ"ז. תניא וראה ג. תרומה תנחומא
סכ"ו.53) שם טושו"ע ה"א פי"ד שם רמב"ם שם. ב"מ
נברא 54) שבתורה שמכיון ,(6 (שבהערה יעקב שארית בס' עד"ז ראה

מוטב  תורתי מקבלים ישראל אם במע"ב הקב"ה התנה ותנאי העולם,
לבתי  דארעא הדין דוגמת הר"ז ובוהו, לתוהו אתכם מחזיר אני וא"ל
החיות  גם א) כי: מספיק, אינו זה טעם אבל לן. עדיף דישוב משום עדיף

עולמות דוד mipeilrdשל ד"ה קו"א רפכ"ג. תניא (ראה בתורה* תלוי'
שבה  "פנים" בחי' ולא שבתורה אחוריים בחי' רק זהו ב) ובכ"מ), זמירות.

זה ועיקר: ג) שם). כלל meiwy(קו"א  נרמז אינו התורה  ע"י הוא העולם
משה. בתשובת

נתינת  של התכלית כי היא משה שתשובת בפנים, עפמש"כ משא"כ
העולם. וחיזוק ישוב דוגמת – בתחתונים דירה ית' לו לעשות הוא התורה

.63 והערה ס"ח לקמן ראה – התורה ופנימיות עצם מתבטא ובזה

לנו 55) יבחר ד"ה תשי"ב. שהקדימו בשעה (ד"ה מהמבואר להעיר
שהכוונה היא dxiccתשכ"ג) ית'), בעצמותו (שמושרשת בתחתונים

לבנות בעצמותו מוחלט רצון לו יש אדם שכל מה (וע"ד) .ziaהסיבה
(תו"א 56) והסתר העלם בחי' וגבול, מיצר –מל' ועוד ) ד. מט,

(ראה  הטבע מן שלמעלה ית' אלקותו גילוי שם מאיר שאינו עוה"ז כללות
הגלות). זמן לענין – ב נ, שם

(57.. בכם להתקיים ראוי' אינה א"ל ח: מזמור תהלים מדרש וראה
עלי' ואדם ארץ עשיתי אנכי שנאמר בתחתונים מתקיימת היא והיכן

בראתי.
פ"ד.58) ה'תשי"א לגני באתי ד"ה וראה פל"ו. תניא
מז].59) ע' ח"ג ב"התמים" [נדפס ספ"א תרמ"ג נ"ח מד"ה להעיר
א.60) ד, תו"א
שם.61) תניא
שבהערה 62) בשלח אוה"ת ג"כ וראה ב. תתנה, ויצא אוה"ת ראה

.43

ielz dfy s`e (*meiwa,(cere dxezd liaya ziy`xa l"fxn 'it edfy) dxeza zeaezkd zevnd meiw epiid ,dxezddyrna(my `"ewe `ipz) mipezgzd ly zevnd
dpz mik`lnd eywiayky heyt ixdy ,dhnl dpzip dxezdy iptn edf (onwlc mrhd `lel) ixd ±jced.(zeipgexa `edy `l`) dfa lelk zevnd meiw mb ± minyd lr

.h"ltx `ipz d`xe .'eke mik`lnd zcear d"d x"ied`e ± z"lne r"n lk yxy md x"ied`c (k"te c"t `ipz d`x) l"fxnn xirdle



לט ireayd cenild xefgn t"r ± zereayd bg ± zegiyÎihewl

וידוע  בתחתונים". "דירה",51דירה שבמילה הדיוק
נתאווה  כך עצמותו, בכל האדם נמצא שבדירה שכשם
"בתחתונים". ישכון ממש שעצמותו הקדושֿברוךֿהוא

" שדרכה התורה, באמצעות מתגשם זה `izeרצון
לוקחים" .52אותם

של  דין לגבי המלאכים טענת מופרכת זה, לפי
היא  ההלכה את 53ברֿמצרא: רוצה ברֿהמיצר שאם ,

בניית  לשם אותו רוצה והלוקח זריעה, לשם השדה
בה  ולית עדיף "ישוב כי ללוקח, השדה את נותנים בית,

בעניננו  וכך דברֿמצרא". דינא התורה 54משום מטרת :
עשיית "בית"mipezgzaלה'dxicהיא ולכן 55– ,

ברֿמצרא. של דין כאן ואין המלאכים, טענת מופרכת

"למצרים  רבנו משה תשובת היתה ירדתם..56וזאת
ביניכם...": יש ומתן משא מלאכה.. עושים אתם כלום
לישוב  קשורה שהיא כפי לישראל, שייכת התורה

הזה עולם היא inybdהעולם, כי קנאה), עמים.. (בין
דירה לה' לעשות כדי .mipezgza57ניתנה
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לשפע  זקוקים המלאכים, העליונים, גם אמנם,
כפי  העליונים, בעולמות גם כי התורה, שעלֿידי האלקי

mnvrשהם cvnרק מאירה ,dx`d וגם האלקות, מן
" יש xe`nשם dcixi"יתברך ;58פניו

עבודת של mipezgzdובאמצעות העצמיות יורדת
אל העליונים, אל גם יתברך" לו "דירה lkהאלקות,

ההשתלשלות" .59"סדר

בנין 60וידוע  להרים רוצים כאשר עלֿכך: המשל
(=מנוף)", ליווער הנקרא ההגבהה "כלי באמצעות
התחתונים  ל"חלקים מתחת המנוף את להניח צריך
מגביה  היה לא "מאמצע... ירימו אילו כי דוקא", שבו

התחתונים".

הזה  בעולם דוקא התורה את לתת מוכרחים לכן
epnn"התחתון... dhnl oezgz oi`y"61 ועלֿידיֿזה ,

ההשתלשלות". "סדר של ה"בנין" כל מתרומם

יצר  ביניכם יש "קנאה בתשובתו משה הדגיש וזאת
הוא  העולם כיצד להדגיש כדי ביניכם", יש הרע

"dbxcna oezgzd תחתו בענין שאין ממנו למטה ן
xzqd"...קליפות מלא שהוא עד יתברך... 59אורו
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דירה  לה' לעשות כדי אמנם, מובן: אינו עדיין אך
mipezgza עדיין אך למטה. להיות התורה צריכה

לפי המלאכים טענת xvnÎxa`קיימת ly oic זאת בכל :
("בית") דירה לה' לעשות רוצים והם המיצר, בני הם

?mipeilraלפחות

המשכת  – יתברך, לו שדירה לומר, אפוא הכרחי
באמצעות  לפעול כלל איֿאפשר למטה, – ית' עצמותו

המלאכים  רק 62עבודת העליונים. בעולמות לא אפילו ,
אל  ית' עצמותו "נמשכת" התחתונים עבודת עלֿידי

ההשתלשלות". "סדר

מתגלה  שבתורה ה'עצמות' כח הוא: לכך ההסבר
בתוך  נמצאת היא כאשר הנשמה בעבודת רק ומתבטא
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ג')51) (ס"ע בתחילתו תרס"ו המשך תתקצז. ר"ע בלק אוה"ת
ובכ"מ.
ו.52) פל"ג , תרומה. ר"פ שמו"ר וראה מצות). (לענין יג פ"ל, ויק"ר

ועוד. פמ"ז. תניא וראה ג. תרומה תנחומא
סכ"ו.53) שם טושו"ע ה"א פי"ד שם רמב"ם שם. ב"מ
נברא 54) שבתורה שמכיון ,(6 (שבהערה יעקב שארית בס' עד"ז ראה

מוטב  תורתי מקבלים ישראל אם במע"ב הקב"ה התנה ותנאי העולם,
לבתי  דארעא הדין דוגמת הר"ז ובוהו, לתוהו אתכם מחזיר אני וא"ל
החיות  גם א) כי: מספיק, אינו זה טעם אבל לן. עדיף דישוב משום עדיף

עולמות דוד mipeilrdשל ד"ה קו"א רפכ"ג. תניא (ראה בתורה* תלוי'
שבה  "פנים" בחי' ולא שבתורה אחוריים בחי' רק זהו ב) ובכ"מ), זמירות.

זה ועיקר: ג) שם). כלל meiwy(קו"א  נרמז אינו התורה  ע"י הוא העולם
משה. בתשובת

נתינת  של התכלית כי היא משה שתשובת בפנים, עפמש"כ משא"כ
העולם. וחיזוק ישוב דוגמת – בתחתונים דירה ית' לו לעשות הוא התורה

.63 והערה ס"ח לקמן ראה – התורה ופנימיות עצם מתבטא ובזה

לנו 55) יבחר ד"ה תשי"ב. שהקדימו בשעה (ד"ה מהמבואר להעיר
שהכוונה היא dxiccתשכ"ג) ית'), בעצמותו (שמושרשת בתחתונים

לבנות בעצמותו מוחלט רצון לו יש אדם שכל מה (וע"ד) .ziaהסיבה
(תו"א 56) והסתר העלם בחי' וגבול, מיצר –מל' ועוד ) ד. מט,

(ראה  הטבע מן שלמעלה ית' אלקותו גילוי שם מאיר שאינו עוה"ז כללות
הגלות). זמן לענין – ב נ, שם

(57.. בכם להתקיים ראוי' אינה א"ל ח: מזמור תהלים מדרש וראה
עלי' ואדם ארץ עשיתי אנכי שנאמר בתחתונים מתקיימת היא והיכן

בראתי.
פ"ד.58) ה'תשי"א לגני באתי ד"ה וראה פל"ו. תניא
מז].59) ע' ח"ג ב"התמים" [נדפס ספ"א תרמ"ג נ"ח מד"ה להעיר
א.60) ד, תו"א
שם.61) תניא
שבהערה 62) בשלח אוה"ת ג"כ וראה ב. תתנה, ויצא אוה"ת ראה
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ielz dfy s`e (*meiwa,(cere dxezd liaya ziy`xa l"fxn 'it edfy) dxeza zeaezkd zevnd meiw epiid ,dxezddyrna(my `"ewe `ipz) mipezgzd ly zevnd
dpz mik`lnd eywiayky heyt ixdy ,dhnl dpzip dxezdy iptn edf (onwlc mrhd `lel) ixd ±jced.(zeipgexa `edy `l`) dfa lelk zevnd meiw mb ± minyd lr

.h"ltx `ipz d`xe .'eke mik`lnd zcear d"d x"ied`e ± z"lne r"n lk yxy md x"ied`c (k"te c"t `ipz d`x) l"fxnn xirdle

ireayd cenild xefgn t"r ± zereayd bg ± zegiyÎihewl

הזה  שבעולם והגבולות יורדת 63המיצרים הנשמה .
שהן וסטראֿאחרא קליפות "מלא שהוא ה'cbpלעולם

הרע,59ממש" ביצר לוחמת היא השפל הזה ובעולם .
אותם  והופכת וההסתרים, ההעלמות על מתגברת
(=הכנעה) "אתכפיא" של זו עבודה לאור. מחושך
(=כוחות  ה"קליפות" של (=הפיכה) ו"אתהפכא"

"שהן היא cbpהטומאה) קדושה, של לענין ממש" ה'
וכח  ל"אין", ה"יש" הפיכת התחדשות, של עבודה
לבדו  הוא שרק ית', מעצמותו נובע הזה ההתחדשות

מאין  יש (לחדש) לברוא וביכולתו נותן 64בכחו והוא ,
לאין  יש להפיכת הכח .65את

בתשובת  מרומזת ההתחדשות, דכח זו מעלה וגם
לכם": יש ואם "אב בטענה - משה

מאין 66ידוע  התחדשות כעין הוא ההולדה שכח  ,
המלאכים  אצל קיים אינו זה וכח .67ליש,

רק  קיים ההתחדשות שכח רבנו, משה טען ולכן

הזה  בעולם עבודתן שבאמצעות למטה, הנשמות אצל
ואת  התחתונים, הדברים את הופכות – "מולידות" הן

ומהותו  לעצמותו לדירה ההשתלשלות", "סדר כל
יתברך.

(g"iyz zereayd bgc 'a mei zgiyn)
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(בביאור 63) סי"ט החסידות תורת של ענינה קונטרס בארוכה ראה
דעצם  תבלין), תורה לו ובראתי יצה"ר בראתי – ב ל, קידושין – מרז"ל
להיצה"ר. תבלין שהיא בזה דוקא מתבטא ית' בעצמותו שמיוחדת התורה

רע"ב).64) (קל, כ סי' אגה"ק
ע'65) חי"ב ואילך. 23 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

וש"נ. .74ֿ5
מ,66) שה"ש לקו"ת וראה ואילך. 3 ע' תרנ"ז תשמח שמח המשך

א.
ד.67) ה, ביאוה"ז ואילך). ד (לט, שם לקו"ת

ireayd cenild xefgn t"r ± zereayd bg ± zegiyÎihewl

הזה  שבעולם והגבולות יורדת 63המיצרים הנשמה .
שהן וסטראֿאחרא קליפות "מלא שהוא ה'cbpלעולם

הרע,59ממש" ביצר לוחמת היא השפל הזה ובעולם .
אותם  והופכת וההסתרים, ההעלמות על מתגברת
(=הכנעה) "אתכפיא" של זו עבודה לאור. מחושך
(=כוחות  ה"קליפות" של (=הפיכה) ו"אתהפכא"

"שהן היא cbpהטומאה) קדושה, של לענין ממש" ה'
וכח  ל"אין", ה"יש" הפיכת התחדשות, של עבודה
לבדו  הוא שרק ית', מעצמותו נובע הזה ההתחדשות

מאין  יש (לחדש) לברוא וביכולתו נותן 64בכחו והוא ,
לאין  יש להפיכת הכח .65את

בתשובת  מרומזת ההתחדשות, דכח זו מעלה וגם
לכם": יש ואם "אב בטענה - משה

מאין 66ידוע  התחדשות כעין הוא ההולדה שכח  ,
המלאכים  אצל קיים אינו זה וכח .67ליש,

רק  קיים ההתחדשות שכח רבנו, משה טען ולכן

הזה  בעולם עבודתן שבאמצעות למטה, הנשמות אצל
ואת  התחתונים, הדברים את הופכות – "מולידות" הן

ומהותו  לעצמותו לדירה ההשתלשלות", "סדר כל
יתברך.

(g"iyz zereayd bgc 'a mei zgiyn)
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(בביאור 63) סי"ט החסידות תורת של ענינה קונטרס בארוכה ראה
דעצם  תבלין), תורה לו ובראתי יצה"ר בראתי – ב ל, קידושין – מרז"ל
להיצה"ר. תבלין שהיא בזה דוקא מתבטא ית' בעצמותו שמיוחדת התורה

רע"ב).64) (קל, כ סי' אגה"ק
ע'65) חי"ב ואילך. 23 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

וש"נ. .74ֿ5
מ,66) שה"ש לקו"ת וראה ואילך. 3 ע' תרנ"ז תשמח שמח המשך

א.
ד.67) ה, ביאוה"ז ואילך). ד (לט, שם לקו"ת

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc zenai(iriax meil)

.`ixa ecera eiptl dltpy eig` zwif z` riwtdl ick
:`xnbd dywnéiaà déì øîà,daxléúéìå`eaiy -òeöt øeqéà ¨©¥©©¥§¥¥¦§©

`kc,íeaéic äNò éçãéðås`y epivn oky ,dwifd rwtz `linne §¦§¥£¥§¦
,maid lr dxq`p okn xg`l m` ,meail dwewf dzid xaky dy`

,meaid zwif z` df xeqi` riwtnïðz àì éîaoldl dpyn(.hw)eid , ¦Ÿ§©
dphw dnezi odn zg` ,zeig` izy mr mi`eyp mig` ipy
oi`eyip di`eyipy dlecb zg`e ,opaxcn wx md di`eyipy
iptl meail ezy` dltpe ,dlecbd lra zne ,dxezd on mixenb

,dphwd dzeg`l ieypd dlra ig`äðàéî íà ,øîBà ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¥¦¥£¨
,oi`eyipa dphwd,äðàéîz` maiil el xzene ,ezy` cer dpi`e ¥£¨

.eig` zy` dlecbdåàì íàå,dphwd dp`in `l m` -ïézîz §¦¨©§¦
dlecbdìécâzL ãòdphwd iyeciw elegi f`e ,o`nz `le dphwd ©¤©§¦

,dxezd onBælä àöúåixdy ,dvilge meain dlecbd xhtze - §¥¥©¨
eilr dxeq` `id eiykràîìà .äMà úBçà íeMîdpynn gken - ¦£¦¨©§¨

c ,eféçãå äMà úBçà øeqéà éúàdzid xaky meaid ly dwifd z` ¨¥¦£¦¨§¨¥
,mcewn dilròeöt øeqéà éúéð énð àëä`kcéçãéðåz` riwtie - ¨¨©¦¥¥¦¨©§¦§¥

.mcewn dilr dzid xaky dwifd
:`xnbd zvxzn,óñBé áø øîà àlàxaky ina s` zxacn dpynd ¤¨¨©©¥

e ,eiptl dltpy drya `kc revt didàpz éàäiax mya xn`y ©©¨
,e`la eilr dxeq` `idy s` eznail uleg `kc revty `aiwr

àéä àáé÷ò éaø éác àpz Cäiax ly eyxcn zian `pzd `ed ± ©©¨§¥©¦£¦¨¦
,`aiwrøîàclirl(.hn)clepd oa wx `aiwr iax zrclyéáéiçî §¨©¦©¨¥

,øàLc ïéåàìe`l ixeqi`a df lr df mixeq`y mixedl xnelk ¨¦¦§¥
mpi` oiyeciwd ,ezvelg z` `yepd oebk ,daxew zngn mi`ad

oad okle miqtez,øæîî éåäenk meai zwif llk mda oi` mbe ¨¥©§¥
clepd oa la` ,zezixk iaiigaéãéøb ïéåàì éáéiçîzngn mpi`y ¦©¨¥¨¦§¥¥

oade miqtez oiyeciwd ,`kc revt oebk ,daxew,øæîî éåä àìyie Ÿ¨¥©§¥
.ezy`l uleg `kc revt okle meai zwif mda

s` ixde ,uleg mc` qixq recn :`aiwr iax lr dywn `xnbd
mewn lkn xyekd zry el dzidyïàk éø÷éàeilr `exwl yi - ¦§¥¨

,meaid zxhn idn x`any weqtd z`(f dk mixac)åéçàì íé÷äì'§¨¦§¨¦
àeä éëä øa åàì àäå ,'íLeig`l my miwdl leki epi` df qixqe - ¥§¨¨©¨¦

:`xnbd zvxzn .df avna dvilge meail mrh dne,àáø øîàitl ¨©¨¨
,xyekd zry el dzid m`a ielz xacd oi`y jixacïéà ïk íà¦¥¥

änç ñéøñ dìòa äNòð àlL ,íáéì äøLkL äMà Eìicia qixq-] §¦¨¤§¥¨§¨¨¤Ÿ©£¨©£¨§¦©¨
[minyBúúéîì íãB÷ úçà äòLmiyilgny dzind ixeqi zngn ¨¨©©¤§¦¨

xak ezzin mcewy `vnpe ,ciledl leki did `ly cr eteb z`
oeik jgxk lr `l` .meail dwewf ezy` oi`e ,iegn eny did
yi ,xyekd zry el dzide my znwd xa dlra did dligzny
qixq `ed maidyk mby cenll yi o`kne .uelgl e` maiil

.uelgl e` maiil yi xyekd zry el dzidy
:`xnbd dywnøæòéìà éaøìepi` mc` qixqy xaeqd epzpyna §©¦¡¦¤¤

,d`etx el oi`y itl ulegàéä àëøét àáøc à÷eøétly evexiz ± ¥¨§¨¨¦§¨¦
zry el dzidy qixqy ,ezen mcew mc` lkn ezgkede `ax
lk ixdy ,[xfril` iax ly-] ezhiyl `kxit `id ,uleg xyekd
mivleg recne d`etx el oi`y qixq dyrp ezen mcew mc`
el oi`y dn `le zraewd `id xyekd zryy jgxk lre .ezy`l

y xaeq xfril` iax :`xnbd zvxzn .d`etxàúeLéçk íúä̈¨§¦¨
déa äìéçúàcepi` ezzin mcew ciledl ie`x epi` mc`y dn ± §©§¦¨¥

ixeqii zngn `ad sebd ly ezeyigk ef `l` ,zeqixql aygp
dyrp m` s` xfril` iax zrcl ,ynn qixq did m` la` ,dzind
did m` ielz df oi`e meail dwewf ezy` oi` clepy ixg` qixq

.xyekd zry el
:`xnbd zxxanéîc éëéä[edn-]änç ñéøñiax xn` eilry ¥¦¨¦§¦©¨

,xyekd zry el dzid `ly `aiwrøîà óñBé øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©¥¨©
ìk ,ïðçBé éaø©¦¨¨¨
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המשך ביאור למס' יבמות ליום רביעי עמ' ב



מ

שמות ג, טו – ויאמר עוד אלקים אל משה כה תאמר 
אל בני ישראל ה' אלקי אבתיכם אלקי אברהם אלקי 
יצחק ואלקי יעקב שלחני אליכם זה שמי לעלם וזה 

זכרי לדר דר

לה

ביאור, ד"רצון העליון" המלובש בתרי"ג מצות שבתורה 
שבכתב הוא בחי' שם הוי' דלעילא, "תורה שבכתב" בחי' 

ם אדנ"י ם הוי' דלתתא, ו"תורה שבע"פ" הוא בחי' ׁשֵ ׁשֵ

והנה מודעת זאת כי הנה רצון העליון ב"ה המלובש 

ומכוסה  מופלא  הוא  שבכתב  שבתורה  מצות  בתרי"ג 

טמיר ונעלם ואינו מתגלה אלא בתורה שבע"פ כמו מצות 

תפילין עד"מ שנאמר בתושב"כ וקשרתם לאות על ידך 

והיו לטוטפות בין עיניך והוא מאמר סתום ונעלם שלא 

פירש הכתוב איך ומה לקשור ומהו טוטפות והיכן הוא 

תורה שבע"פ שצריך  ידך עד שפירשה  ועל  עיניך  בין 

לקשור בית אחד על היד וד' בתים על הראש ובתוכם 

ד' פרשיות והבתים יהיו מעור מעובד ומרובעים דוקא 

וכל שאר  דוקא  עור שחורות  ומקושרים ברצועות של 

ידך  ועל  בע"פ  התפילין שנאמרו  עשיית  הלכות  פרטי 

היא הזרוע דוקא ולא כף היד ובין עיניך זה קדקוד ולא 

המצח. וכן כל המצות שבתורה בין מ"ע בין מצות ל"ת 

אינן גלויות וידועות ומפורשות אלא ע"י תורה שבע"פ.
תניא – אגרת הקודש סי' כט )קנ, ב(

הוא מופלא ומכוסה טמיר ונעלם: הד' לשונות, 
ומכוסה,  מופלא  א'  חלוקה  חלוקות,  לב'1  שנחלקים 

1( מבאר כאן שתי שאלות:

א( למה נקט ד' לשונות "מופלא ומכוסה טמיר ונעלם"?

ומכוסה"  "מופלא  חלקים  לב'  נחלק  הוא  גופא,  לשוניות  בהד'  ב( 

"ומכוסה"  בתיבת  רק  המוסיף  ו'  אות  יש  דהרי  ונעלם",  "טמיר 

"ונעלם", דמשמע ד"מופלא ומכוסה" הוא חלוק בפנ"ע, וכן "טמיר 

ונעלם" הוא חלוקה בפנ"ע, דאם הי' הכל ענין אחד הי' תיבת "טמיר" 

ג"כ באות ו' המוסיף, וא"כ מהו הב' חלוקות?

ומכוסה  נקט  במכוסה  )כי  ונעלם.  טמיר  ב'  חלוקה 

בו' החיבור  ונעלם  נקט  ובנעלם  בו' החיבור למופלא, 

החיבור  בו'  וטמיר  נקט  לא  בטמיר  משא"כ  לטמיר. 

למכוסה, משמע שטמיר ונעלם הוא חלוקה בפ"ע(,

י"ל כי התרי"ג מצות שבתורה שבכתב תלויים בשם 

הוי', מצות לא תעשה בי"ה, ומצות עשה בו"ה כידוע2, 

ושם הוי' הוא נכתב ולא נקרא כמא'3 לא כשאני נכתב 

דוקא  שבכתב  שבתורה  וזהו  כתיב.  לעלם  נקרא,  אני 

הוא נעלם. ע"ד כמו ששם הוי' נכתב דוקא ולא נקרא. 

וזהו הד' לשונות לנגד הד' אותיות דשם הוי'. והם ב' 

חלוקות, מופלא ומכוסה לנגד י"ה, טמיר ונעלם לנגד 

ו"ה.

הוי'  דשם  אותיות  הד'  הוא  העליון  רצון  והיינו 

דלעילא. והוא מלובש בתורה שבכתב שהוא שם הוי' 

דלתתא, ולכן הוא עדיין מופלא ומכוסה טמיר ונעלם, 

כי שם הוי' גם דלתתא הוא טמיר ונעלם ומתגלה בתורה 

ונקרא.  בגילוי  שהוא  אדנ"י,  שם  בחי'  שהיא  שבע"פ 

וכמובן.
לקוטי לוי יצחק, הערות לתניא עמוד נב

2( זח"ג קי, ב )ברע"מ(. רעג, ב )ברע"מ(. תקוני זהר בהקדמה )ד, ב( 

דמ"ש "זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר" שמ"י עם י"ה בגי' שס"ה 

ל"ת, זכר"י עם ו"ה בגי' רמ"ח מ"ע. 

אדמו"ר  מאמרי  ב.  ג,  פקודי  פ'  תורה  לקוטי  ראה:   – בזה  הביאור 

ספר  עב-ג.  עמוד  שמות  התורה  אור  ואילך.  ק  ע'  נ"ך  האמצעי 

המאמרים ה'תרס"ו )הוצאת תשע"א( ע' שלה ואילך. ועוד.

3( פסחים נ' ע"א. "א"ר נחמן בר יצחק לא כעולם הזה העולם הבא 

העולם הזה נכתב ביו"ד ה"י ונקרא באל"ף דל"ת, אבל לעולם הבא 

למדרשה  רבא  סבר  ה"י,  ביו"ד  ונכתב  ה"י  ביו"ד  נקרא  אחד  כולו 

בפירקא, א"ל ההוא סבא לעלם כתיב, ר' אבינא רמי כתיב זה שמי 

נקרא  אני  נכתב  כשאני  לא  הקב"ה  אמר  דור,  לדור  זכרי  וזה  לעלם 

נכתב אני ביו"ד ה"א ונקרא אני באל"ף דל"ת."

ופרש"י: לעלם כתיב. זה שמי לעלם חסר וי"ו לשון העלמה: כתיב 

זה שמי לעלם. בהעלמה וכתיב זה זכרי דמשמע קרייה ולא העלמה. 

אלא  יקרא  היאך  זכרי  דזה  פשיטא  שמי  זה  דכתב  כיון  אחר  לשון 

בשמו: לא כשאני נכתב. שני שמות לימדו שם הכתיבה ושם הקרייה.

ילקוט לוי יצחק על התורה

כאשר יהודי אחד מניח תפילין לזכותו של חבירו, מועילה הזכות להגן עליו וכו'.
משיחת פרשת במדבר ה'תשכ"ז

כל אחד נצטווה על השמחה וחוזק הביטחון.
ממכתב כ"א אייר, תשי"ח

חזקה להתוועדות חסידית שפועלת.
ממכתב כ"ט אייר, תשי"ד



מי
סיני  במדבר  משה  אל  ה'  וידבר   – ב  א, 
באהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית 

לצאתם מארץ מצרים לאמר

א. איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל 
שכתבו  מה  פי  על  בס"ד  יובן  יחנו  מועד  לאהל  סביב  מנגד 
העגל  לעון  תיקון  הוא  המועדים  דשמירת  ז"ל  המפרשים 
שהי' בשש שעות דהם ט"ו יום1 שעולים ש"ס שעות ונתבטל 

איסור שש שעות דעגל בש"ס שעות של מועדים.
רגלים  דשלש  ידוע  גם  אות  נקרא  שהמועד  ידוע  והנה 
יעקב,  ושבועות  יצחק,  בחינת  פסח  אבות  שלשה  כנגד  הם 
שנקראו  רגלים  שלש  הם  באותות  וז"ש  אברהם.  וסוכות 
ישראל  בני  יחנו  אבותם,  לבית  מתייחסים  שהם  אותות 
מנגד  והי'  בקדושתם ושמירתם, ואז אף על פי שהם חטאו 
ביב  ]אותיות[  סביב.  תיקון  יהי'  בעתה  הנה  העגל  במעשה 
ס', ר"ל חלל ס', כי ביב ר"ל חלל כמ"ש רז"ל עומדת על פי 
הביב שהוא ר"ל על פי החלל ודומה לזה )איוב יא, יב( איש 
נבוב ילבב. נבוב ר"ל חלול דיתבטל איסור העגל בששים כדין 
איסור שנפל לתוך ששים שהוא בטל, ועל ידי זה לאהל מועד 

מקום השראת שכינה יחנו.
או יובן בס"ד ]מנגד[ אותיות מן ג"ד רמז לשם שדי שהוא 
ג' אותיות ושם אדני שהוא ד' אותיות שנפגמו בחטא אדם 
יד( הנחש  ג,  ז"ל בפסוק )בראשית  וחוה כמ"ש המקובלים2 
נפגמו  הראשון  אדם  דבחטא  ז"ל  הראב"ד  ]בשם  השיאני 
ונשאר משם שד"י ש"י,  ב' דלתי"ן משם אדנ"י ושם שד"י, 
השיאני, הנה  ומשם אדנ"י אנ"י[ שנשאר ש"י ואנ"י אותיות 
פני  אל  ישראל  יתקרבו  אז  אלו  שמות  שני  בתיקון  בעתה 

הקודש וסביב לאהל מועד יחנו.
בן איש חי – דרשות

ב. במד"ר3 )במדב"ר פ"ב, יד( והי' מספר בני ישראל כחול 
הים, אתה מוצא אברהם שנתברך בככבים שנאמר )בראשית 
טו, ה( הבט נא השמימה וספור הכוכבים, יצחק נתברך בחול 
הים כו' )בראשית טז, י( ארבה את זרעך וגו' כחול אשר על 
שפת הים, יעקב נתברך בעפר וכו' הי' נצרך לומר בני יצחק 
וכו'  והי' מספר בני ישראל אלא בשעה  ואינו אומר כן אלא 
מסר יצחק ליעקב וכו', עוד איתא במד"ר שם מה דרכו של 
זכוכית  כלי  הימנו  ועושין  בולים  ומוציאו  לאור  מכניסו  חול 
וכו' ויש להבין מה ענין חשיבות ישראל לזכוכית, ועיין מגילה 

דף ו' חול זו זכוכית לבנה.

1( ימי השלש רגלים, סוכות ז' ימים, פסח ז' ימים, שבועות יום א'.

2( כמ"ש המקובלים ז"ל בפסוק הנחש השיאנ"י: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת נשא סימן נא. פרשת ויצא סימן רצא. פרשת תצוה סימן צב.

3( במד"ר והי' מספר בני ישראל: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת במדבר 

סימן נב, ובהנסמן שם.

מהרי"ט  בשם  תק"ס  סי'  או"ח  במש"ז  עפמ"ש  ונראה 
זכוכית  שכלי  להראות  בנישואין  זכוכית  כלי  ששוברין  דמה 
שנשבר עדיין יש לו תקנה4 להתיכו מחדש, וכן בנישואי כנסת 
וגלו עתידין לחזור  ישראל להקב"ה הגם שישראל חוטאים 
כשיחזרו בתשובה, וזהו שנמשלו ישראל לחול שעושין ממנו 
זכוכית )ועיין שבת ט"ו ע"ב ושם ט"ז ע"א ותבין( לפי שיש 

להם תקנה גם כשנשברו.
ופלגא עלך  יצחק באמרו פלגא עלי  זה הורה להם  ודבר 
כדאיתא בשבת פ"ט דגם כשנשברו מחצה למחצה יש להם 
ולהבין הענין דנודע שיש חטא מצד חלק  ויש לרמז  תקנה, 
האדם  את  ית"ש  בבריאתו  נגרם  זה  ודבר  המתאוה  החומר 
נ"ב שהקב"ה מתחרט  חז"ל בסוכה  ולכן אמרו  זה  אופן  על 
על שברא יצר הרע, ואמנם אם האדם חוטא בשכלו זה אינו 
בטבע היצירה אדרבא ראוי לשכל לנטות אחר שרשו העליון, 
וזה שכתוב פלגא עלי כי החלק השכלי תיקן יצחק בעקדה 
שמסר נפשו באמונתו לדברי אברהם אביו שאמר בשם ד' 
וכמ"ש בשו"ת החתם סופר חלק אורח חיים סימן ר"ח, דזהו 
שאומרים ועקדת יצחק לזרעו היום וגו' לפי שאצל אברהם 
ששמע מפי הקב"ה אין הנסיון גדול כל כך כמו ביצחק שלא 
שמע רק מפי אביו הנביא והאמין לקולו ופלגא עלך זהו חלק 

החומרי שנגרם מצד טבע הבריאה.
וזה שכתוב והי' מספר בני ישראל כחול הים שאם יחזרו 
בתשובה יש להם תקנה, וזה שכתוב )הושע ב, א( והי' במקום 
וגו' יאמר להם בני אל חי, וזה שכתוב ושמו להם ראש אחד 
וכמו  אברהם  של  יחידו  בנו  שהי'  לבד  יצחק  של  זכותו  זהו 
אמרו  ויעקב  אברהם  כי  יחידך  את  בנך  את  נא  קח  שכתוב 

ימחו על קדושת שמך ורק יצחק הגין בעדם.
ובזה יש לומר מה שכתוב בתענית כ"ד ב' בעובדא דר"י 
פפא  דנהר  אגודא  ר"מ  וחזת  מיטרא  ונחית  מסאנו  דשלף 
קמח,  ונעשה  בחול  ארבי  מלי  דקא  מלחי  בדמות  מה"ש 
מתהוה  שממנו  הים  לחול  ישראל  שנמשלו  בזה  דהכוונה 
הזכוכית שגם בנשבר יש לו תקנה על ידי זה נעשה להם קמח 
בנס שאם אין תורה אין קמח משא"כ אם יש תורה יש קמח.
תכלת מרדכי

ג, מה – קח את הלוים תחת כל בכור בבני 
והיו  בהמתם  תחת  הלוים  בהמת  ואת  ישראל 

לי הלוים אני ה'

"א"ל"י"ה"ו,  ראשי-תיבות  "ה'  "אני  "הלוים  "לי  "והיו  ג. 
סוף  )משנה  כאז"ל.  המשפחות  ייחוס  לעתיד  יברר  הוא  כי 

עדיות(.
שבט מיהודה

על  וגאולה  משיח  ילקוט  זה  בענין  עיין  תקנה:  לו  יש  עדיין  שנשבר  זכוכית  שכלי   )4

התורה פרשת נשא סימן לא.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת במדבר

על-ידי עשיית הצדקה נעשים מוחו וליבו זכים אלף פעמים ככה.
ממכתב ח' סיוון, תשי"ד
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ׁשעה  ּכל אֹותם מֹונה לפניו, מּמצרים חּבתן ּכׁשּיצאּו : ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָ
לידע  מנאן - ּבעגל ּוכׁשּנפלּו הּנֹותרים,מנאן, מנין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּבניסן  ּבאחד מנאן. - עליהם ׁשכינתֹו להׁשרֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָּוכׁשּבא
ּובאחד  הּמׁשּכן, מנאן הּוקם - .ּבאּיר ְְְְִִֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr g jxk y"ewl t"r)

l`xUi lW mzAg iENB¦¦¨¨¤¦§¨¥

לחדׁש. ּבאחד . . סיני ְְְִִֶֶַַַָֹּבמדּבר
ׁשעה ּכל אֹותם מֹונה לפניו חּבתן ובפרש"י)מּתֹו א. (א, ְִִֶָָָָָָָָ

ּדברים  ׁשּסֹופרים הּדבר טעם הרי הּדבר, ּתמּוּה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָלכאֹורה
מנינם  לדעת האדם רֹוצה יקרם ׁשּמּפני הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהחביבים
יֹודע  ּבוּדאי ּתעלּומֹות" ּכל נגלּו ׁש"לפניו הּקּב"ה א ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻהּמדּיק,
הּוא  מּדּוע ואם־ּכן יׂשראל, ּבני ׁשל הּמדּיק מסּפרם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאת

ׁשעה? ּכל אֹותם ֶָָָָמֹונה
הּמקֹום  לפני יׂשראל ׁשל חביבּותם ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָויׁש
ּבעבֹודת  מּמעלתם נֹובעת אינּה אֹותם, מֹונה ּכן ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּמּפני
אחד  ואין ׁשֹונֹות, ּומדרגֹות ּבחינֹות ּבּה יׁש ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָהשי"ת,

ּבדרּגתֹו. לחברֹו ְְֲֵֶַַָּדֹומה
לרעהּו, איׁש ּבין חּלּוק היה לא יׂשראל ּבני מנין ׁשּבעת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּומּזה

- ׁשּבּפחּותים" ה"ּפחּות עד ׁשּבּגדֹולים" מה"ּגדֹול - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻוכּלם
נמנּו ׁשּלׁשמּה הּמקֹום לפני ׁשחביבּותם נמצא ּבׁשוה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָנמנּו
והיא  חּלּוקים. ּבזה ואין יׂשראל, ּכל ׁשוים ׁשּבּה הּנקּדה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהיא
אחד  ּכל ׁשּבלב איד") ּפינטעלע ("ּדער הּיהדּות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָנקּודת

ּבׁשוה. אחד ּבכל ׁשּנמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָמּיׂשראל,
מעל  וגבֹוּה מאד, עד נעלית ּדרּגתּה ׁשּבּלב, זֹו נקּודה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹא
ּגּלּוי, לידי ּבאה יׂשראל ׁשל זֹו "חּבתם" אין ולכן היא, ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּגבֹוּה

הרגיל). (ע"ד נּכרת ְִִֵֶֶָָָואינּה
"להֹודיע  הּוא זה ׁשּמנין ׁשעה, ּכל הּקּב"ה אֹותם מֹונה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָולכן

שמות)חּבתן" ר"פ נקּודת (רש"י ׁשהיא יׂשראל, ׁשל זֹו ּדחּבתן , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
לּכל. ותּודע ּגּלּוי, לידי ּתבֹוא ְֲִִִֵַַַַָָֹהּיהדּות,

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr g zegiy ihewl)

מנאם ּבאּיר ּובאחד הּמׁשּכן הּוקם ּבניסן (רש"י ּבאחד ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ
א) א,

לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. הקמת ּביֹום מנאם לא לּמה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹוקׁשה,
ּפקּודי  ּבפרׁשת הּכתּוב מדּגיׁש הּמׁשּכן להקמת ּבנֹוגע ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָּדהּנה

„ÈÈÒא  ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

øçàxtQA zFpAxTd zxFY x`AW ©©¤¥¥©©¨§¨©¥¤
xCql dYr ligzd ,iWilXd©§¦¦¦§¦©¨§©¥
oiprA EEhvPW zFvOd dGd xtQA©¥¤©¤©¦§¤¦§©§¦§©
z`nh lr xidfd xakE .crFn ldŸ̀¤¥§¨¦§¦©ª§©

zFxFcl eiWcwe WCwn(b a d `xwie). ¦§¨§¨¨¨§
FzFidA oMWOd z` liAbi dYr©¨©§¦¤©¦§¨¦§
zFidA ipiq xd liAbd xW`M xAcOA©¦§¨©£¤¦§¦©¦©¦§

mW cFaMd(ai hi zeny)xGde dEve , ©¨¨§¦¨§©¨
znEi axTd(f gi ,`p ` oldl)xW`M . ©¨¥¨©£¤

mW xn`(bi hi zeny),lwQi lFwq iM . ¨©¨¦¨¦¨¥
z` rNaM zF`xl E`ai `le dEve§¦¨§Ÿ¨Ÿ¦§§©©¤

Ezne WcTd(k c oldl)xidfd xW`M ©Ÿ¤¨¥©£¤¦§¦
mW(`k hi zeny)'d l` Eqxdi oR ¨¤¤¤§¤

z` mYxnWE dEve ,'ebe zF`xl¦§§¦¨§©§¤¥
gAfOd zxnWn z`e WcTd zxnWn¦§¤¤©Ÿ¤§¥¦§¤¤©¦§¥©

(d gi oldl)mW xn` xW`Mhi zeny) ©£¤¨©¨
(ak'd l` miWBPd mipdMd mbe§©©Ÿ£¦©¦¨¦¤

'ebe mrde mipdMde ,'ebe EWCwzimy) ¦§©¨§©Ÿ£¦§¨¨
(ck weqt:

äpäåoMWOd zxnWn didY Ki` dEv §¦¥¦¨¥¦§¤¦§¤¤©¦§¨
cnrIe ,aiaq Epgi Ki`e ,eilke§¥¨§¥©£¨¦©©£Ÿ
'd l` miWBPd mipdMde ,wFgxn mrd̈¨¥¨§©Ÿ£¦©¦¨¦¤
FzF` z`UaE FzFpgA Fa Ebdpzi Ki ¥̀¦§©£©£¦§¥
dlrn lMde ,FYxnWnA EUrI dnE©©£§¦§©§§©Ÿ©£¨

l"f Exn`W FnM ,Fl cFake WCwOlixtq) ©¦§¨§¨§¤¨§©
(c gi gxw `hefKln lW oixhlR dnFC Fpi ¥̀¤©§§¦¤¤¤

Fl oi`W oixhltl oixnFW Fl WIW¤¥§¦§©§§¦¤¥
.oixnFW§¦
øôqäåEEhvPW drW zevnA FNM dGd §©¥¤©¤ª§¦§©¨¨¤¦§©

miQPaE ,xAcOA mcnrA mdÄ¤§¨§¨©¦§¨©¦¦
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אֹותֹו ׁשּנטל העטרֹות אחת וזֹוהי לחדׁש", "ּבאחד ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהיתה
לחדׁש, ּבאחד יהיה לּמׁשּכן הּׁשּי הּמנין ׁשּגם ה', ורצה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיֹום.
ענין  ׁשּי היה לא הּמׁשּכן הקמת ׁשּביֹום ּומּכיון זּכאי. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּביֹום

ׁשּדֹומה  ּבאּיר, ּבאחד מנאם הּמׁשּכן), עּלּוי ּגדל (מּצד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר
הּמׁשּכן. הקמת ליֹום ְְְֲִַַָָָקצת

(á)íúçtLîì ìàøNé-éða úãò-ìk Làø-úà eàN§À¤ŸÆ¨£©´§¥«¦§¨¥½§¦§§Ÿ−̈
:íúìbìâì øëæ-ìk úBîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥½¨¨−̈§ª§§Ÿ¨«

i"yx£Ì˙ÁtLÓÏ∑ ּכל מנין וׁשבט ּדע È·Ï˙.ׁשבט ¿ƒ¿¿…»ְִֵֵֶֶַַָָ¿≈
Ì˙·‡∑,אחר מּׁשבט ואּמֹו אחד מּׁשבט ׁשאביו מי ¬…»ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

אביו יקּום  ׁשבט ׁשקלים ∑Ì˙ÏbÏ‚Ï.על עלֿידי ִֵֶַָָ¿À¿¿…»ְְִֵַָ
לּגלּגלת  .ּבקע ְֶֶַַֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 25 'nr gi jxk y"ewl t"r)

oipOd ici lr l`xUi ipA zEaiWg£¦§¥¦§¨¥©§¥©¦§¨

ּבני־יׂשראל  ּכל־עדת את־ראׁש ב)ׂשאּו (א, ְְְֲִֵֵֶַָָֹֽ
ידּוע  מנינם ׁשּוּדאי אף יׂשראל ּבני את למנֹות הּצר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּגּבי

ּבשל"ה ּכתב הּמקֹום, לפני ואילך)הּוא סע"א ידי (שמז, ׁשעל ְְִֵֵֶַַַַָָ
לא  ׁשּבמנין ו"ּדבר ׁשּבמנין", "ּדבר יׂשראל נעׂשּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהּספירה

ב)ּבטל" ג, .(ביצה ֵָ
ּדברים  יׁשנם והרי ּדוקא, למנין הצרכּו מּדּוע ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻולכאֹורה

ׁשּמחמת ּכ'ּברּיה'נֹוספים ּבטלים, אינם ק,חׁשיבּותם (חולין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
'ּבעלי־חיים'א) א), עג, ועֹוד.(זבחים ְֲִֵַַ

חׁשיבּותם  הרי ּבטלים, ׁשאינם ּדברים ּבׁשאר ּבזה: ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוהּבאּור
מה־ׁשאין־ּכן  ּבטלים. אינם ּולכ ּבגלּוי, עצמם ּבהם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנּכרת

ּבֹו נּכרת אין ׁשּכׁשּלעצמֹו ּדבר ׁשּגם הּוא ה'מנין' ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָענין
חׁשיבּות  מקּבל אֹותֹו, ּומֹונים ּכׁשהֹולכים הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַחׁשיבּותֹו,

ּבטל. ְֵֵָואינֹו
מגּלה  הּקּב"ה, על־ידי מנינם יׂשראל: ּבבני הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועל־דר־זה
לא  ּכׁשּבחיצֹונּיּותם ּגם אׁשר יׂשראל, ּבעם נעלית ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדרּגה
רחמנא־ לּגֹויים הם ׁשוים ולכאֹורה ּבגלּוי מעלתם ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָנראית
וספר  מנה ׁשהּקּב"ה ׁשּכיון יתּבּטלּו. לא אז ּגם הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹלצלן,

לפניו. הם ׁשחביבים נּכר ְֲִִִֵֶָָָָאֹותם,

(â)ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®
:ïøäàå äzà íúàáöì íúà eã÷ôz¦§§¬Ÿ¨²§¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ

i"yx£‡·ˆ ‡ˆÈŒÏk∑ ּפחֹות ּבּצבא יֹוצא ׁשאין עׂשרים מּגיד, .מּבן »…≈»»ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

Ï‡¯NÈב  È·„ ‡zLk Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ïk Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»»

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡¯eÎc¿»¿À¿¿«¿

ÏÈÁ‡ג  ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈≈»
z‡ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔB‰˙È ÔeÓz Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¿≈≈«¿

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(b).ìàøNéa àáö àöBé ìkciBn ¨¥¨¨§¦§¨¥©¦
oAn zFgR `aSl `vFi oi`W¤¥¥©¨¨¨¦¤

.dpW mixUrzcr lM W`x z` E`U ¤§¦¨¨§¤Ÿ¨£©
,l`xUi ipA(a weqt)mixnF`W FnM §¥¦§¨¥§¤§¦

oFWl ,oicC DiWix mix` xpihqFwl§§¥¨¨¦¥¥§¥§
,dfA mrHd didIW xWt`e .i"Wx©¦§¤§¨¤¦§¤©©©¨¤
zFgtA dnglnl wfg Fpi`W xEarA©£¤¥¨¨§¦§¨¨§¨

Exn`W FnkE ,mixUrn(`k d zea`)oA ¥¤§¦§¤¨§¤
:sCxl mixUr¤§¦¦§Ÿ

ìáàWExR didIW okYi`vFi lM" £¨¦¨¥¤¦§¤¥¨¥
,"`avldTdl mi`vFId lM ¨¨¨©§¦§¦¨¥

KFzA EldTi `l mixrPd iM ,dcrÄ¥¨¦©§¨¦Ÿ¦¨£§
,"`av" `xTY mr ztq` lM iM .mrd̈¨¦¨£¥©¨¦¨¥¨¨
crFn ld` zcFarA `av `avl oke§¥¦§Ÿ¨¨©£©Ÿ¤¥

(ck g oldl)dcFard `aSn aEWi ,weqt my) ¨¦§¨¨£¨
(dkE`av xW` zF`aFSd zF`xnA .§©§©§£¤¨§

(g gl zeny)minXd `av oke ,(hi ak `"n), §¥§¨©¨©¦
iziEv m`av lke(ai dn diryi)KklE . §¨§¨¨¦¥¦§¨

`aSn ,dnglOd iWp`A Wxti§¨¥§©§¥©¦§¨¨¦§¨
dnglOd(ci `l oldl)`aSA mUgizde . ©¦§¨¨§¦§©§¨©¨¨
dnglOA(n f `"idc)o`M xn`e .`vFi lM" ©¦§¨¨§¨©¨¨¥

,"`avFxir xrW i`vFi lM KxcM ¨¨§¤¤¨§¥©©¦
(ck cl ziy`xa)xn`e .,mzF`avlmdW §¨©§¦§¨¤¥

`av haWe haW lk iM ,zFAx zF`av§¨©¦¨¥¤§¥¤¨¨
:lFcb̈

läåïBLmixnF`W FnM ,i"Wx azMW §©¨¤¨©©¦§¤§¦
,oltC DiWix mix` xpihqFwl§§¥¨¨¦¥¥¦§©
,i`pbl FzF` EWxC dnl il xxAzp `lŸ¦§¨¥¦¨¨¨§¦§©
iel dHnaE ,xAcOA EzOW ipRn m ¦̀¦§¥¤¥©¦§¨§©¥¥¦

xn`(eh b oldl)Eid `NW itl "cwR" ¨©§Ÿ§¦¤Ÿ¨
i`A lW ipW oipnA `lde ,dxfB llkA¦§©§¥¨©£Ÿ§¦§©¥¦¤¨¥

oM xn`p ux`d(a ek oldl)W`x z` E`U ¨¨¤¤¡©¥§¤Ÿ
:l`xUi ipA zcr lM̈£©§¥¦§¨¥

ìáàWxFC dAx `xwIe lW dcBdA £¨§©¨¨¤©¦§¨©¨¥
oi` ,gaWlE`UoFWl `N` §¤©¥§¤¨¨

aizkc FnM ,dNcB(bi n ziy`xa)`Vi §ª¨§¦§¦¦¨

xn` ,LPM lr LaiWde LW`x z` drxt©§Ÿ¤Ÿ¤©£¦§©©¤¨©
x iElY mkl iYzp ,l`xUil d"awdW` ©§¦§¨¥¨©¦¨¤§Ÿ

iElY il WIW mWM ,il mkz` iziOce§¦¦¦¤§¤¦§¥¤¥¦§
xn`PW ,mlFr i`A lM lr W`xi"dc) Ÿ©¨¨¥¨¤¤¡©

(`i hk `lkl `VpzOde dklnOd 'd Ll§©©§¨¨§©¦§©¥§Ÿ
,W`x iElY iziUr mkl s` ,W`xl§Ÿ©¨¤¨¦¦§Ÿ

xn`PWipA zcr lM W`x z` E`U ¤¤¡©§¤Ÿ¨£©§¥
l`xUixn`PX dn mIwl ,(ci gnw mildz) ¦§¨¥§©¥©¤¤¡©

xnF` `Ed oke ,FOrl oxw mxIemixac) ©¨¤¤¤§©§¥¥
(` gkiiFB lM lr oFilr Lidl` 'd LpzpE§¨§¡Ÿ¤¤§©¨¥

:ux`d̈¨¤
áeLådAx ipiq xAcnA iz`vn(h `) §¨¨¦§¦§©¦©©¨

xn` qgpR iAx xn` :Exn`W¤¨§¨©©¦¦§¨¨©
xtQd W`xA aizkC i`n ici` iAx©¦¦¦©¦§¦§Ÿ©¥¤

W`x z` E`U"W`x z` EnnFx" , §¤Ÿ§¤Ÿ
`N` xn`p `l "W`x z` ElcB"E`U ©§¤ŸŸ¤¡©¤¨§

W`x z`aq xpihqFwl xnF`W mc`M , ¤Ÿ§¨¨¤¥§§¥¨©
,dWnl fnx ozp o`M .oltC DiWix¥¥¦§©©¨©¤¤§¤



xacnaמד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"k oey`x meil inei xeriy

(ã)Làø Léà ähnì Léà Léà eéäé íëzàå§¦§¤´¦«§½¦¬¦−©©¤®¦²¬Ÿ
:àeä åéúáà-úéáì§¥«£Ÿ−̈«

i"yx£eÈ‰È ÌÎz‡Â∑ עּמכם יהיּו אֹותם, וׁשבט ּכׁשּתפקדּו ׁשבט ּכל .נׂשיא ¿ƒ¿∆ƒ¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

(ä)íëzà eãîòé øLà íéLðàä úBîL älàå§¥̧¤Æ§´¨«£¨¦½£¤¬©«©§−¦§¤®
öéìà ïáeàøì:øeàéãL-ïa øe ¦§¥¾¡¦−¤§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr gi jxk y"ewl t"r)

l`xUi lM i`iUpM zFHOd i`iUp§¦¥©©¦§¦¥¨¦§¨¥

אּתכם  יעמדּו אׁשר האנׁשים ׁשמֹות ה)ואּלה (א, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֽֽ
אּיר, חֹודׁש ּבראש למׁשה נאמרה יׂשראל ּבני מנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּפרׁשת

הּׁשנית" ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש א)"ּבאחד א, ּכן (ּפרׁשתנּו ואם , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכׁשהביאּו זה, שלפני ניסן ּבחדׁש ּכבר הרי לעּין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיׁש

למׁשה ידּועים ּכבר היּו הּמׁשּכן נדבת את (ראה הּנׂשיאים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ
ואילך) א ז, ׁשמֹות נשא ּכאן לֹו נאמרּו צר לאיזה ואם־ּכן ,ְְְְִֵֵֶֶֶֶָֹ

ְִִַהּנׂשיאים?

הּפסּוק על ּדהּנה זה, לבאר ד)ויׁש איׁש(א, יהיּו "ואּתכם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
עּמכם  יהיּו אֹותם "ּכׁשּתפקדּו רׁש"י ּפירׁש למטה", ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָאיׁש
צריכים  היּו הּנׂשיאים י"ב ׁשּכל וׁשבט", ׁשבט ּכל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנׂשיא
ׁשּלהם. הּׁשבט ּבמנין רק ולא יׂשראל, ּכל ּבמנין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלהׁשּתּתף
נתמּנּו יׂשראל ּבני מנין ׁשּבעת לֹומר, יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָועל־ּפי־זה
אז  עד ּכי זה. לפני להם היה ׁשּלא חדׁש ּבמּנּוי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּנׂשיאים
ּבני  מנין ּובעת ׁשּלהם, הּׁשבט את רק הּנׂשיאים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהנהיגּו

b·¯ד  ‡Ë·LÏ ‡¯·‚ ‡¯·b ÔB‰È ÔBÎnÚÂ¿ƒ¿¿«¿»«¿»¿ƒ¿»¿«
:‡e‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï LÈ≈̄¿≈¬»»ƒ

ÔBÎnÚה  ÔeÓe˜È Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿ƒ¿
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯Ïƒ¿≈¡ƒ«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

"W`x z` E`U"dNcbl Elri EMfi m`W §¤Ÿ¤¦¦§©£¦§ª¨
LW`x z` drxt `Vi aizkc dnM§¨¦§¦¦¨©§Ÿ¤Ÿ¤
EzEni EMfi `l m`e ,LpM lr LaiWde©£¦§©©¤§¦Ÿ¦§¨

aizkc dnM ,mNM(hi n ziy`xa)`Vi ª¨§¨¦§¦¦¨
LzF` dlze Lilrn LW`x z` drxt©§Ÿ¤Ÿ§¥¨¤§¨¨§
WxRzi dpEMd itM oFWNd dPde .ur lr©¥§¦¥©¨§¦©©¨¨¦§¨¥
oFWl `EdW oeike ,miaFHl daFhA§¨©¦§¥¨¤§
xn` oFW`xd oipOA oM xn`pe dNcB§ª¨§¤¡©¥©¦§¨¨¦¨©

:ipXd oipOA oM¥©¦§¨©¥¦
.íúBà eã÷ôzoFxMf "dciwR" oipr ¦§§¨¦§©§¦¨¦¨

'de oFWlM ,xaC lr dgBWde§©§¨¨©¨¨¦§©
xn` xW`M dxU z` cwR`k ziy`xa) ¨©¤¨¨©£¤¨¨

(`hlOi `l ,mFwn lkA FpFxzR `Ede ,§¦§§¨¨Ÿ¦¨¥
ipRn ,"oFcTR" mbe ,iYrC lr ,Wi` odn¥¤¦©©§¦§©¦¨¦§¥
dEv xW`ke .eilr FzgbXde FzxinXW¤§¦¨§©§¨¨¨¨§©£¤¦¨

:xn`i l`xUi z` zFpnlEcwtY" ¦§¤¦§¨¥Ÿ©¦§§
"mzF`EpYIW wx mxRqi `NW fnxl , ¨¦§Ÿ¤Ÿ¦§§¥©¤¦§

mdaE ,lwXd zivgn mWtp xtFM¤©§¨©£¦©¤¤¨¤
:mrd xRqn rcie giBWi©§¦©§¥©¦§©¨¨

øîàåmrd cwtn xRqn cecAck a"y) §¨©§¨¦¦§©¦§©¨¨
(hzciwtA mxRqn rci iM ,¦¨©¦§¨¨¦§¦©

xdGi `NW ilv` `Ed wFgx iM .xtFMd©¤¦¨¤§¦¤Ÿ¦¨¥
aEzMd xn`W dOA ceC(ai l zeny)`le ¨¦©¤¤¨©©¨§Ÿ

ilE` m`e .mzF` cwtA sbp mda didi¦§¤¨¤¤¤¦§Ÿ¨§¦©
drh,milwW a`Fi dUr `l dOl ,ceC ¨¨¨¦¨¨Ÿ¨¨¨§¨¦

`Ede ,Flv` arzp KlOd xaC dide§¨¨§©©¤¤¦§¨¤§§
didi dOl ipc` z`f WTai dOl Fl xn`̈©¨¨§©¥Ÿ£Ÿ¦¨¨¦§¤

l`xUil dnW`l(b `k `"idc)`l dOle , §©§¨§¦§¨¥§¨¨Ÿ
itM la` .`hgi `NW milwWA mpni¦§¥¦§¨¦¤Ÿ¤¡¨£¨§¦
m`pOW xEarA eilr svTd did iYrc©§¦¨¨©¤¤¨¨©£¤¨§¨
dnglnl `vFi did `l iM ,Kxvl `NW¤Ÿ§Ÿ¤¦Ÿ¨¨¥§¦§¨¨
wx ,`idd zrA xaC mda dUFr `le§Ÿ¤¨¤¨¨¨¥©¦©
`Ede .ax mr lr KlOW FAl gOUl§©¥©¦¤¨©©©¨§

a`Fi xn`n(b ck a"y)Lidl` 'd sqFie ©£©¨§¥¡Ÿ¤
'ebe minrt d`n mdke mdM mrd l ¤̀¨¨¨¥§¨¥¥¨§¨¦
.dGd xaCA utg dOl KlOd ipc`e©Ÿ¦©¤¤¨¨¨¥©¨¨©¤

izi`xedAx ipiq xAcnA(fi a)iAx , §¨¦¦§¦§©¦©©¨©¦
,xn` `xnf oA iqFi iAx mWA xfril ¡̀¦¤¤§¥©¦¦¤¦§¨¨©
,Exqg `l Kxvl l`xUi EpnPW onf lM̈§©¤¦§¦§¨¥§Ÿ¤Ÿ¨§
Kxvl Epnp onf dfi` ,Exqg Kxvl `NW¤Ÿ§Ÿ¤¨§¥¤§©¦§§Ÿ¤
,ux`d wENgaE milbcaE dWn iniA¦¥¤¦§¨¦§¦¨¨¤

:cec iniA Kxvl `NW¤Ÿ§Ÿ¤¦¥¨¦
ïëzéådEv ceC iM xn`pe WxtPW cFr §¦¨¥¤§¨¥§Ÿ©¦¨¦¦¨

FpFvx ,l`xUi Wi` lM zFpnl¦§¨¦¦§¨¥§
dlrne dpW dxUr WlW oAn xnFl©¦¤§¤§¥¨¨¨©§¨
oAn" FpipnA xMfp `l iM ,Wi` `EdW¤¦¦Ÿ¦§©§¦§¨¦¤
Ekl xn` la` ,"dlrne dpW mixUr¤§¦¨¨¨©§¨£¨¨©§
z` drc`e 'ebe l`xUi z` Extq¦§¤¦§¨¥§¥§¨¤

mxRqn(a `k ` i"dc)iM ,FWpr did dfe , ¦§¨¨§¤¨¨¨§¦
oAn wx zFpnl dWxd `l aEzMd©¨Ÿ¦§¨¦§©¦¤
ipRnE .milwWA dlrne dpW mixUr¤§¦¨¨¨©§¨¦§¨¦¦§¥
iM ,Fa drh aEzMA Wxtn Eppi` dGW¤¤¥¤§Ÿ¨©¨¨¨¦
"sbp mda didi `le" :xn`W dOA aWg̈©©¤¤¨©§Ÿ¦§¤¨¤¤¤
la` ,mdl xtFM mdW milwWA `EdW¤¦§¨¦¤¥¤¨¤£¨

:xaCl WWge FAl ozp a`Fi¨¨©¦§¨©©¨¨
áeúkäåxn`W dOA ,dfA iAl xxFrn §©¨§¥¦¦¨¤©¤¤¨©

.(ck bk fk my)cec `Up `le§Ÿ¨¨¨¦
iM dHnlE dpW mixUr oAnl mxRqn¦§¨¨§¦¤¤§¦¨¨§¨¨¦
iakFkM l`xUi z` zFAxdl 'd xn`̈©§©§¤¦§¨¥§§¥
zFpnl lgd diExv oA a`Fi .minXd©¨¨¦¨¤§¨¥¥¦§

a idie dNk `le.l`xUi lr svw z`f §Ÿ¦¨©§¦¨Ÿ¤¤©¦§¨¥
oAn dHnl did a`Fi oipOW d`xp did̈¨¦§¤¤¦§©¨¨¨§©¨¦¤
utg 'd oi`W ,svTd did `Ede ,mixUr¤§¦§¨¨©¤¤¤¥¨¥
`EdW ,oipn xcbA l`xUi lM EdiW¤§¨¦§¨¥§¤¤¦§¨¤
xn` xW`M minXd iakFkM mAxi©§¥§§¥©¨©¦©£¤¨©

(d eh ziy`xa).mzF` xRql lkEY m ¦̀©¦§Ÿ¨
aEzMde`Edd oipOA xn`W`k ` i"dc) §©¨¤¨©©¦§¨©

(dd`nE mitl` sl` l`xUi lk idie .©§¦¨¦§¨¥¤¤£¨¦¥¨
EidW Fpipr oi` ,axg slW Wi` sl ¤̀¤¦Ÿ¥¤¤¥¦§¨¤¨
FpFxzR la` ,l`xUiA `av i`vFi mNkª¨§¥¨¨§¦§¨¥£¨¦§
ciBd ,dnglnl miwfge mi`ixA EidW¤¨§¦¦©£¨¦§¦§¨¨¦¦
mipwGde miWlgde milFgd dpn `l iM¦Ÿ¨¨©¦§©£¨¦§©§¥¦
.Flv` arzp KlOd xaC didW ipRn¦§¥¤¨¨§©©¤¤¦§¨¤§

:c`n oEbd oipr dfe§¤¦§©¨§Ÿ
ìòådcB` Wxcn zrC(:aq zekxa)didW §©©©¦§©©¨¨¤¨¨

KklE .mNk Erh ,WOn oipn mẄ¦§¨©¨¨ª¨§¨
xn`(` ck a"y),l`xUi z` dpn Kl . ¨©¥§¥¤¦§¨¥

aizkE(i weqt my),mrd z` xtq ok ixg` §¦©£¥¥¨©¤¨¨
,llM dxitq mdA dxMfp `l dxFYA iM¦©¨Ÿ¦§§¨¨¤§¦¨§¨

mrh iM"zFnW xRqnA"cg` lM EciBi ¦©©§¦§©¥©¦¨¤¨
:xtFMA mzF` cwtA mzFnWc dxez §¨¦§Ÿ¨©¤



מה xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"k oey`x meil inei xeriy
יׂשראל. ּכל על נתמּנּו ְְְִִִֵֵַַָָָיׂשראל

העדה", קרּואי "אּלה הּנׂשיאים נקראּו ּׁשאז מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוזהּו
ׁשּבעדה" חׁשיבּות ּדבר לכל "נקראים ׁשּיהיּו טז ּדפרּוׁשֹו (א, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

לא ובפירש"י) "נקראים" להיֹות הּנׂשיאים נתמּנּו ׁשאז והינּו, .ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹ
חׁשיבּות  ּדבר לכל ּכי־אם לׁשבטיהם, הּנֹוגעים לּדברים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָרק

ּכּלּה. ֵֶָָָֻ"ׁשּבעדה"

ּדהרי  הּנׂשיאים, ׁשמֹות ּכאן ּׁשנאמרּו מה יּובן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה
ׁשּמּנּויי  ּוכמֹומצינּו ּבׁשם, קריאה על־ידי ּבאים הּקּב"ה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ואילך)ׁשּכתּוב ב לא, גֹו'(תשא ּבצלאל ּבׁשם קראתי "ראה ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
ידי  דעל דידן, ּבנדֹון כן ּוכמֹו אלקים". רּוח אֹותֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַַָֹואמּלא
העדה", "קרּואי להיֹות נתמּנּו הּנׂשיאים ּבׁשמֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָהּקריאה

ּכּלּה. ׁשּבעדה חׁשיבּות ּדבר ְְֲִֵֶַָָָָֻלכל

(å)ì:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL §¦§¾§ª«¦¥−¤¦«©¨«

(æ):áãðénò-ïa ïBLçð äãeäéì¦«¾̈©§−¤©¦«¨¨«

(ç):øòeö-ïa ìàðúð øëùOéì§¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«

(è):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæì¦§ª¾¡¦−̈¤¥«Ÿ

(é)äMðîì ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôàì óñBé éðáì¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈¤©¦®¦§©¤¾
:øeöäãt-ïa ìàéìîb©§¦¥−¤§¨«

(àé):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáì§¦̧§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(áé):écLénò-ïa øæòéçà ïãì§¾̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(âé):ïøëò-ïa ìàéòât øLàì§¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«

(ãé):ìàeòc-ïa óñéìà ãâì§¾̈¤§¨−̈¤§¥«

(åè):ïðéò-ïa òøéçà éìzôðì§©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«

(æè)éLàø íúBáà úBhî éàéNð äãòä éàeø÷ älà¥µ¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´£¨®¨¥²
:íä ìàøNé éôìà©§¥¬¦§¨¥−¥«

i"yx£‰„Ú‰ È‡e¯˜ ‰l‡∑ ּדבר לכל ׁשּבעדה הּנקראים .חׁשיבּות ≈∆¿≈»≈»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

(æé)øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî çwiå©¦©¬¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬
:úBîLa eáwð¦§−§¥«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈL‡‰∑ נׂשיאים עׂשר ׁשנים e·w.הּללּואת ¯L‡∑ ּבׁשמֹות ּכאן .לֹו »¬»ƒ»≈∆ְְִִֵֶַָָָ¬∆ƒ¿ְֵָ

ˆÈcLÈ¯e:ו  ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

ÈnÚ„·:ז  ¯a ÔBLÁ ‰„e‰ÈÏƒ»«¿««ƒ»»

ˆÚe¯:ח  ¯a Ï‡˙ ¯Î˘OÈÏ¿ƒ»»¿«¿≈«»

ÔBÏÁ:ט  ¯a ·‡ÈÏ‡ ÔÏe·ÊÏƒ¿À¡ƒ»«≈

e‰ÈnÚ„י  ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡Ï ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰MÓÏƒ¿«∆«¿ƒ≈«¿»

ÈBÚ„b:יא  ¯a Ô„È·‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ

ÈcLÈnÚ:יב  ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„Ï¿»¬ƒ∆∆««ƒ«»

Ô¯ÎÚ:יג  ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡Ï¿»≈«¿ƒ≈«»¿»

Ï‡eÚc:יד  ¯a ÛÒÈÏ‡ „‚Ï¿»∆¿»»«¿≈

ÔÈÚ:טו  ¯a Ú¯ÈÁ‡ ÈÏzÙÏ¿«¿»ƒ¬ƒ««≈»

ÈË·Lטז  È·¯·¯ ‡zLÎ ÈÚ¯ÚÓ ÔÈl‡ƒ≈¿«¿≈¿ƒ¿»«¿¿≈ƒ¿≈
:Ôep‡ Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈ƒ

Ècיז  ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ ·Òe¿«…∆¿«¬…»À¿«»»ƒ≈ƒ
:Ô‰ÓLa eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿»»



xacnaמו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k ipy meil inei xeriy

(çé)éðMä Lãçì ãçàa eìéä÷ä äãòä-ìk úàå§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ©´Ÿ¤©¥¦½
úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLî-ìò eãìéúiå©¦§©«§¬©¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥À

:íúìbìâì äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨§ª§§Ÿ¨«
i"yx£Ì˙ÁtLÓŒÏÚ e„ÏÈ˙iÂ∑ יחּוסיהם ספרי חזקת הביאּו הּׁשבט ועדי על להתיחס ואחד אחד ּכל .לדתם «ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(èé)øaãîa íã÷ôiå äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©¦§§¥−§¦§©¬
ñ :éðéñ¦¨«

ß xii` a"k ipy mei ß

(ë)íúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
íúìbìâì úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî øëæ-ìk̈¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(àë)óìà íéòaøàå äML ïáeàø ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤
ô :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(áë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïBòîL éðáì¦§¥´¦§½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
íéøNò ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa åéã÷t§ªÀ̈§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³

:àáö àöé ìk äìòîå äðL̈¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(âë)óìà íéMîçå äòLz ïBòîL ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤
ìLeô :úBàî L §¬¥«

Á¯ÈÏ‡יח  „Áa eLÎ‡ ‡zLk Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»«¿»¿«¿«¿»
˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯Ê ÏÚ eÒÁÈ˙‡Â ‡Èƒ̇¿»»¿ƒ¿«¬««¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡lÚÏe¿≈»¿À¿¿«¿

ÔepÓeיט  ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿ƒ
:ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿ƒ»

„Ï‡¯NÈכ  ‡¯Îea Ô·e‡¯ È· BÂ‰Â«¬¿≈¿≈¿»¿ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez¿«¿¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈÓa¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿»¿»ƒ«

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

zLÂ‡כא  ÔÈÚa¯‡ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ»
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙כב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔBÚÓL È·Ïƒ¿≈ƒ¿¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈÓa È‰BÈÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁ≈»

ÔÈLÓÁכג  ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(gi)ãçàa eìéä÷ä äãòä ìk úàå§¥¨¨¥¨¦§¦§¤¨
.éðMä LãçìdWn zEfixf xiMfi ©Ÿ¤©¥¦©§¦§¦¤

gwl xEACd mFiA iM ,mXd zevnA EpiAx©¥§¦§©©¥¦§©¦¨©
dcrd lM lidwde mi`iUPd z ¤̀©§¦¦§¦§¦¨¨¥¨
mlWp `l la` .mzF` cwtl ligzde§¦§¦¦§Ÿ¨£¨Ÿ¦§©

xn`e xfg KklE ,cg` mFiA oipOdweqta) ©¦§¨§¤¨§¨¨©§¨©
(hiipiq xAcnA mcwtIedidW ricFdl , ©¦§§¥§¦§©¦¨§¦©¤¨¨

:`Edd mFIA `l ,oipOd `Edd mFwOA©¨©©¦§¨Ÿ©©
.íúáà úéáì íúçtLî ìò eãìéúiå©¦§©§©¦§§Ÿ¨§¥£Ÿ¨
icre mdiqEgi ixtq E`iad¥¦¦§¥¦¥¤§¥¥
lr qgizdl cg`e cg` lM zcl zwfg¤§©¥©¨¤¨§¤¨§¦§©¥©
EidIW d`xp Eppi`e .i"Wx oFWl ,haXd©¥¤¨©¦§¥¤¦§¤¤¦§

`iadl oikixvlr micre xhW §¦¦§¨¦§©§¥¦©
la` ,mdihaWl mdiqEgi"EclizIe" ¦¥¤§¦§¥¤£¨©¦§©§

zial mzFgRWnl mzFclFY EpnPW¤¦§§¨§¦§§¨§¥
:mzFa £̀¨
,íòhämzF` dEv xW`M iM xnFl ©©©©¦©£¤¦¨¨

KExA WFcTd iRn oM dWn¤¥¦¦©¨¨
gzR l` mNM dcrd lM Eldwp `Ed¦§£¨¨¥¨ª¨¤¤©
`l xW` ax axrn uEg ,crFn ldŸ̀¤¥¥¥¤©£¤Ÿ
mdA Eid mixMp iM ,dOd l`xUi ipAn¦§¥¦§¨¥¥¨¦¦¨¦¨¨¤
lM E`iad dPde .mixvOn E`vIW mFIn¦¤¨§¦¦§¨¦§¦¥¥¦¨
dWn iptl Exn`e ,FlwW Wi` dcrd̈¥¨¦¦§§¨§¦§¥¤
ipFltl iYclFp ipFlR ip` :mi`iUpde§©§¦¦£¦§¦©§¦¦§¦
oaE`x haWl `EdW ipFlR zgRWOn¦¦§©©§¦¤§¥¤§¥
haW lM ilwW ozFp dWnE ,FzlEfe§¨¤¥¦§¥¨¥¤
hxRd xRqn rcie ,cgin mFwnA haWe§¥¤§¨§ª¨§¨©¦§©©§¨

:llMde§©§¨

äéàøäåxiMfdW ipXd oipOA iM ,dfA §¨§¨¨¨¤¦©¦§¨©¥¦¤¦§¦
mW xn` `l ,zFgRWOd©¦§¨Ÿ¨©¨
zFnW xRqnA" xiMfd `le "EclizIe"©¦§©§§Ÿ¦§¦§¦§©¥
mdilbcl EpgW zrn iM ,"mzlblbl§ª§§Ÿ¨¦¥¥¤¨§¦§¥¤
ErcFpe dGn df mihaXd ElCap¦§§©§¨¦¤¦¤§§
`le ,dOd haW dfi`l zFgRWOd©¦§¨§¥¤¥¤¥¨§Ÿ
zFgRWn dOM zrcl wx mW EkxvEd§§¨©¨©©©¨¦§¨
diWp` dpnY dgRWOde ,haWA§¥¤§©¦§¨¨¦§¤£¨¤¨
okle ,mzFnW xRqnA `l mzFlblbl§ª§§¨Ÿ§¦§©§¨§¨¥
.`Edd oipOA mi`iUp zFidl KxvEd `lŸ§©¦§§¦¦©¦§¨©

xn` mdxa` iAxe"EclizIe"EWTA §©¦©§¨¨¨©©¦§©§¦§
mixUr oFAWg xEarA ,EclFp izn̈©§©£¤§¤§¦

:dpWhi dxez ¨¨



מז xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k ipy meil inei xeriy

(ãë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(äë)LLå óìà íéòaøàå äMîç ãâ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
ô :íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(åë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé éðáì¦§¥´§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

)(æëóìà íéòáLå äòaøà äãeäé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤
ô :úBàî LLå§¥¬¥«

(çë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øëùOé éðáì¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(èë)óìà íéMîçå äòaøà øëùOé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¦¨¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(ì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïìeáæ éðáì¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(àì)óìà íéMîçå äòáL ïìeáæ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§ª®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(áì)íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé éðáì¦§¥³¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìòîå̈©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

È·Ï˙כד  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez „‚ È·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡כה  ÔÈÚa¯‡ „‚„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»«¿¿ƒ¿«¿»
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

È·Ï˙כו  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰„e‰È È·Ïƒ¿≈¿»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈÚ·Lכז  ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏכח  ÔB‰˙„Ïez ¯Î˘OÈ È·Ïƒ¿≈ƒ»»¿«¿¿«¿¬«¿
ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»…»≈≈»

ÔÈLÓÁכט  ¯Î˘OÈ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙ל  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÏe·Ê È·Ïƒ¿≈¿À¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

Ú·Leלא  ÔÈLÓÁ ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿À«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÔB‰˙„Ïezלב  ÌÈ¯Ù‡ È·Ï ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈ƒ¿≈∆¿«ƒ¿«¿
Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»
:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(al).íéøôà éðáì óñBé éðáìmiCwd ¦§¥¥¦§¥¤§©¦¦§¦
,eilr sqFi qgiie dXpnl mixt ¤̀§©¦¦§©¤§¦¥¥¨¨

milbCA dHnl oke(k gi a oldl)did iM , §¥§©¨©§¨¦¦¨¨
EdpWn eig`e xFkAd `Ede ,lbC lrA©©¤¤§©§§¨¦¦§¥

awri zMxaM(k gn ziy`xa)Eid iM cFre . §¦§©©£Ÿ§¦¨
la` .dXpn ipAn miAx mixt` ipA§¥¤§©¦©¦¦§¥§©¤£¨

miCwd a`Fn zFaxrA ipXd oipOA©¦§¨©¥¦§©§¨¦§¦
dXpn ipA `idd zrA Eid iM ,dXpn§©¤¦¨¨¥©¦§¥§©¤

gp Egwle miAxdoke ,dNgY mzl ¨©¦§¨§©£¨¨§¦¨§¥
eilr sqFi qgiie FniCwd ux`d i`iUpA¦§¦¥¨¨¤¦§¦§¦¥¥¨¨

(bk cl oldl):
ìáàla` ,mixt` miCwd milbxnA £¨¦§©§¦¦§¦¤§©¦£¨

dHnl sqFi dHnl ,dXpn lr sqFi qgii¦¥¥©§©¤§©¥¥§©¥
dXpn(`i bi oldl)KxC lr il` d`xPde . §©¤§©¦§¤¥©©¤¤

sqFi `iadW dACd xEarA iM ,dcB ©̀¨¨¦©£©¦¨¤¥¦¥
eig` lr(a fl ziy`xa)`ivFn eilr qgi ©¤¨¦¥¨¨¦

dide ,mdipWl cFaM wlgW F` ,dACd©¦¨¤¨©¨¦§¥¤§¨¨
:F`iUp cFakA mixt`l icbl dxez ©§¤§©¦¦§§¦



xacnaמח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k ipy meil inei xeriy

(âì)Lîçå óìà íéòaøà íéøôà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¤§¨®¦©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬
ô :úBàî¥«

(ãì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äMðî éðáì¦§¥´§©¤½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(äì)ìLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
ô :íéúàîe¨¨«¦

(åì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(æì)ìLe äMîç ïîéðá ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®£¦¨¯§¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(çì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
Nò ïaî úîL øtñîaàöé ìk äìòîå äðL íéø §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(èì)òáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàîô ¥«

(î)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øLà éðáì¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(àî)óìà íéòaøàå ãçà øLà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨¥®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤
:úBàî Lîçåô ©«£¥¬¥«

(áî)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð éða§¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

àáö: ¨¨«

‡¯ÔÈÚaלג  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙לד  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰MÓ È·Ïƒ¿≈¿«∆¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈ¯˙eלה  ÔÈ˙Ïz ‰MÓ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆¿»ƒ¿≈
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»

È·Ï˙לו  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÓÈ· È·Ïƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡לז  ÔÈ˙Ïz ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez Ô„ È·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

‡ÔÈÙÏלט  ÔÈ¯˙e ÔÈzL Ô„„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

È·Ï˙מ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ¯L‡ È·Ïƒ¿≈»≈¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»¬¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÁÂ„מא ÔÈÚa¯‡ ¯L‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»≈«¿¿ƒ¿«
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»



מט xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz xacna t"y zgiy)

נפּתלי מב)ּבני ּבפנקס (א, רׁשמּו הּמנין ּבעת האריז"ל: ּכתב ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
מּׁשבט  ּופלֹוני ּפלֹוני, מּׁשבט ּפלֹוני - ׁשמֹות רּבֹוא ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶׁשּׁשים
ראּובן  ׁשבט ׁשל הּׁשמֹות ּכל הֹוציאּו מּכן לאחר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּפלֹוני.
יׁש הּזה הּׁשם את ואמרּו: עצמֹו, ּבפני ּבגליֹון אֹותם ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכתבּו

ּכל לבנילחּבר ּכׁשּנׁשלמּו א ׁשבט. ּבכל עׂשּו וכ ראּובן. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
את  לכּתב צר היה לא נפּתלי, רק נׁשאר ולא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹהּׁשבטים

אמרּו: אּלא נפרד, ּבגליֹון ׁשּנׁשארּוּבניהּׁשמֹות אּלּו נפּתלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
מסּפרם. ּכ -ְִָָָ

(âî)ìL éìzôð ähîì íäéã÷tóìà íéMîçå äL §ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²¤−¤
úBàî òaøàåô : §©§©¬¥«

(ãî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä älà¥´¤©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´
åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léà øNò íéðL ìàøNé¦§¨¥½§¥¬¨−̈¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈

eéä: ¨«

(äî)ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t-ìk eéäiå©¦«§²¨§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧
ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò: ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

(åî)ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìk eéäiåúL ©¦«§Æ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤
íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà: £¨¦®©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(æî)íëBúa eã÷túä àì íúáà ähîì íiåìäåô : §©«§¦¦−§©¥´£Ÿ¨®¬Ÿ¨§¨«§−§¨«

Ï˙e˙מג  ÔÈLÓÁ ÈÏzÙ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

Ô¯‰‡Âמד  ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿»…∆¿«¬…
„Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ È·¯·¯Â¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¬«À¿ƒ«¿»«

:BÂ‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»»ƒ¬

È·Ï˙מה  Ï‡¯NÈ È· ÈÈÓ Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ≈»¿ƒ¿»≈

‡ÔÈÙÏמו  ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈL ‡iÈÓ Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»«»ƒ¿»¿»»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

‡˙e‡ÈÓמז  ‡Ï ÔB‰˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ È‡ÂÏÂ¿≈»≈¿ƒ¿»«¬»«¿»ƒ¿¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(dn)ìàøNé éðá éãe÷t ìk eéäiå©¦§¨§¥§¥¦§¨¥
àáö àöé ìk 'åâå íúáà úéáì§¥£Ÿ¨¨Ÿ¥¨¨

.ìàøNéaxRqn ciBdl aEzMd KxvEd §¦§¨¥§©©¨§©¦¦§©
iM ,mihxRd ciBdW xg`l llMd©§¨§©©¤¦¦©§¨¦¦
cwtn xRqn ErcIW oxd`e dWn dEhvp¦§©¨¤§©£Ÿ¤¥§¦§©¦§©
KxC ok iM ,haW lM xRqn Ercie ,mrd̈¨§¥§¦§©¨¥¤¦¥¤¤

:mrd z` mzFpnA miklOd©§¨¦¦§¨¤¨¨
àìådOl z`Gd devOd mrh izFpiad §Ÿ£¦¦©©©¦§¨©Ÿ¨¨

iM ,`Ed KExA WFcTd DA dEv¦¨¨©¨¨¦
xEarA mdihaWl EqgizIW Kxv did̈¨Ÿ¤¤¦§©£§¦§¥¤©£
`l xRqOd zrici la` ,milbCd©§¨¦£¨§¦©©¦§¨Ÿ
ilE` .FzF` ErcIW dEv dOl iYrcï©§¦¨¨¦¨¤¥§©
miraWA iM mdilr FCqg mricFdl§¦¨©§£¥¤¦§¦§¦
dYre dnixvn mdizFa` Ecxi Wtp¤¤¨§£¥¤¦§©§¨§©¨
:mixUr ipA Kke KM ,mId lFgM md¥§©¨¨§¨§¥¤§¦

éøçàåricFdl ,mpni dtBnE xaC lM §©£¥¨¨¨©¥¨¦§¥§¦©
ugni miFbl `iBUn `Ed iM¦©§¦§¦¦§©
,EpizFAx Exn`W Edfe .dpiRxY eicie§¨¨§©¤¨§¤¤¨§©¥
cFre .drW lM mzF` dpFn mzAg axn¥Ÿ¦¨¨¤¨¨¨¨§
WFcw eig`e mi`iaPd a` iptl `Ad iM¦©¨¦§¥©©§¦¦§¨¦§
Fl didi FnWA mdil` rcFp `Ede 'd§©£¥¤¦§¦§¤
cFqA `a iM ,miIge zEkf dGd xaCA©¨¨©¤§§©¦¦¨§
miAxd zEkfE l`xUi ipA azkaE mrd̈¨¦§©§¥¦§¨¥§¨©¦

xRqOA zEkf mNkl oke ,mxRqnA§¦§¨¨§¥§ª¨§©¦§¨
EniUi iM oxd`e dWn iptl EpnIW¤¦§¦§¥¤§©£Ÿ¦¨¦
mdilr EWTai ,daFhl mpir mdilr£¥¤¥¨§¨§©§£¥¤
mkilr sqFi mkizFa` idl` 'd ,mingx©£¦¡Ÿ¥£¥¤¥£¥¤

` mkM,mkxRqn hirni `le minrR sl ¨¤¤¤§¨¦§Ÿ©§¦¦§©§¤
:mkizFWtp lr xtFM milwXde§©§¨¦¤©©§¥¤

øaãîáexRqnA ,KM izi`x dAx ipiq §¦§©¦©©¨¨¦¦¨§¦§©
Fl xn` ,mzFlBlbl zFnW¥§ª§§¨¨©
cFakA mzFpnl `Ed KExA WFcTd©¨¨¦§¨§¨
didz `l ,cg`e cg` lkl ,dNcbaE¦§ª¨§¨¤¨§¤¨Ÿ¦§¤
dOM" dgRWOd W`xl xnF`¥§Ÿ©¦§¨¨©¨
`N` ,"Ll Wi mipa dOM" "LYgRWnA§¦§©§§©¨¨¦¥§¤¨
dni`A Liptl mixaFr oFdi oFdlMª§§§¦§¨¤§¥¨
`Ed `cd ,mzF` dpFn dY`e cFakaE§¨§©¨¤¨£¨

aizkc(gi weqt)oAn zFnW xRqnA ¦§¦§¦§©¥¦¤
:mzFlBlbl dlrne dpW mixUr¤§¦¨¨¨©§¨§ª§§¨

ïëzéåKxcM df did iM ,cFr xn`PW §¦¨¥¤Ÿ©¦¨¨¤§¤¤
m`FaA dUFr zEklOdW¤©©§¨§¨
qpMl mipOfn Eid dYr iM ,dnglnl§¦§¨¨¦©¨¨§ª¨¦¦¨¥
ikln mr dnglnA `ale ux`l̈¨¤§¨Ÿ§¦§¨¨¦©§¥
x`Xd mre oCxId xarA xW` ixFn`d̈¡¦£¤§¥¤©©§¥§¦©§¨

xn`W FnM ,mNM(hk i oldl)mirqFp ª¨§¤¨©§¦
Eide ,'d xn` xW` mFwOd l` Epgp £̀©§¤©¨£¤¨©§¨

xRqn zrcl oikixv mi`iUPde dWn¤§©§¦¦§¦¦¨©©¦§©
lM xRqn oke dnglOd `av ivElg£¥§¨©¦§¨¨§¥¦§©¨
zFaxrA eilr cwtI dnE haWe haW¥¤§¥¤©¦§Ÿ¨¨§©§
dxFYd iM ,dnglOd zFkxrnA a`Fn¨§©©§©¦§¨¨¦©¨
.sl` cg` sCxIW qPd lr Knqz `lŸ¦§Ÿ©©¥¤¦§Ÿ¤¨¤¤

mrh dfe"l`xUiA `av `vFi lM"iM , §¤©©¨¥¨¨§¦§¨¥¦
:dnglOd `av ipRn oipOd©¦§¨¦§¥§¨©¦§¨¨

ãBòå,mxRqnl ux`d mdl wlgIW §¤¥¨¥¨¤¨¨¤§¦§¨¨
on mdl ElRi milag dOM rcie§¥©©¨£¨¦¦§¨¤¦
xaC ilEl iM .mdl zWAkPd ux`d̈¨¤©¦§¤¤¨¤¦¥§©

:cIn mW miqpkp Eid milbxOden dxez ©§©§¦¨¦§¨¦¨¦¨
(fn)àì íúáà ähîì íiåìäå§©§¦¦§©¥£Ÿ¨Ÿ

.íëBúa eã÷túädNgYn dPd ¨§¨§§¨¦¥¦§¦¨
,mIeld zFpnl `NW FYrCn dWn d`ẍ¨¤¦©§¤Ÿ¦§©§¦¦

Fl xn`PW ipRn(c weqt)Eidi mkY`e ¦§¥¤¤¡©§¦§¤¦§
,'ebe dHOl Wi` Wi`zFHOd lkl iM ¦¦©©¤¦§¨©©

`NW xEaraE ,mdi`iUp Eidi mipnPd©¦§¦¦§§¦¥¤©£¤Ÿ
:mzF` dpn `l `iUp iel ipAn dPn¦¨¦§¥¥¦¨¦Ÿ¨¨¨

äpäå`le mIeld oiprA wRqn dWn §¦¥¤§ª¨§¦§©©§¦¦§Ÿ
xW`ke ,mdl dUrI dn rcï©©©£¤¨¤§©£¤
Ex`Wpe mrA micEwRd lM milWd¦§¦¨©§¦¨¨§¦§£
KExA WFcTd Fl WxR mCal mIeld©§¦¦§©¨¥©©¨¨
ipA KFzA mzF` dpni `NW `Ed¤Ÿ¦§¤¨§§¥



xacnaנ zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k ipy meil inei xeriy

(çî)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èî)àì íLàø-úàå ã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ§¤Ÿ−̈´Ÿ
:ìàøNé éða CBúa àOú¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„˜Ù˙ ‡Ï ÈÂÏ ‰hÓŒ˙‡ C‡∑(קכא ב"ב רבה, (במדבר «∆«≈≈ƒ…ƒ¿…
להיֹות  מל ׁשל לגיֹון הּוא ּדבר ּכדאי לבּדֹו. נמנה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָ

ּגזרה  לעמד ׁשעתידה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צפה ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹאחר:

ׁשּימּותּו ומעלה ׁשנה עׂשרים מּבן הּנמנין ּכל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָעל
ׁשּלי  ׁשהם לפי ּבּכלל, אּלּו יהיּו אל אמר: ,ּבּמדּבר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבעגל  טעּו .ׁשּלא ֵֶֶָָֹ

(ð)ìòå úãòä ïkLî-ìò íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
ïkLnä-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìòå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤©¦§¨Æ
:eðçé ïkLnì áéáñå eäúøLé íäå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬©¦§−̈©«£«

i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ „˜Ù‰ ‰z‡Â∑ ׂשררה מּנּוי לׁשֹון "מּני", ּכמֹוּכתרּגּומֹו: עליו, ממּנה ׁשהּוא ּדבר (אסתר על ¿«»«¿≈∆«¿ƒƒְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּפקידים"ב) הּמל "ויפקד :. ְְְִִֵֶֶַַ

(àð)úðçáe íiåìä Búà eãéøBé ïkLnä òñðáe¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ©«§¦¦½©«£ŸÆ
:úîeé áøwä øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬©¨¥−¨«

i"yx£B˙‡ e„È¯BÈ∑"יפרקּון" ּכׁשּבאין ּכתרּגּומֹו: . ƒ…ְְְְְִֶַַָ
מהקמתֹו אֹותֹו מפרקין היּו למּסע, מּמּסע ּבּמדּבר ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָלּסע
ויחנּו הענן ׁשם יׁשּכן אׁשר מקֹום עד אֹותֹו ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָֹונֹוׂשאין

אֹותֹו ּומקימין ‰w¯·.ׁשם ¯f‰Â∑ זֹולעבֹודתם. ְִִָ¿«»«»≈ֲַָָ
˙ÓeÈ∑ ׁשמים ּבידי. »ִִֵַָ

(áð)Bìâc-ìò Léàå eäðçî-ìò Léà ìàøNé éða eðçå§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²§¦¬©¦§−
:íúàáöì§¦§Ÿ¨«

i"yx£BÏ‚cŒÏÚ LÈ‡Â∑ ּדגל לכל ׁשבטים ׁשלׁשה זה; ּבספר סדּורים ׁשהּדגלים .ּכמֹו ¿ƒ«ƒ¿ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(âð)äéäé-àìå úãòä ïkLîì áéáñ eðçé íiåìäå§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´
-úà íiåìä eøîLå ìàøNé éða úãò-ìò óö÷¤½¤©£©−§¥´¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤

:úeãòä ïkLî úøîLî¦§¤−¤¦§©¬¨«¥«

ÓÈÓÏ¯:מח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÂ˙מט  ÈÓ˙ ‡Ï ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È Ì¯a¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ¿≈¿»
:Ï‡¯NÈ Èa B‚a Ïa˜˙ ‡Ï ÔB‰aLÁÀ¿«¿»¿«≈¿¿≈ƒ¿»≈

„e„‰Ò˙‡נ  ‡kLÓ ÏÚ È‡ÂÏ ˙È ÈpÓ z‡Â¿«¿«ƒ»≈»≈««¿¿»¿«¬»
ÔeÏhÈ Ôep‡ dÏ Èc Ïk ÏÚÂ È‰BÓ Ïk ÏÚÂ¿«»»ƒ¿«»ƒ≈ƒƒ¿
dpLnLÈ Ôep‡Â È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ˙È»«¿¿»¿»»»ƒ¿ƒ¿«¿À≈

:Ôe¯LÈ ‡kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒe¿¿¿«¿¿»ƒ¿

È‡ÂÏנא  d˙È Ôe˜¯ÙÈ ‡kLÓ ÏhÓ·e¿ƒ««¿¿»¿»¿»≈≈»≈
ÈBlÁÂ È‡ÂÏ d˙È ÔeÓÈ˜È ‡kLÓ È¯LÓ·e¿ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ»≈≈»≈¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

e‚·¯נב  È‰B¯LÓ ÏÚ ¯·b Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯LÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒ¿«
:ÔB‰ÈÏÈÁÏ dÒ˜Ë ÏÚ«ƒ¿≈¿≈≈

kLÓÏ‡נג  ¯BÁÒ ¯BÁÒ Ôe¯LÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿¿¿«¿¿»
È·„ ‡zLk ÏÚ ‡Ê‚e¯ È‰È ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò„¿«¬»¿»¿≈¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
‡kLÓ ˙¯hÓ ˙È È‡ÂÏ Ôe¯hÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈»«¿««¿¿»

:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mciwti iM mCal mzF` dpnie ,l`xUi¦§¨¥§¦§¤¨§©¨¦©§¦¥
:zEcrd oMWn lr©¦§©¨¥

øîàå,iel ipA z` cwR (eh b oldl) §¨©§Ÿ¤§¥¥¦
`lA FCal `Ed mcwtIW¤¦§§¥§©§Ÿ
FOr didIW oxd` `xw `Ede ,mi`iUPd©§¦¦§¨¨©£Ÿ¤¦§¤¦
xW`ke ,`Edd haXd `iUp `Ed iM¦§¦©¥¤©§©£¤
didi oM mdihaWA l`xUi i`iUp Eid̈§¦¥¦§¨¥§¦§¥¤¥¦§¤
cETPd mrh df ilE`e .mA mIeld `iUp§¦©§¦¦¨§©¤©©©¦

oxd`e lr(hl weqR my)`Ed did `l iM , ©§©£Ÿ¦Ÿ¨¨
zcEwtA ok ixg`e .WExtA 'd iR lr©¦§¥§©£¥¥¦§©
`xw ,m`Vn lre mzcFar lr mIeld©§¦¦©£¨¨§©©¨¨¨¨

FnM ,FOr EidIW dcrd i`iUpl dWn¤¦§¦¥¨¥¨¤¦§¦§
xn`PW(en c oldl)dWn cwR xW` ¤¤¡©£¤¨©¤

iM ,mIeld z` l`xUi i`iUpE oxd`e§©£Ÿ§¦¥¦§¨¥¤©§¦¦¦
oETzA E`xie mNM EniMqIW `Ed oFkp̈¤©§¦ª¨§¦§§¦

:zFxnWOd©¦§¨
íâåxg` mFwnA xn`e xfg mWc oldl) §©¨¨©§¨©§¨©¥

(dn fllr oxd`e dWn cwR xW £̀¤¨©¤§©£Ÿ©
iM cETPA fnx xaMW .dWn ciA 'd iR¦§©¤¤§¨¨©©¦¦
dWn d`xW daFg FOr did oxd ©̀£Ÿ¨¨¦¨¤¨¨¤
zEWx dcrd i`iUpE ,oM zFUrl©£¥§¦¥¨¥¨§
.cFaM mdA bdpl dWn m`xTW¤¨§¨¤¦§Ÿ¨¤¨

zFxFkA zkQnaE(.c)dcEwPd iM ,Exn` §©¤¤§¨§¦©§¨
oipnA `Ed dpnp `NW fnxl oxd` lr©©£Ÿ¦§Ÿ¤Ÿ¦§¨§¦§©

:llM mIeldgn dxez ©§¦¦§¨
(bp)úeãòä ïkLîì áéáñ eðçé íiåìäå§©§¦¦©£¨¦§¦§©¨¥

.óö÷ äéäé àìåxn`PW iR lr s` §Ÿ¦§¤¤¤©©¦¤¤¡©
,xAcOA milbCd oiA FzFidA oMWOA df¤©¦§¨¦§¥©§¨¦©¦§¨
o`Mn iM ,WCwOA mB zFxFcl devn `Ed¦§¨§©©¦§¨¦¦¨

.zFxnWOd EpTYmrhemIeld ExnWe ¦§©¦§¨§©©§¨§©§¦¦
,zEcrd oMWn zxnWn z`ExnWIW ¤¦§¤¤¦§©¨¥¤¦§§

FnM ,oMWOd aiaq Eklie dliNA FzF`©©§¨§¥§¨¦©¦§¨§
Exn`W(fhw gxw ixtq)mixnFW mipdMd ¤¨§©Ÿ£¦§¦



ני xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k iyily meil inei xeriy
i"yx£Ûˆ˜ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ יהיה לא ּכמצותי ּתעׂשּו אם ¿…ƒ¿∆∆∆ְְְֲִִִִֶַָֹ

יהיה  - זֹו ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו - לאו ואם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָקצף,
ּבמעׂשה קצף  ׁשּמצינּו ּכמֹו יז)קרח, יצא (במדבר "ּכי : ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

וגֹו'" .הּקצף ְֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr gk jxk zegiy ihewl)

קצף יהיה זֹו, ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו לאו, (רש"י ואם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָ
נג) א,

והרי  קצף", יהיה . . לאו "ואם מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיׁש
ׁשּיׁש רֹומז ׁשרש"י לֹומר, ויׁש הן. ׁשֹומע אּתה לאו ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּכלל
מחנה  ּבין הּמחּצֹות על נׁשמר לא אם א. ּבקצף. ׁשלּבים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹׁשני

ׁשּזה  הכרח אין אבל קצף, יהיה - לוּים למחנה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָיׂשראל
נעׂשה אם ב. ּבענׁש. מּמׁש, ּבפעל ׁשל מעׂשהיתּבּטא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

קצף  יהיה - ּבעבֹודתם" זרים "ׁשּיּכנסּו הּמחּצֹות, ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּפריצת
ְַֹּבפעל.

(ãð)ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNò ïk äLî-úà¤¤−¥¬¨«

ß xii` b"k iyily mei ß

á(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)éða eðçé íúáà úéáì úúàá Bìâc-ìò Léà¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈©«£−§¥´
:eðçé ãòBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«

i"yx£˙˙‡·∑ צבּועה מּפה אֹות: לֹו יהיה ּדגל ּכל ¿……ְְִֶֶֶַָָָ
ּבֹו ּכל ּתלּויה צבע זה, ׁשל ּכצבעֹו לא זה ׁשל צבעֹו , ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ

ּכל אח  יּכיר ּכ ּומּתֹו ּבחׁשן, הּקבּועה אבנֹו ּכגון ד ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
אבתם", לבית "באתת אחר: ּדבר ּדגלֹו. את ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאחד

אביהם  יעקב להם ׁשּמסר מּמצרים,ּבאֹות ּכׁשּנׂשאּוהּו ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
נ)ׁשּנאמר צּום":(בראשית ּכאׁשר ּכן לֹו בניו "וּיעׂשּו : ֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּוראּובן  הּמזרח, מן יּׂשאּוהּו ּוזבּולן ויּׂששכר ְְְְְִִִִֵַָָָָָֻיהּודה
ּב'תנחּומא' ּכדאיתא וכּו', הּדרֹום מן וגד ְְְְְְְִִִִַַָָָָוׁשמעֹון

זֹו מיל ∑pÓ‚„.ּבפרׁשה ּביהֹוׁשע מרחֹוק ׁשּנאמר ּכמֹו , ְָָָƒ∆∆ְֱִִֵֶֶַַָֻ
ג) ּכאלּפים (יהושע ּוביניו ּביניכם יהיה רחֹוק א" :ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּובניו, ואהרן מׁשה ּבׁשּבת, לבא ׁשּיּוכלּו ְְְֲֶֶַַַָָָָָֹֹֹאּמה",
לֹו ּבסמּו חֹונים .והלוּים ְְְִִִַָ

È˙נד  ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬»

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡·‰˙‰ÔBב  ˙È·Ï ÔÂ˙‡a dÒ˜Ë ÏÚ ¯·b¿««ƒ¿≈¿«¿»¿≈¬»«¿
¯BÁÒ ¯BÁÒ Ï·˜lÓ Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯LÈƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ»√≈¿¿

:Ôe¯LÈ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mNM mde ,uEgAn mIelde miptAn¦¦§¦§©§¦¦¦©§¥ª¨
:KlOd W`xl mixnFWM§§¦§Ÿ©¤¤

CkmiYWE miWlW lW `ziixaA EpipW ¨¨¦¦§©§¨¤§¦§©¦
WxRzn Fpi`W xaCn ,zFCn¦¦¨¨¤¥¦§¨¥
cviM xg` mFwnA WxRznE FnFwnA¦§¦§¨¥§¨©¥¥©
Epgi zdw ipA zFgRWn FA `vFIM ,'eke©¥¦§§§¥§¨©£

'ebe(hk b oldl)ipEWxBd ipA zFgRWn ,¦§§§¥©¥§¦
dOi oMWOd Kxi lr Epgi(bk weqt my), ©£©¤¤©¦§¨¨¨

'ebe ixxn zFgRWnl a` ziA `iUpE§¦¥¨§¦§§§¨¦
dpFtv Epgi oMWOd Kxi lr(dl weqt my), ©¤¤©¦§¨©£¨¨

KExA WFcTd EdESW EprnW `l la £̀¨Ÿ¨©§¤¦¨©¨¨
,zFxnWn c"k eipA z` dUrIW `Ed¤©£¤¤¨¨¦§¨
mzcarl mzCwt dN` ,EprnW okide§¥¨¨©§¥¤§ª¨¨©£Ÿ¨¨
oxd` ciA mhRWnM 'd zial `Fal̈§¥§¦§¨¨§©©£Ÿ
l`xUi idl` 'd EdEv xW`M mdia £̀¦¤©£¤¦¨¡Ÿ¥¦§¨¥

(hi ck `"idc)ciA Ff devn dzidW Epcnl ,¨©§¤¨§¨¦§¨§©
:oxd`e dWn¤§©£Ÿ

eðéðLåcinY zkQnA cFr(`"n `"t), §¨¦§©¤¤¨¦

mixnFW mipdMd zFnFwn dWlWA¦§¨§©Ÿ£¦§¦
DNW `xnbA Exn`e ,WCwOd ziaA(.ek), §¥©¦§¨§¨§¦§¨¨¤¨

`xw xn`C iiA` xn` ,ilin iPd `pn§¨©¥¦¦¨©©©¥§¨©§¨
(gl b oldl)dncw oMWOd iptl mipgde§©Ÿ¦¦§¥©¦§¨¥§¨

xcde ,dWn dgxfn crFn ld` iptl¦§¥Ÿ¤¥¦§¨¨¤§¨©
,WCwOd zxnWn mixnW eipaE oxd ©̀£Ÿ¨¨Ÿ§¦¦§¤¤©¦§¨
zFnFwn ipWA eipaE mFwn cgA oxd ©̀£Ÿ§©¨¨¨¦§¥§
zFvn odW Epcnl .mzd `zi`cM ,'Eke§¦§¦¨¨¨¨©§¤¥¦§
.calA oMWOA mpi`e zFxFcl§§¥¨©¦§¨¦§¨

minId ixacA miwEqRde(ekÎbk `) §©§¦§¦§¥©¨¦
lke zFxnWOd oiprA miWxtn§Ÿ¨¦§¦§©©¦§¨§¨

TYd:oEcp dxez ©¦
(a).úúàá Bìâc ìò LéàlbC lM ¦©¦§§ŸŸ¨¤¤

,Fa diElY drEav dRn Fl didi¦§¤©¨§¨§¨
rav ,df lW FravM `l df lW Frav¦§¤¤Ÿ§¦§¤¤¤©
,oWgA drEaTd Fpa` oirM cg` lM̈¤¨§¥©§©§¨©¤
,FlbC z` xiMn cg` lM KM KFYnE¦¨¨¤¨©¦¤¦§

:i"Wx oFWl̈©¦

áúëå,lbC lkA Eid mipniq `"x §¨©¦¨¦¨§¨¤¤
lbcA didW Exn` EppFncwe§©§¥¨§¤¨¨§¤¤
eilr mixIvnE mc` zxEv oaE`x§¥©¨¨§ª¨¦¨¨
iM dix` zxEv dcEdi lbcaE ,mi`cEC¨¦§¤¤§¨©©§¥¦

awri FliWnd Fa(h hn ziy`xa)lbcaE , ¦§¦©£Ÿ§¤¤
FxFW xFkA mrHn xFW zxEv mixt ¤̀§©¦©¦©©§

(fi bl mixac)cr ,xWp zxEv oC lbcaE ,§¤¤¨©¤¤©
l`wfgi d`xW miaExMl EncIW¤¦§©§¦¤¨¨§¤§¥

:`iaPd©¨¦
äéäådpgnE rvn`d KFzA crFn ld` §¨¨Ÿ¤¥§¨¤§©©£¥

,zFpgOd KFzA eiaiaq mIeld©§¦¦§¦¨§©©£
Wcw lkide ,dxivi xtqA xMfdW oiprM§¦§©¤ª§©§¥¤§¦¨§¥©Ÿ¤

:rvn`A oEkn§ª¨¨¤§©
äpäågxfOd on ozNgY zF`Rd §¦¥©¥§¦¨¨¦©¦§¨

eixg`e ,WnXd KldnM§©£©©¤¤§©£¨
.oFtSd eixg`e axrOd eixg`e mFxCd©¨§©£¨©©£¨§©£¨©¨
rqFp `Ed iM ,gxfOA dcEdi lbC EnUe§¨¤¤§¨©¦§¨¦¥©
'd dESW FnM ,cibPd `EdW dpFW`xÄ¦¨¤©¨¦§¤¦¨



xacnaנב zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k iyily meil inei xeriy

(â)äãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈
:áãðénò-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«

i"yx£‰Ó„˜∑ רּוח זֹו ואיזֹו? "קדם". הּקרּויה "אחֹור"לפנים , קרּוי והּמערב .מזרחית, ≈¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ã)LLå óìà íéòáLå äòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬
:úBàî¥«

(ä)øëùOé éðáì àéNðå øëùOé ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´¦¨½̈
:øòeö-ïa ìàðúð§©§¥−¤¨«

(å)òaøàå óìà íéMîçå äòaøà åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(æ):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæ ähî©¥−§ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ

ç)(òaøàå óìà íéMîçå äòáL åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

È¯LÓ˙ג  Ò˜Ë ‡ÁÈcÓ ‡Óec˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»≈««¿ƒ
ÔBLÁ ‰„e‰È È·Ï ‡a¯Â ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰„e‰È¿»¿≈≈¿«»ƒ¿≈¿»«¿

:·„ÈnÚ ¯a««ƒ»»

‡ÔÈÙÏד  ‡Úa¯‡Â ÔÈÚ·L ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»

„Î˘OÈ¯ה  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ»»
:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ¯Î˘OÈ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈«»

‡ÔÈÙÏו  ‡Úa¯‡Â ÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

‡ÈÏ‡·ז  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯Â ÔÏe·Êc ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿À¿«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

‡ÔÈÙÏח  ‡Ú·LÂ ÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(gi k mye a ` mihtey),dNgYa dlri dcEdi§¨©£¤©§¦¨
dPde .dxFkAd cFakl mFxCA oaE`xE§¥©¨¦§©§¨§¦¥
mr d`ll Eid mikEnQd milbCd ipW§¥©§¨¦©§¦¨§¥¨¦
lbce ,diMxA lr clFPd DzgtW xFkA§¦§¨¨©©©¦§¤¨§¤¤
ipA lbce ,axrOA lgx ipal cg ¤̀¨¦§¥¨¥©©£¨§¤¤§¥

:mipFxg` ,oFtSA zFgtXd©§¨©¨©£¦
ãBòåWxcOA izi`x(h a x"acna)mWkE , §¨¦¦©¦§¨§¥

rAx` `Ed KExA WFcTd `xAW¤¨¨©¨¨©§©
rAx` F`qkl aAq KM mlFrA zFgEx¨¨¨¦¥§¦§©§©
,cFaMd `QM mNMn dlrnlE ,zFIg©§©§¨¦ª¨¦¥©¨
milbCd `Ed KExA WFcTd xCq ocbpkE§¤§¨¦¥©¨¨©§¨¦
`vFi EPOOW gxfn Fl xn` .dWnl§¤¨©¦§¨¤¦¤¥
`EdW dcEdi FcbpM `di mlFrl xF`¨¨§¥§¤§§¨¤

e ,dkEln lrA`EdW xkyUi haW eilr ©©§¨§¨¨¥¤¦¨¨¤
`EdW olEaf dHn eilre ,dxFY lrA©©¨§¨¨©¥§ª¤

aizkC dnM ,zExiWr lrAhn ziy`xa) ©©£¦§¨¦§¦
(bixn`PW FnM ,oMWi miOi sFgl olEaf§ª§©¦¦§Ÿ§¤¤¡©

(hi bl mixac)ErQi ,EwPi miOi rtW iM¦¤©©¦¦¨¦§
xn`PW FnM ,dpFW`xA(bi a dkin)xarIe ¨¦¨§¤¤¡©©©£Ÿ

:mW`xA 'de mdiptl mMln©§¨¦§¥¤©§Ÿ¨
,íBøcdkxA inWbe dkxA illh ¨©§¥§¨¨§¦§¥§¨¨

oaE`x FCbpM `di mlFrl EPOn mi`vFi§¦¦¤¨¨§¥§¤§§¥
dCn daEWYde ,daEWY lrA `EdW¤©©§¨§©§¨¦¨
`Ed KExA WFcTd lW eingxe daFh¨§©£¨¤©¨¨
,daEWY oiUFrW drWA mlFrl oi`Ä¦¨¨§¨¨¤¦§¨
oaE`x ,dxEaB lrA `EdW cB eilre§¨¨¨¤©©§¨§¥
rvn`A oFrnWe dxEabA cbe daEWzA¦§¨§¨¦§¨§¦§¨¤§©
daEWYdW ,ErQi miIpWE ,eilr xRkl§©¥¨¨§¦¦¦¨¤©§¨

:dxFYl dIpW `id¦§¦¨©¨
,áøòîcxA zFxvF`e blW zFxvF` ©£¨§¤¤§§¨¨

mixt` oCbpkE ,mge xFwe§¨Ÿ§¤§¨¤§©¦
axrnA mlFrl dpikWE ,onipaE dWpnE§©¤¦§¨¦§¦¨§¨§©£¨

xn`PW ,onipA lEabA(ai bl mixac)onipal ¦§¦§¨¦¤¤¡©§¦§¨¦
,eilr ghal oMWi 'd cici xn`̈©§¦¦§Ÿ¨¤©¨¨
daEWzle dxFzl d`p ,ErQi miWilWE§¦¦¦¨¨¤§¨§¦§¨
dxFYA mc` xABzIW icM ,dxEaB§¨§¥¤¦§©¥¨¨©¨

:Fxvi lr xABzie§¦§©¥©¦§
,ïBôö,mlFrl `vFi KWgd mXn ¨¦¨©¤¥¨¨

`EdW dOl oC haW FcbpkE§¤§¥¤¨¨¨¤
dUrW dxf dcFarA mlFrd KiWgd¤§¦¨¨¨£¨¨¨¤¨¨

xn`PW ,mraxi(hk ai `"n)cg`d z`e ¨¨§¨¤¤¡©§¤¨¤¨
pz` xi`dl xW` haW eilre ,ocA oz¨©§¨§¨¨¥¤¨¥§¨¦¤

xn`PW ,KWgd(ck bl mixac)onXA laFhe ©¤¤¤¡©§¥©¤¤
lrA `EdW ilYtp haW eilre ,Flbx©§§¨¨¥¤©§¨¦¤©©
caFrW in lMW ,ErQi dpFxg`l .dkxA§¨¨¨©£¨¦¨¤¨¦¤¥
.miptl `le xFg`l KlFd dxf dcFar£¨¨¨¥§¨§Ÿ§¨¦
zFpgn rAx` cbpM mW miWxFC cFre§§¦¨§¤¤©§©©£
lMd did .WxcOA mW 'eke mik`lOd©©§¨¦¨©¦§¨¨¨©Ÿ
KklE ,l`xUil dNcbE cFake dnkgA§¨§¨§¨§ª¨§¦§¨¥§¨

:hxtA lMd aEzMd xiMfib dxez ©§¦©¨©Ÿ¦§¨
(c)mrheìëå íäéãe÷ôe Bàáöe §©©§¨§¥¤§¨

.äãeäé äðçîì íéã÷täoke ©§ª¦§©£¥§¨§¥
l` KWnp ,dWn l` 'd ixaC md ,mNMª¨¥¦§¥¤¤¦§©¤

oxd` l`e dWn l` 'd xAcie(` weqt), ©§©¥¤¤§¤©£Ÿ
mrh oke ,zxg` mrR dYr E`pn `l iM¦Ÿ¨§©¨©©©¤¤§¥©©

"l`xUi ipa icEwR dN`"(al weqt), ¥¤§¥§¥¦§¨¥
xn`W xEarA(my)zFpgOd icEwR lM ©£¤¨©¨§¥©©£

ricFdl ,df lM xiMfde .mzF`avl§¦§¨§¦§¦¨¤§¦©
zFpgOd EpwzPW cre oipOd iniOW¤¦¥©¦§¨§©¤¦§§©©£
cwtp `l ,Erqp oke mdilbcl oM Epge§¨¥§¦§¥¤§¥¨§Ÿ¦§©
mixUr EidIW qp dUrn dfe ,Wi` mdn¥¤¦§¤©£¥¥¤¦§¤§¦
lFcBd mrd lMn cg` zEni `NW mFi¤Ÿ¨¤¨¦¨¨¨©¨

:dGdd dxez ©¤



נג xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k iyily meil inei xeriy

(è)íéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬
íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®

ñ :eòqé äðLàø¦«Ÿ−̈¦¨«
i"yx£eÚqÈ ‰L‡¯∑ מסּתּלק הענן ּתֹוקעין ּכׁשרֹואין , ƒ…»ƒ»ְְְִִִֵֶֶַָָ

ּתחּלה, יהּודה מחנה ונֹוסע ּבחצֹוצרֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָֹהּכהנים
חניתן  ּכדר הֹולכין והעגלֹות ּוכׁשהֹולכין הלוּים : ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָ

וׁשל  ּבּדרֹום, ראּובן וׁשל ּבּמזרח, יהּודה ּדגל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאמצע,
ּבצפֹון  ּדן וׁשל ּבּמערב, .אפרים ְְֲִֶֶַַַַָָָ

(é)éðáì àéNðå íúàáöì äðîéz ïáeàø äðçî ìâc¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàø§¥½¡¦−¤§¥«

(àé)Lîçå óìà íéòaøàå äML åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàî¥«

(áé)ïBòîL éðáì àéNðå ïBòîL ähî åéìò íðBçäå§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®§¨¦Æ¦§¥´¦§½
:écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

(âé)ìLe óìà íéMîçå äòLz íäéã÷ôe BàáöeL §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàî¥«

(ãé):ìàeòø-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe©¥−¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈¤§¥«

(åè)LLå óìà íéòaøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
:íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(æè)ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧
íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå óìà íéMîçå©«£¦¦¬¤²¤§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®

ñ :eòqé íiðLe§¦¦−¦¨«

(æé)úðçnä CBúa íiåìä äðçî ãòBî-ìäà òñðå§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´©©«£®Ÿ
ñ :íäéìâãì Bãé-ìò Léà eòqé ïk eðçé øLàk©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−§¦§¥¤«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ ÚÒÂ∑ ׁשני הּללּולאחר .ּדגלים ¿»«…∆≈ְְְִֵַַַָָ
eÚqÈ Ôk eÁÈ ¯L‡k∑ הליכתן ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו «¬∆«¬≈ƒ»ְְֲִִֵֶַָָ

לֹו הּקבּועה לרּוח מהּל דגל ּכל ∑B„ÈŒÏÚ.ּכחניתן, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָ«»

ׁשל  רּוח מּמׁשמעֹו. זז 'יד' לׁשֹון ואין מקֹומֹו. ְְְְִֵֶַַַָָָעל
ידֹו. הֹוׁשטת לכל לֹו הּסמּוכה ידֹו", "על קרּוי ְְִַַַָָָָָָצּדֹו

ּבלעז  איש"א .אינשו"ן ְַַ

ÔÓ˙eט  ‰‡Ó ‰„e‰È ˙È¯LÓÏ ‡ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿»¿»¿»»
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«¿»¿≈≈

:ÔÈÏË ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»»¿ƒ

ÔB‰ÈÏÈÁÏי  ‡ÓB¯c Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ¿≈»»¿≈≈
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ«¿≈

‡ÔÈÙÏיא  ‡zLÂ ÔÈÚa¯‡ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

„ÔBÚÓLיב  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓL È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

‡ÔÈÙÏיג  ÚL˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e¿«¿»

a¯יד  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·Ï ‡a¯Â „‚c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿»¿«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚ¿̄≈

‡ÔÈÙÏטו  ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

ÔÈLÓÁÂטז  ‰‡Ó Ô·e‡¯ ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿≈¿»¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ „ÁÂ¿««¿ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈≈

:ÔÈÏË ‡˙È˙a¿ƒ¿≈»»¿ƒ

B‚aיז  È‡ÂÏ ˙È¯LÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÏËÂ¿»≈«¿«ƒ¿»«¿ƒ≈»≈¿
ÏÚ ¯·b ÔÈÏË Ôk Ô¯L„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»¿»«≈»¿ƒ¿««

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ d¯˙‡«¿≈¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ci),cb ipal `iUPd ia` mWA iEPXd©¦§¥£¦©¨¦¦§¥¨
WcTd oFWlA bdpOd iM xEarA©£¦©¦§¨¦§©Ÿ¤
gxf FnM ,deW mrhA zFnXd zFPWl§©©¥§©©¨¤§¤©

(bi ek oldl)xgFve(i en ziy`xa)oFWNn §©¦¨

xgv xnSM(gi fk l`wfgi),l`ErC `xwpe . ©¤¤¨©§¦§¨§¥
oFirx mVW ,l`Erx ,l`d z` rcIW¤¨©¤¨¥§¥¤¨©§
l` Lirx ExwI dn ile FnM ,l`A FAl¦¨¥§§¦©¨§¥¤¥

(fi hlw mildz)dYpA ,wFgxn irxlmy) ©§¨§¥¦¥¨

(a weqtipWA `Edd Wi`d mi`xFw Eide ,§¨§¦¨¦©¦§¥
dxFYd EPxMfY KklE zFnW¥§¨¦§§¤©¨

.mdipWAeh dxez ¦§¥¤



xacnaנד zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k iyily meil inei xeriy

(çé)éðáì àéNðå äné íúàáöì íéøôà äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈¨®̈§¨¦Æ¦§¥´
:ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôà¤§©½¦¡¦«¨−̈¤©¦«

(èé):úBàî Lîçå óìà íéòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

(ë)ìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìòå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

i"yx£ÂÈÏÚÂ∑עלֹוהי"ּכתרּגּומֹו "ודסמיכין :. ¿»»ְְְְֲִִִִַ

(àë)ìLe íéðL íäéã÷ôe Bàáöe:íéúàîe óìà íéL §¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²¤−¤¨¨«¦

(áë):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNðå ïîéða ähîe©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(âë)ìLe äMîç íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéL §¨−§ª«¥¤®£¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(ãë)-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©
ìLe íúàáöì äàîe íéôìàñ :eòqé íéL £¨¦¬¥−̈§¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«

(äë)ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö ïã äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¨²¨−Ÿ¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈
:écLénò-ïa øæòéçà£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(åë)òáLe óìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàî¥«

(æë)øLà éðáì àéNðå øLà ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ¦§¥´¨¥½
:ïøëò-ïa ìàéòât©§¦¥−¤¨§¨«

(çë)÷ôe BàáöeLîçå óìà íéòaøàå ãçà íäéã §¨−§ª«¥¤®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàî¥«

(èë)òøéçà éìzôð éðáì àéNðå éìzôð ähîe©¥−©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−
:ïðéò-ïa¤¥¨«

(ì)ìL íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéMîçå äL §¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

ÚÓ¯·‡יח  ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ∆¿«ƒ¿≈≈««¿»
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ

LÓÁÂיט  ÔÈÙÏ‡ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
:‰‡Ó¿»

a¯Â‡כ  ‰MÓ„ ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ È„Â¿ƒ¿ƒƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿«∆¿«»
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰MÓ È·Ïƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈«¿»

‡ÔÈÙÏכא  ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

‡·Ô„Èכב  ÔÓÈ· È·Ï ‡a¯Â ÔÓÈ·c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:ÈBÚ„b ¯a«ƒ¿ƒ

‡ÔÈÙÏכג  ‡LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÈÓ˙Âכד  ‰‡Ó ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ∆¿«ƒ¿»¿«¿≈
:ÔÈÏË ‡˙˙ÈÏ˙a ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ≈»»¿ƒ

a¯Â‡כה  ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡etˆ Ôc ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ»ƒ»¿≈≈¿«»
:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È·Ïƒ¿≈»¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡ÔÈÙÏכו  ÔÈ¯˙e ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

„‡L¯כז  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈«»¿»

‡ÔÈÙÏכח  „ÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÈÏzÙכט  È·Ï ‡a¯Â ÈÏzÙc ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

‡ÔÈÙÏל  ‡˙Ï˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»



נה xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k iriax meil inei xeriy

(àì)äòáLå óìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤§¦§¨¯
eòñé äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬¦§−

ô :íäéìâãì§¦§¥¤«

(áì)éãe÷t-ìk íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t älà¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¨§¥³
ìLe óìà úBàî-LL íúàáöì úðçnäíéôìà úL ©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½

:íéMîçå úBàî Lîçå©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(âì)øLàk ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì íiåìäå§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´¦§¨¥®©«£¤²
:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ãì)-úà ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹¤
åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk äLî¤À¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈

ô :åéúáà úéa-ìò©¥¬£Ÿ¨«

ß xii` c"k iriax mei ß

â(à)ýåýé øac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯§Ÿ̈²
:éðéñ øäa äLî-úà¤¤−§©¬¦¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑אּלא ואינֹו מזּכיר ¿≈∆¿…«¬……∆ְְִֵֶַָ
ׁשּלּמדן  לפי מׁשה", "ּתֹולדֹות ונקראּו אהרן. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָֹֹּבני
ּתֹורה, חברֹו ּבן את המלּמד ׁשּכל מלּמד, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתֹורה.

ילדֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו ‰'.מעלה ¯ac ÌBÈa ְְֲִֶַַָָָָ¿ƒ∆
‰LÓŒ˙‡∑ׁשּלֹו הּתֹולדֹות אּלּו מה נעׂשּו ׁשּלּמדן , ∆…∆ְֲִֵֶֶַַַָָ

הּגבּורה  מּפי .ּׁשּלמד ְִִֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 'nr bk jxk y"ewl t"r)

Fcli EN`M dxFY Fxag oA cOlOd©§©¥¥£¥¨§¦§¨

ּומׁשה  אהרן ּתֹולדת ְְֲֵֶֶַֹֹֹֽֽואּלה
הּכתּוב  עליו מעלה ּתֹורה חברֹו ּבן הּמלּמד ׁשּכל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמלּמד

ילדֹו ובפרש"י)ּכאּלּו א. (ג, ְְִָ
היא  אּמֹו רק ּגׁשמית ׁשּבלידה ּכמֹו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלכאֹורה

זה  ׁשרק צ"ל היה הּתֹורה ּבלּמּוד כן ּכמֹו אֹותֹו, ְְִִֵֶֶַַַָָָָהּמֹולידה
ואם  ילדֹו", ׁש"ּכאּלּו זה הּוא הראׁשֹונה ּבּפעם ּתֹורה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּלּמדֹו
הראׁשֹונה) ּבּפעם רק (ולא חברֹו" ּבן הּמלּמד "ּכל מּדּוע ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹּכן

ילדֹו"? "ּכאּלּו ְְִָה"ז

ÔÈLÓÁÂלא  ‰‡Ó Ôc ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ»¿»¿«¿ƒ
ÔÈÏË ‡˙¯˙·a ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·LÂ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈»»¿ƒ

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ¿ƒ¿≈

‡·‰˙‰ÔBלב  ˙È·Ï Ï‡¯NÈ È· ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈¬»«¿
‰‡Ó ˙ÈL ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯LÓ ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈ƒ¿»

:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ«¬≈¿»¿«¿ƒ

Ók‡לג  Ï‡¯NÈ Èa B‚a e‡ÈÓ˙‡ ‡Ï È‡ÂÏÂ¿≈»≈»ƒ¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙לד  ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
¯·b ÔÈÏË ÔÎÂ ÔB‰ÈÒ˜ËÏ Ô¯L Ôk ‰LÓ…∆≈»«¿ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿«

:È‰B˙‰·‡ ˙Èa ÏÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿«≈¬»»ƒ

ÏÈlÓcא  ‡ÓBÈa ‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿««¬……∆¿»¿«ƒ
:ÈÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆¿»¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`).'åâå äLîe ïøäà úBãìBz älàå§¥¤§©£Ÿ¤
E`xwpe ,oxd` ipA `N` dpFn Fpi`e§¥¤¤¨§¥©£Ÿ§¦§§
cOln ,dxFY ocnNW itl dWn zFclFY§¤§¦¤¨§¨¨§©¥
eilr dlrn dxFY Fxag cOlOd lMW¤¨©§©¥£¥¨©£¤¨¨

.Fcli EN`M aEzMdz` 'd xAC mFiA ©¨§¦¨§§¦¤¤
,dWnEcnNW FNW zFclFY EN` EUrp ¤©£¥§¤¤¨§

:i"Wx oFWl ,dxEaBd iRn cnNX dn©¤¨©¦¦©§¨¨©¦
ïéàåipiq xdA dWn l` 'd xAC mFiA §¥§¦¤¤¤§©¦¨

mzFclFY dN` EidW xnFl `N ¤̀¨©¤¨¥¤§¨
,ipiq xdA dWn l` mXd xACW mFIA©¤¦¤©¥¤¤§©¦©

mdl oi`e `Edia`e acp Ezn iM xn`e§¨©¦¥¨¨©£¦§¥¨¤
.xnzi`e xfrl` wx zFclFY mFId©§©¤§¨¨§¦¨¨

iM xnFl ,df xiMfdel` 'd xAC mFiA §¦§¦¤©¦§¦¤¤
ipiq xdA dWndgWnl dN` Exgap ¤§©¦©¦§£¥¤§¨§¨

zPdkl mzgWn mdl zFidle mzF`¨§¦§¨¤¨§¨¨¦§ª©
dEhvp `l haWd x`WE ,mlFr¨§¨©¥¤Ÿ¦§©¨

:dYr cr FzxigaA¦§¦¨©¨¨
íòèåxiMfddWnE oxd` zFclFY §©©¦§¦§©£Ÿ¤

milWd xW`M iM ,dGd mFwOA©¨©¤¦©£¤¦§¦
zial mzFclFzl l`xUi lM xRqn¦§©¨¦§¨¥§§¨§¥

haW zFclFY xiMfdl dvxe mzFa £̀¨§¨¨§©§¦§¥¤
:`Edd haXd iW`xA ligzd iel¥¦¦§¦§¨¥©¥¤©

ìòåmrh ,hWRd KxCoxd` zFclFY" §©¤¤©§¨©©§©£Ÿ
"dWnEoxd` ipA EidW xnFl , ¤©¤¨§¥©£Ÿ

haXd on milCap migEWn mipdMŸ£¦§¦¦§¨¦¦©¥¤
dWn zFclFze ,miWcw Wcw mzFidl¦§¨Ÿ¤¨¨¦§§¤
dHnl xiMfi xW` inxnrd zgRWn¦§©©¨©§¨¦£¤©§¦§©¨

(fk weqt)ipA izlEf inxnrA oi` iM ,¦¥§©§¨¦¨¦§¥
aEzMW oiprM dfe .mIeNA mipnp dWn¤¦§¦©§¦¦§¤§¦§©¤¨

(ci bi bk ` minid ixac)oxd` mxnr ipA§¥©§¨©£Ÿ



xacnaנו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k iriax meil inei xeriy
הּבעל־ׁשם־טֹוב  ׁשל הּידּועה ּתֹורתֹו ע"פ ּבזה, לבאר ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
אֹותֹו ּובֹורא העֹולם, את הּקּב"ה מחּיה ורגע רגע ְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכל

פ"א)מחדׁש והאמּונה הּיחּוד ׁשער הּתניא ּבספר ּבארּכה ּבזה .(עּין ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

רגע על־ּפי־זה ונמצא ּבכל מתחּדׁשת האדם חּיּות ׁשּגם , ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מּמׁש. ֶַַָָורגע

הק', הּתֹורה ּבלּמּוד ועֹומדים ּתלּויים יׂשראל ּבני חּיי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָוהּנה
ׁשאֹומרים ערבית)ּוכמֹו של ק"ש ואר(ּברכֹות חּיינּו הם "ּכי ְְְְִִֵֵֶֶַָֹ

ּכרת ענׁשֹו הּתֹורה מן והּפֹורׁש א)ימינּו". צט, ה"ז (סנהדרין ּכי , ְְִִֵֵֵַַָָָָ
ר"ל. החּיים מן ְִִֵַַּכפֹורׁש

ה"ז  ּתֹורה" חברֹו ּבן הּמלּמד ׁש"ּכל מה יבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹועל־ּפי־זה
לא  זה, ּברגע ּתֹורה מלּמדֹו היה לא אם ּכי ילדֹו", ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹ"ּכאּלּו
מהּקּב"ה  המחּדׁשת חּיּותֹו את מקּבל חברֹו" "ּבן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהיה
את  ּובֹורא הּקּב"ה מקּים ׁשּלּמדֹו מּכיון ורק ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּתלּויה

ּומּו מחדׁש. חברֹו" מּמׁש."ּבן ילדֹו" "ּכאּלּו זה שהרי בן ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr bi jxk zegiy ihewl)

אהרן ּבני אּלא מזּכיר א)ואינֹו ג, (רׁש"י ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹ

יׂשראל  ּבני מנין ּבין הּתֹורה הפסיקה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹיׁש
ויׁש ּומׁשה". אהרן ּב"תֹולדֹות ּומנינם לוי ׁשבט ּובין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹודגליהם
לגיֹון  הּוא ׁש"ּכדאי לוי ׁשבט לגּבי ּכתב רׁש"י ּדהּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלֹומר,

ּובניו, אהרן ׁשאף אפֹוא, ּומּובן לבּדֹו", נמנה להיֹות מל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל
צריכים  לוי), מּׁשבט למעלה (ׁשהם הּמׁשחים" ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ"הּכהנים
הּכתּוב  ּכי מׁשה, ּבני נמנּו לא ולכן לבּדם. נמנים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלהיֹות

הלוּים. מן למעלה ׁשהם ּבכהנים, רק ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹמדּבר

(á)øëaä ïøäà-éða úBîL älàå|àeäéáàå áãð §¥²¤§¬§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾
:øîúéàå øæòìà¤§¨−̈§¦«¨¨«

(â)íéçLnä íéðäkä ïøäà éða úBîL älà¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−©§ª¦®
:ïäëì íãé àlî-øLà£¤¦¥¬¨−̈§©¥«

(ã)Là íáø÷äa ýåýé éðôì àeäéáàå áãð úîiå©¨´¨¨¨´©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧
íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa ýåýé éðôì äøæ̈¹̈¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®
ô :íäéáà ïøäà éðt-ìò øîúéàå øæòìà ïäëéå©§©¥³¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«

i"yx£Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚ∑ ּבחּייו. «¿≈«¬…ְַָ

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)ïøäà éðôì Búà zãîòäå éåì ähî-úà áø÷ä©§¥Æ¤©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ
:Búà eúøLå ïäkä©Ÿ¥®§¥«§−Ÿ«

i"yx£B˙‡ e˙¯LÂ∑ֿאת וׁשמרּו ה ּׁשרּות? ּומהּו ¿≈¿…ְְֵֶַַָ
יקרב מׁשמרּתֹו ׁשּלא עליו הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת לפי . ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר ּכמֹו יח)זר, ּוביתֿאבי(במדבר ּובני "אּתה : ְֱִֵֶֶֶַַָָָָ

א  ּתׂשאּו מסּיעין אּת הּללּו והלוּים הּמקּדׁש", תֿעֹון ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָ
הּׁשרּות  היא זֹו .אֹותם, ִֵַָ

„·ב  ‡¯Îea Ô¯‰‡ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈«¬…¿»»»
:¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»

e‡Èa¯˙‡cג  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿«ƒ
:‡LnLÏ ÔB‰a¯˜ ·¯˜˙‡ Ècƒƒ¿»«À¿«¿¿«»»

ÔB‰È·B¯˜aד  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰È·‡Â ·„ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ√»¿»¿»≈
ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe ‡˙M‡∆»»¿≈»√»¿»¿«¿¿»¿ƒ«
¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ ÔB‰Ï BÂ‰ ‡Ï ÔÈ·e¿ƒ»¬¿¿«≈∆¿»»¿ƒ»»

:ÔB‰e·‡ Ô¯‰‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¬…¬

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìו  d˙È ÌÈ˜˙e ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È ·¯»̃≈»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ»≈√»
:d˙È ÔeLnLÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»ƒ«¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Wcw FWiCwdl oxd` lcAIe dWnE¤©¦¨¥©£Ÿ§©§¦Ÿ¤
eipA midl`d Wi` dWnE miWcẅ¨¦¤¦¨¡Ÿ¦¨¨

:ieNd haW lr E`xTi¦¨§©¥¤©¥¦
LøãäådN`e" WxR `NW ipRn EdEknq §©§©¨§¦§¥¤Ÿ¥©§¥¤

dUr xW`M "dWn ipA zFnW§§¥¤©£¤¨¨
md mB oxd` ipA iM fnxl ,oxd` ipaA¦§¥©£Ÿ¦§Ÿ¦§¥©£Ÿ©¥
iM ,dxFY mcnNW ipRn dWnl zFclFY§§¤¦§¥¤¨§¨¨¦

:fnxze WxtY dxFYda dxez ©¨§¨¥§¦§Ÿ

(c).íäéáà ïøäà éðt ìòoFWl ,eiIgA ©§¥©£Ÿ£¦¤§©¨¨
EpdMW ciBdl oiprd oi`e .i"Wx©¦§¥¨¦§¨§©¦¤¦£
oxd` ipAn Wi` lM iM ,mdia` iIgA§©¥£¦¤¦¨¦¦§¥©£Ÿ
xEarA wx ,eia` iIgA odki mipdMd©Ÿ£¦§©¥§©¥¨¦©©£

xn`W"migEWnd mipdMd"mB EidW ¤¨©©Ÿ£¦©§¦¤¨©
EdFnM migWnp milFcB mipdkM md¥§Ÿ£¦§¦¦§¨¦¨

:zFxFcl ok dUri `le eiIgA§©¨§Ÿ¥¨¤¥§
,ïBëpäåiM"ipR lr",wFgxd lr xfgi §©¨¦©§¥©§Ÿ©¨¨

ipR lr 'd iptl `Edia`e acp znIe©¨¨¨¨©£¦¦§¥©§¥
Kke ,dxf W` maixwdA mdia` oxd ©̀£Ÿ£¦¤§©§¦¨¥¨¨§¨

minId ixacA xn`p`)(a ckacp znIe ¤¡©§¦§¥©¨¦©¨¨¨¨
Eid `l mipaE mdia` iptl `Edia`e©£¦¦§¥£¦¤¨¦Ÿ¨
mrhe .xnzi`e xfrl` Epdkie mdl̈¤©§©£¤§¨¨§¦¨¨§©©

"'d iptl"oke ,FY`n `AW qpA EzOW , ¦§¥¤¥§¥¤¨¥¦§¥
milbxOA xn`p(fl ci oldl)iptl dtBOA ¤¡©©§©§¦©©¥¨¦§¥

:'dd dxez



נז xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k iriax meil inei xeriy

(æ)äãòä-ìk úøîLî-úàå BzøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§À§¤¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ãòBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Bz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑ ממּנה ׁשהאדם מּנּוי ּכל ¿»¿∆ƒ¿«¿ְִֶֶָָָָֻ
ּבכל  "מׁשמרת" קרּוי לעׂשֹותֹו, עליו ּומּטל ְְֲִֶֶַָָָָָָָֻעליו
ותרׁש ּבבגתן ׁשאמרּו ּכמֹו מׁשנה, ּובלׁשֹון ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָהּמקרא

ב') י"ג וכן (מגילה ׁשוה, ּומׁשמרּת מׁשמרּתי אין והלא :ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ
ּולוּיה  ּכהּנה .מׁשמרֹות ְְְְִִָָֻ

(ç)úøîLî-úàå ãòBî ìäà éìk-ìk-úà eøîLå§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤¥½§¤¦§¤−¤
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙¯ÓLÓŒ˙‡Â∑ זקּוקין היּו ׁשּכּלן ¿∆ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»≈ְִֶָָֻ
ּתחּתיהם  ּבאים ׁשהלוּים אּלא הּמקּדׁש, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלצרכי

ּבׂשכרן, הּמעׂשרֹות מהם לֹוקחים לפיכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבׁשליחּותם,
יח)ׁשּנאמר עבדתכם"(שם חלף לכם הּוא ."ּכיֿׂשכר ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

(è)íðeúð íðeúð åéðáìe ïøäàì íiåìä-úà äzúðå§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ§¨¨®§¦̧§¦¬
:ìàøNé éða úàî Bì änä¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£BÏ ‰n‰ ÌÈe˙∑ לעזרה.Ï‡¯NÈ Èa ˙‡Ó∑ ¿ƒ≈»ְְֶָ≈≈¿≈ƒ¿»≈
ּכלֹומר  יׂשראל". ּבני מּתֹו" העדה ּכמֹו ּכל מּׁשאר , ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

ׁשּנאמר  לֹו, נתנם והּוא הּמקֹום ּבגזרת לכ ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָנבּדלּו
ח) וגֹו'"(שם נתנים אתֿהלוּים "ואּתנה :. ְְְְִִִֶֶַָָֻ

(é)íúpäk-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤§ª¨¨®
ô :úîeé áøwä øfäå§©¨¬©¨¥−¨«

i"yx£„˜Ùz ÂÈaŒ˙‡Â Ô¯‰‡Œ˙‡Â∑'מנין' לׁשֹון ואינֹו 'ּפקידּות', Ì˙p‰k.לׁשֹון ˙‡ e¯ÓLÂ∑ ּדמים קּבלת ¿∆«¬…¿∆»»ƒ¿…ְְְְְִִֵָ¿»¿∆¿À»»ִַַָָ
לּכהנים  הּמסּורֹות ועבֹודֹות והקטרה, .ּוזריקה ְְְְֲֲִִַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - ezligza gi jxk y"ewl t"r)

mipdMd zFcFar lMn mixf zlilW§¦©¨¦¦¨££Ÿ©¦

והּזר  את־ּכהּנתם וׁשמרּו ּתפקד ואת־ּבניו ְְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻֽֽואת־אהרן
יּומת: ֵַָָֽהּקרב

והקטרה  ּוזריקה ּדּמים קּבלת - ּכהּונתם את ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָוׁשמרּו
לּכהנים המסּורֹות ובפרש"י)ועבֹודֹות י. (ג, ְֲֲִַַַֹ

להבין: ְְִִָָוצרי
את  לׁשמר הּכהנים את הּמזהיר זה ּפסּוק נכּתב מּדּוע ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹא)

הּלוּיים. ּבעבֹודת העֹוסקים הּפסּוקים ּבין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּכהּונתם,
עליהם  לעבֹודֹות ּכדגמא רׁש"י ׁשּבחר מה ּתמּוּה ּכן ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֻב)
ּדּמים, קּבלת אּלּו: עבֹודֹות ג' ּדוקא לׁשמר, הּכהנים ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹצריכים

והקטרה. ְְְִַָָָזריקה
מּכל  עבֹודֹות ּבׁשלׁש ׁשרק נמצא, לכׁשּנתּבֹונן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹוהּבאּור:
ּבני  ׁשעׂשאּום ראינּו מצאנּו לּכהנים, המסּורֹות ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָֹהעבֹודֹות
קּבלת  רׁש"י: ׁשּזכר העבֹודֹות ׁשלׁש והם ּבעצמם, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹיׂשראל

הּפסח  קרּבן הקרבת ּבזמן והּוא והקטרה, ּוזריקה ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָּדּמים
ז־ט)ּבמצרים יב, לדֹורֹות,(בא ׁשּגם לֹומר, מקֹום הי' ּכן ועל . ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

ּבׁשליחּותם  הּלוּיים על־ידי אף להעׂשֹות יּוכלּו אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָעבֹודֹות
ּבתֹור  היא לוי ּבני עבֹודת ּכללּות ׁשהרי יׂשראל, ּבני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשל

עבֹודתם קרּויה ׁשּלכן יׂשראל, ּבני ּכלל ג,ׁשליחּות (פרשתנו ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָ
יׂשראל"ו) ּבני 9)"מׁשמרת עמ' חי"ג לקו"ש .(ראה ְְְִִֵֵֶֶָ

מיחדת  אזהרה הּתֹורה ּכתבה זֹו, סברא לׁשלל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּובכדי
עב  לׁשמר אֹודֹות לּכהנים עֹוסקּה ּבעת לזר, לּתנּה ולא ֹודתם ְְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֹֹֹ

היתה  מצרים ׁשּבפסח ּדאף להֹורֹות, הּלוּים. ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָעבֹודת
הּכהנים  עבֹודת הם ּכעת הרי ליׂשראל, ׁשּיכת ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהעבֹודה
ג' ּדוקא רׁש"י הדּגיׁש ולכן יּומת". הּקרב ו"הּזר ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָּבלבד,
יהיּו הּלוּיים ׁשאף לסברא מקֹום יֹותר יׁש ּבהם אּלּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעבֹודֹות

ּבעבֹודתּה. ְֲִֵַָָּכׁשרים

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½
:íiåìä éì eéäå ìàøNé éðaîíçøøètøBëa-ìkúçz©¯©¨§²¤¬¤¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«

zLk‡ז  Ïk ˙¯hÓ ˙ÈÂ dz¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»««¿≈¿»«¿«»¿ƒ¿»
ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«

:‡kLÓ«¿¿»

hÓ¯˙ח  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÈÓ Ïk ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»»»≈«¿«ƒ¿»¿»«¿«
:‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿««¿¿»

ÔÈ¯ÈÒÓט  È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‡ÂÏ ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈»≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ dÏ Ôep‡ ÔÈ·È‰È¿ƒƒƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

È˙י  Ôe¯hÈÂ ÈpÓz È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÏË˜˙È ·¯˜Èc ÈBlÁÂ ÔB‰˙p‰k¿À«¿¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב  Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡cÏÂ Á˙t ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ¬«»¿»»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈



xacnaנח zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k iying meil inei xeriy
i"yx£ÈzÁ˜Ï ‰p‰ È‡Â∑?ּבהן זכיתי מהיכן .ואני «¬ƒƒ≈»«¿ƒֲִִִֵֵֶַָָָ

Ï‡¯NÈ Èa CBzÓ∑ אֹותן ׂשֹוכרין יׂשראל ׁשּיהיּו ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִֵֶָָ
ּולקחּתים  ּבהם זכיתי הּבכֹורֹות עלֿידי ׁשּלי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָלּׁשרּות

ּוכׁשחטאּו ּבּבכֹורֹות, העבֹודה ׁשהיתה לפי ְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָּתמּורתם.
אלילים  עבֹודת עבדּו ׁשּלא והלוּים נפסלּו, ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָֹּבעגל

ּתחּתיהם  .נבחרּו ְְֲִֵֶַ

(âé)õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk éì ék¦´¦»¨§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤
íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä íéøöî¦§©À¦¦§©̧§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈

ô :ýåýé éðà eéäé éì äîäa-ãò©§¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«

ß xii` d"k iying mei ß

(ãé):øîàì éðéñ øaãîa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¦§©¬¦©−¥«Ÿ

(åè)íúçtLîì íúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨®
:íã÷ôz äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk̈¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ∑ הּוא נפלים, מּכלל מּׁשּיצא ƒ∆…∆»«¿»ְְִִִֶַָָָ
הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא יהּודה נמנה רּבי אמר . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

נמנה  להיֹות הּׁשבט אֹותֹו הּוא למּוד ׁשלֹום: ְְְִִִֵֶַַָָָּברּבי
ׁשּנאמר הּבטן, כו)מן ללוי (שם אתּה ילדה "אׁשר : ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

אֹותּה ילדה מצרים ּבפתח ּכניסתּה עם ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָּבמצרים"
נפׁשֹות  ּבׁשבעים חׁשּבֹונם ונמנית מֹונה ׁשּכׁשאּתה , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

הׁשלימה  והיא אחת, חסר ׁשבעים אּלא ּתמצאם ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלא
הּמנין  .את ְִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 4 'rd 6 'nr gi jxk y"ewl t"r)

ohAd on cakFi oipn¦§©¤¤¦©¤¤

ּתפקדם: ומעלה מּבן־חדׁש . . לוי את־ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּֽפקד
הּׁשבט  אֹותֹו הּוא למּוד כּו', נמנה הּוא נפלים מּכלל ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָמּׁשּיצא
ללוי  אֹותּה ילדה אׁשר ׁשּנאמר הּבטן, מן נמנה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות

ונמנית  אֹותּה, ילדה למצרים ּכניסתּה עם ְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָּבמצרים,
נפׁשֹות ובפרש"י)ּבׁשבעים טו. (ג, ְְְִִָ

עֹוד  הּבטן" "מן ּכבר ׁשּנמנתה יֹוכבד ׁשנא מאי לעּין, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיׁש

Ïkיג  ˙ÈÏË˜„ ‡ÓBÈa ‡¯Îea Ïk ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ»
Ïk ÈÓ„˜ ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ√»«»
ÈÏÈc ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó Ï‡¯NÈa ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈≈¡»»«¿ƒ»ƒƒ

:ÈÈ ‡‡ ÔB‰È¿¬»¿»

„ÈÈÒיד  ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

‡·‰˙‰ÔBטו  ˙È·Ï ÈÂÏ Èa ˙È ÈÓ¿≈»¿≈≈ƒ¿≈¬»«¿
‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿»¿»ƒ««¿»¿≈»

:ÔepÓzƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ci)mrheøaãîa äLî ìà 'ä øaãéå §©©©§©¥¤¤§¦§©
.éðéñxiMfdW xEarA(` weqt)mFiA ¦©©£¤¦§¦§

xn`e xfg ,ipiq xdA dWn z` 'd xAC¦¤¤¤§©¦¨¨©§¨©
mIeld lW dciwRd z`Ev dzid `l iM¦Ÿ¨§¨©¨©©§¦¨¤©§¦¦
oxd` ipA zFclFY zxigA iM ,ipiq xdA§©¦©¦§¦©§§¥©£Ÿ
lr FzEv mFiA ipiq xdA dzid mCal§©¨¨§¨§©¦©§©Ÿ©
dEhvp `l mIeld la` ,oMWOd dUrn©£¥©¦§¨£¨©§¦¦Ÿ¦§©¨

wx ,ipiq xdA mzxigaAipiq xAcnA ¦§¦¨¨§©¦©©§¦§©¦©
ipaA zxMfPd devOd FnM crFn ld`A§Ÿ¤¥§©¦§¨©¦§¤¤¦§¥

:l`xUi¦§¨¥
äpäåx`WM mIeld haW Eid `l §¦¥Ÿ¨¥¤©§¦¦¦§¨

dlrne Wcg oAn iM ,mihaXd©§¨¦¦¦¤Ÿ¤¨©§¨
sl` mipWE mixUr wx Eid `loldl) Ÿ¨©¤§¦§©¦¤¤

(hl weqtzpnW mNM dpW miWlW oAnE ,¦¤§¦¨¨ª¨§Ÿ©
mitl`(gn c oldl)oAn EriBi `l dPde , £¨¦§¦¥Ÿ©¦¦¤

haW ivgl dlrne dpW mixUr¤§¦¨¨¨©§¨©£¦¥¤
`l oicre ,mNkAW zFgRd l`xUIn¦¦§¨¥©¨¤§ª¨©£©¦Ÿ
dNkn dXcTd didYW oFx`d E`Up̈§¨¨¤¦§¤©§ª¨§©¨

eicar Eidi `l Ki` dinY dfe ,mdÄ¤§¤§¦¨¥Ÿ¦§£¨¨
:mrd lM x`XM 'd ikExA eiciqge©£¦¨§¥¦§¨¨¨¨

éðàåExn`X dnl wEGg dGW ,aWFg ©£¦¥¤¤¦§©¤¨§
EpizFAx(e `x`e `negpz)FhaW iM ©¥¦¦§

zk`ln cEArWA Eid `l iel lW¤¥¦Ÿ¨§¦§§¤¤
,l`xUi dPde .KxR zcFaraE mixvn¦§©¦©£©¤¤§¦¥¦§¨¥
mdiIg z` miixvOd Exxn xW £̀¤¥£©¦§¦¦¤©¥¤
WFcTd did ,mhrnl icM dWw dcFarA©£¨¨¨§¥§©£¨¨¨©¨
zxfB cbpM mzF` dAxn `Ed KExÄ©§¤¨§¤¤§¥©

xn`W FnM ,mixvn(ai ` zeny)xW`ke ¦§©¦§¤¨©§©£¤
xW`ke ,uxti oke dAxi oM FzF` EPri§©¥¦§¤§¥¦§Ÿ§©£¤
oYnde `Ed oA m` zxfbA cFr xn`p¤¡©¦§¥©¦¥©£¦¤

c`n EnvrIe mrd axIe ,FzF`weqt my) ©¦¤¨¨©©©§§Ÿ
(k,xnF` `Ed KExA WFcTd did iM ,¦¨¨©¨¨¥

la` ,mdn F` iPOn mEwi in xaC d`xp¦§¤§©¦¨¦¤¦¥¤£¨
lM KxcM miaxe mixR Eid iel haW¥¤¥¦¨¨¦§¨¦§¤¤¨
x`XM dlrnl Elr `le ux`d̈¨¤§Ÿ¨§©§¨¦§¨

:mihaXd©§¨¦

éìeàåiM ,mdilr owGd qrMn df did §©¨¨¤¦©©©¨¥£¥¤¦
dAxn eiWkr `EdW oFrnW¦§¤©§¨§ª¤
ux`l FzqipkA hrnzp oiqElkE`A§§¦¦§©¥¦§¦¨¨¨¤
haW `EdW iele ,sl` mipWE mixUrl§¤§¦§©¦¤¤§¥¦¤¥¤

:dtBOA hrnzp `l eiciqg£¦¨Ÿ¦§©¥©©¥¨
àìaEzMd lgd(bk weqta)zFxnWnA Ÿ¥¥©¨§¦§¨

W`M gxfOd on mIelddUr x ©§¦¦¦©¦§¨©£¤¨¨
zxnWn mW oi`W ipRn ,milbCA©§¨¦¦§¥¤¥¨¦§¤¤
mipdMd eipaE oxd`l wx mIell©§¦¦©§©£Ÿ¨¨©Ÿ£¦
on lgde .mipdMd odM `EdW dWnlE§¤¤Ÿ¥©Ÿ£¦§¥¥¦
,gxfOd cbpM cnrn `EdW axrOd©©£¨¤©£¨§¤¤©¦§¨
EPOn cAkp `EdW mFxCA mU la £̀¨¨©¨¤¦§¨¦¤
ozpe ,mIelA micAkPd mdW ,zdw ipA§¥§¨¤¥©¦§¨¦©§¦¦§¨©
ipA mU axrnaE .WcTde oFx`d mdl̈¤¨¨§©Ÿ¤§©£¨¨§¥
oMWOd mdl ozpe ,xFkAd `EdW oFWxb¥§¤©§§¨©¨¤©¦§¨
gExd `EdW oFtvA mUe .ld`de§¨Ÿ¤§¨§¨¤¨©
iWinWY mdl ozpe ixxn ipA oFxg`d̈©£§¥§¨¦§¨©¨¤©§¦¥

:WCwOdeh dxez ©¦§¨



נט xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k iying meil inei xeriy
ּבת ׁשהיתה חדׁש"לפני "מּבן רק ׁשהיה לוי ּבני מּמנין חדׁש, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

נפלים"? מּכלל "יצא ׁשאז ְְְִִִֵֶָָָָָמּפני
ועוד)ּובּמפרׁשים לדוד, משכיל שפ"ח, ּבאֹופּנים (גו"א, ּבארּו ְְְֲִִֵַַָ

ִׁשֹונים.
הּצחּות: דר על ּבזה לֹומר ְֵֶֶֶַַַַָויׁש

"מן  ּכבר יֹוכבד נמנית ולכן רּוּבא", ּבתר "אזלינן ּכלל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבדר
מה־ׁשאין־ּכן  נפלים, ׁשהם למעּוט חֹוׁשׁשים ּדאין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָהּבטן",
ׁש"אין  הּוא והּכלל ּבכֹורֹות, לפדיֹון נֹוגע היה הּלוּיים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמנין

הרב" אחר ּבממֹון רע"ב)הֹולכין כז, קמא רק (בבא נמנּו ולכן , ְְְְִִֵַַַָָָֹ
נפל. מחׁשׁש ּבוּדאּות ּכׁשּיצאּו חדׁש", ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ"מּבן

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bk zegiy ihewl)

הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא טו)נמנה ג, (רש"י ְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
מׁשמרת  "ׁשֹומר חדׁש, ּבן קטן, לוי נקרא ּכיצד לׁשאל, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיׁש
סביב  יחנּו "והלוּים ׁשּכתּוב מה על־ּפי לבאר ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּקדׁש".
מׁשּכן  מׁשמרת את הּלוּים וׁשמרּו זה) ידי (ועל . . ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלּמׁשּכן

מאֹופּני  אחד הּוא הלוּים מחנה ׁשהפסק היינּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהעדּות",
על־ידי  ּגם היא לּמׁשּכן סביב החנּיה והרי הּמׁשּכן. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָׁשמירת
מהּמחנה  ּתכּופֹות ׁשּיצאּו מהּגדֹולים, יֹותר ועֹוד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּקטּנים,

וכּדֹומה. ּבּמׁשּכן עבֹודתם ְְֲֲִֶַַַָָָֹלעבד

(æè):äeö øLàk ýåýé ét-ìò äLî íúà ã÷ôiå©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§Ÿ̈®©«£¤−ª¨«

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו לפני מׁשה אמר «ƒְִֵֶַַָָָֹ
יֹונקיהן? מנין לדעת אהליהם לתֹו נכנס אני ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהיא
ואני  ׁשּל אּתה עׂשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ְֲֲִֵֶַַַַָָָָאמר
האהל  ּפתח על ועמד מׁשה הל ׁשּלי, ְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאעׂשה

האהל  מן יֹוצאת ּובתֿקֹול לפניו, מקּדמת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוהּׁשכינה
נאמר: לכ זה, ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ ּכ ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹואֹומרת:

ה'" ."עלּֿפי ִַ

(æé):éøøîe úä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðá älà-eéäiå©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ¨®¥«§¾§−̈§¨¦«

(çé)éðáì íúçtLîì ïBLøâ-éða úBîL älàå§¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ¨®¦§¦−
:éòîLå§¦§¦«

(èé)ïBøáç øäöéå íøîò íúçtLîì úä÷ éðáe§¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®©§¨´§¦§½̈¤§−
:ìàéfòå§ª¦¥«

(ë)íä älà éLeîe éìçî íúçtLîì éøøî éðáe§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈©§¦´¦®¥¬¤¥²
:íúáà úéáì éålä úçtLî¦§§¬Ÿ©¥¦−§¥¬£Ÿ¨«

(àë)älà éòîMä úçtLîe éðálä úçtLî ïBLøâì§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©©¦§¦®¥´¤
:épLøbä úçtLî íä¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«

i"yx£È·l‰ ˙ÁtLÓ ÔBL¯‚Ï∑ הּלבני מׁשּפחת הּפק ּודים היּו לגרׁשֹון ּפק ּכלֹומר, הּׁשמעי. ּודיהם ּומׁשּפחת ¿≈¿ƒ¿«««ƒ¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָ
וכ ּכ. ְָָ

(áë)äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷t§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:úBàî Lîçå íéôìà úòáL íäéã÷t§ª´¥¤½¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

(âë):äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbä úçtLî¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨

(ãë):ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«

Ók‡טז  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‰LÓ ÔB‰˙È ‡Óe¿»»¿…∆«≈¿»«¿»¿»
:„wt˙‡c¿ƒ¿«»

ÔBL¯bיז  ÔB‰˙‰ÓLa ÈÂÏ Èa ÔÈl‡ BÂ‰Â«¬ƒ≈¿≈≈ƒƒ¿»«¿≈¿
:È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ

È·Ïיח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈¿¿«¿¬«¿ƒ¿ƒ
:ÈÚÓLÂ¿ƒ¿ƒ

ÈÂˆ‰¯יט  Ì¯ÓÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰˜ È·e¿≈¿»¿«¿¬«¿«¿»¿ƒ¿»
:Ï‡ÈfÚÂ ÔB¯·Á∆¿¿Àƒ≈

‡ÔÈlכ  ÈLeÓe ÈÏÁÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿«¿ƒƒƒ≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï È‡ÂÏ ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈»≈¿≈¬»«¿

‡ÔÈlכא  ÈÚÓL ˙ÈÚ¯ÊÂ È·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÔBL¯‚Ï¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ≈
:ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈¿

Á¯È‡כב  ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·L ÔB‰ÈÈÓ ‡lÚÏe¿≈»ƒ¿»≈«¿»«¿ƒ«¬≈

:‰‡Ó¿»

Ôe¯LÈכג  ‡kLÓ È¯BÁ‡ ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«≈¿¬≈«¿¿»ƒ¿
:‡·¯ÚÓ««¿»

a¯כד  ÛÒÈÏ‡ ÔBL¯b ˙È·Ï ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿≈≈¿∆¿»»«
:Ï‡Ï»≈



xacnaס zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k iying meil inei xeriy

(äë)ïkLnä ãòBî ìäàa ïBLøâ-éða úøîLîe¦§¤³¤§¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§−̈
:ãòBî ìäà çút Cñîe eäñëî ìäàäå§¨®Ÿ¤¦§¥¾¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÔkLn‰∑ הּתחּתֹונֹות לגג ∑Ï‰‡‰Â.יריעֹות העׂשּויֹות עּזים ּוּתחׁשים עֹורֹות ∑e‰ÒÎÓ.יריעֹות .אילים «ƒ¿»ְְִַַ¿»…∆ְְֲִִִָָƒ¿≈ְִִֵָ
Á˙t CÒÓe∑ הּוילֹון הּוא. »«∆«ִַ

(åë)øLà øöçä çút Cñî-úàå øöçä éòì÷å§©§¥´¤«¨¥À§¤¨©Æ¤´©¤«¨¥½£¤¯
ìëì åéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò©©¦§¨²§©©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ

:Búãáò£«Ÿ̈«
i"yx£ÂÈ¯˙ÈÓ ˙‡Â∑ והאהל מׁשּכן חצר ׁשל ׁשל ולא ,. ¿≈≈»»ְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ

(æë)éøäöiä úçtLîe éîøîòä úçtLî úä÷ìå§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©©¦§¨¦½
íä älà éìàéfòä úçtLîe éðøáçä úçtLîe¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−

:éúäwä úçtLî¦§§¬Ÿ©§¨¦«

(çë)úðîL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§Ÿ©³
:Lãwä úøîLî éøîL úBàî LLå íéôìà£¨¦Æ§¥´¥½«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

(èë):äðîéz ïkLnä Cøé ìò eðçé úä÷-éða úçtLî¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨

i"yx£‰ÓÈz 'B‚Â eÁÈ ˙‰˜ŒÈa ˙ÁtLÓ∑ ּוסמּוכין ƒ¿¿…¿≈¿»«¬¿≈»»ְִ
ּתימנה  החֹונים ראּובן ּדגל ואֹוי להם לרׁשע "אֹוי . ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

וחמּׁשים  ּומאתים ואבירם ּדתן מהם לקּו לכ ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלׁשכנֹו",
ּבמחלקּתם איׁש עּמהם ׁשּנמׁשכּו ועדתֹו, קרח .עם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֻ

(ì)-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤
:ìàéfòª¦¥«

(àì)úçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä ízøîLîe¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ
:Búãáò ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLà Lãwä éìëe§¥´©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

i"yx£CÒn‰Â∑הּמס ּפרכת קרּויה היא ׁשאף הּפרכת, .היא ¿«»»ְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(áì)úc÷t ïäkä ïøäà-ïa øæòìà éålä éàéNð àéNðe§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥®§ª©¾
:Lãwä úøîLî éøîL«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÈÂl‰ È‡ÈN ‡ÈNe∑ עלֿידֹוממּנה - הּקדׁש" מׁשמרת ׁשמרי "ּפקּדת נׂשיאּותֹו? היא מה ועל ּכּלם; על ¿ƒ¿ƒ≈«≈ƒְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻֻֻ
ּכּלם  ּפקּדת .היה ְַָָָֻֻ

(âì)älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî éøøîì¦§¨¦¾¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤
:éøøî úçtLî íä¥−¦§§¬Ÿ§¨¦«

kLÓ‡כה  ‡ÓÊ ÔkLÓa ÔBL¯‚ Èa ˙¯hÓe«¿«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»«¿¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe d‡ÙBÁ ‡Ò¯Ùe¿»»»≈¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

Ècכו  ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„„ È„¯Òe¿»≈¿«¿»¿»¿»»ƒ¿««¿»ƒ
˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿««¿¿»¿¿¿»

:dÁÏt ÏÎÏ È‰Beh‡«ƒ¿…»¿»≈

Èˆ‰¯כז  ˙ÈÚ¯ÊÂ Ì¯ÓÚ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜ÏÂ¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿«¿ƒƒ¿»
Ôep‡ ÔÈl‡ Ï‡ÈfÚ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÔB¯·Á ˙ÈÚ¯ÊÂ¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒÀƒ≈ƒ≈ƒ

:˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿»

lÚÏe‡כח  ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»¿≈»
‡z¯hÓ È¯Ë ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»»¿≈««¿»

:‡L„e˜„¿¿»

„kLÓ‡כט  ‡cˆ ÏÚ Ôe¯LÈ ˙‰˜ Èa ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿¿»
:‡ÓB¯c»»

a¯ל  ÔÙˆÈÏ‡ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»¡ƒ»»«
:Ï‡ÈfÚÀƒ≈

z¯Óe‡לא  ‡¯B˙Ùe ‡B¯‡ ÔB‰z¯hÓe««¿¿¬»»»¿«¿»
ÔB‰a ÔeLnLÈ Èc ‡L„e˜ ÈÓe ‡Áa„Óe«¿¿»»≈¿»ƒ¿«¿¿

:dÁÏt ÏÎÂ ‡Ò¯Ùe¿»»¿…»¿»≈

È‡ÂÏלב  È·¯·¯ ÏÚ ‡pÓÓc ‡Ïk¯Ó‡Â«¬«¿¿»ƒ¿«»««¿¿≈≈»≈
È‰B„È ˙BÁzÓc ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡∆¿»»««¬…«¬»¿ƒ¿¿ƒ

:‡L„e˜ ˙¯hÓ È¯Ë ÔpÓÓ¿«»»¿≈«¿«¿»

‡ÔÈlלג  ÈLeÓ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê È¯¯ÓÏƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒƒ≈
:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«¿»ƒ



סי xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"k iyiy meil inei xeriy

(ãì)äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:íéúàîe íéôìà úLL¥¬¤£¨¦−¨¨«¦

(äì)-ïa ìàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−¤
:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìò ìéçéáà£¦¨®¦©´¤¯¤©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨

(åì)åéçéøáe ïkLnä éLø÷ éøøî éða úøîLî úc÷ôe§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈
:Búãáò ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnòå§©ª¨´©«£¨¨®§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

(æì):íäéøúéîe íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãnòå§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈¥«§¥¤«

(çì)ãòBî-ìäà éðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå| §©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á«Ÿ¤¥̧
äLî äçøæî|úøîLî íéøîL åéðáe ïøäàå ¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ¨À̈«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤

:úîeé áøwä øfäå ìàøNé éða úøîLîì Lc÷nä©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ∑ לה מחנה ם ּוסמּוכין ּדגל …∆¿«¬…»»ְֲִֵֶֶֶַָ

לּצדיק  "טֹוב ּוזבּולן, יּׂששכר עליו והחֹונים ְְְִִִַַַָָָָָֻיהּודה
עֹוסק  ׁשהיה מׁשה ׁשל ׁשכניו ׁשהיּו לפי לׁשכנֹו". ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹטֹוב

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, ּגדֹולים נעׂשּו ס)ּבּתֹורה, "יהּודה (תהלים : ְְֱֲִֶֶַַַַָָָ

יב)מחקקי" א וגֹו'"(ד"ה בינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְְְְִִִִֵֵָָָֹ
ּומזבּולן סנהדראֹות, ראׁשי ה)מאתים "מׁשכים (שופטים : ְְְְִִִֵֶַַָָָֹֻ

סֹופר" .ּבׁשבט ְֵֵֶ

(èì)äLî ã÷t øLà íiåìä éãe÷t-ìkét-ìò ïøäàå ¨§¥̧©«§¦¦¹£¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬
íéðL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì ýåýé§Ÿ̈−§¦§§Ÿ¨®¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦

:óìà íéøNòå§¤§¦−¨«¤
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ „˜t ¯L‡∑,"ואהרן" על נקּוד ¬∆»«…∆¿«¬…ְֲַַָֹ

היה  ׁשּלא הלוּיםלֹומר ד)ּבמנין ÌÈ¯NÚÂ.(בכורות ÌÈL ְְְִִִֶַַַָָֹ¿«ƒ¿∆¿ƒ
ÛÏ‡∑ ּבני יתרים: מאֹות ׁשלׁש מֹוצא אּתה ּובפרטן »∆ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹ

- קהת ּבני מאֹות, וחמׁש אלפים ׁשבעת - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָּגרׁשֹון
אלפים  ׁשׁשת - מררי ּבני מאֹות, וׁשׁש אלפים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשמֹונת

את  ויפדּו הּׁשאר, עם ּכללן לא ולּמה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹּומאתים.
ּומאתים  וׁשבעים הּׁשלׁשה זקּוקים יהיּו ולא ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹהּבכֹורֹות
רּבֹותינּו אמרּו לפדיֹון? הּמנין, על העֹודפים ְְְְְְִִִֵַַַָָָּבכֹורֹות

ּבכֹורֹות ּבכֹורים (ה)ּבמּסכת - לוּים מאֹות ׁשלׁש אֹותן : ְְְְְִִִֵֶֶַָֹ
ׁשּיפקיעּו ודּים הּפדיֹון היּו, מן .עצמם ְְְְִִִֶַַַַָָָ

ß xii` e"k iyiy mei ß

(î)éðáì øëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ¦§¥´
:íúîL øtñî úà àNå äìòîå Lãç-ïaî ìàøNé¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬§Ÿ¨«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ 'B‚Â ¯ÎÊ ¯ÎaŒÏk „˜t∑מּכלל .נפלים ספק מּׁשּיצא ¿…»¿…»»¿ƒ∆…∆»»¿»ְְְִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr gi jxk zegiy ihewl)

נפלים ספק מּכלל מ)מּׁשּיצא ג, (רש"י ְְְִִִֵֶָָָָ
טו)ּולעיל מּכלל (פסוק "מּׁשּיצא נקט הּלוּים, מנין אצל , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מן  ּבת־קֹול יצאה הּלוּים ּבמנין ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָנפלים".
ּכתב  ולכן זה", ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ ּכ" והֹודיעה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהאהל

ּגם  נמנּו ׁשּלא (ּומה ספק אין ׁשמּיא ּכלּפי ּכי "נפלים", ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשם
מנין  א ּפלּוג'). 'לא מּׁשּום הּוא - חדׁש מּבן ְְְִִִִֶֶַַַֹֹהּפחּותים
ואצלֹו מׁשה, על־ידי אּלא ה'", ּפי "על היה לא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבכֹורֹות

" זה נפלים".ספקהרי ְֲִֵֵֶָָ

Á¯È‡לד  ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa ÔB‰ÈÈÓeƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡ ‡zL ‡lÚÏe¿≈»ƒ»«¿ƒ»»

a¯לה  Ï‡È¯eˆ È¯¯Ó ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»ƒƒ≈«
:‡etˆ Ôe¯LÈ ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ÏÈÁÈ·‡¬ƒ»ƒ«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿ƒ»

kLÓ‡לו  Ètc È¯¯Ó Èa ˙¯hÓÏ ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈¿»ƒ«≈«¿¿»
È‰BÓ ÏÎÂ È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ È‰B¯·ÚÂ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»»ƒ

:dÁÏt ÏÎÂ¿…»¿»≈

ÔB‰ÈÎÓÒÂלז  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
:ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈

˜„Ìלח  ‡Óec˜ ‡kLÓ Ì„˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«√»«¿¿»ƒ»√»
È‰B·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡ÁÈcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆¿«¬…¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ˙¯hÓÏ ‡Lc˜Ó ˙¯hÓ ÔÈ¯Ë»¿ƒ«¿««¿¿»¿«¿«¿≈ƒ¿»≈

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc ÈBlÁÂ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

ÏÚלט  Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc È‡ÂÏ ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿»…∆¿«¬…«
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿¬«¿»¿»ƒ«

:ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ‡lÚÏe ‡Á¯È«¿»¿≈»«¿ƒ¿≈«¿ƒ

„i¯Î‡מ  ‡i¯Îea Ïk ÈÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»¿«»ƒ¿«»
˙È Ïa˜Â ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿»¿≈»¿«≈»

:ÔB‰˙‰ÓL ÔÈÓƒ¿«¿»«¿



xacnaסב zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"k iyiy meil inei xeriy

(àî)øëa-ìk úçz ýåýé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§Ÿ̈½©¬©¨§−Ÿ
øBëa-ìk úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©¨§½

:ìàøNé éða úîäáa§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«

(áî)-ìk-úà Búà ýåýé äeö øLàk äLî ã÷ôiå©¦§´Ÿ¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®¤¨
:ìàøNé éðáa øBëa§−¦§¥¬¦§¨¥«

(âî)Lãç-ïaî úîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ¦¤¬Ÿ¤
ìL óìà íéøNòå íéðL íäéã÷ôì äìòîåäL ¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤§¨¬

ô :íéúàîe íéòáLå§¦§¦−¨¨«¦

(ãî):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(äî)ìàøNé éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà ç÷©´¤©«§¦¦À©³©¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½
íiåìä éì-eéäå ízîäa úçz íiåìä úîäa-úàå§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©§¤§¨®§¨«¦¬©«§¦¦−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ÌiÂÏ‰ ˙Ó‰aŒ˙‡Â∑ ּבהמֹות ּפדּו לא ¿∆∆¡««¿ƒƒ¿ֲַָֹ

אּלא  יׂשראל, ׁשל טהֹורה ּבהמה ּבכֹורי את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהלוּים
וׂשה  חמֹוריהם, ּפטרי ּכּמה את ּפטר לוי ּבן ׁשל אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

העֹודפים  מנה ׁשהרי ּתדע, יׂשראל. ׁשל חמֹורים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּפטרי
מנה  ולא ּבּבהמה ּבאדם .העֹודפים ְְְִֵַָָָָָָָֹ

(åî)ìMä ééeãt úàåíéúànäå íéòáMäå äL §¥Æ§¥´©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦
:ìàøNé éða øBëaî íiåìä-ìò íéôãòä̈«Ÿ§¦Æ©©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÏM‰ ÈÈe„t ˙‡Â∑ הּבכֹורֹות ואת ¿≈¿≈«¿…»¿ְְֶַ
וׁשבעים  הּׁשלׁשה אּלּו - ּבהם להּפדֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹהּצריכין
ּתּקח  מהם הּלוּים, על ויתרים ּבהם העֹודפים ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּומאתים

יֹוסף, ׁשל מכירתֹו היתה ּכ לּגלּגלת. ׁשקלים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻחמׁשת
רחל  ׁשל ּבכֹור ׁשהיה ּכסף, .עׂשרים ְְִֵֶֶֶֶֶָָָ

(æî)ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç úLîç zç÷ìå§¨«©§À̈£¥¯¤£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤
:ì÷Mä äøb íéøNò çwz Lãwä©¸Ÿ¤Æ¦½̈¤§¦¬¥−̈©¨«¤

(çî)íéôãòä ééeãt åéðáìe ïøäàì óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ§¨¨®§¥¾¨«Ÿ§¦−
:íää¤«

Ïkמא  ÛÏÁ ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¬»¿»¬«»
ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«

:Ï‡¯NÈ È·c ‡¯ÈÚ·a ‡¯Îea Ïk»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ïkמב  ˙È d˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‰LÓ ‡Óe¿»…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈»»
:Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ô‰ÓLמג  ÔÈÓa ‡i¯Î„ ‡i¯Îea ÏÎ BÂ‰Â«¬»¿«»ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»»
ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÈÓÏ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓƒ««¿»¿≈»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈

:‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»»

ÓÈÓÏ¯:מד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È·aמה  ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ·¯»̃≈»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
ÔB‰¯ÈÚa ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«¿ƒ¿

:ÈÈ ‡‡ È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈¬»¿»

ÔÈ¯ÈzÈcמו  ‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó Ô˜¯t ˙ÈÂ¿»À¿«»»¿«¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
:Ï‡¯NÈ È·c ‡i¯ÎeaÓ È‡ÂÏ ÏÚ«≈»≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

zÏbÏ‚Ï‡מז  ÔÈÚÏÒ LÓÁ LÓÁ ·q˙Â¿ƒ«»≈»≈ƒ¿ƒ¿À¿«¿»
:‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ·qz ‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»ƒ««¿ƒ»ƒƒ¿»

Ô˜¯tמח  È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒÀ¿«
:ÔB‰a ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(dn).ìàøNé éðáa øBëa ìk úçz©©¨§¦§¥¦§¨¥
zFidl EWCwzp mixFkAd dPd¦¥©§¦¦§©§¦§

dESW zrn mXl(a bi zeny)lk il WCw ©¥¥¥¤¦¨©¤¦¨
Eide .'ebe mc`A l`xUi ipaA 'ebe xFkA§¦§¥¦§¨¥¨¨¨§¨
cr Ectp `le ,l`xUiA miAx mixFkA§¦©¦§¦§¨¥§Ÿ¦§©
didi inl xn`p `l oicrW ,dPd¥¨¤£©¦Ÿ¤¡©§¦¦§¤
EWCwzPW `Ed dYr iM ,oFicRd©¦§¦©¨¤¦§©§

zFpYnA EEhvp `l oicre mipdMd©Ÿ£¦©£©¦Ÿ¦§©§©¨
ozXcwA micnFr md dPde .dPdMd©§ª¨§¦¥¥§¦¦§ª¨¨
zcFar mdA dzidW okYie ,mzq§¨§¦¨¥¤¨§¨¨¤£©

EpizFAx ixacM zFpAxTd(:aiw migaf): ©¨§¨§¦§¥©¥
äàøpäåmNM dN`d mixFkAd iM ,il` §©¦§¤¥©¦©§¦¨¥¤ª¨

,zg` dpWA xAcOA EclFp `lŸ§©¦§¨§¨¨©©
lM wx ,KM lM mW mrd EAxzp `l iM¦Ÿ¦§©¨¨¨¨¨©¨

iM ,Epnp ,l`xUiA Eid xW` mixFkAd©§¦£¤¨§¦§¨¥¦§¦
mW iYWxR xW`M EWCwzp mNkzeny) ª¨¦§©§©£¤¥©§¦¨

(`i bi,mpFicR mde mIelA mtilgd dYre .§©¨¤¡¦¨©§¦¦§¥¦§¨
oFicRd ozpe ,mixzFPd EctIW dEve§¦¨¤¦§©¨¦§¨©©¦§
devn `id xW`M eipalE oxd`l§©£Ÿ§¨¨©£¤¦¦§¨

:zFxFclen dxez §



סג xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k ycew zayl inei xeriy

(èî)íéôãòä úàî íBéãtä óñk úà äLî çwiå©¦©´¤½¥−¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½
:íiåìä ééeãt ìò©−§¥¬©«§¦¦«

i"yx£ÌiÂÏ‰ ÈÈe„t ÏÚ ÌÈÙ„Ú‰∑ ּבגּופן הלוּים ׁשּפדּו אֹותן .על »…¿ƒ«¿≈«¿ƒƒְְִִֶַַָָָ

(ð)äMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧
ìLe íéMLå:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÛÏ‡Â ˙B‡Ó LÏLe ÌÈMLÂ ‰MÓÁ∑ סכּום ּכ ¬ƒ»¿ƒƒ¿…≈»∆∆ְָ
ּבכֹורֹות  למאתים לּגלּגלת, ׁשקלים חמׁשת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֻהחׁשּבֹון:
וחמּׁשים  מאֹות ׁשלׁש - ּבכֹורֹות לׁשבעים ׁשקל, אלף -ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַֹ

ׁשקל. עׂשר חמּׁשה - ּבכֹורֹות לׁשלׁש רבה.ׁשקל, (במדבר ְְֲִֶֶֶֶָָָָֹ
יז) "ּתן סנהדרין לֹו: ׁשאמר ּבכֹור אעׂשה? ּכיצד ְֱֵֵֶֶֶַַַָֹאמר:

הלוּים!". מּפדּויי "אני לי: יאמר ׁשקלים!", ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָֹחמּׁשת
ּפתקין  אלף ועׂשרים ׁשנים הביא עׂשה? וכתב מה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּפתקין  ּוׁשלׁשה וׁשבעים ּומאתים לוי". "ּבן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹעליהן:
ּבקלּפי, ּונתנן ּבללן ׁשקלים", "חמּׁשה עליהם: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָּכתב

הּגֹורל  לפי ּפתקיכם ּוטלּו ּבֹואּו להן : .אמר ְְְִִֵֶֶַַָָָ

(àð)åéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß xii` f"k ycew zay ß

ã(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)éåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð̈À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®
:íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â L‡¯Œ˙‡ ‡N∑ הראּויין את מהם מנה »∆…¿ְְִֵֵֶֶָ
מּׂשא  חמּׁשים לעבֹודת ּבן עד ׁשלׁשים מּבן והם , ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ

מּכאן  ּכחֹו. נתמּלא לא מּׁשלׁשים והּפחֹות ְְְִִִִֵַַָָָָֹֹֹׁשנה;

חמּׁשים, ּבן על והּיֹותר לכח". ׁשלׁשים "ּבן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאמרּו:
מעּתה  מכחיׁש .ּכחֹו ְִֵַַָֹ

(â)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äëàìî úBNòì àávì àa-ìk̈¨Æ©¨½̈©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«

(ã)Lã÷ ãòBî ìäàa úä÷-éða úãáò úàæ²Ÿ£Ÿ©¬§¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤
:íéLãwä©¢¨¦«

i"yx£ÌÈL„w‰ L„˜∑ ׁשרת ּוכלי והּפרכת והּמזּבחֹות והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון ׁשּבכּלן: .המקּדׁש …∆«√»ƒְְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻ

(ä)úà eãøBäå äðçnä òñða åéðáe ïøäà àáe¨̧©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−
:úãòä ïøà úà dá-eqëå Cñnä úëøẗ´Ÿ¤©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«

i"yx£'B‚Â ÂÈ·e Ô¯‰‡ ‡·e∑ ּוכלי ּכלי ּכל יכניסּו »«¬…»»¿ְְְִִִַָ
הלוּים  יצטרכּו ולא זֹו, ּבפרׁשה לֹו המפרׁש ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹלנרּתקֹו

לׂשאת  אּלא קהת ‰Án‰.ּבני ÚÒa∑ ּכׁשהענן ְְֵֵֶָָָƒ¿…«««¬∆ְֶֶָָ
ׁשּיסעּומסּתּלק  יֹודעים הם ,. ְְְִִִֵֵֶַ

ÔÓמט  ÔB‰˜¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿«À¿«¿ƒ
:È‡ÂÏ È˜È¯t ÏÚ ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ«¿ƒ≈≈»≈

tÒk‡נ  ˙È ·ÈÒ Ï‡¯NÈ È·c ‡i¯Îea ÔÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»
ÔÈÚÏÒ LÓÁÂ ÔÈzLÂ ‰‡Ó ˙Ï˙e ÛÏ‡¬«¿«¿»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»

Ô¯‰‡Ïנא  ‡i˜È¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«…∆»¿«¿ƒ«»¿«¬…
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ«≈¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÈÂÏב  Èa BbÓ ˙‰˜ Èa ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
‡z„·Ú „aÚÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿∆¿«ƒƒ¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

˜„Lד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ˙‰˜ Èa ÔÁÏet ÔÈc≈¿»¿≈¿»¿«¿«ƒ¿»…∆
:‡iL„e˜¿«»

È¯LÓ˙‡ה  ÏhÓa È‰B·e Ô¯‰‡ ÏBÚÈÂ¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»
˙È da ÔeqÎÈÂ ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t ˙È Ôe˜¯ÙÈÂƒ»¿»»À¿»ƒ¿»»ƒ««»

:‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡¬»¿«¬»



xacnaסד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k ycew zayl inei xeriy

(å)ìéìk-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk åéìò eðúðå§¨«§´¨À̈§Æ´©½©¨«§¯¤«¤§¦²
:åéca eîNå äìòîìî úìëz§¥−¤¦§¨®§¨§¨−©¨«

(æ)ìòå|åéìò eðúðå úìëz ãâa eNøôé íéðtä ïçìL §©´ª§©´©¨¦À¦§§»¤¤́§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈
úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå úøòwä-úà¤©§¨³Ÿ§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´

:äéäé åéìò ãéîzä íçìå Cñpä©¨®¤§¤¬¤©¨¦−¨¨¬¦«§¤«
i"yx£˙iwÓe ˙BN˜ ˙tÎÂ ˙¯Ú˜∑ הּמׁשּכן ּבמלאכת ּפרׁשּתי יּסCÒp‰∑.ּכבר "אׁשר ,מס לׁשֹון הּכּסּוי, ¿»…¿«…¿»¿«ƒ…ְְְְִִִֵֶֶַַָָ«»∆ְֲִֶַַָָֻ

.ּבהם" ֶָ

(ç)Búà eqëå éðL úòìBz ãâa íäéìò eNøôe¨«§´£¥¤À¤µ¤©´©¨¦½§¦´Ÿ½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

(è)eç÷ìå|øBànä úøðî-úà eqëå úìëz ãâa §¨«§´¤¤́§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³©¨Æ
úàå äéúzçî-úàå äéç÷ìî-úàå äéúøð-úàå§¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤©§Ÿ¤®¨§¥Æ

:íäa dì-eúøLé øLà dðîL éìk-ìk̈§¥´©§½̈£¤¬§¨«§−̈¨¤«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓ∑ הּפתילה את ּבּה ׁשּמֹוׁש צבת ּכמין «¿»∆»ְְְִִֵֶֶַָָָ

ׁשּיר  צד וׁשּוליה ∑È˙zÁÓ‰.צה לכל קטּנה, ּכף ּכמין ְְִֶֶַָ«¿…∆»ְְְִֶַַָָ
אּלא  לפניה מחּצה לּה ואין סגלּגּלים ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּפׁשּוטין

ּכׁשּמיטיבן  הּנרֹות ּדׁשן את ּבּה וחֹותה .מּצּדיה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
‰È˙¯∑ ּבהן ׁשּנֹותנים ּבלעז, הּׁשמן לוצי"ש ≈…∆»ְְִֶֶֶֶַַַָ

.והּפתילֹות  ְְִַ

(é)Lçz øBò äñëî-ìà äéìk-ìk-úàå dúà eðúðå§¨«§³Ÿ¨Æ§¤¨¥¤½¨¤¦§¥−´¨®©
:èBnä-ìò eðúðå§¨«§−©©«

i"yx£LÁz ¯BÚ ‰ÒÎÓŒÏ‡∑(לב מרצּוף (כלים .ּכמין ∆ƒ¿≈»«ְְִַ

(àé)ìòå|Búà eqëå úìëz ãâa eNøôé áäfä çaæî §©´¦§©´©¨À̈¦§§Æ¤¤́§¥½¤§¦´Ÿ½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

cו  ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔezÈÂ‡BbÒÒ CLÓ ¿ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»
ÔeeLÈÂ ‡lÚÏÓ ‡ÏÎz ¯ÈÓb Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¿¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

Le·Ïז  ÔeÒ¯ÙÈ ‡it‡ ÌÁÏ„ ‡¯B˙t ÏÚÂ¿«»»ƒ¿≈««»ƒ¿¿¿
‡iÎÈÊa ˙ÈÂ ‡iÒÈbÓ ˙È È‰BÏÚ ÔezÈÂ ‡ÏÎzƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»«ƒ«»¿»»ƒ«»
ÌÁÏe ‡Îeq ˙BÂÒ˜ ˙ÈÂ ‡˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»»¿»«¿ƒ»¿≈

:È‰È È‰BÏÚ ‡¯È„z¿ƒ»¬ƒ¿≈

ÔeqÎÈÂח  È¯B‰Ê Ú·ˆ Le·Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬≈¿¿«¿ƒƒ«
˙È ÔeeLÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«»

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

z¯Ó‡ט  ˙È ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«»¿«¿»
˙ÈÂ ‡‰˙·ˆ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBa ˙ÈÂ È¯B‰‡„¿«¿≈¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿»
ÔeLnLÈ Èc ‡ÁLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ‡‰˙ÈzÁÓ«¿ƒ»»¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿«¿

:ÔB‰a dÏ«¿

CLÓcי  ‰‡ÙBÁÏ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»«¿»»»»»¿»»ƒ¿«
:‡ÁÈ¯‡ ÏÚ ÔezÈÂ ‡BbÒÒ«¿»¿ƒ¿«¬ƒ»

ÏÎz‡יא  Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ÏÚÂ¿««¿¿»¿«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿»
ÔeeLÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È ÔeqÎÈÂƒ«»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡ ˙È»¬ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(e)eNøôe] Lçz øBò éeqk åéìò eðúðå§¨§¨¨¦©©¨§
.[äìòîìî úìëz ìéìk ãâá¤¤§¦§¥¤¦§¨§¨
d`xp did `l oFx`d zlrn xEarA©£©£©¨¨Ÿ¨¨¦§¤
miQkn Eid la` ,WgY xFr iEqM eilr̈¨§©©£¨¨§©¦
miQknE ,Fl KqOd `EdW zkFxtA FzF`§¨¤¤©¨¨§©¦
xEarA WgY xFr dqknA mdipW z ¤̀§¥¤§¦§¥©©©£
lilM cbA lMd lr miUxFtE ,minWBd©§¨¦§¦©©Ÿ¤¤§¦
eilr d`xp didIW ,dlrnln zlkY§¥¤¦§©§¨¤¦§¤¦§¤¨¨
minXd mvrM `EdW cAkPd cbAd©¤¤©¦§¨¤§¤¤©¨©¦

xdhl(bi c x"cna),milMd lM x`W la` , ¨Ÿ©£¨§¨¨©¥¦
d`xp did ,zFgAfOde dxFpOde oglXd©ª§¨§©§¨§©¦§§¨¨¦§¤

:WgY xFr dqkn dlrnln mdilr£¥¤¦§©§¨¦§¥¨©

LéåaEzMd mrh iM ,mixnF`EUxtE §¥§¦¦©©©¨¨§
,dlrnln zlkY lilM cbA¤¤§¦§¥¤¦§©§¨
oFx`d lr ,eilr Epzpe ,KqOd zkxtl§¨Ÿ¤©¨¨§¨§¨¨©¨¨

mrhe .WgY xFr iEqM ,zkxRdeEnUe §©¨Ÿ¤§©©§©©§¨
,eiCAM lriM ,oFkPde .mipdMd zFtz ©¨©¦§©Ÿ£¦§©¨¦

"EnUe"mi`vFi zFidl mzF` EpTzIW §¨¤§©§¨¦§§¦
zFrAHd Eid iM ,mdA FzF` z`Ul̈¥¨¤¦¨©©¨
,mpFvxM mdA miCAd Ekix`ie miagx§¨¦§©£¦©©¦¨¤¦§¨

.EPOn ExEqi `NW calaEf dxez ¦§¨¤Ÿ¨¦¤
(f).äéäé åéìò ãéîzä íçìålr §¤¤©¨¦¨¨¦§¤©

mdilre mgNd didi Fnvr oglXd©ª§¨©§¦§¤©¤¤©£¥¤
dGd cbAd lr EniUie ,zlkYd cbA¤¤©§¥¤§¨¦©©¤¤©¤

EUxti ok ixg`e ,milMd lM oglXA©ª§¨¨©¥¦§©£¥¥¦§§
.ipW zrlFY cbA oglXde milMd lr©©¥¦§©ª§¨¤¤©©¨¦
FzkldM xCqn `EdW mgNd cFakl iM¦¦§©¤¤¤§ª¨§¦§¨
oglXd oiA Wixtdl ,zlkY cbA EUxti¦§§¤¤§¥¤§©§¦¥©ª§¨
dqkOd dide .milMd oiaE Fngle§©§¥©¥¦§¨¨©¦§¤
d`xn `EdW ipW zrlFY cbaA oFilrd̈¤§§¤¤©©¨¦¤©§¤
xzkl oniq oglXdW xEarA ,mc`̈Ÿ©£¤©ª§¨¦¨§¤¤
oFx`d la` ,oiCd zCnA `EdW zEkln©§¤§¦©©¦£¨¨¨
dCnl zlkY cbaA adGd gAfnE¦§©©¨¨§¤¤§¥¤§¦¨
cbaA dlFrd gAfnE .lMd on dlElMd©§¨¦©Ÿ¦§©¨¨§¤¤
,oFW`xd on xzFi mc` `EdW ,onBx ©̀§¨¨¤¨Ÿ¥¦¨¦

:mWtp xtM mCd wxGi mW iMg dxez ¦¨¦¨¥©¨Ÿ¤©§¨



סה xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k ycew zayl inei xeriy

(áé)íá-eúøLé øLà úøMä éìk-ìk-úà eç÷ìå§¨«§Á¤¨§¥̧©¨¥¹£¤¯§¨«§¨´
äñëîa íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà eðúðå Lãwa©ÀŸ¤§¨«§Æ¤¤¤́§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−

:èBnä-ìò eðúðå Lçz øBò́¨®©§¨«§−©©«
i"yx£L„wa Ì·Œe˙¯LÈ ¯L‡ ˙¯M‰ ÈÏkŒÏkŒ˙‡∑קדׁש ׁשהּוא הּמׁשּכן ׁשּמׁשרתין ּבתֹו הּקטרת ּכלי והן , ∆»¿≈«»≈¬∆¿»¿»«…∆ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

הּפנימי  ּבּמזּבח .ּבהן ְְִִִֵֶַַַָ

(âé):ïîbøà ãâa åéìò eNøôe çaænä-úà eðMãå§¦§−¤©¦§¥®©¨«§´¨½̈¤−¤©§¨¨«

i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ eM„Â∑ הּנחׁשת ∑eM„Â.מזּבח ¿ƒ¿∆«ƒ¿≈«ְְִֶַַֹ¿ƒ¿
את  מעליו יּטלּו ‡¯ÔÓb.הּדׁשן „‚a ÂÈÏÚ eN¯Ùe∑ ְִֵֶֶֶַָָ»¿»»∆∆«¿»»

כא) הּבגד (יומא ּתחת רבּוצה הּׁשמים מן ׁשּירדה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואׁש

ואי ּכארי  הּמּסעֹות ּכֹופין ּבׁשעת ׁשהיּו ׂשֹורפּתֹו, נּה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
קד)פסכּתרעליה  נחׁשת (עירובין .ׁשל ְְְֵֶֶֶַָָֹ

(ãé)íäa åéìò eúøLé øLà åéìk-ìk-úà åéìò eðúðå§¨«§´Â¨Â̈¤¨¥º̈£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À
-úàå íéòiä-úàå úâìænä-úà úzçnä-úà¤©©§³Ÿ¤©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤
øBò éeñk åéìò eNøôe çaænä éìk ìk ú÷øænä©¦§¨½Ÿ−Ÿ§¥´©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬

:åécá eîNå Lçz©−©§¨¬©¨«
i"yx£˙zÁÓ∑,הּדׁשן לתרּומת ּגחלים חֹותים ׁשּבהן «¿…ְִִִֶֶֶֶֶַַָָ

מחּצֹות, ׁשלׁש אּלא לּה ׁשאין מחבת ּכמין ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהעׂשּויה
הּגחלים  את ׁשֹואבת צּנֹורּיֹות ∑ÏÊÓ‚˙.ּומּלפניה ְִִֶֶֶֶֶַָָָƒ¿»…ִִ

להפכן  הּמזּבח ׁשעל ּבאיברים מּכין ׁשּבהן נחׁשת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל

ּומהר  יפה ׁשּיתעּכלּו ּובלעז ∑ÌÈÚÈ.ּכדי מגרפֹות, הם ְְְִֵֵֶֶַַָ»ƒְְֵֵַַַ
מכּבדין  ּובהן נחׁשת ׁשל והן שופעל, איינע ְְְְִֵֶֶֶַָֹווידי"ל

הּמזּבח  מעל הּדׁשן .את ְִֵֵֶֶֶַַַַ

(åè)-ìk-úàå Lãwä-úà úqëì åéðáe-ïøäà älëå§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤§¤¨
úä÷-éðá eàáé ïë-éøçàå äðçnä òñða Lãwä éìk§¥´©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À¨³Ÿ§¥«§¨Æ
àOî älà eúîå Lãwä-ìà eòbé-àìå úàNì̈¥½§«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤¨¥®¥²¤©¨¬

:ãòBî ìäàa úä÷-éðá§¥«§−̈§¬Ÿ¤¥«
i"yx£L„w‰Œ˙‡ ˙qÎÏ∑ והּמזּבח ‰L„w.הארֹון ÈÏkŒÏkŒ˙‡Â∑ ׁשרת ּוכלי יּגעּו∑e˙ÓÂ.הּמנֹורה ׁשאם ¿«…∆«…∆ְְִֵַַָָ¿∆»¿≈«…∆ְְֵֵַָָ»≈ְִִֶ

חּיבין  ׁשמים - ּבידי .מיתה ִִִִֵַַָָָ

(æè)øæòìà úc÷ôe|øBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa §ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ
äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä úøè÷e§´Ÿ¤©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®
:åéìëáe Lã÷a Ba-øLà-ìëå ïkLnä-ìk úc÷t§ª©À¨©¦§¨Æ§¨£¤½§−Ÿ¤§¥¨«

i"yx£¯ÊÚÏ‡ ˙c˜Ùe∑ לׂשאת עליהם ממּנה ׁשהּוא ¿À«∆¿»»ְֲֵֵֶֶֶָֻ
הּתמיד, ּומנחת הּמׁשחה, וׁשמן ּוקטרת ׁשמן ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹאֹותם:

ּולזרז  לצּוֹות מּטל חניתן עליו ּבעת c˜t˙.ּולהקריב ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻ¿À«
ÔkLn‰ŒÏk∑ קהת ּבני מּׂשא על ממּנה היה ועֹוד »«ƒ¿»ְְְְֵֶַַָָָָֻ

ÔeLnLÈיב  Èc ‡LenL ÈÓ Ïk ˙È Ôe·qÈÂ¿ƒ¿»»»≈ƒ»ƒ¿«¿
ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·ÏÏ ÔezÈÂ ‡L„e˜a ÔB‰a¿¿¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«
ÏÚ ÔezÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa ÔB‰˙È»¿¿»»ƒ¿««¿»¿ƒ¿«

:‡ÁÈ¯‡¬ƒ»

ÔeÒ¯ÙÈÂיג  ‡Áa„Ó„ ‡ÓË˜ ˙È ÔeÙqÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ¿¿
:ÔÂb¯‡ Le·Ï È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿¿»

ÔeLnLÈיד  Èc È‰BÓ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»»»ƒƒ¿«¿
˙ÈÂ ‡˙È¯Bpˆ ˙ÈÂ ‡˙ÈzÁÓ ˙È ÔB‰· È‰BÏÚ¬ƒ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿»»¿»
‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ‡i˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó«¿¿»»¿»ƒ¿¿«»…»≈«¿¿»
‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»

:È‰BÁÈ¯‡ ÔeÂLÈÂƒ«¬ƒƒ

˜L„e‡טו  ˙È ‰‡qÎÏ È‰B·e Ô¯‰‡ ÈˆLÈÂƒ≈≈«¬…¿ƒ¿«»»»¿»
¯˙·e ‡˙È¯LÓ ÏhÓa ‡L„e˜ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈¿»¿≈ƒ«¿ƒ»»«
Ôe·¯˜È ‡ÏÂ ÏhÓÏ ˙‰˜ Èa ÔeÏÚÈ Ôk≈≈¬¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ¿¿
˙‰˜ Èa ÏehÓ ÔÈl‡ Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜Ï¿¿»¿»¿ƒ≈«¿≈¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

‰k‡טז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿∆¿»»««¬…«¬»
‡˙ÁÓe ‡iÓÒea ˙¯Ë˜e ‡˙e¯‰‡„ ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿…∆¿«»ƒ¿»»
‡kLÓ Ïk ˙¯ÒÓ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓe ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿»ƒ¿»«¿«»«¿¿»

:È‰BÓ·e ‡L„e˜a d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ≈¿¿»¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(fh)ïäkä ïøäà ïa øæòìà úc÷ôe§ª©¤§¨¨¤©£Ÿ©Ÿ¥
.øBànä ïîLciwR `EdW xn`i ¤¤©¨Ÿ©¤¨¦

oMWOd lM zCwR" FxErWe ,EN` lM lr©¨¥§¦§ª©¨©¦§¨

iAx xn`e ."FA xW` lM zCwtE§ª©¨£¤§¨©©¦
mB zEciwR Fl WIW FWExR iM ,mdxa ©̀§¨¨¦¥¤¥§¦©
,eig` xnzi` mr eilM lkaE oMWOA©¦§¨§¨¥¨¦¦¨¨¨¦

ciwR `Ed did xfrl` zlrn lcbl wx©§Ÿ¤©£©¤§¨¨¨¨¨¦
:FCal zxhTd lre onXd lr©©¤¤§©©§Ÿ¤§©

BðéàåxnF` aEzMd iM ,oFkpgk miweqt) §¥¨¦©¨¥



xacnaסו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k ycew zayl inei xeriy
איׁש איׁש הּמׁשּכן לצּוֹות והּוא מּׂשאֹו ועל עבֹודתֹו על ְְְְֲִִִַַַַַָָָ

אבל  זֹו. ּבפרׁשה למעלה הּסדּורים ּכל ְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָוכלֿאׁשרּֿבֹו,
הּקדׁשים, מּקדׁש ׁשאינן ּומררי, ּגרׁשֹון ּבני ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּׂשא

נׂשא  ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו היה, איתמר .עלּֿפי ְְִִֶַַָָָָָָָָ

(æé):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(çé)CBzî éúäwä úçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®¦−
:íiåìä©«§¦¦«

i"yx£e˙È¯ÎzŒÏ‡∑ להם ּתגרמּו .ׁשּימּותּואל ««¿ƒְְִֶֶַָָ

(èé)úàæå|ízLâa eúîé àìå eéçå íäì eNò §Ÿ́£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½§¦§−̈
íúBà eîNå eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä Lã÷-úà¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈

:BàOî-ìàå Búãáò-ìò Léà Léà¦¬¦²©£«Ÿ̈−§¤©¨«

(ë):eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé-àìå§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«

i"yx£L„w‰Œ˙‡ Úl·k ˙B‡¯Ï e‡·ÈŒ‡ÏÂ∑לתֹו ¿…»…ƒ¿¿««∆«…∆ְ
למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ׁשּלֹו, ּופרׂשּוּבפ נרּתק זֹו, רׁשה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּובּלּוע  ּפלֹוני, ּבמכסה אֹותֹו וכּסּו ּפלֹוני ּבגד ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָעליו
ּכּסּויֹו:ׁשּלֹו הּוא ִֶ

ÓÈÓÏ¯:יז  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

BbÓיח  ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ‡Ë·L ˙È ÔeˆÈL˙ ‡Ï»¿≈»ƒ¿»«¿¬«¿»ƒ
:È‡ÂÏ≈»≈

Ôe˙eÓÈיט  ‡ÏÂ ÔeÁÈÂ ÔB‰Ï e„È·Ú ‡„Â¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿
È‰B·e Ô¯‰‡ ‡iL„e˜ L„˜Ï ÔB‰·¯˜Óa¿ƒ¿«¿¿…∆¿«»«¬…¿ƒ
dÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b ÔB‰˙È ÔepÓÈÂ ÔeÏÚÈ≈¬ƒ«»¿¿«¿««»¿»≈

:dÏehÓÏe¿«≈

ÈÓכ  ˙È ÔqÎÓ „k ÈÊÁÓÏ ÔeÏÚÈ ‡ÏÂ¿»≈¬¿∆¡≈«¿«»»»≈
Ù Ù Ù :Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜¿»¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(blo`kA WxtE ,"xnzi` ciA"WcTA" §©¦¨¨¥¥§©©Ÿ¤
"eilkaEdlrnl xn` oke ,(al b)`iUpE §¥¨§¥¨©§©§¨§¦

odMd oxd` oA xfrl` ieNd i`iUp§¦¥©¥¦¤§¨¨¤©£Ÿ©Ÿ¥
xnFlM ,WcTd zxnWn ixnFW zCwR§ª©§¥¦§¤¤©Ÿ¤§©

dW ,WcTd zxnWn zCwR `iUpm ¨¦§ª©¦§¤¤©Ÿ¤¤¥
WExR la` .zdw ipA ciA mipEzPd©§¦§©§¥§¨£¨¥

"oMWOd lM zCwR"onW zCwR iM , §ª©¨©¦§¨¦§ª©¤¤
onWe dgpOde zxhwde xF`Od©¨§©§Ÿ¤§©¦§¨§¤¤
lke WcTA oMWOd lM zCwtE dgWOd©¦§¨§ª©¨©¦§¨©Ÿ¤§¨
,xfrl` ciA lMd WcTd ilkA FA xW £̀¤¦§¥©Ÿ¤©Ÿ§©¤§¨¨

o`kA mixMfPd mde(eh weqt)xn`WdNke §¥©¦§¨¦§©¤¨©§¦¨
lM z`e WcTd z` zQkl eipaE oxd ©̀£Ÿ¨¨§©Ÿ¤©Ÿ¤§¤¨

.WcTd ilMlr lMxn` xfrl` dPde §¥©Ÿ¤§¦¥¤§¨¨£©§¨©
ipA znWnl xAfbe ,mi`iUPd zWlW§¤©§¦¦§¦§¨§¦§¤§¥

:ixxnE oFWxbl xAfB xnzi`e ,zdw§¨§¦¨¨¦§¨§¥§§¨¦
éðtîe"`Upe" xfrl`A xiMfd `NW ¦§¥¤Ÿ¦§¦§¤§¨¨§¨¨

Fpi`W d`xi ,mIelA xEn`M̈¨©§¦¦¦§¤¤¥
mdilr ciwR `Ed la` ,mzF` `UFp¥¨£¨¨¦£¥¤
xW` ,zdw ipA cil FcIn mzF` ozFpe§¥¨¦¨§©§¥§¨£¤
E`Ui mde ,zEciqge zEfixfA mdA xgai¦§©¨¤¦§¦©£¦§¥¦§
,oMWOd miwdA Fcil mExifgie mzF`¨§©§¦§¨§¨¦©¦§¨

WcTd zxnWn ixnFW zCwR okelirl) §¥§ª©§¥¦§¤¤©Ÿ¤
(al bilM z` EcwtY zFnWaE oke ,§¥§¥¦§§¤§¥

m`Vn zxnWn(al weqt oldl): ¦§¤¤©¨¨
ìòåinlWExId zrC(b"d i"t zay)aEzMd §©©©©§©§¦©¨

i"Wx iWExtA(oky d"c .av zay)`EdW §¥¥©¦¤
iM ,lFcb `Vn didi ,mzF` `UFp¥¨¦§¤©¨¨¦

dpn d"qy zxhTd(.e zezixk)dWnE ©§Ÿ¤¨¤¤
xF`Od onWe ,oi`vgl DnHR `l EpiAx©¥Ÿ¦§¨©£¨¦§¤¤©¨
,oiBl b"tw c`n ax dnlW dpWl§¨¨§¥¨©§Ÿª¦
mini dOkl Eprci `l cinYd zgpnE¦§©©¨¦Ÿ¨©§§©¨¨¦
wfg xfrl` did la` .dPOn `Vi¦¨¦¤¨£¨¨¨¤§¨¨¨¨
EpiAx dWn oke ,Epia` awriM uiO`e§©¦§©£Ÿ¨¦§¥¤©¥

:gk Etilgi 'd iewe ,eig` oxd`efi dxez §©£Ÿ¨¦§Ÿ¥©£¦Ÿ©
(k)úà òìák úBàøì eàáé àìå§Ÿ¨Ÿ¦§§©©¤

.LãwäilMd z` oiqipkOWM ©Ÿ¤§¤©§¦¦¤©§¦
dlrnl iYWxRW FnM FwiYxp KFzl§©§¦§¤¥©§¦§©§¨
EQke ipFlR cbA eilr EUxtE ,Ff dWxtA§¨¨¨¨§¨¨¤¤§¦§¦
Edf FNW rElaE ,ipFlR dqknA FzF`§¦§¤§¦¨©¤¤

l ,FiEQMlW FYrC `Ede ,i"Wx oFW ¦§©¦§©§¤
:qElwpE`§§
eðéúBaøåoixcdpq zkQnA Exn`(:`t), §©¥¨§§©¤¤©§¤§¦

ilM apFBd lr dxdf` FGW¤©§¨¨©©¥§¥
,FA oirbFR oi`PTde dzin aIgW zxẄ¥¤©¨¦¨§©©¨¦§¦
oFWNn ,drilA E`xTi lfBde dapBdW¤©§¥¨§©¤¤¦¨§§¦¨¦¨

EP`wie rlA lig(eh k aei`)z` iz`vFde , ©¦¨©©§¦¤§¥¦¤

eiRn FrlA(cn `p dinxi): ¦§¦¦
à"øåzF`xl E`ai `NW ,FhEWtM xn` §¨©¦§¤Ÿ¨Ÿ¦§

dlBie KqOd zkxR xqEi xW`M©£¤©¨Ÿ¤©¨¨§¦¨¤
E`ai dQki xW`M ok ixg` wx ,oFx`d̈¨©©£¥¥©£¤§ª¤¨Ÿ
,"WcTd z` rlaM" didie .FzF` z`Ul̈¥§¦§¤§©©¤©Ÿ¤
`EdW oFx`d lrn oipAd xqEi xW`M©£¤©©¦§¨¥©¨¨¤

lng `le 'd rNA oFWNn ,WcTddki`) ©Ÿ¤¦¨¦©§Ÿ¨©
(a aiprNaYe aiaq cgi ,(g i aei`)dPde . ©©¨¦©§©§¥¦§¦¥

oFx` l` Erbi `NW mixdfEn mIeld©§¦¦§¨¦¤Ÿ¦§¤£
cFre ,EdE`Vi miCAA wx Ezne WcTd©Ÿ¤¨¥©©©¦¦¨§
zxqd llM zF`xl E`ai `NW mxidfi©§¦¥¤Ÿ¨Ÿ¦§§¨£¨©
,zkxRd z` oxd` cixFIW cFrA oipAd©¦§¨§¤¦©£Ÿ¤©¨Ÿ¤

'd oFx`A E`x iM oiprM(hi e `"y)dtie . §¦§©¦¨©£§¨¤
:xn`̈©
ìáàiM ,aEzMd mrh zn`d KxC lr £¨©¤¤¨¡¤©©©¨¦

miaExMd aWFi cFaM zFid xEarA©£¡§¥©§¦
zF`xl Eqxdi `NW mIeld ExdfEd ,mẄ§£©§¦¦¤Ÿ¤¤§¦§
,zkxRd z` mipdMd EcixFIW cr 'd z ¤̀©¤¦©Ÿ£¦¤©¨Ÿ¤
aEWie ,FGr oFiagA cFaMd d`xY f` iM¦¨¥¨¤©¨§¤§ª§¨
,miWcTd Wcwl oFW`xd FnFwn l ¤̀§¨¦§Ÿ¤©¢¨¦
.FhEWtM WcTd z` rlaM didie§¦§¤§©©¤©Ÿ¤¦§

:oiai liMUOde§©©§¦¨¦



סז xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr g jxk zegiy ihewl)

זֹו ּבפרׁשה למעלה ׁשּפרׁשּתי כ)ּכמֹו ד, (רש"י ְְְְְִֵֶַַָָָָ
"ּבפרׁשה מדּיק מפרׁשזֹורׁש"י ּתּׂשא ּבפרׁשת עּמֹו: ונּמּוקֹו ." ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

ותֹולעת  והארּגמן הּתכלת "ּבגדי היינּו הּׂשרד, ׁשּבגדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָרׁש"י
"נקבים  עׂשּויים היּו מּסעֹות", ּבפרׁשת האמּורים ְְֲֲִִִִַַָָָָָָָׁשני

הּבגדים, ּכּסּוי ׁשעל־ידי לכאֹורה, לֹומר, יׁש ּולפי־זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנקבים".
ּכנרּתק, ׁשהיּו ׁשּנתּכּסה לאאף (ׁשּמׁשמעֹו הּקדׁש 'נבלע' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּבלּוע). ּכדבר צד, ְִַַַָָָָמּכל

סימן. חלקיה"ו פסוקים, במדבר קנ"ט פרשת חסלת

âôø ¯ ôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc zenai(iying meil)

äøBîe øøBñ ïa ïéàL éôì ,äøBîe øøBñ ïák ïBcéð ñéøqä ïéà ,àéðúc§©§¨¥©¨¦¦§¥¥¤§¦¤¥¥¥¤
úîéúça àlà ïBcéð[ztwda-],ïBzçzä ï÷æztwd el oi`y qixqe ¦¤¨©£¦©¨¨©©§

.dxene xxeq oa dyrp epi` ,oezgzd owfúéðBìéà ïéàådzpify §¥©§¦
xg`l miycg dyy mdy ,dzexrp ini jeza dqex` dzeida

,mipy dxyr mizy dl e`lnyk úéðBcéðx`yäñøBàîä äøòð ¦¥§©£¨©§¨¨
iptn mrhde .wpga `l` dliwqaLzipeli`däúöé dúeðèwn ¤¦©§¨¨§¨

,øâáìyxetn ixde .zexbal zephwd oia zexrp ztewz dl oi`e §¤¤
.zexrp ztewz zipeli`l oi`y ,iia` ixack `ziixaa

,zipeli`e qixq ipniqa miaygzn lib dfi`n zx`an `xnbd
:miycg dpnyl clepe,eäaà éaø øîàel yiy ine ,ñéøñ éðîéñin ¨©©¦©¨¦¨¥¨¦

ipniq dl yiyäðîL ïáe ,úéðBìéàipinyd ycega clepy wepiz - ©§¦¤§Ÿ¤
mixenb eipxtve exryy oebk ,elecib xnbpy xkipe ,oeixdlïéà¥

,íéøNò ïa eäiL ãò äNòî ïäa ïéNBòxkfa qixq ipniq xnelk ¦¨¤©£¤©¤§¤¤§¦

mixyr mdl e`lny mcew mda eclepy dawpa zipeli` ipniqe
ezpyn lecbk aygie qixq `ed xkfdy reawl ick mda oi` ,dpy
mizyd dzpyn dlecbk aygze zipeli` dawpde ,dxyr ylyd
oke .milecb rxtnl miaygp f` wxe ,mixyr ipa eidiy cr ,dxyr
`vei epi` ,eipxtve exry exnbpy s` ,ipinyd ycega clepd
cr ,dvilgn en` z` xehtle eilr la`zdl ltp wtq zxezn

.dpy mixyr el e`lniy
:eda` iax ly eyecig lr `xnbd dywnééç÷ éî äðîL ïáem`d - ¤§Ÿ¤¦¨¨¥

,mixyr lib cr zeigl leki ipinyd ycega clepdàéðúäå§¨©§¨
,`ziixaaàeä éøä äðîL ïadvwenkenBìèìèì øeñàå ïáà ¤§Ÿ¤£¥§¤¤§¨§©§§

ig ecera mb jkle ,zeigl jiyndl lkei `l i`ceay itl ,zaya
,znk epicåéìò äçBL Bnà ìáàeil` zttekzn -Bú÷éðîe £¨¦¨¨¨§¦¨

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

המשך ביאור למס' יבמות ליום חמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc zenai(iyily meil)

,àeä Bnà Cøé åàìcled oky ,dclea xtkzn dvx m` jk meyn ¨¤¤¦
e ,dnvr ipta dndak dyxtd zrya aeygézL Léøôîk déì äåä£¨¥§©§¦§¥

úeéøçàì úBàhç,dzxaga xtkzi zg` ca`z m`yáø øîàå ©¨§©£¨§¨©©
äiðMäå ,ïäî úçàa øtkúî ,úeéøçàì úBàhç ézL Léøôä àéòLBà©§¨¦§¦§¥©¨§©£¨¦§©¥§©©¥¤§©§¦¨

,àeä Bnà Cøé øaeò úøîà éà àlà .äòøzipta dndak aygp epi`e ¦§¤¤¨¦¨§©¨¤¤¦
,dnvrúàhç ãìåe ,úàhç ãìå déì äåäy `ed oicd,ìéæà äúéîì £¨¥§©©¨§©©¨§¦¨¨¦

.dclea xtkzn dvx m`y opgei iax xn` ji`e
÷ézLéàenvr iia` mle` .eziiyew lr iia`l aiyd `le ,inic ax ¦§¦

:eziiyew z` uxizdéì øîà,inic axl iia`íúä éðàL àîìciabl ¨©¥¦§¨¨¥¨¨
meyn `l ,oad ly epic z` zraew m`dy ,zixvn `ypy ixvn

meyn `l` ,en` jxi xaeryáéúëc(h bk mixac)mipA'eãìeé øLà ¦§¦¨¦£¤¦¨§
,'mdl,äãéìa Bàìz áeúkäipa oic z` dlz weqtd xnelk ¨¤©¨§¨§¥¨

jxi e`l xaery opgei iax xaeq mlerle ,mzcliy m`a mixvnd
.en`

ì øîàdé,iia`l inic axàðô÷ø÷,aeyg mc` -éðéa CLéøì déúéæç ¨©¥©§©§¨£¦¥§¥¨¥¥
éãenòeyxcn zia icenr oia [jze` ,xnelk] jy`x z` izi`x - ©¥

opgei iax ly,àzòîL àäì ïðçBé éaø øîà ékzxn` jzrcn `le ¦¨©©¦¨¨§¨§©§¨
.epnn zrny jky `l` ,ok

:iia` lr dywn `xnbdàîòè,m`d xg` mikled ixvnacáéúëc ©£¨¦§¦
,déì ïðéãL deáà øúa àîìòa àä ,'eãìeé øLà'jxi e`l xaer oky £¤¦¨§¨§¨§¨¨©£¨¨¦©¥

.`ed en`äøéibúpL úøaeòî úéøëð ,àáø øîàc àä àlàdlahe ¤¨¨§¨©¨¨¨§¦§¤¤¤¦§©§¨
,zexib myléøö ïéà dðaäìéáè Cel dzlry iptn ,zexib myl §¨¥¨¦§¦¨

,`ed en` jxi e`l xaer m`e .en` zliahéànàdpaéøö ïéàC ©©¥¨¦
,äìéáè.mina lah `l ,en` ixa`n cg`k epi`y eteb `ldéëå §¦¨§¦

àîézlkn ,m`dn wlg epi` xaerdy s`y ,xnel dvxz m`e - ¥¨
,mina lah eteby aygp mewníeMîepicéaø øîàc ,÷çöé éaøc ¦§©¦¦§¨§¨©©¦

äøBz øác ,÷çöé,dliah ipica `id ipiqn dynl dkld -Baeø ¦§¨§©¨
õöBç åéìò ãét÷îedn xaca dqekn mina laehd sebd aex m` - ©§¦¨¨¥

,ef dvivga oipern epi`e citwn laehde ,minl sebd oia uvegy
m` la` .dliah el dzlr `le dvivg ef ixdBaeølaehd sebd ly
`l` ,mind oial epia uvegd xaca dqeknLlaehdãét÷î Bðéà ¤¥©§¦

åéìò,exiqdlõöBç Bðéàlhazn ieqikdy meyn ,dliah el dzlre ¨¨¥¥
uveg epi` m`d seb ,xaer iabl ok enke .epnn wlgl aygpe etebl
lr citwn epi` xaerdy itl ,dzliah el dzlre ,mind oial epia

.elecib mewn edf ixdy en` zvivg
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סח

יום ראשון - כ"א אייר
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום רביעי - כ"ד אייר
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב אייר
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה אייר
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג אייר
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו אייר
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז אייר
פרק כ

מפרק קכ עד סוף פרק קלד

שיעורי תהלים לשבוע פרשת במדבר

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

  ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



סט xii` `"k oey`x mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"א ראשון יום
èî÷øô ,r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àöåî ìò éë,r 'nr cr:ì"ðë åãåàîå

"íãàä äéçé 'ä ét àöBî ìò ék"9.`ed dtd oipry ixd ± ¦©¨¦¦§¤¨¨¨
,dxeza dpadd `ed xwirdy ixd ."gex"d ly "`ven"d zeidl
yxcp recn ,ok m` ;"gexa gex" ly zewiacd d`a dci lry
,oldl owfd epax xiaqi ?xeaica dxezd ixac `hal ,ef dad`l

iabl ,"mc`"d iabl ,ok`
xwir ,ziwl`d ytpd
dpeilrd zewiacde cegid
ici lr mi`a ,xzeia
,j` .dxeza dpadd
ixd `id dpeilrd dpeekd
`edÎjexa seqÎoi` xe`y
zipeigd ytpa mb jynii
`a df xac ± mlerae
mc`dy ici lr `wec
ixac z` eita `iven
xeaicd ,oky .dxezd
wx jiiy ,inyb oipr `edy
,zipeigd ytpd ici lr
ici lr jynp `linne
Îoi` xe`e dyecw xeaicd
zeide ;zipeigd ytpa seq

,miinyb mixac dzye lk` mc`dy dnn `a xeaicl gekdy
mixeaicd z` xacl gek el epzpe ,miinyb zeige mc exvep mdn
,mlerd ipipr lka seqÎoi` xe`e dyecw dfÎiciÎlr mikynp ±
,mlera dhnl jynii seqÎoi` xe`y dpeilrd dpeekd zrvazne

`hal yxcp ,okl ."eceak ux`d lk `ln" didiydxezd ixac
zeevn iabl mb xen` mrh eze`y ,oaen `teb dfne) xeaica
zipeigd ytpa seqÎoi` xe` jynp xwira oci lry zeid ,zeiyrn
ytply ,"dxez"a xacd `hazn ji` xaecn o`k ,`l` .mlerae
ici lr ,gexa gex zewiace xzeia dlrpd cegid mi`a ziwl`d
ick ,dxeza xeaicl mb mikixv z`f lkae ± dxeza dpadd

.(mlerae zipeigd ytpa mb seqÎoi` xe` jiyndl,íB÷î-ìkîe¦¨¨
Bcáì ïeiòå øeäøäa BúáBç éãé àöé àìdxez cnel mc`yk ± Ÿ¥¥§¥¨§¦§§¦§©

Îlry zexnl ,ezaeg ici `vei `ed oi` ,cala xedxde daygna
zewiac ly ote`a ziwl`d eytp ly lecbd cegid dyrp dfÎici

,"gexa gex"àéöBiL ãò,dxezd ixac z` ±éãk ,åéúôNa ©¤¦¦§¨¨§¥
éLîäìúéðeiçä Lôð ãò ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà C §©§¦¥¨§©¨©¤¤©¦¦

¯ ,éç-çîBö-íîBcî äeäúnä ,íãàä íãa úðëBMämc`dy ©¤¤§©¨¨¨©¦§©¤¦¥¥©©
± zipeigd ytpd zpkey ea mcd elv` xvep dfn ,dzeye lke`
dxez ixac `iven `edy ici lr ,seqÎoi` xe` jynp dl` lkae

,xeaicaïlk úBìòäì éãk,gnev ,mnecde zipeigd ytp z` ± §¥§©£ª¨
,mlerd ly ,igBãeçéa ïììëìe ,Blk íìBòä ìk íò 'äì©¦¨¨¨ª§¨§¨§¦

,éelb úðéçáa íéøcìå õøàì øéàé øLà ,Cøaúé BøBàå§¦§¨¥£¤¨¦¨¨¤§©¨¦¦§¦©¦
"'eëå øNa ìë eàøå ,'ä ãBák äìâðå"10úéìëz eäfL , §¦§¨§§¨¨¨¨§¤¤©§¦

ìzLäõøàä ìë àìî 'ä ãBák úBéäì ,úBîìBòä ìk úeìL ¦§©§§¨¨¨¦§§§Ÿ¨¨¨¤
àøBäðì àëBLç àëtäàì ,éelb úðéçáa à÷åc eæläjetdl ± ©¥©§¨¦§¦©¦§©§§¨£¨¦§¨

`l (zetilwd) jyeg z`,(dyecwd) xe¯ ,à÷úîì àøéøîe§¦¨§¦§¨
(jetdl ± "dbep ztilw"n ezeig z` lawny ,mlerd) zexixne
,(dyecwle aehl) weznl

ìéòì økæpk,e"l wxta ± ©¦§¨§¥
úeëéøàajkay ± ©£¦

xcq zilkz lk z`hazn
elek zelylzyddeäæå .§¤

íãàä úðek úéìëz©§¦©¨©¨¨¨
éLîäì ,BúãBáòaøBà C ©£¨§©§¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
¯ ,ähîìzexnl ,okle §©¨

zipgexd ezcearay
dxeza dwenrd ezpadae
z` `lnl ezexyt`a ±
,ezad` ly "ywean"d
d"awda weac zeidl
± "gexa gex" zewiaca
dpeekd zeidl dkixv la`
wx aehy dn `l :ezceara
jyniiy ,dvex d"awdy dn `lnl `l` ,ziwl`d eytple el
dxeza xeaicd ici lr xvepy xac ,mlera dhnl seqÎoi` xe`
ribn mc`dy iptl ,z`f lkay `l` .(zeevnd dyrn ici lre)
xne` ,dxez mdy ± "ma zxac"le "jaal lr dl`d mixacd"l
lkae jytp lkae jaal lka jiwl` 'd z` zad`e" aezkd
ici lr dhnl `edÎjexa seqÎoi` xe` zkynd iptl ik ,"jc`n
ly dhnln zexxerzd ,"o"n z`lrd" dligza zyxcp dxez
ici lr dkynd okn xg`l zkynp dfÎiciÎlry ,mc`d zad`

.zeevne dxezéøvL ÷ø¯ ,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä älçz C ©¤¨¦§¦¨©£¨©©¦§¦
dilre dweyz zexxerzdl `id dpeekd ,dlawd oeylay

,"lawn"d zpiga `id "`awep" .lawndnBLôð Bì øñîì¦§Ÿ©§
ìéòì økæpk Bãàîedxez ici lr dkyndd didzy icky ± : §Ÿ©¦§¨§¥

"o"n z`lrd" dligza zeidl dkixv ,zeidl jixvy enk zeevne
± d"awdl "ece`ne eytp" zxiqn ly ote`a mc`d zad` ly
oipr xiaqdl owfd epax miiq jka .'dl lkd z` ,xen`k ,xeqnl
e"n wxta oecl lgd ezece` ,"miptl miptd mink dad`"

.df wxt seql cr jka jiynde
h"n wxt seq `ipza `"hily x"enc` w"kn xe`ia`id ji` j`

.'ek zilkz edfy 'ek `vi `l n"ne mc`d 'igi ...`ed dtde 'ek
(3 ,xzein "mc`d ...dtde" dxe`kl (2 ,l"pda ezpeek okez (1
o`k ezpeekc dfa xe`ia siqen `lcn ± "mc`d ...lr ik"

`n k"`e aezkd zehytk(4 ?o`k xaecnd oiprdl zekiiyd i
gexd `veneielibejenqd "ielib 'igaa" lr siqen i`ne ,'itd ±
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íéøîà éèå÷éì
éô àöåî ìò éë
ïåéòå øåäøäá åúáåç éãé àöé àì î"îå íãàä äéçé 'ä
ä"á ñ"à øåà êéùîäì éãë åéúôùá àéöåéù ãò åãáì
äåäúîä íãàä íãá úðëåùä úéðåéçä ùôð ãò äèîì
íìåòä ìë íò 'äì ïìåë úåìòäì éãë éç çîåö íîåãî
õøàì øéàé øùà 'úé åøåàå åãåçéá ïììëìå åìåë
'åëå øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå éåìéâ 'éçáá íéøãìå
'ä ãåáë úåéäì úåîìåòä ìë úåìùìúùä úéìëú åäæù
àëåùç àëôäàì éåìéâ 'éçáá à÷åã åæìä õøàä ìë àìî
úéìëú åäæå .úåëéøàá ì"ðë à÷úéîì àøéøîå àøåäðì
êåøá óåñ ïéà øåà êéùîäì åúãåáòá íãàä úðååë
åì øåñîì ï"î úàìòä äìçú êéøöù ÷ø äèîì àåä

:ì"ðë åãåàîå åùôð
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`xiiע a"k ipy mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ב שי יום
,r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë äðäå .ð ÷øô,140 'nr cr.å"ç 'åë íéìéãáî

zilkz edfy hxtae (6 ?h"ntqa c"ecpa l"pdkl gxkdd (5 ?el
mb o`ke "zekix`a l"pke" miiqncke e"lta enewn ± 'lzydd
o`k z"pyn i"tr :t"`ca l"i .oipr epi` ,dxe`kl ,xeviwa
y"w zekxaay mipiprdl jynda `ay 'eb zad`ec ze`vezd
'ek eytp hdlzz 'ek mixacd dl` likynd miyi xy`ky ±

± r"nlhnln 'ilr ± 'ek exe`a llkile 'zi ea dwacldxe`kl,
:x`ane ,'ek dad`a ytpd zelkj`ji` (l"pd c"qwk `lc)

ycgn) xn` dfl 'ek `idxenb yecigjaal ...mixacd eide (
(r"nlhnln 'ilrn jtid) ma zxace (xzei cere .dxeza oeir)
'rnlc 'kg epiid 'rnlc gexe ,gexa gex zewacz` l"v ik ±
.c"aga c"ag micgiizn (d"t lirl oiir) oeird i"re ,dxez
k"g` dlbn oiirnc `da k"g` xaciykc l"t` dxe`kl dpde)

) `l eze ma zxace zlert edfe ,c"aga c"agc cegidjtid
zewiypn ipwyi p"ynne e"nte d"nt x`eandeditlyndne ,

cegid c"r xtqn ,dtae gena ± `le dtl dt wyepc mc`a
ila) `ven `ed (oezgzd mc`ce 'rnlc) dtde :x`ane ((c"agc
ielibe (oiirny 'kgd) gexd `iven ± eheytk epiid ,(xe`ia 'qez

wx `le 'bz`c `nlr) ielib 'igaa (ezpwqne oeirdc)`pwqn
lkya`"k oeir wx `le) z"ca (ielib 'iga) xeacd 'iga epiide (

`viyk ,l"pk ,eheytk) `ven lk lr ik .(oeirdc eielibe `pwqn
'd it (on'igi.oeird zpwqne ielib edfy l"pk eheytk) mc`d

f"d ± dnvr dxezd cenilaedkld xac,(h"ewyde oeird `le
ik ,gxken dxeza oeird `nlyac ,oaen epi` oiicry `l`)

cz` l"t`` zxg`gxkdd edn la` ± 'rnlc gexa zewa
lelkl dvxie hdlzie eal l` miyi xy`kcexe`a`eai ±

l mb gxkeiezxacedrepz ± maziktddfle ,h"nlrnln ±
`vi `l n"ne (`ed ok zn`c x`ang"ci'ek jiyndl ick 'ek

daege oipr f"d ± f"tr dxe`kl la`)r"tazekiiy dfl oi`e ,
dpkdd i"re y"wa ezcear dfac 'ek gexa gex ely zewacz`l

'ek olek (dlri 'ek zxace i"r ik ,jiiyc uxzne .y"w zekxac
ollkleecegiaexe`e.(oeird i"r envra lrety mipiprd mze`)

zelrdl dceard zgxkenc zekiiyd ± oaen epi` oiicre)
aezkd cr) y"w zlgzde y"w zekxa okezl ± mlerde g"vcd

oipre dceare ieeiv edf `"k ("mixacd eide"cr"taelit`e)
xeacd cegielyepi` ,xeacaxwir,hdlziykc `pwqnd

mc`ae dpiprn `idy s` ,l"pke ziktd drepzeenvrdfl) .(
'ek zpeek zilkz edfe 'ek 'lzyd zilkz edfy (x`an
okez edf ± 'zi ecari mc`dye 'ek 'eak zeidl 'ek 'lzyddy)
.zad`el zekiiyd oaen epi` oiicre) ,('eke y"w 'xa zpwqne

) wx (uxzne`"`eeytp el xeqnl 'ek dlgz jixvy (k"d`la
dnk mix`ean l"pd t"r .('eb zad`e 'eb rny okez) ec`ne
zrici mzq `le) c"qte dklda ligzn d"ta :`ipza mipipr
cv lkn" `le mzq cegil rbepa xacnyk ± eneiqk dxezd
h"ewy `le) dkld ef 'd xac ± wiicn e"nte d"nta .("dpite
yxtny (e"n ,d"ntae o`k) `ipza b"rv dxe`kl .cere ,(cal
epi`y ± oiwiypc ielird lk ixde ± (z"ca) xeac epiidc oiwiyp
,`) y"dy z"ewla z"pyntr oaene ,xeacc dlabda `eal leki
`"k 'ek a`dc x"d` enkc ± 'eb ipwyi dxezd lr p"ync (.c

'ek lecb mevnv 'igaajkxe`iaae fnxa] my z"pyntre .'ek
xe`ia 'qezi [(a"nw 'r l"f t"xd zegpd 'qa) y"dy d"ca xzei
wx f"i`y ji`e ,ma zxace ly (yeciga) ehtie` mrc oi`
jc`n lka zncwdc gxkdde ,c"aga dyrpd c"r "xetiq"

cereyecigd dyrp f` ik ± c"aga exwir k"tr`y ji`e
dkyndded"awdy'idiayeioiwiypc 'iad n"kay ± b"rvde .

epiidcx"d`dnc"agl zekiiyd idne wyepd lyoigen`l` .
,c"ag (sie` hk`n e`) xrai` hk`n zinipt dad`dy oiprdy
dkepg iyexc 'iqa oiire .'ek jynp lecbd enyy 'rnlcke

ald 'iptn ...z`ivi `ed ...dwiyp" :(` ,b"rx)lkyde.w"dlkr "

.ð ÷øtzyxcp ,cenll micner ep` eze` ,'p wxt zpad lr lwdl ick ¤¤
zegtl dxvw dncwd1zad`a mipey mipte`e zepiga lr epcnl o`k cr :

zead` ;zeevn miiwle dxez cenll mc`d z` `ian ,mdn cg` lky ,'d

.zeevnd meiwae dxezd cenila zeig zepzep el`

`ede ,mixen`d dad`d ipte`e zepiga lka deey cv miiw ,mxa

,d"awda weac zeidl oevxe dweyz lr zqqean ,xen`d lka ,dad`dy

ote`a ,ef dad` zaiign ,jkitl .eytpa zelbzda didz zewl`y e`

icedi waczn dfÎiciÎlr ik ,zeevnd meiwe dxezd cenil oipr z` ,xiyi

,dad` ly beq zece` xaeci 'p wxta .eytpa zilbzn zewl`e ,d"awda

oe`nva `l` ,zewl`a weac zeidl dweyze sqeka `l ,`haznd

:xnelk ;zewl`l dlk eytpy ,ytpd zelk cr zewl`l dweyzae

mipiprd lkne sebdn wzpzz ytpdy :`ed ,ef dad` ly "cri"d

.ytpd zelka zelkidle ,sebl dze` mixyewd

dxezd meiwl ,xiyi ote`a xxerl dleki dpi` ,dfk beqn dad`

dnypd xy`k wx miixyt` zeevn meiwe dxez cenil ik ,zeevnde

dad` ly yweand xy`k `le .seba dyealef± xen`dn jtidl `ed

ly dzilkz ,mxa .sebdn wzpidle zelkidllkixd `id ,dad`

dxeza dceard ote`e ± ef dad`dn d`ad zeevne dxeza dceard

dad` jezny zeevneefziktd drepz ici lr `a ,ytpd zelk ly

,"`evx" ly drepza ,dad` ly dadla z`vnp eytpy drya :ytpa

dpeekd `id ef `ly ,z`f mr ,`ed yg ± oeilke "dvix" ly drepza

seba yalzz dnypdy ,jtidl `id dpeilrd dpeekd ,`l` ,dpeilrd

zelhazd icil mc`d `a ef dybxd z`tn .dhnl zewl` jiynze

zelke "`evx" ly drepza zeidl mewnay ,"aey" ly drepz ea zxvepe

zeidl ,dxfg ly ,"aey" ly drepz ,ziktd drepza `vnp `ed ,ytpd

.dpeilrd dpeekd z` rval jkae ± zeevne dxez miiwle ,seba yaeln
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עי xii` a"k ipy mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ly dpigak mix`ezn ,dzr cr epcnl mzece` ,dad`d zbxce mipte`d

cqg" ± oinid cv `idy ,cqg zpiga `ed "sqk"e ,"sqek" oeyln ,"sqk"

zexitqd xyry ,dlawd zxeza llkl m`zdae ."`pini `rexc

,dxeabd ew ± l`nyd ew ,cqgd ew ± oinid ew :mieew dylya zewlegn

akxen oinid ewe .irvn`d ewe

`linn ,gvpe cqg ,dnkgn

ly spr `id cqgy `vei

ew ligzn day ,"dnkg"

l`nyd ew ,jci`n ;oinid

,cede dxeab ,dpian akxen

ly spr `id dxeaby jk

ew ligzn day ,"dpia"

lky ,`vei df itl .l`nyd

,epcnl ozece` dad`d zebxc

ode "sqk"e "cqg" zpiga od

zad` eli`e ,dnkgd "itpr"

cnlp dzece` ,ytpd zelk

,"dxeab" zpiga `id ,df wxta

"spr"e "adf" zpiga `idy

."dpia"d zxitqlúBøkæpä äáäà úBâøãîe úBðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦©§§©£¨©¦§¨
¯ ,àðéîéc àøèqî ïä ¯ ìéòì,oini cvnïäk" úðéçáe± §¥¥¦¦§¨¦¦¨§¦©Ÿ¥

,`xwpd¯ ,"ãñç Léàote`a `id ± odkd zcear ± ezceary ¦¤¤
,cqg zpigaaeúBàø÷ðåze`xwp ,zexen`d dad`d zebixcn ± §¦§¨

"íéLãwä óñk"2lî ,éáà úéáì zôñëð óñëð" ïBL"E3.± ¤¤©¨¨¦¦§¦§Ÿ¦§©§¨§¥¨¦
dn ,dweyze sqek ly oipr md ,dad`d ipte`e zepiga lky ,jk
mipeekzn "jia` zial"ae ;zewl`a weac zeidl dvex icediy
,oky ."`a`" mb z`xwpy ,(miycw) "ycw" ,dnkg zpigal mb
xiyi ote`a ze`iane ,"dnkg"n "mitpr" od zead`d ,xen`k

."dnkg"n ze`ad zeevne dxez ly oneiwlúðéça ãBò Lé Cà©¥§¦©
¯ ,äðlk ìò äìBòä ,äáäà,zexen`d dad`d zepiga lk lr ©£¨¨¨©ª¨¨
¯ ,óñkä ìò áäfä úìòîk,ef dad` ly dzeaiyge dzlrn §©£©©¨¨©©¤¤

ly dzepeilr .zeki`a `l` ,wfega ,zenka z`hazn dpi`
zeaiygy enk :"sqk"d iabl "adf"d zlrna zx`ezn ,ef dad`
± sqkn xzei dey adfy ,cala zenka dpi` sqk iabl adfd
adf ly dphw zenk enk dey sqk ly xzei dlecb zenk ,ixdy
jka z`hazn sqk iabl adf ly ezlrne ezeaiyg ,`l` ±
ytpd z` daeyd uevipa upvpnd miieqn beq epyi adfay

,"zeygel milgb" enk ,"zeygel" `xwp df ycewd oeyla)
"oipiirl uivpe xidp" xn`p ea "xdef"d z` oiivn `"hily iaxde
eze`l zekiiy mdl yi ,adfd ibeq lke ,(mipirl upvpne xi`n ±
zniiw `l "sqk"a eli`e ;(my xdefa `aeny itk) adf ly beq

ef dlrn4qgia mb jk ± .
dad`lefzllek `idy ,

zelke oe`nv dkeza
miniiw mpi`y ,ytpd

.zead`d x`yaàéäå§¦
¯ ,"Là étLø"k äáäà©£¨§¦§¥¥
enk `ly ± zxrea dad`
ody ,zexen`d zead`d

dad` xwiramink,
d"awdl ytpd zad`y
dnec ,"zkynp" `id
a` xekf" :mikynpd minl

jynpjixg`"mink±
dad` `id ,`l`ityxk

y`5,úBøeáb úðéçaî¦§¦©§
ác úBðBéìò.äàlò äðédad` yxey ±efdxeab zpiga `ed ¤§§¦¨¦¨¨

,dpeilrd "dpia"d zxitq ly¯ ,eðéäc?ef dad` zxvep cvik §©§
-àlëc ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa úeððBaúä éãé-ìòL¤©§¥¦§§¦§ª©¥¨§ª¨

Y áéLç Lnî àìk dén÷,melkl aygp eiabl lkdy ©¥§¨©¨¨¦
àìkzñàìe ,Búlãb úøàôz ø÷éì Lôpä áäìúúå èäìúz¦§©¥§¦§©¥©¤¤¦¨¦§¤¤§ª¨§¦§©§¨

¯ ,àkìîc àø÷éacenri eil`e ± jlnd xweia lkzqdle ¦¨¨§©§¨
dad`a¯ ,äìòîì äìBòä äfò úáäìL Là étLøk`l §¦§¥¥©§¤¤©¨¨¨§©§¨

zadly y` jezn dlerd dad` `l` ,edynl zkynpd dad`
,ytpd zelk ly¯ ,ïäa úæçàpL íéöòäå äìéútäî ãøtìå§¦¨¥¥©§¦¨§¨¥¦¤¤¡¤¤¨¤

`edy sebdn wzpidl :`id ,dnypl qgia xacd zernyn
y`e xe` iabl (h"k wxt l"pk) mivre (d"l wxt l"pk) dliztk

dnypd6.LôpaL éäìà Làä ãBñé úøaâz éãé-ìò ,eðéäå§©§©§¥¦§Ÿ¤§¨¥¡Ÿ¦¤©¤¤
¯ ,úéäìàämind ceqin ze`ad zead`d x`ya enk `ly ¨¡Ÿ¦

,ziwl`d ytpayäàa äfîe,ytpd ±¯ ,ïBànö éãéìenk ¦¤¨¨¦¥¦¨
mc` dyrp ± y`d ceqi zexabzd ici lry ,zeinyba xacdy
ly y`d ceqi zexabzd ici lry ± zeipgexa mb jk ,`nv

,dnypa oe`nv xvep ± ziwl`d ytpdáeúkL Bîëe7äàîö" : §¤¨¨§¨
"éLôð Eì8Ck-øçàå ,,ytpd dribn ±úìBç" úðéçáì §©§¦§©©¨¦§¦©©
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íéøîà éèå÷éì
äðäå ð ÷øôïä ì"ðä äáäà úåâøãîå 'éçá ìë

ùéà ïäë 'éçáå àðéîéã àøèñî
úéáì úôñëð óåñëð ïåùìî íéùã÷ä óñë '÷ðå ãñç
äðìåë ìò äìåòä äáäà 'éçá ãåò ùé êà .êéáà
'éçáî ùà éôùøë äáäà àéäå óñëä ìò áäæä úìòîë
úåððåáúä é"òù åðééäã äàìéò äðéáã úåðåéìò úåøåáâ
áéùç ùîî àìë äéî÷ àìåëã ä"á ñ"à úìåãâá
'ìëúñàìå åúìåãâ 'øàôú ø÷éì ùôðä áäìúúå èäìúú
'ìòîì äìåòä äæò úáäìù ùà éôùøë àëìîã àø÷éá
éãé ìò åðééäå ïäá úæçàðù íéöòäå äìéúôäî ãøôéìå
äàá äæîå úéäìàä ùôðáù éäìà ùàä ãåñé úøåáâú
úìåç 'éçáì ë"çàå éùôð êì äàîö ù"îëå ïåàîö éãéì
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– ושייך ה', לבית זה מביאים דבנ"י מבואר דשם ה) יב, (מ"ב להכתוב וכוונתו ע"פ) (מבאר "אולי :
שקל בפי' תשא ס"פ תו"א ועיין ל.Â˜‰..3„˘"לכהנים. לא, ˘ËÈÏ'"‡4.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לשלילת להכנס מכריחו "מה :

וכן התניא) (בפירוש על ·‰Â‡ÈˆÓ˙?הכמות מעלתו שבזה שם מוכרח אין אבל לוחשות שהזהב... א.) (לה, בתו"א הוא. הכן וצ"ע
שם מוזכר (שאינו לזח"ב ÏÏÎהכסף מתאים וכ"ז הרבה, וגוונין הרבה מינין בו יש כו' זהב כו' שהוא כסף ד): (פי"ב, ובבמד"ר ,(

(כנ"ל יתיר סליק זהב כו' וכסף כו' דזהב א): נפקי ÏÚÓ˙(קמח, ומתמן כו' (כבתו"א) לעיינין ונציץ דנהיר כו' הכסף) על הזהב
(כבמד"ר)". זהב מיני כל ˘ËÈÏ"‡5.ואתמשכן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וגם כו' אש דכרשפי זו דמאהבה ספ"ט ממש"כ קשה "ולכאורה :

דוקא  כו' שאמרו ומה (צה-צו) אחרי פ' להצ"צ באוה"ת מש"כ ע"פ ומתורץ כו', המים בחי' אה"ר למדרי' כו' יעלה כו' נפשי כלתה
כו'". –6.לגבי אחרי)" פ' ריש תורה לקוטי (עיין דמחשבה או ודיבור דהמעשה חילוק עצמו בגוף ˘ËÈÏ"‡"היינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.

ב.7. סג, ˘ËÈÏ"‡8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ חולת על הול"ל א"כ (2 קמ"ל? דמאי (1 בנפש: צמאון שיש סתם דהראי' "אאפ"ל :
ראי' הול"ל (3 אני", אהבה חולת כי "כמ"ש לי' דסמיך ÈÙÏאה' Ó"Î·דהוצרך וי"ל הנפש. צמאון ע"ד שם שמדבר בתניא Ô‡Îזה

‡˜Â„ הייתה לא וגם ממש, ממעל אלק ' חלק היא למטה בהיותה שגם נה"ב) או האדם בכללות (ולא בנה"א שהמדובר כיון לראי'
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"äáäà9¯ ,± ieex izla oe`nvy enk ± dad`n dleg ytpdy ©£¨
,ileg ly avnl `ianäàa Ck-øçàå,dnypd ±úBìk éãéì §©©¨¨¨¦¥§

¯ ,Lnî Lôpäoldl xaqeiy itk ± "aey" ly drepzd `lely ©¤¤©¨
,dlk ytpd dzid ±áeúkL Bîk10,äpäå ."éLôð äúìk íb" : §¤¨©¨§¨©§¦§¦¥

ïàkîzexeabd zpigan ± ¦¨
dpia" ly zepeilrd

,"d`lirLøL àöé̈¨Ÿ¤
ähîì íéiåläote` ± ©§¦¦§©¨

zpigan `a mield zcear
.efíìBòäL ãéúòìå]§¤¨¦¤¨¨

íä eéäé ¯ älòúé± ¦§©¤¦§¥
,mieldíéðäkä11¯ ,`ly ©Ÿ£¦

,zrk `ed avndy itk
,xwird md mipdkdy
cala milth mielde
eelie" :aezkk ,mipdkl

r"jezxyie jil12,mieldy
,mipdkl milthBîëe§

"íiålä íéðäkäå" :÷eñt ìò ì"æ é"øàä áúkL13íiåläL ¯ ¤¨©¨£¦©©¨§©Ÿ£¦©§¦¦¤©§¦¦
ãéúòì íéðäk eéäé åLëò ìL14äúéä íiålä úãBáòå ,[ ¤©§¨¦§Ÿ£¦¤¨¦©£©©§¦¦¨§¨
äøéLa ,äãBúå äpø ìB÷ íéøäì,dta ±¯ ,äøîæå,xiy ilka §¨¦¦¨§¨§¦¨§¦§¨

¯ ,äîéòðe ïebða:zeiktd zerepz izy oebipa opyi ,libxd itky §¦§¦¨
,cqge dgny ly zerepze dxeabe zexixn ly zerepzúðéçáa¦§¦©

¯ ,"áBLå àBöø"ly dxeva dzidy ,mzcear z`hazn jkay ¨¨
,dayde dbiqp ± aeye ,ytpd zelke `evx ± "aeye `evx"àéäL¤¦

Bæ äfò äáäà úðéçazpigaa `id ef dad`y ,epcnly itk ± §¦©©£¨©¨

,aeye `evx¯ ,÷æaä ïî àöBiä úáäìLk,adf mitxev eay ilk §©§¤¤©¥¦©¨¨
zadl ea,"aeye `evx" ± cin daye ,ax wfega zvxet y`d
àúéàãk,mi`ven ep`y enk ±äâéâçc á ÷øt] àøîba15.[± ¦§¦¨©§¨¨¤¤©£¦¨

aeye `evx zeigde" ycewd zeig iabl aezky dna dpeekdy
enk `id ,"wfad d`xnk
dpdy ,dxen`d y`d
cine wfega zvxet `id
mb jk ;znlrpe day
`id dligzay ,ef dad`a
,"`evx" ly drepza
j` ,ytpd zelkae dvixa
`a okn xg`l cin
aezky itk ± "aey"d
ux m`" "dxivi xtq"a
dpeekdy "cg`l aey jal
zelka "ux" jalyk :`id
xefge aey ± ytpd
aeye jkn rpnid ,"cg`"l
`ed :xnelk ;mlera 'd zecg` zelbzd jiyndl ick ,javnl
,ytpd zelk ly oipra dppi` dpeilrd dpeekdy yibxne yg
dfÎiciÎlry ,zeevne dxez miiwze seba didz dnypdy `l`
zecg` ,"cg`" ly zelbzdd didzy ote`a zewl` mikiynn

.mlera ,'dìk ÷ø ,ázëîa áèéä äæ ïéðò øàáì øLôà éàå§¦¤§¨§¨¥¦§¨¤¥¥§¦§¨©¨
áaìð Léà,"al" ly oipr zenilya ea yiy ±¯ ,ïBáðå ¦¦§¨§¨

,dpiad geka ynzyneøác ìò ìékNnägeka ynzyn ± ©©§¦©¨¨
,dnkgdY 'äa Búðeáúe Bzòc øM÷ì ÷éîòîeynzyne ©£¦§©¥©§§¨©
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íéøîà éèå÷éì
íâ ù"îë ùîî ùôðä úåìë éãéì äàá ë"çàå äáäà
äèîì íéåìä ùøåù àöé ïàëî äðäå éùôð äúìë
ù"îëå íéðäëä íä åéäé äìòúé íìåòäù ãéúòìå]
åéäé åéùëò ìù íéåìäù íéåìä íéðäëäå ô"ò ì"æ é"øàä
äðéø ìå÷ íéøäì äúéä íéåìä úãåáòå [ãéúòì íéðäë
áåùå àåöø 'éçáá äîéòðå ïåâéðá äøîæå äøéùá äãåúå
÷æáä ïî àöåéä úáäìùë åæ äæò äáäà 'éçá àéäù
äæ ïéðò øàáì øùôà éàå [äâéâçã á"ô] 'îâá àúéàãë
øáã ìò ìéëùîä ïåáðå ááìð ùéà ìë ÷ø áúëîá áèéä
æåðâä øåàå áåè àöîé 'äá åúðåáúå åúòã øù÷ì ÷éîòîå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

כו' שמתבונן בדרגא הוא כ"א בע"ת, (כבפ"ז) צי' (דדוד ˘ÚÓÏ'בארץ נפשי לך צמאה וכמ"ש  ראי': ומביא גו '. נכספתי נכסוף  מדרגת
שמתבונן  וכדלעיל יהודא), מדבר שזהו (אף במדבר כ"א בירושלים שאינו צי', בארץ – הכתוב בסיום [והתירוץ יצה"ר) לו שאין נה"א –

קמי' ÓÓ˘דכולא ‡ÏÎ) גו', צמאה וכמ"ש לצמאון: מביאה כו' בגדולת שהתבוננות גם היא שהראי' – להוסיף יש ועוד [.'È˘È¯„:
אתה אלי דצדיק).‡˘Í¯Áאלק' בנפה"א הנפש כליון (דיש נפשי כלתה הכתוב) כל' צ"ל, כך (כנראה וגם וכמ"ש הראי': לקמן ועד"ז .(

שהיא ע"ז גם דהראי' להוסיף יש בזה וכמ"ש‰ÏÂÚ‰וגם כו': דנכסוף אהבה לזה:‚Ìעל קודם שמזכיר העבודה על ועלי' (הוספה
‰ÙÒÎ."נפשי כלתה "וכמ"ש הול"ל; דלכאורה "וגם", התיבה גם שמביא מה מובן ועפ"ז – ה.9.) ב, השירים פד,10.שיר תהלים

˘ËÈÏ"‡11.ג. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שהיא אמר דלעיל – הסתירה מתורץ "בזה :‰ÏÂÚ‰לויים והרי דכהן, אהבה לכהן.ÌÈÏÙËעל
אלא כדלעיל, הוא דכן כו'".˘‰ÌÏÂÚומתרץ להתעלות ב.12.צריך יח, מד,13.במדבר ˘ËÈÏ"‡:14.טו.יחזקאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
שהלויים בזה ומוסיף ÂÈ‰È"מדייק ÂÈ˘ÎÚ Ï˘"עולם עד ולבנינו "לנו אמרה התורה שהרי הקושיא מיישב דבזה וי"ל – דלעתיד כהנים

שאלה ומבאר רפ"ט). יסוה"ת הל' (רמב"ם שינוי  בה יהי' שלא ידעינן יולדו)ÂÈ˘ÎÚ˘)‡ÏÂשמזה (כי יהיו – לויים הם ההוא) בזמן
הלוים יולדו (דלעת"ל א"כ וא"ת לעתיד. מהוÏ‡·כהנים אופן ‰Â„ÈÁ˘?כהן) היינו – תומ"צ (בעניני הלוים – פשוטה וההסברה

מפני היינו וכו') בתפלה ועד"ז בביהמ"ק מפני˘Ì˙Ó˘עבודתם – הכהנים ועד"ז וכו'), (גבורה לוי כהן˘Ì˙Ó˘בחי' ‡È˘בחי'
בפרקין). (כדלעיל Ï·‡החסד „È˙ÚÏÂ'תהי לוי שבבחי' כהן.ÏÚÓÏ‰הנשמה שבבחי' על ÔÎÏÂמהנשמה וכו'". כהן לאב בדוקא יולדו

אנו  השאלות. מלות בין עליהן ענה שליט"א והרבי שונות, שאלות הספר, מחבר ידי על נשאלו, שליט"א, אדמו"ר כ'"ק של זו הערתו
להקשות  שייך הלא ולבנינו", ד"לנו הקושיא בענין מודגשת): (באות שליט"א הרבי ותשובות רגילה) (באות השאלות את להלן מביאים

) שמאי כבית ההלכה תהי' שלעתיד על גם ‰Ï"זה ¯Â‡È·‰ ÏÚ ‡ÏÂ Y ‰˙˘˙ ‡Ï ‰¯Â˙‰„ „ÂÒÈ‰ ÏÚ ‡È˘Â˜ Â‰Ê הוא בזה שהכוונה ,(
בפועל. בפסק להתקיים סופה וב"ה ב"ש שמחלוקת אומרים ולכן שמאי, כבית יהי' למעשה Ó·"„שהפסק ÏÂ„‚‰ „"· Y ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ

˙ÂÎÈÈ˘ ‰Ê· ÔÈ‡ Y ÌÈ‰ÎÂ ÌÈÂÏÏ Ú‚Â· Î"‡˘Ó .ÈÓÎ ‰ÎÏ‰ Y ‰"·Â ˘"· ˙˜ÂÏÁÓÏ Ú‚Â· Î"‚ Â‰Ê˘ Ô·ÂÓÂ .˙¯Á‡ ˜ÂÒÙÏ ÏÂÎÈ Ì„Â˜‰
.'ÂÎÂ ˙˜ÂÏÁÓÏÂ „"·Ï ÏÏÎ.זה להקשות שייך ליטהר שעתיד הבעלֿחי בענין ˘‡Êוכן ı¯˙Ó (ÈÈÓ˘Ï ‰˘Ó ˙¯Â˙ 'Ò·) ¯ÙÂÒ Ì˙Á‰

.‰¯‚ ‰ÏÚÈÂ ÂÓÈÒ ‰˙˘È תורה" ג) יג, רבה (ויקרא זה על שנאמר בסנפיריו הבר לשור שוחט שלויתן השחיטה יתיר שהקב"ה במה וכן
תורה". חידוש – תצא מאתי ˘‡ÂÏÈÙחדשה ‰¯Â˙‰ ÔÈ„ È¯‰ Y ‰Ú˘ ˙‡¯Â‰Â .˙Á‡ ÌÚÙ ¯·„ ÏÚ ¯·Â„Ó‰ Ô‡Î ÈÎ Y ‡ÎÈÏ ‡¯˜ÈÚÓ ‡È˘Â˜

.ÈÂÈ˘ ‰Ê· ÔÈ‡ Ï·‡ ,(‰‡¯Â‰) ˘Â„ÈÁ Y "ÈÂÈ˘" ¯Ó‡ ‡ÏÂ Y "‰¯Â˙ ˘Â„ÈÁ" ˜ÂÈ„‰ Â‰ÊÂ .‰‡Â·‰ ¯Â˜Ó ‰"·˜‰ Î"˘ÎÂ ,‰¯ÂÓ ‡È·
ב.15. יג,
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אייר  כ"ג שלישי יום
,140 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äãåáòä øãñ äðäå,`r 'nr cr:ä"á íééçä ééç

,zrcd gekaìk ,úìkNnä BLôða æeðbä øBàå áBè àöîé¦§¨§©¨§©§©©§¤¤¨
déìéc àøeòL íeôì ãçxeriyd itl cg` lk ±ely,Lé] ©§¦¨¦¥¥

¯ ,['eë ìòtúî Léå 'eë ìòtúîzeppeazdn lrtzny in yi ¦§¨¥§¥¦§¨¥
zelrtzd dnec dpi`e ,zxg` zeppeazdn lrtzny in yie ,ef

,ipyd zelrtzdl cg`d
úàøé úîéã÷ éøçà©£¥§¦©¦§©

¯ ,àèçdpyi dligza ¥§
cgtd ,`hg z`xi

,`hga lykidlúBéäì¦§
,úéìëúa "òøî øeñ"¥¨§©§¦
íëéúBðBò" úBéäì àlL¤Ÿ¦§£¥¤
-ñç 'eë "íéìécáî©§¦¦©

.íBìLågxkdd on ,dad`d zelrtzd ly dxev lka :xnelk ± §¨
"rxn xeq" didiy ick ,`hg z`xi ly dncwd dligz didzy

.dad`l ribdl ezexyt`a oi` ± zxg` ;zilkza

ytpd zelk ly dad` idefy oeeikny ,owfd epax xiaqn oldl
,ik ± zeevne dxeza 'd zcear oipr z` aiigl dgeka oi` ±
o`k eli`e ,sebd jeza z`vnp dnypdyk wx jiiy df xac
on d`ivi ly drepza ,ef dad` awr ,z`vnp eznypy xaecn
dceard xcq ixd ;sebd
meiwe dxezd cenila

dad`n zeevndefixdy)
dcear lk ly dzilkz
dad`d `l ixd `id
`iaz `idy `l` ,dnvr
cenila zeig siqeze
(zeevnd meiwae dxezd
`ed ik ,ytpd zelkn zerpnid ± cala "aey" ly ote`a `ed
`l` ,ytpd zelk oipra dppi` dpeilrd dpeekdy yibxne yg
:"`ipz"d oeylae .zeevne dxez miiwze seba didz dnypdy

úëLîpä úBönäå äøBzä ÷ñòa äãBáòä øãñ ,äpäå§¦¥¥¤¨£¨§¥¤©¨§©¦§©¦§¤¤
¯ ,ãáì "áBL" úðéçáa àéä ,Bæ äfò äáäà úðéçaî¦§¦©©£¨©¨¦¦§¦©§©
`idy ,dpeilrd dpeekd z` rval ick ,ytpd zelkn zerpnid

.seba dnypd ze`vnida `wec:'äøéöé øôñ'a áeúkL Bîk§¤¨§¥¤§¦¨
áeL Eaì õø íàå"§¦¨¦§
õø íàå" Leøt ,"ãçàì§¤¨¥§¦¨
ú÷eLz àéä ¯ "Eaì¦§¦§©
ììça álaL Lôpä©¤¤¤©¥¤¨¨

¯ ,éðîéäly dnewn ©§¨¦
,ziwl`d ytpd

úøabúnLk,dweyzd ± §¤¦§©¤¤
úèäìúîe úáäìúîe¦§©¤¤¦§©¤¤
úBìk ãò ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ©§
CtzLäì ,Lnî Lôpä©¤¤©¨§¦§©¥
éiç äéáà ÷éç ìà¤¥¨¦¨©¥
,àeä-Ceøa íéiçä©©¦¨
óeba døñànî úàöìå§¨¥¦©£¨¨©
Ba ä÷áãì éîLâå éðôebä©¨¦§©§¦§¨§¨

Y Cøaúém`e" yexit edf ¦§¨¥
`vnp eal ,"jal ux

zelk icil cr ,zlaben izla dad`a ,"dvix" ly drepza
ytpd- d"awd mr cg`zdl ±éæàaey" zeidl jixv f` ± £©

,"cg`"l aeyl ,"cg`lBaì ìà áéLé úàæeilry epiide ± Ÿ¨¦¤¦
a opeazdläëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàî16Eçøk ìò" ék , ©£©©¥¦§¨¦§¨¨¦©¨§£
"éç äzàjtid `edy dnl md jzweyze jpevxy s` lr ± ©¨©

,zeigl jilr ,jpevxl cebipa la` ,ytpd zelk ± miigdóeba©
éLîäì éãk ,BúBéçäì äfäéiçî íéðBéìò íéiç Cíéiçä ©¤§©£§¥§©§¦©¦¤§¦¥©¥©©¦

¯ ,"íéiç úøBz" éãé-ìò ,ähîì àeä-Ceøadxez ici lry ¨§©¨©§¥©©¦
,dhnl mipeilrd miigd z` mikiynníéðBzçza äøéc úBéäì¦§¦¨©©§¦

¯ ,éelb úðéçáa Cøaúé Búecçàìmc`d dlbzn dxicay enk §©§¦§¨¥¦§¦©¦
,mipezgzd mi`xapa ,dhnl mb jk ,`edy enk ezedn lka
zzin` zelbzd didz

,'d zecg` oiprBîk§
¯ ,ìéòì øàaúpLidefy ¤¦§¨¥§¥

zcear ly dpeekd zilkz
mlerd z` zeyrl ,mc`d
edf ± .jxazi el dxicl
aey :"cg`l aey"
,jytp zelkne jzad`n
ick ,"cg`"d liaya
.mlera 'd zecg` zelbl
øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©
ãçà éåäîì" :LBãwä©¨§¤¡¥¤¨

¯ ,"ãçàacg` didiy §¤¨
,cg`aãeçiäL ,Leøt¥¤©¦

úðéçáa äéäé íìòpä©¤§¨¦§¤¦§¦©
."àéìbúàc àîìò"± ¨§¨§¦§©§¨

zpigaa didi ,"mlrp" `edy cegidy :xnelk .dlebn mler
:epiid "cg`a cg`" .dhnl dlbziy ,"`ilbz`c `nlr"
"zecg`"a dlbzi ,xzei dpeilr dbixcne mler ly "cg`"dy

.xzei mipezgzd dbixcnde mlerd lyäëì" :íéøîBàL eäæå§¤¤§¦§¨
."'eëå éãBcytpd zelk ± "dlk" z`xwly ,"dlk z`xwl ± ¦§

± "icec"n dkynde dkild ± "icec dkl" didi ,ef dad`ay
.dhnl zewl` jiyndl-íðBøëæ eðéúBaø øîàî ïáeé äæáe¨¤¨©£©©¥¦§¨
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íéøîà éèå÷éì

ùé] äéìéã àøåòéù íåôì ãç ìë úìëùîä åùôðá
àèç úàøé úîéã÷ éøçà ['åë ìòôúî ùéå 'åë ìòôúî
íëéúåðåò úåéäì àìù úéìëúá òøî øåñ úåéäì

.å"ç 'åë íéìéãáî

äøåúä ÷ñòá äãåáòä øãñ äðäå
áåù 'éçáá àéä åæ äæò äáäà 'éçáî úëùîðä úåöîäå
'éô ãçàì áåù êáì õø íàå äøéöé øôñá ù"îë ãáì
éðîéä ììçá áìáù ùôðä ú÷åùú àéä êáì õø íàå
ãò ãàî ãàîá úèäìúîå úáäìúîå úøáâúîùë
íééçä ééç äéáà ÷éç ìà êôúùäì ùîî ùôðä úåìë
'úé åá ä÷áãì éîùâå éðôåâä óåâá äøñàîî úàöìå ä"á
óåâá éç äúà ë"ò éë ì"æøàî åáì ìà áéùé úàæ éæà
ä"á íééçä ééçî 'éðåéìò íééç êéùîäì éãë åúåéçäì äæä
åúåãçàì 'éðåúçúá äøéã úåéäì íééç úøåú é"ò äèîì
ãçà éåäîì ÷ä"æá ù"îëå ì"ùîë éåìéâ 'éçáá 'úé
àéìâúàã àîìò 'éçáá äéäé íìòðä ãåçéäù 'éô ãçàá
ë"òå éç äúà ë"ò ì"æøàî ïáåé äæáå 'åëå éãåã äëì ù"æå
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כד.16. ד, אבות



`xiiעד c"k iriax mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ד רביעי יום
,`r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúì äðäå .àð ÷øô,142 'nr cr:[ì"ðë åúãìåúá

¯ ,"'eëå Eçøk ìòå ,éç äzà Eçøk ìò" :äëøáì"zn dz` ¦§¨¨©¨§£©¨©§©¨§£§
mc` :`id ,"ig dz` jgxk lr" xn`nn 'd zceara d`xedd ±

vx el didiy jixv,ytpd zelkl ,miigdn jtidl dweyze oe
jci`n :epevx cbpk ,egxkÎlra ea zeidl mikixv seba miigde

ipyd xn`ndn ,`qib
("zn dz` jgxk lr")
dweyzde oevxdy ,`vei
zeidl - zeidl mikixv
jtidd eli`e .miiga

Îlra ,epevx cbpk elv` zeidl jixv ± ytpd zelk ,miigdn
,ipyl cg` xn`n oia dxizq zniiwy ixd ± jk m`e .egxkàlàå§¤¨

éàBðBöø äéäé Cepevx didi z`f lka cvik ±?xaky itk j` ¥¦§¤§
ribdl lczydl mc`d lr dligza :mixacd epaei ,epcnl
eidi miigdye ,ytpd zelk icil cr ,d"awdl efk dlecb dad`l
jiyndl ,oeilrd oevxd z` rval ick wx ,"egxk lra" elv`
,eli`e ."ig dz` jgxk lr" edfe .mlera 'd zecg`e zewl`

aey eilr ,"aey" ly drepza `vnp xak `edyk ,okn xg`l
zelk ly dad` lye "`evx" ly drepzd z` eaxwa xevil
dpeilr dbixcn ,"aey"a jiynn `ed jk ici lr ,oky .ytpd
zeidl lelr `ed ,"aey" ly avna ezeiday iptn mb oke ,xzei
mizegpd mipiprl jynp
eilr okle ± mleray
z` aey eaxwa xxerl
± "`evx" ly drepzd
:"zn dz` jgxkÎlra"
,igkepd epevx cbpk ,ytpd zelk icil cr dad` eaxwa xxerl

.ytpd zelkn jtidl ,"aey" ly drepza `edyøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
,"éç äzà Eçøk ìò" :Bæ äðLî ìò úeëéøàa øçà íB÷îa§¨©¥©£¦©¦§¨©¨§£©¨©

:àeä-Ceøa íéiçä éiç úøæòacner `edy drya :xnelk §¤§©©¥©©¦¨
,ekeza xxern `ed ,ytpd zelk ly dad`e "`evx" ly drepza
z` jiyndl ick ,sebd jeza zeigl ,"ig" didiy ,epevx cbpk

dhnl miigd iig ly miigd17.

.àð ÷øtc`n xacd jil` aexw ik" weqta "ezeyrl" dlnd zxaqdl ¤¤
,rnyn ± "ezeyrl"a miizqn weqtdy oeeikny ,"ezeyrl jaalae jita

owfd epax lgd ± zeiyrn zeevn miiwl ,"ezeyrl" ± `id ,lkd zilkzy

ly ezcear zilkze zelylzydd xcq lk zilkzy ,d"l wxta xiaqdl

zewl` jiyndl :`id ± icedi

mlerd z` zeyrl ,mlera

;jxazi el dxicl

z` owfd epax `iad jk lre

"xdef"a "`wepi"d ixac

icedil xeq`y ,(wla zyxt)

,ey`x lr dxey dpikyd xe`y iptn ,y`x ieliba zen` rax` zkll

"ony"l wewf ,ey`x lr dxeyd dpikyd xe`y zrcl icedi lrye

"dlizt"d `ed icedi ly eteby ,xiaqde ,mda fg`ii xe`dy ,"dlizt"le

ly miaehd eiyrn ± "oiah o`caer" `ed ,xe`l "ony"de ,dpikyd xe`l

xeza miaeh miyrnl wwcfdl mikixv recn ,xiaqn owfd epaxe .icedi

ziwl`d ytpd ,dnvr dnypd jkl dwitqn `le ,dpikyd xe`l "ony"

`id ,xenb wicv ly elit` ,dnypd ik ± lrnn dwl` wlg `idy

xac didzy ,'d xe`l ze`ivna dlha dppi`e ,`idy efi` "ze`ivn"

,dpikyd xe`l "ony"k ynyl dleki `id oi` ,okle .'d xe` mr cg`

epevx ody ,`wec zeiyrn zeevn ,eli`e ;xe`l ixnbl jtdp onyde zeid

zeevn `wec okl ± ez` cg` xac ixd md eznkge epevxe ,d"awd ly

lr "dxey"d dpikyd xe`l "ony"k ynyl mileki miaeh miyrne

lr xe`d jynp dxez ici lry ,owfd epax xiaqd ,okn xg`l .ey`x

micg`zne 'd xe`a millkpd ,xeaice daygn ,diyeal ipy lre dnypd

lr mb dpikyd z`xyde xe`d z` jiyndl ick ,j` .xenb cegia ez`

leki mc`y ,`wec zeiyrn zeevnl miwwfp ± sebd lre zipeigd ytpd

,owfd epax xiaqn ,okn xg`l .zipeigd eytpe eteb zervn`a wx oniiwl

jiyndl ick ± zelylzydd xcq lk zilkz od od zeiyrnd zeevndy

icky ,zeevnd zpeek oipr xiaqn `ed ,jkl jyndae .mlera zewl`

dpyriz zeiyrnd zeevndy

`a df ,dnypae zeiga ,irack

z`xi ici lr ,"dpeek"d ici lr

mipte`d epiiva ,'d zad`e 'd

,'d zad`e z`xia mipeyd

.zeevn miiwl icedi leki mda

,xe`ia ztqezae owfd epax xiaqn ,cenll micner ep` eze` ,`"p wxta

± "`gynl jxhvi` `xedp `edd"y ,lirl epxkfdy "`wepi"d oeyl z`

,"dnkg"l "ony" fnxn mewn lkay :epiiva ± onyl wewf dpikyd xe`y

miyrn ,"oiah o`caer oepi`" ± "ony"y ,"`wepi"d xne` o`k eli`e

oial zeiyrn zeevn oia yi zekiiy efi` .zeiyrn zeevn ,xnelk ,miaeh

oipr owfd epax yxti ,z`f xiaqdl ick ?dnkg zpigal fnxnd "ony"

aen oklye ,"dnkg"n ze`a zeiyrn zeevny ,miiqie ,dpikyd z`xydo

fg`idl ick ,el wewf dpikyd xe`y "ony"d od zeiyrn zeevn recn

.mc`d ly eteb `ed ,"dlizt"a

ì øeàa úôñBúì ,äpäå¯ ,ìéòìc à÷eðiä ïBL± d"l wxta §¦¥§¤¤¥§©¨¨¦§¥
o`caer" `ede "ony"l wewf ,icedi lr dxeyd dpikyd xe`y
yi zekiiy efi` ,oaen `l dxe`kle ± miaeh miyrn ,"oiah

- ?dnkg `edy onyl ± miaeh miyrnléøöälçz øàáì C ¨¦§¨¥§¦¨
úéáa äøBL äúéäL äðéëMä úàøLä ïéðò úö÷ ïéáäì§¨¦§¨¦§©©§¨©©§¦¨¤¨§¨¨§¥

¯ ,íéLãw-éLã÷z`xyd" ,ixd dzid "miycw iycw"a ¨§¥¨¨¦

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìò úåëéøàá à"îá ù"îëå åðåöø äéäé êéà àìàå 'åëå
:ä"á íééçä ééç úøæòá éç äúà ë"ò åæ äðùî

äðäå àð ÷øôà÷åðéä ïåùì øåàéá úôñåúì
ïéáäì äìçú øàáì êéøö ìéòìã
úéáá äøåù äúéäù äðéëùä úàøùä ïéðò úö÷
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.17‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ד"ה וראה ב). (כה, שם תו"א על מיוסד פ"ד ויקח ד"ה וישלח תו"ח וטעם: בכ"ז קצת "ביאור :
ואילך". 25 ע' תרמ"ט מות אחרי



עה xii` c"k iriax mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zexeyw eidy zecgein zekld zeniiw eid okly ,"dpikyd
,dpikyd z`xyd dzid myy iptn ,miycw iycwaìk ïëå§¥¨

íB÷îea yiy mixne`y ±?Bðéðò äî ¯ äðéëMä úàøLä± §©§¨©©§¦¨¨¦§¨
eilry mixne`e miieqn mewn cgein ote`a mipiivny oiprd edn

z`xyd dpyi cgeina
?dpikydìë àìî" àìä£Ÿ§Ÿ¨

úéì"å ,"BãBák õøàä̈¨¤§§¥
!"dépî éeðt øúàoi` ± £©¨¦¥

.jxazi epnn iepty mewn
,mixne` cvik ,ok m`

a `weecyeze`mewn
z`xyd dpyi ± miieqn
d"awd ixd ,dpikyd
xiaqi ?mewn lka `vnp
dpipry ,oldl owfd epax
`ed dpikyd z`xyd ly
zbixcn ly zelbzdd

lka `vnp d"awdy zexnl ,oky ;"dpiky" z`xwpd zewl`d
ly `le ,mlrd ly ote`a `id eze`vnid z`f lka ,mewn
mewn eze`ay :drnyn ,dpikyd z`xyd ,eli`e ;zelbzd

.zelbzda `id dpikyd¯ :áéúëãk ,ïéðòä Càaezky enk1: ©¨¦§¨§¦§¦
¯ ,"dBìà äæçà éøNaîe",etebae eytpa d`ex mc`y dnn ¦§¨¦¤¡¤¡©

- mlerae zewl`a md mixacd ji` oiadl leki `edBîkL¤§
íãàä úîLpL2ç"îø ìk äàlîî àéä,248 ±óebä éøáà ¤¦§©¨¨¨¦§©§¨¨§¨¥§¥©

BLàøî,eteba xzeia oeilrd wlgd ±¯ ,Bìâø ãòåmixa`d ¥Ÿ§©©§
d`lnn elld mixa`d lk z` ± eteba xzeia mipezgzd
miiw `le ,dl`d mixa`d lka z`vnp dnypd :xnelk ,dnypd
,eze` `lnz `l dnypdy ,sebdn wlg e` cg` xa` s`

dðkLî øwò ïë-ét-ìò-óàå,zeinipta ±dúàøLäåote`a ± §©©¦¥¦©¦§¨¨§©§¨¨¨
,siwn¯ ,íéøáàä ìëì úèMtúî çnäîe ,Bçîa àéäote`a ¦§Ÿ¥©Ÿ©¦§©¤¤§¨¨¥¨¦

`"hily x"enc` w"k zrc itl ,oky ;deey3dpeekd ,
;dpnn miig mixa`dy zeigd oipr `id ,dnypd zehytzda
jynpd cg` oipr edf .mieey mixa`d lk ixd ,"miig" ly oiprae

ly oipr `ede ,mixa`l genay dnypdn hytznexe`xac .
:genay dnypdn mixa`d "migwel" sqepìa÷î øáà ìëå§¨¥¨§©¥

äpnîly mipey mibeq ,dnypdn ±éôì Bì éeàøä çëå úeiç ¦¤¨©§Ÿ©¨¨§¦
¯ ,Búðeëúe Bâæî,xa`d ly`le4xa`a gekdy) miepiydy ¦§§¨

,envr xa`d ici lr mixvep (ipy xa`ay gekdn dpey cg`
dreav zikekf ly ilka mi`vnp mdyk mina d`xpd oeebd enk
,ytpd on gekd z` envrl xa`d jyen dligzkln ,`l` ±

:"`ipz"d oeylae .'eke renyl e` ,ze`xlïéòäon zlawn ± ¨©¦
,geke zeig dnypd¯ ,úBàøìebfnl m`zda `ed di`xd gek ¦§

,di`xl lbeqnd ,yheln xack `edy ,oird xneg ly ezpekze

ïæàäågeke zeig zlawn ±ìíéìâøäå ,øaãì ätäå ,òîL §¨Ÿ¤¦§Ÿ©§©¤§©¥§¨©§©¦
Cìäì5¯ ,z` ,ezpekze ebfn itl lawn mixa`dn cg` lk ©£Ÿ

.gena dligza dlbzne "dxey"d dnypd on gekde zeigd
ìëå íéøáà ç"îøa ìòôpä ìk Lébøî çnaL Leça äàøpk©¦§¤§¤©Ÿ©©§¦¨©¦§¨¦§¨¥¨¦§¨

.íúBà úBøBwälk ± ©¨
± mixa`a dxew xy`
lke ,egena mc`d yibxn
genay iptn ± ?dnl jk
dnewn xwir `vnp
myne) zeigd ly dxewne
lkl zeigd zhytzn
ybxen xewnae ,(mixa`d
zeiga dyrpd lk

] .epnn zhytzndzxrd
`"hily x"enc` w"k:
zegkd eid `l m`ae"

miwlegnr"vnwx `"k)
(dreav zikekf i"r mi`xpd xe`e min znbeck ± mixa`d cvn

mixa`a lrtpd z` envra yibxn gendyk if``liepiy 'id
oeik ,ofe`dn e` oird on ze`ad zeybxdaelryodn xak

iepiy oi` ± dreavd zikekfd on migwlpyk mind enke) gendl
xa`da iepiydy l"z`e ('ek mec`n e` oal ilkn migwlpd oia

ea jynpy gkdadpwp(ilk de`yry sqk zkizg enke) gkda
xcba dpi` genay dnypd m`a ,gendl dleryk ezybxd

zewlgzdllkda 'idz `l ixd ,(da dlelky ote`a `l mb)
± 'eke ofe`a e` oira lrtpe dxewd zybxd oia iepiye zewlgzd

cery xnel gixkn l"pdae .zilkza dheyt `idy oeikmcew
dzre .f"nf mipeyn zegkd ± mixa`a n"eta dnypdn jynpy
ick ."zewlgzde iepiyd ligzn dnypdc "mewn" dfi`a yxtn
ixe`ia z` oiadl cgeinae ,epcnly mixacd zpad lr lwdl
zeige xe`a mipipr ipy :dxvw dncwd zyxcp ± `"hily iaxd
.dnypdn ig elek sebdy ± miig ± zeigd oipr (` :sebay ytpd

epi` y`xd .edpynl cg` xa` oia lcad oi` ± ef dpiganexzei
dpi` lbxde ,ig xy`nzegtlr ,sebd lk .ig xy`nlkeixa`

ef zeig .deey ote`a miigzeigd (a ."xe`" x`eza zx`ezn
eze`l cgeina min`zend ,dnypdn "gwel" xa` lky ,gekde
ofe`d ,ze`xl geke zeig dnypdn zlawn oird ± lynle ;xa`
zeig ± milbxd ,xacl geke zeig ± dtd ,renyl geke zeig ±
xa` lky dn ,zillkd zeigd :xnelk .d`ld jke ,zkll geke
lky miihxtd gekde zeigd .mieey mixa`d lk jkae ± "ig"
md jkae ± xcbend eciwtz z` `lnl lkeiy ick lawn xa`
,dheyt `id ytpd ly zeigd ± .cxtpa xa` lka mipzyn
zxvep cvike ,mipey zegek ly zelvtzd mey da oi` :xnelk
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íéøîà éèå÷éì
àìä åðééðò äî äðéëùä úàøùä íå÷î ìë ïëå ÷"÷
ïéðòä êà .äéðéî éåðô øúà úéìå åãåáë õøàä ìë àìî
íãàä úîùðù åîëù äåìà äæçà éøùáîå áéúëãë
åìâø ãòå åùàøî óåâä éøáà ç"îø ìë äàìîî àéä
çåîäîå åçåîá àéä äúàøùäå äðëùî ø÷éò ë"ôòàå
úåéç äðîî ìá÷î øáà ìëå íéøáàä ìëì úèùôúî
ïæàäå úåàøì ïéòä åúðåëúå åâæî éôì åì éåàøä çëå
ùåçá äàøðë êåìäì íéìâøäå øáãì äôäå òåîùì
úåøå÷ä ìëå íéøáà ç"îøá ìòôðä ìë ùéâøî çåîáù
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כו.1. יט, ˘ËÈÏ"‡2.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב רנז, מזח"ג להעיר – לקמן "להבא :.3‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï· ומהמוח' " :
שהיא מה – האברים' לכל חיים.·˘Â‰מתפשטת שהם מה האברים, ממנה...'".‡Â¯בכל מקבל אבר 'וכל – ענין ועוד ..4˜"Î ÔÂ˘Ï·

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡" :‡ÏÂ."צבוע זכוכית בכלי הנמצאים במים הנראה כגוון, האבר ע"י נעשה ˘ËÈÏ"‡5.שהשינוי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
בהתחלקות  שבאים כמו חו"ב – המח' (מעוררים ושמיעה ראי' מחדו"מ; לעשותו, לבבך דפיך הג' מסתעפים שמהם – אלו ד' שפרט "י"ל

לה  רגלים לדבר, פה ידיים))".האברים), נקט לא (ולכן והירידה העשי' (תכלית לוך



`xiiעו c"k iriax mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zeigd zeyalzdn d`vezk `a xacd ± ?zegeka zepzydd
,di`xd gek xvep ± oira zyalznd zeigdny ,mixa`a
,d`ld jke ,drinyd gek xvep ± ofe`a zyalznd zeigdne
zexnl ixd ,dreav zikekf ly ilka mi`vnpd min lynl enke

oeeb ilrae miheyt mindy
mdyk ,z`f lka ,cig`
± mec` ilka mi`vnp
,minec` mind mi`xp
mind mi`xp ± wexi ilka
xnel xyt` jk .miwexi
± ytpd zegekl qgia mb
ytpdn jiynn xa`d

zeigdheyt`l` ,
zeigd z` jted xa`dy
zkted oird ,ihxt gekl
ly gekl zeigd z`
x`ya jke ,di`x
- :ipyd ote`d .mixa`d
zegekn dlelk ytpd

dil` zkyen oird :xnelk .sebd ixa`a mikynpd mipey
ofe`d ,ytpa lelk didy ,di`x ly gek ,ytpd on dligzkl
gekl gek oia iepiydy `le ,driny ly gek ytpdn zkyen
owfd epax .cgeind xa`a zyalzn ytpd zeigy ixg` wx xvep
dnvr dnypay ,ipyd ote`d itk `id zn`dy ,oldl xiaqi
m`zda xa` lkl mikynp mde mipey zegek xak mpyi
ony ,jkl di`xd ,`"hily iaxd ly exe`ia itl .eciwtzl
xak miniiw ,mixa`a miyalzn mdy iptl cery xnel gxkdd
eid `l zegekd m` ,oky :`id ,dnypa micxtpd zegekd
xe` e` min oebke ,mixa`d cvn m`Îik mnvr cvn micxtp
rav mdl oi` xe`d e` mind ixd ,dreav zikekf jxc mi`xpd
m`e ,zikekfd ly ravd oeebn ravd z` milawn md ,llk
gendyk ixd ,mixa`a mikynpd zegekl qgia mb jk xn`p
dyrpy dnn ezybxda iepiy did `l ,mixa`a dyrpa yibxn
oze`y oeeikn ,mixa`d x`ya e` ,ofe`a dyrpy dnl oira

zeybxe`vi xakmi`ivenyk mina enke) ofe`dn e` oirdn
mcew eidy mind oia lcad oi`y ixd ,reavd ilkdn mze`
.irahde invrd mpeebl mixfeg mind ,mec` ilka e` oal ilka
lcad oi`y ofe`a e` oira dyrpdn mi`ad zeybxa mb jk
xn`p m`e .(mixa`dn e`vi xak mdy oeeikn ,mda iepiye
gek eze`a dpwp ± ea jynpd geka lret xa`dy iepiydy
ixd ,ilk epnn eyry sqk zkizga lynl enk) cinz ea x`ype
iepiydy :eppiprl qgia mb xnel dvxp jke .cinzl x`yp ilkd
eze`y ybxa mb xak x`yp (el zkiiyd zeiga lret xa` lky)

xak `edy zexnl ± gena xxern xa``viokl xy`e (xa`dn
m` ixd ,la` ± ofe`dn `ad ybxl oirdn `ad ybxd dpey

zewlgzd ly xcba dppi` genay dnypdy xn`pllk`l mb)

zegeky ote`amilelkmey genay dnypa eid `l - ,(da
dyrpd zybxd oial oira dyrpd zybxd oia iepiye zewlgzd

y oeeikn ,mixa`d x`ya e` ofe`a`id± zilkza dheyt ixd
ixd ,lcad did ok ,mixa`dn mi`ad zeybxd zpigan m` mbe
hlwp df iepiy did `l
,gena `idy enk dnypa
dheyt `idy xn`p m`
,xen`d lk .zilkza

y ,xnel gixkniptl cer
on zkynp zeigdy
ynn lreta dnypd
xak da miiw ± mixa`l
.gekl gek oia lcad
,owfd epax xiaqi ,oldl
dbixcne "mewn" dfi`a
iepiyd ligzn ,dnypa
zegekd oia zewlgzdde

.mipeydéepéL ïéà ,äpäå§¦¥¥¦
úeiçäå úBçkä úìa÷©¨©©Ÿ§©©

óebä éøáàaLzeige gek dnypdn lawn xa` lky dn ± ¤§¥§¥©
raep epi` dpey dxeva¯ ,dúeäîe dîöò ãvî äîLpä ïî¦©§¨¨¦©©§¨¨¨

,xn`pydúeîöòå dúeäî äéäiL,dnypd ly ±÷lçúî ¤¦§¤¨¨§©§¨¦§©¥
ç"îøì,248 ±íéðBL íé÷ìçmd jke ±a íéLaìúîç"îø± ¦§¨£¨¦¦¦§©§¦¦§¨

248¯ ,óebä éøáà úBîB÷î é÷ìç øeiö éôk ,úBîB÷î§§¦¦¤§¥§¥§¥©
mipey zegek ielba xak mpyi dnvr dnypay xn`py :xnelk
,d`ld oke ,renyl gek ,ze`xl gek ± ipyd on cg` milcaene
,sebd ixa` 248Îa miyalzn ± dnypay zegekd 248 eli`kye
,oky ,xnel xyt` i` jk ,el jiiyd xa`ae mewna gek lk

dúeäîe dúeîöò àöîð ,äæ éôlL,dnypd ly ±øiöî ¤§¦¤¦§¨©§¨¨¨§ª¨
éîLb øeiöadl yie ±óebä úéðáúk úéðáúå úeîãe §¦©§¦§§©§¦§©§¦©
¯ ,íBìLå-ñçilra mipey mixa` mpyi sebay myk xy`e ©§¨

mb mipey md dnypay zegekdy ok mb xn`p jk ,zepey zexev
- jk xnel xyt` i` ± mxeivae mzencaàlàdnypd ±dlk ¤¨ª¨

(1) `id ±,ãçà íöò(2)éðçeø,day zecg`d ,efn dxizie ± ¤¤¤¨¨¦
ote`a `idèeLtdzenvre ,mipey miwlgn "akxen" `le ± ¨

`id zipgexdíB÷î øãâå úðéçaîe éîLb øeiö ìkî èLôîeª§¨¦¨¦©§¦¦§¦©§¤¤¨
éîLb ìeáâe äcîezhyten dnypd xen`d lkn ±ãvî ¦¨§©§¦¦©
¯ ,dúeîöòå dúeäîmby cr ,dl` lkn zhyten jk lk `id ¨¨§©§¨

da xevil mixa`a gek oi` ± mixa`d jeza z`vnp `idyk
xne`e owfd epax jiynn okle ,jka iepiy6:iL àìådúeäîa C §Ÿ©¨§¨¨

àéäL øîBì dúeîöòåz`vnp dnypd ±LàøaL ïéçîa §©§¨©¤¦§Ÿ¦¤¨Ÿ
øãâa dðéà dúeîöòå dúeänL øçàî ,íéìâøaî øúBé¥¦¨©§©¦¥©©¤¨¨§©§¨¥¨§¤¤

¯ ,éîLb ìeáâe íB÷î úðéçáez` dl jiiyl mewn oi`y ixd §¦©¨§©§¦
,milbxa xy`n xzei y`xa z`vnp `id eli`ky ,zelabdd÷ø©

â"éøzL,613 ±dúeäîa da íéìeìk úeiçå úBçk éðéî ¤©§©¦¥Ÿ§©§¦¨§¨¨
dúeîöòå7¯ ,íìòääî éelbäå ìòtä ìà úàöì ,drya §©§¨¨¥¤©Ÿ©§©¦¥©¤§¥
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íéøîà éèå÷éì
éøáàáù úåéçäå úåçëä úìá÷ éåðéù ïéà äðäå .íúåà
äúåäî äéäéù äúåäîå äîöò ãöî äîùðä ïî óåâä
ç"îøá 'éùáìúî íéðåù 'é÷ìç ç"îøì ÷ìçúî äúåîöòå
àöîð äæ éôìù óåâä éøáà 'åîå÷î é÷ìç øåéö éôë 'åîå÷î
úéðáúå úåîãå éîùâ øåéöá øééåöî äúåäîå äúåîöò
èåùô éðçåø ãçà íöò äìåë àìà å"ç óåâä úéðáúë
ìåáâå äãîå íå÷î øãâå 'éçáîå éîùâ øåéö ìëî èùôåîå
äúåîöòå 'úåäîá êééù àìå 'úåîöòå äúåäî ãöî éîùâ
øçàî íéìâøáî øúåé ùàøáù ïéçåîá àéäù øîåì
éîùâ ìåáâå íå÷î 'éçáå øãâá äðéà äúåîöòå äúåäîù
äúåäîá äá íéìåìë úåéçå úåçë éðéî â"éøúù ÷ø
úåéçäì íìòääî éåìéâäå ìòåôä ìà úàöì äúåîöòå
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.6‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·זה מצד שאפילו עד פשוט, עצומ"ה "כ"כ :˙‡ˆÓ˘ÌÈ¯·‡·:שלכן בזה שינוי בה פועלים האברים אין
ועצמותה...'". במהותה שייך ˘ËÈÏ"‡7.'ולא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שוללת מין "שתיבת :˘ÓÓזהו –˘È„È‡· היינו ("מין" בלה"ק ,



עז xii` c"k iriax mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

da milelkd "gek" ly oipr wx md ,dnypa mdy± mlrda
lretd l`" e`eaiy ick zegek 613 ,dnypa mlrda :xnelk

,"ielibdeç"îø úBéçäì,248 ±ä"ñLe ïéøáà365 ±ïéãéb §©£§¨¥¨¦§¨¦¦
dì LiL ,úéðeiçä Lôpa íúeLaìúä éãé-ìò óebaLytpl ± ¤©©§¥¦§©§¨©¤¤©¦¦¤¥¨

,zipeigdç"îø ïk-íb©¥§¨
úeiçå úBçk ä"ñLe§¨Ÿ§©

.eìlä©¨
zegeky ,xaqei oldl
mdy drya ,dl`
dnypd on mikynp
f` ± seba milbzne
mewn xwiry ,mixne`
`ed zelbzdde dkyndd
gendne ,y`xay gena
ixa` lkl hytzn df
zenvr ,eli`e .sebd
z`vnp dnypd zedne
lbxa ,deeya mewn lka
xaec dligza .y`xa enk
sebd ixa` g"nx lr wx
dnypd zegek g"nxe
j` ,mda miyaelnd
xak xaecn okn xg`l
mpyiy ,zeihxta xzei
mixa` g"nx :b"ixz
cg` lkle ,micib d"qye
ly cgein oipr yi mdn
o`kn okle ,ytpd zeig

.b"ixz lr xaecn xak jli`eâ"éøzä ìk úëLîä ìò ,äpäå§¦¥©©§¨©¨©©§©
,613 ±úeiçå úBçk éðéîmikynpd ±ìà äîLpä íìòäî ¦¥Ÿ§©¥¤§¥©§¨¨¤

¯ äéìò ,BúBéçäì óebä,ef dkynd lr ±¯ ,eøîà,l"f epinkg ©§©£¨¤¨¨§
Blk àeä äæ éelâå Bæ äëLîä ìL dúàøLäå dðkLî øwòL¤¦©¦§¨¨§©§¨¨¨¤©§¨¨§¦¤ª

íä ïëìå ,LàøaL ïéçnaoigend ±çkä älçz íéìa÷î ©Ÿ¦¤¨Ÿ§¨¥¥§©§¦§¦¨©Ÿ©
ïäL ,íúðeëúe íbæî éôì íäì éeàøä úeiçäålkyd ± §©©¨¨¨¤§¦¦§¨§¨¨¤¥

:zegek dylyl wlgzndëå úòc-äðéa-äîëçäáLçnä ç ¨§¨¦¨©©§Ÿ©©©£¨¨
iMä ìëå.ïéçnì Cbfnd mdl yie ,oigenl jiiyy dn lky ± §¨©©¨©Ÿ¦

,mixa`d x`y iptl ytpdn milawn ± gend ly dpekzdeàìå§Ÿ
¯ ,ãáìa Bæzeigd z` milawn oigendymdlyx`y iptl ¦§©

,mixa`dì úeiçä úBëLîä ìk úeììk íb àlàøàL ¤¨©§¨¨©§¨©©¦§¨
ïk íb ,íéøáàäod ,mixa`d x`ya zekynp ody iptl ± ¨¥¨¦©¥

íLå ,LàøaL ïéçna úLaìîe äìeìk,y`xay oigena ± §¨§ª¤¤©Ÿ¦¤¨Ÿ§¨
øBàä éelb úðéçáa ,Bæ äëLîä ìL dLøLå døwò àeä¦¨¨§¨§¨¤©§¨¨¦§¦©¦¨

¯ ,dlk äîLpä ìk ìL úeiçäågena `id dkynddyk §©©¤¨©§¨¨ª¨
,zelbzd ly ote`a zeidl zeigde xe`d miligzn ± y`xay

íMîe,oigendn ± ¦¨
ì äøàä úèMtúîøàL ¦§©¤¤¤¨¨¦§¨

ìk ìa÷îe ,íéøáàä ìk̈¨¥¨¦§©¥¨
éeàøä úeéçå çk ãçà¤¨Ÿ©§©¨¨
:Búðeëúe Bbæî éôk Bì§¦¦§§¨
älbúî äiàøä çkŸ©¨§¦¨¦§©¤
äòéîMä çëå ,ïéòä©¦§Ÿ©©§¦¨

.'eëå ïæàaizn ,oky ± ¨Ÿ¤§
okend "di`xd gek" miiw
gek"e ,oira zelbzdl
okend "drinyd
,df ixd ± ?ofe`a zelbzdl
dkynp zeigdy ixg`l
,oigena illk ote`a mcew
lkl dx`d zkynp myne
xak ef dx`de ,xa`
ezpekze ebfn itl zxcben

.xa`d lyúBçkä ìëå§¨©Ÿ
çnäî íéèMtúî¦§©§¦¥©Ÿ©

òãBpk8íL ék ,,oigena ± ©¨¦¨
äîLpä ïkLî øwò àeä¦©¦§©©§¨¨
¯ ,éelb úðéçáa dlkª¨¦§¦©¦
dnypd ze`vnid mvr
ote`a `ed ,seba
xa` oia lcad ila ,deeya sebd iwlg lka z`vnp dnypdy
zelbzda `id dnypd eay ixwird mewnd ,j` ;edpynl cg`

,oigena df ixd ±íL úéìâpL,oigena ±úeiçä úeììk ¤¦§¥¨§¨©©
.äpnî èMtúnä.dnypdn ±úeììk ìL äéúBçk ÷ø ©¦§©¥¦¤¨©Ÿ¤¨¤§¨

íMî íéèMtúîe íéøéàî úeiçäoigendn ±éøáà ìëì ©©§¦¦¦§©§¦¦¨§¨¥§¥
éøãçì LîMäî øéàîe èMtúnä øBàä ïBéîãk ,óebä©§¦§¨©¦§©¥¥¦¥©¤¤§©§¥

álä elôàå] .íéøãçx`yl jynp epnny ,illk xa` `edy ± £¨¦©£¦©¥
ald mb ,z`f lka ,"oitiiy lkl bilt `al" ,mixa`dìa÷î§©¥

åéìò èélL çnä ïëìå ,çnäî,ald lr ±økæpk ,BzãìBúa ¥©Ÿ©§¨¥©Ÿ©©¦¨¨§©§©¦§¨
ìéòìhily didi gendy ,raha mc`d `xap jky ,a"i wxta ± §¥

jk meyny ,gend on lawn ald mby iptn ± z`fe ;ald lr
"ald lr hily" gend.[

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

íéøîà éèå÷éì
ùôðá íúåùáìúä é"ò óåâáù ïéãéâ ä"ñùå ïéøáà ç"îø
.åììä úåéçå úåçë ä"ñùå ç"îø ë"â äì ùéù úéðåéçä
íìòäî úåéçå úåçë éðéî â"éøúä ìë úëùîä ìò äðäå
äðëùî ø÷éòù åøîà äéìò åúåéçäì óåâä ìà äîùðä
ïéçåîá åìåë àåä äæ éåìéâå åæ äëùîä ìù äúàøùäå
éåàøä úåéçäå çëä äìçú íéìá÷î íä ïëìå ùàøáù
ìëå äáùçîä çëå ã"áç ïäù íúðåëúå íâæî éôì íäì
úåëùîä ìë úåììë íâ àìà ãáìá åæ àìå ïéçåîì êééùä
ïéçåîá úùáåìîå äìåìë ë"â íéøáàä øàùì úåéçä
'éçáá åæ 'ëùîä ìù äùøùå äø÷éò àåä íùå ùàøáù
úèùôúî íùîå äìåë 'îùðä ìë ìù 'åéçäå øåàä éåìéâ
éåàøä 'åéçå çë 'à ìë ìá÷îå íéøáàä ìë øàùì äøàä
çëå ïéòá äìâúî äéàøä çë åúðåëúå åâæî éôë åì
çåîäî íéèùôúî úåçëä ìëå .'åëå ïæåàá äòéîùä
éåìéâ 'éçáá äìåë äîùðä ïëùî ø÷éò àåä íù éë òãåðë
äéúåçë ÷ø .äðîî èùôúîä úåéçä 'åììë íù úéìâðù
éøáà ìëì íùî íéèùôúîå íéøéàî úåéçä úåììë ìù
éøãçì ùîùäî øéàîå èùôúîä øåàä ïåéîãë óåâä
èéìù çåîä ïëìå çåîäî ìá÷î áìä åìéôàå] íéøãç

:[ì"ðë åúãìåúá åéìò
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ולשלול פרטים, כמה וכיו"ב).ÓÓ˘שכולל  סוכה במס' (צריף "כמין" צ"ל (ÈÏÂ‡Â(וכיו"ב) הראי' כח מין כי – כאן "מין" הדיוק
בו נתן Ú"ˆÓנכללים ועה"ר, טובה (עין רשע של וראיתו צדיק של ראיתו וכמו ראי', כחות כמה העין) – שלו הכלי מצד רק (ולא

נשמתו  מחליפה ולא העין חומר את משנה היא אין אבל לצדיק מרשע אותו משנה האדם שעבודת וכיון – ועוד) כו' ונעשה בו עיניו
שלו הראי' וכח רשע בהיותו שגם עכצ"ל אחרת אז˘·ÔÈÚבנשמה גם הי' הרי רע, רק שבעין ·‰ÌÏÚהיתה הראי' כח (במקור אצלו

ועצ"ע". הראי'. כח פרטי) כמה (שכולל מין היינו – כו' בו עיניו דנתן ראי' כח דצדיק, ראי' כח בנשמתו) היינו , שלהלן 8.– מה
הנמצאות  שונות דרגות אודות כאן שמדובר שליט"א, הרבי מציין – ענין אותו על וכחזרה ככפולים לכאורה הנראים לשונות נזכרים

ז'. אות תש"ח ר"ה ובהמשך תרס"ג. השביעי, ובחודש עת"ר. ישיר, אז במאמרים: המבואר כפי  במוח, כלולות או



`xiiעח e"kÎd"k iyiyÎiying mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ה חמישי יום
øééàå"ë-ä"ëéùéù-éùéîçíåéפרק א  ,ar 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...î"ãò ùîî äëëå,ar 'nr cr.ùîî íéðåúçúá

אייר  כ"ו שישי יום
,ar 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéáù ìãáääå,ar 'nr cr.íúåéçäì íäì

ìk àlîî àeä-Ceøa óBñ-ïéà ,ìLî-Cøc-ìò ,Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤¨¨¥¨§©¥¨
ïéîìò,zenlerd lk ±,íúBéçäì,ytpd lyna epcnly enk - ¨§¦§©£¨

Îjexa seqÎoi` xe` jk ,sebd lk z` d`lnne z`vnp ytpdy
,zenlerd lka `vnpe `lnn ,"oinlr lk `lnn" `edìëáe§¨

ïéàì íéàeøa Lé íìBò¨¥§¦§¥
àBaø ,úéìëúå õ÷¥§©§¦¦
úBâøãî éðéî úBááø§¨¦¥©§§

,'eë úBîLðe íéëàìî- ©§¨¦§¨
leab ila mi`xap xtqn

,mler lkaéeaø ïëå§¥¦
õ÷ Bì ïéà úBîìBòä̈¨¥¥
dBáb ìò dBáb ,ìeáâe§¨©©¨©

.'eëila zenler mpyi ±
`ed mler lke ,xtqn
± ipyd mlerdn dlrnl
mixaca zewlgzdd ,oky
xy`a wx `id ,zeipgexa
mixne`yke ,dbxcl

dbixcna `ed mdn cg` lky ,`id dpeekd ,"zenler daxd"
zewlgzdd z`hazn jkae ;ipydn dlrnl cg` mler ,zxg`
zewlgzdd `ed jk lr lyndy ,mi`xape zenlera dlecbd
xyt` i` ,dnypl qgiay myke .ipyl cg` xa` oia ,mixa`a
xzei y`xay gena z`vnp dnypd zenvre zedny xnel
zenvre zedn' zpigany ,lynpa mb jk ± milbxa xy`n
`vnp "seqÎoi`"d ± `l` ,mlerl mler oia lcad oi` 'seqÎoi`
.deeya zenlerd lka mlrda `ede ,deeya zenlerd lka
äåL àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL Búeîöòå Búeäî ,äpäå§¦¥¨§©§¤¥¨¨¤

,ìéòì økæpä äîLpä ìLîk ,íéðBzçúå íéðBéìòazedny - ¨¤§¦§©§¦¦§©©§¨¨©¦§¨§¥

xnel xyt` i`e ,zewlgzdn dlrnl `id dnypd zenvre
.milbxa xy`n xzei y`xay oigena z`vnp `idyBîëe§

eäéàc" :'íéðewz'a áeúkL,d"awd ±,"ïéîéúñ ìëc eîéúñ ¤¨©¦¦§¦§¦§¨§¦¦
,minlrpd lkn mlrp `ed -Leøtxzei mlrp `edy `l ± ¥

`l` ,minlrpd lk xy`n
lkn mb mlrp `edy

:minlrpdeléôàc©£¦
àìéòìc ïéîéúñ ïéîìòa§¨§¦§¦¦¦§¥¨
íìòðå íeúñ àeä¨§¤§¨

,íëBúaelit`y - §¨
minlrpd zenlera
xzqen `ed ,dlrnly

,dlbzn eppi` mkezaBîk§
íìòðå íeúñ àeäL¤¨§¤§¨

,íéðBzçza`edy enk - ©©§¦
zenlera mlrda

,mipezgzdúéì ék¦¥
déa àñéôz äáLçî©£¨¨§¦¨¥

,ììk,llk ea "qetzz"y daygn oi` -úBîìBòa elôà §¨£¦§¨
,íéðBéìòzenleray xnele licadl jiiy `ly ixd - ¤§¦

dlbzn `l '`ed-jexa seq-oi` zenvre zedn' ,mipezgzd
`ed mipeilrd zenlera eli`e ,mkeza mlrda `ed `l`
enk weica mlrda `ed mipeilrd zenlera mb ik - dlbzn

. mipezgzd zenleraY íL éeönL Bîk ,àöîðåzenlera §¦§¨§¤¨¨
,mipeilrd.Lnî íéðBzçza àöîð Ckmby ixd ± ¨¦§¨©©§¦©¨

zenlerd oial mipeilrd zenlerd oia lcad oi` eze`vnida
dze`a ,mipeilrd zenlera `vnp `edy myk ik ,mipezgzd

.mipezgzd zenlera mb `vnp `ed dcn

ãvî àeä ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBò ïéaL ìcáääå§©¤§¥¤¥¨¤§¦§©§¦¦©
éLîî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øLà úeiçä úëLîäøéàîe C ©§¨©©©£¤¥¨©§¦¥¦

íìòääî éelb úðéçáa`id zelbzddy ,oldl xiaqiy itk ± ¦§¦©¦¥©¤§¥
`id ,mzeig ik ,mkezay mi`xapde zenlerd zeigdl ick

mday ziwl`d zelbzdd
lcadd `hazn jkae ±
mipeilrd zenlerd oiay
± mipezgzd zenlerl
:zelbzdd dcn efi`a
mipeilrd zenlera
ziwl`d zeigdn dx`dd

,o`k exaca .mipezgzd zenlera xy`n zelbzda xzei `id
edfy ,xbqend xn`na ,owfd epax xiaqn ,mlrdde ielibd oipra
mya ,zenleray ziwl`d zeigl mi`xew recn minrhd cg`

"xe`"úeiçä úëLîäå äòtLääL íéîòhäî ãçà äfL]¤¤¤¨¥©§¨¦¤©©§¨¨§©§¨©©©
ìLî-Cøc-ìò "øBà" íLa äpëîmi`xewy "rty" mewna ± §ª¨§¥©¤¤¨¨

mya "dlaw"a `xwp df ± ziwl`d zeigd zrtydl mixwegd
z` `han ,xe` byend ,oky :`ed jkl minrhd cg` ."xe`"
± mlrddn zelbzdd
xe`d did dligza
,xe`na mlrpe xzqen
jynp `ed okn xg`le
,"xe`n"d `edy ,exewnn
,"xe`" xeza dlbzne

dn ielib :xnelkmlrd
enk `ly ± ieliba d`a mlrddn cala dx`dy ote`a
enk ,rtyp zeidl leki ± `edy enk xacd mvry ,"rty"a
,cg` mewna dligza eidy mnvr mindy ,"min zrty" ,lynl
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

î"ãò ùîî äëëåïéîìò ìë àìîî ä"á ñ"à
ùé íìåò ìëáå íúåéçäì
úåâøãî éðéî úåááø àåáø úéìëúå õ÷ ïéàì íéàåøá
ìåáâå õ÷ åì ïéà úåîìåòä éåáéø ïëå 'åë úåîùðå íéëàìî
ä"á ñ"à ìù åúåîöòå åúåäî äðäå .'åë äåáâ ìò äåáâ
ù"îëå ì"ðä äîùðä ìùîë íéðåúçúå íéðåéìòá äåù
ïéîìòá 'éôàã 'éô ïéîéúñ ìëã åîéúñ åäéàã íéðå÷éúá
àåäù åîë íëåúá íìòðå íåúñ àåä àìéòìã ïéîéúñ
ììë äéá àñéôú äáùçî úéì éë 'éðåúçúá íìòðå íåúñ
êë íù éåöîù åîë àöîðå .íéðåéìò úåîìåòá 'éôà

.ùîî íéðåúçúá àöîð

íéðåéìò 'åîìåò ïéáù ìãáääå
ä"á ñ"à øùà úåéçä úëùîä ãöî àåä íéðåúçúå
'éîòèäî ãçà äæù] íìòääî éåìéâ 'éçáá øéàîå êéùîî
[î"ãò øåà íùá äðåëî úåéçä úåëùîäå äòôùääù
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עט xii` f"k ycew zay mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ז קודש שבת יום
,ar 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åîöò ë"ëå,144 'nr cr:ä"á ñ"à

,mlrdd on ielib epipr "xe`" ,eli`e .xg` mewna ekynii
,xac ly enrh edf .zelbzda d`a mlrddn cala dx`dy
,"xe`" mya z`xwp ± zenlera zkynpd ziwl`d zeigd recn

mlrdd on ielib `idy iptn.[seqÎoi`y ,zeigd zkynd
,dlbne jiynn `edÎjexa

- `idúBîìBòä úBéçäì§©£¨¨
,íäaL íéàeøaäå- §©§¦¤¨¤

lcad xak miiw ,jkay
mipeilrd zenlerd oia
,mipezgzd zenlerd oial
íéðBéìòä úBîìBòäL¤¨¨¨¤§¦

íéìa÷îzeige dkynd ± §©§¦
,efúö÷ éelb úðéçáa¦§¦©¦§¨

,íéðBzçzäî øúBé- ¥¥©©§¦
zenlerd xy`n

zeigde xe`d oi` mipeilrd zenlera mb :xnelk .mipezgzd
.mipezgzd zenlera xy`n xzei zvw `l` ± ynn zelbzda

íäaL íéàeøaä ìëå,mipeilrd zenlera ±íéìa÷îzeig ± §¨©§¦¤¨¤§©§¦
,ef dielbBúðeëúe Bçk éôk ãçà ìk9,,lyna epcnly enk - ¨¤¨§¦Ÿ§¨

mb jk ,"ezpekze ebfn itk" gendn zeig lawn xa` lky
:xnelk ,"ezpekze ebfn itk" ,ezeig z` `xap lk lawn ,lynpa
ea dlbzz dpekze ote` dfi`ae ,lawl egeka yiy dnk cr
la`"] zecn ly ote`a e` ,lkye oigen ly ote`a m` - zeigd

"dpekz"dy `ldxizqnjiynn' `"k ielibdxi`ne- "'el
`"hily x"enc` w"k zxrd,[äëLîä úðéçáe úðeëz àéäL¤¦§©§¦©©§¨¨

éLîî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øLà úéèøtä;Bì øéàîe C- ©§¨¦£¤¥¨©§¦¥¦
.ihxt `xap eze`líðéà ,íéiðçeøä elôà ,íéðBzçzäå§©©§¦£¦¨¨¦¦¥¨

íéìa÷îzeigd z` ± §©§¦
,ziwl`déelb úðéçáa¦§¦©¦
,Ck-ìkzenlerd enk - ¨¨

,mipeilrdíéLeáìa ÷ø©¦§¦
óBñ-ïéà øLà íéaø©¦£¤¥
íäa Léaìî àeä-Ceøä©§¦¨¤

,miyeal mze`a ±úeiçä©©
éLîî øLà øBàäåC §¨£¤©§¦
.íúBéçäì íäì øéàîe± ¥¦¨¤§©£¨

ziwl`d zeigdy
z` zeigdl zkynpd
,mixizqnd miyeal daxda zyaeln ,mipezgzd zenlerd
miyealdy ef dlecb dxzqd ;zelbzda didz `l zeigdy
lr mixizqnd miyeald xtqna ,zenka wx dppi` ,mixizqn
xizqnd ,dpey yeal beqa xaecn :zeki`a mb `l` ,zeigd
ly ax xtqna mb ,oky .inyb mler epnn `xapy ,efk dxeva
ick ;miipgex mi`xap zeigdn mieedzn eid ,cala miyeal
xg` yeal beq yxcp ± inybd mleray enk mi`xap exveeiy

± ixnbl:"`ipz"d oeylae

àeä-Ceøa óBñ-ïéà øLà íéLeálä eøáâå eîöò Ck-ìëå§¨¨¨§§¨§©§¦£¤¥¨
,úeiçäå øBàä íäa øézñîe Léaìîmiyealdy wx `l - ©§¦©§¦¨¤¨§©©

dnvr dxzqddy dfk beqn md `l` ,xtqna miaxe milecb md
`id ,mixizqn mdy

,xzei dwfge dlecbãò©
Ba àøa øLàxe`a ± £¤¨¨

,dl` zeigeäfä íìBò¨©¤
,Lnî éîLbäå éøîçä- ©¨§¦§©©§¦©¨

'iyrd mler epyi ik"
"ipgex10±w"k zxrd

`"hily x"enc`,eäeäîe§©¥
øBàå úeiça eäiçîe§©¥§©§

éLîî øLà,Bì øéàîe C £¤©§¦¥¦
äqëîe Laìîä øBà©§ª¨§ª¤
íéLeálä CBúa øzñîeª§¨§©§¦

ãò ,úeiçäå øBàä íéøézñîe íéîéìònä íéîeöòäå íéaøä̈©¦§¨£¦©©§¦¦©§¦¦¨§©©©
íéiøîç íéøác ÷ø ,úeiçå øBà íeL äìâðå äàøð ïéàL¤¥¦§¤§¦§¤§©©§¨¦¨§¦¦

¯ ,íéúî íéàøðå ,íéiîLâå,mizn mixac md dl`y dncp §©§¦¦§¦§¦¥¦
,zipgex zeig mda oi`y
ux`d xecka xacdy itke

.oldlck ,ixnegdCà©
úeiçå øBà Lé íëBúa§¨¥§©
Léì ïéàî íúBà äeäîä©§©¤¨¥©¦§¥
eøæçé àlL ,ãéîz̈¦¤Ÿ©§§
ñôàå ïéà úBéäì¦§©¦¨¤¤

,eéäLk.e`xapy iptl - §¤¨
mdy dna ic `l ,oky
zyya zg` mrt e`xap
,cinz ,`l` ,ziy`xa ini
lr ,rbx lkae zr lka
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íéøîà éèå÷éì

'éðåéìòä 'åîìåòäù íäáù íéàåøáäå úåîìåòä úåéçäì
'éàåøáä ìëå 'éðåúçúäî øúåé úö÷ éåìéâ 'éçáá íéìá÷î
úðåëú àéäù åúðåëúå åçë éôë 'à ìë íéìá÷î íäáù
øéàîå êéùîî ä"á ñ"à øùà úéèøôä äëùîä 'éçáå
'éçáá íéìá÷î íðéà íééðçåøä 'éôà íéðåúçúäå .åì
ùéáìî ä"á ñ"à øùà íéáø íéùåáìá ÷ø ë"ë éåìéâ
íúåéçäì íäì øéàîå êéùîî øùà øåàäå úåéçä íäá

ùéáìî ä"á ñ"à øùà íéùåáìä åøáâå åîöò ë"ëå
æ"äåò åá àøá øùà ãò úåéçäå øåàä íäá øéúñîå
øåàå úåéçá åäééçîå åäååäîå ùîî éîùâäå éøîåçä
øúñåîå äñåëîå ùáåìîä øåà åì øéàîå êéùîî øùà
'éøéúñîå íéîéìòîä íéîåöòäå íéáøä íéùåáìä êåúá
÷ø úåéçå øåà íåù äìâðå äàøð ïéàù ãò úåéçäå øåàä
ùé íëåúá êà íéúî íéàøðå íééîùâå íééøîåç íéøáã
åøæçé àìù ãéîú ùéì ïéàî íúåà äåäîä úåéçå øåà
÷ø ä"á ñ"àî àåä äæ øåàå åéäùë ñôàå ïéà úåéäì
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.9– ותכונתו'" 'מזגו במשל: הנאמר על הנמשל – ותכונתו' כחו ˘ËÈÏ"‡.'"כפי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.10‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
ודיוקו כוונתו ÓÓ˘"כנראה ÈÓ˘‚‰Â È¯ÓÂÁ‰ Ô‡Îמאין ההתהוות לענין –˘ÓÓ ˘ÈÏהארץ כדור היינו ,È¯ÓÂÁ‰היינו הדומם,¯˜, חלק

וחיות מאור בא – ומדבר חיות הצמיחה, Ï‚Â‰[וענין ¯Á‡¯˙ÂÈ,[בתחלתו ע"ב קלב, [לקמן דעשי' דמל' ממל' הוא שגם אף מהנ"ל
מאין בל': דיוקים כמה מובן העשי'ÈÏ˘ובזה עולם משא"כ ועוד. בשר לעיני הנראה כו'] בעוה"ז שמדובר אמר כבר הרי [דלכאורה

Ì˙Ò."('דמל מל' (ולא דעשי' מל' ופנ"ג) (ספנ"ב לקמן כותב – הרוחני) העשי' גם (שכולל



`xiiפ f"k ycew zay mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ixd ± yil oi`n ycgn zeedle ycgl iwl`d zeigde xe`d
zexnl ,mze` deednd iwl`d zeigde xe`d mda mpyi cinzy

,mi`xp md oi`y÷ø ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàî àeä äæ øBàå§¤¥¥¨©
'íéiç õò'a áeúkL Bîëe ,íéaø íéLeáìa LaìúpL11, ¤¦§©¥¦§¦©¦§¤¨§¥©¦

øeck úeiçå øBàL¤§©©
äàøpä éøîçä õøàä̈¨¤©¨§¦©¦§¤
àeä ,øNa éðéòì§¥¥¨¨
úeëìîc úeëìnî¦©§§©§

,äiNòczekln" - ©£¦¨
dxitqd `id "diyrc
mler"a xzeia dpezgzd
"zekln"ae ,"diyrd
ixd dpyi ,dnvr
xyr lkn zellkzd
dpezgzdy ,zexitqd

zpiga ± "diyrc zeklnc zekln" edfe ,"zekln" `id oday
mler ± xzeia oezgzd mlerd ly "zekln" zxitqay "zekln"

,dfddëBúáe,dpyi ±,'eëå äøéöéc úeëìî,d`ld jke - §¨©§¦¦¨§
"d`ixad mler" ly zellkzd dpyi "dxivi"c zekln jezay

,'ekeïlk CBúaL ãòmb llek ± zenlerd lk ly zexitqa ± ©¤§ª¨
opyi ,"diyrd mler"úeìéöàc úBøéôñ øNò12mler" - ¤¤§¦©£¦

mler" ly zexitqde ,xzeia oeilrd mlerd `ed "zeliv`d

- "zeliv`dúBãçéîä"zeliv`d mler" ly zexitqd ± ©§ª¨
zecge`n:àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîaxecka mby ,ixd - §©£¦¨¥¨

mi`ad ,`edÎjexa seqÎoi` ly zeige xe` mpyi ixnegd ux`d
zewl`d ± "zexitq"d ± ody) zenlerd ly zexitqd iciÎlr

nlerd lymde ,(ze
miyeal jxc mikynp
lr mixizqne miqknd
edf .d`xiz `ly ,zeigd
oiay lcadd lr xaqdd
oial mipeilrd zenlerd
,mipezgzd zenlerd
zeigde xe`dn raepd
seqÎoi` xe`n mikynpd
zeedl ,`edÎjexa
:zenlerd z` zeigdle
zenlerae ,zelbzda xzei `id zeigd mipeilrd zenlera
± inybd dfd mleray cr ,zelbzda zegt `id mipezgzd
zedn' zpigan ,mxa .llk zi`xp dpi`e ixnbl dqekn zeigd
zenlerd oia lcad lk oi` ± '`edÎjexa seqÎoi` zenvre
mb xzqen ,seqÎoi` xe` ik ,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd
mbe mipeilra mb `vnp `ede ,mipeilra mbe mipezgza

.mipezgza
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íéøîà éèå÷éì
úåéçå øåàù ç"òá ù"îëå íéáø íéùåáìá ùáìúðù
úåëìîî àåä øùá éðéòì äàøðä éøîåçä õøàä øåãë

äøéöéã úåëìî äëåúáå äéùòã úåëìîããò 'åëå (*
ñ"à ïìéöàîá úåãçåéîä úåìéöàã ñ"é ïìåë êåúáù

:ä"á
" áåúë 'éä íéîãå÷ä íéñåôãá] (*"äéùòã úåëìîã úåëìîì"ðå

" ì"öã"äøéöéã úåëìîäðéá éøîà ïéáäì ìéçúîä ä"ë 'éñ ÷"äâàá ä"ëå
.[÷"éúë óåâ åðéðôì àöîð øùà .'åë
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.11– ב" משנה פ"א גופנית עשי' מס' חסידים ממשנת ולהעיר שונות. גירסות פ"א מ"ג בשער – פ"א ‡„ÂÓ"¯"ש"נ ˜"Î ˙¯Ú‰
.‡"ËÈÏ˘.12‡¯"'Èˆ‡·˘ ‰¯‡‰" :‡ ,Ó˜ ÔÓ˜Ï ‰– החומרי" ובעוה"ז כו' ˘ËÈÏ"‡.בוקעת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc zenai(ipy meil)

xaeqd awri oa xfril` iax zhiyke ,dyr xeqi`a eilr dxeq`d
ly xnege lwd z` minkg mikxet jke .llg `ed mdn clepd oay
za oebk zexec dyelyl wx mxeqi`y egikei zeixr ,oerny iax
enk dxeq` zad zay epiide ,zeawpe mixkf oia welig oi`e ,eza
llg ,xnel yi .oz`iaa zxk yiy zeixrl dn ,aiyz m`e .oad za
,aiyz m`e .dllg ziyrp zade ,zxk ea oi`y gikei dyr iaiign

`y egikei zeixr ,xnel yi .dxiara ezxiviy llgl dnozxivi oi
.epa za enk dxeq` eza zae ,dxiara

ik `l' ,minkg zkxitl oerny iax zaeyz z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .'xne` ip` dkldéàîeoerny iax zpeek dn - ©

exne`a,'ék àì'.`kxit minkg zkxit oi`y rnynyøîà÷ éëä Ÿ¦¨¦¨¨©
eäì,minkgl oerny iaxéãéãìmeyn ,`kxit o`k oi` ,izhiyl - §§¦¦

y,á÷òé ïa øæòéìà éaøc éì àøéáñ àìiaiign llg oi`y xaeq ip`e Ÿ§¦¨¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
mb j` ,dyreëãéãìmkzhiyl -ïa øæòéìà éaøk eëì àøéáñc §¦§¦§¦¨§§©¦¡¦¤¤¤

á÷òémewn lkn ,jxtp xnege lwde dyr iaiign llg yiyäëìä ©£Ÿ£¨¨
øîBà éðà.exq`p `l zinec`e zixvny izeaxn izlaiw jk - £¦¥

:`ziixa d`ian `xnbdéðà äëìä ,ïBòîL éaø ïäì øîà ,àéðz©§¨¨©¨¤©¦¦§£¨¨£¦

øîBà,exq`p `l zinec`e zixvnyéðòéiñî àø÷î ,ãBòå.df oicl ¥§¦§¨§©§¥¦
inec`e ixvna xn`py(h bk mixac)xFC mdl EclEi xW` mipA'¨¦£¤¦¨§¨¤

ai iWilW`weecy wiicl yie ,''d ldwA mdl `íéðaexq`pàìå §¦¦¨Ÿ¨¤¦§©¨¦§Ÿ
.úBðä

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdíéða ,ïðaø eðzixvn ly ¨©¨¨¨¦
exq`p inec`eàeä éøä ,äãeäé éaø øîà .ïBòîL éaø éøác ,úBða àìå§Ÿ¨¦§¥©¦¦§¨©©¦§¨£¥

éLéìL øBc íäì eãìeé øLà íéða' øîBà,''d ldwA mdl `aiáeúkä ¥¨¦£¤¦¨§¨¤§¦¦¨Ÿ¨¤¦§©©¨
äãéìa ïàìzixvnl miclepd lka xeqi`d z` dlz weqtd - §¨¨§¥¨

.llka zeawp s`e ,inec`eäãeäé éaø øîàc åàì éà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦¨§¨©©¦§¨
,äãéìa ïàìz áeúkäweqt `ven did `l dcedi iax m` xnelk ©¨§¨¨§¥¨

,zexzen ody oerny iaxl dcen dide ,zinec`e zixvn xeq`làìŸ
Løãnä úéáa åéìâøå åéãé àöîeixaca cenrl leki did `l - ¨¨¨¨§©§¨§¥©¦§¨

.eilr dyw didy dn uxzleøî øîàc ïåékoiyeciwa [dcedi iax-] ¥¨§¨©©
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שני עמ' ב



פי היום יום . . . 

ה'תש"גכא אייר, לו לעומריום רביעי

חומש: בחוקתי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: כי על . . . ־ע־ ומאדו כנ"ל.

רּות ְלָהִביא  ָרִטית נֹוֵתן ְלָכל ָאָדם ָהֶאְפׁשָ ָחתֹו ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ֵרְך ּבְ י הּוא ִיְתּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָלַדַעת, ּכִ ַעל ּכָ
ָכל ֵעת  ה ּבְ דֹוׁשָ ֲהדּות ְותֹוָרֵתנּו ַהּקְ ְצֹות ּוְבִחּזּוק ַהּיַ ִקּיּום ַהּמִ ֵרְך ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ּבְ ָרצֹון ָהֶעְליֹון ִיְתּבָ

ֲעבֹוָדתֹו. א ּבַ לּוי ֶאּלָ ָבר ּתָ הּוא, ְוֵאין ַהּדָ ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ

ה'תש"גכב אייר, לז לעומריום חמישי

חומש: בחוקתי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק נ. והנה . . . ־140־ ח"ו.

פעם אחת התוועדו חסידים הראשונים - בשנת תקמ"ד־ז - ותוכן שיחתם הי': דער 
רבי - רבנו הזקן - הָאט אויפגעטָאן ווָאס מען איז ניט עלענט. אמָאל, איז דער רבי 
- דער ר"מ און גאון - געווען עלענט, און די תלמידים זיינען געווען עלענט. דער 
דרך החסידות ווָאס דער רבי הָאט מייסד געווען איז דער גרויסער ג־טליכער אויפטו, 

ווָאס דער רבי איז ניט עלענט און חסידים זיינען ניט עלענט.

נּו  ַרּבֵ י –  יָחָתם ָהָיה: ָהַרּבִ ְוֹתֶכן ׂשִ ַנת תקמ"ד־ז –  ׁשְ ּבִ ַעם ַאַחת ִהְתַוֲעדּו ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים –  ּפַ
]ְלַעְצמֹו[,  ּבֹוֵדד  ָהָיה   – אֹון  ְוַהּגָ א'  ְמִתיְבָתּ ָה'ֵריׁש   – י  ָהַרּבִ ַעם  ּפַ ְבִדידּות.  ּבִ ֵאיֶננּו  ׁשֶ ַעל  ּפָ  – ֵקן  ַהּזָ
י  ָהַרּבִ דֹול, ׁשֶ ַסד הּוא ַהִחּדּוׁש ָהֱאלִֹקי ַהּגָ י ּיָ ָהַרּבִ ֶרְך ַהֲחִסידּות ׁשֶ ְלִמיִדים ָהיּו ּבֹוְדִדים ]ְלַעְצָמם[. ּדֶ ְוַהּתַ

ֵאינֹו ּבֹוֵדד ַוֲחִסיִדים ֵאיָנם ּבֹוְדִדים.

ה'תש"גכג אייר, לח לעומריום ששי

חומש: בחוקתי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה . . . חיי החיים ב"ה.

ווערט אלץ טרוקען און  ראשית הירידה, ר"ל, הוא העדר העבודה בתפלה, עס 
קַאלט, די מצות אנשים מלומדה ווערט שוין אויך שווער, מען איילט, מען ווערט ָאן 
דעם געשמַאק אין תורה, והאויר מתגשם, ומובן הדבר שאינו שייך כלל לפעול על 

הזולת.

ְצַות  ם ַה'ּמִ ה, ַהּכֹל ִנְהָיה ָיֵבׁש ְוַקר; ּגַ ִפּלָ ּתְ ר ָהֲעבֹוָדה ּבַ ָלן, הּוא ֶהְעּדֵ ית ַהְיִריָדה, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ֵראׁשִ
ם, ּומּוָבן  ֵ ּתֹוָרה, ְוָהֲאִויר ִמְתַגּשׁ ַעם ּבַ ִדים ֶאת ַהּטַ ָבר ְלֵנֶטל; ְמַמֲהִרים, ְמַאּבְ ָדה' הֹוְפִכים ּכְ ים ְמֻלּמָ ֲאָנׁשִ

ָלל ִלְפֹעל ַעל ַהּזּוַלת. ְך ּכְ ּיָ ֵאינֹו ׁשַ ָבר ׁשֶ ַהּדָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . פב

ה'תש"גכד אייר, לט לעומרשבת
קֹוֵרא',  ַעל  ַה'ּבַ עֹוֶלה  י  ִליׁשִ ִלׁשְ ִהְתַוֲעדּות.  יֹום  ָמה.  ּכָ ַהׁשְ ּבְ ים  ִהּלִ ַהּתְ ל  ּכָ ֲאִמיַרת  ִסיָון.  ֹחֶדׁש  ֹראׁש  ְמָבְרִכים 

ּוֵמַעְצמֹו. אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים.
חומש: בחוקתי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: פרק נא. והנה . . . בתולדתו כנ"ל.

ֻחּקֹוַתי  ּבְ ַהְלַואי  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ׁשֶ ַרַז"ל,  ַמֲאַמר  ּכְ ֲחנּוִנים,  ּתַ ְלׁשֹון  הּוא  ֶזה,  "ִאם"  ֵלכּו",  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ "ִאם 
ַע  ְמַסּיֵ ַעְצמֹו  ֶזה  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְמרּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִלְפֵניֶהם  ן  ִמְתַחּנֵ ְבָיכֹול,  ּכִ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ְוֶזה  ֵלכּו.  ּתֵ
ְך. ָמה ְמַהּלֵ ׁשָ ית ַהּנְ ַנֲעׂשֵ ֵלכּו, ּדְ ֻחּקֹוַתי ּתֵ ר ּבְ ְבִחיָרתֹו ַהּטֹוָבה. ְועֹוד ֹזאת ֲאׁשֶ ֲעֹמד ּבִ ּיַ ְונֹוֵתן ּכַֹח ָלָאָדם ׁשֶ

ׁשּוִטים  ּפְ ים  ֲאָנׁשִ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמימּות  ְוַהּתְ יטּות  ׁשִ ַהּפְ ַמֲעַלת  ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ִביַאת  ּבְ
ְתִמימּות. ים ּבִ ִהּלִ ִלים ְואֹוְמִרים ּתְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

ה'תש"גכה אייר, מ לעומריום ראשון

חומש: במדבר, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וככה . . . ־עב־ בתחתונים ממש.

ֶעֶצם ַעְצמּוָתּה ִהיא  ְצָוה ּבְ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה", ַהּמִ ִליָאְזָנא: "ׂשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ֲאָמֵרי ַרּבֵ ִמּמַ
ָאָדם  רֹוֶתיָה  ּפֵ ָאְמָנם  ְצָוה.  ַהּמִ ל  ׁשֶ ֶמת  ַקּיֶ ֶרן  ַהּקֶ ֶזהּו  ֲאָבל  ֶלָעִתיד,  ְהֶיה  ּתִ ָהַעְצמּות  ּלּות  ְוִהְתּגַ ָכר,  ַהּשָׂ

ָבר הּוא ַנֲעֶנה. ר ָצִריְך ְלאֹותֹו ּדָ ַכֲאׁשֶ ִעְנָיָנּה, ּדְ ָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ּבְ ה, ְוהּוא ּבְ עֹוָלם ַהּזֶ אֹוֵכל ּבָ

ה'תש"גכו אייר, מא לעומריום שני

חומש: במדבר, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: וההבדל . . . ־עב־ להחיותם.

ם ַלהֹוָכָחה. ְוַאֲחֵרי  ַנאי ֻמְקּדָ י ֶזהּו ּתְ ּכִ ָנא ֶאת ָאִחיָך",  ִתיב "לֹא ִתׂשְ ֹקֶדם ִצּוּוי "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח", ּכְ
ָבִרים  ּלֹא ָהיּו ּדְ ם, ׁשֶ ה ָהָאׁשֵ אי ַאּתָ ַוּדַ ֲעָלה ַההֹוָכָחה, ּבְ ִאם לֹא ּפָ א ָעָליו ֵחְטא", ׁשֶ ִתיב "ְולֹא ִתּשָׂ ֶזה ּכְ

ב. ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהּלֵ

ה'תש"גכז אייר, מב לעומריום שלישי

חומש: במדבר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וכ"כ עצמו . . . א"ס ב"ה.

ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ם  ׁשֵ ּבְ ַמַהַר"ׁש[  ]=ַאְדמו"ר  ֵמָאִביו  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ר  ִסּפֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ם־טֹוב. ַעל־ׁשֵ ם ֶנֶכד ְלַהּבַ יד, ּוְבׁשֵ ּגִ ן ְלָהַרב ַהּמַ ם ּבֵ ׁשֵ ָהָיה קֹוֵרא ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ַמע ֵמַרּבֵ ָ ּשׁ ׁשֶ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
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á"ôùú'ä øééà à"ë ïåùàø íåé עבודה? ללא גם - למקדש מום בעל כהן כניסת איסור

˙ÂÎÏ‰‰ ¯„Ò ÏÚ ˙ÂÂˆÓ‰ ÈË¯Ù(העבודה §¦úBëìä:(ספר
.çaænìå ìëéäì íeî ìòa ñðké àlL .áé ...Lc÷nä úàéa¦©©¦§¨¤Ÿ¦¨¥©©©¥¨§©¦§¥©

הרמב "ם  סט),לדעת  מל"ת סהמ"צ ה"א. פ"ו המקדש ביאת לכהן(הל'

לוקה נכנס  ואם  למקדש , להיכנס  התורה  מן  אסור  מום  בעל 

האמור הכתוב  משמעות היא  וכן  עבודה . עבד לא  אם  אף 

מום בעל  כג)בכהן כא, ואל (ויקרא יבא לא הפרוכת  אל "אך 

ללא אף  בלבד, שהגשה – בו" מום כי יגש  לא  המזבח

גם אלא  להיכל רק  לא הוא  הכניסה  ואיסור  אסורה . עבודה,

ולפנים המזבח מן  והאולם)לעזרה, המזבח שבין אמות כמו(כ"ב ,

מ"ט)ששנינו פ"א האולם(כלים בין נכנסים  מומים  בעלי שאין

עבודה)ולמזבח שם שאין .(אף

שם)והרמב "ן  כהן(סהמ"צ כניסת  ולדעתו הרמב"ם  על השיג 

עבודה , יעבוד  אם  רק  התורה  מן  אסורה  למקדש  מום  בעל 

בהמשך  מבואר  הרי  יגש ", לא  המזבח "ואל שנאמר ומה 

למזבח  ייגש  שלא היינו  מקדשי", את  יחלל "ולא  הפסוק 

העבודה . את  יחלל שלא  כדי לעבוד

האולם לבין  נכנסים  אינם  מומים  שבעלי  ששנינו  ומה 

מהנאמר לזה וראיה  מדרבנן, מעלה  אלא  זו  אין – ולמזבח

א)בגמרא מד, האולם(סוכה בין  נכנסים  מום  בעלי  שכהנים 

ואם בערבה, המזבח את  להקיף  כדי  הסוכות בחג  ולמזבח

להיכנס להם  מותר  היה  לא  התורה , מן  אסורה  לשם הכניסה 

ערבה . מצות  בשביל

שמח' שם)וה'לב מבאר :(סהמ"צ

מום לבעל שאסור  הרמב "ם  כדעת  היא הפסוק  משמעות 

רק הוא  האיסור  אם  כי  עבודה , ללא  אף המזבח אל לגשת 

ולא יעבוד... "לא כתוב  להיות  צריך היה  שם, יעבוד שלא 

שלא אפילו כלל, ייגש  שלא  הוא  הפירוש  ודאי אלא  יחלל",

ייגש לא  אם  כי יחלל" "לא  ממילא ייגש , שלא וכיון  לעבוד ,

עובר הגשה "משעת  כבר  אבל  עבודתו, יחלל ולא  יעבוד לא 

התורה". מן  בלאו

כדי ולמזבח  האולם  בין נכנסים  מומים  בעלי שכהנים ומזה 

מדרבנן, הוא  כניסתם  שאיסור  ראיה אין  ערבה, מצות  לקיים 

את דוחה  ולכן התורה, מן  היא  במקדש  ערבה מצות  גם  כי

התורה " מן שהיא  לפרסמה  "כדי  ב)השבת , מג, וכיון(סוכה ,

דוחה ערבה  מצות  כרת , בו שאין תעשה ' 'לא דוחה  ש 'עשה '

למקדש . מום  בעל כניסת  של ה 'לאו' את 

á"ôùú'ä øééà á"ë éðù íåé יוון? חכמי בספרי ללמוד מותר

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰úîëç àéä Bæå§¦¨§©
.ïåé éîëç da eøaç íéaø íéøôñe ,úBìfîe úBôe÷z ïBaLç¤§§©¨§¨¦©¦¦§¨©§¥¨¨

יון ? חכמת  את  ללמוד מותר האם

בתשובתו הרמ"א  כך על  ס"ז)כתב  הרמ"א :(שו"ת

תיד)הרשב "א  סי' ח"א בחכמת(שו"ת ההתעסקות  את  אוסר 

שהיא התלמוד, חכמת  שילמד  קודם  אותה  לומדים  כאשר  יון

הרמב"ם  הי"ג)כדברי  פ"ד יסוה"ת שצריך (הל' והבשר ' ה 'לחם 

באופן אותה  אסר  לא  אבל תחילה , כריסו בהם  למלא  אדם

שכולו ה 'מורה ' ספר שעשה מהרמב "ם  גדול לנו  "ומי מוחלט,

המין". מזה  אלא אינו 

בספרים היינו היוונים , בספרי ללמוד אסרו ואמנם 

אמונה  בעניני  יבואהעוסקים  פן  חששו כי עמם , הדין  "ובזה 

ביינם ויתפתה האמונות  מן אמונה  באיזה אחריהם  להימשך 

דברי ללמוד אסרו  לא  אבל מופסדות , ודעות  תנינים יין  שהוא 

על  אדרבה כי וטבעיהן, המציאות  במהות  וחקירתם  החכמים

יתברך ". בראשית  יוצר של גדולתו  נודע  זה ידי 

משום גזירה  ספריהם , בכל ללמוד "שאסרו נאמר אם ואף 

ז"ל  חכמינו בספרי מקום , מכל  – שבהם האסורים דברים

בזה הרמב "ם, הגדול  הרב ובפרט  שותים , אנו  מימיהם  אשר

לאסור". דעת  שום על עלה  לא 

הרמ"א : ומסיים 

שמים עלי מעידני אריסטו , דברי  מקצת  שהבאתי "אף 

שעסקתי מה  רק  מספריו ספר  בשום עסקתי לא  ימי שכל  וארץ 

הטבע ספרי ושאר  ת "ל ומצאתי בו שיגעתי ה 'מורה ' בספר 

מה כתבתי ומהם  חז"ל שחיברו וכדומיהן  השמים ' כ'שער

שכתבתי".

הרמב "ם כתב  התכונה , חכמת  פי"ז ולענין החודש קידוש (הל'

יוןהכ"ד) חכמי  בה  שחברו  והגימטריות  התקופות  "חכמת  :

הם ברורות בראיות  הדברים  אלו שכל ומאחר  הרבה ... ספרים

אותם שחברו  בין  למחבר  חוששין  אין  דופי ... בהם  שאין 

גוים". אותם  שחברו  בין נביאים 

פ"ח)וב 'תניא ' מלביש(סוף האומות  בחכמת שהעוסק כתב 

קליפת בטומאת  שבנפשו דעת  בינה  חכמה  בחינת  ומטמא 

לחתוך  קרדום  אותן עושה  כן  אם אלא  אלו , שבחכמות  נוגה

בהן להשתמש  שיודע  או ה' לעבוד  בריוח לפרנסה בהן

והרמב "ן. כהרמב "ם לתורתו  או  ה ' לעבודת 

á"ôùú'ä øééà â"ë éùéìù íåé השמד  בשעת יעבור' ואל 'יהרג

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰,ãîMä úòLa¦§©©§¨
ìò ãîL øæâéå åéøáçå øöàðãëeáðk òLø Cìî ãîòiLk àeäå§§¤©£Ÿ¤¤¨¨¦§©§¤©©£¥¨§¦§Ÿ§¨©
øàMî úçà ìò elôà ,øáòé ìàå âøäé ...íúc ìháì ìàøNé¦§¨¥§©¥¨¨¥¨¥§©©£Ÿ£¦©©©¦§¨

.úBåöî¦§

ראשונים  א)כתבו מט שבת ועוד, ר"ן שאמרו(רמב"ן, זה  כי

אותו כשאנסו  רק  הוא  יעבור, ואל יהרג שמד גזירת  שבשעת 

תעשה ' 'לא  מצות  על ועשה)לעבור  לבטל (בקום כשאנסו אבל

בידים מעשה עושה  אינו  כי  יהרג, ואל יעבור  'עשה ', מצות 
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בעל  המצוה  מקיום  לבטלו אפשר  שבלאוֿהכי  משום או

וכדומה)כורחו מאסר ידי .(על

הניח  כנפים ' בעל 'אלישע  מדוע  כן, אם  הר "ן: והקשה 

כך  על מוות  עונש  גזרה  רומי שמלכות בעת  שם)תפילין (שבת

מחויב , שאינו  אף  ותירץ : מצות ֿעשה ? היא תפילין והרי

i`yx ישראל שמסרו  "מצוה  כי המצוה , קיום  על נפשו למסור 

עליה ומקבלים  בידם  מוחזקת  הגזירה , בשעת עליה נפשם 

הרבה". שכר

משנה ': ה 'לחם הקשה  זה  ולפי

הרמב "ם ה"ד),לדעת  ואל (להלן יעבור בו שנאמר  מי "כל

ש היינו בנפשו ", מתחייב  זה  הרי  עבר , ולא ונהרג  `epiיהרג
i`yxסיכן מדוע הקושיא  חוזרת  כן, ואם  נפשו . למסור

שלדעת לומר ובהכרח תפילין? להניח עצמו  את  אלישע 

ואל  'יהרג  במצות ֿעשה  גם  שמד, גזירת  בעת  הרמב "ם,

יעבור '.

יוסף ' ה 'נמוקי דברי את  הביא  משנה ' ה 'כסף (סנהדרין אך

ב) פרוץעב, שהדור ורואה  ירא ֿשמים  וחסיד גדול  ש "אדם

מצוה על אפילו עצמו ולמסור השם  את  לקדש  רשאי בכך ,

יתכן זה  ולפי השם ". את ליראה  ולמדו  העם  שיראו  כדי קלה ,

ואלישע יהרג  ואל  יעבור 'עשה ' שבמצות סובר  הרמב "ם  שגם

ליראה וילמדו העם  "שיראו כדי  תפילין להניח נפשו את  סיכן

לבם". בכל ולאהבו  השם את 

לבטל  אנסוהו שאם הדעה לפי משנה ': ה'כסף  והקשה 

בן חנינא  רבי מסר מדוע  יהרג ', ואל  'יעבור מצות ֿעשה 

בתורה  לעסוק  נפשו  את  ב)?תרדיון יז, זרה (עבודה

חינוך' ה 'מנחת  יב)ומבאר ס"ק רצו כופה(מ' האנס כאשר  :

את ממנו  למנוע האנס  ביד  הרי המצוה , את  לבטל היהודי על 

טעם מה  המצוה את יקיים לא  כך שבין וכיון  המצוה , קיום

בתורה עסק  תרדיון בן  חנינא  רבי  אבל הנפש , את  למסור

לעסוק יכול היה  לנגדו  היו  לא  הרומיים כאשר  כי ברבים,

חייו  את  מסכן הוא  שבכך אף  הדבר)בתורה וכאשר(כשייודע ,

הנפש . סיכון  את  דוחה  היא  הרי  מתקיימת  המצוה 

á"ôùú'ä øééà ã"ë éòéáø íåé נביא? להיות יכול מי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰àeäL íãà̈¨¤
.åéìò äøBL Lãwä çeø ãiî ...elàä úBcnä ìëa àlîî§ª¨§¨©¦¨¥¦¨©©Ÿ¤¨¨¨

היכולת אדם של בכוחו  והאם לנבואה , הזוכה  הוא  מי 

לכך? להגיע

נבוכים ' 'מורה  לב)בספרו  דעות(ב, שלוש  הרמב"ם  מונה 

בענין:

כלל  תלויה אינה  הנבואה  השראת  הראשונה, הדעה לפי

מבני שירצה  מי יבחר יתברך  "השם  אלא  האדם, של  במצבו 

סכל ". או  חכם  שיהיה  "בין  – וישלחהו " הנבואה  בו וישרה  אדם

משלימות כתוצאה  חלה  הנבואה  השניה , הדעה  לפי  ואילו

עצמית ועבודה  מלידה תכונות  הכוללת  האדם  של רוחנית 

ובמדותיו") בשכליותיו השלם קבוע("האיש חוק  בבחינת זה  והרי  ,

עליו תחול  האדם  מצד הנדרשים  התנאים יושלמו  שכאשר 

ויכין לנבואה  ראוי איש  שיהיה  יתכן  ו "לא  הנבואה , בהכרח

יתנבא". ולא  לה  עצמו

בעיקרה דומה  תורתנו", "השקפת  היא  השלישית , והדעה 

שגם אלא  לכך, הראוי אדם  על  חלה שהנבואה  השנייה , לדעה 

אלא הנבואה  עליו שתשרה  המציאות  מחויב  הדבר  אין  לגביו 

עליו שתשרה מי את  לכך הראויים  מבין  בוחר הקב"ה 

הנבואה .

בכל  ממולא  שהוא  "אדם כאן , הרמב "ם  מלשון ולכאורה ,

להבין ניתן עליו ", שורה הקודש  רוח  מיד האלו ... המידות 

נבואה האדם  על תשרה  הנדרשים  התנאים יתמלאו  שכאשר 

כדי אך  חיצוני , תנאי בשום  תלוי  הדבר  ואין  ספק  ללא 

לפרש יש  נבוכים ', ב 'מורה  לשיטתו כאן  דבריו  את  להתאים 

היא  הכוונה  כאן  גם  iwel`dכי oevxd xxerzi m`yלהשראת

התנאים כשיתמלאו  מיד תשרה  היא  אזי  אדם , על השכינה 

מצדו לכך משנה)הנדרשים  .(לחם

כמשמעותם כאן הרמב"ם  דברי את  שפירשו יש  אך

תנאי כל  ללא  עליו" שורה  הקודש  רוח ש "מיד הפשוטה ,

לחלק יש  שכן נבוכים ', ב 'מורה  לדבריו סתירה  זו  ואין  נוסף,

נבואהycewdלרוחd`eapבין  לגבי מדובר  נבוכים ' ב 'מורה  :

עצמו האדם  אם  ואף  לאחרים, ה ' דבר  את  לגלות  שענינה 

לא ולכן ראויים אינם  המקום  או  הדור  לפעמים לכך, ראוי

מיועדת שאינה הקודש  רוח על  מדובר  כאן  אולם  יתנבא ,

האדם כאשר  ולכן  עצמו , האדם לטובת  אלא  אחרים כלפי 

"מיד אזי לכך ראוי  ycewdעצמו gex" עליו משנה שורה  (סדר

ה) .הלכה

á"ôùú'ä øãà ä"ë éùéîç íåé הנבואה  גדרי מעל הגאולה הבטחת

:„ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰úeðòøtä éøác¦§¥©ª§¨
äLçëä äæa ïéà ,åéøác eãîò àì íà ...øîBà àéápäL¤©¨¦¥¦Ÿ¨§§¨¨¥¨¤©§¨¨
ìò íçðå ,ãñç áøå íétà Cøà" àeä Ceøa LBãwäL ...Búàeáðì¦§¨¤©¨¨¤¤©©¦§©¤¤§¦¨©
øîàL äáBhä äàa àìå ...äáBè ìò çéèáä íà ìáà ..."äòøä̈¨¨£¨¦¦§¦©©¨§Ÿ¨¨©¨¤¨©
Bðéà ...ìàä øæâiL äáBè øác ìkL ;ø÷L àéáð àeäL òeãéa Y§¨©¤§¦¤¤¤¨§©¨¤¦§Ÿ¨¥¥

.àéápä ïçaé ãáìa äáBhä éøáãaL ,zãîì àä .øæBç¥¨¨©§¨¤§¦§¥©¨¦§©¦¨¥©¨¦
נביא  ידי על הקב"ה  או הבטחות  שהנביא הפורענות מר")("דברי

כאשר וגם  להתבטל . יכולות  ואף שינוי  בהן  שיחול אפשר

שיגזור טובה  דבר "כל  כמו תתקיים , הנביא שהבטחת ברור 

ש מפני זה  אין – חוזר שאינו  dlekiהאֿל" dpi`או להתבטל

אלא  יוכלוlretayלהשתנות  כך ידי  שעל כדי שינוי  בה אין

הוא  אמת  נביא  אם  יבחן לבחון בלבד הטובה "שבדברי הרמב"ם (וכדברי

.הנביא")

הרמב"ם  דברי יובנו  זה  ה"א)ולפי פי"א מלכים שמי(בהל'
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המשיח, לביאת מחכה  ואינו הגאולה  בהבטחת  מאמין שאינו

בדברי הסתפק  לא זאת  להוכיח וכדי  בתורה , כופר  הוא  הרי 

בתורה  המפורשים  ושב הנבואה  ורחמך שבותך את אלוקיך ה' ("ושב

בלעם) שבפרשת והנבואה במצוותוקבצך...". הפסוקים  את הביא  אלא

מקלט ח)ערי  יח, ויספת(דברים גבולך  את אלקיך ה' ירחיב  "אם 

להוסיף מצווים  המשיח שבימות היינו, ערים", שלש  עוד לך 

מקלט: ערי 

– להתבטל יכולה  ואינה  וודאית  הגאולה שהבטחת  אף 

היא ההבטחה כאשר אך  הנבואה , גדרי מצד רק  היא  הוודאות

המשיח, בימות מקלט ערי להוסיף התורה  ממצוות חלק

את בה  יש  וממילא  המצוה , מתנאיי  אחד הגאולה  נעשית

הרמב "ם  כתב  זה שעל שבמצוות , ה"א).התוקף  פ"ט "דבר(לעיל

ולעולמי לעולם  עומדת  מצוה שהיא  בתורה  ומפורש  ברור 

כמו כי  תוספת ", ולא גרעון  ולא  שינוי לא לה  אין  עולמים ,

ח"ו שינוי  יתברך בו שייך ו)שלא  ג, מלאכי שניתי", לא ה' כך ("אני

בתורתו ורצונו')גם  שהבטחת('חכמתו וכיון  שינוי . בה  שייך  לא 

היא הרי  בתורה, ממצוה  חלק היא  המשיח וביאת  הגאולה 

ביטול. לה  ואין נצחית 

(116 'nr ,cl zegiy ihewl)

á"ôùú'ä øééà å"ë éùéù íåé בעליונים...' מדברת 'התורה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰àéøa óebä úéåäå ìéàBä¦©£¨©©¨¦
éøö ...'ä úãBáò éëøcî ,íìLåíéøácî Bîöò íãà ÷éçøäì C §¨¥¦©§¥£©¨¦§©§¦¨¨©§¦§¨¦

.íéîéìçnä ïéøánä íéøáãa Bîöò âéäðäìe ,óebä úà ïéãaàîä©§©§¦¤©§©§¦©§¦§¨¦©©§¦©©£¦¦
האדם הנהגת להיות  צריכה  איך  הרמב "ם מבאר  זה  בפרק

בספר הובאו  שהדברים  וכיון וכדומה. ושתיה  אכילה בעניני

חלק הן אלו הוראות  הרי הלכות , ספר  שהוא תורה ' 'משנה

התורה תורה)מהלכות  תלמוד מצות מקיים מקיימים כן(ובלימודן ואם ,

משתנה . שאינה  התורה נצחיות  בכלל הן  הרי

להבין: ויש 

הנוהגות ההלכות  את  רק  בספרו  קבע אכן הרמב "ם 

משנה ' ה'לחם  וכדברי  ה"א)לדורות, פ"ד ת"ת שהרמב "ם(הל'

ביאת אחר אפילו  זמן בכל שינהגו "הדינים את  הביא 

מתאימות שאינן הנהגות  כאן הביא  מדוע  כן, ואם – משיחנו"

ומזמן למקום ממקום  משתנים הגוף  טבעי  שהרי  הזה , לזמן

סק"א)לזמן קעג סי' א"ח מג"א הי"ח. להלן כס"מ פנים ,(ראה כל ועל ?

לטבעיים בהתאם הם  הגוף  בריאות  שענייני  לציין עליו  היה 

לדורות ! קבועות  כהלכות  ואינן שבדורו

והביאור :

חז "ל ב)אמרו  יג, של"ה פכ"ב. ח"ג דין חקור מאמרות, :(עשרה

בשניות ורומזות בעליונים  בעצם  מדברת  "התורה 

רוחניים לעניינים בעיקר  מכוונת התורה  כלומר , לתחתונים ".

חז "ל כמאמר  ב)עליונים , פח' גנוזה ,(שבת jl"חמודה  dfepby,"

כפי למשמעותם  לתחתונים , משתלשלים  הם  ומהעליונים 

הג בעולם  ב 'תניא 'שהם  שכתב  וכפי ירדה(פ"ד)שמי. "התורה 

בדברים שנתלבשה  עד  וחכמתו... רצונו שהיא  כבודה  ממקום 

גשמיים".

ורפואה , בריאות  בעניני התורה  הוראות  גם כן, ואם 

ונשתלשלו שנמשכו אלא  ברוחניות , היא  העיקרית משמעותן

שהן אף  אלו הלכות  שכתב  והרמב "ם בגשמיות . גם  ומועילות 

התורה הוראות  הן הרי  בגשמיות , הגוף  בריאות  על מדברות 

מהוראות שחלק בזמן  גם  ולכן , הרוחני. במובנן נצחיות שהן

פעולתן פועלות הן הרי הגשמי , הגוף  על פועלות אינן אלו

האמיתי. עניינן  והן  האדם, בנפש  ברוחניות,

(35 'nr ,bk zegiy ihewl)

á"ôùú'ä øééà æ"ë ùãå÷ úáù הרע  לשון המקבל חומרת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰:íéîëç eøîà ãBòå§¨§£¨¦
ìL'ì äLïéøîBàL äæå ,Bìa÷îäå ,BøîBàä Y úâøBä òøä ïBL §Ÿ¨¨¨¨¤¤¨§§©§©§§¤¤§¦

.'BøîBàä ïî øúBé ,Bìa÷îäå ;åéìò̈¨§©§©§¥¦¨§
במדרש  נאמר י),וכך  ה, רבה של (דברים שמו  נקרא  "למה

האומרו שלושה , הורג  שהוא  – שלישי לשון הרע  לשון 

ושאול  שאמרו  דואג  – מנין  עליו . שנאמר  ומי  והמקבלו 

עליהם". שנאמר  הכהנים  עיר  ונוב  שקיבלו

ופירש האומרו". מן  יתר – ש "המקבלו  הוסיף  והרמב "ם

י)הסמ"ג מהאומר .(לאוין יותר  נענש  הרע  לשון  שהמקבל

הגדולה ' ב 'כנסת  הרמב"ם)וכתב הדברים(לשונות שמקור

האדומי: ודואג  שאול של  המעשה מסיפור  מוכח שכן  הוא ,

עיר לנוב דוד הגיע להורגו, שרצה משאול ברח דוד  כאשר

לדרך. וצידה  מזון  נוב , כהן  אחימלך לו סיפק ושם  הכהנים 

לדוד, שניתן  הסיוע  על  לשאול סיפר האדומי דואג וכאשר 

נוב  כוהני את להרוג שאול כב).גזר  – כא א, מעשה(שמואל ועל

ואילו לבדו , נהרג  המספר  שהיה  דואג  אך שניהם , נענשו  זה

במלחמת בניו  שלושת עם נהרג  הרע  הלשון  את שקיבל שאול

בגלבוע  ו)פלשתים  לא, .(שם,

כי מוחלטת, ראיה  זו  שאין העיר  המלך' 'עבודת ובספר 

ז)במדרש כו, רבה נהרג(ויקרא חטאות  חמש  "על שאול על  נאמר 

היה שאול של החמור שעונשו מנין  כן , ואם  צדיק ". אותו 

היותו החטאים .lawnבגלל שאר בגלל ולא  הרע  לשון

יעקב ' ב)וה'עיון  טו, הרע(ערכין לשון המקבל שחומר  כתב 

הגמרא  מדברי ב)נלמד נו, על (שבת הרע  לשון קיבל שדוד

ישראל  עבדו דוד ... בית  מלכות  "נחלקה  ולכן  מפיבושת ,

את תולה שהגמרא  ומכך מארצנו ". וגלינו עבודהֿזרה ...

ש בדוד החמורים  באדםlaiwהעונשים  ולא  הרע, לשון 

יותר . חמורה  המקבל של שהעבירה  משמע לו, שסיפר 
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á"ôùú'ä øééà à"ë ïåùàø íåé

:ÌÈ¯ÙÒ ¯NÚ ‰Úa¯‡Ï ‰Ê ¯eaÁ ˜lÁÏ È˙È‡¯Â
Ì"·Ó¯‰˙Ó„˜‰

¿»ƒƒ¿«≈ƒ∆¿«¿»»»»¿»ƒ
ראׁשֹון c˙ספר ¯wÚ Ô‰L ˙BÂˆn‰ Ïk Ba ÏÏÎ‡ - ִֵֶ∆¿…»«ƒ¿∆≈ƒ««

ÔB‚k - Ïk‰ ˙lÁz Ì˙B‡ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ ,ea¯ ‰LÓ…∆«≈¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒ««…¿
È˙‡¯˜Â .‰¯Ê ‰„B·Ú ¯eq‡Â ,‡e‰ Ce¯a BÓL „eÁÈƒ¿»¿ƒ¬»»»¿»»ƒ

.'Úcn‰ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL≈≈∆∆≈∆««»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"EpAx dWn zC xTr odW zFevOd lM FA llk` - oFW`x xtq¥¤¦¤§Ÿ¨©¦§¤¥¦©©Ÿ¤©¥
. .,`Ed KExA FnW cEgi oFbMdxf dcFar xEQ`e." §¦§¨§¦£¨¨¨

התורה, יסודי המדע; שבספר ההלכות שאר מנה שלא ומה
שכתב  מה פי על לומר יש תורה, ותלמוד תשובה דעות,
כי  כולן" המצות כל עיקר הן זרה עבודה "שאיסורי להלן
אלא  בפועל העשיה על רק לא הוא ע"ז איסור לשיטתו,
שיקבע  עד אדם של בשכלו זרה העבודה שלילת על בעיקר
סוג  לשום כלל מקום אין פשוט שכל פי שעל במחשבתו
המצות  כל "עיקר הוא שכך, וכיון זרה עבודה של וצורה

כולן".
איך  ע"ז הלכות בתחילת מיד לבאר האריך זה מטעם
הדור  אותו חכמי עצת ונבערה אדם בני טעו אנוש ש"בימי

וז  . ו"השיג . אבינו אברהם שבא עד כו'" טעותם היא ו
שספרו  אף הנכונה" מדעתו הצדק קו והבין האמת  דרך
סיפור  כל נוגע אופן בכל הלכות", "הלכות ספר הוא
האדם  בני וטעות זרה העבודה התפתחות תולדות
השכל  סילוף בעיקר שהוא ע"ז של המיוחד הגדר להסברת
וכשם  הגלגלים, לכל מנהיג שיש השכלית וההבנה הישר
עד  דעתו לפי ואחד אחד לכל מודיע "היה אבינו שאברהם
הזה" הגדול העקר בלבם "ושתל האמת" לדרך שיחזירהו
במחשבתו  ולקבוע היטב בשכלו להבין אדם כל צריך כך
"עיקר  הוא זה ענין כי זרה עבודה של המוחלטת השלילה

רבנו". משה דת
שנה  ארבעים "ובן בגיסרא שם בחר מדוע גם יובן בזה
בן  מ"ח, "בן ג', בן כדעות; ולא בוראו" את אברהם הכיר
איסור  של המיוחד לגדר ההסברה מונחת בזה גם כי נ',
שאז  לבינה" ארבעים "בן חז"ל אמרו שהרי זרה עבודה
והיא  וההשגה ההבנה לשלמות טבעו מצד האדם מגיע
שצריכה  זרה עבודה בשלילת החיוב לגדר נוספת הוכחה

אדם. של ובמחשבתו בשכלו להיות
והיסוד  כולן" המצות לכל "עיקר הוא הנ"ל שכל ומכיון
שאר  כאן מנה לא התורה, ומצות הלכות כל לקיום

מדע. שבספר ההלכות
.54 dxrd 18 cenr 'k wlg zegiy ihewl

"dxf dcFar xEQ`e." §¦£¨¨¨

זרה  עבודה של גדרה בענין לעיל האמור אף על
של  והבנתו שכלו על מבוססת להיות צריכה ששלילתה
עבודה  מאיסור לחלוטין להמנע כדי מקום, מכל אדם
שממשיך  וכמו השכל על רק להסתמך מספיק אין זרה
ה' את יודעת שהיא "אומה יעקב בני שהיו שאף שם
וכמעט  כו' כמותן ע"ז ולעבוד מעשיהן ללמוד חזרו . .
שישראל  וכשם נעקר" אברהם ששתל העיקר היה קט
ה' ש"בחר לאחר רק מצרים של זרה מעבודה פרשו
כו'" עבודתו דרך והודיעם במצות הכתירן לנחלה ישראל
זרה  בעבודה השכל שלילת על לסמוך לאדם אין כך

כולן. המצות כל ובקיום בה' באמונה לדבוק ועליו
.103 cenr 'k wlg zegiy ihewl

ׁשי B¯È„z˙,ספר Ô‰L ˙BÂˆn‰ Ba ÏÏÎ‡ - ִֵֵֶ∆¿…«ƒ¿∆≈¿ƒ
„ÈÓz B¯ÎÊÏe ÌB˜n‰ ˙‡ ·‰‡Ï È„k Ô‰a eÈeËˆpL∆ƒ¿«ƒ»∆¿≈∆¡…∆«»¿»¿»ƒ
;˙BÎ¯·e ,ÔÈlÙ˙e ,‰lÙ˙e ,ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔB‚k -¿¿ƒ«¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»
„ÈÓz ¯ÈkÊ‰Ï e¯N·a ˙B‡ ‡e‰L ÈÙÏ ,ÏÏÎa ‰ÏÈÓeƒ»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈˆÈˆ ‡ÏÂ ÔÈlÙz ‡Ï ÌL ÔÈ‡L ‰ÚLa¿»»∆≈»…¿ƒƒ¿…ƒƒ¿«≈»∆

.'‰·‰‡ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆«¬»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

icM odA EpiEhvPW ,zFxicY odW zFevOd FA llk` - ipW xtq"¥¤¥¦¤§Ÿ©¦§¤¥§¦¤¦§©¦¨¤§¥
flE mFwOd z` ad`l,dNtzE ,rnW zIxw oFbM - cinY Fxk ¤¡Ÿ¤©¨§¨§¨¦§§¦©§©§¦¨

."'Ek dlinE ;zFkxaE ,oiNtzE§¦¦§¨¦¨

ג"כ  שנסדרו מזוזה הלכות הזכיר לא היאך להבין צריך
אהבה. בספר

הביא  מזוזה בהלכות דווקא מדוע השאלה בהקדם ויובן
בראשו  תפילין לו שיש מי "כל הראשונים החכמים מאמר
שלא  הוא מוחזק בפתחו ומזוזה בבגדו וציצית ובזרועו
שייך  זה מאמר והרי כו'" רבים מזכירין לו יש שהרי יחטא

וציצית. תפילין להלכות גם
מהותי  הבדל שיש משמע בלשונו מדיוק בזה: והביאור
לאופן  וציצית תפילין של והשפעתן פעולתן באופן

האדם. על המזוזה השפעת
" כתב לתפילין היא zyecwבנוגע גדולה קדושתם תפילין

ענו  הוא זרועו ועל אדם של בראשו שהתפילין זמן שכל
שהשפעת  כלומר כו'" בשחוק נמשך ואינו שמים וירא
שלהם  החפצא עצם מצד ולא קדושתן מצד היא התפילין
הפרשיות  שהן מהחפצא רק לא נוצרת קדושתם שהרי
יחד  שכולן הקשרים עם מהרצועות גם אלא והבתים

oilitzיוצרים zyecw החפצא אבל באדם, הנמשכת
הפרשיות  אף (ואולי והבתים הפרשיות רק הם דתפילין

1

2

3

4

5



פז m"anxd zncwd - xii` `"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כלל). בתורה הוזכרו לא שהרי הבתים בלא בלבד
כל  בה ותלה שקלה ציצית "מצות כתב: לציצית בנוגע
אינה  האדם על הציצית פעולת שגם כלומר כולן" המצות
שקלה  ש"הכתוב מפני אלא הציצית של החפצא מצד
והקשרים  החוטים ומנין כולן" המצות כל בה ותלה
מזכירין  יחד שכולם וכו', התכלת וצבע התורה שקבעה

המצות. כל על ליהודי
שלה  החפצא עצם מצד האדם על פועלת מזוזה, משא"כ

הקב"ה" של שמו "יחוד בה שיש שפעולתה ומצד ונמצא
עליו  המשפיעה קדושתה מצד אינה האדם על
אלא  (כבציצית) בה הנרמז ענין בגלל ולא (כבתפילין)
מעורר  יתברך שמו יחוד בה שיש שלה החפצא שעצם
המאמר  את הרמב"ם כתב כך משום האדם. אצל זיכרון
שרק  כיון מזוזה בהלכות דווקא ב"מזכירין" המדבר הנ"ל
עצמה  מצד האדם אצל זכרון שמעוררת מצינו במזוזה

שלה. החפצא מצד היינו
מזוזה, מצות הרמב"ם כאן כלל לא מדוע גם יובן ומעתה
כדי  בהן שנצטוינו תדירות שהן המצות "כל כאן שמנה כיון
ותפילין  שמע קריאת כגון תמיד ולזכרו המקום את לאהוב
"לזכרו  - האדם על אלו מצות פעולת שגדר ומכיון וכו'"
לא  לכן האדם על קדושתן השפעת מצד הוא - תמיד"
בגדר  היא האדם על שפעולתה מזוזה מצות עמם מנה

שלה. החפצא ומצד אחר
.66 cenr h"k wlg zegiy ihewl

ׁשליׁשי ÌÈpÓÊaספר Ô‰L ˙Bˆn‰ Ïk Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…»«ƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ
,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙B„ÚBÓe ,˙aL ÔB‚k - ÌÈÚe„È¿ƒ¿«»¬¿»»ƒ≈≈∆∆

.'ÌÈpÓÊ ¯ÙÒ'≈∆¿«ƒ
רביעי ÔB‚kספר - ‰ÏÈÚa ÏL ˙BÂˆÓ‰ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…«ƒ¿∆¿ƒ»¿

¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈÂ ,ÔÈLe¯‚Â ÔÈLecƒ̃ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿»»ƒ≈≈∆
.'ÌÈL ¯ÙÒ' ,‰Ê∆≈∆»ƒ

חמיׁשי B‡Èa˙ספר ÏL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֲִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆ƒ
ÈLaL ÈÙÏ - ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ÏL ˙BÂˆÓe ,˙B¯eÒ‡¬ƒ¿∆«¬»¬¿ƒ∆ƒ¿≈
,˙Bn‡‰ ÔÓ eÏÈc·‰Â ÌB˜n‰ eLc˜ el‡‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ»À

Ò‡ ˙BÏÎ‡Ó·e ˙BÈ¯Úa:¯Ó‡ Ì‰ÈL·e ,˙B¯e «¬»¿«¬»¬ƒ¿≈∆∆¡«
ÌÎ˙‡ ÈzÏc·‰ ¯L‡" ,"ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ Ïc·‡Â"»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ¬∆ƒ¿«¿ƒ∆¿∆
.'‰M„˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â ."ÌÈnÚ‰ ÔÓƒ»«ƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆¿À»

ׁשּׁשי Ô‰aספר Ì„‡ ·iÁ˙iL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆ƒ¿«≈»»»∆
.ÌÈ¯„e ˙BÚe·L ÔB‚k - ÌÈ¯·„a BÓˆÚ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»««¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»ƒ

.'‰‡ÏÙ‰ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆«¿»»
ׁשביעי ‰‡¯ıספר Ú¯Êa Ì‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿∆«»»∆

¯‡Le ,˙BÓe¯˙e ˙B¯NÚÓe ,˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL ÔB‚k -¿¿ƒƒ¿¿««¿¿¿»
,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .ÌÈÚÓ Ô‰nÚ ÔÈÏÏ‚p‰ ˙BÂˆÓƒ¿«ƒ¿»ƒƒ»∆≈ƒ¿»»¿»»ƒ≈≈∆∆

.'ÌÈÚ¯Ê ¯ÙÒ'≈∆¿»ƒ

ׁשמיי Lc˜Óספר ÔÈ·a Ì‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿ƒ¿«ƒ¿»
¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .ÔÈ„ÈÓz‰ ¯eaˆ ˙Ba¯˜Â¿»¿¿ƒ«¿ƒƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆
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"ועשו  הציווי שם על הוא כאן שנקט המקדש" "בנין הלשון
קרא  ההלכות שם את אבל בתוכם" ושכנתי מקדש לי
המקום  "והיה הפסוק ללשון בהתאם הבחירה" בית "הלכות
באה  המקדש מקום שקדושת משמע וממנו ה'" יבחר אשר
ירושלים  נבחרה שלא "עד חז"ל וכמאמר בו, ה' מבחירת רק
בית  נבחר שלא עד כו' למזבחות כשרה א"י כל היתה

כו'". לשכינה ראיה ירושלים היתה עולמים
לדעת  והחינוך, הרמב"ם נחלקו שבזה באחרונים והובא
רק  אלא השכינה" להשראת סגולי המקום "אין החינוך,
נח, והבל, קין אדה"ר, מצד ולא בלבד הקב"ה בחירת מצד

המקדש. במקום קרבנותיהם שהקריבו ואברהם,
מקומו  "המזבח כתב הבחירה בית בהלכות הרמב"ם אבל
זה  שנאמר לעולם ממקומו אותו משנין ואין ביותר מכוון
של  מעלותיו את ומונה וממשיך לישראל" לעולה מזבח
כו' המזבח אברהם בו שבנה המקום "הוא המזבח מקום
אדה"ר  הקריב ובו והבל קין עליו שהקריב כו' נח בו שבנה
(רק) אינה המקום שקדושת ומשמע, נברא" ומשם כו'
שהקב"ה  אלא בעתיד) - יבחר" ("אשר הקב"ה מבחירת
מדוע  ביאור וצריך הקדמונים, מעשה בגלל זה במקום בחר

בית  הלכות הלשון שלדעת dxigadנקט לומר ויש .
מעשי  בגלל אינה המקדש במקום הקב"ה בחירת הרמב"ם
שם  להקריב בחרו וכו' והבל, קין שאדה"ר, אלא הקדמונים
יבחר  אשר "המקום שזהו בנבואה שראו משום קרבנותיהם

ה'".
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ּתׁשיעי Ba¯˜a˙ספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿»¿»
.'˙Ba¯˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .„ÈÁi‰«»ƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆»¿»

עׂשירי B¯‰Ëa˙ספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֲִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿»√
.'‰¯‰Ë ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙B‡ÓËÂ¿À¿¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆»√»

עׂשר אחד ‡„Ìספר ÔÈaL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֵֶַַָָ∆¿…ƒ¿∆≈»»
.Ûeba B‡ ÔBÓna ‰lÁz ˜f‰ Ô‰a LÈÂ ,B¯·ÁÏ«¬≈¿≈»∆∆≈¿ƒ»«»«

.'ÔÈ˜ÈÊ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆¿ƒƒ
עׂשר ׁשים i˜e‰.ספר ‰¯ÈÎÓ ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֵֶָָ∆¿…ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»

¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â.'ÔÈ˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆ƒ¿»
עׂשר ׁשלׁשה ‡„Ìספר ÔÈaL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֶָָָֹ∆¿…ƒ¿∆≈»»

ÔB‚k - ˜f‰ Ô˙lÁ˙a ÔÈ‡L ÔÈÈc ¯‡La ,B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿»ƒƒ∆≈ƒ¿ƒ»»∆≈¿
È˙‡¯˜Â .˙B¯ÈÙÎe ˙BÚËe ,˙B·BÁ ÈÏÚ·e ,ÔÈ¯ÓBL¿ƒ«¬≈¿»¿ƒ¿»»ƒ

.'ÌÈËtLÓ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL≈≈∆∆≈∆ƒ¿»ƒ



m"anxdפח zncwd - xii` `"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עׂשר ארּבעה ÔÈ¯eÒÓספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֶַָָָָ∆¿…ƒ¿∆≈¿ƒ
ÔÈ„Â ,˙e„Ú ˙Ïa˜Â ,ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ ÔB‚k - ÔÈ¯„‰ÒÏ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«»«≈¿ƒ
¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙BÓÁÏÓe CÏn‰«∆∆ƒ¿»¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆

.'ÌÈËÙBL¿ƒ
ÈÈÚ ÈÙÏ ‰Ê ¯eaÁ ÏL ˙BÎÏ‰ ˜elÁ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¬»∆ƒ∆¿ƒƒ¿¿≈

.˙BÎÏ‰‰ ÈÈÚ ÈÙÏ ˙BÂˆn‰ ˜elÁÂ ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿¿≈«¬»
ÏÎÂ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÈËtLÓ Ïk ¯‡·Ï ÏÈÁ˙‡ ‰zÚÂ¿«»«¿ƒ¿»≈»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿»
˙BÎÏ‰‰ ¯„Ò ÏÚ dÈÚÓ dnÚ ÌÈÏÏÎp‰ ÌÈÈc‰«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿»»«≈∆«¬»

.ÈcL Ï‡ ˙¯ÊÚa¿∆¿«≈««

rCOd xtq¥¤©©¨
È„BÒÈ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿≈
˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz „eÓÏz ˙BÎÏ‰ ,˙BÚc ˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz‰«»ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿

.‰·eLz ˙BÎÏ‰ ,ÌÈBb‰ ˙BwÁÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»¿À«ƒƒ¿¿»
הּתֹורה. יסֹודי -הלכֹות ˙BÂˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְִֵַָ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL≈ƒ¿¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»≈«∆≈»¡«∆…
(‚) ;'‰ È˙ÏeÊ dBÏ‡ ÌL LiL ‰·LÁÓa ‰ÏÚÈ«¬∆¿«¬»»∆≈»¡«»ƒ
;BLc˜Ï (Â) ;epnÓ ‰‡¯ÈÏ (‰) ;B·‰‡Ï („) ;B„ÁÈÏ¿«¬¿»√¿ƒ¿»ƒ∆¿«¿
ÌÈ¯·c „a‡Ï ‡lL (Á) ;BÓL ÏlÁÏ ‡lL (Ê)∆…¿«≈¿∆…¿«≈¿»ƒ
¯a„Ó‰ ‡È·p‰ ÔÓ ÚÓLÏ (Ë) ;Ô‰ÈÏÚ BÓL ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿¬≈∆ƒ¿…«ƒ«»ƒ«¿«≈

.B˙BqÏ ‡lL (È) ;BÓLaƒ¿∆…¿«
ּדעֹות. -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ˙Á‡ ÔÏÏÎa LÈ ְִֵ≈ƒ¿»»««∆¿≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
˜ac‰Ï (·) ;ÂÈÎ¯„a ˙Bnc‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿ƒ«ƒ¿»»¿ƒ«≈
˙‡ ·‰‡Ï („) ;ÌÈÚ¯‰ ˙‡ ·‰‡Ï (‚) ;ÂÈÚ„BÈa¿¿»∆¡…∆»≈ƒ∆¡…∆
(Ê) ;ÁÈÎB‰Ï (Â) ;ÌÈÁ‡ ‡NÏ ‡lL (‰) ;ÌÈ¯b‰«≈ƒ∆…ƒ¿…«ƒ¿ƒ«
(Ë) ;ÔÈÏÏÓ‡ ˙BpÚÏ ‡lL (Á) ;ÌÈt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ»ƒ∆…¿«À¿»ƒ
.¯ËÏ ‡lL (‡È) ;Ì˜Ï ‡lL (È) ;ÏÈÎ¯ CÏÈÏ ‡lL∆…≈≈»ƒ∆…ƒ¿…∆…ƒ¿…

ּתֹורה. ּתלמּוד -הלכֹות ˙BÂˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְִַָ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿
.‰ÈÚ„BÈÂ ‰È„nÏÓ „aÎÏ (·) ;‰¯Bz „ÓÏÏ (‡)ƒ¿…»¿«≈¿«¿∆»¿¿∆»

הּגֹוים. וחּקֹות זרה עבֹודה ÔÏÏÎaהלכֹות LÈ ְְֲִִַָָָֻ≈ƒ¿»»
ÚL˙Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓ ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒƒƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈«
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
¯Á‡ ¯e˙Ï ‡lL (·) ;‰¯Ê ‰„B·Ú ¯Á‡ ˙BÙÏ ‡lL∆…ƒ¿««¬»»»∆…»««
(„) ;Ûc‚Ï ‡lL (‚) ;ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯e ·l‰ ¯e‰¯‰ƒ¿«≈¿ƒ«»≈«ƒ∆…¿«≈
‰ÂÁzLÈ ‡lL (‰) ;d˙„B·Ú C¯„k d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…»¿∆∆¬»»∆…ƒ¿«¬∆
‡lL (Ê) ;BÓˆÚÏ ÏÒt ˙BNÚÏ ‡lL (Â) ;dÏ»∆…«¬∆∆¿«¿∆…
˙BNÚÏ ‡lL (Á) ;ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ÏÒt ˙BNÚÏ«¬∆∆¬ƒ«¬≈ƒ∆…«¬
(È) ;‰È¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ÁÈc‰Ï ‡lL (Ë) ;È‡BÏ ˙B¯eˆ¿∆…¿«ƒ«¬≈ƒ«¬∆»
‡lL (·È) ;d˙B·Ï ‡lL (‡È) ;˙Ácp‰ ¯ÈÚ Û¯NÏƒ¿…ƒ«ƒ««∆…ƒ¿»∆…
;d„·ÚÏ ˙ÈÒ‰Ï ‡lL (‚È) ;dBÓÓ ÏkÓ ˙B‰ÈÏ≈»ƒ»»»∆…¿»ƒ¿»¿»
;B˙‡N ·ÊÚÏ ‡lL (ÂË) ;˙ÈÒn‰ ·‰‡Ï ‡lL („È)∆…∆¡…«≈ƒ∆…«¬…ƒ¿»
;˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ‡lL (ÊÈ) ;BÏÈv‰Ï ‡lL (ÊË)∆…¿«ƒ∆…¿«≈»»¿
‡lL (ËÈ) ;‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ ÚnÈ ‡lL (ÁÈ)∆…ƒ»«ƒ¿«≈»»»∆…

‡a˙n‰ ÔÓ ÚÓLÏ ‡lL (Î) ;dÓLa ‡a˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿»∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ¿«≈
ÌLa elÙ‡Â ,¯˜La ‡a˙‰Ï ‡lL (‡Î) ;dÓLaƒ¿»∆…¿ƒ¿«≈¿∆∆«¬ƒ¿≈
‡lL (‚Î) ;¯˜L ‡È· ˙‚È¯‰Ó ¯e‚Ï ‡lL (·Î) ;'‰∆…»≈¬ƒ«¿ƒ∆∆∆…
;·B‡ ˙BNÚÏ ‡lL („Î) ;‰¯Ê ‰„B·Ú ÌLa Ú·MÏƒ»«¿≈¬»»»∆…«¬
¯È·Ú‰Ï ‡lL (ÂÎ) ;ÈBÚcÈ ˙BNÚÏ ‡lL (‰Î)∆…«¬ƒ¿ƒ∆…¿«¬ƒ
‡lL (ÁÎ) ;‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï ‡lL (ÊÎ) ;CÏnÏ«…∆∆…¿»ƒ«≈»∆…
ÚhÏ ‡lL (ËÎ) ;˙ÈkNÓ Ô·‡ ÏÚ ˙BÂÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬«∆∆«¿ƒ∆…ƒ«
‰NÚp‰ ÏÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú „a‡Ï (Ï) ;‰¯L‡¬≈»¿«≈¬»»»¿»««¬∆
ÏÎ·e ‰¯Ê ‰„B·Úa ˙B‰ÈÏ ‡lL (‡Ï) ;dÏÈ·Laƒ¿ƒ»∆…≈»«¬»»»¿»
(‚Ï) ;„·Ú Èetˆa ˙B‰ÈÏ ‡lL (·Ï) ;‰ÈLnLÓ¿«¿∆»∆…≈»¿ƒ∆¡»
‡lL („Ï) ;‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚÏ ˙È¯a ˙¯ÎÏ ‡lL∆…ƒ¿…¿ƒ¿¿≈¬»»»∆…
‡lL (ÂÏ) ;eˆ¯‡a e·LÈ ‡lL (‰Ï) ;Ì‰ÈÏÚ ÔÁÏ»…¬≈∆∆…≈¿¿«¿≈∆…
;LÁÏ ‡lL (ÊÏ) ;ÌLeaÏÓ·e Ì‰È˙B‚‰Óa ‚B‰Ïƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿«¿»∆…¿«≈
‡lL (Ó) ;ÔBÚÏ ‡lL (ËÏ) ;ÌÒ˜Ï ‡lL (ÁÏ)∆…ƒ¿…∆…¿≈∆…
(·Ó) ;ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Ï ‡lL (‡Ó) ;¯·Á ¯aÁÏ«¿…∆∆∆…ƒ¿…∆«≈ƒ
;ÈBÚcÈa Ï‡LÏ ‡lL (‚Ó) ;·B‡a Ï‡LÏ ‡lL∆…ƒ¿…¿∆…ƒ¿…¿ƒ¿ƒ
;L‡¯ ˙‡t ÛÈw‰Ï ‡lL (‰Ó) ;ÛMÎÏ ‡lL („Ó)∆…¿«≈∆…¿«ƒ¿«…
‰cÚÈ ‡lL (ÊÓ) ;Ô˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL‰Ï ‡lL (ÂÓ)∆…¿«¿ƒ¿«»»∆…«¿∆
;LÈ‡ È„Ú ‰M‡ ‰cÚz ‡lL (ÁÓ) ;‰M‡ È„Ú LÈ‡ƒ¬ƒƒ»∆…«¿∆ƒ»¬ƒƒ

˙‰Ï ‡lL () ;Ú˜Ú˜ ·zÎÏ ‡lL (ËÓ)(‡) ;„„Bb ∆…ƒ¿…«¬«∆…¿ƒ¿≈
.˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬»¿»«≈

ּתׁשּובה. eLiL·הלכֹות ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿∆»
.‰cÂ˙ÈÂ ,'‰ ÈÙÏ B‡ËÁÓ ‡ËBÁ‰«≈≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿«∆

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

aEWIW `Ede ,zg` dUr zevn .daEWY zFkld rCOd xtq"¥¤©©¨¦§§¨¦§©£¥©©§¤¨
."dCezie ,'d iptl F`hgn `hFgd©¥¥¤§¦§¥§¦§©¤

בה  שיש במצוה כי הוידוי, אלא התשובה מצות מונה אינו
שבה. הדיבור חלק רק מונה ודיבור, מחשבה חלקים: שני
התשובה  אחת, מצוה של חלקים שני הם ווידוי תשובה
שבה, הדיבור חלק הוא והוידוי שבה, המחשבה חלק היא
ולומר  בשפתיו להתוודות "ש"צריך הרמב"ם ובלשון
אינו  תשובה בלא שוידוי ואף בלבו" שגמר אלו ענייניות
הרי  - לעזוב בלבו גמר ולא בדברים "המתודה שהרי כלום
עד  לו מועלת הטבילה שאין בידו ושרץ לטובל דומה זה
חלק  זו במצוה שיש כיון מקום מכל השרץ" שישליך

שבה. הדיבור חלק נמנה הדיבור, וחלק המחשבה
ענינים, לשני שנחלקת התפילה מצות לדבר דוגמא
הדיבור  אינו שעיקרה ואף התפילה. ודיבור שבלב העבודה
"חיוב  תפילה בהל' שכתב כמו הלב, וכוונת המחשבה אלא
כו'" יום בכל ומתפלל מתחנן האדם שיהא הוא כך זו מצוה
בדיבור  רגש של ביטוי הוא התפילה מצות של גדרה כי
התפילה  תיבות לאמירת משמעות אין "תחינה" הרגש ובלי
מקום  מכל תפילה") אינה בכוונה שאינה ש"תפילה (עד
המילה  וכפשטות שבדיבור כמצוה התפילה נחשבת
"להתפלל  הלשון שם נקט ולכן דיבור היינו "להתפלל"
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שבתפילה  המעשה חלק את מונה המצוות במנין כי אליו"
שבה. הכוונה - המחשבה חלק את ולא הדיבור, -

.20 cenr g"l wlg zegiy ihewl

LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
ÚL˙Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ì‰Ó ‰¯NÚ LL - ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ≈∆¿≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈«

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ¿…«¬∆

dad` xtq¥¤©£¨
,ÚÓL ˙i¯˜ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ«¿«
‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ‰k ˙k¯·e ‰lÙz ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒƒ¿¿ƒƒ¿»
˙BÎÏ‰ ,˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ ,˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿ƒƒƒ¿¿»ƒ¿

.‰ÏÈÓƒ»
ׁשמע. קרּית È‰Â‡הלכֹות ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְְִִַַƒ¿«¬≈««¿ƒ

.ÌBia ÌÈÓÚt ÚÓL ˙i¯˜ ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ«¿««¬«ƒ«
ּכהים. ּוברּכת ּתפּלה ÈzLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִִִִַָֹ≈ƒ¿»»¿≈

;ÌBÈ ÏÎa ‰lÙ˙a '‰ ˙‡ „·ÚÏ (‡) :‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈«¬…∆ƒ¿ƒ»¿»
.ÌBÈ ÏÎa Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‰k C¯·Ï (·)¿»≈…¬ƒ∆ƒ¿»≈¿»

ÔÏÏÎaּתפּליןהלכֹות LÈ .‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe ְְִִִ¿»¿≈∆»≈ƒ¿»»
˙BÈ‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿
Úa˜Ï (‚) ;„i‰ ÏÚ Ô¯L˜Ï (·) ;L‡¯‰ ÏÚ ÔÈlÙz¿ƒƒ«»…¿»¿»««»ƒ¿…«
¯ÙÒ LÈ‡ Ïk ·zÎÏ („) ;ÌÈ¯ÚM‰ ÈÁ˙Ùa ‰ÊeÊÓ¿»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿…»ƒ≈∆
,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (‰) ;BÓˆÚÏ ‰¯Bz»¿«¿ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿

.‰¯Bz È¯ÙÒ ÈL BÏ ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿≈»
ציצית. BNÚÏ˙הלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִִƒ¿«¬≈««¿ƒ«¬

.˙eÒk‰ ÈÙk ÏÚ ˙ÈˆÈƒ̂ƒ««¿≈«¿
ּברכֹות. ‡˙הלכֹות C¯·Ï ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿ƒ¿»≈∆

.‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ BÓL¿««¬ƒ»
מילה. ‡˙הלכֹות ÏeÓÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִָƒ¿«¬≈««¿ƒ»∆

.ÈÈÓM‰ ÌBia ÌÈ¯Îf‰«¿»ƒ««¿ƒƒ
‰¯NÚ ˙Á‡ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆««∆¿≈

.‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈

miPnf xtq¥¤§©¦
,˙aL ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,¯NÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿∆ƒ»ƒ¿«»
˙˙È·L ˙BÎÏ‰ ,¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ ,ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«»ƒ¿¿ƒ«
‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰ ,‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ ,·BË ÌBÈƒ¿»≈«»ƒ¿»¿À»
˙BÎÏ‰ ,L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ ,·ÏeÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿ƒ«…∆ƒ¿

.‰kÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ ,˙BiÚz«¬ƒƒ¿¿ƒ»«¬À»
ׁשּבת. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְִַָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;ÈÚÈ·Ma ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ∆…«¬
˙‡ˆÏ ‡lL („) ;˙aLa LÚÏ ‡lL (‚) ;‰Î‡ÏÓ¿»»∆…«¬…¿«»∆…»≈

.‰¯ÈÎÊa ÌBi‰ Lc˜Ï (‰) ;˙aLa Ïe·bÏ ıeÁ«¿¿«»¿«≈«ƒ¿ƒ»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."dxikfA mFId WCwl"§©¥©¦§¦¨

את  לקדש התורה מן עשה "מצות - שבת בהלכות מלשונו
זכירת  זכרהו כלומר כו' . . זכור שנאמר בדברים השבת יום

בכנ  לזכרהו וצריך וקידוש וביציאתו שבח בקידוש יסתו
שהוא  בביאור ש"נראה משנה המגיד הוכיח - בהבדלה"

זכור". בכלל והכל תורה דבר ג"כ שההבדלה סובר
כתב  שם במ"מ ההבדלה: חיוב במקור המפרשים ונחלקו

החול". ובין הקדש בין "ולהבדיל מהפסוק שנלמד
"א' - פסוקים משני נלמדות הזכירות ששתי כתב הסמ"ג
שנכתב  וזכרת היא ביציאתו ואחת זכור היא בכניסתו

כו'". שמור בפרשת שמות בפרשת
הזכירה  של מ"ע הוא זכור שהלשון כתב עוז ובמגדל
קדש  בקדושת ינהג שלא ביציאתו שייך שמור "ולשון

כו'". ויקבענו שיבדילנו עד חול מנהג
הנ"ל  הפסוקים כל הביא לא הרמב"ם שהרי קשה, אמנם
ומשמע  לקדשו" השבת יום את "זכור הפסוק אם כי
יום  את "זכור במצות נכללת ההבדלה גם שלשיטתו
"שצונו  קידוש במצות בסהמ"צ מפורש וכן לקדשו" השבת
כו' וביציאתו בכניסתו דברים ולאמר השבת את לקדש
כו'", כלומר לקדשו השבת יום את זכור יתברך אמרו והוא
מצותי' ומתקנת השבת מזכירת חלק היא שההבדלה היינו
יום  את "זכור לענין ההבדלה שייכות מהי ביאור וצריך

לקדשו". השבת
השבת  יום את "זכור לפסוק הרמב"ן הסבר ע"פ לבאר ויש
תמידית  זכירה מצות - "זכור" מצוות, שתי שכולל לקדשו"
היא  "לקדשו" - קידוש ומצות יום, כל השבת יום את לזכור
זכירה  מצות שלרמב"ם ואף עצמו. השבת שביום הזכירה
שבח  זכירת "זכרהו וכלשונו הך, היינו קידוש ומצות
ש"זכור" הרמב"ן דברי מעין ס"ל הרמב"ם שגם י"ל וקידוש"
שני  זו במצוה שיש ס"ל ולכן (כנ"ל) תמידי זכרון משמעו
לימים  השייך וחלק עצמה לשבת השייך חלק חלקים,
וביציאתו" בכניסתו לזכרו "וצריך מש"כ וזה השבת שלאחרי
לחול  משבת שיוצאים בעת שבת קדושת זכירת ידי שעל -

בחול. גם השבת יום את זוכרים
בלילה  הבדיל לא "ואם אח"כ שהביא מהדין גם מוכח זה ענין
שמההמשך  שלישי" יום סוף עד והולך ומבדיל למחר מבדיל
והולך  מקדש כו' בלילה קידש לא "אם (ללפנ"ז) וההשוואה
לחיוב  ותשלומין דיעבד בגדר רק שאי"ז מובן כולו", היום כל
ימים  שגם אלא בזמנו, לקיים עליו שהי' הבדלה ו) (קדוש
להמשיך  כדי היא זו זכירה של תוכנה עיקר כי זמנו הם אלו

השבת. שלאחרי החול בימי השבת יום זכרון
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קידש  לא "אם דין שסידר ברמב"ם הסדר ע"פ גם ויומתק
שאר  ולפני והבדלה קידוש נוסח לאחרי מיד כו'" בלילה
למצות  תשלומין פרטי דין זה אין כי והבדלה קידוש פרטי
נמשך  אז שגם אלא שבת של והבדלה) (קידוש הזכירה

קיומה. זמן
שעניינה  בספרים המבואר עם אחד בקנה עולה זה ביאור
שלאח"ז, החול לימי השבת קדושת להמשיך ההבדלה של
וביציאתו" בכניסתו "קדשהו חז"ל לשון בפשטות שזה
של  ענין הלשון, משמעות כפשטות גם לפרשו שיש
ממשיכים  "בכניסתו" הקידוש שע"י וכמו קדושה המשכת
רק  לא הוא ביציאתו" "קדשהו תוכן עד"ז שבת, קדושת
המשכת  אלא השבת ביציאת וקדושתו מעלתו הזכרת

זה. שלאחרי בזמן ביציאתו שבת קדושת
.103 cenr `l wlg zegiy ihewl

ערּובין.ה  È¯·cÓלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֵƒ¿«¬≈««¿ƒƒƒ¿≈
.ÔÈn‰ ÔÓ dÈ‡Â ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»

עׂשֹור. ׁשביתת BÂˆÓ˙הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַָ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿
‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL -¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;‰Î‡ÏnÓ Ba ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿…ƒ¿»»∆…
‡lL („) ;Ba ˙BpÚ˙‰Ï (‚) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»¿ƒ¿«∆…

.Ba ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿
טֹוב. יֹום ׁשביתת ÌÈzLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַ≈ƒ¿»»¿≈

‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…
ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»ƒ¿…»ƒ∆
˙aLÏ (‚) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;ÁÒt∆«∆…«¬¿»»ƒ¿…
;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL („) ;ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆∆«∆…«¬¿»»
Ba ˙BNÚÏ ‡lL (Â) ;˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈa ˙aLÏ (‰)ƒ¿…¿««»∆…«¬
˙BNÚÏ ‡lL (Á) ;‰M‰ L‡¯a ˙aLÏ (Ê) ;‰Î‡ÏÓ¿»»ƒ¿…¿…«»»∆…«¬
‡lL (È) ;‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (Ë) ;‰Î‡ÏÓ Ba¿»»ƒ¿…»ƒ∆«∆…
;‚Á ÏL ÈÈÓMa ˙aLÏ (‡È) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ∆«

.‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·È)∆…«¬¿»»
ּומּצה. חמץ -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְִֵַָָ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆…∆¡…»≈¿«¿»»»»
‰Úa¯‡Ó ¯B‡N ˙ÈaL‰Ï (·) ;‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ≈¬«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈«¿»»
‡lL („) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚) ;¯NÚ»»∆…∆¡…»≈»ƒ¿»∆…
ıÓÁ ‰‡¯È ‡lL (‰) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ˙·¯Úz ÏÎ‡Ï∆¡…«¬…∆»≈»ƒ¿»∆…≈»∆»≈
(Ê) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‡ˆnÈ ‡lL (Â) ;‰Ú·L Ïk»ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈»ƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Á) ;ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï∆¡…«»¿≈≈«∆«¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ

.‰ÏÈl‰ B˙B‡a¿««¿»
ולּולב. וסּכה ׁשֹופר LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִָָָֻ≈ƒ¿»»»…

¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«»
;‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‰kqa ·LÈÏ (·) ;È¯L˙a „Á‡a¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»ƒ¿«¿≈∆»

.‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚)ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«¿≈∆»

ׁשקלים. Ïkהלכֹות ÔzÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִִָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ≈»
.‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ LÈ‡ƒ«¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»

החדׁש. קּדּוׁש È‰Â‡הלכֹות ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֶַֹƒ¿«¬≈««¿ƒ
˙lÁz ‡e‰ ÌBÈ ‰ÊÈ‡a ÌÈL„Á Úa˜ÏÂ Ú„ÈÏÂ ·MÁÏ¿«≈¿≈«¿ƒ¿…«√»ƒ¿≈∆¿ƒ«

.‰M‰ ÈL„ÁÓ L„ÁÂ L„Á Ïk»…∆»…∆≈»¿≈«»»
ּתעּיֹות. BpÚ˙‰Ï˙הלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִִַƒ¿«¬≈««¿ƒ¿ƒ¿«

ÏÚ ‡B·zL ‰ÏB„b ‰¯ˆ ˙Ú ÏÎa '‰ ÈÙÏ ˜ÚÊÏÂ¿ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈»»¿»∆»«
.¯eav‰«ƒ

וחּכה. מגּלה BÂˆÓ˙הלכֹות ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִִַָָֻ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿
.ÔÈn‰ ÔÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰NÚ¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»

LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó ‰¯NÚ ÚLz - ÌÈLÏLe¿…ƒ¿«∆¿≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈
˙BÂˆÓ LÏL Ba LÈÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿≈»…ƒ¿

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

miWp xtq¥¤¨¦
,˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ
‰¯Ú ˙BÎÏ‰ ,‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ ,ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿«¬»

.‰ËBN ˙BÎÏ‰ ,‰Ïe˙a¿»ƒ¿»
איׁשּות. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְִִ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa ‰M‡ ‡OÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ»ƒ»ƒ¿À»¿ƒƒ∆…
ÚÓÈ ‡lL (‚) ;ÔÈLec˜Â ‰a˙k ‡Ïa ‰M‡ ÏÚazƒ»≈ƒ»¿…¿À»¿ƒƒ∆…ƒ¿«

.‰pnÓ ˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ („) ;‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L¿≈¿¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»
ּגרּוׁשין. (‡)הלכֹות Y ˙BÂˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְִִֵ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

‡lL (·) ;¯ÙÒa L¯‚Ó‰ L¯‚iL ‡e‰Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿∆¿»≈«¿»≈¿≈∆∆…
.˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ≈

וחליצה. יּבּום -הלכֹות ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִִִַָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿
‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL¿≈ƒ¿¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆
‰Ó·È ‡Npz ‡lL (‚) ;ıÏÁÏ (·) ;ÌaÈÏ (‡) :ÔË¯t¿»»¿«≈«¿…∆…ƒ»≈¿»»

.‰ÈÏÚÓ Ì·i‰ ˙eL¯ ¯eÒzL „Ú ¯Ê LÈ‡Ï¿ƒ»«∆»¿«»»≈»∆»
ּבתּולה. ערה -הלכֹות ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִַָָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
ÒB‡‰ ‡OiL (·) ;‰zÙÓ‰ Ò˜Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿…«¿«∆∆ƒ»»≈
˙L‡ ·LzL („) ;ÒB‡‰ L¯‚È ‡lL (‚) ;B˙Òe‡¬»∆…¿»≈»≈∆≈≈≈∆
L¯‚È ‡lL (‰) ;ÌÏBÚÏ dÏÚa ˙Áz Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈««««¬»¿»∆…¿»≈

.BzL‡ ˙‡ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈«∆ƒ¿
ׂשֹוטה. (‡)הלכֹות Y ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
‰¯e„q‰ ˙B‡w‰ ˙¯B˙k ‰ËBNÏ ˙BNÚÏ (‡) :ÔË¯t¿»»«¬¿»¿««¿»«¿»
‡lL (‚) ;da¯˜ ÏÚ ÔÓL ÔzÏ ‡lL (·) ;‰¯Bza«»∆…ƒ≈∆∆«»¿»»∆…

.‰B·Ï ÂÈÏÚ ÔzÏƒ≈»»¿»
‰¯NÚ Ú·L ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿«∆¿≈
‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÚLz Ô‰Ó -≈∆≈«ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…

.‰NÚ«̇¬∆
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dXcw xtq¥¤§ª¨
È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÏL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»…¿∆ƒ»ƒ¿ƒ≈
.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ ,˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ ,‰‡Èaƒ»ƒ¿«¬»¬ƒ¿¿ƒ»

ּביאה. אּסּורי ÌÈLÏLeהלכֹות Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְִִִֵָ≈ƒ¿»»∆«¿…ƒ
‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈLÏLe LLÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ - ˙BÂˆÓƒ¿««ƒ¿«¬≈¿≈¿…ƒƒ¿…
;Ì‡‰ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…»…«»≈

);˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‚) ;·‡ ˙L‡ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (·∆…»…«≈∆»∆…ƒ¿…»
˙a ÏÚ·Ï ‡lL (‰) ;·‡ ˙L‡ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL („)∆…ƒ¿…«≈∆»∆…ƒ¿…«
;˙a‰ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL (Ê) ;˙a ÏÚ·Ï ‡lL (Â) ;Ôa‰«≈∆…ƒ¿…«∆…ƒ¿…«««
‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Ë) ;dz·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Á)∆…ƒ»ƒ»ƒ»∆…ƒ»ƒ»
‡lL (‡È) ;dza ˙·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (È) ;da ˙·e«¿»∆…ƒ»ƒ»«ƒ»∆…
(‚È) ;Ì‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (·È) ;·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ïƒ¿…¬»∆…ƒ¿…¬≈
˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL („È) ;·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL∆…ƒ¿…≈∆¬ƒ»»∆…ƒ¿…≈∆
ÏÚ·Ï ‡lL (ÊË) ;Á‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (ÂË) ;Ôa‰«≈∆…ƒ¿…≈∆»∆…ƒ¿…
(ÁÈ) ;‰Ó‰a ÌÚ ·kLÏ ‡lL (ÊÈ) ;BzL‡ ˙BÁ‡¬ƒ¿∆…ƒ¿«ƒ¿≈»
ÌÚ ·kLÏ ‡lL (ËÈ) ;‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡È·z ‡lL∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»∆…ƒ¿«ƒ
˙Bl‚Ï ‡lL (‡Î) ;·‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (Î) ;¯ÎÊ»»∆…¿«∆¿«»∆…¿«
(‚Î) ;LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (·Î) ;·‡‰ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú∆¿«¬ƒ»»∆…ƒ¿…≈∆ƒ
(‰Î) ;ÌÈBba ÔzÁ˙‰Ï ‡lL („Î) ;‰c ÏÚ·Ï ‡lL∆…ƒ¿…ƒ»∆…¿ƒ¿«≈«ƒ
˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÂÎ) ;Ï‰wa È·‡BÓe ÈBnÚ ‡B·È ‡lL∆…»«ƒ»ƒ«»»∆…¿«¿ƒ
˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÊÎ) ;Ï‰wa ‡B·lÓ È¯ˆÓ ÈLÈÏL ¯Bc¿ƒƒƒ¿ƒƒ»«»»∆…¿«¿ƒ
‡B·È ‡lL (ÁÎ) ;Ï‰wa ‡B·lÓ ÈÓB„‡ ÈLÈÏL ¯Bc¿ƒƒ¬ƒƒ»«»»∆…»
(Ï) ;Ï‰wa ÒÈ¯Ò ‡B·È ‡lL (ËÎ) ;Ï‰wa ¯ÊÓÓ«¿≈«»»∆…»»ƒ«»»
‡lL (‡Ï) ;ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a elÙ‡ ,¯ÎÊ Ò¯ÒÏ ‡lL∆…¿»≈»»¬ƒ¿≈»«»»∆…
ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ï) ;‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ‡OÈƒ»…≈»«¿»»∆…ƒ¿……≈»
ÏB„b Ô‰k ‡OiL (‚Ï) ;ÔÈLec˜ ‡Ïa elÙ‡ ,‰ÓÏ‡«¿»»¬ƒ¿…ƒƒ∆ƒ»…≈»
;‰Le¯b Ô‰k ‡OÈ ‡lL („Ï) ;d˙e¯Úa ‰Ïe˙a¿»¿«¬»∆…ƒ»…≈¿»
(ÊÏ) ;‰ÏÏÁ ‡OÈ ‡lL (ÂÏ) ;‰BÊ ‡OÈ ‡lL (‰Ï)∆…ƒ»»∆…ƒ»¬»»
‡lL elÙ‡Â ,˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡Ï Ì„‡ ·¯˜È ‡lL∆…ƒ¿«»»¿««ƒ»»¬»«¬ƒ∆…

.ÏÚa»«
אסּורֹות. מאכלֹות BÓL‰הלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְֲֲִַָ≈ƒ¿»»¿∆

Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿«¿«
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
‰‡ÓË ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒa ˜c·Ïƒ¿…¿ƒ»≈¿≈»¿«»¿«¿ƒ≈¿≈»
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,ÛBÚ‰ ÈÓÈÒa ˜c·Ï (·) ;‰¯B‰ËÏƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»¿«¿ƒ≈
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,ÌÈ‚c ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‚) ;¯B‰ËÏ ‡ÓË»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ¿«¿ƒ≈
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,ÌÈ·‚Á ÈÓÈÒa ˜c·Ï („) ;¯B‰ËÏ ‡ÓË»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈¬»ƒ¿«¿ƒ≈
;‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï ‡lL (‰) ;¯B‰ËÏ ‡ÓË»≈¿»∆…∆¡…¿≈»¿«»¿≈»
ÌÈ‚c ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê) ;‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â)∆…∆¡…»≈∆…∆¡…»ƒ
‡lL (Ë) ;ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (Á) ;ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆…∆¡…∆∆»∆…
;ı¯‡‰ NÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (È) ;ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï∆¡…∆∆»»∆∆…∆¡…∆∆»»∆
(·È) ;ı¯‡Ï ‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È)∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈»»∆
;‰Ï· ÏÎ‡Ï ‡lL (‚È) ;ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…∆∆««ƒ∆…∆¡…¿≈»
ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂË) ;Ï˜Òp‰ ¯BLa ˙B‰ÈÏ ‡lL („È)∆…≈»¿«ƒ¿»∆…∆¡…
‡lL (ÊÈ) ;ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊË) ;‰Ù¯Ë¿≈»∆…∆¡…≈∆ƒ««∆…

;‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÈ) ;Ìc ÏÎ‡Ï∆¡…»∆…∆¡…≈∆¿≈»¿»
¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (Î) ;‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÈ)∆…∆¡…ƒ«»∆∆…∆¡…»»
ÌÁÏ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Î) ;BÏM·Ï ‡lL (‡Î) ;·ÏÁa¿»»∆…¿«¿∆…∆¡…∆∆
;L„Á‰ ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Î) ;L„Á ‰‡e·z¿»»»∆…∆¡…»ƒƒ∆»»
‡lL (‰Î) ;L„Á‰ ÔÓ ÏÓ¯k ÏÎ‡Ï ‡lL („Î)∆…∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆…
(ÊÎ) ;Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÎ) ;‰Ï¯Ú ÏÎ‡Ï∆¡…»¿»∆…∆¡…ƒ¿≈«∆∆

.CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL (ÁÎ) ;Ï·Ë ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…∆∆∆…ƒ¿≈∆∆
ׁשחיטה. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»¬≈ƒ¿»…

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ,ËÁLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ¿…¿««»…«∆…
Ìc ˙BqÎÏ (‚) ;„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁLÏƒ¿…¿∆¿¿∆»¿««
(‰) ;ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL („) ;ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆…ƒ«»≈««»ƒ

.ÌÈa‰ ÏÚ dÁ˜Ï Ì‡ ,Ì‡‰ ÁlLÏ¿«≈«»≈ƒ¿»»««»ƒ
- ÌÈÚ·L ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆ƒ¿ƒ
‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈMLÂ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰BÓL Ô‰Ó≈∆¿∆ƒ¿¬≈¿«ƒ¿ƒƒƒ¿…

.‰NÚ«̇¬∆

d`ltd xtq¥¤©§¨¨
,˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Úa¯‡ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿«¿∆ƒ»ƒ¿¿
ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ ,˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿¬»ƒ

.ÌÈÓ¯ÁÂ«¬»ƒ
ׁשבּועֹות. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
¯t‡lL (·) ;¯˜MÏ BÓLa Ú·MÈÏ ‡lL (‡) :ÔË ¿»»∆…ƒ»«ƒ¿«∆∆∆…

(„) ;ÔB„wÙa ¯tÎÏ ‡lL (‚) ;‡ÂMÏ BÓL ˙‡ ‡OÏƒ»∆¿«»¿∆…ƒ¿…¿ƒ»
BÓLa Ú·MÈÏ (‰) ;ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÈÏ ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ«»ƒ»«ƒ¿

.˙Ó‡a∆¡∆
דרים. ÌÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿¿«ƒ

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆
;¯„pL BÓk ‰NÚÈÂ ÂÈ˙ÙN ‡ˆBÓ ¯ÓLiL (‡) :ÔË¯t¿»»∆ƒ¿…»¿»»¿«¬∆¿∆»«
,‰Úe·M‰ B‡ ¯„p‰ ¯ÙeiL (‚) ;B¯·c ÏÁÈ ‡lL (·)∆…«≈¿»∆««∆∆«¿»

.·˙ÎaL ‰¯Bza L¯ÙÓ‰ ÌÈ¯„ ¯Ù‰ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆≈≈¿»ƒ«¿…»«»∆ƒ¿»
זירּות. ÌÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿¿«ƒ

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆
B¯ÚN Ál‚È ‡lL (·) ;Ú¯t ¯ÈÊp‰ Ïc‚iL (‡) :ÔË¯t¿»»∆¿«≈«»ƒ∆«∆…¿««¿»
˙·¯Úz ‡ÏÂ ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈ ‡lL (‚) ;B¯Ê ÈÓÈ Ïk»¿≈ƒ¿∆…ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…«¬…∆
ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („) ;Ô‰lL ıÓÁ elÙ‡Â ,ÔÈÈ«ƒ«¬ƒ…∆∆»∆∆……«¬»ƒ
ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;ÔÈ˜enˆ ÏÎ‡È ‡lL (‰) ;ÌÈÁÏ«ƒ∆……«ƒƒ∆……«
Ï‰‡Ï ÒkÈ ‡lL (Á) ;ÔÈbÊ ÏÎ‡È ‡lL (Ê) ;ÌÈpˆ¯Á«¿«ƒ∆……««ƒ∆…ƒ»≈¿…∆
ÏÚ Ál‚iL (È) ;ÌÈ˙nÏ ‡nhÈ ‡lL (Ë) ;˙n‰«≈∆…ƒ«»«≈ƒ∆¿«««

.‡nhiLk B‡ B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLk ,˙Ba¯w‰«»¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ«»
וחרמים. ערכין BÂˆÓ˙הלכֹות Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְֲֲִִִַָָ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ -»≈ƒ¿¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
L¯ÙÓ ¯L‡k Ì„‡ ÈÎ¯Úa Ôe„Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»»¿∆¿≈»»«¬∆¿…»
ÈÎ¯Ú ÔÈc (·) ;Ì„‡ ÈÎ¯Ú ÔÈc ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰¯Bza«»¿∆ƒ∆¿≈»»ƒ∆¿≈
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;˙B„N ÈÎ¯Ú ÔÈc („) ;ÌÈza ÈÎ¯Ú ÔÈc (‚) ;‰Ó‰a¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈»
(Ê) ;Ì¯Á ¯ÎnÈ ‡lL (Â) ;ÂÈÒÎ ÌÈ¯ÁÓ ÔÈc (‰)ƒ«¿ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆

.Ì¯Á Ï‡bÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
‰¯NÚ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó ¯NÚ - ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿¬≈«¬≈∆¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

mirxf xtq¥¤§¨¦
,ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ú·L ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆«¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ
˙BÎÏ‰ ,˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ ,ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿«¿¬ƒƒƒ¿¿ƒ¿
˙BÎÏ‰ ,ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯NÚÓ ˙BÎÏ‰ ,˙B¯NÚÓ««¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒƒ¿
.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ ,‰p‰k ˙BzÓ ¯‡Le ÌÈ¯ekaƒƒ¿»«¿¿À»ƒ¿¿ƒ»¿≈

ּכלאים. Ï‡הלכֹות ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִַ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿…
ÌÈÚ¯Ê Ú¯ÊÏ ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…«¿»ƒ
(‚) ;Ì¯ka ˜¯È B‡ ‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (·) ;ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆…ƒ¿…«¿»»»«∆∆
˙BNÚÏ ‡lL („) ;ÌÈ‡Ïk ‰Ó‰a ÚÈa¯‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ∆…«¬
LaÏÏ ‡lL (‰) ;„Á‡k ‰Ó‰a È‡ÏÎa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ¿≈¿≈»¿∆»∆…ƒ¿…

.ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ
עּיים. מּתֹות NÚ¯‰הלכֹות LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִִִַ≈ƒ¿»»¿…∆¿≈

;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ú·L - ˙BÂˆÓƒ¿∆«ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆
‰lÎÈ ‡lL (·) ;‰‡t ÁÈp‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿»»¿«ƒ«≈»∆…¿«∆
;Ë˜l‰ ËwÏÈ ‡lL („) ;Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‚) ;‰‡t‰«≈»¿«ƒ«∆∆∆…¿«≈«∆∆
;Ì¯k‰ ÏÏBÚÈ ‡lL (Â) ;Ì¯ka ˙BÏÏBÚ ·ÊÚÏ (‰)«¬…≈«∆∆∆…¿≈«∆∆
;Ì¯k‰ Ë¯t ËwÏÈ ‡lL (Á) ;Ì¯k‰ Ë¯t ·ÊÚÏ (Ê)«¬…∆∆«∆∆∆…¿«≈∆∆«∆∆
;‰ÁÎM‰ ˙Á˜Ï ·eLÈ ‡lL (È) ;‰ÁÎM‰ ÁÈp‰Ï (Ë)¿«ƒ««ƒ¿»∆…»»«««ƒ¿»
˙qÓa ‰˜„ˆ ÔzÏ (·È) ;ÌÈiÚÏ ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡È)¿«¿ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ≈¿»»¿ƒ«

.ÈÚ‰ ÏÚ B··Ï ın‡È ‡lL (‚È) ;„È»∆…¿«≈¿»«∆»ƒ
ּתרּומֹות. -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈzL¿«ƒƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(·) ;‰ÏB„b ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿«¿ƒ¿»¿»
˙BÓe¯z ÌÈc˜È ‡lL (‚) ;¯NÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ¿««¬≈∆…«¿ƒ¿
‡lL („) ;¯„q‰ ÏÚ LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ˙B¯NÚÓe««¿∆»∆∆»«¿ƒ««≈∆∆…
Ô‰k ·LBz elÙ‡ ÏÎ‡È ‡lL (‰) ;‰Óe¯z ¯Ê ÏÎ‡È…«»¿»∆……«¬ƒ«…≈
(Ê) ;‰Óe¯z Ï¯Ú ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;‰Óe¯z B¯ÈÎN B‡¿ƒ¿»∆……«»≈¿»
ÏÎ‡z ‡lL (Á) ;‰Óe¯z ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL∆……«…≈»≈¿»∆……«

Ó‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,‰Óe¯z ‰ÏÏÁ.ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯e ¬»»¿»¿…ƒ«»ƒ«√»ƒ
מעׂשר. LÈ¯Ù‰Ïהלכֹות ‡È‰Â - ˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִֵַƒ¿«¬≈««¿ƒ¿«¿ƒ

BzÏÂ ,‰ÚÈ¯f‰ ÈMÓ ‰LÂ ‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯NÚÓ«¬≈ƒ¿»»»¿»»ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿
.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

רבעי. וטע ׁשי מעׂשר ÚLzהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִִִֵֵֶַַָ≈ƒ¿»»≈«
‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL - ˙BÂˆÓƒ¿»…ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…
;ÈL ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ
ıeÁ ,Ì„‡‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡La ÂÈÓc ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (·)∆…¿ƒ»»ƒ¿»»¿≈»»»
;‰‡ÓËa BÏÎ‡Ï ‡lL (‚) ;‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó≈¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆…¿»¿¿À¿»
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‰) ;˙eÈ‡a BÏÎ‡Ï ‡lL („)∆…¿»¿«¬ƒ∆…∆¡…«¬≈
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆…∆¡…«¬«

¯‰ˆÈ ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ LB¯Èzƒƒ»«ƒ∆…∆¡…«¬«ƒ¿»
,L„˜ Blk ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï (Á) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁƒ»«ƒƒ¿∆«¿»ƒÀ…∆
ÏÎÏ ÈL ¯NÚÓk ÂÈÏÚ·Ï ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï BÈ„Â¿ƒ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈≈ƒ¿»

.¯NÚn‰ ÈecÂ ˙BcÂ˙‰Ï (Ë) ;¯·c»»¿ƒ¿«ƒ««¬≈
ּכהּנה מּתֹות ׁשאר עם ּבּכּורים ְְְְִִִִַָָֻהלכֹות

BÂˆÓ˙ׁשּבּגבּולין. ‰BÓL - ˙BÂˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ְִֶַ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿¿∆ƒ¿
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»
ÏÎ‡È ‡lL (·) ;Lc˜nÏ Ô˙BÏÚ‰Ïe ÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒƒƒ¿«¬»«ƒ¿»∆……«
;Ô‰ÈÏÚ ˙B¯˜Ï (‚) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka Ô‰k‰«…≈ƒƒƒ»«ƒƒ¿¬≈∆
ÌÈÈÁÏe ÚB¯Ê ˙˙Ï (‰) ;Ô‰kÏ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï („)¿«¿ƒ«»«…≈»≈¿«¿»«ƒ
˙BcÙÏ (Ê) ;Êb‰ ˙ÈL‡¯ BÏ ÔzÏ (Â) ;Ô‰kÏ ‰·˜Â¿≈»«…≈ƒ≈≈ƒ«≈ƒ¿
¯Ët ˙BcÙÏ (Á) ;Ô‰kÏ BBÈ„t ˙˙ÏÂ Ôa‰ ¯BÎa¿«≈¿»≈ƒ¿«…≈ƒ¿∆∆
,¯BÓÁ ¯Ët Û¯ÚÏ (Ë) ;Ô‰kÏ BBÈ„t ˙˙ÏÂ ¯BÓÁ¬¿»≈ƒ¿«…≈«¬…∆∆¬

.B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ƒ…»»ƒ¿
ויֹובל. ׁשמּטה ÌÈzLeהלכֹות ÌÈ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִֵָ≈ƒ¿»»∆¿ƒ¿«ƒ

‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÚLz - ˙BÂˆÓƒ¿≈«ƒ¿¬≈¿…∆¿≈ƒ¿…
ı¯‡‰ ˙aLzL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆ƒ¿…»»∆
ı¯‡‰ ˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (·) ;˙ÈÚÈ·Ma ‰Î‡ÏnÓƒ¿»»«¿ƒƒ∆…«¬…¬«»»∆
;BÊ ‰La ÔÏÈ‡‰ ˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (‚) ;BÊ ‰La¿»»∆…«¬…¬«»ƒ»¿»»
‡lL (‰) ;ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ÁÈÙq‰ ¯ˆ˜È ‡lL („)∆…ƒ¿…«»ƒ«¿∆∆«¿ƒ∆…
‰Ó ËÈÓLiL (Â) ;ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k ÌÈ¯ÈÊp‰ ¯ˆ·Èƒ¿…«¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ∆«¿ƒ«
‡lL (Á) ;B˙‡ÂÏ‰ Ïk ËÈÓLiL (Ê) ;ı¯‡‰ ‡ÈˆBzM∆ƒ»»∆∆«¿ƒ»«¿»»∆…
Ì„˜ ˙BÂÏ‰lÓ ÚnÈ ‡lL (Ë) ;‰Âl‰ Úa˙È ‡ÏÂ NbÈƒ…¿…ƒ¿««…∆∆…ƒ»«ƒ¿«¿…∆
ÌÈL ¯tÒÏ (È) ;BBÓÓ „a‡È ‡lL È„k ‰hÓM‰«¿ƒ»¿≈∆…¿«≈»ƒ¿…»ƒ
Ú˜˙Ï (·È) ;ÌÈMÓÁ ˙L Lc˜Ï (‡È) ;Ú·L Ú·L∆«∆«¿«≈¿«¬ƒƒƒ¿…«
;ÌÈLÙÁ ÌÈ„·Ú ˙‡ˆÏ È„k È¯L˙Ï È¯ÈNÚa ¯ÙBMa«»«¬ƒƒ¿ƒ¿≈¿≈»≈¬»ƒ»¿ƒ
¯ˆ˜È ‡lL („È) ;BÊ ‰La ‰Ó„‡ „·Úz ‡lL (‚È)∆…≈»≈¬»»¿»»∆…ƒ¿…
‰È¯ÈÊ ¯ˆ·È ‡lL (ÂË) ;ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ‰ÈÁÈÙÒ¿ƒ∆»¿∆∆«¿ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ∆»
,BÊ ‰La ı¯‡Ï ‰l‡b ÔzÏ (ÊË) ;ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k¿∆∆«¿ƒƒ≈¿À»»»∆¿»»
¯Înz ‡lL (ÊÈ) ;‰˜Ó ‰„Ne ‰fÁ‡ ‰„N ÔÈc ‡e‰Â¿ƒ¿≈¬À»¿≈ƒ¿∆∆…ƒ»≈
(ËÈ) ;‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈc (ÁÈ) ;˙e˙ÈÓˆÏ ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒƒ»≈»≈»
ÌÈ˙B ‡l‡ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÈÂÏ Ë·L Ïk ÏÁÈ ‡lL∆…ƒ¿«»≈∆≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ
Ë·L ÁwÈ ‡lL (Î) ;‰a ˙·LÏ ‰zÓ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï»∆»ƒ«»»»∆∆»∆…ƒ«≈∆
˙·LÏ ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ ÔzÏ (‡Î) ;‰faa ˜ÏÁ ÈÂÏ≈ƒ≈∆«ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ»∆∆
‡l‡ ,Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ¯ÎnÈ ‡lL (·Î) ;Ì‰ÈL¯‚Óeƒ¿¿≈∆∆…ƒ»≈ƒ¿«»≈∆∆»
.Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï ÔÈa Ï·Bi‰ ÈÙÏ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‡Bb¬ƒ¿»≈ƒ¿≈«≈≈¿«««≈
ÌÈMLÂ Ú·L ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆∆«¿ƒƒ
˙BÂˆÓ ÌÈLÏLe Ú·LÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈLÏL Ì‰Ó -≈∆¿…ƒƒ¿¬≈¿∆«¿…ƒƒ¿

.‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆

dcFar xtq¥¤£¨
˙Èa ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿∆ƒ»ƒ¿≈
˙BÎÏ‰ ,Ba ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ ,‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿
‰NÚÓ ˙BÎÏ‰ ,ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ ,Lc˜n‰ ˙‡Èaƒ««ƒ¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿«¬≈
ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ ,ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ ,˙Ba¯w‰«»¿»ƒ¿¿ƒƒ»ƒƒ¿¿≈
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˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ ,ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒƒ¿¬««ƒƒƒ¿
.‰ÏÈÚÓ¿ƒ»

הּבחירה. ּבית -Èהלכֹות ˙BÂˆÓ LL ÔÏÏÎa L ְְִִֵַָ≈ƒ¿»»≈ƒ¿
‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
˙B·Ï ‡lL (·) ;Lc˜Ó ˙B·Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿ƒ¿»∆…ƒ¿
(„) ;ÂÈÏÚ ˙BÏÚÓa ˙BÏÚÏ ‡lL (‚) ;˙ÈÊb ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»ƒ∆…«¬¿«¬»»
;·È·Ò Lc˜n‰ ˙‡ ¯ÓLÏ (‰) ;Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿…∆«ƒ¿»»ƒ

.Lc˜n‰ ˙¯ÈÓL ˙ÈaL‰Ï ‡lL (Â)∆…¿«¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»
ּבֹו. והעֹובדים הּמקּדׁש ּבית ּכלי LÈהלכֹות ְְְְְִִִֵֵַָָ≈

,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎaƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(‚) ;e‰BÓk ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;‰ÁLn‰ ÔÓL ˙BNÚÏ«¬∆∆«ƒ¿»∆…«¬»
˙k˙Ók ˙BNÚÏ ‡lL („) ;epnÓ CeÒÏ ‡lL∆…»ƒ∆∆…«¬¿«¿…∆
ıeÁ ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ ÏÚ ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (‰) ;˙¯Ëw‰«¿…∆∆…¿«¿ƒ«ƒ¿««¿…∆
‡lL (Ê) ;Û˙k‰ ÏÚ ÔB¯‡‰ ˙‡NÏ (Â) ;˙¯Ëw‰ ÔÓƒ«¿…∆»≈»¬««»≈∆…
(Ë) ;Lc˜na ÈÂl‰ „·ÚiL (Á) ;epnÓ ÌÈca‰ e¯eÒÈ»««ƒƒ∆∆«¬…«≈ƒ«ƒ¿»
Lc˜Ï (È) ;Lc˜na B¯·Á ˙Î‡ÏÓa „Á‡ ‰NÚÈ ‡lL∆…«¬∆∆»ƒ¿∆∆¬≈«ƒ¿»¿«≈
˙BÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk eÈ‰iL (‡È) ;‰„B·ÚÏ Ô‰k‰«…≈»¬»∆ƒ¿»«ƒ¿»»
‡lL (‚È) ;‰„B·ÚÏ ‰p‰k È„‚a LaÏÏ (·È) ;ÌÈÏ‚¯a»¿»ƒƒ¿…ƒ¿≈¿À»»¬»∆…
.„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL („È) ;ÏÈÚn‰ Ú¯wÈƒ»««¿ƒ∆…ƒ««…∆≈«»≈

הּמקּדׁש. ּביאת NÚ¯‰הלכֹות LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִַַָ≈ƒ¿»»¬≈∆¿≈
‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿…∆¿≈ƒ¿…
¯BkL Ô‰k ÒkÈ ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…ƒ»≈…≈ƒ
(‚) ;L‡¯ Úe¯t Ô‰k BÏ ÒkÈ ‡lL (·) ;Lc˜nÏ«ƒ¿»∆…ƒ»≈…≈¿«…
Ô‰k ÒkÈ ‡lL („) ;ÌÈ„‚a Úe¯˜ Ô‰k BÏ ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈¿«¿»ƒ∆…ƒ»≈…≈
Lc˜n‰ ÔÓ Ô‰k ‡ˆÈ ‡lL (‰) ;ÏÎÈ‰‰ Ï‡ ˙Ú ÏÎa¿»≈∆«≈»∆…≈≈…≈ƒ«ƒ¿»
(Ê) ;Lc˜n‰ ÔÓ ÌÈ‡ÓË ÁlLÏ (Â) ;‰„B·Ú ˙ÚLaƒ¿«¬»¿«≈«¿≈ƒƒ«ƒ¿»
¯‰Ï ‡ÓË ÒkÈ ‡lL (Á) ;Lc˜nÏ ‡ÓË ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈»≈«ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈¿«
LnLÈ ‡lL (È) ;‡ÓË LnLÈ ‡lL (Ë) ;˙Èa‰««ƒ∆…¿«≈»≈∆…¿«≈
(·È) ;ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È „·BÚ‰ Lc˜Ï (‡È) ;ÌBÈ Ïe·Ë¿¿«≈»≈»»¿«¿»

nÏÂ ÏÎÈ‰Ï ÌeÓ ÏÚa ÒkÈ ‡lL‡lL (‚È) ;ÁaÊ ∆…ƒ»≈«««≈»¿«ƒ¿≈«∆…
;¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL („È) ;ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ«¬…««∆…«¬…««≈

.¯Ê „·ÚÈ ‡lL (ÂË)∆…«¬…»
מזּבח. אּסּורי NÚ¯‰הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִֵֵַ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈

‡Ï ˙BÂˆÓ ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿∆∆ƒ¿…
˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ»«»¿»
(‚) ;ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL (·) ;ÌÈÓÈÓz¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ«««ƒ¿≈«
¯ÈË˜È ‡lL (‰) ;BÓc ˜¯ÊÈ ‡lL („) ;ËÁLÈ ‡lL∆…ƒ¿…∆…ƒ¿…»∆…«¿ƒ
‡lL (Ê) ;¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È ‡lL (Â) ;BaÏÁ∆¿∆…«¿ƒ««≈∆…
‡lL (Á) ;ÌÈBb‰ ˙Ba¯˜a elÙ‡ ,ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È«¿ƒ««¬ƒ¿»¿¿«ƒ∆…
;ÌÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BcÙÏ (Ë) ;ÌÈL„wa ÌeÓ ÏÈËÈ»ƒ«√»ƒƒ¿¿≈«À¿»ƒ
‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Â .‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓ ·È¯˜‰Ï (È)¿«¿ƒƒ«¿ƒƒ»»¿»¿…∆¿«∆
(‡È) ;B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÓÊ ¯qÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»¿À«¿«¿≈«¿ƒƒ
¯ÈË˜‰Ï ‡lL (·È) ;¯ÈÁÓe Ô˙‡ ·È¯˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ∆¿»¿ƒ∆…¿«¿ƒ
‡lL („È) ;˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏ (‚È) ;L·„e ¯B‡N¿¿«ƒ¿…«»«»¿»∆…

.˙Ba¯w‰ ÏÚÓ ÁÏn ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆«≈««»¿»

הּקרּבֹות. מעׂשה LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִֵַַָָ≈ƒ¿»»»…
LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿…
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(·) ;¯„q‰ ÏÚ ÌÈ·e˙k‰ ‰ÈNÚÓk ‰ÏBÚ‰ ˙BNÚÏ«¬»»¿«¬∆»«¿ƒ««≈∆
(„) ;˙‡hÁ‰ ¯„Ò (‚) ;‰ÏBÚ‰ ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…¿«»»≈∆««»
‡lL (‰) ;˙ÈÓÈt‰ ˙‡hÁ‰ ¯NaÓ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…ƒ¿«««»«¿ƒƒ∆…
(Ê) ;ÌL‡‰ ¯„Ò (Â) ;ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ÏÈc·È«¿ƒ¿««»≈∆»»»
(Á) ;Lc˜na ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Na ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL∆…¿«…¬ƒ¿«»¿≈»»ƒ«ƒ¿»
¯Ê ÏÎ‡È ‡lL (Ë) ;‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌeÏÎ‡È ‡lL∆……¿»¬»»∆……«»
‡lL (‡È) ;ÌÈÓÏM‰ ¯„Ò (È) ;ÌÈL„˜ ÈL„wÓƒ»¿≈»»ƒ≈∆«¿»ƒ∆…
(·È) ;ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Na ÏÎ‡Ï∆¡…¿«»»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«»ƒ
;‰¯Bza ÌÈ·e˙k‰ ‰ÈNÚÓ ¯„Òk ‰ÁÓ Ïk ˙BNÚÏ«¬»ƒ¿»¿≈∆«¬∆»«¿ƒ«»
‡lL („È) ;‡ËBÁ ˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL ÌÈNÈ ‡lL (‚È)∆…»ƒ∆∆«ƒ¿«≈∆…
;Ô‰k ˙ÁÓ ÏÎ‡z ‡lL (ÂË) ;‰B·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈƒ≈»∆»¿»∆…≈»≈ƒ¿«…≈
eÏÎ‡iL (ÊÈ) ;ıÓÁ ˙ÁÓ ‰Ù‡z ‡lL (ÊË)∆…≈»∆ƒ¿«»≈∆…¿
ÂÈ¯„ Ïk ‡È·iL (ÁÈ) ;˙BÁÓ È¯ÈL ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿»≈¿»∆»ƒ»¿»»
ÂÈ¯„ ¯Á‡È ‡lL (ËÈ) ;Ba Ú‚tL Ï‚¯a ÂÈ˙B·„Â¿ƒ¿»»∆∆∆»«∆…¿«≈¿»»
(Î) ;Ô‰a ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯·c ¯‡Le ÂÈ˙B·„Â¿ƒ¿»¿»¿»ƒ∆«»»∆

a ˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï‡È·‰Ï (‡Î) ;‰¯ÈÁa‰ ˙È· ¿«¿ƒ»«»¿»¿≈«¿ƒ»¿»ƒ
‡lL (·Î) ;‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„»̃¿≈»»»∆¿≈«¿ƒ»∆…
·È¯˜‰Ï ‡lL (‚Î) ;‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙Ba¯˜ ËÁLÏƒ¿…»¿»»¬»»∆…¿«¿ƒ

.‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ôa¯»̃¿»»¬»»
ּומּוספין. ּתמידין NÚ¯‰הלכֹות ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִִָ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈

˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ‰BÓL - ˙BÂˆÓƒ¿¿∆∆¿≈ƒ¿¬≈¿««ƒ¿«
ÈL ·È¯˜‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ¿≈
ÏÚ L‡ ˜ÈÏ„‰Ï (·) ;˙BÏBÚ ÌBÈ ÏÎa ÌÈN·k¿»ƒ¿»¿«¿ƒ≈«
˙‡ ÌÈ¯‰Ï („) ;d˙BaÎÏ ‡lL (‚) ;ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿»∆…¿«»¿»ƒ∆
(Â) ;ÌBÈ ÏÎa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï (‰) ;ÌBÈ ÏÎa ÔLc‰«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
‰ÁÓ ÏB„b Ô‰k ·È¯˜iL (Ê) ;ÌBÈ ÏÎa ˙B¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈¿»∆«¿ƒ…≈»ƒ¿»
ÈL ÛÈÒB‰Ï (Á) ;'ÔÈz·Á' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒ¿≈
(È) ;ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙BNÚÏ (Ë) ;˙aLa ˙BÏBÚ ÌÈN·k¿»ƒ¿«»«¬∆∆«»ƒ
(·È) ;ÁÒt‰ ÛÒeÓ (‡È) ;ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÛÒeÓ«»≈√»ƒ««∆«
LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ¯tÒÏ (‚È) ;‰Ùez‰ ¯ÓÚ ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ…∆«¿»ƒ¿…»ƒ»ƒ
ÛÒeÓ („È) ;¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ ÌBiÓ ˙BÚe·L ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ«¿»«»…∆«
˙B‡a‰ ˙Ba¯w‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL ‡È·‰Ï (ÂË) ;˙¯ˆÚ¬∆∆¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ«»¿»«»
;‰M‰ L‡¯ ÛÒeÓ (ÊË) ;˙¯ˆÚ ÌBÈa ÌÁl‰ ÏÏ‚aƒ¿««∆∆¿¬∆∆«…«»»
ÛÒeÓ (ËÈ) ;‚Á‰ ÛÒeÓ (ÁÈ) ;ÌBˆ ÌBÈ ÛÒeÓ (ÊÈ)««∆»«

.˙¯ˆÚ ÈÈÓL¿ƒƒ¬∆∆
הּמקּדׁשין. ּפסּולי BÓL‰הלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִֵַָֻ≈ƒ¿»»¿∆

;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆
B‡ eÏÒÙpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿»»∆…∆¡…»»ƒ∆ƒ¿¿
‡lL (‚) ;Ïebt ÏÎ‡Ï ‡lL (·) ;ÌeÓ Ì‰a Ïh‰L∆À«»∆∆…∆¡…ƒ∆…
;¯˙B ÏÎ‡È ‡lL („) ;ÌpÓÊ ¯Á‡Ï ÌÈL„˜ ¯È˙BÈƒ»»ƒ¿««¿«»∆……«»
ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡È ‡lL (‰)∆……«»»ƒ∆ƒ¿¿∆……«
(Á) ;¯˙Bp‰ ˙‡ Û¯NÏ (Ê) ;ÌÈL„w‰ ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»«»»ƒƒ¿…∆«»

.‡Óh‰ ˙‡ Û¯NÏƒ¿…∆«»≈
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הּכּפּורים. יֹום עבֹודת ‡Á˙הלכֹות ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִִִַַƒ¿«¬≈««
¯„q‰ ÏÚ Ôlk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‰NÚÓ ‰NÚiL ‡È‰Â -¿ƒ∆«¬∆«¬≈«ƒƒÀ»««≈∆
ÔÈÈece‰Â ˙Ba¯w‰ ,˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa ·e˙kL BÓk¿∆»¿»»««¬≈«»¿»¿«ƒƒ

.‰„B·Ú‰ ¯‡Le ¯ÈÚO‰ ÁelLÂ¿ƒ««»ƒ¿»»¬»
מעילה. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
LÓÁ ˙ÙÒB˙a ‡ËÁ ¯L‡ ÏÚBn‰ ÌlLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»¿«≈«≈¬∆»»¿∆∆…∆
„·ÚÏ ‡lL (·) ;ÏÚBn‰ ÔÈc ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ôa¯˜Â¿»¿»¿∆ƒ«≈∆…«¬…

.ÌÈL„w‰ ÊÊ‚Ï ‡lL (‚) ;ÌÈL„˜a¿»»ƒ∆…ƒ¿…«√»ƒ
LÏLÂ ‰‡Ó ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈»¿»…
ÌÈMÓÁÂ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â Ú·L Ô‰Ó -≈∆∆«¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿≈«¬ƒƒ

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

zFpAxTd xtq¥¤©¨§¨
,ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»ƒ¿»¿«∆«
,˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ ,˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ ,‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ƒ¿¬ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿»

.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ ,‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿À¿≈«»»ƒ¿¿»
ּפסח. קרּבן BÂˆÓ˙הלכֹות ‰¯NÚ LL ÔÏÏÎa LÈ ְְִֶַַָ≈ƒ¿»»≈∆¿≈ƒ¿

‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ -«¿«ƒ¿¬≈¿≈∆¿≈ƒ¿…
;BpÓÊa ÁÒt‰ ËÁLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«∆«ƒ¿«
ÔÈÏz ‡lL (‚) ;ıÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÁaÊÏ ‡lL (·)∆…ƒ¿…««∆»≈∆…»ƒ
¯Na ÏÎ‡Ï (‰) ;ÈL ÁÒt ËÁLÏ („) ;ÂÈ¯eÓ‡≈»ƒ¿…∆«≈ƒ∆¡…¿«
ÏÎ‡Ï (Â) ;¯NÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰«∆«««»»¿≈¬ƒ»»»∆¡…
¯NÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÈL ÁÒt ¯Na¿«∆«≈ƒ««»»¿≈¬ƒ»»»
‡lL (Á) ;ÏM·Óe ‡ ÏÎ‡È ‡lL (Ê) ;ÈM‰ L„ÁÏ«…∆«≈ƒ∆……«»¿À»∆…
ÏÎ‡È ‡lL (Ë) ;‰¯e·ÁÏ ıeÁ ÁÒt‰ ¯NaÓ ‡ˆBÈ≈ƒ¿««∆««¬»∆……«
B‡ ·LB˙Ï epnÓ ÏÈÎ‡È ‡lL (È) ;„nLÓ epnÓƒ∆¿À»∆…«¬ƒƒ∆¿»
¯aLÈ ‡lL (·È) ;Ï¯Ú epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (‡È) ;¯ÈÎN»ƒ∆……«ƒ∆»≈∆…ƒ¿…
(„È) ;ÈL ÁÒÙa ÌˆÚ ¯aLÈ ‡lL (‚È) ;ÌˆÚ Ba∆∆∆…ƒ¿…∆∆¿∆«≈ƒ
ÁÒtÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÂË) ;¯˜aÏ epnÓ ¯È‡LÈ ‡lL∆…«¿ƒƒ∆«…∆∆…«¿ƒƒ∆«
ÌBÈ ˙‚È‚Á ¯NaÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÊË) ;¯˜aÏ ÈL≈ƒ«…∆∆…«¿ƒƒ¿«¬ƒ«

.ÈLÈÏL ÌBÈ „Ú ¯NÚ ‰Úa¯‡«¿»»»»«¿ƒƒ
חגיגה. ‡¯Úaהלכֹות - ˙BÂˆÓ LL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִִָ≈ƒ¿»»≈ƒ¿«¿«

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‰LÏLa ‚ÁÏ (·) ;'‰ Èt ˙‡ ˙B‡¯‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿≈»∆¿≈»…ƒ¿…»
;Ì˜È¯ ‰‡¯È ‡lL („) ;ÌÈÏ‚¯a ÁÓNÏ (‚) ;ÌÈÏ‚¿̄»ƒƒ¿…«»¿»ƒ∆…≈»∆≈»
ÂÈ˙BzÓ BÏ ÔzÏÂ BÁnNlÓ ÈÂl ·ÊÚÈ ‡lL (‰)∆…«¬…≈ƒƒ¿«¿¿ƒ≈«¿»
È‡ˆBÓa ˙Bkq‰ ‚Áa ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï (Â) ;ÌÈÏ‚¯a»¿»ƒ¿«¿ƒ∆»»¿««À¿»≈

.‰hÓL¿ƒ»
ּבכֹורֹות. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
¯BÎa ÏÎ‡È ‡lL (·) ;˙B¯BÎa LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿«¿ƒ¿∆…≈»≈¿
(„) ;¯BÎa‰ ‰„tÈ ‡lL (‚) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz»ƒƒ»«ƒ∆…ƒ»∆«¿
¯NÚÓ Ï‡bÈ ‡lL (‰) ;‰Ó‰a ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ«¬«¿≈»∆…ƒ»≈«¬«
‰NÚnL ÈÙÏ - ¯BÎa‰ ÌÚ ¯NÚn‰ ÈzÏÏÎÂ .‰Ó‰a¿≈»¿»«¿ƒ««¬≈ƒ«¿¿ƒ∆«¬≈

˙‡Â" :¯Ó‡pL ,BnÚ BÏÏk ·e˙k‰Â ,„Á‡ Ì‰ÈL¿≈∆∆»¿«»¿»ƒ∆∆¡«¿∆
¯NÚÓ Ìc ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "˜¯Êz ÌÓc»»ƒ¿…ƒƒ«¿»»¿∆∆««¬≈

.¯BÎa Ì„Â¿«¿
ׁשגגֹות. ÊÂ‰הלכֹות ;‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆

‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ „ÈÁi‰ ·È¯˜iL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆«¿ƒ«»ƒ»¿««»¿»
Ì‡ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓ ÌL‡ ·È¯˜iL (·) ;B˙‚‚L ÏÚ«ƒ¿»∆«¿ƒ»»ƒ∆…«ƒ
‰ÊÂ ,B˙‡hÁ ‡È·ÈÂ BÏ Ú„eiL „Ú ‡ËÁ ‡Ï Ì‡ ‡ËÁ»»ƒ…»»«∆ƒ»«¿»ƒ«»¿∆
‚‚BM‰ ÌL‡ ·È¯˜iL (‚) ;'ÈeÏz ÌL‡' ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»»»»∆«¿ƒ»»«≈
B‡ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa B‡ ‰ÏÊ‚a ‡ËBÁ‰ B‡ ‰ÏÈÚÓaƒ¿ƒ»«≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»¬»
(„) ;'È‡cÂ ÌL‡' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔB„wÙa ¯ÙkL∆»«¿ƒ»¿∆«ƒ¿»»»««
‰È‰ Ì‡ ,˙BÚe„È ˙B¯·Ú ÏÚ Ôa¯˜ ‡ËBÁ‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«≈»¿»«¬≈¿ƒ»»
,‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈNÚ B‡ ÛBÚ ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a ¯ÈLÚ»ƒ¿≈»¿ƒ»»»ƒ¬ƒƒ»≈»
e·È¯˜iL (‰) ;'„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»»¿»∆¿≈∆«¿ƒ

lL e¯B‰Â eÚË Ì‡ ,Ôa¯˜ ÔÈ¯„‰q‰˙Á‡a ‰ÎÏ‰k ‡ ««¿∆¿ƒ»¿»ƒ»¿∆…«¬»»¿««
.˙B¯eÓÁ‰ ÔÓƒ«¬

ּכּפרה. מחּסרי BÂˆÓ˙הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְְִֵַָָֻ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿
¯‰ËzLk ‰·f‰ ·È¯˜zL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»∆«¿ƒ«»»¿∆ƒ¿«
(‚) ;Ôa¯˜ ¯‰ËzLk ˙„ÏBi‰ ·È¯˜zL (·) ;Ôa¯»̃¿»∆«¿ƒ«∆∆¿∆ƒ¿«»¿»
Ú¯ˆÓ‰ ·È¯˜iL („) ;Ôa¯˜ ¯‰ËiLk ·f‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«»¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«¿…»
¯Óbz ,Ô‰È˙Ba¯˜ e·È¯˜iL ¯Á‡Â .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk¿∆ƒ¿«»¿»¿««∆«¿ƒ»¿¿≈∆ƒ»≈

.Ô˙¯‰Ë»√»»
ּתמּורה. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
,L„˜ ‰¯eÓz‰ ‰È‰zL (·) ;¯ÈÓÈ ‡lL (‡) :ÔË¯t¿»»∆…»ƒ∆ƒ¿∆«¿»…∆
‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ‰pLÈ ‡lL (‚) ;¯ÈÓ‰ Ì‡ƒ≈ƒ∆…¿«∆«√»ƒƒ¿À»

.‰M„˜Ïƒ¿À»
ÚLz ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈«
˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ÚL˙e ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚ - ÌÈLÏLe¿…ƒ∆¿ƒƒ¿¬≈¿«∆¿≈ƒ¿

.‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆

dxdh xtq¥¤¨¢¨
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿∆ƒ»ƒ¿À¿«
,˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ ,‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ ,˙Ó≈ƒ¿»»¬À»ƒ¿À¿«»««
˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰ ,·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»ƒ¿¿»¬
,ÌÈÏk ˙BÎÏ‰ ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ ,˙B‡Óh‰«À¿ƒ¿À¿«√»ƒƒ¿≈ƒ

.˙BÂ˜Ó ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ¿
מת. טמאת ÔÈcהלכֹות ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִֵַֻƒ¿«¬≈««¿ƒ

.˙Ó ˙‡ÓËÀ¿«≈
אדּמה. ּפרה BÂˆÓ˙הלכֹות ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִָָָֻ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

ÔÈc (·) ;‰n„‡ ‰¯t ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ»»¬À»ƒ
.Ô˙¯‰ËÂ ‰c ÈÓ ˙‡ÓËÀ¿«≈ƒ»¿»√»»

צרעת. טמאת BÂˆÓ˙הלכֹות ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְְִַַַָֻ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿
‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL -≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
·e˙k‰ dÈ„k Ì„‡ ˙Ú¯ˆa ˙B¯B‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿¿»««»»¿ƒ»«»
Ál‚È ‡lL (‚) ;‰‡ÓË ÈÓÈÒ ıwÈ ‡lL (·) ;‰¯Bza«»∆…»…ƒ»≈À¿»∆…¿««
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‰ÂÈ„‚a ˙ÚÈ¯˜a ÌÒ¯ÙÓ Ú¯ˆn‰ ‰È‰iL („) ;˜˙p«∆∆∆ƒ¿∆«¿…»¿À¿»ƒ¿ƒ«¿»»
;˙Ú¯ˆ ˙¯‰Ë (‰) ;ÌÙN ÏÚ ‰iËÚÂ BL‡¯ ˙ÚÈ¯Ùe¿ƒ«…«¬ƒ»«»»»√«»««
ÔÈc (Ê) ;¯‰ËiLk B¯ÚN Ïk ˙‡ Ú¯ˆn‰ Ál‚iL (Â)∆¿«««¿…»∆»¿»¿∆ƒ¿«ƒ

.˙Èa‰ ˙Ú¯ˆ ÔÈc (Á) ;„‚a‰ ˙Ú¯»̂«««∆∆ƒ»««««ƒ
ּומֹוׁשב. מׁשּכב מטּמאי ‡¯Úaהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְְִִֵַָָ≈ƒ¿»»«¿«

;‰c ˙‡ÓË ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒÀ¿«ƒ»
ÔÈc („) ;‰·Ê ˙‡ÓË ÔÈc (‚) ;˙„ÏBÈ ˙‡ÓË ÔÈc (·)ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«»»ƒ

.·Ê ˙‡ÓËÀ¿«»
הּטמאֹות. אבֹות ׁשאר LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִַָֻ≈ƒ¿»»»…

;‰Ï· ˙‡ÓË ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒÀ¿«¿≈»
.Ú¯Ê ˙·ÎL ˙‡ÓË ÔÈc (‚) ;ı¯L ˙‡ÓË ÔÈc (·)ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«ƒ¿«∆«
È¯·cÓ d˙‡ÓËÂ ,ı¯Lk ‰‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÂ«¬»»»¿«¿»¿∆∆¿À¿»»ƒƒ¿≈

.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ
אכלין. טמאת È‰Â‡הלכֹות ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְֳִִַָֻƒ¿«¬≈««¿ƒ

.Ô¯LÎ‰Â ÔÈÏÎ‡Â ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈcƒÀ¿««¿ƒ»√»ƒ¿∆¿≈»
ּכלים. ‰‰BÎÏ˙,הלכֹות el‡ ÔÈÚ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ְִִֵ¿∆¿»»ƒ¿«≈«¬»

,˙B‡Óh‰ el‡ ÏkÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ÌÈÏk Ú„ÈÏ≈«≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ»≈«À¿
ÌÈÏk‰ ÔÈ‡nhÓ „ˆÈÎÂ ,ÔÈ‡nhÓ ÌÈ‡L ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆≈»ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ«≈ƒ

.ÔÈ‡nËÓe¿«¿ƒ
מקוֹות. ÏaËiLהלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִִƒ¿«¬≈««¿ƒ∆ƒ¿…

.¯‰ËÈ Ck ¯Á‡Â ‰Â˜Ó ÈÓa ‡ÓË Ïk»»≈¿≈ƒ¿∆¿««»ƒ¿«
- ÌÈ¯NÚ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆∆¿ƒ
‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ‰BÓL Ô‰Ó≈∆¿∆∆¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…

.‰NÚ«̇¬∆

oiwifp xtq¥¤§¦¦
,ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»
Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ ,‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ ,‰·b ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈»ƒ¿¿≈»«¬≈»ƒ¿≈

.LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ ,˜ÈfÓe«ƒƒ¿≈«¿ƒ«∆∆
ממֹון. זקי BÂˆÓ˙הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִֵָ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿

ÔÈc (·) ;¯BM‰ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ«ƒ
.‰¯Ú·‰‰ ÔÈc („) ;¯Ba‰ ÔÈc (‚) ;¯Ú·‰‰«∆¿≈ƒ«ƒ««¿»»

ּגבה. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְְִֵָ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈
‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(‚) ;·pb‰ ÔÈc (·) ;ÔBÓÓ ·‚Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t¿»»∆…ƒ¿…»ƒ««»
ÏÂÚ ‰NÚÈ ‡lL („) ;˙BÏ˜Ln‰ ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ¿«≈«…¿«ƒƒ«ƒ¿»∆…«¬∆»∆
Ô·‡Â Ô·‡ Ì„‡Ï ‰È‰È ‡lL (‰) ;˙BÏ˜Ln·e ‰cna«ƒ»«ƒ¿»∆…ƒ¿∆¿»»∆∆»∆∆
;Ì‰a Ô˙BÂ Á˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡≈»¿≈»««ƒ∆≈≈«¿≈»∆

.˙BLÙ ·‚Ï ‡lL (Ê) ;Ïe·b ‚ÈqÈ ‡lL (Â)∆…«ƒ¿∆…ƒ¿…¿»
ואבדה. ּגזלה -הלכֹות ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִֵֵַָָ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL¿≈ƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(‚) ;˜LÚÏ ‡lL (·) ;ÏÊ‚Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆…ƒ¿…∆…«¬…
˙‡ ·ÈL‰Ï (‰) ;˙Be‡˙‰Ï ‡lL („) ;„ÓÁÏ ‡lL∆…«¿…∆…¿ƒ¿«¿»ƒ∆
·ÈL‰Ï (Ê) ;‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙È ‡lL (Â) ;‰ÏÊb‰«¿≈»∆…ƒ¿«≈ƒ»¬≈»¿»ƒ

.‰„·‡‰»¬≈»

ּומּזיק. חֹובל ÔÈcהלכֹות ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֵַƒ¿«¬≈««¿ƒ
.B¯·Á ÔBÓÓ ˜ÈfÓ B‡ B¯·Áa Ï·BÁ≈«¬≈«ƒ»¬≈

פׁש. ּוׁשמירת רֹוצח Ú·Lהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְִִֵֶֶַַ≈ƒ¿»»¿«
‡Ï ˙BÂˆÓ ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ú·L - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈¿∆∆ƒ¿…
‡lL (·) ;Áˆ¯Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…«∆…
;‰‚‚La ÁˆB¯ ˙BÏ‚‰Ï (‚) ;ÁˆB¯ LÙÏ ¯Ùk ÁwÏƒ«…∆¿∆∆≈«¿«¿≈«ƒ¿»»
˙ÓeÈ ‡lL (‰) ;˙eÏb ·iÁÓÏ ¯Ùk ÁwÏ ‡lL („)∆…ƒ«…∆ƒ¿À»»∆…«
ÏÈv‰Ï (Â) ;ÔÈca ‰„ÈÓÚ Ì„˜ ,Áˆ¯iLk ÁˆB¯‰»≈«¿∆ƒ¿«…∆¬ƒ»«ƒ¿«ƒ

c¯p‰;Û„B¯‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (Ê) ;Û„B¯ ÏL BLÙa Û «ƒ¿»¿«¿∆≈∆…»«»≈
ËÏ˜Ó È¯Ú LÈ¯Ù‰Ï (Ë) ;Ìc ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Á)∆…«¬…«»¿«¿ƒ»≈ƒ¿»
;ÏÁpa ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ Û¯ÚÏ (È) ;C¯c‰ Ô‰Ï ÔÈÎ‰Ïe¿»ƒ»∆«∆∆«¬…∆»∆¿»«««
‡lL (·È) ;Ú¯f˙ ‡ÏÂ Ú˜¯˜ d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL (‡È)∆…≈»≈»«¿«¿…ƒ»«∆…
ÏÈLÎÈ ‡lL („È) ;‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ (‚È) ;ÌÈÓc ÌÈNz»ƒ»ƒ«¬«¬∆∆…«¿ƒ
(ÊË) ;C¯ca ÏLÎpL ÈÓ ÌÚ ˜¯ÙÏ (ÂË) ;¯·„a ÌÈÓz»ƒ¿»»ƒ¿…ƒƒ∆ƒ¿««∆∆
B‡OÓa Ï‰· C¯ca epÁÈpÈ ‡lL (ÊÈ) ;BnÚ ÔÚËÏƒ¿…ƒ∆…«ƒ∆«∆∆ƒ¿»¿«»

.BÏ CÏÈÂ¿≈≈
LL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈
ÌÈ¯NÚ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LL Ô‰Ó - ÌÈLÏLe¿…ƒ≈∆≈∆¿≈ƒ¿¬≈∆¿ƒ

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

oipw xtq¥¤¦§¨
,‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ»
ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ ,ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ ,‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»«»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿ƒ

.ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ ,ÔÈÙzLÂ¿À»ƒƒ¿¬»ƒ
מכירה. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
ÁwÓa ‰BÈ ‡lL (·) ;¯kÓÓe ÁwÓ ÔÈc (‡) :ÔË¯t¿»»ƒƒ»ƒ¿»∆…∆¿ƒ»
¯b ‰BÈ ‡lL („) ;ÌÈ¯·„a ‰BÈ ‡lL (‚) ;¯kÓÓeƒ¿»∆…∆ƒ¿»ƒ∆…∆≈

.ÌÈ¯·„a e‰BÈ ‡lL (‰) ;BBÓÓa ˜„∆̂∆¿»∆…≈ƒ¿»ƒ
ּומּתה. זכּיה Ú„ÈÏהלכֹות - ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ְְִִַָָָƒ¿«≈«¬»≈«

ÔÈ„Â ,‰˜È ‰n·e ‰˜È C‡È‰ ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊ ÔÈcƒ∆ƒ«∆¿≈≈«ƒ¿∆«∆ƒ¿∆¿ƒ
dÈ‡ BÊÈ‡Â ˙¯ÊBÁ ‰zÓ BÊÈ‡Â ,Ïa˜Óe ‰zÓ Ô˙B≈«»»¿«≈¿≈«»»∆∆¿≈≈»

.˙¯ÊBÁ∆∆
ׁשכים. ÔÈcהלכֹות Ú„ÈÏ - ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ְְִִֵƒ¿«≈«¬»≈«ƒ

„Á‡ Ïk È˜Ê ˙˜Á¯‰Â ,ÔÈÙzM‰ ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ˜elÁƒ««¿»≈«À»ƒ¿«¿»«ƒ¿≈»∆»
.¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„Â ,BlL ¯ˆn‰ ÏÚaÓe BÎMÓ Ô‰Ó≈∆ƒ¿≈ƒ«««∆∆∆¿ƒ«««∆∆

וׁשּתפין. ׁשלּוחין -הלכֹות ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ְְְִִִָֻƒ¿«≈«¬»
Ô‰ÈËtLÓe ,BÙzLÂ Ì„‡ ÏL BÁeÏL ÔÈc Ú„ÈÏ≈«ƒ¿∆»»¿À»ƒ¿¿≈∆

.Ô¯ÎNe Ô„ÒÙ‰·e Ô¯kÓÓe ÔÁwÓa¿ƒ»»ƒ¿»»¿∆¿≈»¿»»
עבדים. -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִִָ≈ƒ¿»»¿…∆¿≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆
¯ÎnÈ ‡lL (·) ;È¯·Ú „·Ú ÔÈ˜ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈
‡lL („) ;C¯Ùa ep„·ÚÈ ‡lL (‚) ;„·Ú ˙¯kÓÓƒ¿∆∆∆∆∆…««¿∆¿»∆∆…
Ba „·Ú ‡lL (‰) ;C¯Ùa Ba ˙Bc¯Ï ·LBz ¯b ÁÈp«ƒ«≈»ƒ¿¿»∆∆…«¬…
‡lL (Ê) ;ÈLÙÁ B˙‡ˆa BÏ ˜ÈÚ‰Ï (Â) ;„·Ú ˙„B·Ú¬«»∆¿«¬ƒ¿≈»¿ƒ∆…
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;d„ÚÈÏ (Ë) ;‰i¯·Ú ‰Ó‡ ˙BcÙÏ (Á) ;Ì˜È¯ ‡ˆÈ≈≈≈»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿«¬»
,ÌÏBÚÏ ÈÚk „·Úa „·ÚÏ (‡È) ;¯Înz ‡lL (È)∆…ƒ»≈«¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿»
(·È) ;ÂÈ¯·È‡ ÈL‡¯Ó „Á‡ ÂÈB„‡ BÏ ÏÈt‰ Ì‡ ‡l‡∆»ƒƒƒ¬»∆»≈»≈≈»»
ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Á¯aL „·Ú ¯ÈbÒ‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ∆∆∆»«ƒ»»»∆¿∆∆
.eÈÏ‡ ÏBvp‰ ‰Ê „·Ú ˙BB‰Ï ‡lL (‚È) ;Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆…¿∆∆∆«ƒ≈≈
‰BÓL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿∆
‰¯NÚ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó LL - ‰¯NÚ∆¿≈≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈∆¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

mihRWn xtq¥¤¦§¨¦
,˙e¯ÈÎN ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ
˙BÎÏ‰ ,‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ ,ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ¿«¿∆¿…∆ƒ¿

.˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ ,ÔÚËÂ ÔÚBË≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»
ׂשכירּות. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְְִִ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»…

ÔÈc (‡) ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆ƒ
(‚) ;BÓBÈa ¯ÈÎN ¯ÎN ÔzÏ (·) ;¯ÎN ¯ÓBLÂ ¯ÈÎN»ƒ¿≈»»ƒ≈¿«»ƒ¿
ÏÎ‡iL („) ;BpÓÊ ¯Á‡ ¯ÈÎN ¯ÎN ¯Á‡È ‡lL∆…¿«≈¿«»ƒ««¿«∆…«

lL (‰) ;Ba ‰NÚiL ¯aÁÓ‰ ÔÓ ¯ÈÎO‰ÏÎ‡È ‡ «»ƒƒ«¿À»∆«¬∆∆……«
(Â) ;‰Î‡ÏÓ ¯Ób ˙ÚLa ‡lL ¯aÁÓ‰ ÔÓ ¯ÈÎO‰«»ƒƒ«¿À»∆…ƒ¿«¿«¿»»
(Ê) ;ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ ¯˙È B„Èa ¯ÈÎO‰ CÈÏBÈ ‡lL∆…ƒ«»ƒ¿»»≈««∆»«

.‰Ó‰a ¯‡L ÔÎÂ ,BLÈ„a ¯BL ÌÒÁÈ ‡lL∆…«¿…¿ƒ¿≈¿»¿≈»
ּופּקדֹון. ׁשאלה BÂˆÓ˙הלכֹות ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִֵָָ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

ÔÈc (·) ;Ï‡BM‰ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ«≈ƒ
.ÌpÁ ¯ÓBL≈ƒ»

ולוה. מלוה NÚ¯‰הלכֹות ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְְִֶֶַֹ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈
‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…
(·) ;CÓÂ ÈÚÏ ˙BÂÏ‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿¿»ƒ»»
‡lL („) ;È¯Îp‰ ˙‡ NbÏ (‚) ;B˙B‡ NbÈ ‡lL∆…ƒ…ƒ¿…∆«»¿ƒ∆…
ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰Ï (‰) ;ÚB¯Êa ·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ¿«¿≈««ƒ¿«¿«¿ƒ««¿
¯Á‡È ‡lL (Â) ;BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓÊa ÂÈÏÚ·Ïƒ¿»»ƒ¿«∆»ƒ∆…¿«≈
(Ê) ;BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ÔBkLn‰««¿ƒ¿»»∆»ƒ¿≈∆»ƒ
ÔÈNBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡lL (Á) ;‰ÓÏ‡ Ï·ÁÈ ‡lL∆…«¬…«¿»»∆…«¬…≈ƒ∆ƒ
(È) ;˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔzÈ ‡lL (Ë) ;LÙ ÏÎ‡ Ì‰a»∆…∆∆∆∆…ƒ≈««¿∆¿ƒƒ
ÔÈa Ì„‡ ˜qÚ˙È ‡lL (‡È) ;˙Èa¯a ‰Âl‰ ‰ÂÏÈ ‡lL∆…ƒ¿∆«…∆¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈»»≈
·zÎÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÈa „ÈÚÈ ‡ÏÂ ,˙Èa¯a ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ«¿∆¿…∆¿ƒƒ¿…»ƒ≈≈∆¿…ƒ¿…
B˙BÂÏ‰Ïe È¯Îp‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ (·È) ;·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,¯ËL¿»¿…«¬…ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿«¿

.˙Èa¯a¿ƒƒ
וטען. טֹוען ÔÈcהלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְְִִֵָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ

.¯ÙBk B‡ ‰„BÓe ÔÚBË≈∆≈
חלֹות. Ò„¯הלכֹות ÔÈc ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ≈∆

.˙BÏÁ¿»
LÏL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»…
ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ˙Á‡ Ô‰Ó - ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ≈∆««∆¿≈ƒ¿¬≈¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆

mihtFW xtq¥¤§¦
ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ
˙BÎÏ‰ ,˙e„Ú ˙BÎÏ‰ ,Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿
.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ ,Ï·‡ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒƒ¿»
להם. הּמסּורין והעׁשין סהדרין LÈהלכֹות ְְְְְֳִִִִֶֶַַָָָ≈

ÌÈ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈLÏL ÔÏÏÎaƒ¿»»¿…ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿∆¿ƒ
˙BpÓÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«
C¯c Ú„BÈ BÈ‡L Ôic ˙BpÓÏ ‡lL (·) ;ÌÈËÙBL¿ƒ∆…¿««»∆≈≈«∆∆
e˜ÏÁ Ì‡ ,ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‚) ;ËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿«¬≈«ƒƒ∆¿¿
LÈ‡a ÌÈ·iÁÓ‰ ea¯ Ì‡ ‚¯‰Ï ‡lL („) ;ÌÈËÙBM‰«¿ƒ∆…«¬…ƒ««¿«¿ƒ¿ƒ
‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‰) ;ÌÈL ¯˙È eÈ‰iL „Ú ,„Á‡∆»«∆ƒ¿»≈¿«ƒ∆…¿«≈»
;‰ÏÈ˜Òa ‚¯‰Ï (Â) ;˙BLÙ ÈÈ„a ˙eÎÊ „nlL ÈÓƒ∆ƒ≈¿¿ƒ≈¿»«¬…ƒ¿ƒ»

(Ê)‚¯‰Ï (Ë) ;ÛÈÒa ‚¯‰Ï (Á) ;‰Ù¯Na ‚¯‰Ï«¬…ƒ¿≈»«¬…¿«ƒ«¬…
;B˙‚È¯‰ ÌBÈa ‚¯‰p‰ ¯a˜Ï (‡È) ;˙BÏ˙Ï (È) ;˜Áa¿∆∆ƒ¿ƒ¿…«∆¡»¿¬ƒ»
;ÛMÎÓ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (‚È) ;B˙Ï· ÔÈÏz ‡lL (·È)∆…»ƒƒ¿»∆…¿«¿¿«≈
˙Èk‰a ÛÈÒBÈ ‡lL (ÂË) ;ÚL¯Ï ˙B˜Ï‰Ï („È)¿«¿»»»∆…ƒ¿«»«
(ÊÈ) ;˙Úc‰ ÔcÓ‡a È˜ ‚¯‰Ï ‡lL (ÊË) ;‰˜Bl‰«∆∆…«¬…»ƒ¿À¿««««
B¯·Á ‚¯B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (ÁÈ) ;Òe‡ LÚÏ ‡lL∆…«¬…»∆…»«≈¬≈
(Î) ;ÔÈca Ïc‰ ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ËÈ) ;Ba Ï·BÁ B‡≈∆…¿«≈««««ƒ
ÏÚ ÔÈc‰ ˙Bh‰Ï ‡lL (‡Î) ;ÔÈca ÏB„b ¯c‰Ï ‡lL∆…¿«≈»«ƒ∆…¿««ƒ«
‡lL (·Î) ;‡ËBÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯·Ú ÏÚa««¬≈««ƒ∆≈∆…
;ÌB˙È ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL (‚Î) ;ËtLÓ ÏeÚÏ¿«≈ƒ¿»∆…¿«ƒ¿«≈»
LÈ‡Ó ÔÈca ‰‡¯ÈÏ ‡lL (‰Î) ;˜„ˆa ËtLÏ („Î)ƒ¿…¿∆∆∆…ƒ¿»«ƒ≈ƒ
ÚÓL ‡OÏ ‡lL (ÊÎ) ;„ÁL ÁwÏ ‡lL (ÂÎ) ;ÚB¯Ê¿«∆…ƒ«…«∆…ƒ»≈«
Ïl˜Ï ‡lL (ËÎ) ;Ôic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÁÎ) ;‡ÂL»¿∆…¿«≈««»∆…¿«≈
Ï‡¯NÈ Èa ¯‡MÓ Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL (Ï) ;‡ÈNp‰«»ƒ∆…¿«≈»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

.ÌÈ¯Lk‰«¿≈ƒ
עדּות. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְִֵ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»…

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
;˙e„Ú BÏ LiL ÈÓÏ ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆≈≈
ÔÈ„a „Ú‰ ‰¯BÈ ‡lL (‚) ;ÌÈ„Ú‰ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï (·)ƒ¿…¿«¿…»≈ƒ∆…∆»≈¿ƒ

È„a ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L ‰Ê¯·c Ìe˜È ‡lL („) ;˙BLÙ È ∆∆≈ƒ»»¿ƒ≈¿»∆…»»»
‡lL (Â) ;‰¯·Ú ÏÚa „ÈÚÈ ‡lL (‰) ;„Á‡ ˙e„Úa¿≈∆»∆…»ƒ««¬≈»∆…
˙BNÚÏ (Á) ;¯˜La „ÈÚ‰Ï ‡lL (Ê) ;·B¯˜ „ÈÚÈ»ƒ»∆…¿»ƒ¿∆∆«¬

.˙BNÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k ÌÓBÊ „ÚÏ¿≈≈«¬∆»««¬
ממרים. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»…

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡iL ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ ˙BNÚÏ (‡) :ÔË¯t¿»»«¬«ƒ«»∆…¿≈ƒ
ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚) ;Ì‰È¯·cÓ ¯eÒÏ ‡lL (·) ;ÏB„b‰«»∆…»ƒƒ¿≈∆∆…¿ƒ
ÔLe¯Ùa ‡ÏÂ ,·˙ÎaL ˙BÂˆna ‡Ï ,‰¯Bz‰ ÏÚ««»…«ƒ¿∆ƒ¿»¿…¿≈»
;Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚Ï ‡lL („) ;‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓlL∆»«¿ƒƒ«¿»∆…ƒ¿…«ƒ«…
;Ì‡Â ·‡ ˙Bk‰Ï ‡lL (Â) ;Ì‡Â ·‡ Ïl˜Ï ‡lL (‰)∆…¿«≈»»≈∆…¿«»»≈
‡lL (Ë) ;Ì‡Â ·‡Ó ‰‡¯ÈÏ (Á) ;Ì‡Â ·‡ „aÎÏ (Ê)¿«≈»»≈ƒ¿»≈»»≈∆…

.Bn‡Â ÂÈ·‡ ÏB˜ ÏÚ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa‰ ‰È‰Èƒ¿∆«≈≈∆«»ƒ¿ƒ
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צז dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - xii` a"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אבל. ÂˆÓ˙הלכֹות ˙Á‡ - ˙BÂˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְִֵֶ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿««ƒ¿«
:ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
‡nË˙Ó Ô‰k elÙ‡Â ,ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ Ïa‡˙‰Ï (‡)¿ƒ¿«≈««¿ƒ«¬ƒ…≈ƒ¿«≈
È‚e¯‰ ÏÚ Ïa‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡Â ;ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ Ïa‡˙Óeƒ¿«≈««¿ƒ¿≈»»ƒ¿«≈«¬≈
Ì‰L ,‰Ê ¯ÙÒa el‡ ˙BÎÏ‰ ÈzÏÏk ‰Ê ÈÙÏe ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ¬»≈¿≈∆∆∆≈
;‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ,‰˙ÈÓ ÌBÈa ‰¯e·˜ ÔÈÚÓ≈≈¿»¿ƒ»∆ƒƒ¿«¬≈
ÒkÈ ‡lL (‚) ;ÌÈ·B¯˜Ï ÏB„b Ô‰k ‡ÓhÈ ‡lL (·)∆…ƒ»≈…≈»ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈
LÙÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡ÓhÈ ‡lL („) ;Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚƒ«≈¿…∆∆…ƒ»≈…≈∆¿¿∆∆

.„·Ïa ÌÈ·B¯˜Ï ‡l‡ ,Ì„‡»»∆»ƒ¿ƒƒ¿«
ּומלחמֹות. מלכים LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִִָָ≈ƒ¿»»»…

‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿…∆¿≈
˙BpÓÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«
;ÌÈ¯b Ï‰wÓ ‰pÓÈ ‡lL (·) ;Ï‡¯NiÓ CÏÓ∆∆ƒƒ¿»≈∆…¿«∆ƒ¿«≈ƒ
BÏ ‰a¯È ‡lL („) ;ÌÈL BÏ ‰a¯È ‡lL (‚)∆…«¿∆»ƒ∆…«¿∆
;·‰ÊÂ ÛÒk BÏ ‰a¯È ‡lL (‰) ;ÌÈÒeÒƒ∆…«¿∆∆∆¿»»
Ô‰Ó ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (Ê) ;ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L ÌÈ¯Á‰Ï (Â)¿«¿ƒƒ¿»¬»ƒ∆…¿«¿≈∆
¯kÊÏ (Ë) ;˜ÏÓÚ ÏL BÚ¯Ê ˙BÁÓÏ (Á) ;‰ÓL¿»»ƒ¿«¿∆¬»≈ƒ¿…
ÂÈNÚÓ ÁkLÏ ‡lL (È) ;˜ÏÓÚ eÏ ‰NÚM ‰Ó«∆»»»¬»≈∆…ƒ¿…««¬»

ca B˙·È¯‡Â ÌÈÚ¯‰ı¯‡a ÔkLÏ ‡lL (‡È) ;C¯ »»ƒ«¬ƒ»«∆∆∆…ƒ¿…¿∆∆
ÌÈ¯vLk ¯ÈÚ‰ È·LBÈÏ ÌBÏL ÁÏLÏ (·È) ;ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿…«»¿¿≈»ƒ¿∆»ƒ
ÌÈÏLz Ì‡ ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k da Ôe„ÏÂ ,‰ÈÏÚ»∆»¿»»«¬∆¿…»«»ƒ«¿ƒ
ÔBnÚÓ ÌBÏL L¯„Ï ‡lL (‚È) ;ÌÈÏLz ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…«¿ƒ∆…ƒ¿…»≈«
˙ÈÁL‰Ï ‡lL („È) ;Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk ,„·Ïa ·‡BÓe»ƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆∆…¿«¿ƒ
Ba e‡ˆiL „È ÔÈ˜˙‰Ï (ÂË) ;¯Bˆna ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ƒ»≈«¬»«»¿«¿ƒ»∆≈¿
¯tÁÏ „˙È ÔÈ˜˙‰Ï (ÊË) ;Ba ˙Bt‰Ï ‰Án‰ ÈÏÚa«¬≈««¬∆¿ƒ»¿«¿ƒ»≈«¿…
‡·v‰ ÈL‡ ÈÊ‡a ¯a„Ï Ô‰k ÁLÓÏ (ÊÈ) ;Baƒ¿…«…≈¿«≈¿»¿≈«¿≈«»»
‰M‡ ‡NB N¯‡Ó ˙BÈ‰Ï (ÁÈ) ;‰ÓÁÏn‰ ˙ÚLaƒ¿««ƒ¿»»ƒ¿¿»≈≈ƒ»
‰L ÔÈ˜a ÔÈÁÓN Ì¯k ÚËBÂ ÔÈa ‰B·e∆ƒ¿»¿≈«∆∆¿≈ƒ¿ƒ¿»»»»
‡lL (ËÈ) ;‰ÓÁÏn‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰ÓÈÓz¿ƒ»«¿ƒƒ»ƒ«ƒ¿»»∆…
¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆÏ elÙ‡ e‡ˆÈ ‡ÏÂ ,¯·c Ô‰ÈÏÚ ¯B·ÚÈ«¬¬≈∆»»¿…≈¿¬ƒ¿»¿≈»ƒ
ı¯ÚÏ ‡lL (Î) ;Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ „e„b‰ ÈÎ¯ˆÂ¿»¿≈«¿¿»«∆»∆∆…«¬…
˙ÙÈ ÔÈc (‡Î) ;‰ÓÁÏÓ ˙ÚLa ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁÏÂ¿«¿…¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿«
‡lL (‚Î) ;¯‡z ˙ÙÈ ¯Înz ‡lL (·Î) ;¯‡z…«∆…ƒ»≈¿«…«∆…

.‰ÏÚ·pL ¯Á‡ ˙e„·ÚÏ ‰pLaÎÈƒ¿¿∆»¿«¿««∆ƒ¿¬»
Úa¯‡ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆«¿«
Ú·LÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ Ú·L Ô‰Ó - ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ≈∆∆«¿∆¿ƒƒ¿¬≈¿∆«

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒƒ¿…«¬∆
LÏL ,¯ÙÒ ¯NÚ ‰Úa¯‡ ÏL ˙BÎÏ‰‰ Ïk e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿»«¬»∆«¿»»»»≈∆»…

.˙BÎÏ‰ ÌÈBÓLe¿ƒ¬»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

mipFnWE WlW ,xtq xUr drAx` lW zFkldd lM E`vnpe"§¦§§¨©£¨¤©§¨¨¨¨¥¤¨Ÿ§¦
."zFkld£¨

כמה  מצינו החזקה יד בספר הפרקים למספר בנוגע
בכמה  ספרו את הרמב"ם כתב שכידוע כיון גירסאות
בכתב  שינה מקומות שבכמה היד בכתבי ונמצא מהדורות,

הגרסאות  שינוי גם נובע ומכאן הפרק, של מספרו ידו
הפרקים. במספר

שהן  בפירוש כתב הגדולות ההלכות למספר בנוגע אבל
הלכות". ושלוש "שמונים

הפסוק  על הגמרא דברי ע"פ בדבר הרמז לומר ויש
שמה  נקרא ולמה מרה זו "מחלה מקרבך" מחלה "והסירותי
בגימטריא  מחלה בה, יש חלאין ושלשה ששמונים מרה
מבטלן". מים של וקיתון שחרית במלח פת וכולן הוו הכי
התורה  לימוד היא הנשמה לחיי והשתיה האכילה
החזקה  היד שבספר הלכות בפ"ג שנתבארו כפי והלכותיה
המחלות. ושלוש שמונים בכל לאדם רפואה באה ידם ועל
היא  שרפואתו הרי הקב"ה מאת רפואה שהיא ומכיון
רופאך". ה' "אני כי עליך" אשים "לא שמלכתחילה באופן
בחיי  שלימות הם שנה ששבעים ידוע עוד: להעיר ויש
האדם  מגיע אז כי שנה" שבעים שנותינו "ימי האדם
מעשר, וכלולים בשלימותן שהם כפי המידות שבע לבירור
המידות  שבע את לברר בכדי לאדם ניתנו שנה ושבעים

הבהמית. בנפש למטה מתלבשות שהן כפי
בין  ימים (פ"ג יום פ"ג חסר שנה שבעים חי הרמב"ם
יש  ואולי פסח) בערב הולדתו ליום טבת בכ' הסתלקותו
ימים  הקב"ה לו השלים שבספר הלכות פ"ג ידי שעל לומר

אלה.
.e"h oniq rcn xtq zekln oii
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וספר. ספר שבכל גדולות ההלכות מספר מנה זה דרך על
מספר  את מקומות) וכמה (בכמה מנה לא מדוע צ"ע אבל
מספר  ואת הגדולות מההלכות אחת שבכל הפרקים
היא  קטנות ההלכות שחלוקת ובפרט קטנות, ההלכות

להלכה. ממנה ולומדים בדיוק
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לשתי  מציין המהר"ש האדמו"ר שאמר הש"ס על בהדרן
נקודות:

" - פתוחה במ"ם כו'"nשתחילתו שמע את קורין אימתי
בשלו  עמו את יברך "ה' - סתומה במ"ם ובנוסף,mוסיומו "

שתפקידם  בכהנים מתחיל זהים; וסיומו פתיחתו תוכן גם
ב  ישראל את ב melyלברך את melyומסיים יברך ה' . ." -

בשלום". עמו
במ"ם  חיבורו את פתח הרמב"ם שגם י"ל זה דרך על

" - סתומה nפתוחה במ"ם וסיימו ליודעיך" חסדך שוך
מכסי  לים שם m"כמים שיש "לידע - הפתיחה תוכן וגם ,"

כל  עסק יהיה "לא - הסיום לתוכן זהה כו'", ראשון  מצוי
מלאה  . . בוראם דעת ישיגו . . בלבד ה' את אלא העולם

כו'". . . ה' את דעה הארץ
מי  אצל גם המצאו אמיתות ידיעת תהיה לבא לעתיד
דעה  הארץ מלאה "כי הפסוק כמשמעות יהודים שאינם
המלאכים  כולל כולה הבריאה לכל שכוונתו כו'" ה' את
ענין  יהיה ישראל עם שאצל אלא ה'. את דעה שימלאו
חכמים  ישראל כל ש"יהיו יותר נעלה באופן ה' ידיעת

כו'". הסתומים דברים ויודעים גדולים
.'` oniq rcnd xtq zekln oii
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את  שתואם כיון המדע לספר ככותרת בחר זה בפסוק
"לידע  הספר שבתחילת לציווי מתאים "יודעך" תוכנו.
הזוכים  ה' ביודעי המדבר כו'" ראשון מצוי שם שיש
העוסק  הספר לסיום תואם לב" ו"ישרי חסדו, להמשכת
שהרי  הלב עקמומיות תיקון שענינה תשובה בהלכות

בלב" תשובה שהוא "עיקר "צדקתך" הוא אלה של ושכרם
מעשר  להיות צריכה צדקה כי מ"חסדך" נעלה יותר שכר
היא  ש"צדקתך" ומובן - הקב"ה - הנותן של רכושו מערך

מ"חסדך". למעלה
מצדקה  למעלה הוא שחסד משמע הגמרא שממאמר ואף
לעניים  צדקה . . הצדקה מן יותר חסדים גמילות "גדולה -
מתאים  היה וא"כ לעשירים" בין לעניים בין חסדים גמילות
אף  אלא זו לא (בדרך "לחסדך" "צדקתך" להקדים לכאורה

זו).
מחסדו, למעלה היא מהקב"ה הצדקה לאדם, שביחס אלא,
בכל  גבול, בלי שהוא ה' בחסד מדבר ש"חסדך" אף כי
של  באופן היא הרי למטה זו המשכה כשנמשכת אופן

המקבל. האדם ערך ולפי והגבלה מדידה
חומש  או מעשר שהוא צדקה כדין ניתנת "צדקתך" אבל
מבחינת  ההמשכה באה כאשר ולכן, הנותן של נכסיו מערך

גבול. בלי של באופן למטה נמשכת "צדקתך"
בתחילת  שכתב מה פי על להוסיף יש הענינים בפנימיות
מצוי  שם שיש לידע החכמות ועמוד היסודות "יסוד הספר
דעתו  אין זה דבר "ואמיתת בהמשך כתב ולאידך ראשון"
הפסוק  הקדים לכן כו'" ולחקרו להשיגו יכולה אדם של
ככל  משתדל שכשיהודי להודיע ליודעיך" חסדך "משוך
מצוי  שם שיש ו"לידע "יודעך" לדרגת להגיע יכולתו
ולהבין  לדעת שיוכל ה' מאת חסד לו נמשך אזי ראשון",
מצד  אפשרית שאינה זו וידיעה שכלו, כח מכפי יותר
מלשון  חסדך" "משוך מצד רק מתקיימת אדם" של "דעתו
ל"משוך" הקב"ה של חסדו מתגלה כאשר כי וקנין משיכה
וביכולתו  הקב"ה של קנינו הוא נעשה אזי האדם, את

וטבעו. כחו מכפי למעלה אלקות להשיג
בזה: זה מוסיפים לב" ו"ישרי ש"יודעך" להוסיף יש עוד
ענין  כי (תשובה) לב" ב"ישרי מוסיף ה') (ידיעת "יודעך"
שתגדל  וככל האלקים" אל תשוב ש"הרוח הוא התשובה
וההתקשרות  התשובה אופן גם יגדל כך וההשגה הידיעה

שמשיג. האלקות דרגת עם
אלא  סתם, שכלי ענין בהשגת מדובר שאין כיון ולאידך,
וככל  שמים ביראת הדבר שתלוי מובן אלקות, בהשגת

ההשגה. תגדל כך התשובה עבודת שתגדל
.f"h oniq rcn xtq zekln oii
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מספר  את גם ספר כל ובריש המצות במנין מנה עד"ז
מנינא  נקט בספרו מקומות ובכמה שבו, הכלליות ההלכות

לזכירה. סימן
הפרקים  מספר מקומות) (בכו"כ מנה לא מדוע וצ"ע
הספרים  מי"ד אחד שבכל קטנות" ה"הלכות ומספר
היא  הקטנות ההלכות שחלוקת ובפרט הי"ד, ספר ושבכל

להלכה. ממנה ולומדים בדיוק
ספר  ושבכל הלכות שבכל הפרקים מספר אם עיון צריך כן
מהכת"י  בכו"כ שהרי מהרמב"ם, הוא ספריו בסוף הנדפס

ספר. כל בסוף אינו וגם מדע), ספר (לדוגמא אינו 
שהגיהו  הרמב"ם חתם שבשוליו כת"י דף שנמצא ומה
נראה  הפרקים מספר גם המעתיק כתב ושם מספרו
לכל  ולא שלו ההלכות תוכן על רק הוא זו הגהה שאישור
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ונקבה, זכר לשון כגון להלכה) נוגע (שאינו בדקדוק פרט
הפרקים. ומספר סופית מ"ם

י"ל  כת"י כמה בין הפרקים במספר שינויים שמצינו ומה
ושינה  מהדורות בכמה ספרו כתב שהרמב"ם הידוע ע"פ
שלו  כת"י על קו שהעביר מקומות בכמה ומצינו לזו מזו
ובפרק  עשר" "אחד למעלה שכתב "שמיני" - ובפרט

וכיו"ב. הפרק מספר שינה לא שלאח"ז
zegiy ihewl.b"deya 26 dxrd 231 cenr f"k wlg
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התורה 1) עיקרי הן הללו, בהלכות הנכללות המצוות

ויסודותיה.

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
הארץ;1) כל אדון עולם אלוקי הוא ראשון, מצוי שיש

לו. שני ואין אחד ושהוא גוף, שאינו

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã
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המאוחרות  בהלכותיו שסומך החזקה יד בספרו ידוע כלל
להלכה  ונפק"מ בספרו. הקודמות בהלכות שכתב מה על
כי  הציווי של המסוים האופן כתב או פרט לא שלפעמים

לכן. קודם שפירט מה על סמך
חלק  ילמד אחד שכל כך, ברמב"ם הלימוד לחלק אין לכן,
טעות  ליפול יכולה זה באופן כי הסדר, על ולא מהספר
משא"כ  שלפנ"ז. ההלכות למד לא שהרי ההלכה בהבנת
להלכה), (בנוגע למשנה סדר אין מסכתות שבשתי בש"ס

הקדוש. רבינו שסידר למסכתות סדר יש שבכלל אף
הרמב"ם  בלימוד צורך שאין לדעה מקום שאין גם ומובן
בפרקים  לדלג או התורה יסודי בהלכות ה' פרק עד
בספרו  שהלימוד הרמב"ם מכלל היפך זה שהרי הראשונים

הסדר. פי על להיות צריך
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בשם 2) חיבורו להתחיל התכוון ז"ל רבינו המחקריות.
בארבעת  ורמזו תמיד", לנגדי ה' "שויתי דרך: על המיוחד

הראשונות. התיבות המקום:3)ראשי כיחס כאן פירושו אין
Ì˘ולא‰Ù או לחייב הוא, בערבית רגיל שימושֿלשון אלא ,

ורבינו  שם; אין שם, יש דבר: איזה של מציאותו לשלול
אבןֿתיבון  שמואל (רבי עבר ללשון ערב מלשון אותו ֵֶהעביר

למורהֿנבוכים). קדמון 4)בפתיחתו שהוא ראשון נמצא
תחילה  לו שאין כלומר: לזמן, וגם שבעולם אחר דבר ְַָלכל

מאין.5)וראשית. יש הכל מציאותו 6)בורא ממקור
המציאות. כל ומתקיימת נובעת הנצחית, האמיתית,

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã
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ה' אני כי "וידעתם הפסוק על הזהר במאמר מקורו
למנדע  . . פקודין דכל קדמא דא "פקודא וגו'" אלקיכם

) . . לקב"ה עלאה rcilלי' שליטא דאית כו') שם שיש
וכל  וארעא שמיא כלהו עלמין וברא עלמא רבון דאיהו
כו')" שביניהם ומה וארץ משמים הנמצאים (וכל חיליהון
אדון  העולם אלקי הוא הזה "המצוי ה' בהלכה לשונו ועד"ז
עילאה  שליטא "דאית הזהר ללשון בהתאם הארץ" כל

עלמא". רבון דאיהו
אפשר  האיך הקושיא את האברבנאל מתרץ זה פי על
שהרמב"ם  ובחירה", ברצון נקנות "שאינן אמונות על לצוות

אם כי ואמתתה האמונה צורת עשה מצות מנה zrici"לא

האמונות". קניין אל המביאים ולימודם ההם הדברים
בביאור  א־ז) (בהלכות הסתפק לא מדוע גם יובן בזה
הפרק  סוף עד האריך אלא ה' מציאות בענין הפרטים
ושהתארים  גוף" הקב"ה ש"אין מהפסוקים בראיות
. . אדם בני של דעתן "לפי הם בתורה הכתובים הגשמיים
את  נא "הראיני רבנו משה בקשת ואודות משל" והכל
הראני  כי כו'" המצאו מ"אמיתת היתה שהשגתו ואיך כבודך"
ה'. ואחדות אלקות ידיעת לחיוב נוגעת אלה דברים ידיעת
.115 cenr e"k wlg zegiy ihewl
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כל  שעם האדם, לעבודת גם לפרשם יש אלו, דברים
את  לזכור עליו ענין, בכל שיעשה וההשתדלויות ההכנה
ראשון  מצוי שם שיש והוא החכמות ועמוד היסודות יסוד
ענייניו  בכל שיצליחו בהשי'ת בביטחונו חזק שיהיה היינו

הישועה". לה' "כי
ולישר  הדעות לתקן . . אלא אינן התורה דיני "רוב בנוסף,
על  האדם הנהגת שתהיה הוא שתוכנן היינו המעשים" כל
הוראות  כפי כולם שיהיו העולם בענייני ועד"ז ה' רצון פי
- ה' ידיעת הוא זה לכל היסודות יסוד ה'. רצון - התורה
אזי  והעולם, האדם של במציאותו חודרת ה' כשידיעת כי

ית'. רצונו פי על היא והעולם האדם הנהגת
.149 cenr `"g h"nyz y"dq .339 cenr `"i wlg zegiy ihewl

"iסֹודdיסֹודֹותeעּמּודd הוי'.חכמֹות ׁשם ּתיבֹות ראׁשי - " ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָ
התורה  פנימיות של ענינים ישנם הרמב"ם שבספרי ידוע
דוד  ר' וכדברי רמז, ובדרך בהסתר אלא בגילוי אינם אבל
הרמב"ם  זקנו שחיבר תורה שמשנה הרמב"ם) (נכד הנגיד

המפורש. שם של בר"ת מתחיל
.50 dxrde `"kz cenr gqt ly dcbd
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"rcil." ¥©

לחקור  או פשוטה באמונה להאמין האם לשאלה בנוגע
זה: את זה ומשלימים מוכרחים ששניהם הרי ולדעת,

ומיד  הפשוטה, האמונה היא ויסודה, העבודה תחילת
כפסק  כו'" ראשון מצוי שם שיש "לידע גם מתחייב
מחויב  תאמין" אל ומצאת יגעת ש"לא וכיון כאן. הרמב"ם
שביכולתו, כמה עד ולהשכיל להבין שכלו ולהטריח ליגע
היסודית  באמונתו מאמין הוא הרי מיכולתו שלמעלה ומה

והפשוטה.
.279 cenr `"i wlg zegiy ihewl

rcil"oFW`x iEvn mW WIW." ¥©¤¥¨¨¦

תשובות  וכמה "שנאמין" כתב א' מ"ע המצות בספר אבל
בדבר.

שנכתב  סהמ"צ לגבי אחרונה" "משנה הוא הי"ד ספר א.
החזקה. ליד כהקדמה

ודיניהן. המצות בתלמוד כ"כ הרמב"ם דק לא בסהמ"צ ב.
המעתיק  ידי על בהעתקה קלקול שאירע יתכן בסהמ"צ ג.

בלה"ק. שנכתב היד בספר משא"כ
שגם  י"א עתה הנמצא סהמ"צ של הערבי כת"י עפ"י ד.
שבראש  במנין שהוא וכמו "לידע", לפרש יש בסמה"צ

היד.
.339 cenr `"i wlg zegiy ihewl

rcil"mW WIW."'כּו ¥©¤¥¨

ואינה  כלל מוגבלת שאינה ה' אמת היא המצאו" "אמיתת
הכי  וההסתרים ההעלמות וגם העולם של ל"הכרה" צריכה
אלא  נמצאו "לא הם גם ממש כשקר הנראים גדולים

יתברך. עצמותו של המצאו" מאמתת
(העולם) יברא אל אמר ש"אמת במדרש שמצינו ומה
הוא  לאמת, סותר העולם ששקר כיון שקרים" שכולו
בעולם, שמתגלה וכפי השתלשלות סדר שמצד לאמת
גם  השתלשלות מסדר שלמעלה יתברך עצמותו מצד אבל

המצאו. מאמתת נמצאו וההסתרים ההעלמות
שיש "לידע בלשונו נרמז זה שענין לומר מצוי myויש

כך  על שמרמז אלא מיותרת שם תיבת שלכאורה ראשון"
על  המורה "שם" בבחינת גם נמצא ראשון" שה"מצוי

הקליפות". ומשכן "מקום
לשונו  המשך הענינים) (בפנימיות לפרש יש זה פי על
כו'" מצוי אינו שהוא הדעת על יעלה "ואם ב' בהלכה
גם  נמצא הוא המצאו" "אמיתת שמצד בזה שמרמז
שאינו  הדעת על להעלות אפשר בו ההסתר במקום

גבורותיו"). הן "הן מרז"ל דרך (על ח"ו נמצא
.26 dxrde 44 cenr f"h wlg zegiy ihewl

"oFW`x iEvn." ¨¦

שנמנים  לדברים יחס לו שיש כך על מורה "ראשון" לשון
ראשון" "מצוי לומר שייך איך ולכאורה, וכו' שני - אחריו
ויחס  ערך מכל למעלה שהוא העצמות" "אמיתת על

וכד'. יחיד" "מצוי כתב לא ומדוע שאחריו לנבראים
"שלא  גיסא מחד קצוות: שני ישנם שב"ראשון" אלא,
ומצד  עילה" ולא תחילה לו שאין מפני דבר שום קדמו
לומר  ויש וכו'. שני גם שיש מורה יחיד) (ולא ראשון שני
לידע  רק לא היא השם בידיעת שהשלימות הרמז) (ע"ד
העצמות" ל"אמיתת עד ית' באלקותו נעלים הכי הענינים

ש"אמיתת וש"מציאותו  גם אלא - יחיד - מעצמותו"
ואמיתת  נמצא" כל ו"ממציא ראשון הוא העצמות"
מודגש  זה ענין העצמות, הוא הנמצאים כל של המציאות
שאמיתת  כך על המרמז ראשון" "מצוי בלשון דווקא
הנמצאים  כל של וה"ראש" ה"ראשון" הוא העצמות

ממנו. שנשתלשלו
.b"deya 411 cenr g"nyz zegiyd xtq

"`vnPd lM `ivnn." ©§¦¨©¦§¨

"`ivnn" שהקב"ה ופירושו עבר) (לשון המציא ולא דווקא
ולכן  ורגע רגע בכל אותו ומהווה נמצא כל ממציא
הפועל  "כח רק היא נברא כל של האמתית המציאות

תמיד" אותו המהוה .שבנפעל
דעה  הארץ מלאה "כי כמ"ש לבא לעתיד יתגלה זה ענין
האמתית  המציאות תתגלה שאז מכסים" לים כמים ה' את
נמצאו  לא כו' וארץ משמים הנמצאים ש"כל הארץ כל של

המצאו". מאמיתת אלא
.248 cenr f"k wlg zegiy ihewl

"dnE ux`e minW on oi`vnPd lke`N` E`vnp `l ,odipiAX §¨©¦§¨¦¦¨©¦¨¨¤©¤¥¥¤Ÿ¦§§¤¨
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כל  שגם אלא הנבראים לכללות רק כוונתו שאין מסתבר,
וכמו  המצאו". מאמיתת אלא נמצאו "לא ה"נמצא" פרטי
יתוש  עד ראשונה מצורה . . הנמצאים "כל בהמשך שכתב
שהרי  נמצאו" אמיתתו מכח הכל הארץ בתבור שיהיה קטן

חלקים: לשלושה נחלק שבעולם דבר כל
בכולם. השווה דבר שהיא מציאותו א.

כמו  מזולתו נבדל שבה הדבר של המיוחדת תכונתו ב.
בתכונתם. מזה זה שנבדלים והמים האש

ותכנו. תכונתו מעצם חלק שאינם הדבר פרטי שאר ג.
כולל  נברא כל של עניניו שלושת שכל להדגיש וכוונתו

המצאו. מאמיתת אלא נבראו לא כולם הטפלים, עניניו
במשכן  שהיו התחשים בעורות ביטוי לידי בא זה, ענין
שגם  גלוי, באופן בישראל השכינה השראת באה ידו שעל
בספרים  וכמבואר בו מרומז המצאו" "אמיתת ענין
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להתבונן  "אפשר - וכליו שבמשכן הגופיים" ש"הציורים
שגם  בזה ונרמז להם" דוגמא שהם העליונים ציורים מהם

mrav היה חיצוני) דבר אלא (שאינו התחשים עורות של
קשור  נברא כל של החיצוני ענינו שגם ללמד החי ממין
של  ותכונתו מתוכנו חלק שאינו אף המצאו" ל"אמיתת

הדבר.
.139 cenr `l wlg zegiy ihewl

.·¯·c ÔÈ‡ - ÈeˆÓ BÈ‡ ‡e‰L ˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ Ì‡Â¿ƒ«¬∆««««∆≈»≈»»
˙B‡ˆn‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡7. «≈»¿ƒ»¿

ובוראם,7) הנמצאים ממציא רק אינו הראשון המצוי כי
- קיומם סיבת הוא ומקיימם, כולם את מחיה גם אלא

בלעדיו. רגע אף להתקיים יוכלו לא ולפיכך

.‚Bc·lÓ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈ‡L ,˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ Ì‡Â¿ƒ«¬∆««««∆≈»«ƒ¿»ƒƒ¿«
‡e‰ ÏË·È ‡ÏÂ ,ÈeˆÓ ‰È‰È Bc·Ï ‡e‰ - ÌÈÈeˆÓ¿ƒ¿«ƒ¿∆»¿…ƒ¿«

ÌÏeh·Ï8Ce¯a ,‡e‰Â ,BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÏkL ; ¿ƒ»∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,Ì‰Ó „Á‡Ï ‡ÏÂ Ì‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‡e‰≈»ƒ»∆¿…¿∆»≈∆¿ƒ»≈

˙zÓ‡k B˙zÓ‡9.Ì‰Ó „Á‡ ¬ƒ»«¬ƒ«∆»≈∆

תלוייה 8) בלתי עצמית, מציאות היא מציאותו שהרי
במצוי  בו, תלוייה שהיא הנמצאים שאר כמציאות באחרים
כשכל  אפילו מהיות יחדל ולא נצחי קיומו ולכן - הראשון

היו. כלא והיו ייבטלו שאר 9)הנמצאים של מציאותם
בסיבה  באחרים, הם תלויים שהרי מוכרחת, אינה הנמצאים

רק  הם ולפיכך - למציאותם ‰Â‡ÈˆÓ˙שסיבבה È¯˘Ù‡:
הראשון  המצוי אבל יתקיימו; שלא ואפשר שיתקיימו אפשר
מציאותו  אמיתת למציאותו, סיבה שאין דבר לכל והקדמון

הוא ולפיכך - הכרחית ‰Â‡ÈˆÓ˙היא ·ÈÈÂÁÓ ואיֿאפשר ,
יימצא. שלא

.„"˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰Â" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L ‡e‰10‡e‰ - ∆«»ƒ≈«¡…ƒ¡∆
‡e‰Â .B˙zÓ‡k ˙Ó‡ ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â ,˙Ó‡‰ Bc·Ï¿«»¡∆¿≈¿«≈¡∆«¬ƒ»¿
ÔÈ‡ :¯ÓBÏk ,"Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡" :˙¯ÓB‡ ‰¯Bz‰L∆«»∆∆≈ƒ¿«¿«≈

B˙BÓk Bc·lÓ ˙Ó‡ ÈeˆÓ ÌL11. »»¡∆ƒ¿«¿

שהוא 10) 'אמת'? "מהו הזה: הפסוק על חז"ל וכדברי
הלכה  א, פרק ברכות (ירושלמי, עולם" ומלך חיים אלוקים

כמותו.11)ה). וקיים נצחי מצוי המציאות בכל אין זולתו

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"mW oi` - xnFlM ,"FCaNn cFr oi`" :zxnF` dxFYdW `Ede§¤©¨¤¤¥¦§©§©¥¨
FzFnM FCaNn zn` iEvn."'Ek ¨¡¤¦§©§

מלבדו" עוד "אין הפסוק של הפשוט שהפירוש כיון
ולחשוב  לטעות אפשר מלבדו, מצוי שום שאין הוא
חשיבות  גם אין כך, ואם לעולם מציאות כל שאין
וכתב  הוסיף לכן ח"ו. בעוה"ז ומצות תורה לקיום
כוונתה  מלבדו עוד אין אומרת שהתורה שזה "כלומר",

מציאות  כביכול מצוי שיש שם ש"אין אלא מלבדו
zn`."כמותו מלבדו

.43 cenr c"k wlg zegiy ihewl

.‰.ı¯‡‰ Ïk ÔB„‡ ,ÌÏBÚ‰ È‰Ï‡ ‡e‰ ‰f‰ Èeˆn‰«»«∆¡…≈»»¬»»»∆
ÏbÏb‰ ‚È‰n‰ ‡e‰Â12˙ÈÏÎ˙Â ı˜ BÏ ÔÈ‡L ÁÎa13, ¿««¿ƒ««¿«¿…«∆≈≈¿«¿ƒ
˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡L ÁÎa14È‡Â ,„ÈÓz ··BÒ ÏbÏb‰L ; ¿…«∆≈∆¿≈∆««¿«≈»ƒ¿ƒ

·aÒÓ ‡Ïa ·qiL ¯LÙ‡15,‡e‰ Ce¯a ,‡e‰Â ; ∆¿»∆ƒ…¿…¿«≈¿»
Ûe‚ ‡Ï·e „È ‡Ïa B˙B‡ ·aÒÓ‰16. «¿«≈¿…»¿…

"את",12) הפעול מלת פה חסרה הגלגל. את המנהיג כמו:
את  המקיף העליון הגלגל הוא וסגנונה, המשנה לשון כמנהג
אותם  גם הוא מסבב התמידי ובסיבובו הגלגלים, שאר כל
להלן  ידובר הגלגלים על העולם. את בזה מקיימים והם

ג. והתמדה.14)בחוזק.13)בפרק שהרי 15)בזמן
מניע  כוח בלי מעצמו מתנועע אינו גוף וכל גוף, הוא הגלגל

זולתו. ותכלית,16)אחר קץ לו שיש גוף היה שאלמלי
היה  אלמלי ועוד: וסוף. קץ בלי תמיד סובב הגלגל היה לא
המּונע  הגלגל עם יחד הוא גם מתנועע היה גוף, הגלגל מניע
גם  שיתנועע מבלי מניע גוף שאין הוא כלל שהרי ידו, על
מתנועע  שכל והיות ט). הקדמה ב, חלק (מורהֿנבוכים הוא
סוף! לדבר אין כן אם - תנועתו יסבב אשר למניע צריך
את  המניע הראשון שהמצוי אומר: אתה כורחך על אלא

א). ב, חלק מורהֿנבוכים (השווה גוף אינו - הגלגל

.Â'‰ ÈÎ‡" :¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Ê ¯·c ˙ÚÈ„ÈÂƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈∆∆¡«»…ƒ
"EÈ‰Ï‡17dBÏ‡ ÌL LiL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚn‰ ÏÎÂ . ¡…∆¿»««¬∆««¿∆≈»¡«

‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,‰fÓ ıeÁ ¯Á‡«≈ƒ∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…
Á‡ ÌÈ‰Ï‡ EÏ ‰È‰È¯wÚa ¯ÙBÎÂ ,"Èt ÏÚ ÌÈ¯18, ƒ¿∆¿¡…ƒ¬≈ƒ«»»¿≈»ƒ»

Ïk‰L ÏB„b‰ ¯wÚ‰ e‰fL19.Ba ÈeÏz ∆∆»ƒ»«»∆«…»

ולפיכך 17) המציאות, מחוייב ה' אנוכי כלומר: כד.), (מכות
ולעבדני. באלקותי להכיר ועליך "אלוקיך", גם אנוכי -

בהקדושֿברוךֿהוא.18) עולם, של מציאות 19)בעיקרו
בכול. כופר - בו והכופר גדול, עיקר הוא ואחדותו אלוקים

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dUr zevn - df xaC zricie."'Ek ¦¦©¨¨¤¦§©£¥

. . והבחינות "החקירות כתב: להאברבנל אמנה בראש
הביא  שלא מהרמב"ם אבל האמונות". אל המביאות
פרטים  מבאר ורק כו'" ראשון מצוי שם "שיש לזה הוכחות
היא  ה' דידיעת (המצוה) שהחיוב קצת מוכח ה', בידיעת
("החקירות  ההוכחות משא"כ הפרטים, ידיעת רק

מהחיוב. חלק אינן והבחינות")
.207 cenr `"g g"nyz y"dq

"uEg xg` DFl` mW WIW FYrC lr dlrOd lkexaFr - dGn §¨©©£¤©©§¤¥¨¡©©¥¦¤¥
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דיחוד  אזהרה הוא לך" יהיה "לא של הלאו לשיטתו,
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רש"י  הבה"ג לדעת אבל ועוד. הסמ"ג הרמב"ן, דעת וכן
צלמים. לקיום אזהרה הוא לך" יהיה "לא וסיעתם

אמונה  ומלבד הוא, כן ורש"י הבה"ג לשיטת שגם לומר ויש
קיום  גם במילא, לך" יהיה "לא הציווי שולל אחד" ב"ה'

צלמים.
צלמים, קיום על פרטית אזהרה הוא לך" יהיה ש"לא ואף
וחיוב  הל"ת) (בצד בכלל ע"ז שלילת הוא וכונתה ענינה
תבערו  "לא דרך על עשה). הקום (בצד היחוד אמונת
וכוונתו  ענינו מ"מ הבערה, על פרטי ציווי שהוא אש"

השבת. קדושת וחיוב שבת חילול שלילת
יוצא  - לך" יהיה ד"לא - מקרא אין ולרש"י לבה"ג גם בנוסף,
לאווין  וכמה שמאחר אלא ע"ז, איסור שהוא פשוטו מידי
ודרשינן  דרשין, למידרש שאיכא במקום בע"ז, כתובים

צלמים. קיום איסור גם מיתורא
דלא  ממרז"ל ורש"י הבה"ג שיטת על התמי' סרה זה פי על
(בפי' הרמב"ן קושיית ג"כ וסרה דע"ז ענינא הוא לך יהי'

הנ"ל. השיטה על עה"ת)
.280 cenr `"i wlg zegiy ihewl

.ÊÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ ,ÌÈL BÈ‡Â ‡e‰ „Á‡ ‰Ê dBÏ‡¡«∆∆»¿≈¿«ƒ¿…»≈«
ÌÈ„Á‡‰ ÔÓ „Á‡ B„eÁÈk ÔÈ‡L „Á‡ ‡l‡ ,ÌÈL¿«ƒ∆»∆»∆≈¿ƒ∆»ƒ»¬»ƒ

p‰ÏÏBÎ ‡e‰L ÔÈÓk „Á‡ ‡Ï ;ÌÏBÚa ÌÈ‡ˆÓ «ƒ¿»ƒ»»…∆»¿ƒ∆≈
‰a¯‰ ÌÈ„Á‡20˜ÏÁ ‡e‰L ,Ûe‚k „Á‡ ‡ÏÂ . ¬»ƒ«¿≈¿…∆»¿∆∆¡»

˙BÂˆ˜ÏÂ ˙B˜ÏÁÓÏ21¯Á‡ „eÁÈ ÔÈ‡L ,„eÁÈ ‡l‡ ; ¿«¬»¿ƒ¿»∆»ƒ∆≈ƒ«≈
ÔÈÙe‚ eÈ‰ ,‰a¯‰ ˙B‰Ï‡ eÈ‰ el‡ .ÌÏBÚa B˙BÓk¿»»ƒ»¡…«¿≈»ƒ

ÌÈÓp‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BiÂ‚e22Ô˙e‡ÈˆÓa ÔÈÂM‰ ¿ƒƒ¿≈∆≈«ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿ƒ»
˙BÙeba eÚ¯‡iL ÔÈÚ¯‡Óa ‡l‡ ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ„¯Ùƒ¿»ƒ∆ƒ∆∆»«¿…»ƒ∆∆∆¿«
ı˜ BÏ ‰È‰ ,‰iÂ‚e Ûeb ¯ˆBi‰ ‰È‰ el‡Â .˙BiÂb‰Â¿«¿ƒ¿ƒ»»«≈¿ƒ»»»≈
ÏÎÂ ;ı˜ BÏ ÔÈ‡L Ûeb ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ,˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»ƒ¿∆≈≈¿…
.ÛBÒÂ ı˜ BÁÎÏ LÈ ,˙ÈÏÎ˙Â ı˜ BÙe‚Ï LiL∆≈¿≈¿«¿ƒ≈¿…≈»
BÈ‡Â ı˜ BÏ ÔÈ‡ BÁÎÂ ÏÈ‡B‰ ,BÓL Ce¯a ,eÈ‰Ï‡Â≈…≈»¿ƒ¿…≈≈¿≈
;Ûeb Ák BÁk ÔÈ‡ - „ÈÓz ··BÒ ÏbÏb‰ È¯‰L ,˜ÒBÙ≈∆¬≈««¿«≈»ƒ≈……«
˙BÙeb‰ ˙BÚ¯‡Ó BÏ eÚ¯‡È ‡Ï ,Ûe‚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿≈…∆∆¿¿…¿«
¯LÙ‡ È‡ CÎÈÙÏ .¯Á‡Ó „¯ÙÂ ˜ÏÁ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈∆¡»¿ƒ¿»≈«≈¿ƒ»ƒ∆¿»

„Á‡ ‡l‡ ‰È‰iL23,‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Ê ¯·c ˙ÚÈ„ÈÂ . ∆ƒ¿∆∆»∆»ƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈
"„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰" :¯Ó‡pL24. ∆∆¡«¡…≈∆»

רבים.20) אישים כולל למשל, האדם, האדם 21)מין גוף
פנימיים  שונים אברים וצורה, חומר שונים: מחלקים מורכב
רוחב  אורך קצוות: לו יש אחר גשמי גוף כל וכן וחיצוניים.

להימנות.22)ועומק. הניתנים זו 23)דברים בהלכה
המוחלטת  אחדותו את הגיוני במופת ז"ל הרמב"ם הוכיח
נאמר  אם שהרי הקדושֿברוךֿהוא: הראשון, המצוי של
ובמעלה  במציאות שווים אלוקות שני שיש למשל, [=ח"ו],
גופים; שהם יתחייב בהכרח אז - לשני עילה אחד ואין

בתור  להימנות מזה זה נפרדים יהיו במה כן, לא שאם
ÌÈÈ˘ ידי על מזה זה נבדלים הנמנים הדברים כל הלא ?

שאין  מה בזה שיש ומקרה מאורע איזה ידי על שינוי, איזה
שוות  והן אחת ביציקה יצוקות מטבעות שתי למשל, בזה.
ידי  על מחברתה אחת הן נפרדות זאת בכל לזו, זו בכל

ויש ‰ÌÂ˜Óמקרה מיוחד. מקום לעצמה תופסת אחת שכל ,
או  ושינויים - ביניהן המבדיל מקומי שינוי איפוא, בהן,
למעלה  הוכח שכבר ומאחר בגופים. רק יחולו כאלה מקרים
ומסבבו  שמניעו הנצחית, הגלגל תנועת ידי על ה ) (הלכה
הגוף, משיגי איפוא, בו, ואין גוף אינו ותכלית קץ בלי

שהוא מזה, יתחייב ממילא - גופניים ומקרים ‡Á„שינויים
לו. שני (סנהדרין 24)ואין לרבינו המשנה פירוש השווה

השני). היסוד י, פרק

.ÁÌÈ‡È·p·e ‰¯Bza L¯ÙÓ È¯‰25ŒLB„w‰ ÔÈ‡L , ¬≈¿…»«»«¿ƒƒ∆≈«»
‡e‰ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk" :¯Ó‡pL ,‰iÂ‚e Ûeb ‡e‰ŒCe¯a»¿ƒ»∆∆¡«ƒ¡…≈∆
‡Ï Ûeb‰Â ,"˙ÁzÓ ı¯‡‰ ÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ«»«ƒƒ««¿«»»∆ƒ»«¿«…
Ïk Ì˙È‡¯ ‡Ï Èk" :¯Ó‡Â ;˙BÓB˜Ó ÈLa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿≈¿¿∆¡«ƒ…¿ƒ∆»
el‡Â ;"‰ÂL‡Â ÈeÈÓ„˙ ÈÓ Ï‡Â" :¯Ó‡Â ."‰eÓz¿»¿∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ

.ÌÈÙeb ¯‡LÏ ‰ÓB„ ‰È‰ ,Ûe‚ ‰È‰»»»»∆ƒ¿»ƒ

אינו 25) שהקדושֿברוךֿהוא הגיוני במופת שהוכיח אחרי
מהתנ"ך. גם להוכחתו ראייה להביא כאן מחזר הוא גוף,

.Ë;"ÂÈÏ‚¯ ˙Á˙Â" :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê e‰Ó ,ÔkŒÌ‡ƒ≈«∆∆»«»¿«««¿»
;"'‰ ÈÈÚ" ;"'‰ „È" ;"ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡a ÌÈ·e˙k"¿ƒ¿∆¿«¡…ƒ«≈≈

el‡‰ ÌÈ¯·c· ‡ˆBiÎÂ ,"'‰ ÈÊ‡"26ÔzÚ„ ÈÙÏ Ïk‰ ? »¿≈¿«≈«¿»ƒ»≈«…¿ƒ«¿»
˙BÙeb‰ ‡l‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ,‡e‰ Ì„‡ŒÈa ÏL27, ∆¿≈»»∆≈»«ƒƒ∆»«

Ì„‡ŒÈa ÔBLÏk ‰¯B˙ ‰¯a„Â28,Ô‰ ÌÈÈepk Ïk‰Â . ¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»»¿«…ƒƒ≈
,BÏŒLÈ ·¯Á ÈÎÂ - "Èa¯Á ˜¯a È˙BpL Ì‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«ƒ¿««¿ƒ¿ƒ∆∆∆
‰È‡¯ .ÏLÓ Ïk‰Â ,ÏLÓ ‡l‡ ?‚¯B‰ ‡e‰ ·¯Á·e«∆∆≈∆»»»¿«…»»¿»»
Ce¯a LB„w‰ ‰‡¯L ¯ÓB‡ „Á‡ ‡È·pL ‰Ê ¯·cÏ«»»∆∆»ƒ∆»≈∆»»«»»
ıeÓÁ e‰‡¯ „Á‡Â ,"¯eÁ ‚Ï˙k dLe·Ï" :‡e‰¿≈ƒ¿«ƒ»¿∆»»»¬
Ìi‰ ÏÚ e‰‡¯ BÓˆÚ ea¯ ‰LÓ ;‰¯ˆaÓ ÌÈ„‚a¿»ƒƒ»¿»∆«≈«¿»»««»

‰ÓÁÏÓ ‰NBÚ ¯Ba‚k29¯eaˆŒÁÈÏLk - ÈÈÒ·e , ¿ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ
ÛeËÚ30‰¯eˆÂ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ .31Ïk‰ ‡l‡ , »«∆≈¿¿»∆»«…

¯·c‰ ˙zÓ‡Â .‰ÊÁn·e ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa32BzÚc ÔÈ‡ ¿«¿≈«¿»««¬∆«¬ƒ««»»≈«¿
‰ÊÂ .B¯˜ÁÏe B‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡ÏÂ ,ÔÈ·Ó Ì„‡ ÏL∆»»≈ƒ¿…¿»¿«ƒ¿»¿¿∆
˙ÈÏÎz „Ú Ì‡ ,‡ˆÓz dBÏ‡ ¯˜Á‰" :·e˙k‰ ¯Ó‡L∆»««»«≈∆¡«ƒ¿»ƒ««¿ƒ

."‡ˆÓz ÈcL««ƒ¿»

הם?26) גוף אברי אלה כל רבינו 27)הלא כדברי
בתחילת  ההמון ישיגו לא "כי כו): א, חלק (מורהֿנבוכים
גוף; לו שיש לדבר בלבד, לגשם אם כי מציאות מחשבתם
לדעתם  אינו - בגוף נמצא אינו או גוף לו שאין מה וכל

‡ˆÓ.(28 מדברת לדבריה שיבינו כדי לא.) (ברכות
האדם  חיי מתוך הלקוחים דיבור ובציורי בכינויים התורה
צדיקים  "אשריהם במאמרם: חז"ל כוונת וזוהי וסביבתו.

שהם ÂÈÏˆ¯‰הנביאים ‰¯Âˆ‰ ÌÈÓ„Ó משמיעים אין אלא ,
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- לעין מראים ואין לשמוע, יכולה שהיא מה אלא - לאוזן
א). פרק טוב" "שוחר (מדרש לראות יכולה שהיא מה אלא

בשלח).29) יז:).30)(מכילתא השנה מכיוון 31)(ראש
שאין  הוא אות אחרת, ודמות בצורה נגלה הוא אחד שלכל

במחזה. רק והכל עיקר, כל ודמות צורה מהותו 32)לו 
יגיע  ולא היא, תעלומה הקדושֿברוךֿהוא של האמיתית

תכליתה. לחקר לעולם האדם

.È:¯Ó‡Lk ‚ÈN‰Ï ea¯ ‰LÓ LwaL ‰Ê e‰Ó«∆∆ƒ≈∆«≈¿«ƒ¿∆»«
B‡ˆn‰ ˙zÓ‡ Ú„ÈÏ Lwa - ?"E„·k ˙‡ ‡ È‡¯‰"«¿≈ƒ»∆¿…∆ƒ≈≈«¬ƒ«ƒ»¿
BÓk BaÏa Úe„È ‰È‰iL „Ú ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL∆«»»«∆ƒ¿∆»«¿ƒ¿
B˙¯eˆ ‰˜˜ÁÂ ÂÈÙ ‰‡¯L ,ÌÈL‡‰ ÔÓ „Á‡ ˙ÚÈ„È¿ƒ«∆»ƒ»¬»ƒ∆»»»»¿∆¿¿»»
¯‡MÓ BzÚ„a „¯Ù LÈ‡‰ B˙B‡ ‡ˆÓpL ,BaÏ·¿ƒ∆ƒ¿»»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»

a¯ ‰LÓ Lwa Ck .ÌÈL‡‰˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï e »¬»ƒ»ƒ≈∆«≈ƒ¿¿ƒ
˙‡ÈˆÓ ¯‡MÓ BaÏa ˙„¯Ù ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ¿∆∆¿ƒƒ¿»¿ƒ«
.‡È‰ ¯L‡k B‡ˆn‰ ˙zÓ‡ Ú„iL „Ú ,ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ«∆≈«¬ƒ«ƒ»¿«¬∆ƒ
,ÈÁ‰ Ì„‡‰ ˙Ú„a Ák ÔÈ‡L ,‡e‰ Ce¯a B·ÈL‰Â∆¡ƒ»∆≈…«¿««»»»««
ÏÚ ‰Ê ¯·c ˙zÓ‡ ‚ÈN‰Ï ,LÙÂ ÛebÓ ¯aÁÓ ‡e‰L∆¿À»ƒ»∆∆¿«ƒ¬ƒ«»»∆«
ÂÈÙÏ Ì„‡ Ú„È ‡lM ‰Ó ,‡e‰ Ce¯a BÚÈ„B‰Â .BÈ¯aÀ¿¿ƒ»«∆…»«»»¿»»
,¯·c B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó ‚ÈN‰L „Ú ,ÂÈ¯Á‡Ï Ú„È ‡ÏÂ¿…≈«¿«¬»«∆ƒƒ≈¬ƒ«ƒ»¿»»
,ÌÈ‡ˆÓp‰ ¯‡MÓ BzÚ„a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ „¯ÙpL∆ƒ¿««»»¿«¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
‚ÈN‰Â ÂÈ¯BÁ‡ ‰‡¯L ÌÈL‡‰ ÔÓ „Á‡ „¯tiL BÓk¿∆ƒ»≈∆»ƒ»¬»ƒ∆»»¬»¿ƒƒ
ÏÚÂ .ÌÈL‡‰ ÈÙeb ¯‡MÓ BzÚ„a BLeaÏÓe BÙeb Ïk»«¿¿«¿ƒ¿»≈»¬»ƒ¿«
ÈÙe ,È¯Á‡ ˙‡ ˙È‡¯Â" :¯Ó‡Â ·e˙k‰ ÊÓ¯ ‰Ê ¯·c»»∆»««»¿»«¿»ƒ»∆¬…»»«

e‡¯È ‡Ï33." …≈»

את 33) לדעת להכיר רבינו משה ביקש הוא: זו הלכה תוכן
כדי  עד היא, כאשר לאמיתה הקדושֿברוךֿהוא של מהותו
הנמצאים, שאר למציאות מציאותו בין להבדיל שיוכל כך
צורתו  ונתרשמה בפניו שהסתכל רעהו את אדם שיכיר כמו
משה  קיבל זה על אחר. באיש יחליפהו שלא היטב בזיכרונו
כלומר: ייראו", לא ופני אחורי, את ""וראית תשובה: רבינו
מהקודמים  יותר מהותי את תשיג אמנם, לשאול. הקשית

את אך כן גם אבל אחריך, והבאים כולה Ó˜ˆ˙‰לפניך ולא
ונפש, מגוף המחובר חי, אדם וחי": האדם יראני לא "כי -
שמונה  (עיין היא כאשר מהותי להשיג בדעתו כוח אין

נד). א, חלק נבוכים מורה ז; פרק פרקים

.‡È‡lL ¯¯a˙È ,‰iÂ‚e Ûe‚ BÈ‡L ¯¯a˙pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»≈∆≈¿ƒ»ƒ¿»≈∆…
‡ÏÂ ¯eaÁ ‡Ï - ˙BÙeb‰ ˙BÚ¯‡nÓ „Á‡ BÏ Ú¯‡È∆¡«∆»ƒ¿…¿«…ƒ¿…

„e¯Ù34,‰„È¯È ‡ÏÂ ‰iÏÚ ‡Ï ,‰cÓ ‡ÏÂ ÌB˜Ó ‡Ï , ≈…»¿…ƒ»…¬ƒ»¿…¿ƒ»
‡ÏÂ ,¯BÁ‡ ‡ÏÂ ÌÈÙ ‡ÏÂ ,Ï‡ÓN ‡ÏÂ ÔÈÓÈ ‡ÏÂ¿…»ƒ¿…¿…¿…»ƒ¿…»¿…

ÔÓÊa ÈeˆÓ BÈ‡Â ;‰„ÈÓÚ ‡ÏÂ ‰·ÈLÈ35‰È‰iL „Ú ¿ƒ»¿…¬ƒ»¿≈»«¿««∆ƒ¿∆
,‰pzLÓ BÈ‡Â ;ÌÈL ÔÈÓe ˙È¯Á‡Â ˙ÈL‡¯ BÏ≈ƒ¿«¬ƒƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿«∆
‡ÏÂ ˙ÂÓ ‡Ï BÏ ÔÈ‡Â ;ÈepL BÏ Ì¯‚iL ¯·„ BÏ ÔÈ‡L∆≈»»∆ƒ¿…ƒ¿≈…»∆¿…

ÈÁ‰ Ûeb‰ ÈiÁk ,ÌÈiÁ36,‰ÓÎÁ ‡ÏÂ ˙eÏÎÒ ‡ÏÂ ; «ƒ¿«≈«∆»¿…ƒ¿¿…»¿»
ÌÎÁ‰ LÈ‡‰ ˙ÓÎÁk37‰ˆÈ˜‰ ‡ÏÂ ‰L ‡Ï ;38‡ÏÂ , ¿»¿«»ƒ∆»»…≈»¿…¬ƒ»¿…

‡ÏÂ ,˙e·ˆÚ ‡ÏÂ ‰ÁÓN ‡ÏÂ ,˜BÁN ‡ÏÂ ÒÚÎ««¿…¿¿…ƒ¿»¿…«¿¿…
e¯Ó‡ CÎÂ .Ì„‡ŒÈa ¯ea„k ¯ea„ ‡ÏÂ ‰˜È˙L¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ¿≈»»¿»»¿

ÌÈÓÎÁ39‰„ÈÓÚ ‡ÏÂ ‰·ÈLÈ ‡Ï ,‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡ :40, ¬»ƒ≈¿«¿»…¿ƒ»¿…¬ƒ»
ÈetÚ ‡ÏÂ Û¯Ú ‡ÏÂ41. ¿……∆¿…ƒ

המנויים 34) והפעולות המקרים כל הפרדה. ולא הרכבה לא
הראשון  המצוי את איפוא, ישיגו, ולא הגוף. משיגי הם כאן

גוף. לזמן,35)שאינו וגם דבר לכל הוא קדמון שהרי
אין  כך וראשית, תחילה לו שאין וכמו אמרנו; כבר כאשר

ותכלית. סוף והמצוי 36)לו האדם; לגוף תוספת שהם
אלא  - תוספת שום לו אין מורכב ואינו גוף שאינו הראשון

היא. אחת מהות והחיים תוס 37)הוא על שהיא פת
הוא. - והחכמה החכמה, - הוא כן: לא הוא אבל מהותו;

קֹוץ 38) משורש בהפעיל פעולה שם אוכספורד. נוסח לפי
הנוסח: הדפוסים ברוב משינה. יקיצה והוראתו: יקֹוץ, ָאחי
הקיץ: הפועל משם בטעות שנגזר פעולה שם - ֲִִָהקיצה
רש"י  בדברי עיין א). יז, (תהלים תמונתך בהקיץ אשבעה

י.). בתרא טו.).39)(בבא חסר 40)(חגיגה שלנו בגמרא
לא  עמידה" "ולא מעיר: בפירושו ורש"י עמידה". "ולא

י)41)גרסינן. פרק (סנהדרין למשנה בפירושו הרמב"ם
"עורף" חיבור. ולא פירוד לא - עפוי" ולא ערף "לא פירש:
פלשתים  בכתף ועפו מלשון: ו"עפוי" הפירוד, סמל הוא
ויש  שם). (עיין יתחברו שפירושו: יד), יא, (ישעיה
והתגלגל, סבוב שפירושו: עפה. משורש: "עפוי" מפרשים:
עורף  לא פירושו: וכה יתרו), (מדרשֿרבה, עפו לא אופנים
עפוי  ולא טו.) חגיגה (רש"י, פנים רק יש צדדיהם דבכל -
פניו  עבר אל איש בלכתן, יסבו לא דרך: על סבוב, ולא -

רש"י: ולדעת ט), א, (יחזקאל עייפות.ÈÂÙÈÚילכו לשון -

.·ÈeÏl‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk - ‡e‰ Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿«»»≈»«¿»ƒ«»
Ïk‰ ,ÌÈ‡È·‰ È¯·„·e ‰¯Bza e¯Ó‡pL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆∆∆¿«»¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«…
ÌÈÓMa ·LBÈ" :¯Ó‡pL BÓk ;Ô‰ ‰ˆÈÏÓe ÏLÓ»»¿ƒ»≈¿∆∆¡«≈«»«ƒ
,"'‰ NN ¯L‡k" ,"Ì‰ÈÏ·‰a ÈeÒÚk" ,"˜ÁNÈƒ¿»ƒ¬ƒ¿«¿≈∆«¬∆»
‰¯B˙ ‰¯ac :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ïk‰ ÏÚ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««…»¿¬»ƒƒ¿»»
Ì‰ È˙‡‰" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .Ì„‡ŒÈa ÔBLÏkƒ¿¿≈»»¿≈≈«…ƒ≈
,"È˙ÈL ‡Ï '‰ È‡" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,"ÌÈÒÈÚÎÓ«¿ƒƒ¬≈≈¬ƒ…»ƒƒ
‰È‰ ,ÁÓN ÌÈÓÚÙe ÒÚBk ÌÈÓÚt ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»¿»ƒ≈¿»ƒ»≈«»»

‰pzLÓ42‡l‡ ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ƒ¿«∆¿»«¿»ƒ»≈≈»¿ƒ∆»
¯L‡ ,¯ÓÁ Èz· ÈÎL ,ÌÈÏÙM‰ ,ÌÈÏÙ‡‰ ÌÈÙebÏ«ƒ»¬≈ƒ«¿»ƒ…¿≈»≈…∆¬∆

Ì„BÒÈ ¯ÙÚa43C¯a˙È ,‡e‰ Ce¯a ,‡e‰ Ï·‡ . ∆»»¿»¬»»ƒ¿»≈
.‰Ê Ïk ÏÚ ÌÓB¯˙ÈÂ¿ƒ¿≈«»∆

אבל 42) ברצון; אינו בכעס כשהוא ודם בשר "מלך
הוא  בכעס כשהוא גם אלא כן, אינו הקדושֿברוךֿהוא

ב). פרק טוב, שוחר (מדרש יט).43)ברצון" ד, (איוב

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ה 1) שכל ה'; את לאהוב לשלושה שמצוה מחולקים ברואים

מרכבה. מעשה על פרקים ראשי חלקים;

.‡‰‡¯ÈÏe B·‰‡Ï ‰ÂˆÓ ,‰f‰ ‡¯Bp‰Â „aÎp‰ Ï‡‰»≈«ƒ¿»¿«»«∆ƒ¿»¿»√¿ƒ¿»
:¯Ó‡Â ,"EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,B˙B‡∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿∆¡«

."‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡∆¡…∆ƒ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



dxezdקד iceqi zekld - rcnd xtq - xii` a"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·‰ÚLa ?B˙‡¯ÈÂ B˙·‰‡Ï C¯c‰ ‡È‰ C‡È‰Â¿≈«ƒ«∆∆¿«¬»¿ƒ¿»¿»»
ÌÈ‡ÏÙp‰ ÂÈ‡e¯·e ÂÈNÚÓa Ì„‡‰ ÔBa˙iL∆ƒ¿≈»»»¿«¬»¿»«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ C¯Ú dÏ ÔÈ‡L ,B˙ÓÎÁ Ô‰Ó ‰‡¯ÈÂ ,ÌÈÏB„b‰Â¿«¿ƒ¿ƒ¿∆≈∆»¿»∆≈»≈∆¿…
‰Â‡z ‰e‡˙Óe ¯‡ÙÓe ÁaLÓe ·‰B‡ ‡e‰ „iÓ - ı≈̃ƒ»≈¿«≈«¿»≈ƒ¿«∆«¬»
‰‡Óˆ" :„Âc ¯Ó‡L BÓk .ÏB„b‰ ÌM‰ Ú„ÈÏ ‰ÏB„‚¿»≈««≈«»¿∆»«»ƒ»¿»
el‡‰ ÌÈ¯·ca ·MÁnLÎe ."ÈÁ Ï‡Ï ÌÈ‰Ï‡Ï ÈLÙ«¿ƒ≈…ƒ¿≈»¿∆¿«≈«¿»ƒ»≈

ÔÓˆÚ2Ú„BÈÂ ,„ÁÙÈÂ ‡¯ÈÈÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï Úz¯ ‡e‰ „iÓ , «¿»ƒ»ƒ¿»«¬»¿ƒ»¿ƒ¿«¿≈«
˙Ú„a ˙„ÓBÚ ,‰ÏÙ‡ ,‰ÏÙL ,‰pË˜ ‰i¯· ‡e‰L∆¿ƒ»¿«»¿»»¬≈»∆∆¿««

ÙÏ ‰ËeÚÓ ,‰l˜˙BÚc ÌÈÓz È3:„Âc ¯Ó‡L BÓk , «»¿»ƒ¿≈¿ƒ≈¿∆»«»ƒ
Èk LB‡ ‰Ó - EÈ˙Úaˆ‡ ‰NÚÓ EÈÓL ‰‡¯‡ Èk"ƒ∆¿∆»∆«¬≈∆¿¿…∆»¡ƒ

el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÈÙÏe ."ep¯kÊ˙4ÌÈÏÏk ¯‡·Ó È‡ , ƒ¿¿∆¿ƒ«¿»ƒ»≈¬ƒ¿»≈¿»ƒ
Á˙Ù eÈ‰iL È„k ,ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ‰NÚnÓ ÌÈÏB„b¿ƒƒ«¬≈ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L BÓk ;ÌM‰ ˙‡ ·‰‡Ï ÔÈ·nÏ5ÔÈÚa «≈ƒ∆¡…∆«≈¿∆»¿¬»ƒ¿ƒ¿«
Ck CBznL ,‰·‰‡6‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓ ˙‡ ¯ÈkÓ ‰z‡ «¬»∆ƒ»«»«ƒ∆ƒ∆»«¿»»

.ÌÏBÚ‰»»

הוא 2) מיד ערכו. ומך האדם אפסות את לעומתם ומעריך
שהוא  כמו ופחיתות, נחיתות של רגש מתוך אחור נסוג

ומבאר. הדעת.3)הולך שלימות סמל לאלהים, הכוונה
טז). לז, (איוב דעים תמים בענין,4)ובמקרא: האמורים

באים  דעים, תמים בנפלאות והתבוננות הסתכלות שמתוך
ויראתו. אהבתו ואתחנן.5)לידי  עיון 6)'ספרי', מתוך

ומצוותיה. ה' בתורת והתבוננות

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"Fz`xie Fzad`l KxCd `id K`ide."'Ek §¥©¦©¤¤§©£¨§¦§¨

במעשיו  ההתבוננות היא ה' לאהבת שהדרך מלמדנו
חכמתו  האדם יראה שמהם הגדולים הנפלאים ובברואיו
פנימיות  בלימוד וההכרח הצורך על מרמזים ודבריו ה', של
תאוה  ש"מתאוה למצב האדם מגיע ידה שעל התורה

את לידע lecbdגדולה myd חסידות תורת תוכן שזהו וכו'"
פעמים  שלש שלפחות השו"ע פסק פי על ובפרט חב"ד.

וכו'. יתעלה הא-ל ברוממות לחשוב האדם צריך ביום
.246 cenr `"i wlg ,294 cenr l wlg zegiy ihewl

"Fz`xie Fzad`l KxCd `id K`ide. .mXd rcil."'Ek §¥©¦©¤¤§©£¨§¦§¨¥©©¥

בלבד  לוי שבט "ולא הרמב"ם מפסק השאלה תתורץ בזה
אותו  רוחו נדבה אשר העולם באי מכל ואיש איש כל אלא
לדעת  ולעבדו לשרתו ה' לפני לעמוד להיבדל מדעו והבינו
את  "לדעת - זה תנאי מצאנו לא שלכאורה כו'". . . ה' את

כבוד ממרז"ל שהוא י"ל ואולי לוי. בשבט ינחלו minkgה'"
"והיאך  כאן כתב והרי ה', יראי שנקראו ושם הלוי. שבט זה

כו'". ה' את לידע כו' ויראתו לאהבתו הדרך הוא
.dxrda atw 'r hk wlg w"db`

"mc`d opFAzIW drWA ?Fz`xie Fzad`l KxCd `id K`ide§¥©¦©¤¤§©£¨§¦§¨§¨¨¤¦§¥¨¨¨

ei`ExaE eiUrnAoi`W Fznkg odn d`xie ,milFcBd mi`ltPd §©£¨§¨©¦§¨¦©§¦§¦§¤¥¤¨§¨¤¥
adF` `Ed cIn - uw `le Kxr Dl."'Ek ¨¥¤§Ÿ¥¦¨¥

חלק  שהם המלאכים אודות לדבר זה בפרק וממשיך
מעשה  על מדבר שאח"כ הפרקים ובשני מרכבה ממעשה
האלו  בדברים מתבונן שאדם "בזמן ומסיים: בראשית

אהבה מוסיף . . הברואים כל ויירא ומכיר כו' למקום
כו'". ויפחד

"בשעה  היא ויראתו" לאהבתו ה"דרך אמנם להבין: וצריך
"הלכות  ספר הוא הרמב"ם של ספרו אבל כו'" שיתבונן

מתאים ואיך הרבים הלכות" הפרטים כל את בו לכתוב
הנפלאים". וברואיו "מעשיו אודות

ש"יתבונן  שהחיוב משמע המצות בספר שמלשונו ואע"פ
אלא  ה' אהבת למצות הכשר רק אינו כו'" במעשיו האדם
ומאמריו  במצותיו ונתבונן "שנחשוב האדם על ציווי
בזה  אין בהכרח", האהבה "תבא ואח"כ כו'" ופעולותיו

הלכה הס  ספר שהוא הי"ד בספר אלו ענינים לסידור בר
במצותיו  ולהתבונן לחשוב החיוב רק לכתוב צריך היה ובו
חקירה. בספרי הוא מקומם הרבים הפרטים שאר וכל כו'
בשלושת  הרמב"ם מדבר עליהם הענינים בזה: והביאור

התבוננות עניני רק אינם הנ"ל mciהפרקים lry יגיע
ש  אלא ויראתו ה' לאהבת האדם mnvrאח"כ md שייכים

עצמה. מהמצוה חלק הם מכך ויתרה ה' ידיעת למצות
ידיעת  תחת ונכלל הרמב"ם על ב"פירוש" שמבאר וכפי
א-ל  עמו שאין אלוקה, שם שיש [לידע אלו מצות שתי
שמידיעתם  מרכבה ומעשה בראשית מעשה ענין אחר]
וצור  ראשון לבדו ושהוא הבורא מציאות על הראיות יודעו

לכל.
רבון  ממעשה הגדולים ה"כללים את בספרו הביא לכן
ידיעה  שהיא ה' ידיעת מצות לקיים שבכדי כיון העולמים"

ב  הפחות `oteשכלית לכל לידע חייבים ה', מציאות
כיון  עצמה מהמצוה חלק הם ונמצאו הגדולים", ה"כללים
לבדו  ושהוא הבורא מציאות על הראיות יודעו ש"מידיעתם

לכל". וצור ראשון
.117 cenr 'ek wlg zegiy ihewl

"adF` `Ed cIn."'Ek . . ¦¨¥

התפילה  בעבודת בעיקר היא לאהבה המביאה ההתבוננות
דרחימותא". כפולחנא פולחנא "לית הזהר וכמאמר
בלבו  נקשרת הקב"ה אהבת "אין כתב תשובה ובהלכות
חוץ  שבעולם מה כל ויעזוב תמיד בה שישגה עד אדם של
בחכמות  ולהשכיל להבין עצמו לייחד צריך לפיכך . . ממנה
כפי  באדם, שיש כח כפי קונו את לו המודיעים ותבונות

התורה". יסודי בהל' שביארנו
.158 'r `"g h"nyz zegiyd xtq
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ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"mlFrd dide xn`W in z` xiMn dY` KM KFYOW." ¤¦¨©¨©¦¤¦¤¨©§¨¨¨¨

האלה  הדברים "והיו הפסוק על בספרי הוא דבריו מקור
כו' . . באיזה יודע איני לבבך על היום מצוך אנכי אשר
. . היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו לומר תלמוד

הקב"ה את מכיר אתה כך eikxcaשמתוך wacne."
ומהו  וגו', הדברים "והיו עה"פ בפירושו רש"י כתב וכן
בקב"ה  מכיר אתה כך שמתוך האלה הדברים והיו האהבה

."eikxca wacne

מי  את מכיר אתה כך "שמתוך וכתב שינה הרמב"ם אבל
הע  והיה בדרכיו.שאמר התדבקות הזכיר ולא ולם"

מצות  בגדר נחלקו והרמב"ם שרש"י לומר יש לכאורה
רגש  רק אינה ה' אהבת שמצות סבר רש"י ה'; אהבת
- (תוצאתה) גם כוללת אלא לקב"ה האדם שבלב האהבה
להתדבק  אפשר אי כי בדרכיו שמתדבק ע"י בה' הדביקות

מצות. קיום ידי על אלא בקב"ה
הוא  ה' אהבת של המצות שמעשה סבר הרמב"ם אבל
לרגש  האדם את המביאה והיא ה' בגדלות ההתבוננות
ב"מאמריו  התבוננות כאן הזכיר לא ולכן בלב. אהבה
הגדולים  הנפלאים ובברואיו "במעשיו רק אלא ומצוותיו"

כו'".
כתב  המצות בספר מדוע להבין צריך עדין אבל
שלא  ומצותיו" ב"מאמריו גם להיות צריכה שההתבוננות

החזקה. כבי"ד
מצוה  הזה והנורא הנכבד "הא-ל בה"א לשונו צ"ל וגם
ונאמר  אלקיך ה' את ואהבת שנאמר אותו וליראה לאהבו

תירא"; אלקיך ה' את
"ליראה  הכתוב מלשון ושינה הא-ל לכתוב דייק מדוע א.

הזה".mydאת והנורא הנכבד
לאהבו  מצוה הזה והנורא הנכבד "הא-ל - מלשונו  ב.
הם  והנורא" "הנכבד התארים ששני משמע אותו" וליראה
הוא  שהא-ל זה כי אותו" ו"ליראה "לאהבו" המצות שתי
באה  נורא שהוא ומצד לאהבתו האדם את מביא נכבד,
השם  את "ליראה רק נאמר הנ"ל בפסוק אבל יראתו,
והנורא) (הנכבד התארים ששני ומשמע והנורא" הנכבד

ליראה. גורמים
הפכית  שאינה באהבה מדבר הי"ד בספר שהרמב"ם וי"ל

סוג. באותו שהיא אלא ליראה
הדרך  היא "והיאך ה"ב בתחילת שכתב ממה בזה: וההסברה
וברואיו  במעשיו אדם שיתבונן בשעה ויראתו לאהבתו
את  לידע גדולה תאוה מתאוה הוא מיד כו' . . הנפלאים
חי" לא-ל לאלקים נפשי צמאה דוד שאמר כמו הגדול השם
לידע  גדולה תאוה ש"מתאוה זה הוא האהבה שעיקר מובן,
מהן  "יראה - ה' גדולת שמכיר ומכיון הגדול" השם את

מהשם  ריחוקו ומרגיש קץ" לה ואין ערך לה שאין חכמתו
רגש  אינו האהבה שגדר כלומר, ותשוקה לצמאון מביאו וזה
מרגיש  ידו שעל ריחוק של הרגש אם כי וקירוב דביקות

אליו. שמתאוה
וליראה  לאהבו "מצוה - ויראה אהבה יחד כאן כלל לכן,
בתכלית  התבטלות היא כאן המדוברת היראה כי אותו"
מצימאון  הנגרמת הריחוק להרגשת בהמשך באה היא וגם

הגדול". השם את לידע גדולה תאוה "מתאוה - האהבה
כשמתחיל  מדגיש זאת הזה את והנורא הנכבד "הא-ל

השם  ולא הא-ל לכתוב ומדייק אותו" וליראה לאהבו מצוה
יתעלה  שמותיו ש"כל במו"נ כתב שהרי בפסוק, כמו ה' או
שם  זולתי הפעולות מן נגזרים כולם בספרים המצויים
יתעלה  לו מיוחד שם שהוא ה"א, וא"ו ה"א יו"ד והוא אחד
הקב"ה  של משמותיו הראשון השם הוא א־ל ושם כו'" . .
הרחמים  מדות י"ג בסדר שבאים כפי תאריו על המורים
ההכרה  עם וההשגה שההתבוננות שאף מודגש ובזה
"בעל  שהוא כפי הקב"ה של בפעולותיו רק שייכת בבורא
גופא  האהבה מקום מכל הוי') (שם בעצמותו ולא תוארים"
מפעולות  שלמעלה המצאו אמיתת ית' לעצמותו היא

ותוארים.
ספר  בין ה' אהבת מצות בהגדרת החילוק יובן הנ"ל מכל

היד: לספר המצות
בה' ההכרה שהיא האהבה ענין כללות מבאר המצות בספר
בהשגתו  ונהנה שנשיגהו "עד - קירוב של תנועה שזוהי
גם  כוללת זו שהתבוננות מביא ולכן ההנאה" בתכלית
בהכרת  נכללים הם גם כי ומאמריו" ב"מצותיו התבוננות

הבורא. של ומאמריו ציוויו הם שהרי הבורא
ה' באהבת הפרטים לבאר כוונתו הי"ד בספר משא"כ
המבוארים  ה' מידיעת וכתוצאה בהמשך הבאים ויראתו
אהבה  שבמצות זה ענין מפרט ולכן הראשון, בפרק
מאמיתת  הריחוק לגדר השייכת יראה) למצות (ששווה
- לקירוב שנוגע ומאמריו במצותיו ההתבוננות ולא המצאו
על  "להשיג" יכול האדם שאין ומה בקב"ה וההכרה הידיעה
המצאו  אמיתת להשיג באדם כח אין (שהרי הידיעה ידי
ידי  ועל הראשון. בפרק בארוכה שביאר כמו היא) כאשר
לאמיתת  האדם "מתקשר" ויראה, אהבה אלו, מצות שתי

והתאווה הצמאון היא שהאהבה השם rcilהמצאו את
הגדול.
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.‚˜ÏÁ BÓÏBÚa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‡¯aM ‰Ó Ïk»«∆»»«»»¿»∆¡»
ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ7ÌÈ¯aÁÓ Ô‰L ,ÌÈ‡e¯a Ô‰Ó : ƒ¿»¬»ƒ≈∆¿ƒ∆≈¿À»ƒ

ÌÏbÓ8‰¯eˆÂ9ÌÈ„ÒÙÂ ÌÈÂ‰ Ì‰Â ,10BÓk ,„ÈÓz ƒ…∆¿»¿≈…ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿
˙BÎzn‰Â ÌÈÁÓv‰Â ‰Ó‰a‰Â Ì„‡‰ ˙BÙeb11Ô‰Óe . »»»¿«¿≈»¿«¿»ƒ¿««»≈∆

ÔÈ‡ Ï·‡ ,‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ÌÈ¯aÁÓ Ô‰L ,ÌÈ‡e¯a¿ƒ∆≈¿À»ƒƒ…∆¿»¬»≈»
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,ÌÈBL‡¯‰ BÓk ‰¯eˆÏ ‰¯evÓe Ûe‚Ï ÛebÓ ÔÈpzLÓƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»¿»ƒƒ
ÔÈpzLÓ ÔÈ‡Â ÌÓÏ‚a ÌÏBÚÏ ‰Úe·˜ Ô˙¯eˆ ‡l‡∆»»»¿»¿»¿»¿»¿≈»ƒ¿«ƒ
ÔÈ‡Â .Ô‰aL ÌÈ·ÎBk‰Â ÌÈlbÏb‰ Ì‰Â ,el‡ BÓk¿≈¿≈««¿«ƒ¿«»ƒ∆»∆¿≈

ÌÈÓÏb ¯‡Lk ÌÓÏb12.˙B¯eˆ ¯‡Lk Ì˙¯eˆ ‡ÏÂ »¿»ƒ¿»¿»ƒ¿…»»ƒ¿»
Ì‰Â ,ÏÏk ÌÏ‚ ‡Ïa ‰¯eˆ - ÌÈ‡e¯a Ô‰Óe≈∆¿ƒ»¿……∆¿»¿≈
˙B¯eˆ ‡l‡ ,‰iÂ‚e Ûeb ÌÈ‡ ÌÈÎ‡Ïn‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆««¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»

BfÓ BÊ ˙B„¯Ù13. ƒ¿»ƒ

והכוכבים.7) הגלגלים עולם שלנו. העולם זהו השפל, עולם
ומבאר. הולך שהוא כמו המלאכים, כמו:8)ועולם חומר,

ותבנית. צורה מחוסר חומר ז), יב, (כלים עץ כלי גולמי
החומר 9) יתעצם בה אשר ועצמותו, החומר נפש היא

בו  כי האדם, צורת הוא השכל למשל: מינו. משאינו וייבדל
משאר  בזה ונבדל "מדבר", מין מיוחד, למין ויתייחד יתעצם
גולם. - שכל המחוסר אדם נקרא ולפיכך החיים. בעלי
צורה  היא האחרונה שזו מ"תבנית", "צורה" ונבדלת
בעוד  יד, תבנית כמו: לעינים, ונראית חיצונית גשמית,
בשכל. רק ומושגת מופשטת, רוחנית היא ש"צורה"

נתהוו.10) שמהם ליסודות תמיד ונפרדים מתהווים,
דומם,11) הארץ: כדור שעל היצורים סוגי ארבעת הם

מלמעלה  מהופך, בסדר פה ומנויים מדבר. חי, צומח,
אלא 12)למטה. – תמיד ונפסדים ההווים חלוף, בני שהם

משתנים. ואינם הם מכל 13)בניֿקיימא ונפשטות נפרדות
להלן, (עיין מעלתן ע"י מחברתה אחת הן ונבדלות חומר,
מאמר  את מבאר י) ח"ב, (מו"נ בספרו ז"ל ורבינו ה). הלכה
עולם", של שלישו הוא ש"המלאך סח), פרק (ב"ר המדרש
– חלקים לשלושה נחלק שהעולם כאן, שיטתו עלֿפי

העולם. שליש איפוא, הוא, המלאכים ועולם

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. ."zFxEv `N` ,dIebE sEB opi` mik`lOdW ,mik`lOd ode§¥©©§¨¦¤©©§¨¦¥¨§¦¨¤¨
FGn Ff zFcxtp." ¦§¨¦

ולומר  מהראשונים ישראל חוקרי דעת ולהתאים לתווך אין
כו  המובא שלדעת גוף המושג ששונה אלא גוף להם יש לם

כיון  האחר. ידי על המובא גוף מהמושג אחד, ידי על
כמו  מסויים וגודל מקום בגדר הם המלאכים אחת שלשיטה
ולדעה  הבית חנוכת שיר מזמור ד"ה בלקו"ת לבאר שהאריך
שכלים  שנקראים עד וגולם צורה אפילו להם אין השניה

גופין". אינן "והרי ה' בהלכה דבריו ומפורשים נבדלים.
.274 cenr l wlg zegiy ihewl

.„L‡ C‡Ïn‰ e‡¯L ,ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ‡È·p‰L ‰Ê e‰Óe«∆∆«¿ƒƒ¿ƒ∆»««¿»≈
?ÌÈÙk ÏÚ·e14,‰„ÈÁ C¯„Â ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa Ïk‰ ««¿»»ƒ«…¿«¿≈«¿»¿∆∆ƒ»

ÌÈ„·k‰ ˙BÙebk „·Î BÈ‡Â ,Ûe‚ BÈ‡L ¯ÓBÏ15BÓk ; «∆≈¿≈»≈««¿≈ƒ¿
,L‡ BÈ‡Â ,"‡e‰ ‰ÏÎ‡ L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¡…∆≈…¿»¿≈≈
ÂÈÎ‡ÏÓ ‰NÚ" :¯Ó‡pL BÓÎe ;ÏLÓ ‡l‡∆»»»¿∆∆¡«…∆«¿»»

"˙BÁe¯16.

ואיך 14) איֿגופני, גולם, בלי צורה הוא המלאך והלא
מורכבים? גופים שהם כנפים ובעל כאש כמים 15)יתואר

דרך  רק הוא זה כל אבל ורוח. כאש הם קלים אלא עפר, או
צורות  הם - דבר של ולאמיתו האוזן, את לשבר וחידה משל
מט). ח"א, מו"נ (השווה עיקר כל גופנים ואינם נפרדות

אש,16) פעם לוהט": אש "משרתיו הפסוק: של וסופו
הכל  אלא זה, ולא זה לא שאינם לך: לומר – רוח ופעם

רוקח). (מעשה הנבואה של הדמיון כח לפי

.‰e„¯tÈ ‰n·e17ÔÈ‡ È¯‰Â ,BfÓ BÊ ˙B¯ev‰ «∆ƒ»¿«ƒ«¬≈≈»
?ÔÈÙeb18È‡L ÈÙÏ„Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ô˙e‡ÈˆÓa ÔÈÂL Ô ƒ¿ƒ∆≈»»ƒƒ¿ƒ»∆»»∆»

,BÁkÓ ÈeˆÓ ‡e‰Â ,B¯·Á ÏL B˙ÏÚnÓ ‰hÓÏ Ô‰Ó≈∆¿«»ƒ«¬»∆¬≈¿»ƒ…
‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê19ŒLB„w‰ ÏL BÁkÓ ÌÈ‡ˆÓ Ïk‰Â , ∆¿«¿»ƒ∆¿«…ƒ¿»ƒƒ…∆«»

B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ÊÓ¯L e‰ÊÂ .B·eËÂ ‡e‰ŒCe¯a»¿¿∆∆»«¿……¿»¿»
"¯ÓL d·b ÏÚÓ d·‚ Èk" :¯Ó‡Â20. ¿»«ƒ»…«≈«»…«…≈

הנשואות 17) המשנה: לשון עלֿדרך ּתּפרדנה, ְִַָָבמקום:
מפני  ואולי, מא.). (יבמות יינשאו והארוסות יתארסו
זכר  בהן משמשים כן על המלאכים, הם ב"צורות" ָשהמכּוון

בערבוביא. -18)ונקבה בהם יחולו לא גופניים ושינויים
זה  ונבדלים ניכרים שיהיו המלאכים ייפרדו איפוא, במה,

שכל 19)מזה? מעלתם: ובטיב במציאותם נפרדים הם
למעלה  (עיין מכוחו ומצוי לו שממעל לשני עלול הוא אחד
של  מציאותו אמיתות מכוח נמצאים יחד וכולם ה"ז): פ"א,

הראשון. על 20)המצוי שומר הגלגלים עולם כלומר:
עליהם, יתקיימו: שיסודותיו היסודות עולם השפל, העולם
וצורתם. עילתם שהם המלאכים עולם שומר הגלגלים, על
העילות  עילת שהוא הקדושֿברוךֿהוא, – לכולם וממעל

העולם. וצורת

.ÂdÈ‡ ,'B¯·Á ÏL B˙ÏÚnÓ ‰hÓÏ' :e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿¿«»ƒ«¬»∆¬≈≈»
;B¯·ÁÓ ‰ÏÚÓÏ ·LBiL Ì„‡ BÓk ,ÌB˜Ó ˙ÏÚÓ«¬«»¿»»∆≈¿«¿»≈¬≈
ÏB„b „Á‡L ÌÈÓÎÁ ÈLa ÔÈ¯ÓB‡L BÓk ‡l‡∆»¿∆¿ƒƒ¿≈¬»ƒ∆∆»»
;‰Ê ÏL B˙ÏÚnÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,‰ÓÎÁa B¯·ÁÓ≈¬≈¿»¿»∆¿«¿»ƒ«¬»∆∆
.ÏeÏÚ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,‰lÚa ÌÈ¯ÓB‡L BÓÎe¿∆¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»ƒ∆»

.Ê.‡e‰ Ì˙ÏÚÓ ÌL ÏÚ - ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙BÓL ÈepLƒ¿««¿»ƒ«≈«¬»»
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰Â ,'L„w‰ ˙BiÁ' ÌÈ‡¯˜ CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ¿»ƒ««…∆¿≈¿«¿»ƒ
ÌÈÙ¯Ne ÌÈlÓLÁÂ ÌÈl‡¯‡Â ÌÈpÙB‡Â ,Ïk‰«…¿«ƒ¿∆¿∆ƒ¿«¿«ƒ¿»ƒ
- ÌÈLÈ‡Â ÌÈ·e¯Îe ÌÈ‰Ï‡ È·e ÌÈ‰Ï‡Â ÌÈÎ‡ÏÓe«¿»ƒ≈…ƒ¿≈¡…ƒ¿ƒ¿ƒƒ

˙BÓM‰ ‰¯NÚ el‡ Ïk21,ÌÈÎ‡Ïn‰ Ô‰· e‡¯˜pL »≈¬»»«≈∆ƒ¿¿»∆««¿»ƒ
‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÏÚÓe .Ô‰ Ô‰lL ˙BÏÚÓ ¯NÚ ÌL ÏÚ«≈∆∆«¬∆»∆≈«¬»∆≈¿«¿»
˙ÏÚÓ ‡È‰ ,‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ˙ÏÚÓ ‡l‡ ,‰pnÓƒ∆»∆»«¬«»≈»ƒ«¬«
Ô‰L ,‰‡e·pa ¯Ó‡ CÎÈÙÏ ;˙BiÁ ˙‡¯˜pL ‰¯ev‰«»∆ƒ¿≈«¿ƒ»∆¡««¿»∆≈
˙ÏÚÓ ‡È‰ ˙È¯ÈNÚ ‰ÏÚÓe .„B·k‰ ‡qk ˙Áz««ƒ≈«»«¬»¬ƒƒƒ«¬«
ÌÈ¯a„Ó‰ ÌÈÎ‡Ïn‰ Ì‰Â ,'ÌÈLÈ‡' ˙‡¯˜pL ‰¯ev‰«»∆ƒ¿≈ƒƒ¿≈««¿»ƒ«¿«¿ƒ
CÎÈÙÏ ;‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa Ì‰Ï ÌÈ‡¯Â ÌÈ‡È·p‰ ÌÚƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»∆¿«¿≈«¿»¿ƒ»
ŒÈa ˙Úc ˙ÏÚÓÏ ‰·B¯˜ Ì˙ÏÚnL ,ÌÈLÈ‡ e‡¯˜ƒ¿¿ƒƒ∆«¬»»¿»¿«¬«««¿≈

.Ì„‡»»

נזכרים 21) חדא, בצוותא לשמותם הללו המלאכים עשרת
סדר. בשינוי ורק בא) (שמות, בזוהר גם

.Á‡¯Ba‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓe ÌÈiÁ el‡‰ ˙B¯ev‰ ÏÎÂ¿»«»≈«ƒ«ƒƒ∆«≈
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‰¯eˆ Ïk - „‡ÓÏ „Ú ‰ÏB„‚ ‰Úc B˙B‡ ÌÈÚ„BÈÂ¿¿ƒ≈»¿»«ƒ¿…»»
BÏ„‚ ÈÙÏ ‡Ï ,d˙ÏÚÓ ÈÙÏ ‰¯eˆÂ22‰ÏÚÓ elÙ‡ . ¿»¿ƒ«¬»»…¿ƒ»¿¬ƒ«¬»

‰BL‡¯‰23BÓk ‡¯Ba‰ ˙zÓ‡ ‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ »ƒ»≈»¿»¿«ƒ¬ƒ««≈¿
˙‚NÓ Ï·‡ ;Ú„ÈÏÂ ‚ÈN‰Ï ‰¯ˆ˜ dzÚc ‡l‡ ,‡e‰L∆∆»«¿»¿»»¿«ƒ¿≈«¬»«∆∆
‰hÓlL ‰¯eˆ ˙Ú„BÈÂ ˙‚NnM ‰nÓ ¯˙BÈ ˙Ú„BÈÂ¿««≈ƒ«∆«∆∆¿««»∆¿«»
,˙È¯ÈNÚ ‰ÏÚÓ „Ú ,‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ Ïk ÔÎÂ .‰pnÓƒ∆»¿≈»«¬»«¬»««¬»¬ƒƒ
Ì„‡‰ Èa Ák ÔÈ‡L ,‰Úc ‡¯Ba‰ ˙Ú„BÈ ‡È‰ Ìb«ƒ«««≈≈»∆≈…«¿≈»»»

Ï ÏBÎÈ ‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ÌÈ¯aÁÓ‰.d˙BÓk Ú„ÈÏÂ ‚ÈN‰ «¿À»ƒƒ…∆¿»»¿«ƒ¿≈«¿»
BÓˆÚ Ú„BÈ ‡e‰L BÓk ‡¯Ba‰ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ïk‰Â24. ¿«…≈»¿ƒ«≈¿∆≈««¿

גדלו 22) לפי לא הבורא את מכירה מהצורות, אחת כל
ויש  בלבד. השגתה כח ולפי היא מעלתה לפי אלא האמיתי,
וכן  גדלה". ולפי מעלתה "לפי הוא: הנכון שהנוסח סוברים
האדר"ת). (הגהות ה"ט ג, בפרק לקמן הדבר מוכח

כסא 23) אצל עומדות "והחיות חז"ל: ואמרו הקודש. חיות
פרק  אליעזר, דרבי (פרקי כבודו" מקום יודעות ואינן כבודו,
רבי  אמר וחי? מהו וחי". האדם יראני "לא כן: כמו ד).
את  רואות אינן הכסא, את הנושאות החיות אף עקיבא:

נשא). פרשת סוף רבה, (במדבר את 24)הכבוד כמו:
ואמיתית. שלימה ידיעתו שרק עצמו,

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"`xFAd z` mixiMnE miIg EN`d zFxESd lke." §¨©¨¥©¦©¦¦¤©¥

לומר  יש ואולי קמ"ל, ומאי חיים שהם פשיטא ולכאורה,
הגמ' מספרת עליהם כמלאכים שאינם להדגיש שכוונתו

ושרפם". בניהם הקטנה אצבעו "הושיט שהקב"ה
.205 cenr b"i wlg zegiy ihewl

.Ë‰¯evÓ ,‡¯Ba‰ ÔÓ ıeÁ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒƒ«≈ƒ»
‰BL‡¯‰25ı¯‡‰ ¯eaËa ‰È‰iL ÔË˜ LezÈ „Ú26- »ƒ»««»»∆ƒ¿∆¿«»»∆

BÓˆÚ Ú„BÈ ‡e‰L ÈÙÏe .e‡ˆÓ B˙zÓ‡ ÁkÓ Ïk‰«…ƒ…«¬ƒ»ƒ¿»¿ƒ∆≈««¿
,Ïk‰ Ú„BÈ ‡e‰ ,B˙zÓ‡Â Bz¯‡Ù˙Â B˙l„b ¯ÈkÓe«ƒ¿À»¿ƒ¿«¿«¬ƒ»≈««…

epnÓ ÌÏÚ ¯·c ÔÈ‡Â27. ¿≈»»∆¿»ƒ∆

הקודש.25) שבכדור,26)חיות נקודה כל הארץ. בכדור
ומרכזו. טבורו התכנית 27)הוא עלֿפי יודע הבנאי גם

צורת  את – המלאכה אל גשתו בטרם עוד – ברוחו שתיכנן
יתברך. הבורא ומכלֿשכן ומובאיו, מוצאיו לכל הבנין

.ÈBÓk d˙B‡ Ú„BÈÂ BzÓ‡ ¯ÈkÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»«ƒ¬ƒ¿≈«»¿
BÓk ,epnÓ ıeÁ ‡È‰L ‰Ú„a Ú„BÈ BÈ‡Â .‡È‰L∆ƒ¿≈≈«¿≈»∆ƒƒ∆¿

„Á‡ ezÚ„Â e‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÚ„BÈ e‡L28‡¯Ba‰ Ï·‡ . ∆»¿ƒ∆≈»¿«¿≈∆»¬»«≈
‰pt ÏkÓe „ˆ ÏkÓ „Á‡ ÂÈiÁÂ BzÚ„Â ‡e‰ ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿«¿¿«»∆»ƒ»«ƒ»ƒ»
Ú„BÈÂ ÌÈiÁa ÈÁ ‰È‰ ÈÏÓÏ‡L .„eÁÈ C¯c ÏÎ·e¿»∆∆ƒ∆ƒ¿»≈»»«¿«ƒ¿≈«
‡e‰ :‰a¯‰ ˙B‰Ï‡ ÌL eÈ‰ - epnÓ ıeÁ ‰Ú„a¿≈»ƒ∆»»¡…«¿≈
„ˆ ÏkÓ „Á‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡Â ;BzÚ„Â ÂÈiÁÂ¿«»¿«¿¿≈«»»≈∆»∆»ƒ»«
‡e‰ :¯ÓB‡ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .„eÁÈ C¯c ÏÎ·e ‰pt ÏkÓeƒ»ƒ»¿»∆∆ƒƒ¿≈»«»≈
Ïk‰ - dÓˆÚ ‰Úc‰ ‡e‰Â ,Úe„i‰ ‡e‰Â ,Ú„Bi‰«≈«¿«»«¿«≈»«¿»«…
ÔÊ‡· ‡ÏÂ ,B¯Ó‡Ï ‰Ùa Ák ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .„Á‡∆»¿»»∆≈…««∆¿»¿¿…¿…∆

BÈ¯a ÏÚ B¯Èk‰Ï Ì„‡‰ ·Ïa ‡ÏÂ ,BÚÓLÏ29CÎÈÙÏe . ¿»¿¿…¿≈»»»¿«ƒ«À¿¿ƒ»

"‰Ú¯Ù ÈÁ" :¯ÓB‡30ÈÁ" ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,"ELÙ ÈÁÂ" ≈≈«¿…¿≈«¿¿¿≈≈≈
"'‰ ÈÁ" ‡l‡ ,"'‰31,ÌÈL ÂÈiÁÂ ‡¯Ba‰ ÔÈ‡L - ∆»«∆≈«≈¿«»¿«ƒ

CÎÈÙÏ .ÌÈÎ‡Ïn‰ ÈiÁk B‡ ÌÈiÁ‰ ÌÈÙeb‰ ÈiÁ BÓk¿«≈«ƒ««ƒ¿«≈««¿»ƒ¿ƒ»
BÓk ,ÌÈ‡e¯a‰ ˙ÓÁÓ ÌÚ„BÈÂ ÌÈ‡e¯a‰ ¯ÈkÓ BÈ‡≈«ƒ«¿ƒ¿¿»≈¬««¿ƒ¿
CÎÈÙÏ .ÌÚ„È BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‡l‡ ,Ì˙B‡ ÔÈÚ„BÈ e‡L∆»¿ƒ»∆»≈¬««¿≈»≈¿ƒ»
BÏ CÓÒ Ïk‰L ,Ïk‰ Ú„BÈ ,BÓˆÚ Ú„BÈ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈««¿≈««…∆«…ƒ¿»

B˙ÈÂ‰a32. «¬»»

האדם 28) ידיעת האדם. ידיעת כהרי הבורא ידיעת הרי לא
לימוד  חיים, נסיונות עלֿידי לו מחוצה אליו באה
רוכש  שהוא חדשות ידיעות של תוספת ועלֿידי והתבוננות.
מה  היום ואינה ומשתנית, מתחדשת עצמותו פעם. בכל לו
היא  - והידוע היודע, האדם כי נמצא, אתמול. שהיתה

ר  שאמצעותו השכל הוא - והדעה לו, שרכש לו הידיעה כש
באה  אינה שידיעתו הבורא, כן לא המה. שלושה – ידיעתו
הידוע, הוא – ולפיכך היא, עצמו מחמת אלא לו, מחוצה

עצמה. הדעה והוא הידוע, שמהות 29)והוא שכשם
מושגים. בלתי ודעתו חייו גם כך מושגת, בלתי מציאותו

פרעה 30) כי ונסמך, סומך בחייֿפרעה, כמו: בסמיכות,
וחייו. גווייתו הם: שנים - חיים,31)וחייו אלהים כמו:

ולכן  החיים. מקור הוא הוא. והחיים החיים, הוא כלומר:
בדעה, ולא ויודע בחיים, ולא חי הוא ׁשנאמר: אלא לנו ֶַֹאין
מהותו  על נוספים שהם בדעת ולא בחיים לא כלומר:

העילה:32)(הריטב"א). אל העלול מן הוא הכרתנו סדר
בנפלאות  הסתכלות ידי על הבורא את הכיר אבינו אברהם
אבל  לה! יש אדון – כזו נפלאה בירה וקרא: הבריאה,
מחמת  הכל יודע הוא הראשונה, העילה שהוא הקב"ה

ולכן דומה?עצמו, הדבר למה משל ממנו. נעלם דבר אין
מסתכל  עליו העובר כל פלאים. מנגנון עם כלי שיצר לאומן
ידיעת  בין ומה אותו. ויודע תכונתו עד שבא עד בו ומתבונן
בעוד  הכלי? את העושה האומן לידיעת בכלי המסתכל
אחריו, נמשך הכלי – האומן הכלי, אחר נמשך שהמסתכל
מו"נ  (השווה שעשהו בטרם עוד מעצמו אותו יודע שהוא

בא). ח"ג,

.‡Èel‡ ÌÈ˜¯Ù ÈLa ‰Ê ÔÈÚa e¯Ó‡L el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈∆»«¿¿ƒ¿»∆ƒ¿≈¿»ƒ≈
ÔÈÚa ¯‡·Ï CÈ¯vM ‰nÓ Ì‰ Ìi‰ ÔÓ ‰tË BÓk -¿ƒ»ƒ«»≈ƒ«∆»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
‡e‰ ,el‡ ÌÈ˜¯Ù ÈLaL ÌÈ¯wÚ‰ Ïk ¯e‡·e .‰Ê∆≈»»ƒ»ƒ∆ƒ¿≈¿»ƒ≈

'‰·k¯Ó ‰NÚÓ' ‡¯˜p‰33. «ƒ¿»«¬≈∆¿»»

מראות 33) לו כשנגלו יחזקאל שראה המרכבה שם על
נזכר  לא "מרכבה" שהשם ואףֿעלֿפי א). (יחזקאל אלוקים
מפני  חכמינו, בפי כך נקרא אולם המראה, בכל בפירוש
וזוהי  – חיות ארבע הכבוד לכסא מתחת במראה שראה
בשש  ממצרים מרכבה ותצא שנאמר: כמו מרכבה, דמות
ללמדך, כט). י, (מלכיםֿא ומאה בחמשים וסוס כסף מאות
אישים  ארבעה של קיבוץ על נאמר "מרכבה" שם שסתם

ע). ח"א, (מו"נ
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"טפה  הלשון נוקט מרכבה" ב"מעשה כאן מדוע לדייק יש
העוסקים  וד' ג' פרקים בסוף ואילו כו'" הן הים מן
כו'". הם מדלי כמר . ." הלשון נוקט בראשית" ב"מעשה

מרכבה  מעשה בין שהחילוק לפנ"ז כתב כבר בזה: והביאור
ש"דברים  אף בראשית שמעשה הוא בראשית למעשה
מעשה  - ושני" ראשון פרק עומק כענין אינם הם, עמוקים

מעשה כי - הבריאה מרכבה ענייני שהם בראשית
ולכן, אלקות ענייני שהם מרכבה למעשה ביחס המוגבלים
כמות  כי מדלי" "כמר הלשון נקט בראשית מעשה לגבי
לטיפה  ערך יש וממילא ומצומצמת מוגבלת שבדלי המים
הם  מרכבה מעשה ענייני אבל שבדלי, מים לגבי (מר)

סוף. להם שאין הים ממי כטיפה
לטיפה) (ביחס "מר" בלשון השימוש להבין: צריך ועדין
מרירות  מלשון מר נקראת שלכן מהדלי פירודה את מבטא
נוטף  מלשון היא "טיפה" משא"כ הדלי, ממי שנפרדת לפי
עליה  מעיד ושמה למקורה ושייכותה חיבורה את המדגיש
"איפכא  לכאורה זה ולפי ממקורה, נוטפת שהיא
הרי  לדלי ביחס גבול בלי הוא שהים מכיון מסתברא"
ושייכות  ערך כל לה אין אבל לדלי שייכות יש לטיפה
לומר  מתאים והיה לים. ביחס והבדלה) בריחוק (והיא

הים. מן טיפה ולא הדלי מן טיפה
אחת  טיפה אלא בטיפה אין אכן מוגבל שבענין אלא,
משא"כ  ופירוד מרירות לשון - מדלי כמר היא ואז בלבד
חלק  שהיא ניכר אחת בטיפה גם מוגבל שאינו בדבר
בה  שניכר לפי הים מן טיפה נקראת ולכן גבול מהבלי

הים. מן שהיא
כי  . . "טיפה" הלשון נקט מרכבה למעשה ביחס לכן,
באופן  היא מרכבה במעשה מלימוד הבאה ה' ידיעת
מציאותו  והתעלות ביטול תנועת וניכרת שמורגשת
"טיפה  שהוא איך בעיקר ומרגיש האלוקות למציאות
שלילת  בזה נרגש לא ולכן מהים חלק - הים" מן
לים  שב"מים השלימות ודוגמת מעין אלא מציאותו

מכסים".
במעשה  הלימוד ידי על הבאה ה' ידיעת משא"כ
בגדרי  נשאר האדם כי מדלי כמר היא בראשית
לפי  (מר) מרירות תנועת בו שנוצרת אלא מציאותו
שפלה  קטנה ברי' שהוא וידע ויפחד לאחוריו שנרתע

כו'". וכלימה בושה מלא ו"ככלי כו'" ואפלה
.160 cenr '` wlg h"nyz zegiyd xtq

.·ÈÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ eeˆ34ÌÈ¯·„a L¯„Ï ‡lL , ƒ¬»ƒ»ƒƒ∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÎÁ ‰È‰iL ‡e‰Â ,„·Ïa „Á‡ LÈ‡Ï ‡l‡ el‡≈∆»¿ƒ∆»ƒ¿«¿∆ƒ¿∆»»

‰ ÈL‡¯ BÏ ÔÈ¯ÒBÓ CkŒ¯Á‡Â ;BzÚcÓ ÔÈ·ÓeÌÈ˜¯t ≈ƒƒ«¿¿««»¿ƒ»≈«¿»ƒ
ıÓL B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe35BzÚcÓ ÔÈ·Ó ‡e‰Â ,¯·c‰ ÔÓ ƒƒ∆∆ƒ«»»¿≈ƒƒ«¿

ÌÈwÓÚ ÌÈ¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .B˜ÓÚÂ ¯·c‰ ÛBÒ Ú„BÈÂ¿≈««»»¿»¿¿»ƒ≈¿»ƒ¬Àƒ

ÔÏ·ÒÏ ‰Èe‡¯ ˙Ú„Â ˙Úc Ïk ÔÈ‡Â ,„‡ÓÏ „Ú Ì‰36. ≈«ƒ¿…¿≈»««»««¿»¿»¿»
ÌÈN·k" :ÏLÓ C¯c B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«¿……¿»¿»∆∆»»¿»ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck - "ELe·ÏÏ37:‰Ê ÏLÓ Le¯Ùa ƒ¿∆»»¿¬»ƒ¿≈»»∆
BBL·k Ô‰L ÌÈ¯·c38,ELe·ÏÏ eÈ‰È ,ÌÏBÚ ÏL ¿»ƒ∆≈ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿∆

;ÌÈa¯a Ì˙B‡ L¯„z Ï‡Â ,Ec·Ï EÏ :¯ÓBÏk¿«¿¿«¿¿«ƒ¿»»«ƒ
;"Cz‡ ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡Â Ec·Ï EÏ eÈ‰È" :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«ƒ¿¿¿«∆¿≈¿»ƒƒ»
Ck - "CBLÏ ˙Áz ·ÏÁÂ L·c" :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«¿«¿»»««¿≈»

ÌÈÓÎÁ eL¯t39L·„k Ô‰L ÌÈ¯·c :ÌÈBL‡¯‰ ≈¿¬»ƒ»ƒƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿«
EBLÏ ˙Áz eÈ‰È ,·ÏÁÂ40. ¿»»ƒ¿««¿∆

יא:.34) קצת.35)חגיגה מזעיר, כמסופר 36)מעט
אחד, רק - ל"פרדס" שנכנסו חכמים שמארבעה יד:) (חגיגה

וניזוקו. נפגעו והשאר - בשלום יצא עקיבא, שם,37)רבי
המסתורין 38)יג. כגון: ונסתרים, כבושים סוד דברי

ימנית. בשין – ללבושך" "כבשים הבריאה. ורזי האלוהי
יהיו 40)שם.39) חן, ליודעי כדבש המתוקים ומ"ב מ"מ

ברבים. תפרסמם ולא לשונך תחת גנוזים
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"Wi`l `N` EN` mixacA Wxcl `NW ,mipFW`xd minkg iEEv¦£¨¦¨¦¦¤Ÿ¦§Ÿ¦§¨¦¥¤¨§¦
calA cg`."'Ek ¤¨¦§©

אלו  בדורות ש"דווקא האריז"ל כתב היאך להבין צריך
שבדורות  אף החכמה" זאת לגלות ומצוה מותר האחרונים
מכל  ונעלמה "נסתרה הקבלה חכמת היתה הראשונים
לכת  בהצנע זאת גם ואף סגולה ליחידי כ"א חכמים תלמידי

הור  והרי בגמ'" כדאיתא ברבים שהן ולא ש"דברים חז"ל ו
לבושך". תחת יהיו עולם) של (סתרו עולם של כבשנו

חכמת  בלימוד וההגבלות שהתנאים מובן בזה: והביאור
היא  זו חכמה כי התורה של ה"חפצא" מצד אינם האמת
- מישראל לכאו"א השייכת הקדושה מהתורה חלק
בלימוד  חייב מישראל אחד וכל יעקב" קהילת "מורשה
התורה, חלקי שאר ללמוד שמחויב כשם שבתורה זה חלק
אינם  אדם בני שרוב מכיון ב"גברא" החסרון שמצד אלא
היזק  לידי לבא ועלולים אלה דברים על לעמוד יכולים
הלימוד  את חז"ל הגבילו לכן כו'") לו נעשית זכה "לא (ע"ד

בהם.
"ובאותו  הי"ד ספר בסוף פסק עצמו שהרמב"ם והראיה,
בלבד  ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה לא . . הזמן
דברים  ויודעים גדולים חכמים ישראל יהיו ולפיכך

minezqdוישיגוm`xea zrc למה בסתירה זה ואין כו'",
רעב  לא שם יהיה ש"לא המשיח בימות כי כאן, שכתב
במצב  אחד כל יהיה ותחרות" קנאה ולא מלחמה ולא

אלו. בענינים להתעמק שיוכל
"עת  מטעם החכמה" זאת לגלות "מצוה האחרונים ובדורות
למורה  בהקדמתו דבריו דרך על תורתך" הפרו לה' לעשות
"ענינים  כמה בו שיש זה ספרו שכתב שהטעם נבוכים
וכיון  תורתך" הפרו לה' לעשות "עת משום הוא נסתרים"
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אמונה. בענייני "נבוכים" יהודים להציל הכרח שיש
בדורות  התורה פנימיות לגילוי בנוגע הוא זה דרך על
החכמה  זאת לגלות מצוה ירידתם גודל שבגלל אחרונים
שבנשמת  הנסתרים הפנימיים הכוחות את מעוררת שהיא
הגלות  חשכת על להתגבר וסיוע עזר לו הנותנים האדם

מבחוץ.
.172 cenr 'l wlg zegiy ihewl

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היסודות,1) ד' הילוכם; וסידור מניינם הגלגלים, שמות

וסידורם. מהותם

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

.b wxR¤¤

יון  חכמי בספרי מופיעים זה בפרק הנידונים ענינים כמה
דבריו  וראה תורה, מדברי חלק נעשו בספרו משנכתבו אבל
כדי  תכונה בספרי שעיין משמע מהם קדה"ח הלכות בסוף
בספרים  אחריה ולבקש "לשוטט אחרים יצטרכו שלא

בספריו. להלכות נהפכו ומשכתבם, אחרים"
.36 cenr b"k wlg .541 cenr 'k wlg zegiy ihewl

.‡Ïe·Êe ÚÈ˜¯Â ÌÈÓL ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ÌÈlbÏb‰««¿«ƒ≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ«¿
‰ÚLz Ì‰Â ,˙B·¯ÚÂ2epnÓ ·B¯w‰ ÏbÏb :ÌÈl‚Ï‚ «¬»¿≈ƒ¿»«¿«ƒ«¿««»ƒ∆

Á¯i‰ ÏbÏb ‡e‰3,ÏbÏ‚ ‡e‰ ,epnÓ ‰ÏÚÓlL ÈM‰Â . «¿««»≈«¿«≈ƒ∆¿«¿»ƒ∆«¿«
‰ÏÚÓlL ÈLÈÏL ÏbÏ‚Â .·ÎBÎ ‡¯˜p‰ ·ÎBk‰ BaL∆«»«ƒ¿»»¿«¿«¿ƒƒ∆¿«¿»
ÏbÏ‚Â .‰nÁ BaL ,ÈÚÈ·¯ ÏbÏ‚Â .d‚ BaL ,epnÓƒ∆∆…«¿«¿«¿ƒƒ∆«»¿«¿«
.˜„ˆ ·ÎBk BaL ,ÈML ÏbÏ‚Â .ÌÈc‡Ó BaL ,ÈLÈÓÁ¬ƒƒ∆«¿ƒ¿«¿«ƒƒ∆«∆∆
¯‡L BaL ,ÈÈÓL ÏbÏ‚Â .È˙aL BaL ,ÈÚÈ·L ÏbÏ‚Â¿«¿«¿ƒƒ∆«¿«¿«¿«¿ƒƒ∆¿»
‡e‰ ,ÈÚÈLz ÏbÏ‚Â .ÚÈ˜¯a ÌÈ‡¯pL ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ∆ƒ¿ƒ»»ƒ«¿«¿«¿ƒƒ
‡e‰Â ,·¯ÚnÏ Á¯Ên‰ ÔÓ ÌBÈ ÏÎa ¯ÊBÁ‰ ÏbÏ‚«¿««≈¿»ƒ«ƒ¿»««¬»¿
ÌÈ·ÎBk‰ Ïk ‰‡¯zL ‰ÊÂ .Ïk‰ ˙‡ ·aÒÓe ÛÈwn‰««ƒ¿«≈∆«…¿∆∆ƒ¿∆»«»ƒ
Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,„Á‡ ÏbÏ‚a Ìlk Ì‰ el‡k¿ƒ≈À»¿«¿«∆»¿««ƒ∆≈»∆
ÌÈkÊÂ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈlbÏb‰L ÈtÓ - ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê∆¿«¿»ƒ∆ƒ¿≈∆««¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏbÏbaL ÌÈ·ÎBk‰ ÌÈ‡¯ CÎÈÙÏ ,¯ÈtqÎÂ ˙ÈÎeÎfk«¿ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒ∆««¿«

.ÔBL‡¯‰ ÏbÏb ˙ÁzÓ ÈÈÓM‰«¿ƒƒƒ«««¿«»ƒ

כי 2) שהוכיחו זמנו, מתוכני הרמב"ם קיבל הגלגלים, מנין
על  מקשים שרבים להעיר וכדאי ט). ח"ב, (מו"נ הם תשעה
רקיעים  שני שרק יב:), (חגיגה מפורשת מגמרא רבינו שיטת
(דברים  השמים ושמי השמים אלהיך לה' הן שנאמר: הם,
במו"נ  והקדים רבינו בה הרגיש כבר זו, קושיא אולם יד). י,
לרקיע  הכוכבים כדורי את מנו התלמוד שחכמי ואמר: (שם)
חשבו  - כלל כוכבים בו שאין המקיף הגלגל ואת אחד,
לשיטתו. מדבריהם סתירה שום ואין השני, לרקיע

הגלגלים 3) את בזה מונה ז"ל הרמב"ם יב:). (חגיגה
שאנו  מזה מהופך שלהם הסדר ולכן למעלה, מלמטה
פרקי  קכט: שבת (רש"י, התלמודית הספרות לפי בו רגילים
מלמעלה  שסידורם חנכ"ל, שצ"ם ו): פרק אליעזר דרבי
הגלגלים  בשבעת קבועים אלה, לכת כוכבי שבעה למטה.

תנועת  לפי הארץ כדור את מקיף אחד וכל התחתונים,
והם  הכוכבים שאר קבועים השמיני, בגלגל שלו. הגלגל
המזלות", "גלגל הנקרא: הזה, הגלגל כל פני על מפוזרים
היומי, הגלגל הוא התשיעי הגלגל בלילה. לעינינו ונראים
שעות. וארבע עשרים במשך הארץ כדור את המקיף
ולמרות  הגלגלים, כל את מקיף הוא המהיר ובהילוכו
עמו  מניעם הוא מהם, אחד לכל המיוחדות תנועותיהם
הפנימיים  הגלגלים שכל ובעוד בכל". החלק "תנועת
את  התשיעי הגלגל מקיף למזרח, ממערב הארץ את מקיפים
למערב, חוזר הוא כאילו ונראה למערב, ממזרח הארץ

החוזר". "גלגל שמו: ומכאן

.·Ô‰aL ÌÈlbÏb‰ ‰BÓMÓ ÏbÏ‚Â ÏbÏb Ïk»«¿«¿«¿«ƒ¿»««¿«ƒ∆»∆
,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ,‰a¯‰ ÌÈlbÏ‚Ï ˜ÏÁ ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¡»¿«¿«ƒ«¿≈∆¿«¿»ƒ∆

ÌÈÏˆ· È„Ï‚ BÓk4·¯ÚnÓ ÌÈ··BÒ ÌÈlbÏb Ô‰Ó - ¿ƒ¿≈¿»ƒ≈∆«¿«ƒ¿ƒƒ«¬»
ÏbÏb‰ BÓk ,·¯ÚÓÏ Á¯ÊnÓ ÌÈ··BÒ Ô‰Óe ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»≈∆¿ƒƒƒ¿»¿«¬»¿««¿«
Ì‰ÈÈa ÔÈ‡ ÌlÎÂ .·¯ÚÓÏ Á¯ÊnÓ ¯ÊBÁ‰ ,ÈÚÈLz‰«¿ƒƒ«≈ƒƒ¿»¿«¬»¿À»≈≈≈∆

Èet ÌB˜Ó5. »»

חברתה 4) גבי על אחת ומונחות המקיפות הבצלים כקליפות
מו"נ  (והשווה ביניהן ריק חלל שום ואין בזו, זו ומדובקות

עב). קשר 5)ח"א, היה לא פנוי, מקום שם היה לו כי
ביניהם. אורגני

.‚ÌÈ„·Î ‡ÏÂ ÌÈl˜ ‡Ï ,ÔÈ‡ ÌÈlbÏb‰ Ïk6ÔÈ‡Â , »««¿«ƒ≈»…«ƒ¿…¿≈ƒ¿≈
Ì„‡ ÔÈÚ ‡Ï ,Ì‰Ï7.˙BÈÚ ¯‡L ‡ÏÂ ¯ÁL ÔÈÚ ‡ÏÂ »∆…«ƒ»…¿…«»…¿…¿»≈

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ - ˙ÏÎz‰ ÔÈÚk Ì˙B‡ ÔÈ‡B¯ e‡L ‰ÊÂ¿∆∆»ƒ»¿≈«¿≈∆¿«¿ƒ»«ƒ
ÌÚË ‡Ï ,Ì‰Ï ÔÈ‡ ÔÎÂ .¯ÈÂ‡‰ d·b ÈÙÏ ,‡e‰ „·Ïaƒ¿«¿ƒ…«»¬ƒ¿≈≈»∆…««
‡l‡ ÔÈÈeˆÓ ÔÈÚ¯‡Ó‰ el‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÁÈ¯ ‡ÏÂ¿…≈«¿ƒ∆≈≈«¿…»ƒ¿ƒ∆»

Ô‰Ó ‰hÓlL ˙BÙeba8. «∆¿«»≈∆

שלנו.6) החומר ממהות אינו וחומרם, גולמם מהות כי
על 7) עינֹות, וריבויו: זכר. מין ולכן אדום, מראה ֵצבע,

לילות. בכדור 8)משקל כלומר: הירח, מגלגל שלמטה
שלנו.

.„ÔÈl‚Ú Ô‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈwn‰ el‡‰ ÌÈlbÏb‰ Ïk»««¿«ƒ»≈««ƒƒ∆»»≈¬Àƒ
¯ecÎk9ÔÓ ˙ˆ˜ÓÏ LÈÂ .ÚˆÓ‡· ‰ÈeÏz ı¯‡‰Â , ¿«¿»»∆¿»»∆¿«¿≈¿ƒ¿»ƒ

ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÌÈÚe·˜ Ô‰L ,ÌÈpË˜ ÌÈlbÏb ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ«¿«ƒ¿«ƒ∆≈¿ƒ»∆¿≈
ÔË˜ ÏbÏb ‡l‡ ,ı¯‡‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ ÌÈlbÏb‰ Ì˙B‡»««¿«ƒ«ƒƒ∆»»∆∆»«¿«»»

ÛÈwn‰ ÏB„b‰ ÏbÏba Úe·˜ ÛÈwÓ BÈ‡L10. ∆≈«ƒ»«««¿««»««ƒ

בראשית"9) ימי מששת מרובע "אין אמרו: ז"ל חכמינו
ה"ח). פ"ג, שבועות הגלגל 10)(ירושלמי, בגוף קבוע

הלכת, כוכבי תנועת את לבאר כדי בחללו. ולא המקיף,
הוכרח  אותה, מאיטים ופעמים תנועתם ממהרים שפעמים
כי  לשער הארץ", "מרכזיות השיטה יוצר תלמי, התוכן
ואין  משלהם נוספים מרכזים להם יש הלכת מכוכבי אחדים
הם  וקטנים מרכז", "יוצאי נקראים: אלה מרכזם. הארץ
הקפה", "גלגלי שישנם שיער וכן הארץ. מרכזי מגלגלי
הכוכב. מסלול הוא הקטן שמעגלם אפיציקלים, הנקראים:
"גלגלי  מרכז. לו המשמש הגדול, המעגל בתוך קבוע והוא
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dxezdקי iceqi zekld - rcnd xtq - xii` a"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מו"נ  (השווה בכלל העולם את מקיפים אינם אלה הקפה"
עב). ח"א,

.‰- ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÙÈwn‰ ÌÈlbÏb‰ Ïk ¯tÒÓƒ¿«»««¿«ƒ««ƒƒ∆»»»
¯NÚŒ‰BÓL11ÔÈ‡L ÌÈpËw‰ ÌÈlbÏb‰ ¯tÒÓe ; ¿»»»ƒ¿«««¿«ƒ«¿«ƒ∆≈»

‰BÓL - ÔÈÙÈwÓ12¯eÚL ˙ÚÈ„ÈÂ ÌÈ·ÎBk‰ CÏ‰nÓe . «ƒƒ¿»ƒ«¬««»ƒƒƒ«ƒ
ÌB¯c Áe¯Ó Ô˙iËpÓe ,‰ÚL ÏÎ·e ÌBÈ ÏÎa Ô˙·È·Ò¿ƒ»»¿»¿»»»ƒ¿ƒ»»≈«»

ÌB¯c Áe¯Ï ÔBÙˆ Áe¯Óe ÔBÙˆ Áe¯Ï13ÏÚÓ Ô‰·bÓe , ¿«»≈«»¿«»ƒ»¿»≈«
˙¯eˆÂ ÌÈlbÏb‰ el‡ Ïk ¯tÒÓ Ú„eÈ ,Ô˙·È¯˜e ı¯‡‰»»∆¿ƒ»»ƒ»«ƒ¿«»≈««¿«ƒ¿«
ÔBaLÁ ˙ÓÎÁ ‡È‰ BÊÂ .Ô˙Ùw‰ C¯„Â Ô˙ÎÈÏ‰¬ƒ»»¿∆∆«»»»¿ƒ»¿«∆¿

˙BÏfÓe ˙BÙe˜z14ÈÓÎÁ Ô‰· e¯aÁ ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒe , ¿«»¿»ƒ«ƒƒ¿»∆«¿≈
.ÔÂÈ»»

הגלגלים 11) מספר רבינו: יאמר שם) (מו"נ, בספרו
משמונהֿ פחות שיהא אפשר אי העולם, כל את המקיפים
טוב" "שם והמפרש יותר. יעלה שמספרם אפשר אבל עשר,
מאדים, צדק, שבתאי, מהכוכבים: אחד שלכל שם, יבאר
עשרה. הרי – מרכז" "יוצא גלגל יש - ולבנה כוכב
"יוצאי  גלגלים שני מהם אחד לכל נוגה, חמה, והכוכבים:
וגלגל  המזלות גלגל את עליהם הוסיף ששה. הרי – מרכז"

שמונהֿעשר. הרי – הקפה.12)המקיף גלגלי הם
המשוה.13) לדעת 14)לקו ללמוד אותנו חייבו שחז"ל

את  בסמכם עה.), (שבת חשבונותיה ולחשב זו חכמה
העמים  לעיני ובינתכם חכמתם היא כי הכתוב: על דבריהם
נקף. אחי קוף משורש: שם – תקופה ו). ד, (דברים
הימים  לתקופת ויהיה זמן: גלגול וסיבוב. הקף ופירושו:
והירח. השמש הילוך חשבון ענינו: וכאן כ). א, (שמואלֿא
כג, (מלכיםֿב במקרא ונזכרים נזלֿהלך, משורש: – מזלות
בהרכבן  המהוות כוכבים קבוצות שתיםֿעשרה והם ה).
כדלהלן  וכו' שור טלה, בדמות: שונות מתמונות תמונות
לכנסת  הקב"ה אמר לב:) (ברכות חז"ל ואמרו ו). (הלכה
דרבי  ובפרקי ברקיע. בראתי מזלות שניםֿעשר בתי, ישראל:
וכן  ו. בהלכה פה הערוך כסדר שמותם מונה פ"ו, אליעזר
בחודש  הפסוק: על אסתר מגילת במדרש הם מנויים

א). פ"ג, אסתר (מגילת ניסן חודש הוא הראשון

.ÂÈÚÈLz‰ ÏbÏb15e‰e˜lÁ ,Ïk‰ ˙‡ ÛÈwÓ ‡e‰L , «¿««¿ƒƒ∆«ƒ∆«…ƒ¿
˜ÏÁ Ïk ;ÌÈ˜ÏÁ ¯NÚŒÌÈLÏ ÌÈBÓ„w‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ««¿ƒƒ¿≈»»¬»ƒ»≈∆
ÔÓ B· ‰‡¯zL BÊ ‰¯eˆ ÌL ÏÚ ,ÌL BÏ eÏÚ‰ ˜ÏÁÂ»≈∆∆¡≈«≈»∆≈»∆ƒ
Ì‰Â ,ÂÈzÁz ÌÈeÎÓ Ì‰L ,epnÓ ‰hÓlL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¿«»ƒ∆∆≈¿À»ƒ«¿»¿≈
,ÔË¯Ò ,ÌÈÓB‡z ,¯BL ,‰ÏË :Ì˙BÓML ˙BÏfn‰««»∆¿»»∆¿ƒ«¿»
,ÈÏc ,È„b ,˙L˜ ,·¯˜Ú ,ÌÈÊ‡Ó ,‰Ïe˙a ,‰È¯‡«¿≈¿»…¿«ƒ«¿»∆∆¿ƒ¿ƒ

.ÌÈ‚c»ƒ

מעלות,15) וששים מאות לשלוש נחלק התשיעי הגלגל
קרוב  שהוא מהלך אחד ביום הארץ את מקיפה והשמש
השמיני  שבגלגל הכוכבים ילכו זה וחלק אחת, למעלה

בקירוב. שנה שבעים של בתקופה

.Ê‰¯eˆ ‡ÏÂ ‰wÏÁ ‡Ï ,Ba ÔÈ‡ BÓˆÚ ÈÚÈLz‰ ÏbÏb«¿««¿ƒƒ«¿≈…¬À»¿…»
¯eaÁa ‡l‡ ;·ÎBÎ ‡ÏÂ el‡‰ ˙B¯ev‰ ÏkÓƒ»«»≈¿…»∆»¿ƒ
ÌÈ·ÎBÎa ‰‡¯iL ‡e‰ ÈÈÓM‰ ÏbÏbaL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆««¿««¿ƒƒ∆≈»∆¿»ƒ

.Ô‰Ó ·B¯˜ B‡ el‡‰ ˙B¯ev‰ ˙È·z BaL ÌÈÏB„b¿ƒ∆«¿ƒ«»≈»≈∆
Ô˙B‡ „‚k ˙BeÎÓ eÈ‰ ‡Ï ˙B¯eˆ ¯NÚŒÌÈM‰ el‡Â¿≈«¿≈»»…»¿À»¿∆∆»
˙BÓL Ô‰Ï eÏÚ‰ Ê‡L ,Ïean‰ ÔÓÊa ‡l‡ ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ∆»ƒ¿«««∆»∆¡»∆≈
ÏkL ÈÙÏ ,ËÚÓ e··Ò ¯·k ‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ .el‡≈¬»«¿««∆¿»»¿¿«¿ƒ∆»
LÓM‰ BÓk ,ÌÈ··BÒ Ìlk ,ÈÈÓL ÏbÏ‚aL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¿«¿«¿ƒƒÀ»¿ƒ¿«∆∆
Cl‰˙iL ˜ÏÁÂ ;˙e„·Îa ÔÈ··BÒ Ô‰L ‡l‡ ,Á¯i‰Â¿«»≈«∆»∆≈¿ƒƒ¿≈¿≈∆∆ƒ¿«≈

Á¯i‰Â LÓM‰16Ïk Bc‚k CÏÈ ,„Á‡ ÌBÈa Bc‚k «∆∆¿«»≈«¿∆¿¿∆»≈≈¿∆¿»
.‰L ÌÈÚ·MÓ ·e¯˜a Ô‰Ó ·ÎBk»≈∆¿≈ƒƒ¿ƒ»»

והירח".16) "השמש כאן: הנוסחא הדפוסים, בכל כמעט
שוה: והירח השמש מהלך אין שהרי מאד, היא ותמוהה
מקיף  והירח יום, שס"ה במשך הארץ את מקיפה שהשמש
ותשצ"ג  שעות שתיםֿעשרה יום, כ"ט במשך הארץ את
נחום"). "חזון (עיין זה על המפרשים תמהו וכבר חלקים.
"והירח", תיבת אין חיימזון, הוצאת אוקספורד בנוסחת אבל
בשם: והידועה בזה המוצעת הגלגלים שיטת היא. ונכונה
היתה  כולו, העולם כל מרכז היא שהארץ גיאוצנטרית,
לחורבן  1403-73) קופרניקוס עד הביניים ימי כל שלטת
היא  השמש שלפיה ההליוצנטרית, השיטה אבי שני), בית

הבריאה. מרכז

.Á,ÌÈpË˜ ÌÈ·ÎBk Ô‰Ó LÈ ,ÌÈ‡¯p‰ ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ«ƒ¿ƒ≈≈∆»ƒ¿«ƒ
ÌÈ·ÎBk Ô‰Ó LÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ó ‰ÏB„b ı¯‡‰L∆»»∆¿»≈««≈∆¿≈≈∆»ƒ
‰nk ı¯‡‰ ÔÓ ÏB„b Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,ÌÈÏB„b¿ƒ∆»∆»≈∆»ƒ»»∆«»
ÌÈÚa¯‡ BÓk Á¯i‰ ÔÓ ‰ÏB„b ı¯‡‰Â .ÌÈÓÚÙ¿»ƒ¿»»∆¿»ƒ«»≈«¿«¿»ƒ
ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó BÓk ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰Â .ÌÈÓÚt¿»ƒ¿«∆∆¿»ƒ»»∆¿≈»¿ƒ¿ƒ
‰BÓLe ÌÈÙÏ‡ ˙LMÓ „Á‡ - Á¯i‰ ‡ˆÓ .ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿»«»≈«∆»ƒ≈∆¬»ƒ¿∆
·ÎBk ÌÈ·ÎBk‰ ÏÎa ÔÈ‡Â .·e¯˜a LÓM‰ ÔÓ ˙B‡Ó≈ƒ«∆∆¿≈¿≈¿»«»ƒ»
.ÈM‰ ÏbÏbaL ·ÎBkÓ ÔË˜ ‡ÏÂ ,LÓM‰ ÔÓ ÏB„b»ƒ«∆∆¿…»»ƒ»∆««¿««≈ƒ

.Ë‰Ú„Â LÙ ÈÏÚa ,Ôlk ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ¿««¿«ƒÀ»«¬≈∆∆¿≈»
Ì‰ ÏkN‰Â17ÈÓ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓe ÌÈ„ÓBÚÂ ÌÈiÁ Ì‰Â , ¿«¿≈≈¿≈«ƒ¿¿ƒ«ƒƒ∆ƒ

ÈÙÏe BÏ„‚ ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk .ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L∆»«¿»»»»»∆»¿∆»¿ƒ»¿¿ƒ
.ÌÈÎ‡Ïn‰ BÓk Ì¯ˆBÈÏ ÌÈ¯‡ÙÓe ÌÈÁaLÓ B˙ÏÚÓ«¬»¿«¿ƒ¿»¬ƒ¿¿»¿««¿»ƒ
˙‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ck ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔÈ¯ÈknL ÌLÎe¿≈∆«ƒƒ«»»»«ƒƒ∆
˙Ú„Â .Ô‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓe ,ÔÓˆÚ«¿»«ƒƒ∆««¿»ƒ∆¿«¿»≈∆¿««
ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÚcÓ ‰ËeÚÓ ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ¿««¿«ƒ¿»ƒ««««¿»ƒ

.Ì„‡ŒÈa ˙ÚcÓ ‰ÏB„‚e¿»ƒ««¿≈»»

בלי תנוע 17) תמיד המתנועעים הגלגלים, של הסיבובית תם
בעליֿחיים  שהם – רבינו לדעת – מוכיחה ינוחו, ולא הרף

ד). ח"ב, מורהֿנבוכים (עיין והשכל דעה ובני

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. . od lMUde drce Wtp ilrA oNM ,miNBlBde miakFMd lM"¨©¨¦§©©§©¦ª¨©£¥¤¤§¥¨§©§¥¥
."mc`d ipA zrCn dlFcbE . . miNBlBde miakFMd zrce§©©©¨¦§©©§©¦§¨¦©©§¥¨¨¨

שפירש  מיעקב" כוכב "דרך הפסוק בפירוש לשיטתו והוא
כי  כו'" דוד זה מיעקב כוכב "דרך - המלך בדוד שמדבר
על  מרמז כו'" אדם מבני גדולה . . "דעת בו שיש כוכב

המלך. היינו העם משאר ומנושא המרומם איש
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מלכים" בשני "ניבא מלכים בהלכות גם כתב זה מטעם
זה  מישראל שבט "וקם המלך" דוד זה מיעקב כוכב "דרך
הרי  במלך מדבר הפסוק תחילת אם שהרי המשיח" מלך

ב  מדבר השני חלקו המשיח.שגם - מלך
פירש  מקרא של פשוטו פי על פירושו שיסד רש"י אבל
שהכוכב  קשתו דרך לשון "כתרגומו מיעקב" כוכב "דרך
מלך  על דקאי מפרש ואינו מזל" יקום כלומר . . כחץ דורך
מצינו  מקרא של שבפשוטו כיון בישראל שיקום מושל

מבעל  מעולים אדם הים,שבני ודגת השמים מעוף החיים י
והשכל. דעה מעלת בכוכבים שיש מצינו לא אבל

.89 cenr b"i wlg zegiy ihewl

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. . od lMUde drce Wtp ilrA oNM ,miNBlBde miakFMd lM"¨©¨¦§©©§©¦ª¨©£¥¤¤§¥¨§©§¥¥
."'Ek

שכל  הקודש באגרת אדה"ז שכתב מה להבין וצריך
אלא  משיגים אינם הגלגלים) (כולל שבעוה"ז הנבראים
המלאכים  ורק וחיצוניותם האותיות וגוף חומר מבחינת

כו'. בוראם את ויודעים ודעת חכמה בעלי הם והנשמות
שאף  שבעוה"ז, אדם בני על גם לשאול אפשר זו שאלה
להם  אפשר אי בכ"ז הנבראים משאר וגבוה נעלה ששכלם

ה  משכל יותר מציאות להשיג ידיעת היינו בלבד מעשי
ומהותו. פנימיותו ידיעת ולא מציאותו מפאת הדבר

שבהם  והשכל שהדעה הגלגלים גם שווים שבזה לומר ויש
הדבר  מידיעת באה שדעתם כלומר, מעשי שכל מצד הוא
והשגה  דעה להם אין אבל בחיצוניותו שהוא כפי
של  סוג מאותו היא שידיעתם ואף ובמהותו, בפנימיותו
מקום  מכל מעשי, בשכל ידיעה כלומר אדם בני ידיעת

אדם. מבני למעלה הם גופא זאת בידיעה
.475 cenr e"h wlg zegiy ihwl

.ÈBÈ‡L ,„Á‡ ÌÏb Á¯i‰ ÏbÏbÓ ‰hÓÏ Ï‡‰ ‡¯a»»»≈¿«»ƒ«¿««»≈«…∆∆»∆≈
ÌÈlbÏb‰ ÌÏ‚k18,‰Ê ÌÏ‚Ï ˙B¯eˆ Úa¯‡ ‡¯·e . ¿…∆««¿«ƒ»»«¿«¿…∆∆

‰¯eˆÂ ‰¯eˆ Ïk Úa˜Â ,ÌÈlbÏb‰ ˙¯eˆk ÔÈ‡Â¿≈»¿«««¿«ƒ¿ƒ¿«»»¿»
,L‡‰ ˙¯eˆ - ‰BL‡¯ ‰¯eˆ .‰Ê ÌÏb ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»…∆∆»ƒ»«»≈
.L‡‰ Ûeb Ô‰ÈMÓ ‰È‰Â ,‰Ê ÌÏb ˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿»…∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆»≈
‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ ,Áe¯‰ ˙¯eˆ - ‰iL ‰¯eˆÂ¿»¿ƒ»«»«ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
,ÌÈn‰ ˙¯eˆ - ˙ÈLÈÏL ‰¯eˆÂ .Áe¯‰ Ûeb Ô‰ÈMÓƒ¿≈∆»«¿»¿ƒƒ«««ƒ
‰¯eˆÂ .ÌÈn‰ Ûeb Ì‰ÈMÓ ‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆«»ƒ¿»
‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ ,ı¯‡‰ ˙¯eˆ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ«»»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‰Úa¯‡ ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ ‡ˆÓ .ı¯‡‰ Ûeb Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆»»∆ƒ¿»¿«»ƒ»»ƒ««¿»»

ÔÈÙe‚19ÔÈ˜ÏÁÓ20ÓÏ ‰Ê ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,‰fÓ ‰ÏÚ ƒÀ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ∆¿»∆»¿∆»
.ÏbÏ‚ BÓk ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ epnÓ ‰hÓlL ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆∆¿«»ƒ∆ƒ»»¿«¿«
.L‡‰ Ûeb ‡e‰ ,Á¯i‰ ÏbÏ‚Ï CeÓq‰ ,ÔBL‡¯‰ Ûeb‰«»ƒ«»¿«¿««»≈«»≈
.ÌÈn‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ .Áe¯‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆»«¿«»ƒ∆««ƒ

Èet ÌB˜Ó Ì‰ÈÈa ÔÈ‡Â .ı¯‡‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆»»∆¿≈≈≈∆»»
.ÏÏk Ûe‚ ‡Ïa¿…¿»

חומר 18) למדריגת מגיע שאינו שפלֿערך, חומר כלומר:
היסודות 19)הגלגלים. ארבעת הם אלה יד. במדברֿרבה,

הורכב  שמהם (ארמ"ע), עפר מים, רוח, אש, הטבעיים:
היסודות. עולם כן: על ונקרא בו, אשר וכל השפל העולם

מחולקים.20) כמו:

.‡ÈÌÈ‡Â LÙ ÈÏÚa ÌÈ‡ el‡‰ ˙BÙe‚ ‰Úa¯‡«¿»»»≈≈»«¬≈∆∆¿≈»
ÌÈ˙Ó ÌÈÙe‚k ‡l‡ ,ÌÈ¯ÈkÓ ‡ÏÂ ÌÈÚ„BÈ21ÏÎÏ LÈÂ . ¿ƒ¿…«ƒƒ∆»¿ƒ≈ƒ¿≈¿»

‚‰Ó Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡22,B‚ÈNÓ ‡ÏÂ ,BÚ„BÈ BÈ‡L , ∆»¿∆»≈∆ƒ¿»∆≈¿¿…«ƒ
'‰ ˙‡ eÏÏ‰" :„Âc ¯Ó‡L ‰ÊÂ .B˙BpLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»¿«¿∆∆»«»ƒ«¿∆
‚ÏL „¯·e L‡ ,˙BÓ‰z ÏÎÂ ÌÈÈpz ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆«ƒƒ¿»¿…≈»»∆∆

"¯BËÈ˜Â23,Ì„‡ŒÈa e‰eÏÏ‰ :ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ¯e‡·e ; ¿ƒ≈ƒ¿««¿»ƒ«¿¿≈»»
ÌÈ‡e¯a ¯‡L·e „¯a·e L‡a e‡¯zL ÂÈ˙B¯e·bÓƒ¿»∆ƒ¿»≈«»»ƒ¿»¿ƒ
˙¯k „ÈÓz Ì˙¯e·bL ,ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ e‡¯zL∆ƒ¿¿«»ƒ»»ƒ«∆¿»»»ƒƒ∆∆

ÏB„‚Ïe ÔË˜Ï24. ¿»…¿»

היא 21) המנוחה אלא גלגלים, כמו סיבובית תנועה אין להם
מקום  לעזוב חיצוני כח איזה יכריחם ואם וטבעם: מנהגם
תיכף  ישובו המכריח, הכח בסור אזי ולהתנועע, מנוחתם
כשהיא  העפר, מיסוד שהיא אבן למשל: למקומם. ישר בקו
וכן  הארץ. עפר ליסודה, למטה תיכף תשוב למעלה, נזרקת
ח"ב, (מו"נ חיים רוח בהם שאין אות וזה – היסודות שאר
תהו  היתה "והארץ פ"ב): (בראשיתֿרבה חז"ל אמרו וכן ו).
על  ודואגת שוממת ובוהה, תוהה הארץ לה ישבה – ובהו"
אחת, בבת נבראו והתחתונים "העליונים ואמרה: מזלה, רוע

מתים". והתחתונים חיים לו,22)העליונים המיוחד טבע
לא 23)סגולה. הרי יהללוהו, איך הם, מתים גופים אם

יֿה? יהללו כשיראו 24)המתים יהללוהו אדם בני
הטבע. תופעות ובכל בברואים גבורותיו

á"ôùú'ä øééà â"ë éùéìù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מארבעת 1) מורכבים הרקיע מן למטה הנבראים כל

בראשית  מעשה בין מה וצורתו; האדם נפש היסודות;
מרכבה. למעשה

.‡,ı¯‡Â ÌÈÓe Áe¯Â L‡ Ì‰L ,eÏl‰ ÌÈÙe‚ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ«»∆≈≈¿««ƒ»»∆
ÏÎÂ .ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ˙B„BÒÈ Ì‰≈¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ»»ƒ«¿…
ÁÓˆÂ ‚„Â NÓ¯Â ÛBÚÂ ‰Ó‰aÓe Ì„‡Ó ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈»»ƒ¿≈»»¿∆∆¿»¿∆«
,ÔÈ· È·‡ ¯‡Le ,˙BiÏb¯Óe ˙B·BË ÌÈ·‡Â ˙ÎzÓe«∆∆«¬»ƒ«¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿»
‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ ÔÓÏb Ïk‰ - ¯ÙÚ ÈLe‚Â ÌÈ¯‰Â¿»ƒ¿≈»»«…»¿»¿À»≈«¿»»
ÔÓ ‰hÓlL ÌÈÙeb‰ Ïk e‡ˆÓ .eÏl‰ ˙B„BÒÈ¿«»ƒ¿¿»«ƒ∆¿«»ƒ

‰Úa¯‡Ó ıeÁ ,ÚÈ˜¯‰2ÌÈ¯aÁÓ ,el‡‰ ˙B„BÒÈ »»ƒ«≈«¿»»¿»≈¿À»ƒ
˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ Ì‰lL ÌÏ‚Â ,‰¯eˆÂ ÌÏbÓƒ…∆¿»¿…∆∆»∆¿À»≈«¿»»¿
¯aÁÓ BÈ‡ ˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ Ïk Ï·‡ .el‡‰»≈¬»»∆»≈«¿»»«¿≈¿À»

.„·Ïa ‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ‡l‡∆»ƒ…∆¿»ƒ¿»

"כל 2) אומר: אלה פרקים לארבעה בפירושו הריטב"א
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משני  רק המורכבים גופים יש שהרי דווקא, לאו - הגופים"
מעפר  - אבק ועפר; מאש רק מורכב עשן, כגון: יסודות,

ורוח. ממים - אש ורוח:

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

drAx`"."'Ek ux`e minE gExe W` mdW EN`d mitEB ©§¨¨¦¨¥¤¥¥§©©¦¨¨¤

בפרדס  ומבואר יסודות, שלושה רק הוזכרו יצירה בספר
מפרדס  ולהעיר יסודות. הג' ידי על מתגלה העפר שיסוד
הד' ויסוד (חג"ת) אבות לג' שייכים היסודות שג' שם,

(ואסתר). מל' - (עפר)
.39 dxrd 46 cenr e"kg zegiy ihewl

.·¯eahÓ ,‰hnÓ ÌÎÏ‰Ó ˙BÈ‰Ï Áe¯‰Â L‡‰ C¯c3 ∆∆»≈¿»«ƒ¿«¬»»ƒ«»ƒ«
ı¯‡‰Â ÌÈn‰ C¯„Â .ÚÈ˜¯‰ ÈtÏk ‰ÏÚÓÏ ,ı¯‡‰»»∆¿«¿»¿«≈»»ƒ«¿∆∆««ƒ¿»»∆
;ÚˆÓ‡Ï „Ú ‰hÓÏ ÚÈ˜¯‰ ˙ÁzÓ ÌÎÏ‰Ó ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬»»ƒ««»»ƒ«¿«»«»∆¿«
epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ‰hn‰ ‡e‰ ÚÈ˜¯‰ ÚˆÓ‡L4. ∆∆¿«»»ƒ«««»∆≈¿«»ƒ∆

ÌˆÙÁ· ‡ÏÂ ÌzÚ„· ‡Ï ,ÌÎel‰ ÔÈ‡Â5‚‰Ó ‡l‡ , ¿≈ƒ»…¿«¿»¿…¿∆¿»∆»ƒ¿»
Ú·ËÂ Ô‰a Úa˜pL6ÌÁ - L‡‰ Ú·Ë .Ô‰a ÚaËpL ∆ƒ¿«»∆¿∆«∆ƒ¿«»∆∆«»≈«

Â .ÁÏÂ ÌÁ - Áe¯‰Â .ÌlkÓ Ï˜ ‡e‰Â ,L·ÈÂ- ÌÈn‰ ¿»≈¿«ƒÀ»¿»««»«¿««ƒ
‰„·Î ‡È‰Â ,‰¯˜Â ‰L·È - ı¯‡‰Â .ÌÈÁÏÂ ÌÈ¯»̃ƒ¿«ƒ¿»»∆¿≈»¿»»¿ƒ¿≈»
‰ÏÚÓÏ ÌÈ‡ˆÓ CÎÈÙÏ ,‰pnÓ ÌÈl˜ ÌÈn‰Â ,ÌlkÓƒÀ»¿««ƒ«ƒƒ∆»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿»
ÛÁ¯Ó ‡e‰ CÎÈÙÏ ,ÌÈn‰ ÔÓ Ï˜ Áe¯‰Â .ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿»««ƒ««ƒ¿ƒ»¿«≈
Ì‰L ÈtÓe .Áe¯‰ ÔÓ Ï˜ L‡‰Â .ÌÈn‰ ÈtŒÏÚ«¿≈«»ƒ¿»≈«ƒ»«ƒ¿≈∆≈
Ûeb Ïk ‡ˆnÈ ,ÚÈ˜¯‰ ˙ÁzL ÌÈÙeb ÏÎÏ ˙B„BÒÈ¿¿»ƒ∆««»»ƒ«ƒ»≈»
˙ÎzÓe ÁÓˆÂ ‚„Â ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰·e Ì„‡Ó Ûe‚Â¿≈»»¿≈»¿«»»¿»»∆««∆∆
ÔzÚa¯‡Â .¯ÙÚÂ ÌÈÓe Áe¯Â L‡Ó ¯aÁÓ BÓÏb ,Ô·‡Â»»∆»¿¿À»≈≈¿««ƒ¿»»¿«¿«¿»
,·e¯Ú‰ ˙Úa Ì‰Ó „Á‡ Ïk epzLÈÂ ,„ÁÈ· e·¯Ú˙Èƒ¿»¿¿««¿ƒ¿«»∆»≈∆¿≈»≈
Ô‰Ó „Á‡Ï ‰ÓB„ BÈ‡ ÔzÚa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ ‡ˆniL „Ú«∆ƒ»≈«¿À»≈«¿«¿»≈∆¿∆»≈∆
„Á‡ ˜ÏÁ elÙ‡ Ô‰Ó ·¯ÚÓa ÔÈ‡Â .Bc·Ï ‡e‰Lk¿∆¿«¿≈«¿…»≈∆¬ƒ≈∆∆»
ı¯‡ B‡ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÓ B‡ BÓˆÚ ÈÙa L‡ ‡e‰L∆≈ƒ¿≈«¿«ƒƒ¿≈«¿»∆∆
epzL Ïk‰ ‡l‡ ,dÓˆÚ ÈÙa Áe¯ B‡ dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»«ƒ¿≈«¿»∆»«…ƒ¿«

Ûe‚ eNÚÂ7,ÔzÚa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ Ûe‚Â Ûeb ÏÎÂ .„Á‡ ¿«¬∆»¿»»«¿À»≈«¿«¿»
Ì‰Ó LÈ Ï·‡ .„Á‡k L·ÈÂ ÁÏ ,ÌÁÂ ¯˜ B· ‡ˆnÈƒ»≈…»…≈«¿…∆¿∆»¬»≈≈∆

‰˜ÊÁ Ì‰· ‰È‰iL ,ÌÈÙeb8ÈÏÚa BÓk ,L‡‰ „BÒÈÓ ƒ∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ»≈¿«¬≈
Ô‰Ó LÈÂ .¯˙È ÌÁ‰ Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ ,‰iÁ LÙ∆∆«»¿ƒ»≈»∆»∆«…»≈¿≈≈∆
,ÌÈ·‡‰ BÓk ,ı¯‡‰ „BÒÈÓ ‰˜ÊÁ Ô‰· ‰È‰iL ÔÈÙebƒ∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ»»∆¿»¬»ƒ
,ÔÈÙeb Ô‰Ó LÈÂ .‰a¯‰ L·i‰ Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆»∆«…∆«¿≈¿≈≈∆ƒ
Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ ,ÌÈn‰ „BÒÈÓ ‰˜ÊÁ Ì‰· ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ««ƒ¿ƒ»≈»∆»∆
ÛebÓ ¯˙È ÌÁ Ûeb ‡ˆnÈ ‰f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .¯˙È Ál‰«≈«»≈¿««∆∆«∆ƒ»≈«∆∆ƒ
e‡ˆnÈ ÔÎÂ ;L·È ¯Á‡ ÛebÓ ¯˙È L·È Ûe‚Â ,ÌÁ ¯Á‡«≈«¿»≈∆∆ƒ«≈»≈¿≈ƒ»¿
Ô‰· ‰‡¯È ÌÈÙe‚Â ,„·Ïa ¯w‰ Ô‰· ‰‡¯iL ,ÌÈÙe‚ƒ∆≈»∆»∆«…ƒ¿»¿ƒ≈»∆»∆
„Á‡k L·i‰Â ¯w‰ Ô‰· ‰‡¯È ÌÈÙe‚Â ,„·Ïa Ál‰«≈«ƒ¿»¿ƒ≈»∆»∆«…¿«…∆¿∆»
L·i‰Â ÌÁ‰ B‡ ,‰ÂLa „Á‡k Ál‰Â ¯w‰ B‡ ,‰ÂLa¿»∆«…¿«≈«¿∆»¿»∆«…¿«…∆
·¯ ÈÙÏ - ‰ÂLa „Á‡k Ál‰Â ÌÁ‰ B‡ ,‰ÂLa „Á‡k¿∆»¿»∆«…¿«≈«¿∆»¿»∆¿ƒ…
B˙B‡ ‰NÚÓ ‰‡¯È ,˙·¯Úz‰ ¯wÚa ‰È‰L „BÒÈ‰«¿∆»»¿ƒ«««¬…∆≈»∆«¬≈

.·¯ÚÓ‰ Ûeba BÚ·ËÂ „BÒÈ‰«¿¿ƒ¿««¿…»

מרכזו.3) הוא - שבו נקודה כל כדורי, דבר הארץ. ממרכז

המטה 4) הוא - הרקיע גלגל של במרכזו הנמצא הארץ כדור
הימנו. למטה שהם 5)שאין והגלגלים הכוכבים כהילוך

ורצון. דעה בה 6)בעלי שאין תולדתית וסגולה תכונה
שאינם 7)רצון. עד כך כל היסודות נשתנו הערבוב ידי על

עוד. גדול.8)ניכרים יותר חלק תוקף,

.‚„¯Ù ‡e‰ el‡ ˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿À»≈«¿»»¿≈ƒ¿»
LÈÂ ,ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ ¯Á‡Ï „¯Ù ‡e‰L LÈ :ÛBqa«≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¬»ƒ¿≈
,Ì‰Ó ¯aÁ˙pL ÏÎÂ .˙Ba¯ ÌÈL ¯Á‡Ï „¯Ù ‡e‰L∆ƒ¿»¿««»ƒ«¿…∆ƒ¿«≈≈∆

Ì„‡‰Â ·‰f‰ elÙ‡ .Ô‰Ï „¯tÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡9È‡ ƒ∆¿»∆…ƒ»≈»∆¬ƒ«»»¿»…∆ƒ
B˙ˆ˜Ó ·eLÈÂ ,ÂÈ˙B„BÒÈÏ ¯ÊÁÈÂ „ÒtÈ ‡lL ¯LÙ‡∆¿»∆…ƒ»≈¿«¬…ƒ»¿»ƒ¿»
.ı¯‡Ï B˙ˆ˜Óe Áe¯Ï B˙ˆ˜Óe ÌÈnÏ B˙ˆ˜Óe L‡Ï¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ¿»¿«ƒ¿»»»∆

החושן.9) מאבני אחת - אודם ביותר. קשים חמרים שהם

.„‰nÏ - el‡ ˙B„BÒÈÏ „¯tÈ „ÒÙp‰ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»≈ƒ≈»»
BÈa ·¯L ÈÙÏ ?"·eLz ¯ÙÚ Ï‡Â" :Ì„‡Ï ¯Ó‡∆¡«»»»¿∆»»»¿ƒ∆…ƒ¿»
¯ÊÁÈ „iÓ „ÒtiLk „ÒÙp‰ Ïk ‡ÏÂ .¯ÙÚ‰ ÔÓƒ∆»»¿…»«ƒ¿»¿∆ƒ»≈ƒ»«¬…
,¯Á‡ ¯·„Ï ¯ÊÁÈÂ „ÒtÈ ‡l‡ ,˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ï¿«¿»»«¿∆»ƒ»≈¿«¬…¿»»«≈

¯Á‡ ¯·„Ï ¯Á‡ ¯·„Â10¯ÊÁÈ ÌÈ¯·c‰ ÛBÒÂ , ¿»»«≈¿»»«≈¿«¿»ƒ«¬…
‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈ¯·c‰ Ïk e‡ˆÓÂ ;˙B„BÒÈÏ11. «¿¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ»

אחרת.10) צורה ולובשים צורה סובבים 11)פושטים
תוארֿהפועל  - חלילה קץ, אין במעגל וסובבים וחוזרים
במעגל. רקידה - מחֹול השם: ומזה חֹול; אחי חלל, ָָֹמשורש

.‰ÏÎa „ÈÓz ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈpzLÓ el‡‰ ˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡«¿»»¿»≈ƒ¿«ƒ∆»∆»ƒ¿»
˙ˆ˜Ó ?„ˆÈk .ÔÙeb ÏÎ ‡Ï ,Ô˙ˆ˜Ó ,‰ÚL ÏÎ·e ÌBÈ¿»»»ƒ¿»»…»»≈«ƒ¿»
˙¯¯Bt˙Óe ˙ÈpzLÓ ÌÈn‰ ÔÓ ‰·B¯w‰ ı¯‡‰12 »»∆«¿»ƒ««ƒƒ¿«≈ƒ¿∆∆

Áe¯Ï ÌÈÎeÓq‰ ÌÈn‰ ˙ˆ˜Ó ÔÎÂ .ÌÈÓ ˙ÈNÚÂ¿«¬≈»ƒ¿≈ƒ¿»««ƒ«¿ƒ»«
ÔÈÒÓÒÓ˙Óe ÔÈpzLÓ13B˙ˆ˜Ó ,Áe¯‰ ÔÎÂ .Áe¯ ÔÈÂ‰Â ƒ¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ¿…ƒ«¿≈»«ƒ¿»

ÏÏBÁ˙Óe ‰pzLÓ L‡Ï CeÓq‰14ÔÎÂ .L‡ ‰NÚÂ «»»≈ƒ¿«∆ƒ¿≈¿«¬∆≈¿≈
‰pzLÓ ,ÏÏBÁ˙Ó Áe¯Ï CeÓq‰ d˙ˆ˜Ó ,L‡‰»≈ƒ¿»»«»»«ƒ¿≈ƒ¿«∆

Òpk˙Óe15CeÓq‰ B˙ˆ˜Ó ,Áe¯‰ ÔÎÂ .Áe¯ ‰NÚÂ ƒ¿«≈¿«¬∆«¿≈»«ƒ¿»«»
Òpk˙Óe ‰pzLÓ ÌÈnÏ16ÌÈn‰ ÔÎÂ .ÌÈÓ ‰NÚÂ17, ««ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈¿«¬∆»ƒ¿≈««ƒ

.ı¯‡ ‰NÚÂ Òpk˙Óe ‰pzLÓ ı¯‡Ï CeÓq‰ B˙ˆ˜Óƒ¿»«»»»∆ƒ¿«∆ƒ¿«≈¿«¬∆»∆
Ïk ÔÈ‡Â .ÌÈÓi‰ C¯‡ ÈÙÏe ,ËÚÓ ËÚÓ - ‰Ê ÈepLÂ¿ƒ∆¿«¿«¿ƒ…∆«»ƒ¿≈»
Ïk B‡ Áe¯ ÌÈn‰ Ïk ‰NÚiL „Ú ,‰pzLÓ „BÒÈ‰«¿ƒ¿«∆«∆≈»∆»««ƒ«»
˙B„BÒÈ‰ ÔÓ „Á‡ ÏËaiL ¯LÙ‡ È‡L ,L‡ Áe¯‰»«≈∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆»ƒ«¿
˙ˆ˜Óe ,Áe¯Ï L‡Ó ‰pzLÈ ˙ˆ˜Ó ‡l‡ ;‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿«∆≈≈¿«ƒ¿»
‡ˆnÈ B¯·ÁÂ „Á‡ Ïk ÔÈa ÔÎÂ ,L‡Ï Áe¯Ó ‰pzLÈƒ¿«∆≈«¿≈¿≈≈»∆»«¬≈ƒ»≈

.ÌÏBÚÏ ‰ÏÈÏÁ ˙B¯ÊBÁÂ ,ÔzÚa¯‡ ÔÈa ÈepM‰«ƒ≈«¿«¿»¿¿¬ƒ»¿»

יט).12) כד, (ישעיה ארץ התפוררה פור הכתוב: מלשון
(תהלים 13) מים כמו ימאסו מלשון; רוח. ונעשים מתנדפים

ח). יט).14)נח, כג, (ירמיה מתחולל סע מלשון:
ומצטמצם.15) הים 16)מתכווץ מי כנד כונס מלשון:

ז). לג, המים.17)(תהלים יסוד

.ÂÏbÏb‰ ˙·È·Òa ‰È‰È ‰Ê ÈepLÂ18B˙·È·qÓe , ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«««¿«ƒ¿ƒ»
Ì„‡ŒÈ· ÈÓÏb ¯‡L Ô‰Ó ‰È‰ÈÂ ÔzÚa¯‡ e¯aÁ˙Èƒ¿«¿«¿«¿»¿ƒ¿∆≈∆¿»»¿≈¿≈»»
ÌÏb ÏÎÏ Ô˙B Ï‡‰Â .˙ÎzÓe Ô·‡Â ÁÓˆ ,‰iÁ LÙÂ¿∆∆«»∆«¿∆∆«∆∆¿»≈≈¿»…∆
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קיג dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - xii` b"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡È‰L ,È¯ÈNÚ‰ C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ ,BÏ ‰Èe‡¯ ‰¯eˆ ÌÏ‚Â»…∆»¿»«¿≈«¿»»¬ƒƒ∆ƒ
'ÌÈLÈ‡' ˙‡¯˜p‰ ‰¯ev‰19. «»«ƒ¿≈ƒƒ

היסודות,18) מתמזגים והשפעתם הגלגלים סיבוב ידי על
מדבר. חי, צומח, דומם, מטה: יצורי כל מתהווים ומהם

ז).19) הלכה ב, (פרק למעלה כמבואר

.Ê‰¯eˆ B‡ ‰¯eˆ ‡Ïa ÌÏb ‰‡B¯ ‰z‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈«»∆…∆¿…»»
Ì„‡‰ ·Ï ‡l‡ ,ÌÏ‚ ‡Ïa20Ûeb ˜lÁnL ‡e‰ ¿……∆∆»≈»»»∆¿«≈

;‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ¯aÁÓ ‡e‰L Ú„BÈÂ ,BzÚ„a ‡ˆÓp‰«ƒ¿»¿«¿¿≈«∆¿À»ƒ…∆¿»
˙Úa¯‡Ó ¯aÁÓ ÌÓÏbL ÌÈÙeb ÌL LiL Ú„BÈÂ¿≈«∆≈»ƒ∆»¿»¿À»≈«¿««
˜¯ ¯aÁÓ BÈ‡Â ËeLt ÌÓÏbL ÌÈÙe‚Â ,˙B„BÒÈ‰«¿¿ƒ∆»¿»»¿≈¿À»«

„Á‡ ÌÏbÓ21ÌÏb Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙B¯ev‰Â .22ÔÈ‡¯ ÔÈ‡ ƒ…∆∆»¿«∆≈»∆…∆≈»ƒ¿ƒ
·l‰ ÔÈÚa ‡l‡ ,ÔÈÚÏ23ÔB„‡ eÚ„iL BÓk ,ÔÈÚe„È Ô‰ »«ƒ∆»¿≈«≈≈¿ƒ¿∆»«¿¬

.ÔÈÚ ˙i‡¯ ‡Ïa Ïk‰«…¿…¿ƒ«»ƒ

אדם.20) הגלגלים.21)תבונת גולם כגון:
הנפרדות.22) הצורות השאלה.23)המלאכים, דרך

את  האדם משיג שבליבו והבינה השכל בכח כלומר:
הבשר. עין הפשוטה, לעין נראות הבלתי הצורות

.ÁB˙¯eˆ ‡È‰ ¯Na Ïk LÙ24;Ï‡‰ BÏ Ô˙pL ∆∆»»»ƒ»∆»«»≈
˙¯eˆ ‡È‰ ,Ì„‡ ÏL BLÙa ‰Èeˆn‰ ‰¯˙È‰ ˙Úc‰Â¿««««¿≈»«¿»¿«¿∆»»ƒ«
:‰¯Bza ¯Ó‡ BÊ ‰¯eˆ ÏÚÂ .BzÚ„a ÌÏM‰ Ì„‡‰»»»«»≈¿«¿¿«»∆¡««»

"e˙eÓ„k eÓÏˆa Ì„‡ ‰NÚ"25‰È‰zL ,¯ÓBÏk , «¬∆»»¿«¿≈ƒ¿≈¿«∆ƒ¿∆
,ÌÏb Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙BÚc‰ ˙‚NÓe ˙Ú„Bi‰ ‰¯eˆ BÏ»««««∆∆«≈∆≈»∆…∆
‰Ó„iL „Ú ,ÌÏ‚ ‡Ïa ‰¯eˆ Ì‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰ BÓk¿««¿»ƒ∆≈»¿……∆«∆ƒ¿∆

¯ÓB‡ BÈ‡Â .Ô‰Ï26,ÌÈÈÚÏ ˙¯kp‰ BÊ ‰¯eˆ ÏÚ »∆¿≈≈«»«ƒ∆∆»≈«ƒ
BfL ,Ûeb‰ ÌL¯ ¯‡Le ˙B˙Òl‰Â ÌËÁ‰Â ‰t‰ ‡È‰L∆ƒ«∆¿«…∆¿«¿»¿»∆«∆
,‰iÁ LÙ ÏÎÏ ‰Èeˆn‰ LÙp‰ dÈ‡Â ;dÓL '¯‡z'…«¿»¿≈»«∆∆«¿»¿»∆∆«»
‡l‡ ;¯‰¯‰Óe LÈb¯Óe „ÈÏBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ daL∆»≈¿∆ƒ«¿ƒ¿«¿≈∆»

LÙp‰ ˙¯eˆ ‡È‰L ,˙Úc‰27·e˙k‰ LÙp‰ ˙¯eˆ·e , «««∆ƒ««∆∆¿««∆∆«»
‡¯wz ˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ."e˙eÓ„k eÓÏˆa" :¯a„Ó¿«≈¿«¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ»≈

Áe¯Â LÙ ‰¯ev‰ ˙‡Ê28¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe . …«»∆∆»«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈
„ÓlÈ ÌLÂ ÌL ÏÎÂ ,Ô‰a Ì„‡ ‰ÚËÈ ‡lL ,Ô˙BÓLaƒ¿»∆…ƒ¿∆»»»∆¿»≈»≈ƒ»≈

BÈÚÓ29. ≈ƒ¿»

ה"צומח".24) מסוג נבדל הוא הרוחניים.25)שבה
וידמה  מופשטים, דברים להשיג ודעת בינה בו ניתן כלומר:
א). א, חלק נבוכים (מורה מרום יושבי לנו,

דעת 28)החיונית.27)"בצלמנו".26) בלא גם כגון:
האלוקים  אל תשוב והרוח ב); יט, (משלי טוב לא נפש

ז). יב, במובן 29)(קהלת ורוח" "נפש תבאנה לפעמים כי
לפיכך  כא), ג, (קהלת למטה היא היורדת החיונית הנפש
לטעות  ולא לערבבם שלא אלה בשמות להיזהר רבינו מזהיר
תוגדר  הנידון הנושא מתוך מעניינם: ללמדם אלא בהם,

מהותם.

.ËÈ„k ˙B„BÒÈ‰ ÔÓ ˙¯aÁÓ ˙‡f‰ LÙp‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡≈««∆∆«…¿À∆∆ƒ«¿¿≈
‰ÓLp‰ ÁkÓ dÈ‡Â ,Ì‰Ï „¯tzL30‡‰zL „Ú ∆ƒ»≈»∆¿≈»ƒ…««¿»»«∆¿≈

‡l‡ ;ÛebÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÓLp‰L BÓk ,‰ÓLÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿∆«¿»»¿ƒ»«∆»

,ÌÏb‰ „¯tiLk CÎÈÙÏ .‡È‰ ÌÈÓM‰ ÔÓ '‰ ˙‡Ó≈≈ƒ«»«ƒƒ¿ƒ»¿∆ƒ»≈«…∆
ÈtÓ ,‰ÓLp‰ „·‡˙Â ,˙B„BÒÈ‰ ÔÓ ¯aÁÓ ‡e‰L∆¿À»ƒ«¿¿…««¿»»ƒ¿≈
ÏÎa ÛebÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,Ûeb‰ ÌÚ ‡l‡ ‰ÈeˆÓ dÈ‡L∆≈»¿»∆»ƒ«¿ƒ»«¿»
dÈ‡L ÈÙÏ ,˙‡f‰ ‰¯ev‰ ˙¯k˙ ‡Ï - ‰ÈNÚÓ«¬∆»…ƒ»≈«»«…¿ƒ∆≈»
˙BÚc‰ ˙‚NÓe ˙Ú„BÈ ‡l‡ ,‰ÈNÚÓa ‰ÓLÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿«¬∆»∆»«««∆∆«≈
˙„ÓBÚÂ Ïk‰ ‡¯Ba ˙Ú„BÈÂ ,ÌÈÓÏb‰ ÔÓ ˙B„e¯t‰«¿ƒ«¿»ƒ¿««≈«…¿∆∆
‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ∆»«¿……
Áe¯‰Â ,‰È‰Lk ı¯‡‰ ÏÚ ¯ÙÚ‰ ·LÈÂ" :B˙ÓÎÁ·¿»¿»¿»…∆»»«»»∆¿∆»»¿»«

˙ ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ·eLz."d »∆»¡…ƒ¬∆¿»»

אשר 30) כל כמו: למינהו, חי כל נחלת החיונית הנפש היא
לומר: רצונו כב). ז, (בראשית באפיו חיים רוח נשמת
הנשמה, אותה מסוג אינה עליון דעת היודעת ההיא הנשמה
היא  גם תאבד מותו שעם לגוף, הצריכה החיונית הנפש
תלוייה  שאינה האדם צורת והיא היא ה' מאת אלא - עימו
מות  אחרי גם קיימת והיא החיונית, בנפש ולא בגוף לא

י). פרק סנהדרין למשנה, בפירושו (עיין האדם

.ÈÈÏcÓ ¯Ók ,‰Ê ÔÈÚa e¯acL el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk31 »«¿»ƒ»≈∆ƒ«¿¿ƒ¿»∆¿«ƒ¿ƒ
˜¯t ˜ÓÚ ÔÈÚk ÌÈ‡ Ï·‡ ;Ì‰ ÌÈwÓÚ ÌÈ¯·„e Ì‰≈¿»ƒ¬Àƒ≈¬»≈»¿ƒ¿«…∆∆∆

ÈLÂ ÔBL‡¯32˜¯ÙaL ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ¯e‡·e . ƒ¿≈ƒ≈»≈«¿»ƒ∆¿∆∆
'˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL33CÎÂ . ¿ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»«¬≈¿≈ƒ¿»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ eeˆ34Ìb ÔÈL¯Bc ÔÈ‡L - ƒ«¬»ƒ»ƒƒ∆≈¿ƒ«
ÔÈÚÈ„BÓ „Á‡ Ì„‡Ï ‡l‡ ,ÌÈa¯a el‡‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ»≈»«ƒ∆»¿»»∆»ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈¿«¿ƒ»

כלומר:31) מלא, מדלי הנופלת מים כטיפת מזעיר, מעט
זה. נשגב בעניין לדבר שיש מה כל לעומת הם מזעיר מעט

מרכבה.32) במעשה ורזי 33)העוסקים הטבע תורת
הראשונה  בפרשה פרקים" "ראשי בצורת המוצעת היצירה

"בראשית". ספר יא:).34)של (חגיגה

.‡È‰NÚÓ ÔÈÚÏ ‰·k¯Ó ‰NÚÓ ÔÈÚ ÔÈa ‰Óe«≈ƒ¿««¬≈∆¿»»¿ƒ¿««¬≈
ÔÈ‡ „Á‡Ï elÙ‡ ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ ÔÈÚL ?˙ÈL‡¯·¿≈ƒ∆ƒ¿««¬≈∆¿»»¬ƒ¿∆»≈
,BzÚcÓ ÔÈ·Óe ÌÎÁ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,Ba ÌÈL¯Bc¿ƒ∆»ƒ≈»»»»≈ƒƒ«¿
˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ ÔÈÚÂ ;ÌÈ˜¯t‰ ÈL‡¯ BÏ ÔÈ¯ÒBÓ¿ƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿««¬≈¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·Ó BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÈÁiÏ B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ¿«¿ƒ«»ƒ««ƒ∆≈≈ƒ
Ú„ÈÏ ÏBÎiM ‰Ó Ïk B˙B‡ ÌÈÚÈ„BÓe ,BzÚcÓƒ«¿ƒƒ»«∆»≈«
ÈÙÏ ?ÌÈa¯Ï B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ .el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈¿»»≈¿«¿ƒ»«ƒ¿ƒ
Le¯t ‚ÈN‰Ï ‰·Á¯ ˙Ú„ BÏ LÈ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»»»∆««¿»»¿«ƒ≈

ÔÈ¯a ÏÚ ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯e‡·e35. ≈»«¿»ƒ«À¿»

וגדולי 35) לב זכי סגולה ליחידי רק אותם מלמדים לפיכך
מחשבה.

.·ÈÏk ¯ÈkÓe ,el‡‰ ÌÈ¯·ca ÔBa˙Ó Ì„‡L ÔÓÊaƒ¿«∆»»ƒ¿≈«¿»ƒ»≈«ƒ»
‰‡¯ÈÂ ,B· ‡ˆBik Ì„‡Â ÏbÏ‚Â C‡ÏnÓ ÌÈ‡e¯a‰«¿ƒƒ«¿»¿«¿«¿»»«≈¿ƒ¿∆
ÏÎÂ ÌÈ¯eˆÈ‰ ÏÎa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»»¿»«¿ƒ¿»
BLÙ ‡Óˆ˙Â ,ÌB˜nÏ ‰·‰‡ ÛÈÒBÓ - ÌÈ‡e¯a‰«¿ƒƒ«¬»«»¿ƒ¿»«¿

dÓÎÈÂ36‡e‰ Ce¯a ÌB˜n‰ ·‰‡Ï B¯Na37‡¯ÈÈÂ , ¿ƒ¿«¿»∆¡…«»»¿ƒ»
BÓˆÚ CÈ¯ÚiLk ,B˙el˜Â B˙el„Â B˙eÏÙMÓ „ÁÙÈÂ¿ƒ¿«ƒƒ¿¿«¿«¿∆«¬ƒ«¿
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ÌÈÏB„b‰ ÌÈLB„w‰ ˙BÙeb‰Ó „Á‡Ï38ÔkLŒÏÎÂ ; ¿∆»≈««¿ƒ«¿ƒ¿»∆≈
,ÌÈÓÏb‰ ÔÓ ˙B„¯Ùp‰ ,˙B¯B‰h‰ ˙B¯ev‰Ó ˙Á‡Ï¿««≈««¿«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ

ÏÏk ÌÏ‚a e¯aÁ˙ ‡lL39‡e‰L BÓˆÚ ‡ˆÓÈÂ ; ∆…ƒ¿«¿¿…∆¿»¿ƒ¿»«¿∆
.¯ÒÁÂ ˜È¯ ,‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ ÈÏÎkƒ¿ƒ»≈»¿ƒ»≈¿»≈

(תהלים 36) בשרי לך ּכמּה מלשון: גדולה, תשוקה ַָישתוקק
ב). "משכיל 37)סג, להיות תאלצהו לאלוקים ואהבתו

זה  ידי ועל ויותר; יותר לדעת להכירו כדי אלוקים", דורש
תכלית  והיא - השכליות ובמעלות המידות במעלת ישתלם
(עיין  נצחים לחיי בזה להגיע אדם של העליונה הנרצה

י). פרק סנהדרין למשנה, הגלגלים.38)פירושו
המלאכים.39)

.‚È˙BˆÓ LÓÁaL el‡ ÌÈ˜¯Ù ‰Úa¯‡ ÈÈÚÂ¿ƒ¿¿≈«¿»»¿»ƒ≈∆¿»≈ƒ¿
el‡‰40B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁL Ì‰ , »≈≈∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ

'Òc¯t'41Òc¯tÏ eÒÎ ‰Úa¯‡ :e¯Ó‡L BÓk ,42; «¿≈¿∆»¿«¿»»ƒ¿¿««¿≈
ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ Ï‡¯NÈ ÈÏB„bL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿≈ƒ¿»≈»«¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯·c‰ Ïk ‚ÈN‰Ïe Ú„ÈÏ Ák Ô‰· ‰È‰ ÌlÎ ‡Ï ,eÈ‰»…À»»»»∆…«≈«¿«ƒ»«¿»ƒ

ÔÈ¯a ÏÚ43,Òc¯ta ÏiËÏ Èe‡¯ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â . «À¿»«¬ƒ≈∆≈»¿«≈««¿≈
¯N·e ÌÁÏÂ ;¯N·e ÌÁÏ BÒ¯Î ‡lÓ˙pL ÈÓ ‡l‡44 ∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿≈∆∆»»¿∆∆»»

¯‡MÓ Ì‰· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ Ú„ÈÏ - ‡e‰≈«»»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»
e‡¯˜ 'ÔË˜ ¯·c' el‡ ÌÈ¯·cL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙Bˆn‰«ƒ¿¿««ƒ∆¿»ƒ≈»»»»»¿

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ È¯‰L ,ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡45- ÏB„b ¯·c : »¬»ƒ∆¬≈»¿¬»ƒ»»»
˙BÈÂ‰ - ÔË˜ ¯·„Â ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ46;‡·¯Â ÈÈa‡c «¬≈∆¿»»¿»»»»¬»¿«»≈¿»»

ÔÈ·MÈÓ Ô‰L ,ÔÓÈc˜‰Ï Ô‰ ÔÈÈe‡¯ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈¿ƒ≈¿«¿ƒ»∆≈¿«¿ƒ
BzÚc47‰ÏB„b‰ ‰·Bh‰ Ì‰L ,„BÚÂ ;‰lÁz Ì„‡ ÏL «¿∆»»¿ƒ»¿∆≈«»«¿»

,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ·eMÈÏ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÚÈtL‰L∆ƒ¿ƒ««»»¿ƒ»»«∆
,Ïk‰ ÌÚ„iL ¯LÙ‡Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏÁÏ È„k¿≈ƒ¿…«≈»»«»¿∆¿»∆≈»≈«…
·Ï ÏÚ·e ·Á¯ ·Ï ÏÚa ,‰M‡Â LÈ‡ ,ÏB„‚Â ÔË»̃»¿»ƒ¿ƒ»««≈»»««≈

.¯ˆ»̃»

זולתו;40) ואין הוא שאחד ב) אלוקה; שם שיש לידע א)
ממנו. ליראה ה) לאהבו; ד) לייחדו; נחמד,41)ג) גן

ח"ן, ויודעי האלוקי. המסתורין של גן שמים, לגן הוא כינוי
מצאו  הבאים, בדורות וה"מקובלים" המסתורין בעלי המה
מתאים  נאה נוטריקון בו מצאו וגם בו; להתגדר מקום בו

נכנסו 42)וד.Òרוש,„מז,¯שט,Ùלשיטתם: יד:) (חגיגה
במעשהֿ התבוננות ידי על ה' בנועם ולחזות בו לטייל

ובמעשהֿבראשית. מאחד.43)מרכבה חוץ ניזוקו וכולם
אלו 44) - ב) ג, (ישעיה לחם משען כל חז"ל: אמרו וכן

כל  - תורה דברי אמרו: כן כמו יד.). (חגיגה תלמוד בעלי
כא:). (עירובין בשר טעם טועם בהם (סוכה 45)ההוגה

והאיבעיות 46)כח.). הקושיות בתלמוד; השקלאֿוטריא
ביחס  כי קטן"? "דבר נקרא ולמה בהם. עסקו ורבא שאביי
בכבודו  הקדושֿברוךֿהוא הוא שנושאו למעשהֿמרכבה

ומשפטיו. ה' במצוות התלמוד עוסק וכן 47)ובעצמו,
(סוטה  העולם" "מיישבי שהם התנאים, על חז"ל אמרו

כב.).

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לעבור 1) מתי השם; קידוש על מצּווים ישראל בית ְִשכל

ה'. חילול ומהו להיהרג, ולא

.‡Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk2Lec˜ ÏÚ ÔÈeˆÓ3ÏB„b‰ ÌM‰ »≈ƒ¿»≈¿Àƒ«ƒ«≈«»
."Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â" :¯Ó‡pL ,‰f‰«∆∆∆¡«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
˙‡ eÏlÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,BÏlÁÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓeÀ¿»ƒ∆…¿«¿∆∆¡«¿…¿«¿∆
Ò‡ÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „ÓÚiLk ?„ˆÈk ."ÈL„˜ ÌL≈»¿ƒ≈«¿∆«¬…≈»ƒ¿∆¡…
˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈«¬…«««ƒ»ƒ¿»¬
¯Ó‡pL ,‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ - e‚¯‰È B‡ ‰¯Bza«»««¿∆«¬…¿«≈»≈∆∆¡«
ÈÁÂ - "Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡" :˙Bˆna«ƒ¿¬∆«¬∆…»»»»»«»∆»«

Ì‰a ˙eÓiL ‡ÏÂ ,Ì‰a4È¯‰ - ¯·Ú ‡ÏÂ ˙Ó Ì‡Â . »∆¿…∆»»∆¿ƒ≈¿…»«¬≈
BLÙa ·iÁ˙Ó ‰Ê5. ∆ƒ¿«≈¿«¿

השם,2) קידוש על מצוות הן שגם נשים, גם לרבות
ב(. (עד, סנהדרין במסכת על 3)כמבואר הנפש את למסור

('תורת  יתעלה שמו מתקדש שעלֿידיֿזה ודתו, ה' תורת
מצות  על רבינו דברי בזה להביא וכדאי אמור). כהנים',
הרשע  נבוכדנצר כשגזר ט): המצוות, (ספר השם" "קידוש
כל  לו השתחוו דניאל, בספר כמסופר לצלם. להשתחוות
שמים, שם מקדש ביניהם שם היה ולא ישראל בית המון
שבאו  עד ישראל. כל על חרפה והעטו לנפשם פחדו כי
ברבים, שמים שם וקידשו ועזריה מישאל חנניה, דניאל,
ישעיה  דברי אז ונתקיימו עמם. מעל החרפה את והסירו
יחורו, פניו עתה ולא יעקב יבוש עתה לא שאמר: הנביא,
יעקב  קדוש את והקדישו שמי יקדישו ילדיו... בראותו כי

כג). כט, (ישעיה יעריצו ישראל אלהי פה,4)ואת יומא
רבינו 5)ב. חינם. נפשו שמסר על הדין את ליתן חייב

מחויב  – פירושו רבותינו, שאמרו ייהרג" ואל "יעבור סובר:
הראשונים  מגדולי רבים אבל ייהרג. שלא כדי לעבור,
צדקה  – עבר ולא נהרג שאם וסבורים בזה, עליו חולקים
ולא  היא רשות ייהרג" ולא "יעבור ולדעתם לו, תיחשב
דיבורֿהמתחיל  ב'תוספות' ב כז, זרה עבודה (עיין חובה

אפילו). יכול

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

:xn`PW ,dGd lFcBd mXd WECw lr oiEvn l`xUi ziA lM"¨¥¦§¨¥§ª¦©¦©¥©¨©¤¤¤¡©
."l`xUi ipA KFzA iYWCwpe§¦§©§¦§§¥¦§¨¥

בתו"כ  נאמר ישראל" בני בתוך "ונקדשתי הפסוק על
על  עצמו המוסר כל אמרו מיכן שמי, וקדש עצמך "מסור
נס  לו לעשות ושלא נס לו עושין אין נס לו לעשות מנת
מסרו  שלא ועזריה מישאל בחנניא מצינו שכן נס לו עושין

כו'". הנס מנת על עצמן
כאן  הרמב"ם אבל התו"כ לשון הביא עה"ת בפירושו רש"י

הביא  רש"י לא גם זו: מצוה בגדר שנחלקו לומר ויש כלל, ו
ונעשה  למיתה עצמו אדם מסר שאם סוברים הרמב"ם וגם
עוד  גדול במעשהו שגרם ה' שקידוש הרי וניצל, נס לו
לדעת  הדבר: בגדר שנחלקו אלא ניצל. היה לא מאילו יותר
מהמצוה  חלק הוא שניצל בזה הנוסף ה' קידוש רש"י,
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אמרו" "מיכן התו"כ בלשון ומודגש "ונקדשתי" המקורית
עצמו  מסירת על התורה ציוותה בו מקום שמאותו היינו
עושין  נס לו שיעשה מנת על שלא עצמו מסר שאם למדנו

יותר. נעלה באופן שמים שם ומקדש נס לו
הנוסף  ה' שקידוש סבר, התו"כ הביא שלא הרמב"ם אבל
מההלכה  חלק אינו בתו"כ כמתואר הצלתו ידי על שנגרם
במעלת  התורה במדרשי נוסף פרט אלא ה' קידוש של
פעולת  רק הוא ה' קידוש מצות גדר כי ושכרה, המצוה
האדם  של פעולתו תוצאת ואילו להריגה, עצמו מסירת
מקיום  חלק ואינו נפרד ענין היא וניצל) נס לו (שנעשה

"ונקדשתי". מצות
.jli`e 167 cenr f"k wlg zegiy ihewl

. ."ige - "mdA ige mc`d mz` dUri xW`" :zFevOA xn`PW¤¤¡©©¦§£¤©£¤Ÿ¨¨¨¨¨©¨¤¨©
."'Ek mdA zEnIW `le ,mdÄ¤§Ÿ¤¨¨¤

שבת  בחילול להתמהמה "ואסור כתב: שבת ובהלכות
וחי  האדם אותם יעשה אשר שנאמר סכנה בו שיש לחולה
לשנות  צריך מדוע להבין וצריך בהם". שימות ולא בהם
בכל  הוא ידוע כלל והרי שבת בהלכות נוספת פעם הדבר

דבר  לך ש"אין כולה חוץ התורה נפש פיקוח בפני העומד
דמים". ושפיכת עריות גילוי זרה, מעבודה

בין  ההבדל להדגיש רוצה שבזה לומר היה אפשר לכאורה
נפש, פיקוח מפני שבת דחיית לבין התורה כל דחיית

נפש פיקוח כולה התורה משא"כ dgecשבכל התורה חיובי
סכנה, בו שיש לחולה mlernשבת, dxq`p `l גם ומדוייק .

הרי  סכנה בו שיש חולה לגבי "שבת שם הרמב"ם מלשון
שמעולם  היינו להן" צריך שהוא הדברים לכל כחול הוא

נאסרה. לא
יעשה  "אשר וכתב בלשונו כאן שינה מדוע גם יובן בזה

בהם, וחי האדם mdaאותם ige וחי" כי בהם" שימות ולא
דוחה  נפש שפיקוח המגלה נוסף לימוד הוא (השני) בהם"

כולה. התורה כל
בהם  וחי האדם אותם יעשה "אשר כתב שבת לענין אבל
כי  בהם") "וחי המילים כופל (ואינו בהם" שימות ולא
הבא  נוסף לימוד ולא הפסוק המשך הוא כאן בהם" ה"וחי
פו"נ  במקום שבת מלאכת שכן פו"נ מפני התורה לדחות

מעולם. נאסרה לא
בריש  כתב שהרי הרמב"ם דעת כך ללמוד שקשה אלא
נפשות  סכנת אצל שבת היא "דחויה שבת מהל' פ"ב

כו'". המצות כל כשאר
שכאשר  הוא, בהם" "וחי שבכתוב החידוש בזה: והביאור
לחלק  הדבר נחשב פו"נ מפני מצוה לדחות צורך יש

(וחי עצמה קיום mdaמהמצוה זה שבמקרה כלומר (
נפש. פקוח לצורך דחייתה ידי על הוא המצוה

השבת  שכן שבת שמירת במצות במיוחד בולט זה חידוש

ביני היא בקיומה mkipiae"אות מותנית שהשבת כלומר "
הרי  נפשות סכנת במצב נמצא וכשיהודי ישראל ידי על

השבת. שמירת ממצות חלק הוא שהצלתו
בחילול  להתמהמה "אסור שלילה בלשון זאת כתב לכן

שב  מהלכות חלק הוא זה שדין לרמז לחולה" ת שבת
ואיסוריה.

בגמרא  בהם" "וחי מהכתוב המיוחד הלימוד הובא גם לכן
נפש  פקוח מפני שבת חילול לענין נוספת פעם וברמב"ם
במיוחד  מתבטאת זה שבכתוב החידוש שמהות כיון
כולה  התורה לכל למדים וממנה שבת, שמירת במצות
נקמה  התורה משפטי שאין למדת "הא דבריו וכהמשך

בעולם". ושלום וחסד רחמים אלא בעולם
.133 cenr fk wlg zegiy ihewl

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6ıeÁ ,˙BˆÓ ¯‡La ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿
Ï·‡ .ÌÈÓc ˙ÎÈÙLe ˙BÈ¯Ú Èel‚Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ≈¬«»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«»ƒ¬»
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ¯·Ú :BÏ ¯Ó‡È Ì‡ ,el‡ ˙B¯·Ú LÏL¿¬≈≈ƒ…«¬…«««≈∆

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È - !‚¯‰˙ B‡7? ≈»≈≈»≈¿««¬…«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙‡‰Ï Ôek˙Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»≈»ƒƒ¿«≈«¬»««¿¿
,BÏÈL·z BÏ ÏM·Ï B‡ ˙aMa B˙È· BÏ ˙B·Ï BÒ‡L∆¬»ƒ¿≈¿«»¿«≈«¿ƒ

‰M‡ Ò‡ B‡8Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê· ‡ˆBiÎÂ dÏÚ·Ï »«ƒ»¿»√»¿«≈»∆¬»ƒƒ¿«≈
ÔÈ·Ï BÈa ‰È‰ Ì‡ - „·Ïa ˙Bˆn‰ ÏÚ B¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿«ƒ»»≈¿≈

Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ ÌL ÔÈ‡Â BÓˆÚ9;‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ , «¿¿≈»¬»»ƒƒ¿»≈«¬…¿«≈»≈
Ï‡Â ‚¯‰È - Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa B¯È·Ú‰Ï BÒ‡ Ì‡Â¿ƒ¬»¿«¬ƒ«¬»»ƒƒ¿»≈≈»≈¿«
‰ÂˆÓ ÏÚ ‡l‡ B¯È·Ú‰Ï Ôek˙ ‡Ï elÙ‡Â ,¯·ÚÈ«¬…«¬ƒ…ƒ¿«≈¿«¬ƒ∆»«ƒ¿»

.„·Ïa ˙BˆÓ ¯‡MÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

ייהרג.6) ולא עבירות 7)שיעבור שלוש בין לחלק שיש
שבתורה. העבירות לשאר פה,8)אלו ידובר פנויה באשה

היא. עריות" "גילוי בכלל איש אשת פרהסיא 9)כי אין כי
ב). עד, (סנהדרין אדם בני מעשרה פחות

.‚el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ10‰¯Êb‰ ˙ÚLa ‡lL -11; ¿»«¿»ƒ»≈∆…ƒ¿««¿≈»
ÚL¯ CÏÓ „ÓÚiL ‡e‰Â ,‰¯Êb‰ ˙ÚLa Ï·‡¬»ƒ¿««¿≈»¿∆«¬…∆∆»»
Ïh·Ï Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰¯Êb ¯Ê‚ÈÂ ,ÂÈ¯·ÁÂ ¯v„Îe·kƒ¿«¿∆««¬≈»¿ƒ¿…¿≈»«ƒ¿»≈¿«≈
elÙ‡ ,¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È - ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ B‡ Ì˙c»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»≈¿««¬…¬ƒ
ÔÈa ,‰¯NÚ CB˙a Ò‡ ÔÈa ,˙BˆÓ ¯‡MÓ ˙Á‡ ÏÚ«««ƒ¿»ƒ¿≈∆¡»¿¬»»≈

.ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÔÈ·Ï BÈa Ò‡∆¡»≈¿≈¿≈»ƒ

ופחות 10) עשרה ובין לעבירה, עבירה בין לחלק שיש
(שם).11)מעשרה. דתיות וגזירות רדיפות

.„‡ÏÂ ‚¯‰Â !‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ :Ba ¯Ó‡pL ÈÓ Ïk»ƒ∆∆¡««¬…¿«≈»≈¿∆¡«¿…
:Ba ¯Ó‡pL ÈÓ ÏÎÂ .BLÙa ·iÁ˙Ó ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú»«¬≈∆ƒ¿«≈¿«¿¿»ƒ∆∆¡«
˙‡ Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú ‡ÏÂ ‚¯‰Â !¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È≈»≈¿««¬…¿∆¡«¿…»«¬≈∆ƒ≈∆
Lc˜ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌM‰«≈¿ƒ»»«¬»»ƒƒ¿»≈¬≈∆ƒ≈
,‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ,‰ÈÁ ,Ï‡i„k ,ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡∆«≈»«ƒ¿»ƒ≈¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»

ÂÈ¯·ÁÂ ‡·È˜Ú Èa¯Â12ÔÈ‡L ,˙eÎÏÓ È‚e¯‰ Ô‰ el‡Â . ¿«ƒ¬ƒ»«¬≈»¿≈≈¬≈«¿∆≈
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Ô˙ÏÚÓ ÏÚ ‰ÏÚÓ13e‚¯‰ EÈÏÚ Èk" :¯Ó‡ Ô‰ÈÏÚÂ , «¬»««¬»»«¬≈∆∆¡«ƒ»∆…«¿
ÌBi‰ ÏÎ14"‰Á·Ë Ô‡ˆk e·LÁ ,15:¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ ; »«∆¿«¿¿…ƒ¿»«¬≈∆∆¡«

ÈÓ ÏÎÂ ."Á·Ê ÈÏÚ È˙È¯· È˙¯k ,È„ÈÒÁ ÈÏ eÙÒ‡"ƒ¿ƒ¬ƒ»…¿≈¿ƒƒ¬≈»«¿»ƒ
È¯‰ - ‚¯‰ ‡ÏÂ ¯·ÚÂ !¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È :Ba ¯Ó‡pL∆∆¡«≈»≈¿««¬…¿»«¿…∆¡«¬≈
È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌM‰ ˙‡ ÏlÁÓ ‰Ê∆¿«≈∆«≈¿ƒ»»«¬»»ƒƒ¿»≈¬≈
‡È‰L ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ,ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê∆ƒ≈∆«≈»«ƒƒ≈ƒ¿«¬≈∆ƒ
ÏelÁ ‡È‰L ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÂ ,ÌM‰ Lecƒ̃«≈¿»««ƒ¿«…«¬∆∆ƒƒ
ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ ,Ò‡a ¯·ÚL ÈtÓ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌM‰«≈¿««ƒ≈ƒ¿≈∆»«¿…∆≈«¿ƒ
,ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;B˙B‡¿≈»ƒ«∆≈¿ƒƒ≈ƒ
¯·BÚÏ ‡l‡ ÔÈ˙ÈÓÓe ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡L ;Ò‡a ‚¯‰ elÙ‡¬ƒ»«¿…∆∆≈«¿ƒ¿ƒƒ∆»»≈
BÚ¯fÓ Ô˙Ba ¯Ó‡pL ,‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú·e ,BBˆ¯aƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»∆∆¡«¿≈ƒ«¿

Èz˙Â" :CÏnÏ16ÈtÓ ;"‡e‰‰ LÈ‡a Èt ˙‡ È‡ «…∆¿»«ƒ¬ƒ∆»«»ƒ«ƒƒ
‰ÚeÓM‰17'‡e‰‰' :e„ÓÏ18,‚‚BL ‡ÏÂ ,Òe‡ ‡Ï - «¿»»¿«…»¿…≈

‰¯eÓÁ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ì‡ ‰Óe ;‰ÚËÓ ‡ÏÂ¿…À¿∆»ƒ¬«»ƒ∆ƒ¬»
˙¯k ·iÁ BÈ‡ Ò‡a d˙B‡ „·BÚ‰ ,Ïk‰ ÔÓ19ÔÈ‡Â , ƒ«…»≈»¿…∆≈«»»≈¿≈

ÔÈcŒÔÈa ˙˙ÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ20˙BˆÓ ¯‡LÏ ¯ÓÁÂŒÏ˜ - »ƒ«ƒ«≈ƒ«»…∆ƒ¿»ƒ¿
‡Ï ‰¯ÚpÏÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BÈ¯Ú·e ;‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰»¬«»«¬»≈¿««¬»…

"¯·„ ‰NÚ˙21Ï·‡ .22Á¯·ÏÂ BLÙ ËlÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ «¬∆»»¬»ƒ»¿«≈«¿¿ƒ¿…«
‡e‰ ‰p‰ - ‰NBÚ BÈ‡Â ,ÚL¯‰ CÏn‰ „È ˙ÁzÓƒ««««∆∆»»»¿≈∆ƒ≈

B‡˜ ÏÚ ·L ·ÏÎk23˙„B·Ú „·BÚ ‡¯˜ ‡e‰Â , ¿∆∆»«≈¿ƒ¿»≈¬«
„ÈÊÓa ÌÈ·ÎBk24„¯BÈÂ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ „¯Ë ‡e‰Â , »ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ»»«»¿≈

.Ìp‰Èb ÏL ‰BzÁz‰ ‰‚¯„nÏ««¿≈»««¿»∆≈ƒ…

ב.12) י, הרוגי 13)בבבאֿבתרא חז"ל: שאמרו כמו
(שם). במחיצתם לעמוד יכולה בריה כל אין - מלכות

ב.14) נז, עצמם 15)גיטין שמסרו וחבריו עקיבא רבי אלו
קי:). (סנהדרין תורה דברי על היה 16)לשחיטה זה נוסח

וברוב  רוקח". "מעשה בעל שלפני החזקה" "היד בספר גם
ההוא" באיש פני את "ונתתי הפסוק: כאן מובא  הדפוסים
מזרעו  בנותן כלל נזכר כזה פסוק אין שהרי הוא, ותמוה –

גם 17)למולך. לו ויש מסיני, חז"ל שקיבלוהו דבר כל
מהֿשאיןֿ השמועה", "מפי רבינו: קוראו בקרא, אסמכתא
מלאכי"). ("יד בקרא אסמכתא לו שאין "קבלה" כן

הוא 18) העבירה את העובר כשהאיש משמע, – "ההוא"
והמעשה  הברורה, ובהכרתו בדעתו שהוא: כמו בהווייתו,
להוציא  – והסכמתו ברצונו נעשה הפועל אל מוציא שהוא
וכן  אחרים. עלֿידי המוטעה את או מאליו, השוגג את
אותו  שמכריחים הכרח מתוך שעושה האנוס את להוציא
קח:). זבחים קדושים. כהנים' ('תורת ברצונו ולא

והתראה.19) עדים בלי אבל במזיד, בעדים 20)כשעבדוה
והולך:21)והתראה. הפסוק שמפרש כמו היא, אנוסה כי

הזה", הדבר כן נפש, ורצחו רעהו על איש יקום "כאשר
נד.). (ע"ז פטריה רחמנא וכן 22)ואונס ברלין, בכתבֿיד

היקפנוה  ולכן הזאת, הפיסקה כל חסרה באוקספורד,
להרמב"ם. השמד" ב"אגרת נמצא זה מעין אולם בסוגריים.

יא).23) כו, (משלי הכתוב שהיה 24)מלשון מה כי
ביאור  ב. נא, (כתובות ברצון לבסוף נעשה באונס, תחילה

כ). ס"ק קנז, סי' יו"ד שו"ע הגר"א,

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã
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הנותן  מגדרי בה יש לישראל, מהקב"ה שניתנה התורה
מצד  קצוות, שני בתוכנה מוצאים ולכן המקבל ומגדרי
בהם  ילמד אם גם טומאה" מקבלין תורה דברי "אין אחד
שמחל  "רב שני ומצד כאש" "דברי שהרי טהור שאינו אדם

היא. שלו שלמד שהתורה כיון מחול" כבודו כבודו על
והמצוות, התורה של החיוב בגדרי גם מתבטא זה ענין

בגד  שהם מצות יהרג"ישנם ואל "יעבור ודינם המקבל רי
ולא  בהם וחי האדם אותם יעשה "אשר תורה אמרה ובהם
הוא  הדין ושפ"ד) ג"ע (ע"ז אחרות ובמצות בהם" שימות
בציווים  גם ואעפ"כ, הנותן גדרי היינו יעבור" ואל  "יהרג
עבר  אם אותו" מלקין "אין שלכן המקבל מגדרי יש אלו

באונס. עליהם
.64 dxrde 395 cenr f"i wlg zegiy ihewl

.‰Ì‰Ï e¯Ó‡L ÌÈL˙Á‡ eÏ ez :ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ »ƒ∆»¿»∆¿≈»ƒ¿»««
- !ÔÎlk ˙‡ ‡nË ,Â‡Ï Ì‡Â ,d˙B‡ ‡nËe ÔkÓƒ∆¿«≈»¿ƒ»¿«≈∆À¿∆

Ï‡¯NiÓ ˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â ,ÔlÎ e‡nhÈ25. ƒ«¿À»¿«ƒ¿¿»∆∆∆««ƒƒ¿»≈
„Á‡ eÏ ez :ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»∆¿≈»ƒ¿»∆»
,ÌlÎ e‚¯‰È - !ÌÎlk ‚¯‰ ,Â‡Ï Ì‡Â ,ep‚¯‰Â ÌkÓƒ∆¿««¿∆¿ƒ»«¬…À¿∆≈»¿À»
e‰e„ÁÈ Ì‡Â .Ï‡¯NiÓ ˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â26 ¿«ƒ¿¿»∆∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ¬

- !ÌÎlk ˙‡ ‚¯‰ B‡ ,ÈBÏÙ eÏ ez :e¯Ó‡Â Ì‰Ï»∆¿»¿¿»¿ƒ«¬…∆À¿∆
È¯ÎaŒÔa Ú·Lk ‰˙ÈÓ ·iÁÓ ‰È‰ Ì‡27B˙B‡ ezÈ , ƒ»»¿À«ƒ»¿∆«∆ƒ¿ƒƒ¿

‰lÁzÎÏ Ôk Ì‰Ï ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï28·iÁ BÈ‡ Ì‡Â ; »∆¿≈ƒ»∆≈¿«¿ƒ»¿ƒ≈««
˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â ,ÔlÎ e‚¯‰È - ‰˙ÈÓƒ»≈»¿À»¿«ƒ¿¿»∆∆∆««

.Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈

מי"ב.25) פ"ח, (תרומות נפש מפני נפש דוחים שאין לפי
ה"ד). שם מהם,26)ירושלמי, אחד של בשמו שנקבו

לידם. ימסרוהו כי שמרד 27)ודרשו על מיתה שנתחייב
כ). פרק (שמואלֿב, חסידים,28)במלכות ממידת זו שאין

שנתחייב  אחד על ה"ד) פ"ח, תרומות (ירושלמי, כמסופר
והתחבא  בןֿלוי יהושע רבי אצל ללוד וברח למלכות, מיתה
אם  להחריבה ואיימו העיר את המלך חילות כשהקיפו שם.
בדברים  האיש את יהושע רבי שידל בידם, ימסרוהו לא
חיי  את לסכן שלא כדי העיר, את ולעזוב אליהם לצאת
יהושע  רבי עלֿידם ונמסר יצא הסכים, הלה תושביה.
יהושע  רבי אצל תמיד רגיל שהיה הנביא ואליהו למלכות.
מצטער  יהושע רבי והיה עוד. אליו מאז נגלה לא בןֿלוי
וכי  לו: ואמר אליהו אליו שנתגלה עד בתענית וישב מאד,
הלא  יהושע: רבי אמר נגלה?! אני ולמלשינים למסורות
תרומות  (תוספתא, מותר? זה שכגון היא, מפורשת משנה

היא? חסידים משנת וכי אליהו: לו אמר פ"ז).

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã
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היחיד  את מכריע אמנם שהציבור לומר יש הדבר ובטעם
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התורה.אבל מדיני וכמה בכמה שמצינו כמו מבטלו, אינו
שנקנים  שאף התמיד כקרבן צבור קרבנות לדבר: דוגמא
מתבטל  לא יפה" יפה לצבור ש"ימסרם וצריך ציבור בממון
הפסוק  על וכמרז"ל התמיד מקרבן היחיד חלק לגמרי מהם
בתמידי  חלק להם שיש אני "יודע - מנחתם" אל תפן "אל

לא  חלקם אף כו'".ציבור לפניך יקובל
ה' חלק "כי נאמר שבבנ"י לומר יש בזה הפנימי ובטעם
חלק  שהוא הבן דרך ועל מהעצם" "חלק כמו שהם עמו"
עם  כביכול אחד עצם הם ישראל גם כך האב מעצמות
העצם  מן במקצת תופס "כשאתה המאמר וידוע הקב"ה,
בכל  עצמותו בכל נמצא שה"עצם" כיון בכולו" תופס אתה

חלקיו.
שהפירוש  המצוה" מן פטור במצוה "העוסק לדבר: דוגמא
כלולה  מצוה כל כי זה" גם שמקיים "כמו שהוא בזה
בתרי"ג  העליון שהרצון בזה ומבואר המצות. כל משאר
היינו  זה רצון במקצת וכשתופס עצמי רצון הוא מצות

בכולו. תופס הוא הרי אחת, מצוה
זה  בדין ולכן מלא" עולם היא מישראל אחת "נפש גם כך
כי  כלל ושל רבים של חשיבות מישראל אחת לנפש יש
ותפיסה  הקב"ה, עצמיות ישנה מישראל ואחד אחד בכל

ישראל. בכלל כתפיסה היא אחד ביהודי
.154 cenr 'l wlg .114 cenr g"i wlg zegiy ihewl

.". . dNgYkl oM odl oixFn oi`e . ."§¥¦¨¤¥§©§¦¨

(הנביא) שאמר או . ." להלן שכתב ממה לכאורה קשה
כדברי  והלכה הוא כך שהדין לו ציוה שה' תורה מדיני בדין
מורין  ש"אין שכתב מה והלא ". . שקר נביא זה הרי פלוני
שהיה  לריב"ל הנביא אליהו דברי פי על הוא לכתחילה" כן
למלכות  שיחדוהו אדם שמסר עד אליהו בגילוי רגיל
להגלות  שב תעניות כמה וכשצם אליו להגלות והפסיק
נגלה  שאינו לו אמר להגלות הפסיק למה וכששאלו אליו
השיבו  היא, מפורשת משנה והלא וכששאל למוסרים
כאליהו  כאן פסק ואיך חסידים", משנת ולא היא "משנה
כמשנה  ולא - לכתחילה" כן להן מורין "אין - הנביא

מפורשת.
ע"פ  המלך ויובן דוד שאמר מה על הזהר בביאורי המבואר

שחכמי  שאע"פ ארחתך" ואביטה אשיחה "בפיקודך ע"ה
"אביטה  מקום מכל הפשוטה ההלכה משיגים ישראל
נבואה  של ענין לא הוא למעלה שרואין ומה ארחתך"
אלא  האנושי, השכל והשגת בהבנה מתלבשת שאינה
יכולין  כן ועל למטה בשכלם מתלבשת למעלה שהשגתם
והשגתם  דעתם פי על התורה דיני לפסוק ישראל חכמי
דבר  לפסוק בכחם "שיש המלוכה שרי כמשל למעלה

ומדעתם  מעצמם המלך בפקודת המדינה הנהגות בדברי
שלהם". הפסק על יחתום והמלך

ש"לא  מפני מאיר כרבי פסקו שלא שמצינו דרך על והוא
היה  עצמו מאיר רבי ואעפ"כ דעתו" לסוף חכמים ירדו

למטה. כן פוסק
ע"פ  הש"ס יסדו ואמורים דתנאים איתא רמ"ד ובזח"ג
ההקדמות  לשער בהקדמה הרח"ו כ"כ - התורה סודות
"כבר  שכתב היד לספר הראב"ד מהגהות ראיה שם והביא
ה' מסוד לי נגלה "כך כו'" מדרשנו בבית רוה"ק הופיע

ליראיו".
.10 'r e"nw 'g zeniyx

.ÂÔÈÒ‡a e¯Ó‡L ÔÈÚk29.ÌÈ‡ÏÁa e¯Ó‡ Ck , »ƒ¿»∆»¿»√»ƒ»»¿»√»ƒ
,ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡Â ,˙eÓÏ ‰ËÂ ‰ÏÁL ÈÓ ?„ˆÈk≈«ƒ∆»»¿»»»¿»¿»¿ƒ
.ÔÈNBÚ - ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡Ó ÈBÏt ¯·„a B˙‡eÙ¯L∆¿»¿»»¿ƒ≈ƒƒ∆«»ƒ

ÔÈ¯eq‡ ÏÎa ÔÈ‡t¯˙Óe30,‰kÒ ÌB˜Óa ‰¯BzaL ƒ¿«¿ƒ¿»ƒƒ∆«»ƒ¿«»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ31˙BÈ¯Ú Èel‚Â32˙ÎÈÙLe ≈¬«»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«

ÌÈÓc33Ô‰a ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡ ‰kÒ ÌB˜Óa elÙ‡L ,34. »ƒ∆¬ƒƒ¿«»»≈ƒ¿«¿ƒ»∆
LÚ ÔÈcŒ˙È· B˙B‡ ÔÈLBÚ - ‡t¯˙Â ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ…∆

BÏ Èe‡¯‰35. »»

ושפיכות 29) עריות גילוי עבודהֿזרה, בין חילוק שיש
עבירות. לשאר הנאה.30)דמים, באיסורי אפילו

או 31) המים, את ישתה שאם לו אמרו שהרופאים כגון:
יירפא. – עבודהֿזרה מאותה העלים לקמן 32)יאכל עיין

ט. –33)הלכה בסכנה וחייה לילד המקשה אשה כגון:
כדי  בו נוגעים אין שוב ראשו, את כבר הוציא הוולד אם

מ"ו). פ"ז, (אהלות אמו חיי את כה,34)להציל פסחים
עם  אדם ויתן ישא לא ב): כז, זרה (עבודה אמרו וכן א.
מעשה  שעה. לחיי אפילו מהם, מתרפאים ואין המינים,
ובא  נחש, שהכישו ישמעאל, רבי של אחותו בן בבןֿדמא,
ישמעאל. רבי הניחו ולא לרפאותו, סכניא כפר איש יעקב
ואני  ממנו ואירפא לו הנח אחי, ישמעאל רבי לו: ואמר
ולא  – בהם (וחי מותר שהוא התורה מן מקרא לך אביא
שיצתה  עד הדבר את לגמור הפסיק ולא בהם). שימות
בןֿדמא, אשריך, ישמעאל: רבי עליו קרא ומת. נשמתו
דברי  על עברת ולא בטהרה נשמתך ויצתה טהור שגופך

וכו'. מחמת 35)חבריך ואם לכך. אנסו לא איש שהרי
גם  יירפא ואולי לרפואה? לו שתהיה לו יערוב מי – חליו
(ה"ד) למעלה שנאמר לאנוס, דומה זה אין ולפיכך בלעדיה.

רוקח). (מעשה ודאי אונס שם כי – אותו עונשים שאין

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

.". . Fl iE`xd Wpr oiC ziA FzF` oiWpFr - `Rxzpe xar m`e"§¦¨©§¦§©¥§¦¥¦Ÿ¤¨¨

באונס  עבר שאם ד' בהלכה שכתב ממה לכאורה קשה
ואין  אותו מלקין אין שבתורה חמורות עבירות ג' על אפילו

אותו. ממתין
ידי  על שפועל יוסף אוהלי בספר המבואר פי על לומר ויש
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ל  באיסורי אונס המתרפא משא"כ כלל מעשה מקרי א
ברצון. עושה המעשה שבשעת תורה

.1 dxrd 'c oniq mixe`iae zeaeyz

.ÊÔÈ¯·BÚ ÔÈ‡ ˙BLÙ ˙kÒ ÌB˜Óa elÙ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒƒ¿«»«¿»≈¿ƒ
˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ?el‡ ˙B¯·Ú LÏMÓ ˙Á‡ ÏÚ«««ƒ¿¬≈≈∆∆¡«¿»«¿»≈
- "E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa ,EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆¿»¿»¿¿»«¿¿¿»¿…∆
Ï‡¯NiÓ LÙ ˙‚È¯‰Â .ELÙ ˙‡ ÏËB ‡e‰ elÙ‡¬ƒ≈∆«¿∆«¬ƒ«∆∆ƒƒ¿»≈

Òp‡ „iÓ Ì„‡ ÏÈv‰Ï B‡ ,˙¯Á‡ LÙ ˙‡t¯Ï36- ¿«…∆∆«∆∆¿«ƒ»»ƒ««»
BÏ ‰ËB ˙Úc‰L ¯·c37LÙ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡L ,‡e‰ »»∆«««»∆≈¿«¿ƒ∆∆

LÙ ÈtÓ38Èk" :¯Ó‡pL ,˙BLÙÏ eL˜e‰ ˙BÈ¯ÚÂ . ƒ¿≈»∆«¬»¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ
¯·c‰ Ôk ,LÙ BÁˆ¯e e‰Ú¯ ÏÚ LÈ‡ Ìe˜È ¯L‡k«¬∆»ƒ«≈≈¿»∆∆≈«»»

."‰f‰«∆

חמסן.36) זרוע, זאת.37)איש מחייב הישר השכל
דדמא 38) חזית מה כה:): (פסחים חכמינו שאמרו כמו

אחרים, מדם אדום יותר דמך תראה למה – טפי סומק דידך
ז"ל  ורש"י להיפך?! אולי אחרים, מחיי יקרים יותר וחייך
שבתורה, עבירות כל אמנם דוחה נפש פיקוח שם: מפרש
סוף  שסוף במקום אבל ישראל, איש של נפשו חיבת מפני
דין  שם אין – עשויה תהיה והעבירה מישראל, נפש תאבד
המקום  לפני חביבה שנפשך יאמר מי כי נפש", "פיקוח של

להיפך? אולי זה, משל יותר

.Á¯‡La ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»
C¯c Ô‰L ÔÓÊa ?‰kÒ ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈ¯eq‡ƒƒ∆»ƒ¿«»»ƒ¿«∆≈∆∆

Ô˙‡‰39ÌÈˆ˜L ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡nL ÔB‚k , ¬»»»¿∆«¬ƒƒ∆«∆¿»ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡nL B‡ ,ÁÒta ıÓÁ B‡ ÌÈNÓ¯e¿»ƒ»≈«∆«∆«¬ƒƒ
ÔB‚k ,Ô˙‡‰ C¯c ‡lL Ï·‡ .ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa¿«ƒƒ¬»∆…∆∆¬»»»¿

‰iË¯ BÏ ÔÈNBÚL40‡Ó‚eÏÓ B‡41;‰Ï¯ÚÓ B‡ ıÓÁÓ ∆ƒ¿ƒ»¿¿»≈»≈≈»¿»
ÌÚ ·¯ÚÓ ¯Ó Ô‰a LiL ÌÈ¯·c B˙B‡ ÔÈ˜LnL B‡∆«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«¿…»ƒ
‰Ê È¯‰ - CÁÏ ‰‡‰ Ô‰a ÔÈ‡ È¯‰L ,ÏÎ‡Ó È¯eq‡ƒ≈«¬»∆¬≈≈»∆¬»»«≈¬≈∆

‰kÒ ÌB˜Óa ‡lL elÙ‡Â ,¯zÓ42È‡ÏkÓ ıeÁ ; À»«¬ƒ∆…ƒ¿«»»ƒƒ¿≈
C¯c ‡lL elÙ‡ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,·ÏÁa ¯N·e Ì¯k‰«∆∆»»¿»»∆≈¬ƒ¬ƒ∆…∆∆

Ô˙‡‰43C¯c ‡lL elÙ‡ Ô‰Ó ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¬»»»¿ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ≈∆¬ƒ∆…∆∆
.‰kÒ ÌB˜Óa ‡l‡ ,Ô˙‡‰¬»»»∆»ƒ¿«»»

כגון 39) אכילה, בלשון שנאמרו שבתורה האיסורים כל
(ויקרא  תאכלו לא ומבשרם בו: שכתוב חזיר, אכילת איסור
דרך  אותם כשאוכלים אלא עליהם לוקים אין ח), יא,
בהם  נזכרה שלא איסורים אבל הנאתם: דרך שזהו אכילתם,
בין  אסורים – הכרם וכלאי בחלב בשר כגון: אכילה, לשון
רק  בהם ומתרפאים הנאתם, כדרך שלא ובין הנאתם דרך

סכנה. לרככה.40)במקום מכה על תחבושת
לחממה.41) מכה על לחה ב.42)תחבושת כה, פסחים
ב.43) כד, שם

.Ëe¯Ó‡Â ,˙eÓÏ ‰ËÂ ‰ÏÁÂ ,‰M‡a ÂÈÈÚ Ô˙pL ÈÓƒ∆»«≈»¿ƒ»¿»»¿»»»¿»¿
˙eÓÈ - !BÏ ÏÚazL „Ú ‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡ :ÌÈ‡ÙB¯‰»¿ƒ≈¿»«∆ƒ»≈»
dnÚ ¯a„Ï elÙ‡Â .‰ÈeÙ ‰˙È‰ elÙ‡ ,BÏ ÏÚaz Ï‡Â¿«ƒ»≈¬ƒ»¿»¿»«¬ƒ¿«≈ƒ»
e¯BÈ ‡ÏÂ ,˙eÓÈÂ ,CÎa BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ ,¯„b‰ È¯BÁ‡Ó≈¬≈«»≈≈ƒ¿»¿»¿…

Ï‡¯NÈ ˙Ba e‰È ‡lL ;¯„b‰ È¯BÁ‡Ó dnÚ ¯a„Ï¿«≈ƒ»≈¬≈«»≈∆…¿¿ƒ¿»≈
˙BÈ¯Úa ı¯ÙÏ el‡ ÌÈ¯·„· e‡B·ÈÂ ,¯˜Ù‰44. ∆¿≈¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿…»¬»

א.44) עה, סנהדרין

.È˙BˆÓ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ,Ò‡ ‡Ïa ,BzÚcÓ ¯·BÚ‰ Ïk»»≈ƒ«¿¿……∆«««ƒ»ƒ¿
Ë‡La ‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰45ÒÈÚÎ‰Ï ,LÙa46È¯‰ - »¬«»ƒ¿»¿∆∆¿«¿ƒ¬≈

:¯˜L ˙Úe·La ¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,ÌM‰ ˙‡ ÏlÁÓ ‰Ê∆¿«≈∆«≈¿ƒ»∆¡«ƒ¿«∆∆
‰¯NÚa ¯·Ú Ì‡Â ;"'‰ È‡ EÈ‰Ï‡ ÌL ˙‡ zÏlÁÂ"¿ƒ«¿»∆≈¡…∆¬ƒ¿ƒ»««¬»»

Ï‡¯NiÓ47Ïk ÔÎÂ .ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ƒƒ¿»≈¬≈∆ƒ≈∆«≈»«ƒ¿≈»
¯·„ ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂˆÓ ‰NÚ B‡ ‰¯·ÚÓ L¯Bt‰«≈≈¬≈»»»ƒ¿»…ƒ¿≈»»
‡l‡ ,„B·k Lw·Ï ‡ÏÂ ‰‡¯È ‡ÏÂ „ÁÙ ‡Ï ,ÌÏBÚa»»…««¿…ƒ¿»¿…¿«≈»∆»

‡¯Ba‰ ÈtÓ48˜Ècv‰ ÛÒBÈ ˙ÚÈÓk ,‡e‰ Ce¯a ƒ¿≈«≈»ƒ¿ƒ«≈««ƒ
Ba¯ ˙L‡Ó BÓˆÚ49.ÌM‰ ˙‡ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - «¿≈≈∆«¬≈∆¿«≈∆«≈

ראש.45) וקלות כביכול,46)בזלזול ה', את להכעיס
בזה  אין לעצמו שלו בעוד בסביבתו, הבריות את ולהרעים
ולא  שאכל שנשבע שקר, שבועת כגון והנאה. תועלת שום

סג. ל"ת, המצוות' 'ספר השווה בפרהסיא.47)אכל.
בה'48) שבבטחונו יהודה, שבט נשיא בןֿעמינדב כנחשון

עם  זה מדיינים היו שאחרים בעוד תחילה, הים לתוך קפץ
לז.). (סוטה שמים שם וקידש (שם,49)זה, חז"ל כדברי

אחת  אות לו הוסיפו בסתר, שמים שם שקידש יוסף לו:):
ו). פא, (תהלים ביהוסף עדות שנאמר: שמו, על

.‡È,ÌM‰ ÏelÁ ÏÏÎa Ì‰L ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c LÈÂ¿≈¿»ƒ¬≈ƒ∆≈ƒ¿«ƒ«≈
ÏB„b Ì„‡ Ì˙B‡ ‰NÚiL - ‡e‰ÂÌÒ¯ÙÓe ‰¯Bza ¿∆«¬∆»»»»«»¿À¿»

ÌÈp¯Ó ˙Bi¯a‰L ÌÈ¯·c ,˙e„ÈÒÁa50ÂÈ¯Á‡ «¬ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»
˙B¯·Ú ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÏÈ·La51ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆≈»¬≈¬≈∆ƒ≈

Áwn‰ ÈÓc Ô˙B BÈ‡Â ,Á˜lL ÔB‚k ,ÌM‰ ˙‡∆«≈¿∆»«¿≈≈¿≈«ƒ»
¯zÏ‡Ï52ÔÈÚ·Bz ÌÈ¯ÎBn‰ e‡ˆÓÂ ,BÏ LiL ‡e‰Â ,53 ¿«¿«¿∆∆¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÙÈwÓ ‡e‰Â54‰ÏÈÎ‡a B‡ ˜BÁNa ‰a¯iL B‡ ; ¿«ƒ»∆«¿∆ƒ¿«¬ƒ»
Ô‰ÈÈ·e ı¯‡‰ ÈnÚ Ïˆ‡ ‰i˙Le55ÌÚ B¯eacL B‡ ; ¿ƒ»≈∆«≈»»∆≈≈∆∆ƒƒ

,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÔÏa˜Ó BÈ‡Â ˙Á· BÈ‡ ˙Bi¯a‰«¿ƒ≈¿««¿≈¿«¿»¿≈∆»ƒ»
- el‡‰ ÌÈ¯·c· ‡ˆBiÎÂ ;ÒÚÎÂ ‰ËË˜ ÏÚa ‡l‡∆»««¿»»»««¿«≈«¿»ƒ»≈

˜c˜„iL CÈ¯ˆ ,ÌÎÁ ÏL BÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰56BÓˆÚ ÏÚ «…¿ƒ»¿∆»»»ƒ∆¿«¿≈««¿
ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ ‰NÚÈÂ57ÌÎÁ‰ ˜c˜c Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¬∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆»»

˙Á· B¯ea„ ‰È‰Â ,BÓˆÚ ÏÚ58BzÚ„Â ˙Bi¯a‰ ÌÚ ««¿¿»»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¿«¿
˙·¯ÚÓ59·ÏÚÂ ,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÌÏa˜Óe ,Ì‰nÚ ¿…∆∆ƒ»∆¿«¿»¿≈∆»ƒ»¿∆¡»

ÔÈl˜nÏ elÙ‡Â ,Ô‰Ï „aÎÓ ;Ì·ÏBÚ BÈ‡Â Ì‰Ó60,BÏ ≈∆¿≈¿»¿«≈»∆«¬ƒ«¿ƒƒ
˙BÁÈ¯‡a ‰a¯È ‡ÏÂ ,‰eÓ‡a Ô˙BÂ ‡NBÂ61ÈnÚ ¿≈¿≈∆¡»¿…«¿∆«¬ƒ«≈

,‰¯Bza ˜ÒBÚ ‡l‡ „ÈÓ˙ ‰‡¯È ‡ÏÂ ,Ô˙·ÈLÈÂ ı¯‡‰»»∆ƒƒ»»¿…≈»∆»ƒ∆»≈«»
ÂÈNÚÓ ÏÎa ‰NBÚÂ ,ÔÈlÙ˙a ¯zÎÓ ,˙ˆÈˆa ÛeËÚ»¿ƒƒÀ¿»ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¬»

‡e‰Â ;ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ62˜Á¯˙È ‡lL ,63‰a¯‰ ƒ¿ƒƒ««ƒ¿∆…ƒ¿«≈«¿≈
B˙B‡ ÔÈÒl˜Ó Ïk‰ e‡ˆniL „Ú ,ÌÓBzLÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈«∆ƒ»¿«…¿«¿ƒ

NÚÓÏ ÌÈe‡˙Óe B˙B‡ ÌÈ·‰B‡Â˙‡ Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿«¬»¬≈∆ƒ≈∆
,‰z‡ Èc·Ú ÈÏ ¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌM‰«≈¿»»«»≈«…∆ƒ«¿ƒ»»

."¯‡t˙‡ Ea ¯L‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬∆¿∆¿»»

בגנותו.50) מבני 51)מדברים שאינם אחרים, לגבי
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תיכף.52)עלייה. אתר, הגמרא 53)על גירסת לפי
כשאי  משמע: וזהו שלנו, השם, חילול יש אותו תובעים ן

הרגיש  וכבר פו.). יומא (עיין כאן רבינו שכתב ממה ההיפך
אוקספורד, כתבֿיד שבש"ס, נתברר והנה הכסףֿמשנה. בזה
סופרים". ב"דקדוקי גם והובאה כאן, רבינו כדברי הגירסא

ושוב":54) ב"לך פעם בכל לבוא ומטריחם מסבבם הוא
לפרוע. רוצה ואינו אותם גוזל שהוא אומרים זאת והרואים

(55– בביתו שולחנו על עמם להסב אבל ועמהם: בביתם
עצמו.56)מותר. על ויחמיר החוק 57)יקפיד ֵֵֶמעבר

"שורת  זוהי - ומשפט צדק למשל: הויתור, לצד והמנהג
הדין". משורת "לפנים – ורחמים חסד יומא 58)הדין",

א. הבריות.59)פו, על ומקובל להתרועע רעים איש
פרק 60) (דא"ז, ראש קלות בו ונוהגים בכבודו למזלזלים
מרבה 61)ו). ואינו ופירושו: ארח, מהפועל משפט ַָֹשם

אריחהֿ מן ריבוי אריחות, קוראים: ויש באכסניא. אצלם
סעודה. – לקיצוניות,63)ובלבד.62)ארוחה מדי יותר

תמהון  המעורר הישוב מן שאינו שומם כאיש ויהא
תתחכם  אל הכתוב: עלֿדרך הבריות, אצל והשתוממות

טז). ז, (קהלת תשומם למה יותר,

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."'Ek mXd lENg llkA mdW mixg` mixaC Wie"§¥§¨¦£¥¦¤¥¦§©¦©¥

אלא  האיסור חומרת כך כל משנה אין ה' חלול בענין
שסביבו  האנשים אצל הדבר יתפרש איך לחשוב שצריך
כלל, איסורים שאינם בענינים שגם כאן מדגיש ולכן
השם  קידוש לגרום או השם לחלול ידם על לבא אפשר

עליהם. בהקפדה
ש  נ"ע הריי"ץ האדמו"ר של הנהגתו תובן זה כאשר ביסוד

גלות  לעונש ר"ל מוות מעונש עונשו המתקת על התבשר
בכל  סירב בשבת, לגלות לנסוע ונדרש שנים שלוש של
זו, לנסיעה היתר למצוא בוודאי יכול שהיה אף תוקף
עד  נפש פיקוח משום בוודאי בה היה הסכמתו אי שהרי
סירב  זאת ובכל ר"ל, לתוקפו המוות עונש החזרת כדי
אינם  בשבת נסע שהאדמו"ר השומעים כי בשבת לנסוע
ולכן  ה' חלול מכך יגרם ובוודאי הנ"ל החשבונות כל יודעים

סרב.
.128 cenr g"k wlg zegiy ihewl

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שמות 1) ואלו הקדושים; השמות את למחוק שאסור

במחיקה. מותרים

.‡„a‡Ó‰ Ïk2,ÌÈLB„w‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL »«¿«≈≈ƒ«≈«¿ƒ
‰˜BÏ - ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ì‰· ‡¯˜pL ,ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆ƒ¿»»∆«»»∆

‰¯Bz‰ ÔÓ3:ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ; ƒ«»∆¬≈≈«¬«»ƒ
ÔeNÚ˙ ‡Ï - ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â"¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ«»«…«¬

Ï Ôk."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ≈«¡…≈∆

כב.).2) (מכות שהן 3)המוחק מדאורייתא, מלקות

גם  כך ביתֿדין, מיתת וכמו אחת. חסר מלקיות ארבעים
והתראה. בעדים אלא אינו מלקות עונש

.·‰Ú·LÂ4‡"‰ „"eÈ ·zÎp‰ ÌM‰ :Ì‰ ˙BÓL ¿ƒ¿»≈≈«≈«ƒ¿»≈
,È„‡ ·zÎp‰ B‡ ,L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰Â ,‡"‰ Â"‡Â»≈¿«≈«¿…»«ƒ¿»¬…»

È‰Ï‡Â ,ÌÈ‰Ï‡Â ,dBÏ‡ ,Ï‡Â5Ïk - ˙B‡·ˆe ,ÈcLÂ , ¿≈¡«≈…ƒ≈…≈¿««¿»»
˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ˜ÁBn‰6.‰˜BÏ ,el‡ ‰Ú·MÓ «≈¬ƒ««ƒƒ¿»≈∆

כאחד,4) חשובים אדנות ושם המפורש שם א. לה, שבועות
אדנ"י. נקראים: ושניהם וכן 5)הואיל אוקספורד. כנוסחת

בין  "אהיה" השם את (שם), שבועות במסכת חז"ל מנו
"אלוהי" נמצא הדפוסים, וברוב נמחקים. שאינם השמות

"אהיה". אות 6)במקום למוחק מנין אומר: ישמעאל רבי
ראה). (ספרי, וכו' בלאֿתעשה שהוא השם מן אחת

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."'Ek did`e . . md zFnW draWe"§¦§¨¥¥§¤¡¤

השבעה  בכלל "אהי'" שם מזכיר אינו דפוסים וכמה בכמה
בגירסת  היה שלא "ונראה (כאן) משנה הכסף וכתב שמות,
שבנוסחא  ומוסיף, אהיה" אשר אהיה (בגמרא) רבינו
שמות. השבעה בין אהיה שם מופיע בווניציאה שנדפסה
אהיה  שם שאין כהנוסחא היא יוסף הבית שדעת ונראה
כותב: משנה בכסף עצמו שהוא ואף השמות בכלל
שמות" השבעה בכלל אהיה שם דמני היא נכונה "ונוסחא
רק  אלא אהיה שם מונה אינו שלו בשו"ע מקום מכל

אהיה". אשר אהיה גורסין "ויש מוסיף:
"אמר  המדרש פי על שם שאינו הדעה להסביר יש לכאורה
אני  מעשי לפי לידע מבקש אתה שמי למשה הקב"ה לי'
על  מרחם וכשאני בה' באלקים בצבאות שדי בא-ל נקרא
אינו  זה ששם המדרש ופירוש כו'" ה' נקרא אני עולמי

נקרא". אני מעשי פי ש"על אלא משמותיו אחד
"א"ל  אהיה" אשר "אהיה הפסוק על הגמרא מדרשת גם
עמכם  הייתי אני לישראל להם אמור לך למשה הקב"ה
משמע, - מלכויות" בשעבוד עמכם אהיה ואני זה בשעבוד
ישראל  עם ויהיה שהיה שם על כך שנקרא אלא שם שאינו

וכו'. זה בשעבוד
ולדעת  הש"ס נוסחאות שלרוב כיון קשה זה שתירוץ אלא
שאינם  מהשמות הוא איה'" אשר "אהי' הפוסקים רוב
הקצה  אל הקצה מן מחלוקת" "לאפושי ודוחק נמחקים

כלל. שם שאינו הסוברים הנ"ל חז"ל מדרשי ובין בינם
פירוש  עוקרים אינם הנ"ל חז"ל שמדרשי לומר צריך כן על
ובא  שמו הוא אהי' אשר שאהי' מהפשט הכתובים
אלא  כו'", שמו מה לי "ואמרו משה לשאלת כתשובה
נוסף  ענין מרמז אהי' אשר שאהי' ומלמדים מוסיפים שהם
נבוכים  במורה שמהרמב"ם ובפרט - הוי' במציאות ראי' -
ב"וזה  דבריו ופותח הקב"ה של שמו שהוא שסובר משמע

השמות. שאר את לזה בהמשך ומפרט השם"
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"אהי' מהו ומבאר מפרש שם במו"נ הרמב"ם בזה: והביאור
והי' . . המציאות והוא היה מן נגזר זה "ושם אהי'" אשר
אשר  הנמצא . . המציאות לא נמצא שהוא ענין באור זה
על  שאינו כלומר המציאות" מחוייב כלומר הנמצא הוא
המצאותו  שם על רק אלא שלו פעולה או כח תיאור שם

בלבד.
והפעולות  הכוחות את מתארים השמות שאר משא"כ
מלשון  אדנ-י כמו נקרא) אני מעשי לפי המדרש: (ובלשון
ואמיץ  "תקיף - אלקים בריותך, לכל אדון אתה אדנות,

ובתחתונים". בעליונים היכולת לו אשר
אחרים  מדברים ומובדל) (קדוש הבדלה הוא הקדושה גדר

אני" קדוש "כי - הקדושה מקור עם מהקשר הבאה
שמובדלת  כיון הקודש ארץ נקראת ישראל ארץ ולדוגמא:
ה' עיני תמיד אשר "ארץ שהיא מצד הארצות משאר
בנוגע  ועד"ז שנה" אחרית ועד שנה מראשית בה אלקיך
הקב"ה" נקרא שבהם הטהורים הקדושים ל"שמות

בעולם. והתגלותו פעולותיו את המתארים
ביניהם  שיש דברים בין רק שייכת והבדלה שקדושה ומובן
שכלית  שסברה אומרים אין ולדוגמא, וערך, שייכות
שייכים  והבדלה שקדושה מובן שהרי האבן מן מובדלת

שייכות. ביניהם שיש בדברים רק
על  שמורה אהי'" אשר "אהי' שם וכמה כמה אחת על
אמיתת  עצמו, מצד עצמו בפני שהוא כמו הקב"ה
לחלק  שייך לא ולכן כלל" נמצא במציאות "לא המציאות,
שם  על לומר ואין חול של לנמצא קודש של נמצא בין

ש  ערוך אהי' באין הוא שהרי מהעולם ומובדל קדוש הוא
כלל.

הייתי  "אני הגמרא ופירוש הרמב"ם פירוש לתווך יש עפ"ז
מלכויות"; בשעבוד עמכם אהיה ואני זה בשעבוד עמכם
צרתם  "בכל - הקב"ה אצל ומורגש "נוגע" שהשעבוד זה
מצד  נפעל וזה אהי' אשר אהי' מצד רק להיות יכול צר" לו
ביותר  מטה למטה עד ומתלבשת ששוכנת שכינתא

אהי'. אשר אהי' מצד ישראל עם בגלות ונמצאת
השמות  עם שקשורות האלוקות במדרגות משא"כ
דרכם  המאיר האלוקי שהאור הרי נמחקים שאין הקדושים
בשעבוד", "עמכם עליו לומר ואין ומובדל קדוש נשאר

הזאת". בצרה "עמכם
.10 cenr e"k wlg zegiy ihewl

.‚B˜ÁÓÏ ¯zÓ ,ÂÈÙlÓ ÌMÏ ÏtËp‰ Ïk7ÔB‚k ; »«ƒ¿»«≈ƒ¿»»À»¿»√¿
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÌÈ‰Ï‡a'Ó ˙"È·e '‰Â‰Èl'Ó „"ÓÏ»∆ƒ«…»≈ƒ≈…ƒ¿«≈»∆
ÔB‚k ,ÂÈ¯Á‡Ó ÌMÏ ÏtËp‰ ÏÎÂ .ÌM‰ ˙M„˜k ÔÈ‡≈»ƒ¿À««≈¿»«ƒ¿»«≈≈«¬»¿
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÌÎÈ‰Ï‡' ÏL 'ÌÎ'Â 'EÈ‰Ï‡' ÏL 'E∆¡…∆¿∆∆¡…≈∆¿«≈»∆
,ÌL ÏL ˙Bi˙B‡ ¯‡Lk Ì‰ È¯‰Â ,ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡≈»ƒ¿»ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

ÌLc˜Ó ÌM‰L ÈtÓ8eLc˜˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ƒ¿≈∆«≈¿«¿»¿««ƒ∆ƒ¿«¿

,˙BÏtËp‰ ˙Bi˙B‡‰ el‡ ˜ÁBn‰ - Ì˜ÁÓÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿»«≈≈»ƒ«ƒ¿»
‰˜BÏ BÈ‡9˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,10. ≈∆¬»«ƒ«««¿

ב.7) לה, מתפשטת 8)שבועות שלפניהן, השם קדושת
עליהן. גם דאורייתא.9)ועוברת מלקות 10)מלקות

עיני  ראות לפי אלא קצבה, לה שאין סופרים מדברי
מרדות  מכת פירש: ז"ל ורש"י השעה. צורך וכפי ביתֿהדין
אלא  קצבה לה ואין בכך, רגיל יהא שלא תוכחת רידוי –
ומעל. מרד מלשון – מרדות קמא:). (חולין עליו שיקבל עד
מלשון  רש"י, ולדעת (הערוך). חכמים בדברי שמרד על

אותו. ומייסרים שרודים וייסור, רידוי

.„‡"‰ „"eÈ ,'ÌÈ‰Ï‡'Ó „"ÓÏ Û"Ï‡ ·˙k»«»∆»∆≈¡…ƒ≈
'‰Â‰È'Ó11'dÈ' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˜ÁÓ BÈ‡ -12, ƒ…»≈ƒ¿»¿≈»ƒ«»

BÓˆÚ ÈÙa ÌL ‡e‰L13ÌL ˙ˆ˜Ó ÌM‰ ‰fL ÈtÓ , ∆≈ƒ¿≈«¿ƒ¿≈∆∆«≈ƒ¿»≈
,'ÈcM'Ó ˙"Ïc Ô"ÈL ·˙Bk‰ Ï·‡ .‡e‰ L¯ÙÓ‰«¿…»¬»«≈ƒ»∆ƒ««

˜ÁÓ ‰Ê È¯‰ ,'˙B‡·v'Ó ˙"Èa È"„ˆ14. »ƒ≈ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»

יה 11) וכן אל, רק וכתב הספיק ולא אלהים, לכתוב רצה
עצמם. בפני הם קודש שמות אלה שמות ושני הויה, משם

שתי 12) בו שיש יה, לכתוב התכוון כשמלכתחילה
המפורש. שם מקצת קדושת וגם עצמית קדושה קדושות:

וכו'.13) מקצת" השם שזה מפני "ועוד, גורס: הפר"ח
– הויה משם 'וה' מאלהים, אל כתב היא: הרדב"ז וגירסת
עצמו. בפני שם שהוא 'יה' לומר צורך ואין נמחק, אינו
'וה' אל חוזר המפורש" שם מקצת השם שזה ו"מפני

קכא) ג"א ה, חלק הרדב "ז (תשובת שבועות 14)שברישא
קדושה. של צד שום בהן אין כשלעצמן שהן מפני ב לה,

.‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁaLnL ÔÈÈepk‰ ¯‡L¿»«ƒƒ∆¿«¿ƒ»∆∆«»»
,‡¯Bp‰Â ¯Bab‰ ,ÏB„b‰ ,ÌeÁ¯Â ÔepÁ ÔB‚k ,‡e‰¿«¿««»«ƒ¿«»
¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜ÊÁÂ ‡p˜ ,ÔÓ‡p‰«∆¡»«»¿»»¿«≈»∆¬≈≈ƒ¿»

È·˙k15.Ô˜ÁÓÏ ¯zÓe L„w‰ ƒ¿≈«…∆À»¿»√»

רוב 15) ונוסחת ברלין. וכתבֿיד אקספורד נוסחת זוהי
מאד, היא ותמוהה הקודש", כתבי "כשאר היא: הדפוסים
בפרקנו  לקמן כמבואר נמחקים, אינם הקודש כתבי שהרי
שאר  הוא: כך הדברים ביאור גירסתנו, ולפי ח). (הלכה
כדברי  כלומר: הקודש, דברי כשאר הם הרי הכינויים...
במחיקה, שמותרים במקומם שלא שנכתבו כתביֿהקודש

המלך). (עבודת מהם פקעה העיקרית שקדושתם מפני

.ÂÌM‰ ÌB˜Ó ˙‡ ıˆB˜ - ÂÈÏÚ ·e˙k ÌL ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»≈»»»≈∆¿«≈
BÊB‚Â16·e˙k ÌM‰ ‰È‰ elÙ‡Â ;17B‡ ˙BÎzÓ ÈÏÎa ¿¿«¬ƒ»»«≈»ƒ¿ƒ«»

˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎa18‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÈÏk‰ CÈz‰Â ,19‡l‡ ; ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¬≈∆∆∆»
ÏÚ ·e˙k ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÊB‚Â BÓB˜Ó ˙‡ C˙BÁ≈∆¿¿¿¿≈ƒ»»≈»«

CeÒÈ ‡ÏÂ ıÁ¯È ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,B¯Na20„ÓÚÈ ‡ÏÂ ¿»¬≈∆…ƒ¿«¿…»¿…«¬…
˙Ùph‰ ÌB˜Óa21- ‰ÂˆÓ ÏL ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰ncÊ ; ƒ¿«ƒ…∆ƒ¿«¿»¿ƒ»∆ƒ¿»
ÈÓb ÂÈÏÚ C¯Bk22‡Â ;Ï·BËÂ·aÒÓ - ÈÓ‚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì ≈»»∆ƒ¿≈¿ƒ…»»∆ƒ¿«≈

˜c‰È ‡ÏÂ ;ÂÈ„‚·a23ıÁÈ ‡lL È„k ,24e¯Ó‡ ‡lL ; ƒ¿»»¿…¿«≈¿≈∆…»…∆…»¿
ÌM‰ ÈÙa „ÓÚÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ C¯ÎÏƒ¿…»»∆»ƒ¿≈∆»«¬…ƒ¿≈«≈

Ì¯Ú ‡e‰Lk25. ¿∆»…
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נתון 16) שהשם החלק מאותו ליהנות שאסור א ו, ערכין
דברים,17)עליו. הרבה שלענין ואףֿעלֿפי כתוב. ולא

פסול, והגט לכתיבה נחשבת החקיקה אין גט, לענין כגון
לענין  אבל כ.), (גיטין 'חקק' ולא "וכתב", בגט: שנאמר
החקוק  השם ואין ככתיבה, החקיקה נחשבת השם מחיקת

מפני 18)נמחק. זה, בשם קדושה שאין לומר שאפשר
גבי  על אלא אינו השם מקום שהרי הוא, במקומו" ש"שלא

קלף. גבי על או הכלי 19)נייר את להתיך שאיֿאפשר
כמחיקה  זה והרי בו, החקוק השם את גם למחוק מבלי
חקוק... השם "היה הגירסא: ברלין, ובכתבֿיד ממש. בידים
היא  בעלמא גרמא סוףֿסוף כי סובר שכנראה לוקה". אינו
קכ:). (שבת זה כגון על לוקים ואין ממש בידים מחיקה ולא

ישירה.20) מחיקה יש וסיכה בשפשוף ולא 21)כי משום:
טו). כג, (דברים דבר ערות בך הגדל 22)יראה סוף גמא,

מתורגמים: ו), יט, (ישעיה קמלו וסוף קנה הנחל. שפת על
וגומא. לבשרו.23)קני הגמי את בחזקה ידביק ולא

הגוף 24) בין החוצצת חציצה בזה יעשה שלא יבדיל, שלא
המטהרים. והמים של 25)הטובל עצמה כל כלומר:

ערות  בך יראה "ולא משום: אלא באה לא בגמי הכריכה
וימחקו  יהדק כשלא המים ייכנסו שמא – ולמחיקה דבר":

הוא. בעלמא גרמא כי חוששים, אנו אין – השם את

.Ê‰˙ÁL‰ C¯c ˙Á‡ Ô·‡ elÙ‡ ¯˙Bq‰26ÁaÊn‰ ÔÓ «≈¬ƒ∆∆««∆∆«¿»»ƒ«ƒ¿≈«
‰˜BÏ - ‰¯ÊÚ‰ ¯‡MÓ B‡ ÏÎÈ‰‰ ÔÓ B‡27¯Ó‡pL , ƒ«≈»ƒ¿»»¬»»∆∆∆¡«

:·e˙ÎÂ ,"Ôeˆzz Ì˙ÁaÊÓ ˙‡ Èk" :ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒƒ∆ƒ¿¿…»ƒ…¿»
ÈˆÚ Û¯BN‰ ÔÎÂ ."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï"…«¬≈«¡…≈∆¿≈«≈¬≈
Ì‰È¯L‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰ C¯c Lc˜‰∆¿≈∆∆«¿»»∆∆∆¡««¬≈≈∆
'‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï" :·È˙Îe ,"L‡a ÔeÙ¯Nzƒ¿¿»≈¿ƒ…«¬≈«

."ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆

לבנות.26) עלֿמנת ראה.27)שלא פרשת 'ספרי',

.ÁL„w‰ È·˙k28Ô‰ÈLe¯Ùe ,Ôlk29Ô‰È¯e‡·e30, ƒ¿≈«…∆À»≈≈∆≈≈∆
„ia Ì„a‡Ï B‡ ÌÙ¯NÏ ¯eÒ‡31,„ia Ô„a‡Ó‰Â ; »¿»¿»¿«¿»«»¿«¿«¿»«»

˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ32?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ«««¿«∆¿»ƒ¬ƒ
Ï·‡ ;‰M„˜a Ï‡¯NÈ Ì·˙kL L„w‰ È·˙Îa¿ƒ¿≈«…∆∆¿»»ƒ¿»≈ƒ¿À»¬»

ÒB¯B˜Èt‡33ÔÈÙ¯BN - ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙kL Ï‡¯NÈ ∆ƒƒ¿»≈∆»«≈∆»¿ƒ
˙M„˜a ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L ÈtÓ ,BaL ˙B¯kÊ‡‰ ÌÚ B˙B‡ƒ»«¿»∆ƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ¿À«
BzÚ„· ‰ÏÚÓ ‡e‰L ‡l‡ ,BÓLÏ B·˙Î ‡ÏÂ ÌM‰«≈¿…¿»ƒ¿∆»∆«¬∆¿«¿

ÌÈ¯·c‰ ¯‡Lk ‰fL34‡Ï ,ÔÎ BzÚ„Â ÏÈ‡B‰Â ; ∆∆ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈…
BÙ¯NÏ ‰ÂˆÓe .ÌM‰ Lc˜˙35ÌL ÁÈp‰Ï ‡lL È„k , ƒ¿«≈«≈ƒ¿»¿»¿¿≈∆…¿«ƒ«≈

ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .Ì‰ÈNÚÓÏ ‡ÏÂ ÌÈÒ¯B˜Èt‡Ï»∆ƒ¿ƒ¿…¿«¬≈∆¬»≈»ƒ
ÔÈÊBb - ÌM‰ ˙‡ ·˙kL36L„w‰ È·˙k ÔÎÂ .B˙B‡ ∆»«∆«≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈«…∆

eÏaL37.eÊbÈ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô·˙kL B‡ ∆»∆¿»»≈»ƒƒ»≈

הקמץ 28) שהרי ּכתבי, לנקד הראוי מן – הקודש ְֵָכתבי
כמו: בסמיכות, גם משתנה ואינו יסודו הוא לתי"ו שמתחת
נשתרשה  ּכתבי שהצורה מפני אולם ח). ד, (אסתר ְִֵכתבֿהדת
ידי  על שנתקדשה וכמעט יהודי, כל בפי ושגורה כבר
כן  על בשבת, שאומרים הרחמים" "אב האזכרה תפילת

בה. עניניהם.30)תרגומיהם.29)החזקנו ביאורי

קטו,31) שבת במסכת וכן ולכתחילה. ישיר באופן ממש,
ביד"? לאבדו מותר "וכי סופרים.32)א: מדברי מלקות

ב'ספר  עיין אולם ידובר. אזכרות בהם שאין ובכתביֿהקודש
סה). ל"ת, השמים 33)המצוות' מן בתורה הכופר ישראל

שם  על – אפיקורוס צט:). (סנהדרין תלמידיֿחכמים ומבזה
חורבן  לפני שנה מאות כארבע שחי אפיקור היוני הפילוסוף
הנפש, השארת שאין והורה בעיקר שכפר (חב"ש) שני בית
ותכליתם. החיים עיקר הם ותענוגיו העולם הנאת וכי

בעלמא.34) ספרות אקפח 35)כדברי טרפון: רבי כדברי
האזכרות  ואת אותם אשרוף שאני לידי יבואו שאם בני, את

קטז.). (שבת אותו 36)שבהם שורפים ולא קוראים לא
מה:). א.37)(גיטין צ, שבת

.Ë‰Ê Û‡ ;L„˜ - Ì‰¯·‡a ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰ Ïk»«≈»¬ƒ¿«¿»»…∆«∆
ÔÁ È˙‡ˆÓ ‡ Ì‡ ,È„‡" :¯Ó‡pL38È¯‰ ,"EÈÈÚa ∆∆¡«¬…»ƒ»»»ƒ≈¿≈∆¬≈

ıeÁ ,ÏÁ - ËBÏa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰ Ïk .L„˜ ‡e‰…∆»«≈»¬ƒ¿…
È„‡ ‡ Ï‡" :‰fÓ39Ïk ."ÔÁ Ec·Ú ‡ˆÓ ‡ ‰p‰ , ƒ∆«»¬…»ƒ≈»»»«¿¿≈»

ÔÈÓÈa ˙Ú·‚a ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰40Ïk .L„˜ - «≈»¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ…∆»
‰ÎÈÓa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰41˙BÓM‰ Ïk .ÏÁ - «≈»¬ƒ¿ƒ»…»«≈

˙B·a ÌÈ¯eÓ‡‰42¯eÓ‡‰ '‰ÓÏL' Ïk .L„˜ - »¬ƒ¿»…∆»¿……»»
L„˜ - ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈLa43‡Lk ‡e‰ È¯‰Â ,ÔÈÈepk‰ ¯44, ¿ƒ«ƒƒ…∆«¬≈ƒ¿»«ƒƒ

'‡iÎÏÓ' Ïk ."‰ÓÏL EÏ ÛÏ‡‰" :‰fÓ ıeÁ45 ƒ∆»∆∆¿¿……»«¿«»
Ï‡i„a ¯eÓ‡‰46‡kÏÓ z‡" :‰fÓ ıeÁ ,ÏÁ - »»¿»ƒ≈…ƒ∆«¿¿«¿»

CÏÓ47.ÔÈÈepk‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â ,"‡iÎÏÓ ∆∆«¿«»«¬≈ƒ¿»«ƒƒ

המלאך 38) וׁשאל חול", "שם שזה הסוברים כדעת ְֶֶלא
רבי  כדעת אלא אברהם, דברי מכוונים באמצע ההולך
לה' בזה פנה שאברהם לה:), (שבועות המודעי אלעזר

אורחיו. את שיכניס עד לו להמתין פנה 39)בבקשה לוט
הוא: כך הכתוב ושיעור ולהחיות, להמית שבידו ה' אל בזה
כדבריכם  יהיה "אלֿנא המלאכים: אל אליהם, לוט ויאמר
ה': אל פונה הוא ומעתה ההרה". להימלט אלי שאמרתם
כפירוש  או שם), (רש"י, וגו' חן עבדך מצא נא הנה אדוני!
כולו  והדיבור בפניהם, – אליהם" לוט "ויאמר הריטב"א:

כ.40)לה'. פרק יזֿיח.41)שופטים מלכים42ֿ)שם,
כא. פרק שלו.43)א, שהשלום להקב"ה כוונתו

המלך).44) (עבודת למחקם שאסור במקומם הכתובים
וגם 45) תמיד, הוא חול 'מלכיא' דאילו ''מלך', כל כלומר:
עוד 46)פה. יש דניאל בספר דאילו גופו, דניאל בדברי

לד). ד, (דניאל קודש שהוא כך 47)'מלך' הכתוב ושיעור
אלהא  שהוא מלכיא, מלך נבוכדנצר, מלכא אנת, הוא:

שם). שבועות (רש"י, וגו' חסנא מלכותא דשמיא

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

.EpiniA d`EaPd xcB¤¤©§¨§¨¥

ומלאכי  זכרי' חגי האחרונים נביאים "משמתו חז"ל: אמרו
מקומות  בכמה ומפורש מישראל" הקודש רוח נסתלקה
לומר  צריך כן על רוה"ק, היתה אח"כ שגם חז"ל בדברי
לא  שמאז כלומר מישראל" רוה"ק "נסתלקה שאמרו שמה
שלא  אלא לגמרי שבטלה לא אבל כמקודם, מצוי' היתה
שהן  הגדולות המעלות בעלי אנשים אלו בדורות היו
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ל  ראוין היו לא וממילא לנבואה והכנה אבל הקדמה נבואה,
מלמעלה. הנבואה גילוי שנפסק הכוונה אין

" הלשון מדוייק זה פי מישראל"dwlzqpעל הקודש רוח
גילוי  נפסק ולא בטל לא כי "פסקה" או "בטלה" ולא
שאין  כיון למטה לשרות יכול ואינו שנסתלק אלא הנבואה,

הנבואה. לקבלת הראוי אדם
ענינים  וכמה כמה שמבאר הרמב"ם מדוע גם יובן בזה
נבואה  שאין כלל מזכיר אינו פרטיהם, כל על בנבואה
התנאים  למנות כשמסיים ומיד אחרונים נביאים משמתו
היינו  עליו" שורה רוה"ק "מיד כותב לנבואה הנצרכים
יכולה  ישנם, וכשאלה אלו בענינים רק תלויה שהנבואה

בימינו. גם הקודש רוח לשרות מיד
.73 'r c"i wlg zegiy ihewl

.d`EaPd xcB¤¤©§¨

חכמתו  שהיא שהתורה הוא, לנבואה תורה בין ההבדל
העולם  לגדרי משייכות למעלה נמצאת הקב"ה של ורצונו
שהתורה  והגם כלל", בי' תפיסא מחשבה ש"לית כשם
הבנתו  ידי על באדם בהתלבשות ובאה כו'" ונסעה "ירדה

עד  אעפ"כ והשגתו כו'", שמו על ש"נקראת שמצינו
עיקר  ולכן והשגה מהבנה למעלה מהותה בעצם נשארת
מלמעלה. ופס"ד ציווי ידי על היא בעולם התורה פעולת

ש"מתלבשת  הרי ה' דבר שהיא הגם הנבואה, משא"כ
ודיבורם  במחשבתם וגם הנבואה במראה והשגתם בשכלם

כך  משום לשוני" על ומלתו בי דיבר ה' רוח באה כמ"ש
להודיענו  אלא עומד הנביא ו"אין דוקא בדיבור הנבואה
מצד  התורה משא"כ בעולם", להיות העתידים דברים

במחשבה. נשארת ענייניה
.'a wlg `"pyz zegiyd xtq

á"ôùú'ä øééà ã"ë éòéáø íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נבואת 1) בין ההבדל לה; הזוכה ומיהו הנבואה, מעלת

הנביאים. שאר לנבואת רבינו משה

.‡‡aÓ Ï‡‰L Ú„ÈÏ - ˙c‰ È„BÒÈÓ2Èa ˙‡ ƒ≈«»≈«∆»≈¿«≈∆¿≈
‰ÏÁ ‰‡e·p‰ ÔÈ‡Â .Ì„‡‰3ÏB„b ÌÎÁ ÏÚ ‡l‡ »»»¿≈«¿»»»∆»«»»»

ÂÈ˙BcÓa ¯Bab ,‰ÓÎÁa4ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‡‰È ‡ÏÂ , ¿»¿»ƒ¿ƒ»¿…¿≈ƒ¿ƒ¿«≈»»
B¯ˆÈ ÏÚ BzÚ„a ¯ab˙Ó ‡e‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚa ¯·„a¿»»»»∆»ƒ¿«≈¿«¿«ƒ¿

„ÈÓz5‰BÎ ,‰·Á¯ ‰Úc ÏÚa ‡e‰Â ,6Ì„‡ .„‡Ó „Ú »ƒ¿««≈»¿»»¿»«¿…»»
BÙe‚a ÌÏL ,el‡‰ ˙Bcn‰ ÏÎa ‡lÓÓ ‡e‰L7- ∆¿À»¿»«ƒ»≈»≈¿

Òc¯tÏ ÒkiLk8ÌÈÏB„b‰ ÌÈÈÚ‰ Ô˙B‡a CLnÈÂ , ¿∆ƒ»≈««¿≈¿ƒ»≈¿»»ƒ¿»ƒ«¿ƒ
ÌÈ˜BÁ¯‰9,‚ÈN‰Ïe ÔÈ·‰Ï ‰BÎ ‰Úc BÏ ‰È‰˙Â , »¿ƒ¿ƒ¿∆≈»¿»¿»ƒ¿«ƒ

ÏÏk ÈÎ¯cÓ L¯BÙe ,CÏB‰Â Lc˜˙Ó ‡e‰Â10ÌÚ‰ ¿ƒ¿«≈¿≈≈ƒ«¿≈¿«»»

Ê¯ÊÓe CÏB‰Â ,ÔÓf‰ ÈkLÁÓa ÌÈÎÏB‰‰11,BÓˆÚ «¿ƒ¿«¬«≈«¿»¿≈¿»≈«¿
„Á‡a ÏÏk ‰·LÁÓ BÏ ‰È‰˙ ‡lL BLÙ „nÏÓe¿«≈«¿∆…ƒ¿∆«¬»»¿»¿∆»

ÌÈÏËa ÌÈ¯·cÓ12ÂÈ˙BÏeaÁ˙Â ÔÓf‰ ÈÏ·‰Ó ‡ÏÂ13; ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿…≈«¿≈«¿«¿«¿»
‰ÈeÙ BzÚc ‡l‡14˙Áz ‰¯eL˜ ,‰ÏÚÓÏ „ÈÓz ∆»«¿¿»»ƒ¿«¿»¿»««

‡qk‰15,˙B¯B‰h‰ ,˙BLB„w‰ ˙B¯ev‰ Ô˙B‡a ÔÈ·‰Ï «ƒ≈¿»ƒ¿»««¿«¿
,dlk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL B˙ÓÎÁa ÏkzÒÓeƒ¿«≈¿»¿»∆«»»À»

‰BL‡¯ ‰¯evÓ16Ô‰Ó Ú„BÈÂ ,ı¯‡‰ ¯eaË „Ú17 ƒ»ƒ»««»»∆¿≈«≈∆
ÁezL ˙Ú·e .ÂÈÏÚ ‰¯BL L„w‰ Áe¯ „iÓ - BÏ„b»¿ƒ»««…∆»»»»≈∆»«
ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÏÚÓa BLÙ ·¯Ú˙z ,Áe¯‰ ÂÈÏÚ»»»«ƒ¿»≈«¿¿«¬«««¿»ƒ

'ÌÈLÈ‡' ÌÈ‡¯˜p‰18ÔÈ·ÈÂ ,¯Á‡ LÈ‡Ï CÙ‰ÈÂ , «ƒ¿»ƒƒƒ¿≈»≈¿ƒ«≈¿»ƒ
‰È‰L ˙BÓk BÈ‡L BzÚ„a19ÏÚ ‰lÚ˙pL ‡l‡ , ¿«¿∆≈¿∆»»∆»∆ƒ¿«»«

¯Ó‡pL BÓk ,ÌÈÓÎÁ‰ Ì„‡ŒÈa ¯‡L ˙ÏÚÓ«¬«¿»¿≈»»«¬»ƒ¿∆∆¡«
."¯Á‡ LÈ‡Ï zÎt‰Â ÌnÚ ˙Èa˙‰Â" :Ïe‡La¿»¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿∆¿«¿»¿ƒ«≈

נבואתו.2) שפע להם ונותן קדשו רוח עליהם משרה
ח). הלכה ג, פרק תשובה הלכות מ"ת, (נדרים 3)(השווה

יצרו.5)התרומיות.4)לח.). את וכובש ברוחו מושל
ז).6) (פרק להרמב"ם פרקים שמונה השווה וישרה. הגיונית

גם  לנבואה המכשירות הסגולות בין רבינו מונה שם
שאין  מה על מצטער ואינו בחלקו השמח כלומר: "עשיר",

בריא 7)לו. גם והמידותיות השכליות המעלות עם ויחד
כל  ללא השווי בתכלית הם ומזגו שחמרו בגופו, ושלם
הכוח  על לרעה משפיעים וייסורים מכאובים כי הפרעה.
מהידבק  האדם את ומונעים הנבואה לסגולת הנחוץ המדמה
מתוך  לא שורה הנבואה אין חכמינו: כדברי העליון, בשכל

ל:). (שבת וכו' במעשהֿמרכבה 8)עצבות לעסוק
פשוטים.9)ובמעשהֿבראשית. בניֿאדם מדעת הנשגבים

עצומות,10) בעיניים בחושך ההולך העם מהמון ומתרחק
הזמן. תעתועי ומעורר.11)אחרי אהבת 12)מעיר כגון:

מדומה. וכבוד מדומים 13)הניצוח קניינים אחרי רדיפה
על  אותם ומעבירים בניֿאדם ליבות המושכים מותרות וחיי

הכבוד.15)מכּוונת.14)דעתם. "חיות 16)כסא ְֶֶ
למעלה  עיין הצורות. שאר מכל למעלה שהיא הקודש",

ז). הלכה ב, הוא 17)(פרק מכיר בהן הסתכלותו ידי על
השמים  בבחינת: הקדושֿברוךֿהוא, של גדלו ויודע

א). יט, (תהילים אֿל כבוד הצורה 18)מספרים היא
והם  בניֿאדם, דעת למעלת הקרובה התחתונה, העשירית
עיין  הנבואה. במראה להם ונראים הנביאים עם המדברים

ז). הלכה ב, (פרק שנחה 19)למעלה בטרם לכן קודם
הרוח. עליו

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."'Ek mc`d ipA z` `Apn l`dW rcil ,zCd icFqin"¦¥©¨¥©¤¨¥§©¥¤§¥¨¨¨

כהמשך  באו הנבואה ביסודות המדברות אלו הלכות
ההלכות  בתוך וסידרם ה', מציאות בדבר ועיקרים ליסודות
סודו  "גילה שהקב"ה בזה שהידיעה כיון הדת מיסוד שהם
השם  מציאות לידיעת והמשך חלק היא הנביאים" לעבדיו

בעולם. הגלויה ולהנהגתו
.91 cenr b"k wlg zegiy ihewil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קכג dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - xii` c"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"'Ek mc`d ipA z` `Apn l`dW." ¤¨¥§©¥¤§¥¨¨¨

מהפסוק  אדם בני לנבואת ראיה הביא שלא הסיבה
מיוחד  זה שפסוק מפני הוא כו'" שמה לך "ונועדתי
גו' לך ש"ונועדתי מפיהמ"ש כדמשמע רבנו משה לנבואת

שני מבין הכפורת של מעל הנבואה ליתרון שייך הכרובים"
דוקא. משה

באה  (בכללות) בישראל הנבואה שסיבת כתב ובעיקרים
ראויין  כו"כ שהיו אף שני בבית ולכן (והלוחות) הארון מצד
ועפ"ז  ארון, שם היה שלא לפי נבואה היתה לא לנבואה
בכללות  מדבר כו'" שמה לך "ונועדתי שהפסוק לומר יש
לא  כך ומשום כנ"ל כן למד לא הרמב"ם אבל הנבואה,

כו'". לך "ונועדתי הפסוק כאן הביא
.160 'r `l wlg zegiy ihewl

"mc`d ipA z` `Apn.".. §©¥¤§¥¨¨¨

"הנבואה  כתב: הששי ביסוד חלק פרק המשניות בפירוש
כו' בעלי בהם ימצא האדם מין שזה אדם שידע והוא
רוצה  שם כי כו'", מקבלות שהן עד כו' גדולה ושלימות

כאלה  ישנם האדם שבבני אבל miie`xyלהשמיע לנבואה,
אדם  בני שיש רק שלא ומוסיף מדגיש להלכה כאן

האדם" בני מנבא "הא-ל שגם אלא לנבואה הראויים
.34 'rd 94 'r 'k wlg zegiy ihewl

eizFCnA xFAB ,dnkgA lFcB mkg lr `N` dlg d`EaPd oi`e"§¥©§¨¨¨¤¨©¨¨¨§¨§¨¦§¦¨
."'Ek

אלא  הנבואה את ומכריחים ממשיכים אינם אלו מעלות
לכך  רצון כשיהי' - להשראתה המניעות מסירים שהם
השראת  באה שבגללם הפירוש אין אבל מלמעלה,

ש  יוכיח עצמו ומשה בהכרח, לאהרן השכינה תורה לימד
מנבא  ש"הא-ל במצב היה שלא פשיטא הלימוד ובשעת
עתיד) (לשון ואשמעה" "עמדו כשאמר זה דרך ועל אותו".
ב"מנבא  ההפסק מוכרח היה ואדרבה נבואה במצב היה לא

נבואתו. למסור שיוכל בכדי אותו"
.31 cenr b"i wlg zegiy ihewl

."'Ek eizFCnA xFAB ,dnkgA lFcB mkg lr `N` . ."¤¨©¨¨¨§¨§¨¦§¦¨

הגמרא  מלשון שינה מדוע להבין אין צריך יוחנן רבי "אמר
ועניו  וחכם ועשיר גבור על אלא שכינתו משרה הקב"ה

וענו. ועשיר (כפשוטו) גבור והשמיט ממשה" וכולן
הדת" ל"יסודי בהתאם הם כאן שמנה שהדברים לומר ויש
וגבור  בחכמה גדול חכם על חלה שהנבואה "לידע"
הנבואה  גדר בעצם הנוגעים ענינים שהם כיון במדותיו
לנבואה. ראוי שיהיה ותכונותיו האדם דעת על ופועלים
שצריכים  תנאים הם וענו עשיר (בפשטות) גבור משא"כ

חלק  אינם אבל מלמעלה, השכינה להשראת בנביא להיות
חלק  ואינם נביא להיות האדם את המכשירים מהדברים

ענין יסודי מעצם בהלכות כאן שעוסק ומכיון הנבואה,
הדברים  רק הביא אדם, בני מנבא שה' ובידיעה התורה

הנבואה. ענין לעצם הנוגעים
.86 cenr b"k wlg zegiy ihewl

."'Ek c`n cr dpFkp dagx drC lrA"©©¥¨§¨¨§¨©§Ÿ

בחכמה  גם שתלויה הנבואה ענין לכללות כאן הכוונה
כל  שאר נבואת על משה נבואת מעלת אבל ובדעת,

משה של בדעתו כח "שהי' היא דברי oiadlהנביאים
כשיהיו, הדברים יהיו איך לידע רק לא היינו כו'" הנבואה
רצה  זה שמצד לומר ויש וטעמם, סיבתם להבין גם אלא

כו'". הזה לעם הרעות "למה ושאל להבין
.26 'rd 38 cenr 'e wlg zegiy ihewl

.·‰ÓÎÁa LiL BÓk .Ô‰ ˙BÏÚÓ ˙BÏÚÓ - ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ«¬«¬≈¿∆≈«»¿»
ÏB„b ‡È· - ‰‡e·pa Ck ,B¯·ÁÓ ÏB„b ÌÎÁ»»»≈¬≈»«¿»»ƒ»

‡È·pÓ20‡l‡ ‰‡e·p‰ ‰‡¯Ó ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ ÔlÎÂ . ƒ»ƒ¿À»≈ƒ«¿≈«¿»∆»
Ô‰ÈÏÚ ÏtzL ¯Á‡ ,ÌBi· B‡ ,‰ÏÈÏ ÔBÈÊÁa ,ÌBÏÁ·«¬¿∆¿»¿»«««∆ƒ…¬≈∆

‰Óc¯z21,ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰‡¯na" :¯Ó‡pL BÓk , «¿≈»¿∆∆¡«««¿»≈»∆¿«»
Ô‰È¯·‡ ,ÌÈ‡a˙nLk ÔlÎÂ ."Ba ¯a„‡ ÌBÏÁa«¬¬«∆¿À»¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆
Ì‰È˙BBzLÚÂ ,ÏLk Ûeb‰ ÁÎÂ ,ÔÈÚÊÚcÊÓƒ¿«¿¿ƒ¿…««»≈¿∆¿≈∆

˙BÙ¯Ë˙Ó22‰Èet ˙Úc‰ ¯‡M˙Â ,23‰Ó ÔÈ·‰Ï ƒ¿«¿¿ƒ»≈«««¿»¿»ƒ«
‰ÓÈ‡ ‰p‰Â" :Ì‰¯·‡a ¯Ó‡pL BÓk ;‰‡¯zM∆ƒ¿∆¿∆∆¡«¿«¿»»¿ƒ≈≈»
:Ï‡i„a ¯Ó‡pL BÓÎe ;"ÂÈÏÚ ˙ÏÙ ‰Ï„‚ ‰ÎLÁ¬≈»¿…»…∆∆»»¿∆∆¡«¿»ƒ≈

."Ák Èz¯ˆÚ ‡ÏÂ ˙ÈÁLÓÏ ÈÏÚ Ct‰ È„B‰Â"¿ƒ∆¿«»«¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ…«

כל 20) "ושאר בהעלותך): זוטרתא, (פסיקתא שאמרו כמו
כוחו". לפי ואחד אחד כל הדברים 21)הנביאים, על

ב, חלק נבוכים (מורה השווה ושלאחריה זו שבהלכה
מתבלבלות.22)מאֿמה). ליבם ומערכי מחשבותיהם

הגופניות.23) סיגי מכל ונקייה צרופה

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

,lWFM sEBd gke ,oirfrCfn odixa` ,oi`ApzOWM ,oNke"§ª¨§¤¦§©§¦¤§¥¤¦§©§§¦§Ÿ©©¥
."'Ek zFtxHn mdizFpFYWre§¤§¥¤¦©§

הרי  האדם" בני את מנבא שהאל לידע הדת ש"מיסודי כיון
מפרט  ולכן זו מידיעה חלק היא הנבואה אופן ידיעת שגם
בדעתו  ומתלבשת הבאה הנבואה בסדר והאופנים הפרטים
להבין  פנוי' הדעת ש"תשאר שבכדי ומלמדנו הנביא, של
מזדעזעין  ש"אבריהן ההקדמה להיות צריכה שתראה" מה

מטרפו  ועשתונותיהם כושל הגוף כלול וכח זה שכל כו'" ת
מיסודי  שהיא האדם, בני את ה' מנבא בו האופן בידיעת

הדת.
.86 cenr bk wlg zegiy ihewl
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.‚C¯c ,‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ‡È·pÏ ÌÈÚÈ„BnL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ«»ƒ¿«¿≈«¿»∆∆
ÏLn‰ ÔB¯˙t BaÏa ˜˜ÁÈ „iÓe ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ÏLÓ»»ƒƒƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«»»
‰‡¯L Ìlq‰ BÓk .‡e‰ ‰Ó Ú„ÈÂ ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa¿«¿≈«¿»¿≈««¿«À»∆»»

Ba ÌÈ„¯BÈÂ ÌÈÏBÚ ÌÈÎ‡ÏÓe ,eÈ·‡ ·˜ÚÈ24‡e‰Â , «¬…»ƒ«¿»ƒƒ¿¿ƒ¿
Ô„eaÚLÂ ˙BiÎÏnÏ ÏLÓ ‰È‰25‰‡¯L ˙BiÁ‰ BÓÎe ; »»»»««¿À¿ƒ¿»¿««∆»»

Ï‡˜ÊÁÈ26,‰ÈÓ¯È ‰‡¯L „˜L ÏwÓe ÁeÙ ¯Èq‰Â , ¿∆¿≈¿«ƒ»««≈»≈∆»»ƒ¿¿»
‰È¯ÎÊ ‰‡¯L ‰ÙÈ‡‰Â Ï‡˜ÊÁÈ ‰‡¯L ‰l‚n‰Â27ÔÎÂ , ¿«¿ƒ»∆»»¿∆¿≈¿»≈»∆»»¿«¿»¿≈

BÓk ,BB¯˙Ùe ÏLn‰ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Ó .ÌÈ‡È·p‰ ¯‡L¿»«¿ƒƒ≈∆¿ƒ«»»ƒ¿¿
el‡28ÌÈÓÚÙe ;„·Ïa ÔB¯˙t‰ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Ó LÈÂ ; ≈¿≈≈∆¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

È¯·c ˙ˆ˜Ók ,ÔB¯˙Ù ‡Ïa „·Ïa ÏLn‰ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«»»ƒ¿«¿…ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿≈
Ì‰ ‰„ÈÁ C¯„Â ÏLÓa ÔlÎÂ ;‰È¯ÎÊe Ï‡˜ÊÁÈ¿∆¿≈¿«¿»¿À»¿»»¿∆∆ƒ»≈

.ÌÈ‡a˙Óƒ¿«¿ƒ

יב).24) כח, סח).25)(בראשית (בראשיתֿרבה,
בֿג).26) ו).27)(יחזקאל ה, שהזכרנום.28)(זכריה

.„‡l‡ ,eˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ÔÈ‡a˙Ó ÔÈ‡ ÌÈ‡È·p‰ Ïk»«¿ƒƒ≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»
ÌÈeÎÓ29·ÏŒÈ·BËÂ ÌÈÁÓN ÌÈ·LBÈÂ ,ÌzÚc ¿«¿ƒ«¿»¿¿ƒ¿≈ƒ¿≈≈

ÌÈ„„Ba˙Óe30CBzÓ ‡Ï ,‰¯BL ‰‡e·p‰ ÔÈ‡L ; ƒ¿¿ƒ∆≈«¿»»…ƒ
‰ÁÓN CBzÓ ‡l‡ ,˙eÏˆÚ CBzÓ ‡ÏÂ ˙e·ˆÚ31. «¿¿…ƒ«¿∆»ƒƒ¿»

,¯BpÎÂ ÏÈÏÁÂ Û˙Â Ï· Ì‰ÈÙÏ ,ÌÈ‡È·p‰ Èa CÎÈÙÏ¿ƒ»¿≈«¿ƒƒƒ¿≈∆≈∆¿…¿»ƒ¿ƒ
‰‡e·p‰ ÌÈL˜·Ó Ì‰Â32‰n‰Â" :¯Ó‡pL e‰ÊÂ . ¿≈¿«¿ƒ«¿»¿∆∆∆¡«¿≈»

‰‡e·p‰ C¯„a ÔÈÎl‰Ó :¯ÓBÏk ,"ÌÈ‡a˙Ó33„Ú ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿∆∆«¿»«
Ïcb˙Ó ÈBÏt :¯ÓB‡ ‰z‡L BÓk ,e‡·piL34! ∆ƒ»¿¿»«»≈¿ƒƒ¿«≈

העניין 29) עם אותה ומייחדים דעתם את מרכזים הם
מתדבקים 30)המבוקש. הם ובהתבודדותם בדד. יושבים

העליון. בשכל פנימית הסתכלות ידי ל:)31)על (שבת
מאז  בישראל הנבואה שפסקה - רבינו יאמר - הסיבה וזוהי
המקננת  והעצבות הדיכאון לרגל החורבן, בימי בגולה הלכו
המצערים  סכלים בידי מסורים עבדים להיותם בלב
אין  בגויים ושריה מלכה הכתוב: כעניין אותנו, ומדכאים

מצאו לא נביאיה גם כל ÔÂÊÁתורה, כי ט); ב, (איכה מה'
שתשוב  כן גם הסיבה והיא המדמה. הכוח על משפיע זה
(מורה  פינו שחוק כשימלא המשיח, בימות הנבואה אלינו

לו). ב, חלק ממעל.32)נבוכים עליונה השראה
שפע 33) את לקבל מסוגלים להיות ומשתדלים מתאמצים

וגדול,34)הנבואה. הלוך הולך גדול; להיות משתדל
הנרצה. התכלית אל עדיין הגיע לא אבל

.‰Èa' ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,‡a˙‰Ï ÔÈL˜·Ó Ì‰L el‡≈∆≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈≈«ƒ¿»ƒ¿≈
ÈeÎnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .'ÌÈ‡È·p‰ÌzÚc Ì35¯LÙ‡ - «¿ƒƒ¿««ƒ∆¿«¿ƒ«¿»∆¿»

‰¯L˙ ‡lL ¯LÙ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÈÎL ‰¯LzL36. ∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈∆¿∆¿»∆…ƒ¿∆

קודמת.35) והכנה הכשרה ידי על לנבואה להגיע משתדלים
אלא 36) שכינה, עליו שתשרה הוא ראוי חז"ל: שאמרו כמו

(מורה  בספרו ורבינו יא.). (סנהדרין לכך זכאי דורו שאין
הראשונה  בנבואה: דעות שלוש אומר: לב) ב, חלק נבוכים
או  חכם אם איש, כל כי המאמינים, הפתאים דעת היא -
החסידות  ממידת קצת בו יש אך אם בער, או מלומד סכל,
להשרות  ה' בו כשיבחר נביא להיות יכול המידות ותיקון

כי  האומרים, הפילוסופים דעת היא - השנייה שכינתו. עליו
בכל  מושלם האדם ואם טבעית, שלימות היא הנבואה
המדמה  בכוח גם וחונן והמידותיות השכליות המעלות
הדעה  יינבא. שלא אפשר ואי נביא הוא בהכרח אז - הדרוש
מסכימה  היא אמונתינו. ועיקר תורתנו דעת היא - השלישית
היא  אבל הרוחנית, להכשרה בנוגע הפילוסופים לדעת בכל
שיהיה  עדיין הכרח אין הכשרתו כל שעם בזה, עליה חולקת
של  תלמידו נריה, בן ברוך הלא ה'. ברצון תלוי והכל לנביא
שפע  ממנו מנע וה' לכך ומוכשר מוכן היה הנביא ירמיה
ומנוחה  באנחתי יגעתי ואני ומתאונן: קובל והוא נבואתו,
שנאמר: נבואה, אלא מנוחה ואין ג) מה, (ירמיה מצאתי לא
אשר  הנה ירמיה: ביד לו השיב וה' הרוח". עליהם "ותנח
אין  אם ה). (שם, גדולות? לך מבקש ואתה הורס אני בניתי
ישראל  בזכות אלא מתנבאים הנביאים אין רואה! אין כרם
ואינה  ה', ברצון תלוייה שהנבואה למדת הא בא). (מכילתא,

הפילוסופים. כדעת טבעי דבר

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

,odilr dpikW dxWYW xWt` . . ,`Apzdl oiWTan odW EN`"¥¤¥§©§¦§¦§©¥¤§¨¤¦§¤§¦¨£¥¤
."dxWY `NW xWt`e§¤§¨¤Ÿ¦§¤

תנאים  בכמה ותלויה חידוש היא הזה בזמן הנבואה
כל  לאחר וגם כו'" על אלא חלה הנבואה "אין - כהקדמה
דעתם  מכוונים אלא שירצו עת בכל מתנבאין אין התנאים
עליהן  שכינה שתשרה "אפשר דעתם וכשמכוונים כו'"
להיות  צריכה הנבואה גילוי ובזמן תשרה" שלא ואפשר
מוכח  הרי פני" על ואפול "ואראה גו'" "ויפשט וכמו ההכנה
אלא  המטה טבע מצד פשיטות בדרך זה שאין רק שלא
הפשטת  צ"ל הי' וע"כ זאת לקבל יוכל לא ש"הטבע גם
גילוי  הי' כ"ז ואחר חדש דבר - כו'" החושים וביטול הגשמי

מהטבע. שלמעלה פלא כדבר הנבואה
"אשפוך  וכמ"ש טבעי כדבר זה יהי' לבא לעתיד משא"כ
כי  בשר" כל וראו ה' כבוד "ונגלה בשר" כל על רוחי את
ותכונותיו  הבשר טבע מצד תהי' ה'" "כבוד ראיית

הטבעיות.
.20 'rd 94 'r f"i wlg zegiy ihewl

."dxWY `NW xWt`e . ."§¤§¨¤Ÿ¦§¤

הדרושה  ההכנה שיעשה מי שכל פל"ב ח"ב מו"נ ראה
שמציין  וכיון נס. בדרך מנעו ה' לולא - שיתנבא בהכרח
שלא  "ואפשר כאן שמש"כ מוכח - הגדול" ל"חבורו  שם

נס. בדרך היינו - תשרה"

.ÂÏÎÏ ‰‡e· C¯c Ì‰ e¯Ó‡L ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ∆»«¿≈∆∆¿»¿»
,ea¯ ‰LnÓ ıeÁ ,ÌÈB¯Á‡‰Â ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ»ƒƒ¿»«¬ƒƒ∆«≈
˙‡e· ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe .ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa«̄»∆»«¿ƒƒ«∆¿≈≈≈¿«
B‡ ÌBÏÁa ÌÈ‡È·p‰ ÏkL ?ÌÈ‡È·p‰ Ïk ¯‡LÏ ‰LÓ∆ƒ¿»»«¿ƒƒ∆»«¿ƒƒ«¬
,„ÓBÚÂ ¯Ú ‡e‰Â ‡a˙Ó ea¯ ‰LÓe ;‰‡¯Ó·¿«¿∆∆«≈ƒ¿«≈¿≈¿≈
Bz‡ ¯a„Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ ‰LÓ ‡··e" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…∆∆…∆≈¿«≈ƒ
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- ÌÈ‡È·p‰ Ïk ."ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰ ˙‡ ÚÓLiÂ«ƒ¿«∆«ƒ«≈≈»»«¿ƒƒ
ÏLÓa ÌÈ‡B¯ Ì‰M ‰Ó ÌÈ‡B¯ CÎÈÙÏ ,C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»¿ƒ»ƒ«∆≈ƒ¿»»

‰„ÈÁÂ37:¯Ó‡pL ,C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ ‡Ï - ea¯ ‰LÓ ; ¿ƒ»∆«≈…«¿≈«¿»∆∆¡«
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„Â" :¯Ó‡Â ;"Ba ¯a„‡ ‰t Ï‡ ‰t"∆∆∆¬«∆¿∆¡«¿ƒ∆∆∆
;"ËÈaÈ '‰ ˙Ó˙e" :¯Ó‡Â ;"ÌÈt Ï‡ ÌÈt»ƒ∆»ƒ¿∆¡«¿À««ƒ
,BÈ¯a ÏÚ ¯·c‰ ‰‡B¯ ‡l‡ ,ÏLÓ ÌL ÔÈ‡L ,¯ÓBÏk¿«∆≈»»»∆»∆«»»«À¿
:ÂÈÏÚ ‰„ÈÚÓ ‰¯Bz‰L ‡e‰ ;ÏLÓ ‡Ï·e ‰„ÈÁ ‡Ïa¿…ƒ»¿…»»∆«»¿ƒ»»»
‡l‡ ,‰„ÈÁa ‡a˙Ó BÈ‡L ,"˙„ÈÁ· ‡ÏÂ ‰‡¯Óa"¿«¿∆¿…¿ƒ…∆≈ƒ¿«≈¿ƒ»∆»

BÈ¯a ÏÚ ¯·c‰ ‰‡B¯L ,‰‡¯Óa38ÌÈ‡È·p‰ Ïk . ¿«¿∆∆∆«»»«À¿»«¿ƒƒ
ÔÈ‚‚BÓ˙Óe ÌÈÏ‰·Â ÌÈ‡¯È39;ÔÎ BÈ‡ ea¯ ‰LÓe , ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ∆«≈≈≈

,"e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ¯a„È ¯L‡k" :¯ÓB‡ ·e˙k‰L ‡e‰∆«»≈«¬∆¿«∆ƒ∆≈≈
,B¯·Á È¯·c ÚÓLÏ Ï‰· Ì„‡ ÔÈ‡L BÓk :¯ÓBÏk¿«¿∆≈»»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ¿≈¬≈
È¯·c ÔÈ·‰Ï ea¯ ‰LÓ ÏL BzÚ„a ÁÎ ‰È‰ Ck»»»…«¿«¿∆∆«≈¿»ƒƒ¿≈
ÌÈ‡È·p‰ Ïk .ÌÏL B„ÓÚ ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,‰‡e·p‰«¿»¿≈«»¿»≈»«¿ƒƒ
,ÔÎ BÈ‡ ea¯ ‰LÓ ;eˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ÌÈ‡a˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆«≈≈≈

ıtÁiL ÔÓÊ Ïk ‡l‡40‰‡e·e BzL·BÏ L„w‰ Áe¯ , ∆»»¿«∆«¿…««…∆«¿¿»
ÔncÊ‰Ïe BzÚc ÔeÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ;ÂÈÏÚ ‰¯BL41,dÏ »»»¿≈»ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿«≈»

,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓk „ÓBÚÂ ÔnÊÓe ÔeÎÓ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈¿À»¿À»¿≈¿«¿¬≈«»≈
‰ÚÓL‡Â e„ÓÚ" :¯Ó‡pL ,˙Ú ÏÎ· ‡a˙Ó CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿«≈¿»≈∆∆¡«ƒ¿¿∆¿¿»
:¯Ó‡pL ,Ï‡‰ BÁÈË·‰ ‰Ê·e ."ÌÎÏ '‰ ‰eˆi ‰Ó«¿«∆»∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆∆¡«
„ÓÚ ‰t ‰z‡Â ,ÌÎÈÏ‰‡Ï ÌÎÏ e·eL Ì‰Ï ¯Ó‡ CÏ"≈¡…»∆»∆¿»√≈∆¿«»…¬…
‰‡e·p‰Lk ,ÌÈ‡È·p‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ ."È„nÚƒ»ƒ»»«¿»∆»«¿ƒƒ¿∆«¿»

ÌÏ‰‡Ï ÌÈ¯ÊBÁ Ì‰Ó ˙˜lzÒÓ42,Ûeb‰ ÈÎ¯ˆ ‡e‰L , ƒ¿«∆∆≈∆¿ƒ¿»√»∆»¿≈«
;Ì‰È˙BLpÓ ÔÈL¯Bt ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,ÌÚ‰ ¯‡Lk ÌlkÀ»ƒ¿»»»¿ƒ»≈¿ƒƒ¿≈∆
L¯t CÎÈÙÏ ,ÔBL‡¯‰ BÏ‰‡Ï ¯ÊÁ ‡Ï ea¯ ‰LÓe∆«≈…»«¿»√»ƒ¿ƒ»»«
BzÚ„ ‰¯L˜Â ,BÏ ‰ÓBc‰ ÔÓe ÌÏBÚÏ ‰M‡‰ ÔÓƒ»ƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¿¿»«¿
,ÌÏBÚÏ „B‰‰ ÂÈÏÚÓ ˜lzÒ ‡ÏÂ ,ÌÈÓÏBÚ‰ ¯eˆÏ¿»»ƒ¿…ƒ¿«≈≈»»«¿»

.ÌÈÎ‡Ïnk Lc˜˙Â ÂÈt ¯BÚ Ô¯˜Â¿»«»»¿ƒ¿«≈««¿»ƒ

מעורפלת 37) במראה כלומר: מאירה, שאינה באספקלרייה
מאירה.38)ומטושטשת. נבהלים 39)באספקלרייה

טו, (שמות כנען יושבי כל נמוגו מלשון: החיזיון, מפחד
(במדבר 40)טו). ה' יצוה מה ואשמעה עימדו שנאמר:

מובטח, היה שכך אשה ילוד אשרי חז"ל: ואמרו ח), ט,
בהעלותך). (ספרי, עימו מדבר היה רוצה שהיה זמן שכל
שאר  לנבואת משה נבואת שבין אלו הבדלים ארבעה  על
י, פרק (סנהדרין לרבינו המשנה פירוש השווה הנביאים,

שבי  ד).41)עי).יסוד (הלכה למעלה כמבואר
כמקודם.42) משפחתם ולחיי לביתם

.Ê,„·Ïa BÓˆÚÏ B˙‡e· ‰È‰zL ¯LÙ‡ ,‡È·p‰«»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆¿»¿«¿ƒ¿«
‡lM ‰Ó Ú„iL „Ú ,BzÚc ÛÈÒB‰Ïe BaÏ ·ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒ«¿«∆≈««∆…
ÁlLiL ¯LÙ‡Â .ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡Ó Ú„BÈ ‰È‰»»≈«≈»«¿»ƒ«¿ƒ¿∆¿»∆¿À«
ÔBÎÏ ,‰ÎÏÓÓ B‡ ¯ÈÚ ÈL‡Ï B‡ ı¯‡‰ ÈnÚÓ ÌÚÏ¿«≈«≈»»∆¿«¿≈ƒ«¿»»¿≈
ÌÈNÚnÓ ÌÚÓÏ B‡ ,eNÚi ‰Ó ÌÚÈ„B‰Ïe Ì˙B‡»¿ƒ»««¬¿»¿»ƒ«¬ƒ
˙B‡ BÏ ÔÈ˙B ,B˙B‡ ÌÈÁlLnLÎe .Ì‰È„ÈaL ÌÈÚ¯‰»»ƒ∆ƒ≈∆¿∆¿«¿ƒ¿ƒ

˙Ó‡a BÁÏL Ï‡‰L ÌÚ‰ eÚ„iL È„k ,˙ÙBÓe43‡ÏÂ . ≈¿≈∆≈¿»»∆»≈¿»∆¡∆¿…
BÏ ÌÈÈÓ‡Ó ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NBÚ‰ Ïk44‡È· ‡e‰L45, »»∆≈«¬ƒƒ∆»ƒ

Èe‡¯ ‡e‰L B˙lÁzÓ Ba ÌÈÚ„BÈ eÈÈ‰L Ì„‡ ‡l‡∆»»»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»
Ïk ÏÚ Ô‰· ‰lÚ˙pL ,ÂÈNÚÓ·e B˙ÓÎÁa ‰‡e·pÏ«¿»¿»¿»¿«¬»∆ƒ¿«»»∆«»
d˙M„˜a ,‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a Cl‰Ó ‰È‰Â ,BÏÈ‚ŒÈa¿≈ƒ¿»»¿«≈¿«¿≈«¿»ƒ¿À»»
¯Ó‡Â ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NÚÂ ‡a CkŒ¯Á‡Â ,d˙eLÈ¯Ù·eƒ¿ƒ»¿««»»¿»»≈¿»«

epnÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ - BÁÏL Ï‡‰L46:¯Ó‡pL , ∆»≈¿»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ∆∆∆¡«
BÈ‡Â ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NÚiL ¯LÙ‡Â ."ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡"≈»ƒ¿»¿∆¿»∆«¬∆≈¿≈

B‚a ÌÈ¯·„ BÏŒLÈ ˙B‡‰ ‰ÊÂ ,‡È·47ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â , »ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿¿««ƒ≈
Èe‡¯Â ÌÎÁÂ ÏB„b Ì„‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…«ƒ¿»»»¿»»¿»

B˙˜ÊÁ ÏÚ B˙B‡ ÌÈ„ÈÓÚÓ ,[‡e‰] ‰‡e·Ï48CÎaL , ƒ¿»«¬ƒƒ«∆¿»∆¿»
ÈL ÈtŒÏÚ ÔÈc‰ ˙‡ CzÁÏ eÈeËˆpL BÓk .eÈeËˆƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ«¿…∆«ƒ«ƒ¿≈
¯˜L· e„ÈÚ‰L ¯LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ¿««ƒ∆∆¿»∆≈ƒ¿∆∆
ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,eÏˆ‡ Ì‰ ÌÈ¯LÎe ÏÈ‡B‰ -ƒ¿≈ƒ≈∆¿≈«¬ƒƒ»«

Ô˙e¯Lk49:¯Ó‡ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c·e . «¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆∆¡«
,"eÈ·Ïe eÏ ˙Ï‚p‰Â ,eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰"«ƒ¿»…«¡…≈¿«ƒ¿…»¿»≈
."··lÏ ‰‡¯È '‰Â ÌÈÈÚÏ ‰‡¯È Ì„‡‰ Èk" :¯Ó‡Â¿∆¡«ƒ»»»ƒ¿∆«≈«ƒ«ƒ¿∆«≈»

ו):43) הלכה י"א, פרק סנהדרין (ירושלמי, אמרו וכן
ואם  לו; שומעין - אות נתן אם בתחילה, שנתנבא "והנביא

לו. שומעין אין - "אותו".44)לא אחרת: נוסחה
חכמתו 45) מיעוט מצד לנבואה ראוי שאינו ראינו אם

ממש. במופתיו אין - מידותיו ודווקא 46)ופחיתות
אבל  הרשות, בדבר או התורה שמירת על מזהיר כשהוא
לשמוע  אין - שעה לפי התורה ממצוות מצוה על לעבור
עיין  הכרמל. בהר אליהו כמו לנביא, כבר שהוחזק למי אלא

ג). הלכה ט, (פרק מסותרים 47)למטה דברים כאן יש
שהאות  ואפשר קיא.); כתובות (רש"י, לב להם לתת שצריך
שנבדק; בטרם רק זהו אולם עיניים. ואחיזת בלהטים נעשה
זה  הרי מכּוונים, דבריו ונמצאו פעם לא אותו כשבדקו ְִָאבל

ב). הלכה י, (פרק לקמן כמבואר אמת שהוא 48)נביא
אמת. -49)נביא עליו מלעיזים שאין זמן כל אדם, סתם

הוא. כשר בחזקת

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."'Ek mixWM micr mipW iR lr oiCd KYgl EpiEhvPW FnM . ."§¤¦§©¦©§Ÿ©¦©¦§©¦¥¦§¥¦

סבר  ר"ש ורבנן. שמעון רבי נחלקו החודש עדות בענין
ודורש  החודש" לעדות כשרים הקרובין וכל ובנו ש"אב

"ויאמ  לכם"הפסוק הזה החדש . . אהרן ואל משה אל ה' ר
אבל  (אחים). ואהרן משה - בכם כשרה תהיה זו עדות -
ומה  קרובים נפסלו החודש לעדות שגם חכמים דעת
תהא  זו "עדות כוונתה לכם" הזה "החודש תורה שאמרה
החודש. ומקדש העדות מקבל דין שבית היינו לכם" מסורה
יודעים  שבי"ד שכיון מהר"ש הרבי מבאר ר"ש של ובטעמו
לכן  העדים של עדותם בלי גם החודש ראש חשבון

זו. לעדות כשרים הקרובים
החשש  מצד אינו לעדות הקרובים פסול הרי להבין, וצריך
קידוש  נשתנה ומה הוא" מלך "גזירת אלא ישקרו שמא
יודעים  שב"ד כיון קרובים העדת בו שתותר החודש

העדים. בלי גם החשבון
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דין  שהיא אלא שכל פי על בירור אינה עדות, לומר: ויש
"שנצטוינו  הרמב"ם כאן שכתב כמו דבר (גמר) ועשיית
שקרובים  זה לכן, כשרים" עדים שנים פי על הדין לחתוך
דין  מצד לעדותם תוקף שאין מפני הוא לעדות פסולים
החודש  שלקידוש ומכיון שישקרו, החשש מצד ולא תורה

עדותם בתוקף צורך xacdאין ziiyrl יכול זה שהרי
הותרה  לכן החשבון, פי שעל הבירור ידי על גם להעשות

עדותם.
.62 cenr `"k wlg zegiy ihewl

. ."Îs`e ,mixWM micr ipW iRÎlr oiCd z` KYgl EpiEhvPW¤¦§©¦©§Ÿ¤©¦©¦§¥¥¦§¥¦§©
xwWa EcirdW xWt`W iRÎlr."'Ek ©¦¤¤§¨¤¥¦§¤¤

ולהרבות  ולחקרן העדים את לדרוש עשה "מצות אעפ"כ,
בעת  לענין מענין אותן ומסיעין עליהם ומדקדקין בשאלתן
דופי" בעדותן יש אם בהן יחזרו או שישתקו כדי השאלה
(הקב"ה) הנותן גדרי מצד שהיא כפי עצמה התורה כי
שהעדים  משום רק לא כו'" עדים שני פי  ש"על קובעת

הכתוב גזירת שהוא אלא המציאות, את ואעפ"כ,מבררים
גדרי  - והאדם העולם בגדרי גם מתחשבת שהתורה כיון
"אחד  תורה אמרה בעדותן דופי שיש יתכן ומצדם המקבל,
כלומר, וחקירה" בדרישה נפשות דיני ואחד ממונות דיני
שהאמת  היא, התורה מצד המקבל בגדרי שההתחשבות
עם  יתאים דבר" יקום גו' עדים שנים פי  "על - תורה של

העולם. גדרי של האמת
חכמים, תקנת שמצד העולם בגדרי ההתחשבות אבל
שחייבה  תורה דין שעקרו כך כדי ועד יותר עוד גדולה
אין  ממונות ש"דיני ואמרו ממונות, בדיני וחקירה דרישה

וחקירה". דרישה צריכין
.848 cenr a"g `"pyz zegiyd xtq

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
כדי 1) ולא עשאם, הצורך לפי משה שעשה האותות

ידם. על בו שיאמינו

.‡˙B˙B‡‰ ÈtÓ Ï‡¯NÈ B· eÈÓ‡‰ ‡Ï ,ea¯ ‰LÓ∆«≈…∆¡ƒƒ¿»≈ƒ¿≈»
‰NÚL2ÈÙc BaÏa LÈ ,˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ ÔÈÓ‡n‰L ,3, ∆»»∆««¬ƒ«ƒ»≈¿ƒ…ƒ

ËÏa ˙B‡‰ ‰NÚiL ¯LÙ‡L4Ïk ‡l‡ .ÛeMÎÂ ∆∆¿»∆≈»∆»¿»¿ƒ∆»»
C¯v‰ ÈÙÏ ,¯a„na ‰LÓ ‰NÚL ˙B˙B‡‰5,Ì‡NÚ »∆»»∆«ƒ¿»¿ƒ«…∆¬»»

ÚÈ˜L‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ .‰‡e·p‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‡Ï…¿»ƒ¿»»««¿»»»»ƒ¿«¿ƒ«
ÔÏÈÏˆ‰Â Ìi‰ ˙‡ Ú¯˜ - ÌÈi¯ˆn‰ ˙‡6;BÎB˙a ∆«ƒ¿ƒƒ»«∆«»¿ƒ¿ƒ»¿

eÎ¯ˆ7Ú˜a - e‡Óˆ ;Ôn‰ ˙‡ eÏ „È¯B‰ - ÔBÊÓÏ »«¿¿»ƒ»∆«»»¿»«
Ô˙B‡ ‰ÚÏa - Á¯˜ ˙„Ú B· e¯Ùk ;Ô·‡‰ ˙‡ Ô‰Ï»∆∆»∆∆»¿¬«…«»¿»»
?B· eÈÓ‡‰ ‰n·e .˙B˙B‡‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ ;ı¯‡‰»»∆¿≈¿»»»«»∆¡ƒ
eÈÊ‡Â ,¯Ê ‡ÏÂ e‡¯ eÈÈÚL ,ÈÈÒŒ¯‰ „ÓÚÓa¿«¬««ƒ»∆≈≈»¿…»¿»¿≈
‡e‰Â ,ÌÈ„Ètl‰Â ˙BÏBw‰Â L‡‰ ,¯Á‡ ‡ÏÂ eÚÓL»¿¿…«≈»≈¿«¿««ƒƒ¿
:ÌÈÚÓBL e‡Â ,ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰Â ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lbƒ«∆»¬»∆¿«ƒ«≈≈»¿»¿ƒ

:¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ !CÎÂ Ck Ô‰Ï ¯Ó‡ CÏ ,‰LÓ ,‰LÓ∆∆≈¡…»∆»»»¿≈≈
˙‡ ‡Ï" :¯Ó‡Â ;"ÌÎnÚ '‰ ¯ac ÌÈÙa ÌÈt"»ƒ¿»ƒƒ∆ƒ»∆¿∆¡«…∆
„ÓÚnL ÔÈpÓe ."˙‡f‰ ˙È¯a‰ ˙‡ '‰ ˙¯k eÈ˙·‡¬…≈»«∆«¿ƒ«…ƒ«ƒ∆«¬«
,˙Ó‡ ‡È‰L B˙‡e·Ï ‰È‡¯‰ ‡È‰ Bc·Ï ÈÈÒŒ¯‰«ƒ«¿«ƒ»¿»»ƒ¿»∆ƒ¡∆
·Úa EÈÏ‡ ‡a ÈÎ‡ ‰p‰" :¯Ó‡pL ?ÈÙ„ Ba ÔÈ‡L∆≈…ƒ∆∆¡«ƒ≈»…ƒ»≈∆¿«
eÈÓ‡È Ea Ì‚Â CnÚ È¯a„a ÌÚ‰ ÚÓLÈ ¯e·Úa ÔÚ‰∆»»«¬ƒ¿«»»¿«¿ƒƒ»¿«¿«¬ƒ
B· eÈÓ‡‰ ‡Ï ‰Ê ¯·c Ì„wL ,ÏÏkÓ ;"ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿»∆…∆»»∆…∆¡ƒ
LiL ˙eÓ‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰L ˙eÓ‡∆¡»∆ƒ∆∆¿»∆»∆¡»∆≈

.‰·LÁÓe ¯e‰¯‰ ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ¿«¬»»

במצרים.2) זיוף 3)להם של חשש משום ודחיה, פקפוק
הדףֿגדף, אחי דפה משורש נגזר שם – דופי עינים. ָָָֹֹֹואחיזת
דופי  תתן בבןֿאמך כמו: איֿאמון, מגרעת, ופירושו:

כ). נ, כ).4)(תהלים ז, (שמות בלטיהם מן יחיד,
בו.5) שיאמינו כדי ולא עשאם ולצרכם השעה לצורך

המשנה). לפירוש רבנו הקדמת אותם 6)(השווה טיבע
הים. עוז",7)במצולות "מגדל בדפוס הנוסחא כך

הדפוסים: רוב ונוסחת רוקח". "מעשה בעל עמה והסכים
שכולם  המאמר, למשפטי מתאימה אינה למזון" "צרכנו

שלישי. בגוף

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. . dUrW zFzF`d ipRn l`xUi FA Epin`d `l - EpAx dWn"¤©¥Ÿ¤¡¦¦§¨¥¦§¥¨¤¨¨
FA ExtM . . d`EaPd lr di`x `iadl `l - o`Ur KxSd itl§¦©Ÿ¤£¨¨Ÿ§¨¦§¨¨©©§¨¨§

."ux`d ozF` drlA - gxw zcr£©Ÿ©¨§¨¨¨¨¤

ה' כי תדעון "בזאת בפסוק מפורש שהרי לכאורה וקשה
האלה". המעשים כל את לעשות שלחני

הנבואה" על ראיה להביא ב"לא שכוונתו לפרש יש ואולי
הנב  על אלא היינו ועדתו קרח כפרו לא שבזה בכלל, ואה

"אם  שאמר ומה ה' פי על היה לא אהרון שמינוי שטענו
שמעשים להודיע בא ה'" יברא ה'`elבריאה פי על היו

נבואתו. להוכחת אות לעשות ולא
.42 dxrd 95 cenr 'k wlg zegiy ihewl

.·B˙‡e· ÏÚ ÌÈ„Ú‰ Ì‰ Ô‰Ï ÁlML el‡ e‡ˆÓƒ¿¿≈∆À«»∆≈»≈ƒ«¿»
,¯Á‡ ˙B‡ Ô‰Ï ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙Ó‡ ‡È‰L∆ƒ¡∆¿≈»ƒ«¬»∆«≈

¯·ca ÌÈ„Ú ‡e‰Â Ì‰L8¯·c e‡¯L ÌÈ„Ú ÈLk , ∆≈»≈ƒ«»»ƒ¿≈≈ƒ∆»»»
¯ÓB‡ ‡e‰L B¯·ÁÏ „Ú Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,„ÁÈa „Á‡∆»¿««∆»∆»≈∆≈«¬≈∆≈
Ck ;B¯·ÁÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó‡¡∆¿≈∆»≈∆»ƒ¿»ƒ¿»»«¬≈»
„ÓÚÓ ¯Á‡ BÏ ÌÈ„Ú Ï‡¯NÈ Ïk ,ea¯ ‰LÓ∆«≈»ƒ¿»≈≈ƒ«««¬«
¯Ó‡L e‰ÊÂ .˙B‡ Ì‰Ï ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÈÈÒŒ¯‰«ƒ»¿≈»ƒ«¬»∆¿∆∆»«
BÏ Ô˙pL ˙Úa ,B˙‡e· ˙lÁ˙a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ«»»ƒ¿ƒ«¿»¿≈∆»«
"EÏ˜Ï eÚÓLÂ" BÏ ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆÓa Ô˙BNÚÏ ˙B˙B‡‰»«¬»¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»¿¿…∆
LÈ ˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ ÔÈÓ‡n‰L ,ea¯ ‰LÓ Ú„È -»«∆«≈∆««¬ƒ«ƒ»≈
CÏÈlÓ ËÓL ‰È‰Â ,·MÁÓe ¯‰¯‰Óe ÈÙc B··Ïaƒ¿»…ƒ¿«¿≈¿«≈¿»»ƒ¿»ƒ≈≈

Ï Ô‰Â" :¯Ó‡ÂŒLB„w‰ BÚÈ„B‰L „Ú ;"ÈÏ eÈÓ‡È ‡ ¿»«¿≈…«¬ƒƒ«∆ƒ«»
‡e‰ŒCe¯a9e‡ˆiL „Ú ‡l‡ ÔÈ‡ ˙B˙B‡‰ el‡L , »∆≈»≈»∆»«∆≈¿

˜lzÒÈ ,‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ e„ÓÚÈÂ e‡ˆiL ¯Á‡Â ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿««∆≈¿¿««¿«»»«∆ƒ¿«≈
,˙B‡ Ô‡k EÏ Ô˙B È‡L ,EÈ¯Á‡ ÔÈ¯‰¯‰nL ¯e‰¯‰ƒ¿∆¿«¿¬ƒ«¬∆∆¬ƒ≈¿»
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קכז dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - xii` c"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯‡MÈ ‡ÏÂ ,‰lÁzÓ ˙Ó‡a EÈzÁÏL È‡L eÚ„iL∆≈¿∆¬ƒ¿«¿ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»¿…ƒ»≈
˙B‡‰ El ‰ÊÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰L ‡e‰Â .¯e‰¯‰ ÌaÏa¿ƒ»ƒ¿¿∆«»≈¿∆¿»
ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰ ˙‡ E‡ÈˆB‰a ,EÈzÁÏL ÈÎ‡ Èkƒ»…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¬∆»»ƒƒ¿«ƒ

"‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ Ôe„·Úz10˙‡ˆÓ . ««¿∆»¡…ƒ«»»«∆ƒ¿≈»
e‡ ÔÈ‡ ,ea¯ ‰LÓ ¯Á‡ „ÓÚiL ‡È· ÏkL ,¯ÓB‡≈∆»»ƒ∆«¬…««∆«≈≈»
Ì‡ :¯Ó‡pL È„k ,Bc·Ï ˙B‡‰ ÈtÓ Ba ÌÈÈÓ‡Ó«¬ƒƒƒ¿≈»¿«¿≈∆…«ƒ
ÈtÓ ‡l‡ !¯Ó‡iM ‰Ó ÏÎÏ BÏ ÚÓL ,˙B‡ ‰NÚÈ«¬∆ƒ¿«¿»«∆…«∆»ƒ¿≈
,˙B‡ Ô˙ Ì‡ :¯Ó‡Â ‰¯Bza ‰LÓ ‰evL ,‰Âˆn‰«ƒ¿»∆ƒ»∆«»¿»«ƒ»«
ÈtŒÏÚ ¯·c‰ CzÁÏ eevL BÓk !ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡≈»ƒ¿»¿∆ƒ»«¿…«»»«ƒ
e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ„Ú ÌÈL¿«ƒ≈ƒ¿««ƒ∆≈»¿ƒƒ≈ƒ
,‡È·p‰ ‰fÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ Ck ,¯˜L Ì‡ ˙Ó‡¡∆ƒ∆∆»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ∆«»ƒ
B‡ ,˙Ó‡ ˙B‡‰ Ì‡ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»¿ƒƒ»¡∆

.ËÏÂ ÛeMÎ·¿ƒ»»

עדים 8) והוא "שהם הדפוסים: וברוב אוקספורד. כנוסחת
שקבענו. הנוסח יותר ונהיר לאמצו 9)בדבר", כדי לבסוף,

שליחותו. את לקבל שיואיל הרמב"ם 10)ולעודדו דברי
עלֿפי  הנידון הענין את מבאר הוא שהרי תמוהים, פה ז"ל
ה' הודיע סיני" הר "מעמד על הלא כסדרם: שלא הכתובים
וכאן  נבואתו, ובתחילת אליו התגלותו בראשית למשה
שהוא  שראה אחרי זה, על לו הודיע לבסוף שאך משמע
(עין  בזה מתחבטים והמפרשים ללכת? ומסרב משמתט
ליישב  ויש נא). סימן רלב"ח, ותשובות שאלות לחםֿמשנה,
ומאוחר  מוקדם "אין חז"ל: של הידוע הכלל עלֿפי זאת
שהובאה  מארנ"ח סברת גם וכן משה"). ("משרת בתורה"
בתחילה  שכתוב מה ז"ל: רבינו שלדעת רוקח", ב"מעשה
להיות  צריך וגו'" תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
הוא  אחריו שבא ומה הדברים: כל תכלית שהיא מפני בסוף,

היה. איך הדברים גלגול וסיפור הענין ביאור רק

.‚ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ‰NÚÂ ‡È·p‰ „ÓÚ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««»ƒ¿»»¿ƒ
- ea¯ ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï Lw·e ,ÌÈÏB„b¿ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»∆∆«≈

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡11¯e‡·a ÔÈÚ„BÈ e‡Â ,12Ô˙B‡L , ≈¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆»
˙‡e·pL ÈÙÏ ;Ô‰ ÛeMÎÂ ËÏa ˙B˙B‡‰13ea¯ ‰LÓ »¿»¿ƒ≈¿ƒ∆¿«∆«≈

‰Ê ˙B˙B‡ C¯ÚpL È„k ,˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ dÈ‡14 ≈»«ƒ»¿≈∆«¬…∆
‰eÚÓL eÈÊ‡·e ‰eÈ‡¯ eÈÈÚa ‡l‡ ,‰Ê ˙B˙B‡Ï¿∆∆»¿≈≈¿ƒ»¿»¿≈¿«¬»
ÌÈ„ÚÏ ?‰ÓB„ ¯·c‰ ‰ÓÏ ‡‰ .‡e‰ ÚÓML BÓk¿∆»«»¿»«»»∆¿≈ƒ
BÓk BÈ‡L ,ÂÈÈÚ· ‰‡¯L ¯·c ÏÚ Ì„‡Ï e„ÈÚ‰L∆≈ƒ¿»»«»»∆»»¿≈»∆≈¿
Ô‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‡l‡ ,Ô‰Ï ÚÓBL BÈ‡L ;‰‡¯L∆»»∆≈≈«»∆∆»≈«¿««∆≈
˙B‡‰ ‡a Ì‡L ,‰¯B˙ ‰¯Ó‡ CÎÈÙÏ .¯˜L È„Ú≈≈»∆¿ƒ»»¿»»∆ƒ»»
È¯‰L ,"‡e‰‰ ‡È·p‰ È¯·c Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï" ,˙ÙBn‰Â¿«≈…ƒ¿«∆ƒ¿≈«»ƒ«∆¬≈
˙È‡¯M ‰Ó LÈÁÎ‰Ï ˙ÙBÓe ˙B‡a EÈÏ‡ ‡a ‰Ê∆»≈∆¿≈¿«¿ƒ«∆»ƒ»
‡l‡ ˙ÙBÓa ÌÈÈÓ‡Ó e‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â ,EÈÈÚ·¿≈∆¿ƒ¿≈»«¬ƒƒ¿≈∆»
,‰Ê ˙B‡Ó Ïa˜ C‡È‰ - ‰LÓ eevL ˙Bˆn‰ ÈtÓƒ¿≈«ƒ¿∆ƒ»∆≈«¿«≈≈∆
.eÚÓMLÂ eÈ‡¯L ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡aL∆»¿«¿ƒ¿»∆∆∆»ƒ¿∆»»¿

"כי 11) – אותותיו מקיום להקשות ואין א. צ, סנהדרין
כד). ח"ג, (מו"נ אתכם" ה' בבירור.12)מנסה

נבואתו.13) אותות 14)אמיתת לעומת זה נביא אותות
רבינו. משה

ãzegiyn zecewp"jlnd qcxt" m"anx jezn ycewã

d`xW xaC lr mc`l EcirdW micrl ?dnFC xaCd dnl `d"¨§©©¨¨¤§¥¦¤¥¦§¨¨©¨¨¤¨¨
.". . odl rnFW Fpi`W - d`xW FnM Fpi`W ,eipirA§¥¨¤¥§¤¨¨¤¥¥©¨¤

וחודרת  מגיעה שראיה הוא, לשמיעה ראיה בין ההבדל
וכשאדם  בשמיעה, שאינה כזו מוחלטת בוודאות באדם
לסתור  והראיות ההוכחות כל יועילו לא מה, - דבר רואה
אצלו  הדבר מצוי ראה, עצמו שהוא ומאחר ראייתו את

שכלית. הוכחה מכל יותר
שבטעם  דין" נעשה עד "אין בהלכה גם מתבטא זה ענין
לי' חזו מצו לא כו' דחזיוהו "כיון הגמרא אומרת הדבר
שברור  אף מהעדים שומעים כשהדינים משא"כ זכותא",
הוודאות  כי זכותא" לי' "חזו אמת אומרים שהעדים להם

השמיעה. שמצד מהוודאות גדולה הראי', מצד הנפעלת
.10 'r h"l wlg zegiy ihewil

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ממניין 1) לגרוע ולא מצוה, לחדש רשאי נביא שאין

המצוות.

.‡‡È‰L ,‰¯Bza L¯ÙÓe ¯e¯a ¯·c2˙„ÓBÚ ‰ÂˆÓ »»»¿…»«»∆ƒƒ¿»∆∆
‡ÏÂ ÈepL ‡Ï ,dÏ ÔÈ‡ ;ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ≈»…ƒ¿…
¯L‡ ¯·c‰ Ïk ˙‡" :¯Ó‡pL ,˙ÙÒB˙ ‡ÏÂ ÔBÚ¯‚≈»¿…∆∆∆∆¡«≈»«»»¬∆
ÛÒ˙ ‡Ï ,˙BNÚÏ e¯ÓL˙ B˙‡ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ‡»…ƒ¿«∆∆¿∆…ƒ¿¿«¬……≈
eÏ ˙Ï‚p‰Â" :¯Ó‡Â ;"epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ»»¿…ƒ¿«ƒ∆¿∆¡«¿«ƒ¿…»
‰¯Bz‰ È¯·c Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe¿»≈«»«¬∆»ƒ¿≈«»
e‡ ÔÈeˆÓ ‰¯B˙ È¯·c ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ ."˙‡f‰«…»»«¿»∆»ƒ¿≈»¿Àƒ»
ÌÏBÚ ˙wÁ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÌÏBÚ „Ú Ô˙BNÚÏ«¬»«»¿≈≈À«»

"‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :¯Ó‡Â ,"ÌÎÈ˙¯„Ï3,z„ÓÏ ‡‰ . ¿……≈∆¿∆¡«…«»«ƒƒ»»«¿»
LcÁÏ È‡M¯ ‡È· ÔÈ‡L4‰zÚÓ ¯·cÌ‡ CÎÈÙÏ . ∆≈»ƒ««¿«≈»»≈»»¿ƒ»ƒ

‰NÚÈÂ - Ï‡¯NiÓ ÔÈa ,˙Bn‡‰ ÔÓ ÔÈa - LÈ‡ „ÓÚÈ«¬…ƒ≈ƒ»À≈ƒƒ¿»≈¿«¬∆
B‡ ‰ÂˆÓ ÛÈÒB‰Ï BÁÏL '‰L ,¯Ó‡ÈÂ ˙ÙBÓe ˙B‡≈¿…«∆¿»¿ƒƒ¿»
Le¯t ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓa L¯ÙÏ B‡ ,‰ÂˆÓ Ú¯‚Ïƒ¿…«ƒ¿»¿»≈¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈
˙Bˆn‰ Ô˙B‡L ,¯Ó‡L B‡ ;‰LnÓ eÚÓL ‡lL∆…»«¿ƒ∆∆»«∆»«ƒ¿
,˙B¯B„ È¯B„Ïe ÌÏBÚÏ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ Ô‰· eeËˆpL∆ƒ¿«»∆ƒ¿»≈≈»¿»¿≈

eÈ‰ ÔÓÊ ÈÙÏ ˙BˆÓ ‡l‡5È¯‰L ,¯˜L ‡È· ‰Ê È¯‰ - ∆»ƒ¿¿ƒ¿«»¬≈∆¿ƒ∆∆∆¬≈
˜Áa B˙˙ÈÓe ;‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡·6ÏÚ , »¿«¿ƒ¿»∆∆ƒ»¿∆∆«

Ce¯a ,‡e‰L .e‰eˆ ‡Ï ¯L‡ '‰ ÌLa ¯a„Ï „ÈÊ‰L∆≈ƒ¿«≈¿≈¬∆…ƒ»∆»
„Ú eÈ·Ïe eÏ ˙‡f‰ ‰Âˆn‰L ,‰LÓÏ ‰eˆ ,BÓL¿ƒ»¿∆∆«ƒ¿»«…»¿»≈«

.·fÎÈÂ Ï‡ LÈ‡ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚ»¿…ƒ≈ƒ«≈

הלכות 2) להלן (השווה עולם לדורות מצוה היא שהתורה
ה"ח). פ"ג, אנו 3)תשובה ואין מסיני, תורה ניתנה כבר

וכן  נט:). (ב"מ מתנבא בנביא וכלֿשכן בבתֿקול, משגיחים
משה. של אבלו בימי נשתכחו הלכות אלפים ג' חז"ל: אמרו
בשמים  לא להם: אמר (בשמים)! שאל ליהושע: לו אמרו

טז.). (תמורה ב.4)היא ב, ועם 5)מגילה שעתן, לפי
הן. גם חלפו הזמנים ההוא 6)חילוף הנביא ומת דכתיב:
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בחנק  – סתם בתורה האמורה מיתה וכל כ), יח, (דברים
פט:). (סנהדרין

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."ztqFY `le oFrxB `le ,iEPW `l Dl oi` . ."¥¨Ÿ¦§Ÿ¥¨§Ÿ¤¤

גרעון  או תוספת שום בתורה להיות יכולה שלא הסיבה
חכמתו  והיא הקב"ה עם מאוחדת שהתורה משום היא
בתורה  גם כך ח"ו שינוי שום ית' בו שאין וכמו ית' ורצונו

תו  לא שינוי, להיות יכול גרעון.לא ולא ספת
.97 cenr k"g zegiy ihewl

Fz` - mkz` dEvn ikp` xW` xaCd lM z`" :xn`PW . ."¤¤¡©¥¨©¨¨£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤Ÿ
."EPOn rxbz `le ,eilr sqz `l ;zFUrl ExnWz¦§§©£ŸŸ¥¨¨§Ÿ¦§©¦¤

סוף  אין שהיא מהתורה במהותם שונות התורה מצוות
להם  אין חכמים "תלמידי הגמ' מאמר על האריז"ל וכדברי
עוסקים  ת"ח המיתה שלאחר בעולם "כי כו'" מנוחה
כמו  כי . . לישיבה ומישיבה למדרי' מדרי' עולין בתורה
מצות  אבל סוף" לה אין תורתו כך סוף לו אין שהשי"ת
בהם  יש סוף אין שהוא מהקב"ה ציוויים שהם הגם התורה

הגבלה.
וכלשון לכ  הגבלות, בו שאין תורה תלמוד בחיוב הדין ן,

בין  עני בין תורה בתלמוד חייב מישראל איש "כל הרמב"ם
זמן  במשך וגם כו'" יסורין בעל בין בגופו שלם בין עשיר
משא"כ  ולילה. יומם בו "והגית כמ"ש הגבלה אין הלימוד
על  להוסיף שאסור במספרן גם הגבלה ישנה במצוות,
לעשותה  שאסור כשלעצמה מצוה בכל וגם המצות תרי"ג
בזמן  הגבלה ישנה המצוות בקיום כי הוספה של באופן

וכד'. ובכמות במקום
.138 cenr eh wlg zegiy ihewl

.·Ì‰Ï ÌÈ˜‡ ‡È·" :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡ƒ≈»»∆¡««»»ƒ»ƒ»∆
‡· ‡e‰ ˙c ˙BNÚÏ ‡Ï - ?"EBÓk Ì‰ÈÁ‡ ·¯wÓ7, ƒ∆∆¬≈∆»…«¬»»

‡lL ÌÚ‰ ¯È‰Ê‰Ïe ‰¯Bz‰ È¯·c ÏÚ ˙BeˆÏ ‡l‡∆»¿««ƒ¿≈«»¿«¿ƒ»»∆…
Ì‰aL ÔB¯Á‡‰ ¯Ó‡L BÓk ,‰ÈÏÚ e¯·ÚÈ8e¯ÎÊ" : ««¿»∆»¿∆»«»«¬∆»∆ƒ¿

,˙eL¯‰ È¯·„a eeˆ Ì‡ ÔÎÂ ;"Èc·Ú ‰LÓ ˙¯Bz«∆«¿ƒ¿≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»¿
‰ÓÁÏÓ eNÚ ;eÎÏz Ï‡ B‡ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ eÎÏ :ÔB‚k¿¿¿»¿ƒ«≈¿¬ƒ¿»»

ÌBi‰9eNÚz Ï‡ B‡10‰e·z Ï‡ B‡ BÊ ‰ÓBÁ ea ;11 «««¬¿»«ƒ¿»
‰˙ÈÓ ·iÁ - ÂÈ¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ -ƒ¿»ƒ¿…«¿»≈«¿»»«»ƒ»

ÌÈÓL È„Èa12ÚÓLÈ ‡Ï ¯L‡ LÈ‡‰ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL , ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿»»»ƒ¬∆…ƒ¿«
L¯„‡ ÈÎ‡ ,ÈÓLa ¯a„È ¯L‡ ‡È·p‰ È¯·c Ï‡∆ƒ¿≈«»ƒ¬∆¿«≈ƒ¿ƒ»…ƒ∆¿

."BnÚÓ≈ƒ

השווה 7) מכוונים. הדברים והאסלאם, הנצרות מייסדי כלפי
תימן". השני,8)"אגרת הבית בתחילת מלאכי הנביא

הנביאים. אחרון טו.9)שהיה מלכיםֿב 10)שמואלֿא,
כב. בהקדמתו 11)ו, רבינו דברי השווה יא. כב, ישעיה

המשנה. נכרתת 12)לפירוש נפשו ואין זמנו, קודם שימות

תיכרת  נפשו שגם "כרת" לעונש בניגוד הבא, העולם מחיי
בידי  מיתה רש"י: ולפי מ"ו). פ"ט, סנהדרין (ברטנורא,
על  נוסף – וכרת ערירי: הולך ואינו נקצרים ימיו – שמים

כה.). (שבת ערירי גם הולך הוא ימיו קיצור

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."mdAW oFxg`d xn`W FnM"§¤¨©¨©£¤¨¤

ב  האחרון שהוא למלאכי ואחריו ztewzכוונתו הנביאים
שלא  כוונתו אין אבל הגדולה, כנסת אנשי תקופת החלה

אחריו. הנבואה תתכן
.25 dxrd 73 cenr c"i wlg zegiy ihewl

.‚BÓˆÚ È¯·c ÏÚ ¯·ÚL ‡È· ÔÎÂ13L·Bk‰Â , ¿≈»ƒ∆»««ƒ¿≈«¿¿«≈
B˙‡e·14ÔzLÏL·e ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ -15 ¿»«»ƒ»ƒ≈»»ƒƒ¿»¿»

"BnÚÓ L¯„‡ ÈÎ‡" :¯Ó‡16eÏ ¯Ó‡È Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡«»…ƒ∆¿≈ƒ¿≈ƒ…«»
ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ,‡È· ‡e‰L eÏ Ú„BpL ,‡È·p‰«»ƒ∆«»∆»ƒ«¬…«««ƒ»
ÔÈa ,‰a¯‰ ˙BˆÓ ÏÚ B‡ ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓƒ¿»¬«»«ƒ¿«¿≈≈

‰ÚL ÈÙÏ ,˙B¯eÓÁ ÔÈa ˙Bl˜17BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ -18. «≈¬¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¿…«
Ïka :‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ÌÈBL‡¯ ÌÈÓÎÁÓ e„ÓÏ ÔÎÂ¿≈»«¿≈¬»ƒƒƒƒƒ«¿»«…
e‰iÏ‡k !‰¯B˙ È¯·c ÏÚ ¯·Ú :‡È·p‰ EÏ ¯Ó‡È Ì‡ƒ…«¿«»ƒ¬…«ƒ¿≈»¿≈ƒ»

ÏÓ¯k‰ ¯‰a19ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ,BÏ ÚÓL -20. ¿«««¿∆¿«≈¬«»ƒ
¯‰a e‰iÏ‡ ÔB‚k ,‰ÚL ÈÙÏ ¯·c‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»»¿≈ƒ»¿«
˙¯Á· ÌÈÏLe¯ÈÂ ,ıeÁa ‰ÏBÚ ·È¯˜‰L ,ÏÓ¯k‰««¿∆∆ƒ¿ƒ»«ƒ»«ƒƒ¿∆∆

CÎÏ21‡e‰L ÈtÓe .˙¯k ·iÁ ıeÁa ·È¯˜n‰Â , ¿»¿««¿ƒ««»»≈ƒ¿≈∆
‡È·22Ï ‰ÂˆÓ ,ÂÈÏ‡" :¯Ó‡ ‰Êa Ì‚Â ,BÏ ÚÓL »ƒƒ¿»ƒ¿…«¿«»∆∆¡«≈»

C‡È‰ :BÏ e¯Ó‡Â e‰iÏ‡ ˙‡ eÏ‡L el‡Â ."ÔeÚÓLzƒ¿»¿ƒ»¬∆≈ƒ»¿»¿≈«
ÏÎa EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz Ôt" :‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ¯˜Ú«¬…«∆»«»∆«¬∆……∆¿»
ıeÁa ·È¯˜n‰ ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰È‰ ?"ÌB˜Ó»»»≈…∆¡«∆»««¿ƒ«
·È¯˜‡ È‡ Ï·‡ ;‰LÓ ‰evL BÓk ,˙¯k ·iÁ ,ÌÏBÚÏ¿»«»»≈¿∆ƒ»∆¬»¬ƒ«¿ƒ

'‰ ¯·„a ıeÁa ÌBi‰23.ÏÚa‰ È‡È· LÈÁÎ‰Ï È„k , ««ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ¿ƒ≈«»«
ÈÙÏ ¯·ÚÏ ÌÈ‡È·p‰ Ïk eeˆ Ì‡ ,˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ¿««∆∆«…ƒƒ»«¿ƒƒ«¬…¿ƒ
¯˜Ú ¯·c‰L ,e¯Ó‡ Ì‡Â .Ì‰Ï ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ - ‰ÚL»»ƒ¿»ƒ¿…«»∆¿ƒ»¿∆«»»∆¡»

˜Áa B˙˙ÈÓ - ÌÏBÚÏ24eÏ" :‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰L ; ¿»ƒ»¿∆∆∆«»»¿»»
."ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe¿»≈«»

למרות 13) בביתֿאל לחם שאכל הנביא, עידו כגון:
ה' פי את מרית כי יען בו: שנאמר לאכול, שלא שנצטוה
כא). יג, (מלכיםֿא ה' צוך אשר המצוה את שמרת ולא

אמיתי.14) בן יונה הנביא.15)כגון: דברי על העובר – א
נבואתו. הכובש – ג עצמו. דברי על העובר הנביא – ב

זה 16) ממקרא ושלשתם, שמים. בידי מיתה שמשמעו:
פט.). (סנהדרין לתמיד.17)נלמדים ולא שעה הוראת

ב.18) צ, יח.19)יבמות פרק שאף 20)מלכיםֿא,
צ.), (סנהדרין לו שומעים אין קלה ולשעה שעה בהוראת
– הרקיע באמצע חמה לך מעמיד אם "אפילו שם: ואמרו
הכתוב: שאמר הוא לאותותיו, לחשוש ואין לו": תשמע אל

ד). יג, (דברם אתכם אלהיכם ד' מנסה אףֿעלֿפי 21)כי
לכך. נועדה ירושלים כבר 22)שרק שהוחזק מפני אלא

ולא 23)לנביא. לו) יח, (מלכיםֿא עשיתי ובדברך ככתוב:
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(ירושלמי  וכן כב). (ויקראֿרבה שעשיתי מה עשיתי מלבי
– עשיתי" "ובדברך שמלאי: ר' אמר הי"א) פ"א. מגילה

לו. אמר ב.24)הקדושֿברוךֿהוא ד, הוריות

.„ÈtÓ e„ÓlL ÌÈ¯·cÓ ¯·c ¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»»ƒ¿»ƒ∆»«¿ƒƒ
‰ÚeÓM‰25‰eˆ '‰L ,‰¯B˙ ÈÈcÓ ÔÈ„a ¯Ó‡L B‡ , «¿»∆»«¿ƒƒƒ≈»∆ƒ»

‰Ê È¯‰ - ÈBÏÙ È¯·„k ‰ÎÏ‰Â ‡e‰ Ck ÔÈc‰L BÏ∆«ƒ»«¬»»¿ƒ¿≈¿ƒ¬≈∆
¯˜M‰ ‡È·26È¯‰L ;˙B‡ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜ÁÈÂ ¿ƒ«∆∆¿≈»≈««ƒ∆»»∆¬≈

."‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :‰¯Ó‡L ,‰¯Bz‰ LÈÁÎ‰Ï ‡·»¿«¿ƒ«»∆»¿»…«»«ƒƒ
.Ïka BÏ ÔÈÚÓBL ,‰ÚL ÈÙÏ Ï·‡¬»¿ƒ»»¿ƒ«…

שאינו 25) הכיפורים ביום ושתיה אכילה איסור כגון:
האמור  נפש שעינוי למדו השמועה מפי אלא בתורה, מפורש
צום. הוא כז), כג, (ויקרא נפשותיכם את ועניתם זה: ביום
את  וקצותה שאמר: כגון יאמר: למשנה, בהקדמתו ורבינו
שקונסים  קנס ולא ממש יד כריתת היא יב) כה, (דברים כפה
ויסמוך  כח.), (בבאֿקמא בקבלה שבא כמו המבייש, את
שהדברים  לו אמר שהקב"ה ויאמר, לנבואה ההוא הדבר

ויהרג. הוא שקר נביא – שבעיון 26)כפשוטם בדברים כי
כאליהו  נביאים ואלף מחכם. עדיף נביא אין וסברא,
שנאמר: כחכמים, הלכה – ואחד חכמים ואלף ואלישע,
הקדושֿברוךֿ הרשנו ולא ב). כג, (שמות להטות רבים אחרי
הסברות  אנשי החכמים מן אלא הנביאים מן ללמוד הוא
ההם, בימים יהיה אשר הנביא אל ובאת אמר: לא והדעות.
(רבינו  וגו'" השופט ואל הלויים הכהנים אל "ובאת אלא

למשנה). בהקדמתו

.‰Ï·‡ ,˙BˆÓ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿¬»
;‰ÚL ÈÙÏ elÙ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒ≈¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»
'‰L ,¯Ó‡Â ÌÈÏB„b ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ‰NÚ elÙ‡Â«¬ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»«∆
‰ÚL· B‡ ,„·Ïa ÌBi‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚzL e‰eƒ̂»∆«¬…¬«»ƒ«ƒ¿«¿»»
‰eˆ ‰Ê ÏÚÂ ;'‰ ÏÚ ‰¯Ò ¯a„ ‰Ê È¯‰ - „·Ïa BÊƒ¿«¬≈∆ƒ∆»»«¿«∆ƒ»
Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï ...˙ÙBn‰Â ˙B‡‰ ‡·e" :¯Ó‡Â ·e˙k‰«»¿»«»»¿«≈…ƒ¿«∆
'‰ ÏÚ ‰¯Ò ¯a„ Èk ...‡e‰‰ ‡È·p‰ È¯·cƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ∆»»«

"ÌÎÈ‰Ï‡27;‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡· È¯‰L , ¡…≈∆∆¬≈»¿«¿ƒ¿»∆∆
‰Ó ÏÎÂ ,¯˜L ‡È· ‡e‰L È‡cÂa Ú„ CÎÈÙÏe¿ƒ»≈«¿««∆¿ƒ∆∆¿»«

.˜ÁÈÂ ,‰NÚ ÛeMÎÂ ËÏa ‰NÚM∆»»¿»¿ƒ»»¿≈»≈

עשאם.27) שבלט אפשר שעשה, לאותותיו לב לשים ולא
הרואה  העין מן נאמן יותר עדותו, את המכזיב השכל ועוד:
לעבוד  שאין השכל לבעלי נתבאר כבר והרי – אותותיו

(שם). הנמצאים כל ממציא ה' זולתי

á"ôùú'ä øééà ä"ë éùéîç íåé

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בו.1) שיאמינו כדי הנביא יעשה אות איזה

.‡BÈ‡ ,BÁÏL '‰L ¯Ó‡ÈÂ eÏŒ„ÓÚiL ‡È· Ïk»»ƒ∆«¬…»¿…«∆¿»≈
B‡ ea¯ ‰LÓ ˙B˙B‡Ó „Á‡k ˙B‡ ˙BNÚÏ CÈ¯»̂ƒ«¬¿∆»≈∆«≈
ÏL B‚‰Ó ÈepL Ì‰a LiL ,ÚLÈÏ‡Â e‰iÏ‡ ˙B˙B‡k¿≈ƒ»∆¡ƒ»∆≈»∆ƒƒ¿»∆
ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ¯Ó‡iL - BlL ˙B‡‰ ‡l‡ ;ÌÏBÚ»∆»»∆∆…«¿»ƒ»¬ƒƒ

¯Ó‡˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈ¯·„ eÓ‡ÈÂ ,ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ïƒ¿»»¿≈»¿¿»»∆∆¡«¿ƒ…«
‡B·iLk ,CÎÈÙÏ ."'B‚Â ¯·c‰ ˙‡ Ú„ ‰ÎÈ‡ ,E··Ïaƒ¿»∆≈»≈«∆«»»¿¿ƒ»¿∆»

‰‡e·Ï Èe‡¯‰ Ì„‡2‡B·È ‡ÏÂ ,ÌM‰ ˙eÎ‡ÏÓa »»»»ƒ¿»¿«¿¬«≈¿…»
˙BˆÓa '‰ ˙‡ „·ÚÏ ‡l‡ ,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿…ƒ¿…«∆»«¬…∆¿ƒ¿
‰ÈÁ‰ B‡ Ìi‰ eÏ Ú¯˜ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰¯Bz‰«»≈¿ƒ¿«»«»«¬≈
‡l‡ !Ea ÔÈÓ‡ CkŒ¯Á‡Â ,el‡· ‡ˆBiÎÂ ˙Ó≈¿«≈¿≈¿««»«¬ƒ¿∆»
ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ¯Ó‡ ,‰z‡ ‡È· Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ»ƒ«»¡…¿»ƒ»¬ƒƒ
e‡B·È‰ ˙B‡¯Ï ÌÈkÁÓ e‡Â ,¯ÓB‡ ‡e‰Â !˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈¿»¿«ƒƒ¿¬»
Úe„Èa - ÔË˜ ¯·c ÏÙ elÙ‡Â .e‡B·È ‡Ï Ì‡ ÂÈ¯·„¿»»ƒ…»«¬ƒ»«»»»»¿»«

¯˜L ‡È· ‡e‰L3‰È‰È - Ìlk ÂÈ¯·„ e‡a Ì‡Â ; ∆¿ƒ∆∆¿ƒ»¿»»À»ƒ¿∆
.ÔÓ‡ eÈÈÚ·¿≈≈∆¡»

שפע 2) לקבל וראוי המעלות בכל מוכתר סגולה איש
א). הלכה ז, (פרק למעלה כמפורש אמר 3)נבואה, ירמיה

כח, (ירמיה מת אתה השנה לכן... השקר: נביא חנניה אל
בחודש  ההיא בשנה הנביא חנניה וימת אחריו: וכתוב טז).
אין  השביעי", "בחודש אם כיצד? הא יז). (שם, השביעי
השביעי", "החודש אין ההיא", "בשנה ואם ההיא", "בשנה
מלמד  אלא החדשה? אחרת לשנה כבר נמנה תשרי שהרי
ביתו  בני ואת בניו את וציווה ראשֿהשנה בערב שמת
בשביל  ראשֿהשנה, אחרי ושיוציאוהו הדבר את להסתיר
יא, סנהדרין (ירושלמי, שקר ירמיה של נבואתו לעשות
הנביא  מדברי אחד פרט נפל שאם למדת, הא ה). הלכה

שקר". "נביא נקרא:

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."'Ek EpAx dWn zFzF`n cg`M zF` zFUrl Kixv Fpi` . ."¥¨¦©£§¤¨¥¤©¥

התורה  אמיתות להוכחת אינם רבנו, משה שעשה האותות
מפני  ישראל בו האמינו לא רבינו "משה לעיל כמ"ש
ראו  שעינינו סיני הר במעמד בו האמינו ובמה . . האותות
כל  את לעשות מה' שליחותו להוכחת אלא זר", ולא
סגני  ובניו גדולה כהונה לאהרן "לתת האלה המעשים
הנביא  שאין שכותב וכיון הקהתי" נשיא ואליצפן כהונה
לדוגמא  הביא שלחו, שה' אות לעשות צריך לנו שיעמוד

שליחותו. הוכחת לשם שנעשו רבנו דמשה האותות את
.95 cenr 'k wlg zegiy ihewl

.·‰a¯‰ ÌÈÓÚt B˙B‡ ÔÈ˜„B·e4ÂÈ¯·„ e‡ˆÓ Ì‡ - ¿ƒ¿»ƒ«¿≈ƒƒ¿¿¿»»
¯Ó‡pL BÓk ;˙Ó‡ ‡È· ‰Ê È¯‰ ,Ôlk ÌÈÓ‡∆¡»ƒÀ»¬≈∆¿ƒ¡∆¿∆∆¡«
Èk ,Ú·L ¯‡a „ÚÂ ÔcÓ Ï‡¯NÈ Ïk Ú„iÂ" :Ï‡eÓLaƒ¿≈«≈«»ƒ¿»≈ƒ»¿«¿≈»«ƒ

."'‰Ï ‡È·Ï Ï‡eÓL ÔÓ‡∆¡»¿≈¿»ƒ«

"טורי 4) בעל ולדעת פעמים; כמה פירש ולא רבינו סתם
שליחותו  בתחילת רבינו משה שכן פעמים, שלוש אבן";
לעשותם  אותות שלושה הקדושֿברוךֿהוא לו נתן למצרים
לנביא  בעיניהם מוחזק שיהא ישראל בני ולפני פרעה לפני

אלוקים. ואיש אמת

.‚„È˙ÚM ‰Ó ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰ ‡Ï‰Â«¬…«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ
‡l‡ ?ÌÈ·e ‡È·p‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe ,˙BÈ‰Ïƒ¿«∆¿≈≈≈«»ƒ≈»∆»
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Ì‰È¯·c ˙ˆ˜Ó ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰L∆«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿≈∆
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÔÈÓi˜˙Ó ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe ÔÈÓi˜˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»»≈ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»∆∆¡«
,ÌÈ·ÎBka ÌÈÊÁ‰ ÌÈÓL È¯·‰ CÚÈLBÈÂ ‡ e„ÓÚÈ"««¿»¿ƒÀ…¿≈»«ƒ«…ƒ«»ƒ
'¯L‡Ó' - "CÈÏÚ e‡·È ¯L‡Ó ÌÈL„ÁÏ ÌÈÚÈ„BÓ5 ƒƒ∆√»ƒ≈¬∆»…»»ƒ≈¬∆
,ÌeÏk Ì‰È¯·cÓ Ìi˜˙È ‡lL ¯LÙ‡Â ;¯L‡ Ïk ‡ÏÂ¿…»¬∆¿∆¿»∆…ƒ¿«≈ƒƒ¿≈∆¿

ËÈ ‡l‡Ïk· eÚ6ÌÈca ˙B˙‡ ¯ÙÓ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk , ∆»ƒ¿«…»ƒ¿»∆∆¡«≈≈…«ƒ
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c Ïk ,‡È·p‰ Ï·‡ ;"ÏÏB‰È ÌÈÓÒ˜Â¿…¿ƒ¿≈¬»«»ƒ»¿»»«»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ ;"‰ˆ¯‡ '‰ ¯·cÓ ÏtÈ ‡Ï Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…ƒ…ƒ¿««¿»¿≈
¯L‡Â ÌBÏÁ ¯tÒÈ ÌBÏÁ Bz‡ ¯L‡ ‡È·p‰" :¯ÓB‡≈«»ƒ¬∆ƒ¬¿«≈¬«¬∆
Ì‡ ¯a‰ ˙‡ Ô·zl ‰Ó ,˙Ó‡ È¯·c ¯a„È Bz‡ È¯·c¿»ƒƒ¿«≈¿»ƒ¡∆««∆∆∆«»¿À
Ô·˙k ˙BÓBÏÁ‰Â ÌÈÓÒBw‰ È¯·cL ,¯ÓBÏk ;"'‰¿«∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«¬¿∆∆
Ô·z Ba ÔÈ‡L ¯ak ,'‰ ¯·„e ;¯a ËÚÓ Ba ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿«»¿««»∆≈∆∆
Ô˙B‡L ,¯Ó‡Â ÁÈË·‰ ·e˙k‰ ‰f‰ ¯·c·e .ÏÏk¿»«»»«∆«»ƒ¿ƒ«¿»«∆»
˙Bn‡Ï ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰ ÔÈÚÈ„BnL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ»À
Ìz‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó‡ È¯·c ÌÎÏ ÚÈ„BÈ ‡È·p‰ ,ÔÈ·fÎÓe¿«¿ƒ«»ƒƒ«»∆ƒ¿≈¡∆¿≈«∆

B· ‡ˆBiÎÂ ÌÒB˜Â ÔBÚÓÏ ÔÈÎÈ¯ˆ7‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿ƒƒƒ¿≈¿≈¿«≈∆∆¡«…
ÌÈBb‰ Èk ,'B‚Â L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈¿ƒ«ƒ
."'B‚Â EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ ‡È·" :¯Ó‡Â ,"'B‚Â ‰l‡‰»≈∆¿¿»«»ƒƒƒ¿¿≈«∆¿
eÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ,eÏ „ÓBÚ ‡È·p‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆≈«»ƒ≈»∆»¿ƒ≈
,·Ú¯Â Ú·NÓ ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·„¿»ƒ»¬ƒƒƒ¿»»ƒ«¿»»
„ÈÁÈ ÈÎ¯ˆ elÙ‡Â ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌBÏLÂ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿»¿«≈»∆«¬ƒ»¿≈»ƒ
‡È·pÏ CÏ‰Â ,‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ,Ïe‡Lk ,BÏ ÚÈ„BÓƒ«¿»∆»¿»¬≈»¿»««»ƒ

dÓB˜Ó BÚÈ„B‰Ï8‡e‰ ÌÈ¯·c‰ el‡· ‡ˆBiÎÂ . ¿ƒ¿»¿«≈¿≈«¿»ƒ
ÛÈÒBÈ B‡ ˙¯Á‡ ˙„ ‰NÚiL ‡Ï ,‡È·p‰ ¯Ó‡iL∆…««»ƒ…∆«¬∆»«∆∆ƒ

.Ú¯‚È B‡ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿»

כי 5) מגיד, התיבה שבראש מֿהחלקי פה) (בראשיתֿרבה,
כולם. ולא מתקיים מדבריהם חלק כאותם 6)רק

יודעים  ואינם שצופים והמהגים, המצפצפים האיצטגנינים
יב:). (סוטה צופים להם 7)מה תאמר: "שמא כמאמרם:

כן  לא ואתה לומר: תלמוד - לי אין ולי לשאול, במה יש
שופטים). (ספרי, לך" אקים מקרבך... נביא ה'... נתן

ט).8) פרק (שמואלֿא,

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."rxbi F` devn siqFi F` ,zxg` zC dUrIW `l . ."Ÿ¤©£¤¨©¤¤¦¦§¨¦§©

היא  שהתורה התורה, דברי במעלת אינם הנביא דברי
הרי  חד, וחכמתו שהוא ומכיון הקב"ה של ורצונו חכמתו
הגמרא: וכמאמר עצמו, בקב"ה דבק בתורה שהדבק
שהקב"ה  כלומר יהבית" כתבית נפשית "אנא ר"ת "אנכי"
ידי  שעל נאמר ובמדרש כביכול. בתורה עצמו" "הכניס
עצמן  והמצות שהתורה ומובן לוקחים" אתם "אותי התורה
נעלית  למדרגה או אחר לענין אמצעי ולא התכלית הן

יותר.
תלכו" "אל או פלוני" למקום "לכו הנביא ציווי משא"כ
הם  ולכן מהם שתצמח זמנית תועלת לשם נאמרו וכיו"ב
ונכתבו  לדורות שהוצרכו נבואות גם שעה. לפי ציוויים

כתורה  נצחיים אינם ובכתובים בנביאים א.) יד, (מגילה
שניתנה  לפי תורה קרוי' משה "תורת ברש"י כמפורש
שקבלו  קבלה אלא קרי לא נביאים ושל לדורות תורה
והדור  השעה צורך לפי ונבואה נבואה כל הקדש מרוח

והמעשה".
.4 'rde 183 cenr h"i wlg zegiy ihewl

.„:¯Ó‡iL ÔB‚k ,¯ÓB‡ ‡È·p‰L ˙eÚ¯t‰ È¯·cƒ¿≈«À¿»∆«»ƒ≈¿∆…«
,‰ÓÁÏÓ B‡ ·Ú¯ ˙ÈBÏÙ ‰L B‡ ,˙eÓÈ ÈBÏt¿ƒ»»»¿ƒ»»ƒ¿»»
‰Êa ÔÈ‡ ,ÂÈ¯·„ e„ÓÚ ‡Ï Ì‡ - el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ…»¿¿»»≈»∆
!‡· ‡ÏÂ ¯a„ ‰p‰ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,B˙‡e·Ï ‰LÁÎ‰«¿»»ƒ¿»¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆¿…»
ÏÚ ÌÁÂ „ÒÁ ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L∆«»»∆∆««ƒ¿«∆∆¿ƒ»«
ÈL‡k Ì‰Ï ÁÏÒÂ ‰·eL˙ eNÚL ¯LÙ‡Â ;‰Ú¯‰»»»¿∆¿»∆»¿»¿ƒ¿«»∆¿«¿≈

‰ÂÈ9‰i˜ÊÁk Ì‰Ï ‰ÏzL B‡ ,10ÁÈË·‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈∆»»»∆¿ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿ƒ«
‰·Bh‰ ‰‡· ‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ‰È‰iL ¯Ó‡Â ‰·BË ÏÚ«»¿»«∆ƒ¿∆»»»¿…»»«»
‰·BË ¯·c ÏkL ;¯˜L ‡È· ‡e‰L Úe„Èa - ¯Ó‡L∆»«¿»«∆¿ƒ∆∆∆»¿«»

¯ÊBÁ BÈ‡ ,È‡z ÏÚ elÙ‡ ,Ï‡‰ ¯Ê‚iL11‡ÏÂ ; ∆ƒ¿…»≈¬ƒ«¿«≈≈¿…
eÈˆÓ12,ÔBL‡¯ Ôa¯Áa ‡l‡ ,‰·BË ¯·„a ¯ÊÁL »ƒ∆»«ƒ¿«»∆»¿À¿»ƒ

¯ÊÁÂ ,ÌÈÚL¯‰ ÌÚ e˙eÓÈ ‡lL ÌÈ˜ÈcvÏ ÁÈË·‰Lk¿∆ƒ¿ƒ«««ƒƒ∆…»ƒ»¿»ƒ¿»«
ÂÈ¯·„a13˙aL ˙ÎqÓa L¯ÙÓ ‰ÊÂ ;14,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿»»¿∆¿…»¿«∆∆«»»»«¿»

e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‡È·p‰ ÔÁaÈ „·Ïa ‰·Bh‰ È¯·„aL∆¿ƒ¿≈«»ƒ¿«ƒ»≈«»ƒ∆ƒ¿¿»
‰ÈÓ¯È ‰È‰Lk ,¯efÚ Ô· ‰ÈÁÏ B˙·eL˙a ¯Ó‡»«ƒ¿»«¬«¿»∆«¿∆»»ƒ¿¿»
Ì‡ :‰ÈÁÏ BÏ ¯Ó‡ ,‰·BËÏ ‰ÈÁÂ ‰Ú¯Ï ‡a˙Óƒ¿«≈¿»»«¬«¿»¿»»««¬«¿»ƒ

¯˜L ‡È· È‡L ‰È‡¯ ‰Êa ÔÈ‡ ,È¯·„ e„ÓÚÈ ‡Ï15; …««¿¿»«≈»∆¿»»∆¬ƒ¿ƒ∆∆
!¯˜L ‡È· ‰z‡L Ú„eÈ ,EÈ¯·„ e„ÓÚÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…««¿¿»∆ƒ»«»«»¿ƒ∆∆
‡È·p‰ ,'B‚Â ‰f‰ ¯·c‰ ˙‡ ‡ ÚÓL C‡" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«»∆«»»«∆¿«»ƒ
Ú„eÈ ‡È·p‰ ¯·c ‡·a ,ÌBÏL (¯a„È) [‡·pÈ] ¯L‡¬∆ƒ»≈¿«≈»¿…¿««»ƒƒ»«

."˙Ó‡a '‰ BÁÏL ¯L‡ ‡È·p‰«»ƒ¬∆¿»∆¡∆

ג).9) פרק חמשֿעשרה 10)(יונה, והוספה ארכה שקיבל
אתה  מת כי לביתך, צוו הנביא: לו שאמר זה אחרי שנה,

לח). (ישעיה, תחיה לשאול 11)ולא ואין ז.). (ברכות
אחרי  לו", וייצר "ויירא אצלו: שכתוב אבינו מיעקב
(בראשית  תלך אשר בכל ושמרתיך לו: ואמר ה' שהבטיחו
הנביא  ובין הקדושֿברוךֿהוא שבין דברים כי - טו) כח,

חז"ל:בתו  כדברי לרעה, גם יינחם שה' ייתכן פרטי, איש ר
אבל  ד.); (ברכות החטא יגרום שמא יעקב נתיירא

בניֿאדם כשהקדושֿברוךֿהוא את להבטיח לנביא אמר
רבינו  (הקדמת לרעה שוב יינחם לא אז טובה , בבשורה

המשנה). במסכת 12)לספר מפורש "וזה עד זו פיסקה
ובנוסח  וברלין, אברבנאל בכתביֿיד היא חסרה שבת",
על  משיג איזה השגת שהיא כנראה איננה. כן גם אוקספורד
שבת" במסכת מפורש "וזה האחרונה והפיסקה הרמב"ם;
המקורות  את לציין רבינו של דרכו אין שהרי תוכיח,
השגת  כאן יש מרגליות ראובן ר' הגאון הרב ולדעת לדבריו.
ראשי  ראשון". בחורבן "אלא מן מתחילה והיא הראב"ד,
השגותיו  כל מתחילות שבהם אברהם) (אמר א"א התיבות:
המלה  נתהוותה ומהן נסתלפו הרמב"ם, על הראב"ד של

דבריו. ונהירים קטרגה 13)"אלא". הדין שמידת מפני
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ברשעים. מיחו שלא על כי 15)(נה.).14)עליהם
חז"ל: אמרו וכן לעשות. שדיבר הרעה על ה' יינחם לפעמים
ליתן  יכול ואיני לרעה מתנבא אני לחנניה, ירמיה לו "אמר
רעה  להביא אומר שהקדושֿברוךֿהוא לדברי, סימן
סימן  ליתן שצריך הוא אתה לטובה, מתנבא ואתה ומתנחם;
ובמדרש  ה). הלכה יא, סנהדרין (ירושלמי, לדבריך"

באריכות. הדברים מפרשים יג), אות (וירא, תנחומא

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."Fz`Eapl dWgkd dfA oi` ,eixaC Ecnr `l m`"¦Ÿ¨§§¨¨¥¨¤©§¨¨¦§¨

ויש  כו'". . . להם ונסלח תשובה שעשו אפשר "כי ומוסיף:
לא  בתורה שנכתבו רצויים הלא הענינים כל גם שכך לומר

ל  כדי אלא רק נכתבו ולא שיבטלום ישראל את עורר
עצמו  שהקב"ה ענינים שיש אלא בזה, עוזרם שהקב"ה

מבטלם.
הטוב  את לגלות גם שיש מזו, יתירה לומר יש יותר ובעומק
ש"אף  שבתורה התוכחות דברי בענין כידוע שבהם הפנימי
רק  אינם האמת לפי אבל קללות, הם . . הנראה שלפי
שהם  "סתים" מבחינת יותר נעלות ברכות ואדרבא, ברכות",
בגמרא  המובא רב וכמעשה סתם, ברכות מבחי' למעלה
הברכה. היפך בלשון שנאמרו אף נינהו" ברכתא כולהו "הנך
.8 cenr `"g h"nyz zegiyd xtq

.‰È¯‰ - ‡È· ‡e‰L ¯Á‡ ‡È· BÏ „ÈÚ‰L ‡È·»ƒ∆≈ƒ»ƒ«≈∆»ƒ¬≈
;‰¯È˜Á CÈ¯ˆ ÈM‰ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡È· ˙˜ÊÁa ‡e‰¿∆¿«»ƒ¿≈∆«≈ƒ»ƒ¬ƒ»
Ïk B· eÈÓ‡‰Â ,ÚLB‰ÈÏ „ÈÚ‰ ea¯ ‰LÓ È¯‰L∆¬≈∆«≈≈ƒƒÀ«¿∆¡ƒ»
‡È· .˙B¯BcÏ ÔÎÂ ;˙B‡ ‰NÚiL Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈…∆∆«¬∆¿≈«»ƒ
,ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ÂÈ¯·„· eÈÓ‡‰Â ,B˙‡e· ‰Ú„BpL∆¿»¿»¿∆¡ƒƒ¿»»««««««

‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ ‰È‰Â ,‡È· BÏ „ÈÚ‰L B‡16- ∆≈ƒ»ƒ¿»»≈¿«¿≈«¿»
dÈ‡ ‡nL B˙‡e·a ¯‰¯‰Ïe ÂÈ¯Á‡ ·MÁÏ ¯eÒ‡»¿«≈«¬»¿«¿≈ƒ¿»∆»≈»

ÈcÓ ¯˙BÈ B˙BqÏ ¯eÒ‡Â ,˙Ó‡17ÌÈÎÏB‰ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¡∆¿»¿«≈ƒ«¿…ƒ¿∆¿ƒ
ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ eq˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÌÈqÓe¿«ƒ¿»∆∆¡«…¿«∆¡…≈∆

'‰ LÈ‰" :e¯Ó‡L ,"‰qna Ì˙Èq ¯L‡kea¯˜a «¬∆ƒƒ∆««»∆»¿¬≈¿ƒ¿≈
eÈÓ‡È ,‡È· ‰fL Ú„BpL ¯Á‡Ó ‡l‡ ;"ÔÈ‡ Ì‡ƒ»ƒ∆»≈««∆«∆∆»ƒ«¬ƒ
e·LÁÈ ‡ÏÂ e¯‰¯‰È ‡ÏÂ ,Ìa¯˜a '‰ Èk eÚ„ÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿…¿«¿¬¿…«¿¿
‰È‰ ‡È· Èk eÚ„ÈÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÂÈ¯Á‡«¬»»ƒ¿»∆∆¡«¿»¿ƒ»ƒ»»

."ÌÎB˙·¿»

אמת.16) לנביאי שהוחזקו הנביאים של  כי 17)כמנהגם
מנסה  כאילו אותו שמנסה מי אז ה', כנביא שנתאמת אחרי
הספק  דרך על ה' את לעבוד ייתכן ולא ה', את הוא
התורה, על (הרמב"ן ומופתים אותות ובבקשת והפקפוק

טז). ו, דברים

-rcndxtq
zFrC zFkld¦§¥

,‰NÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ ‰¯NÚŒ˙Á‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»««∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¬≈
˙Bnc‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿ƒ«
.ÌÈÚ¯ ˙‡ ·‰‡Ï (‚ .ÂÈÚ„BÈa ˜ac‰Ï (· .ÂÈÎ¯„aƒ¿»»¿ƒ«≈¿¿»∆¡…≈≈ƒ

(Â .ÌÈÁ‡ ‡NÏ ‡lL (‰ .ÌÈ¯b‰ ˙‡ ·‰‡Ï („∆¡…∆«≈ƒ∆…ƒ¿…«ƒ
˙BpÚÏ ‡lL (Á .ÌÈt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL (Ê .ÁÈÎB‰Ï¿ƒ«∆…¿«¿ƒ»ƒ∆…¿«
(‡È .Ì˜Ï ‡lL (È .ÏÈÎ¯ CÏ‰Ï ‡lL (Ë .ÌÈÏÏÓ‡À¿»ƒ∆…«¬…»ƒ∆…ƒ¿…

.¯ËÏ ‡lL∆…ƒ¿…

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

.zFrC zFkld¦§¥

אדם  צריך ואם רבים רפואה ענייני נכתבו אלו בהלכות
בתורה. אלו ענינים בלימוד חובה ידי יוצא ירפא" ל"רפא

להוספה  טובות החלטות עצמו על יקבל רק אם ואף
ללבב" יראה ש"ה' הרי תורה ובשיעורי תורה בלימוד
הגוף  בבריאות רוויחי ומזוני חיי בבני ברכות לו ויעניק

הנשמה. ובריאות
.502 'r a"g h"nyz y"dq

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙BˆÓ‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
היא 1) ושהממוצעת שונות, מדיעות דיעות באדם שיש

להשיגה. כיצד הטובה;

.‡˙BÚc2BÊÂ ,Ì„‡ŒÈaÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ LÈ ‰a¯‰ ≈«¿≈≈¿»∆»¿∆»ƒ¿≈»»¿
BfÓ ‰pLÓ3‡e‰L ,Ì„‡ LÈ .¯˙BÈa ‰pnÓ ‰˜BÁ¯e , ¿À»ƒ¿»ƒ∆»¿≈≈»»∆

˙·MÈÓ BzÚcL ,Ì„‡ LÈÂ ;„ÈÓz ÒÚBk ,‰ÓÁ ÏÚa««≈»≈»ƒ¿≈»»∆«¿¿À∆∆
ËÚÓ ÒÚk ÒÚÎÈ ,ÒÚÎÈ Ì‡Â ;ÏÏk ÒÚBÎ BÈ‡Â ÂÈÏÚ»»¿≈≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿«««¿«
LÈÂ ,¯˙BÈa ·ÏŒd·‚ ‡e‰L ,Ì„‡ LÈÂ .ÌÈL ‰nÎa¿«»»ƒ¿≈»»∆¿«≈¿≈¿≈
‡Ï ,‰Â‡z ÏÚa ‡e‰L LÈÂ .¯˙BÈa Áe¯ŒÏÙL ‡e‰L∆¿««¿≈¿≈∆«««¬»…
·Ï ÏÚa ‡e‰L LÈÂ ;‰Â‡˙a CÏ‰Ó BLÙ ÚaNƒ̇¿««¿≈¬…¿«¬»¿≈∆««≈
ÌÈhÚÓ ÌÈ¯·„Ï elÙ‡ ‰e‡˙È ‡ÏÂ ,„‡Ó ¯B‰Ë»¿…¿…ƒ¿«∆¬ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ

‰·Á¯ LÙ ÏÚa LÈÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L4‡lL , ∆«»ƒ»∆¿≈««∆∆¿»»∆…
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÏBÚ‰ ÔBÓÓ ÏkÓ BLÙ ÚaNƒ̇¿««¿ƒ»»»»»ƒ¿»∆∆¡«

‡"BLÙ ¯v˜Ó LÈÂ ;"ÛÒk ÚaNÈ ‡Ï ÛÒk ·‰5, …≈∆∆…ƒ¿«∆∆¿≈¿«≈«¿
Ûc¯È ‡ÏÂ ,BÏ ˜ÈtÒÈ ‡lL ËÚÓ ¯·c elÙ‡ BicL∆«¬ƒ»»¿«∆…«¿ƒ¿…ƒ¿…
,·Ú¯a BÓˆÚ ÛbÒÓ ‡e‰L LÈÂ .Bk¯ˆ Ïk ‚ÈN‰Ï¿«ƒ»»¿¿≈∆¿«≈«¿¿»»

B„È ÏÚ ı·B˜Â6‡l‡ ,BlMÓ ‰Ëe¯t ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿≈«»¿≈≈¿»ƒ∆∆»
B„Èa BBÓÓ Ïk „a‡Ó ‡e‰L LÈÂ ;ÏB„b ¯Úˆa¿««»¿≈∆¿«≈»»¿»
ÔB‚k ,˙BÚc‰ Ïk ¯‡L el‡ ÌÈÎ¯c ÏÚÂ .BzÚ„Ï¿«¿¿«¿»ƒ≈¿»»«≈¿

ÏÏB‰Ó7ÔB‡Â8ÈÏÈÎÂ ,9ÚBLÂ10,ÔÓÁ¯Â È¯ÊÎ‡Â , ¿≈¿≈¿ƒ«»«¿«¿»ƒ¿«¬»
··ÏŒC¯Â11·ÏŒıÈn‡Â12.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ , ¿«≈»¿«ƒ≈¿«≈»∆

ארבע 2) המשנה: כלשון מוסריות, נפש תכונות מידות,
יא). ה, פרק (אבות וכו' לכעוס נוח – בדעות מידות

אין 3) כך לזה, זה שוים פרצופיהם שאין כשם חז"ל: כדברי
ברכות  במסכת גם זה וכעין י). פנחס (תנחומא, שוה דעתם

א. הרחיבה 4)נח, לכן מלשון: הכל. לבלוע השואפת
יד). ה, (ישעיה נפשה מצמצם 5)שאול נפשו, את מחסר

טז). טז, (שופטים נפשו ותקצר מלשון: לאפס. עד צרכיו
לפרוטה.6) פרוטה שיצרף ובלבד נפשו, ומרעיב מפיו חושך
והוללות,7) תענוגים ורודף תמיד ומהתלות שחוק אוהב

ב). ב, (קהלת מהולל – אמרתי לשחוק בעל 8)מלשון:
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תמיד. ומתאונן רוח עצוב שחורה: עין,9)מרה רע קמצן
עינו  דלעיל, ברעב" עצמו וה"מסגף באחרים: צרה שעינו
(לחםֿמשנה). לנפשו אף ומקמץ בעצמו, בו גם צרה

שוע 10) יאמר לא ולכילי שנאמר: כמו "כילי", של ההיפך
יותר  לפזר המרבה בממונו ותרן ופירושו: ה), לב, (ישעיה
ש"המאבד  בעוד שבצדקה, לדברים גם ולו ידו, מיסת מכפי
בם  שאין לדברים ממונו המבזבז הוא דלעיל ממונו" כל

(לחםֿמשנה). מוגֿלב.11)מועיל המחרף 12)פחדן,
לסכנות. עצמו ומוסר נפשו

.·‰ˆwa ‰pnÓ ‰˜BÁ¯‰ ‰Ú„Â ‰Úc Ïk ÔÈa LÈÂ¿≈≈»≈»¿≈»»¿»ƒ∆»«»∆
¯Á‡‰13˙BiBÈa ˙BÚc14ÏÎÂ .BfÓ ‰˜BÁ¯ BÊ , »«≈≈≈ƒ¿»ƒ¿»

Ó Ì„‡Ï Ô‰L ˙BÚc Ô‰Ó LÈ ,˙BÚc‰B˙i¯a ˙lÁz «≈≈≈∆≈∆≈»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
Ì„‡ ÏL BÚ·hL ,˙BÚc Ô‰Ó LÈÂ ;BÙeb Ú·Ë ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈≈∆≈∆ƒ¿∆»»

ÔeÎÓ ‰Ê15¯‡MÓ ¯˙BÈ ‰¯‰Óa Ì˙B‡ Ïa˜Ï „È˙ÚÂ ∆¿À»¿»ƒ¿«≈»ƒ¿≈»≈ƒ¿»
‡l‡ ,B˙i¯a ˙lÁzÓ Ì„‡Ï ÔÈ‡L ,Ô‰Ó LÈÂ .˙BÚc‰«≈¿≈≈∆∆≈»»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»

ÌÈ¯Á‡Ó Ì˙B‡ „ÓÏ16ÈÙÏ BÓˆÚÓ Ô‰Ï ‰ÙpL B‡ , »«»≈¬≈ƒ∆ƒ¿»»∆≈«¿¿ƒ
‰Úc‰ BfL ,ÚÓML B‡ ;BaÏa ‰˙ÏÚL ‰·LÁÓ«¬»»∆»¿»¿ƒ∆»«∆«≈»
„Ú da BÓˆÚ ‚È‰‰Â ,CÏÈÏ Èe‡¯ d·e BÏ ‰·BË»»»≈≈¿ƒ¿ƒ«¿»«

.BaÏ· ‰Úa˜pL∆ƒ¿¿»¿ƒ

בהלכה 13) כאן רבינו שמנה האלה הקיצוניות הדעות כמו
הקצוות 14)הקודמת. שני בין הנמצאות ממוצעות,

זה  לצד נטייתן לפי מחברתה אחת רחוקות הן שגם האלה,
זה. לצד חכמינו:16)מותאם.15)או שאמרו כמו

ז.). (סוטה עושים הרעים שכנים הרבה

.‚‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL BfÓ BÊ ˙B˜BÁ¯‰ ˙BÂˆ˜ ÈzL¿≈¿»»¿ƒ∆¿»≈»¿≈»
‡ÏÂ Ô‰a ˙ÎÏÏ Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‰·BË C¯c ÔÈ‡≈»∆∆»¿≈»»»»»∆∆»∆¿…
Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰ËB BÚ·Ë ‡ˆÓ Ì‡Â .BÓˆÚÏ Ô„nÏÏ¿«¿»¿«¿¿ƒ»»ƒ¿∆¿««≈∆
‚‰Â Ô‰Ó ˙Á‡ „ÓÏ ¯·kL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÔÎeÓ B‡»¿««≈∆∆¿»»«««≈∆¿»«
‡È‰Â ,ÌÈ·Bh‰ C¯„a CÏÈÂ ·ËeÓÏ BÓˆÚ ¯ÈÊÁÈ - da»«¬ƒ«¿¿»¿≈≈¿∆∆«ƒ¿ƒ

.‰¯LÈ‰ C¯c‰«∆∆«¿»»

.„‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈ· ‰cÓ ‡È‰ ‰¯LÈ‰ C¯c‰«∆∆«¿»»ƒƒ»≈ƒ∆¿»≈»
‰Úc‰ ‡È‰Â ,Ì„‡Ï BÏ LiL ˙BÚc‰ ÏkÓ ‰Ú„Â¿≈»ƒ»«≈∆∆»»»¿ƒ«≈»

˙BÂˆw‰ ÈzLÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰L17dÈ‡Â ,‰ÂL ˜eÁ¯ ∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ»∆¿≈»
ÌÈÓÎÁ eeˆ CÎÈÙÏ .BÊÏ ‡ÏÂ BÊÏ ‡Ï ,‰·B¯¿̃»…¿¿…»¿ƒ»ƒ¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰18ÌL Ì„‡ ‡‰iL ,19¯ÚLÓe „ÈÓz ÂÈ˙BÚc »ƒƒ∆¿≈»»»≈»»ƒ¿«≈
ÌÏL ‡‰iL È„k ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯ca Ì˙B‡ ÔeÎÓe Ì˙B‡»¿«≈»«∆∆»∆¿»ƒ¿≈∆¿≈»≈

BÙe‚a20‡ÏÂ ,ÒÚÎÏ ÁB ‰ÓÁ ÏÚa ‡‰È ‡Ï ?„ˆÈk . ¿≈«…¿≈««≈»«ƒ¿…¿…
ÏÚ ‡l‡ ,ÒÚÎÈ ‡Ï .ÈBÈa ‡l‡ ,LÈb¯Ó BÈ‡L ˙ÓÎ¿≈∆≈«¿ƒ∆»≈ƒ…ƒ¿«∆»«
‰NÚÈ ‡lL È„k ,ÂÈÏÚ ÒÚÎÏ Èe‡¯L ÏB„b ¯·c»»»∆»ƒ¿…»»¿≈∆…≈»∆

‡ ‰e‡˙È ‡Ï ÔÎÂ .˙¯Á‡ ÌÚt B· ‡ˆBikÌÈ¯·„Ï ‡l «≈«««∆∆¿≈…ƒ¿«∆∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈÚk ,Ô˙ÏeÊa ˙BÈÁÏ ¯LÙ‡ È‡Â Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L∆«»ƒ»∆¿ƒ∆¿»ƒ¿¿»»»ƒ¿»
‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ ."BLÙ Ú·NÏ ÏÎ‡ ˜Ècˆ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ…≈¿««¿¿≈…ƒ¿∆
ŒÈiÁÏ BÏ CÈ¯vL ¯·c ‚ÈN‰Ï ‡l‡ ,B˜ÒÚa ÏÓÚ»≈¿ƒ¿∆»¿«ƒ»»∆»ƒ¿«≈
‡ÏÂ ."˜ÈcvÏ ËÚÓ ·BË" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,‰ÚL»»»ƒ¿»∆∆¡«¿«««ƒ¿…
‰˜„ˆ Ô˙B ‡l‡ ;BBÓÓ ¯fÙÈ ‡ÏÂ ,¯˙BÈa B„È ıt˜Èƒ¿…»¿≈¿…¿«≈»∆»≈¿»»

Èe‡¯Î ‰ÂÏÓe ,B„È ˙qÓ ÈÙk21‡‰È ‡ÏÂ .CÈ¯vL ÈÓÏ ¿ƒƒ«»«¿∆»»¿ƒ∆»ƒ¿…¿≈

ÏÏB‰Ó22ÔB‡Â ·ˆÚ ‡ÏÂ ,˜ÁBNÂ23Ïk ÁÓN ‡l‡ , ¿≈¿≈¿…»≈¿≈∆»»≈«»
˙Áa ÂÈÓÈ24.ÂÈ˙BÚc ¯‡L ÔÎÂ .˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa , »»¿««¿≈∆»ƒ»¿≈¿»≈»

ÌÈÓÎÁ‰ C¯c ‡È‰ BÊ C¯„Â25ÂÈ˙BÚcL Ì„‡ Ïk . ¿∆∆ƒ∆∆«¬»ƒ»»»∆≈»
.ÌÎÁ ‡¯˜ ,˙BÚvÓÓ ,˙BiBÈa ˙BÚc≈≈ƒ¿À»ƒ¿»»»

הזהב"17) "שביל וזהו בדיוק, בתווך נמצאת שהיא כלומר:
(ירושלמי, חכמינו וכדברי העתים. בכל החכמים ששיבחוהו
אחד  שבילים: לשני דומה הזו התורה ה"א): פ"ב, חגיגה
בזו  היטה באור, מת – בזה היטה שלג. של ואחד אור של
מידה  לכל באמצע. יהלך – יעשה? מה בשלג. מת –
הוא  – הראשון ואחרון. ראשון קצוות: שתי יש שבאדם
השלילי, הצד הוא – והאחרון התוספת: צד החיובי, הצד
הקצה  – היא הפזרנותֿהשועות למשל: החסרון. צד
נותן  כשהנותן הצדקה, נתינת במידת החיובי הצד הראשון,
האחרון, הקצה – היא והקמצנותֿהכילות יכלתו. מכפי יותר
שתי  רחמים. ללא ידו קופץ כשהנותן והחסרון, השלילי הצד
שתי  בין הממוצעת הדרך ורק יחד, גם הם רעים אלה קצוות
ידבק  ובה המשובחת היא – הנדיבות מידת הללו, הקצוות
פרקים  שמונה (השווה המידות. כל בשאר וכן האדם.
מן  שנסתעפה קצוה מן – קצוות ד). פרק ְַָלהרמב"ם,

ונקבה. זכר ומשמש ה18ֿ)קצהֿקצו, חסר המתואר ְֶָָ
הגדולה. כנסת כמו: המשנה, לשון כדרך הידיעה,

ה:).19) (סוטה דרכו מחשב ושוקלן. דעותיו מעריך
איננה.20) "בגופו" המלה ובאוקספורד, אברבנאל בכתבֿיד
עה:).21) (ב"מ ועדים החיובי.22)בשטר לצד קיצוני
השלילי.23) לצד הלכה 25)בינוני.24)קיצוני סוף כאן

רסט). קושטא, דפוס (עלֿפי ד

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."'Ek . . zgpA eini lM gnU `N` . ."¤¨¨¥©¨¨¨§©©

" חז"ל אמרו `xcהנה qpkpyn והקשו בשמחה" מרבין
הנ"ל. החיוב להלכה הרמב"ם הביא לא מדוע באחרונים
מרבין  אדר "משנכנס המאמר שבעל לומר יש ואולי

שעל סובר נאמר בשמחה'" מצוה של שאינה שמחה
להיות  שצריך לרמב"ם משא"כ עושה" זה מה "ולשמחה

כולה lkeini"שמח השנה כל הוא השמחה שזמן הרי "
המצוה  בעשית האדם שישמח "השמחה שכתב וכמו
וכיון  היא" גדולה עבודה בהן שצוה הא-ל ובאהבת
"אני  כמארז"ל האדם חיי כל למשך היא ה' שעבודת
במשך  היא השמחה שגם הרי קוני" את לשמש נבראתי
השינויים  ובכל העבודה ואופני ענייני בכל האדם חיי כל

חייו. במהלך
.338 cenr `"i wlg zegiy ihewl
.339 cenr '` wlg `"pyz zegiyd xtq

.‰˜Á¯˙ÈÂ ,¯˙BÈa BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ó ‡e‰L ÈÓeƒ∆¿«¿≈««¿¿≈¿ƒ¿«≈
‡¯˜ - ‰Ê „ˆÏ B‡ ‰Ê „ˆÏ ËÚÓ ˙ÈBÈ· ‰ÚcÓƒ≈»≈ƒ¿«¿«∆¿«∆ƒ¿»

„ÈÒÁ26‰ˆw‰ „Ú ·l‰ d·bÓ ˜Á¯˙iL ÈÓ ?„ˆÈk . »ƒ≈«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ…««≈««»∆
BÊÂ ,„ÈÒÁ ‡¯˜ ,¯˙BÈa Áe¯ŒÏÙL ‰È‰ÈÂ ÔB¯Á‡‰»«¬¿ƒ¿∆¿««¿≈ƒ¿»»ƒ¿
„·Ïa ÚˆÓ‡‰ „Ú ˜Á¯˙ Ì‡Â .˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ‡È‰ƒƒ«¬ƒ¿ƒƒ¿«≈«»∆¿«ƒ¿«
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ÏÚÂ .‰ÓÎÁ ˙cÓ ‡È‰ BÊÂ ,ÌÎÁ ‡¯˜ - ÂÚ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»»ƒ¿»»»¿ƒƒ«»¿»¿«
L‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁÂ .˙BÚc‰ Ïk ¯‡L BÊ C¯ceÈ‰ ÌÈB ∆∆¿»»«≈«¬ƒƒ»ƒƒ»

ÈzL „‚k ˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÓ Ô‰lL ˙BÚc ÔÈhÓ«ƒ≈∆»∆ƒ∆∆»∆¿»ƒ¿∆∆¿≈
˙BÂˆw‰27‰ˆw‰ „‚k d˙B‡ ÔÈhnL ‰Úc LÈ : «¿»≈≈»∆«ƒ»¿∆∆«»∆

‰ˆw‰ „‚k d˙B‡ ÔÈhnL ‰Úc LÈÂ ,ÔB¯Á‡‰»«¬¿≈≈»∆«ƒ»¿∆∆«»∆
ÔBL‡¯‰28ÔÈc‰Œ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ e‰ÊÂ ,29e‡ ÔÈeˆÓe . »ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¿Àƒ»

ÌÈÎ¯c‰ Ì‰Â ,ÌÈBÈa‰ el‡‰ ÌÈÎ¯ca ˙ÎÏÏ»∆∆«¿»ƒ»≈«≈ƒ¿≈«¿»ƒ
."ÂÈÎ¯„a zÎÏ‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯LÈ‰Â ÌÈ·Bh‰«ƒ¿«¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿»»

ב.26) קכא, והרחקה.27)שבת סייג לא 28)לשם כי
החיובי  הראשון, הקצה – האחת אצל שוות: המידות כל
האחרון  טוב – האחרת ואצל האחרון. מן טוב יותר הוא
יותר  טוב – הנדיבות במידת למשל: הראשון. מן השלילי
האחרון, הקצה מן השועות הפזרנות. הראשון: הקצה
הקצה  יותר טוב – אהבתֿכבוד ובמידת והכילות: הקמצנות
הגאוותנות. הראשון, הקצה מן שפלותֿהרוח האחרון.
להתנהג  עצמם על ומחמירים המקפידים החסידים לפיכך
הזהב" "שביל את רוב עלֿפי עוזבים הדין, משורת לפנים
– האחרון לקצה ופעם הראשון לקצה פעם עצמם ומטים
ל:), (ב"מ התלמוד לנו מספר וכן ה"דעה". מהות לפי הכל
"פריקה  במצות עוסק היה יוסי ברבי ישמעאל שרבי
"זקן  משום מזה פטור היה הדין שמצד אףֿעלֿפי וטעינה",
הדין. משורת לפנים זאת עשה הוא אבל כבודו", לפי ואינה

רסט).29) קושטא, נוסח (לפי ה הלכה סוף כאן

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."eikxcA Yklde :xn`PW"¤¤¡©§¨©§¨¦§¨¨

הקב"ה  של בשליחותו ללכת גם פרושו בדרכיו" "והלכת
מובן  כמותו" לעליון) (אדמה אדם של ש"שלוחו ומכיון
וצריך  יכול יהודי שכל הוא בדרכיו" "והלכת שהציווי

לקב"ה. להדמות
.280 cenr b"i wlg zegiy ihewl

."eikxcA Yklde :xn`PW"¤¤¡©§¨©§¨¦§¨¨

שאינו  המצות למנין בשרשים שכתב מהכלל קשה לכאורה
גו' תשמרו חקותי "את כגון הכוללים הציווים את "מונה

פרטיים  ענינים על ציווים שאינם גו'" תהיו "קדושים או
הציווי  גם והרי כולה, התורה לכל ונוגעים מקיפים אלא

כללי. ציווי לכאורה הוא בדרכיו" "והלכת
כל  קיום על כללי ציווי אינו בדרכיו" "והלכת שהציווי וי"ל

על פרטי ציווי אם כי שצריך `oteהמצוות המצוות קיום
מקיים  - האדם של ועליה "הליכה" של באופן להיות
לדרגה  ולעלות הקודם ממצבו לצאת וצריך המצוות

חדשה.
זיכוך  פועל שמקיימה אופן בכל מצוה קיום שכל והגם
מכל  חדשה, לדרגא הקודם ממצבו ומוציאו באדם ועילוי
בקיום  מדבר "והלכת" הציווי שבהעלם. עילוי זהו מקום
על  שבא העילוי בגלוי באדם נרגש שיהיה באופן המצות

עצמו. בפני כחיוב זאת מנה ולכן ידם,
היכולת" כפי יתעלה בו "להדמות המצות: בספר כתב וכן
הקב"ה  מה חנון, היה אתה אף חנון נקרא הקב"ה "מה -
חסיד  נקרא הקב"ה מה רחום היה אתה אף רחום נקרא
היא  בעצמו עילוי לגרימת הדרך כי - חסיד" היה אתה אף

ה'. בדרכי הדביקות ידי על
.1130 'nr c"g zegiy ihewl

.ÂBÊ ‰ÂˆÓ Le¯Ùa e„nÏ Ck30,ÔepÁ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó : »ƒ¿¿≈ƒ¿»«ƒ¿»«
‰z‡ Û‡ ,ÌeÁ¯ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó ;ÔepÁ ‰È‰ ‰z‡ Û‡««»¡≈««ƒ¿»«««»
‰È‰ ‰z‡ Û‡ ,LB„˜ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó ;ÌeÁ¯ ‰È‰¡≈««ƒ¿»»««»¡≈
Ô˙B‡ ÏÎa Ï‡Ï ÌÈ‡È·p‰ e‡¯˜ BÊ C¯c ÏÚÂ .LB„»̃¿«∆∆»¿«¿ƒƒ»≈¿»»

„ÒÁ ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡' :ÔÈÈepk‰,'¯LÈÂ ˜Ècˆ' ,' «ƒƒ∆∆««ƒ¿«∆∆«ƒ¿»»
Ô‰L ÚÈ„B‰Ï - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,'˜ÊÁÂ ¯Bab' ,'ÌÈÓz'»ƒƒ¿»»¿«≈»∆¿ƒ«∆≈
Ô‰a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ ,ÌÈ¯LÈÂ ÌÈ·BË ÌÈÎ¯c¿»ƒƒƒ»ƒ¿«»»»¿«¿ƒ«¿»∆

.BÁÎ ÈÙk ÂÈÏ‡ ˙Bnc‰Ïe¿ƒ«≈»¿ƒ…

ב).30) קלג, שבת עקב. ('ספרי' בדרכיו" "והלכת של
נד). ח"א, מו"נ גם (השווה

.ÊeÚ·˜iL „Ú el‡ ˙BÚ„a BÓˆÚ Ì„‡ ÏÈb¯È „ˆÈÎÂ¿≈««¿ƒ»»«¿¿≈≈«∆ƒ»¿
LlLÈÂ ‰LÈÂ ‰NÚÈ ?B·31ÈtŒÏÚ ‰NBÚL ÌÈNÚna «¬∆¿ƒ¿∆ƒ«≈««¬ƒ∆∆«ƒ

eÈ‰iL „Ú ,„ÈÓz Ì‰a ¯ÊÁÈÂ ,˙BiÚˆÓ‡‰ ˙BÚc‰«≈»∆¿»ƒ¿«¬…»∆»ƒ«∆ƒ¿
,ÂÈÏÚ Á¯Ë Ì‰· ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÌÈl˜ Ì‰ÈNÚÓ«¬≈∆«ƒ»»¿…ƒ¿∆»∆…«»»
‡¯˜ el‡‰ ˙BÓM‰L ÈÙÏe .BLÙa ˙BÚc‰ eÚ·wÈÂ¿ƒ»¿«≈¿«¿¿ƒ∆«≈»≈ƒ¿»
˙ÎÏÏ ÔÈ·iÁ e‡L ˙ÈBÈa‰ C¯c‰ Ì‰Â ,¯ˆBi‰ Ô‰·»∆«≈¿≈«∆∆«≈ƒ∆»«»ƒ»∆∆
Ì‰¯·‡ „nlL ‡È‰Â ."'‰ C¯c" BÊ C¯c ˙‡¯˜ - da»ƒ¿≈∆∆∆∆¿ƒ∆ƒ≈«¿»»
‰eˆÈ ¯L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk" :¯Ó‡pL ,ÂÈ·Ï eÈ·‡»ƒ¿»»∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆
,BÓˆÚÏ ‰Î¯·e ‰·BË ‡È·Ó ,BÊ C¯„a CÏB‰‰Â ."'B‚Â¿¿«≈¿∆∆≈ƒ»¿»»¿«¿
¯ac ¯L‡ ˙‡ Ì‰¯·‡ ÏÚ '‰ ‡È·‰ ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿««»ƒ««¿»»≈¬∆ƒ∆

."ÂÈÏÚ»»

רוב 31) לפי "והכל יט) פ"ג, (אבות זו הלכה מקור
לא  המעלות נקנות בפירושו, (שם) רבינו לדעת המעשה".
דבריו  וכה המעשים, מספר רוב לפי אלא המעשה גודל לפי
זהובים  אלף של נדבה לבו ידבנו אשר אדם כשיתן בקירוב:
הגדול  במעשה הנדיבות מידת בידו תעלה לא אחת, בבת
זהובים  אלף שהתנדב זה בידי שתעלה כמו הזה, היחידי
הנדיבות  מעשה כפל האחרון שזה מפני – פעמים באלף
בעוד  מאד, חזק נפש קנין בזה לו והגיע פעמים אלף

יספה. ולא אחת פעם התעוררה נפשו שהראשון

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הטובה.1) היא הקיצונית הדעה לפעמים

.‡LÈÂ .¯Ó ˜B˙Óe ˜B˙Ó ¯n‰ ÌÈÓÚBË Ûeb‰ ÈÏBÁ≈«¬ƒ««»»»¿≈
ÔÓÔÈ‡L ˙BÏÎ‡ÓÏ ·‡˙Â ‰e‡˙nL ÈÓ ÌÈÏBÁ‰ ƒ«ƒƒ∆ƒ¿«∆¿»≈¿«¬»∆≈»

‡BNÂ ,ÌÁt‰Â ¯ÙÚ‰ ÔB‚k ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»¿∆»»¿«∆»¿≈
·¯ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯Na‰Â ˙t‰ ÔB‚k ,ÌÈ·Bh‰ ˙BÏÎ‡n‰««¬»«ƒ¿««¿«»»«…¿ƒ…
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ÌÈe‡˙Ó ,˙BÏBÁ Ì‰È˙BLÙpL Ì„‡ŒÈa Ck .ÈÏÁ‰«…ƒ»¿≈»»∆«¿≈∆ƒ¿«ƒ
‰·Bh‰ C¯c‰ ÌÈ‡BNÂ ,˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰ ÌÈ·‰B‡Â¿¬ƒ«≈»»¿¿ƒ«∆∆«»
ÈÙÏ „‡ÓÏ Ì‰ÈÏÚ ‰„·Î ‡È‰Â ,da ˙ÎÏÏ ÌÈÏvÚ˙Óeƒ¿«¿ƒ»∆∆»¿ƒ¿≈»¬≈∆ƒ¿…¿ƒ

ÌÈÏÁ2ÈB‰" :eÏl‰ ÌÈL‡a ¯ÓB‡ e‰ÈÚLÈ ÔÎÂ . »¿»¿≈¿«¿»≈»¬»ƒ«»
¯B‡Â ¯B‡Ï CLÁ ÌÈÓN ,Ú¯ ·BhÏÂ ·BË Ú¯Ï ÌÈ¯Ó‡‰»…¿ƒ»«¿«»»ƒ∆¿¿
Ì‰ÈÏÚÂ ;"¯ÓÏ ˜B˙Óe ˜B˙ÓÏ ¯Ó ÌÈÓN ,CLÁÏ¿∆»ƒ«¿»»¿»«¬≈∆
."CLÁ ÈÎ¯„a ˙ÎÏÏ ¯LÈ ˙BÁ¯‡ ÌÈ·ÊÚ‰" :¯Ó‡∆¡««…¿ƒ»¿∆»∆∆¿«¿≈∆
,ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ eÎÏÈ ?˙BLÙp‰ ÈÏBÁ ˙wz ‡È‰ ‰Óe«ƒ«»«≈«¿»≈¿≈∆«¬»ƒ
ÔÈ„nÏnL ˙BÚca ÌÈÏÁ e‡t¯ÈÂ ,˙BLÙp‰ È‡ÙB¯ Ô‰L∆≈¿≈«¿»ƒ«¿»¿»«≈∆¿«¿ƒ

„Ú ,Ì˙B‡‰·Bh‰ C¯cÏ Ìe¯ÈÊÁiL3ÌÈ¯Èkn‰Â . »«∆«¬ƒ«∆∆«»¿««ƒƒ
ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÈ‡Â Ì‰lL ˙BÚ¯‰ ˙BÚ„a«≈»»∆»∆¿≈»¿ƒ≈∆«¬»ƒ
¯ÒeÓe ‰ÓÎÁ" :‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ ,Ì˙B‡ ‡t¯Ï¿«≈»¬≈∆»«¿……»¿»»

."eÊa ÌÈÏÈÂ‡¡ƒƒ»

פ"ג).2) (ב"שמונהֿפרקים", רבינו דברי השווה
אחד 3) על א) הלכה א, פרק (תענית בירושלמי כמסופר

הש"ס  גליון כפירוש ולשוןֿהרע, (ברכילות בלשונו שחטא
לרפואתו. נפשות) רופא (שהיה חנינא לרבי ושלחוהו שם)
לך, ורפא – בתורה ועסוק בך חזור חנינא: רבי לו אמר
חיים  עץ ואין ד), טו, (משלי החיים עץ לשון מרפא שנאמר:

תורה. אלא –

.·,‰ÓÁ ÏÚa ‡e‰L ÈÓ ?Ì˙‡eÙ¯ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿»»ƒ∆««≈»
LÈb¯È ‡Ï Ïl˜Â ‰k‰ Ì‡L ,BÓˆÚ ‚È‰‰Ï BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«¿ƒ«¿∆ƒÀ»¿À«…«¿ƒ
‰ÓÁ‰ ¯˜ÚzL „Ú ,‰a¯Ó ÔÓÊ BÊ C¯„a CÏÈÂ ;ÏÏk¿»¿≈≈¿∆∆¿«¿À∆«∆≈»≈«≈»
,‰a¯‰ ÔBÈf·a BÓˆÚ ‚È‰È - ·ÏŒd·‚ ‰È‰ Ì‡Â .BalÓƒƒ¿ƒ»»¿«≈«¿ƒ«¿¿ƒ»«¿≈
˙Bf·Ó‰ ˙B·ÁÒ ÈÈBÏa LaÏÈÂ ,Ïk‰ ÔÓ ‰hÓÏ ·LÈÂ¿≈≈¿«»ƒ«…¿ƒ¿«¿≈¿»«¿«
d·b ¯˜ÚiL „Ú ,el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ ,Ì‰ÈL·BÏ ˙‡∆¿≈∆¿«≈ƒ¿»ƒ≈«∆«¬……«
C¯c ‡e‰L ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÏ ¯ÊÁÈÂ epnÓ ·l‰«≈ƒ∆¿«¬…«∆∆»∆¿»ƒ∆∆∆

‰·Bh‰4Ïk da CÏÈ ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÏ ¯ÊÁiLÎÏÂ . «»¿ƒ¿∆«¬…«∆∆»∆¿»ƒ≈≈»»
‰Ê Â˜ ÏÚÂ .ÂÈÓÈ5‰È‰ Ì‡ :˙BÚc‰ Ïk ¯‡La ‰NÚÈ »»¿««∆«¬∆ƒ¿»»«≈ƒ»»

ÈM‰ ‰ˆwÏ BÓˆÚ ˜ÈÁ¯È - „Á‡‰ ‰ˆwÏ ˜BÁ¯6‚‰ÈÂ »«»∆»∆»«¿ƒ«¿«»∆«≈ƒ¿ƒ¿«
‰cÓ ‡È‰Â ,‰·Bh‰ C¯cÏ Ba ¯ÊÁiL „Ú ,·¯ ÔÓÊ Ba¿«««∆«¬…«∆∆«»¿ƒƒ»

.‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈ·≈ƒ∆¿»≈»¿≈»

ונתעקם,4) שנתכופף לחפץ דומה? הדבר מה משל
לצד  אותו כופפים מתכונתו, על ולהעמידו לתקנו וכשרוצים

לתיקונו. וחוזר מתיישר הוא ואז זה,5)שכנגד, אופן על
הזאת. השיטה מלוי6ֿ)עלֿפי על חכמינו שאמרו כמו

– לעדות)? כשרים (להיות חזרתם, היא מאימתי בריבית:
לנכרים  אפילו בריבית עוד ילוו ולא שטריהם את משיקרעו

כה:). (סנהדרין

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

bidpdl Fl mixnF` - dng lrA `EdW in ?mz`Etx `id cvike"§¥©¦§¨¨¦¤©©¥¨§¦§©§¦
."'Ek daFHd KxC `idW ,zirvn`d KxCl xfgie 'Ek . . Fnvr©§§©£Ÿ©¤¤¨¤§¨¦¤¦¤¤©¨

בינונית  דעות שדעותיו אדם "כל כתב ה"ד ובפ"א
חכם". נקרא ממוצעות

בלח"מ  והקשה
הלכה  להלן והלא בינונית המידה בשבח דיבר כאן הנה א.

ואיך  הענוה במדת בינונית במידה לנהוג שאסור כתב ג'
חכם. נקרא בינונית בדרך שההולך כאן כתב

ואם  טובה דרך אינם הקצות ששתי כתב ה"ג בפ"א ב.
ואיך  למוטב עצמו שיחזור צריך מהם לאחד נוטה האדם
הקצה  עד הלב מגובה שיתרחק מי . ." ה': בהלכה כתב

חסידות". מדת היא וזו חסיד נקרא . . האחרון 
ולא  מאוד שצריך כתב הבאה שבהלכה הכעס בענין ג.
ולא  כתב וכאן וכו' עליו לכעוס שראוי דבר על אפילו יכעס

עליו. לכעוס שראוי גדול דבר על אלא יכעס
אדה"ז  בשו"ע הלשון דיוק ע"פ קושיותיו לישב ונראה
קצה  "עד לגאווה בנוגע כתב כאן, לרמב"ם שמציין שאף
שולל  שאינו לשון שהוא מקצתה" "אפילו ולא האחרון"
היינו  האחרון" ב"קצה צ"ל שמידתה רק לגמרי הגאווה ענין
שכתב  ומה כנ"ל ס"ל הרמב"ם שגם וי"ל ההכרחי. המעט
ואפילו  הרוח גסות בי' דאית מאן "בשמתא ה"ג  בפ"ב
אינו  ראשון בפרק אבל העבודה בתחילת היינו מקצתה"
המדובר  אין כי קצת בו שיהי' וצריך לגמרי זה ענין שולל
שיהי' צריך שאז יותר נעלית בדרגא אלא העבודה בתחילת

הקודש. את לגשת ירא לא למען ההגבהה מן מעט בו
בו  שיהי' היינו האחר" הקצה "עד לכעס בנוגע כתב וכן

צריך. אם כנ"ל מקצתו
.35 dxrdl xyt` jxca geprte 7 'r h"g zegiy ihewl

.‚,˙ÈBÈaa Ô‰a ‚‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ˙BÚc LÈÂ¿≈≈∆»»»»ƒ¿…»∆«≈ƒ
,¯Á‡‰ ‰ˆw‰ „Ú „Á‡‰ ‰ˆw‰ ÔÓ ˜Á¯˙È ‡l‡∆»ƒ¿«≈ƒ«»∆»∆»««»∆»«≈
ÂÚ Ì„‡ ‰È‰iL ,‰·Bh‰ C¯c ÔÈ‡L ,·Ï d·b ‡e‰Â¿…«≈∆≈∆∆«»∆ƒ¿∆»»»»
‰ÎeÓ BÁe¯ ‰È‰˙Â Áe¯ŒÏÙL ‰È‰iL ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»∆ƒ¿∆¿««¿ƒ¿∆¿»
‡ÏÂ ,"„‡Ó ÂÚ" ea¯ ‰LÓa ¯Ó‡ CÎÈÙÏe .„‡ÓÏƒ¿…¿ƒ»∆¡«¿∆«≈»»¿…¿…

ÌÈÓÎÁ eeˆ CÎÈÙÏe .„·Ïa "ÂÚ" ¯Ó‡7„‡Ó" : ∆¡«»»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¬»ƒ¿…
e¯Ó‡ „BÚÂ ."Áe¯ŒÏÙL ÈÂ‰ „‡Ó8dÈa‚n‰ ÏkL , ¿…¡≈¿««¿»¿∆»««¿ƒ«

˙‡ zÁÎLÂ ,E··Ï Ì¯Â" :¯Ó‡pL ,¯wÚa ¯Ùk ,BaÏƒ»«»ƒ»∆∆¡«¿»¿»∆¿»«¿»∆
da ˙È‡c Ô‡Ó ‡˙nLa" :e¯Ó‡ „BÚÂ ."EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆¿»¿¿«¿»»¿ƒ≈

"Áe¯‰ ˙eqb9‰cÓ - ÒÚk‰ ÔÎÂ .d˙ˆ˜Ó elÙ‡Â , «»««¬ƒƒ¿»»¿≈«««ƒ»
‰pnÓ ˜Á¯˙iL Ì„‡Ï Èe‡¯Â ,„‡ÓÏ „Ú ‡È‰ ‰Ú»̄»ƒ«ƒ¿…¿»»»»∆ƒ¿«≈ƒ∆»

ÒÚÎÈ ‡lL BÓˆÚ „nÏÈÂ ,¯Á‡‰ ‰ˆw‰ „Ú10elÙ‡Â , ««»∆»«≈ƒ«≈«¿∆…ƒ¿««¬ƒ
‰ÓÈ‡ ÏÈË‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ÒÚÎÏ Èe‡¯L ¯·c ÏÚ«»»∆»ƒ¿…»»¿ƒ»»¿»ƒ≈»
,Ò¯Ù ‰È‰ Ì‡ ¯eav‰ ÏÚ B‡ ,B˙È·ŒÈ·e ÂÈa ÏÚ«»»¿≈≈««ƒƒ»»«¿»
‰‡¯È - ·ËeÓÏ e¯ÊÁiL È„k Ì‰ÈÏÚ ÒÚÎÏ ‰ˆ¯Â¿»»ƒ¿…¬≈∆¿≈∆««¿¿»«¿∆
‰È‰˙Â ,Ì¯qÈÏ È„k ,ÒÚBÎ ‡e‰L Ì‰ÈÙa BÓˆÚ«¿ƒ¿≈∆∆≈¿≈¿«¿»¿ƒ¿∆
‰ncÓ ‡e‰L Ì„‡k ,BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ˙·MÈÓ BzÚ„11 «¿¿À∆∆≈¿≈«¿¿»»∆ƒ«∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÒÚBÎ BÈ‡ ‡e‰Â ,BÒÚk ˙ÚLa ÒÚBk≈ƒ¿««¿¿≈≈»¿¬»ƒ
˙„B·Ú „·BÚ el‡k ,ÒÚBk‰ Ïk" :ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»«≈¿ƒ≈¬«

"ÌÈ·ÎBk12,‡e‰ ÌÎÁ Ì‡ - ÒÚBk‰ ÏkL ,e¯Ó‡Â ; »ƒ¿»¿∆»«≈ƒ»»
epnÓ ˙˜lzÒÓ B˙ÓÎÁ13B˙‡e· ,‡e‰ ‡È· Ì‡Â , »¿»ƒ¿«∆∆ƒ∆¿ƒ»ƒ¿»

ÌÈiÁ Ì‰ÈiÁ ÔÈ‡ ÒÚÎ ÈÏÚ·e .epnÓ ˙˜lzÒÓ14. ƒ¿«∆∆ƒ∆«¬≈««≈«≈∆«ƒ
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BÓˆÚ ‚È‰iL „Ú ,ÒÚk‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ï eeˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ««««∆«¿ƒ«¿
‡È‰ BÊÂ ,ÌÈÒÈÚÎn‰ ÌÈ¯·„Ï elÙ‡ LÈb¯È ‡lL∆…«¿ƒ¬ƒƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ÔÈ·eÏÚ Ô‰ - ÌÈ˜Ècv‰ C¯„Â .‰·Bh‰ C¯c‰«∆∆«»¿∆∆««ƒƒ≈¬ƒ¿≈»
ÔÈNBÚ ,ÔÈ·ÈLÓ ÌÈ‡Â Ì˙t¯Á ÌÈÚÓBL ,ÔÈ·ÏBÚ¿ƒ¿ƒ∆¿»»¿≈»¿ƒƒƒ

ÌÈ¯eqÈa ÌÈÁÓNe ‰·‰‡Ó15:¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ ; ≈«¬»¿≈ƒ¿ƒƒ«¬≈∆«»≈
"B˙¯·‚a LÓM‰ ˙‡ˆk ÂÈ·‰‡Â"16. ¿…¬»¿≈«∆∆ƒ¿À»

ד.7) פ"ד, ב.8)אבות ד, בחרם 9)סוטה א. ה, שם,
גאוה. בו שיש מי על 10)יהא ד.) (תענית אמרו וכן

בו  רותחת שתורתו מפני לכעוס, העלול מרבנן צורבא
את  ולהרגיל הכעס מן להתרחק שעליו – אותו ומרתיחה
מלבך  כעס והסר שנאמר: ובמתינות, בנחת להתנהג עצמו

י). יא, כועס 11)(קהלת ואינו כועס של פנים מעמיד
מדמה. סוברים: ויש ב). קה, ב,12)(שבת בראשית זוהר,

עובד  כאילו הכועס שכל אוקמוה, "והא לשונו: וזה טז.
הרשב"ש  שבתשובת מעיר הלר חיים ר' והגאון עבודהֿזרה.
א. כב, נדרים ממסכת כלשונו זה מאמר הובא ש"ע סימן
ז"ל. הראשונים רבותינו לפני הנוסחה כך היתה וכנראה
מיני  כל – הכועס "כל היא: שלפנינו בתלמוד הנוסחה

בו". שולטים ב.13)גיהנום סו, קיג,14)פסחים שם,
ב.15)ב. לו, גיטין א. כג, מן 16)יומא היה השמש גם

והציע  הקב"ה לפני בא כשהירח עולבים, ואינם העלובים
בכתר  משתמשים מלכים שני שאין מפני מהם, אחד שיקטין

ו  באורו אחד. מנצח כגבור בגבורתו השמש יצא לבסוף
שם). "עיןֿיעקב", על (מהרי"ף הגדול

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

.". . Dzvwn ENt`e . . DiA zi`C `zOWA"§©§¨§¦¥©£¦¦§¨¨

שם  כי שבשמינית בשמינית ההכרח בתו"א שנתבאר ומה
וצריך  (ת"ח) בביטול שנמצא לאחרי האדם בהגבהת מדבר
אל  לגשת ירא שלא בכדי שבשמינית שמינית בו שתהי'
בתחילת  מדבר כאן אבל כו' להורות הקודש עבודת

מקצתה. אפילו בו שיהי' אסור זה שבמצב העבודה
.b"deya 32 'rde 161 'r a"kg zegiy ihewl

.„B‡ ‡l‡ ¯a„È ‡ÏÂ ,‰˜È˙La Ì„‡ ‰a¯È ÌÏBÚÏ¿»«¿∆»»ƒ¿ƒ»¿…¿«≈∆»
‰ÓÎÁ ¯·„a17.BÙe‚ ÈiÁÏ Ì‰Ï CÈ¯vL ÌÈ¯·„· B‡ , ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ∆»ƒ»∆¿«≈

‰ÁÈN ÁN ‡lL ,LB„w‰ ea¯ „ÈÓÏz ,·¯ ÏÚ e¯Ó‡»¿«««¿ƒ«≈«»∆…»ƒ»
ÂÈÓÈ Ïk ‰ÏË·18.Ì„‡ Ïk ·¯ ˙ÁÈN ‡È‰ BÊÂ - ¿≈»»»»¿ƒƒ«…»»»

‰Ê ÏÚÂ .ÌÈ¯·c Ì„‡ ‰a¯È ‡Ï Ûeb‰ ÈÎ¯ˆa elÙ‡Â«¬ƒ¿»¿≈«…«¿∆»»¿»ƒ¿«∆
e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ19‡È·Ó ÌÈ¯·„ ‰a¯n‰ Ïk" : ƒ¬»ƒ¿»¿»««¿∆¿»ƒ≈ƒ

‡l‡ ,·BË ÛebÏ È˙‡ˆÓ ‡Ï" :e¯Ó‡Â ,"‡ËÁ≈¿¿»¿…»»ƒ«∆»
È¯·c eÈ‰È ‰ÓÎÁ È¯·„·e ‰¯B˙ È¯·„a ÔÎÂ ."‰˜È˙L¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ¿≈

Ì‰ÈÈÚÂ ÌÈhÚÓ Ì„‡‰20eevL ‡e‰Â .ÌÈa¯Ó »»»¿«ƒ¿ƒ¿¿≈∆¿Àƒ¿∆ƒ
C¯c ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï Ì„‡ ‰LÈ ÌÏBÚÏ" :e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»¿¿»«¿∆»»¿«¿ƒ»∆∆

"‰¯ˆ˜21ËÚeÓ ÔÈÚ‰Â ÔÈa¯Ó ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»¬»ƒ»«¿»ƒ¿Àƒ¿»ƒ¿»»
·¯a ÌBÏÁ‰ ‡a Èk" :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,˙eÏÎÒ BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿¿«∆∆¡«ƒ»«¬¿…

."ÌÈ¯·c ·¯a ÏÈÒk ÏB˜Â ,ÔÈÚƒ¿»¿¿ƒ¿…¿»ƒ

דאורייתא 17) ופטטיא בישין, פטטיא "כל ז"ל: כמאמרם

רעים  הפטפוטים כל – ה"ה) פ"ט, ברכות (ירושלמי, טבין"
טובים. תורה בדברי פטפוטים רק ב.18)הם, יט, יומא

קע"ח, דמשק" "נהרות ספר בסוף הגאונים" ב"תשובות
מהם  אחת וזו בהם, נהג שרב חסידות דברי עשרה מנויים
(אבות  למשנה בפירושו שגם לציין וראוי הרד"ל). (הגהת

לרב. זו מידה ז"ל רבינו מייחס יז) שם.19)פ"א,
שלהם.20) לשון 21)התוכן באריכות ולא - ב ג, פסחים

ומבלבלת. המטרידה

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

,mihrn mkgd ixaC Eidi - dnkg ixacaE dxFY ixacA oke"§¥§¦§¥¨§¦§¥¨§¨¦§¦§¥¤¨¨§©¦
."miAxn mdipipre§¦§§¥¤§ª¦

כתב  משתיקה" טוב לגוף מצאתי "לא המשנה מאמר על
התורה" חיובי לפי יחלק "הדבור המשניות: בפירוש
התורה  קריאת והוא בו "מצוה היא הנעלית והדרגה

ימ  כל בו לדבר יכול האדם היה ואילו טוב",ולימודה היה יו
להכניס  החכם שעל שכוונתו כאן למ"ש סתירה ואינו

מועטים. בדברים מרובים ענינים
.158 cenr f"k wlg zegiy ihewl

.‰‰˜È˙L - ‰ÓÎÁÏ ‚ÈÒ22·ÈL‰Ï ¯‰ÓÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ¿»«»¿»¿ƒ»¿ƒ»…¿«≈¿»ƒ
,˙ÁÂ ‰·eLa ÌÈ„ÈÓÏzÏ „nÏÈÂ ;¯a„Ï ‰a¯È ‡ÏÂ¿…«¿∆¿«≈ƒ«≈««¿ƒƒ¿»»««
:‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÔBLÏ ˙eÎÈ¯‡ ‡Ï·e ‰˜Úˆ ‡Ïa¿…¿»»¿…¬ƒ»∆»«¿……

."ÌÈÚÓL ˙Áa ÌÈÓÎÁ È¯·c"ƒ¿≈¬»ƒ¿««ƒ¿»ƒ

יג.22) ג, אבות

.Â.ÈezÙe ˙B˜ÏÁ È¯·„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»»»»¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿≈¬»ƒ
·la „Á‡Â ‰ta „Á‡ ‰È‰È ‡ÏÂ23B¯·k BÎBz ‡l‡ ,24, ¿…ƒ¿∆∆»«∆¿∆»«≈∆»¿»

˙Úc ·‚Ï ¯eÒ‡Â .‰taL ¯·c‰ ‡e‰ ·laL ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»∆«≈«»»∆«∆¿»ƒ¿…««
È¯ÎÏ ¯kÓÈ ‡Ï ?„ˆÈk .È¯Îp‰ ˙Úc elÙ‡Â ,˙Bi¯a‰«¿ƒ«¬ƒ«««»¿ƒ≈«…ƒ¿…¿»¿ƒ
ÏL ÏÚÓ ‡ÏÂ ,‰ËeÁL ¯Na ÌB˜Óa ‰Ï· ¯Na¿«¿≈»ƒ¿¿«¿»¿…ƒ¿»∆

‰˙Ó25·‰¯ÒÈ ‡ÏÂ .‰ËeÁL ÏL ÏÚÓ ÌB˜Óa26 ≈»ƒ¿ƒ¿»∆¿»¿…¿«¿≈
‡ÏÂ ;ÏÎB‡ BÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡iL B¯·Áa«¬≈∆…«∆¿¿≈«∆≈≈¿…

˙·¯˜˙a BÏ ‰a¯È27‡ÏÂ ;Ïa˜Ó BÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â , «¿∆¿ƒ¿…∆¿≈«∆≈¿«≈¿…
È„k ,Ô¯ÎÓÏ ÔÁ˙ÙÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Bi·Á BÏ ÁzÙÈƒ¿«»ƒ∆»ƒ¿»¿»¿»¿»¿≈
.B· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,Á˙t B„B·k ÏÈ·LaL ,B˙BzÙÏ¿«∆ƒ¿ƒ¿»«¿≈…«≈
,¯eÒ‡ - ˙ÚcŒ˙·b ÏLÂ Èezt ÏL ˙Á‡ ‰lÓ elÙ‡Â«¬ƒƒ»««∆ƒ¿∆¿ƒ«««»
ÏÓÚ ÏkÓ ¯B‰Ë ·ÏÂ ,ÔBÎ Áe¯Â ,˙Ó‡ ˙ÙN ‡l‡∆»¿«¡∆¿«»¿≈»ƒ»»»

˙Be‰Â28. ¿«

המדבר 23) שונאם: הקב"ה שלושה, ז"ל: חכמינו כדברי
קיד:). (פסחים וכו' בלב ואחד בפה פנימיותו 24)אחד

ב"אבות  אמרו וכן עב:). (יומא לבו, כן כפיו כחיצוניותו:
כגלוי". עליך סתרך "יהא כח: פרק נתן", נעל 25)דרבי

בריאה  של כנעל חזקה כלֿכך אינה שמתה בהמה מעור
נשיכת  מחמת שמא סכנה, חשש משום ועוד, שנשחטה.

צד.). (חולין בעור נבלע והארס מתה יפצר 26)נחש לא
דעת". "גניבת משום בזה שיש מאד, מנחה 27)בו

(שם). האורחים את בו שמכבדים "כיבוד" ודורון:
תרמית.28) ומעשי נכלים
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.ÊÏˆÚ ‡ÏÂ ,˙Bl˙‰Óe ˜BÁN ÏÚa Ì„‡ ‡‰È ‡Ï…¿≈»»««¿«¬«¿…»≈
ÁÓN ‡l‡ ,ÔB‡Â29ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .30˜BÁN" : ¿≈∆»»≈«»»¿¬»ƒ¿

‡lL ,eeˆÂ ."‰Â¯ÚÏ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈb¯Ó L‡¯Œ˙el˜Â¿«…«¿ƒƒ∆»»»¿∆¿»¿ƒ∆…
‡l‡ ,Ïa‡˙Óe ·ˆÚ ‡ÏÂ ,˜BÁˆa ıe¯t Ì„‡ ‡‰È¿≈»»»ƒ¿¿…»≈ƒ¿«≈∆»

˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ïa˜Ó31‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ . ¿«≈∆»»»»¿≈∆»ƒ»¿≈…ƒ¿∆
‰·Á¯ LÙ ÏÚa32ÏË·e ·ˆÚ ‡ÏÂ ,ÔB‰Ï Ï‰· , ««∆∆¿»»ƒ¿»«¿…»≈»≈

‰Î‡ÏnÓ33˜ÒÚa ËÚÓÓ ,‰·BË ÔÈÚ ÏÚa ‡l‡ ;34 ƒ¿»»∆»«««ƒ»¿«≈¿≈∆
ÁÓNÈ ,B˜ÏÁ ‡e‰L ËÚÓ‰ B˙B‡Â .‰¯Bza ˜ÒBÚÂ¿≈«»¿«¿«∆∆¿ƒ¿«

Ba35‡ÏÂ ,‰‡˜ ÏÚa ‡ÏÂ ,‰ËË˜ ÏÚa ‰È‰È ‡ÏÂ .¿…ƒ¿∆««¿»»¿…««ƒ¿»¿…
e¯Ó‡ Ck .„B·k‰ ¯Á‡ Û„B¯ ‡ÏÂ ,‰Â‡z ÏÚa«««¬»¿…≈«««»»»¿

ÌÈÓÎÁ36˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ „B·k‰Â ‰Â‡z‰Â ‰‡w‰" : ¬»ƒ«ƒ¿»¿««¬»¿«»ƒƒ∆
‰cna CÏÈ :¯·c ÏL BÏÏk ."ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰»»»ƒ»»¿»∆»»≈≈«ƒ»
ÂÈ˙BÚc Ïk eÈ‰iL „Ú ,‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈa‰«≈ƒ∆¿»≈»¿≈»«∆ƒ¿»≈»
Òlt" :¯Ó‡ ‰ÓÏML ‡e‰Â .˙eÚˆÓ‡a ˙BeÎÓ37 ¿À»¿∆¿»¿∆¿……»««≈

."ekÈ EÈÎ¯c ÏÎÂ ,EÏ‚¯ ÏbÚÓ«¿««¿∆¿»¿»∆ƒ…

הממוצעת.29) הדרך הזהב", "שביל פ"ג,30)הוא אבות
טו.31)יג. א, בעל 32)שם הרשע: בלעם מתלמידי

יט). פ"ה, (שם שבעה ידע לא אשר בצע ושואף תאוה
הדברים 33) מן נפשו ומחסר צרכיו לסיפוק כלל דואג שאינו

מתוך  אלא מת אדם "אין הישוב. מן אינו כאילו ההכרחיים,
יא). (אדר"נ, י).34)בטלה" פ"ד, (שם להעשיר אץ ואינו

א).35) פ"ד, (אבות האמיתי העושר כא.36)זהו שם,
ומדוד 37) שקול יא). טז, (משל משפט ומאזני פלס מלשון:

או  לכאן הכרע בלי באמצעותן מכוונות שתהיינה דרכיך
תצליח. ואז – לכאן

á"ôùú'ä øééà å"ë éùéù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התורה.1) שהפרישתו ממה יותר פרוש האדם יהא שלא

.‡‰Â‡z‰Â ‰‡w‰Â ÏÈ‡B‰ :Ì„‡ ¯Ó‡È ‡nL∆»…«»»ƒ¿«ƒ¿»¿««¬»
„B·k‰Â˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ô‰ ‰Ú¯ C¯c ,Ì‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«»¿«≈»∆∆∆»»≈ƒƒ∆

„vÏ ˜Á¯˙‡Â ¯˙BÈa Ô‰Ó L¯Ù‡ - ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰»»»ƒ»»∆¿≈∆¿≈¿∆¿«≈««
ÔB¯Á‡‰2‡ÏÂ ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ,¯Na ÏÎ‡È ‡lL „Ú ! »«¬«∆……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ¿…

LaÏÈ ‡ÏÂ ,‰‡ ‰¯È„a ·LÈ ‡ÏÂ ,‰M‡ ‡NÈƒ»ƒ»¿…≈≈¿ƒ»»»¿…ƒ¿«
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰Lw‰ ¯Óv‰Â ˜N‰ ‡l‡ ,‰‡ LeaÏÓ«¿»∆∆»««¿«∆∆«»∆¿«≈»∆
‡È‰ ‰Ú¯ C¯c ‰Ê Ìb - ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ È‰k ÔB‚k¿…¬≈¿≈»ƒ«∆∆∆»»ƒ
;‡ËBÁ ‡¯˜ BÊ C¯„a Cl‰Ó‰ .da CÏÈÏ ¯eÒ‡Â¿»≈≈»«¿«≈¿∆∆ƒ¿»≈
‡ËÁ ¯L‡Ó ÂÈÏÚ ¯tÎÂ" :¯ÈÊa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈¿»ƒ¿ƒ∆»»≈¬∆»»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "LÙp‰ ÏÚ3‡lL ,¯ÈÊ Ì‡ ‰Óe : ««»∆»¿¬»ƒ»ƒ»ƒ∆…
ÏkÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ;‰¯tk CÈ¯ˆ ,ÔÈi‰ ÔÓ ‡l‡ L¯Ù»«∆»ƒ««ƒ»ƒ«»»«≈««¿ƒ»
eeˆ CÎÈÙÏ .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ,¯·„Â ¯·c»»¿»»««««»¿«»¿ƒ»ƒ
ÌÈ¯·cÓ ‡l‡ ,BÓˆÚ Ì„‡ ÚÓÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…ƒ¿«»»«¿∆»ƒ¿»ƒ
BÓˆÚ ¯ÒB‡ ‡‰È ‡ÏÂ ;„·Ïa ‰¯Bz‰ ezÚnL∆¿»««»ƒ¿«¿…¿≈≈«¿
e¯Ó‡ Ck .ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c ÏÚ ˙BÚe·L·e ÌÈ¯„aƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ«À»ƒ»»¿

ÌÈÓÎÁ4‰z‡L ‡l‡ ,‰¯Bz ‰¯Ò‡M ‰Ó Ei„ ‡Ï" : ¬»ƒ…«∆«∆»¿»»∆»»«»
el‡ - ‰f‰ ÏÏk·e "!ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c EÈÏÚ ¯ÒB‡≈»∆¿»ƒ¬≈ƒ«¿»«∆≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡Â .‰·BË C¯„a ÔÈ‡ ,„ÈÓz ÔÈpÚ˙nL5 ∆ƒ¿«ƒ»ƒ≈»¿∆∆»¿»¿¬»ƒ
ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚÂ .˙ÈÚ˙a BÓˆÚ ÛbÒÓ Ì„‡ ‡‰iL∆¿≈»»¿«≈«¿¿«¬ƒ¿«»«¿»ƒ
È‰z Ï‡" :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ‰eˆ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆ƒ»¿……¿»««¿ƒ

"ÌÓBMz ‰nÏ ,¯˙BÈ ÌkÁ˙z Ï‡Â ‰a¯‰ ˜Ècˆ6. «ƒ«¿≈¿«ƒ¿««≈»»ƒ≈

הלכה 2) א, (פרק למעלה כמבואר והשלילה, הצמצום לצד
יא.).3)ה). הלכה 4)(תענית ט, פרק נדרים (ירושלמי,
(תענית 5)א). חוטא נקרא: בתענית היושב שמואל: אמר

עליו?6)יא.). חרב שעולמו משומם כאיש תהיה למה

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

KxC odA `vFIke cFaMde de`Yde li`Fd' :mc` xn`i `OW"¤¨Ÿ©¨¨¦§©©£¨§©¨§©¥¨¤¤¤
."'Ek oFxg`d cSl wgxz`e xzFiA odn Wxt` . . 'Ek od drẍ¨¥¤§Ÿ¥¤§¥§¤§©¥©©¨©£

הפכיות  סיבות משתי לבא יכול מהעולם לפרוש הרצון
ללא  "רצוא" של בתנועה להיות האדם את מביאות ושתיהן

"שוב".
האוה"ח  ובלשון אלוקות הפלאת הרגשת מצד באה האחת
מתיקות" . . עריבות ב"נעימות שהרגישו אהרון בני על
ה'" לפני ל"בקרבתם עצמם והביאו בקב"ה דבוקים להיות

הנפש. וכלות מהעולם יציאה - "וימותו" של לאופן עד
תבוא  העולם מן פרישה על שהמחשבה גם אפשר ולאידך,
ולהיות  והנמוכים הגשמיים מענייניו לברוח הרצון מצד

"שוב". ללא "רצוא" של נפשית בתנועה
אוהל  ליושבי הראשונה הסיבה שייכת כללי, באופן
ועליהם  פרנסה בענייני התעסקות ללא לתורה המסורים
שמתעסקים  אף מהעולם ל"צאת" שלא האחריות מוטלת
להגיע  אפשר ואי מהעולם למעלה היא שבמהותה בתורה
בכל  למעלה. עצמו בהגבהת אלא התורה ענין לאמיתת
בתורה  אמתית להשגה להגיע שבכדי לזכור עליו זאת,
נשמה  - דווקא "שוב" של באופן להעשות הלימוד צריך
ברמ"ח  "ערוכה שתהיה באופן אנושי בשכל ולימוד בגוף

שלו. אברים"
ברזין  אף אלא דתורה בגליא רק לא אמורים הנ"ל הדברים
מיפליגי  "קא חז"ל מאמר על בלקו"ת כמבואר דאורייתא
וכולהו  טהור אומר הקב"ה ספק, . . דרקיעא במתיבתא
בר  רבה . . נוכח מאן ואמרי טמא אמרי דרקיעא מתיבתא
דאורייתא  רזין של בענין היתה שהפלוגתא שאף נחמני"
נחמני" בר רבה . . נוכח "מאן דרקיעא במתיבתא אמרו

למטה. כאן
העלולים  עסק לבעלי גם היא האזהרה גיסא, לאידך
העולם, ניסיונות בכל לעמוד יכולים ואינם שמאחר לחשוב
מהעולם, ובריחה "רצוא" של בתנועה להיות עליהם
והתעסקות  "שוב" היא העבודה שתכלית לדעת ועליהם
ומכיון  בתחתונים" דירה יתברך לו "להיות העולם עם
לפי  אלא מבקש ו"איני מיהודי זאת מבקש שהקב"ה
הנסיונות. בכל לעמוד הכח להם ניתן שגם בוודאי כוחן",
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הצי  בשני נרמזו הנ"ל האזהרות לאחר שתי שנאמרו ווים
האזהרה  הוא כו'" תשת אל ושכר "יין אהרן: בני שני מיתת
הנלמד  (דין בהוראה" אסור ש"שיכור אוהל ליושבי
משפטיך  "יורו נאמר עליהם לכהנים וקשור אלו) מפסוקים
מהעולם  ומופרש מובדל במצב הנמצאים והם גו'" ליעקב
לפני  לעמוד להבדל . . רוחו ש"נדבה שכל הרמב"ם כפסק
. . הרבים החשבונות עול צוארו מעל ופרק . . לשרתו ה'

כו'". קדשים קדש נתקדש ה"ז
בכל  יבא "ואל בפסוק נרמזת ישראל לרוב האזהרה ואילו
אחד  לכל שייך תוכנו לאהרן, שנאמר ואף הקדש" אל עת
העולם  בניסיונות לעמוד והיכולת הכח לו שניתן מישראל
בתחתונים" דירה יתברך לו "לעשות כדי בעולם ולהישאר

הבריאה. כוונת שהיא
.jli`e 120 cenr fk wlg zegiy ihewl

drpOW mixaCn `N` Fnvr mc` rpni `NW ,minkg EEv"¦£¨¦¤Ÿ¦§©¨¨©§¤¨¦§¨¦¤¨§¨
."'Ek calA dxFYd©¨¦§©

לכונן  כדי נדרים שנדר "מי כתב: נדרים בהלכות אבל
בהן  וכיוצא . . ומשובח זריז זה הרי מעשיו ולתקן דעותיו
כתב  שלאח"ז ובהלכה לפרישות" סייג נדרים חכמים אמרו

לא (לשם) עבודה שהן איסור "ואע"פ בנדרי אדם ירבה
לפרוש  שראוי מדברים יפרוש אלא בהם עצמו ירגיל ולא

נדר". בלא מהן
דרגות: בשלוש מדבר הרמב"ם בזה: והביאור

להפריש  זקוק ה' בעבודת הנמוכה בדרגא הנמצא אדם
ענייני  אחרי משיכתו כי המותרים מדברים גם עצמו
התחזקותו  לשם לנדר וצריך ירידה בו גורמת מותרות

ה'. בעבודת
ואינו  מותרות אחר ונמשך הולך שאינו אדם ממנו, למעלה
הגיע  טרם זאת ובכל מהם להישמר מנת על לנדר זקוק
נדר  בלא עצמו פורש ולכן ה' בעבודת נעלית לדרגא
"אע"פ  עצמה בפי בהלכה כתב זה ועל המותרים, מדברים
אלא  כו' איסור בנדרי אדם ירבה לא (לשם) עבודה שהן
מקיים  ובזה נדר" בלא מהן לפרוש שראוי מדברים יפרוש
שעלה  באדם מדבר כי לך" במותר עצמך "קדש הציווי

ה'. בעבודת יותר עליונה במעלה
לחשוש  שאין עד יותר, עוד נעלית לדרגא שהגיע מי אבל
"לא  חז"ל אמרו עליו ירידה, אצלו יגרום המותר שהדבר
הנמצא  האדם על אדרבא, כי תורה" שאסרה מה דיך
הדברים  ולזכך לברר העולם, עניני עם לעסוק זו בדרגא

האדם. של הקדושה לדרגת ולהעלותם המותרים
.191 bl wlg zegiy ihewl
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dY`W `N` ,dxFY dxq`X dn LIC `l' :minkg Exn` KM"¨¨§£¨¦Ÿ©¤©¤¨§¨¨¤¨¤©¨
."'mixg` mixaC Lilr xqF`¥¨¤§¨¦£¥¦

להבין: צריך
לא  מדוע הנדר, ושלילת חומרת את להדגיש רצה אילו א.
כאילו  הנודר "כל נדרים הלכות בסיום שכתב הדרשה הביא

לנדור. האיסור חומר יותר מודגש שבה במה" בנה
לימודים, שני בגמרא הובאו לנדור האיסור במקור ב.
לא  הא חטא בך יהי' לא לנדור תחדל "וכי מהפסוק האחד
- חדלה" "חדלה שווה מגזירה והשני חטא", איכא חדלת
חדלו  רשעים שם התם וכתיב לנדור תחדל כי הכא "כתיב

נקרא  שמקיימו אע"פ הנודר ש"כל רשע".רוגז"
כלל  הביא לא לנדור, האיסור כשכתב מדוע להבין וצריך
הנודר  "כל חז"ל מאמר והביא הנ"ל המפורשים הפסוקים
על  זה ממאמר הראיה עדיפה ובמה במה" בנה כאילו

מהתורה. מפורשים פסוקים
ובהנהגות  במידות בעיקר עוסקות דעות הלכות לומר: ויש
כאן  מדבר ולכן בעצמו להנהיג האדם שצריך טובות
ענינים  כמה הכוללת הגברא פעולת מצד הנדר בשלילת
בשר  יאכל "לא העולם מדרכי פרישה של מהנהגה החל
ואסור  היא רעה ש"דרך כו'" אשה ישא ולא יין ישתה ולא

בה". לילך
מצד  הנדר שגורם החסרון על מדבר נדרים בהלכות אבל
של  "חפצא" יוצר הנודר שהאדם שם ומדגיש החפצא,

מותרים. דברים עצמו על שאוסר בכך איסור
"כאילו שם לכתוב דייק השו"ע dpaלכן כלשון ולא במה"

(הבונה),dpea"כאילו הגברא פעולת מודגשת שבו במה"
היינו  שנבנתה הבמה מודגשת במה" "בנה בלשון אבל

בנדרו. האדם שיצר איסור של החפצא
הפסוקים  את נדרים הלכות בסיום הביא לא גם לכן
הנודר  של הגברא בצד שמדברים כיון הגמרא שהביאה
צד  להדגיש רצה הרמב"ם אבל "רשע" או "חוטא" שנקרא

הנדר. של ה"חפצא"
.130 cenr h"k wlg zegiy ihewl

.·Ú„ÈÏ Ìlk ÂÈNÚÓ ÏÎÂ BaÏ ÔeÎiL ,Ì„‡‰ CÈ¯»̂ƒ»»»∆¿«≈ƒ¿»«¬»À»≈«
ÌM‰ ˙‡7BÓe˜Â Bz·L ‰È‰ÈÂ .„·Ïa ‡e‰ Ce¯a ∆«≈»ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿¿

¯·c‰ ‰Ê ˙nÚÏ Ïk‰ ,B¯ea„Â8,ÔzÈÂ ‡NiLk ?„ˆÈk . ¿ƒ«…¿À«∆«»»≈«¿∆ƒ»¿ƒ≈
ıa˜Ï BaÏ· ‰È‰È ‡Ï - ¯ÎN ÏhÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡«¬∆¿»»ƒ…»»…ƒ¿∆¿ƒƒ¿…
‡ˆÓiL È„k el‡‰ ÌÈ¯·„ ‰NÚÈ ‡l‡ ,„·Ïa ÔBÓÓ»ƒ¿«∆»«¬∆¿»ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»
˙·ÈLÈÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ,Ì‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L ÌÈ¯·„¿»ƒ∆«»ƒ»∆≈¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ«
‡Ï ,ÏÚ·ÈÂ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iLk ÔÎÂ .‰M‡ ˙‡ÈNe ˙Èa«ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆…«¿ƒ¿∆¿ƒ¿«…
,„·Ïa ˙B‰Ï È„k el‡‰ ÌÈ¯·c ˙BNÚÏ BaÏa ÌÈNÈ»ƒ¿ƒ«¬¿»ƒ»≈¿≈≈»ƒ¿«
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,CÁÏ ˜B˙n‰ ‡l‡ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ BÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»∆≈≈¿∆∆»«»«≈
ÏÎ‡iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;˙B‰Ï È„k ÏÚ·ÈÂ¿ƒ¿«¿≈≈»∆»»ƒ«ƒ∆…«
‡Ï CÎÈÙÏ .„·Ïa ÂÈ¯·È‡Â BÙeb ˙B¯·‰Ï È„k ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿≈¿«¿¿≈»»ƒ¿»¿ƒ»…
ÏÎ‡È ‡l‡ ,¯BÓÁÂ ·ÏÎk ,‰e‡˙Ó CÁ‰L Ïk ÏÎ‡È…«…∆«≈ƒ¿«∆¿∆∆«¬∆»…«
‡ÏÂ ;ÌÈ˜e˙Ó Ì‡ ÌÈ¯Ó Ì‡ ,ÛebÏ ÌÈÏÈÚBn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«ƒƒ«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿…
ÌÈ˜e˙Ó Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛebÏ ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c ÏÎ‡È…«¿»ƒ»»ƒ«««ƒ∆≈¿ƒ
¯Na ÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÁ B¯N· ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .CÁÏ«≈≈«ƒ∆»»¿»«……«»»
‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ,L·„ ‡ÏÂ¿…¿«¿…ƒ¿∆«ƒ»ƒ¿»∆»«¿……
."·BË ‡Ï ˙Ba¯‰ L·c ÏÎ‡" :ÏLÓ C¯c CÏn‰«∆∆∆∆»»»…¿««¿…

ÔÈLÏÚ‰ ÈÓ ‰˙BLÂ9‡ˆÓpL ;¯Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆≈»…»ƒ««ƒ∆«∆ƒ¿»
„ÓÚÈÂ ‡È¯·iL È„k ,„·Ïa ‰‡eÙ¯ C¯c ‰˙BLÂ ÏÎB‡≈¿∆∆∆¿»ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ¿«¬…
‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ˙BÈÁÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÏL»≈ƒ¿ƒ∆¿»»»»ƒ¿∆»«¬ƒ»
˙B¯·‰Ï È„k ‡l‡ ÏÚ·È ‡Ï ,ÏÚ·iLk ÔÎÂ .‰i˙Le¿ƒ»¿≈¿∆ƒ¿«…ƒ¿«∆»¿≈¿«¿

Ú¯f‰ ˙‡ Ìi˜Ï È„Îe ,BÙeb10ÏÚB· BÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿≈¿«≈∆«»«¿ƒ»≈≈
CÈ¯ˆ ‡e‰L Ú„iL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,‰e‡˙iL ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ¿«∆∆»»≈∆≈«∆»ƒ
˙‡ Ìi˜Ï B‡ ‰‡eÙ¯‰ C¯c BÓk ,Ú¯ÊŒ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«∆«¿∆∆»¿»¿«≈∆

.Ú¯f‰«»«

ומנהיגו.7) העולם להשגת 8)בורא כאמצעי מכּוון ְָהכל
הבורא. ידיעת הקלויים 9)התכלית: שמשורשיו צמח מין

בלע"ז) (ציקורי ברותחים לשתייה חומר מין יעשו באש
ב). משנה א, פרק (כלאיים במשנה המין 10)ונזכר קיום

האנושי.

.‚,BaÏ ÏÚ ÌN Ì‡ - ‰‡eÙ¯‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ‚È‰n‰««¿ƒ«¿«ƒ»¿»ƒ»«ƒ
BÏ eÈ‰iLÂ ,„·Ïa ÌÈÓÏL ÂÈ¯·‡Â BÙeb Ïk ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬»»¿≈ƒƒ¿«¿∆ƒ¿
C¯c BÊ ÔÈ‡ ,Bk¯ˆÏ ÔÈÏÓÚÂ BzÎ‡ÏÓ ÔÈNBÚ ÌÈ·»ƒƒ¿«¿«¬≈ƒ¿»¿≈∆∆
,˜ÊÁÂ ÌÏL BÙe‚ ‡‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;‰·BË»∆»»ƒ«ƒ∆¿≈»≈¿»»
¯LÙ‡ È‡L ;'‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰¯LÈ BLÙ ‰È‰zL È„k¿≈∆ƒ¿∆«¿¿»»»««∆∆ƒ∆¿»

ÏkzNÈÂ ÔÈ·iL11„Á‡ B‡ ‰ÏBÁÂ ·Ú¯ ‡e‰Â ,˙BÓÎÁa ∆»ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿¿»≈¿∆∆»
ÈÏe‡ ,Ôa BÏ ‰È‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈÂ ;·‡Bk ÂÈ¯·‡Ó≈¬»»≈¿»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆≈«
BÊ C¯„a Cl‰Ó‰ ‡ˆÓ .Ï‡¯NÈa ÏB„‚Â ÌÎÁ ‰È‰Èƒ¿∆»»¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«¿«≈¿∆∆
‡NBpL ‰ÚLa elÙ‡ ,„ÈÓz ÌM‰ ˙‡ „·BÚ ,ÂÈÓÈ Ïk»»»≈∆«≈»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
Ïka Bz·LÁnL ÈtÓ ,ÏÚBaL ‰ÚLa elÙ‡Â ,Ô˙BÂ¿≈«¬ƒ¿»»∆≈ƒ¿≈∆«¬«¿«…
˙‡ „·ÚÏ ÌÏL BÙe‚ ‰È‰iL „Ú ,ÂÈÎ¯ˆ ‡ˆÓiL È„k¿≈∆ƒ¿»¿»»«∆ƒ¿∆»≈«¬…∆

˙Ú„Ï ÔLÈ Ì‡ - ÔLÈ ‡e‰L ‰ÚLa elÙ‡Â .'‰12È„k «¬ƒ¿»»∆»≈ƒ»≈»««¿≈
‡ÏÂ ,‰ÏÁÈ ‡lL È„k ,BÙeb ÁeÈÂ ÂÈÏÚ BzÚc ÁezL∆»««¿»»¿»«¿≈∆…∆¡∆¿…
BlL ‰L ˙‡ˆÓ - ‰ÏBÁ ‡e‰Â '‰ ˙‡ „·ÚÏ ÏÎeÈ««¬…∆¿∆ƒ¿≈≈»∆
ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÂ .‡e‰ Ce¯a ÌB˜nÏ ‰„B·Ú¬»«»»¿«ƒ¿»∆ƒ¬»ƒ

"ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ ÏÎÂ" :e¯Ó‡Â13‡e‰Â ; ¿»¿¿»«¬∆ƒ¿¿≈»»ƒ¿
e‰Ú„ EÈÎ¯c ÏÎa" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L14‡e‰Â ∆»«¿……¿»¿»¿»¿»∆»≈¿

."EÈ˙Á¯‡ ¯MÈÈ¿«≈…¿…∆

תחילה.12)וישכיל.11) במחשבה (אבות 13)בכוונה,
היו  מעשיו שכל טז.). (ביצה הלל על אמרו וכך יב). ב, פרק
לתלמידיו: אומר היה למרחץ הולך וכשהיה לשםֿשמים.
זה: מאמר על לד). (ויקראֿרבה, מצוה לקיים הולך הנני
את  המחזיק מועט שהוא לשםֿשמים", יהיו מעשיך "וכל
("שמונה  אבות למסכת בהקדמתו רבינו יאמר המרובה

הביע  מלים שבקוצר זה, מאמר "כשתבחן ה): פרק פרקים"
ולא  בו חיברו שלמים שחיבורים ועצום גדול עניין
ספק". בלי אלוקי בכוח שנאמר תדע - השלימוהו

(14- בה? תלויים תורה גופי שכל קטנה, פרשה איזוהי
סג.). (ברכות דעהו" דרכיך "בכל

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

.". . `Ed KExA mFwOl dcFar FNW dpW z`vnp . ."¦§¥¥¨¤£¨©¨¨

קוני", את "לשמש בכדי הוא חייו ימי וזמן האדם בריאת
שיצטרך  באופן האדם את הקב"ה ברא מדוע להבין וצריך
בקיום  עבודתו תופסק זה ידי ועל לפעם מפעם לשינה
וקיום  תורה לימוד ידי על קונו את לשמש בריאתו תכלית

המצוות.
ישן  שאדם בשעה . . הזו ש"הנשמה חז"ל שאמרו ומה
שהרי  זה, מבאר אינו מלמעלה", חיים לו ושואבת עולה
מלמעלה  חיים שישאב באופן האדם את לברוא היה יכול
תכלית  מילוי בהפסק צורך יהיה לא ובמילא ער כשהוא

קונו. את לשמש בריאתו
לפעול  היא האדם בריאת תכלית בזה: הביאור לומר ויש
ע"י  נעשה זה וחידוש כולה הבריאה בכל ושלימות שינוי
חידוש  בו ופועל בעולם קדושה הממשיך התומ"צ קיום
צריכה  זה דרך ועל לעליונים" יעלו "תחתונים חז"ל כלשון

חידוש. של באופן להיות גופא האדם עבודת
מחליט  כי האדם, בעבודת החידוש את גורם השינה הפסק
ברצף  עבודתו כל עבד ואילו מחדש יום בכל ה' עבודת על
שבעבודתו, החידוש ניכר היה לא השינה הפסק וללא אחד
עבודתו  מתחדשת חדשה, כברי' ונעשה וניעור כשישן אבל
. . יום "בכל של באופן המצוות וקיום התורה בלימוד

חדשים".
.597 cenr a"g p"yz zegiyd xtq

;'minW mWl Eidi LiUrn lke' :Exn`e minkg EEv df oipr lre"§©¦§¨¤¦£¨¦§¨§§¨©£¤¦§§¥¨¨¦
."EdrC LikxC lkA" :FznkgA dnlW xn`W `Ede§¤¨©§ŸŸ§¨§¨§¨§¨¤¨¥

לפסוק  שמים" לשם יהיו מעשיך "כל חז"ל מאמר הקדים
מזה  למעלה זה ענינים שני שהם כיון דעהו" דרכיך "בכל
מעשיך  "כל הכבד אל מהקל להיות צריך העבודה וסדר
לשם  תהיה "מעשיך" - שהגשמיות היינו שמים" לשם יהיו
נעלית  היותר הדרגא אבל הקדושה. את ותשמש שמים
תשמש  רק לא שהגשמיות היינו דעהו" דרכך "בכל היא
ומכיון  עצמה לקדושה תהפוך שאף אלא הקדושה את

זה. בסדר הביאם העבודה סדר שזהו
.37 dxrd 907 cenr 'b wlg zegiy ihewl

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיהיו 1) צריך דברים כמה הבריאות; אור ישכון דרך באיזה

חכם. תלמיד בה שידור בעיר

.‡ÌM‰ ÈÎ¯cÓ ,ÌÏLÂ ‡È¯a Ûeb‰ ˙BÈ‰Â ÏÈ‡B‰ƒ∆¡«»ƒ¿»≈ƒ«¿≈«≈
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˙ÚÈ„ÈÓ ¯·c Ú„È B‡ ÔÈ·iL ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‡e‰∆¬≈ƒ∆¿»∆»ƒ≈«»»ƒƒ«
Ì„‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ - ‰ÏBÁ ‡e‰Â ‡¯Ba‰«≈¿∆¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ»»
BÓˆÚ ‚È‰‰Ïe ,Ûeb‰ ˙‡ ÔÈ„a‡Ó‰ ÌÈ¯·cÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆«¿«¿ƒ«¿
‡Ï ÌÏBÚÏ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÈÏÁn‰Â ÔÈ¯·n‰ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ««¿ƒ¿««¬ƒƒ¿≈≈¿»…

·Ú¯ ‡e‰Lk ‡l‡ Ì„‡ ÏÎ‡È2‡l‡ ‰zLÈ ‡ÏÂ , …«»»∆»¿∆»≈¿…ƒ¿∆∆»
ÂÈ·˜ ‡‰LÈ Ï‡Â .‡Óˆ ‡e‰Lk3,„Á‡ Ú‚¯ elÙ‡ ¿∆»≈¿««¿∆¿»»¬ƒ∆«∆»

ÔÈzL‰Ï CÈ¯vL ÔÓÊŒÏk ‡l‡4ÂÈÏ‚¯ ˙‡ CÒ‰Ï B‡5, ∆»»¿«∆»ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆«¿»
.„iÓ „ÓÚÈ«¬…ƒ»

ב.2) סב, המשהה 3)ברכות טז:) (מכות ז"ל כמאמרם
יא, (ויקרא נפשותיכם" את תשקצו "אל משום: עובר נקביו,
ומתחייב  רעים חליים עצמו על מביא הוא זה על ונוסף  מג).
וכן  לא). הלכה יז, פרק אסורות מאכלות (הלכות בנפשו
מנופחי  מעיים חלי ממותי "מרובים לג:): (שבת אמרו

קטנים.4)רעב". גדולים.5)נקבים נקבים

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."`Ed 'd ikxCn ,mlWe `ixA sEBd ziede li`Fd"¦©£¨©©¨¦§¨¥¦©§¥

שהרי  צ"ע והלשון המצויים הרמב"ם דפוסי בכל הוא כן
המדפיסים  השמטת כאן שיש ברור ולכאורה גוף, לו אין
שימת  מבלי המאוחרים המו"ל אחריהם ונמשכו הראשונים
בהמשך  בא כי הוא" ה' עבודת "מדרכי שצ"ל ונראה לב,
כדי  וחזק שלם גופו שיהיה לבו על "ישים הקודמת להלכה
תמיד  ה' את עובד ימיו כל זה בדרך המהלך "נמצא כו'"
ושלם  בריא הגוף ש"היות כאן כותב לזה ובהמשך כו'"

על מ  שהוא לומר גדול דוחק וגם כו'" הוא ה' עבודת דרכי
ה'" דרך זו דרך "נקראת ספ"א: דעות בהל' שכתב מה דרך
ואילו  וכו') חנון רחום, (או בינונית הנהגה על מדבר שם כי

בבריאות. מדבר כאן
.9 dxrd 806 cenr 'b wlg .12 dxrd 541 cenr 'a wlg zegiy ihewl

.·BÒ¯Î ‡lÓ˙zL „Ú Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï6˙ÁÙÈ ‡l‡ , ……«»»«∆ƒ¿«≈¿≈∆»ƒ¿…
ÚÈ·¯ BÓk7,ÔBÊn‰ CB˙a ÌÈÓ ‰zLÈ ‡ÏÂ .B˙Ú·NÓ ¿¿ƒ«ƒ»¿»¿…ƒ¿∆«ƒ¿«»

‚eÊÓe ,ËÚÓ ‡l‡8ÏkÚ˙‰Ï ÔBÊn‰ ÏÈÁ˙iLÎe .ÔÈÈa9 ∆»¿«»¿»ƒ¿∆«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈
‰a¯È ‡ÏÂ .˙BzLÏ CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ‰˙BL ,ÂÈÚÓa¿≈»∆«∆»ƒƒ¿¿…«¿∆

˙BzLÏ10ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iLk elÙ‡Â ,ÌÈÓ ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«»¿……«
CÈ¯ˆ ‰È‰È ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÓˆÚ ˜c·iL „Ú«∆ƒ¿…«¿»∆»∆∆»ƒ¿∆»ƒ

ÂÈ·˜Ï11‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ CÏiL „Ú Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï .12, ƒ¿»»……«»»«∆≈≈…∆¬ƒ»
ÚbÈ˙È B‡ ,‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡ ,ÌÁÏ BÙeb ÏÈÁ˙iL „Ú«∆«¿ƒ»…«¬∆¿»»ƒ¿««

Ú‚Èa13Ïk Ú‚ÈÈÂ BÙe‚ ‰pÚÈ :¯·c ÏL BÏÏk .¯Á‡ ¿∆««≈¿»∆»»¿«∆¿ƒ«»
ÌÁÏ BÙeb ÏÈÁ˙iL „Ú ,¯˜aa ÌBÈ14ËÚÓ Ë˜LÈÂ , «…∆«∆«¿ƒ»…¿ƒ¿…¿«

BLÙ ·MÈ˙zL „Ú15¯Á‡ ÔÈnÁa ıÁ¯ Ì‡Â .ÏÎB‡Â , «∆ƒ¿«≈«¿¿≈¿ƒ»«¿«ƒ««
·BË ‰Ê È¯‰ ,Ú‚iL16.ÏÎB‡Â ËÚÓ ‰‰BL CkŒ¯Á‡Â , ∆»«¬≈∆¿««»∆¿«¿≈

א.6) ע, שליש 7)גיטין אכול נתן: לרבי אליהו אמר
מלואך  על תעמוד ולכשתכעס שליש, והנח שליש ושתה
רביע  הוא הכרס מילוי שליש כי רבינו, וסבור (שם).

המלך). (עבודת אדם של את 8)משבעתו לשרות כדי
רגילים  היו "ולא שם: אומר ורש"י מב:). (ברכות המאכל

מעט". אלא הסעודה בתוך שיעור 9)לשתות וכמה
ואמרו: נג:): (שם, אכילתו מחמת שיצמא זמן כל עיכול?

סב:). (שם, שתה! – מי 10)כשתצמא כל אמרו: שכן
כד:). (נדה שרופות עצמותיו - אכילתו על מרובה ששתייתו

לתנור 11) דומה ואוכל, לנקביו "הנצרך פב.): (שבת
זוהמא". ריח תחילת זוהי – אפרו גב על שהסיקוהו

ב.12) כג, התעלמות.13)ברכות, כגון: אחר, מייגע בדבר
בדפוס  גם וכן ואוכל", שיתייגע "עד קושטא: דפוס ונוסח

מלאכה 14)מנטובה. וזיעת לגוף... יפות זיעות שלוש
שהיה  ששת וכרב מא): פרק נתן, דרבי (אבות מהן אחת
סז:). (גיטין בעליה" את שמחממת מלאכה "גדולה אומר:

ויינפש.15) (שבת 16)ינוח ומשתטף יוצא ומזיע, נכנס
הזיעה. אחר יפה שהשטיפה נמצא, מ.).

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."'Ek mFi lM rbiie . ."§¦©¨

כיון  אמת ותורת חיים תורת היא שהתורה אמונתנו יסוד
שטבע  מכיון הטוב. עצם שהוא העולם ממנהיג שניתנה
והשלימות  הטוב שתכלית לחשוב האדם יכול להטיב הטוב
כן  פי כל אף קושי. כל וללא יגיעה ללא ענייניו כל שישיג

לע  שעליו יולד" לעמל "אדם תורה ולהתייגע אמרה מול
הונח  הדעת עץ חטא לפני הראשון אדם וגם ענייניו בכל

ולשמרה". "לעבדה עדן בגן
השלימות  שישיג הוא ה' רצון שכי הוא הדבר וטעם
בכח  הדברים שבהשגת האמיתי התענוג כולל בעבודתו
היה  יגיעה ללא ענייניו כל את קיבל אלו ולהיפך, עצמו
ורק  - בושה לחם - דכסופא" "נהמא כמקבל מרגיש

התענוג. שלימות משיג עצמו בכח ביגיעה
דכסופא" מ"נהמא יהנה שלא באדם ה' טבע מדוע ואת"ל
יגיעה. ללא מקבלה תענוג בטבעו להטביע היה יכול הרי

רק  לא היא לאדם לתת הקב"ה שרוצה שהשלימות אלא,
לדרגה  שיעלה אם כי הנבראים, שבגדר נעלית שלימות
ישיג  שהאדם הקב"ה רצה ולכן לבוראו דומה הוא שבה
ועבודה  עשייה ידי על אלא המוכן מן שלא ענייניו כל את
יהיה  זה ידי ועל לבוראו, ודומה "משפיע" שיהיה בכדי

הבריאה. בכל - בראשית במעשה לקב"ה שותף
.anxz 'r gqt ly dcbd

.‚BÓB˜Óa ·LÈ ,Ì„‡ ÏÎ‡iLk ÌÏBÚÏ17ÏÚ ‰hÈ B‡ ¿»¿∆…«»»≈≈ƒ¿ƒ∆«
Ï‡ÓN18ÚÊÚÊÈ ‡ÏÂ Ú‚ÈÈ ‡ÏÂ ·k¯È ‡ÏÂ Cl‰È ‡ÏÂ . ¿…¿…¿«≈¿…ƒ¿«¿…ƒ«¿…¿«¿«

ÏÎÂ .ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL „Ú ,ÏiËÈ ‡ÏÂ BÙeb¿…¿«≈«∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»¿»
ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ ,Ú‚iL B‡ B˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ÏiËÓ‰«¿«≈««¬ƒ»∆»≈«¬≈∆≈ƒ«

ÌÈ‡ÏÁ BÓˆÚ19.ÌÈL˜Â ÌÈÚ¯ «¿√»ƒ»ƒ¿»ƒ

א.17) ע, לאו 18)גיטין - ימין "והסיבת ב מו, ברכות
קח.). (פסחים הסיבה" ב.19)שמה י, תענית

.„BÏ Èc .˙BÚL Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ - ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰«¿««¿»∆¿ƒ¿«¿«»«
‰BÓL ‡e‰L ,ÔLÈÏL ÔLÈÏ Ì„‡Ï20eÈ‰ÈÂ ,˙BÚL ¿»»ƒ…¿ƒ»∆¿∆»¿ƒ¿
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ÛBÒa21„Ú B˙L ˙lÁzÓ ‰È‰zL È„k ,‰ÏÈl‰ ¿««¿»¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿»«
B˙hnÓ „ÓBÚ ‡ˆÓÂ ,˙BÚL ‰BÓL LÓM‰ ‰ÏÚzL∆«¬∆«∆∆¿∆»¿ƒ¿»≈ƒƒ»

.LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„…̃∆∆«¬∆«»∆

"אז"20) יג). ג, (איוב לי ינוח אז ישנתי לדבר: וזכר
המאירי, מנחם לרבי הבחירה" ("בית שמונה בגימטריא:
סי' אברהם" "מגן או"ח, שו"ע מ"ו: פ"ו, אבות מסכת
ששבע  חז"ל, מאמר מובא הספרדי רוקח" וב"מעשה רלט).

מקורו. מציין ואינו אדם, כל שינת הן לפי 21)שעות
ברכות  במסכת כמבואר לגוף, יפה הלילה בסוף שהשינה
כהשחזה  – לפרזלא כאיסטמא השחר בעמוד שינה ב: סב,

(פר"ח). אותו שמחדדת לברזל

.‰‡l‡ ,Bt¯Ú ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈt ÏÚ ‡Ï ,Ì„‡ ÔLÈÈ ‡Ï…ƒ«»»…«»»¿…«»¿∆»
Bcˆ ÏÚ22„ˆ ÏÚ ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a ;Ï‡ÓN23ÛBÒ·e , «ƒƒ¿ƒ«««¿»««¿…¿

‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï CeÓÒ ÔLÈÈ ‡ÏÂ .ÔÈÓÈ „ˆ ÏÚ ‰ÏÈl‰««¿»««»ƒ¿…ƒ«»»¬ƒ»∆»
‡ÏÂ .˙BÚL Úa¯‡ B‡ LÏL BÓk ‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ÔÈzÓÈ«¿ƒ««¬ƒ»¿»«¿«»¿…

ÌBia ÔLÈÈ24. ƒ««

ב.22) יג, על 23)ברכות בימין שהוא הכבד שיהא כדי
(פר"ח). המזון עיכול להחיש ויחממהו האצטומכא,

(סוכה 24) ואמרו רוקח). (מעשה קבועה לשינה רבינו כוונת
ששים  כדי ארעית, שינה ביום ישן היה המלך שדוד כו:),

נשימות.

.ÂÔÈÏLÏLÓ‰ ÌÈ¯·c25ÌÈ·Ú ÔB‚k ,ÌÈÚÓŒÈa ˙‡ ¿»ƒ«¿«¿¿ƒ∆¿≈≈«ƒ¿¬»ƒ
ÌÈ˙e˙Â ÌÈ‡˙e26ÌÈÁÈh·‡Â ÌÈÒb‡Â27ÈÈÓe ¿≈ƒ¿ƒ¿«»ƒ«¬«ƒƒƒ≈

˙BBÙÙÏÓ ÈÈÓe ÌÈ‡eMw‰28Ì„‡‰ Ì˙B‡ ÏÎB‡ - «ƒƒƒ≈¿»¿≈»»»»
Ì„˜ ‰lÁza29‡l‡ ,ÔBÊn‰ ÌÚ Ì·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡ «¿ƒ»…∆¬ƒ»¿…¿»¿≈ƒ«»∆»

.BBÊÓ ÏÎB‡Â ,ÔBÈÏÚ‰ ÔËaÓ e‡ˆiL „Ú ËÚÓ ‰‰BL∆¿««∆≈¿ƒ∆∆»∆¿¿≈¿
ÔÈˆn‡nL ÌÈ¯·„e30ÌÈBn¯ ÔB‚k ,ÌÈÚÓŒÈa ˙‡ ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆¿≈≈«ƒ¿ƒƒ

ÌÈLÈ¯Ùe31ÔÈÏBÓBËNe¯˜e ÌÈÁet˙Â32Ô˙B‡ ÏÎB‡ , ¿ƒƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈»
.Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‰a¯È ‡ÏÂ ,BBÊÓÏ ÛÎz≈∆ƒ¿¿…«¿∆∆¡…≈∆

הקיבה.25) את ניתנים 26)המרפים שלו שעלים עץ פרי
בעערבוים). (מויל בלע"ז ונקרא המשי, לתולעי למאכל

בלע"ז).27) מעלאנע מעלאנע).28)(וואססער (צוקער
ב.29) י, משלשלים.30)כתובות של הם 31)ההיפך

ונזכרים  קיטען, ובלע"ז: ספרגל, בערבית ונקראים חבושים,
מ"ד). פ"א, (כלאים ונזכר 32)במשנה קטן, אגס מין

(שם).

.Ê‰Ó‰aŒ¯N·e ÛBÚŒ¯Na ÏÎ‡Ï Ì„‡ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆»»∆¡…¿«¿«¿≈»
Œ¯N·e ÌÈˆÈa ÔÎÂ ;ÛBÚ‰ ¯Na ‰lÁza ÏÎB‡ ,„Á‡k¿∆»≈«¿ƒ»¿«»¿≈≈ƒ¿«
¯N·e ‰w„ ‰Ó‰a ¯Na ;ÌÈˆÈa ‰lÁza ÏÎB‡ - ÛBÚ≈«¿ƒ»≈ƒ¿«¿≈»«»¿«
ÌÈc˜È ÌÏBÚÏ .‰wc ¯Na ‰lÁza ÏÎB‡ - ‰q‚ ‰Ó‰a¿≈»«»≈«¿ƒ»¿««»¿»«¿ƒ

„·k‰ ¯Á‡Óe ,Ïw‰ ¯·c Ì„‡33. »»»»««¿«≈«»≈

(33– מיד מתעכל שהקל בעוד להתעכל, מאחר הכבד כי
העליון  הבטן מן לצאת שימהר הקל את יקדים לפיכך

(פר"ח).

.Á‰a¯È ‡ÏÂ ,ÌÈ¯w‰ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»≈«¬»ƒ«»ƒ¿…«¿∆

ÌÈÏ·˙a34ıÓÁ‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,35ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e . ƒ¿»ƒ¿≈∆«…∆ƒ«¿»ƒ
ÌÈnÁ‰ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡36ÏÎB‡Â ,ÌÈÏ·˙a ‰a¯Óe , ≈«¬»ƒ««ƒ«¿∆ƒ¿»ƒ¿≈

˙ÈzÏÁ‰ ÔÓe Ïc¯Á‰ ÔÓ ËÚÓ37CÏB‰ BÊ C¯c ÏÚÂ . ¿«ƒ««¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«∆∆≈
ÏÎa ,ÌÈnÁ‰ ˙BÓB˜n·e ÌÈ¯w‰ ˙BÓB˜na ‰NBÚÂ¿∆«¿«»ƒ«¿««ƒ¿»

.BÏ Èe‡¯‰ - ÌB˜Óe ÌB˜Ó»»»»

תבשילים 34) לתיקון אחרים וסממנים ירקות מיני תבלין.
מחממים. והם המאכלים, טעם את 35)ולהטבת בו טובל

(שבת  ואמרו יד), ב, (רות בחומץ פתך וטבלת כתוב: פתו.
אבל  "אוכל", ודווקא לשרב". יפה שהחומץ "מכאן קיג:):

מזיקה. ב.36)השתייה נו, תבלין 37)עירובין מיני
קמ, ושבת א מ, ברכות במסכת ונזכרים ומחממים, חריפים
אחת  בחרדל "הרגיל שם): (ברכות אמרו החרדל ועל א,
יום, בכל לא אבל ביתו. מתוך חליים מונע – יום לשלשים
רק  אוכלים החלתית את הלב". את מחליש שהוא מפני

הקרות. בארצות

.ËÈe‡¯Â ,„‡Ó „Ú ¯˙BÈa ÌÈÚ¯ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈ≈«¬»∆≈»ƒ¿≈«¿…¿»
,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ‚c‰ ÔB‚k ,ÌÏBÚÏ ÔÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï»»»∆…¿»¿»¿»¿«»ƒ«¿ƒ
,‰LÈ‰ ‰ÁeÏn‰ ‰È·b‰Â ,ÌÈLÈ‰ ÌÈÁeÏn‰«¿ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ»«¿»«¿»»

ÁÈÏn‰ ¯Na‰Â ,˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók‰Â38ÔÈÈÂ ,ÔLi‰ ¿«¿≈ƒƒ¿ƒ¿«»»«»ƒ««»»¿«ƒ
BzbÓ39Ïk ÔÎÂ ,BÁÈ¯ Û„pL „Ú ‰‰ML ÏÈL·˙Â , ƒƒ¿«¿ƒ∆»»«∆»«≈¿≈»

BÓk ÛebÏ el‡ È¯‰ - ¯˙BÈa ¯Ó B‡ Ú¯ BÁÈ¯L ÏÎ‡Ó«¬»∆≈««¿≈¬≈≈«¿
BÓk ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈÚ¯ Ô‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ .˙Ân‰ŒÌÒ««»∆¿≈«¬»∆≈»ƒ¬»≈»¿
Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï Èe‡¯ CÎÈÙÏ .Ú¯Ï ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»…«¿ƒ»»»»»∆…∆¡…≈∆
BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡ÏÂ ;‰a¯‰ ÌÈÓÈ ¯Á‡Â ,ËÚÓ ‡l‡∆»¿«¿««»ƒ«¿≈¿…«¿ƒ«¿
:ÔB‚k ,„ÈÓz BBÊÓ ÌÚ ÔÏÎ‡Ï B‡ ,Ì‰Ó BBÊÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈∆¿»¿»ƒ¿»ƒ¿
·ÏÁpL ¯Á‡ ‡‰ML ·ÏÁÂ ,‰È·‚e ,ÌÈÏB„b ÌÈ‚c»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»»∆»»««∆∆¡«

˙BÚL Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ40ÌÈÏB„b ÌÈ¯ÂL ¯N·e ,41 ∆¿ƒ¿«¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ
¯Ètq‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â ,ÌÈÏB„b ÌÈLÈ˙e42ÌÁÏÂ , ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿««ƒ¿∆∆

ÌÈ¯BÚN43·e¯k‰Â ,˙BvÓ ÌÁÏÂ44¯ÈˆÁ‰Â ¿ƒ¿∆∆«¿«¿¿∆»ƒ
ÌÈÏˆa‰Â45ÌÈÓeM‰Â46el‡ Ïk - ÔBv‰Â Ïc¯Á‰Â ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿««¿»¿«¿»≈

el‡Ó ÏÎ‡Ï Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ,Ì‰ ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó«¬»ƒ»ƒ≈≈»»»»∆¡…≈≈
˙BÓÈa Ï·‡ ;ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e ,„‡Ó „Ú ËÚÓ ‡l‡∆»¿««¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ
,„·Ïa ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â .ÏÏk Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï ‰nÁ‰««»……«≈∆¿»¿«¿»¬»ƒƒ¿«
˙BÓÈa ‡ÏÂ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‡Ï ,ÔÏÎ‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡≈»¿»¿»…ƒ««»¿…ƒ

ÔÈÚeÏc‰Â .ÌÈÓLb‰47.‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ , «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈∆ƒ««»

ב.38) עד, בתרא מעורבים 39)בבא עדיין ששמריו
פ"ו, (עדויות מגיתו יין נקרא: ימים ארבעים עד בתוכו.

הבבלי 40)מ"א). שכותח מב.): (פסחים שאמרו כמו
שנתיישן  כלומר: החלב, נסיוב משום הלב את מטמטם

בלע"ז). (מאלקען נסיוב ונעשה ונתקלקל ע"ז 41)החלב
א. ונזכר 42)כט, נאהיט, בלע"ז: הנקרא קטנית מין

מ"א). פ"א, (כלאים א.43)במשנה סב, קידושין
חכמינו 44) מנו מבושל כרוב כי חי, בכרוב פה עוסק רבינו

כט.). (ע"ז החולים את המרפאים הדברים בצלים 45)בין
סב.). (קידושין כחרבות לגוף חז"ל 46)קשים אמרו

שהם  מאכל דבר לכל משתנה היה המן בהעלותך): (ספרי,
את  זכרנו בפסוק: המנויים המינים מחמשת חוץ רוצים,
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ואת  החציר, ואת האבטיחים, ואת הקישואים, את הדגה...
ה). יא, (במדבר השומים ואת קירביס 47)הבצלים,

את  בהם מתבלים והחולים הם, טובים רכים בעודם בלע"ז.
(נדרים  המוות כמלאך הם מזיקים קשים, וכשהם פתם.

מט.).

.È:Ì‰Â ,el‡ BÓk ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ¯ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ¿≈«¬»∆≈»ƒ¿≈»¿≈¿≈
ÌÈn‰ ÛBÚ48ÌÁÏÂ ,ÌÈ¯Óz‰Â ,ÌÈpËw‰ ‰BÈŒÈ·e , ««ƒ¿≈»«¿«ƒ¿«¿»ƒ¿∆∆

ÈeÏ˜49etpL ˙Ïq‰Â ,ÔÓLa LBlpL ÌÁÏ B‡ ,ÔÓLa »¿∆∆∆∆∆ƒ¿∆∆¿«…∆∆ƒ
ÔÒ¯Ó ÁÈ¯ d· ‰¯‡L ‡lL „Ú ,dk¯ˆŒÏk d˙B‡50, »»»¿»«∆…ƒ¿¬»»≈«À¿»

¯Èv‰Â51ÒÈ¯en‰Â52˙BÏÎ‡Ó ˙Ba¯‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ - ¿«ƒ¿«¿»≈»¿«¿«¬»
CLnÈ ‡ÏÂ ,B¯ˆÈ ˙‡ L·BÎÂ ÌÎÁ ‡e‰L Ì„‡Â .el‡≈¿»»∆»»¿≈∆ƒ¿¿…ƒ»≈
Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÌÈ¯kÊp‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,B˙Â‡z ¯Á‡«««¬»¿……«ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»ƒ

.¯Ba‚ ‰Ê È¯‰ - ‰‡eÙ¯Ï Ì‰Ï C¯ˆƒ¿»»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ

וכיו"ב.48) שנעשה 49)ברווזים מקמח אפוי לחם
יד). כג, ויקרא (רש"י, בתנור שנתייבשו מקליות

ומתאים 50) מ"ז. פ"ב, פסחים במסכת ונזכר גסים, סובים
ולא  הדור בני בה שמתהללים החדשה הרפואה לתורת

המלך). (עבודת זקן מפי שיצאו בדברים מיץ 51)הרגישו
ומלוחים. כבושים אחרים ממאכלים או מדגים היוצא

נא:).52) (נדרים כבושים מדגים היוצאת שמנונית

.‡È‡ÏÂ ;˙BÏÈ‡‰ ˙B¯ÈtÓ BÓˆÚ Ì„‡ ÚÓÈ ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿«»»«¿ƒ≈»ƒ»¿…
.ÌÈaË¯ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔÈL·È elÙ‡Â ,Ô‰Ó ‰a¯È«¿∆≈∆«¬ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿Àƒ
˙B·¯Ák Ô‰ È¯‰ ,Ôk¯ˆŒÏk eÏMa˙iL Ì„˜ Ï·‡¬»…∆∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈≈«¬»
˙B¯t‰ ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ÌÈÚ¯ ÌÈ·e¯Á‰ ÔÎÂ .ÛebÏ«¿≈«¬ƒ»ƒ¿»¿»«≈
ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ¯ - ÔÈˆeÓÁ‰«¬ƒ»ƒ¿≈¿ƒ≈∆∆»¿«

ÓÈaÌÈ‡z‰Â .ÌÈnÁ‰ ˙BÓB˜n·e ,‰nÁ‰ ˙B53 ƒ««»«¿««ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈa ,ÔÈaË¯ ÔÈa - ÌÈ·BË ÌÏBÚÏ ,ÌÈ„˜M‰Â ÌÈ·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈¿Àƒ≈
„ÈÓ˙È ‡ÏÂ ;Bk¯ˆ Ïk Ì‰Ó Ì„‡ ÏÎB‡Â ;ÔÈL·È¿≈ƒ¿≈»»≈∆»»¿¿…«¿ƒ
.˙BÏÈ‡‰ È¯t ÏkÓ ÌÈ·BË Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ì˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»««ƒ∆≈ƒƒ»¿ƒ»ƒ»

למאכל 53) טובה "התאנה י): ה, קהלת (מדרש חז"ל ואמרו
חכמה". ומוסיפה לעינים ויפה

.·È,ÌÈ˜fÏ ‰ÙÈÂ ÌÈpËwÏ Ú¯ - ÔÈi‰Â L·c‰«¿«¿««ƒ«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ
˙BÓÈa ÏÎ‡Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ .ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»»∆¡…ƒ
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó ÈLÈÏL ÈL ‰nÁ‰««»¿≈¿ƒ≈«∆≈ƒ«¿»ƒ

.‚ÈÔÈÙ¯ ÂÈÚÓ eÈ‰iL ,Ì„‡ ÏczLÈ ÌÏBÚÏ54Ïk ¿»ƒ¿«≈»»∆ƒ¿≈»»ƒ»
ÏeLÏLÏ ·B¯˜ ‰È‰ÈÂ ,ÂÈÓÈ55ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .ËÚÓ »»¿ƒ¿∆»¿ƒ¿¿«¿∆¿»»
ÈÚ¯‰L ÔÓÊŒÏk :‰‡eÙ¯a56- ÈL˜a ‡ˆBÈ B‡ ÚÓ »¿»»¿«∆»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ

Ì‡ ÂÈÚÓ Ì„‡ ‰t¯È ‰n·e .ÌÈ‡a ÌÈÚ¯ ÌÈ‡ÏÁ√»ƒ»ƒ»ƒ«∆¿«∆»»≈»ƒ
¯˜aa ¯˜aa ÏÎ‡È - ¯eÁ· ‰È‰ Ì‡ ?ËÚÓ eˆn‡˙Èƒ¿«¿¿«ƒ»»»…««…∆«…∆

ÌÈÁeÏÓ57ÌÈ˜eÏL58ÒÈ¯eÓ·e ˙ÈÊŒÔÓLa ÔÈÏa˙Ó ¿ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿∆∆«ƒ¿¿»
ÔÈ„¯z ÏL ˜ÏLŒÈÓ ‰zLÈ B‡ ;˙Ù ‡Ïa ÁÏÓ·e59B‡ ¿∆«¿…«ƒ¿∆≈∆∆∆¿»ƒ

- Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â .ÁÏÓÂ ÒÈ¯eÓe ˙ÈÊŒÔÓLa ,·e¯Î¿¿∆∆«ƒ¿»»∆«¿ƒ»»»≈
BÓk ‡‰LÈÂ ,¯˜aa ÌÈnÁ ÌÈÓa ‚eÊÓ L·„ ‰zLÈƒ¿∆¿«»¿«ƒ«ƒ«…∆¿ƒ¿∆¿
Ôk ‰NÚÈÂ .B˙„eÚÒ ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,˙BÚL Úa¯‡«¿«»¿««»…«¿»¿«¬∆≈
,CÎÏ CÈ¯ˆ Ì‡ ,ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿»«¿»»»ƒƒ»ƒ¿»

.ÂÈÚÓ et¯iL „Ú«∆ƒ¿≈»

בשר,54) כל רופא יצר": "אשר בברכת אומרים ולפיכך
ס:). ברכות (רש"י, הגוף כל רפואת היא שהיציאה מפני

התמרים,55) של בשבחם שם חכמינו דיברו ב: י, כתובות
הקיבה. את מרפים שהם צמחים 57)צואה.56)מפני

ד). ל, (איוב שיח עלי מלוח הקוטפים בטעמם: מלוחים
מאלווע. נקרא: הרבה.58)ובלע"ז תרד 59)מבושלים

- תרדין בהם ששלקו ומים שפינאט. בלע"ז: שקורין ירק –
שנתאמצה. לקיבה יפים

.„ÈÔÓÊŒÏk :Ûeb‰ ˙e‡È¯·a e¯Ó‡ ¯Á‡ ÏÏk „BÚÂ¿¿»«≈»¿ƒ¿ƒ«»¿«
Ú·N BÈ‡Â ,‰a¯‰ Ú‚ÈÂ ÏnÚ˙Ó Ì„‡L60ÂÈÚÓe , ∆»»ƒ¿«≈¿»≈««¿≈¿≈»≈«≈»

ÏÎB‡ elÙ‡Â ,˜fÁ˙Ó BÁÎÂ ÂÈÏÚ ‡a ÈÏÁ ÔÈ‡ - ÔÈÙ»̄ƒ≈…ƒ»»»¿…ƒ¿«≈«¬ƒ≈
.ÌÈÚ¯‰ ˙BÏÎ‡Ó«¬»»»ƒ

כמבואר 60) משבעתו, רביע ופוחת כרסו ממלא שאינו
ב). (הלכה בפרקנו למעלה

.ÂËB‡ ,ÏnÚ˙Ó BÈ‡Â ÁË·Ï ·LBÈ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈»∆«¿≈ƒ¿«≈
ÏÎ‡ elÙ‡ - ÔÈL˜ ÂÈÚnL ÈÓ B‡ ,ÂÈ·˜ ‡‰LnL ÈÓƒ∆«¿∆¿»»ƒ∆≈»»ƒ¬ƒ»«
Ïk - ‰‡eÙ¯‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ¯ÓLÂ ÌÈ·BË ˙BÏÎ‡Ó«¬»ƒ¿»««¿«ƒ»¿»»

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡Â .LLz BÁÎÂ ÌÈ·B‡ÎÓ eÈ‰È ÂÈÓÈ61Ûe‚Ï »»ƒ¿«¿ƒ¿…»≈«¬ƒ»«»¿
.ÌÈ‡ÏÁ‰ ÏÎÏ ¯wÚ ‡e‰Â ,˙Ân‰ŒÌÒ BÓk - Ì„‡ Ïk»»»¿««»∆¿ƒ»¿»∆√»ƒ

ÏÚ ÌÈ‡aL ÌÈ‡ÏÁ‰ ·¯ÂÈtÓ B‡ ‡l‡ ÌÈ‡ Ì„‡‰ ¿…∆√»ƒ∆»ƒ«»»»≈»∆»ƒ¿≈
‡lÓÓ ‡e‰L ÈtÓ B‡ ,ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó62ÏÎB‡Â BË· «¬»ƒ»ƒƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿¿≈

‰ÓÏML ‡e‰ .ÌÈ·BË ÌÈÏÎ‡nÓ elÙ‡ ,‰q‚ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«»¬ƒƒ«¬»ƒƒ∆¿……
˙B¯vÓ ¯ÓL ,BBLÏe ÂÈt ¯ÓL" :B˙ÓÎÁa ¯Ó‡»«¿»¿»…≈ƒ¿…≈ƒ»
B‡ Ú¯ ÏÎ‡Ó ÏÎ‡lÓ ÂÈt ¯ÓBL - ¯ÓBÏk ;"BLÙ«¿¿«≈ƒƒ∆¡…«¬»«

ÚaNlÓ63ÂÈÎ¯ˆa ‡l‡ ¯a„lÓ BBLÏe ,64. ƒƒ¿…«¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿»»

שבעה.61) מכדי יותר מגדל 62)אכילה – כריסו "ממלא
לב.). (ברכות גם 63)חליים" פירש וכן גסה. באכילה

שם. בטלים.64)הראב"ע דברים ולא החיוניים,

.ÊË‰Ú·MÓ ıÁ¯nÏ Ì„‡ ÒkiL - ‰ˆÈÁ¯‰ C¯c∆∆»¿ƒ»∆ƒ»≈»»«∆¿»ƒƒ¿»
‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï CeÓÒ ÒkÈ ‡ÏÂ .ÌÈÓÈ ‰Ú·LÏ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿…ƒ»≈»»¬ƒ»¿…
ıÁB¯Â .ÏkÚ˙‰Ï ÔBÊn‰ ÏÈÁ˙iLk ‡l‡ ,·Ú¯ ‡e‰LÎ¿∆»≈∆»¿∆«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈¿≈
BL‡¯Â ;Ô‰a ‰ÂÎ Ûeb‰ ÔÈ‡L ,ÔÈnÁa BÙeb Ïk»¿«ƒ∆≈«ƒ¿∆»∆¿…
ıÁ¯È CkŒ¯Á‡Â .Ô‰a ‰ÂÎ Ûeb‰L ÔÈnÁa - „·Ïaƒ¿«¿«ƒ∆«ƒ¿∆»∆¿««»ƒ¿«

ÔÈ¯LBÙa BÙeb65,ÔÈ¯LBt‰ ÔÓ ÔÈ¯LBÙa CkŒ¯Á‡Â , ¿¿ƒ¿««»¿¿ƒƒ«¿ƒ
ÔBˆa ıÁ¯iL „Ú66‡Ï ,ÌÈÓ BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ . «∆ƒ¿«¿≈¿…«¬…«…«ƒ…

.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔBˆa ıÁ¯È ‡ÏÂ .ÔBˆ ‡ÏÂ ÔÈ¯LBÙ¿ƒ¿…≈¿…ƒ¿«¿≈ƒ«¿»ƒ
C¯ÙÈÂ ÚÈfiL „Ú ıÁ¯È ‡ÏÂ67CÈ¯‡È ‡ÏÂ .BÙeb Ïk ¿…ƒ¿««∆«ƒ«ƒ»≈»¿…«¬ƒ

.‡ˆÈÂ ÛhzLÈ ,BÙeb C¯ÙÈÂ ÚÈfiLk ‡l‡ ,ıÁ¯na«∆¿»∆»¿∆»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«≈¿≈≈
‡nL ,‡ˆiL ¯Á‡Â ıÁ¯nÏ ÒkiL Ì„˜ BÓˆÚ ˜„B·e≈«¿…∆∆ƒ»≈«∆¿»¿««∆≈≈∆»
Ì„˜ „ÈÓz BÓˆÚ Ì„‡ ˜„Ba ÔÎÂ .ÂÈ·˜Ï CÈ¯ˆ ‡‰È¿≈»ƒƒ¿»»¿≈≈»»«¿»ƒ…∆
,‰ÏÈÚa ¯Á‡Â ‰ÏÈÚa Ì„˜Â ,‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡Â ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿««¬ƒ»¿…∆¿ƒ»¿««¿ƒ»
Ì„˜Â ,ÏnÚ˙ÈÂ Ú‚ÈiL ¯Á‡Â ÏnÚ˙ÈÂ Ú‚ÈiL Ì„˜Â¿…∆∆ƒ«¿ƒ¿«≈¿««∆ƒ«¿ƒ¿«≈¿…∆

¯eÚL·e .(ÔLÈiL ¯Á‡Â) ÔLÈiL68.‰¯NÚ - Ïk‰ ∆ƒ«¿««∆ƒ«¿ƒ«…¬»»

קרים.65) ולא חמים ולא 66)לא בחמין "רחץ קרים
הכניסוהו  ולא לאור שהכניסוהו לברזל דומה בצונן, נשתטף
(שבת  הברזל את מחזיקים שהם רש"י: ומפרש לצונן",
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zercקמב zekld - rcnd xtq - xii` e"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וישפשף.67)מא.). יחד.68)יעסה הבדיקות כל מספר
שיישן  "וקודם אוקספורד: ונוסח לזכרון. נקט בעלמא סימן

עשרה". הכל – ְֵֶּוכׁשיעֹור

.ÊÈ‰qÎÈÂ ÂÈ„‚a LaÏÈ ,ıÁ¯n‰ ÔÓ Ì„‡ ‡ˆiLk¿∆≈≈»»ƒ«∆¿»ƒ¿«¿»»ƒ«∆
Áe¯ Ba ËÏL˙ ‡lL È„k ,ÔBˆÈÁ‰ ˙Èaa BL‡…̄««ƒ«ƒ¿≈∆…ƒ¿…«

‰¯˜69‡‰LÈÂ .¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ;70 »»«¬ƒƒ««»»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆
¯eÒ˙Â BÙeb ÁeÈÂ BLÙ ·MÈ˙zL „Ú ‡ˆiL ¯Á‡««∆»»«∆ƒ¿«≈«¿¿»«¿»
‡ˆiLk ËÚÓ ÔLÈ Ì‡Â .ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,˙eÓÈÓÁ‰«¬ƒ¿««»…«¿ƒ»≈¿«¿∆»»
‡ÏÂ .„‡Ó ‰ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ ıÁ¯n‰ ÔÓƒ«∆¿»…∆¬ƒ»¬≈∆»∆¿…¿…

ÌÈ¯˜ ÌÈÓ ‰zLÈ71CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ıÁ¯n‰ ÔÓ B˙‡ˆa ƒ¿∆«ƒ»ƒ¿≈ƒ«∆¿»¿≈»ƒ
ÔÓ ‡ˆiLk ‡Óˆ Ì‡Â .ıÁ¯na ‰zLÈ ‡lL ¯ÓBÏ«∆…ƒ¿∆«∆¿»¿ƒ»≈¿∆»»ƒ
ÔÈÈa ÌÈn‰ ·¯ÚÈ - BÓˆÚ ÚÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ıÁ¯n‰«∆¿»¿≈»ƒ¿…««¿¿»≈««ƒ¿«ƒ

L·„· B‡72˙BÓÈa ıÁ¯na ÔÓLa CÒ Ì‡Â .‰zLÈÂ ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆«∆¿»ƒ
·BË ‰Ê È¯‰ - ÛhzLiL ¯Á‡ ÌÈÓLb‰73. «¿»ƒ««∆ƒ¿«≈¬≈∆

יצטנן.69) כמאמר 71)ימתין.70)שלא חמין, אלא
שהסיקוהו  לתנור דומה מהם, שתה ולא בחמין "רחץ חז"ל:
מועיל  שאינו א), מא, (שבת מבפנים" הסיקוהו ולא מבחוץ

א.72)כלום. קמ, למים 73)שם דומה סך  ולא "רחץ
מא.). (שם, חבית" גבי על

.ÁÈÊÈw‰Ï Ì„‡ ÏÈb¯È ‡Ï74ÊÈwÈ ‡ÏÂ ,„ÈÓz Ìc …«¿ƒ»»¿«ƒ»»ƒ¿…«ƒ
¯˙BÈa BÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È Ì‡ ‡l‡75‡Ï ,ÊÈwÈ ‡ÏÂ . ∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿≈¿…«ƒ…

ÈÓÈa ËÚÓ ‡l‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ· ‡ÏÂ ‰nÁ‰ ˙BÓÈ·ƒ««»¿…ƒ«¿»ƒ∆»¿«ƒ≈
‰L ÌÈMÓÁ ¯Á‡Óe .È¯L˙ ÈÓÈa ËÚÓe ÔÒÈ76‡Ï , ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈≈««¬ƒƒ»»…

Ba ıÁ¯nÏ ÒkÈÂ ,Ìc Ì„‡ ÊÈwÈ ‡ÏÂ .ÏÏk ÊÈwÈ«ƒ¿»¿…«ƒ»»»¿ƒ»≈«∆¿»
ÌBi·77ÔÓ ‡·iL ÌBÈa ‡ÏÂ ,C¯cÏ ‡ˆÈÂ ÊÈwÈ ‡ÏÂ , «¿…«ƒ¿≈≈«∆∆¿…¿∆»…ƒ

‡e‰M ‰nÓ ˙BÁt ‰Êw‰‰ ÌBÈa ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ .C¯c‰«»∆¿…«¿ƒ¿∆¿««»»»ƒ«∆
‰Êw‰‰ ÌBÈa ÁeÈÂ .ÏÈ‚¯78ÏnÚ˙È ‡ÏÂ Ú‚ÈÈ ‡ÏÂ , »ƒ¿»«¿««»»¿…ƒ«¿…ƒ¿«≈

.ÏiËÈ ‡ÏÂ¿…¿«≈

קרני 74) או עלוקות ידי על הגוף מן דם מותרות להוציא
על  או הצואר, על שמהדקים בלע"ז) (באנקעס דאומנא

ע.). (גיטין רפואה לשם היא 75)הכתפיים שההקזה לפי
יפה  מיעוטם חז"ל: עליהם שאמרו הדברים משמונת

(שם). קשה אמרו 76)וריבויים – ימעט" הפרקים "ובין
הגיע  שם: חננאל רבינו ופירש קכט:), (שבת חכמינו

ימעט. – שנה א.77)לחמשים ע, שם.78)גיטין

.ËÈ.ÌÈÈÚ‰ ¯B‡Óe ÂÈiÁÂ Ûeb‰ Ák ‡È‰ Ú¯ÊŒ˙·ÎLƒ¿«∆«ƒ…««¿«»¿»≈«ƒ
ÂÈiÁÂ ‰ÏÎ BÁÎÂ ‰Ïk Ûeb‰ ,¯˙BÈa ‡ˆzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆≈≈¿≈«»∆¿…»∆¿«»
Ôzz Ï‡" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÌÈ„·B‡¿ƒ∆»«¿……¿»¿»«ƒ≈
˙ˆÙB˜ ‰˜Ê ,‰ÏÈÚ·a ÛeËM‰ Ïk ."EÏÈÁ ÌÈLpÏ79 «»ƒ≈∆»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆∆

LLz BÁÎÂ ,ÂÈÏÚ80Û„B Ú¯ ÁÈ¯Â ,˙B‰k ÂÈÈÚÂ , »»¿…»≈¿≈»≈¿≈««≈
BÈÁMÓe ÂÈtÓ81ÈÒÈ¯Â ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â BL‡¯ ¯ÚNe ,82 ƒƒƒ∆¿¿«…¿«≈»¿ƒ≈

;‰·¯ ÂÈÏ‚¯ ¯ÚNe BÈÁLÂ B˜Ê ¯ÚNe ,˙B¯LB ÂÈÈÚ≈»¿¿«¿»¿∆¿¿««¿»»∆
.ÂÈÏÚ ÌÈ‡a el‡Ó ıeÁ ÌÈ·‡Î ‰a¯‰Â ,˙BÏÙB ÂÈpLƒ»¿¿«¿≈¿≈ƒ≈≈»ƒ»»
¯‡La ˙Ó ÛÏ‡Ó „Á‡ :ÌÈ‡ÙB¯‰ ÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿«¿≈»¿ƒ∆»≈∆∆≈ƒ¿»
Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .LÈÓLz‰ ·¯Ó - ÛÏ‡‰Â ,ÌÈ‡ÏÁ√»ƒ¿»∆∆≈…««¿ƒ¿ƒ»»ƒ»»
,ÏÚ·È ‡ÏÂ .‰·BËa ˙BÈÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰Ê ¯·„a ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»»∆ƒ»»ƒ¿¿»¿…ƒ¿«

‡e‰Â ,¯˙BÈa ˜ÊÁÂ ‡È¯a BÙe‚ ‡ˆÓiLk ‡l‡∆»¿∆ƒ¿»»ƒ¿»»¿≈¿
¯·„Ï BÓˆÚ ÁÈqÓe ,BzÚ„Ï ‡lL ‰a¯‰ ‰M˜˙Óƒ¿«∆«¿≈∆…¿«¿«ƒ««¿¿»»
ÂÈ˙nÓ „·Î ‡ˆÓÈÂ ,‰È‰Lk Ba ÈeMw‰Â ,¯Á‡«≈¿«ƒ¿∆»»¿ƒ¿»…∆ƒ»¿»
- ÌÁ B¯N·e ÌÈÎLÓ ÌÈˆÈa‰ ÈËeÁ el‡Îe ,‰hÓÏe¿«»¿ƒ≈«≈ƒƒ¿»ƒ¿»«

‡ ÏÚ·È ‡Ï .ÏÚ·iL BÏ ‰‡eÙ¯e ,ÏÚ·Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÌ„ ∆»ƒƒ¿…¿»∆ƒ¿«…ƒ¿«»»
ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL ¯Á‡ ‡l‡ ,·Ú¯ ‡ÏÂ ,Ú·N ‡e‰Â¿»≈«¿…»≈∆»««∆ƒ¿«≈«»

ÂÈÚÓaL83.‰ÏÈÚa ¯Á‡ÏÂ ‰ÏÈÚa Ì„˜ ÂÈ·˜ ˜c·ÈÂ . ∆¿≈»¿ƒ¿…¿»»…∆¿ƒ»¿¿««¿ƒ»
,ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ,·MÈÓ ‡ÏÂ „nÚÓ ÏÚ·È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿À»¿…¿À»¿…¿≈«∆¿»
‡ÏÂ ,‰Êw‰ ÌBÈa ‡ÏÂ ,ıÁ¯nÏ ÒkiL ÌBi· ‡ÏÂ¿…«∆ƒ»≈«∆¿»¿…¿«»»¿…
Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ,C¯c‰ ÔÓ ‰‡È· B‡ C¯cÏ ‰‡ÈˆÈ ÌBÈa¿¿ƒ»«∆∆ƒ»ƒ«∆∆…ƒ¿≈∆

Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ84. ¿…¿«¬≈∆

א.79) קנב, וחלש.80)שבת הלוך הולך מתמעט,
הידים.81) לאצילי שמתחת עיניו.82)השקע עפעפי
לקמן 83) ועיין ב. כ, נדרים במסכת נמצא זו הלכה מקור

ה"ד). א.84)(פ"ה, ע, גיטין במסכת אלה כל מקור

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."mipird xF`nE eiIge sEBd gM `id ,rxf zakW"¦§©¤©¦Ÿ©©§©¨§¨¥©¦

שעושה  חטא בכל להקדים: יש החטא חומרת לביאור
ב. שמים. עול שפורק א. דברים: בשלושה האדם פוגם
הגוף  אברי בכל פוגם ג. זו. לעבירה המסוים באבר פוגם

מזה. זה מושפעים שכולם
כי  כולם האברים בכל הפגם ביותר מודגש זה בחטא אבל

זר  "כל "שכבת ההלכה בהמשך כמ"ש כו'" הגוף כח היא ע
כו'" אובדים וחייו כלה וכחו כלה הגוף ביותר ממנו שתצא
אברי  בכל הפגם מגדיל שחוטא פעם שבכל גם ומשמע

גופו.
מפני  רק אינה הגוף אברי בכל החטא שפגימת להוסיף ויש
של  מהותה שעצם נוסף, ענין בו שיש אלא הגוף כח שהוא
עם  קשורה זו ונקודה מציור שלמעלה כנקודה היא הטיפה
בנפש  ונוגע המהות שבעצם ענין שהוא וכיון הנפש, עצם
מבשאר  יותר גדול עצמו הפרטי באבר הפגם שגם מובן

החטאים.
.396 'r h"i wlg zegiy ihewl

.ÎeÈ¯B‰L el‡ ÌÈÎ¯„a BÓˆÚ ‚È‰n‰ Ïk85È‡ - »««¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¬ƒ
ÔÈ˜ÊiL „Ú ,ÂÈÓÈ Ïk ÈÏÁ È„ÈÏ ‡· BÈ‡L ,BÏ ·¯Ú»≈∆≈»ƒ≈…ƒ»»»«∆«¿ƒ
ÌÏL BÙe‚ ‰È‰ÈÂ ,‡ÙB¯Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙eÓÈÂ ‰a¯‰«¿≈¿»¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆»≈
Ú¯ BÙe‚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ .ÂÈÓÈ Ïk BÈ¯a ÏÚ „ÓBÚÂ86 ¿≈«À¿»»»∆»ƒ≈»»«

ÔÓ ‚‰Óa ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ B‡ ,B˙i¯a ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÚ¯‰ ˙B‚‰n‰87‡·z Ì‡ B‡ ,Bz„ÏBÓ ˙lÁzÓ «ƒ¿»»»ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»…

˙¯va ˙kÓ B‡ ¯·c ˙kÓ88.ÌÏBÚÏ ««∆∆«««…∆»»

של 85) בדורו הדקדוק ידיעת היתה רפויה כמה עד
בדבר  לפניו שהביאו התמימה השאלה מעידה הרמב"ם,
והוא  בצירה. או בחירק אם "הורינו", המילה: קריאת
לקרוא: שצריכים מצדו, הערה בלי להם, השיב בענוותנותו
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פ"ג). הרמב"ם, (תשובות מטבעו,86)הֹורינּו חלש ִ
בהם.87)מלידה. הנוהג האדם כוחות את המחלישים

ידאג 88) לא בצורת ובשנת גשמים: מחוסר הבא רעבון
ח). יז, (ירמיה

.‡ÎÔÈ‡ ,e¯Ó‡L el‡‰ ÌÈ·Bh‰ ˙B‚‰n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»«ƒ»≈∆»«¿≈
ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ‰ Ï·‡ ;‡È¯a‰ ‡l‡ Ô‰a ‚‰Ï Èe‡»̄ƒ¿…»∆∆»«»ƒ¬»«∆ƒ
ÌÈL Ú¯ ‚‰Ó ‚‰pL ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ ÂÈ¯·‡Ó „Á‡L∆∆»≈¬»»∆ƒ∆»«ƒ¿»«»ƒ
˙B‚‰‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯c Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈ - ˙Ba«̄≈¿»∆»≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿«¿»
ÈepLÂ .˙B‡eÙ¯‰ ¯ÙÒa ¯‡a˙iL BÓk ,BÈÏÁ ÈÙk¿ƒ»¿¿∆ƒ¿»≈¿≈∆»¿¿ƒ

˙ÒÂ89.ÈÏÁ ˙lÁz - ∆∆¿ƒ«…ƒ

חולי 89) תחילת וסת "שינוי קבוע. ומנהג הרגל חיים, אורח
קי:). (כתובות מעיים"

.·Î„Á‡Â ‡È¯a‰ „Á‡ - ‡ÙB¯ Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆≈≈∆»«»ƒ¿∆»
el‡‰ ÌÈÎ¯c‰ ÏkÓ ÊeÊÏ BÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ‰«∆≈»»ƒ»«¿»ƒ»≈
‰·BË ˙È¯Á‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,‰Ê ˜¯Ùa e¯Ó‡pL∆∆∆¿¿∆∆∆∆»∆»≈∆¿«¬ƒ»

.‡È·Ó≈ƒ

.‚ÎÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·„ ‰¯NÚ da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¬»»¿»ƒ»≈≈
ÌÎÁŒ„ÈÓÏz90,‡ÙB¯ :Ô‰ el‡Â ,dÎB˙a ¯e„Ï È‡M¯ «¿ƒ»»««»¿»¿≈≈≈

Ôn‡Â91,ÔÈÈeˆÓ ÌÈÓe ,‡qk‰Œ˙È·e ,ıÁ¯n‰Œ˙È·e , ¿À»≈«∆¿»≈«ƒ≈«ƒ¿ƒ
ÚÓe ¯‰ ÔB‚k,˙B˜BÈz „nÏÓe ,˙Òk‰Œ˙È·e ,ÔÈ ¿»»«¿»≈«¿∆∆¿«≈ƒ

¯Ï·ÏÂ92ÌÈL·BÁÂ ÌÈkÓ ÔÈcŒ˙È·e ,‰˜„ˆŒÈ‡a‚Â ,93. ¿«¿»¿««¿»»≈ƒ«ƒ¿¿ƒ

ב.90) יז, דם.91)סנהדרין לכתוב 92)מקיז סופר
ראוי 93)ספרים. הסוהר. בבית הפושעים את אוסרים

אולם  ועונשים". "מכים הנוסחא: שלנו, בגמרא כי להעיר
במקום  "וחובשים" הנוסחא: סופרים" ב"דקדוקי

"ועונשים".

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."'Ek `QMd ziA . . mixaC dxUr DA oi`W xir lM"¨¦¤¥¨£¨¨§¨¦¥©¦¥

וכל  עיר, בכל (רק) הכסא לבית והכרח חיוב היה בימיהם
לדור  רשאי ת"ח אין הללו) דברים (עשרה בה שאין עיר
של  במצב אבל כאן) רמב"ם סע"ב. יז, (סנהדרין בתוכה
כאו"א. בדירת נמצא בימינו, ובפרט צניעות) (ומפני הרחבה
.56 dxrd 43 cenr d"k wlg zegiy ihewl

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בדיבורו,1) במעשיו, ניכר שיהא חכם; תלמיד התנהגות

ומתנו. ובמשאו

.‡‡e‰Â ,ÂÈ˙BÚ„·e B˙ÓÎÁa ¯k ÌÎÁ‰L ÌLk¿≈∆∆»»ƒ»¿»¿»¿≈»¿
¯k ‰È‰iL CÈ¯ˆ Ck ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ Ì‰a Ïc·ÓÀ¿»»∆ƒ¿»»»»»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»
˙iNÚ·e ,B˙ÏÈÚ··e ,e‰˜LÓ·e BÏÎ‡Óa - ÂÈNÚÓa¿«¬»¿«¬»¿«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ«

ÂÈÎ¯ˆ2B¯ea„·e ,3ÏekÏÎ·e ,BLeaÏÓ·e ,BÎel‰·e , ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿
ÂÈ¯·c4BzÓ·e B‡NÓ·e ,5Ún‰ Ïk eÈ‰ÈÂ .el‡‰ ÌÈN ¿»»¿«»¿«»¿ƒ¿»««¬ƒ»≈

‰È‰È ‡Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ?„ˆÈk .¯˙BÈa ÌÈw˙Óe ÌÈ‡»ƒ¿À»ƒ¿≈≈««¿ƒ»»…ƒ¿∆
Ô¯b¯‚6‡ÏÂ ,BÙeb ˙B¯·‰Ï Èe‡¯‰ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‡l‡ , «¿¿»∆»≈«¬»»»¿«¿¿…

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ epnÓ ÏÎ‡È7˙‡lÓÏ Û„B¯ ‡‰È ‡ÏÂ , …«ƒ∆¬ƒ»«»¿…¿≈≈¿«…

ÁtzL „Ú ‰zLÓe ÏÎ‡nÓ ÔÈ‡lÓ˙nL el‡k ,BËaƒ¿»≈∆ƒ¿«¿ƒƒ«¬»ƒ¿∆«∆ƒ«
ÌÒ¯k8‰Ïawa L¯ÙÓ Ì‰ÈÏÚÂ ;9L¯Ù È˙È¯ÊÂ" :10ÏÚ ¿≈»«¬≈∆¿…»««»»¿≈ƒƒ∆∆«

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "ÌÎÈbÁ N¯t ÌÎÈt11ŒÈ· el‡ : ¿≈∆∆∆«≈∆»¿¬»ƒ≈¿≈
ÌÈbÁk Ì‰ÈÓÈ Ïk ÔÈNBÚÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡L Ì„‡12, »»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆¿«ƒ

e‰ÊÂ ,"˙eÓ ¯ÁÓ Èk B˙LÂ ÏBÎ‡" :ÌÈ¯ÓB‡‰ Ì‰Â¿≈»¿ƒ»¿»ƒ»»»¿∆
ÌÈÚL¯‰ ÏÎ‡Ó13·e˙k‰ ‰pbL Ì‰ el‡ ˙BÁÏLÂ . «¬«»¿»ƒ¿À¿»≈≈∆ƒ»«»

‰‡Bˆ ‡È˜ e‡ÏÓ ˙BÁÏL Ïk Èk" :¯Ó‡Â14ÈÏa , ¿»«ƒ»À¿»»¿ƒ»¿ƒ
"ÌB˜Ó15„Á‡ ÏÈL·z ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï·‡ . »¬»∆»»≈≈∆»«¿ƒ∆»

¯Ó‡L ‡e‰ .Bi„Â ÂÈiÁ È„k epnÓ ÏÎB‡Â ,ÌÈL B‡¿«ƒ¿≈ƒ∆¿≈«»¿«∆»«
."BLÙ Ú·NÏ ÏÎ‡ ˜Ècˆ" :‰ÓÏL¿……«ƒ…≈¿««¿

סב.).2) (ברכות לנקביו בנחת 3)ביציאתו שהיא
חכם  שתלמיד ניכר שפתיך מעקימת אמרו: וכן ובמתינות.

יז:). (מעילה מלשון:4)אתה וסידורם, עניניו הנהלת
ה). קיב, (תהלים במשפט דבריו בעסקיו 5)יכלכל

הבריות. עם בהליכותיו ידו: וסובא 6)ובמשלח זולל
לרע  טוב בין מבחין ואינו ושתייה, אכילה אחרי הלהוט

גופו. שבעתו.7)לבריאות מכדי צבה 8)יותר בטנם
לחמשה 9)ומתבקעת. בניגוד וכתובים: נביאים דברי

כמו: תורה", "דברי או תורה, הנקראים: תורה חומשי
ב:). (ב"ק ילפינן" לא קבלה מדברי תורה מה 10)"דברי

צואה. המעיים, מן ויוצא ב.11)שנפרש קנא, שבת
נוצרו.12) לכך רק כאילו בחיים, אחרת תכלית להם שאין
חשובה,13) מטרה לאיזו אמצעי אצלם אינה שאכילתם

לעצמה. תכלית אלא – ה"ג) (פ"ג, למעלה כמבואר
(ראב"ע).14) מתחת וצואה ממעל יהא 15)קיא לא

מלוכלך.

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."'Ek . . mkgdW"¤¤¨¨

ומתבטאת  משפיעה שלו האלקות שידיעת זה הוא החכם
ופעולותיו  מעשיו בכל גם אלא התורה בלימוד רק לא
בכל  שניכר עד דעהו", דרכיך "בכל בעצמו ומקיים בעולם

זולתו". ואין הוא לבדו ש"הוא ההרגש בו שיש מעשיו
.b"deya 186 cenr 'e wlg zegiy ihewl

."'Ek eiUrnA xMp didIW Kixv KM . ."¨¨¦¤¦§¤¦¨§©£¨

אין  נפשו, בחיצוניות רק הם ותלמודו האדם כשחכמת
הנפש  חיצוניות שמצד כיון מעשיו, את גם חודר הדבר
מכח  נפרד השכל כח וגם ומחולקים נפרדים הכוחות
בחכמה  שישכיל יכול לכן עליו, משפיע ואינו המעשה
במעשיו. הדבר ניכר יהי' לא ואעפ"כ נעלות השגות וישיג
ששם  נפשו בפנימיות ללימוד "נכנס" כאשר משא"כ
בבת  מאיר השכל ואור הלימוד אזי הכוחות, כל שורש
שהחכם  "כשם לכתוב דייק ולכן המעשה כח את גם אחת

כו' בחכמתו בנקודה jkנכר שניהם מקור כי כו'", צריך
הנפש. פנימיות את החודר לימוד - אחת

.155 cenr g"i wlg zegiy ihewl
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ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."'Ek EdwWnaE Flk`nA ,eiUrnA xMp didIW Kixv KM . ."¨¨¦¤¦§¤¦¨§©£¨§©£¨§©§¥

בהמשך  שמפרט כפי ענינים עשרה כולל כאן "במעשיו"
כתב לא ולכן מ"במאכלו" במאכלו.eהחל

.340 'r f"g wlg y"ewl

."'Ek xzFiA mipTznE mi`p"¨¦§ª¨¦§¥

משאר  בחכמתו מובדל שהחכם שכשם בלשונו, מודגש
הם  אלו שענינים ואף במעשיו. ניכר להיות צריך כך העם
היא  בו מתאחדת כשהתורה מקום מכל בלבד, חיצוניים

ביותר. בחיצוניים ואף ענייניו בכל משפעת
שבתחילה  אברהם", היה "אחד עה"פ הצ"צ מאמר דרך על
אבל  נפרדים, דברים כשני היו ועדין באברהם "אחד" האיר

לדבר נהיו "אחד'יקער".אח"כ אברהם שנעשה עד אחד
.1248 'r 'c wlg zegiy ihewl

.·epÏÎ‡È ‡Ï ,BÏ Èe‡¯‰ ‰Ê ËÚÓ ÏÎB‡ ÌÎÁ‰Lk¿∆∆»»≈¿«∆»»……¿∆
‡ÏÂ ˙eÁa ÏÎ‡È ‡ÏÂ .BÁÏL ÏÚ B˙È·a ‡l‡∆»¿≈«À¿»¿……««¬¿…

˜eM·16ÈÙa ‰pb˙È ‡lL È„k ,ÏB„b C¯ˆ ÈtÓ ‡l‡ , «∆»ƒ¿≈…∆»¿≈∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈
˙Bi¯a‰17ı¯‡‰ŒÈnÚ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .18ÏÚ ‡ÏÂ , «¿ƒ¿……«≈∆«≈»»∆¿…«

‰a¯È ‡ÏÂ .‰‡Bˆ ‡È˜ ÌÈ‡Ïn‰ ,˙BÁÏM‰ Ô˙B‡»«À¿»«¿≈ƒƒ»¿…«¿∆
ÌÈÓÎÁ‰ ÌÚ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈ˙B„eÚÒ19‡ÏÂ . ¿»¿»»«¬ƒƒ«¬»ƒ¿…

‰a¯‰ ıea˜ Ô‰a LiL ˙B„eÚÒa ÏÎ‡È20Èe‡¯ ÔÈ‡Â . …«ƒ¿∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈»
a ‡l‡ .ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÏÎ‡Ï BÏ‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ∆¡…ƒ∆¬≈ƒ∆»ƒ¿»∆ƒ¿»

‡e‰Â ;ÔÈ‡eNÂ ÔÈÒe¯‡ ˙„eÚÒ ÔB‚k ,„·Ïa21‰È‰iL , ƒ¿«¿¿«≈ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿∆
ÌÈ˜Ècv‰Â .ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ˙a ‡NpL ÌÎÁŒ„ÈÓÏ«̇¿ƒ»»∆»»««¿ƒ»»¿««ƒƒ
dÈ‡L ‰„eÚqÓ eÏÎ‡ ‡Ï ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ‰Â¿«¬ƒƒ»ƒƒ…»¿ƒ¿»∆≈»

Ô‰lL22. ∆»∆

בשוק 16) אוכל להיות חכם תלמיד של שבחו שאין
אמרו  שחז"ל ואףֿעלֿפי ה"ב). פ"ג, מעשרות (ירושלמי,
זהו  מ:), (קידושין לכלב דומה בשוק האוכל אדם: כל לגבי
לתלמיד  אלא גנאי אינה ארעי אכילת אבל קבע, בסעודת רק
ויש  דיבורֿהמתחיל: שם ב'תוספות' (רבינוֿתם, בלבד. חכם

התורה.17)אומרים). כבוד יחלל מג,18)ולא ברכות
א.19)ב. מט, הם 20)פסחים מי יודע שאינו שם ,

יסב. הוא מי ועם רק...21)המסובים אז אמרו 22)ואם
על  בצע לא דעתו על שעמד שמיום יאיר, בן פנחס רבי על

ז:). (חולין שלו שאינה פרוסה

.‚˙B¯LÏ È„k ‡l‡ ‰˙BL BÈ‡ ,ÔÈÈ ‰˙BL ÌÎÁ‰Lk¿∆∆»»∆«ƒ≈∆∆»¿≈ƒ¿
ÂÈÚÓaL ‰ÏÈÎ‡23‡ËBÁ ‰Ê È¯‰ ,¯kzLn‰ ÏÎÂ .24 ¬ƒ»∆¿≈»¿»«ƒ¿«≈¬≈∆≈

ŒÈnÚ ÈÙa ¯kzL Ì‡Â .B˙ÓÎÁ „ÈÒÙÓe ,‰p‚Óe¿À∆«¿ƒ»¿»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈«≈
ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ ,ı¯‡‰25ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡Â . »»∆¬≈∆ƒ≈∆«≈¿»ƒ¿«ƒ

ÌÈ¯‰va26ÏÏÎa ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,ËÚÓ elÙ‡Â , «»√«ƒ«¬ƒ¿«∆»ƒ»»ƒ¿«
dÈ‡ ‰ÏÈÎ‡‰ ÏÏÎa ‡È‰L ‰i˙M‰L ;‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿«»¬ƒ»≈»

˙¯kLÓ27.ÔBÊn‰ ¯Á‡lL ÔÈiÓ ‡l‡ ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡Â . ¿«∆∆¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ«ƒ∆¿«««»

ח:).23) (כתובות להתעכל נוחה שתהא כי 24)לרככה

ולא  תרווי "לא כמאמרם: חטא, לידי מביאה השכרות
מרבנן  צורבא האי יהודה: רב אמר כט:). (ברכות  תחטא"
ולא  כב). יא, (משלי חזיר באף זהב נזם ביה: קרינן דמרווי,
לג). יט, בראשית (זוהר, שםֿשמים שמחלל אלא עוד,
ה"ד). כה, פרק סנהדרין (הלכות רבינו דברי והשווה

ולומדיה.25) התורה כבוד בזה הוא מבזה אבות 26)כי
י. ה"ו.27)פ"ג, פ"י, פסחים ירושלמי,

.„- „ÈÓz BÏ ˙¯zÓ Ì„‡ ÏL BzL‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿∆»»À∆∆»ƒ
‰M„˜a BÓˆÚ ‚È‰iL ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï BÏ Èe‡¯28‡ÏÂ , »¿«¿ƒ»»∆«¿ƒ«¿ƒ¿À»¿…

ÏB‚¯zk BzL‡ Ïˆ‡ ÈeˆÓ ‡‰È29˙aLŒÈÏÈlÓ ‡l‡ , ¿≈»≈∆ƒ¿««¿¿∆»ƒ≈≈«»
˙aLŒÈÏÈÏÏ30dnÚ ¯tÒÓ ‡e‰LÎe .Ák Ba LÈ Ì‡ , ¿≈≈«»ƒ∆…«¿∆¿«≈ƒ»

BË·e Ú·N ‡e‰Lk ,‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a ¯tÒÈ ‡Ï -…¿«≈ƒ¿ƒ«««¿»¿∆»≈«ƒ¿
ÚˆÓ‡a ‡l‡ ,·Ú¯ ‡e‰Lk ‰ÏÈl‰ ÛBÒa ‡ÏÂ ,‡ÏÓ»≈¿…¿««¿»¿∆»≈∆»¿∆¿«

ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iLk ,‰ÏÈl‰31Ï˜È ‡ÏÂ . ««¿»¿∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»¿…»≈
BL‡¯32,È‡·‰ È¯·„a ÂÈt ˙‡ ÏaÈ ‡ÏÂ ,¯˙BÈa …¿≈¿…¿«≈∆ƒ¿ƒ¿≈¬«

‰Ïawa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .dÈ·Ï BÈa elÙ‡Â33: «¬ƒ≈¿≈»¬≈≈««»»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "BÁN ‰Ó Ì„‡Ï „ÈbÓe"34elÙ‡ : «ƒ¿»»«≈»¿¬»ƒ¬ƒ

˙‡ ‰ÈÏÚ ÔzÏ „È˙Ú BzL‡Ï Ì„‡ ÔÈaL ‰l˜ ‰ÁÈNƒ»«»∆≈»»¿ƒ¿»ƒƒ≈»∆»∆
ÌÈ¯BkL ‡Ï ,Ì‰ÈL eÈ‰È ‡ÏÂ .ÔÈc‰35ÌÈÏˆÚ ‡ÏÂ «ƒ¿…ƒ¿¿≈∆…ƒƒ¿…«¿»ƒ

ÌÈaˆÚ ‡ÏÂ36‰LÈ ‰È‰˙ ‡ÏÂ .Ô‰Ó „Á‡ ‡ÏÂ ,37. ¿…«¿»ƒ¿…∆»≈∆¿…ƒ¿∆¿≈»
‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ Ò‡È ‡ÏÂ38ÔBˆ¯· ‡l‡ , ¿…∆¡…»¿ƒ≈»»∆»ƒ¿

È„k ,dnÚ ËÚÓ ˜ÁNÈÂ ¯tÒÈ .Ì˙ÁÓN·e Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿»»¿«≈ƒ«≈¿«ƒ»¿≈
Ù ·MÈ˙zLdL39L¯ÙÈÂ ˙efÚ· ‡ÏÂ ‰Le·a ÏÚ·ÈÂ , ∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿«¿»¿…¿«¿ƒ¿

„iÓ40. ƒ»

ב.28) יח, אריסטו 29)שבועות ובספרי א. כב, ברכות
על  (הגהות לעולם תאוותו משביע אינו שהתרנגול כתוב,

מנטובה). דפוס יתן 30)ה"ידֿהחזקה", פריו "אשר
לערבֿשבת  מערבֿשבת תלמידֿחכם עונת זוהי – בעתו"

סב:). הלכה 31)(כתובות (פ"ד, למעלה עיין ב. כ, נדרים
ראש.32)יט). בקלות יתנהג למעלה 33)לא מבואר

ב.34)(ה"א). ה, דעתו 35)חגיגה אין שכרותם שמתוך
כ:). (נדרים עליו דעתה אין וכן אמרו:36)עליה, שכן

עב:). (פסחים מצוה לדבר אשתו את לשמח אדם חייב
ובדפוסים  מנטובה. ודפוס אברבנאל עלֿפי הוא נוסחנו

עצבנים. (נדה 37)אחרים: ה'תוספות' ומדברי כלה. מסכת
במסכת  גם היתה זו שנוסחה נראה, ישינות") "בין ד"ה: יב.

פיק. ישעיה ר' הגאון הערת ב. כ, ק,38)נדרים עירובין
ב.39)ב. ה, ב.40)חגיגה כ, נדרים

.‰BLÙ LcwL BÏ È„ ‡Ï - ‰Ê ‚‰Ó ‚‰Bp‰ Ïk»«≈ƒ¿»∆…«∆ƒ≈«¿
,ÌÈa BÏ eÈ‰ Ì‡L ‡l‡ ,ÂÈ˙BÚc Ôw˙Â BÓˆÚ ¯‰ËÂ¿ƒ≈«¿¿ƒ≈≈»∆»∆ƒ»»ƒ

˙e„ÈÒÁÏÂ ‰ÓÎÁÏ ÔÈÈe‡¯ ,ÌÈLi·e ÌÈ‡ eÈ‰È41. ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»¿»¿«¬ƒ
CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÚ‰ ¯‡L ˙B‚‰Óa ‚‰Bp‰ ÏÎÂ42- ¿»«≈¿ƒ¿¬¿»»»«¿ƒ«∆

.ÌÚ‰ Ì˙B‡ BÓk ÌÈa BÏ eÈ‰Èƒ¿»ƒ¿»»»

צניעות.41) דרך יודעים פ"ה.42)ואינם זוטא ארץ דרך

.Â‰ÏB„b ˙eÚÈˆ43.ÔÓˆÚa ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÈ‚‰B ¿ƒ¿»¬ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿»
ÔL‡¯ elb˙È ‡ÏÂ ,efa˙È ‡Ï44elÙ‡Â .ÔÙe‚ ‡ÏÂ …ƒ¿«¿…ƒ¿«…»¿…»«¬ƒ
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‰l‚È ‡ÏÂ ,Úeˆ ‡‰È ,‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ‰ÚLa¿»»∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈¿≈»«¿…¿«∆
·LiL „Ú ÂÈ„‚·45ÔÈÓÈa Áp˜È ‡ÏÂ .46ÏkÓ ˜Á¯˙ÈÂ . ¿»»«∆≈≈¿…¿««¿»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»

Ì„‡47ÔÓ ÌÈÙÏ ‰¯ÚÓ ,¯„ÁÓ ÌÈÙÏ ¯„Á ÒkÈÂ . »»¿ƒ»≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆∆¿»»ƒ¿ƒƒ
‰¯Ún‰48˜Á¯˙È - ¯„b‰ È¯BÁ‡ ‰Ù Ì‡Â .‰ÙÂ , «¿»»¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆¬≈«»≈ƒ¿«≈

‰Ù Ì‡Â .LhÚ˙ Ì‡ BÏB˜ B¯·Á ÚÓLÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«¬≈ƒƒ¿«≈¿ƒƒ¿∆
BÚe¯t B¯·Á ‰‡¯È ‡lL È„k ˜ÈÁ¯È - ‰Ú˜·a49. ¿ƒ¿»«¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆¬≈≈

ÏB„b C¯ˆÏ elÙ‡ ,‰Ù ‡e‰Lk ¯a„È ‡ÏÂ50C¯„Îe . ¿…¿«≈¿∆ƒ¿∆¬ƒ¿…∆»¿∆∆
.‰ÏÈla ‚‰B Ck ,‡qk‰Œ˙È·a ÌBia ˙eÚÈˆ ‚‰BpL∆≈¿ƒ«¿≈«ƒ≈»≈«»¿»
˙È¯ÁL ˙Bt‰Ï BÓˆÚ Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏe51 ¿»¿«≈»»«¿¿ƒ»«¬ƒ

˙È·¯ÚÂ52˜Á¯˙È ‡lL È„k ,„·Ïa53. ¿«¿ƒƒ¿«¿≈∆…ƒ¿«≈

את 43) מצא אבא בר חייא שרבי שם, יסופר א. ל, קידושין
שלא  ומפני לביתֿהכנסת, בנו את מוליך לוי בן יהושע רבי
על  שם לו, הוגנת עטיפה בסודרו להתעטף פנאי לו היה

ראש. בגילוי ילך שלא ובלבד ארעי כיסוי שב 44)ראשו
כז. (תמיד וקום כסה - א.46)45)וגלה סב, ברכות

ב.47) יג, הוריות רש"י, ויבא 48)שם. שכתוב: כמו
(שמואלֿא  להסך שאול ויבא מערה ושם הצאן... אלֿגדרות
מערה  מן לפנים ומערה גדר, מן לפנים גדר תנא: ג). כד,

סב:). (שם).49)(ברכות המגולה "קבלה 50)גופו
סב.). (שם, ושתיקה" צניעות - הכסא בבוקר 51)דבית

היום. אור לפני יצטרך 53)משחשכה.52)השכם שלא
ושבים  עוברים אין אלה בשעות כי הדרך, מן להתרחק
שהיו  בבבל כמו בתיֿכבוד, שם שאין ובעיר בשוק. מצויים
יתדחק", "שלא גורסים: ויש פה. ידובר הגמרא, חכמי שם
שחרית  ולהיפנות קיבתו את לווסת אדם צריך כלומר:
את  לדחוק ויצטרך עצירות ליד יבוא שלא כדי וערבית,

עצמו.

.ÊB¯eac ˙ÚLa ÁÂBˆÂ ˜ÚBˆ ‡‰È ‡Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»…¿≈≈¿≈«ƒ¿«ƒ
B¯eac ‡l‡ ,¯˙BÈa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ .˙BiÁÂ ˙BÓ‰·kƒ¿≈¿«¿…«¿ƒ«¿≈∆»ƒ

˙Bi¯a‰ Ïk ÌÚ ˙Áa54‡lL ¯‰fÈ ,˙Áa ¯a„iLÎe . ¿««ƒ»«¿ƒ¿∆¿«≈¿««ƒ»≈∆…
˜Á¯˙È55Áe¯‰ŒÈq‚ È¯·„k ‰‡¯iL „Ú56ÌÈc˜Óe . ƒ¿«≈«∆≈»∆¿ƒ¿≈«≈»««¿ƒ

Ì„‡‰ ÏÎÏ ÌBÏL57.epÓÈ‰ ‰ÁB ÔÁe¯ ‡‰zL È„k , »¿»»»»¿≈∆¿≈»»≈∆
B¯·Á Á·La ¯tÒÓ .˙eÎÊŒÛÎÏ Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ô„Â58, ¿»∆»»»»¿«¿¿«≈¿∆«¬≈

ÏÏk B˙e‚· ‡ÏÂ59ÌBÏL Û„B¯Â ÌBÏL ·‰B‡ .60Ì‡ . ¿…ƒ¿¿»≈»¿≈»ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,¯ÓB‡ - ÌÈÚÓLÂ ÌÈÏÈÚBÓ ÂÈ¯·cL ‰‡B¯∆∆¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»

˜˙BL -61BÒÚk ˙ÚLa B¯·Á ‰v¯È ‡Ï ?„ˆÈk .62; ≈≈«…¿«∆¬≈ƒ¿««¿
¯„pL ‰ÚLa B¯„ ÏÚ BÏ Ï‡LÈ ‡ÏÂ63¯¯˜˙zL „Ú , ¿…ƒ¿««ƒ¿¿»»∆»««∆ƒ¿»≈

,ÂÈÙÏ ÏËeÓ B˙nL ‰ÚLa epÓÁÈ ‡ÏÂ ;ÁeÈÂ BzÚc«¿¿»«¿…¿«¬∆¿»»∆≈»¿»»
¯a˜iL „Ú Ïe‰· ‡e‰L ÈtÓe‰64‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ƒ¿≈∆»«∆ƒ¿¿≈¿≈…«≈

B˙Ï˜Ï˜ ˙ÚLa B¯·ÁÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ .el‡·65‡l‡ , »≈¿…ƒ¿∆«¬≈ƒ¿««¿»»∆»
ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ ,B¯ea„a ‰pLÈ ‡ÏÂ .epnÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚÈ«¿ƒ≈»ƒ∆¿…¿«∆¿ƒ¿…ƒ

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌBÏL È¯·„a ‡l‡ ,Ú¯‚È ‡ÏÂ66BÏÏk . ¿…ƒ¿«∆»¿ƒ¿≈»¿«≈»∆¿»
˙eÏÈÓ‚a B‡ ‰ÓÎÁ È¯·„a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡ :¯·c ÏL∆»»≈¿«≈∆»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ
,˜eMa ‰M‡ ÌÚ ¯tÒÈ ‡ÏÂ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ¿«≈»∆¿…¿«≈ƒƒ»«

Bz· B‡ B˙BÁ‡ B‡ BzL‡ ‡È‰ elÙ‡Â67. «¬ƒƒƒ¿¬ƒ

א.54) פו, יישמע 55)יומא שלא כך כדי עד לקיצוניות,
כלל. ההוגים 56)קולו "אלה פ"ב). ארץ, דרך מסכת

הכתוב  שעליהם אצבעותיהם, בראשי והמהלכים כיונים
יב). לו, (תהלים גאוה" רגל תבואני אל אמרו 57)אומר:

מעולם, שלום אדם הקדימו שלא בןֿזכאי, יוחנן רבן על
יז.). (ברכות בשוק נכרי לחכמינו 58)ואפילו מצינו שכן

סז. (גיטין ותלמידיהם חבריהם בשבח מספרים שהיו
כט:). א.59)קידושין פא, יב.60)נדרים פ"א, אבות

מצוה 61) כך הנשמע, דבר לומר אדם על שמצוה כשם כי
וכן  סה:). (יבמות נשמע שאינו דבר לומר שלא אדם על
דברי  שמוציא מי "כל מא): פ' (שמות, במדרשֿרבה אמרו
אמרם". שלא לו נוח שומעיהם, על ערבים ואינם תורה

דעתו 62) שתתיישב עד להמתין וטוב אז, יתרצה לא כי
יח). פ"ד, שישאלהו,63)(אבות שאלה כל על כי (שם)

פתחי  כל ימצא - ולכשיתחרט נדרתי". כן מנת "על לו: יענה
בפניו. נעולים מקובלים 64)חרטה התנחומים ואין (שם).

מרובה 65)עליו. ובשתו הגון, שאינו בדבר כשנכשל
הקב"ה 66)(שם). שאף השלום, "גדול סה:) (יבמות

הקב"ה  וכשגילה זקן", "ואדוני אמרה: שרה – בו" שינה
זקנתי", ואני שרה... צחקה זה "למה אמר: לאברהם, הדבר

שם). (רש"י, השלום מפני הדבר הכל 67)ושינה שאין
מג:). (ברכות אותו וחושדים בקרבותיו בקיאים

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."'Ek llM FzEpbA xRqn Fpi`e ,Fxag gaWA xRqn"§©¥§¤©£¥§¥§©¥¦§§¨

את  לאהוב אדם כל על "מצוה כתב ו' בפרק להבין: צריך
כמוך  לרעך ואהבת שנאמר כגופו מישראל ואחד אחד כל
בשבח  הסיפור כן, ואם כו'" בשבחו לספר צריך לפיכך
אחד  כל חובת אלא בלבד חכם התלמיד מעלת אינה חברו
ת"ח  במעלת שהוסיף מה להבין צריך עוד מישראל.
הרע  לשון איסור זה הרי כלל", בגנותו מספר ש"אינו
כתב  ומדוע מישראל ואחד אחד כל על ואסור מהתורה

הת"ח. מעלת שהוא
לת"ח וה  בנוגע חברו" בשבח "המספר גדר בזה: ביאור

בשבח  לספר מישראל ואחד אחד כל שעל מהחיוב שונה
של  הפשוט החיוב על מדובר שם כי ו', שבפרק חברו
בשבח  לספר החיוב ועל ואחד אחד כל שעל לשה"ר איסור

ישנו. אם חברו
והנהגה  נוסף ענין הוא כאן, חברו" בשבח ה"מספר אבל
ואף  שבחברו הרע את כלל רואה שאינו ת"ח, אצל מיוחדת
ומבטל  והחיובי הטוב מעורר בשבחו, מספר הוא שישנו,

שבו. הרע את
שאינו  היינו כלל", בגנותו מספר "ואינו כאן הוסיף לכן

שבחברו. הרע את כלל רואה
תליתאי  "לשון הרע ללשון בנוגע הגמרא מאמר יובן עפ"ז
והנאמר  והמקבלו האומרו שלושה, "הורג תליתאי", קטיל
שמע  ולא דיבר לא והרי עליו שנאמר זה חטא ומה עליו"
מחיים  שבו ברע והעיסוק הדיבור ידי שעל אלא לשה"ר.

בכך. לו הנגרם ההיזק וזהו הרע את ומקיימים
היא  הת"ח שמעלת כתב אלו לדבריו קודם יותר: ובעומק
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בתניא  האדה"ז ומסביר זכות" לכף אדם כל ש"דן גם
שתגיע  עד חברך את תדין "אל חז"ל מאמר בביאור
לו  גרם ש"מקומו חברו על לחשוב אדם שצריך למקומו"
כו'" רואות ועיניו כו' בשוק לילך פרנסתו להיות לחטוא
אשם  שאינו זכות" לכף אדם כל "דן גם להיות צריך וכך
ניסיונות  לאדם שכשיש ידוע כי זכות צד בו לראות אף ויש
"אין  שהרי בהם לעמוד נעלים כוחות גם לו ניתנו קשים
מעיר  חבירו בזכות הדיבור וע"י כוחם" לפי אלא  מבקש אני
בניסיונות  לעמוד לו שנתנו המיוחדים הכוחות את

שעליו. והקשים המיוחדים
.161 cenr f"k wlg zegiy ihewl

.Á‰Ùe˜Ê ‰ÓB˜a ÌÎÁŒ„ÈÓÏz CÏÈ ‡Ï68,ÈeË ÔB¯‚Â …≈≈«¿ƒ»»¿»¿»¿»»
‰ÎÏzÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk˙B¯wNÓe ÔB¯b ˙BÈeË »ƒ¿»∆∆¡««≈«¿»¿»¿«¿

Ï„eb „ˆa ·˜Ú Cl‰È ‡ÏÂ ."ÌÈÈÚ69BÓk ,˙Áa ≈»ƒ¿…¿«≈»≈¿«»¿««¿
ÛBÙËÂ CBÏ‰" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Áe¯‰ŒÈq‚Â ÌÈLp‰«»ƒ¿«≈»«»ƒ¿»∆∆¡«»¿»
Œ˙eL¯a ıe¯È ‡ÏÂ ."‰ÒkÚz Ì‰ÈÏ‚¯·e ‰ÎÏz≈«¿»¿«¿≈∆¿««¿»¿…»ƒ¿

ÌÈÚbLÓ ‚‰Ók ,ÌÈa¯‰70ÈÏÚ·k B˙ÓB˜ ÛtÎÈ ‡ÏÂ ; »«ƒ¿ƒ¿«¿À»ƒ¿…ƒ¿…»¿«¬≈
˙¯ËBËÁ71„ÓBÚ ‡e‰L BÓk ,‰hÓÏ ÏkzÒÓ ‡l‡ ; ¬∆∆∆»ƒ¿«≈¿«»¿∆≈
‰lÙza72„e¯Ë ‡e‰L Ì„‡k ˜eMa Cl‰Óe , «¿ƒ»¿«≈«¿»»∆»
ÂÈ˜ÒÚa73ÌÎÁ Ì‡ ¯k Ì„‡ ÏL BÎÏ‰nÓ Ìb . «¬»»«ƒ«¬»∆»»ƒ»ƒ»»

‰ÓÏL ¯Ó‡ ÔÎÂŒÏÎÒÂ ‰ËBL B‡ ‡e‰ ‰ÚcŒÏÚ·e««≈»∆¿»»¿≈»«¿……
,¯ÒÁ BaÏ CÏ‰ ÏÎq‰Lk C¯ca Ì‚Â" :B˙ÓÎÁa¿»¿»¿««∆∆¿∆«»»…≈ƒ»≈
BÓˆÚ ÏÚ ÏkÏ ÚÈ„BÓ ‡e‰ - "‡e‰ ÏÎÒ ÏkÏ ¯Ó‡Â¿»««…»»ƒ««…««¿

.ÏÎÒ ‡e‰L∆»»

בפסיעות 69)שם.68) הליכה שברגל. הגדולה האצבע
נוגע  האחת רגלו שעקב עד גאוה, של מתינות מתוך קטנות

השנית. רגלו (ברשותֿהרבים 70)באגודל רץ אמרו: וכן
לב.). (ב"ק משונה שהוא מפני חייב, – כאילו 71)והזיק)

כב:). (סוטה הגבן גב שעל הגבנון – חטוטרת גבן. הוא
למעלה"72) ולבו למטה עיניו שיתן צריך "המתפלל,

קה:). רצינות.73)(יבמות מביעים שפניו

.Ë¯eÒ‡Â ;È˜Â ‰‡ LeaÏÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz LeaÏÓ«¿«¿ƒ»»«¿»∆¿»ƒ¿»
˙ÈeÓL B‡ Ì˙k B„‚·a ‡ˆniL BÏ74.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ∆ƒ»≈¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿«≈»∆

·‰Ê È„‚a ÔB‚k ,ÌÈÎÏÓ LeaÏÓ ‡Ï ,LaÏÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«…«¿¿»ƒ¿ƒ¿≈»»
ÔÓb¯‡Â75,ÌÈiÚ LeaÏÓ ‡ÏÂ ,Ì‰a ÔÈÏkzÒÓ Ïk‰L , ¿«¿»»∆«…ƒ¿«¿ƒ»∆¿…«¿¬ƒƒ

.ÌÈ‡ ÌÈBÈa ÌÈ„‚a ‡l‡ ,ÂÈL·BÏ ˙‡ ‰f·Ó ‡e‰L∆¿«∆∆¿»∆»¿»ƒ≈ƒ»ƒ
ÂÈcÓ ˙ÁzÓ ‰‡¯ B¯N· ‡‰È ‡ÏÂ76È„‚a BÓk , ¿…¿≈¿»ƒ¿∆ƒ«««»¿ƒ¿≈

eÈ‰È ‡ÏÂ .ÌÈ¯ˆÓa ÌÈNBÚL ¯˙BÈa ÌÈlw‰ ÔzLt‰«ƒ¿»««ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿
eÁÒ ÂÈ„‚·‡l‡ ,Áe¯‰ŒÈq‚ È„‚a BÓk ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈ· ¿»»¿ƒ«»»∆¿ƒ¿≈«≈»«∆»

„ÈŒ˙È·e ,B·˜Ú „Ú77ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ „Ú - BlL78. «¬≈≈»∆«»≈∆¿¿»
,Áe¯‰ ˙eq‚k ‰‡¯pL ÈtÓ ,B˙ÈlË ÏLÏLÈ ‡ÏÂ¿…¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«»«

ÛÈÏÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „·Ïa ˙aLa ‡l‡79ÏÚÈ ‡ÏÂ . ∆»¿«»ƒ¿«ƒ≈¿«¬ƒ¿…ƒ¿«
˙BÓÈa È‡ÏË ÈabŒÏÚ È‡ÏË ÌÈ‡lËÓ ÌÈÏÚÓƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿«««≈¿«ƒ

‰nÁ‰80.ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,¯zÓ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Ï·‡ , ««»¬»ƒ«¿»ƒÀ»ƒ»»»ƒ
‡ÏÂ ;ÌÈÓN·Ó ÌÈ„‚·a ‡ÏÂ ,˜eMÏ ÌN·Ó ‡ˆÈ ‡Ï…≈≈¿À»«¿…ƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿…

È„k ÌN·a B¯Na ÁLÓ Ì‡ Ï·‡ ;B¯ÚNa ÌNa ÌÈNÈ»ƒ…∆ƒ¿»¬»ƒ»«¿»¿…∆¿≈
È„ÈÁÈ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÎÂ .¯zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ∆«À¬»À»¿≈…≈≈¿ƒƒ
Ba ˙‡ˆÏ Úe·˜ ÔÓÊ BÏ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰ÏÈla««¿»∆»ƒ≈»»¿«»«»≈

B„eÓÏ˙Ï81„LÁ‰ ÈtÓ el‡ Ïk -82. ¿«¿»≈ƒ¿≈«¬»

מיתה"74) חייב – בגדו על רבב שנמצא תלמידֿחכם "כל
על  ומשניאה התורה את מבזה שהוא מפני קיד.). (שבת

ב.75)הבריות. קמה, ב.76)שם, נז, בבאֿבתרא
שם:78)שרוול.77) נאמר קמג. רמז שמעוני, ילקוט

היתה  אבא של משפחתו לדוד: שאול בת מיכל לו "אמרה
רגל  ופיסת יד פיסת מימיהם שנראה להם, חלילה ממך: נאה
ה"ב). פ"ה, ביצה ירושלמי, גם (השווה מגולים". ועקב

נראים 79) שיהיו מטה כלפי בגדיהם לשלשל העשירים דרך
לסלקם  צריכים ואינם ממלאכה בטלים והם הואיל ארוכים,
נראה  יהא שלא זאת לעשות אסור ולתלמידֿחכם הארץ. מן
אחרים  בגדים לו כשאין שבת לכבוד אולם רוח. כגס
קיג.). (שבת בגדיו לשלשל לו מותר – להחליף

ב.80) מג, לשיעור 81)ברכות הולך שהוא לכל שידוע
יחשדוהו. ולא ילעיזו 82)תלמודו שלא עבירה, דבר של

שם. אלה, כל מקור עליו.

.ÈËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÓ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz83ÏÎB‡ : «¿ƒ»»¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,B˙ÁÏˆ‰Â BBÓÓ ÈÙk B˙È·ŒÈL‡ ˙‡ ÔÊÂ ‰˙BLÂ¿∆¿»∆«¿≈≈¿ƒ»¿«¿»»¿…

ÈcÓ ¯˙BÈ BÓˆÚ ÏÚ ÁÈ¯ËÈ84ÌÈÓÎÁ eeˆ .85ŒC¯„a «¿ƒ«««¿≈ƒ»ƒ¬»ƒ¿∆∆
ı¯‡86ÔB·‡˙Ï ‡l‡ ¯Na Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL ,87, ∆∆∆……«»»»»∆»¿≈»

‡È¯aÏ Bic ."¯Na ÏÎ‡Ï ELÙ ‰e‡˙ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«∆«¿¿∆¡…»»««»ƒ
˙aLŒ·¯ÚÏ ˙aLŒ·¯ÚÓ ¯Na ÏÎ‡Ï88‰È‰ Ì‡Â . ∆¡…»»≈∆∆«»¿∆∆«»¿ƒ»»

eeˆ .ÏÎB‡ - ÌBÈ ÏÎa ¯Na ÏÎ‡Ï È„k ¯ÈLÚ»ƒ¿≈∆¡…»»¿»≈ƒ
ÌÈÓÎÁ89Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt Ì„‡ ÏÎ‡È ÌÏBÚÏ :e¯Ó‡Â ¬»ƒ¿»¿¿»…«»»»ƒ»»

BzL‡ „aÎÈÂ ,BÏ Èe‡¯k - LaÏÈÂ ,BBÓÓ ÈÙÏ BÏ¿ƒ»¿ƒ¿«»»ƒ«≈ƒ¿
BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ - ÂÈ·e90. »»≈ƒ»»

כהוגן.83) ביתו הליכות ומנהל עניניו ואינו 84)מסדר
ז"ל: כמאמרם מרובות, הוצאות של בעול צוארו מכניס
במועט  הסתפק כלומר: קיד.), (פסחים בצל ושב בצל אכול
יטרידוך. לא ונושים קורתך, בצל במנוחה ותשב

א.85) פד, והנהגתו.86)חולין אדם חיי לא 87)באורח
ובהזדמנות. לפרקים אלא –88)בתדירות, חולה אולם

שיבריא. עד ואוכל ב.89)לווה פד, יותר 90)חולין
והוא  בו, תלויים "שהם שם: מסיימת והגמרא יכלתו. מכפי

העולם". והיה שאמר במי תלוי

.‡È‰Ú„ŒÈÏÚa C¯c91‰Î‡ÏÓ Ì„‡ BÏ Úa˜iL , ∆∆«¬≈≈»∆ƒ¿«»»¿»»
,‰¯ÈcŒ˙Èa ‰˜È CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz B˙B‡ ˙Ò¯ÙÓ‰«¿«¿∆∆¿ƒ»¿««»ƒ¿∆≈ƒ»
¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" :¯Ó‡pL ;‰M‡ ‡NÈ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ»ƒ»∆∆¡«ƒ»ƒ¬∆
˙È· ‰a ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" ,"BÏlÁ ‡ÏÂ Ì¯k ÚË»«∆∆¿…ƒ¿ƒ»ƒ¬∆»»«ƒ

"BÎÁ ‡ÏÂ L„Á92‰M‡ N¯‡ ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" , »»¿…¬»ƒ»ƒ¬∆≈«ƒ»
,‰M‡ ‡NÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÔÈLth‰ Ï·‡ ."dÁ˜Ï ‡ÏÂ¿…¿»»¬»«ƒ¿ƒ«¿ƒƒƒ»ƒ»
,CkŒ¯Á‡Â ,˙Èa ‰˜È ,B„È ‡ˆÓz Ì‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒƒ¿»»ƒ¿∆«ƒ¿««»
ÔÓ Ò¯t˙È B‡ ,˙en‡ Lw·Ï ¯ÊÁÈ ,ÂÈÓÈ ÛBÒa¿»»«¬…¿«≈À»ƒ¿«¿≈ƒ
,"N¯‡˙ ‰M‡" :˙BÏÏwa ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .‰˜„v‰«¿»»¿≈≈«¿»ƒ»¿»≈
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קמז zerc zekld - rcnd xtq - xii` f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

EÈNÚÓ eÈ‰È :¯ÓBÏk ,"Úhz Ì¯k" ,"‰·z ˙Èa"«ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿«ƒ¿«¬∆
ÔÈÎeÙ‰93‰Î¯a·e .EÈÎ¯c ˙‡ ÁÈÏˆ˙ ‡lL È„k , ¬ƒ¿≈∆…«¿ƒ«∆¿»∆«¿»»

'‰Â ÏÈkNÓ ÂÈÎ¯c ÏÎÏ „Â„ È‰ÈÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰≈«¿ƒ»ƒ¿»¿»»«¿ƒ«
."BnÚƒ

בריא.91) והגיון שכל הסדר 92)בעלי על מסתמך רבינו
משם  ומביא למלחמה, היוצא העם אל השוטרים שבדברי
בית, כרם, דעה": בעלי של החיים ב"דרך לשיטתו ראיה
לכרם? בית הקדימו השוטרים הלא הדבר, ותמוה – אשה

הביא זו סתירה חריף ליישב תירוץ רוקח" "מעשה בעל
"חילול  על מדברים השוטרים והוא: אדרבי, מהר"י בשם
שעתו  הגיעה וכבר לנטיעתו הרביעית בשנה שחל הכרם",
ביתו. בנין לפני באמת היתה הכרם" "נטיעת אבל לחללו,

זוטרתא.93) פסיקתא

.·È,ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰Ï B‡ ¯È˜Ù‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»
˙Bi¯a‰ ÏÚ ÁÈ¯ËÈÂ94˙È· ‰˜ÈÂ ‰„N ¯kÓÈ ‡ÏÂ .95, ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿…ƒ¿…»∆¿ƒ¿∆«ƒ

ÈÓ„a ‰¯BÁÒ ‰NÚÈ B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ‰˜ÈÂ ˙È· ‡ÏÂ¿…«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿¿ƒ«¬∆¿»ƒ¿≈
BÏÏk .‰„N ‰B˜Â ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰ ¯ÎBÓ Ï·‡ .B˙È·≈¬»≈ƒ«¿¿ƒ¿∆»∆¿»
ÛÈÏÁ‰Ïe ÂÈÒÎ ÁÈÏˆ‰Ï B˙n‚Ó ÌÈNÈ :¯·c ÏL∆»»»ƒ¿«»¿«¿ƒ¿»»¿«¬ƒ

Ìiwa ‰Ïk‰96ÈÙÏ ËÚÓ ˙B‰Ï B˙eÎ ‰È‰˙ ‡ÏÂ ; «»∆««»¿…ƒ¿∆«»»≈»¿«¿ƒ
‰ÚL97‰a¯‰ „ÈÒÙÈÂ ËÚÓ ˙B‰Ï B‡ ,98. »»≈»¿«¿«¿ƒ«¿≈

מ"ד).94) פ"ח, (ערכין הבריות על למשא ויפול
בהר).95) כהנים', בבית,96)'תורת  מטלטלין כגון:

אינו  ועומד: הקיים נכס הוא שדה כי בשדה, – ושניהם
נב.). גיטין עט. (כתובות נהרס ואינו נשרף אינו נגנב,

הנולד.97) את רואים שאינם דעת קלי ולא 98)כדרך
מעות  אביו לו שהניח מי כמאמרם: הונו, ולאבד להתקשט
זכוכית  בכלי וישתמש פשתן בגדי ילבש – לאבדן ורוצה
אברבנאל. כתבֿיד כנוסחת היא נוסחתנו כט:). (ב"מ לבנה
הרבה". ויפסיד מעט ליהנות "או היא: הדפוסים רוב ונוסחת

.‚È˙Ó‡a - ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏL BzÓe B‡NÓ«»«»∆«¿ƒ»»∆¡∆
‰eÓ‡·e99˜c˜„Ó .Ô‰ Ô‰ ÏÚÂ Â‡Ï Â‡Ï ÏÚ ¯ÓB‡ . ∆¡»≈«»«¿«≈≈¿«¿≈

ÌÈ¯Á‡Ï ¯zÂÓe Ô˙BÂ ,ÔBaLÁa BÓˆÚ ÏÚ100ÁwiLk ««¿¿∆¿¿≈¿«≈«¬≈ƒ¿∆ƒ«
Áwn‰ ÈÓc Ô˙BÂ .Ô‰ÈÏÚ ˜c˜„È ‡ÏÂ ,Ô‰Ó≈∆¿…¿«¿≈¬≈∆¿≈¿≈«ƒ»

¯zÏ‡Ï101·¯Ú ‡Ï ,‰NÚ BÈ‡Â ;102ÔÏa˜ ‡ÏÂ103 ¿«¿«¿≈«¬∆…»≈¿…«¿»
‰‡L¯‰a ‡·È ‡ÏÂ104ÁwÓ È¯·„a BÓˆÚ ·iÁÓ ¿…»…¿«¿»»¿«≈«¿¿ƒ¿≈ƒ»

‰¯Bz B˙B‡ ‰·iÁ ‡lL ÌB˜Óa ¯kÓÓe105È„k , ƒ¿»¿»∆…ƒ¿»»¿≈
ÌÈ¯Á‡ BÏ e·iÁ˙ Ì‡Â .e‰pLÈ ‡ÏÂ B¯ea„a „ÓÚiL∆«¬…¿ƒ¿…¿«≈¿ƒƒ¿«¿¬≈ƒ
„¯È ‡ÏÂ .ÔBÁÂ ‰ÂÏÓe ,Ì‰Ï ÏÁBÓe CÈ¯‡Ó - ÔÈca«ƒ«¬ƒ≈»∆«¿∆¿≈¿…≈≈

B¯·Á ˙en‡ CB˙Ï106ÌÏBÚÏ Ì„‡Ï ¯ˆÈ ‡ÏÂ ,107 ¿À»¬≈¿…»≈¿»»¿»
ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈÙc¯p‰ ÔÓ ‰È‰È :¯·c ÏL BÏÏk .ÂÈiÁa¿«»¿»∆»»ƒ¿∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿…ƒ
Ì„‡Â ,ÌÈ·ÏBÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÏÚp‰ ÔÓ ,ÌÈÙ„B¯‰»¿ƒƒ«∆¡»ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈNÚn‰ Ïk ‰NBÚL108 ∆∆»««¬ƒ»≈¿«≈»∆»»
¯L‡ Ï‡¯NÈ ,‰z‡ Èc·Ú ÈÏ ¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰«»≈«…∆ƒ«¿ƒ»»ƒ¿»≈¬∆

."¯‡t˙‡ Ea¿∆¿»»

א.99) פו, משלו 100)יומא ומוותר עצמו על מחמיר
אמ  כח.). ימים (מגילה שהאריך הקנה, בן נחוניא רבי על רו

בממונו". "ותרן שהיה – מהן ואחת הטובות, מדותיו בגלל
לשלם.101) כסף לו כשיש בהקפה לוקח ואינו א פו, יומא

יא). הלכה פ"ה, התורה יסודי הלכות (מ"ת, כי 102)עיין
ז). יא, (משלי זר ערב כי ירוע פקדונות 103)רש המקבל

כן  גם הוא "קבלן" מפרשים: ויש קט.). (יבמות לשמירה
למלוה: האומר זה – ערב ביניהם: וההבדל "ערב", מסוג
ממנו  לתבוע למלוה רשות אין אז אתן, ואני – הלוהו
– וקבלן פורע. אינו וזה הלווה, מן קודם תבע אלאֿאםֿכן
ביד  הרשות ואז לך", אתן ואני – לו "תן האומר: זה הוא
ולווה  מלוה הלכות (מ"ת, מלכתחילה ממנו להיפרע המלוה

ה"ה). כה, המלוה 104)פרק מטעם כמורשה יופיע שלא
טוב  לא ואשר אמרו: וכן הלווה, עם ולדון חובו לגבות
בהרשאה  הבא זהו – יח) יח, (יחזקאל עמיו בתוך עשה
ריב  על "מתעבר הוא כי שם: רש"י ופירש לא.), (שבועות
והראב"ד  לפשרה. יותר לו נוח הראשון ושמא לו": לא
היה  שאם ה"ה), פ"ג, ושותפין שלוחין הלכות (מ"ת, העיד
ומצוה  הוא, חבירו ממון מציל – אחרת בעיר דינו בעל
רוצה  ואינו קשה הלווה שאם הכסףֿמשנה כתב וכן קעביד.

מורשה. למנות מותר - אין 105)לשלם הדין, שמצד
יכול  אחד וכל בעלמא, בדברים נגמר וממכר" "מקח מעשה
ולעמוד  עצמו על לדקדק צריך תלמידֿחכם אבל בו. לחזור

ויחי). פ' של"ו, (שאילתות א 106)בדיבורו פא, סנהדרין
גבולו. את ולהסיג ידו במשלח עמו להתחרות

בממון,107) ולא בגוף לא משפטים. פרשת מכילתא,
השערים  "כל נט:): (בבאֿמציעא דברים באונאת וכלֿשכן
אין  דברים אונאת על הצועק – אונאה" משערי חוץ ננעלו
להוריד  וקרוב הוא הלב שצער לפי בפניו, ננעל השער
ריבו. ויריב נפשו בצרת ה' ורואה (רש"י), דמעות

א.108) פו, יומא

á"ôùú'ä øééà æ"ë ÷"ù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אהבת 1) לישריֿלב; ולהתחבר רשע מאנשי להתרחק

ובאלמנות. ביתומים הזהירות הבריות;

.‡Ì„‡ ÏL B˙i¯a C¯c2ÂÈ˙BÚ„a CLÓ ˙BÈ‰Ï ∆∆¿ƒ»∆»»ƒ¿ƒ¿»¿≈»
ÈL‡ ‚‰Ók ‚‰BÂ ,ÂÈ¯·ÁÂ ÂÈÚ¯ ¯Á‡ ÂÈNÚÓ·e¿«¬»««≈»«¬≈»¿≈¿ƒ¿««¿≈

B˙È„Ó3ÌÈ˜ÈcvÏ ¯aÁ˙‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈««ƒƒ
;Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏiL È„k ,„ÈÓz ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ·LÈÏÂ¿≈≈≈∆«¬»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ«¬≈∆
‡lL È„k ,CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÈÚL¯‰ ÔÓ ˜Á¯˙ÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ«¿ƒ«∆¿≈∆…
˙‡ CÏB‰" :¯ÓB‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÈƒ¿«ƒ«¬≈∆∆¿……≈≈∆

ÌkÁÈ ÌÈÓÎÁ4"ÚB¯È ÌÈÏÈÒÎ ‰Ú¯Â ,5:¯ÓB‡Â ; ¬»ƒ∆¿»¿…∆¿ƒƒ≈«¿≈
‰È„Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ."'B‚Â LÈ‡‰ È¯L‡"«¿≈»ƒ¿¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»
‰¯LÈ C¯„a ÌÈÎÏB‰ ‰ÈL‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚ¯ ‰È˙B‚‰nL∆ƒ¿»∆»»ƒ¿≈¬»∆»¿ƒ¿∆∆¿»»
C¯„a ÌÈ‚‰BÂ ÌÈ˜Ècˆ ‰ÈL‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈ -≈≈¿»∆¬»∆»«ƒƒ¿¬ƒ¿∆∆
ÚÓBLÂ ÌÚ„BÈ ‡e‰L ˙BÈ„n‰ Ïk eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈ·BËƒ¿ƒ»»«¿ƒ∆¿»¿≈«
B‡ ;epÓÊ BÓk ,‰·BË ‡Ï C¯„a ÌÈ‚‰B Ô˙ÚeÓL¿»»¬ƒ¿∆∆…»¿¿«≈
ÈtÓ ,ÌÈ·BË ‰È˙B‚‰nL ‰È„ÓÏ ˙ÎÏÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»»∆∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿≈
ÔÈÚk ,È„ÈÁÈ Bc·Ï ·LÈ - ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ ˙BÒÈb‰«¿»ƒ¿≈«…ƒ≈≈¿«¿ƒƒ»ƒ¿»
,ÌÈ‡hÁÂ ÌÈÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â ."ÌcÈÂ „„a ·LÈ" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈≈»»¿ƒ…¿ƒ»»ƒ¿«»ƒ
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ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰È„na ·LÈÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈≈«¿ƒ»∆»ƒ≈
˙B¯ÚnÏ ‡ˆÈ - Ú¯‰ Ì‚‰Óa ‚‰BÂ Ô‰nÚ ·¯Ú˙ƒ¿»≈ƒ»∆¿≈¿ƒ¿»»»«≈≈«¿»

ÌÈÁÂÁÏÂ6C¯„a BÓˆÚ ‚È‰È Ï‡Â ,˙B¯a„nÏÂ ¿«¬»ƒ¿«ƒ¿»¿««¿ƒ«¿¿∆∆
ÔBÏÓ ¯a„n· ÈzÈ ÈÓ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÈ‡hÁ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¿

."ÌÈÁ¯‡…¿ƒ

אדם.2) של אצל 3)מטבעו פירושה - מדינה עירו, אנשי
"עלת  אומר: המשל ערב. כבלשון עיר, רוב: פי על רבינו
עליך  עיר, לאיזו כשנכנסת - בנימוסיה" הלך לקרייה,

מח). (בראשיתֿרבה, העיר אנשי כמנהג למה 4)להתנהג
שלא  פי על אף המרקחים, לבתי שנכנס למי דומה? הדבר
עימו  והוציא טוב ריח לקח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח
וממעשיהם  מדרכיהם לוקח צדיקים עם שהולך מי כל כך -

כה). אליעזר, דרבי (פרקי דומה?5)הטובים הדבר למה
פי  על אף עורות). עיבוד (בית הבורסקי לתוך שנכנס לאדם
והוציא  קלט רע ריח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח שלא

(שם). במערות 6)עימו העם ויתחבא הכתוב: כלשון
מן  שורים כמו חֹוח, מן חוחים א). יג, (שמואלֿא ְֲֲִִִַַָָָּובחוחים
וכן  שם. (רש"י, קוצים קבוצת מקום - חוחים ופירוש שֹור.
הכופרים  בין הדר שכל השמד", ב"אגרת גם רבינו יאמר
גרשוני  כי שאמר: דוד דברי על ומסתמך כמותם, שהוא
וכי  יט). כו, (שמואלֿא אחרים אלוהים עבוד לך מהסתפח...
בין  דירתו שקולה אלא זרה? עבודה לעבוד לו אמר מי

אחרים. אלוהים עבד כאילו נכרים

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

mirWxd on wgxzie . . miwiCSl xAgzdl mc` Kixv ,Kkitl"§¦¨¨¦¨¨§¦§©¥©©¦¦§¦§©¥¦¨§¨¦
."'Ek . .

של  בריתו ש"דרך ההלכה בתחילת שכתב כפי לכך והטעם
וחבריו" רעיו אחר ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות אדם
הסביבה  על לפעול שעליו התוקף בכל מחליט אם אבל

לטהר  הבא חז"ל אמרו - לטוב אותו ולשנותה מסייעין
ואדרבא  - כו' נמשך להיות שלא מלמעלה הכח לו שניתן

המדינה. אנשי לשנות
מהשתים, באחת לבחור אדם שיכול זה בזמננו ובפרט
חדש  למקום שהבא ואף משפיע להיות או מושפע להיות
הרי  ההשפעה, עבודת בקושי טענות וכמה כמה שיהיו יכול
שישראל  וכיון בפועל, עבודה תבוא לא התירוצים שמכל
שמה' ויודעים פרטית בהשגחה מאמינים בני מאמינים
להאיר  היא מקום של ששליחותו ובוודאי כוננו גבר מצעדי
בא  הקב"ה שאין ומכיון אור, ותורה מצוה בנר הסביבה את
ואין  לזה הכוחות גם לו נתנו הרי בריותיו עם בטרוניה

ברצונו. אלא תלוי הדבר
.449 cenr b"k wlge 19 'rd 17 cenr b"i wlg zegiy ihewl

.·È„k Ì‰È„ÈÓÏ˙Â ÌÈÓÎÁa ˜ac‰Ï ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ«≈«¬»ƒ¿«¿ƒ≈∆¿≈
ÈÎÂ - "˜a„˙ B·e" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÏƒ¿…ƒ«¬≈∆»ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»¿ƒ
e¯Ó‡ Ck ‡l‡ ?‰ÈÎMa ˜ac‰Ï Ì„‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»»¿ƒ«≈«¿ƒ»∆»»»¿

ÌÈÓÎÁ7ÌÈÓÎÁa ˜ac‰ :BÊ ‰ÂˆÓ Le¯Ùa ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈«¬»ƒ

˙a ‡NiL ,ÏczL‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .Ì‰È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈∆¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈∆ƒ»«
ÏÎ‡ÏÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Bz· ‡ÈNÈÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»¿∆¡…

ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÚ ˙BzLÏÂ8‡ÈËÓ˜¯t ˙BNÚÏÂ ,9 ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¬¿«¿«¿»
,¯eaÁ ÈÈÓ ÏÎa Ô‰Ï ¯aÁ˙‰Ïe ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈»∆¿»ƒ≈ƒ

"B· ‰˜·„Ïe" :¯Ó‡pL10:e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ . ∆∆¡«¿»¿»¿≈ƒ¬»ƒ¿»¿
˙‡ ‡Óˆ· ‰˙BLÂ Ì‰ÈÏ‚¯ ¯ÙÚa ˜a‡˙Ó ÈÂ‰Â"∆≈ƒ¿«≈«¬««¿≈∆¿∆¿»»∆

"Ì‰È¯·c11. ƒ¿≈∆

קיא:).7) כתובות עקב; מסעודה 8)(ספרי, הנהנה כל
השכינה  מזיו נהנה כאילו בתוכה, שרוי חכם שתלמיד

סד.). כדי 9)(ברכות חכמים תלמידי בממון מתעסק
(כתובות  בתורה לעסוק פנויים והם שכר, להם להמציא

רש"י). אוכלה 10)קיא:, אש והלא כן, לומר אפשר וכי
עליך  אני ומעלה ובתלמידים בחכמים הידבק אלא הוא?

מט). עקב (ספרי, בו נדבקת ד).11)כאילו א, פרק (אבות

.‚„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙‡ ·‰‡Ï Ì„‡ Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓƒ¿»«»»»∆¡…∆»∆»¿∆»
."EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÙe‚k Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿∆∆¡«¿»«¿»¿≈¬»
¯L‡k ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ ,BÁ·La ¯tÒÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»«»«¬∆

BÓˆÚ ÔBÓÓ ÏÚ ÒÁ ‡e‰12.BÓˆÚ „B·Îa ‰ˆB¯Â »«»«¿¿∆ƒ¿«¿
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,B¯·Á ÔBÏ˜a „ak˙n‰Â13. ¿«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈≈∆»»«»

יֿיב).12) משנה ב, פרק פרק 13)(שם חגיגה (ירושלמי,
א). הלכה ב,

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

Yad`e :xn`PW ,FtEbM l`xUIn cg`e cg` lM z` ad`l"¤¡Ÿ¤¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥§¤¤¡©§¨©§¨
."LFnM Lrxl§¥£¨

כולל  כמוך" לרעך "ואהבת שהציווי משמע לשונו מפשטות
פשוטו  אלא חברו, כלפי רעות של באופן הנהגה רק לא
"לאהוב". וכלשונו שבלב האהבה רגש - "ואהבת" כמשמעו
כו" זה את זה לאהוב שנצטוינו "הציווי בסהמ"צ כתב וכן
מבני  אדם כל "לאהוב הי"ד ספר שלפני המצוות ובמנין

הסמ" אבל לרעך ברית". ואהבת "מצות כתב ט) (מ"ע ג
ומשמע  תעביד" לא לחברך סני דעלך דבר של כללו כמוך

הלב.שלשיטתו הרגש על ולא ההנהגה על היא המצוה
.155 'r c"l wlg zegiy ihewl

."l`xUIn cg`e cg` lM"¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥

לאהוב  הוא כמוך" לרעך "ואהבת הציווי הפשט, דרך על
דייק  כן ועל ומצות" בתורה "אחיך אינו אם גם יהודי כל
את  פירש לא עה"ת רש"י גם אדם". "כל כאן לכתוב
ועד"ז  ומצות בתורה רעך על כמוך" לרעך ואהבת "הפסוק

שמדבר פירש לא בלבבך" אחיך את תשנא באחיך ב"לא
ומצות. בתורה

כמוך" לרעך ש"ואהבת אומרים יש ההלכה דרך על והנה
ממה  באחרונים העירו כבר אבל בתומ"צ רעך פירושו
יפה, מיתה לו ברור - כמוך" לרעך מ"ואהבת שלמדין
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ברמ"ה  מפורש וכן מיתה. המחוייב רשע גם "וכל שכולל
ורק  כו'" רשע ואפילו ישראל משמע רעך דכתיב היכא
כאן  ומלשונו גו'. ואהבת ממצות בפירוש נתמעט מסית
- המצות בספר כתב וכן דעתו. גם שכן נראה אדם" "כל
ובי"ד  ברית" בני אדם בני כל זה את זה לאהוב "שנצטווינו
ואחד  אחד כל את "לאהוב ה"ג) פ"ו (דעות החזקה

כגופו". מישראל
.217 cenr f"i wlg zegiy ihewl

.„ÈzL - ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÒÎÂ ‡aL ¯b‰ ˙·‰‡«¬««≈∆»¿ƒ¿««««¿≈«¿ƒ»¿≈
ÌÈÚ¯ ÏÏÎa ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡ :‰NÚ ˙BˆÓ14, ƒ¿¬≈««ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ

Ìz·‰‡Â" :‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰Â ,¯‚ ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡Â¿««ƒ¿≈∆≈¿«»»¿»«¬«¿∆
˙·‰‡ ÏÚ ‰evL BÓk ¯b‰ ˙·‰‡ ÏÚ ‰eˆ - "¯b‰ ˙‡∆«≈ƒ»««¬««≈¿∆ƒ»««¬«
ŒLB„w‰ ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ«¿∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆«»
."¯b ·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯b ·‰B‡ BÓˆÚa ‡e‰ŒCe¯a»¿«¿≈≈ƒ∆∆¡«¿…≈≈

הקודמת.14) בהלכה כמבואר אהבתם, על ציוותה והתורה

.‰BaÏa Ï‡¯NiÓ „Á‡ ‡BN‰ Ïk15Œ‡Ïa ¯·BÚ , »«≈∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿…
."E··Ïa EÈÁ‡ ˙‡ ‡N˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«…ƒ¿»∆»ƒƒ¿»∆

‰NÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â16‡ÏÂ . ¿≈ƒ«»∆¿ƒ∆≈«¬∆¿…
‰kn‰ Ï·‡ ,·laL ‰‡N ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ»»∆»«ƒ¿»∆«≈¬»««∆

È‡M¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - BÙ¯ÁÓ‰Â B¯·Á ˙‡17, ∆¬≈¿«¿»¿««ƒ∆≈««
."‡N˙ ‡Ï" ÌeMÓ ¯·BÚ BÈ‡≈≈ƒ…ƒ¿»

גילוי.15) לידי באה ולא בליבו שמורה שנאתו כלומר:
טז.).16) יכנו 17)(מכות ארבעים התורה: הזהירה שהרי

חרש  תקלל לא הזהירה: וכן ב); כה, (דברים יוסיף לא
מפני  עובר, אינו תשנא" "לא על אבל יד), יט, (ויקרא

טז:). (ערכין שבלב שנאה ואינה גלוייה ששנאתו

.Â˜zLÈÂ epÓËNÈ ‡Ï ,LÈ‡Ï LÈ‡ ‡ËÁiLk18BÓk , ¿∆∆¡»ƒ¿ƒ…ƒ¿¿∆¿ƒ¿…¿
ÔBÓ‡ ˙‡ ÌBÏL·‡ ¯a„ ‡ÏÂ" :ÌÈÚL¯a ¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»ƒ¿…ƒ∆«¿»∆«¿
˙‡ ÌBÏL·‡ ‡N Èk ,·BË „ÚÂ Ú¯ÓÏ ‰Óe‡Ó¿»¿≈»¿«ƒ»≈«¿»∆
‰ÓÏ :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ;"ÔBÓ‡«¿∆»ƒ¿»»»¿ƒ¿«»»
?ÈBÏt ¯·„a Èl ˙‡ËÁ ‰nÏÂ ,CÎÂ Ck Èl ˙ÈNÚ»ƒ»ƒ»»»¿»»»»»ƒ¿»»¿ƒ
Lw·e ¯ÊÁ Ì‡Â ."E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈«ƒ«∆¬ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈
ÏÁBn‰ ‡‰È ‡ÏÂ .ÏÁÓÏ CÈ¯ˆ ,BÏ ÏÁÓÏ epnÓƒ∆ƒ¿…»ƒƒ¿…¿…¿≈«≈

"ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ Ì‰¯·‡ Ïlt˙iÂ" :¯Ó‡pL ,È¯ÊÎ‡19. «¿»ƒ∆∆¡««ƒ¿«≈«¿»»∆»¡…ƒ

ביניהם.18) נפל לא כאילו פנים ויעמיד חשאית, משטמה
שנאה  על וכאן חינם שנאת על רבינו דיבר הקודמת בהלכה

כנגדו. חטא שחבירו החטא, בעקב פי 19)הבאה על אף
בעדו  התפלל וגם לו, למחול נמנע לא כנגדו חטא שאבימלך

צב.). קמא (בבא

.Ê‰·BË ‡Ï C¯„a CÏ‰L B‡ ‡ËÁL B¯·Á ‰‡B¯‰»∆¬≈∆»»∆»«¿∆∆…»
·ËeÓÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓ -20‡ËBÁ ‡e‰L BÚÈ„B‰Ïe ƒ¿»¿«¬ƒ¿»¿ƒ∆≈

ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚÓa BÓˆÚ ÏÚ««¿¿«¬»»»ƒ∆∆¡«≈«ƒ«
BÈaL ÌÈ¯·„a ÔÈa - B¯·Á ˙‡ ÁÈÎBn‰ ."E˙ÈÓÚ ˙‡∆¬ƒ∆«ƒ«∆¬≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

BÈ·Ï21ÌB˜n‰ ÔÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a ÔÈa ,22CÈ¯ˆ - ¿≈≈ƒ¿»ƒ∆≈¿≈«»»ƒ

BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa BÁÈÎB‰Ï23ÔBLÏ·e ˙Áa BÏ ¯a„ÈÂ . ¿ƒ≈¿≈«¿ƒ«≈¿««¿»
B‡È·‰Ï ,B˙·BËÏ ‡l‡ BÏ ¯ÓB‡ BÈ‡L BÚÈ„BÈÂ ,‰k«̄»¿ƒ∆≈≈∆»¿»«¬ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ - epnÓ Ïa˜ Ì‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«»ƒƒ≈ƒ∆»¿ƒ»
Ì„‡ ·iÁ ,„ÈÓz ÔÎÂ .˙ÈLÈÏLe ‰iL ÌÚt epÁÈÎBÈ -ƒ∆««¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»ƒ«»»»

e‰kiL „Ú BÁÈÎB‰Ï24ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ‡ËBÁ‰ ¿ƒ«∆«≈«≈¿…«≈ƒ
˙BÁÓÏ B„Èa ¯LÙ‡L ÏÎÂ !ÚÓBL25,‰ÁBÓ BÈ‡Â ≈«¿…∆∆¿»¿»ƒ¿¿≈∆

Nt˙ ‡e‰26˙BÁÓÏ BÏ ¯LÙ‡L ÔÂÈk ,el‡ ÔBÚa ƒ¿»«¬≈≈»∆∆¿»ƒ¿
Ì‰a27. »∆

הוכיחה 20) לשיכורה חנה את שחשב הכהן עלי כגון:
לרואה  "מכאן יד). א, (שמואלֿא תשתכרין? מתי עד ואמר:
לא.). (ברכות להוכיחו" שצריך הגון שאינו דבר בחבירו

כנגדו.21) שחטא וזה המוכיח הקדושֿברוךֿהוא,22)בין
מקומו. העולם ואין עולם של מקומו הוא כי - כן ונקרא

טז:).23) (ערכין אחרים בפני פניו להלבין שלא
קטרגה 24) הדין שמידת תזריע): (תנחומא, אמרו וכן (שם).

דורם  בבני מיחו שלא הצדיקים על הקדושֿברוךֿהוא לפני
ולסבול  להתבזות להם "היה ראשון: בית חורבן בזמן
למורטים" ּולחיי למכים נתתי גוי הנביא: כדברי ְִֵַָהכאות,

ו). נ, נשמעים.25)(ישעיה ודבריו השפעה בעל שהוא
על 26) ראשון בית חורבן בימי הצדיקים שנענשו כמו נענש,

נה:). (שבת דורם באנשי מיחו שהיה 27)שלא ואפשר
הוכיחם. אלמלי למוטב מחזירם

.Á‰lÁz B¯·Á ˙‡ ÁÈÎBn‰28˙BL˜ BÏ ¯a„È ‡Ï , «ƒ«∆¬≈¿ƒ»…¿«≈»
Ck ."‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡N˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,epÓÈÏÎiL „Ú«∆«¿ƒ∆∆∆¡«¿…ƒ»»»≈¿»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡29ÂÈÙe BÁÈÎBÓ ‰z‡ ÏBÎÈ : »¿¬»ƒ»«»ƒ»»
˙BpzLÓ30ÂÈÏÚ ‡N˙ ‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ? ƒ¿««¿«¿…ƒ»»»
"‡ËÁ31,Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈÏÎ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L Ô‡kÓ ; ≈¿ƒ»∆»¿»»¿«¿ƒ∆ƒ¿»≈

B¯·Á ˙‡ ÌÈÏÎn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈa¯a ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈»«ƒ««ƒ∆««¿ƒ∆¬≈
‰˜BÏ BÈ‡32e¯Ó‡ Ck .‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ÂÈÏÚ ≈∆»»»»»»¿

ÌÈÓÎÁ33˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈa¯a B¯·Á Èt ÔÈaÏn‰" : ¬»ƒ««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ≈≈∆
Li·Ï ‡lL ,¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ."‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ»≈∆…¿«≈

ÔË˜ ÔÈa ,ÌÈa¯a B¯·Á34BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ .ÏB„b ÔÈa ¬≈»«ƒ≈»»≈»¿…ƒ¿»
ÌLa35¯·c ÂÈÙÏ ¯tÒÈ ‡ÏÂ ,epnÓ LB· ‡e‰L ¿≈∆ƒ∆¿…¿«≈¿»»»»

epnÓ LB· ‡e‰L36ÌÈ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ
¯ÊÁ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈÓL È¯·„a Ï·‡ ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL∆≈»»«¬≈¬»¿ƒ¿≈»«ƒƒ…»«
,B‡ËÁ ÌÈÓÒ¯ÙÓe ,ÌÈa¯a B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓ - ¯˙qa Ba«≈∆«¿ƒƒ»«ƒ¿«¿¿ƒ∆¿
„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏl˜Óe ÔÈf·Óe ,ÂÈÙa B˙B‡ ÌÈÙ¯ÁÓe¿»¿ƒ¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ«
.Ï‡¯NÈa ÌÈ‡È·p‰ Ïk eNÚL BÓk ,·ËeÓÏ ¯ÊÁiL∆«¬…¿»¿∆»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈

הראשונה.28) טז:).29)בפעם מאדימות 30)(ערכין
תוכחתך. בדברי שביישתו בושה מתוך ומלבינות

(שם).31) פנים הלבנת של חטא בה תהא שלא כזו תוכחה
ה).32) (הלכה לעיל כאמור הוא, מעשה בו שאין לאו שהרי
יא).33) ג, פרק פו.).34)(אבות קמא כינוי 35)(בבא

נח:). מציעא אל 36)(בבא תשובה, בעל היה אם כגון:
הראשונים! מעשיך זכור לו: יאמר

.Ë‡ÏÂ BÁÈÎB‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,B¯·Á ÂÈÏÚ ‡ËÁL ÈÓƒ∆»»»»¬≈¿…»»¿ƒ¿…
¯˙BÈa ËBÈ„‰ ‡ËBÁ‰ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌeÏk BÏ ¯a„Ï37, ¿«≈¿ƒ¿≈∆»»«≈∆¿¿≈
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˙LaLÓ BzÚ„ ‰˙È‰L B‡38‡ÏÂ BaÏa BÏ ÏÁÓe ∆»¿»«¿¿À∆∆»«¿ƒ¿…
˙e„ÈÒÁ ˙cÓ BÊ È¯‰ - BÁÈÎB‰ ‡ÏÂ BÓËN39‡Ï . ¿»¿…ƒ¬≈ƒ«¬ƒ…

‰ÓËNn‰ ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰40. ƒ¿ƒ»»∆»«««¿≈»

בדברים.37) איתו לבוא כבודו לפי זה מטורפת 38)ואין
מעשיו. על נתפס שאינו שפוייה, זוטרא 39)ובלתי מר

לכל  ה' "יסלח אומר: היה בערב מיטתו על עולה כשהיה
כח.). (מגילה שציערוני" כבושה 40)אלה שנאה שהיא

כמו אחריו:בלב. וכתוב יעקב, את עשיו וישטום שנאמר:
מא). כז, (בראשית בליבו... עשיו ויאמר

.ÈÔLÙpL ÈtÓ ,˙BÓÏ‡Â ÌÈÓB˙Èa ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈∆«¿»
ÈÏÚa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÎeÓ ÌÁe¯Â „‡ÓÏ ‰ÏÙL¿»»ƒ¿…¿»¿»««ƒ∆≈«¬≈

CÏÓ ÏL B˙ÓÏ‡ elÙ‡ .ÔBÓÓ41ÌÈ¯‰ÊÓ ,ÂÈÓB˙ÈÂ »¬ƒ«¿»»∆∆∆ƒ»À¿»ƒ
."ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,Ô‰ÈÏÚ e‡»¬≈∆∆∆¡«»«¿»»¿»…¿«
,˙Bk¯ ‡l‡ Ì‰ÈÏ‡ ¯a„È ‡Ï ?Ô‰nÚ ÔÈ‚‰B C‡È‰Â¿≈«¬ƒƒ»∆…¿«≈¬≈∆∆»«
ÌÙeb ·È‡ÎÈ ‡ÏÂ ,„B·k ‚‰Ó ‡l‡ Ô‰a ‚‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»∆∆»ƒ¿«»¿…«¿ƒ»

ÌÈL˜ ÌÈ¯·„a ÌaÏÂ ,‰„B·Úa42ÌBÓÓ ÏÚ ÒeÁÈÂ , «¬»¿ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«»»
BÓˆÚ ÔBÓnÓ ¯˙BÈ43B‡ ,ÔÒÈÚÎÓ B‡ ÔËÈ˜n‰ Ïk . ≈ƒ»«¿»««¿ƒ»«¿ƒ»

‰„¯ B‡ ,ÌaÏ ·È‡Î‰44È¯‰ - ÔBÓÓ „a‡ B‡ ,Ô‰· ƒ¿ƒƒ»»»»∆ƒ≈»»¬≈
B‡ Ì˙B‡ ‰kn‰ ÔkLŒÏÎÂ ;‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê∆≈¿…«¬∆¿»∆≈««∆»

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .ÔÏl˜Ó‰45- «¿«¿»¿»∆««ƒ∆≈ƒ»»
ÌÎ˙‡ Èz‚¯‰Â Èt‡ ‰¯ÁÂ" :‰¯Bza L¯ÙÓ BLÚ È¯‰¬≈»¿¿…»«»¿»»«ƒ¿»«¿ƒ∆¿∆
,ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓ Ô‰Ï ˙¯k ˙È¯a - "·¯Áa∆»∆¿ƒ»«»∆ƒ∆»«¿»»»»
:¯Ó‡pL ,ÌÈÚ Ì‰ ÒÓÁÓ ÌÈ˜ÚBˆ Ì‰L ÔÓÊŒÏkL∆»¿«∆≈¬ƒ≈»»≈«¬ƒ∆∆¡«
‰na ."B˙˜Úˆ ÚÓL‡ ÚÓL ÈÏ‡ ˜ÚˆÈ ˜Úˆ Ì‡ Èk"ƒƒ»…ƒ¿«≈«»…«∆¿««¬»«∆
,BÓˆÚ C¯ˆÏ Ô˙B‡ ‰pÚL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ»»¿…∆«¿
,˙en‡ B‡ ‰¯Bz Ô„nÏÏ È„k ·¯‰ Ì˙B‡ ‰pÚ Ï·‡¬»ƒ»»»«¿≈¿«¿»»À»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯LÈ C¯„a ÔÎÈÏB‰Ï B‡46ŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»¿∆∆¿»»¬≈∆À»¿««
‰NÚÈ ‡l‡ ,Ì„‡ Ïk ‚‰Ó Ô‰a ‚‰È ‡Ï ,ÔÎŒÈtƒ≈…ƒ¿«»∆ƒ¿«»»»∆»«¬∆
,„B·ÎÂ ÌÈÏB„b ÌÈÓÁ¯·e ˙Áa ÌÏ‰ÈÂ ,L¯Ù‰ Ì‰Ï»∆∆¿≈ƒ«¬≈¿««¿«¬ƒ¿ƒ¿»

"Ì·È¯ ·È¯È '‰ Èk" :¯Ó‡pL47Ó ÌB˙È „Á‡ .,·‡ ∆∆¡«ƒ»ƒƒ»∆»»≈»
Ì‡Ó ÌB˙È „Á‡48ÔÈÚÏ ÌÈÓB˙È ÌÈ‡¯˜ È˙ÓÈ‡ „ÚÂ . ∆»»≈≈¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

CÓq‰Ï ÏB„b Ì„‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰È ‡lL „Ú ?‰Ê∆«∆…ƒ¿¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»≈
ÂÈÏÚ49ÔÓ‡Ïe50Ïk ‰NBÚ ‰È‰È ‡l‡ ,Ô‰a Ïth‰Ïe »»¿»¿»¿ƒ«≈»∆∆»ƒ¿∆∆»

ÌÈÏB„b‰ Ïk ¯‡Lk BÓˆÚÏ BÓˆÚ ÈÎ¯ˆ51. »¿≈«¿¿«¿ƒ¿»»«¿ƒ

דרשב"י).41) וצרת 42)(מכילתא גורלם קושי להם די כי
שומר 43)נפשם. היה שמואל אבי יח:), (ברכת כמסופר

שלו  את שלו, בתוך בידו מפקידים שהיו היתומים כסף את
שאם  - באמצע נתן היתומים של ואת ומתחת ממעל נתן
העליונים  משלו: וייגנבו יירקבו ייגנבו, או יירקבו

באמצע. אשר היתומים משל ולא שיעבד 44)והתחתונים,
בחזקה. בהם ושלט תמוהים:45)אותם בזה רבינו דברי

בלאֿתעשה  עליהם שעוברים כאן הנמנים הדברים בין הלא
ומדוע  מעשה", בו שיש "לאו וזהו אותם" "המכה גם נמצא
מפרשים  ולכן עליו"? לוקים שאין פי על "אף רבינו: אומר
שעונש  מפני מלקות, עונש לו די לא אותם היכה שאם כאן:
אפי" "וחרה בתורה: המפורש והוא לו, צפוי חמור יותר
מיתת  לאזהרת הניתן לאו יג:): (מכות שאמרו וכמו וגו',

(ב"ספר  הדברים מפורשים וכן עליו. לוקין אין ביתֿדין,
רנו). לאֿתעשה דרשב"י).46)המצוות" (מכילתא

"כי 47) יא) כג, (משלי הפסוק מובא שבהם דפוסים ישנם
כתוב: זה שלפני ובפסוק ריבם, את הואֿיריב חזק גואלם
כאן  מובא הדפוסים ברוב אך אלֿתבוא". יתומים "ובשדי
לא  שם אבל כג); כב, (משלי ריבם יריב ה' כי הפסוק:

מיתומים. כלל דרשב"י).48)ידובר (מכילתא
את 50)בפרנסתם.49) אומן ויהי מלשון: ולחנכם, לגדלם

ז). ב, (אסתר דרשב"י).51)הדסה (מכילתא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ונטירה.1) נקימה הרע; ולשון רכילות

.‡Ïb¯Ó‰2:¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·Áa «¿«≈«¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«
ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï"3ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."EÈnÚa …≈≈»ƒ¿«∆¿««ƒ∆≈ƒ

¯·c ÏÚ4Ù ‚¯‰Ï Ì¯B‚Â ,‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ‰Ê˙BL «»»∆»»¿≈«¬…¿»
Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :BÏ CÓÒ CÎÏ ;Ï‡¯NiÓ ˙Ba«̄ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿…«¬…««

"EÚ¯5ÈÓB„‡‰ ‚‡B„Ï Ú¯‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .6. ≈∆≈¿«»≈«¿≈»¬ƒ

רעה 2) דיבתו להביא כדי ולמעשיו, לדבריו לחבירו, האורב
יט, (שמואלֿב אדוני אל בעבדך וירגל לשון: אחרים. אל

הכתוב:3)יח). ופירוש גיכ"ק. אותיות בחילוף רגיל כמו:
רעהו, אל איש דיבת ומביא לשונו על הרוגל מרגל תהיה לא
לזה  זה של ודבריו לזה זה של דבריו המטעין רוכל כאותו

א). הלכה פ"א, פאה שאין 4)(ירושלמי, לאו שהוא מפני
שבכללות: לאו שהוא מפני וגם טז.): (מכות מעשה בו
ואין  – כדלקמן בו כלולות לשוןֿהרע מיני כל על שאזהרות

מא:). (פסחים שבכללות לאו על ללמדך 5)לוקין
רכיל  ההולך וכל דמים, שפיכות לידי מביאה שהרכילות

א). פרק דרךֿארץ, (מסכת דמים שופך שעלֿידו 6)כאילו
בד  אפוד נושאי כהנים וחמשה שמונים ונהרגו נוב חרבה
מיני  כל על רבינו מדבר זו בהלכה כב). (שמואלֿא,
הראשונות: המלים בשתי יחד וכוללם כלל בדרך לשוןֿהרע
אלה  כל על דן הוא ואילך מכאן בחבירו": "המרגל
בלשוןֿהרע, מדריגות ארבע ופורט הולך והוא בפרוטרוט,
לשון  מספר ב) רכיל. א) הן: ואלו מחברתה, גרועה אחת

הרע. לשון בעל ד) רע. שם מוציא ג) הרע.

.·‰fÓ CÏB‰Â ,ÌÈ¯·c ÔÚBhL ‰Ê ?ÏÈÎ¯ e‰ÊŒÈ‡≈∆»ƒ∆∆≈¿»ƒ¿≈ƒ∆
‰ÊÏ7ÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ Ck !ÈBÏt ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡Â »∆¿≈»»«¿ƒ»¿»»«¿ƒ«

ÈBÏt8˙Ó‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ !9˙‡ ·È¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ , ¿ƒ««ƒ∆¡∆¬≈∆«¬ƒ∆
ÌÏBÚ‰10ÏÏÎa ‡e‰Â ,„‡Ó „Ú ‰fÓ ÏB„b ÔBÚ LÈ . »»≈»»ƒ∆«¿…¿ƒ¿«
‰Ê Â‡Ï11˙e‚a ¯tÒÓ‰ ,‡e‰Â ;Ú¯‰ ÔBLÏ - ‡e‰Â , »∆¿»»»¿«¿«≈ƒ¿

˙Ó‡ ¯ÓB‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Á12,¯˜L ¯ÓB‡‰ Ï·‡ . ¬≈««ƒ∆≈¡∆¬»»≈∆∆
B¯·Á ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ‡¯˜13ÔBLÏ ÏÚa Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈««¬≈¬»««»

Ú¯‰14CÎÂ !ÈBÏÙ ‰NÚ CÎÂ Ck :¯ÓB‡Â ·LBiL ‰Ê , »»∆∆≈¿≈»¿»»»¿ƒ¿»
¯Ó‡Â !ÂÈÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ CÎÂ !ÂÈ˙B·‡ eÈ‰ CÎÂ¿»»¬»¿»¿»»«¿ƒ»»¿»«
'‰ ˙¯ÎÈ" :·e˙k‰ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ - È‡b ÏL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆¿««∆»««»«¿≈

."˙BÏ„b ˙¯a„Ó ÔBLÏ ,˙B˜ÏÁ È˙ÙN Ïk»ƒ¿≈¬»»¿«∆∆¿…

קונה 7) בעיירות, המחזר כרוכל ה"א. פ"א, פאה ירושלמי,
לזה. ומוכר עליך.8)מזה בדברים 9)שאמר אין וגם
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מכוונים  שהדברים כיון אבל עליו, הנאמר כלפי גנות משום
ביניהם. שנאה לגרום לפעמים הם עלולים המקבל, כלפי

דבר 10) ולא שקר דבר היה לא האדומי דואג בדברי גם
רק  לא עצמו אחימלך שהרי הכהן, אחימלך כלפי גנאי
לדוד, שעשה מה כל לצדקה לו חשב גם אלא בכל, שהודה
לדראון, שמו נחתם זאת ובכל – הוא המלך חתן כן על כי
בדבר  נוגע שהיה שאול כלפי מכוונים היו שדבריו מפני

דמים. לשפיכות בזה רכיל".11)וגרם תלך "לא
שאין 12) לשוןֿהרע", "מספר הנקרא: וזהו מאד, גדול עוונו

רפיון  של מקרה אלא אצלו, קביעות זאת ואין בכך דרכו
הקודמים.13)רוחני. השניים מעוון גדול ועוונו

ודרכו 14) אצלו היא שקביעות מפני מכולם, הגרוע והוא
ולהזיק. ולספר לילך באחרים, ולדבר לישב בכך:

.‚Á e¯Ó‡ÌÈÓÎ15Ì„‡‰ ÔÓ ÔÈÚ¯Ù ˙B¯·Ú LÏL : »¿¬»ƒ»¬≈ƒ¿»ƒƒ»»»
˙„B·Ú :‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡Â ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿≈≈∆»»«»¬«
Ú¯‰ ÔBLÏÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe ,˙BÈ¯Ú Èel‚Â ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»ƒ¿»»»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ „BÚÂ .Ìlk „‚k16ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ Ïk : ¿∆∆À»¿»¿¬»ƒ»«¿«≈¿»
¯wÚa ¯ÙBk el‡k ,Ú¯‰17e¯Ó‡ ¯L‡" :¯Ó‡pL , »»¿ƒ≈»ƒ»∆∆¡«¬∆»¿

„BÚÂ ."eÏ ÔB„‡ ÈÓ ez‡ eÈ˙ÙN ¯Èa‚ eLÏÏƒ¿…≈«¿ƒ¿»≈ƒ»ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡18,B¯ÓB‡‰ :˙‚¯B‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ‰LÏL : »¿¬»ƒ¿»»»»∆∆»¿

ÂÈÏÚ ¯ÓB‡L ‰ÊÂ ,BÏa˜Ó‰Â19ÔÓ ¯˙BÈ - BÏa˜Ó‰Â ; ¿«¿«¿¿∆∆≈»»¿«¿«¿≈ƒ
B¯ÓB‡‰20. »¿

ה"א.15) פ"א, פאה בהקדוש17ֿ)שם.16)ירושלמי,
ומקיימו. בוראו עולם: של עיקרו שהוא ברוךֿהוא,

ב.18) טו, גואלי 19)ערכין האומר: את הורג המקבל
שניהם  דם וגואלי המקבל: את ההורגים האומר של הדם
במדרשֿרבה  מסופר וכן שם). (רש"י, המספר את הורגים
מספרת  מהן ואחת בנות, שלוש לו שהיו אחד על אמור) (פ'
חמיה, אביה, נפשות: שלש ידה על ונהרגו היתה, לשוןֿהרע

בעצמה. היא גם נו.)20)ולאחרונה (שבת אמרו שכן
לא  מפיבושת) על (מציבא לשוןֿהרע דוד קיבל "אלמלא
ולא  עבודהֿזרה ישראל עבדו ולא דוד, בית מלכות נחלקה
המקבל  בדוד הקולר את חכמינו תלו הרי – מארצנו" גלינו
פ"א, (אבות רבינו דברי מתוך אמנם המספר. בציבא ולא
בגמרא  אולם כלשונו, לפניו היה זה חז"ל שמאמר נראה, יז)

חסר. הוא שלנו

.„˜·‡ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈÂ21ÈÓ ?„ˆÈk .Ú¯‰ ÔBLÏ ¿≈¿»ƒ∆≈¬«»»»≈«ƒ
‰zÚ ‡e‰L ˙BÓk ‰È‰iL ,ÈBÏÙÏ ¯Ó‡È22B‡ ! …«ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¿∆»»

‰Ó ÚÈ„B‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ - ÈBÏtÓ e˜˙L :¯Ó‡iL∆…«ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ«»
¯tÒÓ‰ ÏÎÂ .el‡‰ ÌÈ¯·ca ‡ˆBiÎÂ !‰È‰ ‰Óe Ú¯‡≈«∆»»¿«≈«¿»ƒ»≈¿»«¿«≈

ÂÈ‡BN ÈÙa B¯·Á ˙·BËa23ÔBLÏ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ , ¿«¬≈ƒ¿≈¿»¬≈∆¬«»
ÔÈÚ‰ ‰Ê ÏÚÂ .B˙e‚a e¯tÒiL Ì‰Ï Ì¯B‚ ‰fL ,Ú¯‰»»∆∆≈»∆∆¿«¿ƒ¿¿«∆»ƒ¿»
,ÌkL‰ ¯˜aa ÏB„b ÏB˜a e‰Ú¯ C¯·Ó" :‰ÓÏL ¯Ó‡»«¿……¿»≈≈≈¿»«…∆«¿≈
.B˙Ú¯ È„ÈÏ ‡a B˙·BË CBznL ,"BÏ ·LÁz ‰ÏÏ¿̃»»≈»∆∆ƒ»»ƒ≈»»

˜BÁN C¯c Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ ÔÎÂ24Œ˙el˜ C¯„Â ¿≈«¿«≈¿»»»∆∆¿¿∆∆«
‰ÓÏML ‡e‰ .‰‡Na ¯a„Ó BÈ‡L ,¯ÓBÏk ,L‡…̄¿«∆≈¿«≈¿ƒ¿»∆¿……

dÏ‰Ï˙Ók" :B˙ÓÎÁa ¯Ó‡25ÌÈvÁ ÌÈwÊ ‰¯i‰ »«¿»¿»¿ƒ¿«¿≈««…∆ƒƒƒƒ
ÔBLÏ ¯tÒÓ‰ ÔÎÂ ."È‡ ˜ÁNÓ ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ,˙ÂÓÂ»»∆¿»«¬…¿«≈»ƒ¿≈«¿«≈»

˙e‡n¯ C¯c Ú¯‰26Bn˙Ï ¯tÒiL ,‡e‰Â ;27BÈ‡ el‡k »«∆∆«»¿∆¿«≈¿À¿ƒ≈
‡l‡ ;‡e‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ¯acL ‰Ê ¯·cL Ú„BÈ≈«∆»»∆∆ƒ≈»»«∆»

ÔÈÁÓnLk28ÔBLÏ ‰Ê ¯·cL Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ,B„Èa ¿∆¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«∆»»∆»
!ÈBÏt ÏL ÂÈNÚÓ el‡L B‡ ,Ú¯‰»«∆≈«¬»∆¿ƒ

שהוא 21) אבק כמו ממש, לשוןֿהרע ולא לשוןֿהרע מעין
באבות  רבינו דיבר כאן עד ממש. עפר ולא עפר כעין
תולדותיהם. על מדבר הוא ופה לשוןֿהרע, של הנזיקין

הדברים 22) כיום?! שהוא למה יגיע שפלוני פילל מי
מעין  זהו ולגנאי. לשבח שונים: בפנים ומתפרשים סתומים
גלויות  מדבר כשהמספר הוא הרעֿממש ולשון לשוןֿהרע.
פ"א, (אבות רבינו של בפירושו כמבואר לכל, ברור באופן

בפני 23)יז). דאילו שונאיו", "בפני דווקא א: קס, ב"ב
בשבח  מספרים היו שחכמינו מצינו שהרי מותר, – אוהבים
ובגמרא  סו). גיטין מ"ה. פ"ב, (אבות ותלמידיהם חבריהם
של  תוספת והיא שונאיו" "בפני המלים: אין שם) (ב"ב,

זקן",24)רבינו. ואדוני צחוק: בדרך שאמרה אמנו כשרה
הקדושֿ היה צריך אברהם, ובין בינה שלום להטיל וכדי
(ירושלמי, זקנתי" "ואני ואמר: לשנות כביכול, ברוךֿהוא,

א). הלכה פ"א, עושה 25)פאה (ראב"ע), משתטה
ראש. וקלות השתובבות מתוך יסופר:26)מעשים (שם)

ואיש  המלך, לעבודת נתגייסה ציפורי העיר של חבורה
החבורה  מן אחד לעבודה. בא ולא השתמט יוחנן ושמו
היום  נבקר לא לחבירו: ואמר התחכם בו, צרה היתה שעינו
אבק  זהו – הנעדר ביוחנן הרגישו מיד יוחנן? ר' את

רמאות. דרך לפי 27)לשוןֿהרע כמסיח ומתחפש מיתמם
שהוא. למי להרע כוונה כל בלי כשמוכיחים 28)תומו

לדבר.אותו, לו נותנים כשאין או

.‰B¯·Á ÈÙa Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ „Á‡29‡lL B‡ ∆»«¿«≈¿»»«ƒ¿≈¬≈∆…
ÌÈÓ¯BbL ÌÈ¯·c ¯tÒÓ‰Â ;ÂÈÙa30LÈ‡ eÚÓL Ì‡ , ¿»»¿«¿«≈¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿¿ƒ

elÙ‡Â ,BBÓÓ· B‡ BÙe‚a B¯·Á ˜Èf‰Ï ,LÈ‡ ÈtÓƒƒƒ¿«ƒ¬≈¿¿»«¬ƒ
Ì‡Â .Ú¯‰ ÔBLÏ ‰Ê È¯‰ - B„ÈÁÙ‰Ï B‡ BÏ ¯ˆ‰Ï¿»≈¿«¿ƒ¬≈∆»»»¿ƒ

el‡ ÌÈ¯·„ e¯Ó‡31¯·c‰ ÚÓL ¯·k - ‰LÏL ÈÙa ∆∆¿¿»ƒ≈ƒ¿≈¿»¿»ƒ¿««»»
ÌÚt ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ ¯·c‰ ¯tÒ Ì‡Â .Ú„BÂ¿«¿ƒƒ≈«»»∆»ƒ«¿»««

Ba ÔÈ‡ ,˙¯Á‡Ú¯‰ ÔBLÏ ÌeMÓ32‡lL ,‡e‰Â ; «∆∆≈ƒ»»»¿∆…
¯˙BÈ B˙Bl‚Ïe ÏBw‰ ¯È·Ú‰Ï Ôek˙È33. ƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿«≈

(ערכין 29) מצח עזות משום כאן יש לשוןֿהרע, על שנוסף
ש"כל  וסובר אביי, על שם חולק שרבא ואףֿעלֿפי טו:).
משום  בו אין – הדבר מכוון שאליו בעליו בפני הנאמר דבר
מפורשת  שברייתא משום כאביי רבינו פסק הרע", לשון
משה  של בגנותו דיברה שלא מרים "ומה והיא: מסייעתו,
– בפניו חבירו של בגנותו המדבר נענשה, – בפניו
יד). ויקרא כהנים', ('תורת עלֿאחתֿכמהֿוכמה!"

אלא 30) גנות, משום בהם אין לעצמם כשהם שהדברים
בן  יהודה בר' המעשה כמו לנזקים, גורמים להיות יכולים
כלפי  בןֿיוחאי שמעון רבי דברי תלמידיו לפני שסיפר גרים
שמעון  ורבי המלכות, לאזני הגיעו הדברים רומי. מלכות
רבות. שנים ולהתחבא לברוח הוכרחו אליעזר ובנו בןֿיוחאי
לא  שכוונתו אףֿעלֿפי זה, על נענש גם גרים בן יהודה ור'
לג:). (שבת בןֿיוחאי שמעון רבי של בגנותו לדבר היתה
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לחבירו  דבר לאומר מנין ד:): (יומא חכמינו אמרו כבר
שנאמר: אמור! לך לו: שיאמר עד יאמר" ב"בל שהוא
יאמר  לא – א) א, (ויקרא לאמר מועד מאוהל אליו ה' וידבר

שם). (רש"י, רשות לו נותן אלאֿאםֿכן שאין 31)הדברים
היזק, לגרום לפעמים הם עלולים אבל גנאי, דברי בהם

בדבר. הנוגעים עצמם בעליהם ידי על שהרי 32)ונאמרו
ואינו  לו איכפת שלא דעתו גילה שלשה, לפני שאמרם בזה
אפילו  – לומר שלא מזהיר האומר ואם לפרסומם. חושש
חז"ל  שסיפרו וכמו הרע, לשון משום בו יש רבים בפני אמר
בביתֿ שנאמר שסיפר בתלמיד מעשה לא.): (סנהדרין
אמי  רבי והוציאהו שנה, ושתים עשרים לפני המדרש
הולך  וכתיב: זה. הוא סוד מגלה אמר: כי מביתֿהמדרש,

יג). יא, (משלי סוד מגלה כשהוא 33)רכיל רק כלומר:
לשוןֿהרע, משום בזה אין והזדמנות מקרה בדרך מספר
בהם  יש ואם לדבר. פרסום לתת מתכוון כשהוא לא אבל
זאת  למרות לאחרים, לספרם לשומעים אסור גנות, דברי

המלך). (עבודת רבים ולפני הבעלים ידי על שנאמרו

.Â¯e„Ï ¯eÒ‡L ,Ú¯‰ ÔBLÏ ÈÏÚa Ì‰ el‡ŒÏk»≈≈«¬≈»»«∆»»
Ì˙eÎLa34ÚÓLÏÂ Ì‰nÚ ·LÈÏ ÔkLŒÏÎÂ , ƒ¿»»¿»∆≈≈≈ƒ»∆¿ƒ¿…«
Ì‰È¯·c35¯a„na eÈ˙B·‡ ÏÚ ÔÈcŒ¯Êb ÌzÁ ‡ÏÂ .36, ƒ¿≈∆¿…∆¿«¿«ƒ«¬≈«ƒ¿»

„·Ï Ú¯‰ ÔBLÏ ÏÚ ‡l‡37. ∆»«»»«¿»

ד.34) קרח פרשת אמר 35)תנחומא, לשוןֿהרע, המספר
טו:). (ערכין בעולם לדור יכולים והוא אני אין הקב"ה:

(שם).36) לארץ להיכנס יזכו ולא במדבר, כולם שיתמו
קיבלו 37) ובניֿישראל הארץ, דיבת המרגלים שהוציאו

כי  בסמיכות, "לשוןֿהרע" כאחרים ניקדנו לא מהם. אותה
בפי  שגור הוא שכך מפני – הרע לשון זכר: ותואר בשם אם
צדקך  תהגה לשוני כמו: ונקבה, זכר משמש ו"לשון" העם.
וכן  ד). כז, (איוב רמיה יהגה אם ולשוני כח): לה, (תהלים
שנוגע  ומה העם. בפני הורגל שכך טז), ב, (אבות הרע עין
לשון  של דרכה כך – הֿהידיעה המחוסר המתואר לשם
יום  כמו: במקרא, כבר מוצאים אנו שראשיתה המשנה,
כו): מא, (שם הטובות פרות שבע לא): א, (בראשית הששי

כב). יט, (שמואלֿא הגדול בור עד ויבא

.Ê‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·ÁÓ Ì˜Bp‰«≈≈¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…
ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ìw˙38‰Ú¯ ‰Úc -39 ƒ…¿««ƒ∆≈∆»»≈»»»

ÏÚ ¯È·ÚÓ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ ‡l‡ .„‡Ó „Ú ‡È‰ƒ«¿…∆»»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
ÂÈ˙BcÓ40Ïˆ‡ Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ È¯·c Ïk ÏÚ ƒ»«»ƒ¿≈»»∆«…≈∆

ÌÈÈ·n‰41È‡·‰Â Ï·‰ È¯·c42Ì˜Ï È„k ÔÈ‡Â , «¿ƒƒƒ¿≈∆∆«¬«¿≈»¿«ƒ¿…
‰ÓÈ˜p‰ ‡È‰ „ˆÈk .Ì‰ÈÏÚ43:B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ? ¬≈∆≈«ƒ«¿ƒ»»«¬≈

¯ÁÓÏ !EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯˜ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ«¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿»»
ÈÏÈ‡L‰ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ,epnÓ Ï‡LÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…ƒ∆»«¬≈«¿ƒ≈ƒ
‡lL C¯„k ,EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯«̃¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿∆∆∆…
‡l‡ ;Ì˜B ‰Ê È¯‰ - !EnÓ ÈzÏ‡MLk ÈzÏ‡L‰ƒ¿«¿«ƒ¿∆»«¿ƒƒ¿¬≈∆≈∆»
BÏ ÏÓ‚È ‡ÏÂ ,ÌÏL ·Ïa ÔzÈ ,Ï‡LÏ BÏ ‡B·iLk¿∆»ƒ¿…ƒ≈¿≈»≈¿…ƒ¿…
„Âc ¯Ó‡ ÔÎÂ .el‡· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,BÏÓb ¯L‡k«¬∆¿»¿≈…«≈»≈¿≈»«»ƒ

Ú¯ ÈÓÏBL ÈzÏÓb Ì‡" :˙B·Bh‰ ÂÈ˙BÚ„a44‰ˆlÁ‡Â ¿≈»«ƒ»«¿ƒ¿ƒ»»¬«¿»
."'B‚Â¿

הוא.38) מעשה בו  שאין שלאו רעה.39)מפני מידה
את 40) מניח כג.). (ב"מ, האוכלין על מעבירין אין כמו:

מקפיד  ואינו שלו על מוותר הוא כלומר: לו, והולך מידותיו
(השווה  מידה. כנגד מידה כמעשהו: המצערו לחבירו לשלם

יז.) ר"ה והחיים 41)רש"י, העולם את המבינים החכמים
בטלים.42)לאמיתם. א.43)דברים כג, וכי 44)יומא

את  מצרה חילצתי אדרבה, כמעשיהם? לי למרעים שילמתי
חנם. שונאי

.ÁŒ‡Ïa ¯·BÚ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Ï ¯ËBp‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«≈¿∆»ƒƒ¿»≈≈¿…
„ˆÈk ."EnÚ Èa ˙‡ ¯h˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«¿…ƒ…∆¿≈«∆≈«

‰¯ÈËp‰ ‡È‰45¯kN‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¯ ?46ÈÏ ƒ«¿ƒ»¿≈∆»«¿ƒ¿«¿≈ƒ
.ÔBÚÓL ‰ˆ¯ ‡ÏÂ !‰Ê ¯BL ÈÏÈ‡L‰ B‡ ,‰Ê ˙Èa«ƒ∆«¿ƒ≈ƒ∆¿…»»ƒ¿

Ï B‡ epnÓ Ï‡LÏ Ô·e‡¯Ï ÔBÚÓL ‡a ÌÈÓÈÏ¯kN ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿…
!EÏÈ‡LÓ ÈÈ¯‰ ,EÏ ‡‰ :Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓƒ∆¿»«¿≈≈¿¬≈ƒ«¿ƒ¿
‰NBÚ‰ - !EÈNÚÓk EÏ ÌlL‡ ‡Ï ,E˙BÓk ÈÈ‡Â¿≈ƒ¿¿…¬«≈¿¿«¬∆»∆
BalÓ ¯·c‰ ‰ÁÓÈ ‡l‡ ;"¯h˙ ‡Ï"a ¯·BÚ ,‰Êk»∆≈¿…ƒ…∆»ƒ¿∆«»»ƒƒ
B¯ÎBÊÂ ¯·c‰ ˙‡ ¯ËB ‡e‰L ÔÓÊŒÏkL ,ep¯hÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆∆»¿«∆≈∆«»»¿¿
ÏÚ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰ CÎÈÙÏ .Ì˜Ï ‡·È ‡nL -∆»»…ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»»«
.ÏÏk ep¯kÊÈ ‡ÏÂ BalÓ ÔBÚ‰ ‰ÁÓiL „Ú ,‰¯ÈËp‰«¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆»ƒƒ¿…ƒ¿¿∆¿»

‰BÎp‰ ‰Úc‰ ‡È‰ BÊÂ47·eMÈ da Ìi˜˙iL ¯LÙ‡L , ¿ƒ«≈»«¿»∆∆¿»∆ƒ¿«≈»ƒ
.‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì„‡ŒÈa ÏL ÌzÓe Ì‡NÓe ı¯‡‰»»∆«»»«»»∆¿≈»»∆ƒ∆

א.45) כג, שברוב 46)יומא והגירסא וילנא. דפוס עלֿפי
מובנת. בלתי וגם נכונה בלתי לי" "שכור הדפוסים:

ונטירה,47) נקימה ללא וסליחה ויתור של הנכונה המידה
הגונים. חברתיים לחיים איֿאפשר שבלעדיה

-rcndxtq
dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨

„ÓÏÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…
.‰ÈÚ„BÈÂ ‰È„nÏÓ „aÎÏ (· .‰¯Bz»¿«≈¿«¿∆»¿¿∆»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."dircFie dicOln cAkl ,dIpW . . dUr zFevn iYW ollkA Wi"¥¦§¨¨§¥¦§£¥§¦¨§©¥§©§¤¨§§¤¨

שציונו  "היא בסהמ"צ כתב וכן חכם, שאינו זקן מזכיר אינו
ית' אמרו והוא אותם ולגדל מפניהם ולקום החכמים לכבד
סתם. זקן הזכיר ולא וכו'" זקן פני וגו' תקום שיבה מפני
שנאמר  . . להדרו מצוה חכמים תלמיד "כל ה"א בפ"ו וכן
זקן  הזכיר שם ובה"ט זקן". פני והדרת תקום שיבה מפני
אבל  חכם שאינו פי על אף לפניו" ש"עומדין בזקנה מופלג
שעיקר  ומשמע וכד') מפניו (לעמוד מצוה הלשון כתב לא
משמע  וכן חכמים. בתלמידי דוקא היא לשיטתו המצוה
יסודי  בהל' ספרנום אשר וכו' "המצות במו"נ שכתב ממה

וכו' dxezdהתורה inkg ceake ג"כ המצוה זאת ובכלל וכו'
תקום  שיבה מפני אמרו כו' ובענוה פנים בבושת להתנהג

וכו'".
.376 cenr f"k wlg zegiy ihewl
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קנג dxez cenlz zekld - rcnd xtq - xii` f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
בשכר,1) ללמד מותר אם וללמד; ללמוד החייב הוא מי

הלימוד. זמן לשלש

.‡ÌÈL2ÌÈ„·ÚÂ3ÌÈpË˜e4.‰¯Bz „eÓÏzÓ ÌÈ¯eËt »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿»
B„nÏÏ ·iÁ ÂÈ·‡ ,ÔË˜ Ï·‡5:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ¬»»»»ƒ«»¿«¿»∆∆¡«

‰M‡‰ ÔÈ‡Â ."Ìa ¯a„Ï ÌÎÈa ˙‡ Ì˙‡ Ìz„nÏÂ"¿ƒ«¿∆…»∆¿≈∆¿«≈»¿≈»ƒ»
·iÁ ,„ÓÏÏ ·iÁ‰ ÏkL ;da ˙‡ „nÏÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈∆¿»∆»««»ƒ¿…«»

„nÏÏ6. ¿«≈

בנותיכם.2) ולא – "בניכם" את אותם ולמדתם שנאמר:
מללמד  הן גם פטורות עליהן, מצווים אינם ואחרים והואיל

כט:). (קידושין עצמן את 3)את שילמד לאדם "אסור
כח.). (כתובות תורה" המלה 4)עבדו אוקספרד, בכתבֿיד

"מגד  בעל וגם איננה, אותה."וקטנים" גורס אינו עוז" ל
מכל  פטור דעת בר שאינו "קטן" שהרי מובן: והטעם

תורה. מתלמוד והואֿהדין "כשהתינוק 5)המצוות,
עקב). (ספרי, תורה" מלמדו אביו – לדבר מתחיל

למעלה,6) שאמרנו כמו מללמוד פטורה שהאשה ומכיון
כט:). (קידושין מללמד גם היא פטורה

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

aIg eia` - ohw la` ;dxFY cEnlYn mixEhR - micare miWp"¨¦©£¨¦§¦¦©§¨£¨¨¨¨¦©¨
."'Ek xn`PW ,dxFY FcOll§©§¨¤¤¡©

הודיע  לא כשעדין הת"ת בפטורי פתח מדוע להבין צריך
החיוב. ע"ד

(אלא  קטן כשהוא תמיד מתחיל ת"ת שחיוב מכיון וי"ל,
עצמו  שמצד ולהודיע להקדים חייב האב) על הוא שהחיוב
עבדים  "נשים בגמ' הרגיל בלשון ופתח הקטן על חיוב אין
חייב  אביו שהקטן והדגיש חילק שמיד אלא וקטנים"
לכללם  בדינם דברים "לכלול דרכו וזו תורה ללמדו

וכו'". מנינם (להביא)
כיון  ההלכות בתחילת החיוב הודיע שלא מה עוד ויומתק
כתב  אותם (שגם אלו להלכות בהקדמה כבר שהודיעו
החיוב. הודעת היינו - כו'" מ"ע ב' בכללן "יש הרמב"ם):

.236 cenr c"i wlg zegiy ihewl

.··iÁ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ Ì„‡ ·iÁL ÌLk¿≈∆«»»»¿«≈∆¿»«»
Ï ÌzÚ„B‰Â" :¯Ó‡pL ,BaŒÔa ˙‡ „nÏÏÈ·ÏÂ EÈ· ¿«≈∆∆¿∆∆¡«¿«¿»¿»∆¿ƒ¿≈

Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ,„·Ïa BaŒÔ·e B· ‡ÏÂ ."EÈ·»∆¿…¿∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿»«»
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ „nÏÏ Ï‡¯NiÓ ÌÎÁÂ ÌÎÁ»»¿»»ƒƒ¿»≈¿«≈∆««¿ƒƒ««
ÈtÓ - "EÈ·Ï ÌzpLÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»»∆∆¡«¿ƒ«¿»¿»∆ƒƒ

‰ÚeÓM‰7EÈ„ÈÓÏ˙ el‡ 'EÈa' :e„ÓÏ8, «¿»»¿»∆≈«¿ƒ∆
È· e‡ˆiÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈa ÔÈÈe¯˜ ÌÈ„ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ∆∆¡««≈¿¿≈
ŒÔa ÏÚÂ Ba ÏÚ ‰eËˆ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡ ."ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒƒ≈»»ƒ¿«»«¿¿«∆

Ba9.B¯·Á Ô·Ï BaŒÔ·e ,BaŒÔ·Ï Ba ÌÈc˜‰Ï ? ¿¿«¿ƒ¿¿∆¿∆¿¿∆¬≈

אסמכתא 7) לה ויש בקבלה, מסורה הלכה היא "שמועה"
ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות ביאורנו ראה בקרא.

ואתחנן.8) בכלל.9)'ספרי', הם גם הלא מיוחד, בצו

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

oA z` cOll aIg `Ed KM - FpA z` cOll aIg mc`W mWM"§¥¤¨¨©¨§©¥¤§¨©¨§©¥¤¤
."Lipa ipale ,Lipal mYrcFde" :xn`PW ,FpA§¤¤¡©§©§¨§¨¤§¦§¥¨¤

ולבני  "לבניך שנאמר ומכיון קידושין מגמרא זה לימוד
בנו. בן בן על לא אבל בנו בן על הוא החיוב בניך"

על  יולדו מנשה בן מכיר בני "גם הפסוק על מפרש"י אבל
(ובעיקר) גם שמשמעו ברכיו" בין גדלן - יוסף" ברכי
בנו  בן לבן גם תורה ללמד חיוב שיש נראה תורה, שלמדם
כיון  בכלל לתלמידים ללמד מחוייב היה לא יוסף שהרי
ישיבה  והנהיג גושנה" לפניו להורות שלח יהודה ש"את
של  המדינה בענייני ועסוק למלך משנה שהיה ובפרט
באמונה  ציבור בצרכי והעוסק וביתו יעקב כולל מצרים
אונקלוס  מתרגום משמע וכן תלמידים. עם מללמוד פטור

תורה. ולמדם ברכיו על שגדלו יוסף" ורבי "אתילדו שם
.247 cenr 'k wlg zegiy ihewl

."'Ek mkge mkg lM lr devn `N` . ."¤¨¦§¨©¨¨¨§¨¨

סוגי  לכל כוונתו חכם) כל (ולא וחכם" חכם כל "על בלשון
ישראל  מבית איש "איש בפסוק שמצינו דרך על החכמים,
לשון  וע"ד בנכרים. גם המדבר כו'" בישראל הגר ומן
שלוש  וצדיק צדיק לכל להנחיל הקב"ה "עתיד המשנה
הצדיקים  סוגי לשני שהכוונה כו'" עולמות ועשר מאות

שמ  דבית הצדיקים סוג על ומרמז והמתיר אי האוסר
הלל. ודבית

.135 cenr e"h wlg zegiy ihewl

.‚B·Ï „nÏÓ ¯kNÏ ·iÁÂ·iÁ BÈ‡Â ,B„nÏÏ10 ¿«»ƒ¿…¿«≈ƒ¿¿«¿¿≈«»
ÌpÁa ‡l‡ ,B¯·ÁŒÔa „nÏÏ11,ÂÈ·‡ B„nÏ ‡lL ÈÓ . ¿«≈∆¬≈∆»¿ƒ»ƒ∆…ƒ¿»ƒ

„nÏÏ ·iÁ12¯ÈkiLk BÓˆÚ ˙‡13Ìz„ÓÏe" :¯Ó‡pL , «»¿«≈∆«¿¿∆«ƒ∆∆¡«¿«¿∆
ÏÎa ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ ."Ì˙BNÚÏ Ìz¯ÓLe Ì˙‡…»¿«¿∆«¬»¿≈«»≈¿»

ÌB˜Ó14„eÓÏz‰L ÈtÓ ,‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰L , »∆««¿≈««¬∆ƒ¿≈∆««¿
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰NÚn‰ ÔÈ‡Â ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó≈ƒƒ≈«¬∆¿≈««¬∆≈ƒƒ≈

„eÓÏ˙15. «¿

א)10) ובןֿבנו: מבנו בןֿחבירו נבדל דברים בשני כלומר:
את  ללמד כי לימוד. שכר בתשלום ב) קדימה, בדין
גופו, הוא ואם בממונו. לא אבל בגופו רק נתחייב בןֿחבירו
מה  מלמד, לו לשכור מחוייב אינו אותו ללמד יכול אינו

ובבןֿבנו. בבנו כן לפי 11)שאינו ב', הלכה סוף כאן
רוקח". ב"מעשה גם הנוסחא וכן מנטובה. דפוס

ב.12) כט, והכרה.13)קידושין בינה לידי כשיבוא
שהבן 14) אותם", "ולמדתם מן רבינו אותנו שלימד אחר

שכתוב  ממה אותנו ומלמד חוזר הוא עצמו, את ללמד חייב
תמיד  הוא ש"המעשה" לעשותם", "ושמרתם אחריו: בסמוך
מקום  בכל מוצא אתה וכן אומר: והוא ה"תלמוד", אחר
מקרא  מתוך כאן דווקא ולאו למעשה", קודם ש"התלמוד
חייב  – לעשות וחייב גדל שכבר ואחר מ:). (קידושין זה
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ונתחייבתי  גדלתי "כבר לומר: יכול ואינו ללמוד, הוא
עלי  אלא – בלימוד" ולא במעשה רק אטפל לכן ו במצוות,

עם  ולא שאמרו: כמו לעשות, מה שידע כדי  קודם ללמוד
ויטל). חיים רבי בשם המשנה, ("מרכבת חסיד הארץ

ב.15) מ, קידושין

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

xn`PW ,xiMIWM Fnvr z` cOll aIg - eia` FcOl `NW in"¦¤Ÿ¦§¨¦©¨§©¥¤©§§¤©¦¤¤¡©
."'Ek

כשיגדיל  ולא "כשיכיר" הוא הקטן שחיוב בלשונו מדיוק
חיוב  יש הקטן על גם "שמא צדק" ה"צמח כתב
ובלשון  קטן על חיוב שייך איך להבין וצריך מדאורייתא".

(בתמי')". לדרדקי "חיובא הגמ'
מצוה  התורה שכאשר ענינים בכמה מצינו בזה: והביאור

ש  מסויימת מצוה מוקדמת,על בפעולה תלוי קיומה
עצמה  המצוה של וגדר חשיבות מעין הפעולה גם מקבלת

המצוה. עם ביחד הפעולה על התורה ציותה כאילו
השבת  את שדוחים ר"א לדעת מצוה מכשירי דרך על
שעל  בירושלמי הובא וכיו"ב עצמה. המילה כמו בדיוק
המצות  ברכת מברכים וכיו"ב לולב עשיית סוכה, בנית
לעשות  סוכה, לעשות וציוונו במצותיו קידשנו "אשר

ועוד. לולב",
על  גם נמשכת שהמצוה תורה בתלמוד גם מצינו זה מעין
"מי  ת"ת שבהלכות כדין תורה בלימוד המסייעים אלו
לו  ותחשב הלומדים לאחרים יספיק כו' ללמוד לו שא"א
האשה  סיוע בענין הר"ן דברי וידועים בעצמו", לומד כאילו
"מ"מ  ורבי' בפרי' מחוייבת שאינה שאף ורבי' פרי' במצות

לה מצותי'".devnיש לקיים לבעל מסייעת שהיא מפני
במצוה  המסייעים או המצוה מכשירי הנ"ל בכל אמנם
היא  ורבי' פריה מצות שהרי עצמה מהמצוה חלק אינם
סוכה  בבנית גם וכך במצוה האשה שיתוף ולא ההולדה
שהן  אלא לעצמן מצוה והעשיה הבניה אין לולב ועשית

המצוה. את הגורמות
לקיים  לאביו מסייע שהקטן מדובר אין בחינוך, משא"כ

אלא חינוך envrמצות `edy מקיים ובו לחנכו שיש זה
בשלימותה  החינוך פעולת וממליא חינוך מצות האב
מחוייב  הקטן נקרא ולכן המתחנך הקטן ידי על נעשית

בדבר.
ב  אביי בדברי מצינו דאורייתא במצוה לדבר חיוב דוגמא

התוס' שם ושאלו משמחה" בעלה "אשה ברגל שמחה
שאינו  כל מראי') (שפטור קטן איזהו בחגיגה מהגמרא
הבית, להר מירושלים ולעלות אביו של בידו לאחוז יכול
הכא  עד ומתרצת אתיי'" מאן הכא "עד הגמרא ושאלה
שזקוקה  משמע וכו')", (אייתתי' בשמחה אימי' "דמייחבא
משמחה  בעלה ר"ת ומפרש שמחה. שלמי משום לעלות
בחגיגה  דקאמר והא וכו' עלי' ולא בעלה על שהחיוב

מוכחת  מכאן היא". משום ולא בעלה משום אמי' דמחייבה
מצד  האשה על שמחה חיוב שאין שהגם התוס' דעת
חיוב  גם מקבל בעלה על זה חיוב שישנו מכיון עצמה
משתמשת  שהגמ' כך כדי עד מצוה של גדר שלה השמחה

בשמחה". . . "דמחייבא בלשון
.233 cenr f"i wlg zegiy ihewl

.„„ÓÏÏ Ô· BÏŒLÈÂ ,‰¯Bz „ÓÏÏ ‰ˆB¯ ‡e‰ ‰È‰»»∆ƒ¿…»¿∆≈ƒ¿…
‰¯Bz16B·Ï Ì„B˜ ‡e‰ -17ÔB· B· ‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ¿¿ƒ»»¿»

Ì„B˜ Ba - epnÓ ¯˙BÈ „ÓÏiM ‰Ó ÔÈ·‰Ï ÏÈkNÓe18. «¿ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ∆¿≈
‡e‰ ÏËaÈ ‡Ï ,Ì„B˜ BaL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â19ÌLkL , ¿««ƒ∆¿≈…ƒ»≈∆¿≈

„nÏÏ ‰eˆÓ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆnL∆ƒ¿»»»¿«≈∆¿»¿À∆¿«≈
.BÓˆÚ«¿

שניהם.16) ולפרנסת למזונות לדאוג צריך מהם ואחד
ב.17) כט, ותלמודו 18)שם, וממולח זריז בנו "אם

(שם). קודמו" בנו – בידו לקבוע 19)מתקיים הוא וחייב
הפנאי. בשעת לתורה עתים

.‰ÌÏBÚÏ20,‰M‡ ‡NÈ CkŒ¯Á‡Â ‰¯Bz Ì„‡ „ÓÏÈ ¿»ƒ¿«»»»¿««»ƒ»ƒ»
Ì‡Â .„ÓÏÏ ‰Èet BzÚc ÔÈ‡ ,‰lÁz ‰M‡ ‡N Ì‡L∆ƒ»»ƒ»¿ƒ»≈«¿¿»ƒ¿…¿ƒ
ÈeÙ BaÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú ,ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«∆ƒ¿»∆≈ƒ»

‰¯Bz „ÓÏÈ CkŒ¯Á‡Â ‡NÈ -21. ƒ»¿««»ƒ¿«»

שנה 20) משמונהֿעשרה למעלה כשהוא ואפילו שם,
ויטל). חיים רבי בשם המשנה" קידושין,21)("מרכבת

שם.

.ÂÏÈÁ˙iMÓ ?‰¯Bz B„nÏÏ ·iÁ ÂÈ·‡ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«»ƒ«»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ
ÚÓL"e "‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz" :B„nÏÓ ,¯a„Ï¿«≈¿«¿»ƒ»»∆¿«

"Ï‡¯NÈ22ÌÈ˜eÒt ,ËÚÓ ËÚÓ B„nÏÓ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿»≈¿««»¿«¿¿«¿«¿ƒ
ÈÙÏ Ïk‰ ,Ú·L Ôa B‡ LL Ôa ‰È‰iL „Ú ,ÌÈ˜eÒt¿ƒ«∆ƒ¿∆∆≈∆∆««…¿ƒ

BÈ¯·23˙B˜BÈz‰ „nÏÓ Ïˆ‡ BÎÈÏBÓe ,24. À¿ƒ≈∆¿«≈«ƒ

ישראל".22) ו"שמע הדפוסים: ובשאר אוקספורד. כנוסח
מב.). סוכה עקב: (ספרי, זו הלכה בריאות 23)ומקור לפי

– והחלש בןֿשש, כשהוא הבריא שכלו: והתפתחות גופו
בןֿחמש  כא): פ"ה, (אבות שאמרו ומה כא.). (ב"ב בןֿשבע

בביתו. מלמדו שהאב למה הכוונה - בבא24ֿ)למקרא
א. כא, בתרא

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."'Ek xAcl ligzIXn ?dxFY FcOll eia` ligzn izni`n"¥¥¨©©§¦¨¦§©§¨¦¤©§¦§©¥

השכל  לא הוא התורה לימוד שיסוד מדגישה זו הלכה
נאמר  לא שהרי התורה, לנותן האדם ביטול אם כי וההבנה
אלא  וכד', שכל בר משיהיה או משיבין ללמד שצריך
שמצד  הרי דקאמר מאי יודע אינו ואפילו לדבר משיתחיל

עליו. השפעה לתורה יש נשמתו
.42 cenr h"i wlg zegiy ihewl

.Ê‚‰Ó ‰È‰25,¯ÎN ˙B˜BÈz‰ „nÏÓ ÁwÏ ‰È„n‰ »»ƒ¿««¿ƒ»ƒ«¿«≈«ƒ»»
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‰¯Bz ‡¯˜iL „Ú ,¯ÎNa B„nÏÏ ·iÁÂ .B¯ÎN BÏ Ô˙B≈¿»¿«»¿«¿¿»»«∆ƒ¿»»
dlk ·˙ÎaL26·˙ÎaL ‰¯Bz „nÏÏ e‚‰pL ÌB˜Ó . ∆ƒ¿»À»»∆»¬¿«≈»∆ƒ¿»

¯ÎNa¯ÎNa „nÏÏ ¯zÓ ,27,‰tŒÏÚaL ‰¯Bz Ï·‡ ; ¿»»À»¿«≈¿»»¬»»∆¿«∆
ÌÎ˙‡ Èz„nÏ ‰‡¯" :¯Ó‡pL ,¯ÎNa d„nÏÏ ¯eÒ‡»¿«¿»¿»»∆∆¡«¿≈ƒ«¿ƒ∆¿∆
È‡ ‰Ó - "'B‚Â '‰ Èeˆ ¯L‡k ÌÈËtLÓe ÌÈwÁÀƒƒ¿»ƒ«¬∆ƒ«ƒ¿»¬ƒ
ÔÎÂ ;ÈpnÓ ÌpÁa Ìz„ÓÏ Ìz‡ Û‡ ,Èz„ÓÏ ÌpÁa¿ƒ»»«¿ƒ««∆¿«¿∆¿ƒ»ƒ∆ƒ¿≈
Ìz„ÓlL BÓk ,ÌpÁa e„nÏ ,˙B¯BcÏ e„nÏzLk¿∆¿«¿««¿¿ƒ»¿∆¿«¿∆

ÈpnÓ28„ÓÏÈ ,ÌpÁa B„nÏiL ÈÓ ‡ˆÓ ‡Ï .29 ƒ∆ƒ…»»ƒ∆¿«¿¿ƒ»ƒ¿«
¯ÎNa30ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÈ ÏBÎÈ ;"‰˜ ˙Ó‡" :¯Ó‡pL , ¿»»∆∆¡«¡∆¿≈»¿«≈«¬≈ƒ
¯ÎNa31,z„ÓÏ ‡‰ ,"¯kÓz Ï‡Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ? ¿»»«¿«¿«ƒ¿…»»«¿»

Ba¯ B„nlL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÎNa „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡L∆»¿«≈¿»»««ƒ∆ƒ¿«
¯ÎNa32. ¿»»

שבכתב,25) תורה בעד לימוד שכר ליקח מותר הדין, מן
גם  שכר ליקח שלא עצמם על שהחמירו מקומות היו אלא
מנהג  "היה ואומר: רבינו מדגיש לפיכך זה, לימוד בעד

המקום. במנהג שתלוי לפי נביאים 26)המדינה", גם
בכלל. זה 27)וכתובים ששכר לפי והטעם: א. לז, נדרים

שכר  אלא לימוד שכר אינו שבכתב, תורה בעד שמקבלים
לשמירה. זקוקים המקרא שבגיל ילדים באשר שימור,
שכבר  שבעלֿפה, תורה המשנה, בגיל ילדים מהֿשאיןֿכן

המלמדם. רבם לשמירת שוב זקוקים ואינם שם.28)גדלו
תורה  על גם לימוד שכר לקבל עכשיו שנוהגים ומה
המלמד  שהרב בטלה", "שכר אלא שאינו מפני שבעלֿפה,
למלאכת  והתמסר מהן, שיתפרנס מלאכות משאר התבטל

רוב 29)הוראה. ונוסח ומנטובה. אוקספורד כנוסח
הוא. ודחוק "ילמדו", א.30)הדפוסים: כט, בכורות

בשכר.31) אלמד כך בשכר, שלמדתי כשם שיאמר:
שאין 32) רבינו, שכתב אףֿעלֿפי בזה: להעיר וראוי שם.

בלבד, שבכתב תורה אלא בשכר בנו את ללמד  חייב האב
כשאפשר  אבל דחוק. הכספי כשמצבו אמורים? דברים במה
ואגדות  הלכות תלמוד, משנה, גם בשכר ללמדו חייב לו,

ו). סעיף רמה, סי' יו"ד ושו"ע מיימוניות. (הגהות

.Á·iÁ Ï‡¯NiÓ LÈ‡ Ïk33ÈÚ ÔÈa - ‰¯Bz „eÓÏ˙a »ƒƒƒ¿»≈«»¿«¿»≈»ƒ
ÔÈ¯eqÈ ÏÚa ÔÈa BÙe‚a ÌÏL ÔÈa ,¯ÈLÚ ÔÈa34ÔÈa , ≈»ƒ≈»≈¿≈««ƒƒ≈

LLzL ÏB„b Ô˜Ê ‰È‰L ÔÈa ¯eÁa35‰È‰ elÙ‡ ;BÁk »≈∆»»»≈»∆»«…¬ƒ»»
,ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ¯fÁÓe ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¿«≈««¿»ƒ

ÌÈ·e ‰M‡ ÏÚa elÙ‡Â36ÔÓÊ BÏ Úa˜Ï ·iÁ - «¬ƒ««ƒ»»ƒ«»ƒ¿…«¿«
‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï37Ba ˙È‚‰Â" :¯Ó‡pL , ¿«¿»«««¿»∆∆¡«¿»ƒ»

."‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ»»«¿»

ב.33) לה, חולי,34)יומא ידוע או הזמן: מפגעי שסובל
(עירובין  בתורה" יעסוק – גופו בכל "חש ז"ל: כמאמרם

מביתֿהמדרש 35)נד.). עצמו את אדם ימנע אל לעולם
פג:). (שבת שחורות 36)וכו' שנאמר: בצוארו", ש"רחיים

מוצא  אתה במי חז"ל: ואמרו י), ה, (שירֿהשירים כעורב
ובניֿביתו  בניו על אכזרי עצמו שמשים במי – תורה? דברי

כב.). (עירובין ב.37)כעורב צט, מנחות

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."'Ek dxFY cEnlzA aIg l`xUIn Wi` lM"¨¦¦¦§¨¥©¨§©§¨

ישנו  מישראל אחד כל על הוא תורה תלמוד שחיוב אף
בתלמוד  החייבים יש ובאיכות. בכמות החיוב באופן הבדל
פחות  החייבים עסק בעלי ובעמקות, ולילה יומם תורה
שחרית  אחד בפסוק חובתם ידי היוצאים גם ויש מכך,
ההלכות  רק ללמוד חייבות והנשים ערבית, אחד ופסוק

אותן. שתדענה עד ורק להן הצריכות
.112 cenr `"i wlg zegiy ihewl

.ËÌÈˆÚ È·ËBÁ Ô‰Ó eÈ‰ ,Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ ÈÏB„b38, ¿≈«¿≈ƒ¿»≈»≈∆¿≈≈ƒ
È·‡BL Ô‰Óe39ÌÈÓeÒ Ô‰Óe ,ÌÈÓ40ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ≈∆¬≈«ƒ≈∆ƒ¿««ƒ≈

ÏÏkÓ Ì‰Â ,‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰»¿ƒ¿«¿»«««¿»¿≈ƒ¿«
‰ÚeÓM‰ È˜ÈzÚÓ41.ea¯ ‰LÓ ÈtÓ LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ «¿ƒ≈«¿»ƒƒƒƒƒƒ∆«≈

(יומא 38) מקורו ומציין הלל, כגון כאן: מפרש הכסףֿמשנה
רבינו  גם עצים. חוטב היה שהלל שם נזכר לא אולם לה):
"וכבר  כותב: ה) פ"ד, (אבות המשנה בפירוש עצמו ז"ל
את  גילה לא אבל וכו', עצים" חוטב היה שהלל ידעת

דרבי באבות אכן זו. ידיעה של יסופר המקור ו) (פרק נתן
מביא  היה יום שבכל – עקיבא רבי על אלא הלל, על לא –

וכו'. מוכר היה חציה עצים, של הונא 39)חבילה רב כגון
קה.). קטז:).40)(כתובות (פסחים ששת ורב יוסף רב

ומסרוה 41) שבעלֿפה, התורה את שקיבלו המסורת בעלי
השמועה  מקבלי כמו: השמועה", "מעתיקי הבאים. לדורות
אלה  כל ואמנם המילים). בפירוש אבןֿתיבון שמואל (ר'
קיבל  בןֿזכאי יוחנן רבן קבלה: בעלי היו כאן, שמנינו

ו  אביי הונא, מרב קיבלו יוסף ורב רבה קיבלו מהלל, רבא
יוסף. מרב

.ÈB˙BÓ ÌBÈ „Ú ?‰¯Bz „ÓÏÏ ·iÁ È˙ÓÈ‡ „Ú42, «≈»««»ƒ¿…»«
ÔÓÊŒÏÎÂ ."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk E··lÓ e¯eÒÈ ÔÙe" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿»¿…¿≈«∆¿»¿«

ÁÎBL ‡e‰ ,„enÏa ˜ÒÚÈ ‡lL43. ∆…«¬…¿ƒ≈«

ב.42) פג, אמרו 43)שבת וכך כד. פ' נתן, דרבי אבות
ונוח  זהב ככלי לקנותם קשה תורה "דברי טו.): (חגיגה

זכוכית". ככלי לאבדם

.‡ÈÔÓÊ ˙‡ LlLÏ ·iÁÂ44‰¯Bza LÈÏL :B˙„ÈÓÏ ¿«»¿«≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ«»
ÔÈ·È - LÈÏLe ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza LÈÏLe ,·˙ÎaL∆ƒ¿»¿ƒ«»∆¿«∆¿ƒ»ƒ
,¯·cÓ ¯·c ‡ÈˆBÈÂ ,B˙ÈL‡¯Ó ¯·c ˙È¯Á‡ ÏÈkNÈÂ¿«¿ƒ«¬ƒ»»≈≈ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙Bcna ÔÈ·ÈÂ ,¯·„Ï ¯·c ‰n„ÈÂ45˙L¯„ ‰¯Bz‰L ƒ«∆»»¿»»¿»ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆
‡ÈˆBÈ C‡È‰Â ,˙Bcn‰ ¯wÚ ‡e‰ C‡È‰ Ú„iL „Ú ,Ô‰a»∆«∆≈«≈«ƒ««ƒ¿≈«ƒ

· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ÈtÓ „ÓlL ÌÈ¯·cÓ Ô‰ »»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»«ƒƒ
‡¯Ób ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ ;‰ÚeÓM‰46. «¿»¿ƒ¿»∆«ƒ¿»¿»»

רש"י 44) כדעת ולא יב. הלכה בסמוך כמבואר יום, בכל
לימי  אותו לחלק – לימודו" "לשלש ל.): (קידושין המפרש
ימים  ושני למשנה, ימים שני למקרא, ימים שני השבוע:
על  סומכים שאנו ב'תוספות'): (שם, פירוש ור"ת לגמרא.
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במשנה  במקרא, "בלולה – בבל כד.): (סנהדרין אמרם
חובתנו. ידי יוצאים אנו בבלי ש"ס ובלימוד ובגמרא":

ישמעאל,45) דרבי מידות י"ג התלמודי: ההגיון כללי הם
הגלילי. יוסי דרבי מידות אוקספורד.46)ול"ב נוסח

גמרא. הדפוסים: וברוב

.·ÈBzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰Â ,˙en‡ ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»««À»¿»»≈ƒ¿«¿
‡¯B˜ ,ÚLz‰ Ô˙B‡ - ÚLz ‰¯Bz·e ,ÌBia ˙BÚL LÏL»»««»≈«»«≈«≈
ŒÏÚaL ‰¯Bza LÏL·e ,·˙ÎaL ‰¯Bza Ô‰Ó LÏLa¿»≈∆«»∆ƒ¿»¿»«»∆¿«

LÏL·e ,‰t47¯·c ÔÈ·‰Ï BzÚ„a ÔBa˙Ó ˙B¯Á‡ ∆¿»¬≈ƒ¿≈¿«¿¿»ƒ»»
¯·cÓ48‰Ïa˜ È¯·„Â .49,Ô‰ ·˙ÎaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ƒ»»¿ƒ¿≈«»»ƒ¿«»∆ƒ¿»≈

ÌÈÈÚ‰Â ;‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ÔLe¯Ùe≈»ƒ¿«»∆¿«∆¿»ƒ¿»ƒ
'Òc¯t' ÌÈ‡¯˜p‰50ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰ ‡¯Ób‰ ÏÏÎa - «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿««¿»»≈«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡51ÏÈc‚iLk Ï·‡ ;Ì„‡ ÏL B„eÓÏz ˙lÁ˙a ? ¬ƒƒ¿ƒ««¿∆»»¬»¿∆«¿ƒ
,·˙ÎaL ‰¯Bz „ÓÏÏ ‡Ï ,CÈ¯ˆ ‡‰È ‡ÏÂ ,‰ÓÎÁa«»¿»¿…¿≈»ƒ…ƒ¿…»∆ƒ¿»
ÌÈzÚa ‡¯˜È - ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza „ÈÓz ˜ÒÚÏ ‡ÏÂ52 ¿…«¬…»ƒ«»∆¿«∆ƒ¿»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰ È¯·„Â ·˙ÎaL ‰¯Bz ÌÈnÊÓ53‡lL È„k , ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«¿»¿≈∆…
ÂÈÓÈ Ïk ‰ÙÈÂ ,‰¯B˙ŒÈÈc È¯·cÓ ¯·c ÁkLÈƒ¿«»»ƒƒ¿≈ƒ≈»¿ƒ¿∆»»»

‡¯ÓbÏ54.BzÚc ·eMÈÂ BaÏa LiL ·Á¯ ÈÙÏ ,„·Ïa «¿»»ƒ¿«¿ƒ…«∆≈¿ƒ¿ƒ«¿

אחרות".47) "שלש הדפוסים: וברוב אוקספורד: כנוסח
הגמרא.48) לימוד עיקר וכתובים 49)זהו נביאים

מט.). כמבואר 50)(קידושין הטבע, ותורת אלהית חכמה
יג). הל' פ"ד, התורה יסודי (הל' שצריכים 51)למעלה

הלימוד. זמן לזמן.52)לשלש מזמן מסוימות: שעות
וכיו"ב.53) ותוספתא משנה  שבעלֿפה, מפני 54)תורה 

יחד. וכוללם הלימודים מכל מכיל שהוא

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."dxFY ixaCn xaC gMWi `NW icM"§¥¤Ÿ¦§©¨¨¦¦§¥¨

דיני  מדברי דבר ישכח ש"לא האיסור מנה שלא הטעם
שלדעתו  לומר יש המצוות, בספר עצמו בפני כלאו תורה"

תורה "תלמוד של הכללית עשה ממצות חלק "zkldkהוא
לאדה"ז. בקו"א כמבואר

.26 cenr c"l wlg zegiy ihewl

.‚ÈBÈ‡ Ï·‡ ,¯ÎN dÏŒLÈ ,‰¯B˙ ‰„ÓlL ‰M‡ƒ»∆»¿»»∆»»»¬»≈
˙ÈeËˆ ‡lL ÈtÓ ,LÈ‡‰ ¯ÎNk55‰NBÚ‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«»ƒƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿»»∆

¯ÎNk B¯ÎN ÔÈ‡ ,B˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈¿À∆»»«¬≈¿»ƒ¿«

epnÓ ˙BÁt ‡l‡ ,‰NÚL ‰eˆÓ‰56ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . «¿À∆∆»»∆»»ƒ∆¿««ƒ
ÌÈÓÎÁ eeˆ - ¯ÎN dÏŒLiL57˙‡ Ì„‡ „nÏÈ ‡lL , ∆∆»»»ƒ¬»ƒ∆…¿«≈»»∆

˙eÎÓ ÔzÚc ÔÈ‡ ÌÈLp‰ ·¯L ÈtÓ ,‰¯Bz Bzaƒ»ƒ¿≈∆…«»ƒ≈«¿»¿À∆∆
„nÏ˙‰Ï58È¯·„Ï ‰¯B˙ŒÈ¯·c ˙B‡ÈˆBÓ Ô‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿«≈∆»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔzÚc ˙eiÚ ÈÙÏ ,È‡·‰59Ïk" : ¬«¿ƒ¬ƒ«¿»»¿¬»ƒ»
"˙eÏÙz d„nÏ el‡k ,‰¯Bz Bza ˙‡ „nÏÓ‰60‰na . «¿«≈∆ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆

‰¯Bz Ï·‡ ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆¿«∆¬»»
BÈ‡ ,d„nÏ Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ d˙B‡ „nÏÈ ‡Ï ,·˙ÎaL∆ƒ¿»…¿«≈»¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»≈

˙eÏÙz d„nÏÓk61. ƒ¿«¿»ƒ¿

כא).55) כה, (ויקרא התבואה את ועשת עלֿדרך נצטוותה.
יקיים 56) לא שמא ומצטער דואג שהמצווה א. לא, קידושין

– צערא ולפום מצווה, שאינו מי כן לא כהלכה. חובתו
א.57)אגרא. כ, לרדת 58)סוטה מסוגלת דעתן אין

מבארות  והן לאמיתם, ולהבינם תורה עניני של דעתם לסוף
רוחן. לפי ב.59)אותם כא, בטלים 60)סוטה דברים

ו). ו, (איוב מלח מבלי תפל היאכל מלשון: טעם, וחסרי
היא, עזאי בן של דעתו אבל אליעזר: כרבי פוסק רבינו

תורה. בתו את ללמד אדם "אבל 61)שחייב ב: לה, נדרים
– מקרא" הנאה) המודר (של ובנותיו בניו את הוא מלמד
כמלמדה  אינו שבכתב, תורה האשה את שהמלמד הרי

כה). ס"ק רמו, סי' יו"ד (הגר"א, תפלות

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."'Ek DcOl EN`M ,dxFY FYA z` cOlnd lM' :minkg Exn`"¨§£¨¦¨©§©¥¤¦¨§¦¦§¨

אותן  לידע להן הצריכות ההלכות ללמוד חייבות "נשים
וכל  בהם וכיוצא יחוד ואיסור ומליחה וטבילה נדה דיני כמו
ושל  תורה של תעשה לא מצות וכל גרמא הזמן שאין מ"ע
שבכלל  ומובן כאנשים". בהן מוזהרות שהן סופרים דברי

הת  פנימיות ענייני גם אלו שייך הלכות זה שלימוד כיון ורה
באגרת  המנויות המצות ששת קיום - מעשה לידי ומביא
שלא  בשם, להאמין - החינוך הקדמת) (שלפני המחבר
שלא  אותו, ליראה אותו, לאהבה לייחדו, בזולתו, להאמין
תמידי  "שחיובן - העינים וראיית הלב מחשבת אחרי לתור
חייו" ימי בכל אחד רגע אפילו האדם מעל יפסק לא

בשוה. ונשים באנשים הם אלו ומצוות
.270 cenr h"k wlg zegiy ihewl



meil cg` wxt m"anx ixeriyxii` f"kÎ`"k -a"tyz'd

á"ôùú'ä øééà à"ë ïåùàø íåé

oilk` z`nh zFkld
oilkèz̀nehzekld-dxdhxtq

¦§ª§©¢¨¦
עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨

הם 1) בקילון הנשארים המים אם בקילון הממלא יבאר

ומי  לרצון משקין עליהם שנפלו עצים ודין ברצון. תלושים
ברצון. תלושים שהם המים כל ודין לרצון. שלא גשמים

מים. עליהם שנתן תרומה ושמרי

.‡‡lÓÓ‰2ÔBÏÈ˜a3È¯‰ ÔBÏÈwa ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈn‰ - «¿«≈¿ƒ««ƒ«ƒ¿»ƒ«ƒ¬≈
Ô‰4ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz5¯Á‡ Ï·‡ ; ≈¿ƒ¿»«¿»»ƒ¬»««
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קנז oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - xii` `"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL6¯‡L Ì‡ ‡l‡ , ¿»»ƒ≈»¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿«
.¯ÈLÎÓ BÈ‡ - ‰˜LÓ ÌL»«¿∆≈«¿ƒ

ט.2) משנה ד פרק המים 3)מכשירין את להמשיך תעלה
בפירושו). (רבינו רחוקים למקומות כינוסם ממקום

בתעלה.4) שנשארו תוך 5)המים פירות לתוכם נתן אם
הוכשרו. - המים משאיבת ימים על 6)שלושה מתקבל

רצונו  היה לא לתעלה המים שפיכת שבשעת הדעת,
אינם  נשארו ואם ימים, משלושה יותר המים בה שיישארו

משנה). (כסף ברצון שם

.·ÔÈ˜LÓ Ô‰ÈÏÚ eÏÙpL ÌÈˆÚ7Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ,ÔBˆ¯a ≈ƒ∆»¿¬≈∆«¿ƒ¿»¿»¿¬≈∆
ea¯ Ì‡ ,ÔBˆ¯Ï ‡lL ÌÈÓLb8‡lL Ôlk È¯‰ - ¿»ƒ∆…¿»ƒ«¬≈À»∆…

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯iL Ô‡ÈˆB‰ .ÔBˆ¯Ï¿»ƒ»∆≈¿¬≈∆¿»ƒ««ƒ
ÔBˆ¯Ï Ôlk È¯‰ - ea¯L9BzÓ‰a ÈÏ‚¯ B‡ ÂÈÏ‚¯ eÈ‰ . ∆«¬≈À»¿»»«¿»«¿≈¿∆¿

È¯‰ - ÁÓO Ì‡ :eˆÁ¯Â ¯‰a ¯·ÚÂ ,ËÈË ˙B‡ÏÓ¿≈ƒ¿»«¿»»¿»¬ƒ»«¬≈
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰10- Â‡Ï Ì‡Â , ««ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ¿»¿ƒ»

.ÔBˆ¯a ÔÈ‡≈»¿»

המכשירים.7) המשקין מרובים 8)משבעת הגשמים מי
העצים. שעל שרבו 9)מהמשקין פי על "אף כתוב: במשנה

"ומה  טהורים במשקין שהמדובר רבינו ומפרש טמאין"
אינה  זו ובבא לטומאה. הוכשרו הכוונה טמאים" שאמרו
הבבא  משום ונכתבה מאוד, פשוט זה שהרי לגופה, צריכה
שירדו  שהוציאם פי על אף טמאין משקין "בלעו שלאחריה:
בפרק  למעלה רבינו כתבה זו ובבא טהורין". - גשמים עליהן

שם]. טוב יום התוספות ביאור פי [על ו, הלכה כתנא 10)ט
שיעשה  עד לרצון שאינו יהודה רבי דעת נגד שם, קמא

מעשה.

.‚ÌÈlbÏb‰ ˙‡ „È¯Bn‰11¯˜a‰ ÈÏk ˙‡Â12˙ÚLa «ƒ∆««¿«ƒ¿∆¿≈«»»ƒ¿«
ÌÈ„w‰13È¯‰ - ıÚaL ÔÈ˜„q‰ eÓ˙qiL È„k ÌÈnÏ «»ƒ««ƒ¿≈∆ƒ»¿«¿»ƒ∆»≈¬≈

.ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰a ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰««ƒ»ƒ»∆¿ƒ¿»

עץ.11) העשויים העגלה שנותנים 12)אופני מרדע כגון
מעץ. שם המחרישה וידות הבקר צוואר הקיץ 13)על בימי

שבעץ  הלחלוחית את ומייבשת מנשבת (מזרחית) קדים שרוח
לחלוחית  שיספוג כדי במים אותו ונותנים מתבקע, והוא

הסדקים. ויסתתמו

.„ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ - ˙BzLÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ „È¯Bn‰«ƒ∆«¿≈»ƒ¿««ƒ»ƒ
,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ ‰ÈÏ‚¯·e ,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ‰ÈÙa¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿∆»≈»ƒ¿ƒ¿»
Û¯Á‰ ˙ÚL·e .‰ÈÏ‚¯ eÁ„eiL ·MÁ Ì‡ ‡l‡14 ∆»ƒƒ≈∆¿«¿∆»ƒ¿««…∆

LÈc‰Â15ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ‰ÈÏ‚¯aL Û‡ -16d„È¯B‰ . ¿««ƒ«∆¿«¿∆»¿ƒ¿»ƒ»
L¯Á17eÁ„eiL ·MÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL ≈≈∆¿»»««ƒ∆ƒ≈∆¿

;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ‰ÈÏ‚¯a ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ - ‰ÈÏ‚«̄¿∆»««ƒ»ƒ¿«¿∆»≈»¿ƒ¿»
‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ‰OÚÓ Ô‰Ï LiL18. ∆≈»∆«¬∆¿≈»∆«¬»»

ומפרש 14) היחף" "בשעת גורס למשנתנו בפירושו רבינו
צוננים  במים והרחיצה הליכה מרוב הבאה טלפיים מחלת
לתקן  נראה כאן וגם היגיעה. את ומסירה הכאב את מקילה

כך. ברגלי 15)ולכתבו התבואה את לדוש היו רגילים
מאוד. מייגעת זו ומלאכה לא 16)הבהמות אם ואפילו

בכוונה, זאת עושים אדם בני שרוב מפני לכך, התכוון
(רבינו  בפירוש התכוון כאילו בכוונה שלא רחיצה גם נידונה

מדבר.17)שם). ואינו שומע פירוש,18)שאינו
קטן  ושל מעורפלת, שהיא מפני מועילה, אינה מחשבתם

צרכה. כל מפותחת אינה

.‰B¯Oa ÏÚL ÌÈn‰ Ïk È¯‰ - ÌÈna Ï·Bh‰«≈««ƒ¬≈»««ƒ∆«¿»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz19ÌÈna ¯·BÚ‰ Ï·‡ ;20ÌÈn‰ Ïk - ¿ƒ¿»¬»»≈««ƒ»««ƒ

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ B¯Oa ÏÚL21. ∆«¿»≈»¿ƒ¿»

על 19) מים שיעלה וידע לטבול כדי למים נכנס מרצונו שהרי
בו.20)גופו. לעבור מוכרח והוא בדרכו יותר 21)נהר

הדרך. את מפסיק נהר היה לא אילמלי לו נוח היה

.Â¯‰a Ï·hL ÈÓ22Ba ¯·ÚÂ ¯Á‡ ¯‰ ÂÈÙÏ ‰È‰Â ƒ∆»«¿»»¿»»¿»»»»«≈¿»«
ÌÈiM‰ eÏha -23ÌÈBL‡¯‰ ˙‡24ÌÈn‰ È¯‰Â , ƒ¿«¿ƒƒ∆»ƒƒ«¬≈««ƒ

B¯·Á e‰Ác Ì‡ ÔÎÂ .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÂÈÏÚL∆»»≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»»¬≈
B¯ÎOÏ25BzÓ‰a ¯ÎOÏ B‡26ÌÈn‰ eÏËa - ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿»¿««ƒ

˜BÁO C¯„ e‰Ác Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈBL‡¯‰27,eÏËa ‡Ï - »ƒƒ¬»ƒ»»∆∆¿…»¿
¯‰a Ï·Ë .ÔBˆ¯Ï ÔÈLeÏz ÂÈÏÚL ÌÈn‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈««ƒ∆»»¿ƒ¿»»«¿»»

ÌÈÓLb ÂÈÏÚ ea¯ Ì‡ ,ÌÈÓLb ÂÈÏÚ e„¯ÈÂ ‰ÏÚÂ28- ¿»»¿»¿»»¿»ƒƒ«»»¿»ƒ
ÂÈÏÚL ÌÈn‰ Ïk È¯‰Â ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓ eÏËa È¯‰¬≈»¿«ƒ»ƒƒ«¬≈»««ƒ∆»»

.ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡≈»¿ƒ¿»

ברצון.22) הם גופו שעל לרצון.23)והמים שאינם
השני.24) בנהר בעברו גופו מעל שעברו הדוחה 25)מפני

למים  חבירו את ידחה לא מפוכח אדם שהרי שיכור, היה
ורא"ש). ברצון.26)(ר"ש תלושין מים עליה והיו

פעולות27) ומתוך זה עם זה למים.שיחקו זה נפל השחוק
גופו.28) שעל הנהר מי על מרובים עליו שירדו הגשמים מי

.ÊÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ ËM‰29ÔÈLeÏz ÔÈ‡ «»«¿≈««ƒ««ƒ«ƒ»ƒ≈»¿ƒ
ÔBˆ¯a30Ì‡ .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÂÈÏÚ ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰Â , ¿»¿««ƒ»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈÊzp‰ Û‡ - B¯·Á ÏÚ ÊÈz‰Ï Ôek˙31. ƒ¿«≈¿«ƒ«¬≈««ƒ»ƒ¿ƒ¿»

איבריו.29) תנועות ידי בהתזת 30)על מעוניין אינו השט
ו).31)ניצוצות. הלכה (למעלה שחוק דרך בדחוהו כמו

.Á¯Btˆ ‰OBÚ‰32daL ˙‡Â ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ - ÌÈna »∆ƒ««ƒ««ƒ«ƒ»ƒ¿∆∆»
.ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÌÈ‡≈»¿ƒ¿»

למים 32) בזריקה בו לשחק מיוחד והוא מקנים עשוי כלי
באיסוף  ולא בהתזה מעוניינים אינם במשחק והמשתתפים
והרא"ש  והר"ש למשנתנו. בפירושו (רבינו לתוכו מים
אגב  פה בנפיחת המים פני על אבעבועות מעלה פירשו:

שיטה).

.ËB˜ÓÚ Ú„ÈÏ ¯Ba‰ ˙‡ „„Bn‰33ÔÈÏBÚ‰ ÌÈÓ - «≈∆«≈«»¿«ƒ»ƒ
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ba „„nL ¯·c·e B„Èa34„„Ó Ì‡Â . ¿»«»»∆»«¿ƒ¿»¿ƒ»«

ÔÈ‡ Ba „„nL ¯·ca B‡ ÂÈ„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈÓ - BaÁ»̄¿«ƒ»ƒ¿»»«»»∆»«≈»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz35Ì‡ Ú„ÈÏ ¯BaÏ BÏ‚¯ B‡ B„È ËLt . ¿ƒ¿»»«»«¿«≈«ƒ

ÔÈ‡ BÏ‚¯a B‡ B„Èa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÓ Ba LÈ≈«ƒ¬≈««ƒ»ƒ¿»¿«¿≈»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz36- ÌL ÌÈÓ ‰nk Ú„ÈÏ ÔËLt . ¿ƒ¿»¿»»≈««»«ƒ»

Ì‡ Ú„ÈÏ ¯BaÏ Ô·‡ ˜¯Ê .ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz Ô‰a ÔÈÏBÚ‰»ƒ»∆¿ƒ¿»»«∆∆«≈«ƒ
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ÔBˆ¯a ÔÈ‡ ÔÈÊzp‰ ÌÈÓ - ÌÈÓ Ba LÈ37ÏÚLÂ , ≈«ƒ«ƒ«ƒ»ƒ≈»¿»¿∆«
Ô·‡‰38.ÔÈLeÏ˙k ÔÈ‡ »∆∆≈»ƒ¿ƒ

שבבור.33) למים מידה אמת או ידו משקיע הוא כך ולשם
כדי 34) הקנה, על או ידו על מים שיעלו רוצה הוא שהרי

במים  רק מעוניין שהוא פי על [ואף הבור. עומק שידע
ממנו, שלמטה באלה ולא העליון ההיקף את שהרטיבו
המים  עליית בלי אפשר שאי מפני כמרצון, כולם נידונים

והקנה]. היד של התחתון את 35)בחלק מודד כשהוא
אין  נרטבה ואם במים ידו שתושקע מעוניין אינו הבור רוחב
החולק  טרפון רבי וגם במשנתנו עקיבא כרבי מרצונו. זה
ה. הלכה שם בתוספתא לו הודה רחבו, בדין עליו

על 36) שיעלו מעוניין ואינו מרגיש הוא במים נוגע כשהוא
רגלו. או קול 37)ידו בשמיעת אלא בהתזה מעוניין אינו

הם 38)החבטה. בולטת ומקצתה בבור אבן יש אם
ופירש  "טהורין" כתוב [במשנה מכשירים. ואינם כמחוברים
מכשירים  שאינם האחרים, המשנה מפרשי וכן רבינו,

לטומאה].

.ÈÁÏM‰ ÏÚ Ë·BÁ‰39ÌÈnÏ ıeÁ40epnÓ ÔÈÊzp‰ - «≈««∆«««ƒ«ƒ»ƒƒ∆
‡e‰Â ÂÈÏÚ Ë·Á .e‡ˆiL BBˆ¯ È¯‰L ,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz¿ƒ¿»∆¬≈¿∆≈¿»«»»¿

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ - ÌÈn‰ CB˙a41. ¿««ƒ≈»¿ƒ¿»

אותו 39) רוחצים לנקותו וכדי צמרו, ניטל שלא הבהמה עור
במקל. אותו וחובטים מי 40)במים מן שהוציאו אחר

יספוג 41)הרחיצה. שהרי המים, להוציא מתכוון אינו
במקומם. אחרים מים

.‡ÈÏ˜Ú·e ‰ÈÙqa ÔÈÏBÚ‰ ÌÈn‰42- ˙BËBLn·e ««ƒ»ƒ«¿ƒ»»≈∆«¿
˙B˙L¯·e ˙B„Bˆn·e ;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡≈»¿ƒ¿»«¿»¿»

˙B¯BÓÎn·e43¯Ú Ì‡Â ;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÌÈ‡ -44- «ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿ƒƒ≈
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz45‰ÈÒw‰ ÏÚL ÌÈn‰ ÔÎÂ .46ÏL ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆«««¿»∆

˙BÁÏL47‰ÙÈM‰ ÏÚÂ48;ÔBˆ¯a ÔÈ‡ - ÌÈ·Ï ÏL À¿»¿««ƒ»∆¿≈ƒ≈»¿»
.ÔBˆ¯a el‡ È¯‰ - ¯Ú Ì‡Â¿ƒƒ≈¬≈≈¿»

המים 42) בו שמתאספים בספינה מקום מפרש רבינו
והרא"ש  הספינה. שבדופני הזעירים הבקיעים דרך החודרים
הנהר, או הים קרקע עד בשלשלת שמורידים עוגן פירש:

הספינה. הליכת לעכב ומכמורות 43)כדי רשתות מצודות,
חיים. בעלי בהם לצוד כלים המים.44)הם מהם להוציא

בהוצאתם.45) מעוניין שהוא ציפוי.46)מפני
שולחנותיהם 47) את השולחנים מכסים גשמים כשיורדים

הדברים  את ירטיבו לא שהגשמים כדי בחוץ, העומדים
רבינו 48)שעליהם. ופירש והסיפא, הגירסה: במשנה

הגשם. מפני עליהם להגן ללבנים כיסוי

.·ÈdÙ¯ˆÏ ÏB„b‰ ÌiÏ ‰ÈÙq‰ ˙‡ CÈÏBn‰49, «ƒ∆«¿ƒ»«»«»¿»¿»
BÙ¯ˆÏ ÌÈÓLbÏ ¯ÓÒÓ ‡ÈˆBn‰50„e‡‰ ˙‡ ÁÈpn‰ ,51 «ƒ«¿≈«¿»ƒ¿»¿««ƒ«∆»

ÌÁt B˙BOÚÏ ÌÈÓLba52Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ È¯‰ - «¿»ƒ«¬∆»¬≈««ƒ∆¬≈∆
„e‡‰ ˙‡Â ¯ÓÒn‰ ˙‡ ‡ÈˆBn‰ Ï·‡ ;ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz¿ƒ¿»¬»«ƒ∆««¿≈¿∆»

Ô˙BaÎÏ ÌÈÓLbÏ53ÔÈLeÏz Ô‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - «¿»ƒ¿«»≈««ƒ∆¬≈∆¿ƒ
.ÔBˆ¯a¿»

במים 49) כשאינם ומתבקעים מתייבשים הספינה דופני

הסדקים  סתימת ידי על לחזקה כדי למים אותה ומוליכים
כראוי). שטה היא אם לבדקה, מפרשים (ויש

הוא 50) קרים במים הניתן באש מלובן ברזל להקשותו.
ומתחזק. וחלק 51)מתקשה האש את בו שמחתים עץ

נשרף. פחם 52)ממנו ויישאר הבוערת הגחלת את לכבות
בו. ככופה 53)להשתמש זה הרי בהם, יוזק שלא כדי

דינו  שנתבאר הכותל ילקה שלא כדי הכותל, על קערה
ג). הלכה י"ב (בפרק למעלה

.‚È˙ÏLn‰ ˙‡ ÏLÏL54B‡ ÈÏk da ˙BÏÚ‰Ï ¯BaÏ ƒ¿≈∆«¿…∆«¿«¬»¿ƒ
ÔB˙È˜55‰lkÏk‰ ˙‡ ÏLÏL ,56‰ÈÏÚ ·LzL È„k ¯BaÏ ƒƒ¿≈∆««¿«»«¿≈∆≈≈»∆»

˙Ï‚¯z‰57ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ÔÈ‡ -58. ««¿¿…∆≈««ƒ∆»∆»¿ƒ¿»

מעוקם.54) וו ובסופה לשתייה.55)שרשרת כוס
קטן.56) אותה.57)סל מעוניין 58)ויעלה אינו שהרי

הכלכלה. או המשולת שתורטב כלל

.„È‰L¯k‰ ˙‡ ˜ÁÓÓ‰59,‰ÈÏÚL ÌÈn‰ ¯ÈÒ‰Ï «¿«≈∆«¿≈»¿»ƒ««ƒ∆»∆»
B¯ÚO ËÁBq‰Â60ÔÈLeÏz ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈn‰ - B˙eÒÎa ¿«≈¿»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¿ƒ

ÔBˆ¯a61ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ÔÈ¯‡Lp‰Â ,62ÈtÓ , ¿»¿«ƒ¿»ƒ≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈
,‰¯LÎ‰ dÓˆÚ ‰L¯Îe .ÔlkÓ e‡ˆiL BBˆ¯L∆¿∆≈¿ƒÀ»¿≈»«¿»À¿¿»

ÔÈ¯ÈLÎÓ d˙LÈ¯t ˙ÚLaL63ÌÈn‰ ˜z Ì‡Â . ∆ƒ¿«¿ƒ»»«¿ƒƒ¿ƒƒ≈««ƒ
‰¯LÎ‰ ‡Ï - BÁk ÏÎa ‰ÈÏÚÓ64. ≈»∆»¿»……À¿¿»

או 59) במחובר גשמים עליה כשירדו המדובר, כרוב. מין
המים. את ומעביר מקנחה והוא לרצון שלא בתלוש

ברצונו.60) שלא בהעברתם 61)שנרטב רוצה שהרי
זה 62)וביציאתם. ואין למקום. ממקום שעברו פי על אף

שלא  מפני ח, הלכה י"ב שבפרק לשפכה לנטלה דומה
כרבי  פסק לגמרי. שיצאו רצונו שהרי מחשבתו, נתקיימה
האילן  את מרעיד לדין דומה שזה מפני קמא, תנא נגד יוסי

בשיטתו. שם עומדים הלל ובית ב) משנה המים 63)(שם
ברצונו. ממנה שפירשו ברגע אותה מכשירים שיצאו

בשעת 64) נגיעה הייתה לא עין כהרף שנתלשו מפני
פרישה.

.ÂË„ÈÚ¯n‰65¯ÈM‰Ï ÔÏÈ‡‰ ˙‡66B‡ ÔÈÏÎ‡ epnÓ ««¿ƒ∆»ƒ»¿«ƒƒ∆√»ƒ
‰‡ÓË ¯ÈM‰Ï67ÔÈLeÏz ÔÈ‡ epnÓ ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ - ¿«ƒÀ¿»««ƒ«ƒ»ƒƒ∆≈»¿ƒ

ÔBˆ¯a68ÔÈ˜LÓ epnÓ ¯ÈM‰Ï B„ÈÚ¯‰ .69ÔÈ‡ˆBi‰ - ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ«¿ƒ
Ba ÔÈ¯‡Lp‰Â ;ÔÈLeÏz Ô‰ È¯‰70e¯LpL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ««ƒ∆»¿

‡e‰L ÈtÓ ,ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆
eÊz Ì‡ ÔÎÂ .BlkÓ e‡ˆiL Ôek˙Ó71- ÔÈ¯aÁÓ‰ ÏÚ ƒ¿«≈∆≈¿ƒÀ¿≈ƒƒ¿««¿À»ƒ
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz ÔÈ‡72. ≈»¿ƒ¿»

רועד.65) והוא האילן את להפיל.66)מנענע
האילן.67) בענפי נת 68)המונחת לא להוריד שהרי כוון

המים. שעליו.69)את משקין להפיל התכוון
הרעידה.71)באילן.70) ידי פירות 72)על נגעו ואם

זה  [פירוש מוכשרים אינם המחוברים שעל במים תלושים
על  ניתזו שאם ומשמע, הראב"ד]. של השגתו מסלק
עליהם, שיפלו התכוון שלא פי על אף מכשירים - תלושים
ואם  המחוברים. מן להורידם מחשבתו נתקיימה שהרי
פירות  מכשירים מים אותם המחוברים, על שיפלו נתכוון

תלושים.
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.ÊË„ÈÚ¯n‰73ÔÏÈ‡‰ ˙‡74B‡ ,B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ««¿ƒ∆»ƒ»¿»««¬≈
‰ÎBÒ75˙B˜¯ÈÂ ÌÈÚ¯Ê Ô‰ÈzÁ˙Â ,dz¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ »¿»¿»«¬∆¿»¿«¿≈∆¿»ƒƒ»

ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t‰ ÏÚ ÌÈn‰ eÏÙÂ ,Ú˜¯wÏ ÌÈ¯aÁÓ¿À»ƒ««¿«¿»¿««ƒ««≈«¿À»ƒ
ÔÈ‡ ˙B˜¯ÈaLÂ ÌÈÚ¯faL ÌÈn‰ Ô˙B‡ - Ô‰ÈzÁzL∆«¿≈∆»««ƒ∆«¿»ƒ¿∆«¿»≈»

ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz76. ¿ƒ¿»

ג.73) משנה מים.74)שם להשיר פירוש,75)בכוונה
שוכה. איש ויקחו מט): יוד, (שופטים המקרא מלשון ענף,

התכוון 76) שלא מפני בהם, הנוגע את מכשירים ואינם
אף  מכשירים תלושים על נפלו ואם זרעים. אותם על שיפלו

משנה). (כסף להם התכוון שלא פי על

.ÊÈÌÈ¯ÓL77ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ Ô˙pL ‰Óe¯z ÏL78¯·k - ¿»ƒ∆¿»∆»«¬≈∆«ƒ¿»
ÔBL‡¯‰L ˙BÓe¯˙a e¯‡a79ÈM‰Â80;ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡ ≈«¿ƒ¿∆»ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ

˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰ ÏLÂ81ÏLÂ ;¯eÒ‡ ÈLÈÏM‰ Û‡ - ¿∆∆¿≈∆∆««ƒ««¿ƒƒ»¿∆
ÈL ¯OÚÓ ÏLÂ ;¯eÒ‡ ÌÏBÚÏ - ÁaÊÓ ÈL„˜82 »¿≈ƒ¿≈«¿»»¿∆«¬≈≈ƒ

È‡ce‰83¯eÒ‡ „·Ïa ÔBL‡¯ -84ÔÈÚÏ e¯Ó‡L ÌLk . «««ƒƒ¿«»¿≈∆»¿¿ƒ¿«
e„Ó˙pL ÔB‚k .Ô¯LÎ‰ ÔÈÚÏ e¯Ó‡ Ck ,Ô¯eq‡ƒ»»»¿¿ƒ¿«∆¿≈»¿∆ƒ¿¿

Ô‰ÈÏ‡Ó85‰˙BL ‰Ó‰a ‰˙È‰Â86Ì‡L .ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ≈¬≈∆¿»¿»¿≈»»ƒƒ∆ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰ ¯ÈÒnL ‡e‰ Ì„‡‰ ‰È‰»»»»»∆≈ƒ««ƒ»ƒƒ««ƒ
Ô‰ÈÏÚ „Èt˜‰Â Ô·LÁL ÔÂÈk - eÏÙ Ô‰ÈÏ‡nL∆≈¬≈∆»¿≈»∆¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈∆

ÔÈ¯ÈLÎÓ87. «¿ƒƒ

יין.77) תמד.78)שמרי הראשון.79)לעשות התמד
שנייה.80) פעם מים נתן הראשון התמד לצורך 81)אחר

קרבנות  להקרבת לא להם, והדומה המקדש בבית תיקונים
המזבח. מפירותיו 82)על להפריש חייב מישראל אדם כל

(אחר  כחולין ודינו ללויים ניתן ראשון עישור עישורים, שני
שני  ("מעשר שני ועישור מעשר), תרומת ממנה שהופרשה
ונאכל  בעלים רכוש הוא שמיטה) בכל וֿה ד ב, א, בשנות
אלו  הפרשות ולפני בטהרה. ירושלים חומות בתוך רק

באכילה. ואסורים טבל הם מטבל 83)הפירות שהופרש
שאינו  הארץ, מעם שנקנו מפירות שני מעשר להוציא וודאי,
ומלמדנו  מעושרים. ספק הם ופירותיו המעשרות על נאמן
מותר  אלה מפירות שני מעשר של הראשון שהתמד רבינו
חומרא  הוא תמד שאיסור מפני לירושלים, חוץ לשתותו

הספק. על גזרו לא לירושלים.84)דרבנן, חוץ לאכלו
נתן 85) שאם הבעלים, כוונת בלי מאליהם מים שם שנפלו

בנתינתו  שהרי לו, או מכשירים אם לדון מקום אין בכוונה
אבל למשקה, התמד את אנו החשיב כוונה, כאן כשאין

מתורת  ויצאו המים את מקלקלים שהשמרים אומרים
רבינו  דעת שגם ונראה שם, התוספות פירשו [כך משקה.
שצריכים  גשמים" "מי כתב ולא "מים" סתם כתב שהרי כן.
וטריא]. השקלא בתחילת שם בגמרא שאמרו כמו מחשבה,
מפני  וכו', מכשירין בתרומה שני עד כן פי על ואף
לעניין  כן גם חשובים איסור, לעניין משקה שחשובים

התמד 86)הכשר. את החשיב הרי שותה אדם היה שאם
שם). (גמרא אלף.87)כמשקה עד ואפילו בחולין אפילו

á"ôùú'ä øééà á"ë éðù íåé

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
פירותיו 1) והמעלה ועירבן, לתוכם הדלף שירד פירות יבאר

עליהם  וירדו לטחון חטים המוליך וכו'. הכנימה מפני לגג
בתוך  שנתנה פירות מליאה שהיא חבית וכו'. גשמים
של  חבית פי על ונתנה חמה פת הרודה איפכא. או המשקין
בו  ונתן טמאים או טהורים במים ביתו המרבץ וכו'. יין
גב  על זה ונתן מהנהר פירות מלאים שקים המעלה חיטים.
האוכל  ונפל באוכל והנושך לבודקן בעדשים הנופח זה.

וכו'.

.‡˙B¯t2e·b˙iL È„k Ô·¯ÚÂ ÔÎB˙Ï ÛÏc‰ „¯iL3 ≈∆»««∆∆¿»¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«¿
e¯LÎ‰ ‡Ï -4. …À¿¿

מ"ג.2) פ"ה לכל 3)מכשירין יתפזרו שהמים מתוך
הפירות.4)הפירות. את להרטיב רוצה אינו שהרי

.·‰ÏÚn‰5‰ÓÈk‰ ÈtÓ ‚bÏ ÂÈ˙B¯t6Ô‰ÈÏÚ „¯ÈÂ ««¬∆≈»««ƒ¿≈«¿ƒ»¿»«¬≈∆
- Ïh‰ Ô‰ÈÏÚ „¯iL Ôek˙ Ì‡Â ;e¯LÎ‰ ‡Ï - Ïh‰««…À¿¿¿ƒƒ¿«≈∆≈≈¬≈∆««
Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÌeÏÚ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .e¯LÎ‰À¿¿¿ƒ»ƒ∆¡≈≈∆¿»»«
;e¯LÎ‰ ‡Ï - Ô‰ÈÏÚ Ïh‰ „¯iL e·MÁL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿∆≈≈««¬≈∆…À¿¿

Ô‰Ï ‰OÚÓ LiL7‰¯Bz ÔÈc8‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,9 ∆≈«¬∆»∆ƒ»¿≈»∆«¬»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ elÙ‡10ÌÈpË˜ Ô‰· eÎÙ‰ .11‚b‰ ÏÚ ¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ»¿»∆¿«ƒ«««

ÔË˜ ÏL ‰·LÁÓ ‰˙È‰ Ì‡L ;ÔÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈À¿»ƒ∆ƒ»¿»«¬»»∆»»
Ô‰È¯·cÓ ˙ÏÚBÓ Bz·LÁÓ - ÂÈOÚÓ CBzÓ ˙¯k12. ƒ∆∆ƒ«¬»«¬«¿∆∆ƒƒ¿≈∆

מ"א.5) פ"ו הפירות.6)שם מן התולעים  שיצאו כדי
תולעים. - ובין 7)כנימה לחומרא בין מועילים מעשיהם

א.8)לקולא. יג, מועילה.9)חולין אינה מחשבתם
על 11)שם.10) הטל שירד מתכוונים שהם בזה, והוכיחו

הפירות. אלא 12)כל להקל מועילה שאינה ומובן שם.
ומשמע  "קטן", "קטנים" וכותב מדייק רבינו להחמיר.
אינה  - מעשיהם מתוך הניכרת ושוטה חרש שמחשבת

מדבריהם. אפילו מועילה

.‚‰ÏÚn‰13˙Bc‚‡‰ ˙‡14˙BÚÈˆw‰ ˙‡Â15˙‡Â ««¬∆∆»¬À¿∆«¿ƒ¿∆
eÈzÓiL ÏÈ·La ‚bÏ ÌeM‰16- Ïh‰ Ô‰ÈÏÚ „¯ÈÂ , «««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿»«¬≈∆««

ÔÈÚ„BÈ Ïk‰Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï…À¿¿¿≈¿ƒƒ¿«…¿ƒ
„¯BÈ Ïh‰L17ÌÏÚ‰ ‡Ï È¯‰L ;BBˆ¯a ‰Ê È¯‰ - ∆««≈¬≈∆ƒ¿∆¬≈…∆¡»

.eÈzÓiL È„k ‡l‡∆»¿≈∆«¿ƒ

מ"ב.13) ירק.14)שם דבילה.15)אגודות גושי
פי"א 16) למעלה ראה בפירושו, (רבינו ארוך זמן שיתקיימו

מאליהם 17)הי"ג). שיתלחלחו מפרש, [והר"ש בלילה.
מכשירה]. שאינה מהם, שתצא הלחלוחית מן

.„ÔÈhÁ CÈÏBn‰18Ì‡ ,ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ÔÁËÏ «ƒƒƒƒ¿…¿»¿¬≈∆¿»ƒƒ
ÁÓO19Ô‰ÈÏÚ e„¯ÈÂ ‚ba ÔÈe˙ ÂÈ˙ÈÊ eÈ‰ .e¯LÎ‰ - »«À¿¿»≈»¿ƒ««¿»¿¬≈∆

Á‰ .e¯LÎ‰ - ÁÓO Ì‡ ,ÌÈÓLbÌÈ¯n20eÈ‰L ¿»ƒƒ»«À¿¿««»ƒ∆»
Ì‡ ,ÌeÏÚ‰Â ÌÈna Ô‰ÈwO eÏÙÂ ¯‰pa ÌÈ¯·BÚ¿ƒ«»»¿»¿«≈∆««ƒ¿∆¡ƒ
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Ìp‰ ÔÈwO‰ ÏÚL ÌÈn‰Â ,˙B¯t‰ e¯LÎ‰ - eÁÓO»¿À¿¿«≈¿««ƒ∆«««ƒƒ»
ÔBˆ¯a ÔÈLeÏz21eÁÓO È¯‰L ,22. ¿ƒ¿»∆¬≈»¿

מ"ה.18) פ"ג קמח 19)שם מוציאות במים, שרויות חטים
מרוצה  שהוא דעתו גילה שמח, הוא ואם לבן. יותר

מלאים 20)מהרטבתן. שקים טעונים חמורים מוליכי
בהם.21)תבואה. שיגעו אחרים פירות ומכשירים

על 22) ולא הפירות שהורטבו על ששמחו ואףֿעלֿפי
השקים. הרטבת

.‰˜O23¯‰p‰ Èab ÏÚ Ôe˙Â ÌÈBÚ¯Ê ‡ÏÓ ‡e‰L24 «∆»≈≈¿ƒ¿»««≈«»»
˙BÏÚÓ ÏÚ B‡ ¯Ba‰ Èt ÏÚ B‡25‰¯Ún‰26e·‡LÂ27 «ƒ«««¬«¿»»¿»¬
.e¯LÎ‰ -À¿¿

מ"א.23) קרוב 24)שם במקום אלא ממש בנהר ולא
למים. למערה.25)מאוד בהן שיורדים מדריגות

מים.26) אין עצמן המדריגות ועל מים, בה שיש
הרטוב.27) האוויר מן מים ספגו

.Â˙È·Á28CB˙a d˙pL ˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰L »ƒ∆ƒ¿≈»≈∆¿»»¿
ÔÈ˜Ln‰29˙B¯t‰ CB˙a d˙pL ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ B‡ ,30, ««¿ƒ¿≈»«¿ƒ∆¿»»¿«≈
e·‡LÂ31ÌÈÓa ?e¯Ó‡ ÔÈ˜LÓ eÏÈ‡a .e¯LÎ‰ - ¿»¬À¿¿¿≈«¿ƒ»¿¿«ƒ

ıÓÁ·e ÔÈÈ·e32ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L Ï·‡ ;33ÔÈ·‡LÓ ÔÈ‡34 ¿«ƒ¿…∆¬»¿»««¿ƒ≈¿»¬ƒ
.ÔcˆaL ˙B¯t‰ e¯ÈLÎiL È„k Ò¯Á‰ ÔÓƒ«∆∆¿≈∆«¿ƒ«≈∆¿ƒ»

חרס.28) של היא חבית סתם מ"ב. שקעה 29)שם ולא
לתוכה. נכנסו ולא במשקין נוגעים 30)כולה והפירות

מבחוץ. החבית דרך 31)בדופני המתמצה הלחלוחית את
החרס. יין.32)דופני האחרים 33)של המשקין  חמשה

החבית.34)המכשירים. דופני דרך חודרים אינם

Ê.‰„B¯‰35:ÔÈÈ ÏL ˙È·Á Èt ÏÚ d˙e ‰nÁ ˙t »∆««»¿»»«ƒ»ƒ∆«ƒ
‰¯LÎ‰ ‡Ï - ÔÈhÁ ˙t ‰˙È‰ Ì‡36ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â ; ƒ»¿»«ƒƒ…À¿¿»¿ƒ»¿»∆

˙B·‡BL ÌÈ¯BÚO‰L ÈtÓ ,‰¯LÎ‰ - ÌÈ¯BÚO37ÔÎÂ . ¿ƒÀ¿¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ¬¿≈
‰È‰ Ì‡38;‰¯B‰Ë - ÌÈhÁ ˙t ‰˙È‰Â ‡ÓË ÔÈi‰ ƒ»»««ƒ»≈¿»¿»«ƒƒ¿»

ÔÈ˜LÓ ‰·‡ML ÈtÓ ,‰‡ÓË - ÌÈ¯BÚO ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿ƒƒ¿¿»ƒ¿≈∆»¬»«¿ƒ
.ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ

התנור.35) מן פת מוציא - רודה מ"ג. המדובר 36)שם
במים  כשנילושו אבל מכשירים, שאינם פירות, במי בנילושו

בלישה. הוכשרו שם.37)הרי יוסי במשנתנו 38)כר'
הכשר. לענין שהואֿהדין סובר ורבינו טומאה, לענין נחלקו

.Áıa¯Ó‰39eËÂ ÌÈhÁ Ba Ô˙Â B˙Èa ˙‡40Ì‡ : «¿«≈∆≈¿»«ƒƒ¿»¿ƒ
ÚÏq‰ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ,e¯LÎ‰ - ÌÈn‰ ˙ÓÁÓ41‡Ï - ≈¬«««ƒÀ¿¿¿ƒ≈¬««∆«…

ÌÈhÁ da Ô˙Â ‰·¯Úa B˙eÒk ˙‡ ÒaÎÓ‰ .e¯LÎ‰À¿¿«¿«≈∆¿«¬≈»¿»«»ƒƒ
˙ÓÁÓ Ì‡Â ,e¯LÎ‰ - ÌÈn‰ ˙ÓÁÓ Ì‡ :eËÂ¿»¿ƒ≈¬«««ƒÀ¿¿¿ƒ≈¬«

‰·¯Ú‰42.e¯LÎ‰ ‡Ï - »¬≈»…À¿¿

יעלה 39) שלא כדי הרצפה על מים זולף - מרבץ מ"ד. שם
אם 40)האבק. ב: ו, קטן במועד מצאנו וכמוה הורטבו.

מטוננת. שדה סלע 41)היתה עצם לחלוחית ספגו
במקום  הנמצאת אבן היינו סלע מפרש, [הר"ש הריצפה.
ודינה  רטיבות, מוציאות כאלו ואבנים בראשית, ימי מששת

בתים]. גורסים 42)כזיעת ויש עצמן", "מחמת במשנה:

שונים  פירושים [ונאמרו רבינו. גירסת היא וכך "עצמה".
הראב"ד  של פירושו הדעת על ומתקבל מאד, דחוקים
שיתלחלחו  עד בעריבה החיטים נתן שאם כאן, בהשגותיו
עצמה, העריבה בשביל נתנן אם אבל הוכשרו, המים מן
- החיטים את בו להניח יותר נוח מקום מצא שלא פירוש
דברי  מפרש אלא משיג שאינו מוכיח, וסגנונו הוכשרו. לא

רבינו].

.ËÔÓBh‰43e¯LÎ‰ - e·ÈË¯iL È„k ÏBÁa ˙B¯t44. «≈≈¿¿≈∆«¿ƒÀ¿¿
ÁÙBË ‰˜LÓ Ba LÈ Ì‡ :·e‚p‰ ËÈha ÔÓBh‰45- «≈«ƒ«»ƒ≈«¿∆≈«

Ì‡Â ,e¯LÎ‰.e¯LÎ‰ ‡Ï - Â‡Ï À¿¿¿ƒ»…À¿¿

(ר"ש).44)שם.43) בו שנבלעו מים בלי חול שאין
היד 45) את להרטיב שתספיק לחלוחית, בטיט נשאר

בה. הנוגעת

.Èıa¯Ó‰46LLBÁ BÈ‡ - B¯b ˙‡47e¯LÎÈ ‡nL «¿«≈∆»¿≈≈∆»À¿¿
ÂÈhÁ48ÁÓO ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba eË Ì‡49. ƒ»ƒ»¿¿««ƒ∆»≈«

לחשוש.47)שם.46) מחוייב שם 48)אינו שיניחן
מפני 49)אחרֿכך. דבר, של וטעמו יטננו. אם שישמח

הרא"ש  פירוש (עלֿפי מהר נבלעים המים שבגורן, היובש
שם). רבינו דברי גם להבין יש וכן במשנתנו.

.‡ÈËwÏÓ‰50˙BtÁÏ Ô‰ÈÏÚ „¯BÈ Ïh‰Lk ÌÈ·OÚ «¿«≈¬»ƒ¿∆««≈¬≈∆¿«
ÔÈhÁ‰ Ô‰a51CÎÏ Ôek˙ Ì‡Â ;e¯LÎ‰ ‡Ï -52- »∆«ƒƒ…À¿¿¿ƒƒ¿«≈¿»

.e¯LÎ‰À¿¿

שאינה 51)שם.50) שבעשבים לחלוחית שיספגו כדי
בהם  "להטן כתוב [במשנה לטל. נתכוון לא אבל מכשירה,
שירטיבו, ישראל': וה'תפארת ה'ברטנורא' ופירשו חיטים",
את  גםֿכן מפרש שהוא ונראה "לחפות". כתב ורבינו

כמותם]. שעליהם.52)המשנה לטל

.·Èıa¯Ó‰53ÌÈÏaL Ba Ô˙Â ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B˙Èa ˙‡ «¿«≈∆≈¿«ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ√ƒ
ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ :eËÂ54el‡ È¯‰ - ¿»¿ƒ≈¬≈∆«¿∆≈«¬≈≈

.ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

ה"א.53) פ"ב שם ט.54)תוספתא בהלכה למעלה נתבאר

.‚È¯ÚBp‰55e„¯ÈÂ ÔÈ˜LÓ ‰ÈÏÚ eÈ‰L ˜¯È ÏL ‰c‚‡ «≈¬À»∆»»∆»»∆»«¿ƒ¿»¿
¯LÎ‰ ‡Ï - ÔBzÁz‰ „vÏ ÔBÈÏÚ‰ „vÓ56. ƒ«»∆¿««««¿…À¿«

הירקות 55) שעל המים את להוריד כדי האגודה, את מנענע
מ"ד). מ"א לגמרי 56)(שם שירדו התכוון שהוא מכיוון

מחשבתו. נעשית לא הרי הירק, מן

.„È‰ÏÚn‰57‰Ê Ô˙e ¯‰p‰ ÔÓ ˙B¯t ÔÈ‡ÏÓ ÔÈwO ««¬∆«ƒ¿≈ƒ≈ƒ«»»¿»»∆
‰Ê Èab ÏÚ58ÔÓ BÏ e„¯iL ÌÈna ÔBzÁz‰ ¯LÎ‰ - ««≈∆À¿«««¿««ƒ∆»¿ƒ

.‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ÁÈp‰ BBˆ¯a È¯‰L ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆¬≈ƒ¿ƒƒ«∆««≈∆

לתחתון.58)שם.57) ירדו העליון משק שהמים וידע

.ÂËÁÙBp‰59˙BÙÈ Ô‰ Ì‡ Ô˜„·Ï ÌÈL„Úa60eÚÈÊ‰Â «≈««¬»ƒ¿»¿»ƒ≈»¿≈ƒ
ÌÈn‰ ˙B„ÏBzÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈt Ï·‰a e¯LÎ‰ -61. À¿¿¿∆∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ

ÔÈÓLÓL ÏÎB‡‰ ÔÎÂ62ÂÈt ‰˜LÓa e¯LÎ‰ - Úaˆ‡a ¿≈»≈À¿¿ƒ¿∆¿«À¿¿¿«¿≈ƒ
.BÚaˆ‡ ÏÚLÂ¿∆«∆¿»
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מ"ו.59) בודק 60)שם והוא טחונות, בעדשים המדובר 
הן  ואם עליהן, ונופח להתבשל נוחות הן אם לדעת אותן
מהר  ויספגו ההבל את סופגות שהן סימן מהר, מתלחלחות

למשנתנו). בפירושו (רבינו הבישול מי את שדינן 61)גם
ה"ב. פ"י למעלה כמבואר הכשר, לענין הרוצה 62)כמים

שומשמין  ומניחה לאכול שבפיו ברוק אצבעו מלחלח ,
לפה  אצבעו מכניס ואחרֿכך בו, נדבקים והם עליהם

ומורידם.

.ÊËCL63ÏÚL ‰˜Ln‰ È¯‰ - ÏÎ‡‰ ÏÙÂ ÏÎ‡a »«¿…∆¿»«»…∆¬≈««¿∆∆«
ÔBˆ¯Ï ‡lL ÏÎ‡‰64ÌÈÚeˆt ÌÈ˙ÈÊ ÏÎB‡ ‰È‰ .65 »…∆∆…¿»»»≈≈ƒ¿ƒ

B˙ÈÚ¯b ˙‡ ıÓÏ ‰ˆB¯ ‡e‰L ÏÎÂ ˙BaË¯ ÌÈ¯Ó˙e66, ¿»ƒ¿À¿…∆∆»…∆«¿ƒ»
ÏÙÂ67ÔBˆ¯a ÂÈÏÚL ‰˜Ln‰ È¯‰ - ÂÈtÓ68‰È‰ . ¿»«ƒƒ¬≈««¿∆∆»»¿»»»

‰ˆB¯ BÈ‡L ÏÎÂ ˙BL·È ÌÈ¯Ó˙e ÔÈ·e‚ ÌÈ˙ÈÊ ÏÎB‡≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿…∆≈∆
ÙÂ ,B˙ÈÚ¯b ˙‡ ıÓÏÂÈÏÚL ‰˜Ln‰ È¯‰ - ÂÈtÓ Ï »…∆«¿ƒ»¿»«ƒƒ¬≈««¿∆∆»»

.ÔBˆ¯a ‡lL∆…¿»

מ"ו.63) פ"ג הפירות 64)טבולֿיום את מכשיר ואינו
הלחם  פיסת את ירטיב שרירו רוצה שאינו מפני בו, שיגעו

וילעוס. לפיו שתגיע מהשמן 65)לפני רטובים והם
שבו.66)שבהם. הלחלוחית מעט ממנו להוציא כדי

להרטיבו 68)הגרעין.67) מבלי למוץ שאיֿאפשר מפני
את  מכשיר ולפיכך משקה, ונעשה החשיבו שבפיו, בריר

לרצונו. בו שנגעו הפירות

.ÊÈÔÈLÏÚ69ÔËwlL70‰Ó‰·Ï71ÔÁÈ„‰Â72·MÁÂ , À¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈»∆¡ƒ»¿ƒ≈
e¯‡a ¯·k - Ck ¯Á‡ Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ73ÌÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ¬≈∆¿»»««»¿»≈«¿∆≈¿ƒƒ

ÈL ¯LÎ‰74·MÁLk ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ Ì‡Â . ∆¿≈≈ƒ¿ƒ»»¬≈∆«¿∆≈«¿∆ƒ≈
ÔÈ¯LÎÓ el‡ È¯‰ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ75. ¬≈∆¿»»¬≈≈À¿»ƒ

אדם 69) בני ויש בהמה, מאכל הוא שבעיקרו עשב מין
"ציקוריה". נקרא רבות לעז ובלשונות אותו, שאוכלים

ב.70) קכח, חולין לבהמה.71)ברייתא להאכילם כדי
טומאה.72) מקבל אינו בהמה שמאכל מפני הוכשרו, ולא
ה"ג.73) פ"ג שהיו 74)למעלה בזמן מאכל ההדחה

אדם. מאכל שנעשו אחר להכשירם מועילה אינו בהמה,
פ"ג 75) עוקצין תוספתא שעליהם. טופח במשקה הוכשרו

ה"א.

á"ôùú'ä øééà â"ë éùéìù íåé

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
לרצון 1) ושלא לרצון ומתטמאים שמטמאים המים יבאר

טהרה  בחזקת שהם המים לרצון. אלא מטמאים שאין ואותם
חלב  או יין לתוכו שנפל גבא כשפסקו. או הגשמים בימות
אוכל  שהיה ומי פסקו. שלא תמצית מי שמן. או דבש או
האשה  ודין פיו. לתוך ידו והכניס טמיאות בידים תרומה
התנור  גורפת והיתה מוכשרת שאינה תרומה אוכלת שהיתה

וכו'. דם ממנה ויצא הקוץ והכה הטמא

.‡ÌÈÏkaL ÌÈÓ2‡lL ÔÈa ÔBˆ¯Ï ÔÈa ÔÈ‡nË˙Ó - «ƒ∆«≈ƒƒ¿«¿ƒ≈¿»≈∆…
ÌÈÏÎÂ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓe ,ÔBˆ¯Ï3Ô‰ÈÏÚ ÏÙpL ÔÈa ¿»¿«¿ƒ√»ƒ¿≈ƒ≈∆»«¬≈∆

ÌÈÓ Ï·‡ .ÔBˆ¯a Ô‰ÈÏÚ ÏÙ ‡lL ÔÈa ÔBˆ¯a¿»≈∆…»«¬≈∆¿»¬»«ƒ

˙B¯Ba ÈÓ ÔB‚k ,˙BÚ˜¯waL4ÔÈÁÈL5˙B¯ÚÓe6ÈÓe ∆¿«¿»¿≈ƒƒ¿»≈
ÌÈ‡·‚7‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ì‰a ÔÈ‡L8ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆≈»∆«¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ

ÌÈÓ ?„ˆÈk .ÔBˆ¯a ‡l‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÔBˆ¯Ï ‡l‡∆»¿»¿≈¿«¿ƒ∆»¿»≈««ƒ
eÈ‰L ÔÈa ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Ú˜¯waL∆««¿«∆≈»∆«¿»ƒ¿»≈∆»

ÔÈ·e‡L9ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÔÈa10ÙpL ,B‡ ˙n‰ ÔÎB˙Ï Ï ¿ƒ≈∆≈»¿ƒ∆»«¿»«≈
ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ‡Óh‰ Ô‰a CÏ‰L11Ì‡ Ï·‡ . ∆»«»∆«»≈¬≈≈¿ƒ¬»ƒ

B‡ ‡ÓË ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lnL B‡ ‡ÓË Ì„‡ Ô‰Ó ‰˙L»»≈∆»»»≈∆ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»≈
el‡ È¯‰ - ÔBˆ¯a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ÔÎB˙Ï eÏÙpL∆»¿¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»¬≈≈
¯B‰h‰ Ô‰Ó ‰˙L .Ú˜¯wa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿««ƒ∆≈««¿«»»≈∆«»
- ¯B‰Ë ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lnL B‡ Ú˜¯wa e‡ÓËpL ¯Á‡««∆ƒ¿¿««¿«∆ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»

‰˙BM‰ ‡ÓË12B‡ ‰˙L ÔBˆ¯a È¯‰L ,ÈÏk‰ ‡ÓËÂ ƒ¿»«∆¿ƒ¿»«¿ƒ∆¬≈¿»»»
ÏÙ .‡lÓ13ÔÎB˙Ï14‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ƒ≈»«¿»ƒ»∆¿»¬≈

ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ,‰È‰Lk ¯B‰Ë15.ÔBˆ¯Ï ‡l‡ »¿∆»»∆≈¿¿«¿ƒ∆»¿»
¯kk‰ ‡ÓË - ¯kk‰ ‡ÈˆB‰Â B„È ÁÈ„‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ«»¿ƒ«ƒ»ƒ¿»«ƒ»

ÔBˆ¯a Ô‰ È¯‰L ,ÂÈ„ÈaL ÌÈna16. ««ƒ∆¿»»∆¬≈≈¿»

מ"ב.2) פ"א אבות 3)מקוואות מהל' בפ"ז נתבאר
כלים, שיטמאו המשקין על גזרו שחכמים ה"א, הטומאות

גזרו. לא אוכלין ועמוק.4)ועל  עגול  ארוכים 5)בור
מלמעלה.6)וצרים. מכוסות לא 7)מקורות, גומא

מים. בה שנתקבצו סאה,8)עמוקה ארבעים בהם יש ואם
פ"ט. מקוואות בהל' דינם בכלים 9)יתבאר מים ששאבו

לתוכם. מי 10)ושפכום בהם שנקווה או מנהר שנמשכו
המים 11)גשמים. נטמאו לא מרצון, שעבר אףֿעלֿפי

מעוניין  אינו אבל השני, לצד להגיע התכוון שהוא מפני
ה"ה. שבפי"ג בנהר לעבר דומה זה והרי במים, בנגיעה

שהשותה 12) ה"יֿיא, הטומאות אבות מהל' בפ"ח נתבאר
מדרבנן. גופו נטמא טמאים משקין מעצמו.13)רביעית

שנטמאו.14) מטמאין.15)למים שאין צ"ל
המים 16) הלא רצון, כאן צריך למה הקשה, [הראב"ד

שלא  ובין לרצון בין מטמאים ותלושים תלושים, הם שבידיו
הראב"ד  אמנם זו? הלכה בתחילת רבינו שכתב כמו לרצון,
לשיטתו  כהלכה ישיב רבינו אבל כענין, שאל לשיטתו
לא  אם תלושים נקראים אינם שמשקין ה"ג) פי"ב (למעלה
שבכלים", "מים ההלכה בתחילת שכתב ומה ברצון, נתלשו
שמדובר  לפרש גם ואפשר ברצון. שנתלשו למים הכוונה
הוכשרה] - פירושו נטמא, שאמר ומה טהורים, במים כאן

דבריו). לי נתבארו ולא כסףֿמשנה, (ראה

.·ÌÈ‡·‚ ÈÓ17ÔB‚k ,˙BÚ˜¯˜aL ÌÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ≈¿»ƒ¿«≈»∆ƒ«ƒ∆¿«¿»¿
˙ÈˆÓz ÈÓe ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ÈÓ18e˜ÒtL19 ≈ƒƒ¿»≈«¿ƒ∆»¿

˙B‡Â˜Óe20e‡ÓËpL ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L21, ƒ¿»∆≈»∆«¿»ƒ¿»∆ƒ¿¿
ÏÚ Û‡ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ ea¯Â ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯ÈÂ¿»¿»∆¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¬≈∆««

eÙËL ‡lL Èt22ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -23Ïk ,CÎÈÙÏ . ƒ∆…»¿¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡·‚ ÈÓ ÔB‚k ,˙BÚ˜¯˜aL ÌÈn‰««ƒ∆¿«¿»¿≈¿»ƒ¿«≈»∆

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa Ïk‰ - ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa24. ƒ¿««¿»ƒ«…¿∆¿«»√»

מ"ד.17) והמים 18)שם ההרים על היורדים גשמים
לעמק. ונופלים הזחילה) מכוח (מבעבעים מתמצים

(ברטנורא).19) נגמרה הזחילה וגם הגשמים, שפסקו
מרובעים.20) או 21)בורות טמא אדם מהם ששתה כגון
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טמא. בכלי [מפירושו 22)מילא גדותם. על עברו לא
את  שגרפו לתלות ויש כשעברו שמדובר משמע למשנתינו

כאן]. בו שחזר ונראה הטמאים. שמי 23)המים מפני
ה"ג, פ"ב למעלה שנתבאר כמו אותם מבטלים הגשמים
הטמא  מהם שתה שמא חוששים אנו ואין שפיכות. מי בדין
שבתקופת  מפני שנית, ונטמאו גשמים שם שנפלו אחר
בכל  למצוא אפשר ומים מצויים, דרכים עוברי אין הגשמים
לשתות  לבור פנה בודד דרך שעובר להניח ואין מקום,

שהם 24)ממנה. ספק, ללא כמעט הדעת על מתקבל
טהורים.

.‚ÌÈÓLb‰ e˜Òt25¯ÈÚÏ ÔÈ·B¯w‰ -26C¯cÏ B‡ »¿«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«∆∆
e‡ÏnLÂ ‡Óh‰ Ô‰Ó ‰˙ML ˙˜ÊÁa Ô‰L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈¿∆¿«∆»»≈∆«»≈¿∆ƒ¿

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎa Ô‰Ó27ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ˜BÁ¯‰Â ,28„Ú ≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«
eÎÏ‰ .Ì„‡‰ ·¯ eÎl‰iL29,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ïk‰ - ∆¿«¿…»»»ƒ¿«…¿∆¿«À¿»

‰na .Ô‰Ó ÔÈ˙BLÂ ÔÈ‡ÏÓÓ ˙B¯iLa ÌÈÎÏB‰‰L∆«¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿ƒ≈∆«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c30;‰pnÓ ˙BzLÏ ¯LÙ‡L ‡·‚a ¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆∆¿»ƒ¿ƒ∆»

‰pnÓ ˙BzLÏ ¯LÙ‡ È‡L ‡·‚a Ï·‡31˜Á„a ‡l‡ ¬»¿∆∆∆ƒ∆¿»ƒ¿ƒ∆»∆»¿…«
˙˜ÊÁa Ì‰L) ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÏB„b»¬≈∆¿∆¿«»√»∆≈¿∆¿«

¯ ˙BÒ¯t ÌB˜Ó ‡ˆÓiL „Ú (ÔÈ¯B‰ËÌ„‡ ÈÏ‚32B‡ ¿ƒ«∆ƒ»≈¿«¿«¿≈»»
‰q‚ ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙BÒ¯t33‡ˆÓ Ï·‡ .Ba ˙¯k «¿«¿≈¿≈»«»ƒ∆∆¬»»»
‰w„ ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙BÒ¯t34¯LÙ‡L ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - «¿«¿≈¿≈»«»¬≈∆»∆∆¿»
‰„¯iL35.˙˙LÂ ∆»¿»¿»»

קרוב 26)שם.25) במקום הנמצאים והבורות הגבאים
בכלים.27)לעיר. ומילאו שתו הטמאים העיר בני

שנתקלקלו 28) בדרכים ללכת אנשים של דרכם שאין מפני
הגשמים. לעבור 29)בימות רבים אדם בני התחילו

ה"ג.30)בדרכים. פ"א מקוואות בלי 31)תוספתא,
גדול. לשם 32)טורח שבא הוכחה שזו הגבא, יד על

טמאים. בכלים מילא או ושתה טמא שהיה לחוש ויש אדם,
ברכיבה.33) לגבא הגיע שאדם ואפשר סוס, או חמור כגון
וטלאים.34) הרועה.35)גדיים ליווי בלי בעצמה,

.„˙˜ÊÁ36˙BiÓeÓ‚e ËÈË37˙BiÁ ÈÁ˙ÙaL38˙eL¯a ∆¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿≈¬Àƒ¿
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa ÌÈa¯‰39e˜Òt ; »«ƒƒ¿««¿»ƒ∆≈¿ƒ»¿

˙eÎÈÙL ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓLb‰40ÔÈ˜ÂMaLÂ .41- «¿»ƒ¬≈≈¿≈¿ƒ¿∆«¿»ƒ
ÔÈÈ BÎB˙Ï ÏÙpL ‡·b .·¯‰ ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰42B‡ ¿ƒ»∆««»…∆∆∆»«¿«ƒ

BÎB˙Ï ÏÙ .·¯‰ ¯Á‡ Ba ÔÈÎÏB‰ - L·„ B‡ ·ÏÁ»»¿«¿ƒ««»…»«¿
ÔÓL43e‰‡Èt˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,44‰Ê È¯‰ -45‡nË˙Ó ∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«≈

È„È ˙‡ˆÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔBˆ¯· ‡lL ‡nËÓe¿«≈∆…¿»¿ƒ∆ƒ∆¿»»≈¿≈
˙ÈÁˆÁˆ46. «¿»ƒ

שם.36) וגם 38)גומות.37)תוספתא, החנוונים,
עכורים. מים שם שופכים - לחנות חזקה 39)הבאים

שמי  מפני טהורים, שהם לוודאי) וקרוב הדעת על (מתקבל
מעבירים  שגם ואפשר אותם, ומבטלים מרובים הגשמים

הכ"ו.40)אותם. בפ"ב למעלה דינם שנתבאר
בדברי 41) שגם ונראה "שבשווקים", בתוספתא גורס הגר"א

כך. גורס הוא כאן ה"ב.42)רבינו ושמן 43)שם טמא,
במים. מתערב מעל 44)אינו והסירוהו צינון עלֿידי

במים 46)הגבא.45)המים. יישארו שלא איֿאפשר

לרצון  שלא גם מטמאים והם שמן, זעירות) (טיפות צחצוחי
הבאה). הלכה (ראה

.‰Ô‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁ ÔÈ˜Ln‰ ¯‡Le ÔÓL∆∆¿»««¿ƒƒ««ƒ¬≈≈
ÌÈÏka Ô‰L ˙BÓk Ú˜¯wa47‡e‰ „Á‡ ÔÈc ,48. ««¿«¿∆≈«≈ƒƒ∆»

הקודמת.47) שבהלכה שהקפיאוהו שמן מדין רבינו למד זה
מפרק 48) בה"א שנתבאר שבכלים, מים כדין בקרקע דינם
זה.

.Â˙ÈˆÓz ÈÓ49e˜ÒÙ ‡lL50Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿ƒ∆…»¿««ƒ∆≈»∆
ÌÈn‰ È¯‰Â Ú˜¯wa Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»ƒ¿≈««¿««¬≈««ƒ
ÏÚ Û‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰Ï ÔÈ‡·e ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»ƒ»∆≈»¿«¿ƒÀ¿»¿««
Ô˙ B‡ ‡ÓË ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lÓe ‡Óh‰ Ô‰Ó ‰˙ML Ètƒ∆»»≈∆«»≈ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»≈»«
.¯·c ÏÎÏ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ ÔÎB˙Ï¿»«ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿ƒ¿»»»

מ"ו.49) פ"א מקוואות זוחלים 50)משנה, גשמים שמי
נתבארו  שפסקו, תמציות מי (דין ונמשכים ההרים מן עוד

ה"ב). למעלה

.Ê‰È‰L ÈÓ51ÔB‚k ,˙B‡ÓË ÌÈ„Èa ‰Óe¯z ÏÎB‡ ƒ∆»»≈¿»¿»«ƒ¿≈¿
‰¯LÎ‰ ‡lL ‰Ï·c52ÏhÏ ÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎ‰Â , ¿≈»∆…À¿¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ…

¯B¯ˆ53CÙ‰ Ì‡ :54È¯‰L ;B¯È¯a ‰Ï·c‰ ˙‡ÓË - ¿ƒ»«ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ∆¬≈
„i· ‡ÓË55B¯˜ÚL ÈtÓ ,56- CÙ‰ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»«»ƒ¿≈∆¬»¿ƒ…»«

B‡ epÎt‰iL Ì„˜ ÂÈÙaL ‰˜Ln‰L ;‰¯B‰Ë¿»∆««¿∆∆¿ƒ…∆∆¿«¿∆
‡l‡ eLÏ˙ ‡lL ÌÈÓÏ ‰ÓBc B‡ÈˆB‰Ï epˆˆÓÈƒ¿¿∆¿ƒ∆¿«ƒ∆…ƒ¿¿∆»
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ,Ú˜¯wa ÔÈ„Ú Ô‰57 ≈¬«ƒ««¿«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔBˆ¯a ‡l‡58‡l‡ BBˆ¯ ÔÈ‡ ‰ÊÂ , ∆»¿»¿∆≈«¿¿∆≈¿∆»
ÔBÈcet ‰È‰ .¯B¯v‰ ÏhÏ59ÂÈt CB˙Ï60B„È ËLÙe ƒ…«¿»»¿¿¿ƒ»«»

B‡ÓˆÏ BÁÈp‰ Ì‡ ,ÂÈt CB˙a ‰Ï·c‰Â BÏhÏ61- ƒ¿¿«¿≈»¿ƒƒƒƒƒ¿»
¯e˜Úk ˜¯‰ ‰Ê È¯‰62˙ÓÁÓ ‰Ï·c‰ ˙‡ÓËÂ , ¬≈∆»…¿»¿ƒ¿≈«¿≈»≈¬«

ÂÈ„È ˙ÓÁÓ ‡ÓËpL ÂÈt ‰˜LÓ63. «¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¬«»»

מ"י.51) פ"ח ידו.52)כלים בנגיעת נפסלה ולא
שנלחץ53) בצרור הדבילה.הרגיש את 54)לתוך בידו

ממקומו. הריר את הזיז כך ומתוך שבפיו, הדבילה
הדבילה 55) את מטמא והוא היד, בנגיעת נטמא הריר

באים  והטומאה שההכשר כן, לפני הוכשרה שלא אףֿעלֿפי
ה"ה. פ"ו למעלה שנתבאר כמו הריר.56)כאחת את

אינן  שידיים אףֿעלֿפי מתטמאה חולין דבילה ואפילו
את  עושות שידיים מפני והטעם, החולין. את מטמאות
י"ח  מגזירת חולין אפילו לטמא לטומאה ראשון המשקין
שם) השלמות (ראה ה"י הטומאות אבות מהל' (פ"ה דבר
לא  שאם הבאה, הבבא של לרבותא תרומה ונקט ה"ו). ופ"י

השלמות). (ראה נטמאה' לא תרומה 'אפילו וגם 57)הפך
מכשירים. בה"א.58)אינם של 59)למעלה מטבע

מתכת. של שהוא מטבע כל אלא פונדיון דווקא ולאו מתכת.
שם).60) (משנה, מים 61)בפיו נמצאו ולא היה צמא

בלוטות  את לגרות כדי פיו, לתוך המטבע והכניס ידו, תחת
מהרגיל. למעלה רוק כמות שתוציאנה מפני 62)הרוק
למשנתינו). פירושו (ע"פ בכוונה כמו 63)שהוציאו

צרור. נטילת בדין למעלה שנתבאר

.Á‰M‡‰64‰Óe¯z ÏL ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰L65 »ƒ»∆»¿»∆∆√»ƒ∆¿»
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˙Ù¯B‚ ‰˙È‰Â ,ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L66‡Óh‰ ¯epz‰ ˙‡67, ∆≈»À¿»ƒ¿»¿»∆∆∆«««»≈
ÈtÓ dÚaˆ‡ ‰ˆˆÓe ,Ì„ ‰pnÓ ‡ˆÈÂ ıBw‰ dk‰Â¿ƒ»«¿»»ƒ∆»»»¿»∆¿»»ƒ¿≈
˙‡ÓË - ‰ÈÙa dÚaˆ‡ ‰˙Â ˙ÈÂÎpL B‡ ,Ìc‰«»∆ƒ¿≈¿»¿»∆¿»»¿ƒ»ƒ¿≈
‰˜Ln‰ ‡ÈˆB‰Ï dBˆ¯ È¯‰L ,‰ÈÙaL ‰Óe¯z‰68 «¿»∆¿ƒ»∆¬≈¿»¿ƒ««¿∆

.Úaˆ‡ ˙ˆÈˆÓa B¯˜ÚÏe ‰ÈtÓƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒ«∆¿«

מי"א.64) שכתבנו 65)שם כמו כך, הדין בחולין גם
ראה  הקודמת. ההלכה אגב תרומה ונקט הקודמת, בהלכה
באשה  ומדובר ה"י. פ"ח הטומאות אבות להל' השלמות
לגרוף  אנשים של דרכם שאין מפני אשה ונקט טהורה,
שנטף  אשה דין מלמדת במשנתינו ראשונה [בבא תנורים.
הביא  (רבינו טמאה באשה ומדובר טהור, לתנור מדדיה חלק
כאן  שלפנינו הדין – שניה ובבא ה"ה). פ"י למעלה זה דין
(רבינו  טמא והתנור טהורה שהאשה הפוך, במקרה מדבר –

למשנתינו)]. הגחלים.66)בפירושו את מוציאה
שכלי 67) נטמא, לא גופה אבל התנור, באויר ידיה ונטמאו

אדם. מטמא אינו לנכווית,68)חרס נמשך זה נימוק הרוק.
(עלֿפי  התרומה את מטמא הדם הקוץ, הכה בדין אבל

למשנה). פירושו

á"ôùú'ä øééà ã"ë éòéáø íåé

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ובחזקת 1) מוכשרים בחזקת בשווקים שהם הדברים יבאר

נאמן  ואם הכשר. בחזקת שהם והציר הדגים ודין טומאה.
שנתערבו  פירות מי הוכשרו. שלא לומר עליהם הארץ עם
מקום, בכל הפירות הארץ. מעם ציר והלוקח משקים. בשאר
טומאה  איסור בהם יש אם החולין טהרה. בחזקת הם אם
להיות  מוזהרים ישראל כל טומאה. להם לגרום מותר ואם

ברגל. טהורים

.‡Ïk2˙Bc‚‡‰3ÌÈ˜ÂMaL4ÏÎÂ ÌÈÁÓw‰ ÏÎÂ »»¬À∆«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»
ÈtÓ - ˙Bc‚‡‰ .ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa ÌÈ˜ÂMaL ˙B˙Ïq‰«¿»∆«¿»ƒ¿∆¿«À¿»ƒ»¬Àƒ¿≈

Ôk¯cL5„ÈÓz Ô‰ÈÏÚ ÌÈn‰ ÛlÊÏ6˙Ïq‰Â ÁÓw‰Â ; ∆«¿»¿«≈««ƒ¬≈∆»ƒ¿«∆«¿«…∆
ÔÈ˙˙BÏ -7ÔÈhÁ ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÁBË Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ¿ƒ¿««»¬ƒ¿≈ƒƒ

Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁL8LÏLÏ ˙Á‡Â ÌÈzLÏ ˙Á‡ ÌÈÁ¯a9 ∆¿ƒ»¿≈«ƒ««ƒ¿«ƒ¿««¿»
‰¯„˜ ‰OÚÓ Ô‰Ó ˙BOÚÏ È„k10˙BÙÈ¯‰ ÔB‚k ,11 ¿≈«¬≈∆«¬≈¿≈»¿»ƒ

,ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬≈≈¿∆¿«À¿»ƒ¿»»
ÌÈza ÏL ÔÈa ÔÈ˜ÂL ÏL ÔÈa12Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BlL ÈtÓ , ≈∆¿»ƒ≈∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»

.Ô˙tÏ˜ ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ¿ƒ»»

ב.2) משנה ו פרק יחד.3)מכשירין קשורים ירקות
למכירה.4) לשוק ירקות.5)שהוצאו מוכרי כדי 6)של

טריים. נראים ושיהיו יכמשו כדי 7)שלא במים רוחצים
מבהיק. לבן קמח ויצא החיטין קליפת שוברים 8)להסיר

לשלושה.9)אותן. או חלקים לשני נשברת חיטה כל
כ)11)תבשיל.10) יז, (שמואלֿב המקרא מלשון גריסים.

הרפות. עליו הבית 12)ותשטח לצורכי עושים שאנשים
אינם  שבבתים וסלתות קמחים סתם אבל למכירה. לא
מקפיד  אינו עצמו לצורך חיטים שהטוחן מפני מוכשרים,
למכירה. הטוחן כמו והסולת הקמח לבנונית על כך כל

מוכשרים] - מפרש כאן ורבינו "טמאים" כתוב [במשנתנו
הבאה). הלכה (ראה

.·˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa Ô‰L el‡ Ïk»≈∆≈¿∆¿«À¿»ƒ¬≈≈¿∆¿«
.ÔÈ¯LÎÓ Ô‰Â Ô‰a ÔÈLÓLÓÓ Ïk‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆«…¿«¿¿ƒ»∆¿≈À¿»ƒ
ÔÈ‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡ Ôlk ÏÚÂ¿«À»∆¡»«»»∆«…À¿¿¿≈

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ13ÌÚL , »ƒ«¿»√»ƒ∆≈»∆¬»»∆«
.e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ı¯‡‰»»∆∆¡»«…À¿¿

מים.13) עליהם לשפוך רגילים אנשים שאין

.‚ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa ÌÈ‚c‰ Ïk14ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ‡Â , »«»ƒ¿∆¿«À¿»ƒ¿≈«»»∆
e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ Ô‰ÈÏÚ ÔÓ‡15ÌÏBÚÏ CÎÈÙÏ . ∆¡»¬≈∆«…À¿¿¿ƒ»¿»

ÔÈa Ì¯Áa Ô„vL ÔÈa ,ÌÈ‚c‰ .‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÌÈ‚c‰«»ƒ¿∆¿«À¿»«»ƒ≈∆»»¿≈∆≈
‰„BˆÓa ÔÈa ÛeÙÎa16‰„Bˆn‰ ˙‡ ¯Ú ‡Ï Ì‡ , ¿»≈ƒ¿»ƒ…ƒ≈∆«¿»
e¯LÎ‰ ‡Ï - Ô‰ÈÏÚ17e¯LÎ‰ - ¯Ú Ì‡Â ,18ÔÈ‡Â . ¬≈∆…À¿¿¿ƒƒ≈À¿¿¿≈

Èz¯Ú ‡Ï :¯ÓBÏ ÔÓ‡ ı¯‡‰ ÌÚ19‰„Bˆn‰ ˙‡ «»»∆∆¡»«…ƒ«¿ƒ∆«¿»
Ô„eˆÏ Ôek˙iL „Ú ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¬≈≈¿∆¿«À¿»«∆ƒ¿«≈¿»

‰¯‰Ëa20. ¿»√»

אינו 14) חי בעל שהרי מתים, בדגים שהמדובר מאליו, מובן
שנשארו  המים מפני והוכשרו טומאה, ולא הכשר מקבל

ומתו. המים מן שהוצאו לאחר במשנתנו 15)עליהם
בחזקת  הציר וכל ... טומאה בחזקת הדגים "כל אמרו:
מן  חוץ הן טהורין לומר נאמן הארץ עם כולן ועל טומאה,
המשנה  שבזמן דגים מין הוא דגה רבינו, שם ופירש הדגה".
אחרים  דגים שעל יוצא זה ומפירוש זה, בשם ידוע היה
כל  שעל כתב כאן אולם הוכשרו, לא לומר הארץ עם נאמן
כשם  "דגה" המונח את מפרש שהוא וברור נאמן, אינו דגים
והדגה  יח): ז, (שמות הכתוב כלשון דגים, מיני לכל כולל
אינו  רבינו למשנה, מפירושו בו וחזר תמות, ביאור אשר
שהוא  כשם דגים על נאמן הארץ עם אין למה כאן מפרש
אותם  שמפקידין "מפני נימקו במשנתנו הפירות, על נאמן
מפרש, והר"ש כלום. שם פירש לא ורבינו הארץ", עם אצל
עם  אצל הוכשרו שלא פירות להפקיד חברים נהגו שהרי
אבל  הוכשרו, לא לומר נאמנים שהם ראייה ומזה הארץ

אצלו. להפקיד נהגו לא הם 16)דגים ומצודה כפיף חרם,
פרק  מכשירין (תוספתא דגים לצידת ומכמורות רשתות מיני

ז). הלכה ברצון.17)ג נתלשו לא שעליהם שהמים מפני
ממקומם.18) המים את שעקר שדרך 19)מכיוון מפני

לנער. דגים בטהרה,20)שולי חולין לאוכלי למוכרם כדי
מלנער. נשמר הוא זה ובמקרה

.„Ïk21¯Èv‰22¯LÎÓ ˙˜ÊÁa23ÏÙpL ¯B‰Ë ¯ÈˆÂ . »«ƒ¿∆¿«À¿»¿ƒ»∆»«
¯ÈLÎÓe ,‰˜LÓ Ïk‰ È¯‰ - Ì‰L Ïk ÌÈÓ BÎB˙Ï¿«ƒ»∆≈¬≈«…«¿∆«¿ƒ

‡nË˙Óe24ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË25.‡ÓË B˙˜ÊÁ CÎÈÙÏ26. ƒ¿«≈À¿««¿ƒ¿ƒ»∆¿»»≈
BÎB˙Ï ÏÙ27·ÏÁÂ L·c ÔÈÈ28·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -29. »«¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ««»…

ÔÈ˜Ln‰ ¯‡La e·¯Ú˙pL ˙B¯t ÈÓ ÔÎÂ30ÔÈÎÏB‰ - ¿≈≈≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»««¿ƒ¿ƒ
,‰˜LÓ Ïk‰ È¯‰ - Ô‰L Ïk ÌÈÓa e·¯Ú˙ .·¯‰ ¯Á‡««»…ƒ¿»¿¿«ƒ»∆≈¬≈«…«¿∆

¯ÈLÎÓe ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Óe31ÌÈ·‚Á ¯ÈˆÂ . ƒ¿«≈À¿««¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¬»ƒ
.ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó Ï·‡ ,¯ÈLÎÓ BÈ‡ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ≈«¿ƒ¬»ƒ¿«≈À¿««¿ƒ
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ח.21) ו, פרק שם מדגים.22)משנה המתמצה
אוכלין 23) כמו ייטמא, - בטומאה יגע אם פירוש,

(בכורות  טומאה מקבל אינו נקי שציר פי על ואף שהוכשרו,
בו  שנתערב וציר מים, בו נתנו שמא אנו חוששים א), כב,
שאינו  הארץ, עם של בציר והמדובר טומאה. מקבל מים

הטהרות. על בטומאה.24)נאמן כרבי 25)כשיגע
שמעט  משמע כאן רבינו מלשון במשנתנו. יעקב בן אליעזר
טומאה  לקבל משקה הציר כל את עושים לציר שנפלו מים
(שם  ערוכה גמרא נגד שזה ואומר משיג והראב"ד ולהכשיר.
על  המים רבו לא שאם בפירוש, שם אומר נחמן רב ב). כג,
מתפרשים  יעקב בן אליעזר רבי ודברי משקה, אינו - הציר
מים  לתת חשודים הארץ שעמי הארץ, עמי של בציר שם
מים  שהוא כל מוסיף וכשהחבר מחצה, על מחצה עד בציר
נוספת, ותמיהה משקה. נעשו ולפיכך הציר על רבו הרי
המים  בטלו ציר רוב היה שאם ה בהלכה כותב רבינו שהרי
נכון  ויישוב אלה. את אלה סותרים דבריו ונמצאו במיעוטם,
כתב  למשנתנו. בפירושו יפה נדייק אם יימצא רבינו לדברי
אינו  הציר פירוש, משקה", ידי על הוא הציר "שעשיית שם:
ומוסיפים  מים עליהם שופכים אלא לבדו, הדגים מיץ
היא  זו ותערובת הדגים, מן רטיבות ומתמצה מלח עליהם
יהיה  "אמנם וכותב: רבינו מוסיף מכן ולאחר רגיל. ציר
שאינן  פירות או מלח ידי על הציר כשמוציאים טהור, הציר
מפרש  שהוא ברור, "מכשירין"). להיות (צריך מוכשרין
בלי  שנעשה בציר יעקב בן אליעזר רבי שאמר טהור" "ציר
מכשירים  הם מים קצת זה בציר נתן ואם מים תערובת כל
כאן. רבינו דברי גם לפרש יש שכך ומובן ומתטמאים.
פירות  שמי עצמה), זו בהלכה (לקמן לשיטתו ורבינו
תתבאר  ומעתה משקה. הכל שהם כל מים בהם שנתערבו
מוכשר". בחזקת הציר "כל הראשונה: הבבא גם בנקל

בח  הציר כל שאמרו: במשנה (וכן כאן טמא)המדובר זקת
ריש  של דעתו רבינו וקיבל המים, על שנעשה רגיל בציר
שמא  שחוששים א) כב, (שם נשיאה יהודה רבי בשם לקיש
פסק  (וכמותו השקה וצריך מים ממחצה יותר הארץ עם נתן
נחמן, רב לדעת בניגוד ה), בהלכה לקמן בפירוש רבינו
יתפרשו  לכך ובהתאם ממחצה. יותר נותן הארץ עם שאין
כאן  שהראב"ד לציין, [ויש הבאים. הדינים בכל דבריו יפה
מעיר  אלא ביקורת, של מלה כל בלי רכה בלשון מדבר
הודאה, כעין בזה לראות ויש אחרת, פירשו שם שבגמרא

כרבינו]. גם לפרש הארץ.26)שאפשר עם בו נגע שמא
כלל.27) מים בו שאין שיודעים הטהור שהם 28)לציר

טומאה. ומקבלים המכשירים אינו 29)משקין ציר רוב אם
שנינו  זה דין מכשיר. - המכשירים המשקין רבו ואם מכשיר
פירות, במי בנתערבו ה הלכה א פרק מכשירין בתוספתא

ציר. לעניין מזה למד למים.30)ורבינו חוץ המכשירים,
אומרים,31) "וחכמים שם: רבינו גירסת שם. תוספתא

כמותם. ופסק טמאים, - שהן כל מים לתוכן נפל אפילו

.‰ı¯‡‰ ÌÚÓ ¯Èˆ Á˜Bl‰32ÌÈÓa B˜ÈMÓ -33 «≈«ƒ≈«»»∆«ƒ¿«ƒ
ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÓ ¯Èv‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡L .¯B‰ËÂ¿»∆ƒ»»…«ƒ«ƒ¬≈««ƒ

ÌÈ‚c ÏL ÁÏÓ Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â ;‰Â˜Óa ÔÈ¯‰hÓ34- ƒ«¬ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»»À∆«∆»ƒ
ÌÈn‰Â ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡.ÔËeÚÓa eÏËa daL ≈»¿«∆∆À¿»¿««ƒ∆»»¿¿ƒ»

‰¯„˜Ï Ï·‡ ;˙t Ô‰a ÏaËÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na35 «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿…»∆«¬»ƒ¿≈»

BÈÓ ˙‡ ÔÈÓ ‡ˆÓ -36¯BÚÂ37ÌÈn‰ ·¯ e‡ˆÓÂ , »»ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿…««ƒ
‰Â˜na ¯‰Ë ‡Ï ¯Èva ‰È‰L ËeÚn‰L ,ÌÈ‡ÓË38. ¿≈ƒ∆«ƒ∆»»«ƒ…»««ƒ¿∆

מים.32) ממחצה יותר בו שיש טמאים 33)ואפשר מים
שמימיו  עד כשר במקווה הכלי את משקעים אם מתטהרים
(ראה  השקה נקרא וזה הטמאים, המים על ועולים צפים

כ"א). הלכה ב פרק של 34)למעלה מליחה להיות צריך
משנה. כסף ומלח. ציר פירוש בו 35)דגים, שיש לתבשיל

שבקדירה.36)מים. המים עם מצטרפים שבציר המים
והכוונה 37) נסתלק, - מפרש גרשום [רבינו מתעורר.

נסתלק]. היה מ 38)שהביטול ולא במיעוטם שבטלו שום
היו  אם קצת: מוזר דבר מזה יוצא כלל. מים תורת עליהם
ההשקה  אחר הוסיף אפילו הציר על מרובים טמאים מים
טמאים  מים היו ואם בטהרתה נשארה התערובת מים, קצת
נטמאה  - טהורים מים ההשקה אחר עליהם והוסיפו מועטים

התערובת. כל

.Â‰È‰ elÙ‡ ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÌB˜Ó ÏÎa ˙B¯t‰«≈¿»»¿∆¿«»√»¬ƒ»»
eÈ‰iL B‡ e¯LÎ‰L Ú„iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯ÎBn‰«≈≈»ƒ«∆≈«∆À¿¿∆ƒ¿

.ÔÈ¯LÎÓ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆∆¿»»À¿»ƒ

.Ê‚B‡‰39‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÌB˜Ó ÏÎa40Ïk ÔÎÂ . »¿»»¿∆¿«À¿»¿≈»
ÔÈ‡eMw‰41ÈÁ˙t ÏÚ ÈÓ‚a ˙BÈeÏz‰Â ÔÈÚeÏc‰Â «ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿¿∆ƒ«ƒ¿≈

˙BiÁ42ÔÈ‡ÓËe ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa -43. ¬À¿∆¿«À¿»ƒ¿≈ƒ

מין 39) כותב: ה משנה א פרק פאה למסכת בפירושו רבינו
הגפן  כאשכלות אשכולות לו ויש עורות בו שמעבדין צמח

במים.40)ויאכלו. פירותיו את שמרטיבים כל 41)מפני
דלעת. חנויותיהם 42)מיני פתחי על תולים החנוונים

למכירה. הנמצאים וירקות פירות ידי 43)דוגמאות
רטובות. ידיהם ולפעמים בהם ממשמשים ושבים עוברים
טומאה  לקבל ומכשירם עליהם הנופל לטל גם לחשוש ויש

בו. הרגיש לא והחנווני

.Á˙BÎÏ‰Ó ‰Ïa˜ È¯·„·e ‰¯Bza ·e˙k‰ Ïk»«»«»¿ƒ¿≈«»»≈ƒ¿
Lc˜Ó ÔÈÚÏ ‡l‡ BÈ‡ - ˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰«À¿¿«¿»≈∆»¿ƒ¿«ƒ¿»
¯È‰Ê‰ È¯‰L ,„·Ïa ÈL ¯OÚÓe ˙BÓe¯˙e ÂÈL„˜Â¿»»»¿«¬≈≈ƒƒ¿«∆¬≈ƒ¿ƒ
B‡ L„˜ ÏÎ‡Ï B‡ Lc˜nÏ ÒklÓ ÔÈ‡Óh‰ ˙‡∆«¿≈ƒƒƒ»≈«ƒ¿»∆¡……∆

ÔÈlÁ‰ Ï·‡ ;‰‡ÓËa ¯OÚÓe ‰Óe¯z44Ô‰a ÔÈ‡ - ¿»«¬≈¿À¿»¬»«Àƒ≈»∆
ÏÏk ¯eq‡45˙BzLÏÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‡l‡ , ƒ¿»∆»À»∆¡…Àƒ¿≈ƒ¿ƒ¿

¯L‡ ¯Oa‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰ .ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆¡««»¿«»»¬∆
,ÔÈ¯zÓ ÔÈlÁ‰L ÏÏkÓ .ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈƒ«¿»»≈…≈»≈ƒ¿»∆«ÀƒÀ»ƒ
‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡ .ÌÈL„˜ ¯O·a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L∆≈¿«≈∆»ƒ¿«»»ƒƒ≈ƒ¿≈»
?ÏeÒt - ÈM‰Â ,‡ÓË - ÔÈlÁaL ÔBL‡¯‰ :¯Ó‡∆¡«»ƒ∆«Àƒ»≈¿«≈ƒ»
epnÓ ˙BÓÏ ‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‰È‰iL ‡Ï…∆ƒ¿∆»«¬ƒ»∆»ƒ¿ƒ∆

‚ Ì‡L :L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ï‰Óe¯˙a ÔÈlÁ ÏL ÈL Ú ƒ¿»¿…∆∆ƒ»«≈ƒ∆Àƒƒ¿»
dÏÒt -46ÏL ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ ;ÈLÈÏL d‡OÚÂ ¿»»«¬»»¿ƒƒ¿≈ƒ»«»√»ƒ∆

ÔÎÂ ;e¯‡aL BÓk ,ÈLÈÏL Ô‡OÚÂ Ô‡nË - L„…̃∆ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ¿∆≈«¿¿≈
- ‰Óe¯˙a Ú‚ Ì‡ ,ÔÈlÁ ÏL ÈL ÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈…∆≈ƒ∆Àƒƒ»«ƒ¿»

dÏÒt47. ¿»»

פעמים 46)לאכלם.45)שנטמאו.44) כמה כבר נתבאר
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שנטמא  ודבר בנגיעתו, בו כיוצא פוסל אינו שנפסל שדבר
א). הלכה י"א פרק הטומאות אבות (הלכות מטמא או פוסל

הגוף 47) פסול גזרו שחכמים י), הלכה ח פרק (שם נתבאר
חולין. של שני האוכל על

.ËCk ,Ô˙BzLÏÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÏÎ‡Ï ¯znL ÌLk¿≈∆À»∆¡…Àƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»
Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈlÁÏ ‰‡ÓË Ì¯‚Ï ¯zÓ48BÏ LÈÂ . À»ƒ¿…À¿»¿Àƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿≈

‡nËÏ49ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ˙‡50‰lÁzÎÏ51¯zÓ ÔÎÂ . ¿«≈∆«Àƒ«¿À»ƒ¿«¿ƒ»¿≈À»
È¯‰L .Ô‰a ‡nË˙‰Ïe ˙B‡Óh‰ ÏÎa ÚbÏ Ì„‡Ï¿»»ƒ«¿»«À¿¿ƒ¿«≈»∆∆¬≈
‡nË˙‰Ó ¯ÈÊp‰ ˙‡Â Ô¯‰‡ Èa ˙‡ ·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ«»∆¿≈«¬…¿∆«»ƒ≈ƒ¿«≈

ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .˙Óa52ÌÈ‰k Û‡LÂ ,ÔÈ¯zÓ ¿≈ƒ¿»∆»»»À»ƒ¿∆«…¬ƒ
‡ÓhÓ ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯ÈÊe¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈

.˙Ó≈

מתוקנים.48) שאינם חולין לטמא.49)אפילו לו מותר
ומעשר 50) תרומה מהם שחולין 51).שהפרישו יוצא מזה

לגרום  מותר אבל לכתחילה, לטמאם אסור מתוקנים שאינם
העשויים  מדברים להיזהר מחוייב אינו כלומר טומאה, להם

טומאה. להם כהנים.52)לגרום שאינם

.ÈÈtÓ ,Ï‚¯ ÏÎa ÌÈ¯B‰Ë ˙BÈ‰Ï ÔÈ¯‰ÊÓ Ï‡¯OÈ Ïk»ƒ¿»≈À¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»∆∆ƒ¿≈
‰ÊÂ .ÌÈL„˜ ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na ÒkÏ ÌÈBÎ Ì‰L∆≈¿ƒƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿∆
.„·Ïa Ï‚¯a - eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï··e :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»¿ƒ¿»»…ƒ»»∆∆ƒ¿«

‰˜BÏ BÈ‡ - ‡ÓË Ì‡Â53‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La Ï·‡ . ¿ƒƒ¿»≈∆¬»ƒ¿»¿«»»
.¯‰ÊÓ BÈ‡ -≈À¿»

ãycew zegiyn zecewpã

נכונים  שהם מפני ברגל טהורים להיות מוזהרין ישראל "כל
האחרונים  ודייקו וכו'". קדשים ולאכול במקדש להיכנס
כי  וכד' חייבים שהם ולא נכונים" "שהם שכתב בלשונו
הבאת  לצורך להיכנס שחייבים משום אינו החיוב לשיטתו

בנוגע מילתא גילוי שהוא אלא aeigdקרבנות onfl מכיון
צריך  שאז הרי למקדש, להיכנס בו שחייבים זמן שזהו

טהור. להיות
כתב: קודש, מקרא דיבור־המתחיל בא בפרשת רש"י אבל
והנפק"מ  וכסות". ושתי' לאכילה קודש אותו "...קרא
הרגל, בכל ולא במועד רק הוא החיוב א: שלרש"י ביניהם,
גם  לרש"י ב: המועד. בחול גם הוא להרמב"ם כן שאין  מה
חיוב  יש בהם וגם רגלים נקראו הכיפורים ויום השנה ראש
יום־טוב  קדושת מעצם הוא החיוב לרש"י ג: עצמו. לטהר

ושותה. אוכל כשאינו גם הרגל זמן כל להיות וצריך
(63 'r a"lg y"ewl it lr)

יכול 53) תגעו, לא ובנבלתם אומרים, "אחרים י: הלכה שם
הארבעים, את ילקה אדם נוגע אם לפרש), היינו (יכולים

תטמאו". ולאלה כד): יא, (ויקרא לומר תלמוד

.‡È‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÂcÁÈ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰54e„ÓÏ55, «»≈¿«»«¿»ƒƒ«¿»»¿
‡Ï Ï·‡ .˙Á‡ ‰¯Ú˜a ÔÈÏÎB‡ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰L∆«»≈¿«»¿ƒƒ¿»»««¬»…

ÌÚ ÏÚa‰ ÏÎ‡È,‰c ‰È‰zLk ˙Á‡ ‰¯Ú˜a BzL‡ …««««ƒƒ¿ƒ¿»»««¿∆ƒ¿∆ƒ»

dnÚ ‰zLÈ ‡ÏÂ56BÓk ,ÒBk‰ ˙‡ BÏ ‚ÊÓ˙ ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿∆ƒ»¿…ƒ¿…∆«¿
Ïb¯‰ ÈtÓ ,‰·f‰ ÌÚ ·f‰ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .e¯‡aL∆≈«¿¿……««»ƒ«»»ƒ¿≈∆¿≈

‰¯·Ú57.ÏÚ·È ‡nL , ¬≈»∆»ƒ¿«

מפי 54) רבינו משה עד מרבו ורבו רבו, מפי תלמיד
הזה.55)הגבורה. מהכתוב אחת.56)לדרוש מכוס

הזבה.57) על לבוא חמורה עבירה לידי יבוא שלא

.·È˙BzLÏÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»∆¡…√»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿
ÔÈÏÎB‡ eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ ,ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¬ƒƒ»ƒƒ»¿ƒ
,Ì‰ÈÓÈ Ïk Ôlk ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰ÊÂ ‰¯‰Ëa ÔÈlÁÀƒ¿»√»¿ƒ¿»ƒƒ«À¿À»»¿≈∆
‡È‰ ‰¯˙È ‰M„˜ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»∆¿À»¿≈»ƒ
¯‡MÓ L¯BÙe Ì„‡ Ïc· ‰È‰iL ,˙e„ÈÒÁ C¯„Â¿∆∆¬ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»»≈ƒ¿»
.Ì‰nÚ ‰zLÈÂ ÏÎ‡È ‡ÏÂ Ì‰a ÚbÈ ‡ÏÂ ,ÌÚ‰»»¿…ƒ«»∆¿……«¿ƒ¿∆ƒ»∆
ÌÈOÚnÓ Ûeb‰ ˙¯‰Ë È„ÈÏ ‰‡È·Ó ˙eLÈ¯t‰L∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ≈»√««ƒ«¬ƒ
ÔÓ LÙp‰ ˙M„˜ È„ÈÏ ‰‡È·Ó Ûeb‰ ˙¯‰ËÂ ,ÌÈÚ¯‰»»ƒ¿»√««¿ƒ»ƒ≈¿À««∆∆ƒ
˙Bnc‰Ï ˙Ó¯Bb LÙp‰ ˙M„˜e ,˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰«≈»»¿À««∆∆∆∆¿ƒ«
Èk ,ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â :¯Ó‡pL ;‰ÈÎMa«¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ

ÌÎLc˜Ó ÈÈ È‡ LB„˜58. »¬ƒ¿»¿«ƒ¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

הטומאות  מהלכות בתורה הכתוב ש"כל כתב ח' בהל'
החולין  אבל וקדשיו... המקדש לעניין אלא אינו והטהרות
ובהלכה  כו'". טמאין חולין לאכול ומותר איסור בהם אין
אוכלים  היו הראשונים חסידים כו' שמותר "אע"פ כתב י"ב
הגוף  וטהרת היא... יתירה קדושה זה ודבר בטהרה... חולין
וגורמת  הרעות הדעות מן הנפש קדושת לידי מביאה
אכילת  אם הלא קשה ולכאורה וכו'" לשכינה להדמות
הרעות  הדעות מן הנפש קדושת לידי מביאה בטהרה חולין
חולין. ולטמא בטומאה חולין לאכול לכתחילה מותר מדוע
מחיל  "ילכו של באופן הוא יהודי של עבודתו שסדר אלא
שאסרה  מה ש"דייך באופן היא העבודה תחילת חיל". אל
לעבודת  להגיע אלא בזה להסתפק לו אין אבל התורה", לך
למעשים  האפשרות בכלל נשללת שאז ופרישות הבדלה
ברמב"ם  ההלכות סדר גם וזהו הרעות, ודעות הרעים
טמאים, חולין לאכול שמותר ההלכה לומדים שתחילה
הולכים  ואח"כ חיל כבר זה הרי בתורה הלכה שזוהי ומכיוון
מעלת  את המבארת להלכה ומגיעים חיל, אל מחיל

הפרישות.
שמותר  שמה העולם שדעת חסידים אצל הידוע וכפתגם
אבל  היתר. למצוא לפעמים אפשר שאסור ומה מותר,
ומה  אסור, בוודאי שאסור שמה היא החסידות שיטת
זה  שעניין בלעדיו להסתדר אפשר אם לחשוב צריך שמותר
שאע"פ  ברמב"ם מפורשת הלכה כי־אם מצווה הידור אינו

בפרישות. להתנהג יש זאת בכל המותרים, עניינים שיש
(dk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)
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בלשון 58) טהרה שבספר ההלכות כל לסיים הקפיד רבינו
וטהרה. קדושה

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

á"ôùú'ä øééà ä"ë éùéîç íåé

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦

‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ÌÈÏk Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»
„ˆÈÎÂ ,ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙B‡Óh‰ el‡ ÏkÓƒ»≈«À¿¿≈ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿≈«

.ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa ‰Ê ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ודין 1) התורה. מן טומאה שמקבלים כלים מיני ששה יבאר

זכוכית  כלי שבים. מחיות או העוף מעצמות העשויים כלים
כלי  פשוטי ואדמה. אבנים גללים כלי ודין טומאה, מקבלים
עור  עץ כלי פשוטי ומקבליהם. מתכות כלי ופשוטי חרס

בכללם. שהוא ומה ומקבליהם ועצם

.‡ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL Ô‰ ÌÈÏk ÈÈÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈≈ƒ≈∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ
Ô‰ el‡Â ,‰¯Bz‰2,¯BÚ ÈÏÎe ,ÔÈwO‰Â ,ÌÈ„‚a‰ : «»¿≈≈«¿»ƒ¿««ƒ¿≈

È¯‰ .O¯Á ÈÏÎe ,ıÚ ÈÏÎe ,˙BÎzÓ ÈÏÎe ,ÌˆÚ ÈÏÎe¿≈∆∆¿≈«»¿≈≈¿≈∆∆¬≈
˜O B‡ ¯BÚ B‡ „‚· B‡ ıÚ ÈÏk ÏkÓ :¯ÓB‡ ‡e‰3. ≈ƒ»¿ƒ≈∆∆»
ÛÒk‰ ˙‡Â ·‰f‰ ˙‡ C‡ :¯Ó‡ ˙BÎzÓ ÈÏÎ·e4. ƒ¿≈«»∆¡««∆«»»¿∆«»∆

Ó‡ O¯Á ÈÏÎ·eÏ‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡ O¯Á ÈÏÎe :¯ ƒ¿≈∆∆∆¡«¿ƒ∆∆¬∆ƒ…≈∆∆
.e¯aL˙ B˙‡Â ‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk ,BÎBz…¬∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿…

שכולם 2) זה לענין רק שווים למטה, הנמנים אלה כל
כמו  טומאתם דיני בפרטי הם חלוקים אבל טומאה, מקבלים

לקמן. יפול 3)שיתבאר אשר "וכל כתוב: מזה ולמעלה
יטמא". במותם מהם "את 4)עליו ממשיך: והכתוב

הכתוב  מנה העופרת". ואת הבדיל את הברזל את הנחושת
הבא  והפסוק לישראל. אז ידועים שהיו המתכות מיני כל
אלה  כל פירוש, יתחטא", נדה במי "אך אומר: אחריו

מטומאתם. טהרה צריכים

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ5e„ÓÏ6ÏÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»¿»
ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ˙Ba¯Ï - ÌÈfÚ ‰OÚÓ«¬≈ƒƒ¿«≈ƒ»¬ƒƒ««¿«ƒƒ

ÌÈfÚ ÏL ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe ÌÈÙÏh‰7¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «¿»«ƒƒ»¬»∆ƒƒ¿«ƒƒ¿»
‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ8˙BÓˆÚÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk Ï·‡ . ƒ≈¿≈»¿«»¬»≈ƒ»¬ƒ≈«¿

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÛBÚ‰9ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏkÓ ıeÁ ; »≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ≈ƒ»¬ƒ
‰iÊÚ‰ ÛkÓ10˙ÈÓÚp‰ ˙ˆÈ·e „·Ïa11‰tˆÓ‰12- ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ¿«≈«««¬ƒ«¿À»

.ÌˆÚ ÈÏÎk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ,ÌˆÚÏ ÔÈÓBc Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿ƒ∆∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô˙‡ÓhL ,ÈÈÚa ·B¯˜Â13. ¿»¿≈«∆À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ

רבינו.5) משה עד איש מפי ב 6)איש כה, חולין במסכת
מתוך  מובנות שאינן התורה, בפסוקי חז"ל דרשות (כל
השמועה", "מפי רבינו עלֿידי מוגדרות מקרא, של פשוטו
משה  מפי שמענו אלא בפירוש, בתורה כתובות שאינן מפני
שלו, המשניות לפירוש רבינו הקדמת ראה כך. לדרוש רבינו

מקובלים"). פירושים הראשון; "החלק "מעשה 7)ד"ה
העזים. מן שנעשים הדברים משמעותו שם 8)עזים" למדו

"ומעשה  לכתוב היה שאפשר המיותרת, "וכל" המלה מן
אם 9)עזים". (פירוש, כן "אם מסיימת: שם הברייתא

פרט  "עזים"? לומר תלמוד מה וחיה), בהמה כל מרבה אתה
"העוז",10)לעופות". כתוב שם מי"ד. פי"ז, כלים

(ויקרא  בתורה נמנה זה עוף לעזניה. שהכוונה רבינו ומפרש
לעשות  ורגילים גדול והוא הטמאים, העופות בין יג) יא,

(ר"ש). מכנפיו אונקלוס 11)כלים מתרגם היענה" "בת
גאון). האי (רב נעימתא" ומעמיד 12)"בת המחזק בדבר

רבינו  השלמות). (ראה הביצה מקליפת שנעשה הכלי, את
גם  טומאה מקבלים העזניה, מכנף העשויים שכלים סובר
ציפוי. בלי כלומר, "בלבד", באמרו התכוון ולזה ציפוי. בלי
לביצת  נמשך "המצופה" במשנה שנאמר מה ולדעתו,
בשם  מביא למשנתנו טוב' יום וב'תוספות בלבד. הנעמית
נמשכת  שבמשנה "המצופה" שהמלה (מרוטנבורג) מהר"ם

לעזניה. דומים 13)גם שהם מפני טומאה, עליהם גזרו
אחרים. עצם לכלי

.‚ÌÈÏk14- d¯BÚÓe ÌiaL ‰iÁ ˙BÓˆÚÓ ÔÈÈeOÚ‰ ≈ƒ»¬ƒ≈«¿«»∆«»≈»
ÔÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯B‰Ë - ÌiaL Ïk .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ…∆«»»¿≈¿«≈À¿»ƒ

Ò¯„Ó ˙‡ÓË ‡ÏÂ ˙B‡Óh‰15¯ÓvÓ „‚a ‚¯B‡‰ Û‡ . «À¿¿…À¿«ƒ¿»«»≈∆∆ƒ∆∆
B‡ „‚· B‡ :¯Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ìia Ï„b‰«»≈«»≈¿«≈À¿»∆∆¡«∆∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯BÚ16e„ÓÏ17Ï„b‰ ÔÓ - „‚a ‰Ó : ƒƒ«¿»»¿«∆∆ƒ«»≈
¯aÁ .ı¯‡a Ï„b‰ ÔÓ - ¯BÚ Û‡ ,ı¯‡a18Ï„b‰ ÔÓ »»∆«ƒ«»≈»»∆ƒ≈ƒ«»≈

ı¯‡a Ï„b‰ ÌÚ Ìia19Ì‡ ,‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ elÙ‡ «»ƒ«»≈»»∆¬ƒ¿ƒ»ƒ
„Á‡ Ô‰ el‡k Ô‰ÈL ˙‡ ÌÈOnL „Ú ¯eaÁ B¯aÁƒ¿ƒ«∆≈ƒ∆¿≈∆¿ƒ≈∆»

‰‡ÓËÏ20‰Ê ‡ÓhÈ ‰Ê ‡ÓË Ì‡L ,21Ïk‰ -22Ïa˜Ó ¿À¿»∆ƒƒ¿»∆ƒ»≈∆«…¿«≈
.‰‡ÓËÀ¿»

מי"ד.14) מטמאים 15)שם ומצורע יולדת נדה, וזבה, זב
וטומאה  עליהם, עמדו או רכבו ישבו, ששכבו, הכלים את

בה  מפורשים (דיניה שמה "מדרס" משכב זו מטמאי לכות
שישנם  מפני מדרס, טומאת במיוחד מדגיש רבינו ומושב).
מדרס  בטומאת אלא טומאה בשום נטמאים שאינם דברים
לקמן  (ראה עצם וכלי עור כלי עץ, כלי פשוטי כגון בלבד,

ד.16)ה"י). אות ה"ב פרשת 17)ראה כהנים' ב'תורת
ה"י. ו, פרשתא שם.18)שמיני כהנים' ו'תורת שם, משנה

מאיר 19) ר' נחלקו ה"ב, פ"ז מציעא בבא כלים בתוספתא
שאינו  בארץ הגדל דבר בים לגדל חיבר בדין יהודה ור'
אומר  מאיר ר' וכדומה. אבנים כלי כגון טומאה, מקבל
הגר"א  גירסת (לפי אומר יהודה ר' טומאה, מקבל שאינו
וטיהרום  טומאה, לקבל ראויים ים "כלי שם) בביאורו
שהוא) כל (נימוק עילה להם לכשתימצא הכתוב), (מגזירת
מקבל  שאינו דבר להם חיבר אפילו פירוש, טמאים ". יהיו
ר' נגד יהודה כר' הלכה מקום שבכל ואףֿעלֿפי טומאה.
מהדברים  שהם משיחה" או "חוט כאן רבינו כתב מאיר,
ומשמע  הקבוע, השיעור בהם כשיש טומאה שמקבלים
אינם  כלל, מטמאים שאינם להם והדומים אבנים שכלי
ובנגעים  כאן משנה שסתם מפני וטעמו, לטמא. מועילים
ומחלוקת  במשנה סתם וכל נשנו, יהודה ר' בשיטת  שם,

כסתם. הלכה - שכזה 20)בברייתא חיבור אם פירוש,
אחד  כבגד אותם עושה טומאה, מקבלים ששניהם בבגדים

טומאה. גם 21)לענין נטמא באחד, טומאה נגעה שאם
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בבגד  נגיעה משום (ולא עצמה בטומאה נגע כאילו השני
השלמות.22)שנטמא). ראה בים. והגדל בארץ הגדל

.„ÔÈ‡ ÛBÚ‰ ¯BÚÓ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆«≈ƒ»¬ƒ≈»≈
ÂÈ˙BÓˆÚ BÓk ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó23È¯‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»¿«¿»¿ƒ…««¬≈
ÔÈlÙz ÂÈÏÚ ·zÎÏ ¯Lk ‡e‰24?‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚk »≈ƒ¿…»»¿ƒƒ¿¿≈»¿«»

B˙Ó‰Ê ‡ÏeÏÂ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ‚c‰ ¯BÚ ‰p‰ƒ≈«»≈¿«≈À¿»¿≈À¬»
˙˜ÒBt dÈ‡L25ÔÈlÙ˙Ï ¯Lk ‰È‰26z„ÓÏ ‰p‰ .27, ∆≈»∆∆»»»≈ƒ¿ƒƒƒ≈»«¿»

Ì‡ ,ÔÈlÙ˙Ï ¯Lk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Û‡L∆«»»∆≈¿«≈À¿»»≈ƒ¿ƒƒƒ
BÏ ÔÈ‡‡Ó‰Ê28. ≈À¬»

ה"ב.23) למעלה רבינו 24)ראה פסק וכן א קח, שבת
ה"י. תפילין מהלכות עיבוד 25)בפ"א ע"י עוברת אינה

אחרים. עורות של זוהמא כמו שם.26)העור גמרא
ללמוד.27) יש זוהמא.28)מזה לו אין העוף ועור

.‰È¯·cÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk¿≈¿ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒƒ¿≈
‰¯Bz29‰‡ÓË eÏa˜iL Ô‰ÈÏÚ e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ ,30; »«¬»ƒ»¿¬≈∆∆¿«¿À¿»

Ô˙i¯a ˙lÁ˙e ÏÈ‡B‰31È¯‰ - Ò¯Á ÈÏÎk ÏBÁ‰ ÔÓ ƒ¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«ƒ¿≈∆∆¬≈
Ò¯Á ÈÏÎk Ô‰32‡Ï ,Ô¯·k ‰‡¯ ÔÎBzL ÈtÓe . ≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿»»…

Ô¯ÈÂ‡Ó e‡nhiL Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚33ÚbzL „Ú ‡l‡ , »¿¬≈∆∆ƒ«¿≈¬ƒ»∆»«∆ƒ«
.˙BÎzÓ ÈÏÎk ,ÔabÓ ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa ,Ô‰a ‰‡Óh‰«À¿»»∆≈ƒ»≈ƒ«»ƒ¿≈«»

‰‡ÓË e¯Ê‚ ‡ÏÂ34Ô‰ÈËeLt ÏÚ35ÏÚ ‡l‡ , ¿…»¿À¿»«¿≈∆∆»«
Ô‰ÈÏa˜Ó36‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ì‰Ï ÔÈ‡Â .37ÔÈ‡Â . ¿«¿≈∆¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO38Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL , ¿ƒ¬≈∆¿»¿»»ƒ∆…»¿¬≈∆
˙BÏ˙Ï ‡l‡39. ∆»ƒ¿

טומאה.29) המקבלים סוגי בין בתורה נמנו לא
בן 30) ויסי צרידה איש יועזר בן יוסי אמרו: ב יד, בשבת

גזרו  ביתֿהדין) ואב הסנהדרין (נשיא ירושלים איש יוחנן
זכוכית. כלי ועל העמים ארץ על החומר 31)טומאה

זכוכית. עושים שממנו אֿב.32)הגלמי שם, יוחנן ר'
זו 33) בסברא נימקו ב טז, שם בגמרא הלא משיג, הראב"ד

לא  למה תשאל "ואם מוסיף: והוא מגבם. מיטמאים למה
חמורים  יהיו כן שאם ומשיב, חרס?" ככלי מאווירו יטמא
בלי  מאווירו וגם מגבו גם המטמא כלי שאין הכלים, מכל
למעט  העדיפו אחת, טומאה למעט שהוכרחו ומפני נגיעה,
התכוון  רבינו שגם להניח, ויש חידוש. שהיא אויר טומאת

כדרכו. בלשונו, שקיצר אלא א.34)לכך, טז, שם
קיבול.35) בית להם בית 36)שאין להם שיש כלים

ב).37)קיבול. טו, (שם חרס כלי תרומה 38)כמו
שאם  רבינו, ומשמיענו לשורפם. צריך שנטמאו וקדשים
אותם  שורפים אין טמא, זכוכית בכלי נגיעה ע"י נטמאו

א). טז, אלא 39)(שם לשורפם, ואסור באכילה אסורים
כעין  פירושה, "לתלות", המלה שיירקבו. עד אותם מניחים

הארץ. ובין השמים בין באויר התלוי דבר

.ÂÌÈÏÏ‚ ÈÏk40‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe41ÌÏBÚÏ - ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿»
ÔÈ¯B‰Ë42‡ÏÂ ˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ«À¿¿…

Ò¯„Ó ˙‡ÓË43ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï ,,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ À¿«ƒ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ
.Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa Ô‰ÈËeLt ÔÈa≈¿≈∆≈¿«¿≈∆

(רבינו 40) ונתקשה שנתייבש בקר מרפש עשויים כלים

מפרש  א נח, בשבת רש"י א). פ"י, כלים למשנה בפירושו
כרבינו. פירש ב טז, שם אולם שיש, - שלא 41)"גללים"

חרס. כלי הם - הוסקו ואם באש, שם.42)הוסקו שבת
ג.43) בהלכה למעלה ביארנו

.ÊÚÏaL ÏÈt44ÔÈˆe‰45Ô‡È˜‰Â46ÈÚ¯‰ C¯c47, ƒ∆»«ƒ∆¡ƒ»∆∆»¿ƒ
˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OBÚ‰48ÈÏÎk Ì‰ Ì‡ »∆≈∆≈ƒ¬≈≈»≈ƒ≈ƒ¿≈

ÌÈÏÏ‚49‰ÙÈÙk Ï·‡ .eÈ‰Lk ıÚ ÈÏk B‡50˙‡ÓËpL ¿»ƒ¿≈≈¿∆»¬»¿ƒ»∆ƒ¿»
‡È‰ È¯‰ - ÈÚ¯‰ ˙Èa C¯c d‡È˜‰Â ÏÈt dÚÏ·e¿»»ƒ∆¡ƒ»∆∆≈»¿ƒ¬≈ƒ

d˙‡ÓËa51. ¿À¿»»

ט.44) סט, במנחות דקים.45)בעיא שבטים
יוצאת.47)הוציאם.46) שהרעי שלא 48)דרך בעיא

טומאה.49)נפשטה. מקבלים קלוע 50)ואינם סל
דקים. יוצא 51)משבטים אינו שנטמא דבר שם.

המדובר  וכאן בגופו, ממש שינוי עלֿידי אלא מטומאתו
בו  שיש לדבר טומאה מורידים אין אבל שלימה, כשיצאה
פיל  ונקט דוקא, לאו - שאמרו (פיל שלם הוא ואפילו עיכול
כשהוא  ולהוציאו סל לבלוע לו ואפשר גדול שהוא לדוגמא,

שלם).

.ÁÒ¯Á ÈÏk ÈËeLt52ÏL ÔÁÏLÂ ‡qÎÂ ‰¯BÓ ÔB‚k , ¿≈¿≈∆∆¿¿»¿ƒ≈¿À¿»∆
˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò¯Á∆∆¿«≈»∆≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ«À¿

Ò¯„Ó ˙‡ÓË ‡ÏÂ53È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï , ¿…À¿«ƒ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈
;‡ÓËÈ BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆∆¡«¬∆ƒ…≈∆∆ƒ¿»

CBz BÏ LiL Ïk54ÔÈ‡LÂ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ò¯Á ÈÏÎa …∆≈ƒ¿≈∆∆¿«≈À¿»¿∆≈
.¯B‰Ë - CBz BÏ»

מ"ג.52) שם א.53)כלים פד, שבת 'תורת 54)ברייתא
ה"ד. ז פרשתא שמיני פרשת כהנים'

.Ë˙BÎzÓ ÈÏk55ÌÈÈkq‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈËeLt „Á‡ , ¿≈«»∆»¿≈∆¿««ƒƒ
˙B¯Bi‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈÏa˜Ó B‡ ,ÌÈ¯tÒn‰Â¿«ƒ¿»«ƒ¿«¿≈∆¿«

‡pL ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ïk‰ - ÔÈÒBÓe˜Óew‰ÂÏk :¯Ó ¿«¿ƒ«…¿«¿ƒÀ¿»∆∆¡«»
L‡· ‡·È ¯L‡ ¯·c56elÙ‡ .ËeLt ÔÈa Ïa˜Ó ÔÈa - »»¬∆»…»≈≈¿«≈≈»¬ƒ

ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ,˙ÎzÓ ÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ïc‚Ó B‡ ‰·z≈»ƒ¿»¿«≈»∆∆«∆∆∆≈¿«¿ƒ
ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡57‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ¯˙È B‡58; «¿»ƒ¿»¿«»≈¿«¿ƒÀ¿»

L‡· ‡·È ¯L‡ ¯·c Ïk :¯Ó‡pL59. ∆∆¡«»»»¬∆»…»≈

מ"א.55) פי"א, קנח.56)כלים פיסקא מטות 'ספרי'
יבשים 57) דברים מקבל כלי כל ביבש. סאה ששים שהן

הגודש. מפני מנוזלים, יותר ב 58)כשליש פג, בשבת
מלא  מיטלטל כל אף וריקן, מלא מיטלטל שק "מה דרשו:
כשהם  אותם לטלטל שאיֿאפשר גדולים כלים אבל וריקן",
לשק. דומים שאינם מפני טומאה מקבלים אינם מלאים,
מתכת. בכלי נוהגת אינה זו שהגבלה ומשמיענו

גדולים.59) כלים מרבה "כל" המלה

.ÈıÚ ÈÏk60ÔB‚k ,Ô‰ÈÏa˜Ó :ÌˆÚ ÈÏÎe ¯BÚ ÈÏÎe ¿≈≈¿≈¿≈∆∆¿«¿≈∆¿
‰·¯Ú‰61˙ÓÁ‰Â62‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »¬≈»¿«≈∆¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»

‡qk‰Â ˙BÁel‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈËeLt Ï·‡ ;‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»¬»¿≈∆¿«¿«ƒ≈
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÂÈÏÚ ÔÈÏÎB‡L ¯BÚ‰Â¿»∆¿ƒ»»¿«≈»∆≈»¿«¿ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ‰‡ÓË63ÈÏk ÏkÓ :¯Ó‡pL . À¿»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ∆∆¡«ƒ»¿ƒ
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milkקסח zekld - dxdh xtq - xii` e"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ıÚ64˙Èa BÏ LiL - ˜O ‰Ó :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ≈ƒƒ«¿»»¿««∆≈≈
Ïea˜65Ïk Û‡ ,66ÌˆÚ ÈÏÎe .Ïea˜ ˙Èa BÏ LiL - ƒ«…∆≈≈ƒ¿≈∆∆

¯·c ÏÎÏ ıÚ ÈÏÎk67ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .68˙‡ÓhL ƒ¿≈≈¿»»»«∆¿»ƒ¬ƒ∆À¿«
?ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈËeLt69ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡La ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»À¿

ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰ Ò¯„Óa Ï·‡ ,Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ70ÔÈ‡nË˙Ó ƒÀ¿«ƒ¿»¬»¿ƒ¿««»«¬≈»ƒ¿«¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ71Ïk - ·kLÈ ¯L‡ ·kLn‰ Ïk :¯Ó‡pL ; ƒ«»∆∆¡«»«ƒ¿»¬∆ƒ¿«»

e¯‡aL BÓk ,·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰72ÈÏk ÔÎÂ . ∆»¿ƒ¿»¿∆¿»¿∆≈«¿¿≈¿ƒ
.Ô‰È¯·cÓ Ò¯„Óa ‡nË˙Ó - ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ˙ÈÎeÎÊ¿ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒƒ¿≈∆

מ"א.60) פ"ב, עץ.61)כלים מעור 62)של עשוי נוד
עץ 63)בהמה. כלי סוגי רבינו מונה ה"א בפ"ד לקמן

סופרים. מדברי אפילו כלל, מטמאים והכתוב 64)שאינם
הערב". עד וטמא . . . שק או עור או בגד "או מסיים:

ואוכלין.65) כלים בו לקבל הכלים 66)מקום כל
קיבול  בית להם כשאין מטמאים אינם זה בפסוק האמורים

ב). פו, "וכל 67)(שבת מהכתוב למדנו שטומאתם מפני
"וכל  ממשיך: והכתוב ה"ב), למעלה (ראה עזים" מעשה

עץ. לכלי (הושוו) הוקשו ולפיכך עץ", בבא 68)כלי
א. סו, ויולדת.69)בתרא נדה א.70)זבה  לח, בכורות

ה"א.71) פ"ז ומושב משכב מטמאי גזרו 72)בהלכות
מתכת. כלי שיטמאו עליהם

.‡È‚e¯‡ ‡e‰L Ïk73ÔÈa ÌÈzLÙe ¯ÓvÓ ÔÈa , …∆»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ≈
‰Laia ÌÈÏ„b‰ ÌÈ¯·c ¯‡MÓ B‡ ÈLnÓ B‡ ,ÒBapwÓƒ««ƒ∆ƒƒ¿»¿»ƒ«¿≈ƒ««»»

ÌÈ„·l‰Â .‰‡ÓË ÔÈÚÏ „‚a ‡¯˜p‰ ‡e‰ -74ÌÈ„‚·k «ƒ¿»∆∆¿ƒ¿«À¿»¿«¿»ƒƒ¿»ƒ
¯·c ÏÎÏ75. ¿»»»

א.73) סד, בד.74)שבת כהנים'75)חתיכות ב'תורת
את  לרבות בגד" "או דרשו: ה"ח, ו פרשתא שמיני פרשת

לריבוי. נדרשת "או" המלה הלבדין.

.·ÈÔÈÏ„b‰ ¯ÚO ÈËeÁ ‡e‰ ˜O‰76˙ÏLÏLk77B‡ ««≈≈»«¿≈ƒ¿«¿∆∆
ÈeOÚ‰ „Á‡ .ÌÈ„‚·k ÔÈ‚e¯‡‰78¯ÓvÓ B‡ ÌÈfÚ‰ ÔÓ »¬ƒƒ¿»ƒ∆»∆»ƒ»ƒƒƒ∆∆

„Á‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯t‰Â Òeq‰ ·fÓ B‡ ÌÈlÓb¿«ƒƒ¿««¿«»»¿«≈»∆¿∆»
ÔÈÙeˆ¯n‰ BÓk Ô‰Ó ‚È¯‡‰79˜·Á BÓk Ï„b‰ B‡ ,80 »»ƒ≈∆¿««¿ƒ«»≈¿∆∆

˙BÁÈLn‰Â ÌÈÏ·Á‰ Ï·‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ ¯BÓÁ ÏL∆¬¿«≈¬»«¬»ƒ¿«¿ƒ
È‡ - ÌÈzLÙe ¯ÓvÓ ÔÈa ¯ÚO‰ ÔÓ ÔÈa ,ÔÈ¯eÊM‰Ô «¿ƒ≈ƒ«≈»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó81. ¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»

יב)76) כב, (דברים הכתוב מלשון קלועים, שזורים,
לך". תעשה חוטי 77)"גדילים ארוג בגדים, לעשיית בד

אחוזות  טבעות של בצורה קלועים ושקים ערב, וחוטי שתי
בזו. א.78)זו כז, שבת ישמעאל ר' דבי שקים 79)תנא

להעבירם  גדולים משאות בהם שאורזים וחזקים גדולים
בטן 80)בספינות. סביב ומהודק הכרוך רחב איזור

ה"א). פ"ח שם כהנים' ('תורת כשהם 81)הבהמה אבל
(שם). מתטמאים - טומאה המקבל בדבר מחוברים

.‚È‡Ób‰ ÔÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰ Ïk82ÔÓe ‰·¯Ú‰ ÔÓe »«≈ƒ»¬ƒƒ«…∆ƒ»¬»»ƒ
ÌÈw‰83ÔÈ‚È¯O‰Â ÌÈÏÚ‰ ÔÓe ÌÈ¯Óz ˙BtkÓe84 «»ƒƒ«¿»ƒƒ∆»ƒ¿«»ƒƒ

ÛÏÁ‰ ÔÓe ˙BÏÈ‡ ÈtÏ˜e85˙BÙÈÙk‰ ÔB‚k ,86 ¿ƒ≈ƒ»ƒ«≈∆¿«¿ƒ
ÔÈÏ˜Ò¯h‰Â87˙BˆÏÁn‰Â88˙Bˆtn‰Â89ÏÏÎa Ïk‰ - ¿«¿«¿»ƒ¿««¬»¿««»«…ƒ¿«

Ò¯Á ÈÏk „Á‡ .ıÚk ı¯‡‰ ÔÓ Ï„b Ïk‰L ,ıÚ‰ ÈÏk¿≈»≈∆«…»≈ƒ»»∆»≈∆»¿ƒ∆∆
¯˙ ÈÏk „Á‡Â90¯·c ÏÎÏ91¯ÙÚ‰Ó ÈeOÚ‰ ÈÏk Ïk . ¿∆»¿ƒ∆∆¿»»»»¿ƒ∆»≈∆»»

˙B¯ÙÚ‰ ÔÓ92È¯‰ - ÔL·ka Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BO Ck ¯Á‡Â ƒ»¬»¿««»¿ƒ»«ƒ¿»¬≈
¯epz‰Â .Ò¯Á ÈÏk ‰Ê93ÌÈ¯Èk‰Â94Átk‰Â95‡ˆBiÎÂ ∆¿ƒ∆∆¿««¿«ƒ«ƒ¿«À»¿«≈
˙BÈa‰ ¯‡MÓ Ô‰a96Ô‰a ÔÈÏM·Ó B‡ Ô‰a ÔÈÙB‡L »∆ƒ¿»«ƒ¿»∆ƒ»∆¿«¿ƒ»∆

‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ïk‰ -97˙‡ÓËÂ Ô˙‡ÓËÂ , «…¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿À¿»»¿À¿«
.‰ÂL Ò¯Á ÈÏk¿≈∆∆»»

עשב.82) הנהרות.83)מין שפת על ענפי 84)הגדלים
הגפן. למשנה),85)עץ בפירוש (רבינו פלחר אל בערבית

עשב. קרקע.86)מין מגידולי קלועים קטנים סלים
קלועים.87) גדולים קלועים 88)סלים גדולים, שטיחים

דקים. שבטים או קלועים 89)מקנים רכים, שטיחים
מחפורת 90)מעשבים. - פירשו ב לג, זרה עבודה במסכת

מאוד  רכה אבן מ"א) פ"ב (בכלים רבינו ופירש צריף. של
במים. בקלות  שם.91)הנמסת עפר 92)משנה מין כל

קשה. או רכה אדמה ובין חול, בין טיט בין שהוא,
מלמעלה.93) וצר מלמטה רחב שדפנותיו 94)הוא תנור

קדירות. שתי להעמיד מקום בו ויש תבניתו 95)מאונכים,
פרק  שבת (ראה בלבד אחת לקדירה מקום בו ויש ככירה,

מחרס. עשויים ושלשתם וב). מ"א, תנורים 96)ג מיני
אותם  שמחברים מפני בנינות להם קורא רבינו גדולים.

לאדמה. מחו 97)בטיט שהם וכל אףֿעלֿפי לקרקע, ברים
שהתורה  מפני והטעם, טומאה. מקבל אינו לקרקע מחובר

יותץ. וכיריים תנור לה): יא, (ויקרא אמרה

á"ôùú'ä øééà å"ë éùéù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
של 1) מדבר שהוא כל אפילו קיבול כלי העושה יבאר

הקש  שפופרת למלאותו. העשוי קיבול בית ודין קיימא.
קבלה. ככלי דינן אם בהן וכיוצא והקנה

.‡‰OBÚ‰2ÌB˜Ó ÏkÓ Ïea˜ ÈÏk3Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - »∆¿ƒƒƒ»»¬≈∆¿«≈
Ïea˜ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ÏÎa ‰‡ÓËÀ¿»¿»∆ƒ«»¿≈ƒ¿ƒƒ
¯LÙ‡L ,‡Ói˜ ÏL ¯·„ ‰OÚiL ‡e‰Â .¯eÚLƒ¿∆«¬∆»»∆«»»∆∆¿»

‰vn‰ ¯BÚ‰ ÔÓ ÈÏk ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk .„ÓÚiL4‡lL ∆«¬…≈«»∆¿ƒƒ»««»∆…
¯Èp‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Èp‰ ÔÓ B‡ ,ÏÏk „aÚ˙ƒ¿«≈¿»ƒ«¿»««ƒ∆≈«¿»
ÔBl‡‰Â ÊB‚‡‰Â ÔBn¯‰ ˙tÏwÓ B‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó5, ¿«≈À¿»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»¡¿»«

B‡ ¯ÙÚ‰ ˙‡ Ô‰a „ÓÏ ˙B˜BÈz‰ Ìe˜˜Á elÙ‡¬ƒ¬»«ƒ»…»∆∆∆»»
;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎÏ ÌeÈ˜˙‰L∆ƒ¿ƒ¿«…¿«ƒ¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»

L¯Á ˜BÈzL6‰OÚÓ Ô‰Ï LÈ ÔË˜Â ‰ËBL7ÏÚ Û‡ , ∆ƒ≈≈∆¿»»≈»∆«¬∆««
‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L Èt8ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .9ÔÓ ƒ∆≈»∆«¬»»¬»»∆≈ƒƒ

,Ô‰a „ÓÏ Ô˜˜ÁL ,ÌÈL·È‰ ˙ÚÏc‰Â ‚B¯˙‡‰Â ˙Ùl‰«∆∆¿»∆¿¿«¿«««¿≈ƒ∆¬»»»…»∆
¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ¿…«≈»∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»

.ËÚeÓ ÔÓÊ ‡l‡ e„ÓÚiL∆««¿∆»¿«»

מט"ו.2) פי"ז ומשחקי 3)כלים והנייר המצה עור לרבות
וכן  למשנתינו, בפירושו (רבינו למטה האמורים תינוקות

הרא" "מכל פירשו מפרש והברטנורא יוםֿטוב'. ו'תוספות ש
הדג  עצמות אבל זעיר), קיבול בית אפילו היינו מקום"
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קסט milk zekld - dxdh xtq - xii` e"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קיבול, בית להם כשיש אפילו מיטמאים אינם ועורו
מטומאה. אותם מיעטה מעובד 4)שהתורה שאינו עור

לשפרה. כדי תערובת או תיקון כל בה שאין מצה כמו כלל,
"יכול  שנינו: הי"א, ו פרשתא שמיני, פרשת כהנים' ב'תורת
תלמודֿ מלאכה? בהם נעשה שלא החיפה ועור המצה אף
ומדרשה  בהם". מלאכה יעשה אשר לב): יא, (ויקרא לומר
שאם  רבינו, וסובר מלאכתו. נגמרה שלא עור נתמעט זו
נגמרה  - כיס או תרמיל כגון קיבול, בית זה לעור עשה
בלבד  עור כלי פשוטי ונתמעטו טומאה, ומקבל מלאכתו

משנהֿלמלך). תוכו 5)(ראה וגם שקליפתו האלון עץ פרי
-6)קשים. השומע אילם אבל מדבר, ואינו שומע אינו

כגדול. דעת.7)דינו בן מעשה כמו מועילים מעשיהם
לכאן 8) או לכאן מכריעה אדם של שמחשבתו הדברים בכל

ערך. כל למחשבתם אין בבאֿמציעא 9)– כלים תוספתא,
ה"ג. פ"ז

.·ÌÈÊ‡Ó ‰˜10˜Án‰Â11Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LiL ¿≈…¿«ƒ¿«»»∆≈»∆≈ƒ
ÏÒ‡‰Â ,˙ÎzÓ12ÏL ‰˜Â ,˙BÚÓ Ïea˜ ˙Èa Ba LiL «∆∆¿»≈∆∆≈≈ƒ»¿»∆∆

ÌÈÓ Ïea˜ ˙Èa Ba LiL ıÚ13˙Èa Ba LiL ÏwÓe , ≈∆≈≈ƒ«ƒ«≈∆≈≈
‰ÊeÊÓ Ïea˜14˙ÈÏb¯Ó ÌB˜Ó B‡15ÏL ˙ÊÁLÓe , ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿∆∆∆

ıÚ16ÔÓL Ïea˜ ˙Èa Ba LiL17Ò˜t ÁeÏÂ ,18LiL ≈∆≈≈ƒ∆∆¿«ƒ¿»∆≈
‰ÂÚL Ïea˜ ˙Èa Ba19ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk - ≈ƒ«¬»»≈¿«≈»∆««

Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈¿≈≈ƒ¿≈»∆≈ƒ
ÔÓ ‡ÓË ÔÈ‡Â .‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ,‡e‰L Ïk»∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿≈»≈ƒ

‰¯Bz‰20LnLÓ‰Â Ô‰a LiL Bc·Ï Ïea˜ ˙Èa ‡l‡ «»∆»≈ƒ¿«∆≈»∆¿«¿«≈
CÈ¯ˆ Ïeaw‰ ˙ÈaL ÈÏk‰ ¯‡MÓ Ïeaw‰ ˙Èa ˙‡∆≈«ƒƒ¿»«¿ƒ∆≈«ƒ»ƒ

BÏ21- ËeLt‰ ÈÏk‰ ¯‡MÓ C¯v‰ ÏÚ ¯˙i‰ Ï·‡ ;¬»«»≈««…∆ƒ¿»«¿ƒ«»
e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ‡ÓËÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë22. »ƒ«»¿»≈ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שם 10) (משנה, בו תלויים המאזניים שכפות האמצעי החלק
מ"ט). את 11)פי"ז, בה שמוחקים מהוקצעת, עץ חתיכת

המידה  שפת כל על המחק את מעבירים כיצד? המידות.
לתוך  קצת נדחק הוא כבד, המחק ואם הגודש, על ונופל
מעץ, הם והמחק מאזניים של הקנה יותר. ומפיל הכלי
בצד  מתכת בהם ומכניסים קיבול בית להם עושים והרמאים
שהמתכת  בצד המשקלות את מניחים קונים וכשהם אחד,
דומה  באופן הנמכר. הדבר את שם מניחים וכשמוכרים בו,
הקל  בצד מוחקים בקניה במחק, גם משתמשים הם

הכבד. בצד הסחורה 12)ובמכירה בו שתולים מוט
מקצת  בו וטומן קיבול בית בו עושה רמאי וחנווני הנמכרת,
ממה  פחות ונתן במנין שטעה לקונה ואומר שקיבל, הכסף

לשלם. עליו הוא 13)שהיה כאילו פנים מעמיד רמאי עני
מבלי  הקנה מן מים ושותה עליו, שיחמלו כדי בתענית יושב

ושבים. העוברים בזה בפתח 14)שירגישו לקבעו כדי
השלמות). ראה למשנתינו. רבינו פירוש (ע"פ הבית

מסיימת:15) (המשנה המכס ולהבריח שם להסתירה כדי
אוי  אומר, אם לי אוי זכאי: בן יוחנן רבן אמר כולן "ועל
אנשים  שילמדו אפשר - אומר אם פירוש, אומר". לא אם לי
יחשבו  - אומר לא ואם לרמות, הללו התחבולות את רעים
התלמידים  וגם בתחבולותיהם בקיאים אנו שאין הרמאים,
אמרו, - ב סט, בבבאֿבתרא אלה. בדינים בקיאים יהיו לא
על  בהסתמכו התחבולות כל את גילה זכאי בן יוחנן שרבן

בם  ילכו וצדיקים ה' דרכי ישרים כי ו): יד, (הושע הכתוב
בם). יכשלו סתם 16)ופושעים כתוב במשנה מי"ז. שם

מתכת  של היא שאם עץ", "של הוסיף ורבינו "משחזת",
היא  ואם קיבול, בית בה שאין אףֿעלֿפי מיטמאה היא הרי
טומאה  מקבלת אינה קיבול בית בה כשיש אפילו אבן של

בפירושו). (רבינו ה"ו בפ"א שנתבאר כדי 17)כמו
על  שמן קצת מטפטפים הסכין חוד את יפה להחליק
השמן. לקבלת קטנה חקיקה בה עושים ולפיכך המשחזת,

עליו 18) חורטים והחנוונים שעווה, עליו שמניחים עץ לוח
[ולא  חשבונותיהם. את קשה, עץ של או מתכת של בחרט
היו  וכשלא הגבוה]. מחירם מפני בנייר או בקלף השתמשו
כדי  השעווה את החליקו – החשבונות לאותם יותר צריכים

שנית. בה קיבול 19)להשתמש בית בלוחות עושים יש
ה"ד.20)לשעווה. פ"ז בבאֿמציעא כלים תוספתא,

לשון 21) בו. להשתמש ראוי הכלי יהיה לא זה חלק שבלי
הצורך. את המשמש אלא מטמא אינו פ"א 22)התוספתא:

חכמים. מגזירת טומאה מקבלים עץ כלי שפשוטי ה"א,

.‚Ïea˜ ˙Èa23.Ïea˜ ˙Èa BÈ‡ - B˙‡lÓÏ ÈeOÚ‰ ≈ƒ∆»¿«…≈≈ƒ
˙Ú˜a ?„ˆÈk24Ïea˜ ˙Èa da ÔÈ˜˜BÁL ıÚ ÏL ≈«¿««∆≈∆¿ƒ»≈ƒ

ÏÊ¯a ÏL Ôcq‰ Ba ÔÈÚ˜B˙Â25‡È‰ ÌÈÁt ÏL Ì‡ : ¿¿ƒ««»∆«¿∆ƒ∆«»ƒƒ
˙Èa da LiL Èt ÏÚ Û‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -≈»¿«∆∆À¿»∆««ƒ∆≈»≈

B˙‡lÓÏ ‡l‡ ‰OÚ ‡Ï ,Ïea˜26‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ…«¬»∆»¿«…¿≈…«≈
ÔÈÙ¯Bˆ ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .‰Êa27˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - »∆¿ƒ»¿»∆¿ƒ¬≈¿«∆∆

˙Ú ÏÎa ÏÊ¯a‰ ˙‡ ÔÈ‰Èa‚Ó Ô‰L ÈtÓ ;‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ∆««¿∆¿»≈
˙eÙL ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ‰ˆ¯iL28ÛÒk‰Â ·‰f‰ ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ∆¿«»»¿«∆∆

Ôcq‰ ˙Áz ÌL ˙ˆa˜˙n‰29.‰Ïa˜Ï ‰OÚ È¯‰Â , «ƒ¿«∆∆»««««»«¬≈«¬»¿«»»
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

שם.23) פשוטה.24)משנה, עץ ועליו 25)חתיכת
אותו. כשמעבדים המתכת, את משמע 26)מניחים מלשונו

העץ  אין הקיבול בבית הסדן את שתקעו לפני שאפילו
למלאות  תחילה בכוונה נעשה שהחור מפני טומאה מקבל

קבוע. מילוי זהב 27)אותו כגון יקרות, מתכות צורפי
כשמחליקים 28)וכסף. המתכת מן שנושרת דקה נסורת

פ"ל, כלים המשנה, (מלשון זעירות ששיניה בפצירה אותה
בשופין"). "שפן כל 29)מ"א: לה אין הברזל נסורת אבל

שם). (תוספתא, אותה מאספים ואין ערך

.„Ûk‰30˙Bhn‰ ÈÏ‚¯ ˙ÁzL ˜e˜Á‰31˙BÏc‚n‰Â ««∆»∆«««¿≈«ƒ¿«ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë - Ïa˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆¿«≈»¿≈
‡l‡ Ïea˜Ï ÈeOÚ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ïea˜ ÈÏk ÌeMÓ Baƒ¿ƒƒ¿ƒ∆≈»¿ƒ∆»

˙¯ÙBÙL .„·Ïa Ba CÓÒÏ32Lw‰33‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ƒ¿…ƒ¿«¿∆∆««¿«∆∆À¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ elÙ‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ıÚ‰ ÈÏk ÏÎk¿»¿≈»≈∆¿«¿ƒÀ¿»¬ƒ≈»¿»

˙Á‡ ‰tË ‡l‡ Ïa˜Ï34‰w‰ ˙¯ÙBÙLe .35dÎ˙ÁL ¿«≈∆»ƒ»««¿∆∆«»∆∆¬»»
Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ‰Ïa˜Ï¿«»»≈»¿«∆∆À¿»«∆ƒ∆»
‡È‰ È¯‰ - ‰Ïa˜Ï ‰ÎzÁ ‡Ï Ì‡Â .dÎB˙aL Ô·l‰«»»∆¿»¿ƒ…∆¿¿»¿«»»¬≈ƒ
˙BÚewt ÏL ˙¯ÙBÙL Ï·‡ .ıÚ ÈÏk ÈËeLÙk36 ƒ¿≈¿≈≈¬»¿∆∆∆«

.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ÔÈÏÎ‡k ‡l‡ ,ÌÈÏk ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈»≈ƒ∆»»√»ƒ≈¬ƒ

ה"א.30) פ"ח שם רגלי 31)תוספתא, עמידת לכוון כדי
עבות, קרש חתיכות תחתיהן הניחו והמגדלות המיטות,
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לרגלים. מתאימים קיבול בתי בהן שם 32)שחקקו משנה,
מי"ז. חלולה.33)פי"ז והיא תבואה שבית 34)של

שהוא. בכל מיטמא מלא 35)קיבול וחללו חלול, סוף קנה
"בכיי". במשנה ונקרא לבן, ספוגי צמח36ֿ)חומר מין

הוא  רב זמן אותו שכובשים ואחר מר, שטעמו רך שדה
לט: ד, (במלכיםֿב, אדם למאכל ראוי ונעשה מתמתק
כפריו. שנאכלים קנים לו ויש שדה"), פקעות ממנו "וילקט

.‰˙¯ÙBÙL37‰ÊeÊn‰ ˙‡ da Ô˙Â dÎ˙ÁL38¯Á‡Â ¿∆∆∆¬»»¿»«»∆«¿»¿««
Ï˙ka d˙ Ck39d˙Ïa˜ C¯„k ‡lL d˙ elÙ‡ ,40 »¿»»«…∆¬ƒ¿»»∆…¿∆∆«»»»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -41Ï˙ka dÚ·˜ .42C¯„k dÚ·˜ Ì‡ : ¿«∆∆À¿»¿»»«…∆ƒ¿»»¿∆∆
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - d˙Ïa˜43C¯„k ‡lL : «»»»¬≈¿«∆∆À¿»∆…¿∆∆

‰¯B‰Ë - d˙Ïa˜44Ï˙ka ˙¯ÙBÙM‰ Ô˙ .45Ck ¯Á‡Â «»»»¿»»««¿∆∆«…∆¿««»
‰ÊeÊn‰ da Ô˙46BÊ È¯‰ - d˙Ïa˜ C¯„k ‰˙È‰ Ì‡ : »«»«¿»ƒ»¿»¿∆∆«»»»¬≈
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó47d˙Ïa˜ C¯„k ‡lL ;48‰¯B‰Ë -49. ¿«∆∆À¿»∆…¿∆∆«»»»¿»

‰¯B‰Ë - d˙Ïa˜ C¯„k elÙ‡ ,Ï˙ka dÚ·˜50. ¿»»«…∆¬ƒ¿∆∆«»»»¿»

ה"ג.37) שם שעשאה 38)תוספתא, דעתו גילה ובזה
טומאה. לקבל וראויה שקל 39)לקבלה עראי, חיבור

ובמצב 40)לנתקו. הפתח, למזוזת הפתוח צידה את חיבר
לקבל. ראויה אינה בכותל 41)זה נתינתה שלפני מכיוון

אלא  מסתלקת הטומאה אין טומאה, קבלת תורת עליה ירדה
מעשה. שינוי נקרא אינו עראי וחיבור מעשה, שינוי עלֿידי

במסמרים.42) קבע של ראויה 43)חיבור שעודה לפי
לקבל,44)לקבלה. ראויה אינה קביעתה שעלֿידי לפי

כמחובר  לעשותה והועילה גמור מעשה שינוי קביעתה הרי
דרך  כשקבעה מהֿשאיןֿכן טומאה, מקבל שאינו לקרקע,
לתוכה  להכניס הקודמת למלאכתה ראוייה ונשארה קבלתה

ארעי.45)מזוזה. שלקבלה 46)חיבור דעתו אז וגילה
כזו. כוונה גילה לא המזוזה הכנסת לפני אבל מתכוון, הוא

כלי,47) לעשות מועילה בכותל הנתינה שלאחר כוונתו
בכותל. קבועה שאינה על 48)מפני המזוזה בה והכניס

בכוח. לחיצה לא 49)ידי לכותל השפופרת את כשחיבר
בטלה  ולכן התכוון, שלקבלה הוכיח לא שהרי כלי, היתה
שבאה  והכוונה מהודק, בלתי בחיבור אפילו הכותל לגבי

מועילה. אינה מכאן אין 50)לאחר קבע של בחיבור
סדרי  בעל פירוש על מיוסד זה (פירושנו מועילה מחשבתו

שם). כלים לתוספתא, טהרות

.ÂÈÏk51ÌÈ¯Òp‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‡L52ÌÚM‰ ÔÓ B‡53 ¿ƒ∆¿ƒƒ«¿»ƒƒ«««
¯Ó‚n‰Â ÌÈ„‚a‰ ÂÈÏÚ eÁËLiL È„k54È„k ‰hÓlÓ ¿≈∆ƒ¿¿»»«¿»ƒ¿«À¿»ƒ¿«»¿≈

Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡L ˙¯eÎk ÈeOÚ ‰È‰ Ì‡ :eÓqa˙iL55- ∆ƒ¿«¿ƒ»»»¿«∆∆∆≈«¿«
a Ba ‰È‰ Ì‡Â ,¯B‰ËÈeqk ˙Ïa˜ ˙È56‰Ê È¯‰ - »¿ƒ»»≈ƒ…∆ƒ¬≈∆

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

מ"י.51) פכ"ב מאוד.52)כלים דקים עץ שבבי פירוש,
שעושים 53) וקל רך לעץ "שעם" שם ניתן (בזמנו גמי מין

לגמי). התכוון רבינו אולם פקקים, שבו 54)ממנו כלי
לוחשות. גחלים על בושם אלא 55)מקטירים שוליים,

מלמעלה. הבגדים את ושוטחים בלבד שטח 56)דפנות
הכיסוי  ועל הקרקע על העומד המוגמר מן למעלה ארוג

לבסמו. שרוצים הבגד את מניחים

.ÊÏcÒ57‡ÓË - ˙ÎzÓ ÏL :‰Ó‰a ÏL58ÏLÂ , «¿»∆¿≈»∆«∆∆»≈¿∆
‰Ïaw‰ ÈÏkÓ ·eLÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - ÌÚL59. ««»∆≈∆»ƒ¿≈««»»

הבהמות 57) רגלי על להנעיל היו רגילים מ"ה. פי"ד שם
הקוצים. מפני הרגלים על להגן מתכת כל 58)סנדלי

עצמה) הבהמה לצרכי העשויים (הכלים בהמה משמשי
מקבל  סנדל אבל טומאה, מקבלים אינם מתכת של אפילו
שבמלחמה  מפני רב, מנמק - א נט, שבת במס' טומאה.
דינו  ולכן אחר, כלי להם כשאין מים, בו החיילים שותים

ואדם. בהמה איֿאפשר 59)כמשמשי גמי של בסנדל
(מלשונו  הבהמה את רק משמש הוא כן ואם מים, לשתות
אולם  קיבול, כבית נידון שאינו להבין אפשר רבינו של

שאמרנו). הכוונה משתמעת הנ"ל שבת מגמרא

.Á¯¯Bv‰60dÓB˜Ó ¯‡LÂ d‡ÈˆB‰Â ¯BÚa ˙ÈÏb¯Ó «≈«¿»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
˜ÓÚ61ËLÙiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -62ÏkL ; »…¬≈∆¿«≈À¿»«∆ƒ¿«∆»

ÒÈk BÓk ÔÓB˜Ó È¯‰Â ,Ô‰L ÏÎa ÔÈÏa˜Ó Ïea˜ ÈÏk¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»∆≈«¬≈¿»¿ƒ
ÔÈ‡L ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ˙BÚn‰ ¯B¯ˆ Ï·‡ .ÔË»̃»¬»¿«»≈¿«≈À¿»∆≈

ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ63. »»«¿ƒ

מ"ב.60) פכ"ו לפתוח 61)שם אדם של דרכו שאין מפני
חשוב  כך ומפני הכיס, תבנית נשארה הצרור, את תכופות

קיבול. לצורתו 62)בית העור ויחזור הקמטים שיתפשטו
מעותיו,63)הטבעית. צרור ולסגור לפתוח רגיל אדם

קיבול  בית תורת עליו ואין מהר מתפשט הוא כך ומתוך
במשנתינו  טהורים' מים (ב'הגהות שנפשט לפני אפילו

שם). בפירושו רבינו של נימוקו את כך מפרש

á"ôùú'ä øééà æ"ë ÷"ù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) וריקן מלא להיטלטל או לנחת העשוי עץ כלי יבאר

וכיצד  במילואן. לטלטל העשויים הכלים הם ומה סתם.
כלי  עמו. נמדד ומה סאה מ מחזיק אם לידע הכלי מודדים
על  הטהו כן אם אלא כדרכו סאה ארבעים מחזיק שאינו עץ

צדו.

.‡˙ÁÏ ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk Ïk2‡l‡ Ïa˜Ó BÈ‡ elÙ‡ , »¿ƒ≈∆»¿««¬ƒ≈¿«≈∆»
ËÚeÓ ¯·„3‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -4‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï »»»≈¿«≈À¿»…ƒ«»¿…

‡ÏÓ ÏËÏË˙‰Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ≈∆»¿ƒ¿«¿≈»≈
ÏÚ Û‡Â ,‰‡Ò ‰‡Ó ˜ÈÊÁÓ ‰È‰ elÙ‡ ,˜Ok Ô˜È¯Â¿≈»¿«¬ƒ»»«¬ƒ≈»¿»¿««
È¯‰ - ˙ÁÏ ÈeOÚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏeL BÏ LiL Ètƒ∆≈«ƒƒ¿≈»¿««¬≈
ÏÎÂ .Ïea˜ ÈÏk ¯‡Lk ‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿»

Ì˙Ò ‡e‰L ıÚ ÈÏk5·LÈÏ ÌÈÏeL BÏ eÈ‰ Ì‡ , ¿ƒ≈∆¿»ƒ»«ƒ≈≈
Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì‰ÈÏÚ6,ÏbÏb˙‰Ï ÁB ‡‰È ‡lL È„k ¬≈∆«««¿«¿≈∆…¿≈«¿ƒ¿«¿≈

- L·Èa ÌÈ¯Bk Ô‰L ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Â¿»»«¬ƒ«¿»ƒ¿»¿«∆≈«ƒ¿»≈
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï ,ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡≈¿«≈À¿»¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈

B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÌÈ¯ÙBÒ7el‡ ÌÈ¯·„e .˙ÁÏ ÈeOÚL ¿ƒƒ¿≈∆∆¿»∆»¿««¿»ƒ≈
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c8- ˜O ‰Ó : ƒ¿≈«»»≈ƒƒ«¿»»¿««

‡nhÈ ‡Ï ıÚ ÈÏk Û‡ ,Ô˜È¯Â ‡ÏÓ ÏËÏË˙Ó ‡e‰L∆ƒ¿«¿≈»≈¿≈»«¿ƒ≈…ƒ«»
ÈÏk ‡ÈˆB‰Ï ;Ô˜È¯Â ‡ÏÓ ÏËÏhÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»ƒ«¿≈»≈¿≈»¿ƒ¿ƒ

.˙ÁÏ ÈeOÚ‰ ıÚ≈∆»¿««
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קעי milk zekld - dxdh xtq - xii` f"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ממקום 2) לטלטלו ולא אחד במקום מונח להיות עשוי
מלא.3)למקום. כשהוא לטלטלו כו,4)ואפשר בחגיגה

מוציאים  היו שאילמלא המקדש, שבבית שולחן גבי אמרו ב
מפני  טומאה מקבל היה לא רגלים לעולי להראותו אותו
עץ  כלי דבר: של וטעמו אחד. במקום לנחת עשוי שהוא
(ויקרא  אחד בפסוק נכתבו ששניהם לשק, (הושוו) הוקשו
שהוא  לשק דומה כשהוא רק מטמא עץ כלי ודרשו: לב) יא,
זו). הלכה בסוף (רבינו כלל מיטלטל אינו וזה מיטלטל,

שימושו.5) אופן נקבע או 6)לא עגולים שוליים להוציא
הדעת.7)משופעים. על מאוד מתקבלת הנחה

מה 8) שנינו: ה הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
שהם  ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל שהוא מיוחד שק

במילואם. מיטלטלים

.·‰cL ÔB‚k ,˙ÁÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈÏk‰9 «≈ƒ∆∆¿»»∆≈¬ƒ¿««¿ƒ»
Ïc‚Óe ‰·z10Lw‰ ˙¯eÎÂ11ÌÈw‰ ˙¯eÎÂ12¯B·e ≈»ƒ¿»¿«∆∆««¿«∆∆«»ƒ

‰ÈÙÒ13‰ÏB„‚14ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰ Ì‡ ,el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿»¿«≈»≈ƒ≈«¬ƒƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡15Ô‰ el‡Â . «¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈≈

ÔÈÈeOÚ Ô‰L ıÚ ÏL ÌÈÏk‰16:Ô‡BÏÓa ÏËÏË˙‰Ï «≈ƒ∆≈∆≈¬ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»
¯ec¯c17˙BËÒe˜Â ,‰Ï‚Ú‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÁÈpnL «¿∆«ƒƒ«»¬»»¿¿

ÌÈÎÏn‰18Ô„aÚ‰ ˙·¯ÚÂ ,19‰pË˜ ‰ÈÙÒ ¯B·e , «¿»ƒ«¬≈«»«¿»¿ƒ»¿«»
ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡L20.ÔB¯‡‰Â , ∆≈»¿»¿«≈¿∆¿««»«»¿»»

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡ ıÚ ÈÏk ˙LÓÁÓ „Á‡ Ïk»∆»≈¬≈∆¿≈≈≈««ƒ∆≈
ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ¯˙BÈ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ≈≈«¿»ƒ¿»¬≈≈¿«¿ƒ

ÔÈ‡ÏÓ ÏËÏh‰Ï ‡l‡ Ô˙lÁzÓ eOÚ ‡lL ,‰‡ÓË21. À¿»∆…«¬ƒ¿ƒ»»∆»¿ƒ«¿≈¿≈ƒ
ıÚ ÈÏk Ïk ¯‡Le22‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ Ì‡ , ¿»»¿≈≈ƒ»¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»

ÏËÏË˙‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L Ô˙˜ÊÁ - ÌÈÏeL Ì‰Ï LÈÂ¿≈»∆«ƒ∆¿»»∆≈»¬ƒ¿ƒ¿«¿≈
ÌˆÚ ÈÏk ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,Ô‡BÏÓa23 ƒ¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈¿≈∆∆

ÔÈ‡ - ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈÏa˜Ó‰ ¯BÚ‰ ÈÏÎe¿≈»«¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»¿«≈
Ô˙lÁzÓ eOÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆»ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»»

Ô‰Lk ÏËÏË˙‰Ï24.ÔÈ‡ÏÓ ¿ƒ¿«¿≈¿∆≈¿≈ƒ

נשים9) בה שמסיעים אדם.מרכבה בידי נישאת והיא
ומזון.10) כלים בו ומניחים מגדל בתבנית עשוי גדול ארון
מקש.11) קלועה סוף.12)כוורת מקני עשוייה
של 13) מאוד גדול כלי מוליכות בים המפליגות הספינות

ספינה". "בור לו וקוראים לשתייה מים מלא עץ
אלכסנדריה"14) "ספינה במשנה: הגדול. בים המפליגה

של  לאלכסנדריא המפליגות הספינות רבינו, שם ופירש
לספינות  שהכוונה מפרשים ויש הגדול. לים ונכנסות מצרים
ארצות  עם מסחר בקשרי שעומדים אלכסנדריא תגרי של
החוף  מן מתרחקות שאינן קטנות לספינות פרט רחוקות,
הים. חוף שעל המקומות בין התחבורה את ומשמשות
מפני  הספינות, מן להורידן מבלי לנחת עשויות אלו בורות
מחזיקות  אינן ואם רב, לזמן שיספיקו מים אותן שממלאים
ולמלאותן  פעם בכל להורידן מוכרחים סאה ארבעים

השתייה. מי מחזיקים 15)כשאפסו אינם שאם משמע
טומאה. מקבלים - סאה לכתחילה 16)ארבעים נעשו

זה. ומובילים 17)לשם עגלה על מוטלת גדולה עץ חבית
ולפיכך  בעגלה להובילה כדי נעשתה כזו חבית מים. בה

וריקן. מלא המיטלטל כדבר גדולה 18)נידונית תיבה

והמלכים  ומשקין מזון בהם להניח תאים תאים עשוייה
ימים. לכמה מספיקה צידה בה מובילים לדרך היוצאים

העורות 19) את בה שורים שהאומנים גדולה, עריבה
לעיבוד. המלחים20)העומדים של דרכם למלאות אין

התחנות  למקום עד שיספיקו כדי אלא מים, הרבה בהן
כן  ואם טריים, מים וימלאון אותן יורידו שבהן הקרובות,

מלאות. מיטלטלות למה 21)הן לנמק באים אלה דבריו
סאה) 40) הקבוע השיעור מן יותר גדולים שהם אלה, כלים
ומבאר  כמטלטלים, נידונים כובדם מפני לטלטלם וקשה
מפני  מלאים, מיטלטלים כבלתי להגדירם שאין רבינו,
עגלה  ידי על מלאים כשהם טלטול לשם לכתחילה שנעשו

אדם. בני כמה ידי על לסתם 22)או הכוונה המשנה. לשון
שכך  מפני דינם, וכפל הקודמת. בהלכה דינם שנאמר כלים
כמותו. פסק שרבינו במשנתינו יהודה רבי דברי סיום הוא

רבינו 23) של שיטתו עיקרי סיכום דבר. לכל עץ ככלי ֵדינו
א. האלו: ההלכות שתי את היטב יסבירו עץ כלי בדיני
טילטולם. מידת הוא עץ כלי בטומאת הקובע הגורם
אלא  מיטלטלים, ושאינם טומאה. מקבלים המיטלטלים
העשוי  עץ ככלי מוגדרים אחד, במקום מונחים להיות דרכם
טלטול  פירושו שאמרו טלטול ב. מיטמאים. ואינם לנחת
שהוא  שק מה דרשו: שם כהנים [בתורת מלא כשהכלי
מיטלטלים  שהם ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל
מהכשירו  גורע אינו ריק כשהכלי הטלטול ג. במילואם].
שכלי  כאן, בהשגותיו הראב"ד לדעת [בניגוד טומאה לקבל
סאה  ארבעים בו ויש ריקן וגם מלא גם להיטלטל שדרכו
אדם  בני של דרכם שאין חכמים, שיערו ד. מטמא]. אינו
קבעו  ולפיכך סאה מארבעים יותר כבד משאוי לטלטל
ומארבעת  טלטול. לעניין כלים בסתם כמכריע זה שיעור
הדינים  כל מאליהם כמעט מסתעפים אלה עיקרים
כלי  .1 בקצרה: אלה דינים על נחזור כאן. רבינו שהשמיענו
מקבל  אינו מהשיעור פחות מחזיק אפילו לנחת" "העשוי עץ
ומשקל  לשק, דומה ואינו מיטלטל שאינו מפני טומאה,
להתטלטל  העשוי כלי .2 כלום. כאן משנה אינו המשאוי
שהרי  סאה, מאה מחזיק אפילו מטמא - ריקן ובין מלא בין
הגורם  הוא והטלטול כובדו למרות להיטלטל עשוי הוא
אם  בעשייתו, קבועה כוונה הייתה שלא עץ כלי .3 המכריע.
היא  אם מידתו, בו מכריעה - לנחת או להיטלטל תשמישו
שלנחת  (חזקתו) הדעת על מתקבל סאה מארבעים למעלה
כבד  משאוי לטלטל אדם בני של דרכם אין שהרי עשוי,
לטלטול  שנעשה חזקתו זה משיעור פחות היא ואם שכזה,

טומאה. להיטל 24)ומקבל מתחילתם להיות טל צריך
ר"מ). רומא (דפוס כשהם

.‚‰cna ÌÈ‡a‰ ˙ÈÎeÎÊ ÏL Ïc‚n‰Â ‰·z‰Â ‰cM‰25 «ƒ»¿«≈»¿«ƒ¿»∆¿ƒ«»ƒ«ƒ»
ÔÈÏa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ¯‡Le ;ÔÈ¯B‰Ë -¿ƒ¿»¿≈¿ƒ««ƒ∆¿«¿ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡26¯ÓÁ ‰ÊÂ . «¿»ƒ¿»¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»¿∆…∆
.ıÚ ÈÏÎaÓ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎaƒ¿≈¿ƒƒƒ¿≈≈

בלח,25) סאה ארבעים חכמים; שקבעו המידה בהם שיש
ביבש. כוריים מפני 26)שהם זה, דין מנמק הראב"ד

מאוד  כבדים הם ולפיכך עבה מזכוכית נעשים אלו שכלים
כל  עבים אינם האחרים והכלים להיטלטל, עשויים ואינם
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`xiiקעב `"k oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„B¯eaLa LiL ÈÏk Ïk27‰n‡ ÏÚ ‰n‡28Ìe¯a »¿ƒ∆≈¿ƒ«»««»¿
LÏL29.ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰ È¯‰ - »¬≈«¬ƒ«¿»ƒ¿»¿«

Ì‡ ;ıeÁaÓ B˙B‡ ÔÈ„„BÓ - ÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ„„BnLÎe¿∆¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,LÏL Ìe¯a ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ba ‰È‰»»«»««»¿»««ƒ∆≈

‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ BÎBz30È·Ú ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ∆»»ƒ∆¬≈»∆≈√ƒ
ËÚÓÓ ˙BÙc‰31ÌÈÏ‚¯‰ È·Ú Ï·‡ .32¯f‰ È·ÚÂ33, «¿»¿«≈¬»√ƒ»«¿«ƒ»√ƒ«≈

BnÚ ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ¯Ê BÏ ‰È‰ Ì‡34. ƒ»»≈≈ƒ¿»ƒƒ

תכולתו.27) של תישבורת באורך 28)בחשבון אמה
ברוחב. מחזיק 29)ואמה שכזה כלי אמות. שלוש גובה

ואמר  דייק רבינו אמה. על אמה של מעוקבות מידות שלוש
הרוחב  האורך, ששיעורי לומר תטעה שלא "בשיבורו",
היתרון  אין מאמה פחות מהם אחד ואם מעכבים והגובה
כאלה  מעכבים שיעורים (מצאנו משלים השני הממד של

צרעת). הכלי.30)בטומאת דפנות עובי מקום
והרי 31) הכובד, שקובע מפני ממעט, אינו להלכה כלומר,

שם  הלל ובית שמאי בית מחלוקת כובד. מוסיפים הדפנות
מקום. בכל כמותם שהלכה הלל, כבית המדובר 32)ופסק

מעץ  עשויות או לדפנות מחוברות שרגליה בתיבה אפילו
בולט  מהן וחלק מהדפנות עבות הן אבל הדפנות, עם אחד

נמדדת. אינה זו תוספת הארון, של לריבוע הזר 33)מחוץ
מבחוץ. ומחובר הכלי משפת למעלה במשנה 34)נמצא

נמדדים. שאינם מודים הלל בית גם שבזה אמרו,

.‰‰pË˜ ‰·z ÈÏk‰ CB˙a ‰È‰35CB˙aL ÈÎeÓ ÔB‚k , »»¿«¿ƒ≈»¿«»¿¿ƒ∆¿
˙ËÓL ‡È‰L ÔÓÊa :‰cM‰36˙„cÓ dÈ‡ - «ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆≈»ƒ¿∆∆

dnÚ37dÏ ¯eaÁ dÈ‡Â ,38Ï‰‡a dnÚ ˙ÏvÓ dÈ‡Â , ƒ»¿≈»ƒ»¿≈»«∆∆ƒ»¿…∆
˙n‰39dnÚ ˙„cÓ - ˙ËÓL dÈ‡ Ì‡Â ;40È¯‰Â , «≈¿ƒ≈»ƒ¿∆∆ƒ¿∆∆ƒ»«¬≈

„Á‡ ÈÏÎk Ô‰41. ≈ƒ¿ƒ∆»

"אופן",35) מפרש שם ורבינו שלה" "מוכני כתוב במשנה
מונחת  שהשידה העגלה, אופני כעין לאופן התכוון כנראה
תיבה  ופירש בו חזר כאן אולם שם. הר"ש פירש וכן עליה.

השידה. שבתוך ואפשר 36)קטנה בשידה קבועה אינה
ולהוציאה. מחזיקה 37)לשומטה אינה עצמה השידה אם

הבולט  בחלקה לתיבה הנכנסים והמשקין סאה, ארבעים

ודין  נמדדים, אינם - זה לשיעור משלימים השידה משפת
טומאה. המקבל רגיל ככלי נטמאה 38)השידה אם
להיפך. וכן התיבה נטמאה לא המשנה.39)השידה לשון

כשנכנסה  שהמדובר ב, מד, שבת כרש"י מפרשה ורבינו
מקבלת  ואינה סאה ארבעים בה שיש השידה הקברות. לבית
מת  טומאת בהלכות (רבינו הטומאה בפני חוצצת - טומאה
שבתוכה  הכלים על מצילה היא ולפיכך ג), הלכה י"ג פרק
עצמה  בה שאין בתיבה הנמצאים הכלים אבל נטמאו, ולא
נטמאו, - השידה מדפנות גבוהים ודפנותיה סאה ארבעים
הכלים  על מצילה השידה אין עצמו; בפני כלי שהיא מפני

שפת 40)שבתוכה. על העודף התיבה של החלק מידת
למעלה. כמבואר סאה, לארבעים משליחה השידה

בנשמטת.41) למעלה האמורים הדינים לכל

.ÂÈÏkÏ ‰È‰42¯eÓ˜ Èeqk43- Úe·˜ ‡e‰L ÔÓÊa : »»«¿ƒƒ»ƒ¿«∆»«
BnÚ „cÓ44Ba eÈ‰ .BnÚ „cÓ BÈ‡ - Úe·˜ BÈ‡ ; ƒ¿»ƒ≈»«≈ƒ¿»ƒ»

˙B¯e‚Ó45ıeÁaÓ eÈ‰ Ì‡Â ;BnÚ ˙B„cÓ - ÌÈÙaÓ46 ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ«
BnÚ ˙B„cÓ ÔÈ‡ -47. ≈»ƒ¿»ƒ

הקודמת.42) בהלכה האמורה לשידה כעין 43)הכוונה
השידה.44)כיפה. מן כחלק מגירות.45)דינו

קצתו,46) בולט החיצון ודופנן מבחוץ נפתחות המגירות
שלנו. במגירות מבחוץ,47)כרגיל הכלי את כשמודדים

לתוספתא). ביכורים (מנחת נמדד הזה העודף אין

.ÊBk¯„k ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Ó BÈ‡L ıÚ ÈÏk48‡l‡ ¿ƒ≈∆≈¿«≈«¿»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÈ‡B‰ ,¯Á‡ ¯·„a BÎÓÒ B‡ Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»«ƒ¿»¿»»«≈ƒ

.¯B‰Ë - ÌB˜Ó ÏkÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Óe¿«≈«¿»ƒ¿»ƒ»»»

רגליו.48) על או שוליו על עומד הוא אם

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰ÏhpL ‰·z‰Â ‰cM‰«ƒ»¿«≈»∆ƒ¿»««≈«¿≈∆««ƒ
e·w ‡lL49ÔÈÏa˜Ó Ô‰ È¯‰ ‡l‡50el‡ È¯‰ - ∆…ƒ¿∆»¬≈≈¿«¿ƒ¬≈≈

ÔÈ„ÚÂ ,ÔÈ¯B‰Ë51˙ÁÏ Ô‰L Ô˙˜ÊÁÂ ,ÌÈÏeL Ì‰Ï LÈ ¿ƒ«¬«ƒ≈»∆«ƒ¿∆¿»»∆≈¿««
.eÈ‰Lk¿∆»

השבר.49) במקום ניקבו לא והמגדל והתיבה השידה
לתוכן.50) שנותנין הדברים שעדיין.51)את מפני פירוש,
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á"ôùú'ä øééà à"ë ïåùàø íåé
העׂשירי: לאיזֹוהּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשהיא. ְִִֶַּתכלית

הּצּוּויים ּפעמים אֹותם ואין צּוּויים, ּבּתֹורה יבֹואּו ְְִִִִִֵַַָָָָ
ּדגמה  הּמצוה. לעׂשּית הקּדמֹות אּלא ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻהּמצוה,

וגֹו' סלת" "ולקחּת אמרֹו: d)לזה ,ck `xwie) ראּוי אין ּכי ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹ
אּלא  ― ּכמצוה ואפּיתֹו ּכמצוה הּסלת לקיחת ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹלמנֹות
לפני  ּפנים לחם עלֿהּׁשלחן "ונתּת אמרֹו: רק הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּנמנה

l)ּתמיד" ,dk zeny) ּתמיד לחם ׁשּיהא רק, היא והּמצוה ; ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּוא  ּומּמה הּזה, הּלחם יהיה אי ּתאר, אחרּֿכ ה'. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלפני
ועל  חּלֹות. עׂשרה ׁשּתים ויהיּו מּסלת, ׁשּיהיה ואמר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹנעׂשה,
זית  ׁשמן אלי "ויקחּו אמרֹו: למנֹות אין עצמּה זֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּדר

"ז(k ,fk my)וזֹו ּתמיד"; נר "להעלת אמרֹו: מֹונים אּלא , ְְְֲִִֵֶַָָָָֹ
ּב"תמיד" ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּנרֹות, הטבת b)היא wxt) ועל . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

סּמים" קחֿל" אמרֹו: מֹונים אין עצמּה זֹו ּדר,l my) ְְְִִֵֶֶַַַָָ
(cl ׁשאמר ּכמֹו ּבכלֿיֹום, הּקטרת הקטרת מֹונים אּלא ,ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹ
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יקטירּנה  וגֹו' אתֿהּנרת ּבהיטיבֹו ּבּבקר "ּבּבקר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּכתּוב:
וגֹו'" אהרן gÎf)ּובהעלת ,l my) הּמצוה היא וזֹו ― ְְְְֲֲִִַַַָֹֹ

לּצּוּוי  הקּדמה ― סּמים" קחֿל" אמרֹו אבל ְְְְֲִִַַַַַָָָָָהּמנּויה.
ּתהיה  ּדבר ּומאיזה זֹו מצוה ּתעׂשה אי מבאר, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשהּוא

ראׁש" ּבׂשמים קחֿל" אמרֹו: וכ הּזאת l,הּקטרת my) ְְְְְִֶַַַָָָֹֹֹ
(bk למׁשח ׁשּצּונּו הּצּוּוי הּוא הּנמנה אבל נמנה; אינֹו ―ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּמׁשחה  ּבׁשמן הּקדׁש ּוכלי ּומלכים ּגדֹולים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּכהנים
ירּבה  ׁשּלא ּכדי לֹו, ּכלֿהּדֹומה ּתדּון זֹו ּדר ועל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהמתאר.
ּבּכלל  ּכּונתנּו וזֹוהי ― ׁשּירּבה ראּוי מהּֿׁשאינֹו מנינ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפי
מּפני  עליו, והערנּו הזּכרנּוהּו אּלא ּברּור. ּדבר והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּזה,
עם  הּמצוה הקּדמֹות מקצת ּומנּו הרּבה טעּו ּכבר ּבזה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּגם
ׁשּמתּבֹונן  למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו מצות, ּכׁשּתי עצמּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּמצוה
― לברכה זכרֹו קּיארא ׁשמעֹון ׁשהזּכיר הּפרׁשּיֹות ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָָּבמנין

ּפרׁשּיֹות הּו מןֿהּמזּכירים אחריו ׁשּנמׁש וכלֿמי ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָא
ְְִָָּבמנינם.

עׂשר: האחד הּמצוה הּכלל חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ּבנפרד, ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּכלֿחלק

חלקים יׁש לֹו יׁש אחת מצוה ׁשהּוא אחד ׁשּדין לפעמים, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
מינין ארּבעה ׁשהיא לּולב מצות ּכגֹון: (xwie`רּבים, ְְְִִִִִֶַַַָָָ

(n ,bkהדר עץ ׁשּפרי אֹומרים, אין הרי ;(bexz`) מצוה ― ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָ
ועץֿעבֹות עצמּה, עצמּה,(qcd)ּבפני ּבפני מצוה ― ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

ּתמרים וכּפת עצמּה, ּבפני מצוה ― (alel)וערביֿנחל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ׁשּכן  הּמצוה, חלקי הם ׁשּכלֿאּלּו לפי עצמּה, ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמצוה
לקיחת  הּמצוה ּתהיה אחּודם, ואחרי לאחדם, צּוה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא
למנֹות  ראּוי אין לכ ּבדֹומה ּובדּיּוק הּידּוע. ּבּיֹום ּבּיד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹהּכל
ואזב  ארז ועץ ּבׁשּתיֿצּפרים טהר ׁשהּוא ּבּמצרע, ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹאמרֹו

חרׂש ּוכלי חּיים ּומים ּתֹולעת dÎc)ּוׁשני ,ci my)ּכׁשׁש ― ְְְִִִִֵֶֶַַַַ
ּכלּֿתאריה  על אחת מצוה הּמצרע טהרת אּלא ְְְֳֳִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹמצות;
ּכי  הּתגלחת, ּכלֹומר וזּולתם, אּלּו ― ּבּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָההכרחּיים
טהרת  והיא ּבּה ׁשּנצטּוינּו הּמצוה חלקי הם ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלֿאּלה
עצמֹו זה ודין ּכזה. ּובאפן ּכזה ּבאפן ׁשּתהיה הינּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹמצרע;
ּכדי  טמאתֹו ּבמּצב לּמצרע לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו ּבהּכר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּוא
יהיה  וראׁשֹו פרמים יהיּו "ּבגדיו והּוא: מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֻׁשּנתרחק

יקרא" טמא וטמא יעטה ועלֿׂשפם dn)פרּוע ,bi my)― ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּוא  ּכללם אּלא עצמּה, ּבפני מצוה מאּלּו ּכלּֿפעּלה אין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻּכי

הּכר לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו והּוא ּכדי הּמצוה. ― לּמצרע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבכ ּתהיה הּכרֹו ודר מּמּנּו, ויתרחק ּכלֿרֹואהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּיּכירהּו
ׁשל  ראׁשֹון ּביֹום ה' לפני לׂשמח ׁשּנצטּוינּו ּכׁשם ― ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹוכ

וזה. זה ּבלקיחת ּתהיה הּׂשמחה ׁשאֹותּה ּובאר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻסּכֹות,

―ּכלל ׁשּבֹו הּקׁשי ואפן להבינֹו, מאד קׁשה זה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
חכמים  מהּֿׁשאמרּו ׁשּכל והּוא ,ל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹמהּֿׁשאסּפר
הרי  ― זהֿאתֿזה מעּכבין ּופלֹוני ּפלֹוני ׁשּדבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָעליו,
ולחם  ׁשּבּלּולב, מינים ארּבעה ּכגֹון: אחת, מצוה ׁשּזֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּברּור
ּבהם: ׁשאמרּו עּמֹו הּנעׂשית זּכה לבֹונה עם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּפנים

זהֿאתֿזה" מעּכבין והּבזיכים fk.)"הּסדרים zegpn)― ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ

,ל מהּֿׁשּיתּברר ּכל וכ אחת. מצוה ׁשּזֹו ּברּור, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהרי
המבּקׁשת devnd)ׁשהּתכלית meiw) אחד ּבחלק ּתּׂשג לא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻֻ

היא  ׁשּכללּותם ּברּור, ּגםּֿכן הרי ― החלקים ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָמאֹותם
ּבגדיו  ׁשאם ,ל ׁשּנתּבאר הּמצרע הּכר ּכגֹון: הּמנּוי, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהענין
ולא  ׂשפם על עטה ולא ראׁשֹו ּפרע לא אבל ּבלבד ְְְְֲִִַַַָָָָָָֹֹֹֹֻּפרמים
הּׂשּגה  ולא ּכלּום עׂשה ׁשּלא ― טמא! טמא! ְְְֵֵֶָָָָָָָֹֹֻקרא:
ּבכל  אּלא טהרתֹו ּתּׂשג לא וכן ּכּלם. ׁשּיעׂשם עד ְְֲֳֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻהּכרתֹו
ותגלחת  ּתֹולעת ּוׁשני ואזב ארז ועץ הּצּפרים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹמהּֿׁשּנזּכר:
ׁשאמרּו ּבּדברים היא הּקׁשי נקּדת א הּטהרה. ּתּׂשג אז ―ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻֻ
ּבמחׁשבה  העֹולה ּכי זהֿאתֿזה". מעּכבים "אינם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבהם:
זקּוק  אינֹו מהם ּכלֿחלק אּלּו וחלקים ׁשהֹואיל הּוא, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּתחּלה
אמרם: ּכגֹון עצמּה, ּבפני מצוה ּכלֿחלק יהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלחברֹו,

אינֹו(zivivay)"הּתכלת והּלבן אתֿהּלבן מעּכבת אינּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אתֿהּתכלת" `)מעּכב dpyn c wxt zegpn)היינּו ׁשּכן . ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

מצאנּו לּולא מצות, ּכׁשּתי נמנים ּותכלת ׁשּלבן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹאֹומרים,
אמרם  והּוא יׁשמעאל, ּדרּבי ּבּמכלּתא מפרׁש מאמר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹעליהם
לבן? ּומצות ּתכלת מצות מצות, ׁשּתי ׁשהן "יכֹול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשם:
היא  אחת מצוה ― לציצת לכם והיה לֹומר: ְְְְִִִִֶַַַַָָָָּתלמּוד
החלקים  ׁשאפּלּו ,ל נתּבאר הּנה מצות". ׁשּתי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹואינּה

מ  אם ׁשאינם אחת מצוה הם ּפעמים זהֿאתֿזה, עּכבים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
לכן  ּתזּכרּו", "למען ּבּציצת הּמּטרה ׁשהרי אחד; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהענין
נׁשאר  לא ּכן, אם זכירה. לידי הּמביא הּדבר ּכללּות ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹנמנית
ו"אין  "מעּכבין" לאמרם הּמצות ּבמנין לב לּתן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹלנּו
אֹו אחד ענין הּוא אם ּבלבד: לענין אּלא ― ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמעּכבין"
אּלּו מּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָענינים

ּבבאּורם. עֹוסקים ְְִֵֶָָׁשאנּו

עׂשר: הּׁשנים עׂשּיתּה,הּכלל על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה חלק למנֹות ְְִֵֵֶֶַָאין

ואחרּֿכידּוע מעׂשה, איזה לעׂשֹות אנּו ׁשּמצּוים ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
ויפרׁש ההּוא, הּמעׂשה איכּות לבאר הּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָיתחיל
למנֹות  אין הרי ― ּכֹולל, הּוא מה ויאמר ׁשהזּכיר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹאתֿהּׁשם
לדגמה  עצמּה. ּבפני ּכמצוה הּבאּור ּבאֹותֹו ׁשּבא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּכלֿצּוּוי

מקּדׁש" לי "ועׂשּו g)אמרֹו: ,gk zeny) עׂשה מצות זֹו הרי , ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָ
יבֹואּו ׁשאליו ּבית לנּו ׁשּיהא והיא: מּכלֿהּמצות, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחת
יתקּבצּו וׁשם הּקרּבנֹות, הקרבת ּתהיה ּובֹו ּבֹו, ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹויחּגּו
נעׂשים  הם ואי ּפרטיו לתאר התחיל אחרּֿכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבּמֹועדים.
ּבפני  מצוה "ועׂשית" ּבֹו מהּֿׁשאמר ּכל למנֹות אין אבל ―ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ׁשּנזּכרּו ּבּקרּבנֹות הּדבר יהיה עצמּה זֹו ּדר ועל ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמּה.
המתארת  העבֹודה ּכלל היא האחת ׁשהּמצוה והּוא, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבוּיקרא,
ׁשאנּו העֹולה ּבזה: הּמׁשל הּקרּבנֹות. מּמיני ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּבכלֿמין
ותפׁשט  ׁשּתּׁשחט הינּו, ,ּכ העֹולה עבֹודת ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻנצטּוינּו
אחרּֿכ חלּבּה; ויקרב וכזה ּכזה ּבאפן ּדמּה ויּזרק ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻּותנּתח
ּבּׁשמן  הּבלּול מןֿהּסלת ידּוע ׁשעּור עם ּכליל ּבׂשר ּה ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיּׂשרף
עֹורּה וׁשּיהא ― הּנסכים והם ― מןֿהּיין ידּוע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוׁשעּור

הע  הּנה אֹותּה. הּמקריב היא לּכהן ּבכללּותּה הּזאת בֹודה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ
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חּיבּה הּתֹורה ּכי העֹולה, ּתֹורת והיא אחת, עׂשה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָמצות
עבֹודת  ּגם וכ ּכלֿעֹולה. ּתעׂשה הּזאת העבֹודה ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכמֹו
מהּֿׁשּקרב  והקרבת והפׁשטּה ׁשחיטתּה ― ּכּלּה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהחּטאת
ּורחיצת  עליהם מּדמּה יּזה אׁשר הּכלים ּורחיצת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּמּנה
ּתֹורת  הּכל ― ׁשבירתם אֹו ּבהם מתּבּׁשלת ׁשהיא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכלים,
אחת; מצוה היא האׁשם ּתֹורת וכ אחת. מצוה וזֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָחּטאת,
ּבלי  אֹו לחם עם ּתֹודה על וׁשהּוא הּׁשלמים, זבח ּתֹורת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָוכ
מּכלל  הּכל ― והנפתֹו וׁשֹוק חזה מּמּנּו הּכהן ּולקיחת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלחם,
מיני  ּכלל הם ואּלּו אחת. מצוה וזֹו הּׁשלמים, זבח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעבֹודת
מןֿהאׁשם, חּוץ וצּבּור, ליחיד ּכֹולל ׁשחּיּובם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהּקרּבנֹות
סדר  ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, יחיד קרּבן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
למנֹות  ואין עׂשה, מצות הּוא ּבעבֹודֹות הּזה הּסדר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָקדׁשים.
זּולתי  עצמּה, ּבפני ּכמצוה העבֹודה מּפרטי ּופרט ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָּכלּֿפרט
ואינם  הּקרּבנֹות, אתּֿכלֿמיני הּכֹוללים צּוּויים יׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאם
ּכלֿצּוּוי  ּכי ― אתֿזּולתֹו להֹוציא הּמינים לאחד ְְְִִִִִִֶַַַָָָֻמיחדים

mlek)מאּלּו zepaxwd z` millekd mieeivd)למנֹותֹו צרי ְִִֵֵָ
קרּבן  עבֹודת מּפרטי ּפרט אינֹו ׁשאז לפי עצמּה, ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמצוה
אֹו מּום, ּבעל מּלהקריב יתעּלה אזהרתֹו למׁשל, ,ּכ ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻמסּים.
והּוא  ― זמן מחּסר יהא ׁשּלא וצּוּויֹו ּתמים, ׁשּיהא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֻצּוּויֹו

והלאה" הּׁשמיני "ּומּיֹום fk)אמרֹו: ,ak `xwie)וצּוּויֹו ; ְְְְִִִִַָָָָ
ּתקריב  ּכלֿקרּבנ "על אמרֹו והּוא ― ּכלֿקרּבן ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָֹלמלח

bi)מלח" ,a my) ולא" ׁשאמר: ּכמֹו ― מּלבּטלֹו ואזהרתֹו ; ְְְְְְִֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּכלֿ ― מּמּנּו מהּֿׁשּיאכל לאכל וצּוּויֹו מלח"; ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹתׁשּבית
אף  ׁשאין לפי עצמּה, ּבפני מצוה האּלה הּצּוּויים מן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
צּוּויים  הם אּלא מסּים, קרּבן מעבֹודת ּפרט מהם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאחד

מניננּו. ּבׁשעת ׁשּנבאר ּכמֹו ּכלֿקרּבן ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּכֹוללים

―ּוברּור, לקחת לֹו מהּֿׁשראּוי לֹוקח ׁשהּכהן זה ּכי ִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
העֹולה.ּפרט  ּבעֹור ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּמצוה, מּפרטי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ראׁשית  ׁשּנפריׁש הּוא, הּמצוה ּכלל הּגז. ּבראׁשית ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוכ
לּלוי. ונּתנהּו ראׁשֹון מעׂשר ׁשּנפריׁש וכן לּכהן; ונּתנהּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַֹהּגז
ּכהּנה  מּתנֹות וארּבע עׂשרים ׁשּמנּו עד ּבזה טעּו ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֻּוכבר
ׁשאֹותּה הּמצות מקצת ׁשּמנּו אחר מצות, וארּבע ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכעׂשרים
העֹולה  ּבעֹור ׁשּבארנּו הּדר על מהן, ּפרט היא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמּתנה
ולא  מּזּולתנּו זה ּכלל ׁשּנעלם ּולפי מּׁשלמים. וׁשֹוק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹוחזה
ּכמצות  לכ הּגיע לב, אליו ׂשם ולא ּכלֿעּקר ּבֹו ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹהרּגיׁש
הּגׁשֹות, מליחֹות, ּפתיתֹות, ּבלילֹות, יציקֹות, עצמן: ְְְְְְִִִִִֵַַָָּבפני
ּפרטי  ׁשּכלֿאּלּו ידע ולא ― והקטרֹות קמיצֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹּתנּופֹות,
אחרּֿכ מנחה. להקריב ׁשּנצטּוינּו והּוא, הּמנחה, ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָעבֹודת

―(weqtd)התחיל הּזה הּׁשם חל ּדבר איזה על לבאר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּלחם  אֹו מּסלת ׁשּתהיה ואמר, ― הּמנחה ּתֹורת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹוהיא
מרחׁשת  אֹו מחבת ּכלֹומר: ּכ ּבאפן אֹו ּכ ּבאפן ְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהאפּוי
ּופֹותתּה, מסּים, ּבׁשעּור ּבּׁשמן ּובֹוללּה ּתּנּור; מאפה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻאֹו
ּכּסדר  מּמּנה ויקמץ ויניף ויּגיׁש ּולבֹונה, מלח עליה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹונֹותן
ּפרטי  וכלֿאּלּו מנחֹות. ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ּובררנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם  נֹופל הּזה ּכלֿהּתאּור לפי הּנעׂשה הּדבר ועל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהעבֹודה,
ׁשּתהיה  ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא: הּמצוה אםּֿכן ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמנחה.

הּזה. ּכלֿהּסדר לפי ׁשּנקריב הּסלת אֹו הּלחם קרּבן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעבֹודת
והּבלילה  היציקה ּכלֹומר: מנחה, ּבמצות האּלה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהּדברים
והּקמיצה  וההּגׁשה והּתנּופה והּמליחה ְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָוהּפתיתה
וירקה  וגֹו' נעלֹו "וחלצה ּבחליצה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָוההקטרה,

ואמרה" וענתה h)ּבפניו ,dk mixac) חליצה ׁשּמצות ּוכׁשם . ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ
ּכיון  ּוקריאה, ּורקיקה חליצה מֹונים אנּו ואין ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָאחת

ּגם ּכ ― אחת מצוה וזֹו החליצה מעׂשה לא ׁשּכללּותם ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּמלח  לבנה, עליה וׂשמּת ׁשמן, עליה ויצקּת ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹנמנה:
אּלא  יעלם לא וזה והקטיר. וקמץ והּגיׁש, והניף, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּתמלח,
ויׁשקל  ׁשּיחזר ּבלי ראׁשֹון, ּבעּיּון אתֿהענינים ׁשּתֹופׂש ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹמּמי
עליהם  חכמינּו ׁשאֹומרים ּכמֹו ּבדעּתֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאתֿהענינים
ּבלי  אמרֹו ּכלֹומר: אמרּה", ׁשטפּה "אּגב ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָהּׁשלֹום:
הּדעת  על העֹולה הראׁשֹונה הּמחׁשבה לפי אּלא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָהתּבֹוננּות
ראּוי  ואי ּכּלם הּקרּבנֹות מצות לנּו ּברר זה ּכלל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻאםּֿכן
ערּבּוב  ולא מׁשּגה ׁשּום ּבהם יקרה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹלמנֹותם,

הּׁשם. ּבעזרת ּבמניננּו ׁשּנבאר ּכמֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּכלל,

עׂשר: הּׁשלׁשה מתרּבה הּכלל אינֹו הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים מסּפר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי

ּפעמים ּברּור, קבּוע; ּובזמן ּבעת חֹובה ׁשהן מצות ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּכלֹומר: ,ּבהמׁש זמן ּתקּופת אֹותּה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָנמׁשכת
סּכה  ּכגֹון: יֹום, אחרי יֹום הּמצוה אֹותּה לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֻׁשחֹובה
אם  הּקרּבנֹות. ּכגֹון ידּועים ּבימים היא ּופעמים ְְְְְְִִִִִַָָָָָולּולב;
זֹו הרי אחת, מצוה חדׁש ראׁש ׁשּמּוסף מׁשל, ּדר ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹנאמר,
ׁשּנֹולד  ּכלּֿפעם נֹוסף קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּמצוה
ּכלֿראׁש מּוסף ּתמנה לא מּדּוע מיׁשהּו: יאמר ואם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹהּירח.
ּכן  הּדבר היה אּלּו לֹו: נאמר עצמּה? ּבפני ּכמצוה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹחדׁש
עצמּה, ּבפני ּכמצוה ּכלֿיֹום ׁשל אתֿהּתמיד ּגם ּתמנה ―ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבפני  מצוה הּׁשנה מימֹות ּבכלֿיֹום הּקטרת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹוהקטרת
ּכמצוה  ויֹום ּבכלֿיֹום חֹובה ׁשהיא הּנרֹות והטבת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָעצמּה,
אתֿהענין  אּלא מֹונים ׁשאין ּכיון א עצמּה! ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבפני
אין  ― ׁשּיהיה זמן ּבאיזה חּיּובֹו יהיה ― ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַׁשּנצטּוינּו
ׁשּבת  ּומּוסף אחת, מצוה אּלא ראׁשֿחדׁש מּוסף ְִִֶֶַַַַַָָָֹֹמֹונים
הּמֹועדים, מחמׁשת ּומֹועד ּכלֿמֹועד מּוסף וכן אחת, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמצוה
ּכמֹו ּכי רצּופים, ימים ּבהרּבה חֹובה ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַַַָָאףֿעלּֿפי

ימים" ׁשבעת אלהיכם ה' לפני "ּוׂשמחּתם (xwie`ׁשאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
(n ,bk:אמר ּכ לה'", אּׁשה ּתקריבּו ימים (my,"ׁשבעת ְְִִִִֶַַַַָָָ

(el מּוסףּֿפסח מצות ּכ אחת, היא לּולב ׁשּמצות ּוכׁשם ;ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ
יתּבאר, זֹו ּדר ועל ּופרק. ּכלּֿפרק מּוסף וכן אחת, ―ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

החגיגה lbxl)ׁשּגם dilra miaixwn eidy oaxw),אחת מצוה ְֲִִֶַַַַָָ
הראּיה  וכן ּפרקים; ּבׁשלׁשה חֹובה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאףֿעלּֿפי
(ycwnd ziaa ze`xdle 'di`x' `xwpd oaxw mr ze`xl aeigd)¥¨

milbxd)והּׂשמחה zylya)ּבֹו יטעה מּמהּֿׁשּלא וזה ― ְְְְִִִֶֶֶַַָֹ
אחרת. יחׁשב ולא אדם ְְֶֶַַָָֹֹׁשּום

מאד אּלא ּגדֹולה טעּות הּזה ּבּכלל ּבמהּֿׁשּתלּוי טעּו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אחת: מצוה ּכלֿהּמּוספין ׁשּמנּו והיא, ְְִִִֶַַַָָָָָָּומּוזרה,
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לפי  הרי מֹועדֹות. ּומּוספי ראׁשֿחדׁש ּומּוסף ׁשּבת ְְֲֲִֵֵֶַַַָֹֹמּוסף
מצוה  טֹוב ּכלֿיֹום ׁשביתת למנֹות צריכים היּו זֹו מנין ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּדר
ראּוי  ׁשאין ― ועד יֹודע ה' א ּכן. עׂשּו ולא ― ְֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאחת

אחת ּבׁשיטה ּדבקּו ׁשּלא לפי ּכזה, ּבדבר (ziawr)לתפסם ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹ
תהֹומֹות" ירדּו ׁשמים "יעלּו אּלא ek)ּבמנינם, ,fw mildz), ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּומּוסף  ׁשּכלֿמּוסף ,ל מהּֿׁשהזּכרנּו היא הּברּורה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָוהאמת
ּבפני  מצוה ויֹום ּכלֿיֹום ׁשּׁשביתת ּכמֹו עצמּה ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָמצוה

הּנכֹונה. הּׁשיטה וזֹוהי ― ְְְִִַַַָָָעצמּה

עׂשר: הארּבעה הענׁשים הּכלל קּיּום למנֹות ראּוי אי ְְְֳִִִֵַַָָָָָָָָָ
עׂשה. ְְֲִֵֹּבמצות

חלּקה ּדע נחלקֹות ולאֿתעׂשה, עׂשה ׁשּכלֿהּמצות, ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
חלק  חלקים: לׁשני הּזה הּׁשער מּטרת לפי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָראׁשֹונית
חּיב  ולא והזהיר צּוה אּלא ּכלל, ענׁש הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּלא

על אתֿהע  ׁשעבר מּפני מסּים, ענׁש לֹו יעד ולא ענׁש ֹובר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ
וענׁש. ּגמּול ּבֹו ׁשּבאר וחלק מסּימת, אזהרה אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻצּוּוי
מהּֿׁשּצּונּו אתֿהענׁש: ּבֹו ׁשּפרׁש החלק ׁשל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמןֿהּמצות
ׁשּצּונּו ― ּומהן עליהן; ׁשעֹובר מי ּבאבן לסקל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹיתעּלה
להּכֹות  ׁשּצּונּו ― ּומהן עליהן; אתֿהעֹובר ּבאׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלׂשרף

ּבּפרּוׁש(axg)ּבּסיף ׁשּנתּבאר ּכמֹו עליהן, העֹובר אתֿצּואר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
עליהן,(l"fgn)המקּבל אתֿהעֹובר לחּנק ׁשּצּונּו ― ּומהן ; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

אתֿהעֹובר  להלקֹות ׁשּצּונּו ― ּומהן ּבפרּוׁש; ׁשּבא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכמֹו
ׁשּלא  והּוא, ּכרת, עליהן ׁשּיעד ― ּומהן ּברצּועה; ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעליהן
ּכמֹו הּבא, לעֹולם חלק ּבחטאֹו ּבעמדֹו ׁשּימּות לעֹובר ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיהא
יתעּלה, עליהן, ׁשּיעד ― ּומהן חלק; ּבפרק ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבארנּו
ויתּכּפרֿלֹו ּבחטאֹו ה' ׁשּימיתהּו והּוא, ּבלבד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּבמיתה

מּכֹות ּבריׁש ּבארּו ּוכבר ׁשהעֹובר (bi.)ּבמיתתֹו. ּכלֿלאו ּכי , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
נתּברר  אם ּבלבד, ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת חּיב ְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעליו
ּבעדים  העברה ּבאֹותּה והזיד הּלאו אֹותֹו על עבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהעֹובר
מׁשּפטֹו, ׁשעּקר אףֿעלּֿפי לֹוקה, זה הרי ― ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהתראה
להעניׁש יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן לּׁשמים; מסּור ּדינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהא
ׁשּקבע  ּכמֹו ּבגּופֹו, לא ּבלבד, ּבממֹונֹו עליהן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹאתֿהעֹובר

xwyl)לּגזלן raype exiag oenna xtky) ולּגּנב חמׁש ּתֹוספת ְְֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיקריב  יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן מהּֿׁשּגנב; ּכפל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשלּומי

ויתּכּפרֿלֹו. חּטאתֹו על קרּבן ְְְִֵֵַַַָָָָהעֹובר

ׁשאנּוואׁשר עׂשה, מצות ּכּלם ― האּלה הענׁשים לקּיּום ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
וׁשּנסקל  אתֿזה, וׁשּנלקה אתֿזה, ׁשּנמית ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹנצטּוינּו
מנינן, ּולאפן עליו. מהּֿׁשעברנּו על קרּבן וׁשּנקריב ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאתֿזה,
מּמצות  מצות ּכארּבע ּדין ּבית מיתֹות ארּבע נמנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשאנּו

הּמׁשנה לׁשֹון `)עׂשה, dpyn f wxt).הּנסקלין מצות זֹו : ְְְְֲִִִִֵַַַָָ
אמרּו bÎa)וכן dpyn f wxt my)?הּנׂשרפין מצות ּכיצד : ְְְְִִִֵֵַַַָָ

ּכי  הּנחנקין? מצות עֹוד ּכיצד ואמרּו הּנהרגין? מצות צד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
(:dl my)"אׁש "לאֿתבערּו יתעּלה: ׁשאמר ׁשּזה ,zeny) ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹ

(b ,dl,ּבּׁשּבת אתֿהענׁשים לבּצע ׁשּלא אזהרה הּוא ―ְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
מּׂשרפתֿמצוה הזהיר ׁשּבזה devn)והּוא, `idy dtxy); ְְְְִִִִֵֶֶַָָ

לאֿ ּדין ּבית ּבמֹוׁשב ּכלֹומר: מׁשבתיכם", "ּבכל ְְְְְִֵֵֶַַַָֹֹֹֹואמר:

"ׂשרפה  אמרּו: עׂשה. מצות ׁשּזֹו אףֿעלּֿפי אׁש, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָתבערּו
אחת  ׁשהיא מיחדת, ּׂשרפה מה ללּמד: ויצאת היתה, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּכלל
ּכלֿׁשאר  אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ּדין ּבית ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמּמיתֹות

אתֿהּׁשּבת" ידחּו לא ּדין ּבית devnמיתֹות dtxydy myke) ְִִִֵֶַַָֹ
(zezin x`y jkוכ אדם. ׁשּום ּבֹו יסּפק ולא ּברּור וזה .ְְְְֵֶַָָָָֹ

למנֹות  ואין ּכמצוה, ּברצּועה הּמלקּות ׁשּנמנה ראּוי, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּגם
מׁשל, ּדר ׁשּנאמר, עד עצמּה ּבפני ּכמצוה מיחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּכלֿענׁש
עׂשה  מצות ― ׁשּבת מחּלל לסקל ׁשּנצטּוינּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשהּצּוּוי
עֹובד  ּוסקילת ׁשנּיה; מצוה ― אֹוב ּבעל ּוסקילת ְְְְִִִִֵַַַַַַָָאחת;
הּמצות  מנין ׁשּיהא עד ׁשליׁשית, מצוה ― זרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹעבֹודה
ּכמֹו ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי ׁשהם האיׁשים מנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָֻּכפי
,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן התּבֹוננּות. ּבלי זּולתנּו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשעׂשה
ּבפני  מצוה ּומלקּות ּכלֿמלקּות ׁשּנמנה ּבהכרח היה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָראּוי
ּבפני  מצוה ― נבלה אֹוכל מלקּות ׁשּתהא עד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָעצמּה
ּומלקּות  ׁשנּיה, מצוה ― חזיר ּבׂשר אֹוכל ּומלקּות ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָעצמּה,
לֹובׁש ּומלקּות ׁשליׁשית, מצוה ― ּבחלב ּבׂשר ְְְְִִִֵֵַָָָָָאֹוכל
ּכמנין  עׂשה מצות אצלנּו ויהיּו רביעית, מצוה ― ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשעטנז
עׂשה  מצות יתרּבּו אז הרי ― עליהם ׁשּלֹוקין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּלאוין
ׁשּלא  ּכׁשם אּלא מצות! מאֹות מארּבע יֹותר ּבהכרח ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹויהיּו
― ּבלבד הענׁש סּוג נמנה אּלא מלקּות, ּכלֿמחּיב ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻנמנה

ּב נמנה לא ּכ ― ּבׁשֹוט ההלקאה מין והיא אּלא ּמיתֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
נמנה  לא ּגם וכ והרג חנק סקילה, ׂשרפה, והּוא: ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהענׁש
― ׁשּבת ׁשגגת חּטאת ׁשּנאמר: עד לבּדֹו קרּבן ְְְְִֶַַַַַַַַָָָָֹֻּכלֿמחּיב
מין  נמנה אּלא מצוה, ― זרה עבֹודה ׁשגגת חּטאת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה,

הּמיתה. מין ׁשּמנינּו ּכמֹו ּבלבד, ְְְִִִִֶַַָָָָָהּקרּבן

העברֹות ּוכבר ׁשּנּויי לפי מׁשּתּנים הּקרּבנֹות ׁשּמיני ידעּת, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשחּיבים  עברה יׁש ּכי הּקרּבן. אֹותֹו חּיבים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעליהן
ויׁש ּתלּוי, אׁשם עליה ׁשחּיבים ויׁש קבּועה, חּטאת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָעליה
עֹולה  קרּבן עליה ׁשחּיבים ויׁש וּדאי, אׁשם עליה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשחּיבים

aixwnd)ויֹורד ly eci byid itl dpzynd) נמנה לא לפיכ . ְְְִִֵֶָֹ
― קבּועה חּטאת חּיּוב נמנה אּלא האׁשם, עם ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָהחּטאת
― וּדאי אׁשם וחּיּוב מצוה, ― ּתלּוי אׁשם וחּיּוב ְְְְִִִִַַָָָָָָָמצוה,
ּבאֹותֹו יתחּיב מצוה, ― ויֹורד עֹולה קרּבן וחּיּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמצוה,
ׁשעל  העברֹות לׁשּנּויי לב נׂשים ולא ׁשּיתחּיב; מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹקרּבן
ׁשּמנינּו ּכׁשם קרּבן, ׁשל מין אֹותֹו חּיבים מהן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכלֿאחת
ׁשעל  העברֹות לׁשּנּויי לב ׂשמנּו ולא אחת מצוה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמלקּות
לכלֿמין  הּכתּוב קבע וכ מלקּות. חּיבין מהן ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכלֿאחת

עצמּה. ּבפני ּפרׁשה ְְִֵֵֶַָָָָמהם

להׁשיב ּוכבר צר ׁשאין ערּבּוב הּזה ּבּכלל זּולתנּו ערּבב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
עצם  ּבגלל עליו להׁשיב קל יהיה לא אף ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹעליו;
הּמֹונה  אדם על ּולהתּפּלא לתמּה יׁש הרי לענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹערּבּובֹו
ּכרת  ּומחּיבי אחד, אחד ּכּלם ּדין ּבית מיתֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻֻֻמחּיבי
ּגם  מֹונה אחרּֿכ לאֿתעׂשה; מצות מּכלל מיתה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֻּומחּיבי
אֹותּה חּיבים ׁשעליהם עליהם, ׁשהזהרנּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאתֿהּדברים
"הלכֹות  ּבעל ׁשּמנה ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות ּבכלל ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמיתה,
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סקילה, מחּיבי ּבכלל הּׁשּבת' את 'הּמחּלל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻּגדֹולֹות"
לנּו נׁשאר ולא ּכלֿמלאכה". "לאֿתעׂשה מנה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹאחרּֿכ
ׁשּקּיּום  ספק, ּבלי ּבראׁשֹונה, חֹוׁשבים ׁשהם אּלא ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָלֹומר
ּבהם  מֹונים אי ― ואםּֿכן לאֿתעׂשה. מצות ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהענׁשים

(mb) וג הּדברהענׁש envr)ם xeqi`d)אֹותֹו עליו ׁשחּיבים ְִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבתֹו ּכלֹומר ּבתֹוכן, ׁשּמנּו מּזה, קׁשה ויֹותר ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹהענׁש?!
והם  מיתה; אין ׁשּבהם ּכרת מחּיבי לאֿתעׂשה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמצות
הּמנּויה, הּמצוה זֹו ּכ על והענׁש הּכרת ׁשחּיּוב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמדּמים,

הּמצות" "ספר ׁשּבעל oe`b)עד utg ax) ואמר זאת ּפרׁש ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
ּדברים  הּפרק, אֹותֹו מהּֿׁשּכלל ּכׁשּסּכם הראׁשֹון, ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבּפרק
ּכי  ׁשהֹודיענּו, ענינים ּוׁשנים ׁשלׁשים "ּומּמּנּו זה: ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹֹּבנסח

אֹותם יבּצע ויתעּלה יתּבר eilr)הּוא lekiak ,zelhen ode) ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּכלֹומר  "ּומּמּנּו", ׁשאמר וזה ּבטּוחים". וכּלם אנחנּו, ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹֻולא
― הענינים ּוׁשנים ּוׁשלׁשים הּפרק. אֹותֹו ׁשּכֹולל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמןֿהענין
מחּיבי  ותׁשעת ּבלבד ּכרת המחּיבים ּוׁשלׁשה עׂשרים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻהם:
"וכּלם  אמרֹו: וענין ׁשּמנה. ּכמֹו ׁשמים ּבידי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻמיתה
יכרית  ׁשהּוא הבטיח, יתעּלה ׁשהּוא ּכלֹומר ― ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַּבטּוחים"
הּסברה  אצלֹו נׁשארה לא זה ׁשאדם ספק, ואין זה. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹוימית
אנּו חֹובתנּו ׁשהן מהן יׁש אּלא עלינּו, חֹובה מצות ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתרי"ג
ׁשהּוא  ּופרׁש, ׁשאמר ּכמֹו יתעּלה, חֹובתֹו ׁשהן מהן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָויׁש
לדעּתי  ׁשּכלֿזה ועד יֹודע והּׁשם אנחנּו. ולא אֹותן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיבּצע
הם  ּכי ּפנים, ּבׁשּום זה על לדּבר צרי ואין ּגמּור, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבלּבּול
זֹו, טעּות ּכּלם להם ּבאה אּלא ּברּור; ׁשּבּטּולם ְִִֶֶֶָָָָָָָָָֻּדברים
ּפעם  :ּבכ ּונבּוכים ּכמצות אתֿהענׁשים מֹונים ׁשהם ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמּפני
אתֿהּדבר  וגם אתֿהענׁש מֹונים ּופעם לבּדם, אֹותם ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹמֹונים
ּכמצות  אתּֿכלֿזה וקֹובעים הענׁש, אֹותֹו חּיבים ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשעליו
הּוא  הּנכֹון הּמנין סדר אבל התּבֹוננּות. ּבלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה
ּולפי  עׂשה, מצות הּוא ענׁש ׁשל ׁשּכלֿמין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמהּֿׁשהזּכרּתי:
נצטּוינּו אנּו ּכי עׂשה, מצות ― ּגּנב ּתׁשלּומי ּדין יהיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָזה
― חמׁש ּתֹוספת ודין זה. ּבׁשעּור סכּום עליו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹלהּטיל

חּיּוב  ודין אׁשם מצוה, חּיּוב ודין מצוה, ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִִִִִַָָָָָָ
וקרּבן  מצוה; ― ּתלּוי אׁשם חּיּוב ודין מצוה, ― ְְְְְִִִִַַָָָָָָָוּדאי
ולחנק  ולהרג ולׂשרף לסקל וכן מצוה; ― ויֹורד ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹֹֹעֹולה
ּבפני  מצוה האּלה מןֿהענׁשים ּכלֿאחד ― ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָָָָָָולתלֹות
ּברצּועה  ׁשההלקאה ּכׁשם ׁשּיתחּיב; מי ּבהן יתחּיב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמּה,
מהֿ זהּו ― ׁשּיתחּיב. מי ּבּמלקּות יתחּיב אחת, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמצוה
נׁשלמּו ּובֹו הּזה, ּבּכלל להקּדימֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָּׁשרצינּו

ּׁשאנחנּוּתֹועיל ׁשהקּדמתם הּכללים  ֿ ּבֹו.עֹוסקים למה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

dnCwd©§¨¨
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ׁשחּיבים עֹוד ׁשּכלּֿדבר זֹו: הקּדמה לכ להֹוסיף ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָראּוי
ּבהכרח  זֹו הרי ― ּכרת אֹו ּדין ּבית מיתת ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָעליו
אףֿעלֿ ּבכרת, ׁשהם ּומילה מּפסח חּוץ לאֿתעׂשה. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצות
ּכרתֹות  מּסכת ּבריׁש ׁשהזּכירּו ּכמֹו עׂשה, מצות ׁשהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹּפי

(.a) עליהן ׁשהעֹובר זּולתן עׂשה מצות ׁשּום אצלנּו ואין ;ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ
ּכל  אםּֿכן, ּדין. ּבית מיתת וכלֿׁשּכן ― ּכרת ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹיתחּיב
ׁשהּוא  אֹו יּומת, ּפלֹוני ּדבר ׁשהעֹוׂשה ּבּתֹורה ְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמהּֿׁשּנאמר
עליו  מזהרים הּדבר ׁשאֹותֹו ּבברּור ידענּו ― ּכרת ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻחּיב
ׁשּבֹו הּלאו ּבּכתּוב ׁשּיתּבאר ויׁש ּבלאֿתעׂשה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשהּוא
האזהרה  וגם מבאר הענׁש ויהיה הענׁש ּבאּור ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹמּלבד
ּבהם: ׁשאמר ועבֹודהֿזרה, ׁשּבת חּלּול ּכגֹון: ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמבארת,
חּיב  אחרּֿכ תעבדם", ו"לא ּכלֿמלאכה" ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ"לאֿתעׂשה
ּתתּבאר  לא ּופעמים עבד. אֹו מלאכה ׁשעׂשה למי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹסקילה
אתֿהענׁש מזּכיר הּוא אּלא ּגרידא, ּבלאו ּבּכתּוב ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהאזהרה
"לא  אצלנּו: הּוא ׁשהּכלל אּלא אתֿהאזהרה; ועֹוזב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבלבד

הזהיר" אּלאֿאםּֿכן הּכתּוב ew:)ענׁש migaf) ועלּֿכלּֿפנים , ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבכלֿ אֹומרים לפיכ ענׁש. ׁשחּיב לכלֿמי אזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹיׁש
ּכ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, "ענׁש ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹמקֹום:
ּבאחת  למדּוה ּבּכתּוב, האזהרה נתּפרׁשה לא ואם ."ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָֹוכ

oda)הּמּדֹות zyxcp dxezdy)ׁשאמרּו זה ּכגֹון ,`zlikn) ְְִֶֶַָ
(mihtyn zyxt ׁשּלא אביו, ּומּכה אביו מקּלל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹּבאזהרת

ולא  "אבי "לאֿתקּלל אמר: לא ּכי ּכלל, ּבּכתּוב ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹֹנתּבארה
אֹו ׁשהּכה למי מיתה חּיב אבל ,"אבי "לאֿתּכה ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאמר:
והֹוציאּו לאֿתעׂשה, מצות ׁשהן למדנּו, ּכ ּומּתֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹקּלל.
ּבדר אחרים מּמקֹומֹות אזהרה ּבהן ּולכּיֹוצא להן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָולמדּו

למהּֿׁשאמרּו סתירה זֹו ואין מןֿהּמּדֹות. (zenewnaאחת ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
(cenlza miaxֿלמה ולא מןֿהּדין", מזהירין "אין :ְְְִִִִֵַַַֹ

ּכּונת  אּלא מןֿהּדין?!" מזהירין "וכי ּתמיד: ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָּׁשאֹומרים
לאסר  ּכדי ― הּדין" מן מזהירין "אין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹמהּֿׁשאֹומרים:

מּדה עלֿידי לּמּוד ּבדר(oda zyxcp dxezdy) מהּֿׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַָֹ
לעֹוׂשה  אתֿהענׁש נמצא אם אבל לגמרי; אסּור ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹנתּפרׁש
מעׂשה  ׁשהּוא ּבהכרח נדע ― ּבּתֹורה מפרׁש זה ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמעׂשה
העיר  היכן הּמּדֹות ּבאחת נלמד ורק עליו. ּומזהרים ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻאסּור
הּכתּוב  ענׁש "לא הּכלל לנּו ׁשּיתקּים ּכדי האזהרה, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹעל
על  האזהרה ׁשּמצאנּו אחרי ואכן הזהיר". ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלאֿאםּֿכן
מיתת  אֹו ּכרת אֹו ועׂשה ׁשעבר מי חּיב אז ― ּדבר ְִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹותֹו
ּכלֿהּכללים  עם אֹותּה ּוזכר זֹו הקּדמה אפֹוא ּדע ּדין. ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹּבית

לקּמן. מהּֿׁשּנזּכיר ּבכל ְְְְִֶֶַַַָָֹׁשּקדמּו

ואבאר עּתה מצוה, מצוה ּכלֿהּמצות, להזּכיר אתחיל ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹ
הּמצוה ׁשם ּפרּוׁש ּבדר ihxtlאֹותן qpkidl ilan) ְְִֵֵֶֶַָָ

(zeklddּדברינּו ּבראׁשית ׁשהבטחנּו ּכמֹו ,lr dncwda) ְְְְְִִֵֵֶַָ
(` xeriy Ð xtqd zxhnא הּמאמר. מּטרת ׁשּזֹוהי לפי ,ְְֲִִֶַַַַַָ

ּכׁשאזּכיר  והיא: ּתֹוספת, זֹו למּטרה להֹוסיף ּבעיני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָטֹוב
ּבלאֿתעׂשה, אֹו ּבעׂשה ענׁש איזה עליה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאתֿהּמצוה

אֹואזּכי  מיתה, חּיב ― עליה "והעֹובר ואמר: ענׁשּה ר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּדין, ּבית מּמיתֹות אחת אֹו מלקּות, אֹו ,ּכ קרּבן אֹו ְְִִִֵֵַַַָָָָּכרת,
― מןֿהענׁשים ענׁש ּבֹו יּזכר מהּֿׁשּלא וכל ּתׁשלּומין". ְְֳִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹאֹו
ׁשאמרּו ּכמֹו זה הרי לאֿתעׂשה, מּמצות היא ׁשאם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּתדע

(` wxt zezixk `ztqez) ולא ,"מל מצות על "ּכעֹובר :ְְְִֵֶֶַַֹ
ּכלֿמצוה  הרי ― ּכּלן עׂשה מצות אבל להעניׁשֹו. ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָָֹֻעלינּו
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ּברצּועה  להלקֹות לנּו יׁש חֹובה, ׁשעׂשּיתּה ּבׁשעה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָמהן
זמן  יעבֹור אֹו יעׂשה, אֹו ׁשּימּות עד מּלעׂשֹותּה ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָאתֿהּנמנע
לנּו אין מׁשל, ּדר ּבּסּכה, יׁשב ולא ׁשעבר מי ּכי ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהחּיּוב.

זאת. ודע ― עברתֹו על סּכֹות אחר ְְְֲֵַַַַַָֹֻלהלקֹותֹו

ּבין ועֹוד: הּנׁשים, על חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
על  חֹובה אינּה וזֹו אמר: ― לאֿתעׂשה ּובין ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹעׂשה
ולא  מעידֹות ולא ּדנֹות אינן ׁשהּנׁשים וידּוע, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהּנׁשים.
לא  רׁשּות ּבמלחמת נלחמֹות ולא ּבידיהן קרּבן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹמקריבֹות
ׁשּזה  ּכיון הּנׁשים", על חֹובה אינּה "וזֹו ּבּה לֹומר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאצטר

.צר ללא ּדברים ְְִִֶָֹֹרּבּוי

ּבארץֿועֹוד: אּלא חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
לאֿתעׂשה  ּובין עׂשה ּבין הּבית, ּבפני אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹיׂשראל,
ּבפני  אֹו ּבארץֿיׂשראל אּלא חֹובה אינּה וזֹו אמר: ―ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אּלא  קרבים אינם ׁשּכלֿהּקרּבנֹות ּגםּֿכן, וידּוע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּבית.
נפׁשֹות  ּדיני וכן לעזרה; מחּוץ אסּורה וׁשהעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבּמקּדׁש
"מּנין  הּמכלּתא: ּולׁשֹון מקּדׁש. ּכׁשּיׁש אּלא אֹותם ּדנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
מזּבחי  מעם לֹומר: ּתלמּוד הּבית? ּבפני אּלא ממיתין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשאין

למּות ci)ּתּקחּנּו ,`k zeny) אּתה ― ּבית ל יׁש אם הא: ְִִִֵֶַַָָָָ
עֹוד: אמרּו וׁשם ממית". אּתה אין ― לאו ואם ְְְִִִֵֵֵַָָָָממית;
מעם  לֹומר: ּתלמּוד לּמזּבח? סמּוכה סנהדרין ׁשּתהא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ"מּנין
והּמלכּות  ׁשהּנבּואה ידּוע וכן למּות". ּתּקחּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמזּבחי

ׁשאנחנּו מןֿהחטאים ׁשּנחּדל עד מּמּנּו מתמידים נסּתּלקּו ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ
ׁשהבטיחנּו, ּכמֹו וירחמנּו, ה' לנּו יסלח ואז ― ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבהם
אחריֿכן  "והיה הּנבּואה: החזרת על ׁשאמר ּכמֹו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָויחזירן,
ּובנֹותיכם" ּבניכם ונּבאּו עלּֿכלּֿבׂשר אתֿרּוחי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאׁשּפ

(` ,b l`ei) ּבּיֹום" והּממׁשלה: הּמלכּות החזרת על ואמר .ְְְְֲֶַַַַַַַַָָָָ
אתּֿפרציהן  וגדרּתי הּנפלת ּדויד אתֿסּכת אקים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻההּוא

עֹולם" ּכימי ּובניתיה אקים i`)והרסתיו ,h qenr) ידּוע ּגם . ְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ועלּֿפי  ּבמל אּלא יהיּו לא הארץ וכּבּוׁש ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּמלחמה
אלעזר  "ולפני ׁשאמר: ּכמֹו ּגדֹול, וכהן ּגדֹולה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹסנהדרי

יעמד" Ðהּכהן dnglnl z`vl jxhviyk Ð "el l`ye") ֲֵַַֹֹ
(`k ,fk xacna i"yx מפרסמים ּכּלם אּלּו ׁשענינים ּולפי .ְְְְִִִִֵֶָָָֻֻ

לאֿתעׂשה  אֹו עׂשה ּכלֿמצות הרי אדם, ּבני רב ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאצל
אֹו ּדין, ּבית ּבמיתֹות אֹו ּבעבֹודֹות, אֹו ּבקרּבנֹות, ְְְְֲִִֵַַָָָהּתלּויה
לא  ― רׁשּות ּבמלחמת אֹו ,ומל ּבנביא אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹּבּסנהדרין,
הּבית, ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ּומצוה ּבהן: לֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאצטר
ׁשּיהא  מהּֿׁשאפׁשר אבל מהּֿׁשהזּכרנּו. לפי ּברּור ׁשּזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכיון

האל. ּבעזרת עליו אעיר טעּות, אֹו ספק ְְִֵֵֶַָָָָָָּבֹו

ׁשּדי.ועּתה ּבעזרת ּומצוה ּכלֿמצוה ּבזכרֹון אתחיל ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

á"ôùú'ä øééà á"ë éðù íåé
.à äùòú àì úåöî .à äùò úåöî

.á äùò úåöî
― הראׁשֹונה ּבידיעת הּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְִִִִִִִִֶַַַַָָָ

והּוא  וסּבה עּלה ׁשם ׁשּיׁש ׁשּנדע והּוא: האלקּות, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ[ּבהאמנת]
ה' "אנכי יתעּלה: אמרֹו וזהּו לכלֿהּנמצאים, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּפֹועל

"אלהי(e ,d mixac .a ,k zeny)מּכֹות ּגמרא (bk.)ּובסֹוף ְְֱֶַָָֹ
קרא? מאי ּבסיני. למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹאמרּו:

מׁשה צּוהֿלנּו c)ּתֹורה ,bl mixac) מנין ּכלֹומר: ― ְְִִֶַַָָָֹ
הוי? הכי ּבגּמטרּיא "ּתֹורה ואמרּו: זה על והקׁשּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּת'ֹו'ר'ה',

הוי!". סרי וחד מאֹות ixz"`ׁשׁש `ixhniba d'x'e'z ixdy) ְְֵֵֵֵַָ
(b"ixz `le יהיה ו"לא "אלהי ה' "אנכי הּתׁשּובה: ְְְֱִִֶֶַָָָָֹֹֹּובאה

הּגבּורה מּפי "ל(`ed jexa yecwd)"ׁשמעּום(dyn itn `le) ְְְִִַָָ
הּצּוּוי  והּוא מצות, ּתרי"ג מּכלל ה' ׁשאנכי ,ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹהּנה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶַַלידע,

― לאֿתעׂשה מּמצות האזהרה הראׁשֹונה היא ְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֹ
יתעּלה, לזּולתֹו אלהּות ּדעּתנּו על מּלהעלֹות ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשהזהרנּו

אמירה לֹו מּליחס יתרֹומם ― אמרֹו milnוהּוא rax`) ְְְְֲִִִֵֵַָָ
biizqd ,"exne` `ede" xn`y oeik xbqend xn`n oirk md dl`

(`ed jexa yecwl qgia eheytk dxin` byenn cin לאֿיהיה"ְִֶֹ
ּפני" על אחרים אלהים ל(b ,k zeny) ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר . ְְְְֱֲִִִֵֵַָָָָֹ

אמרם (bk:)מּכֹות והּוא מצות, ּתרי"ג מּכלל הּוא זה ׁשּלאו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ
למׁשה  לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות "ׁשׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹׁשם:
עׂשה. מּמצות הראׁשֹונה ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו וגֹו'", ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבסיני

― הּׁשנּיה ּבידיעת הּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָ
ׁשּפֹועל ׁשּנדע והּוא: וסּבתֹו(xea`)הּיחּוד, הּמציאּות ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

יׂשראל  "ׁשמע יתעּלה: אמרֹו והּוא אחד, הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹונה
אחד" ה' אלהינּו c)ה' ,e mixac) ּתמצא הּמדרׁשֹות ּוברב . ְְְֱִִֵֶַָָָֹֹ

ליחדני" עלֿמנת אתֿׁשמי, ליחד "עלֿמנת אֹומרים: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהם
מּבית  הֹוציאנּו ׁשּלא זה: ּבדבר ּכּונתם זה. ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהרּבה
והטבה, חסד ּבעׂשּית מהּֿׁשעׁשה עּמנּו עׂשה ולא ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעבדים
ׁשאנּו לפי אחד, ׁשהּוא ּבדעּתנּו ׁשּנקּבע ּבתנאי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

אֹומרים מקֹומֹות ּובהרּבה .ּבכ 'מצות (minkg)מחּיבים ְְְְְְְִִִֵַַָָֻ
אֹומרים  ּכי ׁשמים', 'מלכּות ּגם זֹו למצוה וקֹוראים ְְְְְְִִִִִִַַַָָיחּוד',

(ziyrpy ,zniieqn dlert lr mi`hazn Ð) עליו לקּבל ּכדי :ְְֵֵַָָ
ּבֹו. והאמּונה ּבּיחּוד ההֹודאה ּכלֹומר ׁשמים, מלכּות ְְְֱִִַַַַָָָָָָֹעל

á"ôùú'ä øééà â"ë éùéìù íåé
.è .ã .â äùò úåöî

øééàâ"ë-á"ëéùéìù-éðùíåé
― הּׁשליׁשית עלהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִֶַַַַַָ

וּצּוּויו ּבמצותיו ונסּתּכל ׁשּנתּבֹונן והּוא: יתעּלה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאהבתֹו
הּתענּוג ּתכלית ּבהּׂשגתֹו ונתעּנג ׁשּנּׂשיגהּו ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּופעּלֹותיו,

ספרי ּולׁשֹון המצּוה. האהבה ּתכלית וזֹוהי ―,e mixac) ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻ
(e"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר d)"לפי ,e my)יֹודע ְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדברים "והיּו לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּמקֹום? אהב ּכיצד ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹאני
ּכ ׁשּמּתֹו ― "עלֿלבב הּיֹום מצּו אנכי אׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהאּלה
,ל ּבארנּו הּנה העֹולם". והיה ׁשאמר מי מּכיר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאּתה
ל ויּמצא הּׂשגה, לידי ּתבֹוא ההתּבֹוננּות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשעלֿידי
זֹו ׁשּמצוה אמרּו, ּוכבר ּבהכרח. האהבה ותבֹוא ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָהּתענּוג
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יתעּלה לעבֹודתֹו האדם ּכלּֿבני את ׁשּנקרא ּגםּֿכן, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכֹוללת
ּתהללּנּו אתֿמיֿׁשהּוא, אֹוהב אּתה אם ׁשּכן ּבֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָולאמּונה
ּדר על וזה ― לאהבתֹו ּבניֿאדם ותקרא ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּותׁשּבחּנּו
ל ּׁשהּגיע ּבמה ּבאמת אתֿה' ּתאהב אם ּכ ― ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמׁשל
אתֿ ּתקרא ספק ּבלי ׁשאּתה הרי אמּתּותֹו, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהּׂשגת
יֹודע. ּכבר ׁשאּתה האמת לידיעת והּסכלים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּפתאים

ספרי על(my)ּולׁשֹון אהבהּו ― ה'" את "ואהבּת : ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
עׂשּו אׁשר "ואתֿהּנפׁש ׁשּנאמר ,אבי ּכאברהם ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּברּיֹות

d)בחרן" ,ai ziy`xa)ׁשהיה לפי ׁשאברהם, ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְְִֶֶַַָָָָָָ
אהבי" אברהם "זרע הּכתּוב: ׁשהעיד ּכמֹו ― ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹוהב

(g ,`n diryi)לאמּונה האדם אתּֿבני הּׂשגתֹו ּבעצם ְְֱֵֶֶַָָָָָָָָָֹקרא
אליו. האדם ּבני ׁשּתקרא עד ּתאהבהּו ּכ אהבתֹו, ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹמרב

― הרביעית לקּבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָֹ
ׁשאנּנים נהיה ּובל ּומֹוראֹו, יתעּלה יראתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבדעּתנּו

mi`hgd)ּובֹוטחים lr db`c mey ila mihwye miely)― . ְִ
יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּבכלֿעת, ענׁשֹו לביאת נחּוׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּתירא" אלהי bi)"אתֿה' ,e mixac)סנהדרין ּובּגמרא . ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹ
(.ep)ונקב" יתעּלה: ּדבריו על וטריא ׁשקלא ּבדר ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאמרּו

יּומת" מֹות fh)ׁשםֿה' ,ck `xwie)ּפרֹוׁשי ואימא :,xen`) ְֵֵֵָָָ
weqtay "awep"y ,ile`myd my z` dbedl dfa dpeekd ,

(yxetna:ּדכתיב ,(jkl dnbece)"ּבׁשמֹות נּקבּו "אׁשר ְְְֲִִִֵֶ
(fi ,` xacna)― ּתירא"? אלהי "אתֿה' מן ְְְֱִִֵֶֶַַָֹואזהרּתּה

הּׁשם את ׁשּיזּכיר הּוא ׁשםֿה'" "ונקב ׁשּנאמר זה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹּכלֹומר:
נאמר, ּבזה? יׁש עון איזה ּתאמר: ואם .ׁשיבר ּבלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבלבד

(iptn "`xiz jidl` 'd z`" lr xaer `edy)מאּבד ְֵֶַׁשהּוא
לבּטלה. ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא הּוא, ה' מּיראת ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאתֿהּיראה.
ּבכ זה ּדבר ּודחּית זֹו ׁשאלה על הּתׁשּובה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָוהיתה
ּכלֹומר ולּכא", ּבׁשם, ׁשם ּדבעינא ― "חדא ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאמרּו:
oic yiy meyn `ed ,ok xnel xyt` i`y oey`x mrh)

(cr aiig epi` scbndyּכמֹו ּבׁשם, אתֿהּׁשם ְְְֵֵֵֶֶַָׁשיבר
אתֿיֹוסי" יֹוסי "יּכה mydׁשאמרּו my xikfiy cr ,xnelk) ְֵֵֶֶֶַָ

ipelt my llwi e` ,ipelt z` ipelt dki oebk ,myd mya ellwie
(dnbecl wx iqei my xikfde ,ipelt my z`אזהרת" ועֹוד, .ְְַַָ

ּכלֹומר: אזהרה". ׁשמּה לא עׂשה וכלֿאזהרת היא, ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָעׂשה
לא ּתירא'" אלהי 'אתֿה' מן "אזהרּתּה ׁשאמרּת ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
ואין ― עׂשה מצות והּוא ― צּוּוי ׁשּזה לפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָיּתכן,
אלהי "אתֿה' ׁשּנאמר ׁשּזה נתּבאר הּנה ּבעׂשה. ְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמזהירין

עׂשה. מצות ― ְֲִִֵַָּתירא"

― הּתׁשיעית קּדּוׁשהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
יׂשראל" ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי אמרֹו: והּוא (xwie`הּׁשם, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָ

(al ,akזֹו אמת ּדת לפרסם מצּוים ׁשאנּו זֹו: מצוה וענין .ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשאפּלּו עד מּזיק, ׁשּום מהּזק ּבכ נירא וׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּברּבים,

עריץ אּנס אלינּו xeabe)יבֹוא siwz hily)אֹותנּו ויקרא ְְִִֵֵַָָָָָ
אתֿעצמנּו נמסר אּלא לֹו, נׁשמע לא ― יתעּלה ּבֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹלכּפֹור
ׁשּלּבנּו אף ׁשּכפרנּו, לחׁשב לֹו נּתן ולא ּבהחלט; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלּמות

יתעּלה. ּבֹו xetklמאמין xeq` cala oir zi`xnl elit`y) ְֲִִֶַַ
(`ed jexa yecwaּבּה ׁשּנצטּוּו הּׁשם קּדּוׁש מצות היא ְְְִִִִֵֶַַַָוזֹו

ּביד למּות אתֿעצמנּו ׁשּנמסר ּכלֹומר: יּכלּֿבניֿיׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשעׂשּו ּכמֹו ּביחּודֹו, והאמּונה יתעּלה אהבתֹו על ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהעריץ
ּכׁשהכריח הרׁשע נבּוכדנאּצר ּבימי ועזריה מיׁשאל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָחנניה
ּבכללם, ויׂשראל אדם ּכלּֿבני והׁשּתחוּו לּצלם, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלהׁשּתחות
ּגדֹולה חרּפה ּבכ והיה ׁשמים. ׁשם מקּדׁש ׁשם היה ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹולא
מי ׁשם היה ולא זֹו, מצוה מּכּלם ׁשאבדה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֹֻליׂשראל

ּפחדּו הּכל אּלא אֹותּה b)ׁשּמקּים l`ipc)זֹו מצוה ואין . ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּפחדּו ׁשּבֹו העצּום הּמעמד אֹותֹו ּבכגֹון אּלא ְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָנֹוהגת
עליו ּולהכריז יחּודֹו לפרסם חֹובה והיה העֹולם, ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָּכלּֿבאי
ׁשּלא יׁשעיהּו, עלֿידי ה' הבטיח ּוכבר העת. ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּבאֹותּה
וׁשּיֹופיעּו הּמעמד, ּבאֹותֹו ּגמּורה יׂשראל חרּפת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּתהיה
הּמות, ירּתיעם ׁשּלא הּקׁשה, הּמעמד ּבאֹותֹו ּבחּורים ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבהם
אתֿה' ויקּדׁשּו אתֿהאמּונה ויפרסמּו ּדמם ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָויפקירּו
והּוא רּבנּו, מׁשה עלֿידי יתעּלה ׁשּצּונּו ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּברּבים,
ּכי יחורּו. ּפניו עּתה ולא יעקב יבֹוׁש "לאֿעּתה ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹאמרֹו:
והקּדיׁשּו ׁשמי יקּדיׁשּו ּבקרּבֹו ידי מעׂשה ילדיו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹבראתֹו

יעריצּו" יׂשראל ואתֿאלהי יעקב hk,אתֿקדֹוׁש diryi) ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ
(bkÎakספרא ּולׁשֹון .(eÎd ,h xen`)הֹוצאתי ּכ "עלֿמנת : ְְְִִֵַָָָ

אתֿׁשמי ׁשּתקּדׁשּו עלֿמנת ― מצרים מארץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָאתכם
סנהדרין ּובּגמרא על(bl:)ּברּבים". מצּוה "ּבןֿנח אמרּו: ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ׁשמע ּתא מצּוה? אינֹו אֹו הּׁשם, daeyzקּדּוׁש ,rnyp `a) ְְִֵֵֶַַָֻ
(dl`ylאיתא ואי נח. ּבני נצטּוּו מצות ׁשבע :xn`z m`e) ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ

(myd yecw lr mb eehvpy"הוֹו ּתמניא ―`le dpeny yi) ְְֲַָ
(ray,ל נתּבאר הּנה .!gp oa mb m` `xnba epcy dfn) ְְִִֵֵָ

m` "gp ipa zeevn ray"a llka llkp df m`e ,df lr deehvp
(rnyn ,`lעל חֹובה ׁשהן הּמצות מסּפר מּכלל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשהיא

ּׁשּנאמר: מּמה זֹו מצוה על ראיתם והביאּו (xwie`יׂשראל, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
(al ,akּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל". ּבני ּבתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָ"ונקּדׁשּתי

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה

á"ôùú'ä øééà ã"ë éòéáø íåé
.äñ .âñ äùòú àì úåöî

.áò÷ äùò úåöî
― הס"ג הּׁשם,הּמצוה חּלּול על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ

ּבאּורֹו וׁשּקדם ּבֹו, מצּוים ׁשאנּו ה' קּדּוׁש הפ ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻוהּוא
(x`azp xaky)אמרֹו והּוא הּתׁשיעית, עׂשה ְְְְְֲִִִֵַַָּבמצות

תחּללּו "ולא קדׁשי"יתעּלה: al)אתֿׁשם ,ak `xwie)ועון . ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
על ואחד הּכלל על ׁשנים חלקים: לׁשלׁשה נחלק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹזה

ׁשּכלֿ(mray)היחידים הּוא: ― הראׁשֹון הּכללי החלק . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבׁשעת מןֿהּמצות אחת על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹמי

onהּׁשמד zg` lhal l`xyi lr jlnd ieev dxfbd Ð) ְַָ
(wlg) lr mxiardl ick Ð zeevndמתּכּון האּנס אם ְִִֵַַָָדתם),

ed`)להעביר jexa yecwd ieeiv lr xeariy)ּבמצות ּבין ְְְֲִִֵַֹ
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קעט xii` d"k iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו מי אֹו חמּורֹות. ּבמצות ּבין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹקּלֹות
ׁשּלא ואפּלּו ּדמים ׁשפיכּות אֹו עריֹות ּגּלּוי אֹו זרה ְֲֲֲִִִִֶַָָָָָֹעבֹודה
ואל ויהרג נפׁשֹו למסֹור חּיב זה הרי ― הּׁשמד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבׁשעת
עבר ואם הּתׁשיעית. עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָיעבֹור,
זה. לאו על ועבר אתֿהּׁשם חּלל זה הרי ― נהרג ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
מּיׂשראל עׂשרה ּבמעמד ּכלֹומר: ― ּברּבים זה היה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָואם
יתעּלה אמרֹו על ועבר ּברּבים אתֿהּׁשם חּלל זה הרי ―ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אינֹו אבל מאד; חמּור ועונֹו קדׁשי" אתֿׁשם תחּללּו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹ"ולא
לקּים רּׁשאי ּדין ּבית ׁשאין לפי אנּוס, ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלֹוקה
ּבעדים ּברצֹון מזיד על אּלא מיתה אֹו מלקּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹענׁש

ספרא ּולׁשֹון bi)והתראה. ,i)וׂשמּתי" :לּמל מּזרעֹו ּבנֹותן ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
ההּוא" ּבאיׁש אתּֿפני d)אני ,k my)ההּוא" אמרּו: , ְֲִִֶַַַָָָ

`edd yi`l wxy xnel "`edd" yi`a xn`p okl ,xnelk)
(Ð `edy aezkd xacn eilryולא ׁשֹוגג ולא אנּוס ְְֵָֹֹֹלא

אינֹו ּבאנס זרה עבֹודה ׁשעֹובד ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻמטעה".
חּלּול על עבר אבל ּדין, ּבית מיתת ּכלֿׁשּכן ּכרת, ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחּיב
האדם ׁשּיעׂשה ּגםּֿכן ― הּכללי הּׁשני והחלק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׁשם.

הנאה, ולא ּתאוה ּבּה ׁשאין ּבמעׂשיועברה מראה אּלא ְְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וההפקרּות dxezd)הּזלזּול zeevna)מחּלל זה ּגם הרי ― ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַ

בׁשמי "ולאֿתּׁשבעּו אמר: ּולפיכ ולֹוקה, ׁשמים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשם
"אלהי אתֿׁשם וחּללּת ai)לּׁשקר ,hi my)ׁשּזה לפי , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

.ּבכ ּגּופנית הנאה ואין הּזה, ּבּצּוּוי הּזלזּול על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָמראה
היחידים ׁשעל אדם(mray)והחלק ׁשּיעׂשה הּוא: ― ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשהּוא להמֹון הּנראה מעׂשה איזה ּוביׁשר ּבחסידּות ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹידּוע
לעׂשֹותֹו, חסיד לאֹותֹו ראּוי אין זה מעׂשה וׁשּכגֹון ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָעברה
אתֿהּׁשם, חּלל זה הרי ― מּתר מעׂשה ׁשהּוא ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻאףֿעלּֿפי

אמרם et.:)והּוא `nei)ּדמי x`ezi)"היכי cvik)חּלּול ְְִִֵֵָָָ
ax)הּׁשם: xn`)ולא טּבחא מּבי ּבׂשרא ּדׁשקלנא אנא ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָ

לאלּתר. ּדמי meynיהיבנא ,cin mly` `le xya dpw` m`) ְְְְֵֵַַָָ
lflfl ipnn micnele olfb ip`y mixne` rextl xg`n ip`yky

(lfbaּדמסּגינא אנא ּכגֹון אמר: ּפלֹוני `jl)רּבי m`)ארּבע ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
זה לאו נכּפל ּוכבר ּתפּלין". ּובלא ּתֹורה ּבלא ְְְְְִִִֶַַָָָֹֹאּמֹות

ה'" אני אלהי אתֿׁשם תחּלל "ולא k`)ואמר: ,gi my). ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹֹ
ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו יֹומא(dk:)ּוכבר ּובסֹוף ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

(.atÎ.et).

― הס"ה לנּתֹוץהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
הּנבּואה אתֿספרי להׁשחית אֹו יתעּלה ה' עבֹודת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאתּֿבּתי
ּולׁשֹון ּבזה. וכּיֹוצא הּקדֹוׁשים אתֿהּׁשמֹות למחֹוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַָאֹו
לה' ּכן "לאֿתעׂשּון אמרֹו: הּוא זה ּבענין ׁשּבא ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹהּלאו

c)אלהיכם" ,ai my)לאּבד אתֿהּצּוּוי הקּדים ׁשּכבר אחר , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
אתֿמזּבחֹותיה ולנּתֹוץ ׁשמּה ּולהׁשמיד זרה ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָעבֹודה
אלהיכם". לה' ּכן "לאֿתעשּון ואמר: הזהיר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹלגמרי,
מּׁשהּו ׁשּיהרס ּכגֹון מּזה, ּדבר איזה על ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוכלֿהעֹובר
מּׁשמֹות ׁשם ׁשּימחק אֹו ּבהם, וכּיֹוצא והּמזּבח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹמןֿההיכל

מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― הּגמרא,(ak.)ה' ּבלׁשֹון נתּבאר ְְְְִִֵֶַַָָָ
מהכא "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ― הקּדׁש עצי ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּׂשֹורף

(o`kn zcnlp dxdf`de),ּבאׁש ּתׂשרפּון ואׁשריהם מן :ְְֲִִֵֵֵֶַָ
אלהיכם" לה' ּכן ׁשם(my)לאֿתעׂשּון נתּבאר וכן . ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָֹֹ

מהכא: "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ― אתֿהּׁשם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּמֹוחק
נתּבארּו ּוכבר לה'". ּכן לאֿתעׂשּון אתֿׁשמם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹואּבדּתם

מּׁשבּועֹות. ד' ּבפרק זֹו מצוה ְְְִִִֵֶֶָּדיני

― הקע"ב לכלֿהּמצוה להּׁשמע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
מהּֿׁשּיצּוה, ּכל ּולקּים הּׁשלֹום עליהם מןֿהּנביאים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנביא
האּלּו, הּמצות מן מצות ּכּמה אֹו מצוה, נגד יצּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאפּלּו
אֹו ּתֹוספת ׁשּינציח לא אבל ׁשעה; לפי זה ׁשיהא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּובלבד

mlerl)ּגרעֹון dxezd zeevn lr siqedl e` rexbl deviy), ֵָ
והּכתּוב הּמׁשנה. ּבפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכמֹו
ּתׁשמעּון" "אליו יתעּלה: אמרֹו הּוא זה צּוּוי נאמר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבֹו

(eh ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)― ּתׁשמעּון "אליו : ְְְִִֵֵָָ
האמּורֹות מּכלֿמצות אחת על לעבֹור ל אמר ְְֲֲֲִִִַַַַַָָָֹאפּלּו
חּיב זֹו מצוה על והעֹובר לֹו". ׁשמע ׁשעה, לפי ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּבּתֹורה
אׁשר האיׁש "והיה יתעּלה: אמרֹו וזהּו ׁשמים, ּבידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמיתה

ידּבר אׁשר אלּֿדברי אדרׁש(iapd`)לאֿיׁשמע אנכי ּבׁשמי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
hi)מעּמֹו" ,my)ּבסנהדרין נתּבאר ּוכבר .(.ht)ׁשלׁשה" : ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ

ׁשעבר ונביא הּנביא, ּדברי על העֹובר ׁשמים: ּבידי ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמיתתם
נבּואתֹו" והּכֹובׁש עצמֹו, ּדברי jexaעל yecwdn deehvpy) ְְְְִֵֵַַַָ

(`aip `le ze`apzdl `edוכּלם ,(Ð ecnlp):ּׁשּנאמר מּמה ְֱִֶֶַַָֻ
מיתה = מעּמֹו אדרׁש [אנכי אלּֿדברי לאֿיׁשמע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"אׁשר

לאֿיׁשמע ּביּה: "קרי אמרּו: שמים]", lrבידי xaerd df) ְְְִִֵַָֹ
(`iapd ixacלאֿיּׁשמע ,(envr ixac lr xaerd df)ֿלא , ִַָֹֹ

ez`eap)יׁשמע yaekd df)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ." ְְְְֲִִִִֵַַָָָ
סנהדרין oiwpgpd)ּבסֹוף od el` wxt seq). ְְְִֶַ

á"ôùú'ä øééà ä"ë éùéîç íåé
.ãñ äùòú àì úåöî
.åø .å .ç äùò úåöî

― הס"ד לנּסֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אֹו לנּו מבטיחים ׁשּנביאיו יתעּלה, ואּיּומיו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהבטחֹותיו
אחר ספק ּבהם ׁשּנּטיל ּדר על עלינּו, ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמאּימים

הּמֹודיעם נבּואת אמּתת xxaedyׁשּידענּו ixg` xnelk) ְְֲִִֶַַַַָָ
(izin` `iap `edy epilv`'אתֿה תנּסּו "לא אמרֹו: והּוא .ְְְֶַָֹ

ּבּמּסה" נּסיתם ּכאׁשר fh)אלהיכם ,e mixac). ֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹ

― הּׁשמינית לֹוהּמצוה להּדּמֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
ּבדרכיו" "והלכּת אמרֹו: והּוא יכלּתנּו, ּכפי יתּברmixac) ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

(h ,gk"ּבכלּֿדרכיו "ללכת ואמר: זה צּוּוי ּכפל ּוכבר ,ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ
(ak ,`i my)ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו "מה זה: ענין ּבפרּוׁש ְְִֵֶַָָָָָּובא

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רחּום; היה אּתה אף ― רחּום ְֱִֵַַַַַָָָָנקרא
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חּנּון; היה אּתה אף ― חּנּון ְֱִֵַַַַַָָָָנקרא
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּדיק; היה אּתה אף ― צּדיק ְֱִִִֵַַַַַָָָָנקרא
ספרי לׁשֹון זהּו ― חסיד" היה אּתה אף ― חסיד ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָנקרא

(my)'ה "אחרי ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה צּוּוי ּכפל ּוכבר .ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
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ּתלכּו" d)אלהיכם ,bi my)ּבא ּבפרּוׁשֹו וגם ,(.ci dheqa), ְְֱֵֵֵֵֶַָֹ
הּנכּבדֹות ולּמּדֹות הּטֹובים לּמעׂשים להתּדּמֹות ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָׁשענינֹו

מת הּכלׁשּבהם על יתעּלה ― הּמׁשל ּדר על יתעּלה אר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
רב mixen`d,עּלּוי mix`zd lkn mnexn `ed jexa yecwdy) ִָ

(lyn jxc `l` el`d mix`ezd lka miynzyn oi`e.

― הּׁשּׁשית ּביןהּמצוה להתערב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
עּמהם ולׁשבת ּולהתמיד אּתם ּולהתחּבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכמים
ּבמאכל ההׁשּתּתפּות: מּדרכי ּבכלּֿדר עּמהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּולהׁשּתּתף
להּדּמֹות ּבכ ׁשּנּגיע ּכדי ּוממּכר, ּומּקח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּומׁשּתה
והּוא מּדבריהם, האמּתּיֹות ּבּדעֹות ּולהאמין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלמעׂשיהם

"ּולדבקהֿבֹו" יתעּלה: ak)אמרֹו ,`i mixac)נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִֶַַָָָָ
תדּבק" "ּובֹו ואמר: הּזה, הּצּוּוי k)ּגם ,i my)ּובא . ְְִִֶַַַַָָָ

ותלמידיהם. ּבחכמים הּדּבק ― בֹו" "ּולדבקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּפרּוׁש:
הּספרי לׁשֹון לּׂשא(my)זהּו החֹובה על ראיה הביאּו וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּולהּנֹות חכם לתלמיד ּבּתֹו ּולהּׂשיא חכמים ּתלמידי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָּבת
"ּובֹו מּמהּֿׁשּנאמר עּמהם ּולהתעּסק חכמים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּתלמידי

אמרּו iw`:)תדּבק". zeaezk)לאדם לֹו אפׁשר "וכי : ְְְְִִֶָָָָָָ
אכלה אׁש אלהי ה' "ּכי ּכתיב: והא ּבּׁשכינה, ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלהּדּבק

ck)הּוא" ,c my)"חכם לתלמיד ּבּתֹו ּכלֿהּמׂשיא אּלא ?ְְִִִֵֶַַָָָָ
ְוכּו'.

― הר"ו זהֿאתֿזההּמצוה לאהֹוב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
ואהבתי חמלתי ׁשּתהיה אתֿעצמנּו, אֹוהבים ׁשאנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכמֹו

(l`xyin cg`e cg` lkl)ּבממֹונֹו לעצמי וחמלתי ְְְְְְֲִִִֶַַָָָּכאהבתי
מהּֿׁשארצה וכל חפץ. ּומהּֿׁשהּוא לֹו וכלֿמהּֿׁשּיׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוגּופֹו
אֹו לעצמי ארצה וכלֿמהּֿׁשּלא ּכמֹוהּו; לֹו ארצה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלעצמי,
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכמֹוהּו. ּבׁשבילֹו ארצה לא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹלידידי,

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,my). ְְְֲֵַָָָ

á"ôùú'ä øééà å"ë éùéù íåé
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― הר"ז אתֿהּגרים,הּמצוה לאהב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
אתֿהּגר" "ואהבּתם יתעּלה: אמרֹו hi)והּוא ,i mixac). ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָ

ּכלֿיׂשראל ּבמהּֿׁשּכֹולל זה ּבענין נכלל ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואףֿעלּֿפי
צדק ּגר הּוא הּזה ׁשהּגר לפי ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאמרֹו

(xac lkl l`xyik `edy)הֹוסיף לּדת ׁשּנכנס מּפני אבל ―ְְֲִִִֵֶַַָָ
ּבאזהרה ׁשעׂשה ּכמֹו נֹוספת, מצוה לֹו ויחד אהבה, ה' ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹו

אֹונאתֹו אתֿעמיתֹו"(exrvl)על איׁש תֹונּו "ולא ׁשאמר: , ְֲִִֶֶַַָָָֹ
(fi ,dk `xwie)"לאֿתֹונה "וגר :אחרּֿכ ואמר .,ak zeny) ְְֵֶַַַָָֹ

(kּבגמרא ונתּבאר .(:hp `rivn `aa)אֹונאת על ׁשחּיבים ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
לא "וגר ּומּׁשּום אתֿעמיתֹו" איׁש תֹונּו "ולא מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֶַֹֹהּגר
לרע "ואהבּת מּׁשּום לאהבֹו נתחּיבנּו ּגםּֿכן ּכ ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָָָתֹונה".
ּבֹו ואין ּפׁשּוט וזה אתֿהּגר". "ואהבּתם ּומּׁשּום "ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכמֹו

mixzqp)נסּתר mixac)ֿאת ׁשּמנה מּמי אחד יֹודע ואיני , ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
צּונּו ׁשה' ּבארּו הּמדרׁשֹות ּוברֹוב מּמּנּו. נעלם ׁשּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמצות
"ואהבּת אמרֹו והּוא יתעּלה, עצמֹו על ׁשּצּונּו ּכמֹו הּגר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל

"אלהי ה' d)את ,e mixac)."אתֿהּגר "ואהבּתם ואמר , ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹ

― הש"ב זהֿהּמצוה מּלׂשנֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
"ּבלבב אתֿאחי "לאֿתׂשנא אמרֹו: והּוא ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹאתֿזה,

(fi ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(g ,c)אּלא אמרּתי "לא : ְְְִִֶַָָָֹ
זה וידע הּׂשנאה, את לֹו ּגּלה אם אבל ּבּלב, ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׂשנאה
הּוא עֹובר אבל זה; לאו על עֹובר אינֹו ― ׂשֹונאֹו ְֲֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא

ולאֿתּטר'"על gi)'לאֿתּקם ,my)עׂשה על ּגם ועֹובר . ְְֲִִֵֵַַַֹֹֹֹ
"ּכמֹו לרע "ואהבּת אמרֹו: ׂשנאת(my)והּוא אבל . ְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָ

מןֿהּכל. חמּור עון ― ִֵַַָָֹֹהּלב

― הר"ה ּבעֹוׂשההּמצוה למחֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּולהזהירֹו לעׂשֹותּה, ׁשרֹוצה ּבמי אֹו ּבדבריםעברה ּכ על ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

יחטא ואם אחטא: לא "אני אדם: יאמר ואל ְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָֹֹּולהֹוכיחֹו.
אנּו אּלא הּתֹורה, נגד זה ― ה'", עם ענינֹו זה ― ְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָזּולתי
לעבֹור. מאּמתנּו לזּולתנּו נּניח ולא לעבֹור ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻֻמצּוים
להֹוכיחֹו ּכלֿאדם על חֹובה ― לעבֹור ׁשרֹוצה ְֲִִֶֶַַָָָָּומי
המחּיבת עדּות עליו נתקּימה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּולמנעֹו,
אתֿ ּתֹוכיח "הֹוכח יתעּלה: אמרֹו והּוא ענׁש. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלקּים

"עמית(fi ,hi `xwie)על זה ׁשּנתרעם זֹו ּבמצוה נכלל ּגם . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
חטא, לֹו נׁשמֹור אֹו לֹו נּטֹור ואל לזה, זה הרענּו אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹזה,
יּׁשאר ׁשּלא ּכדי ּבדברים, עליו להתרעם נצטּוינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאּלא

ספרא ּולׁשֹון ּכלּום, אפלּו(my)ּבּלב הֹוכחּתֹו אם "מּנין : ְְְְֲִִִִִֵַַַָ
לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, וחמּׁשה ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָארּבעה
מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו אּתה אף יכֹול ּתֹוכיח. ְִִִֵַַַַַָָָָהֹוכח
,yiiazn `edy ote`a elit` eze` gikedl jl xzeny ,xnelk)

('ecke miax ipta oebk."חטא עליו ולאֿתּׂשא לֹומר: ְְְִֵַַָָָֹּתלמּוד
(ezaqa `hg dz` `yz ok dyrz m`y)ּבארּו ּוכבר .ְֲֵָ

מןֿהּקטן אפּלּו ּכלֿאדם על חֹובה זֹו ׁשּמצוה ְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹחכמים,
ירּפּו אל וזלזל קּלל ואפּלּו להֹוכיח, חּיב הּוא הרי ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָֻֻלּגדֹול
ׁשּבארּו ּכמֹו יּכה, אׁשר עד מּלהֹוכיח יסּתּלק ואל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻידיו

הּׁשמּועה dt)מעּתיקי lray dxezd ixqen)ואמרּוoikxr) ְְְְִֵַַָָ
(:fhונתּבאר והלכֹות, ּתנאים זֹו למצוה ויׁש הּכאה. עד :ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּבּתלמּוד. מפּזרים ְְְִִַַָֻּבמקֹומֹות

― הש"ג לבּיׁשהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּפני מלּבין אֹותֹו: ׁשּקֹוראים הּוא זה ועון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹזהֿאתֿזה,
"הֹוכח אמרֹו: הּוא ּבזה ׁשּבאה והאזהרה ּברּבים, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָחברֹו

חטא" עליו ולאֿתּׂשא אתֿעמית fi)ּתֹוכיח ,my). ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ארּבע(my)ּובספרא אפּלּו הֹוכחּתֹו אם "מּנין אמרּו: ְְְְְֲִִִִִַַַַָָ

'ולאֿתּׂשא לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹוחמׁש
ׁשּלא מזהיר, הּוא הרי הּכתּוב ּפׁשט אבל חטא'". ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹעליו

ּתזּכרהּו. וׁשּלא ,ּבלּב עון לֹו ְְְְְְִִֵֶַָֹֹּתחׁשֹוב
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― הרנ"ו מּלהכּבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
(xfk`zdl):יתעּלה אמרֹו והּוא והאלמנֹות, היתֹומים ְְְְְְִִֶַַַַָָָעל

תעּנּון" לא ויתֹום k`)"ּכלֿאלמנה ,ak zeny)זה לאו . ְְְֶַַָָָָָֹ
אּלא ּבמעׂשה, ולא ּבדּבּור לא עליהם יכּביד ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּכֹולל
עּמהם ויתעּסק ּביֹותר, ונֹוחים רּכים ּדברים עּמהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָידּבר
ּביֹותר טֹוב ּביחס אליהם ויתיחס ּביֹותר, הּטֹובה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבדר

להפליג ּבאחד(zeaxdl)ויתּכּון נזהר ׁשּלא ּומי ּבכלֿזה. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
יתעּלה ּבאר ּוכבר זה. לאו על עבר הרי ― ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכלֿאּלּו
אּפי "וחרה יתעּלה: אמרֹו והּוא זה לאו על העֹובר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹענׁש

וגֹו'" אתכם bk)והרגּתי ,my). ְְְְִֶֶַָ

― הש"א הרכילּות,הּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבעּמי רכיל לאֿתל" יתעּלה: אמרֹו hi,והּוא `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

(fhאמרּו .(d ,c miyecw `xtq)לזה ּדברים ר ּתהא לא : ְְְִֵֶַָָָֹ
ּדברים מטעין ּכרֹוכל ּתהא לא אחר: ּדבר לזה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוקׁשה

רעו  ׁשם הֹוצאת על האזהרה זה לאו ּובכלל .הֹול ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָ
(.en zeaezk).

― הד"ש זההּמצוה מּלנקֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ

ואז מעׂשה, איזה מּקדם הּוא ׁשעׂשה ּכגֹון והּוא: ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמּזה,
נצערּנּו אֹו הרע, ּכפעלֹו ׁשּנגמלהּו עד מּלבּקׁשֹו נחּדל ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלא

"לאֿתּקם" ואמר: מּכ ה' הזהיר אֹותנּו. ׁשּצער (my,ּכמֹו ְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ
(giספרא ּולׁשֹון .(i ,my)?נקימה ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָָֹ

לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו: ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹאמר
ׁשּלא ּכדר מׁשאיל איני לֹו: אמר ,קרּדּמ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻהׁשאילני
הּמׁשל ועל לאֿתּקם". נאמר: לכ ― מּגל ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהׁשאלּתני

ּבכלֿהענינים. הּקׁש ְְִִֵֶֶַָָָהּזה

― הש"ה ואףהּמצוה מּלנטֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
לנּו ׁשחטא החטא את ׁשּנׁשמֹור והּוא: ננקֹום, ׁשּלא ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹעל
"לאֿתּקם יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ונזּכרּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹהחֹוטא

ספרא ּולׁשֹון i`)ולאֿתּטר". ,my)ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ
למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו אמר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנטירה?

היל לֹו: אמר ,קרּדּמ הׁשאילני לֹו: jl)אמר dpd)איני , ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
'לאֿ נאמר: לכ ― מּגל הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹּכמֹות

ִֹתּטר'".
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אייר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח ניסן, בו כותב ע"ד המצב בהישיבה וכן אשר מפני כמה טעמים מציעים 
לפניו שיעזוב את ישיבת... ויעבור לעבוד במקום אחר ושואל חוות דעתי בזה.

הנה פשיטא ואין בזה כל ספק, שאדרבה אם כפי שכותב מצב הישיבה אינו כדבעי, הרי העצה 
ולכל  ולהאדירה,  לגדלה  לשפרה,  ואומץ  כח  להוסיף  אדרבה  אלא  הישיבה,  את  לעזוב  ולא  לתקנה, 
לראש האחריות בזה הוא על אלו העובדים והמשתתפים בעניני הישיבה, והמכירים ביוקר של תלמוד 
תורה בכלל ותלמוד פנימיות התורה בפרט, והאריכות בזה אך למותר, וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שהקב"ה משלם בעד כל פעולה טובה, ובלשונו הק' "דער אויבערשטער בלייבט 
ניט קיין בעל חוב" ובפרט שלפום צערא אגרא, ואם מעיקים לו ומפתים אותו שיעזוב את הישיבה, 
והוא אינו עושה זה, הרי זכותו ושכרו גדול ביותר וביותר, וע"פ פסק המשנה שכר מצוה מצוה, הנה 
יראה שכר ע"י הצלחתו בפעולותיו בהישיבה, שבדרך ממילא ימשיך זה גם כן תוספת ברכה והצלחה 

בעניניו הפרטיים.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.
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יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף לו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
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zi`c dcedi iaxl jkld x`ez zti mewna elit`

oi`e digz `l llka inp dl dvegay miprpk dil

x`ez zti mewna xizn did `l oze` oilawn

mze` milawn xn`c y"xl dnzinl `ki` edin

eiay ziaye `xw il dnl digz `l llka mpi`e

`wecc `kti` `nip izk`e x`ez zti zeaxl
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(g"t)on elrdy mipa`d z` e`iade

zeler elrde gafnd z` epae ocxid`le minlye

:dxezd z` eilr eazke opiqxb

éàîdaexn mifixb xd len ly eivg eivgde

inlyexid oeyl .lair xd ly eivgn

xnel cenlz dn mzd opiqxbc xzei ayein
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did m`y my elek iel ly ehay oi`y dnl lair

ipngp xa l`eny 'x oiey eid my iel hay lk

my iel ly ehay lk did eli` xn` ozpei 'x mya

oerny ly ehayn eltp xaky dnl oiey eid `l

oea xa iqei x"` mihya sl` drax`e mixyr

dnl oiey eid iel ly ehay lk my did eli`

yn `a `lyivelg sl` 'n `l` cbe oae`x ha

ux`d wlgz dl`l ea xn`py oexg` oipna wcwczyk edine ixaba `aexe mihaya eivg iedc aexd `edy xxeand eivg lair xd len l` eivgde xity iz` `zyde `av(ek xacna)xg`l
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z"ze sl` xyr dyye ze`n 'b mifixb xd ly ohxtae l"wzze mitl` zraye ze`n yly lair xd lr ecnry mihay oze` ly ohxta `ven dz` ixdy sl`l aexw mifixb xd ly oiaexn

[xnel jixv my iel hay lk eid `ly `zyde] oizegt mifixb xd ly eid `l xnelk `l` eid oiaexn ixdy oiey `wec e`l oiey eid iel hay lk my did m`y inlyexia opixn`c `d l"ie

drax`e mixyr oerny ly ehayn eltp xaky dnl oiey eid `l iel ly ehay lk my did eli` ozpei 'x mya ipngp xa l`eny iax xn`c `d la` xzei e` sl` ryz dhnl miel ecnry

'ebe dtbnd ixg` idie aizkck ok ixg` did oipnd ixdy `iyw sl`(dk my)hayn ex`yp `l k"` `av ivelg sl` 'n `l` cbe oae`x hayn `a `ly itl oea xa iqei 'x eilr wlgy dne

oernyn eltpy sl` c"kl oi`lnn ocxil xarn ex`ypy oae`x ly l"yze sl` 'b oze` eid j`ide l"yze sl` b"n m` ik eid `l [oae`x] hay icewt lk ixdy l"yze sl` 'b `l` oae`x
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד אייר, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל פ"נ שלו ע"ד בתו... תחי' וכבקשתו אזכירה לרפו"ק ולרפו"ש ואחכה לבשו"ט.

מיכלא  ג"כ(  )שהוא  דאסוותא  מיכלא  של  זיתים  ד'  עכ"פ  ושתאכלם  לה  להמציא  ישתדל 
דמהימנותא - אמונה )שהיא בחי' רגל בחי' בת( בהוי' ובמשה עבדו ובאתפשטותא דבכל דרא שבדורנו 

הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה זי"ע - הנאפה על ידי לשכתו דוקא.

ויה"ר שמכאן ולהבא יראו השגחה פרטית רק בענינים של טוב הנראה והנגלה.

בברכה.
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`wecc `kti` `nip izk`e x`ez zti zeaxl
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שביסוד(

כאשר לא תשכון אש ומים בכלי אחת, כן לא תשכון בלב המאמין אהבת ה' ואהבת עולם הזה.
משיחת שבת פרשת במדבר ה'תשי"ט
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc dheq(oey`x meil)

,íéãe÷tä Lîeça ïé÷eìçL Cøãk àìi`iyp zeny my oixceqny Ÿ§¤¤¤£¦§¨©§¦
xcqd mye ,l`xyi z` cewtl oxd`e dyn mr ecnri xy` ,l`xyi
cb xy` oc oinipa sqei oleaf xkyyi dcedi oerny oae`x ,jk `ed

jk ,ilztpéðL Lîeça ïé÷eìçL Cøãk ,àlà ,ãBôà éðáàa ïé÷eìç£¦§©§¥¥¤¨§¤¤¤£¦§¨¥¦
ezligza ,zeny xtq -,`ziixad zyxtneïøãéñk äàì éða ,ãöék¥©§¥¥¨§¦§¨

,eclepy xcqk -,zg` oa` lr,ïàkî ãçàå ïàkî ãçà ìçø éða§¥¨¥¤¨¦¨§¤¨¦¨
òöîàa úBçôL éðáeoinipa -dligza,seqa sqeie,,zegtyd ipae §¥§¨¨¤§©

rvn`a ,xy`e cb ilztp oc mdy,aezky xcqd itkxtq zlgza
jk `ed xcqde ,dipyd oa`d lr ,zeny,dcedi iel oerny oae`x

,dipya sqei xy` cb ilztp oc oinipa ,zg`a oleaf xkyyiàlàå§¤¨
íéi÷î éðà éàîxn`py dna,'íúBãìBúk'eazkpy xnelïúBîLk ©£¦§©¥§§¨¦§¨

ïäéáà ïäì àøwL,awriäLî ïäì àøwL úBîLk àìåxtqa ¤¨¨¨¤£¦¤§Ÿ§¥¤¨¨¨¤Ÿ¤
epiidc ,qgpt zyxta xacnaàìå ïBòîL ,éðáeàø àìå ïáeàø§¥§Ÿ§¥¦¦§§Ÿ

.éãbä àìå ãb ,éðcä àìå ïc ,éðBòîLoiae ,`nw `pzl oiay ,ixd ¦§¦¨§Ÿ©¨¦¨§Ÿ©¨¦
l`ilnb oa `pipg iaxl,,`pdk ax xn`y itk oxcq oi`zxne`

`xnbd.àzáeéz àðäk áøc àzáeéz§§¨§©©£¨§§¨
,`xnbd zl`ey,àlàåaey zxfeg ,`pdk ax ixac egcpy ok m` §¤¨

dl`yd'Béöçäå' éàîryedi xtqa xn`py ,lair xd len l`. ©§©¤§
`xnbd zvxznäaeøî ,íéæéøb øä ìeî ìL Béöç ,àðzmiyp`a ¨¨¤§¤©§¦¦§¤

éålL éðtî ,ìáéò øä ìL Béöçîiel hay ipwf -ähîì,oex`d mr ¥¤§¤©¥¨¦§¥¤¥¦§©¨
mixdd ipy oia,ez` ,xnelk ,lair len l` 'eivgde' xn`py dn edfe

z` yxtl `xnbd zxfege .mdipiany hrend ,eherina cgeind ivg
,dywne ,`ziixad ixaceäì éøöa ,ähîì éålL éðtî ,äaøcà- ©§©¨¦§¥¤¥¦§©¨¨§¥§

mze`n `ed iel hay ixdy ,mifixb xday mze` mdl ehrnzp
.mifixb xd lr micnerd`xnbd zvxznét ìò óà ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©©©¦

,ähîì éålLy iptn ,daexn mifixb xd ly eivg ok it lr s`éða ¤¥¦§©¨§¥
óñBéeidíänò.miaexn eidy ¥¦¨¤

,miaexn sqei ipa eidy oipneòLBäé úà óñBé éða eøaãéå" øîàpL¤¤¡©©§©§§¥¥¤§ª©
,áø íò éðàå ãçà ìáçå ãçà ìøBâ äìçð éì äzúð òecî ,øîàì¥Ÿ©©¨©¨¦©£¨¨¤¨§¤¤¤¨©£¦©¨

,"äøòiä Eì äìò äzà áø íò íà ,òLBäé íäéìà øîàiåepl ixd ©Ÿ¤£¥¤§ª©¦©©©¨£¥§©©§¨
miaexn eidy.dlr' mdl xn`y dna dpeekd z` `xnbd zx`ane

dxrid jl,íéøòia íëîöò eàaçäå eëì ,ïäì øîà 'oi`y mewn ¨©¨¤§§©§¦©§§¤©§¨¦
.miyp` miievnickadéì eøîà .òøä ïéò íëa èBìLz àlLipa ¤Ÿ¦§¨¤©¦¨¨¨§¥

ryedil sqeiàLéa àðéò déa àèìL àì ,óñBéc déòøæ ,`l - ©§¥§¥Ÿ¨§¨¥¥¨¦¨
,drx oir ea zhley,'ïéò éìò úøBt ïa óñBé úøBt ïa' áéúëc¦§¦¥¨¥¥¨£¥¨¦

ïéò éìBò àlà ,ïéò éìò àøB÷ éäz ìà ,eäaà éaø øîàåmilery - §¨©©¦©¨©§¦¥£¥¨¦¤¨¥¨¦
lr,dilr mihleye oirdhleye dler oird oi`e.mdilr zéñBé éaø©¦¦

àëäî ,øîà àðéðç éaøaozip ,mixt`e dypnl awri zkxan - §©¦£¦¨¨©¥¨¨
my xn`py ,drx oir mda zhley oi`y cenlláø÷a áBøì eâãéå'§¦§¨§¤¤

'õøàä,mibck eidiy ,xnelk -,ïäéìò ïéqëî íéî ,íiaL íéâc äî ¨¨¤©¨¦¤©¨©¦§©¦£¥¤
.ïäa úèìBL ïéòä ïéà ,óñBé ìL Bòøæ óà ,ïäa úèìBL ïéòä ïéàå§¥¨©¦¤¤¨¤©©§¤¥¥¨©¦¤¤¨¤
`ziixaa epipy ,lirl `ziixad ixac z` x`al `xnbd zxfeg
zetzk lr miaezk eidy mihayd zenya 'eid zeize` miyng'
zl`ey ,ef oa` lr ynge mixyre ef oa` lr ynge mixyr ,cet`d

ike ,`xnbdúBiúBà íéMîç éðäixd ,dinza -oeaygd itl ¨¥£¦¦¦
éëð íéMîçzegt -ïééåä àãçzeny ly zeize`d lk jq epiidc - £¦¦§¥£¨©§¨

mihaydryze mirax` `l` epi`,mixyr `l` dipyd oa`a oi`y
.c"ei xqg dxezd lka azkp onipa ixdy ,zeize` rax`ezvxzn

,`xnbdúçà úBà Bì eôéñBä ,óñBé ,÷çöé éaø øîà,enya ¨©©¦¦§¨¥¦©©
,'íéøöî õøà ìò Búàöa ,BîN óñBäéa úeãò' øîàpLazkp jke ¤¤¡©¥¦¥¨§¥©¤¤¦§¨¦

.'sqedi' cet`d ipa` lr mb enyé÷úî,÷çöé øa ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨©¦§¨
ixdìBúk'ïðéòa 'íúBãzenyd itk ,oazkl jixvy ernyny - §§¨§¦¨

`xwpy itk 'sqei' aezkl yi ok m`e ,ociledy mdia` mdl `xwy
'sqedi' `le ,eia` ici lr eny.`xnbd da zxfegiax ly evexizn

zvxzne ,wgviáéúk ïîéða dlek äøBzä ìk ,àlà ,,c"ei xqg ¤¨¨©¨¨¦§¨¦§¦
àëäåaezk ,mdia` m`xwy itk oazkl jixvyíìL ïéîéða,`ln - §¨¨¦§¨¦¨¥

,oic"ei ipya,'ïéîéðá Bì àø÷ åéáàå' áéúëãkdfextqn milyn §¦§¦§¨¦¨¨¦§¨¦
.ynge mixyrl zeize`d

LcéwL óñBé ,àãéñç ïBòîL éaø øîà ,àðæéa øa àðç áø øîà̈©©¨¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨¥¤¦¥
øúqa íéîL íL,xzqa dexrd mr cgiizpy ,xtihet zy` dyrna ¥¨©¦©¥¤

exvi z` yake ,envra cnreúçà úBà åéìò eôéñBä ,ze`'d', ¦¨¨©©
zg` ze` `idy,àeä Ceøa LBãwä ìL BîMî.'sqedi' `xwp jkl ¦§¤©¨¨

,àéñäøôa íéîL íL LcéwL ,äãeäéx`aziy itk ,seq mi lr §¨¤¦¥¥¨©¦§©§¤§¨
,oldl,àeä Ceøa LBãwä ìL BîL ìò Blek àø÷ðoa mydy ¦§¨©§¤©¨¨

.enya elek lelk zeize` drax`
`xnbd zx`anàéä éàî óñBé ,,ea didy myd yeciw edn - ¥©¦

àáéå ,äæä íBéäk éäéå" áéúëcøîà ,"Bzëàìî úBNòì äúéaä ¦§¦©§¦§©©¤©¨Ÿ©©§¨©£§©§¨©
eðåekúð äøéáò øáãì íäéðML ãnìî ,ïðçBé éaøayg sqei s`y - ©¦¨¨§©¥¤§¥¤¦§©£¥¨¦§©§

.yinyzl dpeekd 'ezk`ln'e ,dxiar dnr xearl dligzaàáiå'©¨Ÿ
'Bzëàìî úBNòì äúéaäexe`iaa ewlgp ,,øîà ãç ,ìàeîLe áø ©©§¨©£§©§©§¥©¨©

åéëøö úBNòì ,øîà ãçå ,Lnî Bzëàìî úBNòìyinyz -.ñðëð ©£§©§©¨§©¨©©£§¨¨¦§©
úéaä éLðàî Léà ïéàå'ziaa my,''BâåikeøLôàyìBãb úéa §¥¦¥©§¥©©¦§¤§¨©¦¨

òLø BúBà ìL Búéák,lecb xy didy ,xtihet -.Léà Ba äéä àì §¥¤¨¨Ÿ¨¨¦
ïlek eëìäå ,äéä íbç íBé ,íBiä BúBà ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥©©¨¨¨§¨§¨

,àéä äìBç ,ïäì äøîà àéäå ,íälL íéáëBk úãBáò úéáìdpi`e §¥£©¨¦¤¨¤§¦¨§¨¨¤¨¦
mdnr jlil dlekióñBé éì ÷÷æépL íBé éì ïéà ,äøîà ,yinyzl ¨§¨¥¦¤¦§¨¦¥

äúàa ,äòL dúBàa ,''Bâå øîàì Bcâáa eäNtúzå' .äfä íBik©©¤©¦§§¥§¦§¥Ÿ§§¨¨¨¨¨
Bð÷Béceipt zxev -åéáà ìLawri,Bì øîà ,ïBlça Bì äúàøðå , §¨¤¨¦§¦§£¨©©¨©

éçà ïéãéúò ,óñBé,íäéðéa äzàå ,ãBôà éðáà ìò eáúkiL Eike ¥£¦¦©¤¤¦¨§©©§¥¥§©¨¥¥¤
ðBöøäòøå' áéúëc ,úBðBæ äòBø àøwúå ,íäéðéaî EîL äçniL E §§¤¦¨¤¦§¦¥¥¤§¦¨¥¤¦§¦§Ÿ¤

'ïBä ãaàé ,úBðBæoed lkn xwi `edy ,aeh my -áLzå' ,ãiî . §©¤¦¨©¥¤
BzL÷ äáML ,øéàî éaø íeMî ,ïðçBé éaø øîà ,'BzL÷ ïúéàa§¥¨©§¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¤¨¨©§

,zywn ugk dxei `idy ,erxf zaky -Bðúéàìenewnl - §¥¨
dpey`xak.,weqtd jynd z` `xnbd zx`aneefBôéå',evetie - ©¨

,oitlgzn i"cvde o"iifdy ,dkitye dvitp oeyln,'åéãé éòøæcnln §Ÿ¥¨¨
y,ò÷øwa åéãé õòðcexh `die ,xqiiziy icka ,mdilr orype ¨©¨¨©©§©

,exvi swez xeari df ici lre ,exrvaïéaî Bòøæ úáëL äàöéå§¨§¨¦§©©§¦¥
.åéãé éðøBtéö,aezk weqtd jynda'á÷òé øéáà éãéî',eyexit ,éî ¦§¥¨¨¦¥£¦©£Ÿ¦

á÷òé øéáà àlà ,ãBôà éðáà ìò ÷÷çiL Bì íøbezexia`n - ¨©¤¥¨¥©©§¥¥¤¨£¦©£Ÿ
`hgn rpnp df zngne ,epweic zenc el dz`xpy ,awri ly ewfge.

,'ìàøNé ïáà äòBø íMî''drex myn' ,`xnbd zyxtn,äëæ íMî ¦¨¤¤¤¦§¨¥¦¨¨¨
äòBø äNòðål`xyi lyìàøNé äòBø' øîàpL ,`edy ,d"awd - §©£¤¤¤¤¡©¤¦§¨¥
l`xyi drexïàvk âäBð ,äðéæàäz`'óñBé,df weqt yexcl yie ©£¦¨¥©Ÿ¥

,l`xyi ,xnelk ,mixaegn 'sqei o`vk' zeaiz mi`xew eli`k
mixvna mlklkn didyk ,sqei ly ep`vk onvr mibdepd,ixd

,drexd `ed sqeiymb dkf myny 'l`xyi oa`' weqtd miiqne
l`xyi ipa`n oa`a zeidl.

eàöiL Cøãk ,íéèáL á"é epnî úàöì óñBé éeàø äéä ,àéðz©§¨¨¨¨¥¨¥¦¤§¨¦§¤¤¤¨§
,'óñBé á÷òé úBãìBz äìà' øîàpL ,åéáà á÷òiîe`viy zeclez ¦©£Ÿ¨¦¤¤¡©¥¤§©£Ÿ¥

,sqein z`vl ie`x did ocbpk ,awrinàlàzngnúáëL àöiL ¤¨¤¨¨¦§©
,åéãé éðøBtéö ïéaî Bòøæcbpk mipa dxyr ciqtde ,jkl dkf `l okl ©§¦¥¦§¥¨¨

,eizerav` xyreàöé ,ïë ét ìò óàåciqtdy dxyr mze` §©©¦¥¨§
BîL ìò eàø÷ð ïleëå ,åéçà ïéîéðaî,sqei lyéðáe" øîàpL ¦¦§¨¦¨¦§¨¦§§©§¤¤¡©§¥

ìaLàå øëáå òìa ,ïéîéðámitege miten y`xe ig` onrpe `xb ¦§¨¦¤©¨¤¤§©§¥
cx`eòìápL 'òìa' ,"'BâåsqeiBnàì øBëa 'øëáå' ,úBneàä ïéa §¤©¤¦§©¥¨¨¤¤§§¦

úBéðñëàa øbL 'àøb' ,ìà BàáML 'ìaLàå' ,äéädixkp ux`a -, ¨¨§©§¥¤§¨¥¥¨¤¨§©§©§
,àeä éLàøå àeä éçà 'Làøå' 'éçà' ,øúBéa íéòpL 'ïîòðå'§©£¨¤¨¦§¥¥¦¨Ÿ¨¦§Ÿ¦
,Búteça éúéàø àì éðàå ,éúteça äàø àì àeä 'íéteçå' 'íéteî'¦§¦Ÿ¨¨§¨¦©£¦Ÿ¨¦¦§¨
åéðtL 'ãøàå' ,éøîàc àkéà ,íìBòä úBneà ïéáì ãøiL 'ãøàå'¨¨§§¤¨©§¥¨¨¦¨§¨§¦¨¨§§¤¨¨

.ãøååì ïéîBc¦§¤¤
äòøt Bì øîàL äòLa ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨§¨¨¤¨©©§Ÿ

éãòìáe' ,óñBéì,''Bâå Bãé úà Léà íéøé àì Eux` lr ehilydy §¥¦§¨¤Ÿ¨¦¦¤¨§
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המשך בעמוד ופו

יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף לו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"



קפו

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

øéòö ïéîéða íL' ,øîàpL ,äléçz íiì ãøéå ,ïéîéða ìL BèáL¦§¤¦§¨¦§¨©©¨§¦¨¤¤¡©¨¦§¨¦¨¦
íéîâBø äãeäé éøN eéäå ,'íé ãø' àlà 'íãBø' éø÷z ìà ,'íãBø¥©¦§¥¥¤¨©¨§¨¨¥§¨§¦

íúBàdlgz cxil md evxy iptn ,mipa`aøîàpL ,weqtd jynda ¨¤¤¡©
Cëéôì ,'íúîâø äãeäé éøN'dlgz oinipa cxiyäëæ ,ly ehay ¨¥§¨¦§¨¨§¦¨¨¨

ïëæétLeà äNòðå ,÷écvä ïéîéðaoeln lra -äøeábì,dpikyl - ¦§¨¦©©¦§©£¨§¦§¨©§¨
,dpikyd dxey eay ,miycwd ycew ziay,ewlga iepaøîàpLlr ¤¤¡©

oinipaïëL åéôúk ïéáe' ,d"awd.' ¥§¥¨¨¥
äéä Ck àì ,äãeäé éaø Bì øîàdàlà ,äNòîdid jk,hayäæ ¨©©¦§¨Ÿ¨¨¨©£¤¤¨¤

äléçz ãøBé éðà ïéà øîBà äæå ,íiì äléçz ãøBé éðà ïéà øîBà¥¥£¦¥§¦¨©¨§¤¥¥£¦¥§¦¨
áãðéîò ïa ïBLçð õô÷ ,íiìdcedi hay `iypéå ,,äléçz íiì ãø ©¨¨©©§¤£¦¨¨§¨©©¨§¦¨

ìàøNé úéa äîøîáe íéøôà Lçëa éðeááñ" øîàpLe`xiy - ¤¤¡©§¨¦§©©¤§©¦§¦§¨¥¦§¨¥¨
,ea mzpen`a eygke ,jxazi 'd lr jenqlìà íò ãø ãBò äãeäéå" ¦¨¨¦¥

jxazi ea ghay ici lr ,mil cxi dcedi la` -åéìòå .oeygp lr -, §¨¨
äìawa Løôîmildz xtqa ,miaezka -eàá ék íéäìà éðòéLBä" , §¨¥©©¨¨¦¥¦¡Ÿ¦¦¨

ïåéa ézòáè ,Lôð ãò íéî[hih -]ãîòî ïéàå äìeöîiz`a ©¦©¨¤¨©§¦¦¥§¨§¥¨¢¨
[wfg shy -] zleaye min iwnrnaipzthyéðôèLz ìà ,'Bâå§©¦§§¥¦

,"'Bâå äìeöî éðòìáú ìàå ,íéî úìBaL`ly d"awdn yway ¦¤©¦§©¦§¨¥¦§¨§
dlgz ecxi ehayny ,dcedi lv` didy myd yeciw edfe .mia rahi

.mil
éøàî äLî äéä ,äòL dúBàaCeøa LBãwä Bì øîà ,älôúa C §¨¨¨¨¨Ÿ¤©£¦¦§¦¨¨©©¨¨

ééãéãé ,àeäl`xyi ipaéøàî äzàå ,íia íéòáBè,éðôì älôúa C §¦©§¦©¨§©¨©£¦¦§¦¨§¨©
jkl die`x dry ef oi`eéãéa äîe ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà ,¨©§¨¨¦¤¨©§¨¦

úà íøä äzàå ,eòñéå ìàøNé éða ìà øac" Bì øîà ,úBNòì©£¨©©¥¤§¥¦§¨¥§¦¨§©¨¨¥¤
Eãé úà äèðe Ehîedrwae ,mid lrCëéôì ."'Bâåhay cxiy ©§§¥¤¨§§§¦¨

mil dligz dcediìàøNéa äìLîî úBNòì äãeäé äëæ ,ekln -z ¨¨§¨©£¤§¨¨§¦§¨¥
,cec ziaBLã÷ì äãeäé äúéä' ,øîàpLhayl d"awd eycwy - ¤¤¡©¨§¨§¨§¨§

dcedi,zeidlìàøNézgzåéúBìLîîdcedi lyäúéä íòh äî ,' ¦§¨¥©§§¨©©©¨§¨
'ñðiå äàø íiä'c íeMî ,åéúBìLîî ìàøNéå BLã÷ì äãeäémidy §¨§¨§§¦§¨¥©§§¨¦§©¨¨¨©¨Ÿ

rwape qp ok zngn ,mil dlgz cxil ,miny my eycwy d`x
mriahd `le ,mdiptn.

,lair xde mifixb xda zellwde zekxad oiprl zxfeg `xnbd,àéðz©§¨
øîBì øLôà éà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøipa lkyéåìeid ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¤§¨©¥¦

ähîì,ryedi xtqa xn`py itk ,mixdd oia ,oex`d mriptnøákL §©¨¤§¨
øîàðeidiy dxezaäìòîìel` oian `ed iel hayy ,xdd lr ¤¡©§©§¨

,mifixb xd lr cenrl eehvpyøîBì øLôà éàåmlek eidyäìòîì §¦¤§¨©§©§¨

,dxeza xn`py itk ,xdd lrøîàð øákLeidy ,ryedi xtqa ¤§¨¤¡©
ähîì,oex`d mrãöék àä,df mr df ze`xwnd ipy eayizi ji` - §©¨¨¥©

y yxtl jixv `l`äiåìe äpeäk éð÷æeidøàMäå ,ähîìipany ¦§¥§¨§¦¨§©¨§©§¨
eid ,ieløîBà äiLàé éaø .äìòîì,xg` ote`a miweqtd ayil §©§¨©¦Ÿ¦¨¥

yìkoaielì éeàøäúøLoan epiidc ,oex`d z` z`yl okyna ¨¨¨§¨¥
miyng oa cre dpy miyly,didéaø .äìòîì øàMäå ,ähîì§©¨§©§¨§©§¨©¦
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,EdFnM FWpr zrcFi Dpi`e xaCA `nEq `idW¤¦¨©¨¨§¥¨©©¨§¨

biVd `Ed ixd FYW` lr `A Edrx lEaB biVn©¦§¥¥¨©¦§£¥¦¦

eixzq WglA Fl mxFB xzQA Edrx dMn ,lEaB§©¤¥¥©¥¤¥§©©§¨¨

zFMdl cgW gwFl ,mixOd min zwicaA zEnYW¤¨¦§¦©©¦©¨¦¥©Ÿ©§©

s`pnd xg` awFr zFidl cgW gwFl Wtp¤¤¥©Ÿ©¦§¥©©©§¨¥

:FWxcl rcFi ipi` mFzi xB hRWn dHn ,dzin Fl mxFbe Wi` zW` Fl zFYtlE.úBììwì úBîãB÷ ïlk úBëøaä ìk ìBëéEgYti k"g`e 'Fbe miwi xW` KExA cr dNgY zFkxAd lM ExnbIW §©¥¤¦§¥¦¨©¥¦§©¥¨¥¦¥©§¨§¨¨©§¨ª¨§©§¨¤¦§§¨©§¨§¦¨©¨£¤¨¦§¦§§

:dllTAìa.Lãwä ïBL:dWOn lFw lFw opitlicMìL dúBà øîBà äðéãna 'eë ãöék íéðäk úkøa ,'éðúîa ïðéñøb éëä .'éðúî.úBëøa LxEASd oipFre wEqtl wEqR oiA mipdMd oiwiqtOW ©§¨¨¦§©Ÿ¤¦§¨§¦©¦Ÿ¤©§¦¨¦¨§¦©§©§¦¦§©Ÿ£¦¥©©§¦¨¥¨¨Ÿ§¨¤©§¦¦©Ÿ£¦¥¨§¨§¦©¦

:on`.úçà äëøa Lc÷na:`xnBA Wxtn ikde ,wqtd mEW o`M Kixv oi`e WCwOA on` oipFr oi`W itl ¨¥©¦§¨§¨¨©©§¦¤¥¦¨¥©¦§¨§¥¨¦¨¤§¥§¨¦§¨¥©§¨¨
åáúëë

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

éáølk jl oi` xne` y"x did oke inlyexia dl miiqn ikd .mifixb xd `iven oerny

`le jexaa dxyr mizy zezixa e"rwz dilr zexk oi`y dxezd on xace xac

g"n ixd hxta a"ie llka a"i xex`a a"ie haye hay lk cbpk zixa `nye a"i i`n` `prci

a`en zeaxra oke ipiq xda oke zezixa a"vw ixd zeyrle xenyl cnlle cenll zezixa

:zezixa e"rwz ixd

åùìúùðåi`n z"`e .a`en zeaxra

iyily xninl jixhvi`

zeaxra l`rnyi 'x ixii` `l `de a`en zeaxrc

irac dl hwp `tiq meyn xnel yi llk a`en

:devne devn xac lk jl oi` xninl

éáøoeck cr inlyexi .xne` dcedi oa oerny

ellkpy mixac ehxtpe ellkpy mixac

n opgei 'x xn` ok [dil xn`] ehxtp `le'x mey

cnll llkd on `vie llka didy xac l`rnyi

llkd lr cnll `l` `vi envr lr cnll `l

ipya `nlic cg` xaca `l el xn` `vi elek

xn` oiniiw op` mixac ipya `kde dinza mixac

eleky enk on` seqa aizkc oeikn `negpz 'x

dxezd ixac z` miwi `l xy` aizk cg` xac

xne` miwil` oa oerny iax zltep dxez yi ike

xn` `ztlg oa oerny iax cner `edy ofgd df

mya dcedi xa `ped ax xn`c dhnly ziad df

ilr xn`e ediy`i rxw dfd xacd lrc l`eny

cnl `iig 'xa megpz 'x mya `g` 'x miwdl

`le wifgdl ecia ewtiq dzide dyre xny cnile

iax mya dinxi 'x xex` llka df ixd wifgd

`le xny `l cnil `le cnl `l `a` 'xa `iig

ixd wifgde wifgdl ecia ewtiq dzid `le dyr

cizr dinxi x"` `pg iax xn`c jexa llka df

ilra ly oliva zevn ilral lv zeyrl d"awd

'`py dxez(f zldw)sqkd lva dnkgd lva ik

da miwifgnl `id miig ur xne`e(b ilyn):

øîà.`axrc `axre `axr `iyxyn ax

oa y"xlc xninl ira ikdc dnecnk

zevn b"ixzl l`xyin cg` lk eilr law dcedi

b"ize ze`eaix mitl` 'ge ze`eaix `eaix g"vw

yyl zezixa miz`ne mitl` raye ze`eaix

ze`n ynge miynge mitl` zylye sl` ze`n

`ail` iaxle odilr exari m` ozeaxr liaya

mitl` zylye minrt `eaix miyy oerny iaxc

:odilr elaiw zezixa df oeayg minrt d"pwze

äëøáleki inlyexi .dllwl zncew zg`

mixne` eid zekxa mixne` eidyn

dllw dllwde dkxad xnel cenlz zellw

:zg`a dkxae zg`a
xn`pe

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

éøä äðBîLe äðBîL ,äðBîL éøä òaøàå òaøà ,òaøà©§©©§©§©§©£¥§¤§¤§¤£¥
:øîàpL ,áàBî úBáøòa ïëå ,éðéña ïëå .äøNò LL¥¤§¥§¥§¦©§¥§©§¨¤¤¡©
"'Bâå äLî úà 'ä äeö øLà úéøaä éøáã älà"¥¤¦§¥©§¦£¤¦¨¤¤§
àöîð ,"'Bâå úàfä úéøaä éøác úà ízøîLe" :áéúëe§¦§©§¤¤¦§¥©§¦©Ÿ§¦§¨
'ø .äåöîe äåöî ìk ìò úBúéøa äðBîLe íéòaøà©§¨¦§¤§¦©¨¦§¨¦§¨
ìäà ñéðëîe ,ìáéò øäå íéféøb øä àéöBî ïBòîL¦§¦©§¦¦§©¥¨©§¦Ÿ¤
'ø àéðúc ,éàpz éðäc àzâeìôae .øaãnaL ãòBî¥¤©¦§¨¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨
ìäàa úBèøôe éðéña eøîàð úBììk :øîBà ìàòîLé¦§¨¥¥§¨¤¤§§¦©§¨§¤
,éðéña eøîàð úBèøôe úBììk :øîBà àáé÷ò 'ø .ãòBî¥£¦¨¥§¨§¨¤¤§§¦©

lzLðå ,ãòBî ìäàa eðLðåïéàå .áàBî úBáøòa eL §¦§§Ÿ¤¥§¦§©§§©§¨§¥
àlL äøBza äáeúkL äåöîe äåöî øác ìk Eì§¨§©¦§¨¦§¨¤§¨©¨¤
ïa ïBòîL 'ø .úBúéøa äðîLe íéòaøà äéìò eúøëð¦§§¨¤¨©§¨¦§Ÿ¤§¦¦§¤
ïéà :ïBòîL 'ø íeMî øîà Bkò øôk Léà äãeäé§¨¦§©©¨©¦¦§¥
äéìò eúøëð àlL äøBza äáeúkL äåöîe äåöî Eì§¦§¨¦§¨¤§¨©¨¤Ÿ¦§§¨¤¨

ìLe óìà úBàî LL ìL úBúéøa äðîLe íéòaøàúL ©§¨¦§Ÿ¤§¦¤¥¥¤¤§Ÿ¤
'ø éøáãì :éaø øîà .íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà£¨¦©£¥¥©£¦¦¨©©¦§¦§¥
'ø íeMî øîàL Bkò øôk Léà äãeäé ïa ïBòîL¦§¤§¨¦§©©¤¨©¦
àlL äøBzaL äåöîe äåöî ìk Eì ïéà ,ïBòîL¦§¥§¨¦§¨¦§¨¤©¨¤Ÿ
úBàî LL ìL úBúéøa äðîLe íéòaøà äéìò eúøëð¦§§¨¤¨©§¨¦§Ÿ¤§¦¤¥¥

ìLe óìààöîð .íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úL ¤¤§Ÿ¤£¨¦©£¥¥©£¦¦¦§¨
ìLe óìà úBàî LL ìàøNiî ãçàå ãçà ìëìúL §¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥¥¥¤¤§Ÿ¤

øîà ?eäééðéa éàî .íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà£¨¦©£¥¥©£¦¦©¥©§¨©
.eäééðéa àkéà ,àáøòc àáøòå àáøò :àiLøLî áø©§¨§¦¨©§¨§©§¨§©§¨¦¨¥©§
ïa ïBòîL 'øã déðîbøeúî éðîçð ïa äãeäé 'ø Løc̈©§¨¤©§¨¦§§§¨¥§¦§¤
óàBða àlà äøîàð àì dlek äLøtä ìk :Lé÷ì̈¦¨©¨¨¨¨Ÿ¤¤§¨¤¨§¥
,'Bâå "äëqîe ìñô äNòé øLà Léàä øeøà" ,úôàBðå§¤¤¨¨¦£¤©£¤¤¤©¥¨§
ãéìBäå äåøòä ìò àaä äæ :àlà ?déì ébñ "øeøà"a§¨©¦¥¤¨¤©¨©¨¤§¨§¦
,äøæ äãBáò ãáòå íìBòä úBneà ïéáì Cìäå ïa¥§¨©§¥¨¨§¨©£¨¨¨
:ïðaø eðz .Bì eîøb CkL äæ ìL Bnàå åéáà ïéøeøà£¦¨¦§¦¤¤¤¨¨§¨©¨¨
,'Bâå "äììwä úàå íéføb øä ìò äëøaä úà äzúðå"§¨©¨¤©§¨¨©©§¦¦§¤©§¨¨§
øä ìò äëøa àäzL ãnìì íà ?øîBì ãeîìz äî©©§©¦§©¥¤§¥§¨¨©©
älà" øîàð øák éøä ,ìáéò øä ìò äìì÷e íéféøb§¦¦§¨¨©©¥¨£¥§¨¤¡©¥¤
älàå" áéúëe "íéføb øä ìò íòä úà Cøáì eãîòé©©§§¨¥¤¨¨©©§¦¦§¦§¥¤
úBëøaä ìk eéäé ìBëé .äìì÷ì äëøa íéc÷äì àlà !"ìáéò øäa äììwä ìò eãîòé©©§©©§¨¨§©¥¨¤¨§©§¦§¨¨¦§¨¨¨¦§¨©§¨
ìk ïéàå ,äìì÷ì úîãB÷ úçà äëøa "äìì÷"e "äëøa" :øîBì ãeîìz ?úBììwì úBîãB÷§©§¨©§©§¨¨§¨¨§¨¨©©¤¤¦§¨¨§¥¨
äëøa óà ,íiåìa äììw äî :Eì øîBì ,äìì÷ì äëøa Léwäìe ,úBììwì úBîãB÷ úBëøaä©§¨§©§¨§©¦§¨¨¦§¨¨©§©§¨¨¦§¦©§¨¨

ìa äììw äîe .íø ìB÷a äëøa óà ,íø ìB÷a äììw äîe .íiåìaäëøa óà ,LãBwä ïBL ¦§¦©§¨¨§¨©§¨¨§¨©§¨¨¦§©¤©§¨¨
ìaelàå elà äììw äîe .èøôe ììëa äëøa óà ,èøôe ììëa äììw äîe .LãBwä ïBL ¦§©¤©§¨¨¦§¨§¨©§¨¨¦§¨§¨©§¨¨¥§¥

:"ïîà" íéøîBàå ïéðBò elàå elà äëøa óà ,"ïîà" íéøîBàå ïéðBò'éðúîíéðäk úkøa ¦§§¦¨¥©§¨¨¥§¥¦§§¦¨¥¦§©Ÿ£¦
ìL dúBà øîBà äðéãîa ,ãöékíMä úà øîBà Lc÷na .úçà äëøa Lc÷náe ,úBëøa L ¥©©§¦¨¥¨¨Ÿ§¨©¦§¨§¨¨©©©¦§¨¥¤©¥

åáúëë

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

סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לז עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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קפט

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

òaøàezxkpy zezixad s`e ,dxezay devne devn lka zeevn ©§©
zg`e zg` lk lr ezxkp md s` ,hxtae llka ,jexae xex`a ,mdilr
z` aygl epl yi ,ok m`e .devne devn lka miperhd mixacdn

,jk zezixad xtqnòaøà,hxta jexae ,llka jexa ,mdy ,zezixa ©§©
,'cenll' ly devnd wlga ,hxta xex`e ,llka xex`,òaøàåwlga §©§©

'cnll' ly devndäðBîL éøä ,.zezixa,`xnbd znkqneäðBîL £¥§¤§¤
,cnlle cenll ,devn lkay ,zezixaäðBîLelr ,zetqep zezixa §¤

,'zeyrle' 'xenyl' devnd iwlgäøNò LL éøälk lr zezixa £¥¥¤§¥
lair xdae mifixb xda devne devnéðéña ïëå .zeevnd epzpyk , §¥§¦©

hxtae ,llka ,jexae ,xex`a ,ok mb epzp ,ipiqa dynlúBáøòa ïëå .§¥§©§
áàBîdyn mdl xn`yk ,,l`xyilzellwde zekxad z`,ok mb ¨

zixa mdnr zxk.piqa s`y oiipn ,`ziixad zyxtneexn`p i
,zellwe zekxaøîàpLzekxad zyxt xg`l ,a`en zeaxra ¤¤¡©

zellwde,'Bâå äLî úà 'ä äeö øLà ,úéøaä éøáã älà"caln ¥¤¦§¥©§¦£¤¦¨¤Ÿ¤§
axega mnr zxk xy` ,zixad,"zixa mdnr zxk axega mby ixd

.hxtae llka ,zellwe zekxaa ,a`en zeaxra zixad enkáéúëe)§¦
äðBîLe íéòaøà ,àöîð ,('Bâå úàæä úéøaä éøáã úà ízøîLe'§©§¤¤¦§¥©§¦©Ÿ§¦§¨©§¨¦§¤

úBúéøaäåöîe äåöî ìk ìò.dxezayïBòîL éaødidàéöBî §¦©¨¦§¨¦§¨©¦¦§¦
,zezixad oipnnay zixad z`,ìáéò øäå íéæéøb øäxaeqy iptn ©§¦¦§©¥¨

dn lr `l` ,zeevnd lk lr jexae xex` ryedi xn` `l myy
,dyxta xkfpyñéðëîeonewnaz`a dzxkpy zixadãòBî ìäà ©§¦Ÿ¤¥

,øaãnaL,my dyn mr d"awd xac ,okynd mwedy xg`ly ¤©¦§¨
,jexae xex`a ,zixa enr zxk my s`e ,dlek dxezd lk ecnile

hxtae llka.
zezixad oipna zepnl yi m` ,oerny iaxe `nw `pz ewlgpy ,ixd

,`xnbd zxne` ,cren ld`a dzxkpy zixad z`éðäc àzâeìôáe¦§§¨§¨¥
éàpz,mi`pz ly zxg` zwelgna dielz ,ef zwelgn -éaø ,àéðúc ©¨¥§©§¨©¦

úBììk ,øîBà ìàòîLééðéña eøîàðwx zeevnd exn`p ,ipiqa - ¦§¨¥¥§¨¤¤§§¦©
illk ote`a,ãòBî ìäàa úBèøôeihxt eyxtzp cren ld`a - §¨§Ÿ¤¥

illk ote`a ipiqa dxn`p ,zepaxwd zyxt ,`nbecle ,zeevnd
"jinly z`e jizeler z` eilr zgafe" ,mezqe,my eyxtzp `le

x`ye ,mdixeni` zxhwd cvike ,mdinc oznk ,zepaxwd ipic ihxt
.eyxtzp ,cren ld`a dpypy ,`xwie xtqa ,okn xg`le ,mihxtd

úBèøôe úBììk ,øîBà àáé÷ò éaømdipy,éðéña eøîàðs`e ©¦£¦¨¥§¨§¨¤¤§§¦©
xak ,mewn lkn ,`xwie xtqa `l` ,dxeza eyxtzp `l zehxtdy

exfge ,ipiqa dynl exn`peðLðådynl d"awd itn,ãòBî ìäàa §¦§§Ÿ¤¥
lzLðåeLziyily mrt exn`pl`xyil dyn itn.áàBî úBáøòa §¦§©§§©§¨

,cren ld`a dzpyp `l dxezdy ,l`rnyi iaxk xaeq `nw `pz
`l ,ok m`e ,ipiqa exn`p `ly devnd ihxt my enlyed wx `l`
zixad dze` `id `l` ,cren ld`a ztqep zixa zzixk dzid
dlek dxezdy ,`aiwr iaxk xaeq ,oerny iaxe .ipiqa dzidy
zixa zzixk my dzid s`e ,cren ld`a dlek dzpype ipiqa dxn`p
ld` z` mb zezixad oeayga zepnl yi jkle ,ipiqa enk ztqep

cren.`ziixad znkqn,äáeúkL ,äåöîe äåöî øác ìk Cì ïéàå§¥¨¨§©¦§¨¦§¨¤§¨
.úBúéøa äðîLe íéòaøà ,äéìò eúøëð àlL ,äøBza©¨¤Ÿ¦§§¨¤¨©§¨¦§Ÿ¤§¦

ïéà ,ïBòîL éaø íeMî øîà Bkò øôk Léà äãeäé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§¨¦§©©¨©¦©¦¦§¥
áeúkL äåöîe äåöî Cìäéìò eúøëð àlL ,äøBza äcg` lk mr ¨¦§¨¦§¨¤§¨©¨¤Ÿ¦§§¨¤¨

l`xyinìLe óìà úBàî LL ìL ,úBúéøa äðîLe íéòaøà ,úL ©§¨¦§Ÿ¤§¦¤¥¥¤¤§Ÿ¤
,íéMîçå úBàî Lîçå íéôìàdfl df miaxr l`xyi lk ixdy £¨¦§¨¥¥©£¦¦

mr ezxkpy zezixa dpenye mirax` caln ,ok m`e ,dxezd meiwl
lr zixa enr dzxkp ,devnd z` miiwi `edy cg`e cg` lk
yiy ,ixd ,l`xyin cg`e cg` lk ly zezixa dpenye mirax`
yng mitl` zyly sl` ze`n yya ,zezixad oeayg z` litkdl

.qgpt zyxta micewtd oipn `edy ,miyinge ze`n
øîàL Bkò øôk Léà äãeäé ïa ïBòîL éaø éøáãì ,éaø øîà̈©©¦§¦§¥©¦¦§¤§¨¦§©©¤¨©
eúøëð àlL äøBzaL äåöîe äåöî ìk Cì ïéà ,ïBòîL éaø íeMî¦©¦¦§¥¨¨¦§¨¦§¨¤©¨¤Ÿ¦§§

ìLe óìà úBàî LL ìL ,úBúéøa äðîLe íéòaøà äéìòúL ¨¤¨©§¨¦§Ÿ¤§¦¤¥¥¤¤§Ÿ¤
,ìàøNiî ãçàå ãçà ìëì ,àöîð ,íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà£¨¦©£¥¥©£¦¦¦§¨§¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥

[zg` lka yie]ìLe óìà úBàî LLúBàî Lîçå íéôìà úL ¥¥¤¤§Ÿ¤£¨¦§¨¥¥
.íéMîçå`xnbd zx`aneeäééðéa éàî,dcedi oa oerny iax oia - ©£¦¦©¥©§

iaxleäééðéa àkéà ,àáøòc àáøòå àáøò ,àiLøLî áø øîà ,- ¨©©§©§¦¨¨§¨§¨§¨§¨§¨¦¨¥©§
zxiny lr axr dyrp cg` lk ,dcedi oa oerny iax zrcly
eli`e ,l`xyi lk lr exiag ly ezeaxr `l la` ,exiag ly zeevnd

.l`xyin cg` lkl exiag ly ezeaxr lr mb axr cg` lk ,iaxl
déðîbøeúî éðîçð ïa äãeäé éaø Løconbxezn -ïa ïBòîL éaøc ¨©©¦§¨¤©§¨¦§§§¨¥§©¦¦§¤

dlek äLøtä ìk ,Lé÷ìxde mifixb xda exn`py mixex`d ly ¨¦¨©¨¨¨¨
,lairúôàBðå óàBða àlà äøîàð àìyi` zy` lr `ad -. Ÿ¤¤§¨¤¨§¥§¤¤

my xn`p ixdy ,jkl dgkeddeàä øeøà'ìñô äNòé øLà ,Lé ¨¨¦£¤©£¤¤¤
,''Bâå äëqîe,dxf dcear lr eheytk edyxtp m`eikeébñ øeøàa ©¥¨§§¨©¦

,déì.xwira xtek `ed ixdeäåøòä ìò àaä äæ ,àlàyi` zy` -, ¥¤¨¤©¨©¨¤§¨
ïa ãéìBäåxfnnCìäå ,oad eze`íéáëBk éãáBò ïéáìezyea zngn §¦¥§¨©§¥§¥¨¦

ldwa `al xeq`yìL Bnàå åéáà ïéøeøà ,íéáëBk úãBáò ãáòå ,§¨©£©¨¦£¦¨¦§¦¤
,Bì eîøb CkL äædyxtay mixex`d lk eyxtzi df jxc lr oke. ¤¤¨¨§

,ïðaø eðz,d`x zyxta dxeza xn`pøä ìò äëøaä úà äzúðå" ¨©¨¨§¨©¨¤©§¨¨©©
äìì÷ä úàå íéæéøâlair xd lríà ,øîBì ãeîìz äî ,"'Bâå §¦¦§¤©§¨¨§©©§©¦

øák éøä ,ìáéò øä ìò äìì÷e íéæéøb øä ìò äëøa àäzL ãnìì§©¥¤§¥§¨¨©©§¦¦§¨¨©©¥¨£¥§¨
øîàð`az ik zyxta,'íéæéøb øä ìò íòä úà Cøáì eãîòé älà' ¤¡©¥¤©©§§¨¥¤¨¨©©§¦¦

íéc÷äì ,àlà ,'ìáéò øäa äìì÷ä ìò eãîòé äìàå' áéúëexcqa §¦§¥¤©©§©©§¨¨§©¥¨¤¨§©§¦
dxin`däìì÷ì äëøajexa xnel enicwi xex` lk mcewy -ìBëé . §¨¨¦§¨¨¨

úBìì÷ì úBîãB÷ úBëøaä ìk eéäécr zekxad lk exnbi mcewy - ¦§¨©§¨§¦§¨
ex`a lkd xnel exfgi jk xg`e ,'ebe miwi xy` jexa,xøîBì ãeîìz©§©

'meid mkiptl ozep ikp` d`xúîãB÷ úçà äëøa ,'äìì÷e äëøa§¨¨§¨¨§¨¨©©¤¤
.úBììwì úBîãB÷ úBëøaä ìk ïéàå ,äìì÷ìweqtn epcnl cere ¦§¨¨§¥¨©§¨§©§¨

,dfíiåìa äììw äî ,Cì øîBì ,äìì÷ì äëøa Léwäìedxn`p - §©¦§¨¨¦§¨¨©¨©§¨¨¦§¦¦
mield ici lräììw äîe .íiåìa äëøa óà ,dxn`póà ,íø ìB÷a ©§¨¨¦§¦¦©§¨¨§¨©

ìa äììw äîe .íø ìB÷a äëøaìa äëøa óà ,LãBwä ïBLïBL §¨¨§¨©§¨¨¦§©¤©§¨¨¦§
èøôe ììëa äììw äîe .LãBwäxex`a dxezd lk milleky - ©¤©§¨¨¦§¨§¨

x`azpy enk ,dnvr ipta dxiar lk mihxtne ,miwi `l xy`óà ,©
ïîà íéøîBàå ïéðBò elàå elà äììw äîe .èøôe ììëa äëøalr §¨¨¦§¨§¨©§¨¨¥§¥¦§§¦¨¥

dllwe dllw lkïîà íéøîBàå ïéðBò elàå elà äëøa óà ,lk lr ©§¨¨¥§¥¦§§¦¨¥
.dkxae dkxa

íéðäk úkøa .äðùî,ycewd oeyla wx zxn`py epipyyãöék ¦§©Ÿ£¦¥©
.zxn`päðéãna,ycwnd zial uegn -dúBà øîBàodkdìLL ©§¦¨¥¨¨Ÿ
úBëøa,'on`' ldwd mipere weqtl weqt oia wiqtny -Lc÷náe §¨©¦§¨

`id ixde miweqtd oia dwqtd oi`y `vnp ,'on`' ziipr ea oi`y
k.úçà äëøa§¨¨©©

y ,dpicnl ycwnd oia sqep welig dpynd d`ianøîBà Lc÷na©¦§¨¥
odkdíMä úàmipdk zkxaay ¤©¥
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ביאורים למסכת סוטה דף לז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

התכלית היא לא לבטל את נפש הבהמית, אלא לבררה ולזככה.
משיחת שבת פרשת במדבר ה'תשי"ט



קצ

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

Báúëk,`"d e"`e `"d c"ei -äðéãnáemyd z` xne`Béepëa- ¦§¨©§¦¨§¦
y ,sqep welige .i"pc`äðéãnadíéàNBð íéðäkmidiabn -úà ©§¦¨Ÿ£¦§¦¤

ïäéãécr wx mipdk zkxa zrya,ïäéôúk ãâðkLc÷náemixikfny §¥¤§¤¤¦§¥¤©¦§¨
,mdizerav` lr dxey dpiky jk ici lre ,yxetnd myd z`

mdici z` md midiabn,ïäéLàø éab ìòmy`x didi `ly ick ©©¥¨¥¤
,dpikydn dlrnläìòîì åéãé úà déaâî BðéàL ,ìBãb ïäkî õeç¦Ÿ¥¨¤¥©§¦©¤¨¨§©§¨

õévä ïî.uivd lr aezky myd ceak meyn -äãeäé éaøwleg ¦©¦©¦§¨
eøîBày ,.õévä ïî äìòîì åéãé déaâî ìBãb ïäk óàjkl xewnde ¥©Ÿ¥¨©§¦©¨¨§©§¨¦©¦

,dkxa zrya mdici diabdl mipdkd mikixvyàOiå" ,øîàpL¤¤¡©©¦¨
"íëøáéå ,íòä ìà åéãé úà ïøäà. ©£Ÿ¤¨¨¤¨¨©§¨§¥

.àøîâ,ycewd oeyla wx zxn`p mipdk zkxay ,lirl epipy
,jkl xewn `xnbd d`iane,ïðaø eðzmipdk zkxa oiprl xn`päk" ¨©¨¨Ÿ

eëøáú`weec `id mipdk zkxay jkn cenll yie ,"l`xyi ipa z` §¨§
ìa.LãBwä ïBL,`ziixad zxxanøîBà äzàjxal yiyìaïBL ¦§©¤©¨¥¦§

Bðéà Bà ,LãBwäaezkd zpeek ef oi` ile` -àlàekxaiyìëa ©¤¥¤¨§¨
ì.ïBLdkxa' dey dxifba z`f cenll yiy ,`ziixad zx`ane ¨

,'dkxaïàk øîàðmipdk zkxaaeëøáz äk','ïläì øîàðåiabl ¤¡©¨Ÿ§¨§§¤¡©§©¨
mifixb xd zekxaïläl äî ,'íòä úà Cøáì eãîòé älà'xda ¥¤©©§§¨¥¤¨¨©§©¨

`weec `id dkxad mifixbìaïàk óà ,LãBwä ïBLmipdk zkxa ¦§©¤©¨
`weec `idìa,øîBà äãeäé éaø .LãBwä ïBLdf oicéøö BðéàC ¦§©¤©¦§¨¥¥¨¦

y ,dey dxifba cnldläk' øîBà àeä éøäzaiz zernyne ,ekxaz ' £¥¥Ÿ
daeg ici mi`vei oi`y 'dk'la eøîàiL ãò.äfä ïBL ©¤Ÿ§©¨©¤

,mipdk zkxa zeklda zetqep zeziixa `xnbd d`ian,Cãéà àéðz©§¨¦¨
weqtdn cenll yiyeëøáz äk"mipdk zkxay ,"l`xyi ipa z` Ÿ§¨§

`weec zxn`päãéîòa,`ziixad zxxan .øîBà äzàjxal yiy ©£¦¨©¨¥
,äãéîòaäáéLéa eléôà àlà Bðéà Bàdxifba z`f micnel `l` , ©£¦¨¥¤¨£¦¦¦¨

,deyïàk øîàðdkxa oeyl mipdk zkxaaøîàðå ,'eëøáú äk' ¤¡©¨Ÿ§¨§§¤¡©
ïläìdkxa oeyl mifixb xd zekxaaïläl äî ,'Cøáì eãîòé älà' §©¨¥¤©©§§¨¥©§©¨

mxne`l yi mifixb xd zekxaaäãéîòa,'ecnri' aezk ixdy ,óà ©£¦¨©
ïàk`weec `id mipdk zkxaa,øîBà ïúð éaø .äãéîòadf oicy ¨©£¦¨©¦¨¨¥

éøö BðéàCy ,ef dey dxifbn cenlløîBà àeä éøä`edd zra" ¥¨¦£¥¥
'd iptl cenrl 'ebe ield hay z` 'd licadì,"BîLa Cøáìe BúøL §¨§§¨¥¦§

,zxyn odkl jxan odk ywedy `vnpeäîodkúøLnycwna ©§¨¥
z`f zeyrl jixvóà ,äãéîòaodkCøáîzeidl jixv.äãéîòa ©£¦¨©§¨¥©£¦¨

`xnbd zl`eyïìðî déôeb úøLîe ,`xnbd dper ,cenrl jixvy, §¨¥¥§¨¨
ì ãBîòì' áéúëc.'úøL ¦§¦©£§¨¥

,Cãéà àéðzweqtdn cenll yiyeëøáú äk'mipdk zkxay ' ©§¨¦¨Ÿ§¨§
zxn`píétk úeàéNða,`ziixad zxxan .mici zdabd ick jez - ¦§¦©©¦

äzàíétk úeàéNða øîBà,Bà`nyúeàéNða àlL àlà Bðéà ©¨¥¦§¦©©¦¥¤¨¤Ÿ¦§¦
,íétk,dey dxifbn z`f micnel `l`ïàk øîàðmipdk zkxaaäk' ©©¦¤¡©¨Ÿ

,"íëøáéå íòä ìà åéãé úà ïøäà àNéå" ïläì øîàðå ,'eëøáú§¨§§¤¡©§©¨©¦¨©£Ÿ¤¨¨¤¨¨©§¨£¥
,jkn cenll yieïläl äîdzid oxd` ly ezkxa,íétk úeàéNða ©§©¨¦§¦©©¦

ïàk óà`id mipdk zkxa.íétk úeàéNða ©¨¦§¦©©¦
,`xnbd d`ianïúðBé éaøì déì àéL÷dxifb jextl yiy ,`pzd ©§¨¥§©¦¨¨

,ef deyïläl äî éàz`iypa didzy `ed oic oxd` ly ezkxa - ¦©§©¨
zkxa dzidy ,zetqep zexneg yely da yiy meyn ,mitkïäkŸ¥

LãBç Làøå ,ìBãb,didúãBáòåzepaxwøeaö,carïàk óàoi` ¨§Ÿ¤©£©¦©¨
,zexnegd zyely z` yiyk `l` mitk z`iypl zeaxl jlïäkŸ¥

.øeaéö úãBáòå LãBç Làøå ìBãbef diyew zngne,øîBà ïúð éaø ¨§Ÿ¤©£©¦©¦¨¨¥

df oicyéøö BðéàCy ,ywidn `l` dey dxifbn cnldlàeä éøä ¥¨¦£¥
øîBàzxyl cenrl jihay lkn jidl` 'd xga ea ik" ,lecb odk lr ¥

'ebe"íéîiä ìk åéðáe àeä,åéða Léwî,miheicdd mipdkdBì- ¨¨¨©¨¦©¦¨¨
,lecb odklàeä äîmrd z` jxan,íétk úeàéNðaaezky enk ¨¦§¦©©¦

,"mkxaie mrd l` eici z` oxd` `yie"åéða óà,miheicd mipdk - ©¨¨
mikxaníétk úeàéNðaíéîiä ìk' áéúëe ,mini x`y zeaxl ' ¦§¦©©¦§¦¨©¨¦

zkxa dxkfed `ly zexnle .cigi zceare ,yceg y`x mpi`y
`ld ,df weqta mipdkL÷zéàålirlì äëøa,úeøéL`vnpe §¦§©§¨¨§¥

.mipdk zkxa oiprl mb heicd odkl lecb odk eywedy
,Cãéà àéðzåaezkd zpeeky"ìàøNé éða úà eëøáú äk",`id §©§¨¦¨Ÿ§¨§¤§¥¦§¨¥

zxn`p mipdk zkxayLøBônä íLazxxan .`"d e"`e `"d c"ei - §¥©§¨
,`ziixadðéà Bà ,LøBônä íLa øîBà äzàéepéëa àlà Bmy - ©¨¥§¥©§¨¥¤¨§¦

,zepc`,'éîL úà eîNå' øîBì ãeîìzrnyneéì ãçeénä 'éîL' ©§©§¨¤§¦§¦©§¨¦
.yxetnd my `edyìBëéy xn`pïk ïéìeába óàmya ekxai ¨©©§¦¥

y ,zegcl yi ,yxetndïàk øîàð' mipdk zkxaa,'éîL úà eîNå ¤¡©¨§¨¤§¦
ïläì øîàðåycwnd zia lr,'íL BîL úà íeNì'cenll yie §¤¡©§©¨¨¤§¨

,'dniy dniy' dey dxifbaïläl äîa xaecnóà ,äøéçaä úéa ©§©¨¥©§¦¨©
ïàk`weec ,mipdk zkxa oiprl -äøéçaä úéáamya jxal yi ¨§¥©§¦¨

.yxetnd,øîBà äiLàé éaødf oicyéøö BðéàCdxifbn cnldl ©¦Ÿ¦¨¥¥¨¦
y ,deyàBáà éîL úà øékæà øLà íB÷nä ìëa" øîBà àeä éøä£¥¥§¨©¨£¤©§¦¤§¦¨

éìàE' zeywdl yie ,"jizkxaeCzòc à÷ìñ 'íB÷î ìëalka ike , ¥¤§¨¨¨§¨©§¨
.yxetnd my xikfdl xzen mewnàlày gxkdañøBñî äæ àø÷î ¤¨¦§¨¤§¨

jtedn -,àeäezpeekeéìà àBáà øLà íB÷î ìëa'ézëøáe EE- §¨¨£¤¨¥¤¥©§¦
,dxey dpikydyéîL úà øékæà íLmy z` xikfz my - ¨©§¦¤§¦

,'yxetndïëéäåmiiwznéìà àBáà'ézëøáe E'E,dxey dpikydy - §¥¨¨¥¤¥©§¦
wx,äøéçaä úéáawx okle'éîL úà øékæà' íLyxetndúéáa §¥©§¦¨¨©§¦¤§¦§¥

.äøéçaä©§¦¨
,Cãéà àéðz" weqtdn yexcléì ïéà ,"ìàøNé éða úà eëøáú äk ©§¨¦¨Ÿ§¨§¤§¥¦§¨¥¥¦

àlàz` jxal jixvy,ìàøNé éðaj`íéãáòå ,íéLð ,íéøb ¤¨§¥¦§¨¥¥¦¨¦©£¨¦
íéøøçeLî'l`xyi ipa' llka mpi`yïépî,jxal jixv mze` mby §§¨¦¦©¦

'íäì øBîà' øîBì ãeîìzrnyny.eäleëì ©§©¨¨¤§§
,Cãéà àéðzaezkd zpeekyeëøáú äk'eidi mipdk zkxa zryay ,' ©§¨¦¨Ÿ§¨§

díéðtl`xyi lyãâðkdíéðt,`ziixad zxxan .mipdkd lyäzà ¨¦§¤¤¨¦©¨
àlà Bðéà Bà ,íéðt ãâðk íéðt øîBàdyk elit`íéðtmipdkd ly ¥¨¦§¤¤¨¦¥¤¨¨¦

óøBò ãâðky ,l`xyicvl mdipt aqdl mikixv xeaivd oi` §¤¤¤
.mipdkdBøéáçì øîBàä íãàk ,'íäì øBîà' øîBì ãeîìz,xac ©§©¨¨¤§¨¨¨¥©£¥

.df len df mdipty
,Cãéà àéðzaezkd zpeekyeëøáú äk'jxal mipdkl yiy 'ìB÷a ©§¨¦¨Ÿ§¨§§

íø,`ziixad zxxan .àlà Bðéà Bàelit`øîBì ãeîìz ,Lçìa ¨¥¤¨§©©©§©
,'íäì øBîà'rnynyBøéáçì øîBàL íãàk.rney didiy - ¨¨¤§¨¨¤¥©£¥

ïðéè÷ð ,éiaà øîày epcia zxeqn -ìíéðL,xzei e` mipdk ipyl - ¨©©©¥¨§¦©¦§©¦
àøB÷d`ced zkxa xg`l xeaiv gilyd'íéðäk'eaaeqiy ick , ¥Ÿ£¦

,mrd z` ekxaie mdiptãçàìegilyd ,cg` odk wx yi m` j` - §¤¨
xeaivàøB÷ Bðéàel,'ïäk'mdl `exwl jixvy jkl xewndy meyn ¥¥Ÿ¥

dnn `edíäì øBîà' øîàpLmiax oeyl aezky dfne ,ekxaiy ' ¤¤¡©¨¨¤
`weecy rnynìíéðL.xnel jixvïðéè÷ð ,àcñç áø øîàåwxy ¦§©¦§¨©©¦§¨¨§¦©

xeaiv gilyïéàå ,'íéðäk' àøB÷ ïäkxeaiv gilyàøB÷ ìàøNé Ÿ¥¥Ÿ£¦§¥¦§¨¥¥
íäì øBîà' øîàpL ,'íéðäk'y rnyne ,ekxaiy 'äøéîàef Ÿ£¦¤¤¡©¨¨¤£¦¨
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יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שביסוד(

`oifgeביאורים למסכת סוטה דף לח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור" mipy` cenr gl sc oey`x wxtdheq
.Báúëk:i"d c"EiA.Béepëa:z"lC s"l`A.íäéúBôúk ãâðkmiRM zE`iUp KixSW ipRn ¦§¨§¥§¦§¨¤¨¤§¤¤¦§¥¤¦§¥¤¨¦§¦©©¦

:`xnBA `ziixaA 'ixn`cM.Lc÷náemXA mrd z` oikxaOW ipRn ,mdiW`xn dlrnl ¦§¨§¦§¨©§¨©§¨¨©¦§¨§©§¨¥¨¥¤¦§¥¤§¨§¦¤¨¨©¥

:mdizFrAv` ixWTn dlrnl dpikWE WxFtnd.åéãé úà õévä ïî äìòîì déaâî ïéàL ©§¨§¦¨§©§¨¦¦§¥¤§§¥¤¤¥©§¦©§©§¨¦©¦¤¨¨
:eilr aEzM mXdW ipRn.'îâ.íétk úeàéNða:mdici z` EdiAbIW.ïúðBé éaøì déì àéL÷ ¦§¥¤©¥¨¨¨¦§¦©©¦¤©§¦¤§¥¤©§¨¥§©¦¨¨

`Mi` Dl Ytli y"fba i` ,deW dxfB Kd ©̀©§¥¨¨¨¦¨©§§¨¦¨

aizkcM xEAv oAxw oMW mi`ENON dn Kxtinl§¦§©©©¦¦¤¥¨§©¦§¦§¦

(h `xwIe)dlFrde z`Hgd zFUrn cxIe ©¦§¨©¥¤¥£©©¨§¨¨

xirU Egw aizkcM xEAv lW oNke ,minlXde§©§¨¦§ª¨¤¦§¦§¦§§¦

Wcgd mFiA aizkcM ded Wcg W`xe ,'Fbe miGr¦¦§§ŸŸ¤£¨§¦§¦§©Ÿ¤

'Fbe miwY Wcgl cg`A oFW`xd(n zFnW)`Ede , ¨¦§¤¨©Ÿ¤¨¦§§§

mlFr xcqA `ipzcM mi`ENOl ipinW mFi did̈¨§¦¦©¦¦¦§©§¨§¥¤¨

:zFxhr xUr lhp mFId FzF`Bðéà øîBà ïúð 'ø ©¨©¤¤£¨¨¨¥¥
éøö.CDil iziin y"fb Dil `kxtC mEXn ¨¦¦§¦§¨¥©§¥¥

:`WTdA.íétk úeàéNða åéða óàEY iWwiY `le §¤¥¨©¨¨¦§¦©©¦§Ÿ¦§¥

:WTdd lr oiaiWn oi`C ,b"k oMWìk áéúëe ¤¥§¥§¦¦©©¤¥§¦¨
.íéîiäzcFare Wcg W`x EY Kl iWwiY `le ©¨¦§Ÿ¦§¥¨ŸŸ¤©£©

WTYi`e :xEAvì äëøa.úeøLb"r`e xnFlM ¦§¦©©§¨¨§¥§©

,zExW `N` `aizM dkxA e`l i`xw i`daC¦§©§¨¥¨§¨¨§¦¨¤¨¥

,minId lM eipaE `Ed 'd mWA zxWl cFnrl©£§¨¥§¥¨¨¨©¨¦

'ixn`cM `pixg` `xwA zExWe dkxA WETYi ¦̀©§¨¨§¥¦§¨©£¦¨¦§¨§¦

:FnWA KxalE FzxWl lirl.ãçéîä íMa:FazkM ¨¥§¨§§¨¥¦§©¥©§ª¨¦§¨

.ã"ñ íB÷nä ìëacgind mW mFwn lkA ike §¨©¨§¦§¨¨¥©§ª¨

aizMd ,xMfp(b zFnW)ip`WM `l ixkf dfe inW df ¦§¨©§¦§¤§¦§¤¦§¦Ÿ§¤£¦

`xwp ip` aYkp(.p sC migqR)mFwn lkA ike cFre , ¦§¨£¦¦§¨§¨¦©§§¦§¨¨

`l `Ede Lil` `a` aizkC dxFWe d`A dpikW§¦¨¨¨§¨¦§¦¨Ÿ¥¤§Ÿ

:mXd zxMfdl mFwn cgi.àeä ñøBñî,KRdn ¦¥¨§©§¨©©¥§¨§ª¨

crFn ld`A Lil` `a` xW` mFwOd lkA§¨©¨£¤¨Ÿ¥¤§Ÿ¤¥

:minlFr ziaaE dliWaE xAcOAWàlà Bðéà Bà ¤©¦§¨§¦Ÿ§¥¨¦¥¤¨
.óøò ãâðk íéðt elôàoikixv xEASd oi`W £¦¨¦§¤¤Ÿ¤¤¥©¦§¦¦

:mipdMd cvl mdipR aqdlì.íéðäk àøB÷ íéðL §¨¥§¥¤§©©Ÿ£¦¦§©¦¥Ÿ£¦
xnBWM xEAv gilW ,Kxal mipdM ipW mW WIWM§¤¥¨§¥Ÿ£¦§¨¥§¦©¦§¤¨©

oiktFd ode mipdM ozF` `xFw d`cFd zMxA¦§©¨¨¥¨Ÿ£¦§¥§¦

`dC ,lNRzdl daYd cvl oikEtd EidW odipR§¥¤¤¨£¦§©©¥¨§¦§©¥§¨

Ff dkxA `dYW LiptNn oFvx idi oOwl opixn ©̀§¦¨§©¨§¦¨¦§¨¤¤§¥§¨¨

:'Ek.íäì øBîàgilXW ol `wtp mdlC `xTn ¨¨¤¦§¨§¨¤¨§¨¨¤§¦©

:Kxal ozF` xidfn xEAv.íéðäk àøB÷ ïäkm` ¦©§¦¨§¨¥Ÿ¥¥Ÿ£¦¦

eixag z` xidfnE `xFw `Ed odM xEAv gilW§¦©¦Ÿ¥¥©§¦¤£¥¨

z` KxalE mdipR xifgdl eiptl micnFrd̈§¦§¨¨§©£¦§¥¤§¨¥¤

:mipdM `xFw Fpi` `Ed l`xUi m`e ,l`xUi¦§¨¥§¦¦§¨¥¥¥Ÿ£¦
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øîàðåzkxae zraye zlk`e oldl xn`pe `ni` daxc` dniz .jxal ecnri dl` oldl

lirl xn`ck oeyl lka oldl dn(.bl sc)zkxa slinl ith dil `xazqnc l"ie

jtid didy zeyxetn inp onvr zekxadc dxeza yxetn odizyc mifixb xd zkxan mipdk

:dxeza zyxetn dpi` oefnd zkxa oeyl la` dkxal yi`d xex` zeyxetnd zellwd

éáøåla` .dk xne` `ed ixd xne` dcedi

:dkk `l` dk `aekir edl rnyn `l opaxl

àéù÷`l` `ziixad oeyl epi` .ozpei 'xl dil

'x ixtiqa dl b"de `xnbd 'it oeyl

:'eke oldl dn i` xne` ozpeiáéúëålk

ol `kidn cigi zcear izk` dniz .minid

minid lka `de mitk ze`iyp `ki`c iaxzi`c

i`cec d`xpe cinz oebk xeav zcear inp `ki`

mitk ze`iypn cigi zcear hirni` lkd ixacl

ded `le dil hwp dithiy ab` inp ozpei 'xe

opzck cinz zceara `l` mei lka mitk ze`iyp

cinz xcqc d"ta(:al sc)mixai` epzpy xg`lc

zkyll odl e`ae ecxi meglne yak iab lr

mde zg` dkxa ekxa dpennd odl xn` zifbd

reny m` dide rny zexacd zxyr e`xw ekxa

aivie zn` zekxa 'b mrd z` ekxae xn`ie

cinzae oitqena oicd `ede mipdk zkxae dceare

:miaxrd oia ly

ù÷úéàåxn`wc i`w lirl .zexiyl dkxa

zexiy oiprl `ni` el eipa yiwn

yewzi`c oeik xn`w ikdl yewzi` `wec

dkxa yewzi` `dc dkxal oicd `ed zexiyl

:zexiylåà'it lld epiax .iepika `l` epi`

`le ze`av midl` l` oebk iepika ixtqa

`xw iyeayl `zrc` wqiz ikidc xazqn

rax` oa my mewna midl` jkxai xninl

s"l`a ez`ixwk xnel yi iepika `l` zeize`

:z"lcéøä`a` xy` mewnd lka xne` `ed

xy` mewn lka ixtqa ipz ikd .jizkxae jil`

epiide iny z` xikfn `dz my dlbp ip`

wn lka ike c"q mewn lka `kd dnznwcme

elit` epiidc xikfdl iny devn ip` xy`

jil` `a` xy` mewn lkac ekxaz oileaba

`l` dpiky ielib my `diy invra ip` rnyn

jil` `a` xy` mewn lka `ed qxeqn `xwn

iny xikfdl jevn ip` my my dlbp ip`y

epiide dxigad ziaa `wec epiide il cgeind

`dz my dlbp ip` xy` mewn lka ixtqa ipzwc

mipdk erpnp mrhd dfnc d`xpe iny z` xikfn

wicvd oerny znyn cgeind mya jxal

itlwa sxh wxta 'ixn`ck(:hl sc `nei)`ly itl

jxiay odk i"xl d`xpe dpiky ielibl aey ekf

li`ed melk `le dyr `l daiyia mipdk zkxa

a"ta xn` zexiy iabe zexiyl dkxa yewzi`e

migafc(:bk sc)s` jklid dcear llgn ayeic

:cnern jxale xefgl jixv o`kåà`l` epi`

dipin ol `wtp `l i`n` i"xl dniz .ygla

lewa oldl dn mifixb xdn dkxa dkxac y"bn

`lc xninl epivne mx lewa o`k s` mx

dey dxifbn dil sili `lc i"xl `l` jixhvi`

:dkn `l`íéðùìinlyexia .mipdk `xew

ofgd `diy jixv `cqg ax xn` oicner oi` wxt

'` odk did m` xne` wgvi xa ongp ax l`xyi

:hayd eze`l `l` mipdk `xew oi`y mipdk `xew odk 'it` `cqg ax xn` mipdk xne` mipy odk xne`
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úà íéàNBð íéðäk äðéãîa ,Béepéëa äðéãîáe ,Báúëk¦§¨©§¦¨§¦©§¦¨Ÿ£¦§¦¤
õeç ,ïäéLàø éab ìò Lc÷náe ,ïäéôúk ãâðk ïäéãé§¥¤§¤¤¦§¥¤©¦§¨©©¥¨¥¤
.õévä ïî äìòîì åéãé úà déaâî BðéàL ìBãb ïäëî¦Ÿ¥¨¤¥©§¦©¤¨¨§©§¨¦©¦
äìòîì åéãé déaâî ìBãb ïäë óà :øîBà äãeäé 'ø§¨¥©Ÿ¥¨©§¦©¨¨§©§¨
íòä ìà åéãé úà ïøäà àOiå" :øîàpL ,õévä ïî¦©¦¤¤¡©©¦¨©£Ÿ¤¨¨¤¨¨

:"íëøáéå'îâìa "eëøáú äk" :ïðaø eðz.LãBwä ïBL ©§¨£¥¨©¨¨Ÿ§¨£¦§©¤
ìa øîBà äzàì ìëa àlà Bðéà Bà ,LãBwä ïBL?ïBL ©¨¥¦§©¤¥¤¨§¨¨

eãîòé älà" ïläì øîàðå ,"eëøáú äk" ïàk øîàð¤¡©¨Ÿ§¨£§¤¡©§©¨¥¤©©§
ìa ïläl äî ,"íòä úà Cøáìïàk óà ,LãBwä ïBL §¨¥¤¨¨©§©¨¦§©¤©¨

ìaéøö Bðéà :øîBà äãeäé 'ø .LãBwä ïBLàeä éøä ,C ¦§©¤§¨¥¥¨¦£¥
la eøîàiL ãò ,"äk" øîBà,Cãéà àéðz .äfä ïBL ¥Ÿ©¤Ÿ§©¨©¤©§¨¦¨

Bðéà Bà ,äãéîòa øîBà äzà .äãéîòa "eëøáú äk"Ÿ§¨£©£¦¨©¨¥©£¦¨¥
øîàðå "eëøáú äk" ïàk øîàð ?äáéLéa eléôà àlà¤¨£¦¦¦¨¤¡©¨Ÿ§¨£§¤¡©
ïàk óà ,äãéîòa ïläl äî ,"Cøáì eãîòé älà" ïläì§©¨¥¤©©§§¨¥©§©¨©£¦¨©¨

éøö Bðéà :øîBà ïúð 'ø .äãéîòaøîBà àeä éøä ,C ©£¦¨¨¨¥¥¨¦£¥¥
ì"Cøáî óà ,äãéîòa úøLî äî ,"BîLa Cøáìe BúøL §¨§§¨¥¦§©§¨¥©£¦¨©§¨¥

ì ãîòì" :áéúëc ?ïìðî ,déôeb úøLîe .äãéîòa.úøL ©£¦¨§¨¥¥§¨©¦§¦©£Ÿ§¨¥
øîBà äzà .íétk úeàéNða "eëøáú äk" ,Cãéà àéðz©§¨¦¨Ÿ§¨£¦§¦©©¦©¨¥
?íétk úeàéNða àlL àlà Bðéà Bà ,íétk úeàéNða¦§¦©©¦¥¤¨¤Ÿ¦§¦©©¦
úà ïøäà àOiå" ïläì øîàðå "eëøáú äk" ïàk øîàð¤¡©¨Ÿ§¨£§¤¡©§©¨©¦¨©£Ÿ¤
óà ,íétk úeàéNða ïläl äî ,"íëøáéå íòä ìà åãé̈¨¤¨¨©§¨£¥©§©¨¦§¦©©¦©
ïläl äî éà :ïúðBé 'øì déì àéL÷ .íétk úeàéNða ïàk̈¦§¦©©¦©§¨¥§¨¨¦©§©¨
ìBãb ïäë ïàk óà ,øeaö úãBáòå LãBç Làøå ìBãb ïäëŸ¥¨§¤§£©¦©¨Ÿ¥¨

éøö Bðéà :øîBà ïúð 'ø !?øeaéö úãBáòå LãBç Làøå,C §¤©£©¦¨¨¥¥¨¦
åéða Léwî ,"íéîiä ìk åéðáe àeä" øîBà àeä éøä£¥¥¨¨¨©¨¦©¦¨¨
,íétk úeàéNða åéða óà ,íétk úeàéNða àeä äî ;Bì©¦§¦©©¦©¨¨¦§¦©©¦

ì äëøa L÷úéàå ,"íéîiä ìk" áéúëeàéðúå .úeøéL §¦¨©¨¦§¦§©§¨¨§¥§©§¨
.LøBôîä íMa "ìàøNé éða úà eëøáú äk" Cãéà¦¨Ÿ§¨£¤§¥¦§¨¥©¥©§¨
ãçeénä éîL ,"éîL úà eîNå" :øîBì ãeîìz ?éepéëa àlà Bðéà Bà ,LøBôîä íMa øîBà äzà©¨¥©¥©§¨¥¤¨§¦©§©§¨¤§¦§¦©§¨
äî ,"íL BîL úà íeNì" ïläì øîàðå ,"éîL úà eîNå" ïàk øîàð ?ïk ïéìeába óà ìBëé .éì¦¨©©§¦¥¤¡©¨§¨¤§¦§¤¡©§©¨¨¤§¨©

éøö Bðéà :øîBà äiLàé 'ø .äøéçaä úéáa ïàk óà ,äøéçaä úéa ïlälìëa" øîBà àeä éøä ,C §©¨¥©§¦¨©¨§¥©§¦¨¦¨¥¥¨¦£¥¥§¨
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כשם שצריך לידע חסרונות עצמו, כדי לתקנם, כמו כן צריך לידע מעלות עצמו, כדי לנצלם כדבעי.
משיחת שבת פרשת במדבר, ה'תשמ"ב
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שביסוד(
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,'dvx' zkxa xeaiv gily miiqiy mcewäìBò Bðéà áeL,okecl ¥¤

,íëøáéå íòä ìà åéãé úà ïøäà àNéå" ,øîàpLjk xg` wxeãøéå ¤¤¡©©¦¨©£Ÿ¤¨¨¤¨¨©§¨£¥©¥¤
"íéîìLäå äìBòäå úàèçä úBNòîecia dcear ceray `vnpe , ¥£©©¨§¨¨§©§¨¦

,mipdk zkxa lkl jkn cenll yie ,mrd z` jxiaïläì äî- ©§©¨
dzid oxd` ly ezkxaäãBáòa,okynayïàk óàmipdk zkxa - ©£¨©¨

zeidl dkixvBáòaäã,`xnbd dywn .dlitzayéðéàjk ike - ©£¨¥¦
,oicdé÷ìñ éqà éaøå énà éaø àäåzkxa xg`l okecl elr - §¨©¦©¦§©¦©¦¨§¥

y ,`xnbd daiyn .dcearàøwéòî éqà éaøå énà éaøzkxa onfa - ©¦©¦§©¦©¦¥¦¨¨
,dceareäééòøk éø÷ò eåämnewn j` ,okecl zkll mdilbx exwr - £¨§¥©§©§

okle okecdn wegx didíúä eèî äåä àì àèîîcr ,okecl - ¦§¨Ÿ£¨¨¨¨
.dcear zkxa xg`làéòLBà éaø éðúãëå,`ziixaaeðL àìepi`y §¦§¨¥©¦©§¨Ÿ¨

okecl dleràlàkåéìâø úà ø÷ò àlL,dcearaúà ø÷ò ìáà ¤¨¤Ÿ¨©¤©§¨£¨¨©¤
åéìâø,okecl zelrl dcearaäìBòd`ian .dcear zkxa xg`l mb ©§¨¤

,df weligl ztqep di`x `xnbd,énð ïðúeepi` odk xeaiv gilyy §©©¦
lalaziy miyyegy iptn ,icigid odkd `ed m` mb okecl dler

j` ,ezlitzaBúçèáä íàenvra `ed geha -åétk úà àNBpL ¦©§¨¨¤¥¤©¨
Búlôúì øæBçå,leala `lléàMø.okecl zelrlda ïðéåäå- §¥¦§¦¨©©©£¥©¨

,df oic lr epiywd,okecl zelrl leki ji`ø÷ò àì àä`l ixd - ¨Ÿ¨©
,dceara okecl dlràlàote`a xaecny epvxizyãðcenewnn ¤¨§¨

dcearaàzøetm`e ,okecl zelrl leki jk meyne ,okecd oeeikl - §¨
okénð àëäoeiky ,ayiil yiø÷òceilbxàzøetleki ,dceara ¨¨©¦§¨©§¨

.zelrl
Cøáì äëøa ìL ñBk ïéðúBð ïéà ,éåì ïa òLBäé éaø øîàåzkxa §¨©©¦§ª©¤¥¦¥§¦¤§¨¨§¨¥

,oefndïéò áBèì àlà,epenna cqg lnebe rva `pey -,øîàpL ¤¨§©¦¤¤¡©
,'CøBáé' éø÷éz ìà ,"ìãì Bîçìî ïúð ék CøBáé àeä ïéò áBè"©¦§¨¦¨©¦©§©¨©¦§¦§©

'Cøáé' àlà.mixg` ¤¨§¨¥
eléôàL ïépî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàådéøöa ïéøékî úBôBò §¨©©¦§ª©¤¥¦¦©¦¤£¦©¦¦§¨¥

ïéòä,mdlyn milke` mpi`e ,øîàpL,oird ixv lräøBæî íðç ék" ¨©¦¤¤¡©¦¦¨§¨
úLøäick miciivd jxck mzyx lr mihig mpiga mixftny - ¨¤¤

,mcklle zeterd jeynlðk ìòa ìk éðéòa"ómi`ex zeterdy - §¥¥¨©©¨¨
.mlke`l mivex mpi`e ,oir ixv ly zepefn el`y

,åàìa øáBò ïéòä éøvî äðäpä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©¤¡¤¦¨¥¨©¦¥§¨
íçìz ìà" øîàpLlk`z l` -ék ,'Bâå ïéò òø íçì úàlke`d ¤¤¡©©¦§©¤¤¤©¨¦§¦

epnnøòL Bîkzexixn jty eli`k -BLôða,oird xv lyàeä ïk §¨©§©§¥
,ezlik`aøîàé äúLe ìBëàoird xvCì"jnr la ealeáø .'Bâå ¡§¥Ÿ©¨§©

,øîà ÷çöé øa ïîçðoir ixvn dpdpdyïéåàì éðLa øáBò.` ,ìà' ©§¨©¦§¨¨©¥¦§¥¨¦©
íçìz,weqtd jynd .a .'oir rx mgl z`åàúz ìàå'.'eizenrhnl ¦§©§©¦§¨

ìéáLa àlà äàa äôeøò äìâò ïéà ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¥¤§¨£¨¨¨¤¨¦§¦
lr xtkleøîàå eðòå" øîàpL .ïéòä éøöl` daexwd xird ipwf - ¨¥¨©¦¤¤¡©§¨§¨§

,llgd,"äæä íãä úà eëôL àì eðéãé,onwl dpynd zx`aneéëå ¨¥Ÿ¨§¤©¨©¤§¦
,íä íéîc éëôBL ïéc úéa éð÷fL äúìò eðaì ìòekxved recne ©¦¥¨§¨¤¦§¥¥¦§¥¨¦¥

.ok xnelàlày ,`id mdixac zpeekàa àìdf bexdeðéãéì ¤¨Ÿ¨§¨¥
eäeðçpäå eäeðéàø àìå ,eäeðøèôe,ixac z` `xnbd zx`ane §©§§Ÿ§¦§¦©§

y ,dpyndeäeðøèôe eðéãéì àa àìepiid ,úBðBæî àìaici lry - Ÿ¨§¨¥§©§§Ÿ§
e ,ebxd dlde ,oefn edyinn sehgl jxved jk,eäeðçpäå eäeðéàø àìŸ§¦§¦©§

epiidäééåì àìaxtk" weqtd jiynne ,mnr jliy dxeag ilan - §Ÿ§¨¨
oic zia ,oefn `ll eze` xhty oir xv dfi` yi m`y ,"l`xyi jnrl

.eilr dxtkl ef dlbr mi`ian
,mitk z`iyp zeklda oecl zxfeg `xnbdéaø øîà àcà øîà̈©©¨¨©©¦

.ïëecì ïéìBò ïlek ,íéðäk dlekL úñðkä úéa ,éàìîNzx`an ¦§©¥©§¤¤¤¨Ÿ£¦¨¦©¨
,`xnbdïéëøáî éîì,el` mipdk,àøéæ éaø øîàmd mikxany §¦§¨§¦¨©©¦¥¨

.úBãOaL íäéçàì,`xnbd dywnéðéàzecyay el` ike - ©£¥¤¤©¨¥¦
,mikxazn,àéiç øa ïéîéðî áøc déøa àaà éðúäådéøBçàL íò §¨¨¥©¨§¥§©¦§¨¦©¦¨©¤£¥

däëøa ììëa ïðéà íéðäk,mze`xl mileki mipdkd oi`y meyn - Ÿ£¦¥¨¦§¨§¨¨
`xnbd zvxzn .zecyay el` oky lkeàä ,àéL÷ àìmrd - Ÿ©§¨¨

meyn dkxa llka md zecyayéñéðàcmzk`lna micexhy - ©£¦¥
e ,`eal mileki mpi`eàädkxa llka mpi` mipdkd ixeg`y mrd - ¨

meynéñéðà àìcjxazdle mipdkd iptl `eal md milekiy ,jka §Ÿ£¦¥
mi`xn ok miyer mpi`y jezne ,oickdaeyg dkxad oi`y md

.mikxazn mpi` jkle ,mdipira
,`c` ax ixac lr `xnbd dywnàúøéaî éîéL áø éðúäå§¨¨¥©¦¦¦¦¨¨

éøBçéLcïéìBò ïúö÷î íéðäk dlekL úñðkä úéa ,,okecl §¦¦¥©§¤¤¤¨Ÿ£¦¦§¨¨¦
ïúö÷îe`l` miler mpi`ïîà ïéðBòax eli`e ,milerd zkxa xg` ¦§¨¨¦¨¥

`xnbd zvxzn .okecl miler mleky xn` `c`àä ,àéL÷ àì- Ÿ©§¨¨
,mipdk dxyrn xzei yiy xaecn `ziixaaäøNò éa øéizLéàc§¦§©©¥£¨¨

mixzepde mzvwn elriy sicr df ote`ae ,okecl milery el` caln
,on` epriàäm`y ,mevnva dxyr yiy ote`a xaic `c` ax - ¨

`vnp okecl mzvwn elriäøNò éa øéizLéà àìc,on` epriy §Ÿ¦§©©¥£¨¨
elri mleky sicr okle ,on` zeprl miaeyg mpi` dxyrn zegte

.zecyay mrd z` ekxaie okecl
,àéiç øa ïéîéðî áøc déøa àaà àðz ,àôebdéøBçàL íò ¨¨¨©¨§¥§©¦§¨¦©¦¨©¤£¥

däëøa ììëa ïðéà íéðäkdnicwn .jka miqep` mpi`y meyn Ÿ£¦¥¨¦§¨§¨¨
,`xnbdàèéLtyéöeb étàa éëéøàmicnery mideab mc` ipa - §¦¨£¦¥§©¦¥

mikenpd iptlé÷ñôî àìxacl oi` ok m`y ,mipdkd zkxal mpia Ÿ©§§¥
dy heyt oke ,seqäáézxeaiv gilyd iptlyà÷ñôî àìoia ¥¨Ÿ©§§¨

ote`a oecl yi j` ,mikxazn dixg`n micnerd mbe ,mrl mipdkd
yiyävéçî,mrl mipdkd oia,éàîmpi`e mdipia zvveg `id m`d §¦¨©

`xnbd zhyet .mikxazn,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦§ª©¤¥¦
íäéáàì ìàøNé ïéa ú÷ñôî dðéà ìæøa ìL ävéçî eléôà£¦§¦¨¤©§¤¥¨©§¤¤¥¦§¨¥©£¦¤

,íéîMaLzkxaa mikxazn dvignd ixeg`n micnerd s`e ¤©¨©¦
.mipdkd

,eäì àéòaéàa micnerdïéããömipdkd lyeäîmillkp md m`d , ¦©§¨§§¨¦©
.mzkxaaïðúc ,òîL àz ,éMà áø øa øî àaà øîàd`fd oiprl ¨©©¨©©©©¦¨§©¦§©

m`y ,dnec` dxt xt`nïåekúðdfndúBfäìmi`nh milk lr ¦§©¥§©
y,åéðôì§¨¨
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יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף לח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"



קצד

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

äfäåecnry mi`nh milk lr zerha,åéøçàìzefdl oiekzdy e` §¦¨§©£¨
y milk lräfäå ,åéøçàìy milk lr zerha,åéðôì`ed oicd §©£¨§¦¨§¨¨

y,äìeñt Búàfäj` .xdhl dpeeka zeidl dkixv d`fddy meyn ©¨¨§¨
y milk lr zefdl oiekzd m`äfäå ,åéðôìzerhaìòay milkïéããö §¨¨§¦¨©§¨¦

åéðôaL,oeqkl`a eiptl -,äøLk Búàfäeiptly miccvdy meyn ¤§¨¨©¨¨§¥¨
,mipdk zkxa oiprl wtqd z` jkn heytl yie .ezpeek llka md
mdiptl micnerk mpic mipdkd iptly miccva micnerdy
,mikxazn mpi` mdixeg`y miccva micnerd j` ,mikxazne

.ynn mdixeg` mpi`y zexnl
àðeä áø øa àáø øîàäøBz øôñ çzôpL ïåék ,`exwl eligzde ¨©¨¨©©¨¥¨¤¦§©¥¤¨

,dxezd z`ixw eaøtñì øeñàxacle,äëìä øáãa eléôàøîàpL ¨§©¥£¦¦§©£¨¨¤¤¡©
Bçúôáe",dxeza `exwl ligzde xtqd z` `xfr gztyke -eãîò §¦§¨§

ïéàå ."íòä ìëoeyl yxtl'äãéîò'àlàoeylnä÷éúLmrdy - ¨¨¨§¥£¦¨¤¨§¦¨
,ewzyézìçBäå" øîàpLizi`xy cr ,mdixac renyl izpznd - ¤¤¡©§©§¦

eãîò ék eøaãé àì ékxacln"ãBò eðò àì`id 'dcinr'y ixd - ¦Ÿ§©¥¦¨§Ÿ¨
.dwizy oeylnøîà àøéæ éaømya,àcñç áøxeq`y cenll yiy ©¦¥¨¨©©¦§¨

dxezd z`ixw zrya xaclàëäî,df weqtn -ìà íòä ìë éðæàå" ¥¨¨§¨§¥¨¨¨¤
"äøBzä øôñ. ¥¤©¨

,mipdk zkxa zeklda oecl zxfeg `xnbd,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦
åéãé ìèð àlL ïäk ìk,okecl eziilr iptlåétk úà àOé àì, ¨Ÿ¥¤Ÿ¨©¨¨Ÿ¦¨¤©¨

íëéãé eàN" ,øîàpLmde mze` elhzy xg`l wx ,mipdk zkxal ¤¤¡©§§¥¤

eidi"'ä úà eëøáe ,Lã÷.mipdk zkxa iptly dkxad z` - Ÿ¤¨§¤
äna ,òenL ïa øæòìà éaø úà åéãéîìz eìàLzekf efi`a - ¨£©§¦¨¤©¦¤§¨¨¤©©©¤

,ïäì øîà .íéîé zëøàäàiøcðt÷ úñðkä úéa éúéNò àì éîiî ¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ¨¦¦¥©§¤¤©©§§¦¨
.zqpkd zia jxc ikxc izxviw `l -ézòñt àìåyxcnd ziaa §Ÿ¨©§¦

aigxn gxkda ok dyerdy ,ux`d lr micinlzd eayiy xg`l
rqetk d`xpe ,eizeriqt,LãB÷ íò éLàø ìòizrbd cinz `l` ©¨¥©¤

.uegan izayiy e` mcwenétk éúàNð àìå,mipdk zkxalàìa §Ÿ¨¨¦©©§Ÿ
d jxaläëøa.diptly §¨¨

,`xnbd zxxanCøáî éàî,mipdk zkxad iptl odkdéaø øîà ©§¨¥¨©©¦
,àcñç áø øîà àøéæjxanyïøäà ìL BúMeã÷a eðLc÷ øLà', ¥¨¨©©¦§¨£¤¦§¨¦§¨¤©£Ÿ

.'äáäàa ìàøNé Bnò úà Cøáì eðeöå,`xnbd zxxan cerø÷ò ék §¦¨§¨¥¤©¦§¨¥§©£¨¦¨©
déòøkzepten eipte ,okecl zelrl 'dvx'a eilbx xwer odkdyk - ©§¥
,daizl.øîà éàî,f` xne` odkdy ,`xnbd zx`aneïBöø éäé' ©¨©§¦¨
éðôlîEnò úà Cøáì eðúéevL Bæ äëøa àäzL ,eðéäìà 'ä E ¦§¨¤¡Ÿ¥¤§¥§¨¨¤¦¦¨§¨¥¤©§

ìàøNé,.'ïBòå ìBLëî da àäé àì,`xnbd zxxan cerøcäî éëå ¦§¨¥Ÿ§¥¨¦§§¨§¦©§©
détààøeaévîjxal xnby xg`l daizl eipt odkd xifgnyk - ©¥¦¦¨

,mrd z`déøaãà .øîà éàîekiled -àá÷eò áøì àcñç áø ©¨©©§§¥©¦§¨§©§¨
,xird ze`eanaLøãå,f` xne` odkdy ,`awer axìL BðBaø' §¨©¦¤

eðéìò zøæbM äî eðéNò ,íìBòdz` s` ,l`xyi z` jxaläNò ¨¨¦©¤¨©§¨¨¥£¥
eðnò¦¨
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יום רביעי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף לט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אייר, תשי"ח
ברוקלין

שלום וברכה!

ההמחאה  מבלי  )וגם   - הכתיבה  זמן  הוראת  בלי   - מכתבו  נתקבל  ארוך  הכי  הפסק  לאחרי 
שכותב אודותה(.

ובנם שי', על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה  וזוגתו  ובעת רצון אזכיר אותו 
נבג"מ זי"ע, כאו"א להמצטרך לו.

ובמ"ש אודות האפענדיק, אינו מובן מהו המהירות )איילעניש( לנתחו עכשיו, האם זהו דרישת 
הרופא או סתם כך הצעה בעלמא.

במ"ש אודות המצב בגשמיות - יש למצוא ידידים אשר ישפיעו להטבת הפרטים שהם המעיקים 
ומצירים. ויהי רצון שימים אלו שבין פסח זמן חירותנו ושמתקרבים לקבלת התורה, חרות על הלוחות 

א"ת חרות אלא חירות, יוסיפו בהצלחת ההשתדלות.

מישראל,  אחד  כל  של  האמיתי  בתפקידו  להתעסק  להתחיל  סו"ס  שעליו  פשוט,  וגם  ומובן 
מתאים לדבר המשנה, אני נבראתי לשמש את קוני, והוא ע"י הפצת נר מצוה תורה אור ומאור שבתורה 
זוהי תורת החסידות ועניני' - בכל מקום שידו מגעת, ובפרט שנמצא במקום שבהנוגע לתורת חב"ד 
הנה עד עתה נעשה שם דבר מועט ביותר בערך האפשרית שישנה, ולמרות שדוקא אנשים העומדים 
מבחוץ, מכריזים בכל עת מצוא שנמצאים שם פלוני ופלוני שהם "עמודי ברזל של כל עניני חב"ד", 
ופשיטא בענין עיקרי כהפצת המעינות, שאותה דורשים רבותינו נשיאינו בכל דור ודור, ובפרט כ"ק 
מו"ח אדמו"ר בדורנו זה, וק"ל. ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור, הן בענינים הפרטים והן בענינים 

הכללים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט,



קצה

oifge` mipy` cenr hl sc oey`x wxtdheq
.åéøçàì äfäå:d`Gd oikixSd milM Eid mW s`e.äìeñt Búàfä,dxdhl dpEM opiraC §¦¨§©£¨§©¨¨¥¦©§¦¦©¨¨©¨¨§¨§¨¥©©¨¨§¨¢¨

aizkcM(hi xAcOA):Fl oEMzn `dIW ,`nHd lr xFdHd dGde.åéðôaL ïéããvä ìòoiccv §¦§¦©¦§¨§¦¨©¨©©¨¥¤§¥¦§©¥©©§¨¦¤§¨¨§¨¦

odM lW oiccvA oicnFrd iOp ikde ,xFg`lE EPOn FpWIW oiccv `le oNdlE EPOn WIW¤¥¦¤§©¨§Ÿ§¨¦¤¤§¦¤§¨§¨¦©¦¨§¦¦§¨¦¤Ÿ¥

odixg` opi`W t"r` EPnid xg` lW la` ,inC eiptlkC od dkxA llkA oNdlE EPnid¥¤§©¨¦§¨§¨¨¥§¦§¨¨¨¥£¨¤©¥¥¤¤¥¨©£¥¤

:inC eixg`lM WOn.Bçúôáe.ligzdWkE ©¨¦§©£¨¨¥§¦§§¤¦§¦
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xteya meid zevny eiccv izyn zexvevg

'nba jixte(.fk my)`ipzde irnzyn in ilw ixze

dtd oi`y dn exn`p cg` xeaica xenye xekf

k"r renyl leki ofe`d oi`y dne xacl leki

xekf cg` lew oebk zepeyn zelewdc `kid

lewe llk renyl dleki ofe`d oi` xeny ipyde

wiqn ikdl oipeyn oi`c l"i zexvevg lewe xtey

ira inp i` iaiagc icii` irnzync mzd

t"r` on`a oikix`nc ipd dkxad inp irnyilc

oirney oi` oiper onvra ody dry lke oirehy

mzd wiqn `dc oexg` oeyl qetze mdixag lew

xekf oebk irnzyn `l `xab cgn ilw ixz

rnyn irnzyn ixab ixzn dxeabd itn xenye

lewe iaiagc icii` xenye xekfc `inec 'it`

dfn df oipeyn oilw ixz zexvevg lewe xtey

:aiagc icii` irnzyne xenye xekfc `inec

àúçðîáb"r` .ixn` i`n `ziprzc

miwxt dylya 'ta opiwqtc

(:ek 'c ziprz)mitk ze`iyp `kil xn`c iqei 'xk

iz`e zexky gikyc meyn `ziprzc `zgpna

i inei x`ya itelg`l`nzq `ail` `kd l"

inp i` meia minrt 'c ipzwc ira mzdc 'ipznc

iqei 'xk l"iwc xg`n mzd xn`ck iqei 'xl 'it`

`zgpna ediici ipdk iqxt h"n `pci`d

iqxtw dngd zriwyl jenqc oeik `ziprzc

.inc dlirp zltzk dltza

íà`zgpnc miweqt ipd z"` .epa epr epiper

meyn l"i eda `ki` mipt zxaqd i`n

xeavd lr `az `ly dxvd lr oiprzn eidc

ziprzc w"ta xn`e(:ai sc)dlibnc `xza 'tae

(:l sc)epiidc ingx ira `neic `xza `raixac

aizkck jli`e dgpnn(h `xfr)ayei ip`e

iznw axrd zgpnae axrd zgpn cr mneyn

ikxa lr rxk`e ilirne icba irxwae iziprzn

iranl exizd jkld miwl` 'd l` itk yext`e

epre `ed oevx zrc ediici iqxtc `pcira ingx

d`exd 'ta rnynck on` `xeaiv(:dp zekxa)i`d

inw ewil ifg i`n rci `le `nlg ifgc o`n

oeax `nile ediici iqxtc `pcira ipdk

:'eke iznlg melg minlerd
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שביסוד(
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc dheq(iriax meil)
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."yace

,íéðäkä ïéà ,àcñç áø øîàoihyete ,zeqext mdiciy ¨©©¦§¨¥©Ÿ£¦
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äìëiL ãò ,øçà ÷eñôa ìéçúäìd.íbøúnä étî íebøz §©§¦§¨©¥©¤¦§¤©§¦¦©§©§¥
,éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîàéøö àéáða øéèônäC ¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦©©§¦§¨¦¨¦
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.dlilba
myn e`iadle xg` ziaa dxez xtqd xenyl ebdp `xnbd onfa
,daizd lr mi`p micba miqxet eid d`ixwd iptle ,zqpkd zial
daizdn mixiqn eid d`ixwd xg`e ,mdilr dxez xtqd z` migipne

.elld micbad z`,éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîàåïéà §¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦¥
øeaö çéìLeripvdl dxez xtqd z` lhepe d`ixwd z` miiqy §¦©¦

,xg` ziaaøeaöa äáézä úà èéLôäì éàMøxeaivdy onf lk - ©©§©§¦¤©¥¨§¦
ziaa egipne xeaivd ieeila dxez xtq jilen `l` ,zqpkd ziaa
df oice ,daizd z` hiytne zqpkd zial xfeg jk xg`e ,el cgeind

`edãBák éðtîdøeaözqpkd ziaa akrzdl mgixhdl oi`y - ¦§¥§¦
.dxez xtqd mr

,éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîàåxtqd miripvn xy`ky §¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦
,xg` ziaa dxezúàöì ïéàMø øeavä ïéàjxc elit` zqpkd zian ¥©¦©¨¦¨¥

,xg` gztäøBz øôñ ìèpiL ãò,dniadnìàeîLe .BîB÷îa çépéå ©¤¦¨¥¥¤¨§©¦©¦§§¥
øîàz`vl mi`yx mpi`yàöiL ãòcr wx `le ,myn dxez xtqd ¨©©¤¥¥

.dxez xtqd lhpiyàä ,éâéìt àìåryedi iax xn`y`ed iel oa §Ÿ§¦¥¨
ote`aàðéøçà àçzét àkéàcjxc z`vl xzen f`y ,zqpkd zial §¦¨¦§¨©£¦¨

ick dxez xtqd lhipy dryn ,dxez xtqd iptl ipyd gztd
.e`ivedlàäote`a `ed l`eny xn`yàðéøçà àçzét àkéìc ¨§¥¨¦§¨©£¦¨

cizry gzt eze`n dxez xtqd iptl z`vl oi`e ,zqpkd zial
.`viy cr oizndl jixv okle ,ea z`vl,àáø øîàenyy mkgdøa ¨©¨¨©

éì døaqà àðéäàweqtdn `ed l`eny ly epic xewny il xiaqd - ¨¦¨©§§¨¦
,"eëìz íëéäìà 'ä éøçà"xtqd ixg` zkll yi jkn micnely ©£¥¡Ÿ¥¤¥¥

eiptl z`vl `le ,ezeelle dxez.
,`xnbd zxxan,íòä úà íéëøáî íéðäkäL ïîæaïä äî- ¦§©¤©Ÿ£¦§¨§¦¤¨¨©¥

mikxazndíéøîBàze`xdle ,eizekxa lr 'dl zecedl ick §¦
.mda mignyy,àcñç áø øîà àøéæ éaø øîàdyely md mixne` ¨©©¦¥¨¨©©¦§¨

.` ,zekxad zyely cbpk miweqtçë éøBaâ ,åéëàìî 'ä eëøa"¨£©§¨¨¦¥Ÿ©
exac lewa renyl exac iyer'Bâå.a .",åéàáö ìk 'ä eëøa" §¨£¨§¨¨

."BðBöø éNBò åéúøLî.búBîB÷î ìëa åéNòî ìk 'ä eëøa" §¨§¨¥§¨£¨©£¨§¨§
îBzìLî,."'ä úà éLôð éëøa ¤§©§¨£¦©§¦¤

,`xnbd zxxanàzaLc éôñeîada yiy ,zaya sqen zlitza - §§¥§©©¨
,lega zbdep dpi`y dycg mitk z`iypïä äîmikxaznd - ©¥

e miycgníéøîBà.ef mitk z`iyp lréqà éaø øîàmd mixne`y §¦¨©©¦©¦
.` ,el` miweqt dyelyéãáò ìk 'ä úà eëøa äpä ,úBìòîä øéL"¦©©£¦¥¨£¤¨©§¥

'äzelila 'd ziaa micnerd'Bâå.a ."Lã÷ íëéãé eàN"zkxaa §§§¥¤Ÿ¤
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.mipey`xd miweqtd ipyl jyndk xn`py -déøa äãeäé øîà̈©§¨§¥
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wqery,àeä Ceøa LBãwä ìL åéúBëøáa'd jkxai' weqtd eli`e §¦§¨¤©¨¨

.l`xyil `l` ,`ed jexa yecwl dkxa epi` 'oeivn
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zkxaïBòä úléçî.mixetikd meia lecb odkd jxany §¦©¤¨
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`xnbd dywne ,zxvr ipinyl dpeekdCzòc à÷ìñ éðéîMaixd - ©§¦¦¨§¨©§¨
,zayiine .zekeqd bg ly oey`xd aeh mei i`vena df didy x`ean

'úéðéîMa' àîéà.zipinyd dpya - ¥¨©§¦¦
,zekeqd bga dhnyd zpy crena ,mipy ray uwn" dxeza aezk
`xwz ,xgai xy` mewna jidl` 'd ipt z` ze`xl l`xyi lk `eaa

,`xnbd zl`ey ."mdipf`a l`xyi lk cbp z`fd dxezd z`éðä ìëå§¨¨¥
d`ixwd cren ly mipniq.él änìzepeyld lky ,zx`ane,éëéøö ¨¨¦§¦¥

çø áúk éàcàðîwxõwî','mipy rayeðîéð àðéîà äåäray §¦¨©©£¨¨¦¥£¨£¦¨¦§
mipyàzLäîzry `idy ,mixvnn mz`vl mirax`d zpyn - ¥©§¨

,jlnd zyxta e`xwi f`e ,ieeivdénøúî àìc áb ìò óàådpyd §©©©§Ÿ¦§©¥

ziriayd,ähéîMadxyr rax` xg`l `l` zehiny epn `l ixdy ©§¦¨
okle ,ux`l eqpkpyn dpy'äèéîL' àðîçø áúkd`ixwy ycgl ¨©©£¨¨§¦¨
,dhinyd zpya dielz efàðîçø áúk éàåàðéîà äåä 'äèéîL' §¦¨©©£¨¨§¦¨£¨£¦¨

mi`xewyóBñad,äèéîL,zipinyd dpyd ly dpyd y`x iptl §§¦¨
okle ,dpy seqa rnyn 'mipy ray uwn' ixdyàðîçø áúk̈©©£¨¨

'ãòBîa'.dhinyd xg`y crena dfy ycgláúk éàåwx weqtd §¥§¦¨©
àðéîà äåä 'ãòBîa'`id d`ixwdyàzL Léøî,dpyd y`xa - §¥£¨£¦¨¥¥©¨

okle ,'cren' `xwp `ed s`yàðîçø áúk'áúk éàå ,'úBkeqä âça ¨©©£¨¨§©©§¦¨©
àðîçøwxîà äåä 'úBkeqä âça'àðé`exwl lekiyeléôàaíBé ©£¨¨§©©£¨£¦¨£¦

ïBøçà áBè,zekeq lyàðîçø áúkzeaizd,'ìàøNé ìk àBáa' ©£¨©©£¨¨§¨¦§¨¥
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קצז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc dheq(iriax meil)

'eðzçèáäM äî,weqta miniiqne ,epzkxal mikqzy -äôé÷Lä" ©¤¦§©§¨©§¦¨
'Bâå íéîMä ïî ELã÷ ïBònîz`e ,l`xyi z` jnr z` jxae ¦§¨§§¦©¨©¦§

alg zaf ux` epizea`l zrayp xy`k ,epl dzzp xy` dnc`d
."yace

,íéðäkä ïéà ,àcñç áø øîàoihyete ,zeqext mdiciy ¨©©¦§¨¥©Ÿ£¦
mipdk zkxa zrya mdizerav`ïäéúBòaöà éøLé÷ óBëì íéàMø©¨¦¨¦§¥¤§§¥¤

,mc` ipa x`ykeøæçiL ãòeaaeqiy -.øeavä ïî íäéðtcere ©¤©§¦§¥¤¦©¦
ïéà ,àcñç éaø øîà àøéæ éaø øîàxeaiv gilydàøBwämipdkl ¨©©¦¥¨¨©©¦¦§¨¥©¥

jxalúBø÷ì éàMø' mdläìëiL ãò ,'íéðäkziipr lew'ïîà'ly ©©¦§Ÿ£¦©¤¦§¤¨¥
'jny aehd' zkxa,øeavä étîmirnyp mpi` zelew ipyy meyn ¦¦©¦

.zg`käëøáa ìéçúäì ïéàMø íéðäkä ïéàå,mipdk zkxa iptly §¥©Ÿ£¦©¨¦§©§¦¦§¨¨
øeaéc äìëiL ãò'mipdk'étîofgdàøBwä.eze`øeavä ïéàå ©¤¦§¤¦¦¦©¥§¥©¦

ïîà' úBðòì ïéàMø,mipdkd zekxa lr 'étî äëøa äìëzL ãò ©¨¦©£¨¥©¤¦§¤§¨¨¦¦
úøçà äëøáa ìéçúäì ïéàMø íéðäkä ïéàå .íéðäkäzkxan ©Ÿ£¦§¥©Ÿ£¦©¨¦§©§¦¦§¨¨©¤¤

,mipdk'ïîà' äìëiL ãò.øeavä étî ©¤¦§¤¨¥¦¦©¦
à ,àcñç áø øîà àøéæ éaø øîàåøéæçäì ïéàMø íéðäkä ïé §¨©©¦¥¨¨©©¦§¨¥©Ÿ£¦©¨¦§©£¦

øeavä ïî íäéðt,gxfnl mdipt aaeqle ,mzkxa xg`lìéçúiL ãò §¥¤¦©¦©¤©§¦
íäéìâø øB÷òì ïéàMø ïðéàå ,'íBìL íéN'a øeaö çéìLokecd on §¦©¦§¦¨§¥¨©¨¦©£©§¥¤

Cìéìå,mnewnløBîâiL ãòdøeaö çéìLzkxa'íBìL íéN'. §¥¥©¤¦§§¦©¦¦¨
ïîà úBðòì ïéàMø øeavä ïéà ,àcñç áø øîà àøéæ éaø øîàå§¨©©¦¥¨¨©©¦§¨¥©¦©¨¦©£¨¥

,dxeza `xewd zkxa lräìëzL ãòdïéàå .àøBwä étî äëøa ©¤¦§¤§¨¨¦¦©¥§¥
éàMø àøBwäligzdläìëiL ãò ,äøBza úBø÷ìziipr lew'ïîà' ©¥©©¦§©¨©¤¦§¤¨¥

,ezkxa lríbøúnä ïéàå .øeavä étîmiweqtd z`ìéçúäì éàMø ¦¦©¦§¥©§©§¥©©§©§¦
äìëiL ãò ,íebøzadéàMø àøBwä ïéàå .àøBwä étî ÷eñt ©©§©¤¦§¤¨¦¦©¥§¥©¥©©

äìëiL ãò ,øçà ÷eñôa ìéçúäìd.íbøúnä étî íebøz §©§¦§¨©¥©¤¦§¤©§¦¦©§©§¥
,éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîàéøö àéáða øéèônäC ¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦©©§¦§¨¦¨¦

çz äøBza àø÷iLälé`idy ze`xdl ,dxezd ceak iptn - ¤¦§¨©¨§¦¨
.zixwirøéèônä ïéà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîàå§¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦¥©©§¦

éàMøligzdläøBz øôñ ììbiL ãò ,àéáða øéèôäìjxkie ©©§©§¦§¨¦©¤¦¨¥¥¤¨
micexh eidi `le ,dxhtdd renyl millebd elkeiy ick ,ezkexta

.dlilba
myn e`iadle xg` ziaa dxez xtqd xenyl ebdp `xnbd onfa
,daizd lr mi`p micba miqxet eid d`ixwd iptle ,zqpkd zial
daizdn mixiqn eid d`ixwd xg`e ,mdilr dxez xtqd z` migipne

.elld micbad z`,éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîàåïéà §¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦¥
øeaö çéìLeripvdl dxez xtqd z` lhepe d`ixwd z` miiqy §¦©¦

,xg` ziaaøeaöa äáézä úà èéLôäì éàMøxeaivdy onf lk - ©©§©§¦¤©¥¨§¦
ziaa egipne xeaivd ieeila dxez xtq jilen `l` ,zqpkd ziaa
df oice ,daizd z` hiytne zqpkd zial xfeg jk xg`e ,el cgeind

`edãBák éðtîdøeaözqpkd ziaa akrzdl mgixhdl oi`y - ¦§¥§¦
.dxez xtqd mr

,éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîàåxtqd miripvn xy`ky §¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦
,xg` ziaa dxezúàöì ïéàMø øeavä ïéàjxc elit` zqpkd zian ¥©¦©¨¦¨¥

,xg` gztäøBz øôñ ìèpiL ãò,dniadnìàeîLe .BîB÷îa çépéå ©¤¦¨¥¥¤¨§©¦©¦§§¥
øîàz`vl mi`yx mpi`yàöiL ãòcr wx `le ,myn dxez xtqd ¨©©¤¥¥

.dxez xtqd lhpiyàä ,éâéìt àìåryedi iax xn`y`ed iel oa §Ÿ§¦¥¨
ote`aàðéøçà àçzét àkéàcjxc z`vl xzen f`y ,zqpkd zial §¦¨¦§¨©£¦¨

ick dxez xtqd lhipy dryn ,dxez xtqd iptl ipyd gztd
.e`ivedlàäote`a `ed l`eny xn`yàðéøçà àçzét àkéìc ¨§¥¨¦§¨©£¦¨

cizry gzt eze`n dxez xtqd iptl z`vl oi`e ,zqpkd zial
.`viy cr oizndl jixv okle ,ea z`vl,àáø øîàenyy mkgdøa ¨©¨¨©

éì døaqà àðéäàweqtdn `ed l`eny ly epic xewny il xiaqd - ¨¦¨©§§¨¦
,"eëìz íëéäìà 'ä éøçà"xtqd ixg` zkll yi jkn micnely ©£¥¡Ÿ¥¤¥¥

eiptl z`vl `le ,ezeelle dxez.
,`xnbd zxxan,íòä úà íéëøáî íéðäkäL ïîæaïä äî- ¦§©¤©Ÿ£¦§¨§¦¤¨¨©¥

mikxazndíéøîBàze`xdle ,eizekxa lr 'dl zecedl ick §¦
.mda mignyy,àcñç áø øîà àøéæ éaø øîàdyely md mixne` ¨©©¦¥¨¨©©¦§¨

.` ,zekxad zyely cbpk miweqtçë éøBaâ ,åéëàìî 'ä eëøa"¨£©§¨¨¦¥Ÿ©
exac lewa renyl exac iyer'Bâå.a .",åéàáö ìk 'ä eëøa" §¨£¨§¨¨

."BðBöø éNBò åéúøLî.búBîB÷î ìëa åéNòî ìk 'ä eëøa" §¨§¨¥§¨£¨©£¨§¨§
îBzìLî,."'ä úà éLôð éëøa ¤§©§¨£¦©§¦¤

,`xnbd zxxanàzaLc éôñeîada yiy ,zaya sqen zlitza - §§¥§©©¨
,lega zbdep dpi`y dycg mitk z`iypïä äîmikxaznd - ©¥

e miycgníéøîBà.ef mitk z`iyp lréqà éaø øîàmd mixne`y §¦¨©©¦©¦
.` ,el` miweqt dyelyéãáò ìk 'ä úà eëøa äpä ,úBìòîä øéL"¦©©£¦¥¨£¤¨©§¥

'äzelila 'd ziaa micnerd'Bâå.a ."Lã÷ íëéãé eàN"zkxaa §§§¥¤Ÿ¤
,mipdk."'ä úà eëøáe.b"äieììä íéìLeøé ïëBL ïBéöî 'ä Ceøa". ¨£¤¨¦¦¥§¨©¦©§¨

,xg` mewnn iyily weqt e`iad recn ,`xnbd zl`eyénð àîéìå§¥¨©¦
,iyilyd weqtd mewnaàðééðò àeääa áéúëc "ïBéöî 'ä Eëøáé"§¨¤§¦¦¦§¦§©¦§¨¨

.mipey`xd miweqtd ipyl jyndk xn`py -déøa äãeäé øîà̈©§¨§¥
,éft ïa ïBòîL éaøcìéçúäL CBzîmipey`xd miweqta §©¦¦§¤©¦¦¤¦§¦

íéiñî ,àeä Ceøa LBãwä ìL åéúBëøáa'oeivn 'd jexa' weqta §¦§¨¤©¨¨§©¥
wqery,àeä Ceøa LBãwä ìL åéúBëøáa'd jkxai' weqtd eli`e §¦§¨¤©¨¨

.l`xyil `l` ,`ed jexa yecwl dkxa epi` 'oeivn
mrd z` mipdkd mikxany mitk z`iypa ,`xnbd zxxan

àúéðòúc àúçðîa,xeaiv ziprza dgpna -éøîà éàî §¦§¨¨§©£¦¨©¨§¦
.mikxaznd,á÷òé øa àçà áø øîàmingx iweqt zyely mixne` ¨©©©¨©©£Ÿ

.` ,oevx zr `idy mipdk zkxa zrya ,el`'ä eðá eðò eðéðBò íà"¦£¥¨¨
."EîL ïòîì äNò.aäøö úòa BòéLBî ìàøNé äå÷î",äîì £¥§©©§¤¦§¥¦§¨¥¦§¥¨¨¨¨

õøàa øâk äéäúoell dhp gxe`ke'Bâå.b ."Léàk äéäú änì" ¦§¤§¥¨¨¤§¨¨¦§¤§¦
,òéLBäì ìëeé àì øBaâk ,íäãðepilr jnye 'd epaxwa dz`e ¦§¨§¦Ÿ©§¦©

epgpz l` ,`xwp."'Bâå§
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יום רביעי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף לט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

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

zkxaïBòä úléçî.mixetikd meia lecb odkd jxany §¦©¤¨
.àøîâzehytae ,'ipinya' `id jlnd z`ixwy dpyna epipy

`xnbd dywne ,zxvr ipinyl dpeekdCzòc à÷ìñ éðéîMaixd - ©§¦¦¨§¨©§¨
,zayiine .zekeqd bg ly oey`xd aeh mei i`vena df didy x`ean

'úéðéîMa' àîéà.zipinyd dpya - ¥¨©§¦¦
,zekeqd bga dhnyd zpy crena ,mipy ray uwn" dxeza aezk
`xwz ,xgai xy` mewna jidl` 'd ipt z` ze`xl l`xyi lk `eaa

,`xnbd zl`ey ."mdipf`a l`xyi lk cbp z`fd dxezd z`éðä ìëå§¨¨¥
d`ixwd cren ly mipniq.él änìzepeyld lky ,zx`ane,éëéøö ¨¨¦§¦¥

çø áúk éàcàðîwxõwî','mipy rayeðîéð àðéîà äåäray §¦¨©©£¨¨¦¥£¨£¦¨¦§
mipyàzLäîzry `idy ,mixvnn mz`vl mirax`d zpyn - ¥©§¨

,jlnd zyxta e`xwi f`e ,ieeivdénøúî àìc áb ìò óàådpyd §©©©§Ÿ¦§©¥

ziriayd,ähéîMadxyr rax` xg`l `l` zehiny epn `l ixdy ©§¦¨
okle ,ux`l eqpkpyn dpy'äèéîL' àðîçø áúkd`ixwy ycgl ¨©©£¨¨§¦¨
,dhinyd zpya dielz efàðîçø áúk éàåàðéîà äåä 'äèéîL' §¦¨©©£¨¨§¦¨£¨£¦¨

mi`xewyóBñad,äèéîL,zipinyd dpyd ly dpyd y`x iptl §§¦¨
okle ,dpy seqa rnyn 'mipy ray uwn' ixdyàðîçø áúk̈©©£¨¨

'ãòBîa'.dhinyd xg`y crena dfy ycgláúk éàåwx weqtd §¥§¦¨©
àðéîà äåä 'ãòBîa'`id d`ixwdyàzL Léøî,dpyd y`xa - §¥£¨£¦¨¥¥©¨

okle ,'cren' `xwp `ed s`yàðîçø áúk'áúk éàå ,'úBkeqä âça ¨©©£¨¨§©©§¦¨©
àðîçøwxîà äåä 'úBkeqä âça'àðé`exwl lekiyeléôàaíBé ©£¨¨§©©£¨£¦¨£¦
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קצח

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

,`xnbd zxxanéøetéëc àîBéc äìéòðami`yep mipdkdyk ¦§¦¨§¨§¦¥
,mditkøîà éàî.xeaivdàúéðúîa dì éøîàå ,àøèeæ øî øîà ©¨©¨©©§¨§¨§¦¨§©§¦¨

.` ,el` miweqt zyly mixne`y ,`pzàøé øáâ Cøáé ïë éë äðä"¦¥¦¥§Ÿ©¨¤§¥
."'ä.a."êéiç éîé ìk íéìLeøé áeèa äàøe ïBivî 'ä Eëøáé".b §¨¤§¦¦§¥§§¨©¦Ÿ§¥©¤

éðáì íéðá äàøe"."ìàøNé ìò íBìL E §¥¨¦§¨¤¨©¦§¨¥
,`xnbd zxxanïëéäxeaivd ,mipdk zkxaa aly dfi`a -ïøîBà ¥¨§¨

.elld miweqtd lkl,øîà óñBé áøel` miweqt mixne`yìk ïéa ©¥¨©¥¨
äëøáe äëøa.mipdk zkxan,øîà úLL áøåmiweqt mixne`y §¨¨§¨¨§©¥¤¨©

el`íMä úøkæäadfi`a ,`xnbd zxxan cer .mipdkd mixikfny §©§¨©©¥
,miweqtd zyely z` mixikfn ote`,ãéáæ áøå éøî áø da éâéìt§¦¥¨©¨¦§©§¦

ãçmdnà÷eñt ìa÷ì à÷eñt ,øîàmixne`y weqt lk lr - ©¨©§¨§©¥§¨
.miweqtd zylyn cg` weqt xeaivd xikfn ,mipdkd,øîà ãçå§©¨©

à÷eñt ìkà,mipdkd mixne`yøîàeäleëì eäìxeaivd xne` - ©¨§¨¨©§§§
.miweqtd zyely lk z`

ïøîBàä ìk ,àaà øa àéiç éaø øîàzkxa zrya el` miweqtl ¨©©¦¦¨©©¨¨¨§¨
y mipdk,äòBè àlà Bðéà ,ïéìeábael` miweqt epwzp `ly meyn ©§¦¥¤¨¤

.ycwna mipdkd mixikfny ,yxetnd my ceakl `l`éaø øîà̈©©¦
òãz ,àtt øa àðéðç,oileaba mxne`l oi`y jkl `xaq yi - £¦¨©¨¨¥©

eäðéøîéîì éòaéî àì énð Lc÷nácixdy ,mxne`l ie`x did `l - §©¦§¨©¦Ÿ¦¨¥§¥§¦§
BúBà ïéëøánL ãáò Cì Lé íeìk,epec` igilyïéæàî Bðéàå §¥¨¤¤¤§¨§¦§¥©£¦

ze` mikxany mipdk zkxaa s`e ,oec`d zkxal,'d mya mipdkd ep
ceakl mxne` ycwnay `l` ,miweqt xnel `le oif`dl epilr

.myd zxkfd,àðéðç øa àçà éaø øîàxa `iig iax lr welgl ¨©©¦©¨©£¦¨
,`a`òãzjleäðéøîéîì éòaéî énð ïéìeábácixdy ,el` miweqtl ¥©§©§¦©¦¦¨¥§¥§¦§

BúBà ïéëøánL ãáò Lé íeìk,eax myaíéðt øéañî ïéàå,eaxl §¥¤¤¤§¨§¦§¥©§¦¨¦
miweqt mixne` o`k s`e ,eilr daiage el daeyg ezkxay el d`xne

.epilr daiag mipdkd itay 'd zkxay ze`xdl ,el`éaø øîà̈©©¦
eäì àðéîà äåä Léøî ,eäaàj` ,el` miweqtldéì àðéæçc ïåék ©¨¥¥£¨£¦¨§¥¨©£¦¨¥

.eäì àðéîà àì énð àðà ,eäì øîà àìc Bkò ïîc àaà éaøì§©¦©¨§¦©§Ÿ¨©§£¨©¦Ÿ£¦¨§
.ekr onc `a` iax lr ,eda` iax ly sqep xn`n `xnbd d`ian

àðà àðúåðéò àðéîà äåä Léøî ,eäaà éaø øîàådligza - §¨©©¦©¨¥¥£¨£¦¨¦§§¨¨£¨
,eipr ip`y xeaq iziid,Bkò ïîc àaà éaøì déì àðéæçc ïåék¥¨©£¦¨¥§©¦©¨§¦©

eäéà øîàcmiaxl eixac rinynd onbxeznløîàå ,àîòè ãç §¨©¦©©£¨§¨©
déøBîàxeaivlàîòè ãç,envr lyn xg` mrh -ãéô÷ àìåeilr ¨¥©©£¨§Ÿ¨¦

,`a` iaxàðéîàk m` ,jk lr citwn iziid ip`y oeikyoåàì £¦¨¨
.àðà àðúåðéò¦§§¨¨£¨

,`xnbd zx`an,eäaà éaøc déúeðúååðéò éàîedid dllbay ©¦§§¨¥§©¦©¨
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:äläz Bì ïz äëøáe äëøa'éðúîïäë úBëøa §¨¨§¨¨¥§¦¨¦§Ÿ¥
dðúBðå äøBz øôñ ìèBð úñðkä ïfç ?ãöék ìBãb̈¥©©©©§¤¤¥¥¤¨§§¨
ïâqäå ,ïâqì dðúBð úñðkä Làøå ,úñðkä Làøì Bì§©§¤¤§©§¤¤§¨©§¨§©§¨
àøB÷å ìa÷îe ãîBò ìBãb ïäëå ,ìBãb ïäëì dðúBð§¨§Ÿ¥¨§Ÿ¥¨¥§©¥§¥
dçépîe äøBzä úà ììBâå ,"øBNòa Cà"å "úBî éøçà"©£¥§©¤¨§¥¤©¨©¦¨
.ïàk áeúk ,íëéðôì éúéøwM änî øúé :øîBàå ,B÷éça§¥§¥¨¥¦©¤¨¦¦¦§¥¤¨¨
Cøáîe .ät ìò àøB÷ íéãe÷tä LneçaL "øBNòáe"¤¨¤§©©§¦¥©¤§¨¥
ìòå ,äãBáòä ìòå ,äøBzä ìò :úBëøa äðîL äéìò̈¤¨§Ÿ¤§¨©©¨§©¨£¨§©
,ìàøNé ìòå ,Lc÷nä ìòå ,ïBòä úìéçî ìòå ,äééãBää©¨¨§©§¦©¤¨§©©¦§¨§©¦§¨¥

.älôz øàMäå ,íéìLeøé ìòå ,íéðäkä ìòå'îâ §©©Ÿ£¦§©§¨©¦§©§¨§¦¨
øîà ?áøä íB÷îa ãéîìúì ãBák ïé÷ìBç dpéî zòîL̈§©§¦¨§¦¨§©§¦¦§¨©¨©
ìBãb ïäëå :àeä ìBãb ïäëã BãBák íeMî dlek :ééaà©©¥¨¦§§Ÿ¥¨§Ÿ¥¨
?àeä áLBéã ììkî "ãîBò" :'eëå àøB÷å ìa÷îe ãîBò¥§©¥§¥§¥¦§¨§¥
ãåc úéá éëìîì àlà äøæòa äáéLé ïéà :øî øîàäå§¨¨©¨¥§¦¨¨£¨¨¤¨§©§¥¥¨¦
øîàiå 'ä éðôì áLiå ãåc Cìnä àáiå" :øîàpL ,ãáìa¦§©¤¤¡©©¨Ÿ©¤¤¨¦©¥¥¦§¥©Ÿ¤
àëä ,íéLð úøæòa :àcñç áø øîàãk .'Bâå "éëðà éî¦¨Ÿ¦§§©£©©¦§¨§¤§©¨¦¨¨
.äøæòa ?Ba ïéøB÷ ïëéäå ,éáéúéî .íéLð úøæòa éîð©¦§¤§©¨¦¥¦¥§¥¨¦¨£¨¨
:øîàpL ,úéaä øäa :øîBà á÷òé ïa øæòéìà 'ø¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§©©©¦¤¤¡©

àø÷éå"
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מ עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שביסוד(

כל העניינים שהיו במשך ימי השבוע מתעלים ביום השבת.
משיחת פרשת במדבר ה'תשכ"ז



רי

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

,`xnbd zxxanänì Ck ìëå,zg` dkxak z`f mixne`zx`ane §¨¨¨¨
,`xnbd,Lc÷na 'ïîà' ïéðBò ïéàL éôìoia wiqtdl dna my oi`e §¦¤¥¦¨¥©¦§¨

.zg` dkxak rnyp df `linne ,zekxad
,df oipra `ziixa `xnbd d`ian'ïîà' ïéðBò ïéàL ïépî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©¦¤¥¦¨¥

zekxad xg`,Lc÷na,'eke 'ezekln ceak my jexa' miper `l` ©¦§¨
øîàpL,ipy ziaa `xfr zltzaïî íëéäìà 'ä úà eëøae eîe÷" ¤¤¡©¨£¤¡Ÿ¥¤¦

"íìBòä ãòå íìBòä,el` zeaiza miiql yi ycwna dkxa lky - ¨¨§©¨¨
xa' oebk.'mdxa` obn mlerd cre mlerd on l`xyi iwel` 'd je

,`ziixad dkiynneäëøáe äëøa ìk ìòL ïépîegilyd xne`y ¦©¦¤©¨§¨¨§¨¨
xeaivd xne` ,xeaiväläz,'cre mlerl ezekln ceak my jexa' - §¦¨

['EãBák íL eëøáéå'] øîàpLceak my jexa eixg` oipery epiid , ¤¤¡©¦¨§¥§¤
cre mlerl ezekln,,weqtd jyndeäëøa ìk ìò íîBøîe'§©©¨§¨¨

äìäúey ,cnll `a ,'äëøáe äëøa ìk ìò,xeaiv gilyd xne`y §¦¨©¨§¨¨§¨¨
äläz Bì ïz.'eke my jexa xeaivd epri - ¥§¦¨

`xew `ed ,meid zcear z` lecb odkd xneby xg`l ,mixetikd meia
xcq z` zx`an ef dpyne ,zekxa dpeny dilr jxane dxeza

.eizekxae lecbd odkd z`ixw
.äðùîy lirl epipyìBãb ïäk úBëøaoeyla `l` zexn`p opi` ¦§Ÿ¥¨

dpynd zx`ane ,ycewdãöék.eizekxae ez`ixw xcq `edïfç- ¥©©©
zia ynyúñðkä,ziad xda dxfrl jenq didyìèBðd z`øôñ ©§¤¤¥¥¤

Làøì Bì dðúBðå ,äøBzziaúñðkäeit lry ,epnn aeygd ¨§§¨§Ÿ©§¤¤
,zqpkd zia ipipr lk mikzgpLàøåziaïâqì dðúBð úñðkäly §Ÿ©§¤¤§¨©§¨

,lecb odkdìBãb ïäëå ,ìBãb ïäëì dðúBð ïâqäåmy ayeidãîBò §©§¨§¨§Ÿ¥¨§Ÿ¥¨¥
enewnnìa÷îe.dxez xtqd z` §©¥
àøB÷åay dpey`xd dyxtd z` lecb odkd,úBî éøçàzx`any §¥©£¥

,mixetikd mei zcear xcq z`'øBNòa Cà'åj`' z` `xew ok enke - §©¤¨
mei ipic my x`eany ,dxez xtqd jezn ,xen` zyxtay 'xeyra

,mixetikdúà ììBâåxtqøîBàå B÷éça dçépîe äøBzämi`vnpl §¥¤©¨©¦¨§¥§¥
meyn df oi` ,dt lra ztqep dyxt zexwl cizr ip`y zexnl' my

`l` ,o`k daezk dpi`y,'ïàk áeúk íëéðôì éúéøwM änî øúé̈¥¦©¤¨¦¦¦§¥¤¨¨
`xew `edy exn`ie ,dxezd xtq lr frl e`ivei `ly ick ok xne`e

.dxez xtqa xqgy meyn dt lraíéãe÷tä LîeçaL 'øBNòá'e- ¤¨¤§¨©§¦
xacna xtqa aezkyàøB÷a lecb odkd,ät ìòef dyxty meyn ¥©¤

,weqtd minbxzny drya dil` cr lelbl witqi `le ,`id dwegx
myl lelbiy cr dwizya oizndl xeaivl i`pb edfe.

äéìò Cøáîed`ixwd lr -,úBëøa äðîLjxanäøBzä ìòzkxa §¨¥¨¤¨§Ÿ¤§¨©©¨
xg` ly,'zn` zxez epl ozp xy`' epiid ,diäãBáòä ìòådxnbpy §©¨£¨

,'dvx' zkxa jxanäéãBää ìòå,'micen' zkxa jxanúìéçî ìòå §©©¨¨§©§¦©
ïBòägleqe lgen jln 'd dz` jexa 'ebe epzxga dz`' jxan ¤¨

,''ebe epizepeerlLc÷nä ìòå,'ycwna xga xy`' mzege lltzn §©©¦§¨
ìàøNé ìòå,'l`xyi enra xgead' mzege lltzníéðäkä ìòå §©¦§¨¥§©©Ÿ£¦

,'mipdka xgead' jxane lltzníéìLeøé ìòåjxane lltzn §©§¨©¦
z`xwpy ztqep dkxa jxane ,'milyexia xgead'.älôz øàMäå§©§¨§¦¨

.àøîây`xl epzepe dxez xtq lhep zqpkd ofgy ,dpyna epipy
`vnpe ,lecb odkl epzep obqde ,obql epzep zqpkd y`xe ,zqpkd
lecbd odkde obqd ipta zqpkd y`x z` cakn zqpkd ofgy
lecb odkd ipta obqd z` cakn zqpkd y`xe ,epnn milecbd

dxe`kle ,epnn lecbd,dpéî zòîLdrck dnzq dpyndy ¨§©§¦¨
yïé÷ìBçáøä íB÷îa ãéîìúì ãBákohw cinlzl xzeny - §¦¨§©§¦¦§¨©

.axl i`pb jka oi`e ,axd ipta lecb cinlzl ceak welgløîà̈©
éiaà,axd ipta cinlzl ceak welgl xeq` zn`ay ,zegcl yiy ©©¥

`l` ,obqde zqpkd y`x z` cakl dxhnd oi` epzpyna j`
epizpynàeä ìBãb ïäëc BãBák íeMî dlekze`xdl mivexy , ¨¦§§Ÿ¥¨

.eizgzn zelrn dnk yiy eceak
,dpyna epipy'eëå àøB÷å ìa÷îe ãîBò ìBãb ïäëå,`xnbd dywn . §Ÿ¥¨¥§©¥§¥§

oeyldny'ãîBò',wcwcl yiàeä áLBéc ììkî,cnry iptl ¥¦§¨§¥
øî øîàäåe ,dxfra zayl oi` dpikyd ceak iptnyïéàxzid §¨¨©©¥

,ãáìa ãåc úéa éëìîì àlà ,äøæòa äáéLéaezkd mdl wlgy §¦¨©£¨¨¤¨§©§¥¥¨¦¦§¨
,dnily mzeklny ze`xdl ceakáLéå ãåã Cìîä àáéå" øîàpL¤¤¡©©¨Ÿ©¤¤¨¦©¥¤

'ä éðôì,dxfra."'Bâå éëðà éî øîàéå,`xnbd zvxznáø øîàãk ¦§¥©Ÿ¤¦¨Ÿ¦§¦§¨©©
àcñçdzid d`ixwdy cinrdl yiy ,jynda `xnbd ziiyew lr ¦§¨

,íéLð úøæòaxd x`yk dpice dxfrd zyecwa dycwzd `ly §¤§©¨¦
my zayl xzene ,ziadénð àëä ,dzid d`ixwdy cinrdl yi ¨¨©¦

.íéLð úøæòa§¤§©¨¦
,éáéúéîdxxiay `ziixa epipyyBa ïéøB÷ ïëéäåz` dxez xtqa - ¥¦¥§¥¨¦

zrcly ,dx`iae .mixetikd meia lecb odk oicd `ede ,jlnd zyxt
dzid d`ixwd minkgäøæòaeli`e ,á÷òé ïa øæòéìà éaø,øîBà ©£¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

yúéaä øäa,ea mi`xew eidøîàpL`xwy dxezd z`ixw iabl §©©©¦¤¤¡©
dxez xtq `ived `xfry ,dpyd y`xa `xfr
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יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף מ עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc dheq(ycew zay meil)

,øîà ãç'CôBL'BîL,izin`dBîL àø÷ð änìål`eny xtqa ©¨©©§§¨¨¦§¨§
,'CáBL'iptnéeNòLdeab did eteb dpan -,øîà ãçå .CáBLk ¨¤¨§¨§©¨©
'CáBL'BîL,izin`dBîL àø÷ð änìå' minid ixaca,'CôBLiptn ¨§§¨¨¦§¨§©

ïBzé÷k åéðôì CtLð BúBà äàBøä ìkL.miax minc jtey didy - ¤¨¨¤¦§¨§¨¨§¦
`iapa xen`d weqtd zyxc iabl l`enye ax ewlgpy epivn ,ok enk

x`vpckeap zelig iablmdilr xn`p .ílek çeút øá÷k BútLà"©§¨§¤¤¨©¨
."íéøBaâewlgp df `xwn xe`iaaedì éøîàå ,ìàeîLe áøewlgpy ¦¦©§¥§¨§¦¨

dfaøîà ãç ,éqà éaøå énà éaøweqta xn`pd 'ezty`' oeyldy ©¦©¦§©¦©¦©¨©
cnlnyõç ïé÷øBfL äòLamiax miyp` mibxedeúBútLà ïéNBò §¨¨¤§¦¥¦©§¨

úBútLàzeax zenixríéììç ìLf zngnjcnlle ,ugd zwix ©§¨¤£¨¦
.eid mixeaibyøîàz ànLålk miax ebxdy dne ,mixeaib eid `ly §¤¨Ÿ©

iptn df ,jkáøwa ïéðneàL,miqiqkz ilrae mignen ,xnelk ,eid ¤¨¦©§¨
.mixeaib `leøîBì ãeîìzweqtd jynd'íéøBaâ íìek'eid mby ©§©¨¦¦

.mixeaibøîà ãçåick `ed ,'ezty`' oeyl `xwnd hwpy mrhdy , §©¨©
fnxlyïäéëøBö ïéNBòL äòLazngn daxd milke`y jezn §¨¨¤¦§¥¤

mzxeabúBútLà úBútLà ïéNBòzeax zenixrìáæ ìL ¦©§¨©§¨¤¤¤
.md mixeaiby jcnll .mdikxvnøîàz ànLå,mixeaib mpi`y §¤¨Ÿ©

`ed lafd ieaixeíä íééòî éìBçL éðtî,dxeab zngn epi`e ¦§¥¤¥¥©¦¥
øîBì ãeîìzweqtd jynd.'íéøBab ílek' ©§©¨¦¦

,xg` xac gikedl yi `xnbd ziiyewnedpéî òîL ,éøî áø øîà̈©©¨¦§©¦¨
,md mirn ilegy iptn `ed lafd ieaix `ny `xnbd dxn`y dnn

ydéìáéæ Léôðc ïàî éàäcirn df xac ,miaexn eikxv xy` mc` - ©©§¨¦¦§¥
yBçàeä íééòî éì`xnbd dtiqene .miirn dleg `edy -éàîì ¦¥©¦§©

dpéî à÷ôðdper ,miirn dleg `edy ezrici el lirez dn - ©§¨¦¨
`xnbd,ickydéLôða çøèéìxingz mxh ,ezlgnl dtexz ywaie ¦§©§©§¥

.c`n
weqtd xe`iaa ewlgpy epivn cer'äðçLé Léà áìá äâàã'y ,éaø §¨¨§¤¦©§¤¨©¦

éqà éaøå énàewlgpdn.ezb`c z` xezti cvike ,weqtd zpeek ©¦§©¦©¦
øîà ãçici lr `ed ,db`cd z` xeztl jxcdyyBzòcî äðçLé ©¨©©§¤¨¦©§

.dpnid ezrc giqiy -øîà ãçålr `id ,db`cdn xhtidl jxcdy §©¨©
y iciíéøçàì äpçéNé.ezb`c lr dvr el ozi exiage §¦¤¨©£¥¦

,dpyna epipyízàådnglnl mi`veidïk ízà éàghaen `l` §©¤¦©¤¥
dpgn df "mkl mgldl mknr jledd mkidl` 'd ik" ,mkpegvp mkl

oex`.'eë,`xnbd zl`eyänì Ck ìëådxezd dhwp dn iptn - §¨¨¨¨
'd ik' xn`p `le ,dkild oeyla ,'mknr jled 'eke 'd ik' oeyld z`

,`xnbd dper .'mknr mkiwl`åéeðék ìëå íMäL éðtîzegel ¦§¥¤©¥§¨¦¨
eid 'jiwel`' iepikd z`e 'd my z` aezk mday ,zixad
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שנים וארבעים לעומר עמ' ב



רב

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

."íéîä øòL éðôì øLà áBçøä éðôì Bá àø÷éå"mi`ex ote` lka ©¦§¨¦§¥¨§£¤¦§¥©©©©¦
ef diyew lre .dxfra e`xw minkg itlyàcñç áø øîàyiy ¨©©¦§¨

mi`xewy `ziixad zpeeky ,ayiilíéLð úøæòa. §¤§©¨¦
dpyna epipyàøB÷åzeiyxta lecb odkdCà'å 'úBî éøçà' §¥©£¥§©

.'øBNòa`xnbd dywn,éäðéîøey epipyyàéáða ïéâlãîxzen - ¤¨§¦§¦§©§¦§¨¦
,dyxtl dyxtn blcl `iapa xihtnläøBza ïéâlãî ïéàådyxtn §¥§©§¦©¨

j`' zyxtl 'zen ixg`' zyxtn lecb odkd blcn o`k ji`e ,dyxtl
.'xeyraéiaà øîàef diyewy,àéL÷ àìy meynïàkepipyy ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

`edy lecb belica xaecn ,dxeza miblcn oi`y÷BñôiL éãëa¦§¥¤¦§
ïîbøezäeli`e ,`xewl epiznie ewzyiy xeaivl i`pb edfe ,mbxzln ©§§¨

ïàk`edy ohw belica xaecn epizpyna÷Bñôé àlL éãëa ¨¦§¥¤Ÿ¦§
ïîbøezäzyxt ly oexg`d weqtd ly mebxzd ick jezy ,mbxzln ©§§¨

xnebyk cine ,'xeyra j`' zyxtl lecb odkd lleb 'zen ixg`'
i`pb oi` df ote`ae ,dycgd dyxta lecb odkd jiynn mbxznd

.blcl xzene xeaivl
,`xnbd dywndìò àäåmy dpynd lr -éðz÷,`ziixaaïéâlãî §¨£¨¨¨¥§©§¦

äøBza ïéâlãî ïéàå àéáða,ïéâlãî änk ãòå,`iapaàlL éãk ãò §¨¦§¥§©§¦©¨§©©¨§©§¦©§¥¤Ÿ
,ïîbøezä ÷Bñôérnyneììkîmixacdììk äøBzáceàì ììk ¦§©§§¨¦§¨§©¨§¨§¨Ÿ

.miblcnàéL÷ àì ,éiaà øîà àlà,xg` ote`a ayiil yiy meyn ¤¨¨©©©¥Ÿ©§¨
dpynayïàkdyxtl dyxtn lecb odkd blcn,ãçà ïéðòaizyy ¨§¦§©¤¨

belica oi`yk blcl xzen df ote`ae ,mixetikd mei oipra zeiyxtd
e ,onbxezd weqtiy ickïàkblcl xeq`y x`eany `ziixaa - ¨

xaecn ,onbxezd weqti `ly icka blcl xzen `iapae ,llk dxeza
ïéðééðò éðLarenyl jynpy ald oi`y ,xg` oiprl oiprn blcny - ¦§¥¦§¨¦

z`ixwae .xg` oipr oiadle renyl epnn z`vl xdnn ,cg` xac
oiai `ly eyyg ,dxezd zeevn z` mrl cnll dcrepy dxezd
okle ,eniiwi `le eilr xeariy lewlw jkn `vie cg` weqt rneyd
,onbxezd wiqtiy ick jka oi` m` elit`e oiprl oiprn blcl exq`
ick ea oi` m` oiprl oiprn blcl xzen df yyg oi`y `iapa j`

.onbxezd weqtiyàéðúäå,df uexizkäøBza ïéâlãîdyxtn §¨©§¨§©§¦©¨
`weec dyxtlàéáðáe ,ãçà ïéðòaelit` blcl xzen,ïéðééðò éðLa §¦§©¤¨§¨¦¦§¥¦§¨¦

ïàëå ïàëåwx xzen `iapae dxeza -.ïîbøezä ÷Bñôé àlL éãëa §¨§¨¦§¥¤Ÿ¦§©§§¨
,àéáðì àéápî ïéâlãî ïéàåxzei mirneyd zrc lalan dfy meyn §¥§©§¦¦¨¦§¨¦

,i`cnïéâlãî øNò íéðL ìL àéáðáe,`iapl `iapnàlL ãáìáe §¨¦¤§¥¨¨§©§¦¦§¨¤Ÿ
âlãérxtnlBúléçúì øôqä óBqî. §©¥¦©¥¤¦§¦¨

dpyna epipyììBâålecb odkdB÷éça äçépîe äøBzä úàxne`e §¥¤©¨©¦¨§¥
micewtd ynegay xeyrae ,'o`k aezk mkiptl iz`xwy dnn xzei'

dt lr `xew.'eë,`xnbd zx`anänì Ck ìëåick ,ok xnel jxved §¨¨¨¨
,äøBz øôñ ìò æòì àéöBäì àlL`edy ef dyxty exn`i `ly ¤Ÿ§¦©©©¥¤¨

.yaeyn xtq `ede ,dxez xtqa daezk dpi` dt lra `xew
dpyna epipyàøB÷ íéãe÷tä LîBçaL øBNòáea lecb odkdìò ¤¨¤§¤©§¦¥©

.ät,dt lra `exwl jxved recn ,`xnbd zl`eydéëøëéìå- ¤§¦§§¥
lelbiyøôqì,ef dyxtl dxezéø÷éìå.azkd jeznàðeä áø øîà ©¥¤§¦§¥¨©©¨

,úLL áø øîà äãeäé øa,dxez xtqd lelbl leki epi`yïéàL éôì ©§¨¨©©¥¤§¦¤¥
øeaöa äøBz øôñ ïéììBb,`xnbd zl`ey .xeaivd ceak iptnéúéìå §¦¥¤¨§¦§¥¥

àðéøçà äøBz øôñ,'xeyra' zyxta lelbyéø÷éìå,azkd jezn ea ¥¤¨©£¦¨§¦§¥
.xeaiva xtqd lelbl jixv epi` df ote`ayøîà äãeäé øa àðeä áø©¨©§¨¨©

xg` dxez xtq `ivedl oi`y ,ayiilíeMîyygìL Bîâtxtq ¦§¨¤
dxez,ïBLàøxtq e`ived okle oey`xa leqt `vnpy exn`i `ly ¦

e .xg` dxezøîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøxtq `ivedl oi`y ,ayiil ©¦¦§¤¨¦¨©
,xg` dxezäëéøö dðéàL äëøa ïéëøáî ïéàL éôìodkdy meyn - §¦¤¥§¨§¦§¨¨¤¥¨§¦¨

.dkixv dpi`y dkxa efe ,ipyd dxez xtqd lr mb jxal jxhvi lecb
,`ped ax ly evexiz lr `xnbd dywnàîâôì ïðéLééç éîem`y - ¦¨§¦©¦§¨¨

,`ed leqt oey`xd xtqdy exn`i ,dxez ixtq ipy e`iveiøîàäå§¨¨©
úáè Lãç Làø ,àçôð ÷çöé éaø,úaLa úBéäì ìçLàéáî ©¦¦§¨©§¨ŸŸ¤¥¥¤¨¦§§©¨¥¦

ìLLixtqàøB÷å ,úBøBzaúçàodníBé ìL Bðééðòîzyxt - ¨Ÿ§¥©©¥¦§¨¤
,reaydúçàådyxt da `xew odnúçàå ,Lãç Làø ìLodn §©©¤ŸŸ¤§©©

da `xew,äkeðç ìLalr frl e`iveiy miyyeg oi`y jkn gkene §¤£¨
mi`xew myy ,`xnbd zayiin .oey`xd dxez xtqdéøáb àúìz§¨¨©§¥

,éøôéñ àúìúadf ote`ae ,xg` dxez xtqa `xew cg` lkeàkéì ¦§¨¨¦§¥¥¨
àîât`xewy o`k j` ,oey`xd dxez xtql,éøôéñ éøúa àøáb ãç §¨¨©©§¨¦§¥¦§¥

,mcewd xtqa `xew epi`eàkéàyygàîât.oey`xd dxez xtql ¦¨§¨¨
dpyna epipyïðaø eðz .'eë úBëøa äðîL äéìò Cøáîex`al §¨¥¨¤¨§Ÿ¤§¨¨©¨¨

,lecb odkd ly eizekxaäøBzä ìò [ïéëøáî]zxez epl ozp xy`' §¨§¦©©¨
,'zn`úñðkä úéáa ïéëøánL Cøãk,dxezd z`ixw xg`lìòå §¤¤¤§¨§¦§¥©§¤¤§©

äãBáòä,'dvx' jxanäàãBää ìòå,'micen' jxanïBò úléçî ìòå ¨£¨§©©¨¨§©§¦©¨
,'epizepeerl gleqe lgen jln 'd dz` jexa 'eke epzxga dz`' jxan

jxan el` zekxaeïð÷éúklltzne .dlibxd mzgqep itk -ìò §¦§¨©
,Bîöò éðôa Lc÷nä,'ycwna xga xy`' mzegeíéðäkä ìòå ©¦§¨¦§¥©§§©©Ÿ£¦

lltzn,ïîöò éðôae ,'mipdka xgead' mzegeìàøNé ìòlltzn ¦§¥©§¨©¦§¨¥
,ïîöò éðôa,'l`xyi enra xgead' mzegeíéìLeøé ìòålltzn ¦§¥©§¨§©§¨©¦
,dîöò éðôa.'milyexia xgead' mzege ¦§¥©§¨

z`xwpy ztqep dkxa jxan lecb odkdy dpyna epipyøàMäå'§©§¨
,ïðaø eðz .'älôzdpyna epipyy dn lr'älôz øàMä'zx`an §¦¨¨©¨¨©§¨§¦¨

da yiy zg` dkxa `edy `ziixad,äLwáe äpø äpçz'EnòL §¦¨¦¨©¨¨¤©§
älôz òîBL'a íúBçå ,'òLåeéì ïéëéøö ìàøNédkiynn .' ¦§¨¥§¦¦¦¨©§¥§¥©§¦¨

y ,`ziixadCìéàå ïàkîdyxtd `exwl lecb odkd xnby xg`l - ¦¨§¥¨
,dizekxaeãçàå ãçà ìkmy mi`vnpdnCBzî äøBz øôñ àéáî ¨¤¨§¤¨¥¦¥¤¨¦

Búéadxfrlänì Ck ìëå ,Ba àøB÷å,ok miyerúBàøäì éãk ¥§¥§¨¨¨¨§¥§©§
Búeæçdxez xtq ly eitei -.íéaøì ¨¨©¦

nä úLøt .äðùî,Cì,ycewd oeyla `weec zxn`py lirl epipyy ¨¨©©¤¤
ãöéka .dzxin` onfe xcq `ed,âç ìL ïBLàøä áBè íBé éàöBî ¥©§¥¨¦¤©

éðéîMa`idy zipinyd dpya -éàöBîad dpydïéNBò ,úéòéáL ©§¦¦§§¥§¦¦¦
Bìjlnl.äéìò áLBé àeäå ,äøæòa õò ìL äîéa`id ef d`ixwe ¦¨¤¥©£¨¨§¥¨¤¨

dxezd onõ÷î" øîàpLxg`l -ãòîa íéðL òáLz` `xwz 'ebe ¤¤¡©¦¥¤©¨¦§Ÿ¥
"mdipf`a l`xyi lk cbp z`fd dxezd.'Bâå§

ïfçzia yny -úñðkä,ziad xda dxfrl jenq didyøôñ ìèBð ©¨©§¤¤¥¥¤
Làøì dðúBðå äøBzziaúñðkä,epnn aeygdLàøåziaúñðkä ¨§§¨§Ÿ©§¤¤§Ÿ©§¤¤

ïâqì dðúBð,epnn aeygd lecb odkd ly,ìBãb ïäëì dðúBð ïâqäå §¨©§¨§©§¨§¨§Ÿ¥¨
ãîBò Cìnäå ,Cìnì dðúBð ìBãb ïäëåenewnnìa÷îe,dxez xtqd §Ÿ¥¨§¨©¤¤§©¤¤¥§©¥

àøB÷å`edyk.áLBéy dpynd zxtqnCìnä ñtéøâàãîò §¥¥©§¦¨©¤¤¨©
ezaiyinìa÷å,dxez xtqdàø÷å`edykãîBòceak meyn §¦¥§¨¨¥
,dxezdíéîëç eäeçaLå.jk lròébäLëeez`ixwaìëeú àì"ì §¦§£¨¦§¤¦¦©§Ÿ©

éìò úúì,úBòîc åéðéò eâìæ "éøëð Léà Elqet df `xwny meyn ¨¥¨¤¦¨§¦¨§¥¨§¨
.car didy qecxed ly erxfn did ixdy ,zeklndn eze`Bì eøîà̈§

,my migkepdñtéøâà àøéúz ìà'jezny ,zeklndn jze` gicpy ©¦§¨¥©§¦¨
l`xyin jn`y'äzà eðéçà ,äzà eðéçà. ¨¦©¨¨¦©¨

àøB÷åjlndúléçzîxtqòîL' ãò 'íéøácä älà',''ebe l`xyi §¥¦§¦©¥¤©§¨¦©§©
,'opgz`e' zyxtayòîL'eelawiy ick 'rny' zyxt `xewe - ' §©

zyxt cr blcne ,miny zekln ler mdilròBîL íà äéäå'' §¨¨¦¨©
zyxt `xewe blcne .zeevn ler mdilr elawiy ick ,awr zyxtay

'øOòz øOò'd`x zyxtay,zyxt `xewe blcn myneälëú ék' ©¥§©¥¦§©¤
øNòì`az ik zyxtay ',onf `edy meyn el` zeiyxt `xewe ©§¥

.zexyrne zenexz yixtdle miipr zepzn zzl mxidfne ,siq`
`xewe eixeg`l xfegeCìnä úLøôezyxtay 'jln ilr dniy`' - ¨¨©©¤¤

`xewe blcne .mihteyúBìì÷e úBëøáe`az ik zyxtay,ick §¨§¨
,dxez ler ly zezixa mdilr elawiyäLøtä ìk øîBbL ãò. ©¤¥¨©¨¨¨

d zpeny lkeïúBà Cøáî ìBãb ïäkL úBëøameia ez`ixw xg`l §¨¤Ÿ¥¨§¨¥¨
mb ,mixetikdïúBà Cøáî Cìnä,ez`ixw xg`lïúBpL àlà- ©¤¤§¨¥¨¤¨¤¥
dkxa jxanyíéìâø ìL,'mipnfde l`xyi ycwn' -úçzmewna - ¤§¨¦©©

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

יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף מא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

המשך בעמוד וצק



רג

oifge` mipy` cenr `n sc oey`x wxtdheq
.'eë àø÷iå:mi`xFw Eid dxfrA opAxl `din ipYw .aizM `xfr xtqAàlL éãëa 'éðúî ©¦§¨§¥¤¤§¨§¦¨¨¥¦¨§©¨¨¨£¨¨¨§¦©§¦¦§¥¤Ÿ

.àeä ïîbøezä ÷BñôéonBxEYd xnB `le ,zFn ixg` zWxtl daFxw aUM F` xFW zWxRW ¦§©§§¨¤¨¨©¤¤§¨§¨¨©©£¥§Ÿ¨©©§§¨

:df wiqtOWM ligznE xFWrA K` d`Fx dGW cr mBxzl.ïéâlãî änk ãòå:`iaPAïàk §©§¥©¤¤¤©¤¨Ÿ©§¦§¤©§¦¤§©©¨§©§¦©¨¦¨
.ãçà ïéðòaickA oibNcn KMld ,Edpip k"dic `piprA EdiiexzC 'ipzn oFbM ,dxFYA oibNcn §¦§¨¤¨§©§¦©¨§©§¦§©§©§§¦§¨¨¦§¦§¨§©§¦¦§¥

`NW ickA 'it`C ipYwC `ziixaE .wFqti `NW¤Ÿ¦§¨©§¨§¨¨¥©£¦¦§¥¤Ÿ

dGW ,oipipr ipWA - oibNcn oi` onBxEY wFqti¦§§§¨¥§©§¦¦§¥¦§¨¦¤¤

dWxtA F` oxd` z` evA dfe mixERMd mFi oiprA§¦§©©¦¦§¤§©¤©£Ÿ§¨¨¨

cg` oipr xg` KWnp `EdW aNd oi`W ,zxg ©̀¤¤¤¥©¥¤¦§¨©©¦§¨¤¨

oipr ixaC oiadlE rFnWl EPOn z`vl xdnn§©¥¨¥¦¤¦§©§¨¦¦§¥¦§¨

DA zFiElY zFvOdW dxFY KMld .xg ©̀¥¦§¨¨¤©¦§§¨

oiai `NW cg` wEqtE ,xEASl DzF` oirinWnE©§¦¦¨©¦¨¤¨¤Ÿ¨¦

d`aE FnIwn Fpi`e eilr xaFre FgkFW `Ed FA§§¥¨¨§¥§©§¨¨

oiprl oiprn oibNcn oi` okl ,KM lr dAxEg§¨©¨¨¥¥§©§¦¥¦§¨§¦§¨

xiRW `iaPA la` ,wiqtn onBxEYd oi` ENt`e©£¦¥©§§¨©§¦£¨©¨¦©¦

:inC.àéðúäå:`zEgipA.ïéðéðò éðLa àéápáelke ¨¥§¨©§¨§¦¨©¨¦¦§¥¦§¨¦§¨

:cg` oiprA oMW.ïéâlãî øNò íéðL ìL àéáðáe ¤¥§¦§¨¤¨§¨¦¤§¥¨¨§©§¦
:`Ed `xtq cg DiNkC ,DYxagl d`EaPnóBqî ¦§¨©£¤§¨§ª¥©¦§¨¦

Búlçúì øôqä:rxtnl.änì Ck ìëåxnFl Fl ©¥¤¦§¦¨§©§¥©§¨¨¨¨©

:mdl.æòì àéöBäì àlLdWxR Exn`i `NW ¨¤¤Ÿ§¦©©¤ŸŸ§¨¨¨

WAWn xtqe FA daEzM Dpi` dR lr `xFw `EdW¤¥©¤¥¨§¨§¥¤§ª¨

:`Ed.Bîât íeMî`NW ,oFW`x dxFY xtq lW ¦§¨¤¥¤¨¦¤Ÿ

lEqR FA `vn Exn`i:.íBé ìL BðéðòalW dWxR Ÿ§¨¨§§¦§¨¤¨¨¨¤

:dxFYd zFIWxR xcq itl zAW DzF`ø"ú ¨©¨§¦¥¤¨¨¦©¨

.älôz øàMädNtY FaE zg` dkxA WIW `id Ff ©§¨§¦¨¦¤¥§¨¨©©§¦¨

:'Ek LOrW dWTaE dPx dPgY.Cìéàå ïàkî §¦¨¦¨©¨¨¤©§¦¨¨¥¨
,dizFkxaA dWxR `Fxwl lFcB odM xnBW xg`l§©©¤¨©Ÿ¥¨¦§¨¨¨§¦§¤¨

FziAn dxFY xtq `ian xEASd on cg` lM̈¤¨¦©¦¥¦¥¤¨¦¥

mFil d`vFde aExr oi` xaqwC ,dxfrl̈£¨¨§¨¨©¥¥§¨¨§

zFlErp dizFzlC milWExi iOp i` ,mixERMd©¦¦¦©¦§¨©¦§¨¤¨§

:DNM z` oiaxrnE dliNA.Búeæç úBàøäìlW ©©§¨§¨§¦¤ª¨§©§£¤

xn xn`C ,FiFpe z"q(:a sC xifp)Edep`e il` df §§¨©©¨¦©¤¥¦§©§¥

:d`p zivivA d`p z"qa zFvnA eiptl d`pzd¦§¨¤§¨¨§¦§¨¤§¦¦¨¨

.éðéîMa .'éðúî`d ,c"q ipinXA KixR `xnBA ©§¦©§¦¦©§¨¨¨¦©§¦¦¨

`ni` opiPWnE ,oFW`xd h"ei i`vFnA Yxn`̈©§§§¨¥¨¦§©¦©¥¨

zNgzAW zFMqA ziriaW i`vFnA zipinXA©§¦¦§¨¥§¦¦§ª¤¦§¦©

:zipinW dpW.äîéa:`"xanl`õwî øîàpL ¨¨§¦¦¦¨¤¤¡©¦¥
.íéðL òáLci lr dIxw DzF`e ,mipW raW sFqA ¤©¨¦§¤©¨¦§¨§¦¨©©

z` ,KlOd zWxtA ixtqA `ipzcM ,`id Kln¤¤¦¦§©§¨§¦§¦§¨¨©©¤¤¤

`N` ldTd mFiA oixFw oi` ,z`Gd dxFYd dpWn¦§¥©¨©Ÿ¥¦§©¨¨¤¨

:dxFY dpWnA.áLBé àøB÷å:daiWiA `xFwe §¦§¥¨§¥¥§¥¦¦¨

.Cìnä ñtéøâàlW FrxGn did l`xUi Kln ©§¦©©¤¤¤¤¦§¨¥¨¨¦©§¤

:einiA w"nda axgPW `Ede ,qFcxFdåéðéò eâìæ §§¤¤¡©§¨¨¨§¥¨
.úBòîc:zEklOd on FlqFR dGd `xwOdWeðéçà §¨¤©¦§¨©¤§¦©©§¨¦

.äzà:l`xUIn FO`Wälà úlçzî àøB÷å ©¨¤¦¦¦§¨¥§¥¦§¦©¥¤
.òîL ãò íéøácä:oPgz`eAWíà äéäå òîLe ©§¨¦©§©¤§¨¤§©©§©§¨¨¦

.òBîLi"r,xVrY xVrl bNcn mXnE ,bENC ¨©¦¦¨§©¥§©¥§©¥

zFkxaE xVrl dNkY iM `xFwe bNcn mXnE¦¨§©¥§¥¦§©¤§©¥§¨

ilr dniU` `xFwe rxtnl xfFg mXnE ,zFllwE§¨¦¨¥§©§¥©§¥¨¦¨¨©

rFnW m` dide ,minW zEkln zlAw rnW .Kln¤¤§©©¨©©§¨©¦§¨¨¦¨©

zFkxaC ipW 'tA xn`cM zFvn lFr zlAwsC) ©¨©¦§¦§¨©§¥¦¦§¨©

(.bi,dxFY lW zFzixA zlAw zFllwE zFkxA oke ,§¥§¨§¨©¨©§¦¤¨

xVrl dNkY iM xVrY xVr miAxl rinWnE©§¦©¨©¦©¥§©¥¦§©¤§©¥

zWxtde miIpr zFpYnE siq` onf `EdW ipRn¦§¥¤§©¨¦©§£¦¦§©§¨©

ickA dxFYA bENC o`M WiC mEXn i`e .KlOd zWxR `xFw k"g`e ,zFxUrOA wiqtdl `NW cgi dN` z` `xFw ,dNkY ikl xVr oiA zwqtn KlOd zWxRW t"r`e .zFxUrnE zFnExY§©©§¤¨¨©©¤¤©§¤¤¥©¥§¦§©¤¥¤¥¤©©¤Ÿ§©§¦©©©§¥¨¨©©¤¤§¦¦§¥¨¦©¨¦§¥

(`NW):eixg` oinBxzn oi`e onBxEY KlOl oi` ,onBxEYd wiqti.Cøáî â"ëù úBëøaoxn`cM dWxR `xwn xg` k"deia(.gq `nFi):zFkxA dpFnW dilr Kxan.Cøáî Cìnä:Fz`ixw xg` ¤Ÿ©§¦©§§¨¥©¤¤§§¨§¥§©§§¦©£¨§¨§¨¥©©¦§¨¨¨¨§©£¨¨¨§¨¥¨¤¨§¤§¨©¤¤§¨¥©©§¦¨

.íéìâø ìL:k"eiay oFrd zlign lW zFkxA zgY Kxan miPnGde l`xUi WCwn.'îâ.éëéøö:crFnaE zFMQd bgaE dHnWd zpW uTn ElNd oipniQd lM.àzLäî eäeðnéðzpXn ¤§¨¦§©¥¦§¨¥§©§©¦§¨¥©©§¨¤§¦©¤¨§¦¥¨©¦¨¦©¨¦¥§©©§¦¨§©©ª§¥¦§¥©§¨¦§©

'ixn`cM EwNgW raWe EWAMW raW xg`l cr oiHnW Epn `NW ,dHnWA inxzn `lC b"r`e Ff dWxR dxn`p a`Fn zFaxrAW ,d`lde mirAx`(oiWECwA)(:n sC)[oikxr](:ai sC):óBña ©§¨¦¨¨§¨¤§©§¨¤¤§¨¨¨¨§Ÿ¦§§¥¦§¦¨¤Ÿ¨§¦¦©§©©¤©¤¨§§¤©¤¦§¦§¨§¦§¦¦©£¨¦©§
.ähîL:rnWn dpW sFqA raW uTn `dC ,zipinW lW d"x mcw.àzL LéøîaizkcM crFn E`xwp oNMW(bk `xwIe):d"x iOp aiWgwe 'd icrFn dN` §¦¨Ÿ¤¤§¦¦§¨¦¥¤©§¨¨©§©¥¥©¨¤ª¨¦§§¥§¦§¦©¦§¨¥¤£¥§©£¦©¦

úîéàî

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

áúë`l cere il dnl crena zekeqd bga aizkc `zyd dniz .zekeqd bga `pngx

`prci `p`e ze`xil l`xyi lk `aa dhinyd zpy mipy ray uwn `l` aezkil

ikdl zevnd bga `pin` ded ok m` l"ie ze`xil mi`a mpi` f`c d"xn epiid e`lc

lk `aac meyn jixhvi` ikdlc d`xpe jixv ded `l crena edin zekeqd bga jixhvi`

meia crenc `zlgz`n rnyn ze`xil l`xyi

ipd`e crend jeza rnync crena l"nw oey`x

`l crenc `zlgz`n rnync l`xyi lk `aa

oey`xd h"ei i`vena `l` 'b meia e` 'a meia

aeh meia `nrh i`dnc 'itc denz i"yx 'it la`

oeik h"ei dgec dpi` dnia oewizc `l oey`x

e`xwi crenc `zlgz`n zexwl aezkd zxifbc

xazqn ikdl zakrn dniac olpn dnia `la

ly oipa h"irn dniad oipea eidc d`xpe 'itck

oipa mey oiyer eid `l cren ly elegae miwxt

`l m`e cgi miwxtd oixagne dze` oiniwn `l`

dgec did `l dpiipac d`xp h"ei axrn dze` epa

:cren ly eleg elit`
devn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

øîà ."íénä øòL éðôì øLà áBçøä éðôì Bá àø÷iå"©¦§¨¦§¥¨§£¤¦§¥©©©©¦¨©
áøCà"å "úBî éøçà" àøB÷å :íéLð úøæòa :àcñç ©¦§¨§¤§©¨¦§¥©£¥§©

?äøBza ïéâlãî ïéàå àéápa ïéâlãî ,éäðéîøe :"øBNòa¤¨§¦§¦§©§¦©¨¦§¥§©§¦©¨
.ïîbøezä ÷BñôiL éãëa ,ïàk .àéL÷ àì :ééaà øîà̈©©©¥¨©§¨¨¦§¥¤¦§©§§¨
:éðú÷ dìò àäå .ïîbøezä ÷Bñôé àlL éãëa ,ïàk̈¦§¥¤Ÿ¦§©§§¨§¨£¨¨¨¥
?ïéâlãî änk ãòå ,äøBza ïéâlãî ïéàå àéápa ïéâlãî§©§¦©¨¦§¥§©§¦©¨§©©¨§©§¦
ììk äøBzaã ììkî .ïîbøezä ÷Bñôé àlL éãk ãò©§¥¤Ÿ¦§©§§¨¦§¨§©¨§¨
ïéðòa ,ïàk .àéL÷ àì :ééaà øîà àlà !?àì ììë§¨Ÿ¤¨¨©©©¥¨©§¨¨§¦§¨
ïéðòa äøBza ïéâlãî :àéðúäå .ïéðééðò éðLa ,ïàk .ãçà¤¨¨¦§¥¦§¨¦§¨©§¨§©§¦©¨§¦§¨
àlL éãëa ïàëå ïàëå .ïéðééðò éðLa àéápae ,ãçà¤¨©¨¦¦§¥¦§¨¦§¨§¨¦§¥¤Ÿ

î ïéàå .ïîbøezä ÷BñôéìL àéáðáe ,àéáðì àéápî ïéâlã ¦§©§§¨§¥§©§¦¦¨¦§¨¦§¨¦¤
B÷éça dçépîe äøBzä úà ììBâå :Búléçúì øôqä óBqî âlãé àlL ãáìáe ,ïéâlãî øNò íéðL§¥¨¨§©§¦¦§©¤Ÿ§©¥¦©¥¤¦§¦¨§¥¤©¨©¦¨§¥
ìò àøB÷ íéãe÷tä LneçaL øBNòáe" :äøBz øôñ ìò æòì àéöBäì àlL ?änì Ck ìëå :'eë§¨¨¨¨¤Ÿ§¦©©©¥¤¨¤¨¤§©©§¦¥©
ïéììBb ïéàL éôì :úLL áø øîà äãeäé øa àðeä áø øîà ?éø÷éìå øôqì déëøëéìå :"ät¤§¦§§¥©¥¤§¦§¦¨©©¨©§¨¨©©¥¤§¦¤¥§¦
Bîât íeMî :øîà äãeäé øa àðeä áø ?éø÷éìå àðéøçà äøBz øôñ éúéìå .øeaöa äøBz øôñ¥¤¨§¦§¥¥¥¤¨©£¦¨§¦§¦©¨©§¨¨©¦§¨
ïðéLééç éîe .äëéøö dðéàL äëøa ïéëøáî ïéàL éôì :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL 'ø ,ïBLàø ìL¤¦¦§¤¨¦¨©§¦¤¥§¨§¦§¨¨¤¥¨§¦¨¦¨§¦©

ìL àéáî úaLa úBéäì ìçL úáè Lãç Làø :àçtð ÷çöé 'ø øîàäå ?àîâôì,úBøBz L ¦§¨¨§¨¨©¦§¨©¨¨ŸŸ¤¥¥¤¨¦§§©¨¥¦¨Ÿ
àúìúa éøáb àúìz .äkeðç ìLa úçàå ,Lãç Làø ìL úçàå ,íBé ìL Bðééðòî úçà àøB÷å§¥©©¥¦§¨¤§©©¤Ÿ¤§©©§¤£¨§¨¨©§¥¦§¨¨
:'eë "úBëøa äðîL äéìò Cøáîe" :àîât àkéà ,éøôéñ éøúa àøáb ãç .àîât àkéì ,éøôéñ¦§¥¥¨§¨¨©©§¨¦§¥¦§¥¦¨§¨¨§¨¥¨¤¨§¤§¨
äàãBää ìòå äãBáòä ìòå .úñðk úéáa ïéëøánL Cøãk ,äøBzä ìò [ïéëøáî] :ïðaø eðz̈©¨¨§¨§¦©©¨§¤¤¤§¨§¦§¥§¤¤§©¨£¨§©©¨¨
éðôa ìàøNé ìò ,ïîöò éðôa íéðäkä ìòå ,Bîöò éðôa Lc÷nä ìò .ïðwéúk ,ïBò úìéçî ìòå§©§¦©¨§¦¨¨©©¦§¨¦§¥©§§©©Ÿ£¦¦§¥©§¨©¦§¨¥¦§¥
äpø äpçz" :älôz øàMä ,ïðaø eðz :"älôz øàMäå" :dîöò éðôa íéìLeøé ìòå ,ïîöò©§¨§©§¨©¦¦§¥©§¨§©§¨§¦¨¨©¨¨©§¨§¦¨§¦¨¦¨
ãçàå ãçà ìk ,Cìéàå ïàkî ."älôz òîBL"a íúBçå ."òLåeéì ïéëéøö ìàøNé EnòL äLwáe©¨¨¤©§¦§¨¥§¦¦¦¨©§¥§¥©§¦¨¦¨§¥¨¨¤¨§¤¨

:íéaøì Búeæç úBàøäì éãk ?änì Ck ìëå .Ba àøB÷å Búéa CBzî äøBz øôñ àéáî'éðúî ¥¦¥¤¨¦¥§¥§¨¨¨¨§¥§©§£¨©¦
Bì ïéNBò ,úéòéáL éàöBîa ,éðéîMa ,âç ìL ïBLàøä áBè íBé éàöBî ?ãöék ,Cìnä úLøẗ¨©©¤¤¥©¨¥¨¦¤©©§¦¦§¨¥§¦¦¦
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àlà ãBò àìå "óà eîéNé áì éôðçå" :øîàpL ,íìBòì óà àéáî äteðç Ba LiL íãà ìk̈¨¨¤¥£¨¥¦©¨¨¤¤¡©§©§¥¥¨¦¨§Ÿ¤¨
ä"ãéð å"ãéá í"ðäéâ ø"áåò ó"à ïîéñ ."íøñà ék eòeLé àì" :øîàpL ,úòîLð Búlôz ïéàL¤¥§¦¨¦§©©¤¤¡©Ÿ§©§¦£¨¨
,BúBà ïéìl÷î ïnà éòîaL ïéøaeò eléôà ,äteðç Ba LiL íãà ìk :øæòìà 'ø øîàå :ä"ìåâ§¨©¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨£¦¨¦¤¦§¥¦¨§©§¦
,äìì÷ àlà "áB÷" ïéàå ,"íénàì eäeîòæé íénò eäáwé äzà ÷écö òLøì øîà" :øîàpL¤¤¡©Ÿ¥§¨¨©¦©¨¦§ª©¦¦§¨§ª¦§¥¤¨§¨¨
'ø øîàå ."õîàé íàìî íàìe" øîàpL ,ïéøaeò àlà "íBàì" ïéàå ,"ìà äa÷ àì" øîàpL¤¤¡©Ÿ©Ÿ¥§¥§¤¨¨¦¤¤¡©§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨§¨©
"òø áBhìå áBè òøì íéøîàä éBä" :øîàpL ,ípäéba ìôBð äteðç Ba LiL íãà ìk :øæòìà¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨¥©¥¦¨¤¤¡©¨Ÿ§¦¨©§©¨

ì L÷ ìëàk ïëì" åéøçà áéúk äî ,'Bâåìk :øæòìà 'ø øîàå ."ätøé äáäì LLçå Là ïBL §©§¦©£¨¨¥¤¡Ÿ©§¥©£©¤¨¨¦§¤§¨©¤§¨¨¨
éðçnäãéa ìôBð Bðéà íàå ,åéða ãéa ìôBð Bãéa ìôBð Bðéà íàå ,Bãéa ìôBð óBñ Bøéáçì ó ©©£¦©£¥¥§¨§¦¥¥§¨¥§©¨¨§¦¥¥§©

éøác úà 'ä í÷é 'ä äNòé ïk ïîà äéîøé øîàiå" :øîàpL ,Bða ïa ãéa ìôBð åéða:áéúëe ,"E ¨¨¥§©¤§¤¤¡©©Ÿ¤¦§§¨¨¥¥©£¤¨¥¤§¨¤§¦
éäéå"
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שביסוד(

כל העניינים שהיו במשך ימי השבוע מתעלים ביום השבת.
משיחת פרשת במדבר ה'תשכ"ז



רה

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

ãòBîc àzìçúàî.zekeqd bg zligzn - ¥©§©§¨§¥
dpyna epipy.úñðkä Làøì BðúBðå äøBz øôñ ìèBð úñðkä ïfçå§©©©§¤¤¥¥¤¨§§§Ÿ©§¤¤

dxe`kly ,`xnbd dxirndpéî zòîLdrck dnzq epizpyny ¨§©§¦¨
y,áøä íB÷îa ãéîìzì ãBák ïé÷ìBç,axl ceak zezigt jka oi`e §¦¨©©§¦¦§¨©

.jlnd ipta zqpkd y`xl ceak miwleg o`k ixdyéiaà øîàoi`y ¨©©©¥
epizpyn mrhy meyn ,o`kn z`f gikedldlek`edBãBák íeMî ¨¦§

,Cìîcmicen lkd df ote`ae ,eizgzn zexxy dnk yiy ze`xdl §¤¤
.axd mewna cinlzl ceak miwlegy

dpyna epipyCìnä ñtéøâà ,áLBé àøB÷å ìa÷îe ãîBò Cìnäå§©¤¤¥§©¥§¥¥©§¦¨©¤¤
.ãîBò àø÷å ,ìaé÷å ãîò`xwe' aezky dfny ,`xnbd dywn ¨©§¦¥§¨¨¥

ãîBò,'ììkîrnyn mixacdáLBéc,ok iptl did,øî øîàäåyïéà ¥¦§¨§¥§¨¨©©¥
xzidlà äøæòa äáéLé,ãáìa ãåc úéa éëìîì àwlgy meyn §¦¨©£¨¨¤¨§©§¥¥¨¦¦§¨

,dnily mzeklny ze`xdl ceak aezkd mdlCìîä àáéå" øîàpL¤¤¡©©¨Ÿ©¤¤
øîàéå 'ä éðôì áLéå ãåã",'Bâåzia iklnn didy qtixb` ayi ji`e ¨¦©¥¤¦§¥©Ÿ¤§

,`xnbd zvxzn .dxfra i`penygàcñç áø øîàãkdiyew lr ¦§¨©©¦§¨
dzid d`ixwdy ,dnecíéLð úøæòa,da zayl xzenyénð àëä §¤§©¨¦¨¨©¦

dzid d`ixwdy ayiil yi.íéLð úøæòa§¤§©¨¦
dcinra `xw jlnd qtixb`y ,dpyna epipyíéîëç eäeçaLålr §¦§£¨¦

y aezky dfny ,`xnbd dywn .jkììkî eäeçaLdler mixacd ¦§¦§¨
ãáò øétLce ,dcinra `xwy jka,éMà áø øîàäyïàîì eléôà §©¦¨©¨¨©©©¦£¦§©

øîàcyàéNðl`xyiaìçnL Cìî ,ìeçî BãBák BãBák ìò ìçnL §¨©¨¦¤¨©©§§¨¤¤¤¨©
éìò íéNz íBN" øîàpL ,ìeçî BãBák ïéà BãBák ìò"Cìî E ©§¥§¨¤¤¡©¨¦¨¤¤¤

cenll yi ,'miyz'e 'mey' miinrt aezky xezidneBúîéà àäzL¤§¥¥¨
éìò,Eepilr ezni` oi` eceak lr lgen m`e,`xnbd zvxzn .äåöî ¨¤¦§¨

éðàL.legn eceak df ote`ae ,devn jxevl eceak lr lgn qtixb` - ©¦
,dpyna epipyòébäLëeqtixb`úúì ìëeú àì"ì,"ixkp yi` jilr §¤¦¦©§Ÿ©¨¥

epig` ,dz` epig` ,qtixb` `xizz l`' ,el exn` ,zernc eipir eblf
.'dz`äòL dúBàa ,ïúð éaøc déîMî àðz,ok el exn`yeáéiçúð ¨¨¦§¥§©¦¨¨§¨¨¨¦§©§
éàðBN,äééìk ìàøNémeyn,ñtéøâàì Bì eôéðçäLzexnly §¥¦§¨¥§¨¨¤¤§¦§©§¦¨

didy meyn ,l`xyi lr jelnl ie`x did `l ,l`xyin dzid en`y
.mdilr jelni cary l`xyil i`pb edfe ,car

dôBøâà øábL íBiî ,àzôìç ïa ïBòîL éaø øîàdgek -ìL ¨©©¦¦§¤£©§¨¦¤¨©¤§¨¤
äteðç,qtixb`l etipgdy -ïéðécä eúåeòúðetipgd mipiicdy - £¨¦§©§©¦¦

,mipicd ilral¯ íéNònä eì÷ì÷úðåixaer e`x miwicvdy §¦§©§§©©£¦
z` zexecd ecnl jk jezne ,dtepgd iptn mcia egn `le zexiar

,miryxd iyrníéìBãb éNòî' Bøéáçì øîBì ìBëé íãà ïéàå§¥¨¨¨©©£¥©£©§¦
éNònî,'Eeyrpe ,mdiyrnn ecnl lkd miryxa egn `ly jezny ¦©£¤

.dxiar ixaer mlek
øzeî ,éft ïa ïBòîL éaø àîéúéàå ,àáøòî øa äãeäé éaø Løc̈©©¦§¨©©£¨¨§¦¥¨©¦¦§¤©¦¨

éðçäì,äfä íìBòa íéòLøì óøîàpL`eal cizrlyàø÷é àì" §©§¦¨§¨¦¨¨©¤¤¤¡©Ÿ¦¨¥
ìáðì ãBòdrx oirae aiigy dn wx ozepd -áéãð,dti oira ozepd - §¨¨¨¦

éìéëìezerx yxeg i`nx -øîàé àì`edyòBLlkdy aicp oec` - §¦©Ÿ¥¨¥©
wiicl yie ,"eil` mipetììkî,mixacdéøL äfä íìBòácsipgdl ¦§¨§¨¨©¤¨¥

.mdl sipgdl xeq` didi `eal cizrl wxe ,miryxlïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
,øîà Lé÷ì`ed miryxl sipgdl xzeny jkl xewndy,àëäî ¨¦¨©¥¨¨

jipt izi`x ok lr ik" ,el xn`e eiyrl sipgd epia` awriyúBàøk¦§
."éðöøzå ,íéäìà éðt§¥¡Ÿ¦©¦§¥¦

éåì éaøc àâéìôelr wlgp ,weqta yiwl oa oerny iax ly exe`ia - §¦¨§©¦¥¦
`a `l` ,eiyrl llk sipgd `l epia` awriy ,iel iax ly exe`ia

.eilr mii`låNòå á÷òé ìL ìLî ,éåì éaø øîàcdf weqtaäîì §¨©©¦¥¦¨¨¤©£Ÿ§¥¨§¨
øékäå ,Bøéáç úà ïnéfL íãàì ,äîBc øácäexiagBa,oinfna - ©¨¨¤§¨¨¤¦¥¤£¥§¦¦

Bì øîà ,BâøBäì LwánL,oinfnl gxe`déðàL äæ ìéLáz íòè' ¤§©¥§§¨©©©©§¦¤¤£¦
íòBè,îòhL ìéLáúkøîà ,'Cìnä úéáa éz,envrl oinfnd ¥§©§¦¤¨©§¦§¥©¤¤¨©

,jlnd liyazn mrhy df mc`y xazqn'àkìî déì òãéjlnd - ¨©¥©§¨
jk jezne ,'exiage exiknéôzñéîgvexd yyeg -.déì ìéè÷ àìå ¦§§¥§Ÿ¨¦¥

ze`xl libx `edy el fnxe eiyr lr mii` epia` awri o`k s`e
.el mixfery mik`ln

.dtepgd zepba ,xfrl` iax ly zexnin dnk d`ian `xnbdøîà̈©
óà àéáî ,äteðç Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaøqrk -,íìBòì ©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨¥¦©¨¨

Búlôz ïéàL àlà ãBò àìå .'óà eîéNé áì éôðçå' øîàpLly ¤¤¡©§©§¥¥¨¦¨§Ÿ¤¨¤¥§¦¨
spgdøîàpL ,úòîLð' weqtd jyndaeòeLé àìlawzz `l - ¦§©©¤¤¡©Ÿ§©§

,mzreyíøñà ék.'mixeqi mdilr e`eai xy`k - ¦£¨¨
ïnéñ),dtepg ipipra xfrl` iax ixn`nlí"päéb ,ø"aeò ó"à ¦¨©¨¥¦Ÿ

,äteðç Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàå .(ä"ìBb ä"céð ,B"ãéa§¨¦¨¨§¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨
òLøì øîBà" øîàpL ,BúBà ïéìl÷î ïnà éòîaL ïéøaeò eléôà£¦¨¦¤¦§¥¦¨§©§¦¤¤¡©¥§¨¨

äzà ÷éãö,ïéàå ,"íéîeàì eäeîòæé ,íéîò eäeá÷éxe`ia'áB÷' ©¦©¨¦§©¦¦§¨§¦§¥
weqta xkfendàlàoeyløîàpL ,äìì÷aew` dn" ,mrla zyxta, ¤¨§¨¨¤¤¡©
"ìà äa÷ àì.mllw `l 'de ,mllw` cvik -'íBàì' ïéàåàlà Ÿ©Ÿ¥§¥§¤¨

øîàpL ,ïéøaeòmn` ohaa eidyk eiyre awri lríBàìî íBàìe" ¨¦¤¤¡©§¦§
."õîàé¤¡¨

øîàpL ,ípäéâa ìôBð äteðç Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨¥©¥¦Ÿ¤¤¡©
éBä",mitpglòøì íéøîàä`edy rx mc`l -òø áBèìå ,áBè ¨Ÿ§¦¨©§©¨

åéøçà áéúk äî ,"'Bâå,myperaì L÷ ìëàk ïëì"LLçå ,Là ïBL §©§¦©£¨¨¥¤¡Ÿ©§¥©£©
ätøé äáäì,"'Bâå.mpdibd y`a miltepy ixd ¤¨¨¦©¤§

éðçnä ìk ,øæòìà éaø øîàåBøéáçì óaBãéa ìôBð óBñryxd ly §¨©©¦¤§¨¨¨©©§¦©£¥¥§¨
,el sipgdyìôBð Bðéà íàå ,åéða ãéa ìôBð Bãéa ìôBð Bðéà íàå§¦¥¥§¨¥§©¨¨§¦¥¥

äéîøé øîàiå" øîàpL ,Bða ïa ãéa ìôBð åéða ãéa"`iaPdäéððçì §©¨¨¥§©¤§¤¤¡©©Ÿ¤¦§§¨©¨¦§£©§¨
ycwnd ilke dipki eaeyi miizpy ceray ,xwy z`eap `apzdy

,mzelbnéøáã úà 'ä í÷é ,'ä äNòé ïk ïîà""Edtepg ef dzide , ¨¥¥©£¤¨¥¤§¨¤
,'xaec dz` xwy' yexita xnel el didy meyn,áéúëexg`ly §¦

dltpy dlgp welgl ,oinipa ux`l milyexin dinxi `vi mini dnk
,my el
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יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף מא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc dheq(ycew zay meil)

,epxn`y 'dpenn'`weecøîà÷ BúãBáòa,ezcearl rbepd iepin - ©£¨¨¨©
,`xnbd zl`ey .ezceara eilr dpenn oi` lecb odkeàîéàå§¥¨

`ed o`k xkfend odkdydïâñdpenn lecb odkde ,dpenn `edy , §¨
j` ,dpenn yi obqd lr mpn`y ,`xnbd zvxzn .dceara eilr

dïâñenvràeä äpeîî åàìxac meylà ,àéðúc ,éaø øî §¨¨§¤§©§¨¨©©¦
änì ,íéðäkä ïâñ àðéðçxac dfi`l -däpeîî ïâñ,x`ane , £¦¨§©©Ÿ£¦§¨§©§¤

ìBãb ïäëa ìeñt Ba òøéà íàL,ezcear jldnañðëðobqd, ¤¦¥©§§Ÿ¥¨¦§©
.åézçz LnLîeiepin mey obql oi` ,leqt rxi`y mcew la` §©¥©§¨

odk lkk `ed ixde ,ycwnd zia zcearaodk dpnzpy gxkdae ,
.dngln geyn `ede ,dnglnl cgein
ef oeyla gzet odkdy ,dpyna epipyøîàå'odkdòîL ,íäìà §¨©£¥¤§©

.'ìàøNé,`xnbd zxxanàðL éàîz` ligzn odkd recn - ¦§¨¥©§¨

oeyla eixac'ìàøNé òîL',zx`ane .éaø íeMî ïðçBé éaø øîà §©¦§¨¥¨©©¦¨¨¦©¦
,éçBé ïa ïBòîL,sqep xac odkd ixaca mdl zfnxn dxezdy ¦§¤©

`ede,yìàøNéì àeä Ceøa LBãwä ïäì øîàmglidl mi`ad ¨©¨¤©¨¨§¦§¨¥
,miiebaàlà ízîéi÷ àì eléôàly ef devnòîL úàéø÷ £¦Ÿ¦©§¤¤¨§¦©§©

úéáøòå úéøçL,zeevn lere miny zekln zlaw `idyízà éà ©£¦§©§¦¦©¤
,íãéa ïéøñîðmigvep mz` ,mknir dxey dpikydy ici lry. ¦§¨¦§¨¨

,mrl xne` odkdy dpyna epipy.'eë eàøéz ìà íëááì Cøé ìà'©¥©§©§¤©¦§
dnglnl d`ivid jldn itl ,odkd ixac xcq z` `xnbd zx`an

.dnvr dnglndeínò øaãî íééîòt ,ïðaø eðzmr odkd ¨©¨¨©£©¦§©¥¦¨
,mingeldøôqa úçà,ux`d leabn mi`veiyk -zligz iptl ©©©§¨
,dkxrndäîçìna úçàå.dnglnd zligza -øôqaiptl §©©©¦§¨¨©§¨
,dnglndøîBà àeä äî,mingell ©¥
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שנים וארבעים לעומר עמ' א



רו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc dheq(ycew zay meil)

àeä éäéå"úeãé÷t ìòa íLå ,ïîéða øòLae`vi `ly dpenn - ©§¦§©©¦§¨¦§¨©©§¦
micykd l` xirdnäéððç ïa äéîìL ïa äéàøé BîLe ,`iap §¦§¦¨¤¤¤§¨¤£©§¨

xwydìôBð äzà íéãNkä ìà øîàì àéáðä eäéîøé úà Ntúéå ,©¦§Ÿ¤¦§§¨©¨¦¥Ÿ¤©©§¦©¨¥
,mdnr zeidlø÷L eäéîøé (Bì) øîàiå,xaec dz`ìà ìôBð épðéà ©Ÿ¤¦§§¨¤¤¥¤¦¥¤

[lr]Ntúiå" áéúëe ."'Bâå íéãNkäA diI`xiìà eäàéáéå eäéîøé ©©©§¦§§¦©¦§Ÿ¦§¦¨§¦§§¨©§¦¥¤
,íéøOäzia eze` epzpe eze` ekde ,edinxi lr mixyd etvwie ©¨¦

edinxiy ixd ,"`lkd zial eyr eze` ik ,xteqd ozpedi zia xEq`d̈¥
.el sipgdy ,xwyd `iap dippg ly eckp icia ltp

äteðç da LiL äãò ìk ,øæòìà éaø øîàåz` df migiken mpi`y - §¨©©¦¤§¨¨¨¥¨¤¥¨£¨
,dfðç úãò ék" øîàpL ,äcðk äñeàî,''ãeîìâ ó`ed 'cenlb'e §¨§¦¨¤¤¡©¦£©¨¥©§

,dcp oeyln.'äãeîìb' äcðì ïéøB÷ íiä éëøka ïkL,`xnbd zxxan ¤¥§©§¥©¨¦§¦¨©§¨
éàîyexit,'äãeîìb''dcenlb'y ,zx`ane .ok z`xwp dcp recne ©©§¨

oeyln `idäìeîb`cdìòaî.dlran ef zlcaen -éaø øîàå §¨¦©§¨§¨©©¦
,äìBb óBqì äteðç da LiL äãò ìk ,øæòìàdxifba cnlp df xace ¤§¨¨¨¥¨¤¥¨£¨©¨

,'cenlb' daizdn deyàëä áéúkdtepg da yiy dcr iablúãò ék" §¦¨¨¦£©
ðçíúä áéúëe ,"ãeîìâ ózelb iablúà éì ãìé éî Cááìa zøîàå" ¨¥©§§¦¨¨§¨©§§¦§¨¥¦¨©¦¤

."'Bâå äøeñå äìBâ äãeîìâå äìeëL éðàå ,äìà¥¤©£¦§¨§©§¨¨§¨§
úBzék òaøà ,àaà øa äéîøé éaø øîàmiryx lyéðt úBìa÷î ïéà ¨©©¦¦§§¨©©¨©§©¦¥§©§§¥

,äðéëLì éøtñî úëå íéøwL úëå ,íéôéðç úëå íéöéì úk.òøä ïBL §¦¨©¥¦§©£¥¦§©©¨¦§©§©§¥¨¨¨
y jkl xewndeíéöéì úk,dpiky ipt zlawn dpi`áéúëcyecwdy ©¥¦¦§¦

`ed jexaBãé CLî"zeidln"íéööBì úàl xewnde .íéôéðç úk ¨©¨¤§¦©£¥¦
,dpiky ipt zlawn dpi`yðç åéðôì àì ék" áéúëc."àBáé óxewnde ¦§¦¦Ÿ§¨¨¨¥¨

líéøwL úk,dpiky ipt zlawn dpi`yáéúëcjexa yecwd xn`y ©©¨¦¦§¦
`ed."éðéò ãâðì ïBké àì íéø÷L øáBc"l xewndeì éøtñî úkïBL ¥§¨¦Ÿ¦§¤¤¥¨©§©§¥¨
òøä,dpiky ipt zlawn dpi`y,äzà òLø õôç ìà àì ék" áéúëc ¨¨¦§¦¦Ÿ¥¨¥¤©¨¨

Eøeâé àì"òøy meyn dz` ryx utg `l ,`ed weqtd yexite÷écö Ÿ§§¨©¦
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שביסוד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc dheq(ycew zay meil)
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.aald jxe `xide dy` `yepde mxk rhepde zia dpead mdy ,xefgl
,odkd ixac ly ipyd mwlg z` x`al `ziixad dkiynnäîçìna©¦§¨¨
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øéàî éaø íeMî ïðçBé éaø øîà,ìLaúBîB÷î äLyely - ¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¦§Ÿ¨§

minrtòLø BúBàì åét Bãëìezltn z` eixaca zilb fnx - §¨¦§¨¨
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.mdiaie`n milevip md dzekfay,zilba xn`p cerávéúéå'©¦§©¥
'íBé íéòaøà,zeevnn mlhale scble sxgl,ïðçBé éaø øîà ©§¨¦¨©©¦¨¨

`id ,df onf jynl ok zeyrl zexyt` el dzidy mrhdyãâðk§¤¤
äøBz ïäa äðzpL íBé íéòaøàzxyrn dxezd zpizp dxg`zdy ©§¨¦¤¦§¨¨¤¨

.mei mirax` avizdl gk el did jkitl ,zexacd
zilb lr xn`píéðéaä Léà àöiå'ìt úBðçnî.''Bâå íézLzx`an ©¥¥¦©¥©¦¦©£§¦§¦§

,`xnbdíéðéa éàî.jk dpek recn -áø øîàiptn ,äpeánL- ©¥©¦¨©©¤§¤
dwepníeî ìkî.xerik ly menn iwp eteb didy ,øîà ìàeîLe, ¦¨§¥¨©

didy iptnéðBðéairvn` -åéçàaL.eig` zrax` oia -éaø éác ¥¦¤§¤¨§¥©¦
øîà àìéLiptn ,éeNò àeäLax wfega,øîà ïðçBé éaø .ïéðák ¦¨¨©¤¨§¦§¨©¦¨¨¨©

did jkitle ,zg` zaa mizyilt d`n en` lr e`ay iptnøaoa - ©
étt äàî,mit`pn -éàðàð àãçå,izin`d eia` did cg` wxe - ¥¨©¦©£¨©¦

.miyp` daxd oian `viy ,eyexit 'mipiad yi`'e

xn`p weqtaúéìâå'BîL,'úâî,óñBé áø éðzxn`p `ly dnn §¨§©§¦©¨¥©¥
fnxl `a ,'zbn' `l` 'izibd zilb'ïéLc ìkäLmz`iaaBnà úà ¤©Ÿ¨¦¤¦

úâk.zba miaprd zyick -áéúkn didy ,zilb lrúBøòî §©§¦©©§
,mizyiltïðéø÷å`id ef daiz ly ixwde -núBëøòî,mizyilt §¨¦©©©§

`xnbd zx`aneóñBé áø éðzick 'zexrn' zaiz weqtd hwpy ¨¥©¥
,fnxlìkäLBnàa eøòäen` lr e`a -.clepy mcew ¤©Ÿ¤¡§¦

mewnay ,miwelig epivn ,zilb ly en` ly dny zaizka ,ok enk
cg`áéúkdid dnyyáéúëe ,'äôøä'xg` mewna,did dnyy §¦¨¨¨§¦

'ätøò'ewlgp ,df xac xe`iaae .øîà ãç ,ìàeîLe áø,'äôøä' ¨§¨©§¥©¨©¨¨¨
dîL,izin`dàø÷ð änìåzex zlibnadîL''dtøòfnxlìkäL §¨§¨¨¦§¨§¨¨§¨¤©Ÿ

äéøçàî dúBà ïéôøBò,dndad jxck zepfl dnvr z` dxiwtdy - §¦¨¥©£¤¨
.sxer cbpk mipt,øîà ãçå'dtøò'dîL,izin`dàø÷ð änìå §©¨©¨§¨§¨§¨¨¦§¨

dîLl`eny `iapa'äôøä'jk ,zepfl dnvr dxiwtdy fnxl §¨¨¨¨
ïéLc ìkäLdúBàoz`iaaúBôéøäklr eyzkpy ,miyezk mihig - ¤©Ÿ¨¦¨§¨¦

.daexn dyic ici
,'zetixd' mipekn miyezk mihigy jkl di`x `xnbd d`ianeïëå§¥

øîBà àeä,urnig`e ozpedi z` dxizqd xy` dy`d lrç÷zå" ¥©¦©
Cñîä úà NBøôzå äLàäoelied -øàaä éðt ìòexzzqd eay ¨¦¨©¦§¤©¨¨©§¥©§¥

åéìò çèLzådyxty jqnd lr"úBôéøäxcy ,miyezk mihig -j ©¦§©¨¨¨¦
mze` ik ,miyezk mihig od 'zetixd'y o`kne ,myaiil ick mgheyl

.yeaiil yextl milibx,àëäî àîéà úéòa éàå,ilyna xn`py §¦¨¥¥¨¥¨¨
s`yLBzëz íà"wc cr oghz -ìéåàä úàdheyd -Lzëna ¦¦§¤¨¡¦©©§¥

eze` yezkze ,epnn ezehy z` xiqdl ickCBúamr cgi -úBôéøä §¨¦
miyezkd mihigd"éìòa,o`kne .ezleei`n xeqi `l ,yzkna - ©¡¦

.yzkna yezkl jxc el` z`y ,miyezk mihig od 'zetixd'y
cec icia dtxr ipa zltn lr `iapa xn`pd z` zx`an `xnbd

.eicareúòaøà úàå"mixeaibddeãleé älàeclep -äôøäìm` §¤©§©©¥¤§§¨¨¨
zilb"åéãáò ãéáe ãåc ãéá eìtiå úâa`xnbd zx`aneäðéð éàî §©©¦§§©¨¦§©£¨¨©¦§

dl eclepy dl`,àcñç áø øîà ,md mdizenyy,ïBãîe ,óñ ¨©©¦§¨©¨
áBða éaLéå ,úéìb,lirlc weqta xn`p .wxt eze`a mixkfpd ,eìtiå' ¨§¨§¦§¦§©¦§

,'åéãáò ãéáe ãåc ãéá`id cec cia eltpy daiqd ,`xnbd zx`an §©¨¦§©£¨¨
dúBîçì dtøò ÷Mzå' áéúëc,da dwac `le ,'da ä÷áã úeøå, ¦§¦©¦©¨§¨©£¨§¨§¨¨

÷çöé éaø øîà,àeä Ceøa LBãwä øîà,ä÷eLpä éða eàBáé- ¨©©¦¦§¨¨©©¨¨¨§¥©§¨
dtxr `idyeìtéåéða ãéazexä÷eácä.inrpaàáø Løcipa lr §¦§§©§¥©§¨¨©¨¨

mixeaibd dtxr,yìò dtøò äãéøBäL úBòîc òaøà øëNa¦§©©§©§¨¤¦¨¨§¨©
dúBîç,ecxtpy zraäúëædtxríéøBab äòaøà äpnî eàöéå £¨¨§¨§¨§¦¤¨©§¨¨¦¦

dnn cnlp df xace .l`xyia englp xy`øîàpLdcixtd zra ¤¤¡©
inrpn'ãBò äðékázå ïìB÷ äðàNzå'lr sqep ,dipy mrt ekay ixd ©¦¤¨¨©¦§¤¨

,mipir izyn zeika izye ,mcew ekay wxt eze`a xak xkfedy dn
.mixeaib mipa drax`l dzkf df zekfae ,zernc rax` od

áéúkoeyld z` zilb ly ezipg lr'Búéðç õç',dvgn oeyl `edy §¦¥£¦
ïðéø÷å`ed ixwd eli`e -Búéðç õò'epnny ,ur oeyl `ed dfy ' §¨¦©¥£¦

,`xnbd zx`an .zipgd zici dieyr,øæòìà éaø øîàoeyldy ¨©©¦¤§¨¨
,fnxl `a 'ivg'yïééãòzilb zxeab ly xe`izdeðòébä àìepi` - £©¦Ÿ¦¦¨

dvnnBçáL éöçìezxeab gay ivg z` elit` -òLø BúBà ìL. ©£¦¦§¤¨¨
eïàkîep` ezlecb zivgn z` elit` yxit `l `iapdy dnn - ¦¨

,micnlíéòLø ìL ïçáLa øtñì øeñàLz` wx x`iz jkitle ¤¨§©¥§¦§¨¤§¨¦
,ok m` ,`xnbd zl`ey .ezlecb zvwnììk déa çzôì àìårecn - §Ÿ¦§©¥§¨

egay zvwn z` `iapd x`iz,`xnbd zvxzn .xaca xeqi` yi ixd
dzid `xwnd zxhnyãåãc déçáL éòeãBàìzilb mr mgly §¥¦§¥§¨¦

.dnevrd ezxeab zexnl ,egvpe
epivn jke ,dpyna epipyaïBnò éðaxy`eàaeghaeìL BðBçöða §¥©¨§¦§¤

.'eë CáBLmiepiyde ,jaey ly ezxeabe eny z` `xnbd zx`an ©
.ezaizka epivnyáéúkdid enyy l`eny xtqaáéúëe ,'CáBL' §¦¨§¦

enyy minid ixaca,'CôBL'ewlgp df xac xe`iaaeìàeîLe áø, ©©§¥
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שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף מב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

המשך בעמוד רא



k`רי wxt l`wfgi - mi`iap

àë-÷øô ìà÷æçéfiÎh

è:ïBôö áâpî øNa-ìk-ìà døòzî éaøç àöz ïëì òLøå ÷écö Cnî ézøëä-øLà ïòééeòãéå ©²©£¤¦§©¬¦¦¥−©¦´§¨¨®Â̈¥¥¥̧©§¦¯¦©§¨²¤¨¨−̈¦¤¬¤¨«§¨«§Æ
(ñ) :ãBò áeLú àì døòzî éaøç éúàöBä ýåýé éðà ék øNa-ìkàéïBøáLa çðàä íãà-ïá äzàå ¨¨½̈¦ µ£¦´§½̈¥¬¦©§¦−¦©§¨®¬Ÿ¨−«§©¨¬¤¨−̈¥«¨©®§¦§³

:íäéðéòì çðàz úeøéøîáe íéðúîáééìà eøîàé-ék äéäåäòeîL-ìà zøîàå çðàð äzà äî-ìò E ¨§©Æ¦Æ¦§¦½¥«¨©−§¥¥¤«§¨¨Æ¦«Ÿ§´¥¤½©−̈©¨´¤¡¨®§¨©§¿̈¤§¨´
íàð äúéäðå äàá äpä íén äðëìz íékøa-ìëå çeø-ìë äúäëå íéãé-ìë eôøå áì-ìk ñîðå äàá-éë¦«¨¿̈§¨¥´¨¥Á§¨¸¨¨©¹¦§¦£¨´¨À©§¨¦§©Æ¦Æ¥©´§¨©½¦¦¥³¨¨Æ§¦«§½̈¨§ª−

(ô) :ýåýé éðãàâé:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåãéáøç øîà éðãà øîà äk zøîàå àápä íãà-ïa £Ÿ¨¬¡¦«©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¦¨¥Æ§¨´©§½̈−Ÿ¨©´£Ÿ¨®¡¾Ÿ¤¬¤
:äèeøî-íâå äcçeä áøçåèéða èáL NéNð Bà ähøî ÷øa dì-äéä-ïòîì äcçeä çáè çáè ïòîì ¤²¤©−¨§©§¨«§©̧©§³Ÿ©¤Æ©Æ©½¨§©©¡¥¨¬−̈¨Ÿ̈®¨´¨¦½¥¬¤§¦−

:õò-ìk úñàîæè:âøBä-ãéa dúBà úúì ähøî àéäå áøç äcçeä-àéä óka Ntúì äèøîì dúà ïziå Ÿ¤¬¤¨¥«©¦¥¬Ÿ¨²§¨§−̈¦§´Ÿ©¨®¦«©³¨¤Æ¤Æ§¦´Ÿ̈½¨¨¥¬−̈§©¥«
æéïëì énò-úà eéä áøç-ìà éøeâî ìàøNé éàéNð-ìëa àéä énòá äúéä àéä-ék íãà-ïa ììéäå ÷òæ§©³§¥¥Æ¤¨½̈¦¦Æ¨§¨´§©¦½¦−§¨§¦¥´¦§¨¥®§¥³¤¤Æ¤Æ¨´¤©¦½¨¥−

:Cøé-ìà ÷ôñ§¬Ÿ¤¨¥«

i"yx
(Ë).êîî éúøëä øùà ïòé העובדי ישמחו כי וידעתי

ל  נבוכדנצר כוכבים את ואגרה עליהם אקצוף אידכם
הדרומיים: פנים כל בה ונצרבו שכתבתי והוא בכולם

(„È).áøç áøç ראשונה בבל מלך חרב חרבות, שתי
את  שיהרוג נתניה בן ישמעאל ביד עמון בני חרב ואח"כ
שמפורש  כמו החרב משארית אליו הנאספים ואת גדליה

מא) לשון äèåøî.:(בירמיה חברו מנחם בלע"ז פורביא"ה
כולם: וכן למורטה אותה ויתן וכן äì(ÂË)שליפה äéä

.÷øá:בלע"ז פלנדור"ש זהרורית ברק לה ùéùð.להיות åà
עוד: לשמוח לנו יש שמא הוא תמיה éðáלשון èáù

.õò ìë úñàåî קשה ליסרו בני את בה מכה שאני שבט

אינם  כי עץ וכל מטה כל מכת היא ומואסת השבטים מכל
לכלום: äúåà.(ÊË)אצלה ïúéå:השבט äèøîìאת

.óëá ùôúì:בכף לתופשה והגונה נוחה שתהא לצחצחה
.áøç äãçåä àéä לתת היא ומרוטה חדה חרב השבט היא

בה: להרוג נבוכדנצר ביד יללה:ììéäå.(ÊÈ)אותה לשון
.àéä éë:ושריהם נשיאיהם ובכל בעמי תהיה éøåâîהחרב

.áøç ìà כן עמי סביבות היו לחרב באים עמים קבוצות
משכיל בן בקיץ אוגר לשון מגורי י)ת"י אגרה (משלי

ו)בקציר ממגורות(משלי א)נהרסו הזרע (יואל העוד
ב)במגורה מואב (חגי ויגר כמו יראה לשון חברו ומנחם

כב) êøé.:(במדבר ìà ÷åôñ ïëì:ולקינה לנהי

cec zcevn
(Ë).ÔÚÈנקמה בך  ועשיתי ורשע  צדיק ממך  שאכרות  בעבור 

כל  גם ילקו  לכן  לרעה ועזרו  אויביכם  עליכם  ושמחו גדולה 
בצפון: העומדת  בבל מנגב היושבים כוכבים  ÈÎ(È)העובדי

.È˙‡ˆÂ‰ '‰ È‡:במקרה באה  ÂÚ„.ולא  ·Â˘˙ ‡Ïהכרית עד 
באה היתה  אם משא"כ  וכאומר בבל מנגב  היושבים  בשר  כל

כ "כ : תתמיד לא  המקרה  כי אנחה‰‡Á.(È‡)במקרה עשה 
המצטער: ÌÈ˙Ó.כאדם ÔÂ¯·˘·וכאילו גדולה אנחה  ר"ל

האנחה : מכובד  ונפלו המתנים ר"ל Â¯È¯Ó·Â˙.נשברו
ישראל : לעיני תאנח  לב  ˘ÚÂÓ‰.(È·)במרירות Ï‡בעבור

כל  נמס ולכן מחורבנה  מירושלי' אלינו  הבאה  השמועה
וברכי והושפל ' כהתה  אדם  כל  ורוח  האנשי' ידי ורפו  הלבבו'
נחים: ואינם  שנעים המים כמו הבהלה מרתת ינועו האנשי ' כל

.‰‡· ‰‰: ונהיתה באה כבר כאילו קרובה היא הנה Á¯·.(È„)ר"ל ·¯Áוכן המקונן כדרך  המלה וכפל  יאמר נ "נ חרב  על 
מעי  ד)מעי ËÂ¯Ó‰.:(ירמיה Ì‚:החלודה להסיר אותה ÂÎÂ'.(ÂË)לטש  ÁÂ·Ë ÔÚÓÏבה לטבוח  חריפ' תהי' למען היה  החדוד 

האנשים : להבהיל  ברק לה  יהיה  למען היתה È˘˘.והמריט ' Â‡תבוא עלינו לא כי ההיא החרב על נשיש תאמרו שמא  או
אויבינו: על ·È.כ "א  Ë·˘:קצר מקרא והוא  ישראל אוכלסי ר "ל  בני שבט לכרות תבוא  שהחרב דעו  אך הוא כן לא  כאומר
.ıÚ ÏÎ ˙Ò‡ÂÓאת שהמשיל ולפי  להכריתם כוכבים העובדי על  עתה  תלך לא  ר"ל  אותם תכרות  ולא עץ כל  תמאס  עתה

עץ: בשם כוכבים העובדי גם וכינה שבט , לשון אמר ליער Ë¯ÓÏ‰.(ÊË)ירושלים  ‰˙Â‡ Ô˙ÈÂ לצחצח החרב את  נתן  האויב 
ביד : לאוחזה  ראויה  תהיה  למען Á¯·.אותה  ‰„ÁÂ‰ ‡È‰נ"נ ביד  אותה תת  למען  אותה ומרטו אותה חדדו ההיא החרב  ר"ל 

אנשים: ולהבהיל  הרוגים  להרבות  לשיוכל ÏÏÈ‰Â.(ÊÈ)ההורג ˜ÚÊהיא ואף בעמי תהיה  ההיא החרב  כי יללה ועשה  בקול  זעק 
והמושלי ': השרים  הם  ישראל  נביאי בכל  Á¯·.תהיה  Ï‡ È¯Â‚Óבכף הכה ולכן בהם  להכו' עמי עם  היו בחרב מאוספי' אנשי'

ואבל : צער דרך הירך על 

oeiv zcevn
(·È).ÂÙ¯Â: ומתייאש הנבהל  על  ויאמר רפיון ÎÂ‰˙‰.מלשון

הנגע  כהה כמו וחושך  עכירות  יג)ענין מל 'È‰Â˙‰.:(ויקרא
ושנון:‰ÁÂ„‰.(È„)היה : חדידה ליטושËÂ¯Ó‰.מל' ענין

ממורט  נחושת כמו ז)וצחצוח א וזוהר·¯˜.(ÂË):(מלכים להט
חנית וברק  ג)כמו עניןÂÙ˙Ï˘.(ÊË)שרביט :˘·Ë.:(נחום

היד :·ÛÎ.אחיזה: Á¯·.בכף  ‰„ÁÂ‰ ‡È‰חרב היא  הפך כמו
עמים רבים  כל  וכן  פט)הוחדה  יללה:ÏÏÈ‰Â.(ÊÈ):(תהלים מל'

.È¯Â‚Óבקיץ אוגר כמו ואסיפה  קיבוץ י)ענין Á¯·.:(משלי Ï‡
הארון ואל  וכן בחרב כה)כמו  ובהארון:(שמות ÈÓÚ.ור"ל  ˙‡

עמי: כפיוÙÒ˜.עם את ויספוק כמו הכאה כד)ענין  :(במדבר
.Í¯È:האדם צד הוא

c wxt minid ixac - miaezk

ã-÷øô à íéîéä éøáãakÎ`i

àé:ïBzLà éáà àeä øéçî-úà ãéìBä äçeL-éçà áeìëeáéçñt-úàå àôø úéa-úà ãéìBä ïBzLàå §¬£¦«−̈¦´¤§¦®−£¦¬¤§«§¤§À¦º¤¥³¨¨Æ§¤¨¥½©
(ñ) :äëø éLðà älà Lçð øéò éáà äpçz-úàåâé:úúç ìàéðúò éðáe äéøNe ìàéðúò æð÷ éðáe §¤§¦−̈£¦´¦´¨¨®¥−¤©§¥¬¥¨«§¥´§©½¨§¦¥−§¨¨®§¥¬¨§¦¥−£©«

ãé(ô) :eéä íéLøç ék íéLøç àéb éáà áàBé-úà ãéìBä äéøNe äøôò-úà ãéìBä éúðBòîeåèéðáe §Ÿ©−¦´¤¨§¨®§¨À̈¦³¤¨Æ£¦Æ¥´£¨¦½¦¬£¨¦−¨«§¥Æ
:æð÷e äìà éðáe íòðå äìà eøéò äpôé-ïa áìkæèéæ ìàìläé éðáe:ìàøNàå àéøéz äôéæå óæéäøæò-ïáe ¨¥´¤§ª¤½¦¬¥−̈¨¨®©§¥¬¥−̈§©«§¥−§©¤§¥®¦´§¦½̈¦§−̈©£©§¥«¤¤§½̈

:òîzLà éáà çaLé-úàå énL-úàå íéøî-úà øäzå ïBìéå øôòå ãøîe øúéçéäãìé äiãäéä BzLàå ¤¬¤¤−¤§¥´¤§¨®©©Æ©Æ¤¦§¨´§¤©©½§¤¦§−̈£¦¬¤§§«Ÿ©§¦§´©§ª¦À̈¨§º̈
ç÷ì øLà äòøt-úá äéúa éða älàå çBðæ éáà ìàéúe÷é-úàå BëBN éáà øáç-úàå øBãâ éáà ãøé-úà¤¤̧¤£¦³§Æ§¤¤Æ¤Æ£¦´½§¤§«¦¥−£¦´¨®©§¥À¤§¥Æ¦§¨´©©§½Ÿ£¤¬¨©−

(ñ) :ãøîèé:éúëònä òîzLàå éîøbä äìéò÷ éáà íçð úBçà äiãBä úLà éðáeëïBîéL éðáe ¨«¤§¥Æ¥´¤«¦½̈£´©½©£¦¬§¦−̈©©§¦®§¤§§−Ÿ©©©£¨¦«§¥´¦½
:úçBæ-ïáe úçBæ éòLé éðáe ïBìéúå (ïåìåúå) ïðç-ïa äpøå ïBðîààëäëì éáà øò äãeäé-ïá äìL éða ©§´§¦½̈¤¨−̈§¦®§¥´¦§¦½¥−¤¥«§¥Æ¥¨´¤§½̈¥µ£¦´¥½̈
:òaLà úéáì õaä úãáò-úéa úBçtLîe äLøî éáà äcòìåáëóøNå LàBéå àáæë éLðàå íé÷Béå §©§−̈£¦´¨¥¨®¦§§²¥£Ÿ©¬©ª−§¥¬©§¥«©§¦º§©§¥´Ÿ¥À̈§¨¯§¨¨²

:íé÷ézò íéøácäå íçì éáLéå áàBîì eìòa-øLà£¤¨£¬§−̈§¨ª´¦¨®¤§©§¨¦−©¦¦«

i"yx
(‡È).äçåù éçà áåìëå בקצור דקחשיב הוא משפחות

שלא  אע"פ קנז ובני וכן למעלה מזכירו שאין אע"פ ל'
כן  כי הזכירו לא כן כמו מעונתי וכן למעלה הזכירו

הזה: הספר כל ùçð.(È·)דרך øéò éáà ותחנה עיר שם
עליה: (היה) äëø.שר éùðà äìà ישבו אשתון בני

היתה  המשפחה רכה אנשי ע"א ברכה, מקום באותו
רכה: אנשי àéâ(È„)מכונה éáà áàåé úà ãéìåä äéøùå

.íéùøç ולמה חרשים בה שיש עמק של שר היה יואב
אותן  פתרון היו חרשים כי חרשים גיא אותה קורא אני
נקרא  שמם ועל המה חרשים החרשים בגיא שישבו

äðåôé.(ÂË)הגיא: ïá áìë éðáå בן כלב רבותינו אמרו
שפינה  יפונה בן נקרא ולמה חצרון בן כלב זה יפונה
משפחת  כבר ייחס שהרי תתמה ואל מרגלים מעצת
על  ומדלג קצת שמייחס הדרך כן שהרי חצרון בן כלב

ראשונה: משפחה תופש ואח"כ אחרת éðáåמשפחה
.æð÷å äìà:וקנז שמו היה äéãäéä.(ÁÈ)כך åúùàå

מיהודית: שנולדה כלב åâå'.אשת øåãâ éáà ãøé שרי

בית  וחלחול וזנוח ויקדעם ביהושע כדכתיב העירות
ועזקה: שוכה ועדלם ירמות וגדור äéúáצור éðá äìàå

.äòøô úá:בתיה בני ובין יהודיה בני בין מפרדת הוי"ו
.ãøî ç÷ì øùà מרגלים בעצת שמרד מרד הוא כלב

אלה  ובני כמו בני אומר לאחד שאפילו היחס דרך וכן
äãåäé.(Î‡)וקנז: ïá äìù éðá יחסו לא שעדיין לפי

בני  ליחס מקדים דוד של כבודו שמשום עתה מיחסו
כל  שייחס ועכשיו הוא גם יצא שמהם וזרח פרץ תמר
שהיו  שלה משפחות כל לייחס מתחיל פרץ משפחות

הדור: õåáä.באותו úãåáò úéá úçôùîå ליריעות
שלה: מבני היו הם אף éùðàå(Î·)המקדש íé÷åéå

.àáæëעד.íçì éáùéå:יהודה בן שלה בני אלה כל
.óøùå ùàåéå:וכליון מחלון זה אומרים רבותינו

.íé÷éúò íéøáãäå שהתחלתי לפי תאמר אל פתרון
כולן  אלא כן אחרי היו שכולם דורינו מאנשי לייחס
בימי  שהיו הראשונים (העתיקים) זה בפסוק שנאמרו

áàåîì.קדמונים: åìòá øùà:מואביות נשים שלקחו

cec zcevn
(‡È).‰ÁÂ˘ ÈÁ‡ ·ÂÏÎÂלהזכיר הספר  דרך  כן או להם, היה אשר האחד  בשם הוזכרו ואולי שניהם  גם לפנים הוזכרו  לא 

אביהם : ומי יצאו  ממי  לפנים  הוזכרו  שלא עם ותולדותיהם  ¯Î‰.(È·)אנשים È˘‡ ‰Ï‡רכה אנשי נקראים  היו כלוב  בני  כל 
אצלם: ידוע ˜Ê.(È‚)מטעם È·Â:(רבו מאד כי מעתה  עוד  אזכרם (ולא הי ' מי בן לפנים נזכר  לא הוא  היהÏ‡È˙Ú.גם הוא

ישראל : על  הראשון  ‰ÂÈ.(È„)השופט ÌÈ˘¯Á ÈÎחרשים אנשים היו  כי על חרשים גיא  ההוא המקום נקרא  היה  זה  בעבור ר"ל 
אבן אומני לומר וברזל:רצה ÂÙÈ‰.(ÂË)ועץ Ô· ·ÏÎיפונה בן נקרא המרגלים מעצת עצמו שפינה ועל  חצרון בן כלב הוא

הזה: הספר דרך  וכן תולדותיו כל סיפור להשלים עתה בא  מתולדותיו סיפר כבר  כי ועם  ארז"ל בוי "ו:Ê˜Â.כן שמו כי
(ÊÈ).¯‰˙Â:איש שם והוא מרים את  וילדה הרתה מרד  של  ‰È„Â‰È‰.(ÁÈ)אשתו Â˙˘‡Âהראשונה כי היהודית  מרד  אשת

המקרא: בסוף  שאמר  פרעה בת  בתיה היתה היא כי יהודית  היתה לא ושמיÏ‡Â‰.שזכר מרים והם שלפניו במקרא  האמורים
וכו': בתיה בני היו אלה ÌÁ.(ËÈ)וכו' ˙ÂÁ‡:נחם אחות היתה  ÂÎÂ'.אשר È·‡:'וכו קעילה אבי  בניה  אלה ·Ô(Î)ר "ל 

.ÔÁ: זוחת בן וכן שמו ÂÎÂ'.(Î‡)כן ˙ÂÁÙ˘ÓÂ: אשבע לבית  המיוחסים הפשתן עבודת  עובדים  שהיו ‡˘¯(Î·)המשפחות 
.·‡ÂÓÏ ÂÏÚ·: להם אדונים  והיו מואב  עם  נלחמו ÌÁÏ.אשר È·˘ÈÂ: איש שם  ÌÈ˜È˙Ú.כן ÌÈ¯·„‰Âאמרתי כי אף כאומר

הבריות: מן ונשכח רב  זמן ועבר מיושנים  המה האלה הדברים  כי  זה על  תתמהו אל הנה  ידוע  הדבר ואין ונצחון מלחמה מדבר



ריי `k wxt l`wfgi - mi`iap

àë-÷øô ìà÷æçéfiÎh

è:ïBôö áâpî øNa-ìk-ìà døòzî éaøç àöz ïëì òLøå ÷écö Cnî ézøëä-øLà ïòééeòãéå ©²©£¤¦§©¬¦¦¥−©¦´§¨¨®Â̈¥¥¥̧©§¦¯¦©§¨²¤¨¨−̈¦¤¬¤¨«§¨«§Æ
(ñ) :ãBò áeLú àì døòzî éaøç éúàöBä ýåýé éðà ék øNa-ìkàéïBøáLa çðàä íãà-ïá äzàå ¨¨½̈¦ µ£¦´§½̈¥¬¦©§¦−¦©§¨®¬Ÿ¨−«§©¨¬¤¨−̈¥«¨©®§¦§³

:íäéðéòì çðàz úeøéøîáe íéðúîáééìà eøîàé-ék äéäåäòeîL-ìà zøîàå çðàð äzà äî-ìò E ¨§©Æ¦Æ¦§¦½¥«¨©−§¥¥¤«§¨¨Æ¦«Ÿ§´¥¤½©−̈©¨´¤¡¨®§¨©§¿̈¤§¨´
íàð äúéäðå äàá äpä íén äðëìz íékøa-ìëå çeø-ìë äúäëå íéãé-ìë eôøå áì-ìk ñîðå äàá-éë¦«¨¿̈§¨¥´¨¥Á§¨¸¨¨©¹¦§¦£¨´¨À©§¨¦§©Æ¦Æ¥©´§¨©½¦¦¥³¨¨Æ§¦«§½̈¨§ª−

(ô) :ýåýé éðãàâé:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåãéáøç øîà éðãà øîà äk zøîàå àápä íãà-ïa £Ÿ¨¬¡¦«©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¦¨¥Æ§¨´©§½̈−Ÿ¨©´£Ÿ¨®¡¾Ÿ¤¬¤
:äèeøî-íâå äcçeä áøçåèéða èáL NéNð Bà ähøî ÷øa dì-äéä-ïòîì äcçeä çáè çáè ïòîì ¤²¤©−¨§©§¨«§©̧©§³Ÿ©¤Æ©Æ©½¨§©©¡¥¨¬−̈¨Ÿ̈®¨´¨¦½¥¬¤§¦−

:õò-ìk úñàîæè:âøBä-ãéa dúBà úúì ähøî àéäå áøç äcçeä-àéä óka Ntúì äèøîì dúà ïziå Ÿ¤¬¤¨¥«©¦¥¬Ÿ¨²§¨§−̈¦§´Ÿ©¨®¦«©³¨¤Æ¤Æ§¦´Ÿ̈½¨¨¥¬−̈§©¥«
æéïëì énò-úà eéä áøç-ìà éøeâî ìàøNé éàéNð-ìëa àéä énòá äúéä àéä-ék íãà-ïa ììéäå ÷òæ§©³§¥¥Æ¤¨½̈¦¦Æ¨§¨´§©¦½¦−§¨§¦¥´¦§¨¥®§¥³¤¤Æ¤Æ¨´¤©¦½¨¥−

:Cøé-ìà ÷ôñ§¬Ÿ¤¨¥«

i"yx
(Ë).êîî éúøëä øùà ïòé העובדי ישמחו כי וידעתי

ל  נבוכדנצר כוכבים את ואגרה עליהם אקצוף אידכם
הדרומיים: פנים כל בה ונצרבו שכתבתי והוא בכולם

(„È).áøç áøç ראשונה בבל מלך חרב חרבות, שתי
את  שיהרוג נתניה בן ישמעאל ביד עמון בני חרב ואח"כ
שמפורש  כמו החרב משארית אליו הנאספים ואת גדליה

מא) לשון äèåøî.:(בירמיה חברו מנחם בלע"ז פורביא"ה
כולם: וכן למורטה אותה ויתן וכן äì(ÂË)שליפה äéä

.÷øá:בלע"ז פלנדור"ש זהרורית ברק לה ùéùð.להיות åà
עוד: לשמוח לנו יש שמא הוא תמיה éðáלשון èáù

.õò ìë úñàåî קשה ליסרו בני את בה מכה שאני שבט

אינם  כי עץ וכל מטה כל מכת היא ומואסת השבטים מכל
לכלום: äúåà.(ÊË)אצלה ïúéå:השבט äèøîìאת

.óëá ùôúì:בכף לתופשה והגונה נוחה שתהא לצחצחה
.áøç äãçåä àéä לתת היא ומרוטה חדה חרב השבט היא

בה: להרוג נבוכדנצר ביד יללה:ììéäå.(ÊÈ)אותה לשון
.àéä éë:ושריהם נשיאיהם ובכל בעמי תהיה éøåâîהחרב

.áøç ìà כן עמי סביבות היו לחרב באים עמים קבוצות
משכיל בן בקיץ אוגר לשון מגורי י)ת"י אגרה (משלי

ו)בקציר ממגורות(משלי א)נהרסו הזרע (יואל העוד
ב)במגורה מואב (חגי ויגר כמו יראה לשון חברו ומנחם

כב) êøé.:(במדבר ìà ÷åôñ ïëì:ולקינה לנהי

cec zcevn
(Ë).ÔÚÈנקמה בך  ועשיתי ורשע  צדיק ממך  שאכרות  בעבור 

כל  גם ילקו  לכן  לרעה ועזרו  אויביכם  עליכם  ושמחו גדולה 
בצפון: העומדת  בבל מנגב היושבים כוכבים  ÈÎ(È)העובדי

.È˙‡ˆÂ‰ '‰ È‡:במקרה באה  ÂÚ„.ולא  ·Â˘˙ ‡Ïהכרית עד 
באה היתה  אם משא"כ  וכאומר בבל מנגב  היושבים  בשר  כל

כ "כ : תתמיד לא  המקרה  כי אנחה‰‡Á.(È‡)במקרה עשה 
המצטער: ÌÈ˙Ó.כאדם ÔÂ¯·˘·וכאילו גדולה אנחה  ר"ל

האנחה : מכובד  ונפלו המתנים ר"ל Â¯È¯Ó·Â˙.נשברו
ישראל : לעיני תאנח  לב  ˘ÚÂÓ‰.(È·)במרירות Ï‡בעבור

כל  נמס ולכן מחורבנה  מירושלי' אלינו  הבאה  השמועה
וברכי והושפל ' כהתה  אדם  כל  ורוח  האנשי' ידי ורפו  הלבבו'
נחים: ואינם  שנעים המים כמו הבהלה מרתת ינועו האנשי ' כל

.‰‡· ‰‰: ונהיתה באה כבר כאילו קרובה היא הנה Á¯·.(È„)ר"ל ·¯Áוכן המקונן כדרך  המלה וכפל  יאמר נ "נ חרב  על 
מעי  ד)מעי ËÂ¯Ó‰.:(ירמיה Ì‚:החלודה להסיר אותה ÂÎÂ'.(ÂË)לטש  ÁÂ·Ë ÔÚÓÏבה לטבוח  חריפ' תהי' למען היה  החדוד 

האנשים : להבהיל  ברק לה  יהיה  למען היתה È˘˘.והמריט ' Â‡תבוא עלינו לא כי ההיא החרב על נשיש תאמרו שמא  או
אויבינו: על ·È.כ "א  Ë·˘:קצר מקרא והוא  ישראל אוכלסי ר "ל  בני שבט לכרות תבוא  שהחרב דעו  אך הוא כן לא  כאומר
.ıÚ ÏÎ ˙Ò‡ÂÓאת שהמשיל ולפי  להכריתם כוכבים העובדי על  עתה  תלך לא  ר"ל  אותם תכרות  ולא עץ כל  תמאס  עתה

עץ: בשם כוכבים העובדי גם וכינה שבט , לשון אמר ליער Ë¯ÓÏ‰.(ÊË)ירושלים  ‰˙Â‡ Ô˙ÈÂ לצחצח החרב את  נתן  האויב 
ביד : לאוחזה  ראויה  תהיה  למען Á¯·.אותה  ‰„ÁÂ‰ ‡È‰נ"נ ביד  אותה תת  למען  אותה ומרטו אותה חדדו ההיא החרב  ר"ל 

אנשים: ולהבהיל  הרוגים  להרבות  לשיוכל ÏÏÈ‰Â.(ÊÈ)ההורג ˜ÚÊהיא ואף בעמי תהיה  ההיא החרב  כי יללה ועשה  בקול  זעק 
והמושלי ': השרים  הם  ישראל  נביאי בכל  Á¯·.תהיה  Ï‡ È¯Â‚Óבכף הכה ולכן בהם  להכו' עמי עם  היו בחרב מאוספי' אנשי'

ואבל : צער דרך הירך על 

oeiv zcevn
(·È).ÂÙ¯Â: ומתייאש הנבהל  על  ויאמר רפיון ÎÂ‰˙‰.מלשון

הנגע  כהה כמו וחושך  עכירות  יג)ענין מל 'È‰Â˙‰.:(ויקרא
ושנון:‰ÁÂ„‰.(È„)היה : חדידה ליטושËÂ¯Ó‰.מל' ענין

ממורט  נחושת כמו ז)וצחצוח א וזוהר·¯˜.(ÂË):(מלכים להט
חנית וברק  ג)כמו עניןÂÙ˙Ï˘.(ÊË)שרביט :˘·Ë.:(נחום

היד :·ÛÎ.אחיזה: Á¯·.בכף  ‰„ÁÂ‰ ‡È‰חרב היא  הפך כמו
עמים רבים  כל  וכן  פט)הוחדה  יללה:ÏÏÈ‰Â.(ÊÈ):(תהלים מל'

.È¯Â‚Óבקיץ אוגר כמו ואסיפה  קיבוץ י)ענין Á¯·.:(משלי Ï‡
הארון ואל  וכן בחרב כה)כמו  ובהארון:(שמות ÈÓÚ.ור"ל  ˙‡

עמי: כפיוÙÒ˜.עם את ויספוק כמו הכאה כד)ענין  :(במדבר
.Í¯È:האדם צד הוא

c wxt minid ixac - miaezk

ã-÷øô à íéîéä éøáãakÎ`i

àé:ïBzLà éáà àeä øéçî-úà ãéìBä äçeL-éçà áeìëeáéçñt-úàå àôø úéa-úà ãéìBä ïBzLàå §¬£¦«−̈¦´¤§¦®−£¦¬¤§«§¤§À¦º¤¥³¨¨Æ§¤¨¥½©
(ñ) :äëø éLðà älà Lçð øéò éáà äpçz-úàåâé:úúç ìàéðúò éðáe äéøNe ìàéðúò æð÷ éðáe §¤§¦−̈£¦´¦´¨¨®¥−¤©§¥¬¥¨«§¥´§©½¨§¦¥−§¨¨®§¥¬¨§¦¥−£©«

ãé(ô) :eéä íéLøç ék íéLøç àéb éáà áàBé-úà ãéìBä äéøNe äøôò-úà ãéìBä éúðBòîeåèéðáe §Ÿ©−¦´¤¨§¨®§¨À̈¦³¤¨Æ£¦Æ¥´£¨¦½¦¬£¨¦−¨«§¥Æ
:æð÷e äìà éðáe íòðå äìà eøéò äpôé-ïa áìkæèéæ ìàìläé éðáe:ìàøNàå àéøéz äôéæå óæéäøæò-ïáe ¨¥´¤§ª¤½¦¬¥−̈¨¨®©§¥¬¥−̈§©«§¥−§©¤§¥®¦´§¦½̈¦§−̈©£©§¥«¤¤§½̈

:òîzLà éáà çaLé-úàå énL-úàå íéøî-úà øäzå ïBìéå øôòå ãøîe øúéçéäãìé äiãäéä BzLàå ¤¬¤¤−¤§¥´¤§¨®©©Æ©Æ¤¦§¨´§¤©©½§¤¦§−̈£¦¬¤§§«Ÿ©§¦§´©§ª¦À̈¨§º̈
ç÷ì øLà äòøt-úá äéúa éða älàå çBðæ éáà ìàéúe÷é-úàå BëBN éáà øáç-úàå øBãâ éáà ãøé-úà¤¤̧¤£¦³§Æ§¤¤Æ¤Æ£¦´½§¤§«¦¥−£¦´¨®©§¥À¤§¥Æ¦§¨´©©§½Ÿ£¤¬¨©−

(ñ) :ãøîèé:éúëònä òîzLàå éîøbä äìéò÷ éáà íçð úBçà äiãBä úLà éðáeëïBîéL éðáe ¨«¤§¥Æ¥´¤«¦½̈£´©½©£¦¬§¦−̈©©§¦®§¤§§−Ÿ©©©£¨¦«§¥´¦½
:úçBæ-ïáe úçBæ éòLé éðáe ïBìéúå (ïåìåúå) ïðç-ïa äpøå ïBðîààëäëì éáà øò äãeäé-ïá äìL éða ©§´§¦½̈¤¨−̈§¦®§¥´¦§¦½¥−¤¥«§¥Æ¥¨´¤§½̈¥µ£¦´¥½̈
:òaLà úéáì õaä úãáò-úéa úBçtLîe äLøî éáà äcòìåáëóøNå LàBéå àáæë éLðàå íé÷Béå §©§−̈£¦´¨¥¨®¦§§²¥£Ÿ©¬©ª−§¥¬©§¥«©§¦º§©§¥´Ÿ¥À̈§¨¯§¨¨²

:íé÷ézò íéøácäå íçì éáLéå áàBîì eìòa-øLà£¤¨£¬§−̈§¨ª´¦¨®¤§©§¨¦−©¦¦«

i"yx
(‡È).äçåù éçà áåìëå בקצור דקחשיב הוא משפחות

שלא  אע"פ קנז ובני וכן למעלה מזכירו שאין אע"פ ל'
כן  כי הזכירו לא כן כמו מעונתי וכן למעלה הזכירו

הזה: הספר כל ùçð.(È·)דרך øéò éáà ותחנה עיר שם
עליה: (היה) äëø.שר éùðà äìà ישבו אשתון בני

היתה  המשפחה רכה אנשי ע"א ברכה, מקום באותו
רכה: אנשי àéâ(È„)מכונה éáà áàåé úà ãéìåä äéøùå

.íéùøç ולמה חרשים בה שיש עמק של שר היה יואב
אותן  פתרון היו חרשים כי חרשים גיא אותה קורא אני
נקרא  שמם ועל המה חרשים החרשים בגיא שישבו

äðåôé.(ÂË)הגיא: ïá áìë éðáå בן כלב רבותינו אמרו
שפינה  יפונה בן נקרא ולמה חצרון בן כלב זה יפונה
משפחת  כבר ייחס שהרי תתמה ואל מרגלים מעצת
על  ומדלג קצת שמייחס הדרך כן שהרי חצרון בן כלב

ראשונה: משפחה תופש ואח"כ אחרת éðáåמשפחה
.æð÷å äìà:וקנז שמו היה äéãäéä.(ÁÈ)כך åúùàå

מיהודית: שנולדה כלב åâå'.אשת øåãâ éáà ãøé שרי

בית  וחלחול וזנוח ויקדעם ביהושע כדכתיב העירות
ועזקה: שוכה ועדלם ירמות וגדור äéúáצור éðá äìàå

.äòøô úá:בתיה בני ובין יהודיה בני בין מפרדת הוי"ו
.ãøî ç÷ì øùà מרגלים בעצת שמרד מרד הוא כלב

אלה  ובני כמו בני אומר לאחד שאפילו היחס דרך וכן
äãåäé.(Î‡)וקנז: ïá äìù éðá יחסו לא שעדיין לפי

בני  ליחס מקדים דוד של כבודו שמשום עתה מיחסו
כל  שייחס ועכשיו הוא גם יצא שמהם וזרח פרץ תמר
שהיו  שלה משפחות כל לייחס מתחיל פרץ משפחות

הדור: õåáä.באותו úãåáò úéá úçôùîå ליריעות
שלה: מבני היו הם אף éùðàå(Î·)המקדש íé÷åéå

.àáæëעד.íçì éáùéå:יהודה בן שלה בני אלה כל
.óøùå ùàåéå:וכליון מחלון זה אומרים רבותינו

.íé÷éúò íéøáãäå שהתחלתי לפי תאמר אל פתרון
כולן  אלא כן אחרי היו שכולם דורינו מאנשי לייחס
בימי  שהיו הראשונים (העתיקים) זה בפסוק שנאמרו

áàåîì.קדמונים: åìòá øùà:מואביות נשים שלקחו

cec zcevn
(‡È).‰ÁÂ˘ ÈÁ‡ ·ÂÏÎÂלהזכיר הספר  דרך  כן או להם, היה אשר האחד  בשם הוזכרו ואולי שניהם  גם לפנים הוזכרו  לא 

אביהם : ומי יצאו  ממי  לפנים  הוזכרו  שלא עם ותולדותיהם  ¯Î‰.(È·)אנשים È˘‡ ‰Ï‡רכה אנשי נקראים  היו כלוב  בני  כל 
אצלם: ידוע ˜Ê.(È‚)מטעם È·Â:(רבו מאד כי מעתה  עוד  אזכרם (ולא הי ' מי בן לפנים נזכר  לא הוא  היהÏ‡È˙Ú.גם הוא

ישראל : על  הראשון  ‰ÂÈ.(È„)השופט ÌÈ˘¯Á ÈÎחרשים אנשים היו  כי על חרשים גיא  ההוא המקום נקרא  היה  זה  בעבור ר"ל 
אבן אומני לומר וברזל:רצה ÂÙÈ‰.(ÂË)ועץ Ô· ·ÏÎיפונה בן נקרא המרגלים מעצת עצמו שפינה ועל  חצרון בן כלב הוא

הזה: הספר דרך  וכן תולדותיו כל סיפור להשלים עתה בא  מתולדותיו סיפר כבר  כי ועם  ארז"ל בוי "ו:Ê˜Â.כן שמו כי
(ÊÈ).¯‰˙Â:איש שם והוא מרים את  וילדה הרתה מרד  של  ‰È„Â‰È‰.(ÁÈ)אשתו Â˙˘‡Âהראשונה כי היהודית  מרד  אשת

המקרא: בסוף  שאמר  פרעה בת  בתיה היתה היא כי יהודית  היתה לא ושמיÏ‡Â‰.שזכר מרים והם שלפניו במקרא  האמורים
וכו': בתיה בני היו אלה ÌÁ.(ËÈ)וכו' ˙ÂÁ‡:נחם אחות היתה  ÂÎÂ'.אשר È·‡:'וכו קעילה אבי  בניה  אלה ·Ô(Î)ר "ל 

.ÔÁ: זוחת בן וכן שמו ÂÎÂ'.(Î‡)כן ˙ÂÁÙ˘ÓÂ: אשבע לבית  המיוחסים הפשתן עבודת  עובדים  שהיו ‡˘¯(Î·)המשפחות 
.·‡ÂÓÏ ÂÏÚ·: להם אדונים  והיו מואב  עם  נלחמו ÌÁÏ.אשר È·˘ÈÂ: איש שם  ÌÈ˜È˙Ú.כן ÌÈ¯·„‰Âאמרתי כי אף כאומר

הבריות: מן ונשכח רב  זמן ועבר מיושנים  המה האלה הדברים  כי  זה על  תתמהו אל הנה  ידוע  הדבר ואין ונצחון מלחמה מדבר
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‚úéòéáL åéìò äøáòL óeì–øæòéìà éaøøîBà:åéìò úà íéiðòä eè÷ì íà,eè÷ì;åàì íàå,ïBaLç äNòé ¤¨§¨¨¨§¦¦©¦¡¦¤¤¥¦¨§¨£¦¦¤¨¨¨¨§¦¨©£¤¤§
íéiðòä íò.òLBäé éaøøîBà:åéìò úà íéiðòä eè÷ì íà,eè÷ì;åàì íàå,ïBaLç åéìò íéiðòì ïéà. ¦¨£¦¦©¦§ª©¥¦¨§¨£¦¦¤¨¨¨¨§¦¨¥¨£¦¦¨¨¤§

„úéòéáMì ñðëpL úéòéáL áøò ìL óeì,íéðBöéwä íéìöa ïëå,úécò ìL äàet ïëå–éànL úéaíéøîBà: ¤¤¤§¦¦¤¦§©©§¦¦§¥§¨¦©¥¦§¥¨¤¦¦¥©©§¦
õò ìL úBôeøàîa ïúBà ïéø÷Bò;ìlä úéáeíéøîBà:úBëzî ìL úBncø÷a.úBòìö ìL äàeôa íéãBîe,ïéø÷BòL §¦¨§©£¤¥¥¦¥§¦§©§ª¤©¨¦§¨¤§¨¤§¦

úBëzî ìL úBncø÷a dúBà. ¨§©§ª¤©¨
‰úéòéáL éàöBîa óeì çwì íãà øzî éúîéàî?äãeäé éaøøîBà:ãiî.íéîëçåíéøîBà:Lãçä äaøiMî. ¥¥¨©ª¨¨¨¦©§¨¥§¦¦©¦§¨¥¦¨©£¨¦§¦¦¤¦§¤¤¨¨

b.ziriay eilr dxary sel:øáåçîá õøàá äáåøî ïîæ íéé÷úî àåäù úéðéîù åéìò äñðëðå.ehwl eilr z` miipr ehwl m`øåòéá ïäì ùé óåìä éìòã
úéðéîùå úéòéáù éìåãâ åàöîð ïéìòä åìãâå úéðéîùì åñðëðå åàì íàå ,åè÷ì úéòéáùá åéìò úà íééðò åè÷ì íà êëìä ,æ"ôá ïî÷ì ïðúãë øåòéá åì ïéà åø÷éòå

:ãçé ïéáøåòî.oeayg dyri,íééðòì ïúéå úéòéáùá ïäî ìãâ äîë øòùéå:íéøéùò àìå øåòéá øçà íéìëåà íééðò ïî÷ì øîàã äãåäé 'øë øáñ øæòéìà 'øã
.oeayg enr miiprl oi` xne` ryedi iax:òùåäé 'øë äëìäå .øåòéáä øçà íéìëåà íéøéùò ãçàå íééðò ãçà ïî÷ì øîàã éñåé éáøë øáñã

c.ziriay axr ly seléñåä àìå úéòéáù áøòî íìùðùéñåä íàù ,úéòéáùá íéçîö ó:éøô ãñôä íåùî åø÷òì øåñà úéòéáùá íéçîö ó.mipeviwd
:ãàî úåùáé ïäù õé÷ì úåãçåéî î"éå õé÷á åòøæðù î"é.zicr ly d`et:æ"òìá à"ééåø ïéøå÷ù íåãà òáö ,äàåô .äðéîù äãùá äìéãâäly zetex`na

.ur:õøàä úà ãáåòë äàøé àìù ìæøá ìù àìå ,õò ìù .ò÷ø÷ä úà åá íéøôåçù äøîá.zkzn ly zenecxwa:äãåáòë éæçéî àîìã ïðéùééç àìå
.zerlv ly d`etaïëùîä òìöìå åîë úåòìö à"ô .õøàä úà ãáåòë éæçéî àì íù òåøæì êøã ïéàã ïåéë íéòìñä ïéá äìéãâä äàåô ,ê"îñá úåòìñ åîë

(åë úåîù):íù òåøæì êøã ïéàù äãùä éãö øîåìë
d.cin xne` dcedi iaxúéáìå õò ìù úåôåøàîá ù"áì åø÷òì êéøöå ìéàåä óåìá ,åá àöåéë äùòéù ãò øåñàã äãåäé éáø äãåî úå÷øé øàùáã â"òàå

`xephxa yexit
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השדה, מן  לחיה שכלו לאחר שביעית שפירות למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו כבר 
לאחר  הפירות באכילת מותר ומי  ה"ביעור". דין וזהו  הבית, מן אותם לבער  חייבים
אחר  אוכלים עניים אומר, יהודה "רבי  ח): ט, (להלן תנאים בזה נחלקו  הביעור?
אחר  אוכלין עשירים ואחד עניים אחד אומר : יוסי  ורבי עשירים; לא אבל הביעור,
בלוף  דנה משנתנו  – בהם. ולזכות לחזור יכול הבית בעל שאף כלומר הביעור",
מתקיים  הלוף שכן לשמינית, ונכנס שביעית עליו  ועברה בשישית וגדל שנזרע
ודין שביעית. גידולי  בו  מעורבים ונמצא ה), ב, כלאים (עיין  שנים שלש בארץ

א-ב). ז, (להלן  בשביעית בביעור  חייבים הלוף שעלי  הוא,

úéòéáL åéìò äøáòL óeìעד במחובר  ונשאר בשישית שנזרע – ÆÈÀÈÈÈÀÄÄ
והניחוהו  שביעית סוף שעקרוהו  מפרשים, ויש  השמינית; השנה

בשמינית גידולים והוסיף שם ונשרש  וחזר  עלי(ר "ש),במקומו והרי

לעיל , שהזכרנו  כמו  בביעור, חייבים øîBà:השביעית øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ
åéìò úà íéiðòä eè÷ì íà, הביעור אחר בשביעית –eè÷ì– ÄÈÀÈÂÄÄÆÈÈÈÈ

בשמינית, שגדלו בעלים חלק לעניים åàìואין  íàå לקטו שלא – ÀÄÈ
מעורבים, ושמינית שביעית גידולי  ונמצא ïBaLçהעניים, äNòéÇÂÆÆÀ

íéiðòä íòישער הלכך הוא, עניים של בשביעית שגדל  שמה – ÄÈÂÄÄ
הוא, החשבון שענין  כותב, הרמב"ם לעניים; ויתן  בשביעית גדל כמה

ואם  השליש, לעניים יתן  השמיטה, אחר שנתיים הלוף את שכשיעקור
חלק  לעניים יתן  זו  דרך  ועל רבע, לעניים יתן  שנים שלש אחר יעקור 

אליעזר שרבי הארץ; תחת שיעמוד  השנים מכלל השביעית השנה
עשירים. ולא הביעור  אחר אוכלים עניים יהודה: כרבי  éaøÇÄסובר
eè÷ì ,åéìò úà íéiðòä eè÷ì íà :øîBà òLBäé מה – ÀËÇÅÄÈÀÈÂÄÄÆÈÈÈÈ

לקטו, כדין בשביעית העניים åàìשלקטו íàå לקטו לא אם – ÀÄÈ
ïBaLçבשביעית, åéìò íéiðòì ïéà,בהם זכה כבר הבית שבעל  – ÅÈÂÄÄÈÈÆÀ

אוכלים  עשירים ואחד עניים אחד  יוסי: כרבי  סובר יהושע רבי  שכן

הפירות  את הבית בעל  מוציא הביעור  שבשעת כלומר  הביעור , אחר 
כל יכול זו ובשעה ויטול , יבוא ליטול  שצריך מי כל ואומר : מביתו 
לחזור יכולים הבעלים ואף עשירים, ובין עניים בין בהם, לזכות אחד 

ואפילו  מידו, ליטול יכול אחר אין בהם שזכה ולאחר  בהם, ולזכות
וכבר  זכה, ההפקר  מן  שהרי  כלום, עליו  להם אין  מצוות עניים קיים

ראשונה ");ביעור  לא ("משנה העניים שאם יהושע רבי סובר הלכך 
עליו  שעברה הלוף על בעלים זכות כל לעניים אין  בשביעית, לקטו 

"אחד יוסי : רבי בדברי גורס הרמב"ם בשמינית. נמשך וגידולו שביעית
עשירים ואחד הרמב"ם `oiעניים שלשיטת הביעור", אחר  אוכלים

סובר זה ומטעם העולם; מן  הפירות את לבער היא "ביעור" מצוות

חשבון . עליו  להם אין  לקטו  לא העניים שאם יהושע, רבי  גם

ד ה נ ש מ ר ו א ב

להשהותם  הדרך בישולם גמר לאחר שאף צמחים, מיני  שלושה מונה זו  משנה
בקרקע  והושהו בשישית נגמרו אלו  שצמחים בכגון  המשנה ודנה זמן ; איזה בקרקע

בהם. נוהגים כיצד  בשביעית, גם

úéòéáL áøò ìL óeì היינו שביעית, בערב בישולו שנגמר – ÆÆÆÀÄÄ
úéòéáMìבשישית, ñðëpLלפי השביעית, לפני עקרוהו שלא – ÆÄÀÇÇÀÄÄ

שהזכרנו  כמו בישולם, גמר לאחר  גם בקרקע להשהותם דרכם שכך 
íéðBöéwäלעיל, íéìöa ïëå,לקיץ המיוחדים או  בקיץ, שנזרעו – ÀÅÀÈÄÇÅÄ

äàet ïëå,אדום צבע ממנו  שעושים צמח –úécò ìL שגדלה – ÀÅÈÆÄÄ
שנגמרו  הללו המינים שלשת כל שמנה; אדמה היינו עידית, באדמת

בשביעית, גם באדמה אותם והשהו íéøîBà:בשישית éànL úéaÅÇÇÀÄ
ïúBà ïéø÷Bò,בשביעית –õò ìL úBôeøàîa,עץ במגרפות – ÀÄÈÀÇÂÆÅ

יהא  שלא בשינוי  תיעשה שהעבודה כדי ברזל , של  במכשירים ולא

בשביעית. האדמה את כעובד  úBncø÷aנראה :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÇÀË
úBëzî ìL אותם לעקור מותר  אלא בשינוי , צורך שאין  כלומר  – ÆÇÈ

כעובד נראה יהא שמא חוששים ואין ברזל, של בקרדומות כדרכם
בשביעית. המותרת עבודה שעושה יודעים הכל שהרי  הקרקע, את

שעוקרים  קצת, בשינוי  עושים הלל  בית לדעת שאף מפרשים, ויש 
במעדרים. במקום הלל,íéãBîeבקרדומות לבית שמאי בית – Ä

úBòìö ìL äàeôa מתפשטים ושרשיה צלעות, בעלת שהיא – ÀÈÆÀÈ
ברזל בכלי  אלא עץ של  במארופה אותה לעקור אפשר  ואי באדמה,

מפרשים: ויש  פואה "zerlv"(רמב"ם ); היינו (בסמ"ך), סלעות כמו
כעובד נראה אינו  שם לזרוע דרך ואין שהואיל סלעים, במקום הגדלה

אחר : פירוש  האדמה; zerlvאת ly d`etכלומר) בצלעות הגדלה –
שם לזרוע רגילים שאין  השדה, dúBà(הר "ש),בצידי) ïéø÷BòLÆÀÄÈ

úBëzî ìL úBncø÷a,בזה חוששים אינם שמאי  בית שאף – ÀÇÀËÆÇÈ
בשביעית. האדמה בעבודת עוסק שהוא יאמרו  שמא

i p y m e i
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úéòéáL éàöBîa óeì çwì íãà øzî éúîéàîהחשוד מן  – ÅÅÈÇËÈÈÈÄÇÀÈÅÀÄÄ
הוא? שביעית של  שמא חוששים ואין  השביעית, äãeäéעל éaøÇÄÀÈ

ãiî :øîBàעל ואף השמינית; השנה של  הראשון  ביום אפילו  – ÅÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Âíéìk elà,úéòéáMa íøëîì éàMø ïnàä ïéàL:äéìk ìëå äLøçî,äøænäå ìòä,ø÷cäå.ìbî àeä øëBî ìáà ¥¥¦¤¥¨ª¨©©§¨§¨©§¦¦©£¥¨§¨¥¤¨¨Ÿ§©¦§¤§©¤¤£¨¥©©
ãé,øéö÷ ìbîe,äéìk ìëå äìâòå.ììkä äæ:äøáòì úãçéî BzëàìnL ìk,øeñà;øzäìe øeqàì–øzî. ¨©©¨¦©£¨¨§¨¥¤¨¤©§¨¨¤§©§§ª¤¤©£¥¨¨§¦§¤¥ª¨
Êïéé éck äøNò Lîçå ïîL éck Lîç øëBî øöBiä,ø÷ôää ïî àéáäì Bkøc ïkL.ïàkî øúBé àéáä íàå– ©¥¥¨¥©¥¤¤©£¥¤§¥©¥©¦¤¥©§§¨¦¦©¤§¥§¦¥¦¥¦¨

øzî.õøàa éBbì øëBîe,õøàì äöeça ìàøNéìe. ª¨¥©¨¨¤§¦§¨¥§¨¨¨¤

åøæâ àìù ÷øé ìáà ,ãéî øúåî ä"ùîå àøåñéàã çéëù àì úéòéáù éàöåîá êëìä ,éåðéù é"ò àìà úéòéáùá åø÷òì êøã ïéàå ,úåëúî ìù úåîåãø÷á ììä
:åá àöåéë äùòéù ãò øåñà êëéôì ,úéðéîùá àøåñéàã éîð çéëù äéçøåà éë åùìúì àìù.ycgd ea daxiyn.êìéàå çñôä ïî åðééäã ùøôî éîìùåøéá

:íéîëçë äëìäå
e.ziriaya oxknl i`yx one`d oi`y:úéòéáù [øçà] ãò òéðöäì àìà äðå÷ åðéàã éøù ãåùç åðéàù éîì ìáà ,úéòéáùä ìò ãåùç àåäù éîì.dxfn

:ïøåâá äàåáúä åá ïéøåæù.xwcíäéðù úà øå÷ãéå ïåùì ò÷ø÷ä úà åá øåôçì éåùò àåäå ,æ"òìá åøèìå÷ ïéøå÷ù ìæøá ìù ãúé ïéîë(äë øáãîá):ci lbn
.dlbre xivw lbne:øöåà úåùòì äáøä àéáäì àìà øåñà ïéàå ,åúéá ìëàîì äìâòá àéáäìå ø÷ôää ïî øåö÷ì [äöåø] àåä àîù ïéøúåî

f.xveidíéøëéðù ïééì íìåë åà ïîùì íìåë äöåø àîù ùçéîì àëéìå ,ïéé éãë å"èå ïîù éãë 'ä úéòéáùä ìò ãåùçì åìéôà øëåî ñøç éìë äùåòä ïîåà
:ïîù éãë åðîî íéùåòù øôòì äîåã åðéà ïéé éãë åðîî íéùåòù øôòäù ,ïîù ìù íúåàî ïéé ìù íúåà ïä.xzen o`kn xzei `iad m`eïðéùééç àìå

:àéáä úéòéáùã øîåùîä ïî àîù.ux`a mixkpl xkene:ãåùçä ìàøùéì íøëîéå éøëðä øåæçé àîù ïðéùééç àìå.ux`l dvega l`xyileïðéùééç àìå
:êë ìë íéîëç åøéîçä àìã ,ìàøùé õøàî àéáäù úéòéáù ìù ïîùå ïéé ïëåúì ñéðëé àîù ð"à ,õøàá íëéìåé àîù

`xephxa yexit

כלומר בו ", כיוצא "משיעשה ד ): (ו, להלן שנו  ירקות שבשאר פי 

בכדי זמן בשמינית שיעבור עד השביעית על  החשוד מן  ליקח שאסור 
כך,שיג  על  שם חולק אינו יהודה ורבי בו, כיוצא החדש מן בו דל

הסתם  שמן לפי  מיד , ליקח שמותר יהודה רבי  סובר  בלוף מקום מכל
שטומנים  הלוף של  דרכו  כך שהרי שביעית, מערב הטמון  מן  מוכר  הוא

הקודמות  במשניות כמבואר  רב, זמן  אותו ומקיימים באדמה אותו 

אליהו"); לעקור("שנות  חכמים התירו  ולא שהואיל  הטעם, מפרשים ויש

הפירוש כפי  הלל  לבית (אף שינוי  ידי על אלא בשביעית הלוף את
אין  הלכך היא, קשה זו ועקירה הקודמת), במשנה שהבאנו  השני 

שביעית, במוצאי למכרו  בשינוי בשביעית לעוקרו כך  כל שטרח לחשוש
הוא שביעית משל  לא הסתם עפ "יומן ראשונה " ו"משנה  (הר"ש 

Lãçäהירושלמי). äaøiMî :íéøîBà íéîëçå לוקחים אין  – ÇÂÈÄÀÄÄÆÄÀÆÆÈÈ
בשדה  משירבה אלא השביעית על  החשוד  מן  שביעית במוצאי  לוף

הפסח  מחג דהיינו : מפרשים, ורבים בשמינית. שנזרע החדש הלוף
מובא  שכן בשמינית, שגדל  החדש הלוף כבר  מצוי  שאז ואילך,

בעין  והיינו  מעשה יהודה: רבי "אמר ד): ד , (ובתוספתא בירושלמי
ziriayd)כושי  lr miceyg mdy ,mizek ly mewn)פי על לוף ואכלנו

עמך יוסי : רבי  לו אמר שביעית. מוצאי של  החג במוצאי טרפון רבי
אלא היה ולא gqtהייתי i`ven ראיה להביא שאין סוברים יש ברם, ,"

שלא  ואילך , מפסח דווקא היא שהכוונה משנתנו, לפירוש  זה ממעשה

איפוא  הוא והפירוש  היה, כך שהיה שמעשה לקבוע, אלא יוסי  רבי  בא
לעיל שבארנו שלמה").כמו  שחוששים ("מלאכת  חכמים, של וטעמם

שביעית  מערב הטמון שמן ואומר  שביעית של  מלוף הוא מוכר שמא
הוא.

ו ה נ ש מ ר ו א ב

עבודה  כלי  לו  ולמכור  השביעית על החשוד ידי  לחזק שאסור  ללמד , באה משנתנו
(בפירושו כותב הרמב"ם בשביעית. האסורות קרקע לעבודות בהם שמשתמשים

" aezkdלמשנתנו): xn` רוצה – מכשול " תתן לא עור "לפני  יד): יט, (ויקרא
בעוורונו, להוסיף אותו  תעזור לא הרע, ויצר התאווה עיניו (את) שסגרה מי לומר:

היושר  מן  להרחיקו עבירה"...ותוסיף עוברי  לעזור  אסור  זה ומפני  ;

úéòéáMa íøëîì éàMø ïnàä ïéàL ,íéìk elà שהוא למי – ÅÅÄÆÅÈËÈÇÇÀÈÀÈÇÀÄÄ
בשביעית: האדמה את לעבוד  ìòäחשוד ,äéìk ìëå äLøçî– ÇÂÅÈÀÈÅÆÈÈÙ

המחרשה, את המושכים לשוורים רתמה בו äøænäåכלי  שזורים – ÀÇÄÀÆ
המוץ, מן לנקותה כדי התבואה לחפירה ø÷cäåאת מעדר מין  – ÀÇÆÆ

אסור ולכן איסור, לעבודות הם מיוחדים הללו הכלים כל בקרקע.

שאינו  למי ברם, השביעית. על  חשוד  שהוא למי בשביעית למכרם
להצניעם  אלא אותם קונה שאינו  למכרם, מותר השביעית על חשוד 

שביעית. àeäלמוצאי øëBî ìáà,אדם לכל בשביעית –ãé ìbî ÂÈÅÇÇÈ
ביתי , לשימוש קטן  מגל –øéö÷ ìbîe,תבואה לקצירת העשוי – ÇÇÈÄ

äéìk ìëå äìâòå המותרות למלאכות גם משתמשים אלה שבכל – ÇÂÈÈÀÈÅÆÈ
ביתו . לצרכי  בעגלה ולהביא ההפקר מן  מעט לקצור כגון בשביעית,

äøáòì úãçéî BzëàìnL ìk :ììkä äæ האסורה לעבודה – ÆÇÀÈÈÆÀÇÀÀËÆÆÇÂÅÈ
שהריøeñàבשביעית, השביעית, על  שחשוד למי בשביעית למכרו – È

עבירה. עוברי  בידי  הוא øzäìeמסייע øeqàìכלי אבל – ÀÄÀÆÅ
להיתר, בין  לאיסור  בין  בו  אדם,øzîשמשתמשים לכל  למכרו – ËÈ

בשביעית. המותרת למלאכה קנה הסתם מן  אנו: שאומרים

i y i l y m e i
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øöBiä,חרס כלי העושה אומן –øëBî,אדם לכל  בשביעית – ÇÅÅ
השביעית על חשוד שהוא למי ïîL(ברטנורא ),ואפילו  éck LîçÈÅÇÅÆÆ

לשמן , כדים –ïéé éck äøNò Lîçå, ליין המיוחדות –ïkL ÇÂÅÆÀÅÇÅÇÄÆÅ
Bkøc,אדם של –ø÷ôää ïî àéáäì שביעית מפירות כלומר – ÇÀÀÈÄÄÇÆÀÅ

שהוא  כזה בשיעור בשביעית מהם ליטול לו  שמותר הפקר, שהם
לוקח  הוא שמא חוששים שאין מבואר , בירושלמי  ביתו . מאכל לצורך

ובצורתן  בטיבן הן שונות ליין שהכדים לפי ליין, או  לשמן הכדים כל
יין. בשל ושמן שמן, בשל  יין  להכניס דרך  ואין לשמן, íàåÀÄמהכדים

àéáä, ההפקר מן  אדם –ïàkî øúBé שמן כדי מחמש  יותר – ÅÄÅÄÈ
יין , כדי עשרה בדיעבד ;øzîוחמש  לו  מותרים והשמן היין כלומר  – ËÈ

היוצר לו ימכור לא ולפיכך מכאן, יותר  להביא לו אין  לכתחילה אבל 
ליין . כדים עשרה ומחמש  לשמן  כדים מחמש  éBbìיותר  øëBîeÅÇ

õøàa וימכרן הגוי יחזור שמא חוששים ואין  זה, ממנין יותר  כדים – ÈÈÆ
השביעית, על החשוד  õøàìלישראל  äöeça ìàøNéìeמוכר – ÀÄÀÈÅÀÈÈÈÆ

שמא  חוששים ואין שביעית, דין אין  לארץ בחוץ שהרי  רבות, כדים
ישראל. לארץ יביאן

משנת  של הסיפא את כד;בארנו  ד , ויובל שמיטה (הל ' הרמב"ם שיטת לפי  נו
אחרת: בדרך  פירשוה מהמפרשים רבים אבל  ה), o`kn"ח, xzei `iad m`e"–

ליותר זקוק והוא יין , כדי  עשרה וחמש שמן כדי חמש של  זה מכשיעור  יותר 

מןxzenכדים, הכל הביא הסתם שמן  שהביא, מה לפי כדים לו  למכור  –

שביעית  מפירות הביא שמא בו  חושדים אנו  ואין  ביתו, צורך כפי  ההפקר 

באוצר  aeh")המשומרים mei zetqez" ;`xephxa ;y"xd).ux`a iebl xkeneכמו –

לעיל , ux`lשבארנו  dvega l`xyileיותר לו  למכור מותר  לכתחילה אף –

שלא  ישראל , מארץ שהביא ושמן  יין הרבה בהם שכונס פי על אף כדים,

כך כל  חכמים בו y"`xd)החמירו ;inlyexid it lr y"xd) מברטנורא הרב ואף .
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‚úéòéáL åéìò äøáòL óeì–øæòéìà éaøøîBà:åéìò úà íéiðòä eè÷ì íà,eè÷ì;åàì íàå,ïBaLç äNòé ¤¨§¨¨¨§¦¦©¦¡¦¤¤¥¦¨§¨£¦¦¤¨¨¨¨§¦¨©£¤¤§
íéiðòä íò.òLBäé éaøøîBà:åéìò úà íéiðòä eè÷ì íà,eè÷ì;åàì íàå,ïBaLç åéìò íéiðòì ïéà. ¦¨£¦¦©¦§ª©¥¦¨§¨£¦¦¤¨¨¨¨§¦¨¥¨£¦¦¨¨¤§

„úéòéáMì ñðëpL úéòéáL áøò ìL óeì,íéðBöéwä íéìöa ïëå,úécò ìL äàet ïëå–éànL úéaíéøîBà: ¤¤¤§¦¦¤¦§©©§¦¦§¥§¨¦©¥¦§¥¨¤¦¦¥©©§¦
õò ìL úBôeøàîa ïúBà ïéø÷Bò;ìlä úéáeíéøîBà:úBëzî ìL úBncø÷a.úBòìö ìL äàeôa íéãBîe,ïéø÷BòL §¦¨§©£¤¥¥¦¥§¦§©§ª¤©¨¦§¨¤§¨¤§¦

úBëzî ìL úBncø÷a dúBà. ¨§©§ª¤©¨
‰úéòéáL éàöBîa óeì çwì íãà øzî éúîéàî?äãeäé éaøøîBà:ãiî.íéîëçåíéøîBà:Lãçä äaøiMî. ¥¥¨©ª¨¨¨¦©§¨¥§¦¦©¦§¨¥¦¨©£¨¦§¦¦¤¦§¤¤¨¨

b.ziriay eilr dxary sel:øáåçîá õøàá äáåøî ïîæ íéé÷úî àåäù úéðéîù åéìò äñðëðå.ehwl eilr z` miipr ehwl m`øåòéá ïäì ùé óåìä éìòã
úéðéîùå úéòéáù éìåãâ åàöîð ïéìòä åìãâå úéðéîùì åñðëðå åàì íàå ,åè÷ì úéòéáùá åéìò úà íééðò åè÷ì íà êëìä ,æ"ôá ïî÷ì ïðúãë øåòéá åì ïéà åø÷éòå

:ãçé ïéáøåòî.oeayg dyri,íééðòì ïúéå úéòéáùá ïäî ìãâ äîë øòùéå:íéøéùò àìå øåòéá øçà íéìëåà íééðò ïî÷ì øîàã äãåäé 'øë øáñ øæòéìà 'øã
.oeayg enr miiprl oi` xne` ryedi iax:òùåäé 'øë äëìäå .øåòéáä øçà íéìëåà íéøéùò ãçàå íééðò ãçà ïî÷ì øîàã éñåé éáøë øáñã

c.ziriay axr ly seléñåä àìå úéòéáù áøòî íìùðùéñåä íàù ,úéòéáùá íéçîö ó:éøô ãñôä íåùî åø÷òì øåñà úéòéáùá íéçîö ó.mipeviwd
:ãàî úåùáé ïäù õé÷ì úåãçåéî î"éå õé÷á åòøæðù î"é.zicr ly d`et:æ"òìá à"ééåø ïéøå÷ù íåãà òáö ,äàåô .äðéîù äãùá äìéãâäly zetex`na

.ur:õøàä úà ãáåòë äàøé àìù ìæøá ìù àìå ,õò ìù .ò÷ø÷ä úà åá íéøôåçù äøîá.zkzn ly zenecxwa:äãåáòë éæçéî àîìã ïðéùééç àìå
.zerlv ly d`etaïëùîä òìöìå åîë úåòìö à"ô .õøàä úà ãáåòë éæçéî àì íù òåøæì êøã ïéàã ïåéë íéòìñä ïéá äìéãâä äàåô ,ê"îñá úåòìñ åîë

(åë úåîù):íù òåøæì êøã ïéàù äãùä éãö øîåìë
d.cin xne` dcedi iaxúéáìå õò ìù úåôåøàîá ù"áì åø÷òì êéøöå ìéàåä óåìá ,åá àöåéë äùòéù ãò øåñàã äãåäé éáø äãåî úå÷øé øàùáã â"òàå

`xephxa yexit
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השדה, מן  לחיה שכלו לאחר שביעית שפירות למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו כבר 
לאחר  הפירות באכילת מותר ומי  ה"ביעור". דין וזהו  הבית, מן אותם לבער  חייבים
אחר  אוכלים עניים אומר, יהודה "רבי  ח): ט, (להלן תנאים בזה נחלקו  הביעור?
אחר  אוכלין עשירים ואחד עניים אחד אומר : יוסי  ורבי עשירים; לא אבל הביעור,
בלוף  דנה משנתנו  – בהם. ולזכות לחזור יכול הבית בעל שאף כלומר הביעור",
מתקיים  הלוף שכן לשמינית, ונכנס שביעית עליו  ועברה בשישית וגדל שנזרע
ודין שביעית. גידולי  בו  מעורבים ונמצא ה), ב, כלאים (עיין  שנים שלש בארץ

א-ב). ז, (להלן  בשביעית בביעור  חייבים הלוף שעלי  הוא,

úéòéáL åéìò äøáòL óeìעד במחובר  ונשאר בשישית שנזרע – ÆÈÀÈÈÈÀÄÄ
והניחוהו  שביעית סוף שעקרוהו  מפרשים, ויש  השמינית; השנה

בשמינית גידולים והוסיף שם ונשרש  וחזר  עלי(ר "ש),במקומו והרי

לעיל , שהזכרנו  כמו  בביעור, חייבים øîBà:השביעית øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ
åéìò úà íéiðòä eè÷ì íà, הביעור אחר בשביעית –eè÷ì– ÄÈÀÈÂÄÄÆÈÈÈÈ

בשמינית, שגדלו בעלים חלק לעניים åàìואין  íàå לקטו שלא – ÀÄÈ
מעורבים, ושמינית שביעית גידולי  ונמצא ïBaLçהעניים, äNòéÇÂÆÆÀ

íéiðòä íòישער הלכך הוא, עניים של בשביעית שגדל  שמה – ÄÈÂÄÄ
הוא, החשבון שענין  כותב, הרמב"ם לעניים; ויתן  בשביעית גדל כמה

ואם  השליש, לעניים יתן  השמיטה, אחר שנתיים הלוף את שכשיעקור
חלק  לעניים יתן  זו  דרך  ועל רבע, לעניים יתן  שנים שלש אחר יעקור 

אליעזר שרבי הארץ; תחת שיעמוד  השנים מכלל השביעית השנה
עשירים. ולא הביעור  אחר אוכלים עניים יהודה: כרבי  éaøÇÄסובר
eè÷ì ,åéìò úà íéiðòä eè÷ì íà :øîBà òLBäé מה – ÀËÇÅÄÈÀÈÂÄÄÆÈÈÈÈ

לקטו, כדין בשביעית העניים åàìשלקטו íàå לקטו לא אם – ÀÄÈ
ïBaLçבשביעית, åéìò íéiðòì ïéà,בהם זכה כבר הבית שבעל  – ÅÈÂÄÄÈÈÆÀ

אוכלים  עשירים ואחד עניים אחד  יוסי: כרבי  סובר יהושע רבי  שכן

הפירות  את הבית בעל  מוציא הביעור  שבשעת כלומר  הביעור , אחר 
כל יכול זו ובשעה ויטול , יבוא ליטול  שצריך מי כל ואומר : מביתו 
לחזור יכולים הבעלים ואף עשירים, ובין עניים בין בהם, לזכות אחד 

ואפילו  מידו, ליטול יכול אחר אין בהם שזכה ולאחר  בהם, ולזכות
וכבר  זכה, ההפקר  מן  שהרי  כלום, עליו  להם אין  מצוות עניים קיים

ראשונה ");ביעור  לא ("משנה העניים שאם יהושע רבי סובר הלכך 
עליו  שעברה הלוף על בעלים זכות כל לעניים אין  בשביעית, לקטו 

"אחד יוסי : רבי בדברי גורס הרמב"ם בשמינית. נמשך וגידולו שביעית
עשירים ואחד הרמב"ם `oiעניים שלשיטת הביעור", אחר  אוכלים

סובר זה ומטעם העולם; מן  הפירות את לבער היא "ביעור" מצוות

חשבון . עליו  להם אין  לקטו  לא העניים שאם יהושע, רבי  גם
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להשהותם  הדרך בישולם גמר לאחר שאף צמחים, מיני  שלושה מונה זו  משנה
בקרקע  והושהו בשישית נגמרו אלו  שצמחים בכגון  המשנה ודנה זמן ; איזה בקרקע

בהם. נוהגים כיצד  בשביעית, גם

úéòéáL áøò ìL óeì היינו שביעית, בערב בישולו שנגמר – ÆÆÆÀÄÄ
úéòéáMìבשישית, ñðëpLלפי השביעית, לפני עקרוהו שלא – ÆÄÀÇÇÀÄÄ

שהזכרנו  כמו בישולם, גמר לאחר  גם בקרקע להשהותם דרכם שכך 
íéðBöéwäלעיל, íéìöa ïëå,לקיץ המיוחדים או  בקיץ, שנזרעו – ÀÅÀÈÄÇÅÄ

äàet ïëå,אדום צבע ממנו  שעושים צמח –úécò ìL שגדלה – ÀÅÈÆÄÄ
שנגמרו  הללו המינים שלשת כל שמנה; אדמה היינו עידית, באדמת

בשביעית, גם באדמה אותם והשהו íéøîBà:בשישית éànL úéaÅÇÇÀÄ
ïúBà ïéø÷Bò,בשביעית –õò ìL úBôeøàîa,עץ במגרפות – ÀÄÈÀÇÂÆÅ

יהא  שלא בשינוי  תיעשה שהעבודה כדי ברזל , של  במכשירים ולא

בשביעית. האדמה את כעובד  úBncø÷aנראה :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÇÀË
úBëzî ìL אותם לעקור מותר  אלא בשינוי , צורך שאין  כלומר  – ÆÇÈ

כעובד נראה יהא שמא חוששים ואין ברזל, של בקרדומות כדרכם
בשביעית. המותרת עבודה שעושה יודעים הכל שהרי  הקרקע, את

שעוקרים  קצת, בשינוי  עושים הלל  בית לדעת שאף מפרשים, ויש 
במעדרים. במקום הלל,íéãBîeבקרדומות לבית שמאי בית – Ä

úBòìö ìL äàeôa מתפשטים ושרשיה צלעות, בעלת שהיא – ÀÈÆÀÈ
ברזל בכלי  אלא עץ של  במארופה אותה לעקור אפשר  ואי באדמה,

מפרשים: ויש  פואה "zerlv"(רמב"ם ); היינו (בסמ"ך), סלעות כמו
כעובד נראה אינו  שם לזרוע דרך ואין שהואיל סלעים, במקום הגדלה

אחר : פירוש  האדמה; zerlvאת ly d`etכלומר) בצלעות הגדלה –
שם לזרוע רגילים שאין  השדה, dúBà(הר "ש),בצידי) ïéø÷BòLÆÀÄÈ

úBëzî ìL úBncø÷a,בזה חוששים אינם שמאי  בית שאף – ÀÇÀËÆÇÈ
בשביעית. האדמה בעבודת עוסק שהוא יאמרו  שמא

i p y m e i
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úéòéáL éàöBîa óeì çwì íãà øzî éúîéàîהחשוד מן  – ÅÅÈÇËÈÈÈÄÇÀÈÅÀÄÄ
הוא? שביעית של  שמא חוששים ואין  השביעית, äãeäéעל éaøÇÄÀÈ

ãiî :øîBàעל ואף השמינית; השנה של  הראשון  ביום אפילו  – ÅÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Âíéìk elà,úéòéáMa íøëîì éàMø ïnàä ïéàL:äéìk ìëå äLøçî,äøænäå ìòä,ø÷cäå.ìbî àeä øëBî ìáà ¥¥¦¤¥¨ª¨©©§¨§¨©§¦¦©£¥¨§¨¥¤¨¨Ÿ§©¦§¤§©¤¤£¨¥©©
ãé,øéö÷ ìbîe,äéìk ìëå äìâòå.ììkä äæ:äøáòì úãçéî BzëàìnL ìk,øeñà;øzäìe øeqàì–øzî. ¨©©¨¦©£¨¨§¨¥¤¨¤©§¨¨¤§©§§ª¤¤©£¥¨¨§¦§¤¥ª¨
Êïéé éck äøNò Lîçå ïîL éck Lîç øëBî øöBiä,ø÷ôää ïî àéáäì Bkøc ïkL.ïàkî øúBé àéáä íàå– ©¥¥¨¥©¥¤¤©£¥¤§¥©¥©¦¤¥©§§¨¦¦©¤§¥§¦¥¦¥¦¨

øzî.õøàa éBbì øëBîe,õøàì äöeça ìàøNéìe. ª¨¥©¨¨¤§¦§¨¥§¨¨¨¤

åøæâ àìù ÷øé ìáà ,ãéî øúåî ä"ùîå àøåñéàã çéëù àì úéòéáù éàöåîá êëìä ,éåðéù é"ò àìà úéòéáùá åø÷òì êøã ïéàå ,úåëúî ìù úåîåãø÷á ììä
:åá àöåéë äùòéù ãò øåñà êëéôì ,úéðéîùá àøåñéàã éîð çéëù äéçøåà éë åùìúì àìù.ycgd ea daxiyn.êìéàå çñôä ïî åðééäã ùøôî éîìùåøéá

:íéîëçë äëìäå
e.ziriaya oxknl i`yx one`d oi`y:úéòéáù [øçà] ãò òéðöäì àìà äðå÷ åðéàã éøù ãåùç åðéàù éîì ìáà ,úéòéáùä ìò ãåùç àåäù éîì.dxfn

:ïøåâá äàåáúä åá ïéøåæù.xwcíäéðù úà øå÷ãéå ïåùì ò÷ø÷ä úà åá øåôçì éåùò àåäå ,æ"òìá åøèìå÷ ïéøå÷ù ìæøá ìù ãúé ïéîë(äë øáãîá):ci lbn
.dlbre xivw lbne:øöåà úåùòì äáøä àéáäì àìà øåñà ïéàå ,åúéá ìëàîì äìâòá àéáäìå ø÷ôää ïî øåö÷ì [äöåø] àåä àîù ïéøúåî

f.xveidíéøëéðù ïééì íìåë åà ïîùì íìåë äöåø àîù ùçéîì àëéìå ,ïéé éãë å"èå ïîù éãë 'ä úéòéáùä ìò ãåùçì åìéôà øëåî ñøç éìë äùåòä ïîåà
:ïîù éãë åðîî íéùåòù øôòì äîåã åðéà ïéé éãë åðîî íéùåòù øôòäù ,ïîù ìù íúåàî ïéé ìù íúåà ïä.xzen o`kn xzei `iad m`eïðéùééç àìå

:àéáä úéòéáùã øîåùîä ïî àîù.ux`a mixkpl xkene:ãåùçä ìàøùéì íøëîéå éøëðä øåæçé àîù ïðéùééç àìå.ux`l dvega l`xyileïðéùééç àìå
:êë ìë íéîëç åøéîçä àìã ,ìàøùé õøàî àéáäù úéòéáù ìù ïîùå ïéé ïëåúì ñéðëé àîù ð"à ,õøàá íëéìåé àîù

`xephxa yexit

כלומר בו ", כיוצא "משיעשה ד ): (ו, להלן שנו  ירקות שבשאר פי 

בכדי זמן בשמינית שיעבור עד השביעית על  החשוד מן  ליקח שאסור 
כך,שיג  על  שם חולק אינו יהודה ורבי בו, כיוצא החדש מן בו דל

הסתם  שמן לפי  מיד , ליקח שמותר יהודה רבי  סובר  בלוף מקום מכל
שטומנים  הלוף של  דרכו  כך שהרי שביעית, מערב הטמון  מן  מוכר  הוא

הקודמות  במשניות כמבואר  רב, זמן  אותו ומקיימים באדמה אותו 

אליהו"); לעקור("שנות  חכמים התירו  ולא שהואיל  הטעם, מפרשים ויש

הפירוש כפי  הלל  לבית (אף שינוי  ידי על אלא בשביעית הלוף את
אין  הלכך היא, קשה זו ועקירה הקודמת), במשנה שהבאנו  השני 

שביעית, במוצאי למכרו  בשינוי בשביעית לעוקרו כך  כל שטרח לחשוש
הוא שביעית משל  לא הסתם עפ "יומן ראשונה " ו"משנה  (הר"ש 

Lãçäהירושלמי). äaøiMî :íéøîBà íéîëçå לוקחים אין  – ÇÂÈÄÀÄÄÆÄÀÆÆÈÈ
בשדה  משירבה אלא השביעית על  החשוד  מן  שביעית במוצאי  לוף

הפסח  מחג דהיינו : מפרשים, ורבים בשמינית. שנזרע החדש הלוף
מובא  שכן בשמינית, שגדל  החדש הלוף כבר  מצוי  שאז ואילך,

בעין  והיינו  מעשה יהודה: רבי "אמר ד): ד , (ובתוספתא בירושלמי
ziriayd)כושי  lr miceyg mdy ,mizek ly mewn)פי על לוף ואכלנו

עמך יוסי : רבי  לו אמר שביעית. מוצאי של  החג במוצאי טרפון רבי
אלא היה ולא gqtהייתי i`ven ראיה להביא שאין סוברים יש ברם, ,"

שלא  ואילך , מפסח דווקא היא שהכוונה משנתנו, לפירוש  זה ממעשה

איפוא  הוא והפירוש  היה, כך שהיה שמעשה לקבוע, אלא יוסי  רבי  בא
לעיל שבארנו שלמה").כמו  שחוששים ("מלאכת  חכמים, של וטעמם

שביעית  מערב הטמון שמן ואומר  שביעית של  מלוף הוא מוכר שמא
הוא.
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עבודה  כלי  לו  ולמכור  השביעית על החשוד ידי  לחזק שאסור  ללמד , באה משנתנו
(בפירושו כותב הרמב"ם בשביעית. האסורות קרקע לעבודות בהם שמשתמשים

" aezkdלמשנתנו): xn` רוצה – מכשול " תתן לא עור "לפני  יד): יט, (ויקרא
בעוורונו, להוסיף אותו  תעזור לא הרע, ויצר התאווה עיניו (את) שסגרה מי לומר:

היושר  מן  להרחיקו עבירה"...ותוסיף עוברי  לעזור  אסור  זה ומפני  ;

úéòéáMa íøëîì éàMø ïnàä ïéàL ,íéìk elà שהוא למי – ÅÅÄÆÅÈËÈÇÇÀÈÀÈÇÀÄÄ
בשביעית: האדמה את לעבוד  ìòäחשוד ,äéìk ìëå äLøçî– ÇÂÅÈÀÈÅÆÈÈÙ

המחרשה, את המושכים לשוורים רתמה בו äøænäåכלי  שזורים – ÀÇÄÀÆ
המוץ, מן לנקותה כדי התבואה לחפירה ø÷cäåאת מעדר מין  – ÀÇÆÆ

אסור ולכן איסור, לעבודות הם מיוחדים הללו הכלים כל בקרקע.

שאינו  למי ברם, השביעית. על  חשוד  שהוא למי בשביעית למכרם
להצניעם  אלא אותם קונה שאינו  למכרם, מותר השביעית על חשוד 

שביעית. àeäלמוצאי øëBî ìáà,אדם לכל בשביעית –ãé ìbî ÂÈÅÇÇÈ
ביתי , לשימוש קטן  מגל –øéö÷ ìbîe,תבואה לקצירת העשוי – ÇÇÈÄ

äéìk ìëå äìâòå המותרות למלאכות גם משתמשים אלה שבכל – ÇÂÈÈÀÈÅÆÈ
ביתו . לצרכי  בעגלה ולהביא ההפקר מן  מעט לקצור כגון בשביעית,

äøáòì úãçéî BzëàìnL ìk :ììkä äæ האסורה לעבודה – ÆÇÀÈÈÆÀÇÀÀËÆÆÇÂÅÈ
שהריøeñàבשביעית, השביעית, על  שחשוד למי בשביעית למכרו – È

עבירה. עוברי  בידי  הוא øzäìeמסייע øeqàìכלי אבל – ÀÄÀÆÅ
להיתר, בין  לאיסור  בין  בו  אדם,øzîשמשתמשים לכל  למכרו – ËÈ

בשביעית. המותרת למלאכה קנה הסתם מן  אנו: שאומרים

i y i l y m e i
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øöBiä,חרס כלי העושה אומן –øëBî,אדם לכל  בשביעית – ÇÅÅ
השביעית על חשוד שהוא למי ïîL(ברטנורא ),ואפילו  éck LîçÈÅÇÅÆÆ

לשמן , כדים –ïéé éck äøNò Lîçå, ליין המיוחדות –ïkL ÇÂÅÆÀÅÇÅÇÄÆÅ
Bkøc,אדם של –ø÷ôää ïî àéáäì שביעית מפירות כלומר – ÇÀÀÈÄÄÇÆÀÅ

שהוא  כזה בשיעור בשביעית מהם ליטול לו  שמותר הפקר, שהם
לוקח  הוא שמא חוששים שאין מבואר , בירושלמי  ביתו . מאכל לצורך

ובצורתן  בטיבן הן שונות ליין שהכדים לפי ליין, או  לשמן הכדים כל
יין. בשל ושמן שמן, בשל  יין  להכניס דרך  ואין לשמן, íàåÀÄמהכדים

àéáä, ההפקר מן  אדם –ïàkî øúBé שמן כדי מחמש  יותר – ÅÄÅÄÈ
יין , כדי עשרה בדיעבד ;øzîוחמש  לו  מותרים והשמן היין כלומר  – ËÈ

היוצר לו ימכור לא ולפיכך מכאן, יותר  להביא לו אין  לכתחילה אבל 
ליין . כדים עשרה ומחמש  לשמן  כדים מחמש  éBbìיותר  øëBîeÅÇ

õøàa וימכרן הגוי יחזור שמא חוששים ואין  זה, ממנין יותר  כדים – ÈÈÆ
השביעית, על החשוד  õøàìלישראל  äöeça ìàøNéìeמוכר – ÀÄÀÈÅÀÈÈÈÆ

שמא  חוששים ואין שביעית, דין אין  לארץ בחוץ שהרי  רבות, כדים
ישראל. לארץ יביאן

משנת  של הסיפא את כד;בארנו  ד , ויובל שמיטה (הל ' הרמב"ם שיטת לפי  נו
אחרת: בדרך  פירשוה מהמפרשים רבים אבל  ה), o`kn"ח, xzei `iad m`e"–

ליותר זקוק והוא יין , כדי  עשרה וחמש שמן כדי חמש של  זה מכשיעור  יותר 

מןxzenכדים, הכל הביא הסתם שמן  שהביא, מה לפי כדים לו  למכור  –

שביעית  מפירות הביא שמא בו  חושדים אנו  ואין  ביתו, צורך כפי  ההפקר 

באוצר  aeh")המשומרים mei zetqez" ;`xephxa ;y"xd).ux`a iebl xkeneכמו –

לעיל , ux`lשבארנו  dvega l`xyileיותר לו  למכור מותר  לכתחילה אף –

שלא  ישראל , מארץ שהביא ושמן  יין הרבה בהם שכונס פי על אף כדים,

כך כל  חכמים בו y"`xd)החמירו ;inlyexid it lr y"xd) מברטנורא הרב ואף .

izdw - zex`ean zeipyn
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ÁéànL úéaíéøîBà:úéòéáMa úLøBç äøt Bì økîé àG.ìlä úéáeïéøézî,ìBëé àeäL éðtîìdèçL.øëBî ¥©©§¦¦§Ÿ¨¨¤¤©§¦¦¥¦¥©¦¦¦§¥¤¨§¨¢¨¥
òøfä úòLa elôà úBøt Bì;Búàñ Bì ìéàLîe,ïøb Bì LiL òãBé àeäL ét ìò óà;úBòî Bì èøBôe,óà ¥£¦§¨©©¤©©§¦§¨©©¦¤¥©¤¤Ÿ¤¥¨©

íéìòBt Bì LiL òãBé àeäL ét ìò.Leøôa ïlëå–ïéøeñà. ©¦¤¥©¤¤£¦§ª¨§¥£¦
ËúéòéáMä ìò äãeLçä dzøáçì äMà úìàLî:äôð,äøáëe,íéçøå,øepúå;dnò ïçèz àGå øáz àG ìáà. ©§¤¤¦¨©£¤§¨©£¨©©§¦¦¨¨§¨¨§¥©¦§©£¨¨Ÿ§¦§©¦¨

äøáëe äôð õøàä íò úLàì úìàLî øáç úLà;dnò úã÷øîe úðçBèå úøøBáe;íénä ìéhzMî ìáà,òbz àG ¥¤¨¥©§¤¤§¥¤©¨¨¤¨¨§¨¨¤¤§¤¤©§¤¤¦¨£¨¦¤©¦©©¦¦©
dìöà,äøáò éøáBò éãé ïé÷éæçî ïéàL.íBìL éëøc éðtî àlà eøîà àG ïlëå.úéòéáMa íéBâ éãé ïé÷éæçîe,ìáà ¤§¨¤¥©£¦¦§¥§¥£¥¨§ª¨¨§¤¨¦§¥©§¥¨©£¦¦§¥¦©§¦¦£¨

ìàøNé éãé àG.ïîBìLa ïéìàBLå,íBìL éëøc éðtî. §¥¦§¨¥§£¦¦§¨¦§¥©§¥¨

g.dhgyl leki `edy:äùéøçì úãîåòä äøô èåçùì ììë êøã ïéàã éøáñ éàîù úéáå .ïðéìú éìúîì ïðéöîã àåäã ìëáå.rxfd zrya elit`ïðéøîà àìå
àãå:äöåø àåä äìéëàì ïðéìúã ,ç÷åì àåä äòéøæì é.oxeb el yiyàåä äðéçèìã éìúîì àëéàã ,øöåàì ñéðëäì ããåî àîù ïðéùééç àìå:ããåîel hxete

.zernéìçî:úåèåøôá úåòî åì ó.milret el yiy rcei `edy t"r`:êéøö àåä åéëøö øàùì àîù ïðéøîàã ,äøéáò éøáåò éãé òééñî àöîðå.mleke
:øåñà ,íúåà äöåø øåñà øáãìù ùøéô íà

h.ziriayd lr dceygd:øåòéá àìá øåòéáä øçà úéòéáù úåøéô ìåëàì.dtp:úç÷åì àéä úåòî äá øåôñì øîåà éðàù.dxakäá øåáëì øîåà éðàù
:ìåçä úà.miigx:ïéðîñ íäá ïåçèì àîùã.xepz:ïúùô ìù ïéðåà åá ùáééì àîù.dnr oghz `le:äøéáò éøáåò éãé òééñì øåñàùzpgehe zxxeae

.dnr:ïä íéøùòî õøàä éîò áåøã íåùî ,úéòéáùä ìò äãåùçá åøñàãë úåøùòîä ìò äãåùçä õøàä íò úùàá àëä åøñà àìå.mind lihzyn la`
íåøâì øåñàå ìâìâì äúòééñî åæå äàîåè ìá÷ì äøùëåä éøäù ,íéàîè íéìë úîçî äàîèéî à÷å äìçì äìáèåä äìâìâùîù éôì ,äîò òâú àì äñéòá

:äìçì äàîåè.exn` `l oleke:íåìù éëøã íåùî àìà äîöò äøéáò úòù àìá ïòééñìå íéìë ïìéàùäì åøéúä àì.mixkp ici oiwifgnéëøãã àøøâ áâà
:ã ÷øôá ìéòì ùøåôîå ,àëä äéì àðú íåìù

`xephxa yexit

של ושמן יין  לתוכן  יכניס שמא חוששים "שאין  כותב שהוא אלא כך, מפרש
יין הרבה בו  שכונס פי על "אף כותב: הר"ש ואילו ישראל ", מארץ שביעית
דברי אמנם כי שם, שמבואר  השלחן " "פאת (עיין לעיל  שהבאנו  כמו ושמן"
על מפרשים ויש חדשים"). "תוספות ועיין מדוקדקים, אינם מברטנורא הרב
אם  אפילו  רבות, כדים לארץ בחוצה לישראל  למכור  שמותר  הירושלמי, פי 
ואין לארץ, בחוץ הכדים את קונה שהוא אלא ישראל מארץ הוא הקונה

בארץ למכרן כדי אותן קונה הוא שמא inlyexil)חוששים eyexita `"xbd).

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ולהשאילו. לו למכור  מותר  מה השביעית, על  בחשוד ללמד  מוסיפה משנתנו

Bì økîé àG :íéøîBà éànL úéaעל חשוד שהוא למי  – ÅÇÇÀÄÄÀÙ
úLøBçהשביעית, äøt,לחרישה אלא לחליבה עומדת שאינה – ÈÈÆÆ
úéòéáMaשחוש המוכר– ונמצא בשביעית, בה יחרוש  שמא שים ÇÀÄÄ

עבירה. עוברי ידי ïéøézîמסייע ìlä úéáe פרה לו  למכור – ÅÄÅÇÄÄ
dèçLìחורשת, ìBëé àeäL éðtî ואנו לקולה. תולים ולכן  – ÄÀÅÆÈÀÈÃÈ

לתלות  שאפשר שכל לחרישה, ולא לשחיטה לקחה שהוא אומרים

פרה  לשחוט דרך  שאין  סוברים, שמאי  בית ברם, תולים. לקולה
יקרים. שדמיה מפני  לחרישה, úBøtהעומדת Bì øëBîלחשוד – ÅÅ

השביעית, òøfäעל úòLa elôà את לזרוע שרגילים בשעה – ÂÄÀÈÇÇÆÇ
לזריעה, ולא לאכילה שלקחם תולים שאנו Bìהשדות, ìéàLîeÇÀÄ

Búàñ,תבואה סאה למדידת המשמש כלי –àeäL ét ìò óà ÀÈÇÇÄÆ
ïøb Bì LiL òãBé תבואה זו  בסאה ימדוד שמא חוששים ואין  – ÅÇÆÆÙÆ

תבואה  קצת בה למדוד שכוונתו תולים אנו  אלא לאוצר, להכניסה
לטוחן , להוליכה úBòîכדי Bì èøBôe, קטן לכסף –ét ìò óà ÅÈÇÇÄ

íéìòBt Bì LiL òãBé àeäL לפרוע דעתו שמא חוששים ואין  – ÆÅÇÆÆÂÄ
ידי מסייע ונמצא בשדהו , שיעשו  מלאכתם שכר את אלו בדמים להם

היתר. של  לצרכים המעות את שפורט תולים אנו אלא עבירה, עוברי 
מודים שמאי  בית אף אלו שבכל מפרשים, Leøôa(הר"ן).יש ïlëåÀËÈÀÅ

לו: שאמר  כגון  אלו , דברים רוצה הוא איסור  שלדבר  פירש, אם –

אשר הזרע בה ואמדוד  סאתך  לי תן  או: בה, ואחרוש  פרתך  לי  מכור 
שדי בעבודת שעסקו  לפועלים ואפרע מעות לי  פרוט או : דשתי ,

שנמצא ïéøeñà(רמב "ם), הדברים, אותם בכל  לו להיענות אסור – ÂÄ
עבירה. לדבר  מסייע

i r i a x m e i
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úéòéáMä ìò äãeLçä dzøáçì äMà úìàLî שהיא כגון – ÇÀÆÆÄÈÇÂÆÀÈÇÂÈÇÇÀÄÄ

זמן  שהגיע לאחר ולהצניעם שביעית של הפירות את לשמור חשודה

מצויים  ואינם השדה, מן המין  אותו  פירות שכלו  לאחר היינו  הביעור ,
הבית, מן  גם לבערם חייבים שעה שמאותה המשמשת äôðלחיות, – ÈÈ

קמח, תבואה,äøáëeלניפוי  גרעיני  לניקוי המשמשת כברה או  – ÀÈÈ
íéçøå,לטחינה יד של  –øepúå אלו שכלים פי על ואף לאפייה; – ÀÅÇÄÀÇ

לדברים  בהם שתשתמש תולים אנו מאכלים, להתקנת משמשים

בשביעית. øázהמותרים àG ìáà ופירות תבואה עמה תברור  לא – ÂÈÈÙ
dnòמהפסולת, ïçèz àGå העבירה בגוף מסייעת נמצאת שהרי – ÀÄÀÇÄÈ
øáç(המאירי). úLà,ובטהרה במעשרות זהירה שהיא –úìàLî ÅÆÈÅÇÀÆÆ

השנים, בכל –õøàä íò úLàìועל המעשרות על  החשודה – ÀÅÆÇÈÈÆ
äøáëeהטומאה, äôð שדווקא מפרשים ויש  ותנור ; ריחיים וכן  – ÈÈÀÈÈ

ועשוי הואיל  תנור, אבל כך , אחר לטהרן  ואפשר הואיל וכברה, נפה

גם  וכן  שבירה, טעון נטמא אם שהרי  להשאילו , דרך  אין  מחרס,
לטהרם הוא רב וטורח לנקותם קשה א ;ריחיים סא , גיטין (תוספות 

ישראל  dnò");"תפארת úã÷øîe úðçBèå úøøBáe שרוב לפי  – ÆÆÀÆÆÇÀÆÆÄÈ
סיוע  משום בזה יש  שמא חוששים אין  ולכן  הם, מעשרים הארץ עמי 

עבירה; בנפה.zcwxnלעוברי  הקמח את מנפה –ìéhzMî ìáàÂÈÄÆÇÄ
íénä,העיסה לתוך מים שהטילה לאחר  –dìöà òbz àG– ÇÇÄÄÇÆÀÈ

טומאה, לקבל העיסה את הכשירו המים שהרי העיסה, בגלגול לסייעה
לטמא  מסייעת חבר אשת ונמצאת בחלה, העיסה תתחייב וכשתגלגל 

לאשת  אסור הלכך  מטמאים; וכליו  ואשתו הארץ שעם החלה, את
העיסה, בגלגול  הארץ עם אשת עם לעשות ïé÷éæçîחבר ïéàLÆÅÇÂÄÄ

äøáò éøáBò éãé.העבירה בשעת עבירה עוברי ידי לסייע שאסור  – ÀÅÀÅÂÅÈ
eøîà àG ïlëåלהשאיל שמותר  ואמרו חכמים שהקלו  ומה כלומר , – ÀËÈÈÀ

אמרו  לא עבירה, בשעת שלא ולסייעם כלים הארץ éðtîלעמי  àlàÆÈÄÀÅ
íBìL éëøc.איבה לידי  יבואו שלא –íéBâ éãé ïé÷éæçîe ÇÀÅÈÇÂÄÄÀÅÄ

úéòéáMa לברכם מותר שדותיהם עובדים אותם שכשרואים – ÇÀÄÄ
בעבודתם, ìàøNéשיצליחו éãé àG ìáàידי להחזיק שאסור – ÂÈÀÅÄÀÈÅ

עבירה, ïîBìLaעוברי ïéìàBLå,הימים כל גויים של –éðtî ÀÂÄÄÀÈÄÀÅ
íBìL éëøc כאן ונשנתה וחזרה ג), (ד, לעיל כבר  נשנתה הסיפא – ÇÀÅÈ

(ה, גיטין במסכת מעיקרה שנוייה הזאת המשנה כל  שכן הרישא, אגב

כולה  והובאה שלום, דרכי  מפני  חכמים שהתקינו  הדברים בין ט),
שם. שנויה שהיא כמו  כאן 

izdw - zex`ean zeipyn
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‡GLúéòéáMì úBöøà L:ìáá éìBò e÷éæçäL ìk,áéæk ãòå ìàøNé õøàî,ãáòð àGå ìëàð àG;e÷éæçäL ìëå ¨£¨©§¦¦¨¤¤¡¦¥¨¤¥¤¤¦§¨¥§©§¦¤¡¨§¤¡¨§¨¤¤¡¦

íéøöî éìBò,äðîà ãòå øäpä ãòå áéækî,ãáòð àG ìáà ìëàð;íéðôìå äðîàîe øäpä ïî,ãáòðå ìëàð. ¥¦§©¦¦§¦§©©¨¨§©£¨¨¤¡¨£¨¤¡¨¦©¨¨¥£¨¨§¦§¦¤¡¨§¤¡¨

e`.ziriayl zevx` yly:úéòéáù ïéã ïéðòì úå÷åìç.laa iler ewifgdy lk:ìááî åìòùë åúòéñå àøæò.carp `le lk`p `lõøàä úãåáòù
:úéòéáùá ãáòð àìå øåòéá àìá úéòéáù øçàì ìëàð àì ,ø÷éòå à"ô .íéìåãâ ïúåàî ìåëàì øåñà äìãâå äãáòð íàå ,úéòéáùá äøåñà àéääcre aifkn

.mepn` cre xdpdéôìë äëåùî äòåöø äúåàå úéçøæî úéðåôö òåö÷îá é"à ìù äòåáøá úáùåéù åëòî úàöåé äòåöøå çøæî ãöì ïåôöä éôìë êåùî áéæë
:ìáá éìåò íåùáë àìå íéøöî éìåò íåùáë úåòåöø éúùä åìàå ,ïàë øåîàä øäðä äáå çøæî éôìë åëòî äëåùî úøçà äòåöøå áéæë ãò úëìåäå ïåôöcre

.mepn`áøòî ãöì é"à ìù äðåôöá àåäå ,íåðîà éøåè éîìùåøéá ïðéîâøúî øää øä íëì åàúú ,éòñî äìà úùøôá õøàä úåìåáâá áåúëä øää øä àåä
àìå äúòùì äùã÷ äðåùàø äùåã÷ã ìëàð úéòéáùá ãáòð íà àðùéì êãéàìå ,øåòéáä øçàì ìëàð êëìä ìáá éìåò åùáë àì åæ íâå ,ìåãâä íéä ìöà

:ïðáøãî øåñàì åøéîçä äãåáò ïéðòìã ,ãáòð àìå ,àáì ãéúòì äùã÷.miptle mepn`ne xdpnïðéñøâ äåä éà àçéð äåä éôèå ,íéøôñä ìëá áåúë êë
:íéðôì éåø÷ øää ãöì íéðôìå íåðîà éøåè úìçúî ïëå ,õøàì äöåç øäðä ãöì íéðôìå øäðä úìçúî íéðôìå øäðäî ÷çåãá ùøôì øùôàå .õåçìå

`xephxa yexit
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אל תבואו "כי ב): כה, (ויקרא שנאמר  ישראל, בארץ אלא נוהגת שביעית אין

ט): א, (קידושין שנינו וכן  לה'"; שבת הארץ ושבתה לכם נותן  אני  אשר הארץ

ללמד, באה משנתנו  – בארץ". אלא נוהגת אינה בארץ, תלויה שהיא מצוה "כל 

שיבואר . כפי מסויימים, מקומות לגבי  דינים חילוקי יש ישראל בארץ שאף

GLúBöøà L, ישראל בארץ –úéòéáMì דין לענין חלוקות – ÈÂÈÇÀÄÄ
ìááבו e÷éæçäLמקוםìkשביעית: éìBò ונחמיה עזרא מימי – ÈÆÆÁÄÅÈÆ

והיינו: áéækואילך , ãòå ìàøNé õøàî שבדרום ישראל  ארץ כל  – ÅÆÆÄÀÈÅÀÇÀÄ
אכזיב היא כזיב, לא)עד א, שופטים כט ; יט, צפונית (יהושע  הנמצאת

בבל , עולי  כבשוה לא עצמה שכזיב בכלל, עד ולא ìëàðלעכו, àGÆÁÈ
קיים  לא אם הביעור, זמן  לאחר  נאכל  אינו בשביעית שם שגדל  מה –

ביעור  שביעית,(ר"ש ).מצוות בקדושת אלא נאכל שאינו מפרשים, ויש
הרמב"ם ולפי  למסכתנו ; בפתיחה שבארנו  ד,כמו  ויובל  שמיטה  (הל'

לאכולכו) חכמים מגזירת שאסור ספיחים, איסור  לענין  כאן מדובר
למסכתנו), בפתיחה (עיין בשביעית שצמחו והקטנית התבואה ספיחי

ãáòð àGåשבחבל כלומר בשביעית, שם נעבדת האדמה ואין  – ÀÆÁÈ
שביעית; דיני כל נוהגים זה éìBòבוe÷éæçäLמקוםìëåארץ ÀÈÆÆÁÄÅ

íéøöî,יהושע בכיבוש –äðîà ãòå øäpä ãòå áéækî פיסקה – ÄÀÇÄÄÀÄÀÇÇÈÈÀÇÂÈÈ
מתכוונת  נהר לאיזה ברור  שלא משום והדעות, הפירושים בה רבו  זו 
הגבולות  את מציינת שמשנתנו היא, המתקבלת הדעה ברם, המשנה.

כן ואם מצרים, עולי כיבוש של מסויים "xdpd"הצפוניים נהר היינו 
הארץ ברטנורא ).בצפון  ר"ש ; זצ"ל(עיין (שליט"א) ישראלי והרב

ברוור הארץ חוקרי  של דעותיהם יסוד  (על מסיק חמדה" "ארץ בספרו 
לנהר המשנה שכוונת הצפון dinqw.וגולדהר) מן  בתחילה יורד זה נהר 

ביאור (בשולי  התיכון  לים ונופל מערבה מבריך  הוא כך  ואחר  לדרום,
– זה). בענין אחרות דעות גם מובאות ההר"`dpn"המשנה היינו

הלבנון  מהרי  ח ),אמנה ד , השירים אמנום",(שיר  "טורי גם הנקרא
הארץ בגבולות הנזכר  ההר" "הר  ז):והוא לד, לכם (במדבר יהיה "וזה

לכם תתאו  הגדול  הים מן  צפון , xddגבול xd בתרגום מבואר שכן  ,"
שהוא  אהרן , מת שבו ההר הר זה (ואין אמנום" "טורי  ירושלמי:

הארץ  חבל הדברים: פירוש זה ולפי אדום). בגבול  ישראל  ארץ בדרום
מערבי , הצפוני  לעיל ,aifknשבגבול שבארנו  כמו  –xdpd cre–

`dpnקסמיה, cre,אמנה ההר  לצד  הצפוני  בכוון  –ìëàð מה – ÆÁÈ
שמותר או הביעור, זמן  לאחר  אף באכילה מותר  בשביעית שם שגדל 
קידשה  ראשונה שקדושה לפי  שביעית, קדושת בלא לאכלו בכלל 

ול לבואלשעתה לעתיד קידשה ברטנורא ),א ãáòð(הר"ש ; àG ìáàÂÈÆÁÈ
מדרבנן . שם לאסור  החמירו  בשביעית הקרקע עבודת שלעניין  –

פי על  אף אמנה ועד הנהר  ועד "מכזיב לשיטתו : כותב והרמב"ם
באכילה" מותרים בו  שצומחים הספיחין  בעבודה, אסור (הל'שהוא

כו); ד, ויובל íéðôìåשמיטה äðîàîe øäpä ïîבביאור אף – ÄÇÈÈÅÂÈÈÀÄÀÄ
"ארץ  ולפי "ולפנים"; בלשון  ובמיוחד  המפרשים, נתחבטו  זו פיסקה

זרימתו  מראשית קסמיה, נהר בין המכונס "החלק הוא: הפירוש חמדה"

נמצא  חלק אותו  האמנה, הר לבין למערב, והמשכו לדרום הצפון מן
גם  נכבש  לא אבל  "מסעי ", בפרשת המפורטים הגבולות בתוך אמנם

ולכן מצרים", עולי  ידי  ãáòðåעל  ìëàð גזרו שלא בשביעית, בו  – ÆÁÈÀÆÁÈ
והלאה  ומאמנה "ומהנהר  כותב: הרמב"ם שביעית. איסורי  כלל  שם

בשביעית". בעבודה מותר 

ומכאן במשנתנו , הנזכר "הנהר " בענין  שונות דעות ישנן לעיל  שהזכרנו כפי
המשנה. בפירוש גם הדעות מחולקות

ארץ  שרצועת כלומר  הארץ, שבדרום מצרים לנחל היא שהכוונה מפרשים, יש
כבשו בצפון, אמנה עד מכזיב וכן  בדרום, מצרים נחל עד  מכזיב הנמשכת

בבל עולי כבשו  ולא מצרים l`xyi")עולי  zx`tz").
בצפון פרת לנהר  המשנה שכוונת סוברים, sqedi)ויש x"d mya "dnly zk`ln").

שבימינו ישראל ארץ מחוקרי גם uiaewyxde)ויש `nexc xa).כך המשערים
מצרים  עולי  הגיעו  שלא ידוע כי זו, סברא דוחה הארץ" "תבואת שבעל  ואף
השטח  בכל  החזיקו לא אמנם שאם היא, דעתם פרת, עד  יהושע) (בימי 

הזה. מהשטח חלקים איזה על המשנה לפרש ייתכן  מקום מכל  ברציפות,
פירושם  – חמדה" "ארץ בספרו זצ"ל  (שליט"א) ישראלי  הרב כותב – אבל 
פרת, נהר הוא מזרחי  הצפוני  שגבולו שטח שאותו לפי  להתקבל, ראוי אינו 

הוא של ixeq`,הרי  דינה הבאה.ואין במשנה אלא במשנתנו  מתפרשת סוריא
לשם, מצרים עולי  הגיעו  שלא מצד  רק אינה הארץ" "תבואת בעל טענת "ובאמת
מן הארץ במצוות נתחייבו לא פרת, לנהר  ישראל שהגיעו בזמן  שגם משום אלא
והיינו מסעי, בפרשת המפורטים הגבולות בתוך אם כי  ההיא, הארץ בתחום התורה
שבתוך במה דנה ומשנתנו הדעות. לכל  ישראל  ארץ גבולות בכלל  אינה שסוריא
כלל ייתכן  לא כן ואם מסעי. פרשת גבולות שבתוך מה דהיינו  ישראל , ארץ תחומי

פרת"... לנהר  מכוון  במשנה האמור שהנהר לפרש,
את  אלא פורטת אינה "המשנה לפירושו ): (בהשלמות כותב אלבק ר"ח גם כן
שהחזיקו למה בבל  עולי  שהחזיקו  מה בין הבדל  בהם שיש הארץ, שבצפון  הגבולות
המשנה  אין  הכיבושים בשני השווים הרוחות שבשאר  הגבולות אבל מצרים; עולי 
היא  והלכך ואילך . טו וביהושע לד) (במדבר בתורה הם כתובים שהרי  מזכירה,
אפשר  אי זה מטעם ידוע. כדבר  ישראל " "מארץ בלשון דרום גבול את מציינת

בדרום. מצרים נחל  על  שבמשנתנו "הנהר" את zxtלפרש  lr eyxtl xyt` i` oke
,oetvay כיבוש שהיא כולה, בסוריא ולא ישראל  בארץ מדברת שהמשנה לפי 

ועוד, מזרח. גבול  את גם להזכיר  צריכה המשנה היתה כן שאם ועוד , דוד .
במקרא. כמו  סתם "נהר" ולא בשמו, ג) א, (תענית במשנה נקרא שפרת
הראשונים"... בו  נתחבטו  וכבר זה, לפי  ליישבו אין  "ולפנים" מאמנה והלשון:
קסמיה  שהנהר  לפי קסמיה, לנהר  המשנה שכוונת לפרש, אין לדעתו  ברם,
הוא  שהמכוון לפרש, לו  נראה אלא סתם, "נהר" במשנתנו  ייקרא לא הקטן 

יב); ה, ב מלכים עיין דמשק; (מנהרות "אמנה" `dpn"לנהר cre"היינו –
ויורד אמנה נהר יוצא שממנו  ח) ד, השירים (שיר  הלבנון " ב"מול אמנה ההר 

בסיפא: ששנינו ומה miptle"לדמשק; dpn`ne xdpd on" מאמנה הארץ כלומר –
מדברי לפירושו הוכחות שמביא שם (עיין וצידון  צור כגון  הים, עד מערב לצד

בקדמוניות). יוסיפוס
מהרי"ט  מדברי גם נראה וכן חמדה"; "ארץ פי על  משנתנו  בארנו מקום מכל
שאומרים  הנהר זה יהיה "ואולי כותב: שהוא פד), סימן  א חלק (תשובות
וגויים, ישראלים הכל, בפי  שגור ושמו ישראל ארץ גבול  שהוא העולם
הארץ, חלוקת לשון שהוא מוכיח והשם קסמיאה. אל ודי  בערבי : לו  שקוראים

izdw - zex`ean zeipyn
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של ושמן יין  לתוכן  יכניס שמא חוששים "שאין  כותב שהוא אלא כך, מפרש
יין הרבה בו  שכונס פי על "אף כותב: הר"ש ואילו ישראל ", מארץ שביעית
דברי אמנם כי שם, שמבואר  השלחן " "פאת (עיין לעיל  שהבאנו  כמו ושמן"
על מפרשים ויש חדשים"). "תוספות ועיין מדוקדקים, אינם מברטנורא הרב
אם  אפילו  רבות, כדים לארץ בחוצה לישראל  למכור  שמותר  הירושלמי, פי 
ואין לארץ, בחוץ הכדים את קונה שהוא אלא ישראל מארץ הוא הקונה

בארץ למכרן כדי אותן קונה הוא שמא inlyexil)חוששים eyexita `"xbd).
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ולהשאילו. לו למכור  מותר  מה השביעית, על  בחשוד ללמד  מוסיפה משנתנו

Bì økîé àG :íéøîBà éànL úéaעל חשוד שהוא למי  – ÅÇÇÀÄÄÀÙ
úLøBçהשביעית, äøt,לחרישה אלא לחליבה עומדת שאינה – ÈÈÆÆ
úéòéáMaשחוש המוכר– ונמצא בשביעית, בה יחרוש  שמא שים ÇÀÄÄ

עבירה. עוברי ידי ïéøézîמסייע ìlä úéáe פרה לו  למכור – ÅÄÅÇÄÄ
dèçLìחורשת, ìBëé àeäL éðtî ואנו לקולה. תולים ולכן  – ÄÀÅÆÈÀÈÃÈ

לתלות  שאפשר שכל לחרישה, ולא לשחיטה לקחה שהוא אומרים

פרה  לשחוט דרך  שאין  סוברים, שמאי  בית ברם, תולים. לקולה
יקרים. שדמיה מפני  לחרישה, úBøtהעומדת Bì øëBîלחשוד – ÅÅ

השביעית, òøfäעל úòLa elôà את לזרוע שרגילים בשעה – ÂÄÀÈÇÇÆÇ
לזריעה, ולא לאכילה שלקחם תולים שאנו Bìהשדות, ìéàLîeÇÀÄ

Búàñ,תבואה סאה למדידת המשמש כלי –àeäL ét ìò óà ÀÈÇÇÄÆ
ïøb Bì LiL òãBé תבואה זו  בסאה ימדוד שמא חוששים ואין  – ÅÇÆÆÙÆ

תבואה  קצת בה למדוד שכוונתו תולים אנו  אלא לאוצר, להכניסה
לטוחן , להוליכה úBòîכדי Bì èøBôe, קטן לכסף –ét ìò óà ÅÈÇÇÄ

íéìòBt Bì LiL òãBé àeäL לפרוע דעתו שמא חוששים ואין  – ÆÅÇÆÆÂÄ
ידי מסייע ונמצא בשדהו , שיעשו  מלאכתם שכר את אלו בדמים להם

היתר. של  לצרכים המעות את שפורט תולים אנו אלא עבירה, עוברי 
מודים שמאי  בית אף אלו שבכל מפרשים, Leøôa(הר"ן).יש ïlëåÀËÈÀÅ

לו: שאמר  כגון  אלו , דברים רוצה הוא איסור  שלדבר  פירש, אם –

אשר הזרע בה ואמדוד  סאתך  לי תן  או: בה, ואחרוש  פרתך  לי  מכור 
שדי בעבודת שעסקו  לפועלים ואפרע מעות לי  פרוט או : דשתי ,

שנמצא ïéøeñà(רמב "ם), הדברים, אותם בכל  לו להיענות אסור – ÂÄ
עבירה. לדבר  מסייע

i r i a x m e i
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úéòéáMä ìò äãeLçä dzøáçì äMà úìàLî שהיא כגון – ÇÀÆÆÄÈÇÂÆÀÈÇÂÈÇÇÀÄÄ

זמן  שהגיע לאחר ולהצניעם שביעית של הפירות את לשמור חשודה

מצויים  ואינם השדה, מן המין  אותו  פירות שכלו  לאחר היינו  הביעור ,
הבית, מן  גם לבערם חייבים שעה שמאותה המשמשת äôðלחיות, – ÈÈ

קמח, תבואה,äøáëeלניפוי  גרעיני  לניקוי המשמשת כברה או  – ÀÈÈ
íéçøå,לטחינה יד של  –øepúå אלו שכלים פי על ואף לאפייה; – ÀÅÇÄÀÇ

לדברים  בהם שתשתמש תולים אנו מאכלים, להתקנת משמשים

בשביעית. øázהמותרים àG ìáà ופירות תבואה עמה תברור  לא – ÂÈÈÙ
dnòמהפסולת, ïçèz àGå העבירה בגוף מסייעת נמצאת שהרי – ÀÄÀÇÄÈ
øáç(המאירי). úLà,ובטהרה במעשרות זהירה שהיא –úìàLî ÅÆÈÅÇÀÆÆ

השנים, בכל –õøàä íò úLàìועל המעשרות על  החשודה – ÀÅÆÇÈÈÆ
äøáëeהטומאה, äôð שדווקא מפרשים ויש  ותנור ; ריחיים וכן  – ÈÈÀÈÈ

ועשוי הואיל  תנור, אבל כך , אחר לטהרן  ואפשר הואיל וכברה, נפה

גם  וכן  שבירה, טעון נטמא אם שהרי  להשאילו , דרך  אין  מחרס,
לטהרם הוא רב וטורח לנקותם קשה א ;ריחיים סא , גיטין (תוספות 

ישראל  dnò");"תפארת úã÷øîe úðçBèå úøøBáe שרוב לפי  – ÆÆÀÆÆÇÀÆÆÄÈ
סיוע  משום בזה יש  שמא חוששים אין  ולכן  הם, מעשרים הארץ עמי 

עבירה; בנפה.zcwxnלעוברי  הקמח את מנפה –ìéhzMî ìáàÂÈÄÆÇÄ
íénä,העיסה לתוך מים שהטילה לאחר  –dìöà òbz àG– ÇÇÄÄÇÆÀÈ

טומאה, לקבל העיסה את הכשירו המים שהרי העיסה, בגלגול לסייעה
לטמא  מסייעת חבר אשת ונמצאת בחלה, העיסה תתחייב וכשתגלגל 

לאשת  אסור הלכך  מטמאים; וכליו  ואשתו הארץ שעם החלה, את
העיסה, בגלגול  הארץ עם אשת עם לעשות ïé÷éæçîחבר ïéàLÆÅÇÂÄÄ

äøáò éøáBò éãé.העבירה בשעת עבירה עוברי ידי לסייע שאסור  – ÀÅÀÅÂÅÈ
eøîà àG ïlëåלהשאיל שמותר  ואמרו חכמים שהקלו  ומה כלומר , – ÀËÈÈÀ

אמרו  לא עבירה, בשעת שלא ולסייעם כלים הארץ éðtîלעמי  àlàÆÈÄÀÅ
íBìL éëøc.איבה לידי  יבואו שלא –íéBâ éãé ïé÷éæçîe ÇÀÅÈÇÂÄÄÀÅÄ

úéòéáMa לברכם מותר שדותיהם עובדים אותם שכשרואים – ÇÀÄÄ
בעבודתם, ìàøNéשיצליחו éãé àG ìáàידי להחזיק שאסור – ÂÈÀÅÄÀÈÅ

עבירה, ïîBìLaעוברי ïéìàBLå,הימים כל גויים של –éðtî ÀÂÄÄÀÈÄÀÅ
íBìL éëøc כאן ונשנתה וחזרה ג), (ד, לעיל כבר  נשנתה הסיפא – ÇÀÅÈ

(ה, גיטין במסכת מעיקרה שנוייה הזאת המשנה כל  שכן הרישא, אגב

כולה  והובאה שלום, דרכי  מפני  חכמים שהתקינו  הדברים בין ט),
שם. שנויה שהיא כמו  כאן 
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‡GLúéòéáMì úBöøà L:ìáá éìBò e÷éæçäL ìk,áéæk ãòå ìàøNé õøàî,ãáòð àGå ìëàð àG;e÷éæçäL ìëå ¨£¨©§¦¦¨¤¤¡¦¥¨¤¥¤¤¦§¨¥§©§¦¤¡¨§¤¡¨§¨¤¤¡¦

íéøöî éìBò,äðîà ãòå øäpä ãòå áéækî,ãáòð àG ìáà ìëàð;íéðôìå äðîàîe øäpä ïî,ãáòðå ìëàð. ¥¦§©¦¦§¦§©©¨¨§©£¨¨¤¡¨£¨¤¡¨¦©¨¨¥£¨¨§¦§¦¤¡¨§¤¡¨

e`.ziriayl zevx` yly:úéòéáù ïéã ïéðòì úå÷åìç.laa iler ewifgdy lk:ìááî åìòùë åúòéñå àøæò.carp `le lk`p `lõøàä úãåáòù
:úéòéáùá ãáòð àìå øåòéá àìá úéòéáù øçàì ìëàð àì ,ø÷éòå à"ô .íéìåãâ ïúåàî ìåëàì øåñà äìãâå äãáòð íàå ,úéòéáùá äøåñà àéääcre aifkn

.mepn` cre xdpdéôìë äëåùî äòåöø äúåàå úéçøæî úéðåôö òåö÷îá é"à ìù äòåáøá úáùåéù åëòî úàöåé äòåöøå çøæî ãöì ïåôöä éôìë êåùî áéæë
:ìáá éìåò íåùáë àìå íéøöî éìåò íåùáë úåòåöø éúùä åìàå ,ïàë øåîàä øäðä äáå çøæî éôìë åëòî äëåùî úøçà äòåöøå áéæë ãò úëìåäå ïåôöcre

.mepn`áøòî ãöì é"à ìù äðåôöá àåäå ,íåðîà éøåè éîìùåøéá ïðéîâøúî øää øä íëì åàúú ,éòñî äìà úùøôá õøàä úåìåáâá áåúëä øää øä àåä
àìå äúòùì äùã÷ äðåùàø äùåã÷ã ìëàð úéòéáùá ãáòð íà àðùéì êãéàìå ,øåòéáä øçàì ìëàð êëìä ìáá éìåò åùáë àì åæ íâå ,ìåãâä íéä ìöà

:ïðáøãî øåñàì åøéîçä äãåáò ïéðòìã ,ãáòð àìå ,àáì ãéúòì äùã÷.miptle mepn`ne xdpnïðéñøâ äåä éà àçéð äåä éôèå ,íéøôñä ìëá áåúë êë
:íéðôì éåø÷ øää ãöì íéðôìå íåðîà éøåè úìçúî ïëå ,õøàì äöåç øäðä ãöì íéðôìå øäðä úìçúî íéðôìå øäðäî ÷çåãá ùøôì øùôàå .õåçìå

`xephxa yexit

א ה נ ש מ ר ו א ב

אל תבואו "כי ב): כה, (ויקרא שנאמר  ישראל, בארץ אלא נוהגת שביעית אין

ט): א, (קידושין שנינו וכן  לה'"; שבת הארץ ושבתה לכם נותן  אני  אשר הארץ

ללמד, באה משנתנו  – בארץ". אלא נוהגת אינה בארץ, תלויה שהיא מצוה "כל 

שיבואר . כפי מסויימים, מקומות לגבי  דינים חילוקי יש ישראל בארץ שאף

GLúBöøà L, ישראל בארץ –úéòéáMì דין לענין חלוקות – ÈÂÈÇÀÄÄ
ìááבו e÷éæçäLמקוםìkשביעית: éìBò ונחמיה עזרא מימי – ÈÆÆÁÄÅÈÆ

והיינו: áéækואילך , ãòå ìàøNé õøàî שבדרום ישראל  ארץ כל  – ÅÆÆÄÀÈÅÀÇÀÄ
אכזיב היא כזיב, לא)עד א, שופטים כט ; יט, צפונית (יהושע  הנמצאת

בבל , עולי  כבשוה לא עצמה שכזיב בכלל, עד ולא ìëàðלעכו, àGÆÁÈ
קיים  לא אם הביעור, זמן  לאחר  נאכל  אינו בשביעית שם שגדל  מה –

ביעור  שביעית,(ר"ש ).מצוות בקדושת אלא נאכל שאינו מפרשים, ויש
הרמב"ם ולפי  למסכתנו ; בפתיחה שבארנו  ד,כמו  ויובל  שמיטה  (הל'

לאכולכו) חכמים מגזירת שאסור ספיחים, איסור  לענין  כאן מדובר
למסכתנו), בפתיחה (עיין בשביעית שצמחו והקטנית התבואה ספיחי

ãáòð àGåשבחבל כלומר בשביעית, שם נעבדת האדמה ואין  – ÀÆÁÈ
שביעית; דיני כל נוהגים זה éìBòבוe÷éæçäLמקוםìëåארץ ÀÈÆÆÁÄÅ

íéøöî,יהושע בכיבוש –äðîà ãòå øäpä ãòå áéækî פיסקה – ÄÀÇÄÄÀÄÀÇÇÈÈÀÇÂÈÈ
מתכוונת  נהר לאיזה ברור  שלא משום והדעות, הפירושים בה רבו  זו 
הגבולות  את מציינת שמשנתנו היא, המתקבלת הדעה ברם, המשנה.

כן ואם מצרים, עולי כיבוש של מסויים "xdpd"הצפוניים נהר היינו 
הארץ ברטנורא ).בצפון  ר"ש ; זצ"ל(עיין (שליט"א) ישראלי והרב

ברוור הארץ חוקרי  של דעותיהם יסוד  (על מסיק חמדה" "ארץ בספרו 
לנהר המשנה שכוונת הצפון dinqw.וגולדהר) מן  בתחילה יורד זה נהר 

ביאור (בשולי  התיכון  לים ונופל מערבה מבריך  הוא כך  ואחר  לדרום,
– זה). בענין אחרות דעות גם מובאות ההר"`dpn"המשנה היינו

הלבנון  מהרי  ח ),אמנה ד , השירים אמנום",(שיר  "טורי גם הנקרא
הארץ בגבולות הנזכר  ההר" "הר  ז):והוא לד, לכם (במדבר יהיה "וזה

לכם תתאו  הגדול  הים מן  צפון , xddגבול xd בתרגום מבואר שכן  ,"
שהוא  אהרן , מת שבו ההר הר זה (ואין אמנום" "טורי  ירושלמי:

הארץ  חבל הדברים: פירוש זה ולפי אדום). בגבול  ישראל  ארץ בדרום
מערבי , הצפוני  לעיל ,aifknשבגבול שבארנו  כמו  –xdpd cre–

`dpnקסמיה, cre,אמנה ההר  לצד  הצפוני  בכוון  –ìëàð מה – ÆÁÈ
שמותר או הביעור, זמן  לאחר  אף באכילה מותר  בשביעית שם שגדל 
קידשה  ראשונה שקדושה לפי  שביעית, קדושת בלא לאכלו בכלל 

ול לבואלשעתה לעתיד קידשה ברטנורא ),א ãáòð(הר"ש ; àG ìáàÂÈÆÁÈ
מדרבנן . שם לאסור  החמירו  בשביעית הקרקע עבודת שלעניין  –

פי על  אף אמנה ועד הנהר  ועד "מכזיב לשיטתו : כותב והרמב"ם
באכילה" מותרים בו  שצומחים הספיחין  בעבודה, אסור (הל'שהוא

כו); ד, ויובל íéðôìåשמיטה äðîàîe øäpä ïîבביאור אף – ÄÇÈÈÅÂÈÈÀÄÀÄ
"ארץ  ולפי "ולפנים"; בלשון  ובמיוחד  המפרשים, נתחבטו  זו פיסקה

זרימתו  מראשית קסמיה, נהר בין המכונס "החלק הוא: הפירוש חמדה"

נמצא  חלק אותו  האמנה, הר לבין למערב, והמשכו לדרום הצפון מן
גם  נכבש  לא אבל  "מסעי ", בפרשת המפורטים הגבולות בתוך אמנם

ולכן מצרים", עולי  ידי  ãáòðåעל  ìëàð גזרו שלא בשביעית, בו  – ÆÁÈÀÆÁÈ
והלאה  ומאמנה "ומהנהר  כותב: הרמב"ם שביעית. איסורי  כלל  שם

בשביעית". בעבודה מותר 

ומכאן במשנתנו , הנזכר "הנהר " בענין  שונות דעות ישנן לעיל  שהזכרנו כפי
המשנה. בפירוש גם הדעות מחולקות

ארץ  שרצועת כלומר  הארץ, שבדרום מצרים לנחל היא שהכוונה מפרשים, יש
כבשו בצפון, אמנה עד מכזיב וכן  בדרום, מצרים נחל עד  מכזיב הנמשכת

בבל עולי כבשו  ולא מצרים l`xyi")עולי  zx`tz").
בצפון פרת לנהר  המשנה שכוונת סוברים, sqedi)ויש x"d mya "dnly zk`ln").

שבימינו ישראל ארץ מחוקרי גם uiaewyxde)ויש `nexc xa).כך המשערים
מצרים  עולי  הגיעו  שלא ידוע כי זו, סברא דוחה הארץ" "תבואת שבעל  ואף
השטח  בכל  החזיקו לא אמנם שאם היא, דעתם פרת, עד  יהושע) (בימי 

הזה. מהשטח חלקים איזה על המשנה לפרש ייתכן  מקום מכל  ברציפות,
פירושם  – חמדה" "ארץ בספרו זצ"ל  (שליט"א) ישראלי  הרב כותב – אבל 
פרת, נהר הוא מזרחי  הצפוני  שגבולו שטח שאותו לפי  להתקבל, ראוי אינו 

הוא של ixeq`,הרי  דינה הבאה.ואין במשנה אלא במשנתנו  מתפרשת סוריא
לשם, מצרים עולי  הגיעו  שלא מצד  רק אינה הארץ" "תבואת בעל טענת "ובאמת
מן הארץ במצוות נתחייבו לא פרת, לנהר  ישראל שהגיעו בזמן  שגם משום אלא
והיינו מסעי, בפרשת המפורטים הגבולות בתוך אם כי  ההיא, הארץ בתחום התורה
שבתוך במה דנה ומשנתנו הדעות. לכל  ישראל  ארץ גבולות בכלל  אינה שסוריא
כלל ייתכן  לא כן ואם מסעי. פרשת גבולות שבתוך מה דהיינו  ישראל , ארץ תחומי

פרת"... לנהר  מכוון  במשנה האמור שהנהר לפרש,
את  אלא פורטת אינה "המשנה לפירושו ): (בהשלמות כותב אלבק ר"ח גם כן
שהחזיקו למה בבל  עולי  שהחזיקו  מה בין הבדל  בהם שיש הארץ, שבצפון  הגבולות
המשנה  אין  הכיבושים בשני השווים הרוחות שבשאר  הגבולות אבל מצרים; עולי 
היא  והלכך ואילך . טו וביהושע לד) (במדבר בתורה הם כתובים שהרי  מזכירה,
אפשר  אי זה מטעם ידוע. כדבר  ישראל " "מארץ בלשון דרום גבול את מציינת

בדרום. מצרים נחל  על  שבמשנתנו "הנהר" את zxtלפרש  lr eyxtl xyt` i` oke
,oetvay כיבוש שהיא כולה, בסוריא ולא ישראל  בארץ מדברת שהמשנה לפי 

ועוד, מזרח. גבול  את גם להזכיר  צריכה המשנה היתה כן שאם ועוד , דוד .
במקרא. כמו  סתם "נהר" ולא בשמו, ג) א, (תענית במשנה נקרא שפרת
הראשונים"... בו  נתחבטו  וכבר זה, לפי  ליישבו אין  "ולפנים" מאמנה והלשון:
קסמיה  שהנהר  לפי קסמיה, לנהר  המשנה שכוונת לפרש, אין לדעתו  ברם,
הוא  שהמכוון לפרש, לו  נראה אלא סתם, "נהר" במשנתנו  ייקרא לא הקטן 

יב); ה, ב מלכים עיין דמשק; (מנהרות "אמנה" `dpn"לנהר cre"היינו –
ויורד אמנה נהר יוצא שממנו  ח) ד, השירים (שיר  הלבנון " ב"מול אמנה ההר 

בסיפא: ששנינו ומה miptle"לדמשק; dpn`ne xdpd on" מאמנה הארץ כלומר –
מדברי לפירושו הוכחות שמביא שם (עיין וצידון  צור כגון  הים, עד מערב לצד

בקדמוניות). יוסיפוס
מהרי"ט  מדברי גם נראה וכן חמדה"; "ארץ פי על  משנתנו  בארנו מקום מכל
שאומרים  הנהר זה יהיה "ואולי כותב: שהוא פד), סימן  א חלק (תשובות
וגויים, ישראלים הכל, בפי  שגור ושמו ישראל ארץ גבול  שהוא העולם
הארץ, חלוקת לשון שהוא מוכיח והשם קסמיאה. אל ודי  בערבי : לו  שקוראים
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·àéøeña Leìza ïéNBò,øaçîa àG ìáà.ïéønòîe ïéëøBãå ïéøBæå íéLc,íé÷ñBî àGå ïéøöBa àGå ïéøöB÷ àG ìáà. ¦©¨§§¨£¨©§ª¨¨¦§¦§§¦§©§¦£¨§¦§§¦§§¦
øîà ììkéaøàáé÷ò:ìàøNé õøàa øzî Bá àöBikL ìk,àéøeña BúBà ïéNBò. §¨¨©©¦£¦¨¨¤©¥ª¨§¤¤¦§¨¥¦§§¨

‚eçnöå íéîLb íäéìò eãøiL íéìöa–ïéøBçL íälL ïéìòä eéä íà,ïéøeñà;e÷éøBä–ïéøzî elà éøä.éaø §¨¦¤¨§£¥¤§¨¦§¦§¦¨¤¨¦¤¨¤§¦£¦¦£¥¥ª¨¦©¦
ñBðâéèðà ïa àðéðçøîBà:ìzäì ïéìBëé íàïälL ïéìòa L,ïéøeñà;ïéøzî úéòéáL éàöBî ïk ãâðëe. £¦¨¤©§¦§¥¦§¦§¦¨¥¤¨¦¤¨¤£¦§¤¤¥¨¥§¦¦ª¨¦

a.`ixeqë äåàùò íéðéã úö÷áå ,äìåë é"à ùáëù íãå÷ äùáëù éðôî øáã ìëì é"àë äðéàå ,ãåã ùáëù äáåö íøàå íéøäð íøàäöåçë ïúö÷áå é"à
:õøàì.yelza miyer:äîò ïåçèú àìå øåáú àì ïðú ìàøùé õøàá åìéàå ,íéãåùçä ìöà åìéôà.xaegna `l la`à÷åãå ,äøéöáå äøéö÷ ä÷éñî ïåâë

åéäé àìù éãë øáåçîá àéøåñá øåæâã àîòèå .ø÷ôåîä ïî øöåá äúà ìáà øöåá äúà éà øåîùä ïî ë"úá àéðúã ,øúåî õøàá åìéôà ø÷ôåîá ìáà øåîùá
åëøèöé àìå ,íäì äáåø÷ àéäù àéøåñá çåéø úö÷ ìàøùé õøàáù íééðòä åàöîéù éãë åøéúä ùåìúáå ,àéøåñá íéò÷úùîå íéëìåäå ìàøùé õøà úà íéçéðî

:õøàì äöåçì ìàøùé õøàî úàöì.i"`a xzen ea `veiky lkäéçøåà éë àéøåñá åúåà ïéùåò éåðéù àìá øåñà ïðáøãîã â"ò óà ùåìú ïåâë ,àúééøåàãî
:ø÷ôåîá åìéôà õøàá ïðáøãî øåñà øáåçîá ìáà ,øåîùá åìéôà àéøåñá åúåà íéùåò ø÷ôåîá õøàá øúåî åá àöåéëù ìë øîà÷ éëä ð"à .úåðùì êéøö åðéàå

b.minyb mdilr ecxiy milvaéìåãâ åúàå åôéñåäå åìãâù òåãéá ïéìòä åøéçùä íà ,åçîöå íéîùâ íäéìò åãøéå ,úéòéáùì åñðëðù úéùù ìù íéìöá
:åáø à÷ àòøàî åàìå ïéùîëå íéëìåä æà ïéìòä å÷éøåä íà ìáà ,äáåøî àåäù ô"òà ø÷éòä íéìèáîå úéòéáù.oilra ylzil oileki m`íéìöá êøã
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בפיה  חמדה"ומורגל "ארץ (עיין ישראל "... ארץ ולפנים שמהנהר אנשים, של  ם
זה). בענין  דיבורו  שם שמרחיב צז -צט, עמודים

שבמשנתנו : ההלכה carp",בענין `l la` lk`p" ,"carp `le lk`p `l"הבאנו
הוא  למשנתנו בפירושו ברם, תורה". ב"משנה הרמב"ם שיטת את בבאורנו

" אחרת: בדרך  זה ענין  laaמבאר iler ea ewifgdy mewn lk עבודת בו אסורה
לאכול אסור  גידולים, והצמיחה באיסור , נעבדה ואם בשביעית, האדמה

אלו. mixvn,מגידולים iler ea ewifgdy mewn lke עבודת אסורה שם גם אמנם
שביעית. בקדושת גידוליה את לאכול מותר  נעבדה, אם אבל בשביעית, האדמה

miptle dpn`ne xdpd onלאכול מותר  שם הצומח וכל בשביעית, העבודה מותרת
שנה". כל  פירות שאוכלים כמו אלא שביעית קדושת בלא

i y i n g m e i
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"סוריא". נקראות ישראל לארץ וסיפחן  המלך דוד  שכבש ארם שארצות בארנו כבר 
קודם  אותה כבש  ודוד  שהואיל  דבר , לכל ישראל  ארץ כדין  סוריא של דינה ואין 
שנוהגים  דברים יש  מכאן  הארץ. כקדושת נתקדשה לא ישראל , ארץ כל  שנכבשה
יא  ו , דמאי  (עיין לארץ כחוץ בהם שדינה דברים ויש  ישראל, בארץ כמו בסוריא

שביעית. לענין  דינה מה ללמד , באה משנתנו  – למשנה). בהקדמה –

àéøeña Leìza ïéNBò בפירות העבודות כל  בסוריא לעשות מותר – ÄÇÈÀÀÈ
התלושים, øaçîaשביעית àG ìáà,המחוברים שביעית בפירות – ÂÈÇÀËÈ

והולכת: מפרשת שהמשנה כמו  שנתלשו , ïéøBæåקודם íéLc– ÈÄÀÄ
ענבים,ïéëøBãåתבואה, –ïéønòîe שיבולים של צרורות אוגדים – ÀÀÄÀÇÀÄ

הן  אלו שכל  גדיש , מהם לעשות העמרים את שצוברים או לעמרים,

בתלוש , ÷ïéøöBעבודות àG ìáà,התבואה את –ïéøöBa àGå– ÂÈÀÄÀÀÄ
הענבים, íé÷ñBîאת àGåבמחובר עבודות אלו  שכל  הזיתים, את – ÀÀÄ

גזרו  חכמים התורה, מן בסוריא נוהגת שביעית שאין פי על ואף הן.
הטעם  ומבואר  ישראל ; כארץ בשביעית בעבודה אסורה שתהא עליה

ומשתקעים  והולכים ישראל ארץ את מניחים יהיו  שלא כדי  בירושלמי,
שימצאו  כדי  חכמים, שם הקילו שבתלוש  בעבודות ברם, בסוריא.

ולא  להם, קרובה שהיא בסוריא ריווח קצת ישראל שבארץ העניים
לארץ. בחוץ ולהשתקע ישראל  מארץ לצאת éaøיצטרכו  øîà ììkÀÈÈÇÇÄ
ìàøNé õøàa øzî Bá àöBikL ìk :àáé÷ò בשביעית לעשות – ÂÄÈÈÆÇÅËÈÀÆÆÄÀÈÅ

בלא  לעשותן  אסור מדרבנן שרק בתלוש , עבודות כגון  התורה, מן
ו), ח, להלן  (כמבואר  àéøeñaשינוי BúBà ïéNBò בלא כרגיל – ÄÀÀÈ

ישראל").שינוי "תפארת (ברטנורא;

פירות  הפקיר שלא במי דהיינו  בשמור, דווקא משנתנו  מבארים המפרשים רוב
ישראל בארץ זה שבכגון  לעצמו , שמרם אלא התורה, כמצוות בשביעית שדהו
תקצור לא קצירך  ספיח "את שכתוב: כמו  במחובר , עבודות בהם לעשות אסור
בסוריא; גם אלו  עבודות על חכמים גזרו ולכן  תבצור", לא נזירך ענבי ואת
ולכן בשינוי, ישראל  בארץ לעשות מותר המשומר  בתלוש עבודות ואילו
בארץ  אף התורה, כמצוות שהופקרו  פירות אבל שינוי. בלא אף מותר  בסוריא
כהנים"): ("תורת בספרא ששנינו כמו אותם, ולבצור  לקצור  מותר ישראל 
בוצר אתה אבל  בוצר, אתה אין השמור  מן  – תבצור " לא נזיריך  ענבי  "ואת

המופקר .(y"xd)מן 

שאף  סוברים יש במפרשים. דעות חילוקי  יש ומופקר  שמור בענין אמנם
ספיח  "את שנאמר ומה באכילה, נאסרים הפירות אין  לעצמו  פירותיו  השומר

ואת  תקצור לא בספרא קצירך  כמבואר הוא הפירוש תבצור ", לא נזירך ענבי 
אתה  אלא הבוצרים כדרך תבצור ולא הקוצרים כדרך תקצור לא ובירושלמי:
ולפי והרמב"ן , והר"ש רש"י של  שיטתם היא כך  בשינוי. בוצר ואתה קוצר
המשומר, מן  ובוצר בקוצר  דווקא היינו שינוי מצריכה שהתורה מה שיטתם
במשומר, העוסקת שמשנתנו ומכאן שינוי. בלי אף מותר  המופקר מן אבל 
בלא  בסוריא לעשות מותר  שבתלוש להשמיענו, באה לעיל , שבארנו  כמו

שינוי. בלא אסור  במחובר  אבל שינוי,

ובארץ  שהואיל  סוריא, בענין  הרמב"ם דברי  לבאור  כותב השולחן" "פאת בעל 
בלא  בסוריא מותר  לפיכך בשינוי, המשומר  בתלוש לעשות מותר ישראל 

iepiya,שינוי , s` l`xyi ux`a xeq`y xneynd xaegna la`.התירו לא בסוריא גם
שינוי. צריך  אין  במחובר  אף במופקר , אבל

לעצמו, בשביעית פירותיו  השומר רש"י, של ורבותיו  תם רבנו  לדעת ברם,
הותרו ולא בשינוי , אף אותם ולבצור  לקצור ואסור באכילה, נאסרים הפירות
במופקר שרק סובר הגר "א ואף בלבד. במופקר אלא בשינוי ובצירה קצירה
ואין בכלי , והבצירה הקצירה בכלל  אסורות שלדעתו אלא בשינוי , מותר
הוא, משנתנו  פירוש אלו , של שיטתם ולפי  בידיים. לתלוש אלא מותרים

בסוריא לעשות xwten,שמותר ly yelza לעשות מותר  ישראל ובארץ שהואיל 
אסור, בסוריא אף משומר  של  בתלוש אבל שינוי, בלא אף שם מותר בשינוי,

באכילה. אסור הוא שהרי בשינוי, אף ישראל  בארץ אסור ומשומר הואיל

שני : פירוש עקיבא רבי בדברי מובא ux`aבברטנורא xzen ea `veiky lk
l`xyi, במופקר`ixeqa eze` miyerמדרבנן אסור  במחובר אבל  במשומר , אפילו 

זה פירושו  על  תמהים רבים אבל  במופקר . אפילו  dpey`x";בארץ dpyn" oiir)
("my iyp` zetqez",וסובר קמא תנא על  חולק עקיבא שרבי מפרשים, ויש .

מותר ישראל בארץ שמותר מה ורק דבר , בכל לשביעית ישראל  כארץ שסוריא
שם my")גם iyp` zetqez").

epzpynay oeyld ש הוא, תמוה ומעמרין " וזורין לדישה "דשים קודם עימור  הרי 
ויש  שבתבואה? המלאכות בין כאן  מפסיקה ענבים דריכת למה ועוד , וזרייה;
שמותר בלבד זו  לא – זו" אף זו "לא כאן  להשמיע באה שהמשנה מיישבים
סמוך נעשות אלו  עבודות שאין בגת, ענבים לדרוך  או בגורן  ולזרות לדוש
לקצירה, סמוך בשדה נעשית זו  שעבודה לעמר, אפילו אלא ולבצירה, לקצירה

מותר מקום g"ixdn)מכל iyecig).
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íéìöa,לשביעית שנכנסו שישית של –íéîLb íäéìò eãøiL ÀÈÄÆÈÀÂÅÆÀÈÄ
eçnöå,בשביעית –ïéøBçL íälL ïéìòä eéä íàכלומר – ÀÄÀÄÈÆÈÄÆÈÆÀÄ

שחור , לגוון  הנוטה מאד  כהה ירוק גידוליïéøeñàשצבעם משום – ÂÄ
מוכיח  זה שצבעם לפי  שביעית, בקדושת אלא לאכלם ואין שביעית,
שגדל העיקרי  החלק את מבטלים השביעית וגידולי בשביעית, שגדלו 

צהובים e÷éøBäבהיתר ; כלומר  ירוקים, נעשו  העלים אם אבל  – Ä
ïéøzîוכמושים, elà éøä הקרקע כגידולי חשובים שאינם – ÂÅÅËÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iyy wxt ziriay zkqn

„é çwì íãà øzî éúîéàîúéòéáL éàöBîa ÷ø?Bá àöBik äNòiMî.øékaä äNò,ìéôàä øzä.éaøçwì øézä ¥¥¨©ª¨¨¨¦©¨¨§¨¥§¦¦¦¤©£¤©¥¨¨©©¦ª©¨¨¦©¦¦¦¦©
éãiî úéòéáL éàöBîa ÷ø. ¨¨§¨¥§¦¦¦¨
‰úéòéáL úBøôe äôøN ïîL ïéàéöBî ïéà,õøàì äöeçì õøàäî.øîàïBòîL éaø:Leøôa ézòîL,ïéàéöBnL ¥¦¦¤¤§¥¨¥§¦¦¥¨¨¤§¨¨¨¤¨©©¦¦§¨©§¦§¥¤¦¦

õøàì äöeçì ïéàéöBî ïéàå àéøeñì. §§¨§¥¦¦§¨¨¨¤

:úéòéáùá åìãâ éàãå æà õøàä ïî íéìöáä ùåìúéì ìåëé ïäá æçåàùëå íé÷æç ïéìòä íàå,ùìúéì ïéçåðå õøàä ïî ïîöòî ïéàöåé íéøîâðùëi`venl ok cbpk
.mixzen ziriayàôéñ àìà ,øåñéàä úà åìòé åäù ìë øúéä éìåãâù éàä éìåë åäá ïðéìé÷î àìã,éøééî úéòéáù éàöåîì åàöéù úéòéáù ìù íéìöáá åàì

àì úéùùá åìãâ øáëù êåúîå ,úéðéîùá ïòèðå øæçå ïø÷ò úéòéáùá èòî åìãâù øçàìå úéòéáùá ïòèðå øæçå úéùùá ïø÷òù úéùù ìù íéìöáá éøééî éîð
åìåãâ óåñù øçà åìèáì òééñî úéùù ìù íâù ,èòåîä øåñéà ìèáå øúéä åúåà øæç úéðéîùá èòî åôéñåäå åøæçùëå åøñàðå úéòéáùá èòî íà éë åôéñåä

:ñåðâéèðà ïá äéððç 'øë äëìä ïéàå .øúéä
c.ea `veik dyriyn:ìèáúðå øåñàä ìò øúéää äáøù éðôî éîð éà .äéá ïðéìúã äæá àöåéë ìåãâ ùé úéòéáù éàöåîá òøæðù äîî.xikadíå÷î

:úåîå÷î øàùî øúåé åéúåøéô øëáì øäîîù.lt`d xzed:íåàéáä øéëáä íå÷îîù ïðéìúã.cin ziriay i`venõøàì äöåçî ÷øé íéàéáî åéäù éôì
:åá àöåéë äùåò íéîé äùìù åà íéðùáù éôì íòèä éúòîù éðàå .ìàøùé õøàáù ÷øé ìò äáø äéäå

d.dtxy onyíéôøùð ïäù íéìåñô íéùã÷á ïçëùàãë õøàá äôøùì åùò äìòîå ,äôéøù ïîù äéì éø÷ ãîåò äôéøùìù êåúî äàîè äîåøú ìù ïîù
áéúëã õøàá øåòéá íéëéøö úéòéáù úåøéô ïëå ,ïîå÷îá(äë àø÷éå):ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .äúàåáú ìë äéäú êöøàá

`xephxa yexit

מדובר מברטנורא והרב הר"ש לפי הבצלים. כגידולי  אלא בשביעית
בשביעית, גם בקרקע ונשארו  בשישית שבשלו מחוברים, בבצלים כאן 

לגדול הוסיפו  אם עליהם מוכיח העלים שצבע ללמד המשנה ובאה
בערב  שנתלשו  בבצלים כאן  מדובר  הרמב"ם לפי  אבל  לא. או בשביעית

והצמיחו  גשמים עליהם וירדו הקרקע על מונחים שנשארו  אלא שביעית
ירוקים  (נעשו השחירו שאם ללמדנו, המשנה ובאה בשביעית; עלים
ספיחי משום אסורים העלים ואותם בקרקע כנטועים הם הרי כהים)

הבצלים  ברם, מותרים. הם הרי ירוקים שהם זמן כל  אבל  שביעית.
מותרים כך ובין כך  בין כ ).עצמם ד, ויובל שמיטה  àðéðç(הל' éaøÇÄÂÄÈ

ïälL ïéìòa Lìzäì ïéìBëé íà :øîBà ñBðâéèðà ïa אם – ÆÇÀÄÀÅÄÀÄÀÄÈÅÆÈÄÆÈÆ
י בהם שהאוחז  עד חזקים הבצלים,העלים את לתלוש  –ïéøeñàכול ÂÄ

לגדול הוסיפו שהעלים מוכיח זה שדבר שביעית, גידולי משום
úéòéáLבשביעית; éàöBî ïk ãâðëe שירדו שביעית של בצלים – ÀÆÆÅÈÅÀÄÄ

במוצאי  גשמים להיתלשעליהם הבצלים ויכולים וצמחו, שביעית
שלהם, שגדלו –ïéøzîבעלים מה את ומבטלים הם היתר שגידולי ËÈÄ

הרא"ש ).בשביעית דבריו (רש"י; המשך אינה שהסיפא מפרשים ויש 
המשנה  ואין  קמא, תנא לדברי  המשך אלא אנטיגנוס, בן  חנינא רבי של

אין  זה שבכגון  שביעית, למוצאי  שנכנסו שביעית של בבצלים עוסקת
השביעית, גידולי  את יבטלו שהם כל היתר שגידולי כך, כל מקילים

וחזר שביעית, בערב שעקרם שישית של  בבצלים כאן המדובר  אלא
ונטעם  וחזר עקרם בשביעית מעט שגדלו  ואחרי  בשביעית, ונטעם

שהוסיפו  כיון בשישית, שגדל חלק בבצלים ויש שהואיל  בשמינית,
מה  שגם בשביעית, שגדל החלק את מבטל  זה הרי  בשמינית מעט

בהיתר  גידולו שסוף מאחר לבטלו , מסייע בשישית (ר"ש ;שגדל 

`qepbihp.ברטנורא), oa `pipg iaxk dkld oi`e
בשביעית  ושתלם שעקרם ששית של בבצלים ברישא גם מבארים ויש 

"שחורים", העלים היו שאם וצמחו, בשביעית גשמים עליהם וירדו
והרי בשביעית, שגדלו  הם איסור וגידולי  ינקו  הקרקע שמן  מזה ניכר

ההיתר ; את מבטלים איסור  שגידולי אסור , עצמו  הבצל  ואף אסורים, הם
עצמו  והבצל מהאדמה, ינקו  שלא סימן "הוריקו ", אם שהעלה אבל הוא

הם מותרים לכן והעלים, רפ"ז ).הצמחים בתשובה  (רשב"א 
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é çwì íãà øzî éúîéàîúéòéáL éàöBîa ÷ø חוששים ואין – ÅÅÈÇËÈÈÈÄÇÈÈÀÈÅÀÄÄ
הוא? שביעית של  Báשמא àöBik äNòiMî, זמן משיעבור – ÄÆÇÂÆÇÅ

השמינית  שמגידולי  תולים אז כי  לו, הדומה מין  בו לגדל יהיה שאפשר 
ההיתר רבה כבר הרי  בשביעית, גדל  אם שאף אמרו, טעם ועוד  הוא.

ונתבטל  האיסור øékaä(ברטנורא ).על äNò שמקדים המקום אם – ÈÈÇÇÄ
בו , כיוצא עשה כבר פירותיו  ìéôàäלהבשיל  øzä ליקח מותר  – ËÇÈÈÄ

הובא  שהירק תולים שאנו  להתבשל, מאחרים שפירותיו  במקום גם
הבכיר. éמן  çwì øézä éaøãiî úéòéáL éàöBîa ÷ø תיכף – ÇÄÄÄÄÇÈÈÀÈÅÀÄÄÄÈ

בזה: אמרו טעמים ושני השמינית, השנה שהיו `.בהתחלת לפי
שבארץ  הירק על ורבה ישראל, לארץ לארץ מחוצה ירק הרבה מביאים

ימים.a.ישראל; שלושה שניים תוך  ומבשיל  גדל  שהירק לפי

ראש  בין שביעית במוצאי רבי  לפני שהביאו  מובא, ד) ז , (פאה בירושלמי 
(לאנשים  להם אמר  גמל. של  משא בהם והיה צנונות, שני הכיפורים ליום השנה
אמרו שביעית? ספיחי משום אסורים הצנונות אין האם הצנונות): את שהביאו
באותה  כך. כל  גדלו הזה הקצר הזמן ובמשך  נזרעו, השנה ראש במוצאי  לו:
העיקרי שהטעם למדים מכאן  מיד . שביעית במוצאי  ירק ליקח רבי התיר  שעה
נראה, זה פירוש ולפי  ימים. שלושה בשניים להבשיל  ממהר  שהירק הוא
לפי ברם, ימים. שלושה שניים משיעברו  אלא , הוא דווקא לאו  ש"מיד "
מביאים  שהיו  לפי  הוא שהטעם משמע, ד) ו, (שביעית שלנו  בסוגייה הירושלמי 
ישראל ארץ בספרי  אסור ירק היה "בראשונה שם: אמרו  שכן לארץ, מחוץ ירק
הנדבק  לארץ חוץ עפר  של טומאה חשש משום הספר, בערי  אפילו  (היינו :
אסור היה כן פי  על  ואף ישראל . ארץ בספרי  מותר  הירק שיהא התקינו  בירק),
מחוצה  ירק להביא מותר  שיהא התקינו  (בשביעית). לארץ מחוץ ירק להביא
התיר רבי  מיד. שביעית במוצאי  ירק ליקח אסור  היה כן  פי  על  אף לארץ.
א): ב, (דמאי בירושלמי ברייתא מובאת כן מיד ". שביעית במוצאי  ירק ליקח

בי התיר התיר"רבי רבי  קיסרין, התיר רבי  ומעשרות), שביעית (לענין  שאן ת
לתחום  מחוץ הם הללו  המקומות (שכל  צמח כפר  התיר  רבי גוברין , בית

בבל ). עולי cin,כיבוש ziriay i`vena wxi gwil xizd iaxמליזין הכל והיו
mipey`x).עליו eyr `ly mixac ycgny)!(ונתווכח) ונדיין  בואו  להם: אמר

מפני הנחושת, נחש כתת חזקיהו (שהמלך הנחושת" נחש "וכתת כתוב:
אלא  להעבירו ? חזקיהו  ועד ממשה צדיק עמד  לא וכי זרה), לעבודה שעשוהו
הקב"ה  הניח הזאת העטרה ואנחנו בה, להתעטר  הקב"ה לו  הניח עטרה אותה

בה". להתעטר לנו 
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äöeçì õøàäî ,úéòéáL úBøôe äôøN ïîL ïéàéöBî ïéàÅÄÄÆÆÀÅÈÅÀÄÄÅÈÈÆÀÈ
õøàìאסור שהוא לפי  שריפה", "שמן  נקרא שנטמא תרומה שמן  – ÈÈÆ

התנור להסקת בו משתמש  שהכהן  כלומר לשריפה, ועומד  באכילה
בארץ, שריפה טעון  שהוא ללמד , המשנה ובאה הנר , להדלקת או

במקומם נשרפים שהם פסולים בקדשים מוצאים שאנחנו  (ר"ש),כשם

שאסור טהורה תרומה שכן ומכל  לארץ; לחוץ אותו מוציאים אין ולכן 

הרמב"ם כותב וכך לארץ. לחוץ יז ):להוציאה ב, תרומות  "אין (הל'
וכן טמאה". אפילו  לארץ, לחוצה מהארץ תרומה zexitמוציאין 

ziriay לחוץ אותם מוציאים ואין בארץ, לבערם יש ביעור , הטעונים
שנאמר ז ):לארץ, כה , אשר(ויקרא ולחיה lk"ולבהמתך  didz jvx`a

izdw - zex`ean zeipyn
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·àéøeña Leìza ïéNBò,øaçîa àG ìáà.ïéønòîe ïéëøBãå ïéøBæå íéLc,íé÷ñBî àGå ïéøöBa àGå ïéøöB÷ àG ìáà. ¦©¨§§¨£¨©§ª¨¨¦§¦§§¦§©§¦£¨§¦§§¦§§¦
øîà ììkéaøàáé÷ò:ìàøNé õøàa øzî Bá àöBikL ìk,àéøeña BúBà ïéNBò. §¨¨©©¦£¦¨¨¤©¥ª¨§¤¤¦§¨¥¦§§¨

‚eçnöå íéîLb íäéìò eãøiL íéìöa–ïéøBçL íälL ïéìòä eéä íà,ïéøeñà;e÷éøBä–ïéøzî elà éøä.éaø §¨¦¤¨§£¥¤§¨¦§¦§¦¨¤¨¦¤¨¤§¦£¦¦£¥¥ª¨¦©¦
ñBðâéèðà ïa àðéðçøîBà:ìzäì ïéìBëé íàïälL ïéìòa L,ïéøeñà;ïéøzî úéòéáL éàöBî ïk ãâðëe. £¦¨¤©§¦§¥¦§¦§¦¨¥¤¨¦¤¨¤£¦§¤¤¥¨¥§¦¦ª¨¦

a.`ixeqë äåàùò íéðéã úö÷áå ,äìåë é"à ùáëù íãå÷ äùáëù éðôî øáã ìëì é"àë äðéàå ,ãåã ùáëù äáåö íøàå íéøäð íøàäöåçë ïúö÷áå é"à
:õøàì.yelza miyer:äîò ïåçèú àìå øåáú àì ïðú ìàøùé õøàá åìéàå ,íéãåùçä ìöà åìéôà.xaegna `l la`à÷åãå ,äøéöáå äøéö÷ ä÷éñî ïåâë

åéäé àìù éãë øáåçîá àéøåñá øåæâã àîòèå .ø÷ôåîä ïî øöåá äúà ìáà øöåá äúà éà øåîùä ïî ë"úá àéðúã ,øúåî õøàá åìéôà ø÷ôåîá ìáà øåîùá
åëøèöé àìå ,íäì äáåø÷ àéäù àéøåñá çåéø úö÷ ìàøùé õøàáù íééðòä åàöîéù éãë åøéúä ùåìúáå ,àéøåñá íéò÷úùîå íéëìåäå ìàøùé õøà úà íéçéðî

:õøàì äöåçì ìàøùé õøàî úàöì.i"`a xzen ea `veiky lkäéçøåà éë àéøåñá åúåà ïéùåò éåðéù àìá øåñà ïðáøãîã â"ò óà ùåìú ïåâë ,àúééøåàãî
:ø÷ôåîá åìéôà õøàá ïðáøãî øåñà øáåçîá ìáà ,øåîùá åìéôà àéøåñá åúåà íéùåò ø÷ôåîá õøàá øúåî åá àöåéëù ìë øîà÷ éëä ð"à .úåðùì êéøö åðéàå

b.minyb mdilr ecxiy milvaéìåãâ åúàå åôéñåäå åìãâù òåãéá ïéìòä åøéçùä íà ,åçîöå íéîùâ íäéìò åãøéå ,úéòéáùì åñðëðù úéùù ìù íéìöá
:åáø à÷ àòøàî åàìå ïéùîëå íéëìåä æà ïéìòä å÷éøåä íà ìáà ,äáåøî àåäù ô"òà ø÷éòä íéìèáîå úéòéáù.oilra ylzil oileki m`íéìöá êøã

`xephxa yexit

בפיה  חמדה"ומורגל "ארץ (עיין ישראל "... ארץ ולפנים שמהנהר אנשים, של  ם
זה). בענין  דיבורו  שם שמרחיב צז -צט, עמודים

שבמשנתנו : ההלכה carp",בענין `l la` lk`p" ,"carp `le lk`p `l"הבאנו
הוא  למשנתנו בפירושו ברם, תורה". ב"משנה הרמב"ם שיטת את בבאורנו

" אחרת: בדרך  זה ענין  laaמבאר iler ea ewifgdy mewn lk עבודת בו אסורה
לאכול אסור  גידולים, והצמיחה באיסור , נעבדה ואם בשביעית, האדמה

אלו. mixvn,מגידולים iler ea ewifgdy mewn lke עבודת אסורה שם גם אמנם
שביעית. בקדושת גידוליה את לאכול מותר  נעבדה, אם אבל בשביעית, האדמה

miptle dpn`ne xdpd onלאכול מותר  שם הצומח וכל בשביעית, העבודה מותרת
שנה". כל  פירות שאוכלים כמו אלא שביעית קדושת בלא

i y i n g m e i
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"סוריא". נקראות ישראל לארץ וסיפחן  המלך דוד  שכבש ארם שארצות בארנו כבר 
קודם  אותה כבש  ודוד  שהואיל  דבר , לכל ישראל  ארץ כדין  סוריא של דינה ואין 
שנוהגים  דברים יש  מכאן  הארץ. כקדושת נתקדשה לא ישראל , ארץ כל  שנכבשה
יא  ו , דמאי  (עיין לארץ כחוץ בהם שדינה דברים ויש  ישראל, בארץ כמו בסוריא

שביעית. לענין  דינה מה ללמד , באה משנתנו  – למשנה). בהקדמה –

àéøeña Leìza ïéNBò בפירות העבודות כל  בסוריא לעשות מותר – ÄÇÈÀÀÈ
התלושים, øaçîaשביעית àG ìáà,המחוברים שביעית בפירות – ÂÈÇÀËÈ

והולכת: מפרשת שהמשנה כמו  שנתלשו , ïéøBæåקודם íéLc– ÈÄÀÄ
ענבים,ïéëøBãåתבואה, –ïéønòîe שיבולים של צרורות אוגדים – ÀÀÄÀÇÀÄ

הן  אלו שכל  גדיש , מהם לעשות העמרים את שצוברים או לעמרים,

בתלוש , ÷ïéøöBעבודות àG ìáà,התבואה את –ïéøöBa àGå– ÂÈÀÄÀÀÄ
הענבים, íé÷ñBîאת àGåבמחובר עבודות אלו  שכל  הזיתים, את – ÀÀÄ

גזרו  חכמים התורה, מן בסוריא נוהגת שביעית שאין פי על ואף הן.
הטעם  ומבואר  ישראל ; כארץ בשביעית בעבודה אסורה שתהא עליה

ומשתקעים  והולכים ישראל ארץ את מניחים יהיו  שלא כדי  בירושלמי,
שימצאו  כדי  חכמים, שם הקילו שבתלוש  בעבודות ברם, בסוריא.

ולא  להם, קרובה שהיא בסוריא ריווח קצת ישראל שבארץ העניים
לארץ. בחוץ ולהשתקע ישראל  מארץ לצאת éaøיצטרכו  øîà ììkÀÈÈÇÇÄ
ìàøNé õøàa øzî Bá àöBikL ìk :àáé÷ò בשביעית לעשות – ÂÄÈÈÆÇÅËÈÀÆÆÄÀÈÅ

בלא  לעשותן  אסור מדרבנן שרק בתלוש , עבודות כגון  התורה, מן
ו), ח, להלן  (כמבואר  àéøeñaשינוי BúBà ïéNBò בלא כרגיל – ÄÀÀÈ

ישראל").שינוי "תפארת (ברטנורא;

פירות  הפקיר שלא במי דהיינו  בשמור, דווקא משנתנו  מבארים המפרשים רוב
ישראל בארץ זה שבכגון  לעצמו , שמרם אלא התורה, כמצוות בשביעית שדהו
תקצור לא קצירך  ספיח "את שכתוב: כמו  במחובר , עבודות בהם לעשות אסור
בסוריא; גם אלו  עבודות על חכמים גזרו ולכן  תבצור", לא נזירך ענבי ואת
ולכן בשינוי, ישראל  בארץ לעשות מותר המשומר  בתלוש עבודות ואילו
בארץ  אף התורה, כמצוות שהופקרו  פירות אבל שינוי. בלא אף מותר  בסוריא
כהנים"): ("תורת בספרא ששנינו כמו אותם, ולבצור  לקצור  מותר ישראל 
בוצר אתה אבל  בוצר, אתה אין השמור  מן  – תבצור " לא נזיריך  ענבי  "ואת

המופקר .(y"xd)מן 

שאף  סוברים יש במפרשים. דעות חילוקי  יש ומופקר  שמור בענין אמנם
ספיח  "את שנאמר ומה באכילה, נאסרים הפירות אין  לעצמו  פירותיו  השומר

ואת  תקצור לא בספרא קצירך  כמבואר הוא הפירוש תבצור ", לא נזירך ענבי 
אתה  אלא הבוצרים כדרך תבצור ולא הקוצרים כדרך תקצור לא ובירושלמי:
ולפי והרמב"ן , והר"ש רש"י של  שיטתם היא כך  בשינוי. בוצר ואתה קוצר
המשומר, מן  ובוצר בקוצר  דווקא היינו שינוי מצריכה שהתורה מה שיטתם
במשומר, העוסקת שמשנתנו ומכאן שינוי. בלי אף מותר  המופקר מן אבל 
בלא  בסוריא לעשות מותר  שבתלוש להשמיענו, באה לעיל , שבארנו  כמו

שינוי. בלא אסור  במחובר  אבל שינוי,

ובארץ  שהואיל  סוריא, בענין  הרמב"ם דברי  לבאור  כותב השולחן" "פאת בעל 
בלא  בסוריא מותר  לפיכך בשינוי, המשומר  בתלוש לעשות מותר ישראל 

iepiya,שינוי , s` l`xyi ux`a xeq`y xneynd xaegna la`.התירו לא בסוריא גם
שינוי. צריך  אין  במחובר  אף במופקר , אבל

לעצמו, בשביעית פירותיו  השומר רש"י, של ורבותיו  תם רבנו  לדעת ברם,
הותרו ולא בשינוי , אף אותם ולבצור  לקצור ואסור באכילה, נאסרים הפירות
במופקר שרק סובר הגר "א ואף בלבד. במופקר אלא בשינוי ובצירה קצירה
ואין בכלי , והבצירה הקצירה בכלל  אסורות שלדעתו אלא בשינוי , מותר
הוא, משנתנו  פירוש אלו , של שיטתם ולפי  בידיים. לתלוש אלא מותרים

בסוריא לעשות xwten,שמותר ly yelza לעשות מותר  ישראל ובארץ שהואיל 
אסור, בסוריא אף משומר  של  בתלוש אבל שינוי, בלא אף שם מותר בשינוי,

באכילה. אסור הוא שהרי בשינוי, אף ישראל  בארץ אסור ומשומר הואיל

שני : פירוש עקיבא רבי בדברי מובא ux`aבברטנורא xzen ea `veiky lk
l`xyi, במופקר`ixeqa eze` miyerמדרבנן אסור  במחובר אבל  במשומר , אפילו 

זה פירושו  על  תמהים רבים אבל  במופקר . אפילו  dpey`x";בארץ dpyn" oiir)
("my iyp` zetqez",וסובר קמא תנא על  חולק עקיבא שרבי מפרשים, ויש .

מותר ישראל בארץ שמותר מה ורק דבר , בכל לשביעית ישראל  כארץ שסוריא
שם my")גם iyp` zetqez").

epzpynay oeyld ש הוא, תמוה ומעמרין " וזורין לדישה "דשים קודם עימור  הרי 
ויש  שבתבואה? המלאכות בין כאן  מפסיקה ענבים דריכת למה ועוד , וזרייה;
שמותר בלבד זו  לא – זו" אף זו "לא כאן  להשמיע באה שהמשנה מיישבים
סמוך נעשות אלו  עבודות שאין בגת, ענבים לדרוך  או בגורן  ולזרות לדוש
לקצירה, סמוך בשדה נעשית זו  שעבודה לעמר, אפילו אלא ולבצירה, לקצירה

מותר מקום g"ixdn)מכל iyecig).
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íéìöa,לשביעית שנכנסו שישית של –íéîLb íäéìò eãøiL ÀÈÄÆÈÀÂÅÆÀÈÄ
eçnöå,בשביעית –ïéøBçL íälL ïéìòä eéä íàכלומר – ÀÄÀÄÈÆÈÄÆÈÆÀÄ

שחור , לגוון  הנוטה מאד  כהה ירוק גידוליïéøeñàשצבעם משום – ÂÄ
מוכיח  זה שצבעם לפי  שביעית, בקדושת אלא לאכלם ואין שביעית,
שגדל העיקרי  החלק את מבטלים השביעית וגידולי בשביעית, שגדלו 

צהובים e÷éøBäבהיתר ; כלומר  ירוקים, נעשו  העלים אם אבל  – Ä
ïéøzîוכמושים, elà éøä הקרקע כגידולי חשובים שאינם – ÂÅÅËÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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„é çwì íãà øzî éúîéàîúéòéáL éàöBîa ÷ø?Bá àöBik äNòiMî.øékaä äNò,ìéôàä øzä.éaøçwì øézä ¥¥¨©ª¨¨¨¦©¨¨§¨¥§¦¦¦¤©£¤©¥¨¨©©¦ª©¨¨¦©¦¦¦¦©
éãiî úéòéáL éàöBîa ÷ø. ¨¨§¨¥§¦¦¦¨
‰úéòéáL úBøôe äôøN ïîL ïéàéöBî ïéà,õøàì äöeçì õøàäî.øîàïBòîL éaø:Leøôa ézòîL,ïéàéöBnL ¥¦¦¤¤§¥¨¥§¦¦¥¨¨¤§¨¨¨¤¨©©¦¦§¨©§¦§¥¤¦¦

õøàì äöeçì ïéàéöBî ïéàå àéøeñì. §§¨§¥¦¦§¨¨¨¤

:úéòéáùá åìãâ éàãå æà õøàä ïî íéìöáä ùåìúéì ìåëé ïäá æçåàùëå íé÷æç ïéìòä íàå,ùìúéì ïéçåðå õøàä ïî ïîöòî ïéàöåé íéøîâðùëi`venl ok cbpk
.mixzen ziriayàôéñ àìà ,øåñéàä úà åìòé åäù ìë øúéä éìåãâù éàä éìåë åäá ïðéìé÷î àìã,éøééî úéòéáù éàöåîì åàöéù úéòéáù ìù íéìöáá åàì

àì úéùùá åìãâ øáëù êåúîå ,úéðéîùá ïòèðå øæçå ïø÷ò úéòéáùá èòî åìãâù øçàìå úéòéáùá ïòèðå øæçå úéùùá ïø÷òù úéùù ìù íéìöáá éøééî éîð
åìåãâ óåñù øçà åìèáì òééñî úéùù ìù íâù ,èòåîä øåñéà ìèáå øúéä åúåà øæç úéðéîùá èòî åôéñåäå åøæçùëå åøñàðå úéòéáùá èòî íà éë åôéñåä

:ñåðâéèðà ïá äéððç 'øë äëìä ïéàå .øúéä
c.ea `veik dyriyn:ìèáúðå øåñàä ìò øúéää äáøù éðôî éîð éà .äéá ïðéìúã äæá àöåéë ìåãâ ùé úéòéáù éàöåîá òøæðù äîî.xikadíå÷î

:úåîå÷î øàùî øúåé åéúåøéô øëáì øäîîù.lt`d xzed:íåàéáä øéëáä íå÷îîù ïðéìúã.cin ziriay i`venõøàì äöåçî ÷øé íéàéáî åéäù éôì
:åá àöåéë äùåò íéîé äùìù åà íéðùáù éôì íòèä éúòîù éðàå .ìàøùé õøàáù ÷øé ìò äáø äéäå

d.dtxy onyíéôøùð ïäù íéìåñô íéùã÷á ïçëùàãë õøàá äôøùì åùò äìòîå ,äôéøù ïîù äéì éø÷ ãîåò äôéøùìù êåúî äàîè äîåøú ìù ïîù
áéúëã õøàá øåòéá íéëéøö úéòéáù úåøéô ïëå ,ïîå÷îá(äë àø÷éå):ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .äúàåáú ìë äéäú êöøàá

`xephxa yexit

מדובר מברטנורא והרב הר"ש לפי הבצלים. כגידולי  אלא בשביעית
בשביעית, גם בקרקע ונשארו  בשישית שבשלו מחוברים, בבצלים כאן 

לגדול הוסיפו  אם עליהם מוכיח העלים שצבע ללמד המשנה ובאה
בערב  שנתלשו  בבצלים כאן  מדובר  הרמב"ם לפי  אבל  לא. או בשביעית

והצמיחו  גשמים עליהם וירדו הקרקע על מונחים שנשארו  אלא שביעית
ירוקים  (נעשו השחירו שאם ללמדנו, המשנה ובאה בשביעית; עלים
ספיחי משום אסורים העלים ואותם בקרקע כנטועים הם הרי כהים)

הבצלים  ברם, מותרים. הם הרי ירוקים שהם זמן כל  אבל  שביעית.
מותרים כך ובין כך  בין כ ).עצמם ד, ויובל שמיטה  àðéðç(הל' éaøÇÄÂÄÈ

ïälL ïéìòa Lìzäì ïéìBëé íà :øîBà ñBðâéèðà ïa אם – ÆÇÀÄÀÅÄÀÄÀÄÈÅÆÈÄÆÈÆ
י בהם שהאוחז  עד חזקים הבצלים,העלים את לתלוש  –ïéøeñàכול ÂÄ

לגדול הוסיפו שהעלים מוכיח זה שדבר שביעית, גידולי משום
úéòéáLבשביעית; éàöBî ïk ãâðëe שירדו שביעית של בצלים – ÀÆÆÅÈÅÀÄÄ

במוצאי  גשמים להיתלשעליהם הבצלים ויכולים וצמחו, שביעית
שלהם, שגדלו –ïéøzîבעלים מה את ומבטלים הם היתר שגידולי ËÈÄ

הרא"ש ).בשביעית דבריו (רש"י; המשך אינה שהסיפא מפרשים ויש 
המשנה  ואין  קמא, תנא לדברי  המשך אלא אנטיגנוס, בן  חנינא רבי של

אין  זה שבכגון  שביעית, למוצאי  שנכנסו שביעית של בבצלים עוסקת
השביעית, גידולי  את יבטלו שהם כל היתר שגידולי כך, כל מקילים

וחזר שביעית, בערב שעקרם שישית של  בבצלים כאן המדובר  אלא
ונטעם  וחזר עקרם בשביעית מעט שגדלו  ואחרי  בשביעית, ונטעם

שהוסיפו  כיון בשישית, שגדל חלק בבצלים ויש שהואיל  בשמינית,
מה  שגם בשביעית, שגדל החלק את מבטל  זה הרי  בשמינית מעט

בהיתר  גידולו שסוף מאחר לבטלו , מסייע בשישית (ר"ש ;שגדל 

`qepbihp.ברטנורא), oa `pipg iaxk dkld oi`e
בשביעית  ושתלם שעקרם ששית של בבצלים ברישא גם מבארים ויש 

"שחורים", העלים היו שאם וצמחו, בשביעית גשמים עליהם וירדו
והרי בשביעית, שגדלו  הם איסור וגידולי  ינקו  הקרקע שמן  מזה ניכר

ההיתר ; את מבטלים איסור  שגידולי אסור , עצמו  הבצל  ואף אסורים, הם
עצמו  והבצל מהאדמה, ינקו  שלא סימן "הוריקו ", אם שהעלה אבל הוא

הם מותרים לכן והעלים, רפ"ז ).הצמחים בתשובה  (רשב"א 

i y y m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

é çwì íãà øzî éúîéàîúéòéáL éàöBîa ÷ø חוששים ואין – ÅÅÈÇËÈÈÈÄÇÈÈÀÈÅÀÄÄ
הוא? שביעית של  Báשמא àöBik äNòiMî, זמן משיעבור – ÄÆÇÂÆÇÅ

השמינית  שמגידולי  תולים אז כי  לו, הדומה מין  בו לגדל יהיה שאפשר 
ההיתר רבה כבר הרי  בשביעית, גדל  אם שאף אמרו, טעם ועוד  הוא.

ונתבטל  האיסור øékaä(ברטנורא ).על äNò שמקדים המקום אם – ÈÈÇÇÄ
בו , כיוצא עשה כבר פירותיו  ìéôàäלהבשיל  øzä ליקח מותר  – ËÇÈÈÄ

הובא  שהירק תולים שאנו  להתבשל, מאחרים שפירותיו  במקום גם
הבכיר. éמן  çwì øézä éaøãiî úéòéáL éàöBîa ÷ø תיכף – ÇÄÄÄÄÇÈÈÀÈÅÀÄÄÄÈ

בזה: אמרו טעמים ושני השמינית, השנה שהיו `.בהתחלת לפי
שבארץ  הירק על ורבה ישראל, לארץ לארץ מחוצה ירק הרבה מביאים

ימים.a.ישראל; שלושה שניים תוך  ומבשיל  גדל  שהירק לפי

ראש  בין שביעית במוצאי רבי  לפני שהביאו  מובא, ד) ז , (פאה בירושלמי 
(לאנשים  להם אמר  גמל. של  משא בהם והיה צנונות, שני הכיפורים ליום השנה
אמרו שביעית? ספיחי משום אסורים הצנונות אין האם הצנונות): את שהביאו
באותה  כך. כל  גדלו הזה הקצר הזמן ובמשך  נזרעו, השנה ראש במוצאי  לו:
העיקרי שהטעם למדים מכאן  מיד . שביעית במוצאי  ירק ליקח רבי התיר  שעה
נראה, זה פירוש ולפי  ימים. שלושה בשניים להבשיל  ממהר  שהירק הוא
לפי ברם, ימים. שלושה שניים משיעברו  אלא , הוא דווקא לאו  ש"מיד "
מביאים  שהיו  לפי  הוא שהטעם משמע, ד) ו, (שביעית שלנו  בסוגייה הירושלמי 
ישראל ארץ בספרי  אסור ירק היה "בראשונה שם: אמרו  שכן לארץ, מחוץ ירק
הנדבק  לארץ חוץ עפר  של טומאה חשש משום הספר, בערי  אפילו  (היינו :
אסור היה כן פי  על  ואף ישראל . ארץ בספרי  מותר  הירק שיהא התקינו  בירק),
מחוצה  ירק להביא מותר  שיהא התקינו  (בשביעית). לארץ מחוץ ירק להביא
התיר רבי  מיד. שביעית במוצאי  ירק ליקח אסור  היה כן  פי  על  אף לארץ.
א): ב, (דמאי בירושלמי ברייתא מובאת כן מיד ". שביעית במוצאי  ירק ליקח

בי התיר התיר"רבי רבי  קיסרין, התיר רבי  ומעשרות), שביעית (לענין  שאן ת
לתחום  מחוץ הם הללו  המקומות (שכל  צמח כפר  התיר  רבי גוברין , בית

בבל ). עולי cin,כיבוש ziriay i`vena wxi gwil xizd iaxמליזין הכל והיו
mipey`x).עליו eyr `ly mixac ycgny)!(ונתווכח) ונדיין  בואו  להם: אמר

מפני הנחושת, נחש כתת חזקיהו (שהמלך הנחושת" נחש "וכתת כתוב:
אלא  להעבירו ? חזקיהו  ועד ממשה צדיק עמד  לא וכי זרה), לעבודה שעשוהו
הקב"ה  הניח הזאת העטרה ואנחנו בה, להתעטר  הקב"ה לו  הניח עטרה אותה

בה". להתעטר לנו 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äöeçì õøàäî ,úéòéáL úBøôe äôøN ïîL ïéàéöBî ïéàÅÄÄÆÆÀÅÈÅÀÄÄÅÈÈÆÀÈ
õøàìאסור שהוא לפי  שריפה", "שמן  נקרא שנטמא תרומה שמן  – ÈÈÆ

התנור להסקת בו משתמש  שהכהן  כלומר לשריפה, ועומד  באכילה
בארץ, שריפה טעון  שהוא ללמד , המשנה ובאה הנר , להדלקת או

במקומם נשרפים שהם פסולים בקדשים מוצאים שאנחנו  (ר"ש),כשם

שאסור טהורה תרומה שכן ומכל  לארץ; לחוץ אותו מוציאים אין ולכן 

הרמב"ם כותב וכך לארץ. לחוץ יז ):להוציאה ב, תרומות  "אין (הל'
וכן טמאה". אפילו  לארץ, לחוצה מהארץ תרומה zexitמוציאין 

ziriay לחוץ אותם מוציאים ואין בארץ, לבערם יש ביעור , הטעונים
שנאמר ז ):לארץ, כה , אשר(ויקרא ולחיה lk"ולבהמתך  didz jvx`a

izdw - zex`ean zeipyn
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Âõøàì õøàì äöeçî äîeøz ïéàéáî ïéà.øîàïBòîL éaø:Leøôa ézòîL,äöeçî ïéàéáî ïéàå àéøeqî ïéàéánL ¥§¦¦§¨¦¨¨¨¤¨¨¤¨©©¦¦§¨©§¦§¥¤§¦¦¦§¨§¥§¦¦¦¨
õøàì. ¨¨¤

· ˘ ˜ ¯ ÙÈ Ú È
‡úéòéáMa eøîà ìBãb ììk:íéòáBvä ïénîe äîäa ìëàîe íãà ìëàî àeäL ìk,õøàa íi÷úî Bðéàå–Lé §¨¨¨§©§¦¦¨¤©£©¨¨©£©§¥¨¦¦©§¦§¥¦§©¥¨¨¤¤

úéòéáL åéîãìe úéòéáL Bì,øeòa åéîãìe øeòa Bì Lé.äæéàå?äèBMä óelä äìò äæ,äpcðcä äìòå,ìòäïéL, §¦¦§¨¨§¦¦¤¦§¨¨¦§¥¤¤£¥©©¤©£¥©©§©¨¨ª§¦
ïéLéøkäå,äìéâøäå,áìçä õðå;äîäa ìëàîe?íéøcøcäå íéçBçä;ïénîeíéòáBvä?äöB÷å ñéèñà éçéôñ; §©§¥¦§¨§¦¨§¥¤¨¨©£©§¥¨©¦§©©§¨¦¦¦©§¦§¦¥¦§¦§¨

úéòéáL ïäéîãìå úéòéáL íäì Lé,øeòa ïäéîãìå øeòa íäì Lé. ¥¨¤§¦¦§¦§¥¤§¦¦¥¨¤¦§¦§¥¤¦

e.ux`l ux`l dvegn dnexz oi`ian oi`äöåç åàöéå äéøçà íéôãøî íéðäëä åéäé àîù ïðáø éùééç ,úåðøâä úéáì äéøçà ïéøæçî íéðäë äîåøúäù éôì
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .äîåøúä úà àéáäì õøàì

f`.ziriay eincle .lecb llk:úéòéáù úùåã÷ ïäéîãá ùé íäìù íéîãä ìá÷å ïøëî íà.xeria el yi:øòáì áééç äéçì äìëùë.dhey sel dlr
ìëåà úàîåè àîèî ïéà äèåù óåì äìò íéö÷åòã àøúá 'ôá ïðúã íåùî äèåù óåì éðúîì êéøèöàòîùî÷ úéòéáù úùåã÷ åäééìò ìåçéì àì ð"ä à"ãñ ,íé

:ïì.dpcpcd:à"åèðéî æ"òìáå ò"ðòð éáøòá.oiylerdàì äãù éùìåò äðéâ éùìåò éçéëùã íéðù øàùáå ,äãù éùìåòå äðéâ éùìåò ïä ïéùìåò éðååâ éøú
:ïäá úâäåð úéòéáùå íéìëåà úàîåè ïéàîèîå éáéùç äãù éùìåò ïééåöî äðéâ éùìåò ïéàã úéòéáùáã ì"î÷ àëäå íéìëåà úàîåè àîèî ïéàå ìëåà éáéùç

.oiyixke:ïðéòåîùàì êéøèöà äãù éùéøëå ,äãù éùéøëå äðéâ éùéøë åäðéð éðååâ éøú éîð.dlibxd:ù"éâìåãøéá æ"òìáå úåâåìâåìç íä.algd upeíéçøô
:áìç åðîî àöåé êúçðùë àåä áùò à"ô .áìçë íéðáì.mixcxcde migegd:ïä íéöå÷ éðéî.qihq`,ì"éð éáøòá åì íéøå÷å úìëú ïéîë åá ïéòáåöù àåä

:ñéèñà éçéôñ àðúä åäøå÷ êëì çéôñì äîåãå çîåö àåäå åúåà íéøöå÷å.dvewe:éáøòá ø"åôöòìà àåäù à"é íéòáöä éðéîî ïéî.ziriay odl yiúùåã÷
:äøåçñ íäá úåùòì àìùå íãéñôäì àìù ïäá úâäåð úéòéáù.xeria mdl yie:øåòéáä éðéã íéùøåôî íéðôá ïî÷ìå ,íøòáì êéøö øåòéáä ïîæ òéâéùë

`xephxa yexit

lek`l dz`eaz."ïéàéöBnL ,Leøôa ézòîL :ïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀÈÇÀÄÀÅÆÄÄ
õøàì äöeçì ïéàéöBî ïéàå àéøeñìשל דינה שאין  כלומר  – ÀÀÈÀÅÄÄÀÈÈÈÆ

ופירות  שריפה שמן  לשם להוציא ומותר לארץ, כחוץ זה לענין סוריא

oerny.שביעית; iaxk dkld oi`e

לארץ". לחוצה מוציאין  "ואין לומר צריך היה לא כותב: ראשונה" "משנה בעל 
אין שמסוריא לומר , שבא משמע אלא קמא, תנא של  דעתו גם זו  שהרי
מארץ  שמוציאין  ישראל כארץ סוריא שעשו  שכשם לארץ, לחוץ מוציאין

משם. גם להוציא שלא החמירו כך  לסוריא, ישראל 

y c e w z a y
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תרומה  אפילו  לארץ לחוץ מוציאין שאין  הקודמת, במשנה ששנינו  ההלכה אגב
לארץ. מחוץ תרומה להביא גם שאסור זו, משנה כאן הובאה טמאה,

õøàì õøàì äöeçî äîeøz ïéàéáî ïéàלפי הוא הטעם – ÅÀÄÄÀÈÄÈÈÈÆÈÈÆ
שהרי תרומה, משם להביא לארץ לחוץ הכהנים יצאו  שלא הירושלמי
לארץ. שבחוץ לכהנים אותה מחלקים אלא להביאה הבעלים על אין 

בה  מעוניינים מקום מכל  היא, טמאה לארץ חוץ שתרומת פי על  ואף
יצאו  שהכוהנים האמור , לטעם מוסיפים ויש הסקה. לצורך הכהנים

בה וייטמאו  לארץ טוב ").לחוץ יום  ïBòîL:("תוספות  éaø øîàÈÇÇÄÄÀ
äöeçî ïéàéáî ïéàå àéøeqî ïéàéánL ,Leøôa ézòîLÈÇÀÄÀÅÆÀÄÄÄÀÈÀÅÀÄÄÄÈ

õøàì להביא ומותר  לארץ כחוץ סוריא של דינה שאין  כלומר  – ÈÈÆ
ישראל. ארץ קדושת מקצת בה ויש הואיל  ישראל , לארץ תרומה משם

.oerny iaxk dkld oi`e

רבי של דבריו  פירוש הקודמת במשנה כמו  כאן  אף ראשונה" "משנה לפי
הוא: ixeqn`"שמעון  oi`iany",ישראל לארץ –ux`l uegn oi`ian oi`e–

לסוריא. אפילו  כלומר 

א ה נ ש מ ר ו א ב

למסכתנו, בפתיחה (עיין  שביעית קדושת נוהגת פירות באלו ללמדנו , באה זו משנה
שביעית). פירות קדושת דיני בארנו שם

úéòéáMa eøîà ìBãb ììk:שביעית פירות קדושת בענין  –ìk ÀÈÈÈÀÇÀÄÄÈ
íãà ìëàî àeäL,הדחק ידי  על  אלא נאכל  אינו אם ואפילו – ÆÇÂÇÈÈ

äîäa ìëàîe,בהמה מאכל  שהוא או –íéòáBvä ïénîe או – ÇÂÇÀÅÈÄÄÇÀÄ
צבע, ממנו  שעושים עשב õøàaשהוא íi÷úî Bðéàå אינו אם – ÀÅÄÀÇÅÈÈÆ

מן  וכלה נרקב הוא הרי  במחובר, אותו שכשמניחים באדמה, מתקיים

úéòéáLהשדה, Bì Lé,שביעית קדושת בו נוהגת –åéîãìe ÆÀÄÄÀÈÈ
úéòéáL קנה ואם שביעית, בקדושת נתפסים דמיו  אף מכרֹו, אם – ÀÄÄ

והפירות  מקדושתם יוצאים הדמים אחרים, מאכלים או פירות בדמיו
בשר קנה אם וכן שביעית; בקדושת נתפסים האחרים המאכלים או

החליף  שביעית; בקדושת נתפס הבשר אף שביעית, פירות תמורת
נתפסים  והדגים מקדושתו  יוצא הבשר  בדגים, הבשר  את כך  אחר 

אחרון  בשמן, היין  ואת ביין , הדגים את החליף שביעית; בקדושת
לעולם. מקדושתם יוצאים אינם עצמם הפירות ברם, נתפס; אחרון

øeòa Bì Lé חייב לחיה, מצוי ואינו השדה מן  המין אותו  כשכלה – ÆÄ
הבית, מן  øeòaלבערו  åéîãìe,לעיל שבארנו  כפי דמיו , ואף – ÀÈÈÄ
בביעור . פירות äæéàåחייבים קדושת בו שנוהגת אדם מאכל  הוא ÀÅÆ

אדם? למאכל מיוחד שאינו  פי  על  אף óeläשביעית, äìò äæÆÂÅÇ
äèBMäהבר לוף של  העלים אפילו כלומר ברטנורא ),– äìòå(עיין ÇÆÇÂÅ
äpcðcä ההרים באזורי  בעיקר ישראל בארץ הגדל צמח מין – ÇÇÀÇÈ

מינט"א  מבואר : ובערוך  נענ"ע, בערבית לה שקורין  מפרש  (הרמב"ם
שדה,ïéLìòäבלע"ז), עולשי ואפילו  (ציקוריו"ם), –ïéLéøkäå ÈËÀÄÀÇÀÅÄ
כרתי , –xivg,המקרא הנקרא äìéâøäåבלשון מאכל עשב מין – ÀÈÀÄÈ

(פורטולא"ק), "חלגלוגה" áìçäגם õðå: מפרש הרמב"ם – ÀÅÆÈÈ
לבנים, פרחים מבואר : ובערוך הרופאים; אצל ידוע עשב מקדונ"ס,

אותו . כשחותכים חלב מוציא שהוא עשב אומרים: ìëàîeÇÂÇויש
äîäa אפילו שביעית? קדושת בו  שנוהג בהמה, מאכל  הוא ואיזה – ÀÅÈ

íéøcøcäå íéçBçä.גמלים מאכל  שהם קוצים, מיני  –ïénîe ÇÄÀÇÇÀÈÄÄÄ
íéòáBvä?שביעית קדושת בו נוהג עשב איזה –ñéèñà éçéôñ ÇÀÄÀÄÅÄÀÄ

לתכלת, הדומה צבע ממנו שעושים עשב מין  של ספיחים –äöB÷åÀÈ
אלו  כל אדמדם; צבע ממנו שעושים עשב –úéòéáL íäì LéÅÈÆÀÄÄ

úéòéáL ïäéîãìåואסור להפסידם שאסור  לעיל , שבארנו  כמו  – ÀÄÀÅÆÀÄÄ
שביעית, פירות קדושת כדין  להפקירם, ויש  סחורה, בהם LéÅלעשות

øeòa ïäéîãìå øeòa íäì חייבים הביעור זמן שכשמגיע – ÈÆÄÀÄÀÅÆÄ
ט). (פרק להלן  כמפורש  לבערם,

נקטה שמשנתנו מבואר , א) סח, (שבת klecbבבבלי llלפי בשביעית, אמרו
בהמה, במאכל  בין  אדם במאכל בין נוהגת שהיא שביעית, של  עונשה שגדול

בלבד. אדם במאכל  אלא נוהג  שאינו במעשר כן  שאין מה
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Âõøàì õøàì äöeçî äîeøz ïéàéáî ïéà.øîàïBòîL éaø:Leøôa ézòîL,äöeçî ïéàéáî ïéàå àéøeqî ïéàéánL ¥§¦¦§¨¦¨¨¨¤¨¨¤¨©©¦¦§¨©§¦§¥¤§¦¦¦§¨§¥§¦¦¦¨
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‡úéòéáMa eøîà ìBãb ììk:íéòáBvä ïénîe äîäa ìëàîe íãà ìëàî àeäL ìk,õøàa íi÷úî Bðéàå–Lé §¨¨¨§©§¦¦¨¤©£©¨¨©£©§¥¨¦¦©§¦§¥¦§©¥¨¨¤¤

úéòéáL åéîãìe úéòéáL Bì,øeòa åéîãìe øeòa Bì Lé.äæéàå?äèBMä óelä äìò äæ,äpcðcä äìòå,ìòäïéL, §¦¦§¨¨§¦¦¤¦§¨¨¦§¥¤¤£¥©©¤©£¥©©§©¨¨ª§¦
ïéLéøkäå,äìéâøäå,áìçä õðå;äîäa ìëàîe?íéøcøcäå íéçBçä;ïénîeíéòáBvä?äöB÷å ñéèñà éçéôñ; §©§¥¦§¨§¦¨§¥¤¨¨©£©§¥¨©¦§©©§¨¦¦¦©§¦§¦¥¦§¦§¨

úéòéáL ïäéîãìå úéòéáL íäì Lé,øeòa ïäéîãìå øeòa íäì Lé. ¥¨¤§¦¦§¦§¥¤§¦¦¥¨¤¦§¦§¥¤¦

e.ux`l ux`l dvegn dnexz oi`ian oi`äöåç åàöéå äéøçà íéôãøî íéðäëä åéäé àîù ïðáø éùééç ,úåðøâä úéáì äéøçà ïéøæçî íéðäë äîåøúäù éôì
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .äîåøúä úà àéáäì õøàì

f`.ziriay eincle .lecb llk:úéòéáù úùåã÷ ïäéîãá ùé íäìù íéîãä ìá÷å ïøëî íà.xeria el yi:øòáì áééç äéçì äìëùë.dhey sel dlr
ìëåà úàîåè àîèî ïéà äèåù óåì äìò íéö÷åòã àøúá 'ôá ïðúã íåùî äèåù óåì éðúîì êéøèöàòîùî÷ úéòéáù úùåã÷ åäééìò ìåçéì àì ð"ä à"ãñ ,íé

:ïì.dpcpcd:à"åèðéî æ"òìáå ò"ðòð éáøòá.oiylerdàì äãù éùìåò äðéâ éùìåò éçéëùã íéðù øàùáå ,äãù éùìåòå äðéâ éùìåò ïä ïéùìåò éðååâ éøú
:ïäá úâäåð úéòéáùå íéìëåà úàîåè ïéàîèîå éáéùç äãù éùìåò ïééåöî äðéâ éùìåò ïéàã úéòéáùáã ì"î÷ àëäå íéìëåà úàîåè àîèî ïéàå ìëåà éáéùç

.oiyixke:ïðéòåîùàì êéøèöà äãù éùéøëå ,äãù éùéøëå äðéâ éùéøë åäðéð éðååâ éøú éîð.dlibxd:ù"éâìåãøéá æ"òìáå úåâåìâåìç íä.algd upeíéçøô
:áìç åðîî àöåé êúçðùë àåä áùò à"ô .áìçë íéðáì.mixcxcde migegd:ïä íéöå÷ éðéî.qihq`,ì"éð éáøòá åì íéøå÷å úìëú ïéîë åá ïéòáåöù àåä

:ñéèñà éçéôñ àðúä åäøå÷ êëì çéôñì äîåãå çîåö àåäå åúåà íéøöå÷å.dvewe:éáøòá ø"åôöòìà àåäù à"é íéòáöä éðéîî ïéî.ziriay odl yiúùåã÷
:äøåçñ íäá úåùòì àìùå íãéñôäì àìù ïäá úâäåð úéòéáù.xeria mdl yie:øåòéáä éðéã íéùøåôî íéðôá ïî÷ìå ,íøòáì êéøö øåòéáä ïîæ òéâéùë
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lek`l dz`eaz."ïéàéöBnL ,Leøôa ézòîL :ïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀÈÇÀÄÀÅÆÄÄ
õøàì äöeçì ïéàéöBî ïéàå àéøeñìשל דינה שאין  כלומר  – ÀÀÈÀÅÄÄÀÈÈÈÆ

ופירות  שריפה שמן  לשם להוציא ומותר לארץ, כחוץ זה לענין סוריא

oerny.שביעית; iaxk dkld oi`e

לארץ". לחוצה מוציאין  "ואין לומר צריך היה לא כותב: ראשונה" "משנה בעל 
אין שמסוריא לומר , שבא משמע אלא קמא, תנא של  דעתו גם זו  שהרי
מארץ  שמוציאין  ישראל כארץ סוריא שעשו  שכשם לארץ, לחוץ מוציאין

משם. גם להוציא שלא החמירו כך  לסוריא, ישראל 

y c e w z a y
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תרומה  אפילו  לארץ לחוץ מוציאין שאין  הקודמת, במשנה ששנינו  ההלכה אגב
לארץ. מחוץ תרומה להביא גם שאסור זו, משנה כאן הובאה טמאה,

õøàì õøàì äöeçî äîeøz ïéàéáî ïéàלפי הוא הטעם – ÅÀÄÄÀÈÄÈÈÈÆÈÈÆ
שהרי תרומה, משם להביא לארץ לחוץ הכהנים יצאו  שלא הירושלמי
לארץ. שבחוץ לכהנים אותה מחלקים אלא להביאה הבעלים על אין 

בה  מעוניינים מקום מכל  היא, טמאה לארץ חוץ שתרומת פי על  ואף
יצאו  שהכוהנים האמור , לטעם מוסיפים ויש הסקה. לצורך הכהנים

בה וייטמאו  לארץ טוב ").לחוץ יום  ïBòîL:("תוספות  éaø øîàÈÇÇÄÄÀ
äöeçî ïéàéáî ïéàå àéøeqî ïéàéánL ,Leøôa ézòîLÈÇÀÄÀÅÆÀÄÄÄÀÈÀÅÀÄÄÄÈ

õøàì להביא ומותר  לארץ כחוץ סוריא של דינה שאין  כלומר  – ÈÈÆ
ישראל. ארץ קדושת מקצת בה ויש הואיל  ישראל , לארץ תרומה משם

.oerny iaxk dkld oi`e

רבי של דבריו  פירוש הקודמת במשנה כמו  כאן  אף ראשונה" "משנה לפי
הוא: ixeqn`"שמעון  oi`iany",ישראל לארץ –ux`l uegn oi`ian oi`e–

לסוריא. אפילו  כלומר 

א ה נ ש מ ר ו א ב

למסכתנו, בפתיחה (עיין  שביעית קדושת נוהגת פירות באלו ללמדנו , באה זו משנה
שביעית). פירות קדושת דיני בארנו שם

úéòéáMa eøîà ìBãb ììk:שביעית פירות קדושת בענין  –ìk ÀÈÈÈÀÇÀÄÄÈ
íãà ìëàî àeäL,הדחק ידי  על  אלא נאכל  אינו אם ואפילו – ÆÇÂÇÈÈ

äîäa ìëàîe,בהמה מאכל  שהוא או –íéòáBvä ïénîe או – ÇÂÇÀÅÈÄÄÇÀÄ
צבע, ממנו  שעושים עשב õøàaשהוא íi÷úî Bðéàå אינו אם – ÀÅÄÀÇÅÈÈÆ

מן  וכלה נרקב הוא הרי  במחובר, אותו שכשמניחים באדמה, מתקיים

úéòéáLהשדה, Bì Lé,שביעית קדושת בו נוהגת –åéîãìe ÆÀÄÄÀÈÈ
úéòéáL קנה ואם שביעית, בקדושת נתפסים דמיו  אף מכרֹו, אם – ÀÄÄ

והפירות  מקדושתם יוצאים הדמים אחרים, מאכלים או פירות בדמיו
בשר קנה אם וכן שביעית; בקדושת נתפסים האחרים המאכלים או

החליף  שביעית; בקדושת נתפס הבשר אף שביעית, פירות תמורת
נתפסים  והדגים מקדושתו  יוצא הבשר  בדגים, הבשר  את כך  אחר 

אחרון  בשמן, היין  ואת ביין , הדגים את החליף שביעית; בקדושת
לעולם. מקדושתם יוצאים אינם עצמם הפירות ברם, נתפס; אחרון

øeòa Bì Lé חייב לחיה, מצוי ואינו השדה מן  המין אותו  כשכלה – ÆÄ
הבית, מן  øeòaלבערו  åéîãìe,לעיל שבארנו  כפי דמיו , ואף – ÀÈÈÄ
בביעור . פירות äæéàåחייבים קדושת בו שנוהגת אדם מאכל  הוא ÀÅÆ

אדם? למאכל מיוחד שאינו  פי  על  אף óeläשביעית, äìò äæÆÂÅÇ
äèBMäהבר לוף של  העלים אפילו כלומר ברטנורא ),– äìòå(עיין ÇÆÇÂÅ
äpcðcä ההרים באזורי  בעיקר ישראל בארץ הגדל צמח מין – ÇÇÀÇÈ

מינט"א  מבואר : ובערוך  נענ"ע, בערבית לה שקורין  מפרש  (הרמב"ם
שדה,ïéLìòäבלע"ז), עולשי ואפילו  (ציקוריו"ם), –ïéLéøkäå ÈËÀÄÀÇÀÅÄ
כרתי , –xivg,המקרא הנקרא äìéâøäåבלשון מאכל עשב מין – ÀÈÀÄÈ

(פורטולא"ק), "חלגלוגה" áìçäגם õðå: מפרש הרמב"ם – ÀÅÆÈÈ
לבנים, פרחים מבואר : ובערוך הרופאים; אצל ידוע עשב מקדונ"ס,

אותו . כשחותכים חלב מוציא שהוא עשב אומרים: ìëàîeÇÂÇויש
äîäa אפילו שביעית? קדושת בו  שנוהג בהמה, מאכל  הוא ואיזה – ÀÅÈ

íéøcøcäå íéçBçä.גמלים מאכל  שהם קוצים, מיני  –ïénîe ÇÄÀÇÇÀÈÄÄÄ
íéòáBvä?שביעית קדושת בו נוהג עשב איזה –ñéèñà éçéôñ ÇÀÄÀÄÅÄÀÄ

לתכלת, הדומה צבע ממנו שעושים עשב מין  של ספיחים –äöB÷åÀÈ
אלו  כל אדמדם; צבע ממנו שעושים עשב –úéòéáL íäì LéÅÈÆÀÄÄ

úéòéáL ïäéîãìåואסור להפסידם שאסור  לעיל , שבארנו  כמו  – ÀÄÀÅÆÀÄÄ
שביעית, פירות קדושת כדין  להפקירם, ויש  סחורה, בהם LéÅלעשות

øeòa ïäéîãìå øeòa íäì חייבים הביעור זמן שכשמגיע – ÈÆÄÀÄÀÅÆÄ
ט). (פרק להלן  כמפורש  לבערם,

נקטה שמשנתנו מבואר , א) סח, (שבת klecbבבבלי llלפי בשביעית, אמרו
בהמה, במאכל  בין  אדם במאכל בין נוהגת שהיא שביעית, של  עונשה שגדול

בלבד. אדם במאכל  אלא נוהג  שאינו במעשר כן  שאין מה

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: עא במשנה:דף íéneúå.שנינו íéøeàa ïéìàLð elàa הגמרא §¥¦§¨¦§¦§¦
עבודתו: בשעת מלחמה' משוח 'כהן בבגדי éîécדנה áø àúà ék לבבל ¦¨¨©¦¦

,øîà ה ïäaשמונת LnLî ìBãb ïäkL íéãâa אף עבודתו, בשעת ¨©§¨¦¤Ÿ¥¨§©¥¨¤
ïäaכהן LnLî äîçìî çeLî,בגדים בארבעה משמש ואינו במקדש, §©¦§¨¨§©¥¨¤

øîàpL(כט כט åéðáì(שמות eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe' ¤¤¡©¦§¥©Ÿ¤£¤§©£Ÿ¦§§¨¨
,'åéøçà אף יהיו אהרן שבגדי לדרוש יש מיותרת 'אחריו' שתיבת ולפי ©£¨

,åéøçà äleãâa àaL éîì והיינו בגדולה, לו שני שהוא למי כלומר §¦¤¨¦§¨©£¨
מלחמה. הגמרא:משוח úîdìמקשה éøîàå ,äáäà øa àcà áø áé ¥¦©©¨©©£¨§¨§¥¨

ש  אומרים ויש -éãkבברייתא שנינו כן, הקשה חכם] של (תורת [שם §¦
פ"ג), צו ש ìBëéכהנים לומר äîçìîהיית çeLî ìL Bða àäé קודם ¨§¥§¤§©¦§¨¨

ו  אדם åézçzלכל LnLî,מותו לאחר מקומו את ממלא -BðaL Cøãk §©¥©§¨§¤¤¤§
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mexw da dlr onf xg`e ,jk awr dtxhp dndade dawipy d`ix
oeik ,jk ici lr dndad dxyked `l ,awpd z` mzqy dkn zngn

.gztidl dcizr ef dnizqy
:ciba awp mezql ozip cvik zx`an `xnbdøa éãéà áø déì çìL̈©¥©¦¦©

ïðéãáò éëéä ,éiaàì ïéáàawp mezql ick d`etxl miyer dn - ¨¦§©©¥¥¦©§¦¨
,iia` el aiyd .cibadéì ïðéèøñîe àzøòN ïðéúééîmi`ian - ©§¦¨§¨§¨§¨§¦¨¥

,awpd zeaiaq lk cibd z` miccegnd diciva mihxeye dxery
xya my dlri ,rvtd `txiyk jk jezne ,mc `iveie rilbiy ick

.ycgïðéôééLå àaøz ïðéúééîemewna migxene alg mi`iane - ©§¦¨©§¨§©§¦¨¥
,awpdàìîb àðLîeL ïðéúééîe,dlecb dlnp mi`iane -ïðéúkðîe ©§¦¨§§¨©§¨§©§¦¨

déìxyad z` jeyizy ick awpd mewna dy`x z` migipne - ¥
,awpa dy`x waci algd zngne ,awpd icivadéLéøì déì ïðé÷ñôe¨§¦¨¥§¥¥

awpa x`yp y`xde ,dtebn dlnpd y`x z` miwzpn jk xg`e -

.mzqp awpde ,xagzne dler xyade ,dlazne,àzøòN à÷åãå§©§¨§¨§¨
éøæ óøæî àìæøt ìáàóla` ,cibd z` mihxey dxerya `weece - £¨©§§¨¦§¨¨¦

.dxeag dyer `edy meyn ,lfxaa `léléî éðäåawpaìáà ,ïè÷ §¨¥¦¥¨¨£¨
awpìBãb`txzpy xg`l s` ik ,jka enzeql ozip `léìeôwéî ¨¦§¥

ìôwéî.gztp aeye slwpe xfeg - ¦§©
:rxfd liaya awp oipra dpc `xnbdìéènä ,àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨©¥¦

,úBîB÷î ézLî íéî,rxfd xepivne ozyd xepivnìeñt`ealn ©¦¦§¥§¨
dlrnl cbpk rxfd liay awip `ny miyyegy meyn ,ldwa

.dxhrn,àaàk àìå àøák àì àúëìä úéì ,àáø øîàdkld oi` ¨©¨¨¥¦§§¨Ÿ¦§¨§Ÿ§©¨
.`ped ax ,`a`d ixack `le ,`ped ax xa dax ,oad ixack `l

k dkld oi`y izxn`y dn :`ax x`aneïøîàc àä ,àøadpeekd - §¨¨©£¨¨
izyn min lihndy ,eiykr epxn`y `ped ax xa dax ixacl
izxn`y dne .xyk `ed `l` ,ezenk dkld oi`e ,leqt zenewn

k dkld oi`y,àaàdnl dpeekdúBììBñnä íéLð ,àðeä áø øîàc ©¨§¨©©¨¨¦©§§
Bæa Bæel` ixd ,dawpe xkf yinyz jxck efl ef ozawp zetytyn - ¨

äpeäëì úBìeñtzexyk od `l` ok dkld oi`e ,dpef xeqi` meyn §¦§¨
.dpedkløîàc øæòìà éaøì eléôàåyàlL äéeðtä ìò àaä éeðt ©£¦§©¦¤§¨¨§¨©¨©¨©©§¨¤Ÿ

ìäðBæ dàNò ,úeMéà íL,dpedkl dxeq`eéléî éðäz`iaa,Léà §¥¦£¨¨¨¨¥¦¥¦
ìáàyinyzäMà`l` epi`e ,d`ial aygp epi` dy`aàúeöéøt £¨¦¨§¦¨

àîìòa.dpedkl zxqe` dpi`y §¨§¨

äðùî
:`ypidl ldw ileqt mixzen miyp el`l zx`an epzpynòeöt§©

e úøBiâa ïéøzeî äëôL úeøëe àkcdgtyaïðéàå ,úøøçeLî ©¨§¨§¨¨¦§¦¤§§¤¤§¥¨
,ìäwa àálî àlà ,ïéøeñà.l`xyi za z`yl xnelkøîàpLmixac) £¦¤¨¦¨Ÿ©¨¨¤¤¡©

(a bk,''ä ìä÷a äëôL úeøëe àkc òeöô àáé àì'micare mixbe Ÿ¨Ÿ§©©¨§¨§¨¦§©
.ldw mi`xwp mpi` mixxgeyn

àøîâ
:odk `kc revt oipra dpc `xnbdàkc òeöt ,úLL áøî dépéî eòä¦¥¥©¥¤§©©¨
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ñðëpL ãåc éáà éMé äæ :àaà éaø àîéúéàå áø øîàå ."íéLðàá àa ï÷æ ìeàL éîéa¦¥¨¨¥¨©£¨¦§¨©©§¦¥¨©¦©¨¤¦©£¦¨¦¤¦§©
õøtî éà ?éúà çøfî éà ,éúà õøtî éà :ìeàL øîà÷ éëä !àñeìëeàa àöéå àñeìëeàa§§¨§¨¨§§¨¨¦¨¨©¨¦¦¤¤¨¥¦¦¤©¨¥¦¦¤¤
àáéLç ¯ éúà çøfî éà ,Bãéa ïéçîî ïéàå Cøc úBNòì õøBt CìnäL ,éåä àkìî ¯ éúà̈¥©§¨¨¥¤©¤¤¥©£¤¤§¥§©¦§¨¦¦¤©¨¥£¦¨

.éåä àîìòaàîòè éàî¯ "åécî ãåc úà ìeàL Laìiå" :áéúëc ?déìò ìàL déì øîà §¨§¨¨¥©©£¨£©¥§©£¥¦§¦©©§¥¨¤¨¦©¨
ãò :éîBãàä âàBc Bì øîà ."íòä ìkî dBáb äìòîå BîëMî" :ìeàLa déa áéúëe ,Búcîk§¦¨§¦¥§¨¦¦§¨©§¨¨©¦¨¨¨¨©¥¨£¦©
íà ìäwa àáì éeàø íà åéìò ìàL ,åàì íà úeëìîì àeä ïeâä íà åéìò ìéàLî äzàL¤©¨©§¦¨¨¦¨§©§¦¨§©¨¨¦¨¨Ÿ©¨¨¦

.åàìàîòè éàîúéðBnò àìå "éðBnò" ,àðéðz :øðáà déì øîà .äiáàBnä úeøî éúà÷c ¯ ¨©©£¨§¨¨¥¥©£¦¨£©¥©§¥¨¥¨©¦§Ÿ©¦
"éøöî" .øæ íeî ,áéúk "øæîî" !úøæîî àìå "øæîî" äzòî àlà .úéáàBî àìå "éáàBî"¨¦§Ÿ¨¦¤¨¥©¨©§¥§Ÿ©§¤¤©§¥§¦¨¦§¦
"íénáe íçla íëúà eîc÷ àì øLà ìò" :àø÷c àîòè Løôîc àëä éðàL !úéøöî àìå§Ÿ¦§¦¨¥¨¨¦§¨©©£¨¦§¨©£¤Ÿ¦§¤§¤©¤¤©©¦
úàø÷ì íéLðà íc÷ì íäì äéä .íc÷ì äMà ìL dkøc àìå ,íc÷ì Léà ìL Bkøc ¯©§¤¦§©¥§Ÿ©§¨¤¦¨§©¥¨¨¨¤§©¥£¨¦¦§©
."íìòä äæ éî ïa äzà ìàL Cìnä øîàiå" :ãiî .÷ézLéà !íéLð úàø÷ì íéLðå íéLðà£¨¦§¨¦¦§©¨¦¦§¦¦¨©Ÿ¤©¤¤§©©¨¤¦¤¨¨¤
,Enî äîlòúð äëìä :déì øîà à÷ éëä ,"íìò" déì éø÷ àëä ,"øòð" déì éø÷ íúä̈¨¨¥¥©©¨¨¨¥¥¤¤¨¦¨¨©¥£¨¨¦§©§¨¦§
.úéáàBî àìå "éáàBî" ,úéðBnò àìå "éðBnò" :déì eøîà ,ìàL ,Løãnä úéáa ìàLe àö¥§©§¥©¦§¨¨©¨§¥©¦§Ÿ©¦¨¦§Ÿ¨¦
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יבמות. פרק שמיני - הערל דף עו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc zenai(oey`x meil)

la`àädrxt za -déì àëéøö àìdlecbe xyerl dwewf dpi` - ¨Ÿ§¦¨¥
okle ,miny myl dxiibzd mzqd one ,jln za dzid ixdy

:`xnbd dywn .delaiw[déì ÷etéúå]oiicr ,dxiib m` mb `lde - §¥¥
,ldwa `al `id dxeq`,àéä äðBLàø úéøöî àäcok it lr s`e §¨¦§¦¦¨¦

.'oezig' oeyl weqta xn`pðä àîéz éëåàîìòì éìæà Cdvxz m`e - §¦¥¨¨¨¨§¥§¨§¨
,drxt inia mia erahe ezn xak mipencwd mixvndy ,uxzléðäå§¨¥

eäðéð éðéøçàzexg` zene`n ,dnly inia mixvna eayiy dl`e - ©£¦¥¦§
mnir ozgzdl l`xyil xzene ,my eayiizpy md.àéðz àäå§¨©§¨

,`ziixaaéãéîìzî øáç éì äéä ,éøöî øb ,ïéîéðî ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¦§¨¦¥¦§¦¨¨¦¨¥¦©§¦¥
,àáé÷ò éaø`edeøîà,envr lréðàipixd izxiibzpy,ïBLàø éøöî ©¦£¦¨¨©£¦¦§¦¦

éúàNðådy`l,äðBLàø úéøöî,ipy ixvn dyrp ipaeéðáì àéOà §¨¨¦¦§¦¦¨©¦¦§¦
éða ïa àäiL éãk ,äiðL úéøöîdidie ,iyily ixvn.ìäwa àáì éeàø ¦§¦§¦¨§¥¤§¥¤§¦¨¨Ÿ©¨¨

mixvna eayiy el`e ,mipencwd mixvnd lk ezn `ly gken
drxt zay `iyewd `eti` zxfege ,md mixvn ,mi`pzd onfa

.dnly lr dxeq` dzid
:`xnbd zvxznáéúðå e÷éì äîìMî ïðà ,àtt áø øîàike - ¨©©¨¨£¨¦§ŸŸ¥§¨¦

`ld ,dywpe cenrp ep` dnly ly eiyrnnéãéî áéñð àì äîìL§ŸŸŸ¨¦¦¦
,oeekzn did zepfl `l` ,dy`l drxt za z` `yp `l llk -

déa áéúëc(a `i '` mikln)àì ìàøNé éða ìà 'ä øîà øLà íéBbä ïî' ¦§¦¥¦©¦£¤¨©¤§¥¦§¨¥Ÿ
íäéäìà éøçà íëááì úà ehé ïëà íëá eàáé àì íäå íäá eàáú̈Ÿ¨¤§¥Ÿ¨Ÿ¨¤¨¥©¤§©§¤©£¥¡Ÿ¥¤

,'äáäàì äîìL ÷ác íäadrxt zaa wac dnlyy rnyn ¨¤¨©§ŸŸ§©£¨
.zeyi` myl `le zepfl xnelk ,dad`làlàoiicryàéL÷oeyl ¤¨©§¨

weqtd'ïzçúiå':`xnbd zvxzn .d`ypy rnynyäáäà CBzî ©¦§©¥¦©£¨
dáäàL äøéúé,[drxt za z` dnly]eléàk áeúkä åéìò äìòî §¥¨¤£¨¨©£¤¨¨©¨§¦

.da ïzçúð¦§©¥¨
,odk `kc revtl zxeib xizdy zyy ax ixacl zxfeg `xnbd

:dywneïðz ïðà àäå ,éMà áøì àðéáø déì øîàepzpynaòeöt ¨©¥¨¦¨§©©¦§¨£¨§©§©
,úøøçeLîe úøBiâa íéøzeî äëôL úeøëe àkc`l `pzdy jezne ©¨§¨§¨¨¦§¦¤§§¤¤

itl ,mixzen zxxgeyne zxeiba `weecy rnyn ,dpizpd z` dpn
,xyk l`xyil mb zexzen ody,éøéñà äðéúða àä,xyk l`xyik ¨¦§¦¨£¦¥

`le ,`kc revt ezeid s` lr ezyecwa `ed cner oiicry itl
zyy ax wiic ji`e ,`kc revtl dpizp dxizdy `ziixak
zwleg dpyndy cera ,`kc revt odkl zxeib xizdl `ziixadn

.`ziixad lr
:`xnbd zvxzndéì øîà,`piaxl iy` axéîòèéìåCjzhiyl - ¨©¥§¦©§¨

,dpizpa xeq` `kc revty dpyndn wiicl yiyàôéñ àîéàly ¥¨¥¨
,dpyndïðéàå[dkty zexkde `kc revtd-]àálî àlà ïéøeñà §¥¨£¦¤¨¦¨Ÿ

,ìäwa,mixeq` md l`xyi zaa `weecy rnyneøL äðéúða àä ©¨¨¨¦§¦¨¨
mdy epwiicy `yixl dxizq efe ,'ldw' llka dpi`y ,mixzen -

.dpizpa mixeq`dpéî òîLîì àkéì àäî àlà`l jgxk lr - ¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨
dxzepe ,dpizpa `kc revt oic eprinydl `pzd zpeek dzid

x.`kc revtl dpizp yexita dxizdy `ziixadn zyy ax zii`

äðùî
:ldw ileqta oecl dkiynn epzpyníéøeñà éáàBîe éðBnò`al ©¦¨¦£¦

ldwa,íìBò øeqéà ïøeqéàå.mdi`v`v lklíäéúBá÷ð ìáà §¦¨¦¨£¨§¥¥¤
úBøzeîldwa `alãiî.exiibzpykíéøeñà íðéà éîBãàå éøöî ¨¦¨¦§¦©£¦¥¨£¦

ìL ãò àlàúBá÷ð ãçàå íéøëæ ãçà ,úBøBc äL.xeqi`d llkaéaø ¤¨©§Ÿ¨¤¨§¨¦§¤¨§¥©¦
úBá÷pä úà øézî ïBòîL[zinec`e zixvn-],ïBòîL éaø øîà .ãiî ¦§©¦¤©§¥¦¨¨©©¦¦§

íéøácä øîBçå ì÷,zeawpd z` xizdl xnege lwa cenll yi - ©¨¤©§¨¦
,íìBò øeqéà íéøëfä úà øñàL íB÷îa íà äîeoenra epiidc ¨¦§¨¤¨©¤©§¨¦¦¨

ok it lr s` ,a`eneøézämdaøñà àlL íB÷î ,ãiî úBá÷pä úà ¦¦¤©§¥¦¨¨¤Ÿ¨©
ìL ãò àlà íéøëfä úàúBøBc äL,inec`e ixvn epiideïéc Bðéà ¤©§¨¦¤¨©§Ÿ¨¥¦

úBá÷pä úà øézpLmdlyøîà .ãiîBì e,minkgäëìä íà,`id ¤©¦¤©§¥¦¨¨§¦£¨¨
,jizeaxn zrny jkyìa÷ð,df oic jnnïécì íàåm` mle` - §©¥§¦©¦

,xnege lwa jnvrn z`f cnl dz`Léjk lr epl,äáeLzxnelk ¥§¨

.xnege lwd z` jextl yiíäì øîà,oerny iaxéðà äëìä ék àì ¨©¨¤Ÿ¦£¨¨£¦
øîBà,daeyz mkl oi` ,xnege lwa z`f cnel iziid m` mb - ¥

.izeaxn izlaw jk mewn lkne

àøîâ
zl`ey .zexzen a`ene oenr ly mdizeawpy dpyna epipy

:`xnbd.éléî éðä àðî:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîà §¨¨¥¦¥¨©©¦¨¨§¨©§¨
zilbe cec znglna(dp fi '` l`eny)àöé ãåc úà ìeàL úBàøëå'§¦§¨¤¨¦Ÿ¥

ìtä úàø÷ìøðáà øòpä äæ éî ïa àávä øN øðáà ìà øîà ézL ¦§©©§¦§¦¨©¤©§¥©©¨¨¤¦¤©©©©§¥
.'ézòãé íà Cìnä ELôð éç øðáà øîàiå:`xnbd zl`eyòãé àìå ©Ÿ¤©§¥¥©§§©¤¤¦¨©§¦§Ÿ¨©

déì,okl mcew cec z` xikd `l jlnd le`y ike -áéúkäåfh my) ¥§¨§¦
(`keiptl cnrIe lE`W l` cec `aIe'àNð Bì éäéå ãàî eäáäàiå ©¨Ÿ¨¦¤¨©©£Ÿ§¨¨©¤¡¨¥§Ÿ©§¦Ÿ¥

.'íéìë:`xnbd daiynìéàLî à÷ deáàà àlàin dzid ezl`y - ¥¦¤¨©£¨§©¥
:`xnbd zl`ey .cec ly eia` `eddéì òãé àì åéáàåiyi z` ike - §¨¦Ÿ¨©¥

,le`y xikd `l cec ly eia`áéúkäå(ai fi my)ìeàL éîéa Léàäå' §¨§¦§¨¦¦¥¨
,ãåc éáà éLé äæ ,àaà éaø àîéúéàå áø øîàå ,'íéLðàá àa ï÷æ̈¥¨©£¨¦§¨©©§¦¥¨©¦©¨¤¦©£¦¨¦

àñeìëeàa àöéå àñeìëeàa ñðëpL,`eaix miyy lr xy didy - ¤¦§©§§¨§¨¨§§¨
le`yy i`ce ok m`e ,ez`iviae ezqipka eze` mieln eid mde

:`xnbd daiyn .exikdìeàL øîà÷ éëäle`y oeekzd jkl - ¨¦¨¨©¨
,ezl`yaéúà çøfî éà éúà õøtî éàly erxfn `a `ed m`d - ¦¦¤¤¨¥¦¦¤©¨¥

y ,`ed lcadde .dcedi oa gxf ly erxfn e` ,dcedi oa uxtéà¦
éåä àkìî ,éúà õøtîjln zeidl `ed cizr -LokõøBt Cìnä ¦¤¤¨¥©§¨¨¥¤©¤¤¥

ick mixg` ly mdizecy zexcbúBNòìelCøcezian dxvw ©£¤¤
enxkl e` eqcxtl.Bãéa ïéçîî ïéàåeàîìòa àáéLç ,éúà çøfî éà §¥§©¦§¨¦¦¤©¨¥£¦¨§¨§¨

éåä.jln `l j` ,aeyg didi `ed - ¨¥
:cec ly e`ven z` xewgl le`y z` `iad dn zx`an `xnbd

déì øîà àîòè éàîxpa`l,déìò ìàLceca le`y d`x dn ©©£¨¨©¥§©£¥
meyn .jelnl cizr `edy cgt ea xxeryáéúëcybipyk ceca ¦§¦

zilba mglidl(gl fi my),,'åécî ãåc úà ìeàL Laìiå'eidy rnyne ©©§¥¨¤¨¦©¨
micnd,Búcîk.cec ly ezcnl eni`zd le`y icbay xnelk §¦¨

ìeàLa déa áéúëe(a h my),'íòä ìkî dáb äìòîå BîëMî'oeike §¦¥§¨¦¦§¨©§¨¨Ÿ©¦¨¨¨
ze` df `ny b`c ,cecl eni`zd eicbay qp dyrpy le`y d`xy

.enewna jelnl cizr `edy minyn
éîBãàä âàBc Bì øîà,le`ylàeä ïeâä íà åéìò ìéàLî äzàL ãò ¨©¥¨£¦©¤©¨§©¥¨¨¦¨

éàî .åàì íà ìäwa àáì éeàø íà åéìò ìàL ,åàì íà úeëìîì§©§¦¨§©¨¨¦¨¨Ÿ©¨¨¦¨©
àîòè,jka wtzqdl yi,äiáàBnä úeøî éúà÷cmia`ende ©£¨§¨¨¥¥©¨¦¨

.ldwa `al mixeq`øðáà déì øîà,b`ecléðBnò ,àðéðzxq`p ¨©¥©§¥¨¦¨©¦
ldwa `al.úéáàBî àìå éáàBî ,úéðBnò àìå:b`ec dywdàlà §Ÿ©¦¨¦§Ÿ¨¦¤¨

,äzòîy mb yexcpøæîîxq`p,úøæîî àìå.ok eyxcy epivn `le ¥©¨©§¥§Ÿ©§¤¤
:xpa` jk lr aiyd,áéúk 'øæîî'eyexity,øæ íeîyiy lk epiide ©§¥§¦¨

zeawpe ,dlv` ixkpe xf didy inl en` dlrapy ,zexf ly men ea
miyxec oi` recn :xpa`l dywde b`ec xfg .df llkaàìå éøöî¦§¦§Ÿ

.úéøöî:xpa` el aiydàëä éðàL,a`ene oenr ipa xeqi`a - ¦§¦¨¥¨¨
àø÷c àîòè Løôîc,mxeqi` mrh z` zyxtn dxezdy - ¦§¨©©£¨¦§¨

xn`py(d bk mixac)íénáe íçla íëúà eîc÷ àì øLà [øáã] ìò'©§©£¤Ÿ¦§¤§¤©¤¤©©¦
,'mixvOn mkz`vA KxCAíc÷ì Léà ìL Bkøcmgla mi`ad z` ©¤¤§¥§¤¦¦§¨¦©§¤¦§©¥

,mine,íc÷ì äMà ìL dkøc àìå.zexzen zia`ene zipenr okl §Ÿ©§¨¤¦¨§©¥
mewn lkn :dywde b`ec xfgúàø÷ì íéLðà íc÷ì íäì äéä̈¨¨¤§©¥£¨¦¦§©

÷ézLéà .íéLð úàø÷ì íéLðå ,íéLðà.el zeprl rci `le xpa`,ãiî £¨¦§¨¦¦§©¨¦¦§¦¦¨
Cìnä øîàiå',xpa`l'íìòä äæ éî ïa äzà ìàL(ep fi '` l`eny)yie . ©Ÿ¤©¤¤§©©¨¤¦¤¨¤¤

,denzlíúädligza -déì éø÷cecl le`y,'øòð'eàëämrta - ¨¨¨¥¥©©¨¨
dipyd.'íìò' déì éø÷`l`déì øîà à÷ éëä,xpa`l le`yäëìä ¨¥¥¤¤¨¦¨¨©¥£¨¨

Enî äîlòúð,exq`p a`ene oenr ly zeawp m`dìàLe àöjk lr ¦§©§¨¦§¥§©
ìàL .Løãnä úéáae yxcnd ziaa xpa`àìå éðBnò ,déì eøîà §¥©¦§¨¨©¨§¥©¦§Ÿ

,úéáàBî àìå éáàBî úéðBnò.ldwa `al cec xzen ,ok m`e ©¦¨¦§Ÿ¨¦
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc zenai(oey`x meil)

la`àädrxt za -déì àëéøö àìdlecbe xyerl dwewf dpi` - ¨Ÿ§¦¨¥
okle ,miny myl dxiibzd mzqd one ,jln za dzid ixdy

:`xnbd dywn .delaiw[déì ÷etéúå]oiicr ,dxiib m` mb `lde - §¥¥
,ldwa `al `id dxeq`,àéä äðBLàø úéøöî àäcok it lr s`e §¨¦§¦¦¨¦

.'oezig' oeyl weqta xn`pðä àîéz éëåàîìòì éìæà Cdvxz m`e - §¦¥¨¨¨¨§¥§¨§¨
,drxt inia mia erahe ezn xak mipencwd mixvndy ,uxzléðäå§¨¥

eäðéð éðéøçàzexg` zene`n ,dnly inia mixvna eayiy dl`e - ©£¦¥¦§
mnir ozgzdl l`xyil xzene ,my eayiizpy md.àéðz àäå§¨©§¨

,`ziixaaéãéîìzî øáç éì äéä ,éøöî øb ,ïéîéðî ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¦§¨¦¥¦§¦¨¨¦¨¥¦©§¦¥
,àáé÷ò éaø`edeøîà,envr lréðàipixd izxiibzpy,ïBLàø éøöî ©¦£¦¨¨©£¦¦§¦¦

éúàNðådy`l,äðBLàø úéøöî,ipy ixvn dyrp ipaeéðáì àéOà §¨¨¦¦§¦¦¨©¦¦§¦
éða ïa àäiL éãk ,äiðL úéøöîdidie ,iyily ixvn.ìäwa àáì éeàø ¦§¦§¦¨§¥¤§¥¤§¦¨¨Ÿ©¨¨

mixvna eayiy el`e ,mipencwd mixvnd lk ezn `ly gken
drxt zay `iyewd `eti` zxfege ,md mixvn ,mi`pzd onfa

.dnly lr dxeq` dzid
:`xnbd zvxznáéúðå e÷éì äîìMî ïðà ,àtt áø øîàike - ¨©©¨¨£¨¦§ŸŸ¥§¨¦

`ld ,dywpe cenrp ep` dnly ly eiyrnnéãéî áéñð àì äîìL§ŸŸŸ¨¦¦¦
,oeekzn did zepfl `l` ,dy`l drxt za z` `yp `l llk -

déa áéúëc(a `i '` mikln)àì ìàøNé éða ìà 'ä øîà øLà íéBbä ïî' ¦§¦¥¦©¦£¤¨©¤§¥¦§¨¥Ÿ
íäéäìà éøçà íëááì úà ehé ïëà íëá eàáé àì íäå íäá eàáú̈Ÿ¨¤§¥Ÿ¨Ÿ¨¤¨¥©¤§©§¤©£¥¡Ÿ¥¤

,'äáäàì äîìL ÷ác íäadrxt zaa wac dnlyy rnyn ¨¤¨©§ŸŸ§©£¨
.zeyi` myl `le zepfl xnelk ,dad`làlàoiicryàéL÷oeyl ¤¨©§¨

weqtd'ïzçúiå':`xnbd zvxzn .d`ypy rnynyäáäà CBzî ©¦§©¥¦©£¨
dáäàL äøéúé,[drxt za z` dnly]eléàk áeúkä åéìò äìòî §¥¨¤£¨¨©£¤¨¨©¨§¦

.da ïzçúð¦§©¥¨
,odk `kc revtl zxeib xizdy zyy ax ixacl zxfeg `xnbd

:dywneïðz ïðà àäå ,éMà áøì àðéáø déì øîàepzpynaòeöt ¨©¥¨¦¨§©©¦§¨£¨§©§©
,úøøçeLîe úøBiâa íéøzeî äëôL úeøëe àkc`l `pzdy jezne ©¨§¨§¨¨¦§¦¤§§¤¤

itl ,mixzen zxxgeyne zxeiba `weecy rnyn ,dpizpd z` dpn
,xyk l`xyil mb zexzen ody,éøéñà äðéúða àä,xyk l`xyik ¨¦§¦¨£¦¥

`le ,`kc revt ezeid s` lr ezyecwa `ed cner oiicry itl
zyy ax wiic ji`e ,`kc revtl dpizp dxizdy `ziixak
zwleg dpyndy cera ,`kc revt odkl zxeib xizdl `ziixadn

.`ziixad lr
:`xnbd zvxzndéì øîà,`piaxl iy` axéîòèéìåCjzhiyl - ¨©¥§¦©§¨

,dpizpa xeq` `kc revty dpyndn wiicl yiyàôéñ àîéàly ¥¨¥¨
,dpyndïðéàå[dkty zexkde `kc revtd-]àálî àlà ïéøeñà §¥¨£¦¤¨¦¨Ÿ

,ìäwa,mixeq` md l`xyi zaa `weecy rnyneøL äðéúða àä ©¨¨¨¦§¦¨¨
mdy epwiicy `yixl dxizq efe ,'ldw' llka dpi`y ,mixzen -

.dpizpa mixeq`dpéî òîLîì àkéì àäî àlà`l jgxk lr - ¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨
dxzepe ,dpizpa `kc revt oic eprinydl `pzd zpeek dzid

x.`kc revtl dpizp yexita dxizdy `ziixadn zyy ax zii`

äðùî
:ldw ileqta oecl dkiynn epzpyníéøeñà éáàBîe éðBnò`al ©¦¨¦£¦

ldwa,íìBò øeqéà ïøeqéàå.mdi`v`v lklíäéúBá÷ð ìáà §¦¨¦¨£¨§¥¥¤
úBøzeîldwa `alãiî.exiibzpykíéøeñà íðéà éîBãàå éøöî ¨¦¨¦§¦©£¦¥¨£¦

ìL ãò àlàúBá÷ð ãçàå íéøëæ ãçà ,úBøBc äL.xeqi`d llkaéaø ¤¨©§Ÿ¨¤¨§¨¦§¤¨§¥©¦
úBá÷pä úà øézî ïBòîL[zinec`e zixvn-],ïBòîL éaø øîà .ãiî ¦§©¦¤©§¥¦¨¨©©¦¦§

íéøácä øîBçå ì÷,zeawpd z` xizdl xnege lwa cenll yi - ©¨¤©§¨¦
,íìBò øeqéà íéøëfä úà øñàL íB÷îa íà äîeoenra epiidc ¨¦§¨¤¨©¤©§¨¦¦¨

ok it lr s` ,a`eneøézämdaøñà àlL íB÷î ,ãiî úBá÷pä úà ¦¦¤©§¥¦¨¨¤Ÿ¨©
ìL ãò àlà íéøëfä úàúBøBc äL,inec`e ixvn epiideïéc Bðéà ¤©§¨¦¤¨©§Ÿ¨¥¦

úBá÷pä úà øézpLmdlyøîà .ãiîBì e,minkgäëìä íà,`id ¤©¦¤©§¥¦¨¨§¦£¨¨
,jizeaxn zrny jkyìa÷ð,df oic jnnïécì íàåm` mle` - §©¥§¦©¦

,xnege lwa jnvrn z`f cnl dz`Léjk lr epl,äáeLzxnelk ¥§¨

.xnege lwd z` jextl yiíäì øîà,oerny iaxéðà äëìä ék àì ¨©¨¤Ÿ¦£¨¨£¦
øîBà,daeyz mkl oi` ,xnege lwa z`f cnel iziid m` mb - ¥

.izeaxn izlaw jk mewn lkne

àøîâ
zl`ey .zexzen a`ene oenr ly mdizeawpy dpyna epipy

:`xnbd.éléî éðä àðî:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîà §¨¨¥¦¥¨©©¦¨¨§¨©§¨
zilbe cec znglna(dp fi '` l`eny)àöé ãåc úà ìeàL úBàøëå'§¦§¨¤¨¦Ÿ¥

ìtä úàø÷ìøðáà øòpä äæ éî ïa àávä øN øðáà ìà øîà ézL ¦§©©§¦§¦¨©¤©§¥©©¨¨¤¦¤©©©©§¥
.'ézòãé íà Cìnä ELôð éç øðáà øîàiå:`xnbd zl`eyòãé àìå ©Ÿ¤©§¥¥©§§©¤¤¦¨©§¦§Ÿ¨©

déì,okl mcew cec z` xikd `l jlnd le`y ike -áéúkäåfh my) ¥§¨§¦
(`keiptl cnrIe lE`W l` cec `aIe'àNð Bì éäéå ãàî eäáäàiå ©¨Ÿ¨¦¤¨©©£Ÿ§¨¨©¤¡¨¥§Ÿ©§¦Ÿ¥

.'íéìë:`xnbd daiynìéàLî à÷ deáàà àlàin dzid ezl`y - ¥¦¤¨©£¨§©¥
:`xnbd zl`ey .cec ly eia` `eddéì òãé àì åéáàåiyi z` ike - §¨¦Ÿ¨©¥

,le`y xikd `l cec ly eia`áéúkäå(ai fi my)ìeàL éîéa Léàäå' §¨§¦§¨¦¦¥¨
,ãåc éáà éLé äæ ,àaà éaø àîéúéàå áø øîàå ,'íéLðàá àa ï÷æ̈¥¨©£¨¦§¨©©§¦¥¨©¦©¨¤¦©£¦¨¦

àñeìëeàa àöéå àñeìëeàa ñðëpL,`eaix miyy lr xy didy - ¤¦§©§§¨§¨¨§§¨
le`yy i`ce ok m`e ,ez`iviae ezqipka eze` mieln eid mde

:`xnbd daiyn .exikdìeàL øîà÷ éëäle`y oeekzd jkl - ¨¦¨¨©¨
,ezl`yaéúà çøfî éà éúà õøtî éàly erxfn `a `ed m`d - ¦¦¤¤¨¥¦¦¤©¨¥

y ,`ed lcadde .dcedi oa gxf ly erxfn e` ,dcedi oa uxtéà¦
éåä àkìî ,éúà õøtîjln zeidl `ed cizr -LokõøBt Cìnä ¦¤¤¨¥©§¨¨¥¤©¤¤¥

ick mixg` ly mdizecy zexcbúBNòìelCøcezian dxvw ©£¤¤
enxkl e` eqcxtl.Bãéa ïéçîî ïéàåeàîìòa àáéLç ,éúà çøfî éà §¥§©¦§¨¦¦¤©¨¥£¦¨§¨§¨

éåä.jln `l j` ,aeyg didi `ed - ¨¥
:cec ly e`ven z` xewgl le`y z` `iad dn zx`an `xnbd

déì øîà àîòè éàîxpa`l,déìò ìàLceca le`y d`x dn ©©£¨¨©¥§©£¥
meyn .jelnl cizr `edy cgt ea xxeryáéúëcybipyk ceca ¦§¦

zilba mglidl(gl fi my),,'åécî ãåc úà ìeàL Laìiå'eidy rnyne ©©§¥¨¤¨¦©¨
micnd,Búcîk.cec ly ezcnl eni`zd le`y icbay xnelk §¦¨

ìeàLa déa áéúëe(a h my),'íòä ìkî dáb äìòîå BîëMî'oeike §¦¥§¨¦¦§¨©§¨¨Ÿ©¦¨¨¨
ze` df `ny b`c ,cecl eni`zd eicbay qp dyrpy le`y d`xy

.enewna jelnl cizr `edy minyn
éîBãàä âàBc Bì øîà,le`ylàeä ïeâä íà åéìò ìéàLî äzàL ãò ¨©¥¨£¦©¤©¨§©¥¨¨¦¨

éàî .åàì íà ìäwa àáì éeàø íà åéìò ìàL ,åàì íà úeëìîì§©§¦¨§©¨¨¦¨¨Ÿ©¨¨¦¨©
àîòè,jka wtzqdl yi,äiáàBnä úeøî éúà÷cmia`ende ©£¨§¨¨¥¥©¨¦¨

.ldwa `al mixeq`øðáà déì øîà,b`ecléðBnò ,àðéðzxq`p ¨©¥©§¥¨¦¨©¦
ldwa `al.úéáàBî àìå éáàBî ,úéðBnò àìå:b`ec dywdàlà §Ÿ©¦¨¦§Ÿ¨¦¤¨

,äzòîy mb yexcpøæîîxq`p,úøæîî àìå.ok eyxcy epivn `le ¥©¨©§¥§Ÿ©§¤¤
:xpa` jk lr aiyd,áéúk 'øæîî'eyexity,øæ íeîyiy lk epiide ©§¥§¦¨

zeawpe ,dlv` ixkpe xf didy inl en` dlrapy ,zexf ly men ea
miyxec oi` recn :xpa`l dywde b`ec xfg .df llkaàìå éøöî¦§¦§Ÿ

.úéøöî:xpa` el aiydàëä éðàL,a`ene oenr ipa xeqi`a - ¦§¦¨¥¨¨
àø÷c àîòè Løôîc,mxeqi` mrh z` zyxtn dxezdy - ¦§¨©©£¨¦§¨

xn`py(d bk mixac)íénáe íçla íëúà eîc÷ àì øLà [øáã] ìò'©§©£¤Ÿ¦§¤§¤©¤¤©©¦
,'mixvOn mkz`vA KxCAíc÷ì Léà ìL Bkøcmgla mi`ad z` ©¤¤§¥§¤¦¦§¨¦©§¤¦§©¥

,mine,íc÷ì äMà ìL dkøc àìå.zexzen zia`ene zipenr okl §Ÿ©§¨¤¦¨§©¥
mewn lkn :dywde b`ec xfgúàø÷ì íéLðà íc÷ì íäì äéä̈¨¨¤§©¥£¨¦¦§©

÷ézLéà .íéLð úàø÷ì íéLðå ,íéLðà.el zeprl rci `le xpa`,ãiî £¨¦§¨¦¦§©¨¦¦§¦¦¨
Cìnä øîàiå',xpa`l'íìòä äæ éî ïa äzà ìàL(ep fi '` l`eny)yie . ©Ÿ¤©¤¤§©©¨¤¦¤¨¤¤

,denzlíúädligza -déì éø÷cecl le`y,'øòð'eàëämrta - ¨¨¨¥¥©©¨¨
dipyd.'íìò' déì éø÷`l`déì øîà à÷ éëä,xpa`l le`yäëìä ¨¥¥¤¤¨¦¨¨©¥£¨¨

Enî äîlòúð,exq`p a`ene oenr ly zeawp m`dìàLe àöjk lr ¦§©§¨¦§¥§©
ìàL .Løãnä úéáae yxcnd ziaa xpa`àìå éðBnò ,déì eøîà §¥©¦§¨¨©¨§¥©¦§Ÿ

,úéáàBî àìå éáàBî úéðBnò.ldwa `al cec xzen ,ok m`e ©¦¨¦§Ÿ¨¦
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc zenai(ipy meil)

àúééLe÷ éðä ìk âàBc eäì éL÷àdywdy zeiyew oze` lk - ©§¦§¥¨¨¥§¨¨
e ,xpa`l,e÷ézLéà.el aiydl erci `lydéìò éæeøëàì éòaywa - ¦§¦¨¥§©§¥£¥

,ldw leqt `edy cec lr fixkdl b`ecãiîxn`py ,xacd rpnp ¦¨
(dk fi 'a l`eny)ìà àa øLà éìàøNiä àøúé BîLe Léà ïá àNîòå'©£¨¨¤¦§¦§¨©¦§§¥¦£¤¨¤

áéúëe ,'Lçð úa ìâéáà(fi a '` minid ixac)`Unr z` dcli libia`e' £¦©©¨¨§¦©£¦©¦¨§¨¤£¨¨
`Unr ia`e,'éìàòîLiä øúé.'il`rnyi' `xzi dpekn o`k recn ©£¦£¨¨¤¤©¦§§¥¦

òîBL BðéàL éî ìk ,øîàå ìàòîLék Baøç øâçL ãnìî ,àáø øîà̈©¨¨§©¥¤¨©©§§¦§¨¥§¨©¨¦¤¥¥©
ça ø÷cé Bæ äëìä,éúîøä ìàeîL ìL Bðéc úéaî éðìae÷î Ck ,áø £¨¨¦¨¥©¤¤¨§¨§¦¦¥¦¤§¥¨¨¨¦

,úéáàBî àìå 'éáàBî' úéðBnò àìå 'éðBnò'.ldwa `al xyk cece ©¦§Ÿ©¦¨¦§Ÿ¨¦
:`xnbd dywnïîéäî éîe,dkldd jky xnel `xziéaø øîàäå ¦§¥¨§¨¨©©¦

äNòî íãB÷ íà ,àáe äëìä äøBnL íëç ãéîìz ìk ,áø øîà àaà©¨¨©©¨©§¦¨¨¤¤£¨¨¨¦¤©£¤
,døîàeax mya yxcnd ziaa eicinlzl dkldd dpyy xnelk £¨¨

,eiptl df oipra dyrn `ay mcew,åàì íàå ,Bì ïéòîBLepiidc §¦§¦¨
`xziy cec ly epiipra enk ,dkldd dxed f`e eiptl dyrn `ay

,elqetl evxy xg` dkld dxedBì ïéòîBL ïéàzngn `ny ¥§¦
:`xnbd zvxzn .jk dxed eiptl `ad dyrndàäc àëä éðàL̈¥¨¨§¨

,íéi÷ Bðéc úéáe ìàeîLoi`e ,zelbzdl ieyry xac `id ef d`xede §¥¥¦©¨
.ea xwyn mc`

:b`ec ziyew z` uxzl zxfeg `xnbdàéL÷ íB÷î ìkî`l recn ¦¨¨©§¨
.miypd z`xwl mcwl miypl did `ld ,a`ene oenr zeawp exq`p

:`xnbd zvxzneîbøz àëäweqtd it lr evxiz laaa -mildz) ¨¨©§¦
(ci dn,'äîéðt Cìî úá äceák ìk'dy` ly dkxc oi` xnelk ¨§¨©¤¤§¦¨

z`xwl e`a `ly lr a`ene oenr iyp z` yiprdl oi`e ,z`vl
.l`xyi iypéøîà àáøòîa,xg` weqt e`iad l`xyi ux`a - §©£¨¨¨§¦

àîéúéàåmya ok mixne` yie -àø÷ øîà ,÷çöé éaø(h gi ziy`xa) §¦¥¨©¦¦§¨¨©§¨
'åâå EzLà äøN äià åéìà eøîàiå'dkxc oi`y ,'ld`a dPd xn`Ie ©Ÿ§¥¨©¥¨¨¦§¤©Ÿ¤¦¥¨Ÿ¤

.dzian z`vl dy` ly
`l a`ene oenr iypy cnlp okidn mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:exq`p,éàpúk,`ziixaa epipyàìå 'éáàBî' úéðBnò àìå 'éðBnò' §©¨¥©¦§Ÿ©¦¨¦§Ÿ
,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,úéáàBîweqta xn`pøác ìò' ¨¦¦§¥©¦§¨©¦¦§¥©§©

,'íénáe íçla íëúà eîc÷ àì øLàixde ,l`xyi mrn ewgxed okl £¤Ÿ¦§¤§¤©¤¤©©¦
'åëå íc÷ì Léà ìL Bkøcmiypd okl ,mcwl dy` ly dkxc oi`e ©§¤¦§©¥

.ewgxed `l
`al cec zxzd oipra miwqerd mildz iweqt zyxec `xnbd

:ldwaáéúëc éàî ,àáø Løc(fh fhw mildz)øîà ,'éøñBîì zçzt' ¨©¨¨©¦§¦¦©§¨§¥¨¨©
úBøñBî éðL ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåczerevx - ¨¦¦§¥©¨¨¦¤¨§¥¥

ízçzt ,éìò eéäL,a`ene oenr zeawp zxzdyk oze` zxzd - ¤¨¨©¦©§¨
àBnä úeøäiá,cec `vi dpnnyúéðBnòä äîòðåen`e dnly zy` ©£¦¨§©£¨¨©¦

.cec zia ikln e`vi dpnny mragx ly
cereáéúëc éàî ,àáø Løc(e n my)éäìà 'ä äzà úéNò úBaø' ¨©¨¨©¦§¦©¨¦¨©¨¡Ÿ©

éúàìôðéúáLçîe E,'eðéìà' àlà ,øîàð àì 'éìà' ,'eðéìà Eoeyl ¦§§Ÿ¤©§§Ÿ¤¥¥¥©Ÿ¤¡©¤¨¥¥
,miaxBì øîà ,ãåc ìL B÷éça áLBé íòáçø äéäL ãnìî,cecéìò §©¥¤¨¨§©§¨¥§¥¤¨¦¨©¨©

éìòå,eìlä úBàø÷î ézL eøîàð E,''d ldwa ia`ene ipenr `ai `l' §¨¤¤¤§§¥¦§¨©¨
xzid cnlp odny 'minae mgla z` encw `l xy` xac lr'e
lre ilr ,'epil` jizaygne jiz`ltp' cec xn`y edfe .zeawpd

.zeawpd z` zxzdyk daehl zayg ipa oa mragx
cereáéúëc éàî ,àáø Løc(g n my)úlâîa éúàá äpä ézøîà æà' ¨©¨¨©¦§¦¨¨©§¦¦¥¨¦¦§¦©

ézøîà éðà ,ãåc øîà ,'éìò áeúk øôñ,jlnl izgynpy drya ¥¤¨¨¨¨©¨¦£¦¨©§¦
yéúàa äzò,ef dlecb minyn il ewqt dzr wxe ,dlecblàìå ©¨¨¦§Ÿ

éìò áeúk øôñ úléâîaL ézòãéilr azkp mdxa` inin xaky - ¨©§¦¤¦§¦©¥¤¨¨©
:`ax yxtne .ef dlecbl dkf`y dxezaáéúk íúä(eh hi ziy`xa) ¨¨§¦

mEw' ,mecqn [a`ene oenr e`vi odny] eizepae hel zlvd oipra
izpa iYW z`e LYW` z` gwL,'úàöîpäeáéúk àëä(`k ht mildz) ©¤¦§§§¤§¥§Ÿ¤©¦§¨Ÿ¨¨§¦

,'åézçLî éLã÷ ïîLa écáò ãåc éúàöî'd"awd olivd `ly cnln ¨¨¦¨¦©§¦§¤¤¨§¦§©§¦
.odn z`vl dcizrd cec zia zekln zekfa `l`

,odkl zexeq`d miypa zwqerd dyxta dxeza xn`p(f `k `xwie)

lirl `xnba exn`e .'EgTi `l dllge dpf dX`'(:`q)zxeib mby ¦¨Ÿ¨©£¨¨Ÿ¦¨
oiyeciwa dpyna mi`pz ewlgp .odkl dxeq`e dpefl zaygp(.fr)

xaer dpedkl zxeib leqt m`d xnelk ,dpedkl mixb za zexyka
dy`a wx xzen odky xaeq dcedi iax .zxeibde xbd ly zal mb
mixb zay xaeq iqei iaxe .l`xyin md dn` mbe dia` mby

.dpedkl dxiyk
`id m`d ,ldw ileqt mb mdy mixb mixedl zaa dpc `xnbd

:dpedkl dxiykäøLk éðBnò øb úa ,ïðçBé éaø øîà àìeò øîà̈©¨¨©©¦¨¨©¥©¦§¥¨
.äpeäëìzipenre ipenr ly zaa xaecny dxaq `xnbd ¦§¨

.dyecwa eid dzcile dzxede ,exiibzdyàìeò øa àáø déì øîà̈©¥¨¨©¨
ïàîk ,àìeòì,lirl e`aedy iqei iaxe dcedi iax ,mi`pzdn ink - §¨§©

.epic z` opgei iax xn`øëæ øb úa øîà àä ,äãeäé éaøk éàs` ¦§©¦§¨¨¨©©¥¨¨
`id ixd ,zil`xyi dn`yøëæ ììç úák,dpedkl dleqte §©¨¨¨¨

.dpedkl dleqt ipenr xb zay oicd `ed ezhiyle,éñBé éaøk éàå§¦§©¦¥
àèéLtc ,dpedkl dxiyk ipenr xb zayøîà àäyàNpL øb óà §¦¨¨¨©©¥¤¨¨

,äpeäëì äøLk Bza úøBébdne ,ipenr xb ly eza dpey dnae ¦¤¦§¥¨¦§¨
:`xnbd dtiqen .opgei iax ycigàîéz éëåxaic `l iqei iaxy §¦¥¨

`l`ðäaCmixb mze`a -eàøcéàä ìáà ,ìäwa àáì ïéipenr xb za §¨¨¦§¦¨Ÿ©¨¨£¨©
ïéàcdia`àì ,ìäwa àáì éeàøopgei iax ycgne ,iqei iax xiykd §¥¨¨Ÿ©¨¨Ÿ

:`xnbd zl`ey .dxiyk `id s`ydéì àðî,df welig opgei iaxl §¨¥
ipenr xb zay xnele wlgl epzrc lr dlriy recn xnelk
`ld ,ldwl leqt dia`y itl mixb zepa x`yn xzei dleqt

.zexzen oenr zeawp
:`xnbd daiynéìéc,äðîìàa ìBãb ïäkî óie`x epi`y xg`ny §¨¦¦Ÿ¥¨§©§¨¨

li`ed ,ipenr xb zal oicd `ed ,dpedkl dleqte dllg eza ,da
:`xnbd dgec .dpedkl dleqt eza ,ldwa `eal ie`x epi` dia`e

,äøéáòa Búàéa ïkL äðîìàa ìBãb ïäël äî,dleqt eza okle ©§Ÿ¥¨§©§¨¨¤¥¦¨©£¥¨
ezay okzie dxiara ez`ia oi`y zipenr `ypy ipenra xn`z

:`xnbd daiyn .dpedkl dxiykììçxkf,çéëBézaa xzen `edy ¨¨¦©
.dpedkl dleqt eza mewn lkne ,dxiara da ez`ia oi`e l`xyi

:`xnbd dgec,äøéáòa Búøéöé ïkL ììçl äîen`e eia` z`iay ©§¨¨¤¥§¦¨©£¥¨
zxivi oi`y ipenr xb zaa xn`z ,dleqt eza ok lre dxiara

:`xnbd daiyn .dxiara dia`,çéëBé ìBãb ïäkoi`y it lr s`y Ÿ¥¨¦©
eqt dpnl`n eza dxiara ezxivi,dlïécä øæçåyi dzrne - §¨©©¦

ixdy ,mdipyn cenlläæ éàøk äæ éàø àìå ,äæ éàøk äæ éàø àì- Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤
,dxiara ez`iay dpnl`a lecb odk zxnegk llg zxneg oi`
,dxiara ezxiviy llg zxnegk dpnl`a lecb odk zxneg oi`e

mewn lkneìä÷ áBøa BðéàL ,ïäaL äåMä ãvämdn cg` lky - ©©©¨¤¤¨¤¤¥§¨¨
,dpnl`a lecb odk ,mebt cv ea yi `l` l`xyi aex x`yk epi`

,dxiara ezxiviy ,llge ,dxiara ez`iayäìeñt Bzáe,dpedkl ¦§¨
ïàk óàipenr xbaìä÷ áBøa BðéàL,ldwa `al ie`x epi` ixdy ©¨¤¥§¨¨

äìeñt Bzáe:`xnbd dgec .dpedklLé ïkL ïäaL äåMä ãväì äî ¦§¨©§©©©¨¤¤¨¤¤¥¥
,äøéáò ãö ïäazxivi llg zae ,dxiara dzxivi lecb odk za ¨¤©£¥¨

`le dzxivia `l dxiar oi`y ipenr zaa xn`z ,dxiara dia`
`iyewd zxfege ,dpedkl dxiyk `idy `hiyte ,dia` zxivia

.opgei iax ycig dn
,`lerl `ler xa `ax xn` :`xnbd zvxznàîìcéðBnòa (éàcå) ¦§¨©©§©¦

úøîà÷ ìàøNé úa àNpLy ,opgei iax myaBúàéác áb ìò óà ¤¨¨©¦§¨¥¨¨§©©©©§¦¨
,äøéáòadpedkl dleqt l`xyid zae ,ldwa `al ie`x epi` ixdy ©£¥¨

mewn lkn ,dpef oicnäøLk Bza.dpedkldéì øîà`axl `ler ¦§¥¨¨©¥
,`ler xaïéà,opgei iax zpeek dzid ef ok` -àúà éëcxy`k - ¦§¦¨¨

`aïéáølaal l`xyi ux`nøîàmyaúáe éðBnò øb úa ,ïðçBé éaø ¨¦¨©©¦¨¨©¥©¦©
éðL éøöî,dxiara mz`iae zil`xyi e`ypyäøLk øîà ïðçBé éaø ¦§¦¥¦©¦¨¨¨©§¥¨
,dpedkläìeñt øîà Lé÷ì Léøå:`xnbd zyxtn .dpedklLéø §¥¨¦¨©§¨¥

,äìeñt øîà Lé÷ìmeynéìéc,äðîìàa ìBãb ïäkî dì ómyky ¨¦¨©§¨§¨¦¨¦Ÿ¥¨§©§¨¨
el` mb ,dxiara ez`iay meyn dleqt dpnl`n lecb odk zay

e .dpedkl dleqt mza ,dxiara mz`iay,äøLk øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©§¥¨
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miwxt dyelya` cenr fr sc ± iriax wxtzenai
äùòî íãå÷ íàeax mya yxcnd ziaa eicinlzl d`pye dxn` ,ecil d`xed z`ay Ð

e`l m`e .d`xed zrya el oirney Ðecil `ad dyrn zngn `ny .el oirney oi` Ð

.dxn`íéé÷ åðéã úéáå ìàåîù àäã.da xwyn `le ,`ed iielbl `ciarc `zline Ðäðä
ìäàáz`vl dy` jxc oi`c Ð.dzianéàðúëdil `wtpc `ki`c Ð,"ipenr"n`ki`e

."xac lr"n dil `wtpcúåøñåîzerevx od Ð

oda oixyewy.lerdúçúôz` zxzdy Ð

.zeawpdäîòðe`vi dpnne ,mragx ly en` Ð

.cec zia iklnêéúåàìôðêéúåáùçîååðéìàÐ

ipa oa mragx lre ilrzxzdyk ,daehl zayg

.zeawpd z`éúøîà éðà:izgynpy drya Ð

,ef dlecb il ewqt aexwne ,dlecbl iz`a dzr

zlibna ilr dazkp mdxa` ininy izrci `le

.xtqéðåîò øâ úáipenr :jzrc `wlq `w Ð

dzcile dzxede ,enr ezy` dxiibzpy

.dyecwaììç úáwxta ,dpedkl dleqt Ð

iqei iaxe dcedi iaxc `zbelte ."oiqgei dxyr"

."oiqgei dxyr" wxtaäéì àðîol iziz `pn Ð

dleqt eza ldwa `al ie`x oi`c meync ,i`d

e li`ed ,mixb x`yn xzeiodizeawp.zexzen

äðîìàá ìåãâ ïäëîda ie`x epi`e li`edc Ð

.dpedkl dleqte dllg ezaïëù ìåãâ ïäëì äî
äøéáòá åúàéázipenr `ypy ipenra xn`z Ð

.dxiara ez`ia oi`yçéëåé øëæ ììçxzeny Ð

ezae ,dxiara da ez`ia oi`e ,l`xyi zaa

.dpedkl dleqtäøéáòá åúøéöé ïëù ììçì äî
ipenra xn`z ,dxiara en`e eia` z`iay Ð

.dxiara ezxivi oi`yçéëåé ìåãâ ïäëoi`y Ð

.dleqt dpnl`n ezae ,dxiara ezxiviãöä
ìä÷ áåøá ïðéàù ïäáù äåùäaex x`yk opi` Ð

lecb odk :mebt cv oleka yi ixdy ,l`xyiÐ

llg ,dxiara ez`iaipenr ,dxiara ezxivi Ð

.ldwa `al ie`x epi` Ðäøéáò ãöodk za Ð

lecbllg za ,dxiara dzxivi Ðzxivi Ð

,zipenra xn`z .dxiara dia`dxiar oi`y

dzxivia `lzxivia `le`hiyte ,dia`

.dxykyïéà äéì øîà" sili onwle Ð."einrn

éøöîå éðåîò øâ úáéðù,l`xyi za e`ypy Ð

oz`iae.dxiara
éðúã

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

íàel oirney dxn` dyrn mcewrbep envr `edc `kid `wec epiidc :mz epiax xne` Ð

`a xy`" :aizkck ,`yp iyi za ixdy ,d`xed dze`l jixv didy [`xzi] oebk ,xaca

) `xza `aac `nw wxta opixn`e ,"ygp za libia` l`.ygp ly eihra zny in za :(`,ci

zenai) "dqep`d lr oi`yep" wxta okewxtae ,eipa draye ezy` lr cirdy xb iab (`,gv

) "oiqgei dxyr"r oiyecw(a,axc `caer iab

dl iziinc `zkec lka ,dcediÐoikixv od eid

dze`l oikixv oi` m` la` .d`xed dze`l

d`xedÐcr dxn` `ly it lr s` ,el oirney

.dyrn zry

éàðúëzipenr `le ipenr:xn`z m`e Ð

`le ixvn dil iywz dcedi iaxl

did ia`ene ipenr iabc wgvi epiax xne`e !zixvn

aizkcn ,jkld .a`ene oenr aezkle xvwl el

zipenr hrnlc yxcnl ol zi` "ia`en"e "ipenr"

mixvn azek did m` ixvn la` ,iz`w zia`ene

aizk `le "inec`" aizkc `de .xzei jix`n did

mec`Ð.inec`" aizk "ixvn" ab`

àëäcec iz`vn aizkcecy it lr s` Ð

dxn` envrÐ.exn` ycewd gexa

ïäëî'ek lecb odkl dn dpnl`a lecbÐ

`pic i`d iqei iaxl iziinc :dniz

dcedi iaxl elit`c ,llge dpnl`a lecb odkc

jixtck jxtinl `ki`c meyn ,`pic i`d dil zil

cv oda yi oky oday deyd cvdl dn :`kd

) oiyecwc `xza wxta xn`ck ,dxiar,(`,gr

,dcedi iax dipin oi`cc `pic iiez`l dil dede

,oey`x ixvne llgn xkf llg zak xkf xb zac

`ki` mixb zepa x`y oiprl ,edine .mzd xn`ck

`lc ,dcedi iaxc `pic iqei iaxl dil zil xninl

ldw aexa epi`y deyd cv dil aiygÐxbc oeik

iax` mzd qxhpewa yxit oke .ldwl ie`x

xb ,`kd la` .dcedi iax` biltc awri oa xfril`

oeik ,`kd xn`ck deyd cv `ed aiygc ipenr

iaxl oecp `l i`n` :dyw ,ldwa `al ie`x oi`c

`ypy ipenr za lqtzy oey`x ixvne llgn iqei

yie ?ldwa `al die`xy ab lr s` ,odkl zipenr

dpi` oey`x ixvn zac oeik iqei iax xaqwc :xnel

ldwa `al die`xÐeyd cv zeyrl oi`leqtn d

leqtl `nlra `dn cenll ldw leqte dpedk

ez`iaa xb lqety slipc zeywdl oi`e .dpedk

cv zeyrl yi `zydc ,oey`x ixvne llgn

deyd cv zeyrl oi`a ep` oi`y oeik ,deyd

,dpedkl efe ldwl ef oileqt odizepay dnn dpnn

ldw aexa aeyg xbc ,ldw aexa epi`y dnn `l`

jpdl dnc :cere .ziyixtck ,opaxlÐmrxf oky

xba xn`z ,leqtÐ:dyw la` .dxyk ezay

elqtiy slip weyl dnaie ezyexb xifgnc

enk xnel jixve !oey`x ixvne llgn oz`iaa

) `nw wxt seqa epyxityopitli `l opaxlc (a,eh

`l` dllg oi`c ,dllg dzeyrl dpedk xeqi`n

`nlrn deyd cvda elit`e ,dpedk ixeqi`n

cvd dna sili i`ce dcedi iaxe .dpedk leqtne

) oiyeciwa xn`ck ,ez`iaa leqtl elit`gr.(`,

éáødxyk xn` opgei:wgvi epiaxl dniz Ð

) "ulegd"a lirl opitli ikiddn(`,lka dey exeqi`y ,gikei l`xyi za `ypy ipenr xb za opgei iaxl xninl `ki` `d ?mebt cled l`xyi za lr `ad care ixkpc dpnl`c xnege lwn

zenai) "dpnl`" wxta xn`wc ,l`ilnb oa oerny oaxle !dxyk ezaehq(`,ez`iaa lqet epi` ipenr xbcÐzeywdl oi` ipy ixvnn ,edine !`iyw iqei iaxe `nw `pzl la` ,xity iz`

.dyr oky ixvnl dnc ,gikezùéødleqt xn` yiwl) lirlc :odk dyn axd dywd Ð`nw `pz oia `ki` i`n :xn`c ,dpedkl dxyk ipy ixvne oenr za `nlr ileklc rnyn (my

leqt erxf oi`c ipy ixvn iwet`l ,'ek ediipia `ki` ipy ixvn :opgei iax xn` ?iqei iaxlxne`e !dpedkl dxyk eza `nl` ,leqt erxf lk oi`c xn`w ipenr xb iabe .dpnl`a lecb odk enk

enk `nw `pzc dizlin yxti `le ,leqt erxfc meyn epiid mzd liqtc `nw `pzc xn`i `kd lqetc yiwl yix la` ,dxyk `kd xn`c ,dil xn`w opgei iax mzdc `ibeqc :wgvi epiax

erxfy dpnl`a lecb odk dn dizlina hwp ded inp `nw `pzl `l` leqt erxf oi` ipy ixvnc iqei iaxl dcenc rnyn ded ok m`c ,'ek dxiara ez`iay lecb odk dn :opgei iax yxtny

ipy ixvn hrnne 'ek leqt erxfy lk xn`wc iqei iaxe .leqt erxf ipy ixvne ipenr xb zac dil `xiaqc ,'ek leqtÐ.`pyil i`d hiwp diytpc `ail`
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רכה
miwxt dyelya` cenr fr sc ± iriax wxtzenai

äùòî íãå÷ íàeax mya yxcnd ziaa eicinlzl d`pye dxn` ,ecil d`xed z`ay Ð

e`l m`e .d`xed zrya el oirney Ðecil `ad dyrn zngn `ny .el oirney oi` Ð

.dxn`íéé÷ åðéã úéáå ìàåîù àäã.da xwyn `le ,`ed iielbl `ciarc `zline Ðäðä
ìäàáz`vl dy` jxc oi`c Ð.dzianéàðúëdil `wtpc `ki`c Ð,"ipenr"n`ki`e

."xac lr"n dil `wtpcúåøñåîzerevx od Ð

oda oixyewy.lerdúçúôz` zxzdy Ð

.zeawpdäîòðe`vi dpnne ,mragx ly en` Ð

.cec zia iklnêéúåàìôðêéúåáùçîååðéìàÐ

ipa oa mragx lre ilrzxzdyk ,daehl zayg

.zeawpd z`éúøîà éðà:izgynpy drya Ð

,ef dlecb il ewqt aexwne ,dlecbl iz`a dzr

zlibna ilr dazkp mdxa` ininy izrci `le

.xtqéðåîò øâ úáipenr :jzrc `wlq `w Ð

dzcile dzxede ,enr ezy` dxiibzpy

.dyecwaììç úáwxta ,dpedkl dleqt Ð

iqei iaxe dcedi iaxc `zbelte ."oiqgei dxyr"

."oiqgei dxyr" wxtaäéì àðîol iziz `pn Ð

dleqt eza ldwa `al ie`x oi`c meync ,i`d

e li`ed ,mixb x`yn xzeiodizeawp.zexzen

äðîìàá ìåãâ ïäëîda ie`x epi`e li`edc Ð

.dpedkl dleqte dllg ezaïëù ìåãâ ïäëì äî
äøéáòá åúàéázipenr `ypy ipenra xn`z Ð

.dxiara ez`ia oi`yçéëåé øëæ ììçxzeny Ð

ezae ,dxiara da ez`ia oi`e ,l`xyi zaa

.dpedkl dleqtäøéáòá åúøéöé ïëù ììçì äî
ipenra xn`z ,dxiara en`e eia` z`iay Ð

.dxiara ezxivi oi`yçéëåé ìåãâ ïäëoi`y Ð

.dleqt dpnl`n ezae ,dxiara ezxiviãöä
ìä÷ áåøá ïðéàù ïäáù äåùäaex x`yk opi` Ð

lecb odk :mebt cv oleka yi ixdy ,l`xyiÐ

llg ,dxiara ez`iaipenr ,dxiara ezxivi Ð

.ldwa `al ie`x epi` Ðäøéáò ãöodk za Ð

lecbllg za ,dxiara dzxivi Ðzxivi Ð

,zipenra xn`z .dxiara dia`dxiar oi`y

dzxivia `lzxivia `le`hiyte ,dia`

.dxykyïéà äéì øîà" sili onwle Ð."einrn

éøöîå éðåîò øâ úáéðù,l`xyi za e`ypy Ð

oz`iae.dxiara
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íàel oirney dxn` dyrn mcewrbep envr `edc `kid `wec epiidc :mz epiax xne` Ð

`a xy`" :aizkck ,`yp iyi za ixdy ,d`xed dze`l jixv didy [`xzi] oebk ,xaca

) `xza `aac `nw wxta opixn`e ,"ygp za libia` l`.ygp ly eihra zny in za :(`,ci

zenai) "dqep`d lr oi`yep" wxta okewxtae ,eipa draye ezy` lr cirdy xb iab (`,gv

) "oiqgei dxyr"r oiyecw(a,axc `caer iab

dl iziinc `zkec lka ,dcediÐoikixv od eid

dze`l oikixv oi` m` la` .d`xed dze`l

d`xedÐcr dxn` `ly it lr s` ,el oirney

.dyrn zry

éàðúëzipenr `le ipenr:xn`z m`e Ð

`le ixvn dil iywz dcedi iaxl

did ia`ene ipenr iabc wgvi epiax xne`e !zixvn

aizkcn ,jkld .a`ene oenr aezkle xvwl el

zipenr hrnlc yxcnl ol zi` "ia`en"e "ipenr"

mixvn azek did m` ixvn la` ,iz`w zia`ene

aizk `le "inec`" aizkc `de .xzei jix`n did

mec`Ð.inec`" aizk "ixvn" ab`

àëäcec iz`vn aizkcecy it lr s` Ð

dxn` envrÐ.exn` ycewd gexa

ïäëî'ek lecb odkl dn dpnl`a lecbÐ

`pic i`d iqei iaxl iziinc :dniz

dcedi iaxl elit`c ,llge dpnl`a lecb odkc

jixtck jxtinl `ki`c meyn ,`pic i`d dil zil

cv oda yi oky oday deyd cvdl dn :`kd

) oiyecwc `xza wxta xn`ck ,dxiar,(`,gr

,dcedi iax dipin oi`cc `pic iiez`l dil dede

,oey`x ixvne llgn xkf llg zak xkf xb zac

`ki` mixb zepa x`y oiprl ,edine .mzd xn`ck

`lc ,dcedi iaxc `pic iqei iaxl dil zil xninl

ldw aexa epi`y deyd cv dil aiygÐxbc oeik

iax` mzd qxhpewa yxit oke .ldwl ie`x

xb ,`kd la` .dcedi iax` biltc awri oa xfril`

oeik ,`kd xn`ck deyd cv `ed aiygc ipenr

iaxl oecp `l i`n` :dyw ,ldwa `al ie`x oi`c

`ypy ipenr za lqtzy oey`x ixvne llgn iqei

yie ?ldwa `al die`xy ab lr s` ,odkl zipenr

dpi` oey`x ixvn zac oeik iqei iax xaqwc :xnel

ldwa `al die`xÐeyd cv zeyrl oi`leqtn d

leqtl `nlra `dn cenll ldw leqte dpedk

ez`iaa xb lqety slipc zeywdl oi`e .dpedk

cv zeyrl yi `zydc ,oey`x ixvne llgn

deyd cv zeyrl oi`a ep` oi`y oeik ,deyd

,dpedkl efe ldwl ef oileqt odizepay dnn dpnn

ldw aexa aeyg xbc ,ldw aexa epi`y dnn `l`

jpdl dnc :cere .ziyixtck ,opaxlÐmrxf oky

xba xn`z ,leqtÐ:dyw la` .dxyk ezay

elqtiy slip weyl dnaie ezyexb xifgnc

enk xnel jixve !oey`x ixvne llgn oz`iaa

) `nw wxt seqa epyxityopitli `l opaxlc (a,eh

`l` dllg oi`c ,dllg dzeyrl dpedk xeqi`n

`nlrn deyd cvda elit`e ,dpedk ixeqi`n

cvd dna sili i`ce dcedi iaxe .dpedk leqtne

) oiyeciwa xn`ck ,ez`iaa leqtl elit`gr.(`,

éáødxyk xn` opgei:wgvi epiaxl dniz Ð

) "ulegd"a lirl opitli ikiddn(`,lka dey exeqi`y ,gikei l`xyi za `ypy ipenr xb za opgei iaxl xninl `ki` `d ?mebt cled l`xyi za lr `ad care ixkpc dpnl`c xnege lwn

zenai) "dpnl`" wxta xn`wc ,l`ilnb oa oerny oaxle !dxyk ezaehq(`,ez`iaa lqet epi` ipenr xbcÐzeywdl oi` ipy ixvnn ,edine !`iyw iqei iaxe `nw `pzl la` ,xity iz`

.dyr oky ixvnl dnc ,gikezùéødleqt xn` yiwl) lirlc :odk dyn axd dywd Ð`nw `pz oia `ki` i`n :xn`c ,dpedkl dxyk ipy ixvne oenr za `nlr ileklc rnyn (my

leqt erxf oi`c ipy ixvn iwet`l ,'ek ediipia `ki` ipy ixvn :opgei iax xn` ?iqei iaxlxne`e !dpedkl dxyk eza `nl` ,leqt erxf lk oi`c xn`w ipenr xb iabe .dpnl`a lecb odk enk

enk `nw `pzc dizlin yxti `le ,leqt erxfc meyn epiid mzd liqtc `nw `pzc xn`i `kd lqetc yiwl yix la` ,dxyk `kd xn`c ,dil xn`w opgei iax mzdc `ibeqc :wgvi epiax

erxfy dpnl`a lecb odk dn dizlina hwp ded inp `nw `pzl `l` leqt erxf oi` ipy ixvnc iqei iaxl dcenc rnyn ded ok m`c ,'ek dxiara ez`iay lecb odk dn :opgei iax yxtny

ipy ixvn hrnne 'ek leqt erxfy lk xn`wc iqei iaxe .leqt erxf ipy ixvne ipenr xb zac dil `xiaqc ,'ek leqtÐ.`pyil i`d hiwp diytpc `ail`
ixvn

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

éòa ,e÷ézLéà ,àúééLe÷ éðä ìk âàBc eäì éL÷à©§¥§¥¨¨¥§¨¨¦§¦¨¥
àøúé BîLe Léà ïá àNîòå" ãiî ,déìò éæeøëàì§©§¥£¥¦¨©£¨¨¤¦§¦§¨
øúé" áéúëe ,"Lçð úa ìéâéáà ìà àa øLà éìàøNiä©¦§§¥¦£¤¨¤£¦©¦©¨¨§¦¤¤
ìàòîLék Baøç øâçL ãnìî :àáø øîà "éìàòîLiä©¦§§¥¦¨©¨¨§©¥¤¨©©§§¦§¨¥
,áøça ø÷cé ¯ Bæ äëìä òîBL BðéàL éî ìk :øîàå§¨©¨¦¤¥¥©£¨¨¦¨¥©¤¤
"éðBnò" :éúîøä ìàeîL ìL Bðéc úéaî éðìae÷î Ck̈§§©¦¦¥¦¤§¥¨¨¨¦©¦
?ïîéäî éîe .úéáàBî àìå "éáàBî" ,úéðBnò àìå§Ÿ©¦¨¦§Ÿ¨¦¦§¥¨
äøBnL íëç ãéîìz ìk :áø øîà àaà éaø øîàäå§¨¨©©¦©¨¨©©¨©§¦¨¨¤¤
íàå ,Bì ïéòîBL ¯ døîà äNòî íãB÷ íà ,àáe äëìä£¨¨¨¦¤©£¤£¨¨§¦§¦
úéáe ìàeîL àäc ,àëä éðàL !Bì ïéòîBL ïéà ¯ åàì̈¥§¦¨¥¨¨§¨§¥¥
äceák ìk" :eîbøz àëä !àéL÷ íB÷î ìkî .íéi÷ Bðéc¦©¨¦¨¨©§¨¨¨©§§¨§¨

çöé éaø àîéúéàå ,éøîà àáøòîa ,"äîéðt Cìî úa,÷ ©¤¤§¦¨§©©§¨¨§¦§¦¥¨©¦¦§¨
'åâå EzLà äøN äià åéìà eøîàiå" :àø÷ øîà." ¨©§¨©Ÿ§¥¨©¥¨¨¦§¤

,úéáàBî àìå "éáàBî" ,úéðBnò àìå "éðBnò" :éàpúk§©¨¥©¦§Ÿ©¦¨¦§Ÿ¨¦
øLà øác ìò" :øîBà ïBòîL éaø ,äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¦§¥©§©£¤
íc÷ì Léà ìL Bkøc ¯ "íénáe íçla íëúà eîc÷ àìŸ¦§¤§¤©¤¤©©¦©§¤¦§©¥
øîà ¯ "éøñBîì zçzt" :áéúëc éàî ,àáø Løc .'åëå¨©¨¨©¦§¦¦©§¨§¥¨¨©
éðL ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc̈¦¦§¥©¨¨¦¤¨§¥
äîòðå äiáàBnä úeø ,ízçzt éìò eéäL úBøñBî¥¤¨¨©¦©§¤©£¦¨§©£¨
äzà úéNò úBaø" :áéúëc éàî ,àáø Løc .úéðBnòä̈©¦¨©¨¨©¦§¦©¨¦¨©¨

éúBàìôð éäìà 'äéúBáLçîe Eàì "éìà" ,"eðéìà E ¡Ÿ©¦§§¤©§§¤¥¥¥©Ÿ
B÷éça áLBé íòáçø äéäL ãnìî ,"eðéìà" àlà øîàð¤¡©¤¨¥¥§©¥¤¨¨§©§¨¥§¥

éìòå éìò :Bì øîà ,ãåc ìLúBàø÷î ézL eøîàð E ¤¨¦¨©¨©§¨¤¤¤§§¥¦§¨
éúàá äpä ézøîà æà" :áéúëc éàî ,àáø Løc .eìlä©¨¨©¨¨©¦§¦¨¨©§¦¦¥¨¦
äzò ézøîà éðà :ãåc øîà ,"éìò áeúk øôñ úléâîa¦§¦©¥¤¨¨¨¨©¨¦£¦¨©§¦©¨
íúä .éìò áeúk øôñ úléâîaL ézòãé àìå ,éúàä¦§Ÿ¨©§¦¤¦§¦©¥¤¨¨©¨¨
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miwxt dyelyaa cenr fr sc ± iriax wxtzenai

'åë éàëæ éáø éðúã.xiyknc opgei iaxl dil opirny `llk i`dn ,xnelk Ðúøåéâäðëî
Ð.dpeknn`ypy ipenr xb iwet`l .dyecwa dclepe cg` mrn dn`e dia`y ,xnelk

e`lc ,l`xyi zadpkndz`iae li`ed `iddxiara.dleqt eza ÐåéîòåéîòîÐ

ivncn"einrn" aizke ,"gwi einr dleza" :azknl,xg` mre einr zvwnn elit` Ð

`kdne .oinnr ipyn d`ad dleza `iadl

ipy i`n .xiyknc opgei iaxl dil opirny

.'ek `nili` xn`wc oinnréøîàã àëéàikd Ð

ipyn d`ad dleza `iadl `icda dil xn`w

oinnrzil`xyinyiy mrn ied xb eze`e ,xbe

oinnr ipy ea.ipenr epiidc Ðàðùéì éàäìåÐ

,ipenr za `l` iaxn `lc ,`icda ipzwc

.oinnr ipy ea yiy mrn :ipzwcéðù éøöî úá
dil `pn ,dxiara ez`iae ,zil`xyi `ypy Ð

dxykc opgei iaxl?úåá÷ð ïëù éðåîòì äîÐ

zeipenripy ixvna xn`z ,cin zexzen

mixkfk zeawp zeyrl aezkd mda xingdycr

zexec dyly?äéðù úéøöî àùðù éðù éøöî
çéëåés`e ,`id ziyily ixdy ,dxyk ezay Ð

ikd elit`e ,xn`wck ,xeng cv oda yiy it lr

`id ixde li`ed ,ef z` `ia` ip` s` ,`ixy

ziyily.dpedkl dxyk Ðïéãä øæçåcvd Ð

.dxyk ezae ldw aexa epi`y oday deydàìå
øîà÷ éàî àðòãéla` .da yixc ded dn Ð

ixeyk`lc `prci `zydza `ypy ipenr za

.iz`w l`xyiäéî÷ àðú éëädinw i`kf iax Ð

.opgei iaxc'åë úéðåîò äùàdl yxtn Ð

.dinwlàøáì éðú ÷åô äéì øîài`nc Ð

,xn`w xity ldwl dxyk zipenr dy` xn`wc

ipenrcdpae ,zipenr `leipenrnldwl leqt

.`ed ipenr `dc Ðäúáéðåîòîïàîì äøùë
äîà àúùä ìä÷ì àîéìéàdclep `ly Ð

dyecwa dclepy dza ,dxyk zxn` dyecwa

`irain?mixac dna :ipz xcde ,dpedkl `l` !

exiibzpy zipenre ipenra ,mixen`el dclie

,dpkn zxeib `ide ,dxiara dzxivi oi`c ,za

dza la`ipenrn`id i`ne ,dleqt?`nili`

ipenrn zipenr ly dza,dpkn zxeib epiid Ð

`deipenrn dza `yix ipz `dc ,dl zxyk`

zlqt `wc `tiq i`ce `l` !dxykipenra Ð

.dxiara ez`iac meyn ,l`xyi za `ypy÷åô
àøáì éðúdpey ip` ixdy ,dxyk inp `dc Ð

.einrn einråçéëåé úåéøòoda xq` `ly Ð

`ede ,el dxeq` eza za ,zexec dyly `l`

zeawp oda dyre ,(iyily xec `iedc) llka

:mixkfk.epa zak eza zaúøë ïëùxn`z Ð

dyr `l` epi`y inec`e ixvnaiyily xec" Ð

llkn `ad e`le ,ipye oey`x `le ,"mdl `ai

dyrzeawp ea dyrp `l jkld .dyr Ð

.mixkfkçéëåé øæîî,ez`iaa zxk oi`y Ð

cg`c ,epak eza ea dyre.xeq` xfnn cg`e zxfnnåçéëåé úåéøòmixyky Ðueg ,l`xyi lkl.miaexwnúøë ãözxk yi mewn lkn ez`iaa zxk oi`y it lr s` ,xfnn ixdy Ð

,ezxivia.zxka eia`l `idy dy`n clepyïðáøåoikxt daeyz yi :ixn`c Ðdyra eilr `idy ,dzetn e` dqep` `ypy lecb odk oebk ,dyr iaiigc llgn oerny iaxl dilÐ

dlera `le ,"gwi dleza",dpefc e`l o`k oi`e Ðxn`we .(a,`q) "eznai lr `ad" wxta xn`ck ,dizeek `zkld zile ,xfrl` iax `l` `id zepf diept z`ia xn`c o`nl `kilc

zxk oky zeixrl dn ,egikei zeixr :oerny iaxl opax dil ikxt ikde .llg cled :mzd awri oa xfril` iaxllgl dn .oak zad dxeq`e ,zxk ea oi`y ,gikei dyr iaiigc llg Ð

mixkfk zeawp dyr jkitl ,dxiara ezxivi oky Ðoi`y egikei zeixr Ðmzxivi.epa zak eza za xq`e ,dxiaraéë àì éàîmkzaeyz oi`c :rnync Ð.daeyzéì àøéáñ àì
á÷òé ïá øæòéìà éáøãjpdl dn :jxtnl `ki`c ,jxtinl ezivn `l oie`l iaiigc llgne .dyr iaiign llg oi`c Ð.xeng oi`e ,dyr ody inec`e ixvna xn`z ,e`l oky Ðåëãéãì

åëì àøéáñã éîð.zexzen zeawpdy xne` ip` dkld ,llg yi Ðåãìåé øùàdcila o`lz :`pixg` `pyil .rnyna dawp elit` ,mdl miclepd lk Ðzcleiy m`a mipad dlz Ð

dpey`x `id m`c ,mze`zexeq` zeawpc e`l i`e ,ipy oad Ðdcila o`lz `zkld i`nl Ð?äãéìá ïàìú áåúëä äãåäé éáø øîàã åàì éà.zexeq` inp zeawpe Ðåéãé àöî àì
ùøãîä úéáá åéìâøå.eixaca cenrl leki did `l ,xnelk Ðíéøâ ìä÷ øî øîàã ïåéëéø÷éàìä÷zexeq`e ldw edl eed ,xzl`l oiixy zeawpc `zi` i` ,(`,br) oiyeciw zkqna Ð

ipye oey`x ixvnl dipye dpey`x zixvndna Ðexdhiiyily xec icil e`eaie?
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éøöîdil `pn l`xyi za `ypy ipyllgn `nili` ?lqtizc dl iziz ikidn :dniz Ð

dpnl`eÐiz`c wgvi epiax xn`e !dyr oky ixvna xn`z e`l oky jpdl dn

iaiign llg yi xn`c awri oa xfril` iaxke lecb odkl dlera oebk dyr iaiigc llgn

.dyr

ïëùzxk cv oda yiiaxc `ail`c :dnize Ð

`la xfnn ogky` dicicle ,opiniiw opgei

lr `ad care ixkpn xfnn yic xaqwc ,zxk cv

dn :xninl ivn dedc :dniz cere !l`xyi za

`l` `kilc ixvna xn`z ,e`l oky deyd cvdl

!dyrììçîdyr iaiigcepiax dywd Ð

dn :jxtinl `ki` mewn lkn :xi`n iaxa wgvi

iaiigc llg xeqi`a s`y ,e`l oky deyd cvdl

`nyc :uxize !"gwi `l dllg"c e`l `ki` dyr

dyr `l` e`l `kil dyr iaiign d`ad dllg

.dilr `ad odkläëìäxne` ip`e`l Ð

ok m`c ,xn`w ipiqn dynl dkldÐbilt i`n`

ip` dkld :xn`w ikd `l` ?dcedi iax dilr

.izeaxn izlaw jk ,xne`
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c dén÷ éàkæ éaø éðúcïðçBé éaøäìeúa íà ék" : §¨¥©¦©©©¥§©¦¨¨¦¦§¨
äøLk àéäL dpkî úøBib àéáäì ¯ "äMà çwé åénòî¥©¨¦©¦¨§¨¦¦¤¦©¨¤¦§¥¨
¯ "åénòî" "åénò" äðBL éðà :déì øîàå .äpeäëì¦§¨©£©¥£¦¤©¨¥©¨
úøBib zøîà zàå ,ïéîîò éðMî äàaä äìeúa àéáäì§¨¦§¨©¨¨¦§¥£¨¦§©§¨§©§¦¤
éðBnò àîéìéà ?ïéîîò éðL éàî ?àì eúå dpkî¦©¨§¨©§¥£¨¦¦¥¨©¦
ïéøeñà íéøëæc ,ïéîîò éðMî éàîe ,úéðBnò àNpL¤¨¨©¦©¦§¥£¨¦¦§¨¦£¦
éðBnòa àlà !dpkî úøBib eðééä ¯ úBøzeî úBá÷ðe§¥¨©§¦¤¦©¨¤¨§©¦
éðà :déì øîà ,éøîàc àkéàå .ìàøNé úa àNpL¤¨¨©¦§¨¥§¦¨§¨§¦£©¥£¦
éðMî äàaä äìeúa àéáäì ¯ "åénòî" "åénò" äðBL¤©¨¥©¨§¨¦§¨©¨¨¦§¥
úøBib zøîà zàå ïéîîò éðL Ba LiL íòîe ,ïéîîò£¨¦¥©¤¥§¥£¨¦§©§¨§©§¦¤

a ,àðMéì Cäìe ?àì eúå dpkîäøLëc éðL éøöî ú ¦©¨§¨§©¦¨¨©¦§¦¥¦¦§¥¨
éìéc àîéz éëå ?déì àðî äpeäëìàNpL éðBnòî ó ¦§¨§¨¥§¦¥¨§¨¥¥©¦¤¨¨

úéøöî àNpL éðL éøöî !úBøzeî úBá÷ð ïkL ìàøNé úa àNpL éðBnòl äî ¯ ìàøNé úa©¦§¨¥©§©¦¤¨¨©¦§¨¥¤¥§¥¨¦§¦¥¦¤¨¨¦§¦
úa àNpL éðBnò !äøéáòa Búàéa ïéà ïkL ¯ äiðL úéøöî àNpL éðL éøöîl äî .çéëBé äiðL§¦¨¦©©§¦§¦¥¦¤¨¨¦§¦§¦¨¤¥¥¦¨©£¥¨©¦¤¨¨©
"åénò" øîàc äãeäé áøì déì àðòîLc eðééä :óñBé áø øîà .'åëå ïécä øæçå ,çéëBé ìàøNé¦§¨¥¦©§¨©©¦£©©¥©§§©©£¨¥§©§¨©£©©¨
äMà :dén÷ àðz éëä ,øîà äãeäé øa ìàeîL áø àúà ék .øîà÷ éàî àðòãé àìå "åénòî"¥©¨§¨¨©£¨©¨¨©¦£¨©§¥©§¨£©¨¦¨¨©¥¦¨
éðBnòa ¯ íéøeîà íéøác äna ,äøLk éðBnòî dzáe ,ìeñt éðBnòî dða ,äøLk úéðBnò©¦§¥¨§¨¥©¦¨¦¨¥©¦§¥¨©¤§¨¦£¦§©¦
zøîàc éàî .àøáì éðz ÷Bt :déì øîà .äìeñt ¯ éðBnòî dza ìáà ,eøéébúpL úéðBnòå§©¦¤¦§©§£¨¦¨¥©¦§¨£©¥§¥§¨¨©§¨§©§
éðBnòî dzáe ,àeä éðBnò àäc ,ìeñt éðBnòî dða ,úéðBnò àìå éðBnò ¯ äøLk úéðBnò äMà¦¨©¦§¥¨©¦§Ÿ©¦§¨¥©¦¨§¨©¦¦¨¥©¦
äna .äpeäëì àlà ?àéòaéî àéä ,äøLk dnà àzLä ¯ ìäwa àáì àîéìéà ?éàîì ,äøLk§¥¨§©¦¥¨¨Ÿ©¨¨¨§¨¦¨§¥¨¦¦¨£¨¤¨¦§¨©¤
?éðBnòî dza éàî .äìeñt ¯ éðBnòî dza ìáà ,eøéébúpL úéðBnòå éðBnòa ¯ íéøeîà íéøác§¨¦£¦§©¦§©¦¤¦§©§£¨¦¨¥©¦§¨©¦¨¥©¦
:déì øîà .ìàøNé úa àNpL éðBnò ,àlà .dpkî úøBib eðééä ¯ úéðBnò àNpL éðBnò àîéìéà¦¥¨©¦¤¨¨©¦©§¦¤¦©¨¤¨©¦¤¨¨©¦§¨¥£©¥

'åëå ïéøeñà ïðéà éîBãàå éøöî" .àøáì éðz ÷Btøîà äðç øa øa äaø øîà ?äáeLz éàî ." §¥§¨¨¦§¦©£¦¥¨£¦©§¨¨©©¨©©¨¨£©
ìL ãò àlà ïäa øñà àlL ,eçéëBé úBéøò :øîéîì àkéàc íeMî ,ïðçBé éaøãçà ,úBøBc äL ©¦¨¨¦§¦¨§¥©£¨¦¤Ÿ¨©¨¤¤¨©§¨¤¨

æîîl äî .çéëBé øæîî ¯ úøk ïkL úBéøòl äî .úBá÷ð ãçàå íéøëæàáì éeàø Bðéà ïkL ø §¨¦§¤¨§¥©©£¨¤¥¨¥©§¥¦©©§©§¥¤¥¥¨¨Ÿ
ãvä ,äæ éàøk äæ éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àì ,ïécä øæçå .eçéëBé úBéøò ¯ íìBòì ìäwa©¨¨§¨£¨¦§¨©©¦Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤©©
,ïéøeñà eéäiL úéøöîe éøöî àéáà éðà óà ,úBá÷ð ãçàå íéøëæ ãçàå ,ïéøeñàL :ïäaL äåMä©¨¤¤¨¤¤£¦§¤¨§¨¦§¤¨§¥©£¦¨¦¦§¦¦§¦¤¦§£¦
,ììçî :ïðaøå .úøk ãö ïäa Lé ïkL ïäaL äåMä ãöäl äî .úBá÷ð ãçàå íéøëæ ãçà¤¨§¨¦§¤¨§¥©§©©©¨¤¤¨¤¤¥¥¨¤©¨¥§©¨©¥¨¨

ëe äNò éáéiçcøæòéìà éaøéì àøéáñ àì ¯ éãéãì :eäì øîà÷ éëä ?"ék àì" éàîe .á÷òé ïa §©¨¥£¥§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©Ÿ¦¨¦¨¨©§§¦¦¨§¦¨¦
cøæòéìà éaø,àéðz .øîBà éðà äëìä ¯ á÷òé ïa øæòéìà éaøk eëì àøéáñc eëãéãì ,á÷òé ïa §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦§¦§¦¨§§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ£¨¨£¦¥©§¨

.úBða àìå "íéða" :éðòéiñî àø÷î :ãBòå .øîBà éðà äëìä :ïBòîL éaø ïäì øîàïðaø eðz: ¨©¨¤©¦¦§£¨¨£¦¥§¦§¨§©©£¦¨¦§Ÿ¨¨©¨©
øîà .ïBòîL éaø éøác ,úBða àìå "íéða"äãeäé éaøeãìeé øLà íéða" :øîBà àeä éøä , ¨¦§Ÿ¨¦§¥©¦¦§¨©©¦§¨£¥¥¨¦£¤¦¨§

áeúkä äãeäé éaø øîàc åàì éà :ïðçBé éaø øîà .äãéìa ïàìz áeúkä ¯ "éLéìL øBc íäì̈¤§¦¦©¨§¨¨§¥¨¨©©¦¨¨¦¨©£©©¦§¨©¨
"ìä÷ éø÷éà íéøb ìä÷" øî øîàc ïåék .Løãnä úéáa åéìâøå åéãé àöî àì ¯ äãéìa ïàìz§¨¨§¥¨Ÿ¨¨¨¨§©§¨§¥©¦§¨¥¨©£©¨§©¥¦¦§¥¨¨
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יבמות. פרק שמיני - הערל דף עז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc zenai(ipy meil)

,ïðçBé éaøc dén÷ éàkæ éaø éðúclecb odk lr xn`p(ci `k `xwie)ék' §¨¥©¦©©©¥§©¦¨¨¦
,'äMà çwé åénòî äìeúa íàyi 'einrn' zaiznàéáäì[zeaxl-] ¦§¨¥©¨¦©¦¨§¨¦

dpkî úøBébcg` mrn mixb dn`e dia`y xnelk ,dly qiqadn - ¦¤¦©¨
,dyecwa dclep `ide ,dfa df mixzene.äpeäëì äøLk àéäLla` ¤¦§¥¨¦§¨

dia` z`ia oky 'dpkn zxeib' dpi`y zil`xyin ipenr xb za
dpedkl dleqt ,dxiara dn`e.déì øîàå,i`kf iaxl opgei iaxéðà §¨©¥£¦

'åénòî åénò' äðBLeinr zleza' aezkl dleki dzid dxezd - ¤©¨¥©¨
zvw `idy dleza elit` rnyny 'einrn dleza' dazke ,'gwi

,xg` mrn zvwe einrnïéîîò éðMî äàaä äìeúa àéáäìdxiyky §¨¦§¨©¨¨¦§¥£¨¦
.dpedkl,zàå,i`kf iaxzøîàwxydpkî úøBébdn`e dia`y §©§¨§©¦¤¦©¨

,dpedkl dxiyk cg` mrn.àì eúå§Ÿ
iaxl ezaeyza opgei iax ixacn cenll ozip cvik zx`an `xnbd
.zil`xyi `ypy ipenr za xizdl `a weqtd ezrcly ,i`kf

:`xnbd zxxanéàîn d`ad dleza dpeekd dn -,ïéîîò éðL ©§¥£¨¦
àîéìéàxbl dclepy zal dpeekdy xn`p m` -àNpL éðBnò ¦¥¨©¦¤¨¨

éàîe ,úéðBnòd`al zaygp `id recne -,ïéîîò éðMîmeyn ©¦©¦§¥£¨¦
ïéøeñà íéøëæcldwa `al.úBøzeî úBá÷ðeok m`y ,jk yxtl oi` ¦§¨¦£¦§¥¨

,dpkî úøBéb eðééämbe a`d mb ixdy ,dze` xiykd i`kf iax mby ©§¦¤¦©¨
xzei xiykdl `a ixd opgei iaxe ,dfa df mixzene mixeib m`d

.i`kf iaxnàlàxaic opgei iax jgxk lrìàøNé úa àNpL éðBnòa ¤¨§©¦¤¨¨©¦§¨¥
s` dpedkl dxiyk mzay ,oinnr ipy mdy.dxiara ez`iay

,éøîàc àkéàåyexitaydéì øîà,i`kf iaxl opgei iaxäðBL éðà §¦¨§¨§¦¨©¥£¦¤
,ïéîîò éðMî äàaä äìeúa àéáäì ,'åénòî åénò'`ypy xbn epiidc ©¨¥©¨§¨¦§¨©¨¨¦§¥£¨¦

,zil`xyiå`ed xb eze`,ïéîîò éðL Ba LiL íòîoenr epiide §¥©¤¥§¥£¨¦
.zexzen zeawpde ldwa mixeq` mixkfdyzøîà zàåwxyúøBéb §©§¨§©¦¤

dpkî,dpedkl dxiyk ,mixb dn`e dia`y.àì eúå ¦©¨§Ÿ
:ixn`c `ki`d lr `xnbd dywnàðMéì Cäìe`ki`'d itl - §©¦§¨

xb za `l` daix `l ieaixdy yexita dpy opgei iaxy 'ixn`c
ipy ea yiy mrn 'einrn' yxec `ed ixdy ,zil`xyie ipenr

ok m` ,oinnréðL éøöî úa,dxiara ez`iay zil`xyinäøLëc ©¦§¦¥¦¦§¥¨
déì àðî äpeäëì.opgei iaxléìéc àîéz éëåúa àNpL éðBnòî ó ¦§¨§¨¥§¦¥¨§¨¦¥©¦¤¨¨©

ìàøNé,jextl yi .dpedkl dxiyk ezayúa àNpL éðBnòl äî ¦§¨¥©§©¦¤¨¨©
,ìàøNé,oenra aezkd liwdyúBá÷ð ïkLzeipenrúBøzeî,cin ¦§¨¥¤¥§¥¨

zeawpd xeq`l ,mixvna aezkd xingdy ,ipy ixvna xn`z
.iyily xec cr mixkfk

:`xnbd daiynçéëBé äiðL úéøöî àNpL éðL éøöîxeng cvdy ¦§¦¥¦¤¨¨¦§¦§¦¨¦©
`idy mza ixdy ,dpedkl eza leqtl mxeb epi` ipy ixvna yiy
,mda yiy xeng cvd s` lr ,dpedkl dxiyk ziyily zixvn
`ide li`ed ,zil`xyi `ypy ipy ixvn zal oicd `ed ok m`e

:`xnbd dgec .dpedkl dxiyk ,ziyily zixvnéðL éøöîl äî©§¦§¦¥¦
äøéáòa Búàéa ïéà ïkL äiðL úéøöî àNpLdxiyk eza jk meyne ¤¨¨¦§¦§¦¨¤¥¥¦¨©£¥¨

,dxiara ez`iay l`xyi za `ypy ipy ixvna xn`z ,dpedkl
:`xnbd daiyn .dpedkl dxiyk ezay oipneúa àNpL éðBnò©¦¤¨¨©

çéëBé ìàøNé.dpedkl dxiyk eza ,dxiara ez`iay s` lryøæçå ¦§¨¥¦©§¨©
'åëå ïécä`ypy ipenr] df i`xk [miipy zixvne ixvn] df i`x `l ©¦

ixdy l`xyi aex x`yk mpi`y ,mdipya deyd cvd ,[zil`xyi
`ia` ip` s` ,dpedkl dxiyk mza mewn lkne ,mebt cv mda yi
,dxiara ez`iay mebt cv ea yiy s` ,zil`xyi `ypy ipy ixvn

.dpedkl dxiyk eza mewn lkn
,'åénòî åénò' øîàc äãeäé áøì déì àðòîLc eðééä ,óñBé áø øîà̈©©¥©§§¨©§¨¥§©§¨§¨©©¨¥©¨

øîà÷ éàî àðòãé àìåezpeeky izpad dzre .ef dyxcn yxc dn - §Ÿ¨©§¨©¨¨©
l`xyi za `ypy ipenr xb za xiykdy opgei iax zyxcl

.ef dyxcn dpedkl
:opgei iax iptl zxg` `ziixa dpy i`kf iaxy exn`y yiàúà ék¦¨¨

àðz éëä ,øîà äãeäé øa ìàeîL áøi`kf iaxdén÷,opgei iaxc ©§¥©§¨¨©¨¦¨¨©¥
úéðBnò äMàdxiibzpyäøLk.ldwlìeñt éðBnòî dða,ldwl ¦¨©¦§¥¨§¨¥©¦¨

íéøeîà íéøác äna .äøLk ,éðBnòî dzáe,dxiyk dzayéðBnòa ¦¨¥©¦§¥¨©¤§¨¦£¦§©¦
eøéibúpL úéðBnòå,dyecwa dclep mzae.äìeñt éðBnòî dza ìáà §©¦¤¦§©§£¨¦¨¥©¦§¨

déì øîà,i`kf iaxl opgei iaxàøáì éðz ÷et`ziixa dpye `v - ¨©¥§¦§¨¨

.dpekp dpi`y itl ,yxcnd zial uegn efúøîàc éàîyäMà ©§¨§©¦¨
äøLk úéðBnò,epipy jky ,`id dpekp dkld ,ldwlàìå éðBnò ©¦§¥¨©¦§Ÿ

.úéðBnòy zxn`y dn oke,ìeñt éðBnòî dða,dpekp dkld ef mb ©¦§¨¥©¦¨
àeä éðBnò àäc,zxn`y dn j` .eia`kéàîì ,äøLk éðBnòî dzáe §¨©¦¦¨¥©¦§¥¨§©

,dxiyk `id dn oiprl -,ìäwa àáì àîéìéà,xaca yecigd dn ¦¥¨¨Ÿ©¨¨
dnà àzLäy zxn` dyecwa dclep `lyäøLk,ldwa `alàéä ©§¨¦¨§¥¨¦

dyecwa dclepy,àéòaéî.dxiyky `hiyt `ldàlàzpeek i`ce ¦©§¨¤¨
dxiyk `idy `ziixad.äpeäëì,dpey `id jk lreíéøác äna ¦§¨©¤§¨¦

eøéibúpL úéðBnòå éðBnòa ,íéøeîàdzxivi oi`y za mdl dclepe £¦§©¦§©¦¤¦§©§
,dpkn zxeib `ide dxiaraäìeñt éðBnòî dza ìáà.dpedkl £¨¦¨¥©¦§¨

,xxal yi dzreàîéìéà ,éðBnòî dza éàîza,úéðBnò àNpL éðBnò ©¦¨¥©¦¦¥¨©¦¤¨¨©¦
`lddpkî úøBéb eðééä.dpedkl dxiyk `idy `yixa epipyyàlà ©§¦¤¦©¨¤¨

zaa xaecn `tiqay i`ce,ìàøNé úa àNpL éðBnòdleqt `ide ©¦¤¨¨©¦§¨¥
jk lr .dxiara ez`iay meyn dpedkldéì øîàiaxl opgei iax ¨©¥

,i`kf,àøáì éðz ÷etip` ixdy ,dpedkl dxiyk mb ef za oky §¦§¨¨
.'einrn einr' yxec

:dpyna epipy.'åëå ïéøeñà ïðéà éîBãàå éøöîmi`pzd ewlgp ¦§¦©£¦¥¨£¦
xec cr zexeq` od minkg zrcl ,zinec`e zixvn oipra dpyna
oenr dne ,xnege lwa cin zexzen od oerny iax zrcle ,iyily
mec`e mixvn ,zexzen mdizeawp mlerl mxeqi`y a`ene
.zexzen mdizeawpy xnege lw ,iyily xec cr wx mxeqi`y
jnvrn m` la` ,lawp ,jizeaxn zlaw jk m` ,minkg el exn`
,oerny iax aiyd .`kxit eilr yi ixd ,xnege lwn ,jk oc dz`
eizeaxn ecia `id dkld mb ,xnege lwd jextl oi`y calny

.zexzen ody
:`xnbd zl`eyäáeLz éàîlwd jextl minkg exaq cvik - ©§¨

:`xnbd daiyn .oerny iax ly xnegeøîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©
ïäa øñà àlL ,eçéëBé úBéøò øîéîì àkéàc íeMî ,ïðçBé éaøaezkd ©¦¨¨¦§¦¨§¥©£¨¦¤Ÿ¨©¨¤

ìL ãò àlàäL,úBøBclr s`e ,eilr zexeq`d eza zae eza oebk ¤¨©§Ÿ¨
ok itúBá÷ð ãçàå íéøëæ ãçàzak eilr dxeq` eza zay ,mixeq` ¤¨§¨¦§¤¨§¥

z` xizdl daiq epi` cala zexec dyelyl xeqi`y gken .epa
:`xnbd dgec .inec`e ixvn iabl xn`p ok enke zeawpdäî©

úBéøòlzexeng odyïkLaeig oz`iaa yi,úøkixvna xn`z ©£¨¤¥¨¥
zeawp mday xyt`e ,dyr xeqi` `l` mda oi`y inec`e

:`xnbd daiyn .zexzençéëBé øæîîdaiq `ed zxk aeig wx `ly ©§¥¦©
zxfnne ,ez`iaa zxk aeig oi` xfnn ixdy ,zeawpd z` xeq`l
aeig oi`y s` ,inec`e ixvna oicd `ede ,xfnnk ldwa dxeq`

:`xnbd dgec .mixkfk zeawpd exq`i ,mz`iaa zxkøæîîl äî©§©§¥
xeng `edy,íìBòì ìäwa àáì éeàø Bðéà ïkL,zexeq` zeawp okle ¤¥¥¨¨Ÿ©¨¨§¨

yi okle ,ldwa `al xzen iyily xecy inec`e ixvna xn`z
:`xnbd daiyn .zeawpd z` xizdl mewneçéëBé úBéøòwx `ly £¨¦

opi` zeixr ixdy ,zeawpd z` xeq`l daiq `ed mlerl ldw leqt
dxq`e ,odiaexwl caln l`xyi lkl zexiyk ody ,ldw ileqt

cd `ede ,zeawpd z` dxezd odampi`y s` ,inec`e ixvna oi
.zeawpd z` dxezd mda dxq` ,mlerl mixeq`ïécä øæçåyie - §¨©©¦

ixdy ,xfnne zeixrn ,cgi mdipyn zinec`e zixvn cenllàìŸ
,äæ éàøk äæ éàøod ixdy ,xfnn zxnegk zeixr zxneg oi` §¦¤¦§¦¤

,miaexwd on ueg cin l`xyi lkl zexiyk,äæ éàøk äæ éàø àìå§Ÿ§¦¤¦§¦¤
lkne ,ez`iaa zxk oi` ixdy ,zeixr zxnegk xfnn zxneg oi`e

mewnúBá÷ð ãçàå íéøëæ ãçàå ,ïéøeñàL ,ïäaL äåMä ãvällka ©©©¨¤¤¨¤¤£¦§¤¨§¨¦§¤¨§¥
,xeqi`dãçàå íéøëæ ãçà ïéøeñà eéäiL úéøöîe éøöî àéáà éðà óà©£¦¨¦¦§¦¦§¦¤¦§£¦¤¨§¨¦§¤¨

.úBá÷ð.oerny iaxc xnege lwl minkg zkxit ef §¥
:deyd cva cenild z` `xnbd dgecïäaL äåMä ãväì äî- ©§©©©¨¤¤¨¤

,xfnne zeixra,úøk ãö ïäa Lé ïkLzxk aeig yi zeixra ¤¥¥¨¤©¨¥
zxk yi mewn lkn ,ez`iaa zxk oi`y s` xfnne ,oz`iaa
jk meyne ,zxka eia`l dxeq`y dy`n clep ixdy ,ezxivia
oi`y inec`e ixvna xn`z ,zexeq` mdizeawpy mdilr mixingn

:`xnbd daiyn .llk zxk cv mdaéaøëe äNò éáéiçc ììçî ,ïðaøå§©¨¨¥¨¨§©¨¥£¥§©¦
á÷òé ïa øæòéìàdy` `ypy odkne zeixrn ,minkg zkxit - ¡¦¤¤¤©£Ÿ
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc zenai(ipy meil)

,ïðçBé éaøc dén÷ éàkæ éaø éðúclecb odk lr xn`p(ci `k `xwie)ék' §¨¥©¦©©©¥§©¦¨¨¦
,'äMà çwé åénòî äìeúa íàyi 'einrn' zaiznàéáäì[zeaxl-] ¦§¨¥©¨¦©¦¨§¨¦

dpkî úøBébcg` mrn mixb dn`e dia`y xnelk ,dly qiqadn - ¦¤¦©¨
,dyecwa dclep `ide ,dfa df mixzene.äpeäëì äøLk àéäLla` ¤¦§¥¨¦§¨

dia` z`ia oky 'dpkn zxeib' dpi`y zil`xyin ipenr xb za
dpedkl dleqt ,dxiara dn`e.déì øîàå,i`kf iaxl opgei iaxéðà §¨©¥£¦

'åénòî åénò' äðBLeinr zleza' aezkl dleki dzid dxezd - ¤©¨¥©¨
zvw `idy dleza elit` rnyny 'einrn dleza' dazke ,'gwi

,xg` mrn zvwe einrnïéîîò éðMî äàaä äìeúa àéáäìdxiyky §¨¦§¨©¨¨¦§¥£¨¦
.dpedkl,zàå,i`kf iaxzøîàwxydpkî úøBébdn`e dia`y §©§¨§©¦¤¦©¨

,dpedkl dxiyk cg` mrn.àì eúå§Ÿ
iaxl ezaeyza opgei iax ixacn cenll ozip cvik zx`an `xnbd
.zil`xyi `ypy ipenr za xizdl `a weqtd ezrcly ,i`kf

:`xnbd zxxanéàîn d`ad dleza dpeekd dn -,ïéîîò éðL ©§¥£¨¦
àîéìéàxbl dclepy zal dpeekdy xn`p m` -àNpL éðBnò ¦¥¨©¦¤¨¨

éàîe ,úéðBnòd`al zaygp `id recne -,ïéîîò éðMîmeyn ©¦©¦§¥£¨¦
ïéøeñà íéøëæcldwa `al.úBøzeî úBá÷ðeok m`y ,jk yxtl oi` ¦§¨¦£¦§¥¨

,dpkî úøBéb eðééämbe a`d mb ixdy ,dze` xiykd i`kf iax mby ©§¦¤¦©¨
xzei xiykdl `a ixd opgei iaxe ,dfa df mixzene mixeib m`d

.i`kf iaxnàlàxaic opgei iax jgxk lrìàøNé úa àNpL éðBnòa ¤¨§©¦¤¨¨©¦§¨¥
s` dpedkl dxiyk mzay ,oinnr ipy mdy.dxiara ez`iay

,éøîàc àkéàåyexitaydéì øîà,i`kf iaxl opgei iaxäðBL éðà §¦¨§¨§¦¨©¥£¦¤
,ïéîîò éðMî äàaä äìeúa àéáäì ,'åénòî åénò'`ypy xbn epiidc ©¨¥©¨§¨¦§¨©¨¨¦§¥£¨¦

,zil`xyiå`ed xb eze`,ïéîîò éðL Ba LiL íòîoenr epiide §¥©¤¥§¥£¨¦
.zexzen zeawpde ldwa mixeq` mixkfdyzøîà zàåwxyúøBéb §©§¨§©¦¤

dpkî,dpedkl dxiyk ,mixb dn`e dia`y.àì eúå ¦©¨§Ÿ
:ixn`c `ki`d lr `xnbd dywnàðMéì Cäìe`ki`'d itl - §©¦§¨

xb za `l` daix `l ieaixdy yexita dpy opgei iaxy 'ixn`c
ipy ea yiy mrn 'einrn' yxec `ed ixdy ,zil`xyie ipenr

ok m` ,oinnréðL éøöî úa,dxiara ez`iay zil`xyinäøLëc ©¦§¦¥¦¦§¥¨
déì àðî äpeäëì.opgei iaxléìéc àîéz éëåúa àNpL éðBnòî ó ¦§¨§¨¥§¦¥¨§¨¦¥©¦¤¨¨©

ìàøNé,jextl yi .dpedkl dxiyk ezayúa àNpL éðBnòl äî ¦§¨¥©§©¦¤¨¨©
,ìàøNé,oenra aezkd liwdyúBá÷ð ïkLzeipenrúBøzeî,cin ¦§¨¥¤¥§¥¨

zeawpd xeq`l ,mixvna aezkd xingdy ,ipy ixvna xn`z
.iyily xec cr mixkfk

:`xnbd daiynçéëBé äiðL úéøöî àNpL éðL éøöîxeng cvdy ¦§¦¥¦¤¨¨¦§¦§¦¨¦©
`idy mza ixdy ,dpedkl eza leqtl mxeb epi` ipy ixvna yiy
,mda yiy xeng cvd s` lr ,dpedkl dxiyk ziyily zixvn
`ide li`ed ,zil`xyi `ypy ipy ixvn zal oicd `ed ok m`e

:`xnbd dgec .dpedkl dxiyk ,ziyily zixvnéðL éøöîl äî©§¦§¦¥¦
äøéáòa Búàéa ïéà ïkL äiðL úéøöî àNpLdxiyk eza jk meyne ¤¨¨¦§¦§¦¨¤¥¥¦¨©£¥¨

,dxiara ez`iay l`xyi za `ypy ipy ixvna xn`z ,dpedkl
:`xnbd daiyn .dpedkl dxiyk ezay oipneúa àNpL éðBnò©¦¤¨¨©

çéëBé ìàøNé.dpedkl dxiyk eza ,dxiara ez`iay s` lryøæçå ¦§¨¥¦©§¨©
'åëå ïécä`ypy ipenr] df i`xk [miipy zixvne ixvn] df i`x `l ©¦

ixdy l`xyi aex x`yk mpi`y ,mdipya deyd cvd ,[zil`xyi
`ia` ip` s` ,dpedkl dxiyk mza mewn lkne ,mebt cv mda yi
,dxiara ez`iay mebt cv ea yiy s` ,zil`xyi `ypy ipy ixvn

.dpedkl dxiyk eza mewn lkn
,'åénòî åénò' øîàc äãeäé áøì déì àðòîLc eðééä ,óñBé áø øîà̈©©¥©§§¨©§¨¥§©§¨§¨©©¨¥©¨

øîà÷ éàî àðòãé àìåezpeeky izpad dzre .ef dyxcn yxc dn - §Ÿ¨©§¨©¨¨©
l`xyi za `ypy ipenr xb za xiykdy opgei iax zyxcl

.ef dyxcn dpedkl
:opgei iax iptl zxg` `ziixa dpy i`kf iaxy exn`y yiàúà ék¦¨¨

àðz éëä ,øîà äãeäé øa ìàeîL áøi`kf iaxdén÷,opgei iaxc ©§¥©§¨¨©¨¦¨¨©¥
úéðBnò äMàdxiibzpyäøLk.ldwlìeñt éðBnòî dða,ldwl ¦¨©¦§¥¨§¨¥©¦¨

íéøeîà íéøác äna .äøLk ,éðBnòî dzáe,dxiyk dzayéðBnòa ¦¨¥©¦§¥¨©¤§¨¦£¦§©¦
eøéibúpL úéðBnòå,dyecwa dclep mzae.äìeñt éðBnòî dza ìáà §©¦¤¦§©§£¨¦¨¥©¦§¨

déì øîà,i`kf iaxl opgei iaxàøáì éðz ÷et`ziixa dpye `v - ¨©¥§¦§¨¨

.dpekp dpi`y itl ,yxcnd zial uegn efúøîàc éàîyäMà ©§¨§©¦¨
äøLk úéðBnò,epipy jky ,`id dpekp dkld ,ldwlàìå éðBnò ©¦§¥¨©¦§Ÿ

.úéðBnòy zxn`y dn oke,ìeñt éðBnòî dða,dpekp dkld ef mb ©¦§¨¥©¦¨
àeä éðBnò àäc,zxn`y dn j` .eia`kéàîì ,äøLk éðBnòî dzáe §¨©¦¦¨¥©¦§¥¨§©

,dxiyk `id dn oiprl -,ìäwa àáì àîéìéà,xaca yecigd dn ¦¥¨¨Ÿ©¨¨
dnà àzLäy zxn` dyecwa dclep `lyäøLk,ldwa `alàéä ©§¨¦¨§¥¨¦

dyecwa dclepy,àéòaéî.dxiyky `hiyt `ldàlàzpeek i`ce ¦©§¨¤¨
dxiyk `idy `ziixad.äpeäëì,dpey `id jk lreíéøác äna ¦§¨©¤§¨¦

eøéibúpL úéðBnòå éðBnòa ,íéøeîàdzxivi oi`y za mdl dclepe £¦§©¦§©¦¤¦§©§
,dpkn zxeib `ide dxiaraäìeñt éðBnòî dza ìáà.dpedkl £¨¦¨¥©¦§¨

,xxal yi dzreàîéìéà ,éðBnòî dza éàîza,úéðBnò àNpL éðBnò ©¦¨¥©¦¦¥¨©¦¤¨¨©¦
`lddpkî úøBéb eðééä.dpedkl dxiyk `idy `yixa epipyyàlà ©§¦¤¦©¨¤¨

zaa xaecn `tiqay i`ce,ìàøNé úa àNpL éðBnòdleqt `ide ©¦¤¨¨©¦§¨¥
jk lr .dxiara ez`iay meyn dpedkldéì øîàiaxl opgei iax ¨©¥

,i`kf,àøáì éðz ÷etip` ixdy ,dpedkl dxiyk mb ef za oky §¦§¨¨
.'einrn einr' yxec

:dpyna epipy.'åëå ïéøeñà ïðéà éîBãàå éøöîmi`pzd ewlgp ¦§¦©£¦¥¨£¦
xec cr zexeq` od minkg zrcl ,zinec`e zixvn oipra dpyna
oenr dne ,xnege lwa cin zexzen od oerny iax zrcle ,iyily
mec`e mixvn ,zexzen mdizeawp mlerl mxeqi`y a`ene
.zexzen mdizeawpy xnege lw ,iyily xec cr wx mxeqi`y
jnvrn m` la` ,lawp ,jizeaxn zlaw jk m` ,minkg el exn`
,oerny iax aiyd .`kxit eilr yi ixd ,xnege lwn ,jk oc dz`
eizeaxn ecia `id dkld mb ,xnege lwd jextl oi`y calny

.zexzen ody
:`xnbd zl`eyäáeLz éàîlwd jextl minkg exaq cvik - ©§¨

:`xnbd daiyn .oerny iax ly xnegeøîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©
ïäa øñà àlL ,eçéëBé úBéøò øîéîì àkéàc íeMî ,ïðçBé éaøaezkd ©¦¨¨¦§¦¨§¥©£¨¦¤Ÿ¨©¨¤

ìL ãò àlàäL,úBøBclr s`e ,eilr zexeq`d eza zae eza oebk ¤¨©§Ÿ¨
ok itúBá÷ð ãçàå íéøëæ ãçàzak eilr dxeq` eza zay ,mixeq` ¤¨§¨¦§¤¨§¥

z` xizdl daiq epi` cala zexec dyelyl xeqi`y gken .epa
:`xnbd dgec .inec`e ixvn iabl xn`p ok enke zeawpdäî©

úBéøòlzexeng odyïkLaeig oz`iaa yi,úøkixvna xn`z ©£¨¤¥¨¥
zeawp mday xyt`e ,dyr xeqi` `l` mda oi`y inec`e

:`xnbd daiyn .zexzençéëBé øæîîdaiq `ed zxk aeig wx `ly ©§¥¦©
zxfnne ,ez`iaa zxk aeig oi` xfnn ixdy ,zeawpd z` xeq`l
aeig oi`y s` ,inec`e ixvna oicd `ede ,xfnnk ldwa dxeq`

:`xnbd dgec .mixkfk zeawpd exq`i ,mz`iaa zxkøæîîl äî©§©§¥
xeng `edy,íìBòì ìäwa àáì éeàø Bðéà ïkL,zexeq` zeawp okle ¤¥¥¨¨Ÿ©¨¨§¨

yi okle ,ldwa `al xzen iyily xecy inec`e ixvna xn`z
:`xnbd daiyn .zeawpd z` xizdl mewneçéëBé úBéøòwx `ly £¨¦

opi` zeixr ixdy ,zeawpd z` xeq`l daiq `ed mlerl ldw leqt
dxq`e ,odiaexwl caln l`xyi lkl zexiyk ody ,ldw ileqt

cd `ede ,zeawpd z` dxezd odampi`y s` ,inec`e ixvna oi
.zeawpd z` dxezd mda dxq` ,mlerl mixeq`ïécä øæçåyie - §¨©©¦

ixdy ,xfnne zeixrn ,cgi mdipyn zinec`e zixvn cenllàìŸ
,äæ éàøk äæ éàøod ixdy ,xfnn zxnegk zeixr zxneg oi` §¦¤¦§¦¤

,miaexwd on ueg cin l`xyi lkl zexiyk,äæ éàøk äæ éàø àìå§Ÿ§¦¤¦§¦¤
lkne ,ez`iaa zxk oi` ixdy ,zeixr zxnegk xfnn zxneg oi`e

mewnúBá÷ð ãçàå íéøëæ ãçàå ,ïéøeñàL ,ïäaL äåMä ãvällka ©©©¨¤¤¨¤¤£¦§¤¨§¨¦§¤¨§¥
,xeqi`dãçàå íéøëæ ãçà ïéøeñà eéäiL úéøöîe éøöî àéáà éðà óà©£¦¨¦¦§¦¦§¦¤¦§£¦¤¨§¨¦§¤¨

.úBá÷ð.oerny iaxc xnege lwl minkg zkxit ef §¥
:deyd cva cenild z` `xnbd dgecïäaL äåMä ãväì äî- ©§©©©¨¤¤¨¤

,xfnne zeixra,úøk ãö ïäa Lé ïkLzxk aeig yi zeixra ¤¥¥¨¤©¨¥
zxk yi mewn lkn ,ez`iaa zxk oi`y s` xfnne ,oz`iaa
jk meyne ,zxka eia`l dxeq`y dy`n clep ixdy ,ezxivia
oi`y inec`e ixvna xn`z ,zexeq` mdizeawpy mdilr mixingn

:`xnbd daiyn .llk zxk cv mdaéaøëe äNò éáéiçc ììçî ,ïðaøå§©¨¨¥¨¨§©¨¥£¥§©¦
á÷òé ïa øæòéìàdy` `ypy odkne zeixrn ,minkg zkxit - ¡¦¤¤¤©£Ÿ
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc zenai(iyily meil)

ok m`eøäèé éàîa éðL éøöîerxf z` xdhl ipy ixvn leki ji` - ¦§¦¥¦§©¦§©
zixvny xaeq dcedi iaxy xg`n j` .iyily xec icil `eale
ixvnl zexzene ,ldw llka opi`y `vnp ,zexeq` dipye dpey`x
.iyily xec icil `eal ipy ixvn leki df ote`ae ,ipye oey`x

:`xnbd dywnáéñðå øáò éàc àîìcm`y dxezd zpeek `ny - ¦§¨§¦¨©§¨¦
mpa ,zxeib e` l`xyi za `ype xeqi`d lr xar ipy ixvn xb

zen iyily ixvn `edy:`xnbd zvxzn .ldwa `al xàì 'éàã'§¦Ÿ
àø÷ áéúkdyrn ici lr wx okzzy dkld zazek dxezd oi` - §¦§¨

:`xnbd dywn .ievn df oi`y oeik ,dxiardéáúëå 'éàã' øæîî éøä£¥©§¥§¦§©§¥
àø÷dazk dxezd ixde -(b bk mixac)s` ,''d ldwA xfnn `ai `l' §¨Ÿ¨Ÿ©§¥¦§©

iaiig lr `a eia`yk ,dxiar ici lr `l` xfnn okzi `ly
iyily ixvn ly epic aezkl dxezd dkixv ok enke .zezixk
`al xzen `edy rcp epcil oncfi m`y ,dxiar ici lr xvepy

:`xnbd zvxzn .ldwaáúk àøeqéàì 'éàã'mpi`y mixwn - §¦§¦¨¨©
dazk ,'xfnn `ai `l' oebk xeqi`l mirbepd dxiara `l` mikiiy
dxezd mewn lkn ,ievn epi`y ab lr s`c ,mrhde .dxezd
rnhi `ly ea exdfi xfnn oncfi m`y ,epic z` aezkl dkxved

.l`xyi mraáúk àì àøzéäì 'éàã'mikiiy mpi`y mixwn la` - §¦§¤¥¨Ÿ¨©
`l ,'mdl `ai iyily xec' oebk xzidl mirbepd dxiara `l`

.dxezd dazk
:`xnbd dywndéáúëå àøzéäì 'éàã' BúLeøb øéæçî éøäin - £¥©£¦§¨§¦§¤¥¨§©§¥

dyxbzd e` dpnl`zde xg` yi`l d`yipe ezy` z` yxiby
oey`xd xar m`e ,dzgwl aeyl oey`xd dlral xeq` ,epnn

minkg eyxc ,d`ype(.fr oiyeciw)'`ed darFz iM'(c ck my)`id , ¦¥¨¦
dyper z` lawze darezdxiyk dzay ,oiarez dipa oi`e ,

wx okzi `l xacdyk mb xzidl oic zazek dxezdy ixd .dpedkl
:`xnbd zvxzn .dxiar dyrn ici lràøeqéà øwéò íeMî íúä̈¨¦¦©¦¨

déáúëc àeäxg`l ezyexb zxfgdy cnll `a weqtd xwir - §©§¥
oi`y weqtd oeyln minkg eyxcy `l` ,`id darez z`yipy

.oiarez dipa
:ldwa `al inec`e ixvna iyily xec xizny weqta dpc `xnbd

,ïðaø eðzxn`p(h bk my)`ai iWilW xFC mdl EclEi xW` mipA' ¨©¨¨¨¦£¤¦¨§¨¤§¦¦¨Ÿ
le`yl yie .''d ldwA mdløîàð íàweqtd zligzaänì 'íéða' ¨¤¦§©¦¤¡©¨¦¨¨

øîàðeteqa,'úBøBc'xec' `le ,'mdl `ai iyily oa' xnel el did ¤¡©
,'iyilyøîàð íàåweqtd seqa'úBøBc'['mdl `ai iyily xec'] §¦¤¡©

øîàð änìezligza,'íéða'iyily xec' `l` aezkl el did `l ¨¨¤¡©¨¦
y `l` .'mipa' aezkl `le 'mdl `aiíàdidøîàðwx'íéða'oa'] ¦¤¡©¨¦

,['mdl `ai iyilyàìådid'úBøBc' øîàð,['mdl `ai iyily xec'] §Ÿ¤¡©
øîBà éúééäxg`l mipa dyly el eclepe xiibzpy ixvny ¨¦¦¥

,xiibzpyøeñà éðLå ïBLàø ïaoae ,ldwa `eal mdlìLøzeî éLé ¥¦§¥¦¨§¦¦¨
.ldwa `al'úBøBc' øîàð Cëì,[''d ldwa mdl `ai iyily xec'] §¨¤¡©

md eipa ipa wxe ,mixeq` envr xbd ly eipa lky epcnll
.ldwa `al mixzenyíàådidøîàðwx'úBøBc'`ai iyily xec'] §¦¤¡©

,[''d ldwa mdl'íéða' øîàð àìå,['mdl eclei xy` mipa']éúééä §Ÿ¤¡©¨¦¨¦¦
øîBàqgiizn 'iyily xec'yïúBàìmil`xyi,éðéñ øä ìò íéãîBòä ¥§¨¨§¦©©¦©

mkipaae mka xnelk ,ldwa mdl `eai mkly iyily xec ,xnel
miixvnd mixzen d`lde mkipa ipaa la` ,mixeq` inec`e ixvn

.oey`x xb elit`'íéða' øîàð Cëìxnel ,['mdl eclei xy` mipa'] §¨¤¡©¨¦
.mixvnl qgiizn 'iyily xec'y

,'mdl' weqta xn`p miinrt :weqtd z` x`al dkiynn `ziixad
zaizn'íäì'y micnl ['mdl eclei xy` mipa']äðî íäîoipn - ¨¤¥¤§¥

ipy epae oey`x `edy xiibzdy ixvndn ligzn zexecd
zaizne .xzene iyily epa oae ,mixeq`e'íäì'`ai iyily xec'] ¨¤

y micnl ['mdl,ïìeñt øçà Clä,mixyka ernhp m`y xnelk ©¥©©§¨
`ypy l`xyi e` ,[dxiara] zil`xyi `ypy oey`x ixvn oebk
cr leqt clede ,mdipian leqtd xg` mikled ,dpey`x zixvn

.iyily xec
:zx`an `xnbdéøèöéàå'íäì' ázëéîì Cz` mipeny cnll §¦§§¦§¦§©¨¤

,lirlck ,envr xbdn zexecdéøèöéàå,'eãìeé øLà' ázëéîì C §¦§§¦§¦§©£¤¦¨§
dxizq efy itl] mipadn mipeny epcnll `a `l i`ce ixdy

.zxg` dyxcl `l` ['mdl' zyxclàðîçø áúk éàcwxøLà' §¦¨©©£¨¨£¤
àðéîà äåä ,'eãìeéy,äðî íäéðaîxiibzdy ixvn ly epay xnelk ¦¨§£¨£¦¨¦§¥¤§¥

jkl ,oey`x ixvn `ed'íäì' àðîçø áúkzexecd oipny epcnll ¨©©£¨¨¨¤
.envr xbdn ligznàðîçø áúk éàåwxàðéîà äåä ,'íäì' §¦¨©©£¨¨¨¤£¨£¦¨

yãç dðáe àéä ,äøéibúpL úøaeòî úéøöîmbe ,cg` xec miaygp - ¦§¦§¤¤¤¦§©§¨¦§¨©
jkl ,xzen didi epa oa wxe ,`ed oey`x ixvn xaerdàðîçø áúk̈©©£¨¨

,'eãìeé øLà'ipta xec zaygp jli`e zexibn dcil lky epcnll £¤¦¨§
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רכט
miwxt dyelya` cenr gr sc ± iriax wxtzenai

áéñðå øáò éàã.zxeib e` l`xyi za e` Ðàø÷ áúë àì éàãdxiar ici lrc icin Ð

iz`wxec icil izinl giky `l `dc .'ek "eclei xy` mipa" :xninl ,`xw azk `l Ð

.iyilyøæîî éøäåiaiig lr eia` `ay ,dxiar ici lr `l` xfnn ied `l edi`c Ð

k`xw diazke ,zezix`xw jixhvi` ,giky `lc ab lr s`e ."xfnn `ai `l" Ð

,diazkinl`l inxzin iklcrnhp.diaéàã
àøéúéäì.'ebe `ai iyily oebk Ðøéæçî éøäå

åúùåøâ`xw azke ,`ed i`c ,xg`l zqipyn Ð

`xizidldarez ik" :(ck mixac) aizkc Ð

oi`e ,darez `id :(`,fr oiyeciw) opiyxce ,"`id

.oiarez dipaäéáúë àøåñéà ø÷éò íåùî íúä
.`ied darez `din idi`c opireny`l Ðíà

'åë íéðá øîàð,'ebe "`ai iyily oa" aezkl Ð

."mipa" aezkl `le ,"mdl `ai iyily xec" e`

éðùå ïåùàø ïádyly el eclepy ixvn xb Ð

xiibzpy xg`l mipaipyde oey`xd oad Ð

.xzen iyilyde ,exq`iúåøåã øîàð êëìÐ

mipa ipae ,mixeq` eipa lkc opireny`l

.mixzeníéðá øîàð àìå éùéìù øåã øîàð íàå
lr micnerd mil`xyi mze`l ,xne` iziid Ð

mdl `eai mkly iyily xec :xne` `ed ipiq xd

mkipaae mka :xnelk ,ldwaoixeq` Ðixvn

mipa ipaa la` ,inec`emyne .mixzen Ð

oixzen d`lde.oey`x xb elit` miixvníäî
äðî.xzen epa oae ,ipy epa ,oey`x `ed Ðíäì

ïìåñô øçà êìä:rnyne ,iaizk "mdl" ixz Ð

ixvn oebk ,mixyka ernhp m`c .mdixg` jld

zixvn `ypy l`xyie ,zil`xyi `ypyÐ

.iyily xec cr leqt clede ,odixg` jld

íäì áúëîì êéøèöéàåmdnc rnync Ð,dpn

eclei xy` `niz `lc ,"eclei xy`" jixhvi`e

,dpn mdipaneywe`zlinl `l` .iccd` i`xw

.jixhvi` izixg`åãìåé øùà àðîçø áúëÐ

zexbnc dcil lkc xninl`xc `cg jli`e

.`idøæîî éáâ åì,eleqt xg` jld xninl Ð

dxyk `yp m`y.xfnn epa Ðäøùë äôè ïî
.xedh l`xyin Ðíúä éðàùdgty iab Ð

clec ,`id aezkd zxifb.dgtyk dgtyåìéôà
éîð äðåùàøÐ`iyi.epaløôëúî äá äöøÐ

.drxi cledeäãìåá øôëúî äöø`ide Ð

.drxzåîà êøé åàì øáåò àîìùá úøîà éà
àåädvx ,ikd meyn Ðiedc ,xtkzn dclea Ð

,dytp itp`a dndak dyxtd zrya aeyg

m`y ,zeixg`a ze`hg izy yixtnk dil dede

zg`d ca`zopixn` ike .dzxaga xtkzi Ð

dzinl z`hg clednda yixt`c `kid Ð

,zipwixdxarzpe.dclieäòøú äéðùäåike Ð

extky z`hg :(`,fh dxenz) opixn`dilra

`lf` dzinl,dca`e ,z`hg yixtdy oebk Ð

z`vnp jk xg`e ,dizgz zxg` aixwde

.dpey`xäãéìá.m`d xg` jld Ðàðô÷ø÷Ð

.aeyg mc`éãåîò éá.iqxbc `kid Ðøîà éë
ïðçåé éáø.jzrcn `le ,zxn` drenyd itne Ð

äìéáè êéøö ïéàdil `wlqc ,zexib meyl Ð

.dini`c dliahøáã øîàã ÷çöé éáøã íåùî
õöåç åéìò ãéô÷îå åáåø äøåúcitw `l `kde Ð

i`d dvivg i`da,`clediziaxclr s`e .`ed

'ek citwn oi`y eaex lr exfb mzd xn`c abÐ

.`ziixe`c` `pniwe` `kd
àäå
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éøöîxdhi dna ipydxyr" wxta dil zi` dcedi iax `dc ,ziwezy `yi :xn`z m`e Ð

) "oiqgeibr oiyecw(`,wtq ldwa `d ,`ai `lc `ed i`ce "ldwa" :Ðoade ,`ai

wtq xfnn `d ,`ai `lc `ed i`ce xfnnc ,ldwa `al xzen `di inpÐ:xnel yie !`ai

.aizk `l i`ce ,i`c aiyg xeqi`a `l` xyt` `lc zxfnnc :inp i` .igiky `l oiwezyc

opgei iaxl xyk clede dpizp `yie :xn`z m`e

dpey`x zixvn `ypy ipy ixvn :jenqa xn`c

Ð:xnel yie !opicy dicic xzac ,ied iyily dpa

xn`c ,opgei iaxc jci`k xaq `kdc opgei iaxc

dcic xzac ,ied ipy dpa :opgei iax xn` inic ax

iaxl ,i`c `xw aizk `de :xn`z m`e .dil opicy

) lirl iyxcc opgeifr(a,ipenr xb zal "einrn" :

`xwc `xezic :xnel yie !l`xyi za lr `ad

`xwc dihyt la` ,i`cl xity iz`Ð.`l

äåä`id dxiibzpy zxaern zixvn `pin`

"eclei xy`" `pngx azk `ed cg dpae

dcedi iaxk xaq i` :xn`z m`e ÐÐ`nil ok m`

o`lz aezkdy xnel "eclei xy`" jixhvi`c

oerny iaxk i`e .dcilaÐjzrc `wlq ikid

`le ixvn xaqwc oeik ?`ed cg dpae `idc

oeik ,jzrc `wlq `wc :xnel yie !zixvn

zixkpa ezxedyÐ.oey`x xec aiyg

äéúéæçicenr ipia jyixl,jax :yexit Ð

idliya ,opgei iax iptl cenll jldy dax epivnc

) zeaezk.(`,`iwàîìòáopicy dea` xza

dilrnync `de .`ed en` jxi e`l xaerc Ð

) oihibc ipy wxt seqaopgei iaxl dil zi`c (a,bk

oi`xp xn`wc `d iab ,`ed en` jxi xaerc

'ek exag ly eax cin hb lawn cary mixacdÐ

:`tiqa mzd opiqxbe ,ixii` iaxc `ail` mzd

.iaxc `nrh i`nàìàdixkp `ax xn`c `d

'ek zxaern`d ?`axn jixt i`ne :xn`z m`e Ð

lk" wxta `ed en` jxi xaerc dil zi` `icda

) "oixeq`dl dxenz(a,z` gbpy xey" wxtae

`nw `aa) "dxtd,egbp DcleE `id :xn`wc (`,fn§¨¨

dvexy :wgvi epiax xn`e !eraxp dclee `id

.opgei iaxk elit` `kdc `ax ixac ayiil

åáåøuveg eilr citwneyxity enk `l Ð

) dkeqc `nw wxta qxhpewaepiidc (a,e

eherin elit` uveg eteba la` ,exrya `wec

exryl `xw il dnl ,ok m`c ,citwn oi`y

"exya z`" opiyxccÐoeik ?exyal lthd z`

exry :yexita el dxn`p ipiqn dynl dkldc

i`c :mz epiax wcwcn cere .'ek eilr citwne eaex

`wec exryaÐxeni` :`kd xninl dil ded

,edine ?xn` in exya ,exry wgvi iax xn`c

.xity jixt ikd e`la
in
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éaø øîà ék .éãenò éðéa CLéøì déúéæç ,àðt÷ø÷ :déì øîà ?äãéìa Bàìz áeúkä ¯ "eãìeé¦¨§©¨§¨§¥¨£©¥©§©¨¨£¦¥§¥¨¥¥©¥¦£©©¦
,déì ïðéãL deáà øúa ¯ àîìòa àä ,"eãìeé øLà" :áéúëc àîòè ,àúòîL àäì ïðçBé¨¨§¨§©£¨©£¨¦§¦£¤¦¨§¨§¨§¨¨©£¨¥©¥

éøö ïéà dða ¯ äøéibúpL úøaeòî äéøëð :àáø øîàc àä àlàéøö ïéà éànà .äìéáè CC ¤¨¨§¨©¨¨¨§¦¨§¤¤¤¦§©§¨§¨¥¨¦§¦¨©©¥¨¦
,õöBç Bðéà åéìò ãét÷î BðéàL Baeø ,õöBç åéìò ãét÷îe Baeø ,äøBz øác :÷çöé éaø øîàc ,÷çöé éaøc íeMî àîéz éëå ?äìéáè§¦¨§¦¥¨¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨§©¨©§¦¨¨¥¤¥©§¦¨¨¥¥
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רל
miwxt dyelyaa cenr gr sc ± iriax wxtzenai

õöåç åìåë ìáà 'åë àðäë áø øîà àäå.dqekn `ed elek `kde ,citwn `lc ab lr s` Ðäéúéáø åðééäã.`id dvivg e`le Ðúåîåàáp lk digz `l" oiprl zene` raya Ð"dny

yxtncke ,mixkfd xg` jld.onwlíäéðùáù íåâôä øçà êìä åøééâúð.yxtncke ,oiqgei oiprl Ðúåîåàä ïî ãçàì."dnyp lk digz `l" llka epi`e ,zene` drayn epi`y Ð

ãáòá åúåð÷ì éàùø äúàùopicyc ,ezindl deevn dz` i`e Ð.dea` xza dilíéáùåúä éðáî øîåì ãåîìúe`ay Ðzene`nmiayez mzea` eyrpe ,mixg`.mknewnaíéãìåðä ïî
íëöøàáen`y Ðmkvx`nezcliejxce ,dnewna zeidl dy` jxc .mkvx`a eia` lv` xebl `a jk xg`e zene` x`y on en`y ,xg` mewna clepy mkvx`a mixbd on `le ,my

yi`ux`a miclepd ,jkld .zelblen` i`ce Ð

xg` mewna miclepd la` ;zene` draynÐ

edpihrn ik `xazqne .zene` x`yn en` i`ce

`xw.iprpk eia`c `kid Ðéøöîá àîéìéà
úéðåîò àùðùopicyc xn`we Ðmrxfxg`

dyly cr dxeq` dawp dcli elit`c ,a`d

diixyinl dn` xza dl opicy `le ,zexec

ipenrc ,xzl`l.zipenr `leíåâô éàî
íäéðùáùàëéàrnync Ð,minebt mdipyc

dnebt `l zipenr `d .dfn mebt dfy `l`

!zipenr `le aizk ipenrc ,icinéðåîòá àìà
úéøöî àùðùzixvnc ,minebt mdipyc Ð

.dxeq` dpey`xàåä øëæ éàmdl clei m` Ð

.xkféðåîò øúá äééãùÐxq`ie.mlerlíàå
úéøöî øúá äééãù àéä äá÷ðzixvn didze Ð

diicyz `le ,l`xyil dxeq`e ,dipyxza

.zipenr meyn xzl`l iiexzyi`l ipenr

äðùîíéðéúðdnxra exiibzpy miperab Ð

micar mpzpe ,ryedi iniaiaheglmivr

ia`eye.minàøîâéøéùò éøéùò øîâ
éðåîòîipenra xen`d ixiyr dn :ixtqa ÐÐ

xfnna xen`d ixiyr s` ,mler crcr Ð

zeawp `le mixkf oldl dn ,jkld .mlers` Ð

.'ek o`kéøéùòîêìéàå,zexec dxyr crc Ð

aizk xfnnc diteba `xeqi`cxnbnl `kil Ð

xf men xfnn `dc .zexzen zeawpc ,ipenrn

la` .zeawp elit`e ,rnyn,jli`e ixiyrn

ipenrc dey dxifba `xeqi`c`dc ,sili ia`ene

`aizk xfnna e`linp `xizid jkld Ð

zeawploec :xn`c ,sili dipin,dpine dpin

.onwlckïåã øîàã ïàîë àääðéîå äðéîÐ

xerd"a ryedi iaxe xfril` iaxc `zbelt

oileg) "ahexde.(a,kwäðéîå äðéî ïåãik Ð

`zlin opixnb`zlinndey dxifbaopixnb Ð

.dpin `zlin dlek dlàøúàá é÷åàå äðéî ïåã
`lc i`nl ,opixnb ikixvc i`nl Ðopikixv

`ki` dey dxfb i`n ,`kde .`xz`a opinwen?
xfnnaipenrae ,"mler cr" aizk `lia`ene

xfnn opitlie ,"mler cr" aizkdxifba ipenrn

"ixiyr" o`k xn`p :ax iac ixtqa ipzck ,dey

,"ixiyr" dhnl xn`pedhnl xen`d ixiyr dn

yix .mler cr o`k xen`d ixiyr s` ,mler cr

dn :dpine dpin oec xn`c o`nk xaq yiwl

dn :dpine .mler cr o`k s` ,mler cr oldl

`le mixkf o`k s` ,zeawp `le mixkf oldl

`dc ,opixnbc `ed jli`e ixiyr xecn ,zeawp

.dey dxifba slinl ol ekixhvi` `l dxyr lk

iwe`e dpin oec xn`c o`nk dl xaq ocic `pze

mler cr oldl dn :dpin oec .`xz`as` Ð

`xwirnck `xz`a iwe`e .mler cr xfnn

xf men xfnn aizkc ,zeawp cg`e mixkf cg` ,`xwc zexec dxyropiziinc mler cr inp ikd Ð,dey dxifbaoeyla dl yxtny yie .xwir oke ,izrny jk .zeawp cg`e mixkf cg`

.xg`éùéìù øåã éì ïúé éî.`ed xyt` i`y xac :xnelk Ðééç àì.eizexeca mixyk ernhi `ly Ðòéãéã øæîîxexaa lkl Ð`ed iig Ð,eizexece`lcirnhin.diaòéãé àìã
llk Ð,`ed elit` ,iig `l Ð.dxyk `yi `lyòéãé àìå òéãéãixidfc ,ixc zlz cr Ðiypi`ith ,iig Ð,`ed xexa xac e`lc oeikc .iig `l Ð`gkzyn.`zlinïäéìò øæâ ãåã

äîä ìàøùé éðáî àì íéðåòáâäå áéúëãë.ldwa `al oiie`x mpi` :xnelk Ðø÷ù úúîá ììäúî ùéàoefn mdl oiwitqn eid mipdk .minyb zxivrl mxeb ,ozep oi`e wqety Ð

."idl` zial min ia`eye mivr iaheg mkn zxki `le" (h) :ryedia aizkck ,gafnl min ia`eye mivr iaheg eidy ,miperablòáú÷ctqp `ly ,le`y ceaka `ed jexa yecwd Ð

.'ek "zind xy`" le`yc dizeprxeta razw xcde ,dkldkåèôùî øùàámipcy mewna Ðmc`dlret oixikfn my Ð.eizewcv
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Blek ìáà ,Baeø àlà eðL àì :àðäk áø øîà àäå§¨¨©©¨£¨Ÿ¨¤¨£¨
àðéáø àúà ék .déúéáø eðééäc øaeò éðàL !õöBç ¯¥¨¥¨§©§§¦¥¦£¨¨¦¨
eøéébúð ,øëfä øçà Clä ¯ úBneàa :ïðçBé éaø øîà£©©¦¨¨¨©¥©©©¨¨¦§©§
øçà Clä úBneàa" .íäéðLaL íeât øçà Clä ¯©¥©©¨¤¦§¥¤¨©¥©©
ìò àaL úBneàä ïî ãçàì ïépî :àéðúãk ¯ "øëfä©¨¨¦§©§¨¦©¦§¤¨¦¨¤¨©
¯ ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ,ïa ãéìBäå úéðòðkä©§©£¦§¦¥¤©¨©©¦§§¤¤
íäî íënò íéøbä íéáLBzä éðaî íâå" :øîàpL¤¤¡©§©¦§¥©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤

ìBëé ."eðwzeléôàéàMø äzàL ïa ãéìBäå úBneàä ïî úçà ìò àaL íéðòðkä ïî ãçà ¦§¨£¦¤¨¦©§©£¦¤¨©©©¦¨§¦¥¤©¨©©
¯ ãáòa BúBð÷ìøîBì ãeîìzïî àìå ,íëöøàa íéãìBpä ïî ¯ "íëöøàa BãéìBä øLà" : ¦§§¤¤©§©£¤¦§©§§¤¦©¨¦§©§§¤§Ÿ¦

úéðBnò àNpL éøöîa àîéìéà ?éàîa .íäéðLaL íeât øçà Clä ,eøéébúð .íëöøàa íéøbä©¨¦§©§§¤¦§©§©¥©©¨¤¦§¥¤§©¦¥¨§¦§¦¤¨¨©¦
øëæ éà ,úéøöî àNpL éðBnòa àlàá !úéðBnò àìå éðBnò ?da úéà íäéðLaL íeât éàî ¯©¨¤¦§¥¤¦¨©¦§Ÿ©¦¤¨§©¦¤¨¨¦§¦¦¨¨

.úéøöî øúa dééãL ¯ éåä äá÷ð éà ,éðBnò øúa dééãL ¯ éåääðùî,ïéøeñà ïéðéúðe ïéøæîî ¨¥©§¥¨©©¦¦§¥¨¨¥©§¨¨©¦§¦©§¥¦§¦¦£¦
.úBá÷ð ãçàå íéøëæ ãçà ,íìBò øeqéà ïøeqéàåàøîâøçàì ,úøæîî :Lé÷ì Léø øîà §¦¨¦¨¤¨§¨¦§¤¨§¥¨©¥¨¦©§¤¤§©©

éìé .úøzeî úBøBc äøNò÷ð ïläl äî ,éáàBîe éðBnòî éøéNò éøéNò óóà ¯ úBøzeî úBá £¨¨¤¤¨¥£¦¦£¦¦¥©¦¨¦©§©¨§¥¨©
.Cìéàå éøéNòî ¯ äåL äøéæb éðäà ék !ãiî ïàk óà ãiî ïläl äî ,éà .úBøzeî úBá÷ð ïàk̈§¥¨¦©§©¨¦¨©¨¦¨¦©£¥§¥¨¨¨¥£¦¦§¥¨
,àéL÷ àì !úBá÷ð ãçàå íéøëæ ãçà ,íìBò øeqéà ïøeqéàå ïéøeñà ïéðéúðe íéøæîî :ïðz ïðàäå§¨£©§©©§¥¦§¦¦£¦§¦¨¦¨¤¨§¨¦§¤¨§¥¨©§¨
úà eìàL .àøúàa é÷Bàå dpéî ïBc øîàc ïàîk àä ,dpéîe dpéî ïBc øîàc ïàîk ¯ àä̈§©§¨©¦¨¦¨¨§©§¨©¦¨§¥§©§¨¨£¤
.epøäèàå éLéìL øBc éì ïzé éî :íäì øîà ?eäî éøc äøNò øçàì úøæîî :øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤©§¤¤§©©£¨¨¨¥©¨©¨¤¦¦¥¦§¦¦©£¨£¤
ïéøæîî :ïðz ïðà àäå ,éiç àì àøæîî :àðeä áø øîà ïëå ,éiç àì àøæîî øáñ÷ àîìà©§¨¨¨©©§§¨¨©¥§¥¨©©¨©§§¨¨©¥§¨£©§©©§¥¦
¯ òéãéc :äãeäé áøc dépéî éì àLøôî éãéãì :àøéæ éaø øîà !íìBò øeqéà ïøeqéàå ïéøeñà£¦§¦¨¦¨¨©©¦¥¨§¦¦§¨§¨¦¦¥§©§¨¦¦©
éåäc àeää .éiç àì éôè ,éiç éøc àúìz ãò ¯ òéãé àìå òéãéc .éiç àì ¯ òéãé àìc ,éiç©¥§¨§¦©¨©¥¦¦©§¨§¦©©§¨¨¨¥©¥§¥¨©¥©§¨¥
øîà .Eì ézúð íéiç :déì øîà .ìéæàå éëa .äåä àøæîîc déìò æéøëà ,éîà éaøc déúeááLa§¦§¥§©¦©¦©§¥£¥§©§§¨£¨¨¥§¨¥£©¥©¦¨©¦§¨©
íäéìà øîàiå íéðBòábì Cìnä àø÷iå" :øîàpL ,íäéìò øæb ãåc ¯ íéðéúð :àcà øa àðç áø©¨¨©©¨§¦¦¨¦¨©£¥¤¤¤¡©©¦§¨©¤¤©¦§¦©Ÿ¤£¥¤

'åâå änä ìàøNé éðaî àì íéðBòábäåéîéa áòø éäéå" :áéúëc ¯ eäééìò øæb àîòè éàî ." §©¦§¦Ÿ¦§¥¦§¨¥¥¨©©£¨¨©£©§¦§¦©§¦¨¨¦¥
ìL ãåcLé äøæ äãBáò éãáBò ànL :íäì øîà äðBLàø äðL ."äðL øçà äðL íéðL L ¨¦¨¨¦¨¨©©¨¨¨¨¦¨¨©¨¤¤¨§¥£¨¨¨¥

øèî äéäé àìå íéîMä úà øöòå íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìà ízãáòå" :áéúëc ,íëä¤¦§¦©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨
'åâåeòðniå" :áéúëc ,íëa Lé äøéáò éøáBò ànL :íäì øîà äiðL .eàöî àìå e÷ãa ¯ "¨§§Ÿ¨§§¦¨¨©¨¤¤¨§¥£¥¨¥¨¤¦§¦©¦¨§

'åâå Cì äéä äðBæ äMà çöîe äéä àì LB÷ìîe íéáéáøøîà úéLéìL .eàöî àìå e÷ãa ¯ " §¦¦©§Ÿ¨¨¥©¦¨¨¨¨¨¨§§Ÿ¨§§¦¦¨©
:áéúëc ,ïéðúBð ïéàå íëa Lé íéaøa ä÷ãö é÷ñBt ànL :íäìLéà ïéà íLâå çeøå íéàéNð" ¨¤¤¨§¥§¨¨¨©¦¥¨¤§¥§¦¦§¦§¦¦§©§¤¤¨¦¦

¯ ãiî ,éa àlà éeìz øácä ïéà :øîà .eàöî àìå e÷ãa ¯ "ø÷L úzîa ìläúî"ãåc Lwáéå ¦§©¥§©©¨¤¨§§Ÿ¨§¨©¥©¨¨¨¤¨¦¦¨©§©¥¨¦
éaø øîà ?òîLî éàî .íéîeúå íéøeàa ìàML :Lé÷ì Léø øîà ?àéä éàî "'ä éðt úà¤§¥©¦¨©¥¨¦¤¨©¨¦§¦©©§©¨©©¦

'ä éðt úà ãåc Lwáéå" :àëä áéúk ,"éðt" "éðt" àéúà :øæòìàBì ìàLå" :íúä áéúëe ," ¤§¨¨¨§¨§¥§¥§¦¨¨©§©¥¨¦¤§¥§¦¨¨§¨©
'ä éðôì íéøeàä ètLîa."íéðBòábä úéîä øLà ìò íéîcä úéa ìàå ìeàL ìà 'ä øîàiå" ," §¦§©¨¦¦§¥©Ÿ¤¤¨§¤¥©¨¦©£¤¥¦©¦§¦

éëå ."íéðBòábä úéîä øLà ìò" ¯ "íéîcä úéa ìàå" ,äëìäk ãtñð àlL ¯ "ìeàL ìà"¤¨¤Ÿ¦§©©£¨¨§¤¥©¨¦©£¤¥¦©¦§¦§¦
ïé÷étñî eéäL íéðäkä øéò áBð âøäL CBzî ,àlà ?íéðBòábä úéîäL ìeàLa eðéöî ïëéä¥¨¨¦§¨¤¥¦©¦§¦¤¨¦¤¨©¦©Ÿ£¦¤¨©§¦¦
äëìäk ãtñð àlL ìeàL ìà òáz à÷ .ïâøä eléàk áeúkä åéìò äìòî ¯ ïBæîe íéî íäì̈¤©¦¨©£¤¨¨©¨§¦£¨¨¨¨©¤¨¤Ÿ¦§©©£¨¨
'ä úà eLwa" :áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàc ,ïéà !?íéðBòábä úéîä øLà ìò òáz à÷å§¨¨©©£¤¥¦©¦§¦¦§¨©¥¨¦©¦§¦©§¤
eäì e÷ôð ìeàL :ãåc øîà ,eìòt íL ¯ BètLî øLàa ,"eìòt BètLî øLà õøà éåðò ìk̈©§¥¨¤£¤¦§¨¨¨©£¤¦§¨¨¨¨£©¨¦¨§©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc zenai(iyily meil)

,jk xnel xyt` m`d mle`eðL àì ,àðäk áø øîà àäåeaexy §¨¨©©©£¨Ÿ¨
,uveg epi` eilr citwn epi`yàlàa wx `id dvivgdykBaeøly ¤¨

,laehd sebdìáàa `id dvivgdykõöBç ,Blekepi`yk s` £¨¥
lr elek dqekn en` irna `vnpd xaerde xg`ne .dilr citwn
recne ,eipta zvveg en`y `vnp en` jxi e`l xaer m` ,en` ici

:`xnbd zvxzn .dliah el dzlry `ax xn`éðàLxacd dpey-] ¨¥
[adéúéáø eðééäc øaeòokle ,en` irna zeidl elecib jxc `ed jk - ¨§©§§¦¥

.eipta dvivgl zaygp dpi` en`
zbixd oiprl ,mdixed xg` mlerd zene` ipa iqegiia dpc `xnbd
:ipenrae ixvna ldw ileqt oiprle orpk ux`a eidy zene` ray

àúà ék`ayk -àðéáølaal l`xyi ux`nøîàmya,ïðçBé éaø ¦¨¨¨¦¨¨©©¦¨¨
øëfä øçà Clä úBneàarayn `ed m`e ,eia` ixg` qgiizn oad - §©¥©©©¨¨

.ezindl devn zene`dibúðeøé,m`de a`dCläz` reawl yi ± ¦§©§©¥
oad ly qegidøçàxzeid,íäéðLaL íeât.oldl x`eaiy itke ©©¨¤¦§¥¤

:`xnbd zx`anïî ãçàì ïépî ,àéðzãk ,øëfä øçà Clä úBneàä©¥©©©¨¨¦§©§¨¦©¦§¤¨¦
úBneàä,ebxedl devn oi`e zene`d rayn `lyúéðòðkä ìò àaL ¨¤¨©©§©£¦

,mcinydl epiehvpy l`xyi ux`ay zene`d ray zepan zg` -
ãéìBäådpnn,ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ,ïa,ezindl deevn jpi`e §¦¥¤©¨©©¦§§¤¤

,zene`d rayn epi` a`dy oeikøîàpL(dn dk `xwie)éðaî íâå' ¤¤¡©§©¦§¥
,'eð÷z íäî íënò íéøbä íéáLBzäzene` x`yn wx `l xnelk ©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§

,micar zepwl ozip zene` ray ly zaexrz mda oi`y mcal
mzea`y mipad epiide ,'mknr mixbd miayezd ipan' s` `l`
zg`l e`yipy xnelk ,'miayez' wx `l` zene`d rayn mpi`
,micarl zepwl ozip mze` mb ,mkvx`a mixb mde zene`d rayn

.zene` rayn mpi` mzea`y oeik mzindl devn oi`eìBëéziid ¨
y xnelìò àaL íéðòðkä ïî ãçà eléôàn dy`úBneàä ïî úçà £¦¤¨¦©§©£¦¤¨©©©¦¨

,ziprpk dpi`e mlerayãéìBäådpnnBúBð÷ì éàMø äzàL ,ïa §¦¥¤©¨©©¦§
ãáòa.zene` rayn dpi` en`y oeik ,ezindl deevn jpi`eãeîìz §¤¤©§
øîBìmkOr xW` mYgRWOnE' weqtd jynd epcnln -øLà ©¦¦§©§¨£¤¦¨¤£¤

,'íëöøàa eãéìBäwx micar zepwl dxizd dxezdyíéãìBpä ïî ¦§©§§¤¦©¨¦
íëöøàazg`n `id mn`y ,l`xyi ux`a eclepy miiebd on - §©§§¤

jxc oky] mknr xb zxg` dne`n `ay mdia`e ,zene` rayn
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`xwirnc xyekd zry dil?i`ce `dzeqixq
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,weyl `ypidl dxizdl mipa ila zny eig`BzLàì ïéöìBçåly §§¦§¦§

.dze` minaiin e` ,weyl dxizdl ,mipa ila zny qixqdåcer §
y izrnyõìBç àì ñéøqäleki epi`y oeik ,maiin `le eig` zy`l ©¨¦Ÿ¥

,eig`l my miwdl lkei `le ciledlBzLàì ïéöìBç àìåqixqd ly §Ÿ§¦§¦§
enk znl my miwdl meaid zxhny itl ,dze` minaiin `le

meai zyxta yxetny(e dk mixac)m`e ,'l`xUIn FnW dgOi `le'§Ÿ¦¨¤§¦¦§¨¥
,iegn eny `linn ,ciledl leki epi`y qixq eiiga did znd

.meaie dvilgn dxeht ezy`eéì ïéàårcei ipi` la` ±Løôìdfi` §¥¦§¨¥
.dvilg oa epi` dfi`e dvilg oa `ed qixqéðà ,àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨£¦

,íãà ñéøñ .Løôà,clepy xg`l qxzqpy in xnelkïéöìBçå õìBç £¨¥§¦¨¨¥§§¦
BzLàì,dze` minaiin e`,øLBkä úòL Bì äúéäL éðtîxnelk §¦§¦§¥¤¨§¨§©©¤

.my miwdle ciledl ie`x dide qixq did `ly eiig inia onf did
la`änç ñéøñ,en` irna qxzqpy -õìBç àì,maiin `leàìå §¦©¨Ÿ¥§Ÿ

BzLàì ïéöìBç,dze` minaiin `leúòL Bì äúéä àlL éðtî §¦§¦§¦§¥¤Ÿ¨§¨§©
øLBkä.my znwdl ie`x did `le mlern ©¤

:dpey jxca ryedi iax ly zerenyd z` yxity yiøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
ék àì ,øîBà,`aiwr iax ixack weligd oi` -àlà,jtidlñéøñ ¥Ÿ¦¤¨§¦

.äàeôø Bì LiL éðtî ,BzLàì ïéöìBçå õìBç änçla`íãà ñéøñ ©¨¥§§¦§¦§¦§¥¤¥§¨§¦¨¨
.äàeôø Bì ïéàL éðtî ,BzLàì ïéöìBç àìå õìBç àìŸ¥§Ÿ§¦§¦§¦§¥¤¥§¨

:df oipra dyrn d`ian dpyndìò ,àøéúa ïa òLBäé éaø ãéòä¥¦©¦§ª©¤§¥¨©
enyy mc`äéäL úñeâî ïaxcíéìLeøéadidee ,íãà ñéøñznyk ¤§©¤¨¨¦¨©¦§¦¨¨

.BzLà úà eîaéd`a ef zecràáé÷ò éaø éøác íéi÷ìqixqy xn`y ¦§¤¦§§©¥¦§¥©¦£¦¨
.ezy`l oivlege uleg mc`

,lirl x`azdy itkñéøqäzehiyd itl dvilg oa epi`y] ©¨¦
[zepeydíaééî àìå õìBç àì.mipa ila zny eig` zy` z`ïëå Ÿ¥§Ÿ§©¥§¥
úéðBìééàila dlra zne d`yipe zcll dleki dpi`y dy` - ©§¦

,mipaúîaééúî àìå úöìBç àìdie`x dpi`y meyn ,dlra ig`l Ÿ¤¤§Ÿ¦§©¤¤
.my znwdl

:dl evlgy zipeli`e ulgy qixqa dpedk leqta dpc dpynd
ñéøqäuelgl aiig epi`y,Bzîáéì õìçLdvelgl zaygp dpi` ©¨¦¤¨©¦¦§

edìñt àì.melk ely dvilgd dyrna oi`y itl ,dpedkd on jka Ÿ§¨¨
m` la`dìñt ,dìòa,dpedkl,úeðæ úìéòa àéäL éðtî`id oky §¨¨§¨¨¦§¥¤¦§¦©§

.devn mewna `ly g` zy` ly zxk xeqi`a eilr dxeq`ïëå§¥
ïéçà dì eöìçL úéðBìééà,oick `ly dlra lyäeìñt àì,dpedkl ©§¦¤¨§¨©¦Ÿ§¨¨

m` la` .melk mzvilga oi`y itläeìòa,mig`däeìñt §¨¨§¨¨
,dpedklúeðæ úìéòa dúìéòaL éðtîly zxk xeqi`a dxeq`d ¦§¥¤§¦¨¨§¦©§

.devn mewna `ly g` zy`

àøîâ
mivlege uleg mc` qixq `aiwr iax zrcly dpyna epipy

:`xnbd dywn .ezy`léãkîixd -øîàc àáé÷ò éaøì ïðéòîL ¦§¦©§¦¨§©¦£¦¨§¨©
(.hn lirl)y,eîc úBúéøk éáéiçk ïéåàì éáéiçoi`y myky xnelk ©¨¥¨¦§©¨¥§¦¨

oi` jk ,xfnn mdn clepd clede zezixk iaiiga miqtez oiyeciw
,xfnn ok mb mdn clepd clede oie`l iaiiga miqtez oiyeciw

å`ld,eäðéð íeaéiå äöéìç éða åàì úBúéøk éáéiçmaid lr zexeq`e §©¨¥§¦¨§¥£¦¨§¦¦§
`kc revt `edy mc` qixq mb ok m`e .g` zy` xeqi`a mb
iaiig enk meaiae dvilga aiig epi` ,e`la eznai lr xeq`e
recne ,g` zy` xeqi`a eilr dxeq` eznai `linne ,zezixk
:`xnbd zvxzn .eig` zy`l uleg mc` qixqy `aiwr iax xn`

åéçà àNpL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëä ,énà éaø øîà[mipa ila zny] ¨©©¦©¦¨¨§©©§¦¨§¤¨¨¨¦
øîàc éñBé éaøk dì øáñ àáé÷ò éaøå ,úøBéb(.br oiyeciw),íéøb ìä÷ ¦¤§©¦£¦¨¨©¨§©¦¥§¨©§©¥¦

,ìä÷ éøwà àìdwewf `id okle ,zxeiba xzen `kc revt ezhiyle Ÿ¦§¦¨¨
:`xnbd dywn .dl ulege meailéëä éà,zxeiba xaecnyéîeaé ¦¨¦©¥

íaééî énðwx `aiwr iax xn` recne ,dnaiil mb leki `ld ± ©¦§©¥
:`xnbd zvxzn .dl ulegy,énð éëä ïéà`aiwr iax zrcl mpn` ¦¨¦©¦

,dnaiil mb i`yxéãéiàåab`e -òLBäé éaø øîàcqixqd' dpyna §©§¥§¨©©¦§ª©
,'õìBçmixb ldwy xaeq ryedi iaxy oeik ,`weeca df ezhiyle ¥

minkgk xaeq `edy `l` ,zxeiba xeq` `kc revte ldw `xwp
`le mivleg oie`l iaiigy mixaeqe `aiwr iax lr miwlegd

minaiin,énð eäéà øîày wx xikfd `aiwr iax mb okl ±,õìBçs` ¨©¦©¦¥
.maiil mb leki ezrcly

:meai mb xizdl `aiwr iax zpeeky dgiken `xnbdénð à÷éc± ©§¨©¦
,epvxizy enk dpynd oeyln mb wiicl yiòLBäé éaø ãéòä éðz÷c§¨¨¥¥¦©¦§ª©

íéìLeøéa äéäL úñeâî ïa ìò àøéúa ïadideúà eîaéå ,íãà ñéøñ ¤§¥¨©¤§©¤¨¨¦¨©¦§¦¨¨§¦§¤
,BzLàd`a ef zecreàáé÷ò éaø éøác íéi÷ìmc` qixqy xn`y ¦§§©¥¦§¥©¦£¦¨

.ezy`l mivlege ulegdpéî òîL`aiwr iaxy gken ixde ± §©¦¨
.meai s` xizd

:in` iax lr `xnbd dywnäaø áéúî,`ziixaa epipyàkc òeöt ¥¦©¨§©©¨
,miviad ervtpy -äëôL úeøëee ,cibd zxkpy -íãà ñéøñ- §¨§¨§¦¨¨

,ezcil xg`l qxzqpyï÷fäåel` lk ,ezepwf zngn cilen epi`y §©¨¥
ìBç Bà.ïéîaééî Bà ïéö:`ziixad zx`aneúî ,ãöék`kc revtd §¦§©§¦¥©¥

,mipa ila ,owfde qixqde dkty zexke,ïéçà íäìå íéLð íäìå§¨¤¨¦§¨¤©¦
øîàî eNòå ïéçà eãîòåxhy e` sqk iyeciw -ïäéúBLðaly §¨§©¦§¨©£¨¦§¥¤

,mizndeðúðåmig`d epzpy e` ±èb,miznd zeypl,eöìçL Bà §¨§¥¤¨§
eNò eNòM äîda dyr m`y ,dnai x`ya enk miniiw mdiyrn - ©¤¨¨

m`e ,ezwifl dvilge exn`nl hb dkixv dglyl dvexe xn`n
,dvilg dkixve meaia dxeq` hb ozpeð÷ ,eìòa íàåzy` z` §¦¨£¨

.xac lkl d`eyp dy`k mdl zeidl dnai x`y enk ,znd
e` `kc revt `ed maidy xnelk ,jetd ote`a dpc `ziixad

:qixq e` owf e` dkty zexkïéçà eúîeltp mdizeype ,el` ly ¥©¦
,mdiptl meailïä eãîòåqixqde dkty zexke `kc revtd - §¨§¥

,owfdeïäéúBLða øîàî eNòå,[zenaia-]åm` okeðúðmiyplèb §¨©£¨¦§¥¤§¨§¥
,ozwiflBàyeNò eNòM äî ,eöìçx`ya enk miliren mdiyrn - ¨§©¤¨¨

,maieìòa íàå,owfde qixqde dkty zexkde `kc revtdeð÷- §¦¨£¨
,meaid oipw lgemewn lknøeñàdkty zexkle `kc revtl ¨

qixqleïîéi÷ì±,myxbl miaiig `l` ,miypl mdl oze` miiwl §©§¨
øîàpL íeMî(a bk mixac)ìä÷a äëôL úeøëe àkc òeöô àáé àì' ¦¤¤¡©Ÿ¨Ÿ§©©¨§¨§¨¦§©

.''ä
`kc revty `ziixaa xn`p ixd :`iyewd z` `xnbd zniiqn
`aiwr iax zrck diepy `idy jkn gkene ,mivleg dkty zexke

,oniiwl xeq`e epw elra m`y mb xn`pe ,epzpynaìäwa àîìà©§¨©¨¨
ïðé÷ñòm`y zil`xyi `l` zxeib dpi`y dnaia xaecny gken - ©§¦¨

iax mb `linne `ziixady `vnp ,oniiwl xeq` recn ok `l
zxfege .dvilg zevn yi oie`l iaiiga mby mixaeq `aiwr
iaiiga miqtez oiyeciw oi` `aiwr iaxl `ld `iyewd dnewnl

.dvilg zevn mda oi`y zezixk iaiign mipey md dnae ,oie`l
:`xnbd zvxzn,òöôð óBqáìe Bì äìôpL ïBâk ,äaø øîà àlà¤¨¨©©¨§¤¨§¨§©¦§©

epi` ,eig` zy`l uleg `kc revty xn`y `aiwr iax xnelk
meail eiptl dltp ezy`e zn eig`y ote`a `l` ,zxeibn xacn
uelgl eilr df ote`ay ,`kc revt dyrp jk xg`e `ixa didyk
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc zenai(iriax meil)

:`xnbd zxne`eLwa éaø éîéainkgmøézäìd z`íéðéúð ¦¥©¦¦§§©¦§¦¦
.mnr ozgzdl elkeiy ick mceariyn,éaø íäì øîà`ld ¨©¨¤©¦

z` mpn`e ,gafnl mbe epl mb micareyn mipizpdeð÷ìç¤§¥
mipizpd ly mzecaraøézðxwtd ixdy ,[xizdl mileki epiid-] ©¦

z` la` ,xwtd oic zia÷ìçl jiiyy mzecar,øézé éî çaæîlre ¥¤¦§¥©¦©¦
.mda epzgzi `l aeye mlerl micar ex`yi okàéiç éaøc àâéìôe§¦¨§©¦¦¨

àaà øainiay s` lr ,gafn wlg xiziy in oi`y xn`y iax - ©©¨
,`a` xa `iig iax lr dfa wleg ,miiw ycwn did `l iaxøîàc§¨©

÷ìç ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaødäãòmipizpa,øeñà íìBòì ©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¥¤¥¨§¨¨
la` ,df wlg oic zia exiziy crLc÷nä úéaL ïîæa ,çaæî ÷ìç¥¤¦§¥©¦§©¤¥©¦§¨

,éøL íéi÷ Lc÷nä úéa ïéà ,øeñà íéi÷.exizdl jxev oi`e ©¨¨¥¥©¦§¨©¨¨¦

äðùî
:zipeli`e qixqa meaie dvilg ipica zwqer epzpynéaø øîà̈©©¦

ézòîL ,òLBäézg`d ,zereny izy izeaxnõìBç ñéøqäLzy`l §ª©¨©§¦¤©¨¦¥
,weyl `ypidl dxizdl mipa ila zny eig`BzLàì ïéöìBçåly §§¦§¦§

.dze` minaiin e` ,weyl dxizdl ,mipa ila zny qixqdåcer §
y izrnyõìBç àì ñéøqäleki epi`y oeik ,maiin `le eig` zy`l ©¨¦Ÿ¥

,eig`l my miwdl lkei `le ciledlBzLàì ïéöìBç àìåqixqd ly §Ÿ§¦§¦§
enk znl my miwdl meaid zxhny itl ,dze` minaiin `le

meai zyxta yxetny(e dk mixac)m`e ,'l`xUIn FnW dgOi `le'§Ÿ¦¨¤§¦¦§¨¥
,iegn eny `linn ,ciledl leki epi`y qixq eiiga did znd

.meaie dvilgn dxeht ezy`eéì ïéàårcei ipi` la` ±Løôìdfi` §¥¦§¨¥
.dvilg oa epi` dfi`e dvilg oa `ed qixqéðà ,àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨£¦

,íãà ñéøñ .Løôà,clepy xg`l qxzqpy in xnelkïéöìBçå õìBç £¨¥§¦¨¨¥§§¦
BzLàì,dze` minaiin e`,øLBkä úòL Bì äúéäL éðtîxnelk §¦§¦§¥¤¨§¨§©©¤

.my miwdle ciledl ie`x dide qixq did `ly eiig inia onf did
la`änç ñéøñ,en` irna qxzqpy -õìBç àì,maiin `leàìå §¦©¨Ÿ¥§Ÿ

BzLàì ïéöìBç,dze` minaiin `leúòL Bì äúéä àlL éðtî §¦§¦§¦§¥¤Ÿ¨§¨§©
øLBkä.my znwdl ie`x did `le mlern ©¤

:dpey jxca ryedi iax ly zerenyd z` yxity yiøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
ék àì ,øîBà,`aiwr iax ixack weligd oi` -àlà,jtidlñéøñ ¥Ÿ¦¤¨§¦

.äàeôø Bì LiL éðtî ,BzLàì ïéöìBçå õìBç änçla`íãà ñéøñ ©¨¥§§¦§¦§¦§¥¤¥§¨§¦¨¨
.äàeôø Bì ïéàL éðtî ,BzLàì ïéöìBç àìå õìBç àìŸ¥§Ÿ§¦§¦§¦§¥¤¥§¨

:df oipra dyrn d`ian dpyndìò ,àøéúa ïa òLBäé éaø ãéòä¥¦©¦§ª©¤§¥¨©
enyy mc`äéäL úñeâî ïaxcíéìLeøéadidee ,íãà ñéøñznyk ¤§©¤¨¨¦¨©¦§¦¨¨

.BzLà úà eîaéd`a ef zecràáé÷ò éaø éøác íéi÷ìqixqy xn`y ¦§¤¦§§©¥¦§¥©¦£¦¨
.ezy`l oivlege uleg mc`

,lirl x`azdy itkñéøqäzehiyd itl dvilg oa epi`y] ©¨¦
[zepeydíaééî àìå õìBç àì.mipa ila zny eig` zy` z`ïëå Ÿ¥§Ÿ§©¥§¥
úéðBìééàila dlra zne d`yipe zcll dleki dpi`y dy` - ©§¦

,mipaúîaééúî àìå úöìBç àìdie`x dpi`y meyn ,dlra ig`l Ÿ¤¤§Ÿ¦§©¤¤
.my znwdl

:dl evlgy zipeli`e ulgy qixqa dpedk leqta dpc dpynd
ñéøqäuelgl aiig epi`y,Bzîáéì õìçLdvelgl zaygp dpi` ©¨¦¤¨©¦¦§

edìñt àì.melk ely dvilgd dyrna oi`y itl ,dpedkd on jka Ÿ§¨¨
m` la`dìñt ,dìòa,dpedkl,úeðæ úìéòa àéäL éðtî`id oky §¨¨§¨¨¦§¥¤¦§¦©§

.devn mewna `ly g` zy` ly zxk xeqi`a eilr dxeq`ïëå§¥
ïéçà dì eöìçL úéðBìééà,oick `ly dlra lyäeìñt àì,dpedkl ©§¦¤¨§¨©¦Ÿ§¨¨

m` la` .melk mzvilga oi`y itläeìòa,mig`däeìñt §¨¨§¨¨
,dpedklúeðæ úìéòa dúìéòaL éðtîly zxk xeqi`a dxeq`d ¦§¥¤§¦¨¨§¦©§

.devn mewna `ly g` zy`

àøîâ
mivlege uleg mc` qixq `aiwr iax zrcly dpyna epipy

:`xnbd dywn .ezy`léãkîixd -øîàc àáé÷ò éaøì ïðéòîL ¦§¦©§¦¨§©¦£¦¨§¨©
(.hn lirl)y,eîc úBúéøk éáéiçk ïéåàì éáéiçoi`y myky xnelk ©¨¥¨¦§©¨¥§¦¨

oi` jk ,xfnn mdn clepd clede zezixk iaiiga miqtez oiyeciw
,xfnn ok mb mdn clepd clede oie`l iaiiga miqtez oiyeciw

å`ld,eäðéð íeaéiå äöéìç éða åàì úBúéøk éáéiçmaid lr zexeq`e §©¨¥§¦¨§¥£¦¨§¦¦§
`kc revt `edy mc` qixq mb ok m`e .g` zy` xeqi`a mb
iaiig enk meaiae dvilga aiig epi` ,e`la eznai lr xeq`e
recne ,g` zy` xeqi`a eilr dxeq` eznai `linne ,zezixk
:`xnbd zvxzn .eig` zy`l uleg mc` qixqy `aiwr iax xn`

åéçà àNpL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëä ,énà éaø øîà[mipa ila zny] ¨©©¦©¦¨¨§©©§¦¨§¤¨¨¨¦
øîàc éñBé éaøk dì øáñ àáé÷ò éaøå ,úøBéb(.br oiyeciw),íéøb ìä÷ ¦¤§©¦£¦¨¨©¨§©¦¥§¨©§©¥¦

,ìä÷ éøwà àìdwewf `id okle ,zxeiba xzen `kc revt ezhiyle Ÿ¦§¦¨¨
:`xnbd dywn .dl ulege meailéëä éà,zxeiba xaecnyéîeaé ¦¨¦©¥

íaééî énðwx `aiwr iax xn` recne ,dnaiil mb leki `ld ± ©¦§©¥
:`xnbd zvxzn .dl ulegy,énð éëä ïéà`aiwr iax zrcl mpn` ¦¨¦©¦

,dnaiil mb i`yxéãéiàåab`e -òLBäé éaø øîàcqixqd' dpyna §©§¥§¨©©¦§ª©
,'õìBçmixb ldwy xaeq ryedi iaxy oeik ,`weeca df ezhiyle ¥

minkgk xaeq `edy `l` ,zxeiba xeq` `kc revte ldw `xwp
`le mivleg oie`l iaiigy mixaeqe `aiwr iax lr miwlegd

minaiin,énð eäéà øîày wx xikfd `aiwr iax mb okl ±,õìBçs` ¨©¦©¦¥
.maiil mb leki ezrcly

:meai mb xizdl `aiwr iax zpeeky dgiken `xnbdénð à÷éc± ©§¨©¦
,epvxizy enk dpynd oeyln mb wiicl yiòLBäé éaø ãéòä éðz÷c§¨¨¥¥¦©¦§ª©

íéìLeøéa äéäL úñeâî ïa ìò àøéúa ïadideúà eîaéå ,íãà ñéøñ ¤§¥¨©¤§©¤¨¨¦¨©¦§¦¨¨§¦§¤
,BzLàd`a ef zecreàáé÷ò éaø éøác íéi÷ìmc` qixqy xn`y ¦§§©¥¦§¥©¦£¦¨

.ezy`l mivlege ulegdpéî òîL`aiwr iaxy gken ixde ± §©¦¨
.meai s` xizd

:in` iax lr `xnbd dywnäaø áéúî,`ziixaa epipyàkc òeöt ¥¦©¨§©©¨
,miviad ervtpy -äëôL úeøëee ,cibd zxkpy -íãà ñéøñ- §¨§¨§¦¨¨

,ezcil xg`l qxzqpyï÷fäåel` lk ,ezepwf zngn cilen epi`y §©¨¥
ìBç Bà.ïéîaééî Bà ïéö:`ziixad zx`aneúî ,ãöék`kc revtd §¦§©§¦¥©¥

,mipa ila ,owfde qixqde dkty zexke,ïéçà íäìå íéLð íäìå§¨¤¨¦§¨¤©¦
øîàî eNòå ïéçà eãîòåxhy e` sqk iyeciw -ïäéúBLðaly §¨§©¦§¨©£¨¦§¥¤

,mizndeðúðåmig`d epzpy e` ±èb,miznd zeypl,eöìçL Bà §¨§¥¤¨§
eNò eNòM äîda dyr m`y ,dnai x`ya enk miniiw mdiyrn - ©¤¨¨

m`e ,ezwifl dvilge exn`nl hb dkixv dglyl dvexe xn`n
,dvilg dkixve meaia dxeq` hb ozpeð÷ ,eìòa íàåzy` z` §¦¨£¨

.xac lkl d`eyp dy`k mdl zeidl dnai x`y enk ,znd
e` `kc revt `ed maidy xnelk ,jetd ote`a dpc `ziixad

:qixq e` owf e` dkty zexkïéçà eúîeltp mdizeype ,el` ly ¥©¦
,mdiptl meailïä eãîòåqixqde dkty zexke `kc revtd - §¨§¥

,owfdeïäéúBLða øîàî eNòå,[zenaia-]åm` okeðúðmiyplèb §¨©£¨¦§¥¤§¨§¥
,ozwiflBàyeNò eNòM äî ,eöìçx`ya enk miliren mdiyrn - ¨§©¤¨¨

,maieìòa íàå,owfde qixqde dkty zexkde `kc revtdeð÷- §¦¨£¨
,meaid oipw lgemewn lknøeñàdkty zexkle `kc revtl ¨

qixqleïîéi÷ì±,myxbl miaiig `l` ,miypl mdl oze` miiwl §©§¨
øîàpL íeMî(a bk mixac)ìä÷a äëôL úeøëe àkc òeöô àáé àì' ¦¤¤¡©Ÿ¨Ÿ§©©¨§¨§¨¦§©

.''ä
`kc revty `ziixaa xn`p ixd :`iyewd z` `xnbd zniiqn
`aiwr iax zrck diepy `idy jkn gkene ,mivleg dkty zexke

,oniiwl xeq`e epw elra m`y mb xn`pe ,epzpynaìäwa àîìà©§¨©¨¨
ïðé÷ñòm`y zil`xyi `l` zxeib dpi`y dnaia xaecny gken - ©§¦¨

iax mb `linne `ziixady `vnp ,oniiwl xeq` recn ok `l
zxfege .dvilg zevn yi oie`l iaiiga mby mixaeq `aiwr
iaiiga miqtez oiyeciw oi` `aiwr iaxl `ld `iyewd dnewnl

.dvilg zevn mda oi`y zezixk iaiign mipey md dnae ,oie`l
:`xnbd zvxzn,òöôð óBqáìe Bì äìôpL ïBâk ,äaø øîà àlà¤¨¨©©¨§¤¨§¨§©¦§©

epi` ,eig` zy`l uleg `kc revty xn`y `aiwr iax xnelk
meail eiptl dltp ezy`e zn eig`y ote`a `l` ,zxeibn xacn
uelgl eilr df ote`ay ,`kc revt dyrp jk xg`e `ixa didyk
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xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc zenai(iying meil)

BúeøLëa úçà äòL äàø àlLzg` dry eiig inia dzid `l ± ¤Ÿ¨¨¨¨©©§©§
zl`ey .en` irna xak dwly xnelk ,ciledl ie`x didy

:`xnbdïðéòãé àðîen` irna dwly rcp oipn -:`xnbd daiyn . §¨©§¦¨
äték äNBò Bðéàå íéî ìéènä ìk ,éiaà øîàmin lihn `edyky - ¨©©©¥¨©¥¦©¦§¥¤¦¨

did xak i`ce df mc` ,dtik zxeva wegxnl jled epi` geliwd
.en` irna qixq

zl`ey .dng qixq zeidl mc`l mxeb dn zx`an `xnbd
:`xnbdéàåä éànî:`xnbd daiyn .ef zeqixq dnxbp dnn - ¦©£©

dénéà äéôàcxepza mgl en` dzt` xaer ecera ±àøäéèa- §¨§¨¦¥§¥£¨
,mixdvd zryaàéúLådzzye ±à÷øî àøëéL,befn xky - §¨§¨¦§¨©§¨

.xaerd qxzqd xepzd mege meid mege xkyd zngneáø øîà̈©©
óñBé,iia` ixac rnyy xg`énàì àðòîLc eðééädn df ± ¥©§§¨©§¨§©¦

in` axn izrnyyée÷ì Bnà éònnL ìk øîàc,dng qixq `ed §¨©¨¤¦§¥¦¨
eäéð éàî àðòãé àìåz`f izrnyy cr ,qxzqdl xaerl mxeb dn - §Ÿ¨©§¨©¦

.iia`n
:`xnbd dywn,íéúðéa àéøáä ànL Leçéìåepi`x m` s` xnelk §¥¤¨¦§¦¥§©¦

,clepy dryn dtik dyer epi`yavna did zny mcew dzr mbe
zry el dzide miizpia `ixad `ny yeygl yi mewn lkn ,df

:`xnbd zvxzn .dvilg dl jixvdl yi wtqne ,xyekdïåék¥¨
Búlçúcezcil zryn -BôBñå`ed ezzin zrya ±àì ,ée÷ì ¦§¦¨§¨Ÿ
ïðéLééç.`ixad miizpiay ©§¦¨

:`xnbd dywn,éøî áø áéúîdpyna epipy(:gl zexeka)zwqerd ¥¦©¨¦
,dxedh dnda xekaa minen ipiipra,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦§¥

ìL BúBà ïé÷ãBa,íBé íéðBîL CBúa íéîòt Lel yiy xeka ,xnelk §¦¨Ÿ§¨¦§§¦
mipeny jyna oira zepal zetih oink epiide xexeeg `xwpd ileg
.mewn lka elke`le ehgeyl odkl xzene reaw men df ixd ,mei
ylya ic `l` ,minid mipenyn mei lka ewceal jxev oi`e
ice ,mteqa zg`e ,mrvn`a zg` ,mipenyd zligza zg` ,minrt
m`y rnyny ,dywe .mei mipeny epira ddy mendy reawl dfa
,iewl `vnpe seqae dligza wcapy s` ,onfd rvn`a wcap `l
ok m`e ,reaw men epi`e miizpia `ixad `ny miyyeg mewn lkn

.dfl miyyeg oi` dng qixqa recn
:`xnbd zvxznøáà ãçìoebk ,cg` xa`a wx `ed mbtdyk - §©¥¤

,oiraïðéLééçwecal yi okle ,mbtpe xfge `txzp `ny miyyeg - ©§¦¨
la` .mei mipenyd rvn`a mbàôeb déleëì`ed mbtdy qixq ± §¥¨

,sebd lk ly ileg zngnïðéLééç àì.qxzqpe xfge `txzpy Ÿ©§¦¨
:dpyna epipy'åëå ék àì ,øîBà øæòéìà éaøuleg dng qixq `l` ©¦¡¦¤¤¥Ÿ¦

iax zhiya dpc `xnbd .d`etx el yiy iptn ezy`l oivlege
:`xnbd dywn .uleg dng qixqe uleg epi` mc` qixqy xfril`

,eäðéîøedpyna epipy(:fn dcp)qixqa meaie dvilg oipra zwqerd §¦§
,[dng qixq] dcilnúBøòN ézL àéáä àìå äðL íéøNò ïamdy ¤¤§¦¨¨§Ÿ¥¦§¥§¨

mikixvn oic ziae meail eig` zy` eiptl dltpe ,zelcb ipniq
,dnaiil e` dl uelgl eze`eàéáédnaid iaexwïa àeäL äéàø ¨¦§¨¨¤¤

íéøNò,dpyñéøqä àeäåqixq ipniq ea eclepy egikeie ± ¤§¦§©¨¦
oldl mix`eand(a"r)f`e ,,íaééî àìå õìBç àìaygp epi`y meyn Ÿ¥§Ÿ§©¥

mbe ,zexry izy `iad `le mixyr oa `ed ok m` `l` qixql
oke .qixq ipniq ea eclepíéøNò úadpyúBøòN ézL äàéáä àìå ©¤§¦§Ÿ¥¦¨§¥§¨

dze` mikixvn oic ziae ,mipa `la dlra zne ,zelcb ipniq mdy
,uelgl e` maiizdleàéáédnaid iaexwíéøNò úa àéäL äéàø ¨¦§¨¨¤¦©¤§¦

,dpyúéðBìéàä àéäåf`e ,zipeli` ipniq da eclepy egikeie ±àì §¦¨©§¦Ÿ
äæå äæ íéøîBà éànL úéáe .ìlä úéa éøác ,úîaééúî àìå úöìBç- ¤¤§Ÿ¦§©¤¤¦§¥¥¦¥¥©©§¦¤§¤

mdy ,dawp oiae xkf oiaäøNò äðîL éða,zexry e`iad `le dpy §¥§Ÿ¤¤§¥
.dvilge meain mixhtp zipeli`e qixq ipniq mda yi m`éaø©¦

,ìlä úéa éøáãk øëfä ,øîBà øæòéìàqixq `edy raewd onfdy ¡¦¤¤¥©¨¨§¦§¥¥¦¥
,dpy mixyr liba `ed,éànL úéa éøáãk äá÷ðeraewd onfdy §¥¨§¦§¥¥©©

dnicwn dawpdy mrhde .dxyr dpeny liba `ed zipeli` `idy
,miizpya xkfd z`àáì úøäîî äMàäL éðtîzexry lcbl - ¦§¥¤¨¦¨§©¤¤¨Ÿ

.Léàä éðôìiax mb ,lld ziae i`ny zial dnecay dxaq `xnbd ¦§¥¨¦

xhtp dng qixqdy epiide ,meaie dvilg ipiiprn xacn xfril`
gkene .dxyr dpeny liba dawpde mixyr liba dvilgn
epi`e uleg epi` dng qixqy xaeq xfril` iaxy dcpa dpyndn
el yiy meyn ulegy epzpyna xn`y dnl xzeq dfe .maiin

.d`etx
:`xnbd zvxznéaø Ba øæç ,ìàeîL øîà éìe÷éc øa éîø øîà̈©¨¦©¦¥¨©§¥¨©©¦

øæòéìà:`xnbd zwtzqn .zeipynd zg`a eixacn,eäì àéòaéà ¡¦¤¤¦©§¨§
déa øãä éäîwtqd z` zhyet `xnbd .ea xfg dpyn efi`n ± ¥¥£©¥

:`ziixanõìBç änç ñéøñ ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc ,òîL àz̈§©§©§¨©¦¡¦¤¤¥§¦©¨¥
,BzLàì ïéöìBçå,d`etx el yiy itlïkLep`vnïðéîaipina - §§¦§¦§¤¥§¦¨

y ,df qixq.íéøöî ìL àéøcðñëìàa ïéàtøúîivny oeikeipya ep ¦§©§¦§©©§©§§¦¨¤¦§©¦
dng qixqy xaeq xfril` iaxy `ziixaae epzpyna ,zenewn
dcp zkqna eixacn ea xfge ,ezpwqn `id efy xazqn ,uleg

.uleg epi` dng qixqy
:sqep uexiz d`ian `xnbddéa øãä àì íìBòì ,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥§¨Ÿ£©¥

ezhiy dzid dligzny meyn eixacn xfril` iax ea xfg `l -
,uleg dng qixqyïéLðBòì àéää ïðz éëåxfril` iax rawy dne ± §¦§©©¦§¨¦

rawp dxyr dpeny libae ,qixq `edy xkfl rawp mixyr libay
mda epcy meaie dvilg ipiiprl ezpeek oi` ,zipeli` `idy dawpl
onfd xkfay epiide .miyper ipiiprl `l` ,i`ny ziae lld zia
lib `ed ,zexry izy `iad `ly zngn qixq `edy rawp eay
lib `ed zipeli` `idy reawl ozip eay onfd dawpae ,mixyr
xak elit` miphwl miaygp md df lib cr ,okle .dxyr dpeny
miaiig mpi`e dawpa zipeli` ipniqe xkfa qixq ipniq exked
e`iad m` s` jli`e df libne .miyer mdy zexiard lr miypera
milecbl miaygp md ,qixq ipniq e`iady xg`l zexry izy

.miyer mdy zexiard lr dxeza miaezkd miypera miaiige
dxyr dpeny zae qixq `edy rawpy mixyr oaa dpc `xnbd
yly libn rxtnl milecbk miaygp m`d ,zipeli` `idy rawpy

:dawpl dxyr mizye xkfl dxyrìëà ,øîzéà[dlk`-]ïaî áìç ¦§©¨©¥¤¦¤
[zan-]äøNò íézLdpyïa ãò [ãçà íBéå][za-]äøNò äðîL §¥¤§¥§¤¨©¤§Ÿ¤¤§¥

,dpyBa eãìBðå[da-]ñéøñ éðîéñ,[zipeli`-]àéáä ïàkî øçàìe §§¦¨¥¨¦§©©¦¨¥¦
[d`iad-]ñéøñ äNòð ,øîà áø ,úBøòN ézL[zipeli` ziyrp-] §¥§¨©¨©©£¨¨¦

,òøôîìdxyr dpeny dl e`lny xg`l zexry z`ad xnelk §©§¥©
dxyr mizy dl e`ln xy`ky rxtnl xxazde ,melk dpi` mipy
`idy iptn ,zexry f` d`iad `ly daiqde ,dlecb dzyrp mipy
dl e`lny mcew algd zlik` lr dwel `id okle ,zipeli`

.dxyr dpenyäéä ïè÷ øîà ìàeîLe[dzid dphw-]äòL dúBàa §¥¨©¨¨¨¨§¨¨¨
dpeny dl e`lniyk `l` dlecb ziyrp dpi`e ,algd zlik` ly

.df onfl mcwy algd zlik` lr dwel dpi`e ,mipy dxyr
:`xnbd dywné÷úîdì ó[df lr dywd-]áøì ,óñBé áøxn`y ©§¦¨©¥§©

mizy dl e`lny dryn rxtnl dlecb ziyrp zipeli`dy
,cg` meie dpy dxyr,ñð÷ dì àäé øéàî éaøì úéðBìéà,xnelk ©§¦§©¦¥¦§¥¨§¨

zeaezka `ziixaa x`ean(:dl)epi` ,zipeli` dztnde qpe`dy
exn`e ,dxrp dztne qpe`l dxeza yxetnd qpwd z` mlyl aiig

my(.el)qpe`dy xaeqd xi`n iax zhiya diepy ef `ziixay
li`ede ,xeht dphwd z` dztndeixd zexry izy oi` zipeli`le

xaeqd axly dywe .dpy mixyr dl e`lniy cr dphw `id
,dxyr mizy dl e`lny mein dlecb rxtnl ziyrp zipeli`y
did jk xg`y miycgd zyy jynay rxtnl xxaed mb ixd
.qpw dl `di df onfa dzztzp e` dqp`p m` ok m`e ,dxrpk dpic

:`xnbd zvxznéiaà déì øîàzipeli` ,sqei axläúöé dúeðèwî ¨©¥©©¥¦©§¨¨§¨
,øâáì,zexbal zephwd oia zexrp ly dtewz llk dl oi` ,xnelk §¤¤

,zxbea cin ziyrp mipy dxyr mizy dl e`lny mein `l`
.qpw oi` zxbeale

e iia` zaeyzl mikqd sqei ax,déì øîày i`eldéléî éðä ék ìk ¨©¥¨¦¨¥¦¥
àúéélòî,zxn`y dl` enk milernd mixacd lk -eøîàúé §©§¨¨¦§©§

éàîMî,`ziixaa epipy jk ixdy ,inya yxcnd ziaa exn`ii - ¦§¨¦
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רלז
miwxt dyelya` cenr t sc ± iriax wxtzenai

åúåøùëá úçà äòù äàø àìù.en` irnn dwly Ðäôéëgeliw oi`y ,x"lec`* Ð

ozyd.dtikk dyrp oi`e ,dlrn itlk lihn `edyk wegxnl jledäéîéà äéôàãÐ

.xepza mglàøäéèádznngny Ðxepzd megmege.mixdvdà÷øî àøëéùxky Ð

.wfg :ixn`c `ki`e .befnåäéð éàî àðòãé àìå`pyil .ied i`nn `prci `le ,xnelk Ð

lk :in`l `prnyc epiid :opiqxb ikd `pixg`

:xnelk .`id i`n `prci `le iewl en` irnny

i`ce `zyd la` .i`w `kid` `prci ded `l

qixqc `prci.lif`e yxtnw dngùåçéìåàîù
íéúðéá àéøáädedc gkzy`e ,zg` dry Ð

.xyekd zry dilåúåà ïé÷ãåá:i`w zexekaa Ð

xexeegmireawd mindedfi`e .men df ixd Ð

reawd xexeeg `ed.mei mipeny ddyy lk Ð

yly eze` oiwcea :xne` qepbihp` oa `pipg iax

,mipeny y`xa :mei mipeny jeza minrt

dwicaa la` .mipeny seqae ,mipeny rvn`ae

`vnpe ,xar mizpia `ny ,ibq `l seqe dlgz

ezlgze li`ed :opixn` `le .reaw oi`yeteqe

.xar `l i`ce iewløáà ãçì.oirl Ðäéìåëì
àôåâ.`ed sebd lk ileg zngn dng qixq Ð

äéàø åàéáéoic zia m` Ðoikixvndnaid z`

maiile uelgldi`x dnaid iaexw e`iai Ð

.meaie dvilg `la xhtize ,mixyr oa `edy

ñéøñä àåäå.qixq ipniq ea eclepe ,xnelk Ð

(a,fn) "otec `vei" wxta dcpa yxtn ikdei`c ,

qixq ipniq el eclep `l`lc i`d opixn` Ð

cr ohwk dil opiwfgne ,`ed zephw meyn iziin

.eizepy aexììä úéá éøáãë øëæä:`nl` Ð

.uilg `l dng qixq xfril` iaxl'åë òîù àú
inqe ,oizipzn ik Ð,izxz inwn lirlc jd

`wcn ,inp i` .dia xcd `iddn :dpin rnye

:dpin rny ,eixacl `ixcpqkl`c dyrn iziin

oizipznne .dia xcd lirlc `iddn`kil

meyn ,"d`etx el yiy" :ipzwc ,ikd hytinl

`xaqnc rnync.ikd xn`wàéää ïðú éëåÐ

`l ixn`c i`n` e`l lld zia ixack xkfd

`l` ,ulegmixyr oa `diy crc opireny`l

jli`e o`kne ,`iad `l m` ,ohw dil opiayg

`edy `l` ,`iad `l m` `ed lecb opixn`

.opiqxb xnzi` .dxezay oiypera aiige ,qixq

äøùò äðåîù ãò äøùò íéúù ïáîÐzwepiz`

.i`ny ziak dawp xn`c ,xfril` iaxk i`w

dxyr mizy xn`wc ,dil opirny inp `yixne

wepiza i`e ,cg` meiecr `iadl epnf oi` Ð

"otec `vei" wxta ,cg` meie dpy dxyr yly

dcp).(`,enäøùò íéúù ïáîzegtc Ðmizyn

z`ad onfc .`id dphw i`ce d`iad `le dxyr

zexry izyzwepizl,jli`e dxyr mizyn

zkqna "otec `vei" wxtadcp.(my)äùòð
òøôîì ñéøñ`iade xfgy it lr s` ,`iad `le xfril` iaxk dxyr dpny dxary oeik qixq ipzw ,xkf oeyla ixii`c icii` Ðizii` `zydc oeik ,opixn` `lc .melk epi` ÐÐ

zexryac ,ded ohw `zyd crc `zlin i`lbi`,dil opiwfgn qixqa `l` ;`zlin `ilzopiaygeizii` `lc i`d ,xn`c .`iadl die`x dzidy ,jli`e xyr mipyn oiyper za dl

qixqc meyn Ðqixqk `ed ixd o`kn xg`l `iad elit`c onwl `ipzc `de .dedeixac lkl.ded qixqe ,dlecb `ied xyr mipyne ,xn`wc `ed rxtnl Ðäéä ïè÷ øîà ìàåîùå
äòù äúåàá`de .qixqa wfgen `edy ,jli`e xyr dpenyn `l` lecba dil opiwfgn `lc Ðeixac lkl qixqk `ed ixd :onwl `ipzc.ohw ied rxtnl la` ,xn`w `adle o`kn Ð

`iade xfgc ab lr s`c ,`zeax opireny`l ,dil hiwp ax meyne ,dxyr dpeny cr ohw l`eny dil aiygw onf xg`l `iad `l elit`c inp oicd `ede.`ed qixq Ðáøìxn`c Ð

rxtnl lecb dyrp.jli`e dxyr mizynñð÷ äì àäé øéàî éáøì úéðåìééà,iezt `le qpw `l dl oi` zipelii` :(a,dl) zeaezk zkqna `ipz dnl` ,sqk miyng Ð,"zexrp el`"a

,xi`n iaxk dl opinwenezexry dl oi`e li`ed ,zipelii`e ,qpw dl oi` dphw xn`cdie`x dzidy minia `id dphw Ð,zexrpld`iad `le dxyr dpeny exary oeik opixn` `le

z` qpw aiigl rxtnl dlecb ziyrpdqpe`d.zexrp iniaøâáì äúöé äúåðè÷î ééáà äéì øîàxi`n iaxl qpw dl oi`c `de ,rxtnl dlecb ziyrp mlerl Ðdzephwnc meyn Ð

zexrpc .xbal dzvizexrp iniae ,dphw dzephw ini lk opiayg mipniq dl oi`y efe ,oielz mipniqayi dzephw inia zipelii` opaxl la` .qpw dl oi` xi`n iaxl efe efe ,zxbea Ð
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.md milecbäðåîù ïáåclepy Ðdyrn ea oiyer oi` ,miycg dpenyl`l ikd elit` ,clepyk eipxtve exry ipniq exnby it lr s` :xnelk .mipniq liaya `niiw oak ewifgdl

.dpy mixyr oa didiy cr ,i`ce `ed `niiw xa opixn`
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zexry `iai `ny wtq did d`xzd zryac

i`lbi` `din `zydc ,dxyr dpeny mcew

inc `le .d`xzd zrya lecb didy rxtnl

) df z` dkde xfge df z` dkdlfh zekn(`,s`c ,

.eia` edfi` rici `l mdipy z` dkdy xg`l

úéðåìéàqpw dl `di xi`n iaxlÐ
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`niiw xa iaxl aiyg `lc ,iz` `l iaxk elit`

igy `xizi dgked ici lr `l` idzyi`c xnel

.epyxitck wgvi epiaxl d`xp `l` !dpy mixyr

,elhlhl xeq`c mipniq exnbp elit`c d`xpe

oa`k `ed ixd dpeny oac `idd xza ,`ztqezac

dpeny oa edfi` :ipzw ,elhlhl xeq`eÐ`ly

`vei oi`c ,exnb elit` epiide ,eiycg el elk

.mixyr ici lr `l` mei miylya ltp zxezn

.elhlhl xeq`e ,`id giky `lc `zline
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xaa dil opiwfgn `l iaxl elit`c ,eda` iax opirny`e .xfge `dzypy `l` ,ezxev

.mixyr oa `diy cr `niiwéäúùéàåàúù éçøé øñéøú ãòezy` dclie ,xfg `ly Ð

.dzpy seqläéøùëàå`dzyn :xaqwc ,`ax Ð

dyly `dzyp dfe ,ezxev xnb xg` cled

dlra jldy xg`l opixn` `le .miycg

.xg`n dxarzpíãàá íåé íéùìù àäùù ìëÐ

.mei miyly digyìôð åðéàelk `l elit`e Ð

dxnbp drayl :opixn`c .xeair iycg el

,ezxevidzyi`e,mc`a hwp ikdl .ipiny cr

ddy mini dpny :mzd ipzw ,dndaa eli`cÐ

.ltp oi`éå÷ì.jx Ð÷éìçîxyak wlg Ð

`"xty`* = xiry zeidl yi` xya jxc .dy`

.f"rlaúåçéúø.`"newy`** Ðäôéëgeliw Ð

.wegxnl jex`äçåãlelv `l` ,xeyw epi`y Ð

.minkïéöéîçîmideyyk oigixqn Ð.ilka
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.epwfa xryíãà éãéáira mc` qixq ,xnelk Ð
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.zxka eilr dzid `ide .devn
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,l`ilnb oa oerny oaxl `niiw xa aiygc dpeny oaa opaxe l`ilnb oa oerny oaxc

) "ulegd"a lirlc :wgvi epiaxl `iywe ,opaxl `leel(a,) "dlinc xfril` iax" wxtaezay
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l`ilnb oa oerny oaxk dkldÐibiltc llkn

`a dpeny oa meyn `nlc ?`id di`x i`ne .opax
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lrc ,inp i` .ezenk wqet zeclee mzqa l`enyc

mzqa `l` ezenk wqt dpny oaa `l jgxk

iaxcn ezenk dkld oi` dpny oaac ,zeclee
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ohw ,oinaiin `le oivlegÐ,qixq `vni `ny
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mzephwa qixq ipniq oda yiy oze`cÐmaex
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Léå .äték äNBò ïéàå íéî ìéhnä ìk :íéøîBà§¦¨©©¦©¦§¥¤¦¨§¥
ìk :íéøîBà Léå .äçBc Bòøæ úáëML ìk :íéøîBà§¦¨¤¦§©©§¨§¥§¦¨
õçBøL ìk :íéøîBà íéøçà .ïéöéîçî åéìâø éîéî ïéàL¤¥¥¥©§¨©§¦¦£¥¦§¦¨¤¥

ïBòîL éaø .ìáä äìòî BøNa ïéàå íéîLbä úBîéaïa ¦©§¨¦§¥§¨©£¤¤¤©¦¦§¤
úa àéäL ìk ?úéðBìéà àéä Bæéàå .äMàì Léà ïéa økéð ïéàå ,ée÷ì BìBwL ìk :øîBà øæòìà¤§¨¨¥¨¤¨§¥¦¨¥¦§¦¨§¥¦©§¦¨¤¦©

å .úBøòN ézL äàéáä àìå íéøNòeléôà.déøác ìëì úéðBìéàk àéä éøä ¯ ïàkî øçàì äàéáä ¤§¦§Ÿ¥¦¨§¥§¨©£¦¥¦¨§©©¦¨£¥¦§©§¦§¨§¨¤
:øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .LéîLz úòLa äM÷úîe ,íécc dì ïéàL ìk :äéðîéñ ïä elàå§¥¥¦¨¤¨¨¤¥¨©¦¦§©¨¦§©©§¦©¨¦§¤©§¦¥¥
úøkéð dðéàå ,äáò dìBwL ìk :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .íéLðk íéòî éìetéL dì ïéàL ìk̈¤¥¨¦¥¥©¦§¨¦©¦¦§¤¤§¨¨¥¨¤¨¨¤§¥¨¦¤¤

:øîà ïðçBé éaø .ílek eäiL ãò :øîà àðeä áø ,ñéøñ éðîéñ ,øîzéà .Léàì äMà ïéaeléôà ¥¦¨§¦¦§©¦¨¥¨¦©¨¨©©¤§¨©¦¨¨¨©£¦
éâéìt ék ,ïlek eäiL ãòc éâéìt àì àîìò élek ¯ ï÷fa úBøòN ézL àéáäc àëéä .ïäî ãçàa§¤¨¥¤¥¨§¥¦§¥§¨©¨¨¥¨§¨¨§¦¦§©¤§¨¦§¦¦
BøNa éà ,ïîçð áøa déa eðéiò :ïðaøì deáà øa äaø eäì øîàc àä àlà .àéáä àlLa ¯§¤Ÿ¥¦¤¨¨©£©§©¨©£§©¨©©§¥§©©§¨¦§¨
.déì àéåä àð÷éc ékéñ ïîçð áø ,àì !?àðeä áøk ,ïàîk ¯ úøa déì áéúéà ¯ ìáä äìòî©£¤¤¤¥¦¥§¨§©§©¨¨©©§¨¦¥¦§¨¨§¨¥

'åëå úéðBìéà ïëå íaééî àìå õìBç àì ñéøqä"úéðBìéà äî ,úéðBìéàc àéîec ñéøñ éðú÷ ," ©¨¦Ÿ¥§Ÿ§©¥§¥©§¦¨¨¥¨¦§¨§©§¦¨©§¦
íéîL éãéa ,ïéà ¯ íãà éãéa :øîàc ,àáé÷ò éaøk àîúñe ,íéîL éãéa ñéøñ óà ¯ íéîL éãéa¦¥¨©¦©¨¦¦¥¨©¦§¨¨§©¦£¦¨§¨©¦¥¨¨¦¦¥¨©¦

éì õìçL ñéøqä" .àì ¯'åë dìñt àì Bzîá.àì ¯ øçà àä ,àeä dìòác àîòè ." ¨©¨¦¤¨©¦¦§Ÿ§¨¨©£¨¦§¨¨¨©¥¨
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יבמות. פרק שמיני - הערל דף פ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc zenai(iying meil)

äðkqä éðtîdicca alg daxi `ly m`d zpkqe ,wepizd ly ¦§¥©©¨¨
exq`y jkne .m`d eze` lhlhz `ny miyyeg oi`e ,okzqze
iax lr dywe ,xvw onf jeza zeni i`cey migipny gken elhlhl
xal aygp mixyrd ezpyl ribdy dpeny oay xn`y eda`

.`niiw
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä,eda` iax xaic ote` dfi`a ± ¨¨§©©§¦¨

åéðîéñ eøîbLk,zeigl lkeie `ixa `edy xkipe ,dpeny oad ly §¤¨§¦¨¨
cr i`ce `niiw xal wfgen epi` mewn lkny eda` iax xn` eilre
itl oa`k `edy `ziixaa epipyy dn la` .dpy mixyr oa didiy

.eipniq exnbp `ly dpeny oaa xaecn ,zeigl ie`x epi`y
:`ziixan dvexizl di`x d`ian `xnbdà ,àéðúcäðîL ïa eäæé §©§¨¥¤¤§Ÿ¤

,ltpk epicyåéLãç Bì eìk àlL ìkdryz en` irna ddy `ly - ¨¤Ÿ¨¢¨¨
eipxtve exryy s` ,exeairl ipinyd ycega clep `l` ,miycg

.mixenb,øîBà éaødïéðîéñy dl` mdåéìò ïéçéëBîxa epi`y ©¦¥¦¨¦¦¦¨¨
epiide ,[miycg dryz en` irna ddy `ly dn `le] `niiwBøòN§¨

.eøîb àlL åéðøtöå:`xnbd zwiicneøîb àìc àîòèexry §¦¨§¨¤Ÿ¨§©£¨§Ÿ¨§
,`niiw xa epi` `ed okl eipxtveàäm`eøîb,eipxtve exry ¨¨§

ïðéøîàep` mixne` -éäzLéàc àeä ééeäzLéàå àeä äòáL øa éàä ©§¦¨©©¦§¨§¦§©¥§¦§©¥
ddzyd `edy `l` ,iriayd ycega ezxivi dxnbp df cle -
iax ycige .ipinyd ycega clepe ezxivi xnb xg`l en` irna
cr `niiw xa i`ce epi` oipniq ea yiy in iax zrcl s`y eda`

.dpy mixyr el e`lniy
:`xnbd dywnãáòc àä àlàdxedy dn ±àãáeò äàôñBz àáø ¤¨¨§¨©¨¨§¨¨§¨

,dyrnl dkld -éäzLéàå ,íiä úðéãîì dìòa CìäL äMàa- §¦¨¤¨©©£¨¦§¦©©¨§¦§©¥
xfg `le lrad akrzdeàzL éçøé øñéøz ãòmipy exary cr - ©§¥©©§¥©¨

eqae ,dpy iycg xyr,dy`d dcli dpyd sdéøLëàåxiykde ± §©§§¥
dafr dlray f`ny s`y enrhe .zexfnn yygn cled z` `ax
`ay xg` yi`n dxarzp `ny miyyeg oi` dnily dpy dxar
miycg dyly en` irna ddzyd cledy milez ep` `l` ,dilr

:`iyewd z` `xnbd zniiqn .mitqepïàîk`pz dfi` zhiyk ± §©
,epic z` `ax wqtàäzLî øîàc éaøkiax zhiyk `l m`d - §©¦§¨©¦§©¥

itl ,`niiw xa `ed eipxtve exry exnbpy dpeny oay xaeqd
en` irna ddzyde iriayd ycega ezxivi dxnbpy gipdl yiy
s` lre .mitqep miycg ,df dryz oa mb ddzyd jke ,sqep yceg
`niiw xa epi` dpeny oay mixaeqe iax lr miwleg minkgy
en` irna ddzydy mixne` oi`e ,eipxtve exry exnbp elit`

.cigi zrck `ax wqt ji`e ,sqep yceg
:`xnbd zvxznàkéàc ïåék`ede ,sqep `pz yiy -ïa ïBòîL ïaø ¥¨§¦¨©¨¦§¤

éäzLî øîàc ìàéìîbzedzydl lelr cley xaeq `ed mby - ©§¦¥§¨©¦§©¥
d`tqez `axy `vnp ,en` irnaãáò íéaøkzrck `le [dxed-] §©¦¨©

.cigiìk ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðúcoa elit` ,cle §©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥¨
,dpenyääMLezcil xg`lìLíBé íéL,ig x`ypeíãàa`ed m` ± ¤¨¨§Ÿ¦§¨¨

mc` cle,ìôð Bðéà,mei miyelyn xzei ig epi` ltpy meyn ¥¥¤
en` irna ddzyd `ede iriayd ycega ezxivi dxnbpy migipne

.sqep yceg
:zipeli`e qixq ipniq md dn zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

íéøNò ïa àeäL ìk ,änç ñéøñ eäæéà ,ïðaødpyézL àéáä àìå ©¨¨¥¤§¦©¨¨¤¤¤§¦§Ÿ¥¦§¥
àéáä eléôàå ,úBøòNzexry izyñéøñk àeä éøä ,ïàkî øçàì §¨©£¦¥¦§©©¦¨£¥§¨¦

,åéøác ìëì.qixq ipniq el yi m`åéðîéñ ïä elàå,qixq lyìk §¨§¨¨§¥¥¦¨¨¨
ée÷ì BøòNe ,ï÷æ Bì ïéàL,[jx-]÷éìçî BøNáezexry `ll wlg - ¤¥¨¨§¨¨§¨©§¦

.dy` xyak,øéàé ïa äãeäé éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦§¨¤¨¦
,sqep oniq miiwåéîéî ïéàL ìkely milbx in -úeçéúø ïéìòî- ¨¤¥¥¨©£¦§¦

.svwíéøîBà Léå,sqep oniq miiwyäték äNBò ïéàå íéî ìéènä ìk §¥§¦¨©¥¦©¦§¥¤¦¨
.dtikk wegxnl jled geliwd oi` ,milbx in lihny drya -Léå§¥

íéøîBà,sqep oniqäçBc Bòøæ úáëML ìk.mink dlelv -Léå §¦¨¤¦§©©§¨§¥
íéøîBà,sqep oniqø éîéî ïéàL ìkïéöéîçî åéìâmigixqn - §¦¨¤¥¥¥©§¨©£¦¦

.ilka mideyykíéøîBà íéøçà,sqep oniqõçBøL ìketebúBîéa £¥¦§¦¨¤¥¦
ìáä äìòî BøNa ïéàå íéîLbä.mic` -øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ©§¨¦§¥§¨©£¤¤¤©¦¦§¤¤§¨¨¥

,sqep oniqée÷ì BìBwL ìk,[wc-]äMàì Léà ïéa økéð ïéàå- ¨¤¨§¥¦¨¥¦§¦¨
ly `le yi` ly lew edfy mipigan mpi` elew z` mirneydy

.dy`
,úBøòN ézL äàéáä àìå íéøNò úa àéäL ìk ,úéðBìéà àéä Bæéàå§¥¦©§¦¨¤¦©¤§¦§Ÿ¥¦¨§¥§¨

eléôàåm`äàéáäzexry izyìëì úéðBìéàk àéä éøä ,ïàkî øçàì ©£¦¥¦¨§©©¦¨£¥¦§©§¦§¨
,äéøác.zipeli` ipniq dl yi m`äéðîéñ ïä elàå,zipeli` lyìk §¨¤¨§¥¥¦¨¤¨¨

LéîLz úòLa äM÷úîe ,íécc dì ïéàL.dl dyw yinyzdy -ïaø ¤¥¨©¦¦§©¨¦§©©§¦©¨
øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL,sqep oniqíéòî éìetéL dì ïéàL ìkoink ± ¦§¤©§¦¥¥¨¤¥¨¦¥¥©¦

dexrd mewnn dlrnl hlead skøæòìà ïa ïBòîL éaø .íéLðk§¨¦©¦¦§¤¤§¨¨
øîBà,sqep oniqäáò dìBwL ìk,xkfkLéàì äMà ïéa úøkéð dðéàå ¥¨¤¨¨¤§¥¨¦¤¤¥¦¨§¦

`le dy` ly dlew edfy mipigan mpi` dlew z` mirneydy -
.yi` ly

,qixql mc` aiygdl ick mipniqd lk z` jixv m`d dpc `xnbd
:mdn cg`a ic `ny e`ãò ,øîà àðeä áø ,ñéøñ éðîéñ ,øîzéà¦§©¦¨¥¨¦©¨¨©©

eäiLeaílek.`ziixaa miiepnd mipniqd lk -,øîà ïðçBé éaø ¤§¨©¦¨¨¨©
a eléôàoniqïäî ãçàz` `xnbd zx`an .qixq `edy rawp £¦§¤¨¥¤

:mzwelgnéâéìt àì àîìò élek ï÷fa úBøòN ézL àéáäc àëéä¥¨§¥¦§¥§¨©¨¨¥¨§¨Ÿ§¦¥
cqixq aygp epi`eäiL ãòeaïlek.[mipniqd lk-]àlLa ,éâéìt ék §©¤§¨¦§¦¥§¤Ÿ

àéáämipniqd lk z` jixvy xaeq `ped ax ,owfa zexry izy ¥¦
.cg` oniqa icy xaeq opgei iaxe ,qixq `edy reawl ick

:`xnbd zl`eydéa eðéiò ,ïðaøì äeáà øa äaø eäì øîàc àä àlà¤¨¨§¨©§©¨©£¨§©¨¨©§¥
ea ewca -ïîçð áøa,qixq ipniq dnk el eidyìáä äìòî BøNa éà §©©§¨¦§¨©£¤¤¤

,minybd zenia ugexykúøa déì áéúéàiza z` el oz` - ¦¥¥§©
z` jixvy gkene ,qixq epi`y xxazp dfay itl ,dy`llk

:`xnbd zxxan .qixq `edy reawl ick mipniqdïàîkd`xed ± §©
m`d ,`id in zrck efàðeä áøkmipniqdn cg` xqg m`y xaeqd §©¨

:`xnbd daiyn .qixq epi`,àìiax zrck mb miyxtzn eixac Ÿ
lk z` dea` xa dax jixvdy dne ,cg` oniqa icy opgei

y meyn ,mipniqdàð÷éc ékéñ ïîçð áø[owfa zecizi-]déì àéåä- ©©§¨¦¥¦§¨©§¨¥
opgei iax mb df ote`ay x`azp xake ,owfa zeccea zexry el eid

.mipniqd lk z` ea oi`yk qixql wfgen epi`y dcen
:dpyna epipy'åëå úéðBìéà ïëå íaééî àìå õìBç àì ñéøqä`l ©¨¦Ÿ¥§Ÿ§©¥§¥©§¦

:`xnbd zwiicn .znaiizn `le zvlegúéðBìéàc àéîec ñéøñ éðz÷̈¨¥¨¦§¨§©§¦
,jkn cenll yie .zipeli`l qixq deyn dpynd -äî[myk-] ¨

yúéðBìéàjk dzyrp,íéîL éãéazipeli` ziyrp dy`d oi` ixdy ©§¦¦¥¨©¦
,mc` iciañéøñ óàqixq dyrpy xaecnéãéaàîúñe ,íéîLly ©¨¦¦¥¨©¦§¨¨

`id dpyndøîàc ,àáé÷ò éaøkqixqyïéà ,íãà éãéauleg ok` ± §©¦£¦¨§¨©¦¥¨¨¦
qixq la` ,ezy`l mivlegeàì íéîL éãéamivleg `le uleg ¦¥¨©¦Ÿ

.xyekd zry el dzid `ly itl ,ezy`l
:dpyna epipy'åë dìñt àì Bzîáéì õìçL ñéøqämle` ,dpedkl ©¨¦¤¨©¦¦§Ÿ§¨¨

dxeq`d ,zepf zlira `idy iptn ,dpedkl dlqt dilr `a m`
zwiicn .devn mewna `ly g` zy` ly zxk xeqi`a eilr

:`xnbdàeä dìòác àîòè`a qixqd maid m` `wecy rnyn ± ©£¨¦§¨¨
,ez`iaa dlqt dnaid lràämc`øçàdilr `ayàìs` ,dlqt ¨©¥Ÿ

`id ixdy ,weyl dnai ly e`l xeqi`a dxeq` ef d`ia mby
,miqixq mpi`y mig`d x`yn cg` ici lr meail dwewf oiicr
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התפילה היא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה.
ממאמר פרשת במדבר ה'תשכ"ז



רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc zenai(iying meil)

äðkqä éðtîdicca alg daxi `ly m`d zpkqe ,wepizd ly ¦§¥©©¨¨
exq`y jkne .m`d eze` lhlhz `ny miyyeg oi`e ,okzqze
iax lr dywe ,xvw onf jeza zeni i`cey migipny gken elhlhl
xal aygp mixyrd ezpyl ribdy dpeny oay xn`y eda`

.`niiw
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä,eda` iax xaic ote` dfi`a ± ¨¨§©©§¦¨

åéðîéñ eøîbLk,zeigl lkeie `ixa `edy xkipe ,dpeny oad ly §¤¨§¦¨¨
cr i`ce `niiw xal wfgen epi` mewn lkny eda` iax xn` eilre
itl oa`k `edy `ziixaa epipyy dn la` .dpy mixyr oa didiy

.eipniq exnbp `ly dpeny oaa xaecn ,zeigl ie`x epi`y
:`ziixan dvexizl di`x d`ian `xnbdà ,àéðúcäðîL ïa eäæé §©§¨¥¤¤§Ÿ¤

,ltpk epicyåéLãç Bì eìk àlL ìkdryz en` irna ddy `ly - ¨¤Ÿ¨¢¨¨
eipxtve exryy s` ,exeairl ipinyd ycega clep `l` ,miycg

.mixenb,øîBà éaødïéðîéñy dl` mdåéìò ïéçéëBîxa epi`y ©¦¥¦¨¦¦¦¨¨
epiide ,[miycg dryz en` irna ddy `ly dn `le] `niiwBøòN§¨

.eøîb àlL åéðøtöå:`xnbd zwiicneøîb àìc àîòèexry §¦¨§¨¤Ÿ¨§©£¨§Ÿ¨§
,`niiw xa epi` `ed okl eipxtveàäm`eøîb,eipxtve exry ¨¨§

ïðéøîàep` mixne` -éäzLéàc àeä ééeäzLéàå àeä äòáL øa éàä ©§¦¨©©¦§¨§¦§©¥§¦§©¥
ddzyd `edy `l` ,iriayd ycega ezxivi dxnbp df cle -
iax ycige .ipinyd ycega clepe ezxivi xnb xg`l en` irna
cr `niiw xa i`ce epi` oipniq ea yiy in iax zrcl s`y eda`

.dpy mixyr el e`lniy
:`xnbd dywnãáòc àä àlàdxedy dn ±àãáeò äàôñBz àáø ¤¨¨§¨©¨¨§¨¨§¨

,dyrnl dkld -éäzLéàå ,íiä úðéãîì dìòa CìäL äMàa- §¦¨¤¨©©£¨¦§¦©©¨§¦§©¥
xfg `le lrad akrzdeàzL éçøé øñéøz ãòmipy exary cr - ©§¥©©§¥©¨

eqae ,dpy iycg xyr,dy`d dcli dpyd sdéøLëàåxiykde ± §©§§¥
dafr dlray f`ny s`y enrhe .zexfnn yygn cled z` `ax
`ay xg` yi`n dxarzp `ny miyyeg oi` dnily dpy dxar
miycg dyly en` irna ddzyd cledy milez ep` `l` ,dilr

:`iyewd z` `xnbd zniiqn .mitqepïàîk`pz dfi` zhiyk ± §©
,epic z` `ax wqtàäzLî øîàc éaøkiax zhiyk `l m`d - §©¦§¨©¦§©¥

itl ,`niiw xa `ed eipxtve exry exnbpy dpeny oay xaeqd
en` irna ddzyde iriayd ycega ezxivi dxnbpy gipdl yiy
s` lre .mitqep miycg ,df dryz oa mb ddzyd jke ,sqep yceg
`niiw xa epi` dpeny oay mixaeqe iax lr miwleg minkgy
en` irna ddzydy mixne` oi`e ,eipxtve exry exnbp elit`

.cigi zrck `ax wqt ji`e ,sqep yceg
:`xnbd zvxznàkéàc ïåék`ede ,sqep `pz yiy -ïa ïBòîL ïaø ¥¨§¦¨©¨¦§¤

éäzLî øîàc ìàéìîbzedzydl lelr cley xaeq `ed mby - ©§¦¥§¨©¦§©¥
d`tqez `axy `vnp ,en` irnaãáò íéaøkzrck `le [dxed-] §©¦¨©

.cigiìk ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðúcoa elit` ,cle §©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥¨
,dpenyääMLezcil xg`lìLíBé íéL,ig x`ypeíãàa`ed m` ± ¤¨¨§Ÿ¦§¨¨

mc` cle,ìôð Bðéà,mei miyelyn xzei ig epi` ltpy meyn ¥¥¤
en` irna ddzyd `ede iriayd ycega ezxivi dxnbpy migipne

.sqep yceg
:zipeli`e qixq ipniq md dn zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

íéøNò ïa àeäL ìk ,änç ñéøñ eäæéà ,ïðaødpyézL àéáä àìå ©¨¨¥¤§¦©¨¨¤¤¤§¦§Ÿ¥¦§¥
àéáä eléôàå ,úBøòNzexry izyñéøñk àeä éøä ,ïàkî øçàì §¨©£¦¥¦§©©¦¨£¥§¨¦

,åéøác ìëì.qixq ipniq el yi m`åéðîéñ ïä elàå,qixq lyìk §¨§¨¨§¥¥¦¨¨¨
ée÷ì BøòNe ,ï÷æ Bì ïéàL,[jx-]÷éìçî BøNáezexry `ll wlg - ¤¥¨¨§¨¨§¨©§¦

.dy` xyak,øéàé ïa äãeäé éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦§¨¤¨¦
,sqep oniq miiwåéîéî ïéàL ìkely milbx in -úeçéúø ïéìòî- ¨¤¥¥¨©£¦§¦

.svwíéøîBà Léå,sqep oniq miiwyäték äNBò ïéàå íéî ìéènä ìk §¥§¦¨©¥¦©¦§¥¤¦¨
.dtikk wegxnl jled geliwd oi` ,milbx in lihny drya -Léå§¥

íéøîBà,sqep oniqäçBc Bòøæ úáëML ìk.mink dlelv -Léå §¦¨¤¦§©©§¨§¥
íéøîBà,sqep oniqø éîéî ïéàL ìkïéöéîçî åéìâmigixqn - §¦¨¤¥¥¥©§¨©£¦¦

.ilka mideyykíéøîBà íéøçà,sqep oniqõçBøL ìketebúBîéa £¥¦§¦¨¤¥¦
ìáä äìòî BøNa ïéàå íéîLbä.mic` -øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ©§¨¦§¥§¨©£¤¤¤©¦¦§¤¤§¨¨¥

,sqep oniqée÷ì BìBwL ìk,[wc-]äMàì Léà ïéa økéð ïéàå- ¨¤¨§¥¦¨¥¦§¦¨
ly `le yi` ly lew edfy mipigan mpi` elew z` mirneydy

.dy`
,úBøòN ézL äàéáä àìå íéøNò úa àéäL ìk ,úéðBìéà àéä Bæéàå§¥¦©§¦¨¤¦©¤§¦§Ÿ¥¦¨§¥§¨

eléôàåm`äàéáäzexry izyìëì úéðBìéàk àéä éøä ,ïàkî øçàì ©£¦¥¦¨§©©¦¨£¥¦§©§¦§¨
,äéøác.zipeli` ipniq dl yi m`äéðîéñ ïä elàå,zipeli` lyìk §¨¤¨§¥¥¦¨¤¨¨

LéîLz úòLa äM÷úîe ,íécc dì ïéàL.dl dyw yinyzdy -ïaø ¤¥¨©¦¦§©¨¦§©©§¦©¨
øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL,sqep oniqíéòî éìetéL dì ïéàL ìkoink ± ¦§¤©§¦¥¥¨¤¥¨¦¥¥©¦

dexrd mewnn dlrnl hlead skøæòìà ïa ïBòîL éaø .íéLðk§¨¦©¦¦§¤¤§¨¨
øîBà,sqep oniqäáò dìBwL ìk,xkfkLéàì äMà ïéa úøkéð dðéàå ¥¨¤¨¨¤§¥¨¦¤¤¥¦¨§¦

`le dy` ly dlew edfy mipigan mpi` dlew z` mirneydy -
.yi` ly

,qixql mc` aiygdl ick mipniqd lk z` jixv m`d dpc `xnbd
:mdn cg`a ic `ny e`ãò ,øîà àðeä áø ,ñéøñ éðîéñ ,øîzéà¦§©¦¨¥¨¦©¨¨©©

eäiLeaílek.`ziixaa miiepnd mipniqd lk -,øîà ïðçBé éaø ¤§¨©¦¨¨¨©
a eléôàoniqïäî ãçàz` `xnbd zx`an .qixq `edy rawp £¦§¤¨¥¤

:mzwelgnéâéìt àì àîìò élek ï÷fa úBøòN ézL àéáäc àëéä¥¨§¥¦§¥§¨©¨¨¥¨§¨Ÿ§¦¥
cqixq aygp epi`eäiL ãòeaïlek.[mipniqd lk-]àlLa ,éâéìt ék §©¤§¨¦§¦¥§¤Ÿ

àéáämipniqd lk z` jixvy xaeq `ped ax ,owfa zexry izy ¥¦
.cg` oniqa icy xaeq opgei iaxe ,qixq `edy reawl ick

:`xnbd zl`eydéa eðéiò ,ïðaøì äeáà øa äaø eäì øîàc àä àlà¤¨¨§¨©§©¨©£¨§©¨¨©§¥
ea ewca -ïîçð áøa,qixq ipniq dnk el eidyìáä äìòî BøNa éà §©©§¨¦§¨©£¤¤¤

,minybd zenia ugexykúøa déì áéúéàiza z` el oz` - ¦¥¥§©
z` jixvy gkene ,qixq epi`y xxazp dfay itl ,dy`llk

:`xnbd zxxan .qixq `edy reawl ick mipniqdïàîkd`xed ± §©
m`d ,`id in zrck efàðeä áøkmipniqdn cg` xqg m`y xaeqd §©¨

:`xnbd daiyn .qixq epi`,àìiax zrck mb miyxtzn eixac Ÿ
lk z` dea` xa dax jixvdy dne ,cg` oniqa icy opgei

y meyn ,mipniqdàð÷éc ékéñ ïîçð áø[owfa zecizi-]déì àéåä- ©©§¨¦¥¦§¨©§¨¥
opgei iax mb df ote`ay x`azp xake ,owfa zeccea zexry el eid

.mipniqd lk z` ea oi`yk qixql wfgen epi`y dcen
:dpyna epipy'åëå úéðBìéà ïëå íaééî àìå õìBç àì ñéøqä`l ©¨¦Ÿ¥§Ÿ§©¥§¥©§¦

:`xnbd zwiicn .znaiizn `le zvlegúéðBìéàc àéîec ñéøñ éðz÷̈¨¥¨¦§¨§©§¦
,jkn cenll yie .zipeli`l qixq deyn dpynd -äî[myk-] ¨

yúéðBìéàjk dzyrp,íéîL éãéazipeli` ziyrp dy`d oi` ixdy ©§¦¦¥¨©¦
,mc` iciañéøñ óàqixq dyrpy xaecnéãéaàîúñe ,íéîLly ©¨¦¦¥¨©¦§¨¨

`id dpyndøîàc ,àáé÷ò éaøkqixqyïéà ,íãà éãéauleg ok` ± §©¦£¦¨§¨©¦¥¨¨¦
qixq la` ,ezy`l mivlegeàì íéîL éãéamivleg `le uleg ¦¥¨©¦Ÿ

.xyekd zry el dzid `ly itl ,ezy`l
:dpyna epipy'åë dìñt àì Bzîáéì õìçL ñéøqämle` ,dpedkl ©¨¦¤¨©¦¦§Ÿ§¨¨

dxeq`d ,zepf zlira `idy iptn ,dpedkl dlqt dilr `a m`
zwiicn .devn mewna `ly g` zy` ly zxk xeqi`a eilr

:`xnbdàeä dìòác àîòè`a qixqd maid m` `wecy rnyn ± ©£¨¦§¨¨
,ez`iaa dlqt dnaid lràämc`øçàdilr `ayàìs` ,dlqt ¨©¥Ÿ

`id ixdy ,weyl dnai ly e`l xeqi`a dxeq` ef d`ia mby
,miqixq mpi`y mig`d x`yn cg` ici lr meail dwewf oiicr
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התחלת היום היא באמירת "מודה אני", שהוא עניין ההודאה בלבד, ללא הבנה והשגה.
ממאמר פרשת במדבר ה'תשכ"ז



xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc zenai(iyiy meil)

:`xnbd dywnàðeðîä áøc àzáeéz éåäéz àîéìxn`p m`d - ¥¨¤¡¥§§¨§©©§¨
,`pepnd axl `kxit o`kn didzyíáé úøîBL øîàcdnai±] §¨©¤¤¨¨

[meail dkgnd,äúpéfL`id ixddîáéì äìeñtyi` zy` oick ¤¦§¨§¨¦¨¨
`id ixd dpefk dpice li`ed eixacle ,dlral dxeq`y dzpify
zvxzn .zlqtp dpi`y rnyn dpyndn eli`e ,dpedkl dleqt

:`xnbd,àìy meyn ,oekp dpyndn weicd oi`eléôà ïécä àeä Ÿ©¦£¦
dlrapøçàì,qixqd dnai epi`yénðdpef oick dpedkl dleqt §©¥©¦

x zhiyke.`pepnd adéãéãa àLéø àðúc éãéiàåokl mcewy ab`e - §©§¥§¨¨¥¨§¦¥
dl ulg m`y ,qixqd dnail `weeca dxeywd dkld `pzd dpy

,dpedkl dlqt `ldéãéãa àôéñ énð àðzdkldd z` mb dpy - ¨¨©¦¥¨§¦¥
dilr `a m` oicd `ed la` .qixqd dnaia ,dlqt dilr `a m`y

.xg` mc`
:dpyna epipyúéðBìééà ïëå,dvilge meain dxehtddì eöìçL §¥©§¦¤¨§¨

'åë ïéçàiptn delqt mig`d delra m` la` ,dpedkl delqt `l ©¦
zwiicn .dpef ziyrp `ide ,zxk xeqi`a dxeq` mzliray

:`xnbdàîòèmeyn dpedkl dleqt `idyäeìòác,oig`dàäm` ©£¨¦§¨¨¨
àì ,äeìòa àì.dpedkl dze` zlqet zipeli` `idy dn oi` ± Ÿ§¨¨Ÿ

ïàîk,epzpyn dxn`p `pz dfi` zhiyk ±éàc ,äãeäé éaøk àìc §©§Ÿ§©¦§¨§¦
àéä äðBæ úéðBìééà øîàä ,äãeäé éaød`ia lky itl ,odkl dxeq`e ©¦§¨¨¨©¥§¦¨¦

.zepf z`ia `id ixd mipa zcledl die`x dpi`y dy`a

äðùî
:mehnehe qepibexcp` ,qixq ipica zwqer epzpynïäk änç ñéøñ§¦©¨Ÿ¥

,ldwa `al jk awr lqtp `le en` irna qxzqpy -úa àNpL¤¨¨©
äîeøúa dìéëàî ,ìàøNézlke` zil`xyid ezy`y odk lk oick ¦§¨¥©£¦¨¦§¨

.epiba dnexzañBðéâBøcðà ,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaøyiy in±] ©¦¥§©¦¦§§¦©§§¦
[dawp ipniqe xkf ipniq eldìéëàî ,ìàøNé úa àNpL ïäkŸ¥¤¨¨©¦§¨¥©£¦¨

íeèîeè ,øîBà äãeäé éaø .äîeøúaezeawp e` ezexkfy in-] ¦§¨©¦§¨¥§
,[dawp e` xkf `ed m` mircei oi`e xera dqeknòø÷pLxerd ¤¦§©

àöîðå`edyõBìçé àì ,øëæ,xg` g` yi m` eig` zy`léðtî §¦§¨¨¨Ÿ©£¦§¥
,ñéøñk àeäL.uleg epi` qixqeàNBð ñBðéâBøcðà,dy`àì ìáà ¤§¨¦©§§¦¥£¨Ÿ

àOéð.xkfd lr `ak eilr `ady ,xkfl,øîBà øæòéìà éaø ¦¨©¦¡¦¤¤¥
.øëæk äìé÷ñ åéìò ïéáéiç ñBðéâBøcðà©§§¦©¨¦¨¨§¦¨§¨¨

àøîâ
zil`xyid ezy` z` lik`n odk dng qixqy dpyna epipy

:`xnbd dywn .dnexzaàèéLtxg`n df oic `ed heyt `ld ± §¦¨
zvxzn .erinydl dpynd dkxved dnle ,ldw leqt epi`y

:`xnbdàîéúc eäîoipray xg`ny xnel xeaq `dz `ny ± ©§¥¨
aezk dnexza odkd zlik`(`i ak `xwie)Elk`i md FziA cilie'¦¦¥¥Ÿ§

wxy 'ezia cilie'n yexcl yi okl ,'FnglaãéìBîie`xy in ± §©§¦
ciledlìéëàîla` ,dnexzaãéìBî BðéàLie`x epi`y in ± ©£¦¤¥¦
ciledlìéëàî Bðéà,dnexzaïì òîLî à÷,weqtd zpeek ef oi`y ¥©£¦¨©§©¨

.dnexza lik`n ciledl ie`x epi`y in mbe
:dpyna epipyñBðéâBøcðà ,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø`ypy odk ©¦¥§©¦¦§§¦©§§¦

xe`iaa mi`xen`d ewlgpe .dnexza dlik`n ,l`xyi za
:dpynd,Lé÷ì Léø øîàqepibexcp`ddìéëàîwxïéàå ,äîeøúa ¨©¥¨¦©£¦¨¦§¨§¥

÷BLå äæça dìéëàîitl ,dxezd on `ed mixfl mzlik` xeqi`y ©£¦¨§¨¤§
wtq wx ezy`y `vnpe ,dawp wtq xkf wtq `ed qepibexcp`dy

.odk zy`.÷BLå äæça dìéëàî óà ,øîBà ïðçBé éaøepicy itl ©¦¨¨¥©©£¦¨§¨¤§
.mixenb oi`eyip ei`eyipe ,i`ce xkfk

:`xnbd dywn .yiwl yix ixac z` dligz zx`an `xnbdLéøìe§¥
àðL éàî ,Lé÷ìmipey dna ±÷BLå äæçlik`n qepibexcp` oi`y ¨¦©§¨¨¤§

n mixfl mixeq` mdy meyn ezy` z`,àúééøBàcoi` jkitle §©§¨
`ld ,xf wtql mze` milik`nénð äîeøzmixfl dxeq` §¨©¦

n,àúééøBàc:`xnbd zvxzn .xf wtql dze` milik`n j`ide §©§¨

ïðé÷ñò éàîa àëäzwqer epzpyn -äfä ïîfa äîeøúazia oi`y ¨¨§©©§¦¨¦§¨©§©©¤
n `idy miiw ycwnd,ïðaøczewitqa miliwn opaxc mipicae §©¨¨

.odk zy`k ezy`e xkfk eze` mipce
:`xnbd zwiicníéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa ìáàon zbdep dnexzy £¨¦§©¤¥©¦§¨©¨

,dxezdéàîy jixacn cenll ozip ,oicd dn -àìz` lik`n ©Ÿ
ok m` :`xnbd dywn ,dnexza ezy`éðúcàyix dpyiy mewna ± ©§¨¥

qepibexcp`y eixaca yiwléðúéìå âBìôéì ,÷BLå äæça dìéëàî ïéà¥©£¦¨§¨¤§¦§§¦§¥
dãéãa,dnvr dnexza wlgl el did ±íéøeîà íéøác äna §¦¨©¤§¨¦£¦

`weec ,ezy` z` lik`n qepibexcp`yìáà ,ïðaøc äîeøúa¦§¨§©¨¨£¨
.àì àúééøBàc äîeøúa:`xnbd zvxznøîà÷ énð éëäjk ok` - ¦§¨§©§¨Ÿ¨¦©¦¨¨©

,yiwl yix ixac zernyn `idàeäLkqepibexcp`ddìéëàî §¤©£¦¨
,dnexzadìéëàîwxa äîeøúaäfä ïîfn wx zbdepyïéàå ,ïðaøc ©£¦¨¦§¨©§©©¤§©¨¨§¥

`eddìéëàîdnexzïîæabdepy,÷BLå äæçziay onfa xnelk ©£¦¨¦§©¨¤§
,miiw ycwnd,ïðaøc äîeøúa eléôàåmaeigy zexit znexz oebk ©£¦¦§¨§©¨¨

,f` dlik`n epi` ,opaxcn wxdìëBàì éúà àîìc`eai `ny - ¦§¨¨¥§§¨
mb dlik`dl,àúééøBàc äîeøúa.xdvie yexiz obc znexz oebk ¦§¨§©§¨

÷BLå äæça dìéëàî óà ,øîà ïðçBé éaøå,xenb xkf `edy itl §©¦¨¨¨©©©£¦¨§¨¤§
.odk zy` ezy`e

úøáñ éî ,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déì øîàxeaq dz` melk ± ¨©¥©¦¨¨§¥¨¦¦¨§©
yäîeøzzbdepäfä ïîfan wx,ïðaøcdpynd z` zcnrd okly §¨©§©©¤§©¨¨

`le opaxc dfd onfa dnexza ezy` z` lik`n qepibexcp`y
.weye dfgadéì øîà,yiwl yixïéàil yie xaeq ip` jk ok` - ¨©¥¦

,jkl dgkedäðBL éðàL,`ziixaaäìBò íéìebòa ìebéòm` - ¤£¦¤¦§¦¦¤
e` ,oileg ly milebir d`na dnexz ly dliac lebir axrzd
dnexz ly milebir d`na d`nh dnexz ly lebir axrzdy
dfd onfa zbdep dnexz dzid el ,dzrne .lha `ed ixd dxedh
oeik ,d`na dlha milebird znexz dzid `l ,dxezd on
`le oipna eze` mixken minrtly xac lky exfb minkgy
minrtl xknp dliac lebire ,ezeaiyg jezn lhazi `l ,cne`a
,zexit znexz lk enk opaxcn `id mip`z znexzy s`e .oipna
mb dfd onfa dievny oeik mewn lkn ,jka exfb `l opaxc xeqi`ae
`ny ,lhazz `l opaxc dnexz mby xefbl yi ,dxezd on dnexz
dnne .df ote`a zlhazn dxezd on dnexz mby xnel erhi
`ed dfd onfa dnexz oic lky gken ,lhazn ok lebirdy epipyy

.opaxcn
:di`xd z` dgec opgei iaxdéì øîàmyn di`x oi` ,opgei iax ¨©¥

oi` dxezd on `id m` mby itl ,opaxcn `id dfd onfa dnexzy
oky ,dxez ly dnexz mdy meyn elhazi `ly milebira xefbl

,jkl di`xe .efk zaexrza lhazn dxez xeqi` mbäðBL éðà àìäå§£Ÿ£¦¤
,`ziixaaäëéúçdaxrzdy d`nhpy z`hg xya lyúBëéúça £¦¨©£¦

d`nhd dkizgd ,zexedh zexg`,äìBòaexa zlhazn xnelk ¨
dlik`a xeq` `nh z`hg xya ixde .dlik`a zxzen zaexrzde
mrhde .oipna minrtl zexknp xya ly zekizge ,dxezd on

y itl ,aexa dlhayúøáñ éîy xeaq dz` melk ±ìkxacBkøcL ¦¨§©¨¤©§
minrtleðéðL ,úBðnéì,lha epi`ywx `l` ,jk df oi`BkøcL úà ¦¨¨¦¤¤©§
,úBðnéìdfa ,cne`a `le oipna wx mlerl xknpy xac xnelk ¦¨

eðéðLmixknp ,dliac ilebire xya ly zekizge .aexa lha epi`y ¨¦
md ixd dxezd on mixeq` mdyk mb jkle ,cne`a mb minrtl
dler milebira lebiry dnn dgked lk oi` jkitle .aexa milha

.opaxcn wx dfd onfa zbdep dnexzy
:`xnbd zx`anàéä éàîm` yiwl yixe opgei iax ewlgp okid - ©¦

.aexa lha oipna minrtl wx xknpy xacïðúcdlxra(e"n b"t),éî ¦§©¦
éìéáç Bì eéäL[ly zeliag-]ïzìzz` wznl `ay ziphw oin - ¤¨£¦¥¦§¨

,dxicwdíøkä éàìk ìL,d`pda mixeq`de÷ìcé.y`aeáøòúð ¤¦§¥©¤¤¦¨§¦§¨§
mi`lk ly zeliag oze`úBøçàaly ozlz zeliag miz`na ± §£¥
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כשמקיים מצווה – נעשה היהודי דבר אחד עם המצווה ועם נותן המצוות.
משיחות ל"ג בעומר וט"ו אייר ה'תשמ"ח



רמי miwxt dyelya` cenr `t sc ± iriax wxtzenai
äîáéì äìåñôdpefc oeike .dlral dxeq`y ,dzpify yi` zy`k Ð`iddxeq` Ð

.dpedklàéä äðåæ úéðåìééà øîàädl silie ,(`,`q zenai) "eznai lr `ad" wxta Ð

epfd"n."evexti `leäðùî'åëå ïäë äîç ñéøñliqt inp lqtin mc` qixq la` Ð

.`kc revt epiidc ,`yp iac dnexzn dlõåìçé àì.xg` g` yi m` Ðàùéð àì ìáà
,xkfk `edy Ðakeydelr `ak `ed ixd enr

.xkfdøîåà øæòéìà éáøyxtn `xnba Ð

.ediizbeltàøîâìéëàî ãéìåî àîéúã åäî
:opiwiicc Ð"elk`i md ezia cilie"ie`xd Ð

.lik`i ciledl'åë äîåøúá äìéëàîonwl Ð

icina la` ,opaxc dfd onfa dnexza dl yxtn

`nrh i`n ,`l `ziixe`cwtq yi` wtq Ð

.`ed dy`'åë øîà÷ éîð éëärnzyn ikde Ð

:yiwl yixc dizlindnexza dlik`nÐ

epi`e .dnexz `l` bdep oi`y ,dfd onfa xnelk

melka dlik`ndfgy onfa Ð,oibdep weye

.miiw ycwndyk epiidcïðáøã äîåøúá åìéôà
dnexz `ki`e li`ed .zexit znexz oebk Ð

xdvie yexiz obc oebk ,`ziixe`c.opixfb Ðóà
äìéëàî.`ed `ilrn xkfc Ðäîåøú úøáñ éî

ïðáøã äæä ïîæáoizipznl dl znwenwc Ð

.weye dfga dl zxq`e opaxc icinaäðåù éðàù
ly d`na lha dnexz ly lebir :`ziixa Ð

d`na lha d`nh dnexz ly lebir e` ,oileg

milebironfa dnexz i`e .dxedh dnexz ly

lebirc oeik ,`ziixe`c dfdxac`ed aeyg

znexzc ab lr s` ,liha `l ,zepnil ekxce

zbdep `ziixe`c dnexze li`ed ,opaxc mip`z

.`ziixe`c eh` opaxc dxfb ,opaxc opilhan `l

'åë äðåù éðà àìäå äéì øîàzi` in :xnelk Ð

`ziixe`c eh` opaxc `da xfbinl jl?inp i`

`ziixe`ca ilehal ziz`,`ed `xeqi` e`l Ð

liha d`nh z`hg ly dkizg dpey ip` ixdy

ab lr s`e .`ed `ziixe`c icin `kde ,dxedha

"zepnil ekxcy lk" zxaq inc ,zepnil ekxcc

liha `lc epipyoipna "zepnil ekxcy z`" Ð

dkizg la` .oipnl cgein ede`yry ,epipy

ab lr s` ,cne`a mixknp mdy minrt lebire

milibxcjka micgein opi`e li`ed ,zepnilÐ

.oilhaïúìú,`ed ziphw oin .i"xbipt* Ð

wznle.`a dxicwdå÷ìãé,dtixya mi`lk Ð

mixac) aizkc"ycwez" :(akcwez Ð.y`
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àîéì'ek `pepnd axc `zaeiz iediz) `nw wxta lirl :xn`z m`e Ðeh(a,zexv xn`wc

zexvdy heytl zexv ipan `pepnd axl ,mkl ip` cirn zexv ipa ,ip` `xiizn

xnege lwn zeleqt zexv ipa eid ok m` ,oig`l zewewf eid m`y ,meaid one dvilgn zexeht

zllgzn dnvr `id oky dpnl`l dn :jxtnl `kilc .dpnl`cÐdzpify dnaid mby

dnc :wgvi epiax xn`e !`pepnd axl zllgzn

zexv ipa mdl hytcÐ,`xiizn did `l dfa

eilr ecitwi m`yÐaxk dkld oi`y xn`i

.`pepndïéàåelit` weye dfg onfa dlik`n

opaxc dnexza) zeaezkc ipy wxta Ðdk(`,iab

`ni` zirai`e :xn`wc ,dwfg dlecb i`n

opaxc dnexzaÐ`ziixe`c ,ilk`Ð.ilk` `l

opixfbc ,`kdc `ibeqk `ied `l `iepiy `idd

c eh` opaxc"oixaer el`"a xn`c `de .`ziixe`

migqt)cn(`,znexzl gpd :zekecn izy iab ,

`ziixe`c eh` oixfb `le ,opaxc oilazÐxn`

`le ,`nlra i`xw`c mzd ip`yc wgvi epiax

dnexz jezl dnexz xeni`c ,`xeqi` wfgzi`

ab lr s` ,`kdc milebira lebir la` .dltp

`nlra i`xw`cÐjixtc `de .`xeqi` wfgzi`

) onwlat(`,`ziixan opgei iaxc` opgei iaxc

zetew izycÐzexit znexza iiepyl ivn ded

.xity dl ipync `l` ,migqtc `idd ik ,opaxc

dlk` `lc yiwl yixl ewgc ine :xn`z m`e

:wgvi epiax xne`e ?weye dfg onfa dnexza

qepibexcp` xn`c iqei iaxl opirnyc meyn

m` minkg ea erixkd `ly xn`wc ,ied `witq

iaxl `de :xn`z m`e .dawp `ed m` xkf `ed

`ziixa gkenck ,`ziixe`c dfd onfa dnexz iqei

:xnel yie !oizrnya onwl iziinc mler xcqc

,dl xaq `le dl `pz iqei iaxc yiwl yix xaqwc

) "otec `vei" wxta ogky` b"dkcen dcp(a,.

lebir iqei iaxc `ail` dpey didy itl :cere

) onwl dil zi` opgei iaxe .dler milebiraat(a,

dil ieync ,oizipznn wiicck ,dl xaqe dl ipzc

,`yep ipzwcn ,xkf i`ce qepibexcp`l iqei iax

) onwl opiazen dpinedicicle ,yiwl yixl (my

.oizipzn inwn `ziixal `zil

øîàzxaq in yiwl yixl opgei iax dil

opaxc dfd onfa dnexzab lr s` Ð

) onwl dil zi` diteb opgei iaxcopaxlc (my

xzopaxc dfd onfa dneÐiqei iaxc `ail` `kd

dnexz iqei iaxlc zxaq in :xn`w ikde ,iniiw

xcdnc `dc xnel jixv `zyde ?opaxc dfd onfa

dler mixkpira lebir dpey ip` :yiwl yix dil

Ð.dpey did iqei iaxc `ail`éðàùdpey

'ek dler milebira lebir,izk` :xn`z m`e Ð

meyn ,dler `ziixe`c iedc ab lr s` `nlc

meyn dpin rny milebira lebir hwpcne ,daxrzpy dtixh zvia oebk ,`ziixe`c icin hwpinl dil ded ok m`c :wgvi epiax xne`e ?cala mixac dyy `l` ycwn epi` ixn`c opaxk xaqc

.ekxcy lk xeq` `ziixe`c icina la` ,opaxc dnexzc

àìäådler zekizga dkizg dpey ip`mixac dyy `l` ycwn epi` ixn`c `id opax `nlc ?iqei iaxk `iz`c dil `pn :dniz .'eke z`hg ly dkizgc jenqa iziinc oizipzn epiid Ð

oi`c oeik "ekxcy z`" iedc `zlin hwpinl dil ded ?"zepnil ekxcy lk" iedc ,dkizg hwpc `ixi` i`n :cere .iqei iax `ed dcedi iaxc dizbelt xac ,`cg :xnel yie !cala

`wec dkizg hwpcne ,mixac dyy `l` ycwnÐ"ekxcy z`" la` ,dler "ekxcy lk" `iedc ,dkizg `wec dpin rnyÐ`iddn wiic xityc yiwl yixl iiepyl opivn ded inp ikde .xqe`

."ekxcy z`" hwp `le ,"ekxcy lk" `iedc lebir hwpcn ,opaxk iz` `l jgxk lrc ,milebira lebircéàî'ek ozlz iliag el eidy in opzc `iddnexzc oeik ,yiwl yixl :xn`z m`e Ð

ux`d zyecw dlha `nl` ,opaxc dfd onfaÐ`ziixe`c dfd onfa dnexz n"xlc xnel oi`e !"ekxcy lk" xqe` oi` opaxca `d ?"ekxcy lk" ipz i`n`e ,opaxc inp mxkd i`lk ok m`Ð

) dvia zkqn yixa ,dler milebira lebirc xi`n iaxl dil opirny `dcb(a,lebir la` .`ziixe`c ied ycwnd zia onfac ,opaxc `cg mxkd i`lkc :xnel yie !'ek zerivw `xhil iabÐ

`cg ,opaxc izxzÐcere ,ux`d zyecw dlhacÐ"ekxcy lk" xne` xi`n iax didy :eyexit ikde ."ekxcy z`" ied ozlz iliag ,inp i` .opaxc mip`z znexz ycwnd zia onfa elit`c

.ozlz iliag oebk ,opaxca elit` ycwi "ekxcy z`"c `ed oic jkle ,ycwn `ziixe`ca

åáøòúðzexg`azexg`a zexg`e opiqxb `lc :mz epiax xn` ÐÐ) "zaexrzd"a jixtcni`wc gkyn `le ,zxzny `ziixan dxf dceara `witq wtq xq`c l`enyl (`,cr migaf

dxf dcearae `kd qxb ded i`e .oixeqi` x`ya bilte ,dxf dceara `cga dizeek xaq l`enye .`witq wtq oixeqi` x`ya elit` xqe`y ,`ziixaa dcedi iax `l` l`enyk

zexg`a zexg`e dpyn jd ikc izkec lkaeÐdi`x `iadl leki did `l zexg`a zexg`e zeipyn jpd lka qxb elit`c :miyxtn yie !zeipyn jpd lkn `zriiq l`enyl iiez`l dil ded

`ki`c ab lr s`c ,zg` mrt axrzpan minrt izy axrzpa xzei yecig yie .`witq cg `l` `kilc ,zexg`a eaxrzpy zexg`d lke :xn`w ikd `nlcc ,`witq wtq xq`c l`enyl mdn

iaex ixzÐ) zeaezkc `nw wxt seqa ,oiqgei iab oebk ,iaex ixz opixye `aex cg oixqe` ilin x`y iabc .xiq`oikled oi`e ,dcda driq aex `ki`c `ede ,xird aex xg` oikled :xn`c (`,eh

.`zcixb driq aexe ,`zcixb xird aex xg`
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רמב
miwxt dyelyaa cenr `t sc ± iriax wxtzenai

å÷ìãé ïìåëycwn zepnil ekxcy lk xne` xi`n iax didy `nrh ipzwck ,ilha `lc Ð

i`y xaca mxkd i`lky .aexa lha oi`e ,enr axrznd z`,miz`ne cg`a oilha oipna o

"miz`nd on" :(a,gn) "oixaer el`"a migqta xn`ckexiizypy ze`n izy xzenn Ð

.miz`na milhay mxkd i`lke dlxrl okin ,xeaaùã÷î,ze`n yly e` miz`n Ð

.lha `lcêøô.mewn Ðäìøòì ïéåàøäoebk Ð

oenixe mifeb`zeiagez` oixqe`e oiycwn Ð

.dlxr meyn mixykdíøëä éàìëì ïéåàøäÐ

aexke oicxz oebk.zrlceúà øáñ ïðçåé éáø
úåðîéì åëøãù`lc epipy ,oipna cgeiny Ð

zekizg ,jkld .lhaab lr s` ,milebire

xknil inp okxcy li`ed ,zepnil okxcy

cne`a.ilha Ðåëøãù ìë øáñ ùé÷ì ùéøå
úåðîéì.liha `lc epipy miwxtl elit` Ð

dfd onfa dnexz jzrc `wlq i` ,lebir ,jkld

`ziixe`c.liha did `l Ðàì øîåà äãåäé éáø
äìòúoin `zkec lka dcedi iax xaqwc Ð

.liha `l epinaäìòú àì ìëä éøáã`pz Ð

cqtda odkl oxkenl xyt`e li`ed ,dcen `nw

,hrendkizgedqextezepnil okxcmeyn Ð

.`ziixe`c `xeqi` opilhan `l hren cqtd

lebirc ab lr s`edil opipafn `le ,oilega lha

odklopaxc dnexz diteb lebirc `ed mzd Ð

dlrz `yixe .`id`l` dpwz mdl oi`c Ð

.miycw cqtd `ki`e ,dtixyàùéø úäéî éðú÷
äìòú`iyw Ðekxcy lk :xn`c ,yiwl yixl

zepnil okxc `kd `dc ,epipy zepnil.lihae Ð
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ïìåëewlcizg` zaa mc` ipa dxyr e`eai `ny opixfbc ,edpiciiplc xninl `kile Ð

) "zeaexrzd" wxt yixa xn`ck ,'ekiax bilt `lc y"ne :xn`z m`e .(a,br migaf

) dlxr 'qnc edpd lk` oke ,`kd xfril`seqa dxf dcear oiprl xn`wck ,(e dpyn b wxta

) "minlvd lk"hn dxf dcear(a,my yxit l`eny epiax ,edine !glnd mil d`pd jileic

dcear iab `wecc d`xpe .oixeqi` lka oicd `edc

,dinc z` zqtezc meyn ,ikd dil zi` dxf

.xeqi`d jiled eli`k d`xp d`pd jilenyke

ivra ewiqdy xepza `wecc :yxtl yi cere

xkxk dpnn lhpe ,ztd z` ea dt`e dxf dcear

,glnd mil d`pd jilei opixn` cbad z` ea bx`e

.oira xeqi`d zeynn oi`y itl ,axrzpyk

xn`wc ,`xngc `ziag el axrzi`c `edde

)d`pd jileic (myÐsebn dpdp oi`c meyn epiid

ozil e` xeknl e` `l` ,dizya xeq`c ,xeqi`d

lka 'ixn` `l mrh dne :xn`z m`e .eilretl

) dlxr zkqnc jpdolek exkni :(e dpyn b wxt

oerny oax xn`ck ,eay xeqi` incn ueg ixkpl

dxf dcear zkqnc `xza wxta l`ilnb oa

):ipyne ,dl jixt inlyexia ?jqp oii iab (`,cr

xefgi `ny ixkpl xekni m` edleka opiyiigc

lk" wxtc cbae zta oke .l`xyil xeknie

) "minlvdhn my(a,ixkp ly ztc ab lr s` ,

epnn dpwi `ny opiyiig d`pda ixyc oeik ,xeq`

m` ,`xab `eddc ziage .eilretl ozil l`xyi

cgia epii lk xeknl utg didÐdedc oicd `ed

.eay xeqi` incn ueg xeknl ivn

êøôwgvi epiaxe .mewn my :qxhpewa yxit

xn`ck ,mikxtpy my lr :xne`

xg` "miax l`xyie dcedi"c `zyxtc `zwiqta

"izcxi feb` zpb l`" lr yixc ,"`yz ik" zyxt

ly :mipin dyly ea yiy feb`l l`xyi elynpy

jxtÐ.envrn jxtpyúåøëëziad lra lyzephw mdy mezgp ly la` ÐÐ) dlxr zkqna opz `dc ,ycwn `lc dcen xi`n iax elit`.miz`ne cg`a dlrzc (f dpyn b wxt

oileg lya dlha `l miptd mgl ly dkizgc onwl rnync `deÐ) "minlvd lk" wxtc "ztd z` ea dt`"e .ea cakzdl ie`xe ,ith xingc miptd mgl ip`yhn dxf dcear(a,ipzwc

zexeq` olek zexg`a daxrzpÐ.ziad lra ly zexkka `nwe`l jixväéåàøädlxr dlxrlilha `l iaiygc oeikc ,dnexz dnexzl ie`xd inp ipz `l i`n` :wcwcn inlyexia Ð

`xza wxta xn`ck ,d`pd xeqi`e oipnay xac :dil zi` izxz `pz i`dc iiepyl ivn cere .dnexz dnexzl ie`xd ipzinl ivn `le ,dnexza ikiiy edlekc meyn :ipyne ?d`ne cg`a

) dxf dcear zkqnccr(`,.mzdc oizipzn`éáøepipy zepnl ekxcy z` xne` opgeimixac dyy oze` epiidc d`xpe ."ekxcy z`" mixac dxyr `l` ied `lc rnyn inlyexia Ð

iaiyg ilin ixze ,cbaa ebx`e ,dlxr itilwa hiqd `ln raeve ,mixg`a daxrzpe dlxr itilwa eravy cbae ,dray ixd ozlz iliage ,opax ixn`wcÐxnvn hiqd `ln bxe`e ,dryz ixd

) "zeaexrzd"c dxf dcear ly zeqeke zerah :`aeh `ki` `dc ,wgvi epiaxl dywe .zixiyra ziad lra ly zexkk aiygc zi`e ,cbaa xekadafcr mig(`,`xza wxta opzc edpd lke ,

) dxf dcear zkqncikd e`l i`c ,"ekxcy z`" eed edpd lke ,d`pd ixeqi`e oipnay xac :dil zi` izxz `pz i`dc mzd xn`we ,'eke oiaeal zexere jqp oii :(`,crÐdpyn `idd dywz

) dvia zkqn yixae "zeaexrzd"c `idd` jixtck ,ikd iiepyle iieyw`l dil ded ok m`c ,`id zerivw `xhilc `pzc xnel wgece !opgei iaxl,"ekxcy z`"n iticrc d`xp cere .(a,b

inwe`l ira opaxkc rnyn ,jixt `l `yixa `kd aiygc ozlz iliagne .mzd dil `pz `d :edlek` ipyne !ziad lra ly zexkk inp ipzile ,oc`a ipenxe jxt ifeb` inp ipzile :mzd jixtcn

) dlxr zkqna my miiepyy oze` `l` aiyg `l inlyexiac :wgvi epiax xn`e ."ekxcy z`"a edl ibq `lcdcear zkqna mzd aiygc jqp oii :xn`z m`e .`aeh `ki` izk` la` ,(b wxt

dxfÐs`e ,jqp oiia opixngnc opireny`l jixhvi`c :wgvi epiax xn`e ?dlxr zkqna dil `pz `d ,dl aiyg i`n` ok m`e ,dinwe`l ira opaxk `dc ,ixii` zenezq zeiaga jgxk lr

ikd `pic ied opii mzqa m`e .opii mzqa `le ,opixngn jqp oiia `wecc opireny` `ny e` .dlaw ixacn `l` `ziixe`ca dixeqi` aizk `lc ab lrÐmeyn opireny`l jixhvi`c oky lk

) "zeaexrzd" wxtae ,lwqpd xey ipzw `de :xn`z m`e .xfril` iaxcn iwet`l ,oeict ici lr ixy `lc opireny` ,inp i` .opii mzq`l zeznd ze`hge lwqpd xeyc rnyn (`,ar migaf

`edyk aygi elit`e .cgi xcrd lk xeknl milibxy itl oipnay aiyg `lc ,"zeaexrzd"a jixt ,zephw zeyak od ,zezn ze`hgn `wecc :wgvi epiax xn`e !ozliz iliagk elit` iaiyg

da cakzdl die`xd dkizgk hegyÐlecb `edy lwqpd xey la` .ith rixb ig `edykÐxeya dxf dcear zkqnc `xza wxtc `idd iwen inlyexiae .opaxc `ail` elit` `ed aiyg

) "zeaexrzd" wxtac ,iga dcinrny rnyn eply cenlzd itlc :wgvi epiax xn` ,edine .ea cakzdl ie`xc ,hegy lwqpd`r my(a,xey opireny`c mzdc oizipznn `zekixv ciar

.mzd xn`wc miycw cqtdc `nrhl jixv ded `l dxf dcear zkqnc `edd ixii` dkizga i`e ,oilega lwqpd xey opireny`c dxf dcear zkqnc `xza wxtce ,miycwa axrzpy lwqpd

éáødlrz `l xne` dcedi`l` .jenqa yxt`y enk ,liha `l epina oinc dcedi iaxl dil zi` axrznd xaca `wecc ,d`xp oi`e .liha `l epina oin xaqwc meyn :qxhpewa yxit Ð

l dcedi iaxc .liha `l zepnl ekxcy lk :xaqwc dcedi iaxc `nrh `zyd) "zeaexrzd" yixa ,dlha `lc zerivw `xhila xn`c dinrhbr my(`,) dvia zkqn yixaeiwen ike .(`,c
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hren cqtda dlezy qxhpeway `nrh itleÐ.oilega d`nh `tiqa hwpinl ivn `l
iax

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

éøác ,e÷ìcé ïlekøéàî éaøå .íéøîBà íéîëçeìòé : ¨¦¨§¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©£
BkøcL ìk :øîBà øéàî éaø äéäL ,íéúàîe ãçàa§¤¨¨©¦¤¨¨©¦¥¦¥¨¤©§

å ,Lc÷î úBðnéìíéøîBà íéîëçàlà Lc÷î Bðéà : ¦¨§©¥©£¨¦§¦¥§©¥¤¨
elà .äòáL øîBà àáé÷ò éaø .ãáìa íéøác äML¦¨§¨¦¦§¨©¦£¦¨¥¦§¨¥
éôìçå ,úBîeúñ úBiáçå ,ïãá éðBnøå ,Cøô éæBâà :ïä¥¡¥¤¤§¦¥¨¨§¨¦§§¦§¥
àáé÷ò éaøå .úéðåé úòìãe ,áeøë éçìB÷å ,ïéãøú§¨¦§¨¥§§©©§¨¦§©¦£¦¨

éñBîäìøòì ïéeàøä .úéaä ìòa ìL úBøkk óà ó ¦©¦¨¤©©©©¨§¦§¨§¨
ïðçBé éaø .íøkä éàìk ¯ íøkä éàìëì ,äìøò ¯¨§¨§¦§¥©¤¤¦§¥©¤¤©¦¨¨
:øáñ Lé÷ì Léøå ,eðéðL "úBðnéì BkøcL úà" :øáñ̈©¥¤©§¦¨¨¦§¥¨¦¨©
:àéðúc ?äëéúç éàî .eðéðL "úBðnéì BkøcL ìk"¨¤©§¦¨¨¦©£¦¨§©§¨
úBëéúç äàîa äáøòúpL äàîè úàhç ìL äëéúç£¦¨¤©¨§¥¨¤¦§¨§¨§¥¨£¦
íéðtä íçì ìL äñeøt ïëå ,úBøBäè úBàhç ìL¤©¨§§¥§¨¤¤¤©¨¦
íéðtä íçì ìL úBñeøt äàîa äáøòúpL äàîè§¥¨¤¦§¨§¨§¥¨§¤¤¤©¨¦
.äìòz àì :øîBà äãeäé éaø .äìòz ¯ úBøBäè§©£¤©¦§¨¥Ÿ©£¤
äàîa äáøòúpL äøBäè úàhç ìL äëéúç ìáà£¨£¦¨¤©¨§¨¤¦§¨§¨§¥¨
íçì ìL äñeøt ïëå ,úBøBäè ïéleç ìL úBëéúç£¦¤¦§§¥§¨¤¤¤
ïéleç ìL úBñeøt äàîa äáøòúpL äøBäè íéðtä©¨¦§¨¤¦§¨§¨§¥¨§¤¦
àLéø úäéî éðú÷ .äìòz àì ìkä éøác ¯ úBøBäè§¦§¥©ŸŸ©£¤¨¨¥¦©¥¨

c àîòè éàî éëä éà .äçBnéða :àðeä áøc déøa àéiç éaø øîà !äìòzäãeäé éaø? ©£¤¨©©¦¦¨§¥§©¨§¦¨¦¨¦©©£¨§©¦§¨
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יבמות. פרק שמיני - הערל דף פא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc zenai(iyiy meil)

`l` ,zexzend zeliagd aexa zelha mi`lkd zeliag oi`ïlek¨
zeliagd lk ±e÷ìcé,y`aeìòé ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ¦¨§¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©£

[elhazi-],íéúàîe ãçàaly zg` dliag daxrzd m` xnelk §¤¨¨©¦
enrhe .zexzen zeliagd lk ,xzid ly zeliag miz`na mi`lk

meyn ,zelha opi` mi`lkd zeliagy xaeqd xi`n iax lyäéäL¤¨¨
úBðnéì BkøcL ìk ,øîBà øéàî éaø,minrtl elit`Lc÷îxqe` ± ©¦¥¦¥¨¤©§¦¨§©¥

yly e` miz`n ecbpk yi m` elit` ,lha epi`e zaexrzd lk z`
.xzid ly ze`níéîëçåe xi`n iax lr miwleg,íéøîBàexfb `ly ©£¨¦§¦

mzhiyle ,aexa lhazi `ly oipnay xac lk lrLc÷î Bðéà± ¥§©¥
zaexrzd z` xqe`àlàn cg`íéøác äMLdl`,ãáìameyn ¤¨¦¨§¨¦¦§©

e .c`n miaeyg mdy.äòáL ,øîBà àáé÷ò éaøeïä elàdyy ©¦£¦¨¥¦§¨¥¥
,minkg exn`y mixacCøt éæBâà,jxt enyy mewnn mi`ad - ¡¥¤¤

ïãa éðBnøå,oca `xwpd mewnn mi`ad -úBîeúñ úBiáçåzexebq - §¦¥¨¨§¨¦§
,migetz oii e` ony lyïéãøz éôìçå,cxz `xwpd wxid ilr - §¦§¥§¨¦

áeøk éçìB÷åiyxey-] iglw -,milrd mr milecb aexk [úòìãe §§¥§§©©
úéðåé.miagx dilry zrlc oin -éñBî àáé÷ò éaøåódyy lr §¨¦§©¦£¦¨¦

dl` mixacúéaä ìòa ìL úBøkk óàod okle zelecb ody ©¦¨¤©©©©¦
mipind lkn .d`pda exq`p m` aexa zelha opi`e zeaeyg

mze` ,o`k exkfedyäìøòì ïéeàøä,dlxr xeqi` mda jiiyy ± ¨§¦§¨§¨
z` mixqe` ,ony e` migetz oii ly zeiage mipenixe mifeb` oebk

xeqi`a mzaexrz.äìøòmiie`xd mze`e,íøkä éàìëìoicxz oebk ¨§¨§¦§¥©¤¤
xeqi`a mzaexrz z` mixqe` ,zrlce aexke.íøkä éàìk¦§¥©¤¤

:xi`n iax zhiya yiwl yixe opgei iax ewlgpeúà ,øáñ ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¤
eðéðL úBðnéì BkøcLmixac wxy epiide ,xi`n iax ixaca ¤©§¦¨¨¦

milha mpi` ,cne`a `le oipna dxiknl cinz micgeiny
xi`n iaxl mb ,oipna mixknp minrtl wxy dl` la` ,zaexrza

.zaexrza md milhaeðéðL úBðnéì BkøcL ìk ,øáñ Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©¨¤©§¦¨¨¦
,oipna minrtl mixknpy mixac s`y epiide ,xi`n iax ixaca

.zaexrza milha mpi`e md miaeyg
lirl `iad opgei iax(`"r)zepnil ekxcy z`y ezhiyl di`x

dliha xeqi` ly xya zkizgy dxn`y `ziixan ,epipy

zl`ey .z`f epipy okid zx`an `xnbde .xzid ly zekizga
:`xnbdäëéúç éàî:`xnbd daiyn .dpeekd `ziixa efi`l ± ©£¦¨

ìL äëéúç ,àéðúcxyaìL úBëéúç äàîa äáøòúpL äàîè úàhç §©§¨£¦¨¤©¨§¥¨¤¦§¨§¨§¥¨£¦¤
xyaäáøòúpL äàîè íéðtä íçì ìL äñeøt ïëå ,úBøBäè úBàhç©¨§§¥§¨¤¤¤©¨¦§¥¨¤¦§¨§¨

äìòz ,úBøBäè íéðtä íçì ìL úBñeøt äàîadkizgd dlha ± §¥¨§¤¤¤©¨¦§©£¤
dlik`l zxzen zaexrzd lke ,zexedhd zekizga d`nhd

.dxdhaäìòú àì ,øîBà äãeäé éaøzaexrzd lke dlha `l ± ©¦§¨¥Ÿ©£¤
lky xaeq `edy meyn ,dcedi iax ly enrhe .dlik`a dxeq`
epi` ,oipna xknp minrtl wxy xac elit` xnelk ,zepnil ekxcy

.lha
:`ziixad dkiynnäáøòúpL äøBäè úàhç ìL äëéúç ìáà£¨£¦¨¤©¨§¨¤¦§¨§¨

äøBäè íéðtä íçì ìL äñeøt ïëå ,úBøBäè ïéleç ìL úBëéúç äàîa§¥¨£¦¤¦§§¥§¨¤¤¤©¨¦§¨
,ìkä éøác ,úBøBäè ïéleç ìL úBñeøt äàîa äáøòúpLmb xnelk ¤¦§¨§¨§¥¨§¤¦§¦§¥©Ÿ

`nw `pz zrcläìòú àìs`y itl ,xacd mrhe .dliha dpi` ± Ÿ©£¤
ozip oky ,daexn cqtd o`k oi` zlhazn dkizgd oi`y oecip m`
.dxdha dze` lek`l i`yx `ede ,zaexrzd z` odkl xeknl

kl dze` mixizny dna hren cqtd yi mewn lkny s`eod
dkizgde li`ed ok it lr s` ,mizegt dinc df xeary ,cala
cqtd llba dxez xeqi` milhan oi` zepnil mkxc lebirde

.hren
:yiwl yix lr `xnbd dywnúäéî éðz÷aàLéømewn lkn ± ¨¨¥¦©¥¨

dqexte dkizgy `ziixad ly `yixa epipyäìòz,aexa dliha ± ©£¤
yix lr ef `ziixan dywe .oipna md mixknp minrtly it lr s`

.aexa lha epi` zepnil ekxcy lky xn`y yiwl
:`xnbd zvxzn,àðeä áøc déøa àéiç éaø øîàcinri yiwl yix ¨©©¦¦¨§¥§©¨

`ziixad z`,äçBnéðaegenip olek zeqextde zekizgdy xnelk §¦¨
.aexa zelhae oipnay xac cer opi` ok lre ,llk zexkip opi`e

:`xnbd dywnéëä éàzekizgdy ote`a zxacn `ziixady ¦¨¦
,egenipäãeäé éaøc àîòè éàîdqextde dkizgd oi`y xaeqy ©©£¨§©¦§¨

.aexa zelha
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העצה היעוצה להעדר הדאגות, הוא מידת הביטחון.
ממכתב ט"ו אייר, תשי"ח



רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc zenai(iyiy meil)

`l` ,zexzend zeliagd aexa zelha mi`lkd zeliag oi`ïlek¨
zeliagd lk ±e÷ìcé,y`aeìòé ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ¦¨§¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©£

[elhazi-],íéúàîe ãçàaly zg` dliag daxrzd m` xnelk §¤¨¨©¦
enrhe .zexzen zeliagd lk ,xzid ly zeliag miz`na mi`lk

meyn ,zelha opi` mi`lkd zeliagy xaeqd xi`n iax lyäéäL¤¨¨
úBðnéì BkøcL ìk ,øîBà øéàî éaø,minrtl elit`Lc÷îxqe` ± ©¦¥¦¥¨¤©§¦¨§©¥

yly e` miz`n ecbpk yi m` elit` ,lha epi`e zaexrzd lk z`
.xzid ly ze`níéîëçåe xi`n iax lr miwleg,íéøîBàexfb `ly ©£¨¦§¦

mzhiyle ,aexa lhazi `ly oipnay xac lk lrLc÷î Bðéà± ¥§©¥
zaexrzd z` xqe`àlàn cg`íéøác äMLdl`,ãáìameyn ¤¨¦¨§¨¦¦§©

e .c`n miaeyg mdy.äòáL ,øîBà àáé÷ò éaøeïä elàdyy ©¦£¦¨¥¦§¨¥¥
,minkg exn`y mixacCøt éæBâà,jxt enyy mewnn mi`ad - ¡¥¤¤

ïãa éðBnøå,oca `xwpd mewnn mi`ad -úBîeúñ úBiáçåzexebq - §¦¥¨¨§¨¦§
,migetz oii e` ony lyïéãøz éôìçå,cxz `xwpd wxid ilr - §¦§¥§¨¦

áeøk éçìB÷åiyxey-] iglw -,milrd mr milecb aexk [úòìãe §§¥§§©©
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mze` ,o`k exkfedyäìøòì ïéeàøä,dlxr xeqi` mda jiiyy ± ¨§¦§¨§¨
z` mixqe` ,ony e` migetz oii ly zeiage mipenixe mifeb` oebk
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xeqi`a mzaexrz z` mixqe` ,zrlce aexke.íøkä éàìk¦§¥©¤¤

:xi`n iax zhiya yiwl yixe opgei iax ewlgpeúà ,øáñ ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¤
eðéðL úBðnéì BkøcLmixac wxy epiide ,xi`n iax ixaca ¤©§¦¨¨¦

milha mpi` ,cne`a `le oipna dxiknl cinz micgeiny
xi`n iaxl mb ,oipna mixknp minrtl wxy dl` la` ,zaexrza

.zaexrza md milhaeðéðL úBðnéì BkøcL ìk ,øáñ Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©¨¤©§¦¨¨¦
,oipna minrtl mixknpy mixac s`y epiide ,xi`n iax ixaca

.zaexrza milha mpi`e md miaeyg
lirl `iad opgei iax(`"r)zepnil ekxcy z`y ezhiyl di`x

dliha xeqi` ly xya zkizgy dxn`y `ziixan ,epipy

zl`ey .z`f epipy okid zx`an `xnbde .xzid ly zekizga
:`xnbdäëéúç éàî:`xnbd daiyn .dpeekd `ziixa efi`l ± ©£¦¨

ìL äëéúç ,àéðúcxyaìL úBëéúç äàîa äáøòúpL äàîè úàhç §©§¨£¦¨¤©¨§¥¨¤¦§¨§¨§¥¨£¦¤
xyaäáøòúpL äàîè íéðtä íçì ìL äñeøt ïëå ,úBøBäè úBàhç©¨§§¥§¨¤¤¤©¨¦§¥¨¤¦§¨§¨

äìòz ,úBøBäè íéðtä íçì ìL úBñeøt äàîadkizgd dlha ± §¥¨§¤¤¤©¨¦§©£¤
dlik`l zxzen zaexrzd lke ,zexedhd zekizga d`nhd

.dxdhaäìòú àì ,øîBà äãeäé éaøzaexrzd lke dlha `l ± ©¦§¨¥Ÿ©£¤
lky xaeq `edy meyn ,dcedi iax ly enrhe .dlik`a dxeq`
epi` ,oipna xknp minrtl wxy xac elit` xnelk ,zepnil ekxcy

.lha
:`ziixad dkiynnäáøòúpL äøBäè úàhç ìL äëéúç ìáà£¨£¦¨¤©¨§¨¤¦§¨§¨

äøBäè íéðtä íçì ìL äñeøt ïëå ,úBøBäè ïéleç ìL úBëéúç äàîa§¥¨£¦¤¦§§¥§¨¤¤¤©¨¦§¨
,ìkä éøác ,úBøBäè ïéleç ìL úBñeøt äàîa äáøòúpLmb xnelk ¤¦§¨§¨§¥¨§¤¦§¦§¥©Ÿ

`nw `pz zrcläìòú àìs`y itl ,xacd mrhe .dliha dpi` ± Ÿ©£¤
ozip oky ,daexn cqtd o`k oi` zlhazn dkizgd oi`y oecip m`
.dxdha dze` lek`l i`yx `ede ,zaexrzd z` odkl xeknl

kl dze` mixizny dna hren cqtd yi mewn lkny s`eod
dkizgde li`ed ok it lr s` ,mizegt dinc df xeary ,cala
cqtd llba dxez xeqi` milhan oi` zepnil mkxc lebirde

.hren
:yiwl yix lr `xnbd dywnúäéî éðz÷aàLéømewn lkn ± ¨¨¥¦©¥¨

dqexte dkizgy `ziixad ly `yixa epipyäìòz,aexa dliha ± ©£¤
yix lr ef `ziixan dywe .oipna md mixknp minrtly it lr s`

.aexa lha epi` zepnil ekxcy lky xn`y yiwl
:`xnbd zvxzn,àðeä áøc déøa àéiç éaø øîàcinri yiwl yix ¨©©¦¦¨§¥§©¨

`ziixad z`,äçBnéðaegenip olek zeqextde zekizgdy xnelk §¦¨
.aexa zelhae oipnay xac cer opi` ok lre ,llk zexkip opi`e

:`xnbd dywnéëä éàzekizgdy ote`a zxacn `ziixady ¦¨¦
,egenipäãeäé éaøc àîòè éàîdqextde dkizgd oi`y xaeqy ©©£¨§©¦§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אייר, תשי"ג
ברוקלין.

הרב הגאון והרה"ח אי"א נו"נ צמ"ס עוסק בצ"צ כו' מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

... בנוגע למ"ש בעניני החינוך. הנה:

א( בודאי לא היתה כוונתי, שכל החינוך ימסר לאנשים דתים, אלא רק אלו הבת"ס של זרמים 
הדתים.

בזה  יתעסקו  ידועים, אלא שאדרבה,  בלתי  לאנשים  ימסר  כוונתי שהחינוך  היתה  לא  כן  ב( 
דוקא מומחים לחינוך. ועוד יותר, שיוכלו להיות גם אלו האנשים שהתעסקו עד עתה, אלא שיפרידו 
בינם ובין המפלגה, שלא יהי' להחינוך כל שייכות עם ענינים פולטיים. שבזה סרו הקישוים שמזכיר 

כת"ר שי' במכתבו.

ג( מה ששמע ממר גלמן שי' - שנושא שיחתינו הי' החילוק שבין בתי ספר חב"ד והמזרחי בנדון 
- בתוכן  וכלל. וטענתי היתה  זו ישבנו כלל  הנ"ל, הנה פלא הדבר בעיני למאד, כיון שלא על מדוכה 
ונוסח העתק מכתבי שנשלח לכת"ר, אשר מובן שאין לזה כל שייכות לבתי ספר ההולכים בזרם בלתי 

מפלגתי )של חב"ד(.

ד( מצו"פ הקונטרס שהו"ל לל"ג בעומר הבע"ל.



xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc zenai(ycew zay meil)

:`xnbd zvxzndéîòèì äãeäé éaøezhiyl -øîàczegpna(:ak) ©¦§¨§©£¥§¨©
ìéèa àì Bðéîa ïéî,ly oin eze`n `id xeqi`d zkizgy oeike ¦§¦Ÿ¨¦

.oda dliha dpi` jkitl ,xzidd zekizg
okle dgenipa zxacn `ziixady jvexiz itl :`xnbd dywn

,aexa dliha dxeq`d xyad zkizg `nw `pzl,äçBnéð àì ìáà£¨Ÿ¦¨
éàîdkizgd i`ce ,oicd didi dn -äìòú àìm` ,lhazz `l ± ©Ÿ©£¤

okéðúcà,`tiqa zepyl mewna ±äøBäè úàhç ìL äëéúç ìáà ©§¨¥£¨£¦¨¤©¨§¨
,äìòú àì úBøBäè ïéleç ìL úBëéúç äàîa äáøòúpL`nbec efy ¤¦§¨§¨§¥¨£¦¤¦§Ÿ©£¤

a zkizgl,aexa dliha dpi`y xeq` xydãéãa éðúéðå âBìôéð± ¦§§¦§¥§¦¨
d`nh z`hg zkizg aexira weqrle jiyndl `ziixad dlki

,xnele wlgle zexedh z`hg zekizgaíéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
aexa dliha d`nh z`hg xya zkizgyàì ìáà ,äçBnépLa§¤¦¨£¨Ÿ

.äìòú àì äçBnéð¦¨Ÿ©£¤
:`xnbd zvxznéãò úBøBäèa úBøBäèdéì óxya zkizgy oicd ± §¦§¨¦¥

oileg ly zekizga zlhazn dpi` dgenipy dxedh z`hg
oicd xy`n xzei lecb yecigl `pzd lv` aygp ,mixedh
zekizga dliha dpi` dgenip `ly d`nh z`hg xya zkizgy

.zexedh z`hg
:`xnbd dywnLé÷ì Léøìem` lha epi` dxez xeqi`y xaeqd §¥¨¦

,dgenipy dkizga `ziixad z` cinrd jkle ,zepnil ekxcéàî©
àLéø àðLzekizga daxrzpy d`nh z`hg xya zkizg oipra §¨¥¨

,dliha `id ixd `nw `pzly zexedh z`hg lyàôéñ àðL éàîe©§¨¥¨
mby mixedh oileg zekizga daxrzpy dxedh z`hg zkizga
dpi` dgenipy dkizg `lde ,dliha dpi`y dcen `nw `pz

.oipnay xac dpi`e daeyg
:`xnbd zvxzn,éãéà áøc déøa àLéL éaø øîà`ziixad mpn` ¨©©¦¦¨§¥§©¦¦

ay `l` ,egenipy zekizga zxacnàLéøxya zkizga xaecn ¥¨
d`nhpy z`hg,ïðaøc ïé÷Lî úàîeèae`nhpy miwyny epiidc §§©©§¦§©¨¨

dxez oicny ,dkizgd zgpen dzid eay ilka erbpe exfg uxyn
d`nehl oey`x md uxyn e`nhpy miwyndy itl xedh ilkd
dkizgdy oky lke ,d`nehd a`n `l` d`neh lawn ilk oi`e
xfeg ilkde ,miwynn `nhi ilky exfb minkgy `l` ,dxedh
xaeq opaxcn `l` dpi` d`nehdy oeike .dkizgd z` `nhne

a la` .aexa dliha dkizgdy `nw `pzàôéñ`ziixad ly ¥¨
xeqi`a xaecn,àúééøBàcdxeq`d z`hg xya zkizga epiidc §©§¨

itl ,dliha dpi` okle .oileg zekizga daxrzdy ,dxezd on xfl
.lha epi` epina oin dxez xeqi`ay xaeq `pzdy

xya zkizga wqer `nw `pzy jixack m` :`xnbd dywn
,aexa dliha `id okle opaxc d`neha d`nhpy z`hgìáàm` £¨

a d`nhp dkizgd,õøL úàîeèd`nh `ide da rbp uxyy xnelk §©¤¤
,dxezd onéàîi`ce ,dpic didi dn -äìòú àìm` ,lhazz `l ± ©Ÿ©£¤

,jkéðúcàa zepyl mewna ±äøBäè úàhç ìL äëéúç ìáà àôéñ ©§¨¥¥¨£¨£¦¨¤©¨§¨
,äìòú àì úBøBäè ïéleç ìL úBëéúç äàîa äáøòúpL`nbec efy ¤¦§¨§¨§¥¨£¦¤¦§Ÿ©£¤

,aexa dliha dpi`y xeq` xya zkizgldãéãa éðúéìå âBìôéð± ¦§§¦§¥§¦¨
,mnvr dxdhe d`neha `pzd wlgiyíéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦

d`nhpyk ,dliha d`nh z`hg xya zkizgyïé÷Lî úàîeèa§§©©§¦
,opaxcìáàd`nhp m`õøL úàîeèadxezd on `idyàì £¨§§©¤¤Ÿ

.lha epi` epina oin dxez xeqi`ay itl ,dkizgd zlhazn
:`xnbd zvxznéãò úBøBäèa äøBäèdéì óxya zkizgy oicd ± §¨¦§¨¦¥

xaecnyk zexedh oileg zekizga zlhazn dpi` dxedh z`hg
oicdn xzei lecb yecigl `pzd lv` aygp ,dxez xeqi`a
zekizga dliha dpi` dxezd on d`nhd z`hg xya zkizgy

.zexedh z`hg
yix itl `tiql `yixd oiay lcadl xg` xe`ia d`ian `xnbd

:yiwl,øîà äaø.dgenipy dkizga zwqer mpn` `ziixad ©¨¨©

ay mrhdeàLéøitl `ed ,dliha d`nhd z`hgd zkizg ¥¨
`ed `nhpy miycw xya zlik` xeqi`yåàì øeqéàoi`e cala ¦¨

d mle` .lhazzy exn`e minkg eliwd jkle ,zxk eaàôéñ¥¨
ly zexedh zekizga dxedh z`hg xya zkizg lehiaa zwqer
`edy sebd z`neha miycw zlik`l mexbl dlelry ,oileg

,úøk øeqéà.lhazz `ly minkg ea exingd jkle ¦¨¥
:dax lr dywn `xnbdäaø àäåenvrøîàc àeäoldl(.hiw)yìk §¨©¨§¨©¨

àúééøBàãaoiprl mdipia lcad oi` dxezay mixeqi`d lk - ¦§©§¨
,mda epwizy zepwzdàðL àì`ed m`àðL àìå åàì øeqéàm` Ÿ§¨¦¨§Ÿ§¨

`ed.úøk øeqéàepwiz minkg m` ,zaexrza lehia oiprl mb okle ¦¨¥
j`ide ,e`l xeqi`a oicd `ed ,dkizgd lhazz `ly zxk xeqi`a
.zxk xeqi`an xzei e`l xeqi`a eliwd minkgy o`k dax xn`

:`xnbd dwiqnàéL÷.xacd dyw ok` ± ©§¨
:yiwl yix itl `tiql `yixd oia sqep welig d`ian `xnbdáø©

,øîà éMà`l` ,dgenipy dkizgn zxacn `ziixad mpn` ©¦¨©
ayàôéñ,oilega dliha dpi` dxedh z`hg xya zkizgíeMî ¥¨¦

,ïéøézî Bì LiL øác déì éåäcick dlhal jxev oi` xnelk §¨¥¥¨¨¤¥©¦¦
ici lr dlik` xzid dl yi lehia ila mb ixdy ,dlik`a dxizdl

,odkøác ìëåxeqi`ïéøézî Bì LiL,exeqi`l xzid yiy ±eléôà §¨¨¨¤¥©¦¦£¦
,ìéèa àì óìàad`nh z`hg xya zkizga xaecn `yixa la` §¤¤Ÿ¨¦

.dliha `id okle ,lehiad `lel dlik` xzid dl oi`y
:iy` ax ly evexiz z` dgec `xnbd,àéä àúeãa éMà áøc àäå§¨§©©¦§¨¦

epi` oixizn el yiy xacy llkdy meyn ,oekp evexiz oi` xnelk
xzen `di onf xg`le dlik`a zrk xeq`d xaca wx xen` ,lha,

dxedh z`hg zkizg mle`ïàîì`dze dzr dxeq` `id inl - §©
,onf xg`l zxzenéøL àøLéî ,ïäëì éà`id dzr mb `ld ± ¦§Ÿ¥¦§¨¨¦

e ,zxzen,ìàøNéì éà`ldíìBòìl`xyidøeñà.miycw zlik`a ¦§¦§¨¥§¨¨
.àéä àúeãa éMà áøc àä àlà¤¨¨§©©¦§¨¦

lirl(.`t)on zbdep dfd onfa dnexzy xaeq opgei iaxy x`azp
:eixaca dxizq dywn `xnbd .dxezdïîfa äîeøz ïðçBé éaø øáñå§¨©©¦¨¨§¨©§©

àéðúäå ,àúééøBàc äfä,`ziixaaúBte÷ ézLdtew ,obc ze`lnd ©¤§©§¨§¨©§¨§¥
å ïéleç ìL úçàdtewïéàñ ézL íäéðôìå ,äîeøz ìL úçà,obc ly ©©¤¦§©©¤§¨§¦§¥¤§¥§¦

d`qå ïéleç ìL úçàd`qelà eìôðå .äîeøz ìL úçàoi`qdCBúa ©©¤¦§©©¤§¨§¨§¥§
elàefi`a dltp d`q efi` reci `le ,dtew lka d`q ,zetewd ¥

oilegd ly dtewd jezl dltp dnexz ly d`qdy okzie ,dtew
.mixfl dze` dxq`eelà éøäoilegd zteway zexitdíéøzeî £¥¥¨¦

,xfløîBà éðàLmzqd onCBúa ïéleçå ,äìôð äîeøz CBúì äîeøz ¤£¦¥§¨§§¨¨§¨§¦§
.eìôð ïéleç:opgei iaxe yiwl yix ewlgp ef dkld xe`iaaøîàå ¦¨§§¨©

àeäå ,Lé÷ì Léødtewd z` mixizne `lewl milez ote` dfi`a ± ¥¨¦§
k ,xfl oileg lyeaøLdïéleçdtewayìòz`qäîeøzäokziy ¤©¦©©§¨

`l` ok did `l m` mb df ote`ay itl enrhe .dkezl dltpy
la` .aexa dliha `id ixd ,oilegd ztewl dltp dnexzd z`q
dxeq` `id ixd d`qd lr miaexn mpi` dteway oilegd m`

.mixfl,øîà ïðçBé éaøåxfl zxzen oilegd ztewyàlL ét ìò óà §©¦¨¨¨©©©¦¤Ÿ
ìò ïéleç eaøz`q,äîeøzäztewa zg` d`q wx dzid m` s`e ©¦©©§¨

.dnexzd z`q `le ef dtewl dltp oilegd z`qy migipn oilegd
:`xnbd dywnàîìLaoaen df xac ±Lé÷ì Léøìdnexzy xaeqd ¦§¨¨§¥¨¦

,opaxc dfd onfaïðéòác àeä àéeaø énð ïðaøãa øáñ÷eaxiy jixv ± ¨¨©¦§©¨¨©¦¦¨§¨¦¨
ztew jezl eltp oilegy milez oi` e`l m`e ,dnexzd lr oilegd

.oilegdïðçBé éaøì àlà,dxezd on dfd onfa dnexzy xaeqd ¤¨§©¦¨¨
,àéL÷lwp ji`e ,dxezd on mixfl dxeq` dnexzd z`q ixdy ©§¨

jezl oilege dltp dnexz jezl dnexzy dxez xeqi`a xn`pe
oileg.

,xn`i opgei iax :`xnbd zvxznépî àäef `ziixa dpeyd edin ± ¨©¦
,zetew izy lyàéä ïðaø,opaxc dfd onfa dnexzy mixaeqd ©¨¨¦
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miwxt dyelya` cenr at sc ± iriax wxtzenai
äéîòèì äãåäé éáøieqik"a Ð."unewd"ae "mcd'åë äëéúç ìáà éðúãàrnync Ð

`zpwz `kilc ab lr s`e ,dcica beltp ,`ed hren cqtdc meyn `nrh.dlha `l Ð

äéì àôéãò äøåäèá äøåäèeda jiiye zexedh odizyc ab lr s`c ,opireny`l Ð

oixedh oilega dxedh dnexzc (b dpyn d wxt) zenexz zkqna ogky`c ,ith `lehia

dxedha d`nh dnexzae ,oilery oicen lkd

.(c dpyn my) lld ziae i`ny zia miwelg

.dlrz `l ikd elit`e dgenipc ,cereùéøìå
àôéñ àðù éàîå àùéø àðù éàî ùé÷ìÐ

,`tiq ,dnilya dl iwenc opgei iaxl `nlya

dkizg opilhan `l ,`ed hren cqtdc oeik

iaxlc ab lr s`e .zepnil ekxce li`ed ,dnily

xcdn `wc ,oilega lha dnexzc lebir opgei

dcenc llkn ,'ek dpey ip` `lde yiwl yixl

hren cqtd meyn lihac lebiradkizga Ð

dteb `ide li`ed ,odkl edlek opiadic dcen

`l` .hren cqtdl iyiig `l `ziixe`cyixl

`kde ,liha `l `ziixe`c icin xn`c yiwl

dlhae ,dlic xeqi` ez aiyg `l genipc meyn

dlrz `l i`n` `tiq Ð?`xeqi`l `zil `d

dipira!éãéà áøã äéøá àùéù áø øîàÐ

,opaxc oiwyn z`neha `yixe ,dgenipa mlerl

,oi`nh oiwyn ici lr dkizg d`nhpy oebk

`nhn dwyn oi` `ziixe`cnc .ilka erbpy

d`neh meyn xfbinl `ki`c ab lr s`e ,ilk

`ziixe`cli`ed ,lihac yiwl yix dcen Ð

.zepnil ekxc oi`eàôéñåxeqi` xfl miycw Ð

i`dl epina oin `ziixe`c icine ,`ed `ziixe`c

ekxc oi`y elit` ,liha `lc dil `xiaq `pz

.zepniläãéãá éðúéìå âåìôéìd`neha Ð

`py i`n .iz`e dizlin hwpck ,dxdhe

diwaycmiycwe oileg hwpnl dizlinl `pz?
äéì àôéãò úåøåäèá úåøåäèdil `gipe Ð

eda jiiyc ,zexedha zexedh ipzinl `pzl

`lehiaikd elit`e .lirl ziyixtck ,ith

.`ziixe`c xeqi`e li`ed ,`xnegl opilf`

åàì øåñéàelke`l miycw xya z`neh Ð

`xwie) "`nh lka rbi xy` xyade" :e`la.(f

àôéñlik`c ,zxk icil iz` oilega miycw Ð

:aizkc ,zxka sebd z`nehe sebd z`neha edl

.dgenipya mlerle ."xya lk`z xy` ytpde"

lebire ,dgenip `lya mlerl :`pixg` `pyil

`ziixe`cac yiwl yixc `nrh epiid,liha `l

zxkk dzina xfl dnexzc oeikc.`incàäå
øîàã àåä äáø.(`,hiw) `xza wxta Ðìë

àúééøåàãá(liha `l) Ðúøë øåñéà àðù àì åàì øåñéà àðù àìopax eyg m` Ð

.`zpwz ceare ,e`ll inp eyg zxkløîà éùà áøel yiy xac ied `tiqe .dgenipa Ð

.odkl oixzenc ,oixiznàéä àúåãádvia) ol `niiwc `dc Ðoixizn el yiy xac :(a,b

liha `l`iixzync oebk Ðmeia dclepy dvia oebk ,`zyd dil `xiq`c o`nl xgnl

.aehéøù àøùéî.`zyd elit` Ðåìà éøä.xfl oixzen oilegd Ðåáøù àåäåïéìåçÐ

.oileg ztewayäîåøúä ìòd`qay Ðjezl oileg xne` ip`y"a opilz jkld .dnexz

ztewa dnexz d`q dltpe `kti` ied inp i`c ,"eltp oilegoileg.`aexa dlha Ðóà
åáø àìù éô ìòopiknqc Ð."xne` ip`y"`àéù÷ ïðçåé éáøì àìà`lewl opilz inc Ð

.`ziixe`c xeqi`a
àðàå
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éáøliha `l epina oin xn`c dinrhl dcediiaxl dil zi` axrzne gl xaca `wec Ð

"dax unewd"a dcedi iax dpin silic xiryd mce xtd mcc `inec ,liha `lc dcedi

)yai xaca la` .(`,ak zegpnÐ) "lhep" wxta dil zi` diteb dcedi iaxc ,`lzay

`nw(a,.zerivw `xhil iab rnynck ,epina oin elit`e cg`e d`na rnecnd z` oilrnc

) "dax unewd"a dlapeo`nl `ki`c (`,bk zegpn

lha `lcÐxacc `ed `xaqe ,dgenipa epiid

`le xzidd lka xeqi`d mrh hytzn axrznd

yai xac la` .lhaÐ,enewna gpen xeqi`d

dvia idliyc `idde .`ed okid xkip oi`y `l`

)iaxl milha mixerye oihigc xn`c (a,gl

oihga oihg `le ,dcediÐ`l m`c ,ixii` gnwa

!od mixkip `lde ?lha i`n` oixerya oihg ,ok

oi`e `ed opevy oeik ,gnw elit`c ,d`xp cere

hytzn mrhÐikd e`l i`c .lhaÐgnw elit`

lif`c ,`axl `ed epina oin mixery gnwe oihg

) dxf dcearc `xza wxta ,`ny xzaenk ,(`,eq

gzexa mzd `l` .ixryc `xinge ihigc `xing

) "dax unewd"ae .ixii`xn`c (`,bk zegpn

dcedi iaxl iliha `l eaxrzpy zegpncÐmzd

i` .dfa df mrh oipzepe oikkxzn opney jezn ,inp

oze` dt`iyk :inpÐ.dfa df mrh epzi

úåøåäèdil sicr zexedhait lr s`c Ð

mixfl `l` dxeqi` oi`yÐelit`

dxeqi`c ,d`nh oky lke .dlha `le `xing ikd

.xg` mrh yxit qxhpewae .mipdkl s`

úàîåèáopaxc oiwyn`yiy ax xaqwe Ð

ibilt `l opaxc ici` axc dixa

lha `l epina oin xn`c dcedi iaxc`Ð`l`

`ziixe`ca la` ,opaxcaÐ.dlha `lc ecen

ycwn zepnil ekxcy lkc oeik ,dgenip `l la`

Ðonfa dnexz enk ,lha `l opaxc d`neha s`

`ziixe`c `ied i`c .dfdÐlebir ded `l

.opaxc zexit znexzc ab lr s` ,dler milebira

àùéø'eke `tiq e`l xeqi`i`n` Ð

qxhpewae .i`w dgenipya opinwe`c

epiid lebire ,dgenip `lya iyextl iz`c yxit

yiwl yixc `nrhÐoeik ,liha `l `ziixe`cnc

dzina xfl dnexzcÐozlz iliage .`inc zxkk

`ied e`l xeqi`c ab lr s` ,mxkd i`lk lyÐ

mewn lkn."ekxcy z`" iedc meyn lha `l

xeqi` oia dax biltnc `ed "ekxcy lk"a `wece

didy ipzw dlrc ab lr s`e .zxk xeqi`l e`l

ycwn "zepnil ekxcy lk" xne` xi`n iaxÐyi

didy :xn`w ikdc ,lirl izyxity oirk yxtl
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רמו
miwxt dyelyaa cenr at sc ± iriax wxtzenai

éñåé éáøì àðéîà àðàådicicle ,'eke odk qepibexcp` :dl xn`w iqei iax oizipzn `dc Ð

.dfd onfa s` `id `ziixe`c iqei iaxl inp dnexz `dc .weye dfga dlik`n s` `pin`

äðåùàø äùåøédpey`x zelb elbykc .`xfr iniac dipy oke ,dyexi `ied ryedi inia Ð

.ux`d zyecw dlhaíäì ïéà úéùéìù,`zxine xcdnl ira `l ,xnelk Ðdyexic

dlha `lc `xw i`d opirny`e .`id zcner

.qehih zelba ux`d zyecw'åë ïðçåé éáø øáñå
iaxc `nrhc aizenc i`d dizrc `wlq `w Ð

jinqc meyn e`l opgei`l` ,"xne` ip`y"`

`lc ,ol ztki` `l `kti` inp ied i`c meyn

liha axri` ikn `l` ,opaxca `ieax opira

.diløùë äàñ ìèðå äàñ ïúðx`y iab Ð

zexit ine oiwynzkqna ,i`w uingdy cnze

,lhpe xfgc ab lr s`c opireny`e .ze`ewn

d`qdy ,dewn dil xqg `d xninl `ki`e

oi` z`fd,eznilynelit` ,dewnl die`x oi`y

iknc .xyk ikdedl eede ,dil lha diabl eadi

d`q cg lwy ike ,oie`x olek ,cge mirax`Ð

d`q lhp ikc ,`l `kti` la` .mirax` eyt

`yixadil ded diiln xcd ike ,dil xqg Ð

z` oinilyn oi` elld oiwync ,xqg dewn

.dewndåáåø øééúùðã åàì éàîryz cr Ð

ith la` ,ok zeyrl leki d`q dxyr.`l Ð

lr s` ,`nl` .minyb in `aex iedipc opirac

opaxc dai`y leqtc ab`aex `ira Ð

.zexykaàáåø ìå÷ùð àìã`blt cr la` Ð

.inc xityàîéà úéòáéàåopira mlerl Ð

eax `ly it lr s` :xn`wc i`de ,opaxca `ieax

oilegopilzc meyn Ðoileg xne` ip`y"`

jezl`kd la` .xeqi` o`k oi`e "eltp oileg

`dc ,`peeb i`d ik "xne` ip`y" xninl `kil

cin `in,ilalan.dlhpe xfg xninl `kileäìçúëì àùåð ñåðéâåøãðà ïðú`nl` Ð

.weye dfga lik`n oi` :xn`c ,yiwl yixl `iywe ,`ed `ilrn xkféåùð àùð íà éðú
.`ed `witq mlerle ,xkf wtq meyn dipin `hib `irac Ðàùéð àì ìáà éàîrnyn Ð

:opiqxb ikd .caricéîð ãáòéã àùéð àì ìáà äìçúëì àùåð àì éøîà ãáòéã éîð àùåð
àìdil dyw mlerle Ð,yiwl yixl`de :opgei iaxl opiazene .opgei iaxk `wiice

.'ek `tiq ipzwcnúåîå÷î éðùî,ezeawpa elit` Ð`xwn onwl yxtn `nrhe

.oizrnyaøëæë øáñ øæòéìà éáøåzeawp mewna ,oi` zexkf mewna Ð.`l Ð
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äùåøé'ek odl yi dipye dpey`xdpey`x :l`ppg epiax yxit ÐÐwgvi mdxa` zyexi

dipy ,awrieÐjli`e myne .ryedi zyexiÐ,ok yxtl okzi `le .mlerl dycw

) "otec `vei" wxt seqacdipy dyecw ok m`e ,dlgl dnexz oia iqei iax biltn (`,fn dcp

aizk dlg iabc meyn ,dlgl dnexz oia wlgl jiiy `xfr zyecwac ,`xfr zyecw `id

`xfr edpiwq` ike "mk`eaa"Ð.welq edlek e`l

epiax z` aeip`n l`eny epiax axd l`y cer

dyexic iqei iaxk opgei iax i`w `kdc :wgvi

`l dpey`x dyecwc ,mdl yi dipye dpey`x

"dlrnde hgeyd" wxtae ,`al cizrl dycw

)fw migaf(a,dycwc opgei iaxl cenlzd xn`w

`l i`ce zexyrnlc :wgvi epiax aiyde !cizrl

milyexi zyecw la` ,cizrl ux`d dycw

ziadeÐlk `niiw zevign zyecwy ,dycw

) dlibna 'iyxcc ,"dneg el xy`"n ,drys` :(a,i

,inp i` .okl mcew el dide eiykr el oi`y it lr

dlgp ixwi`c meyn milyexi zyecwÐdl oi`

) aizkc meyn ,inp i` .wqtdz`f" :(alw mildz

`nw wxtac ,xity iz`e ."cr icr izgepn

) dlibnci(`,xfril` iax xaqwc xninl ira

,cizrl dycwe dzryl dycw dpey`x dyecw

yixae ,ikd `icda mzd dil zi` ryedi iaxe

) dviac(`,dlha zerivw `xhilc edl zi`Ð

dlhae ,opaxc dfd onfa dnexzc ixaq ok m`e

xaq iqei iax ,yiwl yixl oke .ux`d zyecw

"miycw iycw" wxtae ,opaxc dfd onfa dnexzc

)iax meyn iqei x"` :mixtqd lka qxb (a,q migaf

yi `l` !cizrl dycw xaqw mlerl 'ek l`rnyi

:el`y cer .zevignl ux`d zyecw oia wlgl

ux`d zyecwc opgei iax xaqc rnyn `kdc

?opaxc iedc rnyn zex yxcnae ,`ziixe`c

elby oeik ,zexyrn :opgei iax xn`wcÐepiax aiyde !odil`n onvr eaiig mde ,exhtp

iqei iaxk xn`c `p`e :`kd xn`wc `dc xninl `ki`c :wgviÐopgei iax xaqc meyn e`l

:wgvi epiax xn` cere .iniiw oizipznc qepibexcp`c iqei iaxc `ail`c meyn `l` ,dizeek

zeielzd zevn lkle zexyrnl ipy zia onfa ux`d zyecwy xn`i mkg meyy d`xp oi`c

yxcnc `idde .opaxcn dzid ux`aÐelby oeik :xn`w ikde .zexit xyrna inwe`l `ki`

Ðmiaiig eidy dnn xzei exfgyk mdil`n onvr eaiig mde ,`ziixe`c xyrnn exhtp

[d`xp] ziriayc inlyexid jezn wgvi epiax xn` cere .zexit xyrn etiqedy ,dlgza

elby oeik :eyexit ikdcÐmdl daeg did `le ,cizrl dycw `l dpey`x dyecwy ,exhtp

) xn`ck ,l`xyi ux` lk z` ycwlf oileg(`,zvwna egipdy enke .'ek mikxk daxd :Ð

eycwe odil`n onvr eaiig ok it lr s`e ,mivex eid m` lkd `ny e` ,xzei daxd gipdl oi`yx eidÐeycwy oeikeÐ.dxezd on dycw

ïúðxyk d`q lhpe d`q`xza `aa) "ziad z` xkend" wxta xn`ck ,opaxc dai`yc idpc :dyw Ðmigqtc `nw wxt gkenck ,oda leahl 'iixe`cn oileqt `din zexit in ,(a,eq

)mc la` ,min `l` oxn` `l :`tt ax xn` .mixedh rwxwa `igahn ia iwyn :xn`c (a,fiÐhgn liahdl `ifgc ,ziriax eedc `l` oxn` `l inp mine .`lrnyn .'ek zexepve oi

) "mcd ieqk"a opixn` :cere .ea liahdl ifg `l mccyxitck ,dl ipzw `icda zexit in`e ,`iieaix `ira opaxcnc `kdn jixt ikide .zexit in opihrnne ,iaizk "min" dylyc (`,ct oileg

`ziixe`cn leqte ,zexit ina mind milhazn aex zexit inykc idpe .d`q mirax` ira `l `ziixe`cnc ,zexepve oihgnl elit` eaex cr ipze wiqt `wc meyn jixtc :xnel yie !qxhpewa

.xity jixt jkl ,`aex opira ikd elit`e ,liha `nw `nw `ziixe`cnc :xnel yi cere .diiax opirac `ed opaxcne ,oihgnl xyk `ziixe`cn `din dvgn lr dvgna mewn lkn ,oihgnl s`

) ze`eewn zkqna aiygwc ,min ea yiy cOY` inp i`w :inp i`.eaex cr opgei xn`w edlek`e ,(a dpyn f wxt ¤¤

øîàeaex cr opgei iax) "dy` dna" wxta oke .lha oey`x oey`x opixn` `l eaexac rnyn Ðmithep eaxi `ly oqip ineia ze`eewn dizpal edl carc l`enyc dea` iab (a,dq zay

) "wxid on xcepd" wxtae .milgefd lrfp mixcp(a,exwir lr eilecib eaxe zipinya erhpe ziriaya exwry lva :Ð) dxf dcear zkqnc `xza wxtac :dnize .xzenbr(`,iax xn`

elek meid lk elit` ,xeal ziagn jqp oii dxrnd :opgeiÐlha oey`x oey`x opixn`c dxf dcear zkqnc `iddc :wgvi epiaxl d`xpe !lha oey`x oey`xÐla` ,miyy cr `wec epiid

xzidd on miyy oi` m`Ðmigqt) "oixaer el`"a xn`ck `ed dxezd on xwirk mrh `dc .seqal ryze miying yiy oeik lhazdl xyt` i`c ,`l) "mipin dyly" wxtae (a,cnxifp

yitp `lc ,ziag itn ith dicenr yitpc xaca dxrn did m` e` ,zg` zaa ltep did m` oebk ,xq`p did `nw `nw letpc e`l i` ,xzidd on miyy `ki`c ab lr s` ,mewn lk"ne .(a,fl

) mzd opzck ,mixeqi` x`yan xzei exingd jqp oiiac .ohw xevxivn ith dicenrcr dxf dcear(`,,`xizid ebl `xeqi`a lha oey`x xninl `ki` ikc opgei iax xaqwe ,`edy lka `edy

`xizid ebl `xeqi` letpc e`l i`n :`edy lka xqe` jqp oiic oizipznn mzd jixt ike ,i`w mzdc oizipzn`c ,`edy lka xeq`iy opixn` `le ,miyy cr jlede lhay dicenr yitp `le

Ðs` ,`xizidc `in ebl `xeqi`c `xng letpc e`l i`n ryze miyinga mina oiin dlr jixtc `de .yitp `lc ,ipzw `edy lk `dc ,ziag itn dicenr yitpa ixii`c iiepyl ivn ded `l

miyy cr `l` lhac xn`w `l inp opgei iaxc ab lrÐ`xizid ebl `xeqi` `tiqcn ,`yix gkn `l` jixt `lÐlka ipzwe ,`xizid ebl `xeqi` inp `yixoizipzn dlekc wiqne .`edy

.`kti` oia `xizid ebl `xeqi` oia ,oipr lka xeq` ryze miyingac `ed zn` mewn lkne .`xeqi` ebl `xizidàìã`aex lewypzkqna opz `d ,ikd xninl ivn ikid :dniz Ð

) ze`eewnxyk aex m` ,dxrnd zelrn cr dxrnae xvga zeaxrzn ody minyb ine oiae`y min :(c dpyn c wxtÐleqt aex m` ,xykÐdvgn lr dvgn ,leqtÐizni` .leqtÐonfa

!diiax ira opaxc oiae`yc `icda rnyn .'ek dewnl eribd `ly cr oiaxrzn ody

ïðú`yep qepibexcp`ycwy qepibexcp` xninl dil ded oi`ce oi`eyp eed `l i`c .`ziixe`c dnexza lik`ne ,xkfk `ed ixde ,mixenb oi`eyp rnync :yexit ÐÐ.oiyeciw eiyeciw

`yp m` ipz :ipyneÐmiyp wtqn dlgzkl dil opixq` `le ,`yil dlgzkl ixycn wcwcnc yxtl oi` la` .oi`ce oi`eyip eyexit epiid `ibeq jdc dlgzklc `pyile ,caric

opaxc dfd onfa dnexza yiwl yixl lik`nc xg`nc ,efa ef zelleqndÐdixt` cwtinc ,`yil aiigc rnyn `yep qepibexcp`c :yxtl yi cere .df mrhn dlgza exqe`l xazqn `l

.mizpia wiqtn dcedi iaxy it lr s` ,iqei iaxc dizlin meiq `edy :wegcl jixve ?iqei iaxc dizlin` `yep qepibexcp`n jixt ikide :xn`z m`e .diaxe
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øLà" :íìBò øãña àéðúc ,éñBé éaøk éøîàc àðàå©£¨©£¨¦§©¦¥§©§¨§¥¤¨£¤
éúBáà eLøéLé äiðLe äðBLàø äLeøé ¯ "dzLøéå E ¨§£¤¦¦§¨§¨¦¨§¦¨¥

àðz ïàî :ïðçBé éaø øîàå .ïäì ïéà úéLéìLe ,ïäì̈¤§¦¦¥¨¤§£©©¦¨¨©§¨
àì ïðaøãa ïðçBé éaø øáñå .éñBé éaø ¯ íìBò øãñ¥¤¨©¦¥§¨©©¦¨¨¦§©¨©¨
äàñ íéòaøà Ba LiL äå÷î :ïðz àäå ?àéeaø ïðéòä¥©¦¨§¨§©¦§¤¤¥©§¨¦§¨
øa äãeäé øîàå ,øLk äàñ ìèðå äàñ ïúð ,úBðeeëî§¨¨©§¨§¨©§¨¨¥§¨©§¨©
éàî .Baeø ãò :ïðçBé éaø øîà éñà éaø øîà àìéL¥¨¨©©¦©¦£©©¦¨¨©©
úéòaéàå .Baeø ìB÷Lð àìc ,àì ?Baeø øéizLðc ¯ åàì̈§¦§©¥¨§¨¦§§¦¨¥
."øîBà éðàL" øîéîì àkéàc ,àëä éðàL :àîéà¥¨¨¥¨¨§¦¨§¥¨¤£¦¥
àäå ."àNð íà" :éðz !"àNBð ñBðéâBøcðà" :ïðz§©©§§¦¥§¥¦¨¨§¨

éîòèéìå !éðú÷ "àNBð"?"àOéð àì ìáà" éàî ,C ¥¨¨¥§¦©£¦©£¨Ÿ¦¨
¯ ãáòéc "àOéð" éàî àlà".ãáòéc éîð "àNBð ¤¨©¦¨¦£©¥©¦¦£©

àì ìáà" ,òîLî älçzëì ¯ "àNBð" ,àì :éøîà̈§¦¨¥§©§¦¨©§©£¨Ÿ
,àôéñ éðú÷cî àäå .àì éîð ãáòéc ¯ "àOéð¦¨¦£©©¦¨§¨¦§¨¨¥¥¨
äìé÷ñ åéìò ïéáéiç ñBðéâBøcðà :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©§§¦©¨¦¨¨§¦¨
ïéa !déì à÷tñî é÷etñ àn÷ àpúc ììkî ,øëæk§¨¨¦§¨§©¨©¨©¥§©§¨¥¥
eäééðéa àkéà ,déì àèéLt èLôî øîì ïéa øîì§¨¥§¨¦§©§¦¨¥¦¨¥©§
åéìò ïéáéiç øáñ øîc :úBîB÷î éðMî äìé÷ñ§¦¨¦§¥§§¨¨©©¨¦¨¨
:áø øîà .øëæk ¯ øáñ øîe ,úBîB÷î éðMî äìé÷ñ§¦¨¦§¥§¨¨©§¨¨¨©©
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רמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc zenai(ycew zay meil)

éñBé éaøk éøîàc àðàåzbdep dfd onfa dnexzy izxn`y ip`e ± ©£¨§©§¦§©¦¥
dpyna xaeqd iqei iax zhiya ,dxezd on(.`t lirl)qepibexcp`y

mb dlik`n ezhiyle ,ok izxn` dnexza ezy` z` lik`n odk
.weye dfga

on zbdep dfd onfa dnexz iqei iax zrcly di`x d`ian `xnbd
:dxezd,íìBò øãña àéðúcweqta xn`p(d l mixac)l` 'ebe L`iade' §©§¨§¥¤¨¤¡¦£¤

ux`déúáà eLøé øLà,'dzLøéå Ecnll ,o`k exkfp zeyexi izy ¨¨¤£¤¨§£Ÿ¤¦¦§¨
yäMeøé[dyecw-],ïäì Lé äiðLe äðBLàøz` yak ryedi xnelk §¨¦¨§¦¨¥¨¤

dlha oey`x zia oaxega elbyke ,dyciwe dpey`xl ux`d
ekxved `xfr inia l`xyi ux`l exfgyk okle ,ux`d zyecw

.zipy dycwle xefgl,ïäì ïéà úéLéìLely ef dyecw xnelk §¦¦¥¨¤
`xfr,qehih ici lr ipyd ziad axgyk elbyk s` dlha `l

.ziyily mrt dycwle xefgl jxev `di `l `al cizrl jkle
.dxezd on zbdep dfd onfa dnexzy df itl `vnp,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨

àðz ïàîly `ziixad z` dpyy `pzd `ed in -éaø ,íìBò øãñ ©¨¨¥¤¨©¦
,éñBéiax xn`y dny opgei iax yxit okle .ezhiy `id efy gkene ¥

xaeqy iptn `ed dnexza ezy` z` lik`n qepibexcp`y iqei
.weye dfga s` dlik`n df mrhne ,xenb xkf `edy

eltpy zetew izy oipra xn`y opgei iax ixacl zxfeg `xnbd
xy`k mb xfl dlik`a mixzen oilegdy ,dnexze oileg okezl
.mkezl dltpy okziy dnexzd zenkn dlecb dpi` oilegd zenk

:opgei iax ixaca dxizq dywn `xnbdàì ïðaøãa ïðçBé éaø øáñå§¨©©¦¨¨¦§©¨¨Ÿ
àéeaø ïðéòam` mb ,xzid mr zaexrza milha opaxc mixeqi`y ± ¨¦¨¦¨

,xeqi`d lr xzidd dax `lïðz àäå(a"n f"t ze`ewn),Ba LiL äå÷î §¨§©¦§¤¤¥
ly xeriya mixyk min,úBðeeëî äàñ íéòaøàzegt `l xnelk ©§¨¦§¨§¨

e ,xzei `leïúðekezl mc`äàñxfge ,zexit in ly zg`ìèðå ¨©§¨§¨©
äàñdewnd ,dewnd in jezn.øLkd`qd mirax` dzry s`e §¨¨¥

mind aexa elhazp ixd ,zexit in mb milikn dewnd in ly
.mixykd,ïðçBé éaø øîà éqà áø øîà àìéL øa äãeäé éaø øîàå§¨©©¦§¨©¦¨¨©©©¦¨©©¦¨¨

in ly d`q ozp mrt lkae ,minrt dnk ef dlert lr xfg m`y
xyk dewnd oiicr ,dewnd inn d`q lhpe zexit.Baeø ãòzxxan ©

:opgei iax ixac z` `xnbdåàì éàîopgei iax zpeek oi` ike ± ©¨
,eaex cr exne`a,Baeø øéizLðcmind zenky cer lk xnelk §¦§©¥

,dewnd jezl epzipy zexitd in zenk lk jq lr dax mixykd
la` .xyk dewnde mixykd dewnd in aexa milha zexitd in
zexit in leqt `lde .leqt `ed ixd ,min ly aex dewna oi` m`
elhaziy opgei iax jixvd ok it lr s`e ,opaxcn `l` epi` dewnl
xn` lirle ,mixyk mina eaxrzdy dfa ic `le dewnd in aexa
elhal ick xyka xeqi`d aexira ic opaxc xeqi`ay opgei iax

:`xnbd zvxzn .aexa jxev oi`e,àì`l` ,opgei iax zpeek ef oi` Ÿ
ezpeek,Baeø ìB÷Lð àìclhpe d`q ozpa xyk dewndy xnelk §Ÿ¦§

dx`yp m` la` .mixykd mind aex z` epnn lehiy cr d`q
iny iptn ,xyk `ed ixd ,zexit ine mixyk min ly dey zenk
,aex mpi`y s` mixykd mind mr maexira milhazn zexitd

.opaxcn `l` epi` mleqty itl
:sqep uexiz zvxzn `xnbdàîéà úéòaéàålkez dvxz m` ± §¦¨¥¥¨

mind eax ok m` `l` xyk dewnd oi` i`ceay ,jk z`f ayiil
it lr s` oilegd ztew z` opgei iax xizny dne .zexitd in lr

,dnexz ly d`qd on oileg xzei da oi`yàkéàc àëä éðàL̈¥¨¨§¦¨
,'øîBà éðàL' øîéîìopgei iax zrcly epxaqy enk `l xnelk §¥©¤£¦¥

`l` ,xzida aex oi`yk mb xzid mr eaexira lha opaxc xeqi`
xne` ip`y zxaqa icy opgei iax xaeq zetew izy ly dxwnay
jxev oi` jkle ,oilegd z` xizdl ick dltp dnexz jezl dnexz
ip`y zxaql mewn oi` dewna la` .dnexzd lr oilegd eaxiy
zexitd in ixdy ,ozpy zexitd in z`q `id lhpy d`q xne`

.dewnd ina cin miaaxrzn
m`d yiwl yixe opgei iax oiay zwelgna oecl zxfeg `xnbd
dywn .weye dfga s` ezy` z` lik`n qepibexcp` iqei iaxl

:`xnbdïðzepzpynaàNBð ñBðéâBøcðàxkfk epicy rnyne .dy` §©©§§¦¥
ezy` z` lik`n odk `ed m`e ,mixenb mi`eyip ei`eyipe xenb
`l` dlik`n epi`y xaqy yiwl yix lr dywe .weye dfga s`

.xenb xkf epi`y itl opaxc dnexza
:`xnbd zvxznéðzdpyna zepyl yi ±àNð íàepiide .ieyp §¦¦¨¨

la` ,xkf `ed `ny hb dl zzl ekixvdl yi `yp m` caricay
qepibexcp` iqei iaxly yiwl yix zhiyke ,wtqn `l` df oi`

:`xnbd dywn .i`ce xkf epi`àäåqepibexcp`' dpyna'àNBð §¨¥
,éðz÷`xnbd zxfeg .`qxibd zepyl ozip ji`eoywnd lr dywne ¨¨¥

:envréîòèéìåCoeyla zipyp dpyndy ,opgei iax jzhiyle ± §¦©§¨
,xacd oaen m`d ,dligzkléàîdpynd jynd z` x`az cvik ± ©

,'àOéð àì ìáà'oi`y heyte ,xenb xkf `edy xaeq dz` `ld £¨Ÿ¦¨
`yip m` caricae ,xkfl `ypil el xeq` dligzkl wxy dpeekd

.i`ce xkf lr `a eze` `yepy df ixdy ,ieypàlàdcen dz` mb ¤¨
yéàî`l la`','àOéða s`y eyexit i`ceãáòécm` ,`yip epi` ©¦¨¦£©

qepibexcp`' `yixa epipyy dn okénð ,'àNBðeyexit ok mb - ¥©¦
a,ãáòécwtq `edy s` dilr `al el xzen dy` `yp m`y epiide ¦£©

hwpy dne .zelleqnd miyp meyn eilr z`f xeq`l oi`e ,dy`
s`y eprinydl `ed '`yip `l la`' caric oeyl `tiqa `pzd
xkf ile`y meyn eilr `al i`yx df oi` yi`l `yip m` carica

.xkfd lr `a xkf `vnpe `ed
:`xnbd dgecéøîà,daiyid ipa exn` ±àì`l` ,oekp df oi` - ¨§¦Ÿ

qepibexcp`',òîLî älçzëì 'àNBðxkf `edy opgei iax ixacke ¥§©§¦¨©§©
.mixenb oi`eyip ei`eyipe xenb'àOéð àì ìáà'elit`y epiidãáòéc £¨Ÿ¦¨¦£©

,àì énðeilr `ady llk oi`eyip o`k oi` xkfl `yip m`y xnelk ©¦Ÿ
opgei iax zhiyl zriiqn dpynd oeyly `vnp .xkfd lr `ak

.yiwl yixl dpnn dywe
:dpynd seqn ,opgei iax lr dywn `xnbdéðz÷cî àäåaàôéñ §¨¦§¨¨¥¥¨

àpúc ììkî ,øëæk äìé÷ñ åéìò ïéáéiç ñBðéâBøcðà øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©§§¦©¨¦¨¨§¦¨§¨¨¦§¨§©¨
àn÷'`yip `l la` `yep' xn`y iqei iax epiidcà÷tñî é÷etñ ©¨©¥§©§¨
déìewlgp dna ok `l m`y ,yiwl yix zrcke ,xenb xkf `ed m` ¥

'`yep qepibexcp`' yexity gken ok m`e .xfril` iaxe iqei iax
.carica `ed

:`xnbd zvxznøîì ïéa øîì ïéaiaxl oiae iqei iaxl oia ± ¥§©¥§©
,xfril`déì àèéLt èLôî.opgei iax zrcke xenb xkf `edy ¦§¨§¦¨¥

eeäééðéa àkéàoipra `id mdipia dpin `wtpde ±éðMî äìé÷ñ ¦¨¥©§§¦¨¦§¥
úBîB÷îlr `aa mb xekf akyn meyn dliwq aeig yi m`d ± §

.ezeawpa qepibexcp`øîc`nw `pz -øáñyäìé÷ñ åéìò ïéáéiç §©¨©©¨¦¨¨§¦¨
,úBîB÷î éðMî,ezeawpa eilr `a m` s` xnelkøîexfril` iax - ¦§¥§©

,øáñepicøëæk.ezexkf jxc eilr `aa wx dliwq eilr miaiigy ¨©§¨¨
epzpyn lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbdiqei iax ly ezrca

:qepibexcp`a,áø øîà̈©©
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הפתגם "אנו אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים" – הוא אחד הסימנים דחושך הגלות.
משיחת י"ד אייר, ה'תשד"מ

לא עוברת תפילה אחת ויחידה ללא בקשת ודרישת בני-ישראל על הגאולה!
משיחת י"ד אייר, ה'תשד"מ



אגרות קודשרמח

 ב"ה,  ח' אייר, תשי"ג
ברוקלין.

 מחות' הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' 
מוה"ר גרשון שי' וזוגתו הרבנית מרת געסיא תחי'

שלום וברכה!

הטבה  רוב  בשר  בעיני  רואים  הם  גם  אשר  בו  ולקרות  העבר,  משבוע  מכתבם  לקבל  לי  נעם 
במצבם, והשי"ת יזכה את כל אחד ואחד לבשר איש לרעהו אך טוב תכה"י.

שבין  ביחיד(  גם  )ואפי'  ברבים  שיעורים  הלומדים  אלו  כל  לב  שימת  העירותי  מכבר  זה  ב( 
יומי, שרובם נמצאים בשו"ע  ורגילות בחיי היום  יהי' ג"כ שיעור לימוד הלכות המצויות  השיעורים 
או"ח. ואם מפני קוצר הזמן אי אפשר אחרת, יש ללמדם בקיצור שו"ע או בהלכות שנדפסו בסידורים 
שונים, אם דרך החיים להחוות דעת וכיו"ב, ובלבד שידעו את המעשה אשר יעשון כפשוטו ממש היינו 

בברכות הנהנין, הפסק בתפלה וכו' וכו'.

ירא  האלקים  את  האדם  כל  זה  אשר  תכליתו  על  האדם  את  שמעמידים  בזה  הזכות  וגודל 
ואת מצותיו שמור, מבואר בכ"מ ואינו דורש ביאור נוסף, ובפרט כשהלומד השיעור הוא רב שבמילא 

נותנים לו כחות מיוחדים להצליח בהשפעתו בסביבתו.

אין  זו,  עבודה  ערך  גודל  הרי  החינוך,  בשדה  וביחוד  הצבורית  דעסקנות  להתאור  במענה  ג( 
לשער. ובמילא לדעתי אין מקום כלל למחשבות לעזבה. אלא שכבר באה העת להכיר בההכרח הגמור 
לעזוב את דרך הפשרות, ואם בשנים מקודם הי' מקום לשקו"ט אם כדאי לוותר על חלק מהעיקר 
בשביל להציל את החלק השני של העיקר )וכותב אני בדיוק מקום לשקו"ט, כי המסקנא גם אז היתה 
לאחר  הדבר  ברור  עתה  הרי  כולו(,  על  מוותרים  סו"ס  הרי  מהעיקר  חלק  על  בוויתור  יתחילו  שאם 

הנסיון של עשיריות בשנים.

ורואים שדרך הפשרות שונות ומשונות הביא לתוצאות נוראות, ופשיטא שצריך לעמוד חזק 
על הבסיס של חינוך תורני מבלי כל פשרות, אשר אז רק אז יש לקוות שיצילו את הדור הצעיר ובמילא 
גם את הבינונים והזקנים. ועוד זאת הראה הנסיון בדור האחרון, שהנוער בעצמו לועג לאלו ההולכים 
בדרך הפשרה, באמרם שאלו המפשרים לו היו מאמינים בעצמם באותם הדיעות שהם מלמדים אותם, 
לא הי' אצלם מקום לפשרה, ובפרט בדברים הקשורים עם תורת ה', שמובן אשר אין לבשר וגם יפוי 

כח לעשות פשרות בעניניו של הקב"ה.

בברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט תכה"י.

נ.ב. מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לל"ג בעומר הבע"ל שבטח יזכה בו את הרבים.

 ב"ה,  ט"ו אייר, תשי"ג
ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מז' אייר, בו כותבת אשר בתור מורה של בית יעקב, רוצה לדעת, אם נכונה 
השמועה אשר התירו לימוד הגמרא לבנות, אבל אינה מפרטת, איזה גמרא ובאיזה אופן.

וידיעותיהן,  כשרונותיהן  התלמידות,  של  באופי  תלוי  וזה  הנחוצים,  הלימוד  אופני  הנה 
והיסודות לקבוע פרטים בזה, הוא על פי המבואר בהלכות תלמוד תורה, ביורה דעה סימן רמ"ז סעיף 

המשך בעמוד עדר
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ãîçì éîb ìBhì Bì eøézä ¯ úéìîøëa Cläî àeäLk ä÷ñôð íàå[azìeèìèa øzîe äîäa ìëàî àeäL §¦¦§§¨§¤§©¥§©§§¦¦¦¦¤¦©¤©£©§¥¨ª¨§¦§
Bìâøî ìBté àlL Bðwúì øBL÷ìå ,ìcðqä ìò BúBà CBøëìå[bzBà èeç åéìò øBL÷ì øeñà ìáà . §¦§©©©§¨§¦§§©§¤Ÿ¦¥©§£¨¨¦§¨¨

äçéLî[czàîi÷ ìL øL÷ äNò àöîðå ,íìBòì íL íéòeá÷ úBéäì íìháé ànL ,[dz. §¦¨¤¨§©§¥¦§§¦¨§¨§¦§¨¨¨¤¤¤©¨¨
øöça ìáà .íMî áðbé ¯ íL ìcðqä áBæòéå ïk äNòé àì íàL ,úéìîøëa àlà ïk eøézä àì çì éîâa óàå§©§¤¦©Ÿ¦¦¥¤¨§©§§¦¤¦Ÿ©£¤¥§©£©©§¨¨¦¨¥¦¨£¨§¨¥

epìháéå Cìné ànL ,éîâa øBL÷ì øeñà ¯ íL øîLð àeäL[ez,äðBöéçä ïéa úéîéðtä äòeöø ä÷ñôpL ïéa , ¤¦§¨¨¨¦§§¤¦¤¨¦¨¥¦©§¤¥¤¦§§¨§¨©§¦¦¥©¦¨
,øeñà ¯ äðBöéç ä÷ñôð íàå ,øöç BúBàa òðöî íB÷îa Bòéðöäì Bìèìèì éàMø ¯ úéîéðt ä÷ñôð íàL àlà¤¨¤¦¦§§¨§¦¦©©§©§§§©§¦§¨ª§¨§¨¥§¦¦§§¨¦¨¨

øàaúpL Bîk[fz: §¤¦§¨¥
מד  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות
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6

7

dkld ixe`ia
çì éîâ [áú שכל פפירוס), (גומא, ארוך צמח מין –

בהמה  למאכל ראוי לח שהוא .381זמן
åìâøî ìåôé [âú בגמי הסנדל קשירת שהתירו כיון –

הרצועה  שנפסקה סנדל גם לטלטל רשאי בכרמלית,
שלו  אפילו 382החיצונית לקשור שלא גזרו בחצר אבל ,

סנדל  בחצר לטלטל דרך אין ולכך בהמה, מאכל
שלו. החיצונה הרצועה שנפסקה

äçéùî åà [ãú.בד רצועת –

àîéé÷ ìù [äú חוששים לא בהמה מאכל אבל –
שם  .383שישאירנו

åðìèáéå êìîé [åú בהמה מאכל לקשור דרך שאין אף –
בקשר  הסוליות לקשור שהדרך כיון מכלֿמקום לעולם,
שישאירו  לחוש יש – רצועה) זו הייתה (לו קיימא של

.384לעולם 
øàáúðù åîë [æú.כלי תורת עליו שאין משום –

zetqede mipeiv
בצמח 381) ומדובר ח, סעיף כדלעיל מוקצה אינו ולכך

או  תולש משום בו שאין שלו אמות בד' הנמצא תלוש
מוקצה. משום אלא מטלטל

הוא 382) הגמי עלֿידי הרגל על הקשור סנדל טלטול
לקשור  (ניתן ומותר מלבוש בדרך טלטול או הצד מן טלטול
הגמי  את שמשחיל ידי על טלטולו ללא הרגל על הסנדל את
סנדל  אפילו לטלטל מותר ולכך וכיוצאֿבזה, תחתיו
שיכול  שכיון שפירשו ויש שלו), החיצונה הרצועה שנפסקה
כלי, מתורת בטל אינו שוב הגמי ידי על הסנדל את לנעול

לקושרו, כדי ממש בידיו ליטלו מותר זה ולביאור
(למרות  לתקנו בכדי הסנדל על לשמור שרוצה ומדובר

ידי  על בכך) דרך שאין ואף החיצונית, הרצועה שנפסקה
ברבינו  המבואר (ע"ד לשמאלי הימני הסנדל בין שיהפוך

אחרת. תועלת לאיזו או ב), קיב, שבת חננאל
להישאר 383) עומד אינו לבהמה שראוי שכיון משום או

ונשוב), ד"ה ב קנז, (מאירי לבהמה להאכילו אלא תמיד שם
אינו  שלו הקשר ולכן ולהתנתק להתייבש שעתיד משום או

בגמי). ד"ה ב קנז, (רש"י מתקיים
שעתיד 384) שפג) הערה (דלעיל רש"י לשיטת שגם להעיר

הקשר  להשאיר בדעתו אם מכלֿמקום ולהתנתק, להתייבש
קיימא" של כ"קשר דינו בעצמו, להתירו ולא שייבש עד

לקשרו. ואסור

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

אוסרים: שאינם בחצר השרויים הדברים הם מה שעה סימן ב' חלק

החצר · בני עם עירבו ולא לעצמן המרפסת בני עירבו אם
בני  ושל החצר בני של שהוא עמוד או תל בחצר ויש
הוא  אם בחול בו משתמשים ושניהם בשותפות המרפסת
ממרפסת  עשרה נמוך ואינו החצר מקרקעית עשרה גבוה
בו  להשתמש מותרים שהם המרפסת לבני אותו נותנים
בכלים  החצר בני ולא בעליות ששבתו בכלים בשבת
שהוא  כיון בנחת תשמישו הוא שלהם לפי בבית ששבתו
דרך  שאין בקשה תשמישו החצר ולבני להם עשרה תוך
שגבוה  וכיון כבד משוי עליו לכתף אלא בחצר בו להשתמש

שלזה  וכל בקושי אלא משוי לכיתוף ראוי אינו עשרה
לזה  אותו נותנים בקשה תשמישו ולזה בנחת תשמישו

שבנחת.

הוא  אם אבל למרפסת סמוך כשהוא אמורים דברים במה
בו  להשתמש יכולה שאינה כיון טפחים ד' מכנגדה מופלג
תשמישו  ג"כ ה"ז טפחים ד' ברוחב באויר זריקה ע"י אלא
בכלים  בו אסורים ושניהם זה על זה אוסרים ולכן בקשה

שיערבו. עד בבית ששבתו

אם  לשניהם מעשרה יותר או לשניהם עשרה תוך הוא ואם
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לחצר  אותו נותנים ד' המרפסת מכנגד מופלג הוא
ואם מלמרפסת יותר בנחת לה ד'שתשמישו מופלג אינו

אסורים. שניהם

נותנים  למרפסת מעשרה ויותר לחצר עשרה תוך הוא ואם
מכנגד  ד' מופלג שאינו אע"פ ענין בכל לחצר אותו

המרפסת:

ומקיפתו ‚ בשותפות והמרפסת החצר בני של שבחצר בור
החצר  שבני אע"פ למרפסת וסמוכה י' גבוה חוליא
מן  למעלה דלי שזורקין ובזריקה בשלשול בו משתמשים
משתמשים  מרפסת ובני לבור אותו ומשלשלין החוליא
בדלי  למלאות זה על זה אוסרים אעפ"כ בלבד בשלשול
קלים  בכלים המים להביא או בעליות או בביתו ששבת
וגם  הואיל המרפסת לבני אותו נותנים ואין שמה להצניעם
הבור  אם ואפילו טפחים י' שלשול ע"י בקשה תשמישו להם
משום  אסור למרפסת סמוך החוליא גובה עד מים מלא
אבל  כבתחלה בו וישתמשו בשבת המים יחסרו שמא גזירה
הוא  הרי בשבת ניטל שאינו בדבר מלא הבור היה אם
למרפסת  עשרה ותוך מחצר עשרה גבוה תל או כעמוד

ד': מכנגדה מופלג אינו אם למרפסת אותו שנותנים

* * *
המרפסת „ אין המרפסת לפני טפחים ד' גבוה מצבה היתה

לה  הסמוכה ועמוד תל אפילו החצר בני על אוסרת
עצמן  שסילקו דעתם גילו המרפסת לפני הפסק שעשו שכיון

מהחצר:

והעליות ‰ החצר מבני והם הכתלים מן היוצאין זיזין
נחשב  זה הרי מעשרה למטה שהוא כל בשותפות
טפחים  י' בתוך שהוא וכל בו משתמשים החצר ובני מהחצר
בו  משתמשים עליה אנשי לעליה הסמוכים העליונים
מן  העליונים עשרה תחלת עד התחתונים עשרה בין והנשאר
בכלים  בהם להשתמש אסורים שניהם היוצאים הזיזים
בני  עם החצר בני יחד עירבו כן אם אלא בבתים ששבתו

העליות:

חצירות: שתי שבין ובאר בור שעו סימן ב' חלק

שיוכלו ‡ חלון או פתח ביניהן ואין חצירות ב' שבין בור
בינ  שיש או ממנו לערב ממלאין אין עירבו ולא יהן

לו  עשו כן אם אלא שם שולטת שניהן רשות שהרי בשבת
בין  הפרשה להיכר המים מן למעלה טפחים עשרה מחיצה
עד  למטה אחית גוד אומרים זו שבמחיצה לזו זו רשות
בה  ויש הואיל שנ"ה בסימן שנתבאר כמו הבור קרקעית
אחר  במקום לחצר מחצר לטלטל יבואו שלא וזכרון היכר
גוד  לומר הקילו בלבד שבמים מים מילוי במקום שלא
גבי  על שמהלך החצר כותל אבל שם שנתבאר מטעם אחית
כלל  היכר בו שאין לפי מחיצה משום נידון אינו הבור

כך. בשביל נעשה ולא הואיל

* * *
יוצא  טפח שיהא צריך המים בתוך כולה היא המחיצה ואם
ניכרת  ביניהן ההפרשה שתהא כדי המים מן למעלה ממנה
ממנה  טפח שיהא צריך המים מן למעלה כולה היא ואם

מרשות  מים ולחצוב מלילך הדלי למנוע במים משוקע
לרשות  המחיצה מתחת הדלי הולך עכשיו שגם ואף חבירו
שלא  במים חכמים שהקילו הוא שקל כלום בכך אין חבירו
לגמרי  למים מים בין להבדיל גמורה מחיצה בהם להצריך
דולה  שזה נראה יהא ולא כמובדלים נראה שיהא אלא

מרשותו. דולה אחד כל כאילו אלא חבירו מרשות

ממלא  זה טפחים ד' רחבה קורה הבור פני על הניחו אם וכן
תקרה  פי לומר במים שהקילו זה מצד ממלא וזה זה מצד
מחיצה  הוא התקרה פי וכאילו רוחותיה משתי וסותם יורד
שזה  נראה שיהא לחוש אין וכאן הבור קרקעית  עד יורדת
מהלך  דלי שאין חכמים ששיערו לפי חבירו מרשות דולה
הקורה  של הב' מצד מים יחצוב לא וא"כ טפחים מד' יותר
רשות  ושם הקורה מתחת שחוצב ואף חבירו רשות שהוא
ולא  במים חכמים שהקילו כלום בכך אין שולטת שניהם
לעין  נראה שאז הב' מצד הדלי יחצוב שלא אלא חששו
כ"כ  ניכר אינו הקורה תחת משא"כ חבירו מרשות שחוצב
חבירו  מרשות כחוצב נראה ואין שם שולטת חבירו שרשות
והולכים  מתערבים שהמים מה חששו ולא במים הקילו וכן
אותם  דולה והלה הב' לצד הקורה או המחיצה של זה מצד

שם.

ישתמש  אפילו או לבית ולהכניסם המים למלאות זה וכל
שבת  אם אבל בבית ששבת בדלי שדולה אלא בחצר בהם
לחצרות  ממנו למלאות לבור תיקון שום צריך אין בחצר
בתוכן  ששבתו לכלים הן אחד רשות החצרות כל שהרי

שע"ב: בסי' שנתבאר כמו עירבו שלא אעפ"י

* * *
אחד · מכל רחוק אלא החצרות לב' קרוב הבור אין ואם

חצרות  ב' כתלי בין קטן שביל שיש כגון טפחים ד'
אלא  גמור בפתח לו פתוחה חצר שום אין אם בתוכו והבור

הפת  חלונות דרך ממנה אם ממלאין החצרות משתי לו וחים
הוא  זה מילוי שתשמיש טפחים י' למים החלונות מן יש
ואינן  בשבת ממנו למלאות מותרים שניהם בקושי תשמיש
כיון  בשותפות שניהם של הוא אפילו זה על זה אוסרים
ד' ברוחב באויר הדלי בזריקת אלא בו משתמשים שאינן
ברוחב  שהוא דרך חבירו אויר על אוסר אדם ואין טפחים
כדאי  ואינו כלל תשמיש חשוב זה שאין לפי טפחים ד'
שע"ה. סי' עיין עשרה בתוך הוא א"כ אלא חבירו על לאסור

בו  שולטת שניהם רשות לשביל פתוחות חצירות אם אבל
שיערבו. עד בו ואסורים שניהם של כחצר הוא והרי

אם  אבל היחיד רשות הוא כשהשביל אמורים דברים במה
אפילו  לכרמלית ראשיו בשני שמפולש כגון כרמלית הוא
למלאות  אסור טפחים ד' החצרות מכתלי מופלג הבור אם
בסי' שנתבאר כמו עשרה גבוה חוליא מקיפתו אא"כ ממנו

ש[נ]"ד:

* * *
בהן ‚ דרין בעליהן שאין חורבות ג' וביניהן חצרות שתי

רשות  הן והרי רוחותיהן מכל הן מחיצות ומוקפות
ביותר  או (במילואן לזו זו פרוצות שהן אלא גמורה היחיד
פתוחים  חלונות מהחצרות אחת לכל ויש אמות) מעשר
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רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

לחצר  אותו נותנים ד' המרפסת מכנגד מופלג הוא
ואם מלמרפסת יותר בנחת לה ד'שתשמישו מופלג אינו

אסורים. שניהם

נותנים  למרפסת מעשרה ויותר לחצר עשרה תוך הוא ואם
מכנגד  ד' מופלג שאינו אע"פ ענין בכל לחצר אותו

המרפסת:

ומקיפתו ‚ בשותפות והמרפסת החצר בני של שבחצר בור
החצר  שבני אע"פ למרפסת וסמוכה י' גבוה חוליא
מן  למעלה דלי שזורקין ובזריקה בשלשול בו משתמשים
משתמשים  מרפסת ובני לבור אותו ומשלשלין החוליא
בדלי  למלאות זה על זה אוסרים אעפ"כ בלבד בשלשול
קלים  בכלים המים להביא או בעליות או בביתו ששבת
וגם  הואיל המרפסת לבני אותו נותנים ואין שמה להצניעם
הבור  אם ואפילו טפחים י' שלשול ע"י בקשה תשמישו להם
משום  אסור למרפסת סמוך החוליא גובה עד מים מלא
אבל  כבתחלה בו וישתמשו בשבת המים יחסרו שמא גזירה
הוא  הרי בשבת ניטל שאינו בדבר מלא הבור היה אם
למרפסת  עשרה ותוך מחצר עשרה גבוה תל או כעמוד

ד': מכנגדה מופלג אינו אם למרפסת אותו שנותנים

* * *
המרפסת „ אין המרפסת לפני טפחים ד' גבוה מצבה היתה

לה  הסמוכה ועמוד תל אפילו החצר בני על אוסרת
עצמן  שסילקו דעתם גילו המרפסת לפני הפסק שעשו שכיון

מהחצר:

והעליות ‰ החצר מבני והם הכתלים מן היוצאין זיזין
נחשב  זה הרי מעשרה למטה שהוא כל בשותפות
טפחים  י' בתוך שהוא וכל בו משתמשים החצר ובני מהחצר
בו  משתמשים עליה אנשי לעליה הסמוכים העליונים
מן  העליונים עשרה תחלת עד התחתונים עשרה בין והנשאר
בכלים  בהם להשתמש אסורים שניהם היוצאים הזיזים
בני  עם החצר בני יחד עירבו כן אם אלא בבתים ששבתו

העליות:

חצירות: שתי שבין ובאר בור שעו סימן ב' חלק

שיוכלו ‡ חלון או פתח ביניהן ואין חצירות ב' שבין בור
בינ  שיש או ממנו לערב ממלאין אין עירבו ולא יהן

לו  עשו כן אם אלא שם שולטת שניהן רשות שהרי בשבת
בין  הפרשה להיכר המים מן למעלה טפחים עשרה מחיצה
עד  למטה אחית גוד אומרים זו שבמחיצה לזו זו רשות
בה  ויש הואיל שנ"ה בסימן שנתבאר כמו הבור קרקעית
אחר  במקום לחצר מחצר לטלטל יבואו שלא וזכרון היכר
גוד  לומר הקילו בלבד שבמים מים מילוי במקום שלא
גבי  על שמהלך החצר כותל אבל שם שנתבאר מטעם אחית
כלל  היכר בו שאין לפי מחיצה משום נידון אינו הבור

כך. בשביל נעשה ולא הואיל

* * *
יוצא  טפח שיהא צריך המים בתוך כולה היא המחיצה ואם
ניכרת  ביניהן ההפרשה שתהא כדי המים מן למעלה ממנה
ממנה  טפח שיהא צריך המים מן למעלה כולה היא ואם

מרשות  מים ולחצוב מלילך הדלי למנוע במים משוקע
לרשות  המחיצה מתחת הדלי הולך עכשיו שגם ואף חבירו
שלא  במים חכמים שהקילו הוא שקל כלום בכך אין חבירו
לגמרי  למים מים בין להבדיל גמורה מחיצה בהם להצריך
דולה  שזה נראה יהא ולא כמובדלים נראה שיהא אלא

מרשותו. דולה אחד כל כאילו אלא חבירו מרשות

ממלא  זה טפחים ד' רחבה קורה הבור פני על הניחו אם וכן
תקרה  פי לומר במים שהקילו זה מצד ממלא וזה זה מצד
מחיצה  הוא התקרה פי וכאילו רוחותיה משתי וסותם יורד
שזה  נראה שיהא לחוש אין וכאן הבור קרקעית  עד יורדת
מהלך  דלי שאין חכמים ששיערו לפי חבירו מרשות דולה
הקורה  של הב' מצד מים יחצוב לא וא"כ טפחים מד' יותר
רשות  ושם הקורה מתחת שחוצב ואף חבירו רשות שהוא
ולא  במים חכמים שהקילו כלום בכך אין שולטת שניהם
לעין  נראה שאז הב' מצד הדלי יחצוב שלא אלא חששו
כ"כ  ניכר אינו הקורה תחת משא"כ חבירו מרשות שחוצב
חבירו  מרשות כחוצב נראה ואין שם שולטת חבירו שרשות
והולכים  מתערבים שהמים מה חששו ולא במים הקילו וכן
אותם  דולה והלה הב' לצד הקורה או המחיצה של זה מצד

שם.

ישתמש  אפילו או לבית ולהכניסם המים למלאות זה וכל
שבת  אם אבל בבית ששבת בדלי שדולה אלא בחצר בהם
לחצרות  ממנו למלאות לבור תיקון שום צריך אין בחצר
בתוכן  ששבתו לכלים הן אחד רשות החצרות כל שהרי

שע"ב: בסי' שנתבאר כמו עירבו שלא אעפ"י

* * *
אחד · מכל רחוק אלא החצרות לב' קרוב הבור אין ואם

חצרות  ב' כתלי בין קטן שביל שיש כגון טפחים ד'
אלא  גמור בפתח לו פתוחה חצר שום אין אם בתוכו והבור

הפת  חלונות דרך ממנה אם ממלאין החצרות משתי לו וחים
הוא  זה מילוי שתשמיש טפחים י' למים החלונות מן יש
ואינן  בשבת ממנו למלאות מותרים שניהם בקושי תשמיש
כיון  בשותפות שניהם של הוא אפילו זה על זה אוסרים
ד' ברוחב באויר הדלי בזריקת אלא בו משתמשים שאינן
ברוחב  שהוא דרך חבירו אויר על אוסר אדם ואין טפחים
כדאי  ואינו כלל תשמיש חשוב זה שאין לפי טפחים ד'
שע"ה. סי' עיין עשרה בתוך הוא א"כ אלא חבירו על לאסור

בו  שולטת שניהם רשות לשביל פתוחות חצירות אם אבל
שיערבו. עד בו ואסורים שניהם של כחצר הוא והרי

אם  אבל היחיד רשות הוא כשהשביל אמורים דברים במה
אפילו  לכרמלית ראשיו בשני שמפולש כגון כרמלית הוא
למלאות  אסור טפחים ד' החצרות מכתלי מופלג הבור אם
בסי' שנתבאר כמו עשרה גבוה חוליא מקיפתו אא"כ ממנו

ש[נ]"ד:

* * *
בהן ‚ דרין בעליהן שאין חורבות ג' וביניהן חצרות שתי

רשות  הן והרי רוחותיהן מכל הן מחיצות ומוקפות
ביותר  או (במילואן לזו זו פרוצות שהן אלא גמורה היחיד
פתוחים  חלונות מהחצרות אחת לכל ויש אמות) מעשר
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שאצלה  באותה מותר אחד כל הרי שאצלה לחורבה
לו  ואין הואיל וזריקה שלשול ע"י חלונו דרך בה להשתמש
חלון  אלא לה פתוח פתח לו שאין בחול גמור תשמיש בה

אוסרת. המחיצה פרצת אין

ואעפ"י  עליו אוסרה אינו וחבירו בכולה להשתמש ומותר
בפרצה  שלו אויר דרך שזורק בחול בה משתמש חבירו שגם
אלא  בה לו אין שלחבירו כיון מכלֿמקום זו, חורבה תוך עד
לאוסרה  יכול אינו ויותר טפחים ד' ברוחב באויר זריקה ע"י
בשלשול  נוח תשמיש בה לו שיש לו אותה ונותנים עליו
ידי  על בשבת בה להשתמש יכול חבירו ואין לחלונו סמוך

חבירו. על אוסרה שהוא מפני באויר זריקה

ואין  משניהם רחוקה שהיא כיון האמצעית חורבה אבל
ד' ברוחב באויר זריקה ע"י תשמיש אלא בה לשניהם
בשבת  בה מותרים ושניהם זה על זה אוסרים אינן טפחים

יחד. עירבו שלא אע"פ

כנגד  היא שהאמצעית כגון לבתים סמוכות שלשתן ואם
שאצלו  בחורבה מותר אחד כל הקנקן רגלי כג' השתים
שיש  לפי בה אסורים שניהם לשניהם הקרובה והשלישית
זה  ואוסרים לחלון סמוך בשלשול נוח תשמיש בה לשניהם

זה. על

בני  מותרים בעלים להם שיש פי על אף אלו וחורבות
ה  אוסרים חצרות הבעלים ואין בהן להשתמש להן סמוכות

אינה  בעלים בלא ודירה בהם דרים ואינן הואיל עליהן
שע"א: בסי' שנתבאר כמו אוסרת

או „ מביתו לו נפנה אחד וכל בתים ב' שבין הכסא בית
אם  מחצרו לו נפנה אחד וכל חצרות ב' בין עומד אפילו
לו  לפנות אסורים יחד עירבו ולא בשותפות שניהם של הוא
היא  והצואה שניהם של כחצר שהוא לפי בשבת לכתחלה
לחצר  מחצר אפילו להוציאם ואסור בבית ששבתו ככלים

תיקון: לו יעשו או יחד שיערבו עד

* * *

סימן ב לחצר חלק הפתוחות זו כנגד זו עליות ב' דין שעז

לחצר ‡ הפתוחים זו כנגד זו עליות של דיוטאות שתי
לה  שופכין שאין אמות ד' על אמות ד' בה שאין קטנה
כמו  סאתים מחזקת גומא בה עשו א"כ אלא בשבת מים
בחצר  גומא עשו זו שבדיוטא והעליות שנ"ז בסימן שנתבאר
עירבו  אם עשו לא שכנגדה והדיוטא שלהן למרפסת סמוך
על  בחצר לשפוך מותרים כולן החצר בני עם הדיוטאות ב'
מתרת  אחת שגומא לפי האחת דיוטא שעשתה גומא סמך

שנ"ז. בסימן שנתבאר מטעם שבחצר דיורין לאלף אפילו

אסורים  שהם החצר בני עם עירבו ולא לעצמן עירבו ואם
בסימן  שנתבאר כמו בעליות ששבתו כלים לחצר להוציא
סמוך  בחצר גומא שעשתה דיוטא אותה אעפ"כ שע"ה
והמים  שלה במרפסת מימיה לשפוך מותרת שלה למרפסת
כחו  על גזרו שלא לפי לה הסמוכה לגומא ממרפסת יורדים
אותה  אבל שנ"ז בסי' שנתבאר כמו מעורבת שאינה בחצר
אסורה  שלה למרפסת סמוך גומא עשתה שלא דיוטא
לחצר  ממנה המים שירדו שלה במרפסת אפילו לשפוך

וצריכים  שלה למרפסת סמוכה אינה שהגומא שכיון ולגומא
יחוסו  שמא לחוש יש לגומא שיגיעו עד בחצר לילך המים
בכלים  ולגומא לחצר בידם המים ויוליכו החצר קלקול על

בעליות. ששבתו

שהם  ביחד שבה העליות עירבו לא הב' דיוטא אם וכן
מפני  בעליות ששבתו כלים בכל שלהם במרפסת אסורים
ואוסרת  במקומה האסורה רגל זו והרי זה על זה שאוסרים
ולכן  שע"ה בסי' שנתבאר כמו בחצר דהיינו במקומה שלא
החצר  בני עם עירבה אם אפילו גומא שעשתה דיוטא אותה
ואעפ"כ  בעליות ששבתו כלים לחצר להוציא מותרת אינה
יורדים  והמים שלה מרפסת על מהעליות לשפוך מותרת
יש  לעצמה עירבה שלא הב' דיוטא אבל לה הסמוכה לגומא
שמא  גזירה משום בעליות אפילו לשפוך שאסורה אומרים
להם  האסורה במרפסת וישפכו העליות קלקול על יחוסו

מעליותיהם: להם להוציא

* * *

סימן ב לזו:חלק זו הפתוחות החצרות דין שעח

או ‡ למבוי ג"כ כולן ופתוחות לזו זו הפתוחות חצרות ג'
עם  מהחיצונות אחת כל ועירבה הרבים לרשות
החיצונות  הרי זו עם זו עירבו לא והחיצונות האמצעית
דרך  לזו מזו בבתים ששבתו כלים להוציא זו עם זו אסורות
מותרות  והן מהן אחת כל עם מותרת והאמצעית האמצעית

עמה.

ועירובה  בזו עירובה נתנה כשאמצעית אמורים דברים במה
משום  הוא שהעירוב בחיצונות האמצעית דיורי שאז בזו
בה  עירובן אין שהרי באמצעית החיצונים דיורי ואין דירה
אלא  עמה לערב באמצעית עירובן החיצונות נתנו אפילו או
נתנה  זו אלא שבאמצעי אחד בבית שתיהן נתנוהו שלא
לא  ג"כ שאז שבאמצעית אחר בבית נתנה וזו זה בבית
זה  בבית הם זו שדיורי זו עם זו החיצונות דיורי נתחברו
נתנוהו  אם אבל זו על זו אסורות הן ולכן בזה זו ודיורי
זה  בבית שלשתן דיורי נתחברו הרי באמצעית אחד בבית

זו: עם זו מותרות וכולן הן ומעורבות

ופנימית · למבוי פתוחה וחיצונה מזו לפנים זו חצרות ב'
על  הרגל דריסת לה יש כך ידי ועל למבוי ולא לחיצונה
החיצונה  דרך אלא למבוי לצאת דרך לה שאין החיצונה
או  כלל עירבה לא והחיצונה לעצמה פנימית עירבה
החצר  מאנשי אחד ששכח כגון מועיל עירובה ואין שעירבה
עד  החצר עליהם אוסר שהוא החצר בני עם עירב ולא
מותרת  הפנימית הרי ש"פ בסי' שיתבאר כמו רשותו שיבטל
אוסרת  החיצונה ואין בבתים ששבתו כלים לחצרה להוציא
הרגל  דריסת לחיצונה ואין ביניהן מחיצה ויש הואיל עליה

עליה.

ששכח  או כלל הפנימית עירבה ולא לעצמה חיצונה עירבה
שפנימית  שכיון אסורות שתיהן עירב ולא הפנימית מן אחד
אוסרת  החיצונה על הרגל דריסת לה ויש בחצרה אסורה
כשיש  במקומה שלא אוסרת במקומה האסורה שרגל אותה

הרגל. דריסת שם לה
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ואין  בחצרה מותרת אחת כל לעצמה אחת כל עירבה
הואיל  עמה עירבה שלא אע"פ החיצונה על אוסרת הפנימית

אוסרת  אינה במקומה המותרת ורגל בחצרה מותרת והיא
במקומה: שלא
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הּמאמר).6. זה על ז"ל" מהאר"י הּׁש"ס ּב"ליּקּוטי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ(ועּיין
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הּׁשּבת" יֹום את "זכֹור ּפסּוק על יתרֹו ּבפרׁשת `(ועּיין ,`r xF` dxFY) ְְְִֵֶַַַַַָָָָָ¨

(Kli`eאני" ּפסּוק על הּׁשירים ּובׁשיר ּפירּוׁש. מענין יׁשנה", ¨¥¨ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָ
דמלּכא" ּבגּופא a)"לאׁשּתאבא ,cl mixiXd xiW oOwl). ְְְְְִַָָָָָ§©¨¦©¦¦

מה 8. "עּיין הּמתחיל ּבדּבּור ׂשרה, חּיי ּפרׁשת אֹור" ּב"תֹורה ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּובא
חּיים'" ּב'עץ c)ׁשּכתב ,fh mW d`x) ּפרׁשת ריׁש ּבהרמ"ז הּוא וכן . ְִֵֶַַָ§¥¨ְְֵֵַַַָָָ

ְִִָמׁשּפטים.

ּובפרׁשת 9. הּנ"ל. חּיים'" ּב'עץ ׁשּכתב מה "עּיין הּמתחיל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָּבדּבּור
כּו'". החדׁשים הּׁשמים כאׁשר "ּכי ּפסּוק על ּבּביאּור ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבראׁשית,



רנג c"ag i`iyp epizeax zxezn

ואין  בחצרה מותרת אחת כל לעצמה אחת כל עירבה
הואיל  עמה עירבה שלא אע"פ החיצונה על אוסרת הפנימית

אוסרת  אינה במקומה המותרת ורגל בחצרה מותרת והיא
במקומה: שלא

•

1

2

3

4

5

ziciqgd dyxtd - xacna zyxt 'dxez ihewl'

[ב] סיני ּבמדּבר מׁשה אל ה' ©¦©§¦§¤Ÿ¤¥©§©וידּבר

xAcie1crFn ld`A ,ipiq xAcnA dWnÎl` 'd'2וגֹו. ©§©¥¤Ÿ¤§¦§©¦©§Ÿ¤¥ְ

mzgRWnl ,l`xUiÎipA zcrÎlM W`xÎz` ,E`U'3וגֹו. §¤Ÿ¨£©§¥¦§¨¥§¦§§Ÿ¨ְ

:(bÎ` ,` xAcOA) oxd`e dY` mzF`avl mzF` EcwtY¦§§¨§¦§¨©¨§©£Ÿ©¦§¨
" dPdmzFgRWnl"zFgRWn 'r" zpigal :WExiR ," ¦¥§¦§§¨¥¦§¦©¦§¨

"awri Kxi i`vi Wtp" 'rn E`vIW4`Vile mixdl ickE . ¤¨§¥¤¤Ÿ§¥¤¤©£Ÿ§¥§¨¦§¦¨
xFwnA miWxWEOd l`xUi zFnWp lW oigFnE W`xŸ¦¤§¨¦§¨¥©§¨¦¦§
'r" zpigal mzFlrdl ,l`xUiÎzqpM zpigA ± mavFg§¨§¦©§¤¤¦§¨¥§©£¨¦§¦©

± dlrnl xMfPd "Wtp¤¤©¦§¨§©§¨
oxd`e dY`" ± "EcwtY"md oxd`e dWn zpigAW :" ¦§§©¨§©£Ÿ¤§¦©Ÿ¤§©£Ÿ¥

aEzMW FnkE .l`xUiÎzqpM zpigA mi`VpnE milrOd©©£¦§©§¦§¦©§¤¤¦§¨¥§¤¨
(`k ,fr miNdY)iM ."oxd`e dWn ciA ± LOr o`Sk zigp" : §¦¦¨¦¨©Ÿ©¤§©Ÿ¤§©£Ÿ¦

`piaWFW"± oxd`e ,"`Mlnc `piaWFW" `Ed dWnŸ¤§¦¨§©§¨§©£Ÿ§¦¨
."`zipFxhnc§©§¦¨

:xaCd xE`iaE¥©¨¨
WAlzdl l`xUi lW mdizFnWp zcixIW ,rcFp dPd¦¥¨¤§¦©¦§¥¤¤¦§¨¥§¦§©¥
odl dlFcB dcixi `id ,dGdÎmlFrA zindAdÎWtpe sEBA©§¤¤©©£¦¨¨©¤¦§¦¨§¨¨¤
zFxEWw ocFrAW .okl mcFTn EidW ozbxcOnE ozlrOn¦©£¨¨¦©§¥¨¨¤¨¦¤¨¥¤§¨§

"dpikXd eiGn oipdp" Eid ,oxFwnA5oFilr ocrÎobA ¦§¨¨¤¡¦¦¦©§¦¨§©¥¤¤§
.`id diIlr KxFv ± dcixid K` ,oFYgze§©§©©§¦¨¤£¦¨¦

l"fx Exn` dPde(` ,b zFa`):o`lE ,z`A oi`n rC" §¦¥¨§©©¨©¥©¦¨¨§¨
"KlFd dY`" `id dnWPd xFwOW :WExiR .oi`n± " ©¨¥¥¤§©§¨¨¦¥©¦

ocrÎoB' zpigAoFilrd'6zpigal ± DxkU lAwl zklFde , §¦©©¥¤¨¤§§¤¤§©¥§¨¨¦§¦©
"o`ocrÎoB' `idW "oFYgYd" oFWNn `Ed 'o`' iM .'dp`," ¨¤¦©¥¤©©§¦¨¦§¨¨

" FnM ,lEabE mFwn FA WIW xaC lr ltFp `EdWdp`KipR ¤¥©¨¨¤¥¨§§¨¨¨©¦
"zFcrEnכ"א סימן k`](ּביחזקאל  ,](ocrÎoB zpigA EpiidC , ¨ְִִֵֶָ§©§§¦©©¥¤
oFYgYdl"fx xn`nM ,lEabE mFwn zpigaA `EdW ּבפרק, ©©§¤¦§¦©¨§§©£©©©ְֶֶ

ּדפסחים `)ט' ,cv)obA miXXn cg` ± mlFr"d m`eכּו': ± " ְִִָ¨¨¤¨¦¦¦§©§¦
?dlrOde oFxzId Edn ,oM¥©©¦§§©©£¨

dzid `l zFnWPd zcixi zilkYW ,oiprd `N ¤̀¨¨¦§¨¤©§¦§¦©©§¨Ÿ¨§¨
dcixid `N` ,calA `AdÎmlFrA oxkU lEAiw liaWA¦§¦¦§¨¨¨¨©¨¦§©¤¨©§¦¨

cFrA mB dIlr KxFv `idsEBA zFWAEln ,dGdÎmlFrA o ¦¤£¦¨©§¨¨¨©¤§¨©
.inWBd©©§¦

daEWzA zg` drW dti" :l"fx xn`n oipr `Ede§¦§¨©£©©©¨¨¨¨©©¦§¨
,dGdÎmlFrA miaFh miUrnE`Ad mlFrd iIg lMniM ." ©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥¨¨©¨¦

oipdP"W `Ed "`AdÎmlFrd iig lM"eiGnoi`e ,"dpikXd ¨©¥¨¨©¨¤¤¡¦¦¦©§¦¨§¥
eif" `N` df'כּו"miaFh miUrnE daEWY" oM oi`X dn ," ¤¤¨¦©¤¥¥§¨©£¦¦

`a`YW`l" :xdFGA `xwp`tEbA"`Mlnc7. ¦§¨©©§¦§¨¨¨§¨§©§¨
didi Ff dpigA iENiB xTir iM zFid mr ,dPdecizrllre , §¦¥¦¡¦¦¨¦§¦¨¦§¤¤¨¦§©

" :Exn` dfmicizr,mFwn lMn ."WFcw mdiptl Exn`IW miwiCv ¤¨§£¦¦©¦¦¤Ÿ§¦§¥¤¨¦¨¨
dx`dlW xtq"A aEzMW FnkE .ocrÎobA oM mB xi`n Ff dpigAn ¤¨¨¦§¦¨¥¦©¥§©¥¤§¤¨§¥¤¤

dpikXd eiGn oipdpe" :xdFGd mWA ,h"l wxR "mipFpiA'כּו`Ede , ¥¦¤¤§¥©©§¤¡¦¦¦©§¦¨§
WOn ozcFare ozxFY eif'כּו." ¦¨¨©£¨¨©¨

ocrÎobA xi`Od "ozcFare ozxFY eiG"W ,xnFl Wi df itlE§¦¤¥©¤¦¨¨©£¨¨©¥¦§©¥¤
dnWPd dbiVdW zFpigAdn dlrp cF`n DAbd `Ed ± oFYgYd©©§©§¥©§©£¤¥©§¦¤¦¦¨©§¨¨

.dGdÎmlFrA Dzcixi mcFw oFilrd ocrÎobA Elit £̀¦§©¥¤¨¤§¤§¦¨¨¨¨©¤

wxR "milEBlBd xtq"A aEzMX dn KxC lr ,oaEn `Ede§¨©¤¤©¤¨§¥¤©¦§¦¤¤
mixUr8,mzEIniptA r"iaA WAlzn WOn zEliv` zpigAW : ¤§¦¤§¦©£¦©¨¦§©¥§¦©¦§¦¦¨

xzFi uw oi`l lFcb `Ed ,dIiUrd zEInipR lW zEliv`e©£¦¤§¦¦¨£¦¨¨§¥¥¥
.Dnvr zpigAOW d`ixAd lW dlFcB xzFId dpigAdn¥©§¦¨©¥§¨¤©§¦¨¤¦§¦©©§¨

zFvnE dxFz ici lre ,d`ixAn `Ed oFilrd ocrÎoB ,dPde§¦¥©¥¤¨¤§¦§¦¨§©§¥¨¦§
x`AzPW FnM ,zEliv`C c"n mikiWnn9zEliv`d zkWndW , ©§¦¦©©£¦§¤¦§¨¥¤©§¨©¨£¦

.`weC zFvnE dxFz ici lr dUrp r"iaAׁשם .עּיין §¦©©£¤©§¥¨¦§©§¨ֵַָ

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

.1oeiq Wcg W`x axre Wcgd oikxan ,xiI` h"k ,xAcOA zWxR zAW xn`p)¤¡©©¨¨¨©©¦§¨¦¨§¨§¦©Ÿ¤§¤¤ŸŸ¤¦¨

.(b"qwz

.2.("xn`l mixvn ux`n mz`vl zipXd dpXA ,ipXd Wcgl cg`A")§¤¨©Ÿ¤©¥¦©¨¨©¥¦§¥¨¥¤¤¦§©¦¥Ÿ

.3lM dlrne dpW mixUr oAn .mzlBlbl xkf lM zFnW xRqnA ,mza` zial")§¥£Ÿ¨§¦§©¥¨¨¨§ª§§Ÿ¨¦¤¤§¦¨¨¨©§¨¨

.("l`xUiA `av `viŸ¥¨¨§¦§¨¥

.4g ,en ziW`xaA Epnp ."Wtp miraW awri Kxi i`vi Wtp lM" :d ,` zFnW)§¨¤¤Ÿ§¥¤¤©£Ÿ¦§¦¨¤¦§¦§¥¦

.("miraW ,dnixvn d`Ad awri zial WtPd lM" :fk mWe ,Kli`ë¥¨§¨¨©¤¤§¥©£Ÿ©¨¨¦§©§¨¦§¦

.5.(` ,fi zFkxA)§¨

הּמאמר).6. זה על ז"ל" מהאר"י הּׁש"ס ּב"ליּקּוטי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ(ועּיין

.7.('a ,f"ix ,'` wlg xdf)Ÿ©¥¤

הּׁשּבת" יֹום את "זכֹור ּפסּוק על יתרֹו ּבפרׁשת `(ועּיין ,`r xF` dxFY) ְְְִֵֶַַַַַָָָָָ¨

(Kli`eאני" ּפסּוק על הּׁשירים ּובׁשיר ּפירּוׁש. מענין יׁשנה", ¨¥¨ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָ
דמלּכא" ּבגּופא a)"לאׁשּתאבא ,cl mixiXd xiW oOwl). ְְְְְִַָָָָָ§©¨¦©¦¦

מה 8. "עּיין הּמתחיל ּבדּבּור ׂשרה, חּיי ּפרׁשת אֹור" ּב"תֹורה ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּובא
חּיים'" ּב'עץ c)ׁשּכתב ,fh mW d`x) ּפרׁשת ריׁש ּבהרמ"ז הּוא וכן . ְִֵֶַַָ§¥¨ְְֵֵַַַָָָ

ְִִָמׁשּפטים.

ּובפרׁשת 9. הּנ"ל. חּיים'" ּב'עץ ׁשּכתב מה "עּיין הּמתחיל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָּבדּבּור
כּו'". החדׁשים הּׁשמים כאׁשר "ּכי ּפסּוק על ּבּביאּור ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבראׁשית,

c"ag i`iyp epizeax zxezn

dxFYd miIwl dGdÎmlFrA dcxIW mcFw dnWPd ,`vnpe§¦§¨©§¨¨¤¤¨§¨¨¨©¤§©¥©¨
dbiVd `l ,d`ixaA `EdW oFilrd ocrÎobA dzidWM ,zFvnE¦§§¤¨§¨§©¥¤¨¤§¤¦§¦¨Ÿ¦¦¨
Fpi` zEliv` zpigA ixdW ,d`ixaAWÎzEliv` zpigA llM§¨§¦©£¦¤¦§¦¨¤£¥§¦©£¦¥
xzFId zFnWPd s`e .lirl xMfPM zFvnE dxFz ici lr wx KWnp¦§¨©©§¥¨¦§©¦§¨§¥§©©§¨©¥
Îd`ixA zpigA wx EbiVd `l ,oFilrd ocrÎobAW zFpFilr¤§¤§©¥¤¨¤§Ÿ¦¦©§¦©§¦¨

.d`ixaAW¤¦§¦¨

Elr l`xUi" EdfedaWgna"10zpigA `id 'daWgn' : §¤¦§¨¥¨§©§¨¨©§¨¨¦§¦©
"e ,'d`ixA'dlrdpFilr xzFi dpigAd Epiid "daWgna §¦¨§¨¨§©§¨¨©§©§¦¨¥¤§¨

Îd`ixA `idW ,daWgOAWÎdaWgn zpigA Epiide ,daWgOAW¤©©§¨¨§©§§¦©©§¨¨¤©©§¨¨¤¦§¦¨
.llM EbiVd `l ,zEliv` zpigA oM oi`X dn .d`ixAAW¤©§¦¨©¤¥¥§¦©£¦Ÿ¦¦§¨

miWExiR Wi zn`A ± "daWgna Elr" WExitAW iR lr s`e§©©¦¤§¥¨§©§¨¨¤¡¤¥¥¦
'd`ixaAW ocrÎoB' zpigAn dAxd xzFi midFaB11,mFwn lMn , §¦¥©§¥¦§¦©©¥¤¤¦§¦¨¦¨¨

zpigaA `id sEBA Dzcixi mcFw ,ocrÎobA dnWPd dcxIW xg ©̀©¤¨§¨©§¨¨§©¥¤¤§¦¨¨©¦¦§¦©
,zFevnE dxFYd mEIwA dGdÎmlFrA ozcixi ici lr la` ,d`ixA§¦¨£¨©§¥§¦¨¨¨¨©¤§¦©¨¦§

Îc"n zx`d `EdW ,"ozcFare ozxFY eif" mdl KWnpzEliv`C ¦§¨¨¤¦¨¨©£¨¨¤¤¨©©©£¦
.WOn©¨

,oFYgYd ocrÎobA wx Elit` df iENiB Dl KWnPWM mB ,Kkl§¨©§¤¦§¨¨¦¤£¦©§©¥¤©©§
WAlznE KWnPW zEliv`d oiprM df ixd ,dIiUrA `EdW¤©£¦¨£¥¤§¦§©¨£¦¤¦§©¦§©¥
xzFId dpigAdn uw oi` xzFi DFab `EdW ,dIiUrd ziniptA¦§¦¦¨£¦¨¤¨©¥¥¥¥©§¦¨©¥
zpigA oiprM `EdW ,Fnvr cSn oFilrd ocrÎobAW dlFcB§¨¤§©¥¤¨¤§¦©©§¤§¦§¨§¦©

lirl xMfPM d`ixaAWÎd`ixA12. §¦¨¤¦§¦¨©¦§¨§¥

z`EaPn xiIvl Wi ± dIiUrA WOn zEliv` zEWAlzd oipre§¦§¨¦§©§£¦©¨©£¦¨¥§©¥¦§©
zEliv` zpigA Elit` FA xi`n didW ,mFlXdÎeilr EpiAx dWnŸ¤©¥¨¨©¨¤¨¨¥¦£¦§¦©£¦

zEInWBd dIUrOW sEbA WAEln FzFid mr ,WOn oFilrd13. ¨¤§©¨¦¡§¨§¤¥£¦¨©©§¦

e"gxdl "dXEcwÎixrW"A azMW FnkE'ו ׁשער ג ', ,חלק  §¤¨©§©£¥§¨§¨©©ֵֶַַ
KxC WOn zEliv`n did mFlXd eilr EpAx dWn z`EaPW¤§©Ÿ¤©¥¨¨©¨¨¨¥£¦©¨¤¤

d`ixAd xarn14.( ©£©©§¦¨

miUrnE daEWYd zlrn lCbzY dOaE Ki` K ©̀¥©¤¦§©¥©£©©§¨©£¦
?KM lM miaFh¦¨©

zFpigA 'a ici lr `Ed ,dPd±E ,"ipiq xAcnA"ldF`a" ¦¥©§¥§¦§¦§©¦©§¤
"crFn: ¥

zpigAxAcnaEzMX dn `Ed(b ,c mixiXd xiW)E" :KxAcn §¦©¦§¨©¤¨¦©¦¦¦§¨¥
"de`pNn ±oFWxEAiC. ¨¤¦§¦

dpikW iENib Ff" ± "'d xaC"' dPd iM'כּו," ¦¦¥§©¦§¦¨
n zF` ztqFzA "xAcn" `xwp r"iaA zWAlzOWkE§¤¦§©¤¤§¦©¦§¨¦§¨§¤¤
md ,mipFvigl `FanE gzR Wi f`W itl ,dgEzR§¨§¦¤¨¥¤©¨©¦¦¥

`xg`Î`xhqe zFRilTd±dpOn zEIg lAwlE wpil ©§¦§¦§¨¨¢¨¦Ÿ§©¥©¦¤¨
mixU 'rA DzEWAlzdA.'15±(כּו dnEzq m oM oi`X dn §¦§©§¨§¨¦©¤¥¥§¨

zeOd K`lOn zExig ± "zExigc `nlr"'16כּו.( ¨§¨§¥¥¦©§¨©¨¤

miIw did WCwOdÎziAW onfAW±"xAcn" `xwp ¤¦§©¤¥©¦§¨¨¨©¨¦§¨¦§¨
" oFWNnxAcimiOr'כּו"(c ,fn miNdY)mirpkEn Eid mNEMW , ¦§©§¥©¦§¦¦¤¨¨§¨¦

"eizFlWnn" Eid l`xUi zFnWPde .dXEcTd zgY17. ©©©§¨§©§¨¦§¨¥¨©§§¨
l"fx Exn` dPd ,zElBd onfA la`18ElB" dpikWכּו': £¨¦§©©¨¦¥¨§©©¨§¦¨

dIve xAcn ux`M ± "xAcn" `xwpe ."mdOr19.lFkiaM ¦¨¤§¦§¨¦§¨§¤¤¦§¨§¦¨¦§¨

zEIhxtA `Ed KM ,mlFrd zEllkA `EdW mWM ,dPde§¦¥§¥¤¦§¨¨¨©¦§¨¦
mc`d WtpAiwl` uFvip mb dPd ,zElBd onfAW : §¤¤¨¨¨¤¦§©©¨¦¥©¦¡Ÿ¦

,inWBd sEBd xq`nE zElbA `Ed mc`d WtpAW¤§¤¤¨¨¨§¨©£©©©©§¦
iladA "Wi` illrn ixvie eizFlEAgze mc` zFaWgn"A§©§§¨¨§©§¨§¦§¥©©§¥¦§¤§¥

dGd zElBA iwl` uFvip zcixie .mlFrd±KxFv `Ed ¨¨¦¦©¦¡Ÿ¦©¨©¤¤
zindAdÎWtPAW rxd cixtdlE xxal icM ,EpiidC .dIlr£¦¨§©§§¥§¨¥§©§¦¨©¤©¤¤©©£¦

DbFp iWEaNn'כּו,Dnvrl oETiY dkixv Dpi` dnWPd iM)'כּו(, ¦§¥©¦©§¨¨¥¨§¦¨¦§©§¨
אחר. ּבמקֹום  ׁשּנת ּבאר ְְְִֵֵֶַָָּכמֹו

EpiidC ,"xAcn" zpigaA oM mb Ff dIlr zFidl Kixve§¨¦¦§£¦¨©¥¦§¦©¦§¨§©§
ici lrxEAicoF`Ove W` iRWxA dNtYd'כּוzwrve , ©§¥¦©§¦¨§¦§¥¥§¦¨§©£©

aEzMW FnM ,aNd(gi ,a dki`)mAl wrv" ".כּו': ©¥§¤¨¥¨¨©¦¨

itWxM ,dNtYA dad`d z` xxFrn Fpi`W onf lM iM¦¨§©¤¥§¥¤¨©£¨©§¦¨§¦§¥
uRgYW cr W`20dPd ,DbFpAW diWEaNn hXRzdl ¥©¤¤§¨§¦§©¥¦§¤¨¤§©¦¥

rx dUFr Fpi`W s`e ,rxe aFh axFrn FrahA mc`d̈¨¨§¦§§¨¨¨§©¤¥¤©

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

.10,giWn lW FnWE ,WCwOd ziaE ,l`xUie ,zFa`d" :c ,` dAx ziW`xaA)¦§¥¦©¨¨¨§¦§¨¥¥©¦§¨§¤¨¦©

:ck ,b ziW`xA (aFh gwl) `zxhEf `YwiqtA ."zF`xAdl daWgOA Elr̈©©£¨¨§¦¨§¦§¦§¨§¨¨¤©§¥¦

zipw Lzcr xkf' :(a ,cr miNdY) xn`PW ,zF`xAdl daWgnA Elr ,l`xUi"¦§¨¥¨§©§¨¨§¦¨§¤¤¡©§¦¦§Ÿ£¨§¨¦¨

.("'mcT¤¤

הּסלע"11. ּבחגוי "יֹונתי ּפסּוק על ׁשּנתּבאר fh,ּכמֹו mixiXd xiW oOwl) ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ§©¨¦©¦¦

(c.ּדּוכּתי ּובׁשאר .ְְִֵָ

.12"dpn in" wEqR lr x`AzPX dn oiIre(c,fq wlA oOwl)oiprA , §©¥©¤¦§¨¥©¨¦¨¨§©¨¨¨§¦§¨
"eiziUr s`"(f ,bn EdirWi):s`zpigA dAxn ±ziriax`Ede , ©£¦¦§©§¨©§©¤§¦©§¦¦§

ici lr m` iM dNBznE KWnp Fpi`W zEliv`d xF` iENib¦¨£¦¤¥¦§¨¦§©¤¦¦©§¥
.`weC dGdÎmlFrA dnWPd zcixi.ׁשם עּיין §¦©©§¨¨¨¨©¤©§¨ֵַָ

כּו'"13. אׂשיׂש "ׂשֹוׂש ּפסּוק על ּבּביאּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה (oOwlועּיין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ§©¨

(Kli`e a ,hn miaSp. ¦¨¦¨¥¨

ׁשּבגן־עדן 14. הּׁשכינה זיו התּגּלּות מענין עֹוד ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָועּיין
יגּדל  "ועּתה ּפסּוק על ׁשלח, ּבפרׁשת – הּמצ ֹות מעׂשה ידי על ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָהּתחּתֹון

ׁשם עּיין כּו'". b)נא ,hl oOwl). ֵַָָ§©¨

ב'.15. עּמּוד ו', ּדף א', חלק ּבּזהר ְֵֵֶַַַַַֹועּיין

.16.(e ,g dAx mixiXd xiW)ׁשלח ּפרׁשת ריׁש ּבּזהר a)ועּיין ,fpw) ּבענין , ¦©¦¦©¨ְְְְִֵֵַַַַַָָָֹ
ׁשם "מל ּוב"מקּדׁש הּמׂשרה". a)."לםרּבה ,epw) ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

.17.("eizFlWnn l`xUi" :a ,ciw miNdY)§¦¦¦§¨¥©§§¨

l"fx Exn` df KxC lre),כ"ג ּדף הׁשנה, ּדראׁש ג' wEqRּפרק lr §©¤¤¤¨§©©ְֶֶַַָָֹ©¨
(hi ,`n EdirWi)oY`"xAcOAfx`'כּוoi`e" :"xAcn`N` §©§¨¤¥©¦§¨¤¤§¥¦§¨¤¨

milWExi.(" §¨©¦

.18.(cl ,dl irqn ixtq .` ,hk dNibn)§¦¨¦§¥©§¥

.19xAcn" :` ,dl EdirWi ."dIv ux`M dYWe xAcOk diYnUe" :d ,a rWFd)¥©§©§¦¨©¦§¨§©¦¨§¤¤¦¨§©§¨¦§¨

.("dIve§¦¨

.20.("uRgYW cr dad`d z` ExxFrY" :f ,a mixiXd xiW" iR lr)©¦¦©¦¦§§¤¨©£¨©¤¤§¨



c"agרנד i`iyp epizeax zxezn

WOn lrFtA±rxdW zOgn `EdoWilr s` K` ,Flv` §©©¨¥©©¤¨©¨¥¤§©©©
iRWxA EPcixtIW cr ,FzclFzM FgkA `Ed FrahA ,ok iR¦¥§¦§§Ÿ§§¨©¤©§¦¤§¦§¥

W`21.dad`d ¥¨©£¨

zpigaA didIW EpiideoF`OvdIve xAcn ux`M'כּו, §©§¤¦§¤¦§¦©¦¨§¤¤¦§¨§¦¨
"dgln ux`" `idW(e ,fi Edinxi)"drExf `l" ,(a ,a Edinxi), ¤¦¤¤§¥¨¦§§¨Ÿ§¨¦§§¨

aUr lM DA gnvi `le22gM lW zEIg DA oi`W itl . §Ÿ¦§©¨¨¥¤§¦¤¥¨©¤Ÿ©
.gnFSd©¥©

zFnlFrd lM Elit`W ,FAl l` mc`d miUi Kke§©¨¦¨¨¨¤¦¤£¦¨¨¨
oibxC lM Wixn ,mipFilr'כּו±,oFnOWe xAcn zpigA md ¤§¦¥¥¨©§¦¥§¦©¦§¨§¦¨

WFcTd iAbl llM zEIg mdA oi`W ,WOn mnFC zpigaE§¦©¥©¨¤¥¨¤©§¨§©¥©¨
iM .`EdÎKExA(e ,h dingp)inWE minXd z` ziUr dY`" : ¨¦§¤§¨©¨¨¦¨¤©¨©¦§¥

minXd'כּוKxAzi `Ed `EdW ,"mNEM z` dIgn dY`e , ©¨©¦§©¨§©¤¤¨¤¦§¨¥
"FCaNn cFr oi`"e ,zFnlFrd lM zEIg(dl ,c mixaC)qt`"e , ©¨¨¨§¥¦§©§¨¦§¤¤

"Eid `lM Eide" ,"FzlEf(fh ,` dicaFr)eil` dlkY z`fle . ¨§¨§Ÿ¨©§¨§¨Ÿ¦§¤¥¨
ig lM Wtp23.`EdÎKExA miIgd iIg ,KxAzi FA dwacl , ¤¤¨¨§¨§¨¦§¨¥©¥©©¦¨

aEzMW FnkE24`Ed iM [..] Lidl` 'd z` dad`l" : §¤¨§©£¨¤¡Ÿ¤¦
LiIg± LiIg oi`W :WExiR ,"aizkckE .`Ed `N`,al mixaC) ©¤¥¤¥©¤¤¨§¦§¦§¨¦

(hl`N` ."icOr miwl` oi`e `Ed ip` ip` iM dYr E`x" :§©¨¦£¦£¦§¥¡Ÿ¦¦¨¦¤¨
lr ± df `xwOWcizrlW ,xn`pf`" Exn`iE`xdYr ¤¦§¨¤©¤¨¦¤¡©¤¨Ÿ§§©¨

iM'כּוzpigaA ,"dI`xaizkcM ,WOn zIiWEg(d ,n EdirWi) ¦¦§¦©§¦¨¦¦©¨§¦§¦§©§¨

'd cFaM dlbpe"E`xexUA lk'כּוaizkE ,"(g ,ap EdirWi)iM" : §¦§¨§§¨¨¨¨§¦§©§¨¦
oirA oirE`xi'וגו." ©¦§©¦¦§

zpigA `Ed ,zElBd onfA eiWkr oM oi`X dnoF`OSd ©¤¥¥©§¨¦§©©¨§¦©©¦¨
,zIiWEg dI`x zpigA didIW ,Ff dbixcnE dpigal `Fal̈¦§¦¨©§¥¨¤¦§¤§¦©§¦¨¦¦

aEzMW FnM(b ,an miNdY)" :d`nv,ig l`l miwl`l iWtp §¤¨§¦¦¨§¨©§¦¥Ÿ¦§¥¨
d`x`e `Fa` izn'וגֹו." ¨©¨§¥¨¤ְ

aizM dPde(eÎd ,fw miNdY)mWtp ,mi`nv mB miarx" : §¦¥§¦§¦¦§¥¦©§¥¦©§¨
mdl xSA ,'d l` EwrvIe .sHrzY mdA'כּוzpigAOW ," ¨¤¦§©¨©¦§£¤©©¨¤¤¦§¦©

" eilr FWtPW cr ,oF`OSdsHrzYzpigA clFp ," ©¦¨©¤©§¨¨¦§©¨¨§¦©
ElBd c`n Fl xv iM ,Ktidd lr aNA dwrSdxq`nE ,z ©§¨¨©¥©©¥¤¦©§Ÿ©¨©£©

.inWBd sEBd©©©§¦

lkl iYin` zEIg oi`W FAll FnEUa iM ,Epiide§©§¦§§¦¤¥©£¦¦§¨

`Ed "dY`" `N` ,mipFilr zFnlFrl Elit`e ,mi`xaPd©¦§¨¦©£¦¨¨¤§¦¤¨©¨
dIgndכּוFWtp mW` miUi z`fl i`e ,25wFgx `EdW Ki` , ©§©¤§¦¨Ÿ¨¦¨¨©§¥¤¨

"miIg opi` eiIg"e ,wEgixd zilkzA 'dn26iIg `N` , ¥§©§¦¨¦§©¨¥¨©¦¤¨©¥
.ladd©¤¤

Edfe"ipiq xAcnA"rxd lr d`pU dcxIW ±27, §¤§¦§©¦©¤¨§¨¦§¨©¨©
lr d`pU xxFrl mxFB oF`Ove xAcOd zpigA zngOW¤¥£©§¦©©¦§¨§¦¨¥§¥¦§¨©

aNd zwrv zFidl rxd'וכּו.lirl xMfPM , ¨©¦§©£©©¥ְ©¦§¨§¥

WCwOd ziA oAxEg onfA dNtYd EpTYX dn oaEi dfaE¨¤¨©¤¦§©§¦¨¦§©§©¥©¦§¨
dzid `l ± miIw WCwOd ziA didW onfA iM ,`weC©§¨¦¦§©¤¨¨¥©¦§¨©¨Ÿ¨§¨
`xg`Î`xhqe zFRilTOW rxdl dlWnnE dhilW§¦¨¤§¨¨§¨©¤¦§¦§¦§¨¨¢¨

oe` ilrR lM EcxRzi"e ,KM lM mc`A wAcil'כּו"miNdY) ¦§Ÿ¨¨¨¨©§¦§¨§¨Ÿ£¥¨¤§¦¦

(i ,avhlW xW` zr" ,WCwOd ziA oAxEg onfA la` .£¨¦§©§©¥©¦§¨¥£¤¨©
28Kixv"כּו' ± zindAdÎWtpe rxdÎxvId zxFAbY ,¦§¤©¥¤¨©§¤¤©©£¦¨¦

,oF`Ove W` iRWxA ,`weC dNtYd ici lr cixtdl§©§¦©§¥©§¦¨©§¨§¦§¥¥§¦¨
aNd zwrve'כּו.lirl xMfPM , §©£©©¥©¦§¨§¥

lW Fxvi mFi lka iM ,mFi lkA lNRzdl EpTizemc` §¦§§¦§©¥§¨¦§¨¦§¤¨¨
eilr xABzn29unF` siqFdl Kixve zpigAכּו', lre . ¦§©¥¨¨§¨¦§¦¤§©§¦©

xn`p Ff dNtY(b ,c mixiXd xiW),EpiidC ,"de`p KxAcnE" : §¦¨¤¡©¦©¦¦¦§¨¥¨¤§©§
oF`Ove xAcn zpigaA dlFrWM'כּו. §¤¨¦§¦©¦§¨§¦¨

xdGA `zi`c `d Edfe),'ג `ixg,חלק  dWxR' א ע"ב lrּדף §¤¨§¦¨©Ÿ©ֵֶ¨¨¨©£¥ַ©
wEqR(ck ,gl ziW`xA)`xdih iaFdlWA" :"sxVze dE`ivFd" ¨§¥¦¦¨§¦¨¥§©§¥¦£¨

"`zElbA30zngOW ,EpiidC .dE`ivFd"±"`zElbA`EdW , §¨¨§©§¤¥£©¦¨§¨¨¤
"min ilA sire dIv ux`" ,xAcn zpigA(a ,bq miNdY)lCbY ± §¦©¦§¨¤¤¦¨§¨¥§¦¨¦§¦¦¦§©

.daEWY zpigaC "xiYi `lig"A ,dad`de oF`OSd zpigA§¦©©¦¨§¨©£¨§¥¨©¦¦§¦©§¨

" EdfesxVzezpigA oiprkE .dad`d W` iRWx Epiid ± " §¤§¦¨¥©§¦§¥¥¨©£¨§¦§¨§¦©
"KFzA iYWCwpe" wEqR lr x`Fand ,"mitxV"d31. ©§¨¦©§¨©¨§¦§©§¦§

"ip` dxFgW" oiprkE ± "de`p KxAcnE" Edfe(d ,` mixiXd xiW), §¤¦§¨¥¨¤§¦§¨§¨£¦¦©¦¦

"de`p"e ± `wiic df ici lre(mW)..אחר ּבמקֹום  ׁשּנת ּבאר ּכמֹו §©§¥¤©§¨§¨¨¨ְְְִֵֶַַָָ

" :mbeLxaCnEd Epiid ± "de`pxEAiC.dxFYde dNtYd lW §©¦§¨¥¨¤©§©¦¤©§¦¨§©¨
xdGA oiIr,' א עּמּודigieחלק  סֹוף יּו"ד , ּובדף ב'. עּמּוד רמ"ו, ּדף , ©¥©Ÿ©ֵֶ©§¦ְַַַַ

dlFrא ' idi` ± oeetUC EWiglC xAcn `EddA" ).32"כּו': §©¦§¨¦§¦§¦§¨¦¦¨

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

לּזהב,21. וכּור לּכסף "מצרף ּפסּוק על – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ(ּוכמֹו
מהללֹו" לפי cFre)ואיׁש .b ,`iw xF` dxFY d`x).( ְְֲִִַָ§¥¨§

.22ak ,hk mixaC iR lr).("aUr lM Da dlri `le" : ©¦§¨¦§Ÿ©£¤¨¨¥¤

.23.(i ,ai aFI` ± ."ig lM Wtp")¤¤¨¨¦

.24,LiIg `Ed iM ,Fa dwaclE FlwA rnWl ,Liwl` 'd z` dad`l" :k ,l mixaC)§¨¦§©£¨¤¡Ÿ¤¦§Ÿ©§Ÿ§¨§¨¦©¤

.("Lini Kx`e§Ÿ¤¨¤

.25.("FWtp mW` miUY" :i ,bp EdirWi iR lr)©¦§©§¨¨¦¨¨©§

.26.(a ,al dviA `xnBd oFWl)§©§¨¨¥¨

.27Fa ElAw `NW) "eilr mlFrd zFOE`l d`pU dcxIW xd ?'ipiq xd' i`n")©©¦©©¤¨§¨¦§¨§¨¨¨¨¤Ÿ¦§

.(i"Wxe ` ,ht zAW .(dxFz¨©¨§©¦

.28(h ,g zldw ± ."Fl rxl mc`A mc`d")¨¨¨§¨¨§©Ÿ¤¤

.29,e ziW`xA) xn`PW mFi lkA eilr xABzn mc` lW Fxvi" :aÎ` ,ap dMEq)¨¦§¤¨¨¦§©¥¨¨§¨¤¤¡©§¥¦

lkA eilr xABzn mc` lW Fxvi :Wiwl oA oFrnW iAx xn` .'mFId lM rx wx' (d©©¨©¨©©¦¦§¤¨¦¦§¤¨¨¦§©¥¨¨§¨

WTanE wiCSl rWx dtFv' :(al ,fl miNdY) xn`PW Fzindl WTanE mFi§©¥©£¦¤¤¡©§¦¦¤¨¨©©¦§©¥

.("'Fzindl©£¦

.30.(zElBA mixdSd zadlWA :mEBxY)©§§©§¤¤©¨¢©¦©¨

.31.(a ,al xFn` lirl)ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה f)ועּיין ,giw miNdY) ואני" : §¥¡ְְִֵֵֶַַַָָ§¦¦ֲִַ
`)אראה" ,gt zxvr ipinW oOwl). ְֶֶ§©¨§¦¦£¤¤

.32.(dlFr `id miztVA Wgl lW xAcn FzF`A :mEBxY)©§§¦§¨¤©©©§¨©¦¦¨



רנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

WOn lrFtA±rxdW zOgn `EdoWilr s` K` ,Flv` §©©¨¥©©¤¨©¨¥¤§©©©
iRWxA EPcixtIW cr ,FzclFzM FgkA `Ed FrahA ,ok iR¦¥§¦§§Ÿ§§¨©¤©§¦¤§¦§¥

W`21.dad`d ¥¨©£¨

zpigaA didIW EpiideoF`OvdIve xAcn ux`M'כּו, §©§¤¦§¤¦§¦©¦¨§¤¤¦§¨§¦¨
"dgln ux`" `idW(e ,fi Edinxi)"drExf `l" ,(a ,a Edinxi), ¤¦¤¤§¥¨¦§§¨Ÿ§¨¦§§¨

aUr lM DA gnvi `le22gM lW zEIg DA oi`W itl . §Ÿ¦§©¨¨¥¤§¦¤¥¨©¤Ÿ©
.gnFSd©¥©

zFnlFrd lM Elit`W ,FAl l` mc`d miUi Kke§©¨¦¨¨¨¤¦¤£¦¨¨¨
oibxC lM Wixn ,mipFilr'כּו±,oFnOWe xAcn zpigA md ¤§¦¥¥¨©§¦¥§¦©¦§¨§¦¨

WFcTd iAbl llM zEIg mdA oi`W ,WOn mnFC zpigaE§¦©¥©¨¤¥¨¤©§¨§©¥©¨
iM .`EdÎKExA(e ,h dingp)inWE minXd z` ziUr dY`" : ¨¦§¤§¨©¨¨¦¨¤©¨©¦§¥

minXd'כּוKxAzi `Ed `EdW ,"mNEM z` dIgn dY`e , ©¨©¦§©¨§©¤¤¨¤¦§¨¥
"FCaNn cFr oi`"e ,zFnlFrd lM zEIg(dl ,c mixaC)qt`"e , ©¨¨¨§¥¦§©§¨¦§¤¤

"Eid `lM Eide" ,"FzlEf(fh ,` dicaFr)eil` dlkY z`fle . ¨§¨§Ÿ¨©§¨§¨Ÿ¦§¤¥¨
ig lM Wtp23.`EdÎKExA miIgd iIg ,KxAzi FA dwacl , ¤¤¨¨§¨§¨¦§¨¥©¥©©¦¨

aEzMW FnkE24`Ed iM [..] Lidl` 'd z` dad`l" : §¤¨§©£¨¤¡Ÿ¤¦
LiIg± LiIg oi`W :WExiR ,"aizkckE .`Ed `N`,al mixaC) ©¤¥¤¥©¤¤¨§¦§¦§¨¦

(hl`N` ."icOr miwl` oi`e `Ed ip` ip` iM dYr E`x" :§©¨¦£¦£¦§¥¡Ÿ¦¦¨¦¤¨
lr ± df `xwOWcizrlW ,xn`pf`" Exn`iE`xdYr ¤¦§¨¤©¤¨¦¤¡©¤¨Ÿ§§©¨

iM'כּוzpigaA ,"dI`xaizkcM ,WOn zIiWEg(d ,n EdirWi) ¦¦§¦©§¦¨¦¦©¨§¦§¦§©§¨

'd cFaM dlbpe"E`xexUA lk'כּוaizkE ,"(g ,ap EdirWi)iM" : §¦§¨§§¨¨¨¨§¦§©§¨¦
oirA oirE`xi'וגו." ©¦§©¦¦§

zpigA `Ed ,zElBd onfA eiWkr oM oi`X dnoF`OSd ©¤¥¥©§¨¦§©©¨§¦©©¦¨
,zIiWEg dI`x zpigA didIW ,Ff dbixcnE dpigal `Fal̈¦§¦¨©§¥¨¤¦§¤§¦©§¦¨¦¦

aEzMW FnM(b ,an miNdY)" :d`nv,ig l`l miwl`l iWtp §¤¨§¦¦¨§¨©§¦¥Ÿ¦§¥¨
d`x`e `Fa` izn'וגֹו." ¨©¨§¥¨¤ְ

aizM dPde(eÎd ,fw miNdY)mWtp ,mi`nv mB miarx" : §¦¥§¦§¦¦§¥¦©§¥¦©§¨
mdl xSA ,'d l` EwrvIe .sHrzY mdA'כּוzpigAOW ," ¨¤¦§©¨©¦§£¤©©¨¤¤¦§¦©

" eilr FWtPW cr ,oF`OSdsHrzYzpigA clFp ," ©¦¨©¤©§¨¨¦§©¨¨§¦©
ElBd c`n Fl xv iM ,Ktidd lr aNA dwrSdxq`nE ,z ©§¨¨©¥©©¥¤¦©§Ÿ©¨©£©

.inWBd sEBd©©©§¦

lkl iYin` zEIg oi`W FAll FnEUa iM ,Epiide§©§¦§§¦¤¥©£¦¦§¨

`Ed "dY`" `N` ,mipFilr zFnlFrl Elit`e ,mi`xaPd©¦§¨¦©£¦¨¨¤§¦¤¨©¨
dIgndכּוFWtp mW` miUi z`fl i`e ,25wFgx `EdW Ki` , ©§©¤§¦¨Ÿ¨¦¨¨©§¥¤¨

"miIg opi` eiIg"e ,wEgixd zilkzA 'dn26iIg `N` , ¥§©§¦¨¦§©¨¥¨©¦¤¨©¥
.ladd©¤¤

Edfe"ipiq xAcnA"rxd lr d`pU dcxIW ±27, §¤§¦§©¦©¤¨§¨¦§¨©¨©
lr d`pU xxFrl mxFB oF`Ove xAcOd zpigA zngOW¤¥£©§¦©©¦§¨§¦¨¥§¥¦§¨©

aNd zwrv zFidl rxd'וכּו.lirl xMfPM , ¨©¦§©£©©¥ְ©¦§¨§¥

WCwOd ziA oAxEg onfA dNtYd EpTYX dn oaEi dfaE¨¤¨©¤¦§©§¦¨¦§©§©¥©¦§¨
dzid `l ± miIw WCwOd ziA didW onfA iM ,`weC©§¨¦¦§©¤¨¨¥©¦§¨©¨Ÿ¨§¨
`xg`Î`xhqe zFRilTOW rxdl dlWnnE dhilW§¦¨¤§¨¨§¨©¤¦§¦§¦§¨¨¢¨

oe` ilrR lM EcxRzi"e ,KM lM mc`A wAcil'כּו"miNdY) ¦§Ÿ¨¨¨¨©§¦§¨§¨Ÿ£¥¨¤§¦¦

(i ,avhlW xW` zr" ,WCwOd ziA oAxEg onfA la` .£¨¦§©§©¥©¦§¨¥£¤¨©
28Kixv"כּו' ± zindAdÎWtpe rxdÎxvId zxFAbY ,¦§¤©¥¤¨©§¤¤©©£¦¨¦

,oF`Ove W` iRWxA ,`weC dNtYd ici lr cixtdl§©§¦©§¥©§¦¨©§¨§¦§¥¥§¦¨
aNd zwrve'כּו.lirl xMfPM , §©£©©¥©¦§¨§¥

lW Fxvi mFi lka iM ,mFi lkA lNRzdl EpTizemc` §¦§§¦§©¥§¨¦§¨¦§¤¨¨
eilr xABzn29unF` siqFdl Kixve zpigAכּו', lre . ¦§©¥¨¨§¨¦§¦¤§©§¦©

xn`p Ff dNtY(b ,c mixiXd xiW),EpiidC ,"de`p KxAcnE" : §¦¨¤¡©¦©¦¦¦§¨¥¨¤§©§
oF`Ove xAcn zpigaA dlFrWM'כּו. §¤¨¦§¦©¦§¨§¦¨

xdGA `zi`c `d Edfe),'ג `ixg,חלק  dWxR' א ע"ב lrּדף §¤¨§¦¨©Ÿ©ֵֶ¨¨¨©£¥ַ©
wEqR(ck ,gl ziW`xA)`xdih iaFdlWA" :"sxVze dE`ivFd" ¨§¥¦¦¨§¦¨¥§©§¥¦£¨

"`zElbA30zngOW ,EpiidC .dE`ivFd"±"`zElbA`EdW , §¨¨§©§¤¥£©¦¨§¨¨¤
"min ilA sire dIv ux`" ,xAcn zpigA(a ,bq miNdY)lCbY ± §¦©¦§¨¤¤¦¨§¨¥§¦¨¦§¦¦¦§©

.daEWY zpigaC "xiYi `lig"A ,dad`de oF`OSd zpigA§¦©©¦¨§¨©£¨§¥¨©¦¦§¦©§¨

" EdfesxVzezpigA oiprkE .dad`d W` iRWx Epiid ± " §¤§¦¨¥©§¦§¥¥¨©£¨§¦§¨§¦©
"KFzA iYWCwpe" wEqR lr x`Fand ,"mitxV"d31. ©§¨¦©§¨©¨§¦§©§¦§

"ip` dxFgW" oiprkE ± "de`p KxAcnE" Edfe(d ,` mixiXd xiW), §¤¦§¨¥¨¤§¦§¨§¨£¦¦©¦¦

"de`p"e ± `wiic df ici lre(mW)..אחר ּבמקֹום  ׁשּנת ּבאר ּכמֹו §©§¥¤©§¨§¨¨¨ְְְִֵֶַַָָ

" :mbeLxaCnEd Epiid ± "de`pxEAiC.dxFYde dNtYd lW §©¦§¨¥¨¤©§©¦¤©§¦¨§©¨
xdGA oiIr,' א עּמּודigieחלק  סֹוף יּו"ד , ּובדף ב'. עּמּוד רמ"ו, ּדף , ©¥©Ÿ©ֵֶ©§¦ְַַַַ

dlFrא ' idi` ± oeetUC EWiglC xAcn `EddA" ).32"כּו': §©¦§¨¦§¦§¦§¨¦¦¨
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לּזהב,21. וכּור לּכסף "מצרף ּפסּוק על – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ(ּוכמֹו
מהללֹו" לפי cFre)ואיׁש .b ,`iw xF` dxFY d`x).( ְְֲִִַָ§¥¨§

.22ak ,hk mixaC iR lr).("aUr lM Da dlri `le" : ©¦§¨¦§Ÿ©£¤¨¨¥¤

.23.(i ,ai aFI` ± ."ig lM Wtp")¤¤¨¨¦

.24,LiIg `Ed iM ,Fa dwaclE FlwA rnWl ,Liwl` 'd z` dad`l" :k ,l mixaC)§¨¦§©£¨¤¡Ÿ¤¦§Ÿ©§Ÿ§¨§¨¦©¤

.("Lini Kx`e§Ÿ¤¨¤

.25.("FWtp mW` miUY" :i ,bp EdirWi iR lr)©¦§©§¨¨¦¨¨©§

.26.(a ,al dviA `xnBd oFWl)§©§¨¨¥¨

.27Fa ElAw `NW) "eilr mlFrd zFOE`l d`pU dcxIW xd ?'ipiq xd' i`n")©©¦©©¤¨§¨¦§¨§¨¨¨¨¤Ÿ¦§

.(i"Wxe ` ,ht zAW .(dxFz¨©¨§©¦

.28(h ,g zldw ± ."Fl rxl mc`A mc`d")¨¨¨§¨¨§©Ÿ¤¤

.29,e ziW`xA) xn`PW mFi lkA eilr xABzn mc` lW Fxvi" :aÎ` ,ap dMEq)¨¦§¤¨¨¦§©¥¨¨§¨¤¤¡©§¥¦

lkA eilr xABzn mc` lW Fxvi :Wiwl oA oFrnW iAx xn` .'mFId lM rx wx' (d©©¨©¨©©¦¦§¤¨¦¦§¤¨¨¦§©¥¨¨§¨

WTanE wiCSl rWx dtFv' :(al ,fl miNdY) xn`PW Fzindl WTanE mFi§©¥©£¦¤¤¡©§¦¦¤¨¨©©¦§©¥

.("'Fzindl©£¦

.30.(zElBA mixdSd zadlWA :mEBxY)©§§©§¤¤©¨¢©¦©¨

.31.(a ,al xFn` lirl)ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה f)ועּיין ,giw miNdY) ואני" : §¥¡ְְִֵֵֶַַַָָ§¦¦ֲִַ
`)אראה" ,gt zxvr ipinW oOwl). ְֶֶ§©¨§¦¦£¤¤

.32.(dlFr `id miztVA Wgl lW xAcn FzF`A :mEBxY)©§§¦§¨¤©©©§¨©¦¦¨

c"ag i`iyp epizeax zxezn

icM ± dxnfc iwEqR lM Epwzp df KxC lr ,dPde§¦¥©¤¤¤¦§§¨§¥§¦§¨§¥
"wnr ale Wi` axw"A oF`OSd zpigA liCbdlE xxFrl§¥§©§¦§¦©©¦¨§¤¤¦§¥¨Ÿ

(f ,cq miNdY)inW"E minXd Elit` Ki` FAll FnEUA , §¦¦§§¦¥£¦©¨©¦§¥
minXd"minXd lrn xW` miOde(c ,gnw miNdY)Elldi" , ©¨¨¦§©©¦£¤¥©©¨¨¦§¦¦§©§

z`mW'd'כּו"(bi ,mW)" zpigA ±FnWzpigA mbe ,calA " ¤¥¨§¦©§¦§¨§©§¦©
" `Ed "FnW"aBUp" zpigaA ± "FCaldaWgn zil"C ," §¦§¨¦§¦©§©§¥©§¨¨

" wx ,"llM Dia `qitYFcFd" ± FnW lW Feife ,"ux` lr §¦¨¥§¨©§¦¤§©¤¤
minWe'כּו".(mW) אחר ּבמק ֹום  ׁשּנת ּבאר  .ּכמֹו §¨¨¦¨ְְְִֵֵֶַָָ

xF` xvFi" zMxA `id df KxC lr oke'כּוKi` ," §¥©¤¤¤¦¦§©¥¥
WFcw" mixnF` mik`lOdW'כּוlCaEnE WFcw `EdW ,כּו'", ¤©©§¨¦§¦¨¤¨§¨

zpigA KFxr oi`X dOn xzFi ± KxAzi eil` KFxr oi`e§¥£¥¨¦§¨¥¥¦©¤¥£§¦©
xAcnE ig ,lkU lrA mc` zpigA iAbl mnFCּכמֹו כּו', ¥§©¥§¦©¨¨©©¥¤©§©¥ְ

אחר  ּבמק ֹום  .33ׁשּנת ּבאר  ְְִֵֵֶַָָ

zpigA ,(oOwlC) oFilrd xAcn zpigA Elit`C oaEi dGnE¦¤¨©£¦§¦©¦§¨¨¤§¦§©¨§¦©
"mW mc` aWi `le"(e ,a Edinxi)xn`p eilrW ,(eh ,g mixaC): §Ÿ¨©¨¨¨¦§§¨¤¨¨¤¡©§¨¦

`EdÎKExA sFqÎoi` iAbl ,df lM mr ,"`xFPde lFcBd xAcOA"©¦§¨©¨§©¨¦¨¤§©¥¥¨
.aWgi WOn dnnWke xAcnM§¦§¨§¦§¨¨©¨¥¨¥

oM mB x`AzPW FnkE ּפס ּוק d)על  ,` mixiXd xiW)"אני ,"ׁשח ֹורה §¤¦§¨¥©¥ַָ¦©¦¦ְֲִָ

± gvgEvn xF` gv xF` Edi`C aB lr s` ,oFilrÎxzM" oiprn¥¦§¨¤¤¤§©©©§¦©§§¨
zFNird zNir iAbl `Ed `nME`'ׁשם.".כּו xiWעּיין  dxFz ihETl) ¨¨§©¥¦©¨¦ֵַָ¦¥¨¦

(c ,c .a ,a mixiXd.( ©¦¦

oF`OSd zlCbd oipr `Ed df lkedlrnlÎdHOn, §¨¤¦§¨©§¨©©¦¨¦©¨§©§¨
ipiq xAcn" zpigA `Ede'כּוmlFr zad`" zMxA cr ;" §§¦©¦§©¦©©¦§©©£©¨

dkWnd `id "mlFrÎzad`" zMxAW ,"EpYad £̀©§¨¤¦§©©£©¨¦©§¨¨
dlrnlndHnlÎoF`OSd zFExl 34zpigAכּו'± z`xwpe , ¦§©§¨§©¨§©©¦¨§¦§¥§¦©

"crFn ld`".: Ÿ¤¥

xE`iaE a:oiprd ¥¨¦§¨
" zNn dPd iMcrFn" oFWNn ± "iYcrFpe"dOW Ll35. ¦¦¥¦©¥¦§§©§¦§¨¨

"iYrcFpe" zFIzF` "iYcrFpe" ,dPde36oFWl `EdW , §¦¥§©§¦¦§©§¦¤§
mc`de" oFWNn ± zExAgzde zExXwzdrci'כּו"ziW`xA) ¦§©§§¦§©§¦§§¨¨¨¨©§¥¦

(` ,c,dHnl `EdÎKExA sFqÎoi` cEgi zkWnd ,EpiidC .§©§©§¨©¦¥¨§©¨
KxAzi FcEgi ± mc`d WtpA dNBznE dxFW `dIW¤§¥¤¦§©¤§¤¤¨¨¨¦¦§¨¥
Elit`e ,deWA 'oinlr lM `Nnn' `Ed Ki` ,iYin`d̈£¦¦¥§©¥¨¨§¦§¨¤©£¦

"`ln"FcFak" `Ed ,EfNd "ux`d lk37KxAzi'כּו`Ed iM , §Ÿ¨¨¨¤©¥§¦§¨¥¦
FCaNn cFr oi`"e ,`EdÎKExA miIgd iIg'כּו." ©¥©©¦¨§¥¦§©

nU didY z`flemiwl`l dlFcB WtPd zg38, §¨Ÿ¦§¤¦§©©¤¤§¨¥Ÿ¦
'd lr bPrzdl39zaxw ipRn ,mibEprYAÎdad` zpigaA §¦§©¥©¦§¦©©£¨©©£¦¦§¥¦§©

d`nv dzid xW` zgY ,miIg miwl`A DzEwacE 'd§¥¨¥Ÿ¦©¦©©£¤¨§¨§¥¨
d`x`e `Fa` izn"'כּו"(b ,an miNdY)DWtp z` deexde , ¨©¨§¥¨¤§¦¦§¦§¨¤©§¨

dwwW Wtp riAUd"e ,df cEgi iENibA'כּו"(h ,fw miNdY). §¦¦¤§¦§¦©¤¤Ÿ¥¨§¦¦

aizkckE(a ,w miNdY)aizkE ,"dgnUA 'd z` Ecar" : §¦§¦§¦¦¦§¤§¦§¨§¦
(fn ,gk mixaC)Liwl` 'd z` Ycar `l xW` ,zgY" : §¨¦©©£¤Ÿ¨©§¨¤¡Ÿ¤

"E ."lM axn ,aal aEhaE dgnUAlM aFxnxzFi :WExiR " §¦§¨§¥¨¥ŸŸ¥Ÿ¥¥
oFilrd ocrÎoB zpigA ,miIpgEx Elit` ± mibEprYd lMn¦¨©©£¦£¦¨¦¦§¦©©¥¤¨¤§

.40כּו'
dHnl `EdÎKExA sFqÎoi` cEgi KxC `Ed Ki` K ©̀¥¤¤¦¥¨§©¨

Dia `qitY daWgn zil"C xg`n ± mc`d WtpA'כּו?" §¤¤¨¨¨¥©©§¥©§¨¨§¦¨¥
Edfe ,"ldF`" zpigA ici lr zn`A `Ed dPd K ©̀¦¥¤¡¤©§¥§¦©¤§¤

."crFn ldF`"¤¥
:oiprde§¨¦§¨

aEzMW FnM(fh ,`p EdirWi)" :lvaELiziQM ici'41"כּו, §¤¨§©§¨§¥¨¦¦¦¦
g"nx zpigA ici lr Epiide .zilbp dxF` `le lv zpigA§¦©¥§Ÿ¨¦§¥§©§©§¥§¦©§©

g"nx" odW ,oicEwiRmixai`mi`xwpe ."`MlnC ¦¦¤¥©©¥¨¦§©§¨§¦§¨¦
,xUA mdW sEBd ixai` FnM ± lWn KxC lr "mixai`"¥¨¦©¤¤¨¨§¥§¥©¤¥¨¨
ok iR lr s`e ,dgExq dgiNn oi`aE ;zFnvre miciB¦¦©£¨¨¦¦¥¨§¨§©©¦¥

;WtPd zEIg mdA WAlznE dxFW¤¦§©¥¨¤©©¤¤
mdW s`W ,zFvn g"nxd lWn KxC lr md KM©¥©¤¤¨¨¨§©¦§¤©¤¥

crFnE mirxf xcq ± miInWB mipiprA miWAEln'כּוs` , §¨¦§¦§¨¦©§¦¦¥¤§¨¦¥©
`EdÎKExA sFqÎoi` xF` mdA WAElnE dxFW ok iR lr©¦¥¤§¨¨¤¥¨
,KxAzi `Ede ,KxAzi FpFvxE Fznkg od odW itl ,WOn©¨§¦¤¥¥¨§¨§¦§¨¥§¦§¨¥

cg` lMd ± Fznkge ,FpFvxE'כּו. §§¨§¨©Ÿ¤¨
ipROW ,Fxiag z` adF`d cg` lWnl FnM ,dPde§¦¥§§¨¨¤¨¨¥¤£¥¤¦§¥
`NW i`Ce df dPd ,Fcia F` FtEba FwAgn `Ed Fzad ©̀£¨§©§§§¨¦¥¤©©¤Ÿ
`Ed ,WOn Dnvr cId F` Fnvr sEBd zad` ipRn¦§¥©£©©©§©¨©§¨©¨
FwAgn `Ed ,FzEIge FzEInipR adF`W ipRn `N` .FwAgn§©§¤¨¦§¥¤¥§¦¦§©§©§
FzEIniptA qFRzl Fl xWt` i`W ipRn ,Fcia F` FtEba§§¨¦§¥¤¦¤§¨¦§¦§¦¦

;calA FzEIge§©¦§¨
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ו 33. ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה לּגפן"(ועּיין "אֹוסרי ּפסּוק על `xFיחי dxFY) ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ¨

(Kli`e a ,en אדֹון" ּבפירּוׁש "אׁשירה", ּפסּוק על ּבׁשּלח ּובפרׁשת . ¨¥¨ְְְֲִֵַַַַָָָָָ
פלא" ו"עֹוׂשה `)הנפלאֹות" ,bq mW) ּדּבּור סֹוף מׁשּפטים, ּובפרׁשת . ְְִֵֶֶַָ¨ְְִִִַָָָ

מ"ו" ּפרק ּבינֹונים ׁשל ּבספר "עּיין ddBdA)הּמתחיל c ,er mW). ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ¨©©¨¨

כּו'"34. לעֹולם לי וארׂשּתי" ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה a)(ועּיין ,g oOwl).( ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ§©¨

.35.(ak ,dk zFnW ± ."mW Ll iYcrFpe")§©§¦§¨§

כּו'36. ראׁש את "ׂשאּו הּמתחיל ּבדּבּור לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ(ועּיין
Kli`e)לגלּגלתם" a ,` lirl) סֹוף וארא ּפרׁשת ריׁש ּׁשּנתּבאר מה ועּיין . ְְְָֹֻ§¥¨¥©ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

"נֹודעּתי" מענין "וארא", הּמתחיל `)ּדּבּור ,ep xF` dxFY).( ְְְִִִִֵֵַַַַָָ¨

.37(b ,e EdirWi ± "FcFaM ux`d lk `ln")§Ÿ¨¨¨¤§§©§¨

.38.(b ,b dpFi ± "miwl`l dlFcB")§¨¥Ÿ¦¨

.39(ci ,gp EdirWi ± ."'d lr bPrzY")¦§©©©§©§¨

ּבמֹועדֹו"40. לי "להקריב ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה bועּיין ,`l "xECq") ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ¦Ÿ

(Kli`e. ¨¥¨

ּדרּוׁש41. עצרת" הּׁשמיני "ּבּיֹום ּפסּוק על זה מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ(ועּיין
a)הּׁשני  ,ct zxvr ipinW).( ִֵַ§¦¦£¤¤



c"agרנו i`iyp epizeax zxezn

aizM dPd ,lWn KxC lr KM(e ,a mixiXd xiW)" :Fpinie ©©¤¤¨¨¦¥§¦¦©¦¦¦¦
WFcTd lW Fpini z`xwPd ,dxFYd `idW ,"ipwAgY§©§¥¦¤¦©¨©¦§¥§¦¤©¨
'd zaxw df ixd ,dxFYA wEaC mc`dWM oke .`EdÎKExÄ§¥§¤¨¨¨¨©¨£¥¤¦§©
,dPde .WOn FWtpA `EdÎKExA sFqÎoi` xF` cEgie ,WOn©¨§¦¥¨§©§©¨§¦¥
,zEInWbA EdFnM oi`W mEvre `ltp cEgi `Ed df cEgi¦¤¦¦§¨§¨¤¥¨§©§¦

WOn "`Mlnc `tEbA `a`YW`l" `xwp okle42.: §¨¥¦§¨§¦§¨¨¨§¨§©§¨©¨

bdPdeldF`"e "ipiq xAcn" mdW ,EN` zFpigA 'a §¦¥§¦¥¤¥¦§©¦©§¤
zpigA ici lr mikWnpe miUrp md ,"crFnoxd`e dWn: ¥¥©£¦§¦§¨¦©§¥§¦©Ÿ¤§©£Ÿ

iM`piaWFW" ± dWn`MlncKxC lr FnM :WExiR ," ¦Ÿ¤§¦¨§©§¨¥§©¤¤
mFwnl ozgd z` KilFOW ,ozgd lW FpiaWFW lWn̈¨§¦¤¤¨¨¤¦¤¤¨¨¦§
KiWnOd `Ed mFlXdÎeilr EpiAx dWn KM ,dNMd©©¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨©©§¦
dxFW `dIW ,dHnl `EdÎKExA sFqÎoi` xF` cEgi zpigA§¦©¦¥¨§©¨¤§¥¤

"crFn ldF`" zpigaA didIW ,mc`d WtpA dNBznE'כּו. ¦§©¤§¤¤¨¨¨¤¦§¤¦§¦©¤¥
draX"n `EdW ,"`xC lkA dWnc `zEhWRz`"e§¦§©§¨§Ÿ¤§¨¨¨¤¦¦§¨

"mirFx'כּוrcil ,EpiidC ."'d zrC" ± dWn zpigA `Ed , ¦§¦©Ÿ¤©©§©§¥©
FCaNn cFr oi`"e ,miIgd iIg `EdW ,'d z`'כּוFnkE ." ¤¤©¥©©¦§¥¦§©§

aEzMW(h ,gk '` minId ixaC)" :rC."Edcare Lia` iwl` z` ¤¨¦§¥©¨¦©¤¡Ÿ¥¨¦§¨§¥
oFWNn zrC `N` ,DCal dricId Dpi` zrC zpigaE§¦©©©¥¨©§¦¨§©¨¤¨©©¦§

dWBxdEN`M WiBxie xiMIW ,aNA dWBxdd `idW , ©§¨¨¤¦©©§¨¨©¥¤©¦§©§¦§¦
aEzMW FnkE .WOn ziIWEg dI`xA xUa ipirl d`Fx¤§¥¥¨¨¦§¦¨¦¦©¨§¤¨

(hl ,al mixaC)" :E`xmiwl` oi`e ,`Ed ip` ip` iM ,dYr §¨¦§©¨¦£¦£¦§¥¡Ÿ¦
."icOr¦¨¦

lr xn`p ,df `xwOW mbdecizrlExn`i f`W ± ©£©¤¦§¨¤¤¡©©¤¨¦¤¨Ÿ§
"ip` iM dYr E`x"'כּוlirl xMfPM43df gM ,mFwn lMn , §©¨¦£¦©¦§¨§¥¦¨¨Ÿ©¤

dWn znWPn DzwipiA ± l`xUIn dnWpE Wtp lkA Wi¥§¨¤¤§¨¨¦¦§¨¥¦¦¨¨¦¦§©Ÿ¤
uiO` xWwA 'dA FYaWgn xXwl ± mFlXdÎeilr EpiAx©¥¨¨©¨§©¥©§©§©§¤¤©¦
ipirA d`FxW inWB xacA zxXEwn `idW FnM ,wfge§¨¨§¤¦§¤¤§¨¨©§¦¤¨§¥¥

xUa'כּוdAx dribil dkixSW `N` ּב"ספר .כּו', ׁשּכת ּוב ּכמֹו ¨¨¤¨¤§¦¨¦¦¨©¨ְְֵֶֶָ

מ"ב  ּפרק ּבינֹונים", .44ׁשל  ִֵֶֶֶ

`zipFxhnc `piaWFW" ± oxd`e:WExiR ," §©£Ÿ§¦¨§©§¦¨¥
zFnWp xFwn ,l`xUiÎzqpM zpigA `id "`zipFxhn"©§¦¨¦§¦©§¤¤¦§¨¥§¦§
dwaclE 'dA mxWwlE ,l`xUi zFnWp zFlrdlE ,l`xUi¦§¨¥§©£¦§¦§¨¥§¨§¨©§¨§¨
,oxd` ici lr `Ed ± `EdÎKExA miIgd iIg ,KxAzi FA¦§¨¥©¥©©¦¨©§¥©£Ÿ

"mirFx draX"n oM mb `EdW'כּוzEllkl KiWnOd , ¤©¥¦¦§¨¦©©§¦¦§¨

,"xAcn" zpigA ± WtPd zElrRzd zFidl l`xUi zFnWp¦§¦§¨¥¦§¦§©£©¤¤§¦©¦§¨
W` iRWxe oF`Ove'כּו. §¦¨§¦§¥¥

z` LzFlrdA" `Ed oxd` zcFar iMzFxPd",g xAcOA) ¦£©©£Ÿ§©£§¤©¥©¦§¨

(aznWp ± 'd xp" iM ,zFnWPd md "zFxPd" :WExiR .¥©¥¥©§¨¦¥¦§©
"mc`(fk ,k ilWn)mzwlcd dzid ± oxd` ici lre , ¨¨¦§¥§©§¥©£Ÿ¨§¨©§¨¨¨

zadlW iRWxM mzEadlzde'45כּו §¦§©£¨§¦§¥©§¤¤
`id zg` cFr K`46: ©©©¦

mdW ,EN` zFbxcnE zFpigal `Fal xWt` i` dPd iM¦¦¥¦¤§¨¨¦§¦©§¥¥¤¥
"crFn ldF`"e "ipiq xAcn" zpigA'כּוz`v oipr `EdW , §¦©¦§©¦©§¤¥¤¦§¨¥

DbFp iWEaNn ,DwiYxPn WtPd'כּו'dA WtPd zgnUe , ©¤¤¦©§¥¨¦§¥©§¦§©©¤¤©
DUFr'47כּוz`nEh z`lg ,mcFw ,FWtPn cixtIW cr ± ¨©¤©§¦¦©§¤¤§©§©

,EpiidC ,ixnbl zF`nHd zFRilw WlXOW xEnB rxd̈©¨¤¦¨Ÿ§¦©§¥§©§¥§©§
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"'d zrC" zngn ,mipFilr zFnlFr lr Elit`'כּו`Ed iM , £¦©¨¤§¦¥£©©©¦
FCaNn cFr oi`"e ,miIgd iIg'כּוlr deW zEpngxd ixde ." ©¥©©¦§¥¦§©©£¥¨©§¨¨¨©

mipFYgYd lr FnM ± oibxC lM Wixn ,mipFilr zFnlFr¨¤§¦¥¥¨©§¦§©©©§¦
oFnOWe xAcn zpigA mNEMW xg`n ,WOn'כּו`lFk"e , ©¨¥©©¤¨§¦©¦§¨§¦¨§¨

M ± DiOw`l,deWA mNEM z` dIgn `EdW ,"aiWg ©¥§¨¨¦¤§©¤¤¨§¨¤

Flv` oieW dHnE dlrne'כּו. §©§¨©¨¨¦¤§
zpigAn KWnp ,zFbxcOd zkWnde zElWlYWdA K ©̀§¦§©§§§©§¨©©©§¥¦§¨¦§¦©

a"i zpigA ± awrimihaW' oFWl ± 'haW' :dkWndFnM ,' ©£Ÿ§¦©§¨¦¥¤§©§¨¨§
c `akFM"hiaWEkWnPW oli`d itpr lWnl FnM `Ede ." §¨§¨¦§§§¨¨©§¥¨¦¨¤¦§§

KWnp awri zpigA lW FzEpngx zCOOW .oli`d on¦¨¦¨¤¦¦©©§¨¤§¦©©£Ÿ¦§¨
aW a"i zpigA lW zxg` zEpngx zCn.mih ¦©©§¨©¤¤¤§¦©§¨¦

:oiprde§¨¦§¨
aEzMX dn `Ed ,mihaXd zFbxcnE zFpigA iM56: ¦§¦©§¥©§¨¦©¤¨

,"dlrnln mdilr mIde [..] xwA xUr mipW lr cnFr"¥©§¥¨¨¨¨§©¨£¥¤¦§¨§¨
zpigal "daMxn" zpigA md "xwA xUr mipX"dW¤©§¥¨¨¨¨¥§¦©¤§¨¨¦§¦©

"e ,"mId"mW"mihaW Elr57. ©¨§¨¨§¨¦
aizkckE(e ,k miNdY)Epiwl` mWaE" :lBcp:WExiR ," §¦§¦§¦¦§¥¡Ÿ¥¦§Ÿ¥

dWmilbC'`EdW .'d mW zpigal daMxn zpigA md ' ¤©§¨¦¥§¦©¤§¨¨¦§¦©¥¤
zpigA ,iENiBd ziW`xe xFwn zpigA `Ede ,"mi" zpigA§¦©¨§§¦©¨§¥¦©¦§¦©

.oiilBz`CÎoinlr zFEdlE zFigdl ,`ilBz`cÎ`nlr̈§¨§¦§©§¨§©£§©¨§¦§¦§©§¨
mzEIg milAwnd ,oiilBz`CÎoinlr zpigA ,dPde§¦¥§¦©¨§¦§¦§©§¨©§©§¦©¨
min" mi`xwPd md ,`iilBz`cÎ`nlr zpigAn¦§¦©¨§¨§¦§©§¨¥©¦§¨¦©¦

"mikFa in" mi`xwpe ,"mipFYgY58xdGA `zi`cM .59: ©§¦§¦§¨¦¥¦¦§¦¨©Ÿ©
."`Mln mcw iednl opirA op`" mikFA mipFYgYd miOdW¤©©¦©©§¦¦£©¨¦¨§¤¡¥¢¨©§¨
"mipFilr min" Wi iM dbVdde zrCd ipRn Epiide§©§¦§¥©©©§©©¨¨¦¥©¦¤§¦
md K` ."oiilBz` `lC ± oinizq oinlr" zpigaA ,mdn¥¤¦§¦©¨§¦§¦¦§¨¦§©§¨©¥
min oiA [..] miwl` lCaIe" ± "mipFYgYd min" mi`xwp¦§¨¦©¦©©§¦©©§¥¡Ÿ¦¥©¦

"minl(eÎc ,` ziW`xA)mzEIg milAwn oinizqÎoinlrC ; ¨¨¦§¥¦§¨§¦§¦¦§©§¦©¨
zFnlrp zFkWnde zFgMn'60כּוmzcixi lr mikFA okle ; ¦Ÿ§©§¨¤¡¨§¨¥¦©§¦¨¨

"`Mln mcw" zFidl ± mrWie mvtg lke ,dHn dHn©¨©¨§¨¤§¨§¦§¨¦§¢¨©§¨
.`weC©§¨

lkA 'mihaW a"i' lW zEpngxd zCnE zpigA `id Kke§©¦§¦©¦©¨©§¨¤§¨¦§¨
cxIW zEwl` uFvip lr miAx mingx xxFrl ± mc`̈¨§¥©£¦©¦©¦¡Ÿ¤¨©
dnx `xbi`n ,KEnp mFwnl DFaB mFwOn ,FcFaM mFwOn¦§§¦¨¨©§¨¨¥¦§¨¨¨

.61כּו'
,dbxcn xg` dbxcn ,zFbxcOd zElWlYWdA ,dPde§¦¥§¦§©§§©©§¥©§¥¨©©©§¥¨

"awri Kxi i`vi" Wtp 'r ± mihaW a"in E`vi62mB mdW , ¨§¦§¨¦¤¤Ÿ§¥¤¤©£Ÿ¤¥©
.awri lW FzCn ± zEpngxd zbxcnE zpigA oM¥§¦©©§¥©¨©§¨¦¨¤©£Ÿ

lr miAx mingx xxFrl ± mc` lkA oM mb `Ede§©¥§¨¨¨§¥©£¦©¦©
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ּפסּוק52. על ּׁשּנתּבאר מה a)עּיין ,d xYq`)"לאסּתר הּמל "וּיֹוׁשט ְִֵֵֶַַַָָ¤§¥ְְֵֶֶֶֶַַ
(b ,cv xF` dxFY). ¨

.53.(dNgYA cFqi gwFNW inE !KM `l ± 'Ek xn`Y m`W)¤¦Ÿ©Ÿ©¦¤¥©§©§¦¨

ּבענין 54. כּו'", ּדֹודי "קֹול ּפסּוק על הּׁשירים ּבׁשיר ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָועּיין
הּגבעֹות" על b)"מקּפץ ,eh mixiXd xiW dxFz ihETl). ְְֵַַַָ¦¥¨¦©¦¦

.55.12 dxrd 1068 cEOr 'c wlg :zFgiU ihETl d`x .onqp mWe .a ,fh zFkxA)§¨§¨¦§¨§¥¦¥¦¥¤©¤¨¨

.(48 dxrd 97 cEOr 'i wlg¥¤©¤¨¨

.56.(c ,c a minId ixaC .dk ,f '` mikln)§¨¦¦§¥©¨¦

.57mWl zFcdl l`xUil zEcr ,Di ihaW mihaW Elr mXW" :c ,akw miNdY)§¦¦¤¨¨§¨¦¦§¥¨¥§¦§¨¥§Ÿ§¥

.("'d

.58.(a sirq zFxACd zxUr Wxcn)¦§¨£¤¤©¦§¨¦

.59oiirA op` :oixn`e ,oikFA oEpi` oi`YY minC" :a ,hi sC ,d oETY xdf ipETY)¦¥Ÿ©¦©§©¦©¨¦¦¦§¨§¦£¨©§¨

.("`Mln mcw iednl§¤¡¥¢¨©§¨

י"א.60. ּפרק ב', חלק ּבינֹונים", ׁשל ּב"ספר ׁשּכתּוב ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָּכמֹו

לבן"61. "וּיׁשּכם ּפסּוק  על וּיצא: ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה (dxFY(ועּיין ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ¨

(` ,ck xF`"יעיר "ּכנׁשר ּפסּוק ועל .(` ,gr Epif`d oOwl) ּפסּוק ועל . ְְִֶֶַָָ§©¨©£¦ְַָ
הּמן" את וּיאכיל"(` ,ci awr oOwl). ְֲִֶַַַָ§©¨¥¤

.62.("Wtp miraW awri Kxi i`vi Wtp lM" :d ,` zFnW)§¨¤¤Ÿ§¥¤¤©£Ÿ¦§¦¨¤



c"agרנח i`iyp epizeax zxezn

,DcFaM mFwOn dcxIW DCal dcixid liaWA `le .FWtp©§§Ÿ¦§¦©§¦¨§©¨¤¨§¨¦§§¨
.ixnFgd sEBd WEalA dWAlzPW z`f mB s` `N ¤̀¨©©Ÿ¤¦§©§¨¦§©©§¦

zExxFrzde zkWnd zbxcnE zpigA lM ,dPde§¦¥¨§¦©©§¥©©§¨©§¦§§
md od ± 'dA DxWwlE DzFlrdlE ,FWtp lr mingxd̈©£¦©©§§©£¨§¨§¨©¥¥

aEzMW FnkE ,dlrnln zF`Ad zFpFilr zFkWndmixaC) ©§¨¤§©¨¦§©§¨§¤¨§¨¦

(gi ,bi" :mingx Ll ozpeLngxe'כּו." §¨©§©£¦§¦©§

a` Epia`" :"mlFr zad`" zMxaA mixnF` Ep` oke§¥¨§¦§¦§©©£©¨¨¦¨
dpiA EpAlA oze ,Epilr `pÎmgx ,mgxnd ,ongxd'כּו." ¨©£¨©§©¥©¤¨¨¥§¥§¦¥¦¨

cSn df ixdW ± DzbVd itl ,Dnvr WtPd cSn df oi`e§¥¤¦©©¤¤©§¨§¦©¨¨¨¤£¥¤¦©
lEHiAmi`xaPd zbVde ,dbVdd'כּו" zpigAn `Ede ;zrC ¦©©¨¨§©¨©©¦§¨¦§¦§¦©©©

"'dmFlXdÎeilr EpiAx dWn zpigAn .63כּו', ¦§¦©Ÿ¤©¥¨¨©¨

xMfPd zEpngx ipin 'b lW zFbxcnE zFpigA 'b ,dPde§¦¥§¦©§¥¤¦¥©§¨©¦§¨
dlrnln oxcqM md ,dlrnldHnlÎzFlrdl icM K` , §©§¨¥§¦§¨¦§©§¨§©¨©§¥§©£

zFlrdl Kixv ,mdn dHn dHnl `EdW mc`d Wtp¤¤¨¨¨¤§©¨©¨¥¤¨¦§©£
Nn oxcqMdlrnlÎdHn± "mzFgRWnl" dNgY ,EpiidC . §¦§¨¦§©¨§©§¨§©§§¦¨§¦§§¨

ipA" zpigA ± "mzFa` zial" KM xg`e ,Wtp 'r zpigA§¦©¤¤§©©©§¥£¨§¦©§¥
"awri" zbxcnl KM xg`e ,"awri'כּו. ©£Ÿ§©©©§©§¥©©£Ÿ

dWlWA mixxFrnE mixiMfn df cbpMW ,xnFl xWt`e)§¤§¨©¤§¤¤¤©§¦¦§§¦¦§Ÿ¨
:Epiid .mingx zExxFrzd dNtYA zFnFwn§©§¦¨¦§§©£¦©§

g`dc`Ede" mixnF`W FnM ± dxnfc iwEqtA :mEgx'כּו" ¨¤¨¦§¥§¦§¨§¤§¦§©

(gl ,gr miNdY)xkf" ,Lingx'כּו"(e ,dk miNdY)"xn`W KExa"A oke , §¦¦§Ÿ©£¤§¦¦§¥§¨¤¨©
KExA" ±mgxn'כּוoEPg" ± "ixW`"A oke ,"mEgxe"d"iedmiNdY) ¨§©¥§¥§©§¥©§©£¨¨§¦¦

(g ,dnw.

'ad" ± "xF` xvFi" zMxaA :LingxAmiAxdmgx."Epilr ©§¦§©¥§©£¤¨©¦©¥¨¥

'bda` Epia`" ± "mlFr zad`"A :ongxd'כּו." ©§©£©¨¨¦¨¨©£¨

oxcqM ± l"Pd mingx zFpigA 'b zExxFrzd ,df lMW¤¨¤¦§§§¦©£¦©©§¦§¨
NndlrnlÎdHnÎz`ixw xnFl `Fal lkEiW ,rnWÎz`ixw iptl , ¦§©¨§©§¨¦§¥§¦©§©¤¨¨©§¦©

Yad`e ± cg`" zpigA ,rnW'כּו.(" §©§¦©¤¨§¨©§¨

draW"A KiWndl :"xnFrd zxitq" oipr Edf ,dPde§¦¥¤¦§¨§¦©¨¤§©§¦§¦§¨
"zrEaW64Wtp 'r zpigAn zEpngxd zpigA mFiכּו'± cr , ¨Ÿ§¦©¨©§¨¦§¦©¤¤©

,xEAC lM lr"W ,dxFYÎoYn onf `Ed f`W zFrEaXd bg©©¨¤¨§©©©¨¤©¨¦
oznWp dgxR'כּו± "dAx dad`" zpigA iENib `EdW ," ¨§¨¦§¨¨¤¦§¦©©£¨©¨

"zrC"d zpigAn dlrn dlrnNW'כּוzpigA `id `ide . ¤§©§¨©§¨¦§¦©©©©§¦¦§¦©
zcFar"dpYn'כּו"(f ,gi xAcOA)W`" zpigaE ,dlrnNW" £©©¨¨©¦§¨§¦©¥¤§©§¨

.כּו'
" EdfemzFlBlbl`idW ,zlFBlB oipr `EdW ± " §¤§ª§§¨¤¦§¨ª§¤¤¦

zttFgdWAlzdl dlFki Dpi`W ± oigFnE W`xd lr ©¤¤©¨Ÿ¦¤¥¨§¨§¦§©¥
.mdA: ¨¤
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ּתעׂשה 63. אחד הּכבׂש "את ּפסּוק על ּפנחס, ּבפרׁשת ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ(ּוכמֹו
c)כּו'" ,er oOwl).( §©¨

.64.(h ,fh mixaC ± ."Kl xRqY zraW draW")¦§¨¨ªŸ¦§¨¨§¨¦

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

שבו Â‰ÊÂ(ד) לגעה"ע געה"ת שבין העמוד ענין
וחדש  שבת מדי לגעה"ע הנשמות עולים
ומתבטלים  נכללים שתחלה דהיינו הבהיר. בס' כמ"ש
עולים  ועי"ז זה בעמוד הראשון ומהותם ממציאותם
אז  ממש לגעה"ע ובהגיעם לגעה"ע זה בעמוד
שהיה  ומה האמיתי הבטול שהוא שני בטול מתבטלים
משא"כ  לבד היש בטול רק זהו בעלייתם הבטול בהם
בבחי' בעצם בטול הוא לגעה"ע שבבואם זה בטול
החטה  דרוחניות והתכללות (כהעלאה ממש האין
בעבוד' וכמו הרקבון) אחר הצומח דכח ברוחניות
להשפיל  נשבר בלב המרירות שאחר בתפלה שבלב
וגסות  היש בטול זהו כו' אנכי מי דוחה בשמאל א"ע
יעלה  מי ד) ג. כד, (תהלים כענין לבד הראשון המהות
כובד  ענין וכמו כו'. לבב ובר כפים נקי כו' ה' בהר
הצורה  בבטול (וגם התפלה. שלפני נשבר בלב ראש
קודם  דפסד"ז ורינה בשיר בעלייה שהוא הרוחנית

כמרירות  (וזהו כנ"ל). שיר בלא עלייה שאין שיתפלל
לומר  אלקים פני מאור שנתרחקה על דנשמה הרוחנית
י"ח  בתפלת ואח"כ כו'). אלקים פני ואראה אבא מתי
(והן  ממש האלקי ואין מה בבחי' המציאות בטול הוא
אור  בכל גם וכ"ה כידוע). י"ח שבתפלת ההשתחואו'
זו  המשכה להיות שא"א דפרנסה כחסד גשמי ושפע
שלא  תחלה דאדם וגסות היש בבטול כ"א מלמעלה
רק  שלו. ותחבולות בחכ' ידי ועוצם כחי לומר ידמה
נואש  לומר בנפשו גדול בטול לבחי' יבא אדרבה
משך  נשא ובכה ילך הלך ו) קכו, (תהלים כענין ביגיעו
למצוא  והצלחה החסד אור לו יאיר ואח"כ כו'. הזרע
תאכל  אפך בזעת יט) ג, (בראשית כענין כו'. ריוח לו
ממש  הנפש מצוי עד לחמו יביא בנפשו כי לחם
כנ"ל). לגמרי לאין היש בבטול בארץ הגרעין (כרקבון
פג, (שבת שאמרו התורה בלמוד החכ' בהשגת וכ"ה
עליה  עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה אין ב)
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רנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

,DcFaM mFwOn dcxIW DCal dcixid liaWA `le .FWtp©§§Ÿ¦§¦©§¦¨§©¨¤¨§¨¦§§¨
.ixnFgd sEBd WEalA dWAlzPW z`f mB s` `N ¤̀¨©©Ÿ¤¦§©§¨¦§©©§¦

zExxFrzde zkWnd zbxcnE zpigA lM ,dPde§¦¥¨§¦©©§¥©©§¨©§¦§§
md od ± 'dA DxWwlE DzFlrdlE ,FWtp lr mingxd̈©£¦©©§§©£¨§¨§¨©¥¥

aEzMW FnkE ,dlrnln zF`Ad zFpFilr zFkWndmixaC) ©§¨¤§©¨¦§©§¨§¤¨§¨¦

(gi ,bi" :mingx Ll ozpeLngxe'כּו." §¨©§©£¦§¦©§

a` Epia`" :"mlFr zad`" zMxaA mixnF` Ep` oke§¥¨§¦§¦§©©£©¨¨¦¨
dpiA EpAlA oze ,Epilr `pÎmgx ,mgxnd ,ongxd'כּו." ¨©£¨©§©¥©¤¨¨¥§¥§¦¥¦¨

cSn df ixdW ± DzbVd itl ,Dnvr WtPd cSn df oi`e§¥¤¦©©¤¤©§¨§¦©¨¨¨¤£¥¤¦©
lEHiAmi`xaPd zbVde ,dbVdd'כּו" zpigAn `Ede ;zrC ¦©©¨¨§©¨©©¦§¨¦§¦§¦©©©

"'dmFlXdÎeilr EpiAx dWn zpigAn .63כּו', ¦§¦©Ÿ¤©¥¨¨©¨

xMfPd zEpngx ipin 'b lW zFbxcnE zFpigA 'b ,dPde§¦¥§¦©§¥¤¦¥©§¨©¦§¨
dlrnln oxcqM md ,dlrnldHnlÎzFlrdl icM K` , §©§¨¥§¦§¨¦§©§¨§©¨©§¥§©£

zFlrdl Kixv ,mdn dHn dHnl `EdW mc`d Wtp¤¤¨¨¨¤§©¨©¨¥¤¨¦§©£
Nn oxcqMdlrnlÎdHn± "mzFgRWnl" dNgY ,EpiidC . §¦§¨¦§©¨§©§¨§©§§¦¨§¦§§¨

ipA" zpigA ± "mzFa` zial" KM xg`e ,Wtp 'r zpigA§¦©¤¤§©©©§¥£¨§¦©§¥
"awri" zbxcnl KM xg`e ,"awri'כּו. ©£Ÿ§©©©§©§¥©©£Ÿ

dWlWA mixxFrnE mixiMfn df cbpMW ,xnFl xWt`e)§¤§¨©¤§¤¤¤©§¦¦§§¦¦§Ÿ¨
:Epiid .mingx zExxFrzd dNtYA zFnFwn§©§¦¨¦§§©£¦©§

g`dc`Ede" mixnF`W FnM ± dxnfc iwEqtA :mEgx'כּו" ¨¤¨¦§¥§¦§¨§¤§¦§©

(gl ,gr miNdY)xkf" ,Lingx'כּו"(e ,dk miNdY)"xn`W KExa"A oke , §¦¦§Ÿ©£¤§¦¦§¥§¨¤¨©
KExA" ±mgxn'כּוoEPg" ± "ixW`"A oke ,"mEgxe"d"iedmiNdY) ¨§©¥§¥§©§¥©§©£¨¨§¦¦

(g ,dnw.

'ad" ± "xF` xvFi" zMxaA :LingxAmiAxdmgx."Epilr ©§¦§©¥§©£¤¨©¦©¥¨¥

'bda` Epia`" ± "mlFr zad`"A :ongxd'כּו." ©§©£©¨¨¦¨¨©£¨

oxcqM ± l"Pd mingx zFpigA 'b zExxFrzd ,df lMW¤¨¤¦§§§¦©£¦©©§¦§¨
NndlrnlÎdHnÎz`ixw xnFl `Fal lkEiW ,rnWÎz`ixw iptl , ¦§©¨§©§¨¦§¥§¦©§©¤¨¨©§¦©

Yad`e ± cg`" zpigA ,rnW'כּו.(" §©§¦©¤¨§¨©§¨

draW"A KiWndl :"xnFrd zxitq" oipr Edf ,dPde§¦¥¤¦§¨§¦©¨¤§©§¦§¦§¨
"zrEaW64Wtp 'r zpigAn zEpngxd zpigA mFiכּו'± cr , ¨Ÿ§¦©¨©§¨¦§¦©¤¤©

,xEAC lM lr"W ,dxFYÎoYn onf `Ed f`W zFrEaXd bg©©¨¤¨§©©©¨¤©¨¦
oznWp dgxR'כּו± "dAx dad`" zpigA iENib `EdW ," ¨§¨¦§¨¨¤¦§¦©©£¨©¨

"zrC"d zpigAn dlrn dlrnNW'כּוzpigA `id `ide . ¤§©§¨©§¨¦§¦©©©©§¦¦§¦©
zcFar"dpYn'כּו"(f ,gi xAcOA)W`" zpigaE ,dlrnNW" £©©¨¨©¦§¨§¦©¥¤§©§¨

.כּו'
" EdfemzFlBlbl`idW ,zlFBlB oipr `EdW ± " §¤§ª§§¨¤¦§¨ª§¤¤¦

zttFgdWAlzdl dlFki Dpi`W ± oigFnE W`xd lr ©¤¤©¨Ÿ¦¤¥¨§¨§¦§©¥
.mdA: ¨¤
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ּתעׂשה 63. אחד הּכבׂש "את ּפסּוק על ּפנחס, ּבפרׁשת ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ(ּוכמֹו
c)כּו'" ,er oOwl).( §©¨

.64.(h ,fh mixaC ± ."Kl xRqY zraW draW")¦§¨¨ªŸ¦§¨¨§¨¦

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

שבו Â‰ÊÂ(ד) לגעה"ע געה"ת שבין העמוד ענין
וחדש  שבת מדי לגעה"ע הנשמות עולים
ומתבטלים  נכללים שתחלה דהיינו הבהיר. בס' כמ"ש
עולים  ועי"ז זה בעמוד הראשון ומהותם ממציאותם
אז  ממש לגעה"ע ובהגיעם לגעה"ע זה בעמוד
שהיה  ומה האמיתי הבטול שהוא שני בטול מתבטלים
משא"כ  לבד היש בטול רק זהו בעלייתם הבטול בהם
בבחי' בעצם בטול הוא לגעה"ע שבבואם זה בטול
החטה  דרוחניות והתכללות (כהעלאה ממש האין
בעבוד' וכמו הרקבון) אחר הצומח דכח ברוחניות
להשפיל  נשבר בלב המרירות שאחר בתפלה שבלב
וגסות  היש בטול זהו כו' אנכי מי דוחה בשמאל א"ע
יעלה  מי ד) ג. כד, (תהלים כענין לבד הראשון המהות
כובד  ענין וכמו כו'. לבב ובר כפים נקי כו' ה' בהר
הצורה  בבטול (וגם התפלה. שלפני נשבר בלב ראש
קודם  דפסד"ז ורינה בשיר בעלייה שהוא הרוחנית

כמרירות  (וזהו כנ"ל). שיר בלא עלייה שאין שיתפלל
לומר  אלקים פני מאור שנתרחקה על דנשמה הרוחנית
י"ח  בתפלת ואח"כ כו'). אלקים פני ואראה אבא מתי
(והן  ממש האלקי ואין מה בבחי' המציאות בטול הוא
אור  בכל גם וכ"ה כידוע). י"ח שבתפלת ההשתחואו'
זו  המשכה להיות שא"א דפרנסה כחסד גשמי ושפע
שלא  תחלה דאדם וגסות היש בבטול כ"א מלמעלה
רק  שלו. ותחבולות בחכ' ידי ועוצם כחי לומר ידמה
נואש  לומר בנפשו גדול בטול לבחי' יבא אדרבה
משך  נשא ובכה ילך הלך ו) קכו, (תהלים כענין ביגיעו
למצוא  והצלחה החסד אור לו יאיר ואח"כ כו'. הזרע
תאכל  אפך בזעת יט) ג, (בראשית כענין כו'. ריוח לו
ממש  הנפש מצוי עד לחמו יביא בנפשו כי לחם
כנ"ל). לגמרי לאין היש בבטול בארץ הגרעין (כרקבון
פג, (שבת שאמרו התורה בלמוד החכ' בהשגת וכ"ה
עליה  עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה אין ב)

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ולא  כו'. באהל ימות כי אדם יד) יט, (במדבר כמ"ש
נה, (עירובין כים דעתו שמרחיב במי הוא לים מעבר
מי  וכל כו'. הרוח בגסי תמצא לא היא בשמים ולא א)
לעומק  ישיג יותר יותר בשפלות העצמות בטול בו שיש
פתח  אז תהיה לכל כעפר ונפשי כענין בלימודו החכ'
חכמתא  יהב כא) ב, (דניאל וכמ"ש כו'. בתורתך לבי
השפלות  ענין יותר בו שיש מי שזהו דוקא לחכימין
מה  מה כח שנק' החכמה במעלת עצמו הרגשת בהעדר

דוקא  לב חכם כל ובלב ו) לא, (שמו' וז"ש פשפשת.
הבטול  מדרגו' ב' ג"כ זה בכל שיש כידוע חכמה נתתי
העצמי  בטול והב' הנפרד ויש הגסות בטול הא' הנ"ל.
שא' כמו העליונה למדרג' בהגיעו העצמי הרוחני במה
בר  עולא (כרב בעצם מה מה ונחנו ח) ז. טז, (שמות
ולא  תדירא באורייתא דגריס ב) פח, (סנהדרין אבא

כו'): לנפשיה טיבותא מחזיק

lai z` dcr clze
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

gke32dxUr"AW 'd xaCn `Ed ux`AW gnFSd §Ÿ©©¥©¤¨¨¤¦§©¤©£¨¨
"'Ek ux`d `WcY" ± "zFxn`n33Fpi`W ,xAcOde ; ©£¨©§¥¨¨¤§©¦§¨¤¥

mdW ,zEdl`n miwFgxd zFRilTd on `Ed ± ginvn©§¦©¦©§¦¨§¦¥¡Ÿ¤¥
Ediinxbl lMd34xAcn xtr okle .FzlEfl riRWdl `le ©Ÿ§©§©§§Ÿ§©§¦©§¨§¨¥£©¦§¨

mCd iEQkl lEqR35xg` mFwnA x`AzpW FnM36. ¨§¦©¨§¤¦§¨¥§¨©¥
dlbrd z` mitxFr Eid ozi` lgpA mWe,oiprde : §¨§©©¥¨¨§¦¤¨¤§¨§¨¦§¨

Dzevn did KklE ,dPOn EwpIW mipFvigdl EdEkilWdW¤¦§¦§©¦¦¤¦§¦¤¨§¨¨¨¦§¨¨
`Ed miixFg`d on iM ,sxFrd on `idW ,`weC dtixrA©£¦¨©§¨¤¦¦¨¤¦¦¨£©¦
E`xwp mrHd dGOW ,rEcIM ,dwipi milAwn mipFvigdW¤©¦¦§©§¦§¦¨©¨©¤¦¤©©©¦§§

"mixg` miwl`"37miixFg` zpigAn mzwipi zFid lr ± ¡Ÿ¦£¥¦©¡§¦¨¨¦§¦©£©¦
dXEcwC38. ¦§¨

± "dxAcOd" glWp did gNYWOd xirVd dPd K ©̀¦¥©¨¦©¦§©¥©¨¨¦§©©¦§¨¨
dlbrde ;zFRilTd xFcn i`Ce `Ed mVW ,ux`l uEgA§¨¨¤¤¨©©§©§¦§¨¤§¨
ux`A mFwn mi`vFn EidW ± "ozi` lgp"l zglWp dzid̈§¨¦§©©§©©¥¨¤¨§¦¨§¤¤

.mipFvig FA WIW Dnvr WcTd©Ÿ¤©§¨¤¥¦¦
mVW ± o`kl mW oiA Wxtd Wi z`f cFrexirU did §Ÿ¥¤§¥¥¨§¨¤¨¨¨¨¦

.dlbr o`ke§¨¤§¨

,zicinzA mb dwipi Fl Wi xirU zpigAOW ,oiprde§¨¦§¨¤¦§¦©¨¦¥§¦¨©¦§¦¦
lAwn `Ed zFxrVd ` ,aiw onE ,zFMEx` eizFxrU okNW¤¨¥§¨¨£¦©§¨§©¥

dwipi39did dgivxd on uEg zFxg` zFxiar lr dPde . §¦¨§¦¥©£¥£¥¦¨§¦¨¨¨
KM lM zFxEng oi`X itl z`f dwipiA mb wRYqn¦§©¥©¦¦¨Ÿ§¦¤¥£¨©
ipt" ,dlbr `iadl KxvEd dgivxd lr la` ,dgivxdM§¨§¦¨£¨©¨§¦¨§©§¨¦¤§¨§¥

"l`nVdn xFW40dfaE ,xirVdn dlrp xzFi `EdW , ¥©§Ÿ¤¥©£¤¥©¨¦¨¤
xRMpe" .zEaxrd xEar bxhwl `NW wRYqn did `weC©§¨¨¨¦§©¥¤Ÿ§©§¥£¨©§§¦©¥

"mdl41l`xUil ±42: ¨¤§¦§¨¥
ddBd©¨¨

oiNEgC `Ow wxR EpipXW Edfe (*43± dxRA xWM" : §¤¤¨¦¤¤©¨§¦¨¥©¨¨
."'Ek dlbrA lEqR̈¨¤§¨

:`xEphxA dicaFr iAx axd WxitE¥¥¨©©¦©§¨©§§¨
,uEgA miUrp mdipW dtExr dlbre dOEc` dxR"¨¨£¨§¤§¨£¨§¥¤©£¦©
± dtixrA ,dxWM ± dhigWA ,dOEc` dxRX `N ¤̀¨¤¨¨£¨¦§¦¨§¥¨©£¦¨
± dhigWA ,dxWM ± dtixrA ,dtExr dlbr ;dlEqR§¨¤§¨£¨©£¦¨§¥¨¦§¦¨
xWMde ,dlbrA lEqR ± dxRA xWMd ,`vnp .dlEqR§¨¦§¨©¨¥©¨¨¨¨¤§¨§©¨¥

."dxRA lEqR ± dlbrÄ¤§¨¨©¨¨
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(32.a oniq WcTd zxB` ,`ipY d`x§¥©§¨¦¤¤©Ÿ¤¦¨

(33.`i ,` ziW`xA§¥¦

(34.mnvrl§©§¨

(35.a ,gt oiNEg d`x§¥¦

(36iWilXd irqn dN` ligzOd xEAC Wix dxFz ihETl[a ,`v].zxrd ± ¦¥¨¥¦©©§¦¥¤©§¥©§¦¦¤¨©

.zFxrde mipEIvA x"Enc` zXEcw cFaM§§©©§§¦¦§¤¨

(37.cFre .a ,k Fxzi¦§§

(38.` wxR gqR oAxw zevn lirl d`x§¥§¥¦§©¨§©¤©¤¤

mzEIge mzwipIW ipRn ,"mixg` midl`" mi`xwp okle" :ak wxR `ipY d`xE§¥©§¨¤¤§¨¥¦§¨¦¡Ÿ¦£¥¦¦§¥¤§¦¨¨§©¨

mc`M ,"mixFg`" WExtE .dXcwC mixFg` zpigAn `N` ,mipR zpigAn Dpi ¥̀¨¦§¦©¨¦¤¨¦§¦©£©¦¦§ª¨¥£©¦§¨¨

eipR xifgn iM ,FtzM xg`lM Fl FkilWOW ,FpFvxA `NW F`pFUl xaC ozFPd©¥¨¨§§¤Ÿ¦§¤©§¦¦§©©§¥¦©£¦¨¨

Fvtge oFilrd oFvxd zinipR `Ed mipR zpigA ,dlrnl KM .FzF` Fz`pVn EPOn¦¤¦¦§¨¨§©§¨§¦©¨¦§¦¦¨¨¨¤§§¤§

la` .dXcwC `xhQn eil` aFxTd lkl zEIg riRWdl 'd utg xW` ,iYn`d̈£¦¦£¤¨¥§©§¦©©§¨©¨¥¨¦¦§¨¦§ª¨£¨

zEIg Dl riRWn Fpi`e ,`pU xW` 'd zarFY `id d`nHde `xg` `xhQd©¦§¨©£¨§©ª§¨¦£©£¤¨¥§¥©§¦©¨©

xzA icWC o`nM m` iM ,mFlWe qg DA utg xW` iYn`d Fvtge oFvxd zinipRn¦§¦¦¨¨§¤§¨£¦¦£¤¨¥¨©§¨¦¦§©§¨¥¨©

."FpFvxA `NW F`pFUl iFRzM¦§§§¤Ÿ¦§

(39rxFvOd zglbY zevn lirl d`x ± llkA zFxrVdn mipFvigd zwipi oipr¦§©§¦©©¦¦¥©©£¦§¨§¥§¥¦§©¦§©©©§¨

x"Enc`l xdGd ixE`A d`x ± xirVd zFxrVn mzwipil mrHde .` wxR¤¤§©©©¦¦¨¨¦©£©¨¦§¥¥¥©Ÿ©§©§

n`d.b ,fk irv ¨¤§¨¦

(40.i ,` l`wfgi§¤§¥

(41.g ,`k mihtFW§¦

(42.66 dxrd 128 cEOr ck wlg zFgiU ihETl d`x§¥¦¥¦¥¤©¤¨¨

(43.e dpWn¦§¨



c"agרס i`iyp epizeax zxezn

"`pngx Diixw z`Hg" dxRd iM ,oiprde44lrW itl , §¨¦§¨¦©¨¨©¨©§¥©£¨¨§¦¤©
"z`Hg in WECiw"e ,o"n z`lrd zpigA `Ed xt`d ici§¥¨¥¤§¦©©£¨©©§¦¥©¨
miptA miaixTd zFpAxTd lkaM ,c"n zkWndn `Ed¥©§¨©©¦§¨©¨§¨©§¥¦¦§¦
KWnPW ,xzFi dlFcB Dzlrn ,dAxc`e .dxRkl mdW¤¥§©¨¨§©§©¨©£¨¨§¨¥¤¦§¨
ÎKix`C d`nizq dnkgC "cqg xvFp" zpigAn c"n©¦§¦©©¤¤§¨§¨§¦¨¨©£¦
ici lr KWnPd `"fC c"On dlrn dlrnNW ,oiRp ©̀§¦¤§©§¨©§¨¦©§¨©¦§¨©§¥
dHnNW ,zn `nh zxdhn `id okle .miptAW zFpAxTd©¨§¨¤¦§¦§¨¥¦§©¤¤§¥¥¤§©¨

.zFpAxTd lkA oM oi`X dn ,DbFPn dHn©¨¦©©¤¥¥§¨©¨§¨

oiEMzn" odMdW `N` ,zFpgn 'bl uEg ziUrp oM lre)§©¥©£¥§©£¤¨¤©Ÿ¥¦§©¥
"lkid lW FgztA d`Fxe45(mCd ziifd zrWAx`FaOke . §¤§¦§¤¥¨¦§©£¨©©¨§©§¨

mFwnA Eplv` x`Azp oM mbe ,l"Pd "ycwd zxb`"A§¦¤¤©Ÿ¤©©§©¥¦§¨¥¤§¥§¨
xg`46. ©¥

dxiWM `id KkitlEdhigWAx`ESd on `idW ,`weC §¦¨¦§¥¨¦§¦¨©§¨¤¦¦©©¨
dlrnl FzF` milrnE mnC mi`ivFOW ,zFpAxTd lkM ±§¨©¨§¨¤¦¦¨¨©£¦§©§¨
miixFg`dnW ± dlEqR `id dtixrA la` .l"PM zEdl`A¤¡Ÿ©©£¨©£¦¨¦§¨¤¥¨£©¦

dn `idW ,dlbrd oM oi`X dn .l"PM mipFvigd miwpFi§¦©¦¦©©©¤¥¥¨¤§¨¤¦©
Dzevn ,mipFvigl dwipi mipzFPWdtixrA± `weC ¤§¦§¦¨©¦¦¦§¨¨©£¦¨©§¨

± dlEqR `id dhigWA la` ,l"PM miwpFi md mXOW¤¦¨¥§¦©©£¨¦§¦¨¦§¨
.KxCd Ff `NW¤Ÿ©¤¤

:zFpAxTA zFCn WlW xnF` z`vnp¦§¥¨¥¨Ÿ¦©¨§¨

.'`miptAW zFpAxw.l"PM dxRkl mi`Ad ¨§¨¤¦§¦©¨¦§©¨¨©©

.'adlbrde xirVddwipi oYil uEgA mi`AW ©¨¦§¨¤§¨¤¨¦©¦¥§¦¨
.l"PM mibExhTd xiqdl mipFvigl©¦¦§¨¦©¦§¦©©

.'bdOEc` dxRFnM Dpipr la` ,uEgA oM mB `idW , ¨¨£¨¤¦©¥©£¨¦§¨¨§
.xzFiA mdn zilrp ,dAxc`e ,miptA miUrPd zFpAxTd©¨§¨©©£¦¦§¦§©§©¨©£¥¥¤§¥
zzin lWnp KkNW l"Pd "ycwd zxb`"A x`AzpW FnkE§¤¦§¨¥§¦¤¤©Ÿ¤©©¤§¨¦§©¦©

zFpFcGd lr mixRkOX itl ,dOEc` dxtl miwiCv47dn ; ©¦¦§¨¨£¨§¦¤§©§¦©©§©
mW oiIr ,zFpAxTd lkA oM oi`X: ¤¥¥§¨©¨§¨©¥¨

[mihtFW zWxR] dtExr dlbr zevn¦§©¤§¨£¨¨¨©§¦
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(44dxf dcFar .[(h ,hi zTEg) "`id z`Hg dCp in"] dxFYd dl d`xw z`Hg©¨¨§¨¨©¨¥¦¨©¨¦©£¨¨¨

.a ,bk

(45.a dkld b wxR dOEc` dxR zFkld m"Anx d`x .c dpWn a wxR zFCn¦¤¤¦§¨§¥©§©¦§¨¨£¨¤¤£¨¨

(46.avzz cEOr b wlg xAcOA .470 cEOr a wlg ziW`xA dxFYd xF` d`x§¥©¨§¥¦¥¤©©¦§¨¥¤©

(47xnFl ,dOEc` dxR zWxtl mixn zYin dknqp dOl" :` ,gk ohw crFn¥¨¨¨¨¦§§¨¦©¦§¨§¨¨©¨¨£¨©

."zxRkn oiwiCv lW ozzin s` zxRkn dOEc` dxR dn :Ll§©¨¨£¨§©¤¤©¦¨¨¤©¦¦§©¤¤

•

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

¯Ó‡ÈÂ בר"ה וארז"ל כו', מארצך לך לך אברם אל ה'
ויאמר  דכתי' מקום שינוי אף וי"א ע"ב דט"ז
גדול. לגוי ואעשך והדר כו' מארצך לך לך אברם אל ה'
הפייטן  זכר שלא מה על ריהטא לפום שכ' בחדא"ג וע'
ר"י  לדעת שם שינוי אבל וצדקה ותפלה תשובה רק
משנים  הנ"ל שג' מפני זכרן, לא י"א לדעת מקום ושינוי
כו', מכפרין הג' ואלו ועון חטא עבור כו' כשבאה גם
חטא, ע"י שנגזר מה לשנות באו לא הב ' אלו אבל
בשביל  לאו דודאי ואברהם משרה להם דמוליף והראי'
השם  שינוי מיהו וז"ל מראה יפה בעל שכ"כ וכ' חטא,
דאילו  כו' בהשתנות כי כו' מצית לא מקום  ושינוי
הסמ"ג  אבל עכ"ל, הזה שינוי יועילנו מה חטא משום
אחר  שאני כלומר השם בשינוי שהטעם כ' י"ז  עשין
כ' וכה"ג עכ"ל מעשה אותו שעשה האיש אותו ואיני
גולה  כשאדם לפי שהטעם המקום בשינוי והוסיף הר"ן
וכן  חטא על באו שפיר ולפ"ז עכ"ל, נכנע לבו ממקומו
המקום  בשינוי קשה מזה ויותר כו', סברא דאין נראה
נשתנה  לא למה שרה דא"כ השי"ת ציווי בזולת כו'

השי"ת, בציווי שמה שינוי עד מקומה בשינוי גזירתה
לאדם  כשנותנים והר"ן הסמ"ג דברי לקיים נראה וע"כ
עכ"ל. באברהם, מקום בשינוי הענין תפרש וכן כו',
הועיל  שבאברם הגם יחשוב מקום כשישנה והיינו
המקום  שינוי ע"י ישמעאל את שיוליד מזלו ונשתנה
חטא  שום בו הי' לא כי מעכב שום בו הי' שלא לפי
המקום  שינוי בי יועיל מה שחטאתי אני אבל שיעכבו,
מעכב, שהחטא אחר המקום ע"י המזל שישתנה כו'
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¯Ó‡ÈÂ בר"ה וארז"ל כו', מארצך לך לך אברם אל ה'
ויאמר  דכתי' מקום שינוי אף וי"א ע"ב דט"ז
גדול. לגוי ואעשך והדר כו' מארצך לך לך אברם אל ה'
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משנים  הנ"ל שג' מפני זכרן, לא י"א לדעת מקום ושינוי
כו', מכפרין הג' ואלו ועון חטא עבור כו' כשבאה גם
חטא, ע"י שנגזר מה לשנות באו לא הב ' אלו אבל
בשביל  לאו דודאי ואברהם משרה להם דמוליף והראי'
השם  שינוי מיהו וז"ל מראה יפה בעל שכ"כ וכ' חטא,
דאילו  כו' בהשתנות כי כו' מצית לא מקום  ושינוי
הסמ"ג  אבל עכ"ל, הזה שינוי יועילנו מה חטא משום
אחר  שאני כלומר השם בשינוי שהטעם כ' י"ז  עשין
כ' וכה"ג עכ"ל מעשה אותו שעשה האיש אותו ואיני
גולה  כשאדם לפי שהטעם המקום בשינוי והוסיף הר"ן
וכן  חטא על באו שפיר ולפ"ז עכ"ל, נכנע לבו ממקומו
המקום  בשינוי קשה מזה ויותר כו', סברא דאין נראה
נשתנה  לא למה שרה דא"כ השי"ת ציווי בזולת כו'

השי"ת, בציווי שמה שינוי עד מקומה בשינוי גזירתה
לאדם  כשנותנים והר"ן הסמ"ג דברי לקיים נראה וע"כ
עכ"ל. באברהם, מקום בשינוי הענין תפרש וכן כו',
הועיל  שבאברם הגם יחשוב מקום כשישנה והיינו
המקום  שינוי ע"י ישמעאל את שיוליד מזלו ונשתנה
חטא  שום בו הי' לא כי מעכב שום בו הי' שלא לפי
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מהיכן  דאל"כ למדה, ממדה לו יוצא (ובקה"ע ישראל
עמוד  ח"א ובז"ג כבודו). הארץ כל מלא הלא יוצא

שינו  שינוי קנ"ה, מעשה, ושינוי השם ושינוי מקום י
יוצא  הוי' הנה בי' דאתמר דקוב"ה כגוונא מקום
לדינא, ומרחמי לרחמי מדינא אשתני נפיק כד ממקומו,
בעוה"ב  נקרא, אני נכתב כשאני לא דאקמוהו כמה
ביו"ד  נכתב בעוה"ז ה', ביו"ד ונק' נכתב אתרי' דאיהו
דאיהו  באתריה מקום שינוי דא דל"ת, באל"ף ונקרא ה'
אשתני  מאתריה לבר רחמי, הוי' אתקרי דאתי עלמא
דין  מכסא עומד רזא ודא יו"ד, נו"ן ד' אל"ף ואתקרי

רחמים. לכסא
Ï"Ù‡Â מצינו שלפעמי' בהא במ"א מבואר הנה כי

ג') וא"ו (ישעי' כבודו הארץ כל מלא דכתי'
י"ב), ג' (יחזקאל ממקומו הוי' כבוד ברוך כתי' ופעם
מקום  אי' שואלי' שהמלאכי' אומרי' קדושה ובסדר
בחי' הוא כהא"כ מלא כי הוא, והענין להעריצו. כבודו
עולמות  המחי' הממכ"ע המל' בחי' שהוא תתאה כבוד
בערך  ואינם גבול ובעלי ליש מאין מחודשי' שהם בי"ע
אותם  המחי' האלקי הכח צריך וע"כ ית', הא"ס
רק  להשפיע שלא גדול צמצום עצמו את להתצמצם
כבוד  ונקרא מאין, יש שיתהוה בכדי בעלמא וזיו הארה
השמי' את שנא' והגם בלבד, וזיו אור בחי' רק שהוא
ית' עצמותו בחי' שהוא ממש אני מלא אני הארץ ואת
אך  כו'. לבד העלם בבחי' היינו מיני' פנוי אתר ולית
והיינו  עילאה, כבוד בחי' והוא ב' כבוד בחי' עוד יש
וזיו  אור מבחי' למעלה גבול בלי שהוא כבוד בחי'
מקום  אי' ששואלין הוא וע"ז השגה, מן ולמעלה
הוא  שלמטה הא' דיעות, ב' שיש הוא, והענין כבודו.
הב' ודיעה ליש, מאין כמאמר האין הוא ולמעלה היש
שניהם  אך האין, הוא ולמטה היש הוא שלמעלה הוא
בחי' אמיתי היש הוא למעלה למטה שמלמעלה אמת,
והמשכות  האורות שכל לפי האין הוא ולמטה סוכ"ע,
כלא  קמי' וכולא בעלמא הארה רק אינם כו' והחיות
הוא  למטה אזי למעלה ומלמטה אין, נק' ולכך חשיב
הוא  ולמעלה תתאה, כבוד השגה בחי' שהוא לפי היש
בי' תפיסא מח' ולית מהשגה למעלה שהוא לפי האין
מהותו  שהוא האמיתי היש הוא באמת אבל כו',

עילאה. כבוד ונק' גבול שבלי ועצמותו
‰˙ÚÓÂ.ממקומו ה' כבוד ברוך דכתיב ענין יובן

חביבין  סע"ב דצ"א בחולין ארז"ל דהנה
וישראל  כו' השרת ממלאכי יותר הקב"ה לפני ישראל
ישראל  שמע שנא' תיבות שני לאחר השם את מזכירין

ל  אלא השם את מזכירין אין השרת ומלאכי אחר הוי'
וא"ו) (ישעי' הוי' ק"ק קדוש כדכתי' תיבות שלש
לי' דאמרי הוא אופנים ברוך ברוך, והאיכא וכו',

במלאכים, אנן אמרינן וכי עצמו הכבוד מכסא (שהם
נעלי' יותר הם אופנים זה שבדבר משמע רש"י).
(ל"ב) האמרת ה' את בד"ה שנת' ע"ד והיינו משרפי'.
הרעש  שענין גדול, ברעש וחיוה"ק והאופנים בענין
שראה  כפר בן ע"ד ההשגה, העדר מחמת הוא שלהם
יותר  קרוב שהוא בבריאה שהם השרפי' כי והיינו כו',
את  משיגים הם לכן דבריאה היש המהוה האין לבחי'
שהוא  בראתיו, ולכבודי מ"ש שהוא ה' כבוד בחי'
למאנא  קארי ר"י ארז"ל שע"ז מל' הלבוש ענין
שבבריאה  חיותם כי ולהיות במ"א, כמ"ש מכבדותא
קדוש  הוא ב"ה שאוא"ס ומשיגי' משיגים, הם הנה
כמ"ש  בוא"ו קדוש ג"פ אומרים הם לכן מהם ומובדל
צבאות  הוי' את שמזכירי' עד בלק"ת, ובכ"ד במ"א
רצון  בבחי' וה"ה דילי', בצבא הוא שאות מה הוא
לבחי' היינו לו ממעל עומדי' הם ועי"ז ותשוקה,
בחי' היינו היכל בגימ' שהוא אד' בש' ההתלבשות
ממילא  בדרך ליש מאין המהוה הוי' לש' היכל

כו'. ומאיליו
ÌÓ‡ אינו שבעשי' בעשי', הם כי להיות האופנים

אשר  בבריאה, כמו כ"כ אלקות גילוי מאיר
להאין  וקרובה היש התהוות ראשית היא בריאה
בין  בהפרש בחי' כמה עוד יש וגם העשי', משא"כ
הענין, להפסיק עשיתיו אף כתי' ולכן לבריאה, עשי'
שרגל  בראם בה' דבהבראם דה' שמאל רגל והיא
בבחי' הם ולכן במ"א, וכמ"ש מהגג, נפסק השמאל
הנ"ל  האמרת ה' את בד"ה ונת' השגתם, העדר על רעש
בימין  שער בחי' שהוא שער נעשה רעש שמבחי'
אחר  השם את להזכיר יכולי' הם ולכן בלק"ת, כמ"ש
האור  יתרון נעשה שעי"ז שלהם הרעש ע"י תיבות שתי
הם  ולכן התהו. בירור בחי' שהוא שם כמש"נ מהחשך
ושרשו, ממקורו פי' ממקומו ה' כבוד ברוך אומרים
כו'. עילאה כבוד דבחי' ושרשו מקורו על שהכוונה

˘"ÎÂ ירידת כי הוא, ישראל שחביבין מה ענין וק"ו
גדולה  יותר ירידה עוד הוא בגוף הנשמה
שוי' אינם וה"ה בעשי', שהם האופני' בחי' מן ועצומה
הם  הנשמות ששורש בירידתן, ולא בשורשן לא

י  למטה הוא וירידתן הכלי', והיא מפנימיות ותר,
נשפלי' להיות יכולי' גבוהי' יותר שלהיותם הנותנת
ומסתירי' המעלימי' ונה"ב בגוף להתלבש מטה יותר
והעוה"ז  העשי' העלם כן וקדושתו, ה' אור על  לגמרי
הגשמיים  ושתי' מאכילה שניזון והחומרית הגשמיות
ישראל, חביבין מ"מ ואמנם ומכופל. כפול חשך וה"ה
בארץ  וגם דוקא, החשך מתוך הוא האור יתרון כי
כמ"ש  דתהו ניצוץ בה יש והגשמיות החומרית הלזה
בפ' החדשי' השמי' כאשר כי ע"פ בביאור בת"א
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דתהו  הניצוץ מברר הישראל איש וכאשר בראשית,
הנ"ל  כפול דחושך זה רעש ע"י הנה אותו, ומעלה
אור  וריבוי תוס' לה', השער זה להיות רחב שער נעשה
ע"י  והוא לבושו, הוא הנ"ל כבוד שבחי' הוי' בש'
כלי' בחי' שהם מאד מצותך רחבה בהם דכתי' המצות
כמ"ש  גבול שבלי העליון מאד בחי' לקבל רחבי'
הגשמי  מצמר שעושי' ציצית וע"י י"ז, סי' באגה"ק
המדרש  (וע"פ הרחלי' בצמר שיש הניצוץ מברר
בירור  שזהו לומר אפשר קין, נטרד הבל של שבחטאו
ובד"ה  וביאורו ירחיב ואם בד"ה מזה עמ"ש דהבל,
של  זרעו שיכלה עד בענין ארץ ליבשה אלקי' ויקרא
וד"מ  סוכה כמו ושא"ד התפילין ע"י וכן הבל),
בחי' שורש ויומשך שיתברך נמשך ועי"ז כו'. שבלולב
(ע' הנעלם ושרשו ממקורו עילאה דכבוד ה' כבוד
י"ט, י"ח בספר ה' כבוד וימלא אני חי ואולם בד"ה

ך"א). ובספר בשויב"מ, ובספר
ÔÈÚ‰Â בלא) בכים ר"ת הוא ממקומו ה' כבוד ברוך כי

בעינן  אנן בוכים תחתונים מים והו"ע וא"ו),
במים  מים הי' נברה"ע שלא עד כי מלכא, קדם למהוי
העילוי  בתכלית היו לא עליוני' שמי' בכ"ד במ"א שנת'
שה"ש  בד"ה ג"כ מזה וע' כ"כ, נשפלו לא מ"ת כן כ"כ,
העילוי  בתכלית מ"ע נתעלו רקיע יהי מאמר וע"י (ך"ז),
מעדן  יוצא ונהר דכתי' הענין וביאור למטה. ירדו ומ"ת
שורש  שהוא שמו, חיים ובאדר"ן שמו, יובל וארז"ל כו'
ג"ן  בחי' הוא הגן ענין וכן והתחתון, לגעה"ע ההמשכה
להיות  ירדו תחתונים מים אמנם כו', דאורייתא סדרי'
לזאת  ואי והשפלי', הגשמיי' עוה"ז תענוגי לכל מקור
תענוג  להצמיח מקור להיות כ"כ ירידתם על בוכים ה"ה
מתעלים  ה"ה בכייתם ע"י אמנם כ"כ, ושפל גשמי
לו  ממעל בשרפי' שנא' ע"ד (וי"ל מלכא קדם להיות
ואראה  דכתי' אד' לש' ממעל ז"ל הבעש"ט בשם שפי'
שארז"ל  ע"ד מלכא קדם ל' י"ל כן כו', יושב אד' את
בחי' והיינו יתבי, הוי ומלכתא מלכא דפסחי' בספ"ד

הבכי' בחי' שע"י כתר), בגימ' תטהרו דז"א ה' על לפני
התשובה. וכענין מתעלי', ה"ה הריחוק

¯‡·˙ÈÂ הנה"ב בבירור האדם בנפש בעבודה זה
ציצית  הגשמי' דברי' מכל המצות ובעשיית
ע"י  הגשמי' הצמחי' כל כן גשמי, וקלף מצמר ותפילין
הרי  במ"א), כמ"ש ביניהן הפרש שיש (רק הנהנין ברכת
לשורשו. ומתעלה ומתקרב שבהן דתהו הניצוץ מתעלה
הניצוץ  מצד הן הריחוק, על רעש בבחי' העבודה וצ"ל

דוקא. המתברר במקום לירד שצריך המברר מצד והן
È‡Â גשמי בגוף להתלבש פלאי' הנה"א ירדה לזאת

משה  שהשיבן ארז"ל במלאכי' (כי ובנה"ב דוקא
רחמים  שמעורר וע"י כו'), ביניכם יש יצה"ר כלום
מעורר  עי"ז כו', עושה מה' ריחוקה על נפשו על רבים
מצרים  בלי נחלה שהיא יעקב של מדתו רבים רחמים
ויבך  קולו את וישא בענין פמ"ה בסש"ב וכמ"ש כו',
אב  בחי' שהוא דכתר הפשוטים ר"ר בחי' לעורר
רחמי' בחי' שהוא הרחמן אב בחי' יש כי הרחמים,
שהם  הרחמי' אב בחי' יש אבל ההשתלשלות, שבסדר
גילוי  להיות נמשך ומשם הנ"ל, פשוטי' רחמי' בחי'
פי' הארץ, כל את ה' כבוד וימלא להיות העליון כבוד
הנ"ל. בד"ה הנ"ל ך"א בס' ע' מג"א, ברבות שנת' ע"ד
שגם  כ"א בזה די לא אבל כו', ומלואה הארץ לה' וזהו
בחי' שנתגלה ע"ד הגילוי תהי' בה יושבי וכל בתבל
ובבהמק"ד  המשכן, את מלא ה' שכבוד ע"י ה' כבוד
ה', בית את ה' כבוד מלא כי י"א) ח' (מ"א ג"כ כתי'
בתבל  גם לע"ל תהי' כן החומה, עד הגילוי הי' ועי"ז

כו'. בשר כל וראו אז ולכן כו', בה ויושבי
Ù"ÚÂ,האדם של מקום שינוי ענין יובן זו הקדמה

המשכת  ג"כ גורם עי"ז מקומו שמשנה שע"י
מקום  שינוי ענין כי והיינו ממקומו כו' כבוד ברוך בחי'
הכפרה, מדרכי שהיא סי"ט ח"א הרשב"א בתשו' נת'
בענין  ב' דט"ז תענית ממארז"ל זה שלמד ואפשר
גלו' גלי' שאר"ל עיר של לרחובה התיבה את מוציאין
מבי  דגלי בינייהו איכא ושם עלינו, מכפרת תהא
גלות  נחשב זה שגם אחריתא כנישתא לבי כנישתא
בסמ"ג  וע' גשמים. וירדו עלינו שירחמו עלינו) (שיכפר
לזה  טעם שנתן ע"ב, דט"ז דר"ה פ"ק ובר"ן י"ו, עשין

וא" לבו, שיכנע גורם מקום שינוי שינוי שע"י ענין כ
הפייטן  חשבו לא ומ"מ ועון, חטא על גם מכפר מקום
שיבא  היינו מקום שינוי ענין כי והוא בפ"ע, לדבר
עומדי' שבעת"ש מקום ע"ז שארז"ל תשובה לבחי'
שינוי  וז"ע שם, לעמוד יכולים אינם גמורים צדיקים
מקום  לבחי' תחלה שהי' מקומו שישנה מקום
יתכן  ובאמת כו'. תשוב והרוח בבחי' להיות דתשובה,
ימיו  כל ארז"ל שהרי גמורי' בצדיקי' גם זה ענין
(וגם  ג' וסי' ס"ב הא' שבלק"ת האזינו בד"ה ע' בתשו',
ע"י  והוא כו'), בתיובתא צדיקי' לאתבא אתי משיח כי
אל  תשוב והרוח תשו' שז"ע נשברה רוח אלקי' זבחי

כנ"ל. לבו שיכנע הר"ן וכמ"ש כו' האלקי'
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דתהו  הניצוץ מברר הישראל איש וכאשר בראשית,
הנ"ל  כפול דחושך זה רעש ע"י הנה אותו, ומעלה
אור  וריבוי תוס' לה', השער זה להיות רחב שער נעשה
ע"י  והוא לבושו, הוא הנ"ל כבוד שבחי' הוי' בש'
כלי' בחי' שהם מאד מצותך רחבה בהם דכתי' המצות
כמ"ש  גבול שבלי העליון מאד בחי' לקבל רחבי'
הגשמי  מצמר שעושי' ציצית וע"י י"ז, סי' באגה"ק
המדרש  (וע"פ הרחלי' בצמר שיש הניצוץ מברר
בירור  שזהו לומר אפשר קין, נטרד הבל של שבחטאו
ובד"ה  וביאורו ירחיב ואם בד"ה מזה עמ"ש דהבל,
של  זרעו שיכלה עד בענין ארץ ליבשה אלקי' ויקרא
וד"מ  סוכה כמו ושא"ד התפילין ע"י וכן הבל),
בחי' שורש ויומשך שיתברך נמשך ועי"ז כו'. שבלולב
(ע' הנעלם ושרשו ממקורו עילאה דכבוד ה' כבוד
י"ט, י"ח בספר ה' כבוד וימלא אני חי ואולם בד"ה

ך"א). ובספר בשויב"מ, ובספר
ÔÈÚ‰Â בלא) בכים ר"ת הוא ממקומו ה' כבוד ברוך כי

בעינן  אנן בוכים תחתונים מים והו"ע וא"ו),
במים  מים הי' נברה"ע שלא עד כי מלכא, קדם למהוי
העילוי  בתכלית היו לא עליוני' שמי' בכ"ד במ"א שנת'
שה"ש  בד"ה ג"כ מזה וע' כ"כ, נשפלו לא מ"ת כן כ"כ,
העילוי  בתכלית מ"ע נתעלו רקיע יהי מאמר וע"י (ך"ז),
מעדן  יוצא ונהר דכתי' הענין וביאור למטה. ירדו ומ"ת
שורש  שהוא שמו, חיים ובאדר"ן שמו, יובל וארז"ל כו'
ג"ן  בחי' הוא הגן ענין וכן והתחתון, לגעה"ע ההמשכה
להיות  ירדו תחתונים מים אמנם כו', דאורייתא סדרי'
לזאת  ואי והשפלי', הגשמיי' עוה"ז תענוגי לכל מקור
תענוג  להצמיח מקור להיות כ"כ ירידתם על בוכים ה"ה
מתעלים  ה"ה בכייתם ע"י אמנם כ"כ, ושפל גשמי
לו  ממעל בשרפי' שנא' ע"ד (וי"ל מלכא קדם להיות
ואראה  דכתי' אד' לש' ממעל ז"ל הבעש"ט בשם שפי'
שארז"ל  ע"ד מלכא קדם ל' י"ל כן כו', יושב אד' את
בחי' והיינו יתבי, הוי ומלכתא מלכא דפסחי' בספ"ד

הבכי' בחי' שע"י כתר), בגימ' תטהרו דז"א ה' על לפני
התשובה. וכענין מתעלי', ה"ה הריחוק

¯‡·˙ÈÂ הנה"ב בבירור האדם בנפש בעבודה זה
ציצית  הגשמי' דברי' מכל המצות ובעשיית
ע"י  הגשמי' הצמחי' כל כן גשמי, וקלף מצמר ותפילין
הרי  במ"א), כמ"ש ביניהן הפרש שיש (רק הנהנין ברכת
לשורשו. ומתעלה ומתקרב שבהן דתהו הניצוץ מתעלה
הניצוץ  מצד הן הריחוק, על רעש בבחי' העבודה וצ"ל

דוקא. המתברר במקום לירד שצריך המברר מצד והן
È‡Â גשמי בגוף להתלבש פלאי' הנה"א ירדה לזאת

משה  שהשיבן ארז"ל במלאכי' (כי ובנה"ב דוקא
רחמים  שמעורר וע"י כו'), ביניכם יש יצה"ר כלום
מעורר  עי"ז כו', עושה מה' ריחוקה על נפשו על רבים
מצרים  בלי נחלה שהיא יעקב של מדתו רבים רחמים
ויבך  קולו את וישא בענין פמ"ה בסש"ב וכמ"ש כו',
אב  בחי' שהוא דכתר הפשוטים ר"ר בחי' לעורר
רחמי' בחי' שהוא הרחמן אב בחי' יש כי הרחמים,
שהם  הרחמי' אב בחי' יש אבל ההשתלשלות, שבסדר
גילוי  להיות נמשך ומשם הנ"ל, פשוטי' רחמי' בחי'
פי' הארץ, כל את ה' כבוד וימלא להיות העליון כבוד
הנ"ל. בד"ה הנ"ל ך"א בס' ע' מג"א, ברבות שנת' ע"ד
שגם  כ"א בזה די לא אבל כו', ומלואה הארץ לה' וזהו
בחי' שנתגלה ע"ד הגילוי תהי' בה יושבי וכל בתבל
ובבהמק"ד  המשכן, את מלא ה' שכבוד ע"י ה' כבוד
ה', בית את ה' כבוד מלא כי י"א) ח' (מ"א ג"כ כתי'
בתבל  גם לע"ל תהי' כן החומה, עד הגילוי הי' ועי"ז

כו'. בשר כל וראו אז ולכן כו', בה ויושבי
Ù"ÚÂ,האדם של מקום שינוי ענין יובן זו הקדמה

המשכת  ג"כ גורם עי"ז מקומו שמשנה שע"י
מקום  שינוי ענין כי והיינו ממקומו כו' כבוד ברוך בחי'
הכפרה, מדרכי שהיא סי"ט ח"א הרשב"א בתשו' נת'
בענין  ב' דט"ז תענית ממארז"ל זה שלמד ואפשר
גלו' גלי' שאר"ל עיר של לרחובה התיבה את מוציאין
מבי  דגלי בינייהו איכא ושם עלינו, מכפרת תהא
גלות  נחשב זה שגם אחריתא כנישתא לבי כנישתא
בסמ"ג  וע' גשמים. וירדו עלינו שירחמו עלינו) (שיכפר
לזה  טעם שנתן ע"ב, דט"ז דר"ה פ"ק ובר"ן י"ו, עשין

וא" לבו, שיכנע גורם מקום שינוי שינוי שע"י ענין כ
הפייטן  חשבו לא ומ"מ ועון, חטא על גם מכפר מקום
שיבא  היינו מקום שינוי ענין כי והוא בפ"ע, לדבר
עומדי' שבעת"ש מקום ע"ז שארז"ל תשובה לבחי'
שינוי  וז"ע שם, לעמוד יכולים אינם גמורים צדיקים
מקום  לבחי' תחלה שהי' מקומו שישנה מקום
יתכן  ובאמת כו'. תשוב והרוח בבחי' להיות דתשובה,
ימיו  כל ארז"ל שהרי גמורי' בצדיקי' גם זה ענין
(וגם  ג' וסי' ס"ב הא' שבלק"ת האזינו בד"ה ע' בתשו',
ע"י  והוא כו'), בתיובתא צדיקי' לאתבא אתי משיח כי
אל  תשוב והרוח תשו' שז"ע נשברה רוח אלקי' זבחי

כנ"ל. לבו שיכנע הר"ן וכמ"ש כו' האלקי'
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz jynd - mixn`nd xtq

לכסות ‰Â‰קה) הן הגוף לבושי בגשמיות כמו
כמו"כ  לגלות, הוא הגוף ולבוש ולהסתיר
שהן  הנפש ברוחני' הנ"ל לבושי' מיני ב' שיש יובן
דכחות  ידוע דהנה דמחדו"מ, ולבושי' הנפש כחות
לזה  וראי' הנפש, עצמי' אינן ומדות שכל שהן הנפש
ימים  וכמו וגדלות דקטנות שינוים בהם שיש מה הוא
ומדותיו  שכלו שהקטן חכ', יודיעו שנים ורוב ידברו

מדותיו  וגם שכלו נתגדל וכשיגדל בדברים קטנים הם
עצם  דכל עצמי' שאינם הוראה וה"ז כו', הערך גדולי
הכלים  מצד הוא שהשינוי והגם כו', משתנה אינו
לקבל  כלים ואינם קטנים מוחו כלי דהקטן הגוף ואברי
בו  יש (דבהעלם בהעלם הוא השכל ע"כ השכל אור
בוצין  בוצין וכמ"ש בקטנותו גם הגדול השכל אור
כו') בהעלם ה"ה כלים כשאין רק כו' ידיעא מקטפוהי
מזה  הנה כו', האור מתגלה מוחו כלי וכשמתגדלים
הכלי  לו נוגע אינו העצמי כי עצמי שאינו מובן גופא
וחבור  בקישור וכמו כו'. בגדלות או בקטנו' היא אם
כלל  בזה נוגע אינו בגוף מוגדר שהוא מה הנפש עצם
בבחי' בא שאינו מפני (וזהו כו' הגוף וגדלות קטנות
תליא  בהא הא אך כו', וכלי אור בדרך התלבשות
שבא  ומה בהתלבשו' בא אינו עצמי שהוא דמפני
שינוי  שיש השכל וכח כו'), לבד הארה ה"ז בהתלבשו'
הכלי, וגדלות קטנות אופן לפי והתגלותו בהמשכתו
לבושי' כמו רק וה"ה כו', עצמי שאינו הוראה ה"ז
וכמו  וע"י, בהם פועלת שהנפש הנפש אל וכלים
החסד  כח ע"י ומתחסד השכל כח ע"י משכלת שהנפש
נפשיים  כחות שה"ה מיוחדים לבושי' ה"ה ומ"מ כו'.
(שבאם  עמו מיוחדים ה"ה וממילא הנפש ממהות והן
כו'), נפשי' היו ולא ממהותו היו לא מיוחדים היו לא
נק' שהנפש עד הנפש עם שמתאחד השכל כח ובפרט
המה  הכחות כל וכמו"כ כו', המשכלת נפש ע"ש
לבושי' הם דמחדו"מ לבושי' משא"כ כו'. מיוחדים
כמו  וה"ה וממהותו הנפש מסוג אינן שהרי נפרדים
הנפש, עם מיוחדים אינם וממילא מהנפש, בפ"ע דבר
דמחדו"מ  והגם כו'. הנפש אור על מסתירים הם וע"כ
האותי' הרי מ"מ כו', הנפש אור לגלות ענינם ג"כ
מי  הרי הכתב אותי' וכמו מעלימים, הם מהותם בעצם
מן  מאומה יודע אינו התינוק וכמו שכל בר שאינו
בלק"ת  וכמ"ש כו', בעצם מעלימים שהן הרי האותי'
מעלימי' ה"ה הדבור אותי' וכן כו', ידו והניף ד"ה
שכל  בר שאינו מי לפני שכל דבר כשידבר וכמו בעצם

כו', כלל השכל את ידע לא הדבור את שיודע הגם הרי
אבל  כו', ג"כ התעלמו' בהם יש מגלים שהן הגם וע"כ
אדרבה  מהותם בעצם מעלימים אינם הרי הכחות
החיות  על מעלים שאינו הגוף גם (וכמו כו' מגלים
תנועה  בלי שגם והיינו חי, שהגוף ונגלה נראה שהרי
לבוש  שהוא מפני וזהו חי שהוא בהגוף ונגלה נראה
המיוחד  לבוש בבחי' שהם מפני והיינו כו'), המיוחד
ג"כ  הן הכחות (והנה כו' הנפש את מגלים ה"ה
הנפש  אין בהתגלות שהרי והראי' הנפש, על מעלימים
אזי  בהעלם הן הכחות דכאשר וכידוע בגילוי, מאיר
העצם  אזי בגילוי הן הכחות וכאשר מתגלה, הוא העצם
ע"י  הוא הכחות דהתגלות מזה מובן וא"כ כו', בהעלם
הנפש  על דהכחות ההעלם ענין אך הנפש. עצם העלם

ה  אור ועצמיות הפנימיות שאין בהם הוא מתגלה נפש
בלבושים  משא"כ הנפש, אור חיצוניות בחי' רק
בתוכם. המתלבש האור על שמעלימים הוא דמחדו"מ
דענין  הכלים בחי' על הנפש דכחות המשל נעריך והנה
בהם, מתגלה הפנימיות שאין זאת הוא שלהם ההעלם
כלים  אבל שבכתר, כלים בבחי' שזהו במ"א מבו'
בתוכם  המתלבש האור על שמעלימים הוא דאצי'
הכלי, כמהות נעשה שהאור וזהו פקכ"א, וכמשית"ל
הכלים  פנימיות בחי' בין ההפרש הוא בכללות צ"ל אך
כמו  הוא שהכלי הוא הכלי דפנימיות הכלים, וחיצוניות
(וכמשי"ת  האור את ולגלות לתאר הוא וענינה האור
ולפעול  האור על שמעלים הוא הכלי וחיצוניות לקמן),
הן  הכלים דחיצוניות ועמש"ל כו', הכלי מהות כפי
המשל  מבו' ובמ"א פצ"ג, ועמשנת"ל כו' לבושים בחי'
האותי' ולכן כו'). דאצי' האורות על הנפש דכחות
אלו  באותי' המלובש דשכל להחליף יכולים דמחו"ד
ומדות  בשכל משא"כ אחרים, באותי' להלבישו יוכל
לא  אלו מדות ממנו ונמשך בהמדות מאיר כשהשכל
במדות  זה שכל להלביש יכול שכך כן לומר שייך
שכל  אותו אינו האה' את המעורר השכל כי אחרים,
והמדות  השכל ונמצא כו'. היראה את המעורר
ודבר  כלבוש השכל לגבי המדות ואין זע"ז מתאחדים
הנפש  עצם לגבי והמדות השכל כללו' וכן כו', נפרד
כו', נפשו מהות מעצם אחר באופן שישכיל שא"א
ואינו  באלקו' הכל ומדותי' שכלה האלקי' הנשמה וכמו
ונה"ב  בנה"א וכנודע ח"ו. אחרת השכלה בה שייך
ואין  באלקו' הכל שלה וההשגו' ההשכלות כל דנה"א
להיפך  והנה"ב אחרים, לעניני' כלל מסוגלת הנפש
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c"agרסד i`iyp epizeax zxezn

ע"י  ורק כו', הטבעי' בעניני רק והשגותי' השכלתה
ע"י  באלקו' הנה"א ישכיל בנה"ב הנה"א התלבשו'
תבין  היא שגם בהנה"ב פועלת וכן הטבעי', העניני'
מהותם  עצם מצד אבל במ"א, וכמ"ש כו' אלקי ענין
שלהם  הכחות בכל לגמרי זמ"ז ומובדלי' מחולקי' ה"ה
ההשגות  שמתחלה בע"ת גבי ביותר הדבר וניכר כו',
התשו' ע"י ואח"כ ר"ל, מאלקו' להיפך רק הן והמדות
וההנחות  ההשכלו' שכל הקצה אל מהקצה משתנים
מפני  והיינו כו', לטוב הוא הכל המדות כל וכן שבנפש
התשו' וע"י בהתגלו', דנה"ב הכחות היו שבתחלה
כך  הנפש מהות שלפי הרי כו'. דנה"א הכחות מתגלים
נפשו  מהות כפי וכן כו', באו"א שאא"ל הכחות הם
ב"ש  וכמו והשגתו שכלו כ"ה חו"ג מבחי' בשרשה

ובד"כ כו', כך וב"ה באופן שכלי הענין תופס שזה מה
חילוקי' שיש (והגם כו' הנפש מצד הוא באו"א וזה
באותי' אומר שזה השכל את המלבישי' באותי' ג"כ
הנפש  מצד ג"כ שזהו דוקא אלו באותי' וזה דוקא אלו
שלמע' הנפש מהות עצם מן זהו במ"א, וכמ"ש כו'
את  לומר יכול בהגילוי' דמ"מ כו' דנפש מהגילוים
אחרים  שבאותי' להיות ויכול אחרים, באותי' גם השכל
אראפ  ניט ווערט עם (בא כ"כ מתגלה שכלו אור אין
שבאם  כמו אותי' די אין פיל אזוי שכל דער גיטראגין
שבהאותי' מפני והיינו שלו), באותי' אותם אומר הי'
שלו  באותי' כמו כ"כ הענין את מוצא אינו האחרים
באותי' השכל ג"כ לו' ויכול הדבר נמנע אינו מ"מ אבל
שבאם  באו"א שישכיל א"א הרי בשכל משא"כ אחרים,
כו' אתו א' בדעה הי' הרי הזולת כמו ג"כ משכיל הי'
כו'), ב"ש מקולי להיות יכול הכחות התכללו' מפני רק
הנפש  עם מיוחדים שהכחות איך בחוש נראה זה ודבר

כו'. הנפש את ומגלים
.¯ÂˆÈ˜ מעלימים ה"ה מחדו"מ לבושי בנפש וכמו"כ

מגלים, הם ועי"ז בהם המלובש האור על
עצם  לגבי לבושים ג"כ שהן ומדות שכל הכחות אמנם
ולכן  לגלות, הוא וענינם מיוחדים הם אבל הנפש,
מעצם  הן כאו"א (ואותיות להחליף יכולים האותיות
להחליף, א"א משא"כ השכל), לפי לא הנפש מהות
הנפש  שרש אופן ולפי ונה"ב, הנה"א בשכל וכמו

והמדות. השכל הוא כן בחו"ג
אין Ó‚Â„‰Â‡קו) דאצי' דהכלים למע' יובן מזה

כ"א  ח"ו, ולהסתיר להעלים ענינם
ל' ספי' נק' ועש"ז אוא"ס, לגלות הוא ענינם תכלית
דמות  ספיר אבן כמראה וכמ"ש כו' ובהירות ספירות
עד"מ  כך המזהיר, טוב אבן הוא ספיר אבן דכמו כסא
בחי' שהיא היות דעם המל' בחי' שהיא כסא דמות
בי"ע  ומקור שרש והיא שבאצי' אחרונה היותר

הגבלת  ובבחי' הכלים ענין עיקר הוא ושם שבאצי',
אינה  ומ"מ פ"ה, פ' וכמשנת"ל כו' מספר בבחי' דבר
באמת  ולכן כו', לגמרי דאצי' האורות ומעלמת מסתרת
יש  בבחי' עדיין מתהווים העולמו' היו לא המל' מבחי'
דגם  בנעלים פעמיך יפו מה ד"ה בלק"ת וכמ"ש וגבול,
ושיהי' וקץ, בל"ג מתפשט העולם הי' המל' מבחי'
ע"י  הוא כו' שנה ת"ק מהלך גבול בבחי' התהוות
הרגל  רוב את החופה נעל בחי' שהוא סנד"ל המלאך
אורות  מאירים עדיין המל' שע"י והיינו כו', מל' בחי'
הגילוי  וענין כו'. עדיין ממש יש מציאו' ואא"ל דאצי'
ע"ס  הן מאמרות דעשרה נודע דהנה הוא, מל' דבחי'
אור  יהי אלקי' ויאמר העליון, דבור בחי' שהוא דמל'
כאלו  שנראה הכוונה אין כו', שבמל' חסד בחי' הוא
כ"א  ח"ו, ממש עצמו שבמל' החסד מספי' נמשך המא'
שבמל' חסד ספי' ע"י הארתו מאיר ב"ה אוא"ס עצמו'
שבמל' חסד דבחי' הכלי ואין האור, התהוות שיהי'
ח"ו  נראה שיהי' ב"ה אוא"ס על כלל מסתרת
ספירה  נק' ועש"ז ממש, מהספי' נמשך שההשפעה
נמשך  שע"י מה רק ב"ה האוא"ס על מסתרת שאינה
בי"ע  עולמו' ולהחיות להוות שלמטה במדרי' האור
אבל  כו', העולמו' עם ב"ה אוא"ס מחברת וה"ה כו',
אוא"ס  בחי' הוא ע"י שמתגלה מה וההתגלו' ההמשכה
דהיינו  לבד דמות בחי' הוא דהמל' וע"ה כו'. ב"ה
כסא  נק' ועש"ז המל', ע"י מתגלה דאצי' העצמי' שאין
דמל' הכלים ע"י האור עצמו' גילוי שאין והיינו א' כס
אוא"ס  גילוי ע"י מתגלה ומ"מ לבד, דמות בחי' רק
ב"ה, מאוא"ס היא שההשפעה ונגלה שנראה והיינו
אוא"ס  גילוי מאיר שע"י מהמל' שלמע' במדרי' וכ"ש
בתחלת  וכמו כו'. האצי' עצמי' בחי' להיותם ממש
תולדות  אלה וכמ"ש למטה אוא"ס גילוי שהי' הבריאה
הוי' דש' ו' בחי' גילוי שהי' ו', מלא והארץ השמים
הגילוי  הי' אז (וגם כו' למטה אוא"ס גילוי הי' ולכן
מאה"ג, בבחי' ג"כ הי' המל' שבחי' רק המל' ע"י
גילוי  המל' ע"י והי' אספה"מ בבחי' שהיתה והיינו
שכמו  די"ל במ"א ומבו' כו', דאצי' העצמי האור בחי'
ה"ה  נברא בחי' בהיותם דגם עכשיו הנשמו' בהתהוות
בכללו' המל' ע"י ההתהוות הי' כמו"כ ממש, אלקו'
וגם  כו', אלקו' בבחי' הכל שהי' הקטרוג קודם העולם
אדם  שהי' וכמא' אוא"ס גילוי הי' דעה"ד החטא קודם
האור  בחי' בגילוי דהיינו סופו, ועד העולם מסוף מביט
דביום  הכתר אור גילוי דהיינו הראשון ביום שנברא
תולדות  אלה ע"פ ובמד"ר כו', כתר בגימט' הראשון
שקודם  הרי עה"ד חטא ע"י נחסרו דברים שהוי"ו הנ"ל
אי' מהאריז"ל ובלק"ת כו', ו' בחי' גילוי הי' החטא
יותר  עליונה במדרי' ההשתל' כללו' הי' החטא דקודם
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ע"י  ורק כו', הטבעי' בעניני רק והשגותי' השכלתה
ע"י  באלקו' הנה"א ישכיל בנה"ב הנה"א התלבשו'
תבין  היא שגם בהנה"ב פועלת וכן הטבעי', העניני'
מהותם  עצם מצד אבל במ"א, וכמ"ש כו' אלקי ענין
שלהם  הכחות בכל לגמרי זמ"ז ומובדלי' מחולקי' ה"ה
ההשגות  שמתחלה בע"ת גבי ביותר הדבר וניכר כו',
התשו' ע"י ואח"כ ר"ל, מאלקו' להיפך רק הן והמדות
וההנחות  ההשכלו' שכל הקצה אל מהקצה משתנים
מפני  והיינו כו', לטוב הוא הכל המדות כל וכן שבנפש
התשו' וע"י בהתגלו', דנה"ב הכחות היו שבתחלה
כך  הנפש מהות שלפי הרי כו'. דנה"א הכחות מתגלים
נפשו  מהות כפי וכן כו', באו"א שאא"ל הכחות הם
ב"ש  וכמו והשגתו שכלו כ"ה חו"ג מבחי' בשרשה

ובד"כ כו', כך וב"ה באופן שכלי הענין תופס שזה מה
חילוקי' שיש (והגם כו' הנפש מצד הוא באו"א וזה
באותי' אומר שזה השכל את המלבישי' באותי' ג"כ
הנפש  מצד ג"כ שזהו דוקא אלו באותי' וזה דוקא אלו
שלמע' הנפש מהות עצם מן זהו במ"א, וכמ"ש כו'
את  לומר יכול בהגילוי' דמ"מ כו' דנפש מהגילוים
אחרים  שבאותי' להיות ויכול אחרים, באותי' גם השכל
אראפ  ניט ווערט עם (בא כ"כ מתגלה שכלו אור אין
שבאם  כמו אותי' די אין פיל אזוי שכל דער גיטראגין
שבהאותי' מפני והיינו שלו), באותי' אותם אומר הי'
שלו  באותי' כמו כ"כ הענין את מוצא אינו האחרים
באותי' השכל ג"כ לו' ויכול הדבר נמנע אינו מ"מ אבל
שבאם  באו"א שישכיל א"א הרי בשכל משא"כ אחרים,
כו' אתו א' בדעה הי' הרי הזולת כמו ג"כ משכיל הי'
כו'), ב"ש מקולי להיות יכול הכחות התכללו' מפני רק
הנפש  עם מיוחדים שהכחות איך בחוש נראה זה ודבר

כו'. הנפש את ומגלים
.¯ÂˆÈ˜ מעלימים ה"ה מחדו"מ לבושי בנפש וכמו"כ

מגלים, הם ועי"ז בהם המלובש האור על
עצם  לגבי לבושים ג"כ שהן ומדות שכל הכחות אמנם
ולכן  לגלות, הוא וענינם מיוחדים הם אבל הנפש,
מעצם  הן כאו"א (ואותיות להחליף יכולים האותיות
להחליף, א"א משא"כ השכל), לפי לא הנפש מהות
הנפש  שרש אופן ולפי ונה"ב, הנה"א בשכל וכמו

והמדות. השכל הוא כן בחו"ג
אין Ó‚Â„‰Â‡קו) דאצי' דהכלים למע' יובן מזה

כ"א  ח"ו, ולהסתיר להעלים ענינם
ל' ספי' נק' ועש"ז אוא"ס, לגלות הוא ענינם תכלית
דמות  ספיר אבן כמראה וכמ"ש כו' ובהירות ספירות
עד"מ  כך המזהיר, טוב אבן הוא ספיר אבן דכמו כסא
בחי' שהיא היות דעם המל' בחי' שהיא כסא דמות
בי"ע  ומקור שרש והיא שבאצי' אחרונה היותר

הגבלת  ובבחי' הכלים ענין עיקר הוא ושם שבאצי',
אינה  ומ"מ פ"ה, פ' וכמשנת"ל כו' מספר בבחי' דבר
באמת  ולכן כו', לגמרי דאצי' האורות ומעלמת מסתרת
יש  בבחי' עדיין מתהווים העולמו' היו לא המל' מבחי'
דגם  בנעלים פעמיך יפו מה ד"ה בלק"ת וכמ"ש וגבול,
ושיהי' וקץ, בל"ג מתפשט העולם הי' המל' מבחי'
ע"י  הוא כו' שנה ת"ק מהלך גבול בבחי' התהוות
הרגל  רוב את החופה נעל בחי' שהוא סנד"ל המלאך
אורות  מאירים עדיין המל' שע"י והיינו כו', מל' בחי'
הגילוי  וענין כו'. עדיין ממש יש מציאו' ואא"ל דאצי'
ע"ס  הן מאמרות דעשרה נודע דהנה הוא, מל' דבחי'
אור  יהי אלקי' ויאמר העליון, דבור בחי' שהוא דמל'
כאלו  שנראה הכוונה אין כו', שבמל' חסד בחי' הוא
כ"א  ח"ו, ממש עצמו שבמל' החסד מספי' נמשך המא'
שבמל' חסד ספי' ע"י הארתו מאיר ב"ה אוא"ס עצמו'
שבמל' חסד דבחי' הכלי ואין האור, התהוות שיהי'
ח"ו  נראה שיהי' ב"ה אוא"ס על כלל מסתרת
ספירה  נק' ועש"ז ממש, מהספי' נמשך שההשפעה
נמשך  שע"י מה רק ב"ה האוא"ס על מסתרת שאינה
בי"ע  עולמו' ולהחיות להוות שלמטה במדרי' האור
אבל  כו', העולמו' עם ב"ה אוא"ס מחברת וה"ה כו',
אוא"ס  בחי' הוא ע"י שמתגלה מה וההתגלו' ההמשכה
דהיינו  לבד דמות בחי' הוא דהמל' וע"ה כו'. ב"ה
כסא  נק' ועש"ז המל', ע"י מתגלה דאצי' העצמי' שאין
דמל' הכלים ע"י האור עצמו' גילוי שאין והיינו א' כס
אוא"ס  גילוי ע"י מתגלה ומ"מ לבד, דמות בחי' רק
ב"ה, מאוא"ס היא שההשפעה ונגלה שנראה והיינו
אוא"ס  גילוי מאיר שע"י מהמל' שלמע' במדרי' וכ"ש
בתחלת  וכמו כו'. האצי' עצמי' בחי' להיותם ממש
תולדות  אלה וכמ"ש למטה אוא"ס גילוי שהי' הבריאה
הוי' דש' ו' בחי' גילוי שהי' ו', מלא והארץ השמים
הגילוי  הי' אז (וגם כו' למטה אוא"ס גילוי הי' ולכן
מאה"ג, בבחי' ג"כ הי' המל' שבחי' רק המל' ע"י
גילוי  המל' ע"י והי' אספה"מ בבחי' שהיתה והיינו
שכמו  די"ל במ"א ומבו' כו', דאצי' העצמי האור בחי'
ה"ה  נברא בחי' בהיותם דגם עכשיו הנשמו' בהתהוות
בכללו' המל' ע"י ההתהוות הי' כמו"כ ממש, אלקו'
וגם  כו', אלקו' בבחי' הכל שהי' הקטרוג קודם העולם
אדם  שהי' וכמא' אוא"ס גילוי הי' דעה"ד החטא קודם
האור  בחי' בגילוי דהיינו סופו, ועד העולם מסוף מביט
דביום  הכתר אור גילוי דהיינו הראשון ביום שנברא
תולדות  אלה ע"פ ובמד"ר כו', כתר בגימט' הראשון
שקודם  הרי עה"ד חטא ע"י נחסרו דברים שהוי"ו הנ"ל
אי' מהאריז"ל ובלק"ת כו', ו' בחי' גילוי הי' החטא
יותר  עליונה במדרי' ההשתל' כללו' הי' החטא דקודם
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י"ה  במדרי' ו"ה שהיו או"א במקום ומל' ז"א אז והיו
ומאחר  כו', יהי' ההוא ביום וכמ"ש לעתי' יהי' וכן
גילוי  הי' המל' שע"י י"ל הבינה במדרי' הי' שהמל'
החטא  קודם שאדה"ר וזהו כו', ממש בגילוי הוי"ו בחי'
אוא"ס  גילוי אז הי' כי המסתירים ללבושי' צריך הי' לא
וז"ע  כו' בגילוי האור הי' לאדה"ר ובפרט בעולם,
וכמו  כו'). מגלה רק כ"א כלל מעלים שאינו אור כתנות
גילוי  שהי' והיינו למטה אוא"ס גילוי שהי' במ"ת
ע"פ  ע"א ד"ה דסוכה פ"ק בגמ' וכדאי' למטה, האצי'
דאצי' ע"ס והן טפחים מעשרה למע' ה"ס על ה' וירד
השמים  הקב"ה הרכין במכילתא שארז"ל כמו והוא כו',
הע"ס  והמשכת ירידת שהי' והיינו במ"א, וכמ"ש כו'
כו'. למטה ממש אוא"ס גילוי עי"ז והי' למטה דאצי'
ע"י  שמאיר ובהירות ספי' בחי' הן דאצי' שהכלים וזהו
שבהם  לפי תיקונין נק' ועש"ז כו', ב"ה אוא"ס גילוי
כוונת  תכלית שזהו בעולם אוא"ס גילוי מאיר וע"י
משא"כ  כו'. בעולמו' אוא"ס גילוי להיות המאציל
מסתירים  הם לון תקינת לבושין לקמן שאמר הלבושי'
וכמו  כו', ספי' נקראו אינן ולכן והכלים האורות על
על  ולכסות להסתיר הוא שענינם באדם הלבושי' עד"מ
ולהסתיר  להעלים הוא למע' הלבושי' ענין כמו"כ הגוף,
החשמל  לבוש וכמו דאצי' לבושי' דגם האור, על
עם  רגליהם ותחת מצדדיהם לזו"נ ומלביש שמקיף
פ"א  שמ"ג (ובע"ח גמורה קדושה שזהו היות
מבחי' והם כו'), וקדושה אלקו' נק' דאצי' שהלבושי'
והבדילה  בד"ה בתו"א מזה וכמ"ש בינה חיצוני'
ומסתירים  ומעלימים הכלים את מלבישי' ה"ה הפרוכת,
הכלים  כמו ובהירות ספי' בחי' שאינן לפי עליהם
הם  וע"כ הע"ס עם כ"כ מתייחדים אינם וממילא
הם  הלבושי' דשרש ידוע (והנה כו' עליהם מסתירים
ולהיות  כו', הלבושי' על שורה המקיף ולכן מהאו"מ

המתהווים  הלבושי' כמו"כ העלם בבחי' הוא שהמקיף
שהכלים  והגם כו', המעלים לבוש בבחי' הן מהאו"מ
בחי' ג"כ הם הכלים באמת הנה מהמקיף שרשם ג"כ
כו', האורות על והעלם כיסוי בבחי' והם בעצם העלם
האורות  מן הוא והדרגה בסדר דהתהוותם להיות מ"מ
את  שמגלים האור בערך ה"ה הכלי, נעשה דמהתעבות
שהוא  י"ל והדרגה בסדר הלבושי' והתהוות כו', האור
והגילוים  מהכלים הן ההעלמות השתל' (דכל מהכלים
הוא  הכלים השתל' ס' דכללות ולהיות כו'), מהאורות
אין  בדרך הוא ההתהוות לכן כו', דבקו' בבחי' שלא
לבושים  גם המעלימי' לבושי' בבחי' ונעשי' ערוך
ובריבוי  כו'). גמורה וקדושה אלקו' היותם עם דאצי'
ועשי' דיצי' בלבושי' טו"ר בהם יש הלבושי' השתל'
שהן  המזלות וכמו לגמרי, ומסתירים מעלימים והן
היא  שההשפעה שנראה עד אלקו' על לגמרי מסתירים
ולירח  לשמש שעובדים יש דמשו"ז עצמן, בכח מהם

בהם  החוצב ביד כגרזן רק הן ובאמת רק כו' כנודע, כו'
משא"כ  כו', מאד ומסתירים שמעלימים מפני זהו

כו'. גמורה קדושה הן בעשי' גם הכלים
.¯ÂˆÈ˜ מגלים דהכלים באצי' למע' מזה והדוגמא

בהתהוות  וכמו מגלים, דמל' הכלים גם האור,
הי' לא עצמה ומהמל' ב"ה, מאוא"ס שזהו ונגלה נראה
מהמל', שלמע' מדרי' וכ"ש ממש, יש בבחי' ההתהוות
ע"י  וג"ז אוא"ס, גילוי הי' ו' מלא תולדות דמבחי'
האמיתי, במקומם הע"ס היו החטא דקודם המל'
נק' שהספירות וזהו למטה, אצי' גילוי הי' ובמ"ת
החשמל  לבוש כמו דאצי' לבושים אבל תיקונין,
ובהשתל' מהמקיף (ושרשם הע"ס על מעלימים
מהאור), הוא השתל' בס' הכלים והתהוות מהכלים,
לגמרי, המעלימים לבושים נעשים בהשתל' ולכן

קדושה. דהכל בכלים משא"כ
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"åìòôì íãà àöé"ערב עדי .1ולעבודתו

לעולם,2הרבי  שולח ברוךֿהוא שה' נשמה שלכל נשמתוֿעדן הבעלֿשםֿטוב בשם אומר נשמתוֿעדן
הגזירה  היא כך כי לבצע, מוכרחה הנשמה הזו השליחות ואת בעולם, לפעול צריכה זו שנשמה שליחות יש

ההיא. הנשמה של פעולתה שזוהי העליונה

1

2

3

4

כג.1) קד, הזקן.2)תהלים אדמו"ר
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הפסוק  את פירש נשמתוֿעדן :3הבעלֿשםֿטוב

הזה, לעולם נשלחה הנשמה כך שלשם "פעלו", שזהו שלו, הנשמה שליחות היא לפעלו", אדם "יצא
מוכרח  והוא לעשות עליו שלו הנשמה שליחות שאת ערב", עדי ש"ולעבודתו ולזכור לדעת צריך אחד וכל

מאוחר. שנעשה לפני הנשמה שליחות את לבצע שיש כלומר, ערב", "עדי לבצע

זמנים. סוגי שלושה יש האדם בחיי גם כך וערב. צהרים בוקר, – חלקים לשלושה מתחלק הזמן

ימיו".4כתוב  שכיר וכימי ארץ עלי לאנוש צבא "הלא

שזמן  יודע מסוים לזמן עבודה שמקבל שמי וכשם הארצי, בעולם יהיה כמה מוגבל זמן יש לאדם
מוגבל. חייו שזמן לדעת אדם צריך כך יסתיים, עבודתו

וערבית. מנחה שחרית, – לשלוש מחולקות האדם שנות גם

לזרוח. מתחילה כשהשמש הבוקר, הן הנעורים שנות

לשקיעה. מתקרבת למערב, לפנות  מתחילה השמש כאשר הצהרים חיי הוא העמידה גיל

את  הזניחו מדוע להעיק ומתחיל יותר נחלשים כאשר שלו, הערבית זו האדם חיי של הזקנה שנות
הצהרים.

נשמתו  את ברוךֿהוא ה' שלח לכך שכן לפעלו, ללכת צריך אדם הבעלֿשםֿטוב: כך על אומר
ערבית. זמן יבוא בטרם ומצוות בתורה עבודתו את לעבוד ועליו לעולם,

טובות. מידות בתוכו ולעבד מהידור, בעונג ומצוות תורה היא העיקרית העבודה

העמידה. וגיל הנעורים בשנות ובצהרים, בבוקר הוא לכך הראוי הזמן

הערבית  חיי גם אז טובות, ומידות שמים ביראת ולהתעדן עצמו את לפתח אדם יכול אלו בשנים
נאים. יהיו שלו

לשנות  מגיע הוא כאשר טובות, מידות ורכש ומצוות בתורה עסק שלו ובצהרים שבבוקר האדם
של  חיים טובות. ובמידות מצוה בקיום עונג אגדה, דברי בשמיעת בציבור, בתפילה עונג לו יש הערבית,

יהודי. עונג

לו  גורם גם הדבר אלא טובות, ומידות ומצוות תורה עניני בכל כראוי הוא עצמו, שהוא בלבד זו לא
רב. עונג

עניני  של שונות שסיבות אלא טובות, ומידות מצוות לתורה, באמת מסור יהודי כל הרי הלב בעומק
העמוקה  ההתמסרות על מאפילות והעולם ומצוות.הגוף לתורה והלבבית

הרמב"ם  אומר לעשות 5לכן רוצה יהודי כי אני", רוצה שיאמר עד אותו ש"כופין גט לגבי להלכה
הפנימי  הרצון את מונעות העולם מעניני או הגוף מעניני שסיבות אלא תורה, עלֿפי מחוייב הוא אשר את

ביטוי. לידי מלבוא

התגלות  את ומעכבות המפריעות העולם או הגוף מעניני הסיבות כל את להסיר אותו, לכפות יש לכן
ומצוות. לתורה וההתמסרות האמיתי הפנימי הרצון
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לוח 3) וראה .176 ע' יד, חלק שיחות בלקוטי ונתבאר הובא
(מהדורת  טוב שם בכתר נסמן ראשון. אדר א יום...", "היום
הערה  שיזֿח ע' תשע"ב מהודרת ,179 הערה שכא ע' תשס"ד

.(185
א.4) ז, איוב
אדמו"ר].5) כ"ק [הערת פ"ב סוף גירושין הל' החזקה, ביד 
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הפסוק  את פירש נשמתוֿעדן :3הבעלֿשםֿטוב

הזה, לעולם נשלחה הנשמה כך שלשם "פעלו", שזהו שלו, הנשמה שליחות היא לפעלו", אדם "יצא
מוכרח  והוא לעשות עליו שלו הנשמה שליחות שאת ערב", עדי ש"ולעבודתו ולזכור לדעת צריך אחד וכל

מאוחר. שנעשה לפני הנשמה שליחות את לבצע שיש כלומר, ערב", "עדי לבצע

זמנים. סוגי שלושה יש האדם בחיי גם כך וערב. צהרים בוקר, – חלקים לשלושה מתחלק הזמן

ימיו".4כתוב  שכיר וכימי ארץ עלי לאנוש צבא "הלא

שזמן  יודע מסוים לזמן עבודה שמקבל שמי וכשם הארצי, בעולם יהיה כמה מוגבל זמן יש לאדם
מוגבל. חייו שזמן לדעת אדם צריך כך יסתיים, עבודתו

וערבית. מנחה שחרית, – לשלוש מחולקות האדם שנות גם

לזרוח. מתחילה כשהשמש הבוקר, הן הנעורים שנות

לשקיעה. מתקרבת למערב, לפנות  מתחילה השמש כאשר הצהרים חיי הוא העמידה גיל

את  הזניחו מדוע להעיק ומתחיל יותר נחלשים כאשר שלו, הערבית זו האדם חיי של הזקנה שנות
הצהרים.

נשמתו  את ברוךֿהוא ה' שלח לכך שכן לפעלו, ללכת צריך אדם הבעלֿשםֿטוב: כך על אומר
ערבית. זמן יבוא בטרם ומצוות בתורה עבודתו את לעבוד ועליו לעולם,

טובות. מידות בתוכו ולעבד מהידור, בעונג ומצוות תורה היא העיקרית העבודה

העמידה. וגיל הנעורים בשנות ובצהרים, בבוקר הוא לכך הראוי הזמן

הערבית  חיי גם אז טובות, ומידות שמים ביראת ולהתעדן עצמו את לפתח אדם יכול אלו בשנים
נאים. יהיו שלו

לשנות  מגיע הוא כאשר טובות, מידות ורכש ומצוות בתורה עסק שלו ובצהרים שבבוקר האדם
של  חיים טובות. ובמידות מצוה בקיום עונג אגדה, דברי בשמיעת בציבור, בתפילה עונג לו יש הערבית,

יהודי. עונג

לו  גורם גם הדבר אלא טובות, ומידות ומצוות תורה עניני בכל כראוי הוא עצמו, שהוא בלבד זו לא
רב. עונג

עניני  של שונות שסיבות אלא טובות, ומידות מצוות לתורה, באמת מסור יהודי כל הרי הלב בעומק
העמוקה  ההתמסרות על מאפילות והעולם ומצוות.הגוף לתורה והלבבית

הרמב"ם  אומר לעשות 5לכן רוצה יהודי כי אני", רוצה שיאמר עד אותו ש"כופין גט לגבי להלכה
הפנימי  הרצון את מונעות העולם מעניני או הגוף מעניני שסיבות אלא תורה, עלֿפי מחוייב הוא אשר את

ביטוי. לידי מלבוא

התגלות  את ומעכבות המפריעות העולם או הגוף מעניני הסיבות כל את להסיר אותו, לכפות יש לכן
ומצוות. לתורה וההתמסרות האמיתי הפנימי הרצון
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לוח 3) וראה .176 ע' יד, חלק שיחות בלקוטי ונתבאר הובא
(מהדורת  טוב שם בכתר נסמן ראשון. אדר א יום...", "היום
הערה  שיזֿח ע' תשע"ב מהודרת ,179 הערה שכא ע' תשס"ד

.(185
א.4) ז, איוב
אדמו"ר].5) כ"ק [הערת פ"ב סוף גירושין הל' החזקה, ביד 
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רק  הן ומצוות, לתורה האמיתי הפנימי הרצון את המחלישות והעולם הגוף מעניני ההפרעות כל
גיל  של הסביבה ואויר הנעורים שנות של וההדרכה והחינוך היהודי, של האמצעיות ובשנותיו בצעירותו

האדם. על מאוד משפיעות העמידה

לתורה  ואהבה יתברך בה' אמונה במחונך נוטע שהמחנך במקום כראוי, כשר לחינוך זוכים כאשר
ומצוות  לתורה הרצון אזי טובות, ומידות שמים יראת של בסביבה נמצא הוא העמידה ובגיל ומצוות,

בהתגלות. הוא טובות ומידות

אזי  למצוות, הכבוד והדרת התורה קדושת חסרה ערוך, השולחן עלֿפי כראוי אינו החינוך כאשר
חופשית. סביבה אותו מושכת

שזכו  אלו רוב ואצל טובות, ומידות ומצוות מתורה ומתענגים רוב, עלֿפי משתפרים מתבגרים, כאשר
אמיתית. יהודית סביבה ביצירת רבה הנאה להם יש בתמימות, חיים והנהגת כשר לחינוך

.øåöé÷ לבצע צריך והאדם מסוימת, שליחות עם הזה לעולם נשמה כל שולח ברוךֿהוא שה' מבאר
בחיי  וכך וערב. צהרים לבוקר, נחלק הזמן מוגבלים. האדם חיי מאוחר. נעשה בטרם נשמתו שליחות את
טובים  וצהרים בוקר ערב. הן  הזקנה ושנות צהרים, הוא העמידה גיל בוקר, הן הנעורים שנות – האדם

נאה. ערב מבטיחים

.a

ãçàá הרבי אומר שלו החסידות ברוךֿהוא.2ממאמרי הבורא בעבודת להתעלות יכול יהודי שכל ,

אומר  והרבי 6הבעלֿשםֿטוב ה', עובד להיות וצריך יכול שבפשוטים, הפשוט אפילו יהודי, 2שכל

טובות. ומידות ומצוות בתורה הבורא לעבודת להתמסר וצריך אפשר איך מבאר נשמתוֿעדן

בעבו  ההתמסרות עלֿידי התורה שכן בידיעת שבפשוטים הפשוט עומד הראויה, בתמימות הבורא דת
וההבנה  הידיעה מאשר יותר הבורא בעבודת עיקר היא התמימה ההתמסרות כי ביותר, נעלית בדרגה

התורה. בידיעת

כמו  בדיוק שבפשוטים הפשוט אצל ישראל, בני כל אצל קיימת התמימה שההתמסרות היא האמת
בני  כל אצל  הם הנשמה עניני והרי הנשמה מצד היא התמימה ההתמסרות כי שבגדולים, הגדול אצל

אומר  שהרבי כפי בשוה, לכולנה".7ישראל אחד ואב מתאימות "הנשמות

אלא  זאת אין הרי כולם, אצל קיימת טובות ומידות ומצוות לתורה התמימה שההתמסרות מאחר
והרבי  תמימה. בהתמסרות יהיה זה כל טובה, ומידה מצוה קיום שהנלמד, ממש, בפועל זאת להביא שיש
ההתמסרות  את להביא נוכל התורה, והבנת בידיעת קטן או גדול כמה חילוק ללא כולנו, איך אותנו מלמד

ממש. פועל לידי טובות ומידות ומצוות לתורה התמימה הנשמתית

יום:2והרבי  היום מחיי במשל זאת מבאר

אומנות  או שונות ממתכות או מעץ כלים העושה אומן זהו אם האומנות, מהי חילוק ללא אומנות, כל
אומן  אצל תחילה זאת ללמוד יש – ציור כתיבת או ונאה, ברורה בצורה הכתב אותיות כתיבת של
האומן  אשר את לעשות אלא לכך, סיבות כל לשאול מבלי לעשות, מצוה שהאומן מה כל אחר ולמלא

מצוה.
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ובפרט  מלידה, אומןֿיד שהוא מי אצל אפילו רב בקושי כרוך הדבר מדובר, מלאכה באיזו חילוק ללא
גדולה  ליגיעה נזקק והוא מאוד אז לו קשה הדבר במלאכה, ידיו את ולאמן עצמו את להרגיל שצריך מי

האומנות. את לומד שהוא עד

שעבודת  לכך בנוסף לזמן, מזמן הנה במלאכה, עצמו את ומרגיל האומנות את מתלמד הוא כאשר
עם  מתאחד והעונג מסוים, ועונג מהאומנות שביעותֿרצון גם אצלו נוצרת יותר, קלה לו נעשית האומנות
קרובות  ולעיתים מאוד, קשה לו היה האומנות את ללמוד התחיל רק שכאשר זאת תמורת האומנות. עבודת
כך  מהעבודה, רב עונג לו יש כעת האומנות, את להתלמד כדי לו שהיתה היגיעה מגודל ממורמר היה

לו. ועריבה עונג, עבורו היא העבודה אדרבה, אלא ליגיעה, לו נחשבת איננה שהעבודה בלבד זו שלא

ברוךֿהוא: הבורא בעבודת גם כך

וההכנה  וההקדמה אומנות. לומד שמישהו כשם ברוךֿהוא, עבודת ענין של לימוד להיות צריך ראשית
מידות  ועול ומצוות התורה עול את עצמו על לקבל קבלתֿעול, היא ברוךֿהוא הבורא לעבודת הראשונה

טובות.

מכך  לו ויש זאת רוצה הוא אם בין והתענוג, הרצון עם להתחשב שלא הוא קבלתֿעול של ענינה
בקבלתֿעול  העושה קשה. שהדבר בכך להתחשב צריך לא וכן בזה, מתענג ואינו רוצה אינו אם ובין עונג

לעשות. מוכרח הוא אלא לעשות, צריך שהוא זאת שאין יודע

להיות  מוכרחה יומית היום העבודה של וההתחלה ברוךֿהוא, הבורא בעבודת עיקר היא קבלתֿעול
בקבלתֿעול.

אדם  שבין בענינים הן היום, כל להתנהג עליו וכך בציבור תפילה להתפלל ללכת צריך לראש לכל
צריך  יהודי טעמים. ללא בקבלתֿעול התורה עלֿפי הכל לעשות לחברו, אדם שבין בענינים והן למקום
והן  למקום אדם שבין בענינים הן בתורה, שכתוב ומה בתורה, ברוךֿהוא הבורא מצוה כך כי כך, לעשות

בקבלתֿעול. לעשות יהודי צריך לחבירו, אדם שבין בענינים

ומצוות  לתורה ונשמתית תמימה התמסרות הוא קבלתֿעול של שהיסוד קבלתֿעול, של העבודה עלֿידי
בתורה  שהעבודה בלבד זו שלא עד הבורא, עבודת בדרגות מעלה  הקבלתֿעול בעל מתעלה טובות, ומידות

שלו. העונג נעשים טובות ומידות ומצוות התורה אלא לו, קשה אינה טובות ומידות ומצוות

הרבי  מפרש :2כך

שזהו  בקבלתֿעול, ברוךֿהוא הבורא בעבודת עבודתו את מתחיל כשהיהודי – לפעלו" אדם "יצא
רב. ועונג שמחה לו ומביאה לו ומתוקה עריבה שעבודתו ערב", עדי "ולעבודתו אצלו נעשה אזי "לפעלו",

.øåöé÷ אצל שישנה טובות ומידות מצוות לתורה, והנשמתית התמימה ההתמסרות שעלֿידי מבאר
כאשר  היא העבודה עיקר כי הבורא, עבודת בדרגות להתעלות יהודי כל יכול בשוה, ישראל בני כל
אותו  מצוה האומן אשר את לעשות מוכרח אומנות הלומד פועלֿממש. לידי באה התמימה ההתמסרות
הבורא, בעבודת כך עונג. לו מביאה העבודה מתלמד הוא וכאשר מאוד קשה הלימוד מדוע. לשאול מבלי

ה"ולעבודתו". של ומתיקות לעריבות  באים קבלתֿעול של ה"לפעלו" עלֿידי

[d"yz'd xii`] elrtl mc` `vi
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ובפרט  מלידה, אומןֿיד שהוא מי אצל אפילו רב בקושי כרוך הדבר מדובר, מלאכה באיזו חילוק ללא
גדולה  ליגיעה נזקק והוא מאוד אז לו קשה הדבר במלאכה, ידיו את ולאמן עצמו את להרגיל שצריך מי

האומנות. את לומד שהוא עד

שעבודת  לכך בנוסף לזמן, מזמן הנה במלאכה, עצמו את ומרגיל האומנות את מתלמד הוא כאשר
עם  מתאחד והעונג מסוים, ועונג מהאומנות שביעותֿרצון גם אצלו נוצרת יותר, קלה לו נעשית האומנות
קרובות  ולעיתים מאוד, קשה לו היה האומנות את ללמוד התחיל רק שכאשר זאת תמורת האומנות. עבודת
כך  מהעבודה, רב עונג לו יש כעת האומנות, את להתלמד כדי לו שהיתה היגיעה מגודל ממורמר היה

לו. ועריבה עונג, עבורו היא העבודה אדרבה, אלא ליגיעה, לו נחשבת איננה שהעבודה בלבד זו שלא

ברוךֿהוא: הבורא בעבודת גם כך

וההכנה  וההקדמה אומנות. לומד שמישהו כשם ברוךֿהוא, עבודת ענין של לימוד להיות צריך ראשית
מידות  ועול ומצוות התורה עול את עצמו על לקבל קבלתֿעול, היא ברוךֿהוא הבורא לעבודת הראשונה

טובות.

מכך  לו ויש זאת רוצה הוא אם בין והתענוג, הרצון עם להתחשב שלא הוא קבלתֿעול של ענינה
בקבלתֿעול  העושה קשה. שהדבר בכך להתחשב צריך לא וכן בזה, מתענג ואינו רוצה אינו אם ובין עונג

לעשות. מוכרח הוא אלא לעשות, צריך שהוא זאת שאין יודע

להיות  מוכרחה יומית היום העבודה של וההתחלה ברוךֿהוא, הבורא בעבודת עיקר היא קבלתֿעול
בקבלתֿעול.

אדם  שבין בענינים הן היום, כל להתנהג עליו וכך בציבור תפילה להתפלל ללכת צריך לראש לכל
צריך  יהודי טעמים. ללא בקבלתֿעול התורה עלֿפי הכל לעשות לחברו, אדם שבין בענינים והן למקום
והן  למקום אדם שבין בענינים הן בתורה, שכתוב ומה בתורה, ברוךֿהוא הבורא מצוה כך כי כך, לעשות

בקבלתֿעול. לעשות יהודי צריך לחבירו, אדם שבין בענינים

ומצוות  לתורה ונשמתית תמימה התמסרות הוא קבלתֿעול של שהיסוד קבלתֿעול, של העבודה עלֿידי
בתורה  שהעבודה בלבד זו שלא עד הבורא, עבודת בדרגות מעלה  הקבלתֿעול בעל מתעלה טובות, ומידות

שלו. העונג נעשים טובות ומידות ומצוות התורה אלא לו, קשה אינה טובות ומידות ומצוות

הרבי  מפרש :2כך

שזהו  בקבלתֿעול, ברוךֿהוא הבורא בעבודת עבודתו את מתחיל כשהיהודי – לפעלו" אדם "יצא
רב. ועונג שמחה לו ומביאה לו ומתוקה עריבה שעבודתו ערב", עדי "ולעבודתו אצלו נעשה אזי "לפעלו",

.øåöé÷ אצל שישנה טובות ומידות מצוות לתורה, והנשמתית התמימה ההתמסרות שעלֿידי מבאר
כאשר  היא העבודה עיקר כי הבורא, עבודת בדרגות להתעלות יהודי כל יכול בשוה, ישראל בני כל
אותו  מצוה האומן אשר את לעשות מוכרח אומנות הלומד פועלֿממש. לידי באה התמימה ההתמסרות
הבורא, בעבודת כך עונג. לו מביאה העבודה מתלמד הוא וכאשר מאוד קשה הלימוד מדוע. לשאול מבלי

ה"ולעבודתו". של ומתיקות לעריבות  באים קבלתֿעול של ה"לפעלו" עלֿידי
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אדמו"ר].7) כ"ק [הערת לב פרק תניא

c"ag i`iyp epizeax zxezn

w"dla d"yz'd - zegiyd xtq

,È¯˘˙ ‚"È ,ÂÈÊ‡‰ ˙˘¯Ù ˘„Â˜Œ˙·˘ ÌÂÈ
‰„ÂÚÒ·
העבר,‡. עם ההווה את יותר משווים אשר ככל

אחרי  גם אמור הדבר ההווה. חסרון את יותר רואים
יותר  בזכרון נחקק שמהעבר בחשבון, שלוקחים

מההיפך. מאשר הטוב, מהחלק
:dl`y?וירידות עליות היו בעבר גם הרי

:daeyz אם שהרי עליות, היו בעבר שגם בוודאי
מי  ירידות, רק היו עכשיו עד מתן־תורה מזמן ח"ו
אף־על־פי־כן  כעת, נמצאים היינו היכן יודע
החסרון  את רואים לעבר, ההווה את כשמשווים

שבהווה. הגדול
המאמר ·. את היום מ"הקריאה 1למדתי באידיש

שם תש"ה, מתשרי ישראל והקדושה" שבני מדובר
שהיו  ומה צדיקים, בבחינת היו ממצרים ביציאתם
הסביבה. מצד זה היה טומאה שערי במ"ט משוקעים
לראות  יכולים ומכאן וגסה, חומרנית הייתה הסביבה

להשפיע. יכולה סביבה כמה עד
לבוש ‚. הוא ודיבור לשכל, לבוש היא מחשבה

האמצעי  הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד ומדות. לשכל
רוצה  כשאחד בעלי־דינים, משני במשל זאת מסביר
רק  זה שאין רם, בקול מדבר הוא עצמו את להצדיק
הפנימי, ההבל זהו אלא הקול את מגביר שהוא
שכל. דברי כשמדברים גם דבר אותו ההבל. פנימיות
השכל  עניינים. שני בשכל ישנם כלל בדרך
לכן  שכל. שבאותו החידוש של והחיות כשלעצמו
הוא  אם הבדל קיים שכל, של ענין מדבר כשאחד
בחידוש  מדבר שהוא או בכלל השכל בדבר מדבר
בדברו  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הענין. ובקוטב
בחסידות  רואים שאנו מה שזהו אמר, זה, ענין אודות
שהוא  שאחרי האמצעי, הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד של
באידיש. מילים כמה אומר הוא מסוים, ענין מסביר

אאזמו"ר „. כ"ק הוד של זוגתו – מוסיא הרבנית
בשגיאות. תהלים אומרת הייתה – צדק' 'צמח הרה"ק
לאביו  מהבנים אחד בחיוך כך על סיפר אחת פעם
בו  גער והוא צדק', 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

פריידקע  לא זה הרי ואמר: הבן נענה כך, זה 2על ,
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד לו ענה וראינה". "צאינה
האם  וראינה", "צאינה מבטל אתה מה צדק': 'צמח
והרגשתי  למדתי אני וראינה"? "צאינה פעם למדת
בעלי־תשובות  עשה וראינה" ה"צאינה טעם. טוב בזה

השמים. ככוכבי ויראי־שמים

הרה"ק ‰. אאזמו"ר כ"ק הוד של חייו על
ארבעים  רק חי הוא הרבה. ידוע לא בכלל מוהר"ש
הכלל  בענייני התעסקותו גם שנים. וחצי ושמונה

בגילוי. ולא בהעלם הייתה
.Â 3באסיפה– למספרם 1843 – תר"ג בשנת

'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד השתתף בפטרבורג,
שנים  עשר כעבור שנערכה לאסיפה גם בעצמו. צדק'
תרי"ח  שנת של לאסיפה וכן – 1853 – תרי"ג בשנת
נסע  לא עצמו שהוא אלא אותו. הזמינו – 1858 –
מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד בנו, את ושלח
את  לבטל השתדל שם בקיוב, שהה אז שבדיוק
היהודים  כל את לגרש לגזור, שרצו הגזירה
אז  התראה הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד מהאחוזות.

ונ  גוברנטור, הגנרל שאל עם הגנרל בעיניו. חן שא
לו, וענה ישראל, בני של מנהיגם הוא אם אותו
לגנרל  והסביר משרתו, רק הוא אחר, הוא שהמנהיג 
שיהושע  ויהושע, משה על־דרך משרת של מעלתו
של  לבו את קנה ובכך רבינו, משה את משרת היה
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק להוד אז אמר הגנרל הגנרל.
הגזירה, את לבטל בכוחו אין עצמו שהוא מוהר"ש
דעתו  את יביע בו לפטרבורג, מכתב לו יתן אלא

שנה. עשרה לעשר־חמש הגזירה את לדחות
.Ê היו מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק להוד

וזאת  תקופה, באותה הכלל עסקני בין בנפש שונאים
התייעץ  שלא משום א) שלו. הכלל עסקנות בסיבת
הייתה  שיטתו ב) כלל. אתם התחשב ולא אתם
דברים  הממשלה באי־כוח עם לדבר שצריכים

העסקנים. יסבלו שעל־ידי־זה אף וגלויים, ברורים
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד נסע תר"מ בשנת
ומבקש  ברלין ישעי' לר' והודיע לחוץ־לארץ, מוהר"ש

אברכים. כמה עם אליו שיבוא
של  משפחתו וגם בוועליז, אז גר – ברלין ישעי' ר'
כי  ברצינות, הדבר את קיבל לא – שם גרה רש"ל
לא  אז טרוד ובהיותו דווינסק, מעשה מעין שזה חשב
לו  אמר רש"ל כשבא רש"ל. את שלח רק בעצמו נסע
קח  שבאת, טוב מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
תחנות. מספר אתי ותיסע ראשונה, למחלקה כרטיס
אאזמו"ר  כ"ק הוד ביקש לרכבת, כשנכנסו
וישב  שלו בתא שיהיה רש"ל את מוהר"ש הרה"ק
עם  אחד אברך מחלקה לאותה נכנס כך בתוך לידו.
– ההם בימים נוסעים מלתחת מין – סאקעט

מוהר"ש. הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד מול והתיישב
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השמע"צ.1) ביום ד"ה
בחסידות.2) גדולה דעת בת היתה אדמוה"ז. של בתו

הצ"צ 3) "אדמו"ר וקונטרס ואילך. סג אות תש"ג חה"פ שיחת ראה
ההשכלה". ותנועת
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אותו  אל פנה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
מה  לי תן עשו, ידי לו שיהיו אסור יהודי ואמר: אברך
כ"ק  להוד ויתנו מכיסו, אקדח האברך נטל לך. שיש

החלון. דרך שהשליכו מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד אמר מכן לאחר

חזרה. לנסוע כבר יכול הנך כעת לרש"ל: מוהר"ש
.Á:הוא לעיל, שנזכר דווינסק מעשה

כ"ק  הוד נסע האמור, המאורע לפני כשנתיים
דווינסק. דרך לחוץ־לארץ מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
השתדלו  והם קאפוסט, מחסידי הרבה גרו בדווינסק
פני  את לקבל אנשים הרבה הרכבת לתחנת שיבואו

כ"ק  מזה הוד שיצא כדי מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר
בתחנת  רב  קהל התאסף היה, כך ואכן אי־נעימות.
והדלתות. החלונות נשברו הדוחק ומרוב הרכבת,
מיד  כך על והודיעו בצורה, עיר אז היתה דווינסק
ויענה: לעשות. מה ושאלוהו המבצר שר לגנרל
כ"ק  הוד את לאסור כלומר, "ארעסטאוואט",
עם  הפקיד כשבא מוהר"ש. הרה"ק אאזמו"ר
מי  – ראבין" זדיעס "קאט שאל: לתחנה, החיילים
הוד  אחור. ונסוגו נרתעו מסביב  העומדים הרבי. הוא
מכתב, מחיקו הוציא מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
כעבדא  הרבי לפני ועמד שהזדעזע, לפקיד והראה
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד לו אמר מרא. קמי'
מספרו. ואת שמו את לרשום רוצה שהוא מוהר"ש
הסוף  ייענש. שלא ירא כי כסיד, הפקיד פני חוורו
את  לבקש בעצמו בא המבצר שר שהגנרל היה

מוהר"ש. הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד של סליחתו
מהממשלה  הייתה לפקיד שהראה התעודה
תבוא  והגלויה החשאית שהמשטרה בפטרבורג,
מתי  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לעזרת

שיצטרך.
.Ë הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של שיטתו גם

דברים  לדבר צריכים בממשלה באי־כוח שעם הייתה
שנערכה  הרבנים באסיפת ובהירים. ברורים

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד אמר :4בפטרבורג,
xefgp eply zegeka `le l`xyi ux`n epkld eppevxa `l"
jxazi `ede epze` dlbd ,jxazi epkln epia` .l`xyi ux`l
zeinnew epikileie ,ux`d zetpk rax`n epigcp uawie epl`bi

."`"aa dyecwd epvx`l wcv l`eb giyn ici lr
wxy ,dnc`d ipt lry minrd lk zrcl mikixv z`f ,j`"
epizenyp la` ,zeikln cearyle zelbl exqnp eply mitebd
,lk oirl ielb xnel epilr .zeikln cearyae zelba exqnp `l
epilr oi` ,l`xyi ibdpne zeevne dxez ,epzcl rbep xy` lky

myl lvepiy xeq` ditk gek mye ,drc lra mey l`xyi ipa
zexiqn ,xzeia wfgd icedid zepywrd geka fixkdl epilr .jk
i`iapae igiyna erbz l` ± mipyd sl` za zicedid ytpd

."erxz l`
– אלו דבריו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד כשסיים
ומיד  התעלף – הממשלה נציגי בנוכחות שנאמרו
שנתן  גורארי' שמואל ר' של בערבותו רק נאסר,
מיכל  שמואל ר' של רובל, אלפים עשרת בסך שטר
מר  ושל רובל, אלפים עשרת נתן שגם־כן טריינין

וא  ביתו בני את עצמו את שהעמיד גדול, גביר ת לוין,
אאמו"ר  כ"ק הוד את לקחו לא – כערבות רכושו כל
חייל  הלילה כל עמד ואף־על־פי־כן במאסר, הרה"ק

חדרו. דלת ליד
.È הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד נסע אחת פעם

ור' לוויק ר' הגבאים את אתו ולקח לפריז, מוהר"ש
ברלין  ור"י מנסזון ר"מ החסיד גם לייב . פנחס
ר"י  שאל לפריז, כשהגיעו נסיעה. לאותה הצטרפו
היכן  מוהר"ש: הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד את ברלין
אחד  זה היה – אלכסנדר למלון לו: וענה לנסוע?
ובני  מלכים התאכסנו בו ביותר, הגדולים המלונות
מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק והוד – וכיו"ב מלכים
צרפתית, מדבר אינך שמענדריק, הרי אתה סיים:
כ"ק  הוד ביקש למלון, כשהגיעו אתם. אני אדבר ובכן
חדרים  שורת לו לתת מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
ומחירה  פנויה חדרים מערכת שישנה לו, וענו טובה.
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד שאל ליום. פראנק מאתים
קומה  באותה יותר טובה מערכת ישנה אם מוהר"ש
שישנה  לו וענו המשחק, חדרי גם נמצאים בה
ביוקר  עולה היא אבל זו, בקומה גם פנויה מחלקה
לתת  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד והורה רב .
חדר  עבורו, אחד חדר חדרים, שלשה בת מחלקה לו
פנחס  ר' – לייב . פנחס ר' עבור וחדר לוויק, ר' עבור
על  נשפכה והיא חלבית, חמיצה שם לבשל רצה לייב 
מאתים  זה עבור לשלם צריכים והיו היקר השטיח
במלון  התאכסנו מונסזון ור"מ ברלין ר"י – פראנק
כך. כל ביוקר לשלם רצו לא כי מקום, בקרבת אחר
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד הלך שעות, כמה לאחר
שיחקו  שם המשחקים מאולמי לאחד מוהר"ש
ששיחק  אחד אברך ליד והתיישב ניגש בקלפים,
כ"ק  הוד מכוסו. יין שתה לזמן ומזמן בקלפים,
כתף  על ידו את הניח מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
אחר  לשתות. אסור נסך יין אברך, לו: ואמר האברך
ואת  המוח את מטמטם נסך יין פעם: עוד אמר כך
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אותו  אל פנה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
מה  לי תן עשו, ידי לו שיהיו אסור יהודי ואמר: אברך
כ"ק  להוד ויתנו מכיסו, אקדח האברך נטל לך. שיש

החלון. דרך שהשליכו מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד אמר מכן לאחר

חזרה. לנסוע כבר יכול הנך כעת לרש"ל: מוהר"ש
.Á:הוא לעיל, שנזכר דווינסק מעשה

כ"ק  הוד נסע האמור, המאורע לפני כשנתיים
דווינסק. דרך לחוץ־לארץ מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
השתדלו  והם קאפוסט, מחסידי הרבה גרו בדווינסק
פני  את לקבל אנשים הרבה הרכבת לתחנת שיבואו

כ"ק  מזה הוד שיצא כדי מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר
בתחנת  רב  קהל התאסף היה, כך ואכן אי־נעימות.
והדלתות. החלונות נשברו הדוחק ומרוב הרכבת,
מיד  כך על והודיעו בצורה, עיר אז היתה דווינסק
ויענה: לעשות. מה ושאלוהו המבצר שר לגנרל
כ"ק  הוד את לאסור כלומר, "ארעסטאוואט",
עם  הפקיד כשבא מוהר"ש. הרה"ק אאזמו"ר
מי  – ראבין" זדיעס "קאט שאל: לתחנה, החיילים
הוד  אחור. ונסוגו נרתעו מסביב  העומדים הרבי. הוא
מכתב, מחיקו הוציא מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
כעבדא  הרבי לפני ועמד שהזדעזע, לפקיד והראה
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד לו אמר מרא. קמי'
מספרו. ואת שמו את לרשום רוצה שהוא מוהר"ש
הסוף  ייענש. שלא ירא כי כסיד, הפקיד פני חוורו
את  לבקש בעצמו בא המבצר שר שהגנרל היה

מוהר"ש. הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד של סליחתו
מהממשלה  הייתה לפקיד שהראה התעודה
תבוא  והגלויה החשאית שהמשטרה בפטרבורג,
מתי  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לעזרת

שיצטרך.
.Ë הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של שיטתו גם

דברים  לדבר צריכים בממשלה באי־כוח שעם הייתה
שנערכה  הרבנים באסיפת ובהירים. ברורים

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד אמר :4בפטרבורג,
xefgp eply zegeka `le l`xyi ux`n epkld eppevxa `l"
jxazi `ede epze` dlbd ,jxazi epkln epia` .l`xyi ux`l
zeinnew epikileie ,ux`d zetpk rax`n epigcp uawie epl`bi

."`"aa dyecwd epvx`l wcv l`eb giyn ici lr
wxy ,dnc`d ipt lry minrd lk zrcl mikixv z`f ,j`"
epizenyp la` ,zeikln cearyle zelbl exqnp eply mitebd
,lk oirl ielb xnel epilr .zeikln cearyae zelba exqnp `l
epilr oi` ,l`xyi ibdpne zeevne dxez ,epzcl rbep xy` lky

myl lvepiy xeq` ditk gek mye ,drc lra mey l`xyi ipa
zexiqn ,xzeia wfgd icedid zepywrd geka fixkdl epilr .jk
i`iapae igiyna erbz l` ± mipyd sl` za zicedid ytpd

."erxz l`
– אלו דבריו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד כשסיים
ומיד  התעלף – הממשלה נציגי בנוכחות שנאמרו
שנתן  גורארי' שמואל ר' של בערבותו רק נאסר,
מיכל  שמואל ר' של רובל, אלפים עשרת בסך שטר
מר  ושל רובל, אלפים עשרת נתן שגם־כן טריינין

וא  ביתו בני את עצמו את שהעמיד גדול, גביר ת לוין,
אאמו"ר  כ"ק הוד את לקחו לא – כערבות רכושו כל
חייל  הלילה כל עמד ואף־על־פי־כן במאסר, הרה"ק

חדרו. דלת ליד
.È הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד נסע אחת פעם

ור' לוויק ר' הגבאים את אתו ולקח לפריז, מוהר"ש
ברלין  ור"י מנסזון ר"מ החסיד גם לייב . פנחס
ר"י  שאל לפריז, כשהגיעו נסיעה. לאותה הצטרפו
היכן  מוהר"ש: הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד את ברלין
אחד  זה היה – אלכסנדר למלון לו: וענה לנסוע?
ובני  מלכים התאכסנו בו ביותר, הגדולים המלונות
מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק והוד – וכיו"ב מלכים
צרפתית, מדבר אינך שמענדריק, הרי אתה סיים:
כ"ק  הוד ביקש למלון, כשהגיעו אתם. אני אדבר ובכן
חדרים  שורת לו לתת מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
ומחירה  פנויה חדרים מערכת שישנה לו, וענו טובה.
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד שאל ליום. פראנק מאתים
קומה  באותה יותר טובה מערכת ישנה אם מוהר"ש
שישנה  לו וענו המשחק, חדרי גם נמצאים בה
ביוקר  עולה היא אבל זו, בקומה גם פנויה מחלקה
לתת  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד והורה רב .
חדר  עבורו, אחד חדר חדרים, שלשה בת מחלקה לו
פנחס  ר' – לייב . פנחס ר' עבור וחדר לוויק, ר' עבור
על  נשפכה והיא חלבית, חמיצה שם לבשל רצה לייב 
מאתים  זה עבור לשלם צריכים והיו היקר השטיח
במלון  התאכסנו מונסזון ור"מ ברלין ר"י – פראנק
כך. כל ביוקר לשלם רצו לא כי מקום, בקרבת אחר
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד הלך שעות, כמה לאחר
שיחקו  שם המשחקים מאולמי לאחד מוהר"ש
ששיחק  אחד אברך ליד והתיישב ניגש בקלפים,
כ"ק  הוד מכוסו. יין שתה לזמן ומזמן בקלפים,
כתף  על ידו את הניח מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
אחר  לשתות. אסור נסך יין אברך, לו: ואמר האברך
ואת  המוח את מטמטם נסך יין פעם: עוד אמר כך

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

(4.350 ע' המאמריםֿקונטרסים ספר ראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוד  לחדרו. וחזר טוב, לילה וסיים: יהודי. תהי' הלב ,
גדולה. בהתרגשות אז היה הרה"ק אאזמו"ר כ"ק

את  ראיתי לא מעולם סיפר: ברלין ר"י החסיד
מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד – דודי
רצו  שאם מלון, באותו נהוג היה כזו. בהתרגשות
היו  לא ועדיין – לקומה מקומה לרדת או לעלות
מיוחדים  כסאות קומה בכל עמדו – מעליות קיימות
או  למעלה מלמטה עליהם היושבים את לשאת
כ"ק  הוד התיישב התרגשות, מרוב למטה. מלמעלה
אחד  על לחדרו, בהלכו מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר
והגביהו  המלון משרתי ניגשו ומיד כסאות, מאותם
הוד  ונזכר להם. שיורה לאן לשאתו כדי הכסא את
באותה  דר שהוא מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
וילך  טעיתי. – סליחה – "פארדאן" להם: ואמר קומה,

לחדרו.
היכן  ושאל הנ"ל האברך בא שעות, כמה לאחר
כ"ק  הוד של חדרו על לו והצביעו אתו, שדיבר האיש

חדר, לאותו נכנס הוא מוהר"ש. הרה"ק אאזמו"ר
כ"ק  הוד עזב למחרת ממושך. זמן שם ושהה

המקום. את מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד אמר זמן, כעבור
טהורה  נשמה הייתה שלא דורות כמה שזה מוהר"ש
חזר  שהאברך עד הקליפות בעמקי שהייתה אלא כזו,
קליין  משפחת ראש הוא אברך אותו בתשובה.

בצרפת. הידועה
.‡È אחרי שהיה האחים, בין תורה' ה'דין בעת

צדק', 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד הסתלקות
בקיאות  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד הראה
דודי  הקשיש, אחיו שאלו הנגלה. בתורת גם גדולה
הרי  בנגלה, בקיאות לך, מנין הא מוהרי"נ: הרה"ק
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד ויענהו עדיין? אברך הנך
קשיש  אני ואילו אתה, בשנותיך קשיש אתה מוהר"ש:

אבינו. בשנות

d"yz'd dcerqa ,ixyz b"i ,epif`d zyxt ycewÎzay mei
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האברך  עם להפגישו משה ר' בקשת את הוותיקן, ספריית על הממונה הקרדינל, דחה תחלה
מעשי  אחרי שעקבו הוותיקן ממרגלי פחד הוא ברשתה. נשמתו את לצוד זממה שהכנסיה היהודי 

היהודי. האברך אחרי ובמיוחד שיהיה, ככל בכיר יהיה תפקיד, בעל כל

עדיין  כי התברר האברך. של יומו סדר על חשובים פרטים משה לר' הקרדינל מסר זאת עם
היהדות  עם קשריו שאת כך בביתֿהכנסת, להתפלל ביום, אחת פעם יום, מדי ללכת ממשיך הוא

לבו. את לסעוד יהודית לאכסניה יום מדי ללכת נהג כן כליל. ניתק טרם

תשומת  יעורר שהדבר מבלי האברך עם פגישה של אפשרויות שתי לו יש כי הסיק משה ר'
המתאים  המקום כי החליט מעמיק, דעת שיקול לאחר באכסניה. או בביתֿהכנסת מיוחדת: לב

אכסניה. באותה סעודותיו את לערוך החל משה ור' האכסניה, – הוא יותר

וסעד  השולחן ליד ישב משה ר' בשבתֿקודש. משה לר' ניתנה המיוחלת לפגישה ההזדמנות
משה, בר' הבחין לפתע השולחן. ליד הוא אף והתיישב ידיו נטל נכנס, האברך השבת. סעודת את
פוזנא  קהלת ראש אל וניגש ממקומו קם מיד בוותיקן. הקרדינלים עם מתווכח כשהוא שמע אותו
תחת  שרוי אני הקרדינלים, באזני נאומך את שמעתי "מאז לו: אמר רבה בהתרגשות לשעבר.
ממושכות  שיחות זה בעניין לי היו הנצרות. בצדקת רציניים פקפוקים אצלי שעוררו דבריך, רושם
ללבן  כדי אתך שיפגישני ממנו ביקשתי בצדקתו. האימון את לי להחזיר הצליח שלא מורי, עם

רומא". את עזבת כבר כי אמר המורה אך שהתעוררו, הבעיות את
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על  הקתולי למדריכו יגלה שלא אפוא, יעץ, משה ר' לעין. בלטה האברך של תמימותו
היה  זה אמונה. בענייני  וידונו ישוחחו שבמהלכן סודיות פגישות מעתה יקיימו וכי פגישתם,

בו. מעוניין היה שהאברך הדבר באמת

גדליה  – שמו וכי ווילנא, העיר מן מוצאו כי משה לר' האברך סיפר הראשונה בפגישה
צימאון  של מעניין  סיפור הציגו משה, לר' אותם שגילה כפי שלו, הביוגרפיה  פרטי גורדון. משה

כלליים. למדעים להבדיל, וגם, לתורה,

ה  משה, גדליה של בפדובה אביו למד הרפואה תורת את בווילנא. ורופא גדול למדן יה
בחולים  לתהילה. שמו יצא בווילנא ידוע. וילנאי נדבן של חשבונו על נסע לשם שבאיטליה,
ללימוד. הקדיש הפנוי זמנו כל ואת בטל, יושב נראה לא מעולם תשלום. ללא מטפל היה עניים

לא  השתלם בפדובה אך הקבלה. לתורת הלמדן הרופא תחלה התנגד טיפוסי, ווילנא כאיש
הערכה  רכש מהם מפיהם. תורה ולמד זו בעיר התורה גדולי אל התוודע גם אלא ברפואה רק
וגם  בקבלה, לעסוק אפוא, המשיך, לווילנא חזר כאשר הקבלה. בתורת מסוים, וידע והתעניינות,
מדע  להערצת יותר נטה משה גדליה ברם, משה. גדליה את ביניהם בניו, את ממנה לימד
הרבה, תורה שלמד לאחר במדע, להשתלם תשוקתו גברה וכאשר בכלל, והמדעים הרפואה,
שפות  ללימוד להתמסר רצה במיוחד צימאונו. את ירווה שבו מדעי, מרכז לו לחפש החליט
מוריו, עצת לפי נסע, מכן ולאחר תיאולוגיה, למד שם לונציה, לנסוע החליט כך לשם שונות.
מכך  שכתוצאה הקתוליים מוריו השפעת תחת ליפול החל שם בוותיקן. להשתלם כדי לרומא
בשל, כפרי ברשתם בקרוב שייפול קיוו בוותיקן הכמרים בכירי לנצרות. נטייה אצלו התפתחה

דתו. את וימיר

ומאבקיו  לבטיו הדרך. מסוף הוא רחוק עדיין כי התברר משה ר' עם שבפגישתו אלא
זו  בפגישה הכמרים. שציפו כפי לעקיפה, ניתנים כבלתי והתגלו השטח, פני על צפו הפנימיים
הוותיקן, של בקמפוס שונים לטיפוסים בקשר מעניינים סיפורים משה גדליה של בפיו היו אף

המרצים. אוכלוסיית בין והן התלמידים אוכלוסיית בין הן

של  ניכר מספר היה המרצים בין וגם התלמידים בין גם כי משה, ר' של להפתעתו התברר,
מגדולי  בוותיקן, המרצים מבכירי כמה של שמות משה, גדליה של מפיו לו נודעו כך יהודים.
לא  שגם אלא ביותר מיזערית היתה שיהדותם כאלה שם היו מאידך משומדים. שהיו הכמורה,
שמוצאו  למברן, פרופסור בשם אדם היה מאלה אחד דת. להמרת הגיעו שלא משום נוצרים, היו
גדליה  של מורו היה זה למברן מנצרות. רחוק היה אך מתבולל, יהודי היה הלה מצרפת. היה
האברך. של בנפשו היהדות באמונת ספיקות בהחדרת רב היה וחלקו במתימטיקה, משה
הידרדרותו  החלה פנטיים, משומדים היו מהם שחלק הקתוליים, מוריו השפעת לכך כשהצטרפה

הנצרות. לתהום המוליך במדרון משה גדליה של

גדליה  השפעתו. תחת משה גדליה את יקח משה שר' והמתאים הנכון הרגע אפוא, זה, היה
ר  ובידע בהגיון לו להוכיח  זה הצליח וכך משה, ר' את מאד העריך גורדון התשובה משה כי ב

שוב  נקשר משה וגדליה רב זמן עבר לא בתורה. מצויה אמונה בענייני השאלות כל על הנכונה 
איתנה. במידה היהדות אל

את  משה גדליה עקר לרגליו, הכמרים שפרשו הרשת מן להיחלץ כדי משה, ר' עצת לפי
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על  הקתולי למדריכו יגלה שלא אפוא, יעץ, משה ר' לעין. בלטה האברך של תמימותו
היה  זה אמונה. בענייני  וידונו ישוחחו שבמהלכן סודיות פגישות מעתה יקיימו וכי פגישתם,

בו. מעוניין היה שהאברך הדבר באמת

גדליה  – שמו וכי ווילנא, העיר מן מוצאו כי משה לר' האברך סיפר הראשונה בפגישה
צימאון  של מעניין  סיפור הציגו משה, לר' אותם שגילה כפי שלו, הביוגרפיה  פרטי גורדון. משה

כלליים. למדעים להבדיל, וגם, לתורה,

ה  משה, גדליה של בפדובה אביו למד הרפואה תורת את בווילנא. ורופא גדול למדן יה
בחולים  לתהילה. שמו יצא בווילנא ידוע. וילנאי נדבן של חשבונו על נסע לשם שבאיטליה,
ללימוד. הקדיש הפנוי זמנו כל ואת בטל, יושב נראה לא מעולם תשלום. ללא מטפל היה עניים

לא  השתלם בפדובה אך הקבלה. לתורת הלמדן הרופא תחלה התנגד טיפוסי, ווילנא כאיש
הערכה  רכש מהם מפיהם. תורה ולמד זו בעיר התורה גדולי אל התוודע גם אלא ברפואה רק
וגם  בקבלה, לעסוק אפוא, המשיך, לווילנא חזר כאשר הקבלה. בתורת מסוים, וידע והתעניינות,
מדע  להערצת יותר נטה משה גדליה ברם, משה. גדליה את ביניהם בניו, את ממנה לימד
הרבה, תורה שלמד לאחר במדע, להשתלם תשוקתו גברה וכאשר בכלל, והמדעים הרפואה,
שפות  ללימוד להתמסר רצה במיוחד צימאונו. את ירווה שבו מדעי, מרכז לו לחפש החליט
מוריו, עצת לפי נסע, מכן ולאחר תיאולוגיה, למד שם לונציה, לנסוע החליט כך לשם שונות.
מכך  שכתוצאה הקתוליים מוריו השפעת תחת ליפול החל שם בוותיקן. להשתלם כדי לרומא
בשל, כפרי ברשתם בקרוב שייפול קיוו בוותיקן הכמרים בכירי לנצרות. נטייה אצלו התפתחה

דתו. את וימיר

ומאבקיו  לבטיו הדרך. מסוף הוא רחוק עדיין כי התברר משה ר' עם שבפגישתו אלא
זו  בפגישה הכמרים. שציפו כפי לעקיפה, ניתנים כבלתי והתגלו השטח, פני על צפו הפנימיים
הוותיקן, של בקמפוס שונים לטיפוסים בקשר מעניינים סיפורים משה גדליה של בפיו היו אף

המרצים. אוכלוסיית בין והן התלמידים אוכלוסיית בין הן

של  ניכר מספר היה המרצים בין וגם התלמידים בין גם כי משה, ר' של להפתעתו התברר,
מגדולי  בוותיקן, המרצים מבכירי כמה של שמות משה, גדליה של מפיו לו נודעו כך יהודים.
לא  שגם אלא ביותר מיזערית היתה שיהדותם כאלה שם היו מאידך משומדים. שהיו הכמורה,
שמוצאו  למברן, פרופסור בשם אדם היה מאלה אחד דת. להמרת הגיעו שלא משום נוצרים, היו
גדליה  של מורו היה זה למברן מנצרות. רחוק היה אך מתבולל, יהודי היה הלה מצרפת. היה
האברך. של בנפשו היהדות באמונת ספיקות בהחדרת רב היה וחלקו במתימטיקה, משה
הידרדרותו  החלה פנטיים, משומדים היו מהם שחלק הקתוליים, מוריו השפעת לכך כשהצטרפה

הנצרות. לתהום המוליך במדרון משה גדליה של

גדליה  השפעתו. תחת משה גדליה את יקח משה שר' והמתאים הנכון הרגע אפוא, זה, היה
ר  ובידע בהגיון לו להוכיח  זה הצליח וכך משה, ר' את מאד העריך גורדון התשובה משה כי ב

שוב  נקשר משה וגדליה רב זמן עבר לא בתורה. מצויה אמונה בענייני השאלות כל על הנכונה 
איתנה. במידה היהדות אל

את  משה גדליה עקר לרגליו, הכמרים שפרשו הרשת מן להיחלץ כדי משה, ר' עצת לפי
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ההרצאות  אל רק בא כשהוא ברומא, יהודיה משפחה אצל לגור ועבר הסטודנטים, ממעון מגוריו
באקדמיה.

מתמטיקה  המדויקים, המדעים בתחום אחד קורסים. בשני אחת בבת השתלם משה גדליה
המדעי, האגף בראש הדתות. התפתחות תורת – הפילוסופיה בתחום והשני ואסטרונומיה,
וידע  ליהדות הערכה לו שהיה קתולי, מדען עמד למברן, המתבולל היהודי גם לימד שבמסגרתו 
בהצטיינות  לסיימו עמד קצר זמן ותוך ענק, בצעדי האברך התקדם זה בקורס במקורו. התנ"ך את

רבה.

בוותיקן. ביותר הגדולים מבעליֿההשפעה אלה והיו כמרצים, כמרים רק שימשו השני בקורס
אותו  וקידמו קירבו לכנסיה, משה גדליה את לרכוש בידם יעלה כי הכמורה אנשי סברו עוד כל
כיהודי, באמונתו מתחזק הוא כי לדעת נוכחו כאשר מיד אך והערכה. חיבה אותות כלפיו וגילו
טענות  כל את רב ובכישרון בתקיפות לדחות משה, ר' עם שיחותיו בעקבות החל, כאשר ובמיוחד
צעדיו. את ולהצר אותו לרדוף והחלו ובוז, שנאה כלפיו לגלות החלו היהודית, הדת נגד הכמרים

האפיפיורית. האקדמיה של זה באגף במיוחד כמיותר עצמו לחוש החל משה גדליה

עידוד  של מקור עבורו היוו אלה שיחות משה. ר' עם הממושכות בשיחותיו השקיט צערו את
היהדות. של הנצחית באמיתותה ויותר יותר בהיווכחו וחיזוק,

שנוצל  זמן הקרדינלים, לבין בינו הויכוח חידוש על לידיעה משה ר' המתין שבו הזמן במשך
הקורס  את שלו. הקורסים שני את בינתיים זה השלים ביניהם, לשיחות משה גדליה עלֿידי
על  בקורס זה לעומת ביותר. הגבוה התואר בקבלת גדולה בהצטיינות במהירות סיים המדעי
על  לגנאי צויין שאף אלא הנכסף התואר את קיבל שלא בלבד זו ולא לגמרי, נפסל האמונות
בדיעבד  אך ומרירות, כעס אמנם לו גרם זה דבר ה"אמיתית". הדת כלפי ועיוורון עקשנות שגילה

המדעי. בקורס שקיבל הצטיינות ובאותות בתואר הסתפק

סטודנטים  עוד אליו להביא החל אף הוא משה. ר' לבין בינו הקשר והתחזק הלך בינתיים
האפיפיורית. האקדמיה מן יהודיים

להשפעת  ונתונים ליהדות ומנוכרים זרים היו שונות, מארצות שבאו הללו, התלמידים כל לא
רבים, יהודיים לצעירים משיכה מקור היתה בוותיקן האפיפיורית האקדמיה הקתוליים. הכמרים
לאוניברסיטאות  להתקבל אחרת הזדמנות אז להם היתה שלא משום גדולים, למדנים רובם
שכר  לשלם צורך וללא פתוחות בזרועות יהודים תלמידים קיבלו בוותיקן גבוהים. לימוד ולמכוני 
צעירים  עשרות בוותיקן אז למדו כך או כך לכנסיה. אותם לרכוש מגמה מתוך כמובן לימוד,

יהודיים.

הסטודנטים  מבין הלב תשומת עיקר את אליו ומשך ביותר שבלט זה  היה משה גדליה
הצעירים  כל של וגאוותם פארם היה והוא במינם, המיוחדים כישרונותיו בגלל היהודיים

בוותיקן. שלמדו היהודיים

היהודיים  התלמידים על השפיעה וליהדות, לתורה מוחלט באופן שב משה שגדליה העובדה
יהודיים. בעניינים יותר ולעסוק טהורה ליהדות ויותר יותר להתקרב

על  בגלוי דובר שבהן אסיפות, לקיים החלו היהודיים שהתלמידים כך לידי הגיעו הדברים
כולו  נתון היה וההצטיינויות, התארים עטור משה, גדליה ליהדות. והמנוכרים הרחוקים קירוב
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להיות  המרוחקים, התלמידים את להניע עתה היתה בחיים היחידה ושאיפתו משה, ר' להשפעת
יותר. וטובים יותר חמים יהודים

בהתפתחויות  חלק לו יש כי חש הוא כולו. נפעם רב, בעניין המתרחש אחרי שעקב משה, ר'
ברומא. הממושכת שהייתו על השכר לדידו זה היה מאד. כך על ושמח
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ג', והנושאי כלים שם. אשר תמצית והמסקנא אחרונה תמצא בהלכות תלמוד תורה לרבינו הזקן בעל 
השולחן ערוך סוף פרק א', וזה לשונו: "גם הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן לידע אותן כמו 
דיני נדה וטבילה ומליחה ואיסור יחוד וכיוצא בהם כל מצות עשה שאין הזמן גרמא וכל מצות לא 

תעשה של תורה ושל דברי סופרים מוזהרות בהן כאנשים".

נוסף על זה, בימינו כאשר נתרופפו בדעת ההמון ובפרט הנוער, יסודי הדת, ונכנסה בהם כבר 
הערמומיות מחוץ, הנה מוכרח הלימוד בפרט לנערות, שבמשך שנים אחדות הרי בהן תהי' תלוי' כל 
הנהגת הבית להודיען את היופי שבתורה ולהכירן עם השקפת תורתנו הק' על אותן הבעיות שעמהן 
נפגשות בחיי היום יומים בתור אשה לבעלה ובתור אם לבני', וכאשר הוכיח הנסיון של שנים האחרונות 

עד כמה נחוצות ידיעות אלו.

ובהתאם לזה, הנה בשנים האחרונות אי אפשר בלאו הכי שגם הנערות תהי' להם עכ"פ ידיעה 
מהראשי פרקים דתורת החסידות המביאה להרגשה פנימית יותר בהענינים דבין אדם למקום אהבת 
השם ויראתו ואהבת ישראל ואהבת התורה כו'. ואם נחוצים ידיעות אלו לאנשים ונשים פרטים, הרי 
הדור  על  מיוחדה  השפעה  להם  שיש  בחינוך  המתעסקים  לאלו  נחיצותן  גדולה  וכמה  כמה  אחת  על 
הצעיר, ובמילא הרי אפילו שגיאה קלה ונטי' קלושה מדרך הישר של המורה והמחנך, עלולה להביא 

היזק רב לכל המחונכים שלו, והאריכות בזה אך למותר.

לפלא שאינה מזכרת במכתבה יותר פרטים אודות עבודתה בתור מורה וכן אודות התלמידות 
בהסביבה בה נמצאת.

בברכת הצלחה להעלות את המחונכות שלה במסילה העולה בית א-ל.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
המזכיר

המשך מעמוד רמח
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:ïøäàå äzà íúàáöì íúà eã÷ôzãíëzàå ¦§§¬Ÿ¨²§¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ§¦§¤´

åéúáà-úéáì Làø Léà ähnì Léà Léà eéäé¦«§½¦¬¦−©©¤®¦²¬Ÿ§¥«£Ÿ−̈
:àeä(éåì)äeãîré øLà íéLðàä úBîL älàå «§¥̧¤Æ§´¨«£¨¦½£¤¬©«©§−

:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøì íëzàåìïBòîL ¦§¤®¦§¥¾¡¦−¤§¥«§¦§¾
:écLéøeö-ïa ìàéîìLæ-ïa ïBLçð äãeäéì §ª«¦¥−¤¦«©¨«¦«¾̈©§−¤

:áãðénrç:øreö-ïa ìàðúð øëùOéìèïìeáæì ©¦«¨¨«§¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«¦§ª¾
:ïìç-ïa áàéìàéòîLéìà íéøôàì óñBé éðáì ¡¦−̈¤¥«Ÿ¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈

:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðîì ãeäénr-ïa¤©¦®¦§©¤¾©§¦¥−¤§¨«
àé:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáìáé-ïa øæréçà ïãì §¦̧§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¾̈£¦¤−¤¤

:écLénrâé:ïøër-ïa ìàérât øLàìãéãâì ©¦«©¨«§¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«§¾̈
:ìàeòc-ïa óñéìàåè:ïðér-ïa òøéçà éìzôðì ¤§¨−̈¤§¥«§©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«

æèälàáéúëø÷éàééø÷úBhî éàéNð äãrä éàeø÷ ¥µ¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´
:íä ìàøNé éôìà éLàø íúBáà(ìàøùé)æéçwiå £¨®¨¥²©§¥¬¦§¨¥−¥«©¦©¬

eáwð øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬¦§−
:úBîLaçéãçàa eìéä÷ä äãrä-ìk úàå §¥«§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ

úéáì íúçtLî-ìr eãìéúiå éðMä Lãçì©´Ÿ¤©¥¦½©¦§©«§¬©¦§§Ÿ−̈§¥´
äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL øtñîa íúáà£Ÿ¨®§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨

:íúìbìâìèéäLî-úà ýåýé äeö øLàk §ª§§Ÿ¨«©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®
:éðéñ øaãîa íã÷ôiåñ ©¦§§¥−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(221 'nr g zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈa ‡·ˆ ‡ˆÈ Ïk(ג (א, »…≈»»¿ƒ¿»≈

החּיים' ה'אֹור כ)ּכתב הּבאים (פסוק מּכל אחד היה "לא : ִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

ּגּבֹורי  ּכּלן אּלא ּבּצבא, לצאת ראּוי היה ׁשּלא הּמסּפר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻלכלל

ּבאדֹון  ּדבּוק ּכׁשּיהּודי ּבעּכּו"ם". ׁשאינֹו נס וזה . . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹּכח

לחּקי  מעל מתעּלה הּוא ּתֹורתֹו, קּיּום ידי על יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻהּנפלאֹות

ׁשל  הרׁשם ּתחת עדין עמד יׂשראל ׁשעם ּומּכיון ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּטבע;

למעמד  זכה הּתֹורה, לחּקי ונתּון מסּור והיה סיני הר ְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָֻמעמד

זה. ִִֶנּסי

éðùëíúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéàëäML ïáeàø ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯
:úBàî Lîçå óìà íéraøàåôáëïBòîL éðáì §©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´¦§½

åéã÷t íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§ªÀ̈
íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³

:àáö àöé ìk äìrîå äðLâëähîì íäéã÷t ¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´
ìLe óìà íéMîçå ärLz ïBòîL:úBàî Lô ¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬¥«

ãëíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéäëäMîç ãâ ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³
:íéMîçå úBàî LLå óìà íéraøàåôåëéðáì §©§¨¦Æ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«¦§¥´

íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
äðL íéøNr ïaî úîL øtñîaàöé ìk äìrîå §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöæëíéráLå äraøà äãeäé ähîì íäéã÷t ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨¯§¦§¦²
:úBàî LLå óìàôçëíúãìBz øëùOé éðáì ¤−¤§¥¬¥«¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬

ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNrèëíäéã÷t ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−

òaøàå óìà íéMîçå äraøà øëùOé ähîì§©¥´¦¨®̈©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîôìíúçtLîì íúãìBz ïìeáæ éðáì ¥«¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåàìïìeáæ ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§ª®

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráLôáìéðáì ¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥³
úéáì íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´
äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨

:àáö àöé ìkâìíéøôà ähîì íäéã÷t −ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¤§®̈¦
:úBàî Lîçå óìà íéraøàôãìäMðî éðáì ©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´§©¤½

øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

äììLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
:íéúàîeôåìíúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì ¨¨«¦¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ



iyilyרעו - a - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:àáö àöé ìk äìrîåæìïîéðá ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®
ìLe äMîç:úBàî òaøàå óìà íéLôçìéðáì £¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´

øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã̈½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´
Nr ïaî úîL:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéø ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

èìòáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàîôîíúçtLîì íúãìBz øLà éðáì ¥«¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåàîøLà ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨¥®

:úBàî Lîçå óìà íéraøàå ãçàôáîéða ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«§¥´
íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈
àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöâîìL éìzôð ähîì íäéã÷tíéMîçå äL ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²
:úBàî òaøàå óìàôãîøLà íéã÷tä älà ¤−¤§©§©¬¥«¥´¤©§ª¦¿£¤Á

øNr íéðL ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ẗ©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´¦§¨¥½§¥¬¨−̈
:eéä åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léàäî-ìk eéäiå ¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈¨«©¦«§²¨

íéøNr ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧¤§¦³
:ìàøNéa àáö àöé-ìk äìrîå äðLåîeéäiå ¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«©¦«§Æ

ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìkíéôìà úL ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤£¨¦®
:íéMîçå úBàî Lîçåæîíúáà ähîì íiåìäå ©«£¥¬¥−©«£¦¦«§©«§¦¦−§©¥´£Ÿ®̈
:íëBúa eã÷túä àìôçî-ìà ýåýé øaãéå ¬Ÿ¨§¨«§−§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤

:øîàl äLîèîã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà ¤¬¥«Ÿ©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ
:ìàøNé éða CBúa àOú àì íLàø-úàå§¤Ÿ−̈´Ÿ¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

ðìrå úãrä ïkLî-ìr íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìrå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤

k-úàå ïkLnäáéáñå eäúøLé íäå åéìk-ì ©¦§¨Æ§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬
:eðçé ïkLnìàðBúà eãéøBé ïkLnä rñðáe ©¦§−̈©«£«¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ

øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä úðçáe íiåìä©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬
:úîeé áøwäáðeäðçî-ìr Léà ìàøNé éða eðçå ©¨¥−¨«§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²

:íúàáöì Bìâc-ìr Léàåâðáéáñ eðçé íiåìäå §¦¬©¦§−§¦§Ÿ¨«§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ
éða úãr-ìr óö÷ äéäé-àìå úãrä ïkLîì§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´¤½¤©£©−§¥´
ïkLî úøîLî-úà íiåìä eøîLå ìàøNé¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤¦§¤−¤¦§©¬

:úeãräãðäeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå ¨«¥«©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯
:eNr ïk äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr bi zegiy ihewl)

˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML ,Ô·e‡¯ ‰hÓÏ Ì‰È„˜t¿À≈∆¿«≈¿≈ƒ»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈≈

כא) (א,

לחמּׁשים. הּמתחּלק מסּפר יׁשנֹו ׁשבט ׁשּבכל להעיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׁש

ּבטעם  עּיּון וצרי ּכלל, ׁשכיחה ּתֹופעה זֹו אין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָולכאֹורה

עׂשרֹות' 'ׂשרי ּגם יׁש הרי – חמׁשים' 'ׂשרי מּׁשּום ואי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּדבר.

לפניו" רצים איׁש מ"חמּׁשים ּולהעיר מאֹות'. טו,ו'ׂשרי (ש"ב ְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָ

זֹו.א) קבּוצה ׁשל חׁשיבּותּה על הּמֹורה ,ְֲִֶֶַַָָ

éùéìùáàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáíúáà úéáì úúàá Bìâc-ìr Léà ¥«Ÿ¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈

:eðçé ãrBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé éða eðçé©«£−§¥´¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«
âäãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈

:áãðénr-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«
ãLLå óìà íéráLå äraøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬

:úBàîäéðáì àéNðå øëùOé ähî åéìr íéðçäå ¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øreö-ïa ìàðúð øëùOéååéã÷ôe Bàáöe ¦¨½̈§©§¥−¤¨«§¨−§ª®̈

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äraøàæähî ©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«©¥−
:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæçBàáöe §ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ§¨−

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráL åéã÷ôe§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«
èíéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬

íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®
äðLàø:eòqéñéäðîéz ïáeàø äðçî ìâc ¦«Ÿ−̈¦¨«¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨

-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§¥½¡¦−¤
:øeàéãLàéóìà íéraøàå äML åéã÷ôe Bàáöe §¥«§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤

:úBàî LîçåáéïBòîL ähî åéìr íðBçäå ©«£¥¬¥«§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®
:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNðå§¨¦Æ¦§¥´¦§½§ª«¦¥−¤¦«©¨«

âéìLe óìà íéMîçå ärLz íäéã÷ôe BàáöeL §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàîãéóñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe ¥«©¥−®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈

:ìàeòø-ïaåèíéraøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe ¤§¥«§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ
:íéMîçå úBàî LLå óìàæèíéã÷tä-ìk ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«¨©§ª¦º

óìà íéMîçå ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬¤²¤
íiðLe íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®§¦¦−

:eòqéñæéCBúa íiåìä äðçî ãrBî-ìäà òñðå ¦¨«§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´
Bãé-ìr Léà eòqé ïk eðçé øLàk úðçnä©©«£®Ÿ©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−
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:àáö àöé ìk äìrîåæìïîéðá ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®
ìLe äMîç:úBàî òaøàå óìà íéLôçìéðáì £¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´

øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã̈½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´
Nr ïaî úîL:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéø ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

èìòáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàîôîíúçtLîì íúãìBz øLà éðáì ¥«¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåàîøLà ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨¥®

:úBàî Lîçå óìà íéraøàå ãçàôáîéða ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«§¥´
íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈
àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöâîìL éìzôð ähîì íäéã÷tíéMîçå äL ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²
:úBàî òaøàå óìàôãîøLà íéã÷tä älà ¤−¤§©§©¬¥«¥´¤©§ª¦¿£¤Á

øNr íéðL ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ẗ©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´¦§¨¥½§¥¬¨−̈
:eéä åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léàäî-ìk eéäiå ¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈¨«©¦«§²¨

íéøNr ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧¤§¦³
:ìàøNéa àáö àöé-ìk äìrîå äðLåîeéäiå ¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«©¦«§Æ

ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìkíéôìà úL ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤£¨¦®
:íéMîçå úBàî Lîçåæîíúáà ähîì íiåìäå ©«£¥¬¥−©«£¦¦«§©«§¦¦−§©¥´£Ÿ®̈
:íëBúa eã÷túä àìôçî-ìà ýåýé øaãéå ¬Ÿ¨§¨«§−§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤

:øîàl äLîèîã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà ¤¬¥«Ÿ©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ
:ìàøNé éða CBúa àOú àì íLàø-úàå§¤Ÿ−̈´Ÿ¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

ðìrå úãrä ïkLî-ìr íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìrå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤

k-úàå ïkLnäáéáñå eäúøLé íäå åéìk-ì ©¦§¨Æ§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬
:eðçé ïkLnìàðBúà eãéøBé ïkLnä rñðáe ©¦§−̈©«£«¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ

øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä úðçáe íiåìä©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬
:úîeé áøwäáðeäðçî-ìr Léà ìàøNé éða eðçå ©¨¥−¨«§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²

:íúàáöì Bìâc-ìr Léàåâðáéáñ eðçé íiåìäå §¦¬©¦§−§¦§Ÿ¨«§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ
éða úãr-ìr óö÷ äéäé-àìå úãrä ïkLîì§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´¤½¤©£©−§¥´
ïkLî úøîLî-úà íiåìä eøîLå ìàøNé¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤¦§¤−¤¦§©¬

:úeãräãðäeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå ¨«¥«©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯
:eNr ïk äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr bi zegiy ihewl)

˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML ,Ô·e‡¯ ‰hÓÏ Ì‰È„˜t¿À≈∆¿«≈¿≈ƒ»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈≈

כא) (א,

לחמּׁשים. הּמתחּלק מסּפר יׁשנֹו ׁשבט ׁשּבכל להעיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׁש

ּבטעם  עּיּון וצרי ּכלל, ׁשכיחה ּתֹופעה זֹו אין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָולכאֹורה

עׂשרֹות' 'ׂשרי ּגם יׁש הרי – חמׁשים' 'ׂשרי מּׁשּום ואי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּדבר.

לפניו" רצים איׁש מ"חמּׁשים ּולהעיר מאֹות'. טו,ו'ׂשרי (ש"ב ְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָ

זֹו.א) קבּוצה ׁשל חׁשיבּותּה על הּמֹורה ,ְֲִֶֶַַָָ

éùéìùáàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáíúáà úéáì úúàá Bìâc-ìr Léà ¥«Ÿ¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈

:eðçé ãrBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé éða eðçé©«£−§¥´¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«
âäãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈

:áãðénr-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«
ãLLå óìà íéráLå äraøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬

:úBàîäéðáì àéNðå øëùOé ähî åéìr íéðçäå ¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øreö-ïa ìàðúð øëùOéååéã÷ôe Bàáöe ¦¨½̈§©§¥−¤¨«§¨−§ª®̈

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äraøàæähî ©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«©¥−
:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæçBàáöe §ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ§¨−

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráL åéã÷ôe§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«
èíéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬

íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®
äðLàø:eòqéñéäðîéz ïáeàø äðçî ìâc ¦«Ÿ−̈¦¨«¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨

-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§¥½¡¦−¤
:øeàéãLàéóìà íéraøàå äML åéã÷ôe Bàáöe §¥«§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤

:úBàî LîçåáéïBòîL ähî åéìr íðBçäå ©«£¥¬¥«§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®
:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNðå§¨¦Æ¦§¥´¦§½§ª«¦¥−¤¦«©¨«

âéìLe óìà íéMîçå ärLz íäéã÷ôe BàáöeL §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàîãéóñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe ¥«©¥−®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈

:ìàeòø-ïaåèíéraøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe ¤§¥«§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ
:íéMîçå úBàî LLå óìàæèíéã÷tä-ìk ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«¨©§ª¦º

óìà íéMîçå ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬¤²¤
íiðLe íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®§¦¦−

:eòqéñæéCBúa íiåìä äðçî ãrBî-ìäà òñðå ¦¨«§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´
Bãé-ìr Léà eòqé ïk eðçé øLàk úðçnä©©«£®Ÿ©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−

iying ,iriax - b - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:íäéìâãìñçéíúàáöì íéøôà äðçî ìâc §¦§¥¤«¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈
:ãeäénr-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNðå äné̈®̈§¨¦Æ¦§¥´¤§©½¦¡¦«¨−̈¤©¦«

èé:úBàî Lîçå óìà íéraøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«
ëìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìrå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−

:øeöäãt-ïaàëìLe íéðL íäéã÷ôe BàáöeíéL ¤§¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²
:íéúàîe óìàáëîéða ähîeïîéðá éðáì àéNðå ï ¤−¤¨¨«¦©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½

:éðòãb-ïa ïãéáàâëäMîç íäéã÷ôe Bàáöe £¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¨−§ª«¥¤®£¦¨¯
ìLe:úBàî òaøàå óìà íéLãëíéã÷tä-ìk §¦²¤−¤§©§©¬¥«¨©§ª¦º

äàîe íéôìà-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©£¨¦¬¥−̈
ìLe íúàáöì:eòqé íéLñäëïã äðçî ìâc §¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«¤´¤©«£¥¬¨²

-ïa øæréçà ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö̈−Ÿ¨§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈£¦¤−¤¤
:écLénråëóìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe ©¦«©¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤

:úBàî òáLeæëàéNðå øLà ähî åéìr íéðçäå §©¬¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ
:ïøër-ïa ìàérât øLà éðáìçëíäéã÷ôe Bàáöe ¦§¥´¨¥½©§¦¥−¤¨§¨«§¨−§ª«¥¤®

:úBàî Lîçå óìà íéraøàå ãçàèëähîe ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«©¥−
:ïðér-ïa òøéçà éìzôð éðáì àéNðå éìzôð©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−¤¥¨«

ììL íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéMîçå äL §¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîàìóìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk ¥«¨©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤

äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå äráLå§¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬
:íäéìâãì eòñéôáììàøNé-éðá éãe÷t älà ¦§−§¦§¥¤«¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−

-LL íúàáöì úðçnä éãe÷t-ìk íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®¨§¥³©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«
ìLe óìà úBàîúBàî Lîçå íéôìà úL ¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−

:íéMîçåâìéða CBúa eã÷túä àì íiåìäå ©«£¦¦«§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNéãìeNriå ¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£−

ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éðaäLî-úà §¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹¤¤À
åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈

:åéúáà úéa-ìrô ©¥¬£Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr bi zegiy ihewl)

eÁÈ „ÚBÓ Ï‰‡Ï ·È·Ò „‚pÓ(ב (ב, ƒ∆∆»ƒ¿…∆≈«¬
אּמה, אלּפים מיל, היה לּמׁשּכן יׂשראל מחנה ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמרחק

ּבׁשּבת לבא ׁשּיּוכלּו מיל (רש"י)ּכדי מרחק היה זה ּומּטעם , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבין  הּקּימת הּמיחדת הּקרבה :ל לֹומר החל. ּבימֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻּגם

ּביֹום  ה'ּמׁשּכן') לבין יׂשראל' 'מחנה (ּבין הּקּב"ה לבין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָיהּודי

צריכה  הּׁשּבת קדּׁשת החל; ּבימֹות ּגם להּמׁש צריכה ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹֻהּׁשּבת

הּׁשבּוע. ימֹות ׁשל ּדחל' ה'עּובדין על ְְְְְִִֶַַַַַָָֹלהׁשּפיע

éòéáøâàøac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯
:éðéñ øäa äLî-úà ýåýéáúBîL älàå §Ÿ̈²¤¤−§©¬¦¨«§¥²¤§¬

øærìà àeäéáàå áãð | øëaä ïøäà-éða§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾¤§¨−̈
:øîúéàåâíéðäkä ïøäà éða úBîL älà §¦«¨¨«¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−

:ïäëì íãé àlî-øLà íéçLnäãáãð úîiå ©§ª¦®£¤¦¥¬¨−̈§©¥«©¨´¨¨¨´
éðôì äøæ Là íáø÷äa ýåýé éðôì àeäéáàå©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧¨¹̈¦§¥³
ïäëéå íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa ýåýé§Ÿ̈Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®©§©¥³

:íäéáà ïøäà éðt-ìr øîúéàå øærìàô ¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«
ä:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåå-úà áø÷ä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§¥Æ¤

ïäkä ïøäà éðôì Búà zãîräå éåì ähî©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ©Ÿ¥®
:Búà eúøLåæ-úàå BzøîLî-úà eøîLå §¥«§−Ÿ«§¨«§´¤¦§©§À§¤

ãárì ãrBî ìäà éðôì äãrä-ìk úøîLî¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ
:ïkLnä úãár-úàçìäà éìk-ìk-úà eøîLå ¤£Ÿ©¬©¦§¨«§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤

-úà ãárì ìàøNé éða úøîLî-úàå ãrBî¥½§¤¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤
:ïkLnä úãárèïøäàì íiåìä-úà äzúðå £Ÿ©¬©¦§¨«§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ

:ìàøNé éða úàî Bì änä íðeúð íðeúð åéðáìe§¨¨®§¦̧§¦¬¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«
é-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤

:úîeé áøwä øfäå íúpäkôàéýåýé øaãéå §ª¨®̈§©¨¬©¨¥−¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáé-úà ézç÷ì äpä éðàå ¤¤¬¥«Ÿ©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤

øèt øBëa-ìk úçz ìàøNé éða CBzî íiåìä©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½©¯©¨§²¤¬¤
:íiåìä éì eéäå ìàøNé éðaî íçøâééì ék ¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«¦´¦»

íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk̈§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤¦§©À¦
-ãr íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä¦§©̧§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈©

:ýåýé éðà eéäé éì äîäaô §¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr l zegiy ihewl)

‰LÓe Ô¯‰‡ ˙B„ÏBz ‰l‡Â(א (ג, ¿≈∆¿«¬……∆

B„ÏÈ el‡k . . ‰¯Bz B¯·Á Ôa ˙‡ „nÏÓ‰ ÏkL(רש"י) ∆»«¿«≈∆≈¬≈»¿ƒ¿»

ּבזקנּותֹו ּבנים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּבנים לֹו "היּו רז"ל ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמרּו

ּבזקנּותֹו". ּתלמידים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּתלמידים לֹו היּו . .ְְְְְְְִִִִִִַַַָ

ׁשעסק  ּומי ּגׁשמית, הֹולדה ּכדין רּוחנית 'הֹולדה' ׁשּדין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָוהינּו,
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לּתֹורה. ְִַָיהּודי
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הּמלכּות ׁשּספירת ּבחסידּות ּכל ÓÈÏLÓ‰מבאר את ְְְֲִִֶַַַַָֹ«¿ƒ»ֶָ

ּבעֹולמֹות  ּגם אֹורן את ממׁשיכה ׁשהיא ּבכ ְְְְִִִֶֶַַַָָָָהּספירֹות
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ּכאן: ואף ּבּה. ׁשּמאיר ְְִִֵֶַַָָהּספירֹות

היּו עּבּורּה ימי א למצרים, הּכניסה עם נֹולדה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָיֹוכבד
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úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa øëa-ìk̈§−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©

:ìàøNé éða úîäáa øBëa-ìkáîäLî ã÷ôiå ¨§½§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ¤½
éðáa øBëa-ìk-úà Búà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®¤¨§−¦§¥¬

:ìàøNéâîúîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå ¦§¨¥«©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ
óìà íéøNrå íéðL íäéã÷ôì äìrîå Lãç-ïaî¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤

ìL:íéúàîe íéráLå äLôãîýåýé øaãéå §¨¬§¦§¦−¨¨«¦©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàäî-ìk úçz íiåìä-úà ç÷ ¤¤¬¥«Ÿ©´¤©«§¦¦À©³©¨

úçz íiåìä úîäa-úàå ìàøNé éðáa øBëa§Æ¦§¥´¦§¨¥½§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©
:ýåýé éðà íiåìä éì-eéäå ízîäaåîééeãt úàå §¤§®̈§¨«¦¬©«§¦¦−£¦¬§Ÿ̈«§¥Æ§¥´

ìMä-ìr íéôãrä íéúànäå íéráMäå äL ©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦¨«Ÿ§¦Æ©
:ìàøNé éða øBëaî íiåìäæîúLîç zç÷ìå ©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«§¨«©§À̈£¥¯¤

iriay - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

çwz Lãwä ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦½̈
:ì÷Mä äøb íéøNrçîïøäàì óñkä äzúðå ¤§¦¬¥−̈©¨«¤§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ

:íäa íéôãrä ééeãt åéðáìeèîúà äLî çwiå §¨®̈§¥¾¨«Ÿ§¦−¨¤«©¦©´¤½¥−
:íiåìä ééeãt ìr íéôãòä úàî íBéãtä óñk¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½©−§¥¬©«§¦¦«

ðäMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧
ìLe íéMLå:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

àðåéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé ét-ìrô ©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeiq 'c zgiy)

Ï‡¯NÈ È·a ¯BÎa Ïk ˙Áz ÌiÂl‰ ˙‡ Á˜(מה (ג, «∆«¿ƒƒ««»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

והלוּים  לּבכֹורים, מּלכּתחּלה נֹועדה לה' הּׁשרּות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָעבֹודת

מי  אצל ּגם זֹו עבֹודה להיֹות ׁשּיכֹולה הרי ּתחּתיהם; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנכנסּו

ּבטבעֹו ׁשּׁשּי מי ּגם :ללּמד מּלכּתחּלה. לּה נֹועד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא

להּגיע  יכֹול העֹולם, ּבעניני התעּסקּות זבּולּון, ׁשבט ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלעבֹודת

ׁשבט  "ולא הרמּב"ם: ּובלׁשֹון לה'. ׁשרּות לוי, ׁשבט ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלעבֹודת

קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל אּלא ּבלבד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלוי

ֳִָקדׁשים".

éòéáùãàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáéåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð ¥«Ÿ¨À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®

:íúáà úéáì íúçtLîìâìL ïaîäðL íéL §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ
àávì àa-ìk äðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå̈©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨¨Æ©¨½̈

:ãrBî ìäàa äëàìî úBNrìãúãár úàæ ©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«²Ÿ£Ÿ©¬
:íéLãwä Lã÷ ãrBî ìäàa úä÷-éðaäàáe §¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤©¢¨¦«¨̧

úëøt úà eãøBäå äðçnä rñða åéðáe ïøäà©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−¨´Ÿ¤
:úãrä ïøà úà dá-eqëå Cñnäååéìr eðúðå ©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«§¨«§´¨À̈

úìëz ìéìk-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk§Æ´©½©¨«§¯¤«¤§¦²§¥−¤
:åéca eîNå äìrîìîæíéðtä ïçìL | ìrå ¦§¨®§¨§¨−©¨«§©´ª§©´©¨¦À

úørwä-úà åéìr eðúðå úìëz ãâa eNøôé¦§§»¤´¤§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈¤©§¨³Ÿ
Cñpä úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´©¨®¤

:äéäé åéìr ãéîzä íçìåçãâa íäéìr eNøôe §¤¬¤©¨¦−¨¨¬¦«§¤«¨«§´£¥¤À¤µ¤
eîNå Lçz øBò äñëîa Búà eqëå éðL úrìBz©´©¨¦½§¦´Ÿ½§¦§¥−´®̈©§¨−

:åéca-úàèúøðî-úà eqëå úìëz ãâa | eç÷ìå ¤©¨«§¨«§´¤´¤§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³
î-úàå äéúøð-úàå øBànä-úàå äéç÷ì ©¨Æ§¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤

-ìk úàå äéúzçîdì-eúøLé øLà dðîL éìk ©§Ÿ¤®¨§¥Æ¨§¥´©§½̈£¤¬§¨«§−̈

:íäaéäñëî-ìà äéìk-ìk-úàå dúà eðúðå ¨¤«§¨«§³Ÿ¨Æ§¤¨¥¤½¨¤¦§¥−
:èBnä-ìr eðúðå Lçz øBòàéçaæî | ìrå ´¨®©§¨«§−©©«§©´¦§©´

äñëîa Búà eqëå úìëz ãâa eNøôé áäfä©¨À̈¦§§Æ¤´¤§¥½¤§¦´Ÿ½§¦§¥−
:åéca-úà eîNå Lçz øBòáé-ìk-úà eç÷ìå ´¨®©§¨−¤©¨«§¨«§Á¤¨

eðúðå Lãwa íá-eúøLé øLà úøMä éìk§¥̧©¨¥¹£¤¯§¨«§¨´©ÀŸ¤§¨«§Æ
Lçz øBò äñëîa íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà¤¤´¤§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−´¨®©

:èBnä-ìr eðúðåâéeNøôe çaænä-úà eðMãå §¨«§−©©«§¦§−¤©¦§¥®©¨«§´
:ïîbøà ãâa åéìrãéåéìk-ìk-úà åéìr eðúðå ¨½̈¤−¤©§¨¨«§¨«§´Â¨Â̈¤¨¥º̈

-úà úzçnä-úà íäa åéìr eúøLé øLà£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À¤©©§³Ÿ¤
éìk ìk ú÷øænä-úàå íériä-úàå úâìænä©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤©¦§¨½Ÿ−Ÿ§¥´
eîNå Lçz øBò éeñk åéìr eNøôe çaænä©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬©−©§¨¬

:åécáåèLãwä-úà úqëì åéðáe-ïøäà älëå ©¨«§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤
ïë-éøçàå äðçnä rñða Lãwä éìk-ìk-úàå§¤¨§¥´©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À
Lãwä-ìà eòbé-àìå úàNì úä÷-éðá eàáé̈³Ÿ§¥«§¨Æ¨¥½§«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤
:ãrBî ìäàa úä÷-éðá àOî älà eúîå̈¥®¥²¤©¨¬§¥«§−̈§¬Ÿ¤¥«

æèøBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa | øærìà úc÷ôe§ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ
äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä úøè÷e§´Ÿ¤©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®
Lã÷a Ba-øLà-ìëå ïkLnä-ìk úc÷t§ª©À¨©¦§¨Æ§¨£¤½§−Ÿ¤

:åéìëáeôæéïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå §¥¨«©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìçéúçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà ¥«Ÿ©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ

:íiåìä CBzî éúäwäèéeéçå íäì eNr | úàæå ©§¨¦®¦−©«§¦¦«§´Ÿ£´¨¤À§¨Æ
ïøäà íéLãwä Lã÷-úà ízLâa eúîé àìå§´Ÿ¨ª½§¦§−̈¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ
Búãár-ìr Léà Léà íúBà eîNå eàáé åéðáe¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈¦¬¦²©£«Ÿ̈−

:BàOî-ìàåë-úà òlák úBàøì eàáé-àìå §¤©¨«§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤
ôôô :eúîå Lãwä©−Ÿ¤¨¥«

BBB

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§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨



xihtnרפ - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr gi zegiy ihewl)

˙‰˜ Èa L‡¯ ˙‡ ‡N(ב (ד, »…∆…¿≈¿»
העּמים", מּכל "סגּלה ּכנגד ּבפרׁשתנּו, הם מנינים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשלׁשה

קדֹוׁש". ו"גֹוי ּכהנים" Ï‡¯NÈ"ממלכת Èa ÔÈÓ את ׁשּבּטא , ְְֲִֶֶַָֹƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ִֵֶֶ

לא  ׁשּבמנין ּדבר ּכי העֹולם, אּמֹות לגּבי הּמיחדת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻחׁשיבּותם

העּמים". מּכל "סגּלה ּכנגד - ÈÂÏּבטל Èa ÔÈÓ ּבפני ׁשּנמנּו , ְְִִֵֶֶַָָָָֻƒ¿«¿≈≈ƒְְִִֵֶ

– הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומרי ׁשל מיחד ּבגדר להיֹותם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻעצמם

(ׂשרים). ּכהנים" "ממלכת ˜‰˙ּכנגד Èa ÔÈÓ נאמר ּבהם , ְְֲִִֶֶֶֶַָֹƒ¿«¿≈¿»ֱֶֶַָ

קדֹוׁש". "ּגֹוי ּכנגד – הּקדׁשים" ְֳִֶֶֶַָָֹ"קדׁש

øéèôîæé:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
çéCBzî éúäwä úçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®¦−

:íiåìäèéeúîé àìå eéçå íäì eNr | úàæå ©«§¦¦«§´Ÿ£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½
eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä Lã÷-úà ízLâa§¦§−̈¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ
:BàOî-ìàå Búãár-ìr Léà Léà íúBà eîNå§¨´À̈¦¬¦²©£«Ÿ̈−§¤©¨«

ëôôô :eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé-àìå§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«
.ïîéñ å"äé÷ìç ,íé÷åñô è"ð÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì øáãîá úùøôì äøèôä

ú"åîùìåá ÷øô òùåä

áàìBçk ìàøNé-éða øtñî äéäå§Â¨Â̈¦§©³§¥«¦§¨¥Æ§´

`xenl iy
(à,ãné àì øLàeìëeé àlL £¤Ÿ¦©¤Ÿ§

.íéãcîð úBéäìøîàé øLà íB÷îa ¦§¦§¨¦¦§£¤¥¨¥
,íäì.íäéìò øîàð äéä øLà íB÷îa ¨¤¦§£¤¨¨¤¡¨£¥¤

,ízà énò àìíéòøä íäéNòî éôì Ÿ©¦©¤§¦©£¥¤¨¨¦

.Ck øîàð äéä,éç ìà éðaíéáéáçL ¨¨¤¡¨¨§¥¥¨¤£¦¦

mixn zxhr
äleàbä ïîæaà-éða øtñî äéäå ¦§©©§¨§Â¨Â̈¦§©³§¥«

ãné-àì øLà íiä ìBçk ìàøNé¦§¨¥Æ§´©½̈£¤¬«Ÿ¦©−
íúBà ãBcîì øLôà éàøôqé àìå ¦¤§¨¦§¨§´Ÿ¦¨¥®

íäì øîàé-øLà íB÷îa äéäå§Â¨Â̈¦§º£¤¥«¨¥³¨¤Æ
äfä ïîfaízà énr-àìéôì ©§©©¤«Ÿ©¦´©¤½§¦



רפי xihtn - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr gi zegiy ihewl)

˙‰˜ Èa L‡¯ ˙‡ ‡N(ב (ד, »…∆…¿≈¿»
העּמים", מּכל "סגּלה ּכנגד ּבפרׁשתנּו, הם מנינים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשלׁשה

קדֹוׁש". ו"גֹוי ּכהנים" Ï‡¯NÈ"ממלכת Èa ÔÈÓ את ׁשּבּטא , ְְֲִֶֶַָֹƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ִֵֶֶ
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שבני  מה הם במצרים לאבותינו שנעשו הנסים עשרת
וכדכתיב  המצרים, על שבאו המכות מעשר נפגעו לא 1ישראל

וכן  מצרים", מקנה ובין ישראל מקנה בין ה' "למען 2"והפלה ,
ישראל" ובין מצרים בין ה' יפלה אשר וקשה 3תדעון אם 4.

לאבותינו" שנעשו נסים "עשרה המשנה הקדימה מדוע כן,
לכאורה, לה, היה המצריים"; על הקב"ה הביא מכות ל"עשר
ולאחר  המכות תחילה התרחשותם, כסדר הדברים את לכתוב

לאבותינו?! שנעשו הניסים מכן

הדברים: בביאור לומר ויש

ההשתלשלות") ("סדר טבע עלֿפי העולם הנהגת מצד
("נגוף  בניֿישראל לבין המצרים בין לחלק מקום היה לא

לישראל" ורפוא של 5למצרים טענתה היתה זו ואמנם, .(
עובדי  והללו עבודהֿזרה עובדי הללו - הדין" "מידת

!6עבודהֿזרה 

 ֿ לבני המצרים בין זו הבדלה תתאפשר שבכלֿזאת כדי
מסדר  שלמעלה נעלה, אור בהתגלות צורך היה ישראל
שנעשו  הנסים לעשרת היסוד היא זו הארה ההשתלשלות.

הרמה  מלשון "נס" - ישראל 7לאבותינו את הגביה הקב"ה .
בהם. פגעו לא המכות ולכן הטבע, מסדרי למעלה

ההכנה  היא בניֿישראל, את ה' שהגביה זו הגבהה
מצרים  קליפת "שבירת" הוא העיקרי שענינה מצרים, ליציאת

מצרים. שיעבוד ביטול - זה ועלֿידי

ל"עשר  נסים" "עשרה התנא הקדים מדוע מובן זה, לפי
אכן  המצרים על הקב"ה שהביא שהמכות בכדי מכות":
דהיינו  ה"נסים", את להן להקדים היה צריך יעודן, את ימלאו
יכלו  אז רק מהטבע; למעלה ישראל את ולהעלות להגביה
המצרים  את "לשבור" בישראל), (ולא במצרים לפגוע המכות

בניֿישראל. של צוארם מעל עולם את ולפרוק
(1220 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ניסו  נסיונות ש"עשרה מהפסוק להוכיח כדי להבין: יש
של  הראשון חלקו את להביא לתנא היה די וכו'", אבותינו
גם  הביא מה ולשם פעמים") עשר זה אותי ("וינסו הפסוק
של  שבחן היפך את המבליט בקולי") שמעו ("ולא סיומו את

ישראל?

אלא  גנאי של ענין אינו הפסוק סיום שאדרבה, לומר ויש

בתניא  כמבואר שבח, מבין 8של (האחרון המרגלים חטא לגבי
הנסיונות  ):9עשרת

חזק  "כי בטענה לארץ להיכנס ישראל רצו לא בתחילה
ממנו" (חסֿושלום)10הוא הקב"ה ביכולת האמינו שלא ,

"הננו  ואמרו דעתם את שינו לבסוף אך הארץ. את לכבוש
לפתע 11ועלינו" אליהם חזרה כיצד - (בתניא) שם ומקשה .

אות  שום רבינו משה להם הראה לא והרי ה' ביכולת האמונה
? הארץ את לכבוש ה' יכולת את שיוכיחו חדשים ומופת

ורק  מאמינים", בני "מאמינים הם שישראל ומבאר,
עצמה  את הגביהה בגופם, נתלבשה אשר אחרא" שה"סטרא
קשים, דברים שמעו כאשר אך ודעת". טעם בלי "בחוצפה
לעדה  מתי עד ורוגז, רעש בקול "והרעים עליהם ה' שקצף
נפלה  "וממילא בקרבם", לבם ונשבר "נכנע - הזאת" הרעה
וישראל  רוחה, וגסות וגבהותה מממשלתה הסטראֿאחרא
לשינוי  הסיבה אפוא זוהי מאמינים". בני מאמינים עצמן

ועלינו". "הננו לפתע שאמרו בניֿישראל אצל שהתחולל

הנהגה  יהודי אצל מופיעה כאשר היא: הענין משמעות
נפשו  טבע מצד אדרבה, טבעי; דבר זה אין בלתיֿרצויה
שמונע  הוא בלבד חיצוני ענין הטוב; תכלית עם היהודי קשור

רצון  את מלקיים מתבטל אותו זה חיצוני דבר כאשר לכן, ה'.
עליהם  ה' "שקצף ידי על זה היה המרגלים (בחטא ונעלם
האמיתי  ורצונו טבעו מתגלה ממילא רעש"), בקול והרעים

היהודי. של

של  הסיפא את גם המביא - התנא דברי את נבין מעתה
למעליותא: - בקולי" שמעו "ולא הפסוק,

לא  שהם היתה לא הקב"ה את ניסו שבניֿישראל הסיבה
שאמר  להבדיל, פרעה, (בדוגמת ה' במציאות חלילה, הכירו,
בני  בקולי": שמעו ש"לא מפני אלא ה'"); את ידעתי "לא
חסר  שהיה רק הקב"ה, של קולו "בקולי", שזהו ידעו ישראל
הבנה  מלשון "שמיעה (ה"דערהערן") ה"שמעו" אצלם

.12וקליטה 

מתי  עד ורוגז, רעש בקול ש"הרעים ברגע כאמור, לכן,
כי  בקרבם" לבם ונשבר "נכנע מיד - הזאת" הרעה לעדה

האמיתי. רצונם נתגלה

(1704 עמ' ג, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ד.1) ט, ז.2)וארא יא, ֿ שמואל.3)בא ומדרש רבינוֿיונה הרמב"ם, פירשו א.5)תויו"ט.4)כן לו, ֿ ב חלק ראה6)זוהר
כח. יד, בשלח מכילתא ב. קע, שם ד.7)זוהר ע, יתרו כט.8)תורהֿאור רע"ב.9)פרק פירוש לא.10)ראה יג, שם11)שלח

מ. כג.12)טו, מב, מקץ רש''י ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אייר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הולדת שלו ביום השני דחג השבועות הבע"ל.

הנה בטח ינהג בהסדר הידוע בזה, לאמר ספר תהלים, לימוד מאמר דא"ח וחזרתו בעל פה 
ברבים אם ביום זה או בשבת שלאחריו, ונתינת צדקה בערב החג לפני תפלת שחרית ומנחה, והשי"ת 

יצליחו להיות ירא שמים חסיד ולמדן ולהסתדרות בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

נ"ב: מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכים סיון אשר בטח יפרסמו באופן המתאים.
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שבני  מה הם במצרים לאבותינו שנעשו הנסים עשרת
וכדכתיב  המצרים, על שבאו המכות מעשר נפגעו לא 1ישראל

וכן  מצרים", מקנה ובין ישראל מקנה בין ה' "למען 2"והפלה ,
ישראל" ובין מצרים בין ה' יפלה אשר וקשה 3תדעון אם 4.

לאבותינו" שנעשו נסים "עשרה המשנה הקדימה מדוע כן,
לכאורה, לה, היה המצריים"; על הקב"ה הביא מכות ל"עשר
ולאחר  המכות תחילה התרחשותם, כסדר הדברים את לכתוב

לאבותינו?! שנעשו הניסים מכן

הדברים: בביאור לומר ויש

ההשתלשלות") ("סדר טבע עלֿפי העולם הנהגת מצד
("נגוף  בניֿישראל לבין המצרים בין לחלק מקום היה לא

לישראל" ורפוא של 5למצרים טענתה היתה זו ואמנם, .(
עובדי  והללו עבודהֿזרה עובדי הללו - הדין" "מידת

!6עבודהֿזרה 

 ֿ לבני המצרים בין זו הבדלה תתאפשר שבכלֿזאת כדי
מסדר  שלמעלה נעלה, אור בהתגלות צורך היה ישראל
שנעשו  הנסים לעשרת היסוד היא זו הארה ההשתלשלות.

הרמה  מלשון "נס" - ישראל 7לאבותינו את הגביה הקב"ה .
בהם. פגעו לא המכות ולכן הטבע, מסדרי למעלה

ההכנה  היא בניֿישראל, את ה' שהגביה זו הגבהה
מצרים  קליפת "שבירת" הוא העיקרי שענינה מצרים, ליציאת

מצרים. שיעבוד ביטול - זה ועלֿידי

ל"עשר  נסים" "עשרה התנא הקדים מדוע מובן זה, לפי
אכן  המצרים על הקב"ה שהביא שהמכות בכדי מכות":
דהיינו  ה"נסים", את להן להקדים היה צריך יעודן, את ימלאו
יכלו  אז רק מהטבע; למעלה ישראל את ולהעלות להגביה
המצרים  את "לשבור" בישראל), (ולא במצרים לפגוע המכות

בניֿישראל. של צוארם מעל עולם את ולפרוק
(1220 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ניסו  נסיונות ש"עשרה מהפסוק להוכיח כדי להבין: יש
של  הראשון חלקו את להביא לתנא היה די וכו'", אבותינו
גם  הביא מה ולשם פעמים") עשר זה אותי ("וינסו הפסוק
של  שבחן היפך את המבליט בקולי") שמעו ("ולא סיומו את

ישראל?

אלא  גנאי של ענין אינו הפסוק סיום שאדרבה, לומר ויש

בתניא  כמבואר שבח, מבין 8של (האחרון המרגלים חטא לגבי
הנסיונות  ):9עשרת

חזק  "כי בטענה לארץ להיכנס ישראל רצו לא בתחילה
ממנו" (חסֿושלום)10הוא הקב"ה ביכולת האמינו שלא ,

"הננו  ואמרו דעתם את שינו לבסוף אך הארץ. את לכבוש
לפתע 11ועלינו" אליהם חזרה כיצד - (בתניא) שם ומקשה .

אות  שום רבינו משה להם הראה לא והרי ה' ביכולת האמונה
? הארץ את לכבוש ה' יכולת את שיוכיחו חדשים ומופת

ורק  מאמינים", בני "מאמינים הם שישראל ומבאר,
עצמה  את הגביהה בגופם, נתלבשה אשר אחרא" שה"סטרא
קשים, דברים שמעו כאשר אך ודעת". טעם בלי "בחוצפה
לעדה  מתי עד ורוגז, רעש בקול "והרעים עליהם ה' שקצף
נפלה  "וממילא בקרבם", לבם ונשבר "נכנע - הזאת" הרעה
וישראל  רוחה, וגסות וגבהותה מממשלתה הסטראֿאחרא
לשינוי  הסיבה אפוא זוהי מאמינים". בני מאמינים עצמן

ועלינו". "הננו לפתע שאמרו בניֿישראל אצל שהתחולל

הנהגה  יהודי אצל מופיעה כאשר היא: הענין משמעות
נפשו  טבע מצד אדרבה, טבעי; דבר זה אין בלתיֿרצויה
שמונע  הוא בלבד חיצוני ענין הטוב; תכלית עם היהודי קשור

רצון  את מלקיים מתבטל אותו זה חיצוני דבר כאשר לכן, ה'.
עליהם  ה' "שקצף ידי על זה היה המרגלים (בחטא ונעלם
האמיתי  ורצונו טבעו מתגלה ממילא רעש"), בקול והרעים

היהודי. של

של  הסיפא את גם המביא - התנא דברי את נבין מעתה
למעליותא: - בקולי" שמעו "ולא הפסוק,

לא  שהם היתה לא הקב"ה את ניסו שבניֿישראל הסיבה
שאמר  להבדיל, פרעה, (בדוגמת ה' במציאות חלילה, הכירו,
בני  בקולי": שמעו ש"לא מפני אלא ה'"); את ידעתי "לא
חסר  שהיה רק הקב"ה, של קולו "בקולי", שזהו ידעו ישראל
הבנה  מלשון "שמיעה (ה"דערהערן") ה"שמעו" אצלם

.12וקליטה 

מתי  עד ורוגז, רעש בקול ש"הרעים ברגע כאמור, לכן,
כי  בקרבם" לבם ונשבר "נכנע מיד - הזאת" הרעה לעדה

האמיתי. רצונם נתגלה

(1704 עמ' ג, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ד.1) ט, ז.2)וארא יא, ֿ שמואל.3)בא ומדרש רבינוֿיונה הרמב"ם, פירשו א.5)תויו"ט.4)כן לו, ֿ ב חלק ראה6)זוהר
כח. יד, בשלח מכילתא ב. קע, שם ד.7)זוהר ע, יתרו כט.8)תורהֿאור רע"ב.9)פרק פירוש לא.10)ראה יג, שם11)שלח

מ. כג.12)טו, מב, מקץ רש''י ראה
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05:4605:4108:3408:3009:3109:2910:4910:4713:5813:5920:5721:0321:3321:4020:4221:56איטליה, מילאנו )ק(

06:0706:0808:3708:3709:0709:0810:1010:1012:4112:4218:1418:1518:3818:3817:5718:48אקוואדור, קיטו )ח(

07:4507:4909:3909:4110:1610:1811:0911:1013:2013:2117:5617:5318:2418:2217:3518:33ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:5308:5810:3410:3711:1511:1812:0512:0814:1214:1318:3118:2719:0318:5918:0919:12ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:4705:4408:3708:3409:2309:2210:3810:3713:3913:4020:1920:2420:5220:5820:0521:12ארה״ב, בולטימור )ק(

05:3305:2908:2208:1909:1109:0910:2610:2513:2913:3020:1320:1820:4620:5219:5921:06ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:3305:2908:2308:2009:1109:1010:2710:2613:3013:3120:1320:1820:4720:5319:5921:07ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:0406:0008:5408:5109:4509:4311:0111:0014:0614:0720:5420:5921:2921:3520:4021:50ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2406:2209:1109:1009:4909:4811:0011:0013:5313:5320:1320:1620:4020:4419:5720:56ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4605:4308:3408:3209:1609:1410:2810:2713:2413:2519:5119:5520:2120:2619:3720:38ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:3206:3009:1709:1609:5309:5211:0211:0213:5113:5220:0420:0720:3020:3419:4820:45ארה״ב, מיאמי )ק(

05:2705:2308:1608:1309:0609:0410:2110:2013:2513:2620:1020:1620:4520:5119:5721:05ארה״ב, ניו הייבן )ק(

05:5805:5408:4708:4409:3509:3410:5010:5013:5313:5420:3620:4121:1021:1620:2221:30ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:2405:2008:1408:1009:0409:0210:2010:1913:2413:2520:1120:1620:4620:5219:5721:06ארה״ב, שיקגו )ק(

06:5106:5309:0709:0809:3809:3910:3610:3712:5913:0018:0818:0718:3218:3117:4918:41בוליביה, לה-פס )ח(

05:4205:3608:2208:1109:3909:3611:0010:5914:1914:2021:3621:4422:2222:3121:2522:52בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:4405:3808:2508:1609:4009:3711:0110:5914:1914:2021:3521:4322:2022:2921:2322:50בלגיה, בריסל )ק(

06:3706:4008:4508:4609:1809:2010:1410:1612:3312:3417:3417:3317:5517:5417:1018:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:2406:2608:3308:3409:0509:0710:0210:0312:2112:2217:1917:1817:4517:4317:0017:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

04:5904:5307:3707:2608:5608:5310:1810:1613:3713:3820:5821:0521:4221:5220:4722:13בריטניה, לונדון )ק(

04:5804:5107:1707:0609:0008:5710:2310:2113:4613:4721:1421:2222:0422:1521:0622:39בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:0104:5407:3307:0409:0008:5710:2310:2113:4313:4521:0821:1621:5522:0520:5522:27גרמניה, ברלין )ק(

05:3005:2408:1308:0509:2409:2210:4510:4314:0114:0321:1521:2221:5922:0721:0322:27גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:4206:4508:4708:4909:2109:2310:1710:1812:3412:3517:3217:3117:5217:5017:0618:01דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0206:0108:4308:4209:1709:1610:2410:2413:0813:0919:0919:1119:3419:3718:5319:47הודו, מומבאי )ח(

05:5905:5808:4008:3909:1309:1310:2110:2113:0413:0519:0419:0619:2919:3218:4819:42הודו, פונה )ח(

04:5904:5307:4607:4108:4808:4510:0710:0513:1913:2020:2220:2921:0321:1020:1021:28הונגריה, בודפשט )ק(

04:3704:3307:2607:2308:1508:1309:3009:2912:3412:3519:1819:2319:5219:5819:0420:12טורקיה, איסטנבול )ח(

06:1006:0608:5908:5609:4409:4210:5810:5713:5813:5920:3420:3921:0721:1220:2021:25יוון, אתונה )ק(



רפז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר באה"ק )בחוקותי בחו"ל( - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:2205:1608:0908:0409:1009:0710:2810:2713:4013:4120:4220:4821:2121:2920:2921:46מולדובה, קישינב )ק(

05:5805:5708:4008:3909:1309:1310:2110:2113:0513:0619:0719:0919:3219:3518:5119:45מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:4907:5509:2109:2410:0610:0910:5410:5612:5612:5717:0316:5817:3817:3316:4117:47ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:1105:0907:5707:5508:3408:3309:4409:4412:3412:3518:5018:5319:1719:2118:3419:32נפאל, קטמנדו )ח(

04:5404:5007:4307:4008:3008:2909:4509:4412:4712:4819:2819:3320:0220:0719:1320:21סין, בייג'ין )ח(

06:5606:5609:2609:2609:5709:5710:5911:0013:3213:3219:0719:0719:3019:3118:4919:40סינגפור, סינגפור )ח(

04:3104:2407:0606:4908:3008:2709:5309:5113:1313:1420:3520:4321:2321:3220:2421:55פולין, ורשא )ק(

06:1906:2108:3908:4009:1009:1110:1010:1112:3512:3617:5017:5018:1418:1417:3218:24פרו, לימה )ח(

06:0205:5708:5108:4609:4809:4611:0611:0414:1514:1621:1321:1921:5221:5921:0022:15צרפת, ליאון )ק(

06:0105:5508:4608:4009:5209:5011:1211:1014:2614:2721:3721:4422:1722:2521:2322:44צרפת, פריז )ק(

05:4205:4308:1508:1508:4608:4609:5009:5012:2412:2518:0418:0518:2818:2917:4718:38קולומביה, בוגוטה )ח(

05:4605:4108:3508:3109:2809:2610:4510:4413:5213:5320:4620:5221:2021:2620:3021:42קנדה, טורונטו )ק(

05:1605:1108:0508:0109:0209:0010:2010:1813:2913:3020:2720:3421:0421:1120:1321:28קנדה, מונטריאול )ק(

05:3805:3408:2608:2409:0809:0710:2110:2013:1813:1819:4719:5120:1820:2219:3320:35קפריסין, לרנקה )ק(

04:3804:3006:5306:5308:4408:4010:0810:0613:3413:3521:0821:1722:0222:1420:5822:41רוסיה, ליובאוויטש )ח(

04:0703:5806:2606:2708:1508:1109:4009:3813:0813:0920:5121:0121:4421:5620:3722:25רוסיה, מוסקבה )ח(

04:3704:3207:2507:2008:2608:2309:4509:4312:5612:5719:5920:0520:3920:4619:4621:04רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:4205:3608:2908:2409:3009:2810:4910:4814:0114:0221:0921:1621:4421:5220:5222:10שוויץ, ציריך )ק(

05:5005:5008:2908:2809:0109:0110:0710:0712:4712:4818:3918:4119:0419:0618:2319:16תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
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