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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnr éáéãð íò íéáéãð-ír éáéLBäìèúéaä úø÷r | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
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.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

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

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

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

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä
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â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnr éáéãð íò íéáéãð-ír éáéLBäìèúéaä úø÷r | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפתקא שלו עם המחאה המצורפת, שנמסרה לקופת חשאין אחת המעלות 

הכי נעלות בענין הצדקה, ובמילא ימשיך לו ולב"ב שיחיו תוספת ברכה והצלחה, מרום המעלות עד 

למטה מעשרה טפחים בגשמיות, וכמבואר באגה"ק.

לו מצוה  יש  הנה   - בכל המצות  בהנ"ל, שאף שכל אחד מחוייב  עפ"י המבואר  להוסיף  ועלי 

אחת שצריך להיות זהיר בה טפי, וע"פ רוב הנה רואים בהנהגת ההשגחה פרטית באיזה מקצוע הוא, 

וכיון אשר, לע"ע, איננו עשיר ברכוש גשמי, הרי, אע"פ שע"פ המבואר באגה"ק, בדורנו מצוה להרבות 

בצדקה, אבל נראה שלא זהו השער שלו ומצוה שיהי' זהיר בה טפי, משא"כ בכח השפעתו על הזולת 

לענין צדקה,  ובהווה. לכן פלא שמתקבל פתקא ממנו בהנוגע  בגלוי  לו כשרון  יש   - ובמרץ המתאים 

ואין מזכיר דבר ע"ד השפעתו על הזולת, על הסביבה, ועל ב"ב בהנ"ל, וגם אינו מזכיר מאומה בהנוגע 

לשיעוריו בתורת הנגלה ובתורת החסידות, ובודאי ימלא עדכ"ז בהזדמנות הכי קרובה.

כיון שכמה מאנ"ש הנהגתם הוא ע"ד הנ"ל, הרי ברשותו לפרסם תוכן הענין שבמכתבי זה, 

כי קשה הכתיבה לכאו"א בפרט, ומכמה טעמים. ויה"ר שיעשה זה במרץ המתאים, ויהי' ג"כ תחלת 

ההזזה בענין השפעתו על הזולת באופן כזה. וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

בברכה לפרנסה בהרחבה ומתוך הרחבת הדעת המחכה לבשו"ט.
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‰„e‰È'וגֹו אחי יֹודּו ּכבֹוד 1אּתה ּומבאר , ¿»ְְְֵֶַַָָ

ריׁש אֹור' ּב'תֹורה הּזקן אדמֹו"ר ְְְֵֵַַַָָֻקדּׁשת

את 2ּפרׁשתנּו אֹודה הּפעם ׁשם על הּוא ׁשּיהּודה , ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

נׁשמֹות 3הוי' ׁשּבכללּות הֹודיה ּבחינת הּוא ְְְֲִִִֶַָָָָָ

הּוא  ּבהתּגּלּות ּתהיה זֹו ׁשהֹודיה ּובכדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָיׂשראל,

ׁשל  [האחים ולוי  ׁשמע ֹון ראּובן ,אחי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָעלֿידי

ׁשאחי ,אחי יֹודּו וזהּו לפניו]. ׁשּנֹולדּו ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָיהּודה

ּומביאים  הּגֹורמים הם ולוי] ׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֵֵַ[ראּובן

ּבהתּגּלּות). (ׁשּתהיה ּדיהּודה ההֹודיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָּבחינת

ב' ענין הּוא וׁשמע ֹון ׁשראּובן ׁשם, ְְְְְִִֵֵֶָָָּומבאר

אמת  ענין הּוא ולוי ׁשמע , ּדקריאת ְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָּפרׁשיֹות

לׁשמֹונהֿעׂשרה, אחרּֿכ ּבאים זה ועלֿידי ׁשמע), קריאת (ׁשּלאחרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָויּציב

יהּודה. ּדבחינת והּבּטּול ההֹודיה ְְְְִִִִַַַַָָָּבחינת

ּכי ÔÈÚ‰Âב) ׁשם על הּוא ראּובן ּדהּנה ׁשם), אֹור' ּב'תֹורה (ּכּמבֹואר הּוא ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֵֵַַָָָ

גֹו' גֹו'4ראה ׁשמע ּכי ׁשם על ׁשמעֹון (ּבכל 5, ה' ּבעבֹודת וענינם . ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

ּבבחינת  לא היא לקֹונֹו ׁשעבֹודתֹו הּוא ראּובן ּבחינת מּיׂשראל), ואחד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאחד

היא  ּבאלקּות ׁשּלֹו ׁשההתאּמתּות והינּו ראּיה. ּבבחינת ּכיֿאם לבד ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּׁשגה

אצלֹו ׁשּיהיה ׁשּי ׁשאין ּדבר איזה ׁשרֹואה אדם ּבדגמת ּגדֹולה, הכי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבוּדאּות

הּדבר  את ראה עצמֹו ׁשהּוא מּכיון ּבזה, ספק ּבעבֹודת 6ׁשּום הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּפרטית  ּדהׁשּגחה ּבענין [ּובפרט ׁשּלֹו ׁשההתּבֹוננּות ּבאֹופן 7ה', היא [ ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָ

מּמׁש.8(ּדהסּתּכלּות  חּוׁשית ּבראּיה רֹואה הּוא ּכאּלּו אצלֹו מתאּמת ׁשהענין ( ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ראּובן) ׁשם קריאת (ּגּבי ׁשּכתּוב ּוכמֹו הוי', אהבת לבחינת ּבא הּוא זֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּומראּיה
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ב  לאור יצא (*hpewg"lyz'd ± zaha dxyr qx" ,g"lyz'd zah eh."1(.ח מט, וראה )2ויחי ואילך). א (מה, זה ד"ה

ע' תרפ"ח [סה"מ תרפ"ח זה ד"ה ואילך). ב תתשלח, ואילך. א תתקצז, ואילך. ב (שסא, באוה"ת הצ"צ וביאורי הגהות

ואילך]. לה.)3מח כט, לב.)4ויצא כט, לג.)5שם כט, [תורת )6שם תשי"ג בשלום פדה ד"ה א. קד, וירא אוה"ת ראה

(הוצאת  תרס"ג [סה"מ תרס"ג מאמינים כל ד"ה גם וראה .121 ע' ח"ו לקו"ש ואילך]. 199 ע' ח"ז התוועדויות – מנחם

סי"ט. מאגה"ק ג"כ ולהעיר ואילך]. מד ע' תש"ט [סה"מ תש"ט חלק כי ואילך]. יב ע' רואים )7תשנ"ד) זה שענין מכיון

ygena.(פרטית בהשגחה לההתבוננות מאין יש בענין ההתבוננות שבין החילוק 119 ע' תש"ג סה"ש בארוכה )8(ראה ראה

" הוא ראובן שענין א), (מה, תו"א גם וראה שם]. תרפ"ח [סה"מ תרפ"ח אתה יהודה דמלכא".lkzq`l`ד"ה ביקרא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚Â EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È1¯"BÓ„‡ ˙M„˜ „B·k ¯‡·Óe , ¿»«»«∆¿¿»≈¿¿À««¿

LÈ¯ '¯B‡ ‰¯B˙'a Ô˜f‰[תחילת=]e˙L¯t2‡e‰ ‰„e‰iL ,- «»≈¿»≈»»»≈∆¿»
- לאה אמו ‰ÌÚtכדברי ÌL ÏÚ(ולוי שמעון ראובן את שילדתי (אחרי «≈«««

'ÈÂ‰ ˙‡ ‰„B‡3'יהודה' eÏÏÎaL˙ולכן ‰È„B‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ∆∆¬»»¿ƒ«»»∆ƒ¿»
Ï‡¯NÈ ˙BÓL ישנה יהודי שבכל ƒ¿ƒ¿»≈

לה' ההודי' תכונת È„Î·eבהעלם ,ƒ¿≈
˙elb˙‰a ‰È‰z BÊ ‰È„B‰L∆»»ƒ¿∆¿ƒ¿«

EÈÁ‡ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ הפסוק כלשון «¿≈«∆
אחיך" ÔBÚÓL"יודוך Ô·e‡¯ ,¿≈ƒ¿

‰„e‰È ÏL ÌÈÁ‡‰] ÈÂÏÂ¿≈ƒ»«ƒ∆¿»
Ee„BÈ e‰ÊÂ .[ÂÈÙÏ e„ÏBpL∆¿¿»»¿∆
ÔBÚÓL Ô·e‡¯] EÈÁ‡L ,EÈÁ‡«∆∆«∆¿≈ƒ¿
ÌÈ‡È·Óe ÌÈÓ¯Bb‰ Ì‰ [ÈÂÏÂ¿≈ƒ≈«¿ƒ¿ƒƒ
‰„e‰Èc ‰È„B‰‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»»ƒ»

(˙elb˙‰a ‰È‰zL) כמו ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«
לשמו  הביאו אחיו לידת ֶָשהקדמת

בעבודת  כך - אודה" "הפעם - "יהודה"

המביאים  שלבים ג' ישנם האדם

אלו  שלבים בג' והעבודה להודי',

ההודי' בחינת להתגלות מביאה

ÌL,שבפנימיותו. ¯‡·Óe¿»≈»
'· ÔÈÚ ‡e‰ ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯L∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿»
ÈÂÏÂ ,ÚÓL ˙‡È¯˜c ˙BÈL¯t»»ƒƒ¿ƒ«¿«¿≈ƒ
·ÈvÈÂ ˙Ó‡ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»¡∆¿«ƒ
ÏÚÂ ,(ÚÓL ˙‡È¯˜ È¯Á‡lL)∆¿«¬≈¿ƒ«¿«¿«
CkŒ¯Á‡ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„È¿≈∆»ƒ««»
˙ÈÁa ,‰¯NÚŒ‰BÓLÏƒ¿∆∆¿≈¿ƒ«
˙ÈÁ·c Ïeha‰Â ‰È„B‰‰«»»¿«ƒƒ¿ƒ«

.‰„e‰È¿»
פירושה  אין כאן המבוארת זו 'הודיה'

אלא  והודי'. שבח מלשון כפשוט

המודה  (כאדם וביטול 'הודאה' מלשון

יהודי  שכל חבירו), מפני דעתו ומבטל

העולם, את מחי' שהקב"ה מודה

לך  אנחנו 'מודים' התפילה: כלשון

אלקינו. הוא שאתה

¯‡B·nk) ‡e‰ ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»«¿»
‰p‰c ,(ÌL '¯B‡ ‰¯B˙'a¿»»¿ƒ≈

‡e‰ Ô·e‡¯ אמו לאה ¯‡‰כדברי Èk ÌL ÏÚ יאהבני עתה כי בעניי ה' ¿≈«≈ƒ»»
B‚4ÚÓL'אישי  Èk ÌL ÏÚ ÔBÚÓL את , גם לי ויתן אנכי שנואה כי ƒ¿«≈ƒ»«

B‚5,(Ï‡¯NiÓ'זה „Á‡Â „Á‡ ÏÎa) '‰ ˙„B·Úa ÌÈÚÂ .¿ƒ¿»»«¬«¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
‰‚M‰ ˙ÈÁ·a ‡Ï ‡È‰ BB˜Ï B˙„B·ÚL ‡e‰ Ô·e‡¯ ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈∆¬»¿ƒ…ƒ¿ƒ««»»
.‰i‡¯ ˙ÈÁ·a Ì‡ŒÈk „·Ï¿«ƒƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
BlL ˙e˙n‡˙‰‰L eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿«¿∆
ÈÎ‰ ˙e‡cÂa ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒ¿«»¬ƒ
‰‡B¯L Ì„‡ ˙Ó‚„a ,‰ÏB„b¿»¿À¿«»»∆∆
‰È‰iL CiL ÔÈ‡L ¯·c ‰ÊÈ‡≈∆»»∆≈«»∆ƒ¿∆
ÔÂÈkÓ ,‰Êa ˜ÙÒ ÌeL BÏˆ‡∆¿»≈»∆ƒ≈»

¯·c‰ ˙‡ ‰‡¯ BÓˆÚ ‡e‰L6. ∆«¿»»∆«»»
˙„B·Úa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¬«
BlL ˙eBa˙‰‰L ,'‰∆«ƒ¿¿∆
‰ÁbL‰c ÔÈÚa Ë¯Ù·e]ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿»»

˙ÈË¯t7 לבו השם "האדם שהרי ¿»ƒ
לו  ומסביב עמו הנעשה כל על ודעתו

('היוםֿיום' במוחש" אלקות הוא רואה

תשרי) ÔÙB‡aז' ‡È‰ [ƒ¿∆
˙eÏkzÒ‰c)8ÔÈÚ‰L ( ¿ƒ¿«¿∆»ƒ¿»

‡e‰ el‡k BÏˆ‡ ˙n‡˙Óƒ¿«≈∆¿¿ƒ
.LnÓ ˙ÈLeÁ ‰i‡¯a ‰‡B¯∆ƒ¿ƒ»ƒ«»
˙ÈÁ·Ï ‡a ‡e‰ BÊ ‰i‡¯Óe≈¿ƒ»»ƒ¿ƒ«
·e˙kL BÓÎe ,'ÈÂ‰ ˙·‰‡4 «¬«¬»»¿∆»

Èk (Ô·e‡¯ ÌL ˙‡È¯˜ Èab)«≈¿ƒ«≈¿≈ƒ
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 מפתח  כללי

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

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

  ' אתה יודוך אחיך וגו יהודהה "מאמר ד  )ג

ה   ...........  ח"לשת'העשרה בטבת , ויחיפרשת ' אור ליום ג

עשרה בטבת , ויחיפרשת  שבתת ושיחמ  )ד

י  ......................................................  א"שנת'ה

  ויחיפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

בכ  ...............................................  הכרך ) ק"בלה(

 ח"הג הר"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

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

בל  ................  ויחיפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

גל  .............  ויחיפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ח

חע  .................  ויחי פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

טע  ......................................  ויחיפרשת לשבוע  

צ.................  ויחיפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

בצ  .........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

:מהדורת חזק –ם "רמב שיעורי

הצ   ............  ויחיפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

בכק   ...........  ויחיפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

לק  ................  ויחיפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

לחק  ......................................אפרק  משלי, אפרק  ישעיה

  כליםמסכת  –משניות   )יז

מק  ..................................................  ביאור קהתי

מזק  .........................................  מסכת יומא יעקבעין   )יח

  

  עם ביאורים  יבמותמסכת   )יט

מחק  ...........................................  צאד דף ע פהמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

פק  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

פק  ...................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כב

פאק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

פגק  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

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

פדק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרלתורת שמואל   )כה

פהק  .............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

פהק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"פרת'ה –ספר המאמרים   )כז

פוק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

פזק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

צק  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

צאק  ..............................  חומש לקריאה בציבור   )ל

צחק  .......................  ויחיפרשת לשבוע לוח זמנים   )לא

צטק  .....  קודשת בשערב לנרות  ת הדלקתצוסדר מ  )לב

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה

,igie 't 'b meil xe` .c"qa
dgnyl jtdi ,zaha dxyr

*Á"Ï˘˙'‰ Y Â¯„Á· Y
Y ‰Á‰ Y

‰„e‰È'וגֹו אחי יֹודּו ּכבֹוד 1אּתה ּומבאר , ¿»ְְְֵֶַַָָ

ריׁש אֹור' ּב'תֹורה הּזקן אדמֹו"ר ְְְֵֵַַַָָֻקדּׁשת

את 2ּפרׁשתנּו אֹודה הּפעם ׁשם על הּוא ׁשּיהּודה , ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

נׁשמֹות 3הוי' ׁשּבכללּות הֹודיה ּבחינת הּוא ְְְֲִִִֶַָָָָָ

הּוא  ּבהתּגּלּות ּתהיה זֹו ׁשהֹודיה ּובכדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָיׂשראל,

ׁשל  [האחים ולוי  ׁשמע ֹון ראּובן ,אחי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָעלֿידי

ׁשאחי ,אחי יֹודּו וזהּו לפניו]. ׁשּנֹולדּו ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָיהּודה

ּומביאים  הּגֹורמים הם ולוי] ׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֵֵַ[ראּובן

ּבהתּגּלּות). (ׁשּתהיה ּדיהּודה ההֹודיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָּבחינת

ב' ענין הּוא וׁשמע ֹון ׁשראּובן ׁשם, ְְְְְִִֵֵֶָָָּומבאר

אמת  ענין הּוא ולוי ׁשמע , ּדקריאת ְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָּפרׁשיֹות

לׁשמֹונהֿעׂשרה, אחרּֿכ ּבאים זה ועלֿידי ׁשמע), קריאת (ׁשּלאחרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָויּציב

יהּודה. ּדבחינת והּבּטּול ההֹודיה ְְְְִִִִַַַַָָָּבחינת

ּכי ÔÈÚ‰Âב) ׁשם על הּוא ראּובן ּדהּנה ׁשם), אֹור' ּב'תֹורה (ּכּמבֹואר הּוא ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֵֵַַָָָ

גֹו' גֹו'4ראה ׁשמע ּכי ׁשם על ׁשמעֹון (ּבכל 5, ה' ּבעבֹודת וענינם . ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

ּבבחינת  לא היא לקֹונֹו ׁשעבֹודתֹו הּוא ראּובן ּבחינת מּיׂשראל), ואחד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאחד

היא  ּבאלקּות ׁשּלֹו ׁשההתאּמתּות והינּו ראּיה. ּבבחינת ּכיֿאם לבד ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּׁשגה

אצלֹו ׁשּיהיה ׁשּי ׁשאין ּדבר איזה ׁשרֹואה אדם ּבדגמת ּגדֹולה, הכי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבוּדאּות

הּדבר  את ראה עצמֹו ׁשהּוא מּכיון ּבזה, ספק ּבעבֹודת 6ׁשּום הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּפרטית  ּדהׁשּגחה ּבענין [ּובפרט ׁשּלֹו ׁשההתּבֹוננּות ּבאֹופן 7ה', היא [ ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָ

מּמׁש.8(ּדהסּתּכלּות  חּוׁשית ּבראּיה רֹואה הּוא ּכאּלּו אצלֹו מתאּמת ׁשהענין ( ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ראּובן) ׁשם קריאת (ּגּבי ׁשּכתּוב ּוכמֹו הוי', אהבת לבחינת ּבא הּוא זֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּומראּיה
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ב  לאור יצא (*hpewg"lyz'd ± zaha dxyr qx" ,g"lyz'd zah eh."1(.ח מט, וראה )2ויחי ואילך). א (מה, זה ד"ה

ע' תרפ"ח [סה"מ תרפ"ח זה ד"ה ואילך). ב תתשלח, ואילך. א תתקצז, ואילך. ב (שסא, באוה"ת הצ"צ וביאורי הגהות

ואילך]. לה.)3מח כט, לב.)4ויצא כט, לג.)5שם כט, [תורת )6שם תשי"ג בשלום פדה ד"ה א. קד, וירא אוה"ת ראה

(הוצאת  תרס"ג [סה"מ תרס"ג מאמינים כל ד"ה גם וראה .121 ע' ח"ו לקו"ש ואילך]. 199 ע' ח"ז התוועדויות – מנחם

סי"ט. מאגה"ק ג"כ ולהעיר ואילך]. מד ע' תש"ט [סה"מ תש"ט חלק כי ואילך]. יב ע' רואים )7תשנ"ד) זה שענין מכיון

ygena.(פרטית בהשגחה לההתבוננות מאין יש בענין ההתבוננות שבין החילוק 119 ע' תש"ג סה"ש בארוכה )8(ראה ראה

" הוא ראובן שענין א), (מה, תו"א גם וראה שם]. תרפ"ח [סה"מ תרפ"ח אתה יהודה דמלכא".lkzq`l`ד"ה ביקרא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚Â EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È1¯"BÓ„‡ ˙M„˜ „B·k ¯‡·Óe , ¿»«»«∆¿¿»≈¿¿À««¿

LÈ¯ '¯B‡ ‰¯B˙'a Ô˜f‰[תחילת=]e˙L¯t2‡e‰ ‰„e‰iL ,- «»≈¿»≈»»»≈∆¿»
- לאה אמו ‰ÌÚtכדברי ÌL ÏÚ(ולוי שמעון ראובן את שילדתי (אחרי «≈«««

'ÈÂ‰ ˙‡ ‰„B‡3'יהודה' eÏÏÎaL˙ולכן ‰È„B‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ∆∆¬»»¿ƒ«»»∆ƒ¿»
Ï‡¯NÈ ˙BÓL ישנה יהודי שבכל ƒ¿ƒ¿»≈

לה' ההודי' תכונת È„Î·eבהעלם ,ƒ¿≈
˙elb˙‰a ‰È‰z BÊ ‰È„B‰L∆»»ƒ¿∆¿ƒ¿«

EÈÁ‡ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ הפסוק כלשון «¿≈«∆
אחיך" ÔBÚÓL"יודוך Ô·e‡¯ ,¿≈ƒ¿

‰„e‰È ÏL ÌÈÁ‡‰] ÈÂÏÂ¿≈ƒ»«ƒ∆¿»
Ee„BÈ e‰ÊÂ .[ÂÈÙÏ e„ÏBpL∆¿¿»»¿∆
ÔBÚÓL Ô·e‡¯] EÈÁ‡L ,EÈÁ‡«∆∆«∆¿≈ƒ¿
ÌÈ‡È·Óe ÌÈÓ¯Bb‰ Ì‰ [ÈÂÏÂ¿≈ƒ≈«¿ƒ¿ƒƒ
‰„e‰Èc ‰È„B‰‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»»ƒ»

(˙elb˙‰a ‰È‰zL) כמו ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«
לשמו  הביאו אחיו לידת ֶָשהקדמת

בעבודת  כך - אודה" "הפעם - "יהודה"

המביאים  שלבים ג' ישנם האדם

אלו  שלבים בג' והעבודה להודי',

ההודי' בחינת להתגלות מביאה

ÌL,שבפנימיותו. ¯‡·Óe¿»≈»
'· ÔÈÚ ‡e‰ ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯L∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿»
ÈÂÏÂ ,ÚÓL ˙‡È¯˜c ˙BÈL¯t»»ƒƒ¿ƒ«¿«¿≈ƒ
·ÈvÈÂ ˙Ó‡ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»¡∆¿«ƒ
ÏÚÂ ,(ÚÓL ˙‡È¯˜ È¯Á‡lL)∆¿«¬≈¿ƒ«¿«¿«
CkŒ¯Á‡ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„È¿≈∆»ƒ««»
˙ÈÁa ,‰¯NÚŒ‰BÓLÏƒ¿∆∆¿≈¿ƒ«
˙ÈÁ·c Ïeha‰Â ‰È„B‰‰«»»¿«ƒƒ¿ƒ«

.‰„e‰È¿»
פירושה  אין כאן המבוארת זו 'הודיה'

אלא  והודי'. שבח מלשון כפשוט

המודה  (כאדם וביטול 'הודאה' מלשון

יהודי  שכל חבירו), מפני דעתו ומבטל

העולם, את מחי' שהקב"ה מודה

לך  אנחנו 'מודים' התפילה: כלשון

אלקינו. הוא שאתה

¯‡B·nk) ‡e‰ ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»«¿»
‰p‰c ,(ÌL '¯B‡ ‰¯B˙'a¿»»¿ƒ≈

‡e‰ Ô·e‡¯ אמו לאה ¯‡‰כדברי Èk ÌL ÏÚ יאהבני עתה כי בעניי ה' ¿≈«≈ƒ»»
B‚4ÚÓL'אישי  Èk ÌL ÏÚ ÔBÚÓL את , גם לי ויתן אנכי שנואה כי ƒ¿«≈ƒ»«

B‚5,(Ï‡¯NiÓ'זה „Á‡Â „Á‡ ÏÎa) '‰ ˙„B·Úa ÌÈÚÂ .¿ƒ¿»»«¬«¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
‰‚M‰ ˙ÈÁ·a ‡Ï ‡È‰ BB˜Ï B˙„B·ÚL ‡e‰ Ô·e‡¯ ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈∆¬»¿ƒ…ƒ¿ƒ««»»
.‰i‡¯ ˙ÈÁ·a Ì‡ŒÈk „·Ï¿«ƒƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
BlL ˙e˙n‡˙‰‰L eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿«¿∆
ÈÎ‰ ˙e‡cÂa ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒ¿«»¬ƒ
‰‡B¯L Ì„‡ ˙Ó‚„a ,‰ÏB„b¿»¿À¿«»»∆∆
‰È‰iL CiL ÔÈ‡L ¯·c ‰ÊÈ‡≈∆»»∆≈«»∆ƒ¿∆
ÔÂÈkÓ ,‰Êa ˜ÙÒ ÌeL BÏˆ‡∆¿»≈»∆ƒ≈»
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  עם ביאורים  יבמותמסכת   )יט

מחק  ...........................................  צאד דף ע פהמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב
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פק  ...................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

פק  ...................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כב

פאק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

פגק  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

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

פדק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרלתורת שמואל   )כה

פהק  .............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

פהק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"פרת'ה –ספר המאמרים   )כז

פוק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

פזק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו
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צטק  .....  קודשת בשערב לנרות  ת הדלקתצוסדר מ  )לב



ebe'ו jig` jecei dz` dcedi

ּפרׁשה  ענין והּוא יאהבני. עּתה ּכי גֹו' ראה ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָּכי

אלקי הוי' את ואהבּת ׁשמע, ּדקריאת ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָֹראׁשֹונה

.9גֹו'

˙ÈÁ·e הּוא גֹו') ׁשמע ּכי ׁשם (על ׁשמעֹון ¿ƒ«ְִִֵַַָ

ׁשמיעה  ּבבחינת היא ׁשּלֹו ְְֲִִִִֶֶַָָָׁשהעבֹודה

ׁשאז  ּומּכיון ראּיה. ּבבחינת ולא לבד ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוהׂשגה

הּׁשֹומע  אדם [ּבדגמת רחּוק ּבבחינת עדין ְְְֲִִִִֵַַַַַָָֻהּוא

לא  עצמ ֹו הּוא אבל לֹו, ׁשּמסּפרים ּדבר ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹאיזה

והּוא  הּיראה. ּבקו העבֹודה אצלֹו לכן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָראה],

ׁשמֹוע  אם והיה ׁשמע, ּדקריאת ׁשנּיה ּפרׁשה ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָענין

גֹו' יפּתה ּפן לכם הּׁשמרּו גֹו' ּדמּכיון 10ּתׁשמעּו . ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָ

ׁשמיעה  ּבבחינת רק הּוא אצלֹו האלקּות ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָֹׁשענין

עבֹודתֹו להיֹות צריכה לכן ּתׁשמעּו), ׁשמֹוע ְְְְֲִִִִֵַָָָָ(אם

גֹו'). לכם (הּׁשמרּו הּיראה ְְְִִֶַַָָָּבקו

˙ÈÁ·e אלי איׁשי ילוה ׁשם על מה 11לוי הּוא ¿ƒ«ִִִִֵֵֵֶַַַָ

אמת  אֹומרים ׁשמע קריאת ְְְֱִִֶֶַַַַׁשאחר

על  קאי הּזה הּדבר עלינּו, הּזה הּדבר וכּו' ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָויּציב

אלי  איׁשי  יּלוה נעׂשה הּתֹורה עלֿידי ּכי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹורה,

ְְִַָ(ּכדלקּמן).

(ראּובן e‡·e¯ג) הּנ"ל ּבחינֹות ג' הנה הענין, ≈ְְְִִִֵֵַַָָ

ׁשעליהם  הּקּוין ג' הם ולוי) ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַׁשמעֹון

עֹומד  האדם 12העֹולם זה קטן העֹולם ,13[ּגם ֵֶַָָָָָָָָָ

אדם  קרּוין ּוגמילּות 14אּתם עבֹודה ּתֹורה [ ְְֲִִֶַָָָָ

לֹו יׁש ּכאׁשר ּכי הּגמילּותֿחסדים. קו הּוא (אהבה) ראּובן ּבחינת ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָחסדים.

ּכלא  הם יׂשראל ואהבת ה' אהבת [ׁשהרי יׂשראל אהבת ּגם לֹו יׁש ה' ְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻאהבת

היא 15חד  אהבה ּכי ֿ חסדים, הּגמילּות ּבקו היא עבֹודת ֹו ולכן, החסד 16], סּבת ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

קו  הּוא (יראה) ׁשמעֹון ּובחינת למטה. מּלמעלה המׁשכה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָּופנימיּותּה,

ׁשנּיה  ּפרׁשה ענין הּוא ּגּופא [ּובתפּלה הּׂשמאל קו הּתפּלה, ענין ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָָָֹהעבֹודה,

איׁשי  יּלוה ׁשם על לוי ּובחינת למעלה. מּלמּטה העלאה ּכּנ"ל], ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּדקריאת

חד  ּכלא וקדׁשאּֿבריֿהּוא יׂשראל אֹוריתא ידי על ּכי הּתֹורה, קו הּוא .17אלי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻֻ
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ה.)9 ו, טז.)10ואתחנן שם, יג. יא, לד.)11עקב כט, מ")12ויצא פ"א ובכ"מ.)13ב.אבות ג. פקודי יבמות )14תנחומא

רע"א. ועוד.)15סא, .3 ע' ה'ש"ת קיץ לקו"ת )16סה"ש גם וראה ואילך. סע"א צז, ב. יב, דרמ"צ א). (קכג, סט"ו אגה"ק

ד. לב, א.)17ראה עג, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰BL‡¯ ‰L¯t ÔÈÚ ‡e‰Â .È·‰‡È ‰zÚ Èk 'B‚ ‰‡»̄»ƒ«»∆∆»«ƒ¿ƒ¿»»»»ƒ»

'B‚ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â ,ÚÓL ˙‡È¯˜c9.'שראי כשם ƒ¿ƒ«¿«¿»«¿»≈¬»»¡…∆
ואחרי  לבבכם אחרי תתורו "ולא הוזהרנו זו (ומסיבה לאהבה מביאה גשמית

שכלו  בעין היהודי מתבונן כאשר כך חומד), והלב רואה שהעין עיניכם"

עליו  ומשגיח העולם את ברא שהקב"ה

ה' לאהבת בזה מגיע פרטית בהשגחה

בכל  "ואהבת.. כשאומר בקריאתֿשמע

בבחינת  העבודה היא זה וכל לבבך".

"ראובן".

Èk ÌL ÏÚ) ÔBÚÓL ˙ÈÁ·e¿ƒ«ƒ¿«≈ƒ
ÓL‰„B·Ú‰L ‡e‰ ('B‚ Ú »«∆»¬»

‰ÚÈÓL ˙ÈÁ·a ‡È‰ BlL∆ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
˙ÈÁ·a ‡ÏÂ „·Ï ‰‚N‰Â¿«»»¿«¿…ƒ¿ƒ«
ÔÈ„Ú ‡e‰ Ê‡L ÔÂÈkÓe .‰i‡¿̄ƒ»ƒ≈»∆»¬«ƒ
Ì„‡ ˙Ó‚„a] ˜eÁ¯ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿À¿«»»
ÌÈ¯tÒnL ¯·c ‰ÊÈ‡ ÚÓBM‰«≈«≈∆»»∆¿«¿ƒ
‡Ï BÓˆÚ ‡e‰ Ï·‡ ,BÏ¬»«¿…
‰„B·Ú‰ BÏˆ‡ ÔÎÏ ,[‰‡»̄»»≈∆¿»¬»

.‰‡¯i‰ Â˜a הוא האדם שכאשר ¿««ƒ¿»
ריחוק  של פירוד,במצב והרגשת

להיות  צריכה לאלקות התקשרותו

– שיראה כיון היראה. במידת בעיקר

את  לחבר תכונתה – מאהבה בשונה

של  כשמצבו גם אלקות עם הנברא

שכיון  וחיבור, בדבקות אינו הנברא

יעשה  והאזהרה האיום פחד שמתוך

אינו  כאשר גם המלך רצון את הוא

אליו. קירבה ÔÈÚמרגיש ‡e‰Â¿ƒ¿»
,ÚÓL ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«
'B‚ eÚÓLz ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â¿»»ƒ»«ƒ¿¿

'B‚ ‰zÙÈ Ôt ÌÎÏ e¯ÓM‰10. ƒ»¿»∆∆ƒ¿∆
BÏˆ‡ ˙e˜Ï‡‰ ÔÈÚL ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆ƒ¿»»¡…∆¿
Ì‡) ‰ÚÈÓL ˙ÈÁ·a ˜¯ ‡e‰«ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ
‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏ ,(eÚÓLz ÚBÓL»«ƒ¿¿»≈¿ƒ»
‰‡¯i‰ Â˜a B˙„B·Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿¬»¿««ƒ¿»

.('B‚ ÌÎÏ e¯ÓM‰)ƒ»¿»∆
‰ÂÏÈ ÌL ÏÚ ÈÂÏ ˙ÈÁ·e¿ƒ«≈ƒ«≈ƒ»∆

ÈÏ‡11[=בעלי]‡ÈLÈ[=יצטרף] ƒƒ≈«
ÚÓL ˙‡È¯˜ ¯Á‡L ‰Ó ‡e‰«∆««¿ƒ«¿«
'eÎÂ ·ÈvÈÂ ˙Ó‡ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¡∆¿«ƒ¿
‰f‰ ¯·c‰ ,eÈÏÚ ‰f‰ ¯·c‰«»»«∆»≈«»»«∆

È‡˜[מוסב=]‰ÂlÈ ‰NÚ ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,‰¯Bz‰ ÏÚ »ƒ««»ƒ«¿≈«»«¬∆ƒ»∆
ÈLÈ‡[הקב"ה=].(Ôn˜Ï„k) ÈÏ‡ הן כי יקדים אלו, בחינות ג' להבנת ƒƒ≈«¿ƒ¿«»

(ראובן). גמילותֿחסדים (שמעון), עבודה (לוי), תורה הקוין: ג' הם

(ÈÂÏÂ ÔBÚÓL Ô·e‡¯) Ï"p‰ ˙BÈÁa '‚ ‰‰ ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ««¿≈ƒ¿¿≈ƒ
ÔÈew‰ '‚ Ì‰ ב'פרקי המוזכרים ≈««ƒ

‰ÌÏBÚאבות' Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆»»
„ÓBÚ12‰Ê ÔË˜ ÌÏBÚ‰ Ìb] ≈«»»»»∆
Ì„‡‰13,Ìz‡[בניֿישראל=] »»»«∆

Ì„‡ ÔÈe¯˜14‰„B·Ú ‰¯Bz [ ¿ƒ»»»¬»
˙ÈÁa .ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e¿ƒ¬»ƒ¿ƒ«
Â˜ ‡e‰ (‰·‰‡) Ô·e‡¿̄≈«¬»«
¯L‡k Èk .ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb‰«¿ƒ¬»ƒƒ«¬∆
Ìb BÏ LÈ '‰ ˙·‰‡ BÏ LÈ≈«¬«≈«
˙·‰‡ È¯‰L] Ï‡¯NÈ ˙·‰‡«¬«ƒ¿»≈∆¬≈«¬«
‡Ïk Ì‰ Ï‡¯NÈ ˙·‰‡Â '‰¿«¬«ƒ¿»≈≈À»

„Á[אחד ÔÎÏÂ,15[=דבר ,[ «¿»≈
B˙„B·Ú'ה את האוהב ‰È‡של ¬»ƒ

Èk ,ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb‰ Â˜a¿««¿ƒ¬»ƒƒ
‡È‰ ‰·‰‡16„ÒÁ‰ ˙aÒ «¬»ƒƒ««∆∆
,d˙eÈÓÈÙe השפעה הוא ו'חסד' ¿ƒƒ»

- ÏÚÓlÓ‰לתחתון ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»
ÔBÚÓL ˙ÈÁ·e .‰ËÓÏ¿«»¿ƒ«ƒ¿
,‰„B·Ú‰ Â˜ ‡e‰ (‰‡¯È)ƒ¿»«»¬»
Ï‡ÓO‰ Â˜ ,‰lÙz‰ ÔÈÚƒ¿»«¿ƒ»««¿…
ÔÈÚ ‡e‰ ‡Ùeb ‰lÙ˙·e]ƒ¿ƒ»»ƒ¿»
,ÚÓL ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«

,[Ï"pk נמצא האדם שבתפילה ««
ולהתעלות  מענייניו לצאת בתנועה

- hÓlÓ‰למעלה ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»
ÌL ÏÚ ÈÂÏ ˙ÈÁ·e .‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ«≈ƒ«≈
Â˜ ‡e‰ ÈÏ‡ ÈLÈ‡ ‰ÂlÈƒ»∆ƒƒ≈««
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g"lyz'd ,zaha dxyr ,igie 'xt 'b meil xe`

הּתֹורה  עלֿידי ּכי אלי, איׁשי יּלוה ענין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוזהּו

ׁשּיׂשראל  עד הּקּב"ה, זה איׁשי עם חּבּור ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָנעׂשה

ׁשּבחינת  מה וזהּו חד. ּכלא ְְְְְִִֶֶַַַָָֻֻוקדׁשאּֿברי ֿהּוא

ׁשּקאי  הּזה הּדבר כּו' ויּציב אמת ענין הּוא ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלוי

הּתֹורה. על ַַַַָ(ּכּנ"ל)

ׁשהעבֹודה e‰ÊÂד) ,אחי יֹודּו אּתה יהּודה ¿∆ְֲֶֶַַָָָָ

ולוי, ׁשמעֹון ראּובן (אחי) ְְְְִִִִֵֵֶַַּדבחינת

היא  ויּציב, ואמת ׁשמע ּדקריאת ּפרׁשיֹות ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַב'

העבֹודה  יהּודה, לבחינת והכנה ְְְְֲִִַַַָָָָָָָהקּדמה

קּמי  ּכעבדא ּובּטּול, הֹודיה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּדׁשמֹונהֿעׂשרה,

ּבּטּול 18מריּה הּוא העמידה ּדתפּלת ׁשהּבּטּול . ְֲִִִִִֵֶַַָָָ

ׁשמע. ּדקריאת מהּבּטּול ּגם למעלה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָּבתכלית

וכּו') הפסק (ּבענין הּדינים מחּלּוקי ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָוכּמּובן

לׁשמֹונהֿעׂשרה  קריאתֿׁשמע זה 19ּבין וענין . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ׁשמעֹון  ראּובן ּדבחינת העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ[מה

(ּבן  יהּודה לבחינת אחרּֿכ מּגיעים ְְְִִִִִֵֵַַַַָָולוי

הּידּוע  עלּֿדר הּוא ג'20הרביעי)] ּבענין ְְְִִִֶֶַַַָָָ

מלכּות, וכתר ּכהּנה ּכתר ּתֹורה [ּכתר ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻהּכתרים

חסדים  ּוגמילּות עבֹודה ּתֹורה הּקּוין ּבג' ]21ׁשהם ְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

גּביהן  על ׁשעֹולה טֹוב ׁשם להּגיע 22וכתר ׁשּבכדי מהם], למעלה [ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

עֹולה הּכתרים, ג' עלֿידי הּוא טֹוב ׁשם ּכתר odiAbלבחינת lr. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ©©¥¤
ׁשמעֹון p‰Â‰ה) ראּובן ּדבחינת העבֹודה להקּדמת צרי יהּודה ׁשּבחינת זה ¿ƒ≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

אבל  ּבגּלּוי. ּתהיה יהּודה ּדבחינת ׁשההֹודיה ּבכדי הינּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָולוי,

אֹור' ּב'תֹורה וכּמבאר ּבתמידּות. היא זֹו הֹודיה הרי ּובפנימּיּות 23ּבהעלם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

הּימים  ּכל אּיֹוב יעׂשה ּככה ּכמֹו והּתמידּות ההוה על מֹורה ּדיהּודה ,24ׁשהּיּו"ד ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּׁשּכתּוב  ּדמה ּבתמידּות. היא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל ׁשההֹודיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדהינּו

mrRd מּצד להּגּלּוי, ּבנֹוגע רק הּוא ׁשוֹות) העּתים ּכל (ׁשּלא הוי' את אֹודה ©©©ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

אבל  הּגלּות), והסּתר העלם מּצד (ּובפרט הּבהמית ונפׁש הּגּוף והסּתר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהעלם

ּתמיד  היא האמּתי] מהּותֹו [ׁשהיא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל האלקית ְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹנפׁש

אּתֹו ׁשּנּוי 25ּבאמנה ׁשּום ּבזה ׁשּי ואין ּבתמידּות, אצלֹו הּוא הוי' את ואֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
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א.)18 י, הערה )19שבת 18 ע' חט"ז לקו"ש וראה לתפלה). (בנוגע קד וסי ' לק"ש) (בנוגע ס"אֿב סס"ו אדה"ז שו"ע ראה

ואילך.)5820. 1214 ע' ח"ד לקו"ש בארוכה בתחלתו.)21ראה תער"ב מי"ג.)22המשך פ"ד הדרוש.)23אבות בתחילת

רפ"ד.)24 שעהיוה"א וראה ה. א, ספכ"ד.)25איוב תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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ז 'ebe jig` jecei dz` dcedi

ּפרׁשה  ענין והּוא יאהבני. עּתה ּכי גֹו' ראה ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָּכי

אלקי הוי' את ואהבּת ׁשמע, ּדקריאת ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָֹראׁשֹונה

.9גֹו'

˙ÈÁ·e הּוא גֹו') ׁשמע ּכי ׁשם (על ׁשמעֹון ¿ƒ«ְִִֵַַָ

ׁשמיעה  ּבבחינת היא ׁשּלֹו ְְֲִִִִֶֶַָָָׁשהעבֹודה

ׁשאז  ּומּכיון ראּיה. ּבבחינת ולא לבד ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוהׂשגה

הּׁשֹומע  אדם [ּבדגמת רחּוק ּבבחינת עדין ְְְֲִִִִֵַַַַַָָֻהּוא

לא  עצמ ֹו הּוא אבל לֹו, ׁשּמסּפרים ּדבר ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹאיזה

והּוא  הּיראה. ּבקו העבֹודה אצלֹו לכן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָראה],

ׁשמֹוע  אם והיה ׁשמע, ּדקריאת ׁשנּיה ּפרׁשה ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָענין

גֹו' יפּתה ּפן לכם הּׁשמרּו גֹו' ּדמּכיון 10ּתׁשמעּו . ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָ

ׁשמיעה  ּבבחינת רק הּוא אצלֹו האלקּות ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָֹׁשענין

עבֹודתֹו להיֹות צריכה לכן ּתׁשמעּו), ׁשמֹוע ְְְְֲִִִִֵַָָָָ(אם

גֹו'). לכם (הּׁשמרּו הּיראה ְְְִִֶַַָָָּבקו

˙ÈÁ·e אלי איׁשי ילוה ׁשם על מה 11לוי הּוא ¿ƒ«ִִִִֵֵֵֶַַַָ

אמת  אֹומרים ׁשמע קריאת ְְְֱִִֶֶַַַַׁשאחר

על  קאי הּזה הּדבר עלינּו, הּזה הּדבר וכּו' ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָויּציב

אלי  איׁשי  יּלוה נעׂשה הּתֹורה עלֿידי ּכי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹורה,

ְְִַָ(ּכדלקּמן).

(ראּובן e‡·e¯ג) הּנ"ל ּבחינֹות ג' הנה הענין, ≈ְְְִִִֵֵַַָָ

ׁשעליהם  הּקּוין ג' הם ולוי) ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַׁשמעֹון

עֹומד  האדם 12העֹולם זה קטן העֹולם ,13[ּגם ֵֶַָָָָָָָָָ

אדם  קרּוין ּוגמילּות 14אּתם עבֹודה ּתֹורה [ ְְֲִִֶַָָָָ

לֹו יׁש ּכאׁשר ּכי הּגמילּותֿחסדים. קו הּוא (אהבה) ראּובן ּבחינת ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָחסדים.

ּכלא  הם יׂשראל ואהבת ה' אהבת [ׁשהרי יׂשראל אהבת ּגם לֹו יׁש ה' ְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֻאהבת

היא 15חד  אהבה ּכי ֿ חסדים, הּגמילּות ּבקו היא עבֹודת ֹו ולכן, החסד 16], סּבת ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

קו  הּוא (יראה) ׁשמעֹון ּובחינת למטה. מּלמעלה המׁשכה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָּופנימיּותּה,

ׁשנּיה  ּפרׁשה ענין הּוא ּגּופא [ּובתפּלה הּׂשמאל קו הּתפּלה, ענין ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָָָֹהעבֹודה,

איׁשי  יּלוה ׁשם על לוי ּובחינת למעלה. מּלמּטה העלאה ּכּנ"ל], ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּדקריאת

חד  ּכלא וקדׁשאּֿבריֿהּוא יׂשראל אֹוריתא ידי על ּכי הּתֹורה, קו הּוא .17אלי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻֻ
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ה.)9 ו, טז.)10ואתחנן שם, יג. יא, לד.)11עקב כט, מ")12ויצא פ"א ובכ"מ.)13ב.אבות ג. פקודי יבמות )14תנחומא

רע"א. ועוד.)15סא, .3 ע' ה'ש"ת קיץ לקו"ת )16סה"ש גם וראה ואילך. סע"א צז, ב. יב, דרמ"צ א). (קכג, סט"ו אגה"ק

ד. לב, א.)17ראה עג, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰BL‡¯ ‰L¯t ÔÈÚ ‡e‰Â .È·‰‡È ‰zÚ Èk 'B‚ ‰‡»̄»ƒ«»∆∆»«ƒ¿ƒ¿»»»»ƒ»

'B‚ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â ,ÚÓL ˙‡È¯˜c9.'שראי כשם ƒ¿ƒ«¿«¿»«¿»≈¬»»¡…∆
ואחרי  לבבכם אחרי תתורו "ולא הוזהרנו זו (ומסיבה לאהבה מביאה גשמית

שכלו  בעין היהודי מתבונן כאשר כך חומד), והלב רואה שהעין עיניכם"

עליו  ומשגיח העולם את ברא שהקב"ה

ה' לאהבת בזה מגיע פרטית בהשגחה

בכל  "ואהבת.. כשאומר בקריאתֿשמע

בבחינת  העבודה היא זה וכל לבבך".

"ראובן".

Èk ÌL ÏÚ) ÔBÚÓL ˙ÈÁ·e¿ƒ«ƒ¿«≈ƒ
ÓL‰„B·Ú‰L ‡e‰ ('B‚ Ú »«∆»¬»

‰ÚÈÓL ˙ÈÁ·a ‡È‰ BlL∆ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
˙ÈÁ·a ‡ÏÂ „·Ï ‰‚N‰Â¿«»»¿«¿…ƒ¿ƒ«
ÔÈ„Ú ‡e‰ Ê‡L ÔÂÈkÓe .‰i‡¿̄ƒ»ƒ≈»∆»¬«ƒ
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‰„B·Ú‰ BÏˆ‡ ÔÎÏ ,[‰‡»̄»»≈∆¿»¬»

.‰‡¯i‰ Â˜a הוא האדם שכאשר ¿««ƒ¿»
ריחוק  של פירוד,במצב והרגשת

להיות  צריכה לאלקות התקשרותו

– שיראה כיון היראה. במידת בעיקר

את  לחבר תכונתה – מאהבה בשונה

של  כשמצבו גם אלקות עם הנברא

שכיון  וחיבור, בדבקות אינו הנברא

יעשה  והאזהרה האיום פחד שמתוך

אינו  כאשר גם המלך רצון את הוא

אליו. קירבה ÔÈÚמרגיש ‡e‰Â¿ƒ¿»
,ÚÓL ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«
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‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏ ,(eÚÓLz ÚBÓL»«ƒ¿¿»≈¿ƒ»
‰‡¯i‰ Â˜a B˙„B·Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿¬»¿««ƒ¿»

.('B‚ ÌÎÏ e¯ÓM‰)ƒ»¿»∆
‰ÂÏÈ ÌL ÏÚ ÈÂÏ ˙ÈÁ·e¿ƒ«≈ƒ«≈ƒ»∆

ÈÏ‡11[=בעלי]‡ÈLÈ[=יצטרף] ƒƒ≈«
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ÈLÈ‡[הקב"ה=].(Ôn˜Ï„k) ÈÏ‡ הן כי יקדים אלו, בחינות ג' להבנת ƒƒ≈«¿ƒ¿«»

(ראובן). גמילותֿחסדים (שמעון), עבודה (לוי), תורה הקוין: ג' הם

(ÈÂÏÂ ÔBÚÓL Ô·e‡¯) Ï"p‰ ˙BÈÁa '‚ ‰‰ ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ««¿≈ƒ¿¿≈ƒ
ÔÈew‰ '‚ Ì‰ ב'פרקי המוזכרים ≈««ƒ

‰ÌÏBÚאבות' Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆»»
„ÓBÚ12‰Ê ÔË˜ ÌÏBÚ‰ Ìb] ≈«»»»»∆
Ì„‡‰13,Ìz‡[בניֿישראל=] »»»«∆

Ì„‡ ÔÈe¯˜14‰„B·Ú ‰¯Bz [ ¿ƒ»»»¬»
˙ÈÁa .ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e¿ƒ¬»ƒ¿ƒ«
Â˜ ‡e‰ (‰·‰‡) Ô·e‡¿̄≈«¬»«
¯L‡k Èk .ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb‰«¿ƒ¬»ƒƒ«¬∆
Ìb BÏ LÈ '‰ ˙·‰‡ BÏ LÈ≈«¬«≈«
˙·‰‡ È¯‰L] Ï‡¯NÈ ˙·‰‡«¬«ƒ¿»≈∆¬≈«¬«
‡Ïk Ì‰ Ï‡¯NÈ ˙·‰‡Â '‰¿«¬«ƒ¿»≈≈À»

„Á[אחד ÔÎÏÂ,15[=דבר ,[ «¿»≈
B˙„B·Ú'ה את האוהב ‰È‡של ¬»ƒ

Èk ,ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb‰ Â˜a¿««¿ƒ¬»ƒƒ
‡È‰ ‰·‰‡16„ÒÁ‰ ˙aÒ «¬»ƒƒ««∆∆
,d˙eÈÓÈÙe השפעה הוא ו'חסד' ¿ƒƒ»

- ÏÚÓlÓ‰לתחתון ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»
ÔBÚÓL ˙ÈÁ·e .‰ËÓÏ¿«»¿ƒ«ƒ¿
,‰„B·Ú‰ Â˜ ‡e‰ (‰‡¯È)ƒ¿»«»¬»
Ï‡ÓO‰ Â˜ ,‰lÙz‰ ÔÈÚƒ¿»«¿ƒ»««¿…
ÔÈÚ ‡e‰ ‡Ùeb ‰lÙ˙·e]ƒ¿ƒ»»ƒ¿»
,ÚÓL ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«

,[Ï"pk נמצא האדם שבתפילה ««
ולהתעלות  מענייניו לצאת בתנועה

- hÓlÓ‰למעלה ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»
ÌL ÏÚ ÈÂÏ ˙ÈÁ·e .‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ«≈ƒ«≈
Â˜ ‡e‰ ÈÏ‡ ÈLÈ‡ ‰ÂlÈƒ»∆ƒƒ≈««
‡˙È¯B‡ È„ÈŒÏÚ Èk ,‰¯Bz‰«»ƒ«¿≈«¿»
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g"lyz'd ,zaha dxyr ,igie 'xt 'b meil xe`

הּתֹורה  עלֿידי ּכי אלי, איׁשי יּלוה ענין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוזהּו

ׁשּיׂשראל  עד הּקּב"ה, זה איׁשי עם חּבּור ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָנעׂשה

ׁשּבחינת  מה וזהּו חד. ּכלא ְְְְְִִֶֶַַַָָֻֻוקדׁשאּֿברי ֿהּוא

ׁשּקאי  הּזה הּדבר כּו' ויּציב אמת ענין הּוא ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלוי

הּתֹורה. על ַַַַָ(ּכּנ"ל)

ׁשהעבֹודה e‰ÊÂד) ,אחי יֹודּו אּתה יהּודה ¿∆ְֲֶֶַַָָָָ

ולוי, ׁשמעֹון ראּובן (אחי) ְְְְִִִִֵֵֶַַּדבחינת

היא  ויּציב, ואמת ׁשמע ּדקריאת ּפרׁשיֹות ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַב'

העבֹודה  יהּודה, לבחינת והכנה ְְְְֲִִַַַָָָָָָָהקּדמה

קּמי  ּכעבדא ּובּטּול, הֹודיה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּדׁשמֹונהֿעׂשרה,

ּבּטּול 18מריּה הּוא העמידה ּדתפּלת ׁשהּבּטּול . ְֲִִִִִֵֶַַָָָ

ׁשמע. ּדקריאת מהּבּטּול ּגם למעלה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָּבתכלית

וכּו') הפסק (ּבענין הּדינים מחּלּוקי ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָוכּמּובן

לׁשמֹונהֿעׂשרה  קריאתֿׁשמע זה 19ּבין וענין . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ׁשמעֹון  ראּובן ּדבחינת העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ[מה

(ּבן  יהּודה לבחינת אחרּֿכ מּגיעים ְְְִִִִִֵֵַַַַָָולוי

הּידּוע  עלּֿדר הּוא ג'20הרביעי)] ּבענין ְְְִִִֶֶַַַָָָ

מלכּות, וכתר ּכהּנה ּכתר ּתֹורה [ּכתר ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻהּכתרים

חסדים  ּוגמילּות עבֹודה ּתֹורה הּקּוין ּבג' ]21ׁשהם ְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

גּביהן  על ׁשעֹולה טֹוב ׁשם להּגיע 22וכתר ׁשּבכדי מהם], למעלה [ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

עֹולה הּכתרים, ג' עלֿידי הּוא טֹוב ׁשם ּכתר odiAbלבחינת lr. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ©©¥¤
ׁשמעֹון p‰Â‰ה) ראּובן ּדבחינת העבֹודה להקּדמת צרי יהּודה ׁשּבחינת זה ¿ƒ≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

אבל  ּבגּלּוי. ּתהיה יהּודה ּדבחינת ׁשההֹודיה ּבכדי הינּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָולוי,

אֹור' ּב'תֹורה וכּמבאר ּבתמידּות. היא זֹו הֹודיה הרי ּובפנימּיּות 23ּבהעלם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

הּימים  ּכל אּיֹוב יעׂשה ּככה ּכמֹו והּתמידּות ההוה על מֹורה ּדיהּודה ,24ׁשהּיּו"ד ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּׁשּכתּוב  ּדמה ּבתמידּות. היא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל ׁשההֹודיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדהינּו

mrRd מּצד להּגּלּוי, ּבנֹוגע רק הּוא ׁשוֹות) העּתים ּכל (ׁשּלא הוי' את אֹודה ©©©ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

אבל  הּגלּות), והסּתר העלם מּצד (ּובפרט הּבהמית ונפׁש הּגּוף והסּתר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהעלם

ּתמיד  היא האמּתי] מהּותֹו [ׁשהיא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל האלקית ְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹנפׁש

אּתֹו ׁשּנּוי 25ּבאמנה ׁשּום ּבזה ׁשּי ואין ּבתמידּות, אצלֹו הּוא הוי' את ואֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
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א.)18 י, הערה )19שבת 18 ע' חט"ז לקו"ש וראה לתפלה). (בנוגע קד וסי ' לק"ש) (בנוגע ס"אֿב סס"ו אדה"ז שו"ע ראה

ואילך.)5820. 1214 ע' ח"ד לקו"ש בארוכה בתחלתו.)21ראה תער"ב מי"ג.)22המשך פ"ד הדרוש.)23אבות בתחילת

רפ"ד.)24 שעהיוה"א וראה ה. א, ספכ"ד.)25איוב תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Á„[=תורה] ‡Ïk ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„˜Â Ï‡¯NÈ והקב"ה [=ישראל ƒ¿»≈¿À¿»¿ƒÀ»«

הקב"ה  עם היהודי את מקשרת שהתורה אחד] 17ÔÈÚדבר e‰ÊÂ .¿∆ƒ¿»
ÌÚ ¯eaÁ ‰NÚ ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,ÈÏ‡ ÈLÈ‡ ‰ÂlÈƒ»∆ƒƒ≈«ƒ«¿≈«»«¬∆ƒƒ

‰"aw‰ ‰Ê ÈLÈ‡'ל'אשה וישראל ל'איש' נמשל Ú„שהקב"ה , ƒƒ∆«»»«
‡e‰ CÈ¯a ‡L„˜Â Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈¿À¿»¿ƒ
˙ÈÁaL ‰Ó e‰ÊÂ .„Á ‡ÏkÀ»«¿∆«∆¿ƒ«

ÔÈÚ ‡e‰ ÈÂÏ תפילת˙Ó‡ ≈ƒƒ¿»¡∆
È‡wL ‰f‰ ¯·c‰ 'eÎ ·ÈvÈÂ¿«ƒ«»»«∆∆»ƒ

.‰¯Bz‰ ÏÚ (Ï"pk)'ג וכל ««««»
הקדמה  הם אלו עבודה אופני

'יהודה'. מדריגת להתגלות

Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È e‰ÊÂ („¿∆¿»«»
L ,EÈÁ‡˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ «∆∆»¬»ƒ¿ƒ«

,ÈÂÏÂ ÔBÚÓL Ô·e‡¯ (EÈÁ‡)«∆¿≈ƒ¿¿≈ƒ
ÚÓL ˙‡È¯˜c ˙BÈL¯t '·«¿ƒƒ¿ƒ«¿«
‰Óc˜‰ ‡È‰ ,·ÈvÈÂ ˙Ó‡Â∆¡∆¿«ƒƒ«¿»»
,‰„e‰È ˙ÈÁ·Ï ‰Î‰Â¿«»»ƒ¿ƒ«¿»
,‰¯NÚŒ‰BÓLc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿∆∆¿≈
Èn˜ ‡„·Úk ,Ïeh·e ‰È„B‰»»ƒ¿«¿»«≈

dÈ¯Ó[אדונו בפני .18[=כעבד »≈
‰„ÈÓÚ‰ ˙lÙ˙c Ïeha‰L∆«ƒƒ¿ƒ«»¬ƒ»
‰ÏÚÓÏ ˙ÈÏÎ˙a Ïeha ‡e‰ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
.ÚÓLŒ˙‡È¯˜c Ïeha‰Ó Ìb«≈«ƒƒ¿ƒ«¿«
ÌÈÈc‰ È˜elÁÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«≈ƒ≈«ƒƒ

˜ÒÙ‰ ÔÈÚa) בשאילת (להפסיק ¿ƒ¿»∆¿≈
˜¯ÚÓLŒ˙‡Èשלום) ÔÈa ('eÎÂ¿≈¿ƒ«¿«

‰¯NÚŒ‰BÓLÏ שבתפילת ƒ¿∆∆¿≈
כיון  להפסיק, כלל אסור שמונהֿעשרה

מוחלט  בביטול  לעמוד  .19שצריך
È„ÈŒÏÚL ‰Ó] ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«∆«¿≈
Ô·e‡¯ ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«¿≈
CkŒ¯Á‡ ÌÈÚÈbÓ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ«ƒƒ««»
[(ÈÚÈ·¯‰ Ôa) ‰„e‰È ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿»≈»¿ƒƒ

Úe„i‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰20ÔÈÚa «∆∆«»«¿ƒ¿»
¯˙k ‰¯Bz ¯˙k] ÌÈ¯˙k‰ '‚«¿»ƒ∆∆»∆∆
'‚a Ì‰L ,˙eÎÏÓ ¯˙ÎÂ ‰p‰k¿À»¿∆∆«¿∆≈¿

‰¯Bz ÔÈew‰(תורה B·Ú„‰(כתר ««ƒ»¬»
מלכות) ÌÈ„ÒÁ(כתר ˙eÏÈÓ‚e¿ƒ¬»ƒ
כהונה) BË·21(כתר ÌL ¯˙ÎÂ [¿∆∆≈

Ô‰Èa‚ ÏÚ ‰ÏBÚL22‡e‰L] ∆∆««≈∆∆
ÚÈb‰Ï È„ÎaL ,[Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈∆∆ƒ¿≈¿«ƒ«

ÏÚ ‰ÏBÚ ,ÌÈ¯˙k‰ '‚ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ·BË ÌL ¯˙k ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«∆∆≈«¿≈«¿»ƒ∆«
Ô‰Èa‚. «≈∆

‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰Ï CÈ¯ˆ ‰„e‰È ˙ÈÁaL ‰Ê ‰p‰Â (‰¿ƒ≈∆∆¿ƒ«¿»»ƒ¿«¿»«»¬»
˙ÈÁ·c ‰È„B‰‰L È„Îa eÈ‰ ,ÈÂÏÂ ÔBÚÓL Ô·e‡¯ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿¿≈ƒ«¿ƒ¿≈∆«»»ƒ¿ƒ«
Ï·‡ .Èel‚a ‰È‰z ‰„e‰È¿»ƒ¿∆¿ƒ¬»
È¯‰ ˙eiÓÈÙ·e ÌÏÚ‰a¿∆¿≈ƒ¿ƒƒ¬≈
.˙e„ÈÓ˙a ‡È‰ BÊ ‰È„B‰»»ƒƒ¿ƒ

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·nÎÂ23 ¿«¿…»¿»
ÏÚ ‰¯BÓ ‰„e‰Èc „"ei‰L∆«ƒ»∆«
‰Îk BÓk ˙e„ÈÓz‰Â ‰Â‰‰«…∆¿«¿ƒ¿»»

ÌÈÓi‰ Ïk ·Bi‡ ‰NÚÈ'ש'יעשה «¬∆ƒ»«»ƒ
כך  עושה שתמיד 24eÈ‰cפירושו ,¿«¿

„Á‡Â „Á‡ ÏÎaL ‰È„B‰‰L∆«»»∆¿»∆»¿∆»
‰Óc .˙e„ÈÓ˙a ‡È‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ¿«

·e˙kM3ÌÚt‰ את אֹודה ∆»«««ֶֶ
ולא הוי' 'הפעם' רק שמשמעותה ֲָָ
BÂL˙)תמיד  ÌÈzÚ‰ Ïk ‡lL)∆…»»ƒƒ»

„vÓ ,Èelb‰Ï Ú‚Ba ˜¯ ‡e‰«¿≈«¿«ƒƒ«
LÙÂ Ûeb‰ ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰∆¿≈¿∆¿≈«¿∆∆
ÌÏÚ‰ „vÓ Ë¯Ù·e) ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒƒ¿»ƒ«∆¿≈
LÙ Ï·‡ ,(˙eÏb‰ ¯zÒ‰Â¿∆¿≈«»¬»∆∆
„Á‡Â „Á‡ ÏÎaL ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆¿»∆»¿∆»
B˙e‰Ó ‡È‰L] Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆ƒ»
‰Ó‡a „ÈÓz ‡È‰ [ÈzÓ‡‰»¬ƒƒƒ»ƒ¿»¿»

התקשרות] בתוקף Bz‡ƒ[=נאמנות.
הקב"ה) ‰ÈÂ'25(עם ˙‡ ‰„B‡Â¿∆∆¬»»
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ebe'ח jig` jecei dz` dcedi

ראּובן  ּדבחינת העבֹודה והקּדמת ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָחסֿוׁשלֹום.

לעֹורר  ּבכדי הּוא ולוי ההֹודיה 26וׁשמעֹון את ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

ׁשּתצא ׁשּב ועד ּבּגּלּוי, ׁשּתהיה הּלב פנימּיּות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

ּדּבּור  ּבמחׁשבה מּמׁש הּפֹועל אל מהּכח ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹּפעּולתּה

ֲֶַּומעׂשה.

ֿ CÈLÓÓeו) ׁשעל ,אֹויב ּבעֹורף יד ּבּכתּוב «¿ƒְְְֶֶֶַַָָ

יהּודה  ּדבחינת ההֹודיה ּגּלּוי ְְְִִִֵַַָָָידי

(ּכּמבאר  ּברּוחנּיּות אֹויב ּבעֹורף יד ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹנעׂשה

אֹור' ּב'תֹורה ּדאין 27הענין ּבּגׁשמּיּות, וגם ( ְְְְְְִִֵַַָָָ

ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא ּבעֹורף 28מקרא יד ּולאחרי . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָ

ׁשבט  יסּור לא גֹו' יהּודה אריה ּגּור נאמר ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָֹאֹויב

גֹו' ׁשּבזה 29מיהּודה אפׁשר ּבדר לֹומר ויׁש , ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

לפני  עֹוד הּוא אֹויב ּבעֹורף ׁשיד ְְְְְִֵֶֶֶָָֻמרּמז

ׁשבט 30הּגאּלה  יסּור לא גֹו' אריה ּגּור ּדהּנה . ְְְִֵֵֵֶַַָָֹֻ

יהיה  ׁשּמּזרעם ּוׁשלמה, ּדוד על קאי ְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹֹמיהּודה

הּמׁשיח  ׁשבט 31מל וקם נאמר ׁשעליו ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עליהם 32מּיׂשראל  מל ּדוד ועבדי יהיה להם 33[ׁשאז נׂשיא עבּדי ודוד , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּכּלהּו34לעֹולם  מתּברכין ׁשּמיניּה העבר, ּדׁשּבת ּבהפטרה ּׁשּכתּוב ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

הּגלּות 35יֹומין  זמן ּבסיּום זה, ולפני איבי 36]. ׁשּכל ,אֹויב ּבעֹורף יד יהיה , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יהּודה  ׁשם על נקראים יׂשראל [ׁשּכל ופחד 37יׂשראל אימתה עליהם ּתּפֹול [38. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבמחׁשבה  ּבפֹועל ׁשּבאה ועד יׂשראל, נׁשמֹות ׁשּבכללּות ההֹודיה ּגּלּוי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעלֿידי

גֹו' ּתׁשמרּו מצֹותי ואת ּתלכּו ּבחּקֹותי ּומעׂשה, יהיה 39ּדּבּור זה עלֿידי הנה , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֻ

ּבחּקֹותי  ּבפרׁשת הּכתּובים וגֹו'.40(ּכהמׁש לפניכם אֹויביכם ונפלּו ( ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

אֹויבLÈÂז) ּבעֹורף יד אחי יֹודּו אּתה ּדיהּודה קׁשר ּגם ּדזהּו לֹומר ¿≈ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(ׁשּכל  ּבגלּות נמצאים ּכׁשּיׂשראל ׁשּגם מצרים, ּבארץ יעקב ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלויחי

הּמלכּיֹות  לּמּוד 41הּגלּוּיֹות, עלֿידי ויחי ּבבחינת הם מצרים ׁשם) על נקראת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָֻ

נאמר  עליהם מצֹותיה וקּיּום ּתֹורתֿחּיים, ּכבֹוד 42הּתֹורה [ּוכפרּוׁש ּבהם וחי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

על  צדק' ה'ּצמח אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד לנכּדֹו ׁשאמר הּזקן אדמֹו"ר ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֻֻקדּׁשת
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א).)26 (ס, פמ"ב בתניא המבואר ג.)27וע"ד וש"נ.)28מה, א. סג, טֿיו"ד.)29שבת מט, בגלות )30ויחי שגם להעיר

גו' מצרים בעיני הזה העם חן את ונתתי ליצי"מ: קדם עתה) בגאולתנו – נפלאות אראנו מארמ"צ צאתך (שכימי מצרים

שם). ובמרז"ל כא ג, 215)31(שמות ע' ח"ח לקו"ש וראה דוקא". שלמה "ומזרע הי"ב יסוד חלק פ' להרמב"ם כבפיה"מ

וש"נ. .53 ה"א.)32הערה פי"א מלכים הל' רמב"ם יז. כד, כד.)33בלק לז, כה.)34יחזקאל ב.)35שם, סג, זח"ב ראה

א. ה')36פח, מלחמות וילחום הוא: הסדר המשיח ביאת לאחרי דגם ספי"א מלכים הל' מרמב"ם ואח"כ gvpieלהעיר ,

כו'. ישראל נדחי וקבץ כו' במקומו מקדש שדמ,)37ובנה ויחי אוה"ת וראה אחיך). יודוך אתה יהודה (עה"פ ו פצ"ח, ב"ר

טז.)38א. טו, בחוקותי.)39בשלח ח.)40ר"פ ה.)41כו, פט"ז, ה.)42ב"ר יח, אחרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.ÌBÏLÂŒÒÁ ÈepL ÌeL ‰Êa CiL ÔÈ‡Â ,˙e„ÈÓ˙a BÏˆ‡ ‡e‰∆¿ƒ¿ƒ¿≈«»»∆ƒ«¿»
È„Îa ‡e‰ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰Â¿«¿»«»¬»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿≈

¯¯BÚÏ26„ÚÂ ,Èelba ‰È‰zL ·l‰ ˙eiÓÈÙaL ‰È„B‰‰ ˙‡ ¿≈∆«»»∆ƒ¿ƒƒ«≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«
¯eac ‰·LÁÓa LnÓ ÏÚBt‰ Ï‡ Ák‰Ó d˙ÏeÚt ‡ˆzL∆≈≈¿»»≈«…«∆«»«»¿«¬»»ƒ

.‰NÚÓe שבפנימיותו זו ש'הודיה' «¬∆
שתעורר  עד מהעלמה ותתעורר תתגלה

בפועל. המצוות למעשה גם אותו

·e˙ka CÈLÓÓe (Â אתה (יהודה «¿ƒ«»
אחיך) ‡E·ÈB,יודוך Û¯BÚa E„È»¿¿∆¿∆

‰È„B‰‰ Èelb È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»»
E„È ‰NÚ ‰„e‰È ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«¿»«¬∆»¿
˙eiÁe¯a E·ÈB‡ Û¯BÚa¿∆¿∆¿»ƒ
'¯B‡ ‰¯B˙'a ÔÈÚ‰ ¯‡·nk)«¿…»»ƒ¿»¿»
וצריך  העולם, עניני הם ש'אויביך'

('פנים') ורצון בחשק לא עמם להתעסק

('עורף') כרחו בעל כמו 27Ì‚Âאלא (¿«
‡ˆBÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡c ,˙eiÓLba¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

BËeLt È„ÈÓ28E„È È¯Á‡Ïe . ƒ≈¿¿«¬≈»¿
‰È¯‡ ¯eb ¯Ó‡ E·ÈB‡ Û¯BÚa¿∆¿∆∆¡««¿≈
Ë·L ¯eÒÈ ‡Ï 'B‚ ‰„e‰È¿»…»≈∆

'B‚ ‰„e‰ÈÓ על נבואה שהיא ƒ»
העתידה  ÓBÏ¯29הגאולה LÈÂ ,¿≈«

‰ÊaL ¯LÙ‡ C¯„a זה שפסוק ¿∆∆∆¿»∆»∆
אויביך" בעורף "ידך לאחרי נאמר

E·ÈB‡ Û¯BÚa E„ÈL Ên¯Ó¿À»∆»¿¿∆¿∆
‰l‡b‰ ÈÙÏ „BÚ ‡e‰30. ƒ¿≈«¿À»

¯eÒÈ ‡Ï 'B‚ ‰È¯‡ ¯eb ‰p‰c¿ƒ≈«¿≈…»
È‡˜ ‰„e‰ÈÓ Ë·L[מוסב=]ÏÚ ≈∆ƒ»»ƒ«

‰È‰È ÌÚ¯fnL ,‰ÓÏLe „Âc»ƒ¿……∆ƒ«¿»ƒ¿∆
ÁÈLn‰ CÏÓ31¯Ó‡ ÂÈÏÚL ∆∆«»ƒ«∆»»∆¡«

Ë·L Ì˜Â[ורודה מושל [=מלך ¿»≈∆
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ׁשעלֿידי  מצרים, ּבארץ יעקב ויחי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּפסּוק

לפניו dcEdiׁשּואת להֹורֹות גֹו' לפניו ׁשלח ְֶֶ§¨ְְְַָָָָָ

כּו' ּתלמּוד ּבית לֹו להתקין ּבחינת 43ּגׁשנה היה ְְְְְִִֵַַַָָָ

ּבמצרים  ּגם נעׂשה 44"וחי" זה ועלֿידי ,[45 ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

,אֹויב ּבעֹורף יד (אחי יֹודּו אּתה ְְְְֶֶֶַַָָָ(יהּודה

רז"ל  עׂשו 46ּוכמאמר ידי אין מּדרׁשֹות ּובּתי ּכנסיֹות ּבבּתי יעקב קל ּכׁשהּקֹול ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

הענינים  ּבכל ליׂשראל מסּיעים עצמם העֹולם ׁשאּמֹות מּזֹו, ויתירה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻׁשֹולטֹות,

ּדמֹוסיף  ּובאֹופן הרחבה, מּתֹו מצֹות ּולקּים ּתֹורה ללמֹוד ׁשּיּוכלּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּגׁשמּיים

עלֿיד  הּגאּלה את ּומביא הּגלּות חֹוׁש את ּדֹוחה זה ואֹור ואֹור. מֹוסיף י והֹול ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ

מּמׁש. בימינּו ּבמהרה לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָמׁשיח

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

שם).)43 (פרש"י שם תנחומא כח. מו, יב.)44ויגש ע' יום בתו"א )45היום הסדרה שהתחלת בזה גם מרומז דזה וי"ל

זה. בפסוק כ.)46היא פס"ה, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ ˜eÒt‰ ÏÚ '˜„ˆ ֿ ב"היום כמסופר ∆∆««»«¿ƒ«¬…¿∆∆ƒ¿«ƒ

מצרים  בארץ יעקב "ויחי הכתוב את ולמד ילד צדק" ה"צמח בהיות יום":

אבינו  יעקב - בעלֿהטורים פירוש פי על - מורו לו תירגם שנה", עשרה שבע

מה'חדר' הביתה כשבא במצרים. ביותר הטובות השנים שבעֿעשרה את חי

היתכן  הזקן: אדמו"ר זקנו את שאל

יהיו  האבות, בחיר אבינו, שיעקב

בארץ  שגר שנה י"ז - חייו שנות מבחר

אדמו"ר  לו ענה הארץ'? 'ערות מצרים
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ט 'ebe jig` jecei dz` dcedi

ראּובן  ּדבחינת העבֹודה והקּדמת ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָחסֿוׁשלֹום.

לעֹורר  ּבכדי הּוא ולוי ההֹודיה 26וׁשמעֹון את ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

ׁשּתצא ׁשּב ועד ּבּגּלּוי, ׁשּתהיה הּלב פנימּיּות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

ּדּבּור  ּבמחׁשבה מּמׁש הּפֹועל אל מהּכח ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹּפעּולתּה

ֲֶַּומעׂשה.

ֿ CÈLÓÓeו) ׁשעל ,אֹויב ּבעֹורף יד ּבּכתּוב «¿ƒְְְֶֶֶַַָָ

יהּודה  ּדבחינת ההֹודיה ּגּלּוי ְְְִִִֵַַָָָידי

(ּכּמבאר  ּברּוחנּיּות אֹויב ּבעֹורף יד ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹנעׂשה

אֹור' ּב'תֹורה ּדאין 27הענין ּבּגׁשמּיּות, וגם ( ְְְְְְִִֵַַָָָ

ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא ּבעֹורף 28מקרא יד ּולאחרי . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָ

ׁשבט  יסּור לא גֹו' יהּודה אריה ּגּור נאמר ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָֹאֹויב

גֹו' ׁשּבזה 29מיהּודה אפׁשר ּבדר לֹומר ויׁש , ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

לפני  עֹוד הּוא אֹויב ּבעֹורף ׁשיד ְְְְְִֵֶֶֶָָֻמרּמז

ׁשבט 30הּגאּלה  יסּור לא גֹו' אריה ּגּור ּדהּנה . ְְְִֵֵֵֶַַָָֹֻ

יהיה  ׁשּמּזרעם ּוׁשלמה, ּדוד על קאי ְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹֹמיהּודה

הּמׁשיח  ׁשבט 31מל וקם נאמר ׁשעליו ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עליהם 32מּיׂשראל  מל ּדוד ועבדי יהיה להם 33[ׁשאז נׂשיא עבּדי ודוד , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּכּלהּו34לעֹולם  מתּברכין ׁשּמיניּה העבר, ּדׁשּבת ּבהפטרה ּׁשּכתּוב ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

הּגלּות 35יֹומין  זמן ּבסיּום זה, ולפני איבי 36]. ׁשּכל ,אֹויב ּבעֹורף יד יהיה , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יהּודה  ׁשם על נקראים יׂשראל [ׁשּכל ופחד 37יׂשראל אימתה עליהם ּתּפֹול [38. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבמחׁשבה  ּבפֹועל ׁשּבאה ועד יׂשראל, נׁשמֹות ׁשּבכללּות ההֹודיה ּגּלּוי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעלֿידי

גֹו' ּתׁשמרּו מצֹותי ואת ּתלכּו ּבחּקֹותי ּומעׂשה, יהיה 39ּדּבּור זה עלֿידי הנה , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֻ

ּבחּקֹותי  ּבפרׁשת הּכתּובים וגֹו'.40(ּכהמׁש לפניכם אֹויביכם ונפלּו ( ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

אֹויבLÈÂז) ּבעֹורף יד אחי יֹודּו אּתה ּדיהּודה קׁשר ּגם ּדזהּו לֹומר ¿≈ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(ׁשּכל  ּבגלּות נמצאים ּכׁשּיׂשראל ׁשּגם מצרים, ּבארץ יעקב ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלויחי

הּמלכּיֹות  לּמּוד 41הּגלּוּיֹות, עלֿידי ויחי ּבבחינת הם מצרים ׁשם) על נקראת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָֻ

נאמר  עליהם מצֹותיה וקּיּום ּתֹורתֿחּיים, ּכבֹוד 42הּתֹורה [ּוכפרּוׁש ּבהם וחי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

על  צדק' ה'ּצמח אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד לנכּדֹו ׁשאמר הּזקן אדמֹו"ר ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֻֻקדּׁשת
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א).)26 (ס, פמ"ב בתניא המבואר ג.)27וע"ד וש"נ.)28מה, א. סג, טֿיו"ד.)29שבת מט, בגלות )30ויחי שגם להעיר

גו' מצרים בעיני הזה העם חן את ונתתי ליצי"מ: קדם עתה) בגאולתנו – נפלאות אראנו מארמ"צ צאתך (שכימי מצרים

שם). ובמרז"ל כא ג, 215)31(שמות ע' ח"ח לקו"ש וראה דוקא". שלמה "ומזרע הי"ב יסוד חלק פ' להרמב"ם כבפיה"מ

וש"נ. .53 ה"א.)32הערה פי"א מלכים הל' רמב"ם יז. כד, כד.)33בלק לז, כה.)34יחזקאל ב.)35שם, סג, זח"ב ראה

א. ה')36פח, מלחמות וילחום הוא: הסדר המשיח ביאת לאחרי דגם ספי"א מלכים הל' מרמב"ם ואח"כ gvpieלהעיר ,

כו'. ישראל נדחי וקבץ כו' במקומו מקדש שדמ,)37ובנה ויחי אוה"ת וראה אחיך). יודוך אתה יהודה (עה"פ ו פצ"ח, ב"ר

טז.)38א. טו, בחוקותי.)39בשלח ח.)40ר"פ ה.)41כו, פט"ז, ה.)42ב"ר יח, אחרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.ÌBÏLÂŒÒÁ ÈepL ÌeL ‰Êa CiL ÔÈ‡Â ,˙e„ÈÓ˙a BÏˆ‡ ‡e‰∆¿ƒ¿ƒ¿≈«»»∆ƒ«¿»
È„Îa ‡e‰ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰Â¿«¿»«»¬»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿≈

¯¯BÚÏ26„ÚÂ ,Èelba ‰È‰zL ·l‰ ˙eiÓÈÙaL ‰È„B‰‰ ˙‡ ¿≈∆«»»∆ƒ¿ƒƒ«≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«
¯eac ‰·LÁÓa LnÓ ÏÚBt‰ Ï‡ Ák‰Ó d˙ÏeÚt ‡ˆzL∆≈≈¿»»≈«…«∆«»«»¿«¬»»ƒ

.‰NÚÓe שבפנימיותו זו ש'הודיה' «¬∆
שתעורר  עד מהעלמה ותתעורר תתגלה

בפועל. המצוות למעשה גם אותו

·e˙ka CÈLÓÓe (Â אתה (יהודה «¿ƒ«»
אחיך) ‡E·ÈB,יודוך Û¯BÚa E„È»¿¿∆¿∆

‰È„B‰‰ Èelb È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«»»
E„È ‰NÚ ‰„e‰È ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«¿»«¬∆»¿
˙eiÁe¯a E·ÈB‡ Û¯BÚa¿∆¿∆¿»ƒ
'¯B‡ ‰¯B˙'a ÔÈÚ‰ ¯‡·nk)«¿…»»ƒ¿»¿»
וצריך  העולם, עניני הם ש'אויביך'

('פנים') ורצון בחשק לא עמם להתעסק

('עורף') כרחו בעל כמו 27Ì‚Âאלא (¿«
‡ˆBÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡c ,˙eiÓLba¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

BËeLt È„ÈÓ28E„È È¯Á‡Ïe . ƒ≈¿¿«¬≈»¿
‰È¯‡ ¯eb ¯Ó‡ E·ÈB‡ Û¯BÚa¿∆¿∆∆¡««¿≈
Ë·L ¯eÒÈ ‡Ï 'B‚ ‰„e‰È¿»…»≈∆

'B‚ ‰„e‰ÈÓ על נבואה שהיא ƒ»
העתידה  ÓBÏ¯29הגאולה LÈÂ ,¿≈«

‰ÊaL ¯LÙ‡ C¯„a זה שפסוק ¿∆∆∆¿»∆»∆
אויביך" בעורף "ידך לאחרי נאמר

E·ÈB‡ Û¯BÚa E„ÈL Ên¯Ó¿À»∆»¿¿∆¿∆
‰l‡b‰ ÈÙÏ „BÚ ‡e‰30. ƒ¿≈«¿À»

¯eÒÈ ‡Ï 'B‚ ‰È¯‡ ¯eb ‰p‰c¿ƒ≈«¿≈…»
È‡˜ ‰„e‰ÈÓ Ë·L[מוסב=]ÏÚ ≈∆ƒ»»ƒ«

‰È‰È ÌÚ¯fnL ,‰ÓÏLe „Âc»ƒ¿……∆ƒ«¿»ƒ¿∆
ÁÈLn‰ CÏÓ31¯Ó‡ ÂÈÏÚL ∆∆«»ƒ«∆»»∆¡«

Ë·L Ì˜Â[ורודה מושל [=מלך ¿»≈∆
Ï‡¯NiÓ32È„·ÚÂ ‰È‰È Ê‡L] ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿∆¿«¿ƒ

Ì‰ÈÏÚ CÏÓ „Âc33„Â„Â , »ƒ∆∆¬≈∆¿»ƒ
ÌÏBÚÏ Ì‰Ï ‡ÈN Èc·Ú34, «¿ƒ»ƒ»∆¿»

˙aLc ‰¯ËÙ‰a ·e˙kM BÓk¿∆»¿«¿»»¿«»
ÔÈÎ¯a˙Ó dÈÈnL ,¯·Ú‰∆»»∆ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÓBÈ e‰lk כל מתברכים [=משבת À¿ƒ
35ÌeÈÒaהימים] ,‰Ê ÈÙÏÂ .[¿ƒ¿≈∆¿ƒ

˙eÏb‰ ÔÓÊ36Ï‡¯NÈ È·È‡ ÏkL ,E·ÈB‡ Û¯BÚa E„È ‰È‰È , ¿««»ƒ¿∆»¿¿∆¿∆∆»…¿≈ƒ¿»≈
‰„e‰È ÌL ÏÚ ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈ ÏkL]37Ì‰ÈÏÚ ÏBtz [ ∆»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ«≈¿»ƒ¬≈∆

„ÁÙÂ ‰˙ÓÈ‡38˙BÓL ˙eÏÏÎaL ‰È„B‰‰ Èelb È„ÈŒÏÚ . ≈»»»«««¿≈ƒ«»»∆ƒ¿»ƒ¿
L „ÚÂ ,Ï‡¯NÈזו NÚÓe‰,הודי' ¯eac ‰·LÁÓa ÏÚBÙa ‰‡a ƒ¿»≈¿«∆»»¿«¿«¿»»ƒ«¬∆

È˙BˆÓ ˙‡Â eÎÏz È˙BwÁa¿À«≈≈¿∆ƒ¿«
'B‚ e¯ÓLz39ŒÈ„ÈŒ ÏÚ ‰‰ , ƒ¿¿ƒ≈«¿≈

ÌÈ·e˙k‰ CLÓ‰k) ‰È‰È ‰Ê∆ƒ¿∆¿∆¿≈«¿ƒ
È˙BwÁa ˙L¯Ùa40eÏÙÂ ( ¿»»«¿À«¿»¿

.'B‚Â ÌÎÈÙÏ ÌÎÈ·ÈB‡¿≈∆ƒ¿≈∆¿
¯L˜ Ìb e‰Êc ¯ÓBÏ LÈÂ (Ê¿≈«¿∆«∆∆
E„È EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰Ècƒ»«»«∆»∆

Ï E·ÈB‡ Û¯BÚa הפרשה תחילת ¿∆¿∆¿
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ«¿ƒ«¬…¿∆∆ƒ¿«ƒ
ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NiLk ÌbL∆«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

,˙BieÏb‰ ÏkL) ˙eÏ‚a שאנו ¿»∆»«»
בשעבוד  BiÎÏn‰41˙נמצאים ««¿À

Ì‰ ÌÈ¯ˆÓ (ÌL ÏÚ ˙‡¯˜ƒ¿≈«≈ƒ¿«ƒ≈
„enÏ È„ÈŒÏÚ ÈÁÈÂ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿ƒ«¿≈ƒ
Ìei˜Â ÌÈiÁŒ˙¯Bz ‰¯Bz‰«»««ƒ¿ƒ

¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ ‰È˙BˆÓ42ÈÁÂ ƒ¿∆»¬≈∆∆¡«»«
˙M„˜ „B·k Le¯ÙÎe] Ì‰a»∆¿≈¿¿À«
BcÎÏ ¯Ó‡L Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈∆»«¿∆¿
ÁÓv'‰ ¯"BÓ„‡ ˙M„˜ „B·k¿¿À««¿«∆«
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g"lyz'd ,zaha dxyr ,igie 'xt 'b meil xe`

ׁשעלֿידי  מצרים, ּבארץ יעקב ויחי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּפסּוק

לפניו dcEdiׁשּואת להֹורֹות גֹו' לפניו ׁשלח ְֶֶ§¨ְְְַָָָָָ

כּו' ּתלמּוד ּבית לֹו להתקין ּבחינת 43ּגׁשנה היה ְְְְְִִֵַַַָָָ

ּבמצרים  ּגם נעׂשה 44"וחי" זה ועלֿידי ,[45 ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

,אֹויב ּבעֹורף יד (אחי יֹודּו אּתה ְְְְֶֶֶַַָָָ(יהּודה

רז"ל  עׂשו 46ּוכמאמר ידי אין מּדרׁשֹות ּובּתי ּכנסיֹות ּבבּתי יעקב קל ּכׁשהּקֹול ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

הענינים  ּבכל ליׂשראל מסּיעים עצמם העֹולם ׁשאּמֹות מּזֹו, ויתירה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻׁשֹולטֹות,

ּדמֹוסיף  ּובאֹופן הרחבה, מּתֹו מצֹות ּולקּים ּתֹורה ללמֹוד ׁשּיּוכלּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּגׁשמּיים

עלֿיד  הּגאּלה את ּומביא הּגלּות חֹוׁש את ּדֹוחה זה ואֹור ואֹור. מֹוסיף י והֹול ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ

מּמׁש. בימינּו ּבמהרה לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָמׁשיח
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שם).)43 (פרש"י שם תנחומא כח. מו, יב.)44ויגש ע' יום בתו"א )45היום הסדרה שהתחלת בזה גם מרומז דזה וי"ל

זה. בפסוק כ.)46היא פס"ה, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ ˜eÒt‰ ÏÚ '˜„ˆ ֿ ב"היום כמסופר ∆∆««»«¿ƒ«¬…¿∆∆ƒ¿«ƒ

מצרים  בארץ יעקב "ויחי הכתוב את ולמד ילד צדק" ה"צמח בהיות יום":

אבינו  יעקב - בעלֿהטורים פירוש פי על - מורו לו תירגם שנה", עשרה שבע

מה'חדר' הביתה כשבא במצרים. ביותר הטובות השנים שבעֿעשרה את חי

היתכן  הזקן: אדמו"ר זקנו את שאל

יהיו  האבות, בחיר אבינו, שיעקב

בארץ  שגר שנה י"ז - חייו שנות מבחר

אדמו"ר  לו ענה הארץ'? 'ערות מצרים

e‰È„‰הזקן: ˙‡eL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿∆¿»
ÂÈÙÏ ˙B¯B‰Ï 'B‚ ÂÈÙÏ ÁÏL»«¿»»¿¿»»
„eÓÏz ˙Èa BÏ ÔÈ˜˙‰Ï ‰L‚…¿»¿«¿ƒ≈«¿
השבטים  ושיהיו תורה שם שתהא

בתורה eÎ43˙ÈÁa'הוגים ‰È‰»»¿ƒ«
ÌÈ¯ˆÓa Ìb "ÈÁÂ"44ŒÏÚÂ ,[ »««¿ƒ¿«ƒ¿«

‰NÚ ‰Ê È„È45‰z‡ ‰„e‰È) ¿≈∆«¬»¿»«»
Û¯BÚa E„È (EÈÁ‡ Ee„BÈ«∆»¿¿∆

Îe ,E·ÈB‡Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó46 ¿∆¿«¬«««

ÂNÚ È„È ÔÈ‡ ˙BL¯cÓ Èz·e ˙BÈÒk Èz·a ·˜ÚÈ Ï˜ ÏBw‰Lk¿∆«…«¬…¿»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈¿≈≈»
ÌÈÚiÒÓ ÌÓˆÚ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡L ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ ,˙BËÏBL¿ƒ≈»ƒ∆À»»«¿»¿«¿ƒ
‰¯Bz „BÓÏÏ eÏÎeiL ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚ‰ ÏÎa Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿»»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ∆¿ƒ¿»
ÛÈÒBÓ CÏB‰Â ÛÈÒBÓc ÔÙB‡·e ,‰·Á¯‰ CBzÓ ˙BˆÓ Ìi˜Ïe¿«≈ƒ¿ƒ«¿»»¿∆¿ƒ¿≈ƒ
˙‡ ‰ÁBc ‰Ê ¯B‡Â .¯B‡Â¿¿∆∆∆
˙‡ ‡È·Óe ˙eÏb‰ CLBÁ∆«»≈ƒ∆
,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰l‡b‰«¿À»«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
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g"lyz'd ,zaha dxyr ,igie 'xt 'b meil xe`

ׁשעלֿידי  מצרים, ּבארץ יעקב ויחי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּפסּוק

לפניו dcEdiׁשּואת להֹורֹות גֹו' לפניו ׁשלח ְֶֶ§¨ְְְַָָָָָ

כּו' ּתלמּוד ּבית לֹו להתקין ּבחינת 43ּגׁשנה היה ְְְְְִִֵַַַָָָ

ּבמצרים  ּגם נעׂשה 44"וחי" זה ועלֿידי ,[45 ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

,אֹויב ּבעֹורף יד (אחי יֹודּו אּתה ְְְְֶֶֶַַָָָ(יהּודה

רז"ל  עׂשו 46ּוכמאמר ידי אין מּדרׁשֹות ּובּתי ּכנסיֹות ּבבּתי יעקב קל ּכׁשהּקֹול ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

הענינים  ּבכל ליׂשראל מסּיעים עצמם העֹולם ׁשאּמֹות מּזֹו, ויתירה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻׁשֹולטֹות,

ּדמֹוסיף  ּובאֹופן הרחבה, מּתֹו מצֹות ּולקּים ּתֹורה ללמֹוד ׁשּיּוכלּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּגׁשמּיים

עלֿיד  הּגאּלה את ּומביא הּגלּות חֹוׁש את ּדֹוחה זה ואֹור ואֹור. מֹוסיף י והֹול ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ

מּמׁש. בימינּו ּבמהרה לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָמׁשיח
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שם).)43 (פרש"י שם תנחומא כח. מו, יב.)44ויגש ע' יום בתו"א )45היום הסדרה שהתחלת בזה גם מרומז דזה וי"ל

זה. בפסוק כ.)46היא פס"ה, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ ˜eÒt‰ ÏÚ '˜„ˆ ֿ ב"היום כמסופר ∆∆««»«¿ƒ«¬…¿∆∆ƒ¿«ƒ

מצרים  בארץ יעקב "ויחי הכתוב את ולמד ילד צדק" ה"צמח בהיות יום":

אבינו  יעקב - בעלֿהטורים פירוש פי על - מורו לו תירגם שנה", עשרה שבע

מה'חדר' הביתה כשבא במצרים. ביותר הטובות השנים שבעֿעשרה את חי

היתכן  הזקן: אדמו"ר זקנו את שאל

יהיו  האבות, בחיר אבינו, שיעקב

בארץ  שגר שנה י"ז - חייו שנות מבחר

אדמו"ר  לו ענה הארץ'? 'ערות מצרים

e‰È„‰הזקן: ˙‡eL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿∆¿»
ÂÈÙÏ ˙B¯B‰Ï 'B‚ ÂÈÙÏ ÁÏL»«¿»»¿¿»»
„eÓÏz ˙Èa BÏ ÔÈ˜˙‰Ï ‰L‚…¿»¿«¿ƒ≈«¿
השבטים  ושיהיו תורה שם שתהא

בתורה eÎ43˙ÈÁa'הוגים ‰È‰»»¿ƒ«
ÌÈ¯ˆÓa Ìb "ÈÁÂ"44ŒÏÚÂ ,[ »««¿ƒ¿«ƒ¿«

‰NÚ ‰Ê È„È45‰z‡ ‰„e‰È) ¿≈∆«¬»¿»«»
Û¯BÚa E„È (EÈÁ‡ Ee„BÈ«∆»¿¿∆

Îe ,E·ÈB‡Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó46 ¿∆¿«¬«««
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שישי עמ' ב



י

(dgnyl jtdi zaha dxyre) igie zyxt zay zegiyn .c"qa
.`"ypz'd

ראשון ‡. ספר בראשית, ספר וחותם 1סיום

חזק  "חזק מכריזים שלאחריֿזה – שבתורה
ישראל  (כמנהג כל 2ונתחזק" וחותם בסיום

בראשית), ספר הראשון, מספר החל הספרים,
וההתחזקות  החיזוק על בכל 3שרומז ישראל דבני
" ויחי, בפרשת הוא – awriעניניהם igie"4.

בזה: והענין

ל"(ויחי) לגבי awriבנוגע גם עילוי מצינו "
בגמרא  כדאיתא – ויצחק לא 5אברהם אבינו "יעקב

וקברו  חנטייא וחנטו ספדנייא ספדו בכדי וכי מת..
שנאמר  דורש, אני מקרא תירא 6קברייא.. אל ואתה

הנני  כי ישראל, תחת ואל ה' נאום יעקב עבדי
הוא  מקיש שבים, מארץ זרעך ואת מרחוק מושיעך
"ויחי  – בחיים" הוא אף בחיים זרעו מה לזרעו,

הוא "חי .mlerl"7יעקב",

לא  אבינו ש"יעקב למדו ז"ל שחכמינו וכיון
"מקיש שהכתוב מזה יעקב") ("ויחי ed`מת"

erxflמה ,erxfבחיים`ed s` ולא) בחיים"
בפרשתנו  envrבנוגע8מהכתוב awril ויגוע"

בו" נאמרה לא "ומיתה עמיו", אל –9ויאסף (
לא מ  אבינו ("יעקב יעקב" ד"ויחי שהענין ובן,

ב" תלוי בחיים"erxfמת") ש"זרעו שעלֿידיֿזה ,"
בחיים". הוא "אף

ביעקב  נאמר זה שענין הטעם שזהו לומר ויש
כי  – ויצחק באברהם ולא מת"), לא אבינו ("יעקב

"miiga erxfשייך "awria בשלימות שזרעו
שלימה" ויצחק 10("מיטתו אברהם מהֿשאיןֿכן ,(

ועשו  ישמעאל מהם הענין 11שיצאו גם ולכן ,
miigaד" `ed("בחיים ש"זרעו עלֿידיֿזה (שנעשה "

דוקא  ביעקב .12שייך

בזה  מדת 13וההסברה היא יעקב של מדתו –
zn`d שכתוב כמו ליעקב"14, אמת ותכונת 15"תתן ,

(מלמעלה  הדרגות בכל וחודרת שנמשכת האמת
והשלימות, התוקף בכל מטה) למטה עד מעלה
כל  סוף עד זרעו וזרע זרעו (שכולל "זרעו ולכן

הנצחיות 16הדורות  מתגלה ועלֿידיֿזה בחיים", (
הזה  בעולם (גם יעקב בחיים".17דחיי הוא "אף ,(

תוכן מובן zewfgzddeועלֿפיֿזה wefigd חזק")
ונתחזק") l`xyiחזק ipac ספר וחותם שבסיום
ספר גםoey`xבראשית, oey`xd(ובמילא wefigd

וחותם) (סיום הסךֿהכל – שבתורה והעיקרי)
של  חייהם תולדות מסופר שבו בראשית דספר

zea`d18(ונתינתֿכח) סימן אבות "מעשה אשר ,
mipal"19" –awri igie הוא אף בחיים זרעו "מה ,"

ש" מרומז שבזה – יעקב,erxfבחיים" של "cg` lk
l`xyi ipan cg`eוהטף והנשים האנשים ,lk seq cr

zexecd20,המקומות ובכל והמצבים הזמנים בכל ,
" חייםmiigaהוא ,"miizin` שכתוב כמו "ואתם 21,
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(ראשון).1) ראשית מלשון – "בראשית" – בשמו כמרומז
חכ"ה 2) בלקו"ש הנסמן ובנ"כ. קלט סו"ס או"ח שו"ע ראה

.474 ע'
באופן 3) הוא גופא שהחיזוק – ונתחזק") חזק ("חזק וג"פ

וש"נ). רע"ב. קו, (ב"מ חזקה" הוי זימני "בתלת חזקה, של
(רמב"ם 4) יעקב" "ויחי בשם הפרשה נקראת שבכ"מ להעיר

אהבה). ספר בסוף השנה כל תפלות בסדר
ב.5) ה, תענית
יו"ד.6) ל, ירמי'
שם.7) תענית פירש"י
לג.8) מט,
ויאסף,9) "ויגוע מקרא) של (פשוטו הפסוק על רש"י כפירוש

– מת" לא אבינו יעקב חז"ל ואמרו בו, נאמרה לא ומיתה
מהפסוק  זה למדו שבתענית אלא שם, בתענית למארז"ל שכוונתו
יעקב  תוד"ה גם וראה לזרעו". הוא ש"מקיש דורש") אני ("מקרא

וימת". כתיב ולא ויגוע, מדכתיב משמע "וכן שם: תענית

לא.10) מז, פרשתנו פירש"י
א.11) נו, פסחים
יעקב 12) נקט "מש"ה שם: לתענית מהרש"א חדא"ג ראה

שייך  דלא בהקישא, בקרא שהוזכר כמו ויצחק) מאברהם (טפי
זרעו  משום ויצחק באברהם משא"כ לזרעו, להקישו ביעקב אלא

ועשו". ישמעאל
וש"נ.13) .8 ע' חכ"ו לקו"ש גם ראה
בסופו.14) מיכה
ליעק"ב 15) ש"אמ"ת ז') (ס"ע שם לתענית לוי"צ תורת ראה

מ"ת". ל"א יעק"ב תיבות הוא
ח"ו 16) חסר אם שהרי מישראל, ואחד אחד כל – גופא ובזה

אמת. זה אין אחד), (בדור מישראל אחד אצל
חדא"ג 17) וראה בדבר. חידוש אין לעוה"ב בנוגע שהרי

טפי  יעקב נקט אמאי בנפש.. מת שלא "אם שם: מהרש"א
ויצחק". מאברהם

ישרים"18) שנקראו ויעקב יצחק אברהם "ספר הישר", "ספר
א). כה, (ע"ז

ו.19) פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה
מכל 20) כלולה יעקב).. (של "נשמתו ס"ז: אגה"ק ראה

עולם". ועד מעולם שבישראל הנשמות
ד.21) ד, ואתחנן

`"ypz'd ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

חיים" אלקיכם בה' תורתו 22הדבקים עלֿידי ,
חיים" נאמר 23"תורת עליהם ומצוותיה "וחי 24,

בהם".

בדברי ·. מצינו הרי לשאלה: מקום יש לכאורה
כמה  שיש זה) בדורנו (וגם הדורות בכל ישראל ימי
ההנהגה  בגלוי אצלם רואים שלא ישראל מבני
איך  ואםֿכן היוםֿיום, בחיי ומצוות התורה עלֿפי

זרעו  (כל ש"זרעו בחיים"?25אומרים (

הגמרא: בדברי מפורש – לזה והמענה

מת" לא אבינו ש"יעקב אומרת שהגמרא לאחרי
כו'", ספדנייא ספדו בכדי "וכי שאלה: באה –
מת", לא אבינו ש"יעקב לומר אפשר איך כלומר,

ielbaeהרי lreta חנטייא וחנטו ספדנייא "ספדו
" – זה על והתירוץ קברייא". yxecוקברו ip` `xwn,

ואל  ה' נאום יעקב עבדי תירא אל ואתה שנאמר
מרחוק מושיעך הנני כי ישראל, זרעך תחת ואת

אף  בחיים זרעו מה לזרעו, הוא מקיש שבים. מארץ
דורש", אני ש"מקרא כיון כלומר, בחיים". okהוא

zn`d `ed חנטייא ש"חנטו וזה בחיים"), (ש"הוא
" – mdlכו'" dncp"הוא חי אבל .7שמת,

שכיון  – בחיים" ל"זרעו בנוגע גם מובן ומזה
xwa`ש  yxetn26 בכל ישראל דבני ומצב שהמעמד

שבהם  הגלות, של האחרון לדור (עד הדורות
ואת  מרחוק מושיעך הנני "כי ההבטחה תקויים
בחיים", ש"זרעו באופן הוא שבים") מארץ זרעך

zn`dבודאי `ed ok שטוענים כאלה ישנם ואם ,
עלֿפי  מתנהגים שאינם ישראל מבני כמה שיש
אלא  זה אין – היוםֿיום בחיי ומצוות תורה

mdlש" dncp ד"זרעו בהענין חסֿושלום שחסר "
בחיים". ש"זרעו היא האמת אבל בחיים",

הוא  אף בחיים, זרעו ש"מה כיון ועוד: זאת
בהענין  וחסרון חלישות שיש הטענה הרי בחיים",
באחד  אפילו – לומר (ויש בחיים" ד"זרעו

בהענין 25מזרעו  רחמנאֿליצלן, פגיעה, היא ,(
בחיים בחיים", !awricד"הוא

"זרעו  ומצב מעמד (שבכל בזה וההסברה
עלֿפי  – בחיים") הוא "אף ועלֿידיֿזה בחיים",

ז"ל  רבותינו שחטא27מאמר l`xyi28"אףֿעלֿפי

הרמב"ם  וכפסקֿדין הרע 29הוא", יצרו שתקפו "מי
להיות  רוצה הוא עבירה.. לעשות או מצוה לבטל

l`xyin ולהתרחק המצוות כל לעשות הוא ורוצה
שהנהגתו  היינו, שתקפו". הוא ויצרו העבירות, מן

ענין אלא אינה התורה היפך מפני ipevigבפועל
ואילו הרע", יצרו "להיות epevxש"תקפו הוא

מבלי  ולכן כו'", המצוות כל לעשות מישראל..
"ישראל  ובגלוי, בפועל ומצבו מעמדו על הבט

כולה  התורה לכל שייכות לו ויש כמו 30הוא", ,
משה31שכתוב  לנו צוה יעקב"dyxen"תורה קהלת

" –dyexi כיֿאם היורש, של בהנהגתו תלויה אינה "
יעקב  של מזרעו להיותו יורש, בתור 32במציאותו

יעקב"). ("קהלת

וחותם ‚. בסיום מרומז זה שענין לומר, ויש
במצרים" בארון "ויישם – יעקב" "ויחי :33פרשת

זמן  כל יוסף" "עצמות היו – במצרים" "בארון
ממצרים  ובצאתם במצרים, ישראל בני שהיו

כי 34כתיב  עמו, יוסף עצמות את משה "ויקח
יפקוד  פקד לאמר, ישראל בני את השביע השבע
אתכם", מזה עצמותי את והעליתם אתכם אלקים

פרשתנו  בסוף שכתוב בני 35כמו את יוסף "וישבע
והעליתם  אתכם אלקים יפקוד פקד לאמר, ישראל

מזה". עצמותי את
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כולם 22) ועמך יעקב.. "ויחי א): (רטז, פרשתנו זהר ראה
הדבקים  ואתם דכ' דמלכא בגופא דמתדבקין בגין מ"ט צדיקים..

שנד). ע' פרשתנו באוה"ת (הובא חיים" גו'
ספל"ד.23) דר"נ אבות ראה
ה.24) יח, אחרי
(25.16 הערה לעיל ראה
שהרי 26) – דורש") אני ("מקרא דרש של באופן רק ולא

ש"אף  מלמדנו שהדרש היינו, לזרעו", הוא "מקיש הוא הדרש
צורך  אין ל"זרעו" בנוגע אבל בחיים", ש"זרעו כמו בחיים" הוא

בקרא. שמפורש כיון בדרש,

רע"א.27) מד, סנהדרין
שרית 28) "כי ע"ש דיעקב, המעלה שם – דייקא "ישראל"

שגם  לכך נוסף כט), לב, (וישלח ותוכל" אנשים ועם אלקים עם
ומצב  במעמד שגם שרומז עקב, יו"ד אותיות הוא "יעקב" השם
היו"ד  וחודר נמשך עשו") בעקב אוחזת ש"ידו (ועד "עקב" של
יעקב  עמו הוי' "חלק הוי', דשם התיבה) (ראש ראשונה אות –
– יהודי של מציאותו שזוהי ועד ט), לב, (האזינו נחלתו" חבל

יו"ד.
ספ 29) גירושין "ב.הל'
ב"30) גם ריבוא l`xyiומרומז ששים יש ר"ת – (הוא)"

קפו). אופן עמוקות (מגלה לתורה אותיות
ד.31) לג, ברכה
ביעקב 32) עדות "ויקם כמ"ש תורה, ענינו שיעקב להעיר,

ה). עח, (תהלים בישראל" שם ותורה
ואילך.33) 85 ע' חכ"ו ואילך. 476 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
יט.34) יג, בשלח
כה.35) נ,



יי

(dgnyl jtdi zaha dxyre) igie zyxt zay zegiyn .c"qa
.`"ypz'd

ראשון ‡. ספר בראשית, ספר וחותם 1סיום

חזק  "חזק מכריזים שלאחריֿזה – שבתורה
ישראל  (כמנהג כל 2ונתחזק" וחותם בסיום

בראשית), ספר הראשון, מספר החל הספרים,
וההתחזקות  החיזוק על בכל 3שרומז ישראל דבני
" ויחי, בפרשת הוא – awriעניניהם igie"4.

בזה: והענין

ל"(ויחי) לגבי awriבנוגע גם עילוי מצינו "
בגמרא  כדאיתא – ויצחק לא 5אברהם אבינו "יעקב

וקברו  חנטייא וחנטו ספדנייא ספדו בכדי וכי מת..
שנאמר  דורש, אני מקרא תירא 6קברייא.. אל ואתה

הנני  כי ישראל, תחת ואל ה' נאום יעקב עבדי
הוא  מקיש שבים, מארץ זרעך ואת מרחוק מושיעך
"ויחי  – בחיים" הוא אף בחיים זרעו מה לזרעו,

הוא "חי .mlerl"7יעקב",

לא  אבינו ש"יעקב למדו ז"ל שחכמינו וכיון
"מקיש שהכתוב מזה יעקב") ("ויחי ed`מת"

erxflמה ,erxfבחיים`ed s` ולא) בחיים"
בפרשתנו  envrבנוגע8מהכתוב awril ויגוע"

בו" נאמרה לא "ומיתה עמיו", אל –9ויאסף (
לא מ  אבינו ("יעקב יעקב" ד"ויחי שהענין ובן,

ב" תלוי בחיים"erxfמת") ש"זרעו שעלֿידיֿזה ,"
בחיים". הוא "אף

ביעקב  נאמר זה שענין הטעם שזהו לומר ויש
כי  – ויצחק באברהם ולא מת"), לא אבינו ("יעקב

"miiga erxfשייך "awria בשלימות שזרעו
שלימה" ויצחק 10("מיטתו אברהם מהֿשאיןֿכן ,(

ועשו  ישמעאל מהם הענין 11שיצאו גם ולכן ,
miigaד" `ed("בחיים ש"זרעו עלֿידיֿזה (שנעשה "

דוקא  ביעקב .12שייך

בזה  מדת 13וההסברה היא יעקב של מדתו –
zn`d שכתוב כמו ליעקב"14, אמת ותכונת 15"תתן ,

(מלמעלה  הדרגות בכל וחודרת שנמשכת האמת
והשלימות, התוקף בכל מטה) למטה עד מעלה
כל  סוף עד זרעו וזרע זרעו (שכולל "זרעו ולכן

הנצחיות 16הדורות  מתגלה ועלֿידיֿזה בחיים", (
הזה  בעולם (גם יעקב בחיים".17דחיי הוא "אף ,(

תוכן מובן zewfgzddeועלֿפיֿזה wefigd חזק")
ונתחזק") l`xyiחזק ipac ספר וחותם שבסיום
ספר גםoey`xבראשית, oey`xd(ובמילא wefigd

וחותם) (סיום הסךֿהכל – שבתורה והעיקרי)
של  חייהם תולדות מסופר שבו בראשית דספר

zea`d18(ונתינתֿכח) סימן אבות "מעשה אשר ,
mipal"19" –awri igie הוא אף בחיים זרעו "מה ,"

ש" מרומז שבזה – יעקב,erxfבחיים" של "cg` lk
l`xyi ipan cg`eוהטף והנשים האנשים ,lk seq cr

zexecd20,המקומות ובכל והמצבים הזמנים בכל ,
" חייםmiigaהוא ,"miizin` שכתוב כמו "ואתם 21,
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(ראשון).1) ראשית מלשון – "בראשית" – בשמו כמרומז
חכ"ה 2) בלקו"ש הנסמן ובנ"כ. קלט סו"ס או"ח שו"ע ראה

.474 ע'
באופן 3) הוא גופא שהחיזוק – ונתחזק") חזק ("חזק וג"פ

וש"נ). רע"ב. קו, (ב"מ חזקה" הוי זימני "בתלת חזקה, של
(רמב"ם 4) יעקב" "ויחי בשם הפרשה נקראת שבכ"מ להעיר

אהבה). ספר בסוף השנה כל תפלות בסדר
ב.5) ה, תענית
יו"ד.6) ל, ירמי'
שם.7) תענית פירש"י
לג.8) מט,
ויאסף,9) "ויגוע מקרא) של (פשוטו הפסוק על רש"י כפירוש

– מת" לא אבינו יעקב חז"ל ואמרו בו, נאמרה לא ומיתה
מהפסוק  זה למדו שבתענית אלא שם, בתענית למארז"ל שכוונתו
יעקב  תוד"ה גם וראה לזרעו". הוא ש"מקיש דורש") אני ("מקרא

וימת". כתיב ולא ויגוע, מדכתיב משמע "וכן שם: תענית

לא.10) מז, פרשתנו פירש"י
א.11) נו, פסחים
יעקב 12) נקט "מש"ה שם: לתענית מהרש"א חדא"ג ראה

שייך  דלא בהקישא, בקרא שהוזכר כמו ויצחק) מאברהם (טפי
זרעו  משום ויצחק באברהם משא"כ לזרעו, להקישו ביעקב אלא

ועשו". ישמעאל
וש"נ.13) .8 ע' חכ"ו לקו"ש גם ראה
בסופו.14) מיכה
ליעק"ב 15) ש"אמ"ת ז') (ס"ע שם לתענית לוי"צ תורת ראה

מ"ת". ל"א יעק"ב תיבות הוא
ח"ו 16) חסר אם שהרי מישראל, ואחד אחד כל – גופא ובזה

אמת. זה אין אחד), (בדור מישראל אחד אצל
חדא"ג 17) וראה בדבר. חידוש אין לעוה"ב בנוגע שהרי

טפי  יעקב נקט אמאי בנפש.. מת שלא "אם שם: מהרש"א
ויצחק". מאברהם

ישרים"18) שנקראו ויעקב יצחק אברהם "ספר הישר", "ספר
א). כה, (ע"ז

ו.19) פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה
מכל 20) כלולה יעקב).. (של "נשמתו ס"ז: אגה"ק ראה

עולם". ועד מעולם שבישראל הנשמות
ד.21) ד, ואתחנן

`"ypz'd ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

חיים" אלקיכם בה' תורתו 22הדבקים עלֿידי ,
חיים" נאמר 23"תורת עליהם ומצוותיה "וחי 24,

בהם".

בדברי ·. מצינו הרי לשאלה: מקום יש לכאורה
כמה  שיש זה) בדורנו (וגם הדורות בכל ישראל ימי
ההנהגה  בגלוי אצלם רואים שלא ישראל מבני
איך  ואםֿכן היוםֿיום, בחיי ומצוות התורה עלֿפי

זרעו  (כל ש"זרעו בחיים"?25אומרים (

הגמרא: בדברי מפורש – לזה והמענה

מת" לא אבינו ש"יעקב אומרת שהגמרא לאחרי
כו'", ספדנייא ספדו בכדי "וכי שאלה: באה –
מת", לא אבינו ש"יעקב לומר אפשר איך כלומר,

ielbaeהרי lreta חנטייא וחנטו ספדנייא "ספדו
" – זה על והתירוץ קברייא". yxecוקברו ip` `xwn,

ואל  ה' נאום יעקב עבדי תירא אל ואתה שנאמר
מרחוק מושיעך הנני כי ישראל, זרעך תחת ואת

אף  בחיים זרעו מה לזרעו, הוא מקיש שבים. מארץ
דורש", אני ש"מקרא כיון כלומר, בחיים". okהוא

zn`d `ed חנטייא ש"חנטו וזה בחיים"), (ש"הוא
" – mdlכו'" dncp"הוא חי אבל .7שמת,

שכיון  – בחיים" ל"זרעו בנוגע גם מובן ומזה
xwa`ש  yxetn26 בכל ישראל דבני ומצב שהמעמד

שבהם  הגלות, של האחרון לדור (עד הדורות
ואת  מרחוק מושיעך הנני "כי ההבטחה תקויים
בחיים", ש"זרעו באופן הוא שבים") מארץ זרעך

zn`dבודאי `ed ok שטוענים כאלה ישנם ואם ,
עלֿפי  מתנהגים שאינם ישראל מבני כמה שיש
אלא  זה אין – היוםֿיום בחיי ומצוות תורה

mdlש" dncp ד"זרעו בהענין חסֿושלום שחסר "
בחיים". ש"זרעו היא האמת אבל בחיים",

הוא  אף בחיים, זרעו ש"מה כיון ועוד: זאת
בהענין  וחסרון חלישות שיש הטענה הרי בחיים",
באחד  אפילו – לומר (ויש בחיים" ד"זרעו

בהענין 25מזרעו  רחמנאֿליצלן, פגיעה, היא ,(
בחיים בחיים", !awricד"הוא

"זרעו  ומצב מעמד (שבכל בזה וההסברה
עלֿפי  – בחיים") הוא "אף ועלֿידיֿזה בחיים",

ז"ל  רבותינו שחטא27מאמר l`xyi28"אףֿעלֿפי

הרמב"ם  וכפסקֿדין הרע 29הוא", יצרו שתקפו "מי
להיות  רוצה הוא עבירה.. לעשות או מצוה לבטל

l`xyin ולהתרחק המצוות כל לעשות הוא ורוצה
שהנהגתו  היינו, שתקפו". הוא ויצרו העבירות, מן

ענין אלא אינה התורה היפך מפני ipevigבפועל
ואילו הרע", יצרו "להיות epevxש"תקפו הוא

מבלי  ולכן כו'", המצוות כל לעשות מישראל..
"ישראל  ובגלוי, בפועל ומצבו מעמדו על הבט

כולה  התורה לכל שייכות לו ויש כמו 30הוא", ,
משה31שכתוב  לנו צוה יעקב"dyxen"תורה קהלת

" –dyexi כיֿאם היורש, של בהנהגתו תלויה אינה "
יעקב  של מזרעו להיותו יורש, בתור 32במציאותו

יעקב"). ("קהלת

וחותם ‚. בסיום מרומז זה שענין לומר, ויש
במצרים" בארון "ויישם – יעקב" "ויחי :33פרשת

זמן  כל יוסף" "עצמות היו – במצרים" "בארון
ממצרים  ובצאתם במצרים, ישראל בני שהיו

כי 34כתיב  עמו, יוסף עצמות את משה "ויקח
יפקוד  פקד לאמר, ישראל בני את השביע השבע
אתכם", מזה עצמותי את והעליתם אתכם אלקים

פרשתנו  בסוף שכתוב בני 35כמו את יוסף "וישבע
והעליתם  אתכם אלקים יפקוד פקד לאמר, ישראל

מזה". עצמותי את
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כולם 22) ועמך יעקב.. "ויחי א): (רטז, פרשתנו זהר ראה
הדבקים  ואתם דכ' דמלכא בגופא דמתדבקין בגין מ"ט צדיקים..

שנד). ע' פרשתנו באוה"ת (הובא חיים" גו'
ספל"ד.23) דר"נ אבות ראה
ה.24) יח, אחרי
(25.16 הערה לעיל ראה
שהרי 26) – דורש") אני ("מקרא דרש של באופן רק ולא

ש"אף  מלמדנו שהדרש היינו, לזרעו", הוא "מקיש הוא הדרש
צורך  אין ל"זרעו" בנוגע אבל בחיים", ש"זרעו כמו בחיים" הוא

בקרא. שמפורש כיון בדרש,

רע"א.27) מד, סנהדרין
שרית 28) "כי ע"ש דיעקב, המעלה שם – דייקא "ישראל"

שגם  לכך נוסף כט), לב, (וישלח ותוכל" אנשים ועם אלקים עם
ומצב  במעמד שגם שרומז עקב, יו"ד אותיות הוא "יעקב" השם
היו"ד  וחודר נמשך עשו") בעקב אוחזת ש"ידו (ועד "עקב" של
יעקב  עמו הוי' "חלק הוי', דשם התיבה) (ראש ראשונה אות –
– יהודי של מציאותו שזוהי ועד ט), לב, (האזינו נחלתו" חבל

יו"ד.
ספ 29) גירושין "ב.הל'
ב"30) גם ריבוא l`xyiומרומז ששים יש ר"ת – (הוא)"

קפו). אופן עמוקות (מגלה לתורה אותיות
ד.31) לג, ברכה
ביעקב 32) עדות "ויקם כמ"ש תורה, ענינו שיעקב להעיר,

ה). עח, (תהלים בישראל" שם ותורה
ואילך.33) 85 ע' חכ"ו ואילך. 476 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
יט.34) יג, בשלח
כה.35) נ,



ypz'd"`יב ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

יוסף" ש"עצמות – הרמז דרך על לומר ויש
על הדבר zeinvrdרומז עצם מלשון )36(עצמות

l`xyi ipac כמו יוסף, עלֿשם נקראים ישראל (כל
יוסף" כצאן "נוהג ד"ויישם 37שכתוב והפירוש ,(

ומצב  במעמד שגם הוא, במצרים" בארון
לישראל" "מצירים שיש וכולל 38ד"מצרים", (החל

דבני  העצם נמצא הרע"), יצרו ד"תקפו המיצר
" – בשלימות יוסף") ("עצמות כמו oex`aישראל ,"

ששום  הצדדים מכל סגור ארון בתוך שמונח דבר
בו. לפגוע יכול אינו דבר

הברית, ארון עם קשור יוסף של ארונו ועוד:
ז"ל  רבותינו ישראל 39כמאמר שהיו שנים אותן "כל

עם  זה מהלכין הללו.. ארונות שני היו במדבר,
על  המגין שהארון – בזה הרמז לומר ויש זה",
נמצאים  שבו הברית, ארון הוא ישראל דבני העצם

" והלוחות, הלוחות"zexgהספרֿתורה ,40על
אחד dwiwgdאותיות דבר והן וביה מיניה ש"הם ,

שאיֿאפשר  עד בו", שנחקקו האבן עם ממש
ביניהם  עם 41להפריד יהודי של שהקשר היינו, ,

ומתאחדת  בו חקוקה שהתורה באופן הוא התורה
ומצבו  מעמדו על הבט ומבלי אחת, למציאות עמו
היא  הברית לארון שייכותו כאשר (גם בגלוי

יהודי 42בהעלם  בין חסֿושלום להפריד שייך לא (
ובלשון  האמיתית, מציאותו שזוהי כיון לתורה,

וקודשאֿבריךֿהוא43הזהר  אורייתא lek`"ישראל
cg."

שבו „. להאופן בנוגע הוראה למדים ומזה
l`xyiנעשה ipac wefigd בזמן במצרים, ("חזק")

עלֿשם  נקראו (גליות) המלכיות "כל הגלות,
קושי 38מצרים" שמצד האחרון, זה לגלות עד ,

יש  הגליות, לשאר בערך שלא הגלות ואריכות
יותר: גדול בחיזוק צורך

עלֿידי  נעשה הגלות בזמן ישראל דבני החיזוק
" awriההכרזה igie מה מת.. לא אבינו ש"יעקב ,"

הדגשת  כלומר, בחיים". הוא אף בחיים, זרעו
zizin`d ezlrn זרעו) מישראל ואחד אחד כל של

מצד יעקב) שלכן,eze`ivnשל הוא". ש"ישראל
וצריך  יכול בגלוי, ומצבו מעמדו על הבט מבלי

zelbl שישוב (עלֿידיֿזה האמיתית מעלתו את
בפועל) במעשה ומצוותיה התורה ויקיים בתשובה,

שעלֿידיֿזה –egex z` miccerne miwfgn לבוא
אמיתיים  בחיים") ("זרעו חיים של ומצב למעמד

ielbaeגם lreta.

את ומבליטים כשמדגישים זאת, oexqgdלעומת
מקיימים  אינם שלעתֿעתה ישראל מבני אלה של

שמוסיפים אלא עוד ולא ומצוות, zecgtdaתורה
minei`e ֿ היוֿלא רחמנאֿליצלן קשים, בעונשים

בהם  לפעול הדרך זו שלא בלבד זו לא – תהיה
אלא wefig(ובכלל) ומצוותיה, תורה יהדות, בעניני

daxc`עלֿידיֿזה ,miyilgn,מזה ויתירה רוחם, את
miwgxn כנראה ומצוותיה, תורה מתשובה, אותם

ש  זה) בדורנו (ובפרט dcigidבמוחש jxcd לקרב
היא  שבשמים לאביהם ישראל בני של לבם

ב  melyההוכחה ikxce mrep ikxc44מתוך ,zad`
l`xyi יוכיחן" – .oade`y"46משה45דוקא

שאלה  – זה לדורנו בנוגע יתירה ובהדגשה
הם  ומצוות תורה מקיימים אינם שלעתֿעתה

"eaypy zewepiz בפסקֿדין מפורש ודינם ,"
בניהם 47הרמב"ם  ובני האלה התועים ש"בני
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(36– האדם בגוף הבשר mvryכמו (לא הוא הגוף מבנה
העצמות. ע"י כו') והגידים

ובפירש"י.37) ב פ, תהלים
ה.38) פט"ז, ב"ר
סע"א.39) יג, סוטה
טז.40) לב, תשא
ובכ"מ.41) חוקת. ור"פ בחוקותי ר"פ לקו"ת
מהענין42) רפ"ד.zfipbcלהעיר ביהב"ח הל' (רמב"ם הארון

ואילך). 156 ע' חכ"א לקו"ש וראה
א.43) עג, ח"ג

ה"ז 44) פ"ו דיעות הל' רמב"ם – תוכחה דיני מפרטי להעיר
אונאה  הל' חו"מ ואילך. ס"ז סקנ"ו (או"ח אדה"ז שו"ע ואילך.

ס"ל).
ד.45) פ"א, דב"ר
אמרו)46) ז"ל רבותינו (ד"ה בראשית פ' לוי קדושת גם ראה

ואינו  חפץ צדיקים של "במעשיהן ספ"ב) (ב"ר מארז"ל בפירוש
על  רומז רשעים" של ש"מעשיהן רשעים", של במעשיהן חפץ
יותר  "חפץ ואעפ"כ, ית', רצונו עוברי על וכעס בשנאה ה' עבודת
הבורא  את לעבוד כולו העולם כל שיקרבו צדיקים של במעשיהם

דברי הוא mrepע"י השי"ת של ומדתו דרכו כי כעס.. ע"י ולא ..
aehע"י אליו יקרבו שהכל וחפץ ,aeh ד"ה) חוקת פ' ושם ."

שמוכיח  אחד במוכיח.. בחינות בני "יש הסלע): אל ודברתם
מעלתו  גודל ישראל איש לכל שאומר דהיינו, טובים, בדברים
יתברך  להבורא רוח הנחת וגודל נשמתו.. מחצב מקור ומקום
ובדברי  קשים בדברים שמוכיח.. ויש ישראל.. איש כל ממצות
נשמת  את מעלה בטוב שמוכיח.. זה שביניהם, והחילוק ביושים..
כמה  ישראל ובגדלות בצדקת תמיד ומספר מעלה למעלה ישראל
וזה  ישראל, על מנהיג להיות הוא וראוי למעלה, כחם גדול

הזאת". בבחי' אינו קשים בדברים ישראל את שמוכיח
ה"ג.47) פ"ג ממרים הל'

`"ypz'd ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

וגדלו  הקראים בין ונולדו אבותם אותם שהדיחו
דעתם  על הוא48אותם הרי ,daypy wepizk ביניהם

שהרי 49וגדלוהו  המצוות, בדרכי לאחוז זריז ואינו
[שהוא qep`kהוא אחרֿכך ששמע ואףֿעלֿפי ,

הוא הרי ודתם, היהודים וראה שהרי qep`kיהודי ,
לפיכך טעותם].. על להחזירם ie`xגדלוהו

melyבתשובה ixaca mkynle לאיתן שיחזרו עד
התורה".

של ixwirוענין‰. בסגנון הדיבור בשלילת
ביותר, מבהילים בדברים ובפרט ואיומים, הפחדות
המפורש  הציווי משום בדיבור עליהם לחזור שאין

כו'" פה תפתח "אל האמור 50בתורתנו על (נוסף
של  לבם בקירוב התועלת להיפך בנוגע לעיל

שזהו – שבשמים) לאביהם zn`dישראל jtid
תורתֿאמת), jtide(עלֿפי ,d"awd ly eceak jtid

l`xyi ly oceak.

zn`d jtid:

ברמב"ם  מפורש זה 51פסקֿדין ש"שקול
העוונות  מנין לפי אינו והזכיות) העוונות (חשבון
כמה  כנגד שהוא זכות יש גודלם, לפי אלא והזכיות

וכו', zercעוונות lÎ` ly ezrca `l` oilwey oi`e,
העונות". כנגד הזכיות עורכין היאך היודע  והוא

מקיימים  שאינם שאלה כיון לעניננו: ובנוגע
שהוא  שנשבה.. "כתינוק הם בדורנו ומצוות תורה

qep`k הר – רחמנא" "אונס ולאידך,dixht"52י ;
אפילו  מקיימים שנשבו" "תינוקות אותם כאשר

zg` devn כמה (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בלבד
ז"ל ecirdeמצוות, אדם 53חכמינו לך שאין

מצוות  וכמה כמה קיים שלא זה 54מישראל הרי ,(
הקב"ה! אצל וביותר ביותר ויקר חשוב

גדולה  זה בדורנו דוקא עיקר: זה וגם ועוד
שנשבו" "תינוקות אותם של ההתעוררות ביותר

שעשרות  כך, כדי עד ומצוות, התורה לדרך לשוב
ומצוות  תורה שומרי ונעשו התקרבו יהודים אלפי
עוז. וביתר שאת ביתר והולך ומוסיף ממש, בפועל

לשקול  לבו ימלאו אשר הוא זה ואי זה הוא ומי
ezrcaדעת)mceÎxya עוד ולא העוונות, חשבון (

זה  שבדורנו שבגלל דלֿשפתיו על להעלות אלא
אינם  שלעתֿעתה מישראל וכמה כמה ישנם
הכי  עונשים יבואו לכן ומצוות, תורה מקיימים

היפך 55מבהילים  – היוֿלאֿתהיה רחמנאֿליצלן ,
שיהודים  בתורה, המפורשת דעות" אֿל של "דעתו
כאנוס", שהוא שנשבה.. "כתינוק דינם אלה

פטריה"! ש"רחמנא

d"awd ly eceak jtid:

חשבון  ומחשב שיושב כמי הקב"ה של תיאורו
שתתמלא  עד (רחמנאֿליצלן) וממתין העוונות
העוונות, כל עבור שגובה עד משם זז ואינו הסאה,
וממתין, עוונות של חדש חשבון ומתחיל וחוזר
הוא  – כו' הסאה שתתמלא עד רחמנאֿליצלן,
מלך  כמשל שזהו כיון מעלה, כלפי הכבוד היפך
בשעה  בה להפרע... ורוצה שמחכה אכזרי

היא ynnשהמציאות jtidl" הוא שהקב"ה –a`
mingxd חכמינו ומאמרי פסוקים בריבוי כמפורש ,"

"ה' הרחמים: מדות מי"ג החל (מדת 56ז"ל, ה'
פעמים ב' שחטא wec`רחמים ולאחרי לפני –57(

רחמים  מדת זו (אף אפים 58אֿל ארך וחנון רחום (
וחטאה". ופשע עון נושא וגו' חסד ורב

בחשבון  (לא היא הקב"ה של התעסקותו עיקר
ולהרבות להוסיף אלא) l`xyiaהעוונות, zegny–

ז"ל  רבותינו עושה 59כמאמר (הקב"ה) הוא "מה
ועד  בראשית) ימי ששת (לאחרי שעה מאותה
שמחות  שיתוסף זיווגים", ומזווג יושב עכשיו..
השמחה  ורבו", ד"פרו התכלית (כולל וכלה חתן

בנים  שמחת 60דלידת עם הקשורה ובנות),
וכנסת 61הגאולה  דהקב"ה הנישואין יהיו (שאז
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וכת"י 48) רומי (דפוס עליו" אותם וגידלו במינות "ונולדו
תימן).

שנשבה49) miebd"כתינוק oialוגידלוהוmiebd דעתם על
(שם).`qepשהוא "

ס"ו.50) לקמן ראה
ה"ב.51) פ"ג תשובה הל'
וש"נ.52) סע"ב. כח, ב"ק
ובכ"מ.53) בסופה. חגיגה ראה
מקץ54) תו"א כיבד ראה שלא מישראל אדם לך "אין ג: לא,

וכל  השי"ת) לכבוד פסיעות ג' שהחל (כנבוכדנצר בכך המקום את
פ"ג. להרמב"ם השמד אגרת גם וראה לו". הוא כדאי עוה"ז טוב

ברור 55) – האחרון בדור שהיו המבהילים להענינים ובנוגע
ס"ז. כדלקמן עונש, זה שאין ופשוט

וֿז.56) לד, תשא
ב.57) יז, מר"ה – עה"פ פירש"י
ב.58) טו, בשלח ממכילתא – עה"פ פירש"י
ד.59) פס"ח, ב"ר
(ראה 60) אבינו אברהם של לבריתו דכניסה השמחה גם כולל

א). קל, שבת
שיכלו 61) עד בא דוד בן "אין – ורבו" ל"פרו בנוגע ועד"ז

וש"נ). סע"א. סב, (יבמות גוף" ששמו "אוצר שבגוף", נשמות כל



יג `"ypz'd ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

יוסף" ש"עצמות – הרמז דרך על לומר ויש
על הדבר zeinvrdרומז עצם מלשון )36(עצמות

l`xyi ipac כמו יוסף, עלֿשם נקראים ישראל (כל
יוסף" כצאן "נוהג ד"ויישם 37שכתוב והפירוש ,(

ומצב  במעמד שגם הוא, במצרים" בארון
לישראל" "מצירים שיש וכולל 38ד"מצרים", (החל

דבני  העצם נמצא הרע"), יצרו ד"תקפו המיצר
" – בשלימות יוסף") ("עצמות כמו oex`aישראל ,"

ששום  הצדדים מכל סגור ארון בתוך שמונח דבר
בו. לפגוע יכול אינו דבר

הברית, ארון עם קשור יוסף של ארונו ועוד:
ז"ל  רבותינו ישראל 39כמאמר שהיו שנים אותן "כל

עם  זה מהלכין הללו.. ארונות שני היו במדבר,
על  המגין שהארון – בזה הרמז לומר ויש זה",
נמצאים  שבו הברית, ארון הוא ישראל דבני העצם

" והלוחות, הלוחות"zexgהספרֿתורה ,40על
אחד dwiwgdאותיות דבר והן וביה מיניה ש"הם ,

שאיֿאפשר  עד בו", שנחקקו האבן עם ממש
ביניהם  עם 41להפריד יהודי של שהקשר היינו, ,

ומתאחדת  בו חקוקה שהתורה באופן הוא התורה
ומצבו  מעמדו על הבט ומבלי אחת, למציאות עמו
היא  הברית לארון שייכותו כאשר (גם בגלוי

יהודי 42בהעלם  בין חסֿושלום להפריד שייך לא (
ובלשון  האמיתית, מציאותו שזוהי כיון לתורה,

וקודשאֿבריךֿהוא43הזהר  אורייתא lek`"ישראל
cg."

שבו „. להאופן בנוגע הוראה למדים ומזה
l`xyiנעשה ipac wefigd בזמן במצרים, ("חזק")

עלֿשם  נקראו (גליות) המלכיות "כל הגלות,
קושי 38מצרים" שמצד האחרון, זה לגלות עד ,

יש  הגליות, לשאר בערך שלא הגלות ואריכות
יותר: גדול בחיזוק צורך

עלֿידי  נעשה הגלות בזמן ישראל דבני החיזוק
" awriההכרזה igie מה מת.. לא אבינו ש"יעקב ,"

הדגשת  כלומר, בחיים". הוא אף בחיים, זרעו
zizin`d ezlrn זרעו) מישראל ואחד אחד כל של

מצד יעקב) שלכן,eze`ivnשל הוא". ש"ישראל
וצריך  יכול בגלוי, ומצבו מעמדו על הבט מבלי

zelbl שישוב (עלֿידיֿזה האמיתית מעלתו את
בפועל) במעשה ומצוותיה התורה ויקיים בתשובה,

שעלֿידיֿזה –egex z` miccerne miwfgn לבוא
אמיתיים  בחיים") ("זרעו חיים של ומצב למעמד

ielbaeגם lreta.

את ומבליטים כשמדגישים זאת, oexqgdלעומת
מקיימים  אינם שלעתֿעתה ישראל מבני אלה של

שמוסיפים אלא עוד ולא ומצוות, zecgtdaתורה
minei`e ֿ היוֿלא רחמנאֿליצלן קשים, בעונשים

בהם  לפעול הדרך זו שלא בלבד זו לא – תהיה
אלא wefig(ובכלל) ומצוותיה, תורה יהדות, בעניני

daxc`עלֿידיֿזה ,miyilgn,מזה ויתירה רוחם, את
miwgxn כנראה ומצוותיה, תורה מתשובה, אותם

ש  זה) בדורנו (ובפרט dcigidבמוחש jxcd לקרב
היא  שבשמים לאביהם ישראל בני של לבם

ב  melyההוכחה ikxce mrep ikxc44מתוך ,zad`
l`xyi יוכיחן" – .oade`y"46משה45דוקא

שאלה  – זה לדורנו בנוגע יתירה ובהדגשה
הם  ומצוות תורה מקיימים אינם שלעתֿעתה

"eaypy zewepiz בפסקֿדין מפורש ודינם ,"
בניהם 47הרמב"ם  ובני האלה התועים ש"בני
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(36– האדם בגוף הבשר mvryכמו (לא הוא הגוף מבנה
העצמות. ע"י כו') והגידים

ובפירש"י.37) ב פ, תהלים
ה.38) פט"ז, ב"ר
סע"א.39) יג, סוטה
טז.40) לב, תשא
ובכ"מ.41) חוקת. ור"פ בחוקותי ר"פ לקו"ת
מהענין42) רפ"ד.zfipbcלהעיר ביהב"ח הל' (רמב"ם הארון

ואילך). 156 ע' חכ"א לקו"ש וראה
א.43) עג, ח"ג

ה"ז 44) פ"ו דיעות הל' רמב"ם – תוכחה דיני מפרטי להעיר
אונאה  הל' חו"מ ואילך. ס"ז סקנ"ו (או"ח אדה"ז שו"ע ואילך.

ס"ל).
ד.45) פ"א, דב"ר
אמרו)46) ז"ל רבותינו (ד"ה בראשית פ' לוי קדושת גם ראה

ואינו  חפץ צדיקים של "במעשיהן ספ"ב) (ב"ר מארז"ל בפירוש
על  רומז רשעים" של ש"מעשיהן רשעים", של במעשיהן חפץ
יותר  "חפץ ואעפ"כ, ית', רצונו עוברי על וכעס בשנאה ה' עבודת
הבורא  את לעבוד כולו העולם כל שיקרבו צדיקים של במעשיהם

דברי הוא mrepע"י השי"ת של ומדתו דרכו כי כעס.. ע"י ולא ..
aehע"י אליו יקרבו שהכל וחפץ ,aeh ד"ה) חוקת פ' ושם ."

שמוכיח  אחד במוכיח.. בחינות בני "יש הסלע): אל ודברתם
מעלתו  גודל ישראל איש לכל שאומר דהיינו, טובים, בדברים
יתברך  להבורא רוח הנחת וגודל נשמתו.. מחצב מקור ומקום
ובדברי  קשים בדברים שמוכיח.. ויש ישראל.. איש כל ממצות
נשמת  את מעלה בטוב שמוכיח.. זה שביניהם, והחילוק ביושים..
כמה  ישראל ובגדלות בצדקת תמיד ומספר מעלה למעלה ישראל
וזה  ישראל, על מנהיג להיות הוא וראוי למעלה, כחם גדול

הזאת". בבחי' אינו קשים בדברים ישראל את שמוכיח
ה"ג.47) פ"ג ממרים הל'

`"ypz'd ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

וגדלו  הקראים בין ונולדו אבותם אותם שהדיחו
דעתם  על הוא48אותם הרי ,daypy wepizk ביניהם

שהרי 49וגדלוהו  המצוות, בדרכי לאחוז זריז ואינו
[שהוא qep`kהוא אחרֿכך ששמע ואףֿעלֿפי ,

הוא הרי ודתם, היהודים וראה שהרי qep`kיהודי ,
לפיכך טעותם].. על להחזירם ie`xגדלוהו

melyבתשובה ixaca mkynle לאיתן שיחזרו עד
התורה".

של ixwirוענין‰. בסגנון הדיבור בשלילת
ביותר, מבהילים בדברים ובפרט ואיומים, הפחדות
המפורש  הציווי משום בדיבור עליהם לחזור שאין

כו'" פה תפתח "אל האמור 50בתורתנו על (נוסף
של  לבם בקירוב התועלת להיפך בנוגע לעיל

שזהו – שבשמים) לאביהם zn`dישראל jtid
תורתֿאמת), jtide(עלֿפי ,d"awd ly eceak jtid

l`xyi ly oceak.

zn`d jtid:

ברמב"ם  מפורש זה 51פסקֿדין ש"שקול
העוונות  מנין לפי אינו והזכיות) העוונות (חשבון
כמה  כנגד שהוא זכות יש גודלם, לפי אלא והזכיות

וכו', zercעוונות lÎ` ly ezrca `l` oilwey oi`e,
העונות". כנגד הזכיות עורכין היאך היודע  והוא

מקיימים  שאינם שאלה כיון לעניננו: ובנוגע
שהוא  שנשבה.. "כתינוק הם בדורנו ומצוות תורה

qep`k הר – רחמנא" "אונס ולאידך,dixht"52י ;
אפילו  מקיימים שנשבו" "תינוקות אותם כאשר

zg` devn כמה (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בלבד
ז"ל ecirdeמצוות, אדם 53חכמינו לך שאין

מצוות  וכמה כמה קיים שלא זה 54מישראל הרי ,(
הקב"ה! אצל וביותר ביותר ויקר חשוב

גדולה  זה בדורנו דוקא עיקר: זה וגם ועוד
שנשבו" "תינוקות אותם של ההתעוררות ביותר

שעשרות  כך, כדי עד ומצוות, התורה לדרך לשוב
ומצוות  תורה שומרי ונעשו התקרבו יהודים אלפי
עוז. וביתר שאת ביתר והולך ומוסיף ממש, בפועל

לשקול  לבו ימלאו אשר הוא זה ואי זה הוא ומי
ezrcaדעת)mceÎxya עוד ולא העוונות, חשבון (

זה  שבדורנו שבגלל דלֿשפתיו על להעלות אלא
אינם  שלעתֿעתה מישראל וכמה כמה ישנם
הכי  עונשים יבואו לכן ומצוות, תורה מקיימים

היפך 55מבהילים  – היוֿלאֿתהיה רחמנאֿליצלן ,
שיהודים  בתורה, המפורשת דעות" אֿל של "דעתו
כאנוס", שהוא שנשבה.. "כתינוק דינם אלה

פטריה"! ש"רחמנא

d"awd ly eceak jtid:

חשבון  ומחשב שיושב כמי הקב"ה של תיאורו
שתתמלא  עד (רחמנאֿליצלן) וממתין העוונות
העוונות, כל עבור שגובה עד משם זז ואינו הסאה,
וממתין, עוונות של חדש חשבון ומתחיל וחוזר
הוא  – כו' הסאה שתתמלא עד רחמנאֿליצלן,
מלך  כמשל שזהו כיון מעלה, כלפי הכבוד היפך
בשעה  בה להפרע... ורוצה שמחכה אכזרי

היא ynnשהמציאות jtidl" הוא שהקב"ה –a`
mingxd חכמינו ומאמרי פסוקים בריבוי כמפורש ,"

"ה' הרחמים: מדות מי"ג החל (מדת 56ז"ל, ה'
פעמים ב' שחטא wec`רחמים ולאחרי לפני –57(

רחמים  מדת זו (אף אפים 58אֿל ארך וחנון רחום (
וחטאה". ופשע עון נושא וגו' חסד ורב

בחשבון  (לא היא הקב"ה של התעסקותו עיקר
ולהרבות להוסיף אלא) l`xyiaהעוונות, zegny–

ז"ל  רבותינו עושה 59כמאמר (הקב"ה) הוא "מה
ועד  בראשית) ימי ששת (לאחרי שעה מאותה
שמחות  שיתוסף זיווגים", ומזווג יושב עכשיו..
השמחה  ורבו", ד"פרו התכלית (כולל וכלה חתן

בנים  שמחת 60דלידת עם הקשורה ובנות),
וכנסת 61הגאולה  דהקב"ה הנישואין יהיו (שאז
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וכת"י 48) רומי (דפוס עליו" אותם וגידלו במינות "ונולדו
תימן).

שנשבה49) miebd"כתינוק oialוגידלוהוmiebd דעתם על
(שם).`qepשהוא "

ס"ו.50) לקמן ראה
ה"ב.51) פ"ג תשובה הל'
וש"נ.52) סע"ב. כח, ב"ק
ובכ"מ.53) בסופה. חגיגה ראה
מקץ54) תו"א כיבד ראה שלא מישראל אדם לך "אין ג: לא,

וכל  השי"ת) לכבוד פסיעות ג' שהחל (כנבוכדנצר בכך המקום את
פ"ג. להרמב"ם השמד אגרת גם וראה לו". הוא כדאי עוה"ז טוב

ברור 55) – האחרון בדור שהיו המבהילים להענינים ובנוגע
ס"ז. כדלקמן עונש, זה שאין ופשוט

וֿז.56) לד, תשא
ב.57) יז, מר"ה – עה"פ פירש"י
ב.58) טו, בשלח ממכילתא – עה"פ פירש"י
ד.59) פס"ח, ב"ר
(ראה 60) אבינו אברהם של לבריתו דכניסה השמחה גם כולל

א). קל, שבת
שיכלו 61) עד בא דוד בן "אין – ורבו" ל"פרו בנוגע ועד"ז

וש"נ). סע"א. סב, (יבמות גוף" ששמו "אוצר שבגוף", נשמות כל



ypz'd"`יד ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

"מהרה 62ישראל  נישואין: בברכת שכתוב כמו ,(
ששון  קול ירושלים ובחוצות יהודה בערי ישמע כו'

כלה" וקול חתן קול שמחה .63וקול

חטאים  על מעניש שהקב"ה בשעה גם ועוד:
דיליה jix`ny(לאחרי וגבה העונש 64אף אין – (

אלא חסֿושלום, נקמה כדי zaehlבתור האדם,
החטא  מלכלוך ולטהרו רבינו 65לנקותו ובלשון ,

"כמו66הזקן  :ongx a`..בנו המכה וצדיק חכם
ובעצמו  בכבודו הרוחץ ונורא גדול מלך כמשל

יחידו בנו `ezadצואת aexn."

שהע  אףֿעלֿפי מזה: לטובת ויתירה הוא ונש
יחידו", "לבנו המלך של אהבתו" "מרוב האדם,
גורם  החטא) מלכלוך (הרחיצה שהעונש כיון הרי

xrv,יחידו d"awdלבנו xrhvn" וצועק זה `ieעל
il"'בזמן 67כו" ,68xrhvn mc`y אומרת שכינה..

irexfn iplw iy`xn iplw"69עמו" ,dxva ikp`"70,
בצרה,72צר"elצרתם71"בכל  שהיו זמן ("בכל

צר" לו ).73היה

l`xyi ly oceak jtide:

הם ישראל שבני d"awdכיון ly eipa כמו ,
אלקיכם" לה' אתם "בנים מזה 74שכתוב ויתירה ,

והקב"ה75ישראל"ixeka"בני ,made` שכתוב כמו ,
ה'" אמר אתכם ישראל 76"אהבתי נער "כי ,

הבעלֿשםֿטוב 77ואוהבהו" וכתורת שאהבת 78,

יותר  גדולה היא מישראל ואחד אחד לכל הקב"ה
לעת  להם שנולד יחידם לבנם זקנים הורים מאהבת
בניו, שבח היפך שהם דיבורים סובל אינו – זקנתם
בו  פוגע בניו שבח היפך שהדיבור אלא עוד ולא

כביכול,(בה  aezkyקב"ה) enk ומפורש ברור
עינו" בבבת נוגע בכם .79"הנוגע

בנוגע שאפילו כך, כדי l`xyiועד i`iapl,
לשונם" על ומלתו בם דבר ה' "80ש"רוח ,oi`
l`xyi lr `ixehlic xne`y ina dvex d"awd"81 ועד ,

כמו: ישראל, על דילטוריא שאמרו על שנענשו
`iapd ediryi שבנביאים גדול שראה 82, כרך (כבן

המלך  טמא 83את עם "ובתוך אמר שכאשר ,(
יושב" אנכי ישעיהו,84שפתים הקב"ה, לו "אמר ,

אנכי  שפתים טמא איש כי לומר רשאי אתה בנפשך
יושב, אנכי שפתיים טמא עם ובתוך שמא ניחא,

ויעף  תמן, כתיב מה חמי תא אחד 85אתמהא, אלי
למי  פה רצוץ פה, רוץ רצפה.. ובידו השרפים מן

בני" על דלטוריא בשאר 86שאמר בזה וכיוצא ,
ישראל. נביאי

נענשו כך mlerו"אם icenr בעדת כשנשאו ..
כלֿשכן דברים, מעט mlerישראל ilwn lw יתיר

פושעים  אותם לקרוא ישראל.. קהילות על לשונו
הרמב"ם  (כלשון ֿ 87ורשעים" לפני שכתב וכמו ,

העם 88זה  באזני ולדרוש לדבר לו ראוי אין "האדם (
ושלש  ושתים פעם לדבר שרצונו מה שיחזור עד
מה  ידבר.. ואחרֿכך היטב אותו וישנה וארבע,
לו  ראוי הספר, על ויכתבהו בידו האדם שיחוק
האיש.. וזה זה, יתכן אילו פעמים אלף שיחזירהו

העני  אלו ביד כתב ומסרו בטופס.. הנכבדים נים
בם  והאפיל מדינה, ובכל עיר בכל בם שישוט איש

ויחשיך". חושך שלח אדם, בני לבות

.Â ענינים אודות הדיבור ושלילת בחומר ועוד
המפורשת  האזהרה מצד – חסֿושלום עונש של
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ספט"ו.62) שמו"ר
יו"דֿיא.63) לג, ירמי' ע"פ
ה"א.64) פ"ב תענית ירושלמי
פל"ח.65) רביעי. מאמר עיקרים פמ"ד. שני מאמר כוזרי ראה

וש"נ. ואילך. 71 ע' חכ"ב לקו"ש ב. פו, מטות ד. נג, קרח לקו"ת
סכ"ב.66) אגה"ק
כד.67) דאיכ"ר פתיחתא יט. יו"ד, ירמי'
וש"נ.68) ב. טו, חגיגה
רשעים 69) של דמן על (גם) מצטער הקב"ה "כך ושם:

שנשפך".
א.70) טז, תענית וראה טו. צא, תהלים
בשלח.71) ס"פ מכילתא שם. תענית ט. סג, ישעי'
(72" עה"פ: כפי l`ובפירש"י להם היצר "לא צר", (באל"ף)

שר  מיכאל הוא פניו, מלאך כי ללקות, ראויין שהיו מעלליהם
מקום" של בשליחותו תמיד הושיעם לפניו, ממשמשי הפנים

גו'"). ובחמלתו ("באהבתו
עה"פ.73) מצו"ד
א.74) יד, ראה פ'
כב.75) ד, שמות
ב.76) א, מלאכי
א.77) יא, הושע
סקל"ג.78) הוספות כש"ט

יב.79) ב, זכרי'
ב.80) כג, ש"ב ע"פ
ואילך.81) סע"א כג, נח זו"ח וראה (א). ו פ"א, שהש"ר
שפה.82) רמז ישעי' יל"ש
ב.83) יג, חגיגה
ה.84) ו, ישעי'
ו.85) שם,
פ"ב.86) השמד אגרת בארוכה וראה שם. שהש"ר
שם.87) השמד באגרת
פ"א.88) שם

`"ypz'd ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

פה  תפתח "אל אמת: תורת הקדושה בתורתנו
לשטן":

בגמרא  פיו 89איתא אדם יפתח אל "לעולם
שנאמר  קראה, מאי היינו 90לשטן.. כסדום ,91כמעט
שמעו  נביא, להו אהדר סדום",92מאי קציני ה' דבר

הדין  מדת את מעורר הדמיון בדרך גם "שהדיבור
שכתוב  וזהו לכך, שראוי מקטרג.. שהשטן עד
הדמיון  בדרך כן שאמר וגו', היינו כסדום כמעט
לכך  דראוי ליה אהדר הדין ומדת העונש, לענין

.93כו'"

וקלֿוחומר, ובמכלֿשכן – לאידך מובן ומזה
כו'" מרובה טובה "מדה צריכים 94שהרי כמה עד –

ישראל: בני על זכות בלימוד להשתדל

בדרך  גם "הדיבור בלתיֿרצויים בדברים אם
מקטרג  שהשטן עד הדין מדת את מעורר הדמיון
של  דבריו את שומע הקב"ה אין שבודאי (אף כו'"

שכתוב  כמו ואדרבא בך 95השטן, ה' "יגער
– miaehהשטן") mixaca בני על זכות לימוד ,

זכות  שילמדו הקב"ה של וחפצו (שרצונו ישראל
בניו), i`ceaeעל i`cea פעולתו פועל זה שדיבור

zekf cenild lawi d"awdy96,בגדעון שמצינו כפי ,
מבקש 97ש"בימיו  הקב"ה והיה בצרה ישראל היו

זכות  שנמצא כיון זכות.. עליהם שילמד אדם
זכות  עליהם שלמד עליו 98בגדעון נגלה מיד ,

לו 99המלאך  ויאמר ה' מלאך אליו וירא שנאמר ,

זה, בכחך ipaלך lr zcnly zekf gka אמר" ,"
ישראל, על סניגוריא ללמד כח בך יש הקב"ה,

mil`bp md jzekfa"100.

שגדולי  הדורות, בכל ישראל ימי בדברי ומצינו
ישראל, בני על זכות בלימוד והרבו השתדלו ישראל
ב"דיבור  צורך שהיה עד כו', המצב בשפל כשהיו גם
 ֿ ועל זכות, לימוד עליהם למצוא כדי דמיון" בדרך

צורך שאין בנידוןֿדידן, ytglאחתֿכמהֿוכמה
בדרך  ב"דיבור צורך שאין ובודאי זכות, לימוד

oeinc ש כיון ,"lreta ze`ivnd בקיום שהחסרון היא
דתינוק  האונס מפני אלא אינו ומצוות התורה
המעלה  ביותר גדולה כזה במצב ולאידך, שנשבה.
דיבור  אחד, מעשה אפילו מצוה, דכל והחשיבות
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  אחת, מחשבה או אחד
מישראל  ואלפים אלפים של גדולה התעוררות

ו). סעיף (כנ"ל והולך ומוסיף ליהדות, שנתקרבו

לקירוב  בנוגע זכות' ה'לימוד – לראש ולכל
הקיצין" כל "כלו שכבר שכיון – הגאולה ,101וזירוז

לאחרי  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הגמרא, בזמן עוד
ותשע  מאלף יותר במשך הגלות וקושי אריכות

שנה a`מאות `l oiicre אין") לתשובה ובנוגע ...
בתשובה" אלא תלוי תשובה,101הדבר עשו כבר – (

(לא  תשובה הרהר שלא מישראל אדם לך אין שהרי
חייו, ימי במשך פעמים כמה אלא) אחת, פעם רק

חדא" וברגעא חדא "בשעתא נעשה 102שעלֿידיֿזה

הגמרא  כפסקֿדין גמור, צדיק גמור 103מרשע

צדיק  שאני "עלֿמנת האשה את שהמקדש
הרהר 104(גמור  שמא מקודשת גמור רשע אפילו (

– צריך תשובה" צדקנו שמשיח ובודאי בודאי הרי
ynnלבוא cine skiz זכות לימוד הוא כדאי אשר ,

ה'לימוד  על שנוסף ובפרט ישראל, את לגאול זה
גם זה הרי mipaxזכות', dnke dnk ly oicÎwqt
l`xyia d`xedÎixene בשמים "לא שהתורה וכיון ,

מטה 105היא" של בביתֿדין זה פסקֿדין הרי ,
מעלה, של ביתֿדין את גם ומזכה כביכול מחייב
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סשע"ו 89) יו"ד רמ"א וראה ב. ח. כתובות סע"א. יט, ברכות
סי"ב. ונפש גוף שמירת הל' חו"מ אדה"ז שו"ע ס"ב.

ט.90) א, ישעי'
הזהירות 91) מזה שילמדו כדי זה אמר שישעי' לומר, ויש

דוד  "לא ואילך) סע"ב ד, (ע"ז מארז"ל ע"ד – פה לפתוח שלא
תשובה". של עולה שהקים אלא.. מעשה.. לאותו ראוי

יו"ד.92) שם,
שם.93) כתובות מהרש"א חדא"ג
וש"נ.94) א. יא, סוטה
ס"ז.95) לקמן וראה ב. ג, זכרי'
וש"נ)96) א. סג, (שבת כמארז"ל – גזירה כשנגזרה אפילו

של  דבריו בשביל מבטלה", הוא גזירה גוזר הקב"ה "אפילו
זכות. שמלמד הצדיק

ד.97) שופטים תנחומא
כל 98) ואי' זאת כל מצאתנו ולמה עמנו ה' "ויש באמרו:

ועתה  ה' העלנו ממצרים הלא אבותינו לנו ספרו אשר נפלאותיו
היו  צדיקים "אם יג), ו, (שופטים מדין" בכף ויתננו נטשנו
להם  שעשה כשם היו, רשעים ואם בזכותם, לנו יעשה אבותינו
עה"פ). (פרש"י נפלאותיו" כל ואי' לנו, יעשה כן חנם נפלאותיו

אבל 99) שלפנינו, תנחומא במדרש המלאך) עליו (נגלה כ"ה
אליו "ויפן נאמר בעצמו".d'בפסוק "הקב"ה ובפרש"י: גו'",

שאגלה הוא "דין הבאה: שבהערה ביל"ש iceakaוכ"ה ip`
עליו".

סב.100) רמז שופטים יל"ש
ב.101) צז, סנהדרין
סע"א.102) קכט, זח"א
טושו"ע 103) ה"ה. פ"ח אישות הל' רמב"ם ב. מט, קידושין

סל"א. סל"ח אה"ע
סקי"ב.104) זרוע האור גירסת ע"פ
ב.105) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים



טו `"ypz'd ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

"מהרה 62ישראל  נישואין: בברכת שכתוב כמו ,(
ששון  קול ירושלים ובחוצות יהודה בערי ישמע כו'

כלה" וקול חתן קול שמחה .63וקול

חטאים  על מעניש שהקב"ה בשעה גם ועוד:
דיליה jix`ny(לאחרי וגבה העונש 64אף אין – (

אלא חסֿושלום, נקמה כדי zaehlבתור האדם,
החטא  מלכלוך ולטהרו רבינו 65לנקותו ובלשון ,

"כמו66הזקן  :ongx a`..בנו המכה וצדיק חכם
ובעצמו  בכבודו הרוחץ ונורא גדול מלך כמשל

יחידו בנו `ezadצואת aexn."

שהע  אףֿעלֿפי מזה: לטובת ויתירה הוא ונש
יחידו", "לבנו המלך של אהבתו" "מרוב האדם,
גורם  החטא) מלכלוך (הרחיצה שהעונש כיון הרי

xrv,יחידו d"awdלבנו xrhvn" וצועק זה `ieעל
il"'בזמן 67כו" ,68xrhvn mc`y אומרת שכינה..

irexfn iplw iy`xn iplw"69עמו" ,dxva ikp`"70,
בצרה,72צר"elצרתם71"בכל  שהיו זמן ("בכל

צר" לו ).73היה

l`xyi ly oceak jtide:

הם ישראל שבני d"awdכיון ly eipa כמו ,
אלקיכם" לה' אתם "בנים מזה 74שכתוב ויתירה ,

והקב"ה75ישראל"ixeka"בני ,made` שכתוב כמו ,
ה'" אמר אתכם ישראל 76"אהבתי נער "כי ,

הבעלֿשםֿטוב 77ואוהבהו" וכתורת שאהבת 78,

יותר  גדולה היא מישראל ואחד אחד לכל הקב"ה
לעת  להם שנולד יחידם לבנם זקנים הורים מאהבת
בניו, שבח היפך שהם דיבורים סובל אינו – זקנתם
בו  פוגע בניו שבח היפך שהדיבור אלא עוד ולא

כביכול,(בה  aezkyקב"ה) enk ומפורש ברור
עינו" בבבת נוגע בכם .79"הנוגע

בנוגע שאפילו כך, כדי l`xyiועד i`iapl,
לשונם" על ומלתו בם דבר ה' "80ש"רוח ,oi`
l`xyi lr `ixehlic xne`y ina dvex d"awd"81 ועד ,

כמו: ישראל, על דילטוריא שאמרו על שנענשו
`iapd ediryi שבנביאים גדול שראה 82, כרך (כבן

המלך  טמא 83את עם "ובתוך אמר שכאשר ,(
יושב" אנכי ישעיהו,84שפתים הקב"ה, לו "אמר ,

אנכי  שפתים טמא איש כי לומר רשאי אתה בנפשך
יושב, אנכי שפתיים טמא עם ובתוך שמא ניחא,

ויעף  תמן, כתיב מה חמי תא אחד 85אתמהא, אלי
למי  פה רצוץ פה, רוץ רצפה.. ובידו השרפים מן

בני" על דלטוריא בשאר 86שאמר בזה וכיוצא ,
ישראל. נביאי

נענשו כך mlerו"אם icenr בעדת כשנשאו ..
כלֿשכן דברים, מעט mlerישראל ilwn lw יתיר

פושעים  אותם לקרוא ישראל.. קהילות על לשונו
הרמב"ם  (כלשון ֿ 87ורשעים" לפני שכתב וכמו ,

העם 88זה  באזני ולדרוש לדבר לו ראוי אין "האדם (
ושלש  ושתים פעם לדבר שרצונו מה שיחזור עד
מה  ידבר.. ואחרֿכך היטב אותו וישנה וארבע,
לו  ראוי הספר, על ויכתבהו בידו האדם שיחוק
האיש.. וזה זה, יתכן אילו פעמים אלף שיחזירהו

העני  אלו ביד כתב ומסרו בטופס.. הנכבדים נים
בם  והאפיל מדינה, ובכל עיר בכל בם שישוט איש

ויחשיך". חושך שלח אדם, בני לבות

.Â ענינים אודות הדיבור ושלילת בחומר ועוד
המפורשת  האזהרה מצד – חסֿושלום עונש של
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ספט"ו.62) שמו"ר
יו"דֿיא.63) לג, ירמי' ע"פ
ה"א.64) פ"ב תענית ירושלמי
פל"ח.65) רביעי. מאמר עיקרים פמ"ד. שני מאמר כוזרי ראה

וש"נ. ואילך. 71 ע' חכ"ב לקו"ש ב. פו, מטות ד. נג, קרח לקו"ת
סכ"ב.66) אגה"ק
כד.67) דאיכ"ר פתיחתא יט. יו"ד, ירמי'
וש"נ.68) ב. טו, חגיגה
רשעים 69) של דמן על (גם) מצטער הקב"ה "כך ושם:

שנשפך".
א.70) טז, תענית וראה טו. צא, תהלים
בשלח.71) ס"פ מכילתא שם. תענית ט. סג, ישעי'
(72" עה"פ: כפי l`ובפירש"י להם היצר "לא צר", (באל"ף)

שר  מיכאל הוא פניו, מלאך כי ללקות, ראויין שהיו מעלליהם
מקום" של בשליחותו תמיד הושיעם לפניו, ממשמשי הפנים

גו'"). ובחמלתו ("באהבתו
עה"פ.73) מצו"ד
א.74) יד, ראה פ'
כב.75) ד, שמות
ב.76) א, מלאכי
א.77) יא, הושע
סקל"ג.78) הוספות כש"ט

יב.79) ב, זכרי'
ב.80) כג, ש"ב ע"פ
ואילך.81) סע"א כג, נח זו"ח וראה (א). ו פ"א, שהש"ר
שפה.82) רמז ישעי' יל"ש
ב.83) יג, חגיגה
ה.84) ו, ישעי'
ו.85) שם,
פ"ב.86) השמד אגרת בארוכה וראה שם. שהש"ר
שם.87) השמד באגרת
פ"א.88) שם

`"ypz'd ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

פה  תפתח "אל אמת: תורת הקדושה בתורתנו
לשטן":

בגמרא  פיו 89איתא אדם יפתח אל "לעולם
שנאמר  קראה, מאי היינו 90לשטן.. כסדום ,91כמעט
שמעו  נביא, להו אהדר סדום",92מאי קציני ה' דבר

הדין  מדת את מעורר הדמיון בדרך גם "שהדיבור
שכתוב  וזהו לכך, שראוי מקטרג.. שהשטן עד
הדמיון  בדרך כן שאמר וגו', היינו כסדום כמעט
לכך  דראוי ליה אהדר הדין ומדת העונש, לענין

.93כו'"

וקלֿוחומר, ובמכלֿשכן – לאידך מובן ומזה
כו'" מרובה טובה "מדה צריכים 94שהרי כמה עד –

ישראל: בני על זכות בלימוד להשתדל

בדרך  גם "הדיבור בלתיֿרצויים בדברים אם
מקטרג  שהשטן עד הדין מדת את מעורר הדמיון
של  דבריו את שומע הקב"ה אין שבודאי (אף כו'"

שכתוב  כמו ואדרבא בך 95השטן, ה' "יגער
– miaehהשטן") mixaca בני על זכות לימוד ,

זכות  שילמדו הקב"ה של וחפצו (שרצונו ישראל
בניו), i`ceaeעל i`cea פעולתו פועל זה שדיבור

zekf cenild lawi d"awdy96,בגדעון שמצינו כפי ,
מבקש 97ש"בימיו  הקב"ה והיה בצרה ישראל היו

זכות  שנמצא כיון זכות.. עליהם שילמד אדם
זכות  עליהם שלמד עליו 98בגדעון נגלה מיד ,

לו 99המלאך  ויאמר ה' מלאך אליו וירא שנאמר ,

זה, בכחך ipaלך lr zcnly zekf gka אמר" ,"
ישראל, על סניגוריא ללמד כח בך יש הקב"ה,

mil`bp md jzekfa"100.

שגדולי  הדורות, בכל ישראל ימי בדברי ומצינו
ישראל, בני על זכות בלימוד והרבו השתדלו ישראל
ב"דיבור  צורך שהיה עד כו', המצב בשפל כשהיו גם
 ֿ ועל זכות, לימוד עליהם למצוא כדי דמיון" בדרך

צורך שאין בנידוןֿדידן, ytglאחתֿכמהֿוכמה
בדרך  ב"דיבור צורך שאין ובודאי זכות, לימוד

oeinc ש כיון ,"lreta ze`ivnd בקיום שהחסרון היא
דתינוק  האונס מפני אלא אינו ומצוות התורה
המעלה  ביותר גדולה כזה במצב ולאידך, שנשבה.
דיבור  אחד, מעשה אפילו מצוה, דכל והחשיבות
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  אחת, מחשבה או אחד
מישראל  ואלפים אלפים של גדולה התעוררות

ו). סעיף (כנ"ל והולך ומוסיף ליהדות, שנתקרבו

לקירוב  בנוגע זכות' ה'לימוד – לראש ולכל
הקיצין" כל "כלו שכבר שכיון – הגאולה ,101וזירוז

לאחרי  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הגמרא, בזמן עוד
ותשע  מאלף יותר במשך הגלות וקושי אריכות

שנה a`מאות `l oiicre אין") לתשובה ובנוגע ...
בתשובה" אלא תלוי תשובה,101הדבר עשו כבר – (

(לא  תשובה הרהר שלא מישראל אדם לך אין שהרי
חייו, ימי במשך פעמים כמה אלא) אחת, פעם רק

חדא" וברגעא חדא "בשעתא נעשה 102שעלֿידיֿזה

הגמרא  כפסקֿדין גמור, צדיק גמור 103מרשע

צדיק  שאני "עלֿמנת האשה את שהמקדש
הרהר 104(גמור  שמא מקודשת גמור רשע אפילו (

– צריך תשובה" צדקנו שמשיח ובודאי בודאי הרי
ynnלבוא cine skiz זכות לימוד הוא כדאי אשר ,

ה'לימוד  על שנוסף ובפרט ישראל, את לגאול זה
גם זה הרי mipaxזכות', dnke dnk ly oicÎwqt
l`xyia d`xedÎixene בשמים "לא שהתורה וכיון ,

מטה 105היא" של בביתֿדין זה פסקֿדין הרי ,
מעלה, של ביתֿדין את גם ומזכה כביכול מחייב

mewi oke!
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סשע"ו 89) יו"ד רמ"א וראה ב. ח. כתובות סע"א. יט, ברכות
סי"ב. ונפש גוף שמירת הל' חו"מ אדה"ז שו"ע ס"ב.

ט.90) א, ישעי'
הזהירות 91) מזה שילמדו כדי זה אמר שישעי' לומר, ויש

דוד  "לא ואילך) סע"ב ד, (ע"ז מארז"ל ע"ד – פה לפתוח שלא
תשובה". של עולה שהקים אלא.. מעשה.. לאותו ראוי

יו"ד.92) שם,
שם.93) כתובות מהרש"א חדא"ג
וש"נ.94) א. יא, סוטה
ס"ז.95) לקמן וראה ב. ג, זכרי'
וש"נ)96) א. סג, (שבת כמארז"ל – גזירה כשנגזרה אפילו

של  דבריו בשביל מבטלה", הוא גזירה גוזר הקב"ה "אפילו
זכות. שמלמד הצדיק

ד.97) שופטים תנחומא
כל 98) ואי' זאת כל מצאתנו ולמה עמנו ה' "ויש באמרו:

ועתה  ה' העלנו ממצרים הלא אבותינו לנו ספרו אשר נפלאותיו
היו  צדיקים "אם יג), ו, (שופטים מדין" בכף ויתננו נטשנו
להם  שעשה כשם היו, רשעים ואם בזכותם, לנו יעשה אבותינו
עה"פ). (פרש"י נפלאותיו" כל ואי' לנו, יעשה כן חנם נפלאותיו

אבל 99) שלפנינו, תנחומא במדרש המלאך) עליו (נגלה כ"ה
אליו "ויפן נאמר בעצמו".d'בפסוק "הקב"ה ובפרש"י: גו'",

שאגלה הוא "דין הבאה: שבהערה ביל"ש iceakaוכ"ה ip`
עליו".

סב.100) רמז שופטים יל"ש
ב.101) צז, סנהדרין
סע"א.102) קכט, זח"א
טושו"ע 103) ה"ה. פ"ח אישות הל' רמב"ם ב. מט, קידושין

סל"א. סל"ח אה"ע
סקי"ב.104) זרוע האור גירסת ע"פ
ב.105) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים



ypz'd"`טז ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

.Ê,דהשטן הפתחוןֿפה שביטול להוסיף, ויש
ביותר  מודגש - ישראל בני על זכות' וה'לימוד

זה: לדורנו ובשייכות בקשר

חנוכה) דשבת בהפטרה (שקורין זכריה בנבואת
השטן 95כתיב  בך ה' יגער השטן אל ה' "ויאמר

מוצל  אוד זה הלא בירושלים הבוחר בך ה' ויגער
שרוצה  בשטן גוער בעצמו הקב"ה כלומר, מאש".

" להיותו ישראל, בני על milyexiaלקטרג xgead,"
שלם  ועלֿשם יראה היראה 106עלֿשם שלימות ,107,

ואחד  אחד כל של האמיתית מציאותו שזוהי
בחרתנו  ("אתה הקב"ה עלֿידי שנבחר מישראל
השטן  על בגערתו הקב"ה ומוסיף העמים"), מכל

" –y`n lven ce` df `ld כלומר" נשתייר 108", לא
ואתה  משריפה, שניצל כאוד מעט, כיֿאם מישראל

שאשחיתם"?!... עליהם לקטרג בא

לעניננו: ובנוגע

נהרגו  שבה מהשואה הפליטה שארית זה, דורנו
 ֿ השםֿיקום יהודים מליון ששה קידושֿהשם על

" בבחינת הוא y`nדמם, lven ce` שניצל "כאוד ,"
 ֿ ועלֿאחת עליהם, לקטרג וחלילהֿוחס משריפה".
להביא  עלולה שהנהגתם חמור, בקטרוג כמהֿוכמה
"לא  היוֿלאֿתהיה, רחמנאֿליצלן נוספת, שואה

צרה" פעמיים .109תקום

דורנו  על כשהקטרוג – שבעתיים חמור זה  דבר
חילול  כדי תוך נעשה מאש", מוצל "אוד זה,
קידושֿהשם, על שנהרגו הקדושים של כבודם
של  הסאה שנתמלאה בכך השואה הצדקת עלֿידי

העוונות.

ובהקדמה:

בתור  באים שאינם בלתיֿרצויים ענינים ישנם
ללא  הקב"ה, גזר שכך מפני כיֿאם עונות, על עונש
ובלשון  התורה. וחכמת בשכל כלל והסברה טעם
שסרקו  עקיבא רבי של להריגתו (בנוגע ז"ל חכמינו
עשרה  כל ועלֿדרךֿזה ברזל, של במסרקות בשרו

לפני" במחשבה עלה כך "שתוק, מלכות) ,110הרוגי

מלפני" היא חשיד 111"גזירה "מי זה על נאמר (ולא
דינא" בלא דינא דעביד ).112קודשאֿבריךֿהוא

כמו  הבתרים, בין ברית גזירת – דכולהו ואבוהון
לא 113שכתוב  בארץ זרעך יהיה גר כי תדע "ידוע

שאין  שנה", מאות ארבע אותם וענו ועבדום להם
הקב"ה  גזר שכך אלא עוונות, בגלל .114זה

יהודים  מליון ששה השמדת ובנידוןֿדידן:
שלא  איומה שואה – ונוראה גדולה הכי באכזריות
כל  במשך דוגמתה רחמנאֿליצלן) תהיה (ולא היתה

בתור להיות יכולה לא – עוונות.yperהדורות על
אפילו envrשכן, ohydלמצוא יוכל oeaygלא

zepeerכדי בו  שיהיה ההוא ֿ wicvdlבדור חס
כזה! חמור עונש ושלום

חכמת  (עלֿפי וביאור הסבר שום לנו אין
ידיעת  רק כיֿאם השואה, על וכלל כלל התורה)
"גזירה  ואשר לפני", במחשבה עלה ש"כך העובדה

של באופן לא שבודאי [אף מלפני" utgהיא
בתורה  כאמור חסֿושלום, הרצון) (פנימיות

קלני אומרת מה כיֿא iy`xn"שכינה ם כו'",
עזבתיך" קטן לא 115ש"ברגע ובודאי ובודאי ,[

עוונות  על דעונש .116ההסבר

הם בשואה שנהרגו אלה כל miyecwואדרבה:
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יו"ד).106) פנ"ו, (מב"ר א טז, תענית – הר תוד"ה
ובכ"מ.107) ג. ו, שה"ש ב. ס, ר"ה דרושי ד. כט, ראה לקו"ת
עה"פ.108) קרא מהר"י פי'
הערה 109) 306 ע' חכ"ג לקו"ש (וראה ט א, נחום – הכ' ל'

וש"נ). .55
ב.110) כט, מנחות

יוהכ"פ.111) דתפילת העבודה בסדר הפיוט נוסח
ב.112) ה, ברכות
יג.113) טו, לךֿלך
ה'114) ויאמר, ה' אל משה "וישב כב: פ"ה, שמו"ר ראה

ספר  נטלתי הקב"ה, לפני (משה) אמר כך הזה.. לעם הרעותה למה
נדונו  היאך המבול דור של מעשיהן וראיתי בו וקראתי בראשית
הדין  ומדת נדונו היאך הפלגה.. דור ומעשה היתה, הדין מדת

הזה העם eyrהיתה, dn."שעברו הדורות מכל שנשתעבדו
ז.115) נד, ישעי'
א)116) (ה, התשובה בשער אדהאמ"צ ממ"ש להעיר

שהי' השמדות בטלו דווקא שבזמנו בפירוש אמר ז"ל.. ש"האר"י
שבימי  תתנ"ו גזרת ("משנת שנה ת"ק ערך הזה הזמן משך בכל
השם  שקידשו אותן וכל רנ"ב"), בזמן פורטוגאל גירוש עד רש"י
פרטי  מכל יהודה שבט בס' כמבואר דור בכל ורבבות אלפים
מנשמות  הי' הכל הנ"ל.. שנה ת"ק בזמן שנה בכל שהי' השמדות

גבו  נשמות גדולים.. אנשים ש"היו ראשון", בית בזמן הות",שהיו
פלילי בעון רק ה'.. את עובדים לכל f"rcו"היו הי' ולא בו, דבקו

רש"י  שבזמן הפילוסופים בזמן עד ותיקון עלי' הללו.. הדורות
לע"ז  יניקה מוסיפים שהיו ד"לפי ז"ל", האר"י עד והרמב"ם
פשוטה  באמונה קה"ש על במס"נ הי' התיקון ע"כ דקליפה, כתרין
מבחי' שהי' ז"ל האר"י בזמן אך האנושי.. שכל סברת נגד שהיא

האמיתית, הקבלה חכמת אליו ונגלה le`התיקון zecnyd elha
cer 'idi שההשמדות צורך) יש (באם נוספת הוכחה ומכאן ."

כבפנים. ותיקון, עונש בגדר שאינו בפ"ע, הו"ע דהשואה

`"ypz'd ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

שנקראים l`xyi(כפי lk ita על שנהרגו כיון (
השם  היותם117קדושת micedi(118,myde(בגלל

mnc mewpi קרבנות שמזכיר יהודי כל שמוסיף (כפי
הרחמים": ד"אב התפלה ובנוסח השואה),
השם.. קדושת על נפשם שמסרו הקודש "קהילות

ככתוב השפוך, עבדיו דם נקמת zxezaוינקום
dyn..נאמר הקודש ובכתבי יקום.. עבדיו דם כי ..

בגוים היינו,epipirlיודע  השפוך", עבדיך דם נקמת
" שהם עליהם מעיד eicar"119שהקב"ה

האדון  מציאות היא העבד של ),120(שמציאותו
ש" jetyd"ומבטיח eicar mc znwp mewpi כיון ,

חפצו... היפך הוא דמם ששפיכת

על  הריגתם מצד מעלתם גדלה כך כדי ועד
התורה  בקיום עבודתם לולי [אפילו השם קדושת

גודל 121ומצוות  על בהוספה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
(בעיקר) שהרי ומצוות, התורה בקיום מעלתם
ניספו  התורנית היהדות של ומשמנה מסלתה

ז"ל  רבותינו מאמר עלֿדרך – בכיוצא 122בשואה]
במחיצתן" לעמוד יכולה בריה כל "אין .123בזה

הפחדה  בתור בשואה מלהשתמש ומושלל
זה, לדורנו בנוגע ובפרט עוונות, על לעונש בנוגע

מא  מוצל מהשואה "אוד הפליטה שארית ש",
הוראת  עלֿפי בחיים בהנהגתו אשר הנוראה,
הקדושים  דור של החיים בדרך ממשיך תורתֿחיים,
בחיים  "זרעו בבחינת טובות, ושנים ימים לאורך

בחיים". הוא אף

רושם  שום יעשו לא אלה שטנה שדברי ובודאי
"ראה הכתוב: המשך ויקויים וכלל, izxardכלל

וישימו  מחלצות.. אותך והלבש עוונך מעליך
ראשו" על הטהור הענין:124הצניף ובהמשך ,

מה  אלי ויאמר ויעירני.. בי הדובר המלאך "וישב
זהב מנורת והנה ראיתי ואומר רואה dlekאתה

מעלתם 125וגו'" שלימות ובגלוי בפועל שרואים –
כולם  ישראל בני של מצוה 126כולה ב"נר שמאירים

אור" .127ותורה

.Á שהזמן ענין עם לעיל האמור לקשר ויש
השבוע) לפרשת והשייכות הקשר על (נוסף גרמא

בטבת: עשרה –

מלך  סמך לחודש.. בעשור העשירי "בחודש
ירושלים" אל הרמב"ם 128בבל ובלשון "עשירי 129, :

נבוכדנאצר בבל מלך סמך שבו על ryxdבטבת
המאורע  – ובמצוק" במצור והביאה ירושלים

oey`xd דשאר המאורעות להשתלשלות שהביא
– תמוז (י"ז והגלות החורבן עם הקשורים הצומות
נחרב  שבו – באב ותשעה העיר, הובקעה שבו
גדליה, נהרג שבו – גדליה וצום ביתֿהמקדש,
בו  יש ולכן כו'), הנשארת ישראל גחלת ונכבה

ש"אפילו  התעניות, שאר לגבי חל 130חומר היה
מפני  אחר, ליום לדחותו יכולין היו לא בשבת,

בו  הזה"128שנאמר היום .131בעצם

זה וצ  בכתוב נאמר למה להבין: (והועתק 132ריך
"133ברמב"ם  (jnq"סמך" ירושלים", אל בבל מלך

מלשון גם שהוא reiqeדייקא, xfr סומך" כמו ,
אודות שמדובר בשעה בה – על xevndנופלים"

ד)החורבן  ההמשך כל (שכולל התחלת ירושלים,
והגלות?!

(ביחזקאל) זה בפסוק בזה: הביאור לומר ויש
 ֿ לפני סופר שכבר המאורע, סיפור (לא שעיקרו –

אלא) וירמיהו, במלכים zexeclזה, rxe`nd zaizk,
– הזה" היום עצם את הזה היום שם את לך "כתב
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זה 117) אשא, נפשי ה' "אליך תשא: רמז תהלים יל"ש ראה
השם". קדושת על שנתמשכנו שמד של דורו

ועוד.118) סקל"ב. ח"ב אה"ע סשל"ג. יו"ד חת"ס שו"ת ראה
נתנו 119) גו' בנחלתך גוים "באו סע"א: מז, סנהדרין ראה

מאי  ארץ, לחיתו חסידך בשר השמים לעוף מאכל עבדיך נבלת
דינא  דמחייבי הנך עבדיך ממש, חסידך חסידך.. ומאי עבדיך

להו קרי דאיקטול וכיון יו"ד jicarדמעיקרא, רמ"א (וראה "
שם. השמד אגרת גם וראה שם). ובנו"כ שעו, סו"ס

שם.120) הרשב"א ובפי' ב. כג, קידושין ראה
הקודמת.121) הערה ראה
וש"נ.122) א. נ, פסחים
שה'בית 123) תצוה) (ר"פ מישרים במגיד ממ"ש ולהעיר

שבגלל  אלא השם, קידוש על נפשו למסור לזכות ראוי הי' יוסף'
176 ע' חכ"א לקו"ש בארוכה (וראה לכך זכה ולא נענש סיבה
המתים  הצדיקים "כל פכ"ב: אלם יונת וראה שם). ובהערות
השם". קדושת על הנהרגין מן חוץ דינור, בנהר להתמרק צריכים

דֿה.124) ג, זכרי'
ואילך.125) א ד, שם
ובכ"מ.126) בהעלותך. ר"פ לקו"ת בארוכה ראה
כג.127) ו, משלי
אֿב.128) כד, יחזקאל
ה"ב.129) פ"ה תעניות הל'
סתק"נ.130) לטואו"ח בב"י הובא תעניות, הל' אבודרהם
ועוד.131) .267 ע' חכ"ה לקו"ש בארוכה ראה
(132" הכתובים: כבשאר על a`דלא בבל.. מלך נבוכדנאצר

ד). נב, ירמי' א. כה, (מ"ב ירושלים"
הלשון 133) נאמר שבו הפסוק להביא בחר הפסוקים שמכל

והוספה. בשינוי כיֿאם הכתוב, לשון מעתיק שלא אף "סמך",



יז `"ypz'd ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

.Ê,דהשטן הפתחוןֿפה שביטול להוסיף, ויש
ביותר  מודגש - ישראל בני על זכות' וה'לימוד

זה: לדורנו ובשייכות בקשר

חנוכה) דשבת בהפטרה (שקורין זכריה בנבואת
השטן 95כתיב  בך ה' יגער השטן אל ה' "ויאמר

מוצל  אוד זה הלא בירושלים הבוחר בך ה' ויגער
שרוצה  בשטן גוער בעצמו הקב"ה כלומר, מאש".

" להיותו ישראל, בני על milyexiaלקטרג xgead,"
שלם  ועלֿשם יראה היראה 106עלֿשם שלימות ,107,

ואחד  אחד כל של האמיתית מציאותו שזוהי
בחרתנו  ("אתה הקב"ה עלֿידי שנבחר מישראל
השטן  על בגערתו הקב"ה ומוסיף העמים"), מכל

" –y`n lven ce` df `ld כלומר" נשתייר 108", לא
ואתה  משריפה, שניצל כאוד מעט, כיֿאם מישראל

שאשחיתם"?!... עליהם לקטרג בא

לעניננו: ובנוגע

נהרגו  שבה מהשואה הפליטה שארית זה, דורנו
 ֿ השםֿיקום יהודים מליון ששה קידושֿהשם על

" בבחינת הוא y`nדמם, lven ce` שניצל "כאוד ,"
 ֿ ועלֿאחת עליהם, לקטרג וחלילהֿוחס משריפה".
להביא  עלולה שהנהגתם חמור, בקטרוג כמהֿוכמה
"לא  היוֿלאֿתהיה, רחמנאֿליצלן נוספת, שואה

צרה" פעמיים .109תקום

דורנו  על כשהקטרוג – שבעתיים חמור זה  דבר
חילול  כדי תוך נעשה מאש", מוצל "אוד זה,
קידושֿהשם, על שנהרגו הקדושים של כבודם
של  הסאה שנתמלאה בכך השואה הצדקת עלֿידי

העוונות.

ובהקדמה:

בתור  באים שאינם בלתיֿרצויים ענינים ישנם
ללא  הקב"ה, גזר שכך מפני כיֿאם עונות, על עונש
ובלשון  התורה. וחכמת בשכל כלל והסברה טעם
שסרקו  עקיבא רבי של להריגתו (בנוגע ז"ל חכמינו
עשרה  כל ועלֿדרךֿזה ברזל, של במסרקות בשרו

לפני" במחשבה עלה כך "שתוק, מלכות) ,110הרוגי

מלפני" היא חשיד 111"גזירה "מי זה על נאמר (ולא
דינא" בלא דינא דעביד ).112קודשאֿבריךֿהוא

כמו  הבתרים, בין ברית גזירת – דכולהו ואבוהון
לא 113שכתוב  בארץ זרעך יהיה גר כי תדע "ידוע

שאין  שנה", מאות ארבע אותם וענו ועבדום להם
הקב"ה  גזר שכך אלא עוונות, בגלל .114זה

יהודים  מליון ששה השמדת ובנידוןֿדידן:
שלא  איומה שואה – ונוראה גדולה הכי באכזריות
כל  במשך דוגמתה רחמנאֿליצלן) תהיה (ולא היתה

בתור להיות יכולה לא – עוונות.yperהדורות על
אפילו envrשכן, ohydלמצוא יוכל oeaygלא

zepeerכדי בו  שיהיה ההוא ֿ wicvdlבדור חס
כזה! חמור עונש ושלום

חכמת  (עלֿפי וביאור הסבר שום לנו אין
ידיעת  רק כיֿאם השואה, על וכלל כלל התורה)
"גזירה  ואשר לפני", במחשבה עלה ש"כך העובדה

של באופן לא שבודאי [אף מלפני" utgהיא
בתורה  כאמור חסֿושלום, הרצון) (פנימיות

קלני אומרת מה כיֿא iy`xn"שכינה ם כו'",
עזבתיך" קטן לא 115ש"ברגע ובודאי ובודאי ,[

עוונות  על דעונש .116ההסבר

הם בשואה שנהרגו אלה כל miyecwואדרבה:

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

יו"ד).106) פנ"ו, (מב"ר א טז, תענית – הר תוד"ה
ובכ"מ.107) ג. ו, שה"ש ב. ס, ר"ה דרושי ד. כט, ראה לקו"ת
עה"פ.108) קרא מהר"י פי'
הערה 109) 306 ע' חכ"ג לקו"ש (וראה ט א, נחום – הכ' ל'

וש"נ). .55
ב.110) כט, מנחות

יוהכ"פ.111) דתפילת העבודה בסדר הפיוט נוסח
ב.112) ה, ברכות
יג.113) טו, לךֿלך
ה'114) ויאמר, ה' אל משה "וישב כב: פ"ה, שמו"ר ראה

ספר  נטלתי הקב"ה, לפני (משה) אמר כך הזה.. לעם הרעותה למה
נדונו  היאך המבול דור של מעשיהן וראיתי בו וקראתי בראשית
הדין  ומדת נדונו היאך הפלגה.. דור ומעשה היתה, הדין מדת

הזה העם eyrהיתה, dn."שעברו הדורות מכל שנשתעבדו
ז.115) נד, ישעי'
א)116) (ה, התשובה בשער אדהאמ"צ ממ"ש להעיר

שהי' השמדות בטלו דווקא שבזמנו בפירוש אמר ז"ל.. ש"האר"י
שבימי  תתנ"ו גזרת ("משנת שנה ת"ק ערך הזה הזמן משך בכל
השם  שקידשו אותן וכל רנ"ב"), בזמן פורטוגאל גירוש עד רש"י
פרטי  מכל יהודה שבט בס' כמבואר דור בכל ורבבות אלפים
מנשמות  הי' הכל הנ"ל.. שנה ת"ק בזמן שנה בכל שהי' השמדות

גבו  נשמות גדולים.. אנשים ש"היו ראשון", בית בזמן הות",שהיו
פלילי בעון רק ה'.. את עובדים לכל f"rcו"היו הי' ולא בו, דבקו

רש"י  שבזמן הפילוסופים בזמן עד ותיקון עלי' הללו.. הדורות
לע"ז  יניקה מוסיפים שהיו ד"לפי ז"ל", האר"י עד והרמב"ם
פשוטה  באמונה קה"ש על במס"נ הי' התיקון ע"כ דקליפה, כתרין
מבחי' שהי' ז"ל האר"י בזמן אך האנושי.. שכל סברת נגד שהיא

האמיתית, הקבלה חכמת אליו ונגלה le`התיקון zecnyd elha
cer 'idi שההשמדות צורך) יש (באם נוספת הוכחה ומכאן ."

כבפנים. ותיקון, עונש בגדר שאינו בפ"ע, הו"ע דהשואה

`"ypz'd ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

שנקראים l`xyi(כפי lk ita על שנהרגו כיון (
השם  היותם117קדושת micedi(118,myde(בגלל

mnc mewpi קרבנות שמזכיר יהודי כל שמוסיף (כפי
הרחמים": ד"אב התפלה ובנוסח השואה),
השם.. קדושת על נפשם שמסרו הקודש "קהילות

ככתוב השפוך, עבדיו דם נקמת zxezaוינקום
dyn..נאמר הקודש ובכתבי יקום.. עבדיו דם כי ..

בגוים היינו,epipirlיודע  השפוך", עבדיך דם נקמת
" שהם עליהם מעיד eicar"119שהקב"ה

האדון  מציאות היא העבד של ),120(שמציאותו
ש" jetyd"ומבטיח eicar mc znwp mewpi כיון ,

חפצו... היפך הוא דמם ששפיכת

על  הריגתם מצד מעלתם גדלה כך כדי ועד
התורה  בקיום עבודתם לולי [אפילו השם קדושת

גודל 121ומצוות  על בהוספה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
(בעיקר) שהרי ומצוות, התורה בקיום מעלתם
ניספו  התורנית היהדות של ומשמנה מסלתה

ז"ל  רבותינו מאמר עלֿדרך – בכיוצא 122בשואה]
במחיצתן" לעמוד יכולה בריה כל "אין .123בזה

הפחדה  בתור בשואה מלהשתמש ומושלל
זה, לדורנו בנוגע ובפרט עוונות, על לעונש בנוגע

מא  מוצל מהשואה "אוד הפליטה שארית ש",
הוראת  עלֿפי בחיים בהנהגתו אשר הנוראה,
הקדושים  דור של החיים בדרך ממשיך תורתֿחיים,
בחיים  "זרעו בבחינת טובות, ושנים ימים לאורך

בחיים". הוא אף

רושם  שום יעשו לא אלה שטנה שדברי ובודאי
"ראה הכתוב: המשך ויקויים וכלל, izxardכלל

וישימו  מחלצות.. אותך והלבש עוונך מעליך
ראשו" על הטהור הענין:124הצניף ובהמשך ,

מה  אלי ויאמר ויעירני.. בי הדובר המלאך "וישב
זהב מנורת והנה ראיתי ואומר רואה dlekאתה

מעלתם 125וגו'" שלימות ובגלוי בפועל שרואים –
כולם  ישראל בני של מצוה 126כולה ב"נר שמאירים

אור" .127ותורה

.Á שהזמן ענין עם לעיל האמור לקשר ויש
השבוע) לפרשת והשייכות הקשר על (נוסף גרמא

בטבת: עשרה –

מלך  סמך לחודש.. בעשור העשירי "בחודש
ירושלים" אל הרמב"ם 128בבל ובלשון "עשירי 129, :

נבוכדנאצר בבל מלך סמך שבו על ryxdבטבת
המאורע  – ובמצוק" במצור והביאה ירושלים

oey`xd דשאר המאורעות להשתלשלות שהביא
– תמוז (י"ז והגלות החורבן עם הקשורים הצומות
נחרב  שבו – באב ותשעה העיר, הובקעה שבו
גדליה, נהרג שבו – גדליה וצום ביתֿהמקדש,
בו  יש ולכן כו'), הנשארת ישראל גחלת ונכבה

ש"אפילו  התעניות, שאר לגבי חל 130חומר היה
מפני  אחר, ליום לדחותו יכולין היו לא בשבת,

בו  הזה"128שנאמר היום .131בעצם

זה וצ  בכתוב נאמר למה להבין: (והועתק 132ריך
"133ברמב"ם  (jnq"סמך" ירושלים", אל בבל מלך

מלשון גם שהוא reiqeדייקא, xfr סומך" כמו ,
אודות שמדובר בשעה בה – על xevndנופלים"

ד)החורבן  ההמשך כל (שכולל התחלת ירושלים,
והגלות?!

(ביחזקאל) זה בפסוק בזה: הביאור לומר ויש
 ֿ לפני סופר שכבר המאורע, סיפור (לא שעיקרו –

אלא) וירמיהו, במלכים zexeclזה, rxe`nd zaizk,
– הזה" היום עצם את הזה היום שם את לך "כתב
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זה 117) אשא, נפשי ה' "אליך תשא: רמז תהלים יל"ש ראה
השם". קדושת על שנתמשכנו שמד של דורו

ועוד.118) סקל"ב. ח"ב אה"ע סשל"ג. יו"ד חת"ס שו"ת ראה
נתנו 119) גו' בנחלתך גוים "באו סע"א: מז, סנהדרין ראה

מאי  ארץ, לחיתו חסידך בשר השמים לעוף מאכל עבדיך נבלת
דינא  דמחייבי הנך עבדיך ממש, חסידך חסידך.. ומאי עבדיך

להו קרי דאיקטול וכיון יו"ד jicarדמעיקרא, רמ"א (וראה "
שם. השמד אגרת גם וראה שם). ובנו"כ שעו, סו"ס

שם.120) הרשב"א ובפי' ב. כג, קידושין ראה
הקודמת.121) הערה ראה
וש"נ.122) א. נ, פסחים
שה'בית 123) תצוה) (ר"פ מישרים במגיד ממ"ש ולהעיר

שבגלל  אלא השם, קידוש על נפשו למסור לזכות ראוי הי' יוסף'
176 ע' חכ"א לקו"ש בארוכה (וראה לכך זכה ולא נענש סיבה
המתים  הצדיקים "כל פכ"ב: אלם יונת וראה שם). ובהערות
השם". קדושת על הנהרגין מן חוץ דינור, בנהר להתמרק צריכים

דֿה.124) ג, זכרי'
ואילך.125) א ד, שם
ובכ"מ.126) בהעלותך. ר"פ לקו"ת בארוכה ראה
כג.127) ו, משלי
אֿב.128) כד, יחזקאל
ה"ב.129) פ"ה תעניות הל'
סתק"נ.130) לטואו"ח בב"י הובא תעניות, הל' אבודרהם
ועוד.131) .267 ע' חכ"ה לקו"ש בארוכה ראה
(132" הכתובים: כבשאר על a`דלא בבל.. מלך נבוכדנאצר

ד). נב, ירמי' א. כה, (מ"ב ירושלים"
הלשון 133) נאמר שבו הפסוק להביא בחר הפסוקים שמכל

והוספה. בשינוי כיֿאם הכתוב, לשון מעתיק שלא אף "סמך",



ypz'd"`יח ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

החורבן  ענין דכללות (הפנימי) התוכן נתבאר
אלא  חסֿושלום) נקמה לשם (עונש שאינו והגלות,

xzeiבשביל dlecb dilr"ד התוכן שזהו ,jnq אל ..
שיתוסף  – נופלים" "סומך מלשון ירושלים",
סעיף  כנ"ל ישראל, בני על גם (שרומז בירושלים
המעמד  לגבי בערך שלא ויותר, יותר גדול עילוי ז)

שלפניֿזה. ומצב

ד"סמך ורמז הפירוש גם laaוזהו jln אל
בבל,134ירושלים" דמלך הפעולה שגם –

ירושלים  על מצור שעשה הרשע, נבוכדנאצר
("סומך  וסיוע עזר היא ובמצוק"), במצור ("הביאה

כי לישראל, laaנופלים") jln ש לכך Îcvn[נוסף
envrלעשות יכול אלא dne`nאינו שאינו כיון

החוצב" ביד lr]135"כגרזן xevn zeyrl leki epi`
milyexiשל עירו היא ירושלים .d"awd עיר" ,

ר 136אלקינו" מלך "קרית של 137ב", הבירה ועיר ,
דוד" חנה "קרית ישראל, d"awd,138בני ly eipa,

לפגוע  יכול אינו בבל שמלך פשוט, וגם ומובן
ב  אפילו ֿ znegחסֿושלום ועלֿאחתֿכמה ירושלים,

ובהכרח  ובביתֿהמקדש, עצמה, בירושלים וכמה
לבני  וסיוע עזר היא בבל מלך של שפעולתו לומר

ישראל.

באופן  והסיוע העזר היה ההם שבימים אלא,
וגלות, לחורבן עד מצור, היה ובחיצוניות שבגלוי
שמאז  אלה, בימינו אבל וכו'. החטא לתקן כדי
"מעשינו  ולאחרי בביתֿהמקדש, חמתו כלה

הגלות" משך זמן כל כל 139ועבודתנו ולאחרי ,
בני  שסבלו רחמנאֿליצלן והשמדות הגזירות
ובפרט  האחרון, הגלות וקושי באריכות ישראל
הצירוף  נעשה בודאי האחרון, בדור השואה גזירת
הענין  נעשה – והותר" "די בשלימות, והזיכוך

שלjnqד" באופן ורק אך בבל" d`xpdמלך aeh
xya ipirl dlbpe ז"ל חכמינו ובלשון שהקב"ה 140,

מה  כל תתייראו, אל "בני לישראל אומר

זמן 141שעשיתי  הגיע בשבילכם.. אלא עשיתי לא
גאולתכם"!

" זו, בשנה (ובפרט זה נת yהאzיוdובדורנו
pההדגשה `פלאות עיקר להיות צריכה ראנו")

התעניות) (ככל שענינו – בטבת דעשרה בתענית
תשובה" דרכי לפתוח הלבבות בענין 142"לעורר –

miltepד" jneq בני של רוחם את ולעודד לחזק ,"
הדגשת עלֿידי ואחד ezlrnישראל אחד כל של

d"awdמישראל, zad`e ומצב מעמד באיזה אליו
עד  ומצבו מעמדו על הבט מבלי שלכן, שהוא.

jixveעתה, leki,בשלימות ומצוות תורה לקיים
האמונה  עלֿידי והעידוד החיזוק – ובמיוחד כולל
(משיח  זה ש"הנה גמור ובטחון המשיח בביאת

בא" ידי 143צדקנו) על לביאתו בהכנה וההוספה ,
ההכרזה  ובלשון ומצוות, התורה וקיום התשובה
לתשובה  "לאלתר דורנו: נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק

לגאולה" אלקיך,144לאלתר ה' עד ישראל "שובה ,
הבא  צדקנו משיח פני לקבל ובניֿביתך עצמך והכן

ממש" .145בקרוב

.Ë ואהבת ישראל של מעלתם (הדגשת זה וענין
מודגש  המשיח) בביאת והאמונה אליהם, הקב"ה
ובמיוחד  (כולל התענית דיום ההנהגה בכללות
המאורעות) (בסדר הראשון שהוא בטבת, עשרה
בהפטרה  התורה, בקריאת – התעניות) לד'

ובתפילה:

dxezd z`ixwa:

בתורה  קורין התענית (בשחרית 146ביום
מדות י"ג ופירשו mingxdובמנחה) ביארו זה שעל ,

ז"ל  ֿ 147חכמינו כשליח הקב"ה שנתעטף "מלמד
לו אמר תפילה, סדר למשה לו והראה onfצבור lk
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בבל 134) מלך "סמך – הרמב"ם של בלשונו יתירה ובהדגשה
ryxd xv`pckeapוהביאה ירושלים wevnaeעל xevna."

רבים 135) מים ד"ה פ"ג. מילה מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ובכ"מ. פ"ד. תשי"ז

ב.136) מח, תהלים
ג.137) שם,
א.138) כט, ישעי'
רפל"ז.139) תניא
תצט.140) רמז ישעי' יל"ש

ביד 141) כגרזן אלא שאינו בבל דמלך הפעולה גם כולל
בו. החוצב

רפ"ה.142) תעניות הל' רמב"ם
(ב)).143) ח (פ"ב, עה"פ שהש"ר וראה ח. ב, שה"ש
ואילך.144) תח ואילך. שעז ואילך. שסא ס"ע ח"ה שלו אג"ק

ועוד.
טבת.145) ט"ו – יום" "היום
ובמנחה),146) (בשחרית בתפילה בציבור אמירתן על נוסף

היחיד  שמעלת התענית, ביום ועאכו"כ תחנון, שאומרים יום כבכל
ה' "דרשו בהפטרה ממ"ש (כמובן הציבור מעלת כמו היא
"מצוי" הקב"ה התענית שביום קרוב", בהיותו קראוהו בהמצאו
וש"נ)), א. יח, (ר"ה תשובה ימי בעשרת כמו להיחיד, גם ו"קרוב"

בציבור. עוז וביתר שאת וביתר
ב.147) יז, ר"ה

`"ypz'd ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

oi`heg l`xyiy הזה כסדר לפני 148lgenיעשו ip`e
mdl" ,"dzexk zixa ישראל יזכירום (אם מדות לי"ג

ש  תעניתם) mwixבתפילת zexfeg opi` שנאמר ,149

אנכי  הנה התענית) דיום התורה קריאת (בהמשך
ברית". כורת

אעשה  עמך כל "נגד הקריאה: וחותם וסיום
ze`ltp150,הגוים ובכל הארץ בכל נבראו לא אשר

mrd lk d`xe"'אראנו".149וגו "נפלאות –

dxhtda:

נאמר  התענית דיום ההפטרה "דרשו 151בתחילת
שהקב"ה  קרוב", בהיותו קראוהו בהמצאו ה'

"ievn"ו "aexw זה כולל מישראל, ואחד אחד לכל "
" לו דרכו aefriשאומרים רשע עתיד) (לשון

(גם)152גו'" ו"קרוב" "מצוי" שהקב"ה ובידעו ,ָ
" אזי גו'aefriאליו, דרכו ה'aeyieרשע אל

בכתוב  וממשיך לסלוח". ירבה כי "כי 153וירחמהו
נאום  דרכי דרכיכם ולא מחשבותיכם מחשבותי לא

ה'":

לרשע  לומר שצריכים ויאמר בשרֿודם יבוא אם
ולהסיק  העוונות חשבון את לעשות קשים, דברים

הנביא אומר – וכך כך הוא זה על enyaשהעונש
d"awd ly"mkizeaygn izeaygn `l שוקלין "אין ,"

והוא  דעות אֿל של בדעתו אלא העוונות) (חשבון
של  ומחשבתו דעתו עלֿפי ולא כו'", היודע

" ikxcבשרֿודם; mkikxc `le,הקב"ה של דרכיו ,"
שלום", ודרכי נועם "דרכי הם הרחמים", "אב

לבב  וטוב שמחה יפות, פנים .154בסבר

"כה והמש  – ההפטרה שמרו 155ך ה' אמר
וצדקתי  לבוא ישועתי קרובה כי צדקה ועשו משפט

zelbdl לעורר ה'") אמר ("כה הקב"ה של דבריו :"
משפט  ("שמרו ומצוות התורה לקיום ישראל את
רחמנאֿליצלן  איומים עלֿידי אינם צדקה") ועשו
ועשו  משפט "שמרו אלא עונש, של ורחמנאֿליצלן

להגלות".ikצדקה וצדקתי לבוא ישועתי קרובה
האמיתית  הגאולה באה ומיד שתיכף כיון כלומר,
עלֿידיֿזה  אליה להתכונן צריכים והשלימה,
אנוש  "אשרי ולכן צדקה", ועשו משפט ש"שמרו
ידו  ושומר מחללו שבת שומר גו' זאת יעשה

רע" כל היא 156מעשות מרע" ל"סור הדרך שגם –
" שבדבר, והחיוב הטוב הדגשת אנוש `ixyעלֿידי

וגו'". זאת יעשה

"והביאותים  – הגאולה בענין ההפטרה וסיום
עולותיהם  תפילתי בבית ושמחתים קדשי הר אל

מזבחי" על לרצון באופן 157וזבחיהם רק לא ,
שפתינו" פרים (ובעיקר)158ד"ונשלמה גם אלא ,

ה' אד' "נאום וחותם: כפשוטם, הקרבנות הקרבת
לנקבציו" עליו אקבץ עוד ישראל נדחי ,159מקבץ

מקבצם  (ברוחניות) ישראל" "נדחי שהם אלה שגם
("נדחי  ישראל מכלל חלק בתור רק ולא הקב"ה,

l`xyiדכל הקיבוץ גם אלא ,("cigie cigi עוד")
לנקבציו") עליו שכתוב 160אקבץ וכמו "ואתם 161,

`cgתלוקטו cg`l."ישראל בני

dlitzae:

ביום  שמוסיפים המיוחדת בתפלה – לראש לכל
עננו  ברכת (וכן הסליחות אמירת – ),162התענית

אומרים  בטבת דעשרה הסליחות שבתחילת
פדות" עמו והרבה החסד ה' עם "כי ,163הפסוקים

צרותיו" מכל ישראל את אלקים "והוא 164"פדה ,
עונותיו" מכל ישראל את .165יפדה

בסליחות  שנקבעו כפי הפסוקים בסדר והביאור
החסד  ה' עם "כי הפסוקים שב' – דוקא זה בסדר
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ישראל148) מכריזים iptlyומנהג (בעלֿקורא) השליחֿציבור

כל – הקהל cigieכל cigi חוזר ואח"כ רם, בקול מדה"ר י"ג –
השליחֿציבור. גם

יו"ד.149) לד, תשא
ליהונתן 150) דוד שאמר וכמו ודעת, הטעם מן למעלה "פי'

ע"ה  רבינו משה שהמשיך יגמה"ר ע"י כי וגו', אהבתך נפלאתה
לעורר  ישראל עם להקב"ה והתקשרות ברית כריתת כביכול נעשה
חלק  כי כו' מבדילין עוונותיכם יהיו שלא כו', וסלחת האהבה, את

ב). מד, נצבים (לקו"ת עמו" ה'
ו.151) נה, ישעי'
ז.152) שם,
ח.153) שם,
ההפ 154) מהמשך ובשלום להעיר תצאו בשמחה "כי – טרה

יב). (שם, תובלון"
א.155) נו, שם

ב.156) שם,
ז.157) שם,
ג.158) יד, הושע
ח.159) שם, ישעי'
ס"ד.160) זו שנה גדלי' צום שיחת ראה
יב.161) כז, שם
קרוב 162) נא הי' רשענו.. אל תפן "אל מבקשים שבה

עננו". אליך נקרא טרם לשועתנו..
ז.163) קל, תהלים
כב.164) כה, שם
ח.165) קל, שם



יט `"ypz'd ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

החורבן  ענין דכללות (הפנימי) התוכן נתבאר
אלא  חסֿושלום) נקמה לשם (עונש שאינו והגלות,

xzeiבשביל dlecb dilr"ד התוכן שזהו ,jnq אל ..
שיתוסף  – נופלים" "סומך מלשון ירושלים",
סעיף  כנ"ל ישראל, בני על גם (שרומז בירושלים
המעמד  לגבי בערך שלא ויותר, יותר גדול עילוי ז)

שלפניֿזה. ומצב

ד"סמך ורמז הפירוש גם laaוזהו jln אל
בבל,134ירושלים" דמלך הפעולה שגם –

ירושלים  על מצור שעשה הרשע, נבוכדנאצר
("סומך  וסיוע עזר היא ובמצוק"), במצור ("הביאה

כי לישראל, laaנופלים") jln ש לכך Îcvn[נוסף
envrלעשות יכול אלא dne`nאינו שאינו כיון

החוצב" ביד lr]135"כגרזן xevn zeyrl leki epi`
milyexiשל עירו היא ירושלים .d"awd עיר" ,

ר 136אלקינו" מלך "קרית של 137ב", הבירה ועיר ,
דוד" חנה "קרית ישראל, d"awd,138בני ly eipa,

לפגוע  יכול אינו בבל שמלך פשוט, וגם ומובן
ב  אפילו ֿ znegחסֿושלום ועלֿאחתֿכמה ירושלים,

ובהכרח  ובביתֿהמקדש, עצמה, בירושלים וכמה
לבני  וסיוע עזר היא בבל מלך של שפעולתו לומר

ישראל.

באופן  והסיוע העזר היה ההם שבימים אלא,
וגלות, לחורבן עד מצור, היה ובחיצוניות שבגלוי
שמאז  אלה, בימינו אבל וכו'. החטא לתקן כדי
"מעשינו  ולאחרי בביתֿהמקדש, חמתו כלה

הגלות" משך זמן כל כל 139ועבודתנו ולאחרי ,
בני  שסבלו רחמנאֿליצלן והשמדות הגזירות
ובפרט  האחרון, הגלות וקושי באריכות ישראל
הצירוף  נעשה בודאי האחרון, בדור השואה גזירת
הענין  נעשה – והותר" "די בשלימות, והזיכוך

שלjnqד" באופן ורק אך בבל" d`xpdמלך aeh
xya ipirl dlbpe ז"ל חכמינו ובלשון שהקב"ה 140,

מה  כל תתייראו, אל "בני לישראל אומר

זמן 141שעשיתי  הגיע בשבילכם.. אלא עשיתי לא
גאולתכם"!

" זו, בשנה (ובפרט זה נת yהאzיוdובדורנו
pההדגשה `פלאות עיקר להיות צריכה ראנו")

התעניות) (ככל שענינו – בטבת דעשרה בתענית
תשובה" דרכי לפתוח הלבבות בענין 142"לעורר –

miltepד" jneq בני של רוחם את ולעודד לחזק ,"
הדגשת עלֿידי ואחד ezlrnישראל אחד כל של

d"awdמישראל, zad`e ומצב מעמד באיזה אליו
עד  ומצבו מעמדו על הבט מבלי שלכן, שהוא.

jixveעתה, leki,בשלימות ומצוות תורה לקיים
האמונה  עלֿידי והעידוד החיזוק – ובמיוחד כולל
(משיח  זה ש"הנה גמור ובטחון המשיח בביאת

בא" ידי 143צדקנו) על לביאתו בהכנה וההוספה ,
ההכרזה  ובלשון ומצוות, התורה וקיום התשובה
לתשובה  "לאלתר דורנו: נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק

לגאולה" אלקיך,144לאלתר ה' עד ישראל "שובה ,
הבא  צדקנו משיח פני לקבל ובניֿביתך עצמך והכן

ממש" .145בקרוב

.Ë ואהבת ישראל של מעלתם (הדגשת זה וענין
מודגש  המשיח) בביאת והאמונה אליהם, הקב"ה
ובמיוחד  (כולל התענית דיום ההנהגה בכללות
המאורעות) (בסדר הראשון שהוא בטבת, עשרה
בהפטרה  התורה, בקריאת – התעניות) לד'

ובתפילה:

dxezd z`ixwa:

בתורה  קורין התענית (בשחרית 146ביום
מדות י"ג ופירשו mingxdובמנחה) ביארו זה שעל ,

ז"ל  ֿ 147חכמינו כשליח הקב"ה שנתעטף "מלמד
לו אמר תפילה, סדר למשה לו והראה onfצבור lk
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בבל 134) מלך "סמך – הרמב"ם של בלשונו יתירה ובהדגשה
ryxd xv`pckeapוהביאה ירושלים wevnaeעל xevna."

רבים 135) מים ד"ה פ"ג. מילה מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ובכ"מ. פ"ד. תשי"ז

ב.136) מח, תהלים
ג.137) שם,
א.138) כט, ישעי'
רפל"ז.139) תניא
תצט.140) רמז ישעי' יל"ש

ביד 141) כגרזן אלא שאינו בבל דמלך הפעולה גם כולל
בו. החוצב

רפ"ה.142) תעניות הל' רמב"ם
(ב)).143) ח (פ"ב, עה"פ שהש"ר וראה ח. ב, שה"ש
ואילך.144) תח ואילך. שעז ואילך. שסא ס"ע ח"ה שלו אג"ק

ועוד.
טבת.145) ט"ו – יום" "היום
ובמנחה),146) (בשחרית בתפילה בציבור אמירתן על נוסף

היחיד  שמעלת התענית, ביום ועאכו"כ תחנון, שאומרים יום כבכל
ה' "דרשו בהפטרה ממ"ש (כמובן הציבור מעלת כמו היא
"מצוי" הקב"ה התענית שביום קרוב", בהיותו קראוהו בהמצאו
וש"נ)), א. יח, (ר"ה תשובה ימי בעשרת כמו להיחיד, גם ו"קרוב"

בציבור. עוז וביתר שאת וביתר
ב.147) יז, ר"ה

`"ypz'd ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

oi`heg l`xyiy הזה כסדר לפני 148lgenיעשו ip`e
mdl" ,"dzexk zixa ישראל יזכירום (אם מדות לי"ג

ש  תעניתם) mwixבתפילת zexfeg opi` שנאמר ,149

אנכי  הנה התענית) דיום התורה קריאת (בהמשך
ברית". כורת

אעשה  עמך כל "נגד הקריאה: וחותם וסיום
ze`ltp150,הגוים ובכל הארץ בכל נבראו לא אשר

mrd lk d`xe"'אראנו".149וגו "נפלאות –

dxhtda:

נאמר  התענית דיום ההפטרה "דרשו 151בתחילת
שהקב"ה  קרוב", בהיותו קראוהו בהמצאו ה'

"ievn"ו "aexw זה כולל מישראל, ואחד אחד לכל "
" לו דרכו aefriשאומרים רשע עתיד) (לשון

(גם)152גו'" ו"קרוב" "מצוי" שהקב"ה ובידעו ,ָ
" אזי גו'aefriאליו, דרכו ה'aeyieרשע אל

בכתוב  וממשיך לסלוח". ירבה כי "כי 153וירחמהו
נאום  דרכי דרכיכם ולא מחשבותיכם מחשבותי לא

ה'":

לרשע  לומר שצריכים ויאמר בשרֿודם יבוא אם
ולהסיק  העוונות חשבון את לעשות קשים, דברים

הנביא אומר – וכך כך הוא זה על enyaשהעונש
d"awd ly"mkizeaygn izeaygn `l שוקלין "אין ,"

והוא  דעות אֿל של בדעתו אלא העוונות) (חשבון
של  ומחשבתו דעתו עלֿפי ולא כו'", היודע

" ikxcבשרֿודם; mkikxc `le,הקב"ה של דרכיו ,"
שלום", ודרכי נועם "דרכי הם הרחמים", "אב

לבב  וטוב שמחה יפות, פנים .154בסבר

"כה והמש  – ההפטרה שמרו 155ך ה' אמר
וצדקתי  לבוא ישועתי קרובה כי צדקה ועשו משפט

zelbdl לעורר ה'") אמר ("כה הקב"ה של דבריו :"
משפט  ("שמרו ומצוות התורה לקיום ישראל את
רחמנאֿליצלן  איומים עלֿידי אינם צדקה") ועשו
ועשו  משפט "שמרו אלא עונש, של ורחמנאֿליצלן

להגלות".ikצדקה וצדקתי לבוא ישועתי קרובה
האמיתית  הגאולה באה ומיד שתיכף כיון כלומר,
עלֿידיֿזה  אליה להתכונן צריכים והשלימה,
אנוש  "אשרי ולכן צדקה", ועשו משפט ש"שמרו
ידו  ושומר מחללו שבת שומר גו' זאת יעשה

רע" כל היא 156מעשות מרע" ל"סור הדרך שגם –
" שבדבר, והחיוב הטוב הדגשת אנוש `ixyעלֿידי

וגו'". זאת יעשה

"והביאותים  – הגאולה בענין ההפטרה וסיום
עולותיהם  תפילתי בבית ושמחתים קדשי הר אל

מזבחי" על לרצון באופן 157וזבחיהם רק לא ,
שפתינו" פרים (ובעיקר)158ד"ונשלמה גם אלא ,

ה' אד' "נאום וחותם: כפשוטם, הקרבנות הקרבת
לנקבציו" עליו אקבץ עוד ישראל נדחי ,159מקבץ

מקבצם  (ברוחניות) ישראל" "נדחי שהם אלה שגם
("נדחי  ישראל מכלל חלק בתור רק ולא הקב"ה,

l`xyiדכל הקיבוץ גם אלא ,("cigie cigi עוד")
לנקבציו") עליו שכתוב 160אקבץ וכמו "ואתם 161,

`cgתלוקטו cg`l."ישראל בני

dlitzae:

ביום  שמוסיפים המיוחדת בתפלה – לראש לכל
עננו  ברכת (וכן הסליחות אמירת – ),162התענית

אומרים  בטבת דעשרה הסליחות שבתחילת
פדות" עמו והרבה החסד ה' עם "כי ,163הפסוקים

צרותיו" מכל ישראל את אלקים "והוא 164"פדה ,
עונותיו" מכל ישראל את .165יפדה

בסליחות  שנקבעו כפי הפסוקים בסדר והביאור
החסד  ה' עם "כי הפסוקים שב' – דוקא זה בסדר
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ישראל148) מכריזים iptlyומנהג (בעלֿקורא) השליחֿציבור

כל – הקהל cigieכל cigi חוזר ואח"כ רם, בקול מדה"ר י"ג –
השליחֿציבור. גם

יו"ד.149) לד, תשא
ליהונתן 150) דוד שאמר וכמו ודעת, הטעם מן למעלה "פי'

ע"ה  רבינו משה שהמשיך יגמה"ר ע"י כי וגו', אהבתך נפלאתה
לעורר  ישראל עם להקב"ה והתקשרות ברית כריתת כביכול נעשה
חלק  כי כו' מבדילין עוונותיכם יהיו שלא כו', וסלחת האהבה, את

ב). מד, נצבים (לקו"ת עמו" ה'
ו.151) נה, ישעי'
ז.152) שם,
ח.153) שם,
ההפ 154) מהמשך ובשלום להעיר תצאו בשמחה "כי – טרה

יב). (שם, תובלון"
א.155) נו, שם

ב.156) שם,
ז.157) שם,
ג.158) יד, הושע
ח.159) שם, ישעי'
ס"ד.160) זו שנה גדלי' צום שיחת ראה
יב.161) כז, שם
קרוב 162) נא הי' רשענו.. אל תפן "אל מבקשים שבה

עננו". אליך נקרא טרם לשועתנו..
ז.163) קל, תהלים
כב.164) כה, שם
ח.165) קל, שם



ypz'd"`כ ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

נאמרים  אינם גו'" ישראל את יפדה והוא גו'
לזה, זה mildzבסמיכות xtqa mxcqkאלא ,miwiqtn

mdipia מכל ישראל את אלקים "פדה בפסוק
שהקב"ה  (ובטוחים מהקב"ה שמבקשים – צרותיו"
שתחילה  הבקשה) ימלא תפילה" "שומע שהוא

מ" ישראל את eizexvיפדה lk"166 ולכלֿלראש ,
דהגלות, גדולה הכי יפדה jkÎxg`e"`ede167מהצרה

את  שיגאל היינו, עוונותיו", מכל ישראל את
תשובה  שיעשו לפני (אפילו) העוון 168ישראל "גם ,

מן  ישראל את יפדה הוא כי הגאולה, יעכב לא
,169העוונות"

כמוך" אֿל "מי בפסוקי הכתוב 170ובלשון

הרחמים  מדות י"ג כנגד אֿל 171(שמכוונים "מי – (
לא  נחלתו לשארית פשע על ועובר עון נושא כמוך

" הוא": חסד חפץ כי אפו לעד zix`ylהחזיק
המשיח" מחבלי שישארו "אותם 172נחלתו",

" – מאש") מוצל "אוד דלעיל: cner(ובסגנון epi`
lenb eilr mlyl ea gibydl rytd lr על עובר אלא ,

להלאה והולך dp`xiהפשע `l eli`k"172 אותם" ,
חייבים  שיהיו אףֿעלֿפי הגואל.. בבוא שישארו
יפנה  לא שעשו, מעשיהם לרוע מהגלות יצאו שלא

הוא.. חסד חפץ כי מעשיהם, אל xabiלעד ecqge
dle`bd onf ribiyk mdi`hg lr"173,

כל  ש"כלו לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
הרי  ו), סעיף (כנ"ל תשובה עשו וגם הקיצין",
בני  בקשת קיום להיות צריך ומיד שתיכף בודאי

צרותיו" מכל ישראל את אלקים "פדה  .174ישראל

יום  בכל שמתפללים בתפילה גם לזה, ונוסף
לה'" רצון "יום התענית, בה 175(שביום ניתוסף ,

יותר  גדול (עיקר 176עילוי העמידה תפילת הנה: – (
של באופן היא dle`bהתפילה) zkinq 177לתפילה

נופלים"), ד"סומך הענין (עלֿדרך

l`xyiותחילתה ly mzlrna מההקדמה החל –
תהלתך"178"אד' יגיד ופי תפתח ,179שפתי

ועד  האדם, של שפתיו הפותח הוא שהקב"ה
d180ynn'"ש  ea xacn..האדם של פיו עלֿידי

רק הוא ויתגלה ilkd(ש)הפה עלֿידו שיומשך
המשכה") לשון הוא "יגיד יגיד", exeaic("ופי

jxazi"181,

התפילה  את מתחילים זו הקדמה ולאחרי
יצחק `epizeaואלקיepב"אלקי  אלקי אברהם אלקי

ה"אבות" יעקב", l`xyinואלקי cg`e cg` lkc,
ו" l`ebולכן `ian,"בניהם לבני

על  פעמים כמה מבקשים התפילה בהמשך וגם
ישראל" גואל ה' אתה "ברוך – "ברוך 182הגאולה ,

מצמיח  ה' אתה "ברוך ירושלים", בונה ה' אתה
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החסד 166) ה' עם "כי בפסוק הפירוש גם שזהו לומר, ויש
" – פדות" עמו פדותdaxdוהרבה כלומר, דייקא. פדות" lknגו'

" זה אין (דאל"כ הגלות מצרת ולכלֿלראש גו'daxdהצרות,
כבפנים.k"g`eפדות"), עונותיו", מכל ישראל את יפדה "והוא
מהגלות 167) (הפדי' זה סדר כי דייקא, נסתר) (לשון "והוא"

k"g`e,הקב"ה של ומחשבתו דעתו מצד הוא מהעוונות) הפדי'
מדעתו  נסתר) (לשון בהעלם מחשבותיכם", מחשבותי ש"לא

בשרֿודם. של ומחשבתו
לפני 168) ישראל כנסת "אמרה כא): (פ"ה, בסופו אכי"ר ראה

הוא, שלכם להם, אמר השיבנו. הוא, שלך רבש"ע, הקב"ה,
אליכם  ואשובה אלי שובו רבש"ע,שנאמר לפניו, אמרה ה'. נאום

אליך  ה' השיבנו נאמר לכך ישענו, אלקי שובנו שנאמר הוא, שלך
שנינו  "אלא מסיים: ושם פה, תהלים מדרש גם (וראה ונשובה"

ישענו"). אלקי שובנו שנאמר כאחד,
עה"פ.169) מצו"ד
ואילך.170) יח ז, מיכה
תשליך.171) בסדר אדה"ז סידור ב. קלא, זח"ג
עה"פ.172) מצו"ד
עה"פ.173) רד"ק

התשובה174) גם תהי' zenilydולאח"ז zilkza כמרומז –
פדיית  על גם שרומז די"ל עוונותיו", "יפדה.. הלשון בדיוק
"זדונות  – לקדושה ולהעלותם מלעו"ז להוציאם העוונות
כזכיות" לו נעשו ב)) לו, (יומא במזיד הוא ש"עון" ("עוונותיו",
יותר  נעלה לסוג ועד ממש, "זכיות" מזה: ויתירה ב), פו, (שם

" ועוד), ואילך. א קפו, דרמ"צ (ראה "זכיות" (בכ"ף kשל זכיות"
.zeilrnl`הדמיון)
ספ"ב.175) אגה"ת וראה ה. נח, ישעי'
למוספין 176) שבת "אטו רע"א) צא, (זבחים מארז"ל ע"ד

(בתמי'). אהנאי" לא לתמידים אהנאי,
ב.177) ד, ברכות
יז.178) נא, תהלים
ה'179) למימר רבנן דתקינו "כיון – מהתפילה חלק שהיא

שם). (ברכות דמיא אריכתא כתפילה תפתח, שפתי
ובכ"מ.180) א. מא, שה"ש לקו"ת
אסור 181) קרי שבעל עזרא תקנת שבטלה שכיון ולהעיר,

עד  בלא בתפלה בתפילה שמותר הדין על הדבר והעמידו שיטבול,
ד"אד' שהענין נמצא, – פח) ר"ס או"ח אדה"ז (שו"ע טבילה
גם  הוא ממש", בו מדבר "שה' תהלתך", יגיד ופי תפתח שפתי

ש  ומצב dxdhdבמעמד iptl בכל מישראל כאו"א של מעלתו מצד ,
שהוא. ומצב מעמד

המרבה 182) חנון ה' אתה ברוך כו' לנו "סלח הבקשה לאחרי
לבטלה, ברכה חשש משום להקל ברכות ספק "והרי לסלוח",
לנו, מחל לנו סלח שבקשנו מאחר כלל, ספק שום כאן אין אלא
שאנו  כמו מיד, נגאלין היינו וחוטאים חוזרים היינו לא ואילו

פי"א). (אגה"ת ישראל" גואל בא"י מברכים

`"ypz'd ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

שכינתו  המחזיר ה' אתה "ברוך ישועה", קרן
לציון".

בנפילתֿאפים  אומרים התפילה ולאחרי
אשא"183"לדוד  נפשי ה' בפסוק 184אליך ומסיימים ,

ולאחריֿזה  צרותיו", מכל ישראל את אלקים "פדה
מכל  ישראל את יפדה "והוא הפסוק מוסיפים

את 185עוונותיו" אלקים "פדה דוקא, זה ובסדר ,
צרותיו", מכל את jkÎxg`eישראל יפדה "והוא

כנ"ל. עוונותיו", מכל ישראל

.È,שמהדיבור – העיקר והוא – ויהיֿרצון
לקיומה  נבוא הגאולה, על והבקשה התפילה
לתפילה, גאולה סמיכת של באופן בפועל במעשה

כלל. הפסק ללא ממש סמיכות

מה  יקויים ממש ומיד שתיכף – ובפשטות
יוסף  "ויאמר השבוע: פרשת בסוף ..186שכתוב

הארץ  מן אתכם והעלה אתכם יפקוד פקד אלקים
ליצחק  לאברהם נשבע אשר הארץ אל הזאת

הוא 187וליעקב" "אף יעקב", ד"ויחי ובאופן ,
ielbaeבחיים" lreta שוכני ורננו ש"הקיצו כיון ,

יוסף"188עפר" יעקב (ו"תולדות ויעקב וכל 189, ,
ישראל  את מקבץ ו"כשהוא עמהם, הצדיקים)

בניו" את לגאול כדי בגולה יביאנו שבים.. .7מארץ

לקריאה  ההכנה בזמן ממש, ומיד תיכף וכאמור,
ישראל" בני שמות "ואלה שם 190(במנחה) "על ,

שנאמר  ראובן, כאן. נזכרו ישראל ראה 191גאולת
אלקים  וישמע עלֿשם שמעון, עמי. עני את ראיתי

נאקתם  אותן 192את מאשרין שהיו עלֿשם אשר, .
דכתיב  וגדולתן, גאולתן שומעי אתכם 193כל ואשרו

אתם תהיו כי הגוים utgכל ux`.צבאות ה' אמר
את  ולגאול להוסיף הקב"ה שעתיד עלֿשם יוסף,

דכתיב  ממצרים, אותם שגאל כשם 194ישראל..

וגו'" ידו שנית ה' יוסיף ההוא ביום –195והיה
ממש, בפועל ישראל גאולת עלֿשם כאן שנזכרים

ממש. ומיד ותיכף
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כי `"ypz'd ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

נאמרים  אינם גו'" ישראל את יפדה והוא גו'
לזה, זה mildzבסמיכות xtqa mxcqkאלא ,miwiqtn

mdipia מכל ישראל את אלקים "פדה בפסוק
שהקב"ה  (ובטוחים מהקב"ה שמבקשים – צרותיו"
שתחילה  הבקשה) ימלא תפילה" "שומע שהוא

מ" ישראל את eizexvיפדה lk"166 ולכלֿלראש ,
דהגלות, גדולה הכי יפדה jkÎxg`e"`ede167מהצרה

את  שיגאל היינו, עוונותיו", מכל ישראל את
תשובה  שיעשו לפני (אפילו) העוון 168ישראל "גם ,

מן  ישראל את יפדה הוא כי הגאולה, יעכב לא
,169העוונות"

כמוך" אֿל "מי בפסוקי הכתוב 170ובלשון

הרחמים  מדות י"ג כנגד אֿל 171(שמכוונים "מי – (
לא  נחלתו לשארית פשע על ועובר עון נושא כמוך

" הוא": חסד חפץ כי אפו לעד zix`ylהחזיק
המשיח" מחבלי שישארו "אותם 172נחלתו",

" – מאש") מוצל "אוד דלעיל: cner(ובסגנון epi`
lenb eilr mlyl ea gibydl rytd lr על עובר אלא ,

להלאה והולך dp`xiהפשע `l eli`k"172 אותם" ,
חייבים  שיהיו אףֿעלֿפי הגואל.. בבוא שישארו
יפנה  לא שעשו, מעשיהם לרוע מהגלות יצאו שלא

הוא.. חסד חפץ כי מעשיהם, אל xabiלעד ecqge
dle`bd onf ribiyk mdi`hg lr"173,

כל  ש"כלו לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
הרי  ו), סעיף (כנ"ל תשובה עשו וגם הקיצין",
בני  בקשת קיום להיות צריך ומיד שתיכף בודאי

צרותיו" מכל ישראל את אלקים "פדה  .174ישראל

יום  בכל שמתפללים בתפילה גם לזה, ונוסף
לה'" רצון "יום התענית, בה 175(שביום ניתוסף ,

יותר  גדול (עיקר 176עילוי העמידה תפילת הנה: – (
של באופן היא dle`bהתפילה) zkinq 177לתפילה

נופלים"), ד"סומך הענין (עלֿדרך

l`xyiותחילתה ly mzlrna מההקדמה החל –
תהלתך"178"אד' יגיד ופי תפתח ,179שפתי

ועד  האדם, של שפתיו הפותח הוא שהקב"ה
d180ynn'"ש  ea xacn..האדם של פיו עלֿידי

רק הוא ויתגלה ilkd(ש)הפה עלֿידו שיומשך
המשכה") לשון הוא "יגיד יגיד", exeaic("ופי

jxazi"181,

התפילה  את מתחילים זו הקדמה ולאחרי
יצחק `epizeaואלקיepב"אלקי  אלקי אברהם אלקי

ה"אבות" יעקב", l`xyinואלקי cg`e cg` lkc,
ו" l`ebולכן `ian,"בניהם לבני

על  פעמים כמה מבקשים התפילה בהמשך וגם
ישראל" גואל ה' אתה "ברוך – "ברוך 182הגאולה ,

מצמיח  ה' אתה "ברוך ירושלים", בונה ה' אתה
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החסד 166) ה' עם "כי בפסוק הפירוש גם שזהו לומר, ויש
" – פדות" עמו פדותdaxdוהרבה כלומר, דייקא. פדות" lknגו'

" זה אין (דאל"כ הגלות מצרת ולכלֿלראש גו'daxdהצרות,
כבפנים.k"g`eפדות"), עונותיו", מכל ישראל את יפדה "והוא
מהגלות 167) (הפדי' זה סדר כי דייקא, נסתר) (לשון "והוא"

k"g`e,הקב"ה של ומחשבתו דעתו מצד הוא מהעוונות) הפדי'
מדעתו  נסתר) (לשון בהעלם מחשבותיכם", מחשבותי ש"לא

בשרֿודם. של ומחשבתו
לפני 168) ישראל כנסת "אמרה כא): (פ"ה, בסופו אכי"ר ראה

הוא, שלכם להם, אמר השיבנו. הוא, שלך רבש"ע, הקב"ה,
אליכם  ואשובה אלי שובו רבש"ע,שנאמר לפניו, אמרה ה'. נאום

אליך  ה' השיבנו נאמר לכך ישענו, אלקי שובנו שנאמר הוא, שלך
שנינו  "אלא מסיים: ושם פה, תהלים מדרש גם (וראה ונשובה"

ישענו"). אלקי שובנו שנאמר כאחד,
עה"פ.169) מצו"ד
ואילך.170) יח ז, מיכה
תשליך.171) בסדר אדה"ז סידור ב. קלא, זח"ג
עה"פ.172) מצו"ד
עה"פ.173) רד"ק

התשובה174) גם תהי' zenilydולאח"ז zilkza כמרומז –
פדיית  על גם שרומז די"ל עוונותיו", "יפדה.. הלשון בדיוק
"זדונות  – לקדושה ולהעלותם מלעו"ז להוציאם העוונות
כזכיות" לו נעשו ב)) לו, (יומא במזיד הוא ש"עון" ("עוונותיו",
יותר  נעלה לסוג ועד ממש, "זכיות" מזה: ויתירה ב), פו, (שם

" ועוד), ואילך. א קפו, דרמ"צ (ראה "זכיות" (בכ"ף kשל זכיות"
.zeilrnl`הדמיון)
ספ"ב.175) אגה"ת וראה ה. נח, ישעי'
למוספין 176) שבת "אטו רע"א) צא, (זבחים מארז"ל ע"ד

(בתמי'). אהנאי" לא לתמידים אהנאי,
ב.177) ד, ברכות
יז.178) נא, תהלים
ה'179) למימר רבנן דתקינו "כיון – מהתפילה חלק שהיא

שם). (ברכות דמיא אריכתא כתפילה תפתח, שפתי
ובכ"מ.180) א. מא, שה"ש לקו"ת
אסור 181) קרי שבעל עזרא תקנת שבטלה שכיון ולהעיר,

עד  בלא בתפלה בתפילה שמותר הדין על הדבר והעמידו שיטבול,
ד"אד' שהענין נמצא, – פח) ר"ס או"ח אדה"ז (שו"ע טבילה
גם  הוא ממש", בו מדבר "שה' תהלתך", יגיד ופי תפתח שפתי

ש  ומצב dxdhdבמעמד iptl בכל מישראל כאו"א של מעלתו מצד ,
שהוא. ומצב מעמד

המרבה 182) חנון ה' אתה ברוך כו' לנו "סלח הבקשה לאחרי
לבטלה, ברכה חשש משום להקל ברכות ספק "והרי לסלוח",
לנו, מחל לנו סלח שבקשנו מאחר כלל, ספק שום כאן אין אלא
שאנו  כמו מיד, נגאלין היינו וחוטאים חוזרים היינו לא ואילו

פי"א). (אגה"ת ישראל" גואל בא"י מברכים

`"ypz'd ,(dgnyl jtdi zaha dxyre) ,igie t"y zgiyn

שכינתו  המחזיר ה' אתה "ברוך ישועה", קרן
לציון".

בנפילתֿאפים  אומרים התפילה ולאחרי
אשא"183"לדוד  נפשי ה' בפסוק 184אליך ומסיימים ,

ולאחריֿזה  צרותיו", מכל ישראל את אלקים "פדה
מכל  ישראל את יפדה "והוא הפסוק מוסיפים

את 185עוונותיו" אלקים "פדה דוקא, זה ובסדר ,
צרותיו", מכל את jkÎxg`eישראל יפדה "והוא

כנ"ל. עוונותיו", מכל ישראל

.È,שמהדיבור – העיקר והוא – ויהיֿרצון
לקיומה  נבוא הגאולה, על והבקשה התפילה
לתפילה, גאולה סמיכת של באופן בפועל במעשה

כלל. הפסק ללא ממש סמיכות

מה  יקויים ממש ומיד שתיכף – ובפשטות
יוסף  "ויאמר השבוע: פרשת בסוף ..186שכתוב

הארץ  מן אתכם והעלה אתכם יפקוד פקד אלקים
ליצחק  לאברהם נשבע אשר הארץ אל הזאת

הוא 187וליעקב" "אף יעקב", ד"ויחי ובאופן ,
ielbaeבחיים" lreta שוכני ורננו ש"הקיצו כיון ,

יוסף"188עפר" יעקב (ו"תולדות ויעקב וכל 189, ,
ישראל  את מקבץ ו"כשהוא עמהם, הצדיקים)

בניו" את לגאול כדי בגולה יביאנו שבים.. .7מארץ

לקריאה  ההכנה בזמן ממש, ומיד תיכף וכאמור,
ישראל" בני שמות "ואלה שם 190(במנחה) "על ,

שנאמר  ראובן, כאן. נזכרו ישראל ראה 191גאולת
אלקים  וישמע עלֿשם שמעון, עמי. עני את ראיתי

נאקתם  אותן 192את מאשרין שהיו עלֿשם אשר, .
דכתיב  וגדולתן, גאולתן שומעי אתכם 193כל ואשרו

אתם תהיו כי הגוים utgכל ux`.צבאות ה' אמר
את  ולגאול להוסיף הקב"ה שעתיד עלֿשם יוסף,

דכתיב  ממצרים, אותם שגאל כשם 194ישראל..

וגו'" ידו שנית ה' יוסיף ההוא ביום –195והיה
ממש, בפועל ישראל גאולת עלֿשם כאן שנזכרים
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום חמישי עמ' ב



כב

igieÎzyxt zegiy ihewld jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"ÂÈ· Â˙Â‡ Â‡˘ÈÂ"

בניו" אותו "וישאו המלים "ולא 1על רש"י: מפרש
יעקב  שבני (כלומר, כנען..." מבנות בניו...שהם בני

וישב  בפרשת אך כנעניות). נשים על 2נשאו בפירושו ,

בכך  שיש רש"י, מסביר בנותיו" "וכל המלים
עם 3מחלוקת  נולדו תאומות אחיות אומר יהודה "רבי :

היו, כנעניות אומר נחמיה רבי ונשאום. ושבט, שבט כל

נמנע  אדם שאין כלותיו, – בנותיו וכל מהו 4אלא

שבהסבר  מכך, יוצא בתו". ולכלתו בנו לחתנו מלקרוא

נחמיה  רבי בשיטת רש"י נוקט זה ש"כנעניות 5לפסוק ,

.6היו"

הוא  בניו" בני ולא  – "בניו הדיוק מובן: ואינו

השיטות weqtdבלשון לכל להתאים צריך והוא ,
יהודה, רבי שיטת כולל שבעלֿפה, שבתורה

ולא  שלהם, תאומות" ל"אחיות נישאו שהשבטים
יהודה  רבי של זה פירוש כאשר ובמיוחד לכנעניות,

רש"י  פירושי שני בין והעיקרי הראשון הפירוש הוא

מה  מבאר רש"י אין מדוע כך, ואם וישב. בפרשת
יהודה? רבי דעת לפי בניו" בני "ולא של הטעם

שהמלים  לומדים, אנו עצמו שמזה לומר, מוכרחים
רבי  דעת לפי רק ביאור טעונות בניו" אותו "וישאו
לפרשן, צורך אין יהודה רבי דעת לפי ואילו נחמיה,
(בפרשת  רש"י של קודם מפירוש מובנת משמעותן כי

וישב).

.·
ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ·˘ ÔÂ¯˙È‰

במבט  יוצא, וישב בפרשת רש"י פירוש מלימוד
שה  תאומות ראשון, "אחיות הראשון, בפירוש יתרון

היא  "בנותיו" המלה משמעות שלפיו הוא, נולדו...",
dheytk"כלותיו – "בנותיו השני בפירוש והמעלה ;

ליעקב  שהיו עצום, כה בחידוש צורך אין שלפיו היא,
התנ"ך! בכל כלל מוזכר שאינו דבר רבות, בנות

לפחות  בתורה יש דומים במקרים כאשר ובמיוחד,
ועם  קין עם שנולדו התאומות שלוש על – לכך רמז
שלוש  "את" המלה הוספת ידי על התורה רומזת הבל,

של 7פעמים  הפירוש (לפי בנימין של התאומה וכן ;
"גם" המלה עלֿידי נלמדת דרשו") ,8"ורבותינו

האחרים  השבטים כל שלגבי וכיון שם. מוסיפה שהתורה
נאמר  שלגביו משמעון, (חוץ זה לענין רמז שום 9אין
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יג.1) נ, פרשתנו
לה.2) לז,
כא 3) פפ"ד, ב"ר גם וראה עה"פ. יל"ש יו"ד. וישב באבער תנחומא

שם. ובמפרשים
(4– שם) וביל"ש (כבב"ר מלקרוא" נמנע אדם "שאין רש"י מלשון

במדרש  הוא ועד"ז מבעה"ת, זקנים (כבדעת לקרוא" אדם דרך "כי ולא
אלא  זו, בקריאה חשש איזה שיש משמע – אגדה) ובמדרש טוב שכל
בנו  לחתנו אדם כשקורא פשוט: בזה והביאור כו'. נמנע אדם אין שמ"מ
ובמילא  ממש, ו"בתו" "בנו" היא שכוונתו לטעות מקום הרי בתו, ולכלתו
נמנע  אדם אין ש(אעפ"כ) רש"י, כותב ולכן אחותו. את נשא שאח יאמרו

כו'.
שנעמי  ממה הוכחה מביא אינו שרש"י מה בפשטות מובן ועפי"ז
שם  כי – שם) לב"ר וכבמ"כ כאן, (כברמב"ן "בנותי" כלותי' את קראה
שהיו  שזוכרים לאלו בנוגע רק הוא והחשש בעליהן, מיתת לאחרי זה הי'

ו  לבני', (לחתנו xwirנשואות מלקרוא נמנע אדם שאין במה – החידוש
ו)בנו. (בתו בחיי הוא בתו, ו)לכלתו בנו

שהטעם:5) – בניו בני ולא פרש"י מבאר ב) (לח, וישב פ' ברמב"ן
את  יוציא ולכן כנען מבנות היו יהודה בן ושלה שמעון בן ששאול "לפי
אבל  ר"י. לדעת (גם) הוא שבפרשתנו ש)פרש"י (אפ"ל ולפי"ז כולם",

(א) ושלה], שאול מצד כולם את יוציא למה ביאור: שצריך מה על [נוסף
"ולא רש"י לשון שקאי mdyמבניכם`cgמפשטות משמע כנען" מבנות

לפי lkעל (ב) בפרש"י). וכההמשך – ואפרים ממנשה (לבד השבטים בני
i"yxit– דר"י בפ'ezhiyly(אליבא דפרשתנו) רש"י דברי הרמב"ן פי'

ושלה שאול יו"ד) (מו, ויגש ופ' (שם) eidוישב `l משא"כ) כנען מבנות
רש" לשיטת – דר"נ ארונו אליבא את נשאו לא ושלה שאול גם שלכן – י

.((3 הערה 228 ע' לעיל (ראה
שם.6) וישב גו"א כאן. רא"ם

ב"כנעניות" ר"נ שכוונת שם): ש"ח גם (וראה שם וישב פ' ברמב"ן
אחיותיהן), את שנשאו ר"י דעת לשלול רק (ובא ממש לכנעניות אינו
זה  אין א) אבל עיי"ש. הארצות. משאר כנען לארץ שבאו לנשים כיֿאם
ממש. לכנעניות שהכוונה מוכח שבפרשתנו מפירש"י ב) רש"י. ל' פשטות

.33 הערה להלן וראה שם. בגו"א וכמ"ש
וברש"י 7) ג פכ"ב, בב"ר גם (וכ"ה שם. ופרש"י אֿב ד, בראשית

שם).
ומ"כ 8) וברש"י ח פפ"ב, בב"ר גם (וכ"ה שם. ופרש"י יז לה, וישלח

שם).
ר"נ,9) דעת לפי שגם לומר, ויש מיותר*). (ד"את" לג כט, ויצא

תאומה עמו נולדה ר"י, דעת (ולפי שמעון עם תאומה ומה dxiziנולדה .(

.cere .d ,dk ;el ,ck y"g enke ± aezkd oepbq `ed oky l"i dxe`kl (*
my mr zene`z eclepy l"t`` ixdy ,(mdxa` cre mc`ny zexecd lkae ,giÎfi ,c) my k"yenke "clze" ixg`l oepbqd edfy ± oiw z` clze i"yxta k"b l"i oke]

c i"yxt f"kae .ztie mgz`" miiqn weqtd eze`a (` :zene`z daxn 'ek oiwz`'ite "'dmr± f"g`ly weqta (a ,t"a" xy` xnel gixkn f"k ± "z`"bmiz` '
miieaix'ek mdmroiwmre."'ek lad
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גם לי מוכח,10זה"`z"ויתן ,(`ly להם היו
.11תאומות 

להבין: צריך זה פירוש לפי אך

הוסבר  כבר יהודה 12א) רבי שיטת שבין ההבדל
הענין  את מדגיש יהודה שרבי נחמיה, רבי שיטת לבין
לענין  בהתאם הפסוק את מפרש הוא – בכללותו
כפרט. המלה לביאור להתאימו בלי כללי, באופן
בהתאם  בעיקר מבאר נחמיה רבי זאת, לעומת

התאמה  שאין למרות המסויימת, המלה למשמעות
בכללותה. לפרשה

ההבדל  שבעניננו יוצא דלעיל, ההסבר לפי והנה,
מתאים  יהודה רבי של פירושו להיפך: בדיוק הוא ביניהם
רבי  של פירושו ואילו "בנותיו", המלה למשמעות יותר
ששם  בכללותה, ויצא פרשת לתוכן יותר מתאים נחמיה

נוספים  ילדים ליעקב שנולדו לכך רמז .13אין

זה", גם "כי המלים על וישלח, בפרשת ב)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

קין  גבי שפירש מה על עצמו סומך כי – שמעון גבי זה פירש לא שרש"י
ב). (ד, והבל

יומתק  ועפי"ז
" על פירושו את כותב וישב) (בפ' שרש"י מה אף lkeא) – בנותיו"

"בנותיו" תיבת היא ceglשלכאורה שהרי פרש"י, בלא מובנת אינה ג"כ ,
– רבים ל'

שלהפירוש  מה על (נוסף כי הוא, מובן רבים לשון – אלא
לפי גם ר"נ) לדעת גם בנימין עם תאומה נולדה דרשו" eheytד"ורבותינו

אחר). באופן – ו' סעיף להלן (וראה שמעון. עם תאומה נולדה
שבט כל עם נולדו תאומות "אחיות רש"י לשון דיוק –hayeב) "

שבטyibcdlבכדי לכל היא *.ynnשכוונתו
טעם  שיש ואת"ל השבטים. בין לחלק קס"ד טעם מאיזה ולכאורה,
דדי  לומר דמקום מובן, הנ"ל וע"פ לחלק. שלא הראי' מהי – לחלק

שעכ"פ ורחל, לאה בני עם נולדו דתאומות שילדו החידוש בכתוב נרמז
והראי' וזלפה? לבלהה בנוגע מנ"ל אבל ובנימין) שמעון (עם תאומות
כדלקמן  אחיותיהן, את נשאו השבטים שכל מוכרח דהרי – לחלק שלא
תאומות, ט'**) (או ח' רק אין (א) וזלפה בלהה ולולא ה', וסעיף ג' סעיף

האם? מן אחותם ישאו איך לאה בני (ב)
י"ל 10) "את", ודינה בנימין גבי טו) מו, ויגש כט. מג, (מקץ ומ"ש

חדא"ג `epiש  (וראה בלידתן מדבר אינו שם שהפסוק לפי תאומה, מרבה
סע"א). קכג, ב"ב מהרש"א

סוף  (כדלהלן התאומות גם שמרבה ילדיו" עשר אחד "ואת ושאני
שזה מכיון כי – (11 י"ל eclepyהערה שפיר כבר, יודעים תאומות

התאומות  את גם שלקח היא ילדיו" עשר אחד ואת גו' ב"ויקח שהכוונה
עמהם. שנולדו

נתנה 11) היתה, היכן "ודינה כג) לב, (וישלח רש"י מ"ש יובן ועפי"ז

עם  נולדו תאומות שאחיות להפירוש דלכאורה, נענש". ולכן  כו' בתיבה
מ"ש  (ולפי היו" "והיכן בנותיו שאר על גם להקשות הוצרך שבט, כל

ר"נ) לדעת גם שמעון עם שנולדה התאומה על – 9 בהערה
שבהפסוק  לפי היא, דוקא דינה על רש"י שקושיית כשנאמר [וגם
נולדה  שבט כל שעם עדיין יודע התלמיד אין ילדיו" עשר אחד "ואת
שמעון  גבי שנאמר ל"את" בנוגע וגם ה'), סעיף כדלהלן (ודלא תאומה

באו"א, נפרש
" למ"ש הטעם מפרש רש"י אין מדוע יוקשה: עדיין –xyr cg`

ילדיו" לא) לומר ixg`l(ותו (ואין תאומה נולדה שבט כל שעם שמחדש
דוקא)] דינה על נענש למה דא"כ, – בתיבה נתן אותן שגם

" שם שנאמר מכיון מרבה z`eכי את תיבת הרי ילדיו", עשר אחד
ילדיו". עשר "אחד עם שנולדו התאומות גם

הערה 12) להלן וראה מג). (לב, והאזינו ו) (יא, עקב פרש"י בביאור
.28

מצד 13) כו'" תאומות "אחיות מפרש שר"י לומר, אפשר הי' לכאורה
zellk וימאן" אשר יעקב אבל הפלגת – שהוא הכתוב, של התוכן

"בנותיו" מפרש ולכן בנותיו", וכל בניו "כל אותו כשניחמו גם להתנחם"
כי  – תאומות אחיות נולדו שלא מפרש ור"נ כלותיו. ולא – כפשוטו
וה"ז  "את" תיבת מבשמעון) (לבד השבטים בלידת נאמר שלא מה מדייק

zihxtדיוק daiza כי .(36 הערה להלן ראה (אבל אינו – אבל .
אינה  ועפ"ז בנות. מאשר יותר השפעה ובעלי תקיפים הם בנים א)
הצליחו  לא בניו" ש"כל לאחרי בנותיו" "וכל הפסוק הוספת מובנת
כ"כ  קרובים שאינם אלו נחמת שאפילו בזה שהחידוש ועכצ"ל לנחמו?
הרי  ובא"כ, להתנחם. וימאן ואעפ"כ – לנחמו באו ובכ"ז (כלותיו)
יעקב. אבל הפלגת יותר מודגשת כלותיו" – "בנותיו להפירוש אדרבה:
לידת  (גבי "את" כתיב שלא ממה הוא ר"נ של הוכחתו באם ב)

(1 :my i"yxy dn uxezn f"trexg`nyiy yibcn (2 ,"'d z`" 'it ixg`l ,"oiw z`" 'it'b.[miz`
.lade oiwa l"pd c"re ,`ed ieaix o`kay "z`"c rnyn (a"eik e` ± ck ,l c"r ± "oa il siqeie" `le) df oepbqa azekc `teb dfnc l"ie

hay lk mr" `le ± "hay lk mr" i"yx azek (fi ,dl) glyie 'tay dne (*hayei`w glyie 'tay eyexit ik ± "mbipa mr wxy (dxrdd mipta oldlc) `xaqdl
.zene`z eclep lgxe d`l

dne`z azek ixd i"yxe ,((f"g`ly) 'bd oeilbd ileya oldlck) zg` dne`z wx oinipa mr dclep ef `xaq itly xn`p m`a elit` :l"i cerdxzi'ity dfn oaen ±
l"led (l"pd t"r) ± k"`e ,(36 dxrd oldl mb d`xe my oldlck) zene`z eclep dtlfe ddla ipa mr mby drcd itl `ed o`khaye haydricdy oeikn :uexizde ?

"dne`z dclep hay lk mr"ydnvrn zpaent ila mb ,,dxizi dne`z dclep oinipa mry miiql icka ± ab` jxca wx z`f azek i"yxe) 'd sirq oldlck ,i"yxi
weicny (cere .ab` jxc `le ± ef dric xe`ia mewn myy) ayie 'ta k"`yn .ynn hay lkl `id ezpeeky (orprx`ee`a) yibcdl jixv epi` ixd ,('c sirq oldlck©¨
.ynn hay lkl `id ezpeeky yexita yibcdl jixv ,'ek eclep zene`z zeig` (oey`xd eyexita) i"yx ycgn df lkae ('e sirq oldlck) p"x zrck gken "eizepa lke"

:mipte` 'aa cenll xyt` ± lgxe d`l ipa lk mr eclep zene`zy yecigd ik (**
wx eid f"itle .zg` dne`z wx dclep (aezkd fnx mday oinipae oerny llek) mdn cg` lk mry l"i f"itle .oinipae oerny iab aezka fnxpy dnn (`'g.zene`z

dne`z dclep oinipa mre" i"yx y"n ,df ote` itle)dxizi.(('de 'c sirq oldlcke) zene`z eclep dtlfe ddla ipa mr mby i"x zrc itl `ed "
`lely cr ,zilkza efl ef zenec zeig` eidy oeik ± lgxe d`l ipa lk mr zene`z eclepy micnl epiid ,(lgx e` d`l) odn zg` oaa wx fnxp 'id m`a mby (a

,(i"yxtae dk ,hk `vie) dlila odipia licadl `"` mipniq
'd `xie" (`l ,hk) y"n (`) :oaen dfae]ik(`wec okle) 'ebgztiev"` i"yxy cr k"k zehyta oaen dfe) ."dxwr lgxe (lgx dzeg`l deeya d"d ± z`f `lel ik) 'eb

(a) .(df z` yxtlze`ceed,[(` ,l i"yxt) mipal zekfl icka h"rnl d`l dwewfy ,lgx ly
dclepy `id oinipa iab xn`py "mb"a aezkd zpeeky (p"x zrcl mb) l"v ,zene`z eclep lgx ipa mr mby mircei epiid oerny iab fnxpy dne`zd cvn mby oeikne

dxizi dne`z enr
,[(sqei ly lr) dxizi dne`z enr dclepy itl `id "ywze"c daiqdy ± "oa jl df mb ik i`xiz l`" zclind dze` dribxdy dn mb oaen f"itre]

eid df itle'h.zene`z
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הקודש  ללשון מתורגם
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בניו" אותו "וישאו המלים "ולא 1על רש"י: מפרש
יעקב  שבני (כלומר, כנען..." מבנות בניו...שהם בני

וישב  בפרשת אך כנעניות). נשים על 2נשאו בפירושו ,

בכך  שיש רש"י, מסביר בנותיו" "וכל המלים
עם 3מחלוקת  נולדו תאומות אחיות אומר יהודה "רבי :

היו, כנעניות אומר נחמיה רבי ונשאום. ושבט, שבט כל

נמנע  אדם שאין כלותיו, – בנותיו וכל מהו 4אלא

שבהסבר  מכך, יוצא בתו". ולכלתו בנו לחתנו מלקרוא

נחמיה  רבי בשיטת רש"י נוקט זה ש"כנעניות 5לפסוק ,

.6היו"

הוא  בניו" בני ולא  – "בניו הדיוק מובן: ואינו

השיטות weqtdבלשון לכל להתאים צריך והוא ,
יהודה, רבי שיטת כולל שבעלֿפה, שבתורה

ולא  שלהם, תאומות" ל"אחיות נישאו שהשבטים
יהודה  רבי של זה פירוש כאשר ובמיוחד לכנעניות,

רש"י  פירושי שני בין והעיקרי הראשון הפירוש הוא

מה  מבאר רש"י אין מדוע כך, ואם וישב. בפרשת
יהודה? רבי דעת לפי בניו" בני "ולא של הטעם

שהמלים  לומדים, אנו עצמו שמזה לומר, מוכרחים
רבי  דעת לפי רק ביאור טעונות בניו" אותו "וישאו
לפרשן, צורך אין יהודה רבי דעת לפי ואילו נחמיה,
(בפרשת  רש"י של קודם מפירוש מובנת משמעותן כי

וישב).

.·
ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ·˘ ÔÂ¯˙È‰

במבט  יוצא, וישב בפרשת רש"י פירוש מלימוד
שה  תאומות ראשון, "אחיות הראשון, בפירוש יתרון

היא  "בנותיו" המלה משמעות שלפיו הוא, נולדו...",
dheytk"כלותיו – "בנותיו השני בפירוש והמעלה ;

ליעקב  שהיו עצום, כה בחידוש צורך אין שלפיו היא,
התנ"ך! בכל כלל מוזכר שאינו דבר רבות, בנות

לפחות  בתורה יש דומים במקרים כאשר ובמיוחד,
ועם  קין עם שנולדו התאומות שלוש על – לכך רמז
שלוש  "את" המלה הוספת ידי על התורה רומזת הבל,

של 7פעמים  הפירוש (לפי בנימין של התאומה וכן ;
"גם" המלה עלֿידי נלמדת דרשו") ,8"ורבותינו

האחרים  השבטים כל שלגבי וכיון שם. מוסיפה שהתורה
נאמר  שלגביו משמעון, (חוץ זה לענין רמז שום 9אין
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יג.1) נ, פרשתנו
לה.2) לז,
כא 3) פפ"ד, ב"ר גם וראה עה"פ. יל"ש יו"ד. וישב באבער תנחומא

שם. ובמפרשים
(4– שם) וביל"ש (כבב"ר מלקרוא" נמנע אדם "שאין רש"י מלשון

במדרש  הוא ועד"ז מבעה"ת, זקנים (כבדעת לקרוא" אדם דרך "כי ולא
אלא  זו, בקריאה חשש איזה שיש משמע – אגדה) ובמדרש טוב שכל
בנו  לחתנו אדם כשקורא פשוט: בזה והביאור כו'. נמנע אדם אין שמ"מ
ובמילא  ממש, ו"בתו" "בנו" היא שכוונתו לטעות מקום הרי בתו, ולכלתו
נמנע  אדם אין ש(אעפ"כ) רש"י, כותב ולכן אחותו. את נשא שאח יאמרו

כו'.
שנעמי  ממה הוכחה מביא אינו שרש"י מה בפשטות מובן ועפי"ז
שם  כי – שם) לב"ר וכבמ"כ כאן, (כברמב"ן "בנותי" כלותי' את קראה
שהיו  שזוכרים לאלו בנוגע רק הוא והחשש בעליהן, מיתת לאחרי זה הי'

ו  לבני', (לחתנו xwirנשואות מלקרוא נמנע אדם שאין במה – החידוש
ו)בנו. (בתו בחיי הוא בתו, ו)לכלתו בנו

שהטעם:5) – בניו בני ולא פרש"י מבאר ב) (לח, וישב פ' ברמב"ן
את  יוציא ולכן כנען מבנות היו יהודה בן ושלה שמעון בן ששאול "לפי
אבל  ר"י. לדעת (גם) הוא שבפרשתנו ש)פרש"י (אפ"ל ולפי"ז כולם",

(א) ושלה], שאול מצד כולם את יוציא למה ביאור: שצריך מה על [נוסף
"ולא רש"י לשון שקאי mdyמבניכם`cgמפשטות משמע כנען" מבנות

לפי lkעל (ב) בפרש"י). וכההמשך – ואפרים ממנשה (לבד השבטים בני
i"yxit– דר"י בפ'ezhiyly(אליבא דפרשתנו) רש"י דברי הרמב"ן פי'

ושלה שאול יו"ד) (מו, ויגש ופ' (שם) eidוישב `l משא"כ) כנען מבנות
רש" לשיטת – דר"נ ארונו אליבא את נשאו לא ושלה שאול גם שלכן – י

.((3 הערה 228 ע' לעיל (ראה
שם.6) וישב גו"א כאן. רא"ם

ב"כנעניות" ר"נ שכוונת שם): ש"ח גם (וראה שם וישב פ' ברמב"ן
אחיותיהן), את שנשאו ר"י דעת לשלול רק (ובא ממש לכנעניות אינו
זה  אין א) אבל עיי"ש. הארצות. משאר כנען לארץ שבאו לנשים כיֿאם
ממש. לכנעניות שהכוונה מוכח שבפרשתנו מפירש"י ב) רש"י. ל' פשטות

.33 הערה להלן וראה שם. בגו"א וכמ"ש
וברש"י 7) ג פכ"ב, בב"ר גם (וכ"ה שם. ופרש"י אֿב ד, בראשית

שם).
ומ"כ 8) וברש"י ח פפ"ב, בב"ר גם (וכ"ה שם. ופרש"י יז לה, וישלח

שם).
ר"נ,9) דעת לפי שגם לומר, ויש מיותר*). (ד"את" לג כט, ויצא

תאומה עמו נולדה ר"י, דעת (ולפי שמעון עם תאומה ומה dxiziנולדה .(

.cere .d ,dk ;el ,ck y"g enke ± aezkd oepbq `ed oky l"i dxe`kl (*
my mr zene`z eclepy l"t`` ixdy ,(mdxa` cre mc`ny zexecd lkae ,giÎfi ,c) my k"yenke "clze" ixg`l oepbqd edfy ± oiw z` clze i"yxta k"b l"i oke]

c i"yxt f"kae .ztie mgz`" miiqn weqtd eze`a (` :zene`z daxn 'ek oiwz`'ite "'dmr± f"g`ly weqta (a ,t"a" xy` xnel gixkn f"k ± "z`"bmiz` '
miieaix'ek mdmroiwmre."'ek lad

igie zyxt zegiyÎihewl

גם לי מוכח,10זה"`z"ויתן ,(`ly להם היו
.11תאומות 

להבין: צריך זה פירוש לפי אך

הוסבר  כבר יהודה 12א) רבי שיטת שבין ההבדל
הענין  את מדגיש יהודה שרבי נחמיה, רבי שיטת לבין
לענין  בהתאם הפסוק את מפרש הוא – בכללותו
כפרט. המלה לביאור להתאימו בלי כללי, באופן
בהתאם  בעיקר מבאר נחמיה רבי זאת, לעומת

התאמה  שאין למרות המסויימת, המלה למשמעות
בכללותה. לפרשה

ההבדל  שבעניננו יוצא דלעיל, ההסבר לפי והנה,
מתאים  יהודה רבי של פירושו להיפך: בדיוק הוא ביניהם
רבי  של פירושו ואילו "בנותיו", המלה למשמעות יותר
ששם  בכללותה, ויצא פרשת לתוכן יותר מתאים נחמיה

נוספים  ילדים ליעקב שנולדו לכך רמז .13אין

זה", גם "כי המלים על וישלח, בפרשת ב)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

קין  גבי שפירש מה על עצמו סומך כי – שמעון גבי זה פירש לא שרש"י
ב). (ד, והבל

יומתק  ועפי"ז
" על פירושו את כותב וישב) (בפ' שרש"י מה אף lkeא) – בנותיו"

"בנותיו" תיבת היא ceglשלכאורה שהרי פרש"י, בלא מובנת אינה ג"כ ,
– רבים ל'

שלהפירוש  מה על (נוסף כי הוא, מובן רבים לשון – אלא
לפי גם ר"נ) לדעת גם בנימין עם תאומה נולדה דרשו" eheytד"ורבותינו

אחר). באופן – ו' סעיף להלן (וראה שמעון. עם תאומה נולדה
שבט כל עם נולדו תאומות "אחיות רש"י לשון דיוק –hayeב) "

שבטyibcdlבכדי לכל היא *.ynnשכוונתו
טעם  שיש ואת"ל השבטים. בין לחלק קס"ד טעם מאיזה ולכאורה,
דדי  לומר דמקום מובן, הנ"ל וע"פ לחלק. שלא הראי' מהי – לחלק

שעכ"פ ורחל, לאה בני עם נולדו דתאומות שילדו החידוש בכתוב נרמז
והראי' וזלפה? לבלהה בנוגע מנ"ל אבל ובנימין) שמעון (עם תאומות
כדלקמן  אחיותיהן, את נשאו השבטים שכל מוכרח דהרי – לחלק שלא
תאומות, ט'**) (או ח' רק אין (א) וזלפה בלהה ולולא ה', וסעיף ג' סעיף

האם? מן אחותם ישאו איך לאה בני (ב)
י"ל 10) "את", ודינה בנימין גבי טו) מו, ויגש כט. מג, (מקץ ומ"ש

חדא"ג `epiש  (וראה בלידתן מדבר אינו שם שהפסוק לפי תאומה, מרבה
סע"א). קכג, ב"ב מהרש"א

סוף  (כדלהלן התאומות גם שמרבה ילדיו" עשר אחד "ואת ושאני
שזה מכיון כי – (11 י"ל eclepyהערה שפיר כבר, יודעים תאומות

התאומות  את גם שלקח היא ילדיו" עשר אחד ואת גו' ב"ויקח שהכוונה
עמהם. שנולדו

נתנה 11) היתה, היכן "ודינה כג) לב, (וישלח רש"י מ"ש יובן ועפי"ז

עם  נולדו תאומות שאחיות להפירוש דלכאורה, נענש". ולכן  כו' בתיבה
מ"ש  (ולפי היו" "והיכן בנותיו שאר על גם להקשות הוצרך שבט, כל

ר"נ) לדעת גם שמעון עם שנולדה התאומה על – 9 בהערה
שבהפסוק  לפי היא, דוקא דינה על רש"י שקושיית כשנאמר [וגם
נולדה  שבט כל שעם עדיין יודע התלמיד אין ילדיו" עשר אחד "ואת
שמעון  גבי שנאמר ל"את" בנוגע וגם ה'), סעיף כדלהלן (ודלא תאומה

באו"א, נפרש
" למ"ש הטעם מפרש רש"י אין מדוע יוקשה: עדיין –xyr cg`

ילדיו" לא) לומר ixg`l(ותו (ואין תאומה נולדה שבט כל שעם שמחדש
דוקא)] דינה על נענש למה דא"כ, – בתיבה נתן אותן שגם

" שם שנאמר מכיון מרבה z`eכי את תיבת הרי ילדיו", עשר אחד
ילדיו". עשר "אחד עם שנולדו התאומות גם

הערה 12) להלן וראה מג). (לב, והאזינו ו) (יא, עקב פרש"י בביאור
.28

מצד 13) כו'" תאומות "אחיות מפרש שר"י לומר, אפשר הי' לכאורה
zellk וימאן" אשר יעקב אבל הפלגת – שהוא הכתוב, של התוכן

"בנותיו" מפרש ולכן בנותיו", וכל בניו "כל אותו כשניחמו גם להתנחם"
כי  – תאומות אחיות נולדו שלא מפרש ור"נ כלותיו. ולא – כפשוטו
וה"ז  "את" תיבת מבשמעון) (לבד השבטים בלידת נאמר שלא מה מדייק

zihxtדיוק daiza כי .(36 הערה להלן ראה (אבל אינו – אבל .
אינה  ועפ"ז בנות. מאשר יותר השפעה ובעלי תקיפים הם בנים א)
הצליחו  לא בניו" ש"כל לאחרי בנותיו" "וכל הפסוק הוספת מובנת
כ"כ  קרובים שאינם אלו נחמת שאפילו בזה שהחידוש ועכצ"ל לנחמו?
הרי  ובא"כ, להתנחם. וימאן ואעפ"כ – לנחמו באו ובכ"ז (כלותיו)
יעקב. אבל הפלגת יותר מודגשת כלותיו" – "בנותיו להפירוש אדרבה:
לידת  (גבי "את" כתיב שלא ממה הוא ר"נ של הוכחתו באם ב)

(1 :my i"yxy dn uxezn f"trexg`nyiy yibcn (2 ,"'d z`" 'it ixg`l ,"oiw z`" 'it'b.[miz`
.lade oiwa l"pd c"re ,`ed ieaix o`kay "z`"c rnyn (a"eik e` ± ck ,l c"r ± "oa il siqeie" `le) df oepbqa azekc `teb dfnc l"ie

hay lk mr" `le ± "hay lk mr" i"yx azek (fi ,dl) glyie 'tay dne (*hayei`w glyie 'tay eyexit ik ± "mbipa mr wxy (dxrdd mipta oldlc) `xaqdl
.zene`z eclep lgxe d`l

dne`z azek ixd i"yxe ,((f"g`ly) 'bd oeilbd ileya oldlck) zg` dne`z wx oinipa mr dclep ef `xaq itly xn`p m`a elit` :l"i cerdxzi'ity dfn oaen ±
l"led (l"pd t"r) ± k"`e ,(36 dxrd oldl mb d`xe my oldlck) zene`z eclep dtlfe ddla ipa mr mby drcd itl `ed o`khaye haydricdy oeikn :uexizde ?

"dne`z dclep hay lk mr"ydnvrn zpaent ila mb ,,dxizi dne`z dclep oinipa mry miiql icka ± ab` jxca wx z`f azek i"yxe) 'd sirq oldlck ,i"yxi
weicny (cere .ab` jxc `le ± ef dric xe`ia mewn myy) ayie 'ta k"`yn .ynn hay lkl `id ezpeeky (orprx`ee`a) yibcdl jixv epi` ixd ,('c sirq oldlck©¨
.ynn hay lkl `id ezpeeky yexita yibcdl jixv ,'ek eclep zene`z zeig` (oey`xd eyexita) i"yx ycgn df lkae ('e sirq oldlck) p"x zrck gken "eizepa lke"

:mipte` 'aa cenll xyt` ± lgxe d`l ipa lk mr eclep zene`zy yecigd ik (**
wx eid f"itle .zg` dne`z wx dclep (aezkd fnx mday oinipae oerny llek) mdn cg` lk mry l"i f"itle .oinipae oerny iab aezka fnxpy dnn (`'g.zene`z

dne`z dclep oinipa mre" i"yx y"n ,df ote` itle)dxizi.(('de 'c sirq oldlcke) zene`z eclep dtlfe ddla ipa mr mby i"x zrc itl `ed "
`lely cr ,zilkza efl ef zenec zeig` eidy oeik ± lgxe d`l ipa lk mr zene`z eclepy micnl epiid ,(lgx e` d`l) odn zg` oaa wx fnxp 'id m`a mby (a

,(i"yxtae dk ,hk `vie) dlila odipia licadl `"` mipniq
'd `xie" (`l ,hk) y"n (`) :oaen dfae]ik(`wec okle) 'ebgztiev"` i"yxy cr k"k zehyta oaen dfe) ."dxwr lgxe (lgx dzeg`l deeya d"d ± z`f `lel ik) 'eb

(a) .(df z` yxtlze`ceed,[(` ,l i"yxt) mipal zekfl icka h"rnl d`l dwewfy ,lgx ly
dclepy `id oinipa iab xn`py "mb"a aezkd zpeeky (p"x zrcl mb) l"v ,zene`z eclep lgx ipa mr mby mircei epiid oerny iab fnxpy dne`zd cvn mby oeikne

dxizi dne`z enr
,[(sqei ly lr) dxizi dne`z enr dclepy itl `id "ywze"c daiqdy ± "oa jl df mb ik i`xiz l`" zclind dze` dribxdy dn mb oaen f"itre]

eid df itle'h.zene`z
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בפירושו  רש"י, אומר בנימין, להולדת בקשר המופיעות
ועם  תאומה נולדה שבט כל "עם דרשו": "ורבותינו

כיון  מובן: ואינו יתירה". תאומה נולדה בנימין

תאומות  "אחיות שהפירוש רש"י, סובר וישב שבפרשת
כל אינו צורך נולדו" שיש כך כדי עד מתקבל, כך

"בנותיו" המלה את המוציא אחר, פירוש להוסיף
הרי הפשוטה, וישלח,okyÎlkממשמעותה שבפרשת

לכאורה, ילדים `oiכאשר, ליעקב שהיו לחדש הכרח

בתורה  המוזכרים מלבד צריך 14נוספים היה הוא ,
נולדה  בנימין עם שרק שני, כפירוש ולפחות לפרש,

האחרים? האחים עם ולא יחידה, תאומה

על  הראשון בפירושו להוסיף רש"י צריך מדוע ג)

משמעות  והרי "ונשאום", המלה את בנותיו" "וכל

תאומות  ש"אחיות בכך מובנת כבר "בנותיו" המלה
"כנעניות  המלים לכאורה, מיותרות, וכן נולדו..."?

נקראות  "כלותיו" אם – השני הפירוש לפי היו"

לציין יש מדוע כנעניות in"בנותיו", אם "כלותיו", היו
לאו? אם

מפני  רק הראשון על חולק השני הפירוש אם ד)
נולדו", תאומות "אחיות של החידוש את לקבל שקשה

זה חידוש לשלול השני הפירוש היה ,yxetnaצריך

ש  יעקב l`ולהדגיש בני עם תאומות אחיות ?15נולדו

.‚
ÌÈÈ˘˜ È˘ Â˘Â¯ÈÙ· ·˘ÈÈÓ È"˘¯

הוא: לכך ההסבר

שני  יש רש"י, מבאר שאותן בנותיו", "וכל במלים
היתה  ליעקב שהרי עצמן, המלים משמעות (א) קשיים:

שתים  (או אחת בת דרשו"16רק "ורבותינו לפי ואף ,(
שלש  (או בנות שתי רק לו מתאים 16היו וכיצד ,(

" יותר lkeהביטוי גדולה כמות שמבטא ?17בנותיו",
על  מסופר ואין בנותיו", "כל רק מוזכרות מדוע (ב)

לנחמו  באו הן גם בודאי אשר ?18כלותיו,

"אחיות  א) אלו: קשיים שני בפירושו מיישב רש"י
מבואר  ובכך – ושבט" שבט כל עם נולדו תאומות
מובן  ובכך – "ונשאום" ב) בנותיו"; "וכל הביטוי
ולא  ל"בניו") (בנוסף "בנותיו" רק מוזכרות מדוע

וכלותיו.19חתניו 

בענין  הקושי מפני שני פירוש מוסיף אינו רש"י
של  לתאומות רמז מוצאים שאין כך (על הראשון
זה  קושי שהרי – והבל) קין של כבתאומות השבטים
שלא  "בנותיו" המלה ביאור כדי עד גדול כה אינו
בענין  הקושי מפני אלא – השני כבפירוש כפשוטה,

"ונשאום": של השני,

ידוע  התורה,20הרי מצוות כל את קיימו שהאבות ,
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י"ל" ה"עוד ולפי יז. (לה, וישלח בפ' רש"י סותם למה – השבטים)
לדייק  יותר נוגע ששם [ובפרט ר"י כדעת (9 שלהערה שני' בהערה שלעיל

בענין הוא שם שהמדובר מכיון מוכח,zcilהנ"ל, ומזה בנימין]?
דוקא. בנותיו" מ"וכל היא השני לפירוש שההוכחה

נרמז 14) לא כי תאומות, נולדו [שלא לזה שההוכחה ובפרט
בנוגע  הוא המדובר ששם מכיון מכאן, יותר שם שייכת כלל] בהכתובים

zcil.[לפנ"ז [וכבהערה בנימין
היו"15) "כנעניות התיבות קושיא: עוד להוסיף אפשר לכאורה

לכאורה (ועליהן wxשוללות כו'" נולדו תאומות "אחיות ולא "ונשאום"
– היו כנעניות בנותיו" "וכל מפרש הב' דלפי' ונאמר בנותיו". "וכל קאי
הנ"ל  וע"פ ב"בנותיו". ונכללה כאן יש דינה לכ"ע שהרי כן, אאפ"ל כי
מה  תאומות אחיות שולל שאינו וכיון ובנימין). דשמעון התאומות גם –
היו" ש"כנעניות לומר יש כי אינו. אבל – בנותיו" וכל מהו "אלא מקשה
הא' ולפי' אותם. ומפרש מעתיקם שרש"י בנותיו" "וכל התיבות על קאי

ר"נ לדעת אבל התאומות. האחיות על (גם) קאי זו לדעה כי דקאי ניחא,
דהול"ל  בנותיו", וכל מהו "אלא קשה ה]כנעניות, [כלותיו על (גם)

בזה. לקמן וראה וכלותיו". "בנותיו
(16.9 הערה לעיל ראה
אשר).17) בת (סרח בנו ובת בתו הוא בנותיו" ש"וכל שם בראב"ע

בשנת  קיימת היתה שסרח מו) (כו, פנחס בפ' פרש"י לפי (א) אבל
בימי  גם – אגדה" מ"מדרש יט) (כ, ש"ב פרש"י (ולפי ליצי"מ הארבעים

a`eie cec שנולדה ולומר האפשרי ככל לידתה את לאחר מסתבר ,(
לפני  שנים כמה שנולדה נאמר אם אפילו (ב) למצרים. להכניסה בסמיכות

ואז לנחם), כבר שייכת שהיתה (באופן יוסף שב"בנותיו"gxkenמכירת
הרי שלאח"ז), בהערה (ראה היא גם בנותיו xwirנכללת הוא "בנותיו" פי'

מסתבר  אינו ולכן בניו), ובנות בנותיו ז: מו, ויגש מפ' (ולהעיר ממש
" ב"בנותיו"lkeשהלשון נכללת שסרח מפני הוא ריבויים) (שני בנותיו"

טפל. בדרך רק זהו ואשר
לפי 18) י"ל – לנחמו באו בניו בני שגם בתורה מסופר שלא ומה

(נוסף  יב) כ, וירא (רש"י כבנים הם הרי בנים בני דהרי ב"בניו", שנכללים
היו). קטנים שעדיין שאפ"ל על

דלכאורה 19) – בנו" "לחתנו ר"נ) (בדברי רש"י מ"ש מובן ועפי"ז
לנחמו. באו חתניו שגם נאמר לא מדוע לתרץ בכדי – מיותר

"כל  גם ולא בנותיו" "וכל התיבות רק רש"י מעתיק שמ"מ אלא
דוקא  הוא חתניו) גם בכתוב נזכרו לא (מדוע הקושיא כל כי – בניו"
אינו  ר"נ שגם ומכיון כו'". נולדו תאומות "אחיות מחדש שרש"י לאחרי
בנו" "לחתנו להוסיף הוצרך לכן "ונשאום")*, על רק (וחולק ע"ז חולק

נישאו). המבוגרות שעכ"פ לומר יותר (דמרווח
ג 20) יט, וירא גם (וראה לאברהם (בנוגע ה כו, תולדות רש"י ראה

ליצחק). (בנוגע ט ג, כז, יב; שם, א')). פסוק סוף שם וראה – ללוט בנוגע
ליעקב). (בנוגע ה לב, וישלח

ly dlra aezka xkfp `l dnl uxzl icka `ed "epa epzgl" siqedl wwfedy dny l"i ± "eclep zene`z zeig`" lr mb wleg p"xy ,38 dxrd onwl y"n i"tre (*
dxrd lirlcke ,le`y m` "ziprpkd" dpi` ± p"x zhiyly) dpic.(oinipae) oernyc dne`zd ly dlra oke ,(34 dxrd onwl k"b d`xe .dteqa 5

k"`yn ,oernyc dne`zde dpic) zexbean 'a wx eid p"x zrcly hxtae] xak e`yip f`y gxkd oi` ik ± "eipa lk" `le "eizepa lk" wx i"yx wizrn n"ny `l`
ick cr [(jxrl mipy 'h zepa wx f` eid oinipac zene`zdzeywdl.(eizelkc ab` jxc ayiiznyk k"`yn) ± aezka `iyew

igie zyxt zegiyÎihewl

נאמר  אברהם שעל וכיון כך. על נצטוו שלא אף 21על

מובן, אחריו", ביתו ואת בניו את יצוה אשר "למען
– יעקב בני ואף בניו", את "יצוה היה יעקב אצל שגם

יעקב  בקרבת בהיותם כל 22לפחות את קיימו –
מן 23המצוות  לאחיותיהם נישאו שהם לומר, קשה לכן .

תורה  במתן שנאסרו .24האב,

– היו" "כנעניות שני: פירוש רש"י מוסיף  כך משום
ל"כנעניות" אלא לאחיותיהם, נישאו לא .25שהשבטים

ולא  "בנותיו" רק בפסוק מוזכרות מדוע קשה זה לפי אך
היא  הכוונה שב"בנותיו" רש"י אומר כך ועל כלותיו?

לכלותיו.26גם 

נוסף  בפרט ההתאמה גם תובן רבי 27בכך פירושי של
מקומות  במספר לשיטותיהם בעניננו נחמיה ורבי יהודה

מוצאים  אנו מקומות בכמה הפסוקים: שרבי 28בפירוש ,

מהפרשה  המובן לפי הפסוק משמעות את מסביר יהודה
של  ב"כבודם פגם מבטא הפירוש כאשר אף עצמה,

מהמשך  כמובן כאן, גם מסביר הוא וכך ישראל".

שהשבטים מכך המשתמע למרות ע l`הפרשה, ל שמרו
זאת, לעומת לאחות. נישואין של יותר המאוחר האיסור

למען  לפסוק, דחוק מביאור נמנע אינו נחמיה רבי
– "בנותיו מבאר הוא ולכן ישראל, של כבודם שמירת

קיימו  לא יעקב שבני מהמסקנה להימנע כדי כלותיו",

המצוות. תרי"ג את בשלמות

.„
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הסבר  נדרש עדיין שכאשר 29אך בפשטות, מובן :

תאומה  נולדה שבט כל "עם וישלח בפרשת רש"י אומר

לומד  הוא אין שבט" "כל לגבי הרי בנימין...", ועם
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יט.21) יח, וירא
(22373ֿ4 ע' ח"ה בלקו"ש החסידות, דרך על – זה דרך על ראה

את"ל  שאף – אחר) בקו עבודתו היתה מהם אחד (שכל להאבות בנוגע
פשוט  מ"מ אברהם, בחיי גם הגבורה בקו היתה יצחק של שהנהגתו

enewnay בנוגע ועד"ז אברהם. של מדתו – החסד בקו התנהג אברהם של
וע"ד  שם. ובהערות בארוכה עיי"ש יצחק. של במקומו יעקב להנהגת

ב). יט, (שבת כרב צ"ל דרב דבאתרי' הפס"ד
שלאחריהם23) שהדורות שנצטוו,lkשמרוl`אף קודם המצות

יוכבד את נשא עמרם וגםezcecשהרי כ). ו, (כשהיו mihayd(וארא
מיעקב) מקום מג,l`בריחוק (מקץ ממ"ש כדמשמע התורה, כל קיימו

חשבו  הם והרי גו'", האנשים יאכלו  אתי כי גו' טבח "וטבוח טז)
הוא *.m"ekrשהשוחט

שהשבטים עכ"פ) (בדוחק לומר שיש `elkאלא `l לפי הבשר, את
נבילה  שהוא שחשבו

בתרגום  ממ"ש זו בסעודה בשר אכלו שהשבטים להוכיח (ואין
הובא לב), (מג, לי'**i"yxitaאונקלוס דחלין דמצראי בעירא "ארי :

הנהגת`oilkעבראי ביאור זהו כי "ogleyd ikxer לבדו לו "וישימו למה :
להנהגתם  ולא בכלל השבטים להנהגת לא ראי' מזה ואין – לבדם" ולהם

בפרט). הזאת בפעם
עבור טבח לטבוח צוה שיוסף אתיmihaydומה "כי –elk`i

miyp`d) שנצטוו במה אפילו שחשדן דכיון הוא – "i"yx– ב) לז, וישב
חשב  בזה לא ואין עליהם. נצטוו שלא המצוות לקיים מחמירים שאחיו

כלל***. נצטוו לא שהרי – גו' עוור ולפני משום

ואילך. 181 ע' חל"ה לקו"ש בכ"ז בארוכה וראה
ט.24) יח, אחרי
ג)25) ז, (ואתחנן בם" תתחתן ד"לא האיסור כי איסור, הי' לא ובזה

היכא  ובמילא ד), (שם, אחרים" אלקים ועבדו גו' יסיר "כי מפני הוא
כו'], הסירו לא להשבטים שנישאו שהנשים פשוט [שהרי זה טעם שליכא
ב). לח, וישב גו"א וראה יח. כ, שופטים רש"י מ"ש (ע"ד האיסור ליכא
אשכול  ענר מבנות אשה לו "וקח ח): (כד , ח"ש מפרש"י מוכרח וכן

יג). יד, (לך היו שאמוריים אף וממרא"
לנחמו.26) ובנימין) שמעון (ותאומת דינה באה בודאי שהרי
ס"ב.27) הנ"ל על שנוסף
(אף 28) מהדר שר"נ מג), (לב, והאזינו ו) (יא, עקב פרש"י ראה
הי'yexitaשדוחק שלא – ישראל של בכבודן בשטח iepiyהענין)

הכתובים  מפרש ור"י או"ה, היינו סדום לקרח; שייכות לו שאין דישראל
שהוא אף – ישראל.jtidכפשוטם של בכבודן הידור

ולא  פיה ר"נ.. "א"ל שם עקב מפרש"י מובן: אינו עדיין אבל
מוכח דיוקxwiryפיותיה" מצד הוא ר"י על חולק שר"נ מה zaizהטעם

ר"י  על חולק הי' לא לבד ישראל של בכבודן ההידור מצד אבל פיה,
בהפרטים, יותר מדייק שר"נ (אף מפשוטו ישראל" כל "בקרב להוציא
פרטית, תיבה לדיוק ולא הכתוב תוכן לכללות נוגע ישראל" כל ו"בקרב
שמצד  מבאר ובפנים תשכ"ו). עקב ש"פ בשיחת בארוכה כמשנ"ת

[דיוק "בנותיו" תיבת מפרש ישראל, של בכבודן zihxtההידור daiza–
ו'. סעיף כדלהלן צ"ל ולכן כפשוטו? שלא העיקר] זהו ר"נ דעת שלפי

לזה:29) ונוסף

.dfa exdfp `l (mbe `xwn ly eheyt df oi`)y gken ,(p"x zrcl 'it`) df yexit `ian epi` i"yxy dnn la` .dhigyd zia odl rxt :` ,`v oilega (*
.ezlik` zra lehil `"e`k leki df ik ± (bl ,al glyie) "dypd cib z` i"pa elk`i `l"y s` ± (my oilegak) "mdipta dypd cib leh ± okde" i"yx yxit `ly dne

.(ezlgza) xve`d zia .(ezlgza) mikxc zyxt d`x ± dlek dxezd lk eniiw mihayd mb m`d 'eke yxcnd c"rp"ye.cere .
"ezia lr xy`"l sqei xn` df lka ,"'il oilgc"c t"r`e (**gah geahezenda mb eid ik ,`lcy"nne ."jlnd zenda ihgey" :el ,fl ayie i"yx d`x] 'il oilgc

lr" :e ,fn ybie i"yxo`vilymihaydy itl `edy yxtl gxkda ,"o`v drx lk mixvn zarez ik" (cl ,en ybie) y"ne ± ,'il oilgc `lc el`k eid o`va 'it`y gken "
mirex eidlkxeka lke" xn`p myy s`e) xekal wx ecary ('d weqt seq ,`i) `a i"yxt d`xe .'il oilgcc mb ± o`vdnda."o`v"a mbe mipind lka `ed ok ± "

irexl :k ,c ziy`xa i"yx d`xezendadrxn ...ep`v.[dfa l"nk`e ± .(
eid m`ay ,l"i efn dxzi (***mieevnmb ixd ,dliap xeqi` lrm`a± dypn edf ezia lr xy`c r"aiz 'itl ± oick geaf xyad 'id

ik" xn`py dnn ok 'idy gikedl oi` la`)iz`jiiyd ,ycg oipr deehvp ezia lr xy`c `ed (fh ,bn) aezkd zehyt ik ± df gahn lk`iy xn` sqeiy "elk`i
miyp`dl,(sqei ± "iz`"l jiiye libxd `le 'eb

± `xwn ly eheyt mb `ede .'ek xifg xya ecia zelrl oeekzpy in :` ,bk xifp d`x) dgilq mikixv dliap `edy eayg mihaydy oeikni"yxtkdna" :e ,l zehn
.xeer iptlc xeqi` dfa yi k"` ,("'ek xacn aezkd
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בפירושו  רש"י, אומר בנימין, להולדת בקשר המופיעות
ועם  תאומה נולדה שבט כל "עם דרשו": "ורבותינו

כיון  מובן: ואינו יתירה". תאומה נולדה בנימין

תאומות  "אחיות שהפירוש רש"י, סובר וישב שבפרשת
כל אינו צורך נולדו" שיש כך כדי עד מתקבל, כך

"בנותיו" המלה את המוציא אחר, פירוש להוסיף
הרי הפשוטה, וישלח,okyÎlkממשמעותה שבפרשת

לכאורה, ילדים `oiכאשר, ליעקב שהיו לחדש הכרח

בתורה  המוזכרים מלבד צריך 14נוספים היה הוא ,
נולדה  בנימין עם שרק שני, כפירוש ולפחות לפרש,

האחרים? האחים עם ולא יחידה, תאומה

על  הראשון בפירושו להוסיף רש"י צריך מדוע ג)

משמעות  והרי "ונשאום", המלה את בנותיו" "וכל

תאומות  ש"אחיות בכך מובנת כבר "בנותיו" המלה
"כנעניות  המלים לכאורה, מיותרות, וכן נולדו..."?

נקראות  "כלותיו" אם – השני הפירוש לפי היו"

לציין יש מדוע כנעניות in"בנותיו", אם "כלותיו", היו
לאו? אם

מפני  רק הראשון על חולק השני הפירוש אם ד)
נולדו", תאומות "אחיות של החידוש את לקבל שקשה

זה חידוש לשלול השני הפירוש היה ,yxetnaצריך

ש  יעקב l`ולהדגיש בני עם תאומות אחיות ?15נולדו

.‚
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הוא: לכך ההסבר

שני  יש רש"י, מבאר שאותן בנותיו", "וכל במלים
היתה  ליעקב שהרי עצמן, המלים משמעות (א) קשיים:

שתים  (או אחת בת דרשו"16רק "ורבותינו לפי ואף ,(
שלש  (או בנות שתי רק לו מתאים 16היו וכיצד ,(

" יותר lkeהביטוי גדולה כמות שמבטא ?17בנותיו",
על  מסופר ואין בנותיו", "כל רק מוזכרות מדוע (ב)

לנחמו  באו הן גם בודאי אשר ?18כלותיו,

"אחיות  א) אלו: קשיים שני בפירושו מיישב רש"י
מבואר  ובכך – ושבט" שבט כל עם נולדו תאומות
מובן  ובכך – "ונשאום" ב) בנותיו"; "וכל הביטוי
ולא  ל"בניו") (בנוסף "בנותיו" רק מוזכרות מדוע

וכלותיו.19חתניו 

בענין  הקושי מפני שני פירוש מוסיף אינו רש"י
של  לתאומות רמז מוצאים שאין כך (על הראשון
זה  קושי שהרי – והבל) קין של כבתאומות השבטים
שלא  "בנותיו" המלה ביאור כדי עד גדול כה אינו
בענין  הקושי מפני אלא – השני כבפירוש כפשוטה,

"ונשאום": של השני,

ידוע  התורה,20הרי מצוות כל את קיימו שהאבות ,
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י"ל" ה"עוד ולפי יז. (לה, וישלח בפ' רש"י סותם למה – השבטים)
לדייק  יותר נוגע ששם [ובפרט ר"י כדעת (9 שלהערה שני' בהערה שלעיל

בענין הוא שם שהמדובר מכיון מוכח,zcilהנ"ל, ומזה בנימין]?
דוקא. בנותיו" מ"וכל היא השני לפירוש שההוכחה

נרמז 14) לא כי תאומות, נולדו [שלא לזה שההוכחה ובפרט
בנוגע  הוא המדובר ששם מכיון מכאן, יותר שם שייכת כלל] בהכתובים

zcil.[לפנ"ז [וכבהערה בנימין
היו"15) "כנעניות התיבות קושיא: עוד להוסיף אפשר לכאורה

לכאורה (ועליהן wxשוללות כו'" נולדו תאומות "אחיות ולא "ונשאום"
– היו כנעניות בנותיו" "וכל מפרש הב' דלפי' ונאמר בנותיו". "וכל קאי
הנ"ל  וע"פ ב"בנותיו". ונכללה כאן יש דינה לכ"ע שהרי כן, אאפ"ל כי
מה  תאומות אחיות שולל שאינו וכיון ובנימין). דשמעון התאומות גם –
היו" ש"כנעניות לומר יש כי אינו. אבל – בנותיו" וכל מהו "אלא מקשה
הא' ולפי' אותם. ומפרש מעתיקם שרש"י בנותיו" "וכל התיבות על קאי

ר"נ לדעת אבל התאומות. האחיות על (גם) קאי זו לדעה כי דקאי ניחא,
דהול"ל  בנותיו", וכל מהו "אלא קשה ה]כנעניות, [כלותיו על (גם)

בזה. לקמן וראה וכלותיו". "בנותיו
(16.9 הערה לעיל ראה
אשר).17) בת (סרח בנו ובת בתו הוא בנותיו" ש"וכל שם בראב"ע

בשנת  קיימת היתה שסרח מו) (כו, פנחס בפ' פרש"י לפי (א) אבל
בימי  גם – אגדה" מ"מדרש יט) (כ, ש"ב פרש"י (ולפי ליצי"מ הארבעים

a`eie cec שנולדה ולומר האפשרי ככל לידתה את לאחר מסתבר ,(
לפני  שנים כמה שנולדה נאמר אם אפילו (ב) למצרים. להכניסה בסמיכות

ואז לנחם), כבר שייכת שהיתה (באופן יוסף שב"בנותיו"gxkenמכירת
הרי שלאח"ז), בהערה (ראה היא גם בנותיו xwirנכללת הוא "בנותיו" פי'

מסתבר  אינו ולכן בניו), ובנות בנותיו ז: מו, ויגש מפ' (ולהעיר ממש
" ב"בנותיו"lkeשהלשון נכללת שסרח מפני הוא ריבויים) (שני בנותיו"

טפל. בדרך רק זהו ואשר
לפי 18) י"ל – לנחמו באו בניו בני שגם בתורה מסופר שלא ומה

(נוסף  יב) כ, וירא (רש"י כבנים הם הרי בנים בני דהרי ב"בניו", שנכללים
היו). קטנים שעדיין שאפ"ל על

דלכאורה 19) – בנו" "לחתנו ר"נ) (בדברי רש"י מ"ש מובן ועפי"ז
לנחמו. באו חתניו שגם נאמר לא מדוע לתרץ בכדי – מיותר

"כל  גם ולא בנותיו" "וכל התיבות רק רש"י מעתיק שמ"מ אלא
דוקא  הוא חתניו) גם בכתוב נזכרו לא (מדוע הקושיא כל כי – בניו"
אינו  ר"נ שגם ומכיון כו'". נולדו תאומות "אחיות מחדש שרש"י לאחרי
בנו" "לחתנו להוסיף הוצרך לכן "ונשאום")*, על רק (וחולק ע"ז חולק

נישאו). המבוגרות שעכ"פ לומר יותר (דמרווח
ג 20) יט, וירא גם (וראה לאברהם (בנוגע ה כו, תולדות רש"י ראה

ליצחק). (בנוגע ט ג, כז, יב; שם, א')). פסוק סוף שם וראה – ללוט בנוגע
ליעקב). (בנוגע ה לב, וישלח

ly dlra aezka xkfp `l dnl uxzl icka `ed "epa epzgl" siqedl wwfedy dny l"i ± "eclep zene`z zeig`" lr mb wleg p"xy ,38 dxrd onwl y"n i"tre (*
dxrd lirlcke ,le`y m` "ziprpkd" dpi` ± p"x zhiyly) dpic.(oinipae) oernyc dne`zd ly dlra oke ,(34 dxrd onwl k"b d`xe .dteqa 5

k"`yn ,oernyc dne`zde dpic) zexbean 'a wx eid p"x zrcly hxtae] xak e`yip f`y gxkd oi` ik ± "eipa lk" `le "eizepa lk" wx i"yx wizrn n"ny `l`
ick cr [(jxrl mipy 'h zepa wx f` eid oinipac zene`zdzeywdl.(eizelkc ab` jxc ayiiznyk k"`yn) ± aezka `iyew

igie zyxt zegiyÎihewl

נאמר  אברהם שעל וכיון כך. על נצטוו שלא אף 21על

מובן, אחריו", ביתו ואת בניו את יצוה אשר "למען
– יעקב בני ואף בניו", את "יצוה היה יעקב אצל שגם

יעקב  בקרבת בהיותם כל 22לפחות את קיימו –
מן 23המצוות  לאחיותיהם נישאו שהם לומר, קשה לכן .

תורה  במתן שנאסרו .24האב,

– היו" "כנעניות שני: פירוש רש"י מוסיף  כך משום
ל"כנעניות" אלא לאחיותיהם, נישאו לא .25שהשבטים

ולא  "בנותיו" רק בפסוק מוזכרות מדוע קשה זה לפי אך
היא  הכוונה שב"בנותיו" רש"י אומר כך ועל כלותיו?

לכלותיו.26גם 

נוסף  בפרט ההתאמה גם תובן רבי 27בכך פירושי של
מקומות  במספר לשיטותיהם בעניננו נחמיה ורבי יהודה

מוצאים  אנו מקומות בכמה הפסוקים: שרבי 28בפירוש ,

מהפרשה  המובן לפי הפסוק משמעות את מסביר יהודה
של  ב"כבודם פגם מבטא הפירוש כאשר אף עצמה,

מהמשך  כמובן כאן, גם מסביר הוא וכך ישראל".

שהשבטים מכך המשתמע למרות ע l`הפרשה, ל שמרו
זאת, לעומת לאחות. נישואין של יותר המאוחר האיסור

למען  לפסוק, דחוק מביאור נמנע אינו נחמיה רבי
– "בנותיו מבאר הוא ולכן ישראל, של כבודם שמירת

קיימו  לא יעקב שבני מהמסקנה להימנע כדי כלותיו",

המצוות. תרי"ג את בשלמות
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הסבר  נדרש עדיין שכאשר 29אך בפשטות, מובן :

תאומה  נולדה שבט כל "עם וישלח בפרשת רש"י אומר

לומד  הוא אין שבט" "כל לגבי הרי בנימין...", ועם
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יט.21) יח, וירא
(22373ֿ4 ע' ח"ה בלקו"ש החסידות, דרך על – זה דרך על ראה

את"ל  שאף – אחר) בקו עבודתו היתה מהם אחד (שכל להאבות בנוגע
פשוט  מ"מ אברהם, בחיי גם הגבורה בקו היתה יצחק של שהנהגתו

enewnay בנוגע ועד"ז אברהם. של מדתו – החסד בקו התנהג אברהם של
וע"ד  שם. ובהערות בארוכה עיי"ש יצחק. של במקומו יעקב להנהגת

ב). יט, (שבת כרב צ"ל דרב דבאתרי' הפס"ד
שלאחריהם23) שהדורות שנצטוו,lkשמרוl`אף קודם המצות

יוכבד את נשא עמרם וגםezcecשהרי כ). ו, (כשהיו mihayd(וארא
מיעקב) מקום מג,l`בריחוק (מקץ ממ"ש כדמשמע התורה, כל קיימו

חשבו  הם והרי גו'", האנשים יאכלו  אתי כי גו' טבח "וטבוח טז)
הוא *.m"ekrשהשוחט

שהשבטים עכ"פ) (בדוחק לומר שיש `elkאלא `l לפי הבשר, את
נבילה  שהוא שחשבו

בתרגום  ממ"ש זו בסעודה בשר אכלו שהשבטים להוכיח (ואין
הובא לב), (מג, לי'**i"yxitaאונקלוס דחלין דמצראי בעירא "ארי :

הנהגת`oilkעבראי ביאור זהו כי "ogleyd ikxer לבדו לו "וישימו למה :
להנהגתם  ולא בכלל השבטים להנהגת לא ראי' מזה ואין – לבדם" ולהם

בפרט). הזאת בפעם
עבור טבח לטבוח צוה שיוסף אתיmihaydומה "כי –elk`i

miyp`d) שנצטוו במה אפילו שחשדן דכיון הוא – "i"yx– ב) לז, וישב
חשב  בזה לא ואין עליהם. נצטוו שלא המצוות לקיים מחמירים שאחיו

כלל***. נצטוו לא שהרי – גו' עוור ולפני משום

ואילך. 181 ע' חל"ה לקו"ש בכ"ז בארוכה וראה
ט.24) יח, אחרי
ג)25) ז, (ואתחנן בם" תתחתן ד"לא האיסור כי איסור, הי' לא ובזה

היכא  ובמילא ד), (שם, אחרים" אלקים ועבדו גו' יסיר "כי מפני הוא
כו'], הסירו לא להשבטים שנישאו שהנשים פשוט [שהרי זה טעם שליכא
ב). לח, וישב גו"א וראה יח. כ, שופטים רש"י מ"ש (ע"ד האיסור ליכא
אשכול  ענר מבנות אשה לו "וקח ח): (כד , ח"ש מפרש"י מוכרח וכן

יג). יד, (לך היו שאמוריים אף וממרא"
לנחמו.26) ובנימין) שמעון (ותאומת דינה באה בודאי שהרי
ס"ב.27) הנ"ל על שנוסף
(אף 28) מהדר שר"נ מג), (לב, והאזינו ו) (יא, עקב פרש"י ראה
הי'yexitaשדוחק שלא – ישראל של בכבודן בשטח iepiyהענין)

הכתובים  מפרש ור"י או"ה, היינו סדום לקרח; שייכות לו שאין דישראל
שהוא אף – ישראל.jtidכפשוטם של בכבודן הידור

ולא  פיה ר"נ.. "א"ל שם עקב מפרש"י מובן: אינו עדיין אבל
מוכח דיוקxwiryפיותיה" מצד הוא ר"י על חולק שר"נ מה zaizהטעם

ר"י  על חולק הי' לא לבד ישראל של בכבודן ההידור מצד אבל פיה,
בהפרטים, יותר מדייק שר"נ (אף מפשוטו ישראל" כל "בקרב להוציא
פרטית, תיבה לדיוק ולא הכתוב תוכן לכללות נוגע ישראל" כל ו"בקרב
שמצד  מבאר ובפנים תשכ"ו). עקב ש"פ בשיחת בארוכה כמשנ"ת

[דיוק "בנותיו" תיבת מפרש ישראל, של בכבודן zihxtההידור daiza–
ו'. סעיף כדלהלן צ"ל ולכן כפשוטו? שלא העיקר] זהו ר"נ דעת שלפי

לזה:29) ונוסף

.dfa exdfp `l (mbe `xwn ly eheyt df oi`)y gken ,(p"x zrcl 'it`) df yexit `ian epi` i"yxy dnn la` .dhigyd zia odl rxt :` ,`v oilega (*
.ezlik` zra lehil `"e`k leki df ik ± (bl ,al glyie) "dypd cib z` i"pa elk`i `l"y s` ± (my oilegak) "mdipta dypd cib leh ± okde" i"yx yxit `ly dne

.(ezlgza) xve`d zia .(ezlgza) mikxc zyxt d`x ± dlek dxezd lk eniiw mihayd mb m`d 'eke yxcnd c"rp"ye.cere .
"ezia lr xy`"l sqei xn` df lka ,"'il oilgc"c t"r`e (**gah geahezenda mb eid ik ,`lcy"nne ."jlnd zenda ihgey" :el ,fl ayie i"yx d`x] 'il oilgc

lr" :e ,fn ybie i"yxo`vilymihaydy itl `edy yxtl gxkda ,"o`v drx lk mixvn zarez ik" (cl ,en ybie) y"ne ± ,'il oilgc `lc el`k eid o`va 'it`y gken "
mirex eidlkxeka lke" xn`p myy s`e) xekal wx ecary ('d weqt seq ,`i) `a i"yxt d`xe .'il oilgcc mb ± o`vdnda."o`v"a mbe mipind lka `ed ok ± "

irexl :k ,c ziy`xa i"yx d`xezendadrxn ...ep`v.[dfa l"nk`e ± .(
eid m`ay ,l"i efn dxzi (***mieevnmb ixd ,dliap xeqi` lrm`a± dypn edf ezia lr xy`c r"aiz 'itl ± oick geaf xyad 'id

ik" xn`py dnn ok 'idy gikedl oi` la`)iz`jiiyd ,ycg oipr deehvp ezia lr xy`c `ed (fh ,bn) aezkd zehyt ik ± df gahn lk`iy xn` sqeiy "elk`i
miyp`dl,(sqei ± "iz`"l jiiye libxd `le 'eb

± `xwn ly eheyt mb `ede .'ek xifg xya ecia zelrl oeekzpy in :` ,bk xifp d`x) dgilq mikixv dliap `edy eayg mihaydy oeikni"yxtkdna" :e ,l zehn
.xeer iptlc xeqi` dfa yi k"` ,("'ek xacn aezkd
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רק  מתייחסות אלו מלים שהרי זה", גם מ"כי זאת
להולדתoinipaלהולדת קשורות hayואינן lk והכרחי ,

כבר  תאומה" נולדה שבט כל ש"עם שהעובדה לומר,
רק  שבט..." כל ש"עם כאן מזכיר ורש"י ידועה. היתה
בנימין  אצל המופיעה "גם" שהמלה להבהיר: כדי

"תאומה מרבה תאומה dxiziבלבד, נולדה שעמו ,"
xzei.השבטים שאר עם מאשר

להבין: וצריך

של  הענין לפני (כבר כך כל פשוט אכן מנין א)
כל  ש"עם כדלעיל) מכך, הנובע כל עם בנותיו", "וכל

תאומה"? נולדה שבט

לציין  רש"י היה צריך פשוט, כה הדבר אכן אם ב)
שמתחדש, הפרט את רק בנותיו" "וכל במלים
לבאר  כדי התאומות, לאחיותיהם נישאו שהשבטים
של  מניסוחו מכך: ויותר בנותיו"? "וכל רק נאמר מדוע
נאמר  שהדבר מוכח, נולדו..." תאומות "אחיות רש"י

כחידוש. כאן

.‰
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הוא: לכך ההסבר

אברהם  השביע להינשא, יצחק של זמנו הגיע כאשר
הכנעני" מבנות לבני אשה תקח "לא אליעזר וכך 30את .

כנען" מבנות אשה תקח "לא ליעקב יצחק הורה ,31גם
" יותר: זאת הדגישה iigaורבקה izvw לוקח אם – ...

חת... מבנות אשה miigיעקב il dnl"32.

כלשהו  במקום מוצאים אנו אין יעקב בני לגבי אך
כנען, אז, מושבם ממקום זו למטרה יצאו שהם בתורה,
זו, למטרה שלוחים שלחו שהם או אחרת, לארץ
היה  צריך זה לפי ויעקב. אברהם אודות בתורה כמסופר

כנען  מבנות היו שנשותיהם בפשטות, .33להניח

לקבוע, ייתכן כיצד זאת: לקבל קשה אך
מושלל  כה הדבר כאשר כנען, לבנות נישאו שהשבטים

האבות  שהיו 34עלֿידי בפשטות, מובן לפיכך ?
נישאו והם אחיות, סיפור odl35לשבטים כלומר: .

שהכרחי  הענין, עצם את בפשטות מלמדנו הענינים
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לומר  צריך "ונשאום"*, רק שולל היו" ש"כנעניות הנ"ל לפי (א)
נאמר למה היא: בנותיו" וכל מהו ב"אלא רש"י בנותיו wxשכוונת וכל

שקושייתו siqedולא משמע רש"י לשון מפשטות אבל (כנ"ל). כלותיו גם
היא בנותיו" וכל מהו zeaizd"אלא lr באם ועוד: גופא. בנותיו וכל

נאמר מדוע להקשות בנותיו",wxכוונתו מהו "אלא לכתוב לי' הוי בנותיו,
"מהו ש"lkeוממ"ש לפי זה, לשון לי' שהוקשה מוכח lkeבנותיו"

בפנים. וכדלקמן – רבות בנות (סוגי) לו שהיו מורה בנותיו"
[אף  היו" "נכריות הול"ל "ונשאום", לשלול רק כוונתו באם (ב)
כנען  בארץ שגרו מכיון (כי אגב בדרך רק "כנעניות" שנקט י"ל שבדוחק

אבל מו)), כז, (תולדות הארץ" "מבנות – כנעניות שלקחו xwirמסתבר
אחיותיהן]. את נשאו שלא היא כוונתו

ג.30) כד, שרה חיי
א.31) כח, תולדות
מו.32) כז, שם
שבאו 33) מאלו אלא האומות מז' שלא נשים שנשאו לומר ואין

שפירשו  ב) לח, (וישב וש"ח רמב"ן (וראה אחרות מארצות כנען לארץ
ממה  וכדמוכח כאלו. שם היו לא – הפשט ע"ד – כי – ר"נ) בדעת כן
לבני  אשה תקח ש"לא בכדי לחרן אליעזר את לשלוח אברהם שהוצרך
גו'" האשה תאבה לא ב"ואם [וגם בקרבו" יושב אנכי אשר הכנעני מבנות
– שם) ורש"י ח כד, (ח"ש וממרא" אשכול ענר מבנות אשה לו "קח –

שיקח  לו אמר ולא כנען", "ארור בכלל והם יג) יד, (לך היו שאמוריים אף
אותו  שלח ליעקב, בנוגע וכן האומות], מז' שאינן מהנשים ליצחק אשה

כנען". מבנות אשה תקח ש"לא בכדי ארם לפדן יצחק
שם 34) וירא שם) (וישב עה"פ – א נ, (פסחים הגמרא וכקושיית

יצחק  בא יצחק את והזהיר אברהם בא אפשר כנעני): איש בת יהודה
ונסיב. אזיל ויהודה יעקב את והזהיר

בפ' לפרש רש"י הוזקק שלכן הפשט, דרך עפ"י גם היא זו וקושיא
תגרא" – "כנעני שם): (כבגמרא שם וישב

מבעה"ת  זקנים דעת ב. לח, גו"א (ראה (בגמרא זה שפירוש [אלא
(נוסף  כי דר"נ, אליבא ולא דוקא דר"י אליבא הוא ברש"י) וכן לה) לז,
"תגרא"**) לפרש צורך ואין ממש כנעני גם לפרש אפשר דר"נ שאליבא

דר"נ gxken,3אליבא הערה 228 ע' כדלעיל כנען, מבנות הי' שלה שגם
פרשתנו]. סוף הרא"ם כמ"ש ודלא

את 35) רק השבטים נשאו ר"י שלדעת מוכרח, בפנים המבואר לפי
בני  נשי "מלבד כו) מו, (ויגש ומ"ש אחרות. נשים נשאו ולא אחיותיהן

אחרות. נשים על ולא אחיותיהן על קאי יעקב"
נולדו  תאומות האומר "ולדברי שם: רש"י ממ"ש לזה סתירה ואין
כוונת  כי – למצרים" ירידתן לפני שמתו לומר אנו צריכים השבטים עם

כולל האומר" ב"ולדברי רקmbרש"י ר"י, – (כדלהלן) –m` נאמר
לא דברי lkשלדידי' נפרש באם אבל (להשבטים)***. נישאו התאומות

y yexita xne` epi` p"xy dnne (*`l.(15 dxrd lirl d`xe) "me`ype" wx lley p"xy ,ok l"v ('a sirq lirlc 'cd `iyewk) zene`z zeig` eclep
yexity xnel jixv p"x zrcl mby xnel yi ile`e (**zaiz(`) :(my `"ebae o"anxa d`x) uxzl icka ,(ynn iprpk mb 'idy s`) "`xbz" `ed df weqtay "iprpk"

okle ?("rey enye" siqen mbe) "ziprpk dy`" `le "iprpk yi` za" xn`p dnl (a) ?md miiprpk `idd ux`d iyp` lk ixde ,iprpk `edy xn`l aezkd jxved dnl
y l"vzaiz.(my miyxtnae c ,d"tt x"a mb d`xe .o"anxak) 'ia` meqxt cvn "iprpk yi` za" aezkd dze` dpkn okle ."`xbz" dyexit o`k iprpk

znze" (ai ,gl) y"n mb uxezn f"itrerey zadyly dcliy hxtae ,(51 dxrdae 191 'r lirl d`x) 'ia` zia mr xywd wqtp oi`eyip i"ry s` ± "dcedi zy`
,'ia` meqxt lceb cvn ik ± (my lirlc l"pd dxrd d`xe .i"yxtae bi ,ak xen`) dnexz zlik` oiprl elit` 'ia` zia l` day dpi` `linae ,miiga 'id dlye mipa

.'eke 'i`eyp ixg`l mb ± "rey za" eny lr d`xwp
dne`z dclep oinipa mry oeikn ,n"n ,zeiprpk e`yp `ly l"qy itl `id zene`z eclep (lgxe d`l ipa mr wx `l) hay lk mry i"x ly ezgked lky s` ± ik (***

dxizioernyl rbepa) xnze "`xbz ± iprpk yi` za" ipa wx eipaa epivn ± dcedie ,zpq` z` `yp sqeie ,zene`z b"i eid ixd ,(fi ,dl glyie i"yx)iab y"nn ±
.(zxg` dy` ipa eid eipa x`yy gken ,"ziprpkd oa" le`y

igie zyxt zegiyÎihewl

נישאו  הם שעמן אחיות לשבטים .36שהיו

)`nbec אנו ממש, ענין אותו בדיוק לא כי אם לכך,
מזכירים  אינם רש"י, ואפילו שהתורה, בכך מוצאים
הראשון). אדם של ובנות" ה"בנים נישאו מי עם כלל

בנותיו", "וכל לפסוק מגיעים כאשר זאת, בכל
ונשאום", נולדו... תאומות "אחיות לומר רש"י צריך
מביא  רש"י מכך: יותר כדלעיל. מובן, שהדבר אף על
"וכל  הפסוק שמדברי מפני היו", "כנעניות נוסף פירוש

לנשים נישאו שהשבטים משתמע כפי `zexgבנותיו" ,
ו'. בסעיף להלן שיוסבר

.Â
ÂÈ˙ÂÏÎ ÏÏÂÎ Y "ÂÈ˙Â· ÏÎÂ"

" הפסוק מרבה lkeמדברי שהוא מובן, בנותיו"
לא  הן "בנותיו" רק נאמר אילו אשר אחר, מסוג בנות
של  אחד מסוג יותר על כאן מדובר – בו נכללות היו
ייתכנו  שונים סוגים אלו היא: והשאלה בנות.

?37בבנות 

" הפסוק היא lkהדגשת הכוונה – מובנת בניו"
באו  יוסף, את שמכרו אלו כולל הבנים, שכל להדגיש,

לגבי  גם "וכל" נאמר מדוע אך יעקב. את לנחם
הבנות?

היא  הכוונה "בנותיו" שבמלה לומר, הכרחי לכן
לאלו היא ושהכוונה ל"כלותיו", גם בנותיו,opi`yכאן

לכנעניות  נישאו שהשבטים לאחיותיהם.le`,38כלומר,

ב" אותן וכוללת התורה, רומזת שני lkeולכן בנותיו":
שהן וכלות, ממש, בנות בנות: בנות.enkסוגי

בנותיו" "וכל המלים על רש"י מסביר כך ipyמשום
נולדו... תאומות אחיות אומר יהודה "רבי פירושים:

יהודה, רבי כי היו", כנעניות אומר נחמיה רבי ונשאום;

הענין  על בעיקר להביט היא בלימוד ששיטתו
כי  לאחיותיהם, נישאו שהשבטים מסביר בכללותו,

במפורש  – פעמיים המספרות הפרשיות, מכללות

להימנע  והעיקר אחרת, לארץ הליכה על – ובהרחבה
האפשרות  את לקבל קשה הארץ", ל"בנות מנישואין

רבי  ואילו לכנעניות; נישאו שהשבטים האחרת,
עצמה  למלה לפרטים, בעיקר המתייחס ,39נחמיה,

הדיוק  מובן כך עלֿידי כי היו", ש"כנעניות מסביר

בנותיו". "וכל במלים הלשוני
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(בויגש) פי' אז דוקא, כולן – "ונשאום" לה) לז, (וישב לדעת `epiרש"י
ר"י*

"שהרי  הוא למצרים ירידתן לפני שמתו שם רש"י הוכחת (א) כי –
במ"ש  נמנו הרי להשבטים נישאו שהתאומות ר"י דעת ולפי כאן" נמנו לא
רש"י  ומפרשי טו) (שם, הרמב"ן שהקשו וכמו יעקב", בני נשי "מלבד

ר"י דעת לפי (ב) ממ"ש `"`שם**. כי למצרים, ירידתן לפני שמתו לומר
בנות  כמה אז לו שהיו מוכרח מצרימה" אתו הביא גו' "בנותיו ו) (שם,
והרי  שם], רמב"ן וראה בניו". "בנות גבי כדפרש"י רבים. ל' [בנותיו

ממש בנותיו הוא ב"בנותיו" הכוונה ר"י, –le`לדעת כלותיו
(על  להשבטים נישאו לא אבל נולדו שתאומות האומר לדעת כ"א

– פנים olekכל `lהיינו – (yxecd lk ובנימין בשמעון שנאמרו הריבוים
ג"כ השבטים",mllka(ור"נ עם נולדו "תאומות רש"י מדייק ולכן – (
"עם לה)).lkולא (לז, וישב ובפ' יז) (לה, וישלח בפ' (כלשונו השבטים"

,(39 הערה להלן וראה ס"ג. (כנ"ל התאומות נשאו שלא בפרט (ולר"נ
לפי  – יעקב" בני (ו"נשי יעקב" בני נשי ב"מלבד נמנו לא התאומות הרי

– ר"נ לדעתו `opiדעת לומר צריכים ולכן יעקב***)), של ירכו יוצאי
למצרים. ירידתן לפני שמתו

לבני 36) רק היא תאומה" נולדה שבט כל ב"עם שכוונתו י"ל בדוחק
מכיון  אבל .(9 להערה השני שבשוה"ג הראשון באופן (כנ"ל ורחל לאה

שבט כל עם נולדו תאומות בנותיו",`haye"epiש"אחיות מ"וכל מוכח
כנ"ל  הקודמות שבפרשיות הענינים סיפור מפשטות מוכח שכן מפני כ"א

רש"י שבחר כלxikfdl[ומה hayeדעם hay'בפי תאומה נולדה
מובן – בנותיו" שה"זzehyta"וכל ,'it שמכאן מפני (ולא אלו תיבות

זה). למדין
במספר  יותר הם בנותיו" "כל – זה לפי' להוסיף: יש ו(לחידודא)
ודלא  לשיטתם. ור"ג ור"י בניו". "כל מאשר הניחום) בפעולת גם (ובמילא

,[18 הערה וראה .13 הערה כדלעיל
שבט לכל היא כוונתו וישלח בפ' שגם יותר (ומה ynnמסתבר

הנ"ל). שבשוה"ג השני באופן ראה – בפירוש זאת מדגיש שאינו
כי 37) – ילדיו" "כל אומר ואינו ובנותיו בניו מפרט שהכתוב ומה

הערה  וראה – בהכתוב) הסדר שקשה (אלא בהניחום סוגים ב' הוא זה גם
.36 ,13
המקור38) שכל לפי ycglומכיון הוא תאומה" נולדה שבט כל "עם

צ"ל  היו", "כנעניות שסובר ר"נ הרי – כנעניות שנשאו מסתבר שאינו
שאין  מאחר שבט, כל עם תאומות נולדו שלא – הכתובים כפשטות שס"ל

זה. לחידוש מקור
ר"נ 39) שיטת עפ"י ור"נ, דר"י שבהפלוגתות ,28 הערה לעיל ראה

לחלוק  ר"נ של שטעמו מסתבר, ולכן ישראל. של בכבודן יותר הידור ישנו

) cgtlv zepa ixde .ezn zeweex ± miiprpkl e`yip `l awri zepa mb ,i"x zhiyly s`ei"yxtl) dpy 'nl aexw lib cr e`yip `l (b ,fk qgpt ±t"dklzene`ze ,(
e`yp `l ixdy ± d`l ipa zyngn cg`l d`yip lgx zepan zg` t"kry `l` .mixvnl dcixid zra dfn zexirv eid (mihaydn cerc ile`e) oinipae sqei

.m`d on mdizene`z
`ed ± "xne`d ixacle"ay xnel wgecy oaene (*lleyi"x" eilr azeky dfxne`zeig`eclep zene`z."

el` wx iieaxl `z` "awri ipa iyp caln"ay uxzn (a ,bkw a"a) `"yxdn b"`cgae (ek ,en) `"eba (**mpi`yaezkd dpen ,awri ly erxf la` ,awri ly erxf
yexitai"x zrcly gxken hytd jxc i"tr ,la` .(c"ei ,en i"yx) oernyl d`yipy s` ,dpic z` dpeny dnn gkenck ,`lmipta l"pk ,zexg` miyp mihayd e`yp

.zene`zd lr i`w "awri ipa iyp"e ,dxrdd
.(my `"eb .eh ,my o"anx d`xe) aezka xkfp `l ozcil mb ixdy ± dpic z` dpny enk yexita aezkd mze` dpn `l dnl zeywdl oi`e

mb zepnl dvex aezkdy" (ek ,my) `"eba uxiz xak ± "ekxi i`vei xn`y xg` zeiprpkd awri ipa iyp caln xn`l mrh dn" (eh ,my) o"anxd dywdy dne (***
."awri ipa iyp caln xn`y dna mze` dpn df oiprae (ekxi i`vei opi`y) awri ipa iyp
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רק  מתייחסות אלו מלים שהרי זה", גם מ"כי זאת
להולדתoinipaלהולדת קשורות hayואינן lk והכרחי ,

כבר  תאומה" נולדה שבט כל ש"עם שהעובדה לומר,
רק  שבט..." כל ש"עם כאן מזכיר ורש"י ידועה. היתה
בנימין  אצל המופיעה "גם" שהמלה להבהיר: כדי

"תאומה מרבה תאומה dxiziבלבד, נולדה שעמו ,"
xzei.השבטים שאר עם מאשר

להבין: וצריך

של  הענין לפני (כבר כך כל פשוט אכן מנין א)
כל  ש"עם כדלעיל) מכך, הנובע כל עם בנותיו", "וכל

תאומה"? נולדה שבט

לציין  רש"י היה צריך פשוט, כה הדבר אכן אם ב)
שמתחדש, הפרט את רק בנותיו" "וכל במלים
לבאר  כדי התאומות, לאחיותיהם נישאו שהשבטים
של  מניסוחו מכך: ויותר בנותיו"? "וכל רק נאמר מדוע
נאמר  שהדבר מוכח, נולדו..." תאומות "אחיות רש"י

כחידוש. כאן

.‰
Ì‰È˙ÂÈÁ‡Ï Â‡˘È ÌÈË·˘‰˘ ÂÈÏ‡Ó Ô·ÂÓ

הוא: לכך ההסבר

אברהם  השביע להינשא, יצחק של זמנו הגיע כאשר
הכנעני" מבנות לבני אשה תקח "לא אליעזר וכך 30את .

כנען" מבנות אשה תקח "לא ליעקב יצחק הורה ,31גם
" יותר: זאת הדגישה iigaורבקה izvw לוקח אם – ...

חת... מבנות אשה miigיעקב il dnl"32.

כלשהו  במקום מוצאים אנו אין יעקב בני לגבי אך
כנען, אז, מושבם ממקום זו למטרה יצאו שהם בתורה,
זו, למטרה שלוחים שלחו שהם או אחרת, לארץ
היה  צריך זה לפי ויעקב. אברהם אודות בתורה כמסופר

כנען  מבנות היו שנשותיהם בפשטות, .33להניח

לקבוע, ייתכן כיצד זאת: לקבל קשה אך
מושלל  כה הדבר כאשר כנען, לבנות נישאו שהשבטים

האבות  שהיו 34עלֿידי בפשטות, מובן לפיכך ?
נישאו והם אחיות, סיפור odl35לשבטים כלומר: .

שהכרחי  הענין, עצם את בפשטות מלמדנו הענינים
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לומר  צריך "ונשאום"*, רק שולל היו" ש"כנעניות הנ"ל לפי (א)
נאמר למה היא: בנותיו" וכל מהו ב"אלא רש"י בנותיו wxשכוונת וכל

שקושייתו siqedולא משמע רש"י לשון מפשטות אבל (כנ"ל). כלותיו גם
היא בנותיו" וכל מהו zeaizd"אלא lr באם ועוד: גופא. בנותיו וכל

נאמר מדוע להקשות בנותיו",wxכוונתו מהו "אלא לכתוב לי' הוי בנותיו,
"מהו ש"lkeוממ"ש לפי זה, לשון לי' שהוקשה מוכח lkeבנותיו"

בפנים. וכדלקמן – רבות בנות (סוגי) לו שהיו מורה בנותיו"
[אף  היו" "נכריות הול"ל "ונשאום", לשלול רק כוונתו באם (ב)
כנען  בארץ שגרו מכיון (כי אגב בדרך רק "כנעניות" שנקט י"ל שבדוחק

אבל מו)), כז, (תולדות הארץ" "מבנות – כנעניות שלקחו xwirמסתבר
אחיותיהן]. את נשאו שלא היא כוונתו

ג.30) כד, שרה חיי
א.31) כח, תולדות
מו.32) כז, שם
שבאו 33) מאלו אלא האומות מז' שלא נשים שנשאו לומר ואין

שפירשו  ב) לח, (וישב וש"ח רמב"ן (וראה אחרות מארצות כנען לארץ
ממה  וכדמוכח כאלו. שם היו לא – הפשט ע"ד – כי – ר"נ) בדעת כן
לבני  אשה תקח ש"לא בכדי לחרן אליעזר את לשלוח אברהם שהוצרך
גו'" האשה תאבה לא ב"ואם [וגם בקרבו" יושב אנכי אשר הכנעני מבנות
– שם) ורש"י ח כד, (ח"ש וממרא" אשכול ענר מבנות אשה לו "קח –

שיקח  לו אמר ולא כנען", "ארור בכלל והם יג) יד, (לך היו שאמוריים אף
אותו  שלח ליעקב, בנוגע וכן האומות], מז' שאינן מהנשים ליצחק אשה

כנען". מבנות אשה תקח ש"לא בכדי ארם לפדן יצחק
שם 34) וירא שם) (וישב עה"פ – א נ, (פסחים הגמרא וכקושיית

יצחק  בא יצחק את והזהיר אברהם בא אפשר כנעני): איש בת יהודה
ונסיב. אזיל ויהודה יעקב את והזהיר

בפ' לפרש רש"י הוזקק שלכן הפשט, דרך עפ"י גם היא זו וקושיא
תגרא" – "כנעני שם): (כבגמרא שם וישב

מבעה"ת  זקנים דעת ב. לח, גו"א (ראה (בגמרא זה שפירוש [אלא
(נוסף  כי דר"נ, אליבא ולא דוקא דר"י אליבא הוא ברש"י) וכן לה) לז,
"תגרא"**) לפרש צורך ואין ממש כנעני גם לפרש אפשר דר"נ שאליבא

דר"נ gxken,3אליבא הערה 228 ע' כדלעיל כנען, מבנות הי' שלה שגם
פרשתנו]. סוף הרא"ם כמ"ש ודלא

את 35) רק השבטים נשאו ר"י שלדעת מוכרח, בפנים המבואר לפי
בני  נשי "מלבד כו) מו, (ויגש ומ"ש אחרות. נשים נשאו ולא אחיותיהן

אחרות. נשים על ולא אחיותיהן על קאי יעקב"
נולדו  תאומות האומר "ולדברי שם: רש"י ממ"ש לזה סתירה ואין
כוונת  כי – למצרים" ירידתן לפני שמתו לומר אנו צריכים השבטים עם

כולל האומר" ב"ולדברי רקmbרש"י ר"י, – (כדלהלן) –m` נאמר
לא דברי lkשלדידי' נפרש באם אבל (להשבטים)***. נישאו התאומות

y yexita xne` epi` p"xy dnne (*`l.(15 dxrd lirl d`xe) "me`ype" wx lley p"xy ,ok l"v ('a sirq lirlc 'cd `iyewk) zene`z zeig` eclep
yexity xnel jixv p"x zrcl mby xnel yi ile`e (**zaiz(`) :(my `"ebae o"anxa d`x) uxzl icka ,(ynn iprpk mb 'idy s`) "`xbz" `ed df weqtay "iprpk"

okle ?("rey enye" siqen mbe) "ziprpk dy`" `le "iprpk yi` za" xn`p dnl (a) ?md miiprpk `idd ux`d iyp` lk ixde ,iprpk `edy xn`l aezkd jxved dnl
y l"vzaiz.(my miyxtnae c ,d"tt x"a mb d`xe .o"anxak) 'ia` meqxt cvn "iprpk yi` za" aezkd dze` dpkn okle ."`xbz" dyexit o`k iprpk

znze" (ai ,gl) y"n mb uxezn f"itrerey zadyly dcliy hxtae ,(51 dxrdae 191 'r lirl d`x) 'ia` zia mr xywd wqtp oi`eyip i"ry s` ± "dcedi zy`
,'ia` meqxt lceb cvn ik ± (my lirlc l"pd dxrd d`xe .i"yxtae bi ,ak xen`) dnexz zlik` oiprl elit` 'ia` zia l` day dpi` `linae ,miiga 'id dlye mipa

.'eke 'i`eyp ixg`l mb ± "rey za" eny lr d`xwp
dne`z dclep oinipa mry oeikn ,n"n ,zeiprpk e`yp `ly l"qy itl `id zene`z eclep (lgxe d`l ipa mr wx `l) hay lk mry i"x ly ezgked lky s` ± ik (***

dxizioernyl rbepa) xnze "`xbz ± iprpk yi` za" ipa wx eipaa epivn ± dcedie ,zpq` z` `yp sqeie ,zene`z b"i eid ixd ,(fi ,dl glyie i"yx)iab y"nn ±
.(zxg` dy` ipa eid eipa x`yy gken ,"ziprpkd oa" le`y
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נישאו  הם שעמן אחיות לשבטים .36שהיו

)`nbec אנו ממש, ענין אותו בדיוק לא כי אם לכך,
מזכירים  אינם רש"י, ואפילו שהתורה, בכך מוצאים
הראשון). אדם של ובנות" ה"בנים נישאו מי עם כלל

בנותיו", "וכל לפסוק מגיעים כאשר זאת, בכל
ונשאום", נולדו... תאומות "אחיות לומר רש"י צריך
מביא  רש"י מכך: יותר כדלעיל. מובן, שהדבר אף על
"וכל  הפסוק שמדברי מפני היו", "כנעניות נוסף פירוש

לנשים נישאו שהשבטים משתמע כפי `zexgבנותיו" ,
ו'. בסעיף להלן שיוסבר

.Â
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" הפסוק מרבה lkeמדברי שהוא מובן, בנותיו"
לא  הן "בנותיו" רק נאמר אילו אשר אחר, מסוג בנות
של  אחד מסוג יותר על כאן מדובר – בו נכללות היו
ייתכנו  שונים סוגים אלו היא: והשאלה בנות.

?37בבנות 

" הפסוק היא lkהדגשת הכוונה – מובנת בניו"
באו  יוסף, את שמכרו אלו כולל הבנים, שכל להדגיש,

לגבי  גם "וכל" נאמר מדוע אך יעקב. את לנחם
הבנות?

היא  הכוונה "בנותיו" שבמלה לומר, הכרחי לכן
לאלו היא ושהכוונה ל"כלותיו", גם בנותיו,opi`yכאן

לכנעניות  נישאו שהשבטים לאחיותיהם.le`,38כלומר,

ב" אותן וכוללת התורה, רומזת שני lkeולכן בנותיו":
שהן וכלות, ממש, בנות בנות: בנות.enkסוגי

בנותיו" "וכל המלים על רש"י מסביר כך ipyמשום
נולדו... תאומות אחיות אומר יהודה "רבי פירושים:

יהודה, רבי כי היו", כנעניות אומר נחמיה רבי ונשאום;

הענין  על בעיקר להביט היא בלימוד ששיטתו
כי  לאחיותיהם, נישאו שהשבטים מסביר בכללותו,

במפורש  – פעמיים המספרות הפרשיות, מכללות

להימנע  והעיקר אחרת, לארץ הליכה על – ובהרחבה
האפשרות  את לקבל קשה הארץ", ל"בנות מנישואין

רבי  ואילו לכנעניות; נישאו שהשבטים האחרת,
עצמה  למלה לפרטים, בעיקר המתייחס ,39נחמיה,

הדיוק  מובן כך עלֿידי כי היו", ש"כנעניות מסביר

בנותיו". "וכל במלים הלשוני
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(בויגש) פי' אז דוקא, כולן – "ונשאום" לה) לז, (וישב לדעת `epiרש"י
ר"י*

"שהרי  הוא למצרים ירידתן לפני שמתו שם רש"י הוכחת (א) כי –
במ"ש  נמנו הרי להשבטים נישאו שהתאומות ר"י דעת ולפי כאן" נמנו לא
רש"י  ומפרשי טו) (שם, הרמב"ן שהקשו וכמו יעקב", בני נשי "מלבד

ר"י דעת לפי (ב) ממ"ש `"`שם**. כי למצרים, ירידתן לפני שמתו לומר
בנות  כמה אז לו שהיו מוכרח מצרימה" אתו הביא גו' "בנותיו ו) (שם,
והרי  שם], רמב"ן וראה בניו". "בנות גבי כדפרש"י רבים. ל' [בנותיו

ממש בנותיו הוא ב"בנותיו" הכוונה ר"י, –le`לדעת כלותיו
(על  להשבטים נישאו לא אבל נולדו שתאומות האומר לדעת כ"א

– פנים olekכל `lהיינו – (yxecd lk ובנימין בשמעון שנאמרו הריבוים
ג"כ השבטים",mllka(ור"נ עם נולדו "תאומות רש"י מדייק ולכן – (
"עם לה)).lkולא (לז, וישב ובפ' יז) (לה, וישלח בפ' (כלשונו השבטים"

,(39 הערה להלן וראה ס"ג. (כנ"ל התאומות נשאו שלא בפרט (ולר"נ
לפי  – יעקב" בני (ו"נשי יעקב" בני נשי ב"מלבד נמנו לא התאומות הרי

– ר"נ לדעתו `opiדעת לומר צריכים ולכן יעקב***)), של ירכו יוצאי
למצרים. ירידתן לפני שמתו

לבני 36) רק היא תאומה" נולדה שבט כל ב"עם שכוונתו י"ל בדוחק
מכיון  אבל .(9 להערה השני שבשוה"ג הראשון באופן (כנ"ל ורחל לאה

שבט כל עם נולדו תאומות בנותיו",`haye"epiש"אחיות מ"וכל מוכח
כנ"ל  הקודמות שבפרשיות הענינים סיפור מפשטות מוכח שכן מפני כ"א

רש"י שבחר כלxikfdl[ומה hayeדעם hay'בפי תאומה נולדה
מובן – בנותיו" שה"זzehyta"וכל ,'it שמכאן מפני (ולא אלו תיבות

זה). למדין
במספר  יותר הם בנותיו" "כל – זה לפי' להוסיף: יש ו(לחידודא)
ודלא  לשיטתם. ור"ג ור"י בניו". "כל מאשר הניחום) בפעולת גם (ובמילא

,[18 הערה וראה .13 הערה כדלעיל
שבט לכל היא כוונתו וישלח בפ' שגם יותר (ומה ynnמסתבר

הנ"ל). שבשוה"ג השני באופן ראה – בפירוש זאת מדגיש שאינו
כי 37) – ילדיו" "כל אומר ואינו ובנותיו בניו מפרט שהכתוב ומה

הערה  וראה – בהכתוב) הסדר שקשה (אלא בהניחום סוגים ב' הוא זה גם
.36 ,13
המקור38) שכל לפי ycglומכיון הוא תאומה" נולדה שבט כל "עם

צ"ל  היו", "כנעניות שסובר ר"נ הרי – כנעניות שנשאו מסתבר שאינו
שאין  מאחר שבט, כל עם תאומות נולדו שלא – הכתובים כפשטות שס"ל

זה. לחידוש מקור
ר"נ 39) שיטת עפ"י ור"נ, דר"י שבהפלוגתות ,28 הערה לעיל ראה

לחלוק  ר"נ של שטעמו מסתבר, ולכן ישראל. של בכבודן יותר הידור ישנו

) cgtlv zepa ixde .ezn zeweex ± miiprpkl e`yip `l awri zepa mb ,i"x zhiyly s`ei"yxtl) dpy 'nl aexw lib cr e`yip `l (b ,fk qgpt ±t"dklzene`ze ,(
e`yp `l ixdy ± d`l ipa zyngn cg`l d`yip lgx zepan zg` t"kry `l` .mixvnl dcixid zra dfn zexirv eid (mihaydn cerc ile`e) oinipae sqei

.m`d on mdizene`z
`ed ± "xne`d ixacle"ay xnel wgecy oaene (*lleyi"x" eilr azeky dfxne`zeig`eclep zene`z."

el` wx iieaxl `z` "awri ipa iyp caln"ay uxzn (a ,bkw a"a) `"yxdn b"`cgae (ek ,en) `"eba (**mpi`yaezkd dpen ,awri ly erxf la` ,awri ly erxf
yexitai"x zrcly gxken hytd jxc i"tr ,la` .(c"ei ,en i"yx) oernyl d`yipy s` ,dpic z` dpeny dnn gkenck ,`lmipta l"pk ,zexg` miyp mihayd e`yp

.zene`zd lr i`w "awri ipa iyp"e ,dxrdd
.(my `"eb .eh ,my o"anx d`xe) aezka xkfp `l ozcil mb ixdy ± dpic z` dpny enk yexita aezkd mze` dpn `l dnl zeywdl oi`e

mb zepnl dvex aezkdy" (ek ,my) `"eba uxiz xak ± "ekxi i`vei xn`y xg` zeiprpkd awri ipa iyp caln xn`l mrh dn" (eh ,my) o"anxd dywdy dne (***
."awri ipa iyp caln xn`y dna mze` dpn df oiprae (ekxi i`vei opi`y) awri ipa iyp
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אותו  "וישאו המלים מדוע יובן לעיל האמור לפי
לפי  ולא נחמיה, רבי שיטת לפי רק ביאור טעונות בניו"

יהודה: רבי שיטת

מעצם  אינו בניו" בני ולא "בניו רש"י של דיוקו
יכולה  "בנים" המלה משמעות שהרי "בניו", המלה

בנים  בני גם גם 40לכלול שמובן כפי רש"י 41, מדברי
df mewna o`k של ארונו את נשאו ואפרים שמנשה ,

היו הם והרי eipaיעקב , ipa ההכרח אלא, יעקב. של
"בניו" שהמלה מכך, נובע זאת לבאר רש"י של
כן  לפני מספרת כבר שהתורה לאחר בכלל: מיותרת

מובן eipa"ויעשו היה כבר צום", כאשר כן לו
ל"בניו", היא הכוונה כנען..." ארצה אותו שב"וישאו

"בניו".lel`גם המלה

"בניו", המלה את ומדגישה שבה שהתורה ומכך
דוקא  היא שהכוונה להדגיש, כדי שזאת רש"י, מדייק
בנות  של ילדים שהם בניו", "בני את ולשלול לבניו,

כנען.

נחמיה, רבי שיטת לפי רק הוא זה דיוק אך
ולעומת  כפרט. המסויימת למילה בעיקר המתייחס
הענין  את בעיקר המדגיש יהודה רבי שיטת לפי זאת,
במלה  לכפילות ההסבר כך כל נדרש אין בכללותו,
בניו  בני שגם יוצא הענין כללות שמצד וכיון "בניו".
מבנותיו, נולדו הבנים בני לדעתו כי הארון, את נשאו
המלה  שהכפלת מבאר הוא ולכן זאת, לשלול אין
הפרק: כבתחילת וכדומה, ביאור ליתר היא "בניו"

ויצוsqei"ויפול ...sqei.נוספים במקומות וכן ,"
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נאסרו  תורה מתן שלאחר כיון להבין: יש אך

האב  מן אחיות עם גם היה,42נישואין אפשר ,
יעקב  שהוראת יהודה, רבי לדעת גם לומר לכאורה,

שהיו  מפני היא מבניכם" אחד לא מטתי ישאו "אל

עצמו  על קיבל יעקב אשר מנישואין ילדים אלו
עריות? כאיסור

עברו  שהם לומר אין עצמם השבטים לגבי אמנם,
כי לאחיות, בהינשאם איסור l`על md עצמם על קבלו

לא  גם ולפיכך ניתנה. שלא עד התורה כל את לקיים

ב  די אין אך בילדיהם, פגם את היה ליישב כדי כך
כי יהודה, רבי שיטת לפי נחמיה הדברים רבי לדעת אם

לכנעניות, בהינשאם איסור על יעקב בני עברו לא
שיעקב  נחמיה, רבי לדעת רש"י, סובר זאת ולמרות

מבנות  שהם מבניכם אחד לא מטתי ישאו "אל הורה

לכנעניות  שהנישואין שלמרות לומר, הכרחי כנען",
בעיני  סיבה זו היתה זאת בכל איסור, אינם כשלעצמם

ארונו, את לשאת ראויים יהיו לא שילדיהם לכך יעקב

קלֿוחומר  של ובאופן לומר, אפשר כך לפי 43– ,

ואחות  אח מנישואי ילדים שהיותם יהודה, רבי שיטת

אין  מדוע הקושי: ונותר יעקב. בעיני פגם בודאי היא
על  יעקב הקפיד יהודה רבי לשיטת שגם מסביר רש"י

המטה? את ישאו "בניו" שרק כך,

בדרך  כלל קושי זה אין דבר, של לאמיתו אך

לגבי  לא – חיתון איסור חל לא כאשר כי הפשט,

שני  בין להשוות כלל אין – אחיות לגבי ולא כנעניות
דוקא  לעיל: מהאמור להיפך הוא, וההבדל הדברים.

הכנענים  כי פגם, הוא כנען בנות עם הנישואין

"ארור  שהרי להם, שינשאו ראויים אינם כשלעצמם
איסור 44כנען" בכך אין אם אף נישואי 45, זאת, לעומת .

התורה, איסור מפני רק נשללים ואחות לא mvraeאח
פגם שום בכך תורה dze`aהיה מתן לפני ,46תקופה,

זה. ציווי נקבע אז שרק
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יותר  שמדייק לפי רק לא הוא וישב] בפ' [וגם מקום בכל ר"י על
ישראל. של בכבודן שמהדר לפי גם אלא בהפרטים,

דיוק  מצד רק [לא הוא ר"נ של טעמו בנדו"ד, שגם נראה, ולכן
התורה  כל קיימו שהשבטים שס"ל לפי גם כ"א] בנותיו", "וכל התיבות

.186ֿ7 ע' ח"ה ולקו"ש ג' סעיף כנ"ל ניתנה, שלא עד
נחמי', ר' רק ולא סתם – כו' האומר שלדברי רש"י ממ"ש משמע וכן
מתו  וכו') (דשמעון שהתאומות לומר צריכים – בכללם נחמי' ר' גם אבל
בני  ב"נשי שנכללו מתרץ ואינו – (35 הערה (כנ"ל למצרים ירידתן לפני
הוא, ר"י על חולק שר"נ מה מהטעמים כי – יהודה ר' לדעת כמו יעקב"

שהשבטים שס"ל כן l`לפי שעכצ"ל וכיון כנ"ל. אחיותיהן, את נשאו
האומרים  לשאר אחר תירוץ לחפש צורך אין – דר"נ אליבא (דמתו)

כו'. נולדו דתאומות
ריש 40) סב, יבמות ראה – להלכה בנוגע וגם יב. כ, וירא פירש"י

ע"ב.

ש"41) לפי שהוא י"ל כי מכאן, מוכרח אינו (אפרים ilmdאבל
שאר בחשבון – לי"ipaומנשה) יהיו ושמעון כראובן ומנשה "אפרים ;"

שם). ופירש"י ה מח, (פרשתנו
א.42) כג, תצא רש"י וראה ט. יח, אחרי
להשבטים43) שנישאו שהכנעניות פשוט הסירו כי שלא כאלו היו

,(25 הערה לעיל (ראה מ"ת לאחרי גם איסור בזה אין ובמילא, כו',
כה"ת  שקיים יעקב לגבי ובמילא מ"ת, לאחרי נאסרה "אחותו" משא"כ

חסרון. זה הי' ניתנה, שלא עד
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וממרא"). אשכול ענר מבנות אשה לו וקח גו' משבועתי

כנעניות 46) שנשאו ס"ל ישראל של בכבודן שמהדר ר"נ שמ"מ, אלא
להשבטים  שנישאו בהכנעניות ,(25 (הערה כנ"ל כי – אחיותיהן את ולא
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ÌÈÏÚ
זה: רש"י בפירוש אשר תורה" של מ"יינה

מעצם  כאן: מובן אין עדיין הענינים בפנימיות

לפני  גם המצוות תרי"ג כל את קיימו שהאבות העובדה
לאיסורים  מקום היה אז שגם לכאורה, מובן מתןֿתורה,

ולפחות אחרֿכך, דדקות.unyשניתנו בדקות מהם,

גם  לומר, מקום יש ירצה ולכן שיעקב יהודה, רבי לדעת
ארונו, את מלשאת ואחות אח בני זו מסיבה לשלול

בעינה. הקושיה נותרה ושוב

ישראל  בני של שרובם ייתכן, כיצד לכך: ובנוסף

נולדו  ואפרים) מנשה יהודה, מהשבטים: (חוץ

עריות  איסורי הם תורה מתן שלאחר ?!47מנישואין

החסידות  בתורת הוסבר הוא: לכך על 48ההסבר ,

עריות  לאיסור שהטעם קבלה, וספרי הזהר ספר יסוד
נעלים  ייחודים על מצביעים הם שברוחניות הוא,

אח  הנקראים ומלכות, זעירֿאנפין שבין כייחוד ביותר,

למטה 49ואחות  העולם אין הגבוהה מעלתם מפני אשר ,
כאן  אלו נעלים אורות מגלים וכאשר לקבלם. יכול
לנאמר  בדומה – בקדושה נזק, להיגרם עלול למטה,

זומא  בן היה 50על יכול שלא כיון ונפגע", "הציץ :
אף  או "הציץ", של הענין לו הזיק רב, כה אור להכיל
בשמש  שיביט מי לגבי הידועה, כדוגמא יותר. למטה
לכולם  למטה כאן אלו ענינים נאסרו ולכן – מגן ללא
"תורה  של באופן שניתנה תורה, מתן בזמן שווה באופן

zg`."לכם יהיה

מובן, אין iptlyמכך נאסרו, שהם לפני תורה, מתן
אורות  לקבל המסוגלים אלו אצל אלו ייחוד בעניני פגם
לרבי  בדומה עבורם, מעלה זוהי ואדרבה, ביותר, נעלים

אלא 50עקיבא  לו, הזיקה לא לפרדס הכניסה אשר ,
עצומה. להתעלות לו גרמה להיפך,

מנישואי  נולדו ישראל שבני בכך תמיהה אין לפיכך
מסוגלים  היו שהשבטים כיון אדרבה, כי התאומות,
שבני  מעלה, בכך יש הרי הנעלים, האורות את לקבל

ביותר  נעלים מייחודים יצאו .51ישראל

(h"kyz ayie t"ye ,g"kyz sxeg zegiyn)
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[ואפילו איסור הי' –wgvilבנוגע`mdxaלא גו' תאבה לא "ואם אמר
"אחותו" משא"כ שם)], (כנ"ל כו'" ענר מבנות אשה לו dxq`pוקח

יותר. גרעון הוא התורה כל קיימו לא שהשבטים ולומר – מ"ת לאחרי
עמרם 47) מויקח שנולד רבינו למשה בנוגע גם היא הקושיא ואותה

לקחו  יעקב של זרעו וכל רפל"ט: פדר"א וראה דודתו. יוכבד את
ואדרבא. השבח, מהו דלכאורה – בשרם ושאר אחיותיהם

ואילך.48) ב כט, דרמ"צ ואילך. ד קה, בֿג. קב, סדור
ואילך.49) סע"ב ל, דרמ"צ

ב.50) יד, חגיגה
עיי"ש 51) אחיות. שתי יעקב נשא זה שמטעם שם, ובדרמ"צ בסידור

האיסור  גם מצות, התרי"ג כל יעקב שמר הפשט, דרך עפ"י אבל בארוכה.
שיעקב  אף – ואילך) 228 וע' ואילך 143 ע' לעיל בארוכה (ראה דאחיות
לפי  י"ל, ואולי מהשבטים). (ובמכ"ש האורות את לקבל יכול הי' בודאי
לעיל  בארוכה (ראה מ"ת שלאחרי המצות לקיום הכח את נתנו שהאבות

לשמור הוצרכו ולכן שם), ובהנסמן ס"ה ואילך 89 וע' 71 התרי"ג lkע'
מצות.
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אותו  "וישאו המלים מדוע יובן לעיל האמור לפי
לפי  ולא נחמיה, רבי שיטת לפי רק ביאור טעונות בניו"

יהודה: רבי שיטת

מעצם  אינו בניו" בני ולא "בניו רש"י של דיוקו
יכולה  "בנים" המלה משמעות שהרי "בניו", המלה

בנים  בני גם גם 40לכלול שמובן כפי רש"י 41, מדברי
df mewna o`k של ארונו את נשאו ואפרים שמנשה ,

היו הם והרי eipaיעקב , ipa ההכרח אלא, יעקב. של
"בניו" שהמלה מכך, נובע זאת לבאר רש"י של
כן  לפני מספרת כבר שהתורה לאחר בכלל: מיותרת

מובן eipa"ויעשו היה כבר צום", כאשר כן לו
ל"בניו", היא הכוונה כנען..." ארצה אותו שב"וישאו

"בניו".lel`גם המלה

"בניו", המלה את ומדגישה שבה שהתורה ומכך
דוקא  היא שהכוונה להדגיש, כדי שזאת רש"י, מדייק
בנות  של ילדים שהם בניו", "בני את ולשלול לבניו,

כנען.

נחמיה, רבי שיטת לפי רק הוא זה דיוק אך
ולעומת  כפרט. המסויימת למילה בעיקר המתייחס
הענין  את בעיקר המדגיש יהודה רבי שיטת לפי זאת,
במלה  לכפילות ההסבר כך כל נדרש אין בכללותו,
בניו  בני שגם יוצא הענין כללות שמצד וכיון "בניו".
מבנותיו, נולדו הבנים בני לדעתו כי הארון, את נשאו
המלה  שהכפלת מבאר הוא ולכן זאת, לשלול אין
הפרק: כבתחילת וכדומה, ביאור ליתר היא "בניו"

ויצוsqei"ויפול ...sqei.נוספים במקומות וכן ,"

.Á
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נאסרו  תורה מתן שלאחר כיון להבין: יש אך

האב  מן אחיות עם גם היה,42נישואין אפשר ,
יעקב  שהוראת יהודה, רבי לדעת גם לומר לכאורה,

שהיו  מפני היא מבניכם" אחד לא מטתי ישאו "אל

עצמו  על קיבל יעקב אשר מנישואין ילדים אלו
עריות? כאיסור

עברו  שהם לומר אין עצמם השבטים לגבי אמנם,
כי לאחיות, בהינשאם איסור l`על md עצמם על קבלו

לא  גם ולפיכך ניתנה. שלא עד התורה כל את לקיים

ב  די אין אך בילדיהם, פגם את היה ליישב כדי כך
כי יהודה, רבי שיטת לפי נחמיה הדברים רבי לדעת אם

לכנעניות, בהינשאם איסור על יעקב בני עברו לא
שיעקב  נחמיה, רבי לדעת רש"י, סובר זאת ולמרות

מבנות  שהם מבניכם אחד לא מטתי ישאו "אל הורה

לכנעניות  שהנישואין שלמרות לומר, הכרחי כנען",
בעיני  סיבה זו היתה זאת בכל איסור, אינם כשלעצמם

ארונו, את לשאת ראויים יהיו לא שילדיהם לכך יעקב

קלֿוחומר  של ובאופן לומר, אפשר כך לפי 43– ,

ואחות  אח מנישואי ילדים שהיותם יהודה, רבי שיטת

אין  מדוע הקושי: ונותר יעקב. בעיני פגם בודאי היא
על  יעקב הקפיד יהודה רבי לשיטת שגם מסביר רש"י

המטה? את ישאו "בניו" שרק כך,

בדרך  כלל קושי זה אין דבר, של לאמיתו אך

לגבי  לא – חיתון איסור חל לא כאשר כי הפשט,

שני  בין להשוות כלל אין – אחיות לגבי ולא כנעניות
דוקא  לעיל: מהאמור להיפך הוא, וההבדל הדברים.

הכנענים  כי פגם, הוא כנען בנות עם הנישואין

"ארור  שהרי להם, שינשאו ראויים אינם כשלעצמם
איסור 44כנען" בכך אין אם אף נישואי 45, זאת, לעומת .

התורה, איסור מפני רק נשללים ואחות לא mvraeאח
פגם שום בכך תורה dze`aהיה מתן לפני ,46תקופה,

זה. ציווי נקבע אז שרק
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יותר  שמדייק לפי רק לא הוא וישב] בפ' [וגם מקום בכל ר"י על
ישראל. של בכבודן שמהדר לפי גם אלא בהפרטים,

דיוק  מצד רק [לא הוא ר"נ של טעמו בנדו"ד, שגם נראה, ולכן
התורה  כל קיימו שהשבטים שס"ל לפי גם כ"א] בנותיו", "וכל התיבות

.186ֿ7 ע' ח"ה ולקו"ש ג' סעיף כנ"ל ניתנה, שלא עד
נחמי', ר' רק ולא סתם – כו' האומר שלדברי רש"י ממ"ש משמע וכן
מתו  וכו') (דשמעון שהתאומות לומר צריכים – בכללם נחמי' ר' גם אבל
בני  ב"נשי שנכללו מתרץ ואינו – (35 הערה (כנ"ל למצרים ירידתן לפני
הוא, ר"י על חולק שר"נ מה מהטעמים כי – יהודה ר' לדעת כמו יעקב"

שהשבטים שס"ל כן l`לפי שעכצ"ל וכיון כנ"ל. אחיותיהן, את נשאו
האומרים  לשאר אחר תירוץ לחפש צורך אין – דר"נ אליבא (דמתו)

כו'. נולדו דתאומות
ריש 40) סב, יבמות ראה – להלכה בנוגע וגם יב. כ, וירא פירש"י

ע"ב.

ש"41) לפי שהוא י"ל כי מכאן, מוכרח אינו (אפרים ilmdאבל
שאר בחשבון – לי"ipaומנשה) יהיו ושמעון כראובן ומנשה "אפרים ;"

שם). ופירש"י ה מח, (פרשתנו
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ÌÈÏÚ
זה: רש"י בפירוש אשר תורה" של מ"יינה

מעצם  כאן: מובן אין עדיין הענינים בפנימיות

לפני  גם המצוות תרי"ג כל את קיימו שהאבות העובדה
לאיסורים  מקום היה אז שגם לכאורה, מובן מתןֿתורה,

ולפחות אחרֿכך, דדקות.unyשניתנו בדקות מהם,

גם  לומר, מקום יש ירצה ולכן שיעקב יהודה, רבי לדעת
ארונו, את מלשאת ואחות אח בני זו מסיבה לשלול

בעינה. הקושיה נותרה ושוב

ישראל  בני של שרובם ייתכן, כיצד לכך: ובנוסף

נולדו  ואפרים) מנשה יהודה, מהשבטים: (חוץ

עריות  איסורי הם תורה מתן שלאחר ?!47מנישואין

החסידות  בתורת הוסבר הוא: לכך על 48ההסבר ,

עריות  לאיסור שהטעם קבלה, וספרי הזהר ספר יסוד
נעלים  ייחודים על מצביעים הם שברוחניות הוא,

אח  הנקראים ומלכות, זעירֿאנפין שבין כייחוד ביותר,

למטה 49ואחות  העולם אין הגבוהה מעלתם מפני אשר ,
כאן  אלו נעלים אורות מגלים וכאשר לקבלם. יכול
לנאמר  בדומה – בקדושה נזק, להיגרם עלול למטה,

זומא  בן היה 50על יכול שלא כיון ונפגע", "הציץ :
אף  או "הציץ", של הענין לו הזיק רב, כה אור להכיל
בשמש  שיביט מי לגבי הידועה, כדוגמא יותר. למטה
לכולם  למטה כאן אלו ענינים נאסרו ולכן – מגן ללא
"תורה  של באופן שניתנה תורה, מתן בזמן שווה באופן

zg`."לכם יהיה

מובן, אין iptlyמכך נאסרו, שהם לפני תורה, מתן
אורות  לקבל המסוגלים אלו אצל אלו ייחוד בעניני פגם
לרבי  בדומה עבורם, מעלה זוהי ואדרבה, ביותר, נעלים

אלא 50עקיבא  לו, הזיקה לא לפרדס הכניסה אשר ,
עצומה. להתעלות לו גרמה להיפך,

מנישואי  נולדו ישראל שבני בכך תמיהה אין לפיכך
מסוגלים  היו שהשבטים כיון אדרבה, כי התאומות,
שבני  מעלה, בכך יש הרי הנעלים, האורות את לקבל

ביותר  נעלים מייחודים יצאו .51ישראל
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[ואפילו איסור הי' –wgvilבנוגע`mdxaלא גו' תאבה לא "ואם אמר
"אחותו" משא"כ שם)], (כנ"ל כו'" ענר מבנות אשה לו dxq`pוקח

יותר. גרעון הוא התורה כל קיימו לא שהשבטים ולומר – מ"ת לאחרי
עמרם 47) מויקח שנולד רבינו למשה בנוגע גם היא הקושיא ואותה

לקחו  יעקב של זרעו וכל רפל"ט: פדר"א וראה דודתו. יוכבד את
ואדרבא. השבח, מהו דלכאורה – בשרם ושאר אחיותיהם

ואילך.48) ב כט, דרמ"צ ואילך. ד קה, בֿג. קב, סדור
ואילך.49) סע"ב ל, דרמ"צ

ב.50) יד, חגיגה
עיי"ש 51) אחיות. שתי יעקב נשא זה שמטעם שם, ובדרמ"צ בסידור

האיסור  גם מצות, התרי"ג כל יעקב שמר הפשט, דרך עפ"י אבל בארוכה.
שיעקב  אף – ואילך) 228 וע' ואילך 143 ע' לעיל בארוכה (ראה דאחיות
לפי  י"ל, ואולי מהשבטים). (ובמכ"ש האורות את לקבל יכול הי' בודאי
לעיל  בארוכה (ראה מ"ת שלאחרי המצות לקיום הכח את נתנו שהאבות

לשמור הוצרכו ולכן שם), ובהנסמן ס"ה ואילך 89 וע' 71 התרי"ג lkע'
מצות.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט' טבת, הנה מוסג"פ מכתבי למר... שי' ואם נצרך הוא להסברה בודאי 

ימצא אותיות המתאימות, ובודאי לא יתרשם גם אם לא נראה לו הסכום )אם הנ"ל לע"ע אינו רגיל 

בו(. ויסבירו שמאמר רז"ל עשר בשביל שתתעשר אינו יוצא מידי פשוטו. וככל שיגדיל חלק הצדקה - 

יגדל ג"כ התתעשר, שהרי ע"ז נאמר ובחנוני נא בזאת )שו"ע יו"ד סו"ס רמ"ז(.

ומהנכון הי' שמי שהוא יסביר למר... שאף שלא רציתי לפרש כמה הוא היתר שעל מעשר, הנה 

צריך להיות קרוב לחומש, וע"פ המבואר בדא"ח )לקו"ת שה"ש ו, ד. כד, ד( בענין החמישית לפרעה 

וארבע הידות יהי' לכם, ועיין ג"כ בתניא סוף פרק ל"ד: ועוד הרי החומש מעלה עמו כו'.



ל

בראשית כב, יד – ויקרא אברהם שם המקום ההוא 
ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה

קמב

ביאור, ורמזים ד"שופר" בר"ה הוא מאילו של יצחק – 
בחי' גבורות, וע"י התקיעות נמשכות גבורות ממותקות 

וכו'

על ידי תקיעת שופר נמשכים גבורות1 ממותקות.
הגבורות  מהסתעפות  שהוא  שהשטן,  מה  והיינו 
ראש  על  )שקאי  היום  ויהי  וכמ"ש2  לקטרג  בא  הקשות 
השנה( ויבאו בני האלקים כו' ויבא גם השטן כו', והיינו 
מה שהשטן מקטרג קודם תקיעת שופר, וקודם התקיעות 
תקיעת  הוא  זה  אחרי  אמנם  דין,  כסא  על  יושב  הקב"ה3 
שופר שנמשכות גבורות ממותקות ומערבבים את השטן 

כמאמר רז"ל וכו'4.
זמן  שהוא  הבוקר  תפלת  בזמן  הוא  שופר  ותקיעת 
גבורות  להמשיך  שופר  בתקיעת  המכוון  כי  דחסדים5, 

ממותקות, שהם ממותקות ברחמים וחסדים.
בחי'  יצחק6  של  מאילו  הוא  עצמו  שהשופר  אם  כי 
מבחי'  זהו  אך  גבורות,  בחי'  חרדה  מטיל  והוא  גבורות, 
יצחק כמו שהוא אחר העקדה שנמתק בחסדים דאברהם7.

לכאן  ויראה  בידו  שיאחזנו  כדי  טפח  שיעורו8  ושופר 
ויראה  ימין דחסדים דאברהם,  ביד  ולכאן, הוא שיאחזנו 
לכאן ולכאן הוא כמו שקרא אברהם שם המקום ההוא ה' 

כי תבוא עמוד תתרנג-ד. דרושים לראש  1( ראה אור התורה פרשת 
השנה עמוד א'שנא. ביאורי הזהר עמוד תד-ה. וראה גם לעיל סימן 

קמ. קמא.
2( איוב א, ו.

אלקים  "עלה  ו(  מז,  )תהלים  וז"ל:  ג(  כט,  פרשה  רבה  )ויקרא   )3
דין,  ועולה על כסא  יושב  ה' בקול שופר, בשעה שהקב"ה  בתרועה 
שישראל  ובשעה  בתרועה,  אלקים  עלה  טעם,  מאי  עולה,  הוא  בדין 
ויושב  הדין  מכסא  עומד  הקב"ה  לפני  ותוקעין  שופריהן  את  נוטלין 
בכסא רחמים דכתיב ה' בקול שופר ומתמלא עליהם רחמים ומרחם 

עליהם והופך עליהם מדת הדין לרחמים".
4( ראש השנה טז, ב.

5( ראה לקמן הערה 22. לעיל סימן יז הערה 8.
6( ראש השנה טז. "למה תוקעין בשופר של איל, אמר הקב"ה תקעו 
אברהם".  בן  יצחק  עקידת  להם  שאזכור  כדי  איל  של  בשופר  לפני 

שו"ע אדמו"ר הזקן סימן תקפו סעיף ב.
]ועיין פרקי דר"א פרק לא[.

7( ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז חלק ג' עמוד 201 סעיפים 
לח. לט. תורת מנחם – תפארת לוי יצחק ויקרא עמוד 54 ואילך. ועיין 
לקוטי שיחות חלק ל' עמוד 103 ואילך. לעיל סימן קיח. קלד. קלז. 

)לקמן סימן קנ(.
8( ראש השנה כז, ב. "וכמה שיעור תקיעה פירוש רשב"ג כדי שיאחזנו 
בידו ויראה לכאן ולכאן. )וראה בפנים בלקוטי לוי יצחק ביאור דיוק 

הלשון "כמה שיעור תקיעה"(.

יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה. הרי יש כאן ב' פעמים 
יראה, והיינו יראה לכאן ולכאן שיש ראי' משני הצדדים.

וי"ל השופר עצמו הוא בחי' יצחק, כי הוא מאילו של 
יצחק, ושיעורו כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן הוא 
ליעקב  ולכאן  יצחק,  קודם  לכאן לאברהם שהוא  שיראה 
שהוא אחר יצחק, והוא שחסדים דאברהם ורחמים9 דיעקב 
"ויראה  שהתיבות11  מה  והיינו  צדדיו,  מב'10  ימתיקוהו 
לכאן ולכאן" גימט' אברהם יעקב במכוון. והשופר עצמו 
גבורות דיצחק, אחוז הוא ביד ע"ד האוחז12 ביד משפט13 

וד"ל.
ולכן אומרים קודם תקיעת שופר14 נדיבי עמים נאספו 
עם אלקי אברהם, מזכירין אברהם דוקא, והיינו שנמתקו 

הגבורות בחסדים דאברהם.
אם  בעיקרו,  גבורות  בחי'  הוא  שהשופר  מפני  ומ"מ 
מתקיע  השני  עכ"ז  הבוקר,  תפלת  בזמן  הם  שהתקיעות 
ההלל  את  מקרא  הראשון  ההלל  ובשעת  הראשון,  ולא 
כדאיתא15 בראש השנה דף לב עמוד ב במשנה ע"ש. מהו 
הלשון שני וראשון, הול"ל בשחרית ובמוסף, אך ראשון 
הוא חסד ושני הוא גבורה, כמו בששת ימי בראשית יום 
ראשון הוא חסד16 ויום שני הוא גבורה, וכן אברהם הוא 
הוא  השני  מתקיע,  שהשני  זהו  שני.  הוא  ויצחק  ראשון 
בחי' גבורה. ותקיעת שופר הוא בחי' גבורה, )ועיין בפרי 
עץ חיים שער השופר פ"ד והטעם שאלו מקדימים לכנס 

כי הוא יום דין והם מקדימין תחלה ע"ש(.
הראשון  לכן  חסד  בחי'  הוא  אור  יהל  מלשון17  והלל 
מקרא את ההלל, וכן הללוהו18 כרוב גדלו – חסד, הללוהו 

בתקע שופר – גבורה.
כי  הוא  מוסף,  דתפלת  ציבור  השליח  על  קאי  והשני 
לשמאלא,  נטיל  וצדיק  יוסף,  בחי'  ביסוד,  הוא  מוסף19 

9( ראה לקוטי תורה ואתחנן ה, ב ואילך.
10( ראה עד"ז לעיל סימן סב, ובהנסמן.

וכן   ,430  =  )107( ולכאן   +  )101( לכאן   +  )222 )בגי'  ויראה   )11
"אברהם" )248( + יעק"ב )182( = 430.

12( תפלת מוסף דראש השנה ויו"כ.
13( עיין לעיל סימן קכב, "משפט" הוא דין וגבורה.

14( תהלים מז, י.
15( פרק ד' משנה ז' "העובר לפני התבה ביום טוב של ראש השנה, 
]ופירש  ההלל.  את  מקרא  הראשון  ההלל,  ובשעת  מתקיע,  השני 
הרע"ב: השני מתקיע, המתפלל תפלת המוספין מתקיע, ולא המתפלל 

תפלה של שחרית וכו'.[
16( ראה תניא – שער היחוד והאמונה סוף פרק י. אור התורה פרשת 

ואתחנן עמוד רט-י.
17( איוב לא, כו.

18( תהלים קנ, ב.
מוסף  ע'  אור  מאורי  יתרו.  פרשת  מהאריז"ל  תורה  לקוטי  ראה   )19
בפי' יאיר נתיב. אור התורה פרשת פנחס עמוד א'קסו-ז. תורת מנחם 

ילקוט לוי יצחק על התורה



לי

נחשב בתפלת הבוקר,  גם מוסף  ועכ"ז  חי21,  יצחק20, קץ 
הוא כי יסוד נמשך גם מחסד, בקר דיוסף מבוקר דאברהם, 

ועיין בזהר בלק דף רד22 ובבה"ז23 שם.
והיינו השופר עצמו הוא בחי' גבורה יצחק, והמתקתו 
דיעקב,  ולכאן  דאברהם  לכאן  ויראה  בידו  שאוחז  הוא 
על  הוא  הרי המתקתו  דיוסף,  מוסף  הוא בתפלת  ואימתי 
ידי אברה"ם יעק"ב יוס"ף24 שהם כמספר שופ"ר, ואוחזו 

התוועדויות ה'תשמ"ב חלק ד עמוד 2102.
20( ראה תיקונים בזהר חדש קז, ב. הובא בפרדס שער א' )שער עשר 
סוד   – וירא  פרשת  מאריז"ל  תורה  לקוטי  ב'.  פרק  ריש  תשע(  ולא 
ה'תרנ"ט  המאמרים  ספר  ב.  מו,  השירים  שיר  התורה  אור  העקידה. 

עמוד קלא )קה"ת ה'תשע"א(.
מועט  הוא  ד"יסוד"  חי".  "קץ  אותיות  הוא  "יצחק"  פירוש:   )21
והמהות  העצמות  כל  נמצא  שביסוד  דבטפה  המרובה,  את  המחזיק 
מכל האברים, רק הכל נתצמצם – גבורה דיצחק – בנקודה )בטפה( 
חי  באבר  "חי"  וגבורה,  צמצום  בבחי'  בא  שהכל  "קץ"  וזהו  אחת. 

שהוא ביסוד.
22( וז"ל: מה שכתוב )תהלים ה, ד( יהו"ה בקר תשמע קולי בקר אערך 
לך ואצפה. שואל תרי בקר אמאי )למה כתוב ב' פעמים מלת "בקר", 
אברהם,  החסד של  הוא  אחד  )אלא  דאברהם  בקר  חד  אלא  ומשיב( 
כמ"ש )בראשית יט, כז( וישכם אברהם בבקר(, וחד בקר דיוסף )ואחד 
ג(  מד,  )בראשית  ביוסף  דכתיב  ביסוד(,  יוסף שהוא  של  החסד  הוא 
הבקר אור, ומתרגמינן צפרא נהיר, פי' התרגום על אור נהיר, הבקר 
האיר מצד החסד, נהיר ודאי אור ודאי, ור"ל כי בין בחסד ובין ביסוד 
כלולים כל הז' חסדים, כי מהחסד נמשכים החסדים ליסוד, בסוד חסד 
דשריא בפום אמה )מובא לקמן סימן קנז הערה 13(, לכן האור שלהם 

גדול מאד וכל אחד נקרא בוקר )שע"ר ומפרשים(.
לקוטי   .93 עמוד  ג'  חלק  ה'תשט"ז  התוועדויות  מנחם  תורת  ]ראה 
 30 ובהערה   ,51 על אגרת התשובה עמוד  ביאורים  לט  שיחות חלק 

שם[.
23( ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי.

24( אברהם )בגי' 248( + יעקב )182( + יוסף )158( = 586, כמספר 

ביד מספר דו"ד, כי המכוון בכל זה הוא להמשיך למלכות 
מדתו של25 דוד, וכמאמר26 כדי שתמליכוני עליהם, ובמה 

בשופר.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שנה

קמג

רמז להג' )ר"ה דף כז:( "כמה שיעור שופר כדי שיאחזנו 
בידו ויראה לכאן ולכאן", וזהו ב' פעמים יראה בפסוק, 

שמקרן האיל הוא השופר וכו'

שיעור השופר הוא כדי שירא"ה לכאן ולכאן27.
]וקורין בראש השנה[ הכתוב ה' יראה אשר יאמר היום 
בהר ד' יראה, האמור בעקידת יצחק כשהקריב אברהם את 
האיל תחת יצחק בנו, שמקרן האיל הוא השופר28 ששיעורו 

הוא שיראה לכאן ולכאן, והוא הב' פעמים יראה.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שפב

"שופר". עיין גם לעיל סימן קמא.
אור  ד.  לט,  ד. שיר השירים  סא,  תורה פרשת חקת  לקוטי  ראה   )25
א'קצח  עמוד  משפטים  פרשת  מו.  עמוד  סוף  שמות  פרשת  התורה 

ואילך.
26( ראש השנה טז, א. אמר הקב"ה אמרו לפני בראש השנה מלכיות 

זכרונות ושופרות, מלכיות כדי שתמליכוני עליכם... ובמה בשופר.
27( ראש השנה דף כז: וכמה שיעור תקיעה פירש רשב"ג כדי שיאחזנו 
בידו ויראה לכאן ולכאן. ]ועיין בלקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד 
לעיל  גם  וראה  עיי"ש.[  תקיעה,  שיעור  "וכמה  הלשון  בביאור  שנה 

סימן קמב.
28( ראש השנה טז. שו"ע אדמו"ר הזקן הל' ר"ה סי' תקפ"ו סעיף ב' 

]ועיין פרקי דר"א פל"א.[

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב טבת, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר פרץ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, והפ"נ מצום העשירי, יהפך במהרה לששון ולשמחה.

הנה נהניתי ממ"ש אודות ההתועדות, ואשר מדברים על ענינים של פועל, ובודאי גם על להבא 

עד עתה  עוד בהנוגע לאלו שלא שמעו  יודע מה לעשות  גם המענה לשאלתו שאינו  וזוהי  כזה,  יעשה 

בכלים  האור  נתלבש  פעטערסבורג  שלאחרי  אלא  אור,  ריבוי  הוא  לזה  שהעצה  בעקשנות,  ועומדים 

ויתן השי"ת שיהי' זה  ואותיות ובמילא כשידברו עוד כ"פ הרי סו"ס הריבוי אור ידחה רוב החשך, 

בחסד וברחמים ובקרוב ממש.

בברכה.
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מח, ד – ויאמר אלי הנני מפרך והרביתך 
ונתתי את הארץ הזאת  ונתתיך לקהל עמים 

לזרעך אחריך אחזת עולם

א. לזרעך אחריך, בעולם הזה. אחוזת עולם, אלו ימות 
המשיח.

מדרש שוחר טוב – מובא בתו"ש

ויאמר  בניו  אל  יעקב  ויקרא   – א  מט, 
אתכם  יקרא  אשר  את  לכם  ואגידה  האספו 

באחרית הימים

להם  אמר  לבניו,  הקץ  לגלות  יעקב  שבקש  בשעה  ב. 
האספו ואראה אם אתם ]ראויים[ שאגלה לכם את הקץ, 
מיד עיין בשמותם ולא מצא בהם אותיות קץ, אמר ודאי לא 
אגלה להם את הקץ, אמרו לו אבינו בדוק אם הדבר תלוי 
בחטא, בדק ג"כ בשמותם ולא מצא בהם אותיות חט, אמר 
כיון שאין בהם שום חטא אבדוק עוד בשמותם, בדק עוד 
ִים,  ולא מצא ך ם ץ הרי שלשה אותיות כפולות שעולות ַאְלפַּ
אמר אגלה להם את הקץ, כענין זה אמר להם העולם הוא 

אלפים תורה אלפים ימות המשיח )סנהדרין צז.(.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל – מבעלי התוס'

הגלות  כי  יען  הוא  האחרון  קץ  הסתר  כל  כי  נודע  ג. 
נעלם  לכן  וגם  ט:(  )יומא  חנם  שנאת  לסיבת  הי'  ההוא 
אתם  שגם  כמו  בלבי  נקם  יום  כי  גליתי  וללבי  ההוא  הקץ 
עוברים על לא תשנא אחיך בלבבך, וזה נרמז בר"ת "יקרא 
חנם  שנאת  היא  איב"ה  ר"ת  "הימים  "באחרית  "אתכם 
אשר לסיבתה הי' גלות האחרון שעליו נאמר )דניאל ח, יב( 
יען כי איש ברעהו יהתלו, ואמנם לא  ותשלך אמת ארצה 
ידברו מרוב השנאת חנם ולכן נרמזו אותיות אמ"ת בס"ת 
ותשלך  בסוד  בר"ת  נרמז  ולא  באחרית"  אתכם"  יקרא" 

אמת ארצה.
וביאור התרופה למכה זו אשר היא התחברותם באהבה 
רבה וז"ש הקבצו, והטעם שתשמעו לקולי ותתקבצו הוא כי 
הרי כולכם בני יעקב בני איש אחד ולמה תהי' איבה ושנאה 
אלה  דברי  אם  והנה  אחד,  איש  בני  שכולכם  אחר  ביניכם 
נאמרים מדעתי אינו כ"כ הכרח לשתשמעום, האמנם כל 
הדברים האלה הם נבואה מפי השכינה השורה עלינו עתה 
וראוי שתשמעום ותקבלום, וז"ש ושמעו אל ישראל אביכם 

ישראל סבא.
עץ הדעת טוב

ממנו.  ונסתם  הקץ  לגלות  שביקש  פירש  רש"י  הנה  ד. 
וי"ל הטעם דהנה אמרו חז"ל )סנהדרין צח.( על פסוק אני 
והנה מדת  זכו בעתה.  זכו אחישנה לא  ה' בעתה אחישנה 
כן  להיות  מוכרח  הי'  הקץ  מגלה  הי'  ואם  אמת  הוא  יעקב 
יהי'  יזכו ישראל  כי תתן אמת ליעקב, והקב"ה רצה שאם 
הקץ קודם הזמן כי זכו אחישנה, ע"כ נסתם ממנו הקץ, לכן 
מרומז בס"ת יקר"א אתכ"ם באחרי"ת, אמת, לרמז שעי"ז 

נסתם ממנו הקץ כנ"ל.
צמח צדיק

מט, כז– בנימין זאב יטרף בבוקר יאכל עד 
ולערב יחלק שלל

ו. בנימין זאב יטרף וכמו שרז"ל דרשוהו בשאול דאתי 
מבנימין, וזהו זאב יטרף שחטף המלכות בחטיפה כי לא הי' 
ראוי לזה. וזהו הטעם בבוקר יאכל עד דדוקא בבוקר הוא 

שיזכה ואחר זה תחזור המלכות ליהודה.

פני דוד

אכלכל  אנכי  תיראו  אל  ועתה   – כא  נ, 
אתכם ואת טפכם וינחם אותם וידבר על לבם

טפכם.  ואת  אתכם  אכלכל  אנכי  תיראו  אל  ועתה  ז. 
צ"ל לשון ועתה, ונ"ל הנה באמת בעו"ה כבר סבלנו צרות 
שיוסף  אלא  באגדות,  כמבואר  יוסף  מכירת  בשביל  רבות 
אמר להם התחת אלקים אנכי לענוש על המחשבה ואתם 
לי  עשיתם  ולא  לטובה  חשבה  אלקים  רעה  עלי  חשבתם 
בשביל  חיי  ימי  כל  אתכם  להעניש  מקום  לי  ואין  מאומה 
על  ה'  מאת  עונש  יקבלו  לעתיד  כי  ראה  אבל  המחשבה, 
ככה דור אשר יקומו אחריהם, ולכן עתה כל זמן שאני ואתם 
יגבה  ה'  לעתיד  אבל  אתכם  אכלכל  אנכי  תיראו  אל  חיים 

דילי' מזרעכם אחריכם כנ"ל.
ובזה יש להבין מה דאיתא במדרש אם יוסף שדיבר על 
לבם דברים רכים כך ניחמם, כשיבוא הקב"ה ויאמר )ישעי' 
מ, ב( דברו על לב ירושלים על אחת כמה וכמה, ועפ"י הנ"ל 
יובן כי מה שיוסף ניחם את אחיו לא הי' נחמה רק כי שלום 
יהי'  שלום  אך  כמו  רק  שלמה  נחמה  זו  ואין  ביניהם  יהי' 
בימי', אבל לעתיד שכבר סבלנו יסורים ועול הגלות וקבלו 
עונש מאת ה' כפלים ככל חטאתי' ולא יוסיף להגלות עוד 
תהי' נחמה כפולה על עתה ועל העתיד, והיינו דכתיב נחמו 
נחמו שיהי' נחמה להוה וגם על לעתיד, ואמרו דברו על לב 
ירושלים כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה וכו' וכבר 
סבלה כל הראוי' ואין לצפות עוד על הרעה רק על הטוב, 
יוסף שלא נחמם רק לשעה נחמו  כוונת המדרש אם  וזהו 
וקבלו תנחומים כשיבוא הקב"ה לעתיד לנחם אותנו שכבר 
יצאנו ידי חובותינו כי נרצה עונה קל־וחומר שתהי' הנחמה 

בשלימות ותהי' עולמית בב"א.

כתב סופר

מת  אנכי  אחיו  אל  יוסף  ויאמר   – כד  נ, 
ואלקים פקוד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן 
הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם 

ליצחק וליעקב

ח. פקוד יפקוד. בישרן בשתי פקודות, פקוד בימי משה, 
יפקוד בימי מלך המשיח.

מדרש הגדול
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úàîe íéòaøàå íéðL òáL åéiç éðL á÷òé-éîé éäéå©§¦³§¥©«£ŸÆ§¥´©½̈¤´©¨¦½§©§¨¦¬§©−

:äðL̈¨«
i"yx£·˜ÚÈ ÈÁÈÂ∑?סתּומה זֹו ּפרׁשה יׂשראל לּמה ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו, יעקב ׁשּנפטר ׁשּכיון לפי «¿ƒ«¬…ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד, מּמּנּומּצרת ונסּתם לבניו הּקץ את לגּלֹות ׁשּבּקׁש אחר: ּדבר .(בב"ר)לׁשעּבדם. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr eh zegiy ihewl)

סתסתסתסתּוּוּוּומהמהמהמה זזזזֹוֹוֹוֹו ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשהההה כח)ללללּמּמּמּמהההה מז, ּביאתֹו(רש"י ׁשּמעת (היינּו, ׁשּבעֹולם" צרֹות ּכל מּמּנּו "ׁשּסתם נֹוסף: ּפרּוׁש מּובא ּבּמדרׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּקׁשּור  לדבר רֹומזת סתּומה' ׁש'ּפרׁשה נֹותנת הּדעת ׁשּכן זה, ּבפרּוׁש מאן רׁש"י אבל ויּסּורים). צרֹות עֹוד סבל לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלמצרים
הראׁשֹונים  לּפסּוקים קׁשּור זה ּפרּוׁש ואּלּו ּבּה. הּקׁשּורים והמארעֹות יעקב ׁשל ּפטירתֹו - ׁשהּוא הּפרׁשה, ׁשל הּכללי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלּתכן

ּבלבד. הּפרׁשה ְִֶַַָָָׁשל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 450 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d zexrA mB aFHd z` zFNbl§©¤©©§¤§©¨¨¤

ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה עעעעׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ יעקביעקביעקביעקב כח)ויחיויחיויחיויחי (מז, ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבמצרים ׁשנה י"ז . . אּלא צער ּבלא טֹובים ימים חי הטורים)לא (בעל ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹ

מּליּוּבאוויטׁש נ"ע מֹוהריי"צ אדמּו"ר כ"ק שעג)סּפר עמוד ה, חלק קודש' ילד,('אגרות נ"ע צדק" ה"צמח ּבעל אדמּו"ר ׁשּבהיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָ
מצרים  ּבארץ ׁשּגר הּׁשנים י"ז חּייו, ׁשנֹות מבחר יהיּו האבֹות, ּבחיר אבינּו, ׁשּיעקב היּתכן נ"ע, הּזקן אדמּו"ר זקנֹו את ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשאל

הארץ"? "ערות –ְֶֶַָָ
ּכתיב הּזקן: אדמּו"ר כח)וּיענהּו מו, ּבּמדרׁש(ויגש ואיתא ּגׁשנה", לפניו להֹורֹות יֹוסף אל לפניו ׁשלח יהּודה (תנחומא "ואת ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הפסוק) על שמעוני ּבּתֹורה.וילקוט הֹוגים הּׁשבטים וׁשּיהיּו ּתֹורה ׁשם ׁשּתהא ּתלמּוד", ּבית לֹו להתקין נחמיה רּבי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ"אמר
הּסּפּור.ּוכׁשּלֹומ  ּכאן עד ּד"ויחי". ּומּצב ּבמעמד ּבמצרים ּגם להיֹות יכֹולים ואז לה', מתקרבים ּתֹורה דים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָ

טֹוב  ׁשם רֹואים אין ולכאֹורה הארץ", "ערות ׁשהּוא ּכזה ּבמקֹום ּכׁשּנמצאים ּדגם לקֹונֹו, ּבעבֹודתֹו אחד לכל הֹוראה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּומּזה
ההּוא. ּבּמקֹום ּגם ה"טֹוב" את לגּלֹות יכֹולים הּתֹורה, לּמּוד על־ידי הּנה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻּוקדּׁשה,
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sFq oial DpiA oi`W ,xnFlM ,ixnbl§©§¦§©¤¥¥¨§¥

wEqRA dligzOd) WBIe zWxR)gk ,en( ¨¨©©¦©©©§¦¨©¨
znIYqnE ,"eiptl glW dcEdi z`e"§¤§¨¨©§¨¨¦§©¤¤

"Da Efg`Ie" zFaiYA(lW wqtd `N` ©¥©¥¨£¨¤¨¤§¥¤
,libx wEqR sFq FnM calA zg` zF`©©¦§¨§¨¨¦

dzidW dWcg dWxR `id igie zWxtE¨¨©©§¦¦¨¨¨£¨¨¤¨§¨
zFgtl) `wqiR mW `Fal dxEn £̀¨¨¨¦§¨§¨

dlibx dnEzq dWxtM(`N` , §¨¨¨§¨§¦¨¤¨
,`wqiR mW EUr `l dUrnNW¤§©£¤Ÿ¨¨¦§¨
l`FW KM lre ,ixnbl dnEzq dE`Ure©£¨¨§¨§©§¦§©¨¥
ixnbl "dnEzq Ff dWxR dOl" :i"Wx©¦¨¨¨¨¨§¨§©§¦

)`"ebe m"`x(.
eîzñð eðéáà á÷òé øèôpL ïåékL éôì§¦¤¥¨¤¦§©©£Ÿ¨¦¦§§

íäéðéò±.lkVd ipirl dpEMdW d`xp ¥¥¤¦§¤¤©©¨¨§¥¥©¥¤
íaìå±xirdlE .aNd mEhnh ,xnFlM §¦¨§©¦§©¥§¨¦

aEzMd oFWNn)gi ,cn diryi(gh iM" : ¦§©¨¦©
."mzFAl liMUdn mdipir zF`xn¥§¥¥¤¥©§¦¦¨

ãeaòMä úøvî ìàøNé ìL¤¦§¨¥¦¨©©¦§
ì eìéçúäLíãaòL±i"Wx d`x la` ¤¦§¦§©§§¨£¨§¥©¦

on cg`W onf lM" :fh ,e zFnW§¨§©¤¤¨¦
."cEArW did `l ,mIw did mihaXd©§¨¦¨¨©¨Ÿ¨¨¦§
,miwElg miWxcn mdW xnFl Wie§¥©¤¥¦§¨¦£¦
WxcOd itl mFwn lkA hwFp i"Wxe§©¦¥§¨¨§¦©¦§¨
`xwn lW FhEWtl xzFi mi`zOd©©§¦¥¦§¤¦§¨
`iad KM mEXn ilE`e .mFwn FzF`A§¨§©¦¨¥¦
drCl Fni`zdl icM ,sqFp WExiR o`M̈¥¨§¥§©§¦©¥¨
.iel zxihR xg`l ligzd cEArXdW¤©¦§¦§¦§©©§¦©¥¦

.i"Wx iWxtn d`xE§¥§¨§¥©¦
õwä úà úBlâì LwaL :øçà øác± ¨¨©¥¤¦¥§©¤©¥

."minId zixg`" uw¥©£¦©¨¦
epnî ízñðå åéðáì±i"WxA oOwlcM §¨¨§¦§©¦¤§¦§©¨§©¦

."dpikW EPOn dwNYqpe" :mWe ,` ,hn§¨§¦§©§¨¦¤§¦¨
äaø úéLàøa±.` ,evhk dxez §¥¦©¨



לג igie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e oey`x meil inei xeriy

ß zah 'e oey`x mei ß
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:äðL̈¨«
i"yx£·˜ÚÈ ÈÁÈÂ∑?סתּומה זֹו ּפרׁשה יׂשראל לּמה ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו, יעקב ׁשּנפטר ׁשּכיון לפי «¿ƒ«¬…ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד, מּמּנּומּצרת ונסּתם לבניו הּקץ את לגּלֹות ׁשּבּקׁש אחר: ּדבר .(בב"ר)לׁשעּבדם. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr eh zegiy ihewl)

סתסתסתסתּוּוּוּומהמהמהמה זזזזֹוֹוֹוֹו ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשהההה כח)ללללּמּמּמּמהההה מז, ּביאתֹו(רש"י ׁשּמעת (היינּו, ׁשּבעֹולם" צרֹות ּכל מּמּנּו "ׁשּסתם נֹוסף: ּפרּוׁש מּובא ּבּמדרׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּקׁשּור  לדבר רֹומזת סתּומה' ׁש'ּפרׁשה נֹותנת הּדעת ׁשּכן זה, ּבפרּוׁש מאן רׁש"י אבל ויּסּורים). צרֹות עֹוד סבל לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלמצרים
הראׁשֹונים  לּפסּוקים קׁשּור זה ּפרּוׁש ואּלּו ּבּה. הּקׁשּורים והמארעֹות יעקב ׁשל ּפטירתֹו - ׁשהּוא הּפרׁשה, ׁשל הּכללי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלּתכן

ּבלבד. הּפרׁשה ְִֶַַָָָׁשל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 450 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d zexrA mB aFHd z` zFNbl§©¤©©§¤§©¨¨¤

ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה עעעעׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ יעקביעקביעקביעקב כח)ויחיויחיויחיויחי (מז, ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבמצרים ׁשנה י"ז . . אּלא צער ּבלא טֹובים ימים חי הטורים)לא (בעל ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹ

מּליּוּבאוויטׁש נ"ע מֹוהריי"צ אדמּו"ר כ"ק שעג)סּפר עמוד ה, חלק קודש' ילד,('אגרות נ"ע צדק" ה"צמח ּבעל אדמּו"ר ׁשּבהיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָ
מצרים  ּבארץ ׁשּגר הּׁשנים י"ז חּייו, ׁשנֹות מבחר יהיּו האבֹות, ּבחיר אבינּו, ׁשּיעקב היּתכן נ"ע, הּזקן אדמּו"ר זקנֹו את ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשאל

הארץ"? "ערות –ְֶֶַָָ
ּכתיב הּזקן: אדמּו"ר כח)וּיענהּו מו, ּבּמדרׁש(ויגש ואיתא ּגׁשנה", לפניו להֹורֹות יֹוסף אל לפניו ׁשלח יהּודה (תנחומא "ואת ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הפסוק) על שמעוני ּבּתֹורה.וילקוט הֹוגים הּׁשבטים וׁשּיהיּו ּתֹורה ׁשם ׁשּתהא ּתלמּוד", ּבית לֹו להתקין נחמיה רּבי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ"אמר
הּסּפּור.ּוכׁשּלֹומ  ּכאן עד ּד"ויחי". ּומּצב ּבמעמד ּבמצרים ּגם להיֹות יכֹולים ואז לה', מתקרבים ּתֹורה דים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָ

טֹוב  ׁשם רֹואים אין ולכאֹורה הארץ", "ערות ׁשהּוא ּכזה ּבמקֹום ּכׁשּנמצאים ּדגם לקֹונֹו, ּבעבֹודתֹו אחד לכל הֹוראה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּומּזה
ההּוא. ּבּמקֹום ּגם ה"טֹוב" את לגּלֹות יכֹולים הּתֹורה, לּמּוד על־ידי הּנה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻּוקדּׁשה,

È¯NÚכח  Ú·L ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ·˜ÚÈ ‡ÈÁÂ«¬»«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«∆¿≈
‰‡Ó È‰BiÁ ÈL ·˜ÚÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â ÔÈL¿ƒ«¬≈«¬…¿≈«ƒ¿»

:ÔÈL Ú·Le ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gk)Y á÷òé éçéåBæ äLøt änì ©§¦©£Ÿ¨¨¨¨¨
äîeúñ±zFwNEgn dxFYd zFIWxR §¨¨¨¦©¨§¨

dWxR ,zFnEzqE zFgEzR zFIWxtl§¨¨¦§§¨¨¨
,dWcg dxEWA dligzn dgEzR§¨©§¦¨§¨£¨¨
dxEW DzF`A dligzn dnEzq dWxtE¨¨¨§¨©§¦¨§¨¨
`N` ,zncFTd dWxRd znIYqn DAW¤¨¦§©¤¤©¨¨¨©¤¤¤¨
gex zncFTd dWxRd oial DpiA WIW¤¥¥¨§¥©¨¨¨©¤¤¤©
dpFW igie zWxtE ,zFIzF` rWY lW¤¥©¦¨¨©©§¦¨
dnEzq `idW ,zFIWxRd lMn dfÄ¤¦¨©¨¨¦¤¦§¨
sFq oial DpiA oi`W ,xnFlM ,ixnbl§©§¦§©¤¥¥¨§¥

wEqRA dligzOd) WBIe zWxR)gk ,en( ¨¨©©¦©©©§¦¨©¨
znIYqnE ,"eiptl glW dcEdi z`e"§¤§¨¨©§¨¨¦§©¤¤

"Da Efg`Ie" zFaiYA(lW wqtd `N` ©¥©¥¨£¨¤¨¤§¥¤
,libx wEqR sFq FnM calA zg` zF`©©¦§¨§¨¨¦

dzidW dWcg dWxR `id igie zWxtE¨¨©©§¦¦¨¨¨£¨¨¤¨§¨
zFgtl) `wqiR mW `Fal dxEn £̀¨¨¨¦§¨§¨

dlibx dnEzq dWxtM(`N` , §¨¨¨§¨§¦¨¤¨
,`wqiR mW EUr `l dUrnNW¤§©£¤Ÿ¨¨¦§¨
l`FW KM lre ,ixnbl dnEzq dE`Ure©£¨¨§¨§©§¦§©¨¥
ixnbl "dnEzq Ff dWxR dOl" :i"Wx©¦¨¨¨¨¨§¨§©§¦

)`"ebe m"`x(.
eîzñð eðéáà á÷òé øèôpL ïåékL éôì§¦¤¥¨¤¦§©©£Ÿ¨¦¦§§

íäéðéò±.lkVd ipirl dpEMdW d`xp ¥¥¤¦§¤¤©©¨¨§¥¥©¥¤
íaìå±xirdlE .aNd mEhnh ,xnFlM §¦¨§©¦§©¥§¨¦

aEzMd oFWNn)gi ,cn diryi(gh iM" : ¦§©¨¦©
."mzFAl liMUdn mdipir zF`xn¥§¥¥¤¥©§¦¦¨

ãeaòMä úøvî ìàøNé ìL¤¦§¨¥¦¨©©¦§
ì eìéçúäLíãaòL±i"Wx d`x la` ¤¦§¦§©§§¨£¨§¥©¦

on cg`W onf lM" :fh ,e zFnW§¨§©¤¤¨¦
."cEArW did `l ,mIw did mihaXd©§¨¦¨¨©¨Ÿ¨¨¦§
,miwElg miWxcn mdW xnFl Wie§¥©¤¥¦§¨¦£¦
WxcOd itl mFwn lkA hwFp i"Wxe§©¦¥§¨¨§¦©¦§¨
`xwn lW FhEWtl xzFi mi`zOd©©§¦¥¦§¤¦§¨
`iad KM mEXn ilE`e .mFwn FzF`A§¨§©¦¨¥¦
drCl Fni`zdl icM ,sqFp WExiR o`M̈¥¨§¥§©§¦©¥¨
.iel zxihR xg`l ligzd cEArXdW¤©¦§¦§¦§©©§¦©¥¦

.i"Wx iWxtn d`xE§¥§¨§¥©¦
õwä úà úBlâì LwaL :øçà øác± ¨¨©¥¤¦¥§©¤©¥

."minId zixg`" uw¥©£¦©¨¦
epnî ízñðå åéðáì±i"WxA oOwlcM §¨¨§¦§©¦¤§¦§©¨§©¦

."dpikW EPOn dwNYqpe" :mWe ,` ,hn§¨§¦§©§¨¦¤§¦¨
äaø úéLàøa±.` ,evhk dxez §¥¦©¨



igieלד zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 427 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

?zn`A ig awri izn̈©©£Ÿ©¤¡¤

מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ יעקביעקביעקביעקב כח)ויחיויחיויחיויחי (מז, ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ּובהכנֹות  ּבפטירתֹו יעקב: חּיי ׁשל ּבהּפּוכם עֹוסקת הּפרׁשה ,מאיד יעקב". "ויחי ּתחּלתּה: ׁשם על נקראת "ויחי" ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּפרׁשת
ּופעּלֹותיו  חּייו מתארים ׁשּבּה וּיּגׁש, לפרׁשת יעקב" "ויחי הּפסּוק את לצרף יֹותר מתאים היה לכאֹורה מּובן: ואינֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻלּה.

יעקב? ֲֶַֹׁשל
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

מׁשּתּנה", ׁש"אינֹו לֹומר אפׁשר ּברּו־הּוא הּבֹורא על רק ּובכללּות מׁשּתּנים. ׁשאינם החּיים הם החּיים ענין ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָאמּתּיּות
– ׁשּכתּוב ּכמֹו "חּיים", ּכן ּגם נקראים לה', והתקּׁשרּותם ּדבקּותם מּצד יׂשראל, ׁשּבני אּלא "נפסדים", הּנם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּדהּנבראים

ּכּלכם". חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַֹֻ"ואּתם
עדין  ׁשעבר, והּצער הּנסיֹונֹות ּכל ׁשעם אבינּו, יעקב ׁשאפילּו ,"מֹות יֹום עד ּבעצמ ּתאמין "אל ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא
ּתאמין". "אל "מֹות יֹום "עד ׁשהרי יעקב", ׁש"ויחי ּולהחליט לסּכם אי־אפׁשר עדין יׂשראל, ּבארץ ּכׁשּגר ואפילּו ּבה', ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹּדבק

יעקב. חּיי ׁשל ּבעּצּומם – וּיּגׁש ּבפרׁשת נכּתב לא הּפסּוק ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹלכן
ׁשּלמרֹו הּוכח לפטירתֹו), סמּו) ויחי ּבפרׁשת לקּבע ורק יכֹולים ּכאן ׁשלמה", "מּטתֹו עם־ּכל־זה מצרים, ּבׁשעּבּוד היֹותֹו ת ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

יעקב". "ויחי וקֹובעת מסּכמת הּתֹורה יעקב". ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָֹֹ"ויחי

(èë)àø÷iå úeîì ìàøNé-éîé eáø÷iå|óñBéì Bðáì ©¦§§´§¥«¦§¨¥»¨¼©¦§¨´¦§´§¥À
éðéòa ïç éúàöî àð-íà Bì øîàiåEãé àð-íéN E ©³Ÿ¤Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦«¨¬¨«§−

éðøa÷ú àð-ìà úîàå ãñç éãnò úéNòå éëøé úçz©´©§¥¦®§¨¦³¨¦¨¦Æ¤´¤¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦
:íéøöîa§¦§¨«¦

i"yx£˙eÓÏ Ï‡¯NÈŒÈÓÈ e·¯˜iÂ∑(ב"ר).אבֹותיו לימי הּגיע לא למּות', 'קריבה ּבֹו: ׁשּנאמר מי חי (ּכל יצחק «ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ת' חי אביו 'קריבה', נאמר: ּבדוד קמ"ז. ויעקב פ')ק"פ ע'(ס"א חי והּוא ÛÒBÈÏ.)ׁשנים B·Ï ‡¯˜iÂ∑ לעׂשֹות ּבידֹו יכלת ׁשהיה .למי ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָֹ«ƒ¿»ƒ¿¿≈ְְְֲִֶֶַָָָֹ
E„È ‡ŒÌÈN∑ והּׁשבע.˙Ó‡Â „ÒÁ∑,אמת ׁשל חסד הּוא הּמתים עם ׁשעֹוׂשין לתׁשלּום חסד מצּפה ׁשאינֹו ƒ»»¿ְִַָ∆∆∆¡∆ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַ

d¯·Ïכט  ‡¯˜e ˙ÓÓÏ Ï‡¯NÈ ÈÓBÈ e·È¯˜e¿ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ¿≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ¿≈«¬«≈ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
ÈnÚ „aÚ˙Â Èk¯È ˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈeL CÈÈÚa¿≈»«ƒ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿≈ƒƒ
:ÌÈ¯ˆÓa Èp¯a˜z ÔÚÎ ‡Ï ËBL˜e e·ÈËƒ¿»¿«ƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hk)Y úeîì ìàøNé éîé eáø÷iåìk ©¦§§§¥¦§¨¥¨¨
àì ,úeîì äáéø÷ Ba øîàpL éî¦¤¤¡©§¦¨¨Ÿ

åéúBáà éîéì òébä±,"EaxwIe" WExitE ¦¦©¦¥£¨¥©¦§§
inil EriBd `NW ,ExSwzpe Eaxwzp¦§¨§§¦§©§¤Ÿ¦¦¦¥

eizFa`)m"`x(did dNigYkl ,xnFlM . £¨§©§©§¦¨¨¨
`N` ,eia` FnM zFigl KixvcSOW ¨¦¦§§¨¦¤¨¤¦©

ÎKExAÎWFcTd xSw ,xYqp mrh dfi ¥̀¤©©¦§¨¦¥©¨¨
eizFpXn zvw `Ed)cec ixac(. §¨¦§¨

÷çöé)±miqEtcE ciÎiazM dOkA ¦§¨§©¨¦§¥¨§¦
,"dix` xEb"aE m"`xA oke ,mipFW`x¦¦§¥¨§¥§©§¥

.df rhw ritFn `lŸ¦©¤©¤
ô"÷ éç±.gk ,dk lirlcM ©§¦§¥

äáéø÷ øîàð ãåãa .æ"î÷ á÷òéå± §©£Ÿ§¨¦¤¡©§¦¨
"zEnl cec ini EaxwIe")` ,a `"n(. ©¦§§§¥¨¦¨

íéðL 'ú éç åéáà±'dAx ziW`xa'A ¨¦©¨¦¦§¥¦©¨
."dpW zF`n rAx`n xzFi" :c ,ev¥¥©§©¥¨¨
lr oM xn`p b oniq igie `nEgpzaE§©§¨©§¦¦¨¤¡©¥©
l"cxd iWECgA d`xE .caFr¥§¥§¦¥¨©©
lW mdiIgW ,mW 'dAx ziW`xa'l¦§¥¦©¨¨¤©¥¤¤
xzFi Eid cgiA iWie caFr frFA oFnlU©§©¥§¦©§©©¨¥

aEXig itl mB K` .dpW zF`n rAx`n¥©§©¥¨¨©©§¦¦
xzFi) dpW d`nM mdn cg` lM ig df¤©¨¤¨¥¤§¥¨¨¨¥

ceCn(.eh ,en lirl o"Anx mB d`xE . ¦¨¦§¥©©§©§¥
'ò éç àeäå(.±xn`p dWnA oke)mixac §©§¥§¤¤¡©

ci ,`l(eia` ,"zEnl Lini Eaxw od" :¥¨§¨¤¨¨¦
dpW raWe miWlWE d`n ig mxnr©§¨©¥¨§¦¨¤©¨¨

)k ,e zeny(dpW mixUre d`n ig `Ede ,§©¥¨§¤§¦¨¨
)my x"a(.

Y óñBéì Bðáì àø÷iåäéäL éîì ©¦§¨¦§§¥§¦¤¨¨
úBNòì Bãéa úìëé±,oM `l m` iM §Ÿ¤§¨©£¦¦Ÿ¥

miaFxw EidW eipal `xw `l dOl̈¨Ÿ¨¨§¨¨¤¨§¦
EPOn wFgx didW sqFil `xwe ,eil ¥̀¨§¨¨§¥¤¨¨¨¦¤

)`"eb(.
Eãé àð íéNòáMäå Y±xn`W FnkE ¦¨¨§§¦¨©§¤¨©

oOwl)`l weqt(zpEke ."il draXd" : §©¨¦¨§¨¦§©¨©
oOwl dxEn`d drEaXdW xnFl i"Wx©¦©¤©§¨¨£¨§©¨
,o`M zFUrl Fl xn`W drEaXd `id¦©§¨¤¨©©£¨
dzid Fkxi zgY cId zniVW EpidC§©§¤¦©©¨©©§¥¨§¨
rAWPdW" mrHn ,FriAWdl zpnÎlr©§¨§©§¦¦©©¤©¦§¨
"devn lW utg FciA lFHIW Kixv̈¦¤¦§¨¥¤¤¦§¨

)a ,ck lirl i"yx oeylk(fFg`l Fl ozp okle ,§¨¥¨©¤¡
mdxa`A EpivOW FnM ,dliOA)m"`x(. ©¦¨§¤¨¦§©§¨¨

Y úîàå ãñçíò ïéNBòL ãñç ¤¤¤¡¤¤¤¤¦¦
úîà ìL ãñç àeä íéúnä±KxcA ©¥¦¤¤¤¡¤§¤¤

WIW FWExiR "zn`e cqg" llM§¨¤¤¤¡¤¥¤¥
cSn ,zn` mbe cqg mB dGd dUrOA©©£¤©¤©¤¤§©¡¤¦©
"zn`e cqg" ENi`e ,zFUrl iE`x KMW¤¨¨©£§¦¤¤¤¡¤
cqgdW FWExiR zOd lr o`M xEn`d̈¨¨©©¥¥¤©¤¤
cqg `EdW ,xnFlM ,zn` `Ed Fnvr©§¡¤§©¤¤¤
micqg zElinB `N` FA oi`W ,xEnB̈¤¥¤¨§¦£¨¦

)`"eb(.
ìeîb íeìLúì ätöî BðéàL±FzF`n ¤¥§©¤§©§§¥

df xEarA Fl gihad awrIW s`e .mc`̈¨§©¤©£Ÿ¦§¦©©£¤
wEqR oOwl i"WxA x`FanM ,mkW z ¤̀§¤©§¨§©¦§©¨¨
FzF` riAWdW drWAW xnFl Wi ,ak¥©¤§¨¨¤¦§¦©
xg` wxe ,Fl DYzl FzpEkA dzid `lŸ¨§¨§©¨¨§¦¨§©©©

KM lr Fgihad KM)ya `"aixz"x m(mbe . ¨¦§¦©¨§©
,xkU KxcA mElWY did `l df`N` ¤Ÿ¨¨©§§¤¤¨¨¤¨

dpYn KxC)cecl likyn(. ¤¤©¨¨
Y íéøöîa éðøa÷ú àð ìàdôBñ ©¨¦§§¥¦§¦§¨¦¨

igie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e oey`x meil inei xeriy
ÌÈ¯ˆÓa.ּגמּול  È¯a˜˙ ‡ŒÏ‡∑ּכּנים עפרּה להיֹות ּגּופי (סֹופּה ּתחת חּיים,.)ּומרחׁשין לארץ חּוצה מתי וׁשאין ְ«»ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

עבֹודתֿאלילים  מצרים יעׂשּוני וׁשּלא מחּלֹות. ּגלּגּול ּבצער .(ב"ר)אּלא ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָֹ

(ì)éðzøá÷e íéøönî éðúàNðe éúáà-íò ézáëLå§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ¦¦§©½¦§©§©−¦
:Eøáãë äNòà éëðà øîàiå íúøá÷a¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−¤§¤¬¦§¨¤«

i"yx£È˙·‡ŒÌÚ Èz·ÎLÂ∑:הּמקרא לתחּלת למעלה מחּבר זֹו ואני וי"ו לי, והּׁשבע ירכי" ּתחת יד נא "ׂשים ¿»«¿ƒƒ¬…«ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבּמערה, אבֹותי עם הׁשּכיבני אבתי", עם "וׁשכבּתי לֹומר: ואין מּמצרים. ּתּׂשאני ואּתה אבֹותי עם לׁשּכב ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָֹסֹופי
אבֹותיו', עם 'ׁשכיבה לׁשֹון מקֹום ּבכל מצינּו ועֹוד, ּבקברתם". ּוקברּתני מּמצרים "ּונׂשאתני אחריו: ּכתיב ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻׁשהרי

ּכמֹו: הּקבּורה, ולא הּגויעה ב)היא א ואחרּֿכ:(מלכים אבֹותיו", עם ּדוד ּדוד "וּיׁשּכב ּבעיר .""וּיּקבר ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֹ

(àì)eçzLiå Bì òáMiå éì äòáMä øîàiåìûøNé ©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®©¦§©¬¦§¨¥−
:ähnä Làø-ìò©¬Ÿ©¦¨«
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מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ יעקביעקביעקביעקב כח)ויחיויחיויחיויחי (מז, ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ּובהכנֹות  ּבפטירתֹו יעקב: חּיי ׁשל ּבהּפּוכם עֹוסקת הּפרׁשה ,מאיד יעקב". "ויחי ּתחּלתּה: ׁשם על נקראת "ויחי" ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּפרׁשת
ּופעּלֹותיו  חּייו מתארים ׁשּבּה וּיּגׁש, לפרׁשת יעקב" "ויחי הּפסּוק את לצרף יֹותר מתאים היה לכאֹורה מּובן: ואינֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻלּה.

יעקב? ֲֶַֹׁשל
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

מׁשּתּנה", ׁש"אינֹו לֹומר אפׁשר ּברּו־הּוא הּבֹורא על רק ּובכללּות מׁשּתּנים. ׁשאינם החּיים הם החּיים ענין ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָאמּתּיּות
– ׁשּכתּוב ּכמֹו "חּיים", ּכן ּגם נקראים לה', והתקּׁשרּותם ּדבקּותם מּצד יׂשראל, ׁשּבני אּלא "נפסדים", הּנם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּדהּנבראים

ּכּלכם". חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַֹֻ"ואּתם
עדין  ׁשעבר, והּצער הּנסיֹונֹות ּכל ׁשעם אבינּו, יעקב ׁשאפילּו ,"מֹות יֹום עד ּבעצמ ּתאמין "אל ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא
ּתאמין". "אל "מֹות יֹום "עד ׁשהרי יעקב", ׁש"ויחי ּולהחליט לסּכם אי־אפׁשר עדין יׂשראל, ּבארץ ּכׁשּגר ואפילּו ּבה', ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹּדבק

יעקב. חּיי ׁשל ּבעּצּומם – וּיּגׁש ּבפרׁשת נכּתב לא הּפסּוק ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹלכן
ׁשּלמרֹו הּוכח לפטירתֹו), סמּו) ויחי ּבפרׁשת לקּבע ורק יכֹולים ּכאן ׁשלמה", "מּטתֹו עם־ּכל־זה מצרים, ּבׁשעּבּוד היֹותֹו ת ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

יעקב". "ויחי וקֹובעת מסּכמת הּתֹורה יעקב". ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָֹֹ"ויחי
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cqgdW FWExiR zOd lr o`M xEn`d̈¨¨©©¥¥¤©¤¤
cqg `EdW ,xnFlM ,zn` `Ed Fnvr©§¡¤§©¤¤¤
micqg zElinB `N` FA oi`W ,xEnB̈¤¥¤¨§¦£¨¦

)`"eb(.
ìeîb íeìLúì ätöî BðéàL±FzF`n ¤¥§©¤§©§§¥

df xEarA Fl gihad awrIW s`e .mc`̈¨§©¤©£Ÿ¦§¦©©£¤
wEqR oOwl i"WxA x`FanM ,mkW z ¤̀§¤©§¨§©¦§©¨¨
FzF` riAWdW drWAW xnFl Wi ,ak¥©¤§¨¨¤¦§¦©
xg` wxe ,Fl DYzl FzpEkA dzid `lŸ¨§¨§©¨¨§¦¨§©©©

KM lr Fgihad KM)ya `"aixz"x m(mbe . ¨¦§¦©¨§©
,xkU KxcA mElWY did `l df`N` ¤Ÿ¨¨©§§¤¤¨¨¤¨

dpYn KxC)cecl likyn(. ¤¤©¨¨
Y íéøöîa éðøa÷ú àð ìàdôBñ ©¨¦§§¥¦§¦§¨¦¨

igie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e oey`x meil inei xeriy
ÌÈ¯ˆÓa.ּגמּול  È¯a˜˙ ‡ŒÏ‡∑ּכּנים עפרּה להיֹות ּגּופי (סֹופּה ּתחת חּיים,.)ּומרחׁשין לארץ חּוצה מתי וׁשאין ְ«»ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

עבֹודתֿאלילים  מצרים יעׂשּוני וׁשּלא מחּלֹות. ּגלּגּול ּבצער .(ב"ר)אּלא ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָֹ

(ì)éðzøá÷e íéøönî éðúàNðe éúáà-íò ézáëLå§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ¦¦§©½¦§©§©−¦
:Eøáãë äNòà éëðà øîàiå íúøá÷a¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−¤§¤¬¦§¨¤«

i"yx£È˙·‡ŒÌÚ Èz·ÎLÂ∑:הּמקרא לתחּלת למעלה מחּבר זֹו ואני וי"ו לי, והּׁשבע ירכי" ּתחת יד נא "ׂשים ¿»«¿ƒƒ¬…«ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבּמערה, אבֹותי עם הׁשּכיבני אבתי", עם "וׁשכבּתי לֹומר: ואין מּמצרים. ּתּׂשאני ואּתה אבֹותי עם לׁשּכב ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָֹסֹופי
אבֹותיו', עם 'ׁשכיבה לׁשֹון מקֹום ּבכל מצינּו ועֹוד, ּבקברתם". ּוקברּתני מּמצרים "ּונׂשאתני אחריו: ּכתיב ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻׁשהרי

ּכמֹו: הּקבּורה, ולא הּגויעה ב)היא א ואחרּֿכ:(מלכים אבֹותיו", עם ּדוד ּדוד "וּיׁשּכב ּבעיר .""וּיּקבר ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֹ

(àì)eçzLiå Bì òáMiå éì äòáMä øîàiåìûøNé ©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®©¦§©¬¦§¨¥−
:ähnä Làø-ìò©¬Ÿ©¦¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ eÁzLiÂ∑ּבעיּדניּה ליּהּתעלא ‰hn‰.סגיד L‡¯ŒÏÚ∑,הּׁשכינה לצד עצמֹו  מּכאן הפ «ƒ¿«ƒ¿»≈ְְֲִִֵֵַָָ«…«ƒ»ְְְִִַַַַָָָ

ÌÈ¯ˆnÓל  ÈpÏh˙Â È˙‰·‡ ÌÚ ·ekL‡Â¿ƒ¿ƒ¬»»«¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ
„aÚ‡ ‡‡ ¯Ó‡Â ÔB‰z¯·˜a Èp¯a˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒƒ¿À¿¿«¬«¬»∆¿≈

:CÓb˙Ùk¿ƒ¿»»

Ï‡¯NÈלא  „È‚Òe dÏ ÌÈi˜Â ÈÏ Ìi˜ ¯Ó‡Â«¬«««ƒ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
:‡Ò¯Ú LÈ¯ ÏÚ«≈«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íépk døôò úBéäì±.miPM zMnA ¦§£¨¨¦¦§©©¦¦
éôeb úçz ïéLçøîe)(,±ziW`xa'A §©£¦©©¦¦§¥¦

'dAxdPW i"Wxe ,"itEB KFzA" :d ,ev ©¨§¦§©¦¦¨
`l i`CeAW mEXn ,"itEB zgY" azke§¨©©©¦¦¤§©©Ÿ
ciÎiazM dOkA K` .awriA dPM dhlẄ§¨¦¨§©£Ÿ©§©¨¦§¥¨
llM miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦§¨

.EN` zFaiY¥¥
àlà íéiç õøàì äöeç éúî ïéàLå§¤¥¥¥¨¨¨¤©¦¤¨

úBlçî ìebìb øòöa±zIgY onfA §©©¦§§¦¦§©§¦©
dUFr `EdÎKExAÎWFcTd mizOd©¥¦©¨¨¤
mde ,ux`A zFlign ux`l uEg iznl§¥¥¨¨¤§¦¨¨¤§¥
ux`l miriBOW cr mi`aE milBlBzn¦§©§§¦¨¦©¤©¦¦§¤¤

dIgzl minw mWe ,l`xUi).d ,ev x"a ¦§¨¥§¨¨¦¦§¦¨
b"d h"t mi`lk inlyexi(`Ed xrv df lEBlbe ,§¦§¤©©

.` ,`iw zFAEzM d`xE .mdl̈¤§¥§
äøæ-äãBáò íéøöî éðeNòé àlLå± §¤Ÿ©£¦¦§©¦£¨¨¨

KxAzde arxd dlM FzEkfAW oeiM¥¨¤¦§¨¨¨¨¨§¦§¨¥
mWkE .b ,p i"WxA oOwlcM ,qEliPd©¦§¦§©¨§©¦§¥
on mirxtp KM caFrd on mirxtPW¤¦§¨¦¦¨¥¨¦§¨¦¦

carPd)d ,ev x"a(minrHd zWlW lke . ©¤¡¨§¨§¤©§¨¦
ipxAwz `p l`" :wEqRA Exn`p¤¤§©¨©¨¦§§¥¦
Dxtr zFidl DtFQW ipRn ± mixvnA§¦§¨¦¦§¥¤¨¦§£¨¨
`NW icM ± mixvOn ipz`UpE" ,miPM¦¦§¨©¦¦¦§©¦§¥¤Ÿ

dxfÎdcFar ipEUriipYxawE , ©£¦£¨¨¨§©§©¦
cIn cFnrl lkE`W icM ± mzxEawA¦§¨¨§¥¤©©£¦¨
lEBlB lW xrv `ll] mizOd zIgzA¦§¦©©¥¦§Ÿ©©¤¦§

[zFlign)`"eb(`p l`" :siqFdl Wie . §¦§¥§¦©¨
± "mixvnA ipxAwzax onflzFnvrM) ¦§§¥¦§¦§¨¦¦§©¨§©§

sqFi(,miPM zFidl DtFQW ipRn , ¥¦§¥¤¨¦§¦¦
ux`A `le ± "mzxEawA ipYxawE"§©§©¦¦§¨¨§Ÿ§¤¤
,zFlign lEBlB xrv ipRn ,zxg ©̀¤¤¦§¥©©¦§§¦

`NW icM ,cIn ± "mixvOn ipz`UpE"§¨©¦¦¦§©¦¦¨§¥¤Ÿ
.dxfÎdcFar ipEUril dxez ©£¦£¨¨¨

(l)Y éúáà íò ézáëLåBæ å"éå §¨©§¦¦£Ÿ©¨
àø÷nä úlçúì äìòîì øaçî± §ª¨§©§¨¦§¦©©¦§¨

iM ,FtFql `le hk wEqR zNigzl¦§¦©¨§Ÿ§¦
okYi `le ,dzin FWExiR "iYakWe"§¨©§¦¥¦¨§Ÿ¦¨¥
KM xg`e "ipxAwY `p l`" :xnFl©©¨¦§§¥¦§©©¨

"iYakWe")m"`x(:xnFl xWt` i` mbe , §¨©§¦§©¦¤§¨©
,zn xaM oM m` `N` "ipxAwY `p l`"©¨¦§§¥¦¤¨¦¥§¨¥
KWndA `Ed df wEqRW gxkdA okl̈¥§¤§¥©¤¨¤§¤§¥

"ikxi zgY Lci `p miU"l)`"eb(. §¦¨¨§©©§¥¦
éì òáMäå "éëøé úçz Eãé àð íéN"¦¨¨§©©§¥¦§¦¨©¦

±draXd" :`l wEqtA wEqRd oFWlM¦§©¨§¨¦¨§¨
."il¦
éðàå±liCadl ,"ip`e" zaiY siqFd ©£¦¦¥©©£¦§©§¦

gkFPd lr dxFOd "Lci `p miU" oiA¥¦¨¨§©¤©©¥©
lr xAcnd lr dxFOd "iYakWe" oiaE¥§¨©§¦©¤©©§©¥©

Fnvr)m"`x(. ©§
éôBñ±lr "itFq" zNn siqFd ¦¦¦©¦©

dziOd oi`W ipRn ,"iYakWe"§¨©§¦¦§¥¤¥©¦¨
lW cId zniUM awri lW FzxigaA¦§¦¨¤©£Ÿ§¦©©¨¤

sqFi)m"`x(. ¥
ìákL±.zEnl ¦§©¨

äzàå ,"éúáà íò"±zaiY siqFd ¦£Ÿ©§©¨¦¥©
liCadl ,"dY`e""iYakWe" oiA §©¨§©§¦¥§¨©§¦

oial Fnvr lr xAcnd lr dxFOd©¤©©§©¥©©§§¥
gkFPd lr dxFOd "ipz`UpE")m"`x(. §¨©¦©¤©©¥©

:øîBì ïéàå .íéøönî éðàOz¦¨¥¦¦¦§©¦§¥©
éðáékLä Y "éúáà íò ézáëLå"± §¨©§¦¦£Ÿ©©§¦¥¦

oYip ,"iYakWe" xn`W s`e .ipxAwY¦§§¥¦§©¤¨©§¨©§¦¦¨
dxEaTdW mEXn ,"ipaiMWd" FWxtl§¨§©§¦¥¦¦¤©§¨

iciÎlr `N` Fnvr iciÎlr okYY `lŸ¦¨¥©§¥©§¤¨©§¥
mixg`)m"`x(. £¥¦

áéúk éøäL ,äøòna "éúáà íò"¦£Ÿ©©§¨¨¤£¥§¦
éðzøá÷e íéøönî éðúàNðe" :åéøçà©£¨§¨©¦¦¦§©¦§©§©¦
änëa eðéöî ãBòå ,"íúøá÷a¦§ª¨¨§¨¦§©¨

ì úBîB÷îåéúBáà íò äáéëL ïBL §§§¦¨¦£¨
äøeáwä àìå äòéåbä àéä±oi` okle ¦©§¦¨§Ÿ©§¨§¨¥¥

mr iYakWe" xn`p o`MX dn DFnzl¦§©©¤¨¤¡©§¨©§¦¦
.dziOd lr ,"izFa £̀©©©¦¨

-øçàå "åéúáà íò ãåc ákLiå" Bîk§©¦§©¨¦¦£Ÿ¨§©©
"ãåc øéòa øáwiå" :Ck±,a ` mikln ¨§©¦¨¥§¦¨¦§¨¦

daikW Wxtl oi` i`CeA mWe .i§¨§©©¥§¨¥§¦¨
,dzin oFWNn `N` ,dxEaw oFWNn¦§§¨¤¨¦§¦¨
ENi`e ,"ceC xirA xaTIe" :aEzM ixdW¤£¥¨©¦¨¥§¦¨¦§¦
ixde ,"eizFa` mr" :xn`p daikXd lr©©§¦¨¤¡©¦£¨©£¥
i`Ce `N` ,mgl ziaA mixEaw eizFa £̀¨§¦§¥¤¤¤¨©©
mdil` sq`pe zOW dpEMdW¤©©¨¨¤¥§¤¡©£¥¤

)i"gp(.`l dxez

(`l)Y ìàøNé eçzLiåàìòz ©¦§©¦§¨¥©£¨
dì ãéâñ dðcéòa±d`xY m` ,lrEW §¦¨¥§¥¥¨¦¦§¤

Fl degYWd ± zglvn FzrW)dlibn i"yx §¨©§©©¦§©£¥
a ,fh(eia`l qgiA lrEWl lWnp sqFie ,§¥¦§©§¨§©©§¨¦

)my dlibn(`EdW lrEXd ENit` ,xnFlM .§©£¦©¨¤
FzrW d`xY m` ,zFIgAW ltXd©¨¥¤©©¦¦§¤§¨
,Fl degYWd ± Fl Kixv dY`e zglvn©§©©§©¨¨¦¦§©£¥
didW ipRn sqFil awri degYWd okle§¨¥¦§©£¨©£Ÿ§¥¦§¥¤¨¨
m` iM ,Kln didW ipRn `le ,Fl Kixv̈¦§Ÿ¦§¥¤¨¨¤¤¦¦
`AW cIn Fl zFegYWdl Kixv did oM¥¨¨¨¦§¦§©£¦¨¤¨

eil`)m"`x(x`an "mgpn zxFz"aE . ¥¨§©§©¥§¨¥
ltXd `Ede zFid lrEXd ,xg` otF`A§¤©¥©¨¡§©¨¥
zE`Vpzdd oipr Ktid EdGW ,zFIgAW¤©©¤¤¥¤¦§©©¦§©§



igieלו zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e oey`x meil inei xeriy
חֹולה  ׁשל מראׁשתיו למעלה ׁשהּׁשכינה מ)אמרּו נדרים י מּטתֹו(שבת ׁשהיתה על הּמּטה", ראׁש "על אחר: ּדבר . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּבצדקֹו עֹומד הּוא והרי הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ועֹוד הּוא, מל יֹוסף ׁשהרי רׁשע, ּבּה היה ולא .ׁשלמה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,zah `"i ,igie t"y zgiy)

"אמר  יׂשראל", "וּיתחּזק הּפסּוק ועל ליּה", סגיד ּבעידניּה "ּתעלא יׂשראל", "וּיׁשּתחּו הּפסּוק על רׁש"י: ּבפירּוׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָהּביאּור
לּמלכּות", ּכבֹוד ׁשחֹולקין מּכאן ּכבֹוד, לֹו אחּלק הּוא, מל ּבני, ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאף־על־ּפי

ּכׁשּבא  מּיד זאת לעׂשֹות צרי היה (ּדאם־ּכן מלכּות ּכבֹוד מּטעם [לא היתה ּבעידניּה" "ּתעלא ּבתֹור ליֹוסף ׁשההׁשּתחואה -ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
להׁשּתחואת  ּבנֹוגע כּו'" ּבעידניּה "ּתעלא לפרׁש רׁש"י הּוצר לא (ולכן ּבּקׁשתֹו למּלא ׁשּיתרּצה ּכדי לא וגם לפניו), ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיֹוסף
ציּווי  מקּיים יֹוסף היה ׁשּבוּדאי (אף ּבּקׁשתֹו למּלא לּׁשבּועה ּבהמׁש אּלא] חת), לבני אברהם הׁשּתחואת אֹו לעׂשו, ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹיעקב
ולכן, ּבמצרים. ׁשּיּקבר ּפרעה ׁשל רצֹונֹו על להתּגּבר ׁשּיּוכל מיּוחד לתֹוקף זקּוק היה ׁשּיֹוסף ּכיון ׁשבּועה), ללא ּגם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאביו
לא  ּדבר ׁשּׁשּום זה, ּבענין "ּכ"מל עצמֹו ׁשּירּגיׁש ההתנּׂשאּות מּדת אצלֹו לעֹורר ּכדי אליו, הׁשּתחוה יֹותר, עֹוד לחּזקֹו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּכדי

ׁשּבחּיֹות; הּפיקח ("ּתעלא") ׁשּועל ּכמֹו יתירה התחּכמּות מּתֹו ּבּקׁשתֹו וימּלא ּכנגּדֹו, לעמֹוד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָיּוכל
הּוא  זה ׁשּפירּוׁש - חֹולה" ׁשל מראׁשֹותיו למעלה ׁשהּׁשכינה הּׁשכינה.. לצד עצמֹו הפ" הּמּטה", ראׁש "על רׁש"י: ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹּוממׁשי

ׁשכינה"; לצד עצמֹו ׁש"הפ אּלא ליֹוסף, ׁשהׁשּתחוה היינּו, ליּה". סגיד ּבעידניּה ּד"ּתעלא להּפירּוׁש ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהמׁש
מל יֹוסף ׁשהרי רׁשע, ּבּה היה ולא ׁשלמה, מּטתֹו ׁשהיתה על הּמּטה, ראׁש על אחר, "ּדבר - נֹוסף ּפירּוׁש רׁש"י ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּומפרׁש
ּבתֹור  להּקּב"ה, אּלא) ליֹוסף, (לא היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה היינּו, ּבצדקֹו", עֹומד הּוא והרי הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ועֹוד, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהיה.

והֹודיה  ׁשלמה.ׁשבח מּטתֹו ׁשהיתה על ְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ואף־על־ּפי־כן  נֹוסף, ּפירּוׁש לפרׁש צרי אּלא ּבֹו, רׁש"י מסּתּפק לא זה ׁשּבגלל הראׁשֹון ּבּפירּוׁש הּקֹוׁשי מהּו להבין: ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹוצרי

ּדוקא? הראׁשֹון הּפירּוׁש הּוא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו הּפירּוׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָעיקר
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ּבזה: הּביאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּכיון  ליֹוסף להׁשּתחוֹות סיּבה יׁש יעקב ׁשל ׁשּמּצּדֹו אמת הן מקרא: ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשּמתעֹוררת ׁשאלה לבאר ּבא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹרׁש"י
אליו?! יׁשּתחוה אביו ׁשּיעקב הּניח ּכיצד יֹוסף: על היא הּׁשאלה אף־על־ּפי־כן, אבל ליּה", סגיד ּבעידניּה ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁש"ּתעלא

רצה  ׁשּלא ּכיון אביו, עם ּביחד לדּור רצה ׁשּלא מרֹוטנּבּורג, מהר"ם אֹודֹות מהּסיּפּור יֹודע לא אמנם למקרא' חמׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹה'ּבן
אליו. אביו הׁשּתחואת את למנֹוע צרי היה ׁשּיֹוסף ּבפׁשטּות, מּובן אף־על־ּפי־כן אבל אֹותֹו, יכּבד ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָׁשאביו

אליו  להׁשּתחוֹות ליעקב ׁשהּניח עׂשו וכן רׁשעים, היּו הרי - להם להׁשּתחוֹות לאברהם ׁשהּניחּו חת לבני ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּבׁשלמא
אליו?! יׁשּתחוה אביו ׁשּיעקב הּניח ּכיצד צּדיק, ׁשהיה יֹוסף אבל רׁשע; היה הרי -ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּׁשכינה": לצד עצמֹו הפ" - הּמּטה" ראׁש "על הּתיבֹות על ּפירּוׁשֹו ּבהמׁש רׁש"י מתרץ זה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹועל
- מּסביבֹו הּנמצאים וכל - ׁשּיֹוסף ּכדי הּׁשכינה", לצד עצמֹו הפ" ולכן אליו, להׁשּתחֹות לֹו יניח לא ׁשּיֹוסף ידע ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיעקב
הׁשּתחוה  ּדבר ׁשל לאמיתֹו אבל זֹו; הׁשּתחואה מּמּנּו ימנע לא ּובמילא לּׁשכינה, אּלא) ליֹוסף, (לא ׁשּמׁשּתחוה לחׁשֹוב ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹיּוכל
ׁשּיֹוסף  לאחרי רק ׁשהׁשּתחוה וכיון ּבתחילה, מּיד להׁשּתחֹות צרי היה לּׁשכינה, להׁשּתחוֹות נתּכּון אם ּכי ליֹוסף, ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹיעקב
להֹוסיף  ּכדי ליּה"), סגיד ּבעידניּה ("ּתעלא ליֹוסף היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה לֹומר, צרי על־ּכרח ּבּקׁשתֹו, ׁשּיקּים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָנׁשּבע

הּׁשכינה". לצד עצמֹו הפ" ורק יג), סעיף (ּכּנ"ל מל ׁשל ההתנּׂשאּות מּדת התעֹוררּות על־ידי הענין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָּבחיזּוק
ליֹוס  ההׁשּתחואה ענין ׁשּכל ּכיון ּכי: מסּפיק, אינֹו זה ּפירּוׁש ּבקּיּום אמנם, לעמֹוד ׁשּיּוכל ּבחיזּוקֹו להֹוסיף ּכדי היא ף ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשּמׁשּתחוה  לחׁשֹוב יכֹול היה ׁשּיֹוסף ּכיון זֹו, ׁשּבהׁשּתחואה הּתֹועלת ּבטלה ׁשכינה", לצד עצמֹו ׁש"הפ ּבׁשעה הרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהּבּקׁשה,
אליו?! ולא ְְִֵַָָֹלּׁשכינה,

מּטתֹו ׁשהיתה "על והֹודיה ׁשבח ּבתֹור להּקּב"ה, אּלא) ליֹוסף, (לא היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה - נֹוסף ּפירּוׁש רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹולכן
ׁשּבּדבר  הּקׁשים ּכל למרֹות אביו ּבּקׁשת לקים עצמֹו על לקּבל ׁשּמּוכן ּכ ּכדי עד ּבצדקֹו", עֹומד יֹוסף.. ׁשהרי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשלמה..
אצלֹו). ּתֹורה ללמֹוד ּבניו את וׁשלח הּמקּדׁש, ּבית על ּבכה ׁשהרי יֹוסף, ׁשל צדקּותֹו אֹודֹות ידע לכן מּקֹודם ׁשעֹוד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ(אף

ׁשּיעקב  ּבּכתּוב נאמר לא ׁשהרי הּספר, מן חסר העיקר ּכי מקרא, ׁשל מּפׁשּוטֹו יֹותר רחֹוק זה ּפירּוׁש אף־על־ּפי־כן, ְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאבל
ּכמֹו חֹולה", ׁשל מראׁשֹותיו למעלה "ׁשהּׁשכינה הּמּטה", ראׁש "על ׁשּכתּוב ּבמה ׁשּנרמז לֹומר ואין להּקּב"ה. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהׁשּתחוה
הּכתּובים  ּובפׁשטּות ׁשלמה", מּטתֹו ׁשהיתה "על היא הּב' ּבּפירּוׁש הּמּטה" ראׁש "על הּתיבֹות מׁשמעּות ּכי הא', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבּפירּוׁש

ׁשֹונים. ענינים ּב' על ּתיבֹות ּבאֹותן להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאי־אפׁשר
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ּגׁשן, ּבארץ יעקב ּוכׁשחלה לֹוּבתלמּוד, להּגיד למצרים אביו אצל אפרים הל.BnÚ ÂÈ· ÈLŒ˙‡ ÁwiÂ∑ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ«ƒ«∆¿≈»»ƒ
לפני  יעקב ׁשּיברכם .מֹותֹוּכדי ְְְְֲִֵֵֵֶַָֹ
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לז igie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e oey`x meil inei xeriy
חֹולה  ׁשל מראׁשתיו למעלה ׁשהּׁשכינה מ)אמרּו נדרים י מּטתֹו(שבת ׁשהיתה על הּמּטה", ראׁש "על אחר: ּדבר . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּבצדקֹו עֹומד הּוא והרי הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ועֹוד הּוא, מל יֹוסף ׁשהרי רׁשע, ּבּה היה ולא .ׁשלמה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,zah `"i ,igie t"y zgiy)

"אמר  יׂשראל", "וּיתחּזק הּפסּוק ועל ליּה", סגיד ּבעידניּה "ּתעלא יׂשראל", "וּיׁשּתחּו הּפסּוק על רׁש"י: ּבפירּוׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָהּביאּור
לּמלכּות", ּכבֹוד ׁשחֹולקין מּכאן ּכבֹוד, לֹו אחּלק הּוא, מל ּבני, ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאף־על־ּפי

ּכׁשּבא  מּיד זאת לעׂשֹות צרי היה (ּדאם־ּכן מלכּות ּכבֹוד מּטעם [לא היתה ּבעידניּה" "ּתעלא ּבתֹור ליֹוסף ׁשההׁשּתחואה -ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
להׁשּתחואת  ּבנֹוגע כּו'" ּבעידניּה "ּתעלא לפרׁש רׁש"י הּוצר לא (ולכן ּבּקׁשתֹו למּלא ׁשּיתרּצה ּכדי לא וגם לפניו), ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיֹוסף
ציּווי  מקּיים יֹוסף היה ׁשּבוּדאי (אף ּבּקׁשתֹו למּלא לּׁשבּועה ּבהמׁש אּלא] חת), לבני אברהם הׁשּתחואת אֹו לעׂשו, ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹיעקב
ולכן, ּבמצרים. ׁשּיּקבר ּפרעה ׁשל רצֹונֹו על להתּגּבר ׁשּיּוכל מיּוחד לתֹוקף זקּוק היה ׁשּיֹוסף ּכיון ׁשבּועה), ללא ּגם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאביו
לא  ּדבר ׁשּׁשּום זה, ּבענין "ּכ"מל עצמֹו ׁשּירּגיׁש ההתנּׂשאּות מּדת אצלֹו לעֹורר ּכדי אליו, הׁשּתחוה יֹותר, עֹוד לחּזקֹו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּכדי

ׁשּבחּיֹות; הּפיקח ("ּתעלא") ׁשּועל ּכמֹו יתירה התחּכמּות מּתֹו ּבּקׁשתֹו וימּלא ּכנגּדֹו, לעמֹוד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָיּוכל
הּוא  זה ׁשּפירּוׁש - חֹולה" ׁשל מראׁשֹותיו למעלה ׁשהּׁשכינה הּׁשכינה.. לצד עצמֹו הפ" הּמּטה", ראׁש "על רׁש"י: ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹּוממׁשי

ׁשכינה"; לצד עצמֹו ׁש"הפ אּלא ליֹוסף, ׁשהׁשּתחוה היינּו, ליּה". סגיד ּבעידניּה ּד"ּתעלא להּפירּוׁש ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהמׁש
מל יֹוסף ׁשהרי רׁשע, ּבּה היה ולא ׁשלמה, מּטתֹו ׁשהיתה על הּמּטה, ראׁש על אחר, "ּדבר - נֹוסף ּפירּוׁש רׁש"י ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּומפרׁש
ּבתֹור  להּקּב"ה, אּלא) ליֹוסף, (לא היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה היינּו, ּבצדקֹו", עֹומד הּוא והרי הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ועֹוד, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהיה.

והֹודיה  ׁשלמה.ׁשבח מּטתֹו ׁשהיתה על ְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ואף־על־ּפי־כן  נֹוסף, ּפירּוׁש לפרׁש צרי אּלא ּבֹו, רׁש"י מסּתּפק לא זה ׁשּבגלל הראׁשֹון ּבּפירּוׁש הּקֹוׁשי מהּו להבין: ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹוצרי

ּדוקא? הראׁשֹון הּפירּוׁש הּוא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו הּפירּוׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָעיקר
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ּבזה: הּביאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּכיון  ליֹוסף להׁשּתחוֹות סיּבה יׁש יעקב ׁשל ׁשּמּצּדֹו אמת הן מקרא: ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשּמתעֹוררת ׁשאלה לבאר ּבא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹרׁש"י
אליו?! יׁשּתחוה אביו ׁשּיעקב הּניח ּכיצד יֹוסף: על היא הּׁשאלה אף־על־ּפי־כן, אבל ליּה", סגיד ּבעידניּה ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁש"ּתעלא

רצה  ׁשּלא ּכיון אביו, עם ּביחד לדּור רצה ׁשּלא מרֹוטנּבּורג, מהר"ם אֹודֹות מהּסיּפּור יֹודע לא אמנם למקרא' חמׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹה'ּבן
אליו. אביו הׁשּתחואת את למנֹוע צרי היה ׁשּיֹוסף ּבפׁשטּות, מּובן אף־על־ּפי־כן אבל אֹותֹו, יכּבד ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָׁשאביו

אליו  להׁשּתחוֹות ליעקב ׁשהּניח עׂשו וכן רׁשעים, היּו הרי - להם להׁשּתחוֹות לאברהם ׁשהּניחּו חת לבני ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּבׁשלמא
אליו?! יׁשּתחוה אביו ׁשּיעקב הּניח ּכיצד צּדיק, ׁשהיה יֹוסף אבל רׁשע; היה הרי -ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּׁשכינה": לצד עצמֹו הפ" - הּמּטה" ראׁש "על הּתיבֹות על ּפירּוׁשֹו ּבהמׁש רׁש"י מתרץ זה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹועל
- מּסביבֹו הּנמצאים וכל - ׁשּיֹוסף ּכדי הּׁשכינה", לצד עצמֹו הפ" ולכן אליו, להׁשּתחֹות לֹו יניח לא ׁשּיֹוסף ידע ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיעקב
הׁשּתחוה  ּדבר ׁשל לאמיתֹו אבל זֹו; הׁשּתחואה מּמּנּו ימנע לא ּובמילא לּׁשכינה, אּלא) ליֹוסף, (לא ׁשּמׁשּתחוה לחׁשֹוב ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹיּוכל
ׁשּיֹוסף  לאחרי רק ׁשהׁשּתחוה וכיון ּבתחילה, מּיד להׁשּתחֹות צרי היה לּׁשכינה, להׁשּתחוֹות נתּכּון אם ּכי ליֹוסף, ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹיעקב
להֹוסיף  ּכדי ליּה"), סגיד ּבעידניּה ("ּתעלא ליֹוסף היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה לֹומר, צרי על־ּכרח ּבּקׁשתֹו, ׁשּיקּים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָנׁשּבע

הּׁשכינה". לצד עצמֹו הפ" ורק יג), סעיף (ּכּנ"ל מל ׁשל ההתנּׂשאּות מּדת התעֹוררּות על־ידי הענין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָּבחיזּוק
ליֹוס  ההׁשּתחואה ענין ׁשּכל ּכיון ּכי: מסּפיק, אינֹו זה ּפירּוׁש ּבקּיּום אמנם, לעמֹוד ׁשּיּוכל ּבחיזּוקֹו להֹוסיף ּכדי היא ף ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשּמׁשּתחוה  לחׁשֹוב יכֹול היה ׁשּיֹוסף ּכיון זֹו, ׁשּבהׁשּתחואה הּתֹועלת ּבטלה ׁשכינה", לצד עצמֹו ׁש"הפ ּבׁשעה הרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהּבּקׁשה,
אליו?! ולא ְְִֵַָָֹלּׁשכינה,

מּטתֹו ׁשהיתה "על והֹודיה ׁשבח ּבתֹור להּקּב"ה, אּלא) ליֹוסף, (לא היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה - נֹוסף ּפירּוׁש רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹולכן
ׁשּבּדבר  הּקׁשים ּכל למרֹות אביו ּבּקׁשת לקים עצמֹו על לקּבל ׁשּמּוכן ּכ ּכדי עד ּבצדקֹו", עֹומד יֹוסף.. ׁשהרי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשלמה..
אצלֹו). ּתֹורה ללמֹוד ּבניו את וׁשלח הּמקּדׁש, ּבית על ּבכה ׁשהרי יֹוסף, ׁשל צדקּותֹו אֹודֹות ידע לכן מּקֹודם ׁשעֹוד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ(אף

ׁשּיעקב  ּבּכתּוב נאמר לא ׁשהרי הּספר, מן חסר העיקר ּכי מקרא, ׁשל מּפׁשּוטֹו יֹותר רחֹוק זה ּפירּוׁש אף־על־ּפי־כן, ְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאבל
ּכמֹו חֹולה", ׁשל מראׁשֹותיו למעלה "ׁשהּׁשכינה הּמּטה", ראׁש "על ׁשּכתּוב ּבמה ׁשּנרמז לֹומר ואין להּקּב"ה. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהׁשּתחוה
הּכתּובים  ּובפׁשטּות ׁשלמה", מּטתֹו ׁשהיתה "על היא הּב' ּבּפירּוׁש הּמּטה" ראׁש "על הּתיבֹות מׁשמעּות ּכי הא', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבּפירּוׁש

ׁשֹונים. ענינים ּב' על ּתיבֹות ּבאֹותן להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאי־אפׁשר

çî(à)óñBéì øîàiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©Ÿ́¤§¥½
éáà äpääMðî-úà Bnò åéðá éðL-úà çwiå äìç E ¦¥¬¨¦−Ÿ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½¤§©¤−

:íéøôà-úàå§¤¤§¨«¦
i"yx£ÛÒBÈÏ ¯Ó‡iÂ∑ יעקב לפני רגיל היה אפרים אֹומרים: ויׁש קצר. מקרא זה והרי הּמּגידים, מן אחד «…∆¿≈ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּגׁשן, ּבארץ יעקב ּוכׁשחלה לֹוּבתלמּוד, להּגיד למצרים אביו אצל אפרים הל.BnÚ ÂÈ· ÈLŒ˙‡ ÁwiÂ∑ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ«ƒ«∆¿≈»»ƒ
לפני  יעקב ׁשּיברכם .מֹותֹוּכדי ְְְְֲִֵֵֵֶַָֹ

(á)ða äpä øîàiå á÷òéì ãbiåéìà àa óñBé EE ©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤¦¥²¦§¬¥−¨´¥¤®
:ähnä-ìò áLiå ìàøNé ÷fçúiå©¦§©¥Æ¦§¨¥½©¥−¤©©¦¨«

ÛÒBÈÏא  ¯Ó‡Â ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«¬«¿≈
È‰Ba ÔÈ¯z ˙È ¯·„e Ú¯Ó ·ÈÎL Ce·‡ ‡‰»¬¿ƒ¿»¿«»¿≈¿ƒ

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰MÓ ˙È dnÚƒ≈»¿«∆¿»∆¿»ƒ

‡˙‡ב  ÛÒBÈ C¯a ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿«¬…«¬«»¿»≈¬»
:‡Ò¯Ú ÏÚ ·È˙ÈÂ Ï‡¯NÈ Û˜˙‡Â C˙ÂÏ¿»»¿«¿«ƒ¿»≈ƒ≈««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)Y óñBéì øîàiåïî ãçà ©Ÿ¤§¥¤¨¦
íéãébnä±s` ,"miciBn" aFYkl wIC ©©¦¦¦¥¦§©¦¦©

lrW mEXn ,"xn`Ie" xn`p wEqRAW¤©¨¤¡©©Ÿ¤¦¤©
xnFl xzFi mi`zn zFWcg zcBd©¨©£¨©§¦¥©

dxin` oFWl `le dcBd oFWl)m"`x(. §©¨¨§Ÿ§£¦¨
sqFi iM ,miAx oFWl "miciBOd" xn`e§¨©©©¦¦§©¦¦¥
miciBn Fl Eid i`CeA Kln FzFidA¦§¤¤§©©¨©¦¦

miAx)i"gp(. ©¦
øö÷ àø÷î äæ éøäå±in WxiR `NW ©£¥¤¦§¨¨¨¤Ÿ¥©¦

.xn`̈©
íéøîBà Léå±.e oniq `nEgpY Wxcn §¥§¦¦§©©§¨¦¨

á÷òé éðôì ìéâø äéä íéøôà¤§©¦¨¨¨¦¦§¥©£Ÿ
ãeîìúa±z` miCwd mB KM mEXnE §©§¦¨©¦§¦¤

.FzkxaA mixt ¤̀§©¦§¦§¨
Cìä ,ïLb õøàa á÷òé äìçLëe§¤¨¨©£Ÿ§¤¤Ÿ¤¨©
Bì ãébäå íéøöîì åéáà ìöà íéøôà¤§©¦¥¤¨¦§¦§©¦§¦¦

±,xvw `xwn `Ed df WExitl mbe§©§¥¤¦§¨¨¨
KldW `Ed mixt`W WxFtn `l ixdW¤£¥Ÿ§¨¤¤§©¦¤¨©

ciBdl)yeal(dOl x`Fan df WExitlE . §©¦§¥¤§¨¨¨
lv` FnM) "cBIe" `le "xn`Ie" xn`p¤¡©©Ÿ¤§Ÿ©©¥§¥¤

awri(on did `l mixt` iM , ©£Ÿ¦¤§©¦Ÿ¨¨¦
.sqFi lW "miciBOd"©©¦¦¤¥

Y Bnò åéðá éðL úà çwiåéãk ©¦©¤§¥¨¨¦§¥
BúBî éðôì á÷òé íëøáiL±m` iM ¤§¨§¥©£Ÿ¦§¥¦¦

FOr mgwNW dfA EprinWO dn ,oM `lŸ¥©©§¦¥¨¤¤§¨¨¦
)m"`x(.a dxez



igieלח zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e oey`x meil inei xeriy
i"yx£„biÂ∑ לׁשֹון קצרי מקראֹות והרּבה מי, ּפרׁש ולא ליעקב, Ï‡¯NÈ.הּמּגיד ˜fÁ˙iÂ∑ אףֿעלּֿפי' אמר: ««≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹ«ƒ¿«≈ƒ¿»≈ִַַַָ

לּמלכּות: ּכבֹוד חלק מׁשה וכן לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחֹולקים מּכאן ּכבֹוד', לֹו אחלק הּוא, מל ּבני, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשהּוא
אלי" אּלה עבדי כל יא)"וירדּו וגֹו'"(שמות מתניו "ויׁשּנס אלּיהּו: וכן יח), א .(מלכים ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(â)æeìa éìà-äàøð écL ìû óñBé-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²¦§¨«¥©¬§−
:éúà Cøáéå ïòðk õøàa§¤´¤§¨®©©§−̈¤Ÿ¦«

(ã)ézúðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiåìä÷ì E ©Ÿ́¤¥©À¦«§¦³©§§Æ§¦§¦¦½§©¦−¦§©´
éøçà Eòøæì úàfä õøàä-úà ézúðå íénòúfçà E ©¦®§¨̧©¦¹¤¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬©«£¤−£ª©¬

:íìBò¨«
i"yx£ÌÈnÚ Ï‰˜Ï EÈz˙e∑ ּגֹוי" לי: ׁשאמר ואףֿעלּֿפי ועּמים, קהל עֹוד מּמּני לצאת ׁשעתידים ּבּׂשרני ¿«ƒƒ¿««ƒְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לּמדני, ּבן. לי  נֹולד לא וׁשּוב מ ּבנימין, לבד ׁשנים הרי ּגֹוים", "קהל ּבנימין, על לי אמר "ּגֹוי ", ּגֹוים", ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹּוקהל
ליח  מּׁשבטי אחד לׁשעתיד נֹותן אני מּתנה אֹותּה ועּתה, .לק, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

(ä)éðá-éðL äzòåíéøöî õøàa Eì íéãìBpä E §©¿̈§¥«¨¤ÁÁ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦
éìà éàa-ãòäMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî E ©Ÿ¦¬¥¤²¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½

:éì-eéäé ïBòîLå ïáeàøk¦§¥¬§¦§−¦«§¦«

ÈÏג  ÈÏb˙‡ ÈcL Ï‡ ÛÒBÈÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿≈≈««ƒ¿¿ƒƒ
:È˙È CÈ¯·e ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÊeÏ·¿¿«¿»ƒ¿»«»ƒ»ƒ

CpbÒ‡Âד  CÏ LÈtÓ ‡‡ ‡‰ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ»¬»«≈»¿«¿ƒ»
‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡Â ÔÈË·L ˙LÎÏ Cpz‡Â¿∆¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»«¿»»»

:ÌÏÚ ˙ÒÁ‡ C¯˙a CÈ·Ïƒ¿»«¿»«¬»«¬»

Ú¯‡a‡ה  CÏ e„ÈÏÈ˙‡c CÈa ÔÈ¯z ÔÚÎe¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿»
Ôep‡ ÈÏÈc ÌÈ¯ˆÓÏ C˙ÂÏ È˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«≈≈¿»»¿ƒ¿«ƒƒƒƒ
:ÈÓ„˜ ÔB‰È ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯k ‰LÓe ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿√»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)Y ãbiåá÷òéì ãébnä±`l o`M ©©¥©©¦§©£Ÿ¨Ÿ
mzQd on iM ,"miciBOd on cg`" azM̈©¤¨¦©©¦¦¦¦©§¨
didW calA cg` ciBn Fl did awril§©£Ÿ¨¨©¦¤¨¦§¨¤¨¨

lMd Fl ciBn)i"gp(cBIe" xn`p okle . ©¦©Ÿ§¨¥¤¡©©©¥
libxd ciBOd FrnWOW ,"awril§©£Ÿ¤©§¨©©¦¨¨¦

awril ciBdl)dcya x`a(oMÎoi`XÎdn , §©¦§©£Ÿ©¤¥¥
Fl Eid iM ,"xn`Ie" xn`p sqFi lv ¥̀¤¥¤¡©©Ÿ¤¦¨

.miciBn dAxd©§¥©¦¦
éî Løt àìå±Wxtl KIW `l o`M §Ÿ¥©¦¨Ÿ©¨§¨¥

FzF` gwl sqFi ixdW ,mixt` EdGW¤¤¤§©¦¤£¥¥¨©
FY`)m"`x(sqFi LpA" :xn`W ipRn mbe . ¦§©¦§¥¤¨©¦§¥

Fl did mixt` df m`e ,"Lil` `Ä¥¤§¦¤¤§©¦¨¨
Fi ia`" :xnFl"Lil` `A sq)cecl likyn(. ©¨¦¥¨¥¤

ì éøö÷ úBàø÷î äaøäåïBL±d`x §©§¥¦§¨¦§¥¨§¥
mWe ,mW i"WxaE bi ,`n lirl mB©§¥§©¦¨§¨
WxcnE" :o`M sqFp ipW qEtcA .x`Azp¦§¨¥¦§¥¦¨¨¦§©

."Fl dciBd WcFTd gEx ,dcB ©̀¨¨©©¤¦¦¨
ìàøNé ÷fçúiåét-ìò-óà :øîà Y ©¦§©¥¦§¨¥¨©©©¦

Bì ÷Bìçà[å] àeä Cìî ,éða àeäL¤§¦¤¤§¤¡
ãBák±lW lWOl wwfEd `l o`M ¨¨Ÿ§©©¨¨¤

`lrY"DpCirA,lirlcM "Dil cibq ©£¨§¦¨¥§¥¥§¦§¥
wx `N` degYWd `l o`MW mEXn¦¤¨Ÿ¦§©£¨¤¨©
ipRn oM dUre ,dHOd lr aWie wGgzd¦§©¥§¨©©©¦¨§¨¨¥¦§¥
lirl oMÎoi`XÎdn ,zEklOd cFaM§©©§©¤¥¥§¥

wwfEd okle ,Fl degYWdW xn`p¤¡©¤¦§©£¨§¨¥§©
`lrY" lW lWOlDpCirA,"Dil cibq ©¨¨¤©£¨§¦¨¥§¥¥

Fl zFegYWdl Fl did `l df `lEl iM¦¥¤Ÿ¨¨§¦§©£
FpA `Ed ixdW ,Kln `EdW iRÎlrÎs ©̀©¦¤¤¤¤£¥§

)iaxd t"r(.
úeëìnì ãBák ïé÷ìBçL ïàkî± ¦¨¤§¦¨©©§

Fpal a` ENit`)iaxd(. £¦¨¦§
úeëìnì ãBák ÷ìç äLî ïëå± §¥Ÿ¤¨©¨©©§

drxtl ENit`)iaxd(. £¦§©§Ÿ
éãáò ìë eãøéå""éìà älà E±zFnW §¨§¨£¨¤¥¤¥©§

sFQA ixdW ,zEklOl cFaM wlg .g ,`i¨©¨©©§¤£¥©
`le ,dliNA eil` Fnvr drxR cxï©©§Ÿ©§¥¨©©§¨§Ÿ
il` Ycxie :dNigYn dWn Fl xn`̈©¤¦§¦¨§¨©§¨¥©
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÷ìçì éèáMî ãçà±.mihaW ipWl ¤¨¦§¨©¥¨¥¦§¥§¨¦
Eì ïúBð éðà äðzî dúBà "äzòå"± §©¨¨©¨¨£¦¥§
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.bkd dxez

igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e oey`x meil inei xeriy
i"yx£EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰∑,אלי ּבֹואי ׁשּבאתי לפני עד מּמּני מּׁשּפרׁשּת ׁשּנֹולדּו ּכלֹומר «»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אצל.Ì‰ŒÈÏ∑ּכנגּדֹו איׁש ּבארץ חלק לּטל הם, ּבני ׁשאר .ּבחׁשּבֹון ְְֶƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 435 'nr e"hg 'zegiy ihewl' itÎlr)

mixvnA clEdl dlrOd©©£¨§¦¨¥§¦§©¦

ּומנּׁשה  אפרים הם, לי מצרימה אלי ּבֹואי עד מצרים ּבארץ ל הּנֹולדים ּבני ׁשני "ועּתה ליֹוסף יעקב אמר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבפרׁשתנּו
לי" יהיּו וׁשמעֹון ה)ּכראּובן .(מח, ְְְְִִִִֵ

הרמּב"ן ועוד)והקׁשה כאן, האלשיך הקשה וכן טו. מח, עד (פרשתנו מצרים ּבארץ ל "הּנֹולדים ּבאמרֹו "להארי הּוצר" מּדּוע ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָ
לי"? יהיּו וׁשמעֹון ּכראּובן ּומנּׁשה אפרים ל הּנֹולדים ּבני ׁשני ועּתה אמר "לא מּדּוע הם", לי מצרימה אלי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּבֹואי

אּלא  הרמּב"ן) ׁשּתירץ (ּכמֹו לֹו־לי" ׁשּיכים יהיּו יֹוסף מּבני איזה להּגיד "רק אּלּו ּבדברים יעקב ּבא ׁשּלא ּבזה, לבאר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹויׁש
מצרים  ּבארץ ל ׁש"נֹולדים ּגּופא ּבזה היתה ׁשּזכּותם ליעקב. ׁשּיכים להיֹות ּומנּׁשה אפרים ׁשּזכּו לזה הּטעם את לבאר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּגם

מצרימה". אלי ּבֹואי ְְִִֵֶַַָעד
ּבזמן  ּגם התנהגּו מּכל־מקֹום נֹוכח, יעקב היה לא ׁשּבּה ּבסביבה והתחּנכּו יעקב, ׁשל ּביאתֹו לפני ּבמצרים ׁשּנֹולדּו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּדאף

ּדר  ּולפי אבינּו, יעקב ׁשל ּכנכדיו ּכזה כיו.ּומּצב ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשלמה" ׁש"מּטתֹו מצינּו ּדוקא ּביעקב ּכי הם", "לי ליעקב ׁשּיכים להיֹות זכּו ועוד)ולכן ה. פל"ו, ּבמצרים (ויק"ר ׁשּגם ועל־ידי , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשלמה". "מּטתֹו נׁשארה ּכי ׁשלימּות, לידי יעקב ׁשל זֹו מעלתֹו ּבאה יעקב, ׁשל ּכנכדיו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהתנהגּו

(å)ìò eéäé Eì íäéøçà zãìBä-øLà EzãìBîe«©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´¦«§®©´
:íúìçða eàøwé íäéçà íL¥¯£¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â Ez„ÏBÓe∑,עֹוד ּתֹוליד נכללים,אם יהיּו ּומנּׁשה אפרים ׁשבטי ּבתֹו אּלא ּבני ּבמנין יהיּו לא «¿¿¿ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
"לרב  ּכדכתיב: ּגלגלֹותם, למנין הארץ ׁשנחלקה ואףֿעלּֿפי הּנחלה, לענין ּבּׁשבטים ׁשם להם יהא ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻולא

ׁשבטים  נקראּו לא מּכלֿמקֹום הּבכֹורֹות, מן חּוץ ּבׁשוה נטל ואיׁש איׁש וכל נחלתֹו", אּלּוּתרּבּו להּטיל (אּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ולזה  לזה ּודגלים וׁשבט, ׁשבט לכל ונׂשיא הּׁשבטים, ׁשמֹות למנין הארץ .)ּגֹורל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ÏÚו  ÔB‰È CÏÈc ÔB‰È¯˙a „ÈÏB˙ Èc CÈ·e¿»ƒƒ«¿≈ƒ»¿«
:ÔB‰zÒÁ‡a ÔB¯˜˙È ÔB‰eÁ‡ ÌeL¬ƒ¿¿¿«¬«¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(d)éàa ãò .. Eì íéãìBpä±d`x ©¨¦§©Ÿ¦§¥
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לט igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e oey`x meil inei xeriy
i"yx£„biÂ∑ לׁשֹון קצרי מקראֹות והרּבה מי, ּפרׁש ולא ליעקב, Ï‡¯NÈ.הּמּגיד ˜fÁ˙iÂ∑ אףֿעלּֿפי' אמר: ««≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹ«ƒ¿«≈ƒ¿»≈ִַַַָ

לּמלכּות: ּכבֹוד חלק מׁשה וכן לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחֹולקים מּכאן ּכבֹוד', לֹו אחלק הּוא, מל ּבני, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשהּוא
אלי" אּלה עבדי כל יא)"וירדּו וגֹו'"(שמות מתניו "ויׁשּנס אלּיהּו: וכן יח), א .(מלכים ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(â)æeìa éìà-äàøð écL ìû óñBé-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²¦§¨«¥©¬§−
:éúà Cøáéå ïòðk õøàa§¤´¤§¨®©©§−̈¤Ÿ¦«

(ã)ézúðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiåìä÷ì E ©Ÿ́¤¥©À¦«§¦³©§§Æ§¦§¦¦½§©¦−¦§©´
éøçà Eòøæì úàfä õøàä-úà ézúðå íénòúfçà E ©¦®§¨̧©¦¹¤¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬©«£¤−£ª©¬

:íìBò¨«
i"yx£ÌÈnÚ Ï‰˜Ï EÈz˙e∑ ּגֹוי" לי: ׁשאמר ואףֿעלּֿפי ועּמים, קהל עֹוד מּמּני לצאת ׁשעתידים ּבּׂשרני ¿«ƒƒ¿««ƒְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לּמדני, ּבן. לי  נֹולד לא וׁשּוב מ ּבנימין, לבד ׁשנים הרי ּגֹוים", "קהל ּבנימין, על לי אמר "ּגֹוי ", ּגֹוים", ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹּוקהל
ליח  מּׁשבטי אחד לׁשעתיד נֹותן אני מּתנה אֹותּה ועּתה, .לק, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

(ä)éðá-éðL äzòåíéøöî õøàa Eì íéãìBpä E §©¿̈§¥«¨¤ÁÁ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦
éìà éàa-ãòäMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî E ©Ÿ¦¬¥¤²¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½

:éì-eéäé ïBòîLå ïáeàøk¦§¥¬§¦§−¦«§¦«

ÈÏג  ÈÏb˙‡ ÈcL Ï‡ ÛÒBÈÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿≈≈««ƒ¿¿ƒƒ
:È˙È CÈ¯·e ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÊeÏ·¿¿«¿»ƒ¿»«»ƒ»ƒ

CpbÒ‡Âד  CÏ LÈtÓ ‡‡ ‡‰ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ»¬»«≈»¿«¿ƒ»
‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡Â ÔÈË·L ˙LÎÏ Cpz‡Â¿∆¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»«¿»»»
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igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e oey`x meil inei xeriy
i"yx£EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰∑,אלי ּבֹואי ׁשּבאתי לפני עד מּמּני מּׁשּפרׁשּת ׁשּנֹולדּו ּכלֹומר «»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אצל.Ì‰ŒÈÏ∑ּכנגּדֹו איׁש ּבארץ חלק לּטל הם, ּבני ׁשאר .ּבחׁשּבֹון ְְֶƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 435 'nr e"hg 'zegiy ihewl' itÎlr)

mixvnA clEdl dlrOd©©£¨§¦¨¥§¦§©¦

ּומנּׁשה  אפרים הם, לי מצרימה אלי ּבֹואי עד מצרים ּבארץ ל הּנֹולדים ּבני ׁשני "ועּתה ליֹוסף יעקב אמר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבפרׁשתנּו
לי" יהיּו וׁשמעֹון ה)ּכראּובן .(מח, ְְְְִִִִֵ

הרמּב"ן ועוד)והקׁשה כאן, האלשיך הקשה וכן טו. מח, עד (פרשתנו מצרים ּבארץ ל "הּנֹולדים ּבאמרֹו "להארי הּוצר" מּדּוע ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָ
לי"? יהיּו וׁשמעֹון ּכראּובן ּומנּׁשה אפרים ל הּנֹולדים ּבני ׁשני ועּתה אמר "לא מּדּוע הם", לי מצרימה אלי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּבֹואי

אּלא  הרמּב"ן) ׁשּתירץ (ּכמֹו לֹו־לי" ׁשּיכים יהיּו יֹוסף מּבני איזה להּגיד "רק אּלּו ּבדברים יעקב ּבא ׁשּלא ּבזה, לבאר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹויׁש
מצרים  ּבארץ ל ׁש"נֹולדים ּגּופא ּבזה היתה ׁשּזכּותם ליעקב. ׁשּיכים להיֹות ּומנּׁשה אפרים ׁשּזכּו לזה הּטעם את לבאר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּגם

מצרימה". אלי ּבֹואי ְְִִֵֶַַָעד
ּבזמן  ּגם התנהגּו מּכל־מקֹום נֹוכח, יעקב היה לא ׁשּבּה ּבסביבה והתחּנכּו יעקב, ׁשל ּביאתֹו לפני ּבמצרים ׁשּנֹולדּו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּדאף

ּדר  ּולפי אבינּו, יעקב ׁשל ּכנכדיו ּכזה כיו.ּומּצב ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשלמה" ׁש"מּטתֹו מצינּו ּדוקא ּביעקב ּכי הם", "לי ליעקב ׁשּיכים להיֹות זכּו ועוד)ולכן ה. פל"ו, ּבמצרים (ויק"ר ׁשּגם ועל־ידי , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשלמה". "מּטתֹו נׁשארה ּכי ׁשלימּות, לידי יעקב ׁשל זֹו מעלתֹו ּבאה יעקב, ׁשל ּכנכדיו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהתנהגּו

(å)ìò eéäé Eì íäéøçà zãìBä-øLà EzãìBîe«©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´¦«§®©´
:íúìçða eàøwé íäéçà íL¥¯£¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â Ez„ÏBÓe∑,עֹוד ּתֹוליד נכללים,אם יהיּו ּומנּׁשה אפרים ׁשבטי ּבתֹו אּלא ּבני ּבמנין יהיּו לא «¿¿¿ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
"לרב  ּכדכתיב: ּגלגלֹותם, למנין הארץ ׁשנחלקה ואףֿעלּֿפי הּנחלה, לענין ּבּׁשבטים ׁשם להם יהא ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻולא

ׁשבטים  נקראּו לא מּכלֿמקֹום הּבכֹורֹות, מן חּוץ ּבׁשוה נטל ואיׁש איׁש וכל נחלתֹו", אּלּוּתרּבּו להּטיל (אּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ולזה  לזה ּודגלים וׁשבט, ׁשבט לכל ונׂשיא הּׁשבטים, ׁשמֹות למנין הארץ .)ּגֹורל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ÏÚו  ÔB‰È CÏÈc ÔB‰È¯˙a „ÈÏB˙ Èc CÈ·e¿»ƒƒ«¿≈ƒ»¿«
:ÔB‰zÒÁ‡a ÔB¯˜˙È ÔB‰eÁ‡ ÌeL¬ƒ¿¿¿«¬«¿¿
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(æ)éðàå|ïòðk õøàa ìçø éìò äúî ïctî éàáa ©«£¦´§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹§¤³¤§©̧©Æ
äøa÷àå äúøôà àáì õøà-úøák ãBòa Cøca©¤½¤§¬¦§©¤−¤¨´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨

:íçì úéa àåä úøôà Cøãa íM̈Æ§¤´¤¤§½̈¦−¥¬¨«¤
i"yx£'B‚Â ÔctÓ È‡·a È‡Â∑ עׂשיתי ּכ ולא ּכנען ּבארץ להּקבר להֹוליכני עלי מטריח ׁשאני ואףֿעלּֿפי «¬ƒ¿…ƒƒ«»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לחם  לבית סמּו מתה ׁשהרי ,לאּמ.ı¯‡Œ˙¯·k∑ ּכדברי ׁשּבת, ּתחּום ּכמּדת אּמה, אלּפים והם ארץ, מּדת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָƒ¿«∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ׁש ּתאמר ולא הּדרׁשן. מׁשה ׁשהארץ רּבי היה, הּגריד עת ּבחברֹון. ּולקברּה מּלהֹוליכּה ּגׁשמים עלי עּכבּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּככברה  ּומנּקבת ÌM.חלּולה ‰¯a˜‡Â∑,לארץ להכניסּה לחם לבית אפּלּו הֹולכּתיה ׁשּיׁשולא וידעּתי ְְֲִֶֶָָָֻ»∆¿¿∆»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
עלי  והיּוּבלּב נבּוזראדן, אֹותם ּכׁשּיגלה לבניה לעזרה ׁשּתהא ׁשם, קברּתיה הּדּבּור ׁשעלּֿפי ל ּדע אבל , ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: רחמים, עליהם ּומבּקׁשת ּובֹוכה קברּה על רחל יצאת ׁשם, ּדר לא)עֹוברים נׁשמע (ירמיה ּברמה "קֹול ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
והּקדֹוׁש וׁשבּוֿ וגֹו'", וגֹו' ה' נאם לפעּלת ׂשכר "יׁש מׁשיבּה: ּתרּגם:ּברּוֿהּוא ואּונקלֹוס לגבּולם". ּבנים ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֻֻ

Ú¯‡a‡ז  ÏÁ¯ ÈÏÚ ˙˙ÈÓ ÔctÓ È˙ÈÓa ‡‡Â«¬»¿≈ƒƒ«»≈«¬«»≈¿«¿»
ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡„ ‡·e¯k „BÚa ‡Á¯‡a ÔÚÎ„ƒ¿««¿»¿»¿¿»¿«¿»¿≈«
˙Èa ‡È‰ ˙¯Ù‡ Á¯‡a Ônz dz¯·˜e ˙¯Ù‡Ï¿∆¿»¿»ƒ««»¿…«∆¿»ƒ≈
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igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e oey`x meil inei xeriy
יֹום חריׁשת ׁשע ּור ּכדי ארעא', ארץ ('ּכר ּוב אחרים: ּכדי )ספרים אֹותֹו קֹורין ׁשהיּו קצב להם ׁשהיה אני, ואֹומר , ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

'ּכריב ּכדאמרינן: ּבלע"ז, קוריאד"א אחת, ּכרבא'מחרׁשה מּבי ּתעלא דמּסיק 'ּכּמה .ותני' ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 239 'nr l"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

'ziAd zxwr' lW xEziEd zpEkY§©©¦¤£¤¤©©¦

"ּבּדר ׁשם ואקּברה גו רחל עלי מתה מּפּדן ּבבֹואי "ואני ליֹוסף יעקב ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו ז)ּבתחילת רׁש"י (מח, ּופירׁש . ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּומבּקׁשת  ּובֹוכה קברּה על רחל יצאת כּו' נבּוזראדן אֹותם ּכׁשּיגלה לבניה, לעזרה ׁשּתהא ׁשם קברּתיה הּדּבּור ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ"על־ּפי

."לפעּולת ׂשכר יׁש מׁשיבּה והּקּב"ה כּו', רחמים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעליהם
נקּב ׁשרחל מה לבאר רׁש"יויׁש ּכֹותב אּמנּו רחל על ּדהּנה אבינּו, יעקב ולא ּבּדר ויקרא)רה ד"ה ד לא, היתה (ויצא "היא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּבּמדרש איתא וכן הּבית". ב)עקרת ּפע"א, רבה ּבית".(בראשית ׁשל עיקרֹו היתה "רחל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּגרמא ׁשהּזמן מּמצֹות־עׂשה ׁשּפטּורֹות יׂשראל, לנׁשי ּבנֹוגע מצינּו א)והּנה כט, קידושין ּתֹורה (משנה מּתלמּוד ּפטּורֹות וכן , ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ב) שם, ּבראׁשֹונים(קידושין ּומבֹואר ע"ג). ר"ס כלבו חול. של תפלות סדר הּבית,(אבודרהם צרכי מּטלים הּנׁשים ׁשעל מּפני ׁשהּוא ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
אּלּו. מּדברים ּפטּורֹות ְְְִִֵֵָָולכן

עבֹודת  על מוּתרֹות הן הרי הּבית", ּכ"עקרת ּבתפקידם לׁשּמׁש ׁשּיּוכלּו ׁשּכדי ויתּור, ׁשל נפלאה ּתכּונה יׁש ׁשּלּנׁשים ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָונמצא,
העיסּוק  על־ידי ה' את עֹובדֹות זה ּובמקֹום מצֹות־עׂשה, וקּיּום הּתֹורה לימּוד ּכמֹו ּגלּויה, קדּוׁשה ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשם־יתּבר

ּגלּויה. קדּוׁשה ּבהם ׁשּיׁש ּבדברים ּבעיקר היא הּקּב"ה את עבֹודתם האנׁשים, מה־ּׁשאין־ּכן הּבית. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּבצרכי
זֹו, מעלה יׁש הּבית" "עקרת ׁשהיא לרחל רק ּכי אבינּו, יעקב ולא ּבּדר נקּברה אּמנּו ׁשרחל מה לבאר יׁש ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה
יׂשראל  ׁשּכׁשּיהיּו ּכדי הּמכּפלה, מערת - ּגלּויה קדּוׁשה ׁשל ּבמקֹום הּקבּורה על ׁשנים ואלפי מאֹות ּבמׁש מוּתרת ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָלהיֹותּה

לבניה"! עזרה "ּתהא - ּגלּות ׁשּיתחּיבּו ּכ ּכדי עד רצּוי, ּבלּתי ּומּצב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבמעמד

(ç):älà-éî øîàiå óñBé éða-úà ìûøNé àøiå©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤
i"yx£ÛÒBÈ ÈaŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑ ׁשכ ונסּתּלקה לברכם, לצאת ּבּקׁש ואחאב ירבעם ׁשעתיד לפי מּמּנּו, ינה ««¿ƒ¿»≈∆¿≈≈ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

מּמנּׁשה  ּובניו ויהּוא l‡ŒÈÓ‰.מאפרים, ¯Ó‡iÂ∑?לברכה ראּויין ׁשאינן אּלּו יצאּו .מהיכן ְְְִִֵֵֶֶַַָָ«…∆ƒ≈∆ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ

‡ÔÈl:ח  ÔÓ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ Èa ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿≈≈«¬««ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mipa EaWe" lW dghadd mEIwl xaC̈¨§¦©©§¨¨¤§¨¨¦
."mlEabl¦§¨

"íìeáâì íéða eáLå 'ä íàð ..± §ª§¨¨¦¦§¨
,xn` dcB` Wxcn" :mW i"Wx d`xE§¥©¦¨¦§©©¨¨¨©
z` qItl zFdO`e zFa` EkldW¤¨§¨§¦¨§©¥¤
dXpn cinrdW lr `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨©¤¤¡¦§©¤
lgx dqpkp ,qIRzp `le lkidA zEnC§©¥¨§Ÿ¦§©¥¦§§¨¨¥
in ingx mlFr lW FpFAx :eiptl dxn`̈§¨§¨¨¦¤¨©£¥¦
?mceÎxUA ingx F` Lingx ,miAExn§¦©£¤©£¥¨¨¨¨
ip` `lde ,miAExn Lingx xnF` ied¡¥¥©£¤§¦©£Ÿ£¦
dcFar lMW ,iziA KFzA izxv iYqpkd¦§©§¦¨¨¦§¥¦¤¨£¨
`N` car `l ia` z` awri carW¤¨©©£Ÿ¤¨¦Ÿ¨©¤¨
dREgl qpMil iz`AWM ,iliaWA¦§¦¦§¤¨¦¦¨¥©¨
iYwzXW iC `le ,izFg` z` Eqipkd¦§¦¤£¦§Ÿ©¤¨©§¦
m` dY` s` ,ipniq Dl iYxqOW `N ¤̀¨¤¨©§¦¨¦¨¦©©¨¦
,mdl wFzW LziaA Lzxv LipA Eqipkd¦§¦¨¤¨¨§§¥§§¨¤
xkU Wi ,dixFbPq YcOl dti :Dl xn`̈©¨¨¤¦©§§©¥§¨¥¨¨
Kpniq YxqOW KzwcvlE KzNErtl¦§¨¥§¦§¨¥¤¨©§§¦¨¥

."KzFg`l©£¥
íbøz ñBì÷ðeàå±."ux` zxaM" §§§¦§¥¦§©¤¤

"àòøà áeøk"±.ux` zWixg §©§¨£¦©¤¤
íBé úLéøç øeòL éãk±mB d`x §¥¦£¦©§¥©

xnF`e - mxk iCnv" :i ,d dirWi i"Wx©¦§©§¨¦§¥¤¤§¥
xwA cnvA cg` mFi zcFar icM :ip £̀¦§¥£©¤¨§¤¤¨¨
KxFv oi` df WExiR itlE ."cnv iExẅ¤¤§¦¥¤¥¤
iRÎlr KxCA dxAwp lgxW Wxtl§¨¥¤¨¥¦§§¨©¤¤©¦
ax Kldn didW oeiM `N` ,xEACd©¦¤¨¥¨¤¨¨©£¨©
Dxaw okl ,mgl zial riBdl ickA¦§¥§©¦©§¥¤¤¨¥§¨¨
ixaC z` i"Wx `iad df mrHnE .KxCA©¤¤¦©©¤¥¦©¦¤¦§¥
z` Wxtl mIQW xg`l qFlwpE`§§§©©¤¦¥§¨¥¤

oFW`xd WExiRd itl wEqRd)dcya x`a(. ©¨§¦©¥¨¦
icM" :`qxiBd oFW`x qEtcA K ©̀¦§¦©¦§¨§¥

."ux` zWixg xEriW¦£¦©¤¤
éðà øîBàå±i"Wx azM dNigYA §¥£¦©§¦¨¨©©¦

icM FxEriXW qFlwpE` zrcA Wxtl§¨¥§©©§§¤¦§¥
oi`W Wxtn zrke ,"mFi zWixg"£¦©§¨¥§¨¥¤¥
dWixg zCnl dpEMd `N` ,Kkl gxkd¤§¥©§¨¤¨©©¨¨§¦©£¦¨
oYip aEW `liOnE .mdl drEci dzidW¤¨§¨§¨¨¤¦¥¨¦¨
zrcA mB oFW`xd WExiRM Wxtl§¨¥©¥¨¦©§©©
:oFW`x qEtC zqxiblE .qFlwpE`§§§¦§©§¦
Edn Wxtl `A i"Wx ,"ux` zWixg"£¦©¤¤©¦¨§¨¥©

.FxEriW¦
áö÷ íäì äéäL±.dCn xEriW ¤¨¨¨¤¤¤¦¦¨

,úçà äLøçî éãk BúBà ïéøB÷ eéäL¤¨¦§¥©£¥¨©©

à"ãéàåø÷±charuede`Fln ,§
.dWxgn©£¥¨

ïðéøîàãk .æòìa±o`Mn gikFn §©©¦§©§¦¨¦©¦¨
mB d`xE .dWixg oFWl `Ed "aExM"W¤§§£¦¨§¥©
."dWixg - `axM" :` ,bq zFnai i"Wx©¦§¨§¨¨£¦¨

"éðúå áeøk"±.` ,fw `rivn `aA §§¨¥¨¨§¦¨
drixGd iptl zg`) dpWe Wxgzg`e ¨©§¨¨©©¦§¥©§¦¨§©©

` ,ai a"a i"yx ± drixGd xg`l(. §©©©§¦¨
"àaøk éaî àìòz ÷éqîc änk"± §¨§©¦©£¨¦¥©§¨

dlrOW dOM .a ,bn `nFilrEXd ¨©¨¤©£¤©¨
xip dcU lr qxFCWM eilbxA)i"yx §©§¨§¤¥©§¥¦

my(.g dxez

(g)Y óñBé éða úà ìàøNé àøiå©©§¦§¨¥¤§¥¥
íëøáì Lwa±`xIe" Edn oM `l m`W ¦¥§¨§¨¤¦Ÿ¥©©©§

d`x `l eiWkr cr ike ,"l`xUi¦§¨¥§¦©©§¨Ÿ¨¨
?mzF`)`"eb(. ¨

ãéúòL éôì ,epnî äðéëL ä÷lzñðå§¦§©§¨§¦¨¦¤§¦¤¨¦
íéøôàî úàöì áàçàå íòáøé± ¨¨§¨§©§¨§¥¥¤§©¦

EPOn dwNYqp dOl mrh EdGW rnWn©§©¤¤©©¨¨¦§©§¨¦¤
awri d`x oMW `le ,dpikW)iaxd(la` . §¦¨§Ÿ¤¥¨¨©£Ÿ£¨

WxcOn `iad b ,`i rWFdA i"Wx©¦§¥©¥¦¦¦§©
iptl m`iadWM" :xg` otF`A `nEgpY©§¨§¤©¥§¤¡¦¨¦§¥



מי igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e oey`x meil inei xeriy

(æ)éðàå|ïòðk õøàa ìçø éìò äúî ïctî éàáa ©«£¦´§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹§¤³¤§©̧©Æ
äøa÷àå äúøôà àáì õøà-úøák ãBòa Cøca©¤½¤§¬¦§©¤−¤¨´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨

:íçì úéa àåä úøôà Cøãa íM̈Æ§¤´¤¤§½̈¦−¥¬¨«¤
i"yx£'B‚Â ÔctÓ È‡·a È‡Â∑ עׂשיתי ּכ ולא ּכנען ּבארץ להּקבר להֹוליכני עלי מטריח ׁשאני ואףֿעלּֿפי «¬ƒ¿…ƒƒ«»¿ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לחם  לבית סמּו מתה ׁשהרי ,לאּמ.ı¯‡Œ˙¯·k∑ ּכדברי ׁשּבת, ּתחּום ּכמּדת אּמה, אלּפים והם ארץ, מּדת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָƒ¿«∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ׁש ּתאמר ולא הּדרׁשן. מׁשה ׁשהארץ רּבי היה, הּגריד עת ּבחברֹון. ּולקברּה מּלהֹוליכּה ּגׁשמים עלי עּכבּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּככברה  ּומנּקבת ÌM.חלּולה ‰¯a˜‡Â∑,לארץ להכניסּה לחם לבית אפּלּו הֹולכּתיה ׁשּיׁשולא וידעּתי ְְֲִֶֶָָָֻ»∆¿¿∆»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
עלי  והיּוּבלּב נבּוזראדן, אֹותם ּכׁשּיגלה לבניה לעזרה ׁשּתהא ׁשם, קברּתיה הּדּבּור ׁשעלּֿפי ל ּדע אבל , ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: רחמים, עליהם ּומבּקׁשת ּובֹוכה קברּה על רחל יצאת ׁשם, ּדר לא)עֹוברים נׁשמע (ירמיה ּברמה "קֹול ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
והּקדֹוׁש וׁשבּוֿ וגֹו'", וגֹו' ה' נאם לפעּלת ׂשכר "יׁש מׁשיבּה: ּתרּגם:ּברּוֿהּוא ואּונקלֹוס לגבּולם". ּבנים ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֻֻ

Ú¯‡a‡ז  ÏÁ¯ ÈÏÚ ˙˙ÈÓ ÔctÓ È˙ÈÓa ‡‡Â«¬»¿≈ƒƒ«»≈«¬«»≈¿«¿»
ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡„ ‡·e¯k „BÚa ‡Á¯‡a ÔÚÎ„ƒ¿««¿»¿»¿¿»¿«¿»¿≈«
˙Èa ‡È‰ ˙¯Ù‡ Á¯‡a Ônz dz¯·˜e ˙¯Ù‡Ï¿∆¿»¿»ƒ««»¿…«∆¿»ƒ≈

:ÌÁÏ»∆

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íéèáMä úBîL±i"WxA x`Fanke §©§¨¦§©§¨§©¦
.mW xAcOA©¦§¨¨

äæì íéìâãe ,èáLå èáL ìëì àéNðå§¨¦§¨¥¤§¥¤§¨¦¨¤
äæìå(.±miqEtcE ciÎiazM dOkA §¨¤§©¨¦§¥¨§¦

mEXnE ,df rhw miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦¤©¤¦
.mixbFqA `aEd KMf dxez ¨¨§§©¦

(f)'Bâå ïctî éàáa éðàåét-ìò-óàå Y ©£¦§Ÿ¦¦©¨§§©©¦
éìò çéøèî éðàLøáwäì éðëéìBäì E ¤£¦©§¦©¨¤§¦¥¦§¦¨¥

Enàì éúéNò Ck àìå ,ïòðk õøàa± §¤¤§©©§Ÿ¨¨¦¦§¦§
.oFxagA diYxaw `NW¤Ÿ§©§¦¨§¤§

íçì úéáì Ceîñ äúî éøäL± ¤£¥¥¨¨§¥¤¤
xzFi dAxd dide ,orpM ux`A `idW¤¦§¤¤§©©§¨¨©§¥¥
mixvOn xW`n ,oFxagA Dxawl lw©§¨§¨§¤§¥£¤¦¦§©¦
ENit` Dxawl iYgxh `le .oFxagl§¤§§Ÿ¨©§¦§¨§¨£¦

mgl ziA xird KFzA)m"`x(dnE . §¨¦¥¤¤©
iptl `le dYr wx df xaC Fl xn`X¤¨©¨¨¤©©¨§Ÿ¦§¥
Wi ?oFxagA Fxawl FWwAW drWA ok¥§¨¨¤¦§§¨§§¤§¥
'd zghad z` Fl xn`W oeiMW ,xnFl©¤¥¨¤¨©¤©§¨©
ipW cFr zcil lre oinipA zcil lr©¥©¦§¨¦§©¥©§¥

c wEqR i"WxA lirlcM) mipa(zzinE , ¨¦§¦§¥§©¦¨¦©
ixd ,oinipA zcil onfA dzid lgẍ¥¨§¨¦§©¥©¦§¨¦£¥
lW DzxEawA sqFi xMfp KM KFzA§¨¦§©¥¦§¨¨¤
FYrC z` qitdl ickE ,KxCA FO ¦̀©¤¤§¥§¨¦¤©§

.oM Fl xn`̈©¥
Y õøà úøákõøà úcî±mB d`x ¦§©¤¤¦©¤¤§¥©

.fh ,dl lirl i"Wx©¦§¥
änà íétìà íäå±mW lirl i"WxaE §¥©§©¦©¨§©¦§¥¨

`qxR Kldn FnM" :azMWie ."xzFi F` ¨©§©£©©§¨¥§¥
mXW oeiM ,xnFlaEzMdxnF`W `Ed ©¥¨¤¨©¨¤¥

,lFcB xzFId xEriXA hwp ,dCOd z ¤̀©¦¨¨©©¦©¥¨
o`keawrIWxaw `NW mrHA dCezn §¨¤©£Ÿ¦§©¤©©©¤Ÿ¨©

xzFId xEriXA hwp ,mgl ziaA DzF`¨§¥¤¤¨©©¦©¥
.xaCAW ddinYd z` liCbdl icM ,ohẅ¨§¥§©§¦¤©§¦¨¤©¨¨
mgpn WExiR z` `iad `l mB df mrHnE¦©©¤©Ÿ¥¦¤¥§©¥

,xnFlM ,xiAM oFWNn EdGW mW `iadW¤¥¦¨¤¤¦§©¦§©
.ax Kldn©£¨©

äLî éaø éøáãk ,úaL íeçz úcîk§¦©§©¨§¦§¥©¦Ÿ¤
éìò eákòL øîàz àìå .ïLøcä©©§¨§ŸŸ©¤¦§¨©
ïBøáça døá÷ìe dëéìBälî íéîLb± §¨¦¦§¦¨§¨§¨§¤§

dOl xg` mrh fh ,l lirl i"Wx d`xE§¥©¦§¥©©©¥¨¨
i`Ce awri K` ,oFxagA FOr dxAwp `lŸ¦§§¨¦§¤§©©£Ÿ©©
.FO` cFaM ipRn sqFil df mrh xn` `lŸ¨©©©¤§¥¦§¥§¦

ãéøbä úò±WaId zr)m"`x(. ¥©¨¦¥©Ÿ¤
äøáëk úáwðîe äìeìç õøàäL ,äéä̈¨¤¨¨¤£¨§ª¤¤¦§¨¨

±zxaM cFrA" idFfe .Wixgd zngn¥£©¤¨¦§¦§¦§©
zaTEpn dzid ux`dW onfA ,"ux ¤̀¤¦§©¤¨¨¤¨§¨§¤¤
mWA mW lirl i"Wx WxiR oke .dxakM¦§¨¨§¥¥©©¦§¥¨§¥
FhEWR df oi`W siqFde ,"dcB` Wxcn"¦§©©¨¨§¦¤¥¤§
ipW z` i"Wx xAig o`ke .`xwn lW¤¦§¨§¨¦¥©¦¤§¥

dxakM ux`de ux` zCn) miWExiRd(, ©¥¦¦©¤¤§¨¨¤¦§¨¨
zCn" xnFl did lFki o`MW mEXn¦¤¨¨¨¨©¦©
`A i`Ce ,"ux` zxaM" xn`e "ux ¤̀¤§¨©¦§©¤¤©©¨

mdipW z` EprinWdl)`"eb(Wi cFre . §©§¦¥¤§¥¤§¥
`xwn lW FhEWR itl mBW ,xnFl©¤©§¦§¤¦§¨
Fpi` ,ux` zCn FWExiR "ux` zxaM"W¤¦§©¤¤¥¦©¤¤¥
did lgx zxihR onGW Kkl xzFq¥§¨¤§©§¦©¨¥¨¨
zaTEpn ux`d f`W ,uiTd zNigzA¦§¦©©©¦¤¨¨¨¤§¤¤

.dxakM¦§¨¨
Y íM äøa÷àåelôà äézëìBä àìå ¨¤§§¤¨¨§Ÿ©§¦¨£¦

íçì úéáì±`NW calA Ff `l ,xnFlM §¥¤¤§©Ÿ¦§¨¤Ÿ
diz`ad `l s` `N` ,oFxagA diYxaw§©§¦§¤§¤¨©Ÿ£¥¦¨
df xace .dkEnQd mgl ziaA dxEawl¦§¨§¥¤¤©§¨§¨¨¤
ux` zxaM cFrA" xEn`dn i"Wx cnl̈©©¦¥¨¨§¦§©¤¤
"ux` zxaM cFrA" ,"dzxt` `al̈Ÿ¤§¨¨§¦§©¤¤
,dxakM dlElg ux`dW cFrA :FWExiR¥§¤¨¨¤£¨¦§¨¨
dxEawl D`iadl lFki iziid `liOnE¦¥¨¨¦¦¨©£¦¨¦§¨
"dzxt` `al"e ,oM iziUr `le ,oFxagA§¤§§Ÿ¨¦¦¥§¨Ÿ¤§¨¨

W ,FWExiR,zxt`l c`n KEnq izid ¥¨¦¦¨§Ÿ§¤§¨

.mW diYxaw `l z`f lkaE§¨ŸŸ§©§¦¨
õøàì dñéðëäì±mFwnl ,xnFlM §©§¦¨¨¨¤§©§¨

ixdW ,orpM ux`l dpEMd oi`e .aXEin§¨§¥©©¨¨§¤¤§©©¤£¥
"orpM ux`A lgx ilr dzn" :xn`̈©¥¨¨©¨¥§¤¤§©©

)m"`x(.
éìò Eaìa LiL ézòãéå±:ipW qEtcA §¨©§¦¤¥§¦§¨©¦§¥¦
."znFrxY ilr LAlA Wi"¥§¦§¨©©§¤

äézøá÷ øeacä ét-ìòL Eì òc ìáà£¨©§¤©¦©¦§©§¦¨
"íL"±mW `weC ,"mW dxAw`e" Edfe ¨§¤¨¤§§¤¨¨©§¨¨

xg` mFwnA `le KxCA)`"eb(. ©¤¤§Ÿ§¨©¥
íúBà äìâiLk äéðáì äøæòì àäzL¤§¥§¤§¨§¨¤¨§¤©§¤¨

ïãàøæeáð±.`i ,dk a mikln d`x §©§£¨§¥§¨¦
íL Cøc íéøáBò eéäå±fOExn dfe §¨§¦¤¤¨§¤§¨

ziA `id zxt` KxcA" :azMX dnA§©¤¨©§¤¤¤§¨¦¥
`N` ,xYEin `Ed o`M "KxcA"W ,"mgl¤¤¤§¤¤¨§¨¤¨
Klil l`xUi oicizrX dn lr fOxl§©¥©©¤£¦¦¦§¨¥¥¥

"mW KxC")cec ixac(. ¤¤¨
äëBáe døá÷ ìò ìçø úàöé̈¨¨¥©¦§¨¨

øîàpL ,íéîçø íäéìò úLwáîe± §©¤¤£¥¤©£¦¤¤¡©
.ci ,`l dinxi¦§§¨

ìò äkáî ìçø ..] òîLð äîøa ìB÷"§¨¨¦§¨¨¥§©¨©
[äéða±.oFW`x qEtcA `Ed oM ¨¤¨¥¦§¦

dáéLî àeä-Ceøa-LBãwäå ,"'Bâå± §§©¨¨§¦¨
.eh ,`l mẄ

Cúlòôì øëN Lé"±dn x`an Fpi` ¥¨¨¦§ª¨¥¥§¨¥©
,xkU Dl ghaEd dilrW dNErRd `id¦©§¨¤¨¤¨§©¨¨¨
zpizp lr dpEMdW mW i"Wx d`xE§¥©¦¨¤©©¨¨©§¦©
,azM "mgpn zxFz"aE .d`ll mipniQd©¦¨¦§¥¨§©§©¥¨©
lgx lW DzxEaw mvrW mB xnFl WIW¤¥©©¤¤¤§¨¨¤¨¥
iEESdW EpidC ,lgx zNErR `id KxCA©¤¤¦§©¨¥§©§¤©¦
did KxCA Dxawl xEACd iRÎlr©¦©¦§¨§¨©¤¤¨¨
`dYW icM ,lgx lW DpFvxl m`zdA§¤§¥¦§¨¤¨¥§¥¤§¥

xace ,dxv zrWA dipal dxfrldf §¤§¨§¨¤¨¦§©¨¨§¨¨¤
lW FtFqA lrFRd `Ed KxCA dxAwPW¤¦§§¨©¤¤©¥§¤

igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e oey`x meil inei xeriy
יֹום חריׁשת ׁשע ּור ּכדי ארעא', ארץ ('ּכר ּוב אחרים: ּכדי )ספרים אֹותֹו קֹורין ׁשהיּו קצב להם ׁשהיה אני, ואֹומר , ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

'ּכריב ּכדאמרינן: ּבלע"ז, קוריאד"א אחת, ּכרבא'מחרׁשה מּבי ּתעלא דמּסיק 'ּכּמה .ותני' ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 239 'nr l"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

'ziAd zxwr' lW xEziEd zpEkY§©©¦¤£¤¤©©¦

"ּבּדר ׁשם ואקּברה גו רחל עלי מתה מּפּדן ּבבֹואי "ואני ליֹוסף יעקב ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו ז)ּבתחילת רׁש"י (מח, ּופירׁש . ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּומבּקׁשת  ּובֹוכה קברּה על רחל יצאת כּו' נבּוזראדן אֹותם ּכׁשּיגלה לבניה, לעזרה ׁשּתהא ׁשם קברּתיה הּדּבּור ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ"על־ּפי

."לפעּולת ׂשכר יׁש מׁשיבּה והּקּב"ה כּו', רחמים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעליהם
נקּב ׁשרחל מה לבאר רׁש"יויׁש ּכֹותב אּמנּו רחל על ּדהּנה אבינּו, יעקב ולא ּבּדר ויקרא)רה ד"ה ד לא, היתה (ויצא "היא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּבּמדרש איתא וכן הּבית". ב)עקרת ּפע"א, רבה ּבית".(בראשית ׁשל עיקרֹו היתה "רחל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּגרמא ׁשהּזמן מּמצֹות־עׂשה ׁשּפטּורֹות יׂשראל, לנׁשי ּבנֹוגע מצינּו א)והּנה כט, קידושין ּתֹורה (משנה מּתלמּוד ּפטּורֹות וכן , ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ב) שם, ּבראׁשֹונים(קידושין ּומבֹואר ע"ג). ר"ס כלבו חול. של תפלות סדר הּבית,(אבודרהם צרכי מּטלים הּנׁשים ׁשעל מּפני ׁשהּוא ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
אּלּו. מּדברים ּפטּורֹות ְְְִִֵֵָָולכן

עבֹודת  על מוּתרֹות הן הרי הּבית", ּכ"עקרת ּבתפקידם לׁשּמׁש ׁשּיּוכלּו ׁשּכדי ויתּור, ׁשל נפלאה ּתכּונה יׁש ׁשּלּנׁשים ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָונמצא,
העיסּוק  על־ידי ה' את עֹובדֹות זה ּובמקֹום מצֹות־עׂשה, וקּיּום הּתֹורה לימּוד ּכמֹו ּגלּויה, קדּוׁשה ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשם־יתּבר

ּגלּויה. קדּוׁשה ּבהם ׁשּיׁש ּבדברים ּבעיקר היא הּקּב"ה את עבֹודתם האנׁשים, מה־ּׁשאין־ּכן הּבית. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּבצרכי
זֹו, מעלה יׁש הּבית" "עקרת ׁשהיא לרחל רק ּכי אבינּו, יעקב ולא ּבּדר נקּברה אּמנּו ׁשרחל מה לבאר יׁש ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה
יׂשראל  ׁשּכׁשּיהיּו ּכדי הּמכּפלה, מערת - ּגלּויה קדּוׁשה ׁשל ּבמקֹום הּקבּורה על ׁשנים ואלפי מאֹות ּבמׁש מוּתרת ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָלהיֹותּה

לבניה"! עזרה "ּתהא - ּגלּות ׁשּיתחּיבּו ּכ ּכדי עד רצּוי, ּבלּתי ּומּצב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבמעמד

(ç):älà-éî øîàiå óñBé éða-úà ìûøNé àøiå©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤
i"yx£ÛÒBÈ ÈaŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑ ׁשכ ונסּתּלקה לברכם, לצאת ּבּקׁש ואחאב ירבעם ׁשעתיד לפי מּמּנּו, ינה ««¿ƒ¿»≈∆¿≈≈ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

מּמנּׁשה  ּובניו ויהּוא l‡ŒÈÓ‰.מאפרים, ¯Ó‡iÂ∑?לברכה ראּויין ׁשאינן אּלּו יצאּו .מהיכן ְְְִִֵֵֶֶַַָָ«…∆ƒ≈∆ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ

‡ÔÈl:ח  ÔÓ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ Èa ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿≈≈«¬««ƒ≈
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(è)éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬
:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå äæa íéýìû¡Ÿ¦−¨¤®©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

i"yx£‰Êa∑הּקדׁש רּוח עליו ונחה הּדבר, על רחמים יֹוסף ּובּקׁש ּכתּבה, ּוׁשטר ארּוסין ׁשטר לֹו Ó‡iÂ¯.הראה »∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ«…«
ÌÎ¯·‡Â ÈÏ‡ ‡ŒÌÁ˜∑ הּכתּוב ׁשאמר יא)זהּו ּתרּגלּתי (הושע אנכי זרֹועתיו", על קחם לאפרים, ּתרּגלּתי "ואנכי : »∆»≈««¬»¬≈ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

זרֹועֹותיו  על ׁשּלקחם עד אפרים, ּבׁשביל ּביעקב .רּוחי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ

ß zah 'f ipy mei ß

(é)Lbiå úBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðéòå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®©©¥³
íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà íúà: Ÿ¨Æ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«

(àé)éðô äàø óñBé-ìà ìàøNé øîàiåézìlô àì E ©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦¨®§¦
:Eòøæ-úà íb íéýìû éúà äàøä äpäå§¦¥̧¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«

i"yx£‡ÏÈzÏlÙ∑ עֹוד ּפני ׁשאראה מחׁשבה לחׁשב לּבי מלאני ּכמֹו:∑ÈzÏlÙ.לא מחׁשבה, טז)לׁשֹון (ישעיה …ƒ»¿ƒְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ»¿ƒְְֲַָָ
פלילה  עׂשי עצה, .""הביאי ְֲִִִִֵָָָ

ÈÈט  ÈÏ ·‰Èc Ôep‡ Èa È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»
:ÔepÎ¯·‡Â È˙ÂÏ ÔÚk Ôep·¯˜ ¯Ó‡Â ‡Î‰»»«¬«»≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ

ÈÊÁÓÏי  ÏekÈ ‡Ï e·ÈqÓ Ô¯˜È Ï‡¯NÈ ÈÈÚÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ≈»ƒ¿∆¡≈
ÛÈt‚Â ÔB‰Ï ˜ÈMÂ d˙ÂÏ ÔB‰˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿¿»≈¿«ƒ¿¿«ƒ

:ÔB‰Ï¿

Ï‡יא  CÈt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¿∆¡≈«»»
:CÈa ˙È Û‡ ÈÈ È˙È ÈÊÁ‡ ‡‰Â ˙È¯·Ò¿»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»«»¿»
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.WcTd©Ÿ¤
íéøôà ìéáLa±WExiR Edfe ¦§¦¤§©¦§¤¥

.dkxA lAwIW icM Epide ."mixt`l"§¤§©¦§©§§¥¤§©¥§¨¨
xTird `Ed iM ,calA mixt` xiMfde§¦§¦¤§©¦¦§¨¦¨¦¨

dkxal)(dcUA x`axTirW mEXn F` ¦§¨¨§¨¤¦¤¦©
llbA did WcTd gEx zEwNYqd¦§©§©©Ÿ¤¨¨¦§©

mraxi EPOn E`vIW ,mixt`,a`g`e ¤§©¦¤¨§¦¤¨¨§¨§©§¨
.i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦

ïç÷lL ãò±.mixt`e dXpn z` awri ©¤§¨¨©£Ÿ¤§©¤§¤§©¦
åéúBòBøæ ìò±mW i"Wx mB d`x)iRÎlr ©§¨§¥©©¦¨©¦

`negpz yxcn(igEx iYlBxY ikp`e Edf" :¤§¨Ÿ¦¦§©§¦¦
lr mgwlE ,mixt` KxFvl awri lr©©£Ÿ§¤¤§©¦§¨¨©
itNW ,"dcVA x`A"A azke ."eizFrFxf§¨§¨©§§¥©¨¤¤§¦
`p mgw" WExiR mB EdGW xnFl Wi df¤¥©¤¤©¥¨¤¨
icM il` mzF` WBd ,o`M xEn`d "il ¥̀©¨¨¨©¥¨¥©§¥
aqEn "mgw"W EpidC ,mzF` gT`W¤¤©¨§©§¤¨¥¨

mB)(.awri lri dxez ©©©£Ÿ
(`i)Y ézìlô àìéaì éðàìî àì Ÿ¦¨§¦Ÿ§¨©¦¦¦

éðt äàøàL äáLçî áBLçìãBò E ©£©£¨¨¤¤§¤¨¤
±`l" :dxvwA azM `le oFWNA Kix`d¤¡¦©¨§Ÿ¨©¦§¨¨Ÿ

aWgp did sqFIW mEXn ,"iYaWg̈©§¦¦¤¥¨¨¤§¨
iEMq oi`W ,"sxh sxh"W inM Flv ¤̀§§¦¤¨ŸŸ©¤¥¦
:xn` okle ,aEW FzF` d`xIW llkA¦§¨¤¦§¤§¨¥¨©
,"'ek daWgn aFWgl iAl ip`ln `l"Ÿ§¨©¦¦¦©£©£¨¨
aFWgl llM iYrC lr dlr `l ,xnFlM§©Ÿ¨¨©©§¦§¨©£
ig LzF` d`x`e Ytxhp `l `OW¤¨Ÿ¦§©§¨§¤§¤§©

[el ,an lirl i"Wx d`x la`])m"`x(. £¨§¥©¦§¥
`EdW azM bk ,gk l`wfgi i"WxaE§©¦§¤§¥¨©¤

.iYpC `l ,xnFlM ,oiC oFWNn¦§¦§©Ÿ©§¦
ì ,"ézìlô"Bîk ,äáLçî ïBL ¦¨§¦§©£¨¨§

"äìéìô éNò äöò éàéáä"±dirWi ¨¦¦¥¨£¦§¦¨§©§¨
± dlilR iUr" :mW i"Wx d`xE .b ,fh§¥©¦¨£¦§¦¨
z` Kl xFgal hRWn gEMie oFWl `Ed§¦©¦§¨¦§¨¤

."aFHdai dxez ©

igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ipy meil inei xeriy

(áé)åétàì eçzLiå åékøa íòî íúà óñBé àöBiå©¥¬¥²Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈
:äöøà̈«§¨

i"yx£Ì˙‡ ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ∑לסמ לׂשמאל, וזה לימין זה ליּׁשבם ּכדי ּברּכיו, מעם יֹוסף הֹוציאם ׁשּנׁשקם לאחר «≈≈…»ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּולברכם  עליהם ÂÈt‡Ï.ידיו eÁzLiÂ∑ אביו מּלפני לאחֹוריו .ּכׁשחזר ְְֲֵֶָָָָ«ƒ¿«¿«»ְְֲִִִֵֶַַָָָ

(âé)Bðéîéa íéøôà-úà íäéðL-úà óñBé çwiå©¦©´¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ
-úàå ìàøNé ìàîOîìûøNé ïéîéî BìàîNá äMðî ¦§´Ÿ¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®

:åéìà Lbiå©©¥−¥¨«
i"yx£Ï‡¯NÈ Ï‡ÓOÓ BÈÓÈa ÌÈ¯Ù‡Œ˙‡∑ ׁשיהא וכון חברֹו, ׂשמאל ּכנגד ימינֹו חברֹו, לקראת הּבא ∆∆¿«ƒƒƒƒ¿…ƒ¿»≈ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

לברכה  מיּמן .הּבכֹור, ְְְִַָָָֻ

(ãé)íéøôà Làø-ìò úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ¤§©¸¦Æ
ìkN äMðî Làø-ìò BìàîN-úàå øéòvä àeäå§´©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ§©¤®¦¥Æ

:øBëaä äMðî ék åéãé-úà¤¨½̈¦¬§©¤−©§«
i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ ÏkN∑ היה יֹודע ּכי ּומּדעת, לכ ידיו את הׂשּכיל וחכמה, ּבהׂשּכל 'אחּכימּנּון', ּכתרּגּומֹו: ƒ≈∆»»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

עליו  ימינֹו ׁשת לא ואףֿעלּֿפיֿכן הּבכֹור, מנּׁשה .ּכי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 432 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dede xar ± mixt`e dXpn§©¤§¤§¨¦¨©§Ÿ¤

מנמנמנמנּׁשּׁשּׁשּׁשהההה עלעלעלעל־־־־ראראראראׁשׁשׁשׁש ואתואתואתואת־־־־ׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאלֹוֹוֹוֹו ההההּצּצּצּצעירעירעירעיר והוהוהוהּוּוּוּואאאא אפריםאפריםאפריםאפרים עלעלעלעל־־־־ראראראראׁשׁשׁשׁש ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשתתתת אתאתאתאת־־־־ימינימינימינימינֹוֹוֹוֹו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל יד)ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח (מח, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ַַַַֹֹֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹ
ועל  מּמנּׁשה. הּצעיר אפרים ראׁש על ימינֹו את והּניח ידיו את ׂשּכל יֹוסף, ּבני את ּבברכֹו אבינּו, ׁשּיעקב מסּפר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּבפרׁשתנּו

(מּמנּׁשה). מּמּנּו" "יגּדל ׁשאפרים יעקב הׁשיב יֹוסף, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹּתמיהת
"יגּדל  ׁשאפרים ּומּכיון אחיו, ׁשאר לגּבי מעלה לֹו ׁשּיׁש מּצד הּוא יֹותר, ּגדֹולה ּברכה מקּבל ׁשהּבכֹור הּטעם ּבאּור: ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּדרּוׁש

הּבכֹור? יהיה ׁשאפרים להיֹות צרי היה לכאֹורה הּבכֹור, יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע מּדּוע ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמּמּנּו",

ÏÚיב  „È‚Òe È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙È ÛÒBÈ ˜Èt‡Â¿«≈≈»¿ƒ√»ƒ¿≈«
:‡Ú¯‡ ÏÚ È‰Bt‡«ƒ««¿»

dÈÓÈaיג  ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È ÛÒBÈ ¯·„e¿«≈»«¿≈»∆¿«ƒƒƒ≈
dÏ‡Óq· ‰MÓ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‡ÓqÓƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿«∆ƒ¿»≈

:d˙ÂÏ ·È¯˜Â Ï‡¯NÈ„ ‡ÈÓÈÓƒƒ»¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

¯LÈ‡יד  ÏÚ ÈeLÂ dÈÓÈ ˙È Ï‡¯NÈ ËÈLB‡Â¿ƒƒ¿»≈»¿ƒ≈¿«ƒ«≈»
‡LÈ¯ ÏÚ dÏ‡Óq ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ ‡e‰Â ÌÈ¯Ù‡„¿∆¿«ƒ¿¿≈»¿»¿»≈«≈»
‰LÓ È¯‡ È‰B„ÈÏ ÔepÓÈkÁ‡ ‰MÓ„ƒ¿«∆«¿ƒƒƒƒ¬≈¿«∆

:‡¯Îea¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ai)Y íúà óñBé àöBiåøçàì ©¥¥Ÿ¨§©©
,"åékøa íòî" óñBé íàéöBä í÷LpL¤§¨¨¦¨¥¥¦¦§¨
,ìàîNì äæå ïéîéì äæ íáMéì éãk§¥§©§¨¤§¨¦§¤¦§Ÿ

íëøáìe íäéìò åéãé Cîñì±mcFraE ¦§Ÿ¨¨£¥¤§¨§¨§¨
eici miUl did lFki `l eiMxA lr©¦§¨Ÿ¨¨¨¨¦¨¨

mkxalE mdilr)dcya x`a(. £¥¤§¨§¨
Y åétàì eçzLiååéøBçàì øæçLk ©¦§©§©¨§¤¨©©£¨

åéáà éðôlî±inl cFaM KxC oMW ¦¦§¥¨¦¤¥¤¤¨§¦
lFcB mc`n xhtPW)`"eb(cFr lM la` . ¤¦§¨¥¨¨¨£¨¨

did lFki `l eia` lv` did̈¨¥¤¨¦Ÿ¨¨¨
milbxe mici hEXitA zFegYWdl§¦§©£§¦¨©¦§©§©¦

)i"gp(.bi dxez

(bi)ìàîOî Bðéîéa íéøôà úà¤¤§©¦¦¦¦§Ÿ
Y ìàøNéBðéîé ,Bøáç úàø÷ì àaä ¦§¨¥©¨¦§©£¥§¦

ïeéëå ,Bøáç ìàîN ãâðk±oFWNn §¤¤§Ÿ£¥§¦¥¦§

.dpEM©¨¨
[àäiL]±.oFW`x qEtcA `Ed oM ¤§¥¥¦§¦

Fl oi`e ."`EdW" :EpiptNW miqEtCaE©§¦¤§¨¥¤§¥
.xFkAd `Ed dXpn ixdW ,dpad£¨¨¤£¥§©¤©§

øBëaä±.dXpn ©§§©¤
äëøáì ïnéî±lW Fpini cvA cFnri §ª¨¦§¨¨©£§©§¦¤

dOkaE .oinIn FzkxA z` lAwie ,eia`̈¦¦©¥¤¦§¨¦¨¦§©¨
oOEfn" :`qxiBd miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦©¦§¨§¨
dfixfE zpOEfn `id oini cIW ,"dkxal¦§¨¨¤©¨¦¦§¤¤§¦¨
lr DzF` miUi cInE ,l`nU cIn xzFi¥¦©§Ÿ¦¨¨¦¨©
dfA mzF` WiBd `NX dnE .FW`xŸ©¤Ÿ¦¦¨¨¤
mkxal dvx awrIW ipRn Edf ?df xg ©̀©¤¤¦§¥¤©£Ÿ¨¨§¨§¨

oMW ,cgiA.. mgw" oFWNd zErnWn §©©¤¥©§¨©¨¨¤
"mkxa`e)dcya x`a(.ci dxez ©£¨£¥

(ci)åéãé úà ìkN:Bîebøúk Y ¦¥¤¨¨§©§

ìékNä äîëçå ìkNäa ,"ïepîkçà"©§§¦§©§¥§¨§¨¦§¦
òãBé ék ,úòcîe ,Cëì "åéãé úà"¤¨¨§¨¦©©¦¥©

"øBëaä äMðî ék" äéä±`EdWe ¨¨¦§©¤©§§¤
Fpinil cnFr)dcya x`a(. ¥¦¦

åéìò Bðéîé úL àì ïë-ét-ìò-óàå± §©©¦¥Ÿ¨§¦¨¨
" ,xnFlMiMmrh `Ed ,"xFkAd dXpn §©¦§©¤©§©©

dOl`xwp" dUrX dnlMU,"eici z` ¨¨¦§¨©¤¨¨¦¥¤¨¨
oeiM :FWExitE .dnkgaE lkUA EpidC§©§§¥¤§¨§¨¥¥¨
okÎiRÎlrÎs`e xFkAd dXpOW rcIW¤¨©¤§©¤©§§©©¦¥
dgkFd Ff ixd ,eilr Fpini zW `lŸ¨§¦¨¨£¥¨¨

lMU"Wla` ,dnkgaE dpEkA "eici z` ¤¦¥¤¨¨§©¨¨§¨§¨£¨
`l xFkAd dXpOW rcFi did `l m ¦̀Ÿ¨¨¥©¤§©¤©§Ÿ

lMU" dfl `Fxwl oYip did"eici z` ¨¨¦¨¦§¨¤¦¥¤¨¨
oM dUr zErh zngOW m`ÎiM ,dnkgA§¨§¨¦¦¤¥£©¨¨¨¥

)m"`x(.eh dxez



מג igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ipy meil inei xeriy

(è)éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬
:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå äæa íéýìû¡Ÿ¦−¨¤®©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

i"yx£‰Êa∑הּקדׁש רּוח עליו ונחה הּדבר, על רחמים יֹוסף ּובּקׁש ּכתּבה, ּוׁשטר ארּוסין ׁשטר לֹו Ó‡iÂ¯.הראה »∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ«…«
ÌÎ¯·‡Â ÈÏ‡ ‡ŒÌÁ˜∑ הּכתּוב ׁשאמר יא)זהּו ּתרּגלּתי (הושע אנכי זרֹועתיו", על קחם לאפרים, ּתרּגלּתי "ואנכי : »∆»≈««¬»¬≈ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

זרֹועֹותיו  על ׁשּלקחם עד אפרים, ּבׁשביל ּביעקב .רּוחי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ

ß zah 'f ipy mei ß

(é)Lbiå úBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðéòå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®©©¥³
íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà íúà: Ÿ¨Æ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«

(àé)éðô äàø óñBé-ìà ìàøNé øîàiåézìlô àì E ©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦¨®§¦
:Eòøæ-úà íb íéýìû éúà äàøä äpäå§¦¥̧¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«

i"yx£‡ÏÈzÏlÙ∑ עֹוד ּפני ׁשאראה מחׁשבה לחׁשב לּבי מלאני ּכמֹו:∑ÈzÏlÙ.לא מחׁשבה, טז)לׁשֹון (ישעיה …ƒ»¿ƒְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ»¿ƒְְֲַָָ
פלילה  עׂשי עצה, .""הביאי ְֲִִִִֵָָָ

ÈÈט  ÈÏ ·‰Èc Ôep‡ Èa È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»
:ÔepÎ¯·‡Â È˙ÂÏ ÔÚk Ôep·¯˜ ¯Ó‡Â ‡Î‰»»«¬«»≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ

ÈÊÁÓÏי  ÏekÈ ‡Ï e·ÈqÓ Ô¯˜È Ï‡¯NÈ ÈÈÚÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ≈»ƒ¿∆¡≈
ÛÈt‚Â ÔB‰Ï ˜ÈMÂ d˙ÂÏ ÔB‰˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿¿»≈¿«ƒ¿¿«ƒ

:ÔB‰Ï¿

Ï‡יא  CÈt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¿∆¡≈«»»
:CÈa ˙È Û‡ ÈÈ È˙È ÈÊÁ‡ ‡‰Â ˙È¯·Ò¿»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»«»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mirWx awri d`x ,mkxal awri©£Ÿ§¨§¨¨¨©£Ÿ§¨¦
mraxi ,mixt`n z`vl micizr£¦¦¨¥¥¤§©¦¨¨§¨
,WcTd gEx EPOn dwNYqpe ,a`g`e§©§¨§¦§©§¨¦¤©©Ÿ¤

."dN` in xn`Ie©Ÿ¤¦¥¤
åéðáe àeäéå±EklOW ei`v`v §¥¨¨¤¡¨¨¤¨§

Eide ,zFxFC drAx` cr l`xUiA§¦§¨¥©©§¨¨§¨
oA W`Fdi ,fg`Fdi :mde ,mirWx§¨¦§¥§¨¨§¨¤

W`Fdi oA mraxi ,fg`Fdi)l ,i a"n d`x(. §¨¨¨¨§¨¤§¨
äMðnî±xiMfd `l mW rWFd i"WxA ¦§©¤§©¦¥©¨Ÿ¦§¦

.dXpn§©¤
Y älà éî øîàiåelà eàöé ïëéäî ©Ÿ¤¦¥¤¥¥¨¨§¥

±Wxtl oi`e .lEqR dfi` mdA Wi `OW¤¨¥¨¤¥¤§§¥§¨¥
xaCd hEWR iM ,FhEWtM "dN` in"¦¥¤¦§¦¨©¨¨

sqFi ipA mdW rci awrIW)cecl likyn(. ¤©£Ÿ¨©¤¥§¥¥
éeàø ïðéàLäëøáì ï±dGn oM oiad ¤¥¨§¦¦§¨¨¥¦¥¦¤

dvxW zrA EPOn dpikW dwNYqPW¤¦§©§¨§¦¨¦¤§¥¤¨¨
mkxal)m"`x(.h dxez §¨§¨

(h)Y äæaïéñeøà øèL Bì äàøä± ¨¤¤§¨§©¥¦
zWCEwn Y` ixd" :xhWA Dl azMW¤¨©¨¦§¨£¥©§§¤¤

"il)` ,h oiyeciw(. ¦
äaúk øèLe±mipAdW Fl gikFdl §©§ª¨§¦©¤©¨¦

Fl xn`X dn Edfe ,zExWkA EclFp§§©§§¤©¤¨©
.zExWkA eipA mdW ,"md ipA"¨©¥¤¥¨¨§©§

øácä ìò íéîçø óñBé Lwáe± ¦¥¥©£¦©©¨¨
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(áé)åétàì eçzLiå åékøa íòî íúà óñBé àöBiå©¥¬¥²Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈
:äöøà̈«§¨

i"yx£Ì˙‡ ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ∑לסמ לׂשמאל, וזה לימין זה ליּׁשבם ּכדי ּברּכיו, מעם יֹוסף הֹוציאם ׁשּנׁשקם לאחר «≈≈…»ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּולברכם  עליהם ÂÈt‡Ï.ידיו eÁzLiÂ∑ אביו מּלפני לאחֹוריו .ּכׁשחזר ְְֲֵֶָָָָ«ƒ¿«¿«»ְְֲִִִֵֶַַָָָ

(âé)Bðéîéa íéøôà-úà íäéðL-úà óñBé çwiå©¦©´¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ
-úàå ìàøNé ìàîOîìûøNé ïéîéî BìàîNá äMðî ¦§´Ÿ¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®

:åéìà Lbiå©©¥−¥¨«
i"yx£Ï‡¯NÈ Ï‡ÓOÓ BÈÓÈa ÌÈ¯Ù‡Œ˙‡∑ ׁשיהא וכון חברֹו, ׂשמאל ּכנגד ימינֹו חברֹו, לקראת הּבא ∆∆¿«ƒƒƒƒ¿…ƒ¿»≈ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

לברכה  מיּמן .הּבכֹור, ְְְִַָָָֻ

(ãé)íéøôà Làø-ìò úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ¤§©¸¦Æ
ìkN äMðî Làø-ìò BìàîN-úàå øéòvä àeäå§´©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ§©¤®¦¥Æ

:øBëaä äMðî ék åéãé-úà¤¨½̈¦¬§©¤−©§«
i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ ÏkN∑ היה יֹודע ּכי ּומּדעת, לכ ידיו את הׂשּכיל וחכמה, ּבהׂשּכל 'אחּכימּנּון', ּכתרּגּומֹו: ƒ≈∆»»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

עליו  ימינֹו ׁשת לא ואףֿעלּֿפיֿכן הּבכֹור, מנּׁשה .ּכי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 432 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dede xar ± mixt`e dXpn§©¤§¤§¨¦¨©§Ÿ¤

מנמנמנמנּׁשּׁשּׁשּׁשהההה עלעלעלעל־־־־ראראראראׁשׁשׁשׁש ואתואתואתואת־־־־ׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאלֹוֹוֹוֹו ההההּצּצּצּצעירעירעירעיר והוהוהוהּוּוּוּואאאא אפריםאפריםאפריםאפרים עלעלעלעל־־־־ראראראראׁשׁשׁשׁש ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשתתתת אתאתאתאת־־־־ימינימינימינימינֹוֹוֹוֹו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל יד)ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח (מח, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ַַַַֹֹֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹ
ועל  מּמנּׁשה. הּצעיר אפרים ראׁש על ימינֹו את והּניח ידיו את ׂשּכל יֹוסף, ּבני את ּבברכֹו אבינּו, ׁשּיעקב מסּפר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּבפרׁשתנּו

(מּמנּׁשה). מּמּנּו" "יגּדל ׁשאפרים יעקב הׁשיב יֹוסף, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹּתמיהת
"יגּדל  ׁשאפרים ּומּכיון אחיו, ׁשאר לגּבי מעלה לֹו ׁשּיׁש מּצד הּוא יֹותר, ּגדֹולה ּברכה מקּבל ׁשהּבכֹור הּטעם ּבאּור: ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּדרּוׁש

הּבכֹור? יהיה ׁשאפרים להיֹות צרי היה לכאֹורה הּבכֹור, יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע מּדּוע ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמּמּנּו",

ÏÚיב  „È‚Òe È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙È ÛÒBÈ ˜Èt‡Â¿«≈≈»¿ƒ√»ƒ¿≈«
:‡Ú¯‡ ÏÚ È‰Bt‡«ƒ««¿»

dÈÓÈaיג  ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È ÛÒBÈ ¯·„e¿«≈»«¿≈»∆¿«ƒƒƒ≈
dÏ‡Óq· ‰MÓ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‡ÓqÓƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿«∆ƒ¿»≈

:d˙ÂÏ ·È¯˜Â Ï‡¯NÈ„ ‡ÈÓÈÓƒƒ»¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

¯LÈ‡יד  ÏÚ ÈeLÂ dÈÓÈ ˙È Ï‡¯NÈ ËÈLB‡Â¿ƒƒ¿»≈»¿ƒ≈¿«ƒ«≈»
‡LÈ¯ ÏÚ dÏ‡Óq ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ ‡e‰Â ÌÈ¯Ù‡„¿∆¿«ƒ¿¿≈»¿»¿»≈«≈»
‰LÓ È¯‡ È‰B„ÈÏ ÔepÓÈkÁ‡ ‰MÓ„ƒ¿«∆«¿ƒƒƒƒ¬≈¿«∆

:‡¯Îea¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ai)Y íúà óñBé àöBiåøçàì ©¥¥Ÿ¨§©©
,"åékøa íòî" óñBé íàéöBä í÷LpL¤§¨¨¦¨¥¥¦¦§¨
,ìàîNì äæå ïéîéì äæ íáMéì éãk§¥§©§¨¤§¨¦§¤¦§Ÿ

íëøáìe íäéìò åéãé Cîñì±mcFraE ¦§Ÿ¨¨£¥¤§¨§¨§¨
eici miUl did lFki `l eiMxA lr©¦§¨Ÿ¨¨¨¨¦¨¨

mkxalE mdilr)dcya x`a(. £¥¤§¨§¨
Y åétàì eçzLiååéøBçàì øæçLk ©¦§©§©¨§¤¨©©£¨

åéáà éðôlî±inl cFaM KxC oMW ¦¦§¥¨¦¤¥¤¤¨§¦
lFcB mc`n xhtPW)`"eb(cFr lM la` . ¤¦§¨¥¨¨¨£¨¨

did lFki `l eia` lv` did̈¨¥¤¨¦Ÿ¨¨¨
milbxe mici hEXitA zFegYWdl§¦§©£§¦¨©¦§©§©¦

)i"gp(.bi dxez

(bi)ìàîOî Bðéîéa íéøôà úà¤¤§©¦¦¦¦§Ÿ
Y ìàøNéBðéîé ,Bøáç úàø÷ì àaä ¦§¨¥©¨¦§©£¥§¦

ïeéëå ,Bøáç ìàîN ãâðk±oFWNn §¤¤§Ÿ£¥§¦¥¦§

.dpEM©¨¨
[àäiL]±.oFW`x qEtcA `Ed oM ¤§¥¥¦§¦

Fl oi`e ."`EdW" :EpiptNW miqEtCaE©§¦¤§¨¥¤§¥
.xFkAd `Ed dXpn ixdW ,dpad£¨¨¤£¥§©¤©§

øBëaä±.dXpn ©§§©¤
äëøáì ïnéî±lW Fpini cvA cFnri §ª¨¦§¨¨©£§©§¦¤

dOkaE .oinIn FzkxA z` lAwie ,eia`̈¦¦©¥¤¦§¨¦¨¦§©¨
oOEfn" :`qxiBd miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦©¦§¨§¨
dfixfE zpOEfn `id oini cIW ,"dkxal¦§¨¨¤©¨¦¦§¤¤§¦¨
lr DzF` miUi cInE ,l`nU cIn xzFi¥¦©§Ÿ¦¨¨¦¨©
dfA mzF` WiBd `NX dnE .FW`xŸ©¤Ÿ¦¦¨¨¤
mkxal dvx awrIW ipRn Edf ?df xg ©̀©¤¤¦§¥¤©£Ÿ¨¨§¨§¨

oMW ,cgiA.. mgw" oFWNd zErnWn §©©¤¥©§¨©¨¨¤
"mkxa`e)dcya x`a(.ci dxez ©£¨£¥

(ci)åéãé úà ìkN:Bîebøúk Y ¦¥¤¨¨§©§

ìékNä äîëçå ìkNäa ,"ïepîkçà"©§§¦§©§¥§¨§¨¦§¦
òãBé ék ,úòcîe ,Cëì "åéãé úà"¤¨¨§¨¦©©¦¥©

"øBëaä äMðî ék" äéä±`EdWe ¨¨¦§©¤©§§¤
Fpinil cnFr)dcya x`a(. ¥¦¦

åéìò Bðéîé úL àì ïë-ét-ìò-óàå± §©©¦¥Ÿ¨§¦¨¨
" ,xnFlMiMmrh `Ed ,"xFkAd dXpn §©¦§©¤©§©©

dOl`xwp" dUrX dnlMU,"eici z` ¨¨¦§¨©¤¨¨¦¥¤¨¨
oeiM :FWExitE .dnkgaE lkUA EpidC§©§§¥¤§¨§¨¥¥¨
okÎiRÎlrÎs`e xFkAd dXpOW rcIW¤¨©¤§©¤©§§©©¦¥
dgkFd Ff ixd ,eilr Fpini zW `lŸ¨§¦¨¨£¥¨¨

lMU"Wla` ,dnkgaE dpEkA "eici z` ¤¦¥¤¨¨§©¨¨§¨§¨£¨
`l xFkAd dXpOW rcFi did `l m ¦̀Ÿ¨¨¥©¤§©¤©§Ÿ

lMU" dfl `Fxwl oYip did"eici z` ¨¨¦¨¦§¨¤¦¥¤¨¨
oM dUr zErh zngOW m`ÎiM ,dnkgA§¨§¨¦¦¤¥£©¨¨¨¥

)m"`x(.eh dxez



igieמד zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ipy meil inei xeriy
ּבזה: ְְֶַַָָָוההסּברה

ּבמצרים: ּבהיֹותֹו עבֹודתֹו אפן את מבּטאים לבניו קרא ּׁשּיֹוסף ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשמֹות
ּכתֹוצאה  ׁשאּבד העבר את ליֹוסף הזּכיר מנּׁשה אבי". ּבית ּכל ואת עמלי ּכל את אלקים נּׁשני "ּכי מּלׁשֹון הּוא ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמנּׁשה

'מנּׁשה'. ּבנֹו ׁשם את קרא הּוא ה', ּבעבֹודת ויחלׁש עברֹו את חלילה יׁשּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמּגלּותֹו.
ּבמצרים. ּבעבֹודתֹו ּבֹו ׁשּנפעל והעּלּוי הּיתרֹון על והֹודאה ׁשבח זהּו עניי". ּבארץ אלקים הפרני "ּכי מּלׁשֹון הּוא אפרים ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹואּלּו
ּבמקֹום  ּגם ּבאֹור מֹוסיפים יעקב ׁשּצאצאי ּבמצרים, הּפרּיה על־ידי ּדוקא ּכי מּמנּׁשה: "יגּדל" ׁשאפרים יעקב קבע ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלכן
ּבאֹור  הֹוספה "אפרים" היא יעקב מּצד הרצּויה העבֹודה ולכן לּגלּות, ׁשּבירידה והּיתרֹון יעקב, ׁשל ׁשלמּותֹו מתּגּלה ,ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹהחׁש

.החׁש ּבמקֹום ְִֶַַֹּגם
לנק  עליו היה האיׁשית ּבעבֹודתֹו ּכי הּבכֹור", "מנּׁשה יֹוסף ּבעבּור על־ידי ואּלּו מּפניו ּוׁשמירה מרע" "סּור ׁשל ּבקו ּתחּלה ט  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לאחר  רק מנּׁשה. קרא עבֹודתֹו, ּתחּלת את וסּמל ׁשּנֹולד הּבכֹור, ּבנֹו את ולכן, אביו. ּבית את ׁשכח ׁשּלא – עברֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹזכרֹון
'אפרים'. הּׁשני לבנֹו ולקרא – ּבּגלּות ּפעּלה טֹוב", ּב"עׂשה להתחיל יכֹול היה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻמּכן

סדר  היינּו, והתּגּלּות, ּבלדה ּכׁשּמדּבר אפרים, ּבעבֹודת הּמעלה אף על ּכי הּבכֹור; יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֻולכן
מה־ּׁשאין־ּכן  אפרים, – טֹוב" "ועׂשה להיֹות יכֹול אחר־ּכ ורק "מנּׁשה", – מרע" "סּור הּוא הראׁשֹון הּדבר ּבפעל, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהעבֹודה

למעלה נעלה.מצד יֹותר ׁשאפרים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

(åè)eëläúä øLà íéýìûä øîàiå óñBé-úà Cøáéå©§¨¬¤¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸
éúà äòøä íéýìûä ÷çöéå íäøáà åéðôì éúáà£Ÿ©³§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½

:äfä íBiä-ãò éãBòî¥«¦−©©¬©¤«

(æè)íéøòpä-úà Cøáé òø-ìkî éúà ìàbä Càìnä©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»¤©§¨¦¼
ebãéå ÷çöéå íäøáà éúáà íLå éîL íäá àøwéå§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬

:õøàä áø÷a áøì̈−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤
i"yx£È˙‡ Ï‡b‰ C‡Ïn‰∑ להׁשּתּלח הרגיל האלהים מלא מלא אלי "וּיאמר ׁשּנאמר: ּכענין ּבצרתי, אלי ««¿»«…≈…ƒְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

אל" ּבית האל אנכי וגֹו' יעקב ‡˙ÌÈ¯Úp‰Œ.ּבחלֹום: C¯·È∑ ואפרים ׁשּפרים ∑eb„ÈÂ.מנּׁשה הּללּו ּכּדגים ְֲֲִֵֵֵַַָָֹֹ¿»≈∆«¿»ƒְְְִֶֶַַ¿ƒ¿ִִֶַַָָָ
ּבהם  ׁשֹולטת הרע עין ואין .ורבים, ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr gl mgpn zxez)

הארץהארץהארץהארץ ּבּבּבּבקרבקרבקרבקרב לרבלרבלרבלרב טז)וידוידוידוידּגּגּגּגּוּוּוּו ּדאתּגליא'.ארץארץארץארץ(מח, 'עלמא היינּו ּבחסידּות,יםיםיםים– ּומבאר ּדאתּכּסיא'. 'עלמא היינּו – ְְְְְְְְִִִִָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

‡·‰˙Èטו  eÁÏÙ Èc ÈÈ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ˙È CÈ¯·e»ƒ»≈«¬»¿»ƒ¿»¬»»«
È˙È‡cÓ È˙È ÔÊc ÈÈ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿»»¿ƒ¿»¿»¿«»ƒƒ¿ƒ»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú«»»≈

È˙טז  C¯·È ‡LÈa ÏkÓ È˙È ˜¯Ù Èc ‡Î‡ÏÓ«¿»»ƒ¿«»ƒƒ»ƒ»¿»≈»
È˙‰·‡ ÌeLÂ ÈÓL ÔB‰· È¯˜˙ÈÂ ‡iÓÏeÚ≈«»¿ƒ¿¿≈¿¿ƒ¿¬»»«
È· B‚a ÔebÒÈ ‡nÈ ÈeÎe ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿¿¿≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡L‡¡»»««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fh)Y éúà ìàbä CàìnäCàìî ©©§¨©Ÿ¥Ÿ¦©§¨
ìéâøä±"K`lOd" xn` okle`"dA ¨¨¦§¨¥¨©©©§¨§¥

dricid)dcya x`a(. ©§¦¨
çlzLäì±.'d gilW `Ed K`ln iM §¦§©¥©¦©§¨§¦©

éúøöa éìà±"l`FBd" `xwp okle ¥©§¨¨¦§¨¥¦§¨©¥
deFd oFWlA)`"eb(lMn" xn`W dGnE , ¦§¤¦¤¤¨©¦¨

,zinrR cg dNE`B Ff oi`W gkEn ,"rẍ¨¤¥§¨©§¨¦
dxv Fl dzidW mrR lkA `N`)yeal(. ¤¨§¨©©¤¨§¨¨¨

øîàpL ïéðòk±.bi-`i ,`l ziW`xA ¨¦§¨¤¤¡©§¥¦
íBìça íéäìàä Càìî éìà øîàiå"©Ÿ¤¥©©§©¨¡Ÿ¦©£

"ìà úéa ìàä éëðà 'Bâå á÷òé±ip` ©£Ÿ§¨Ÿ¦¨¥¥¥£¦
iaA Lil` dlbPW K`lOddfaE .l` z ©©§¨¤¦§¨¥¤§¥¥¨¤

eil` glWp did K`ln FzF`W x`Fan§¨¤©§¨¨¨¦§¨¥¨
.Kkl wEwf didW zrA cinŸ¦§¥¤¨¨¨§¨

Y íéøòpä úà Cøáéíéøôàå äMðî §¨¥¤©§¨¦§©¤§¤§©¦
±hEWRW s` mixt`e dXpn dGW WxiR¥©¤¤§©¤§¤§©¦©¤¨

iWFw x`al `A dfAW ipRn ,`Ed¦§¥¤¨¤¨§¨¥¦
z` Kxaie" :xn` dNgYW ,aEzMA©¨¤§¦¨¨©©§¨¤¤

sqFiz` Kxai" :xn` KMÎxg`e ," ¥§©©¨¨©§¨¥¤
mixrPdElNd "mixrPd"W WxiR okle ," ©§¨¦§¨¥¥©¤©§¨¦©¨

,sqFi ipA mdW ,mixt`e dXpn md¥§©¤§¤§©¦¤¥§¥¥
sqFil dkxA FGW oaEn `liOnE)x`a ¦¥¨¨¤§¨¨§¥

dcya(llFM `Ed sqFi zMxaA ,xnFlM .§©§¦§©¥¥
z` Kxan KWndA wxe ,eicli z ¤̀§¨¨§©©¤§¥§¨¥¤
FnM ,mnvr cSn mixt` z`e dXpn§©¤§¤¤§©¦¦©©§¨§

aEzMW)k weqta(wIC okle ."mkxaie" ¤¨©§¨£¥§¨¥¦¥
iptl dXpn z` miCwde o`M i"Wx©¦¨§¦§¦¤§©¤¦§¥
lr Fpini ci mU awrIW s` ,mixt ¤̀§©¦©¤©£Ÿ¨©§¦©

sqFil `id Ff dkxAW ipRn ,mixt ¤̀§©¦¦§¥¤§¨¨¦§¥
mcFw dXpn ,`A`l qgiaE ,`A`d̈©¨§©©©©¨§©¤¥

mixt`l)cecl likyn t"r(i"Wx mB d`xE . §¤§©¦§¥©©¦
okxiA oM ± aFxl EBcie" :a ,el dhFq¨§¦§¨¥¥§¨
i"WxA `Ed oke ."mixt`e dXpnl awri©£Ÿ¦§©¤§¤§©¦§¥§©¦

.ak ,hn oOwl§©¨
Y ebãéåíéáøå íéøtL eìlä íéâck §¦§©¨¦©¨¤¨¦§¨¦

±."aFxl EBcie" Edfe§¤§¦§¨
íäa úèìBL òøä ïéò ïéàå±Wie §¥©¦¨¨¤¤¨¤§¥

" WExiRd EdGW xnFlaxwA."ux`d ©¤¤©¥§¤¤¨¨¤
:FtFqA ak ,hn oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨§
mkxA ,mixt`e dXpn KxAWM s`e"§©§¤¥©§©¤§¤§©¦¥§¨
zhlFW rxd oir oi`W ,mibcM§¨¦¤¥©¦¨¨¤¤

."odAfi dxez ¨¤

igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g iyily meil inei xeriy
'יחּודא  המׁשכת ענין והּוא ּדאתּכּסיא'. ּב'עלמא הּמאירים אֹורֹות אֹותם יתּגּלּו ּדאתּגליא' ּב'עלמא ׁשּגם היא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשהּברכה

ּתּתאה'. ּב'יחּודא ְִִַָָָָָעילאה'

ß zah 'g iyily mei ß

(æé)Làø-ìò Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©¬Ÿ
dúà øéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéòa òøiå íéøôà¤§©−¦©¥©́§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬Ÿ¨²

:äMðî Làø-ìò íéøôà-Làø ìòî¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
i"yx£ÂÈ·‡Œ„È CÓ˙iÂ∑ּבנֹו ראׁש מעל ּבידֹוהרימּה .ּותמכּה «ƒ¿…«»ƒְְְִֵֵַָָָָֹ

(çé)øëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ
ðéîé íéN:BLàø-ìò E ¦¬§¦«§−©Ÿ«

(èé)àeä-íb ézòãé éðá ézòãé øîàiå åéáà ïàîéå©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬
ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé àeä-íâå íòì-äéäé¦«§¤§−̈§©´¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´

:íéBbä-àìî äéäé Bòøæå epnî¦¤½§©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«
i"yx£ÈzÚ„È È· ÈzÚ„È∑ הּבכֹור B‚Â'.ׁשהּוא ÌÚlŒ‰È‰È ‡e‰ŒÌb∑,מּמּנּו לצאת ּגדעֹון ׁשעתיד »«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒְֶַ«ƒ¿∆¿»¿ְִִִֵֶֶָָ

עלֿידֹו נס עֹוׂשה epnÓ.ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא Ïc‚È ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ÌÏe‡Â∑,מּמּנּו לצאת יהֹוׁשע ׁשעתיד ֵֶֶַַָָָ¿»»ƒ«»…ƒ¿«ƒ∆ְִִֵֶֶַָָֻ
ליׂשראל  ּתֹורה וילּמד הארץ את ÌÈBb‰Œ‡ÏÓ.ׁשּינחיל ‰È‰È BÚ¯ÊÂ∑ׁשמעֹו ּבצאת יתמּלא העֹולם ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ¿«¿ƒ¿∆¿…«ƒְְְִִֵֵַָָָ

אּילֹון ּכׁשּיעמ ּוׁשמֹו, ּבעמק וירח ּבגבעֹון חּמה .יד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(38 'nr i zegiy ihewl)

ה ה ה ה ּגּגּגּגֹוֹוֹוֹויםיםיםים מלאמלאמלאמלא יהיה יהיה יהיה יהיה  וזרעוזרעוזרעוזרעֹוֹוֹוֹו ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו יגיגיגיגּדּדּדּדלללל ההההּקּקּקּקטןטןטןטן אחיואחיואחיואחיו יט)ואואואואּוּוּוּולםלםלםלם הּבכֹור,(מח, מנּׁשה, את יעקב ּבר לא מּדּוע לׁשאל: יׁש ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַֹֹֹֹֹ
היינּו ּבארץ"), הּגפן את הּמברי" (ּכמֹו 'המׁשכה' ּפרּוׁשּה 'ּברכה' ּדהּנה והענין, הּקטן. מאחיו ׁשּיגּדל – עצמּה זֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּבברכה

ולאלהמלהמלהמלהמׁשׁשׁשׁשייייׁשענינּה מּמקֹורֹו, יגּדל לחלחלחלחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּדבר ׁשּמנּׁשה ּבברכתֹו לפעל יעקב יכֹול היה לא לכן ּבּמקֹור. קּים ׁשאינֹו ּדבר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ּבּמקֹור. הּמּצב הּוא ּכ ׁשּלא מּכיון ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמאפרים,

ÏÚיז  dÈÓÈ „È È‰e·‡ ÈeL È¯‡ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¬≈«ƒ»ƒ«¿ƒ≈«
‡„È „ÚÒe È‰BÈÚa LÈ‡·e ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ≈̄»¿∆¿«ƒ¿≈¿≈ƒ¿≈¿»
ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ¯ ÏÚÓ d˙È ‰‡„Ú‡Ï È‰e·‡„¿»ƒ¿«¬»»»«≈«≈»¿∆¿«ƒ

:‰MÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d˙eÁp‡Ï¿«»««≈»ƒ¿«∆

„ÔÈיח  È¯‡ ‡a‡ ÔÎ ‡Ï È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ»≈«»¬≈≈
:dLÈ¯ ÏÚ CÈÓÈ ÂL ‡¯Îea¿»«¿ƒ»«≈≈

‡Ûיט  ‡Ú„È È¯· ‡Ú„È ¯Ó‡Â È‰e·‡ ·È¯ÒÂ¿»≈»ƒ«¬«¿«¿»¿ƒ¿«¿»«
È‰eÁ‡ Ì¯·e ÈbÒÈ ‡e‰ Û‡Â ‡nÚÏ È‰È ‡e‰¿≈¿«»¿«ƒ¿≈¿«»ƒ
ÔÈËÈlL ÔB‰È È‰B·e dpÓ ÈbÒÈ ‡¯ÈÚÊ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿«ƒƒ

:‡iÓÓÚa¿«¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)Y åéáà ãé Cîúiåìòî dîéøä ©¦§Ÿ©¨¦¥¦¨¥©
Bãéa dëîúe Bða Làø±`NW oeiM Ÿ§§¨¨§¨¥¨¤Ÿ

W`x lr zgPEn DcFrA KFnzl KIW©¨¦§§¨©©©Ÿ
dNigYW xn` okl ,mixt`Dnixd ¤§©¦¨¥¨©¤§¦¨¡¦¨

DknY KMÎxg`e mixt` W`x lrn¥©Ÿ¤§©¦§©©¨§¨¨
FciA)m"`x(.gi dxez §¨
(hi)Y ézòãé éðá ézòãéàeäL ¨©§¦§¦¨©§¦¤

øBëaä±rcFi `l eia`W aWg sqFi ©§¥¨©¤¨¦Ÿ¥©
:eia` Fl xn` KM lre ,xFkAd dXpOW¤§©¤©§§©¨¨©¨¦
ltke ,xFkAd `EdW LFnM rcFi ip £̀¦¥©¨¤©§§¨©

wGgl icM oFWNd)g"ty(. ©¨§¥§©¥
'Bâå íòl äéäé àeä íb±qEtcA ©¦§¤§¨§¦§

"dix` xEb"e m"`xA oke oFW`x¦§¥¨§¥§©§¥
,"lCbie mrN didi `Ed mbe" :`qxiBd©¦§¨§©¦§¤§¨§¦§©
,mcFTd xEACd KWnd dGW EpidC§©§¤¤¤§¥©¦©¥
Kkl sqFpaE ,xFkAd `EdW iYrcï©§¦¤©§§¨§¨
lCbie mrl didi mB `Ed xFkA `EdW¤§©¦§¤§¨§¦§©

)`"eb(mB" :EpiptNW `qxiBd itl K` .©§¦©¦§¨¤§¨¥©
iptA xEAC `Ed "'ebe mrl didi `Ed¦§¤§¨¦¦§¥
iRÎlrÎs` :FWExiR Kke ,Fnvr©§§¨¥©©¦
mB" ,xirSd lr ipini ci z` iYknQW¤¨©§¦¤©§¦¦©©¨¦©
`Ed mbe ,mrl didi [xFkAd] `Ed©§¦§¤§¨§©
ci z` iYknQW xirSd FnM "lCbi¦§©§©¨¦¤¨©§¦¤©
EPOn lCbi xirSdW `N` ,eilr ipini§¦¦¨¨¤¨¤©¨¦¦§©¦¤

)dcya x`a(.
,epnî úàöì ïBòãb ãéúòL¤¨¦¦§¨¥¦¤
-ìò ñð äNBò àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¤¥©

Bãé±d`x ,oicn mr FYnglnA ¨§¦§©§¦¦§¨§¥
.f wxR mihtFW§¦¤¤

Y epnî ìcâé ïèwä åéçà íìeàå§¨¨¦©¨Ÿ¦§©¦¤
,epnî úàöì òLBäé ãéúòL¤¨¦§ª©¨¥¦¤
äøBz ãnìéå õøàä úà ìéçðiL¤©§¦¤¨¨¤¦©¥¨

.ìàøNéìíéBbä àìî äéäé Bòøæå §¦§¨¥§©§¦§¤§Ÿ©¦
YBòîL úàöa àlîúé íìBòä ìk̈¨¨¦§©¥§¥¦§

BîLe±didi Frxf mWe :xn` ENi`kE §§¦¨©§¥©§¦§¤
FrxGW Wxtl okYi `le .miFBd `ln§Ÿ©¦§Ÿ¦¨¥§¨¥¤©§
Ff oi`W ,mlFrd lkA mixGEtn Eidi¦§§¨¦§¨¨¨¤¥

dllw `N` dkxA)m"`x(. §¨¨¤¨§¨¨
÷îòa çøéå ïBòáâa änç ãéîòiLk§¤©£¦©¨§¦§§¨¥©§¥¤

ïBìià±mB d`xE .ai ,i rWFdi d`x ©¨§¥§ª©§¥©
mixt` lW Frxf" :bi wEqR mW i"Wx©¦¨¨©§¤¤§©¦
dcnrW mFiA ?izni` ,'ebe `ln didi¦§¤§Ÿ¥¨©§¤¨§¨
mlFrd lM `Nnzp rWFdil dOg©¨¦ª©¦§©¥¨¨¨
ÎdcFar i"WxaE ."rWFdi lW FrnẄ§¤§ª©§©¦£¨
E`Nnzp zFvx`d lM" :` ,dk dxf̈¨¨¨£¨¦§©§
mixt` lW Frxf ,Fzni`nE Fz`xIn¦¦§¨¥¥¨©§¤¤§©¦
o`M gvFp mc` ,miFBd `ln didi¦§¤§Ÿ©¦¨¨¥©¨
,DA oircFi `inRq` ipA oi`e dngln¦§¨¨§¥§¥©§©§¨§¦¨
rWFdil dOg Fl dcnrW drWA la £̀¨§¨¨¤¨§¨©¨¦ª©

."eipRn E`xie mlFrd lkl d`xpdxez ¦§¨§¨¨¨§¨§¦¨¨
k



מה igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ipy meil inei xeriy
ּבזה: ְְֶַַָָָוההסּברה

ּבמצרים: ּבהיֹותֹו עבֹודתֹו אפן את מבּטאים לבניו קרא ּׁשּיֹוסף ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשמֹות
ּכתֹוצאה  ׁשאּבד העבר את ליֹוסף הזּכיר מנּׁשה אבי". ּבית ּכל ואת עמלי ּכל את אלקים נּׁשני "ּכי מּלׁשֹון הּוא ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמנּׁשה

'מנּׁשה'. ּבנֹו ׁשם את קרא הּוא ה', ּבעבֹודת ויחלׁש עברֹו את חלילה יׁשּכח ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמּגלּותֹו.
ּבמצרים. ּבעבֹודתֹו ּבֹו ׁשּנפעל והעּלּוי הּיתרֹון על והֹודאה ׁשבח זהּו עניי". ּבארץ אלקים הפרני "ּכי מּלׁשֹון הּוא אפרים ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹואּלּו
ּבמקֹום  ּגם ּבאֹור מֹוסיפים יעקב ׁשּצאצאי ּבמצרים, הּפרּיה על־ידי ּדוקא ּכי מּמנּׁשה: "יגּדל" ׁשאפרים יעקב קבע ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלכן
ּבאֹור  הֹוספה "אפרים" היא יעקב מּצד הרצּויה העבֹודה ולכן לּגלּות, ׁשּבירידה והּיתרֹון יעקב, ׁשל ׁשלמּותֹו מתּגּלה ,ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹהחׁש

.החׁש ּבמקֹום ְִֶַַֹּגם
לנק  עליו היה האיׁשית ּבעבֹודתֹו ּכי הּבכֹור", "מנּׁשה יֹוסף ּבעבּור על־ידי ואּלּו מּפניו ּוׁשמירה מרע" "סּור ׁשל ּבקו ּתחּלה ט  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לאחר  רק מנּׁשה. קרא עבֹודתֹו, ּתחּלת את וסּמל ׁשּנֹולד הּבכֹור, ּבנֹו את ולכן, אביו. ּבית את ׁשכח ׁשּלא – עברֹו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹזכרֹון
'אפרים'. הּׁשני לבנֹו ולקרא – ּבּגלּות ּפעּלה טֹוב", ּב"עׂשה להתחיל יכֹול היה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻמּכן

סדר  היינּו, והתּגּלּות, ּבלדה ּכׁשּמדּבר אפרים, ּבעבֹודת הּמעלה אף על ּכי הּבכֹור; יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֻולכן
מה־ּׁשאין־ּכן  אפרים, – טֹוב" "ועׂשה להיֹות יכֹול אחר־ּכ ורק "מנּׁשה", – מרע" "סּור הּוא הראׁשֹון הּדבר ּבפעל, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהעבֹודה

למעלה נעלה.מצד יֹותר ׁשאפרים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

(åè)eëläúä øLà íéýìûä øîàiå óñBé-úà Cøáéå©§¨¬¤¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸
éúà äòøä íéýìûä ÷çöéå íäøáà åéðôì éúáà£Ÿ©³§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½

:äfä íBiä-ãò éãBòî¥«¦−©©¬©¤«

(æè)íéøòpä-úà Cøáé òø-ìkî éúà ìàbä Càìnä©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»¤©§¨¦¼
ebãéå ÷çöéå íäøáà éúáà íLå éîL íäá àøwéå§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬

:õøàä áø÷a áøì̈−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤
i"yx£È˙‡ Ï‡b‰ C‡Ïn‰∑ להׁשּתּלח הרגיל האלהים מלא מלא אלי "וּיאמר ׁשּנאמר: ּכענין ּבצרתי, אלי ««¿»«…≈…ƒְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

אל" ּבית האל אנכי וגֹו' יעקב ‡˙ÌÈ¯Úp‰Œ.ּבחלֹום: C¯·È∑ ואפרים ׁשּפרים ∑eb„ÈÂ.מנּׁשה הּללּו ּכּדגים ְֲֲִֵֵֵַַָָֹֹ¿»≈∆«¿»ƒְְְִֶֶַַ¿ƒ¿ִִֶַַָָָ
ּבהם  ׁשֹולטת הרע עין ואין .ורבים, ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr gl mgpn zxez)

הארץהארץהארץהארץ ּבּבּבּבקרבקרבקרבקרב לרבלרבלרבלרב טז)וידוידוידוידּגּגּגּגּוּוּוּו ּדאתּגליא'.ארץארץארץארץ(מח, 'עלמא היינּו ּבחסידּות,יםיםיםים– ּומבאר ּדאתּכּסיא'. 'עלמא היינּו – ְְְְְְְְִִִִָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

‡·‰˙Èטו  eÁÏÙ Èc ÈÈ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ˙È CÈ¯·e»ƒ»≈«¬»¿»ƒ¿»¬»»«
È˙È‡cÓ È˙È ÔÊc ÈÈ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿»»¿ƒ¿»¿»¿«»ƒƒ¿ƒ»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú«»»≈

È˙טז  C¯·È ‡LÈa ÏkÓ È˙È ˜¯Ù Èc ‡Î‡ÏÓ«¿»»ƒ¿«»ƒƒ»ƒ»¿»≈»
È˙‰·‡ ÌeLÂ ÈÓL ÔB‰· È¯˜˙ÈÂ ‡iÓÏeÚ≈«»¿ƒ¿¿≈¿¿ƒ¿¬»»«
È· B‚a ÔebÒÈ ‡nÈ ÈeÎe ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿¿¿≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡L‡¡»»««¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fh)Y éúà ìàbä CàìnäCàìî ©©§¨©Ÿ¥Ÿ¦©§¨
ìéâøä±"K`lOd" xn` okle`"dA ¨¨¦§¨¥¨©©©§¨§¥

dricid)dcya x`a(. ©§¦¨
çlzLäì±.'d gilW `Ed K`ln iM §¦§©¥©¦©§¨§¦©

éúøöa éìà±"l`FBd" `xwp okle ¥©§¨¨¦§¨¥¦§¨©¥
deFd oFWlA)`"eb(lMn" xn`W dGnE , ¦§¤¦¤¤¨©¦¨

,zinrR cg dNE`B Ff oi`W gkEn ,"rẍ¨¤¥§¨©§¨¦
dxv Fl dzidW mrR lkA `N`)yeal(. ¤¨§¨©©¤¨§¨¨¨

øîàpL ïéðòk±.bi-`i ,`l ziW`xA ¨¦§¨¤¤¡©§¥¦
íBìça íéäìàä Càìî éìà øîàiå"©Ÿ¤¥©©§©¨¡Ÿ¦©£

"ìà úéa ìàä éëðà 'Bâå á÷òé±ip` ©£Ÿ§¨Ÿ¦¨¥¥¥£¦
iaA Lil` dlbPW K`lOddfaE .l` z ©©§¨¤¦§¨¥¤§¥¥¨¤

eil` glWp did K`ln FzF`W x`Fan§¨¤©§¨¨¨¦§¨¥¨
.Kkl wEwf didW zrA cinŸ¦§¥¤¨¨¨§¨

Y íéøòpä úà Cøáéíéøôàå äMðî §¨¥¤©§¨¦§©¤§¤§©¦
±hEWRW s` mixt`e dXpn dGW WxiR¥©¤¤§©¤§¤§©¦©¤¨

iWFw x`al `A dfAW ipRn ,`Ed¦§¥¤¨¤¨§¨¥¦
z` Kxaie" :xn` dNgYW ,aEzMA©¨¤§¦¨¨©©§¨¤¤

sqFiz` Kxai" :xn` KMÎxg`e ," ¥§©©¨¨©§¨¥¤
mixrPdElNd "mixrPd"W WxiR okle ," ©§¨¦§¨¥¥©¤©§¨¦©¨

,sqFi ipA mdW ,mixt`e dXpn md¥§©¤§¤§©¦¤¥§¥¥
sqFil dkxA FGW oaEn `liOnE)x`a ¦¥¨¨¤§¨¨§¥

dcya(llFM `Ed sqFi zMxaA ,xnFlM .§©§¦§©¥¥
z` Kxan KWndA wxe ,eicli z ¤̀§¨¨§©©¤§¥§¨¥¤
FnM ,mnvr cSn mixt` z`e dXpn§©¤§¤¤§©¦¦©©§¨§

aEzMW)k weqta(wIC okle ."mkxaie" ¤¨©§¨£¥§¨¥¦¥
iptl dXpn z` miCwde o`M i"Wx©¦¨§¦§¦¤§©¤¦§¥
lr Fpini ci mU awrIW s` ,mixt ¤̀§©¦©¤©£Ÿ¨©§¦©

sqFil `id Ff dkxAW ipRn ,mixt ¤̀§©¦¦§¥¤§¨¨¦§¥
mcFw dXpn ,`A`l qgiaE ,`A`d̈©¨§©©©©¨§©¤¥

mixt`l)cecl likyn t"r(i"Wx mB d`xE . §¤§©¦§¥©©¦
okxiA oM ± aFxl EBcie" :a ,el dhFq¨§¦§¨¥¥§¨
i"WxA `Ed oke ."mixt`e dXpnl awri©£Ÿ¦§©¤§¤§©¦§¥§©¦

.ak ,hn oOwl§©¨
Y ebãéåíéáøå íéøtL eìlä íéâck §¦§©¨¦©¨¤¨¦§¨¦

±."aFxl EBcie" Edfe§¤§¦§¨
íäa úèìBL òøä ïéò ïéàå±Wie §¥©¦¨¨¤¤¨¤§¥

" WExiRd EdGW xnFlaxwA."ux`d ©¤¤©¥§¤¤¨¨¤
:FtFqA ak ,hn oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨§
mkxA ,mixt`e dXpn KxAWM s`e"§©§¤¥©§©¤§¤§©¦¥§¨
zhlFW rxd oir oi`W ,mibcM§¨¦¤¥©¦¨¨¤¤

."odAfi dxez ¨¤

igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g iyily meil inei xeriy
'יחּודא  המׁשכת ענין והּוא ּדאתּכּסיא'. ּב'עלמא הּמאירים אֹורֹות אֹותם יתּגּלּו ּדאתּגליא' ּב'עלמא ׁשּגם היא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשהּברכה

ּתּתאה'. ּב'יחּודא ְִִַָָָָָעילאה'

ß zah 'g iyily mei ß

(æé)Làø-ìò Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©¬Ÿ
dúà øéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéòa òøiå íéøôà¤§©−¦©¥©́§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬Ÿ¨²

:äMðî Làø-ìò íéøôà-Làø ìòî¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
i"yx£ÂÈ·‡Œ„È CÓ˙iÂ∑ּבנֹו ראׁש מעל ּבידֹוהרימּה .ּותמכּה «ƒ¿…«»ƒְְְִֵֵַָָָָֹ

(çé)øëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ
ðéîé íéN:BLàø-ìò E ¦¬§¦«§−©Ÿ«

(èé)àeä-íb ézòãé éðá ézòãé øîàiå åéáà ïàîéå©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬
ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé àeä-íâå íòì-äéäé¦«§¤§−̈§©´¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´

:íéBbä-àìî äéäé Bòøæå epnî¦¤½§©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«
i"yx£ÈzÚ„È È· ÈzÚ„È∑ הּבכֹור B‚Â'.ׁשהּוא ÌÚlŒ‰È‰È ‡e‰ŒÌb∑,מּמּנּו לצאת ּגדעֹון ׁשעתיד »«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒְֶַ«ƒ¿∆¿»¿ְִִִֵֶֶָָ

עלֿידֹו נס עֹוׂשה epnÓ.ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא Ïc‚È ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ÌÏe‡Â∑,מּמּנּו לצאת יהֹוׁשע ׁשעתיד ֵֶֶַַָָָ¿»»ƒ«»…ƒ¿«ƒ∆ְִִֵֶֶַָָֻ
ליׂשראל  ּתֹורה וילּמד הארץ את ÌÈBb‰Œ‡ÏÓ.ׁשּינחיל ‰È‰È BÚ¯ÊÂ∑ׁשמעֹו ּבצאת יתמּלא העֹולם ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ¿«¿ƒ¿∆¿…«ƒְְְִִֵֵַָָָ

אּילֹון ּכׁשּיעמ ּוׁשמֹו, ּבעמק וירח ּבגבעֹון חּמה .יד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(38 'nr i zegiy ihewl)

ה ה ה ה ּגּגּגּגֹוֹוֹוֹויםיםיםים מלאמלאמלאמלא יהיה יהיה יהיה יהיה  וזרעוזרעוזרעוזרעֹוֹוֹוֹו ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו יגיגיגיגּדּדּדּדלללל ההההּקּקּקּקטןטןטןטן אחיואחיואחיואחיו יט)ואואואואּוּוּוּולםלםלםלם הּבכֹור,(מח, מנּׁשה, את יעקב ּבר לא מּדּוע לׁשאל: יׁש ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַֹֹֹֹֹ
היינּו ּבארץ"), הּגפן את הּמברי" (ּכמֹו 'המׁשכה' ּפרּוׁשּה 'ּברכה' ּדהּנה והענין, הּקטן. מאחיו ׁשּיגּדל – עצמּה זֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּבברכה

ולאלהמלהמלהמלהמׁשׁשׁשׁשייייׁשענינּה מּמקֹורֹו, יגּדל לחלחלחלחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּדבר ׁשּמנּׁשה ּבברכתֹו לפעל יעקב יכֹול היה לא לכן ּבּמקֹור. קּים ׁשאינֹו ּדבר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ּבּמקֹור. הּמּצב הּוא ּכ ׁשּלא מּכיון ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמאפרים,

ÏÚיז  dÈÓÈ „È È‰e·‡ ÈeL È¯‡ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¬≈«ƒ»ƒ«¿ƒ≈«
‡„È „ÚÒe È‰BÈÚa LÈ‡·e ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ≈̄»¿∆¿«ƒ¿≈¿≈ƒ¿≈¿»
ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ¯ ÏÚÓ d˙È ‰‡„Ú‡Ï È‰e·‡„¿»ƒ¿«¬»»»«≈«≈»¿∆¿«ƒ

:‰MÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d˙eÁp‡Ï¿«»««≈»ƒ¿«∆

„ÔÈיח  È¯‡ ‡a‡ ÔÎ ‡Ï È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ»≈«»¬≈≈
:dLÈ¯ ÏÚ CÈÓÈ ÂL ‡¯Îea¿»«¿ƒ»«≈≈

‡Ûיט  ‡Ú„È È¯· ‡Ú„È ¯Ó‡Â È‰e·‡ ·È¯ÒÂ¿»≈»ƒ«¬«¿«¿»¿ƒ¿«¿»«
È‰eÁ‡ Ì¯·e ÈbÒÈ ‡e‰ Û‡Â ‡nÚÏ È‰È ‡e‰¿≈¿«»¿«ƒ¿≈¿«»ƒ
ÔÈËÈlL ÔB‰È È‰B·e dpÓ ÈbÒÈ ‡¯ÈÚÊ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿«ƒƒ

:‡iÓÓÚa¿«¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fi)Y åéáà ãé Cîúiåìòî dîéøä ©¦§Ÿ©¨¦¥¦¨¥©
Bãéa dëîúe Bða Làø±`NW oeiM Ÿ§§¨¨§¨¥¨¤Ÿ

W`x lr zgPEn DcFrA KFnzl KIW©¨¦§§¨©©©Ÿ
dNigYW xn` okl ,mixt`Dnixd ¤§©¦¨¥¨©¤§¦¨¡¦¨

DknY KMÎxg`e mixt` W`x lrn¥©Ÿ¤§©¦§©©¨§¨¨
FciA)m"`x(.gi dxez §¨
(hi)Y ézòãé éðá ézòãéàeäL ¨©§¦§¦¨©§¦¤

øBëaä±rcFi `l eia`W aWg sqFi ©§¥¨©¤¨¦Ÿ¥©
:eia` Fl xn` KM lre ,xFkAd dXpOW¤§©¤©§§©¨¨©¨¦
ltke ,xFkAd `EdW LFnM rcFi ip £̀¦¥©¨¤©§§¨©

wGgl icM oFWNd)g"ty(. ©¨§¥§©¥
'Bâå íòl äéäé àeä íb±qEtcA ©¦§¤§¨§¦§

"dix` xEb"e m"`xA oke oFW`x¦§¥¨§¥§©§¥
,"lCbie mrN didi `Ed mbe" :`qxiBd©¦§¨§©¦§¤§¨§¦§©
,mcFTd xEACd KWnd dGW EpidC§©§¤¤¤§¥©¦©¥
Kkl sqFpaE ,xFkAd `EdW iYrcï©§¦¤©§§¨§¨
lCbie mrl didi mB `Ed xFkA `EdW¤§©¦§¤§¨§¦§©

)`"eb(mB" :EpiptNW `qxiBd itl K` .©§¦©¦§¨¤§¨¥©
iptA xEAC `Ed "'ebe mrl didi `Ed¦§¤§¨¦¦§¥
iRÎlrÎs` :FWExiR Kke ,Fnvr©§§¨¥©©¦
mB" ,xirSd lr ipini ci z` iYknQW¤¨©§¦¤©§¦¦©©¨¦©
`Ed mbe ,mrl didi [xFkAd] `Ed©§¦§¤§¨§©
ci z` iYknQW xirSd FnM "lCbi¦§©§©¨¦¤¨©§¦¤©
EPOn lCbi xirSdW `N` ,eilr ipini§¦¦¨¨¤¨¤©¨¦¦§©¦¤

)dcya x`a(.
,epnî úàöì ïBòãb ãéúòL¤¨¦¦§¨¥¦¤
-ìò ñð äNBò àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¤¥©

Bãé±d`x ,oicn mr FYnglnA ¨§¦§©§¦¦§¨§¥
.f wxR mihtFW§¦¤¤

Y epnî ìcâé ïèwä åéçà íìeàå§¨¨¦©¨Ÿ¦§©¦¤
,epnî úàöì òLBäé ãéúòL¤¨¦§ª©¨¥¦¤
äøBz ãnìéå õøàä úà ìéçðiL¤©§¦¤¨¨¤¦©¥¨

.ìàøNéìíéBbä àìî äéäé Bòøæå §¦§¨¥§©§¦§¤§Ÿ©¦
YBòîL úàöa àlîúé íìBòä ìk̈¨¨¦§©¥§¥¦§

BîLe±didi Frxf mWe :xn` ENi`kE §§¦¨©§¥©§¦§¤
FrxGW Wxtl okYi `le .miFBd `ln§Ÿ©¦§Ÿ¦¨¥§¨¥¤©§
Ff oi`W ,mlFrd lkA mixGEtn Eidi¦§§¨¦§¨¨¨¤¥

dllw `N` dkxA)m"`x(. §¨¨¤¨§¨¨
÷îòa çøéå ïBòáâa änç ãéîòiLk§¤©£¦©¨§¦§§¨¥©§¥¤

ïBìià±mB d`xE .ai ,i rWFdi d`x ©¨§¥§ª©§¥©
mixt` lW Frxf" :bi wEqR mW i"Wx©¦¨¨©§¤¤§©¦
dcnrW mFiA ?izni` ,'ebe `ln didi¦§¤§Ÿ¥¨©§¤¨§¨
mlFrd lM `Nnzp rWFdil dOg©¨¦ª©¦§©¥¨¨¨
ÎdcFar i"WxaE ."rWFdi lW FrnẄ§¤§ª©§©¦£¨
E`Nnzp zFvx`d lM" :` ,dk dxf̈¨¨¨£¨¦§©§
mixt` lW Frxf ,Fzni`nE Fz`xIn¦¦§¨¥¥¨©§¤¤§©¦
o`M gvFp mc` ,miFBd `ln didi¦§¤§Ÿ©¦¨¨¥©¨
,DA oircFi `inRq` ipA oi`e dngln¦§¨¨§¥§¥©§©§¨§¦¨
rWFdil dOg Fl dcnrW drWA la £̀¨§¨¨¤¨§¨©¨¦ª©

."eipRn E`xie mlFrd lkl d`xpdxez ¦§¨§¨¨¨§¨§¦¨¨
k



igieמו zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g iyily meil inei xeriy

(ë)ìàøNé Cøáé Ea øBîàì àeää íBia íëøáéå©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À§¨¥³¦§¨¥Æ
íNiå äMðîëå íéøôàk íéýìû EîNé øîàì¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤

:äMðî éðôì íéøôà-úà¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ C¯·È Ea∑ ּכאפרים אלהים יׂשימ" לבנֹו: איׁש ויאמר ּבברכתם יברכם ּבניו, את לבר הּבא ¿¿»≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

‡˙ÌÈ¯Ù‡Œ.וכמנּׁשה" ÌNiÂ∑ לפני הּנׂשיאים ּבברכתֹו, ּובחנּכת ּבדגלים להקּדימֹו .מנּׁשה, ְְִֶַ«»∆∆∆¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֻ

(àë)äéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³
:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënò íéýìû¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

(áë)éçà-ìò ãçà íëL Eì ézúð éðàåøLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³
ãiî ézç÷ì:ézL÷áe éaøça éøîàä ¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

i"yx£EÏ Èz˙ È‡Â∑,ּבקבּורתי להתעּסק טֹורח ׁשאּתה זֹו?לפי ואי ּבּה, ׁשּתּקבר נחלה ל נתּתי אני וגם «¬ƒ»«ƒ¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשכם, כד)זֹו ּבׁשכם"(יהושע קברּו מּמצרים יׂשראל ּבני העלּו אׁשר יֹוסף עצמֹות ‡Á„."ואת ÌÎL ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ¿∆««

EÈÁ‡ŒÏÚ∑ל ּתהיה היא מּמׁש, אחיׁשכם על יתרה אחד ÈzL˜·e.חלק Èa¯Áa∑ ולוי ׁשמעֹון ּכׁשהרגּו ««∆ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְְְִִֵֶָ
"ׁשכם  אחר: ּדבר ּכנגּדן. מלחמה ּכלי יעקב וחגר להם, להזּדּוג סביבֹותיהם ּכל נתּכּנסּו ׁשכם, אנׁשי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאת

C¯·Èכ  Ca ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÔepÎÈ¯·e¿≈ƒ¿»«¿≈«»¿»≈
‰MÓÎÂ ÌÈ¯Ù‡k ÈÈ CÈeLÈ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒ»¿»¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«∆

:‰MÓ Ì„˜ ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÈÂLÂ¿«≈»∆¿«ƒ√»¿«∆

È‰ÈÂכא  ˙È‡Ó ‡‡ ‡‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈»¬»»ƒƒ≈
‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ·È˙ÈÂ ÔBÎcÚÒa ÈÈc ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿≈¿»≈»¿¿«¿»

:ÔBÎ˙‰·‡c«¬»«¿

‡CÈÁכב  ÏÚ ¯ÈzÈ „Á ˜ÏeÁ CÏ ˙È·‰È ‡‡Â«¬»¿»ƒ»«««ƒ««»
È˙BÏˆa ‰‡¯BÓ‡„ ‡„ÈÓ ˙È·ÈÒ Ècƒ¿≈ƒƒ»∆¡»»ƒ¿ƒ

:È˙eÚ··e¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(k)Y ìàøNé Cøáé EaCøáì àaä §§¨¥¦§¨¥©¨§¨¥
åéða úà±cg` lM dvxIWM ,xnFlM ¤¨¨§©§¤¦§¤¨¤¨

`EdW `le ,eipA z` Kxal l`xUIn¦¦§¨¥§¨¥¤¨¨§Ÿ¤
daFg)m"`x(. ¨

íúëøáa íëøáé±dXpn lW §¨§¥§¦§¨¨¤§©¤
lW dkxAA ,"LA" WExiR Edfe .mixt`e§¤§©¦§¤¥§©§¨¨¤

.LipÄ¤
øîàéå±."xn`l" WExiR Edf §Ÿ©¤¥¥Ÿ

Bðáì Léà±,cigi oFWlA hwp o`M ¦¦§¨¨©¦§¨¦
Fni`zdl icM ,mcFTnM "eipA" `le§Ÿ¨¨§¦¤§¥§©§¦
oFWlA `EdW ,"LniUi" :wEqRd oFWll¦§©¨§¦§¤¦§
lr xAcOW lirl oMÎoi`XÎdn ,cigï¦©¤¥¥§¥¤§©¥©
miAx oFWl "eipA" hwp l`xUi lM̈¦§¨¥¨©¨¨§©¦

)m"`x(.
"äMðîëå íéøôàk íéäìà EîéNé"± §¦§¡Ÿ¦§¤§©¦§¦§©¤

,d xAcOA .c ,ek lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥©¦§¨
.`k

íéøôà úà íNiåBúëøáa±`le ©¨¤¤¤§©¦§¦§¨§Ÿ
iptl FzF` mUe mixt` z` gwNW¤¨©¤¤§©¦§¨¦§¥
mixt` z` xiMfd `N` ,dXpn§©¤¤¨¦§¦¤¤§©¦

dXpn iptl FzkxaA)m"`x(. §¦§¨¦§¥§©¤
Y äMðî éðôìBîéc÷äì±oi`W ¦§¥§©¤§©§¦¤¥

FzF` xiMfdX dnA FniCwdW dpEMd©©¨¨¤¦§¦§©¤¦§¦
WxFtn df xaC iM ,dkxAA dpFW`x¦¨©§¨¨¦¨¨¤§¨
`N` ,EprinWdl aEzMl did `le ,`Ed§Ÿ¨¨©¨§©§¦¥¤¨
ipin dOkA FniCwdl dpEMd i`Ce©©©©¨¨§©§¦§©¨¦¥

dlrn)dcya x`a(. ©£¨

íéìâca±W`xA did mixt` dHOW ©§¨¦¤©¥¤§©¦¨¨§Ÿ
d`x ± dXpn dHn eixg`e dpgOd©©£¤§©£¨©¥§©¤§¥

.k-gi ,a xAcOA©¦§¨
íéàéNpä úkðçáe±iriaXd mFIA ©£ª©©§¦¦©©§¦¦

mFIaE mixt` ipal `iUp aixwd¦§¦¨¦¦§¥¤§©¦©
d`x ± dXpn ipal `iUp ipinXd©§¦¦¨¦¦§¥§©¤§¥
dkxAd okzA la` .cp ,gn ,f xAcOA©¦§¨£¨§Ÿ¤©§¨¨
dXpn oiA Wxtd mEW oi` Dnvr©§¨¥¤§¥¥§©¤

.mixt`l`k dxez §¤§©¦
(ak)Y Eì ézúð éðàåäzàL éôì ©£¦¨©¦§§¦¤©¨

éúøeá÷a ÷qòúäì çøBè±`NW s` ¥©§¦§©¥¦§¨¦©¤Ÿ
xnFl Wi ,o`M aEzMA df xaC WxFtn§¨¨¨¤©¨¨¥©
sqFil awri xn`X dnA llkp `EdW¤¦§¨§©¤¨©©£Ÿ§¥
,"zn ikp` dPd" :df iptNW wEqRA©¨¤¦§¥¤¦¥¨Ÿ¦¥

M Fzzin o`M xiMfn awrIWxidfdl ic ¤©£Ÿ©§¦¨¦¨§¥§©§¦
mr Fxawl Fzghad z` mIwl sqFi z ¤̀¥§©¥¤©§¨¨§¨§¦
o`M Fl xnF` dfl KWndaE ,eizFa £̀¨§¤§¥¨¤¥¨
xkU Fl ozFp `Ed df gxFh lrW¤©©¤¥¨¨

oOwlcM)dcya x`a(. §¦§©¨
éðà" íâå±.ip` mbe ,"ip`e" Wxtn §©£¦§¨¥©£¦§©£¦

da øáwzL äìçð "Eì ézúð±zaiY ¨©¦§©£¨¤¦¨¥¨¥©
:xn` ENi`MW dxFn "ip`e"dY` ©£¦¨¤§¦¨©©¨

e ,KM il dUFrip`okle ,KM Ll dUr` ¤¦¨©£¦¤¡¤§¨§¨¥
KiWnde ."dY`" zaiY dNigY azM̈©§¦¨¥©©¨§¦§¦
wQrzdl gxFh dY`" :xn`e§¨©©¨¥©§¦§©¥
zFidl Kixv lEnBdW ipRn ,"izxEawA¦§¨¦¦§¥¤©§¨¦¦§
okl ,lEnBd `Ed FxEarAW bEq FzF`n¥¤©£©§¨¥

`id Ll iz`adW dlgp DzF`W xn`̈©¤¨©£¨¤¥¥¦§¦
"DA xaTYW" icM)m"`x(. §¥¤¦¨¥¨

øîàpL ,"íëL" Bæ ?Bæéàå±rWFdi §¥§¤¤¤¡©§ª©
.al ,ck

éða eìòä øLà óñBé úBîöò úàå"§¤©§¥£¤¤¡§¥
."íëLa eøá÷ íéøönî ìàøNé¦§¨¥¦¦§©¦¨§¦§¤

éçà ìò ãçà íëLY ELnî "íëL" §¤©©©©¤§¤©¨
±.mkW xird ,xnFlM§©¨¦§¤

"ãçà" ÷ìç Eì äéäz àéä±,xnFlM ¦¦§¤§¥¤¤¨§©
zqgizn xkf oFWl "cg`" zaiY¥©©©§¨¨¦§©¤¤
`le ,[wEqRA dxqgd] "wlg" zaizl§¥©¥¤©£¥¨©¨§Ÿ

dawp oFWl `idW mkWl)g"ty(ENi`kE , ¦§¤¤¦§§¥¨§¦
cg` [wlg] ,mkW Ll iYzp ip`e :xn`̈©©£¦¨©¦§§¤¥¤©©

Lig` lr)m"`x(. ©©¤
éçà ìò" äøúé"E±"iYgwl xW`"e §¥¨©©¤©£¤¨©§¦

izipw xW` ,FWExiR)e ,fv x"a e"fxdn(. ¥£¤¨¦¦
ia` xFngl dpEMd "ixFn`d ci"nE¦©¨¡¦©©¨¨©££¦
,iEg `N` ixFn` did `NW s`e ,mkW§¤§©¤Ÿ¨¨¡¦¤¨¦¦

ixFn` llkA iEg)my x"a(. ¦¦¦§©¡¦
ïBòîL eâøäLk ,"ézL÷áe éaøça"§©§¦§©§¦§¤¨§¦§
ìk eñpkúð ,íëL éLðà úà éåìå§¥¦¤©§¥§¤¦§©§¨

íäì âecæäì íäéúBáéáñ±xAgzdl §¦¥¤§¦§©¥¨¤§¦§©¥
.mCbp mgNdl liaWA cgi©©¦§¦§¦¨¥¤§¨

ïcâðk äîçìî éìk á÷òé øâçå±lhp §¨©©£Ÿ§¥¦§¨¨§¤§¨¨©
lW DgzR lr cnre FYWwe FAxg©§§©§§¨©©¦§¨¤
mlFrd zFOE` E`ai m` :xn`e ,mkW§¤§¨©¦¨Ÿ¨¨

oCbpM mglp ip` ,mdl bECfdl)i ,t x"a(. §¦§©¥¨¤£¦¦§¨§¤§¨

igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy
ּדֹומים  לֹו יׁש והרּבה ּכתרּגּומֹו, הּוא, חלק לׁשֹון ּו'ׁשכם', חלקים, ׁשני ּבניו ׁשּיּטלּו הּבכֹורה, היא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד",

כא)ּבּמקרא: לחלקים.(תהלים לפני ׂשֹונאי ּתׁשית ׁשכם", תׁשיתמֹו ס)"ּכי ׁשכם",(שם ו)"אחּלקה "ּדר(הושע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
חלקֹו, איׁש ג)ירּצחּוֿׁשכמה", אחד"(צפניה ׁשכם ‰‡È¯Ó."לעבדֹו „iÓ ÈzÁ˜Ï ¯L‡∑ ׁשעׂשה עׂשו, מּיד ְְְְְְְִֶֶֶֶַָָָ¬∆»«¿ƒƒ«»¡…ƒִֵֶַָָָ

פיו  ּבאמרי אביו צד ׁשהיה אחר: ּדבר אמֹורי. ÈzL˜·e.מעׂשה Èa¯Áa∑ חכמתי ּברא"ם (ּותפּלתיהיא ועּין ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְְְִִִִֵֵַָָָָ

ּדמה  עליהם, לפרׁש איֿאפׁשר ּבלאוֿהכי ּדעּתי, ולענּיּות זה. על עליהם ּכעס ׁשהרי מּדעּתֹו, עׂשּו לא ּדהא ולוי, ׁשמעֹון ׁשל חרּבם על לפרׁש ּדאיֿאפׁשר ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּכתב

ודֹוק  ליֹוסף, ולא ולוי, לׁשמעֹון ׁשּיּנתן ראּוי הּטעם מּזה אדרּבא, והלא ּובקׁשּתם, ּבחרּבם ולוי ׁשמעֹון ׁשּלקחּוהּו מּפני ליֹוסף ׁשּנתנֹו על יהיה טעם .)ּנתינת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ß zah 'h iriax mei ß

èî(à)äãébàå eôñàä øîàiå åéða-ìà á÷òé àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ§©¦´¨
:íéîiä úéøçàa íëúà àø÷é-øLà úà íëì̈¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÌÎÏ ‰„Èb‡Â∑(ב"ר),הּקץ את לגּלֹות אחרים ּבּקׁש ּדברים לֹומר והתחיל ׁשכינה, מּמּנּו .ונסּתּלקה ¿«ƒ»»∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ÈeÁ‡Âא  eLpk˙‡ ¯Ó‡Â È‰B·Ï ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«»«¬«≈
:‡iÓBÈ ÛBÒa ÔBÎ˙È Ú¯ÚÈ Èc ˙È ÔBÎÏ¿»ƒ¿««»¿¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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àéä ,"ãçà íëL" :øçà øác̈¨©¥§¤©©¦

äøBëaä±oaE`x lW dxFkAd z`W ©§¨¤¤©§¨¤§¥
.sqFil xiard¤¡¦§¥

íé÷ìç éðL åéða eìhiL±ux`A ¤¦§¨¨§¥£¨¦§¤¤
mW i"WxaE d wEqR lirlcM) l`xUi(. ¦§¨¥§¦§¥¨§©¦¨

wEqRd mr xXEwn `Ed df WExitlE§¥¤§¨¦©¨
ux` l` mkz` aiWde" :eiptNW¤§¨¨§¥¦¤§¤¤¤¤

.miwlg ipW lAwY mWe ,"mkizFa £̀¥¤§¨§©¥§¥£¨¦
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dNtY Epide)a"a .a dyxt glya `zlikn d`x §©§§¦¨

a ,bkw(dlFr dNtYdW mEXn F` .¦¤©§¦¨¨
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FnEBxzM" :qxFB ipW qEtcA .FzNtY§¦¨¦§¥¦¥§©§
izNtzA ,izEraaE izFlvA¦§¦§¨¦¦§¦¨¦

."iznkgaE` dxez §¨§¨¦
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mB mi`zi dGW icM oM o`M aFYkl¦§¨¥§¥¤¤©§¦©
mW lirl `iadW oFW`xd WExiRl©¥¨¦¤¥¦§¥¨
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מז igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g iyily meil inei xeriy

(ë)ìàøNé Cøáé Ea øBîàì àeää íBia íëøáéå©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À§¨¥³¦§¨¥Æ
íNiå äMðîëå íéøôàk íéýìû EîNé øîàì¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤

:äMðî éðôì íéøôà-úà¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ C¯·È Ea∑ ּכאפרים אלהים יׂשימ" לבנֹו: איׁש ויאמר ּבברכתם יברכם ּבניו, את לבר הּבא ¿¿»≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

‡˙ÌÈ¯Ù‡Œ.וכמנּׁשה" ÌNiÂ∑ לפני הּנׂשיאים ּבברכתֹו, ּובחנּכת ּבדגלים להקּדימֹו .מנּׁשה, ְְִֶַ«»∆∆∆¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֻ

(àë)äéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³
:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënò íéýìû¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

(áë)éçà-ìò ãçà íëL Eì ézúð éðàåøLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³
ãiî ézç÷ì:ézL÷áe éaøça éøîàä ¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

i"yx£EÏ Èz˙ È‡Â∑,ּבקבּורתי להתעּסק טֹורח ׁשאּתה זֹו?לפי ואי ּבּה, ׁשּתּקבר נחלה ל נתּתי אני וגם «¬ƒ»«ƒ¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשכם, כד)זֹו ּבׁשכם"(יהושע קברּו מּמצרים יׂשראל ּבני העלּו אׁשר יֹוסף עצמֹות ‡Á„."ואת ÌÎL ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ¿∆««

EÈÁ‡ŒÏÚ∑ל ּתהיה היא מּמׁש, אחיׁשכם על יתרה אחד ÈzL˜·e.חלק Èa¯Áa∑ ולוי ׁשמעֹון ּכׁשהרגּו ««∆ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְְְִִֵֶָ
"ׁשכם  אחר: ּדבר ּכנגּדן. מלחמה ּכלי יעקב וחגר להם, להזּדּוג סביבֹותיהם ּכל נתּכּנסּו ׁשכם, אנׁשי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאת

C¯·Èכ  Ca ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÔepÎÈ¯·e¿≈ƒ¿»«¿≈«»¿»≈
‰MÓÎÂ ÌÈ¯Ù‡k ÈÈ CÈeLÈ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒ»¿»¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«∆

:‰MÓ Ì„˜ ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÈÂLÂ¿«≈»∆¿«ƒ√»¿«∆

È‰ÈÂכא  ˙È‡Ó ‡‡ ‡‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈»¬»»ƒƒ≈
‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ·È˙ÈÂ ÔBÎcÚÒa ÈÈc ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿≈¿»≈»¿¿«¿»

:ÔBÎ˙‰·‡c«¬»«¿

‡CÈÁכב  ÏÚ ¯ÈzÈ „Á ˜ÏeÁ CÏ ˙È·‰È ‡‡Â«¬»¿»ƒ»«««ƒ««»
È˙BÏˆa ‰‡¯BÓ‡„ ‡„ÈÓ ˙È·ÈÒ Ècƒ¿≈ƒƒ»∆¡»»ƒ¿ƒ

:È˙eÚ··e¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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daFg)m"`x(. ¨
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Bðáì Léà±,cigi oFWlA hwp o`M ¦¦§¨¨©¦§¨¦
Fni`zdl icM ,mcFTnM "eipA" `le§Ÿ¨¨§¦¤§¥§©§¦
oFWlA `EdW ,"LniUi" :wEqRd oFWll¦§©¨§¦§¤¦§
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dXpn iptl FzkxaA)m"`x(. §¦§¨¦§¥§©¤
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okl ,lEnBd `Ed FxEarAW bEq FzF`n¥¤©£©§¨¥
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.al ,ck
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dawp oFWl `idW mkWl)g"ty(ENi`kE , ¦§¤¤¦§§¥¨§¦
cg` [wlg] ,mkW Ll iYzp ip`e :xn`̈©©£¦¨©¦§§¤¥¤©©

Lig` lr)m"`x(. ©©¤
éçà ìò" äøúé"E±"iYgwl xW`"e §¥¨©©¤©£¤¨©§¦

izipw xW` ,FWExiR)e ,fv x"a e"fxdn(. ¥£¤¨¦¦
ia` xFngl dpEMd "ixFn`d ci"nE¦©¨¡¦©©¨¨©££¦
,iEg `N` ixFn` did `NW s`e ,mkW§¤§©¤Ÿ¨¨¡¦¤¨¦¦

ixFn` llkA iEg)my x"a(. ¦¦¦§©¡¦
ïBòîL eâøäLk ,"ézL÷áe éaøça"§©§¦§©§¦§¤¨§¦§
ìk eñpkúð ,íëL éLðà úà éåìå§¥¦¤©§¥§¤¦§©§¨

íäì âecæäì íäéúBáéáñ±xAgzdl §¦¥¤§¦§©¥¨¤§¦§©¥
.mCbp mgNdl liaWA cgi©©¦§¦§¦¨¥¤§¨

ïcâðk äîçìî éìk á÷òé øâçå±lhp §¨©©£Ÿ§¥¦§¨¨§¤§¨¨©
lW DgzR lr cnre FYWwe FAxg©§§©§§¨©©¦§¨¤
mlFrd zFOE` E`ai m` :xn`e ,mkW§¤§¨©¦¨Ÿ¨¨

oCbpM mglp ip` ,mdl bECfdl)i ,t x"a(. §¦§©¥¨¤£¦¦§¨§¤§¨

igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy
ּדֹומים  לֹו יׁש והרּבה ּכתרּגּומֹו, הּוא, חלק לׁשֹון ּו'ׁשכם', חלקים, ׁשני ּבניו ׁשּיּטלּו הּבכֹורה, היא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד",

כא)ּבּמקרא: לחלקים.(תהלים לפני ׂשֹונאי ּתׁשית ׁשכם", תׁשיתמֹו ס)"ּכי ׁשכם",(שם ו)"אחּלקה "ּדר(הושע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
חלקֹו, איׁש ג)ירּצחּוֿׁשכמה", אחד"(צפניה ׁשכם ‰‡È¯Ó."לעבדֹו „iÓ ÈzÁ˜Ï ¯L‡∑ ׁשעׂשה עׂשו, מּיד ְְְְְְְִֶֶֶֶַָָָ¬∆»«¿ƒƒ«»¡…ƒִֵֶַָָָ

פיו  ּבאמרי אביו צד ׁשהיה אחר: ּדבר אמֹורי. ÈzL˜·e.מעׂשה Èa¯Áa∑ חכמתי ּברא"ם (ּותפּלתיהיא ועּין ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְְְִִִִֵֵַָָָָ

ּדמה  עליהם, לפרׁש איֿאפׁשר ּבלאוֿהכי ּדעּתי, ולענּיּות זה. על עליהם ּכעס ׁשהרי מּדעּתֹו, עׂשּו לא ּדהא ולוי, ׁשמעֹון ׁשל חרּבם על לפרׁש ּדאיֿאפׁשר ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּכתב

ודֹוק  ליֹוסף, ולא ולוי, לׁשמעֹון ׁשּיּנתן ראּוי הּטעם מּזה אדרּבא, והלא ּובקׁשּתם, ּבחרּבם ולוי ׁשמעֹון ׁשּלקחּוהּו מּפני ליֹוסף ׁשּנתנֹו על יהיה טעם .)ּנתינת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ß zah 'h iriax mei ß

èî(à)äãébàå eôñàä øîàiå åéða-ìà á÷òé àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ§©¦´¨
:íéîiä úéøçàa íëúà àø÷é-øLà úà íëì̈¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÌÎÏ ‰„Èb‡Â∑(ב"ר),הּקץ את לגּלֹות אחרים ּבּקׁש ּדברים לֹומר והתחיל ׁשכינה, מּמּנּו .ונסּתּלקה ¿«ƒ»»∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ÈeÁ‡Âא  eLpk˙‡ ¯Ó‡Â È‰B·Ï ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«»«¬«≈
:‡iÓBÈ ÛBÒa ÔBÎ˙È Ú¯ÚÈ Èc ˙È ÔBÎÏ¿»ƒ¿««»¿¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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wEqRd mr xXEwn `Ed df WExitlE§¥¤§¨¦©¨
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.miwlg ipW lAwY mWe ,"mkizFa £̀¥¤§¨§©¥§¥£¨¦
ì "íëL"eàeä ÷ìç ïBL±xn` okle §¤§¥¤§¨¥¨©
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."wlg ± mkW§¤¥¤
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xW`M" `Ed "iYgwl xW`" WExiR¥£¤¨©§¦©£¤
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did `NW s` dxFkA gwl awrIW¤©£Ÿ¨©§¨©¤Ÿ¨¨
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mrHd x`an dfaE ."ixFn`" o`M̈¡¦¨¤§¨¥©©©
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dcFarl xFkA zFidl mi`zn©§¦¦§§©£¨

[`l ,dk lirl i"WxA x`Fanke])xe` §©§¨§©¦§¥
dngd(.

éøîàa åéáà ãö äéäL ,øçà øác̈¨©¥¤¨¨¨¨¦§¦§¥
åéô±Edfe .fk ,dk i"WxA lirlcM ¦§¦§¥§©¦§¤

.eit ixn` oFWNn ,"ixFn`d"¨¡¦¦§¦§¥¦
éúîëç àéä ,"ézL÷áe éaøça"± §©§¦§©§¦¦¨§¨¦

`idW mEXn ,axgl dlWnp dnkgd©¨§¨¦§§¨§¤¤¦¤¦
axg FnM dCge dtixg)`"eb(. £¦¨§©¨§¤¤

éúlôúe±,dWTA oFWNn ,"izWTaE" §¦¨¦©¨¨¦¦§©¨¨
dNtY Epide)a"a .a dyxt glya `zlikn d`x §©§§¦¨

a ,bkw(dlFr dNtYdW mEXn F` .¦¤©§¦¨¨
zWTdn ugd zIxi FnM dlrnl)`"eb(. §©§¨§§¦©©¥¥©¤¤

eUrn dxFkAd z`W ,xnFl dvFxe§¤©¤¤©§¨¥¥¨
zEkfaE Fznkg zEkfA awri gwl̈©©£Ÿ¦§¨§¨¦§
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izNtzA ,izEraaE izFlvA¦§¦§¨¦¦§¦¨¦

."iznkgaE` dxez §¨§¨¦
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.iENiB oFWl "dciB`e" WExiR¥§©¦¨§¦

õwä úà±FnkE ,minId zixg` lW ¤©¥¤©£¦©¨¦§
zixg`A mkz` `xwi xW`" :aEzMW¤¨£¤¦§¨¤§¤§©£¦

"minId)`"eb(. ©¨¦
äðéëL epnî ä÷lzñðå±oM cnFle §¦§©§¨¦¤§¦¨§¥¥

Etq`d" :dNigYA aEzMX dOn¦©¤¨©§¦¨¥¨§
:aEzM KMÎxg`e ,"mkl dciB`e§©¦¨¨¤§©©¨¨
o`M xAEcOW rnWn ,"ErnWe EvaTd"¦¨§§¦§©§©¤§¨¨
dxin`d okze ,zFpFW zFxin` iYWA¦§¥£¦§Ÿ¤¨£¦¨
Edf `N` ,aEzMA ritFn `l dpFW`xd̈¦¨Ÿ¦©©¨¤¨¤
EPOn mYqpe uTd zFNbl dvxW ipRn¦§¥¤¨¨§©©¥§¦§©¦¤

)iaxd(gkEOW ,azM "cecl liMUn"aE .§©§¦§¨¦¨©¤¨
xW`" wEqRd oFWNn oM`xwi,"mkz` ¥¦§©¨£¤¦§¨¤§¤

"mkz` Exwi xW`" `le ,cigi oFWlA¦§¨¦§Ÿ£¤¦§¤§¤
xacl dpEMd i`Ce `N` ,miAx oFWlA¦§©¦¤¨©©©©¨¨§¨¨
,minId zixg`A mdl dxwIW cg ¤̀¨¤¦§¤¨¤§©£¦©¨¦
,i l`IpC mB d`xE .dNE`Bd uw `ide§¦¥©§¨§¥©¨¦¥

Lpiadl iz`aE" :cidxwi xW` z` ¨¦©£¦§¥£¤¦§¨
minId zixg`A LOrloFfg cFr iM , §©§§©£¦©¨¦¦¨

,fn lirl i"Wx oFWl d`xE ."minIl©¨¦§¥§©¦§¥
eipal uTd z` zFNbl WTAW" :gk¤¦¥§©¤©¥§¨¨

EPOn mYqpeFnvr EPOn mBW EpidC ," §¦§©¦¤§©§¤©¦¤©§
dwNYqp"W rnWn o`M ENi`e ,mYqp¦§©§¦¨©§©¤¦§©§¨
lkEi `NW oiprl wx ,"dpikW EPOn¦¤§¦¨©§¦§©¤Ÿ©
wIC i"WxW xnFl Wie .eipal zFNbl§©§¨¨§¥©¤©¦¦¥
mB mi`zi dGW icM oM o`M aFYkl¦§¨¥§¥¤¤©§¦©
mW lirl `iadW oFW`xd WExiRl©¥¨¦¤¥¦§¥¨
drcNW ,dnEzq igie zWxRW mrHA©©©¤¨¨©©§¦§¨¤§¥¨
,uTd "EPOn mYqp"W mrHn df oi` Ff¥¤¦©©¤¦§©¦¤©¥
dpikW EPOn dwNYqp Fcicl mB la £̀¨©§¦¦§©§¨¦¤§¦¨

eipal uTd dNbi `NW icM)iaxd(. §¥¤Ÿ§©¤©¥§¨¨
íéøçà íéøác øîBà ìéçúäå±FnM §¦§¦¥§¨¦£¥¦§



igieמח zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy

(á)ìûøNé-ìà eòîLå á÷òé éða eòîLå eöáwä¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−¤¦§¨¥¬
íëéáà: £¦¤«

(â)úàN øúé éðBà úéLàøå éçk äzà éøëa ïáeàø§¥Æ§´Ÿ¦©½¨Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−
:æò øúéå§¤¬¤¨«

i"yx£ÈB‡ ˙ÈL‡¯Â∑מּימיו קרי ראה ׁשּלא ׁשּלֹו, ראׁשֹונה טּפה ּכמֹו:∑‡ÈB.(ב"ר)היא יב)ּכחי, "מצאתי (הושע ¿≈ƒƒִִִִִֶֶֶָָָָָָֹƒְִִָָֹ
לי", מ)אֹון אֹונים"(ישעיה "ּולאין אֹונים", N‡˙."מרב ¯˙È∑ לׁשֹון ּבכהּנה, אחי על יתר להיֹות היית ראּוי ְִִִֵֵֹ∆∆¿≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ

ּכּפים  ÊÚ.נׂשיאּות ¯˙ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּבמלכּות, א אּלה?(שמואל ּכל להפסיד ל ּגרם ּומי למלּכֹו", עז ."ויּתן ְִִַַ¿∆∆»ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

(ã)éáà éákLî úéìò ék øúBz-ìà íénk æçtæà E ©³©©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬
:äìò éòeöé zìlç¦©−§¨§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈnk ÊÁt∑,ּכעס להראֹות מהרּת אׁשר והּבהלה הּפחז ««««ƒְְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָ
לכ למרּוצתם, הּממהרים הּללּו לBzŒÏ‡∑,˙¯.ּכּמים ראּויֹות ׁשהיּו הּללּו היתרֹות ּכל לּטל ּתרּבה אל ְְְֲִִִַַַַַָָָָ««ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּפחזּת? אׁשר הּפחז zÏlÁ.ּומהּו Ê‡ EÈ·‡ È·kLÓ ˙ÈÏÚ Èk∑,הּׁשכינה והיא יצּועי, על ׁשעלה ׁשם אֹותֹו ְֲֶַַַַַָָƒ»ƒ»ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ«¿»ְְְִִִֵֶַַָָָ

‡ÔÙÏeב  eÏÈa˜Â ·˜ÚÈ Èa eÚÓLe eLpk˙‡ƒ¿«»¿»¿≈«¬…¿«ƒ¿«
:ÔBÎe·‡ Ï‡¯NÈ ÔÓƒƒ¿»≈¬

‰Â‰ג  CÏ Èt˜z LÈ¯Â ÈÏÈÁ z‡ È¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¬»
‡z‰k ‡˙e¯ÈÎa ÔÈ˜ÏeÁ ‡˙Ïz ·qÓÏ ÈÊÁ»≈¿ƒ«¿»»»ƒ¿≈»¿À¿»

:‡˙eÎÏÓe«¿»

Ì¯aד  ‡iÓÎ ‡‰ CÈt‡ Ï·˜Ï ‡zÏÊ‡c ÏÚ««¬«¿»»√≈«»»¿«»¿«
È¯‡ ·q˙ ‡Ï ¯ÈzÈ ˜ÏBÁ ‡˙È‰‡ ‡Ï»«¬≈»»«ƒ»ƒ»¬≈
‡zÏÁ‡ ÔÎa Ce·‡ È·kLÓ ˙Èa ‡z˜ÏÒ¿∆¿»≈ƒ¿¿≈»¿≈¬∆¿»

:‡z˜ÏÒ È¯a ÈÈeeLÏ¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»
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."'ebe awri ipA ErnWe EvaTd" aEzMW¤¨¦¨§§¦§§¥©£Ÿ
EPOn dwNYqd dpikXdW xnFl FzpEke§©¨¨©¤©§¦¨¦§©§¨¦¤
x`W oiprl `le ,uTd iENiB oiprl wx©§¦§©¦©¥§Ÿ§¦§©§¨
eipal zFkxAAW d`EaPd ixaC¦§¥©§¨¤©§¨§¨¨

)iaxd(.a dxez

(b)Y éðBà úéLàøåätè àéä §¥¦¦¦¦¨
åéîiî éø÷ äàø àlL ,BlL äðBLàø± ¦¨¤¤Ÿ¨¨¤¦¦¨¨

i"WxaE ` ,er zFnai mB d`x.mW §¥©§¨§©¦¨
éðBàéçk Y±mc` lW FgM `Ed rxGd ¦Ÿ¦©¤©Ÿ¤¨¨

)a ,cr a"a m"ayx d`x(.
"éì ïBà éúàöî" :Bîk±.h ,ai rWFd §¨¨¦¦¥©

."gM ± oF`" :mW i"WxaE§©¦¨Ÿ©
"íéðBà áøî"±aFxn .ek ,n dirWi ¥Ÿ¦§©§¨¥
Fl WIW mipF`)my i"yx(. ¦¤¥
"íéðBà ïéàìe"±oi`W inl .hk ,n mW §¥¦¨§¦¤¥

.zFgFM
Y úàN øúé"øúé" úBéäì úééä éeàø ¤¤§¥¨¨¦¨¦§¤¤

éçà ìòäpäëa E±iE`x ziid ,xnFlM ©©¤¦§ª¨§©¨¦¨¨
.odM zFidl¦§Ÿ¥

ìïBL±."z`U" §§¥
.íétk úeàéNðæò øúéå,úeëìîa Y §¦©©¦§¤¤¨§©§

"Bkìîì æò ïzéå" Bîk±,a ` l`EnW §§¦¤Ÿ§©§§¥
.i

?älà ìk ãéñôäì Eì íøb éîedxez ¦¨©§§©§¦¨¥¤
c

(c)íénk æçtäìäaäå "æçt"ä Y± ©©©©¦©©©§©¤¨¨
gR" WxtOW d`xp.dldA oFWNn "f ¦§¤¤§¨¥©©¦§¤¨¨

mifgFtE" :c ,h mihtFW i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¦£¦
`lA zFUrl mdiUrnA milEdA ±§¦§©£¥¤©£§Ÿ

."dpEaY§¨
Eñòk úBàøäì zøäî øLà± £¤¦©§§§©§©©§

FzHn awri lhp ,lgx dzOWMW¤§¤¥¨¨¥¨©©£Ÿ¦¨
`le lgx ld`A xicY dpEzp dzidW¤¨§¨§¨¨¦§Ÿ¤¨¥§Ÿ
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m` :xn` ,FO` oFAlr raze oaE`x§¥§¨©¤§¦¨©¦
zgtW ,iO`l dxv dzid iO` zFg £̀¦¦¨§¨¨¨§¦¦¦§©

?iO`l dxv `dY iO` zFg`)lirl i"yx £¦¦§¥¨¨§¦¦
ak ,dl(.

eìlä "íénk"±iM ,"ElNd" siqFd ©©¦©¨¦©¨¦
g"YtA s"M) "miOM"(`"d mFwnA `Ed ©©¦¨§©¨¦§¥

.dricid©§¦¨
Cëì ,íúöeøîì íéøäîîä±siqFd ©§©£¦¦§¨¨§¨¦

Fpi` "xzFY l`"W xnFl Ff daiY¥¨©¤©©¥
[eiUrOn `vFi lrFR `N`] dxdf ©̀§¨¨¤¨©¥¦©£¨

)m"`x(.
øúBz ìà±c ,hn aFI` i"Wx d`x ©©§¥©¦¦

g"YtA) "xzFY" o`M aYkPW mrHdW¤©©©¤¦§©¨©§©¨
l"FBqA `le(sFq FnM `EdW ipRn , §Ÿ§¤¦§¥¤§

d`xpe .ci ,a zExA "xzYe" FnkE ,wEqR̈§©Ÿ©§§¦§¤
lW mrh `Ed df mrHW dpEMdW¤©©¨¨¤©©¤©©¤
,wEqR sFqe `Ygpz` FnM Fpice ,dxivr£¦¨§¦§¤§©§¨§¨

.oEIr Kixve§¨¦¦
[äaøúz] ìà±.oFW`x qEtcA `Ed oM ©¦§©¤¥¦§¦

miqEtCA K` .lCBzY l` ,xnFlM§©©¦§©¥©©§¦
."dAxY l`" :EpiptNW¤§¨¥©©§¤

eìlä úBøúéä ìk ìBhì±z`U xzi ¦¨©§¥©¨¤¤§¥
.fr xzie§¤¤¨

Eì úBéeàø eéäL±ipW wx ExMfEd o`M ¤¨§§¨§§©§¥

dPEdM :oaE`xn ElHiPW mipipr¦§¨¦¤¦§¥§¥§¨
EPOn dlHip Kkl sqFpA K` ,zEklnE©§©§¨§¨¦§¨¦¤

mihaXd oiprl) dxFkA mB(`le , ©§¨§¦§©©§¨¦§Ÿ
.wEqRA o`M xMfEdmrhaEWi xaCd §©¨©¨§©©©¨¨¥

:mipipr ipW Eid oaE`x dUrnA ,xnFl©§©£¥§¥¨§¥¦§¨¦
`(a ,qFrkl xdn(.eia` irEvi lNg ¦¥¦§¦¥§¥¨¦

WpFrdW ,rnWn o`M wEqRd oFWNnE¦§©¨¨©§©¤¨¤
fgR" cSn xTirA `Ed "xzFY l`" lW¤©©§¦¨¦©©©
mEXnE ,FqrM zF`xdl xdOW ,"miOM©©¦¤¦¥§©§©§¦

Elhp KMz`e dPEdMd z` EPOn ¨¨§¦¤¤©§¨§¤
EPOn dlHip dxFkAd ENi`e .zEklOd©©§§¦©§¨¦§¨¦¤
irEvi YlNg" lW dUrOd mvr cSn¦©¤¤©©£¤¤¦©§¨§¥
:` ,d ` minId ixacA aEzMM ,"Lia`̈¦©¨§¦§¥©¨¦
FzxFkA dpYp eia` irEvi FlNgaE"§©§§¥¨¦¦§¨§¨

"sqFil)iaxd(. §¥
úéìò ék" ?zæçt øLà "æçt"ä eäîe©©©©£¤¨©§¨¦¨¦¨

éáà éákLî"E±zilr iM" ,xnFlM ¦§§¥¨¦§©¦¨¦¨
"miOM fgR" lr aqEn "Lia` iaMWn¦§§¥¨¦¨©©©©©¦
ipRn :xn` ENi`kE ,"xzFY l`" lr `le§Ÿ©©©§¦¨©¦§¥
lr zFlrl Yxdn iM miOM YfgRW¤¨©§¨©©¦¦¦©§¨©£©

"xzFY l`" Kkl ,Lia` iaMWn)m"`x(. ¦§§¥¨¦§¨©©
iaMWn zilr iM" :o`M aEzMX dnE©¤¨¨¦¨¦¨¦§§¥
lr WOn dlrW dpEMd oi` ,"Lia`̈¦¥©©¨¨¤¨¨©¨©
lAlAW KFYn `N` ,eia` iaMWn¦§§¥¨¦¤¨¦¤¦§¥
dlr ENi`M aEzMd eilr dlrn FaMWn¦§¨©£¤¨¨©¨§¦¨¨
WxiRX dn KxCÎlr ,eia` iaMWn lr©¦§§¥¨¦©¤¤©¤¥©

.ak ,dl lirl i"Wx©¦§¥
Y zìlç æàíL BúBà±mXd lr iM ¨¦©§¨¥¦©©¥

,hi `xwIe d`x ,lENig oFWl xnFl KIW©¨©§¦§¥©¦§¨

igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy
יצּועי  על עֹולה להי ֹות ּדרּכּה ואּלּו∑ÊÁt.ׁשהיה ּפּת"ח, נקּוד וכּלֹו למעלה טעמֹו לפיכ הּוא, ּדבר ׁשם ְְְִִֶַַָָָָ««ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻ

למּטה  וטעמֹו ּפּת"ח וחציֹו קמ"ץ חציֹו נקּוד היה עבר, לׁשֹון ׁשּמּציעים ∑ÈÚeˆÈ.היה ׁשּום על מׁשּכב, לׁשֹון ְְְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָָ¿ƒְְִִִֶַַָ
לֹו: ּדֹומים והרּבה ּוסדינין, לבדין עלֿידי סג)אֹותֹו עלֿיצּועי",(תהלים קלב)"אםֿזכרּתי עלֿערׂש(שם "אםֿאעלה ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

."יצּועי  ְָ

(ä):íäéúøëî ñîç éìk íéçà éåìå ïBòîL¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL∑,"ונהרגהּו לכּו ועּתה וגֹו' אחיו אל איׁש "וּיאמרּו יֹוסף: ועל ׁשכם על אחת ּבעצה ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ
היתה  לא הרי הּׁשפחֹות, ּבני ּתאמר: אם ּבהריגתֹו. הסּכימּו לא הרי יהּודה, אֹו ראּובן ּתאמר: אם הם? ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֹֹֹמי
מדּברים  היּו לא ּוזבּולּון יׂששכר וגֹו'", זלּפה ואתּֿבני בלהה אתּֿבני נער "והּוא ׁשּנאמר: ׁשלמה, ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׂשנאתן

אחים  אביהם ׁשּקראם הם, ולוי ׁשמעֹון עלּֿכרח מהם, הּגדֹולים אחיהם ÒÓÁ.ּבפני ÈÏk∑ ׁשל זֹו אּמנּות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿≈»»ֶָֻ
הימּנּו אֹותּה חמסּתם ואּתם היא, ׁשּלֹו אּמנּות זֹו. היא עׂשו מּברּכת ּבידכם, הּוא חמס ∑Ì‰È˙¯ÎÓ.רציחה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ¿≈…≈∆

מכי"ר יוני ּבלׁשֹון ּסיף זין. ּכלי "מכרתיהם"(תנחומא)לׁשֹון אחר: ּדבר מגּורתם(ב"ר). ּבכלי ּבארץ עצמן נהגּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּכמֹו: טו)חמס, אּונקלֹוס (יחזקאל ׁשל ּתרּגּום וזה ,"ּומלדתי מכרתי". ְְְְְְְִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ

Ú¯‡aה  ÔÈ¯ab ÔÈ¯·b ÔÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ«ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿««
:‡¯e·‚ e„·Ú ÔB‰˙e·˙Bz»¿¬»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ai)oexkfd xtq(dn dfA x`Fan mbe .§©§¨¨¤©
aqEn df iM ,xkf oFWlA "dlr" xn`PX¤¤¡©¨¨¦§¨¨¦¤¨

."mW"d lr©©¥
"éòeöé" ìò "äìò"L±i"WxA `Ed oke ¤¨¨©§¦§¥§©¦

.a ,dp zAW©¨
äðéëMä àéäå±`lCn ,oaE`x `le §¦©§¦¨§Ÿ§¥¦§¨

"zilr irEvi" aizM)my i"yx(. §¦§¦¨¦¨
äéäL±.dzidW :xnFl Kixv dxF`kl ¤¨¨¦§¨¨¦©¤¨§¨

éòeöé ìò äìBò úBéäì äkøc±d`x ©§¨¦§¨©§¦§¥
dUFr awri did KM" :mW zAW i"Wx©¦©¨¨¨¨¨©£Ÿ¤
dHn cinrn ,eiWp ild` drAx`A§©§¨¨¨¢¥¨¨©£¦¦¨
FA d`Fx `EdW ld` FzF`aE ,dpikXl©§¦¨§Ÿ¤¤¤
."dliNd FzF` ole `A `Ed ± dpikXd©§¦¨¨§¨©©§¨

Y æçtBîòè Cëéôì ,àeä øác íL ©©¥¨¨§¦¨©£
äìòîì±lW dpFW`xd dxadA §©§¨©£¨¨¨¦¨¤
.dNiOd©¦¨

ì äéä elàå .ç"zt ãe÷ð BlëåïBL §ª¨©¨§¦¨¨§
Béöçå õ"î÷ Béöç ãe÷ð äéä ,øáò̈©¨¨¨¤§¨©§¤§

ähîì Bîòèå ç"zt±llMd df ©¨§©£§©¨¤©§¨
FnM) zFIzF` WlW DcFqIW daizA§¥¨¤§¨¨¦§

"fgR"(oFWl lr dxFn dHnl mrHdW , ©©¤©©©§©¨¤©§
iYW DcFqIW dNnA la` ,xar̈¨£¨§¦¨¤§¨§¥
lr dxFn dHnl mrHd ,zFIzF`¦©©©§©¨¤©

.fi ,eh i"WxA lirlcM ,deFdd©¤§¦§¥§©¦
Y éòeöéìíL ìò ,ákLî ïBL §¦§¦§¨©¥

ïéãáì éãé-ìò BúBà íéòévnL¤©¦¦©§¥§¨¦
íà" :Bì íéîBc äaøäå .ïéðéãñe§¦¦§©§¥¦¦

ézøëæ"éòeöé ìò E±ip`WM .f ,bq mW §©§¦©§¨¨§¤£¦
Lzad` xkFf ip` iaMWn lr akFW¥©¦§¨¦£¦¥©£¨§

)my i"yx(.
"éòeöé Nøò ìò äìòà íà"±miNdY ¦¤¡¤©¤¤§¨§¦¦

.b ,alwd dxez

(d)Y íéçà éåìå ïBòîLúçà äöòa ¦§§¥¦©¦§¥¨©©
±fv 'dAx ziW`xa'A)wal`-xece`iz( ¦§¥¦©¨

iele oFrnW" :dcEdi ligzOd xEAC¦©©§¦§¨¦§§¥¦
mig` `N` ?mig` mpi` mNEke ,mig ©̀¦§¨¥¨©¦¤¨©¦

."dvrA od¥§¥¨
íëL ìò±.dk ,cl lirlcM ©§¤§¦§¥
óñBé ìòå±KMÎxg` xnF`X dn Edfe §©¥§¤©¤¥©©¨

)g weqt(dpEMd ,"Wi` Ebxd mR`a iM" :¦§©¨¨§¦©©¨¨
ExTr mpFvxaE" ,mkW iWp`l,"xFW §©§¥§¤¦§¨¦§

mW i"WxA oOwlcM ,sqFil dpEMd©©¨¨§¥§¦§©¨§©¦¨
)m"`x(.

äzòå 'Bâå åéçà ìà Léà eøîàiå"©Ÿ§¦¤¨¦§§©¨
"eäâøäðå eëì±.k-hi ,fl lirl §§©©§¥§¥

Bà ïáeàø øîàz íà ?íä éî¦¥¦Ÿ©§¥
Búâéøäa eîékñä àì éøä ?äãeäé± §¨£¥Ÿ¦§¦©£¦¨

xn` oaE`x)`k ,fl lirl(."Wtp EPMp `l" : §¥¨©Ÿ©¤¨¤
xn` dcEdi)ek weqt my(iM rvA dn" : §¨¨©©¤©¦

."Epig` z` bFxdp©£¤¨¦
àì éøä ?úBçôMä éða øîàz íà¦Ÿ©§¥©§¨£¥Ÿ

øîàpL ,äîìL ïúàðN äúéä±mW ¨§¨¦§¨¨§¥¨¤¤¡©¨
.a wEqR̈

éða úàå ääìá éða úà øòð àeäå"§©©¤§¥¦§¨§¤§¥
"'Bâå ätìæ±ipA lv` libx didW ¦§¨§¤¨¨¨¦¥¤§¥

,ozF` oiGan eig` EidW itl ,ddla¦§¨§¦¤¨¤¨§©¦¨
oaxwn `Ede)my i"yx(. §§¨§¨

éðôa íéøaãî eéä àì ïìeáæe øëùOé¦¨¨§ªŸ¨§©§¦¦§¥
Eçøk-ìò ,íäî íéìBãbä íäéçà£¥¤©§¦¥¤©¨§£

íä éåìå ïBòîL±lirl i"Wx d`xE ¦§§¥¦¥§¥©¦§¥
,xFAl FkilWd [oFrnW] `Ed" :ck ,an¦§¦§¦©
zFnFlgd lrA dPd :iell xn`W `Ed¤¨©§¥¦¦¥©©©£

."`A dfNd©¨¤¨
"íéçà" íäéáà íàøwL±s` oMÎm`e ¤§¨¨£¦¤©¦§¦¥©

Epid ,mW xEn`d "eig` l` Wi`"¦¤¨¦¨¨¨©§
.iele oFrnW¦§§¥¦

Y ñîç éìkúeðnà±OW d`xpWxt §¥¨¨ª¨¦§¤¤§¨¥
.zEpOE` oFWNn "ilM"§¥¦§¨

,íëãéa àeä "ñîç" ,äçéöø ìL Bæ¤§¦¨¨¨§¤§¤
àéä åNò úkøaî±LAxg lre" ¦¦§©¥¨¦§©©§§

"digz)n ,fk lirl(. ¦§¤
àéä BlL úeðnà Bæ±i"Wx mB d`x ª¨¤¦§¥©©¦

dnA mkilr `v` ip`e" :gi ,k xAcOA©¦§¨©£¦¥¥£¥¤§©
."digz LAxg lre ,ia` ipWixFdX¤¦©¦¨¦§©©§§¦§¤
zFOE`d zEpOE`" :g ,`l mW i"WxaE§©¦¨¨¨
LAxg lre xn`PW ,axgA oi`AW¤¨¦§¤¤¤¤¡©§©©§§

."digz¦§¤
.epîéä dúBà ízñîç ízàå§©¤£©§¤¨¥¤

Y íäéúøëîìéqä ,ïéæ éìk ïBLó §¥Ÿ¥¤§§¥©¦©©¦
ìaø"éëî :éðåé ïBL±oFW`x qEtcA ¦§§¨¦¦§¦

"mdizFxkn" oM m`e ."xkn" :`qxiBd©¦§¨§¦¥§¥¥¤
aEzMd xEriWe .mdizFaxg :FWExiR¥©§¥¤§¦©¨
lW zEpOE`) mdizFxkn ilM :`Ed KM̈§¥§¥¥¤¨¤

dgivx ,xnFlM ,mAxg(`id) qng ± ©§¨§©§¦¨¨¨¦
mdiciA(. ¦¥¤

àîeçðz±.h oniq ©§¨¦¨
õøàa ,"íäéúøëî" :øçà øác̈¨©¥§¥Ÿ¥¤§¤¤

íúøeâî±l"niBde s"MdW Epid §¨¨©§¤©¨§©¦¤
"mdizFxEbn" :aEzM ENi`kE ,mitNgzn¦§©§¦§¦¨§¥¤

)g"ty(mFwnA s`W ,mdl xn` dfaE .¨¤¨©¨¤¤©¦§
W`aIW EWWg `le ,oM Ebdp mdixEbn§¥¤¨£¥§Ÿ¨§¤¦§©

ux`d iaWFi ipirA mgix)dcya x`a(. ¥¨§¥¥§¥¨¨¤
"ñîç éìë"a ïîöò eâäð±d`xpe ¨£©§¨¦§¥¨¨§¦§¤



מט igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy

(á)ìûøNé-ìà eòîLå á÷òé éða eòîLå eöáwä¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−¤¦§¨¥¬
íëéáà: £¦¤«

(â)úàN øúé éðBà úéLàøå éçk äzà éøëa ïáeàø§¥Æ§´Ÿ¦©½¨Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−
:æò øúéå§¤¬¤¨«

i"yx£ÈB‡ ˙ÈL‡¯Â∑מּימיו קרי ראה ׁשּלא ׁשּלֹו, ראׁשֹונה טּפה ּכמֹו:∑‡ÈB.(ב"ר)היא יב)ּכחי, "מצאתי (הושע ¿≈ƒƒִִִִִֶֶֶָָָָָָֹƒְִִָָֹ
לי", מ)אֹון אֹונים"(ישעיה "ּולאין אֹונים", N‡˙."מרב ¯˙È∑ לׁשֹון ּבכהּנה, אחי על יתר להיֹות היית ראּוי ְִִִֵֵֹ∆∆¿≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ

ּכּפים  ÊÚ.נׂשיאּות ¯˙ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּבמלכּות, א אּלה?(שמואל ּכל להפסיד ל ּגרם ּומי למלּכֹו", עז ."ויּתן ְִִַַ¿∆∆»ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

(ã)éáà éákLî úéìò ék øúBz-ìà íénk æçtæà E ©³©©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬
:äìò éòeöé zìlç¦©−§¨§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈnk ÊÁt∑,ּכעס להראֹות מהרּת אׁשר והּבהלה הּפחז ««««ƒְְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָ
לכ למרּוצתם, הּממהרים הּללּו לBzŒÏ‡∑,˙¯.ּכּמים ראּויֹות ׁשהיּו הּללּו היתרֹות ּכל לּטל ּתרּבה אל ְְְֲִִִַַַַַָָָָ««ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּפחזּת? אׁשר הּפחז zÏlÁ.ּומהּו Ê‡ EÈ·‡ È·kLÓ ˙ÈÏÚ Èk∑,הּׁשכינה והיא יצּועי, על ׁשעלה ׁשם אֹותֹו ְֲֶַַַַַָָƒ»ƒ»ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ«¿»ְְְִִִֵֶַַָָָ

‡ÔÙÏeב  eÏÈa˜Â ·˜ÚÈ Èa eÚÓLe eLpk˙‡ƒ¿«»¿»¿≈«¬…¿«ƒ¿«
:ÔBÎe·‡ Ï‡¯NÈ ÔÓƒƒ¿»≈¬

‰Â‰ג  CÏ Èt˜z LÈ¯Â ÈÏÈÁ z‡ È¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¬»
‡z‰k ‡˙e¯ÈÎa ÔÈ˜ÏeÁ ‡˙Ïz ·qÓÏ ÈÊÁ»≈¿ƒ«¿»»»ƒ¿≈»¿À¿»

:‡˙eÎÏÓe«¿»

Ì¯aד  ‡iÓÎ ‡‰ CÈt‡ Ï·˜Ï ‡zÏÊ‡c ÏÚ««¬«¿»»√≈«»»¿«»¿«
È¯‡ ·q˙ ‡Ï ¯ÈzÈ ˜ÏBÁ ‡˙È‰‡ ‡Ï»«¬≈»»«ƒ»ƒ»¬≈
‡zÏÁ‡ ÔÎa Ce·‡ È·kLÓ ˙Èa ‡z˜ÏÒ¿∆¿»≈ƒ¿¿≈»¿≈¬∆¿»

:‡z˜ÏÒ È¯a ÈÈeeLÏ¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

."'ebe awri ipA ErnWe EvaTd" aEzMW¤¨¦¨§§¦§§¥©£Ÿ
EPOn dwNYqd dpikXdW xnFl FzpEke§©¨¨©¤©§¦¨¦§©§¨¦¤
x`W oiprl `le ,uTd iENiB oiprl wx©§¦§©¦©¥§Ÿ§¦§©§¨
eipal zFkxAAW d`EaPd ixaC¦§¥©§¨¤©§¨§¨¨

)iaxd(.a dxez

(b)Y éðBà úéLàøåätè àéä §¥¦¦¦¦¨
åéîiî éø÷ äàø àlL ,BlL äðBLàø± ¦¨¤¤Ÿ¨¨¤¦¦¨¨

i"WxaE ` ,er zFnai mB d`x.mW §¥©§¨§©¦¨
éðBàéçk Y±mc` lW FgM `Ed rxGd ¦Ÿ¦©¤©Ÿ¤¨¨

)a ,cr a"a m"ayx d`x(.
"éì ïBà éúàöî" :Bîk±.h ,ai rWFd §¨¨¦¦¥©

."gM ± oF`" :mW i"WxaE§©¦¨Ÿ©
"íéðBà áøî"±aFxn .ek ,n dirWi ¥Ÿ¦§©§¨¥
Fl WIW mipF`)my i"yx(. ¦¤¥
"íéðBà ïéàìe"±oi`W inl .hk ,n mW §¥¦¨§¦¤¥

.zFgFM
Y úàN øúé"øúé" úBéäì úééä éeàø ¤¤§¥¨¨¦¨¦§¤¤

éçà ìòäpäëa E±iE`x ziid ,xnFlM ©©¤¦§ª¨§©¨¦¨¨
.odM zFidl¦§Ÿ¥

ìïBL±."z`U" §§¥
.íétk úeàéNðæò øúéå,úeëìîa Y §¦©©¦§¤¤¨§©§

"Bkìîì æò ïzéå" Bîk±,a ` l`EnW §§¦¤Ÿ§©§§¥
.i

?älà ìk ãéñôäì Eì íøb éîedxez ¦¨©§§©§¦¨¥¤
c

(c)íénk æçtäìäaäå "æçt"ä Y± ©©©©¦©©©§©¤¨¨
gR" WxtOW d`xp.dldA oFWNn "f ¦§¤¤§¨¥©©¦§¤¨¨

mifgFtE" :c ,h mihtFW i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¦£¦
`lA zFUrl mdiUrnA milEdA ±§¦§©£¥¤©£§Ÿ

."dpEaY§¨
Eñòk úBàøäì zøäî øLà± £¤¦©§§§©§©©§

FzHn awri lhp ,lgx dzOWMW¤§¤¥¨¨¥¨©©£Ÿ¦¨
`le lgx ld`A xicY dpEzp dzidW¤¨§¨§¨¨¦§Ÿ¤¨¥§Ÿ
`A ,ddlA ld`A DpzpE mild` x`WA¦§¨Ÿ¨¦§¨¨§Ÿ¤¦§¨¨
m` :xn` ,FO` oFAlr raze oaE`x§¥§¨©¤§¦¨©¦
zgtW ,iO`l dxv dzid iO` zFg £̀¦¦¨§¨¨¨§¦¦¦§©

?iO`l dxv `dY iO` zFg`)lirl i"yx £¦¦§¥¨¨§¦¦
ak ,dl(.

eìlä "íénk"±iM ,"ElNd" siqFd ©©¦©¨¦©¨¦
g"YtA s"M) "miOM"(`"d mFwnA `Ed ©©¦¨§©¨¦§¥

.dricid©§¦¨
Cëì ,íúöeøîì íéøäîîä±siqFd ©§©£¦¦§¨¨§¨¦

Fpi` "xzFY l`"W xnFl Ff daiY¥¨©¤©©¥
[eiUrOn `vFi lrFR `N`] dxdf ©̀§¨¨¤¨©¥¦©£¨

)m"`x(.
øúBz ìà±c ,hn aFI` i"Wx d`x ©©§¥©¦¦

g"YtA) "xzFY" o`M aYkPW mrHdW¤©©©¤¦§©¨©§©¨
l"FBqA `le(sFq FnM `EdW ipRn , §Ÿ§¤¦§¥¤§

d`xpe .ci ,a zExA "xzYe" FnkE ,wEqR̈§©Ÿ©§§¦§¤
lW mrh `Ed df mrHW dpEMdW¤©©¨¨¤©©¤©©¤
,wEqR sFqe `Ygpz` FnM Fpice ,dxivr£¦¨§¦§¤§©§¨§¨

.oEIr Kixve§¨¦¦
[äaøúz] ìà±.oFW`x qEtcA `Ed oM ©¦§©¤¥¦§¦

miqEtCA K` .lCBzY l` ,xnFlM§©©¦§©¥©©§¦
."dAxY l`" :EpiptNW¤§¨¥©©§¤

eìlä úBøúéä ìk ìBhì±z`U xzi ¦¨©§¥©¨¤¤§¥
.fr xzie§¤¤¨

Eì úBéeàø eéäL±ipW wx ExMfEd o`M ¤¨§§¨§§©§¥

dPEdM :oaE`xn ElHiPW mipipr¦§¨¦¤¦§¥§¥§¨
EPOn dlHip Kkl sqFpA K` ,zEklnE©§©§¨§¨¦§¨¦¤

mihaXd oiprl) dxFkA mB(`le , ©§¨§¦§©©§¨¦§Ÿ
.wEqRA o`M xMfEdmrhaEWi xaCd §©¨©¨§©©©¨¨¥

:mipipr ipW Eid oaE`x dUrnA ,xnFl©§©£¥§¥¨§¥¦§¨¦
`(a ,qFrkl xdn(.eia` irEvi lNg ¦¥¦§¦¥§¥¨¦

WpFrdW ,rnWn o`M wEqRd oFWNnE¦§©¨¨©§©¤¨¤
fgR" cSn xTirA `Ed "xzFY l`" lW¤©©§¦¨¦©©©
mEXnE ,FqrM zF`xdl xdOW ,"miOM©©¦¤¦¥§©§©§¦

Elhp KMz`e dPEdMd z` EPOn ¨¨§¦¤¤©§¨§¤
EPOn dlHip dxFkAd ENi`e .zEklOd©©§§¦©§¨¦§¨¦¤
irEvi YlNg" lW dUrOd mvr cSn¦©¤¤©©£¤¤¦©§¨§¥
:` ,d ` minId ixacA aEzMM ,"Lia`̈¦©¨§¦§¥©¨¦
FzxFkA dpYp eia` irEvi FlNgaE"§©§§¥¨¦¦§¨§¨
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igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy
יצּועי  על עֹולה להי ֹות ּדרּכּה ואּלּו∑ÊÁt.ׁשהיה ּפּת"ח, נקּוד וכּלֹו למעלה טעמֹו לפיכ הּוא, ּדבר ׁשם ְְְִִֶַַָָָָ««ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻ

למּטה  וטעמֹו ּפּת"ח וחציֹו קמ"ץ חציֹו נקּוד היה עבר, לׁשֹון ׁשּמּציעים ∑ÈÚeˆÈ.היה ׁשּום על מׁשּכב, לׁשֹון ְְְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָָ¿ƒְְִִִֶַַָ
לֹו: ּדֹומים והרּבה ּוסדינין, לבדין עלֿידי סג)אֹותֹו עלֿיצּועי",(תהלים קלב)"אםֿזכרּתי עלֿערׂש(שם "אםֿאעלה ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

."יצּועי  ְָ

(ä):íäéúøëî ñîç éìk íéçà éåìå ïBòîL¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL∑,"ונהרגהּו לכּו ועּתה וגֹו' אחיו אל איׁש "וּיאמרּו יֹוסף: ועל ׁשכם על אחת ּבעצה ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ
היתה  לא הרי הּׁשפחֹות, ּבני ּתאמר: אם ּבהריגתֹו. הסּכימּו לא הרי יהּודה, אֹו ראּובן ּתאמר: אם הם? ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֹֹֹמי
מדּברים  היּו לא ּוזבּולּון יׂששכר וגֹו'", זלּפה ואתּֿבני בלהה אתּֿבני נער "והּוא ׁשּנאמר: ׁשלמה, ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׂשנאתן

אחים  אביהם ׁשּקראם הם, ולוי ׁשמעֹון עלּֿכרח מהם, הּגדֹולים אחיהם ÒÓÁ.ּבפני ÈÏk∑ ׁשל זֹו אּמנּות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿≈»»ֶָֻ
הימּנּו אֹותּה חמסּתם ואּתם היא, ׁשּלֹו אּמנּות זֹו. היא עׂשו מּברּכת ּבידכם, הּוא חמס ∑Ì‰È˙¯ÎÓ.רציחה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ¿≈…≈∆

מכי"ר יוני ּבלׁשֹון ּסיף זין. ּכלי "מכרתיהם"(תנחומא)לׁשֹון אחר: ּדבר מגּורתם(ב"ר). ּבכלי ּבארץ עצמן נהגּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּכמֹו: טו)חמס, אּונקלֹוס (יחזקאל ׁשל ּתרּגּום וזה ,"ּומלדתי מכרתי". ְְְְְְְִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ

Ú¯‡aה  ÔÈ¯ab ÔÈ¯·b ÔÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ«ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿««
:‡¯e·‚ e„·Ú ÔB‰˙e·˙Bz»¿¬»¿»
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(å)éãák ãçz-ìà íìä÷a éLôð àáz-ìà íãña§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®
:øBL-eøwò íðöøáe Léà eâøä ítàá ék¦³§©¨Æ¨´§¦½¦§Ÿ−̈¦§«

i"yx£ÈLÙ ‡·zŒÏ‡ Ì„Òa∑(ב"ר) לפני הּמדינית את להביא ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו ּכׁשּנתקּבצּו זמרי, מע ׂשה זה ¿…»«»…«¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת'? אֹו אסּורה 'זֹו לֹו: ואמרּו ּבּדבר,מׁשה, ׁשמי יּזכר אל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ

יעקב  ּבן ּכתב ולא לּׁשמעֹוני" ביתֿאב נׂשיא ּבןֿסלּוא "זמרי קר ∑ÌÏ‰˜a.ׁשּנאמר: ׁשהּוא ּכׁשּיקהיל ח, ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹƒ¿»»ְְִֶֶַַֹ
אהרן  ועל מׁשה על העדה ּכל את לוי, ׁשל È„·k.מּׁשבטֹו „ÁzŒÏ‡∑:ׁשּנאמר ׁשמי, עּמהם יתיחד אל ׁשם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ«≈«¿…ƒְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּדּוכן, על קרח ּבני ּכׁשּנתיחסּו הּימים ּבדברי אבל יעקב', 'ּבן נאמר: ולא ּבןֿלוי", ּבןֿקהת ּבןֿיצהר ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ"קרח
ו)נאמר: א הימים ּבןֿיׂשראל"(דברי ּבןֿלוי ּבןֿקהת ּבןֿיצהר, È„·k."ּבןֿקרח, „ÁzŒÏ‡∑ זכר לׁשֹון ּכבֹוד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ«≈«¿…ƒְָָָ

הּכבֹוד  אל ּכמדּבר לפרׁש צרי אּתה ועלּֿכרח ּכמֹו:הּוא, עּמהם, ּתתיחד אל ּכבֹודי, אּתה, (ישעיה ואֹומר: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבקבּורה"יד) אּתם ‡LÈ."לאֿתחד e‚¯‰ Ìt‡· Èk∑ אּלא ּכּלם חׁשּובין ואינן ׁשכם, ואנׁשי חמֹור אּלּו ְִִֵַָָֹƒ¿«»»¿ƒְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֻ

ּבגדעֹון: אֹומר הּוא וכן אחד. ו)ּכאיׁש ורֹוכבֹו(שופטים "סּוס ּבמצרים: וכן אחד", ּכאיׁש מדין את "והּכית ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
'איׁש' ּכל הרגּו' 'ּבאּפם לעצמֹו, אחד ּכל איׁש, קֹורא הרּבה אנׁשים ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זהּו בּים", ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָרמה

C‰ÓÏו  ÔB‰Lpk˙‡a ÈLÙ ˙Â‰ ‡Ï ÔB‰Ê¯a¿»¿»¬««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿«
eÏË˜ ÔB‰Ê‚¯· È¯‡ È¯˜È ÔÓ ˙È˙Á ‡Ï»¿»ƒƒ¿»ƒ¬≈¿»¿¿¿»

:‰‡Ò ¯eL eÚ¯z ÔB‰˙eÚ¯·e ÏBË¿̃ƒ¿¿«»«¿»
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igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy
וכן: עליו, יט)ׁשּכעסּו אכל"(יחזקאל אדם טרף לטרף BLŒe¯wÚ¯."וּילמד Ìˆ¯·e∑ י את לעקר ֹוסף רצּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹƒ¿…»ƒ¿ֲֵֶַָֹ

לׁשֹון ּבלע"ז, אשריטו"ר עּקרּו, לֹו". הדר ׁשֹורֹו "ּבכֹור ׁשּנאמר: ׁשֹור, יא)ׁשּנקרא ּתעּקר (יהושע סּוסיהם .""את ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 251 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

Fnvr mkW `l K` ± mkW iWp`e xFng EN ¥̀£§©§¥§¤©Ÿ§¤©§

איאיאיאיׁשׁשׁשׁש הרגהרגהרגהרגּוּוּוּו באבאבאבאּפּפּפּפםםםם ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָּכּכּכּכיייי
ׁשכם ואנׁשי חמֹור רש"י)אּלּו ובפירוש ו. (מט, ְְְֲֵֵֶַ

ׁשהרי  ׁשכם, את ּגם ּפרט לא מּדּוע אם־ּכן ׁשכם", ּב"אנׁשי ּכבר ׁשּנכלל אף לבּדֹו, חמֹור את רׁש"י ּׁשּפרט ּדמאחר לעּין, ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹיׁש
ּבּמעׂשה? עּקרי חלק לֹו ֲִִֵֶֶַַָָָהיה

עצמֹו. ׁשכם הריגת על ולא ׁשכם, ואנׁשי חמֹור הריגת על רק היתה יעקב ׁשּתֹוכחת מׁשמיענּו, ּגּופא ּדהא לֹומר, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹויׁש
גֹו'" הארץ ּביֹוׁשב להבאיׁשני אֹותי "עכרּתם הריגתם ׁשעל־ידי מּׁשּום היתה ׁשכם אנׁשי הריגת על הּתֹוכחה (וישלח ּדהּנה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

לה) ׁשהרי לד, האּמֹות, אצל ּגם ּומחּיבת מּתרת היתה עצמֹו ׁשכם הריגת מה־ּׁשאין־ּכן ׁשכם, אנׁשי הריגת על רק זהּו א .ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻֻֻ
כּו'" העריֹות מן עצמם ּגדרּו ז)"האּמֹות שם, וישלח האּמֹות.(רש"י ּדיני על־ּפי ּגם מיתה, חּיּוב ׁשכם על היה ואם־ּכן , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻֻ

יעקב  הֹוכיחם לא ּכן ועל הארץ", ּביֹוׁשב "להבאיׁשני ּגֹורם זה היה לא חּסרֹון, ׁשּום היה לא עצמֹו ׁשכם ׁשּבהריגת ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹּומּכיון 
זה. ֶַעל

(æ)í÷lçà äúL÷ ék íúøáòå æò ék ítà øeøà̈³©¨Æ¦´½̈§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´
:ìàøNéa íöéôàå á÷òéa§©«£½Ÿ©«£¦¥−§¦§¨¥«

i"yx£ÊÚ Èk Ìt‡ ¯e¯‡∑ לא אּקֹוב "מה ּבלעם: ׁשאמר וזהּו אּפם, את אּלא קּלל לא ּתֹוכחה ּבׁשעת אפּלּו »«»ƒ»ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
אל" ÚÈa˜·.קּבה Ì˜lÁ‡∑ ּדבר חלּוקים. הם והרי הּׁשבטים, ּבמנין לוי יהא ׁשּלא מּזה, זה אפרידם ֵַֹ¬«¿≈¿«¬…ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

עׂשאֹו לוי ׁשל וׁשבטֹו נפֹוצים, ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, אּלא ּתינֹוקֹות ּומלּמדי וסֹופרים ענּיים ל אין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאחר:
ּתפּוצתֹו לֹו נתן ּולמעׂשרֹות, לתרּומֹות הּגרנֹות על ּכבֹוד מחּזר ּדר. ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָ

‡¯Èז  ÔB‰˙ÓÁÂ ÛÈw˙ È¯‡ ÔB‰Ê‚¯ ËÈÏƒ»¿¿¬≈«ƒ¿≈«¿¬≈
:Ï‡¯NÈa Ôep¯c·‡Â ·˜ÚÈa Ôep‚ÏÙ‡ ‡ÈL«̃¿»¬«¿ƒ¿«¬…¿≈«»ƒ¿ƒ¿»≈
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.fi
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mikln dOM WFAkl xFWM)my i"yx(. §¦§©¨§¨¦
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wFXd iciB zFxkl)i"yx ifrl xve`(. ¦§¦¥©
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ì ,æòìa"øwòz íäéñeñ úà" ïBL± §©©§¤¥¤§©¥
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)i"gp(.f dxez
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.zFxg` miNinA§¦¦£¥
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éãk ,ïBòîMî àlà úB÷Bðéz éãnìîe§©§¥¦¤¨¦¦§§¥

íéöBôð eéäiL±,"mwNg`" WExiR Edf ¤¦§§¦¤¥£©§¥
"awriA"E ,xEGitE dvtd oFWNn¦§£¨¨¦§©£Ÿ
EidIW ,awri lW Fvx` lkA FWExiR¥§¨©§¤©£Ÿ¤¦§
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.migzRd©§¨¦
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ãBák Cøc Búöeôz Bì±lW FzvEtY §¨¤¤¨§¨¤
oMW ,oFrnW lXn zcAEkn xzFi iel¥¦¥§¤¤¦¤¦§¤¥
.Fl riBOd z` lAwl icM xGgn `Ed§©¥§¥§©¥¤©©¦©
lr oMW ,wEqRA fOExn df xace§¨¨¤§¨©¨¤¥©
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mEXn ,xaCd mrhe .zEaiWg oFWl§£¦§©©©¨¨¦
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`aEOMck ,an lirl i"WxA)likyn ©¨§©¦§¥
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(å)éãák ãçz-ìà íìä÷a éLôð àáz-ìà íãña§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®
:øBL-eøwò íðöøáe Léà eâøä ítàá ék¦³§©¨Æ¨´§¦½¦§Ÿ−̈¦§«

i"yx£ÈLÙ ‡·zŒÏ‡ Ì„Òa∑(ב"ר) לפני הּמדינית את להביא ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו ּכׁשּנתקּבצּו זמרי, מע ׂשה זה ¿…»«»…«¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת'? אֹו אסּורה 'זֹו לֹו: ואמרּו ּבּדבר,מׁשה, ׁשמי יּזכר אל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ

יעקב  ּבן ּכתב ולא לּׁשמעֹוני" ביתֿאב נׂשיא ּבןֿסלּוא "זמרי קר ∑ÌÏ‰˜a.ׁשּנאמר: ׁשהּוא ּכׁשּיקהיל ח, ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹƒ¿»»ְְִֶֶַַֹ
אהרן  ועל מׁשה על העדה ּכל את לוי, ׁשל È„·k.מּׁשבטֹו „ÁzŒÏ‡∑:ׁשּנאמר ׁשמי, עּמהם יתיחד אל ׁשם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ«≈«¿…ƒְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּדּוכן, על קרח ּבני ּכׁשּנתיחסּו הּימים ּבדברי אבל יעקב', 'ּבן נאמר: ולא ּבןֿלוי", ּבןֿקהת ּבןֿיצהר ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ"קרח
ו)נאמר: א הימים ּבןֿיׂשראל"(דברי ּבןֿלוי ּבןֿקהת ּבןֿיצהר, È„·k."ּבןֿקרח, „ÁzŒÏ‡∑ זכר לׁשֹון ּכבֹוד ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ«≈«¿…ƒְָָָ

הּכבֹוד  אל ּכמדּבר לפרׁש צרי אּתה ועלּֿכרח ּכמֹו:הּוא, עּמהם, ּתתיחד אל ּכבֹודי, אּתה, (ישעיה ואֹומר: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבקבּורה"יד) אּתם ‡LÈ."לאֿתחד e‚¯‰ Ìt‡· Èk∑ אּלא ּכּלם חׁשּובין ואינן ׁשכם, ואנׁשי חמֹור אּלּו ְִִֵַָָֹƒ¿«»»¿ƒְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֻ

ּבגדעֹון: אֹומר הּוא וכן אחד. ו)ּכאיׁש ורֹוכבֹו(שופטים "סּוס ּבמצרים: וכן אחד", ּכאיׁש מדין את "והּכית ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
'איׁש' ּכל הרגּו' 'ּבאּפם לעצמֹו, אחד ּכל איׁש, קֹורא הרּבה אנׁשים ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זהּו בּים", ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָרמה

C‰ÓÏו  ÔB‰Lpk˙‡a ÈLÙ ˙Â‰ ‡Ï ÔB‰Ê¯a¿»¿»¬««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿«
eÏË˜ ÔB‰Ê‚¯· È¯‡ È¯˜È ÔÓ ˙È˙Á ‡Ï»¿»ƒƒ¿»ƒ¬≈¿»¿¿¿»

:‰‡Ò ¯eL eÚ¯z ÔB‰˙eÚ¯·e ÏBË¿̃ƒ¿¿«»«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

milM :FWExiR "qng ilM" df WExitNW¤§¥¤§¥¨¨¥¥¦
.mdA miqnFgW¤§¦¨¤
éúøëî" Bîkéúãìîe C"C±l`wfgi §§ŸŸ©¦Ÿ§Ÿ©¦§¤§¥

FnM ± KizFxFkn" :mW i"WxaE .b ,fh§©¦¨§©¦§
,dclFY oFWl FxAg mgpnE ,KizFxEbn§©¦§©¥¦§§¨¨
oFWl .. mdizFxkn qng ilM WxiR oke§¥¥©§¥¨¨§¥¥¤§

."zFclFY¨
ñBì÷ðeà ìL íebøz eäæå±rx`A" §¤©§¤§§©£©

ux`A ± "oFdzEazFY¨§§¤¤
.mdizFaWFne dxez §¥¤

(e)Y éLôð àáz ìà íãñaäæ §Ÿ̈©¨Ÿ©§¦¤
ìL BèáL eöa÷úpLk ,éøîæ äNòî©£¥¦§¦§¤¦§©§¦§¤

úéðéãnä úà àéáäì ïBòîLéðôì ¦§§¨¦¤©¦§¨¦¦§¥
äLî±.e ,dk xAcOA Ÿ¤©¦§¨

íà ?úøzî Bà äøeñà Bæ :Bì eøîàå§¨§£¨ª¤¤¦
døézä éî Bøúé úa ?äøeñà :øîàzŸ©£¨©¦§¦¦¦¨

Eì±.mW i"Wx mB d`x §§¥©©¦¨
øîàpL ,øáca éîL øëfé ìà± ©¦¨¥§¦©¨¨¤¤¡©

.ci ,dk xAcOA©¦§¨
áà úéá àéNð àeìñ ïa éøîæ"¦§¦¤¨§¦¥¨

"á÷òé ïa" áúk àìå ,"éðòîMì± ©¦§Ÿ¦§Ÿ¨©¤©£Ÿ
,oFW`xd WExitA mW i"Wx d`xE§¥©¦¨§¥¨¦
:FWExiR "ipFrnXl a` zia `iUp"W¤§¦¥¨©¦§¦¥
EidW zFa` iYA dXngn cg`l"§¤¨¥£¦¨¨¥¨¤¨
oipr oi` ,df itlE ."oFrnW haWl§¥¤¦§§¦¤¥¦§¨
WExiRl la` ,"awri oA" o`M aFYkl¦§¨¤©£Ÿ£¨©¥
qgpR lW FgaW ricFdl" :mW ipXd©¥¦¨§¦©¦§¤¦§¨
rpn `l ,`iUp did dGW iRÎlrÎs`W¤©©¦¤¤¨¨¨¦Ÿ¨©
Kkl ,mXd lENigl `PwNn Fnvr z ¤̀©§¦§©¥§¦©¥§¨
,"dMOd `Ed in aEzMd LricFd¦£©¨¦©ª¤
."awri oA" aFYkl mFwn did dxF`kl¦§¨¨¨¨¦§¤©£Ÿ
wEqRd zpEMW ,azM "cec ixac"aE§¦§¥¨¦¨©¤©¨©©¨
didX dnA giBWd `NW ,FNW i`pbl¦§©¤¤Ÿ¦§¦©§©¤¨¨

Fl did `liOnE ,a` zia `iUpE aEWg̈§¦¥¨¦¥¨¨¨
.dfA awri z` mB xiMfdl§©§¦©¤©£Ÿ¨¤

Y íìä÷aàeäL çø÷ ìéä÷iLk ¦§¨¨§¤©§¦Ÿ©¤
ìò äãòä ìk úà éåì ìL BèáMî¦¦§¤¥¦¤¨¨¥¨©

ïøäà ìòå äLî±,b ,fh xAcOA d`x Ÿ¤§©©£Ÿ§¥©¦§¨
.hi

ãçéúé ìà ,íL "éãák ãçz ìà"± ©¥©§Ÿ¦¨©¦§©¥
l`" oFWl Wxtl cxi `l oicr o`M̈£©¦Ÿ¨©§¨¥§©
."cgizi l`" :azke wIC `l okl ,"cgY¥©¨¥Ÿ¦¥§¨©©¦§©¥

éîL íänò±Epid "icFaM" ,xnFlM ¦¨¤§¦§©§¦©§
."inW"§¦
øîàpL±.` ,fh xAcOA ¤¤¡©©¦§¨

àìå ,"éåì ïa úä÷ ïa øäöé ïa çø÷"Ÿ©¤¦§¨¤§¨¤¥¦§Ÿ
"á÷òé ïa" øîàð±:mW i"Wx mB d`x ¤¡©¤©£Ÿ§¥©©¦¨

mingx WTAW ,awri oA xiMfd `le"§Ÿ¦§¦¤©£Ÿ¤¦¥©£¦
lr FnW xkGi `NW Fnvr lr©©§¤Ÿ¦¨¥§©

."mYwlgn©§ª§¨
íéîiä éøáãa ìáà±.ak ,e ` £¨§¦§¥©¨¦

ïëecä ìò çø÷ éða eñçéúpLk± §¤¦§©£§¥Ÿ©©©¨
FnW xMfp okide" :mW xAcOA i"WxA§©¦©¦§¨¨§¥¨¦§©§

."okECd lr mqgizdA ,gxw lr©Ÿ©§¦§©£¨©©¨
ïa úä÷ ïa øäöé ïa çø÷ ïa" :øîàð¤¡©¤Ÿ©¤¦§¨¤§¨¤

"ìàøNé ïa éåì±dOW xnFl oi` okle ¥¦¤¦§¨¥§¨¥¥©¤©
zwFlgnA) "awri oA" xn`p `NX¤Ÿ¤¡©¤©£Ÿ§©§¤

oFrnW haW lW xERiQaE ,gxw(`Ed , Ÿ©©¦¤¥¤¦§
milFr mpi` zFgRWOd iW`xW ipRn¦§¥¤¨¥©¦§¨¥¨¦

mihaXd cr `N`)m"`x(. ¤¨©©§¨¦
Y éãák ãçz ìàì ãBákøëæ ïBL ©¥©§Ÿ¦¨§¨¨

àeä±l`" :xnFl Kixv did oMÎm`e§¦¥¨¨¨¦©©
oFWl `EdW "cgY l`" `le ,"cgi¦©§Ÿ©¥©¤§

.dawp§¥¨
éøö äzà Eçøk-ìòåøaãîk Løôì C §©¨§£©¨¨¦§¨¥¦§©¥

ìà éãBák äzà :øîBàå ãBákä ìà¤©¨§¥©¨§¦©

íänò ãçéúz±"cgY l`"W `vnpe ¦§©¥¦¨¤§¦§¨¤©¥©
.gkFpl xkf oFWl `Ed§¨¨§¥©

Bîk±xkGd l` xAcOWMW gikFn §¦©¤§¤§©¥¤©¨¨
."cgY" :xnF` gkFpl§¥©¥¥©

"äøeá÷a ízà ãçú àì"±,ci dirWi Ÿ¥©¦¨¦§¨§©§¨
x`Wl deWY `l" :mW i"WxaE .k§©¦¨Ÿ¦§¤¦§¨

."LxawA gEpl mikln§¨¦¨©§¦§§
Y Léà eâøä ítàá ékøBîç elà± ¦§©¨¨§¦¥£

z` FhinWdaE xFng z` FxiMfdA§©§¦¤£§©§¦¤
`l awrIW i"Wx EprinWn ,FpA mkW§¤§©§¦¥©¦¤©£ŸŸ
iM ,Fnvr mkW z` EbxdW lr mgikFd¦¨©¤¨§¤§¤©§¦
`l FzF`e ,dzin aIg did ok` `Ed¨¥¨¨©¨¦¨§Ÿ
lr `l ux`d iaWFi mbe ,"mR`A" Ebxd̈§§©¨§©§¥¨¨¤Ÿ©

Enrxzd KM)iaxd(. ¨¦§©£
ílk ïéáeLç íðéàå ,íëL éLðàå§©§¥§¤§¥¨£¦ª¨

ãçà Léàk àlà±iele oFrnW ipirAW ¤¨§¦¤¨¤§¥¥¦§§¥¦
cg` Wi` wx Eid ENi`M EaWgp)iaxd(. ¤§§§¦¨©¦¤¨

ïBòãâa øîBà àeä ïëå±,e mihtFW §¥¥§¦§§¦
.fh

"ãçà Léàk ïéãî úà úékäå"± §¦¦¨¤¦§¨§¦¤¨
Wi` Eid ENi`M mzF` dMIW ,FWExitE¥¤©¤¨§¦¨¦

.cg ¤̀¨
"íiá äîø Báëøå ñeñ" :íéøöîa ïëå§¥§¦§©¦§Ÿ§¨¨©¨

±,oM azM `l mW i"WxA .` ,eh zFnW§§©¦¨Ÿ¨©¥
wEqRd lr FazM la`)bk ,ci(qEq lM" : £¨§¨©©¨Ÿ

`N` ?did cg` qEq ike" ± "drxR©§Ÿ§¦¤¨¨¨¤¨
mFwOd iptl oiaEWg mNEM oi`W ciBn©¦¤¥¨£¦¦§¥©¨
i"Wx mB d`xE ."cg` qEqM `N ¤̀¨§¤¨§¥©©¦
mNEM ipirA ± akxe qEq" :` ,k mixaC§¨¦¨¤¤§¥©¨
`nbEC `ian mWe ,"cg` qEqM§¤¨§¨¥¦§¨

wEqRdn)hi ,eh zeny(qEq `a iM" : ¥©¨¦¨
."drxR©§Ÿ

BLøãî eäæ±.e ,hv dAx ziW`xA ¤¦§¨§¥¦©¨
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וכן: עליו, יט)ׁשּכעסּו אכל"(יחזקאל אדם טרף לטרף BLŒe¯wÚ¯."וּילמד Ìˆ¯·e∑ י את לעקר ֹוסף רצּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹƒ¿…»ƒ¿ֲֵֶַָֹ

לׁשֹון ּבלע"ז, אשריטו"ר עּקרּו, לֹו". הדר ׁשֹורֹו "ּבכֹור ׁשּנאמר: ׁשֹור, יא)ׁשּנקרא ּתעּקר (יהושע סּוסיהם .""את ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 251 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

Fnvr mkW `l K` ± mkW iWp`e xFng EN ¥̀£§©§¥§¤©Ÿ§¤©§

איאיאיאיׁשׁשׁשׁש הרגהרגהרגהרגּוּוּוּו באבאבאבאּפּפּפּפםםםם ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָּכּכּכּכיייי
ׁשכם ואנׁשי חמֹור רש"י)אּלּו ובפירוש ו. (מט, ְְְֲֵֵֶַ

ׁשהרי  ׁשכם, את ּגם ּפרט לא מּדּוע אם־ּכן ׁשכם", ּב"אנׁשי ּכבר ׁשּנכלל אף לבּדֹו, חמֹור את רׁש"י ּׁשּפרט ּדמאחר לעּין, ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹיׁש
ּבּמעׂשה? עּקרי חלק לֹו ֲִִֵֶֶַַָָָהיה

עצמֹו. ׁשכם הריגת על ולא ׁשכם, ואנׁשי חמֹור הריגת על רק היתה יעקב ׁשּתֹוכחת מׁשמיענּו, ּגּופא ּדהא לֹומר, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹויׁש
גֹו'" הארץ ּביֹוׁשב להבאיׁשני אֹותי "עכרּתם הריגתם ׁשעל־ידי מּׁשּום היתה ׁשכם אנׁשי הריגת על הּתֹוכחה (וישלח ּדהּנה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

לה) ׁשהרי לד, האּמֹות, אצל ּגם ּומחּיבת מּתרת היתה עצמֹו ׁשכם הריגת מה־ּׁשאין־ּכן ׁשכם, אנׁשי הריגת על רק זהּו א .ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻֻֻ
כּו'" העריֹות מן עצמם ּגדרּו ז)"האּמֹות שם, וישלח האּמֹות.(רש"י ּדיני על־ּפי ּגם מיתה, חּיּוב ׁשכם על היה ואם־ּכן , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻֻ

יעקב  הֹוכיחם לא ּכן ועל הארץ", ּביֹוׁשב "להבאיׁשני ּגֹורם זה היה לא חּסרֹון, ׁשּום היה לא עצמֹו ׁשכם ׁשּבהריגת ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹּומּכיון 
זה. ֶַעל

(æ)í÷lçà äúL÷ ék íúøáòå æò ék ítà øeøà̈³©¨Æ¦´½̈§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´
:ìàøNéa íöéôàå á÷òéa§©«£½Ÿ©«£¦¥−§¦§¨¥«

i"yx£ÊÚ Èk Ìt‡ ¯e¯‡∑ לא אּקֹוב "מה ּבלעם: ׁשאמר וזהּו אּפם, את אּלא קּלל לא ּתֹוכחה ּבׁשעת אפּלּו »«»ƒ»ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
אל" ÚÈa˜·.קּבה Ì˜lÁ‡∑ ּדבר חלּוקים. הם והרי הּׁשבטים, ּבמנין לוי יהא ׁשּלא מּזה, זה אפרידם ֵַֹ¬«¿≈¿«¬…ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

עׂשאֹו לוי ׁשל וׁשבטֹו נפֹוצים, ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, אּלא ּתינֹוקֹות ּומלּמדי וסֹופרים ענּיים ל אין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאחר:
ּתפּוצתֹו לֹו נתן ּולמעׂשרֹות, לתרּומֹות הּגרנֹות על ּכבֹוד מחּזר ּדר. ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָ

‡¯Èז  ÔB‰˙ÓÁÂ ÛÈw˙ È¯‡ ÔB‰Ê‚¯ ËÈÏƒ»¿¿¬≈«ƒ¿≈«¿¬≈
:Ï‡¯NÈa Ôep¯c·‡Â ·˜ÚÈa Ôep‚ÏÙ‡ ‡ÈL«̃¿»¬«¿ƒ¿«¬…¿≈«»ƒ¿ƒ¿»≈
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oipnA ,"awriA" Edfe .hn ,` xAcOA©¦§¨§¤§©£Ÿ§¦§©
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éãk ,ïBòîMî àlà úB÷Bðéz éãnìîe§©§¥¦¤¨¦¦§§¥

íéöBôð eéäiL±,"mwNg`" WExiR Edf ¤¦§§¦¤¥£©§¥
"awriA"E ,xEGitE dvtd oFWNn¦§£¨¨¦§©£Ÿ
EidIW ,awri lW Fvx` lkA FWExiR¥§¨©§¤©£Ÿ¤¦§
lr mixGgnE xirl xirn miklFd§¦¥¦§¦§©§¦©

.migzRd©§¨¦
ìò øfçî BàNò éåì ìL BèáLå§¦§¤¥¦£¨§©¥©
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(ç)äãeäééçà EeãBé äzàéáéà óøòa Eãé EE §À̈©¨Æ´©¤½¨«§−§´Ÿ¤«Ÿ§¤®
éáà éða Eì eåçzLé:E ¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È∑לאחֹוריו לּסֹוג יהּודה התחיל ּבקנטּורים, הראׁשֹונים את ׁשהֹוכיח ׁשּלא (לפי ¿»«»«∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

ּתמר  מעׂשה על ּכמֹותם')יֹוכיחּנּו אּתה לא 'יהּודה, רּצּוי: ּבדברי יעקב ּוקראֹו ‡EÈ·È.(ב"ר), Û¯Úa E„È∑:ּדוד ּבימי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ»¿¿…∆…¿∆ִִֵָ
כב) ב ערף"(שמואל לי ּתּתה ‡·EÈ."ואֹויבי, Èa∑ּכדר ,'אּמ 'ּבני אמר: לא הרּבה, מּנׁשים ׁשהיּו ׁשם על ְְִֶַַָֹ¿≈»ƒְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

יצחק  .ׁשאמר ְִֶַָָ

(è)õáø òøk úéìò éða óøhî äãeäé äéøà øeb³©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯
:epîé÷é éî àéáìëe äéøàk§©§¥²§¨¦−¦¬§¦¤«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb∑:'ּגּור' ּבתחּלה, נתנּבא: ּדוד ה)על ב הּמֹוציא (שמואל היית אּתה עלינּו, מל ׁשאּול "ּבהיֹות «¿≈ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבׁשרּויא', יהי 'ׁשלטֹון אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו עליהם, ּכׁשהמליכּוהּו אריה, ּולבּסֹוף, יׂשראל", את ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָוהּמביא

לאריה ∑Û¯hÓ.ּבתחּלתֹו ׁשּנמׁשל יהּודה וזהּו אכלתהּו", רעה חּיה יֹוסף, טרף ּב"טרף ּׁשחׁשדּתי .מּמה ְִִָƒ∆∆ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
˙ÈÏÚ Èa∑,ּתמר ּבהריגת וכן וגֹו'", "מהּֿבצע ואמרּת: עצמ את לפיכסּלקּת מּמּני", "צדקה .ׁשהֹודה: ¿ƒ»ƒ»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

'B‚Â ı·¯ Ú¯k∑:ׁשלמה ה)ּבימי א וגֹו'"איׁש(מלכים ּגפנֹו ."ּתחת »«»«¿ְְְִִֵַַַֹֹ

Ôe„BÈח  Ca ‡˙˙È‰· ‡ÏÂ ‡˙È„B‡ z‡ ‰„e‰È¿»«¿≈»¿»¿≈¿»»
Ôe¯ca˙È C··„ ÈÏÚa ÏÚ Û˜˙z C„È CÈÁ‡«»¿»ƒ¿≈««¬≈¿»»ƒ¿«¿
ÔB‰ÈÂ CÓ„˜ Ï„˜ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰È C‡Ò«¿»¿¿«¿ƒ¿«√»»ƒ

:Ce·‡ Èa CÓÏLa Ï‡LÓÏ ÔÈÓc˜Ó¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿≈»

a¯˙È‡ט  ‡ÙBÒ·e ‡Èe¯L· È‰È ÔBËÏLƒ¿¿≈¿≈»¿»ƒ¿«»
È¯a ‡ÏË˜ ÔÈcÓ È¯‡ ‰„e‰È ˙È·cÓ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿≈¿»¬≈ƒƒ«¿»¿ƒ
‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ ‡z˜ÏÒ CLÙ«¿»¿∆¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»

:dpÚÊÚÊ˙„ eÎÏÓ ˙ÈÏÂ ‡˙ÈÏÎe¿≈»¿≈«¿ƒ¿«¿¿ƒ≈
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øîz úâéøä[î] ïëå±llkp df mbe §¥¥£¦©¨¨§©¤¦§¨
"sxHn" zaizA)`"ebe m"`x(lMn Epide , §¥©¦¤¤§©§¦¨
"sxh" lW bEq)iaxd(. ¤¤¤
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sxhl)dcya x`a(.i dxez §¤¤

igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy

(é)ãò åéìâø ïéaî ÷÷çîe äãeäéî èáL øeñé-àì«Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ
:íénò úäwé Bìå äìéL àáé-ék¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬©¦«

i"yx£‰„e‰ÈÓ Ë·L ¯eÒÈŒ‡Ï∑,ואיל ׁשּממּנים מּדוד ּבּׁשבט, העם את ׁשרֹודים ׁשּבבבל, ּגלּיֹות ראׁשי אּלּו …»≈∆ƒ»ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻ
הּמלכּות ה)עלּֿפי ¯‚ÂÈÏ.(סנהדרין ÔÈaÓ ˜˜ÁÓe∑ יׂשראל ארץ נׂשיאי אּלּו ÏÈL‰.ּתלמידים, ‡·ÈŒÈk „Ú∑ ְִַַַ¿…≈ƒ≈«¿»ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ«ƒ»…ƒ…

ׁשהּמלּוכה  הּמׁשיח, ׁשּנאמר:מל לֹו, ׁשי "ׁשילֹו", אּגדה: ּומדרׁש אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן עו)ׁשּלֹו, "יֹובילּו(תהלים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
לּמֹורא" ÌÈnÚ.ׁשי ˙‰wÈ BÏÂ∑ ׁשּנֹופלת ּופעמים ,"יפעת" ּכמֹו: ּביסֹוד, היא עּקר ׁשהּיּו"ד העּמים, אסיפת ַַָ¿ƒ¿««ƒְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ואל"ף  ,נֹוׁש וׁשל נֹוגף, ׁשל נּו"ן ּכגֹון נֹופל, עּקר נקראים והם זה, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשֹות אֹותּיֹות וכּמה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו,
ּבאזניכם" יג)ׁשּב"אחותי וׁשּב"אבחתֿחרב"(איוב כא). זין ((יחזקאל לׁשֹון והּוא חרב', 'אימת ּופרּוׁשֹו: חרב לׁשֹון ד),)והּוא ב (מלכים ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּנאמר: עּמים, אסיפת עּמים", "יּקהת זה, אף ׁשמן". יא)"ואסּו לֹו:(ישעיה ודֹומה ידרׁשּו", ּגֹוים (משלי "אליו ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
אקהתא ל) ּומקהּו 'דיתבי ּובּגמרא: זקנתּה, מּפני ׁשּבפניה קמטים לקּבּוץ אם", ליּקהת ותבז לאב ּתלעג ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ"עין

יבמֹות ּבמּסכת [דפּומּבדיתא]', דנהרּדעא קי)ּבׁשּוקי עּמים (דף קהּית לֹומר: היה ויכל .. ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ÙÒÂ¯‡י  ‰„e‰È ˙È·cÓ ÔËÏL „·Ú È„ÚÈ ‡Ï»«¬≈»≈»¿«ƒ¿≈¿»¿«¿»
‡ÁÈLÓ È˙ÈÈc „Ú ‡ÓÏÚ „Ú È‰B· ÈaÓƒ¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈≈¿ƒ»
ÔeÚnzLÈ dÏÂ ‡˙eÎÏÓ ‡È‰ dÏÈ„c¿ƒ≈ƒ«¿»¿≈ƒ¿«¿

:‡iÓÓÚ«¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)Y äãeäéî èáL øeñé àìãåcî Ÿ¨¥¤¦¨¦¨¦
±xn`p eilrW)fi ,ck xacna(haW mwe" : ¤¨¨¤¡©§¨¥¤

dcFx Kln" :mW i"WxaE ,"l`xUIn¦¦§¨¥§©¦¨¤¤¤
."ceC df .. lWFnE¥¤¨¦

Cìéàå±s` Epide ,"dliW `ai iM cr" §¥¨©¦¨Ÿ¦Ÿ§©§©
EN`" :KiWnOW FnkE ,zElBd onfA¦§©©¨§¤©§¦¥

"laaAW zFIElB iW`x)`"ebe m"`x(. ¨¥¨¤§¨¤
íéãBøL ìááaL úBiìb éLàø elà¥¨¥¨ª¤§¨¤¤¦

èáMa íòä úà±mB d`xE .lTnA ¤¨¨©¥¤§©¥§¥©
oFWl haW" :` ,d oixcdpq i"Wx©¦©§¤§¦¥¤§
mW lr" :d ,` qFnr i"WxaE ,"dxxU§¨¨§©¦¨©¥

."zFlwnA mrd z` dcFx lWFOdW¤©¥¤¤¨¨§©§
úeëìnä ét-ìò íépînL±mdl WIW ¤§ª¦©¦©©§¤¥¨¤

mrd z` zFCxl zEklOdn zEWx)i"yx §¥©©§¦§¤¨¨
my oixcdpq(.

Y åéìâø ïéaî ÷÷çîeíéãéîìz± §Ÿ¥¦¥©§¨©§¦¦
dxFY micOlOW minkg icinlY©§¦¥£¨¦¤§©§¦¨

miAxA)` ,d oixcdpq d`x(. ¨©¦
ìàøNé õøà éàéNð elà±"wwFgn" ¥§¦¥¤¤¦§¨¥§¥

mixtq glFWe wwFgOW ,zExxU oFWl§§¨¤§¥§¥©§¨¦
dEvnE)h ,q mildz i"yx(dxxU Ffe . §©¤§§¨¨

zhrEn)my oixcdpq i"yx(,dlFB W`xe . ¤¤§Ÿ¨
l`xUi ux`C `iUPn sicr)w"en i"yx ¨¦¦¨¦§¤¤¦§¨¥

a ,dk(.
àáé ék ãò±`ai xW` cr)lirl i"yx ©¦¨Ÿ©£¤¨Ÿ

bl ,ck(.
Y äìéLäëeìnäL ,çéLnä Cìî ¦Ÿ¤¤©¨¦©¤©§¨

BlL±,"dliW" `xwp giWOd Kln ¤¤¤©¨¦©¦§¨¦Ÿ
FNW dkElOdW ipRn)dcya x`a(WExitE . ¦§¥¤©§¨¤¥

,dcEdin haW xEqi `l :KM `Ed wEqRd©¨¨Ÿ¨¥¤¦¨
dkElOdW giWOd Kln `ai xW` cr©£¤¨Ÿ¤¤©¨¦©¤©§¨

xEqi `l i`Ce f`e ,ixnbl FNW)`"eb(. ¤§©§¦§¨©©Ÿ¨
ñBì÷ðeà íbøz ïëå±iziiC cr" §¥¦§¥§§©§¥¥

."`zEkln `id DilicC `giWn§¦¨§¦¥¦©§¨
äãbà Løãîe±`YxhEf `zwiqR)gwl ¦§©©¨¨§¦§¨©§¨

aeh(oFW`xd WExiRl iM .wEqRd lr©©¨¦©¥¨¦
.c"EiA "dliW" aEzM ixd ,dWẅ¤£¥¨¦Ÿ§

éL ,"äìéL"±.oFxFC ¦Ÿ©
Bì±`"dde ,Fl iW :"dliW" WxFC¥¦Ÿ©§©¥

e"ie mFwnA)m"`x(WExitl mB ,xnFlM . ¦§¨§©©§¥
`N` ,giWOd Kln lr dpEMd WxcOd©¦§¨©©¨¨©¤¤©¨¦©¤¨
lr ,"dliW" FnW `xwPW Wxtn `EdW¤§¨¥¤¦§¨§¦Ÿ©

.iW Fl mi`iaOW mW¥¤§¦¦©
øîàpL±.ai ,er miNdY ¤¤¡©§¦¦

"àøBnì éL eìéáBé"±E`iai ,xnFlM ¦©©¨§©¨¦
giWOd Klnl oFxFC)my `zwiqt(d`xE . §¤¤©¨¦©§¥

iM cr" :kz fnx dirWi ipFrnW hEwli©§¦§¦§©§¨¤¤©¦
."Fl iW laEi iM cr DiA ixw ,dliW `aïŸ¦Ÿ§¥¥©¦©©
:g ,gv dAx ziW`xal i"Wx mB d`xE§¥©©¦¦§¥¦©¨
`ai iM cr :EdWxce `xwOd qxq"¨¥©¦§¨§¨§¥©¦¨Ÿ

."dl iW laEIW cr ,dliW¦Ÿ©¤©©©
Y íénò úäwé Bìåíénò úôéñà §¦§©©¦£¦©©¦

±zvEaw" :fi ,l ilWn i"Wx mB d`x§¥©©¦¦§¥§©
."miOr©¦

ãBñéa àéä øwò ã"eiäL±mB d`x ¤©¦¨¦©§§¥©
.mW i"Wx©¦¨

"Eúòôé" Bîk±.fi ,gk l`wfgi §¦§¨¤§¤§¥
mipR x`FY oFWl ,LzrtFd)my i"yx(. ¨¨§§©¨¦

änëå .epnî úìôBpL íéîòôe§¨¦¤¤¤¦¤§©¨
ìa úBLnLî úBiúBàíäå ,äæ ïBL ¦§©§§¨¤§¥

"ìôBð øwò" íéàø÷ð±cFqi" F` ¦§¨¦¦¨¥§
"ltFp)x d`xak ,b zeny .`i ,fi lirl i"y(. ¥

âBð" ìL ï"eð ïBâk"ó±.fk ,f zFnW §¤¥§
"CLBð" ìLå±o"EPd cizr oFWlaE §¤¥¦§¨¦©
"sFBi" :zltFp)dl ,`k zeny("KXi" ,)zldw ¤¤¦¦Ÿ

`i ,i(.

"íëéðæàa éúåçà"aL ó"ìàå±aFI` §¨¤¤§©§¨¦§¨§¥¤¦
cFqid on `id daiYA s"l`e .fi ,bi)i"yx §¨¤©¥¨¦¦©§

d ,hiw mildz .a ,c a"n(dcBd oFWl `ide .§¦§©¨¨
dEgi" FnM ,s"l` xqgi minrtE ,xEAce§¦§¨¦¤§©¨¤§§©¤
.d ,hiw miNdY i"Wx mB d`xE ."zrC̈©§¥©©¦§¦¦
s"l`dW ,gk ,gl aFI` i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦¦¤¨¨¤
,dNn W`xAW s"l` FnM dxzi FA§¥¨§¨¤¤§Ÿ¦¨
i"Wxn rnWn oke .xaC mW FzFidl¦§¥¨¨§¥©§©¥©¦
.k ,`k l`wfgi .i ,hp mW .fi ,h dirWi§©§¨¨§¤§¥

.oEIr Kixve§¨¦¦
"áøç úçáà"aLå±.k ,`k l`wfgi §¤§¦§©¨¤§¤§¥

daiYA cFqi `id s"l`dW)a ,c a"n i"yx(. ¤¨¨¤¦§©¥¨
zga`" :mW l`wfgi i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¤§¥¨¦§©
oFWl ,axg ibExd lFw zrnWd ,axg¤¤©§¨©£¥¤¤§
`Ed ltFp cFqi dgiapA o"Ep iM ,dgiap§¦¨¦¦§¦¨§¥
s"l` `aze ,dkiWpA o"Ep FnM§¦§¦¨§¨Ÿ¨¤
mW dirWi i"Wx mB d`xE ."DnFwnA¦§¨§¥©©¦§©§¨¨
Kixve .mW aFI` i"WxA oke .fi ,h .mWe§¨§¥§©¦¦¨§¨¦

.oEIr¦
"ïîL Ceñà"å±`Ede .a ,c a mikln §¨¨¤§¨¦§

daiYA s"l`de ,onW zkiq icM oFWNn¦§§¥¦©¤¤§¨¨¤©¥¨
cFqid on)my i"yx(i"Wx mB d`xE . ¦©§§¥©©¦

,dk lirl i"Wx d`x la` .mW miNdY§¦¦¨£¨§¥©¦§¥
s"l`dW bazM oke .zicFqi Dpi` ¤¨¨¤¥¨§¦§¥¨©

.oEIr Kixve .mW l`wfgi i"WxA§©¦§¤§¥¨§¨¦¦
úôéñà ,"íénò úäwé" äæ óà©¤¦§©©¦£¦©

øîàpL ,íénò±.i ,`i dirWi ©¦¤¤¡©§©§¨
ïéò" :Bì äîBãå ."eLøãé íéBb åéìà"¥¨¦¦§Ÿ§¤©¦

"íà úäwéì æáúå áàì âòìz± ¦§©§¨§¨ª¦§©¥
.fi ,l ilWn¦§¥

éðtî äéðôaL íéèî÷ õea÷ì§¦§¨¦¤§¨¤¨¦§¥
dúð÷æ±mihnw" :mW i"WxA oke ¦§¨¨§¥§©¦¨§¨¦

."FO` iptA oidwpe mivAwPd©¦§¨¦§¦§¦¦§¥¦



נג igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy

(ç)äãeäééçà EeãBé äzàéáéà óøòa Eãé EE §À̈©¨Æ´©¤½¨«§−§´Ÿ¤«Ÿ§¤®
éáà éða Eì eåçzLé:E ¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È∑לאחֹוריו לּסֹוג יהּודה התחיל ּבקנטּורים, הראׁשֹונים את ׁשהֹוכיח ׁשּלא (לפי ¿»«»«∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

ּתמר  מעׂשה על ּכמֹותם')יֹוכיחּנּו אּתה לא 'יהּודה, רּצּוי: ּבדברי יעקב ּוקראֹו ‡EÈ·È.(ב"ר), Û¯Úa E„È∑:ּדוד ּבימי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ»¿¿…∆…¿∆ִִֵָ
כב) ב ערף"(שמואל לי ּתּתה ‡·EÈ."ואֹויבי, Èa∑ּכדר ,'אּמ 'ּבני אמר: לא הרּבה, מּנׁשים ׁשהיּו ׁשם על ְְִֶַַָֹ¿≈»ƒְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

יצחק  .ׁשאמר ְִֶַָָ

(è)õáø òøk úéìò éða óøhî äãeäé äéøà øeb³©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯
:epîé÷é éî àéáìëe äéøàk§©§¥²§¨¦−¦¬§¦¤«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb∑:'ּגּור' ּבתחּלה, נתנּבא: ּדוד ה)על ב הּמֹוציא (שמואל היית אּתה עלינּו, מל ׁשאּול "ּבהיֹות «¿≈ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבׁשרּויא', יהי 'ׁשלטֹון אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו עליהם, ּכׁשהמליכּוהּו אריה, ּולבּסֹוף, יׂשראל", את ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָוהּמביא

לאריה ∑Û¯hÓ.ּבתחּלתֹו ׁשּנמׁשל יהּודה וזהּו אכלתהּו", רעה חּיה יֹוסף, טרף ּב"טרף ּׁשחׁשדּתי .מּמה ְִִָƒ∆∆ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
˙ÈÏÚ Èa∑,ּתמר ּבהריגת וכן וגֹו'", "מהּֿבצע ואמרּת: עצמ את לפיכסּלקּת מּמּני", "צדקה .ׁשהֹודה: ¿ƒ»ƒ»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

'B‚Â ı·¯ Ú¯k∑:ׁשלמה ה)ּבימי א וגֹו'"איׁש(מלכים ּגפנֹו ."ּתחת »«»«¿ְְְִִֵַַַֹֹ

Ôe„BÈח  Ca ‡˙˙È‰· ‡ÏÂ ‡˙È„B‡ z‡ ‰„e‰È¿»«¿≈»¿»¿≈¿»»
Ôe¯ca˙È C··„ ÈÏÚa ÏÚ Û˜˙z C„È CÈÁ‡«»¿»ƒ¿≈««¬≈¿»»ƒ¿«¿
ÔB‰ÈÂ CÓ„˜ Ï„˜ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰È C‡Ò«¿»¿¿«¿ƒ¿«√»»ƒ

:Ce·‡ Èa CÓÏLa Ï‡LÓÏ ÔÈÓc˜Ó¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿≈»

a¯˙È‡ט  ‡ÙBÒ·e ‡Èe¯L· È‰È ÔBËÏLƒ¿¿≈¿≈»¿»ƒ¿«»
È¯a ‡ÏË˜ ÔÈcÓ È¯‡ ‰„e‰È ˙È·cÓ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿≈¿»¬≈ƒƒ«¿»¿ƒ
‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ ‡z˜ÏÒ CLÙ«¿»¿∆¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»

:dpÚÊÚÊ˙„ eÎÏÓ ˙ÈÏÂ ‡˙ÈÏÎe¿≈»¿≈«¿ƒ¿«¿¿ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(g)éçà EeãBé äzà äãeäéY Eéôì §¨©¨©¤§¦
,íéøeèð÷a íéðBLàøä úà çéëBäL¤¦©¤¨¦¦§¦§¦
àlL) åéøBçàì âBqì äãeäé ìéçúä¦§¦§¨¦©£¨¤Ÿ

øîz äNòî ìò epçéëBé(,±dOkA ¦¤©©£¥¨¨§©¨
`l mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦Ÿ

.df miqxFB§¦¤
,"äãeäé" :éevø éøáãa á÷òé Bàø÷e§¨©£Ÿ§¦§¥¦§¨

íúBîk "äzà" àì±oM `l m`W Ÿ©¨§¨¤¦Ÿ¥
?"dY`" Edn)m"`x(LEcFi" df itlE . ©©¨§¦¤

Fzkxal EcFi eig`W FWExiR "Lig ©̀¤¥¤¤¨§¦§¨
)g"ty(.

ãééáéà óøòa EY E,ãåc éîéa ¨§§Ÿ¤Ÿ§¤¦¥¨¦
"óøò éì äzz éáéBàå"±a l`EnW §§©©¨¦Ÿ¤§¥

migxFaE mRxr il mipFR .`n ,ak)i"yx ¦¦¨§¨§¦
`n ,gi mildz(,` a l`EnW i"Wx d`xE .§¥©¦§¥

`id Ffi` ,Liai` sxrA Lci" :gi¨§§Ÿ¤Ÿ§¤¥¦
FYgCR cbpM Fci DA oEkOW dngln¦§¨¨¤§©¥¨¨§¤¤©©§
."zWw Ff xnF` ied ?FRxr lEn `EdW¤¨§¡¥¥¤¤

éáà éðaY EíéLpî eéäL íL ìò §¥¨¦©¥¤¨¦¨¦
Cøãk ,"Enà éða" øîà àì äaøä©§¥Ÿ¨©§¥¦¤§¤¤

÷çöé øîàL±i"WxaE .hk ,fk lirl ¤¨©¦§¨§¥§©¦
dX` `N` `Up `NW" oeiMW :mẄ¤¥¨¤Ÿ¨¨¤¨¦¨
Eid `lEl la` ."LO` ipA xn` zg ©̀©¨©§¥¦¤£¨¥¨
:xnFl Kixv did ± dAxd miWp awril§©£Ÿ¨¦©§¥¨¨¨¦©

` :oeiM ,"LO` ipA"(wgvi xn` oMW §¥¦¤¥¨¤¥¨©¦§¨
a ,eia`(.xzFi xxFan `EdWh dxez ¨¦¤§¨¥

(h)Y äéøà øeb,àaðúð ãåc ìò ©§¥©¨¦¦§©¥
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(é)ãò åéìâø ïéaî ÷÷çîe äãeäéî èáL øeñé-àì«Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ
:íénò úäwé Bìå äìéL àáé-ék¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬©¦«

i"yx£‰„e‰ÈÓ Ë·L ¯eÒÈŒ‡Ï∑,ואיל ׁשּממּנים מּדוד ּבּׁשבט, העם את ׁשרֹודים ׁשּבבבל, ּגלּיֹות ראׁשי אּלּו …»≈∆ƒ»ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻ
הּמלכּות ה)עלּֿפי ¯‚ÂÈÏ.(סנהדרין ÔÈaÓ ˜˜ÁÓe∑ יׂשראל ארץ נׂשיאי אּלּו ÏÈL‰.ּתלמידים, ‡·ÈŒÈk „Ú∑ ְִַַַ¿…≈ƒ≈«¿»ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ«ƒ»…ƒ…

ׁשהּמלּוכה  הּמׁשיח, ׁשּנאמר:מל לֹו, ׁשי "ׁשילֹו", אּגדה: ּומדרׁש אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן עו)ׁשּלֹו, "יֹובילּו(תהלים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
לּמֹורא" ÌÈnÚ.ׁשי ˙‰wÈ BÏÂ∑ ׁשּנֹופלת ּופעמים ,"יפעת" ּכמֹו: ּביסֹוד, היא עּקר ׁשהּיּו"ד העּמים, אסיפת ַַָ¿ƒ¿««ƒְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ואל"ף  ,נֹוׁש וׁשל נֹוגף, ׁשל נּו"ן ּכגֹון נֹופל, עּקר נקראים והם זה, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשֹות אֹותּיֹות וכּמה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו,
ּבאזניכם" יג)ׁשּב"אחותי וׁשּב"אבחתֿחרב"(איוב כא). זין ((יחזקאל לׁשֹון והּוא חרב', 'אימת ּופרּוׁשֹו: חרב לׁשֹון ד),)והּוא ב (מלכים ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּנאמר: עּמים, אסיפת עּמים", "יּקהת זה, אף ׁשמן". יא)"ואסּו לֹו:(ישעיה ודֹומה ידרׁשּו", ּגֹוים (משלי "אליו ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
אקהתא ל) ּומקהּו 'דיתבי ּובּגמרא: זקנתּה, מּפני ׁשּבפניה קמטים לקּבּוץ אם", ליּקהת ותבז לאב ּתלעג ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ"עין

יבמֹות ּבמּסכת [דפּומּבדיתא]', דנהרּדעא קי)ּבׁשּוקי עּמים (דף קהּית לֹומר: היה ויכל .. ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ÙÒÂ¯‡י  ‰„e‰È ˙È·cÓ ÔËÏL „·Ú È„ÚÈ ‡Ï»«¬≈»≈»¿«ƒ¿≈¿»¿«¿»
‡ÁÈLÓ È˙ÈÈc „Ú ‡ÓÏÚ „Ú È‰B· ÈaÓƒ¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈≈¿ƒ»
ÔeÚnzLÈ dÏÂ ‡˙eÎÏÓ ‡È‰ dÏÈ„c¿ƒ≈ƒ«¿»¿≈ƒ¿«¿

:‡iÓÓÚ«¿«»
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(àé)ïéia ñak Bðúà éða ä÷øOìå Bøéò ïôbì éøñà«Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ
:Búeñ íéáðò-íãáe BLáì§ª½§©£¨¦−«

i"yx£‰¯ÈÚ ÔÙbÏ È¯Ò‡∑ עיר לּגפן יאסר יהּודה איׁש ּכמעין, יין מֹוׁשכת ׁשּתהא יהּודה ארץ על נתנּבא …¿ƒ«∆∆ƒ…ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
אחד  אתֹון ּבן אחד, ּומּׂשֹורק אחת מּגפן ויטענּנּו ּבלע"ז ∑N¯˜‰.אחד, קורייר"א ארּכה, Òak.זמֹורה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ≈»ְְֲַַָָֻƒ≈

ÔÈia∑ יין רּבּוי לׁשֹון זה ּבּמקרא לׁש∑eÒ˙‰.ּכל ּדמיֹון לֹו ואין הּוא, ּבגד מין אֹוסר,∑‡È¯Ò.ֹון ּכמֹו ««ƒְִִֶַָ…ְְְְִִִֵֶֶַָ…¿ƒְֵ
קיג)ּדגמתֹו: ּדל",(תהלים מעפר קכג)"מקימי ּתרּגם (שם ואּונקלֹוס זה. ּכענין אתנֹו", "ּבני וכן: ּבּׁשמים", "הּיֹוׁשבי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻ

יׂשראלּבמל אּלּו ׂשרקה, ירּוׁשלים. זֹו עירה, יׂשראל. הם ּגפן, ב)הּמׁשיח: ׂשֹורק"(ירמיה נטעּתי ."ואנכי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
BB˙‡ Èa∑יחזקאל ּבספר האיתֹון" "ׁשער לׁשֹון: היכלּה, אּלּו(מ)יבנּון ּגפן, אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ועֹוד , ¿ƒ¬ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אתֹונֹות "רֹוכבי ׁשם: על ּבאלפן, אֹוריתא עבדי אתֹונֹו, ּבני טב צּדיקים. ארּגון יהא ּבּיין, ּכּבס צחֹורֹות". ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָֻ
ליּתן  הּזכר את ּבהן ּומסיתה לֹובׁשּתן ׁשהאּׁשה סּותה, לׁשֹון הּוא וצבעֹונין ליין, ּדֹומה ׁשּצּבּועֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלבּוׁשּוהי,

ּכתּבֹות ּבמּסכת ׁשכרּות הסתת לׁשֹון ּבּגמרא ּפרׁשּו רּבֹותינּו ואף ּבּה. קיא)עיניו ּתאמר (דף ׁשּמא הּיין, 'ועל : ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
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יהא ∑ÏÁÓ·.מאדימין  עינים אדם הּמקרא: ּפירּוׁש וכן צאן, לעדרי טֹוב  מרעה ּבארצֹו ׁשּיהא חלב , מרב ֲִִַ≈»»ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

ּתרּגמֹו ועֹוד למרחֹוק. צֹופים ׁשּמּׁשם הרים, לׁשֹון עינים, ּתרּגּומֹו: ּולפי חלב. מרב יהא ּולבןֿׁשּנים יין, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמרב
זרה  עבֹודה ּבמּסכת הּוא ארּמי ולׁשֹון ׁשּלֹו, יקבים נעוֹוהי, הּיקבים: וקּלּוח מעינֹות לׁשֹון אחרים: ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבפנים

עד) "ׁשּנ(דף ּתרּגם: ּבקעתּה, יחורן ארּתחּו'. 'נעוה הּסלעים : ׁשּני לׁשֹון: .ים", ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
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i"yx£ÌÈnÈ ÛBÁÏ ÔÏe·Ê∑ארצֹו ּתהיה יּמים חֹוף ּבלע"ז,∑ÛBÁ.על מרק"א 'ספר', מח)ּכתרּגּומֹו: והּוא (יבמות ¿À¿«ƒְְְְְְְִִֶַַַַַַַ
ּבפרקמטיא  עֹוסק זבּולן ׁשהיה ּפרקמטיא, ׁשם מביאֹות ׁשאנּיֹות הּנמל ּבמקֹום אנּיֹות, חֹוף על ּתדיר מצּוי ְְְְְְְְְְֳֳִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻיהיה

יּׂששכר, לׁשבט מזֹון מׁשה:(תנחומא)ּוממציא ׁשאמר הּוא ּבּתֹורה. עֹוסקים לג)והם ּבצאת(דברים זבּולן "ׂשמח ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ּבאהלים  ּבּתֹורה עֹוסק ויּׂששכר ּבפרקמטיא, יֹוצא זבּולן ,"ּבאהלי Ô„ÈˆŒÏÚ.ויּׂששכר B˙Î¯ÈÂ∑ּגבּולֹו סֹוף ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻ¿«¿»«ƒ…ְ

לצידֹון  סמּו הּמׁשּכן ∑B˙Î¯ÈÂ.יהיה "ּולירּכתי ּכמֹו: ."סֹופֹו, ְְִִֶָ¿«¿»ְְְְְִֵַַָ
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,xkyVil oElEaf miCwd Kkitl§¦¨¦§¦§§¦¨¨
olEaf iciÎlr xkyVi lW FzxFYW¤¨¤¦¨¨©§¥§ª
mBW ,gl ,b xAcOA i"Wx d`xE ."dzid̈§¨§¥©¦©¦§¨¤©
itl" ,dxFYA milFcB Eid oElEaf haW¥¤§¨§¦©¨§¦
xnFl Kixve ,"dWn lW eipkW EidW¤¨§¥¨¤¤§¨¦©
oMÎoi`XÎdn ,xAcOA wx EdGW¤¤©©¦§¨©¤¥¥

.`ihnwxtA Ewqr ux`l EqpkPWM§¤¦§§¨¨¤¨§¦§©§©§¨
Y ïãéö ìò Búëøéåäéäé Bìeáb óBñ §©§¨©¦Ÿ§¦§¤

ïBãéöì Ceîñ±:"oFciv lr" WExiR iM ¨§¦¦¥©¦
FnM ,oFcivl KEnq)k ,a xacna(eilre" ¨§¦§§¨¨

"dXpn dHn)m"`x(. ©¥§©¤
Búëøééúkøéìe" Bîk ,BôBñ Y ©§¨§§©§§¥

"ïkLnä±,sFq oFWl .ak ,ek zFnW ©¦§¨§§
"itiqle" :FnEBxzM)my i"yx(.ci dxez §©§§¦§¨¥

(ci)íøb øîç øëùOéìòa "øîç" Y ¦¨¨£Ÿ¨¤£Ÿ©©
úBîöò±mvr oFWNn "mxB")mb d`x £¨¤¤¦§¤¤



נה igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy

(àé)ïéia ñak Bðúà éða ä÷øOìå Bøéò ïôbì éøñà«Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ
:Búeñ íéáðò-íãáe BLáì§ª½§©£¨¦−«

i"yx£‰¯ÈÚ ÔÙbÏ È¯Ò‡∑ עיר לּגפן יאסר יהּודה איׁש ּכמעין, יין מֹוׁשכת ׁשּתהא יהּודה ארץ על נתנּבא …¿ƒ«∆∆ƒ…ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
אחד  אתֹון ּבן אחד, ּומּׂשֹורק אחת מּגפן ויטענּנּו ּבלע"ז ∑N¯˜‰.אחד, קורייר"א ארּכה, Òak.זמֹורה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ≈»ְְֲַַָָֻƒ≈

ÔÈia∑ יין רּבּוי לׁשֹון זה ּבּמקרא לׁש∑eÒ˙‰.ּכל ּדמיֹון לֹו ואין הּוא, ּבגד מין אֹוסר,∑‡È¯Ò.ֹון ּכמֹו ««ƒְִִֶַָ…ְְְְִִִֵֶֶַָ…¿ƒְֵ
קיג)ּדגמתֹו: ּדל",(תהלים מעפר קכג)"מקימי ּתרּגם (שם ואּונקלֹוס זה. ּכענין אתנֹו", "ּבני וכן: ּבּׁשמים", "הּיֹוׁשבי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻ

יׂשראלּבמל אּלּו ׂשרקה, ירּוׁשלים. זֹו עירה, יׂשראל. הם ּגפן, ב)הּמׁשיח: ׂשֹורק"(ירמיה נטעּתי ."ואנכי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
BB˙‡ Èa∑יחזקאל ּבספר האיתֹון" "ׁשער לׁשֹון: היכלּה, אּלּו(מ)יבנּון ּגפן, אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ועֹוד , ¿ƒ¬ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אתֹונֹות "רֹוכבי ׁשם: על ּבאלפן, אֹוריתא עבדי אתֹונֹו, ּבני טב צּדיקים. ארּגון יהא ּבּיין, ּכּבס צחֹורֹות". ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָֻ
ליּתן  הּזכר את ּבהן ּומסיתה לֹובׁשּתן ׁשהאּׁשה סּותה, לׁשֹון הּוא וצבעֹונין ליין, ּדֹומה ׁשּצּבּועֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלבּוׁשּוהי,

ּכתּבֹות ּבמּסכת ׁשכרּות הסתת לׁשֹון ּבּגמרא ּפרׁשּו רּבֹותינּו ואף ּבּה. קיא)עיניו ּתאמר (דף ׁשּמא הּיין, 'ועל : ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
"סּותה  לֹומר: ּתלמּוד מרוה'? ."אינֹו ְְֵֶַַַֹ

‰dÏÎÈיא  Ôe·È ‡nÚ dz¯˜Ï Ï‡¯NÈ ¯ÁÒÈ«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈«»ƒ¿≈¿≈
‡˙È¯B‡ È„·ÚÂ dÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡i˜Ècˆ ÔB‰È¿«ƒ«»¿¿≈¿»¿≈«¿»
È‰BLe·Ï ·Ë ÔÂb¯‡ È‰È dnÚ ÔÙÏe‡a¿¿«ƒ≈¿≈«¿¿»«¿ƒ
:ÔÈBÚ·ˆÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ‡ÏÈÓ ‡ÏÈÓ d˙eÒk¿≈≈»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

àøîbáe±.a ,iw zFnai ©§¨¨§¨
é÷eLa àúä÷à Bä÷îe éáúéc"§¨§¦©§©§¨¨§¥

"àòcøäðc±iaziC" :EpiptNW `xnBA ¦§©§¨¨©§¨¨¤§¨¥§¨§¦
,"`zicAnEtC `wEWA `zew` Eewnwe§¨©§©§¨¨§¨§§§¦¨
micinlY milidwn" :mW i"WxaE§©¦¨©§¦¦©§¦¦
."mdixaC rFnWl mi`A EidW ,maiaq§¦¨¤¨¨¦¦§©¦§¥¤
"íénò úiä÷" :øîBì äéä ìBëéå± §¨¨¨©§¦©©¦

,xnFlM .miOr ztiq` :FWExiR df mBW¤©¤¥£¦©©¦§©
oFWl "zdTi" lW c"EId oi`W oeiM¥¨¤¥©¤¦§©§
`id c"EIde ,xaC mW `Ed `N` ,cizr̈¦¤¨¥¨¨§©¦
,miwxtl EPOn ltFPd daiYd cFqin¦©¥¨©¥¦¤¦§¨¦
mFwnA "zIdw" xnFl did lFki okl̈¥¨¨¨©§¦©¦§

."zdTi"`i dxez ¦§©
(`i)Y äøéò ïôbì éøñàìò àaðúð Ÿ§¦©¤¤¦Ÿ¦§©¥©

ïéé úëLBî àäzL äãeäé õøà¤¤§¨¤§¥¤¤©¦
øñàé äãeäé Léà ,ïéòîk±.xFWwi §©§¨¦§¨¤¡Ÿ¦§

øéò "ïôbì"±Edfe .xirv xFng ©¤¤©¦£¨¦§¤
.FNW xir ,"dxir"¦Ÿ©¦¤

epðòèéå ãçà±.FzF` oFrhie ¤¨§¦§£¤§¦§
úçà ïôbî±otBl ixq`" :WExiR Edf ¦¤¤©©¤¥Ÿ§¦©¤¤

."dxir¦Ÿ
÷øBOîe±.dMx` dxFnGn ¦¥¦§¨£ª¨

ãçà ïBúà ïa ãçà±WExiR Edf ¤¨¤¨¤¨¤¥
."FpFz` ipA dwxFVle"§©¥¨§¦£

Y ä÷øNäkøà äøBîæ±i"Wx d`x ¥¨§¨£ª¨§¥©¦
zFxFnf md ,mibixU" :i ,n lirl§¥¨¦¦¥§
Epid bixUe wxFVW rnWnE ."zFMEx £̀©§©¤¥§¨¦©§
dGn K` .s"EwA ztNgzn l"niB iM ,Kd̈¦¦¤¦§©¤¤§©¦¤
d`xp ,xg` frl oFWl `iad mXW¤¨¥¦§©©©¥¦§¤
dirWi i"Wx d`xE .xaC FzF` mpi`W¤¥¨¨¨§¥©¦§©§¨
drihpl zFtId zFxFnf md wxFU" :a ,d¥¥§©¨¦§¦¨
dinxiA i"Wx azM oke ."zFxFnf x`Xn¦§¨§§¥¨©©¦§¦§§¨

.`k ,a
à"ãééøå÷±corjede,lW dxEW) qixr̈¦¨¤

zFxvFi ode xcB lr zFlcEOd miptB§¨¦©§©¨¥§¥§
dMEq oirn()i"yx ifrl xve`(. ¥¥¨

.æòìaY ïéia ñakì äæ ìkeaø ïBLé §©©¦¥©©¦¨¤§¦
ïéé±oiiA micbAd qAkl KxC oi` iM ©¦¦¥¤¤§©¥©§¨¦§©¦

)m"`x(.
Y äúeñìàeä ãâa ïéî ïBL±`Ede Ÿ§¦¤¤§

.zEqM oFWNn¦§§
.àø÷na ïBéîc Bì ïéàåY éøñàBîk §¥¦§©¦§¨Ÿ§¦§

øñBà±.dNin sFqA ztqFY `id c"EIde ¥§©¦¤¤§¦¨
Búîâc±.dNin sFqA c"Ei mitiqFOW ª§¨¤¦¦§¦¨

"ìc øôòî éîé÷î"±.f ,biw miNdY §¦¦¥¨¨¨§¦¦
dxzi c"Ei)fh ,ak diryi i"yx .d weqt my i"yx(. §¥¨

"íéîMa éáLiä"±c"Ei .` ,bkw mW ©Ÿ§¦©¨¨¦¨
dxzi)l ,ak aei` .my i"yx(. §¥¨

äæ ïéðòk "Bðúà éða" ïëå±FnM `EdW §¥§¦£Ÿ§¦§©¤¤§
.dxzi "ipA" lW c"EIde ,"FpFz` oA"¤£§©¤§¦§¥¨

çéLnä Cìîa íbøz ñBì÷ðeàå± §§§¦§¥§¤¤©¨¦©
l`xUi xgqi" .mcFTd wEqRA xMfPd©¦§¨©¨©¥©§©¦§¨¥
[giWOd] ± "Dlkid oEpai `Or ,DYxwl§©§¥©¨¦§¥§¥©¨¦©
mrde ,[milWExi] Fxirl l`xUi aiWï¦¦§¨¥§¦§¨©¦§¨¨

.[WCwOd ziA] Flkid Epai¦§¥¨¥©¦§¨
ìàøNé íä "ïôb"±otB" aizkC ¤¤¥¦§¨¥¦§¦¤¤

"riQY mixvOn)` ,av oileg(. ¦¦§©¦©¦©
elà "ä÷øN" ,íéìLeøé Bæ "äøéò"¦Ÿ§¨©¦¥¨¥

ézòèð éëðàå" ,ìàøNé"÷øN C± ¦§¨¥§¨Ÿ¦§©§¦Ÿ¥
otB zFxFnf `Ed wxFU .`k ,a dinxi¦§§¨¥§¤¤
miwiCve mixWM zFa` ipA ,xnFlM ,aFh§©§¥¨§¥¦§©¦¦

)my i"yx(.
ì ,"déìëéä ïeðáé" ,"Bðúà éða"ïBL §¦£Ÿ¦§¥§¥§

ìà÷æçé øôña "ïBúéàä øòL"±.eh ,n ©©¨¦§¥¤§¤§¥

i`A lkl d`ivie dqipM WOWOW xrW©©¤§©¥§¦¨¦¦¨§¨¨¥
d`iA lW mEBxY "oFzi`" ,dxfrd)i"yx ¨£¨¨¦©§¤¦¨

my(.WCwOd zial fnFx "FpFz`" oM m` ,¦¥£¥§¥©¦§¨
íéøçà íéðôa Bîbøz ãBòå±qFlwpE` §¦§§§¨¦£¥¦§§

`IwiCv" :sqFp otF`A df wEqR mBxY¦§¥¨¤§¤¨©¦©¨
otl`A `zixF` icare ,Dil xFgq xFgq§§¥§¨§¥©§¨§ª§¨
iwqFr ,Fl aiaq aiaq miwiCSd ± "DOr¦¥©©¦¦¨¦¨¦§¥
d`xE .FOr WxcOd ziaA dxFYd©¨§¥©¦§¨¦§¥

.qFlwpE` mEBxzl xE`iAA©¥§©§§§
,"Bðúà éða" ,íé÷écö elà "ïôb"¤¤¥©¦¦§¦£Ÿ

"ïôìeàa àúéøBà éãáò"±Ewqri ¨§¥©§¨§§©©©§
.WxcOd ziaA dxFYA©¨§¥©¦§¨

"úBøçö úBðúà éáëø" íL ìò± ©¥Ÿ§¥£Ÿ§Ÿ
icinlY lr dpEMde .i ,d mihtFW§¦§©©¨¨©©§¦¥
cFnll WxcOd zial EaMxIW minkg£¨¦¤¦§§§¥©¦§¨¦§

.qFlwpE`l xE`iAA d`xE .dxFY¨§¥©¥§§§
áè ïåbøà àäé" ,"ïéia ñak"¦¥©©¦§¥©§§¨¨

"éäBLeáì±lW) FWEal aFh onBx` `di §¦§¥©§¨¨§¤
giWOd Kln(. ¤¤©¨¦©

ïééì äîBc BòávL±fnFx oiId okle ¤¦§¤§©¦§¨¥©©¦¥
.onBx`l§©§¨¨

"ïéðBòáöå"±.miIpFrav Eidi eicbA §¦§¦§¨¨¦§¦§¦¦
ì àeäïzLáBì äMàäL ,"äúeñ" ïBL §Ÿ¤¨¦¨©§¨

åéðéò ïzì øëfä úà ïäa äúéñîe§¦¨¨¤¤©¨¨¦¥¥¨
ãeîìza eLøt eðéúBaø óàå .dä§©©¥¥§©©§

ìúBaúk úëqîa úeøëL úúñä ïBL §£¨©¦§§©¤¤§ª
±.a ,`iw

?äåøî Bðéà øîàz ànL ïéiä ìòå§©©©¦¤¨Ÿ©¥©§¤
z"äúeñ" :øîBì ãeîì±,dzqd oFWl ©§©Ÿ§£¨¨

xFMiXd z` ziqn oiIdW)my i"yx(.dxez ¤©©¦¥¦¤©¦
ai
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(áé):áìçî íépL-ïáìe ïéiî íéðéò éìéìëç©§¦¦¬¥©−¦¦¨®¦§¤¦©−¦¥«¨¨«

i"yx£ÈÏÈÏÎÁ∑:וכן ּכתרּגּומֹו, אדם, כג)לׁשֹון עיניהם (משלי יין, ׁשֹותי ּדר ׁשּכן עינים", חכלילּות "למי «¿ƒƒְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ
יהא ∑ÏÁÓ·.מאדימין  עינים אדם הּמקרא: ּפירּוׁש וכן צאן, לעדרי טֹוב  מרעה ּבארצֹו ׁשּיהא חלב , מרב ֲִִַ≈»»ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

ּתרּגמֹו ועֹוד למרחֹוק. צֹופים ׁשּמּׁשם הרים, לׁשֹון עינים, ּתרּגּומֹו: ּולפי חלב. מרב יהא ּולבןֿׁשּנים יין, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמרב
זרה  עבֹודה ּבמּסכת הּוא ארּמי ולׁשֹון ׁשּלֹו, יקבים נעוֹוהי, הּיקבים: וקּלּוח מעינֹות לׁשֹון אחרים: ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבפנים

עד) "ׁשּנ(דף ּתרּגם: ּבקעתּה, יחורן ארּתחּו'. 'נעוה הּסלעים : ׁשּני לׁשֹון: .ים", ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

(âé)Búëøéå úiðà óBçì àeäå ïkLé íéné óBçì ïìeáæ§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ§Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−
:ïãéö-ìò©¦«Ÿ

i"yx£ÌÈnÈ ÛBÁÏ ÔÏe·Ê∑ארצֹו ּתהיה יּמים חֹוף ּבלע"ז,∑ÛBÁ.על מרק"א 'ספר', מח)ּכתרּגּומֹו: והּוא (יבמות ¿À¿«ƒְְְְְְְִִֶַַַַַַַ
ּבפרקמטיא  עֹוסק זבּולן ׁשהיה ּפרקמטיא, ׁשם מביאֹות ׁשאנּיֹות הּנמל ּבמקֹום אנּיֹות, חֹוף על ּתדיר מצּוי ְְְְְְְְְְֳֳִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻיהיה

יּׂששכר, לׁשבט מזֹון מׁשה:(תנחומא)ּוממציא ׁשאמר הּוא ּבּתֹורה. עֹוסקים לג)והם ּבצאת(דברים זבּולן "ׂשמח ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ּבאהלים  ּבּתֹורה עֹוסק ויּׂששכר ּבפרקמטיא, יֹוצא זבּולן ,"ּבאהלי Ô„ÈˆŒÏÚ.ויּׂששכר B˙Î¯ÈÂ∑ּגבּולֹו סֹוף ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻ¿«¿»«ƒ…ְ

לצידֹון  סמּו הּמׁשּכן ∑B˙Î¯ÈÂ.יהיה "ּולירּכתי ּכמֹו: ."סֹופֹו, ְְִִֶָ¿«¿»ְְְְְִֵַַָ

(ãé):íéútLnä ïéa õáø íøb øîç øëùOé¦¨−̈£´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦
i"yx£Ì¯b ¯ÓÁ ¯Î˘OÈ∑ ּכבד מּׂשא אֹותֹו ׁשּמטעינין חזק ּכחמֹור ּתֹורה על סֹובל עצמֹות, ּבעל .חמֹור ƒ»»¬…»∆ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

È‰BÂÚיב  ÔeÙeËÈ È‰BÓ¯Îa È‰B¯eË Ôe˜nÒÈ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ
:‡Ú È¯„Ú·e ¯e·ÈÚa d˙Ú˜a Ô¯eÁÈ ¯ÓÁa«¬»¿«¿»ƒ¿¬≈¿ƒ¿∆¿≈»»

LaÎÈיג  ‡e‰Â È¯LÈ ‡iÓÓÈ ¯ÙÒ ÏÚ ÔÏe·Ê¿À«¿««¿«»ƒ¿≈¿¿«≈
dÓeÁ˙e ÏeÎÈÈ ‡nÈ ·eËÂ ÔÈÙÒa ÔÈÊBÁÓ¿ƒƒ¿ƒ«¿«»≈¿≈

:ÔB„Èˆ ÏÚ ÈËÓ È‰È¿≈»≈«ƒ
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.i"WxaE eh-ci miwEqR§¦§©¦
äLî øîàL àeä±.gi ,bl mixaC ¤¨©Ÿ¤§¨¦
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igieנו zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy
ÌÈ˙tLn‰ ÔÈa ı·¯∑ ּבין רֹובץ לנּוח, רֹוצה ּוכׁשהּוא ּבּבית, לינה לֹו ואין ּובּלילה, ּבּיֹום הּמהּל ּכחמֹור …≈≈«ƒ¿¿»ƒְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

ּפרקמטיא  ׁשם ׁשהֹולי העירֹות ּבתחּומי .הּתחּומין, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

(åè)èiå äîòð ék õøàä-úàå áBè ék äçðî àøiå©©³§§ª¨Æ¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³
:ãáò-ñîì éäéå ìañì BîëL¦§Æ¦§½Ÿ©§¦−§©Ÿ¥«

i"yx£·BË Èk ‰ÁÓ ‡¯iÂ∑ ּפרֹות להֹוציא וטֹובה מברכת ארץ לחלקֹו ÏaÒÏ.ראה BÓÎL ËiÂ∑ ּתֹורה .על ««¿¿À»ƒְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָֹ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ
È‰ÈÂ∑ יׂשראל אחיו BÚ·„.לכל ÒÓÏ∑:ׁשּנאמר עּבּורין, וסדרי ּתֹורה ׁשל הֹוראֹות להם א לפסק הימים (דברי «¿ƒְְִֵֶָָָ¿«≈ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

סנהדראֹות יב) ראׁשי מאתים מאתים", ראׁשיהם יׂשראל, מהּֿיעׂשה לדעת לעּתים, בינה יֹודעי יּׂששכר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ"ּומּבני
א  וכל עלּֿפיהם העמיד, BÓÎL.חיהם ËiÂ∑ ואּונקלֹוס אזנכם". "הּטּו ׁשמים", "וּיט ּכמֹו ׁשכמֹו, הׁשּפיל ְֱֲִִֵֶֶֶַָ«≈ƒ¿ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

האֹויב  ויהיה הּספר על יֹוׁשבים ׁשהם מחֹוזֹות, ולכּבׁש מלחמֹות לסּבל", ׁשכמֹו "וּיט אחרים: ּבפנים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּתרּגם
עֹובד  למס ּתחּתיו .ּכבּוׁש ְְֵַַָָ

(æè):ìàøNé éèáL ãçàk Bnò ïéãé ïc̈−¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£BnÚ ÔÈ„È Ôc∑"עּמֹו ה' ידין "ּכי ּכמֹו: מּפלׁשּתים, עּמֹו נקמת Ï‡¯NÈ.ינקם ÈË·L „Á‡k∑ ּכל »»ƒ«ְְְְְִִִִִִִַַַָֹ¿««ƒ¿≈ƒ¿»≈ָ

‡¯Èטו  ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ·Ë È¯‡ ‡˜ÏeÁ ‡ÊÁÂ«¬»»»¬≈«¿»«¿»¬≈
ÈˆÈLÈÂ ‡iÓÓÚ ÈÊBÁÓ LaÎÈÂ ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ¿«¿»≈ƒƒ«≈»≈«¿«»ƒ≈≈
dÏ ÔB‰È ÔB‰a Ôe¯‡zL‡„e ÔB‰È¯ic ˙È»«»≈¿ƒ¿«¬¿¿≈

:ÔÈqÓ È˜qÓe ÔÈÁÏt«¿ƒ«¿≈«ƒ

È‰BÓBÈaטז  ‡¯·b Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙È Ôc ˙È·cÓƒ¿≈»ƒ¿¿«ƒ«¿»¿ƒ
‡iË·L ‡„Ák ÔeÁeÈ È‰BL·e dnÚ ˜¯t˙Èƒ¿¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈
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:mW mixaC i"Wx d`xE .mW minId©¨¦¨§¥©¦§¨¦¨
."mdixEAire mdiYr zEriaw iRÎlr"©¦§¦¦¥¤§¦¥¤

Y BîëL èiå:Bîk ,BîëL ìétLä ©¥¦§¦§¦¦§§
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.` ,grfh dxez

(fh)Y Bnò ïéãé ïcúî÷ð í÷ðé ¨¨¦©¦§Ÿ¦§©
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igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy
עּמֹו ּכאחד יהיּו יׂשראל",יׂשראל ׁשבטי "ּכאחד לפרׁש: יׁש ועֹוד זֹו. נבּואה נּבא ׁשמׁשֹון ועל ידין, ּכּלם ואת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

מיהּודה  ׁשּבא ּדוד הּוא ׁשּבּׁשבטים, .ּכּמיחד ְְִִִֶֶַַָָָָָֻ

(æé)CLpä çøà-éìò ïôéôL Cøã-éìò Lçð ïã-éäé§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ
:øBçà Báëø ìtiå ñeñ-éáwò¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«

i"yx£ÔÙÈÙL∑ ׁשהּוא ׁשם על ּכן ׁשּקרּוי אני ואֹומר נחׁש, הּוא ¿ƒ…ְֲִֵֵֵֶֶַָָָ
ג)ּכמֹו:נֹוׁשף, עקב"(בראשית ּתׁשּופּנּו ÒeÒŒÈ·wÚ."ואּתה CLp‰∑ ְְְֵֵֶַָָ«…≈ƒ¿≈

סּוס" עּקבי הּנֹוׁש" לנחׁש ודּמהּו נחׁש, ׁשל ּדרּכֹו ּכ.ÏtiÂ ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ«ƒ…
¯BÁ‡ B·Î¯∑:ּבׁשמׁשֹון מצינּו ודגמתֹו ּבֹו, נגע טז)ׁשּלא וׁשעל (שופטים וגֹו' הּתו עּמּודי ׁשני את וגֹו' "וּילּפת …¿»ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

צפעֹוני, והּוא לנׁשיכתֹו, רפּואה ׁשאין נחׁש מין ׁשם חּורמן', 'ּכחיוי ּתרּגם: ואּונקלֹוס מתּו". וקרּוי הּגג ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
יארב  'יכמֹון', ּפתן, ּכמֹו 'ּוכפתנא', חרם. הּכל ׁשעֹוׂשה ׁשם על .חּורמן ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

(çé):ýåýé éúée÷ EúòeLéì¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ∑:לֹומר וסֹופֹו עיניו, את ּפלׁשּתים ׁשּינּקרּו א(שם)נתנּבא נא וחּזקני נא "זכרני ƒ»¿ƒƒƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

."הּפעם  ַַַ

Ôcיז  ˙È·cÓ Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙Èc ‡¯·‚ È‰È¿≈«¿»¿ƒ¿¿«ƒƒ¿≈»
Û˜˙z d˙ÁÓe ‡iÓÓÚ ÏÚ ÈÓ¯˙z d˙ÓÈ‡≈¿≈ƒ¿¿≈««¿«»¿»≈ƒ¿≈
‡Á¯‡ ÏÚ È¯LÈ ÔÓ¯eÁ ÈÂÈÁk È‡zLÏÙaƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈«»¿»
È¯ab Ïh˜È ‡ÏÈ·L ÏÚ ÔBÓÎÈ ‡˙ÙÎe¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«≈ƒ»≈
¯wÚÈ ÔÈ‡Ï‚¯ ÌÚ ÔÈL¯t È‡zLÏt ˙È¯MÓ«ƒ¿«¿ƒ¿»≈»»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈
:‡¯BÁ‡Ï ÔB‰È·ÎB¯ ¯bÓÈÂ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ»»¿ƒƒƒ«≈¿≈«¬»

ÈÈ:יח  ˙È¯aÒ C˜¯eÙÏ¿¿»»«»ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

)m"`x(,hRWn oFWNn "oici" WxiR `le .§Ÿ¥©¨¦¦§¦§¨
dfA oi`W mEXn ,l`xUi z` hFRWIW¤¦§¤¦§¨¥¦¤¥¨¤
E`vi mihaW dAxdn oMW ,`zEax§¨¤¥¥©§¥§¨¦¨§

mihtFWl`xUi z` EhtXW)dcya x`a(. §¦¤¨§¤¦§¨¥
"Bnò 'ä ïéãé ék" Bîk±,al mixaC §¦¨¦©§¨¦

i"WxA `aEOd ipXd WExiRd itkE .el§¦©¥©¥¦©¨§©¦
cIn maix z` aixi iM" :bn wEqR mẄ¨¦¨¦¤¦¨¦©
,p miNdY i"Wx mB d`xE ."mdiwWFr§¥¤§¥©©¦§¦¦
mW ."mdiaiF`n mhRWn hFRWi" :c¦§¦§¨¨¥§¥¤¨
'd oici iM FnM ,iznwp mFwpY" :b ,cp¦§¦§¨¦§¦¨¦

."FOr©
Y ìàøNé éèáL ãçàkìàøNé ìk §©©¦§¥¦§¨¥¨¦§¨¥

Bnò "ãçàk" eéäé±:xn` ENi`kE ¦§§¤¨¦§¦¨©
lM FWExiRW ,cg`M l`xUi ihaW¦§¥¦§¨¥§¤¨¤¥¨

cgi l`xUi ihaW)m"`x(. ¦§¥¦§¨¥©©
"ïéãé" ílk úàå±z` mFwpi ,xnFlM §¤ª¨¨¦§©¦§¤

[FhaW lW z` wx `le] mNEM znwp¦§©¨§Ÿ©¤¤¦§
)m"`x(rnWn FpFWl zEhWR K` .©©§§©§©

lMW ,xnFlM ,l`xUi lM z` hFRWIW¤¦§¤¨¦§¨¥§©¤¨
WxiRW FnkE ,Fl mirnWp Eidi l`xUi¦§¨¥¦§¦§¨¦§¤¥©

.ozpFi mEBxYA©©§¨¨
ãBòå .Bæ äàeáð àað ïBLîL ìòåLé §©¦§¦¨§¨§¥

,"ìàøNé éèáL ãçàk" :Løôì§¨¥§©©¦§¥¦§¨¥
íéèáMaL ãçéîk±dfÎKxCÎlr d`x ©§ª¨¤©§¨¦§¥©¤¤¤

.i ,ek lirl i"Wx©¦§¥
ãåc àeä±FnM "FOr oici" oFWnXW ¨¦¤¦§¨¦©§

.ceC̈¦
äãeäéî àaL±cgEin dide ¤¨¦¨§¨¨§¨

.mihaXAWfi dxez ¤©§¨¦
(fi)Y ïôéôLéðà øîBàå .Lçð àeä §¦Ÿ¨¨§¥£¦

óLBð àeäL íL ìò ïk éeøwL±s`e ¤¨¥©¥¤¥§©
"sWFp"e ,"sty" FWxW "oFtitW"W¤§¦¨§§¥
,"sey" FWxW "EPtEWz"E ,"syp" FWxẄ§§¤¨§
`iadl oYiPW i"Wx zrC z`f lkA§¨Ÿ©©©¦¤¦¨§¨¦
dPkn Wi mNEkA iM ,df lr dGn dgkFd¨¨¦¤©¤¦§¨¥§©¤
oeiM ,mlW Fpi` iM s` ,cg` sYEWn§¨¤¨©¦¥¨¥¥¨
okle ,daiYd WxXn od "sy" zFIzF`W¤¦¥¦Ÿ¤©¥¨§¨¥

mdl cg` WExiR didIW ixWt`)`"eb(. ¤§¨¦¤¦§¤¥¤¨¨¤
lr sW oFWNn "oFtitW" WxiR `le§Ÿ¥©§¦¦§¨©
`AW oiprd itl o`MW mEXn ,FpFgB§¦¤¨§¦¨¦§¨¤¨
oeiM ,oM Wxtl KIW `l ,Fkxal awri©£Ÿ§¨§Ÿ©¨§¨¥¥¥¨
,dkxAd Ktide zEltW lW oipr EdGW¤¤¦§¨¤¦§§¥¤©§¨¨
oFWNn `EdW Wxtl KxvEd okl̈¥§©§¨¥¤¦§
KM ,bxFde qx` lihOW drWA "sWFp"¥§¨¨¤¥¦¤¤§¥¨
lr eiaiF` bxFde zinn oFWnW didi¦§¤¦§¥¦§¥§¨©

FOr znwp mFwpl KxCd)yeal(. ©¤¤¦§¦§©©
"á÷ò epôeLz äzàå" Bîk± §§©¨§¤¨¥

KFWpl `A WgPdWM .eh ,b ziW`xA§¥¦§¤©¨¨¨¦§
dwixW oinM sWFp `Ed)my i"yx(. ¥§¦§¦¨
Y ñeñ éáwò CLpäìL Bkøc Ck ©Ÿ¥¦§¥¨©§¤

ñeñ éáwò CLpä" Lçðì eänãå ,Lçð̈¨§¦¨§¨¨©Ÿ¥¦§¥
.Ba òâð àlL ,"øBçà Báëø ìtiå©¦ŸŸ§¨¤Ÿ¨©

ïBLîLa eðéöî Búîâãå±,fh mihtFW §ª§¨¨¦§¦§§¦
.hk

útìiå"±fFg`Ie)my i"yx(. ©¦§Ÿ©¤¡
,"'Bâå Cåzä éãenò éðL úà [ïBLîL]¦§¤§¥©¥©¨¤§

âbä ìòLå±itl` zWlWM mW EidW §¤©©©¤¨¨¦§¤©§¥
.fk ,fh mihtFW ,dX`e Wi ¦̀§¦¨§¦

eúî±oFWnW ,xnFlM .ziAd zlitPn ¥¦§¦©©©¦§©¦§
Îlr `Ed ,mliRde ziAd icEOrA fg`W¤¨©©©¥©©¦§¦¦¨©
dnE ,"qEq iaTr KWFPd Wgp" KxC¤¤¨¨©¥¦§¥©
rBi oFWnXW ilA bBd lrW EN` EzOX¤¥¥¤©©©§¦¤¦§¦©
."xFg` FakFx lFRIe" KxCÎlr df ,mdÄ¤¤©¤¤©¦§¨

"ïîøeç éåéçk" :íbøz ñBì÷ðeàå± §§§¦§¥§¦¥§¨
."`gxF` lr ixWi"¦§¥©§¨

äàeôø ïéàL ,Lçð ïéî íL¥¦¨¨¤¥§¨
éðBòôö àeäå ,BúëéLðì±mB d`x ¦§¦¨§¦§¦§¥©

,hp mW i"Wx d`xE .g ,`i dirWi i"Wx©¦§©§¨§¥©¦¨
."rx Wgp oin" `EdW ,d¤¦¨¨¨

ìkä äNBòL íL ìò "ïîøeç" éeø÷å§¨§¨©¥¤¤©Ÿ
"àðúôëe" ,íøç±:qFlwpE` oFWl ¥¤§¦§¨§§§

."`liaW lr oFnki `pztkE"§¦§¨¦§©§¦¨
ïút Bîk±.Wgp FnM §¤¤§¨¨

áøàé Y "ïBîëé"±.liaXd lrgi dxez ¦§¤¡Ÿ©©§¦
(gi)'ä éúée÷ EúòeLéìàaðúð Y ¦¨§¦¦¦¦§©¥

ìt eøwðiLBôBñå ,åéðéò úà íézL ¤§©§§¦§¦¤¥¨§
øîBì±.gk ,fh mihtFW ©§¦

"'Bâå íòtä Cà àð éð÷fçå àð éðøëæ"¨§¥¦¨§©§¥¦¨©©©©§
±zg` mwp dnwP`e ,miwl`d dGd"©¤¨¡Ÿ¦§¦¨§¨§©©©

Edfe ."miYWlRn ipir iYXn¦§¥¥©¦§¦§¦§¤
xn`i oFWnXW ,"'d iziEw LzrEWil"¦¨§¦¦¦¤¦§Ÿ©
iptl "xn`ie" zaiY dxqg df itlE ,oM¥§¦¤£¥¨¥©§Ÿ©¦§¥

"LzrEWil")m"`x(.hi dxez ¦¨§



נז igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy
ÌÈ˙tLn‰ ÔÈa ı·¯∑ ּבין רֹובץ לנּוח, רֹוצה ּוכׁשהּוא ּבּבית, לינה לֹו ואין ּובּלילה, ּבּיֹום הּמהּל ּכחמֹור …≈≈«ƒ¿¿»ƒְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

ּפרקמטיא  ׁשם ׁשהֹולי העירֹות ּבתחּומי .הּתחּומין, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

(åè)èiå äîòð ék õøàä-úàå áBè ék äçðî àøiå©©³§§ª¨Æ¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³
:ãáò-ñîì éäéå ìañì BîëL¦§Æ¦§½Ÿ©§¦−§©Ÿ¥«

i"yx£·BË Èk ‰ÁÓ ‡¯iÂ∑ ּפרֹות להֹוציא וטֹובה מברכת ארץ לחלקֹו ÏaÒÏ.ראה BÓÎL ËiÂ∑ ּתֹורה .על ««¿¿À»ƒְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָֹ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ
È‰ÈÂ∑ יׂשראל אחיו BÚ·„.לכל ÒÓÏ∑:ׁשּנאמר עּבּורין, וסדרי ּתֹורה ׁשל הֹוראֹות להם א לפסק הימים (דברי «¿ƒְְִֵֶָָָ¿«≈ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

סנהדראֹות יב) ראׁשי מאתים מאתים", ראׁשיהם יׂשראל, מהּֿיעׂשה לדעת לעּתים, בינה יֹודעי יּׂששכר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ"ּומּבני
א  וכל עלּֿפיהם העמיד, BÓÎL.חיהם ËiÂ∑ ואּונקלֹוס אזנכם". "הּטּו ׁשמים", "וּיט ּכמֹו ׁשכמֹו, הׁשּפיל ְֱֲִִֵֶֶֶַָ«≈ƒ¿ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

האֹויב  ויהיה הּספר על יֹוׁשבים ׁשהם מחֹוזֹות, ולכּבׁש מלחמֹות לסּבל", ׁשכמֹו "וּיט אחרים: ּבפנים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּתרּגם
עֹובד  למס ּתחּתיו .ּכבּוׁש ְְֵַַָָ

(æè):ìàøNé éèáL ãçàk Bnò ïéãé ïc̈−¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£BnÚ ÔÈ„È Ôc∑"עּמֹו ה' ידין "ּכי ּכמֹו: מּפלׁשּתים, עּמֹו נקמת Ï‡¯NÈ.ינקם ÈË·L „Á‡k∑ ּכל »»ƒ«ְְְְְִִִִִִִַַַָֹ¿««ƒ¿≈ƒ¿»≈ָ

‡¯Èטו  ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ·Ë È¯‡ ‡˜ÏeÁ ‡ÊÁÂ«¬»»»¬≈«¿»«¿»¬≈
ÈˆÈLÈÂ ‡iÓÓÚ ÈÊBÁÓ LaÎÈÂ ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ¿«¿»≈ƒƒ«≈»≈«¿«»ƒ≈≈
dÏ ÔB‰È ÔB‰a Ôe¯‡zL‡„e ÔB‰È¯ic ˙È»«»≈¿ƒ¿«¬¿¿≈

:ÔÈqÓ È˜qÓe ÔÈÁÏt«¿ƒ«¿≈«ƒ

È‰BÓBÈaטז  ‡¯·b Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙È Ôc ˙È·cÓƒ¿≈»ƒ¿¿«ƒ«¿»¿ƒ
‡iË·L ‡„Ák ÔeÁeÈ È‰BL·e dnÚ ˜¯t˙Èƒ¿¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

g ,ck xacna i"yx(KEnq "xFng"W oeiMnE ,¦¥¨¤£¨
xFng :aEzM ENi`M df ixd ,"mxb"l§¤¤£¥¤§¦¨£

mxB lrA)m"`x(,wfg xFng ,xnFlM . ©©¤¤§©£¨¨
.oOwl i"Wx oFWlM¦§©¦§©¨

ìáBñ±hIe" :oOwl aEzMd oFWlM ¥¦§©¨§©¨©¥
FnkWlFAql." ¦§¦§

äøBz ìBò±wqFr did mFId lMW ¨¤¨©¨¨¥
.i"WxA lirlcM ,dxFYA©¨§¦§¥§©¦

àOî BúBà ïéðéòènL ÷æç øBîçk©£¨¨¤©§¦¦©¨
.ãákY íéútLnä ïéa õáøøBîçk ¨¥Ÿ¥¥©¦§§¨¦©£

äðéì Bì ïéàå äìéláe íBia Cläîä©§©¥©©©§¨§¥¦¨
"õáBø" çeðì äöBø àeäLëe ,úéaa©©¦§¤¤¨©¥

ïéîeçzä "ïéa" Bì±oiA" WExiR Edf ¥©§¦¤¥¥
.qFlwpE` mBxY oke ."mizRWOd©¦§§©¦§¥¦§¥§§

éìBnL úBøéòä éîeçúaíL C ¦§¥¨£¨¤¦¨
àéèî÷øt±minkg icinlY KM §©§©§¨¨©§¦¥£¨¦

cFnll xirl xirn mdilbx mizYkn§©§¦©§¥¤¥¦§¦¦§
mdiYaA mipl oi`e dxFY)cecl likyn(. ¨§¥¨¦§¨¥¤

:lWOA xn`W i"Wx oFWNn K ©̀¦§©¦¤¨©©¨¨
`ihnwxR mW KilFOW"xzFi rnWn ," ¤¦¨§©§©§¨©§©¥

minkg icinlYW `Ed lWnPdW¤©¦§¨¤©§¦¥£¨¦
ickA xirl xirn mdilbx mizYkn§©§¦©§¥¤¥¦§¦¦§¥
`Ed oke .dxFY xird ipA z` cOll§©¥¤§¥¨¦¨§¥
:wEqRd lr `YxhEf `zwiqRA©§¦§¨©§¨©©¨
d`xE ."l`xUiA dxFY EviAxdW"¤¦§¦¨§¦§¨¥§¥

.eh wEqtl xE`iAA oOwleh dxez §©¨©¥§¨
(eh)áBè ék äçðî àøiåäàø Y ©©§§ª¨¦¨¨

õøà B÷ìçì±"dgEpn" WExiR Edf §¤§¤¤¤¥§¨
wEqRd oFWlke))h ,ai mixac(l`" : §¦§©¨¤

"dlgPd l`e dgEpOd(WxFtnke , ©§¨§¤©©£¨§©§¨
."ux`d z`e" wEqRd KWndA§¤§¥©¨§¤¨¨¤

úBøt àéöBäì äáBèå úëøáî±Edf §Ÿ¤¤§¨§¦¥¤
s`e ."dnrp iM .. aFh iM" WExiR¥¦¦¨¥¨§©
wx xEACd zNigzA wiYrd i"WxW¤©¦¤§¦¦§¦©©¦©
Wxtn ,"aFh iM dgEpn `xIe" zFaiYd©¥©©§§¨¦§¨¥
ux`d z`e" :wEqRd KWnd z` mB dfÄ¤©¤¤§¥©¨§¤¨¨¤
izAx ziW`xaA `Ed oke ."dnrp iM¦¨¥¨§¥¦§¥¦©¨¦

wEqRd lr)242 'r(,aFh iM dgEpn `xIe" : ©©¨©©§§¨¦
.aFh did ux`A Fl ltPW wlgW d`ẍ¨¤¥¤¤¨©¨¨¤¨¨
zFxiR zprFHW [dnrp iM] ux`d z`e§¤¨¨¤¦¨¥¨¤¤¤¥

."mipnW§¥¦
Y ìañì BîëL èiåäøBz ìBò± ©¥¦§¦§Ÿ¨

xaMW xg`l dfA siqFO dn oEIr Kixv̈¦¦©¦¨¤§©©¤§¨
lFr laFq" `EdW mcFTd wEqRA xMfp¦§©©¨©¥¤¥
mrHd siqFn o`MW ,xnFl Wie ."dxFY¨§¥©¤¨¦©©©
dltPW ipRn ,dxFY lFrA `UPW¤¨¨§¨¦§¥¤¨§¨

.daFh ux` FwlgA§¤§¤¤¨
éäéåìàøNé åéçà ìëìY ãáò ñîì ©§¦§¨¤¨¦§¨¥§©Ÿ¥

äøBz ìL úBàøBä íäì ÷Bñôì¦§¨¤¨¤¨
ïéøeaò éøãñå±rFAwle mipW xArl §¦§¥¦¦§©¥¨¦§¦§©

miWcg)gi ,bl mixac i"yx(. ¢¨¦
øîàpL±.bl ,ai ` minId ixaC ¤¤¡©¦§¥©¨¦

íézòì äðéá éòãBé øëùOé éðaîe"± ¦§¥¦¨¨§¥¦¨¨¦¦
i"WxaE .miPnfE miYr ipipr Epid©§¦§§¥¦¦§©¦§©¦

mircFi EidW" :Wxtn gi ,f xAcOA©¦§¨§¨¥¤¨§¦
:Wxtn eh ,d mihtFW i"WxaE ,"dxFYA©¨§©¦§¦§¨¥
l`xUiA cOll dxFaC mr cinY md"¥¨¦¦§¨§©¥§¦§¨¥

."hRWnE wgŸ¦§¨
íäéLàø ìàøNé äNòi äî úòãì̈©©©©£¤¦§¨¥¨¥¤
úBàøãäðñ éLàø íéúàî ,"íéúàî̈©¦¨©¦¨¥©§¤§¨

ãéîòä±.gl ,b xAcOA i"Wx mB d`x ¤¡¦§¥©©¦©¦§¨
:mW mixaC i"Wx d`xE .eh ,d mihtFW§¦§¥©¦§¨¦¨
miwqFr Eid zF`xcdpq iW`x miz`n"¨©¦¨¥©§¤§¨¨§¦
rFAwle mipW xArl Epid ,"KkA§¨©§§©¥¨¦§¦§©

.miWcg¢¨¦
"íäét-ìò íäéçà ìëå"±ixaC §¨£¥¤©¦¤¦§¥

:mW mixaC i"Wx d`xE .mW minId©¨¦¨§¥©¦§¨¦¨
."mdixEAire mdiYr zEriaw iRÎlr"©¦§¦¦¥¤§¦¥¤

Y BîëL èiå:Bîk ,BîëL ìétLä ©¥¦§¦§¦¦§§
"íéîL èiå"±d`xE .i ,ak a l`EnW ©¥¨©¦§¥§¥

oFWl ,oiMx`e" :cq ,ck lirl i"Wx mB©©¦§¥§©§¦§
."ux`l dHEn¤¨¨¤

Bîbøz ñBì÷ðeàå "íëðæà ehä"©¨§§¤§§§¦§§
"ìañì BîëL èiå" :íéøçà íéðôa§¨¦£¥¦©¥¦§¦§Ÿ
íäL úBæBçî LBaëìå úBîçìî¦§¨§¦§§¤¥
áéBàä "éäéå" ,øôqä ìò íéáLBé§¦©©§¨©§¦¨¥

."ãáò ñîì" åézçz Leák±miNdY ¨©§¨§©Ÿ¥§¦¦
.` ,grfh dxez

(fh)Y Bnò ïéãé ïcúî÷ð í÷ðé ¨¨¦©¦§Ÿ¦§©
ìtî "Bnò"íézL±oC :aEzM ENi`kE ©¦§¦§¦§¦¨¨

FOr znwp mFwpIW Epid ,FOr oiC oicï¦¦©©§¤¦§¦§©©

igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy
עּמֹו ּכאחד יהיּו יׂשראל",יׂשראל ׁשבטי "ּכאחד לפרׁש: יׁש ועֹוד זֹו. נבּואה נּבא ׁשמׁשֹון ועל ידין, ּכּלם ואת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

מיהּודה  ׁשּבא ּדוד הּוא ׁשּבּׁשבטים, .ּכּמיחד ְְִִִֶֶַַָָָָָֻ

(æé)CLpä çøà-éìò ïôéôL Cøã-éìò Lçð ïã-éäé§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ
:øBçà Báëø ìtiå ñeñ-éáwò¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«

i"yx£ÔÙÈÙL∑ ׁשהּוא ׁשם על ּכן ׁשּקרּוי אני ואֹומר נחׁש, הּוא ¿ƒ…ְֲִֵֵֵֶֶַָָָ
ג)ּכמֹו:נֹוׁשף, עקב"(בראשית ּתׁשּופּנּו ÒeÒŒÈ·wÚ."ואּתה CLp‰∑ ְְְֵֵֶַָָ«…≈ƒ¿≈

סּוס" עּקבי הּנֹוׁש" לנחׁש ודּמהּו נחׁש, ׁשל ּדרּכֹו ּכ.ÏtiÂ ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ«ƒ…
¯BÁ‡ B·Î¯∑:ּבׁשמׁשֹון מצינּו ודגמתֹו ּבֹו, נגע טז)ׁשּלא וׁשעל (שופטים וגֹו' הּתו עּמּודי ׁשני את וגֹו' "וּילּפת …¿»ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

צפעֹוני, והּוא לנׁשיכתֹו, רפּואה ׁשאין נחׁש מין ׁשם חּורמן', 'ּכחיוי ּתרּגם: ואּונקלֹוס מתּו". וקרּוי הּגג ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
יארב  'יכמֹון', ּפתן, ּכמֹו 'ּוכפתנא', חרם. הּכל ׁשעֹוׂשה ׁשם על .חּורמן ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

(çé):ýåýé éúée÷ EúòeLéì¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ∑:לֹומר וסֹופֹו עיניו, את ּפלׁשּתים ׁשּינּקרּו א(שם)נתנּבא נא וחּזקני נא "זכרני ƒ»¿ƒƒƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

."הּפעם  ַַַ

Ôcיז  ˙È·cÓ Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙Èc ‡¯·‚ È‰È¿≈«¿»¿ƒ¿¿«ƒƒ¿≈»
Û˜˙z d˙ÁÓe ‡iÓÓÚ ÏÚ ÈÓ¯˙z d˙ÓÈ‡≈¿≈ƒ¿¿≈««¿«»¿»≈ƒ¿≈
‡Á¯‡ ÏÚ È¯LÈ ÔÓ¯eÁ ÈÂÈÁk È‡zLÏÙaƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈«»¿»
È¯ab Ïh˜È ‡ÏÈ·L ÏÚ ÔBÓÎÈ ‡˙ÙÎe¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«≈ƒ»≈
¯wÚÈ ÔÈ‡Ï‚¯ ÌÚ ÔÈL¯t È‡zLÏt ˙È¯MÓ«ƒ¿«¿ƒ¿»≈»»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈
:‡¯BÁ‡Ï ÔB‰È·ÎB¯ ¯bÓÈÂ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ»»¿ƒƒƒ«≈¿≈«¬»

ÈÈ:יח  ˙È¯aÒ C˜¯eÙÏ¿¿»»«»ƒ¿»
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"ïîøeç éåéçk" :íbøz ñBì÷ðeàå± §§§¦§¥§¦¥§¨
."`gxF` lr ixWi"¦§¥©§¨

äàeôø ïéàL ,Lçð ïéî íL¥¦¨¨¤¥§¨
éðBòôö àeäå ,BúëéLðì±mB d`x ¦§¦¨§¦§¦§¥©

,hp mW i"Wx d`xE .g ,`i dirWi i"Wx©¦§©§¨§¥©¦¨
."rx Wgp oin" `EdW ,d¤¦¨¨¨

ìkä äNBòL íL ìò "ïîøeç" éeø÷å§¨§¨©¥¤¤©Ÿ
"àðúôëe" ,íøç±:qFlwpE` oFWl ¥¤§¦§¨§§§

."`liaW lr oFnki `pztkE"§¦§¨¦§©§¦¨
ïút Bîk±.Wgp FnM §¤¤§¨¨

áøàé Y "ïBîëé"±.liaXd lrgi dxez ¦§¤¡Ÿ©©§¦
(gi)'ä éúée÷ EúòeLéìàaðúð Y ¦¨§¦¦¦¦§©¥

ìt eøwðiLBôBñå ,åéðéò úà íézL ¤§©§§¦§¦¤¥¨§
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igieנח zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iying meil inei xeriy

ß zah 'i iying mei ß

(èé):á÷ò ãâé àeäå epãeâé ãeãb ãb̈−§´§¤®§−¨ª¬¨¥«
i"yx£ep„e‚È „e„b „b∑.מנחם חּברֹו וכ הם, ּגדּוד לׁשֹון ּכּלם »¿¿∆ְְְְְִֵֵַָָֻ

ׁשם  'ּגדּוד', לֹומר יׁש ּדלתי"ן, ּב' ּבלא ּגדּוד אין ּתאמר: ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹואם
אֹותּיֹות. ׁשּתי אּלא יסֹודּה ואין ּבסֹופּה, להּכפל אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה ּדר ׁשּכן ּדלתי"ן, ׁשני צרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָּדבר,

אמר: כו)וכן מּגזרת:(משלי לנּוד", ז)"ּכּצּפר נדּודים".(איוב ה)"וׂשבעּתי "יׁשּוד (שופטים מּגזרת: ׁשדּוד", נפל "ׁשם ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֹ
יג  ּכמֹו: ּכפּול, אינֹו יפעל ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא הם. אחת מּגזרה ּוגדּוד, יגּודּנּו יגּוד, אף ינּוד,צהרים". ּוד, ְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

יתּבֹולל, יתרֹומם, יתנֹודד, יתּגֹודד, ּכמֹו: ּכפּול, הּוא אחרים, מפעיל אֹו מתּפעל, ּוכׁשהּוא יׁשּוב. יׁשּוד, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָירּום,
מפעיל: ּובלׁשֹון קמו)יתעֹודד. יעֹודד",(תהלים ואלמנה מט)"יתֹום אליו",(ישעיה יעקב נח)"לׁשֹובב "מׁשֹובב (שם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ּכמֹו: הימּנּו, יגּוד ּכמֹו אּלא אחרים, ׁשּיפעילּוהּו לׁשֹון אינֹו ּכאן, האמּור יגּודּנּו אף י)נתיבֹות". "ּבני (ירמיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
חלּוץ  ּכל לּמלחמה אחיהם עם הּירּדן ׁשּיעברּו הימּנּו, יגּודּו ּגדּודים  יגּודּנּו", ּגדּוד "ּגד מּמּני. יצאּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיצאּוני",

הארץ  ׁשּנכּבׁשה Ú˜·.עד „e‚È ‡e‰Â∑ ולא הּירּדן, ּבעבר ׁשּלקחּו לנחלתם עקבם על יׁשּובּו ּגדּודיו ּכל ְְִֶֶַָָָ¿»»≈ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
איׁש מהם ּכמֹו:∑Ú˜·.יּפקד יׁשּובּו, ׁשהלכּו, ּובמסּלֹותם עז)ּבדרּכם וכן(תהלים נֹודעּו", לא שיר "ועּקבֹותי) ִִֵֵֶָ»≈ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

א) תרציא"ס השירים לע"ז ּבלׁשֹון הּצאן", ."ּבעקבי ְְְִִֵַַַֹ

È˙יט  Ôe¯·ÚÈ „k ÔÈiÊÓ ˙È¯MÓ „b ˙È·cÓƒ¿≈»«ƒ¿«¿«¿ƒ«««¿»
ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÒÎ·e ‡·¯˜Ï ÔB‰ÈÁ‡ Ì„˜ ‡c¯È«¿¿»√»¬≈ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ

:ÔB‰Ú¯‡Ï Ôe·e˙È¿¿«¿¬
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(ë):Cìî-épãòî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàî¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤

i"yx£BÓÁÏ ‰ÓL ¯L‡Ó∑ והּוא ּבחלקֹו מרּבים זיתים ׁשּיהיּו ׁשמן, יהא אׁשר ׁשל מחלקֹו הּבא מאכל ≈»≈¿≈»«¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּב'מנחֹות' ׁשּׁשנינּו ּכמֹו רגלֹו", ּבּׁשמן "וטבל מׁשה: ּברכֹו וכן ּכמעין, ׁשמן פה)מֹוׁש הצר (דף אחת ּפעם כּו: ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ

וכּו' לׁשמן לּודקּיא .אנׁשי ְְְְִֵֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(316 'nr ek zegiy ihewl)

לחמלחמלחמלחמֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשמנהמנהמנהמנה כ)מאמאמאמאׁשׁשׁשׁשרררר אׁשר (מט, ּבת ׂשרח ׁשהרי אׁשר, ּבחינת ידי על היתה מצרים ׁשּגאּלת יצחק', לוי ּב'לּקּוטי מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
ּו יֹוסף, עצמֹות את לקח ואז קבּור, יֹוסף היכן למׁשה ׁשהרי הראתה לצאת, יכלּו לא זה ּובלי מּמצרים, יצאּו יׂשראל בני ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

מצרים  מארץ צאת (ּכימי אׁשר ּבחינת ידי על ּתבֹוא העתידה הּגאּלה ׁשאף להֹוסיף, ויׁש .ּכ על יֹוסף אֹותם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻהׁשּביע
אׁשר. ׁשל ענינֹו ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ה'ּׁשמן' הּתֹורה, ּפנימּיּות מעינֹות הפצת היינּו נפלאֹות), ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאראּנּו

(àë):øôL-éøîà ïúpä äçìL äìià éìzôð©§¨¦−©¨¨´§ª¨®©Ÿ¥−¦§¥¨«¤
i"yx£‰ÁÏL ‰Ïi‡∑ לבּׁשל קּלה ׁשהיא ּגינֹוסר, ּבקעת זֹו «»»¿À»ְְִִִֵֶַַַָָ

אּילה  ׁשלחה", "אּילה לרּוץ, קּלה ׁשהיא זֹו ּכאּילה ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּפרֹותיה,
לרּוץ  ‡ÙLŒÈ¯Ó¯.מׁשּלחת Ô˙p‰∑:נתנּבא סיסרא מלחמת על אחר: ּדבר ד)ּכתרּגּומֹו. עּמ(שופטים "ולקחּת ְַַָֻ«…≈ƒ¿≈»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּברגליו" ׁשּלח "ּבעמק ׁשּלּוח לׁשֹון ׁשם נאמר וכן ּבזריזּות, ׁשם והלכּו וגֹו'" נפּתלי מּבני איׁש אלפים .עׂשרת ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

È˜eÙ˙aכ  ‡È·¯Ó ‡e‰Â dÚ¯‡ ‡·Ë ¯L‡c¿»≈»»«¿≈¿¿«¿»¿«¿≈
:ÔÈÎÏÓ«¿ƒ

d·„Úכא  ÈÓ¯˙È ‡·Ë Ú¯‡a ÈÏzÙ«¿»ƒ¿««»»ƒ¿¿≈«¿≈
Ô„BÓ ÔB‰È ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ È‰z dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈¿≈¿«¿»≈ƒ¿«

:ÔB‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe¿»¿ƒ¬≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìaù"éöøè :æòì ïBL±traces, ¦§©©
.zFawrk dxez £¥

(k)Y Bîçì äðîL øLàîìëàî± ¥¨¥§¥¨©§©£¨
lM iM ,lk`n FWExiR "Fngl" ,xnFlM§©©§¥©£¨¦¨
i"WxA lirlcM] mgl iExw lk`n xaC§©©£¨¨¤¤§¦§¥§©¦

[cp ,`l)m"`x(.
øLà ìL B÷ìçî àaä±WExiR Edf ©¨¥¤§¤¨¥¤¥

xW` lW Fvx`n ,"xW`n")m"`x(. ¥¨¥¥©§¤¨¥
ïîL àäé±llbA onW didi lk`Ode §¥¨¥§©©£¨¦§¤¨¥¦§©

,xnFlM ,FwlgAW onXd iEAix¦©¤¤¤§¤§§©
onWA milEah Eidi milk`OdW)iaxd(. ¤©©£¨¦¦§§¦§¤¤
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."FxkU `NW l`xUi`k dxez ¦§¨¥¤Ÿ§¨

(`k)Y äçìL äìiàøñBðb úò÷a Bæ ©¨¨§ª¨¦§©¦©
±zxPM mi zrwA)` ,e dlibn d`x(`idW , ¦§©©¦¤¤¤¦
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ozFPd :xn` ENi`kE ,mdilr KxanE§¨¥£¥¤§¦¨©©¥

xtW ixn` xnFl)m"`x(. ©¦§¥¤¤
àøñéñ úîçìî ìò :øçà øác̈¨©¥©¦§¤¤¦§¨
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ß zah 'i iying mei ß

(èé):á÷ò ãâé àeäå epãeâé ãeãb ãb̈−§´§¤®§−¨ª¬¨¥«
i"yx£ep„e‚È „e„b „b∑.מנחם חּברֹו וכ הם, ּגדּוד לׁשֹון ּכּלם »¿¿∆ְְְְְִֵֵַָָֻ

ׁשם  'ּגדּוד', לֹומר יׁש ּדלתי"ן, ּב' ּבלא ּגדּוד אין ּתאמר: ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹואם
אֹותּיֹות. ׁשּתי אּלא יסֹודּה ואין ּבסֹופּה, להּכפל אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה ּדר ׁשּכן ּדלתי"ן, ׁשני צרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָּדבר,

אמר: כו)וכן מּגזרת:(משלי לנּוד", ז)"ּכּצּפר נדּודים".(איוב ה)"וׂשבעּתי "יׁשּוד (שופטים מּגזרת: ׁשדּוד", נפל "ׁשם ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֹ
יג  ּכמֹו: ּכפּול, אינֹו יפעל ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא הם. אחת מּגזרה ּוגדּוד, יגּודּנּו יגּוד, אף ינּוד,צהרים". ּוד, ְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

יתּבֹולל, יתרֹומם, יתנֹודד, יתּגֹודד, ּכמֹו: ּכפּול, הּוא אחרים, מפעיל אֹו מתּפעל, ּוכׁשהּוא יׁשּוב. יׁשּוד, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָירּום,
מפעיל: ּובלׁשֹון קמו)יתעֹודד. יעֹודד",(תהלים ואלמנה מט)"יתֹום אליו",(ישעיה יעקב נח)"לׁשֹובב "מׁשֹובב (שם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ּכמֹו: הימּנּו, יגּוד ּכמֹו אּלא אחרים, ׁשּיפעילּוהּו לׁשֹון אינֹו ּכאן, האמּור יגּודּנּו אף י)נתיבֹות". "ּבני (ירמיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
חלּוץ  ּכל לּמלחמה אחיהם עם הּירּדן ׁשּיעברּו הימּנּו, יגּודּו ּגדּודים  יגּודּנּו", ּגדּוד "ּגד מּמּני. יצאּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיצאּוני",

הארץ  ׁשּנכּבׁשה Ú˜·.עד „e‚È ‡e‰Â∑ ולא הּירּדן, ּבעבר ׁשּלקחּו לנחלתם עקבם על יׁשּובּו ּגדּודיו ּכל ְְִֶֶַָָָ¿»»≈ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
איׁש מהם ּכמֹו:∑Ú˜·.יּפקד יׁשּובּו, ׁשהלכּו, ּובמסּלֹותם עז)ּבדרּכם וכן(תהלים נֹודעּו", לא שיר "ועּקבֹותי) ִִֵֵֶָ»≈ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

א) תרציא"ס השירים לע"ז ּבלׁשֹון הּצאן", ."ּבעקבי ְְְִִֵַַַֹ

È˙יט  Ôe¯·ÚÈ „k ÔÈiÊÓ ˙È¯MÓ „b ˙È·cÓƒ¿≈»«ƒ¿«¿«¿ƒ«««¿»
ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÒÎ·e ‡·¯˜Ï ÔB‰ÈÁ‡ Ì„˜ ‡c¯È«¿¿»√»¬≈ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ
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(ë):Cìî-épãòî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàî¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤

i"yx£BÓÁÏ ‰ÓL ¯L‡Ó∑ והּוא ּבחלקֹו מרּבים זיתים ׁשּיהיּו ׁשמן, יהא אׁשר ׁשל מחלקֹו הּבא מאכל ≈»≈¿≈»«¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּב'מנחֹות' ׁשּׁשנינּו ּכמֹו רגלֹו", ּבּׁשמן "וטבל מׁשה: ּברכֹו וכן ּכמעין, ׁשמן פה)מֹוׁש הצר (דף אחת ּפעם כּו: ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ

וכּו' לׁשמן לּודקּיא .אנׁשי ְְְְִֵֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(316 'nr ek zegiy ihewl)

לחמלחמלחמלחמֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשמנהמנהמנהמנה כ)מאמאמאמאׁשׁשׁשׁשרררר אׁשר (מט, ּבת ׂשרח ׁשהרי אׁשר, ּבחינת ידי על היתה מצרים ׁשּגאּלת יצחק', לוי ּב'לּקּוטי מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
ּו יֹוסף, עצמֹות את לקח ואז קבּור, יֹוסף היכן למׁשה ׁשהרי הראתה לצאת, יכלּו לא זה ּובלי מּמצרים, יצאּו יׂשראל בני ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

מצרים  מארץ צאת (ּכימי אׁשר ּבחינת ידי על ּתבֹוא העתידה הּגאּלה ׁשאף להֹוסיף, ויׁש .ּכ על יֹוסף אֹותם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻהׁשּביע
אׁשר. ׁשל ענינֹו ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ה'ּׁשמן' הּתֹורה, ּפנימּיּות מעינֹות הפצת היינּו נפלאֹות), ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאראּנּו

(àë):øôL-éøîà ïúpä äçìL äìià éìzôð©§¨¦−©¨¨´§ª¨®©Ÿ¥−¦§¥¨«¤
i"yx£‰ÁÏL ‰Ïi‡∑ לבּׁשל קּלה ׁשהיא ּגינֹוסר, ּבקעת זֹו «»»¿À»ְְִִִֵֶַַַָָ

אּילה  ׁשלחה", "אּילה לרּוץ, קּלה ׁשהיא זֹו ּכאּילה ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּפרֹותיה,
לרּוץ  ‡ÙLŒÈ¯Ó¯.מׁשּלחת Ô˙p‰∑:נתנּבא סיסרא מלחמת על אחר: ּדבר ד)ּכתרּגּומֹו. עּמ(שופטים "ולקחּת ְַַָֻ«…≈ƒ¿≈»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּברגליו" ׁשּלח "ּבעמק ׁשּלּוח לׁשֹון ׁשם נאמר וכן ּבזריזּות, ׁשם והלכּו וגֹו'" נפּתלי מּבני איׁש אלפים .עׂשרת ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

È˜eÙ˙aכ  ‡È·¯Ó ‡e‰Â dÚ¯‡ ‡·Ë ¯L‡c¿»≈»»«¿≈¿¿«¿»¿«¿≈
:ÔÈÎÏÓ«¿ƒ

d·„Úכא  ÈÓ¯˙È ‡·Ë Ú¯‡a ÈÏzÙ«¿»ƒ¿««»»ƒ¿¿≈«¿≈
Ô„BÓ ÔB‰È ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ È‰z dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈¿≈¿«¿»≈ƒ¿«

:ÔB‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe¿»¿ƒ¬≈
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igieס zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iying meil inei xeriy
¯ÙLŒÈ¯Ó‡ Ô˙p‰∑ ּכׁשערער יעקב: קבּורת יֹום על ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ׁשירה. ּוברק ּדבֹורה ׁשרּו עלֿידם «…≈ƒ¿≈»∆ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

סֹוטה ּבמּסכת הּמערה, על יג)עׂשו חבלֹו(דף יּפל עדביּה', 'יתרמי ותרּגּומֹו: אמרים , חלקֹו על יֹודה והּוא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
וׁשבח  .נאים ְִֶַָ

(áë)äãòö úBða ïéò-éìò úøt ïa óñBé úøt ïa¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥¨®¦¨¾¨«£−̈
:øeL-éìò£¥«

i"yx£˙¯t Ôa∑'מציעא 'ּבבא ּבסֹוף ׁשמעֹון, לרּבי נמטּיּה אּפרין ארּמי: לׁשֹון והּוא חן, קיח)ּבן t¯˙.(דף Ôa ≈…»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ≈…»
ÔÈÚŒÈÏÚ∑אֹותֹו הרֹואה העין על נטּוי eLŒÈÏÚ¯.חּנֹו ‰„Úˆ ˙Ba∑ החֹומה על צֹועדֹות היּו מצרים ּבנֹות ¬≈»ƒִִַַָָָָ»»¬»¬≈ְְֲִִַַַָָ

ואחת  אחת ּכל צעדה הרּבה, ּו'בנֹות' ּביפיֹו, מּׁשםלהסּתּכל לראֹותֹו ׁשּתּוכל ּכי (ּבמקֹום לֹומר, צרי ּכן אחר, ּדבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

להבין  וקל חֹומה ׁשּור, הּוא ראׁשֹון ראּיתֹו,)לפרּוׁש על "עליֿׁשּור", כד)ּכמֹו:. אּגדה (במדבר ּומדרׁשי קרֹוב", ולא "אׁשּורּנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
הּמקרא  ליּׁשב נֹוטה וזה רּבים, ׁשּבֹו∑t¯˙.יׁש ּכמֹו:ּתי"ו הּלׁשֹון, ּתּקּון ג)הּוא האדם"(קהלת ּבני ."עלּֿדברת ְְְִִֵֵֶֶַַַָ…»ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

Èˆc·כב  ÔÙ‚k C¯a˙È„ È¯a ÛÒBÈ ÈbÒÈ„ È¯a¿ƒ¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿»«¿…∆ƒ¿≈
È‰BaÓ Ôe˜tÈ ÔÈË·L ÔÈ¯z ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ«≈»¿«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

:‡zÒÁ‡Â ‡˜ÏeÁ ÔeÏa˜È¿«¿»»¿«¬«¿»
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¯eL∑,"עליֿׁשּור צעדה "ּבנֹות אּונקלֹוס: ׁשל ותרּגּום לׁשּור. ּבׁשביל "עליֿׁשּור", אחר: ּדבר לׁשּור, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכמֹו

ּבׁשני  חלק ׁשּנטלּו צלפחד, ּבנֹות מנּׁשה, ּבנֹות ׁשם על "ּבנֹות" וכתב וכּו'', מּבנֹוהי יּפקּון ׁשבטין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'ּתרין
הּלׁשֹון: על המתיּׁשבים ּבֹו אּגדה מדרׁשי  ויׁש ּורבּיה. ּפרּיה לׁשֹון "ּפרת", יֹוסף', ּדיסּגי 'ּברי הּירּדן. ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹעברי
"נּגׁש ּכתיב: ּוברחל להׁשּתחוֹות, ּבניהם לפני ללכת האּמהֹות קּדמּו ּבכּלן יעקב, לקראת עׂשו ׁשּבא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻּבׁשעה
קֹומתֹו וׁשרּבב לפניה יצא ּבאּמי', עיניו יּתן ׁשּמא רמה, עינֹו זה, 'רׁשע יֹוסף: אמר וּיׁשּתחוּו". ורחל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָיֹוסף
לגדּלה  זכית ,לפיכ עׂשו, ׁשל "עליֿעין" יֹוסף, ,עצמ הגּדלּת ּפרת", "ּבן אביו: ׁשּברכֹו והּוא .לכּסֹותּה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ

¯eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ ˙Ba∑יׁשלט ׁשּלא לענין ּדרׁשּוהּו ועֹוד מצרים. על ּבצאת ּב הרע,להסּתּכל עין ּבזרעֹו »»¬»¬≈ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ
ּבהם  ׁשֹולטת הרע עין ׁשאין ּכדגים, ּברכם ואפרים, מנּׁשה ּכׁשּבר .ואף ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
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LizFpal ozFp dY`W LiIg ,odA YhAde§¦©§¨¨¤©¤¤©¨¥¦§¤
Edn ,dxFYA dcirv [cgtlv zFpA]§§¨§¨§¦¨©¨©

."dWxR ?dcirv§¦¨¨¨¨
.àø÷nä áeMéì äèBð äæåúøt±dn §¤¤§¦©¦§¨Ÿ̈©

wx "zxFR" zaiY z` o`M WxiRX¤¥©¨¤¥©¨©
z` WxiR dNigYW ,xnFl Wi ,dYr©¨¥©¤§¦¨¥©¤
WExiR llFM ,wEqRd zErnWn©§¨©¨¥¥
zFaiY z` Wxtn zrke ,zFaiYd©¥§¨¥§¨¥¤¥

.owEcwC lr wEqRd©¨©¦§¨
lä ïewz àeä BaL å"ézïBL±oMW ¨¤¦©¨¤¥

."xt" `Ed WxFXd©¤
"íãàä éða úøác ìò" Bîk±,b zldw §©¦§©§¥¨¨¨Ÿ¤¤

la` .mc`d ipA xaC lr :FWExitE .gi¥©§©§¥¨¨¨£¨
lW e"iYdW ,a ,eh zFnW i"Wx d`x§¥©¦§¤©¨¤
ipa"l zEwiaCd cSn `Ed "zxaC"¦§©¦©©§¥¦§¥

."mc`d̈¨¨
Y øeLì BîkøeL±`id "xEW" iM §¨¦¦

`Ed mlFrl xFwOde ,xFwn zaiY¥©¨§©¨§¨
n"lka zFIzF` ztqFzA)m"`x(. §¤¤¦

øeL éìòìéáLa Y±,"lr" FnM "ilr" £¥¦§¦£¥§©
.liaWA FWExiRW¤¥¦§¦

ìøeL±df "xEW"W WxiRW xg`l ¨§©©¤¥©¤¤
ilr"W Wxtl lFki zrM ,"xEWl FnM"§¨¨¥¨§¨¥¤£¥

iptl ."xEWl liaWA" df "xEWok ¤¦§¦¨¦§¥¥
"xEW ilr") zFaiYd WExiR z` WxiR¥©¤¥©¥£¥

"FzI`x lr" ±(zrke ,ozErnWn itl ©§¦¨§¦©§¨¨§¨¥
.owEcwC lr oWxtn§¨§¨©¦§¨

äãòö úBða" :ñBì÷ðeà ìL íebøúå§©§¤§§¨¨£¨
ïe÷té ïéèáL ïéøz" Y "øeL éìò£¥§¥¦§¦¦§

"'eëå éäBðaî±E`vi mihaW ipW ¦§¦§§¥§¨¦¥§
.dXExie wlg ElAwIW eipAn¦¨¨¤§©§¥¤¦¨

,äMðî úBða íL ìò ,"úBða" áúëå§¨©¨©¥§§©¤
éðLa ÷ìç eìèpL ,ãçôìö úBða§§¨§¨¤¨§¥¤¦§¥

ïcøiä éøáò±dXpnd haW ivg oMW ¤§¥©©§¥¤¥£¦¥¤©§©¤
,dWn iniA oCxId xarA wlg lhp̈©¥¤§¥¤©©§¥¦¥¤
did cgtlvE ,xikn ipA Eid mdipiaE¥¥¤¨§¥¨¦§¨§¨¨¨
WTal E`A KMÎxg`e ,xikn ipAn¦§¥¨¦§©©¨¨§©¥
d`x ,l`xUi ux`A wlg rWFdin¦ª©¥¤§¤¤¦§¨¥§¥
:wEqRd WExiR Kke .fi wxR rWFdi§ª©¤¤§¨¥©¨
oCxId df ,"xEW ilr dcrv zFpA"¨¨£¨£¥¤©©§¥
,ux`l qpMi `NW dnFgM dUrPW¤©£¨©¨¤Ÿ¦¨¥¨¨¤
zFlhFp LizFpA :sqFil awri Fl xn`e§¨©©£Ÿ§¥§¤§

o`ke o`M)h 'iq qgpt `negpz(. ¨§¨
"óñBé ébñéã éøa"±mBxzn KM §¦§¦§¥¥¨§©§¥

ipA ± "sqFi zxFR oA" z` qFlwpE`§§¤¥¨¥§¦
.sqFi dAxIW¤¦§¤¥

ì "úøt"äiáøe äiøt ïBL±okle Ÿ̈§§¦¨§¦¨§¨¥
."iBqiC" mBxY¦§¥§¦§¥

ìò íéáMéúnä Ba äãbà éLøãî Léå§¥¦§§¥©¨¨©¦§©§¦©
läïBL±.gi ,gv dAx ziW`xA ©¨§¥¦©¨

ïlëa ,á÷òé úàø÷ì åNò àaL äòLa§¨¨¤¨¥¨¦§©©£Ÿ§ª¨
íäéða éðôì úëìì úBänàä eîã÷̈§¨¦¨¨¤¤¦§¥§¥¤

áéúk ìçøáe ,úBåçzLäì±,bl lirl §¦§©£§¨¥§¦§¥
.f

øîà ,"eåçzLiå ìçøå óñBé Lbð"¦©¥§¨¥©¦§©£¨©
ïzé ànL ,äîø Bðéò äfä òLø :óñBé¥¨¨©¤¥¨¨¤¨¦¥

±."dlzi" :oFW`x qEtcA¦§¦¦§¤
énàa åéðéò±x`FY zti `idW)i"yx ¥¨§¦¦¤¦§©©

my(.
BúîB÷ áaøLå äéðôì àöé±DiAbd ¨¨§¨¤¨§¦§¥¨¦§¦©

.Fnvr©§
dúBqëì±DcbpM cFnr`" :mW i"WxA §©¨§©¦¨¤¡§¤§¨

."DA lMYqdNn EPaMr`e©£©§¤¦§¦§©¥¨
,"úøt ïa" :åéáà BëøaL àeäå§¤¥§¨¦¥Ÿ̈

Eîöò zìcâä±.FznFw aAxXW KkA ¦§©§¨©§§§¨¤¦§¥¨
.dlCbd oFWNn ,"zxFR" WExiR Edfe§¤¥¨¦§©§¨¨

óñBé"±,"zxFR oA" aEW xfg KMÎxg`e ¥§©©¨¨©¥¨

lzWBcd.oiprd §©§¨©¨¦§¨
úéëæ Cëéôì ,åNò ìL "ïéò éìò ..£¥¨¦¤¥¨§¦¨¨¦

älãâì±sqFi dkf o`Mn" :mW i"WxA ¦§ª¨§©¦¨¦¨¨¨¥
."oir ilr zMxal§¦§©£¥¨¦

Ea ìkzñäì ,"øeL éìò äãòö úBða"¨¨£¨£¥§¦§©¥§
íéøöî ìò Eúàöa±lirlcM ,hFlWl §¥§©¦§©¦¦§§¦§¥

."mixvn ux` lr sqFi `vIe" :dn ,`n©¥¥¥©¤¤¦§¨¦
WExiRd itl .DA dkGW dNEcBd Ffe§©§¨¤¨¨¨§¦©¥
± "xEW ilr dcrv zFpA" :oFW`xd̈¦¨¨£¨£¥
± df WExitl ENi`e ,"FitiA lMYqdl"§¦§©¥§¨§§¦§¥¤

.FzNEcbA lMYqdl§¦§©¥¦§¨
eäeLøc ãBòå±.a ,el dhFq §§¨¨

èìL[z] àlL ïéðòì±qEtcA `Ed oM §¦§©¤Ÿ¦§Ÿ¥¦§
.oFW`x¦

òøä ïéò Bòøæa±l`" :mW `xnBA §©§©¦¨¨©§¨¨¨©
i"WxaE ,"oir ilFr `N` ,oir ilr ixwY¦§¥£¥©¦¤¨¥©¦§©¦
dlFr oird oi`e ,oird lr oilFr" :mẄ¦©¨©¦§¥¨©¦¤
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סי igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iying meil inei xeriy
¯ÙLŒÈ¯Ó‡ Ô˙p‰∑ ּכׁשערער יעקב: קבּורת יֹום על ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ׁשירה. ּוברק ּדבֹורה ׁשרּו עלֿידם «…≈ƒ¿≈»∆ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

סֹוטה ּבמּסכת הּמערה, על יג)עׂשו חבלֹו(דף יּפל עדביּה', 'יתרמי ותרּגּומֹו: אמרים , חלקֹו על יֹודה והּוא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
וׁשבח  .נאים ְִֶַָ

(áë)äãòö úBða ïéò-éìò úøt ïa óñBé úøt ïa¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥¨®¦¨¾¨«£−̈
:øeL-éìò£¥«

i"yx£˙¯t Ôa∑'מציעא 'ּבבא ּבסֹוף ׁשמעֹון, לרּבי נמטּיּה אּפרין ארּמי: לׁשֹון והּוא חן, קיח)ּבן t¯˙.(דף Ôa ≈…»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ≈…»
ÔÈÚŒÈÏÚ∑אֹותֹו הרֹואה העין על נטּוי eLŒÈÏÚ¯.חּנֹו ‰„Úˆ ˙Ba∑ החֹומה על צֹועדֹות היּו מצרים ּבנֹות ¬≈»ƒִִַַָָָָ»»¬»¬≈ְְֲִִַַַָָ

ואחת  אחת ּכל צעדה הרּבה, ּו'בנֹות' ּביפיֹו, מּׁשםלהסּתּכל לראֹותֹו ׁשּתּוכל ּכי (ּבמקֹום לֹומר, צרי ּכן אחר, ּדבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

להבין  וקל חֹומה ׁשּור, הּוא ראׁשֹון ראּיתֹו,)לפרּוׁש על "עליֿׁשּור", כד)ּכמֹו:. אּגדה (במדבר ּומדרׁשי קרֹוב", ולא "אׁשּורּנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
הּמקרא  ליּׁשב נֹוטה וזה רּבים, ׁשּבֹו∑t¯˙.יׁש ּכמֹו:ּתי"ו הּלׁשֹון, ּתּקּון ג)הּוא האדם"(קהלת ּבני ."עלּֿדברת ְְְִִֵֵֶֶַַַָ…»ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

Èˆc·כב  ÔÙ‚k C¯a˙È„ È¯a ÛÒBÈ ÈbÒÈ„ È¯a¿ƒ¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿»«¿…∆ƒ¿≈
È‰BaÓ Ôe˜tÈ ÔÈË·L ÔÈ¯z ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ«≈»¿«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

:‡zÒÁ‡Â ‡˜ÏeÁ ÔeÏa˜È¿«¿»»¿«¬«¿»
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¯eL∑,"עליֿׁשּור צעדה "ּבנֹות אּונקלֹוס: ׁשל ותרּגּום לׁשּור. ּבׁשביל "עליֿׁשּור", אחר: ּדבר לׁשּור, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכמֹו

ּבׁשני  חלק ׁשּנטלּו צלפחד, ּבנֹות מנּׁשה, ּבנֹות ׁשם על "ּבנֹות" וכתב וכּו'', מּבנֹוהי יּפקּון ׁשבטין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'ּתרין
הּלׁשֹון: על המתיּׁשבים ּבֹו אּגדה מדרׁשי  ויׁש ּורבּיה. ּפרּיה לׁשֹון "ּפרת", יֹוסף', ּדיסּגי 'ּברי הּירּדן. ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹעברי
"נּגׁש ּכתיב: ּוברחל להׁשּתחוֹות, ּבניהם לפני ללכת האּמהֹות קּדמּו ּבכּלן יעקב, לקראת עׂשו ׁשּבא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻּבׁשעה
קֹומתֹו וׁשרּבב לפניה יצא ּבאּמי', עיניו יּתן ׁשּמא רמה, עינֹו זה, 'רׁשע יֹוסף: אמר וּיׁשּתחוּו". ורחל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָיֹוסף
לגדּלה  זכית ,לפיכ עׂשו, ׁשל "עליֿעין" יֹוסף, ,עצמ הגּדלּת ּפרת", "ּבן אביו: ׁשּברכֹו והּוא .לכּסֹותּה, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ

¯eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ ˙Ba∑יׁשלט ׁשּלא לענין ּדרׁשּוהּו ועֹוד מצרים. על ּבצאת ּב הרע,להסּתּכל עין ּבזרעֹו »»¬»¬≈ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ
ּבהם  ׁשֹולטת הרע עין ׁשאין ּכדגים, ּברכם ואפרים, מנּׁשה ּכׁשּבר .ואף ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
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(âë):íévç éìòa eäîèNiå eaøå eäøøîéå©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬¦¦«
i"yx£ea¯Â e‰¯¯ÓÈÂ∑ואׁשּתֹו ּפֹוטיפר וימררּוהּו אחיו, וימררּוהּו «¿»¬À»…ְְְְֲֲִִֶַַַָָָ

חּייהם" את "וימררּו לׁשֹון: ׁשאםּֿכן ∑ea¯Â.לאסרֹו, ּפעלּו, לׁשֹון הּזה הּלׁשֹון ואין ריב, אנׁשי אחיו לֹו נעׂשּו ְְְְֲֵֶֶַַָָ»…ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לֹו היה ּכן הּוא, חּצים רבּית לׁשֹון אם ואף וגֹו'", רבּו אׁשר מריבה מי "הּמה ּכמֹו: ורבּו, ליּנקד: לֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָהיה

ּכמֹו: ּפעלּו, לׁשֹון אּלא ואינֹו ב)ליּנקד, ׁשהּוא (ירמיה מעט", "רּמּו וכן הּוׁשּמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמים", "ׁשּמּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
ו  הּורמּו ׁשּלׁשֹון אּלא הּורמּו, מׁשֹוממים לׁשֹון הם הּוא, מאליהם רּבּו, רּמּו, ׁשמּו, ּולׁשֹון אחרים. ידי על הּוׁשמּו, ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ

אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן נדּמּו, ּכמֹו אי", יֹוׁשבי "ּדּמּו וכן: ריב. אנׁשי נעׂשּו מעצמם, נתרֹוממּו עצמם, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאת
ÌÈvÁ.'ונקמֹוהי' ÈÏÚa∑ׁשהיּו אֹותן הּמחצה", "וּתהי לׁשֹון: פלּגֹותא', 'מרי ותרּגּומֹו: ּכחץ, ׁשּלׁשֹונם ְְִַ«¬≈ƒƒְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

נחלה  עּמֹו לחלק .ראּויים ְֲֲִִַַָֹ

(ãë)øéáà éãéî åéãé éòøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®¦¥Æ£¦´
:ìàøNé ïáà äòø íMî á÷òé©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«

i"yx£BzL˜ Ô˙È‡a ·LzÂ∑ ּבחזק .חזקֹו∑˜BzL.נתיּׁשבה «≈∆¿≈»«¿ְְְִֶַָֹ«¿ְָ
ÂÈ„È ÈÚ¯Ê efÙiÂ∑ זהב" לׁשֹון: ידֹו, על טּבעת נתינת היא זֹו «»…¿…≈»»ְְִִַַַַַָָָ

יׂשראל", אבן "רעה להיֹות עלה ּומּׁשם יעקב, אביר ׁשהּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מידי לֹו היתה זאת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹמּופז".
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Èc ·˜ÚÈ„ ‡ÙÈwz Ï‡ Ì„˜ ÔÓ dÏ ˙Â‰ ‡c»¬«≈ƒ√»≈«ƒ»¿«¬…ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯Ê ÔÈ·e Ô‰·‡ ÔÊ d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈«¬»»¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈
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igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iying meil inei xeriy
ּבהֹון  'ותבת וּתׁשב, ּתרּגמֹו: ּכ הּוא אף ואּונקלֹוס, מלכּות. לׁשֹון הראׁשה, אבן לׁשֹון יׂשראל, ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעּקרן

הּוא, ּתֹוספת ּבסתרא', אֹוריתא דקּים 'על להם חלם אׁשר החלֹומֹות ׁשּבּמקרא,נביאּותּה' עברי מּלׁשֹון ולא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבׁשביל  נבּואתֹו וּתׁשב העברי: על הּתרּגּום לׁשֹון וכ קׁשּתֹו", "ּבאיתן ׁשל ּתרּגּום רֹוחצנּה', ּבתקפא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ'וׁשוי
זרעי  "וּיפּזּו :לכ דרעֹוהי', על דהב יתרמא 'ּבכן ּולמבטח. לקׁשת לֹו היתה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשאיתנֹו

ּפז  לׁשֹון Ï‡¯NÈ.ידיו", Ô·‡∑אבהן' ּובן, אב נֹוטריקֹון: ּובניו לׁשֹון יעקב .ּובנין': ְָָָ∆∆ƒ¿»≈ְְְֲֲִִֵַָָָָָֹ

(äë)éáà ìàîúëøa jëøáéå écL úàå jøæòéå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦¨£́¤½¨¦§³Ÿ
íéãL úëøa úçz úöáø íBäz úëøa ìòî íéîL̈©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤¨®©¦§¬Ÿ¨©−¦

:íçøå̈¨«©
i"yx£EÈ·‡ Ï‡Ó∑יעזרּך והּוא זאת, ל ÈcL.היתה ˙‡Â∑ׁשמעּת ּכׁשּלא ,לּב היה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ועם ≈≈»ƒְְְְְֶַָָָֹ¿≈««ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ

יברכּך והּוא ,אדֹונת ÌÁ¯Â.לדברי ÌÈ„L ˙Î¯a∑' הּמֹולידים יתּברכּו ּכלֹומר ּודאּמא', ּדאּבא ּברכתא ְְְְְֲֲִֵֶָָָƒ¿…»«ƒ»»«ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָ
להּפיל  ׁשּלהן, רחם את יׁשּכלּו לא והּנקבֹות להריֹון, הראּויה טּפה מזריעים הּזכרים ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוהּיֹולדֹות,

ּכאן,∑ÌÈ„L.עּבריהן  ׁשדים אף יׁשּתדי', 'איׁשּתדאי מתרּגמינן: יּירה" ּכחץ "ירה יֹורה ׁשהּזרע ׁשם .על ֵֶָֻ»«ƒְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ÈcLכה  ˙ÈÂ CcÚÒ· È‰È Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ≈«¡»»¿»¿≈¿«¿»¿»««
‡iÓL„ ‡lhÓ Ô˙Ác ÔÎ¯a CpÎ¯·ÈÂƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿«¬»ƒ«»ƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡Ú¯‡ ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÎ¯a ‡lÚlÓƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿«ƒ«¬«≈«¿»ƒ¿»

:Cn‡„e Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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±± FYWw" :mW dhFq i"Wx mB d`xE§¥©©¦¨¨©§

."ugM dxFIW mW lr ,Frxf zakW¦§©©§©¥¤¤©¥
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cFt` ipa` lr EazMIW Lig` oicizr£¦¦©¤¤¦¨§©©§¥¥
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FYWw ozi`A aWYe)my `xnb(KWndaE , ©¥¤§¥¨©§©¤§¥
dkf mXn ,l`xUi oa` drFx mXn :mẄ¦¨¤¤¤¦§¨¥¦¨¨¨
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.`i ,hl lirl i"WxAdk dxez §©¦§¥
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Y écL úàåíòå±WExiR Edf."z`e" §¥©©§¦¤¥§¥
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."jëøáé" àeäåíçøå íéãL úëøa §§¨£¤¨¦§Ÿ¨©¦¨¨©
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.`O`d "mgxe" ,`A`d̈©¨¨¨©¨¦¨
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ïéòéøæî íéøëfä eéäiL ,úBãìBiäå§©§¤¦§©§¨¦©§¦¦
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.ïäéøaòY íéãL"äøié äøé" Bîk± ª¨¥¤¨©¦§¨Ÿ¦¨¤
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סג igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iying meil inei xeriy

(âë):íévç éìòa eäîèNiå eaøå eäøøîéå©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬¦¦«
i"yx£ea¯Â e‰¯¯ÓÈÂ∑ואׁשּתֹו ּפֹוטיפר וימררּוהּו אחיו, וימררּוהּו «¿»¬À»…ְְְְֲֲִִֶַַַָָָ

חּייהם" את "וימררּו לׁשֹון: ׁשאםּֿכן ∑ea¯Â.לאסרֹו, ּפעלּו, לׁשֹון הּזה הּלׁשֹון ואין ריב, אנׁשי אחיו לֹו נעׂשּו ְְְְֲֵֶֶַַָָ»…ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לֹו היה ּכן הּוא, חּצים רבּית לׁשֹון אם ואף וגֹו'", רבּו אׁשר מריבה מי "הּמה ּכמֹו: ורבּו, ליּנקד: לֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָהיה

ּכמֹו: ּפעלּו, לׁשֹון אּלא ואינֹו ב)ליּנקד, ׁשהּוא (ירמיה מעט", "רּמּו וכן הּוׁשּמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמים", "ׁשּמּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
ו  הּורמּו ׁשּלׁשֹון אּלא הּורמּו, מׁשֹוממים לׁשֹון הם הּוא, מאליהם רּבּו, רּמּו, ׁשמּו, ּולׁשֹון אחרים. ידי על הּוׁשמּו, ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ

אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן נדּמּו, ּכמֹו אי", יֹוׁשבי "ּדּמּו וכן: ריב. אנׁשי נעׂשּו מעצמם, נתרֹוממּו עצמם, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאת
ÌÈvÁ.'ונקמֹוהי' ÈÏÚa∑ׁשהיּו אֹותן הּמחצה", "וּתהי לׁשֹון: פלּגֹותא', 'מרי ותרּגּומֹו: ּכחץ, ׁשּלׁשֹונם ְְִַ«¬≈ƒƒְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

נחלה  עּמֹו לחלק .ראּויים ְֲֲִִַַָֹ

(ãë)øéáà éãéî åéãé éòøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®¦¥Æ£¦´
:ìàøNé ïáà äòø íMî á÷òé©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«

i"yx£BzL˜ Ô˙È‡a ·LzÂ∑ ּבחזק .חזקֹו∑˜BzL.נתיּׁשבה «≈∆¿≈»«¿ְְְִֶַָֹ«¿ְָ
ÂÈ„È ÈÚ¯Ê efÙiÂ∑ זהב" לׁשֹון: ידֹו, על טּבעת נתינת היא זֹו «»…¿…≈»»ְְִִַַַַַָָָ

יׂשראל", אבן "רעה להיֹות עלה ּומּׁשם יעקב, אביר ׁשהּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מידי לֹו היתה זאת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹמּופז".

ÔÈ¯·bכג  dÏ e˜ÈÚ‡Â È‰BÓwÂ d˙È e¯¯Ó˙‡Â¿ƒ¿«¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ≈À¿ƒ
:‡˙B‚ÏÙ ÈÏÚa ÔÈ¯abƒ»ƒ«¬≈«¿»

‡È¯B˙‡כד  Ìi˜„ ÏÚ d˙e‡È· ÔB‰a ˙·˙Â¿»«¿¿ƒ≈«¿«««¿»
‡Ó¯˙È ÔÎa dˆÁB¯ ‡Ù˜e˙· ÈeLÂ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¬»≈¿≈ƒ¿¿»
ÛÈ˜˙e ‡˙eÎÏÓ ÔÈÒÁ‡Â È‰BÚ¯c ÏÚ ·‰„¿««¿»ƒ¿«¬ƒ«¿»¿≈
Èc ·˜ÚÈ„ ‡ÙÈwz Ï‡ Ì„˜ ÔÓ dÏ ˙Â‰ ‡c»¬«≈ƒ√»≈«ƒ»¿«¬…ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯Ê ÔÈ·e Ô‰·‡ ÔÊ d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈«¬»»¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bk)eaøå eäøøîéå"eäøøîéå" Y ©§¨£ª¨Ÿ©§¨£ª
BzLàå øôéèBt "eäøøîéå" ,åéçà¤¨©§¨£ª¦©§¦§

Bøñàì±z` mbe eig` z` mB xiMfd §¨§¦§¦©¤¤¨§©¤
mzq aEzMW mEXn ,FYW`e xtihFR¦©§¦§¦¤¨§¨
in lM llFM df ixd oM m`e ,"Edxxnie"©§¨£ª§¦¥£¥¤¥¨¦

.mxiMfdW EN` mde ,eiIg z` xxOW¤¥¥¤©¨§¥¥¤¦§¦¨
ì"íäéiç úà eøøîéå" ïBL±,` zFnW §©§¨£¤©¥¤§

,"eiIg" zaiY o`M dxqg ,xnFlM .ci§©£¥¨¨¥©©¨
."eiIg z` Exxnie" :xn` ENi`kE§¦¨©©§¨§¤©¨

Y eaøåáéø éLðà åéçà Bì eNòð± ¨Ÿ©£¤¨©§¥¦
`Ed "EAxe"W c ,gp miNdY i"Wx d`x§¥©¦§¦¦¤¨Ÿ

."Elrtp oFWl"§¦§£
lä ïéàåì äfä ïBLeìòt ïBL±EaxW §¥©¨©¤§¨£¤¨

.FOr¦
Bîk ,"eáøå" :ã÷pì Bì äéä ïk-íàL¤¦¥¨¨¦¨¥¨¨§

"'Bâå eáø øLà äáéøî éî änä"± ¥¨¥§¦¨£¤¨§
.bi ,k xAcOA©¦§¨

ì íà óàåàeä íévç úiáø ïBL±FnM §©¦§§¦©¦¦§
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igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iying meil inei xeriy
ּבהֹון  'ותבת וּתׁשב, ּתרּגמֹו: ּכ הּוא אף ואּונקלֹוס, מלכּות. לׁשֹון הראׁשה, אבן לׁשֹון יׂשראל, ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעּקרן

הּוא, ּתֹוספת ּבסתרא', אֹוריתא דקּים 'על להם חלם אׁשר החלֹומֹות ׁשּבּמקרא,נביאּותּה' עברי מּלׁשֹון ולא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבׁשביל  נבּואתֹו וּתׁשב העברי: על הּתרּגּום לׁשֹון וכ קׁשּתֹו", "ּבאיתן ׁשל ּתרּגּום רֹוחצנּה', ּבתקפא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ'וׁשוי
זרעי  "וּיפּזּו :לכ דרעֹוהי', על דהב יתרמא 'ּבכן ּולמבטח. לקׁשת לֹו היתה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשאיתנֹו

ּפז  לׁשֹון Ï‡¯NÈ.ידיו", Ô·‡∑אבהן' ּובן, אב נֹוטריקֹון: ּובניו לׁשֹון יעקב .ּובנין': ְָָָ∆∆ƒ¿»≈ְְְֲֲִִֵַָָָָָֹ

(äë)éáà ìàîúëøa jëøáéå écL úàå jøæòéå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦¨£́¤½¨¦§³Ÿ
íéãL úëøa úçz úöáø íBäz úëøa ìòî íéîL̈©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤¨®©¦§¬Ÿ¨©−¦

:íçøå̈¨«©
i"yx£EÈ·‡ Ï‡Ó∑יעזרּך והּוא זאת, ל ÈcL.היתה ˙‡Â∑ׁשמעּת ּכׁשּלא ,לּב היה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ועם ≈≈»ƒְְְְְֶַָָָֹ¿≈««ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ

יברכּך והּוא ,אדֹונת ÌÁ¯Â.לדברי ÌÈ„L ˙Î¯a∑' הּמֹולידים יתּברכּו ּכלֹומר ּודאּמא', ּדאּבא ּברכתא ְְְְְֲֲִֵֶָָָƒ¿…»«ƒ»»«ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָ
להּפיל  ׁשּלהן, רחם את יׁשּכלּו לא והּנקבֹות להריֹון, הראּויה טּפה מזריעים הּזכרים ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוהּיֹולדֹות,

ּכאן,∑ÌÈ„L.עּבריהן  ׁשדים אף יׁשּתדי', 'איׁשּתדאי מתרּגמינן: יּירה" ּכחץ "ירה יֹורה ׁשהּזרע ׁשם .על ֵֶָֻ»«ƒְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ÈcLכה  ˙ÈÂ CcÚÒ· È‰È Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ≈«¡»»¿»¿≈¿«¿»¿»««
‡iÓL„ ‡lhÓ Ô˙Ác ÔÎ¯a CpÎ¯·ÈÂƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿«¬»ƒ«»ƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡Ú¯‡ ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÎ¯a ‡lÚlÓƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿«ƒ«¬«≈«¿»ƒ¿»

:Cn‡„e Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»¿ƒ»
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(åë)éáà úëøaúåàz-ãò éøBä úëøa-ìò eøáb E ¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ©½©©«£©−
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb¦§´Ÿ¨®¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£'B‚Â e¯·b EÈ·‡ ˙Î¯a∑ ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּברכני הּברכֹות ƒ¿…»ƒ»¿¿ְְִֵֶַַַָָָ
הֹורי  את ׁשּבר הּברכֹות על והלכּו ּגברּו Â‡zŒ„Ú˙.הּוא, ְְְְֵֶֶַַַַָָָ««¬«

ÌÏBÚ ˙Ú·b∑,מצרים ּבלי ּפרּוצה ּברכה לי ׁשּנתן עֹולם, ּגבעֹות ּגבּולי סֹוף עד ּגברּו ׁשּלי ׁשהּברכֹות לפי ƒ¿…»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּוליצחק. אבינּו לאברהם אמר ּׁשּלא מה וגֹו'" וקדמה יּמה "ּופרצּת ׁשּנאמר: העֹולם, קצֹות ארּבע עד ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמּגעת
הראהּו ולא אּתנּנה", ל ראה אׁשרֿאּתה הארץ ּכל את ּכי וגֹו' ּוראה עיני נא "ׂשא לֹו: אמר ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹלאברהם
אתֿהּׁשבּועה  והקימתי האל אתּֿכלֿהארצֹות אּתן ּולזרע ּכיֿל" לֹו: אמר ליצחק ּבלבד. יׂשראל ארץ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאּלא

יׁשעיה: ׁשאמר זהּו נח)וגֹו'", אברהם'(ישעיה 'נחלת אמר: ולא ,"אבי יעקב נחלת והאכלּתי".˙Â‡z∑ ְְְְְְְֲֲֲֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ«¬«
סרּוק  ּבן מנחם חּברֹו ּכ הריֹון,∑‰È¯B.אשמול"ץ, ּכמֹולׁשֹון אּמי, ּבמעי ג)ׁשהֹורּוני ּגבר"(איוב ."הרה ְְִֵֶַָָ«ְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ

˙Â‡zŒ„Ú∑:ּכמֹו קצֹות, לד)עד קדמה",(במדבר לגבּול לכם ח)"והתאּויתם חמת"(שם לבא "ּתתאּו :.ÔÈÈ‰z∑ ««¬«ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹƒ¿∆»
יֹוסף  לראׁש ‡ÂÈÁ.ּכּלם ¯ÈÊ∑נזרּו יׂשראל", ּבני מּקדׁשי "ויּנזרּו ּכמֹו: מאחיו, ׁשּנבּדל דאחֹוהי', 'ּפריׁשא ְֵָֹֻ¿ƒ∆»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
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ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ Ïk ÔÈÂ‰È ‡ÓÏÚ»¿»∆∆¿«»ƒ≈¿≈»¿≈

:È‰BÁ‡„ ‡LÈ¯t ‡¯·‚Ïe¿«¿»»ƒ»«¬ƒ
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igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iying meil inei xeriy
ׁשם  על 'קׁשת', וקֹוראֹו אדֹוניו, ּבאׁשת יצרֹו ּכביׁשת על קׁשּתֹו", ּבאיתן "וּתׁשב ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחֹור.

ּכחץ  יֹורה ÂÈ„È".ׁשהּזרע ÈÚB¯Ê efÙiÂ"∑,וּיפּוצּו ידיו ּכמֹו: אצּבעֹות מּבין הּזרע ‡·È¯.ׁשּיצא È„ÈÓ ְֵֶֶֶַַ«»…¿≈»»ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָƒ≈¬ƒ
·˜ÚÈ∑'ּב'סֹוטה ּכדאיתא וכּו', אביו ׁשל ּדיֹוקנֹו ּדמּות לֹו לו)ׁשּנראתה עֹולם",(דף "ּתאות ּתרּגם ואּונקלֹוס . «¬…ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לקּבלם  והזקיקתֹו אּמֹו ׁשחּמדתן הּברכֹות והם ארץ", "מצקי לׁשֹון: ּו"גבעֹות", וחמּדה, ּתאוה .לׁשֹון ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)
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סה igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iying meil inei xeriy

(åë)éáà úëøaúåàz-ãò éøBä úëøa-ìò eøáb E ¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ©½©©«£©−
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb¦§´Ÿ¨®¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£'B‚Â e¯·b EÈ·‡ ˙Î¯a∑ ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּברכני הּברכֹות ƒ¿…»ƒ»¿¿ְְִֵֶַַַָָָ
הֹורי  את ׁשּבר הּברכֹות על והלכּו ּגברּו Â‡zŒ„Ú˙.הּוא, ְְְְֵֶֶַַַַָָָ««¬«

ÌÏBÚ ˙Ú·b∑,מצרים ּבלי ּפרּוצה ּברכה לי ׁשּנתן עֹולם, ּגבעֹות ּגבּולי סֹוף עד ּגברּו ׁשּלי ׁשהּברכֹות לפי ƒ¿…»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּוליצחק. אבינּו לאברהם אמר ּׁשּלא מה וגֹו'" וקדמה יּמה "ּופרצּת ׁשּנאמר: העֹולם, קצֹות ארּבע עד ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמּגעת
הראהּו ולא אּתנּנה", ל ראה אׁשרֿאּתה הארץ ּכל את ּכי וגֹו' ּוראה עיני נא "ׂשא לֹו: אמר ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹלאברהם
אתֿהּׁשבּועה  והקימתי האל אתּֿכלֿהארצֹות אּתן ּולזרע ּכיֿל" לֹו: אמר ליצחק ּבלבד. יׂשראל ארץ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאּלא

יׁשעיה: ׁשאמר זהּו נח)וגֹו'", אברהם'(ישעיה 'נחלת אמר: ולא ,"אבי יעקב נחלת והאכלּתי".˙Â‡z∑ ְְְְְְְֲֲֲֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ«¬«
סרּוק  ּבן מנחם חּברֹו ּכ הריֹון,∑‰È¯B.אשמול"ץ, ּכמֹולׁשֹון אּמי, ּבמעי ג)ׁשהֹורּוני ּגבר"(איוב ."הרה ְְִֵֶַָָ«ְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ

˙Â‡zŒ„Ú∑:ּכמֹו קצֹות, לד)עד קדמה",(במדבר לגבּול לכם ח)"והתאּויתם חמת"(שם לבא "ּתתאּו :.ÔÈÈ‰z∑ ««¬«ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹƒ¿∆»
יֹוסף  לראׁש ‡ÂÈÁ.ּכּלם ¯ÈÊ∑נזרּו יׂשראל", ּבני מּקדׁשי "ויּנזרּו ּכמֹו: מאחיו, ׁשּנבּדל דאחֹוהי', 'ּפריׁשא ְֵָֹֻ¿ƒ∆»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
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igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iying meil inei xeriy
ׁשם  על 'קׁשת', וקֹוראֹו אדֹוניו, ּבאׁשת יצרֹו ּכביׁשת על קׁשּתֹו", ּבאיתן "וּתׁשב ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחֹור.

ּכחץ  יֹורה ÂÈ„È".ׁשהּזרע ÈÚB¯Ê efÙiÂ"∑,וּיפּוצּו ידיו ּכמֹו: אצּבעֹות מּבין הּזרע ‡·È¯.ׁשּיצא È„ÈÓ ְֵֶֶֶַַ«»…¿≈»»ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָƒ≈¬ƒ
·˜ÚÈ∑'ּב'סֹוטה ּכדאיתא וכּו', אביו ׁשל ּדיֹוקנֹו ּדמּות לֹו לו)ׁשּנראתה עֹולם",(דף "ּתאות ּתרּגם ואּונקלֹוס . «¬…ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לקּבלם  והזקיקתֹו אּמֹו ׁשחּמדתן הּברכֹות והם ארץ", "מצקי לׁשֹון: ּו"גבעֹות", וחמּדה, ּתאוה .לׁשֹון ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
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הּמקּדׁש ּבקדׁשי הּכהנים ׁשלל על .ּתרּגם  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ
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:dì éúàp÷ äìBãââíìLeøé äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà ézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦¤¦½§¨©§¦−§´§«¨®̈¦§¦§§¨³§¨©¦ÆÆ

:Lãwä øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéòãúBð÷æe íéð÷æ eáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ§¥¦´§¥½

:íéîé áøî Bãéa BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøaäíé÷çNî úBãìéå íéãìé eàìné øéòä úBáçøe ¦§Ÿ−§¨¨®¦§¦¯¦§©§²§¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½§¨¦−¦«¨®§©£¦−

:äéúáçøaåéðéòa-íb íää íéîia äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé øîà äk ¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½©¨¦−¨¥®©§¥©Æ

:úBàáö äåäé íàð àìtéæõøàîe çøæî õøàî énò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−¥¤´¤¦§®̈¥¤−¤

:LîMä àBáîçíéäìàì íäì äéäà éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúà éúàáäå §¬©¨«¤§¥¥¦´Ÿ½̈§¨§−§´§¨¨®¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½

:ä÷ãöáe úîàaèíéøácä úà älàä íéîia íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà-äk ¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´

:úBðaäì ìëéää úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä étî älàäéíää íéîiä éðôì ék ¨¥®¤¦¦Æ©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä øëN§©³¨«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®¨§©¥̧§©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬

:eäòøa Léà íãàä-ìk-úààéì éðà íéðLàøä íéîië àì äzòåýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¤¨¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáéézìçðäå ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå déøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤©́©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®§¦§©§¦À

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úàâéìàøNé úéáe äãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå ¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ¥´¦§¨¥½

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìà äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïkãéøLàk úBàáö ýåýé øîà äë ék ¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨¨®©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧

éö÷äa íëì òøäì ézîîæ:ézîçð àìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà óåèézîîæ ézáL ïk ¨©§¹¦§¨©´¨¤À§©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ

:eàøéz-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì älàä íéîiaæèeNòz øLà íéøácä älà ©¨¦´¨¥½¤§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§®̈©¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®

:íëéøòLa eèôL íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà eøacæéeäòø úòø-úà | Léàå ©§³¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìàçééäéå ©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«©§¦²

:øîàì éìà úBàáö äåäé-øácèéíBöå éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà-äk §©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ¨©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á§¸

igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iyiy meil inei xeriy

ß zah `"i iyiy mei ß

(æë)÷lçé áøòìå ãò ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéða¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤´Ÿ©©®§¤̈−¤§©¥¬
:ììL̈¨«

i"yx£Û¯ËÈ ·‡Ê ÔÈÓÈa∑יטרף,זאב אׁשר ׁשּיהיּוהּוא על נּבא ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶֶַָָ
חטפנין: להיֹות כא)עתידין ּבּגבע (שופטים ּבפילגׁש אׁשּתֹו", איׁש לכם ׁשּיהיה "וחטפּתם ׁשאּול על ונּבא ה. ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: סביב, ּבאֹויביו יד)נֹוצח א אׁשר (שמואל ּובכל וגֹו', ּובאדֹום ּבמֹואב, וּיּלחם הּמלּוכה לכד "וׁשאּול ְְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ירׁשיע" Ú„.יפנה ÏÎ‡È ¯˜aa∑:עברית ּבלׁשֹון ּדֹומה לֹו יׁש ועֹוד 'עדאה', הּמתרּגם וׁשלל, ּבּזה לׁשֹון ְְִִֶַַ«…∆…««ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֻ

לג) ּבקרן(ישעיה ּבתחּלת ׁשעמד אֹומר, הּוא ׁשאּול ועל עדֿׁשלל", חּלק ּפריחתן ("אז אחרים: ׁשל )ספרים ּוזריחתן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
ÏÏL.יׂשראל  ˜lÁÈ ·¯ÚÏÂ∑ לבבל ׁשּיגלם נב ּוכדנּצאר, ידי על יׂשראל ׁשל ׁשמׁשן מּׁשּתׁשקע lÁÈ˜.אף ְִֵָ¿»∆∆¿«≈»»ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ¿«≈
ÏÏL∑ ואּונקלֹוס לאסּתר", נתּתי המן בית "הּנה ׁשּנאמר: המן, ׁשלל את יחּלקּו מּבנימין ׁשהם ואסּתר מרּדכי »»ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּמקּדׁש ּבקדׁשי הּכהנים ׁשלל על .ּתרּגם  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ

dzÒÁ‡·eכז  ‡zÎL È¯Lz dÚ¯‡a ÔÈÓÈaƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿«¬«¿≈
ÔÈ·¯˜Ó ÔB‰È ‡ÈÙ·e ‡¯Ùˆa ‡Lc˜Ó Èa˙Èƒ¿¿≈«¿¿»¿«¿»¿«¿»¿¿»¿ƒ
ÔÈ‚lÙÓ ÔB‰È ‡LÓ¯ ÔcÚ·e ‡a¯˜ ‡i‰k«¬«»»¿»»¿ƒ««¿»¿¿«¿ƒ

:‡iL„˜ ¯‡MÓ ÔB‰˜ÏeÁ ¯˙BÓ«¿¿ƒ¿«»¿«»

íBìMäå úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬§©¨−

:eáäàë:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà ãò úBàáö ýåýé øîà äkàëúçà éáLé eëìäå ¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«§«¨§¿Ÿ§¥Á©©̧

:éðà-íb äëìà úBàáö ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä äëìð øîàì úçà-ìà¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³¨Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´§¨®¥§−̈©¨«¦

áë:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéa úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå íéaø íénò eàáe¨̧©¦³©¦Æ§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−¦¨®̈¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«

âëì ìkî íéLðà äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé øîà äke÷éæçäå íéBbä úBðL ¬Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´£¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§«¤¡¦¿

ðëa:íënò íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé Léà ó ¦§©Á¦̧§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬¦¨¤«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fk)óøèé áàæ ïéîéða,àeä "áàæ" Y ¦§¨¦§¥¦§¨§¥
"óøèé" øLà±Fpi` "sxhi" ,xnFlM £¤¦§¨§©¦§¨¥

a`f `Ed oinipAW ,"a`f" lr aqEn¨©§¥¤¦§¨¦§¥
,sxFh a`GW `Ed hEWR ixdW ,sxFh¥¤£¥¨¤§¥¥
,"a`f oinipA"W ,"oinipA" lr `N ¤̀¨©¦§¨¦¤¦§¨¦§¥

EdFnM "sxhi"W ipRn)m"`x(dvFxW F` . ¦§¥¤¦§¨¨¤¤
sxhi oinipAW WExiRd oi`W ,xnFl©¤¥©¥¤¦§¨¦¦§¨
oFWNd zEhWRn rnWOW itM ,a`f§¥§¦¤©§©¦©§©¨

)`"eb(.
úBéäì ïéãéúò eéäiL ìò àað¦¥©¤¦§£¦¦¦§
"BzLà Léà íëì ízôèçå" ,ïéðôèç©§¨¦©£©§¤¨¤¦¦§

±.`k ,`k mihtFW§¦
äòába Lâìôa±lW dUrOd xg`l §¦¤¤©¦§¨§©©©©£¤¤

l`xUi ihaW ErAWPW drabA WblR¦¤¤§¦§¨¤¦§§¦§¥¦§¨¥
haXnE ,oinipA haWl miWp EpYi `NW¤Ÿ¦§¨¦§¥¤¦§¨¦¦¥¤
did haXde miWp ExzFp `l oinipA¦§¨¦Ÿ§¨¦§©¥¤¨¨
mdl EriSde ,cgMdl FNEM lElr̈§¦¨¥§¦¦¨¤
oke ,mBg mFiA dliXn miWp sFhgl©£¨¦¦¦Ÿ§©¨§¥

.`k wxR mihtFW xtq d`x ,EUr̈§¥¥¤§¦¤¤

ìeàL ìò àaðå±.oinipA haXn didW §¦¨©¨¤¨¨¦¥¤¦§¨¦
øîàpL ,áéáñ åéáéBàa çöBð äéäiL¤¦§¤¥©§§¨¨¦¤¤¡©

±.fn ,ci ` l`EnW§¥
äëeìnä ãëì ìeàLå"±FwiYrdA §¨¨©©§¨§©§¦

mBW fOxl dvFxW xWt` ,EN` zFaiY¥¥¤§¨¤¤§©¥¤©
lW otF`A Flv` dzid dkElOd©§¨¨§¨¤§§¤¤
dNigYOW s` ,gkA ,xnFlM ,dtihg£¦¨§©§Ÿ©©¤¦§¦¨
KMÎxg`W ixd ,oFvxn FzF` Ekilnd¦§¦¥¨£¥¤©©¨

.gkA xaCd `Ä©¨¨§Ÿ©
.. íBãàáe .. áàBîa 'Bâå íçliå 'Bâå§©¦¨¤§§¨¤¡

"òéLøé äðôé øLà ìëáe±did §Ÿ£¤¦§¤©§¦©¨¨
lAlanE cixgn)my w"cx(. ©£¦§©§¥

Y ãò ìëàé ø÷aaìììLå äfa ïBL ©Ÿ¤Ÿ©©§¦¨§¨¨
±.`q ,hiw miNdY i"Wx mB d`x§¥©©¦§¦¦

"äàãò" :íbøúnä±xAcOA qFlwpE` ©§ª§¨£¨¨§§©¦§¨
,`i `Ow `aA i"Wx mB d`xE .ci ,`l§¥©©¦¨¨©¨

.`
ìa äîBc Bì Lé ãBòåæà" :úéøáò ïBL §¥¤¦§¦§¦¨

"ììL ãò ÷lç±.bk ,bl dirWi ª©©¨¨§©§¨

,"d`cr ± llW cr" :mW i"WxaE§©¦¨©¨¨£¨¨
llW Ewlgi dAxd" :mW KWndaE©¤§¥¨©§¥©§§§©

."aixgpq©§¥¦
ãîòL ,øîBà àeä ìeàL ìòå§©¨¥¤¨©
ìàøNé ìL ïúçéøæe ïúçéøt úlçúa¦§¦©§¦¨¨§¦¨¨¤¦§¨¥

±lW oFW`xd KlOd did `EdW¤¨¨©¤¤¨¦¤
."xwAA" Edfe ,l`xUi¦§¨¥§¤©Ÿ¤
Y ììL ÷lçé áøòìåò÷LzMî óà §¨¤¤§©¥¨¨©¦¤¦§©

ìàøNé ìL ïLîL±."axrle" Edfe ¦§¨¤¦§¨¥§¤§¨¤¤
,ìááì íìâiL øvðãëeáð éãé-ìò©§¥§©§¤©¤©§¥§¨¤

Y ììL ÷lçéíäL øzñàå éëcøî §©¥¨¨¨§§©§¤§¥¤¥
,ïîä ììL úà e÷lçé ïéîéðaî¦¦§¨¦§©§¤§©¨¨

øîàpL±.f ,g xYq` ¤¤¡©¤§¥
."øzñàì ézúð ïîä úéá äpä"¦¥¥¨¨¨©¦§¤§¥
íéðäkä ììL ìò íbøz ñBì÷ðeàå§§§¦§¥©§©©Ÿ£¦

Lc÷nä éLã÷a±miwNgn EidIW §¨§¥©¦§¨¤¦§§©§¦
FnBxY wEqRd zNigzE .axrA mzF`¨¨¤¤§¦©©¨¦§§
,oinipA lW FwlgA `dIW gAfOd lr©©¦§¥©¤§¥§¤§¤¦§¨¦

.a ,bp migafA i"Wx F`iadegk dxez ¤¡¦©¦¦§¨¦
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(çë)úàæå øNò íéðL ìàøNé éèáL älà-ìk̈¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´¨¨®Â§ÂŸ
Cøáéå íäéáà íäì øac-øLàøLà Léà íúBà £¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨¤́½̈¦²£¤¬

:íúà Cøa Búëøák§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«
i"yx£Ì˙B‡ C¯·ÈÂ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¯acŒ¯L‡ ˙‡ÊÂ∑ּכ אּלא קנטרן? אּלא ּברכם, ׁשּלא מהם יׁש והלא ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆»ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּתלמּוד  ולוי? ׁשמעֹון לראּובן, ּבר ׁשּלא יכל ּבענין. ּׁשּנאמר מה אביהם", להם אׁשרּֿדּבר "וזאת ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּפרּוׁשֹו:
ּבמׁשמע  ּכּלם אֹותם", ויבר" B˙Î¯·k.לֹומר: ¯L‡ LÈ‡∑ ואחד אחד ּכל על לבא העתידה C¯a.ּברכה ְְְֶַַַָָָָֻƒ¬∆¿ƒ¿»ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ≈«

Ì˙‡∑ ׁשּנתן לפי אתם"? ּבר" לֹומר: ּתלמּוד מה אֹותֹו". ּבר ּכברכתֹו אׁשר "איׁש אּלא לֹומר, לֹו היה לא …»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבכל  ּכּלם ּכללן ׁשּלא יכל אּילה, ׁשל קּלּותֹו ּולנפּתלי זאב, ׁשל חטיפתֹו ּולבנימין ארי, ּגבּורת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻליהּודה

אתם  ּבר" לֹומר: ּתלמּוד ."הּברכֹות? ְְֵַַַַָָֹ

(èë)énò-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBà åöéå©§©´À̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½
äãNa øLà äøònä-ìà éúáà-ìà éúà eøá÷¦§¬Ÿ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−

:ézçä ïBøôò¤§¬©«¦¦«
i"yx£ÈnÚŒÏ‡ ÛÒ‡∑ לׁשֹון ׁשהיא עברי ּבלׁשֹון אסיפה ׁשּיׁש ּגניזתן, מקֹום אל הּנפׁשֹות ׁשּמכניסין ׁשם על ∆¡»∆«ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּכגֹון: יט)הכנסה, הּביתה",(שופטים אֹותם מאּסף איׁש כב)"ואין ּבית",(דברים ּתֹו אל כג)"ואספּתֹו "ּבאסּפכם (ויקרא ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
א  וכל אתֿמעׂשיכם. ּבאסּפכם הּגׁשמים. מּפני לּבית הכנסתם הארץ", ּתבּואת ּבמיתה,את האמּורה סיפה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

הכנסה  לׁשֹון היא אבֹותי ∑‡È˙B·‡ŒÏ.אף .עם ְְִַַָָ∆¬»ֲִַ

Â„‡כח  ¯ÒÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¬«¿»
Èc ¯·b ÔB‰˙È CÈ¯·e ÔB‰e·‡ ÔB‰Ï ÏÈlÓc¿«ƒ¿¬»ƒ»¿¿«ƒ

:ÔB‰˙È C¯a d˙k¯·Î¿ƒ¿¿≈»≈»¿

Lk˙Óכט  ‡‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔB‰˙È „wÙe«≈»¿«¬«¿¬»ƒ¿¿≈
Èc ‡z¯ÚÓa È˙‰·‡ ˙ÂÏ È˙È e¯·˜ ÈnÚÏ¿«ƒ¿»»ƒ¿«¬»»»ƒ¿«¿»ƒ

:‰‡zÁ ÔB¯ÙÚ Ï˜Á·«¬«∆¿ƒ»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gk)íäéáà íäì øac øLà úàæå§Ÿ£¤¦¤¨¤£¦¤
Y íúBà Cøáéåíäî Lé àìäå ©§¨¤¨©£Ÿ¥¥¤

Ck àlà ?ïøèð÷ àlà íëøa àlL¤Ÿ¥§¨¤¨¦§§¨¤¨¨
íäì øac øLà úàæå" :BLeøt¥§Ÿ£¤¦¤¨¤
ìBëé .ïéðòa øîàpL äî ,"íäéáà£¦¤©¤¤¡©¨¦§¨¨
?éåìå ïBòîL ïáeàøì Cøa àlL¤Ÿ¥©¦§¥¦§§¥¦
ílk ,"íúBà Cøáéå" :øîBì ãeîìz©§©©§¨¤¨ª¨

òîLîa±oaE`x lW zFkxAdW `N` §©§¨¤¨¤©§¨¤§¥
WxFtnA zFaEzM `l iele oFrnW¦§§¥¦Ÿ§¦§¨

.aEzMA©¨
Y Búëøák øLà Léàäëøa ¦£¤§¦§¨§¨¨

àáì äãéúòä±WExiR EdGW d`xp ¨£¦¨¨Ÿ¦§¤¤¤¥
."xW`"£¤

ãçàå ãçà ìk ìò±.. Wi`" Edfe ©¨¤¨§¤¨§¤¦
."FzkxaM§¦§¨

Y íúà Cøaàlà øîBì Bì äéä àì ¥©Ÿ¨Ÿ¨¨©¤¨
,"BúBà Cøa Búëøák øLà Léà"¦£¤§¦§¨¥©
?"íúà Cøa" :øîBì ãeîìz äî©©§©¥©Ÿ¨
[ìL] Búøeáb äãeäéì ïúpL éôì§¦¤¨©¦¨§¨¤
,áàæ ìL Búôéèç ïéîéðáìe ,äéøà©§¥§¦§¨¦£¦¨¤§¥

äìià ìL Búel÷ éìzôðìe±`iad §©§¨¦©¤©¨¨¥¦
dcEdi ,zFdO` WlXn zF`nbEC WlẄ§¨¦¨¦¨§¨
,ddlAn ilYtp ,lgxn oinipA ,d`Nn¦¥¨¦§¨¦¥¨¥©§¨¦¦¦§¨

cg`W Epivn `l iM ,dRlGn `iad `le§Ÿ¥¦¦¦§¨¦Ÿ¨¦¤¤¨
dIgl lWnp mdn)iaxd(i"Wx mB d`xE . ¥¤¦§©§©¨§¥©©¦

.hi ,` zFnW§
ìëa ílk ïììk àlL ìBëé̈¤Ÿ§¨¨ª¨§¨
Cøa" :øîBì ãeîìz ?úBëøaä©§¨©§©¥©

"íúà±Eidi mNEMW dpEMd oi` Ÿ¨¥©©¨¨¤¨¦§
xTirW `N` ,oinipaM F` dcEdiM¦¨§¦§¨¦¤¨¤¦©
DzF`A KxAzPW inl didi dkxAd©§¨¨¦§¤§¦¤¦§¨¥§¨
mB didi dkxA DzF` zvwnE ,dkxA§¨¨¦§¨¨§¨¨¦§¤©
,cgi mllMW df cSn mihaXd x`Wl¦§¨©§¨¦¦©¤¤§¨¨©©

mieW mNEM Eidi dGd zvwOaE)`"eb(. ©¦§¨©¤¦§¨¨¦
mW K` .hi ,` zFnW i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨
Kxaie"n z`f micnFNW azM̈©¤§¦Ÿ¦©§¨¤

."mzF`hk dxez ¨
(hk)Y énò ìà óñàðíL ìò ¤¡¨¤©¦©¥

,ïúæéðb íB÷î ìà úBLôpä ïéñéðënL¤©§¦¦©§¨¤§§¦¨¨
ìa äôéñà LiLàéäL éøáò ïBL ¤¥£¦¨¦§¦§¦¤¦

ìäñðëä ïBL±,`i xAcOA i"Wx d`xE §©§¨¨§¥©¦©¦§¨
mNEkl a`" :l)f ,hl mildz(`le xFAvi ¨§¨¦§§Ÿ

."mtqF` in rci¥©¦§¨
íúBà óqàî Léà ïéàå" :ïBâk§§¥¦§©¥¨

"äúéaä±.eh ,hi mihtFW ©©§¨§¦
"Eúéa CBz ìà Bzôñàå"±mixaC ©£©§¤¥¤§¨¦

mW .i ,bk zFnW i"Wx mB d`x .a ,ak§¥©©¦§¨
,c dirWi i"Wx .l ,`i xAcOA .ak ,cl©¦§¨©¦§©§¨

dpnhd oFWl) `(,ep `Ow `aA i"Wx . §©§¨¨©¦¨¨©¨
.` ,at `rivn `aA .a¨¨§¦¨

"õøàä úàeáz úà íëtñàa"± §¨§§¤¤§©¨¨¤
.hl ,bk `xwIe©¦§¨

,íéîLbä éðtî úéaì íúñðëä©§¨¨¨©©¦¦§¥©§¨¦
éNòî úà Etñàa"].["E±,bk zFnW §¨§§¤©£¤§

dOgd zFni lMW" mW i"WxaE .fh§©¦¨¤¨§©©¨
bgaE ,zFcVA zWAizn d`EaYd©§¨¦§©¤¤©¨¤¨
ipRn ziAd l` DzF` mitqF`§¦¨¤©©¦¦§¥
ciÎiazM dAxdA `Ed oM ."minWBd©§¨¦¥§©§¥¦§¥¨
.wEqRakE ,mipFW`x miqEtcE§¦¦¦§©¨
z` mkRq`A" :EpiptNW miqEtCaE©§¦¤§¨¥§¨§§¤¤

."mkiUrn©£¥¤
óà ,äúéîa äøeîàä äôéñà ìëå§¨£¦¨¨£¨§¦¨©

ì àéä.äñðëä ïBLY éúBáà ìàíò ¦§©§¨¨¤£¨¦
éúBáà±`N` "l`" oFWl KIW `l iM £©¦Ÿ©¨§¤¤¨

,xAwPW inA `le ,df l` df KlFdW in¦¤¥¤¤¤§Ÿ§¦¤¦§¨
`xwOA EpivOW ,"mr" WxiR okle§¨¥¥©¦¤¨¦©¦§¨

FnM ,"mr" mFwnA `ai "l`"W),gi `xwie ¤¤¨Ÿ¦§¦§
gi(dnE ."gTz `l Dzg` l` dX`e"§¦¨¤£Ÿ¨Ÿ¦¨©

,"dxrOd l`" :KMÎxg` wEqRA aEzMX¤¨©¨©©¨¤©§¨¨

igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iyiy meil inei xeriy

(ì)éðt-ìò-øLà äìtënä äãNa øLà äøòna©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤©§¥¬
äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà ïòðk õøàa àøîî©§¥−§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈¤©¨¤À

:øá÷-úfçàì ézçä ïøôò úàî¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©«£ª©¨«¤

(àì)änL BzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½¨ µ¨
ézøá÷ änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷̈«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨¨©−§¦

:äàì-úà¤¥¨«

(áì):úç-éða úàî Ba-øLà äøònäå äãOä äð÷î¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬£¤−¥¥¬§¥¥«

(âì)-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà úeöì á÷òé ìëéå©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤
:åénò-ìà óñàiå òåâiå ähnä©¦¨®©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«

i"yx£ÂÈÏ‚¯ ÛÒ‡iÂ∑ רגליו ÛÒ‡iÂ.הכניס ÚÂ‚iÂ∑:זכרֹונםֿלברכה רּבֹותינּו ואמרּו ּבֹו, נאמרה לא ּומיתה «∆¡…«¿»ְְִִַָ«ƒ¿««≈»∆ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
לא  אבינּו ה)מתיעקב .(תענית ֲִֵַָֹֹ

ð(à):Bì-÷Miå åéìò jáiå åéáà éðt-ìò óñBé ìtiå©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«

(á)-úà èðçì íéàôøä-úà åéãáò-úà óñBé åöéå©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤
:ìàøNé-úà íéàôøä eèðçiå åéáà̈¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤¦§¨¥«

i"yx£ÂÈ·‡Œ˙‡ ËÁÏ∑ הּוא ּבׂשמים מרקחת .ענין «¬…∆»ƒְְְִִִַַַָ

(â)íéèðçä éîé eàìîé ïk ék íBé íéòaøà Bì-eàìîiå©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−§¥´©«£ª¦®
:íBé íéòáL íéøöî Búà ekáiå©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«

i"yx£BÏŒe‡ÏÓiÂ∑ יֹום ארּבעים לֹו ׁשּמלאּו עד חניטתֹו, ימי לֹו ‡˙B.הׁשלימּו ek·iÂ'B‚Â∑ לחניטה ארּבעים «ƒ¿¿ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ«ƒ¿…¿ְֲִִַַָָ
מתּברכין  נילּוס מי והיּו הרעב ׁשּכלה לרגלֹו, ּברכה להם ׁשּבאה לפי לבכּיה, .ּוׁשלׁשים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

‡Ètל  ÏÚ Èc ‡zÏÙk Ï˜Á· Èc ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»ƒ«¬«»∆¿»ƒ««≈
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡¯ÓÓ«¿≈¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿««¿»»»
:‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡Ï˜Á«¿»ƒ∆¿…ƒ»»¿«¬»«¿»

‡d˙zלא  ‰¯N ˙ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»«¿»»¿»»»ƒ¿≈
Ôn˙Â d˙z‡ ‰˜·¯ ˙ÈÂ ˜ÁˆÈ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈¿«»

:‰‡Ï ˙È ˙È¯·¿̃»ƒ»≈»

Èaלב  ÔÓ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ÈÈ·Ê¿ƒ≈«¿»¿«¿»ƒ≈ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

LÎeלג  È‰Ba ˙È ‡„wÙÏ ·˜ÚÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈«¬…¿«»»»¿ƒ¿«
:dnÚÏ LÈk˙‡Â „È‚˙‡Â ‡Ò¯ÚÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

È‰BlÚא  ‡Î·e È‰e·‡ Èt‡ ÏÚ ÛÒBÈ ÏÙe¿«≈««≈»ƒ¿»«ƒ
:dÏ ˜Le¿≈≈

ËÁÓÏב  ‡˙ÂÒ‡ ˙È È‰Bc·Ú ˙È ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈»«¿ƒ»«¿»»¿∆¿«
:Ï‡¯NÈ ˙È ‡˙ÂÒ‡ eËÁÂ È‰e·‡ ˙È»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ¿»≈

eÓÈÏLג  Ôk È¯‡ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ dÏ eÓÈÏLe¿ƒ≈«¿¿ƒƒ¬≈≈¿ƒ
:ÔÈÓBÈ ÔÈÚ·L È‡¯ˆÓ d˙È BÎ·e ‡ihÁ ÈÓBÈ≈¬ƒ«»¿»≈ƒ¿»≈«¿ƒƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Wg `l i"Wxe ,"dxrOA" :FWExiR¥©§¨¨§©¦Ÿ¨
od miAxe ,`Ed hEWR iM ,FWxtl§¨§¦¨§©¦¥
d`A "l`" zaiYW `xwOA zF`nbECd©§¨©¦§¨¤¥©¤¨¨

z"iA mFwnA)m"`x(.l dxez ¦§¥
(bl)Y åéìâø óñàiå.åéìâø ñéðëä ©¤¡Ÿ©§¨¦§¦©§¨

Y óñàiå òåâiåäøîàð àì äúéîe ©¦§©©¥¨¤¦¨Ÿ¤¤§¨
ì"æ eðéúBaø eøîàå ,Ba±,d ziprY §¨§©¥©£¦

.a
.úî àì eðéáà á÷òé` dxez ©£Ÿ¨¦Ÿ¥

(a)`Ed s` miIgA FrxG dn `N ¤̀¨©©§©©¦©
miIgA)my `xnb(:mW ziprY i"WxaE . ©©¦§©¦©£¦¨

KWndaE ."mlFrl `Ed ig `N`"¤¨©§¨©¤§¥
ig la` ,zOW mdl dncp" :mW siqFn¦¨¦§¤¨¤¤¥£¨©
WxtOW ,eixaCn rnWnE ."did̈¨©§©¦§¨¨¤§¨¥

d`xpe ,sEbA mB zn `NW FhEWtM¦§¤Ÿ¥©§§¦§¤
lCadd oaEn dfÎiRÎlr wxW mEXn¦¤©©¦¤¨©¤§¥
mBW miwiCSd lM oial awri oiA¥©£Ÿ§¥¨©©¦¦¤©

) miIg mi`xwp mzzinA`aEOMi"WxA §¦¨¨¦§¨¦©¦©¨§©¦
`l ,`i lirl(md miwiCSd x`XW , §¥¤§¨©©¦¦¥

,sEbA mB awri ENi`e WtpA wx miIg©¦©§¤¤§¦©£Ÿ©§
dhFql mpIvA mW zFtqFYd zrC oke§¥©©©¨¨§©§¨§¨
mW ziprzA `"WxdOd la` .` ,bi£¨©©©§¨§©£¦¨
otF`A x`anE ,oM Wxtl wgFCW ,azFM¥¤©§¨¥¥§¨¥§¤
eh wEqR oOwl d`xE .mW oIr ,xg ©̀¥©¥¨§¥§©¨¨

.mW i"WxaEY åéáà úà èðçìïéðò §©¦¨©£Ÿ¤¨¦¦§©
.àeä íéîNa úç÷øîb dxez ¦§©©§¨¦

(b)Y Bì eàìîiåeîéìLä±iENin ©¦§§¦§¦¦
dnlWd oFWNn)m"`x(i"Wx mB d`xE . ¦§©§¨¨§¥©©¦

.al ,eh aFI ¦̀
Bì" eàìnL ãò Búèéðç éîé Bì§¥£¦¨©¤¨§

"íBé íéòaøà±ini" :siqFdl KxvEd ©§¨¦§©§¦§¥
xnFl KIW `NW mEXn ,"Fzhipg£¦¨¦¤Ÿ©¨©
Kkl aEvTd xRqOd lr `N` dnlWd©§¨¨¤¨©©¦§¨©¨§¨
mFi mirAx` Fl EavwEd `le ,dNigYn¦§¦¨§Ÿ§§©§¨¦

dhipgd ini mdW mEXn `N`)m"`x(. ¤¨¦¤¥§¥©£¦¨
Y íBé íéòáL íéøöî Búà ekáiå©¦§Ÿ¦§©¦¦§¦

ìLe ,äèéðçì íéòaøàäiëáì íéL± ©§¨¦©£¦¨§Ÿ¦¦§¦¨
ixg` wx Eligzd dIka ini miWlW§¦§¥§¦¨¦§¦©©£¥
la` ,mdiptl Fpi` zOd f`W dhipgd©£¦¨¤¨©¥¥¦§¥¤£¨
EkA `l dhipgA EwQrzdW onf lM̈§©¤¦§©§©£¦¨Ÿ¨

dhipgd gxFh llbA eilr)`"eb(Wi F` . ¨¨¦§©©©£¦¨¥
EkA EN` mFi mirAx`A mBW ,xnFl©¤©§©§¨¦¥¨



סט igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iyiy meil inei xeriy

(çë)úàæå øNò íéðL ìàøNé éèáL älà-ìk̈¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´¨¨®Â§ÂŸ
Cøáéå íäéáà íäì øac-øLàøLà Léà íúBà £¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨¤́½̈¦²£¤¬

:íúà Cøa Búëøák§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«
i"yx£Ì˙B‡ C¯·ÈÂ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¯acŒ¯L‡ ˙‡ÊÂ∑ּכ אּלא קנטרן? אּלא ּברכם, ׁשּלא מהם יׁש והלא ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆»ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּתלמּוד  ולוי? ׁשמעֹון לראּובן, ּבר ׁשּלא יכל ּבענין. ּׁשּנאמר מה אביהם", להם אׁשרּֿדּבר "וזאת ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּפרּוׁשֹו:
ּבמׁשמע  ּכּלם אֹותם", ויבר" B˙Î¯·k.לֹומר: ¯L‡ LÈ‡∑ ואחד אחד ּכל על לבא העתידה C¯a.ּברכה ְְְֶַַַָָָָֻƒ¬∆¿ƒ¿»ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ≈«

Ì˙‡∑ ׁשּנתן לפי אתם"? ּבר" לֹומר: ּתלמּוד מה אֹותֹו". ּבר ּכברכתֹו אׁשר "איׁש אּלא לֹומר, לֹו היה לא …»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבכל  ּכּלם ּכללן ׁשּלא יכל אּילה, ׁשל קּלּותֹו ּולנפּתלי זאב, ׁשל חטיפתֹו ּולבנימין ארי, ּגבּורת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻליהּודה

אתם  ּבר" לֹומר: ּתלמּוד ."הּברכֹות? ְְֵַַַַָָֹ

(èë)énò-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBà åöéå©§©´À̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½
äãNa øLà äøònä-ìà éúáà-ìà éúà eøá÷¦§¬Ÿ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−

:ézçä ïBøôò¤§¬©«¦¦«
i"yx£ÈnÚŒÏ‡ ÛÒ‡∑ לׁשֹון ׁשהיא עברי ּבלׁשֹון אסיפה ׁשּיׁש ּגניזתן, מקֹום אל הּנפׁשֹות ׁשּמכניסין ׁשם על ∆¡»∆«ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּכגֹון: יט)הכנסה, הּביתה",(שופטים אֹותם מאּסף איׁש כב)"ואין ּבית",(דברים ּתֹו אל כג)"ואספּתֹו "ּבאסּפכם (ויקרא ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
א  וכל אתֿמעׂשיכם. ּבאסּפכם הּגׁשמים. מּפני לּבית הכנסתם הארץ", ּתבּואת ּבמיתה,את האמּורה סיפה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

הכנסה  לׁשֹון היא אבֹותי ∑‡È˙B·‡ŒÏ.אף .עם ְְִַַָָ∆¬»ֲִַ

Â„‡כח  ¯ÒÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¬«¿»
Èc ¯·b ÔB‰˙È CÈ¯·e ÔB‰e·‡ ÔB‰Ï ÏÈlÓc¿«ƒ¿¬»ƒ»¿¿«ƒ

:ÔB‰˙È C¯a d˙k¯·Î¿ƒ¿¿≈»≈»¿

Lk˙Óכט  ‡‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔB‰˙È „wÙe«≈»¿«¬«¿¬»ƒ¿¿≈
Èc ‡z¯ÚÓa È˙‰·‡ ˙ÂÏ È˙È e¯·˜ ÈnÚÏ¿«ƒ¿»»ƒ¿«¬»»»ƒ¿«¿»ƒ

:‰‡zÁ ÔB¯ÙÚ Ï˜Á·«¬«∆¿ƒ»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(gk)íäéáà íäì øac øLà úàæå§Ÿ£¤¦¤¨¤£¦¤
Y íúBà Cøáéåíäî Lé àìäå ©§¨¤¨©£Ÿ¥¥¤

Ck àlà ?ïøèð÷ àlà íëøa àlL¤Ÿ¥§¨¤¨¦§§¨¤¨¨
íäì øac øLà úàæå" :BLeøt¥§Ÿ£¤¦¤¨¤
ìBëé .ïéðòa øîàpL äî ,"íäéáà£¦¤©¤¤¡©¨¦§¨¨
?éåìå ïBòîL ïáeàøì Cøa àlL¤Ÿ¥©¦§¥¦§§¥¦
ílk ,"íúBà Cøáéå" :øîBì ãeîìz©§©©§¨¤¨ª¨

òîLîa±oaE`x lW zFkxAdW `N` §©§¨¤¨¤©§¨¤§¥
WxFtnA zFaEzM `l iele oFrnW¦§§¥¦Ÿ§¦§¨

.aEzMA©¨
Y Búëøák øLà Léàäëøa ¦£¤§¦§¨§¨¨

àáì äãéúòä±WExiR EdGW d`xp ¨£¦¨¨Ÿ¦§¤¤¤¥
."xW`"£¤

ãçàå ãçà ìk ìò±.. Wi`" Edfe ©¨¤¨§¤¨§¤¦
."FzkxaM§¦§¨

Y íúà Cøaàlà øîBì Bì äéä àì ¥©Ÿ¨Ÿ¨¨©¤¨
,"BúBà Cøa Búëøák øLà Léà"¦£¤§¦§¨¥©
?"íúà Cøa" :øîBì ãeîìz äî©©§©¥©Ÿ¨
[ìL] Búøeáb äãeäéì ïúpL éôì§¦¤¨©¦¨§¨¤
,áàæ ìL Búôéèç ïéîéðáìe ,äéøà©§¥§¦§¨¦£¦¨¤§¥

äìià ìL Búel÷ éìzôðìe±`iad §©§¨¦©¤©¨¨¥¦
dcEdi ,zFdO` WlXn zF`nbEC WlẄ§¨¦¨¦¨§¨
,ddlAn ilYtp ,lgxn oinipA ,d`Nn¦¥¨¦§¨¦¥¨¥©§¨¦¦¦§¨

cg`W Epivn `l iM ,dRlGn `iad `le§Ÿ¥¦¦¦§¨¦Ÿ¨¦¤¤¨
dIgl lWnp mdn)iaxd(i"Wx mB d`xE . ¥¤¦§©§©¨§¥©©¦

.hi ,` zFnW§
ìëa ílk ïììk àlL ìBëé̈¤Ÿ§¨¨ª¨§¨
Cøa" :øîBì ãeîìz ?úBëøaä©§¨©§©¥©

"íúà±Eidi mNEMW dpEMd oi` Ÿ¨¥©©¨¨¤¨¦§
xTirW `N` ,oinipaM F` dcEdiM¦¨§¦§¨¦¤¨¤¦©
DzF`A KxAzPW inl didi dkxAd©§¨¨¦§¤§¦¤¦§¨¥§¨
mB didi dkxA DzF` zvwnE ,dkxA§¨¨¦§¨¨§¨¨¦§¤©
,cgi mllMW df cSn mihaXd x`Wl¦§¨©§¨¦¦©¤¤§¨¨©©

mieW mNEM Eidi dGd zvwOaE)`"eb(. ©¦§¨©¤¦§¨¨¦
mW K` .hi ,` zFnW i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨
Kxaie"n z`f micnFNW azM̈©¤§¦Ÿ¦©§¨¤

."mzF`hk dxez ¨
(hk)Y énò ìà óñàðíL ìò ¤¡¨¤©¦©¥

,ïúæéðb íB÷î ìà úBLôpä ïéñéðënL¤©§¦¦©§¨¤§§¦¨¨
ìa äôéñà LiLàéäL éøáò ïBL ¤¥£¦¨¦§¦§¦¤¦

ìäñðëä ïBL±,`i xAcOA i"Wx d`xE §©§¨¨§¥©¦©¦§¨
mNEkl a`" :l)f ,hl mildz(`le xFAvi ¨§¨¦§§Ÿ

."mtqF` in rci¥©¦§¨
íúBà óqàî Léà ïéàå" :ïBâk§§¥¦§©¥¨

"äúéaä±.eh ,hi mihtFW ©©§¨§¦
"Eúéa CBz ìà Bzôñàå"±mixaC ©£©§¤¥¤§¨¦

mW .i ,bk zFnW i"Wx mB d`x .a ,ak§¥©©¦§¨
,c dirWi i"Wx .l ,`i xAcOA .ak ,cl©¦§¨©¦§©§¨

dpnhd oFWl) `(,ep `Ow `aA i"Wx . §©§¨¨©¦¨¨©¨
.` ,at `rivn `aA .a¨¨§¦¨

"õøàä úàeáz úà íëtñàa"± §¨§§¤¤§©¨¨¤
.hl ,bk `xwIe©¦§¨

,íéîLbä éðtî úéaì íúñðëä©§¨¨¨©©¦¦§¥©§¨¦
éNòî úà Etñàa"].["E±,bk zFnW §¨§§¤©£¤§

dOgd zFni lMW" mW i"WxaE .fh§©¦¨¤¨§©©¨
bgaE ,zFcVA zWAizn d`EaYd©§¨¦§©¤¤©¨¤¨
ipRn ziAd l` DzF` mitqF`§¦¨¤©©¦¦§¥
ciÎiazM dAxdA `Ed oM ."minWBd©§¨¦¥§©§¥¦§¥¨
.wEqRakE ,mipFW`x miqEtcE§¦¦¦§©¨
z` mkRq`A" :EpiptNW miqEtCaE©§¦¤§¨¥§¨§§¤¤

."mkiUrn©£¥¤
óà ,äúéîa äøeîàä äôéñà ìëå§¨£¦¨¨£¨§¦¨©

ì àéä.äñðëä ïBLY éúBáà ìàíò ¦§©§¨¨¤£¨¦
éúBáà±`N` "l`" oFWl KIW `l iM £©¦Ÿ©¨§¤¤¨

,xAwPW inA `le ,df l` df KlFdW in¦¤¥¤¤¤§Ÿ§¦¤¦§¨
`xwOA EpivOW ,"mr" WxiR okle§¨¥¥©¦¤¨¦©¦§¨

FnM ,"mr" mFwnA `ai "l`"W),gi `xwie ¤¤¨Ÿ¦§¦§
gi(dnE ."gTz `l Dzg` l` dX`e"§¦¨¤£Ÿ¨Ÿ¦¨©

,"dxrOd l`" :KMÎxg` wEqRA aEzMX¤¨©¨©©¨¤©§¨¨

igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iyiy meil inei xeriy

(ì)éðt-ìò-øLà äìtënä äãNa øLà äøòna©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤©§¥¬
äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà ïòðk õøàa àøîî©§¥−§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈¤©¨¤À

:øá÷-úfçàì ézçä ïøôò úàî¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©«£ª©¨«¤

(àì)änL BzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½¨ µ¨
ézøá÷ änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷̈«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨¨©−§¦

:äàì-úà¤¥¨«

(áì):úç-éða úàî Ba-øLà äøònäå äãOä äð÷î¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬£¤−¥¥¬§¥¥«

(âì)-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà úeöì á÷òé ìëéå©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤
:åénò-ìà óñàiå òåâiå ähnä©¦¨®©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«

i"yx£ÂÈÏ‚¯ ÛÒ‡iÂ∑ רגליו ÛÒ‡iÂ.הכניס ÚÂ‚iÂ∑:זכרֹונםֿלברכה רּבֹותינּו ואמרּו ּבֹו, נאמרה לא ּומיתה «∆¡…«¿»ְְִִַָ«ƒ¿««≈»∆ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
לא  אבינּו ה)מתיעקב .(תענית ֲִֵַָֹֹ

ð(à):Bì-÷Miå åéìò jáiå åéáà éðt-ìò óñBé ìtiå©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«

(á)-úà èðçì íéàôøä-úà åéãáò-úà óñBé åöéå©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤
:ìàøNé-úà íéàôøä eèðçiå åéáà̈¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤¦§¨¥«

i"yx£ÂÈ·‡Œ˙‡ ËÁÏ∑ הּוא ּבׂשמים מרקחת .ענין «¬…∆»ƒְְְִִִַַַָ

(â)íéèðçä éîé eàìîé ïk ék íBé íéòaøà Bì-eàìîiå©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−§¥´©«£ª¦®
:íBé íéòáL íéøöî Búà ekáiå©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«

i"yx£BÏŒe‡ÏÓiÂ∑ יֹום ארּבעים לֹו ׁשּמלאּו עד חניטתֹו, ימי לֹו ‡˙B.הׁשלימּו ek·iÂ'B‚Â∑ לחניטה ארּבעים «ƒ¿¿ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ«ƒ¿…¿ְֲִִַַָָ
מתּברכין  נילּוס מי והיּו הרעב ׁשּכלה לרגלֹו, ּברכה להם ׁשּבאה לפי לבכּיה, .ּוׁשלׁשים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

‡Ètל  ÏÚ Èc ‡zÏÙk Ï˜Á· Èc ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»ƒ«¬«»∆¿»ƒ««≈
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡¯ÓÓ«¿≈¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿««¿»»»
:‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡Ï˜Á«¿»ƒ∆¿…ƒ»»¿«¬»«¿»

‡d˙zלא  ‰¯N ˙ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»«¿»»¿»»»ƒ¿≈
Ôn˙Â d˙z‡ ‰˜·¯ ˙ÈÂ ˜ÁˆÈ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈¿«»

:‰‡Ï ˙È ˙È¯·¿̃»ƒ»≈»

Èaלב  ÔÓ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ÈÈ·Ê¿ƒ≈«¿»¿«¿»ƒ≈ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

LÎeלג  È‰Ba ˙È ‡„wÙÏ ·˜ÚÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈«¬…¿«»»»¿ƒ¿«
:dnÚÏ LÈk˙‡Â „È‚˙‡Â ‡Ò¯ÚÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

È‰BlÚא  ‡Î·e È‰e·‡ Èt‡ ÏÚ ÛÒBÈ ÏÙe¿«≈««≈»ƒ¿»«ƒ
:dÏ ˜Le¿≈≈

ËÁÓÏב  ‡˙ÂÒ‡ ˙È È‰Bc·Ú ˙È ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈»«¿ƒ»«¿»»¿∆¿«
:Ï‡¯NÈ ˙È ‡˙ÂÒ‡ eËÁÂ È‰e·‡ ˙È»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ¿»≈

eÓÈÏLג  Ôk È¯‡ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ dÏ eÓÈÏLe¿ƒ≈«¿¿ƒƒ¬≈≈¿ƒ
:ÔÈÓBÈ ÔÈÚ·L È‡¯ˆÓ d˙È BÎ·e ‡ihÁ ÈÓBÈ≈¬ƒ«»¿»≈ƒ¿»≈«¿ƒƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Wg `l i"Wxe ,"dxrOA" :FWExiR¥©§¨¨§©¦Ÿ¨
od miAxe ,`Ed hEWR iM ,FWxtl§¨§¦¨§©¦¥
d`A "l`" zaiYW `xwOA zF`nbECd©§¨©¦§¨¤¥©¤¨¨

z"iA mFwnA)m"`x(.l dxez ¦§¥
(bl)Y åéìâø óñàiå.åéìâø ñéðëä ©¤¡Ÿ©§¨¦§¦©§¨

Y óñàiå òåâiåäøîàð àì äúéîe ©¦§©©¥¨¤¦¨Ÿ¤¤§¨
ì"æ eðéúBaø eøîàå ,Ba±,d ziprY §¨§©¥©£¦

.a
.úî àì eðéáà á÷òé` dxez ©£Ÿ¨¦Ÿ¥

(a)`Ed s` miIgA FrxG dn `N ¤̀¨©©§©©¦©
miIgA)my `xnb(:mW ziprY i"WxaE . ©©¦§©¦©£¦¨

KWndaE ."mlFrl `Ed ig `N`"¤¨©§¨©¤§¥
ig la` ,zOW mdl dncp" :mW siqFn¦¨¦§¤¨¤¤¥£¨©
WxtOW ,eixaCn rnWnE ."did̈¨©§©¦§¨¨¤§¨¥

d`xpe ,sEbA mB zn `NW FhEWtM¦§¤Ÿ¥©§§¦§¤
lCadd oaEn dfÎiRÎlr wxW mEXn¦¤©©¦¤¨©¤§¥
mBW miwiCSd lM oial awri oiA¥©£Ÿ§¥¨©©¦¦¤©

) miIg mi`xwp mzzinA`aEOMi"WxA §¦¨¨¦§¨¦©¦©¨§©¦
`l ,`i lirl(md miwiCSd x`XW , §¥¤§¨©©¦¦¥

,sEbA mB awri ENi`e WtpA wx miIg©¦©§¤¤§¦©£Ÿ©§
dhFql mpIvA mW zFtqFYd zrC oke§¥©©©¨¨§©§¨§¨
mW ziprzA `"WxdOd la` .` ,bi£¨©©©§¨§©£¦¨
otF`A x`anE ,oM Wxtl wgFCW ,azFM¥¤©§¨¥¥§¨¥§¤
eh wEqR oOwl d`xE .mW oIr ,xg ©̀¥©¥¨§¥§©¨¨

.mW i"WxaEY åéáà úà èðçìïéðò §©¦¨©£Ÿ¤¨¦¦§©
.àeä íéîNa úç÷øîb dxez ¦§©©§¨¦

(b)Y Bì eàìîiåeîéìLä±iENin ©¦§§¦§¦¦
dnlWd oFWNn)m"`x(i"Wx mB d`xE . ¦§©§¨¨§¥©©¦

.al ,eh aFI ¦̀
Bì" eàìnL ãò Búèéðç éîé Bì§¥£¦¨©¤¨§

"íBé íéòaøà±ini" :siqFdl KxvEd ©§¨¦§©§¦§¥
xnFl KIW `NW mEXn ,"Fzhipg£¦¨¦¤Ÿ©¨©
Kkl aEvTd xRqOd lr `N` dnlWd©§¨¨¤¨©©¦§¨©¨§¨
mFi mirAx` Fl EavwEd `le ,dNigYn¦§¦¨§Ÿ§§©§¨¦

dhipgd ini mdW mEXn `N`)m"`x(. ¤¨¦¤¥§¥©£¦¨
Y íBé íéòáL íéøöî Búà ekáiå©¦§Ÿ¦§©¦¦§¦

ìLe ,äèéðçì íéòaøàäiëáì íéL± ©§¨¦©£¦¨§Ÿ¦¦§¦¨
ixg` wx Eligzd dIka ini miWlW§¦§¥§¦¨¦§¦©©£¥
la` ,mdiptl Fpi` zOd f`W dhipgd©£¦¨¤¨©¥¥¦§¥¤£¨
EkA `l dhipgA EwQrzdW onf lM̈§©¤¦§©§©£¦¨Ÿ¨

dhipgd gxFh llbA eilr)`"eb(Wi F` . ¨¨¦§©©©£¦¨¥
EkA EN` mFi mirAx`A mBW ,xnFl©¤©§©§¨¦¥¨



igieע zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iyiy meil inei xeriy

(ã)äòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáòiå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ
éðæàa àð-eøac íëéðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàì¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬

:øîàì äòøô©§−Ÿ¥«Ÿ

(ä)øLà éøá÷a úî éëðà äpä øîàì éðòéaLä éáà̈¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧
äzòå éðøa÷z änL ïòðk õøàa éì éúéøk̈¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©−̈¨¦§§¥®¦§©À̈

:äáeLàå éáà-úà äøa÷àå àp-äìòà¤«¡¤¨²§¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨
i"yx£ÈÏ È˙È¯k ¯L‡∑:ּכמֹו כא)ּכפׁשּוטֹו, ּכמֹו:(שמות הּלׁשֹון, על מתיּׁשב עֹוד ּומדרׁשֹו איׁש". "ּכיֿיכרה ¬∆»ƒƒƒְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ

קניתי", כו)"אׁשר לׁשֹון (ר"ה מדרׁשֹו ועֹוד ּכירה. למכירה, קֹורין היּו הּים, לּכרכי ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּדגּור, 'ט ּכרי לעׂשו: ואמר ּכרי, אֹותֹו ועׂשה לבן מּבית ׁשהביא וזהב ּכסף ּכל יעקב ּבׁשביל ׁשּנטל זה ל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּבּמערה' חלק. ְְְֶַָָ

(å)éáà-úà øá÷e äìò äòøt øîàiåøLàk E ©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬
:EòéaLä¦§¦¤«

i"yx£EÚÈaL‰ ¯L‡k∑!'הּׁשבּועה על 'עבר לֹומר: ירא אבל ,מּניח הייתי לא הּׁשבּועה, ּבׁשביל לא ואם «¬∆ƒ¿ƒ∆ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹ
על  עדף מּכיר ׁשאני הּקדׁש, לׁשֹון על אגּלה ׁשּלא ,ל ׁשּנׁשּבעּתי הּׁשבּועה על אעבר ּכן, אם יאמר: ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹֹֹֹׁשּלא

סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא ּבֹו, מּכיר אינ ואּתה לׁשֹון, לו)ׁשבעים .(דף ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

Èa˙ד  ÌÚ ÛÒBÈ ÏÈlÓe d˙ÈÎ· ÈÓBÈ e¯·ÚÂ«¬»≈¿ƒ≈«ƒ≈ƒ≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t«¿…¿≈»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÚÎ eÏÈlÓ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈«ƒ¿«√»«¿…¿≈»

È‡Ó˙ה  ‡‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÌÈi˜ ‡a‡«»«ƒ»«¿≈«»¬»»ƒ
Ônz ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÈÏ ˙È˜˙‡c È¯·˜a¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿«««»
‡a‡ ˙È ¯a˜‡Â ÔÚk ˜Ò‡ ÔÚÎe Èp¯a˜zƒ¿¿ƒ»ƒ¿«∆«¿«¿∆¿«»«»

:·e˙È‡Â¿≈

Ók‡ו  Ce·‡ ˙È ¯B·˜e ˜Ò ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¿»»¿»
:CÏÚ ÌÈi˜„¿«ƒ¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

xTirW `N` ,wEqRd oFWNn rnWncM¦§©§©¦§©¨¤¨¤¦©
,dhipgd xEar EcrFp EN` mFi mirAx ©̀§¨¦¥££©£¦¨
mFi miWlW Eraw dIkAd xEare©£©§¦¨¨§§¦

.mixg £̀¥¦
Bìâøì äëøa íäì äàaL éôì± §¦¤¨¨¨¤§¨¨§©§

oi`e .mFi miWlW eilr EkA KM mEXnE¦¨¨¨¨§¦§¥
Fpi` ikAd iM ,sqFi cFaM xEarA xnFl©©£§¥¦©§¦¥
xEar dvxIWM dMaIW ipFvx lrFR©§¦¤¦§¤§¤¦§¤£

cFaMd)m"`x(. ©¨
áòøä äìkL±.hi ,fn i"WxA lirlcM ¤¨¨¨¨¨§¦§¥§©¦

ïéëøaúî ñeìéð éî eéäå±iOW §¨¥¦¦§¨§¦¤¥
FnM mdil`n zFAxzdl Exfg qEliPd©¦¨§§¦§©¥£¥¤§
qEliPd `xwp KM mEXOW ,arxd mcFw¤¨¨¨¤¦¨¦§¨©¦
Kixve .ci ,a lirl i"Wx d`x ,"oFWiR"¦§¥©¦§¥§¨¦

` :zFkxA iYW o`M EidW xnFl(in ©¤¨¨§¥§¨¥
KkaE ,ux`d z` EwWde Elr qEliPd©¦¨§¦§¤¨¨¤§¨

a ,arxd mIYqd(iOW dCaErd mvr ¦§©¥¨¨¨¤¤¨§¨¤¥
iptA dkxA `id KxAzdl Exfg qEliPd©¦¨§§¦§¨¥¦§¨¨¦§¥
Kixv oicre .arxl xWw `ll ,Dnvr©§¨§Ÿ¤¤¨¨¨©£©¦¨¦

.oEIrc dxez ¦
(d)éì éúéøk øLàBèeLôk Y± £¤¨¦¦¦¦§

Fxaw z` xtg awri ,xnFlM .iYxtg̈©§¦§©©£Ÿ¨©¤¦§
.orpM ux`n Fz`v iptl cFr eiIgA§©¨¦§¥¥¥¤¤§©©

"Léà äøëé ék" Bîk±.bl ,`k zFnW §¦¦§¤¦§
lä ìò áMéúî ,ãBò BLøãîe,ïBL ¦§¨¦§©¥©©¨

éúéð÷ øLà Bîk±oiNEg i"Wx mB d`x §£¤¨¦¦§¥©©¦¦
.` ,av

àáé÷ò éaø øîà±,` ,ek dpXd W`x ¨©©¦£¦¨Ÿ©¨¨
,bl lirl i"Wx d`xE ."iAx xn`" :mWe§¨¨©©¦§¥©¦§¥

.hi
ïéøB÷ eéä íiä ékøëì ézëìäLk§¤¨©§¦¦§©¥©¨¨¦

"äøék" äøéëîì±i"Wx mB d`x ¦§¦¨¦¨§¥©©¦
.` ,bi dhFq .a ,b rWFd .e ,a mixaC§¨¦¥©¨

BLøãî ãBòå±.d ,w dAx ziW`xA §¦§¨§¥¦©¨
rnWnE .e ,en lirl i"WxA `aEd¨§©¦§¥©§©

.oFWNd lr aXizn Fpi` df WxcOW¤¦§¨¤¥¦§©¥©©¨
ìøBâc ,éøk ïBL±,iOx` oFWlA §¤¦§¦§£©¦

."oixEav" :mW i"WxaE .dnixr ,xnFlM§©£¥¨§©¦¨§¦
àéáäL áäæå óñk ìk á÷òé ìèpL¤¨©©£Ÿ¨¤¤§¨¨¤¥¦

ïáì úéaî±WkxX dn" :mW i"WxA ¦¥¨¨§©¦¨©¤¨©
ux`l dvEg iqkp xn` .. mx` oCtA§©©£¨¨©¦§¥¨¨¨¤

."il i`cM opi ¥̀¨§©¦
ìBè :åNòì øîàå ,éøk BúBà äNòå§¨¨¤¦§¨©§¥¨

äøòna E÷ìç ìéáLa äæ±,xnFl Wie ¤¦§¦¤§§©§¨¨§¥©
dvx sqFi dfAWWiBcdldrxt iptA ¤¨¤¥¨¨§©§¦¦§¥©§Ÿ

liaWA eia` `ivFd zF`vFd dOM©¨¨¦¨¦¦§¦
xaTdl Fl aEWg didW ipRn ,dxrOd©§¨¨¦§¥¤¨¨¨§¦¨¥

mW)cecl likyn(.e dxez ¨
(e)Y EòéaLä øLàkàì íàå ©£¤¦§¦¤§¦Ÿ

,Eçépî éúééä àì äòeáMä ìéáLa¦§¦©§¨Ÿ¨¦¦©¦£

äòeáMä ìò øáò :øîBì àøé ìáà± £¨¨¥©£Ÿ©©§¨
liWz` lif Dil xn`" :a ,el dhFqA§¨¨©¥¦¦§¦
l`Xd" :mW i"WxaE ,"KzrEaW§£¨§©¦¨¦¨¥
zFtqFYA d`xE ."Ll dExiYIW minkgl©£¨¦¤©¦¨§§¥©¨
l`Xdl did xWt` i` zn`AW ,mẄ¤¤¡¤¦¤§¨¨¨§¦¨¥
m` mc` FzF` iptA rAWPW drEaW lr©§¨¤¦§©¦§¥¨¨¦
wx Exn`p mixaCde ,FznMqdA `lŸ§©§¨¨§©§¨¦¤¤§©
dn oaEn dfÎiRÎlre .dl`Wd oFWlA¦§©§¨¨§©¦¤¨©

o`M azM i"WxX" oFWlAxFarlr ¤©¦¨©¨¦§£©
."drEaXd©§¨

ìò øáòà ïk-íà :øîàé àlL¤ŸŸ©¦¥¤¡Ÿ©
älâà àlL Eì ézòaLpL äòeáMä©§¨¤¦§©§¦§¤Ÿ£©¤

ì ìòóãBò øékî éðàL Lãwä ïBL ©§©Ÿ¤¤£¦©¦¥
ì íéòáL ìòðéà äzàå ïBLøékî E ©¦§¦¨§©¨¥§©¦

Ba±xaC dNbi sqFi m`W WWg drxtE©§Ÿ¨©¤¦¥§©¤¨¨
sqFIW d`xp didi mrd ipirA ixd ,df¤£¥§¥¥¨¨¦§¤¦§¤¤¥
oMW ,drxRn xzFi dkElnl iE`ẍ¦§¨¥¦©§Ÿ¤¥
zEdnl zrbFp Kln lv` dtVd zrici§¦©©¨¨¥¤¤¤©©§©
xzFi rcFi KlOdW lkM iM ,dkElOd©§¨¦§¨¤©¤¤¥©¥
xzFi lr KFlnl lFki `Ed KM zFtÜ¨¨¦§©¥

zFOE`)`"eb t"r(.
äèBñ úëqîa àúéàãk±:a ,el ¦§¦¨§©¤¤¨

sqFil drxR Fl xn`W drWA"§¨¨¤¨©©§Ÿ§¥
,'ebe Fci z` Wi` mixi `l LicrlaE¦§¨¤Ÿ¨¦¦¤¨
`di oM m` .. drxt ipipbhvi` Exn`̈§¦§©§¦¥©§Ÿ¦¥§¥

igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iyiy meil inei xeriy

(æ)éãáò-ìk Bzà eìòiå åéáà-úà øa÷ì óñBé ìòiå©©¬©¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³
:íéøöî-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ äòøô©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦

(ç)íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa ìëå§ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´
:ïLb õøàa eáæò íø÷áe§¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤

(è)ãák äðçnä éäéå íéLøt-íb áëø-íb Bnò ìòiå©©©́¦½©¤−¤©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

(é)-eãtñiå ïcøiä øáòa øLà ãèàä ïøb-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§
ìáà åéáàì Nòiå ãàî ãáëå ìBãb ãtñî íL̈½¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©©̄§¨¦²¥−¤

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«
i"yx£„Ë‡‰ Ô¯b∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו היה. אטדין יג)מּקף ּונׂשיאי (סוטה ּכנען מלכי ּכל ׁשּבאּו הּמארע, ׁשם על …∆»»»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּכתריהם, ּבֹו ותלּו ּכּלן עמדּו יעקב , ׁשל ּבארֹונֹו ּתלּוי יֹוסף ׁשל ּכתרֹו ׁשראּו וכיון למלחמה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻיׁשמעאל
קֹוצים והּקיפּוהּו ׁשל סיג הּמּקף ּכגרן .ּכתרים  ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֻ

(àé)ïøâa ìáàä-úà éðòðkä õøàä áLBé àøiå©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ
àø÷ ïk-ìò íéøöîì äæ ãák-ìáà eøîàiå ãèàä̈«¨½̈©Ÿ́§½¥«¤¨¥¬¤−§¦§¨®¦©¥º¨¨³

:ïcøiä øáòa øLà íéøöî ìáà dîL§¨Æ¨¥´¦§©½¦£¤−§¥¬¤©©§¥«

(áé):íeö øLàk ïk Bì åéðá eNòiå©©«£¬¨−̈®¥−©«£¤¬¦¨«
i"yx£Ìeˆ ¯L‡k∑?צּום אׁשר .מהּו «¬∆ƒ»ֲִֶַָ

(âé)úøòîa Búà eøa÷iå ïòðk äöøà åéðá Búà eàNiå©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½¦§¨©−
äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà äìtënä äãN§¥´©©§¥¨®£¤´¨¨Á©§¨¨̧¤©¨¤¹
:àøîî éðt-ìò ézçä ïøôò úàî øá÷-úfçàì©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©§¥¬©§¥«

e˜ÈÏÒeז  È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ ÛÒBÈ ˜ÈÏÒe¿≈≈¿ƒ¿«»»ƒ¿ƒ
È·Ò ÏÎÂ d˙È· È·Ò ‰Ú¯Ù È„·Ú Ïk dnÚƒ≈»«¿≈«¿…»≈≈≈¿…»≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

BÁÏ„ח  È‰e·‡ ˙È·e È‰BÁ‡Â ÛÒBÈ ˙Èa ÏÎÂ¿…≈≈«¬ƒ≈»ƒ¿
‡Ú¯‡a e˜·L ÔB‰È¯B˙Â ÔB‰ÚÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»¿¿≈¿»¿«¿»

:ÔL‚„¿∆

Â‰Â‰ט  ÔÈL¯t Û‡ ÔÈk˙¯ Û‡ dnÚ e˜ÈÏÒe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ«»»ƒ«¬»
:‡„ÁÏ ‰‡ÈbÒ ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»«ƒ»«¬»

Úa·¯‡י  Èc „Ë‡„ È¯„‡ ˙Èa „Ú B˙‡Â«¬«≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»
‡„ÁÏ ÛÈw˙Â ·¯ „tÒÓ Ôn˙ e„ÙÒe ‡„¯È„¿«¿¿»¿»«»ƒ¿≈«¿«ƒ«¬»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡Ï·‡ È‰e·‡Ï „·ÚÂ¿»««¬ƒ∆¿»«¿»ƒ

È·a˙יא  ‡Ï·‡ ˙È ‰‡ÚÎ ‡Ú¯‡ ·˙È ‡ÊÁÂ«¬»»≈«¿»¿«¬»»»∆¿»¿≈
È‡¯ˆÓÏ ÔÈc ÛÈwz Ï·‡ e¯Ó‡Â „Ë‡„ È¯„‡ƒ¿≈¿»»«¬»»≈«ƒ≈¿ƒ¿»≈
‡¯·Úa Èc ÌÈ¯ˆÓ Ï·‡ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»≈ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»

:‡c¯È„¿«¿¿»

Ôep„wÙ:יב  È„ ‡Ók Ôk dÏ È‰B· e„·ÚÂ«¬»¿ƒ≈≈¿»ƒ«≈ƒ

e¯·˜eיג  ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï È‰Ba d˙È eÏËe¿»»≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓa d˙È»≈ƒ¿»«¬«»∆¿»ƒ¿««¿»»»
ÏÚ ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï ‡Ï˜Á«¿»¿«¬»«¿»ƒ∆¿…ƒ»»«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

FcOle l`ixaB `A !oFWl miraWA rcFi¥©§¦§¦¨¨©§¦¥§¦§
`pXil lM ,xgnlE .. oFWl miraW¦§¦¨§¨¨¨¦¨¨
.Dil xcd` DicdA drxR irYWi`C§¦§¨¥©§Ÿ©£¥©£©¥
ded `l ,WcTd oFWlA Edi` irYWi ¦̀§¨¥¦¦§©Ÿ¤¨£¨
:Dil xn` ,xn` ded i`n rci `ẅ¨©©£¨¨©£©¥
:Dil xn` ,xnB `le Dixnb` !ixnb ©̀§¨¦©§§¥§¨§©£©¥
rAYWi` ,ziNbn `lC il rAYWi ¦̀§©©¦§¨§©¥¦§©©

."Flf dxez

(i)Y ãèàä ïøbäéä ïéãèà ówî± Ÿ¤¨¨¨ª¨£¨¦¨¨
`xwp okle .mivFw sTEn did oxFBd©¤¨¨¨¦§¨¥¦§¨

.mivFw FWExiR ch` iM ,"ch`d oxFB"¤¨¨¨¦¨¨¥¦
eLøc eðéúBaøå±.fi oniq `nEgpY §©¥¨§©§¨¦¨

Kixv did FhEWt iRÎlr iM .` ,bi dhFq¨¦©¦§¨¨¨¦
"ch`d oxFB" ENi`e ,"ch` oxFB" :xnFl©¤¨¨§¦¤¨¨¨
`l dfe ,oxFB ch`dn dUrW rnWn©§©¤¨¨¥¨¨¨¤§¤Ÿ
i"WxaE ?"ch`l Fl Wi oxFB ike" okYi¦¨¥§¦¤¥¨¨¨§©¦
oich` sFq`l KxC ike" :mW dhFq¨¨§¦¤¤¤¡£¨¦

"oxFB odn zFUrle)dcya x`a(. §©£¥¤¤
òøànä íL ìò±oxFB" mFwOd `xwp ©¥©§Ÿ̈¦§¨©¨¤

,"ch`d`"dA.dricid ¨¨¨§¥©§¦¨
éàéNðe ïòðk éëìî ìk eàaL¤¨¨©§¥§©©§¦¥

äîçìîì ìàòîLé±zxrn llbA ¦§¨¥§¦§¨¨¦§©§¨©
.dlRkOd©©§¥¨

éeìz óñBé ìL Bøúk eàøL ïåéëå§¥¨¤¨¦§¤¥¨

eìúå ïlk eãîò ,á÷òé ìL BðBøàa©£¤©£Ÿ¨§ª¨§¨
ïøâk íéøúk eäeôéwäå ,íäéøúk Ba¦§¥¤§¦¦§¨¦§Ÿ¤

âéñ ównä±.xcB ©ª¨§¨¨¥
íéöB÷ ìL±"ch`d oxFB" Edfe)`"dA ¤¦§¤¤¨¨¨§¥

dricid(lW xcB swEOd oxFB FzF` FnM , ©§¦¨§¤©¨¨¥¤
.mivFw`i dxez ¦

(ai)Y íeö øLàk"íeö øLà" eäî ©£¤¦¨©£¤¦¨
±WxFtn `l ixde ?mES dn ,xnFlM§©©¦¨©£¥Ÿ§¨

xAEgn `Ed `N` ,mESW ok iptl¦§¥¥¤¦¨¤¨§¨
.x`aOW itkE ,eixg`NW wEqRldxez ©¨¤§©£¨§¦¤§¨¥

bi



עי igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iyiy meil inei xeriy

(ã)äòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáòiå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ
éðæàa àð-eøac íëéðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàì¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬

:øîàì äòøô©§−Ÿ¥«Ÿ

(ä)øLà éøá÷a úî éëðà äpä øîàì éðòéaLä éáà̈¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧
äzòå éðøa÷z änL ïòðk õøàa éì éúéøk̈¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©−̈¨¦§§¥®¦§©À̈

:äáeLàå éáà-úà äøa÷àå àp-äìòà¤«¡¤¨²§¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨
i"yx£ÈÏ È˙È¯k ¯L‡∑:ּכמֹו כא)ּכפׁשּוטֹו, ּכמֹו:(שמות הּלׁשֹון, על מתיּׁשב עֹוד ּומדרׁשֹו איׁש". "ּכיֿיכרה ¬∆»ƒƒƒְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ

קניתי", כו)"אׁשר לׁשֹון (ר"ה מדרׁשֹו ועֹוד ּכירה. למכירה, קֹורין היּו הּים, לּכרכי ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּדגּור, 'ט ּכרי לעׂשו: ואמר ּכרי, אֹותֹו ועׂשה לבן מּבית ׁשהביא וזהב ּכסף ּכל יעקב ּבׁשביל ׁשּנטל זה ל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּבּמערה' חלק. ְְְֶַָָ

(å)éáà-úà øá÷e äìò äòøt øîàiåøLàk E ©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬
:EòéaLä¦§¦¤«

i"yx£EÚÈaL‰ ¯L‡k∑!'הּׁשבּועה על 'עבר לֹומר: ירא אבל ,מּניח הייתי לא הּׁשבּועה, ּבׁשביל לא ואם «¬∆ƒ¿ƒ∆ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹ
על  עדף מּכיר ׁשאני הּקדׁש, לׁשֹון על אגּלה ׁשּלא ,ל ׁשּנׁשּבעּתי הּׁשבּועה על אעבר ּכן, אם יאמר: ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹֹֹֹׁשּלא

סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא ּבֹו, מּכיר אינ ואּתה לׁשֹון, לו)ׁשבעים .(דף ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

Èa˙ד  ÌÚ ÛÒBÈ ÏÈlÓe d˙ÈÎ· ÈÓBÈ e¯·ÚÂ«¬»≈¿ƒ≈«ƒ≈ƒ≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t«¿…¿≈»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÚÎ eÏÈlÓ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈«ƒ¿«√»«¿…¿≈»

È‡Ó˙ה  ‡‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÌÈi˜ ‡a‡«»«ƒ»«¿≈«»¬»»ƒ
Ônz ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÈÏ ˙È˜˙‡c È¯·˜a¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿«««»
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i"yx£„Ë‡‰ Ô¯b∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו היה. אטדין יג)מּקף ּונׂשיאי (סוטה ּכנען מלכי ּכל ׁשּבאּו הּמארע, ׁשם על …∆»»»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּכתריהם, ּבֹו ותלּו ּכּלן עמדּו יעקב , ׁשל ּבארֹונֹו ּתלּוי יֹוסף ׁשל ּכתרֹו ׁשראּו וכיון למלחמה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻיׁשמעאל
קֹוצים והּקיפּוהּו ׁשל סיג הּמּקף ּכגרן .ּכתרים  ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֻ
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igieעב zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÂÈ· B˙‡ e‡NiÂ∑ ׁשהם מּבניכם, אחד ולא מצרי איׁש לא מּטתי יּׂשא 'אל צּום: ׁשּכ ּבניו, ּבני ולא «ƒ¿…»»ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

אּתם', אּלא ּכנען, ּדגלים (ב"ר)מּבנֹות ׁשל מחנה למּסע ּוכסדרן רּוחֹות, לד' וכן למזרח ג' מקֹום: להם וקבע ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא, לא ויֹוסף הארֹון, את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא, לא לוי ּכאן. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנקּבעּו

עלּֿדגל  "איׁש וזהּו: מּטתֹוּתחּתיהם. ליּׂשא אביהם להם ׁשּמסר ּבאֹות ּבאתת", .ֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 193 'nr e"hg 'zegiy ihewl' itÎlr)

?wgvi cil gpEn eUr W`xW okYi Ki ¥̀¦¨¥¤Ÿ¥¨¨§©¦§¨

הּמכּפלה" ׂשדה ּבמערת אֹותֹו "וּיקּברּו יעקב לקבּורת ּבנֹוגע הּפסּוק יג)על "ּוׁשמיע (נ, עּוזיאל ּבן יֹונתן ּבתרּגּום איתא , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
רׁשיעא, ּדעׂשו ריׁשיּה וקטע סיפא [חּוׁשים] ונטל כּו' אבֹוי ית למיקּבּור ליֹוסף ׁשביק הוה ולא כּו' רׁשיעא לעׂשו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָָֹּפתּגמא

אבֹוי". ּדיצחק עיטפיּה ּבגֹו ואתנח כּו' מתּגלּגל ּדעׂשו ריׁשא ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָוהוה
צּדיק" אצל רׁשע קֹוברין ׁש"אין הּוא הּדין הרי ּביֹותר, ּתמּוּה ס"ה)ולכאֹורה שסב סי' יו"ד טושו"ע א. מז, ּכיצד (סנהדרין ואם־ּכן , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּדעׂשו ׁש"ריׁשיּה ּדיצחק"?ררררׁשׁשׁשׁשיעא יעא יעא יעא יּתכן עיטפיּה "ּבגֹו מּונח " ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָ
הּפנימּיּות: ּבדר זה לבאר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָויׁש

ּכאׁשר  רק היה רׁשע, עׂשו ׁשהיה וזה ורׁשעּות. רע ׁשּום היה לא הּצּדיק ׁשּביצחק ּופׁשּוט, הּוא. ּביצחק - עׂשו ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹׁשרׁשֹו
וחֹומרּיים. ּגּופנּיים ּבענינים והתעּסק - יצחק - מּׁשרׁשֹו עצמֹו את ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָהבּדיל

רק  היה ביצחק, ׁשהּוא ּכפי ׁשּלֹו וׁשרׁש הּמקֹור ׁשהּוא "ראׁשֹו" א ּגמּור, רע היה עׂשו ׁשל וחמרּיּותו "ּגּופֹו" ׁשרק ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹונמצא,
טֹוב.

ׁשּיהיה  ׁשּי ולכן ּגמּור. טֹוב ּכי־אם רע, ּבֹו אין אזי "ריׁשיּה", רק ונׁשאר עׂשו, ׁשל "ּגּופֹו" את וניתקּו הפרידּו ּכאׁשר ּכן, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועל
ּדיצחק". עיטפיּה "ּבגֹו ְְְְִִֵָָמּונח

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)Y åéðá Búà eàNiåéða àìå ©¦§Ÿ¨¨§Ÿ§¥
àì éúhî eàNé ìà :íeö CkL ,åéðä¨¤¨¦¨©¦§¦¨¦Ÿ
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אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיקקקקּבּבּבּבררררּוּוּוּו ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען ארצהארצהארצהארצה בניובניובניובניו אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו יג)ווווּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשאאאאּוּוּוּו (נ, ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹ
את  לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי ּומסּים יעקב, ׁשל ארֹונֹו ּבנׂשיאת הּסדר רׁש"י מפרׁש ּבניו" אֹותֹו "וּיּׂשאּו הּפסּוק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעל

ּתחּתיהם". יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא לא ויֹוסף ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהארֹון,
ּבניו, על־ידי אּלא על־ידֹו לא ּגּופא ּובזה הרחֹוק, ׁשּבעתיד ענין הּוא הארֹון נׂשיאת הרי יּׂשא, לא ׁשּלוי הּטעם ּבאּור ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹוצרי

אביו? ׁשל ארֹונֹו ּדנׂשיאת הּמצוה את זה ּבגלל מּמּנּו יּקחּו ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּומּדּוע
ּבזה: ְֶַַָָָההסּברה

נסּתמּו אבינּו, יעקב ׁשּנפטר "ׁשּכיון הּפרׁשה ּבתחּלת ּכֹותב ׁשרׁש"י ּכפי ּבמצרים, הּׁשעּבּוד התחיל יעקב ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבמיתתֹו
ּבארץ  לקבּורה מּמצרים יעקב ׁשל ׁשהֹוצאתֹו מּובן ּומּזה לׁשעּבדם". ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד מּצרת יׂשראל ׁשל ולּבם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעיניהם

מצרים. וׁשעּבּוד ּגלּות להיֹות ׁשּיּוכל ּגרמה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָיׂשראל
אּלא  לוי ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו "לּמה רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו מהּׁשעּבּוד, למעלה היה לוי ׁשּכן הארֹון, את לוי נׂשא לא זה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּומּטעם
מּזֹו: ויתירה ּכּלם" על ימים הארי ולוי . . ׁשעּבּוד היה לא קּים הּׁשבטים מן ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻלהֹודיע

לוי". ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ׁשעּבּוד "מלאכת לוי לׁשבט ּבנֹוגע ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאפילּו
ׁש לפי עבֹודה לעׂשֹות רצּו לא . . לוי ׁשל "ׁשבטֹו ׁשּכן הארֹון, לׂשאת ׁשעתיד זה עם קׁשּור זה לׂשאת וענין ׁשעתידין ּידעּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

חֹורין" ּבני היּו ּכ ּומּתֹו הארֹון, יג)את א, שמות זקנים) (הדר .(תוספות ְִִֵֶָָָָ

(ãé)íéìòä-ìëå åéçàå àeä äîéøöî óñBé áLiå©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬
:åéáà-úà Bøá÷ éøçà åéáà-úà øa÷ì Bzà¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«

i"yx£Bz‡ ÌÈÏÚ‰ŒÏÎÂ ÂÈÁ‡Â ‡e‰∑ הקּדים ּובהליכתן אּתֹו, העֹולים לּמצרים אחיו הקּדים ּכאן, ּבחזרתן ¿∆»¿»»…ƒƒְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
לפי  אּלא ואחיו", יֹוסף ּבית "ּכל :ואחרּֿכ וגֹו'" פרעה עבדי ּכל אּתֹו "וּיעלּו ׁשּנאמר: לאחיו, ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמצרים

ּכבֹוד  ּבהם נהגּו יעקב, ׁשל ּבארֹונֹו ּכתריהם ׁשּתלּו ּכנען, מלכי ׁשעׂשּו הּכבֹוד .ׁשראּו ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(åè)eì eøîàiå íäéáà úî-ék óñBé-éçà eàøiå©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©Ÿ́§½¬
øLà äòøä-ìk úà eðì áéLé áLäå óñBé eðîèNé¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬

:Búà eðìîb̈©−§Ÿ«
i"yx£Ì‰È·‡ ˙ÓŒÈk ÛÒBÈŒÈÁ‡ e‡¯iÂ∑ על לסעד רגילים ׁשהיּו יֹוסף, אצל ּבמיתתֹו הּכירּו "וּיראּו"? מהּו «ƒ¿¬≈≈ƒ≈¬ƒ∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

קרבן לא יעקב ּומּׁשּמת אביו, ּכבֹוד ּבׁשביל מקרבן והיה יֹוסף ׁשל eÓËNÈ.(ב"ר)ׁשלחנֹו eÏ∑,יׂשטמנּו ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻƒ¿¿≈ְְִֵֶָ
"לּו ,"כדבר יהי "לּו ּכגֹון: 'הלואי', ּולׁשֹון ּבּקׁשה ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' יׁש הרּבה: לענינים מתחּלק ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ'לּו'
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·È˙È ‡·˙‡Â ÛÒBÈ e··„ ‡Ï ¯hÈ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ«»»¿»≈«¬»»»≈

:d˙È ‡ÏÓ‚ Èc ‡˙LÈa Ïk ˙È ‡Ï»»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ci)Y Bzà íéìòä ìëå åéçàå àeä§¤¨§¨¨Ÿ¦¦
íéøönì "åéçà" íéc÷ä ïàk ïúøæça©£¨¨¨¨¦§¦¤¨©¦§¦

"Bzà íéìBòä"±md "eig`" ixdW ¨¦¦¤£¥¤¨¥
z`f lkaE ,"FY` milFrd lM" llkA¦§©¨¨¦¦§¨Ÿ
lk"l mniCwdl icM cxtpA mazM§¨¨§¦§¨§¥§©§¦¨§¨

."FY` milFrd̈¦¦
,åéçàì íéøöî íéc÷ä ïúëéìäáe©£¦¨¨¦§¦¦§¦§¤¨

øîàpL±.f wEqR lirl ¤¤¡©§¥¨
,"'Bâå äòøô éãáò ìk Bzà eìòiå"©©£¦¨©§¥©§Ÿ§

Ck-øçàå±.g wEqR §©©¨§¨
éôì àlà ,"åéçàå óñBé úéa ìk"¨¥¥§¤¨¤¨§¦

kä eàøLïòðk éëìî eNòL ãBá ¤¨©¨¤¨©§¥§©©
á÷òé ìL BðBøàa íäéøúk eìzL± ¤¨¦§¥¤©£¤©£Ÿ

xEn`M sqFi llbA did cFaMdW s`e§©¤©¨¨¨¦§©¥¨¨
xnFl Wi ,i wEqR lirl i"WxA§©¦§¥¨¥©
llbA `Ed cFaMdW EaWg mixvOdW¤©¦§¦¨§¤©¨¦§©

.awri©£Ÿ
ãBák íäa eâäð±`l ok iptl la` ¨£¨¤¨£¨¦§¥¥Ÿ

lW eig` EidW s` cFaM mdA Ebdp̈£¨¤¨©¤¨¤¨¤
.o`v irFx EidW ipRn ,sqFieh dxez ¥¦§¥¤¨¥Ÿ

(eh)íäéáà úî ék óñBé éçà eàøiå©¦§£¥¥¦¥£¦¤
Y"eàøiå" eäî±dn eiWkr E`x dn ©©¦§¨¨©§¨©

?ok iptl E`x `NX¤Ÿ¨¦§¥¥
óñBé ìöà Búúéîa eøékä±okle ¦¦§¦¨¥¤¥§¨¥

"sqFi ig`" xn`p)cecl likyn(. ¤¡©£¥¥
ìL BðçìL ìò ãòñì íéìéâø eéäL¤¨§¦¦¦§Ÿ©ª§¨¤

ãBák ìéáLa ïáø÷î äéäå óñBé¥§¨¨§¨§¨¦§¦§
ïáø÷ àì á÷òé únMîe ,åéáà± ¨¦¦¤¥©£ŸŸ¥§¨

`zi`e'dAx ziW`xa'A`l sqFi :g ,w §¦¨¦§¥¦©¨¥Ÿ
xarWl xn` ,minW mWl `N` oiEMzp¦§©¥¤¨§¥¨©¦¨©§¤¨©

A``EdW dcEdin dlrnl il aiWFn ` ©¨¦¦§©§¨¦¨¤
,xFkA `EdW oaE`xn dlrnlE ,Kln¤¤§©§¨¥§¥¤§
.mdn dlrnl aW`W oiCA Fpi` eiWkr©§¨¥©¦¤¥¥§©§¨¥¤
aWil dvx `l oM mB mdn dHnlE§©¨¥¤©¥Ÿ¨¨¥¥

zEklOd cFaM ipRn)cec ixac(. ¦§¥§©©§
Y eðîèNé eì"eì" .eðîèNé ànL ¦§§¥¤¨¦§§¥

"eì" Lé :äaøä íéðéðòì ÷lçúî¦§©¥§¦§¨¦©§¥¥
ìa LnLîìe äLwa ïBL,éàåìä ïBL §©¥¦§©¨¨§©§©

"Eøáãë éäé eì" :ïBâk±.cl ,l lirl §§¦¦§¨¤§¥



עג igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÂÈ· B˙‡ e‡NiÂ∑ ׁשהם מּבניכם, אחד ולא מצרי איׁש לא מּטתי יּׂשא 'אל צּום: ׁשּכ ּבניו, ּבני ולא «ƒ¿…»»ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

אּתם', אּלא ּכנען, ּדגלים (ב"ר)מּבנֹות ׁשל מחנה למּסע ּוכסדרן רּוחֹות, לד' וכן למזרח ג' מקֹום: להם וקבע ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא, לא ויֹוסף הארֹון, את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא, לא לוי ּכאן. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנקּבעּו

עלּֿדגל  "איׁש וזהּו: מּטתֹוּתחּתיהם. ליּׂשא אביהם להם ׁשּמסר ּבאֹות ּבאתת", .ֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 193 'nr e"hg 'zegiy ihewl' itÎlr)

?wgvi cil gpEn eUr W`xW okYi Ki ¥̀¦¨¥¤Ÿ¥¨¨§©¦§¨

הּמכּפלה" ׂשדה ּבמערת אֹותֹו "וּיקּברּו יעקב לקבּורת ּבנֹוגע הּפסּוק יג)על "ּוׁשמיע (נ, עּוזיאל ּבן יֹונתן ּבתרּגּום איתא , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
רׁשיעא, ּדעׂשו ריׁשיּה וקטע סיפא [חּוׁשים] ונטל כּו' אבֹוי ית למיקּבּור ליֹוסף ׁשביק הוה ולא כּו' רׁשיעא לעׂשו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָָֹּפתּגמא

אבֹוי". ּדיצחק עיטפיּה ּבגֹו ואתנח כּו' מתּגלּגל ּדעׂשו ריׁשא ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָוהוה
צּדיק" אצל רׁשע קֹוברין ׁש"אין הּוא הּדין הרי ּביֹותר, ּתמּוּה ס"ה)ולכאֹורה שסב סי' יו"ד טושו"ע א. מז, ּכיצד (סנהדרין ואם־ּכן , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּדעׂשו ׁש"ריׁשיּה ּדיצחק"?ררררׁשׁשׁשׁשיעא יעא יעא יעא יּתכן עיטפיּה "ּבגֹו מּונח " ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָ
הּפנימּיּות: ּבדר זה לבאר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָויׁש

ּכאׁשר  רק היה רׁשע, עׂשו ׁשהיה וזה ורׁשעּות. רע ׁשּום היה לא הּצּדיק ׁשּביצחק ּופׁשּוט, הּוא. ּביצחק - עׂשו ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹׁשרׁשֹו
וחֹומרּיים. ּגּופנּיים ּבענינים והתעּסק - יצחק - מּׁשרׁשֹו עצמֹו את ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָהבּדיל

רק  היה ביצחק, ׁשהּוא ּכפי ׁשּלֹו וׁשרׁש הּמקֹור ׁשהּוא "ראׁשֹו" א ּגמּור, רע היה עׂשו ׁשל וחמרּיּותו "ּגּופֹו" ׁשרק ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹונמצא,
טֹוב.

ׁשּיהיה  ׁשּי ולכן ּגמּור. טֹוב ּכי־אם רע, ּבֹו אין אזי "ריׁשיּה", רק ונׁשאר עׂשו, ׁשל "ּגּופֹו" את וניתקּו הפרידּו ּכאׁשר ּכן, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועל
ּדיצחק". עיטפיּה "ּבגֹו ְְְְִִֵָָמּונח
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אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיקקקקּבּבּבּבררררּוּוּוּו ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען ארצהארצהארצהארצה בניובניובניובניו אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו יג)ווווּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשאאאאּוּוּוּו (נ, ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹ
את  לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי ּומסּים יעקב, ׁשל ארֹונֹו ּבנׂשיאת הּסדר רׁש"י מפרׁש ּבניו" אֹותֹו "וּיּׂשאּו הּפסּוק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעל

ּתחּתיהם". יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא לא ויֹוסף ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהארֹון,
ּבניו, על־ידי אּלא על־ידֹו לא ּגּופא ּובזה הרחֹוק, ׁשּבעתיד ענין הּוא הארֹון נׂשיאת הרי יּׂשא, לא ׁשּלוי הּטעם ּבאּור ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹוצרי

אביו? ׁשל ארֹונֹו ּדנׂשיאת הּמצוה את זה ּבגלל מּמּנּו יּקחּו ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּומּדּוע
ּבזה: ְֶַַָָָההסּברה

נסּתמּו אבינּו, יעקב ׁשּנפטר "ׁשּכיון הּפרׁשה ּבתחּלת ּכֹותב ׁשרׁש"י ּכפי ּבמצרים, הּׁשעּבּוד התחיל יעקב ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבמיתתֹו
ּבארץ  לקבּורה מּמצרים יעקב ׁשל ׁשהֹוצאתֹו מּובן ּומּזה לׁשעּבדם". ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד מּצרת יׂשראל ׁשל ולּבם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעיניהם

מצרים. וׁשעּבּוד ּגלּות להיֹות ׁשּיּוכל ּגרמה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָיׂשראל
אּלא  לוי ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו "לּמה רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו מהּׁשעּבּוד, למעלה היה לוי ׁשּכן הארֹון, את לוי נׂשא לא זה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּומּטעם
מּזֹו: ויתירה ּכּלם" על ימים הארי ולוי . . ׁשעּבּוד היה לא קּים הּׁשבטים מן ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻלהֹודיע

לוי". ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ׁשעּבּוד "מלאכת לוי לׁשבט ּבנֹוגע ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאפילּו
ׁש לפי עבֹודה לעׂשֹות רצּו לא . . לוי ׁשל "ׁשבטֹו ׁשּכן הארֹון, לׂשאת ׁשעתיד זה עם קׁשּור זה לׂשאת וענין ׁשעתידין ּידעּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

חֹורין" ּבני היּו ּכ ּומּתֹו הארֹון, יג)את א, שמות זקנים) (הדר .(תוספות ְִִֵֶָָָָ

(ãé)íéìòä-ìëå åéçàå àeä äîéøöî óñBé áLiå©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬
:åéáà-úà Bøá÷ éøçà åéáà-úà øa÷ì Bzà¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«

i"yx£Bz‡ ÌÈÏÚ‰ŒÏÎÂ ÂÈÁ‡Â ‡e‰∑ הקּדים ּובהליכתן אּתֹו, העֹולים לּמצרים אחיו הקּדים ּכאן, ּבחזרתן ¿∆»¿»»…ƒƒְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
לפי  אּלא ואחיו", יֹוסף ּבית "ּכל :ואחרּֿכ וגֹו'" פרעה עבדי ּכל אּתֹו "וּיעלּו ׁשּנאמר: לאחיו, ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמצרים

ּכבֹוד  ּבהם נהגּו יעקב, ׁשל ּבארֹונֹו ּכתריהם ׁשּתלּו ּכנען, מלכי ׁשעׂשּו הּכבֹוד .ׁשראּו ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(åè)eì eøîàiå íäéáà úî-ék óñBé-éçà eàøiå©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©Ÿ́§½¬
øLà äòøä-ìk úà eðì áéLé áLäå óñBé eðîèNé¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬

:Búà eðìîb̈©−§Ÿ«
i"yx£Ì‰È·‡ ˙ÓŒÈk ÛÒBÈŒÈÁ‡ e‡¯iÂ∑ על לסעד רגילים ׁשהיּו יֹוסף, אצל ּבמיתתֹו הּכירּו "וּיראּו"? מהּו «ƒ¿¬≈≈ƒ≈¬ƒ∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

קרבן לא יעקב ּומּׁשּמת אביו, ּכבֹוד ּבׁשביל מקרבן והיה יֹוסף ׁשל eÓËNÈ.(ב"ר)ׁשלחנֹו eÏ∑,יׂשטמנּו ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻƒ¿¿≈ְְִֵֶָ
"לּו ,"כדבר יהי "לּו ּכגֹון: 'הלואי', ּולׁשֹון ּבּקׁשה ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' יׁש הרּבה: לענינים מתחּלק ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ'לּו'

ÏÎÂיד  È‰BÁ‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ·˙Â¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿»
¯·˜c ¯˙a È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ dnÚ e˜ÈÏÒcƒ¿ƒƒ≈¿ƒ¿«»»ƒ»«ƒ¿«

:È‰e·‡ ˙È»»ƒ

e¯Ó‡Âטו  ÔB‰e·‡ ˙ÈÓ È¯‡ ÛÒBÈ ÈÁ‡ BÊÁÂ«¬¬≈≈¬≈ƒ¬«¬»
·È˙È ‡·˙‡Â ÛÒBÈ e··„ ‡Ï ¯hÈ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ«»»¿»≈«¬»»»≈

:d˙È ‡ÏÓ‚ Èc ‡˙LÈa Ïk ˙È ‡Ï»»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ci)Y Bzà íéìòä ìëå åéçàå àeä§¤¨§¨¨Ÿ¦¦
íéøönì "åéçà" íéc÷ä ïàk ïúøæça©£¨¨¨¨¦§¦¤¨©¦§¦

"Bzà íéìBòä"±md "eig`" ixdW ¨¦¦¤£¥¤¨¥
z`f lkaE ,"FY` milFrd lM" llkA¦§©¨¨¦¦§¨Ÿ
lk"l mniCwdl icM cxtpA mazM§¨¨§¦§¨§¥§©§¦¨§¨

."FY` milFrd̈¦¦
,åéçàì íéøöî íéc÷ä ïúëéìäáe©£¦¨¨¦§¦¦§¦§¤¨

øîàpL±.f wEqR lirl ¤¤¡©§¥¨
,"'Bâå äòøô éãáò ìk Bzà eìòiå"©©£¦¨©§¥©§Ÿ§

Ck-øçàå±.g wEqR §©©¨§¨
éôì àlà ,"åéçàå óñBé úéa ìk"¨¥¥§¤¨¤¨§¦

kä eàøLïòðk éëìî eNòL ãBá ¤¨©¨¤¨©§¥§©©
á÷òé ìL BðBøàa íäéøúk eìzL± ¤¨¦§¥¤©£¤©£Ÿ

xEn`M sqFi llbA did cFaMdW s`e§©¤©¨¨¨¦§©¥¨¨
xnFl Wi ,i wEqR lirl i"WxA§©¦§¥¨¥©
llbA `Ed cFaMdW EaWg mixvOdW¤©¦§¦¨§¤©¨¦§©

.awri©£Ÿ
ãBák íäa eâäð±`l ok iptl la` ¨£¨¤¨£¨¦§¥¥Ÿ

lW eig` EidW s` cFaM mdA Ebdp̈£¨¤¨©¤¨¤¨¤
.o`v irFx EidW ipRn ,sqFieh dxez ¥¦§¥¤¨¥Ÿ

(eh)íäéáà úî ék óñBé éçà eàøiå©¦§£¥¥¦¥£¦¤
Y"eàøiå" eäî±dn eiWkr E`x dn ©©¦§¨¨©§¨©

?ok iptl E`x `NX¤Ÿ¨¦§¥¥
óñBé ìöà Búúéîa eøékä±okle ¦¦§¦¨¥¤¥§¨¥

"sqFi ig`" xn`p)cecl likyn(. ¤¡©£¥¥
ìL BðçìL ìò ãòñì íéìéâø eéäL¤¨§¦¦¦§Ÿ©ª§¨¤

ãBák ìéáLa ïáø÷î äéäå óñBé¥§¨¨§¨§¨¦§¦§
ïáø÷ àì á÷òé únMîe ,åéáà± ¨¦¦¤¥©£ŸŸ¥§¨

`zi`e'dAx ziW`xa'A`l sqFi :g ,w §¦¨¦§¥¦©¨¥Ÿ
xarWl xn` ,minW mWl `N` oiEMzp¦§©¥¤¨§¥¨©¦¨©§¤¨©

A``EdW dcEdin dlrnl il aiWFn ` ©¨¦¦§©§¨¦¨¤
,xFkA `EdW oaE`xn dlrnlE ,Kln¤¤§©§¨¥§¥¤§
.mdn dlrnl aW`W oiCA Fpi` eiWkr©§¨¥©¦¤¥¥§©§¨¥¤
aWil dvx `l oM mB mdn dHnlE§©¨¥¤©¥Ÿ¨¨¥¥

zEklOd cFaM ipRn)cec ixac(. ¦§¥§©©§
Y eðîèNé eì"eì" .eðîèNé ànL ¦§§¥¤¨¦§§¥

"eì" Lé :äaøä íéðéðòì ÷lçúî¦§©¥§¦§¨¦©§¥¥
ìa LnLîìe äLwa ïBL,éàåìä ïBL §©¥¦§©¨¨§©§©

"Eøáãë éäé eì" :ïBâk±.cl ,l lirl §§¦¦§¨¤§¥



igieעד zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iyiy meil inei xeriy
הקׁשבּת "לּו חכמּו", "לּו ּכגֹון: ו'אּולי', 'אם' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש מתנּו". "לּו הֹואלנּו", "ולּו ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָׁשמעני",
ּדֹומה  עֹוד לֹו ואין יׂשטמנּו", "לּו 'ׁשּמא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש עלּֿכּפי". ׁשקל אנכי "ולּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹלמצותי",

ּבּקׁשה,ּבּמקרא, לׁשֹון 'אּולי' ויׁש הּוא. 'ׁשּמא' לׁשֹון אחרי", האּׁשה לאֿתל "אלי ּכמֹו: 'אּולי', לׁשֹון והּוא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
לׁשֹון  'אּולי' ויׁש ."כדבר יהי "לּו ּכמֹו: הּוא הרי אֹותי", ה' יׁשיב "אּולי ּבעניי", ה' יראה "אּולי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכגֹון:

צּדיקם  חמּׁשים יׁש "אּולי ."'אם': ֲִִִִִֵַַ

(æè)éáà øîàì óñBé-ìà eeöéåBúBî éðôì äeö E ©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÛÒBÈŒÏ‡ eeˆÈÂ∑,יׂשראל ּבני אל ׁשלּוחים להיֹות ּולאהרן למׁשה צּוה יׂשראל", אלּֿבני "ויצּום ּכמֹו «¿«∆≈ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
רגילין  ׁשהיּו ּבלהה, ּבני את צּוּו? מי ואת ּכן. לֹו לֹומר יֹוסף אל ׁשליח להיֹות ׁשלּוחם, אל "ויצּוּו" זה: ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאף

בלהה" ּבני את נער "והּוא ׁשּנאמר: ˆe‰.אצלֹו, EÈ·‡∑(סה יבמות צּוה (ב"ר. לא ּכי הּׁשלֹום, מּפני ּבּדבר ׁשּנּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָ»ƒƒ»ְִִִִֵַַָָָָֹ
ּבעיניו  יֹוסף נחׁשד ׁשּלא ּכן, .יעקב ְֱֲֵֵֵֶֶַַָֹֹ

˜„Ìטז  „wt Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ e„ÈwÙe«ƒ¿«≈¿≈»»«≈√»
:¯ÓÈÓÏ d˙BÓ≈¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

KkA uFRgYW i`eld)my i"yx(d`xE . ©§©¤©§§¨§¥
mB oM WxtOW ` ,d dxfÎdcFar i"Wx©¦£¨¨¨¤§¨¥¥©

wEqRd z`)ci ,`t mildz(rnFW iOr El" : ¤©¨©¦¥©
El" FnM "dPigY oFWl" `EdW ,"il¦¤§§¦¨§
miNdzA i"Wx la` ."Lixack didi¦§¤¦§¨¤£¨©¦¦§¦¦

.'m`' oFWNn FWxtn mẄ§¨§¦§¦
"éðòîL eì"±i`eld .bi ,bk lirl §¨¥¦§¥©§©

iprnWze)my i"yx(. §¦§¨¥¦
"eðìàBä eìå"±i`eld .f ,f rWFdi §©§§ª©©§©

Epklnp)my i"yx(. ¦§©§
"eðúî eì"±i`eld .a ,ci xAcOA ©§©¦§¨©§©

Epzne)my i"yx(. §©§
ìa LnLî "eì" Léå,[eìéàå] íà ïBL §¥§©¥¦§¦§¦

±rnWn oke .zFidl Kixv KM dxF`kl¦§¨¨¨¦¦§§¥©§©
dxrdA `aEOd i"WxAd`xE .d`Ad §©¦©¨©¤¨¨©¨¨§¥

± "m`e" WxtOW e ,e zldw i"Wx mB©©¦Ÿ¤¤¤§¨¥§¦
`qxiBd miqEtCd lkA la` ."ENi`e"§¦£¨§¨©§¦©¦§¨
ixdW ,dpad Fl oi`e ,"ilE`e" :miptA¦§¦§©§¥£¨¨¤£¥
,"ilE`" oFWlA "El" `ian KWndA wx©©¤§¥¥¦¦§©

.`xwOA oFinC Fl oi`W azFke§¥¤¥¦§©¦§¨
"eîëç eì" :ïBâk±.hk ,al mixaC §¨§§¨¦
minkg Eid ENi`W)my i"yx(. ¤¦¨£¨¦

"éúBöîì záL÷ä eì"±,gn dirWi ¦§©§¨§¦§¨§©§¨
" :ci ,`t miNdY mB d`xE .giEliOr §¥©§¦¦©¦

" :mW i"WxaE ,"il rnFWm`oivFx Eid ¥©¦§©¦¨¦¨¦
i"WxA la` ."rFnWle il` aEWl̈¥©§¦§©£¨§©¦
oFWNn FWxtn ` ,d dxfÎdcFar£¨¨¨§¨§¦§

.i`eld©§©
"étk ìò ì÷L éëðà àeìå"±l`EnW §¨Ÿ¦Ÿ¥©©©§¥

"`Ele" ixwE ,"`l" aizM) ai ,gi a(. §¦§¥§
ìa LnLî "eì" Léåeì" :ànL ïBL §¥§©¥¦§¤¨

àø÷na äîBc ãBò Bì ïéàå ,"eðîèNé¦§§¥§¥¤©¦§¨
±.`OW oFWlA WOWn "El"W¤§©¥¦§¤¨

ì àeäåàì éìà" Bîk ,"éìeà" ïBL §§©§ª©Ÿ
"éøçà äMàä Cìú±.d ,ck lirl ¥¥¨¦¨©£¨§¥

ìàeä ànL ïBL±oFWl `le.m` §¤¨§Ÿ§¦
dX`d ok`W WWg riAn xfril`W¤¡¦¤¤©¦©£¨¤¨¥¨¦¨
mig`dW o`M mB oke ,eixg` KlY `lŸ¥¥©£¨§¥©¨¤¨©¦
.mzF` mFhUi sqFIW WWg miriAn©¦¦£¨¤¥¦§¨
WWg zrAd DA oi` "m`" oFWl la £̀¨§¦¥¨©¨©£¨
wtq lW iEHiA `N` ,miccSd on cvl§©¦©§¨¦¤¨¦¤¨¥
`Ed okle ,o`kl F` o`kl lEwẄ§¨§¨§¨¥

.i`pY lW oFWlM mB WOWn§©¥©§¨¤§©
ì "éìeà" Léåéìeà" :ïBâk ,äLwa ïBL §¥©§©¨¨§©

"ééðòa 'ä äàøé±.ai ,fh a l`EnW ¦§¤§¨§¦§¥
."ipirA" ixwE ,"ipera" aizM mWe§¨§¦§¥§¥¦

ipir zrnC :FWExitE)my i"yx(. ¥¦§©¥¦
,["éúBà 'ä éìeà"]±oM .ai ,ci rWFdi ©¦§ª©¥

:FWExitE .wEqRakE ,oFW`x qEtcA `Ed¦§¦§©¨¥
iY` 'd didi ilE`)c"evn(miqEtCA K` . ©¦§¤¦¦©©§¦

oi`e ,"FzF` 'd aiWi ilE`" :EpiptNW¤§¨¥©¨¦§¥
.wEqR dfM̈¤¨

"Eøáãë éäé eì" Bîk àeä éøä± £¥§§¦¦§¨¤
.cl ,l lirl§¥

ì "éìeà" Léåíà ïBL±dvFx df lMn §¥©§¦¦¨¤¤
md "ilE`"e "El"W gikFdl i"Wx©¦§¦©¤§©¥
WlW z` mdipWA Epivn oMW ,minFC¦¤¥¨¦¦§¥¤¤¨
oM m`e ,ilE` ,m` ,dWTA :zFiErnWOd©©§¨©¨¨¦©§¦¥
"EpnhUi El"W o`M Wxtl oYip¦¨§¨¥¨¤¦§§¥

EpnhUi ilE` :FWExiR)`"eb(d`xE . ¥©¦§§¥§¥
cFr `iaOW bl ,ak xAcOA i"Wx©¦©¦§¨¤¥¦
ilE`W minrR" :"ilE`"A WExiR¥§©§¨¦¤©

."`lEl oFWlA WOWn§©¥¦§¥
"í÷écö íéMîç Lé éìeà"±,gi lirl ©¥£¦¦©¦¦§¥

m`" :ek wEqtA mW xnF`W FnkE .ck§¤¥¨§¨¦
mFcqA `vn`."miwiCv miXingdxez ¤§¨¦§£¦¦©¦¦

fh

(fh)Y óñBé ìà eeöéåíeöéå" Bîk ©§©¤¥§©§©¥
"ìàøNé éða ìà±.bi ,e zFnW ¤§¥¦§¨¥§

íéçeìL úBéäì ïøäàìe äLîì äeö¦¨§Ÿ¤§©£Ÿ¦§§¦
ìàøNé éða ìà±:mW i"Wx d`xE ¤§¥¦§¨¥§¥©¦¨

lFAqle zgpA mbidpdl mdilr dEv"¦¨£¥¤§©§¦¨§©©§¦§
."mzF`¨

úBéäì íçeìL "ìà eeöéå" :äæ óà©¤©§©¤§¨¦§
"óñBé ìà" çéìL±zaiYW d`xp ¨¦©¤¥¦§¤¤¥©

lr ode "EEvie" lr od zaqEn "l`"¤¤¤¥©©§©§¥©
."sqFi"¥

éða úà ?eeö éî úàå .ïk Bì øîBì©¥§¤¦¦¤§¥
øîàpL ,Bìöà ïéìéâø eéäL ääìa± ¦§¨¤¨§¦¦¤§¤¤¡©

.a ,fl lirl§¥
"ääìá éða úà øòð àeäå"±,xnFlM §©©¤§¥¦§¨§©

eig` EidW itl ,ddla ipA lv` libẍ¦¥¤§¥¦§¨§¦¤¨¤¨
oaxwn `Ede ozF` oiGan)my i"yx(s`e . §©¦¨§§¨§¨§©

xEn`M ,dRlf ipA lv` libx did mBW¤©¨¨¨¦¥¤§¥¦§¨¨¨
miCwdW dGn ixd ,"dRlf ipA z`e"§¤§¥¦§¨£¥¦¤¤¦§¦
rnWn ,"ddla ipA z`" aEzMd©¨¤§¥¦§¨©§©

.xzFi aFxw did mlv`W¤¤§¨¨¨¨¥
éáàY äeö Eøáca epL±mFwnA ¨¦¦¨¦©¨¨¦§

Lia`" :Exn` "miWwan Ep`" xnFl©¨§©§¦¨§¨¦
."dEv¦¨

íBìMä éðtî±zFnai i"Wx mB d`x ¦§¥©¨§¥©©¦§¨
ipRn" mW K`) a ,dqikxc"mFlW(. ©¨¦§¥©§¥¨

dPiW" :bi ,gi lirl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¦¨
."mFlXd ipRn aEzMd©¨¦§¥©¨

ãLçð àlL ,ïk á÷òé äeö àì ék¦Ÿ¦¨©£Ÿ¥¤Ÿ¤§©
åéðéòa óñBé±Ff dtqFdAW xnFl Wi ¥§¥¨¥©¤§¨¨

wx mdW `xwp rECn i"Wx x`an§¨¥©¦©©¦§¨¤¥©
,"xaCA ExTW" `le "xaCA EPiW"¦©¨¨§Ÿ¦§©¨¨
xacl xaCn iEPiW wx df oi` ixdW¤£¥¥¤©¦¦¨¨§¨¨

igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iyiy meil inei xeriy

(æé)éçà òLt àð àN àpà óñBéì eøîàú-äkE Ÿ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³
òLôì àð àN äzòå Eeìîâ äòø-ék íúàhçå§©¨¨Æ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©

éáà éýìû éãáò:åéìà íøaãa óñBé jáiå E ©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
i"yx£EÈ·‡ È‰Ï‡ È„·Ú ÚLÙÏ ‡ ‡N∑ עבדיו והם קּים אלהיו מת, אבי .אם »»¿∆««¿≈¡…≈»ƒְֱֲִִֵֵַָָָָָֹ

(çé)Eì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb eëìiå©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©´Ÿ§½¦¤¬§−
:íéãáòì©«£¨¦«

i"yx£ÂÈÁ‡ŒÌb eÎÏiÂ∑ הּׁשליחּות על .מּוסף «≈¿«∆»ְִַַָ

(èé)íéýìû úçúä ék eàøéz-ìà óñBé íäìà øîàiå©Ÿ̄¤£¥¤²¥−©¦¨®¦²£©¬©¡Ÿ¦−
:éðà̈«¦

i"yx£È‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk∑?יכֹול אני ּכלּום לכם, להרע רֹוצה הייתי אם ּבתמיהה, אני? ּבמקֹומֹו ׁשּמא ƒ¬««¡…ƒ»ƒְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָ
לכם? להרע יכל לבּדי אני והיא לטֹובה, חׁשבּה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רעה, עלי חׁשבּתם ּכלכם אּתם .והלא ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

(ë)ç ízàåäáèì dáLç íéýìû äòø éìò ízáL §©¤¾£©§¤¬¨©−¨¨®¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈
:áø-íò úéçäì äfä íBik äNò ïòîì§©À©£²©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 48 dxrd 247 'nr d"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

miaFh mixacl mxFB wfid mB©¤¥¥¦§¨¦¦

הּתניא ּבספר קפידא (פי"ב)איתא אֹו ּכעס אֹו קנאה איזֹו אֹו חס־וׁשלֹום וׂשנאה טינא איזֹו לּמֹוח מהּלב לֹו "עֹולה ּדכאׁשר : ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
מּמּנּו ו"לסּבֹול חסד" ּבמּדת חבירֹו עם להתנהג מּמׁש, ההפ "לעׂשֹות ועליו מּמֹוחֹו, להסירן האדם על חבירֹו, על ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָודֹומיהן "
ּכמֹו טֹובֹות, לחיבים לגמֹול אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ׁשּלא וגם חס־וׁשלֹום, לכעֹוס ולא האחרֹון קצה ְְְְְְְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹעד

אחיו". עם מּיֹוסף ללמֹוד ּבּזהר ְִִִֵֶֶַַָָֹׁשּכתּוב
א רחמנא־ליצלן, ּכפעלֹו לחבירֹו לׁשּלם ולא מּדֹותיו על להעביר האדם ׁשעל להבין ׁשאפׁשר ּדאף הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹולכאֹורה

ּבטֹובה? ּכ על לֹו לׁשּלם עליו ּומּדּוע רעה, לֹו עׂשה החיב הּׁשני הרי טֹובֹות", לחיבים "לגמֹול עליו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמּדּוע

ÔÚkיז  ˜B·L eÚ·a ÛÒBÈÏ Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k¿≈≈¿¿≈¿»¿¿«
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:ÈbÒ ÌÚ ‡Ói˜Ï¿«»»««ƒ
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`N` ,"ip` FnFwnA `OW" :WxiR `l ,aŸ¥©¤¨¦§£¦¤¨
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."ddinY oFWl"l¦§§¦¨
íeìk ,íëì òøäì äöBø éúééä íà¦¨¦¦¤§¨©¨¤§

íëlk "ízà" àìäå ?ìBëé éðà± £¦¨©£Ÿ©¤ª§¤
.oinipA caNn¦§©¦§¨¦

-Ceøa-LBãwäå "äòø éìò ízáLç"£©§¤¨©¨¨§©¨¨
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íëì òøäì ìBëé écáì±m` mB oMW §©¦¨§¨©¨¤¤¥©¦
`EdÎKExAÎWFcTd ,mkl rxdl dvx ¤̀§¤§¨©¨¤©¨¨
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הקׁשבּת "לּו חכמּו", "לּו ּכגֹון: ו'אּולי', 'אם' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש מתנּו". "לּו הֹואלנּו", "ולּו ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָׁשמעני",
ּדֹומה  עֹוד לֹו ואין יׂשטמנּו", "לּו 'ׁשּמא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש עלּֿכּפי". ׁשקל אנכי "ולּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹלמצותי",

ּבּקׁשה,ּבּמקרא, לׁשֹון 'אּולי' ויׁש הּוא. 'ׁשּמא' לׁשֹון אחרי", האּׁשה לאֿתל "אלי ּכמֹו: 'אּולי', לׁשֹון והּוא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
לׁשֹון  'אּולי' ויׁש ."כדבר יהי "לּו ּכמֹו: הּוא הרי אֹותי", ה' יׁשיב "אּולי ּבעניי", ה' יראה "אּולי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכגֹון:

צּדיקם  חמּׁשים יׁש "אּולי ."'אם': ֲִִִִִֵַַ

(æè)éáà øîàì óñBé-ìà eeöéåBúBî éðôì äeö E ©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÛÒBÈŒÏ‡ eeˆÈÂ∑,יׂשראל ּבני אל ׁשלּוחים להיֹות ּולאהרן למׁשה צּוה יׂשראל", אלּֿבני "ויצּום ּכמֹו «¿«∆≈ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
רגילין  ׁשהיּו ּבלהה, ּבני את צּוּו? מי ואת ּכן. לֹו לֹומר יֹוסף אל ׁשליח להיֹות ׁשלּוחם, אל "ויצּוּו" זה: ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאף

בלהה" ּבני את נער "והּוא ׁשּנאמר: ˆe‰.אצלֹו, EÈ·‡∑(סה יבמות צּוה (ב"ר. לא ּכי הּׁשלֹום, מּפני ּבּדבר ׁשּנּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָ»ƒƒ»ְִִִִֵַַָָָָֹ
ּבעיניו  יֹוסף נחׁשד ׁשּלא ּכן, .יעקב ְֱֲֵֵֵֶֶַַָֹֹ

˜„Ìטז  „wt Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ e„ÈwÙe«ƒ¿«≈¿≈»»«≈√»
:¯ÓÈÓÏ d˙BÓ≈¿≈»
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(æé)éçà òLt àð àN àpà óñBéì eøîàú-äkE Ÿ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³
òLôì àð àN äzòå Eeìîâ äòø-ék íúàhçå§©¨¨Æ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©

éáà éýìû éãáò:åéìà íøaãa óñBé jáiå E ©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
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:éðà̈«¦

i"yx£È‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk∑?יכֹול אני ּכלּום לכם, להרע רֹוצה הייתי אם ּבתמיהה, אני? ּבמקֹומֹו ׁשּמא ƒ¬««¡…ƒ»ƒְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָ
לכם? להרע יכל לבּדי אני והיא לטֹובה, חׁשבּה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רעה, עלי חׁשבּתם ּכלכם אּתם .והלא ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

(ë)ç ízàåäáèì dáLç íéýìû äòø éìò ízáL §©¤¾£©§¤¬¨©−¨¨®¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈
:áø-íò úéçäì äfä íBik äNò ïòîì§©À©£²©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 48 dxrd 247 'nr d"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

miaFh mixacl mxFB wfid mB©¤¥¥¦§¨¦¦

הּתניא ּבספר קפידא (פי"ב)איתא אֹו ּכעס אֹו קנאה איזֹו אֹו חס־וׁשלֹום וׂשנאה טינא איזֹו לּמֹוח מהּלב לֹו "עֹולה ּדכאׁשר : ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
מּמּנּו ו"לסּבֹול חסד" ּבמּדת חבירֹו עם להתנהג מּמׁש, ההפ "לעׂשֹות ועליו מּמֹוחֹו, להסירן האדם על חבירֹו, על ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָודֹומיהן "
ּכמֹו טֹובֹות, לחיבים לגמֹול אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ׁשּלא וגם חס־וׁשלֹום, לכעֹוס ולא האחרֹון קצה ְְְְְְְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹעד

אחיו". עם מּיֹוסף ללמֹוד ּבּזהר ְִִִֵֶֶַַָָֹׁשּכתּוב
א רחמנא־ליצלן, ּכפעלֹו לחבירֹו לׁשּלם ולא מּדֹותיו על להעביר האדם ׁשעל להבין ׁשאפׁשר ּדאף הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹולכאֹורה

ּבטֹובה? ּכ על לֹו לׁשּלם עליו ּומּדּוע רעה, לֹו עׂשה החיב הּׁשני הרי טֹובֹות", לחיבים "לגמֹול עליו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמּדּוע
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igieעו zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i ycew zayl inei xeriy
אחיו". עם מּיֹוסף "ללמֹוד יׁש זה ׁשּדבר ׁשם, ׁשּכתב מה על־ּפי הּדברים לבאר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָויׁש

עׂשה  למען לטֹובה חׁשבּה ׁש"אלקים ּכּולם ראּו מּכל־מקֹום רעה", עלי "חׁשבּתם ׁשהאחים אף הּצּדיק, יֹוסף אצל ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּדהּנה
רב" עם להחיֹות הּזה, כ)ּכּיֹום נ, ויחי הכתוב חס־וׁשלֹום,(לשון ליֹוסף הּזיקּו ׁשהאחים נראה היה ׁשּמתחילה ּדהגם ונמצא, . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

יֹוסף  להם ׁשילם לכן יֹוסף, ׁשל לטֹובתֹו ׁשּגרמּו אּלּו ׁשהם ּומּכיון טֹוב. לדבר ּגרמה ׁשּפעּולתם האמת נתּבררה לבּסֹוף ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָהּנה
טֹובֹות. להם וגמל מעׂשיהם, ְֲֵֶֶַַַָָעל

הּתניא ּבספר וכּמבֹואר הּדברים, הן הן ּכי ּבּנּדֹון־ּדידן, ללמֹוד יׁש כה)ּומּזה סימן הקודש ּבעל (אגרת ׁשהּוא אדם ּדכ"ׁשּבן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
לּמקֹום" ׁשלּוחים והרּבה הּׁשמים מן נגזר ּכבר הּניזק ׁש"על לדעת האדם על ממֹונֹו" מּזיק אֹו מּכהּו אֹו מקּללֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבחירה

לֹו". זאת היתה ה' ְֵֵָָֹּו"מאת
לט  רחמנא ּדעביד מה ׁש"ּכל מּכיון עביד"ּומעּתה, ב)ב ס, מלמעלה"(ברכות יֹורד רע ּדבר ו"אין וראה , ג. פנ"א, רבה (בראשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

יא) סימן הקודש אגרת - ּברּור תניא לֹו", זאת היתה ה' ׁש"מאת מּכיון מּכל־מקֹום לֹו, הּזיק ׁשחבירֹו נראה אם אף אם־ּכן, ,ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
יׁש מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ּבמעׂשיו חבירֹו לֹו ׁשּגרם הּזאת הּטֹובה ועל ּומֹועיל. טֹוב ּדבר חבירֹו לֹו ּגרם אּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּבמעׂשיו

ּב"טֹובֹות". ְְִלגמֹול
ואין־ּכאן־מקֹומֹו]. ּבחירתֹו. רֹוע מּצד ׁשהּוא ּבארּוּכה, ׁשם הּקדׁש' ּב'אּגרת זה מבֹואר - 'חיב' נקרא ׁשחבירֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ[וזה

ß zah a"i ycew zay ß

(àë)-úàå íëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzòå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−§¤
:íaì-ìò øaãéå íúBà íçðéå íëtè©§¤®©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«

i"yx£ÌaÏŒÏÚ ¯a„ÈÂ∑,עבד ׁשאני עלי מרּננים היּו לכאן, ירדּתם ׁשּלא עד הּלב: על הּמתקּבלים ּדברים «¿«≈«ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ונׁשּתּבח  ראה ּבחּורים ׁשל ּכת אֹומרֹות? הּברּיֹות מה אתכם? הֹורג ואני חֹורין, ּבן ׁשאני נֹודע ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָועלֿידיכם

נרֹות  עׂשרה אחר: ּדבר אחיו? את ׁשהֹורג אח ל יׁש אֹותם, הרג ּולבּסֹוף הם, אחי ואמר יכלּוּבהן, לא ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
וכּו' אחד נר .לכּבֹות ְְֵֶַָ
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ּבּבּבּבמצריםמצריםמצריםמצרים:::: ּבּבּבּבארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן פרשתנו)ווווּיּיּיּיייייׂשׂשׂשׂשםםםם (סיום ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבטֹוב" ּד"מסּיימין הּכלל ועוד)ידּוע נדה, סוף תוספות נקּבר (עיין ׁשּיֹוסף ּבזה הּוא ּבראׁשית ספר סּיּום מּדּוע ּתמּוּה, ואם־ּכן , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבמצרים? ונׁשאר יׂשראל ּבארץ מּיד ליקבר יֹוסף זכה ׁשּלא הּׁשבח, הפ זהּו לכאֹורה הרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבמצרים,
הּתֹורה על "ּבּׁש ּׁשּכתב מה על־ּפי ּבזה לֹומר כט)ויׁש מז, יׂשראל (פרשתנו ּבארץ ולא ּבמצרים יֹוסף ׁשּנקּבר לזה ׁשהּטעם , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹ

וללכת  ּבּגלּות, ׁשהם זמן ּכל וחסד חן להם למׁש צרי ואּתה כּו' עליהם ׁשּתגן צרי "אּתה ליֹוסף אמר יעקב ּכי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּוא,
ּבּמדּבר". ּולמׁשכם ְְְִִֶַָָָָעּמהם

ׁשּיֹוסף  ּבידעם הּנה קׁשה, ּגלּות ּבתֹו ׁשהיּו ּדאף וחּזּוק, עּדּוד יׂשראל ּבני ׁשאבּו ּבמצרים יֹוסף מּקבּורת ׁשאּדרּבה, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָונמצא,
להקּב"ה. ּבדבקּותם חזקים ולהיֹות מהּסביבה, להתּפעל ׁשּלא מּזה נתעֹודדּו ּגלּותם, ּבצרת אּתם נמצא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּצּדיק

יׂשראל  מרֹועי וכּמה ּכּמה נטמנּו מּכל־מקֹום יׂשראל, ּבארץ קבּורה ׁשל הּמעלה ּגדל אף ּׁשעל מה לבאר יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
ה'. ּבעבֹודת וחּזּוק עּדּוד ׁשֹואבים מּזה הּנה מרעיתם, צאן עם יחד ּבּגלּות ׁשּנׁשארּו על־ידי־זה ּכי לארץ, ּבחּוץ ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּדוקא

החזק  ׁשהּוא ונתחּזק", חזק "חזק מכריזים ותכף ּבמצרים", ּבארֹון "וּייׂשם ּבּפסּוק הּוא ּבראׁשית ספר ׁשּסּיּום ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוזהּו
ּבימינּו. ּבמהרה הּגֹואל יבֹוא אׁשר עד הּגלּות, ּבמצר ּבהיֹותנּו יׂשראל, מרֹועי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמקּבלים
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ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ּבּבּבּבררררּכּכּכּכיייי עלעלעלעל ייייּלּלּלּלדדדדּוּוּוּו .... .... מכירמכירמכירמכיר ּבּבּבּבניניניני כג)ּגּגּגּגםםםם ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף(נ, ּגּגּגּגזירינזירינזירינזירינּוּוּוּוןןןן אתילידאתילידאתילידאתילידּוּוּוּו עּזיאל)ּכּכּכּכדדדד ּבן יֹונתן הּסנּדק (ּתרּגּום היה ׁשּיֹוסף היינּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
ּברּכיו על ׁשּנּמֹולּו מכיר, ּבני יֹונתן)ׁשל ׁשל (ּפרּוׁש ּבסנּדקאּות אחד אדם לכּבד ׁשּלא הּוא יׂשראל מנהג הרי ,ּכ על והקׁשּו . ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבּה" אדם ׁשנה לא ׁש"מעֹולם לּקטרת, ּבדֹומה אחים, א)ׁשני כו, ׁש'ּמרא (יֹומא סֹופר', ה'חתם ׁשל חּדּוׁשֹו על־ּפי לתרץ ויׁש . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
היה  יֹוסף  ּכאן: ואף  ּכרצֹונֹו. קטרת להקטיר יכֹול הּגדֹול ׁשהּכהן ּכׁשם אחד, מאח יֹותר עבּור ּכסנּדק לׁשּמׁש יכֹול ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּדאתרא'

אחים. לׁשני סנּדק להיֹות לֹו הּתר ולכן ּדאתרא', 'מרא הארץ, על ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּׁשּליט

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
סימן פה אל פ"ה פסוקים ויחי פ"ה פרשת חסלת
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אחיו". עם מּיֹוסף "ללמֹוד יׁש זה ׁשּדבר ׁשם, ׁשּכתב מה על־ּפי הּדברים לבאר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָויׁש

עׂשה  למען לטֹובה חׁשבּה ׁש"אלקים ּכּולם ראּו מּכל־מקֹום רעה", עלי "חׁשבּתם ׁשהאחים אף הּצּדיק, יֹוסף אצל ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּדהּנה
רב" עם להחיֹות הּזה, כ)ּכּיֹום נ, ויחי הכתוב חס־וׁשלֹום,(לשון ליֹוסף הּזיקּו ׁשהאחים נראה היה ׁשּמתחילה ּדהגם ונמצא, . ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

יֹוסף  להם ׁשילם לכן יֹוסף, ׁשל לטֹובתֹו ׁשּגרמּו אּלּו ׁשהם ּומּכיון טֹוב. לדבר ּגרמה ׁשּפעּולתם האמת נתּבררה לבּסֹוף ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָהּנה
טֹובֹות. להם וגמל מעׂשיהם, ְֲֵֶֶַַַָָעל

הּתניא ּבספר וכּמבֹואר הּדברים, הן הן ּכי ּבּנּדֹון־ּדידן, ללמֹוד יׁש כה)ּומּזה סימן הקודש ּבעל (אגרת ׁשהּוא אדם ּדכ"ׁשּבן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
לּמקֹום" ׁשלּוחים והרּבה הּׁשמים מן נגזר ּכבר הּניזק ׁש"על לדעת האדם על ממֹונֹו" מּזיק אֹו מּכהּו אֹו מקּללֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבחירה

לֹו". זאת היתה ה' ְֵֵָָֹּו"מאת
לט  רחמנא ּדעביד מה ׁש"ּכל מּכיון עביד"ּומעּתה, ב)ב ס, מלמעלה"(ברכות יֹורד רע ּדבר ו"אין וראה , ג. פנ"א, רבה (בראשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

יא) סימן הקודש אגרת - ּברּור תניא לֹו", זאת היתה ה' ׁש"מאת מּכיון מּכל־מקֹום לֹו, הּזיק ׁשחבירֹו נראה אם אף אם־ּכן, ,ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
יׁש מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ּבמעׂשיו חבירֹו לֹו ׁשּגרם הּזאת הּטֹובה ועל ּומֹועיל. טֹוב ּדבר חבירֹו לֹו ּגרם אּלּו ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּבמעׂשיו

ּב"טֹובֹות". ְְִלגמֹול
ואין־ּכאן־מקֹומֹו]. ּבחירתֹו. רֹוע מּצד ׁשהּוא ּבארּוּכה, ׁשם הּקדׁש' ּב'אּגרת זה מבֹואר - 'חיב' נקרא ׁשחבירֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ[וזה
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i"yx£ÌaÏŒÏÚ ¯a„ÈÂ∑,עבד ׁשאני עלי מרּננים היּו לכאן, ירדּתם ׁשּלא עד הּלב: על הּמתקּבלים ּדברים «¿«≈«ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ונׁשּתּבח  ראה ּבחּורים ׁשל ּכת אֹומרֹות? הּברּיֹות מה אתכם? הֹורג ואני חֹורין, ּבן ׁשאני נֹודע ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָועלֿידיכם

נרֹות  עׂשרה אחר: ּדבר אחיו? את ׁשהֹורג אח ל יׁש אֹותם, הרג ּולבּסֹוף הם, אחי ואמר יכלּוּבהן, לא ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
וכּו' אחד נר .לכּבֹות ְְֵֶַָ
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zElBd KWgn lrRzdl `NW gMd©Ÿ©¤Ÿ§¦§©¥¥Ÿ¤©¨

ּבּבּבּבמצריםמצריםמצריםמצרים:::: ּבּבּבּבארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן פרשתנו)ווווּיּיּיּיייייׂשׂשׂשׂשםםםם (סיום ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבטֹוב" ּד"מסּיימין הּכלל ועוד)ידּוע נדה, סוף תוספות נקּבר (עיין ׁשּיֹוסף ּבזה הּוא ּבראׁשית ספר סּיּום מּדּוע ּתמּוּה, ואם־ּכן , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבמצרים? ונׁשאר יׂשראל ּבארץ מּיד ליקבר יֹוסף זכה ׁשּלא הּׁשבח, הפ זהּו לכאֹורה הרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבמצרים,
הּתֹורה על "ּבּׁש ּׁשּכתב מה על־ּפי ּבזה לֹומר כט)ויׁש מז, יׂשראל (פרשתנו ּבארץ ולא ּבמצרים יֹוסף ׁשּנקּבר לזה ׁשהּטעם , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹ

וללכת  ּבּגלּות, ׁשהם זמן ּכל וחסד חן להם למׁש צרי ואּתה כּו' עליהם ׁשּתגן צרי "אּתה ליֹוסף אמר יעקב ּכי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּוא,
ּבּמדּבר". ּולמׁשכם ְְְִִֶַָָָָעּמהם

ׁשּיֹוסף  ּבידעם הּנה קׁשה, ּגלּות ּבתֹו ׁשהיּו ּדאף וחּזּוק, עּדּוד יׂשראל ּבני ׁשאבּו ּבמצרים יֹוסף מּקבּורת ׁשאּדרּבה, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָונמצא,
להקּב"ה. ּבדבקּותם חזקים ולהיֹות מהּסביבה, להתּפעל ׁשּלא מּזה נתעֹודדּו ּגלּותם, ּבצרת אּתם נמצא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּצּדיק

יׂשראל  מרֹועי וכּמה ּכּמה נטמנּו מּכל־מקֹום יׂשראל, ּבארץ קבּורה ׁשל הּמעלה ּגדל אף ּׁשעל מה לבאר יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
ה'. ּבעבֹודת וחּזּוק עּדּוד ׁשֹואבים מּזה הּנה מרעיתם, צאן עם יחד ּבּגלּות ׁשּנׁשארּו על־ידי־זה ּכי לארץ, ּבחּוץ ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּדוקא

החזק  ׁשהּוא ונתחּזק", חזק "חזק מכריזים ותכף ּבמצרים", ּבארֹון "וּייׂשם ּבּפסּוק הּוא ּבראׁשית ספר ׁשּסּיּום ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוזהּו
ּבימינּו. ּבמהרה הּגֹואל יבֹוא אׁשר עד הּגלּות, ּבמצר ּבהיֹותנּו יׂשראל, מרֹועי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמקּבלים

ã ycew zegiyn zecewp ã(247 'nr k zegiy ihewl)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ּבּבּבּבררררּכּכּכּכיייי עלעלעלעל ייייּלּלּלּלדדדדּוּוּוּו .... .... מכירמכירמכירמכיר ּבּבּבּבניניניני כג)ּגּגּגּגםםםם ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף(נ, ּגּגּגּגזירינזירינזירינזירינּוּוּוּוןןןן אתילידאתילידאתילידאתילידּוּוּוּו עּזיאל)ּכּכּכּכדדדד ּבן יֹונתן הּסנּדק (ּתרּגּום היה ׁשּיֹוסף היינּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
ּברּכיו על ׁשּנּמֹולּו מכיר, ּבני יֹונתן)ׁשל ׁשל (ּפרּוׁש ּבסנּדקאּות אחד אדם לכּבד ׁשּלא הּוא יׂשראל מנהג הרי ,ּכ על והקׁשּו . ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבּה" אדם ׁשנה לא ׁש"מעֹולם לּקטרת, ּבדֹומה אחים, א)ׁשני כו, ׁש'ּמרא (יֹומא סֹופר', ה'חתם ׁשל חּדּוׁשֹו על־ּפי לתרץ ויׁש . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
היה  יֹוסף  ּכאן: ואף  ּכרצֹונֹו. קטרת להקטיר יכֹול הּגדֹול ׁשהּכהן ּכׁשם אחד, מאח יֹותר עבּור ּכסנּדק לׁשּמׁש יכֹול ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּדאתרא'

אחים. לׁשני סנּדק להיֹות לֹו הּתר ולכן ּדאתרא', 'מרא הארץ, על ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּׁשּליט

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
סימן פה אל פ"ה פסוקים ויחי פ"ה פרשת חסלת
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כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 
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íéøîà éèå÷éì
äìèáì åðîî åàöéù òøæ úåôèáù úåéçä êà
äìåò åæ éøä úåàîèä úåôéì÷ ùìùá äììëðå äãøéù óà
òîù úàéø÷á äîåöò äðååëáå äðåëð äáåùúá íùî
ìë àøîâá æîåøîå ì"æ é"øàäî òãåðë äèîä ìòù
ìù áøç æçåà åìàë åúèî ìò òîù úàéø÷ àøå÷ä
ùåáì åùòðù íéðåöéçä úåôåâ âåøäì 'åë úåéô éúù

24.ç"éì òåãéë íäî úåéçä äìåòå úåôèáù úåéçì
úåàéá ììëá äøåúá äìèáì òøæ ïåò øëæåä àì ïëìå
úåìãâä 'éçáá åðåò ìåãâå ïäî øåîçù óà úåøåñà
ãàî ãàîá äáøîå ãéìåîù úåôéì÷äå äàîåèä éåáøå
÷ø úåøåñà úåàéáî øúåé äìèáì òøæ úàöåäá

éñåî úåøåñà úåàéááùäàîè äôéì÷á úåéçå çë ó
*äáåùúá úåéçä íùî úåìòäì ìåëé åðéàù ãò øúåéá

äáåùú äùòé ë"àà
ãò êë ìë äáø äáäàî
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù
ì"æø øîàî ïáåé äæáå
ìëåé àìù úååòî åäæéà
äåøòä ìò àáù äæ ïå÷úì

äìåãâ äáåùú äùòé íà íâ æàù øæîî ãéìåäå
äùåã÷ì úåéçä úåìòäì åì øùôà éà êë ìë
óåâá äùáìúðå äæä íìåòì äãøé øáëù øçàî

:íãå øùá
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א.8. ה, א.9.ברכות ט, טו.10.חגיגה א, עורים".11.קהלת "פוקח לספר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק הקדמת



zahפ 'f ipy mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ז' שני יום
פרק ח  ,24 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåòå ç ÷øô,bi 'nr cr.ùåã÷ä

ly eytpe eall jkÎlk excg sqei iax ly eizeika .cli
.zecdid jxcl xefgl eal wnern hilgdy cr ,icedi eze`

icil d`iady ,jk lk dlecb dzid icedi eze` ly ezaeyz
.rah - el clepy xfnndy jk

íLa íéàø÷ð CëlL ,úBøeñà úBìëàîa úàæ ãBòå .ç ÷øt¤¤§Ÿ§©£¨£¤§¨¦§¨¦§¥
,"øeqà",xeyw xnelk -ìëàL éî óàL éðtî ¦¦§¥¤©¦¤¨©

òãBä àìa øeqà ìëàî,dzid dlik`d zpeeke ,zrcl ilan - ©£¨¦§Ÿ©
ì,àéää äìéëà çëa 'ä ãáòì ,íéîL íLlk`n df did el - §¥¨©¦©£Ÿ§Ÿ©£¦¨©¦

dlik`d dzid ,xzid ly
aehd z` dcixtn dnvr
,xaqed xaky itk ;rxdn
myl dlik` iciÎlry
rxd on aehd cxtp miny
,mxa .lk`nd zeigay
zlik` lr xaecn o`k

ly lk`nxeqi`myl
,minyäNòå ìòt íâå§©¨©§¨¨

çëa ìltúäå àø÷å ,ïk¥§¨¨§¦§©¥§Ÿ©
àéää äìéëàm`ay - £¦¨©¦

qgia xaecnd did
,xzend xac zlik`l
`ed dlik` dze` gekae
dzid - lltzne cnel
dler lk`nd ly zeigd
lk`nd zeida ,dyecwl
;dltzle cenill lvepn
äìBò daL úeiçä ïéà¥©©¤¨¨
úBáúa úLaìúîe¦§©¤¤§¥
Bîk älôzäå äøBzä©¨§©§¦¨§

,øzää?dnl jk lke - ©¤¥
døeqà éðtî,xnelk - ¦§¥¦¨

df lk`n zexywzd iptnìMî àøçà-àøèqä éãéaúBtì÷ L ¦¥©¦§¨¨¢¨¦¨Ÿ§¦
.úBàîhäzelrzdl lk`nay zeigl zpzep dpi`y ,ixnbl - ©§¥
.dyecwl,ïðaøc øeqà àeä elôàåexq` minkgdy - ©£¦¦§©¨¨

,`ziixe`cn xeqi` `ed oi`e ,ezeyrlíéøôBñ éøác íéøeîçL¤£¦¦§¥§¦
'eë äøBz éøácî øúBé1.edexq` minkgy xac mb ,`linne - ¥¦¦§¥¨

,dyecwl ezelrdl xyt` i`e ,ixnbl ze`nhd zetilwa xeyw
xacdy rciy ilan ,miny myl ea ynzyd m` mbxeq`.,ïëìå§¨¥

ãL àeä ,íéøeñàä íéøácì äeàúnä çëå òøä øöiä íb©©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤©§¨¦¨£¦¥
,ïéàøëð ïéãMî,ieb ly cy -úBnà ìL òøä øöé àeäL ¦¥¦ª§¨¦¤¥¤¨©¤ª

ìMî íäéúBLôpL ,íìBòä.úBàîhä úBtì÷ Lokle - ¨¨¤©§¥¤¦¨Ÿ§¦©§¥
milawnd ,mixeq` mixacl ,mdly rxd xvide ,md miee`zn
mday" :epiax w"k zxrd] ze`nhd zetilwd ylyn mzeig

.["cere bpx b"gfa xaecnçëå òøä øöiä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¥¤¨©§Ÿ©
,Búåàz úàlîì íéøznä íéøáãì äeàúnä`edy zexnl - ©¦§©¤¦§¨¦©ª¨¦§©Ÿ©£¨

"cxei" ,xaqed xaky itke ,eytp ze`z `lnl ick z`f dyer
ylyny rxd l` ,xzend xacd mb okÎiciÎlrzetilwd

z`f zexnl ,mxa ;ixnbl ze`nhdïéàãeäé ïéãMî ãL àeä2, ¥¦¥¦§¨¦
,"icedi" rxdÎxvi -ìéòìãk äMãwì øæçì ìBëiL éôì3.- §¦¤¨©£Ÿ©§ª¨§¦§¥

`lnl ick lk`yk mby
,oeikn ,j` ,eytp ze`z
ly lk`na xaecny
zeigd dlrzn ,xzid
xfeg mc`dyk ,dyecwl
z` cearle dxez cenll
rxdÎxvid eli`e ;z"iyd
epi` ,xeqi` ly xacl
`l` ,llk icedi rxdÎxvi
df rxdÎxvi .xf rxdÎxvi
llba ,mc`d lawn
zee`za ezerwzyd
`ed ociÎlr ,"zexzen"
oevx ea xvepe ,mybzn
xac ,xeqi` ly xacl

.icedil irah epi`yCà©
,íB÷î-ìkîmb - ¦¨¨

,xzid ly milk`na
`lnl ick mze` lk`yk
oiicr zniiwy ,eytp ze`z
exifgdl zexyt`d

la` ,dyecwløæçL íã÷Ÿ¤¤¨©
,äMãwìzxfg iptl - ©§ª¨

,daeyza mc`d,Ck-øçà íâå .ätì÷e àøçà-àøèñ àeä- ¦§¨¨¢¨§¦¨§©©©¨
lk`nd zeig z` xifgde daeyza xfg mc`dy xg`l s`

,dyecwlepnî eîéLøä,jkn myexd -,óeba ÷eác øàLð- ¨§¦¦¤¦§¨¨©
,mc`dä÷Lîe ìëàî ìkî ék úBéäì,dzeye lke` mc`y - ¦§¦¦¨©£¨©§¤

.BøNaî øNáe íc óëz äNòðmyl lk`y dryay oeikne - ©£¤¥¤¨¨¨¦§¨
ea x`yp - xyae mc eteba sqezip - rx did xacdyk - de`z
zeig z` xifgde daeyza xfgy ixg`l mb ,jkn "myex"

.dyecwl lk`ndéøö ïëìåøáwä èeaçì óebä C4,`edy - §¨¥¨¦©§¦©¤¤
,sebl cgein yperìawL Búàîhî Bøäèìe BúBwðì,sebd - §©§©£¦ª§¨¤¦¥

ïéãLå dâð útì÷ úàîhî åéâeðòúå äfä íìBò úàðäa©£¨©¨©¤§©£¨¦ª§©§¦©Ÿ©§¥¦
.ïéàãeäémibeprzl mc`d z` dxbnd icedid rxdÎxvid - §¨¦
.mixzenåéîé ìk äfä íìBòî äðäð àlL éî ïk-íà-àlà- ¤¨¦¥¦¤Ÿ¤¡¤¥¨©¤¨¨¨

n dzid `l ez`pdy e` ,zn`a dpdp `l ok`y e`dfdÎmlerd,
did dyry dn lky meynwx,dyecwe devn myleðaøk§©¥
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íéøîà éèå÷éì
ãåòå ç ÷øôêëìù úåøåñà úåìëàîá úàæ

óàù éðôî øåñéà íùá íéàø÷ð
ãåáòì íéîù íùì òãåä àìá øåñéà ìëàî ìëàù éî
ììôúäå àø÷å ïë äùòå ìòô íâå àéää äìéëà çëá 'ä
úùáìúîå äìåò äáù úåéçä ïéà àéää äìéëà çëá
äøåñéà éðôî øúéää åîë äìôúäå äøåúä úåáéúá
øåñéà àåä 'éôàå úåàîèä úåôéì÷ ùìùî à"ñä éãéá
'åë äøåú éøáãî øúåé íéøôåñ éøáã íéøåîçù ïðáøã
íéøåñàä íéøáãì äåàúîä çëå òøä øöéä íâ ïëìå
â"åò úåîåà ìù òøä øöé àåäù ïéàøëåð ïéãùî ãù àåä

âéø"äöéä ë"àùî úåàîèä úåôéì÷ ùìùî íäéúåùôðù
àåä åúåàú úàìîì íéøúåîä íéøáãì äåàúîä çëå
.ìéòìãë äùåã÷ì øåæçì ìåëéù éôì ïéàãåäé ïéãùî ãù
íâå äôéì÷å à"ñ àåä äùåã÷ì øæçù íãå÷ î"î êà
ìëî éë úåéäì óåâá ÷åáã øàùð åðîî åîéùøä ë"çà
ïëìå åøùáî øùáå íã óëéú äùòð ä÷ùîå ìëàî
åúàîåèî åøäèìå åúå÷ðì øá÷ä èåáéçì óåâä êéøö
úôéì÷ úàîåèî åéâåðòúå äæä íìåò úàðäá ìáé÷ù
ìë æ"äåòî äðäð àìù éî ë"àà ïéàãåäé ïéãùå äâåð

.ùåã÷ä åðéáøë åéîé
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יב.1. יד, רבה במדבר ב. פ"ח, סנהדרין א.2.משנה רעז, א. רנג, ג. חלק ז.3.זהר קנא,4.פרק ב. חלק זוהר רבי ראה ובמיוחד א.

zah 'g iyily mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ח' שלישי יום
פרק ח  ,bi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen:ïäá å÷ñòù ,26 'îò ãò ...íéøáã ìòå

.LBãwäxn`y `iypd dcedi iax -5`ly ,ezewlzqd zrya ©¨
Îmlerdn dpdpdfddpdp `ly in ,ixd .dphw rav`a `l s`

,eiig ini jyn lka dfdÎmlerdn`edly df yperl wewf epi`
- efk dbxca epi`y in eli`e ;eteb z` zewpl ick xawd heaig

dwacpy d`nehdn ezewpl ick ,"xawd heaig" yperl eteb wewf
owfd epax xiaqn ,oldl .eibeprze dfdÎmlerd ze`pd iciÎlr ,ea
myl `ly mixzen mixeaic mixacnyk ,xeaicd yeal oipr

:miny

,øzäa íéìèa íéøác ìòå,mxeaica xeqi` oi`yk -íò ïBâk §©§¨¦§¥¦§¤¥§©
ãîìì ìBëé BðéàL õøàäzlhen ,cenll lekiy in ,oky - ¨¨¤¤¥¨¦§Ÿ

mixaca `le ma zxace" ly dyrdÎzevn zaeg cinz eilr
"milha6mixac `le dxez ixac wx xacl cinz aiig `ed ,

meyn yi eiable ,milha
xeqi`mixac xacl

,ux`d mr ,eli`e .milha
yi ,cenll leki epi`y
ely 'milha mixac'dy
`ed s`e .xeqi`a mpi`

éøöBLôð øäèì C ¨¦§©¥©§
,Bæ ätì÷c Bæ äàîhî¦ª§¨¦§¦¨
óëa dìebìb éãé-ìò©§¥¦§¨§©

òìwä7,df yperl qgia - ©¤©
`aen "rlwd sk" ly
z` mirlewy ,iehiad
ly cg` dvwn mc`d
e` ,ipyd dvwl mlerd
uegl l`xyi ux`n
jka melbd oeirxd .ux`l
ytpd z` mixiarn :`ed
,zeipeviwl zeipeviwn
z` ytpd d`ex dlgza
zelcbd z`e zn`d
cine ,zewl`ae dyecway

Îmlera dxaice daygy ,mixeaicle zeaygnl ,dze` "miwxef"
dnypl lecb xrv meyn jka yie ;dfd8,øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©

úeðöéì Bîk ,íéøeñà íéøeaãì ìáà .èð óc çlLa úLøẗ¨©§©©©£¨§¦¦£¦§¥¨
ìåìMî ïäL ,íäa àöBiëå òøä ïBLúBàîhä úBtì÷ L §¨¨©§©¥¨¤¤¥¦¨Ÿ§¦©§¥

øéáòäìe øäèì ìéòBî [Bcáì] òìwä ók ïéà ¯ éøîâì§©§¥¥©©¤©§©¦§©¥§©£¦
.ípäéâì ãøéì äëéøö ÷ø ,Lôpäî Búàîèyper `edy - ª§¨¥©¤¤©§¦¨¥¥§¥¦Ÿ

.ytpd z` zewpl xzei rityn `ed jk meyne ,xzei xengïëå§¥
ïéà ¯ íéìèa íéøáãa ÷ñBòå äøBza ÷ñòì Bì øLôàL éî¦¤¤§¨©£Ÿ©¨§¥¦§¨¦§¥¦¥

÷ø ,dëkæìe d÷øîì BLôðì ìéòBî Bcáì òìwä ók`id - ©©¤©§©¦§©§§¨§¨§©§¨©

l dwewfäøBz ìeha ìò íéLéðònL íéøeîç íéLðò¢¨¦£¦¤©£¦¦©¦¨
úîçî äNò-úåöî ìeha ìëì éììkä Lðò ãálî ,úeèøôa¦§¨¦§©Ÿ¤©§¨¦§¨¦¦§©£¥¥£©

øçà íB÷îa øàánk ,âìL ìL ípäéâa úeìöò9.mc` - ©§§¥¦Ÿ¤¤¤©§Ÿ¨§¨©¥
zxnegk yperd zxneg ,"dcn cbpk dcn" eizexiar lr yprp
dxiar lr :okle ,`hgd
meg jezn dzyrpy
miyiprn - zeninge
lre ,"y` ly mepdib"a
- devn meiwa zexixw

"bly ly mepdib"a10,ixd .
yperd lr sqep
lehia lr miyiprny
,dxez cenlz zevn
lr miyiprny yperk
- dyrÎzevn lk lehia
lr cgein yper miiw

."dxez lehia"ïëå§¥
úBnà úBîëça ÷ñBòä̈¥§¨§ª
íéøác ììëa ¯ íìBòä̈¨¦§©§¨¦
ïBò ïéðòì áLçé íéìèa§¥¦¥¨¥§¦§©£

,äøBz ìehamby - ¦¨
zeillk zenkg cenila
lehia `hg lr mixaer

,dxezáeúkL Bîk§¤¨
-ãeîìz úBëìäa§¦§©§

äøBz11ãBòå .ìò úBnàä úîëç ìL dúàîè äøúé úàæ ¨§Ÿ§¥¨ª§¨¨¤¨§©¨ª©
ànèîe Léaìî BðéàL ,íéìèa íéøác úàîèiciÎlr - ª§©§¨¦§¥¦¤¥©§¦§©¥

,milha mixac,úBcnä ÷øody -LBãwä çeøä ãBñéî ©©¦¦¨©©¨
,úéäìàä BLôðaLzakxen ziwl`d ytpd mb ,oky - ¤§©§¨¡Ÿ¦

,dad`k ,zecnd .xtr ,min ,gex ,y` :miipgex zeceqi drax`n
`ed milha mixac ici lre - gexd ceqin ze`a ,dnecke cgt
zeraepd ,ziwl`d ytpd ly zecnd ray z` mda riwyn

,oze` jlklne ,day gexd ceqindâð útì÷ úàîèa§ª§©§¦©Ÿ©
Bæ ätì÷aL òøä çeøä ãBñéî íéàaä ,íéìèa íéøáãaL¤¦§¨¦§¥¦©¨¦¦¨©¨©¤¦§¦¨
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íéøîà éèå÷éì
ïåâë øúéäá íéìèá íéøáã ìòå
äàîåèî åùôð øäèì êéøö ãåîìì ìåëé åðéàù ä"ò
'ô øäæá ù"îë òì÷ä óëá äìåâìâ é"ò åæ äôéì÷ã åæ
úåðöéì åîë íéøåñà íéøåáéãì ìáà .è"ð óã çìùá
úåàîèä úåôéì÷ ùìùî ïäù íäá àöåéëå òøä ïåùìå
øéáòäìå øäèì ìéòåî [åãáì] òì÷ä óë ïéà éøîâì
éî ïëå .íðäéâì ãøéì äëéøö ÷ø ùôðäî åúàîåè
ïéà íéìèá íéøáãá ÷ñåòå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù
÷ø äëëæìå ä÷øîì åùôðì ìéòåî åãáì òì÷ä óë
úåèøôá äøåú ìåèéá ìò íéùéðòîù íéøåîç íéùðåò
úåìöò úîçî ò"î ìåèéá ìëì éììëä ùðåò ãáìî
úåîëçá ÷ñåòä ïëå à"îá øàåáîë âìù ìù íðäéâá
ïåò ïéðòì áùçé íéìèá íéøáã ììëá íéìåìâ éãáåò úåîåà
äøúé úàæ ãåòå äøåú ãåîìú úåëìäá ù"îë äøåú ìåèéá
úàîåè ìò íéìåìâ éãáåò úåîåàä úîëç ìù äúàîåè
ãåñéî úåãîä ÷ø àîèîå ùéáìî åðéàù íéìèá íéøáã
äâåð úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ùåã÷ä çåøä
äôéì÷áù òøä çåøä ãåñéî íéàáä íéìèá íéøáãáù
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ב. נה, הכוונות וספר הגלגולים, ספר בסוף וויטאל א.5.חיים קד, ב.6.כתובות יט, ב.7.יומא קנב, שבת כאן,8.ראה להוסיף כדאי
החומש, מלות בעלֿפה לומר למשל: בעלֿפה, תורה דברי שאמירת הקדושות, משיחותיו באחת נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר מה
הקלע. כף מעונש להיפטר לאדם עוזר זה - האויר את ומטהרים תורה תלמוד מצות מקיימים שבכך נוסף - תניא או משניות תהלים,

א-ב.9. קנ, ב. חלק ב; רלז, ב; סב, א. חלק זוהר גם ראה שמות. פרשת בתחילת להאריז"ל תורה כאן,10.לקוטי ללמוד שרוצים יש
ברם, הרגיל. הדם הילוך להחזרת עוזר קפוא, אבר על שלג שפשוף שעל-ידי כמו הנפש, לקרירות רפואה משום יש שלג של שבגיהנם

העיר: הוא כך. משמע לא להאריז"ל תורה שבלקוטי ואומר זה, פירוש בנכונות מפקפק ‚ÔÈÏÊÂהרבי ‰ÓÏ Î"‡Â ;‡Â‰ ÔÂÎ Ì‡ ‚"Úˆ"
."Ì˘ ˙"Ï·˘ 'ÂÎ ‚Ï˘‰.11,בשקלוב תקנ"ד, בשנת הזקן, מרבנו שנדפס הראשון הספר הוא תורה" תלמוד "הלכות ז. סעיף ג, פרק



פי zah 'f ipy mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ז' שני יום
פרק ח  ,24 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåòå ç ÷øô,bi 'nr cr.ùåã÷ä

ly eytpe eall jkÎlk excg sqei iax ly eizeika .cli
.zecdid jxcl xefgl eal wnern hilgdy cr ,icedi eze`

icil d`iady ,jk lk dlecb dzid icedi eze` ly ezaeyz
.rah - el clepy xfnndy jk

íLa íéàø÷ð CëlL ,úBøeñà úBìëàîa úàæ ãBòå .ç ÷øt¤¤§Ÿ§©£¨£¤§¨¦§¨¦§¥
,"øeqà",xeyw xnelk -ìëàL éî óàL éðtî ¦¦§¥¤©¦¤¨©

òãBä àìa øeqà ìëàî,dzid dlik`d zpeeke ,zrcl ilan - ©£¨¦§Ÿ©
ì,àéää äìéëà çëa 'ä ãáòì ,íéîL íLlk`n df did el - §¥¨©¦©£Ÿ§Ÿ©£¦¨©¦

dlik`d dzid ,xzid ly
aehd z` dcixtn dnvr
,xaqed xaky itk ;rxdn
myl dlik` iciÎlry
rxd on aehd cxtp miny
,mxa .lk`nd zeigay
zlik` lr xaecn o`k

ly lk`nxeqi`myl
,minyäNòå ìòt íâå§©¨©§¨¨

çëa ìltúäå àø÷å ,ïk¥§¨¨§¦§©¥§Ÿ©
àéää äìéëàm`ay - £¦¨©¦

qgia xaecnd did
,xzend xac zlik`l
`ed dlik` dze` gekae
dzid - lltzne cnel
dler lk`nd ly zeigd
lk`nd zeida ,dyecwl
;dltzle cenill lvepn
äìBò daL úeiçä ïéà¥©©¤¨¨
úBáúa úLaìúîe¦§©¤¤§¥
Bîk älôzäå äøBzä©¨§©§¦¨§

,øzää?dnl jk lke - ©¤¥
døeqà éðtî,xnelk - ¦§¥¦¨

df lk`n zexywzd iptnìMî àøçà-àøèqä éãéaúBtì÷ L ¦¥©¦§¨¨¢¨¦¨Ÿ§¦
.úBàîhäzelrzdl lk`nay zeigl zpzep dpi`y ,ixnbl - ©§¥
.dyecwl,ïðaøc øeqà àeä elôàåexq` minkgdy - ©£¦¦§©¨¨

,`ziixe`cn xeqi` `ed oi`e ,ezeyrlíéøôBñ éøác íéøeîçL¤£¦¦§¥§¦
'eë äøBz éøácî øúBé1.edexq` minkgy xac mb ,`linne - ¥¦¦§¥¨

,dyecwl ezelrdl xyt` i`e ,ixnbl ze`nhd zetilwa xeyw
xacdy rciy ilan ,miny myl ea ynzyd m` mbxeq`.,ïëìå§¨¥

ãL àeä ,íéøeñàä íéøácì äeàúnä çëå òøä øöiä íb©©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤©§¨¦¨£¦¥
,ïéàøëð ïéãMî,ieb ly cy -úBnà ìL òøä øöé àeäL ¦¥¦ª§¨¦¤¥¤¨©¤ª

ìMî íäéúBLôpL ,íìBòä.úBàîhä úBtì÷ Lokle - ¨¨¤©§¥¤¦¨Ÿ§¦©§¥
milawnd ,mixeq` mixacl ,mdly rxd xvide ,md miee`zn
mday" :epiax w"k zxrd] ze`nhd zetilwd ylyn mzeig

.["cere bpx b"gfa xaecnçëå òøä øöiä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¥¤¨©§Ÿ©
,Búåàz úàlîì íéøznä íéøáãì äeàúnä`edy zexnl - ©¦§©¤¦§¨¦©ª¨¦§©Ÿ©£¨

"cxei" ,xaqed xaky itke ,eytp ze`z `lnl ick z`f dyer
ylyny rxd l` ,xzend xacd mb okÎiciÎlrzetilwd

z`f zexnl ,mxa ;ixnbl ze`nhdïéàãeäé ïéãMî ãL àeä2, ¥¦¥¦§¨¦
,"icedi" rxdÎxvi -ìéòìãk äMãwì øæçì ìBëiL éôì3.- §¦¤¨©£Ÿ©§ª¨§¦§¥

`lnl ick lk`yk mby
,oeikn ,j` ,eytp ze`z
ly lk`na xaecny
zeigd dlrzn ,xzid
xfeg mc`dyk ,dyecwl
z` cearle dxez cenll
rxdÎxvid eli`e ;z"iyd
epi` ,xeqi` ly xacl
`l` ,llk icedi rxdÎxvi
df rxdÎxvi .xf rxdÎxvi
llba ,mc`d lawn
zee`za ezerwzyd
`ed ociÎlr ,"zexzen"
oevx ea xvepe ,mybzn
xac ,xeqi` ly xacl

.icedil irah epi`yCà©
,íB÷î-ìkîmb - ¦¨¨

,xzid ly milk`na
`lnl ick mze` lk`yk
oiicr zniiwy ,eytp ze`z
exifgdl zexyt`d

la` ,dyecwløæçL íã÷Ÿ¤¤¨©
,äMãwìzxfg iptl - ©§ª¨

,daeyza mc`d,Ck-øçà íâå .ätì÷e àøçà-àøèñ àeä- ¦§¨¨¢¨§¦¨§©©©¨
lk`nd zeig z` xifgde daeyza xfg mc`dy xg`l s`

,dyecwlepnî eîéLøä,jkn myexd -,óeba ÷eác øàLð- ¨§¦¦¤¦§¨¨©
,mc`dä÷Lîe ìëàî ìkî ék úBéäì,dzeye lke` mc`y - ¦§¦¦¨©£¨©§¤

.BøNaî øNáe íc óëz äNòðmyl lk`y dryay oeikne - ©£¤¥¤¨¨¨¦§¨
ea x`yp - xyae mc eteba sqezip - rx did xacdyk - de`z
zeig z` xifgde daeyza xfgy ixg`l mb ,jkn "myex"

.dyecwl lk`ndéøö ïëìåøáwä èeaçì óebä C4,`edy - §¨¥¨¦©§¦©¤¤
,sebl cgein yperìawL Búàîhî Bøäèìe BúBwðì,sebd - §©§©£¦ª§¨¤¦¥

ïéãLå dâð útì÷ úàîhî åéâeðòúå äfä íìBò úàðäa©£¨©¨©¤§©£¨¦ª§©§¦©Ÿ©§¥¦
.ïéàãeäémibeprzl mc`d z` dxbnd icedid rxdÎxvid - §¨¦
.mixzenåéîé ìk äfä íìBòî äðäð àlL éî ïk-íà-àlà- ¤¨¦¥¦¤Ÿ¤¡¤¥¨©¤¨¨¨

n dzid `l ez`pdy e` ,zn`a dpdp `l ok`y e`dfdÎmlerd,
did dyry dn lky meynwx,dyecwe devn myleðaøk§©¥
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íéøîà éèå÷éì
ãåòå ç ÷øôêëìù úåøåñà úåìëàîá úàæ

óàù éðôî øåñéà íùá íéàø÷ð
ãåáòì íéîù íùì òãåä àìá øåñéà ìëàî ìëàù éî
ììôúäå àø÷å ïë äùòå ìòô íâå àéää äìéëà çëá 'ä
úùáìúîå äìåò äáù úåéçä ïéà àéää äìéëà çëá
äøåñéà éðôî øúéää åîë äìôúäå äøåúä úåáéúá
øåñéà àåä 'éôàå úåàîèä úåôéì÷ ùìùî à"ñä éãéá
'åë äøåú éøáãî øúåé íéøôåñ éøáã íéøåîçù ïðáøã
íéøåñàä íéøáãì äåàúîä çëå òøä øöéä íâ ïëìå
â"åò úåîåà ìù òøä øöé àåäù ïéàøëåð ïéãùî ãù àåä

âéø"äöéä ë"àùî úåàîèä úåôéì÷ ùìùî íäéúåùôðù
àåä åúåàú úàìîì íéøúåîä íéøáãì äåàúîä çëå
.ìéòìãë äùåã÷ì øåæçì ìåëéù éôì ïéàãåäé ïéãùî ãù
íâå äôéì÷å à"ñ àåä äùåã÷ì øæçù íãå÷ î"î êà
ìëî éë úåéäì óåâá ÷åáã øàùð åðîî åîéùøä ë"çà
ïëìå åøùáî øùáå íã óëéú äùòð ä÷ùîå ìëàî
åúàîåèî åøäèìå åúå÷ðì øá÷ä èåáéçì óåâä êéøö
úôéì÷ úàîåèî åéâåðòúå äæä íìåò úàðäá ìáé÷ù
ìë æ"äåòî äðäð àìù éî ë"àà ïéàãåäé ïéãùå äâåð

.ùåã÷ä åðéáøë åéîé
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יב.1. יד, רבה במדבר ב. פ"ח, סנהדרין א.2.משנה רעז, א. רנג, ג. חלק ז.3.זהר קנא,4.פרק ב. חלק זוהר רבי ראה ובמיוחד א.

zah 'g iyily mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ח' שלישי יום
פרק ח  ,bi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen:ïäá å÷ñòù ,26 'îò ãò ...íéøáã ìòå

.LBãwäxn`y `iypd dcedi iax -5`ly ,ezewlzqd zrya ©¨
Îmlerdn dpdpdfddpdp `ly in ,ixd .dphw rav`a `l s`

,eiig ini jyn lka dfdÎmlerdn`edly df yperl wewf epi`
- efk dbxca epi`y in eli`e ;eteb z` zewpl ick xawd heaig

dwacpy d`nehdn ezewpl ick ,"xawd heaig" yperl eteb wewf
owfd epax xiaqn ,oldl .eibeprze dfdÎmlerd ze`pd iciÎlr ,ea
myl `ly mixzen mixeaic mixacnyk ,xeaicd yeal oipr

:miny

,øzäa íéìèa íéøác ìòå,mxeaica xeqi` oi`yk -íò ïBâk §©§¨¦§¥¦§¤¥§©
ãîìì ìBëé BðéàL õøàäzlhen ,cenll lekiy in ,oky - ¨¨¤¤¥¨¦§Ÿ

mixaca `le ma zxace" ly dyrdÎzevn zaeg cinz eilr
"milha6mixac `le dxez ixac wx xacl cinz aiig `ed ,

meyn yi eiable ,milha
xeqi`mixac xacl

,ux`d mr ,eli`e .milha
yi ,cenll leki epi`y
ely 'milha mixac'dy
`ed s`e .xeqi`a mpi`

éøöBLôð øäèì C ¨¦§©¥©§
,Bæ ätì÷c Bæ äàîhî¦ª§¨¦§¦¨
óëa dìebìb éãé-ìò©§¥¦§¨§©

òìwä7,df yperl qgia - ©¤©
`aen "rlwd sk" ly
z` mirlewy ,iehiad
ly cg` dvwn mc`d
e` ,ipyd dvwl mlerd
uegl l`xyi ux`n
jka melbd oeirxd .ux`l
ytpd z` mixiarn :`ed
,zeipeviwl zeipeviwn
z` ytpd d`ex dlgza
zelcbd z`e zn`d
cine ,zewl`ae dyecway

Îmlera dxaice daygy ,mixeaicle zeaygnl ,dze` "miwxef"
dnypl lecb xrv meyn jka yie ;dfd8,øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©

úeðöéì Bîk ,íéøeñà íéøeaãì ìáà .èð óc çlLa úLøẗ¨©§©©©£¨§¦¦£¦§¥¨
ìåìMî ïäL ,íäa àöBiëå òøä ïBLúBàîhä úBtì÷ L §¨¨©§©¥¨¤¤¥¦¨Ÿ§¦©§¥

øéáòäìe øäèì ìéòBî [Bcáì] òìwä ók ïéà ¯ éøîâì§©§¥¥©©¤©§©¦§©¥§©£¦
.ípäéâì ãøéì äëéøö ÷ø ,Lôpäî Búàîèyper `edy - ª§¨¥©¤¤©§¦¨¥¥§¥¦Ÿ

.ytpd z` zewpl xzei rityn `ed jk meyne ,xzei xengïëå§¥
ïéà ¯ íéìèa íéøáãa ÷ñBòå äøBza ÷ñòì Bì øLôàL éî¦¤¤§¨©£Ÿ©¨§¥¦§¨¦§¥¦¥

÷ø ,dëkæìe d÷øîì BLôðì ìéòBî Bcáì òìwä ók`id - ©©¤©§©¦§©§§¨§¨§©§¨©

l dwewfäøBz ìeha ìò íéLéðònL íéøeîç íéLðò¢¨¦£¦¤©£¦¦©¦¨
úîçî äNò-úåöî ìeha ìëì éììkä Lðò ãálî ,úeèøôa¦§¨¦§©Ÿ¤©§¨¦§¨¦¦§©£¥¥£©

øçà íB÷îa øàánk ,âìL ìL ípäéâa úeìöò9.mc` - ©§§¥¦Ÿ¤¤¤©§Ÿ¨§¨©¥
zxnegk yperd zxneg ,"dcn cbpk dcn" eizexiar lr yprp
dxiar lr :okle ,`hgd
meg jezn dzyrpy
miyiprn - zeninge
lre ,"y` ly mepdib"a
- devn meiwa zexixw

"bly ly mepdib"a10,ixd .
yperd lr sqep
lehia lr miyiprny
,dxez cenlz zevn
lr miyiprny yperk
- dyrÎzevn lk lehia
lr cgein yper miiw

."dxez lehia"ïëå§¥
úBnà úBîëça ÷ñBòä̈¥§¨§ª
íéøác ììëa ¯ íìBòä̈¨¦§©§¨¦
ïBò ïéðòì áLçé íéìèa§¥¦¥¨¥§¦§©£

,äøBz ìehamby - ¦¨
zeillk zenkg cenila
lehia `hg lr mixaer

,dxezáeúkL Bîk§¤¨
-ãeîìz úBëìäa§¦§©§

äøBz11ãBòå .ìò úBnàä úîëç ìL dúàîè äøúé úàæ ¨§Ÿ§¥¨ª§¨¨¤¨§©¨ª©
ànèîe Léaìî BðéàL ,íéìèa íéøác úàîèiciÎlr - ª§©§¨¦§¥¦¤¥©§¦§©¥

,milha mixac,úBcnä ÷øody -LBãwä çeøä ãBñéî ©©¦¦¨©©¨
,úéäìàä BLôðaLzakxen ziwl`d ytpd mb ,oky - ¤§©§¨¡Ÿ¦

,dad`k ,zecnd .xtr ,min ,gex ,y` :miipgex zeceqi drax`n
`ed milha mixac ici lre - gexd ceqin ze`a ,dnecke cgt
zeraepd ,ziwl`d ytpd ly zecnd ray z` mda riwyn

,oze` jlklne ,day gexd ceqindâð útì÷ úàîèa§ª§©§¦©Ÿ©
Bæ ätì÷aL òøä çeøä ãBñéî íéàaä ,íéìèa íéøáãaL¤¦§¨¦§¥¦©¨¦¦¨©¨©¤¦§¦¨
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íéøîà éèå÷éì
ïåâë øúéäá íéìèá íéøáã ìòå
äàîåèî åùôð øäèì êéøö ãåîìì ìåëé åðéàù ä"ò
'ô øäæá ù"îë òì÷ä óëá äìåâìâ é"ò åæ äôéì÷ã åæ
úåðöéì åîë íéøåñà íéøåáéãì ìáà .è"ð óã çìùá
úåàîèä úåôéì÷ ùìùî ïäù íäá àöåéëå òøä ïåùìå
øéáòäìå øäèì ìéòåî [åãáì] òì÷ä óë ïéà éøîâì
éî ïëå .íðäéâì ãøéì äëéøö ÷ø ùôðäî åúàîåè
ïéà íéìèá íéøáãá ÷ñåòå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù
÷ø äëëæìå ä÷øîì åùôðì ìéòåî åãáì òì÷ä óë
úåèøôá äøåú ìåèéá ìò íéùéðòîù íéøåîç íéùðåò
úåìöò úîçî ò"î ìåèéá ìëì éììëä ùðåò ãáìî
úåîëçá ÷ñåòä ïëå à"îá øàåáîë âìù ìù íðäéâá
ïåò ïéðòì áùçé íéìèá íéøáã ììëá íéìåìâ éãáåò úåîåà
äøúé úàæ ãåòå äøåú ãåîìú úåëìäá ù"îë äøåú ìåèéá
úàîåè ìò íéìåìâ éãáåò úåîåàä úîëç ìù äúàîåè
ãåñéî úåãîä ÷ø àîèîå ùéáìî åðéàù íéìèá íéøáã
äâåð úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ùåã÷ä çåøä
äôéì÷áù òøä çåøä ãåñéî íéàáä íéìèá íéøáãáù
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ב. נה, הכוונות וספר הגלגולים, ספר בסוף וויטאל א.5.חיים קד, ב.6.כתובות יט, ב.7.יומא קנב, שבת כאן,8.ראה להוסיף כדאי
החומש, מלות בעלֿפה לומר למשל: בעלֿפה, תורה דברי שאמירת הקדושות, משיחותיו באחת נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר מה
הקלע. כף מעונש להיפטר לאדם עוזר זה - האויר את ומטהרים תורה תלמוד מצות מקיימים שבכך נוסף - תניא או משניות תהלים,

א-ב.9. קנ, ב. חלק ב; רלז, ב; סב, א. חלק זוהר גם ראה שמות. פרשת בתחילת להאריז"ל תורה כאן,10.לקוטי ללמוד שרוצים יש
ברם, הרגיל. הדם הילוך להחזרת עוזר קפוא, אבר על שלג שפשוף שעל-ידי כמו הנפש, לקרירות רפואה משום יש שלג של שבגיהנם

העיר: הוא כך. משמע לא להאריז"ל תורה שבלקוטי ואומר זה, פירוש בנכונות מפקפק ‚ÔÈÏÊÂהרבי ‰ÓÏ Î"‡Â ;‡Â‰ ÔÂÎ Ì‡ ‚"Úˆ"
."Ì˘ ˙"Ï·˘ 'ÂÎ ‚Ï˘‰.11,בשקלוב תקנ"ד, בשנת הזקן, מרבנו שנדפס הראשון הספר הוא תורה" תלמוד "הלכות ז. סעיף ג, פרק



zahפב 'h iriax mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ט' רביעי יום
פרק ט  ,26 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå è ÷øô,26 'nr cr.ïéçåîáù

,ìéòìãk úéîäaä BLôða.oey`xd wxta xaqedy enk -àìå §©§©§¥¦§¦§¥§Ÿ
,BLôðaL úòc-äðéa-äîëç úðéçampi` milha mixac - §¦©¨§¨¦¨©©¤§©§

,dnypay lkyd z` mi`nhnúeèL éøác íäL øçàî¥©©¤¥¦§¥§
.ïk øaãì íéìBëé õøàä-énòå íéèBMä íbL ,úeøBáeoi` - ¤©©¦§©¥¨¨¤§¦§©¥¥

elky z` riwyn `ed
`linne ,milha mixaca
ly lkyd z` `nhn epi`

.ziwl`d eytp-ïéàM-äî©¤¥
,úBnàä úîëça ïk- ¥§¨§©¨ª

zenkgl qgia xacd dpey
,mlerd zene`

oda ezewqrzdayàeä
úBðéça ànèîe Léaìî©§¦§©¥§¦

úòc-äðéa-äîëç- ¨§¨¦¨©©
,lkydBLôðaL¤§©§

útì÷ úàîèa úéäìàä̈¡Ÿ¦§ª§©§¦©
,elà úBîëçaL dâðŸ©¤§¨§¥

änL eìôpL,dbep ztilw jezl "eltp" zenkg oze` -úøéáLa ¤¨§¨¨¦§¦©
íéìkä,d`ixad ziy`xa "milkd zxiay" ly jildza - ©¥¦

.ïç éòãBéì òeãik ,äMã÷c äîëç ìL íéøBçà úðéçaî- ¦§¦©£©¦¤¨§¨¦§ª¨©¨©§§¥¥
jildzd x`azn day ,(dlawd znkg) dxzqp dnkg irceil
,zeillk zenkg micnelyk ,okae .dlitpd ote`e xen`d
mixacn rexb dfe ,ziwl`d ytpd ly lkyd z` mi`nhn

ilha.lkyd z` `le zecnd z` wx `nhn `ed mciÎlr ,m
ïúBà äNBò ïk-íà-àlà,zenkgd z` -,ïäa Cúçì íBcø÷ ¤¨¦¥¤¨©§©£Ÿ¨¤

òãBiL Bà ,'ä ãáòì çåøa ïäî ñðøtúäì éãk eðéäc§©§§¥§¦§©§¥¥¤§¤©©£Ÿ¤¥©
,BúøBúì Bà 'ä úãBáòì ïäa LnzLäìcnel `ed :lynl - §¦§©¥¨¤©£©§¨

,ycegd yeciw ipic z` ahid oiadl ick ,oeaygd znkg
.dneckee÷ñòL ïúòéñå ì"æ ï"aîøå í"aîøä ìL Bîòè eäæå§¤©£¤¨©§©§©§©©§¦¨¨¤¨§

:ïäazene` zenkga - ¨¤
erci md ,oky ,mlerd
zceara el` zenkg lvpl
xywda .dxezae myd
xacy ,df wxta xen`dl
exeqi` m` mb ,xeqi` ly
xeyw ,cala opaxcn `ed
ze`nhd zetilwd ylya
xyt` i`e ,ixnbl
m` mb ,dyecwl ezelrdl
ilan eze` lke` `ed
ly `ed xacdy rciy
lk`p dfyk s`e ,xeqi`
i`ck - lltzne cnel `ed dlik` dze` gekae ,miny myl
epax ipta mrt ope`zd cg` ciqg :`ad xetiqd z` o`k `iadl
el xn` .dpen` ipipra miwetwte zeaygn zeltep epzgly ,owfd
did `l icediy ,m"ekr alg ziizya lykp jpzg :owfd epax
sqepe ,icedi alg edfy ayg `edy s`e .dailgd zrya gkep
xacd el wifd - cala opaxcn xeqi` `ed m"ekr alg jk lr
,"oewiz" el ozp owfd epax .dpen`a eizewitq o`kne ,zeipgexa

.zipgexd ezlgnn `txidl el xfry

è ÷øtziwl`d ytpd ihxt z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
ihxt z` .diyeal dylye dizegek zxyr lr ,l`xyin cg` lkay

zxyr lr ,l`xyin cg` lkay ,dtilwdny ytpd ,zindad ytpd

dnglnd z` xiaqi ,iriyzd wxta .diyeal dylye dizegek

izy oia mc`a zllegznd

:el` zeytp

Lôð ïkLî íB÷î ,äpäå§¦¥§¦§©¤¤
dâð útìwnL úéîäaä©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©
àeä ìàøNé Léà ìëa§¨¦¦§¨¥

,áladlbzn ,ala ,my - ©¥
ritydl ,zindad ytpd
itk ,oky .sebd lr
miwxta xkfedy
ytpd zakxen ,mincewd

,dnecke zex`tzd ,de`z ,qrkk - "zecn"n xwira zindad

,ala `ed ,el` zecn ly onewneéìàîN ììça,alay - ¤¨¨§¨¦
áéúëe ,íc àìî àeäL1."Lôpä àeä ícä ék" :o`kny - ¤¨¥¨§¦¦©¨©¤¤

,mc `lnd ,alay il`nyd llga z`vnp ytpdy ,oaen,ïëìå§¨¥
,ala zindad ytpd ly dnewin llba -úBåàzä ìk̈©©£

ñòëå úeøàtúäå§¦§¨£§©©
ïäéîBãåx`y lke - §¥¤
,zecndáläîe ,ála ïä¥©¥¥©¥

ìëa úBèMtúî ïä¥¦§©§§¨
çnì äìBò íâå .óebä©§©¤©Ÿ©

LàøaL2áMçì , ¤¨Ÿ§©¥
íkçúäìe ïäa øäøäìe§©§¥¨¤§¦§©¥

,ïäazxxerzny ixg` - ¨¤
dler `id ,eala de`z
aeygl ,egen l`

ef eze`z yeninl ribdl ji` mkgzdle3,BøB÷î ícäL Bîk§¤©¨§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øçàî åùôðáù ã"áç 'éçá àìå ìéòìãë úéîäáä åùôðá åæ
øáãì íéìåëé ä"òå íéèåùä íâù úåøåáå úåèù éøáã íäù
ùéáìî àåä íéìåìâ éãáåò úåîåàä úîëçá ë"àùî .ïë
úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ã"áç 'éçá àîèîå
'éçáî 'éìëä úøéáùá äîù åìôðù åìà úåîëçáù äâåð
ë"à àìà ïç éòãåéì òåãéë äùåã÷ã äîëç ìù íééøåçà
ñðøôúäì éãë åðééäã ïäá êåúçì íåãø÷ ïúåà äùåò
úãåáòì ïäá ùîúùäì òãåéù åà 'ä ãåáòì çåéøá ïäî
ì"æ ï"áîøå í"áîøä ìù åîòè åäæå åúøåúì åà 'ä

:ïäá å÷ñòù ïúòéñå

äðäå è ÷øôúôéì÷îù úéîäáä ùôð ïëùî íå÷î
ììçá áìá àåä ìàøùé ùéà ìëá äâåð
ïëìå ùôðä àåä íãä éë áéúëå íã àìî àåäù éìàîù
áìäîå áìá ïä ïäéîåãå ñòëå úåøàôúäå úåàúä ìë
ùàøáù çåîì äìåò íâå óåâä ìëá úåèùôúî ïä
åøå÷î íãäù åîë ïäá íëçúäìå ïäá øäøäìå áùçì
çåîäì äìåò íâå íéøáàä ìëì èùôúî áìäîå áìá
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שלו. ערוך בשולחן ונכלל צורף - מכן כג.1.ולאחר יב, בביטוי2.דברים משתמש משום "ÏÂÚ‰הוא בכך יש כי - שבראש" למוח
השכל, מהות עצם שהרי, - המדות של ביצוען לשם רק כאן בא שה"שכל" כי, אם - והשכל המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה
המזוקק  שהדם עליה, משום בכך יש לדם גם שכן, למוח. עולה שהדם אומר הוא ל"דם", בקשר להלן כך המדות. ממהות למעלה הוא

למוח. עולה ˘ËÈÏ"‡:3.ביותר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בנה"א לקמן שפי' ע"ד הוא - בפ"ע המוח הדגשת על הטעם - "וכמובן

zah 'i iying mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י' חמישי יום
,26 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áéúë äðä êà,28 'nr cr:÷"äåæáù

çnäì äìBò íâå ,íéøáàä ìëì èMtúî áläîe ,ála©¥¥©¥¦§©¥§¨¨¥¨¦§©¤§©Ÿ©
.LàøaLlkl hytzn `ed myne ,ala exewn mcdy myk - ¤¨Ÿ

- mc`d mca zyaelnd - ef ytp mb jk ,sebd iwlg x`y
.sebd iwlg x`y lkl zhytzn `id aldne ,ala dxewnCà©

Lôð ïkLî íB÷î§¦§©¤¤
ïéçîa àeä úéäìàä̈¡Ÿ¦§Ÿ¦

,LàøaLly dnewin - ¤¨Ÿ
gena `ed ziwl`d ytpd
xkfedy itk ,y`xay
xwiry ,mincewd miwxta
ytpd ly dzedn
,"lky"d `ed ziwl`d
`ed "lky"d mewne

,y`xaíMîegendn - ¦¨
,y`xayìëì úèMtúî¦§©¤¤§¨

ála íâå ,íéøáàä- ¨¥¨¦§©©¥
ytpd dlbzne zpkey

ziwl`déðîéä ììça,alay -Bîëe ,íc Ba ïéàL ¤¨¨©§¨¦¤¥¨§
áeúkL4."Bðéîéì íëç áì" :,ziwl`d ytpl fnex "mkg" - ¤¨¥¨¨¦¦

"epinil" ."liqk" z`xwpd ,(rxd xvid) zindad ytpl cebipa
lican `ed ,zindad ytpa enk ,o`k .alay ipnid llgd -
ziwl`d ytpdy ,oiivn `edy ixg`l :mixa`d x`yl ald oia
,oky - "ala mbe" cgeina siqen `ed ,mixa`d lka zhytzn
x`ya enk ala zhytzn `idy wx `l ziwl`d ytpd

mb `id `l` ,mixa`ddlbzn.zecna :xnelk ,alaàéäå- §¦
iciÎlr - ?ala - gendny ziwl`d ytpd dlbzn cvik

íéìékNî áìa úáäìúî úáäìL étLøk 'ä úáäà- ©£©§¦§¥©§¤¤¦§©¤¤§¥©§¦¦
,mznkg geka miynzyndíéððBaúîe íéðéáîä- ©§¦¦¦§§¦

,eihxtl xac lk oiadl ,"dpiad gek"a mb miynzyneízòãa§©§¨

íçîa øLàwnrzdl ,"zrcd geka" mb miynzyn md - £¤§Ÿ¨
jk myl miynzyn md ,xnelk ;mipian mdy dn z` yibxdle

,zrce dpia ,dnkg :zegekd zyly lkaíéøøBònä íéøáãa¦§¨¦©§§¦
.äáäàä úà,iyilyd wxta xaqedy itk ,z"iyd zlecba - ¤¨©£¨

zlecba zeppeazddy
dad` zxxern ,z"iyd
ala ef dad` ,ixd .eil`
ytpd zehytzd `id
:gendn ziwl`d
d`ian gena zeppeazdd

.ala dad`d z`ïëå- §¥
ybxl ,xzei inipt lyn
gendn raepd ald

,y`xayááì úçîN¦§©¥¨
øãäå 'ä úøàôúa§¦§¤¤©£©

,BðBàbalÎzgny mb - §
xzei inipt ybx `idy ,ef

,ald l` gendn `a ,dad` xy`níëçä éðéò øLàk- ©£¤¥¥¤¨¨
,ziwl`d ytpdøLà,Búðéáe Búîëç çîa ,BLàøa £¤§Ÿ§Ÿ©¨§¨¦¨

íéìkzñî,inipt hana -àkìîc àø÷éaly eceaka - ¦§©§¦¦¨¨§©§¨
,d"awd ,jlndBúlãb úøàôúå,`idy -ø÷ç ïéà ãòi` - §¦§¤¤§ª¨©¥¥¤

,eyxyl cr exwgl xyt`,úéìëúå óBñ ïéàåiteqÎoi` `ed - §¥§©§¦
,laben izlae.øçà íB÷îa øàáîkzlecba opeazn `ed - ©§Ÿ¨§¨©¥

d"awdipiraz` elkya oian `edy wx `l :xnelk .elky
eli`k - di`x ly dxeva `id ezpad `l` ,d"awd ly ezlecb
.ala dgny zxxern ,ef zilky di`x ,ixd - eipira d`ex `ed

.gendn zraep ef dgny mbe,álaL úBLBã÷ úBcî øàL ïëå§¥§¨¦§¤©¥
,dnecke 'd z`xi enk -.ïéçîaL úòc-äðéa-äîëçî ïä- ¥¥¨§¨¦¨©©¤§Ÿ¦

.genay

áéúk äpä Cà5,"õîàé íàìî íàìe" :] -xirn epiax w"k ©¦¥§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
'ek j`" :o`kelya wqer '` lky mpipr oi` zeytpd 'ac 'it -

un`i me`ln me`l `"k ,'ad zelerta zepiprzde wqr el oi`e
ipa ly mzeipgexay ,eyre awri lr xn`p df weqt - ["'ek

lr - awri fnex ,l`xyi
- eyre ,ziwl`d ytpd
mde ,zindad ytpd lr
dnglna micner
mdn cg`yk ,zicinz
xabzdl un`zne wfgzn

.ipyd lràø÷ð óebä ék¦©¦§¨
"äpè÷ øéò"6Bîëe , ¦§©¨§

íéîçìð íéëìî éðML¤§¥§¨¦¦§¨¦

dLáëì äöBø ãçà ìkL ,úçà øéò ìò,dpevx cbp mb - ©¦©©¤¨¤¨¤§¨§¨
,äéìò Cìîìåxnelk ,oevxa `idy ,dilr dkelnl ribdle - §¦§Ÿ¨¤¨

.xird iayez oevxae znkqdaBðBöøk äéáLBé âéäðäì eðéäc§©§§©§¦§¤¨¦§
,íäéìò øæâé øLà ìëa BzòîLîì íéøñ eéäiLåmyk - §¤¦§¨¦§¦§©§§¨£¤¦§Ÿ£¥¤

oia dnglna `ed xacdy
dyeaik lr mikln ipy

,zg` xir lyézL Ck̈§¥
úéäìàä ,úBLôpä©§¨¨¡Ÿ¦
úéîäaä úéðeiçäå§©¦¦©§¥¦

,ätìwänLytpd - ¤¥©§¦¨
dtilwdny zindad
`idy sebd z` dignd
zewl`l cbepnd cvd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïéçåîá àåä úéäìàä ùôð ïëùî íå÷î êà .ùàøáù
ììçá áìá íâå íéøáàä ìëì úèùôúî íùîå ùàøáù
úáäà àéäå åðéîéì íëç áì ù"îëå íã åá ïéàù éðîéä
íéðéáîä íéìéëùî áìá úáäìúî úáäìù éôùøë 'ä
íéøøåòîä íéøáãá íçåîá øùà íúòãá íéððåáúîå
åðåàâ øãäå 'ä úøàôúá ááì úçîù ïëå .äáäàä úà
åúðéáå åúîëç çåîá åùàøá øùà íëçä éðéò øùàë
ø÷ç ïéà ãò åúìåãâ úøàôúå àëìîã àø÷éá íéìëúñî
úåãî øàù ïëå øçà íå÷îá øàåáîë úéìëúå óåñ ïéàå

.ïéçåîáù ã"áçî ïä áìáù úåùåã÷

äðä êàáéúë
åîëå äðè÷ øéò àø÷ð óåâä éë õîàé íåàìî íåàìå

úçà øéò ìò íéîçìð íéëìî éðùùäöåø ãçà ìëù
åðåöøë äéáùåé âéäðäì åðééäã äéìò êåìîìå äùáëì

åúòîùîì íéøñ åéäéùåêë .íäéìò øåæâé øùà ìëá
äôéì÷äîù úéîäáä úéðåéçäå úéäìàä úåùôðä éúù
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ב.4. י, כג.5.קהלת כה, ב.6.בראשית לב, נדרים יד; ט, קהלת ראה



פג zah 'h iriax mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ט' רביעי יום
פרק ט  ,26 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå è ÷øô,26 'nr cr.ïéçåîáù

,ìéòìãk úéîäaä BLôða.oey`xd wxta xaqedy enk -àìå §©§©§¥¦§¦§¥§Ÿ
,BLôðaL úòc-äðéa-äîëç úðéçampi` milha mixac - §¦©¨§¨¦¨©©¤§©§

,dnypay lkyd z` mi`nhnúeèL éøác íäL øçàî¥©©¤¥¦§¥§
.ïk øaãì íéìBëé õøàä-énòå íéèBMä íbL ,úeøBáeoi` - ¤©©¦§©¥¨¨¤§¦§©¥¥

elky z` riwyn `ed
`linne ,milha mixaca
ly lkyd z` `nhn epi`

.ziwl`d eytp-ïéàM-äî©¤¥
,úBnàä úîëça ïk- ¥§¨§©¨ª

zenkgl qgia xacd dpey
,mlerd zene`

oda ezewqrzdayàeä
úBðéça ànèîe Léaìî©§¦§©¥§¦

úòc-äðéa-äîëç- ¨§¨¦¨©©
,lkydBLôðaL¤§©§

útì÷ úàîèa úéäìàä̈¡Ÿ¦§ª§©§¦©
,elà úBîëçaL dâðŸ©¤§¨§¥

änL eìôpL,dbep ztilw jezl "eltp" zenkg oze` -úøéáLa ¤¨§¨¨¦§¦©
íéìkä,d`ixad ziy`xa "milkd zxiay" ly jildza - ©¥¦

.ïç éòãBéì òeãik ,äMã÷c äîëç ìL íéøBçà úðéçaî- ¦§¦©£©¦¤¨§¨¦§ª¨©¨©§§¥¥
jildzd x`azn day ,(dlawd znkg) dxzqp dnkg irceil
,zeillk zenkg micnelyk ,okae .dlitpd ote`e xen`d
mixacn rexb dfe ,ziwl`d ytpd ly lkyd z` mi`nhn

ilha.lkyd z` `le zecnd z` wx `nhn `ed mciÎlr ,m
ïúBà äNBò ïk-íà-àlà,zenkgd z` -,ïäa Cúçì íBcø÷ ¤¨¦¥¤¨©§©£Ÿ¨¤

òãBiL Bà ,'ä ãáòì çåøa ïäî ñðøtúäì éãk eðéäc§©§§¥§¦§©§¥¥¤§¤©©£Ÿ¤¥©
,BúøBúì Bà 'ä úãBáòì ïäa LnzLäìcnel `ed :lynl - §¦§©¥¨¤©£©§¨

,ycegd yeciw ipic z` ahid oiadl ick ,oeaygd znkg
.dneckee÷ñòL ïúòéñå ì"æ ï"aîøå í"aîøä ìL Bîòè eäæå§¤©£¤¨©§©§©§©©§¦¨¨¤¨§

:ïäazene` zenkga - ¨¤
erci md ,oky ,mlerd
zceara el` zenkg lvpl
xywda .dxezae myd
xacy ,df wxta xen`dl
exeqi` m` mb ,xeqi` ly
xeyw ,cala opaxcn `ed
ze`nhd zetilwd ylya
xyt` i`e ,ixnbl
m` mb ,dyecwl ezelrdl
ilan eze` lke` `ed
ly `ed xacdy rciy
lk`p dfyk s`e ,xeqi`
i`ck - lltzne cnel `ed dlik` dze` gekae ,miny myl
epax ipta mrt ope`zd cg` ciqg :`ad xetiqd z` o`k `iadl
el xn` .dpen` ipipra miwetwte zeaygn zeltep epzgly ,owfd
did `l icediy ,m"ekr alg ziizya lykp jpzg :owfd epax
sqepe ,icedi alg edfy ayg `edy s`e .dailgd zrya gkep
xacd el wifd - cala opaxcn xeqi` `ed m"ekr alg jk lr
,"oewiz" el ozp owfd epax .dpen`a eizewitq o`kne ,zeipgexa

.zipgexd ezlgnn `txidl el xfry

è ÷øtziwl`d ytpd ihxt z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
ihxt z` .diyeal dylye dizegek zxyr lr ,l`xyin cg` lkay

zxyr lr ,l`xyin cg` lkay ,dtilwdny ytpd ,zindad ytpd

dnglnd z` xiaqi ,iriyzd wxta .diyeal dylye dizegek

izy oia mc`a zllegznd

:el` zeytp

Lôð ïkLî íB÷î ,äpäå§¦¥§¦§©¤¤
dâð útìwnL úéîäaä©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©
àeä ìàøNé Léà ìëa§¨¦¦§¨¥

,áladlbzn ,ala ,my - ©¥
ritydl ,zindad ytpd
itk ,oky .sebd lr
miwxta xkfedy
ytpd zakxen ,mincewd

,dnecke zex`tzd ,de`z ,qrkk - "zecn"n xwira zindad

,ala `ed ,el` zecn ly onewneéìàîN ììça,alay - ¤¨¨§¨¦
áéúëe ,íc àìî àeäL1."Lôpä àeä ícä ék" :o`kny - ¤¨¥¨§¦¦©¨©¤¤

,mc `lnd ,alay il`nyd llga z`vnp ytpdy ,oaen,ïëìå§¨¥
,ala zindad ytpd ly dnewin llba -úBåàzä ìk̈©©£

ñòëå úeøàtúäå§¦§¨£§©©
ïäéîBãåx`y lke - §¥¤
,zecndáläîe ,ála ïä¥©¥¥©¥

ìëa úBèMtúî ïä¥¦§©§§¨
çnì äìBò íâå .óebä©§©¤©Ÿ©

LàøaL2áMçì , ¤¨Ÿ§©¥
íkçúäìe ïäa øäøäìe§©§¥¨¤§¦§©¥

,ïäazxxerzny ixg` - ¨¤
dler `id ,eala de`z
aeygl ,egen l`

ef eze`z yeninl ribdl ji` mkgzdle3,BøB÷î ícäL Bîk§¤©¨§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øçàî åùôðáù ã"áç 'éçá àìå ìéòìãë úéîäáä åùôðá åæ
øáãì íéìåëé ä"òå íéèåùä íâù úåøåáå úåèù éøáã íäù
ùéáìî àåä íéìåìâ éãáåò úåîåàä úîëçá ë"àùî .ïë
úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ã"áç 'éçá àîèîå
'éçáî 'éìëä úøéáùá äîù åìôðù åìà úåîëçáù äâåð
ë"à àìà ïç éòãåéì òåãéë äùåã÷ã äîëç ìù íééøåçà
ñðøôúäì éãë åðééäã ïäá êåúçì íåãø÷ ïúåà äùåò
úãåáòì ïäá ùîúùäì òãåéù åà 'ä ãåáòì çåéøá ïäî
ì"æ ï"áîøå í"áîøä ìù åîòè åäæå åúøåúì åà 'ä

:ïäá å÷ñòù ïúòéñå

äðäå è ÷øôúôéì÷îù úéîäáä ùôð ïëùî íå÷î
ììçá áìá àåä ìàøùé ùéà ìëá äâåð
ïëìå ùôðä àåä íãä éë áéúëå íã àìî àåäù éìàîù
áìäîå áìá ïä ïäéîåãå ñòëå úåøàôúäå úåàúä ìë
ùàøáù çåîì äìåò íâå óåâä ìëá úåèùôúî ïä
åøå÷î íãäù åîë ïäá íëçúäìå ïäá øäøäìå áùçì
çåîäì äìåò íâå íéøáàä ìëì èùôúî áìäîå áìá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

שלו. ערוך בשולחן ונכלל צורף - מכן כג.1.ולאחר יב, בביטוי2.דברים משתמש משום "ÏÂÚ‰הוא בכך יש כי - שבראש" למוח
השכל, מהות עצם שהרי, - המדות של ביצוען לשם רק כאן בא שה"שכל" כי, אם - והשכל המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה
המזוקק  שהדם עליה, משום בכך יש לדם גם שכן, למוח. עולה שהדם אומר הוא ל"דם", בקשר להלן כך המדות. ממהות למעלה הוא

למוח. עולה ˘ËÈÏ"‡:3.ביותר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בנה"א לקמן שפי' ע"ד הוא - בפ"ע המוח הדגשת על הטעם - "וכמובן

zah 'i iying mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י' חמישי יום
,26 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áéúë äðä êà,28 'nr cr:÷"äåæáù

çnäì äìBò íâå ,íéøáàä ìëì èMtúî áläîe ,ála©¥¥©¥¦§©¥§¨¨¥¨¦§©¤§©Ÿ©
.LàøaLlkl hytzn `ed myne ,ala exewn mcdy myk - ¤¨Ÿ

- mc`d mca zyaelnd - ef ytp mb jk ,sebd iwlg x`y
.sebd iwlg x`y lkl zhytzn `id aldne ,ala dxewnCà©

Lôð ïkLî íB÷î§¦§©¤¤
ïéçîa àeä úéäìàä̈¡Ÿ¦§Ÿ¦

,LàøaLly dnewin - ¤¨Ÿ
gena `ed ziwl`d ytpd
xkfedy itk ,y`xay
xwiry ,mincewd miwxta
ytpd ly dzedn
,"lky"d `ed ziwl`d
`ed "lky"d mewne

,y`xaíMîegendn - ¦¨
,y`xayìëì úèMtúî¦§©¤¤§¨

ála íâå ,íéøáàä- ¨¥¨¦§©©¥
ytpd dlbzne zpkey

ziwl`déðîéä ììça,alay -Bîëe ,íc Ba ïéàL ¤¨¨©§¨¦¤¥¨§
áeúkL4."Bðéîéì íëç áì" :,ziwl`d ytpl fnex "mkg" - ¤¨¥¨¨¦¦

"epinil" ."liqk" z`xwpd ,(rxd xvid) zindad ytpl cebipa
lican `ed ,zindad ytpa enk ,o`k .alay ipnid llgd -
ziwl`d ytpdy ,oiivn `edy ixg`l :mixa`d x`yl ald oia
,oky - "ala mbe" cgeina siqen `ed ,mixa`d lka zhytzn
x`ya enk ala zhytzn `idy wx `l ziwl`d ytpd

mb `id `l` ,mixa`ddlbzn.zecna :xnelk ,alaàéäå- §¦
iciÎlr - ?ala - gendny ziwl`d ytpd dlbzn cvik

íéìékNî áìa úáäìúî úáäìL étLøk 'ä úáäà- ©£©§¦§¥©§¤¤¦§©¤¤§¥©§¦¦
,mznkg geka miynzyndíéððBaúîe íéðéáîä- ©§¦¦¦§§¦

,eihxtl xac lk oiadl ,"dpiad gek"a mb miynzyneízòãa§©§¨

íçîa øLàwnrzdl ,"zrcd geka" mb miynzyn md - £¤§Ÿ¨
jk myl miynzyn md ,xnelk ;mipian mdy dn z` yibxdle

,zrce dpia ,dnkg :zegekd zyly lkaíéøøBònä íéøáãa¦§¨¦©§§¦
.äáäàä úà,iyilyd wxta xaqedy itk ,z"iyd zlecba - ¤¨©£¨

zlecba zeppeazddy
dad` zxxern ,z"iyd
ala ef dad` ,ixd .eil`
ytpd zehytzd `id
:gendn ziwl`d
d`ian gena zeppeazdd

.ala dad`d z`ïëå- §¥
ybxl ,xzei inipt lyn
gendn raepd ald

,y`xayááì úçîN¦§©¥¨
øãäå 'ä úøàôúa§¦§¤¤©£©

,BðBàbalÎzgny mb - §
xzei inipt ybx `idy ,ef

,ald l` gendn `a ,dad` xy`níëçä éðéò øLàk- ©£¤¥¥¤¨¨
,ziwl`d ytpdøLà,Búðéáe Búîëç çîa ,BLàøa £¤§Ÿ§Ÿ©¨§¨¦¨

íéìkzñî,inipt hana -àkìîc àø÷éaly eceaka - ¦§©§¦¦¨¨§©§¨
,d"awd ,jlndBúlãb úøàôúå,`idy -ø÷ç ïéà ãòi` - §¦§¤¤§ª¨©¥¥¤

,eyxyl cr exwgl xyt`,úéìëúå óBñ ïéàåiteqÎoi` `ed - §¥§©§¦
,laben izlae.øçà íB÷îa øàáîkzlecba opeazn `ed - ©§Ÿ¨§¨©¥

d"awdipiraz` elkya oian `edy wx `l :xnelk .elky
eli`k - di`x ly dxeva `id ezpad `l` ,d"awd ly ezlecb
.ala dgny zxxern ,ef zilky di`x ,ixd - eipira d`ex `ed

.gendn zraep ef dgny mbe,álaL úBLBã÷ úBcî øàL ïëå§¥§¨¦§¤©¥
,dnecke 'd z`xi enk -.ïéçîaL úòc-äðéa-äîëçî ïä- ¥¥¨§¨¦¨©©¤§Ÿ¦

.genay

áéúk äpä Cà5,"õîàé íàìî íàìe" :] -xirn epiax w"k ©¦¥§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
'ek j`" :o`kelya wqer '` lky mpipr oi` zeytpd 'ac 'it -

un`i me`ln me`l `"k ,'ad zelerta zepiprzde wqr el oi`e
ipa ly mzeipgexay ,eyre awri lr xn`p df weqt - ["'ek

lr - awri fnex ,l`xyi
- eyre ,ziwl`d ytpd
mde ,zindad ytpd lr
dnglna micner
mdn cg`yk ,zicinz
xabzdl un`zne wfgzn

.ipyd lràø÷ð óebä ék¦©¦§¨
"äpè÷ øéò"6Bîëe , ¦§©¨§

íéîçìð íéëìî éðML¤§¥§¨¦¦§¨¦

dLáëì äöBø ãçà ìkL ,úçà øéò ìò,dpevx cbp mb - ©¦©©¤¨¤¨¤§¨§¨
,äéìò Cìîìåxnelk ,oevxa `idy ,dilr dkelnl ribdle - §¦§Ÿ¨¤¨

.xird iayez oevxae znkqdaBðBöøk äéáLBé âéäðäì eðéäc§©§§©§¦§¤¨¦§
,íäéìò øæâé øLà ìëa BzòîLîì íéøñ eéäiLåmyk - §¤¦§¨¦§¦§©§§¨£¤¦§Ÿ£¥¤

oia dnglna `ed xacdy
dyeaik lr mikln ipy

,zg` xir lyézL Ck̈§¥
úéäìàä ,úBLôpä©§¨¨¡Ÿ¦
úéîäaä úéðeiçäå§©¦¦©§¥¦

,ätìwänLytpd - ¤¥©§¦¨
dtilwdny zindad
`idy sebd z` dignd
zewl`l cbepnd cvd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïéçåîá àåä úéäìàä ùôð ïëùî íå÷î êà .ùàøáù
ììçá áìá íâå íéøáàä ìëì úèùôúî íùîå ùàøáù
úáäà àéäå åðéîéì íëç áì ù"îëå íã åá ïéàù éðîéä
íéðéáîä íéìéëùî áìá úáäìúî úáäìù éôùøë 'ä
íéøøåòîä íéøáãá íçåîá øùà íúòãá íéððåáúîå
åðåàâ øãäå 'ä úøàôúá ááì úçîù ïëå .äáäàä úà
åúðéáå åúîëç çåîá åùàøá øùà íëçä éðéò øùàë
ø÷ç ïéà ãò åúìåãâ úøàôúå àëìîã àø÷éá íéìëúñî
úåãî øàù ïëå øçà íå÷îá øàåáîë úéìëúå óåñ ïéàå

.ïéçåîáù ã"áçî ïä áìáù úåùåã÷

äðä êàáéúë
åîëå äðè÷ øéò àø÷ð óåâä éë õîàé íåàìî íåàìå

úçà øéò ìò íéîçìð íéëìî éðùùäöåø ãçà ìëù
åðåöøë äéáùåé âéäðäì åðééäã äéìò êåìîìå äùáëì

åúòîùîì íéøñ åéäéùåêë .íäéìò øåæâé øùà ìëá
äôéì÷äîù úéîäáä úéðåéçäå úéäìàä úåùôðä éúù
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ב.4. י, כג.5.קהלת כה, ב.6.בראשית לב, נדרים יד; ט, קהלת ראה



zahפד 'i iying mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dyecwe,åéøáà ìëå óebä ìò Bæ íò Bæ úBîçìð`ed sebd - ¦§¨¦©©§¨¥¨¨
,"miayez"d - mixa`de "dphwd xir"dúéäìàäLytpd - ¤¨¡Ÿ¦

,ziwl`dåéìò úìLBnä dcáì àéä àäzL dðBöøe döôç¤§¨§¨¤§¥¦§©¨©¤¤¨¨
,sebd lr -dzòîLîì íéøñ eéäé íéøáàä ìëå ,ezâéäðîe©§¦©§¨¨¥¨¦¦§¨¦§¦§©§¨

mixa`dy ,xnelk -
itl lreta ebdpzi
,ziwl`d ytpd ze`xed

,éøîâì dìöà íéìèáe- §¥¦¤§¨§©§¥
ebdpzi mixa`dy wx `l
ytpd zyixck lreta
exqniy `l` ,ziwl`d
.ziwl`d ytpl mpevx z`
ytpd dvex jkn xzeie

:ziwl`d,äéìà äákøîe¤§¨¨¥¤¨
milha eidi mixa`dy -
iabl "dakxn" enk dil`
dl oi`y ,dilr akexd
,xnelk .llk invr oevx
,mzq zelhazda enk `l
`l` ,invr oevx dl yiy
Îik ,eze` zlhan `idy
didi `l mixa`ly m`
lke ,llk invr oevx
dpevx wxe j` didi mpevx

,ziwl`d ytpd lyäéúBðéça øNòì Leáì eéäéåytpd ly - §¦§§§¤¤§¦¤¨
,ziwl`däéLeáì 'âå,dyrne xeaic ,daygn -íéøkæpä §§¤¨©¦§¨¦

ìéòì7íìk eLaìúiL ,ytpd ly diyeale dizegek - §¥¤¦§©§ª¨
,eyalzi ziwl`díäî àìî Blk óebä äéäéå ,óebä éøáàa§¥§¥©§¦§¤©ª¨¥¥¤

,ícáìiyeale zegeka eyalzi ok` mixa`dy ,okzi ,oky - §©¨
la` ,ziwl`d ytpdminrtliyealae zegeka mb eyalzi

ytpddidi elek sebdy :xne` `ed okl ,zindad`lnwxe j`
zegekl llk mewn x`yi `le ,ziwl`d ytpd iyeale zegeka

,zindad ytpd iyealeøæ øáòé àìåz`xwp zindad ytpd - §Ÿ©£Ÿ¨
,"xf"íëBúa,mixa`a -,íBìLå-ñçdxeva xaec o`k cr - §¨©§¨

`ln didi sebd lky `ed ziwl`d ytpd ly dpevxy ,zillk
:xzei hexita mixacd e`eai ,oldl .dpnn wxïéçî úìz ,eðéäc§©§§¨Ÿ¦

LàøaL,zrc ,dpia ,dnkg ,y`xay oigend zyly -eéäé ¤¨Ÿ¦§
àéäL ,úéäìàä LôðaL úòc-äðéa-äîëçî íéàlîî§ª¨¦¥¨§¨¦¨©©¤§¤¤¨¡Ÿ¦¤¦

,Búðéáe 'ä úîëç,d"awd ly ezlecb oiadle mkgzdl - ¨§©¦¨
,óBñ ïéàå ø÷ç ïéà ãò øLà Búlãâa ïðBaúäì,ezlecbl - §¦§¥¦§ª¨£¤©¥¥¤§¥

,ezilkzl exwgl xyt` i`e,ïäî ãéìBäìe,dpiae dnkgdn - §¦¥¤
,úòcä éãé-ìòzybxdl cr ,zrcd geka zewnrzd ici lr - ©§¥©©©

,micilen jkÎiciÎlry ,lkydäàøiä,d"awdn -ãçôe Bçîa ©¦§¨§Ÿ©©
,Baìa 'äzeppeazdd iciÎlry ,iyilyd wxta xkfedy itk - §¦

iehiad - gena d`xi zclep ,d"awd ly ezlecba zewnrzdde
oian wx `ed ,wegxn `vnp mi`xi epnn xacdyk ,xn`p "d`xi"

epnn xacdyk ,xn`p "cgt" iehiad - ala cgte - elkya eze`
cgt epnn mi`lnzne eze` mi`ex ,eil` aexw `vnp micgtn
ly ezlecba zewnrzdde zeppeazddn :o`k mb jk .ala
,ala cgt okn xg`le ,gena d`xi dlgz zxxerzn ,d"awd
äøòBa Làk 'ä úáäàå§©£©§¥¥¨

BaìaiciÎlr ,zclep ok - §¦
zewnrzdde zeppeazdd
,d"awd ly ezlecba
,ala zxrea dad`
úBéäì ,úáäìL étLøk§¦§¥©§¤¤¦§
BLôð äúìk íâå äôñëð¦§§¨§©¨§¨©§

äöéôçå ä÷éLça,ick - ©£¦¨©£¦¨
óBñ-ïéàa Ba ä÷áãì§¨§¨§¥
Lôðå áì ìëa àeä-Ceøä§¨¥¨¤¤

ãàîezyelya - §Ÿ
lka ,jaal lka :zepigad
enk ,jc`n lkae jytp

weqta xn`py8lka" ,
didi aldy - "jaal
,d"awdl dad`a `lenn
ef dad`y - "jytp lka"
ald zecb z` xearz
x`y lka hytzze
ebdpzi mleky ,mixa`d
d"awdl dad`dyk :oebk .dad` dze` zeyixcl m`zda
miiwl zexidna milbxd f` zevx - mc`d ilbxa mb dribn
l` ezad` llba ,ytp zexiqnl cr - "jc`n lka"e ,devn

,eytp z` xeqnl oken `ed d"awdàaìc à÷îòîwnern - ¥¨§¨§¦¨
,ald,éðîéä ììçaLzxeve ,ziwl`d ytpd okyn my - ¤§¨¨©§¨¦

dl dad`d:`id ,da dvex ziwl`d ytpdy d"awBëBz äéäiL¤¦§¤
äáäà óeöø9dpi`e "sq"d lr wx oiicr `id dad`d dlgz - ¨©£¨

,llgd lk z` d`lnnàìîilkk ,elek `ln mb didiy - ¨¥
didi jk ,mina `ln ilkd llg lk ixd ,mina `lenn `edyk

,myd zad`a `lenn ald llg lkLeãâådidiy wx `l - §¨
ipnid llga wx `l ,eizecb lr xaere yecb mb `l` ,`ln

,`l` ,alayéìàîOä ììçì íb èMtúzL ãò,alay - ©¤¦§©¥©¤¨¨©§¨¦
ick z`fe ,rxdÎxvid lye zindad ytpd ly dnewnàéôkàì§¦©§¨

,daL íéòøä íénä ãBñé àøçà-àøèñìz` zetkl - §¦§¨¨¢¨§©©¦¨¨¦¤¨
ceqi `idy ,dyecwd on `ly xg`d cvd ,"`xg` `xhq"d

,zindad ytpay "mirxd min"dútìwnL äåàzä àéäL¤¦©©£¨¤¦§¦©
,dâð,zindad ytpay mind ceqiny ,oey`xd wxta xaqenk - Ÿ©

,"dbep" ztilwn mdy ,miipteb mibeprzl de`zd zcn d`a
ì,'ä úáäàì äfä íìBò éâeðòzî dëôäìe dúBpL- §©¨§¨§¨¦©£¥¨©¤§©£©

miinyb mibeprzl zindad ytpd dzee`zd dzr cry mewnay
.dyecwe zewl` dzrn ad`ze de`zz - dfdÎmlerdnyBîk§

"Eááì ìëa" :áeúkLmiyxec l"f epinkge -10`ly dnn , ¤¨§¨§¨§
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íéøîà éèå÷éì
íò åæ úåîçìðäöôç úéäìàäù åéøáà ìëå óåâä ìò åæ

ìëå åúâéäðîå åéìò úìùåîä äãáì àéä àäúù äðåöøå
éøîâì äìöà íéìèáå äúòîùîì íéøñ åéäé íéøáàä

äéúåðéçá øùòì ùåáì åéäéå äéìà äáëøîåäéùåáì 'âå
åìåë óåâä äéäéå óåâä éøáàá íìåë åùáìúéù ì"ðä

øåáòé àìå íãáì íäî àìîúìú åðééäã å"ç íëåúá øæ
úéäìàä ùôðáù ã"áçî íéàìåîî åéäé ùàøáù ïéçåî
ãò øùà åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå 'ä úîëç àéäù
äàøéä úòãä éãé ìò ïäî ãéìåäìå óåñ ïéàå ø÷ç ïéà
åáìá äøòåá ùàë 'ä úáäàå åáìá 'ä ãçôå åçåîá

åùôð äúìë íâå äôñëð úåéäì úáäìù éôùøëä÷éùçá
ãàîå ùôðå áì ìëá ä"á ñ"àá åá ä÷áãì äöéôçå

äéäéù éðîéä ììçáù àáìã à÷îåòîäáäà óåöø åëåú
àéôëàì éìàîùä ììçì íâ èùôúúù ãò ùåãâå àìî

íéòøä íéîä ãåñé à"ñìúôéì÷îù äåàúä àéäù äáù
'ä úáäàì äæä íìåò éâåðòúî äëôäìå äúåðùì äâåð

ìëá ù"îëàáéå äìòéù åðééäå êéøöé éðùá êááì
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zah 'i iying mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lka xn`pjal`l`jaal,mi"zia" izya ,éøöé éðLa"."E- ¦§¥§¨¤
,d"awd z` ad`i aehdÎxvid wx `ly ,rxdÎxviae aehdÎxvia
,seba rval ziwl`d ytpd dvex z`fe .rxdÎxvid mb `l`
ytpd lr mb lrtzy ,efk dbixcna didz d"awdl ezad`y

,dze` jetdl ,zindad
Îmlerd ibeprzl mewnay
dad` dl didz ,dfd

:d"awdläìòiL ,eðéäå§©§¤©£¤
úâøãîì òébéå àáéå§¨Ÿ§©¦©§©§¥©

äaø äáäàdbxc - ©£¨©¨
,dad`a c`n dlecb
úâøãnî äøúé äaçå§¦¨§¥¨¦©§¥©
,Là étLøk äfò äáäà©£¨©¨§¦§¥¥

.lirl xkfpy -àéäå- §¦
,ef dax dad`úàø÷pä©¦§¥

áeúka11äáäà" : ©¨©£¨
ìò âpòúäì ,"íéâeðòza©©£¦§¦§©¥©

;àaä íìBò ïéòî 'ä- ¥¥¨©¨
qqean ixd `adÎmlerd

,zewl`a beprz lrâðòäå§¨Ÿ¤
çîa àeäly -äîëç §Ÿ©¨§¨

âpòúnä ,ìëNå̈¥¤©¦§©¥
,Búòéãéå 'ä úìkNäa§©§¨©¦¦¨
BìëN úâOä éôk§¦©¨©¦§

;Búîëçålceb itk - §¨§¨
.beprzd lceb jk ,dbydd

àeäådad`d - §
,mibeprzaLôð úMã÷aL òeøæ øBà òøæå íénä úðéça§¦©©©¦§¤©¨©¤¦§ª©¤¤

LôpaL íénä úðéça úà áBèì úëtäîä ,úéäìàä̈¡Ÿ¦©§©¤¤§¤§¦©©©¦¤©¤¤
íänL ,úéîäaä,zindad ytpay "min"d zpigan -eàa ©§¥¦¤¥¤¨

;älçzî äfä íìBò éâeðòz úBåàzzindad ytpdy iptl - ©£©£¥¨©¤¦§¦¨
.'d z` aed`l dktdp÷øt ð øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦©©¤¤

áBè øöé Bîk øeîb áBè úBéäì Ctäð òøäL ,øäfä íLa â§¥©Ÿ©¤¨©¤§©¦§¨§¥¤
,Lnî- ?xacd ixyt` cvike -"íéàBvä íéãâaä" øéñäa ©¨§¨¦©§¨¦©¦
,epnîly beprzd gex ly mi`evd micbad zxqd iciÎlr - ¦¤

,zindad ytpd.íäa Laìî àeäL äfä íìBò éâeðòz íäL¤¥©£¥¨©¤¤§ª¨¨¤
wfg gek ,"de`znd gek" wx `id dnvrlyk zindad ytpd -
zeida ,`l` .`edy cv dfi`l ezehdl xyt`y ,de`z ly
zebeprzl de`zne df gek dhep ,seba zyaeln zindad ytpd
zeyrp ,rweyn `ed oda ,dfdÎmlerd zee`ze .dfdÎmlerd
lr ziwl`d ytpd zlert iciÎlre .de`znd gekl "miyeal"
- 'd zad`l dfdÎmlerd ibeprz z` jetdl ,zindad ytpd
eiyealn ,zindad ytpd ly de`znd gek hytzn
mixac ,dwfgae ,zevxl ,miaeh miyeala yalzne ,miklkelnd
,mc`dy ,`eti` ,dvex ziwl`d ytpd .zewl`e dyecw ly
dpiidzy ,eil` dad`e d"awdn d`xi cilei ,elky iciÎlr

.'d zad`l jtdiz ,zindad ytpd mby ,efk dcnaïëåenk - §¥
mby ,ziwl`d ytpd dvex okïäL ,álaL úBcnä ìk øàL§¨¨©¦¤©¥¤¥

.Bcáì 'äì eéäé ,äáäàäå äàøiä éôðòxaecn ,xen`d lk - ©§¥©¦§¨§¨©£¨¦§©§©
dvex ,cere z`f .ziwl`d ytpdn mi`lenn eidi alde gendy

:ziwl`d ytpdçk ìëå§¨Ÿ©
,ätaL øeacä©¦¤©¤
eéäé ,çnaL äáLçnäå§©©£¨¨¤©Ÿ©¦§
éLeáì ïî íéàlîî§ª¨¦¦§¥
ìL øeacäå äáLçnä©©£¨¨§©¦¤
,dcáì úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦§©¨

ïäL,daygnd iyeal - ¤¥
ytpd ly ,dyrne xeaic

,ziwl`d'ä úáLçî©£¤¤
,BúøBúå,xnelk - §¨

'd zlecba aeygl
yeal" - ezxezae

,"daygndúBéäì¦§
àì ,íBiä ìk BúçéN¦¨¨©Ÿ

.àñøbî déîet ÷éñt- ¨¦¥¦¦§¨
ceniln lcgi `l eity
,"xeaicd yeal" - dxez
åéãéaL éiNònä çëå§Ÿ©©©£¦¦¤§¨¨

åéøáà ç"îø øàLely - §¨§¨¥¨¨
,sebdäNòîa äéäé¦§¤§©£¥

,ãáì úBönä,xnelk - ©¦§§©
eicia ,dyrnd gek lky
lvepi ,eixa` x`yae

,cala zeevn meiwlàeäL,dyrnd gek -ìL éLéìMä Leáì ¤§©§¦¦¤
.úéäìàä Lôðseba leynz ziwl`d ytpdy ,zxne` z`f - ¤¤¨¡Ÿ¦

lkya wxe j` mi`lenn eidi ,eixa` lk mr sebdy .elek
dyrne xeaic ,daygnd iyealae ,ziwl`d ytpd ly zecnae

.dlyúéîäaä Lôð Cà,Lnî Côäì dðBöø ,ätìwänL- ©¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨§¨§¥¤©¨
seba leynz `idy - ziwl`d ytpd on jtidd z` dvex `id
,dtilwd ly df dpevx mxa .dpnn wx `lenn didi sebdye

:`ed,äpçvðéå äéìò øabúiL íãàä úáBèì.dtilwd z` - §©¨¨¨¤¦§©¥¨¤¨¦©§¤¨
jtidl ,dpnn dztzi mc`dy llk dvex dppi` dtilwd :xnelk

,dze` gvpie dilr xabzi mc`dy dvex `idäðBfä ìLîk¦§©©¨
LBãwä øäfaL12:dpef xkyy jlna "xdef"a `aend lynk - ¤©Ÿ©©¨

ly zizin`d ezpeek .dxiar xacl epa z` zeztl dqpzy
.dpefdn dztzi `le ezxeabe eznkg z` gikei epay ,`id jlnd
,rvazi jlnd ly epevxy dvex dnvr dpefd mby ,oaen ixde
xg`n ,`l` .dpnn dztzi `le ezxeabe eznkg z` dlbi oadye
dzcear zeyrl dilry ixd - jlnd oa z` zeztl dciwtzy
`le dilr xabzi mc`dy dvex dnvr dtilwd mb jk .dpen`a
`ed - mc`d iezit ly dfd oeiqpd lke ,ea leynz `idy dyxi

.ezaehl wx
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íéøîà éèå÷éì
úâøãîî äøúé äáéçå äáø äáäà úâøãîì òéâéå

äáäàùà éôùøë äæòäáäà áåúëá úàø÷ðä àéäå
âðòäå àáä íìåò ïéòî 'ä ìò âðòúäì íéâåðòúáàåä

éôë åúòéãéå 'ä úìëùäá âðòúîä ìëùå äîëç çåîá
íéîä 'éçá àåäå åúîëçå åìëù úâùäòåøæ øåà òøæå

'éçá úà áåèì úëôäîä úéäìàä ùôð úùåã÷áù
åàá íäîù úéîäáä ùôðáù íéîäéâåðòú úåàú

øäæä íùá 'â ÷øô 'ð øòù ç"òá ù"îëå äìçúî æ"äåò
áåè úåéäì êôäð òøäùùîî áåè øöé åîë øåîâ

àåäù æ"äåò éâåðòú íäù åðîî íéàåöä íéãâáä øéñäá
íäá ùáåìîéôðò ïäù áìáù úåãîä ìë øàù ïëå

äôáù øåáãä çë ìëå åãáì 'äì åéäé äáäàäå äàøéä
äáùçîä éùåáì ïî íéàìåîî åéäé çåîáù äáùçîäå

úáùçî ïäù äãáì úéäìàä ùôð ìù øåáãäå'ä
àñøéâî äéîåô ÷éñô àì íåéä ìë åúçéù úåéäì åúøåúå

ç"îø øàùå 'éãéáù ééùòîä çëåäùòîá äéäé åéøáà
úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì àåäù ãáì úåöîä

äôéì÷äîù úéîäáä ùôð êàùîî êôäì äðåöø
äðåæä ìùîë äðçöðéå äéìò øáâúéù íãàä úáåèì

:÷"äæáù
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בפרקים 11. בהרחבה להלן דן הוא אהבה, של ואחרות אלו מדריגות על באהבה. שונות במדריגות כאן דן הזקן רבנו ז. ז, השירים שיר
מט. מו, מא, מ, יח, טז, א.12.טו, קסג, ב חלק זהר



פה zah 'i iying mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dyecwe,åéøáà ìëå óebä ìò Bæ íò Bæ úBîçìð`ed sebd - ¦§¨¦©©§¨¥¨¨
,"miayez"d - mixa`de "dphwd xir"dúéäìàäLytpd - ¤¨¡Ÿ¦

,ziwl`dåéìò úìLBnä dcáì àéä àäzL dðBöøe döôç¤§¨§¨¤§¥¦§©¨©¤¤¨¨
,sebd lr -dzòîLîì íéøñ eéäé íéøáàä ìëå ,ezâéäðîe©§¦©§¨¨¥¨¦¦§¨¦§¦§©§¨

mixa`dy ,xnelk -
itl lreta ebdpzi
,ziwl`d ytpd ze`xed

,éøîâì dìöà íéìèáe- §¥¦¤§¨§©§¥
ebdpzi mixa`dy wx `l
ytpd zyixck lreta
exqniy `l` ,ziwl`d
.ziwl`d ytpl mpevx z`
ytpd dvex jkn xzeie

:ziwl`d,äéìà äákøîe¤§¨¨¥¤¨
milha eidi mixa`dy -
iabl "dakxn" enk dil`
dl oi`y ,dilr akexd
,xnelk .llk invr oevx
,mzq zelhazda enk `l
`l` ,invr oevx dl yiy
Îik ,eze` zlhan `idy
didi `l mixa`ly m`
lke ,llk invr oevx
dpevx wxe j` didi mpevx

,ziwl`d ytpd lyäéúBðéça øNòì Leáì eéäéåytpd ly - §¦§§§¤¤§¦¤¨
,ziwl`däéLeáì 'âå,dyrne xeaic ,daygn -íéøkæpä §§¤¨©¦§¨¦

ìéòì7íìk eLaìúiL ,ytpd ly diyeale dizegek - §¥¤¦§©§ª¨
,eyalzi ziwl`díäî àìî Blk óebä äéäéå ,óebä éøáàa§¥§¥©§¦§¤©ª¨¥¥¤

,ícáìiyeale zegeka eyalzi ok` mixa`dy ,okzi ,oky - §©¨
la` ,ziwl`d ytpdminrtliyealae zegeka mb eyalzi

ytpddidi elek sebdy :xne` `ed okl ,zindad`lnwxe j`
zegekl llk mewn x`yi `le ,ziwl`d ytpd iyeale zegeka

,zindad ytpd iyealeøæ øáòé àìåz`xwp zindad ytpd - §Ÿ©£Ÿ¨
,"xf"íëBúa,mixa`a -,íBìLå-ñçdxeva xaec o`k cr - §¨©§¨

`ln didi sebd lky `ed ziwl`d ytpd ly dpevxy ,zillk
:xzei hexita mixacd e`eai ,oldl .dpnn wxïéçî úìz ,eðéäc§©§§¨Ÿ¦

LàøaL,zrc ,dpia ,dnkg ,y`xay oigend zyly -eéäé ¤¨Ÿ¦§
àéäL ,úéäìàä LôðaL úòc-äðéa-äîëçî íéàlîî§ª¨¦¥¨§¨¦¨©©¤§¤¤¨¡Ÿ¦¤¦

,Búðéáe 'ä úîëç,d"awd ly ezlecb oiadle mkgzdl - ¨§©¦¨
,óBñ ïéàå ø÷ç ïéà ãò øLà Búlãâa ïðBaúäì,ezlecbl - §¦§¥¦§ª¨£¤©¥¥¤§¥

,ezilkzl exwgl xyt` i`e,ïäî ãéìBäìe,dpiae dnkgdn - §¦¥¤
,úòcä éãé-ìòzybxdl cr ,zrcd geka zewnrzd ici lr - ©§¥©©©

,micilen jkÎiciÎlry ,lkydäàøiä,d"awdn -ãçôe Bçîa ©¦§¨§Ÿ©©
,Baìa 'äzeppeazdd iciÎlry ,iyilyd wxta xkfedy itk - §¦

iehiad - gena d`xi zclep ,d"awd ly ezlecba zewnrzdde
oian wx `ed ,wegxn `vnp mi`xi epnn xacdyk ,xn`p "d`xi"

epnn xacdyk ,xn`p "cgt" iehiad - ala cgte - elkya eze`
cgt epnn mi`lnzne eze` mi`ex ,eil` aexw `vnp micgtn
ly ezlecba zewnrzdde zeppeazddn :o`k mb jk .ala
,ala cgt okn xg`le ,gena d`xi dlgz zxxerzn ,d"awd
äøòBa Làk 'ä úáäàå§©£©§¥¥¨

BaìaiciÎlr ,zclep ok - §¦
zewnrzdde zeppeazdd
,d"awd ly ezlecba
,ala zxrea dad`
úBéäì ,úáäìL étLøk§¦§¥©§¤¤¦§
BLôð äúìk íâå äôñëð¦§§¨§©¨§¨©§

äöéôçå ä÷éLça,ick - ©£¦¨©£¦¨
óBñ-ïéàa Ba ä÷áãì§¨§¨§¥
Lôðå áì ìëa àeä-Ceøä§¨¥¨¤¤

ãàîezyelya - §Ÿ
lka ,jaal lka :zepigad
enk ,jc`n lkae jytp

weqta xn`py8lka" ,
didi aldy - "jaal
,d"awdl dad`a `lenn
ef dad`y - "jytp lka"
ald zecb z` xearz
x`y lka hytzze
ebdpzi mleky ,mixa`d
d"awdl dad`dyk :oebk .dad` dze` zeyixcl m`zda
miiwl zexidna milbxd f` zevx - mc`d ilbxa mb dribn
l` ezad` llba ,ytp zexiqnl cr - "jc`n lka"e ,devn

,eytp z` xeqnl oken `ed d"awdàaìc à÷îòîwnern - ¥¨§¨§¦¨
,ald,éðîéä ììçaLzxeve ,ziwl`d ytpd okyn my - ¤§¨¨©§¨¦

dl dad`d:`id ,da dvex ziwl`d ytpdy d"awBëBz äéäiL¤¦§¤
äáäà óeöø9dpi`e "sq"d lr wx oiicr `id dad`d dlgz - ¨©£¨

,llgd lk z` d`lnnàìîilkk ,elek `ln mb didiy - ¨¥
didi jk ,mina `ln ilkd llg lk ixd ,mina `lenn `edyk

,myd zad`a `lenn ald llg lkLeãâådidiy wx `l - §¨
ipnid llga wx `l ,eizecb lr xaere yecb mb `l` ,`ln

,`l` ,alayéìàîOä ììçì íb èMtúzL ãò,alay - ©¤¦§©¥©¤¨¨©§¨¦
ick z`fe ,rxdÎxvid lye zindad ytpd ly dnewnàéôkàì§¦©§¨

,daL íéòøä íénä ãBñé àøçà-àøèñìz` zetkl - §¦§¨¨¢¨§©©¦¨¨¦¤¨
ceqi `idy ,dyecwd on `ly xg`d cvd ,"`xg` `xhq"d

,zindad ytpay "mirxd min"dútìwnL äåàzä àéäL¤¦©©£¨¤¦§¦©
,dâð,zindad ytpay mind ceqiny ,oey`xd wxta xaqenk - Ÿ©

,"dbep" ztilwn mdy ,miipteb mibeprzl de`zd zcn d`a
ì,'ä úáäàì äfä íìBò éâeðòzî dëôäìe dúBpL- §©¨§¨§¨¦©£¥¨©¤§©£©

miinyb mibeprzl zindad ytpd dzee`zd dzr cry mewnay
.dyecwe zewl` dzrn ad`ze de`zz - dfdÎmlerdnyBîk§

"Eááì ìëa" :áeúkLmiyxec l"f epinkge -10`ly dnn , ¤¨§¨§¨§

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

íéøîà éèå÷éì
íò åæ úåîçìðäöôç úéäìàäù åéøáà ìëå óåâä ìò åæ

ìëå åúâéäðîå åéìò úìùåîä äãáì àéä àäúù äðåöøå
éøîâì äìöà íéìèáå äúòîùîì íéøñ åéäé íéøáàä

äéúåðéçá øùòì ùåáì åéäéå äéìà äáëøîåäéùåáì 'âå
åìåë óåâä äéäéå óåâä éøáàá íìåë åùáìúéù ì"ðä

øåáòé àìå íãáì íäî àìîúìú åðééäã å"ç íëåúá øæ
úéäìàä ùôðáù ã"áçî íéàìåîî åéäé ùàøáù ïéçåî
ãò øùà åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå 'ä úîëç àéäù
äàøéä úòãä éãé ìò ïäî ãéìåäìå óåñ ïéàå ø÷ç ïéà
åáìá äøòåá ùàë 'ä úáäàå åáìá 'ä ãçôå åçåîá

åùôð äúìë íâå äôñëð úåéäì úáäìù éôùøëä÷éùçá
ãàîå ùôðå áì ìëá ä"á ñ"àá åá ä÷áãì äöéôçå

äéäéù éðîéä ììçáù àáìã à÷îåòîäáäà óåöø åëåú
àéôëàì éìàîùä ììçì íâ èùôúúù ãò ùåãâå àìî

íéòøä íéîä ãåñé à"ñìúôéì÷îù äåàúä àéäù äáù
'ä úáäàì äæä íìåò éâåðòúî äëôäìå äúåðùì äâåð

ìëá ù"îëàáéå äìòéù åðééäå êéøöé éðùá êááì
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וד'.7. ג ה.8.בפרקים ו, י.9.דברים ג, השירים א.10.שיר נד, ברכות

zah 'i iying mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lka xn`pjal`l`jaal,mi"zia" izya ,éøöé éðLa"."E- ¦§¥§¨¤
,d"awd z` ad`i aehdÎxvid wx `ly ,rxdÎxviae aehdÎxvia
,seba rval ziwl`d ytpd dvex z`fe .rxdÎxvid mb `l`
ytpd lr mb lrtzy ,efk dbixcna didz d"awdl ezad`y

,dze` jetdl ,zindad
Îmlerd ibeprzl mewnay
dad` dl didz ,dfd

:d"awdläìòiL ,eðéäå§©§¤©£¤
úâøãîì òébéå àáéå§¨Ÿ§©¦©§©§¥©

äaø äáäàdbxc - ©£¨©¨
,dad`a c`n dlecb
úâøãnî äøúé äaçå§¦¨§¥¨¦©§¥©
,Là étLøk äfò äáäà©£¨©¨§¦§¥¥

.lirl xkfpy -àéäå- §¦
,ef dax dad`úàø÷pä©¦§¥

áeúka11äáäà" : ©¨©£¨
ìò âpòúäì ,"íéâeðòza©©£¦§¦§©¥©

;àaä íìBò ïéòî 'ä- ¥¥¨©¨
qqean ixd `adÎmlerd

,zewl`a beprz lrâðòäå§¨Ÿ¤
çîa àeäly -äîëç §Ÿ©¨§¨

âpòúnä ,ìëNå̈¥¤©¦§©¥
,Búòéãéå 'ä úìkNäa§©§¨©¦¦¨
BìëN úâOä éôk§¦©¨©¦§

;Búîëçålceb itk - §¨§¨
.beprzd lceb jk ,dbydd

àeäådad`d - §
,mibeprzaLôð úMã÷aL òeøæ øBà òøæå íénä úðéça§¦©©©¦§¤©¨©¤¦§ª©¤¤

LôpaL íénä úðéça úà áBèì úëtäîä ,úéäìàä̈¡Ÿ¦©§©¤¤§¤§¦©©©¦¤©¤¤
íänL ,úéîäaä,zindad ytpay "min"d zpigan -eàa ©§¥¦¤¥¤¨

;älçzî äfä íìBò éâeðòz úBåàzzindad ytpdy iptl - ©£©£¥¨©¤¦§¦¨
.'d z` aed`l dktdp÷øt ð øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦©©¤¤

áBè øöé Bîk øeîb áBè úBéäì Ctäð òøäL ,øäfä íLa â§¥©Ÿ©¤¨©¤§©¦§¨§¥¤
,Lnî- ?xacd ixyt` cvike -"íéàBvä íéãâaä" øéñäa ©¨§¨¦©§¨¦©¦
,epnîly beprzd gex ly mi`evd micbad zxqd iciÎlr - ¦¤

,zindad ytpd.íäa Laìî àeäL äfä íìBò éâeðòz íäL¤¥©£¥¨©¤¤§ª¨¨¤
wfg gek ,"de`znd gek" wx `id dnvrlyk zindad ytpd -
zeida ,`l` .`edy cv dfi`l ezehdl xyt`y ,de`z ly
zebeprzl de`zne df gek dhep ,seba zyaeln zindad ytpd
zeyrp ,rweyn `ed oda ,dfdÎmlerd zee`ze .dfdÎmlerd
lr ziwl`d ytpd zlert iciÎlre .de`znd gekl "miyeal"
- 'd zad`l dfdÎmlerd ibeprz z` jetdl ,zindad ytpd
eiyealn ,zindad ytpd ly de`znd gek hytzn
mixac ,dwfgae ,zevxl ,miaeh miyeala yalzne ,miklkelnd
,mc`dy ,`eti` ,dvex ziwl`d ytpd .zewl`e dyecw ly
dpiidzy ,eil` dad`e d"awdn d`xi cilei ,elky iciÎlr

.'d zad`l jtdiz ,zindad ytpd mby ,efk dcnaïëåenk - §¥
mby ,ziwl`d ytpd dvex okïäL ,álaL úBcnä ìk øàL§¨¨©¦¤©¥¤¥

.Bcáì 'äì eéäé ,äáäàäå äàøiä éôðòxaecn ,xen`d lk - ©§¥©¦§¨§¨©£¨¦§©§©
dvex ,cere z`f .ziwl`d ytpdn mi`lenn eidi alde gendy

:ziwl`d ytpdçk ìëå§¨Ÿ©
,ätaL øeacä©¦¤©¤
eéäé ,çnaL äáLçnäå§©©£¨¨¤©Ÿ©¦§
éLeáì ïî íéàlîî§ª¨¦¦§¥
ìL øeacäå äáLçnä©©£¨¨§©¦¤
,dcáì úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦§©¨

ïäL,daygnd iyeal - ¤¥
ytpd ly ,dyrne xeaic

,ziwl`d'ä úáLçî©£¤¤
,BúøBúå,xnelk - §¨

'd zlecba aeygl
yeal" - ezxezae

,"daygndúBéäì¦§
àì ,íBiä ìk BúçéN¦¨¨©Ÿ

.àñøbî déîet ÷éñt- ¨¦¥¦¦§¨
ceniln lcgi `l eity
,"xeaicd yeal" - dxez
åéãéaL éiNònä çëå§Ÿ©©©£¦¦¤§¨¨

åéøáà ç"îø øàLely - §¨§¨¥¨¨
,sebdäNòîa äéäé¦§¤§©£¥

,ãáì úBönä,xnelk - ©¦§§©
eicia ,dyrnd gek lky
lvepi ,eixa` x`yae

,cala zeevn meiwlàeäL,dyrnd gek -ìL éLéìMä Leáì ¤§©§¦¦¤
.úéäìàä Lôðseba leynz ziwl`d ytpdy ,zxne` z`f - ¤¤¨¡Ÿ¦

lkya wxe j` mi`lenn eidi ,eixa` lk mr sebdy .elek
dyrne xeaic ,daygnd iyealae ,ziwl`d ytpd ly zecnae

.dlyúéîäaä Lôð Cà,Lnî Côäì dðBöø ,ätìwänL- ©¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨§¨§¥¤©¨
seba leynz `idy - ziwl`d ytpd on jtidd z` dvex `id
,dtilwd ly df dpevx mxa .dpnn wx `lenn didi sebdye

:`ed,äpçvðéå äéìò øabúiL íãàä úáBèì.dtilwd z` - §©¨¨¨¤¦§©¥¨¤¨¦©§¤¨
jtidl ,dpnn dztzi mc`dy llk dvex dppi` dtilwd :xnelk

,dze` gvpie dilr xabzi mc`dy dvex `idäðBfä ìLîk¦§©©¨
LBãwä øäfaL12:dpef xkyy jlna "xdef"a `aend lynk - ¤©Ÿ©©¨

ly zizin`d ezpeek .dxiar xacl epa z` zeztl dqpzy
.dpefdn dztzi `le ezxeabe eznkg z` gikei epay ,`id jlnd
,rvazi jlnd ly epevxy dvex dnvr dpefd mby ,oaen ixde
xg`n ,`l` .dpnn dztzi `le ezxeabe eznkg z` dlbi oadye
dzcear zeyrl dilry ixd - jlnd oa z` zeztl dciwtzy
`le dilr xabzi mc`dy dvex dnvr dtilwd mb jk .dpen`a
`ed - mc`d iezit ly dfd oeiqpd lke ,ea leynz `idy dyxi

.ezaehl wx
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íéøîà éèå÷éì
úâøãîî äøúé äáéçå äáø äáäà úâøãîì òéâéå

äáäàùà éôùøë äæòäáäà áåúëá úàø÷ðä àéäå
âðòäå àáä íìåò ïéòî 'ä ìò âðòúäì íéâåðòúáàåä

éôë åúòéãéå 'ä úìëùäá âðòúîä ìëùå äîëç çåîá
íéîä 'éçá àåäå åúîëçå åìëù úâùäòåøæ øåà òøæå

'éçá úà áåèì úëôäîä úéäìàä ùôð úùåã÷áù
åàá íäîù úéîäáä ùôðáù íéîäéâåðòú úåàú

øäæä íùá 'â ÷øô 'ð øòù ç"òá ù"îëå äìçúî æ"äåò
áåè úåéäì êôäð òøäùùîî áåè øöé åîë øåîâ

àåäù æ"äåò éâåðòú íäù åðîî íéàåöä íéãâáä øéñäá
íäá ùáåìîéôðò ïäù áìáù úåãîä ìë øàù ïëå

äôáù øåáãä çë ìëå åãáì 'äì åéäé äáäàäå äàøéä
äáùçîä éùåáì ïî íéàìåîî åéäé çåîáù äáùçîäå

úáùçî ïäù äãáì úéäìàä ùôð ìù øåáãäå'ä
àñøéâî äéîåô ÷éñô àì íåéä ìë åúçéù úåéäì åúøåúå

ç"îø øàùå 'éãéáù ééùòîä çëåäùòîá äéäé åéøáà
úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì àåäù ãáì úåöîä

äôéì÷äîù úéîäáä ùôð êàùîî êôäì äðåöø
äðåæä ìùîë äðçöðéå äéìò øáâúéù íãàä úáåèì
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בפרקים 11. בהרחבה להלן דן הוא אהבה, של ואחרות אלו מדריגות על באהבה. שונות במדריגות כאן דן הזקן רבנו ז. ז, השירים שיר
מט. מו, מא, מ, יח, טז, א.12.טו, קסג, ב חלק זהר
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טבת  י"א שישי יום
פרק י  ,28 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå é ÷øô,eh 'nr cr.øåîâ åðéàù

ytpay rxd zkitd lr ,df wxta mi`aend mixacd zpadl
x"enc` w"k ixac siqedl i`ck - dyecwle aehl ,zindad
,"zewlzqdd xn`n"a ,ocrÎeznyp yhiee`aeiln v"iixden
.mihy ivr ly miyxwn mwed okyndy xacd xaqd edfy
"zehy" dpyi .lky itÎlr `ly ,"zehy" oeyln - "mihy"
rewy mc`y dn - epiide ,dyecwd cbpky ,"df znerl" ly

zxne` `xnbdy enk ,oeibdd on dhnl ody zee`za13oi`"
dpyie ."zehy gex ea qpkp ok m` `l` dxiar xaer mc`
dlrnl dyecw ipiprl zexqnzdd - dyecw ly "zehy"

zxne` `xnbdy enk ,aizkn lkydy itkn14'il 'ipd`"
zcear idef .(el dlired `aqd ly "ezehy"=) "`aql 'izehy

aezky enk ,eaxwa opekl icedi lk lry okynd15izpkye"
Îlry ,hay c"ei xn`na `hazd epiax w"ky enke ,"mkeza
okynd mwene jled - eaxwa miwn icedi lky okynd ici
dyrp cvik .mlerd lka dpikyd z`xyde illkd ycwnde
zindad ytpd ly "zehy"d zkitd iciÎlr - ?xacd
dlrnl ,dyecw ipiprl xqnzdl ,dyecw ly "zehy"l

.lkyd zpadn
l"f epinkg xn`n xaqen zeciqgd zxeza16,aeh xvi df aeh"

Îxvide zindad ytpd z` miktedyk - "rxd xvi df c`n
aehdn dlrnl `ed df aeh ,"c`n aeh" df ixd - "aeh"l rxd

.aehÎxvid ly

.é ÷øtdnglnd z` ,iriyzd wxta xiaqd owfd epaxy ixg` ¤¤
eteba dhilyd lr ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oia zldpznd

eytpa mgel mc`yk :ixiyrd wxta xiaqdl `a `ed - icedi ly

`ed - aehl jtdp eay rxde ,ziwl`d ytpd z` dilr hilyne zindad

" `xwpwicvmipte` ipye ,"

- :ipydn dhnl cg` ,jka

jtdp elek rxdy ,cg` ote`

wicv" `ed f`e ,aehlxenb,"

wicv - "el aehe wicv" `xwpe

,ipy ote` - .aeh wx ea yiy

rxdy ,dkenp xzei dbixcne

elek lk jtdp `l oiicr eay

wicv" `ed f`e ,aehlepi`y

xenb- "el rxe wicv" `xwpe ,"

on edyn oiicr ea yiy wicv

- miletkd mix`zd .rxd

,"el aehe wicv - xenb wicv"

wicv - xenb epi`y wicv"e

"xenb" :"wicv"d ly zebixcnd oze`a mieey mix`z mpd - "el rxe

"d ribd okid cr mix`zn ,"xenb epi`"ewicvjk llbay) 'd zad`a "

aeh" mix`zd eli`e ;`l e` d`elna `id dad`d m` ,(wicv `xwp `ed

dktdp dnk cr ,mix`zn - "el rx"e "elzindad ytpd,"aeh"l "rx"n

eil`n oaen .da x`yp oiicr rxd on unyy e` ,dlek lk dktdp `id m`

iehia icil `ad rxd zece` `le ,ytpay rxd zece` o`k xaecny

:owfd epax xne` jke .dyrna e` xeaica ,daygna

íò Ck-ìk íçìðå úéäìàä BLôð øéaâî íãàäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨¨©§¦©§¨¡Ÿ¦§¦§¨¨¨¦
ytpd -ììçî daL òøä øòáîe LøânL ãò ,úéîäaä©§¥¦©¤§¨¥§©¥¨©¤¨¥¨¨

,éìàîOä,"rx"d ly iy`xd enewin ,alay -áeúkL Bîk1: ©§¨¦§¤¨
,"Eaøwî òøä zøòáe"icedi lk lry ,dxezd dyibcn jka - ¦©§¨¨¨¦¦§¤

rxd lr xabziy wx `l :xnelk ,eaxway rxd z` lilk yxyl
dyrz `le xacz `l ,aeygz `l zindad ytpdy ,ezelbzda
zegekay iniptd rxd z` "cari" s`y `l` ,rx ly miyrn

.rxd on edyn ea yiy xacl llk dee`zi `ly ,zindad ytpd
Lnî áBèì Ctäð òøä ïéàåjtdp `l oiicr rxdy ,`l` - §¥¨©¤§©§©¨

f` did ,aehl elek jtdp rxd did eli` ,aehl eleklkelekly
de`zd mewna ,dyecwle zewl`l ,wxe j` ,jynp ,de`zdÎgek

,rxlBðéàL ÷écö" àø÷ð¦§¨©¦¤¥
."Bì òøå ÷écö"å "øeîb̈§©¦§©

:cin xiaqn `ede -,eðéäc§©§
:"el rxe" ly zernynd -
øòfî èòî ïéãò Ba LiL¤¥£©¦§©¦§¥
,éìàîOä ììça òø©¤¨¨©§¨¦

àlàrx hrn oi` recn - ¤¨
ybxa iehia icil `a df

?dnecke de`zdóeôkL¤¨
,rx hrn eze` -ìèáe¨¥

,Bèeòî úîçî áBhì©¥£©¦
Bì äîãð ïëìå,wicvl - §¨¥¦§¤

Blk Bì Cìéå eäLøâéå ék¦©§¨§¥©¥¤ª
elà úîàa ìáà ,éøîâì§©§¥£¨¤¡¤¦

äéä BaL òøä ìk ¯ éøîâì Bì Cìäå óìçáBèì Ctäð ¨©§¨©§©§¥¨¨©¤¨¨¤§©§
Lnî2,ïéðòä øeàáe .`a owfd epax -:dl`y lr zeprl ©¨¥¨¦§¨

ixd - rxd z` llk yibxn epi` (xenb epi`y) wicvdy xg`n
,rxd on uny s` ea oi`e aehl elek jtdp eay rxd ok`y okzi
oaei xacdy owfd epax xiaqn jk lr ?rx ea yiy epl oipne
elek lk jtdp eay rxdy dcaerd :"xenb wicv" zbixcnn
wxta xaqedy itk) "mibeprza dad`"n d`vezk d`a ,aehl
,"mibeprza dad`"a (mxeba) daiqa xqg m`a - ixd ,(iriyzd
.aehl rxd zkitda - (d`veza) aaeqna mb xqgy gxkdd on
ly elehiaa ,dbxc efi`a "ogead oa`" `id "mibeprza dad`"d

,mc`d `vnp ,rxdBlL òøä CtäpL øeîb ÷écö äpä ék¦¦¥©¦¨¤¤§©¨©¤
,"Bì áBèå ÷écö" àø÷ð ïëìå ,áBèì,aeh wx ea yi -àeä §§¨¥¦§¨©¦§

eðéäc ,òøäî éøîâì "íéàBvä íéãâaä" úøñä éãé ìò©§¥£¨©©§¨¦©¦§©§¥¥¨©§©§
äfä íìBò éâeðòúa ãàî ñàîìdfdÎmlerd ibeprz - ¦§Ÿ§Ÿ§©£¥¨©¤
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íéøîà éèå÷éì
äðäå é ÷øôúéäìàä åùôð øéáâî íãàäùë

ãò úéîäáä íò êë ìë íçìðå
ììçî äáù òøä øòáîå ùøâîùù"îë éìàîùä

àø÷ð ùîî áåèì êôäð òøä ïéàå êáø÷î òøä úøòáå
÷éãöå øåîâ åðéàù ÷éãöïééãò åá ùéù åðééäã åì òøå

áåèì ìèáå óåôëù àìà éìàîùä ììçá òø øòæî èòî
úîçîåìåë åì êìéå åäùøâéå éë åì äîãð ïëìå åèåòéî

éøîâì åì êìäå óìç åìà úîàá ìáà éøîâìåáù òøä ìë
øåîâ ÷éãö äðä éë ïéðòä øåàéáå .ùîî áåèì êôäð äéä

áåèì åìù òøä êôäðùàåä åì áåèå ÷éãö àø÷ð ïëìå
ñåàîì åðééäã òøäî éøîâì íéàåöä íéãâáä úøñä é"ò
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א.13. ג, ב.14.סוטה יז, ח.15.כתובות כה, טו.16.שמות ג, רבה קהלת ט. ט, רבה כא.1.בראשית כא, Î"˜2.דברים ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ שמלבישו ע"י לטוב הכח להפך יכול הלבושים וכשמסיר הצואים: ולבושיו דק"נ, דנה"ב כח ענינים: ב' יש "...כי

בטוב".
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,ytp lrebe aeriz ly ybx ea mixxernía âpòúäì§¦§©¥¨
íãà éða úBâeðòúa,ick -àìå ,ãáìa óebä úåàz úàlîì §©£§¥¨¨§©Ÿ©£©©¦§©§Ÿ

,'ä úãBáòìdfdÎmlerd ibeprz ly beq okzi ixd ,oky - ©£©
xkfpy itk) zay bper zevna :lynl ,dyecwd cvl jiiyd

.dnecke (iriayd wxta
mibeprze ze`pd eli`e
,dfdÎmlerd ly miinzq
- miny myl `ly
ipira ixnbl miqe`n
- ?dnl jk lke .wicvd
íéëLîð íúBéä éðtî¦§¥¡¨¦§¨¦
ätìwäî íéòtLðå§¦§¨¦¥©§¦¨

.àøçà-àøèñåmxewn - §¦§¨¨¢¨
dfdÎmlerd ibeprz ly
`xhq"ae "dtilw"a `ed

,"`xg`äî ìëåàeäM §¨©¤
¯ àøçà-àøèqäî¥©¦§¨¨¢¨
àeä 'øeîb ÷écv'ä©©¦¨
úéìëúa BàðBN§§©§¦
ìãb úîçî ,äàðOä©¦§¨¥£©Ÿ¤
BúMã÷e 'äì Búáäà3 ©£¨©§ª¨

íéâeðòúa äaø äáäàa§©£¨©¨§©£¦
dad`" z`xwpd dad` -

,"mibeprza daxäaçå§¦¨
,ìéòì íéøkæpä äøúé- §¥¨©¦§¨¦§¥

xzei da yi ef dad`
.iriyzd wxta xkfpy itk ,zead`d ibeq x`ya xy`n daig
efk dlibx izlae dlecb dad`a cner wicvdy oeikne
dtilwd z` jk lk `pey `ed okl - dyecwle zewl`l

:`xg` `xhqeék,`xg` `xhq licadle dyecw -äæ íä ¦¥¤
,äæ únòì,ea zxxern ,dyecw ipiprle d"awdl ezad` - §ª©¤

ezad` lceb ly dcn dze`a `xg`Î`xhql d`py ,`linn
.zewl`láéúëãk4eéä íéáéBàì ,íéúàðN äàðN úéìëz" : §¦§¦©§¦¦§¨§¥¦§§¦¨

,"'Bâå éááì òãå éðø÷ç ,éìitlk z`f xne` jlnd cec - ¦¨§¥¦§©§¨¦§
di`xk .dlecb d`py mze` `pey `edy ,dyecwd icbpn

rce ipxwg" :xne` `ed ,d`py dze`l"iaallcebn :xnelk -
dlecb dn ,`linn ,xikz - ialay ,d"awd ,jil` izad`

.dyecwd icbpnl iz`pyCk ,'äì äáäàä ìãb Cøò éôëe§¦¤¤Ÿ¤¨©£¨©¨
àøçà-àøèñì äàðOä ìãb Cøò,"`xg` `xhq" - ¤¤Ÿ¤©¦§¨§¦§¨¨¢¨

lk ly "zeig"de xewnd ,xen`k ,ody zeipgexd zetilwd
,miiptebd mibeprzd,úéìëúa òøa ñeànäåjxr itle - §©¦¨©§©§¦

zee`zd ly rxd z` eqe`in lceb mb jk 'dl dad`d
`edy ("`xg` `xhq") ipgex xac lr .miinybd mibeprzde
zee`z lr eli`e ,"d`py" iehiad mi`zn ,mc`dn wegx
,eipir cbpl ze`vnpe mc`d l` zeaexwd ("rx") zeinyb
,`pey `edy xacn lrbpy mc`k ,"qe`in" iehiad mi`zn

.eipir cbpl cnerdBîk Lnî äáäàä Côä àeä ñeànä ék¦©¦¥¤¨©£¨©¨§

.äàðOäqgia ,xen`k ,mi`zn "d`py" iehiady ,`l` - ©¦§¨
- zeipteb zee`zl qgia eli`e ,"`xg` `xhq"e "dtilw"l
zilkzy ,xaqen ixd ,mipt lk lr ."qe`in" iehiad mi`zn
'dl ezad`y zngn `id ,"rx"l xenbÎwicvl yiy d`pyd
dpeilrd dbxca `id
`ed jk meyne ,xzeia
,"xenb wicv" `xwp
- eay "wicv"d zbixcny
- "mibeprza dad`"d
d`lnd dcna `id
mb `ed .xzeia dpeilrde
- "el aehe wicv" `xwp
lk :aeha wx yecb `edy
.aehl jtdp eay rxd
daeyzd z` oiap o`kn
epi`y wicv"l qgia
ea xqgy oeik - "xenb
ixd ,mibeprza dad`a

yiyon edyn oiicr ea
`ed oi`y zexnl ,rxd
lre .llk df rxa yibxn
"`ipz"d xne` jk

:jyndaBðéàL ÷écöå§©¦¤¥
àðBN BðéàL àeä ,øeîb̈¤¥¥
úéìëúa àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨§©§¦

,äàðOä`pey epi`y - ©¦§¨
,d`py zilkz ,zeipgexd zetilwd ,"`xg` `xhq"d z`ïëìå§¨¥

òøa ïk íb ñàBî Bðéà,miiptebd mibeprzae zee`za - ¥¥©¥¨©
.úéìëúa,xzeia dlecbd dcna -äàðOä ïéàL ìëå §©§¦§¨¤¥©¦§¨

äáäà õîL äæéà øàLð Eçøk-ìò ,úéìëúa ñeànäå§©¦§©§¦©¨§£¦§¨¥¤¤¤©£¨
ì âeðòúå,íL,rxl -éøîâì "íéàBvä íéãâaä" eøñeä àìå §©£§¨§Ÿ§©§¨¦©¦§©§¥
,ìëå ìkî,dfdÎmlerd zee`z ,rxdÎxvid - "mi`ev micba" - ¦Ÿ¨Ÿ

`xwpd ,"dbep" ztilwny zindad ytpd gekn exqed `l oiicr
."rx" `ed mbBì LiL øçàî ,Lnî áBèì Ctäð àì ïëìå§¨¥Ÿ¤§©§©¨¥©©¤¥

,"íéàBvä íéãâa"a ïéãò äæéçà äæéàdid de`zd geky - ¥¤£¦¨£©¦©§¨¦©¦
.mda yealàlà?llk rxa yibxn `ed oi` ,jk m` ,recn - ¤¨

iehia icil `a df rx hrn oi` recne?dnecke zee`zaàeäL¤
,rx hrn eze` -,áéLç àìëe Bèeòîa ìèaoi` aehd iabl - ¨¥§¦§¨¨¦
.llk aygp df rx.Bì ¯ ìèáe óeôk ¯ òøå ÷écö àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨©¦§©¨¨¥

aehdy iptn ,ezhilyle ,wicvl ,el "oezp" rxd ,"el - rxe" -
.aexd `ed eayïk ìòåy fnex ,eay rxd hrn -Búáäà íb §©¥©©£¨

,úéìëúa dðéà 'äìdpeilrd dzcna dzid dad`d m` ,oky - ©¥¨§©§¦
.aehl ixnbl jtdidl rxd lr drityn dzid ,xzeiaïëìå§¨¥

.øeîb BðéàL ÷écö àø÷ð"xenb" mix`zd mipiivn ,xen`ke - ¦§¨©¦¤¥¨
;"aeh dyre"l qgia ,xnelk ,ezad` zbixcn z` "xenb epi`"e
dnk cr - "rxn xeq"l qgia - "el rx"e "el aehe" mix`zde

.aehl rxd jtdp
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íéøîà éèå÷éì
ãàîíãà éðá úåâåðòúá íá âðòúäì æ"äåò éâåðòúá

éðôî 'ä úãåáòì àìå ãáìá óåâä úåàú úàìîì
äî ìëå à"ñå äôéì÷äî íéòôùðå íéëùîð íúåéä

úéìëúá åàðåù àåä øåîâ ÷éãöä à"ñäî àåäùäàðùä
äáø äáäàá åúùåã÷å 'äì åúáäà ìãåâ úîçî

äæ íä éë ì"ðä äøúé äáéçå íéâåðòúáäæ úîåòì
éðø÷ç éì åéä íéáéåàì íéúàðù äàðù úéìëú áéúëãë

êøò éôëå 'åâå éááì òãåìãåâ êøò êë 'äì äáäàä ìãåâ
àåä ñåàéîä éë úéìëúá òøá ñåàéîäå à"ñì äàðùä

äáäàä êôäøåîâ åðéàù ÷éãöå .äàðùä åîë ùîî
åðéà ïëìå äàðùä úéìëúá à"ñä àðåù åðéàù àåä

ñàåîñåàéîäå äàðùä ïéàù ìëå úéìëúá òøá ë"â
íùì âåðòúå äáäà õîù äæéà øàùð ë"ò úéìëúá
àì ïëìå ìëå ìëî éøîâì íéàåöä íéãâáä åøñåä àìå

äæéà åì ùéù øçàî ùîî áåèì êôäðïééãò äæéçà
áéùç àìëå åèåòéîá ìèá àåäù àìà íéàåöä íéãâáá

óåôë òøå ÷éãö àø÷ð ïëìååúáäà íâ ïë ìòå .åì ìèáå
.øåîâ åðéàù ÷éãö àø÷ð ïëìå úéìëúá åðéà 'äì
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פז zah `"i iyiy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"א שישי יום
פרק י  ,28 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå é ÷øô,eh 'nr cr.øåîâ åðéàù

ytpay rxd zkitd lr ,df wxta mi`aend mixacd zpadl
x"enc` w"k ixac siqedl i`ck - dyecwle aehl ,zindad
,"zewlzqdd xn`n"a ,ocrÎeznyp yhiee`aeiln v"iixden
.mihy ivr ly miyxwn mwed okyndy xacd xaqd edfy
"zehy" dpyi .lky itÎlr `ly ,"zehy" oeyln - "mihy"
rewy mc`y dn - epiide ,dyecwd cbpky ,"df znerl" ly

zxne` `xnbdy enk ,oeibdd on dhnl ody zee`za13oi`"
dpyie ."zehy gex ea qpkp ok m` `l` dxiar xaer mc`
dlrnl dyecw ipiprl zexqnzdd - dyecw ly "zehy"

zxne` `xnbdy enk ,aizkn lkydy itkn14'il 'ipd`"
zcear idef .(el dlired `aqd ly "ezehy"=) "`aql 'izehy

aezky enk ,eaxwa opekl icedi lk lry okynd15izpkye"
Îlry ,hay c"ei xn`na `hazd epiax w"ky enke ,"mkeza
okynd mwene jled - eaxwa miwn icedi lky okynd ici
dyrp cvik .mlerd lka dpikyd z`xyde illkd ycwnde
zindad ytpd ly "zehy"d zkitd iciÎlr - ?xacd
dlrnl ,dyecw ipiprl xqnzdl ,dyecw ly "zehy"l

.lkyd zpadn
l"f epinkg xn`n xaqen zeciqgd zxeza16,aeh xvi df aeh"

Îxvide zindad ytpd z` miktedyk - "rxd xvi df c`n
aehdn dlrnl `ed df aeh ,"c`n aeh" df ixd - "aeh"l rxd

.aehÎxvid ly

.é ÷øtdnglnd z` ,iriyzd wxta xiaqd owfd epaxy ixg` ¤¤
eteba dhilyd lr ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oia zldpznd

eytpa mgel mc`yk :ixiyrd wxta xiaqdl `a `ed - icedi ly

`ed - aehl jtdp eay rxde ,ziwl`d ytpd z` dilr hilyne zindad

" `xwpwicvmipte` ipye ,"

- :ipydn dhnl cg` ,jka

jtdp elek rxdy ,cg` ote`

wicv" `ed f`e ,aehlxenb,"

wicv - "el aehe wicv" `xwpe

,ipy ote` - .aeh wx ea yiy

rxdy ,dkenp xzei dbixcne

elek lk jtdp `l oiicr eay

wicv" `ed f`e ,aehlepi`y

xenb- "el rxe wicv" `xwpe ,"

on edyn oiicr ea yiy wicv

- miletkd mix`zd .rxd

,"el aehe wicv - xenb wicv"

wicv - xenb epi`y wicv"e

"xenb" :"wicv"d ly zebixcnd oze`a mieey mix`z mpd - "el rxe

"d ribd okid cr mix`zn ,"xenb epi`"ewicvjk llbay) 'd zad`a "

aeh" mix`zd eli`e ;`l e` d`elna `id dad`d m` ,(wicv `xwp `ed

dktdp dnk cr ,mix`zn - "el rx"e "elzindad ytpd,"aeh"l "rx"n

eil`n oaen .da x`yp oiicr rxd on unyy e` ,dlek lk dktdp `id m`

iehia icil `ad rxd zece` `le ,ytpay rxd zece` o`k xaecny

:owfd epax xne` jke .dyrna e` xeaica ,daygna

íò Ck-ìk íçìðå úéäìàä BLôð øéaâî íãàäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨¨©§¦©§¨¡Ÿ¦§¦§¨¨¨¦
ytpd -ììçî daL òøä øòáîe LøânL ãò ,úéîäaä©§¥¦©¤§¨¥§©¥¨©¤¨¥¨¨

,éìàîOä,"rx"d ly iy`xd enewin ,alay -áeúkL Bîk1: ©§¨¦§¤¨
,"Eaøwî òøä zøòáe"icedi lk lry ,dxezd dyibcn jka - ¦©§¨¨¨¦¦§¤

rxd lr xabziy wx `l :xnelk ,eaxway rxd z` lilk yxyl
dyrz `le xacz `l ,aeygz `l zindad ytpdy ,ezelbzda
zegekay iniptd rxd z` "cari" s`y `l` ,rx ly miyrn

.rxd on edyn ea yiy xacl llk dee`zi `ly ,zindad ytpd
Lnî áBèì Ctäð òøä ïéàåjtdp `l oiicr rxdy ,`l` - §¥¨©¤§©§©¨

f` did ,aehl elek jtdp rxd did eli` ,aehl eleklkelekly
de`zd mewna ,dyecwle zewl`l ,wxe j` ,jynp ,de`zdÎgek

,rxlBðéàL ÷écö" àø÷ð¦§¨©¦¤¥
."Bì òøå ÷écö"å "øeîb̈§©¦§©

:cin xiaqn `ede -,eðéäc§©§
:"el rxe" ly zernynd -
øòfî èòî ïéãò Ba LiL¤¥£©¦§©¦§¥
,éìàîOä ììça òø©¤¨¨©§¨¦

àlàrx hrn oi` recn - ¤¨
ybxa iehia icil `a df

?dnecke de`zdóeôkL¤¨
,rx hrn eze` -ìèáe¨¥

,Bèeòî úîçî áBhì©¥£©¦
Bì äîãð ïëìå,wicvl - §¨¥¦§¤

Blk Bì Cìéå eäLøâéå ék¦©§¨§¥©¥¤ª
elà úîàa ìáà ,éøîâì§©§¥£¨¤¡¤¦

äéä BaL òøä ìk ¯ éøîâì Bì Cìäå óìçáBèì Ctäð ¨©§¨©§©§¥¨¨©¤¨¨¤§©§
Lnî2,ïéðòä øeàáe .`a owfd epax -:dl`y lr zeprl ©¨¥¨¦§¨

ixd - rxd z` llk yibxn epi` (xenb epi`y) wicvdy xg`n
,rxd on uny s` ea oi`e aehl elek jtdp eay rxd ok`y okzi
oaei xacdy owfd epax xiaqn jk lr ?rx ea yiy epl oipne
elek lk jtdp eay rxdy dcaerd :"xenb wicv" zbixcnn
wxta xaqedy itk) "mibeprza dad`"n d`vezk d`a ,aehl
,"mibeprza dad`"a (mxeba) daiqa xqg m`a - ixd ,(iriyzd
.aehl rxd zkitda - (d`veza) aaeqna mb xqgy gxkdd on
ly elehiaa ,dbxc efi`a "ogead oa`" `id "mibeprza dad`"d

,mc`d `vnp ,rxdBlL òøä CtäpL øeîb ÷écö äpä ék¦¦¥©¦¨¤¤§©¨©¤
,"Bì áBèå ÷écö" àø÷ð ïëìå ,áBèì,aeh wx ea yi -àeä §§¨¥¦§¨©¦§

eðéäc ,òøäî éøîâì "íéàBvä íéãâaä" úøñä éãé ìò©§¥£¨©©§¨¦©¦§©§¥¥¨©§©§
äfä íìBò éâeðòúa ãàî ñàîìdfdÎmlerd ibeprz - ¦§Ÿ§Ÿ§©£¥¨©¤
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íéøîà éèå÷éì
äðäå é ÷øôúéäìàä åùôð øéáâî íãàäùë

ãò úéîäáä íò êë ìë íçìðå
ììçî äáù òøä øòáîå ùøâîùù"îë éìàîùä

àø÷ð ùîî áåèì êôäð òøä ïéàå êáø÷î òøä úøòáå
÷éãöå øåîâ åðéàù ÷éãöïééãò åá ùéù åðééäã åì òøå

áåèì ìèáå óåôëù àìà éìàîùä ììçá òø øòæî èòî
úîçîåìåë åì êìéå åäùøâéå éë åì äîãð ïëìå åèåòéî

éøîâì åì êìäå óìç åìà úîàá ìáà éøîâìåáù òøä ìë
øåîâ ÷éãö äðä éë ïéðòä øåàéáå .ùîî áåèì êôäð äéä

áåèì åìù òøä êôäðùàåä åì áåèå ÷éãö àø÷ð ïëìå
ñåàîì åðééäã òøäî éøîâì íéàåöä íéãâáä úøñä é"ò
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א.13. ג, ב.14.סוטה יז, ח.15.כתובות כה, טו.16.שמות ג, רבה קהלת ט. ט, רבה כא.1.בראשית כא, Î"˜2.דברים ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ שמלבישו ע"י לטוב הכח להפך יכול הלבושים וכשמסיר הצואים: ולבושיו דק"נ, דנה"ב כח ענינים: ב' יש "...כי

בטוב".

zah `"i iyiy mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ytp lrebe aeriz ly ybx ea mixxernía âpòúäì§¦§©¥¨
íãà éða úBâeðòúa,ick -àìå ,ãáìa óebä úåàz úàlîì §©£§¥¨¨§©Ÿ©£©©¦§©§Ÿ

,'ä úãBáòìdfdÎmlerd ibeprz ly beq okzi ixd ,oky - ©£©
xkfpy itk) zay bper zevna :lynl ,dyecwd cvl jiiyd

.dnecke (iriayd wxta
mibeprze ze`pd eli`e
,dfdÎmlerd ly miinzq
- miny myl `ly
ipira ixnbl miqe`n
- ?dnl jk lke .wicvd
íéëLîð íúBéä éðtî¦§¥¡¨¦§¨¦
ätìwäî íéòtLðå§¦§¨¦¥©§¦¨

.àøçà-àøèñåmxewn - §¦§¨¨¢¨
dfdÎmlerd ibeprz ly
`xhq"ae "dtilw"a `ed

,"`xg`äî ìëåàeäM §¨©¤
¯ àøçà-àøèqäî¥©¦§¨¨¢¨
àeä 'øeîb ÷écv'ä©©¦¨
úéìëúa BàðBN§§©§¦
ìãb úîçî ,äàðOä©¦§¨¥£©Ÿ¤
BúMã÷e 'äì Búáäà3 ©£¨©§ª¨

íéâeðòúa äaø äáäàa§©£¨©¨§©£¦
dad`" z`xwpd dad` -

,"mibeprza daxäaçå§¦¨
,ìéòì íéøkæpä äøúé- §¥¨©¦§¨¦§¥

xzei da yi ef dad`
.iriyzd wxta xkfpy itk ,zead`d ibeq x`ya xy`n daig
efk dlibx izlae dlecb dad`a cner wicvdy oeikne
dtilwd z` jk lk `pey `ed okl - dyecwle zewl`l

:`xg` `xhqeék,`xg` `xhq licadle dyecw -äæ íä ¦¥¤
,äæ únòì,ea zxxern ,dyecw ipiprle d"awdl ezad` - §ª©¤

ezad` lceb ly dcn dze`a `xg`Î`xhql d`py ,`linn
.zewl`láéúëãk4eéä íéáéBàì ,íéúàðN äàðN úéìëz" : §¦§¦©§¦¦§¨§¥¦§§¦¨

,"'Bâå éááì òãå éðø÷ç ,éìitlk z`f xne` jlnd cec - ¦¨§¥¦§©§¨¦§
di`xk .dlecb d`py mze` `pey `edy ,dyecwd icbpn

rce ipxwg" :xne` `ed ,d`py dze`l"iaallcebn :xnelk -
dlecb dn ,`linn ,xikz - ialay ,d"awd ,jil` izad`

.dyecwd icbpnl iz`pyCk ,'äì äáäàä ìãb Cøò éôëe§¦¤¤Ÿ¤¨©£¨©¨
àøçà-àøèñì äàðOä ìãb Cøò,"`xg` `xhq" - ¤¤Ÿ¤©¦§¨§¦§¨¨¢¨

lk ly "zeig"de xewnd ,xen`k ,ody zeipgexd zetilwd
,miiptebd mibeprzd,úéìëúa òøa ñeànäåjxr itle - §©¦¨©§©§¦

zee`zd ly rxd z` eqe`in lceb mb jk 'dl dad`d
`edy ("`xg` `xhq") ipgex xac lr .miinybd mibeprzde
zee`z lr eli`e ,"d`py" iehiad mi`zn ,mc`dn wegx
,eipir cbpl ze`vnpe mc`d l` zeaexwd ("rx") zeinyb
,`pey `edy xacn lrbpy mc`k ,"qe`in" iehiad mi`zn

.eipir cbpl cnerdBîk Lnî äáäàä Côä àeä ñeànä ék¦©¦¥¤¨©£¨©¨§

.äàðOäqgia ,xen`k ,mi`zn "d`py" iehiady ,`l` - ©¦§¨
- zeipteb zee`zl qgia eli`e ,"`xg` `xhq"e "dtilw"l
zilkzy ,xaqen ixd ,mipt lk lr ."qe`in" iehiad mi`zn
'dl ezad`y zngn `id ,"rx"l xenbÎwicvl yiy d`pyd
dpeilrd dbxca `id
`ed jk meyne ,xzeia
,"xenb wicv" `xwp
- eay "wicv"d zbixcny
- "mibeprza dad`"d
d`lnd dcna `id
mb `ed .xzeia dpeilrde
- "el aehe wicv" `xwp
lk :aeha wx yecb `edy
.aehl jtdp eay rxd
daeyzd z` oiap o`kn
epi`y wicv"l qgia
ea xqgy oeik - "xenb
ixd ,mibeprza dad`a

yiyon edyn oiicr ea
`ed oi`y zexnl ,rxd
lre .llk df rxa yibxn
"`ipz"d xne` jk

:jyndaBðéàL ÷écöå§©¦¤¥
àðBN BðéàL àeä ,øeîb̈¤¥¥
úéìëúa àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨§©§¦

,äàðOä`pey epi`y - ©¦§¨
,d`py zilkz ,zeipgexd zetilwd ,"`xg` `xhq"d z`ïëìå§¨¥

òøa ïk íb ñàBî Bðéà,miiptebd mibeprzae zee`za - ¥¥©¥¨©
.úéìëúa,xzeia dlecbd dcna -äàðOä ïéàL ìëå §©§¦§¨¤¥©¦§¨

äáäà õîL äæéà øàLð Eçøk-ìò ,úéìëúa ñeànäå§©¦§©§¦©¨§£¦§¨¥¤¤¤©£¨
ì âeðòúå,íL,rxl -éøîâì "íéàBvä íéãâaä" eøñeä àìå §©£§¨§Ÿ§©§¨¦©¦§©§¥
,ìëå ìkî,dfdÎmlerd zee`z ,rxdÎxvid - "mi`ev micba" - ¦Ÿ¨Ÿ

`xwpd ,"dbep" ztilwny zindad ytpd gekn exqed `l oiicr
."rx" `ed mbBì LiL øçàî ,Lnî áBèì Ctäð àì ïëìå§¨¥Ÿ¤§©§©¨¥©©¤¥

,"íéàBvä íéãâa"a ïéãò äæéçà äæéàdid de`zd geky - ¥¤£¦¨£©¦©§¨¦©¦
.mda yealàlà?llk rxa yibxn `ed oi` ,jk m` ,recn - ¤¨

iehia icil `a df rx hrn oi` recne?dnecke zee`zaàeäL¤
,rx hrn eze` -,áéLç àìëe Bèeòîa ìèaoi` aehd iabl - ¨¥§¦§¨¨¦
.llk aygp df rx.Bì ¯ ìèáe óeôk ¯ òøå ÷écö àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨©¦§©¨¨¥

aehdy iptn ,ezhilyle ,wicvl ,el "oezp" rxd ,"el - rxe" -
.aexd `ed eayïk ìòåy fnex ,eay rxd hrn -Búáäà íb §©¥©©£¨

,úéìëúa dðéà 'äìdpeilrd dzcna dzid dad`d m` ,oky - ©¥¨§©§¦
.aehl ixnbl jtdidl rxd lr drityn dzid ,xzeiaïëìå§¨¥

.øeîb BðéàL ÷écö àø÷ð"xenb" mix`zd mipiivn ,xen`ke - ¦§¨©¦¤¥¨
;"aeh dyre"l qgia ,xnelk ,ezad` zbixcn z` "xenb epi`"e
dnk cr - "rxn xeq"l qgia - "el rx"e "el aehe" mix`zde

.aehl rxd jtdp
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íéøîà éèå÷éì
ãàîíãà éðá úåâåðòúá íá âðòúäì æ"äåò éâåðòúá

éðôî 'ä úãåáòì àìå ãáìá óåâä úåàú úàìîì
äî ìëå à"ñå äôéì÷äî íéòôùðå íéëùîð íúåéä

úéìëúá åàðåù àåä øåîâ ÷éãöä à"ñäî àåäùäàðùä
äáø äáäàá åúùåã÷å 'äì åúáäà ìãåâ úîçî

äæ íä éë ì"ðä äøúé äáéçå íéâåðòúáäæ úîåòì
éðø÷ç éì åéä íéáéåàì íéúàðù äàðù úéìëú áéúëãë

êøò éôëå 'åâå éááì òãåìãåâ êøò êë 'äì äáäàä ìãåâ
àåä ñåàéîä éë úéìëúá òøá ñåàéîäå à"ñì äàðùä

äáäàä êôäøåîâ åðéàù ÷éãöå .äàðùä åîë ùîî
åðéà ïëìå äàðùä úéìëúá à"ñä àðåù åðéàù àåä

ñàåîñåàéîäå äàðùä ïéàù ìëå úéìëúá òøá ë"â
íùì âåðòúå äáäà õîù äæéà øàùð ë"ò úéìëúá
àì ïëìå ìëå ìëî éøîâì íéàåöä íéãâáä åøñåä àìå

äæéà åì ùéù øçàî ùîî áåèì êôäðïééãò äæéçà
áéùç àìëå åèåòéîá ìèá àåäù àìà íéàåöä íéãâáá

óåôë òøå ÷éãö àø÷ð ïëìååúáäà íâ ïë ìòå .åì ìèáå
.øåîâ åðéàù ÷éãö àø÷ð ïëìå úéìëúá åðéà 'äì
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zahפח a"i ycew zay mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ב קודש שבת יום
,eh 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äâøãî äðäå,30 'nr cr:à"îá

Bæ äâøãî ,äpäå,"el rxe wicv"e "xenb epi`y wicv" - §¦¥©§¥¨
úBâøãî úBááøì ú÷lçúî,ze`haznd -úðéça ïéðòa ¦§©¤¤§¦§©§¥§¦§©§¦©

øàLpä òøä èeòî,wicva x`ypy rx hrn eze` zeki` - ¦¨©©¦§¨
,íéòøä úBãBñé òaøàî úçàî,mind ceqin ea x`ypy yi - ¥©©¥©§©§¨¨¦

jke ,y`d ceqin - yie
efn ef zepey od ok .d`ld
x`ypy rxd zenka
yi .aehl elehia zcnae
`ed ea x`ypy rxd xy`
,xzei dlecb zvw dcna
lha" `edy `l`
it lecb aehd ,"miyya
rxdy jk ,rxd on miyy
enrh oi` ik ,miyya lha
,mb yi ,j` .llk ybxp
zegt `ed x`ypy rxdy
elehiae ,miyyd wlgn
,"sl`a lehia" `ed aehl
xzei e` ,sl` cbpk cg`

:jknBìeha ïéðòáe§¦§©¦
-ìò íéMLa Bèeòîa§¦§¦¦©
óìàa Bà ,ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¤
-Cøc-ìò àöBiëå äááøe§¨¨§©¥©¤¤

.ìLîlehiad zcna - ¨¨
miiwd ipeyd ielz ,dnecke daaxa ,sl`a ,miyya ,aehl

,xenb epi`y wicvd ly eizebixcnaíé÷écö úðéça íä ïäå§¥¥§¦©©¦¦
,úBøBcä ìëaL íéaøäwicv" zpigaa mdy miwicv mze` - ¨©¦¤§¨©

,"xenb epi`yàøîba àúéàãk`xnba mi`ven ep`y enk -5: ¦§¦¨©§¨¨
.àeä-Ceøa-LBãwä dén÷ éîéé÷ é÷écö éôìà øñéðîúc- ¦§¨¦©©§¥©¦¥¨§¥©¥©¨¨

daxd jkÎlk .d"awd iptl miniiw miwicv sl` xyr dpeny
."xenb epi`y wicv" zbxca dl` lk j` ,miwicva zebixcnCà©

b ÷écö úìòî ìòéàçBé ïa ïBòîL éaø øîàL àeä ,øeî6: ©©£©©¦¨¤¨©©¦¦§¤¨
:"xdef"d xagn -,"'eë íéèòeî íäå äiìò éða éúéàø"ipa" - ¨¦¦§¥£¦¨§¥¨¦

,mihren mde ,xzeia dlrp mzbxcy dl` - "dilrïëlL¤¨¥
,"äiìò éða" íéàø÷ðiptn -òøä ïéëtänL,aehl -íéìòîe ¦§¨¦§¥£¦¨¤§©§¦¨©©£¦

äîc÷äa øäfa àúéàãk ,äMã÷ì BúBà7,aezky enk - ¦§ª¨¦§¦¨©Ÿ©©©§¨¨
,"xdef"d xtq ly "dncwd"aúBìòì àiç éaø äöøLkL¤§¤¨¨©¦¦¨©£

,éàçBé ïa ïBòîL éaø ìëéäìxa oerny iax ly "elkid" - §¥©©¦¦§¤¨
,"xenb wicv" zbixcn ly dnewn ernyn ,i`geiàì÷ òîL̈©¨¨

:øîàå ÷éôð:fixkne `veid lew rny -éc ïBëpî ïàî" ¨¦§¨©©¦§¦
àì ãò à÷úîì eøéøî ïéîòèå àøBäðì ïëtäî àëBLç£¨§©§¨¦§¨§©£¦§¦§¦§¨©¨

:'eëå "àëä ïeúéély xe`l mlerd jyeg z` jtdy mkn in - ¥¨¨§

jtd (rxd exvie zindad eytp ly) xnd mrhd z`e ,dyecw
qpkidl leki - o`kl ribdy iptl ,(dyecwd) zewiznle beprzl
,xe`l jyegd z` jtdny df `ed "xenb wicv"y ,ixd .o`kl
siqen ,oldl .dyecwd xe`l zindad ytpd z` dlrn `ed
lr sqep mrh owfd epax
dlrp beqa miwicvy dn
ipa" mi`xwp ,xzei

"dilr8:ãBòåmrh - §
recn ,sqepéða íéàø÷ð¦§¨¦§¥

íbL éðtî ,äiìò£¦¨¦§¥¤©
úðéçáa íúãBáò£¨¨¦§¦©
íei÷a "áBè äNòå"©£¥§¦
àeä ,äéúBöîe äøBzä©¨¦§¤¨
äìòîe dBáb Cøöì§Ÿ¤¨©©§¨
íeø ãò äìòî©§¨©

,úBìònäzxhn - ©©£
d"awd myl `id mzcear
zelrnl cr cala
zelrpd zebixcnle

,xzeiaàìåmzcear - §Ÿ
,dpi`áãì éãkBa ä÷ §¥§¨§¨

ãáìa Cøaúé,ick - ¦§¨¥¦§©
úBeøì,mzceara - §©

äàîvä íLôð ïBàîö¦§©§¨©§¥¨
,'äìdbixcna mpi`y dl`a `ed xacdy enk `l ,xnelk - ©

"mieexn" md jkay iptn ,dxez micnele zeevn miniiwnd ,ef
- d"awa "wacidl" dfrd mzweyze ,zewl`l mpe`nv z`
.d"awa icedid xagzne wac zeevne dxez meiw iciÎlr ,oky

áeúkL Bîk9,"íénì eëì àîö ìk éBä" ::fixkn `iapd - §¤¨¨¨¥§©©¦
.minl dlynpy dxez ecnli - zewl`l mi`nvd dl` lk

BîëeøàaúðL,øçà íB÷îa`ed "oe`nv"d zernyny - §¤¦§¥§¨©¥
`iapd jixv did `l ,dxezl `ed "oe`nv"d m` ,oky .zewl`l
- "minl ekl" zexedle !"ied" dfxkdd zxeva ynzydl
cenll eiptl dpken dxezd ixd - dxezl `nvy in ik ,dxezl
,`iapd el dxen ,zewl`l `nvy in :`id dpeekd `l` !da
.d"awd mr cg`zie waczi jkÎiciÎlr ,oky ,dxez cenll
:xzei zilrp dbxc md ,o`k xaecn mda "dilrd ipa" eli`e
zeexl ick wx mpi` dxezd z` mcenile zeevnd z` mneiw
ieeix meyn dpicr dxeva yi jka ixdy ,zewl`l mpe`nv
"gieexdl" icky ,zinvrd mzaehe mdly invrd ybxd
eze`l mi`iand mipipr mze` miyer md - d"awdl aexiwd

- aexiwàlà,`id mzcear -íéðewza eLøôãk10:enk - ¤¨¦§¥§©¦¦
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íéøîà éèå÷éì
äðäå

äâøãîèåòéî 'éçá ïéðòá úåâøãî úåááøì ú÷ìçúî åæ
íéòøä úåãåñé òáøàî úçàî øàùðä òøäïéðòáå

àöåéëå äááøå óìàá åà î"ãò íéùùá åèåòéîá åìåèéá
íé÷éãö 'éçá íä ïäå î"ãòúåøåãä ìëáù íéáøä

ä"á÷ä 'éî÷ éîéé÷ é÷éãö éôìà øñéðîúã 'îâá àúéàãë
úìòî ìò êàéðá éúéàø é"áùø øîàù àåä øåîâ ÷éãö

äéìò éðá íéàø÷ð ïëìù 'åë íéèòåî íäå äéìòïéëôäîù
äîã÷äá øäæá àúéàãë äùåã÷ì åúåà íéìòîå òøä

ìëéäì úåìòì àééç éáø äöøùëùòîù éàçåé ïá ù"ø
àøåäðì ïëôäî àëåùç éã ïåëðî ïàî øîàå ÷éôð àì÷

åøéøî ïéîòèåãåòå :'åëå àëä ïåúéé àì ãò à÷úéîì
áåè äùòå 'éçáá íúãåáò íâù éðôî äéìò éðá íéàø÷ð
äìòî äìòîå äåáâ êøåöì àåä äéúåöîå äøåúä íåé÷á
úååøì ãáìá 'úé åá ä÷áãì éãë àìå úåìòîä íåø ãò
íéîì åëì àîö ìë éåä ù"îë 'äì äàîöä íùôð ïåàîö

åùøéôãë àìà à"îá ù"îëåãéñç åäæéà íéðå÷éúá
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ב.5. צז, סנהדרין ב; מה, א.7.שם.6.סוכה ד, א כנגד 8.חלק א' טעם א': סוג על הטעמים "ב' שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
לו". וטוב (צדיק) התואר כנגד ב' טעם גמור; צדיק א.9.התואר נה, שם 10.ישעי' ב. רכב, ח"ג ב. קיד, זח"ב ראה ב; א, בהקדמה,

א. רפח,

zah a"i ycew zay mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:l"f epinkg xn`n z` "xdf ipewiz"a eyxityãéñç eäæéà¥¤¨¦
,BðB÷ íò ãqçúnä ¯:"mipewiz"a eyxite -ìéc ï÷ íò,dé ©¦§©¥¦¦¥¦¥

"ow"d mr cqga bdpzn ciqgd :xnelk ,"ow" oeyln "epew" -
ick ,d"awd - exewn ,elyéøa-àLã÷ àãçéìàeä-C §©£¨ª§¨§¦

,íéðBzçza dézðéëLe§¦§¥©©§¦
"cegii"d z` `iadl -
,ezpiky mr d"awd ly
xi`i df "cegii" xe`ye
.mipezgzd zenlera mb
àéòø'a áeúkL Bîëe§¤¨§©§¨
:àöz úLøt 'àðîéäî§¥§¨¨¨©¥¥
øúa ìczLàc àøák"§¨¨§¦§©¥¨©

,dénàå éBáàoa enk - £§¦¥
eia` zaehl lczynd

,en`eøéúé ïBì íéçøc§¨¦¨¦
déçeøå déLôðå déîøbî¦©§¥§©§¥§¥

,'eë déúîLðåade`y - §¦§¨¥
z` xy`n xzei mze`

,'eke eznype egex ,eytpe ,envreäéìò äúéîì déîøb øñîe¨©©§¥§¦¨£©§
,"'eë ïBì ÷øôéîìen`e eia` z` zectl eytp z` xqene - §¦§©

.iaydn,øçà íB÷îa øàaúpL Bîëejxc idefy - §¤¦§¨¥§¨©¥
xiaqn oldl .d"awd ly enyl wx :"dilr ipa" ly dceard
mixeywe min`ez ,"dilr ipa"a miyexitd ipyy owfd epax
iciÎlr dyrp ,dlawd zxeza xaqeny itk ,oky .ipya cg`
ceair ici lr - "oixekc oiin" zkynd - "oiawep oiin z`lrd"
zeevna jynp ,("o"n z`lrd") dyecwl ezelrde rxd
iciÎlr rval miwicv ly mpevxa yi z`fe - ,"c"n zkynd"
ewnerl xaqend ,ilaw oipr `ed xaecndy oeikn .mzcear
jynda ,dxaqd xzia eze` oiap ,zeciqgd zxeza eagxle

:mi`ad mixacdíäéðLe],"dilr ipa"a miyexitd ipy - §¥¤
,ãçà äð÷a íéìBò,ipyd z` cg` min`ez -éãé-ìò ék ¦§¨¤¤¨¦©§¥

dâpî íéøøánL íéøeøaäzindad ytpd zkitd iciÎlr - ©¥¦¤§¨§¦¦Ÿ©
,aehl,"ïéá÷eð ïéî" íéìòî- "o"n z`lrd" milret - ©£¦©¦§¦

,"lawn"d ly ecvn zelrzde zexxerzdíéãeçé íéNòðå§©£¦¦¦
íéðBéìò,mipeilrd zenlera -,"ïéøeëc ïéî" ãéøBäì- ¤§¦§¦©¦§¦

Îmlerl "oixekc oiin" zrtyd jiyndl,dfdíä íäL- ¤¥¥
,"oixekc oiin"dç"îøî äåöîe äåöî ìëaL íéãñçä éîéî¥¥©£¨¦¤§¨¦§¨¦§¨¥§¨

,äNò-úBöîmiz`nn devn lka milednd micqgd inin - ¦§£¥
,dyrÎzeevn dpenye mirax`ïlkL,zeevnd lk -ïä ¤ª¨¥

,"ïéøeëc ïéî"e íéãñç úðéça,zertyde micqg zpiga - §¦©£¨¦©¦§¦
ähîì äìòîlî Cøaúé Búeäìà úMã÷ úëLîä eðéäc§©§©§¨©§ª©¡Ÿ¦§¨¥¦§©§¨§©¨

,íéðBzçza Laìúäìziwl`d dyecwd dlbzzy - §¦§©¥©©§¦
,inybd epnlera:[øçà íB÷îa øàaúpL Bîkipyy ,ixd - §¤¦§¨¥§¨©¥

z` cg` ahid min`eze mixeyw "dilr ipa"a miyexitd

,milecbd miwicvd ly mzcear lky ,xen`l xywda .ipyd
myl wxe j` `id ,"dilr ipa"d"awdmb ,md mzaehl `le ,

yi - d"awd l` xzei miaexw zeidl ,zipgexd mzaehl `l
minrt daxd bdep did owfd epax :`ad xetiql mewn
cr ,ezewiaca wnrzdl
lr lblbzn didy
dyrn zryae ,dtvxd
epnn mirney eid

:mirhewn mixeaicippi`"
,jly `adÎmlera dvex
ocrÎoba dvex ippi`
ja wx ,dvex ip` ,jly

"cala (d"awa)w"k .
eizegiyn zg`a epiax
oeik :xn` ,zeyecwd
ixd ,df xetiq epl xteqy
cenll mileki ep` mby
icedi lkl ,oky .epnn
dwenre zinipt dad` cvne ,d"awl dad` ,eznypa ,dpyi
cenlle zeevn miiwl ybxd icedi lka miiw - d"awdl ef
zgp `iadl dvexy oak ,d"awl gex zgp zeeyl ick ,dxez
wxt seqa "`ipz"a xaqen jky xirn epiax w"k) .eia`l gex
,ab` .("'ek zeidly s`e" dligznd dwqita ,114 cenr ,`"n
cenila zlrezd dn :miprehy mze`l daeyz meyn jka yi
ep`y oeikn ,dnypde dxezd zebixcna dl`k milrp mipipr
dpry daeyzd dreci ,ziy`x ?wegix zilkz jkn miwegx
xn`p giynd ly epnf lr :ef dl`y lr owfd epax mrt11

qde"epyi ,zrk :xnelk ,"mkxyan oa`d al z` izexi
zelrp zebixcn oiadl leki cg` lky zexnly ,oexqgd
."oa` al" oae`n eal ,oky ,llk eal lr dplrtz `l - xzeia
- gena epiaiy dn lke ,df oexqg xqei giynd z`iaa eli`e
,jkl m`zda .zebixcn oze`l mikiiy eidiy ,ala hlwii
,gena dpadd zeidl - ,giynd z`ia iptl ,zrk xak dkixv
- ala mixacd ehlwii ,giynd z`iaa ,okn xg`ly ick
epax ly ef daeyz lr sqep .cenlle cenll mikixv jk myle
oipr lkn :xen`d xetiqd on mb daeyz micnl ep` ,owfd
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jynda ,dxaqd xzia eze` oiap ,zeciqgd zxeza eagxle
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היום יום . . . צ

ה'תש"גו טבתיום שני

חומש: ויגש, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: וכן בכל . . . שנברא.

ִעְנָיִנים  ּבְ ֲאִפּלּו  ָגה,  ְוַהּשָׂ ְיִדיָעה  ִעְנַין  ל  ּכָ י  ּכִ ֵלם",  ׁשָ ֵלב  ּבְ ְוָעְבֵדהּו  ָאִביָך,  ֱאלֵֹקי  ֶאת  ע  "ּדַ ִתיב  ּכְ
ִניִמית  ּפְ רּות  ְ ְוִהְתַקּשׁ ּדֹות  ַהּמִ ְוִזּכּוְך  ֵברּור  ּבְ ָבר  ּדָ ת  ֻעּלַ ּפְ ַהְינּו  ֲעבֹוָדה,  ּבַ ָלבֹוא  ָצִריְך  ים,  ֲעֻמּקִ ַהּיֹוֵתר 

ְלׁשֹון ַהֲחִסידּות ֲעבֹוָדה. ְקָרא ּבִ ַהּנִ

ה'תש"גז טבתיום שלישי

חומש: ויגש, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ולכן נקרא . . . סוף פ"ה.

אֹוִתּיֹות  יֹאַמר  ]=ַהְיָמָמה[  ֵעת־ְלֵעת  ֵמַהּמֵ י  ִ ּשׁ ׁשִ ֵחֶלק  ׁשֶ הּוא,  ֶבר  ַהּקֶ ֵמִחּבּוט  ֵטר  ְלִהּפָ עּור  ִ ַהּשׁ
ה  ּמָ ּכַ ַהּיֹום,  ל  ּכָ ֲחָזָרה  ְיֵדי  ַעל  ַלע הּוא,  ַהּקֶ ף  ִמּכַ ֵטר  ְלִהּפָ ֶפׁש  ַהּנֶ ְלִזּכּוְך  ִלְזכֹות  כּו'.  ים  ִהּלִ ּתְ ַהּתֹוָרה, 

ה. ַעל־ּפֶ ים ּבְ ִהּלִ ְנָיא ּתְ ָניֹות ּתַ יָכְלּתֹו, ִמׁשְ ׁש ּבִ ּיֵ ׁשֶ

ה'תש"גח טבתיום רביעי

חומש: ויגש, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ז. אך נפש . . . 22 ובדחי רבנן.

ַבד ִלּמּוִדים ָהְרִגיִלים,  ר ִמּלְ ים, ֲאׁשֶ ַטּנִ ְמדּו ִעם ְנָכָדיו ַהּקְ ּלָ ִדים ׁשֶ ל ַהְמַלּמְ ה ֶאת ּכָ ַמח ֶצֶדק" ִצּוָ ַה"ּצֶ
ַמח  ִאים ֶאל ַה"ּצֶ ֹחֶדׁש ָהיּו ּבָ ה. ּוַפַעם ּבְ ִפּלָ ל ֵסֶדר ַהּתְ ׁשּוט( ׁשֶ רּוׁש ַהּפָ ּלֹות )ּפֵ רּוׁש ַהּמִ ֶהם ּפֵ ִיְלְמדּו ִעּמָ

ֶזה. ֵחן ּבָ ֶצֶדק" ְלִהּבָ

ה'תש"גט טבתיום חמישי

חומש: ויגש, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך מי . . . יב לנצח.

רֹאׁש־ ּדְ מּוָסף  ת  ְתִפּלַ ּבִ ְוַגם   – ְוָלִריק"  ְלֶהֶבל  ֲחִוים  ּתַ ִמׁשְ ֵהם  "ׁשֶ לֹוַמר:  "ָעֵלינּו"  ח  ֻנּסָ ּבְ נֹוֲהִגין 
ַטַעם  ָהֲאִמיָרה.  ַאַחר  ִהיא  ָהְרִקיָקה  כּו'".  ְלִלים  "ּוִמְתּפַ לֹוַמר  ּלֹא  ׁשֶ ִקים  ּוְמַדּיְ  – ן  ּכֵ אֹוְמִרים  ָנה  ָ ַהּשׁ

ה רֹק, ְוֵאין רֹוִצים ֵלָהנֹות ֵמרֹק ֶזה. ּבּור ִמְתַהּוֶ י ִמּדִ ָהְרִקיָקה, ּכִ

ה'תש"גי טבתיום ששי
נּו. ֲעִנית, ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: ויגש, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אך החיות . . . בשר ודם.

מענה הצ"צ על יחידות: כתיב יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו גו', און הוא 
מלשון און בחולם, שפירושו כח ועוז. וכשם דיעזוב רשע דרכו זהו דבר המוכרח, אשר 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי

יום 
חמישי



צי היום יום . . . 
בלא תשובה אי אפשר לגשת אל הקדש, הנה כמו כן צריך האיש און, כלומר איש 
החזק בדעת עצמו, לעזוב מחשבותיו; ולא יאמר איך זָאג אזוי, איך הַאלט אזוי, - כי 

כל "איך"  ומציאות הוא מקור הרע וגורם פירוד לבבות.

ֹבָתיו ּגֹו'". ָאֶון הּוא  ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ ּדַ ע  ִתיב "ַיֲעֹזב ָרׁשָ ַמח ֶצֶדק" ַעל ְיִחידּות: ּכְ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
לֹא  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְכָרח,  ַהּמֻ ָבר  ּדָ ֶזהּו  ְרּכֹו"  ּדַ ע  ָרׁשָ "ַיֲעֹזב  ּדְ ם  ּוְכׁשֵ ָוֹעז.  ּכַֹח  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ חֹוָלם,  ּבְ אֹון  ׁשֹון  ִמּלְ
ַדַעת ַעְצמֹו,  לֹוַמר ִאיׁש ֶהָחָזק ּבְ מֹו ֵכן ָצִריְך ָהִאיׁש ָאֶון, ּכְ ה ּכְ ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש, ִהּנֵ ר ָלֶגׁשֶ ׁשּוָבה ִאי ֶאְפׁשָ ּתְ
ל "ֲאִני" ּוְמִציאּות הּוא ְמקֹור  י ּכָ ְך", ּכִ ְך", "ֲאִני סֹוֵבר ּכָ בֹוָתיו; ְולֹא יֹאַמר "ֲאִני אֹוֵמר ּכָ ַלֲעֹזב ַמְחׁשְ

רּוד ְלָבבֹות. ָהַרע ְוגֹוֵרם ּפֵ

ה'תש"גיא טבתשבת

חומש: ויגש, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק ח. ועוד זאת . . . שעסקו בהן.

דעם מענשענס לעבען איז תלוי אין דעם אויר וואו ער געפינט זיך. ָאהן אויר קען 
מען ניט לעבען, און אין ווָאס פאר א אויר מען לעבט, אזא לעבען איז דָאס. ווען 
מען לעבט אין א תורה ומצות אויר, איז דער לעבען א געזונטער. ווען מען לעבט אין 
כפירה-אויר, איז דָאס א קרַאנקער לעבען, און מען איז כסדר אין געפאהר קרַאנק צו 
ווערען מיט ָאנשטעקענדע מחלות. די ערשטע אלגעמיינע רפואה איז צו מאכען ריין 
די לופט. די ארבעט פון טהרת האויר ליגט אויף די יודעי ספר און יודעי תורה. טהרת 
האויר איז דורך אותיות התורה. ווען מ'שטעהט אין סטָאר, ָאדער ווען מען געהט אין 
גַאס, ָאדער ווען מ'פָאהרט אין סָאבוויי און מען זָאגט אותיות שבתורה, מַאכט מען 
מיט דעם ריין דעם אויר. יעדער איינער פון די יודעי ספר און יודעי תורה מוז הָאבען 
עּפעס אויסגעלערנט בעל־פה: חומש, תהלים, משניות, תניא, אזוי, ַאז צו יעדער צייט 
און אין יעדען ָארט, זָאל ער קענען טרַאכטען און זָאגען די הייליגע אותיות שבתורה.

ְך  ּכָ ִנְמָצִאים –  ּבֹו  ּוְלִפי ָהֲאִויר  ר ִלְחיֹות,  ִלי ֲאִויר ִאי ֶאְפׁשָ ּבְ ִביבֹו.  ּסְ ׁשֶ ֲאִויר  ּבַ לּוִיים  ּתְ י ָהָאָדם  ַחּיֵ
ִפיָרה –  ל ּכְ ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ִריִאים; ּכַ ים ּבְ ל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ַהַחּיִ ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ים. ּכַ ֵהם ַהַחּיִ
ָלִלית ָהִראׁשֹוִנית  רּוָפה ַהּכְ קֹות. ַהּתְ ּבְ ַמֲחלֹות ִמּדַ ִמיִדית ַלֲחלֹות ּבְ ָנה ּתְ ים ִעם ַסּכָ ים חֹוָלִנּיִ ֲהֵרי ֵאּלּו ַחּיִ
ֶלת ַעל יֹוְדֵעי ֵסֶפר ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה. ָטֳהַרת ָהֲאִויר ִהיא  ת ִטהּור ָהֲאִויר ֻמּטֶ ֻעּלַ ִהיא ְלַטֵהר ֶאת ָהֲאִויר. ּפְ
ֶבת־ ַרּכֶ ר נֹוְסִעים ּבָ ֲאׁשֶ ְרחֹוב, אֹו ּכַ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ֲחנּות, אֹו ּכַ ְמָצִאים ּבַ ּנִ ׁשֶ ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ּכְ
ל ֶאָחד ִמּיֹוְדֵעי ֵסֶפר ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה  ָכְך ֶאת ָהֲאִויר. ּכָ ל ּתֹוָרה, ְמַטֲהִרים ּבְ ית ְואֹוְמִרים אֹוִתּיֹות ׁשֶ ְחּתִ ַהּתַ
ָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום,  ּבְ ְך ׁשֶ ְנָיא, ּכָ ָניֹות, ּתַ ים, ִמׁשְ ִהּלִ ׁש, ּתְ ה: ֻחּמָ ַעל־ּפֶ ַמד ּבְ ּלָ הּו ׁשֶ ֶ ְהֶיה לֹו ַמּשׁ ּיִ ב ׁשֶ ַחּיָ

ּתֹוָרה. ּבַ דֹוׁשֹות ׁשֶ יּוַכל ַלֲחׁשֹב ְולֹוַמר ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהּקְ

ה'תש"גיב טבתיום ראשון

חומש: ויחי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק ט. והנה מקום . . . 26 שבמוחין.

ְנָהג,  ַהּמִ ּוְכִפי  א.  יׁשָ ַקּדִ ֶחְבָרה  ּדְ אי  ְלַגּבַ "ּב[  ]ַהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִנְבַחר  תרמ"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ
רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ֲאָמר "ֵאין ַהּקָ ֶנֶסת. ָאַמר ָאז ַהּמַ ִלְוַית ַעם ַרב ְלֵבית ַהּכְ ְמַחת ּתֹוָרה ּבְ ׂשִ הֹוִבילּו אֹותֹו ּבְ
ְכָלם  ׂשִ יַח  ְלַהּנִ ְצִריִכים  ה,  ַעּתָ ְמָצִאים  ַהּנִ מֹוִחין  ֲעֵלי  ּבַ ים  ָהֲאָנׁשִ ם  "ּגַ ָבָריו:  ּדְ ְוִסּיּום  ְטרּוְנָיא",  ּבִ א  ּבָ
ְהֶיה  ּתִ לֹום ָמָרה  י ַחס־ְוׁשָ ּכִ ְכָלם כּו' ַעד  ׂשִ י  ּפִ ְלַהּטֹות ַעל  ְיכֹוִלים  י  ּכִ ְוַדַעת,  ַעם  ַהּטַ ַאֲחֵרי  ֵליֵלְך  ְולֹא 
י־ ֶכל ְוַטַעם ָוַדַעת, ּכִ ּלֹא ֵליֵלְך ַאַחר ַהּשֵׂ יָחא, ׁשֶ ְמׁשִ ִעְקבֹות ּדִ ה ּבְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ר ּבַ ַאֲחרֹוָנה כּו', ְוֶזהּו ָהִעּקָ ּבָ

ָרֵאל". אלֵֹקי ִיׂשְ ׁשּוָטה ּבֵ ְתִמימּות ֶוֱאמּוָנה ּפְ ְצֹות ּבִ ם ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ִאם ְלַקּיֵ

 יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ה  טבת ו' ראשון יום השואה  לקדושי זכרון מצבת

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰äøñàL äávî©¥¨¤¨§¨
,'ä úà ãáòì elôàå ,dìöà ïéöa÷úî ìkäL ïéðá àéä äøBú¨¦¦§¨¤©Ÿ¦§©§¦¤§¨©£¦©£Ÿ¤
."äávî Eì íé÷ú àìå" :øîàpL ,íéáëBë éãáBò Cøã äéä ïkL¤¥¨¨¤¤§¥¨¦¤¤¡©§Ÿ¨¦§©¥¨

הסמ"ג מ"א)לדעת היא (מל"ת תורה שאסרה מצבה ,
לה'. היא ההקרבה אם ואפילו עליה" "להקריב הנעשית
שיהיו  "בנין כאן הרמב"ם מלשון דייק ירמיהו' 'דברי ובספר
"העומדת  במצבה גם הוא שהאיסור אצלה" מתקבצין הכל
לכבודם  זכרון מצבת כדוגמת אותה", לרואים וזכרון לנס
יחליפו  שלא כדי הוא האיסור וטעם במלחמה, נופלים של

ומסכה. לפסל מצבה בין
הערים  באחת להעמיד ביקשו השואה לאחר וכאשר
פי  שעל יצחק' ה'מנחת כתב הקדושים, לנספים זכרון מצבת

אסור. הדבר הרמב"ם שיטת

נפסקה  עליה מתים, קברי על למצבה כזו מצבה בין ומה
ה"ד)הלכה פ"ד אבל והיא (הל' הקבר" על [מצבה] נפש "בונין

לנפש כ"ד)תיקון ב, החיים גשר ?(ראה
בפני  עומדת המצבה כאשר רק הוא שהאיסור אלא
זרה, לעבודה שמעמידים למצבה דמיון בה יש ואז עצמה,
כדי  אותה שמעמידים המת, קבר ליד עומדת היא כאשר אך
מותר, – בחייו הטובות פעולותיו ואת המת את לציין

לנפש'. 'תיקון מהווה המצבה ואדרבה,
לקדושי  הזכרון מצבת את להעמיד לשואלים התיר ולכן
וכדומה, הקדושים מאפר שהוטמן לקבר בסמוך השואה
עולם  כזכרון וגם ישראל, מתי לכל שעושים מצבות בדוגמת

האיומה. לשואה
(h"k 'iq ,`"g wgvi zgpn z"ey)

ה'תשע"ה  טבת ז' שני יום גוי  נישואי בשמחת השתתפות

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ·ÎÂÎ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ãáBò¥
...Búãeòqî úBðäì øeñà ,äzLî Bzáì Bà Bðáì äNòL íéáëBk¨¦¤¨¨¦§§¦¦§¤¨¥¨¦§¨
:øîàpL ,àeä íéáëBk ìL äãBáò éðtî ,úàfä ä÷çøää ìëå§¨©©§¨¨©Ÿ¦§¥£¨¤¨¦¤¤¡©

éðáì åéúðaî zç÷ìå ,Bçáfî zìëàå Eì àø÷å".'...E §¨¨§§¨©§¨¦¦§§¨©§¨¦§Ÿ¨§¨¤
גוי, נישואי בשמחת השתתפות להתיר מקום יש האם
ביחסים  לפגיעה לגרום עלולה איֿההשתתפות כאשר

ולאיבה?
רש"י האיסור: בטעם תלוי ב)הדבר ח, שהוא (ע"ז כתב

כוכבים'. לעבודת מקריב (שמחה) הילולא ימי ש'כל משום
הגמרא מפשטות נראה שעשה (שם)וכן כוכבים 'עובד :

עליהן  מעלה . . שבעירו היהודים כל וזימן לבנו משתה
לעבודה  שהוקרבו (קרבנות מתים מזבחי אכלו כאילו הכתוב

מזבחו'. ואכלת לך וקרא שנאמר זרה)
סק"א)והש"ך קנב סי' יו"ד הכסף מדברי (נקודות לדייק מוסיף

על  לאלוהיו מודה שהגוי משום הוא שהאיסור הגמרא
אסור  חשוב לאדם ולכן בשמחתו, האורחים השתתפות
חודש  שניםֿעשר לאחר אפילו בסעודה להשתתף
 ֿ שנים עד הוא שהאיסור רגיל מאדם (בשונה מהנישואין

ביותר  שמח הנכרי חשוב אדם בהשתתפות כי חודש), עשר
מרובה. זמן לאחר אף לאלוהיו ומודה

הט"ז סק"א)אך שיתרחקו (שם כדי הוא שהאיסור כתב
בהם, להתחתן יבואו ולא הנכרים עם מלהתחבר ישראל
ההשתתפות  איסור את למדים שממנו בכתוב כמפורש
לבניך'. מבנותיו ולקחת מזבחו, ואכלת לך 'וקרא בשמחתם:
זרה  מעבודה ההרחקה ענין גם שהזכיר הרמב"ם ומדברי
יש  מבנותיו" ולקחת לך... "וקרא הפסוק את ציטט וגם

יחד גם הטעמים כשני שנקט קיח)לדייק סי' ח"ז הלכות .(משנה
לפ  מקריב והנה, שהגוי משום הוא שהאיסור הטעם י

במקום  להתיר מקום יש לה, מודה או זרה לעבודה קרבנות
יום  לפני עמם ולתת לשאת באיסור שמצינו כפי איבה חשש

א)אידם הלכה כך (לעיל ידי על כי בגמרא מפורש שטעמו ,
להלכה ונפסק לאלוהיו , ויודה הגוי קמח ישמח סי' יו"ד (שו"ע

של סי"ב) הטעם לפי אך איבה, מחשש זאת להתיר יש כי
האיסור  מגמת אדרבה כי איבה משום להתיר אין הרחקה
לגויים  ישראל בין קירבה ומניעת המסוימת איבה יצירת היא

שם) .(ט"ז

ה'תשע"ה  טבת ח' שלישי יום הקודש  רוח פי על האמוראים מעשי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰:÷Bðéúì ìàBMä©¥§¦
çîNé ,úBëøaä ïî ÷eñt Bì øîà íà ?ãîBì äzà ÷eñô äæ-éà¥¤¨©¨¥¦¨©¨¦©§¨¦§©
òðîð àìå åéNòî ïeë àìå ìéàBä ..!áBè ïîéñ äæ :øîàéå§Ÿ©¤¦¨¦§Ÿ¦¥©£¨§Ÿ¦§©
éøä Z äéä øákL øáãì Bîöòì ïîéñ äæ äNò àlà ,úBNòlî¦©£¤¨¨¨¤¦¨§©§§¨¨¤§¨¨¨£¥

.øzî äæ¤ª¨
לפי  מעשיו את לכוין לאדם אסור כאן הרמב"ם לדעת

היה שכבר מה על סימן לקבל רק ומותר יוסף סימנים, (בית

קעט) סי' הסמ"גיו"ד אך שם), בב"י הובא נא, ל"ת כתב:(מצוות
פסוקיך  לי פסוק לינוקא שאמרו גדולים כמה "מצינו
וכן  נבואה". כעין זה וחושבין הפסוק, פי על מעשה ועושים

הרמ"א ס"ד)כתב שם לי (שו"ע פסוק לתינוק לומר מותר :
ולסמוך  מעשה לעשות "דאפילו דבריו ומשמעות פסוקיך",

נבואה" קצת דחשיב מותר הפסוק על לעתיד שם עליו (ש"ך

.סק"ה)
יוסף' ה'בית בגמרא (שם)והקשה מהמסופר הרמב"ם על

מתינוק  שביקשו אמוראים על ב) צה, וחולין א, סח, (גיטין
שרצה  יוחנן רבי כמו זה". פי על והתנהגו פסוקך לי "פסוק
פסוקך", לי "פסוק לתינוק ואמר לשמואל, לבבל ללכת

הפסוק את התינוק לו כח)ואמר א, מת",(שמואל "ושמואל :
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התינוק"! לו שאמר הפסוק מפני מעשה מלעשות ו"נמנע
הב"ח שם)ומתרץ בשאר (יו"ד "דווקא הרמב"ם, לדעת גם :

אבל  נחש, ליה דהוה התינוק פי על מעשיו לכוון אסור אדם
רוח  פי על ועניניהם מעשיהם דכל ששת ורב יוחנן רבי לגבי
כאילו  נחשבת פסוקיך' לי 'פסוק לתינוק אמירתם הקודש",

ה'. בדבר שאל
אסתר' ב'מדרש המסופר את לבאר יש פ"ז,וכך רבה (אסתר

ראה יז) מרדכי, עם נפגש והמן הגזירה שנחתמה שלאחר
שאל  הספר.. מבית באים שהיו תנוקות "שלשה מרדכי
פתאום  מפחד תירא אל א"ל פסוקיך, לי פסוק מהם לאחד
שחק  כך מרדכי ששמע כיון תבוא... כי רשעים ומשואת
שבשרוני  טובות בשורות על גדולה.. שמחה שמח והיה
שלמרדכי  – עלינו" שיעצת הרעה העצה מן אפחד שלא

ה'". בדבר שאל "כאילו מותר הדבר
(sqep uexiz mye ,11 'rd 206 'nr `"k zegiy ihewl)

ה'תשע"ה  טבת ט' רביעי יום 'מין'? נקרא מי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰íéàø÷pä ïä äMîç£¦¨¥©¦§¨¦
ìòáe óeâ àeäL ìáà ,ãçà ïBaø íL LiL øîBàä ..íéðéî¦¦¨¥¤¥¨¦¤¨£¨¤©©

.äðeîz§¨
גדולים  וכמה מין, לזה קרא "ולמה משיג: והראב"ד
במקראות  שראו מה לפי המחשבה בזו הלכו ממנו וטובים
הדעות". את המשבשות האגדות בדברי שראו ממה ויותר

משנה': ה'כסף ומבאר
בעל  אינו שהקב"ה כך על לחלוק הראב"ד כוונת אין
בהם  הפסוקים מתוך שהבינו אלו שאף היא טענתו אלא גוף,

גופניים תיאורים הקב"ה על וכיו"ב),נאמרו ה'' 'אזני ה'' אין ('עיני
העיקרים' שב'ספר ומוסיף, 'מין'. פ"ב)לכנותם מופיעה (מ"א

כן  האמונה שעיקר פי על "אף אחר: בנוסח הראב"ד השגת
הפסוקים  לשונות תפיסתו מצד גוף היותו המאמין – הוא
ה'כסף  ומסיים מין". לקרותו ראוי אין כפשטן, והמדרשות

כוונתו". היתה זאת נוסחתנו לפי "גם משנה',
הענין: וביאור

התורה  פסוקי שבלימוד העובדה על לתמוה יש לכאורה

כפשוטם  הדברים את לו מפרשים – למקרא' חמש 'בן עם
החזקה' 'היד את המתאר הפסוק את ילד עם לומדים וכאשר
חזקה  יד בדמיונו הילד מצייר ה', של הגדולה' 'היד או
הדברים, את לו ויפשיטו שיסבירו כמה עד והרי בגשמיות,

יד של תיאור מתקבל הילד אלא zinybאצל וחזקה גדולה
סתירה  זו הרי ולכאורה שמכיר, מזו יותר חזקה 'יד' שזו

האמונה? לעיקרי
וההסבר:

נקרא  תמונה" ובעל גוף שהוא ש"האומר.. הרמב"ם דברי
והשגה  הבנה לו שיש למי דווקא מתייחסים – מין
שהקב"ה  סבור הוא וכאשר הדברים של הרוחנית במשמעות
תינוק  על כן לומר אין אבל 'מין', הוא הרי ח"ו, גוף בעל
לומר  יש הראב"ד בכוונת וגם גשמי. בציור תפיסתו שכל
הבנת  על מבוססת שהשגתם אלו על מוסבים שדבריו
הרמב"ם  ואילו כפשוטן", והמדרשות הפסוקים "לשונות

יותר. נעלית שהבנתם אלו על מדבר
(33 'rde 79 'nr e"h zegiy ihewl t"r)

ה'תשע"ה יום  טבת י' חמישי ואשוב'? 'אחטא האומר של התשובה את מעכבים מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰íéøNòå äòaøà©§¨¨§¤§¦
.áeLàå àèçà :øîBàäå ...äáeLzä úà ïéákòî íéøác§¨¦§©§¦¤©§¨§¨¥¤¡¨§¨

משנה': ה'לחם והקשה
ב)שנינו פה, ואשוב (יומא אחטא ואשוב, אחטא "האומר :

הגמרא  ושואלת תשובה". לעשות בידו מספיקין פז,אין (שם

'אחטא א) אומר החוטא שבו מקרה המשנה נקטה מדוע
שעבר  "כיון הונא רב דברי פי על ומתרצת פעמיים? ואשוב'
שחטא  וכיון כהיתר", לו נעשית בה ושנה עבירה אדם
לפי  תשובה, לעשות בידו מספיקין אין "שוב פעמיים

היתר עליו דומה שם)שהעבירה כתב (רש"י כן, אם ומדוע, ."
את  מעכבת אחת פעם ואשוב' 'אחטא שאמירת הרמב"ם

התשובה?
חביב: בן הגר"מ ומבאר

אחטא  ואשוב אחטא למימר לי 'למה - הגמרא משאלת
אחת  בפעם שכבר שמסתבר משתמע זימני?'ֿ תרי ואשוב,
שגם  הרמב"ם וסובר תשובה, לעשות בידו מספיקין אין
בידו  מספיקין אין אחת בפעם שגם זו, סברא הגמרא בתירוץ
שתי  נקטה והמשנה עומדת. במקומה תשובה, לעשות

תשובתו  פעמים בשתי שגם חידוש להשמיענו פעמים
לומר  מקום היה כהיתר לו שנעשית שכיון אף מתקבלת,

lirez `lyאמנם כי – תשובה edexfriלו `l השמים מן
לשוב, ישתדל אם אבל מספיקין...'), ('אין בתשובה לשוב

תועיל. התשובה
הזקן אדמו"ר פי"א)[וכדברי התשובה מספיקין (אגרת "אין :

תשובה  ועשה יצרו על ונתגבר ונתחזק דחק אם אבל דייקא,
תשובתו"] מקבלין -

ואשוב' 'אחטא האומר שרק רש"י לשיטת miinrtאמנם,
היתר", עליו דומה שהעבירה "לפי לשוב, בידו מספיקין אין

להקשות: יש
שבכך  בגלל תשובה לעשות בידו מספיקין אין אם

' שאומר המשנה נוקטת מדוע כהיתר, לו (`hg`)נעשתה
'aey`e מספיקין אין התשובה על יסמוך לא אם גם הרי ,

לע  פעמיים?בידו עבר כי תשובה, שות
והביאור:

פעמיים עבירה העובר רש"י לשיטת חוטא אכן, אינו אם (אף

תשובה) שיעשה סמך כיון על תשובה, לעשות בידו מספיקין אין



צג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  טבת ו' ראשון יום השואה  לקדושי זכרון מצבת

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰äøñàL äávî©¥¨¤¨§¨
,'ä úà ãáòì elôàå ,dìöà ïéöa÷úî ìkäL ïéðá àéä äøBú¨¦¦§¨¤©Ÿ¦§©§¦¤§¨©£¦©£Ÿ¤
."äávî Eì íé÷ú àìå" :øîàpL ,íéáëBë éãáBò Cøã äéä ïkL¤¥¨¨¤¤§¥¨¦¤¤¡©§Ÿ¨¦§©¥¨

הסמ"ג מ"א)לדעת היא (מל"ת תורה שאסרה מצבה ,
לה'. היא ההקרבה אם ואפילו עליה" "להקריב הנעשית
שיהיו  "בנין כאן הרמב"ם מלשון דייק ירמיהו' 'דברי ובספר
"העומדת  במצבה גם הוא שהאיסור אצלה" מתקבצין הכל
לכבודם  זכרון מצבת כדוגמת אותה", לרואים וזכרון לנס
יחליפו  שלא כדי הוא האיסור וטעם במלחמה, נופלים של

ומסכה. לפסל מצבה בין
הערים  באחת להעמיד ביקשו השואה לאחר וכאשר
פי  שעל יצחק' ה'מנחת כתב הקדושים, לנספים זכרון מצבת

אסור. הדבר הרמב"ם שיטת

נפסקה  עליה מתים, קברי על למצבה כזו מצבה בין ומה
ה"ד)הלכה פ"ד אבל והיא (הל' הקבר" על [מצבה] נפש "בונין

לנפש כ"ד)תיקון ב, החיים גשר ?(ראה
בפני  עומדת המצבה כאשר רק הוא שהאיסור אלא
זרה, לעבודה שמעמידים למצבה דמיון בה יש ואז עצמה,
כדי  אותה שמעמידים המת, קבר ליד עומדת היא כאשר אך
מותר, – בחייו הטובות פעולותיו ואת המת את לציין

לנפש'. 'תיקון מהווה המצבה ואדרבה,
לקדושי  הזכרון מצבת את להעמיד לשואלים התיר ולכן
וכדומה, הקדושים מאפר שהוטמן לקבר בסמוך השואה
עולם  כזכרון וגם ישראל, מתי לכל שעושים מצבות בדוגמת

האיומה. לשואה
(h"k 'iq ,`"g wgvi zgpn z"ey)

ה'תשע"ה  טבת ז' שני יום גוי  נישואי בשמחת השתתפות

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ·ÎÂÎ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ãáBò¥
...Búãeòqî úBðäì øeñà ,äzLî Bzáì Bà Bðáì äNòL íéáëBk¨¦¤¨¨¦§§¦¦§¤¨¥¨¦§¨
:øîàpL ,àeä íéáëBk ìL äãBáò éðtî ,úàfä ä÷çøää ìëå§¨©©§¨¨©Ÿ¦§¥£¨¤¨¦¤¤¡©

éðáì åéúðaî zç÷ìå ,Bçáfî zìëàå Eì àø÷å".'...E §¨¨§§¨©§¨¦¦§§¨©§¨¦§Ÿ¨§¨¤
גוי, נישואי בשמחת השתתפות להתיר מקום יש האם
ביחסים  לפגיעה לגרום עלולה איֿההשתתפות כאשר

ולאיבה?
רש"י האיסור: בטעם תלוי ב)הדבר ח, שהוא (ע"ז כתב

כוכבים'. לעבודת מקריב (שמחה) הילולא ימי ש'כל משום
הגמרא מפשטות נראה שעשה (שם)וכן כוכבים 'עובד :

עליהן  מעלה . . שבעירו היהודים כל וזימן לבנו משתה
לעבודה  שהוקרבו (קרבנות מתים מזבחי אכלו כאילו הכתוב

מזבחו'. ואכלת לך וקרא שנאמר זרה)
סק"א)והש"ך קנב סי' יו"ד הכסף מדברי (נקודות לדייק מוסיף

על  לאלוהיו מודה שהגוי משום הוא שהאיסור הגמרא
אסור  חשוב לאדם ולכן בשמחתו, האורחים השתתפות
חודש  שניםֿעשר לאחר אפילו בסעודה להשתתף
 ֿ שנים עד הוא שהאיסור רגיל מאדם (בשונה מהנישואין

ביותר  שמח הנכרי חשוב אדם בהשתתפות כי חודש), עשר
מרובה. זמן לאחר אף לאלוהיו ומודה

הט"ז סק"א)אך שיתרחקו (שם כדי הוא שהאיסור כתב
בהם, להתחתן יבואו ולא הנכרים עם מלהתחבר ישראל
ההשתתפות  איסור את למדים שממנו בכתוב כמפורש
לבניך'. מבנותיו ולקחת מזבחו, ואכלת לך 'וקרא בשמחתם:
זרה  מעבודה ההרחקה ענין גם שהזכיר הרמב"ם ומדברי
יש  מבנותיו" ולקחת לך... "וקרא הפסוק את ציטט וגם

יחד גם הטעמים כשני שנקט קיח)לדייק סי' ח"ז הלכות .(משנה
לפ  מקריב והנה, שהגוי משום הוא שהאיסור הטעם י

במקום  להתיר מקום יש לה, מודה או זרה לעבודה קרבנות
יום  לפני עמם ולתת לשאת באיסור שמצינו כפי איבה חשש

א)אידם הלכה כך (לעיל ידי על כי בגמרא מפורש שטעמו ,
להלכה ונפסק לאלוהיו , ויודה הגוי קמח ישמח סי' יו"ד (שו"ע

של סי"ב) הטעם לפי אך איבה, מחשש זאת להתיר יש כי
האיסור  מגמת אדרבה כי איבה משום להתיר אין הרחקה
לגויים  ישראל בין קירבה ומניעת המסוימת איבה יצירת היא

שם) .(ט"ז

ה'תשע"ה  טבת ח' שלישי יום הקודש  רוח פי על האמוראים מעשי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰:÷Bðéúì ìàBMä©¥§¦
çîNé ,úBëøaä ïî ÷eñt Bì øîà íà ?ãîBì äzà ÷eñô äæ-éà¥¤¨©¨¥¦¨©¨¦©§¨¦§©
òðîð àìå åéNòî ïeë àìå ìéàBä ..!áBè ïîéñ äæ :øîàéå§Ÿ©¤¦¨¦§Ÿ¦¥©£¨§Ÿ¦§©
éøä Z äéä øákL øáãì Bîöòì ïîéñ äæ äNò àlà ,úBNòlî¦©£¤¨¨¨¤¦¨§©§§¨¨¤§¨¨¨£¥

.øzî äæ¤ª¨
לפי  מעשיו את לכוין לאדם אסור כאן הרמב"ם לדעת

היה שכבר מה על סימן לקבל רק ומותר יוסף סימנים, (בית

קעט) סי' הסמ"גיו"ד אך שם), בב"י הובא נא, ל"ת כתב:(מצוות
פסוקיך  לי פסוק לינוקא שאמרו גדולים כמה "מצינו
וכן  נבואה". כעין זה וחושבין הפסוק, פי על מעשה ועושים

הרמ"א ס"ד)כתב שם לי (שו"ע פסוק לתינוק לומר מותר :
ולסמוך  מעשה לעשות "דאפילו דבריו ומשמעות פסוקיך",

נבואה" קצת דחשיב מותר הפסוק על לעתיד שם עליו (ש"ך

.סק"ה)
יוסף' ה'בית בגמרא (שם)והקשה מהמסופר הרמב"ם על

מתינוק  שביקשו אמוראים על ב) צה, וחולין א, סח, (גיטין
שרצה  יוחנן רבי כמו זה". פי על והתנהגו פסוקך לי "פסוק
פסוקך", לי "פסוק לתינוק ואמר לשמואל, לבבל ללכת

הפסוק את התינוק לו כח)ואמר א, מת",(שמואל "ושמואל :
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התינוק"! לו שאמר הפסוק מפני מעשה מלעשות ו"נמנע
הב"ח שם)ומתרץ בשאר (יו"ד "דווקא הרמב"ם, לדעת גם :

אבל  נחש, ליה דהוה התינוק פי על מעשיו לכוון אסור אדם
רוח  פי על ועניניהם מעשיהם דכל ששת ורב יוחנן רבי לגבי
כאילו  נחשבת פסוקיך' לי 'פסוק לתינוק אמירתם הקודש",

ה'. בדבר שאל
אסתר' ב'מדרש המסופר את לבאר יש פ"ז,וכך רבה (אסתר

ראה יז) מרדכי, עם נפגש והמן הגזירה שנחתמה שלאחר
שאל  הספר.. מבית באים שהיו תנוקות "שלשה מרדכי
פתאום  מפחד תירא אל א"ל פסוקיך, לי פסוק מהם לאחד
שחק  כך מרדכי ששמע כיון תבוא... כי רשעים ומשואת
שבשרוני  טובות בשורות על גדולה.. שמחה שמח והיה
שלמרדכי  – עלינו" שיעצת הרעה העצה מן אפחד שלא

ה'". בדבר שאל "כאילו מותר הדבר
(sqep uexiz mye ,11 'rd 206 'nr `"k zegiy ihewl)

ה'תשע"ה  טבת ט' רביעי יום 'מין'? נקרא מי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰íéàø÷pä ïä äMîç£¦¨¥©¦§¨¦
ìòáe óeâ àeäL ìáà ,ãçà ïBaø íL LiL øîBàä ..íéðéî¦¦¨¥¤¥¨¦¤¨£¨¤©©

.äðeîz§¨
גדולים  וכמה מין, לזה קרא "ולמה משיג: והראב"ד
במקראות  שראו מה לפי המחשבה בזו הלכו ממנו וטובים
הדעות". את המשבשות האגדות בדברי שראו ממה ויותר

משנה': ה'כסף ומבאר
בעל  אינו שהקב"ה כך על לחלוק הראב"ד כוונת אין
בהם  הפסוקים מתוך שהבינו אלו שאף היא טענתו אלא גוף,

גופניים תיאורים הקב"ה על וכיו"ב),נאמרו ה'' 'אזני ה'' אין ('עיני
העיקרים' שב'ספר ומוסיף, 'מין'. פ"ב)לכנותם מופיעה (מ"א

כן  האמונה שעיקר פי על "אף אחר: בנוסח הראב"ד השגת
הפסוקים  לשונות תפיסתו מצד גוף היותו המאמין – הוא
ה'כסף  ומסיים מין". לקרותו ראוי אין כפשטן, והמדרשות

כוונתו". היתה זאת נוסחתנו לפי "גם משנה',
הענין: וביאור

התורה  פסוקי שבלימוד העובדה על לתמוה יש לכאורה

כפשוטם  הדברים את לו מפרשים – למקרא' חמש 'בן עם
החזקה' 'היד את המתאר הפסוק את ילד עם לומדים וכאשר
חזקה  יד בדמיונו הילד מצייר ה', של הגדולה' 'היד או
הדברים, את לו ויפשיטו שיסבירו כמה עד והרי בגשמיות,

יד של תיאור מתקבל הילד אלא zinybאצל וחזקה גדולה
סתירה  זו הרי ולכאורה שמכיר, מזו יותר חזקה 'יד' שזו

האמונה? לעיקרי
וההסבר:

נקרא  תמונה" ובעל גוף שהוא ש"האומר.. הרמב"ם דברי
והשגה  הבנה לו שיש למי דווקא מתייחסים – מין
שהקב"ה  סבור הוא וכאשר הדברים של הרוחנית במשמעות
תינוק  על כן לומר אין אבל 'מין', הוא הרי ח"ו, גוף בעל
לומר  יש הראב"ד בכוונת וגם גשמי. בציור תפיסתו שכל
הבנת  על מבוססת שהשגתם אלו על מוסבים שדבריו
הרמב"ם  ואילו כפשוטן", והמדרשות הפסוקים "לשונות

יותר. נעלית שהבנתם אלו על מדבר
(33 'rde 79 'nr e"h zegiy ihewl t"r)

ה'תשע"ה יום  טבת י' חמישי ואשוב'? 'אחטא האומר של התשובה את מעכבים מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰íéøNòå äòaøà©§¨¨§¤§¦
.áeLàå àèçà :øîBàäå ...äáeLzä úà ïéákòî íéøác§¨¦§©§¦¤©§¨§¨¥¤¡¨§¨

משנה': ה'לחם והקשה
ב)שנינו פה, ואשוב (יומא אחטא ואשוב, אחטא "האומר :

הגמרא  ושואלת תשובה". לעשות בידו מספיקין פז,אין (שם

'אחטא א) אומר החוטא שבו מקרה המשנה נקטה מדוע
שעבר  "כיון הונא רב דברי פי על ומתרצת פעמיים? ואשוב'
שחטא  וכיון כהיתר", לו נעשית בה ושנה עבירה אדם
לפי  תשובה, לעשות בידו מספיקין אין "שוב פעמיים

היתר עליו דומה שם)שהעבירה כתב (רש"י כן, אם ומדוע, ."
את  מעכבת אחת פעם ואשוב' 'אחטא שאמירת הרמב"ם

התשובה?
חביב: בן הגר"מ ומבאר

אחטא  ואשוב אחטא למימר לי 'למה - הגמרא משאלת
אחת  בפעם שכבר שמסתבר משתמע זימני?'ֿ תרי ואשוב,
שגם  הרמב"ם וסובר תשובה, לעשות בידו מספיקין אין
בידו  מספיקין אין אחת בפעם שגם זו, סברא הגמרא בתירוץ
שתי  נקטה והמשנה עומדת. במקומה תשובה, לעשות

תשובתו  פעמים בשתי שגם חידוש להשמיענו פעמים
לומר  מקום היה כהיתר לו שנעשית שכיון אף מתקבלת,

lirez `lyאמנם כי – תשובה edexfriלו `l השמים מן
לשוב, ישתדל אם אבל מספיקין...'), ('אין בתשובה לשוב

תועיל. התשובה
הזקן אדמו"ר פי"א)[וכדברי התשובה מספיקין (אגרת "אין :

תשובה  ועשה יצרו על ונתגבר ונתחזק דחק אם אבל דייקא,
תשובתו"] מקבלין -

ואשוב' 'אחטא האומר שרק רש"י לשיטת miinrtאמנם,
היתר", עליו דומה שהעבירה "לפי לשוב, בידו מספיקין אין

להקשות: יש
שבכך  בגלל תשובה לעשות בידו מספיקין אין אם

' שאומר המשנה נוקטת מדוע כהיתר, לו (`hg`)נעשתה
'aey`e מספיקין אין התשובה על יסמוך לא אם גם הרי ,

לע  פעמיים?בידו עבר כי תשובה, שות
והביאור:

פעמיים עבירה העובר רש"י לשיטת חוטא אכן, אינו אם (אף

תשובה) שיעשה סמך כיון על תשובה, לעשות בידו מספיקין אין
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בנוסף  אם שגם מחדשת המשנה אך כהיתר, לו שנעשית
תשובה שיעשה על סמך ואשוב')לכך 'עונשו'('אחטא כל עדיין ,

שאין ושב mixferהוא התאמץ אם אך תשובה, לעשות לו
מתקבלת. תשובתו -

(a ,dt `nei mixetkd mei ztqez)

ה'תשע"ה  טבת י"א שישי יום המצוות? במנין נמנית התשובה אין מדוע

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰,äøBz äçéèáä øáëe§¨¦§¦¨¨
,ïéìàâð ïä ãiîe ïúeìb óBña äáeLz úBNòì ìàøNé óBqL¤¦§¨¥©£§¨§¨¨¦¨¥¦§¨¦

éìò eàáé ék äéäå" :øîàpL'ä ãò záLå ...íéøácä ìk E ¤¤¡©§¨¨¦¨Ÿ¨¤¨©§¨¦§©§¨©
é÷ìà.E ¡Ÿ¤

נצבים יא)בפרשת – א כל (ל, עליך יבואו כי "והיה נאמר:
ה' עד ושבת לבבך... אל והשבות האלה... הדברים
כי  היום... מצוך אנכי אשר ככל בקולו ושמעת אלוקיך...
היא  נפלאת לא היום מצוך אנכי אשר הזאת המצוה

ממך...".
התורה על בפירושו הרמב"ן יא)וכתב על (שם ציווי שזהו ,

והשבות  כי הנזכרת, התשובה על הזאת "המצוה התשובה:
– אלוקיך ה' עד ושבת לבבך epeeviyאל devn."כן לעשות

המצות  במנין התשובה מצות את שמנה הסמ"ק כתב וכן
נג)שלו ושמעת (מצוה אלוקיך ה' עד ושבת דכתיב "לשוב, :

בקולו".
הבטחה  בתור הפסוק את מפרש כאן הרמב"ם אבל

דברים שם)וסיפור רמב"ן גם הרבי(וראה וכתב ח"ה . קודש, (אגרות

קכא) פשט עמ' הוא כן כי עמו, ונימוקו דטעמו לומר "יש :
באחרית  יקרא אשר את דברים סיפור – המקרא סגנון

הימים".
התשובה, על ציוו הנביאים כל הרי מובן: אינו ולכאורה
יום  ובכפרת חטאת קרבן בהקרבת תנאי מהווה והתשובה

ה"אֿב)הכיפורים פ"א תקבע (לעיל שלא אפשר "איך כן ואם –
שם)במצוה" ?(אג"ק

והביאור:
בפסוק  התשובה, על ציווי בתורה יש הרמב"ם לדעת גם

טז) י, תקשו(עקב ולא לבבכם ערלת את "ומלתם :cer,"
העורף  קשיות ולהסיר הלב ערלת את למול "ציווי שפירושו

mpyiyxak."
בתרי"ג  התשובה את הרמב"ם מנה לא ומכלֿמקום
כולה" התורה הכוללים מה"ציוויים שהיא מפני מצוות,

המצוות במנין נמנין ד)שאינן שורש מצות (סהמ"צ תוכן כי
עוד  ישוב לבל שלם בלב בלבו "שיגמור היא התשובה
הן  ח"ו המלך מצות עוד יעבור ולא ית' במלכותו למרוד

לאֿתעשה" במצוות והן פ"א)במצוותֿעשה וכיון (אגה"ת .
מ"הציוויים  היא הרי המצות, קבלת הוא התשובה שענין

הכוללים".
(18 'nr g"l zegiy ihewl ,my ycew zexb`)

ה'תשע"ה  טבת י"ב קודש שבת ל'ובקומך' 'בשכבך' בין ההבדל

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰øçà àøBwä©¥©©
ìLúáBç éãé àöé àì Z ñeðà äéä elôà ,íBia úBòL L ¨¨©£¦¨¨¨Ÿ¨¨§¥©

.BúðBòa òîL-úàéø÷§¦©§©§¨
בזמן  היינו 'ובקומך', נאמר שבפסוק משום הוא הטעם
לקום) (המאחרים מלכים בני ודרך משנתם, קמים אדם שבני

ביום שלישית בשעה ב)לקום ט, .(ברכות
כתב  ערבית של שמע קריאת לגבי להקשות: ויש
הלילה, כל זמנה הדין שמעיקר ט) הלכה (לעיל  הרמב"ם
וידחה  יתעצל שלא כדי חצות עד לקרותה תיקנו וחכמים
קריאת  הרי ולכאורה, לחלוטין. שישכח עד הקריאה את
הכתוב, מאותו נלמדות ערבית ושל שחרית של שמע
ערבית  של שמע קריאת שלגבי וכשם ובקומך", "ובשכבך
היינו  השכיבה, זמן משך כל על 'בשכבך' המילה מתפרשת
לפרש  יש כך לישון, הולכים שבה בשעה רק ולא הלילה כל
ערים, אדם שבני הזמן משך כל על 'ובקומך' המילה את

היום? כל היינו
התורה  מן אכן, משנה': ה'כסף מחדש זו, קושיא ומכוח
שתקנת  אלא היום כל הוא שחרית של שמע קריאת זמן

שאמרו  ומה שעות, שלוש עד שיקראו היא חכמים
אלא  אינו קמים מלכים שבני הזמן הוא ש'ובקומך'
רמז  לה ומצאו תקנתם את הסמיכו חז"ל (כלומר, 'אסמכתא'
שהוא  היום, כל פירושו 'ובקומך' הדין מעיקר אך בפסוק,

ערים). אדם שבני הזמן
גאולה  לסמוך שצריך משום הוא התקנה וטעם
רביעית  שעה סוף עד הוא תפילה וזמן ומאחר לתפילה,
לקרוא  וצריך שחר) של תמיד קרבן הקרבת זמן (כנגד
שלוש  סוף עד זמנה את הקדימו לכן קודם, שמע קריאת

שעות.
אברהם' ה'מגן סק"ז)אך נח סי' סק"ד)והט"ז(או"ח (שם

זמן  התורה ומן גמורה, דרשה שזוהי וסוברים חולקים
משנה' ה'כסף קושיית ואת שעות. שלש עד רק הוא הקריאה
היינו  שוכב, שהאדם זמן כל מתפרש ש'בשכבך' ליישב יש
אדם  בני שבו בזמן אלא נקרא אינו 'בקומך' אך הלילה, כל
אלא  קימה נקראת אינה מכן ולאחר מהשינה, קמים
שלישית, בשעה קמים ביותר והמאחרים ומאחר 'עמידה',

שמע. קריאת זמן סוף זהו לכן
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מּיׂשראלמּדיחי ‡. זרה]עיר נסקלין,[לעבודה אּלּו הרי - ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ
על יֹוׁשבי אף את הּדיחּו אּלא זרה, עבֹודה עבדּו ׁשּלא ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

נהרגין  הּמּדחין, העיר ואנׁשי אֹותּה. ׁשעבדּו עד ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻעירם
עליהם  ׁשּקּבלּוה אֹו זרה, עבֹודה ׁשעבדּו והּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָּבסיף;
יּׁשמע  "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? למּדיח ואזהרה ְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַָָָֹּבאלֹוּה.

."ּפי ִַעל
ׁשנים אין ·. מּדיחיה ׁשּיהיּו עד הּנּדחת, עיר נעׂשית העיר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשנים  על יתר "יצאּואֹו ׁשּנאמר: בלּיעל";, ּבני אנׁשים ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: העיר, ּומאֹותּה ׁשבט מאֹותֹו מּדיחיה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויהיּו
רּבּה, ׁשּיּדיחּו ועד עירם"; יֹוׁשבי את וּיּדיחּו ,מּקרּב"ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּדח  אם אבל ׁשבט. ׁשל רּבֹו ועד מּמאה הּמּדחין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻויהיּו
"יֹוׁשבי  ׁשּנאמר: ּכיחידים, אֹותם ּדנין ׁשבט, ׁשל ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻרּבֹו
מּמאה  ּפחֹות וכל ּגדֹול; ּכר ולא קטן, ּכפר לא - ְְְְִִֵַָָָָָָָָֹֹהעיר"
נׁשים  הּדיחּוה אם וכן ּגדֹול. ּכר ׁשבט ׁשל ורּבֹו קטן, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּכפר
אֹו מעּוטּה, ׁשהּדח אֹו יחיד, ׁשהּדיחּה אֹו קטּנים, ְִִִִִֶֶַַָָָֻאֹו
ּדנין  אין - לּה מחּוצה מּדיחיה ׁשהיּו אֹו מאליהן, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהּדחּו
עבֹודה  ׁשעבדּו ּכיחידים הן הרי אּלא הּנּדחת, עיר ּדין ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּה
הרּוגי  ּכׁשאר ליֹורׁשיהן ּוממֹונן ׁשעבד, מי ּכל ס ֹוקלין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזרה:

ּדין. ִֵּבית
ׁשל אין ‚. הּגדֹול ּדין ּבית אּלא הּנּדחת עיר ּדין ּדנין ִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

את  אֹו ההּוא האיׁש את "והֹוצאת ׁשּנאמר: ואחד, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשבעים
"ׁשערי אל הּזה, הרע הּדבר את עׂשּו אׁשר ההוא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

וׁשער ׁשער ּכל ׁשל ּדין ּבבית נהרגין יחידים כ"ג - [של ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָ
עיר] הּגדֹול.שבכל ּדין ּבבית אּלא נהרגין המרּבין ואין ,ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

הּנּדחת אין „. עיר נעׂשית מקלט מערי ׁשּנאמר:אחת , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
לפי "ּבאח  הּנּדחת, עיר נעׂשית ירּוׁשלים ולא ;"ערי ת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

ּבּספר  הּנּדחת עיר עֹוׂשין ואין לׁשבטים. נתחּלקה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא
יׂשראל.[בגבול] ארץ את ויחריבּו ּגֹוים יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

זֹו; ּבצד זֹו הּנּדחֹות עירֹות ׁשלׁש עֹוׂשה אחד ּדין ּבית ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹואין
עֹוׂשה. מרחקֹות, היּו אם ְֲִֶָָָֻאבל

ּבלׁשֹון אין ‰. מּדיחיה ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת, עיר עֹוׂשין ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
נל' אֹו ונזּבח', נל' אֹו ונעבד', נל' להן: ויאמרּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹרּבים
ּונקּבל  נל' אֹו ונׁשּתחוה', נל' אֹו ,'ּוננּס נל' אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַּונקּטר',
אֹו עבֹודתּה, ּדר אֹותּה ועבדּו ׁשֹומעים, והם ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָּבאלֹוּה';

עבֹודֹות מארּבע אֹותּה[המנויות]ּבאחת ׁשּקּבלּו אֹו , ְְְֲִֵֶַַַַָ
ּכל  ּובמּדיחיה ּבּה נתקּימּו ׁשּלא הּנּדחת עיר ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבאלֹוּה.

ּבכל  ּומעידין מתרין להן? עֹוׂשים היא האּלּו, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתנאים
אֹותן  וסֹוקלין זרה, עבֹודה מהן ׁשעבד ואחד ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָאחד

ליֹורׁשיהן. ּוממֹונן ְְִִִֵֶָָּכיחידין;
.Âעיר והיא לעׂשֹות ראּויה ׁשּתהא ּבזמן הּנּדחת, עיר ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

עד  וחֹוקרין, ודֹורׁשין ׁשֹולחין הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵַַַַַָהּנּדחת?
וחזרּו רּבּה, אֹו העיר ּכל ׁשהּדחה ּברּורה ּבראיה ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשּידעּו

זרה  חכמים,לעבֹודה ּתלמידי ׁשני להן ׁשֹולחין ּכ אחר . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מּוטב  ּתׁשּובה, ועׂשּו חזרּו אם ּולהחזירן. אֹותן ;להזהיר ְְְְְְְִִִַַָָָָָָ

ּבאּולּתן עמדּו לעלֹות ואם יׂשראל לכל מצּוין ּדין ּבית - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
עד  מלחמה, עּמהם ועֹורכין עליהן צרין והן לּצבא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליהן
ּדינין  ּבּתי להם מרּבין מּיד העיר, ּכׁשּתּבקע העיר. ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּבקע
עבֹודה  ׁשעבד עדים ׁשני עליו ׁשּבאּו מי ּכל אֹותן. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָודנים
ּכל  נמצאּו אם אֹותֹו: מפריׁשין ּבֹו, ׁשהתרּו אחר ְְְְִִִִִֶַַַָָָזרה
נּצֹול; העיר ּוׁשאר אֹותן, סֹוקלין - מעּוטּה ְְְִִִִִָָָָָהעֹובדים
ׁשם  וגֹומרין הּגדֹול ּדין לבית אֹותן מעלין - רּבּה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֻנמצאּו
נפׁש ּכל את ּומּכין ּבסיף. ׁשעבדּו אּלּו ּכל והֹורגין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּדינם,
ואם  ּכּלּה; הּדחה אם ונׁשים, טף חרב, לפי ּבּה אׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָֻֻאדם
ׁשל  והּטף הּנׁשים ּכל את מּכים רּבּה, העֹובדים ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻנמצאּו
רּבּה, ׁשהּדחּו ּבין ּכּלּה ׁשהּדחה ּובין חרב. לפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֻֻֻֻעֹובדים
רחֹובּה ּתֹו אל ׁשללּה ּכל ּומקּבצין מּדיחיה. את ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָסֹוקלין

מרכזית] היה [ככר רחֹוב; לּה עֹוׂשין רחֹוב, לּה אין .ְְִֵָָָָ
ׁשּיּכנס  עד מּמּנּו חּוץ חֹומה ּבֹונין לּה, חּוצה ְִִִֵֶֶַָָָָָרחֹובּה
חּיה  נפׁש ּכל והֹורגין רחבּה". ּתֹו "אל ׁשּנאמר: ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלתֹוכּה,

וׂשֹור  ּבּה. ּבאׁש;אׁשר הּמדינה עם ׁשללּה ּכל את פין ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
העיר  את באׁש "וׂשרפּת ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּוׁשרפתּה

ׁשללּה". ּכל ְְֶָָָואת
.Ê ׁשּלא נכסי העיר יֹוׁשבי ׁשאר והם ׁשּבתֹוכּה, הּצּדיקים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשם, ויׁשבּו הֹואיל ׁשללּה; ּבכלל נׂשרפין - רּבּה עם ְְְְְְִִִִִַָָָָָָֻֻהּדחּו
אבד  ׁשהּוא ממֹונן ּבכל מּמּנה הּנהנה וכל לֹוקה. אחת,- ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

החרם". מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
.Á זכה;ועיר ּבנכסיה הּמחזיק ּכל עדיה, ׁשהּוזּמּו הּנּדחת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּוזּמּו ׁשהרי ּבֹו, להנֹות אחד ּומּתר ׁשּכל ּבּה? זכה ולּמה . ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻ
נבנית  ואינּה ּדינּה. ׁשּנגמר מּׁשעה ממֹונֹו הפקיר ּכבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואחד
תּבנה  "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - אֹותּה הּבֹונה וכל ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלעֹולם;
תּבנה  "לא ׁשּנאמר: - ּופרּדסים ּגּנֹות לעׂשֹותּה ּומּתר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעֹוד".

מדינה ּתּבנה לא ׁשהיתה.[עיר]עֹוד", ּכמֹות ְְְִִֶֶָָָָֹ
.Ë ּבע ׁשּירה עברה אם למקֹום, מּמקֹום הּנּדחת העֹוברת יר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבסיף, נהרגין - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ׁשהת אם - עּמּה ְְְְֱִִִִִֶַָָָָָָֹֻוהּדחה
ליֹורׁשיהן  ּוממֹונם ּבסקילה, הן - לאו ואם אבד; .ּוממֹונם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

.È מדינהנכסי -[עיר]אנׁשי ּבתֹוכּה מפקדין ׁשהיּו אחרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
אּלא  נׂשרפין, אין - אחריּות עליהן ׁשּקּבלּו ּפי על ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאף
חברּתּה. ׁשלל ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: לבעליהן, ְְְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחזרּו
אם  - אחרת ּבמדינה מפקדין ׁשהיּו ׁשהּדחּו הרׁשעים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻנכסי
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צה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בנוסף  אם שגם מחדשת המשנה אך כהיתר, לו שנעשית
תשובה שיעשה על סמך ואשוב')לכך 'עונשו'('אחטא כל עדיין ,

שאין ושב mixferהוא התאמץ אם אך תשובה, לעשות לו
מתקבלת. תשובתו -

(a ,dt `nei mixetkd mei ztqez)

ה'תשע"ה  טבת י"א שישי יום המצוות? במנין נמנית התשובה אין מדוע

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰,äøBz äçéèáä øáëe§¨¦§¦¨¨
,ïéìàâð ïä ãiîe ïúeìb óBña äáeLz úBNòì ìàøNé óBqL¤¦§¨¥©£§¨§¨¨¦¨¥¦§¨¦

éìò eàáé ék äéäå" :øîàpL'ä ãò záLå ...íéøácä ìk E ¤¤¡©§¨¨¦¨Ÿ¨¤¨©§¨¦§©§¨©
é÷ìà.E ¡Ÿ¤

נצבים יא)בפרשת – א כל (ל, עליך יבואו כי "והיה נאמר:
ה' עד ושבת לבבך... אל והשבות האלה... הדברים
כי  היום... מצוך אנכי אשר ככל בקולו ושמעת אלוקיך...
היא  נפלאת לא היום מצוך אנכי אשר הזאת המצוה

ממך...".
התורה על בפירושו הרמב"ן יא)וכתב על (שם ציווי שזהו ,

והשבות  כי הנזכרת, התשובה על הזאת "המצוה התשובה:
– אלוקיך ה' עד ושבת לבבך epeeviyאל devn."כן לעשות

המצות  במנין התשובה מצות את שמנה הסמ"ק כתב וכן
נג)שלו ושמעת (מצוה אלוקיך ה' עד ושבת דכתיב "לשוב, :

בקולו".
הבטחה  בתור הפסוק את מפרש כאן הרמב"ם אבל

דברים שם)וסיפור רמב"ן גם הרבי(וראה וכתב ח"ה . קודש, (אגרות

קכא) פשט עמ' הוא כן כי עמו, ונימוקו דטעמו לומר "יש :
באחרית  יקרא אשר את דברים סיפור – המקרא סגנון

הימים".
התשובה, על ציוו הנביאים כל הרי מובן: אינו ולכאורה
יום  ובכפרת חטאת קרבן בהקרבת תנאי מהווה והתשובה

ה"אֿב)הכיפורים פ"א תקבע (לעיל שלא אפשר "איך כן ואם –
שם)במצוה" ?(אג"ק

והביאור:
בפסוק  התשובה, על ציווי בתורה יש הרמב"ם לדעת גם

טז) י, תקשו(עקב ולא לבבכם ערלת את "ומלתם :cer,"
העורף  קשיות ולהסיר הלב ערלת את למול "ציווי שפירושו

mpyiyxak."
בתרי"ג  התשובה את הרמב"ם מנה לא ומכלֿמקום
כולה" התורה הכוללים מה"ציוויים שהיא מפני מצוות,

המצוות במנין נמנין ד)שאינן שורש מצות (סהמ"צ תוכן כי
עוד  ישוב לבל שלם בלב בלבו "שיגמור היא התשובה
הן  ח"ו המלך מצות עוד יעבור ולא ית' במלכותו למרוד

לאֿתעשה" במצוות והן פ"א)במצוותֿעשה וכיון (אגה"ת .
מ"הציוויים  היא הרי המצות, קבלת הוא התשובה שענין

הכוללים".
(18 'nr g"l zegiy ihewl ,my ycew zexb`)

ה'תשע"ה  טבת י"ב קודש שבת ל'ובקומך' 'בשכבך' בין ההבדל

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰øçà àøBwä©¥©©
ìLúáBç éãé àöé àì Z ñeðà äéä elôà ,íBia úBòL L ¨¨©£¦¨¨¨Ÿ¨¨§¥©

.BúðBòa òîL-úàéø÷§¦©§©§¨
בזמן  היינו 'ובקומך', נאמר שבפסוק משום הוא הטעם
לקום) (המאחרים מלכים בני ודרך משנתם, קמים אדם שבני

ביום שלישית בשעה ב)לקום ט, .(ברכות
כתב  ערבית של שמע קריאת לגבי להקשות: ויש
הלילה, כל זמנה הדין שמעיקר ט) הלכה (לעיל  הרמב"ם
וידחה  יתעצל שלא כדי חצות עד לקרותה תיקנו וחכמים
קריאת  הרי ולכאורה, לחלוטין. שישכח עד הקריאה את
הכתוב, מאותו נלמדות ערבית ושל שחרית של שמע
ערבית  של שמע קריאת שלגבי וכשם ובקומך", "ובשכבך
היינו  השכיבה, זמן משך כל על 'בשכבך' המילה מתפרשת
לפרש  יש כך לישון, הולכים שבה בשעה רק ולא הלילה כל
ערים, אדם שבני הזמן משך כל על 'ובקומך' המילה את

היום? כל היינו
התורה  מן אכן, משנה': ה'כסף מחדש זו, קושיא ומכוח
שתקנת  אלא היום כל הוא שחרית של שמע קריאת זמן

שאמרו  ומה שעות, שלוש עד שיקראו היא חכמים
אלא  אינו קמים מלכים שבני הזמן הוא ש'ובקומך'
רמז  לה ומצאו תקנתם את הסמיכו חז"ל (כלומר, 'אסמכתא'
שהוא  היום, כל פירושו 'ובקומך' הדין מעיקר אך בפסוק,

ערים). אדם שבני הזמן
גאולה  לסמוך שצריך משום הוא התקנה וטעם
רביעית  שעה סוף עד הוא תפילה וזמן ומאחר לתפילה,
לקרוא  וצריך שחר) של תמיד קרבן הקרבת זמן (כנגד
שלוש  סוף עד זמנה את הקדימו לכן קודם, שמע קריאת

שעות.
אברהם' ה'מגן סק"ז)אך נח סי' סק"ד)והט"ז(או"ח (שם

זמן  התורה ומן גמורה, דרשה שזוהי וסוברים חולקים
משנה' ה'כסף קושיית ואת שעות. שלש עד רק הוא הקריאה
היינו  שוכב, שהאדם זמן כל מתפרש ש'בשכבך' ליישב יש
אדם  בני שבו בזמן אלא נקרא אינו 'בקומך' אך הלילה, כל
אלא  קימה נקראת אינה מכן ולאחר מהשינה, קמים
שלישית, בשעה קמים ביותר והמאחרים ומאחר 'עמידה',

שמע. קריאת זמן סוף זהו לכן

dxf dcear zekld - rcnd xtq - zah 'e oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyd"ryz'd zah a"iÎ'e -

ה'תשע"ה  טבת ו' ראשון יום

dxf dcFar zFkld¦§£¨¨¨
miFBd zFTge
dxfdcearzekld-rcndxtq

§ª©¦
ד ּפרק ¤¤

מּיׂשראלמּדיחי ‡. זרה]עיר נסקלין,[לעבודה אּלּו הרי - ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ
על יֹוׁשבי אף את הּדיחּו אּלא זרה, עבֹודה עבדּו ׁשּלא ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

נהרגין  הּמּדחין, העיר ואנׁשי אֹותּה. ׁשעבדּו עד ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻעירם
עליהם  ׁשּקּבלּוה אֹו זרה, עבֹודה ׁשעבדּו והּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָּבסיף;
יּׁשמע  "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? למּדיח ואזהרה ְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַָָָֹּבאלֹוּה.

."ּפי ִַעל
ׁשנים אין ·. מּדיחיה ׁשּיהיּו עד הּנּדחת, עיר נעׂשית העיר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשנים  על יתר "יצאּואֹו ׁשּנאמר: בלּיעל";, ּבני אנׁשים ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: העיר, ּומאֹותּה ׁשבט מאֹותֹו מּדיחיה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויהיּו
רּבּה, ׁשּיּדיחּו ועד עירם"; יֹוׁשבי את וּיּדיחּו ,מּקרּב"ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּדח  אם אבל ׁשבט. ׁשל רּבֹו ועד מּמאה הּמּדחין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻויהיּו
"יֹוׁשבי  ׁשּנאמר: ּכיחידים, אֹותם ּדנין ׁשבט, ׁשל ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻרּבֹו
מּמאה  ּפחֹות וכל ּגדֹול; ּכר ולא קטן, ּכפר לא - ְְְְִִֵַָָָָָָָָֹֹהעיר"
נׁשים  הּדיחּוה אם וכן ּגדֹול. ּכר ׁשבט ׁשל ורּבֹו קטן, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּכפר
אֹו מעּוטּה, ׁשהּדח אֹו יחיד, ׁשהּדיחּה אֹו קטּנים, ְִִִִִֶֶַַָָָֻאֹו
ּדנין  אין - לּה מחּוצה מּדיחיה ׁשהיּו אֹו מאליהן, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהּדחּו
עבֹודה  ׁשעבדּו ּכיחידים הן הרי אּלא הּנּדחת, עיר ּדין ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּה
הרּוגי  ּכׁשאר ליֹורׁשיהן ּוממֹונן ׁשעבד, מי ּכל ס ֹוקלין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזרה:

ּדין. ִֵּבית
ׁשל אין ‚. הּגדֹול ּדין ּבית אּלא הּנּדחת עיר ּדין ּדנין ִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

את  אֹו ההּוא האיׁש את "והֹוצאת ׁשּנאמר: ואחד, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשבעים
"ׁשערי אל הּזה, הרע הּדבר את עׂשּו אׁשר ההוא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

וׁשער ׁשער ּכל ׁשל ּדין ּבבית נהרגין יחידים כ"ג - [של ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָ
עיר] הּגדֹול.שבכל ּדין ּבבית אּלא נהרגין המרּבין ואין ,ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

הּנּדחת אין „. עיר נעׂשית מקלט מערי ׁשּנאמר:אחת , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
לפי "ּבאח  הּנּדחת, עיר נעׂשית ירּוׁשלים ולא ;"ערי ת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

ּבּספר  הּנּדחת עיר עֹוׂשין ואין לׁשבטים. נתחּלקה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא
יׂשראל.[בגבול] ארץ את ויחריבּו ּגֹוים יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

זֹו; ּבצד זֹו הּנּדחֹות עירֹות ׁשלׁש עֹוׂשה אחד ּדין ּבית ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹואין
עֹוׂשה. מרחקֹות, היּו אם ְֲִֶָָָֻאבל

ּבלׁשֹון אין ‰. מּדיחיה ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת, עיר עֹוׂשין ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
נל' אֹו ונזּבח', נל' אֹו ונעבד', נל' להן: ויאמרּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹרּבים
ּונקּבל  נל' אֹו ונׁשּתחוה', נל' אֹו ,'ּוננּס נל' אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַּונקּטר',
אֹו עבֹודתּה, ּדר אֹותּה ועבדּו ׁשֹומעים, והם ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָּבאלֹוּה';

עבֹודֹות מארּבע אֹותּה[המנויות]ּבאחת ׁשּקּבלּו אֹו , ְְְֲִֵֶַַַַָ
ּכל  ּובמּדיחיה ּבּה נתקּימּו ׁשּלא הּנּדחת עיר ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבאלֹוּה.

ּבכל  ּומעידין מתרין להן? עֹוׂשים היא האּלּו, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתנאים
אֹותן  וסֹוקלין זרה, עבֹודה מהן ׁשעבד ואחד ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָאחד

ליֹורׁשיהן. ּוממֹונן ְְִִִֵֶָָּכיחידין;
.Âעיר והיא לעׂשֹות ראּויה ׁשּתהא ּבזמן הּנּדחת, עיר ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

עד  וחֹוקרין, ודֹורׁשין ׁשֹולחין הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵַַַַַָהּנּדחת?
וחזרּו רּבּה, אֹו העיר ּכל ׁשהּדחה ּברּורה ּבראיה ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשּידעּו

זרה  חכמים,לעבֹודה ּתלמידי ׁשני להן ׁשֹולחין ּכ אחר . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מּוטב  ּתׁשּובה, ועׂשּו חזרּו אם ּולהחזירן. אֹותן ;להזהיר ְְְְְְְִִִַַָָָָָָ

ּבאּולּתן עמדּו לעלֹות ואם יׂשראל לכל מצּוין ּדין ּבית - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
עד  מלחמה, עּמהם ועֹורכין עליהן צרין והן לּצבא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליהן
ּדינין  ּבּתי להם מרּבין מּיד העיר, ּכׁשּתּבקע העיר. ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּבקע
עבֹודה  ׁשעבד עדים ׁשני עליו ׁשּבאּו מי ּכל אֹותן. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָודנים
ּכל  נמצאּו אם אֹותֹו: מפריׁשין ּבֹו, ׁשהתרּו אחר ְְְְִִִִִֶַַַָָָזרה
נּצֹול; העיר ּוׁשאר אֹותן, סֹוקלין - מעּוטּה ְְְִִִִִָָָָָהעֹובדים
ׁשם  וגֹומרין הּגדֹול ּדין לבית אֹותן מעלין - רּבּה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֻנמצאּו
נפׁש ּכל את ּומּכין ּבסיף. ׁשעבדּו אּלּו ּכל והֹורגין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּדינם,
ואם  ּכּלּה; הּדחה אם ונׁשים, טף חרב, לפי ּבּה אׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָֻֻאדם
ׁשל  והּטף הּנׁשים ּכל את מּכים רּבּה, העֹובדים ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻנמצאּו
רּבּה, ׁשהּדחּו ּבין ּכּלּה ׁשהּדחה ּובין חרב. לפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֻֻֻֻעֹובדים
רחֹובּה ּתֹו אל ׁשללּה ּכל ּומקּבצין מּדיחיה. את ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָסֹוקלין

מרכזית] היה [ככר רחֹוב; לּה עֹוׂשין רחֹוב, לּה אין .ְְִֵָָָָ
ׁשּיּכנס  עד מּמּנּו חּוץ חֹומה ּבֹונין לּה, חּוצה ְִִִֵֶֶַָָָָָרחֹובּה
חּיה  נפׁש ּכל והֹורגין רחבּה". ּתֹו "אל ׁשּנאמר: ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלתֹוכּה,

וׂשֹור  ּבּה. ּבאׁש;אׁשר הּמדינה עם ׁשללּה ּכל את פין ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
העיר  את באׁש "וׂשרפּת ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּוׁשרפתּה

ׁשללּה". ּכל ְְֶָָָואת
.Ê ׁשּלא נכסי העיר יֹוׁשבי ׁשאר והם ׁשּבתֹוכּה, הּצּדיקים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשם, ויׁשבּו הֹואיל ׁשללּה; ּבכלל נׂשרפין - רּבּה עם ְְְְְְִִִִִַָָָָָָֻֻהּדחּו
אבד  ׁשהּוא ממֹונן ּבכל מּמּנה הּנהנה וכל לֹוקה. אחת,- ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

החרם". מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
.Á זכה;ועיר ּבנכסיה הּמחזיק ּכל עדיה, ׁשהּוזּמּו הּנּדחת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּוזּמּו ׁשהרי ּבֹו, להנֹות אחד ּומּתר ׁשּכל ּבּה? זכה ולּמה . ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻ
נבנית  ואינּה ּדינּה. ׁשּנגמר מּׁשעה ממֹונֹו הפקיר ּכבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואחד
תּבנה  "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - אֹותּה הּבֹונה וכל ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלעֹולם;
תּבנה  "לא ׁשּנאמר: - ּופרּדסים ּגּנֹות לעׂשֹותּה ּומּתר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעֹוד".

מדינה ּתּבנה לא ׁשהיתה.[עיר]עֹוד", ּכמֹות ְְְִִֶֶָָָָֹ
.Ë ּבע ׁשּירה עברה אם למקֹום, מּמקֹום הּנּדחת העֹוברת יר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבסיף, נהרגין - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ׁשהת אם - עּמּה ְְְְֱִִִִִֶַָָָָָָֹֻוהּדחה
ליֹורׁשיהן  ּוממֹונם ּבסקילה, הן - לאו ואם אבד; .ּוממֹונם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

.È מדינהנכסי -[עיר]אנׁשי ּבתֹוכּה מפקדין ׁשהיּו אחרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
אּלא  נׂשרפין, אין - אחריּות עליהן ׁשּקּבלּו ּפי על ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאף
חברּתּה. ׁשלל ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: לבעליהן, ְְְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחזרּו
אם  - אחרת ּבמדינה מפקדין ׁשהיּו ׁשהּדחּו הרׁשעים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻנכסי
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עּמּה שללה]נקּבצּו כל שריפת ואם [בעת ּבכללּה; נׂשרפין , ְְְְְִִִִִִָָָָ
ליֹורׁשיהן. יּנתנּו אּלא אֹותן, מאּבדין אין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלאו,

.‡È,אחרת,ּבהמה עיר ׁשל וחציּה הּנּדחת עיר ׁשל חציּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מּתרת, - ּכן ׁשהיא ועּסה אסּורה. זֹו הרי - ּבתֹוכּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשהיתה

העּסה  לחלק ׁשאפׁשר .לפי ְְְִִֶֶַָָָֹ
.·È ּבהנאה ּבהמה אסּורה - ׁשּנׁשחטה הּנּדחת עיר ,ׁשל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבין  אנׁשים ׁשל ּבין הראׁש, ׂשער ׁשּנׁשחט. הּנסקל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכׁשֹור
- נכרית ּפאה ׁשל אבל ּבהנאה; מּתר - ׁשּבּה נׁשים ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשל

וא  ׁשללּה, מּכלל הּוא סּור.הרי ְְְֲִֵַָָָ
.‚È מּתרין ּפרֹות - ׁשּבתֹוכּה "ּתקּבץ המחּברים ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

יצאּו ּוׂשרפה; קּבּוץ אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי וׂשרפּת", . .ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
והּוא  ּוׂשרפה. וקּבּוץ ּתליׁשה מחּסרין ׁשהן המחּברין, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻֻּפרֹות
ׁשהן  עצמן האילנֹות לֹומר צרי ואין הראׁש. לׂשער ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּדין,
קדׁשי  - ׁשּבתֹוכּה ההקּדׁשֹות יֹורׁשיהן. ׁשל הן והרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּתרֹות,
ּבדק  קדׁשי ּתֹועבה"; רׁשעים, "זבח ׁשּנאמר: ימּותּו, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמזּבח
"ׁשללּה", ׁשּנאמר: - אֹותּה ׂשֹורפין ּכ ואחר יּפדּו ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָהּבית,

ׁשמים. ׁשלל ְְִַַָֹולא
.„È בהמה]והּמעׂשרהּבכֹור ּתמימין,[מעשר - ׁשּבתֹוכּה ְְְְֲִִֵֶַַַָ

ּבכלל  הן הרי מּומין, ּובעלי וימּותּו; מזּבח קדׁשי הם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָהרי
ליד  הּגיעּו אם - ׁשּבתֹוכּה הּתרּומֹות ונהרגין. ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ"ּבהמּתּה",
יׂשראל  ּביד הן עדין ואם נכסיו; ׁשהן מּפני ירקבּו, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכהן
ׁשמים, נכסי ׁשהן מּפני אחרת, מדינה ׁשל לכהן יּנתנּו -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּגּוף. קדּׁשת ְְַַָָֻֻּוקדּׁשתן
.ÂË ׁשּבתֹוכּהמעׂשר הּקדׁש וכתבי ׁשני, מעׂשר וכסף ׁשני, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

יּגנזּו אּלּו הרי -. ְֲִֵֵָ
.ÊË עֹולה ּכל ּכמקריב זה הרי - הּנּדחת ּבעיר ּדין העֹוׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אּלא ּכליל  עֹוד, ולא ;"אלהי לה' "ּכליל ׁשּנאמר: , ְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ה' יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אף חרֹון ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמסּלק
"ונתן  ׁשּנאמר: ורחמים, ּברכה עליהם ּומביא אּפֹו", ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמחרֹון

."והרּב ורחמ רחמים, ְְְְְֲִִִֶַַל

ה ּפרק ¤¤
מּיׂשראל הּמסית ‡. זה אחד הרי - אּׁשה ּבין איׁש ּבין , ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

עבֹודה  הּמסית ולא הּמּוסת עבד ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנסקל,
הדיֹוט, הּמסית ׁשהיה ּבין לעבד. ׁשהֹורהּו מּפני אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה;

יחיד  הּמּוסת ׁשהיה ּבין נביא, ׁשהיה אּׁשה,ּבין אֹו איׁש ִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבסקילה. מיתתֹו - יחידים ְְִִִִִָָאֹו

מּדיח הּמסית ·. זה הרי - העיר אנׁשי רב נקרא את ואינֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבסקילה. מיתתֹו נביא, העיר רב ׁשהּדיח זה היה ְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ'מסית'.
עד  הּנּדחת, עיר ּכאנׁשי ואינם ּכיחידים, הן הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהּנּדחים,
עבֹודה  לי 'אמרה האֹומר: ואחד ׁשנים. הּמּדיחים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיּו
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לי 'אמר ׁשאמר: אֹו עבדּוה', ְִִֶַַַָָָָָָָזרה:
הּדחּו ואם ׁשהּדיח; נביא זה הרי - זרה' עבֹודה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֻעבדּו
רּבים  ּבלׁשֹון ּבין ׁשהסית, הּמסית נסקל. העיר, רב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאחריו
לחברֹו: האֹומר ּכיצד? נסקל. זה הרי - יחיד ּבלׁשֹון ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבין
ּבעבֹודה  ונעבד נל' ואעבד', אל' זרה', עבֹודה ְְֱֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ'אעבד
'אזּבח', ּבּה; להעבד זרה עבֹודה אֹותּה ׁשּדר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּפלֹונית',

נל' ואקּטר', אל' 'אקּטר', ונזּבח'; נל' ואזּבח', אל'ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַ
'אׁשּתחוה', ;'ּוננּס נל' ,'ואנּס אל' ,'אנּס' ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַּונקּטר';
הסית  מסית. זה הרי - ונׁשּתחוה' נל' ואׁשּתחוה', אל'ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַ

עדיו הן הרי עצמם]לׁשנים, אֹותֹו[הניסתים מביאין והן ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָ
אֹותֹו. וסֹוקלין להן, אמר ׁשּכ עליו ּומעידין ּדין, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלבית

הּואואין ‚. - לאחד אמר התראה. צרי [האחד הּמסית ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
עליו הניסת] ּומערים ,'ּבכ רֹוצים חברים לי 'יׁש ְֲֲִִִִֵֵֵַָָָאֹומר :

ׁשנ  ּבפני ׁשּיסית הּמסית עד רצה לא אם להרגֹו. ּכדי ים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
לֹו להכמין מצוה לׁשנים, עדים]להסית ּכל [להחביא ; ְְְְְִִִִִַַָָָ

מּזה. חּוץ - עליהן מכּמנין אין ׁשּבּתֹורה, מיתֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָחּיבי
ּבמקֹום  ּומעמידן ׁשנים, מביא הּמּוסת לֹו? מכּמנין ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָּכיצד
אֹותם. יראה ולא ּדבריו, ויׁשמעּו הּמסית ׁשּיראּו ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאפל
והּוא  ּביחּוד'; לי ּׁשאמרּת מה 'אמר לּמסית: אֹומר ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹוהּוא
אלהינּו את נּניח היא' מׁשיבֹו: והּמּוסת לֹו, ְְֱִִֵֵֵֶַַַַָֹאֹומר
חזר  אם האבנים'? ואת העצים את ונעבד ונל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבּׁשמים,
חֹובתנּו, היא ּכ' לֹו: אמר ואם ּפטּור; - ׁשּׁשתק אֹו ְִִֵֶַַָָָָָּבֹו,
לבית  אֹותֹו מביאין ּברחּוק ׁשם העֹומדים - לנּו' יפה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָוכ

אֹותֹו. וסֹוקלין ְְִִּדין,
להרגֹומצוה „. הּמּוסת ּבֹוּביד ּתהיה יד" ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ

הּמסית, את לאהב לּמּוסת ואסּור וגֹו'". להמיתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹבראׁשֹונה
"עזב  ּבּׂשֹונא: ׁשּנאמר ּולפי לֹו". תאבה "לא ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:

עֹוזב אּתה יכֹול עּמֹו", לֹומר:[עוזר]ּתעזב ּתלמּוד לזה? ְֲִֵֶַַַַָָָֹ
ּדם  על תעמד "לא ׁשּנאמר: ּולפי אליו". תׁשמע ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹ"ולא
לֹומר: ּתלמּוד זה? ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אין יכֹול ,"ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרע

עליו" עינ תחֹוס זכּות,"לא עליו ללּמד לּמּוסת ואסּור . ְְְְֵֵַַָָָָָָָֹ
רּׁשאי  אינֹו - חֹובה לֹו ידע ואם תחמל"; "ולא ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ואזהרה  עליו". תכּסה "ולא ׁשּנאמר: מּמּנה, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלׁשּתק
יׁשמעּו יׂשראל "וכל ׁשּנאמר: מּנין? הּמסית ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלהדיֹוט

לעׂשֹות". יֹוספּו ולא ְְֲִִַָֹויראּון,
אם הּמסית ‰. - 'עבדּוני' להם: ואמר לעבדֹו, אחרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּקּבלּו ּפי על אף - עבדּוהּו לא ואם נסקל; אֹותֹו, ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹעבדּו
נסקל  אינֹו 'הן', לֹו ואמרּו לעבֹודת מּמּנּו הסית אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

מּמּנּו, קּבל אם - זרה עבֹודה מיני לׁשאר אֹו אחר, ְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאיׁש
עבד, לא ׁשעדין ּפי על אף - ונעבד' נל 'הן, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואמר:
לֹו, תאבה "לא ׁשּנאמר: והּמּוסת, הּמסית נסקלין, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשניהם

ואבה ׁשמע  הא - אליו" תׁשמע רצה]ולא חּיב.[ֿ , ְְְִֵַַַָָָָָָֹ
.Â האֹומר:נביא זה ּכיצד? זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמצוה  ּפלֹוני, 'ּכֹוכב אֹו ּפלֹונית' זרה עבֹודה לי ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ'אמרה
אפּלּו .'וכ ּכ לעׂשֹות 'ׁשּלא אֹו ,'וכ ּכ את לעׂשֹות ּכּון ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

הּטה  את ּולטהר הּטמא את לטּמא התרּוההלכה אם - ֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
נחנק  זה הרי ׁשנים, ּבפני ּבׁשם ּבֹו ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

מּכלל  ׁשּלֹו, ואזהרה ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאלהים
תזּכירּו". לא אחרים אלהים "וׁשם ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַֹֹׁשּנאמר:

.Ê ּותׁשּובה ואסּור ּדין זרה,לער עבֹודה ּבׁשם מתנּבא עם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
אין  - מעצמֹו עׂשה ואם ּומֹופת; אֹות מּמּנּו ׁשֹואלין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָואין
ּבאֹותֹות  המחּׁשב וכל ּבֹו. מהרהרין ואין עליו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמׁשּגיחין
"לא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - הן אמת ׁשּמא ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלֹו
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הּׁשקר נביא וכן ההּוא". הּנביא ּדברי אל [המתנבא תׁשמע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
שמע] שלא ּבׁשם מה ׁשּנתנּבא ּפי על אף ּבחנק, מיתתֹו -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּגרע ולא הֹוסיף ולא ה']ה' הּנביא [במצוות א" ׁשּנאמר: , ְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ
לדּבר, צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי, ּדבר לדּבר יזיד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאׁשר
ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים אלהים ּבׁשם ידּבר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹואׁשר

.Á הּנבּואה,אחד ּבמראה ׁשמע ּׁשּלא מה מי הּמתנּבא אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
והּוא  נאמר לֹו זה ׁשּדבר ואמר חברֹו נביא ּדברי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּׁשמע

הר  - ּבֹו ּבחנק.נתנּבא ּומיתתֹו ׁשקר, נביא זה י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ
.Ë מעלתֹוּכל מּפני ׁשקר נביא מהריגת עצמֹו ,הּמֹונע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבלא  עֹובר זה הרי - הּנבּואה ּבדרכי הֹול הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהרי
וכן  מּמּנּו". תגּור לא הּנביא, ּדּברֹו "ּבזדֹון ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעׂשה,
מּדבריו  וירא הּפֹוחד אֹו חֹובה, עליו מּללּמד עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּמֹונע
ׁשקר, נביא ּדנין ואין מּמּנּו". תגּור "לא ּבכלל הּוא הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶָָאּלא
.È לֹוקה הּנֹודר - ּבּה והּנׁשּבע זרה, עבֹודה ׁשּנאמר:ּבׁשם , ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּה הּנׁשּבע אחד תזּכירּו"; לא אחרים אלהים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"וׁשם
לּגֹוי  להׁשּביע ואסּור לגֹוי. ּבּה הּנׁשּבע ואחד ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָלעצמֹו,

שלו]ּביראתֹו ׁשּלא [אלוה זרה עבֹודה ׁשם להזּכיר ואפּלּו . ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ
תזּכירּו". "לא ׁשּנאמר: אסּור, - ׁשבּועה ְְֱִֶֶֶֶַַָָֹּדר

.‡È ׁשמרלא' לחברֹו: אדם עבֹודה [המתן]יאמר ּבצד לי ְְֲֲִֵַַַָָָֹֹֹ
ּבכתבי  הּכתּובה זרה עבֹודה וכל ּבּה. וכּיֹוצא ּפלֹונית', ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָזרה

ׁשמּה להזּכיר מּתר - וגד,הּקדׁש ּונבֹו, ּובל, ּפעֹור, ּכגֹון: , ְְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ
וׁשּיקּימּו ׁשּיּדרּו לאחרים לגרם ואסּור ּבהן. ֿ וכּיֹוצא ] ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבׁשמּהישבעו] הּנֹודר אּלא לֹוקה ואינֹו זרה; עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשם
ּבׁשמּה. הּנׁשּבע והּוא ּבׁשמּה, ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהמקּים

ו  ¤¤ּפרק
המתים]אֹובהעֹוׂשה ‡. אל יּדעֹוני[שואל [מנבא אֹו ְִִֶָ

בכישוף] ׁשם עתידות היּו ואם ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ְְְִִֵַָָָָָּברצֹונֹו
קבּועה חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה נסקל. והתראה, [בין עדים ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

לקרבן] בהמה מביא עשיר בין זה עני האֹוב? מעׂשה ּכיצד .ֲֵֵֶַַָ
הדס  ׁשל ׁשרביט ואֹוחז ידּועה, קטרת ּומקטיר עֹומד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

ּבּלאט מדּבר והּוא ּומניפֹו, ידּועים [בלחש]ּבידֹו ּבדברים ְְְְְְִִִִֵַַָָָ
הּׁשֹואל  ׁשּיׁשמע עד באוב]אצלם, לשאול אחד [הבא ּכאּלּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

עּמֹו האוב]מדּבר בעל ׁשֹואל [עם ּׁשהּוא מה על ּומׁשיבֹו ְְִִֵֵֶַַַ
אינֹו ּוכאּלּו מאד, עד נמּו ּבקֹול הארץ מּתחת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּבדברים
ּגלּגלת  הּלֹוקח וכן ּבֹו. מרּגיׁש ּבמחׁשבה אּלא לאזן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻנּכר

ּבּה ּומנחׁש לּה ּומקטיר מת ומעשים ׁשל [בלחשים ְְִֵֵֶַַָָ
ׁשפל משונים] ׁשחיֹו מּתחת יֹוצא קֹול ּכאּלּו ׁשּיׁשמע עד ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

אחד  והעֹוׂשה הן; אֹוב מעׂשה אּלּו, ּכל ּומׁשיבֹו. מאד, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹעד
נסקל. ְִֵֶָמהן,

הּיּדעֹוני ּכיצד ·. 'יּדּוע'מעׂשה ׁשּׁשמֹו עֹוף עצם מּניח ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ
ׁשּיּפל  עד אחרֹות, מעׂשּיֹות ועֹוׂשה קטרת ּומקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹּבפיו,

הנפילה]ּכנכּפה במחלת ּדברים [החולה ּבפיו וידּבר ְְְְִִִִֵֶַָ
ואזהרה  הן. זרה עבֹודה מיני אּלּו, וכל להיֹות. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשעתידים
ואל  האבת אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: מּנין? ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלהן

ְִִַהּיּדעֹונים".

ל ּמלהּנֹותן ‚. אליל]מּזרעֹו חּיב [שם ּבזדֹון, ּברצֹונֹו ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
ּבעדים  עׂשה ואם קבּועה. חּטאת מביא ּבׁשֹוגג, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָּכרת;

לּמל  מּזרעֹו יּתן "אׁשר ׁשּנאמר: נסקל, - מֹות והתראה , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מּנין? ׁשּלֹו ואזהרה באבן". ירּגמהּו הארץ עם ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻיּומת;
הּוא  ּולהּלן ,"לּמל להעביר תּתן לא ּומּזרע" ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּנאמר:
היּו ּכיצד ּבאׁש". ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב יּמצא "לא ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹאֹומר:

מקצת ולֹוקח ּגדֹולה, אׁש מדליק מ-]עֹוׂשין? זרעֹו[חלק ְְְְְִִִֵֵַַַָָ
הּכֹומרין [ילדיו] ואֹותן האׁש, עֹובדי לּכֹומרין ְְְְְִִֵֵַַָָּומֹוסרֹו

ּבאׁש להעבירֹו ּבידן ׁשּנמסר אחר לאביו הּבן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנֹותנין
ּברׁשּות  האׁש על ּבנֹו ׁשּמעביר הּוא הּבן ואבי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָּברׁשּותן,

ּברגלֹו ּומעבירֹו בידיו]הּכֹומרין, וזרעו ברגלו מהלך [האב ְְְֲִִַַַ
לּמל ׂשֹורפֹו ׁשהּוא לא הּׁשלהבת; ּבתֹו אחר לצד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹמּצד
אּלא  אחרת, זרה לעבֹודה ּובנֹותיהן ּבניהן ׁשּׂשֹורפין ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכדר
,לפיכ .'מל' ׁשּׁשמֹו זה עבֹודת היתה ּבלבד ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבהעברה
ּפטּור. ,מּמל חּוץ אחרת זרה לעבֹודה זֹו עבֹודה ֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהעֹוׂשה

ויעבירֹואינֹו„. לּמל ׁשּימסר עד סקילה, אֹו ּכרת חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
העברה ּדר ּבאׁש בידיו]ּברגלֹו זרעו ונושא ברגליו ;[עובר ְְֲֵֶֶַַָָָ

והעביר  ׁשּמסר אֹו מסר, ולא העביר העביר, ולא ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹמסר
מקצת  ׁשּימסר עד חּיב, ואינֹו ּפטּור. - העברה ּדר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
- "לּמל נתן מּזרעֹו "ּכי ׁשּנאמר: מקצתֹו, ויּניח ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹזרעֹו

ּכּלֹו לא זרעֹו, .מקצת ְְִַָֹֻ
ּפסּול אחד ‰. זרע ואחד ּכׁשר, ּובנֹותיו,זרע ּבניו אחד , ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

חּיב, הּוא ירכֹו יֹוצאי ּכל על - ּבניהם ּובני ּבניהם ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
אֹו אחיֹותיו אֹו אחיו העביר אם אבל זרעֹו. ׁשהן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
מּזרעֹו, אחד העביר ּפטּור. - עצמֹו ׁשהעביר אֹו ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָאבֹותיו,

ּפטּור. - סּומא ׁשהיה אֹו יׁשן ְֵֶָָָָָוהּוא
.Â מתקּבצין מּצבה הּכל ׁשּיהיּו ּבנין היא - ּתֹורה ׁשאסרה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה' את לעבד ואפּלּו עבֹודה אצלּה, עֹובדי ּדר היה ׁשּכן , ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
"ולאזרה  ׁשּנאמר: ה', ׂשנא אׁשר מּצבה, ל תקים ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מׂשּכית אבן וכן לֹוקה. מּצבה, הּמקים וכל ."אבן אלהי] ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
חמדה'] ו'שכיית ׁשהּוא יפה ּפי על אף - ּבּתֹורה ֲִֶַַַָָָהאמּורה

לא  מׂשּכית "ואבן ׁשּנאמר: לֹוקה, לּׁשם, עליה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּתחוה
ּדר היה ׁשּכ מּפני עליה". להׁשּתחֹות ּבארצכם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָתּתנּו
לפיכ עליה, להׁשּתחֹות לפניה אבן להּניח זרה, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעבֹודה
ורגליו  ידיו ׁשּיפׁשט עד לֹוקה, ואינֹו לה'. ּכן עֹוׂשין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאין
הׁשּתחויה  היא ׁשּזֹו - עליה מּטל ּכּלֹו ונמצא האבן, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻעל

ּבּתֹורה. ֲַָָָהאמּורה
.Ê,ּבּמקּדׁש אבל הארצֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָּבּמה

תּתנּו "לא ׁשּנאמר: האבנים, על לה' להׁשּתחֹות ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֻמּתר
אּתם  אין "ּבארצכם" - עליה" להׁשּתחֹות ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָּבארצכם
האבנים  על מׁשּתחוים אּתם אבל האבנים, על ְְֲֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָמׁשּתחוים

ּכל [מסותתות]המפּצלֹות נהגּו זה ּומּפני ׁשּבּמקּדׁש. ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבאבנים, הרצּופֹות ּכנסּיֹות ּבבּתי מחצלֹות להּציע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיׂשראל
ואם  האבנים. ּובין ּפניהם ּבין להבּדיל ותבן, קׁש מיני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
אחר  למקֹום הֹול - האבן ּובין ּבינֹו מבּדיל ּדבר מצא ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא
ּפניו  ידּביק ׁשּלא ּכדי ּומּטה, צּדֹו על ׁשֹוחה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּומׁשּתחוה,

ֶֶָּבאבן.
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עּמּה שללה]נקּבצּו כל שריפת ואם [בעת ּבכללּה; נׂשרפין , ְְְְְִִִִִִָָָָ
ליֹורׁשיהן. יּנתנּו אּלא אֹותן, מאּבדין אין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלאו,

.‡È,אחרת,ּבהמה עיר ׁשל וחציּה הּנּדחת עיר ׁשל חציּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מּתרת, - ּכן ׁשהיא ועּסה אסּורה. זֹו הרי - ּבתֹוכּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשהיתה

העּסה  לחלק ׁשאפׁשר .לפי ְְְִִֶֶַָָָֹ
.·È ּבהנאה ּבהמה אסּורה - ׁשּנׁשחטה הּנּדחת עיר ,ׁשל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבין  אנׁשים ׁשל ּבין הראׁש, ׂשער ׁשּנׁשחט. הּנסקל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכׁשֹור
- נכרית ּפאה ׁשל אבל ּבהנאה; מּתר - ׁשּבּה נׁשים ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשל

וא  ׁשללּה, מּכלל הּוא סּור.הרי ְְְֲִֵַָָָ
.‚È מּתרין ּפרֹות - ׁשּבתֹוכּה "ּתקּבץ המחּברים ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

יצאּו ּוׂשרפה; קּבּוץ אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי וׂשרפּת", . .ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
והּוא  ּוׂשרפה. וקּבּוץ ּתליׁשה מחּסרין ׁשהן המחּברין, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻֻּפרֹות
ׁשהן  עצמן האילנֹות לֹומר צרי ואין הראׁש. לׂשער ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּדין,
קדׁשי  - ׁשּבתֹוכּה ההקּדׁשֹות יֹורׁשיהן. ׁשל הן והרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּתרֹות,
ּבדק  קדׁשי ּתֹועבה"; רׁשעים, "זבח ׁשּנאמר: ימּותּו, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמזּבח
"ׁשללּה", ׁשּנאמר: - אֹותּה ׂשֹורפין ּכ ואחר יּפדּו ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָהּבית,

ׁשמים. ׁשלל ְְִַַָֹולא
.„È בהמה]והּמעׂשרהּבכֹור ּתמימין,[מעשר - ׁשּבתֹוכּה ְְְְֲִִֵֶַַַָ

ּבכלל  הן הרי מּומין, ּובעלי וימּותּו; מזּבח קדׁשי הם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָהרי
ליד  הּגיעּו אם - ׁשּבתֹוכּה הּתרּומֹות ונהרגין. ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ"ּבהמּתּה",
יׂשראל  ּביד הן עדין ואם נכסיו; ׁשהן מּפני ירקבּו, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכהן
ׁשמים, נכסי ׁשהן מּפני אחרת, מדינה ׁשל לכהן יּנתנּו -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּגּוף. קדּׁשת ְְַַָָֻֻּוקדּׁשתן
.ÂË ׁשּבתֹוכּהמעׂשר הּקדׁש וכתבי ׁשני, מעׂשר וכסף ׁשני, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

יּגנזּו אּלּו הרי -. ְֲִֵֵָ
.ÊË עֹולה ּכל ּכמקריב זה הרי - הּנּדחת ּבעיר ּדין העֹוׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אּלא ּכליל  עֹוד, ולא ;"אלהי לה' "ּכליל ׁשּנאמר: , ְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ה' יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אף חרֹון ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמסּלק
"ונתן  ׁשּנאמר: ורחמים, ּברכה עליהם ּומביא אּפֹו", ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמחרֹון

."והרּב ורחמ רחמים, ְְְְְֲִִִֶַַל

ה ּפרק ¤¤
מּיׂשראל הּמסית ‡. זה אחד הרי - אּׁשה ּבין איׁש ּבין , ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

עבֹודה  הּמסית ולא הּמּוסת עבד ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנסקל,
הדיֹוט, הּמסית ׁשהיה ּבין לעבד. ׁשהֹורהּו מּפני אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה;

יחיד  הּמּוסת ׁשהיה ּבין נביא, ׁשהיה אּׁשה,ּבין אֹו איׁש ִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבסקילה. מיתתֹו - יחידים ְְִִִִִָָאֹו

מּדיח הּמסית ·. זה הרי - העיר אנׁשי רב נקרא את ואינֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבסקילה. מיתתֹו נביא, העיר רב ׁשהּדיח זה היה ְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ'מסית'.
עד  הּנּדחת, עיר ּכאנׁשי ואינם ּכיחידים, הן הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהּנּדחים,
עבֹודה  לי 'אמרה האֹומר: ואחד ׁשנים. הּמּדיחים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיּו
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לי 'אמר ׁשאמר: אֹו עבדּוה', ְִִֶַַַָָָָָָָזרה:
הּדחּו ואם ׁשהּדיח; נביא זה הרי - זרה' עבֹודה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֻעבדּו
רּבים  ּבלׁשֹון ּבין ׁשהסית, הּמסית נסקל. העיר, רב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאחריו
לחברֹו: האֹומר ּכיצד? נסקל. זה הרי - יחיד ּבלׁשֹון ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבין
ּבעבֹודה  ונעבד נל' ואעבד', אל' זרה', עבֹודה ְְֱֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ'אעבד
'אזּבח', ּבּה; להעבד זרה עבֹודה אֹותּה ׁשּדר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּפלֹונית',

נל' ואקּטר', אל' 'אקּטר', ונזּבח'; נל' ואזּבח', אל'ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַ
'אׁשּתחוה', ;'ּוננּס נל' ,'ואנּס אל' ,'אנּס' ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַּונקּטר';
הסית  מסית. זה הרי - ונׁשּתחוה' נל' ואׁשּתחוה', אל'ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַ

עדיו הן הרי עצמם]לׁשנים, אֹותֹו[הניסתים מביאין והן ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָ
אֹותֹו. וסֹוקלין להן, אמר ׁשּכ עליו ּומעידין ּדין, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלבית

הּואואין ‚. - לאחד אמר התראה. צרי [האחד הּמסית ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
עליו הניסת] ּומערים ,'ּבכ רֹוצים חברים לי 'יׁש ְֲֲִִִִֵֵֵַָָָאֹומר :

ׁשנ  ּבפני ׁשּיסית הּמסית עד רצה לא אם להרגֹו. ּכדי ים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
לֹו להכמין מצוה לׁשנים, עדים]להסית ּכל [להחביא ; ְְְְְִִִִִַַָָָ

מּזה. חּוץ - עליהן מכּמנין אין ׁשּבּתֹורה, מיתֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָחּיבי
ּבמקֹום  ּומעמידן ׁשנים, מביא הּמּוסת לֹו? מכּמנין ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָּכיצד
אֹותם. יראה ולא ּדבריו, ויׁשמעּו הּמסית ׁשּיראּו ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאפל
והּוא  ּביחּוד'; לי ּׁשאמרּת מה 'אמר לּמסית: אֹומר ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹוהּוא
אלהינּו את נּניח היא' מׁשיבֹו: והּמּוסת לֹו, ְְֱִִֵֵֵֶַַַַָֹאֹומר
חזר  אם האבנים'? ואת העצים את ונעבד ונל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבּׁשמים,
חֹובתנּו, היא ּכ' לֹו: אמר ואם ּפטּור; - ׁשּׁשתק אֹו ְִִֵֶַַָָָָָּבֹו,
לבית  אֹותֹו מביאין ּברחּוק ׁשם העֹומדים - לנּו' יפה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָוכ

אֹותֹו. וסֹוקלין ְְִִּדין,
להרגֹומצוה „. הּמּוסת ּבֹוּביד ּתהיה יד" ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ

הּמסית, את לאהב לּמּוסת ואסּור וגֹו'". להמיתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹבראׁשֹונה
"עזב  ּבּׂשֹונא: ׁשּנאמר ּולפי לֹו". תאבה "לא ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:

עֹוזב אּתה יכֹול עּמֹו", לֹומר:[עוזר]ּתעזב ּתלמּוד לזה? ְֲִֵֶַַַַָָָֹ
ּדם  על תעמד "לא ׁשּנאמר: ּולפי אליו". תׁשמע ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹ"ולא
לֹומר: ּתלמּוד זה? ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אין יכֹול ,"ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרע

עליו" עינ תחֹוס זכּות,"לא עליו ללּמד לּמּוסת ואסּור . ְְְְֵֵַַָָָָָָָֹ
רּׁשאי  אינֹו - חֹובה לֹו ידע ואם תחמל"; "ולא ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ואזהרה  עליו". תכּסה "ולא ׁשּנאמר: מּמּנה, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלׁשּתק
יׁשמעּו יׂשראל "וכל ׁשּנאמר: מּנין? הּמסית ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלהדיֹוט

לעׂשֹות". יֹוספּו ולא ְְֲִִַָֹויראּון,
אם הּמסית ‰. - 'עבדּוני' להם: ואמר לעבדֹו, אחרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּקּבלּו ּפי על אף - עבדּוהּו לא ואם נסקל; אֹותֹו, ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹעבדּו
נסקל  אינֹו 'הן', לֹו ואמרּו לעבֹודת מּמּנּו הסית אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

מּמּנּו, קּבל אם - זרה עבֹודה מיני לׁשאר אֹו אחר, ְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאיׁש
עבד, לא ׁשעדין ּפי על אף - ונעבד' נל 'הן, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואמר:
לֹו, תאבה "לא ׁשּנאמר: והּמּוסת, הּמסית נסקלין, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשניהם

ואבה ׁשמע  הא - אליו" תׁשמע רצה]ולא חּיב.[ֿ , ְְְִֵַַַָָָָָָֹ
.Â האֹומר:נביא זה ּכיצד? זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמצוה  ּפלֹוני, 'ּכֹוכב אֹו ּפלֹונית' זרה עבֹודה לי ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ'אמרה
אפּלּו .'וכ ּכ לעׂשֹות 'ׁשּלא אֹו ,'וכ ּכ את לעׂשֹות ּכּון ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

הּטה  את ּולטהר הּטמא את לטּמא התרּוההלכה אם - ֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
נחנק  זה הרי ׁשנים, ּבפני ּבׁשם ּבֹו ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

מּכלל  ׁשּלֹו, ואזהרה ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאלהים
תזּכירּו". לא אחרים אלהים "וׁשם ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַֹֹׁשּנאמר:

.Ê ּותׁשּובה ואסּור ּדין זרה,לער עבֹודה ּבׁשם מתנּבא עם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
אין  - מעצמֹו עׂשה ואם ּומֹופת; אֹות מּמּנּו ׁשֹואלין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָואין
ּבאֹותֹות  המחּׁשב וכל ּבֹו. מהרהרין ואין עליו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמׁשּגיחין
"לא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - הן אמת ׁשּמא ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלֹו
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הּׁשקר נביא וכן ההּוא". הּנביא ּדברי אל [המתנבא תׁשמע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
שמע] שלא ּבׁשם מה ׁשּנתנּבא ּפי על אף ּבחנק, מיתתֹו -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּגרע ולא הֹוסיף ולא ה']ה' הּנביא [במצוות א" ׁשּנאמר: , ְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ
לדּבר, צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי, ּדבר לדּבר יזיד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאׁשר
ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים אלהים ּבׁשם ידּבר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹואׁשר

.Á הּנבּואה,אחד ּבמראה ׁשמע ּׁשּלא מה מי הּמתנּבא אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
והּוא  נאמר לֹו זה ׁשּדבר ואמר חברֹו נביא ּדברי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּׁשמע

הר  - ּבֹו ּבחנק.נתנּבא ּומיתתֹו ׁשקר, נביא זה י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ
.Ë מעלתֹוּכל מּפני ׁשקר נביא מהריגת עצמֹו ,הּמֹונע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבלא  עֹובר זה הרי - הּנבּואה ּבדרכי הֹול הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהרי
וכן  מּמּנּו". תגּור לא הּנביא, ּדּברֹו "ּבזדֹון ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעׂשה,
מּדבריו  וירא הּפֹוחד אֹו חֹובה, עליו מּללּמד עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּמֹונע
ׁשקר, נביא ּדנין ואין מּמּנּו". תגּור "לא ּבכלל הּוא הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶָָאּלא
.È לֹוקה הּנֹודר - ּבּה והּנׁשּבע זרה, עבֹודה ׁשּנאמר:ּבׁשם , ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּה הּנׁשּבע אחד תזּכירּו"; לא אחרים אלהים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"וׁשם
לּגֹוי  להׁשּביע ואסּור לגֹוי. ּבּה הּנׁשּבע ואחד ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָלעצמֹו,

שלו]ּביראתֹו ׁשּלא [אלוה זרה עבֹודה ׁשם להזּכיר ואפּלּו . ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ
תזּכירּו". "לא ׁשּנאמר: אסּור, - ׁשבּועה ְְֱִֶֶֶֶַַָָֹּדר

.‡È ׁשמרלא' לחברֹו: אדם עבֹודה [המתן]יאמר ּבצד לי ְְֲֲִֵַַַָָָֹֹֹ
ּבכתבי  הּכתּובה זרה עבֹודה וכל ּבּה. וכּיֹוצא ּפלֹונית', ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָזרה

ׁשמּה להזּכיר מּתר - וגד,הּקדׁש ּונבֹו, ּובל, ּפעֹור, ּכגֹון: , ְְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ
וׁשּיקּימּו ׁשּיּדרּו לאחרים לגרם ואסּור ּבהן. ֿ וכּיֹוצא ] ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבׁשמּהישבעו] הּנֹודר אּלא לֹוקה ואינֹו זרה; עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשם
ּבׁשמּה. הּנׁשּבע והּוא ּבׁשמּה, ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהמקּים

ו  ¤¤ּפרק
המתים]אֹובהעֹוׂשה ‡. אל יּדעֹוני[שואל [מנבא אֹו ְִִֶָ

בכישוף] ׁשם עתידות היּו ואם ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ְְְִִֵַָָָָָּברצֹונֹו
קבּועה חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה נסקל. והתראה, [בין עדים ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

לקרבן] בהמה מביא עשיר בין זה עני האֹוב? מעׂשה ּכיצד .ֲֵֵֶַַָ
הדס  ׁשל ׁשרביט ואֹוחז ידּועה, קטרת ּומקטיר עֹומד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

ּבּלאט מדּבר והּוא ּומניפֹו, ידּועים [בלחש]ּבידֹו ּבדברים ְְְְְְִִִִֵַַָָָ
הּׁשֹואל  ׁשּיׁשמע עד באוב]אצלם, לשאול אחד [הבא ּכאּלּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

עּמֹו האוב]מדּבר בעל ׁשֹואל [עם ּׁשהּוא מה על ּומׁשיבֹו ְְִִֵֵֶַַַ
אינֹו ּוכאּלּו מאד, עד נמּו ּבקֹול הארץ מּתחת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּבדברים
ּגלּגלת  הּלֹוקח וכן ּבֹו. מרּגיׁש ּבמחׁשבה אּלא לאזן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻנּכר

ּבּה ּומנחׁש לּה ּומקטיר מת ומעשים ׁשל [בלחשים ְְִֵֵֶַַָָ
ׁשפל משונים] ׁשחיֹו מּתחת יֹוצא קֹול ּכאּלּו ׁשּיׁשמע עד ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

אחד  והעֹוׂשה הן; אֹוב מעׂשה אּלּו, ּכל ּומׁשיבֹו. מאד, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹעד
נסקל. ְִֵֶָמהן,

הּיּדעֹוני ּכיצד ·. 'יּדּוע'מעׂשה ׁשּׁשמֹו עֹוף עצם מּניח ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ
ׁשּיּפל  עד אחרֹות, מעׂשּיֹות ועֹוׂשה קטרת ּומקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹּבפיו,

הנפילה]ּכנכּפה במחלת ּדברים [החולה ּבפיו וידּבר ְְְְִִִִֵֶַָ
ואזהרה  הן. זרה עבֹודה מיני אּלּו, וכל להיֹות. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשעתידים
ואל  האבת אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: מּנין? ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלהן

ְִִַהּיּדעֹונים".

ל ּמלהּנֹותן ‚. אליל]מּזרעֹו חּיב [שם ּבזדֹון, ּברצֹונֹו ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
ּבעדים  עׂשה ואם קבּועה. חּטאת מביא ּבׁשֹוגג, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָּכרת;

לּמל  מּזרעֹו יּתן "אׁשר ׁשּנאמר: נסקל, - מֹות והתראה , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מּנין? ׁשּלֹו ואזהרה באבן". ירּגמהּו הארץ עם ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻיּומת;
הּוא  ּולהּלן ,"לּמל להעביר תּתן לא ּומּזרע" ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּנאמר:
היּו ּכיצד ּבאׁש". ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב יּמצא "לא ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹאֹומר:

מקצת ולֹוקח ּגדֹולה, אׁש מדליק מ-]עֹוׂשין? זרעֹו[חלק ְְְְְִִִֵֵַַַָָ
הּכֹומרין [ילדיו] ואֹותן האׁש, עֹובדי לּכֹומרין ְְְְְִִֵֵַַָָּומֹוסרֹו

ּבאׁש להעבירֹו ּבידן ׁשּנמסר אחר לאביו הּבן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנֹותנין
ּברׁשּות  האׁש על ּבנֹו ׁשּמעביר הּוא הּבן ואבי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָּברׁשּותן,

ּברגלֹו ּומעבירֹו בידיו]הּכֹומרין, וזרעו ברגלו מהלך [האב ְְְֲִִַַַ
לּמל ׂשֹורפֹו ׁשהּוא לא הּׁשלהבת; ּבתֹו אחר לצד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹמּצד
אּלא  אחרת, זרה לעבֹודה ּובנֹותיהן ּבניהן ׁשּׂשֹורפין ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכדר
,לפיכ .'מל' ׁשּׁשמֹו זה עבֹודת היתה ּבלבד ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבהעברה
ּפטּור. ,מּמל חּוץ אחרת זרה לעבֹודה זֹו עבֹודה ֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהעֹוׂשה

ויעבירֹואינֹו„. לּמל ׁשּימסר עד סקילה, אֹו ּכרת חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
העברה ּדר ּבאׁש בידיו]ּברגלֹו זרעו ונושא ברגליו ;[עובר ְְֲֵֶֶַַָָָ

והעביר  ׁשּמסר אֹו מסר, ולא העביר העביר, ולא ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹמסר
מקצת  ׁשּימסר עד חּיב, ואינֹו ּפטּור. - העברה ּדר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
- "לּמל נתן מּזרעֹו "ּכי ׁשּנאמר: מקצתֹו, ויּניח ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹזרעֹו

ּכּלֹו לא זרעֹו, .מקצת ְְִַָֹֻ
ּפסּול אחד ‰. זרע ואחד ּכׁשר, ּובנֹותיו,זרע ּבניו אחד , ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

חּיב, הּוא ירכֹו יֹוצאי ּכל על - ּבניהם ּובני ּבניהם ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
אֹו אחיֹותיו אֹו אחיו העביר אם אבל זרעֹו. ׁשהן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
מּזרעֹו, אחד העביר ּפטּור. - עצמֹו ׁשהעביר אֹו ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָאבֹותיו,

ּפטּור. - סּומא ׁשהיה אֹו יׁשן ְֵֶָָָָָוהּוא
.Â מתקּבצין מּצבה הּכל ׁשּיהיּו ּבנין היא - ּתֹורה ׁשאסרה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה' את לעבד ואפּלּו עבֹודה אצלּה, עֹובדי ּדר היה ׁשּכן , ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
"ולאזרה  ׁשּנאמר: ה', ׂשנא אׁשר מּצבה, ל תקים ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מׂשּכית אבן וכן לֹוקה. מּצבה, הּמקים וכל ."אבן אלהי] ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
חמדה'] ו'שכיית ׁשהּוא יפה ּפי על אף - ּבּתֹורה ֲִֶַַַָָָהאמּורה

לא  מׂשּכית "ואבן ׁשּנאמר: לֹוקה, לּׁשם, עליה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּתחוה
ּדר היה ׁשּכ מּפני עליה". להׁשּתחֹות ּבארצכם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָתּתנּו
לפיכ עליה, להׁשּתחֹות לפניה אבן להּניח זרה, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעבֹודה
ורגליו  ידיו ׁשּיפׁשט עד לֹוקה, ואינֹו לה'. ּכן עֹוׂשין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאין
הׁשּתחויה  היא ׁשּזֹו - עליה מּטל ּכּלֹו ונמצא האבן, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻֻעל

ּבּתֹורה. ֲַָָָהאמּורה
.Ê,ּבּמקּדׁש אבל הארצֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָּבּמה

תּתנּו "לא ׁשּנאמר: האבנים, על לה' להׁשּתחֹות ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֻמּתר
אּתם  אין "ּבארצכם" - עליה" להׁשּתחֹות ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָּבארצכם
האבנים  על מׁשּתחוים אּתם אבל האבנים, על ְְֲֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָמׁשּתחוים

ּכל [מסותתות]המפּצלֹות נהגּו זה ּומּפני ׁשּבּמקּדׁש. ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבאבנים, הרצּופֹות ּכנסּיֹות ּבבּתי מחצלֹות להּציע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיׂשראל
ואם  האבנים. ּובין ּפניהם ּבין להבּדיל ותבן, קׁש מיני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
אחר  למקֹום הֹול - האבן ּובין ּבינֹו מבּדיל ּדבר מצא ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא
ּפניו  ידּביק ׁשּלא ּכדי ּומּטה, צּדֹו על ׁשֹוחה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּומׁשּתחוה,

ֶֶָּבאבן.
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.Á ידים הּמׁשּתחוה ּפּׁשּוט ּבלא המפּצלֹות האבנים על לה' ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻ
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אּלא לֹוקה, אינֹו - [מלקות ורגלים ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ

ּבפּׁשּוט מדרבנן] הּמׁשּתחוה אחד - זרה לעבֹודה אבל .ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָ
- ורגלים ידים ּפּׁשּוט ּבלא הׁשּתחויה אֹו ורגלים, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָֹידים

נסקל. לּה, ּבּקרקע ּפניו ׁשּיכּבׁש ְְְִִִֶַַַָָָָָָֹמּׁשעה
.Ë אילן אצל אילןהּנֹוטע ּבין העזרה, ּבכל אֹו הּמזּבח ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

לּמקּדׁש, לנֹואי ׁשעׂשאֹו ּפי על אף - מאכל אילן ּבין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָסרק
ּכל  אׁשרה ל תּטע "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - לֹו ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹויפי
עבֹודה  ּדר היה ׁשּזה מּפני ;"אלהי ה' מזּבח אצל ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹעץ
ׁשם  ׁשּיתקּבצּו ּכדי ׁשּלּה, מזּבח ּבצד אילנֹות נֹוטעין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזרה

ָָהעם.
.È אכסדריֹותואסּור מרוח לעׂשֹות הפתוחות [מרפסות ְְְֲַַַָָ

ּבחצרֹות;רביעית] ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבּמקּדׁש עץ על ׁשל אף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשּנאמר: יתרה, הרחקה - נטּוע עץ ואינֹו ּבנין, ׁשהּוא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפי
מן  הּיֹוצאֹות והּסככֹות האכסדריֹות ּכל אּלא עץ"; ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"ּכל

עץ. ׁשל לא היּו, אבן ׁשל - ּבּמקּדׁש ׁשהיּו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּכתלים

ה'תשע"ה  טבת ז' שני יום

ז ּפרק ¤¤
זרה מצות ‡. עבֹודה לאּבד היא וכל עׂשה ּומׁשּמׁשיה, , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכל  את ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: - ּבׁשבילּה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנעׂשה
מזּבחתיהם  - להם תעׂשּו ּכה אם "ּכי ונאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּמקמֹות",

לר  מצוה יׂשראל, ּובארץ ׁשּנאּבד ּתּתצּו". עד אחריה ּדף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ארצנּו מּכל כבשנום]אֹותּה שלא ממקומות אבל [אף ; ְֲִֵַָָָ

מקֹום  ּכל אּלא אחריה, לרּדף מצּוין אנּו אין לארץ, ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻּבחּוצה
ׁשּנאמר: ׁשּבֹו, זרה עבֹודה ּכל נאּבד אֹותֹו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנכּבׁש
יׂשראל  ּבארץ - ההּוא" הּמקֹום מן ׁשמם את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ואּבדּתם
אחריהן  לרּדף מצּוה אּתה ואין אחריהן, לרּדף מצּוה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻֻאּתה

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
ּומׁשּמׁשיה עבֹודה ·. עצמּה, ׁשּלּהזרה ותקרבת [כגון , ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹ

לה] שמקריבים אסּור בשר - ּבׁשבילּה הּנעׂשה וכל ,ְְֲִִֶַַָָָ
וכל  ."ּבית אל תֹועבה תביא "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהנאה,
"ולא  מּׁשּום אחת - ׁשּתים לֹוקה אּלּו, מּכל ּבאחד ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּנהנה
ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית אל תֹועבה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹתביא

החרם". מן ְִֵֶַָמאּומה
אפּלּוּבהמה ‚. אסּורה; ּכּלּה זרה, לעבֹודה ׁשהקריבּוה ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֻ

אסּור ּפרׁשּה הּכל - ועֹורּה ּוטלפיה, וקרניה, ועצמֹותיה, , ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
העֹור  ׁשּזה ּבֹו ׁשּיֹודע סימן ּבעֹור היה אם ,לפיכ ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבהנאה.
קרע  ׁשּקֹורעין עֹוׂשין ׁשהיּו ּכגֹון הּוא, זרה עבֹודה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹּתקרבת

ּכנגד  ׁשהן עגל העֹורֹות אֹותן ּכל הרי - הּלב ּומֹוציאין הּלב ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהנאה; אסּורין ,ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּכ

יׂשראל?מה „. ׁשל זרה לעבֹודה ּגֹוי, ׁשל זרה עבֹודה ּבין ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּיד  ּבהנאה אסּורה ּגֹוי, ׁשל זרה "ּפסילי עבֹודה ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

וׁשל  אלֹוּה; לֹו נעׂשה מּׁשּפסלֹו ּבאׁש", ּתׂשרפּון ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהיהם
ׁשּתעבד  עד ּבהנאה אסּורה אינּה ׁשּנאמר:יׂשראל, "וׂשם , ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עבֹודתּה. ׁשהן ׁשּבּסתר, ּדברים לּה ׁשּיעׂשה עד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּסתר",

אינן  - יׂשראל ׁשל ּבין ּגֹוי ׁשל ּבין זרה, עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּומׁשּמׁשי
זרה. לעבֹודה ּבהן ׁשּיׁשּתּמׁשּו עד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאסּורין

לֹוקה,העֹוׂשה ‰. ׁשהּוא ּפי על אף - לאחרים זרה עבֹודה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ
מּפני  מּיד; אסּורה ׁשהיא לגֹוי, עׂשאּה ואפּלּו מּתר, ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֻׂשכרֹו

האחרֹון ּומּכֹוׁש ׁשּתּגמר, עד נאסרת אחרונה]ׁשאינּה [מכה ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּגרּוטאֹות הּלֹוקח ּפרּוטה. ׁשוה ּבֹו אין - [שברי ׁשּגֹומרּה ְְְֵֵֶֶַַָָָָ

מעֹות מתכות] נתן אם - זרה עבֹודה ּבהן ּומצא הּגֹוים, ֲִִִֶַַָָָָָָָָמן
אף  מעֹות, נתן ולא מׁש אם וכן לּגֹוי; יחזירם ,מׁש ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹולא
ונתן  מׁש הּוא; טעּות ּכמּקח קֹונה, ּבגֹוי ׁשּמׁשיכה ּפי ְְְְִִִֶַַַַָָָָָעל

הּמלח לים יֹוליכם ׁשּיר [לאבדם]מעֹות, וגר ּגֹוי וכן ׁשּו. ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
עבֹודה  אּתה 'טל לּגֹוי: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי אביהן ֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹאת
מּׁשּבאּו ואם ּפרֹות'; ואני ,נס יין 'אּתה מעֹות', ואני ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזרה,

אסּור. הּגר, ְִֵַָלרׁשּות
.Â וצּורֹות צּורֹות ּבהנאה; מּתרין לנֹואי, ּגֹוים אֹותן ְְֲִִֶַָָָָָֻׁשעׂשּו

הּצּורֹות  ּכל ּכיצד? אסּורין. זרה, לעבֹודה אֹותן ֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשעֹוׂשין
ׁשהן  ׁשחזקתן מּפני ּבהנאה, אסּורים - ּבּכפרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנמצאֹות

זרה  לעבֹודה ּבּמדינהעׂשּויין והּנמצאֹות היּו[בעיר]. אם - ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
אֹו מּקל צּורת הּצּורה ּביד והיה הּמדינה, ּפתח על ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָעֹומדין
ׁשהּוא  חזקתֹו - וטּבעת עטרה אֹו סיף אֹו ּכּדּור אֹו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָצּפֹור
ּבחזקת  זה הרי - לאו ואם ּבהנאה; ואסּור זרה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלעבֹודה

ּומּתר. ְָֻלנֹואי,
.Ê צלמיםּבתֹו אֹו ּבּׁשוקים מׁשלכים הּנמצאים ְְְְְִִִִִַַָָָָֻ

ׁשברי  לֹומר צרי ואין מּתרין; אּלּו הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻהּגרּוטאֹות,
אבר צלמים  אֹו רגלּה אֹו זרה עבֹודה יד הּמֹוצא אבל . ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבוּדאי  וידע הֹואיל - ּבהנאה אסּור זה הרי ,מׁשל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמאבריה
עד  ּבאּסּורּה, היא הרי הּנעבדת, הּצּורה מן האבר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּזה

הּגֹוים. ׁשּבּטלּוה לֹו ְִִִֶֶַַָָׁשּיּודע
.Á ּודרקֹוןהּמֹוצא ּולבנה חּמה צּורת ועליהן [מין ּכלים ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשנינחש] ּבגדי אֹו וזהב ּכסף ּכלי היּו אם משי - [בגדי ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
שני] הּטּבעֹות צבועים ועל הּנזמים על חקּוקים ׁשהיּו אֹו ,ְְֲִִֶַַַַַָָָ

מּפני  מּתרין, - הּכלים ׁשאר ועל אסּורין; אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָֻ
הּכלים, על הּנמצאֹות הּצּורֹות ׁשאר וכן לנֹואי. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשחזקתן

ּומּתרין. לנֹואי ְְִֶָָָֻחזקתן
.Ë ּומׁשּמׁשיה עבֹודה אֹוסרים זרה, - ׁשּלּה הּתקרבת וכל , ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

נֹואי, ׁשל ּבצּורֹות ׁשּנתערבה זרה עבֹודה ּכיצד? ׁשהן. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבכל
וכן  הּמלח; לים הּכל יֹולי - אלפים ּבכּמה אחת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹאפּלּו
חתיכה  אֹו ּכֹוסֹות, ּבכּמה זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס נתערב ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָאם

לביתּה ׁשּנכנס הּבׂשר ע"ז]מן יֹולי[בית - חתיכֹות ּבכּמה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
לבּוב עֹור וכן הּמלח; לים הלב,הּכל נגד חור בו [שיש ְְֵֶַַַָָֹ

- לע"ז ש'הוקרב' היכר הּכל ]סימן עֹורֹות, ּבכּמה ְְִֵֶַַָָֹׁשּנתערב
מּמׁשּמׁשיה, אחד אֹו זרה, עבֹודה ּומכר עבר ּבהנאה. ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָָאסּור
ואֹוסרין  ּבהנאה; אסּורין הּדמים הרי - ׁשּלּה ּתקרבת ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹו
- ּכמהּו" חרם "והיית ׁשּנאמר: זרה, ּכעבֹודה ׁשהן ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבכל
ותקרבּתּה, מׁשּמׁשיה ּומּכל זרה מעבֹודה מביא ׁשאּתה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

ּכמֹוה. הּוא ֲֵָָהרי
.È ּבהנאה עבֹודה אסּור אפרּה ׁשּנׂשרפה, אׁשרה אֹו .זרה ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ

מּפני וגחלת מּתרת, והּׁשלהבת אסּורה; זרה, עבֹודה ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
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ספקּה, ּוספק אסּור; זרה, עבֹודה ספק מּמׁש. ּבּה ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשאין
ּבאֹוצר ׁשּנפל זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס ּכיצד? [מחסן]מּתר. ְֲֵֶֶַַָָָָָָֻ

וכל  זרה ׁשעבֹודה מּפני אסּורים, ּכּלן - ּכֹוסֹות ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָֻמלא
ּפרׁש ׁשהן; ּבכל אֹוסרים הּתערבת,מׁשּמׁשיה מן אחד ּכֹוס ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

עבֹודה  ׁשל טּבעת מּתרין. אּלּו הרי - ׁשנים לכֹוסֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֻונפל
לּים זרה  מהן ׁשּתים ונפלּו טּבעֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

היתה  הּטּבעת אֹותּה אֹומר, ׁשאני הּכל; הּתרּו - ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֻהּגדֹול
ארּבעים  ונחלקּו, ּבמאה נתערבה ׁשּנפלּו. הּׁשּתים ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבכלל
ּכּלן  הארּבעים ונפלּו אחר, למקֹום וׁשּׁשים אחד ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻלמקֹום
הּטּבעת  אֹותּה אֹומר, ׁשאני מּתרֹות; ּכּלן - אחרֹות ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻלטּבעֹות
ּכּלן  אחרֹות, לטּבעֹות הּׁשּׁשים נפלּו היא; ּברב - ְְֲֲִִִֵַַָָָָָָֹֻהאסּורה

ֲאסּורֹות.
.‡È זרה]האׁשרה לעבודה הנטוע ׁשהיתה [אילן ּבין - ְֲֵֵֶָָָָ

אסּור  - ּתחּתיה מּנחת זרה עבֹודה ׁשהיתה ּבין ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנעבדת,
הּׂשריגים ּבצל ליׁשב ּומּתר קֹומתּה, ּבצל [ענפים]ליׁשב ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֻ

ואם  ׁשּלּה. לעבר והעלים לֹו אסּור אחרת, ּדר לֹו יׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכ ּתחּתיה עֹובר אחרת, ּדר ׁשם אין ואם ׁשהּוא ּתחּתיה; ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ָרץ.
.·È לאּמןאפרֹוחים צריכין ואינן ּבּה, [שגדולים ׁשּקּננּו ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
-הם] לאּמן ׁשּצריכין והאפרֹוחים והּביצים מּתרין; -ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻ

עצמֹו והּקן להן. ּבסיס ּכמֹו האׁשרה ׁשהרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאסּורין,
אחר. מּמקֹום עציו מביא ׁשהעֹוף מּפני מּתר, - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשּבראׁשּה

.‚È ּבהנאה נטל אסּורים עצים, את מּמּנה ּבהן הּסיק . ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
יּצן - הּתר [יקורר]הּתּנּור ׁשל ּבעצים יּסיק ּכ ואחר , ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֻ

אסּורה  הּפת - צּננֹו ולא הּפת, את ּבֹו אפה ּבֹו. ְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹויאפה
לים  הּפת אֹותּה ּדמי יֹולי - ּבאחרֹות נתערבה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָּבהנאה.

מּתרֹות. הּכּכרֹות ּוׁשאר ּבּה, יהנה ׁשּלא ּכדי ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּמלח
.„È ּכדּכדנטל מעץ]מּמּנה עשויה האורגים ּבֹו[מחט וארג ְְִֶַַַָָָֹ

יֹולי אחרים, ּבבגדים נתערב ּבהנאה; אסּור הּבגד, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
ּומּתר  מּתרין. הּבגדים ּוׁשאר הּמלח, לים הּבגד אֹותֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּדמי
לצל, צריכין ׁשהן החּמה ּבימֹות ּבין - ירקֹות ּתחּתיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלּטע
עם  אסּור ׁשהּוא האׁשרה ׁשּצל מּפני הּגׁשמים; ּבימֹות ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבין
וכל  לצמח, אּלּו לירקֹות ּגֹורמין נאסרת, ׁשאינּה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקרקע
ּבכל  מּתר זה הרי לֹו, ּגֹורמין מּתר ודבר אסּור ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשּדבר

ז  עבֹודה ּבזבל ׁשּזּבלּה ׂשדה ,לפיכ לזרע מקֹום. מּתר רה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה ּופרה קטניות]אֹותּה; זרה,[מין עבֹודה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֵֶַָָֹּתאכל.
.ÂË זרה ּבׂשר לעבֹודה להקריבן ׁשהכינּום ּפרֹות אֹו יין  אֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

עבֹודה  לבית אֹותן ׁשהכניסּו ּפי על אף ּבהנאה נאסרּו לא -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לפניה  ׁשּיקריבּום עד זרה,זרה, עבֹודה לפני הקריבּום ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

אּלּו הרי והֹוציאּום, ׁשחזרּו ּפי על ואף ּתקרבת, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹנעׂשּו
מים  אפּלּו זרה, עבֹודה ּבבית הּנמצא וכל לעֹולם. ְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָאסּורין
ׁשהּוא  ּכל מּמּנּו והאֹוכל הּתֹורה; מן ּבהנאה אסּור - ,ּומלח ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ֶלֹוקה.
.ÊË אם הּמֹוצא - זרה עבֹודה ּבראׁש ּומעֹות וכלים ּכסּות ְְְֲִִֵֵַָָָָֹ

ּכבֹוד, ּדר מצאן ואם מּתרין; אּלּו הרי ּבּזיֹון, ּדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמצאן
ּבצּוארּה, ּתלּוי מעֹות ּכיס מצא ּכיצד? אסּורין. אּלּו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהרי

- ראׁשּה על ּכפּוי ּכלי ראׁשּה, על ּומּנחת מקּפלת ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹֻֻּכסּות
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּזיֹון; ּדר ׁשהּוא מּפני מּתר, זה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻהרי

הּמזּבח לגּבי קרב ּבֹו ׁשּכּיֹוצא ּדבר ּבראׁשּה [בבית מצא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבזמן המקדש] אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּור. זה הרי ,ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ

ּבין  - ּבפנים מצאם אם אבל עבֹודתֹו; למקֹום חּוץ ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָׁשּמצאן
ּדבר  ּבין לּמזּבח הראּוי ּדבר ּבין ּבּזיֹון, ּדר ּבין ּכבֹוד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדר

מי  אפּלּו אסּור, ּבפנים הּנמצא ּכל - לּמזּבח ראּוי ם ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבין  ּבפנים ּבין עּמהן הּנמצא ּכל - ּומרקּוליס ּופעֹור ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומלח.
הּנראית  אבן ּכל - מרקּוליס אבני וכן ּבהנאה. אסּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבחּוץ,

עּמֹו לו]ׁשהיא סמוכה ּבהנאה.[ֿ אסּורה , ֲֲִִֶַָָָ
.ÊÈ ׁשּלא עבֹודה ּבהם נהנין - ּגּנה אֹו מרחץ לּה ׁשהיה זרה ְֱֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

טובה]ּבטֹובה להם מחזיקין ּבטֹובה.[אין ּבהם נהנין ואין , ְְְֱִֵֶֶָָָ
הּכֹומרין, ּבטֹובת ואפּלּו ּבהן נהנין - ולאחרים לּה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהיה

ׂשכר. יּתן ׁשּלא ְִִֵֶַָָֹּובלבד
.ÁÈ מּפני מרחץ ּבּה, לרחץ מּתר - זרה עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ

"אלהיהם" ׁשּנאמר: לעבֹודה, לא לנֹואי ׁשם נעׂשת ְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהיא
אֹותן, ׁשּמבּזין ּבזמן ולא אלהּות, מנהג ּבּה ׁשּנֹוהגין ּבזמן -ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

הּביב על עֹומדת ׁשהיא זֹו שופכין]ּכגֹון ליציאת ,[חריץ ְִִֶֶֶַַ
אסּור  ,ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפניה. מׁשּתינין ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹוהּכל

ּבֹו. ִֵָלּכנס
.ËÈ ּבּהסּכין ׁשּׁשחט זרה עבֹודה מּפני ׁשל מּתר, זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

מסּכנת ּבהמה היתה ואם מקלקל; למות]ׁשהּוא -[נוטה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֻ
מהנאת  הּתּקּון זה והרי מתּקן, ׁשהּוא מּפני אסּורה, זֹו ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהרי
מּפני  ּבׂשר, ּבּה לחּת אסּור וכן זרה. עבֹודה ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָֹמׁשּמׁשי

מּתר. והׁשחתה, הפסד ּדר חת ואם מתּקן; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא

ח ּפרק ¤¤
ּתפּוסתּכל ‡. ּבֹו אדם[מגע]ׁשאין הרים יד [כגון ְֵֶַַָָָ

עׂשהּווגבעות] ולא חיים], בעלי הרי [כגון נעבד, אם - ְֱֲִֵֶַָָֹ
ואת  ההרים, את העֹובדים הּגֹוים ,לפיכ ּבהנאה. מּתר ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻזה
ואת  לפרֹות, מּתחּלתן הּנטּועין האילנֹות ואת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּגבעֹות,
מּתרין  אּלּו הרי - הּבהמה ואת לרּבים, הּנֹובעים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמעינֹות
ּגדילתן, ּבמקֹום ׁשּנעבדּו הּפרֹות אֹותן לאכל ּומּתר ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבהנאה;
לעבֹודה  ׁשהקצת ּבהמה לֹומר, צרי ואין הּבהמה. ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻואֹותּה
ּבין  לעבדּה, ׁשהקצּוה ּבין ּבאכילה; מּתרת ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻזרה,
אמּורים, ּדברים ּבּמה מּתרת. זֹו הרי - להקריבּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשהקצּוה
לׁשם  מעׂשה ּבּה עׂשה ּבׁשּלא נאסרת? הּבהמה ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאין
אסרּה. ׁשהּוא, ּכל מעׂשה ּבּה עׂשה אם אבל זרה; ֲֲֲֲִֶֶַָָָָָָָָָָעבֹודה

סימן ּבּה ׁשּׁשחט ּכגֹון וושט]ּכיצד? או זרה.[קנה לעבֹודה ְֲִֵֶַַַָָָָָָ
זרה לעבֹודה חליפין אֹותּה ע"ז]עׂשה תמורת בהמה [קיבל ֲֲִִַָָָָָָ

עבֹודה  ּכדמי ׁשּנעׂשת מּפני חליפין; חליפי וכן אסרּה, -ְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ׁשחט זרה  אם אבל עצמֹו; ּבבהמת אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָ

ׁשאין  נאסרה, לא - החליפּה אֹו זרה לעבֹודה חברֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהמת
לא  עֹולם, לקרקע הּמׁשּתחוה ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאדם

ׁשיחין ּבֹורֹות ּבּה חפר בקרקע]אסרּה; ארוכים [חריצים ֲִִַָָָָ
בסלע]ּומערֹות אסרּה.[חצובות זרה, עבֹודה לׁשם ְְֲֲֵָָָָָָ

הּגלמים ·. לים]ׁשעקרן מחוץ  להן,[והוציאם והׁשּתחוה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
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.Á ידים הּמׁשּתחוה ּפּׁשּוט ּבלא המפּצלֹות האבנים על לה' ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻ
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אּלא לֹוקה, אינֹו - [מלקות ורגלים ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ

ּבפּׁשּוט מדרבנן] הּמׁשּתחוה אחד - זרה לעבֹודה אבל .ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָ
- ורגלים ידים ּפּׁשּוט ּבלא הׁשּתחויה אֹו ורגלים, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָֹידים

נסקל. לּה, ּבּקרקע ּפניו ׁשּיכּבׁש ְְְִִִֶַַַָָָָָָֹמּׁשעה
.Ë אילן אצל אילןהּנֹוטע ּבין העזרה, ּבכל אֹו הּמזּבח ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

לּמקּדׁש, לנֹואי ׁשעׂשאֹו ּפי על אף - מאכל אילן ּבין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָסרק
ּכל  אׁשרה ל תּטע "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - לֹו ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹויפי
עבֹודה  ּדר היה ׁשּזה מּפני ;"אלהי ה' מזּבח אצל ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹעץ
ׁשם  ׁשּיתקּבצּו ּכדי ׁשּלּה, מזּבח ּבצד אילנֹות נֹוטעין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזרה

ָָהעם.
.È אכסדריֹותואסּור מרוח לעׂשֹות הפתוחות [מרפסות ְְְֲַַַָָ

ּבחצרֹות;רביעית] ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבּמקּדׁש עץ על ׁשל אף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשּנאמר: יתרה, הרחקה - נטּוע עץ ואינֹו ּבנין, ׁשהּוא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפי
מן  הּיֹוצאֹות והּסככֹות האכסדריֹות ּכל אּלא עץ"; ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"ּכל

עץ. ׁשל לא היּו, אבן ׁשל - ּבּמקּדׁש ׁשהיּו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּכתלים

ה'תשע"ה  טבת ז' שני יום

ז ּפרק ¤¤
זרה מצות ‡. עבֹודה לאּבד היא וכל עׂשה ּומׁשּמׁשיה, , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכל  את ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: - ּבׁשבילּה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנעׂשה
מזּבחתיהם  - להם תעׂשּו ּכה אם "ּכי ונאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּמקמֹות",

לר  מצוה יׂשראל, ּובארץ ׁשּנאּבד ּתּתצּו". עד אחריה ּדף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ארצנּו מּכל כבשנום]אֹותּה שלא ממקומות אבל [אף ; ְֲִֵַָָָ

מקֹום  ּכל אּלא אחריה, לרּדף מצּוין אנּו אין לארץ, ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻּבחּוצה
ׁשּנאמר: ׁשּבֹו, זרה עבֹודה ּכל נאּבד אֹותֹו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנכּבׁש
יׂשראל  ּבארץ - ההּוא" הּמקֹום מן ׁשמם את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ואּבדּתם
אחריהן  לרּדף מצּוה אּתה ואין אחריהן, לרּדף מצּוה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻֻאּתה

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
ּומׁשּמׁשיה עבֹודה ·. עצמּה, ׁשּלּהזרה ותקרבת [כגון , ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹ

לה] שמקריבים אסּור בשר - ּבׁשבילּה הּנעׂשה וכל ,ְְֲִִֶַַָָָ
וכל  ."ּבית אל תֹועבה תביא "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהנאה,
"ולא  מּׁשּום אחת - ׁשּתים לֹוקה אּלּו, מּכל ּבאחד ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּנהנה
ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית אל תֹועבה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹתביא

החרם". מן ְִֵֶַָמאּומה
אפּלּוּבהמה ‚. אסּורה; ּכּלּה זרה, לעבֹודה ׁשהקריבּוה ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֻ

אסּור ּפרׁשּה הּכל - ועֹורּה ּוטלפיה, וקרניה, ועצמֹותיה, , ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
העֹור  ׁשּזה ּבֹו ׁשּיֹודע סימן ּבעֹור היה אם ,לפיכ ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבהנאה.
קרע  ׁשּקֹורעין עֹוׂשין ׁשהיּו ּכגֹון הּוא, זרה עבֹודה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹּתקרבת

ּכנגד  ׁשהן עגל העֹורֹות אֹותן ּכל הרי - הּלב ּומֹוציאין הּלב ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהנאה; אסּורין ,ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּכ

יׂשראל?מה „. ׁשל זרה לעבֹודה ּגֹוי, ׁשל זרה עבֹודה ּבין ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּיד  ּבהנאה אסּורה ּגֹוי, ׁשל זרה "ּפסילי עבֹודה ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

וׁשל  אלֹוּה; לֹו נעׂשה מּׁשּפסלֹו ּבאׁש", ּתׂשרפּון ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהיהם
ׁשּתעבד  עד ּבהנאה אסּורה אינּה ׁשּנאמר:יׂשראל, "וׂשם , ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עבֹודתּה. ׁשהן ׁשּבּסתר, ּדברים לּה ׁשּיעׂשה עד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּסתר",

אינן  - יׂשראל ׁשל ּבין ּגֹוי ׁשל ּבין זרה, עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּומׁשּמׁשי
זרה. לעבֹודה ּבהן ׁשּיׁשּתּמׁשּו עד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאסּורין

לֹוקה,העֹוׂשה ‰. ׁשהּוא ּפי על אף - לאחרים זרה עבֹודה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ
מּפני  מּיד; אסּורה ׁשהיא לגֹוי, עׂשאּה ואפּלּו מּתר, ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֻׂשכרֹו

האחרֹון ּומּכֹוׁש ׁשּתּגמר, עד נאסרת אחרונה]ׁשאינּה [מכה ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּגרּוטאֹות הּלֹוקח ּפרּוטה. ׁשוה ּבֹו אין - [שברי ׁשּגֹומרּה ְְְֵֵֶֶַַָָָָ

מעֹות מתכות] נתן אם - זרה עבֹודה ּבהן ּומצא הּגֹוים, ֲִִִֶַַָָָָָָָָמן
אף  מעֹות, נתן ולא מׁש אם וכן לּגֹוי; יחזירם ,מׁש ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹולא
ונתן  מׁש הּוא; טעּות ּכמּקח קֹונה, ּבגֹוי ׁשּמׁשיכה ּפי ְְְְִִִֶַַַַָָָָָעל

הּמלח לים יֹוליכם ׁשּיר [לאבדם]מעֹות, וגר ּגֹוי וכן ׁשּו. ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
עבֹודה  אּתה 'טל לּגֹוי: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי אביהן ֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹאת
מּׁשּבאּו ואם ּפרֹות'; ואני ,נס יין 'אּתה מעֹות', ואני ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזרה,

אסּור. הּגר, ְִֵַָלרׁשּות
.Â וצּורֹות צּורֹות ּבהנאה; מּתרין לנֹואי, ּגֹוים אֹותן ְְֲִִֶַָָָָָֻׁשעׂשּו

הּצּורֹות  ּכל ּכיצד? אסּורין. זרה, לעבֹודה אֹותן ֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשעֹוׂשין
ׁשהן  ׁשחזקתן מּפני ּבהנאה, אסּורים - ּבּכפרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנמצאֹות

זרה  לעבֹודה ּבּמדינהעׂשּויין והּנמצאֹות היּו[בעיר]. אם - ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
אֹו מּקל צּורת הּצּורה ּביד והיה הּמדינה, ּפתח על ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָעֹומדין
ׁשהּוא  חזקתֹו - וטּבעת עטרה אֹו סיף אֹו ּכּדּור אֹו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָצּפֹור
ּבחזקת  זה הרי - לאו ואם ּבהנאה; ואסּור זרה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלעבֹודה

ּומּתר. ְָֻלנֹואי,
.Ê צלמיםּבתֹו אֹו ּבּׁשוקים מׁשלכים הּנמצאים ְְְְְִִִִִַַָָָָֻ

ׁשברי  לֹומר צרי ואין מּתרין; אּלּו הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻהּגרּוטאֹות,
אבר צלמים  אֹו רגלּה אֹו זרה עבֹודה יד הּמֹוצא אבל . ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבוּדאי  וידע הֹואיל - ּבהנאה אסּור זה הרי ,מׁשל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמאבריה
עד  ּבאּסּורּה, היא הרי הּנעבדת, הּצּורה מן האבר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּזה

הּגֹוים. ׁשּבּטלּוה לֹו ְִִִֶֶַַָָׁשּיּודע
.Á ּודרקֹוןהּמֹוצא ּולבנה חּמה צּורת ועליהן [מין ּכלים ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשנינחש] ּבגדי אֹו וזהב ּכסף ּכלי היּו אם משי - [בגדי ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
שני] הּטּבעֹות צבועים ועל הּנזמים על חקּוקים ׁשהיּו אֹו ,ְְֲִִֶַַַַַָָָ

מּפני  מּתרין, - הּכלים ׁשאר ועל אסּורין; אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָֻ
הּכלים, על הּנמצאֹות הּצּורֹות ׁשאר וכן לנֹואי. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשחזקתן

ּומּתרין. לנֹואי ְְִֶָָָֻחזקתן
.Ë ּומׁשּמׁשיה עבֹודה אֹוסרים זרה, - ׁשּלּה הּתקרבת וכל , ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

נֹואי, ׁשל ּבצּורֹות ׁשּנתערבה זרה עבֹודה ּכיצד? ׁשהן. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבכל
וכן  הּמלח; לים הּכל יֹולי - אלפים ּבכּמה אחת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹאפּלּו
חתיכה  אֹו ּכֹוסֹות, ּבכּמה זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס נתערב ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָאם

לביתּה ׁשּנכנס הּבׂשר ע"ז]מן יֹולי[בית - חתיכֹות ּבכּמה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
לבּוב עֹור וכן הּמלח; לים הלב,הּכל נגד חור בו [שיש ְְֵֶַַַָָֹ

- לע"ז ש'הוקרב' היכר הּכל ]סימן עֹורֹות, ּבכּמה ְְִֵֶַַָָֹׁשּנתערב
מּמׁשּמׁשיה, אחד אֹו זרה, עבֹודה ּומכר עבר ּבהנאה. ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָָאסּור
ואֹוסרין  ּבהנאה; אסּורין הּדמים הרי - ׁשּלּה ּתקרבת ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹו
- ּכמהּו" חרם "והיית ׁשּנאמר: זרה, ּכעבֹודה ׁשהן ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבכל
ותקרבּתּה, מׁשּמׁשיה ּומּכל זרה מעבֹודה מביא ׁשאּתה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

ּכמֹוה. הּוא ֲֵָָהרי
.È ּבהנאה עבֹודה אסּור אפרּה ׁשּנׂשרפה, אׁשרה אֹו .זרה ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ

מּפני וגחלת מּתרת, והּׁשלהבת אסּורה; זרה, עבֹודה ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
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ספקּה, ּוספק אסּור; זרה, עבֹודה ספק מּמׁש. ּבּה ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשאין
ּבאֹוצר ׁשּנפל זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס ּכיצד? [מחסן]מּתר. ְֲֵֶֶַַָָָָָָֻ

וכל  זרה ׁשעבֹודה מּפני אסּורים, ּכּלן - ּכֹוסֹות ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָֻמלא
ּפרׁש ׁשהן; ּבכל אֹוסרים הּתערבת,מׁשּמׁשיה מן אחד ּכֹוס ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

עבֹודה  ׁשל טּבעת מּתרין. אּלּו הרי - ׁשנים לכֹוסֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֻונפל
לּים זרה  מהן ׁשּתים ונפלּו טּבעֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

היתה  הּטּבעת אֹותּה אֹומר, ׁשאני הּכל; הּתרּו - ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֻהּגדֹול
ארּבעים  ונחלקּו, ּבמאה נתערבה ׁשּנפלּו. הּׁשּתים ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבכלל
ּכּלן  הארּבעים ונפלּו אחר, למקֹום וׁשּׁשים אחד ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻלמקֹום
הּטּבעת  אֹותּה אֹומר, ׁשאני מּתרֹות; ּכּלן - אחרֹות ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻלטּבעֹות
ּכּלן  אחרֹות, לטּבעֹות הּׁשּׁשים נפלּו היא; ּברב - ְְֲֲִִִֵַַָָָָָָֹֻהאסּורה

ֲאסּורֹות.
.‡È זרה]האׁשרה לעבודה הנטוע ׁשהיתה [אילן ּבין - ְֲֵֵֶָָָָ

אסּור  - ּתחּתיה מּנחת זרה עבֹודה ׁשהיתה ּבין ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנעבדת,
הּׂשריגים ּבצל ליׁשב ּומּתר קֹומתּה, ּבצל [ענפים]ליׁשב ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֻ

ואם  ׁשּלּה. לעבר והעלים לֹו אסּור אחרת, ּדר לֹו יׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכ ּתחּתיה עֹובר אחרת, ּדר ׁשם אין ואם ׁשהּוא ּתחּתיה; ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ָרץ.
.·È לאּמןאפרֹוחים צריכין ואינן ּבּה, [שגדולים ׁשּקּננּו ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
-הם] לאּמן ׁשּצריכין והאפרֹוחים והּביצים מּתרין; -ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָֻ

עצמֹו והּקן להן. ּבסיס ּכמֹו האׁשרה ׁשהרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאסּורין,
אחר. מּמקֹום עציו מביא ׁשהעֹוף מּפני מּתר, - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻׁשּבראׁשּה

.‚È ּבהנאה נטל אסּורים עצים, את מּמּנה ּבהן הּסיק . ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
יּצן - הּתר [יקורר]הּתּנּור ׁשל ּבעצים יּסיק ּכ ואחר , ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֻ

אסּורה  הּפת - צּננֹו ולא הּפת, את ּבֹו אפה ּבֹו. ְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹויאפה
לים  הּפת אֹותּה ּדמי יֹולי - ּבאחרֹות נתערבה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָּבהנאה.

מּתרֹות. הּכּכרֹות ּוׁשאר ּבּה, יהנה ׁשּלא ּכדי ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּמלח
.„È ּכדּכדנטל מעץ]מּמּנה עשויה האורגים ּבֹו[מחט וארג ְְִֶַַַָָָֹ

יֹולי אחרים, ּבבגדים נתערב ּבהנאה; אסּור הּבגד, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
ּומּתר  מּתרין. הּבגדים ּוׁשאר הּמלח, לים הּבגד אֹותֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּדמי
לצל, צריכין ׁשהן החּמה ּבימֹות ּבין - ירקֹות ּתחּתיה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלּטע
עם  אסּור ׁשהּוא האׁשרה ׁשּצל מּפני הּגׁשמים; ּבימֹות ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבין
וכל  לצמח, אּלּו לירקֹות ּגֹורמין נאסרת, ׁשאינּה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקרקע
ּבכל  מּתר זה הרי לֹו, ּגֹורמין מּתר ודבר אסּור ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשּדבר

ז  עבֹודה ּבזבל ׁשּזּבלּה ׂשדה ,לפיכ לזרע מקֹום. מּתר רה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה ּופרה קטניות]אֹותּה; זרה,[מין עבֹודה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֵֶַָָֹּתאכל.
.ÂË זרה ּבׂשר לעבֹודה להקריבן ׁשהכינּום ּפרֹות אֹו יין  אֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

עבֹודה  לבית אֹותן ׁשהכניסּו ּפי על אף ּבהנאה נאסרּו לא -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לפניה  ׁשּיקריבּום עד זרה,זרה, עבֹודה לפני הקריבּום ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

אּלּו הרי והֹוציאּום, ׁשחזרּו ּפי על ואף ּתקרבת, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹנעׂשּו
מים  אפּלּו זרה, עבֹודה ּבבית הּנמצא וכל לעֹולם. ְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָאסּורין
ׁשהּוא  ּכל מּמּנּו והאֹוכל הּתֹורה; מן ּבהנאה אסּור - ,ּומלח ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ֶלֹוקה.
.ÊË אם הּמֹוצא - זרה עבֹודה ּבראׁש ּומעֹות וכלים ּכסּות ְְְֲִִֵֵַָָָָֹ

ּכבֹוד, ּדר מצאן ואם מּתרין; אּלּו הרי ּבּזיֹון, ּדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמצאן
ּבצּוארּה, ּתלּוי מעֹות ּכיס מצא ּכיצד? אסּורין. אּלּו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהרי

- ראׁשּה על ּכפּוי ּכלי ראׁשּה, על ּומּנחת מקּפלת ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹֻֻּכסּות
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּזיֹון; ּדר ׁשהּוא מּפני מּתר, זה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻהרי

הּמזּבח לגּבי קרב ּבֹו ׁשּכּיֹוצא ּדבר ּבראׁשּה [בבית מצא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבזמן המקדש] אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּור. זה הרי ,ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ

ּבין  - ּבפנים מצאם אם אבל עבֹודתֹו; למקֹום חּוץ ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָׁשּמצאן
ּדבר  ּבין לּמזּבח הראּוי ּדבר ּבין ּבּזיֹון, ּדר ּבין ּכבֹוד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדר

מי  אפּלּו אסּור, ּבפנים הּנמצא ּכל - לּמזּבח ראּוי ם ׁשאינֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבין  ּבפנים ּבין עּמהן הּנמצא ּכל - ּומרקּוליס ּופעֹור ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּומלח.
הּנראית  אבן ּכל - מרקּוליס אבני וכן ּבהנאה. אסּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבחּוץ,

עּמֹו לו]ׁשהיא סמוכה ּבהנאה.[ֿ אסּורה , ֲֲִִֶַָָָ
.ÊÈ ׁשּלא עבֹודה ּבהם נהנין - ּגּנה אֹו מרחץ לּה ׁשהיה זרה ְֱֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

טובה]ּבטֹובה להם מחזיקין ּבטֹובה.[אין ּבהם נהנין ואין , ְְְֱִֵֶֶָָָ
הּכֹומרין, ּבטֹובת ואפּלּו ּבהן נהנין - ולאחרים לּה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהיה

ׂשכר. יּתן ׁשּלא ְִִֵֶַָָֹּובלבד
.ÁÈ מּפני מרחץ ּבּה, לרחץ מּתר - זרה עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ

"אלהיהם" ׁשּנאמר: לעבֹודה, לא לנֹואי ׁשם נעׂשת ְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהיא
אֹותן, ׁשּמבּזין ּבזמן ולא אלהּות, מנהג ּבּה ׁשּנֹוהגין ּבזמן -ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

הּביב על עֹומדת ׁשהיא זֹו שופכין]ּכגֹון ליציאת ,[חריץ ְִִֶֶֶַַ
אסּור  ,ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפניה. מׁשּתינין ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹוהּכל

ּבֹו. ִֵָלּכנס
.ËÈ ּבּהסּכין ׁשּׁשחט זרה עבֹודה מּפני ׁשל מּתר, זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

מסּכנת ּבהמה היתה ואם מקלקל; למות]ׁשהּוא -[נוטה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֻ
מהנאת  הּתּקּון זה והרי מתּקן, ׁשהּוא מּפני אסּורה, זֹו ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהרי
מּפני  ּבׂשר, ּבּה לחּת אסּור וכן זרה. עבֹודה ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָֹמׁשּמׁשי

מּתר. והׁשחתה, הפסד ּדר חת ואם מתּקן; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא

ח ּפרק ¤¤
ּתפּוסתּכל ‡. ּבֹו אדם[מגע]ׁשאין הרים יד [כגון ְֵֶַַָָָ

עׂשהּווגבעות] ולא חיים], בעלי הרי [כגון נעבד, אם - ְֱֲִֵֶַָָֹ
ואת  ההרים, את העֹובדים הּגֹוים ,לפיכ ּבהנאה. מּתר ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻזה
ואת  לפרֹות, מּתחּלתן הּנטּועין האילנֹות ואת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּגבעֹות,
מּתרין  אּלּו הרי - הּבהמה ואת לרּבים, הּנֹובעים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמעינֹות
ּגדילתן, ּבמקֹום ׁשּנעבדּו הּפרֹות אֹותן לאכל ּומּתר ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבהנאה;
לעבֹודה  ׁשהקצת ּבהמה לֹומר, צרי ואין הּבהמה. ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻואֹותּה
ּבין  לעבדּה, ׁשהקצּוה ּבין ּבאכילה; מּתרת ׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻזרה,
אמּורים, ּדברים ּבּמה מּתרת. זֹו הרי - להקריבּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשהקצּוה
לׁשם  מעׂשה ּבּה עׂשה ּבׁשּלא נאסרת? הּבהמה ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאין
אסרּה. ׁשהּוא, ּכל מעׂשה ּבּה עׂשה אם אבל זרה; ֲֲֲֲִֶֶַָָָָָָָָָָעבֹודה

סימן ּבּה ׁשּׁשחט ּכגֹון וושט]ּכיצד? או זרה.[קנה לעבֹודה ְֲִֵֶַַַָָָָָָ
זרה לעבֹודה חליפין אֹותּה ע"ז]עׂשה תמורת בהמה [קיבל ֲֲִִַָָָָָָ

עבֹודה  ּכדמי ׁשּנעׂשת מּפני חליפין; חליפי וכן אסרּה, -ְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ׁשחט זרה  אם אבל עצמֹו; ּבבהמת אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָ

ׁשאין  נאסרה, לא - החליפּה אֹו זרה לעבֹודה חברֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהמת
לא  עֹולם, לקרקע הּמׁשּתחוה ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאדם

ׁשיחין ּבֹורֹות ּבּה חפר בקרקע]אסרּה; ארוכים [חריצים ֲִִַָָָָ
בסלע]ּומערֹות אסרּה.[חצובות זרה, עבֹודה לׁשם ְְֲֲֵָָָָָָ

הּגלמים ·. לים]ׁשעקרן מחוץ  להן,[והוציאם והׁשּתחוה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
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הר  אבני אסרן. להן, והׁשּתחוה ּבידֹו נטלן אסרן; ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֹלא
ממקומם]ׁשּנּדלּדלּו מּתרֹות,[נעקרו - ּבמקֹומן ועבדן , ְְְֲִִֶַַָָָָֻ

אדם. יד ּתפּוסת ּבהן אין ְֲֵֵֶֶַַָָָׁשהרי
ולא [העמיד]ׁשּזקףיׂשראל ‚. לּה, להׁשּתחֹות לבנה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבהנאה, אסרּה - לּה והׁשּתחוה ּגֹוי ּובא ְְְֲֲֲֲִִַַַָָָָָָָָהׁשּתחוה,
מעׂשה  ּובאׁשּזקיפתּה ּביצה, זקף אם וכן והׁשּתחוה ; ּגֹוי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

- לּה והׁשּתחוה ּבּה, וכּיֹוצא ּדלעת חת אסרּה. - ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָָלּה
מערה  האחר וחצי הּדלעת, לחצי הׁשּתחוה ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹאסרּה;

ּכמֹו[מחובר] החצי זה ׁשּמא מּספק, אסּור זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו
הּנעבד [בית] לחצי נעבד יד ׁשּיהא מּתחּלה ׁשּנטעֹו אילן . ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

היה  ּבּתֹורה. האמּורה "אׁשרה" היא וזֹו ּבהנאה; אסּור -ְֲֲֲִֵַַָָָָָָָָָ
ּופסלֹו וגּדעֹו נטּוע, אפּלּו[קיצצו]אילן זרה, עבֹודה לׁשם ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ

בעפר]הברי וכיסהו בקרקע ענף מעץ והרּכיב[כפף [ענף ְְְִִִִ
ׂשריגיםאחר] והֹוציא אילן, ׁשל את [ענפים]ּבגּופֹו ּכֹורת - ְְִִִִֵֶֶָָ

וכן  מּתר. האילן, ּוׁשאר ּבהנאה; אסּורים והם ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻהּׂשריגים,
ּכל  - ּגּופֹו נאסר ׁשּלא ּפי על אף - לאילן ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּמׁשּתחוה
ׁשהּוא  זמן ּכל ׁשּיֹוציא והּפרֹות והּלּולבין והעלים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׂשריגים
מׁשּמרין  הּגֹוים ׁשהיּו אילן ּבהנאה. אסּורין אּלּו הרי ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנעבד,
לבית  ׁשכר מהן לעׂשֹות מּוכנים ׁשהם ואֹומרים ּפרֹותיו, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאת
ּביֹום  אֹותֹו וׁשֹותין ׁשכר, מהן ועֹוׂשין ּפלֹונית, זרה ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָעבֹודה
ׁשהּוא  ׁשּסתמֹו מּפני ּבהנאה; אסּור האילן זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאידם
ׁשל  חּקּה היא ׁשּזֹו ,ּכ ּבפרֹותיו עֹוׂשין ּולפיכ ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֻאׁשרה,

ֲֵָאׁשרה.
ׁשהיא אילן „. זמן ּכל - זרה עבֹודה ּתחּתיו ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָ

זה  הרי - זרה עבֹודה מּתחּתיו נּטלה ּבהנאה; אסּור ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתחּתיו,
הּנעבד  הּוא עצמֹו האילן ׁשאין מּפני ׁשּבנה מּתר, ּבית . ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

וכן  נעבד, עצמֹו הּבית ׁשּיהא מּתחּלה הּגֹוי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו
ּבנּוי, היה ּבהנאה. אסּור זה הרי - ּבנּוי לבית ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמׁשּתחוה

וכּירֹו -[קישטו]וסּידֹו ׁשּנתחּדׁש עד זרה עבֹודה לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשעׂשהּו מּפני ּבהנאה, אסּור והחּדּוׁש ּׁשחּדׁש, מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנֹוטל
הּבית  לתֹו זרה עבֹודה הכניס מּתר. הּבית, ּוׁשאר ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֻלעבדֹו;
הּתר  הֹוציאּה, ּבהנאה; אסּור הּבית ׁשם, ׁשהיא זמן ּכל -ְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבהנאה. אסּורה לעבדּה, מּתחּלה ׁשחצבּה אבן וכן ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּבית.
וכּיר  צּיר אפּלּו - ׁשּתעבד וכּירּה וצּירּה חצּובה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהיתה
מה  נֹוטל - עליה סּיד אם לֹומר צרי ואין האבן, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבגּוף
ּוׁשאר  ׁשּיעבד; ונעׂשה הֹואיל ּבהנאה, אסּור והּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשחּדׁש,

מּתר. ֶֶָָֻהאבן,
זמן אבן ‰. ּכל אסּורה זֹו הרי זרה, עבֹודה עליה ׁשהעמיד ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

מּתרת  האבן זרה, עבֹודה סּלק עליה; ׁשהיה ׁשהיא מי . ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
זרה עבֹודה לבית סמּו להם]ּביתֹו אחד -[וקיר ונפל , ְְֲֵֵַָָָָָ

ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ּכיצד לבנֹותֹו. [מרחיק אסּור ְְִֵֵֶֶַָ
אמות] צֹואה,ד' אֹו קֹוצים ממּלאהּו - הרוח ואֹותֹו ּובֹונה; ,ְְְִֵֶֶַַָָ

וׁשל  ׁשּלֹו הּכתל היה זרה. עבֹודה ּבבית ירחיב ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכדי
מּתר  ׁשּלֹו, מחצה למחצה: מחצה יּדֹון זרה, ְֱֱֱֲִֶֶֶֶָָָָָָָֻעבֹודה
ועפרֹו, ועציו אבניו - אסּור זרה, עבֹודה וׁשל ְְֲֲֲֲֵֶַַָָָָָָָָָָּבהנאה;

ּבהנאה  אסּור .הּכל ֲַַָָָֹ
.Â אסּורים ּכיצד ׁשהן ּדברים ּוׁשאר זרה עבֹודה מאּבד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשֹוחק ׁשּלּה? ותקרבת מׁשּמׁשיה ּכגֹון וזֹורה [טוחן]ּבגללּה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
אֹו הּמלח לרּוח, לים ּומטיל .ׂשֹורף ְִֵֵֶַַַָָ

.Ê הרים ּדבר ּכגֹון ׁשּנעבד, אדם, יד ּתפּוסת ּבֹו ׁשאין ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבהנאה,ּובהמה  מּתר עצמֹו ׁשהּנעבד ּפי על אף - ואילן ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
מצופים]צּפּוייו הם ּבכל [אם והּנהנה ּבהנאה; אסּורין ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָ

וזהב  ּכסף תחמד "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - מהן ְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשהּוא
מׁשּמׁשיה. ּבכלל הן הרי זרה, עבֹודה צּפּויי וכל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעליהם".

.Á ליד עבֹודה ׁשּתבֹוא קדם ּגֹוים ׁשּבּטלּוה ּגֹוים, ׁשל זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
אלהיהם יׂשראל  "ּפסילי ׁשּנאמר: ּבהנאה, מּתרת זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

אלהּות; ּבהם נֹוהגין והן לידינּו ּכׁשּבאּו ּבאׁש", ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּתׂשרפּון
מּתרין. אּלּו הרי ּבּטלּום, אם ְֲֲִִִֵֵָָֻאבל

.Ë אפּלּועבֹודה לעֹולם; ּבטלה אינּה יׂשראל, ׁשל זרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָ
אסּורה  אּלא ּכלּום, מֹועיל ּבּטּולֹו אין ׁשּתפּות, ּבּה לגֹוי ְְֲִִֵֶָָָָָָֻהיה

לעֹולם  ּגֹוי ּבהנאה ׁשל זרה עבֹודה וכן ּגניזה. ּוטעּונה , ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָ
ּבּטּולֹו אין - הּגֹוי ּבּטלּה ּכ ואחר יׂשראל, ליד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבאת
יׂשראל  ואין לעֹולם. ּבהנאה אסּורה אּלא ּכלּום, ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָמֹועיל

הּגֹוי ּברׁשּות ואפּלּו זרה, עבֹודה רשות מבּטל לו [שנתן ְְֲֲִִֵַַַָָָ
אלילו] זרה.לבטל עבֹודה מבּטל אינֹו ׁשֹוטה, אֹו קטן ּגֹוי .ְֲֵֵֶַָָָָָ

אחרים, ּגֹוים ׁשל ּבין ׁשּלֹו, ּבין - זרה עבֹודה ׁשּבּטל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוגֹוי
זֹו הרי - ּכ על יׂשראל ׁשאנסֹו ּפי על אף ּכרחֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָּבעל
אבל  זרה; עבֹודה עֹובד המבּטל הּגֹוי ׁשּיהא ּובלבד ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבטלה;
זרה, עבֹודה המבּטל ּבּטּול. ּבּטּולֹו אין עֹובד, ׁשאינֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמי
והיא  מּתרין, מׁשּמׁשיה מׁשּמׁשיה, ּבּטל מׁשּמׁשיה; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבּטל
עבֹודה  ותקרבת ׁשּיבטלּה. עד ׁשהיתה, ּכמֹו ּבהנאה ְְְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאסּורה

לעֹולם. ּבטלה אינּה ְְֵֵָָָָָזרה,
.È ראׁשּכיצד חטמּה, ראׁש אזנּה, ראׁש קטע מבּטלּה? ְְְְֵַַַָָָָָָֹֹֹ

ּפחסּה אֹו[מיעכה]אצּבעּה, חּסרּה, ׁשּלא ּפי על אף ּבפניה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מׁשּכנּה, אם אבל ּבטלה. זֹו הרי - יׂשראל לצֹורף ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָׁשּמכרּה
עליה  ׁשּנפלה אֹו צֹורף, ׁשאינֹו ליׂשראל אֹו לגֹוי מכרּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאֹו

ּפּנּה ולא הא מּפלת גל ּתבעּהבנים][את ולא לסטים ּגנבּוה , ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹ
ּגררּה[חיפשה] ּבפניה, הׁשּתין ּבפניה, רקק אותה], ,[גרר ְְְְִִֶֶַָָָָָָָ

ּבטלה. אינּה זֹו הרי - הּצֹואה את ּבּה ְֲֵֵֵֶַַָָָָָזרק
.‡È מּתרת עבֹודה - ׁשלֹום ּבׁשעת עֹובדיה ׁשהּניחּוה זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבּטלּוה  ׁשהרי ּבׁשעת ּבהנאה, אסּורה מלחמה; מּפני - , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנׁשּברה  זרה עבֹודה הּמלחמה. מּפני אּלא הּניחּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא
,לפיכ ׁשּיבּטלּוה; עד ּבהנאה, אסּורים ׁשבריה - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמאליה
ׁשּמא  ּבהנאה, אסּורין אּלּו הרי - זרה עבֹודה ׁשברי ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּמֹוצא

ּפרקים ׁשל היתה ואם הּגֹוים. ּבּטלּוה מכמה לא [עשויה ְְְְִִִִֶַָָָָֹ
ּפרק חלקים] ּכל לבּטל צרי - להחזירּה יכֹול והדיֹוט ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

אבר  ׁשּבּטל ּכיון - להחזירּה יכֹול אינֹו ואם מּפרקיה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּופרק
הּׁשברים. ּכל ּבטלּו מּמּנה, ְְִִֶֶַָָָָָאחד

.·È ּבהנאה,מזּבח אסּור הּוא עדין - ׁשּנפּגם זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָ
ּובימֹוס הּגֹוים; ּביד רּבֹו ׁשּיּנתץ לע"ז]עד בסיס [אבן ְִִִֵֶַַַָֻ

הּוא  זה אי מּתר. מזּבח?ׁשּנפּגם, הּוא זה ואי ּבימֹוס ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻ
מבּטלין  וכיצד הרּבה. אבנים מזּבח, אחת; אבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבימֹוס,

ששמה]אבני זרה ּבנין,[עבודה ּבהן ׁשּבנה ּכיון מרקּוליס? ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
חּפה הן [ריצף]אֹו הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא הּדרכים, את ּבהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
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קרסם האׁשרה? את מבּטלין ּכיצד ּבהנאה. [קטף]מּתרין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
זרד עלה, יֹונק[קצץ]מּמּנה רך]מּמּנה מּמּנה [ענף נטל , ִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּׁשפיּה אֹו ׁשרביט, אֹו הרי [שייפה]מּקל - לצרּכּה ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּוׁשפייה אסּורה, היא - לצרּכּה ׁשפיּה ּבטלה. [הנסרים זֹו ְְְְְֲִֵֶָָָָָָָָ

השיוף] בעת -שמתקלפים יׂשראל ׁשל היתה ואם ְְְִִִֵֶָָָָֻמּתרין.
אסּורין  ׁשפייה ּובין היא ּבין לצרּכֹו, ּבין לצרּכּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָּבין
לעֹולם. ּבּטּול לּה אין יׂשראל, ׁשל זרה ׁשעבֹודה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָלעֹולם;

ט ּפרק ¤¤
אידיהם ׁשלׁשה ‡. לפני לּקח [חגם]ימים אסּור ּגֹוים, ׁשל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

הּמתקּים ּדבר להם ולמּכר לזמן]מהם וללוֹות [המשתמר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אֹו ׁשּבׁשטר מלוה מהן ולּפרע ּולפרען ּולהלוֹותם, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמהן
ׁשהּוא  מּפני מהן, נפרעין ּפה על מלוה אבל הּמׁשּכֹון. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשעל

מּיד  ּכגֹון ּכמּציל מתקּים, ׁשאינֹו ּדבר להן למּכר ּומּתר ם; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה אידם. יֹום עד ותבׁשיל, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָירקֹות
יֹום  אּלא אסּור אינֹו ארצֹות, ּבׁשאר אבל יׂשראל; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבארץ
ימים, הּׁשלׁשה ּבאֹותן עּמהן ונתן ונׂשא עבר ּבלבד. ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאידם
אידם, ּביֹום עּמהם ונֹותן והּנֹוׂשא ּבהנאה; מּתר זה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהרי

ּבהנאה. אסּור זה ֲֲֵֶַָָָהרי
ּדֹורֹוןואסּור ·. אם [מתנה]לׁשלח אּלא אידֹו, ּביֹום לגֹוי ְְְְִִֵֶַָָֹ

וכן  עֹובדּה. ואינֹו זרה, ּבעבֹודה מֹודה ׁשאינֹו לֹו נֹודע ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכן
מּמּנּו; יקּבלּנּו לא אידם, ּביֹום ליׂשראל ּדֹורֹון ׁשּׁשלח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגֹוי

לאיבה חׁשׁש יסרב]ואם ּבֹו[אם נהנה ואינֹו ּבפניו, נֹוטלֹו , ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָ
ואינֹו זרה עבֹודה עֹובד אינֹו הּגֹוי ׁשּזה לֹו ׁשּיּודע עד -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּה. ֶָמֹודה
אֹוהיה ‚. ׁשלׁשה רּבים, ימים הּגֹוים אֹותם ׁשל אידם ְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

וכּלן  הן, אחד ּכיֹום הּימים אֹותן ּכל - עׂשרה אֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָֻארּבעה
ׁשּלפניהן  ימים ׁשלׁשה עם .אסּורין ְְֲִִִִֵֶֶָָֹ

יֹום הּנֹוצרים .„ ראׁשֹון ויֹום הם, זרה עבֹודה עֹובדי - ְְְֲִִֵֵַָָָ
ּבארץ  עּמהם ולתת לׂשאת אסּור ,לפיכ הּוא. ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאידם
ואין  וׁשּבת; ׁשּבת ׁשּבכל ׁשּׁשי ויֹום חמיׁשי יֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָיׂשראל,
וכן  מקֹום. ּבכל אסּור ׁשהּוא עצמֹו, ראׁשֹון יֹום לֹומר ְְְִִֵֶַַָָָָצרי

אידיהם. ּבכל עּמהם ְֲִִֵֵֶֶָָנֹוהגים
ּומקריבין יֹום ‰. ,מל להן להעמיד הּגֹוים ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּמתּכּנסין

ּכׁשאר  הּוא והרי הּוא, אידם יֹום - לאלהיהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹּומקּלסין
לעבֹודה אידיהן  ּומֹודה לעצמֹו, איד עֹוׂשה ׁשהּוא ּגֹוי אבל . ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אֹו זקנֹו ּתגלחת ּביֹום ּבֹו, ׁשּנֹולד ּבּיֹום ּומקּלסּה ׁשּלֹו, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָזרה
מּבית  ּבֹו ׁשּיצא אֹו הּים מן ּבֹו ׁשעלה ּבּיֹום ְִִִֵֶֶַַָָָָָּבלֹוריתֹו,

לבנֹו מׁשּתה ּבֹו ׁשעׂשה ּבּיֹום ,[לנישואיו]האסּורים, ְְֲִִִֶֶַָָָ
האיׁש ואֹותֹו הּיֹום אֹותֹו אּלא אסּור אין - ּבאּלּו ְְִֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא
אֹותם  איד, אֹותֹו ויעׂשּו מת ּבֹו להן ׁשּימּות יֹום וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָּבלבד.
ּכלים  ּבּה ׁשּׂשֹורפין מיתה וכל הּיֹום; אֹותֹו אסּורין ְְֲִִִִִֵֶַָָָָהעֹוׂשים
יֹום  אין זרה. עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ּבידּוע קטרת, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּומקטירין
הּגֹוים  אבל ּבלבד; ּבֹו לעֹובדין אּלא אסּור, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָהאיד
אֹו מנהג, אֹותֹו ּומׁשּמרין וׁשֹותין ואֹוכלין ּבֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַָׁשּׂשמחים
מּתרין  אּלּו הרי - ּבֹו מֹודין אין הם אבל ,הּמל ּכבֹוד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻמּפני

עּמהן. ולתת ְִֵֵֶָָָלׂשאת

.Â אסּור ּדברים זרה, עבֹודה מּמיני למין מיחדין ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻ
לעֹולם. הּמקֹום ׁשּבאֹותֹו זרה עבֹודה אֹותּה לעֹובדי ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָֹלמּכר
ואם  סתם; אֹותם למּכר מּתר לּה מיחדין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֻֻּודברים
לֹו, למּכר אסּור זרה, לעבֹודה אֹותם קֹונה ׁשהּוא הּגֹוי ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפרׁש
ׁשאין  לפי זרה, לעבֹודה מּלהקריבֹו ּפסלֹו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלא

זרה  לעבֹודה חסר .מקריבין ְֲִִֵַַָָָָ
.Êמיחדין,היּו ׁשאין ּדברים עם המיחדין ּדברים מערבים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻֻ

זּכה לבֹונה לע"ז]ּכגֹון -[המשמשת ׁשחרה לבֹונה ּבכלל ְְְְְִַַָָָָֹ
לבּדּה הּזּכה ילּקט ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין סתם, הּכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמֹוכר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זרה; ְֲֵֵֶַַָָָָֹלעבֹודה
.Á ידיהן ּכׁשם ּבהן ׁשּמחּזקין ּדברים לּגֹוים מֹוכרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

נזק  ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר להם מֹוכרין אין ּכ - זרה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעבֹודה
זין ּוכלי ואריֹות, ּדּבים ּכגֹון מלחמה]לרּבים, ּוכבלים [כלי ְְְֲִִִִֵַַַָָָֻ

ׁשאסּור  וכל הּזין. את להם מׁשחיזין ואין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשלׁשליֹות.
לגֹוי; למּכר החׁשּוד ליׂשראל למכרֹו אסּור לגֹוי, ְְְְְְְְְִִֵֶָָָָָֹלמכרֹו

יׂשראל. ללסטים נזק ּכלי למּכר אסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹוכן
.Ëהּגֹוים היּו ּביני ׁשֹוכנים -יׂשראל ּברית להם וכרתּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

מּפני  וגיסֹותיו; הּמל לעבדי זין ּכלי למּכר להם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ונמצאּו להּצילּה, הּמדינה צרי עם מלחמה ּבהם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעֹוׂשים
ּבּה ׁשּיׁש עיר ּבתֹוכם. ׁשרּויין אנּו ׁשהרי - עלינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמגּנים
לתֹוכּה. להּכנס ואסּור לּה, חּוצה להּל מּתר - זרה ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָָֻעבֹודה

ּבתֹוכּה. להּל מּתר זרה, עבֹודה לּה חּוצה ְְֲֵַָָָָָָָָָֻהיה
.Èּבּההמהּל ׁשּיׁש ּבעיר לעבר לֹו אסּור למקֹום, מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

זרה  מיחדת עבֹודה ׁשהּדר ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מקֹום אליו]לאֹותֹו להגיע ניתן דרכה יׁש[רק אם אבל ; ְֲִֵָָ

ונקרה אחרת ּדר מקרה]ׁשם מּתר.[קרה ּבזֹו, והל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
.‡È ּכּפהואסּור הּגֹוים, עם ּבּה[חדר]לבנֹות ׁשּמעמידים ְְֲִִִִִִֶַַָָָ

הּוא  ּבֹונה אבל מּתר. ׂשכרּה ּובנה, עבר ואם זרה; ְְֲֲִֶַָָָָָָָָָָֻעבֹודה
הּכּפה. אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש החצר אֹו הּטרקלין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכּתחּלה,

.·È מעּטרֹות עיר חנּיֹות ּבּה והיּו זרה, עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֶָָָָָָָֻֻ
להנֹות [מקושטות] אסּור המעּטרֹות, - מעּטרֹות ְְְֵֵֶַָָָָָֻֻוׁשאינן

זרה  עבֹודה ׁשּבגלל ׁשחזקתן, מּפני ּׁשּבתֹוכן, מה ּבכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבהן
ׁשל  חנּיֹות ּבהנאה. מּתרֹות מעּטרֹות, וׁשאינן ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻנתעּטרּו;
זרה. עבֹודה ׁשּמהּנה מּפני לׂשכרן, אסּור - זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעבֹודה

.‚È ּבהנאה,הּמֹוכר אסּורים ּדמיו - זרה לעבֹודה ּביתֹו ֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ
וגזלּו יׂשראל ׁשאנסּו ּגֹוים אבל הּמלח; לים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָויֹולי

וכֹותב מּתרין; ּדמיו זרה, עבֹודה ּבֹו והעמידּו [שטר ּביתֹו ְְֱֲִִֵֵֶָָָָָָֻ
ׁשּלהםמכירה] ּבערּכאֹות דיניהם]ּומעלה בית בפני .[חותם ְְֲֶֶֶַַָָ

.„È להספד]וחלילין המשמשים נשיפה עבֹודה [כלי ׁשל ֲֲִִֶַָ
ולֹוקחין  ּגֹוים, ׁשל ליריד הֹולכין ּבהן. לסּפד אסּור ְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹזרה,
ׂשדֹות  ּובּתים ּבגיּותן, ּוׁשפחֹות ועבדים ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹמהם
ׁשהּוא  מּפני ׁשּלהן, ּבערּכאֹות ּומעלה וכֹותב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּוכרמים;

מּידם ראיה]ּכמּציל בידו אמּורים?[שתהיה ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִֶַַָָָ
מן  ׁשם הּלֹוקח אבל מכס. נֹותן ׁשאינֹו הּבית מּבעל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבלֹוקח

והּמכס [סוחר]הּתּגר מכס, נֹותן ׁשהּוא מּפני אסּור; - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מן  ולקח עבר זרה. עבֹודה מהּנה זה ונמצא זרה, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָלעבֹודה

נֹוׁשר לקח, ּבהמה אם - מן [מפיל]הּתּגר ּפרסֹותיה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
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הר  אבני אסרן. להן, והׁשּתחוה ּבידֹו נטלן אסרן; ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֹלא
ממקומם]ׁשּנּדלּדלּו מּתרֹות,[נעקרו - ּבמקֹומן ועבדן , ְְְֲִִֶַַָָָָֻ

אדם. יד ּתפּוסת ּבהן אין ְֲֵֵֶֶַַָָָׁשהרי
ולא [העמיד]ׁשּזקףיׂשראל ‚. לּה, להׁשּתחֹות לבנה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבהנאה, אסרּה - לּה והׁשּתחוה ּגֹוי ּובא ְְְֲֲֲֲִִַַַָָָָָָָָהׁשּתחוה,
מעׂשה  ּובאׁשּזקיפתּה ּביצה, זקף אם וכן והׁשּתחוה ; ּגֹוי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

- לּה והׁשּתחוה ּבּה, וכּיֹוצא ּדלעת חת אסרּה. - ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָָלּה
מערה  האחר וחצי הּדלעת, לחצי הׁשּתחוה ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹאסרּה;

ּכמֹו[מחובר] החצי זה ׁשּמא מּספק, אסּור זה הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו
הּנעבד [בית] לחצי נעבד יד ׁשּיהא מּתחּלה ׁשּנטעֹו אילן . ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

היה  ּבּתֹורה. האמּורה "אׁשרה" היא וזֹו ּבהנאה; אסּור -ְֲֲֲִֵַַָָָָָָָָָ
ּופסלֹו וגּדעֹו נטּוע, אפּלּו[קיצצו]אילן זרה, עבֹודה לׁשם ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ

בעפר]הברי וכיסהו בקרקע ענף מעץ והרּכיב[כפף [ענף ְְְִִִִ
ׂשריגיםאחר] והֹוציא אילן, ׁשל את [ענפים]ּבגּופֹו ּכֹורת - ְְִִִִֵֶֶָָ

וכן  מּתר. האילן, ּוׁשאר ּבהנאה; אסּורים והם ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻהּׂשריגים,
ּכל  - ּגּופֹו נאסר ׁשּלא ּפי על אף - לאילן ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּמׁשּתחוה
ׁשהּוא  זמן ּכל ׁשּיֹוציא והּפרֹות והּלּולבין והעלים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׂשריגים
מׁשּמרין  הּגֹוים ׁשהיּו אילן ּבהנאה. אסּורין אּלּו הרי ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנעבד,
לבית  ׁשכר מהן לעׂשֹות מּוכנים ׁשהם ואֹומרים ּפרֹותיו, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאת
ּביֹום  אֹותֹו וׁשֹותין ׁשכר, מהן ועֹוׂשין ּפלֹונית, זרה ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָעבֹודה
ׁשהּוא  ׁשּסתמֹו מּפני ּבהנאה; אסּור האילן זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאידם
ׁשל  חּקּה היא ׁשּזֹו ,ּכ ּבפרֹותיו עֹוׂשין ּולפיכ ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֻאׁשרה,

ֲֵָאׁשרה.
ׁשהיא אילן „. זמן ּכל - זרה עבֹודה ּתחּתיו ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָ

זה  הרי - זרה עבֹודה מּתחּתיו נּטלה ּבהנאה; אסּור ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתחּתיו,
הּנעבד  הּוא עצמֹו האילן ׁשאין מּפני ׁשּבנה מּתר, ּבית . ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

וכן  נעבד, עצמֹו הּבית ׁשּיהא מּתחּלה הּגֹוי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו
ּבנּוי, היה ּבהנאה. אסּור זה הרי - ּבנּוי לבית ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמׁשּתחוה

וכּירֹו -[קישטו]וסּידֹו ׁשּנתחּדׁש עד זרה עבֹודה לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשעׂשהּו מּפני ּבהנאה, אסּור והחּדּוׁש ּׁשחּדׁש, מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנֹוטל
הּבית  לתֹו זרה עבֹודה הכניס מּתר. הּבית, ּוׁשאר ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֻלעבדֹו;
הּתר  הֹוציאּה, ּבהנאה; אסּור הּבית ׁשם, ׁשהיא זמן ּכל -ְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבהנאה. אסּורה לעבדּה, מּתחּלה ׁשחצבּה אבן וכן ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּבית.
וכּיר  צּיר אפּלּו - ׁשּתעבד וכּירּה וצּירּה חצּובה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהיתה
מה  נֹוטל - עליה סּיד אם לֹומר צרי ואין האבן, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבגּוף
ּוׁשאר  ׁשּיעבד; ונעׂשה הֹואיל ּבהנאה, אסּור והּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשחּדׁש,

מּתר. ֶֶָָֻהאבן,
זמן אבן ‰. ּכל אסּורה זֹו הרי זרה, עבֹודה עליה ׁשהעמיד ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

מּתרת  האבן זרה, עבֹודה סּלק עליה; ׁשהיה ׁשהיא מי . ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
זרה עבֹודה לבית סמּו להם]ּביתֹו אחד -[וקיר ונפל , ְְֲֵֵַָָָָָ

ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ּכיצד לבנֹותֹו. [מרחיק אסּור ְְִֵֵֶֶַָ
אמות] צֹואה,ד' אֹו קֹוצים ממּלאהּו - הרוח ואֹותֹו ּובֹונה; ,ְְְִֵֶֶַַָָ

וׁשל  ׁשּלֹו הּכתל היה זרה. עבֹודה ּבבית ירחיב ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכדי
מּתר  ׁשּלֹו, מחצה למחצה: מחצה יּדֹון זרה, ְֱֱֱֲִֶֶֶֶָָָָָָָֻעבֹודה
ועפרֹו, ועציו אבניו - אסּור זרה, עבֹודה וׁשל ְְֲֲֲֲֵֶַַָָָָָָָָָָּבהנאה;

ּבהנאה  אסּור .הּכל ֲַַָָָֹ
.Â אסּורים ּכיצד ׁשהן ּדברים ּוׁשאר זרה עבֹודה מאּבד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשֹוחק ׁשּלּה? ותקרבת מׁשּמׁשיה ּכגֹון וזֹורה [טוחן]ּבגללּה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
אֹו הּמלח לרּוח, לים ּומטיל .ׂשֹורף ְִֵֵֶַַַָָ

.Ê הרים ּדבר ּכגֹון ׁשּנעבד, אדם, יד ּתפּוסת ּבֹו ׁשאין ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבהנאה,ּובהמה  מּתר עצמֹו ׁשהּנעבד ּפי על אף - ואילן ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
מצופים]צּפּוייו הם ּבכל [אם והּנהנה ּבהנאה; אסּורין ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָ

וזהב  ּכסף תחמד "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - מהן ְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשהּוא
מׁשּמׁשיה. ּבכלל הן הרי זרה, עבֹודה צּפּויי וכל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעליהם".

.Á ליד עבֹודה ׁשּתבֹוא קדם ּגֹוים ׁשּבּטלּוה ּגֹוים, ׁשל זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
אלהיהם יׂשראל  "ּפסילי ׁשּנאמר: ּבהנאה, מּתרת זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

אלהּות; ּבהם נֹוהגין והן לידינּו ּכׁשּבאּו ּבאׁש", ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּתׂשרפּון
מּתרין. אּלּו הרי ּבּטלּום, אם ְֲֲִִִֵֵָָֻאבל

.Ë אפּלּועבֹודה לעֹולם; ּבטלה אינּה יׂשראל, ׁשל זרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָ
אסּורה  אּלא ּכלּום, מֹועיל ּבּטּולֹו אין ׁשּתפּות, ּבּה לגֹוי ְְֲִִֵֶָָָָָָֻהיה

לעֹולם  ּגֹוי ּבהנאה ׁשל זרה עבֹודה וכן ּגניזה. ּוטעּונה , ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָ
ּבּטּולֹו אין - הּגֹוי ּבּטלּה ּכ ואחר יׂשראל, ליד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבאת
יׂשראל  ואין לעֹולם. ּבהנאה אסּורה אּלא ּכלּום, ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָמֹועיל

הּגֹוי ּברׁשּות ואפּלּו זרה, עבֹודה רשות מבּטל לו [שנתן ְְֲֲִִֵַַַָָָ
אלילו] זרה.לבטל עבֹודה מבּטל אינֹו ׁשֹוטה, אֹו קטן ּגֹוי .ְֲֵֵֶַָָָָָ

אחרים, ּגֹוים ׁשל ּבין ׁשּלֹו, ּבין - זרה עבֹודה ׁשּבּטל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוגֹוי
זֹו הרי - ּכ על יׂשראל ׁשאנסֹו ּפי על אף ּכרחֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָּבעל
אבל  זרה; עבֹודה עֹובד המבּטל הּגֹוי ׁשּיהא ּובלבד ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבטלה;
זרה, עבֹודה המבּטל ּבּטּול. ּבּטּולֹו אין עֹובד, ׁשאינֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמי
והיא  מּתרין, מׁשּמׁשיה מׁשּמׁשיה, ּבּטל מׁשּמׁשיה; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבּטל
עבֹודה  ותקרבת ׁשּיבטלּה. עד ׁשהיתה, ּכמֹו ּבהנאה ְְְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאסּורה

לעֹולם. ּבטלה אינּה ְְֵֵָָָָָזרה,
.È ראׁשּכיצד חטמּה, ראׁש אזנּה, ראׁש קטע מבּטלּה? ְְְְֵַַַָָָָָָֹֹֹ

ּפחסּה אֹו[מיעכה]אצּבעּה, חּסרּה, ׁשּלא ּפי על אף ּבפניה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מׁשּכנּה, אם אבל ּבטלה. זֹו הרי - יׂשראל לצֹורף ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָׁשּמכרּה
עליה  ׁשּנפלה אֹו צֹורף, ׁשאינֹו ליׂשראל אֹו לגֹוי מכרּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאֹו

ּפּנּה ולא הא מּפלת גל ּתבעּהבנים][את ולא לסטים ּגנבּוה , ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹ
ּגררּה[חיפשה] ּבפניה, הׁשּתין ּבפניה, רקק אותה], ,[גרר ְְְְִִֶֶַָָָָָָָ

ּבטלה. אינּה זֹו הרי - הּצֹואה את ּבּה ְֲֵֵֵֶַַָָָָָזרק
.‡È מּתרת עבֹודה - ׁשלֹום ּבׁשעת עֹובדיה ׁשהּניחּוה זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבּטלּוה  ׁשהרי ּבׁשעת ּבהנאה, אסּורה מלחמה; מּפני - , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנׁשּברה  זרה עבֹודה הּמלחמה. מּפני אּלא הּניחּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא
,לפיכ ׁשּיבּטלּוה; עד ּבהנאה, אסּורים ׁשבריה - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמאליה
ׁשּמא  ּבהנאה, אסּורין אּלּו הרי - זרה עבֹודה ׁשברי ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּמֹוצא

ּפרקים ׁשל היתה ואם הּגֹוים. ּבּטלּוה מכמה לא [עשויה ְְְְִִִִֶַָָָָֹ
ּפרק חלקים] ּכל לבּטל צרי - להחזירּה יכֹול והדיֹוט ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

אבר  ׁשּבּטל ּכיון - להחזירּה יכֹול אינֹו ואם מּפרקיה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּופרק
הּׁשברים. ּכל ּבטלּו מּמּנה, ְְִִֶֶַָָָָָאחד

.·È ּבהנאה,מזּבח אסּור הּוא עדין - ׁשּנפּגם זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָ
ּובימֹוס הּגֹוים; ּביד רּבֹו ׁשּיּנתץ לע"ז]עד בסיס [אבן ְִִִֵֶַַַָֻ

הּוא  זה אי מּתר. מזּבח?ׁשּנפּגם, הּוא זה ואי ּבימֹוס ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻ
מבּטלין  וכיצד הרּבה. אבנים מזּבח, אחת; אבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבימֹוס,

ששמה]אבני זרה ּבנין,[עבודה ּבהן ׁשּבנה ּכיון מרקּוליס? ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
חּפה הן [ריצף]אֹו הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא הּדרכים, את ּבהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
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קרסם האׁשרה? את מבּטלין ּכיצד ּבהנאה. [קטף]מּתרין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
זרד עלה, יֹונק[קצץ]מּמּנה רך]מּמּנה מּמּנה [ענף נטל , ִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּׁשפיּה אֹו ׁשרביט, אֹו הרי [שייפה]מּקל - לצרּכּה ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּוׁשפייה אסּורה, היא - לצרּכּה ׁשפיּה ּבטלה. [הנסרים זֹו ְְְְְֲִֵֶָָָָָָָָ

השיוף] בעת -שמתקלפים יׂשראל ׁשל היתה ואם ְְְִִִֵֶָָָָֻמּתרין.
אסּורין  ׁשפייה ּובין היא ּבין לצרּכֹו, ּבין לצרּכּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָּבין
לעֹולם. ּבּטּול לּה אין יׂשראל, ׁשל זרה ׁשעבֹודה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָלעֹולם;

ט ּפרק ¤¤
אידיהם ׁשלׁשה ‡. לפני לּקח [חגם]ימים אסּור ּגֹוים, ׁשל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

הּמתקּים ּדבר להם ולמּכר לזמן]מהם וללוֹות [המשתמר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אֹו ׁשּבׁשטר מלוה מהן ולּפרע ּולפרען ּולהלוֹותם, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמהן
ׁשהּוא  מּפני מהן, נפרעין ּפה על מלוה אבל הּמׁשּכֹון. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשעל

מּיד  ּכגֹון ּכמּציל מתקּים, ׁשאינֹו ּדבר להן למּכר ּומּתר ם; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה אידם. יֹום עד ותבׁשיל, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָירקֹות
יֹום  אּלא אסּור אינֹו ארצֹות, ּבׁשאר אבל יׂשראל; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבארץ
ימים, הּׁשלׁשה ּבאֹותן עּמהן ונתן ונׂשא עבר ּבלבד. ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאידם
אידם, ּביֹום עּמהם ונֹותן והּנֹוׂשא ּבהנאה; מּתר זה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהרי

ּבהנאה. אסּור זה ֲֲֵֶַָָָהרי
ּדֹורֹוןואסּור ·. אם [מתנה]לׁשלח אּלא אידֹו, ּביֹום לגֹוי ְְְְִִֵֶַָָֹ

וכן  עֹובדּה. ואינֹו זרה, ּבעבֹודה מֹודה ׁשאינֹו לֹו נֹודע ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכן
מּמּנּו; יקּבלּנּו לא אידם, ּביֹום ליׂשראל ּדֹורֹון ׁשּׁשלח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגֹוי

לאיבה חׁשׁש יסרב]ואם ּבֹו[אם נהנה ואינֹו ּבפניו, נֹוטלֹו , ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָ
ואינֹו זרה עבֹודה עֹובד אינֹו הּגֹוי ׁשּזה לֹו ׁשּיּודע עד -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּה. ֶָמֹודה
אֹוהיה ‚. ׁשלׁשה רּבים, ימים הּגֹוים אֹותם ׁשל אידם ְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

וכּלן  הן, אחד ּכיֹום הּימים אֹותן ּכל - עׂשרה אֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָֻארּבעה
ׁשּלפניהן  ימים ׁשלׁשה עם .אסּורין ְְֲִִִִֵֶֶָָֹ

יֹום הּנֹוצרים .„ ראׁשֹון ויֹום הם, זרה עבֹודה עֹובדי - ְְְֲִִֵֵַָָָ
ּבארץ  עּמהם ולתת לׂשאת אסּור ,לפיכ הּוא. ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאידם
ואין  וׁשּבת; ׁשּבת ׁשּבכל ׁשּׁשי ויֹום חמיׁשי יֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָיׂשראל,
וכן  מקֹום. ּבכל אסּור ׁשהּוא עצמֹו, ראׁשֹון יֹום לֹומר ְְְִִֵֶַַָָָָצרי

אידיהם. ּבכל עּמהם ְֲִִֵֵֶֶָָנֹוהגים
ּומקריבין יֹום ‰. ,מל להן להעמיד הּגֹוים ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּמתּכּנסין

ּכׁשאר  הּוא והרי הּוא, אידם יֹום - לאלהיהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹּומקּלסין
לעבֹודה אידיהן  ּומֹודה לעצמֹו, איד עֹוׂשה ׁשהּוא ּגֹוי אבל . ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אֹו זקנֹו ּתגלחת ּביֹום ּבֹו, ׁשּנֹולד ּבּיֹום ּומקּלסּה ׁשּלֹו, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָזרה
מּבית  ּבֹו ׁשּיצא אֹו הּים מן ּבֹו ׁשעלה ּבּיֹום ְִִִֵֶֶַַָָָָָּבלֹוריתֹו,

לבנֹו מׁשּתה ּבֹו ׁשעׂשה ּבּיֹום ,[לנישואיו]האסּורים, ְְֲִִִֶֶַָָָ
האיׁש ואֹותֹו הּיֹום אֹותֹו אּלא אסּור אין - ּבאּלּו ְְִֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא
אֹותם  איד, אֹותֹו ויעׂשּו מת ּבֹו להן ׁשּימּות יֹום וכן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָּבלבד.
ּכלים  ּבּה ׁשּׂשֹורפין מיתה וכל הּיֹום; אֹותֹו אסּורין ְְֲִִִִִֵֶַָָָָהעֹוׂשים
יֹום  אין זרה. עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ּבידּוע קטרת, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּומקטירין
הּגֹוים  אבל ּבלבד; ּבֹו לעֹובדין אּלא אסּור, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָהאיד
אֹו מנהג, אֹותֹו ּומׁשּמרין וׁשֹותין ואֹוכלין ּבֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַָׁשּׂשמחים
מּתרין  אּלּו הרי - ּבֹו מֹודין אין הם אבל ,הּמל ּכבֹוד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻמּפני

עּמהן. ולתת ְִֵֵֶָָָלׂשאת

.Â אסּור ּדברים זרה, עבֹודה מּמיני למין מיחדין ׁשהן ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻ
לעֹולם. הּמקֹום ׁשּבאֹותֹו זרה עבֹודה אֹותּה לעֹובדי ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָֹלמּכר
ואם  סתם; אֹותם למּכר מּתר לּה מיחדין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֻֻּודברים
לֹו, למּכר אסּור זרה, לעבֹודה אֹותם קֹונה ׁשהּוא הּגֹוי ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפרׁש
ׁשאין  לפי זרה, לעבֹודה מּלהקריבֹו ּפסלֹו ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלא

זרה  לעבֹודה חסר .מקריבין ְֲִִֵַַָָָָ
.Êמיחדין,היּו ׁשאין ּדברים עם המיחדין ּדברים מערבים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻֻ

זּכה לבֹונה לע"ז]ּכגֹון -[המשמשת ׁשחרה לבֹונה ּבכלל ְְְְְִַַָָָָֹ
לבּדּה הּזּכה ילּקט ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין סתם, הּכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמֹוכר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זרה; ְֲֵֵֶַַָָָָֹלעבֹודה
.Á ידיהן ּכׁשם ּבהן ׁשּמחּזקין ּדברים לּגֹוים מֹוכרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

נזק  ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר להם מֹוכרין אין ּכ - זרה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעבֹודה
זין ּוכלי ואריֹות, ּדּבים ּכגֹון מלחמה]לרּבים, ּוכבלים [כלי ְְְֲִִִִֵַַַָָָֻ

ׁשאסּור  וכל הּזין. את להם מׁשחיזין ואין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשלׁשליֹות.
לגֹוי; למּכר החׁשּוד ליׂשראל למכרֹו אסּור לגֹוי, ְְְְְְְְְִִֵֶָָָָָֹלמכרֹו

יׂשראל. ללסטים נזק ּכלי למּכר אסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹוכן
.Ëהּגֹוים היּו ּביני ׁשֹוכנים -יׂשראל ּברית להם וכרתּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

מּפני  וגיסֹותיו; הּמל לעבדי זין ּכלי למּכר להם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ונמצאּו להּצילּה, הּמדינה צרי עם מלחמה ּבהם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשעֹוׂשים
ּבּה ׁשּיׁש עיר ּבתֹוכם. ׁשרּויין אנּו ׁשהרי - עלינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָמגּנים
לתֹוכּה. להּכנס ואסּור לּה, חּוצה להּל מּתר - זרה ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָָֻעבֹודה

ּבתֹוכּה. להּל מּתר זרה, עבֹודה לּה חּוצה ְְֲֵַָָָָָָָָָֻהיה
.Èּבּההמהּל ׁשּיׁש ּבעיר לעבר לֹו אסּור למקֹום, מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

זרה  מיחדת עבֹודה ׁשהּדר ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מקֹום אליו]לאֹותֹו להגיע ניתן דרכה יׁש[רק אם אבל ; ְֲִֵָָ

ונקרה אחרת ּדר מקרה]ׁשם מּתר.[קרה ּבזֹו, והל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
.‡È ּכּפהואסּור הּגֹוים, עם ּבּה[חדר]לבנֹות ׁשּמעמידים ְְֲִִִִִִֶַַָָָ

הּוא  ּבֹונה אבל מּתר. ׂשכרּה ּובנה, עבר ואם זרה; ְְֲֲִֶַָָָָָָָָָָֻעבֹודה
הּכּפה. אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש החצר אֹו הּטרקלין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכּתחּלה,

.·È מעּטרֹות עיר חנּיֹות ּבּה והיּו זרה, עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֶָָָָָָָֻֻ
להנֹות [מקושטות] אסּור המעּטרֹות, - מעּטרֹות ְְְֵֵֶַָָָָָֻֻוׁשאינן

זרה  עבֹודה ׁשּבגלל ׁשחזקתן, מּפני ּׁשּבתֹוכן, מה ּבכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבהן
ׁשל  חנּיֹות ּבהנאה. מּתרֹות מעּטרֹות, וׁשאינן ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻנתעּטרּו;
זרה. עבֹודה ׁשּמהּנה מּפני לׂשכרן, אסּור - זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעבֹודה

.‚È ּבהנאה,הּמֹוכר אסּורים ּדמיו - זרה לעבֹודה ּביתֹו ֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ
וגזלּו יׂשראל ׁשאנסּו ּגֹוים אבל הּמלח; לים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָויֹולי

וכֹותב מּתרין; ּדמיו זרה, עבֹודה ּבֹו והעמידּו [שטר ּביתֹו ְְֱֲִִֵֵֶָָָָָָֻ
ׁשּלהםמכירה] ּבערּכאֹות דיניהם]ּומעלה בית בפני .[חותם ְְֲֶֶֶַַָָ

.„È להספד]וחלילין המשמשים נשיפה עבֹודה [כלי ׁשל ֲֲִִֶַָ
ולֹוקחין  ּגֹוים, ׁשל ליריד הֹולכין ּבהן. לסּפד אסּור ְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹזרה,
ׂשדֹות  ּובּתים ּבגיּותן, ּוׁשפחֹות ועבדים ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹמהם
ׁשהּוא  מּפני ׁשּלהן, ּבערּכאֹות ּומעלה וכֹותב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּוכרמים;

מּידם ראיה]ּכמּציל בידו אמּורים?[שתהיה ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִֶַַָָָ
מן  ׁשם הּלֹוקח אבל מכס. נֹותן ׁשאינֹו הּבית מּבעל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבלֹוקח

והּמכס [סוחר]הּתּגר מכס, נֹותן ׁשהּוא מּפני אסּור; - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מן  ולקח עבר זרה. עבֹודה מהּנה זה ונמצא זרה, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָלעבֹודה

נֹוׁשר לקח, ּבהמה אם - מן [מפיל]הּתּגר ּפרסֹותיה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
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לקח  ירקבּו; לקח, וכלים ּכסּות ואם ּולמּטה; ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֻהארּכּבה
לא  עבדים, לקח הּמלח; לים יֹוליכם מּתכֹות, ּוכלי ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמעֹות

לתוכו]מעלין נפלו אם הבור מֹורידין[מן .[לבור]ולא ְֲִִִַֹ
.ÂË להנֹות ּגֹוי אסּור לבּתֹו, אֹו לבנֹו מׁשּתה ְְְִִִֵֶֶָָָָׁשעׂשה

- ׁשם מּׁשּלֹו ולׁשּתֹות הּיׂשראלי לאכל ואפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹמּסעּודתֹו;
אכלֹו הּגֹוים ּובמסּבת הֹואיל לאכל אסּור, אסּור ּומאימתי . ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ימי  וכל הּסעּודה, צרכי ּולהכין לעסק מּׁשּיתחיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאצלֹו?
סעּודה  עׂשה ואם יֹום. ׁשלׁשים הּמׁשּתה ּולאחר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹהּמׁשּתה,
אסּור, - יֹום ׁשלׁשים לאחר אפּלּו הּנּׂשּואין, מחמת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹאחרת
זרה  עבֹודה מּפני - הּזה ההרחק וכל חדׁש. עׂשר ׁשנים ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד

אחריה]הּוא ימשך ואכלּת[שלא ,ל "וקרא ׁשּנאמר: ,ְְְְֱֶֶַַָָָָ
אלהיהן, אחרי בנתיו וזנּו ,לבני מּבנתיו ולקחּת - ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹמּזבחֹו

."ּבני את ְְִֶֶָוהזנּו
.ÊË מּפני ּבת נכרית, ׁשל ּבנּה את ּתניק לא יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

אבל  הּנכרית. את ּתיּלד ולא זרה; לעבֹודה ּבן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמגּדלת
איבה מּׁשּום ּבׂשכר, היא מיּלדת [שנאה]מיּלדת והּנכרית . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּברׁשּותּה - ּבנּה את ּומניקה יׂשראל, ּבת [ברשות את ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ּתהרגּנּו.היהודיה] ׁשּלא ּכדי ,ְְֵֶֶַַֹ

.ÊÈ כוכבים]לתרּפּותההֹולכין עבודת לׂשאת [בית אסּור , ְְְִֵַַָָ
והּבאין עּמהן. משם]ולתת ׁשּלא [חוזרין והּוא, מּתרין; , ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבזה זה קׁשּורין חבורות]יהיּו קׁשּורין,[חבורות היּו ׁשאם - ְְְִִִִֶֶֶָָ

מּתר  ּבהליכה - לתרּפּות ההֹול ויׂשראל לחזר. ּדעּתן ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּמא
יׂשראל  אסּור. ּובחזירה, ּבֹו; יחזר ׁשּמא עּמֹו, ולתת ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹלׂשאת

אסּור  ּבחזירה, ּבין ּבהליכה ּבין - .מׁשּמד ְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
.ÁÈ לׂשאת יׂשראל אסּור ּבחזירה ּגֹוים, ׁשל ליריד ׁשהל ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עּמֹו עבֹודה ולתת ּודמי ׁשם, להן מכר זרה עבֹודה ׁשּמא , ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
ּומּפני  מּתרין. ּגֹוי, ּוביד ּבהנאה; אסּורים יׂשראל ּביד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻזרה
נֹוׂשאין  ואין הּתרּפּות, מן הּבא הּגֹוי עם ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָזה,
המׁשּמד, עם ולא הּתרּפּות, מן הּבא יׂשראל עם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֻונֹותנין

ּבחזירתֹו. ולא ּבהליכתֹו ְֲֲִִַַָָֹֹלא

ה'תשע"ה  טבת ח' שלישי יום

י  ¤¤ּפרק
זרה אין ‡. עבֹודה לעֹובדי ּברית ׁשּנעׂשה ּכֹורתין ּכדי , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

תכרת עּמהן "לא ׁשּנאמר: - לעבדם אֹותם ונּניח ׁשלֹום ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ואסּור  יהרגּו. אֹו מעבֹודתּה, יחזרּו אּלא ּברית"; ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָלהם
ראה  אם ,לפיכ תחּנם". "ולא ׁשּנאמר: עליהם, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלרחם
ראהּו יעלּנּו; לא ּבּנהר, טֹובע אֹו אֹובד זרה עבֹודה ֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹעֹובד
לדחפֹו אֹו ּבידֹו, לאּבדֹו אבל יּצילּנּו. לא למּות, ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָֹלקּוח
עּמנּו עֹוׂשה ׁשאינֹו מּפני אסּור, - ּבזה וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָלבֹור,
יׂשראל  מֹוסרי אבל ּבגֹוי. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָמלחמה.

ּביד,[מלשינים] לאּבדן מצוה - והאּפיקֹורֹוסים והּמינים, ,ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ּומסירין  ליׂשראל, מצרין ׁשהן מּפני ׁשחת; לבאר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּולהֹורידן
וצדֹוק  ותלמידיו, הּנֹוצרי ּכיׁשּוע ה', מאחרי העם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָאת

ותלמידיהן רעה]ּוביתֹוס לתרבות שיצאו חכמים [תלמידי ְְְִֵֶַַ
ירקב". רׁשעים "וׁשם -ְְְִִֵַָ

זרה,מּכאן ·. עבֹודה עֹובדי לרּפאת ׁשאסּור למד, אּתה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבׂשכר  מּׁשּום אפּלּו חֹוׁשׁש ׁשהיה אֹו מהן, מתירא היה ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ּתֹוׁשב וגר אסּור. ּבחּנם אבל ּבׂשכר; מרּפא - [שקיבל איבה ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָ
מצוות] אֹותֹוז' מרּפאין להחיֹותֹו, מצּוה ואּתה הֹואיל -ְְְְְְִִֶַַַָֻ

ְִָּבחּנם.
ּובסּוריא אין ‚. יׂשראל. ּבארץ וׂשדֹות ּבּתים להם מֹוכרין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

דוד] שכבש ׂשדֹות.[ארצות לא אבל ּבּתים, להם מֹוכרין -ְֲִִֶָָָָֹ
יעׂשם  ׁשּלא ּובלבד יׂשראל, ּבארץ ּבּתים להם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומׂשּכירין
להם  מׂשּכירין ואין מּׁשלׁשה. ּפחֹות ׁשכּונה ואין - ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשכּונה
החמירּו מה ּומּפני ׂשדֹות. להם מׂשּכירין ּובסּוריא, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׂשדֹות;
הּמעׂשרֹות, מן מפקיעּה - ׁשּתים ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׂשדה?

וׂש ּבּתים להם למּכר ּומּתר ּבּקרקע. חניה להם דֹות ונֹותן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ארצנּו. ׁשאינּה מּפני לארץ, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבחּוצה

הּתירּואף „. ּדירה לבית לא להׂשּכיר, ׁשהּתירּו ,ּבמקֹום ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
תביא  "ולא ונאמר: זרה, עבֹודה לתֹוכּה מכניס ׁשהּוא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּפני
לעׂשֹותם  ּבּתים, להם מׂשּכיר אבל ;"ּבית אל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָתֹועבה

וכּיֹוצא [מחסן]אֹוצר ּותבּואה ּפרֹות להם מֹוכרין ואין . ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
מֹוכר  אֹו מּׁשּיקץ, הּוא מֹוכר אבל לקרקע; ּבמחּבר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבהם
להם  מֹוכרין אין מה ּומּפני וקֹוצץ. לקץ מנת על ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹלֹו
חניה  להם ּתּתן לא תחּנם", "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבמחּבר?
עראי  יׁשיבת יׁשיבתן קרקע, להם יהיה לא ׁשאם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבּקרקע;
ּגֹוי  נאה 'ּכּמה לֹומר: ואפּלּו ּבׁשבחן, לסּפר אסּור וכן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיא.
ׁשּיחּבב  אֹו מעׂשיו, ּבׁשבח ׁשּיסּפר וחמר קל ּבצּורתֹו'; ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹזה
חן  להם יהיה לא - תחּנם" "ולא ׁשּנאמר: מּדבריהם, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּדבר
הרעים. מּמעׂשיו וללמד עּמֹו להּדבק ׁשּגֹורם מּפני ,ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבעיני
- ּתֹוׁשב לגר הּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנֹות להם לּתן ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָואסּור
מכר  אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

ּבנתינה. לא ּבמכירה, ְְְְִִִִִָָָֹלנכרי",
ׁשלֹום מפרנסים ‰. ּדרכי מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ;ענּיי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ענ  ּבידי ממחין ּדרכי ואין מּפני ּופאה, ׁשכחה ּבלקט ּגֹוים ּיי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּדרכי  מּפני אידם, ּביֹום ואפּלּו ּבׁשלֹומם, וׁשֹואלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשלֹום.

ׁשלֹום להן ּכֹופלין ואין שלום"]ׁשלֹום; לעֹולם.["שלום ְְְִֵֶָָָָ
מצאֹו ׁשלֹום; לֹו לתת אידֹו ּביֹום נכרי ׁשל לביתֹו יּכנס ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹולא

ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה ׁשלֹום לֹו נֹותן ְְֵֶַָָָָָֹֹּבּׁשּוק,
.Â יׂשראל אין ׁשּגלּו ּבזמן אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּתּקיפה  הּגֹוים ׁשּיד ּבזמן אֹו האּמֹות, ׁשּיד לבין ּבזמן אבל . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ
עֹובד  ּגֹוי להּניח לנּו אסּור העֹולם, אּמֹות על ּתּקיפה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻיׂשראל
עֹובר  אֹו עראי, יׁשיבת יֹוׁשב אפּלּו ּבינינּו; זרה ְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָָעבֹודה
ׁשּיקּבל  עד אּלא ּבארצנּו, יעבר לא לסחֹורה, למקֹום ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמּמקֹום
יׁשבּו "לא ׁשּנאמר: - נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹעליו
הרי  מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל ואם ׁשעה. לפי אפּלּו ,"ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבארצ
ׁשהּיֹובל  ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ואין ּתֹוׁשב. ּגר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה
צדק  ּגר אּלא מקּבלין אין הּיֹובל, ּבזמן ׁשּלא אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹנֹוהג;

ְִַּבלבד.

יא ּפרק ¤¤
הּגֹוים אין ‡. ּבחּקֹות לא הֹולכין - להם מּדּמין ולא , ְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻ
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תלכּו "ולא ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ּבּׂשער, ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּמלּבּוׁש,
ונאמר: תלכּו", לא "ּובחּקתיהם ונאמר: הּגֹוי", ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֻֻּבחּקת
הּוא  אחד ּבענין הּכל אחריהם". ּתּנקׁש ּפן ,ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"הּׁשמר
מבּדל  הּיׂשראלי יהיה אּלא - להם יּדּמה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמזהיר:

וידּוע ׁשהּוא [ניכר]מהם ּכמֹו מעׂשיו, ּובׁשאר ּבמלּבּוׁשֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
ּובדעֹותיו ּבמּדעֹו מהם ומידותיו]מבּדל הּוא [תורתו וכן . ְְְְֵֵֵֶַָָָֻ

ּבמלּבּוׁש ילּבׁש לא העּמים". מן אתכם "ואבּדל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹאֹומר:
ציצית יגּדל ולא להן, המצח]המיחד שמעל שער [קצוות ְְְִִֵֶַַָָֹֻ

הּׂשער  ויּניח הּצדדין מן יגּלח ולא ראׁשם, ציצית ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹּכמֹו
ולא  'ּבלֹורית'; הּנקרא הּוא וזה עֹוׂשין, ׁשהן ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹּבאמצע

הּפרע ויּניח לאזן מאזן ּפניו מּכנגד הּׂשער [קבוצת יגּלח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
ארוכות] יבנה שערות ולא עֹוׂשין, ׁשהן ּכדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָֹמּלאחריו

ּבהן  ׁשּיּכנסּו ּכדי זרה עבֹודה ׁשל היכלֹות ּכבנין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמקֹומֹות
וכּיֹוצא  מאּלּו אחת העֹוׂשה וכל עֹוׂשין. ׁשהן ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָרּבים

לֹוקה  - .ּבהן ֶֶָ
קרֹוב ּגֹוי ·. ׁשהּגיע ּכיון - מּיׂשראל מסּתּפר ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה

ׁשֹומט רּוח, לכל אצּבעֹות ׁשלׁש ידֹו.[מסלק]לבלֹוריתֹו את ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
לפני יׂשראל ‚. ליׁשב וצר לּמלכּות, קרֹוב ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

זה מלכיהם  הרי - להם ידמה ׁשּלא למי ּגנאי לֹו והיה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכדר ּפניו ּכנגד ּולגּלח ׁשּלהם, ּכמלּבּוׁשים ללּבׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר

עֹוׂשין. ִֵֶׁשהן
תנחׁשּו"אין „. "לא ׁשּנאמר: ּכגֹוים, הּוא מנחׁשין ּכיצד . ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹ

אֹו מּפי', ּפּתי ונפלה 'הֹואיל ׁשאֹומרים: אּלּו ּכגֹון ְְְְִִִִִִִֵֶַָָהּנחּוׁש?
אל ׁשאם הּיֹום, ּפלֹוני למקֹום הֹול איני מּידי, מּקלי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'נפל
יֹוצא  איני מימיני, ׁשּועל ועבר 'הֹואיל נעׂשים'; חפצי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאין
וכן  רּמאי'. אדם יפּגעני יצאתי, ׁשאם הּיֹום, ּביתי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּפתח
ו'לא  ,'ּכ 'יהיה ואֹומרים: העֹופֹות צפצּוף ׁשּׁשֹומעים ְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹאּלּו
ּדבר  לעׂשֹות ו'רע ּפלֹוני', ּדבר לעׂשֹות 'טֹוב ,'ּכ ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָיהיה
ּכמֹו ׁשּקראת זֹו ּתרנגלת 'ׁשחֹוט ׁשאֹומרים: אּלּו וכן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹּפלֹוני'.

ערבית ׁשּקרא זה 'ּתרנגֹול כעורב]ּתרנגֹול', ׁשחט'.[קרא , ְְְְְְִֶֶַַַַָָ
יאר  'אם סימנים: לעצמֹו הּמׂשים וכוכן ּכ ּדבר לי ע ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכאליעזר  אעׂשה', לא לי יארע לא ואם ּפלֹוני, ּדבר ְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאעׂשה
וכל  אסּור; הּכל האּלּו, ּבּדברים ּכּיֹוצא וכל אברהם. ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹעבד

לֹוקה. אּלּו, מּדברים ּדבר מּפני מעׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהעֹוׂשה
עלי'מי ‰. היתה טֹוב סימן ׁשּבניתי, זֹו 'ּדירה ׁשאמר: ְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

בעסקי] הצלחתי זֹו[מאז ּובהמה ׁשּנׂשאתי זֹו 'אּׁשה ,ְִִֵֶָָָָ
וכן  העׁשרּתי', ׁשּקניתיה ּומעת היתה, מברכת ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּקניתי

לֹוהּׁשֹואל  אמר אם למד'? אּתה ּפסּוק 'איזה לתינֹוק: ְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ויאמר: יׂשמח הּברכֹות, מן אּלּוּפסּוק ּכל - טֹוב' סימן 'זה ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

נמנע  ולא מעׂשיו ּכּון ולא הֹואיל מּתר; ּבהן, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻוכּיֹוצא
- היה ׁשּכבר לדבר לעצמֹו סימן זה עׂשה אּלא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָמּלעׂשֹות,

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי
.Â הּמעׂשּיֹות,איזה מּׁשאר מעׂשה העֹוׂשה זה קֹוסם? הּוא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּיּׁשם כמשתומם]ּכדי מּכל [יתנהג מחׁשבּתֹו ותּפנה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ
מסביבתו]הּדברים ׁשעתידין [יתנתק ּדברים ׁשּיאמר עד , ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ

הוה', 'אינֹו אֹו להיֹות', עתיד ּפלֹוני 'ּדבר ויאמר: ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹלהיֹות,

יׁש .מּכ והּזהרּו ,ּכ לעׂשֹות ׁשראּוי ׁשּיאמר מן אֹו ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
מי  מהן ויׁש ּבאבנים, אֹו ּבחֹול ממׁשמׁש ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָהּקֹוסמין

ּבמראה [מתכופף]ׁשּגֹוהר ׁשּמסּתּכל מי ויׁש וצֹועק, לארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשאֹוחז  מי ויׁש ואֹומרים. ּומדּמין עׁשׁשית אֹו ּברזל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשל
מחׁשבּתֹו ׁשּתּפנה עד ּבֹו ּומּכה עליו, ונׁשען ּבידֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּקל
ּומקלֹו יׁשאל, ּבעצֹו "עּמי אֹומר: ׁשהּנביא הּוא - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּומדּבר

לֹו". ִַיּגיד
.Ê לּקֹוסם,אסּור ׁשהּׁשֹואל אּלא לּקֹוסם; ולׁשאל לקסם, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין הּקֹוסם [מלקות אבל ; ְֲִֵַַַַַָ
לֹוקה, - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו מּכל מעׂשה עׂשה אם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמֹו,

קסמים". קסם . . .ב יּמצא "לא ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
.Á ׁשאֹומרים איזה העּתים, נֹותני אּלּו מעֹונן? הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָ

האסטרולוגיה]ּבאצטגנינּות רע,[חכמת ּפלֹוני 'יֹום ׁשּלהן: ְְְְִִִֶֶַַָ
מלאכה  ּבֹו לעׂשֹות ראּוי ּפלֹוני 'יֹום טֹוב', ּפלֹוני ְְְְֲִִַָָָויֹום
ּפלֹוני'. לדבר רע ּפלֹוני 'חדׁש אֹו ּפלֹונית' 'ׁשנה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּפלֹונית',

.Ë הֹודיע אסּור אּלא מעׂשה עׂשה ׁשּלא ּפי על אף לעֹונן, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ודברי  אמת ּדברי ׁשהן מדּמין ׁשהּסכלים הּכזבים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותן
וכּון  האצטגנינּות, מּפני מעׂשה העֹוׂשה וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחכמה.
ׁשמים  הֹוברי ׁשּקבעּו העת ּבאֹותֹו הליכתֹו אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמלאכּתֹו

לֹוקה,[אסטרולוגים] זה הרי וכן - תעֹוננּו". "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַֹ
מעׂשה  ׁשעׂשה הרֹואים ּבפני ּומדּמה העינים, את ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאֹוחז

ולֹוקה. מעֹונן, ּבכלל זה הרי - עׂשה לא והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹּתּמהֹון
.È חֹובראיזה חבר"]הּוא ּבדברים ["וחובר ׁשּמדּבר זה ? ְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

עם לׁשֹון בעלמא]ׁשאינן ענין [הברות להן ואין ְְְִֵֵֶֶַָָָ
הּדברים [משמעות] ׁשאֹותן ּבסכלּותֹו ּדעּתֹו על ּומעלה ,ְְְְֲִִֶֶַַַַָָ

אֹו הּנחׁש על וכ ּכ ׁשהאֹומר אֹומרים ׁשהן עד ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמֹועילין,
אינֹו האיׁש, על וכ ּכ והאֹומר מּזיק; אינֹו העקרב, ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָעל
סלע, אֹו מפּתח ׁשּמדּבר ּבעת ּבידֹו ואֹוחז מהן; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָנּזֹוק
ׁשּיאחז  עצמֹו והחֹובר אסּור. הּכל - האּלּו ּבּדברים ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹוכּיֹוצא
הראה  אפּלּו ּדּבּורֹו, עם מעׂשה ׁשעׂשה אֹו ּכלּום, ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָּבידֹו
וחבר  . . .ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּבאצּבעֹו
אצּבע  לא הניד ולא ּבלבד, ּדברים אמר אם אבל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹחבר".
עליו  ׁשאמר אדם וכן ּכלּום, ּבידֹו היה ולא ראׁש, ְְְְְֵֶַָָָָָָָָֹֹֹולא
לֹו ׁשּיׁש ּומדּמה לפניו יֹוׁשב והּוא הּקֹולֹות, אֹותן ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָהחֹובר
ׁשּנׁשּתּתף  מּפני מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - הנאה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבזה
המׁשּנים  והּׁשמֹות הּקֹולֹות אֹותן וכל החֹובר. ְְְְְִִֵֵַַַַָָֻּבסכלּות

אֹותם". אין היטיב וגם ירעּו, "לא ְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹהמכערים,
.‡È מקֹום מי על ללחׁש מּתר נחׁש, אֹו עקרב ׁשּנׁשכֹו ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻ

אף  לּבֹו; ּולחּזק ּדעּתֹו ליּׁשב ּכדי ּבׁשּבת, ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּנׁשיכה,
הּוא, ּומסּכן הֹואיל - ּכלּום מֹועיל הּדבר ׁשאין ּפי ְְִִִֵֶַַָָָֻעל

עליו  ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי לֹו, .הּתירּו ְְִִִֵֵֶַָָָֹ
.·Èהּתֹורה הּלֹוחׁש מן ּפסּוק וקֹורא הּמּכה הּקֹורא על וכן , ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

על  ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר והּמּניח יּבעת, ׁשּלא הּתינֹוק ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל
מנחׁשים  ּבכלל ׁשהם להם ּדי לא - ׁשּייׁשן ּבׁשביל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקטן
עֹוׂשין  ׁשהן ּבּתֹורה, הּכֹופרים ּבכלל ׁשהם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוחֹוברים,
נפׁשֹות, רפאּות אּלא ואינן ּגּוף, רפאּות ּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶָָָָּדברי
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לקח  ירקבּו; לקח, וכלים ּכסּות ואם ּולמּטה; ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֻהארּכּבה
לא  עבדים, לקח הּמלח; לים יֹוליכם מּתכֹות, ּוכלי ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמעֹות

לתוכו]מעלין נפלו אם הבור מֹורידין[מן .[לבור]ולא ְֲִִִַֹ
.ÂË להנֹות ּגֹוי אסּור לבּתֹו, אֹו לבנֹו מׁשּתה ְְְִִִֵֶֶָָָָׁשעׂשה

- ׁשם מּׁשּלֹו ולׁשּתֹות הּיׂשראלי לאכל ואפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹמּסעּודתֹו;
אכלֹו הּגֹוים ּובמסּבת הֹואיל לאכל אסּור, אסּור ּומאימתי . ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ימי  וכל הּסעּודה, צרכי ּולהכין לעסק מּׁשּיתחיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאצלֹו?
סעּודה  עׂשה ואם יֹום. ׁשלׁשים הּמׁשּתה ּולאחר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹהּמׁשּתה,
אסּור, - יֹום ׁשלׁשים לאחר אפּלּו הּנּׂשּואין, מחמת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹאחרת
זרה  עבֹודה מּפני - הּזה ההרחק וכל חדׁש. עׂשר ׁשנים ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד

אחריה]הּוא ימשך ואכלּת[שלא ,ל "וקרא ׁשּנאמר: ,ְְְְֱֶֶַַָָָָ
אלהיהן, אחרי בנתיו וזנּו ,לבני מּבנתיו ולקחּת - ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹמּזבחֹו

."ּבני את ְְִֶֶָוהזנּו
.ÊË מּפני ּבת נכרית, ׁשל ּבנּה את ּתניק לא יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

אבל  הּנכרית. את ּתיּלד ולא זרה; לעבֹודה ּבן ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמגּדלת
איבה מּׁשּום ּבׂשכר, היא מיּלדת [שנאה]מיּלדת והּנכרית . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּברׁשּותּה - ּבנּה את ּומניקה יׂשראל, ּבת [ברשות את ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ּתהרגּנּו.היהודיה] ׁשּלא ּכדי ,ְְֵֶֶַַֹ

.ÊÈ כוכבים]לתרּפּותההֹולכין עבודת לׂשאת [בית אסּור , ְְְִֵַַָָ
והּבאין עּמהן. משם]ולתת ׁשּלא [חוזרין והּוא, מּתרין; , ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ
ּבזה זה קׁשּורין חבורות]יהיּו קׁשּורין,[חבורות היּו ׁשאם - ְְְִִִִֶֶֶָָ

מּתר  ּבהליכה - לתרּפּות ההֹול ויׂשראל לחזר. ּדעּתן ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּמא
יׂשראל  אסּור. ּובחזירה, ּבֹו; יחזר ׁשּמא עּמֹו, ולתת ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹלׂשאת

אסּור  ּבחזירה, ּבין ּבהליכה ּבין - .מׁשּמד ְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
.ÁÈ לׂשאת יׂשראל אסּור ּבחזירה ּגֹוים, ׁשל ליריד ׁשהל ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עּמֹו עבֹודה ולתת ּודמי ׁשם, להן מכר זרה עבֹודה ׁשּמא , ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
ּומּפני  מּתרין. ּגֹוי, ּוביד ּבהנאה; אסּורים יׂשראל ּביד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻזרה
נֹוׂשאין  ואין הּתרּפּות, מן הּבא הּגֹוי עם ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָזה,
המׁשּמד, עם ולא הּתרּפּות, מן הּבא יׂשראל עם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֻונֹותנין

ּבחזירתֹו. ולא ּבהליכתֹו ְֲֲִִַַָָֹֹלא

ה'תשע"ה  טבת ח' שלישי יום

י  ¤¤ּפרק
זרה אין ‡. עבֹודה לעֹובדי ּברית ׁשּנעׂשה ּכֹורתין ּכדי , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

תכרת עּמהן "לא ׁשּנאמר: - לעבדם אֹותם ונּניח ׁשלֹום ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ואסּור  יהרגּו. אֹו מעבֹודתּה, יחזרּו אּלא ּברית"; ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָלהם
ראה  אם ,לפיכ תחּנם". "ולא ׁשּנאמר: עליהם, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלרחם
ראהּו יעלּנּו; לא ּבּנהר, טֹובע אֹו אֹובד זרה עבֹודה ֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹעֹובד
לדחפֹו אֹו ּבידֹו, לאּבדֹו אבל יּצילּנּו. לא למּות, ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָֹלקּוח
עּמנּו עֹוׂשה ׁשאינֹו מּפני אסּור, - ּבזה וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָלבֹור,
יׂשראל  מֹוסרי אבל ּבגֹוי. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָמלחמה.

ּביד,[מלשינים] לאּבדן מצוה - והאּפיקֹורֹוסים והּמינים, ,ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ּומסירין  ליׂשראל, מצרין ׁשהן מּפני ׁשחת; לבאר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּולהֹורידן
וצדֹוק  ותלמידיו, הּנֹוצרי ּכיׁשּוע ה', מאחרי העם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָאת

ותלמידיהן רעה]ּוביתֹוס לתרבות שיצאו חכמים [תלמידי ְְְִֵֶַַ
ירקב". רׁשעים "וׁשם -ְְְִִֵַָ

זרה,מּכאן ·. עבֹודה עֹובדי לרּפאת ׁשאסּור למד, אּתה ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבׂשכר  מּׁשּום אפּלּו חֹוׁשׁש ׁשהיה אֹו מהן, מתירא היה ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ּתֹוׁשב וגר אסּור. ּבחּנם אבל ּבׂשכר; מרּפא - [שקיבל איבה ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָ
מצוות] אֹותֹוז' מרּפאין להחיֹותֹו, מצּוה ואּתה הֹואיל -ְְְְְְִִֶַַַָֻ

ְִָּבחּנם.
ּובסּוריא אין ‚. יׂשראל. ּבארץ וׂשדֹות ּבּתים להם מֹוכרין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

דוד] שכבש ׂשדֹות.[ארצות לא אבל ּבּתים, להם מֹוכרין -ְֲִִֶָָָָֹ
יעׂשם  ׁשּלא ּובלבד יׂשראל, ּבארץ ּבּתים להם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומׂשּכירין
להם  מׂשּכירין ואין מּׁשלׁשה. ּפחֹות ׁשכּונה ואין - ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשכּונה
החמירּו מה ּומּפני ׂשדֹות. להם מׂשּכירין ּובסּוריא, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׂשדֹות;
הּמעׂשרֹות, מן מפקיעּה - ׁשּתים ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׂשדה?

וׂש ּבּתים להם למּכר ּומּתר ּבּקרקע. חניה להם דֹות ונֹותן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ארצנּו. ׁשאינּה מּפני לארץ, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבחּוצה

הּתירּואף „. ּדירה לבית לא להׂשּכיר, ׁשהּתירּו ,ּבמקֹום ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
תביא  "ולא ונאמר: זרה, עבֹודה לתֹוכּה מכניס ׁשהּוא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּפני
לעׂשֹותם  ּבּתים, להם מׂשּכיר אבל ;"ּבית אל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָתֹועבה

וכּיֹוצא [מחסן]אֹוצר ּותבּואה ּפרֹות להם מֹוכרין ואין . ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
מֹוכר  אֹו מּׁשּיקץ, הּוא מֹוכר אבל לקרקע; ּבמחּבר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּבהם
להם  מֹוכרין אין מה ּומּפני וקֹוצץ. לקץ מנת על ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹלֹו
חניה  להם ּתּתן לא תחּנם", "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבמחּבר?
עראי  יׁשיבת יׁשיבתן קרקע, להם יהיה לא ׁשאם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבּקרקע;
ּגֹוי  נאה 'ּכּמה לֹומר: ואפּלּו ּבׁשבחן, לסּפר אסּור וכן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיא.
ׁשּיחּבב  אֹו מעׂשיו, ּבׁשבח ׁשּיסּפר וחמר קל ּבצּורתֹו'; ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹזה
חן  להם יהיה לא - תחּנם" "ולא ׁשּנאמר: מּדבריהם, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּדבר
הרעים. מּמעׂשיו וללמד עּמֹו להּדבק ׁשּגֹורם מּפני ,ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבעיני
- ּתֹוׁשב לגר הּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנֹות להם לּתן ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָואסּור
מכר  אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

ּבנתינה. לא ּבמכירה, ְְְְִִִִִָָָֹלנכרי",
ׁשלֹום מפרנסים ‰. ּדרכי מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ;ענּיי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ענ  ּבידי ממחין ּדרכי ואין מּפני ּופאה, ׁשכחה ּבלקט ּגֹוים ּיי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּדרכי  מּפני אידם, ּביֹום ואפּלּו ּבׁשלֹומם, וׁשֹואלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשלֹום.

ׁשלֹום להן ּכֹופלין ואין שלום"]ׁשלֹום; לעֹולם.["שלום ְְְִֵֶָָָָ
מצאֹו ׁשלֹום; לֹו לתת אידֹו ּביֹום נכרי ׁשל לביתֹו יּכנס ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹולא

ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה ׁשלֹום לֹו נֹותן ְְֵֶַָָָָָֹֹּבּׁשּוק,
.Â יׂשראל אין ׁשּגלּו ּבזמן אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּתּקיפה  הּגֹוים ׁשּיד ּבזמן אֹו האּמֹות, ׁשּיד לבין ּבזמן אבל . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ
עֹובד  ּגֹוי להּניח לנּו אסּור העֹולם, אּמֹות על ּתּקיפה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻיׂשראל
עֹובר  אֹו עראי, יׁשיבת יֹוׁשב אפּלּו ּבינינּו; זרה ְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָָעבֹודה
ׁשּיקּבל  עד אּלא ּבארצנּו, יעבר לא לסחֹורה, למקֹום ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמּמקֹום
יׁשבּו "לא ׁשּנאמר: - נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ׁשבע ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹעליו
הרי  מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל ואם ׁשעה. לפי אפּלּו ,"ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבארצ
ׁשהּיֹובל  ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ואין ּתֹוׁשב. ּגר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה
צדק  ּגר אּלא מקּבלין אין הּיֹובל, ּבזמן ׁשּלא אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹנֹוהג;

ְִַּבלבד.

יא ּפרק ¤¤
הּגֹוים אין ‡. ּבחּקֹות לא הֹולכין - להם מּדּמין ולא , ְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻ
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תלכּו "ולא ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ּבּׂשער, ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּמלּבּוׁש,
ונאמר: תלכּו", לא "ּובחּקתיהם ונאמר: הּגֹוי", ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֻֻּבחּקת
הּוא  אחד ּבענין הּכל אחריהם". ּתּנקׁש ּפן ,ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"הּׁשמר
מבּדל  הּיׂשראלי יהיה אּלא - להם יּדּמה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמזהיר:

וידּוע ׁשהּוא [ניכר]מהם ּכמֹו מעׂשיו, ּובׁשאר ּבמלּבּוׁשֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
ּובדעֹותיו ּבמּדעֹו מהם ומידותיו]מבּדל הּוא [תורתו וכן . ְְְְֵֵֵֶַָָָֻ

ּבמלּבּוׁש ילּבׁש לא העּמים". מן אתכם "ואבּדל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹאֹומר:
ציצית יגּדל ולא להן, המצח]המיחד שמעל שער [קצוות ְְְִִֵֶַַָָֹֻ

הּׂשער  ויּניח הּצדדין מן יגּלח ולא ראׁשם, ציצית ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹֹּכמֹו
ולא  'ּבלֹורית'; הּנקרא הּוא וזה עֹוׂשין, ׁשהן ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹּבאמצע

הּפרע ויּניח לאזן מאזן ּפניו מּכנגד הּׂשער [קבוצת יגּלח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
ארוכות] יבנה שערות ולא עֹוׂשין, ׁשהן ּכדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָֹמּלאחריו

ּבהן  ׁשּיּכנסּו ּכדי זרה עבֹודה ׁשל היכלֹות ּכבנין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמקֹומֹות
וכּיֹוצא  מאּלּו אחת העֹוׂשה וכל עֹוׂשין. ׁשהן ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָרּבים

לֹוקה  - .ּבהן ֶֶָ
קרֹוב ּגֹוי ·. ׁשהּגיע ּכיון - מּיׂשראל מסּתּפר ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה

ׁשֹומט רּוח, לכל אצּבעֹות ׁשלׁש ידֹו.[מסלק]לבלֹוריתֹו את ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
לפני יׂשראל ‚. ליׁשב וצר לּמלכּות, קרֹוב ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

זה מלכיהם  הרי - להם ידמה ׁשּלא למי ּגנאי לֹו והיה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכדר ּפניו ּכנגד ּולגּלח ׁשּלהם, ּכמלּבּוׁשים ללּבׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר

עֹוׂשין. ִֵֶׁשהן
תנחׁשּו"אין „. "לא ׁשּנאמר: ּכגֹוים, הּוא מנחׁשין ּכיצד . ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹ

אֹו מּפי', ּפּתי ונפלה 'הֹואיל ׁשאֹומרים: אּלּו ּכגֹון ְְְְִִִִִִִֵֶַָָהּנחּוׁש?
אל ׁשאם הּיֹום, ּפלֹוני למקֹום הֹול איני מּידי, מּקלי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'נפל
יֹוצא  איני מימיני, ׁשּועל ועבר 'הֹואיל נעׂשים'; חפצי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאין
וכן  רּמאי'. אדם יפּגעני יצאתי, ׁשאם הּיֹום, ּביתי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּפתח
ו'לא  ,'ּכ 'יהיה ואֹומרים: העֹופֹות צפצּוף ׁשּׁשֹומעים ְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹאּלּו
ּדבר  לעׂשֹות ו'רע ּפלֹוני', ּדבר לעׂשֹות 'טֹוב ,'ּכ ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָיהיה
ּכמֹו ׁשּקראת זֹו ּתרנגלת 'ׁשחֹוט ׁשאֹומרים: אּלּו וכן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹּפלֹוני'.

ערבית ׁשּקרא זה 'ּתרנגֹול כעורב]ּתרנגֹול', ׁשחט'.[קרא , ְְְְְְִֶֶַַַַָָ
יאר  'אם סימנים: לעצמֹו הּמׂשים וכוכן ּכ ּדבר לי ע ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכאליעזר  אעׂשה', לא לי יארע לא ואם ּפלֹוני, ּדבר ְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאעׂשה
וכל  אסּור; הּכל האּלּו, ּבּדברים ּכּיֹוצא וכל אברהם. ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹעבד

לֹוקה. אּלּו, מּדברים ּדבר מּפני מעׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהעֹוׂשה
עלי'מי ‰. היתה טֹוב סימן ׁשּבניתי, זֹו 'ּדירה ׁשאמר: ְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

בעסקי] הצלחתי זֹו[מאז ּובהמה ׁשּנׂשאתי זֹו 'אּׁשה ,ְִִֵֶָָָָ
וכן  העׁשרּתי', ׁשּקניתיה ּומעת היתה, מברכת ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּקניתי

לֹוהּׁשֹואל  אמר אם למד'? אּתה ּפסּוק 'איזה לתינֹוק: ְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ויאמר: יׂשמח הּברכֹות, מן אּלּוּפסּוק ּכל - טֹוב' סימן 'זה ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

נמנע  ולא מעׂשיו ּכּון ולא הֹואיל מּתר; ּבהן, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻוכּיֹוצא
- היה ׁשּכבר לדבר לעצמֹו סימן זה עׂשה אּלא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָמּלעׂשֹות,

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי
.Â הּמעׂשּיֹות,איזה מּׁשאר מעׂשה העֹוׂשה זה קֹוסם? הּוא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּיּׁשם כמשתומם]ּכדי מּכל [יתנהג מחׁשבּתֹו ותּפנה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ
מסביבתו]הּדברים ׁשעתידין [יתנתק ּדברים ׁשּיאמר עד , ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ

הוה', 'אינֹו אֹו להיֹות', עתיד ּפלֹוני 'ּדבר ויאמר: ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹלהיֹות,

יׁש .מּכ והּזהרּו ,ּכ לעׂשֹות ׁשראּוי ׁשּיאמר מן אֹו ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
מי  מהן ויׁש ּבאבנים, אֹו ּבחֹול ממׁשמׁש ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָהּקֹוסמין

ּבמראה [מתכופף]ׁשּגֹוהר ׁשּמסּתּכל מי ויׁש וצֹועק, לארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשאֹוחז  מי ויׁש ואֹומרים. ּומדּמין עׁשׁשית אֹו ּברזל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשל
מחׁשבּתֹו ׁשּתּפנה עד ּבֹו ּומּכה עליו, ונׁשען ּבידֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּקל
ּומקלֹו יׁשאל, ּבעצֹו "עּמי אֹומר: ׁשהּנביא הּוא - ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּומדּבר

לֹו". ִַיּגיד
.Ê לּקֹוסם,אסּור ׁשהּׁשֹואל אּלא לּקֹוסם; ולׁשאל לקסם, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין הּקֹוסם [מלקות אבל ; ְֲִֵַַַַַָ
לֹוקה, - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו מּכל מעׂשה עׂשה אם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמֹו,

קסמים". קסם . . .ב יּמצא "לא ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
.Á ׁשאֹומרים איזה העּתים, נֹותני אּלּו מעֹונן? הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָ

האסטרולוגיה]ּבאצטגנינּות רע,[חכמת ּפלֹוני 'יֹום ׁשּלהן: ְְְְִִִֶֶַַָ
מלאכה  ּבֹו לעׂשֹות ראּוי ּפלֹוני 'יֹום טֹוב', ּפלֹוני ְְְְֲִִַָָָויֹום
ּפלֹוני'. לדבר רע ּפלֹוני 'חדׁש אֹו ּפלֹונית' 'ׁשנה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּפלֹונית',

.Ë הֹודיע אסּור אּלא מעׂשה עׂשה ׁשּלא ּפי על אף לעֹונן, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ודברי  אמת ּדברי ׁשהן מדּמין ׁשהּסכלים הּכזבים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותן
וכּון  האצטגנינּות, מּפני מעׂשה העֹוׂשה וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחכמה.
ׁשמים  הֹוברי ׁשּקבעּו העת ּבאֹותֹו הליכתֹו אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמלאכּתֹו

לֹוקה,[אסטרולוגים] זה הרי וכן - תעֹוננּו". "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַֹ
מעׂשה  ׁשעׂשה הרֹואים ּבפני ּומדּמה העינים, את ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאֹוחז

ולֹוקה. מעֹונן, ּבכלל זה הרי - עׂשה לא והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹּתּמהֹון
.È חֹובראיזה חבר"]הּוא ּבדברים ["וחובר ׁשּמדּבר זה ? ְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

עם לׁשֹון בעלמא]ׁשאינן ענין [הברות להן ואין ְְְִֵֵֶֶַָָָ
הּדברים [משמעות] ׁשאֹותן ּבסכלּותֹו ּדעּתֹו על ּומעלה ,ְְְְֲִִֶֶַַַַָָ

אֹו הּנחׁש על וכ ּכ ׁשהאֹומר אֹומרים ׁשהן עד ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמֹועילין,
אינֹו האיׁש, על וכ ּכ והאֹומר מּזיק; אינֹו העקרב, ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָעל
סלע, אֹו מפּתח ׁשּמדּבר ּבעת ּבידֹו ואֹוחז מהן; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָנּזֹוק
ׁשּיאחז  עצמֹו והחֹובר אסּור. הּכל - האּלּו ּבּדברים ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹוכּיֹוצא
הראה  אפּלּו ּדּבּורֹו, עם מעׂשה ׁשעׂשה אֹו ּכלּום, ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָּבידֹו
וחבר  . . .ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּבאצּבעֹו
אצּבע  לא הניד ולא ּבלבד, ּדברים אמר אם אבל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹחבר".
עליו  ׁשאמר אדם וכן ּכלּום, ּבידֹו היה ולא ראׁש, ְְְְְֵֶַָָָָָָָָֹֹֹולא
לֹו ׁשּיׁש ּומדּמה לפניו יֹוׁשב והּוא הּקֹולֹות, אֹותן ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָהחֹובר
ׁשּנׁשּתּתף  מּפני מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - הנאה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבזה
המׁשּנים  והּׁשמֹות הּקֹולֹות אֹותן וכל החֹובר. ְְְְְִִֵֵַַַַָָֻּבסכלּות

אֹותם". אין היטיב וגם ירעּו, "לא ְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹהמכערים,
.‡È מקֹום מי על ללחׁש מּתר נחׁש, אֹו עקרב ׁשּנׁשכֹו ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻ

אף  לּבֹו; ּולחּזק ּדעּתֹו ליּׁשב ּכדי ּבׁשּבת, ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּנׁשיכה,
הּוא, ּומסּכן הֹואיל - ּכלּום מֹועיל הּדבר ׁשאין ּפי ְְִִִֵֶַַָָָֻעל

עליו  ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי לֹו, .הּתירּו ְְִִִֵֵֶַָָָֹ
.·Èהּתֹורה הּלֹוחׁש מן ּפסּוק וקֹורא הּמּכה הּקֹורא על וכן , ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

על  ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר והּמּניח יּבעת, ׁשּלא הּתינֹוק ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל
מנחׁשים  ּבכלל ׁשהם להם ּדי לא - ׁשּייׁשן ּבׁשביל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקטן
עֹוׂשין  ׁשהן ּבּתֹורה, הּכֹופרים ּבכלל ׁשהם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוחֹוברים,
נפׁשֹות, רפאּות אּלא ואינן ּגּוף, רפאּות ּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶָָָָּדברי
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ּפסּוקין  ׁשּקרא הּבריא אבל ."לנפׁש חּיים "ויהיּו ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
ויּנצל  קריאתן, זכּות עליו ׁשּתגן ּכדי מּתלים, מזמֹור ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָאֹו

ּונזקים  מּתר מּצרֹות זה הרי -. ְֲִִֵֶָָָֻ
.‚È ּדֹורׁשאיזה עצמֹוהּוא את הּמרעיב זה הּמתים? אל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

ּבחלֹום, הּמת ׁשּיבֹוא ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָוהֹול
לֹובׁשים  ׁשהם אחרים, ויׁש עליו. ּיׁשאל מה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָויֹודיעֹו
קטרת  ּומקטירין ּדברים, ואֹומרים ידּועים, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָֹמלּבּוׁשים
עּמֹו ויסּפר ּפלֹוני, מת ׁשּיבֹוא ּכדי - לבּדן ויׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָידּועה,
ׁשּיבֹוא  ּכדי מעׂשה העֹוׂשה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחלֹום.
ודרׁש . . .ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ויֹודיעֹו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹהּמת

הּמתים" .אל ִֵֶַ
.„È יּדעֹוני אסּור ּבעל אֹו אֹוב ּבעל "לא לׁשאל ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹֹ

אֹוב  ׁשּבעל למד, נמצאת ויּדעני". אֹוב וׁשאל . . .ב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹיּמצא
ּומּכין  ּבאזהרה, - ּבהן והּנׁשאל ּבסקילה. - עצמן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָויּדעֹוני
מאמרן, ּכפי ועׂשה מעׂשיו ּכּון ואם מרּדּות; מּכת ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָאֹותֹו

ֶלֹוקה.
.ÂË,סקילה המכּׁשף ּכׁשפים.חּיב מעׂשה ׁשעׂשה והּוא, ; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לא  והּוא ׁשעׂשה ׁשּיראה והּוא העינים, את האֹוחז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאבל
וזה  מעׂשה. עׂשה ׁשּלא מּפני מרּדּות, מּכת לֹוקה - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעׂשה
לאזהרת  ׁשּנּתן לאו יּמצא", "לא ּבכלל ּבמכּׁשף ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמר
"מכּׁשפה  ׁשּנאמר: עליו, לֹוקין ואין הּוא, ּדין ּבית ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמיתת

תחּיה". ְֶַֹלא
.ÊË ׁשהטעּוּודברים והן הן; וכזב ׁשקר ּדברי ּכּלן, האּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻ

ּכדי  הארצֹות, לגֹויי הּקדמֹונים זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהן
חכמים [ינהרו]ׁשּינהּו ׁשהם ליׂשראל, ראּוי ואין אחריהן. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הּלב  על להעלֹות ולא האּלּו, ּבהבלים להּמׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻמחּכמים,
ּתעלה  ּבהן קסם ׁשּיׁש ולא ּביעקב, נחׁש לא "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

יֹורׁש אּתה אׁשר האּלה הּגֹוים "ּכי ונאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּביׂשראל",
כן  לא - ואּתה יׁשמעּו; קסמים ואל מעננים אל - ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹאֹותם
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו, ּבדברים הּמאמין ּכל ."אלהי ה' ל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹנתן
אסרה  הּתֹורה אבל חכמה, ודברי אמת ׁשהן ּבלּבֹו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּומחּׁשב
ּובכלל  הּדעת, ּומחּסרי הּסכלים מן אּלא אינֹו - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאֹותן
החכמה  ּבעלי אבל ׁשלמה. ּדעּתן ׁשאין והּקטּנים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּנׁשים
הּדברים  אּלּו ׁשּכל - ּברּורֹות ּבראיֹות ידעּו הּדעת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּותמימי
והבל  ּתהּו אּלא חכמה, ּדברי אינם ּתֹורה, ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשאסרה
ּבגללן. האמת ּדרכי ּכל ונטׁשּו הּדעת, חסרי ּבהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנמׁשכּו
ההבלים: אּלּו ּכל על ּכׁשהזהירה ּתֹורה, אמרה זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּומּפני

."אלהי ה' עם ּתהיה ְֱִִִֶֶָֹ"ּתמים

יב ּפרק ¤¤
ּפאתיאין ‡. עֹוׂשים הראׁש[פאות]מגּלחין ׁשהיּו ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּפאת עֹובדי תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: - וכמריהן זרה עבֹודה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשני  המגּלח ,לפיכ ּופאה; ּפאה ּכל על וחּיב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹראׁשכם".

והתראה [רקותיו]צדעיו אחת ּבבת אפּלּו לֹוקה , - אחת ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָ
הראׁש, ּכל ׂשער ּומּניח ּבלבד הּפאֹות המגּלח אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּתים.
הּפאֹות, וגּלח הֹואיל - ּכאחד הראׁש ּכל המגּלח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחד
האיׁש אבל המגּלח; ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלֹוקה.

והמגּלח  למגּלח. סּיע ּכן אם אּלא לֹוקה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהּמתּגּלח,
לֹוקה. הּקטן, ֶֶַָָאת

-האּׁשה ·. ׁשנתּגּלחה אֹו האיׁש, ראׁש ּפאת ׁשּגּלחה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ
תׁשחית ּפטּורה  ולא ראׁשכם, ּפאת תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ

ּתּקיף; ּבבל יׁשנֹו ּתׁשחית, ּבבל ׁשּיׁשנֹו ּכל ;"זקנ ּפאת ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹאת
,לפיכ זקן. לּה ׁשאין לפי ּתׁשחית, ּבבל אינּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָואּׁשה

ּבהּקפה. אסּורין זקן, להם ויׁש הֹואיל - ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָהעבדים
ואחד ּכל ‚. אנׁשים אחד - ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא מצוֹות ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכהן  יּטּמא ּובל ּתּקיף, ּובל ּתׁשחית מּבל חּוץ חּיבים; ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָֹנׁשים,
ּתדירה לּמתים  ואינּה לזמן, מּזמן ׁשהיא עׂשה מצות וכל . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּיֹום מּקּדּוׁש ח ּוץ ּפטּור ֹות; נׁשים השבת]- ואכילת [יום , ְֲִִִִַַַָ
והקהל  ּוׁשחיטתֹו, הּפסח ואכילת הּפסח, ּבלילי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָמּצה

השמיטה] שנת מקץ וׂשמחה[בסוכות ׁשהּנׁשים [ברגל], - ְְִִֶַָָ
ַָחּיבֹות.

ספקטמטּום „. הן הרי ספקי ואנּדרֹוגינֹוס, זכר [ספקי ְְְְֲִֵֵֵַָֻ
ּבכל נקיבה] האּׁשה וחמרי האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ

לֹוקין. אינם עברּו, ואם ּבּכל; וחּיבין ְְְִִִֵַַָָָָֹמקֹום,
היא אף ‰. הרי ראׁשּה, ּפאת לגּלח מּתרת ׁשהאּׁשה ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

לּה אסּור קטן, ּפאת ואפּלּו הּזכר; ראׁש ּפאת לגּלח ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹאסּורה
לֹו .לגּלח ְֵַַ

.Â ׁשעּור;ּופאה חכמים ּבּה נתנּו לא ּבּצדע, ׁשּמּניחים זֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׂשערֹות.מּזקנינּווׁשמענּו מארּבעים ּפחֹות מּניח ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

אּלא [לגזוז]ללקטּומּתר  נאסר, לא ּבמסּפרים; הּפאֹות ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
ּבתער. ְְַַַָָהׁשחתה

.Êזקנם ּדר להׁשחית היה זרה עבֹודה לפיכּכמרי , ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָ
הּזקן  להׁשחית ּתֹורה לחי אסרה - ּבֹו יׁש ּפאֹות וחמׁש . ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

הּתחּתֹון  ּולחי העליֹון ּולחי מּימין, הּתחּתֹון ּולחי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָהעליֹון
הּזקן וׁשּבלת הסנטר]מּׂשמאל, ּפאה [שער ּכל על ולֹוקה . ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

עד  חּיב ואינֹו חמׁש. לֹוקה ּכאחת, ּכּלן נטלן ואם ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּופאה;
,"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ׁשּנאמר: - ּבתער ְְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיגּלחּנּו
ּבמסּפרים, זקנֹו ּגּלח אם ,לפיכ הׁשחתה; ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּגּלּוח
מּתרת  - ואּׁשה ׁשּיסּיע. עד לֹוקה, הּמתּגּלח ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּפטּור.
זקן  הׁשחיתה ואם זקן; ׂשער לּה יׁש אם זקנּה, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָלהׁשחית

ּפטּורה. ְִָָהאיׁש,
.Á ּגּבי הּׂשפם ׁשעל הּׂשער והּוא ּבתער, לגּלחֹו מּתר - ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

הּׂשפה  מן המדלּדל הּׂשער וכן העליֹונה; ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּׂשפה
מּתרהּתחּתֹונה  ׁשהּוא ּפי על ואף השפם]. נהגּו[לגלח לא , ְְֲִֶַַַַָָָֹֻ

אכילה  יעּכב ׁשּלא עד קצתֹו, לגּלח אּלא להׁשחיתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיׂשראל
ְִָּוׁשתּיה.

.Ë ּובית העברת הּׁשחי ּבית ּכגֹון הּגּוף, מּׁשאר הּׂשער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
סֹופרים; מּדברי אּלא הּתֹורה, מן אסּור אינֹו - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]והּמעבירֹו, ּבּמה [מלקות . ְְֲִִֶַַַַַַַ
נׁש אּלא אֹותֹו מעבירין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ים ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

נׁשים  ּתּקּון עצמֹו יתּקן ׁשּלא ּכדי ּבמקֹום - אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
אֹותֹו.ׁשּמעבירין מּכין אין העביר, אם - האנׁשים הּׂשער ֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מקֹום. ּבכל ּבמסּפרים, אברים ׁשאר ׂשער להעביר ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּומּתר
.È עדי[תתקשט]ּתעּדהלא ּכגֹון [קישוטי]אּׁשה האיׁש, ְְֲִִִֶַָָֹ
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ׁשריֹון ּתלּבׁש אֹו ּכֹובע, אֹו מצנפת ּבראׁשּה [מגן ׁשּתׂשים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
יעּדה מלחמה] ולא ּכאיׁש; ראׁשּה ׁשּתגּלח אֹו ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹוכּיֹוצא

וחלי צבעֹונין ּבגדי ׁשּילּבׁש ּכגֹון אּׁשה, עדי [תכשיט]איׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָ
אֹותֹו מׂשימין ואין הּכלים אֹותן לֹובׁשין ׁשאין ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָזהב,
עדי  ׁשעדה איׁש הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּנׁשים; אּלא ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהחלי,
ׂשערֹות  המלּקט לֹוקין. - איׁש עדי ׁשעדת ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָאּׁשה,
מּׁשּילּקט  - מּזקנֹו אֹו מראׁשֹו הּׁשחרֹות, מּתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹלבנֹות
צבע  אם וכן אּׁשה. עדי ׁשעדה מּפני לֹוקה; אחת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׂשערה
טמטּום  לֹוקה. אחת, לבנה ׂשערה מּׁשּיצּבע - ׁשחר ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׂשערֹו

עֹוטף אינֹו - מגּלה [מתלבש]ואנּדרֹוגינֹוס ולא ּכאּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ
לֹוקה  אינֹו ּכן, עׂשה ואם ּכאיׁש; .ראׁשֹו ְְִִֵֵֶָָֹ

.‡È ּבּתֹורה "ּכתבת האמּורה על קעקע" ׁשּיׂשרט הּוא - ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכחל הּׂשריטה מקֹום וימּלא הנשים ּבׂשרֹו, שנותנות [צבע ְְְִִֵַַַָָֹ

צבעֹוניןבעיניהן] ׁשאר אֹו ּדיֹו הרֹוׁשמין [צבעים]אֹו ְְְְִִִָָ
ניכר] עצמן [שרישומם הרֹוׁשמין הּגֹוים מנהג הּוא וזה ;ְְְְִִִֶַַַָָ

ּומרׁשם  לּה מכּור עבד ׁשהּוא ּכלֹומר ׁשּלהן, זרה ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלעבֹודה
אחר  הרֹוׁשמין מּדברים ּבאחד ׁשּירׁשם ּומעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעבֹודתּה.
- אּׁשה ּבין איׁש ּבין הּגּוף, מן מקֹום זה ּבאי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּיׂשרט,

ּכתב ולא [שרט]לֹוקה. ּבצבע ׁשרׁשם אֹו ּבצבע, רׁשם ולא ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשּנאמר: ויקעקע, ׁשּיכּתב עד ּפטּור, - ּבׂשריטה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכתב
זה  אבל ּבכֹותב. אמּורים? ּדברים ּבּמה קעקע". ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ"ּוכתבת
סּיע, ּכן אם אּלא חּיב אינֹו - ּבֹו וקעקעּו ּבבׂשרֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּכתבּו
לֹוקה. אינֹו ּכלּום, עׂשה לא אם אבל מעׂשה; ׁשּיעׂשה ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכדי

.·È לֹוקה הּׂשֹורט - הּמת על אחת ׁשּנאמר:ׂשריטה , ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ו  יׂשראל, אחד ּבבׂשרכם"; תּתנּו לא לנפׁש, אחד "וׂשרט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

חמׁש אֹו מתים, חמּׁשה על אחת ׂשריטה ׂשרט ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכהן.
על  ּבֹו ׁשהתרּו והּוא, חמׁש; לֹוקה - אחד מת על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׂשריטֹות

ואחת. אחת ְַַַַָּכל
.‚È הּגֹוים ּגדידה ׁשהיּו ּוכׁשם היא. אחת ּוׂשריטה, ְְְִִִִֵֶַַַָָָ

הּצער  מּפני מתיהם על ּבבׂשרם חֹובלין ׂשֹורטים היּו ּכ - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּכמׁשּפטם  "וּיתּגדדּו ׁשּנאמר: זרה, לעבֹודה ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבעצמם
"לא  ׁשּנאמר: ּתֹורה, אסרה זה ּגם ּוברמחים". ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחרבֹות
ׂשרט  ּבין ּבידֹו ׂשרט ּבין - הּמת ׁשעל אּלא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹתתּגדדּו":
ּבידֹו, מלקּות; חּיב ּבכלי, - זרה ולעבֹודה לֹוקה. ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבכלי,

ָּפטּור.
.„È ּבעיר ּובכלל ּדינין ּבּתי ׁשני יהיּו ׁשּלא זֹו, אזהרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

זה אחת  ׁשּדבר - אחר ּבמנהג נֹוהג וזה ּבמנהג, נֹוהג זה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּתעׂשּו לא תתּגדדּו", "לא ׁשּנאמר: ּגדֹולה, למחלקת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹּגֹורם

אגּדֹות. ֲֲֻֻאגּדֹות
.ÂË ולא הּקֹורח" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמת על קרחה ְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

למת" עיניכם ּבין קרחה ּכהן תׂשימּו ואחד  יׂשראל אחד . ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
לֹוק  אינֹו הּמת, על אֹוׁשּקרח ארּבע הּקֹורח אחת. אּלא ה ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

והּוא  - הּקרחֹות ּכמנין לֹוקה אחד, מת על קרחֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָחמׁש
אֹו ּבידֹו, הּקֹורח אחד וקרחה. קרחה ּכל על ּבֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהתרּו
ּבחמּׁשה  והּניחן ּבסם, אצּבעֹותיו חמׁש הטּביל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבסם.
- קרחֹות חמׁש וקרח הֹואיל - אחת ּבבת ּבראׁשֹו ְְְְְִֵַַַַָָָֹמקֹומֹות
ּכּלן  ׁשהרי חמׁש; לֹוקה אחת, התראה ׁשהיא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאף

ׁשּנאמר: העינים, ּכבין הראׁש ּכל על וחּיב ּכאחת. ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבאין
ּכדי  הּקרחה? ׁשעּור וכּמה ּבראׁשם". קרחה יקרחּו ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹֹ"לא

ּפנּוי ּכגריס מראׁשֹו פול]ׁשּיראה ׂשער[חצי של ּבלא [שטח ְְִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ
שערות] 36.

.ÊË ׁשּנפל,הּקֹורח ּביתֹו על ּבבׂשרֹו, הּׂשֹורט אֹו ראׁשֹו, ְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
על  אּלא לֹוקה ואינֹו ּפטּור; - ּבּים ׁשּטבעה ספינתֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל

זרה  לעבֹודה הּׂשֹורט אֹו ּבלבד, קרחה הּמת הּקֹורח . ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
והּכֹותב  חברֹו, ּבבׂשר ׂשריטה והּׂשֹורט חברֹו, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹּבראׁשֹו
ּבזמן  - מסּיע חברֹו והיה חברֹו, ׁשל ּבבׂשרֹו קעקע ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכתבת
- מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד לֹוקין; ׁשניהן מזידין, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּׁשניהן

ּפטּור. והּׁשֹוגג לֹוקה, מּׁשניהן ְְִִֵֵֵֶֶַַָהּמזיד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  טבת ט' רביעי יום
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והּוא  אחת, עׂשה ה',מצות לפני מחטאֹו החֹוטא ׁשּיׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

-ויתוּדה. ּבגללּה עּמּה הּנגררים ועּקרים זֹו מצוה ּובאּור ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
אּלּו .ּבפרקים ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
אם ּכל ‡. - תעׂשה לא ּבין עׂשה ּבין ׁשּבּתֹורה, הּמצוֹות ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבׁשגגה  ּבין ּבזדֹון ּבין מהן, אחת על אדם ּכׁשּיעׂשה עבר - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּברּו האל לפני להתוּדֹות חּיב מחטאֹו, ויׁשּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּתׁשּובה
את  והתוּדּו . . יעׂשּו ּכי אּׁשה אֹו "איׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָהּוא,
מצות  - זה ּווּדּוי ּדברים. וּדּוי זה עׂשּו", אׁשר ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָחּטאתם

ּכיצד  אֹומר:מתוּדה עׂשה. עויתי ? חטאתי ה', 'אּנא ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּובׁשּתי  נחמּתי והרי ,וכ ּכ ועׂשיתי ,לפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּפׁשעּתי
ׁשל  עּקרֹו הּוא זה זה'. לדבר חֹוזר איני ּולעֹולם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמעׂשי,
זה  הרי זה, ּבענין ּולהארי להתוּדֹות הּמרּבה וכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָוּדּוי;
ׁשּמביאין  ּבעת - ואׁשמֹות חּטאֹות ּבעלי וכל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֻמׁשּבח.
להן  מתּכּפר אין זדֹונן, על אֹו ׁשגגתן על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹותיהן
ׁשּנאמר: ּדברים, וּדּוי ויתוּדּו ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו עד ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבקרּבנן,
ּבית  מיתֹות מחּיבי ּכל וכן עליה". חטא אׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ"והתוּדה
אֹו ּבמיתתן להן מתּכּפר אין - מלקּות ּומחּיבי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻּדין,

ּתׁשּובהּבלקּיתן  ׁשּיעׂשּו עד אֹו, ּבחברֹו החֹובל וכן ויתוּדּו. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
- לֹו חּיב ּׁשהּוא מה לֹו ׁשּׁשּלם ּפי על אף - ממֹונֹו ִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמּזיק
לעֹולם, ּכזה מּלעׂשֹות ויׁשּוב ׁשּיתוּדה עד לֹו, מתּכּפר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאין

האדם". חּטאת "מּכל ֱִֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
הכיפורים]הּמׁשּתּלחׂשעיר ·. ביום ׁשהּוא [לעזאזל לפי - ְְִִִֵֶַַַָ

ּכל ּכּפרה  לׁשֹון על עליו מתוּדה ּגדֹול ּכהן יׂשראל, לכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: יׂשראל".יׂשראל, ּבני עֹונת ּכל את עליו "והתוּדה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּקּלֹות  ׁשּבּתֹורה, עברֹות ּכל על מכּפר הּמׁשּתּלח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׂשעיר
ּבין  ּבׁשגגה, ׁשעבר ּבין ּבזדֹון ׁשעבר ּבין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהחמּורֹות,
ּבׂשעיר  מתּכּפר הּכל - לֹו הֹודע ׁשּלא ּבין לֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשהֹודע
עׂשה  לא אם אבל ּתׁשּובה. ׁשעׂשה והּוא, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹהּמׁשּתּלח;
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ּפסּוקין  ׁשּקרא הּבריא אבל ."לנפׁש חּיים "ויהיּו ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
ויּנצל  קריאתן, זכּות עליו ׁשּתגן ּכדי מּתלים, מזמֹור ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָאֹו

ּונזקים  מּתר מּצרֹות זה הרי -. ְֲִִֵֶָָָֻ
.‚È ּדֹורׁשאיזה עצמֹוהּוא את הּמרעיב זה הּמתים? אל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

ּבחלֹום, הּמת ׁשּיבֹוא ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָוהֹול
לֹובׁשים  ׁשהם אחרים, ויׁש עליו. ּיׁשאל מה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָויֹודיעֹו
קטרת  ּומקטירין ּדברים, ואֹומרים ידּועים, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָֹמלּבּוׁשים
עּמֹו ויסּפר ּפלֹוני, מת ׁשּיבֹוא ּכדי - לבּדן ויׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָידּועה,
ׁשּיבֹוא  ּכדי מעׂשה העֹוׂשה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחלֹום.
ודרׁש . . .ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ויֹודיעֹו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹהּמת

הּמתים" .אל ִֵֶַ
.„È יּדעֹוני אסּור ּבעל אֹו אֹוב ּבעל "לא לׁשאל ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹֹ

אֹוב  ׁשּבעל למד, נמצאת ויּדעני". אֹוב וׁשאל . . .ב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹיּמצא
ּומּכין  ּבאזהרה, - ּבהן והּנׁשאל ּבסקילה. - עצמן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָויּדעֹוני
מאמרן, ּכפי ועׂשה מעׂשיו ּכּון ואם מרּדּות; מּכת ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָאֹותֹו

ֶלֹוקה.
.ÂË,סקילה המכּׁשף ּכׁשפים.חּיב מעׂשה ׁשעׂשה והּוא, ; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לא  והּוא ׁשעׂשה ׁשּיראה והּוא העינים, את האֹוחז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאבל
וזה  מעׂשה. עׂשה ׁשּלא מּפני מרּדּות, מּכת לֹוקה - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעׂשה
לאזהרת  ׁשּנּתן לאו יּמצא", "לא ּבכלל ּבמכּׁשף ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמר
"מכּׁשפה  ׁשּנאמר: עליו, לֹוקין ואין הּוא, ּדין ּבית ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמיתת

תחּיה". ְֶַֹלא
.ÊË ׁשהטעּוּודברים והן הן; וכזב ׁשקר ּדברי ּכּלן, האּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻ

ּכדי  הארצֹות, לגֹויי הּקדמֹונים זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהן
חכמים [ינהרו]ׁשּינהּו ׁשהם ליׂשראל, ראּוי ואין אחריהן. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הּלב  על להעלֹות ולא האּלּו, ּבהבלים להּמׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻמחּכמים,
ּתעלה  ּבהן קסם ׁשּיׁש ולא ּביעקב, נחׁש לא "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

יֹורׁש אּתה אׁשר האּלה הּגֹוים "ּכי ונאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּביׂשראל",
כן  לא - ואּתה יׁשמעּו; קסמים ואל מעננים אל - ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹאֹותם
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו, ּבדברים הּמאמין ּכל ."אלהי ה' ל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹנתן
אסרה  הּתֹורה אבל חכמה, ודברי אמת ׁשהן ּבלּבֹו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּומחּׁשב
ּובכלל  הּדעת, ּומחּסרי הּסכלים מן אּלא אינֹו - ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאֹותן
החכמה  ּבעלי אבל ׁשלמה. ּדעּתן ׁשאין והּקטּנים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּנׁשים
הּדברים  אּלּו ׁשּכל - ּברּורֹות ּבראיֹות ידעּו הּדעת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּותמימי
והבל  ּתהּו אּלא חכמה, ּדברי אינם ּתֹורה, ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשאסרה
ּבגללן. האמת ּדרכי ּכל ונטׁשּו הּדעת, חסרי ּבהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנמׁשכּו
ההבלים: אּלּו ּכל על ּכׁשהזהירה ּתֹורה, אמרה זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּומּפני

."אלהי ה' עם ּתהיה ְֱִִִֶֶָֹ"ּתמים

יב ּפרק ¤¤
ּפאתיאין ‡. עֹוׂשים הראׁש[פאות]מגּלחין ׁשהיּו ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּפאת עֹובדי תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: - וכמריהן זרה עבֹודה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשני  המגּלח ,לפיכ ּופאה; ּפאה ּכל על וחּיב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹראׁשכם".

והתראה [רקותיו]צדעיו אחת ּבבת אפּלּו לֹוקה , - אחת ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָ
הראׁש, ּכל ׂשער ּומּניח ּבלבד הּפאֹות המגּלח אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּתים.
הּפאֹות, וגּלח הֹואיל - ּכאחד הראׁש ּכל המגּלח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחד
האיׁש אבל המגּלח; ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלֹוקה.

והמגּלח  למגּלח. סּיע ּכן אם אּלא לֹוקה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהּמתּגּלח,
לֹוקה. הּקטן, ֶֶַָָאת

-האּׁשה ·. ׁשנתּגּלחה אֹו האיׁש, ראׁש ּפאת ׁשּגּלחה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ
תׁשחית ּפטּורה  ולא ראׁשכם, ּפאת תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ

ּתּקיף; ּבבל יׁשנֹו ּתׁשחית, ּבבל ׁשּיׁשנֹו ּכל ;"זקנ ּפאת ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹאת
,לפיכ זקן. לּה ׁשאין לפי ּתׁשחית, ּבבל אינּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָואּׁשה

ּבהּקפה. אסּורין זקן, להם ויׁש הֹואיל - ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָהעבדים
ואחד ּכל ‚. אנׁשים אחד - ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא מצוֹות ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכהן  יּטּמא ּובל ּתּקיף, ּובל ּתׁשחית מּבל חּוץ חּיבים; ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָֹנׁשים,
ּתדירה לּמתים  ואינּה לזמן, מּזמן ׁשהיא עׂשה מצות וכל . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּיֹום מּקּדּוׁש ח ּוץ ּפטּור ֹות; נׁשים השבת]- ואכילת [יום , ְֲִִִִַַַָ
והקהל  ּוׁשחיטתֹו, הּפסח ואכילת הּפסח, ּבלילי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָמּצה

השמיטה] שנת מקץ וׂשמחה[בסוכות ׁשהּנׁשים [ברגל], - ְְִִֶַָָ
ַָחּיבֹות.

ספקטמטּום „. הן הרי ספקי ואנּדרֹוגינֹוס, זכר [ספקי ְְְְֲִֵֵֵַָֻ
ּבכל נקיבה] האּׁשה וחמרי האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ

לֹוקין. אינם עברּו, ואם ּבּכל; וחּיבין ְְְִִִֵַַָָָָֹמקֹום,
היא אף ‰. הרי ראׁשּה, ּפאת לגּלח מּתרת ׁשהאּׁשה ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

לּה אסּור קטן, ּפאת ואפּלּו הּזכר; ראׁש ּפאת לגּלח ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹאסּורה
לֹו .לגּלח ְֵַַ

.Â ׁשעּור;ּופאה חכמים ּבּה נתנּו לא ּבּצדע, ׁשּמּניחים זֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ׂשערֹות.מּזקנינּווׁשמענּו מארּבעים ּפחֹות מּניח ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

אּלא [לגזוז]ללקטּומּתר  נאסר, לא ּבמסּפרים; הּפאֹות ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
ּבתער. ְְַַַָָהׁשחתה

.Êזקנם ּדר להׁשחית היה זרה עבֹודה לפיכּכמרי , ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָ
הּזקן  להׁשחית ּתֹורה לחי אסרה - ּבֹו יׁש ּפאֹות וחמׁש . ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

הּתחּתֹון  ּולחי העליֹון ּולחי מּימין, הּתחּתֹון ּולחי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָהעליֹון
הּזקן וׁשּבלת הסנטר]מּׂשמאל, ּפאה [שער ּכל על ולֹוקה . ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

עד  חּיב ואינֹו חמׁש. לֹוקה ּכאחת, ּכּלן נטלן ואם ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּופאה;
,"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ׁשּנאמר: - ּבתער ְְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיגּלחּנּו
ּבמסּפרים, זקנֹו ּגּלח אם ,לפיכ הׁשחתה; ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּגּלּוח
מּתרת  - ואּׁשה ׁשּיסּיע. עד לֹוקה, הּמתּגּלח ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻּפטּור.
זקן  הׁשחיתה ואם זקן; ׂשער לּה יׁש אם זקנּה, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָלהׁשחית

ּפטּורה. ְִָָהאיׁש,
.Á ּגּבי הּׂשפם ׁשעל הּׂשער והּוא ּבתער, לגּלחֹו מּתר - ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

הּׂשפה  מן המדלּדל הּׂשער וכן העליֹונה; ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּׂשפה
מּתרהּתחּתֹונה  ׁשהּוא ּפי על ואף השפם]. נהגּו[לגלח לא , ְְֲִֶַַַַָָָֹֻ

אכילה  יעּכב ׁשּלא עד קצתֹו, לגּלח אּלא להׁשחיתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיׂשראל
ְִָּוׁשתּיה.

.Ë ּובית העברת הּׁשחי ּבית ּכגֹון הּגּוף, מּׁשאר הּׂשער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
סֹופרים; מּדברי אּלא הּתֹורה, מן אסּור אינֹו - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]והּמעבירֹו, ּבּמה [מלקות . ְְֲִִֶַַַַַַַ
נׁש אּלא אֹותֹו מעבירין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ים ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

נׁשים  ּתּקּון עצמֹו יתּקן ׁשּלא ּכדי ּבמקֹום - אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
אֹותֹו.ׁשּמעבירין מּכין אין העביר, אם - האנׁשים הּׂשער ֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מקֹום. ּבכל ּבמסּפרים, אברים ׁשאר ׂשער להעביר ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּומּתר
.È עדי[תתקשט]ּתעּדהלא ּכגֹון [קישוטי]אּׁשה האיׁש, ְְֲִִִֶַָָֹ
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ׁשריֹון ּתלּבׁש אֹו ּכֹובע, אֹו מצנפת ּבראׁשּה [מגן ׁשּתׂשים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
יעּדה מלחמה] ולא ּכאיׁש; ראׁשּה ׁשּתגּלח אֹו ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹוכּיֹוצא

וחלי צבעֹונין ּבגדי ׁשּילּבׁש ּכגֹון אּׁשה, עדי [תכשיט]איׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָ
אֹותֹו מׂשימין ואין הּכלים אֹותן לֹובׁשין ׁשאין ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָזהב,
עדי  ׁשעדה איׁש הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּנׁשים; אּלא ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהחלי,
ׂשערֹות  המלּקט לֹוקין. - איׁש עדי ׁשעדת ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָאּׁשה,
מּׁשּילּקט  - מּזקנֹו אֹו מראׁשֹו הּׁשחרֹות, מּתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹלבנֹות
צבע  אם וכן אּׁשה. עדי ׁשעדה מּפני לֹוקה; אחת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׂשערה
טמטּום  לֹוקה. אחת, לבנה ׂשערה מּׁשּיצּבע - ׁשחר ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׂשערֹו

עֹוטף אינֹו - מגּלה [מתלבש]ואנּדרֹוגינֹוס ולא ּכאּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ
לֹוקה  אינֹו ּכן, עׂשה ואם ּכאיׁש; .ראׁשֹו ְְִִֵֵֶָָֹ

.‡È ּבּתֹורה "ּכתבת האמּורה על קעקע" ׁשּיׂשרט הּוא - ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכחל הּׂשריטה מקֹום וימּלא הנשים ּבׂשרֹו, שנותנות [צבע ְְְִִֵַַַָָֹ

צבעֹוניןבעיניהן] ׁשאר אֹו ּדיֹו הרֹוׁשמין [צבעים]אֹו ְְְְִִִָָ
ניכר] עצמן [שרישומם הרֹוׁשמין הּגֹוים מנהג הּוא וזה ;ְְְְִִִֶַַַָָ

ּומרׁשם  לּה מכּור עבד ׁשהּוא ּכלֹומר ׁשּלהן, זרה ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלעבֹודה
אחר  הרֹוׁשמין מּדברים ּבאחד ׁשּירׁשם ּומעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעבֹודתּה.
- אּׁשה ּבין איׁש ּבין הּגּוף, מן מקֹום זה ּבאי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּיׂשרט,

ּכתב ולא [שרט]לֹוקה. ּבצבע ׁשרׁשם אֹו ּבצבע, רׁשם ולא ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשּנאמר: ויקעקע, ׁשּיכּתב עד ּפטּור, - ּבׂשריטה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכתב
זה  אבל ּבכֹותב. אמּורים? ּדברים ּבּמה קעקע". ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ"ּוכתבת
סּיע, ּכן אם אּלא חּיב אינֹו - ּבֹו וקעקעּו ּבבׂשרֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּכתבּו
לֹוקה. אינֹו ּכלּום, עׂשה לא אם אבל מעׂשה; ׁשּיעׂשה ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכדי

.·È לֹוקה הּׂשֹורט - הּמת על אחת ׁשּנאמר:ׂשריטה , ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ו  יׂשראל, אחד ּבבׂשרכם"; תּתנּו לא לנפׁש, אחד "וׂשרט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

חמׁש אֹו מתים, חמּׁשה על אחת ׂשריטה ׂשרט ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכהן.
על  ּבֹו ׁשהתרּו והּוא, חמׁש; לֹוקה - אחד מת על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׂשריטֹות

ואחת. אחת ְַַַַָּכל
.‚È הּגֹוים ּגדידה ׁשהיּו ּוכׁשם היא. אחת ּוׂשריטה, ְְְִִִִֵֶַַַָָָ

הּצער  מּפני מתיהם על ּבבׂשרם חֹובלין ׂשֹורטים היּו ּכ - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּכמׁשּפטם  "וּיתּגדדּו ׁשּנאמר: זרה, לעבֹודה ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבעצמם
"לא  ׁשּנאמר: ּתֹורה, אסרה זה ּגם ּוברמחים". ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחרבֹות
ׂשרט  ּבין ּבידֹו ׂשרט ּבין - הּמת ׁשעל אּלא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹתתּגדדּו":
ּבידֹו, מלקּות; חּיב ּבכלי, - זרה ולעבֹודה לֹוקה. ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּבכלי,

ָּפטּור.
.„È ּבעיר ּובכלל ּדינין ּבּתי ׁשני יהיּו ׁשּלא זֹו, אזהרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

זה אחת  ׁשּדבר - אחר ּבמנהג נֹוהג וזה ּבמנהג, נֹוהג זה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּתעׂשּו לא תתּגדדּו", "לא ׁשּנאמר: ּגדֹולה, למחלקת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹּגֹורם

אגּדֹות. ֲֲֻֻאגּדֹות
.ÂË ולא הּקֹורח" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמת על קרחה ְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

למת" עיניכם ּבין קרחה ּכהן תׂשימּו ואחד  יׂשראל אחד . ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
לֹוק  אינֹו הּמת, על אֹוׁשּקרח ארּבע הּקֹורח אחת. אּלא ה ְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

והּוא  - הּקרחֹות ּכמנין לֹוקה אחד, מת על קרחֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָחמׁש
אֹו ּבידֹו, הּקֹורח אחד וקרחה. קרחה ּכל על ּבֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהתרּו
ּבחמּׁשה  והּניחן ּבסם, אצּבעֹותיו חמׁש הטּביל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבסם.
- קרחֹות חמׁש וקרח הֹואיל - אחת ּבבת ּבראׁשֹו ְְְְְִֵַַַַָָָֹמקֹומֹות
ּכּלן  ׁשהרי חמׁש; לֹוקה אחת, התראה ׁשהיא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאף

ׁשּנאמר: העינים, ּכבין הראׁש ּכל על וחּיב ּכאחת. ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבאין
ּכדי  הּקרחה? ׁשעּור וכּמה ּבראׁשם". קרחה יקרחּו ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹֹ"לא

ּפנּוי ּכגריס מראׁשֹו פול]ׁשּיראה ׂשער[חצי של ּבלא [שטח ְְִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ
שערות] 36.

.ÊË ׁשּנפל,הּקֹורח ּביתֹו על ּבבׂשרֹו, הּׂשֹורט אֹו ראׁשֹו, ְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
על  אּלא לֹוקה ואינֹו ּפטּור; - ּבּים ׁשּטבעה ספינתֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל

זרה  לעבֹודה הּׂשֹורט אֹו ּבלבד, קרחה הּמת הּקֹורח . ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
והּכֹותב  חברֹו, ּבבׂשר ׂשריטה והּׂשֹורט חברֹו, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹּבראׁשֹו
ּבזמן  - מסּיע חברֹו והיה חברֹו, ׁשל ּבבׂשרֹו קעקע ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכתבת
- מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד לֹוקין; ׁשניהן מזידין, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּׁשניהן

ּפטּור. והּׁשֹוגג לֹוקה, מּׁשניהן ְְִִֵֵֵֶֶַַָהּמזיד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  טבת ט' רביעי יום

daEWY zFkld¦§§¨
והּוא  אחת, עׂשה ה',מצות לפני מחטאֹו החֹוטא ׁשּיׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

-ויתוּדה. ּבגללּה עּמּה הּנגררים ועּקרים זֹו מצוה ּובאּור ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
אּלּו .ּבפרקים ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
אם ּכל ‡. - תעׂשה לא ּבין עׂשה ּבין ׁשּבּתֹורה, הּמצוֹות ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבׁשגגה  ּבין ּבזדֹון ּבין מהן, אחת על אדם ּכׁשּיעׂשה עבר - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּברּו האל לפני להתוּדֹות חּיב מחטאֹו, ויׁשּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּתׁשּובה
את  והתוּדּו . . יעׂשּו ּכי אּׁשה אֹו "איׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָהּוא,
מצות  - זה ּווּדּוי ּדברים. וּדּוי זה עׂשּו", אׁשר ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָחּטאתם

ּכיצד  אֹומר:מתוּדה עׂשה. עויתי ? חטאתי ה', 'אּנא ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּובׁשּתי  נחמּתי והרי ,וכ ּכ ועׂשיתי ,לפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּפׁשעּתי
ׁשל  עּקרֹו הּוא זה זה'. לדבר חֹוזר איני ּולעֹולם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמעׂשי,
זה  הרי זה, ּבענין ּולהארי להתוּדֹות הּמרּבה וכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָוּדּוי;
ׁשּמביאין  ּבעת - ואׁשמֹות חּטאֹות ּבעלי וכל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֻמׁשּבח.
להן  מתּכּפר אין זדֹונן, על אֹו ׁשגגתן על ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹותיהן
ׁשּנאמר: ּדברים, וּדּוי ויתוּדּו ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו עד ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבקרּבנן,
ּבית  מיתֹות מחּיבי ּכל וכן עליה". חטא אׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ"והתוּדה
אֹו ּבמיתתן להן מתּכּפר אין - מלקּות ּומחּיבי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻּדין,

ּתׁשּובהּבלקּיתן  ׁשּיעׂשּו עד אֹו, ּבחברֹו החֹובל וכן ויתוּדּו. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
- לֹו חּיב ּׁשהּוא מה לֹו ׁשּׁשּלם ּפי על אף - ממֹונֹו ִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמּזיק
לעֹולם, ּכזה מּלעׂשֹות ויׁשּוב ׁשּיתוּדה עד לֹו, מתּכּפר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאין

האדם". חּטאת "מּכל ֱִֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
הכיפורים]הּמׁשּתּלחׂשעיר ·. ביום ׁשהּוא [לעזאזל לפי - ְְִִִֵֶַַַָ

ּכל ּכּפרה  לׁשֹון על עליו מתוּדה ּגדֹול ּכהן יׂשראל, לכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: יׂשראל".יׂשראל, ּבני עֹונת ּכל את עליו "והתוּדה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּקּלֹות  ׁשּבּתֹורה, עברֹות ּכל על מכּפר הּמׁשּתּלח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׂשעיר
ּבין  ּבׁשגגה, ׁשעבר ּבין ּבזדֹון ׁשעבר ּבין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוהחמּורֹות,
ּבׂשעיר  מתּכּפר הּכל - לֹו הֹודע ׁשּלא ּבין לֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשהֹודע
עׂשה  לא אם אבל ּתׁשּובה. ׁשעׂשה והּוא, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹהּמׁשּתּלח;
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הן  ּומה הּקּלֹות. על אּלא לֹו מכּפר הּׂשעיר אין ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָּתׁשּובה,
ׁשחּיבין  העברֹות הן החמּורֹות, החמּורֹות? הן ּומה ֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָהּקּלֹות,
אף  - וׁשקר ׁשוא ּוׁשבּועת ּכרת; אֹו ּדין ּבית מיתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעליהן

החמּורֹות  מן היא הרי ּכרת, ּבּה ׁשאין ּפי מצוֹות על ּוׁשאר . ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּקּלֹות. הן - ּכרת ּבהן ׁשאין עׂשה ּומצוֹות תעׂשה, ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

-ּבזמן ‚. ּכּפרה מזּבח לנּו ואין קּים, הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
העברֹות;אין  ּכל על מכּפרת הּתׁשּובה ּתׁשּובה. אּלא ׁשם ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכל רׁשע אין אפּלּו - ּבאחרֹונה ּתׁשּובה ועׂשה ימיו, ְְֲֲִֵַָָָָָָָָָָ
יּכׁשל  לא הרׁשע "ורׁשעת ׁשּנאמר: רׁשעֹו, ׁשם לֹו ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמזּכירין

הּכּפּורים יֹום ׁשל ועצמֹו מרׁשעֹו". ׁשּובֹו ּבי ֹום [עצם ּבּה ְְְְִִִֵֶַַָ
הקדוש] היום של לּׁשבים הוויתו בּיֹום ,מכּפר "ּכי ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶַַַַָ

עליכם". יכּפר ְֲֵֵֶֶַַהּזה
ועצמֹואף „. הּכל, על מכּפרת ׁשהּתׁשּובה ּפי יֹום על ׁשל ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

מכּפר  ּבׁשעתן-הּכּפּורים מתּכּפרין ׁשהן עברֹות ֿ יׁש ] ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּכיצד?מיד] זמן. לאחר אּלא מתּכּפרין ׁשאין עברֹות ויׁש ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

- ּתׁשּובה ועׂשה ּכרת, ּבּה ׁשאין עׂשה מצות על אדם ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָעבר
"ׁשּובּו נאמר: ּובאּלּו מּיד, לֹו ׁשּמֹוחלין עד מּׁשם זז ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָאינֹו
לא  מצות על עבר מׁשּובתיכם". ארּפא ׁשֹובבים, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבנים
ּתׁשּובה  ועׂשה ּדין, ּבית מיתת ולא ּכרת ּבּה ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹתעׂשה

ּתֹולה ּתׁשּובה גמורה]- לא והיא הכפרה, ויֹום [את ְְָָ
יכּפר  הּזה בּיֹום "ּכי נאמר: ּובאּלּו מכּפר, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַהּכּפּורים

ּתׁשּובה עליכם". ועׂשה ּדין, ּבית ּומיתֹות ּכרתֹות על עבר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּגֹומרין  עליו הּבאין ויּסּורין ּתֹולין, הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה -ְְְְִִִִִִִַַָָָָ
עד  ּגמּורה, ּכּפרה לֹו מתּכּפר אין ּולעֹולם הּכּפרה, ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָלֹו
ּבׁשבט  "ּופקדּתי נאמר: ּובאּלּו יּסּורין; עליו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיבֹואּו
חּלל  ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה עֹונם". ּובנגעים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפׁשעם,
ּפי  על אף - הּׁשם את המחּלל אבל ׁשעבר. ּבעת הּׁשם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאת
ּבתׁשּובתֹו עֹומד והּוא הּכּפּורים יֹום והּגיע ּתׁשּובה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשעׂשה
עד  ּגמּורה ּכּפרה לֹו מתּכּפר אינֹו יּסּורין, עליו ְְִִִֵֵַַַָָָָָָּובאּו
ּתֹולין, ׁשלׁשּתן ויּסּורין הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה אּלא ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָׁשּימּות,
אם  צבאֹות, ה' ּבאזני, "ונגלה ׁשּנאמר: מכּפרת, ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָּומיתה

ּתמתּון". עד לכם, הּזה העֹון ְְֶֶֶַַַָָֻֻיכּפר

ב ּפרק ¤¤
ׁשעבר איזֹו‡. ּדבר לידֹו ׁשּבא זה ּגמּורה? ּתׁשּובה היא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

הּתׁשּובה, מּפני עׂשה ולא ּופרׁש לעׂשֹותֹו, ּבידֹו ואפׁשר ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּבֹו,
ּכח  מּכׁשלֹון ולא מּיראה אּׁשה לא על ׁשּבא הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ

ּבּה ּבאהבתֹו עֹומד והּוא עּמּה, נתיחד זמן ּולאחר ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבעברה,
הּוא  זה - עבר ולא ּופרׁש ּבּה, ׁשעבר ּובּמדינה ּגּופֹו, ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּובכח
את  "ּוזכר אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא ּגמּורה. ּתׁשּובה ְְְְֵֶֶַַָָֹֹֹּבעל
זקנּותֹו, ּבימי אּלא ׁשב לא ואם ."ּבחּורֹותי ּבימי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹּבֹוראי

ּׁשהיה מה לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי על ּובעת אף - עֹוׂשה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לֹו היא מֹועלת מעּלה, ּתׁשּובה ׁשאינּה ּתׁשּובה ּפי ּובעל , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

ועׂשה ימיו, ּכל עבר אפּלּו ּומת הּוא. מיתתֹו ּביֹום ּתׁשּובה ְְְֲִִֵַָָָָָָָָ
לא  אׁשר "עד ׁשּנאמר: נמחלין, עֹונֹותיו ּכל - ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹּבתׁשּובתֹו
זכר  ׁשאם מּכלל, - הּמיתה יֹום ׁשהּוא הּׁשמׁש", ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָתחׁש

לֹו. נסלח ׁשּימּות, קדם וׁשב ְְְִֶֶַָָֹּבֹוראֹו

הּתׁשּובה ּומה ·. הּוא היא ויסירּנּו? חטאֹו, החֹוטא ׁשּיעזב ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ׁשּנאמר:מּמחׁשבּתֹו, עֹוד, יעׂשהּו ׁשּלא ּבלּבֹו "יעזב ויגמר ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹ

ׁשעבר  על יתנחם וכן מחׁשבֹותיו", און ואיׁש ּדרּכֹו, ,רׁשע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
"ּכי על ׁשּנאמר: ספקּתי הּודעי ואחרי נחמּתי, ׁשּובי אחרי ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

עליו ויעיד ;"עצמו]יר על עד ּתעלּומֹות[יעשה [את יֹודע ְֲִֵֵַַָָָָ
החטא הקב"ה] לזה יׁשּוב "ולא לעֹולם ׁשּלא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

אׁשר ידינּו, למעׂשה 'אלהינּו' עֹוד יתֹום".נאמר ירחם ּב ְְְֱֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ
ּבׂשפתיו  להתוּדֹות אּלּווצרי ענינֹות ולֹומר ּבלּבֹו., ׁשּגמר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

זה ּכל ‚. הרי - לעזב ּבלּבֹו ּגמר ולא ּבדברים, הּמתוּדה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבידֹו וׁשרץ לטֹובל עד ּדֹומה מֹועלת הּטבילה ׁשאין , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ירחם". ועֹוזב, "ּומֹודה אֹומר: הּוא וכן הּׁשרץ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיׁשלי
הּזה  העם חטא "אּנא, ׁשּנאמר: החטא, את לפרט ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוצרי

גדלה, זהב".חטאה אלהי להם וּיעׂשּו ְֱֲֲֵֶַַָָָָָָֹֹ
הּׁשב מּדרכי „. להיֹות ה',הּתׁשּובה, לפני ּתמיד צֹועק ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

הרּבה  ּומתרחק ּכחֹו, ּכפי צדקה ועֹוׂשה ּובתחנּונים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבבכי
אחר, 'ׁשאני ּכלֹומר: - ׁשמֹו ּומׁשּנה ּבֹו, ׁשחטא הּדבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמן
מעׂשיו  ּומׁשּנה - הּמעׂשים' אֹותן ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואיני

ׁשּגלּותּכּלן  - מּמקֹומֹו וגֹולה יׁשרה, ּולדר מכּפרת לטֹובה ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
רּוח. ּוׁשפל ענו ולהיֹות להּכנע לֹו ׁשּגֹורמת מּפני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹון,

להם,וׁשבח ‰. ּפׁשעיו ויֹודיע ּברּבים ׁשּיתוּדה לּׁשב, ּגדֹול ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
להם: ואֹומר לאחרים, חברֹו ּובין ׁשּבינֹו עברֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומגּלה
ׁשב  הּיֹום והריני ,וכ ּכ לֹו ועׂשיתי לפלֹוני חטאתי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָ'אמנם

וכ  -ונחם'. ּפׁשעיו מכּסה אּלא מֹודיע, ואינֹו הּמתּגאה ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
יצליח" לא ּפׁשעיו "מכּסה ׁשּנאמר: ּגמּורה, ּתׁשּובתֹו .אין ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אבל  לחברֹו. אדם ׁשּבין ּבעברֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה
ּפנים  ועּזּות חטאֹו, לפרסם צרי אינֹו - הּמקֹום לבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבינֹו
ּופֹורט  הּוא, ּברּו האל לפני ׁשב אּלא ּגּלם; אם לֹו ְִִִִֵֵֵֶָָָָָהיא

סתם  רּבים ּבפני עליהן ּומתוּדה לפניו, [ללא חטאיו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
"אׁשרי פירוט] ׁשּנאמר: עֹונֹו, נתּגּלה ׁשּלא לֹו היא וטֹובה .ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

חטאה". ּכסּוי ּפׁשע ְְֲֶַָָנׂשּוי
.Â לעֹולם אף יפה והּצעקה ׁשהּתׁשּובה ּפי ּבעׂשרת על , ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּביֹותר  יפה היא הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ,הּימים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
מתקּבלת, היא קראּוהּוּומּיד ּבהּמצאֹו, ה' "ּדרׁשּו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ּביחיד  אמּורים? ּדברים ּבּמה קרֹוב". ּבצּבּור ּבהיֹותֹו אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָ
ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשין זמן ּכל נענין,- הן ׁשלם ּבלב וצֹועקין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

אליו". קראנּו ּבכל אלהינּו, "ּכה' ְְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
.Ê ליחיד יֹום לּכל, ּתׁשּובה זמן הּוא - ּולרּבים,הּכּפּורים ְְְְִִִִַַַַָָֹ

קץ חּיבין [גמר]והּוא ,לפיכ ליׂשראל; ּוסליחה מחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ
ּולה  ּתׁשּובה לעׂשֹות ּומצות הּכל הּכּפּורים. ּביֹום תוּדֹות ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹ

ׁשּיאכל, קדם הּיֹום מערב ׁשּיתחיל - הּכּפּורים יֹום ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹוּדּוי
ׁשהתוּדה  ּפי על ואף ׁשּיתוּדה. קדם ּבּסעּודה יחנק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמא
ערבית; הּכּפּורים יֹום ּבלילי ּומתוּדה חֹוזר ׁשּיאכל, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹקדם
ּובנעילה. ּובמנחה, ּובמּוסף, ּבׁשחרית, ּומתוּדה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָוחֹוזר
ּבאמצע  צּבּור, ּוׁשליח ּתפּלתֹו; אחר יחיד, מתוּדה? ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָוהיכן

רביעית. ּבברכה ְְְִִִִָָָּתפּלתֹו
.Á הּוּדּוי. חטאנּו. אנחנּו 'אבל - יׂשראל ּכל ּבֹו ׁשּנהגּו ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

הּוּדּוי  עּקר והּוא ;' ּביֹום . עליהן ׁשהתוּדה עברֹות . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָ
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אחר, הּכּפּורים ּביֹום עליהן ּומתוּדה חֹוזר - זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהּכּפּורים
אני  פׁשעי "ּכי ׁשּנאמר: ּבתׁשּובתֹו, עֹומד ׁשהּוא ּפי על ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָאף

תמיד". נגּדי וחטאתי ְְִִִֵֶַָָָאדע,
.Ë עברֹות אין אּלא מכּפרין, הּכּפּורים יֹום ולא הּתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבעל  אֹו אסּור ּדבר ׁשאכל מי ּכגֹון לּמקֹום, אדם ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבין
אדם  ׁשּבין עברֹות אבל ּבהן. וכּיֹוצא אסּורה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבעילה
ּגֹוזלֹו אֹו חברֹו את המקּלל אֹו ּבחברֹו חֹובל ּכגֹון ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַלחברֹו,
מה  לחברֹו ׁשּיּתן עד לעֹולם, לֹו נמחל אינֹו - ּבהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא

לֹו חּיב עלּׁשהּוא אף וירּצהּו. ׁשהּוא , ממֹון לֹו ׁשהחזיר ּפי ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
לרּצֹותֹו צרי לֹו, מּמּנּוחּיב לֹוולׁשאל לא ׁשּימחל ואפּלּו ; ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹ

ולפּגע  לפּיסֹו צרי ּבדברים, אּלא חברֹו את ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹהקניט
-[להפציר] לֹו למחל חברֹו רצה לא לֹו. ׁשּימחל עד ְְֲִִֵֶַָָֹֹֹּבֹו

ּבֹו ּופֹוגעין מרעיו, אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשל ׁשּורה לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹמביא
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה לֹו מביא להן, נתרּצה לא מּמּנּו. ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּומבּקׁשין
החֹוטא. הּוא מחל, ׁשּלא וזה לֹו; והֹול מּניחֹו רצה, ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּימחל  עד ּפעמים, אלף אפּלּו ּובא הֹול - רּבֹו היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואם

לֹו.
.È אכזרי לפי להיֹות לאדם יהיה ׁשאסּור אּלא יתּפּיס, ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

החֹוטא  מּמּנּו ׁשּמבּקׁש ּובׁשעה לכעס, וקׁשה לרצֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹוח
לֹו הצר ואפּלּו חפצה; ּובנפׁש ׁשלם ּבלב מֹוחל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹלמחל,
זרע  ׁשל ּדרּכם הּוא וזה יּטר. ולא יּקם לא הרּבה, לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוחטא
אּלא  ּכן, אינן לב ערלי הּגֹוים אבל הּנכֹון. ולּבם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל,

על [כעסו]"ועברתֹו אֹומר הּוא וכן נצח"; ׁשמרה ְְְְֵֵֶֶַַָָָ
לא  - "והּגבענים נתּפּיסּו: ולא מחלּו ׁשּלא לפי ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָֹֹֹֹהּגבעֹונים,

הּמה". יׂשראל ְְִִֵֵֵָָמּבני
.‡È מחילה החֹוטא מּמּנּו ׁשּיבּקׁש קדם חברֹו ּומת לחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ואֹומר  קברֹו, על ּומעמידן אדם ּבני עׂשרה מביא -ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
ׁשעׂשיתי  זה ולפלֹוני יׂשראל אלהי לה' 'חטאתי ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלפניהם:

'וכ ּכ לא לֹו ליֹורׁשיו; יחזירֹו ממֹון, לֹו חּיב היה ואם . ְְְְְִִַַָָָָָָָֹ
ויתוּדה. ּדין, ּבבית יּניחּנּו - יֹורׁש לֹו יֹודע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיה

ג ּפרק ¤¤
מי ּכל ‡. ועֹונֹות: זכּיֹות לֹו יׁש האדם, מּבני ואחד אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

יתרֹות  ׁשעֹונֹותיו ּומי צּדיק; עֹונֹותיו, על יתרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּזכּיֹותיו
ּבינֹוני  למחצה, מחצה רׁשע; זכּיֹותיו, -על הּמדינה וכן . ְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

זֹו הרי עֹונֹותיהם, על מרּבֹות יֹוׁשביה ּכל זכּיֹות היּו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻֻאם
ּכל  וכן רׁשעה. זֹו הרי מרּבין, עֹונֹותיהם היּו ואם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻצּדקת;

ּכּלֹו. ָָֻהעֹולם
מת אדם ·. הּוא מּיד - זכּיֹותיו על מרּבין ׁשעֹונֹותיו ְְֲִִֵֶַָָָָָֻֻ

ׁשעֹונֹותיה ּברׁשעֹו מדינה וכן ."עֹונ רב "על ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּכי  ועמרה סדם "זעקת ׁשּנאמר: אֹובדת, היא מּיד - ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבין

מּיד רּבה". - מרּבין עֹונֹותיהם היּו אם ּכּלֹו, העֹולם ּכל וכן ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻ
נׁשחתין, האדם".הן רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּגדלן  לפי אּלא והעֹונֹות, הּזכּיֹות מנין לפי אינֹו זה :וׁשּקּול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבֹו נמצא "יען ׁשּנאמר: עֹונֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהיא זכּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיׁש
ׁשּנאמר: זכּיֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהּוא עֹון ויׁש טֹוב"; ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּדבר
אּלא  ׁשֹוקלין ואין הרּבה". טֹובה יאּבד אחד, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"וחֹוטא

עֹורכין היא הּיֹודע והּוא ּדעֹות, אל ׁשל [שוקלים]ּבדעּתֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַ
העֹונֹות. ּכנגד ְְֲֶֶַָֻהּזכּיֹות

על ּכל ‚. ׁשּנחם ותההמי ׁשעׂשה, על [התחרט]הּמצוֹות ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
לא  אּולי ּבעׂשּיתן? הֹועלּתי 'ּומה ּבלּבֹו: ואמר ְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹֻהּזכּיֹות,
לֹו מזּכירין ואין ּכּלן, את אּבד זה הרי - אֹותן'! ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעׂשיתי
תּצילּנּו לא הּצּדיק "צדקת ׁשּנאמר: ּבעֹולם, זכּות ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּום
ּכׁשם  הראׁשֹונֹות. על ּבתֹוהה אּלא זה, אין רׁשעֹו"; ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָּביֹום
ּבכל  ּכ - מיתתֹו ּבׁשעת ּוזכּיֹותיו אדם עֹונֹות ְְְְֲִִִֶַָָָָָָֻׁשּׁשֹוקלין

העֹולם  מּבאי ואחד אחד ּכל עֹונֹות ׁשֹוקלין וׁשנה, עם ׁשנה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָ
צּדיק, ׁשּנמצא מי הּׁשנה: ראׁש ׁשל טֹוב ּביֹום ְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻזכּיֹותיו
והּבינֹוני, למיתה. נחּתם רׁשע, ׁשּנמצא ּומי לחּיים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנחּתם
נחּתם  ּתׁשּובה, עׂשה אם הּכּפּורים: יֹום עד לֹו ְְִִִִֶַַָָָָּתֹולין

למיתה. נחּתם לאו, ואם ְְְְִִִֶַָָָלחּיים;
אף „ הּׁשנה . ּבראׁש ׁשֹופר ׁשּתקיעת ּפי הּכתּוב ּגזרתעל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

רמז  ּכלֹומר - ּבֹו, מּׁשנתכם יׁש יׁשנים עּורּו עּורּו והקיצּו,: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבתׁשּובה, וחזרּו ּבמעׂשיכם וחּפׂשּו מּתרּדמתכם; ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנרּדמים
הּזמן, ּבהבלי האמת את הּׁשֹוכחים אּלּו ּבֹוראכם. ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזכרּו

יֹועיל [מתמסרים]וׁשֹוגים לא אׁשר וריק ּבהבל ׁשנתם ּכל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ
ּדרכיכם  והיטיבּו לנפׁשֹותיכם, הּביטּו - יּציל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹולא
ּומחׁשבּתֹו הרעה, ּדרּכֹו מּכם אחד ּכל ויעזב ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומעלליכם;

אדם  ּכל צרי ,לפיכ טֹובה. לא ּכל אׁשר עצמֹו ׁשּיראה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
העֹולם  ּכל וכן חּיב, וחציֹו זּכאי חציֹו ּכאּלּו ּכּלּה, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשנה

-(ּכּלֹו אחד חטא חטא חּיב; וחציֹו זּכאי חציֹו הרי ), ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ּכּלֹו העֹולם ּכל את והכריע עצמֹו וגרם הכריע חֹובה, לכף ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ

עצמֹו את הכריע הרי - אחת מצוה עׂשה הׁשחתה; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלהן
ּתׁשּועה  להן וגרם זכּות, לכף ּכּלֹו העֹולם ּכל את ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻוהכריע
ׁשּצּדק  זה - עֹולם" יסֹוד "וצּדיק, ׁשּנאמר: הּוא זה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּצלה.
זה, ענין ּומּפני והּצילֹו. ּכּלֹו העֹולם ּכל את הכריע ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻעצמֹו,
טֹובים  ּובמעׂשים ּבצדקה להרּבֹות יׂשראל ּבית ּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָנהגּו
מּכל  יתר הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה מראׁש ּבמצוֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹולעסק
אּלּו, ימים ּבעׂשרת ּבּלילה לקּום ּכּלם ונהגּו הּׁשנה. ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻימֹות

ּתחנּוני  ּבדברי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכּבּוׁשין ּולהתּפּלל ודברי ם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
הּיֹום.[מוסר] ׁשּיאֹור ֵֶַַעד

מחּׁשבין ּבׁשעה ‰. אין זכּיֹותיו, עם אדם עֹונֹות ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻ
ואיל מּׁשליׁשי אּלא ׁשני, ולא ּבֹו ׁשחטא עֹון ּתחּלת .עליו ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

- זכּיֹותיו על מרּבין ואיל מּׁשליׁשי עֹונֹותיו נמצאּו ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֻֻאם
ואם  הּכל. על אֹותֹו ודנין מצטרפין, העֹונֹות ׁשני ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹאֹותן
- ואיל ׁשליׁשי מעֹון אׁשר עֹונֹותיו ּכנגד זכּיֹותיו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻנמצאּו

ראׁשֹון[מוחלין]מעבירים ראׁשֹון עֹונֹותיו ["מוותרים"ּכל ֲֲִִִִַָָ
הראשונות] הפעמיים ראׁשֹון,על נחׁשב ׁשהּׁשליׁשי לפי ;ְְְִִִִֶֶַָ

ׁשּכבר  ראׁשֹון, הּוא הרי הרביעי וכן הּׁשנים; נמחלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּכבר
אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופן. עד וכן הּׁשליׁשי; ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָנמחל
עם  ׁשלֹוׁש ּפעמים אל יפעל אּלה ּכל "הן ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּביחיד,
ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עֹון להן ּתֹולין - הּצּבּור אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּגבר".
לא  ארּבעה ועל יׂשראל, ּפׁשעי ׁשלׁשה "על ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
להן  מחּׁשבין זֹו, ּדר על להם ּוכׁשּמחּׁשבין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָאׁשיבּנּו".
עֹונֹות  מחצה ּבכלל היה אם - הּבינֹונים .ואיל ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמרביעי
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הן  ּומה הּקּלֹות. על אּלא לֹו מכּפר הּׂשעיר אין ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָּתׁשּובה,
ׁשחּיבין  העברֹות הן החמּורֹות, החמּורֹות? הן ּומה ֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָהּקּלֹות,
אף  - וׁשקר ׁשוא ּוׁשבּועת ּכרת; אֹו ּדין ּבית מיתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעליהן

החמּורֹות  מן היא הרי ּכרת, ּבּה ׁשאין ּפי מצוֹות על ּוׁשאר . ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּקּלֹות. הן - ּכרת ּבהן ׁשאין עׂשה ּומצוֹות תעׂשה, ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

-ּבזמן ‚. ּכּפרה מזּבח לנּו ואין קּים, הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
העברֹות;אין  ּכל על מכּפרת הּתׁשּובה ּתׁשּובה. אּלא ׁשם ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכל רׁשע אין אפּלּו - ּבאחרֹונה ּתׁשּובה ועׂשה ימיו, ְְֲֲִֵַָָָָָָָָָָ
יּכׁשל  לא הרׁשע "ורׁשעת ׁשּנאמר: רׁשעֹו, ׁשם לֹו ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמזּכירין

הּכּפּורים יֹום ׁשל ועצמֹו מרׁשעֹו". ׁשּובֹו ּבי ֹום [עצם ּבּה ְְְְִִִֵֶַַָ
הקדוש] היום של לּׁשבים הוויתו בּיֹום ,מכּפר "ּכי ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶַַַַָ

עליכם". יכּפר ְֲֵֵֶֶַַהּזה
ועצמֹואף „. הּכל, על מכּפרת ׁשהּתׁשּובה ּפי יֹום על ׁשל ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

מכּפר  ּבׁשעתן-הּכּפּורים מתּכּפרין ׁשהן עברֹות ֿ יׁש ] ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּכיצד?מיד] זמן. לאחר אּלא מתּכּפרין ׁשאין עברֹות ויׁש ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

- ּתׁשּובה ועׂשה ּכרת, ּבּה ׁשאין עׂשה מצות על אדם ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָעבר
"ׁשּובּו נאמר: ּובאּלּו מּיד, לֹו ׁשּמֹוחלין עד מּׁשם זז ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָאינֹו
לא  מצות על עבר מׁשּובתיכם". ארּפא ׁשֹובבים, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבנים
ּתׁשּובה  ועׂשה ּדין, ּבית מיתת ולא ּכרת ּבּה ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹתעׂשה

ּתֹולה ּתׁשּובה גמורה]- לא והיא הכפרה, ויֹום [את ְְָָ
יכּפר  הּזה בּיֹום "ּכי נאמר: ּובאּלּו מכּפר, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַהּכּפּורים

ּתׁשּובה עליכם". ועׂשה ּדין, ּבית ּומיתֹות ּכרתֹות על עבר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּגֹומרין  עליו הּבאין ויּסּורין ּתֹולין, הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה -ְְְְִִִִִִִַַָָָָ
עד  ּגמּורה, ּכּפרה לֹו מתּכּפר אין ּולעֹולם הּכּפרה, ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָלֹו
ּבׁשבט  "ּופקדּתי נאמר: ּובאּלּו יּסּורין; עליו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיבֹואּו
חּלל  ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה עֹונם". ּובנגעים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפׁשעם,
ּפי  על אף - הּׁשם את המחּלל אבל ׁשעבר. ּבעת הּׁשם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאת
ּבתׁשּובתֹו עֹומד והּוא הּכּפּורים יֹום והּגיע ּתׁשּובה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשעׂשה
עד  ּגמּורה ּכּפרה לֹו מתּכּפר אינֹו יּסּורין, עליו ְְִִִֵֵַַַָָָָָָּובאּו
ּתֹולין, ׁשלׁשּתן ויּסּורין הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה אּלא ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָׁשּימּות,
אם  צבאֹות, ה' ּבאזני, "ונגלה ׁשּנאמר: מכּפרת, ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָּומיתה

ּתמתּון". עד לכם, הּזה העֹון ְְֶֶֶַַַָָֻֻיכּפר

ב ּפרק ¤¤
ׁשעבר איזֹו‡. ּדבר לידֹו ׁשּבא זה ּגמּורה? ּתׁשּובה היא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

הּתׁשּובה, מּפני עׂשה ולא ּופרׁש לעׂשֹותֹו, ּבידֹו ואפׁשר ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּבֹו,
ּכח  מּכׁשלֹון ולא מּיראה אּׁשה לא על ׁשּבא הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ

ּבּה ּבאהבתֹו עֹומד והּוא עּמּה, נתיחד זמן ּולאחר ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבעברה,
הּוא  זה - עבר ולא ּופרׁש ּבּה, ׁשעבר ּובּמדינה ּגּופֹו, ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּובכח
את  "ּוזכר אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא ּגמּורה. ּתׁשּובה ְְְְֵֶֶַַָָֹֹֹּבעל
זקנּותֹו, ּבימי אּלא ׁשב לא ואם ."ּבחּורֹותי ּבימי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹּבֹוראי

ּׁשהיה מה לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי על ּובעת אף - עֹוׂשה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לֹו היא מֹועלת מעּלה, ּתׁשּובה ׁשאינּה ּתׁשּובה ּפי ּובעל , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

ועׂשה ימיו, ּכל עבר אפּלּו ּומת הּוא. מיתתֹו ּביֹום ּתׁשּובה ְְְֲִִֵַָָָָָָָָ
לא  אׁשר "עד ׁשּנאמר: נמחלין, עֹונֹותיו ּכל - ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹּבתׁשּובתֹו
זכר  ׁשאם מּכלל, - הּמיתה יֹום ׁשהּוא הּׁשמׁש", ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָתחׁש

לֹו. נסלח ׁשּימּות, קדם וׁשב ְְְִֶֶַָָֹּבֹוראֹו

הּתׁשּובה ּומה ·. הּוא היא ויסירּנּו? חטאֹו, החֹוטא ׁשּיעזב ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ׁשּנאמר:מּמחׁשבּתֹו, עֹוד, יעׂשהּו ׁשּלא ּבלּבֹו "יעזב ויגמר ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹ

ׁשעבר  על יתנחם וכן מחׁשבֹותיו", און ואיׁש ּדרּכֹו, ,רׁשע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
"ּכי על ׁשּנאמר: ספקּתי הּודעי ואחרי נחמּתי, ׁשּובי אחרי ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

עליו ויעיד ;"עצמו]יר על עד ּתעלּומֹות[יעשה [את יֹודע ְֲִֵֵַַָָָָ
החטא הקב"ה] לזה יׁשּוב "ולא לעֹולם ׁשּלא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

אׁשר ידינּו, למעׂשה 'אלהינּו' עֹוד יתֹום".נאמר ירחם ּב ְְְֱֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ
ּבׂשפתיו  להתוּדֹות אּלּווצרי ענינֹות ולֹומר ּבלּבֹו., ׁשּגמר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

זה ּכל ‚. הרי - לעזב ּבלּבֹו ּגמר ולא ּבדברים, הּמתוּדה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבידֹו וׁשרץ לטֹובל עד ּדֹומה מֹועלת הּטבילה ׁשאין , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ירחם". ועֹוזב, "ּומֹודה אֹומר: הּוא וכן הּׁשרץ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיׁשלי
הּזה  העם חטא "אּנא, ׁשּנאמר: החטא, את לפרט ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוצרי

גדלה, זהב".חטאה אלהי להם וּיעׂשּו ְֱֲֲֵֶַַָָָָָָֹֹ
הּׁשב מּדרכי „. להיֹות ה',הּתׁשּובה, לפני ּתמיד צֹועק ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

הרּבה  ּומתרחק ּכחֹו, ּכפי צדקה ועֹוׂשה ּובתחנּונים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבבכי
אחר, 'ׁשאני ּכלֹומר: - ׁשמֹו ּומׁשּנה ּבֹו, ׁשחטא הּדבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמן
מעׂשיו  ּומׁשּנה - הּמעׂשים' אֹותן ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואיני

ׁשּגלּותּכּלן  - מּמקֹומֹו וגֹולה יׁשרה, ּולדר מכּפרת לטֹובה ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
רּוח. ּוׁשפל ענו ולהיֹות להּכנע לֹו ׁשּגֹורמת מּפני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹון,

להם,וׁשבח ‰. ּפׁשעיו ויֹודיע ּברּבים ׁשּיתוּדה לּׁשב, ּגדֹול ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
להם: ואֹומר לאחרים, חברֹו ּובין ׁשּבינֹו עברֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומגּלה
ׁשב  הּיֹום והריני ,וכ ּכ לֹו ועׂשיתי לפלֹוני חטאתי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָ'אמנם

וכ  -ונחם'. ּפׁשעיו מכּסה אּלא מֹודיע, ואינֹו הּמתּגאה ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
יצליח" לא ּפׁשעיו "מכּסה ׁשּנאמר: ּגמּורה, ּתׁשּובתֹו .אין ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אבל  לחברֹו. אדם ׁשּבין ּבעברֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה
ּפנים  ועּזּות חטאֹו, לפרסם צרי אינֹו - הּמקֹום לבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבינֹו
ּופֹורט  הּוא, ּברּו האל לפני ׁשב אּלא ּגּלם; אם לֹו ְִִִִֵֵֵֶָָָָָהיא

סתם  רּבים ּבפני עליהן ּומתוּדה לפניו, [ללא חטאיו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
"אׁשרי פירוט] ׁשּנאמר: עֹונֹו, נתּגּלה ׁשּלא לֹו היא וטֹובה .ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

חטאה". ּכסּוי ּפׁשע ְְֲֶַָָנׂשּוי
.Â לעֹולם אף יפה והּצעקה ׁשהּתׁשּובה ּפי ּבעׂשרת על , ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּביֹותר  יפה היא הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ,הּימים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
מתקּבלת, היא קראּוהּוּומּיד ּבהּמצאֹו, ה' "ּדרׁשּו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ּביחיד  אמּורים? ּדברים ּבּמה קרֹוב". ּבצּבּור ּבהיֹותֹו אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָ
ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשין זמן ּכל נענין,- הן ׁשלם ּבלב וצֹועקין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

אליו". קראנּו ּבכל אלהינּו, "ּכה' ְְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
.Ê ליחיד יֹום לּכל, ּתׁשּובה זמן הּוא - ּולרּבים,הּכּפּורים ְְְְִִִִַַַַָָֹ

קץ חּיבין [גמר]והּוא ,לפיכ ליׂשראל; ּוסליחה מחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ
ּולה  ּתׁשּובה לעׂשֹות ּומצות הּכל הּכּפּורים. ּביֹום תוּדֹות ְְְְְֲִִִִַַַַַָֹ

ׁשּיאכל, קדם הּיֹום מערב ׁשּיתחיל - הּכּפּורים יֹום ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹוּדּוי
ׁשהתוּדה  ּפי על ואף ׁשּיתוּדה. קדם ּבּסעּודה יחנק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמא
ערבית; הּכּפּורים יֹום ּבלילי ּומתוּדה חֹוזר ׁשּיאכל, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹקדם
ּובנעילה. ּובמנחה, ּובמּוסף, ּבׁשחרית, ּומתוּדה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָוחֹוזר
ּבאמצע  צּבּור, ּוׁשליח ּתפּלתֹו; אחר יחיד, מתוּדה? ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָוהיכן

רביעית. ּבברכה ְְְִִִִָָָּתפּלתֹו
.Á הּוּדּוי. חטאנּו. אנחנּו 'אבל - יׂשראל ּכל ּבֹו ׁשּנהגּו ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

הּוּדּוי  עּקר והּוא ;' ּביֹום . עליהן ׁשהתוּדה עברֹות . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָ
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אחר, הּכּפּורים ּביֹום עליהן ּומתוּדה חֹוזר - זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהּכּפּורים
אני  פׁשעי "ּכי ׁשּנאמר: ּבתׁשּובתֹו, עֹומד ׁשהּוא ּפי על ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָאף

תמיד". נגּדי וחטאתי ְְִִִֵֶַָָָאדע,
.Ë עברֹות אין אּלא מכּפרין, הּכּפּורים יֹום ולא הּתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבעל  אֹו אסּור ּדבר ׁשאכל מי ּכגֹון לּמקֹום, אדם ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבין
אדם  ׁשּבין עברֹות אבל ּבהן. וכּיֹוצא אסּורה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבעילה
ּגֹוזלֹו אֹו חברֹו את המקּלל אֹו ּבחברֹו חֹובל ּכגֹון ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַלחברֹו,
מה  לחברֹו ׁשּיּתן עד לעֹולם, לֹו נמחל אינֹו - ּבהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא

לֹו חּיב עלּׁשהּוא אף וירּצהּו. ׁשהּוא , ממֹון לֹו ׁשהחזיר ּפי ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
לרּצֹותֹו צרי לֹו, מּמּנּוחּיב לֹוולׁשאל לא ׁשּימחל ואפּלּו ; ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹ

ולפּגע  לפּיסֹו צרי ּבדברים, אּלא חברֹו את ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹהקניט
-[להפציר] לֹו למחל חברֹו רצה לא לֹו. ׁשּימחל עד ְְֲִִֵֶַָָֹֹֹּבֹו

ּבֹו ּופֹוגעין מרעיו, אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשל ׁשּורה לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹמביא
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה לֹו מביא להן, נתרּצה לא מּמּנּו. ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּומבּקׁשין
החֹוטא. הּוא מחל, ׁשּלא וזה לֹו; והֹול מּניחֹו רצה, ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּימחל  עד ּפעמים, אלף אפּלּו ּובא הֹול - רּבֹו היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואם

לֹו.
.È אכזרי לפי להיֹות לאדם יהיה ׁשאסּור אּלא יתּפּיס, ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

החֹוטא  מּמּנּו ׁשּמבּקׁש ּובׁשעה לכעס, וקׁשה לרצֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹוח
לֹו הצר ואפּלּו חפצה; ּובנפׁש ׁשלם ּבלב מֹוחל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹלמחל,
זרע  ׁשל ּדרּכם הּוא וזה יּטר. ולא יּקם לא הרּבה, לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוחטא
אּלא  ּכן, אינן לב ערלי הּגֹוים אבל הּנכֹון. ולּבם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל,

על [כעסו]"ועברתֹו אֹומר הּוא וכן נצח"; ׁשמרה ְְְְֵֵֶֶַַָָָ
לא  - "והּגבענים נתּפּיסּו: ולא מחלּו ׁשּלא לפי ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָֹֹֹֹהּגבעֹונים,

הּמה". יׂשראל ְְִִֵֵֵָָמּבני
.‡È מחילה החֹוטא מּמּנּו ׁשּיבּקׁש קדם חברֹו ּומת לחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ואֹומר  קברֹו, על ּומעמידן אדם ּבני עׂשרה מביא -ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
ׁשעׂשיתי  זה ולפלֹוני יׂשראל אלהי לה' 'חטאתי ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלפניהם:

'וכ ּכ לא לֹו ליֹורׁשיו; יחזירֹו ממֹון, לֹו חּיב היה ואם . ְְְְְִִַַָָָָָָָֹ
ויתוּדה. ּדין, ּבבית יּניחּנּו - יֹורׁש לֹו יֹודע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהיה

ג ּפרק ¤¤
מי ּכל ‡. ועֹונֹות: זכּיֹות לֹו יׁש האדם, מּבני ואחד אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

יתרֹות  ׁשעֹונֹותיו ּומי צּדיק; עֹונֹותיו, על יתרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּזכּיֹותיו
ּבינֹוני  למחצה, מחצה רׁשע; זכּיֹותיו, -על הּמדינה וכן . ְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

זֹו הרי עֹונֹותיהם, על מרּבֹות יֹוׁשביה ּכל זכּיֹות היּו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻֻאם
ּכל  וכן רׁשעה. זֹו הרי מרּבין, עֹונֹותיהם היּו ואם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻצּדקת;

ּכּלֹו. ָָֻהעֹולם
מת אדם ·. הּוא מּיד - זכּיֹותיו על מרּבין ׁשעֹונֹותיו ְְֲִִֵֶַָָָָָֻֻ

ׁשעֹונֹותיה ּברׁשעֹו מדינה וכן ."עֹונ רב "על ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּכי  ועמרה סדם "זעקת ׁשּנאמר: אֹובדת, היא מּיד - ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבין

מּיד רּבה". - מרּבין עֹונֹותיהם היּו אם ּכּלֹו, העֹולם ּכל וכן ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻ
נׁשחתין, האדם".הן רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּגדלן  לפי אּלא והעֹונֹות, הּזכּיֹות מנין לפי אינֹו זה :וׁשּקּול ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבֹו נמצא "יען ׁשּנאמר: עֹונֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהיא זכּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיׁש
ׁשּנאמר: זכּיֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהּוא עֹון ויׁש טֹוב"; ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּדבר
אּלא  ׁשֹוקלין ואין הרּבה". טֹובה יאּבד אחד, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"וחֹוטא

עֹורכין היא הּיֹודע והּוא ּדעֹות, אל ׁשל [שוקלים]ּבדעּתֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַ
העֹונֹות. ּכנגד ְְֲֶֶַָֻהּזכּיֹות

על ּכל ‚. ׁשּנחם ותההמי ׁשעׂשה, על [התחרט]הּמצוֹות ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
לא  אּולי ּבעׂשּיתן? הֹועלּתי 'ּומה ּבלּבֹו: ואמר ְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹֻהּזכּיֹות,
לֹו מזּכירין ואין ּכּלן, את אּבד זה הרי - אֹותן'! ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעׂשיתי
תּצילּנּו לא הּצּדיק "צדקת ׁשּנאמר: ּבעֹולם, זכּות ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּום
ּכׁשם  הראׁשֹונֹות. על ּבתֹוהה אּלא זה, אין רׁשעֹו"; ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָּביֹום
ּבכל  ּכ - מיתתֹו ּבׁשעת ּוזכּיֹותיו אדם עֹונֹות ְְְְֲִִִֶַָָָָָָֻׁשּׁשֹוקלין

העֹולם  מּבאי ואחד אחד ּכל עֹונֹות ׁשֹוקלין וׁשנה, עם ׁשנה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָ
צּדיק, ׁשּנמצא מי הּׁשנה: ראׁש ׁשל טֹוב ּביֹום ְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻזכּיֹותיו
והּבינֹוני, למיתה. נחּתם רׁשע, ׁשּנמצא ּומי לחּיים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָנחּתם
נחּתם  ּתׁשּובה, עׂשה אם הּכּפּורים: יֹום עד לֹו ְְִִִִֶַַָָָָּתֹולין

למיתה. נחּתם לאו, ואם ְְְְִִִֶַָָָלחּיים;
אף „ הּׁשנה . ּבראׁש ׁשֹופר ׁשּתקיעת ּפי הּכתּוב ּגזרתעל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

רמז  ּכלֹומר - ּבֹו, מּׁשנתכם יׁש יׁשנים עּורּו עּורּו והקיצּו,: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבתׁשּובה, וחזרּו ּבמעׂשיכם וחּפׂשּו מּתרּדמתכם; ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנרּדמים
הּזמן, ּבהבלי האמת את הּׁשֹוכחים אּלּו ּבֹוראכם. ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזכרּו

יֹועיל [מתמסרים]וׁשֹוגים לא אׁשר וריק ּבהבל ׁשנתם ּכל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ
ּדרכיכם  והיטיבּו לנפׁשֹותיכם, הּביטּו - יּציל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹולא
ּומחׁשבּתֹו הרעה, ּדרּכֹו מּכם אחד ּכל ויעזב ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומעלליכם;

אדם  ּכל צרי ,לפיכ טֹובה. לא ּכל אׁשר עצמֹו ׁשּיראה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
העֹולם  ּכל וכן חּיב, וחציֹו זּכאי חציֹו ּכאּלּו ּכּלּה, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשנה

-(ּכּלֹו אחד חטא חטא חּיב; וחציֹו זּכאי חציֹו הרי ), ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ּכּלֹו העֹולם ּכל את והכריע עצמֹו וגרם הכריע חֹובה, לכף ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ

עצמֹו את הכריע הרי - אחת מצוה עׂשה הׁשחתה; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלהן
ּתׁשּועה  להן וגרם זכּות, לכף ּכּלֹו העֹולם ּכל את ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻוהכריע
ׁשּצּדק  זה - עֹולם" יסֹוד "וצּדיק, ׁשּנאמר: הּוא זה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּצלה.
זה, ענין ּומּפני והּצילֹו. ּכּלֹו העֹולם ּכל את הכריע ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻעצמֹו,
טֹובים  ּובמעׂשים ּבצדקה להרּבֹות יׂשראל ּבית ּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָנהגּו
מּכל  יתר הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה מראׁש ּבמצוֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹולעסק
אּלּו, ימים ּבעׂשרת ּבּלילה לקּום ּכּלם ונהגּו הּׁשנה. ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻימֹות

ּתחנּוני  ּבדברי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכּבּוׁשין ּולהתּפּלל ודברי ם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
הּיֹום.[מוסר] ׁשּיאֹור ֵֶַַעד

מחּׁשבין ּבׁשעה ‰. אין זכּיֹותיו, עם אדם עֹונֹות ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻ
ואיל מּׁשליׁשי אּלא ׁשני, ולא ּבֹו ׁשחטא עֹון ּתחּלת .עליו ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

- זכּיֹותיו על מרּבין ואיל מּׁשליׁשי עֹונֹותיו נמצאּו ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֻֻאם
ואם  הּכל. על אֹותֹו ודנין מצטרפין, העֹונֹות ׁשני ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹאֹותן
- ואיל ׁשליׁשי מעֹון אׁשר עֹונֹותיו ּכנגד זכּיֹותיו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻנמצאּו

ראׁשֹון[מוחלין]מעבירים ראׁשֹון עֹונֹותיו ["מוותרים"ּכל ֲֲִִִִַָָ
הראשונות] הפעמיים ראׁשֹון,על נחׁשב ׁשהּׁשליׁשי לפי ;ְְְִִִִֶֶַָ

ׁשּכבר  ראׁשֹון, הּוא הרי הרביעי וכן הּׁשנים; נמחלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּכבר
אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופן. עד וכן הּׁשליׁשי; ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָנמחל
עם  ׁשלֹוׁש ּפעמים אל יפעל אּלה ּכל "הן ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּביחיד,
ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עֹון להן ּתֹולין - הּצּבּור אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּגבר".
לא  ארּבעה ועל יׂשראל, ּפׁשעי ׁשלׁשה "על ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
להן  מחּׁשבין זֹו, ּדר על להם ּוכׁשּמחּׁשבין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָאׁשיבּנּו".
עֹונֹות  מחצה ּבכלל היה אם - הּבינֹונים .ואיל ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמרביעי
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חטאיו, ּכפי אֹותֹו ּדנין - מעֹולם ּתפּלין הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלהן
ׁשעֹונֹותיהן  הרׁשעים ּכל וכן הּבא; לעֹולם חלק לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָויׁש
לעֹולם  חלק להן ויׁש חּטאתיהן, ּכפי אֹותן ּדנין - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמרּבין
ּפ על אף הּבא, לעֹולם חלק להן יׁש יׂשראל ׁשּכל י הּבא; ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

יירׁשּו לעֹולם צּדיקים, ּכּלם ועּמ" ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשחטאּו
העֹולם  והּוא החּיים; ארץ ּכלֹומר: מׁשל, - זֹו ארץ ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָארץ";
הּבא  לעֹולם חלק להן יׁש העֹולם, אּמֹות חסידי וכן .הּבא. ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

.Âנכרתין ואּלּו אּלא הּבא, לעֹולם חלק להן ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּולעֹולמי  לעֹולם וחּטאתם רׁשעם ּגדל על ונּדֹונין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹואֹובדין,
ּבּתֹורה, והּכֹופרים והאּפיקֹורֹוסים, הּמינים, ְְְִִִִִִֶַַַָָָעֹולמים:
הּגֹואל, ּבביאת והּכֹופרים הּמתים, ּבתחּית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַוהּכֹופרים
צּבּור, מּדרכי והּפֹורׁשים הרּבים, ּומחטיאי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֻוהּמׁשּמדים,

ּכיהֹויקים ּבפרהסיא רמה ּביד עברֹות [מלך והעֹוׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
לׁשם יהודה] ׁשּלא הּצּבּור על אימה ּומּטילי והּמֹוסרין, ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ערלתֹו והּמֹוׁש הרע, לׁשֹון ּובעלי ּדמים, וׁשֹופכי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָׁשמים,
הוא] שמהול יכירו .[שלא

.Ê אלֹוּה,חמּׁשה ׁשם ׁשאין האֹומר 'מינים': הּנקראים הן ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מנהיג  לעֹולם הם ואין אבל מנהיג, ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשהּוא  אּלא אחד, רּבֹון ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר יתר; אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשנים
וצּור ּובעלּגּוף  ראׁשֹון לבּדֹו ׁשאינֹו האֹומר וכן ּתמּונה; ְְְְִֵֵֵֶַַַָָ

מליץ להיֹות ּכדי זּולתֹו, אלֹוּה העֹובד וכן [יושר]לּכל; ְְְֱִִֵֵֵֵַַָָֹ
מין. הּוא אּלּו, מחמּׁשה אחד ּכל העֹולמים. רּבֹון ּובין ֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָּבינֹו

.Á האֹומר ׁשלׁשה 'אּפיקֹורֹוסים': הּנקראין ׁשם הן ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
מּדע ׁשם ואין ּכלל, ללב [חכמה]נבּואה מהּבֹורא ׁשּמּגיע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

והאֹומר  רּבנּו; מׁשה ׁשל נבּואתֹו והּמכחיׁש האדם; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבני
אּלּו מּׁשלׁשה אחד ּכל אדם. ּבני מעׂשה יֹודע הּבֹורא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ׁשאין  האֹומר ּבּתֹורה: הּכֹופרים הן ׁשלׁשה אּפיקֹורֹוס. הן -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
אם  אחת, ּתבה אפּלּו אחד, ּפסּוק אפּלּו - ה' מעם ֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה

עצמֹו' מּפי אמרֹו 'מׁשה ּבּתֹורה אמר: ּכֹופר זה הרי וכן , ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבפרּוׁשּה, מּגידיה הּכֹופר והכחיׁש ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

החליף [חכמיה] ׁשהּבֹורא והאֹומר ּוביּתֹוס; צדֹוק ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּפי  על אף זֹו, ּתֹורה ּבטלה ּוכבר אחרת, ּבמצוה זֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה

והה  הּנֹוצרים ּכגֹון ה', מעם היתה אחד ׁשהיא ּכל גרים. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּתֹורה. ּכֹופר - אּלּו ְִֵֵַָָֹמּׁשלׁשה

.Ë המׁשּמדים ׁשנים והמׁשּמד הם אחת, לעברה המׁשּמד : ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֻֻֻ
הּתֹורה ׁשהחזיק לכל זה - אחת לעברה המׁשּמד ּכּלּה. ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻ

והרּגל, ּבּה ונתּפרסם ּבזדֹון, עברה אֹותּה לעׂשֹות ְְְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָֻעצמֹו
ׁשעטנז  ללּבׁש ּתמיד ׁשהחזק ּכגֹון הּקּלֹות, מן היתה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻאפּלּו
העֹולם  מן זֹו מצוה ּבטלה ּכאּלּו ונמצא ּפאה, להּקיף ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָאֹו
להכעיס  ׁשּיעׂשה והּוא, ּדבר; לאֹותֹו מׁשּמד זה הרי - ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֻאצלֹו

בלבד] תאוותו למלאות ולא לכל [הקב"ה, והמׁשּמד .ְְְַָָֻ
ׁשמד  ׁשּגֹוזרין ּבׁשעה הּגֹוים לדתי החֹוזר ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּתֹורה,
ׁשהן  ּביׂשראל להּדּבק לֹו ּבצע 'מה ויאמר: ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוידּבק
- ּתּקיפה' ׁשּידן ּבאּלּו ׁשּידּבק לֹו טֹוב ונרּדפים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשפלים

ּכּלּה. הּתֹורה לכל מׁשּמד זה ְְֲֵֶַָָָָֻֻהרי
.È ּגדֹול,מחטיאי ּבדבר ׁשהחטיא אחד ּכיצד? הרּבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אפּלּוּכירבעם  קל, ּבדבר ׁשהחטיא ואחד ּוביּתֹוס; וצדֹוק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ

- ׁשּיחטאּו עד אחרים האֹונס ואחד עׂשה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלבּטל
אֹו זרה; עבֹודה ׁשּיעבדּו עד יׂשראל הֹורג ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמנּׁשה,

א  ּכיׁשּוע.ׁשהטעה - והּדיחם חרים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
.‡Èעברֹות,הּפֹורׁש עבר ׁשּלא ּפי על אף - צּבּור מּדרכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

ולא  ּבכללן, מצוֹות עֹוׂשה ואינֹו יׂשראל מעדת נבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבתעניתן  מתעּנה ולא ּבצרתן ּבדרּכֹונכנס הֹול אּלא , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

לעֹולם  חלק לֹו אין - מהן אינֹו ּוכאּלּו הארץ, מּגֹויי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּכאחד
ׁשעׂשה  ּבין - ּכיהֹויקים רמה ּביד עברֹות העֹוׂשה ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהּבא.
הּבא; לעֹולם חלק לֹו אין - חמּורֹות ׁשעׂשה ּבין ֲֵֵֵֶֶַַָָָָָקּלֹות,

ּבּתֹורה' ּפנים 'מגּלה הּנקרא הּוא מצחֹווזה ׁשהעז מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבׁש ולא ּפניו ּתֹורה.וגּלה מּדברי ְְְִִִֵָָָָֹֹ

.·È אֹוׁשנים להרגֹו ּגֹוים ּביד חברֹו הּמֹוסר הּמֹוסרין: הם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ
אּנסלהּכֹותֹו ּביד אֹו ּגֹוים ּביד חברֹו ממֹון והּמֹוסר [בעל , ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

הּבא.זרוע] לעֹולם חלק להן אין ׁשניהן, - ּכגֹוי ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
.‚È הרֹודה מּטילי זה - ׁשמים לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

וכּונתֹו הרּבה, מּמּנּו ּופֹוחדין יראין והן ּבחזקה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָצּבּור
מלכי  ּכגֹון ׁשמים, לכבֹוד לא חפציו, וכל עצמֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹלכבֹוד

ִַהּגֹוים.
.„È ועׂשרים ּכל מארּבעה ואחד ׁשּמנינּואחד אּלּו אנׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

לעֹו חלק להן אין יׂשראל, ׁשהן ּפי על אף ויׁש- הּבא. לם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהרגיל  חכמים אמרּו כן ּפי על ואף מאּלּו, קּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעברֹות
ּולהּזהר  מהן להתרחק ּכדי הּבא, לעֹולם חלק לֹו אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן
ּבכּנּוי, לחברֹו והּקֹורא חברֹו, את המכּנה הן: ואּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד ּברּבים, חברֹו ּפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָוהּמלּבין
את  והמבּזה רּבֹותיו, והמבּזה חכמים, ּתלמידי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהמבּזה
אמּורים, ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. את והמחּלל ְְְֲֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָהּמֹועדֹות,
ּבלא  ּבׁשּמת הּבא? לעֹולם חלק לֹו אין מאּלּו אחד ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל
- ּתׁשּובה ּבעל והּוא ּומת מרׁשעֹו, ׁשב אם אבל ְְְְֲִִֵֵַַָָָָּתׁשּובה.
ּבפני  ׁשעֹומד ּדבר ל ׁשאין הּבא; העֹולם מּבני זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהרי
יׁש - ׁשב ּובאחרֹונה ימיו, ּכל ּבעּקר ּכפר אפּלּו ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָהּתׁשּובה.
לרחֹוק  ׁשלֹום "ׁשלֹום ׁשּנאמר: הּבא, לעֹולם חלק ְֱֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
והּפֹוׁשעים  הרׁשעים ּכל ּורפאתיו". - ה' אמר ְְְְְִִִַַַָָָָָָולּקרֹוב,
ּבין  ּבגלּוי ּבין ּבתׁשּובה, ׁשחזרּו ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהמׁשּמדים

ּבמטמֹונּיֹות ׁשּנאמר:[בסתר]ׁשחזרּו אֹותן, מקּבלין - ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָ
הּוא, ׁשֹובב ׁשעדין ּפי על אף ׁשֹובבים"; ּבנים ֲִִִִֶַַַָָָ"ׁשּובּו

ּבּסתר אֹותֹוׁשהרי מקּבלין - ּבגלּוי ולא חֹוזר ּבלבד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ְִָּבתׁשּובה.

ה'תשע"ה  טבת י' חמישי יום

ד ּפרק ¤¤
הּתׁשּובה עׂשרים ‡. את מעּכבין ּדברים ארּבעה וארּבעה . ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

הּקדֹוׁש אין מארּבעּתן, אחד והעֹוׂשה ּגד ֹול, עֹון - ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמהן
מסּפיק הּוא ּגדל [מסייע]ּברּו לפי ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו ְְְְֲִִֶַַָָָֹ

זה, עֹון ּובכלל הרּבים; את הּמחטיא (א) הן: ואּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחטאֹו.
חברֹו והּמּטה (ב) מצוה. מּלעׂשֹות הרּבים את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהמעּכב

מסית ּכגֹון רעה, לדר טֹובה זרה]מּדר לעבודה [יחיד ְְִִֵֶֶֶֶָָָ
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ממחה [רבים]ּומּדיח ואינֹו רעה, ּבתרּבּות ּבנֹו הרֹואה (ג) . ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
ּפֹורׁש, היה ּבֹו מחה אּלּו ּברׁשּותֹו, ּובנֹו הֹואיל - ְְְִִִִֵָָָָּבידֹו
ּבידֹו ׁשאפׁשר ּכל - זה עֹון ּובכלל אֹותֹו; ּכמחטיא ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָונמצא
אּלא  ּבהן, מחה ולא יחידים ּבין רּבים ּבין ּבאחרים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלמחֹות
ּובכלל  ואׁשּוב'; 'אחטא והאֹומר: (ד) ּבכׁשלֹונן. אֹותן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָיּניח

מכּפר'. הּכּפּורים ויֹום 'אחטא, האֹומר: ְְְִִֵֵֶֶַַָָזה,
ּבפני ּומהן ·. הּתׁשּובה ּדרכי הּנֹועלין ּדברים חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשּבזמן עֹוׂשיהן  לפי - הּצּבּור מן הּפֹורׁש (א) הן: ואּלּו ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ
ּבּזכּיֹות  עּמהן זֹוכה ואינֹו עּמהן, יהיה ולא ּתׁשּובה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיעׂשּו
ׁשּמחלקּתֹו לפי - חכמים ּדברי על והחֹולק (ב) ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻׁשעֹוׂשין.
(ג) הּתׁשּובה. ּדרכי יֹודע ואינֹו מהן, לפרׁש לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּגֹורמת
רֹודף  אינֹו ּבעיניו, ׁשּנתּבּזּו ׁשּכיון - הּמצוֹות על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמלעיג

(ד) יזּכה? ּבּמה יעׂשה, לא ואם עֹוׂשן; ולא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחריהן
ּולטרדֹו לדחפֹו להן ּגֹורם זה ׁשּדבר - רּבֹותיו ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמבּזה
לֹו ּומֹורה מלּמד ימצא לא ׁשּנטרד ּובזמן ּוכגחזי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכיׁשּוע
הּניח  לא ׁשהרי - הּתֹוכחֹות את והּׂשֹונא (ה) האמת. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר
ׁשּבזמן  לתׁשּובה, ּגֹורמת ׁשהּתֹוכחה הּתׁשּובה, ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלֹו
חֹוזר  אֹותֹו, ּומכלימין חטאיו לאדם לֹו ְֲִִִִֵֶַָָָָָׁשּמֹודיעין
"ממרים  ּתׁשּכח", אל "זכר, ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹּבתׁשּובה,
וכן  חכם". ולא נבל, "עם לב", לכם ה' נתן "ולא ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהייתם",
"ידע  חֹוטא", ּגֹוי "הֹוי ואמר: יׂשראל את הֹוכיח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָיׁשעיהּו
,ערּפ ּברזל וגיד אּתה, קׁשה ּכי "מּדעּתי, קֹונהּו", ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשֹור
לחּטאים, להֹוכיח האל צּוהּו וכן נחּוׁשה"; ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָּומצח
הּנביאים  ּכל וכן ."ּתחׂש אל בגרֹון, "קרא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

ליׂשראל, צריהֹוכיחּו ,לפיכ ּבתׁשּובה. ׁשחזרּו עד ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
וירא  וזקן ּגדֹול חכם מּיׂשראל וקהל קהל ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָלהעמיד
ּומחזירן  לרּבים מֹוכיח ׁשּיהא להן, ואֹוהב מּנעּוריו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשמים
ולא  לּמֹוכיח ּבא אינֹו הּתֹוכחֹות, את ׁשּׂשֹונא וזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבתׁשּובה.
טֹובים. ּבעיניו ׁשהם ּבחּטאתיו, יעמד לפיכ ּדבריו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשֹומע

לֹוּומהם ‚. אפׁשר אי אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָ
לחברֹו, אדם ׁשּבין עֹונֹות ׁשהן לפי ּגמּורה, ּתׁשּובה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁשּוב
מּמּנּו יׁשאל אֹו לֹו ׁשּיחזיר ּכדי לֹו, ׁשחטא חברֹו יֹודע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואינֹו

לֹו קּלל למחל ולא - הרּבים את המקּלל (א) הן: ואּלּו ; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּגּנב  עם והחֹולק (ב) ּכּפרה. מּמּנּו ׁשּיׁשאל ּכדי ידּוע, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאדם
ּגֹונב  הּגּנב אּלא היא, מי ׁשל זֹו ּגנבה יֹודע ׁשאינֹו לפי -ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּגּנב, יד מחּזק ׁשהּוא ועֹוד, לֹוקח; והּוא לֹו ּומביא ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָרּבים
עד  עליה מכריז ואינֹו אבדה והּמֹוצא (ג) אֹותֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּומחטיא
אינֹו ּתׁשּובה, ּכׁשּיעׂשה זמן, לאחר - לבעליה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיחזירה

והאֹוכל (ד) יחזיר. למי ויתֹומים }ׁשד {יֹודע ענּיים (שור) ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָֹ
ידּועין  ואינן הן אמללין אדם ּבני אּלּו - ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָֻואלמנֹות
ׁשּידע  ּכדי מּכיר, להם אין לעיר, מעיר וגֹולין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּומפרסמין,
להּטֹות  ׁשחד והמקּבל (ה) לֹו. ויחזירּנּו הּוא מי ׁשל זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשד
ּכחּה הּוא וכּמה זֹו הּטיה הּגיעה היכן עד יֹודע אינֹו - ְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּדין

רגלים לֹו יׁש ׁשהּדבר ׁשּיחזיר, קל]ּכדי בסיס לו ועֹוד [יש ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
אֹותֹו. ּומחטיא זה, יד מחּזק ְְִֵֶֶַַַׁשהּוא

לׁשּוב ּומהן „. חזקתֹו אין אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
חֹוטא  ונמצא האדם, רב ּבעיני קּלים ּדברים ׁשהן לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמהן,

חטא  זה ׁשאין ידּמה מּסעּודה והּוא האֹוכל (א) הן: ואּלּו ; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ
לבעליה מסּפקת אך ׁשאינּה נימוס מחמת אורח המזמין [עני ְְִֵֶֶֶֶַָָָ

די] אין עצמו חטא,לו ׁשּלא מדּמה והּוא ּגזל, אבק ׁשּזה -ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
והּמׁשּתּמׁש (ב) ּברׁשּותן'. אּלא אכלּתי 'ּכלּום ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹויאמר:

אּלא [משכונו]ּבעבֹוטֹו אינֹו עני ׁשל ׁשהעבֹוט - עני ׁשל ֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
לא  והרי חסרים, 'אינן ּבלּבֹו: ויאמר ּומחרׁשה, קרּדם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹּכגֹון
ּדעּתֹו על מעלה - ּבעריֹות והּמסּתּכל (ג) אֹותֹו'. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָּגזלּתי
אֹו ּבעלּתי?! 'וכי אֹומר: ׁשהּוא ּכלּום, ּבכ ְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאין
ּגדֹול, עֹון העינים ׁשראּית יֹודע, אינֹו והּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָקרבּתי'?!
תתּורּו "ולא ׁשּנאמר: עריֹות, ׁשל לגּופן ּגֹורמת ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהיא
חברֹו ּבקלֹון והּמתּכּבד (ד) עיניכם". ואחרי לבבכם ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַאחרי
ולא  עֹומד, חברֹו ׁשאין לפי חֹוטא, ׁשאינֹו ּבלּבֹו אֹומר -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֹ
הּטֹובים  מעׂשיו ער אּלא ּבּיׁשֹו, ולא ּבׁשת, לֹו ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹהּגיעה
מּכללן  ׁשּיראה ּכדי חכמתֹו, אֹו חברֹו מעׂשה למּול ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוחכמתֹו
אֹומר  - ּכׁשרים והחֹוׁשד (ה) ּבזּוי. וחברֹו מכּבד ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֻׁשהּוא
וכי  לֹו? עׂשיתי 'מה אֹומר: ׁשהּוא לפי חטא, ׁשאינֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָּבלּבֹו
אינֹו והּוא עׂשה', לא אֹו עׂשה ׁשּמא חׁשד אּלא ׁשם ְֲֵֵֶֶָָָָָָָָֹיׁש
עברֹות. ּכבעל ּבדעּתֹו ּכׁשר אדם ׁשּמׂשים עֹון ׁשּזה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיֹודע

אחריהן ּומהן ‰. יּמׁש אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מהן  לפרׁש קׁשין והן להּזהר ּתמיד, אדם צרי ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ

וא  מאד; עד רעֹות ּדעֹות ּכּלן והן ּבהן, ידּבק ׁשּמא ּלּומהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּובעל  (ד) חמה. ּובעל (ג) הרע. ולׁשֹון (ב) רכילּות. (א) ְְִֵֵַַַַַָָָהן:
למד  ׁשהּוא מּפני - לרׁשע והּמתחּבר (ה) רעה. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמחׁשבה
"ורעה  ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ּבלּבֹו; נרׁשמין והם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמּמעׂשיו,
ׁשּצרי ּדברים ּדעֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ירֹוע". ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָכסילים,

ּתׁשּובה. לבעל וחמר קל ּתמיד, ּבהן לנהג אדם ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכל
.Â ׁשּמעּכבין ּכל ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

עׂשה  אם אּלא הּתׁשּובה; את מֹונעין אין הּתׁשּובה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאת
חלק  לֹו ויׁש ּתׁשּובה, ּבעל זה הרי - מהן ּתׁשּובה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאדם

הּבא. ַָָָלעֹולם

ה ּפרק ¤¤
לֹורׁשּות ‡. נתּונה אדם לדרּכל עצמֹו להּטֹות רצה אם : ְְְְְִֶֶַַָָָָָָ

עצמֹוטֹובה להּטֹות רצה ואם ּבידֹו; הרׁשּות צּדיק, ולהיֹות ְְְְְְְִִִַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב  הּוא ּבידֹו. הרׁשּות רׁשע, ולהיֹות רעה ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָלדר
- ורע" טֹוב לדעת מּמּנּו, ּכאחד היה האדם "הן ְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָּבּתֹורה:
מין  ואין ּבעֹולם, אחד היה אדם ׁשל זה מין הן ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכלֹומר:
ּבדעּתֹו מעצמֹו הּוא ׁשּיהא הענין, ּבזה לֹו ּדֹומה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני

מהּובמחׁשבּתֹו ּכל ועֹוׂשה והרע הּטֹוב חפץ יֹודע ,ּׁשהּוא ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הרע. אֹו הּטֹוב מּלעׂשֹות ידֹו על ׁשּיעּכב מי לֹו וכיון ואין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ידֹו". יׁשלח "ּפן הּוא, ְִֵֶֶַָׁשּכן
האּמֹות אל ·. טּפׁשי ׁשאֹומרים זה ּדבר ּבמחׁשבּת יעבר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ּגלמי על [בערי]ורב ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש יׂשראל, ּבני ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּכן; הּדבר אין רׁשע. אֹו צּדיק להיֹות ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאדם
רׁשע  אֹו רּבנּו ּכמׁשה צּדיק להיֹות ראּוי ואדם  אדם ּכל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
ּכילי  אֹו אכזרי, אֹו רחמן אֹו סכל, אֹו חכם אֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכירבעם,

ׁשֹוע[קמצן] הּדעֹות[פזרן]אֹו ּכל ׁשאר וכן ואין [מידות]; . ְְְֵֵֵַַָָ
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חטאיו, ּכפי אֹותֹו ּדנין - מעֹולם ּתפּלין הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלהן
ׁשעֹונֹותיהן  הרׁשעים ּכל וכן הּבא; לעֹולם חלק לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָויׁש
לעֹולם  חלק להן ויׁש חּטאתיהן, ּכפי אֹותן ּדנין - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמרּבין
ּפ על אף הּבא, לעֹולם חלק להן יׁש יׂשראל ׁשּכל י הּבא; ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

יירׁשּו לעֹולם צּדיקים, ּכּלם ועּמ" ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשחטאּו
העֹולם  והּוא החּיים; ארץ ּכלֹומר: מׁשל, - זֹו ארץ ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָארץ";
הּבא  לעֹולם חלק להן יׁש העֹולם, אּמֹות חסידי וכן .הּבא. ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

.Âנכרתין ואּלּו אּלא הּבא, לעֹולם חלק להן ׁשאין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּולעֹולמי  לעֹולם וחּטאתם רׁשעם ּגדל על ונּדֹונין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹואֹובדין,
ּבּתֹורה, והּכֹופרים והאּפיקֹורֹוסים, הּמינים, ְְְִִִִִִֶַַַָָָעֹולמים:
הּגֹואל, ּבביאת והּכֹופרים הּמתים, ּבתחּית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַוהּכֹופרים
צּבּור, מּדרכי והּפֹורׁשים הרּבים, ּומחטיאי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֻוהּמׁשּמדים,

ּכיהֹויקים ּבפרהסיא רמה ּביד עברֹות [מלך והעֹוׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ
לׁשם יהודה] ׁשּלא הּצּבּור על אימה ּומּטילי והּמֹוסרין, ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ערלתֹו והּמֹוׁש הרע, לׁשֹון ּובעלי ּדמים, וׁשֹופכי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָׁשמים,
הוא] שמהול יכירו .[שלא

.Ê אלֹוּה,חמּׁשה ׁשם ׁשאין האֹומר 'מינים': הּנקראים הן ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מנהיג  לעֹולם הם ואין אבל מנהיג, ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשהּוא  אּלא אחד, רּבֹון ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר יתר; אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשנים
וצּור ּובעלּגּוף  ראׁשֹון לבּדֹו ׁשאינֹו האֹומר וכן ּתמּונה; ְְְְִֵֵֵֶַַַָָ

מליץ להיֹות ּכדי זּולתֹו, אלֹוּה העֹובד וכן [יושר]לּכל; ְְְֱִִֵֵֵֵַַָָֹ
מין. הּוא אּלּו, מחמּׁשה אחד ּכל העֹולמים. רּבֹון ּובין ֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָּבינֹו

.Á האֹומר ׁשלׁשה 'אּפיקֹורֹוסים': הּנקראין ׁשם הן ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
מּדע ׁשם ואין ּכלל, ללב [חכמה]נבּואה מהּבֹורא ׁשּמּגיע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

והאֹומר  רּבנּו; מׁשה ׁשל נבּואתֹו והּמכחיׁש האדם; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבני
אּלּו מּׁשלׁשה אחד ּכל אדם. ּבני מעׂשה יֹודע הּבֹורא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ׁשאין  האֹומר ּבּתֹורה: הּכֹופרים הן ׁשלׁשה אּפיקֹורֹוס. הן -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
אם  אחת, ּתבה אפּלּו אחד, ּפסּוק אפּלּו - ה' מעם ֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה

עצמֹו' מּפי אמרֹו 'מׁשה ּבּתֹורה אמר: ּכֹופר זה הרי וכן , ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבפרּוׁשּה, מּגידיה הּכֹופר והכחיׁש ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

החליף [חכמיה] ׁשהּבֹורא והאֹומר ּוביּתֹוס; צדֹוק ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּפי  על אף זֹו, ּתֹורה ּבטלה ּוכבר אחרת, ּבמצוה זֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה

והה  הּנֹוצרים ּכגֹון ה', מעם היתה אחד ׁשהיא ּכל גרים. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּתֹורה. ּכֹופר - אּלּו ְִֵֵַָָֹמּׁשלׁשה

.Ë המׁשּמדים ׁשנים והמׁשּמד הם אחת, לעברה המׁשּמד : ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֻֻֻ
הּתֹורה ׁשהחזיק לכל זה - אחת לעברה המׁשּמד ּכּלּה. ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻ

והרּגל, ּבּה ונתּפרסם ּבזדֹון, עברה אֹותּה לעׂשֹות ְְְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָֻעצמֹו
ׁשעטנז  ללּבׁש ּתמיד ׁשהחזק ּכגֹון הּקּלֹות, מן היתה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻאפּלּו
העֹולם  מן זֹו מצוה ּבטלה ּכאּלּו ונמצא ּפאה, להּקיף ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָאֹו
להכעיס  ׁשּיעׂשה והּוא, ּדבר; לאֹותֹו מׁשּמד זה הרי - ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֻאצלֹו

בלבד] תאוותו למלאות ולא לכל [הקב"ה, והמׁשּמד .ְְְַָָֻ
ׁשמד  ׁשּגֹוזרין ּבׁשעה הּגֹוים לדתי החֹוזר ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּתֹורה,
ׁשהן  ּביׂשראל להּדּבק לֹו ּבצע 'מה ויאמר: ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוידּבק
- ּתּקיפה' ׁשּידן ּבאּלּו ׁשּידּבק לֹו טֹוב ונרּדפים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשפלים

ּכּלּה. הּתֹורה לכל מׁשּמד זה ְְֲֵֶַָָָָֻֻהרי
.È ּגדֹול,מחטיאי ּבדבר ׁשהחטיא אחד ּכיצד? הרּבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אפּלּוּכירבעם  קל, ּבדבר ׁשהחטיא ואחד ּוביּתֹוס; וצדֹוק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ

- ׁשּיחטאּו עד אחרים האֹונס ואחד עׂשה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלבּטל
אֹו זרה; עבֹודה ׁשּיעבדּו עד יׂשראל הֹורג ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמנּׁשה,

א  ּכיׁשּוע.ׁשהטעה - והּדיחם חרים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
.‡Èעברֹות,הּפֹורׁש עבר ׁשּלא ּפי על אף - צּבּור מּדרכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

ולא  ּבכללן, מצוֹות עֹוׂשה ואינֹו יׂשראל מעדת נבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבתעניתן  מתעּנה ולא ּבצרתן ּבדרּכֹונכנס הֹול אּלא , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

לעֹולם  חלק לֹו אין - מהן אינֹו ּוכאּלּו הארץ, מּגֹויי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּכאחד
ׁשעׂשה  ּבין - ּכיהֹויקים רמה ּביד עברֹות העֹוׂשה ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהּבא.
הּבא; לעֹולם חלק לֹו אין - חמּורֹות ׁשעׂשה ּבין ֲֵֵֵֶֶַַָָָָָקּלֹות,

ּבּתֹורה' ּפנים 'מגּלה הּנקרא הּוא מצחֹווזה ׁשהעז מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבׁש ולא ּפניו ּתֹורה.וגּלה מּדברי ְְְִִִֵָָָָֹֹ

.·È אֹוׁשנים להרגֹו ּגֹוים ּביד חברֹו הּמֹוסר הּמֹוסרין: הם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ
אּנסלהּכֹותֹו ּביד אֹו ּגֹוים ּביד חברֹו ממֹון והּמֹוסר [בעל , ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

הּבא.זרוע] לעֹולם חלק להן אין ׁשניהן, - ּכגֹוי ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
.‚È הרֹודה מּטילי זה - ׁשמים לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

וכּונתֹו הרּבה, מּמּנּו ּופֹוחדין יראין והן ּבחזקה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָצּבּור
מלכי  ּכגֹון ׁשמים, לכבֹוד לא חפציו, וכל עצמֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹלכבֹוד

ִַהּגֹוים.
.„È ועׂשרים ּכל מארּבעה ואחד ׁשּמנינּואחד אּלּו אנׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

לעֹו חלק להן אין יׂשראל, ׁשהן ּפי על אף ויׁש- הּבא. לם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהרגיל  חכמים אמרּו כן ּפי על ואף מאּלּו, קּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעברֹות
ּולהּזהר  מהן להתרחק ּכדי הּבא, לעֹולם חלק לֹו אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן
ּבכּנּוי, לחברֹו והּקֹורא חברֹו, את המכּנה הן: ואּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד ּברּבים, חברֹו ּפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָוהּמלּבין
את  והמבּזה רּבֹותיו, והמבּזה חכמים, ּתלמידי ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוהמבּזה
אמּורים, ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. את והמחּלל ְְְֲֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָהּמֹועדֹות,
ּבלא  ּבׁשּמת הּבא? לעֹולם חלק לֹו אין מאּלּו אחד ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל
- ּתׁשּובה ּבעל והּוא ּומת מרׁשעֹו, ׁשב אם אבל ְְְְֲִִֵֵַַָָָָּתׁשּובה.
ּבפני  ׁשעֹומד ּדבר ל ׁשאין הּבא; העֹולם מּבני זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהרי
יׁש - ׁשב ּובאחרֹונה ימיו, ּכל ּבעּקר ּכפר אפּלּו ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָהּתׁשּובה.
לרחֹוק  ׁשלֹום "ׁשלֹום ׁשּנאמר: הּבא, לעֹולם חלק ְֱֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
והּפֹוׁשעים  הרׁשעים ּכל ּורפאתיו". - ה' אמר ְְְְְִִִַַַָָָָָָולּקרֹוב,
ּבין  ּבגלּוי ּבין ּבתׁשּובה, ׁשחזרּו ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהמׁשּמדים

ּבמטמֹונּיֹות ׁשּנאמר:[בסתר]ׁשחזרּו אֹותן, מקּבלין - ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָ
הּוא, ׁשֹובב ׁשעדין ּפי על אף ׁשֹובבים"; ּבנים ֲִִִִֶַַַָָָ"ׁשּובּו

ּבּסתר אֹותֹוׁשהרי מקּבלין - ּבגלּוי ולא חֹוזר ּבלבד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ְִָּבתׁשּובה.

ה'תשע"ה  טבת י' חמישי יום

ד ּפרק ¤¤
הּתׁשּובה עׂשרים ‡. את מעּכבין ּדברים ארּבעה וארּבעה . ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

הּקדֹוׁש אין מארּבעּתן, אחד והעֹוׂשה ּגד ֹול, עֹון - ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמהן
מסּפיק הּוא ּגדל [מסייע]ּברּו לפי ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו ְְְְֲִִֶַַָָָֹ

זה, עֹון ּובכלל הרּבים; את הּמחטיא (א) הן: ואּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחטאֹו.
חברֹו והּמּטה (ב) מצוה. מּלעׂשֹות הרּבים את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהמעּכב

מסית ּכגֹון רעה, לדר טֹובה זרה]מּדר לעבודה [יחיד ְְִִֵֶֶֶֶָָָ
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ממחה [רבים]ּומּדיח ואינֹו רעה, ּבתרּבּות ּבנֹו הרֹואה (ג) . ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
ּפֹורׁש, היה ּבֹו מחה אּלּו ּברׁשּותֹו, ּובנֹו הֹואיל - ְְְִִִִֵָָָָּבידֹו
ּבידֹו ׁשאפׁשר ּכל - זה עֹון ּובכלל אֹותֹו; ּכמחטיא ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָונמצא
אּלא  ּבהן, מחה ולא יחידים ּבין רּבים ּבין ּבאחרים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלמחֹות
ּובכלל  ואׁשּוב'; 'אחטא והאֹומר: (ד) ּבכׁשלֹונן. אֹותן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָיּניח

מכּפר'. הּכּפּורים ויֹום 'אחטא, האֹומר: ְְְִִֵֵֶֶַַָָזה,
ּבפני ּומהן ·. הּתׁשּובה ּדרכי הּנֹועלין ּדברים חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשּבזמן עֹוׂשיהן  לפי - הּצּבּור מן הּפֹורׁש (א) הן: ואּלּו ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ
ּבּזכּיֹות  עּמהן זֹוכה ואינֹו עּמהן, יהיה ולא ּתׁשּובה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיעׂשּו
ׁשּמחלקּתֹו לפי - חכמים ּדברי על והחֹולק (ב) ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻׁשעֹוׂשין.
(ג) הּתׁשּובה. ּדרכי יֹודע ואינֹו מהן, לפרׁש לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּגֹורמת
רֹודף  אינֹו ּבעיניו, ׁשּנתּבּזּו ׁשּכיון - הּמצוֹות על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמלעיג

(ד) יזּכה? ּבּמה יעׂשה, לא ואם עֹוׂשן; ולא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחריהן
ּולטרדֹו לדחפֹו להן ּגֹורם זה ׁשּדבר - רּבֹותיו ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמבּזה
לֹו ּומֹורה מלּמד ימצא לא ׁשּנטרד ּובזמן ּוכגחזי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכיׁשּוע
הּניח  לא ׁשהרי - הּתֹוכחֹות את והּׂשֹונא (ה) האמת. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר
ׁשּבזמן  לתׁשּובה, ּגֹורמת ׁשהּתֹוכחה הּתׁשּובה, ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלֹו
חֹוזר  אֹותֹו, ּומכלימין חטאיו לאדם לֹו ְֲִִִִֵֶַָָָָָׁשּמֹודיעין
"ממרים  ּתׁשּכח", אל "זכר, ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹּבתׁשּובה,
וכן  חכם". ולא נבל, "עם לב", לכם ה' נתן "ולא ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהייתם",
"ידע  חֹוטא", ּגֹוי "הֹוי ואמר: יׂשראל את הֹוכיח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָיׁשעיהּו
,ערּפ ּברזל וגיד אּתה, קׁשה ּכי "מּדעּתי, קֹונהּו", ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשֹור
לחּטאים, להֹוכיח האל צּוהּו וכן נחּוׁשה"; ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָּומצח
הּנביאים  ּכל וכן ."ּתחׂש אל בגרֹון, "קרא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

ליׂשראל, צריהֹוכיחּו ,לפיכ ּבתׁשּובה. ׁשחזרּו עד ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
וירא  וזקן ּגדֹול חכם מּיׂשראל וקהל קהל ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָלהעמיד
ּומחזירן  לרּבים מֹוכיח ׁשּיהא להן, ואֹוהב מּנעּוריו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשמים
ולא  לּמֹוכיח ּבא אינֹו הּתֹוכחֹות, את ׁשּׂשֹונא וזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבתׁשּובה.
טֹובים. ּבעיניו ׁשהם ּבחּטאתיו, יעמד לפיכ ּדבריו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשֹומע

לֹוּומהם ‚. אפׁשר אי אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָ
לחברֹו, אדם ׁשּבין עֹונֹות ׁשהן לפי ּגמּורה, ּתׁשּובה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁשּוב
מּמּנּו יׁשאל אֹו לֹו ׁשּיחזיר ּכדי לֹו, ׁשחטא חברֹו יֹודע ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואינֹו

לֹו קּלל למחל ולא - הרּבים את המקּלל (א) הן: ואּלּו ; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּגּנב  עם והחֹולק (ב) ּכּפרה. מּמּנּו ׁשּיׁשאל ּכדי ידּוע, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאדם
ּגֹונב  הּגּנב אּלא היא, מי ׁשל זֹו ּגנבה יֹודע ׁשאינֹו לפי -ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּגּנב, יד מחּזק ׁשהּוא ועֹוד, לֹוקח; והּוא לֹו ּומביא ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָרּבים
עד  עליה מכריז ואינֹו אבדה והּמֹוצא (ג) אֹותֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּומחטיא
אינֹו ּתׁשּובה, ּכׁשּיעׂשה זמן, לאחר - לבעליה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיחזירה

והאֹוכל (ד) יחזיר. למי ויתֹומים }ׁשד {יֹודע ענּיים (שור) ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָֹ
ידּועין  ואינן הן אמללין אדם ּבני אּלּו - ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָֻואלמנֹות
ׁשּידע  ּכדי מּכיר, להם אין לעיר, מעיר וגֹולין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּומפרסמין,
להּטֹות  ׁשחד והמקּבל (ה) לֹו. ויחזירּנּו הּוא מי ׁשל זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשד
ּכחּה הּוא וכּמה זֹו הּטיה הּגיעה היכן עד יֹודע אינֹו - ְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּדין

רגלים לֹו יׁש ׁשהּדבר ׁשּיחזיר, קל]ּכדי בסיס לו ועֹוד [יש ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
אֹותֹו. ּומחטיא זה, יד מחּזק ְְִֵֶֶַַַׁשהּוא

לׁשּוב ּומהן „. חזקתֹו אין אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
חֹוטא  ונמצא האדם, רב ּבעיני קּלים ּדברים ׁשהן לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמהן,

חטא  זה ׁשאין ידּמה מּסעּודה והּוא האֹוכל (א) הן: ואּלּו ; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ
לבעליה מסּפקת אך ׁשאינּה נימוס מחמת אורח המזמין [עני ְְִֵֶֶֶֶַָָָ

די] אין עצמו חטא,לו ׁשּלא מדּמה והּוא ּגזל, אבק ׁשּזה -ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
והּמׁשּתּמׁש (ב) ּברׁשּותן'. אּלא אכלּתי 'ּכלּום ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹויאמר:

אּלא [משכונו]ּבעבֹוטֹו אינֹו עני ׁשל ׁשהעבֹוט - עני ׁשל ֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
לא  והרי חסרים, 'אינן ּבלּבֹו: ויאמר ּומחרׁשה, קרּדם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹֹּכגֹון
ּדעּתֹו על מעלה - ּבעריֹות והּמסּתּכל (ג) אֹותֹו'. ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָּגזלּתי
אֹו ּבעלּתי?! 'וכי אֹומר: ׁשהּוא ּכלּום, ּבכ ְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאין
ּגדֹול, עֹון העינים ׁשראּית יֹודע, אינֹו והּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָקרבּתי'?!
תתּורּו "ולא ׁשּנאמר: עריֹות, ׁשל לגּופן ּגֹורמת ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהיא
חברֹו ּבקלֹון והּמתּכּבד (ד) עיניכם". ואחרי לבבכם ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַאחרי
ולא  עֹומד, חברֹו ׁשאין לפי חֹוטא, ׁשאינֹו ּבלּבֹו אֹומר -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֹ
הּטֹובים  מעׂשיו ער אּלא ּבּיׁשֹו, ולא ּבׁשת, לֹו ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹהּגיעה
מּכללן  ׁשּיראה ּכדי חכמתֹו, אֹו חברֹו מעׂשה למּול ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוחכמתֹו
אֹומר  - ּכׁשרים והחֹוׁשד (ה) ּבזּוי. וחברֹו מכּבד ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָֻׁשהּוא
וכי  לֹו? עׂשיתי 'מה אֹומר: ׁשהּוא לפי חטא, ׁשאינֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָּבלּבֹו
אינֹו והּוא עׂשה', לא אֹו עׂשה ׁשּמא חׁשד אּלא ׁשם ְֲֵֵֶֶָָָָָָָָֹיׁש
עברֹות. ּכבעל ּבדעּתֹו ּכׁשר אדם ׁשּמׂשים עֹון ׁשּזה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיֹודע

אחריהן ּומהן ‰. יּמׁש אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מהן  לפרׁש קׁשין והן להּזהר ּתמיד, אדם צרי ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָֹ

וא  מאד; עד רעֹות ּדעֹות ּכּלן והן ּבהן, ידּבק ׁשּמא ּלּומהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּובעל  (ד) חמה. ּובעל (ג) הרע. ולׁשֹון (ב) רכילּות. (א) ְְִֵֵַַַַַָָָהן:
למד  ׁשהּוא מּפני - לרׁשע והּמתחּבר (ה) רעה. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמחׁשבה
"ורעה  ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ּבלּבֹו; נרׁשמין והם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמּמעׂשיו,
ׁשּצרי ּדברים ּדעֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ירֹוע". ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָכסילים,

ּתׁשּובה. לבעל וחמר קל ּתמיד, ּבהן לנהג אדם ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכל
.Â ׁשּמעּכבין ּכל ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

עׂשה  אם אּלא הּתׁשּובה; את מֹונעין אין הּתׁשּובה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאת
חלק  לֹו ויׁש ּתׁשּובה, ּבעל זה הרי - מהן ּתׁשּובה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאדם

הּבא. ַָָָלעֹולם

ה ּפרק ¤¤
לֹורׁשּות ‡. נתּונה אדם לדרּכל עצמֹו להּטֹות רצה אם : ְְְְְִֶֶַַָָָָָָ

עצמֹוטֹובה להּטֹות רצה ואם ּבידֹו; הרׁשּות צּדיק, ולהיֹות ְְְְְְְִִִַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב  הּוא ּבידֹו. הרׁשּות רׁשע, ולהיֹות רעה ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָלדר
- ורע" טֹוב לדעת מּמּנּו, ּכאחד היה האדם "הן ְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָּבּתֹורה:
מין  ואין ּבעֹולם, אחד היה אדם ׁשל זה מין הן ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכלֹומר:
ּבדעּתֹו מעצמֹו הּוא ׁשּיהא הענין, ּבזה לֹו ּדֹומה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני

מהּובמחׁשבּתֹו ּכל ועֹוׂשה והרע הּטֹוב חפץ יֹודע ,ּׁשהּוא ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הרע. אֹו הּטֹוב מּלעׂשֹות ידֹו על ׁשּיעּכב מי לֹו וכיון ואין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ידֹו". יׁשלח "ּפן הּוא, ְִֵֶֶַָׁשּכן
האּמֹות אל ·. טּפׁשי ׁשאֹומרים זה ּדבר ּבמחׁשבּת יעבר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ּגלמי על [בערי]ורב ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש יׂשראל, ּבני ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּכן; הּדבר אין רׁשע. אֹו צּדיק להיֹות ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאדם
רׁשע  אֹו רּבנּו ּכמׁשה צּדיק להיֹות ראּוי ואדם  אדם ּכל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
ּכילי  אֹו אכזרי, אֹו רחמן אֹו סכל, אֹו חכם אֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכירבעם,

ׁשֹוע[קמצן] הּדעֹות[פזרן]אֹו ּכל ׁשאר וכן ואין [מידות]; . ְְְֵֵֵַַָָ
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לאחד  ׁשּמֹוׁשכֹו מי ולא עליו, ּגֹוזר ולא ׁשּיכּפהּו מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹלֹו
ּדר לאיזה נֹוטה ּומּדעּתֹו מעצמֹו הּוא אּלא הּדרכים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשני
הרעֹות  תצא לא עליֹון "מּפי אֹומר: ׁשּירמיה הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּירצה.
להיֹות  לא האדם על ּגֹוזר הּבֹורא אין ּכלֹומר: - ְְְִֵֵֵַַַַָָָֹוהּטֹוב"
החֹוטא  זה נמצא הּוא, ׁשּכן וכיון רע. להיֹות ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹטֹוב,
על  ּולקֹונן לבּכֹות לֹו ראּוי ּולפיכ עצמֹו; על הפסיד ְְְְְִִִִֵַַַָָהּוא
"מה  אחריו: ׁשּכתּוב הּוא רעה. ּוגמלּה לנפׁשֹו, ּׁשעׂשה ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָמה
הֹואיל  ואמר: וחזר חטאיו". על ּגבר חי, אדם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּיתאֹונן
לנּו ראּוי הרעֹות, ּכל עׂשינּו ּומּדעּתנּו ּבידינּו, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָּורׁשּותנּו
הּוא  ּבידינּו. עּתה ׁשהרׁשּות רׁשענּו, ולעזב ּבתׁשּובה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלחזר

ה'".ׁשּכתּוב עד ונׁשּובה ונחקרה, דרכינּו "נחּפׂשה אחריו: ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹ
והּמצוה ועּקר ‚. הּתֹורה עּמּוד והּוא הּוא, ּגדֹול עּקר - זה ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

ואת  החּיים את הּיֹום, לפני נתּתי "ראה, ׁשּנאמר: -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
הרע" ואת הּמות ואת נֹותן הּטֹוב, אנכי "ראה, וכתּוב: , ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבידכם; ׁשהרׁשּות ּכלֹומר, - ּוקללה" ּברכה הּיֹום ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפניכם
עֹוׂשה, - האדם ּבני מּמעׂשה לעׂשֹות האדם ׁשּיחּפץ ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכל
יּתן, "מי נאמר: הענין זה ּומּפני רעים. ּבין טֹובים ְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבין
ּבני  ּכֹופה הּבֹורא ׁשאין ּכלֹומר, - להם" זה לבבם ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהיה
לּבם  אּלא רעה, אֹו טֹובה לעׂשֹות עליהם ּגֹוזר ולא ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹהאדם

להם. ֶָָמסּור
רׁשע,אּלּו„. אֹו צּדיק להיֹות האדם על ּגֹוזר האל היה ְִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ּתֹולדּתֹו ּבעּקר האדם את ׁשּמֹוׁש ּדבר ׁשם היה אּלּו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹו
הּמּדעֹות מן למּדע אֹו הּדרכים, מן מן לדר [חכמה ְְְִִִֶֶַַַַַָָ

לדעההחכמות] אֹו מן [מידה], למעׂשה אֹו הּדעֹות, מן ְְֲִִֵֵֶַַָ
ׁשמים  הֹוברי הּטּפׁשים מּלּבם ׁשּבֹודים ּכמֹו ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָהּמעׂשים,

בכוכבים] ידי [החוזים על לנּו מצּוה היה היא -ְְֵֵֶַַַָָָ
ואל  ּדרכיכם, 'הטיבּו ,'ּכ ּתעׂשה ואל ,ּכ 'עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּנביאים,
עליו, נגזר ּכבר ּברּיתֹו מּתחּלת והּוא רׁשעכם', אחרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּתלכּו
מּמּנּו? לזּוז לֹו אפׁשר ׁשאי לדבר אֹותֹו ּתמׁש ּתֹולדּתֹו ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹאֹו
ואיזה  ּדין ּובאיזה ּכּלּה, הּתֹורה לכל היה ּמקֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּומה

נ  הׁשֹופט מׁשּפט לּצּדיק? ׂשכר מׁשּלם אֹו הרׁשע מן פרע ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
היא ותאמר: ּתתמּה ואל מׁשּפט?! יעׂשה לא הארץ ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּכל
מסּורים  מעׂשיו ויהיּו ׁשּיחּפץ, מה ּכל עֹוׂשה האדם ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹיהיה
ּובלא  קֹונֹו ּברׁשּות ׁשּלא ּדבר ּבעֹולם יעׂשה וכי ְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹלֹו,
ּבּׁשמים  עׂשה, ה' חפץ אׁשר "ּכל אֹומר: והּכתּוב ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹחפצֹו?!

יעׂשה  ּבחפצֹו ׁשהּכל ּדע, ׁשּמעׂשינּו,ּובארץ"! ּפי על ואף ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
והרּוח  האׁש להיֹות הּיֹוצר ׁשחפץ ּכׁשם ּכיצד? לנּו. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמסּורין
סֹובב  והּגלּגל למּטה, יֹורדים והארץ והּמים למעלה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָעֹולין
ּבֹו ׁשחפץ ּכמנהגן להיֹות העֹולם ּברּיֹות ׁשאר וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָּבעּגּול,
מסּורין  מעׂשיו וכל ּבידֹו, רׁשּותֹו האדם להיֹות חפץ ּככה -ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ
מעצמֹו הּוא אּלא ,מֹוׁש ולא ּכֹופה לא לֹו יהיה ולא ְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֹֹלֹו,
לעׂשֹות. יכֹול ׁשהאדם ּכל עֹוׂשה האל לֹו ׁשּנתן ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָּובדעּתֹו
טֹובה, עׂשה אם מעׂשיו: לפי האדם את ּדנין ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָלפיכ
ׁשהּנביא  הּוא לֹו. מרעין רעה, עׂשה ואם ל ֹו; ְְְִִִִִֵֶַָָָָָמטיבין
ּבחרּו הּמה "ּגם לכם"; ּזאת היתה "מּידכם ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:
.ּבילדּות ּבחּור "ׂשמח ׁשלמה: אמר זה ּובענין ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבדרכיהם".

ּכלֹומר, - ּבּמׁשּפט" האלהים יביא אּלה ּכל על ּכי ודע, . .ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
הּדין. את לּתן אּתה ועתיד לעׂשֹות, ּכח ּביד ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדע

הּואּתאמר ׁשּמא ‰. ּברּו הּקדֹוׁש והלא מה : ּכל יֹודע ֲֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ידע? לא אֹו רׁשע, אֹו צּדיק ׁשּזה ידע ׁשּיהיה! קדם ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּׁשּיהיה
צּדיק! יהיה ׁשּלא אפׁשר אי צּדיק, יהיה ׁשהּוא ידע ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאם
הרי  רׁשע, ׁשּיהיה ואפׁשר צּדיק ׁשּיהיה ׁשּידע ּתאמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואם

ּבריֹו על הּדבר ידע ּדע לא זֹו. ׁשאלה ׁשּתׁשּובת "ארּכה , ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻ
והררים מארץ ּגדֹולים עּקרים וכּמה ים", מּני ּורחבה מּדּה, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

זה  ּבדבר ּולהבין לידע אּתה צרי אבל ּבּה; ּתלּויים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָרמים
הּתֹורה, יסֹודי מהלכֹות ׁשני ּבפרק ּבארנּו ּכבר אֹומר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאני

מּמּנּו,ׁשהּקדֹוׁש חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע אינֹו הּוא ּברּו ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ודעּתֹו ׁשמֹו יתּבר הּוא אּלא ׁשנים, ודעּתן ׁשהן אדם ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכבני
על  זה ּדבר להּׂשיג יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו ואין אחד; -ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּבֹורא  אמּתת ולמצא להּׂשיג ּבאדם ּכח ׁשאין ּוכׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻּבריֹו.

ּכח [מהות] אין ּכ - וחי" האדם, יראני לא "ּכי ׁשּנאמר: ,ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּדעּתֹו ולמצא להּׂשיג ידיעתו]ּבאדם הּוא [אופן ּבֹורא. ׁשל ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

ולא  מחׁשבֹותיכם, מחׁשבֹותי לא "ּכי אֹומר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשהּנביא
וכיון  ּדרכי". היאּדרכיכם לידע ּכח ּבנּו אין הּוא, ׁשּכן ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

נדע  אבל והּמעׂשים. הּברּואים ּכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָידע
ּברּו הּקדֹוׁש ואין האדם; ּביד האדם ׁשּמעׂשה ספק, ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹּבלא
ׁשּלא  ולא ּכ לעׂשֹות לא עליו ּגֹוזר ולא מֹוׁשכֹו, ְְְֲֵֶַָָָֹֹֹֹהּוא
אּלא  זה, ּדבר נדע ּבלבד הּדת קּבלת מּפני ולא .ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

זה  ּומּפני החכמה. מּדברי ּברּורֹות ּבּנבּואה,ּבראיֹות נאמר ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ואם  טֹוב אם מעׂשיו, ּכפי מעׂשיו ּכל על האדם את ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּדנין

ּבֹו. ּתלּויין הּנבּואה ּדברי ׁשּכל העּקר וזה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרע.

ו ּפרק ¤¤
נראין ּפסּוקים ‡. ׁשהן הּנביאים, ּובדברי ּבּתֹורה יׁש הרּבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ּדעּתן  על ויעלה האדם, רב ּבהן ונכׁשלין זה, עּקר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכסֹותרין
אֹו טֹובה לעׂשֹות האדם על ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָמהן,
אׁשר  לכל להּטֹותֹו לֹו מסּור אדם ׁשל לּבֹו וׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָרעה,

ּכל ירצה  ּפרּוׁש ּתדע ׁשּמּמּנּו ּגדֹול, עּקר מבאר והריני . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מדינה  אנׁשי אֹו חֹוטא, אחד ׁשאדם ּבזמן הּפסּוקים. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹותן
ּכמֹו ּוברצֹונֹו, מּדעּתֹו ׁשעׂשה חטא החֹוטא ועֹוׂשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָחֹוטאין,
יֹודע  הּוא ּברּו והּקדֹוׁש מּמּנּו; להּפרע ראּוי - ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהֹודענּו
חטאֹו על מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא יׁש יּפרע. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא
ׁשּבניו  הּקטּנים; ּבבניו אֹו ּבממֹונֹו אֹו ּבגּופֹו הּזה, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּבעֹולם
מצוֹות, לכלל הּגיעּו ולא ּדעת ּבהן ׁשאין הּקטּנים אדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל
ׁשּיעׂשה  עד יּומת", ּבחטאֹו "איׁש ּכתּוב: - הן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּכקנינֹו
הּבא, לעֹולם מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא ויׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"איׁש".
ׁשּנפרעין  חטא ויׁש הּזה. ּבעֹולם נזק ׁשּום עליו עֹובר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואין

הּבא  ולעֹולם הּזה, ּבעֹולם .מּמּנּו ְִֶֶַַָָָָָ
אבל ּבּמה ·. ּתׁשּובה; עׂשה ׁשּלא ּבזמן אמ ּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּכתריס הּתׁשּובה ּתׁשּובה, עׂשה הּפרענּות.[מגן]אם לפני ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ
עֹוׂשה  הּוא ּכ ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו חֹוטא ׁשאדם ְְְִִֵֵֶֶַָָָּוכׁשם

ּומּדעּתֹו. ּברצֹונֹו ְְְִִַָּתׁשּובה
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הרּבה,ואפׁשר ‚. חטאים אֹו ּגדֹול חטא האדם ׁשּיחטא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
הּדין  ׁשּיּתן מּזה עד הּפרעֹון ׁשּיהיה האמת, ּדּין לפני ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּמֹונעין  ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו ׁשעׂשה אּלּו חטאיו על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהחֹוטא
מרׁשעֹו, לׁשּוב רׁשּות לֹו מּניחין ואין הּתׁשּובה ּדר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָמּמּנּו
ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא ׁשעׂשה. ּבחטאים ויאבד ׁשּימּות ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכדי
וׁשב  . . הּזה. העם לב "הׁשמן יׁשעיהּו: ידי על אֹומר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא
ּבמלאכי  מלעבים "וּיהיּו אֹומר: הּוא וכן לֹו". ורפא -ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
עלֹות  עד ּבנביאיו, ּומּתעּתעים ּדבריו, ּובֹוזים ְְְְֱֲִִִִִִַַָָָָֹהאלהים,
ּברצֹונם  חטאּו ּכלֹומר, - מרּפא" לאין עד ּבעּמֹו ה' ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָחמת
ׁשהיא  הּתׁשּובה מהן למנע ׁשּנתחּיבּו עד לפׁשע, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹוהרּבּו

לפיכ ּפרעה"ּכתּובהּמרּפא. לב את אחּזק "ואני ּבּתֹורה: ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ּבארצֹו, הּגרים ליׂשראל והרע ּתחּלה מעצמֹו ׁשחטא לפי -ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לֹו" נתחּכמה "הבה מּמּנּוׁשּנאמר: למנע הּדין נתן , ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מּמּנּו. ׁשּנפרעין עד ּברּוהּתׁשּובה, הּקדֹוׁש חּזק לפיכ ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

לּבֹו. את לֹו:הּוא ואֹומר מׁשה ּביד לֹו ׁשֹולח היה ולּמה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּוכבר ּתׁשּובה', ועׂשה ְְֲֵַַַַַָָָָָ'ׁשּלח,
וגֹו'", ידעּתי ,ועבדי "ואּתה ׁשּנאמר: מׁשּלח, אּתה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשאין
לבאי  להֹודיע ּכדי ?"העמדּתי זאת ּבעבּור ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָֹ"ואּולם,
הּתׁשּובה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּמֹונע ׁשּבזמן ְְִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹולם,
ׁשעׂשה  ּברׁשעֹו ימּות אּלא לׁשּוב, יכֹול אינֹו ְְִֵֵֶֶַָָָָָָלחֹוטא,
נתחּיב  לֹו ׁשהיּו עֹונֹות לפי סיחֹון, וכן ּברצֹונֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּבּתחּלה
רּוחֹו, את אלהי ה' הקׁשה "ּכי ׁשּנאמר: הּתׁשּובה, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹלמנעֹו
מהן  מנע ּתֹועבֹותיהן לפי הּכנענים, וכן לבבֹו". את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואּמץ
"ּכי  ׁשּנאמר: יׂשראל, עם מלחמה ׁשעׂשּו עד ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּתׁשּובה
את  הּמלחמה לקראת לּבם את לחּזק היתה ה' ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאת
לפי  אלּיהּו, ּבימי יׂשראל וכן החרימם". למען ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָיׂשראל,
ּתׁשּובה, לפׁשע הּמרּבים מאֹותן מנע לפׁשע, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשהרּבּו
מנעּת ּכלֹומר, אחרּנית", לּבם את הסּבת "ואּתה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּפרעה  על ּגֹוזר האל ׁשאין אֹומר, נמצאת הּתׁשּובה. ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמהן
על  ולא ּבארצֹו, לחטא סיחֹון על ולא ליׂשראל, ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָֹֹֹלהרע
אּלא  זרה; עבֹודה לעבד יׂשראל על ולא להתעיב, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּכנענים

הּתׁשּובה. מהן למנע נתחּיבּו וכּלן מעצמן, חטאּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻּכּלן
ּבתפּלֹותיהן ּובענין „. והּצּדיקים הּנביאים ׁשֹואלין זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָ

"הֹורני, ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו האמת, ּדר על לעזרם ה' ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמאת
"ּדרּכ האמ ה', ּדר חטאי ימנעּוני אל ּכלֹומר: ת,- ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ

"ורּוח  ׁשאמר: זה וכן .ׁשמ ויחּוד ּדרּכ אדע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמּמּנה
ואל  ,חפצי לעׂשֹות רּוחי ּתּניח ּכלֹומר: תסמכני", ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָנדיבה
ּבידי, הרׁשּות ּתהיה אּלא הּתׁשּובה, למנעני חטאי לי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָיגרמּו
ּכל  זֹו, ּדר ועל האמת. ּדר ואדע ואבין ׁשאחזר ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד

אּלּו. לפסּוקים ְִִֵֶַהּדֹומה
יֹורה ּומה ‰. ּכן על ה', ויׁשר "טֹוב ּדוד, ׁשאמר זה הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּדר ּדרּכֹו"?חּטאים ענוים וילּמד ּבּמׁשּפט, ענוים ידר , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּומחזירין  ה', ּדרכי להם מֹודיעים נביאים להן ׁשּׁשלח ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה
ּולהבין; ללמד ּכח ּבהם ׁשּנתן ועֹוד, ּבתׁשּובה. ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹאֹותן
החכמה  ּבדרכי נמׁש ׁשהּוא זמן ׁשּכל אדם, ּבכל זֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמּדה
חכמים: ׁשאמרּו והּוא אֹותן. ורֹודף להן מתאּוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּצדק,
על  נעזר עצמֹו ימצא ּכלֹומר: - אֹותֹו' מסּיעין לּטהר, ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָ'ּבא

ּגזר  הרי אתם", ועּנּו "ועבדּום ּבּתֹורה: ּכתּוב והלא ְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָֹֹהּדבר.
וזנה  הּזה, העם "וקם וכתּוב: רע; לעׂשֹות הּמצרים ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָעל
עבֹודה  לעבד יׂשראל על ּגזר הרי הארץ", נכר אלהי ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹאחרי

מהן  נפרע ולּמה לפיזרה. ּפלֹוני ? איׁש על ּגזר ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מאֹותן  ואחד אחד ּכל אּלא הּזֹונה; הּוא ׁשּיהיה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּידּוע,
היה  לא לעבד, רצה לא אּלּו - זרה עבֹודה ׁשעבדּו ְֲֲִִֶַַָָָָָָָָֹֹֹהּזֹונין
למה  הא עֹולם. ׁשל מנהגֹו אּלא הּבֹורא, הֹודיעֹו ולא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹעֹובד.
ּורׁשעים' צּדיקים ּבהן יהיה הּזה, 'העם לאֹומר: ּדֹומה? ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה
רׁשע, ׁשּיהיה עליו נגזר 'ּכבר הרׁשע: יאמר זה מּפני לא -ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

למׁשה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהֹודיע רׁשעים מּפני ׁשּיהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מּקרב  אביֹון יחּדל לא "ּכי ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּביׂשראל';

אביון]הארץ" יהיה אחד שכל מוכרח הּמצרים,[אין וכן . ְְִִֵֶַָָ
לא  אּלּו ליׂשראל, והּמרעים הּמצרים מאֹותן ואחד אחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל
ידּוע, איׁש על ּגזר ׁשּלא - ּבידֹו הרׁשּות להן, להרע ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֹרצה
ּוכבר  להם. לא ּבארץ להׁשּתעּבד זרעֹו ׁשּסֹוף הֹודיעֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאּלא
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ידע היא לידע ּבאדם ּכח ׁשאין ְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹאמרנּו,

להיֹות. ׁשעתידין ְְֲִִִִֶָּדברים

ה'תשע"ה  טבת י"א שישי יום

ז ּפרק ¤¤
יׁשּתּדל הֹואיל ‡. ׁשּבארנּו, ּכמֹו לֹו נתּונה אדם ּכל ּורׁשּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

מחטאיו  ּכּפיו ולנער ּתׁשּובה לעׂשֹות ׁשּימּות אדם ּכדי , ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּיזּכה ּכדי ּתׁשּובה, ּבעל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא

למּות,לעֹולם ·. נֹוטה הּוא ּכאּלּו עצמֹו את אדם יראה ְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּבׁשעתֹו ימּות בחטאו]וׁשּמא עֹומד [כשעומד ונמצא ְְְְִִֵֶָָָָ

יאמר: ולא מּיד, מחטאיו יׁשּוב ,לפיכ ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹֹּבחטאיו;
ׁשּיזקין. קדם ימּות ׁשּמא - אׁשּוב' ׁשּׁשלמה 'ּכׁשאזקין הּוא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

לבנים" בגדי יהיּו עת "ּבכל ּבחכמתֹו: .אֹומר ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
ּבהן ּתאמר,ואל ‚. ׁשּיׁש מעברֹות אּלא הּתׁשּובה ׁשאין ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לׁשּוב  אדם ׁשּצרי ּכׁשם ּוגנבה. וגזל זנּות ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָמעׂשה,
ּבדעֹות לחּפׂש צרי הּוא ּכ - ׁשּיׁש[מידות]מאּלּו רעֹות ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ּומן  הּקנאה, ּומן האיבה, ּומן הּכעס, מן מהן: ולׁשּוב ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלֹו,
ההתל ּומן והּכבֹוד,[ליצנות]הּתחרּות, הּממֹון ּומרדיפת , ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

לחזר  צרי הּכל מן - ּבהן וכּיֹוצא הּמאכלֹות, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּומרדיפת
מעׂשה; ּבהן ׁשּיׁש מאֹותן קׁשים העֹונֹות, ואּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבתׁשּובה.
הּוא  וכן לפרׁש. הּוא קׁשה ּבאּלּו, נׁשקע ׁשאדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּבזמן

מחׁשבֹותיו". און ואיׁש ּדרּכֹו, רׁשע "יעזב ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאֹומר:
מּמעלת אל „. מרחק ׁשהּוא ּתׁשּובה, ּבעל ידּמה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֻ

ּכן! הּדבר אין ׁשעׂשה. והחּטאֹות העֹונֹות מּפני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּצּדיקים,
הּבֹורא, לפני הּוא ונחמד אהּוב חטא אּלא לא ּוכאּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

טעם  טעם ׁשהרי הרּבה, ׁשּׂשכרֹו אּלא עֹוד, ולא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמעֹולם;
יצרֹו וכבׁש מּמּנּו ּופרׁש 'מקֹום החטא חכמים: אמרּו . ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

יכֹולין ׁשּבעלי ּגמּורין צּדיקים אין ּבֹו, עֹומדין ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ
ּכלֹומר ּבֹו'לעמד  חטאּו,; ׁשּלא אּלּו מּמעלת ּגדֹולה מעלתן ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מהן. יתר יצרן ּכֹובׁשין ׁשהן מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמעֹולם,
הּתׁשּובה ּכל ‰. על צּוּו ּכּלן יׂשראל הּנביאים ואין ; ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻ
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לאחד  ׁשּמֹוׁשכֹו מי ולא עליו, ּגֹוזר ולא ׁשּיכּפהּו מי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹלֹו
ּדר לאיזה נֹוטה ּומּדעּתֹו מעצמֹו הּוא אּלא הּדרכים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּׁשני
הרעֹות  תצא לא עליֹון "מּפי אֹומר: ׁשּירמיה הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּירצה.
להיֹות  לא האדם על ּגֹוזר הּבֹורא אין ּכלֹומר: - ְְְִֵֵֵַַַַָָָֹוהּטֹוב"
החֹוטא  זה נמצא הּוא, ׁשּכן וכיון רע. להיֹות ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹטֹוב,
על  ּולקֹונן לבּכֹות לֹו ראּוי ּולפיכ עצמֹו; על הפסיד ְְְְְִִִִֵַַַָָהּוא
"מה  אחריו: ׁשּכתּוב הּוא רעה. ּוגמלּה לנפׁשֹו, ּׁשעׂשה ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָמה
הֹואיל  ואמר: וחזר חטאיו". על ּגבר חי, אדם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּיתאֹונן
לנּו ראּוי הרעֹות, ּכל עׂשינּו ּומּדעּתנּו ּבידינּו, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָּורׁשּותנּו
הּוא  ּבידינּו. עּתה ׁשהרׁשּות רׁשענּו, ולעזב ּבתׁשּובה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלחזר

ה'".ׁשּכתּוב עד ונׁשּובה ונחקרה, דרכינּו "נחּפׂשה אחריו: ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹ
והּמצוה ועּקר ‚. הּתֹורה עּמּוד והּוא הּוא, ּגדֹול עּקר - זה ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

ואת  החּיים את הּיֹום, לפני נתּתי "ראה, ׁשּנאמר: -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
הרע" ואת הּמות ואת נֹותן הּטֹוב, אנכי "ראה, וכתּוב: , ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבידכם; ׁשהרׁשּות ּכלֹומר, - ּוקללה" ּברכה הּיֹום ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפניכם
עֹוׂשה, - האדם ּבני מּמעׂשה לעׂשֹות האדם ׁשּיחּפץ ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכל
יּתן, "מי נאמר: הענין זה ּומּפני רעים. ּבין טֹובים ְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבין
ּבני  ּכֹופה הּבֹורא ׁשאין ּכלֹומר, - להם" זה לבבם ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהיה
לּבם  אּלא רעה, אֹו טֹובה לעׂשֹות עליהם ּגֹוזר ולא ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹהאדם

להם. ֶָָמסּור
רׁשע,אּלּו„. אֹו צּדיק להיֹות האדם על ּגֹוזר האל היה ְִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ּתֹולדּתֹו ּבעּקר האדם את ׁשּמֹוׁש ּדבר ׁשם היה אּלּו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹו
הּמּדעֹות מן למּדע אֹו הּדרכים, מן מן לדר [חכמה ְְְִִִֶֶַַַַַָָ

לדעההחכמות] אֹו מן [מידה], למעׂשה אֹו הּדעֹות, מן ְְֲִִֵֵֶַַָ
ׁשמים  הֹוברי הּטּפׁשים מּלּבם ׁשּבֹודים ּכמֹו ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָהּמעׂשים,

בכוכבים] ידי [החוזים על לנּו מצּוה היה היא -ְְֵֵֶַַַָָָ
ואל  ּדרכיכם, 'הטיבּו ,'ּכ ּתעׂשה ואל ,ּכ 'עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּנביאים,
עליו, נגזר ּכבר ּברּיתֹו מּתחּלת והּוא רׁשעכם', אחרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּתלכּו
מּמּנּו? לזּוז לֹו אפׁשר ׁשאי לדבר אֹותֹו ּתמׁש ּתֹולדּתֹו ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹאֹו
ואיזה  ּדין ּובאיזה ּכּלּה, הּתֹורה לכל היה ּמקֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּומה

נ  הׁשֹופט מׁשּפט לּצּדיק? ׂשכר מׁשּלם אֹו הרׁשע מן פרע ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
היא ותאמר: ּתתמּה ואל מׁשּפט?! יעׂשה לא הארץ ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּכל
מסּורים  מעׂשיו ויהיּו ׁשּיחּפץ, מה ּכל עֹוׂשה האדם ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹיהיה
ּובלא  קֹונֹו ּברׁשּות ׁשּלא ּדבר ּבעֹולם יעׂשה וכי ְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹלֹו,
ּבּׁשמים  עׂשה, ה' חפץ אׁשר "ּכל אֹומר: והּכתּוב ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹחפצֹו?!

יעׂשה  ּבחפצֹו ׁשהּכל ּדע, ׁשּמעׂשינּו,ּובארץ"! ּפי על ואף ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
והרּוח  האׁש להיֹות הּיֹוצר ׁשחפץ ּכׁשם ּכיצד? לנּו. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמסּורין
סֹובב  והּגלּגל למּטה, יֹורדים והארץ והּמים למעלה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָעֹולין
ּבֹו ׁשחפץ ּכמנהגן להיֹות העֹולם ּברּיֹות ׁשאר וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָּבעּגּול,
מסּורין  מעׂשיו וכל ּבידֹו, רׁשּותֹו האדם להיֹות חפץ ּככה -ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ
מעצמֹו הּוא אּלא ,מֹוׁש ולא ּכֹופה לא לֹו יהיה ולא ְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֹֹלֹו,
לעׂשֹות. יכֹול ׁשהאדם ּכל עֹוׂשה האל לֹו ׁשּנתן ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָּובדעּתֹו
טֹובה, עׂשה אם מעׂשיו: לפי האדם את ּדנין ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָלפיכ
ׁשהּנביא  הּוא לֹו. מרעין רעה, עׂשה ואם ל ֹו; ְְְִִִִִֵֶַָָָָָמטיבין
ּבחרּו הּמה "ּגם לכם"; ּזאת היתה "מּידכם ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:
.ּבילדּות ּבחּור "ׂשמח ׁשלמה: אמר זה ּובענין ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבדרכיהם".

ּכלֹומר, - ּבּמׁשּפט" האלהים יביא אּלה ּכל על ּכי ודע, . .ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
הּדין. את לּתן אּתה ועתיד לעׂשֹות, ּכח ּביד ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדע

הּואּתאמר ׁשּמא ‰. ּברּו הּקדֹוׁש והלא מה : ּכל יֹודע ֲֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ידע? לא אֹו רׁשע, אֹו צּדיק ׁשּזה ידע ׁשּיהיה! קדם ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּׁשּיהיה
צּדיק! יהיה ׁשּלא אפׁשר אי צּדיק, יהיה ׁשהּוא ידע ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאם
הרי  רׁשע, ׁשּיהיה ואפׁשר צּדיק ׁשּיהיה ׁשּידע ּתאמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואם

ּבריֹו על הּדבר ידע ּדע לא זֹו. ׁשאלה ׁשּתׁשּובת "ארּכה , ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻ
והררים מארץ ּגדֹולים עּקרים וכּמה ים", מּני ּורחבה מּדּה, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

זה  ּבדבר ּולהבין לידע אּתה צרי אבל ּבּה; ּתלּויים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָרמים
הּתֹורה, יסֹודי מהלכֹות ׁשני ּבפרק ּבארנּו ּכבר אֹומר. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאני

מּמּנּו,ׁשהּקדֹוׁש חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע אינֹו הּוא ּברּו ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ודעּתֹו ׁשמֹו יתּבר הּוא אּלא ׁשנים, ודעּתן ׁשהן אדם ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכבני
על  זה ּדבר להּׂשיג יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו ואין אחד; -ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּבֹורא  אמּתת ולמצא להּׂשיג ּבאדם ּכח ׁשאין ּוכׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻּבריֹו.

ּכח [מהות] אין ּכ - וחי" האדם, יראני לא "ּכי ׁשּנאמר: ,ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּדעּתֹו ולמצא להּׂשיג ידיעתו]ּבאדם הּוא [אופן ּבֹורא. ׁשל ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

ולא  מחׁשבֹותיכם, מחׁשבֹותי לא "ּכי אֹומר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשהּנביא
וכיון  ּדרכי". היאּדרכיכם לידע ּכח ּבנּו אין הּוא, ׁשּכן ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

נדע  אבל והּמעׂשים. הּברּואים ּכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָידע
ּברּו הּקדֹוׁש ואין האדם; ּביד האדם ׁשּמעׂשה ספק, ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹּבלא
ׁשּלא  ולא ּכ לעׂשֹות לא עליו ּגֹוזר ולא מֹוׁשכֹו, ְְְֲֵֶַָָָֹֹֹֹהּוא
אּלא  זה, ּדבר נדע ּבלבד הּדת קּבלת מּפני ולא .ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

זה  ּומּפני החכמה. מּדברי ּברּורֹות ּבּנבּואה,ּבראיֹות נאמר ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ואם  טֹוב אם מעׂשיו, ּכפי מעׂשיו ּכל על האדם את ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּדנין

ּבֹו. ּתלּויין הּנבּואה ּדברי ׁשּכל העּקר וזה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרע.

ו ּפרק ¤¤
נראין ּפסּוקים ‡. ׁשהן הּנביאים, ּובדברי ּבּתֹורה יׁש הרּבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ּדעּתן  על ויעלה האדם, רב ּבהן ונכׁשלין זה, עּקר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכסֹותרין
אֹו טֹובה לעׂשֹות האדם על ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָמהן,
אׁשר  לכל להּטֹותֹו לֹו מסּור אדם ׁשל לּבֹו וׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָרעה,

ּכל ירצה  ּפרּוׁש ּתדע ׁשּמּמּנּו ּגדֹול, עּקר מבאר והריני . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מדינה  אנׁשי אֹו חֹוטא, אחד ׁשאדם ּבזמן הּפסּוקים. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאֹותן
ּכמֹו ּוברצֹונֹו, מּדעּתֹו ׁשעׂשה חטא החֹוטא ועֹוׂשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָחֹוטאין,
יֹודע  הּוא ּברּו והּקדֹוׁש מּמּנּו; להּפרע ראּוי - ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהֹודענּו
חטאֹו על מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא יׁש יּפרע. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא
ׁשּבניו  הּקטּנים; ּבבניו אֹו ּבממֹונֹו אֹו ּבגּופֹו הּזה, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּבעֹולם
מצוֹות, לכלל הּגיעּו ולא ּדעת ּבהן ׁשאין הּקטּנים אדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל
ׁשּיעׂשה  עד יּומת", ּבחטאֹו "איׁש ּכתּוב: - הן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּכקנינֹו
הּבא, לעֹולם מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא ויׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"איׁש".
ׁשּנפרעין  חטא ויׁש הּזה. ּבעֹולם נזק ׁשּום עליו עֹובר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואין

הּבא  ולעֹולם הּזה, ּבעֹולם .מּמּנּו ְִֶֶַַָָָָָ
אבל ּבּמה ·. ּתׁשּובה; עׂשה ׁשּלא ּבזמן אמ ּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּכתריס הּתׁשּובה ּתׁשּובה, עׂשה הּפרענּות.[מגן]אם לפני ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ
עֹוׂשה  הּוא ּכ ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו חֹוטא ׁשאדם ְְְִִֵֵֶֶַָָָּוכׁשם

ּומּדעּתֹו. ּברצֹונֹו ְְְִִַָּתׁשּובה
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הרּבה,ואפׁשר ‚. חטאים אֹו ּגדֹול חטא האדם ׁשּיחטא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
הּדין  ׁשּיּתן מּזה עד הּפרעֹון ׁשּיהיה האמת, ּדּין לפני ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּמֹונעין  ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו ׁשעׂשה אּלּו חטאיו על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהחֹוטא
מרׁשעֹו, לׁשּוב רׁשּות לֹו מּניחין ואין הּתׁשּובה ּדר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָמּמּנּו
ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא ׁשעׂשה. ּבחטאים ויאבד ׁשּימּות ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכדי
וׁשב  . . הּזה. העם לב "הׁשמן יׁשעיהּו: ידי על אֹומר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא
ּבמלאכי  מלעבים "וּיהיּו אֹומר: הּוא וכן לֹו". ורפא -ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
עלֹות  עד ּבנביאיו, ּומּתעּתעים ּדבריו, ּובֹוזים ְְְְֱֲִִִִִִַַָָָָֹהאלהים,
ּברצֹונם  חטאּו ּכלֹומר, - מרּפא" לאין עד ּבעּמֹו ה' ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָחמת
ׁשהיא  הּתׁשּובה מהן למנע ׁשּנתחּיבּו עד לפׁשע, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹוהרּבּו

לפיכ ּפרעה"ּכתּובהּמרּפא. לב את אחּזק "ואני ּבּתֹורה: ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ּבארצֹו, הּגרים ליׂשראל והרע ּתחּלה מעצמֹו ׁשחטא לפי -ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לֹו" נתחּכמה "הבה מּמּנּוׁשּנאמר: למנע הּדין נתן , ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מּמּנּו. ׁשּנפרעין עד ּברּוהּתׁשּובה, הּקדֹוׁש חּזק לפיכ ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

לּבֹו. את לֹו:הּוא ואֹומר מׁשה ּביד לֹו ׁשֹולח היה ולּמה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּוכבר ּתׁשּובה', ועׂשה ְְֲֵַַַַַָָָָָ'ׁשּלח,
וגֹו'", ידעּתי ,ועבדי "ואּתה ׁשּנאמר: מׁשּלח, אּתה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשאין
לבאי  להֹודיע ּכדי ?"העמדּתי זאת ּבעבּור ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָֹ"ואּולם,
הּתׁשּובה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּמֹונע ׁשּבזמן ְְִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹולם,
ׁשעׂשה  ּברׁשעֹו ימּות אּלא לׁשּוב, יכֹול אינֹו ְְִֵֵֶֶַָָָָָָלחֹוטא,
נתחּיב  לֹו ׁשהיּו עֹונֹות לפי סיחֹון, וכן ּברצֹונֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּבּתחּלה
רּוחֹו, את אלהי ה' הקׁשה "ּכי ׁשּנאמר: הּתׁשּובה, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹלמנעֹו
מהן  מנע ּתֹועבֹותיהן לפי הּכנענים, וכן לבבֹו". את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואּמץ
"ּכי  ׁשּנאמר: יׂשראל, עם מלחמה ׁשעׂשּו עד ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּתׁשּובה
את  הּמלחמה לקראת לּבם את לחּזק היתה ה' ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאת
לפי  אלּיהּו, ּבימי יׂשראל וכן החרימם". למען ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָיׂשראל,
ּתׁשּובה, לפׁשע הּמרּבים מאֹותן מנע לפׁשע, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשהרּבּו
מנעּת ּכלֹומר, אחרּנית", לּבם את הסּבת "ואּתה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּפרעה  על ּגֹוזר האל ׁשאין אֹומר, נמצאת הּתׁשּובה. ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמהן
על  ולא ּבארצֹו, לחטא סיחֹון על ולא ליׂשראל, ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָֹֹֹלהרע
אּלא  זרה; עבֹודה לעבד יׂשראל על ולא להתעיב, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּכנענים

הּתׁשּובה. מהן למנע נתחּיבּו וכּלן מעצמן, חטאּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻּכּלן
ּבתפּלֹותיהן ּובענין „. והּצּדיקים הּנביאים ׁשֹואלין זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָ

"הֹורני, ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו האמת, ּדר על לעזרם ה' ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמאת
"ּדרּכ האמ ה', ּדר חטאי ימנעּוני אל ּכלֹומר: ת,- ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ

"ורּוח  ׁשאמר: זה וכן .ׁשמ ויחּוד ּדרּכ אדע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמּמּנה
ואל  ,חפצי לעׂשֹות רּוחי ּתּניח ּכלֹומר: תסמכני", ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָנדיבה
ּבידי, הרׁשּות ּתהיה אּלא הּתׁשּובה, למנעני חטאי לי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָיגרמּו
ּכל  זֹו, ּדר ועל האמת. ּדר ואדע ואבין ׁשאחזר ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד

אּלּו. לפסּוקים ְִִֵֶַהּדֹומה
יֹורה ּומה ‰. ּכן על ה', ויׁשר "טֹוב ּדוד, ׁשאמר זה הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּדר ּדרּכֹו"?חּטאים ענוים וילּמד ּבּמׁשּפט, ענוים ידר , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּומחזירין  ה', ּדרכי להם מֹודיעים נביאים להן ׁשּׁשלח ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה
ּולהבין; ללמד ּכח ּבהם ׁשּנתן ועֹוד, ּבתׁשּובה. ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹאֹותן
החכמה  ּבדרכי נמׁש ׁשהּוא זמן ׁשּכל אדם, ּבכל זֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמּדה
חכמים: ׁשאמרּו והּוא אֹותן. ורֹודף להן מתאּוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּצדק,
על  נעזר עצמֹו ימצא ּכלֹומר: - אֹותֹו' מסּיעין לּטהר, ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָ'ּבא

ּגזר  הרי אתם", ועּנּו "ועבדּום ּבּתֹורה: ּכתּוב והלא ְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָָֹֹהּדבר.
וזנה  הּזה, העם "וקם וכתּוב: רע; לעׂשֹות הּמצרים ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָעל
עבֹודה  לעבד יׂשראל על ּגזר הרי הארץ", נכר אלהי ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹאחרי

מהן  נפרע ולּמה לפיזרה. ּפלֹוני ? איׁש על ּגזר ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מאֹותן  ואחד אחד ּכל אּלא הּזֹונה; הּוא ׁשּיהיה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּידּוע,
היה  לא לעבד, רצה לא אּלּו - זרה עבֹודה ׁשעבדּו ְֲֲִִֶַַָָָָָָָָֹֹֹהּזֹונין
למה  הא עֹולם. ׁשל מנהגֹו אּלא הּבֹורא, הֹודיעֹו ולא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹעֹובד.
ּורׁשעים' צּדיקים ּבהן יהיה הּזה, 'העם לאֹומר: ּדֹומה? ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה
רׁשע, ׁשּיהיה עליו נגזר 'ּכבר הרׁשע: יאמר זה מּפני לא -ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

למׁשה  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהֹודיע רׁשעים מּפני ׁשּיהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מּקרב  אביֹון יחּדל לא "ּכי ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּביׂשראל';

אביון]הארץ" יהיה אחד שכל מוכרח הּמצרים,[אין וכן . ְְִִֵֶַָָ
לא  אּלּו ליׂשראל, והּמרעים הּמצרים מאֹותן ואחד אחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל
ידּוע, איׁש על ּגזר ׁשּלא - ּבידֹו הרׁשּות להן, להרע ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֹרצה
ּוכבר  להם. לא ּבארץ להׁשּתעּבד זרעֹו ׁשּסֹוף הֹודיעֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאּלא
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ידע היא לידע ּבאדם ּכח ׁשאין ְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹאמרנּו,

להיֹות. ׁשעתידין ְְֲִִִִֶָּדברים

ה'תשע"ה  טבת י"א שישי יום

ז ּפרק ¤¤
יׁשּתּדל הֹואיל ‡. ׁשּבארנּו, ּכמֹו לֹו נתּונה אדם ּכל ּורׁשּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

מחטאיו  ּכּפיו ולנער ּתׁשּובה לעׂשֹות ׁשּימּות אדם ּכדי , ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּיזּכה ּכדי ּתׁשּובה, ּבעל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא

למּות,לעֹולם ·. נֹוטה הּוא ּכאּלּו עצמֹו את אדם יראה ְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּבׁשעתֹו ימּות בחטאו]וׁשּמא עֹומד [כשעומד ונמצא ְְְְִִֵֶָָָָ

יאמר: ולא מּיד, מחטאיו יׁשּוב ,לפיכ ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹֹּבחטאיו;
ׁשּיזקין. קדם ימּות ׁשּמא - אׁשּוב' ׁשּׁשלמה 'ּכׁשאזקין הּוא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

לבנים" בגדי יהיּו עת "ּבכל ּבחכמתֹו: .אֹומר ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
ּבהן ּתאמר,ואל ‚. ׁשּיׁש מעברֹות אּלא הּתׁשּובה ׁשאין ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לׁשּוב  אדם ׁשּצרי ּכׁשם ּוגנבה. וגזל זנּות ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָמעׂשה,
ּבדעֹות לחּפׂש צרי הּוא ּכ - ׁשּיׁש[מידות]מאּלּו רעֹות ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ּומן  הּקנאה, ּומן האיבה, ּומן הּכעס, מן מהן: ולׁשּוב ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלֹו,
ההתל ּומן והּכבֹוד,[ליצנות]הּתחרּות, הּממֹון ּומרדיפת , ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

לחזר  צרי הּכל מן - ּבהן וכּיֹוצא הּמאכלֹות, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּומרדיפת
מעׂשה; ּבהן ׁשּיׁש מאֹותן קׁשים העֹונֹות, ואּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבתׁשּובה.
הּוא  וכן לפרׁש. הּוא קׁשה ּבאּלּו, נׁשקע ׁשאדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּבזמן

מחׁשבֹותיו". און ואיׁש ּדרּכֹו, רׁשע "יעזב ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאֹומר:
מּמעלת אל „. מרחק ׁשהּוא ּתׁשּובה, ּבעל ידּמה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֻ

ּכן! הּדבר אין ׁשעׂשה. והחּטאֹות העֹונֹות מּפני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּצּדיקים,
הּבֹורא, לפני הּוא ונחמד אהּוב חטא אּלא לא ּוכאּלּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

טעם  טעם ׁשהרי הרּבה, ׁשּׂשכרֹו אּלא עֹוד, ולא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמעֹולם;
יצרֹו וכבׁש מּמּנּו ּופרׁש 'מקֹום החטא חכמים: אמרּו . ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

יכֹולין ׁשּבעלי ּגמּורין צּדיקים אין ּבֹו, עֹומדין ּתׁשּובה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ
ּכלֹומר ּבֹו'לעמד  חטאּו,; ׁשּלא אּלּו מּמעלת ּגדֹולה מעלתן ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מהן. יתר יצרן ּכֹובׁשין ׁשהן מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמעֹולם,
הּתׁשּובה ּכל ‰. על צּוּו ּכּלן יׂשראל הּנביאים ואין ; ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻ

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



daeyzקיב zekld - zah `"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבתׁשּובה  אּלא ׁשּסֹוף נגאלין, ּתֹורה, הבטיחה ּוכבר . ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָ
ּומּיד יׂשראל  ּגלּותן, ּבסֹוף ּתׁשּובה נגאלין,לעׂשֹות הן ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָ

וׁשבּתׁשּנאמר: וגֹו' הּדברים ּכל עלי יבאּו ּכי עד "והיה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
וגֹו' אלהי וגֹו'".ה' ׁשבּות את אלהי ה' וׁשב ְְְְְֱֱֶֶֶָֹֹ

.Â ׁשּנאמר:ּתׁשּובה ּגדֹולה - לּׁשכינה האדם את ׁשּמקרבת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
עדי, ׁשבּתם "ולא ונאמר: ,"אלהי ה' עד יׂשראל, ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"ׁשּובה,
ּתׁשּוב" אלי ה', נאם יׂשראל, ּתׁשּוב "אם ונאמר: ה'", ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֻֻנאם
מקרבת  הּתׁשּובה ּתדּבק. ּבי ּבתׁשּובה, ּתחזר אם ּכלֹומר, -ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מׁשּקץ  הּמקֹום, לפני ׂשנּוי זה היה אמׁש הרחֹוקים: ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאת
וכן  וידיד. קרֹוב ונחמד, אהּוב הּוא והּיֹום ותֹועבה, ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻּומרחק
את  מרחק הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּלׁשֹון מֹוצא, ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּתה

ּבין [החוטאים]החּטאים הּׁשבים, את הּוא מקרב ּבּה - ְִִֵֵֶַַַָָָָ
להם, יאמר אׁשר ּבמקֹום "והיה ׁשּנאמר: רּבים, ּבין ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיחיד
ּביכניה  ונאמר חי", אל ּבני להם, יאמר אּתם, עּמי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלא
יצלח  לא ּגבר ערירי הּזה, האיׁש את "ּכתבּו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּברׁשעתֹו:

יהּודה, מל יהֹויקים ּבן ּכניהּו יהיה "אם חֹותם ּבימיו", ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָ
ּבנֹו: ּבזרּבבל נאמר ּבגלּותֹו, ׁשּׁשב וכיון ימיני". יד ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻעל
ׁשאלּתיאל  ּבן זרּבבל אּקח צבאֹות, ה' נאם ההּוא, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֻֻ"ּבּיֹום

ּכחֹותם". וׂשמּתי ה', נאם ְְְְִִַַַָֻעבּדי,
.Ê זה ּכּמה היה אמׁש הּתׁשּובה! מעלת מה'מעּלה מבּדל ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּביניכם  מבּדילים היּו "עֹונֹותיכם ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאלהי
תרּבּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: נענה, ואינֹו צֹועק אלהיכם"; ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹלבין

וטֹורפין מצוֹות ועֹוׂשה ׁשֹומע"; אינּני [זורקים]תפּלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָ
חצרי", רמס מּידכם זאת בּקׁש "מי ׁשּנאמר: ּבפניו, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאֹותן
זבחיכם, על ספּו "עלתיכם ּדלתים", ויסּגר ּבכם גם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ"מי

מדּבק  הּוא והּיֹום בׂשר". "ואּתם ואכלּו ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבה' מּיד הּדבקים ונענה צֹועק "והיה אלהיכם"; ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ואניטרם  אֹותן יקראּו, ּומקּבלין מצוֹות ועֹוׂשה אענה"; ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
את  האלהים רצה כבר "ּכי ׁשּנאמר: וׂשמחה, ְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבנחת
"וערבה  ׁשּנאמר: להם, ׁשּמתאּוים אּלא עֹוד, ולא ."ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמעׂשי
ּוכׁשנים  עֹולם ּכימי וירּוׁשלים, יהּודה מנחת ְְְִִִִִֵַַַָָָָלה'

ְִַקדמֹונּיֹות".
.Á להיֹות ּבעלי ּדרּכן אם ּתׁשּובה, ּביֹותר; וענוים ׁשפלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ

להם: ואמרּו הראׁשֹונים, ּבמעׂשיהם הּכסילים אֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחרפּו
- 'וכ ּכ אֹומר היית ואמׁש ,וכ ּכ עֹוׂשה היית ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ'אמׁש

ירּגיׁשּו לב]אל ישימו ּוׂשמחים,[אל ׁשֹומעין אּלא להן; ְְְִִִֵֶֶַַָָ
מּמעׂשיהם  ּבׁשים ׁשהם זמן וׁשּכל להם, זכּות ׁשּזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹויֹודעים
מתּגּדלת. ּומעלתם מרּבה זכּותם מהן, ונכלמין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשעברּו
מעׂשי 'זכר ּתׁשּובה: לבעל לֹומר הּוא ּגדֹול ְְְְְֲֵֶַַַַָָֹוחטא
להזּכיר  אֹו לבּיׁשֹו, ּכדי ּבפניו להזּכירן אֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָהראׁשֹונים',
הּכל  עׂשה. מה להזּכירֹו ּכדי להם הּדֹומין וענינים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּדברים
עליה  ׁשהזהירה ּדברים הֹונית ּבכלל עליו ּומזהר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻאסּור,
מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש תֹונּו "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּתֹורה,

ה'".[כי] ֲִאני

ח ּפרק ¤¤
לּצּדיקים הּטֹובה ‡. והן הּצפּונה הּבא; העֹולם חּיי היא , ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

הּוא החּיים רעה. עּמּה ׁשאין והּטֹובה מות, עּמהן ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מּפי  - ימים" והארכּת ,ל ייטב "למען ּבּתֹורה: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב

לעֹולם [ממרע"ה]הּׁשמּועה ,"ל ייטב "למען למדּו: ְְְְִַַַַָָָָ
ימים" "והארכּת טֹוב; הּוא ׁשּכּלֹו וזה ;אר ׁשּכּלֹו לעֹולם , ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻֻ

זה, לנעם ׁשּיזּכּו הּוא - הּצּדיקים ׂשכר הּבא. העֹולם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹחּיי
לחּיים  יזּכּו ׁשּלא הּוא - הרׁשעים ּופרעֹון זֹו; ּבטֹובה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹויהיּו
אּלּו, לחּיים זֹוכה ׁשאינֹו מי וכל וימּותּו. יּכרתּו אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלּו,
ואֹובד  ּברׁשעֹו, נכרת אּלא לעֹולם, חֹויה ׁשאינֹו הּמת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּוא
"הּכרת  ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, הּכתּוב הּכרת הּוא וזה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכבהמה.
"הּכרת", למדּו: הּׁשמּועה מּפי ההיא"; הּנפׁש ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתּכרת
הּנפׁש ׁשאֹותּה ּכלֹומר, הּבא; לעֹולם "ּתּכרת", הּזה, ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעֹולם
העֹולם  לחּיי זֹוכה אינּה - הּזה ּבעֹולם הּגּוף מן ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּפרׁשה

נכרתה. הּבא העֹולם מן ּגם אּלא ְְִִֶַַַָָָָָָהּבא,
העֹולם · ּוגוּיה . ּגּוף ּבֹו אין - נפׁשֹות [שלד]הּבא אּלא , ְְִֵֶַַָָָָָ

ּבֹו ואין הֹואיל הּׁשרת. ּכמלאכי ּגּוף ּבלא ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּצּדיקים
מּכל  ּדבר ולא ׁשתּיה ולא אכילה לא ּבֹו אין ְְְְֲִִִִֵָָָָָֹֹֹּגוּיֹות,
ולא  הּזה. ּבעֹולם להן צריכין האדם ּבני ׁשּגּופֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּדברים
הּזה, ּבעֹולם לּגּופֹות ׁשּמארעין הּדברים מן ּדבר ּבֹו ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹיארע
וכּיֹוצא  ּוׂשחֹוק ועצב ּומיתה וׁשנה ועמידה יׁשיבה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכגֹון
ּבֹו אין - הּבא העֹולם הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּכ ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבהן.
יֹוׁשבין  צּדיקים אּלא ּתׁשמיׁש, ולא ׁשתּיה ולא אכילה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֹֹֹלא
ל נתּברר הרי הּׁשכינה. מּזיו ונהנין ּבראׁשיהן, ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָועטרֹותיהן
ׁשאמרּו וזה ּוׁשתּיה. אכילה ׁשם ׁשאין לפי ּגּוף, ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשאין

ּדר  על יֹוׁשבין', נפׁשֹות 'צּדיקים ּכלֹומר, - אמרּו החידה  ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשאמרּו זה וכן יגע. ולא עמל ּבלא ׁשם, מצּויין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּצּדיקים
זכּו ׁשּבגללּה ׁשּידעּו, ּדעה ּכלֹומר, - ּבראׁשיהן' ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ'עטרֹותיהן
ׁשּלהן  העטרה והיא עּמהן, מצּויה הּבא, העֹולם ,לחּיי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

והרי ּכענין אּמֹו". ּלֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה ׁשלמה: ׁשאמר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּגּוף  הּׂשמחה ואין ראׁשם", על עֹולם "וׂשמחת א ֹומר: ְְְְִִֵֵַַַָָָֹהּוא
ּכאן, חכמים ׁשאמרּו עטרה ּכ הראׁש; על ׁשּתנּוח ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּכדי
הּׁשכינה'? מּזיו 'ונהנין ׁשאמרּו, זה הּוא ּומה הּדעה. ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהיא

מאמּתת ּומּׂשיגין מה [מהות]ׁשּיֹודעין הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְֲִִִִֵֶַַַַָָ
הּׁשפל. האפל ּבּגּוף והן יֹודעין ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּׁשאינן

ׁשהיא ּכל ‚. הּנׁשמה אינּה זה, ּבענין האמּורה 'נפׁש' ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשהּׂשיגה צריכה  הּדעה ׁשהיא הּנפׁש, צּורת אּלא לּגּוף, ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּנפרדֹות הּדעֹות והּׂשיגה ּכחּה, ּכפי [המלאכים]מהּבֹורא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
הּמעׂשים ומרכבה]ּוׁשאר בראשית הּצּורה [מעשה והיא . ְְֲִִַַַָָ

היא  הּתֹורה; יסֹודי מהלכֹות רביעי ּבפרק ענינּה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבארנּו
עּמהן  ׁשאין לפי - אּלּו חּיים זה. ּבענין 'נפׁש', ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּנקראת
ּגּוף, ׁשם ואין הּגּוף מּמארעֹות אּלא הּמות ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמות,
צרּורה  אדני נפׁש "והיתה ׁשּנאמר: החּיים', 'צרֹור ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹנקראּו

החּיים" למעלה ּבצרֹור ׂשכר ׁשאין הּגדֹול הּׂשכר וזהּו . ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּכל  לּה ׁשהתאּוּו והיא טֹובה; אחריה ׁשאין והּטֹובה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו,

ְִִַהּנביאים.
מׁשל וכּמה „. ּדר לּה קראּו קדׁשֹו,ׁשמֹות ּומקֹום ה', הר : ְְְְֵֶֶַַָָָָָָ

ה', והיכל ה', ונעם ה', ואהל ה', וחצרֹות הּקדׁש, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹודר
לטֹובה  מׁשל ּדר לּה קראּו והחכמים ה'. וׁשער ה', ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּובית

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

daeyz zekld - zah `"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מקֹום  ּבכל לּה וקֹורין 'סעּודה'; לּצּדיקים, המזּמנת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻזֹו
הּבא'. ַָָָ'העֹולם

ׁשּתּכרת ׁשאין[הענישה]הּנקמה ‰. - מּמּנה ּגדֹולה נקמה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּתּכרת  "הּכרת ׁשּנאמר: החּיים, לאֹותן ּתזּכה ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנפׁש
אֹותֹו ׁשּקֹוראין הּוא האבדן, וזה בּה". עֹונּה ההיא, ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָהּנפׁש
ו'תפּתה' ו'אבּדֹון', ׁשחת', 'ּבאר מׁשל, ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים

לֹו,[מדורה] קֹוראין והׁשחתה ּכליה לׁשֹון וכל ו'עלּוקה'; ,ְְְְְְֲִַַָָָָָָ
וההפ  לעֹולם, ּתקּומה אחריה ׁשאין הּכליה ׁשהיא סד לפי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם. חֹוזר ְֵֵֶָׁשאינֹו
.Â הּמצוֹות ׁשּמא ׂשכר ׁשאין ּותדּמה זֹו, טֹובה ּבעיני ּתקל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וׁשֹותה  אֹוכל להיֹות אּלא האמת, ּבדרכי ׁשלם האדם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהוית
ׁשׁש ּבגדי ולֹובׁש נאֹות צּורֹות ּובֹועל טֹובֹות ְְֲִֵֵֵֵַָָמאכלֹות
וזהב  ּכסף ּבכלי ּומׁשּתּמׁש ׁשן ּבאהלי וׁשֹוכן ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָורקמה

לאּלּו, הּדֹומים הערבים ּודברים אּלּו ׁשּמדּמין ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּובעלי  החכמים אבל ּבזּמה. הּׁשטּופים האוילים ְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָהּטּפׁשים
ואין  הן, והבל הבאי ּדברי האּלּו הּדברים ׁשּכל ידעּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדעה

ּתֹוחלת ּבעֹולם [תקווה]ּבהם אצלנּו ּגדֹולה טֹובה ואינּה . ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
הּדברים  וכל ּוגוּיה; ּגּוף ּבעלי ׁשאנּו מּפני אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּזה,
ּומחּמדּתן  להן מתאּוה הּנפׁש ואין הן, הּגּוף צרכי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהאּלּו,
ּבריֹו. על ויעמד חפצֹו ׁשּימצא ּכדי הּגּוף, צר מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻאּלא
ּבטלין. האּלּו הּדברים ּכל נמצאּו ּגּוף, ׁשם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּובזמן
ׁשּום  אין הּבא, ּבעֹולם הּנפׁש ּבּה ׁשּתהיה הּגדֹולה ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּטֹובה
אנּו ׁשאין אֹותּה, ּולידע ּבּה להּׂשיגּה הּזה ּבעֹולם ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּדר
מתאּוין; אנּו ולּה הּגּוף, טֹובת אּלא הּזה ּבעֹולם ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָיֹודעין

ער לּה ואין מאד, עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה [דמיון]אבל ְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹ
האמת, ּבדר אבל מׁשל. ּדר אּלא הּזה עֹולם ׁשל ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבטֹובֹות

הּגּוף [נדמה]ׁשּנער טֹובת ּכמֹו הּבא ּבעֹולם הּנפׁש טֹובת ְֲֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּטֹובה  אֹותּה אּלא ּכן; אינֹו ּובמׁשּתה, ּבמאכל הּזה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם
ׁשאמר  הּוא ּדמיֹון. ואין ער ואין חקר, אין עד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּגדֹולה

ּפ ,ּליראי צפנּת אׁשר טּוב רב "מה לחֹוסים ּדוד: עלּת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
."ָּב

.Ê הּבא וכּמה העֹולם לחּיי והתאּוה ּדוד ׁשּנאמר:המה , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכבר  חּיים". ּבארץ ה' ּבטּוב לראֹות האמנּתי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"לּולא
ּכח  אין הּבא העֹולם ׁשּטֹובֹות הראׁשֹונים, חכמים ֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהֹודיעּונּו
ועצמּה ויפיּה ּגדלּה יֹודע ואין ּבריּה, על להּׂשיגּה ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָּבאדם
ׁשּמתנּבאין  הּטֹובֹות וׁשּכל לבּדֹו; הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּנהנין  ּגּוף, ׁשל לדברים אּלא אינן ליׂשראל, הּנביאים ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן
הּממׁשלה  ׁשּתחזר ּבזמן הּמׁשיח, הּמל ּבימֹות יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ער לּה אין הּבא, העֹולם חּיי טֹובֹות אבל ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָליׂשראל.
אֹותּה יפחתּו ׁשּלא ּכדי הּנביאים, ּדּמּוה ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹֹודמיֹון,

ראתה,[ֿערכה] לא "עין אֹומר: ׁשּיׁשעיהּו הּוא ְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבּדמיֹון.
ׁשּלא  הּטֹובה ּכלֹומר, לֹו"; למחּכה יעׂשה - זּולת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹאלהים
לאדם  האלהים אֹותּה עׂשה אּלא נביא, עין אֹותּה ֱֲִִֵֶָָָָָָָָָָָָֹראתה
נתנּבאּו לא ּכּלן הּנביאים "ּכל חכמים: אמרּו לֹו. ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻׁשּמחּכה

הּמׁשיח  לימֹות אבלאּלא ראתה,, לא עין - הּבא העֹולם ֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹ
."זּולת ְֱִָֹאלהים

.Á מּפני זה לא - הּבא' 'העֹולם חכמים אֹותֹו ׁשּקראּו ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

אֹותֹו יבֹוא ּכ ואחר אֹובד, העֹולם וזה עּתה, מצּוי ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
ועֹומד, מצּוי הּוא הרי אּלא ּכן! הּדבר אין ְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָהעֹולם.

"ּליראי צפנּת אׁשר ,טּוב רב "מה קראּוהּוׁשּנאמר: ולא . ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לאדם  לֹו ּבאין החּיים ׁשאֹותן מּפני אּלא הּבא', ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ'העֹולם
הּוא  וזה ונפׁש, ּבגּוף ּבֹו קּימין ׁשאנּו הּזה העֹולם חּיי ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאחר

ּבראׁשֹונה. אדם לכל ְְִִַָָָָָָהּנמצא

ט  ¤¤ּפרק
ׁשּנזּכה ׁשּנֹודעמאחר ‡. והּטֹובה מצוֹות ׁשל ׂשכרן ׁשּמּתן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

העֹולם  חּיי היא - ּבּתֹורה הּכתּובה ה' ּדר ׁשמרנּו אם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָלּה
והּנקמה ,הּבא  ימים"; והארכּת ,ל ייטב "למען ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּכתּובֹות  הּצדק ארחֹות ׁשעזבּו הרׁשעים מן ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנֹוקמין
ההיא, הּנפׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: הּכרת, היא - ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
אם  ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ׁשּכתּוב זה הּוא מה בּה"; ְֲִֶֶַַָָָָָָֻעֹונּה
אֹותן  וכל אתכם, יקרה ּתׁשמעּו לא ואם לכם, יּגיע ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּתׁשמעּו
וׁשלֹום, ּומלחמה ורעב, ׂשבע ּכגֹון - הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹהּדברים
מעׂשה  והצלחת וגלּות, הארץ ויׁשיבת וׁשפלּות, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּומלכּות
אמת  הּדברים אֹותן ּכל הּברית? ּדברי ּכל ּוׁשאר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהפסדֹו,
יּגיעּו הּתֹורה, מצוֹות ּכל עֹוׂשין ׁשאנּו ּובזמן ויהיּו, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיּו,
עליהן, עֹוברין ׁשאנּו ּובזמן ּכּלן; הּזה העֹולם טֹובֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאלינּו
אֹותן  אין כן, ּפי על ואף הּכתּובֹות. הרעֹות אֹותנּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָּתקרא

הן  הרעֹות,הּטֹובֹות, אֹותן ולא מצוֹות; ׁשל ׂשכרן מּתן סֹוף ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ
ּכ אּלא הּמצוֹות. ּכל על מעֹובר ׁשּנֹוקמין הּנקמה סֹוף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהן

הּצע לנּו[הצעת]הּוא נתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּדברים: ְִֵֶַַַַָָָָָ
ויֹודעֹו ּבּה, הּכתּוב ּכל העֹוׂשה וכל חּיים, עץ זֹו, [את ּתֹורה ְְְִֵֶַַָָָָָָ

התורה] ע"י - העֹולם ה' לחּיי ּבּה זֹוכה - נכֹונה ּגמּורה ְְְֵֵֶַָָָָָָּדעה
והבטיחנּו זֹוכה. הּוא חכמתֹו, וגדל מעׂשיו ּגדל ּולפי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹהּבא;
ונהּגה  נפׁש, ּובטֹובת ּבׂשמחה אֹותּה נעׂשה ׁשאם ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה,
אֹותנּו הּמֹונעין הּדברים ּכל מּמּנּו ׁשּיסיר - ּתמיד ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָּבחכמתּה
ויׁשּפיע  ּבהן, וכּיֹוצא ורעב ּומלחמה חלי ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמּלעׂשֹותּה,
הּתֹורה, את לעׂשֹות ידינּו את המחּזקים הּטֹובֹות ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלנּו
ּכל  נעסק ׁשּלא ּכדי - וזהב ּכסף ורּבֹות וׁשלֹום ׂשבע ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּכגֹון

ללמד ימינּו ּפנּויין נׁשב אּלא להן, צרי ׁשהּגּוף ּבדברים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּנזּכה ּכדי הּמצוה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחכמה,
העֹולם  ּבטֹובֹות ׁשהבטיח אחר ּבּתֹורה, אֹומר הּוא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָוכן
ׁשאם  ּבּתֹורה, הֹודיענּו וכן וגֹו'". ּלנּו ּתהיה "ּוצדקה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּזה:
ׁשּנאמר: ּכענין הּזמן, ּבהבלי ונעסק מּדעּתנּו הּתֹורה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹנעזב
העֹוזבים  מן יסיר האמת ׁשּדּין - וּיבעט" יׁשרּון ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻ"וּיׁשמן
ּומביא  לבעט, ידיהם חּזקּו ׁשהן הּזה, העֹולם טֹובֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
ּכדי  הּבא, העֹולם מּלקנֹות אֹותן ׁשּמֹונעין הרעֹות ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָעליהן
לא  אׁשר "ּתחת ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא ּברׁשעם. ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיאבדּו
."ּב ה' יׁשּלחּנּו אׁשר ,איבי את ועבדּת וגֹו' ה' את ְְְְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעבדּת
זֹו: ּדר על והּקללֹות, הּברכֹות אֹותן ּכל ּפרּוׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָנמצא
- ּדרּכֹו ּוׁשמרּתם ּבׂשמחה, ה' את עבדּתם אם ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָּכלֹומר,
ׁשּתהיּו עד הּקללֹות, ּומרחיק האּלּו הּברכֹות לכם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמׁשּפיע

להתחּכם  לחּיי ּפנּויים ׁשּתזּכּו ּכדי ּבּה, ולעסק ּבּתֹורה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ותארי טֹוב, ׁשּכּלֹו לעֹולם ל וייטב הּבא, ְְְְֲִִֶַַַָָָָֻהעֹולם
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ּבתׁשּובה  אּלא ׁשּסֹוף נגאלין, ּתֹורה, הבטיחה ּוכבר . ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָ
ּומּיד יׂשראל  ּגלּותן, ּבסֹוף ּתׁשּובה נגאלין,לעׂשֹות הן ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָ

וׁשבּתׁשּנאמר: וגֹו' הּדברים ּכל עלי יבאּו ּכי עד "והיה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
וגֹו' אלהי וגֹו'".ה' ׁשבּות את אלהי ה' וׁשב ְְְְְֱֱֶֶֶָֹֹ

.Â ׁשּנאמר:ּתׁשּובה ּגדֹולה - לּׁשכינה האדם את ׁשּמקרבת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
עדי, ׁשבּתם "ולא ונאמר: ,"אלהי ה' עד יׂשראל, ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"ׁשּובה,
ּתׁשּוב" אלי ה', נאם יׂשראל, ּתׁשּוב "אם ונאמר: ה'", ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֻֻנאם
מקרבת  הּתׁשּובה ּתדּבק. ּבי ּבתׁשּובה, ּתחזר אם ּכלֹומר, -ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מׁשּקץ  הּמקֹום, לפני ׂשנּוי זה היה אמׁש הרחֹוקים: ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאת
וכן  וידיד. קרֹוב ונחמד, אהּוב הּוא והּיֹום ותֹועבה, ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻּומרחק
את  מרחק הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּלׁשֹון מֹוצא, ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּתה

ּבין [החוטאים]החּטאים הּׁשבים, את הּוא מקרב ּבּה - ְִִֵֵֶַַַָָָָ
להם, יאמר אׁשר ּבמקֹום "והיה ׁשּנאמר: רּבים, ּבין ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיחיד
ּביכניה  ונאמר חי", אל ּבני להם, יאמר אּתם, עּמי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלא
יצלח  לא ּגבר ערירי הּזה, האיׁש את "ּכתבּו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּברׁשעתֹו:

יהּודה, מל יהֹויקים ּבן ּכניהּו יהיה "אם חֹותם ּבימיו", ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָ
ּבנֹו: ּבזרּבבל נאמר ּבגלּותֹו, ׁשּׁשב וכיון ימיני". יד ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻעל
ׁשאלּתיאל  ּבן זרּבבל אּקח צבאֹות, ה' נאם ההּוא, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֻֻ"ּבּיֹום

ּכחֹותם". וׂשמּתי ה', נאם ְְְְִִַַַָֻעבּדי,
.Ê זה ּכּמה היה אמׁש הּתׁשּובה! מעלת מה'מעּלה מבּדל ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּביניכם  מבּדילים היּו "עֹונֹותיכם ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאלהי
תרּבּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: נענה, ואינֹו צֹועק אלהיכם"; ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹלבין

וטֹורפין מצוֹות ועֹוׂשה ׁשֹומע"; אינּני [זורקים]תפּלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָ
חצרי", רמס מּידכם זאת בּקׁש "מי ׁשּנאמר: ּבפניו, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאֹותן
זבחיכם, על ספּו "עלתיכם ּדלתים", ויסּגר ּבכם גם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ"מי

מדּבק  הּוא והּיֹום בׂשר". "ואּתם ואכלּו ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבה' מּיד הּדבקים ונענה צֹועק "והיה אלהיכם"; ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ואניטרם  אֹותן יקראּו, ּומקּבלין מצוֹות ועֹוׂשה אענה"; ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
את  האלהים רצה כבר "ּכי ׁשּנאמר: וׂשמחה, ְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּבנחת
"וערבה  ׁשּנאמר: להם, ׁשּמתאּוים אּלא עֹוד, ולא ."ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמעׂשי
ּוכׁשנים  עֹולם ּכימי וירּוׁשלים, יהּודה מנחת ְְְִִִִִֵַַַָָָָלה'

ְִַקדמֹונּיֹות".
.Á להיֹות ּבעלי ּדרּכן אם ּתׁשּובה, ּביֹותר; וענוים ׁשפלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ

להם: ואמרּו הראׁשֹונים, ּבמעׂשיהם הּכסילים אֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחרפּו
- 'וכ ּכ אֹומר היית ואמׁש ,וכ ּכ עֹוׂשה היית ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ'אמׁש

ירּגיׁשּו לב]אל ישימו ּוׂשמחים,[אל ׁשֹומעין אּלא להן; ְְְִִִֵֶֶַַָָ
מּמעׂשיהם  ּבׁשים ׁשהם זמן וׁשּכל להם, זכּות ׁשּזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹויֹודעים
מתּגּדלת. ּומעלתם מרּבה זכּותם מהן, ונכלמין ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשעברּו
מעׂשי 'זכר ּתׁשּובה: לבעל לֹומר הּוא ּגדֹול ְְְְְֲֵֶַַַַָָֹוחטא
להזּכיר  אֹו לבּיׁשֹו, ּכדי ּבפניו להזּכירן אֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָהראׁשֹונים',
הּכל  עׂשה. מה להזּכירֹו ּכדי להם הּדֹומין וענינים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּדברים
עליה  ׁשהזהירה ּדברים הֹונית ּבכלל עליו ּומזהר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻאסּור,
מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש תֹונּו "ולא ׁשּנאמר: ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּתֹורה,

ה'".[כי] ֲִאני

ח ּפרק ¤¤
לּצּדיקים הּטֹובה ‡. והן הּצפּונה הּבא; העֹולם חּיי היא , ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

הּוא החּיים רעה. עּמּה ׁשאין והּטֹובה מות, עּמהן ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מּפי  - ימים" והארכּת ,ל ייטב "למען ּבּתֹורה: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב

לעֹולם [ממרע"ה]הּׁשמּועה ,"ל ייטב "למען למדּו: ְְְְִַַַַָָָָ
ימים" "והארכּת טֹוב; הּוא ׁשּכּלֹו וזה ;אר ׁשּכּלֹו לעֹולם , ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻֻ

זה, לנעם ׁשּיזּכּו הּוא - הּצּדיקים ׂשכר הּבא. העֹולם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹחּיי
לחּיים  יזּכּו ׁשּלא הּוא - הרׁשעים ּופרעֹון זֹו; ּבטֹובה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹויהיּו
אּלּו, לחּיים זֹוכה ׁשאינֹו מי וכל וימּותּו. יּכרתּו אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלּו,
ואֹובד  ּברׁשעֹו, נכרת אּלא לעֹולם, חֹויה ׁשאינֹו הּמת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּוא
"הּכרת  ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, הּכתּוב הּכרת הּוא וזה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכבהמה.
"הּכרת", למדּו: הּׁשמּועה מּפי ההיא"; הּנפׁש ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתּכרת
הּנפׁש ׁשאֹותּה ּכלֹומר, הּבא; לעֹולם "ּתּכרת", הּזה, ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעֹולם
העֹולם  לחּיי זֹוכה אינּה - הּזה ּבעֹולם הּגּוף מן ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּפרׁשה

נכרתה. הּבא העֹולם מן ּגם אּלא ְְִִֶַַַָָָָָָהּבא,
העֹולם · ּוגוּיה . ּגּוף ּבֹו אין - נפׁשֹות [שלד]הּבא אּלא , ְְִֵֶַַָָָָָ

ּבֹו ואין הֹואיל הּׁשרת. ּכמלאכי ּגּוף ּבלא ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּצּדיקים
מּכל  ּדבר ולא ׁשתּיה ולא אכילה לא ּבֹו אין ְְְְֲִִִִֵָָָָָֹֹֹּגוּיֹות,
ולא  הּזה. ּבעֹולם להן צריכין האדם ּבני ׁשּגּופֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּדברים
הּזה, ּבעֹולם לּגּופֹות ׁשּמארעין הּדברים מן ּדבר ּבֹו ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹיארע
וכּיֹוצא  ּוׂשחֹוק ועצב ּומיתה וׁשנה ועמידה יׁשיבה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכגֹון
ּבֹו אין - הּבא העֹולם הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּכ ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבהן.
יֹוׁשבין  צּדיקים אּלא ּתׁשמיׁש, ולא ׁשתּיה ולא אכילה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֹֹֹלא
ל נתּברר הרי הּׁשכינה. מּזיו ונהנין ּבראׁשיהן, ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָועטרֹותיהן
ׁשאמרּו וזה ּוׁשתּיה. אכילה ׁשם ׁשאין לפי ּגּוף, ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשאין

ּדר  על יֹוׁשבין', נפׁשֹות 'צּדיקים ּכלֹומר, - אמרּו החידה  ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשאמרּו זה וכן יגע. ולא עמל ּבלא ׁשם, מצּויין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּצּדיקים
זכּו ׁשּבגללּה ׁשּידעּו, ּדעה ּכלֹומר, - ּבראׁשיהן' ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ'עטרֹותיהן
ׁשּלהן  העטרה והיא עּמהן, מצּויה הּבא, העֹולם ,לחּיי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

והרי ּכענין אּמֹו". ּלֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה ׁשלמה: ׁשאמר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּגּוף  הּׂשמחה ואין ראׁשם", על עֹולם "וׂשמחת א ֹומר: ְְְְִִֵֵַַַָָָֹהּוא
ּכאן, חכמים ׁשאמרּו עטרה ּכ הראׁש; על ׁשּתנּוח ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּכדי
הּׁשכינה'? מּזיו 'ונהנין ׁשאמרּו, זה הּוא ּומה הּדעה. ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהיא

מאמּתת ּומּׂשיגין מה [מהות]ׁשּיֹודעין הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְֲִִִִֵֶַַַַָָ
הּׁשפל. האפל ּבּגּוף והן יֹודעין ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּׁשאינן

ׁשהיא ּכל ‚. הּנׁשמה אינּה זה, ּבענין האמּורה 'נפׁש' ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשהּׂשיגה צריכה  הּדעה ׁשהיא הּנפׁש, צּורת אּלא לּגּוף, ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּנפרדֹות הּדעֹות והּׂשיגה ּכחּה, ּכפי [המלאכים]מהּבֹורא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
הּמעׂשים ומרכבה]ּוׁשאר בראשית הּצּורה [מעשה והיא . ְְֲִִַַַָָ

היא  הּתֹורה; יסֹודי מהלכֹות רביעי ּבפרק ענינּה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבארנּו
עּמהן  ׁשאין לפי - אּלּו חּיים זה. ּבענין 'נפׁש', ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּנקראת
ּגּוף, ׁשם ואין הּגּוף מּמארעֹות אּלא הּמות ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמות,
צרּורה  אדני נפׁש "והיתה ׁשּנאמר: החּיים', 'צרֹור ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹנקראּו

החּיים" למעלה ּבצרֹור ׂשכר ׁשאין הּגדֹול הּׂשכר וזהּו . ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּכל  לּה ׁשהתאּוּו והיא טֹובה; אחריה ׁשאין והּטֹובה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו,

ְִִַהּנביאים.
מׁשל וכּמה „. ּדר לּה קראּו קדׁשֹו,ׁשמֹות ּומקֹום ה', הר : ְְְְֵֶֶַַָָָָָָ

ה', והיכל ה', ונעם ה', ואהל ה', וחצרֹות הּקדׁש, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹודר
לטֹובה  מׁשל ּדר לּה קראּו והחכמים ה'. וׁשער ה', ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּובית
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מקֹום  ּבכל לּה וקֹורין 'סעּודה'; לּצּדיקים, המזּמנת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻזֹו
הּבא'. ַָָָ'העֹולם

ׁשּתּכרת ׁשאין[הענישה]הּנקמה ‰. - מּמּנה ּגדֹולה נקמה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּתּכרת  "הּכרת ׁשּנאמר: החּיים, לאֹותן ּתזּכה ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנפׁש
אֹותֹו ׁשּקֹוראין הּוא האבדן, וזה בּה". עֹונּה ההיא, ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָהּנפׁש
ו'תפּתה' ו'אבּדֹון', ׁשחת', 'ּבאר מׁשל, ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים

לֹו,[מדורה] קֹוראין והׁשחתה ּכליה לׁשֹון וכל ו'עלּוקה'; ,ְְְְְְֲִַַָָָָָָ
וההפ  לעֹולם, ּתקּומה אחריה ׁשאין הּכליה ׁשהיא סד לפי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם. חֹוזר ְֵֵֶָׁשאינֹו
.Â הּמצוֹות ׁשּמא ׂשכר ׁשאין ּותדּמה זֹו, טֹובה ּבעיני ּתקל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וׁשֹותה  אֹוכל להיֹות אּלא האמת, ּבדרכי ׁשלם האדם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהוית
ׁשׁש ּבגדי ולֹובׁש נאֹות צּורֹות ּובֹועל טֹובֹות ְְֲִֵֵֵֵַָָמאכלֹות
וזהב  ּכסף ּבכלי ּומׁשּתּמׁש ׁשן ּבאהלי וׁשֹוכן ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָורקמה

לאּלּו, הּדֹומים הערבים ּודברים אּלּו ׁשּמדּמין ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּובעלי  החכמים אבל ּבזּמה. הּׁשטּופים האוילים ְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָהּטּפׁשים
ואין  הן, והבל הבאי ּדברי האּלּו הּדברים ׁשּכל ידעּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדעה

ּתֹוחלת ּבעֹולם [תקווה]ּבהם אצלנּו ּגדֹולה טֹובה ואינּה . ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
הּדברים  וכל ּוגוּיה; ּגּוף ּבעלי ׁשאנּו מּפני אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּזה,
ּומחּמדּתן  להן מתאּוה הּנפׁש ואין הן, הּגּוף צרכי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהאּלּו,
ּבריֹו. על ויעמד חפצֹו ׁשּימצא ּכדי הּגּוף, צר מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻאּלא
ּבטלין. האּלּו הּדברים ּכל נמצאּו ּגּוף, ׁשם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּובזמן
ׁשּום  אין הּבא, ּבעֹולם הּנפׁש ּבּה ׁשּתהיה הּגדֹולה ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּטֹובה
אנּו ׁשאין אֹותּה, ּולידע ּבּה להּׂשיגּה הּזה ּבעֹולם ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּדר
מתאּוין; אנּו ולּה הּגּוף, טֹובת אּלא הּזה ּבעֹולם ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָיֹודעין

ער לּה ואין מאד, עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה [דמיון]אבל ְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹ
האמת, ּבדר אבל מׁשל. ּדר אּלא הּזה עֹולם ׁשל ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבטֹובֹות

הּגּוף [נדמה]ׁשּנער טֹובת ּכמֹו הּבא ּבעֹולם הּנפׁש טֹובת ְֲֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּטֹובה  אֹותּה אּלא ּכן; אינֹו ּובמׁשּתה, ּבמאכל הּזה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם
ׁשאמר  הּוא ּדמיֹון. ואין ער ואין חקר, אין עד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּגדֹולה

ּפ ,ּליראי צפנּת אׁשר טּוב רב "מה לחֹוסים ּדוד: עלּת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
."ָּב

.Ê הּבא וכּמה העֹולם לחּיי והתאּוה ּדוד ׁשּנאמר:המה , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכבר  חּיים". ּבארץ ה' ּבטּוב לראֹות האמנּתי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"לּולא
ּכח  אין הּבא העֹולם ׁשּטֹובֹות הראׁשֹונים, חכמים ֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהֹודיעּונּו
ועצמּה ויפיּה ּגדלּה יֹודע ואין ּבריּה, על להּׂשיגּה ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָּבאדם
ׁשּמתנּבאין  הּטֹובֹות וׁשּכל לבּדֹו; הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּנהנין  ּגּוף, ׁשל לדברים אּלא אינן ליׂשראל, הּנביאים ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן
הּממׁשלה  ׁשּתחזר ּבזמן הּמׁשיח, הּמל ּבימֹות יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ער לּה אין הּבא, העֹולם חּיי טֹובֹות אבל ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָליׂשראל.
אֹותּה יפחתּו ׁשּלא ּכדי הּנביאים, ּדּמּוה ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹֹודמיֹון,

ראתה,[ֿערכה] לא "עין אֹומר: ׁשּיׁשעיהּו הּוא ְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבּדמיֹון.
ׁשּלא  הּטֹובה ּכלֹומר, לֹו"; למחּכה יעׂשה - זּולת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹאלהים
לאדם  האלהים אֹותּה עׂשה אּלא נביא, עין אֹותּה ֱֲִִֵֶָָָָָָָָָָָָֹראתה
נתנּבאּו לא ּכּלן הּנביאים "ּכל חכמים: אמרּו לֹו. ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻׁשּמחּכה

הּמׁשיח  לימֹות אבלאּלא ראתה,, לא עין - הּבא העֹולם ֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹ
."זּולת ְֱִָֹאלהים

.Á מּפני זה לא - הּבא' 'העֹולם חכמים אֹותֹו ׁשּקראּו ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

אֹותֹו יבֹוא ּכ ואחר אֹובד, העֹולם וזה עּתה, מצּוי ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
ועֹומד, מצּוי הּוא הרי אּלא ּכן! הּדבר אין ְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָהעֹולם.

"ּליראי צפנּת אׁשר ,טּוב רב "מה קראּוהּוׁשּנאמר: ולא . ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לאדם  לֹו ּבאין החּיים ׁשאֹותן מּפני אּלא הּבא', ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ'העֹולם
הּוא  וזה ונפׁש, ּבגּוף ּבֹו קּימין ׁשאנּו הּזה העֹולם חּיי ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאחר

ּבראׁשֹונה. אדם לכל ְְִִַָָָָָָהּנמצא

ט  ¤¤ּפרק
ׁשּנזּכה ׁשּנֹודעמאחר ‡. והּטֹובה מצוֹות ׁשל ׂשכרן ׁשּמּתן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

העֹולם  חּיי היא - ּבּתֹורה הּכתּובה ה' ּדר ׁשמרנּו אם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָלּה
והּנקמה ,הּבא  ימים"; והארכּת ,ל ייטב "למען ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּכתּובֹות  הּצדק ארחֹות ׁשעזבּו הרׁשעים מן ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנֹוקמין
ההיא, הּנפׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: הּכרת, היא - ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
אם  ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ׁשּכתּוב זה הּוא מה בּה"; ְֲִֶֶַַָָָָָָֻעֹונּה
אֹותן  וכל אתכם, יקרה ּתׁשמעּו לא ואם לכם, יּגיע ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּתׁשמעּו
וׁשלֹום, ּומלחמה ורעב, ׂשבע ּכגֹון - הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹהּדברים
מעׂשה  והצלחת וגלּות, הארץ ויׁשיבת וׁשפלּות, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּומלכּות
אמת  הּדברים אֹותן ּכל הּברית? ּדברי ּכל ּוׁשאר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהפסדֹו,
יּגיעּו הּתֹורה, מצוֹות ּכל עֹוׂשין ׁשאנּו ּובזמן ויהיּו, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיּו,
עליהן, עֹוברין ׁשאנּו ּובזמן ּכּלן; הּזה העֹולם טֹובֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאלינּו
אֹותן  אין כן, ּפי על ואף הּכתּובֹות. הרעֹות אֹותנּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָּתקרא

הן  הרעֹות,הּטֹובֹות, אֹותן ולא מצוֹות; ׁשל ׂשכרן מּתן סֹוף ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ
ּכ אּלא הּמצוֹות. ּכל על מעֹובר ׁשּנֹוקמין הּנקמה סֹוף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהן

הּצע לנּו[הצעת]הּוא נתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּדברים: ְִֵֶַַַַָָָָָ
ויֹודעֹו ּבּה, הּכתּוב ּכל העֹוׂשה וכל חּיים, עץ זֹו, [את ּתֹורה ְְְִֵֶַַָָָָָָ

התורה] ע"י - העֹולם ה' לחּיי ּבּה זֹוכה - נכֹונה ּגמּורה ְְְֵֵֶַָָָָָָּדעה
והבטיחנּו זֹוכה. הּוא חכמתֹו, וגדל מעׂשיו ּגדל ּולפי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹהּבא;
ונהּגה  נפׁש, ּובטֹובת ּבׂשמחה אֹותּה נעׂשה ׁשאם ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה,
אֹותנּו הּמֹונעין הּדברים ּכל מּמּנּו ׁשּיסיר - ּתמיד ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָּבחכמתּה
ויׁשּפיע  ּבהן, וכּיֹוצא ורעב ּומלחמה חלי ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמּלעׂשֹותּה,
הּתֹורה, את לעׂשֹות ידינּו את המחּזקים הּטֹובֹות ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלנּו
ּכל  נעסק ׁשּלא ּכדי - וזהב ּכסף ורּבֹות וׁשלֹום ׂשבע ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּכגֹון

ללמד ימינּו ּפנּויין נׁשב אּלא להן, צרי ׁשהּגּוף ּבדברים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּנזּכה ּכדי הּמצוה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחכמה,
העֹולם  ּבטֹובֹות ׁשהבטיח אחר ּבּתֹורה, אֹומר הּוא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָוכן
ׁשאם  ּבּתֹורה, הֹודיענּו וכן וגֹו'". ּלנּו ּתהיה "ּוצדקה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּזה:
ׁשּנאמר: ּכענין הּזמן, ּבהבלי ונעסק מּדעּתנּו הּתֹורה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹנעזב
העֹוזבים  מן יסיר האמת ׁשּדּין - וּיבעט" יׁשרּון ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻ"וּיׁשמן
ּומביא  לבעט, ידיהם חּזקּו ׁשהן הּזה, העֹולם טֹובֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
ּכדי  הּבא, העֹולם מּלקנֹות אֹותן ׁשּמֹונעין הרעֹות ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָעליהן
לא  אׁשר "ּתחת ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא ּברׁשעם. ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיאבדּו
."ּב ה' יׁשּלחּנּו אׁשר ,איבי את ועבדּת וגֹו' ה' את ְְְְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעבדּת
זֹו: ּדר על והּקללֹות, הּברכֹות אֹותן ּכל ּפרּוׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָנמצא
- ּדרּכֹו ּוׁשמרּתם ּבׂשמחה, ה' את עבדּתם אם ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָּכלֹומר,
ׁשּתהיּו עד הּקללֹות, ּומרחיק האּלּו הּברכֹות לכם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמׁשּפיע

להתחּכם  לחּיי ּפנּויים ׁשּתזּכּו ּכדי ּבּה, ולעסק ּבּתֹורה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ותארי טֹוב, ׁשּכּלֹו לעֹולם ל וייטב הּבא, ְְְְֲִִֶַַַָָָָֻהעֹולם
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העֹולמֹות, לׁשני זֹוכין ונמצאתם ,אר ׁשּכּלֹו לעֹולם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻימים
הּבא; העֹולם לחּיי הּמביאים הּזה, ּבעֹולם טֹובים ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָלחּיים
ּבּמה  לֹו אין - טֹובים ּומעׂשים חכמה הּיֹום יקנה לא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשאם
וחכמה  ודעת וחׁשּבֹון מעׂשה אין "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיזּכה
ּומׁשקה  ּבמאכל ּוׁשגיתם ה' את עזבּתם ואם ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָּבׁשאֹול".
ּומסיר  האּלּו הּקללֹות ּכל עליכם מביא - להן ודֹומה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוזנּות
יהיה  ולא ּופחד, ּבבהלה ימיכם ׁשּיכלּו עד הּברכֹות, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
ׁשּתאבדּו ּכדי הּמצוֹות, לעׂשֹות ׁשלם ּגּוף ולא ּפנּוי לב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלכם
עֹולמֹות: ׁשני ׁשאּבדּתם ונמצאתם הּבא. העֹולם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמחּיי
ּורעבֹון, ּובמלחמה ּבחלי הּזה ּבעֹולם טרּוד ׁשאדם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּבזמן
לחּיי  זֹוכין ׁשּבהן ּבמצוה ולא ּבחכמה לא מתעּסק ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאינֹו

הּבא. ַָָָהעֹולם

התאּוּוּומּפני ·. ימֹות זה וחכמיהם, נביאיהם יׂשראל, ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הּמׁשיח, מּנחת הּמל ׁשאינּה הרׁשעה מּמלכּות ׁשּינּוחּו ּכדי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּכהגן  ּובּמצוֹות ּבּתֹורה לעסק מרגֹוע להן להם וימצאּו , ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ׁשּיזּכּו ּכדי ּבחכמה, הּבא וירּבּו העֹולם ׁשּבאֹותן לחּיי לפי . ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

והחכמההּימים  הּדעת ׁשּנאמר ּתרּבה - "ּכי והאמת : ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ונאמר:מלאה  ה'", את ּדעה איׁשהארץ עֹוד ילּמדּו "ולא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אחיו" את ואיׁש רעהּו ונאמר:את לב , את "והסירתי ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

מּבׂשרכם" ׁשּיעמדהאבן הּמל ׁשאֹותֹו מּפני ּדוד,. מּזרע ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
קרֹוב  הּוא ּגדֹול ונביא מּׁשלמה, יתר יהיה חכמה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹּבעל

רּבנּו ּולפיכממׁשה ה',; ּדר אֹותן ויֹורה העם ּכל ילּמד , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּימים, ּבאחרית "והיה ׁשּנאמר: לׁשמעֹו, הּגֹוים ּכל ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָויבֹואּו
ּכּלֹו הּׂשכר וסֹוף ההרים". ּבראׁש ה' ּבית הר יהיה ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻנכֹון
חּיי  הּוא ּגרעֹון, ולא הפסק לּה ׁשאין האחרֹונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהּטֹובה

הּמׁשיח  ימֹות אבל הּבא; הּזה,העֹולם העֹולם הּוא - ְֲִֶַַַַָָָָָָָ
אּלא ,הֹול ּכמנהגֹו ּוכבר ועֹולם ליׂשראל. ּתחזר ׁשהּמלכּות ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לימֹות  הּזה העֹולם ּבין 'אין הראׁשֹונים: חכמים ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָאמרּו
ּבלבד'. מלכּיֹות ׁשעּבּוד אּלא ְְְִִִֶַַַַָָֻהּמׁשיח,

ה'תשע"ה  טבת י"ב קודש שבת יום

י ּפרק ¤¤
עֹוׂשה ‡. 'הריני אדם: יאמר ועֹוסק אל הּתֹורה מצוֹות ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

ּכדי  אֹו ּבּה, הּכתּובֹות הּברכֹות ׁשאקּבל ּכדי ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבחכמתּה,
ׁשהזהירה  העברֹות מן ואפרׁש הּבא; העֹולם לחּיי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאזּכה
אֹו ּבּתֹורה, הּכתּובֹות הּקללֹות מן ׁשאּנצל ּכדי מהן, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתֹורה

הּבא' העֹולם מחּיי אּכרת ׁשּלא את ּכדי לעבד ראּוי אין . ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּיראה; עֹובד הּוא זֹו, ּדר על ׁשהעֹובד זֹו! ּדר על ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָה'
עֹובד  ואין החכמים. מעלת ולא הּנביאים, מעלת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָֹואינּה
והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עּמי אּלא זֹו, ּדר על ה' ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
ויעבדּו ּדעּתן ׁשּתרּבה עד מּיראה, לעבד אֹותן ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמחּנכין

.מאהבה  ֲֵַָ

מאהבה ·. ּבּתֹורההעֹובד עֹוסק ּבנתיבֹות , והֹול ּובּמצוֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ
הרעה, יראת מּפני לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא - ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹהחכמה

ׁשהיא  מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה; לירׁש ּכדי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולא

לבֹוא הּטֹובה וסֹוף ּומעלה (בגללה)}ּבכללּה{אמת, זֹו. ְְֱֲִֶַַָָָָָ

לּההיא זֹוכה חכם ּכל ואין מאד, עד ּגדֹולה והיא מעלה . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
'אֹוהבֹו',מעלת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקראֹו אבינּו, אברהם ְְֲֲִֶַַַַָָָָָָ

ּבּה ׁשּצּונּו הּמעלה והיא מאהבה. אּלא עבד ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפי
ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: מׁשה, ידי על הּוא ּברּו ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּקדֹוׁש
יעׂשה  מּיד הראּויה, אהבה ה' את ׁשּיאהב ּובזמן ."ְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאלהי

מאהבה. הּמצוֹות ְֲִֵַַָָּכל

ה'‚. את ׁשּיאהב הּוא הראּויה? האהבה היא ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָוכיצד
מאד  עד עּזה יתרה, ּגדֹולה נפׁשֹואהבה ׁשּתהא עד , ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ׁשֹוגה ונמצא ה', ּבאהבת ּכאלּו][הוגה קׁשּורה - ּתמיד ּבּה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
אּׁשה  אֹותּה מאהבת ּפנּויה ּדעּתן ׁשאין האהבה, ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחֹולי
ּבׁשעה  ּבין ּבקּומֹו, ּבין ּבׁשכבֹו ּבין ּתמיד, ּבּה ׁשֹוגה ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָׁשהּוא
ּבלב  ה' אהבת ּתהיה מּזה יתר וׁשֹותה. אֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא
ּובכל  לבב "ּבכל ׁשּצּונּו: ּכמֹו ּתמיד, ּבּה וׁשֹוגין ְְְְְְֲִִִֶָָָָָָָאֹוהביו,
אהבה  חֹולת "ּכי מׁשל: ּדר אמר ׁשּׁשלמה והּוא ."ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹנפׁש

זה. לענין הּוא מׁשל - הּׁשירים ׁשיר וכל ְְְִִִִִֶַָָָָָאני";

למד „. הריני ּתאמר, ׁשּמא הראׁשֹונים: חכמים ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹאמרּו
ּבׁשביל ּתֹורה רּבי, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

"לאהבה  לֹומר: ּתלמּוד - הּבא העֹולם לחּיי ׂשכר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאקּבל
ועֹוד  מאהבה. אּלא ּתעׂשּו לא עֹוׂשים, ׁשאּתם ּכל ה'"; ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת
ולא  "ּבמצֹותיו", - מאד" חפץ "ּבמצֹותיו חכמים: ְְְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹאמרּו
לנבֹוני  מצּוין החכמים ּגדֹולי היּו וכן מצוֹותיו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּבׂשכר
ּכעבדים  ּתהיּו אל ּביחּוד: ּומׂשּכיליהן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָּתלמידיהן
היּו אּלא טֹובה; לקּבל מנת על הרב את  ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָהמׁשּמׁשים
- ּכלּום לקּבל ׁשּלא מנת על הרב את המׁשּמׁשין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּכעבדים
עבדּו ּכלֹומר, לׁשּמׁשֹו; ראּוי הרב, ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאּלא

ֲֵַָמאהבה.

ּתּגיע ‰. ׁשּלא ּכדי אֹו ׂשכר, לקּבל ּכדי ּבּתֹורה העֹוסק ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל
עֹוס  זה הרי - ּפרענּות העֹוסק עדיו וכל לׁשמּה. ׁשּלא ּבּה ק ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ

אדֹון  אהבת מּפני אּלא ׂשכר, לקּבל ולא ליראה, לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּה
ואמרּו לׁשמּה. ּבּה עֹוסק זה הרי - ּבּה ׁשּצּוה הארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּכל
- לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם יעסק 'לעֹולם ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹֹחכמים:

לׁשמּה' ּבא לׁשמּה, ׁשּלא ּכׁשּמלּמדיןׁשּמּתֹו ,לפיכ את . ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
אֹותן  מלּמדין אין הארץ, עּמי ּוכלל הּנׁשים ואת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּקטּנים

ּדעּתן אּלא  ׁשּתרּבה עד ׂשכר, לקּבל ּוכדי מּיראה לעבד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעט; מעט זה רז להן מגּלין יתרה, חכמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויתחּכמּו
וידעּוהּו ׁשּיּׂשיגּוהּו עד ּבנחת, זה לענין אֹותן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומרּגילין

מאהבה. ְְֲֵַַַָויעבדּו

.Â הּוא ּדבר ּברּו הּקדֹוׁש אהבת ׁשאין ּוברּור, ידּוע ֲֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשּיׁשּגה עד אדם, ׁשל ּבלּבֹו ּתמיד [יעסוק]נקׁשרת ּבּה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

ואמר: ׁשּצּוה ּכמֹו מּמּנה, חּוץ ׁשּבעֹולם ּכל ויעזב ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכראּוי
ׁשּידעהּו ּבדעה אּלא ;"נפׁש ּובכל לבב [כגודל "ּבכל ְְְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָ

אהבתו] כך אם ידיעתו האהבה: ּתהיה - הּדעה ּפי ועל .ְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ליחד  אדם צרי ,לפיכ הרּבה. הרּבה ואם מעט, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָמעט
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ּותבּונֹות [להתמסר]עצמֹו ּבחכמֹות ּולהׂשּכיל להבין ְְְְְְְִִַַָָ
ּולהּׂשיג, להבין ּבאדם ׁשּיׁש ּכח ּכפי קֹונֹו את לֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמֹודיעין

הּתֹורה. יסֹודי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְִֵֵֶַַָּכמֹו
ׁשּדי. ּבעזרת ראׁשֹון, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָּברי
הלכֹות ּפרקים: וארּבעים ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּומנין
ׁשבעה ּדעֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשרה הּתֹורה, ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָיסֹודי
הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ְְְְְְִִִִִַָָָָּפרקים;
עׂשרה ּתׁשּובה, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשנים זרה, ְְְְֲֲִִֵָָָָָָָָָעבֹודה

.ּפרקים ְִָ

עֹולם  אל ה', .ּבׁשם ְֵֵָ

ׂשיחתי  היא הּיֹום ּכל ,תֹורת אהבּתי .מה ְִִִִֶַַָָָָָ
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סּדּורן הּוא וזה ׁשׁש, הלכֹות הלכֹותיו ׁשמע, קרּית הלכֹות : ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָ
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה. הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
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ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע קרּית לקרֹות והיא אחת, עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א ¤¤ּפרק
ׁשמע‡. קרּית קֹוראים יֹום ּבכל אחת ּפעמים ּבערב פעם ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

שניהּו שמעׁשּנאמר,בּבקר פעם קריאת ז)בפרשת ו, (דברים ֱֶֶֶַַֹ
בדרך ובלכתך בביתך בשבתך בם ּובקּומ','ודברת ְְְְֶָּובׁשכּב

כלומר  'ובשכבך' בשעת היא שמע קריאת שמצות חכמים ודרשו

ׁשֹוכבין אדם ּבני ׁשּדר מיטתם,ּבׁשעה לילה,על הּוא וזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ
כלומרּו 'ובקומך' עֹומדיןבשעת אדם ּבני ׁשּדר קמים ּבׁשעה - ְְְִֵֶֶֶָָָָ

יֹום.ממיטתם, הּוא ְֶוזה
קֹורא·. הּוא שמע:ּומה אּלּובקריאת ּפרׁשּיֹות ׁשלׁש ִֵֵַָָָֹ

עד 'ׁשמע פרשת והן,שבתורה, וגו' אחד' ה' אלהינו ה' ישראל ְְֵַ
דֿט)'ובשעריך' ו, '(דברים ופרשת ׁשמע , אם וגו'והיה תשמעו' ְִַָָָֹ

'ובשעריך' יגֿכא)עד יא, עד 'וּיאמר פרשת ו ,(שם וגו' משה' אל ה' ֶַֹ
לזֿמא)'אלהיכם' טו, 'ׁשמע .(במדבר ּפרׁשת לקרֹות ְְְִִִַַַָָּומקּדימין

פרשיות, שאר קודם ייחּוד ישראל', על צּוּוי ּבּה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶַָמּפני

זולתו,הּׁשם עוד ואין ומיוחד יחיד הוא שהשם כלומר ואהבתֹו- ְֲֵַַָ
ה', אהבת תורה,ותלמּודֹו- תלמוד מצות על ׁשהּוא- הצווי - ְְֶַ

הוא ה' ואחריהייחוד ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל הּגדֹול אחרי העיּקר - ְֲִֶֶַַַָָָָָֹ
פרשת  את קוראים 'שמע' ׁשמֹוע,פרשת אם ׁשּיׁשמשום והיה ְִֵֶַָָָ

ּכ ואחר ּכּוּלן. הּמצוֹות ׁשאר על צּוּוי את ּבּה ּפרׁשת קוראים ְְְִִַַַַַָָָָָָ
הּמצוֹות. ּכל זכירת על צּוּוי ּבּה יׁש היא ׁשּגם ְְִִִִִִֵֶַַַַָָציצית,

ּבּלילה,‚. נֹוהגת ציצית מצות ׁשאין ּפי על היה אף כן ואם ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
שמע בקריאת לקרות ראוי שאין לומר פרשת מקום את ערבית של

מקום מכל אבל ציצית, מצות על בה שמדובר ְִקֹוראין 'ויאמר'
ּומצוה  מצרים, יציאת זכרֹון ּבּה ׁשּיׁש מּפני ּבּלילה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹותּה

מצרים  יציאת ׁשּנאמרלהזּכיר ּובּלילה ג)ּבּיֹום טז, (דברים ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָ
'חּיי ימי ּכל מצרים מארץ צאת יֹום את ּתזּכר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ'למען

הלילות. את לרבות 'כל' מתיבת חז"ל ׁשלׁשודרשו ְִַָֹּוקריאת
אּלּו ו'ויאמר']ּפרׁשּיֹות שמוע', אם 'והיה זה ['שמע', סדר על ִֵֵֶֶַָָ

ב'] בהלכה לעיל ׁשמע.[המבואר קרּית הּנקראת ְְְִִִֵַַַהיא
ּגֹומראת הּקֹורא„. ּכׁשהּוא ׁשמע, ה קרּית ּפסּוק את ְְְִֵֵֶַַַָ

אחד',ראׁשֹוןה  ה' אלהינו ה' ישראל 'שמע אחריו אֹומרשהוא ִֵ
ו  ועד', לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' כךּבלחׁש חֹוזר אחר ְְְְֵֵֶַַַָָָ

ּכדרּכֹו 'וקֹורא שזהו ישראל' 'שמע פרשת המשך את את ואהבּת ְְְְְֵֶַַָָ
סֹופּהאלוקיך'ה' ּכן ,עד קֹורין שם'ולּמה 'ברוך התיבות את - ְִֵַָָָ

אלא  בתורה, כתובות אינן הן והרי ישראל', 'שמע הפסוק לאחר וכו'

ש  משום הוא יעקב הטעם ׁשּקּבץ ׁשּבׁשעה ּבידינּו היא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמסֹורת
מיתתֹו ּבׁשעת ּבמצרים ּבניו את פטירתו,אבינּו קודם ציום - ְְְִִִִִִֶַַָָָָָ

אברהם ּבּה ׁשהל ה' ּדר ועל הּׁשם, ייחּוד על זקנו וזרזם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבכם  יׁש ׁשּמא 'ּבני, להן ואמר אֹותן וׁשאל אביו, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויצחק

העֹולם' ּכל אדֹון ּבייחּוד עּמי עֹומד ׁשאינֹו מי -ּפסֹולת ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
ואין  באמונה ופגם פסול של שורש מכם אחד בלב יש שמא כלומר,

בעולמו, יחיד הוא העולם שאדון כלבבי האמונה שלמות בלבבו

הוא אבינו יעקב של זו שאלה מׁשה וביאור לנּו ׁשאמר ְִֶֶַָָָָֹּכעניין
ישראלרּבינּו לבני אמר רבינו שמשה יז)- כט, יׁש(דברים 'ּפן ֵֵֶַ

אּׁשה אֹו איׁש הּיֹום ּבכם פנה לבבֹו אׁשר ׁשבט אֹו מׁשּפחה אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ההם  הּגֹוים אלהי את לעבד ללכת אלהינּו ה' ּכּוּלם ו וגֹו',מעם ענּו ְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
בניו  כל 'ואמרּו- אביהם ה'ליעקב אלהינּו ה' יׂשראל ׁשמע ְְְְֱִֵֵַָָֹ

ה' אלהינּו ה' יׂשראל, אבינּו מּמּנּו, ׁשמע ּכלֹומר ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹאחד',
שעהאחד, הּזקןבאותה אבינוּפתח יעקב ׁשם - ּברּו' וענה ְֵֵֶַַָָָָָָ

לֹומר  יׂשראל ּכל נהגּו לפיכ ועד', לעֹולם מלכּותֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּכבֹוד
ה  ׁשּׁשאת הּזקן י ׁשבח יׂשראל ּבֹו שם ּבח 'ברוך התיבות שהם ְִִֵֵֶֶַַַָָ
זה וכו'' ּפסּוק אחד'.אחר ה' אלהינו ה' ישראל 'שמע הפסוק - ֶַַָ
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ג: בלילה הלכה מצרים יציאת הזכרת חיוב גדר
היא  בלילה מצרים יציאת שהזכרת כתב ס"א) סז (סי' הרב השו"ע

שהפרי  כתב סק"ג) סז (סי' ברורה ובמשנה התורה. מן מצוה

הוא  בלילה מצרים יציאת הזכרת חיוב האם הסתפק מגדים

מהתורה. שהוא כתב ח) (סי' אריה והשאגת מדרבנן, או מהתורה

ידי  יצא האם ספק לו שיש באופן הדין מה שדן בדבריו וראה

חובתו.

ד: וכו'הלכה כבוד' שם 'ברוך ואחרי לפני הפסקה
ועד' 'לעולם בין מעט להפסיק שצריך כתב סי"ד) סא (סי' השו"ע

'ה' בין מעט להפסיק שיש הוסיף (שם) והרמ"א וכו', 'ואהבת' לבין

שאם  כתב סי"ג) סא (סי' הרב השו"ע וכו'. שם' 'ברוך לבין אחד'

צריך  ועד', לעולם מלכותו כבוד שם 'ברוך התיבות את אמר לא

מחלוקת  שזה כתב כט) ס"ק (שם ברורה ובמשנה ולאמרו. לחזור

בזה. שהאריך אחר) ד"ה סי"ג (שם הלכה בביאור ועיין הפוסקים,
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העֹולמֹות, לׁשני זֹוכין ונמצאתם ,אר ׁשּכּלֹו לעֹולם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֻימים
הּבא; העֹולם לחּיי הּמביאים הּזה, ּבעֹולם טֹובים ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָלחּיים
ּבּמה  לֹו אין - טֹובים ּומעׂשים חכמה הּיֹום יקנה לא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשאם
וחכמה  ודעת וחׁשּבֹון מעׂשה אין "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיזּכה
ּומׁשקה  ּבמאכל ּוׁשגיתם ה' את עזבּתם ואם ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָּבׁשאֹול".
ּומסיר  האּלּו הּקללֹות ּכל עליכם מביא - להן ודֹומה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוזנּות
יהיה  ולא ּופחד, ּבבהלה ימיכם ׁשּיכלּו עד הּברכֹות, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
ׁשּתאבדּו ּכדי הּמצוֹות, לעׂשֹות ׁשלם ּגּוף ולא ּפנּוי לב ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלכם
עֹולמֹות: ׁשני ׁשאּבדּתם ונמצאתם הּבא. העֹולם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמחּיי
ּורעבֹון, ּובמלחמה ּבחלי הּזה ּבעֹולם טרּוד ׁשאדם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּבזמן
לחּיי  זֹוכין ׁשּבהן ּבמצוה ולא ּבחכמה לא מתעּסק ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאינֹו

הּבא. ַָָָהעֹולם

התאּוּוּומּפני ·. ימֹות זה וחכמיהם, נביאיהם יׂשראל, ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
הּמׁשיח, מּנחת הּמל ׁשאינּה הרׁשעה מּמלכּות ׁשּינּוחּו ּכדי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּכהגן  ּובּמצוֹות ּבּתֹורה לעסק מרגֹוע להן להם וימצאּו , ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ׁשּיזּכּו ּכדי ּבחכמה, הּבא וירּבּו העֹולם ׁשּבאֹותן לחּיי לפי . ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

והחכמההּימים  הּדעת ׁשּנאמר ּתרּבה - "ּכי והאמת : ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ונאמר:מלאה  ה'", את ּדעה איׁשהארץ עֹוד ילּמדּו "ולא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אחיו" את ואיׁש רעהּו ונאמר:את לב , את "והסירתי ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

מּבׂשרכם" ׁשּיעמדהאבן הּמל ׁשאֹותֹו מּפני ּדוד,. מּזרע ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
קרֹוב  הּוא ּגדֹול ונביא מּׁשלמה, יתר יהיה חכמה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹּבעל

רּבנּו ּולפיכממׁשה ה',; ּדר אֹותן ויֹורה העם ּכל ילּמד , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּימים, ּבאחרית "והיה ׁשּנאמר: לׁשמעֹו, הּגֹוים ּכל ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָויבֹואּו
ּכּלֹו הּׂשכר וסֹוף ההרים". ּבראׁש ה' ּבית הר יהיה ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻנכֹון
חּיי  הּוא ּגרעֹון, ולא הפסק לּה ׁשאין האחרֹונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהּטֹובה

הּמׁשיח  ימֹות אבל הּבא; הּזה,העֹולם העֹולם הּוא - ְֲִֶַַַַָָָָָָָ
אּלא ,הֹול ּכמנהגֹו ּוכבר ועֹולם ליׂשראל. ּתחזר ׁשהּמלכּות ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לימֹות  הּזה העֹולם ּבין 'אין הראׁשֹונים: חכמים ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָאמרּו
ּבלבד'. מלכּיֹות ׁשעּבּוד אּלא ְְְִִִֶַַַַָָֻהּמׁשיח,

ה'תשע"ה  טבת י"ב קודש שבת יום

י ּפרק ¤¤
עֹוׂשה ‡. 'הריני אדם: יאמר ועֹוסק אל הּתֹורה מצוֹות ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

ּכדי  אֹו ּבּה, הּכתּובֹות הּברכֹות ׁשאקּבל ּכדי ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבחכמתּה,
ׁשהזהירה  העברֹות מן ואפרׁש הּבא; העֹולם לחּיי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאזּכה
אֹו ּבּתֹורה, הּכתּובֹות הּקללֹות מן ׁשאּנצל ּכדי מהן, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתֹורה

הּבא' העֹולם מחּיי אּכרת ׁשּלא את ּכדי לעבד ראּוי אין . ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
מּיראה; עֹובד הּוא זֹו, ּדר על ׁשהעֹובד זֹו! ּדר על ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָה'
עֹובד  ואין החכמים. מעלת ולא הּנביאים, מעלת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָֹואינּה
והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עּמי אּלא זֹו, ּדר על ה' ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
ויעבדּו ּדעּתן ׁשּתרּבה עד מּיראה, לעבד אֹותן ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמחּנכין

.מאהבה  ֲֵַָ

מאהבה ·. ּבּתֹורההעֹובד עֹוסק ּבנתיבֹות , והֹול ּובּמצוֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ
הרעה, יראת מּפני לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא - ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹהחכמה

ׁשהיא  מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה; לירׁש ּכדי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולא

לבֹוא הּטֹובה וסֹוף ּומעלה (בגללה)}ּבכללּה{אמת, זֹו. ְְֱֲִֶַַָָָָָ

לּההיא זֹוכה חכם ּכל ואין מאד, עד ּגדֹולה והיא מעלה . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
'אֹוהבֹו',מעלת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקראֹו אבינּו, אברהם ְְֲֲִֶַַַַָָָָָָ

ּבּה ׁשּצּונּו הּמעלה והיא מאהבה. אּלא עבד ׁשּלא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפי
ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: מׁשה, ידי על הּוא ּברּו ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּקדֹוׁש
יעׂשה  מּיד הראּויה, אהבה ה' את ׁשּיאהב ּובזמן ."ְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאלהי

מאהבה. הּמצוֹות ְֲִֵַַָָּכל

ה'‚. את ׁשּיאהב הּוא הראּויה? האהבה היא ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָוכיצד
מאד  עד עּזה יתרה, ּגדֹולה נפׁשֹואהבה ׁשּתהא עד , ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ׁשֹוגה ונמצא ה', ּבאהבת ּכאלּו][הוגה קׁשּורה - ּתמיד ּבּה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
אּׁשה  אֹותּה מאהבת ּפנּויה ּדעּתן ׁשאין האהבה, ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחֹולי
ּבׁשעה  ּבין ּבקּומֹו, ּבין ּבׁשכבֹו ּבין ּתמיד, ּבּה ׁשֹוגה ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָׁשהּוא
ּבלב  ה' אהבת ּתהיה מּזה יתר וׁשֹותה. אֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא
ּובכל  לבב "ּבכל ׁשּצּונּו: ּכמֹו ּתמיד, ּבּה וׁשֹוגין ְְְְְְֲִִִֶָָָָָָָאֹוהביו,
אהבה  חֹולת "ּכי מׁשל: ּדר אמר ׁשּׁשלמה והּוא ."ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹנפׁש

זה. לענין הּוא מׁשל - הּׁשירים ׁשיר וכל ְְְִִִִִֶַָָָָָאני";

למד „. הריני ּתאמר, ׁשּמא הראׁשֹונים: חכמים ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹאמרּו
ּבׁשביל ּתֹורה רּבי, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל ְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

"לאהבה  לֹומר: ּתלמּוד - הּבא העֹולם לחּיי ׂשכר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאקּבל
ועֹוד  מאהבה. אּלא ּתעׂשּו לא עֹוׂשים, ׁשאּתם ּכל ה'"; ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת
ולא  "ּבמצֹותיו", - מאד" חפץ "ּבמצֹותיו חכמים: ְְְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹאמרּו
לנבֹוני  מצּוין החכמים ּגדֹולי היּו וכן מצוֹותיו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּבׂשכר
ּכעבדים  ּתהיּו אל ּביחּוד: ּומׂשּכיליהן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָּתלמידיהן
היּו אּלא טֹובה; לקּבל מנת על הרב את  ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָהמׁשּמׁשים
- ּכלּום לקּבל ׁשּלא מנת על הרב את המׁשּמׁשין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּכעבדים
עבדּו ּכלֹומר, לׁשּמׁשֹו; ראּוי הרב, ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאּלא

ֲֵַָמאהבה.

ּתּגיע ‰. ׁשּלא ּכדי אֹו ׂשכר, לקּבל ּכדי ּבּתֹורה העֹוסק ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל
עֹוס  זה הרי - ּפרענּות העֹוסק עדיו וכל לׁשמּה. ׁשּלא ּבּה ק ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ

אדֹון  אהבת מּפני אּלא ׂשכר, לקּבל ולא ליראה, לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּבּה
ואמרּו לׁשמּה. ּבּה עֹוסק זה הרי - ּבּה ׁשּצּוה הארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּכל
- לׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ּבּתֹורה, אדם יעסק 'לעֹולם ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹֹחכמים:

לׁשמּה' ּבא לׁשמּה, ׁשּלא ּכׁשּמלּמדיןׁשּמּתֹו ,לפיכ את . ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
אֹותן  מלּמדין אין הארץ, עּמי ּוכלל הּנׁשים ואת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּקטּנים

ּדעּתן אּלא  ׁשּתרּבה עד ׂשכר, לקּבל ּוכדי מּיראה לעבד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעט; מעט זה רז להן מגּלין יתרה, חכמה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָויתחּכמּו
וידעּוהּו ׁשּיּׂשיגּוהּו עד ּבנחת, זה לענין אֹותן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומרּגילין

מאהבה. ְְֲֵַַַָויעבדּו

.Â הּוא ּדבר ּברּו הּקדֹוׁש אהבת ׁשאין ּוברּור, ידּוע ֲֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשּיׁשּגה עד אדם, ׁשל ּבלּבֹו ּתמיד [יעסוק]נקׁשרת ּבּה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

ואמר: ׁשּצּוה ּכמֹו מּמּנה, חּוץ ׁשּבעֹולם ּכל ויעזב ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכראּוי
ׁשּידעהּו ּבדעה אּלא ;"נפׁש ּובכל לבב [כגודל "ּבכל ְְְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָ

אהבתו] כך אם ידיעתו האהבה: ּתהיה - הּדעה ּפי ועל .ְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ליחד  אדם צרי ,לפיכ הרּבה. הרּבה ואם מעט, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָמעט

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

rny zixw zekld - dad` xtq - zah a"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּותבּונֹות [להתמסר]עצמֹו ּבחכמֹות ּולהׂשּכיל להבין ְְְְְְְִִַַָָ
ּולהּׂשיג, להבין ּבאדם ׁשּיׁש ּכח ּכפי קֹונֹו את לֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמֹודיעין

הּתֹורה. יסֹודי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְִֵֵֶַַָּכמֹו
ׁשּדי. ּבעזרת ראׁשֹון, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָּברי
הלכֹות ּפרקים: וארּבעים ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּומנין
ׁשבעה ּדעֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשרה הּתֹורה, ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָיסֹודי
הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ְְְְְְִִִִִַָָָָּפרקים;
עׂשרה ּתׁשּובה, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשנים זרה, ְְְְֲֲִִֵָָָָָָָָָעבֹודה

.ּפרקים ְִָ

עֹולם  אל ה', .ּבׁשם ְֵֵָ

ׂשיחתי  היא הּיֹום ּכל ,תֹורת אהבּתי .מה ְִִִִֶַַָָָָָ
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סּדּורן הּוא וזה ׁשׁש, הלכֹות הלכֹותיו ׁשמע, קרּית הלכֹות : ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָ
ּתֹורה, וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּכהנים, ּוברּכת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּתפּלה

מילה. הלכֹות ּברכֹות, הלכֹות ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכֹות
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ּבּיֹום. ּפעמים ׁשמע קרּית לקרֹות והיא אחת, עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א ¤¤ּפרק
ׁשמע‡. קרּית קֹוראים יֹום ּבכל אחת ּפעמים ּבערב פעם ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

שניהּו שמעׁשּנאמר,בּבקר פעם קריאת ז)בפרשת ו, (דברים ֱֶֶֶַַֹ
בדרך ובלכתך בביתך בשבתך בם ּובקּומ','ודברת ְְְְֶָּובׁשכּב

כלומר  'ובשכבך' בשעת היא שמע קריאת שמצות חכמים ודרשו

ׁשֹוכבין אדם ּבני ׁשּדר מיטתם,ּבׁשעה לילה,על הּוא וזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ
כלומרּו 'ובקומך' עֹומדיןבשעת אדם ּבני ׁשּדר קמים ּבׁשעה - ְְְִֵֶֶֶָָָָ

יֹום.ממיטתם, הּוא ְֶוזה
קֹורא·. הּוא שמע:ּומה אּלּובקריאת ּפרׁשּיֹות ׁשלׁש ִֵֵַָָָֹ

עד 'ׁשמע פרשת והן,שבתורה, וגו' אחד' ה' אלהינו ה' ישראל ְְֵַ
דֿט)'ובשעריך' ו, '(דברים ופרשת ׁשמע , אם וגו'והיה תשמעו' ְִַָָָֹ

'ובשעריך' יגֿכא)עד יא, עד 'וּיאמר פרשת ו ,(שם וגו' משה' אל ה' ֶַֹ
לזֿמא)'אלהיכם' טו, 'ׁשמע .(במדבר ּפרׁשת לקרֹות ְְְִִִַַַָָּומקּדימין

פרשיות, שאר קודם ייחּוד ישראל', על צּוּוי ּבּה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶַָמּפני

זולתו,הּׁשם עוד ואין ומיוחד יחיד הוא שהשם כלומר ואהבתֹו- ְֲֵַַָ
ה', אהבת תורה,ותלמּודֹו- תלמוד מצות על ׁשהּוא- הצווי - ְְֶַ

הוא ה' ואחריהייחוד ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל הּגדֹול אחרי העיּקר - ְֲִֶֶַַַָָָָָֹ
פרשת  את קוראים 'שמע' ׁשמֹוע,פרשת אם ׁשּיׁשמשום והיה ְִֵֶַָָָ

ּכ ואחר ּכּוּלן. הּמצוֹות ׁשאר על צּוּוי את ּבּה ּפרׁשת קוראים ְְְִִַַַַַָָָָָָ
הּמצוֹות. ּכל זכירת על צּוּוי ּבּה יׁש היא ׁשּגם ְְִִִִִִֵֶַַַַָָציצית,

ּבּלילה,‚. נֹוהגת ציצית מצות ׁשאין ּפי על היה אף כן ואם ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
שמע בקריאת לקרות ראוי שאין לומר פרשת מקום את ערבית של

מקום מכל אבל ציצית, מצות על בה שמדובר ְִקֹוראין 'ויאמר'
ּומצוה  מצרים, יציאת זכרֹון ּבּה ׁשּיׁש מּפני ּבּלילה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹותּה

מצרים  יציאת ׁשּנאמרלהזּכיר ּובּלילה ג)ּבּיֹום טז, (דברים ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָ
'חּיי ימי ּכל מצרים מארץ צאת יֹום את ּתזּכר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ'למען

הלילות. את לרבות 'כל' מתיבת חז"ל ׁשלׁשודרשו ְִַָֹּוקריאת
אּלּו ו'ויאמר']ּפרׁשּיֹות שמוע', אם 'והיה זה ['שמע', סדר על ִֵֵֶֶַָָ

ב'] בהלכה לעיל ׁשמע.[המבואר קרּית הּנקראת ְְְִִִֵַַַהיא
ּגֹומראת הּקֹורא„. ּכׁשהּוא ׁשמע, ה קרּית ּפסּוק את ְְְִֵֵֶַַַָ

אחד',ראׁשֹוןה  ה' אלהינו ה' ישראל 'שמע אחריו אֹומרשהוא ִֵ
ו  ועד', לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו' כךּבלחׁש חֹוזר אחר ְְְְֵֵֶַַַָָָ

ּכדרּכֹו 'וקֹורא שזהו ישראל' 'שמע פרשת המשך את את ואהבּת ְְְְְֵֶַַָָ
סֹופּהאלוקיך'ה' ּכן ,עד קֹורין שם'ולּמה 'ברוך התיבות את - ְִֵַָָָ

אלא  בתורה, כתובות אינן הן והרי ישראל', 'שמע הפסוק לאחר וכו'

ש  משום הוא יעקב הטעם ׁשּקּבץ ׁשּבׁשעה ּבידינּו היא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמסֹורת
מיתתֹו ּבׁשעת ּבמצרים ּבניו את פטירתו,אבינּו קודם ציום - ְְְִִִִִִֶַַָָָָָ

אברהם ּבּה ׁשהל ה' ּדר ועל הּׁשם, ייחּוד על זקנו וזרזם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבכם  יׁש ׁשּמא 'ּבני, להן ואמר אֹותן וׁשאל אביו, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויצחק

העֹולם' ּכל אדֹון ּבייחּוד עּמי עֹומד ׁשאינֹו מי -ּפסֹולת ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
ואין  באמונה ופגם פסול של שורש מכם אחד בלב יש שמא כלומר,

בעולמו, יחיד הוא העולם שאדון כלבבי האמונה שלמות בלבבו

הוא אבינו יעקב של זו שאלה מׁשה וביאור לנּו ׁשאמר ְִֶֶַָָָָֹּכעניין
ישראלרּבינּו לבני אמר רבינו שמשה יז)- כט, יׁש(דברים 'ּפן ֵֵֶַ

אּׁשה אֹו איׁש הּיֹום ּבכם פנה לבבֹו אׁשר ׁשבט אֹו מׁשּפחה אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ההם  הּגֹוים אלהי את לעבד ללכת אלהינּו ה' ּכּוּלם ו וגֹו',מעם ענּו ְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
בניו  כל 'ואמרּו- אביהם ה'ליעקב אלהינּו ה' יׂשראל ׁשמע ְְְְֱִֵֵַָָֹ

ה' אלהינּו ה' יׂשראל, אבינּו מּמּנּו, ׁשמע ּכלֹומר ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹאחד',
שעהאחד, הּזקןבאותה אבינוּפתח יעקב ׁשם - ּברּו' וענה ְֵֵֶַַָָָָָָ

לֹומר  יׂשראל ּכל נהגּו לפיכ ועד', לעֹולם מלכּותֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּכבֹוד
ה  ׁשּׁשאת הּזקן י ׁשבח יׂשראל ּבֹו שם ּבח 'ברוך התיבות שהם ְִִֵֵֶֶַַַָָ
זה וכו'' ּפסּוק אחד'.אחר ה' אלהינו ה' ישראל 'שמע הפסוק - ֶַַָ
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ג: בלילה הלכה מצרים יציאת הזכרת חיוב גדר
היא  בלילה מצרים יציאת שהזכרת כתב ס"א) סז (סי' הרב השו"ע

שהפרי  כתב סק"ג) סז (סי' ברורה ובמשנה התורה. מן מצוה

הוא  בלילה מצרים יציאת הזכרת חיוב האם הסתפק מגדים

מהתורה. שהוא כתב ח) (סי' אריה והשאגת מדרבנן, או מהתורה

ידי  יצא האם ספק לו שיש באופן הדין מה שדן בדבריו וראה

חובתו.

ד: וכו'הלכה כבוד' שם 'ברוך ואחרי לפני הפסקה
ועד' 'לעולם בין מעט להפסיק שצריך כתב סי"ד) סא (סי' השו"ע

'ה' בין מעט להפסיק שיש הוסיף (שם) והרמ"א וכו', 'ואהבת' לבין

שאם  כתב סי"ג) סא (סי' הרב השו"ע וכו'. שם' 'ברוך לבין אחד'

צריך  ועד', לעולם מלכותו כבוד שם 'ברוך התיבות את אמר לא

מחלוקת  שזה כתב כט) ס"ק (שם ברורה ובמשנה ולאמרו. לחזור

בזה. שהאריך אחר) ד"ה סי"ג (שם הלכה בביאור ועיין הפוסקים,
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קֹורא‰. ׁשמע,אתּכׁשהּקֹורא שיהאקרּית מברצריך ְְְְִֵֵֵֶַַַָ
ּולאחריה הוא לפניה וכך לאחריה, ובין שמע קריאת לפני בין - ְְֲֶֶַָָָ

ש  שמע בקריאת הברכות: ׁשּתיםסדר מבר ברכות ּבּיֹום שתי - ְְִֵַַָ
ו  ו ברכהלפניה, לאחריה, ש אחת שמע מברבקריאת ּבּלילה ְְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָ

לאחריה. ּוׁשּתים לפניה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָׁשּתים
.Âּבּיֹוםאיזוהי ׁשּלפניה ראׁשֹונה שמע ּברכה קריאת שלפני - ְְִֶֶַָָָָָ

ברכת  זו יום, אֹורשל חושך''יֹוצר לּהובורא ׁשנּייה -וכּו'. ְְִֵָָ
ברכת  היא הראשונה שלאחר אהבּתנּו'והברכה עֹולם ְֲֲַַַָָ'אהבת

היא וׁשּלאחריהוכו'. יום, של שמע קריאת שלאחר והברכה - ְְֲֶֶַָ
ויּציב'.ברכת  ּבּלילה איזוהי ו 'אמת ׁשּלפניה ראׁשֹונה ברכה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָ

בדברו  'אשר ברכת זו לילה, של שמע קריאת שלפני ֲִַמעריב -
לּה ׁשנּייה ברכת ערבים'. היא הראשונה שלאחר והברכה - ְֲִִָָָ

ראׁשֹונה  ּוברכה אהבּת'. יׂשראל עּמ ּבית עֹולם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָ'אהבת
ברכת ׁשּלאחריה זו לילה, של שמע קריאת שלאחר 'אמת - ְֱֲֶֶֶַָ

לּה ׁשנּייה ברכת אמּונה'. היא הראשונה שלאחר והברכה - ְֱִָָָ
ְִֵַ'הׁשּכיבנּו'.

.Êׁשּלפניה ראׁשֹונה שמע,ּברכה קריאת שלפני ּבּיֹום - ּבין ְְִֵֶֶַָָָָָ
ו  אור יוצר ברכת ּבּלילהשהיא ערבים,ּבין מעריב ברכת שהיא ְֵַַָ

ּבּה הברכהּפֹותח את מתחיל 'ּב- וכו',ּברּולשון ה'' אתה ִֵַָָ
הברכהוחֹותם את ומסיים -וכו',ּב'ברּו ה'' ּוׁשאר אתה ְְְֵָָ

שלפני ּברכֹותיה השניה הברכה [שהן שמע קריאת ברכות ושאר - ְִֶָ
שלאחריה], הברכות ושתי שמע, מסייםחֹותםקריאת אחת - ּבכל ְֵַַָ

ּבברּו ה',מהן ּפתיחהאתה להן האלו ואין הברכות ואין - ְְְִֵֵֶֶָָָ
ה''.| אתה 'ברוך בלשון מתחילות

אּלּו שמעּברכֹות קריאת ואחר שקודם הּברכֹות - ּכל ׁשאר עם ְְְִֵַָָָָ
הסדורותהערּוכֹות ּדינֹו- ּובית עזרא יׂשראל, ּכל ּבפי ְְְֲִִִֵֵֶָָָָ

הגדולה] כנסת אנשי רּׁשאי[הנקראים אדם ואין לא ּתּקנּום, ְְִֵַַָָ
עליהן. להֹוסיף ולא מהן, ׁשהתקינּולפחֹות חכמים מקֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָֹ

הברכה לחתֹום שמע],ּבברּואת קריאת ברכות [כגון ה' אתה ְֲַָ
לחתֹום ׁשּלא רּׁשאי ה',אינֹו אתה ׁשהתקינּובברוך ּומקֹום ְֲִִֵֶֶַַַָֹ

לחתֹום וברכת ׁשּלא הפירות ברכת [כגון ה' אתה בברוך הברכה את ֲֶַֹ
לחתֹום.המצוות], רּׁשאי ׁשּלא וכןאינֹו ׁשהתקינּו מקֹום ְֲִִֵֶֶַַַָֹ
הברכהלפּתֹוח קריאת ּבברּואת שלפני שניה ברכה [כגון ה' אתה ְְִַָ

לפּתֹוחשמע], רּׁשאי ו אינֹו לפּתֹוח ב'ברוך', ׁשהתקינּו מקֹום ְְְִִִִֵֶַַַַָ
שמע], קריאת של ראשונה ברכה [כגון ׁשּלא ב'ברוך' רּׁשאי ֵֶַַֹאינֹו

ׁשּטבעּו.לפּתֹוח  מּמטּבע המׁשּנה ּכל ּדבר, ׁשל -ּכללֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
שקבעו  וחֹוזר מהנוסח טֹועה, זה הרי ּבּברכֹות, ְְֲֲִֵֵֶֶַָָחכמים

ּכמטּבע הנוסח ּומבר כפי הברכה את ולברך לחזור וצריך - ְְְֵֵַַָ
חכמים. ּבׁשחרית,ׁשא אדםוכלשקבעו ויּציב' 'אמת אֹומר ינֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָ

חֹובתֹו. ידי יצא לא ּבערבית, אמּונה' ְְְֱֱִֵֶֶַָָָָֹו'אמת
.Áה הקּדים את שמעׁשנּיהה ּברכהלומר פני ל שבקריאת ְְְִִִִָָָ

ּביןה ּברכהה  ש ראׁשֹונה, שמע שמע ביןו ּבּיֹום,בקריאת בקריאת ְִֵֵַָָָָ
לפניהש  ּבין ו ּבּלילה, שמע, קריאת שלפני בברכות ּבין - ְְֵֵֶַַָָָ

שמע,לאחריה קריאת שאחר בברכות סדר - ׁשאין לפי יצא, ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָ
מעכב.לּברכֹות אינו הברכות שסדר מפני ּפתח אם ּבׁשחרית,- ְְְֲִַַָָ

וכו' ה' אתה 'ברוך ברכת אֹור',באמירת נוסח יֹוצר כל את ואמר ֵ
המאורות' יוצר ה' אתה 'ברוך לסיים ובמקום כראוי, אור' 'יוצר ברכת

טעה ה וסּייםהוא ה' אתה ערבים''ברוך יצא.,מעריב אבל לא ְֲֲִִִֵַָָָֹ
ו  טעה הוא אור' 'יוצר באמירת לפתוח במקום ּב'מעריב אם ְֲִַַָפתח

כך ערבים' ואמר ערבים' מעריב בדברו אשר וכו' ה' אתה 'ברוך - ֲִָ
ערבים', 'מעריב ברכת נוסח כל אֹור'כראוי וסּייםאת -ּב'יֹוצר ְְִֵֵ

ברכת  של הסיום שהוא המאורות' יוצר ה' אתה 'ברוך בלשון כלומר

אור, ּב'יצא.יוצר ּפתח אם ּבערבית, בדברווכן מעריב אשר ְְְְֲִִִֵַַַָָָ
ובמקום ערבים', כראוי, ערבים' 'מעריב ברכת נוסח כל את כך ואמר ֲִָ

טעה הוא ערבים', המעריב ה' אתה 'ברוך ּב'יֹוצר לסיים ְְִֵֵוסּיים
המאורות',אֹור' יוצר ה' אתה 'ברוך בלשון כלומר יצא,- אבל לא ָָֹ

ו  טעה הוא ערבים' מעריב בדברו ב'אשר לפתוח במקום ַָּפתח אם
וסּיים אֹור', ה ּבכראוי ּב'יֹוצר ה' אתה ערבים','ברוך מעריב ְְְֲֲִִִֵֵַָ

חתימתןמפני יצא, אחר הֹולכֹות הּברכֹות סיום ׁשּכל - ְְֲִֶַַַָָָָָָ
הברכה.
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ו: אהבתנו.הלכה עולם אהבת לה ס"א)שנייה ס (סי' וברמ"א
אשכנז  בכל נוהגים ושכן רבה', 'אהבה אומרים שיש כתב
בשחרית, רק שזהו דבריו על כתב סק"ב) (שם ברורה [ובמשנה
רק  הוא זה שדין והוסיף עולם. אהבת לומר נוהגים בערבית אבל
יצא  עולם אהבת בשחרית אמר אם אף בדיעבד אבל לכתחילה,

הרב  ובשו"ע חובתו]. לומר ידי הכריעו שהגאונים כתב (שם)
במדינות  נוהגים וכן עולם, אהבת ובערבית רבה אהבה בשחרית
בשחרית  בין עולם' 'אהבת הוא שהנוסח בסידורו ראה [אמנם אלו

בערבית]. ובין

ז: שמע הלכה קריאת בברכות פיוטים אמירת
בברכת  שמפסיקים מקומות שיש כתב ס"א) סח (סי' השו"ע
שהוא  משום מלאומרם למנוע ונכון פיוטים, לומר שמע קריאת

וברמ"א  ושכן הפסק. בדבר, איסור שאין אומרים שיש כתב (שם)
ס"אֿב) (שם הרב בשו"ע ועיין לאומרם. המקומות בכל נוהגים
פיוטים  באלו לבאר שהאריכו אֿו) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

אופן. ובאיזה חכמים התירו, שטבעו ממטבע המשנה כל

וכו'. אמרו בברכות שלא הוסיף סי"ב) סו (סי' הרב ובשו"ע
כשמשנה  אלא יצא לא חכמים שטבעו ממטבע שהמשנה
מעכב  אינו הנוסח שאר אבל הברכות, של בחתימתן או בפתיחתן
מהתיבות  [חוץ תיבות הרבה דילג אם ואפילו אותו, שינה אם

יצא. מעכבות], שהן חכמים אמת שפירטו אומר שאינו וכל
חובתו. ידי יצא לא וכו', שלא ויציב פסק ס"י) סו (סי' ובשו"ע

שהרי  יצא, שמע קריאת ידי [אבל 'כתיקונה' המצוה חובת ידי יצא
סי"ב)]. (שם הרב שו"ע שמע. קריאת את מעכבות אינן הברכות

ח: יצא.הלכה וכו', שנייה ברכה (סי'הקדים ברורה ובמשנה
בדיעבד. רק זהו שיצא, זה שדין כתב סק"ו) (סי'ס ברורה במשנה

לקריאת  קודם ויציב אמת ברכת את הקדים שאם כתב, סק"ה) ס
קריאת  לאחר שמע קריאת שקודם הברכות את שאמר או שמע,

חובתו. ידי יצא התפילה, אחר אפילו או פתח שמע, בשחרית
חתימתן. אחר הולכות הברכות שכל נט וכו', (סי' ובשו"ע

יצא. לא כתיקונה, שלא היתה הברכה פתיחת אם שגם פסק ס"ב)
שיש  הוא, אלו בדינים שהכלל כתב סק"ח) (שם ברורה ובמשנה

rny zixw zekld - dad` xtq - zah a"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Ëזמן הּוא מצותאיזה ׁשמעשל ּבּלילה,שקוראיםקרּית ְְְְִֵֶַַַַַָ

הּכֹוכבים יציאת מּׁשעת כוכבים מצותּה שלושה משיראו [שזהו ְְְִִִִַַַָָָ
חציבינוניים] חצותעד עבר,הּלילה - על ואם במזיד אפילו ְְֲִִַַַַָָ

הלילה בחצות הוא זמנה שסוף שאמרו חכמים וקרא דברי ְְֵֵָָואיחר

הלילה  חצות לאחר שמע קריאת ׁשּלאת ש אעד קודם עּמּוד - עלה ֶַַָָֹ
חֹובתֹו, ידי יצא אמרּומשוםהּׁשחר, חצֹות חכמיםׁשּלא עד ְְֲֵֶַַַַָָָָֹ

האדםלהרחיקכדיאּלא הּפׁשיעה,את יצא מן בדיעבד, אבל ְְְִִִֶַַָָ
חובתו. ידי

.Èעּמּוד אתהּקֹורא ׁשעלה אחר ערבית ׁשל ׁשמע קרּית ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ

החּמה הנץ קֹודם בראשי הּׁשחר לזרוח מתחילה שהחמה [שעה ֵֶַַַַַָָ
ּכןההרים], אם אּלא חֹובתֹו, ידי יצא ּכגֹון הואלא אנּוס היה ְְִֵֵֶָָָָָָָֹ

ּבהן, וכּיֹוצא חֹולה אֹו לקוראה ׁשּכֹור יכל לא הוא כן שמחמת ְִֵֶֶַָ

השחר. עמוד שעלה קודם זהבלילה ּבעת ׁשּקרא לאחר ואנּוס - ְְֵֶֶָָָ
השחר עמוד 'הׁשּכיבנּו',שעלה מבר לומר אינֹו שייך שלא מפני ְְִֵֵֵַָ

אדם. בני רוב אצל קימה שעת שהגיעה בזמן 'שכיבה' לשון

.‡Èזמּנּה הּוא שמעואיזה קריאת מצות מצותּהשל ּבּיֹום, ְְְִֵֶַַָָָ
ׁשּיגמֹור לכתחילה ּכדי החּמה, הנץ קֹודם לקרֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיתחיל
שמעלקרֹות קריאת ה ּולבראת שאחריה אחרֹונהה ּברכהאת ְְְֲִֵַָָָָ

ישראל'], 'גאל ברכת החּמה,[שהיא הנץ החמה עם כשתנץ ומיד ִֵַַָָ
עשרה, שמונה זהיתפלל הואוׁשעּור החמה הנץ ּכמֹושל ְְִֶ

דקות]ׁשעהעיּׂשּור  [שש שעה כעשירית ׁשּתעלה - קֹודם ֲִֶֶֶַָָ

הארץ.הּׁשמׁש פני על יראה השמש גוף שכל איחר - ואם ְִֵֵֶֶַ

שמעוקרא קריאת ידי את יצא הּׁשמׁש, ׁשעלתה אחר ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הוא ׁשעֹונתּהמשוםחֹובתֹו, קריאתה שזמן ׁשלׁש- סֹוף עד ֶַָָָָֹ

ׁשעבר למי ּבּיֹום, במזיד ׁשעֹות קודם ואיחראפילו קראה ולא ְְִֵֵֶַַָָ
החמה. הנץ

.·Èוקרא ׁשהקּדים אחר אתמי ׁשחרית ׁשל ׁשמע קרּית ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָ

ׁשהׁשלים ּפי על אף הּׁשחר, עּמּוד קריאתה ׁשעלה קֹודם את ְִִִֶֶֶַַַַַַָָ
חֹובתֹו ידי יצא החּמה, ׁשהיה ׁשּתנץ ּכגֹון הּדחק, ּובׁשעת , ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

לּדר לצאת שמע מׁשּכים בקריאת לבו את לכוין יוכל שלא ויודע ְִֵֶֶַַָ

הדרך, מ באמצע לכּתחּלה הּׁשחר,שעהקֹורא עּמּוד ּׁשעלה ְְִִֵֶַַַַַָָָ

זמן  הגיע שכבר נחשב זה הרי זו, בשעה שקמים אנשים שיש שכיון

'ובקומך'.

.‚Èל הּקֹורא שמע קריאת אפיּלּואת ּבּיֹום, ׁשעֹות ׁשלֹוׁש אחר ֲִֵַַַַָָ

אנּוסאם זו,היה שעה עד מלקרוא נתאחר ידי ולפיכך יצא לא ְֵָָָָָֹ
ּבעֹונתּה ׁשמע קרּית בזמנה,חֹובת ּכקֹורא - הּוא הרי אּלא ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

התורה,ּבּתֹורה מפרשיות אחת כקורא שקורא ּו- בשעה מקום מכל ַָ
שמע קריאת הּואאת ש מבר הברכות יוצר לפניהאת ברכת [שהם ְְֵֶָָָ

עולם] ואהבת ויציב]לאחריהש ּואור אמת ברכת הּיֹום,[שהיא ּכל ְֲֶַַָָ
ׁשעֹות. ׁשלׁש אחר וקרא איחר ְֲִֵֵַַָָָָֹאפיּלּו
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שמעכבים: ערבים' 'מעריב ובברכת אור' 'יוצר בברכת דברים שני

חתימת  ב. כדין. להיות צריכה אמצעיתה או הברכה פתיחת א.

שהגר"א  שהביא ולא) ד"ה (שם הלכה בביאור [וראה הברכה

תלוי  שהכל הרשב"א כשיטת ופסק השו"ע, פסק על השיג

חובתו]. ידי יצא כדין, חתם ואם הברכה, בחתימת

י: שיכור.הלכה כגון אנוס היה כן אם במשנה אלא וכתב

עלות  קודם מועט זמן השתכר שאם לא), ס"ק רלה (סי' ברורה

נחשב  זה אין שכרותו, להפיג כזו קטנה בשעה אפשר שאי השחר,

חובתו. ידי יצא ולא ברכת לאונס שרק פסק ס"ד) רלה (סי' הרמ"א

[ברכת  שמע קריאת ברכות שאר את אבל מברך, אינו השכיבנו

ובמשנה  מברך. ואמונה], אמת וברכת עולם, אהבת ערבים, מעריב

לא  וכן לעולם', ה' 'ברוך יאמר שלא כתב לד) ס"ק (שם ברורה

רק  נתקנה ערבית שתפילת משום עשרה, שמונה תפילת יתפלל

דבר. לכל הוא יום השחר, עמוד שעלה ומכיון הלילה, בשביל

יא: וכו'.הלכה ביום זמנה הוא ס"א)ואיזה נח (סי' ובשו"ע

ד' במרחק קצת עמו הרגיל חבירו את משיראה הוא שזמנה פסק

שהיו  כוותיקין לקרותה המובחר מן מצוה אבל ויכירנו, אמות,

שמע  קריאת שיסיים כדי החמה, הנץ קודם מעט לקרותה מכוונים

האם  שדן ס"ד) (שם הרב בשו"ע וראה החמה. הנץ עם וברכותיה

לאחריו, או החמה הנץ קודם הוא לכתחילה שמע קריאת זמן

בזה. שיטות כמה קודם והביא שעה עישור כמו זה ושעור
השמש. החמה שתעלה הנץ ששיעור כתב ס"א) נח (סי' וברמ"א

הארץ  על השמש גוף כל שיעלה קודם אחת שעה שיעור כמו הוא

עישור  גורסים שיש דבריו על כתב סק"ט) (שם ברורה [ובמשנה

עישור  שליש לומר שצריך כתב הגר"א שהביאור והביא שעה,

הנץ שעה]. קודם אותה קרא לא שאם פסק ס"ב) נח (סי' השו"ע

ובשו"ע  שיוכל. מה כל במהרה לקרותה להקדים לו יש החמה

[וציבור  ותפילין ציצית לו יש 'אם רק שזהו כתב ס"ה) (שם הרב

לתפלה']. גאולה ולסמוך עמהם סוף להתפלל עד שעונתה
ואיחר. שעבר למי ביום שעות לא שלוש ס"א) נח (סי ובשו"ע

קריאת  שזמן פסק אלא ואיחר, שעבר למי רק  הוא זה שזמן חילק

היום  מן רביעית שהוא שעות ג' סוף עד הוא שחרית של שמע

עד  להתאחר אסור שלכתחילה כתב סק"ג) (שם ברורה [ובמשנה

זה]. זמן

יב: חובתו.הלכה ידי יצא וכו', וקרא שהקדים ובשו"ע מי

ס"ק  (שם ברורה במשנה וכתב בדיעבד, שיצא פסק ס"ד) נח (סי'

שמה  מקרה יט) דרך כן עושה אם דווקא הוא בדיעבד שיצא

אמרו  כן, לעשות רגיל הוא אם אבל בחודש, אחת פעם כלומר

אם  אמנם ולקרותה, לחזור וצריך יצא לא בדיעבד שאפילו חכמים

בזה. רגיל הוא אפילו מותר הדחק שעת נח הוא (סי' הרב השו"ע

כך  כל ולומר להקדים אין אור יוצר ברכת שאת כתב, ס"ו)

[והוא  ללבן תכלת בין שיכיר עד לאמרה ימתין אלא בהשכמה,

ברורה  משנה ויכירנו. אמות ד' במרחק חבירו את שיראה הזמן

שכשאומר  ט"ז), ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב יז)]. ס"ק (שם

יברך  לא אבל תפילין, אז יניח השחר, משעלה שמע קריאת

אמות  ד' במרחק חבירו את שיראה הזמן שיגיע קודם עליהם

ויכירנו.

יג: היום.הלכה כל ולאחריה לפניה הוא (סי'ומברך ובשו"ע

רביעית  שעה סוף עד רק בברכותיה לקוראה שיכול פסק, ס"ו) נח

[ובשו"ע  ברכותיה בלא קוראה מכן לאחר אבל היום, שליש שהוא
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קֹורא‰. ׁשמע,אתּכׁשהּקֹורא שיהאקרּית מברצריך ְְְְִֵֵֵֶַַַָ
ּולאחריה הוא לפניה וכך לאחריה, ובין שמע קריאת לפני בין - ְְֲֶֶַָָָ

ש  שמע בקריאת הברכות: ׁשּתיםסדר מבר ברכות ּבּיֹום שתי - ְְִֵַַָ
ו  ו ברכהלפניה, לאחריה, ש אחת שמע מברבקריאת ּבּלילה ְְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָ

לאחריה. ּוׁשּתים לפניה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָׁשּתים
.Âּבּיֹוםאיזוהי ׁשּלפניה ראׁשֹונה שמע ּברכה קריאת שלפני - ְְִֶֶַָָָָָ

ברכת  זו יום, אֹורשל חושך''יֹוצר לּהובורא ׁשנּייה -וכּו'. ְְִֵָָ
ברכת  היא הראשונה שלאחר אהבּתנּו'והברכה עֹולם ְֲֲַַַָָ'אהבת

היא וׁשּלאחריהוכו'. יום, של שמע קריאת שלאחר והברכה - ְְֲֶֶַָ
ויּציב'.ברכת  ּבּלילה איזוהי ו 'אמת ׁשּלפניה ראׁשֹונה ברכה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָ

בדברו  'אשר ברכת זו לילה, של שמע קריאת שלפני ֲִַמעריב -
לּה ׁשנּייה ברכת ערבים'. היא הראשונה שלאחר והברכה - ְֲִִָָָ

ראׁשֹונה  ּוברכה אהבּת'. יׂשראל עּמ ּבית עֹולם ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָ'אהבת
ברכת ׁשּלאחריה זו לילה, של שמע קריאת שלאחר 'אמת - ְֱֲֶֶֶַָ

לּה ׁשנּייה ברכת אמּונה'. היא הראשונה שלאחר והברכה - ְֱִָָָ
ְִֵַ'הׁשּכיבנּו'.

.Êׁשּלפניה ראׁשֹונה שמע,ּברכה קריאת שלפני ּבּיֹום - ּבין ְְִֵֶֶַָָָָָ
ו  אור יוצר ברכת ּבּלילהשהיא ערבים,ּבין מעריב ברכת שהיא ְֵַַָ

ּבּה הברכהּפֹותח את מתחיל 'ּב- וכו',ּברּולשון ה'' אתה ִֵַָָ
הברכהוחֹותם את ומסיים -וכו',ּב'ברּו ה'' ּוׁשאר אתה ְְְֵָָ

שלפני ּברכֹותיה השניה הברכה [שהן שמע קריאת ברכות ושאר - ְִֶָ
שלאחריה], הברכות ושתי שמע, מסייםחֹותםקריאת אחת - ּבכל ְֵַַָ

ּבברּו ה',מהן ּפתיחהאתה להן האלו ואין הברכות ואין - ְְְִֵֵֶֶָָָ
ה''.| אתה 'ברוך בלשון מתחילות

אּלּו שמעּברכֹות קריאת ואחר שקודם הּברכֹות - ּכל ׁשאר עם ְְְִֵַָָָָ
הסדורותהערּוכֹות ּדינֹו- ּובית עזרא יׂשראל, ּכל ּבפי ְְְֲִִִֵֵֶָָָָ

הגדולה] כנסת אנשי רּׁשאי[הנקראים אדם ואין לא ּתּקנּום, ְְִֵַַָָ
עליהן. להֹוסיף ולא מהן, ׁשהתקינּולפחֹות חכמים מקֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָֹ

הברכה לחתֹום שמע],ּבברּואת קריאת ברכות [כגון ה' אתה ְֲַָ
לחתֹום ׁשּלא רּׁשאי ה',אינֹו אתה ׁשהתקינּובברוך ּומקֹום ְֲִִֵֶֶַַַָֹ

לחתֹום וברכת ׁשּלא הפירות ברכת [כגון ה' אתה בברוך הברכה את ֲֶַֹ
לחתֹום.המצוות], רּׁשאי ׁשּלא וכןאינֹו ׁשהתקינּו מקֹום ְֲִִֵֶֶַַַָֹ
הברכהלפּתֹוח קריאת ּבברּואת שלפני שניה ברכה [כגון ה' אתה ְְִַָ

לפּתֹוחשמע], רּׁשאי ו אינֹו לפּתֹוח ב'ברוך', ׁשהתקינּו מקֹום ְְְִִִִֵֶַַַַָ
שמע], קריאת של ראשונה ברכה [כגון ׁשּלא ב'ברוך' רּׁשאי ֵֶַַֹאינֹו

ׁשּטבעּו.לפּתֹוח  מּמטּבע המׁשּנה ּכל ּדבר, ׁשל -ּכללֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
שקבעו  וחֹוזר מהנוסח טֹועה, זה הרי ּבּברכֹות, ְְֲֲִֵֵֶֶַָָחכמים

ּכמטּבע הנוסח ּומבר כפי הברכה את ולברך לחזור וצריך - ְְְֵֵַַָ
חכמים. ּבׁשחרית,ׁשא אדםוכלשקבעו ויּציב' 'אמת אֹומר ינֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָ

חֹובתֹו. ידי יצא לא ּבערבית, אמּונה' ְְְֱֱִֵֶֶַָָָָֹו'אמת
.Áה הקּדים את שמעׁשנּיהה ּברכהלומר פני ל שבקריאת ְְְִִִִָָָ

ּביןה ּברכהה  ש ראׁשֹונה, שמע שמע ביןו ּבּיֹום,בקריאת בקריאת ְִֵֵַָָָָ
לפניהש  ּבין ו ּבּלילה, שמע, קריאת שלפני בברכות ּבין - ְְֵֵֶַַָָָ

שמע,לאחריה קריאת שאחר בברכות סדר - ׁשאין לפי יצא, ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָ
מעכב.לּברכֹות אינו הברכות שסדר מפני ּפתח אם ּבׁשחרית,- ְְְֲִַַָָ

וכו' ה' אתה 'ברוך ברכת אֹור',באמירת נוסח יֹוצר כל את ואמר ֵ
המאורות' יוצר ה' אתה 'ברוך לסיים ובמקום כראוי, אור' 'יוצר ברכת

טעה ה וסּייםהוא ה' אתה ערבים''ברוך יצא.,מעריב אבל לא ְֲֲִִִֵַָָָֹ
ו  טעה הוא אור' 'יוצר באמירת לפתוח במקום ּב'מעריב אם ְֲִַַָפתח

כך ערבים' ואמר ערבים' מעריב בדברו אשר וכו' ה' אתה 'ברוך - ֲִָ
ערבים', 'מעריב ברכת נוסח כל אֹור'כראוי וסּייםאת -ּב'יֹוצר ְְִֵֵ

ברכת  של הסיום שהוא המאורות' יוצר ה' אתה 'ברוך בלשון כלומר

אור, ּב'יצא.יוצר ּפתח אם ּבערבית, בדברווכן מעריב אשר ְְְְֲִִִֵַַַָָָ
ובמקום ערבים', כראוי, ערבים' 'מעריב ברכת נוסח כל את כך ואמר ֲִָ

טעה הוא ערבים', המעריב ה' אתה 'ברוך ּב'יֹוצר לסיים ְְִֵֵוסּיים
המאורות',אֹור' יוצר ה' אתה 'ברוך בלשון כלומר יצא,- אבל לא ָָֹ

ו  טעה הוא ערבים' מעריב בדברו ב'אשר לפתוח במקום ַָּפתח אם
וסּיים אֹור', ה ּבכראוי ּב'יֹוצר ה' אתה ערבים','ברוך מעריב ְְְֲֲִִִֵֵַָ

חתימתןמפני יצא, אחר הֹולכֹות הּברכֹות סיום ׁשּכל - ְְֲִֶַַַָָָָָָ
הברכה.
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ו: אהבתנו.הלכה עולם אהבת לה ס"א)שנייה ס (סי' וברמ"א
אשכנז  בכל נוהגים ושכן רבה', 'אהבה אומרים שיש כתב
בשחרית, רק שזהו דבריו על כתב סק"ב) (שם ברורה [ובמשנה
רק  הוא זה שדין והוסיף עולם. אהבת לומר נוהגים בערבית אבל
יצא  עולם אהבת בשחרית אמר אם אף בדיעבד אבל לכתחילה,

הרב  ובשו"ע חובתו]. לומר ידי הכריעו שהגאונים כתב (שם)
במדינות  נוהגים וכן עולם, אהבת ובערבית רבה אהבה בשחרית
בשחרית  בין עולם' 'אהבת הוא שהנוסח בסידורו ראה [אמנם אלו

בערבית]. ובין

ז: שמע הלכה קריאת בברכות פיוטים אמירת
בברכת  שמפסיקים מקומות שיש כתב ס"א) סח (סי' השו"ע
שהוא  משום מלאומרם למנוע ונכון פיוטים, לומר שמע קריאת

וברמ"א  ושכן הפסק. בדבר, איסור שאין אומרים שיש כתב (שם)
ס"אֿב) (שם הרב בשו"ע ועיין לאומרם. המקומות בכל נוהגים
פיוטים  באלו לבאר שהאריכו אֿו) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

אופן. ובאיזה חכמים התירו, שטבעו ממטבע המשנה כל

וכו'. אמרו בברכות שלא הוסיף סי"ב) סו (סי' הרב ובשו"ע
כשמשנה  אלא יצא לא חכמים שטבעו ממטבע שהמשנה
מעכב  אינו הנוסח שאר אבל הברכות, של בחתימתן או בפתיחתן
מהתיבות  [חוץ תיבות הרבה דילג אם ואפילו אותו, שינה אם

יצא. מעכבות], שהן חכמים אמת שפירטו אומר שאינו וכל
חובתו. ידי יצא לא וכו', שלא ויציב פסק ס"י) סו (סי' ובשו"ע

שהרי  יצא, שמע קריאת ידי [אבל 'כתיקונה' המצוה חובת ידי יצא
סי"ב)]. (שם הרב שו"ע שמע. קריאת את מעכבות אינן הברכות

ח: יצא.הלכה וכו', שנייה ברכה (סי'הקדים ברורה ובמשנה
בדיעבד. רק זהו שיצא, זה שדין כתב סק"ו) (סי'ס ברורה במשנה

לקריאת  קודם ויציב אמת ברכת את הקדים שאם כתב, סק"ה) ס
קריאת  לאחר שמע קריאת שקודם הברכות את שאמר או שמע,

חובתו. ידי יצא התפילה, אחר אפילו או פתח שמע, בשחרית
חתימתן. אחר הולכות הברכות שכל נט וכו', (סי' ובשו"ע

יצא. לא כתיקונה, שלא היתה הברכה פתיחת אם שגם פסק ס"ב)
שיש  הוא, אלו בדינים שהכלל כתב סק"ח) (שם ברורה ובמשנה
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.Ëזמן הּוא מצותאיזה ׁשמעשל ּבּלילה,שקוראיםקרּית ְְְְִֵֶַַַַַָ

הּכֹוכבים יציאת מּׁשעת כוכבים מצותּה שלושה משיראו [שזהו ְְְִִִִַַַָָָ
חציבינוניים] חצותעד עבר,הּלילה - על ואם במזיד אפילו ְְֲִִַַַַָָ

הלילה בחצות הוא זמנה שסוף שאמרו חכמים וקרא דברי ְְֵֵָָואיחר

הלילה  חצות לאחר שמע קריאת ׁשּלאת ש אעד קודם עּמּוד - עלה ֶַַָָֹ
חֹובתֹו, ידי יצא אמרּומשוםהּׁשחר, חצֹות חכמיםׁשּלא עד ְְֲֵֶַַַַָָָָֹ

האדםלהרחיקכדיאּלא הּפׁשיעה,את יצא מן בדיעבד, אבל ְְְִִִֶַַָָ
חובתו. ידי

.Èעּמּוד אתהּקֹורא ׁשעלה אחר ערבית ׁשל ׁשמע קרּית ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ

החּמה הנץ קֹודם בראשי הּׁשחר לזרוח מתחילה שהחמה [שעה ֵֶַַַַַָָ
ּכןההרים], אם אּלא חֹובתֹו, ידי יצא ּכגֹון הואלא אנּוס היה ְְִֵֵֶָָָָָָָֹ

ּבהן, וכּיֹוצא חֹולה אֹו לקוראה ׁשּכֹור יכל לא הוא כן שמחמת ְִֵֶֶַָ

השחר. עמוד שעלה קודם זהבלילה ּבעת ׁשּקרא לאחר ואנּוס - ְְֵֶֶָָָ
השחר עמוד 'הׁשּכיבנּו',שעלה מבר לומר אינֹו שייך שלא מפני ְְִֵֵֵַָ

אדם. בני רוב אצל קימה שעת שהגיעה בזמן 'שכיבה' לשון

.‡Èזמּנּה הּוא שמעואיזה קריאת מצות מצותּהשל ּבּיֹום, ְְְִֵֶַַָָָ
ׁשּיגמֹור לכתחילה ּכדי החּמה, הנץ קֹודם לקרֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיתחיל
שמעלקרֹות קריאת ה ּולבראת שאחריה אחרֹונהה ּברכהאת ְְְֲִֵַָָָָ

ישראל'], 'גאל ברכת החּמה,[שהיא הנץ החמה עם כשתנץ ומיד ִֵַַָָ
עשרה, שמונה זהיתפלל הואוׁשעּור החמה הנץ ּכמֹושל ְְִֶ

דקות]ׁשעהעיּׂשּור  [שש שעה כעשירית ׁשּתעלה - קֹודם ֲִֶֶֶַָָ

הארץ.הּׁשמׁש פני על יראה השמש גוף שכל איחר - ואם ְִֵֵֶֶַ

שמעוקרא קריאת ידי את יצא הּׁשמׁש, ׁשעלתה אחר ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הוא ׁשעֹונתּהמשוםחֹובתֹו, קריאתה שזמן ׁשלׁש- סֹוף עד ֶַָָָָֹ

ׁשעבר למי ּבּיֹום, במזיד ׁשעֹות קודם ואיחראפילו קראה ולא ְְִֵֵֶַַָָ
החמה. הנץ

.·Èוקרא ׁשהקּדים אחר אתמי ׁשחרית ׁשל ׁשמע קרּית ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָ

ׁשהׁשלים ּפי על אף הּׁשחר, עּמּוד קריאתה ׁשעלה קֹודם את ְִִִֶֶֶַַַַַַָָ
חֹובתֹו ידי יצא החּמה, ׁשהיה ׁשּתנץ ּכגֹון הּדחק, ּובׁשעת , ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

לּדר לצאת שמע מׁשּכים בקריאת לבו את לכוין יוכל שלא ויודע ְִֵֶֶַַָ

הדרך, מ באמצע לכּתחּלה הּׁשחר,שעהקֹורא עּמּוד ּׁשעלה ְְִִֵֶַַַַַָָָ

זמן  הגיע שכבר נחשב זה הרי זו, בשעה שקמים אנשים שיש שכיון

'ובקומך'.

.‚Èל הּקֹורא שמע קריאת אפיּלּואת ּבּיֹום, ׁשעֹות ׁשלֹוׁש אחר ֲִֵַַַַָָ

אנּוסאם זו,היה שעה עד מלקרוא נתאחר ידי ולפיכך יצא לא ְֵָָָָָֹ
ּבעֹונתּה ׁשמע קרּית בזמנה,חֹובת ּכקֹורא - הּוא הרי אּלא ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

התורה,ּבּתֹורה מפרשיות אחת כקורא שקורא ּו- בשעה מקום מכל ַָ
שמע קריאת הּואאת ש מבר הברכות יוצר לפניהאת ברכת [שהם ְְֵֶָָָ

עולם] ואהבת ויציב]לאחריהש ּואור אמת ברכת הּיֹום,[שהיא ּכל ְֲֶַַָָ
ׁשעֹות. ׁשלׁש אחר וקרא איחר ְֲִֵֵַַָָָָֹאפיּלּו
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שמעכבים: ערבים' 'מעריב ובברכת אור' 'יוצר בברכת דברים שני

חתימת  ב. כדין. להיות צריכה אמצעיתה או הברכה פתיחת א.

שהגר"א  שהביא ולא) ד"ה (שם הלכה בביאור [וראה הברכה

תלוי  שהכל הרשב"א כשיטת ופסק השו"ע, פסק על השיג

חובתו]. ידי יצא כדין, חתם ואם הברכה, בחתימת

י: שיכור.הלכה כגון אנוס היה כן אם במשנה אלא וכתב

עלות  קודם מועט זמן השתכר שאם לא), ס"ק רלה (סי' ברורה

נחשב  זה אין שכרותו, להפיג כזו קטנה בשעה אפשר שאי השחר,

חובתו. ידי יצא ולא ברכת לאונס שרק פסק ס"ד) רלה (סי' הרמ"א

[ברכת  שמע קריאת ברכות שאר את אבל מברך, אינו השכיבנו

ובמשנה  מברך. ואמונה], אמת וברכת עולם, אהבת ערבים, מעריב

לא  וכן לעולם', ה' 'ברוך יאמר שלא כתב לד) ס"ק (שם ברורה

רק  נתקנה ערבית שתפילת משום עשרה, שמונה תפילת יתפלל

דבר. לכל הוא יום השחר, עמוד שעלה ומכיון הלילה, בשביל

יא: וכו'.הלכה ביום זמנה הוא ס"א)ואיזה נח (סי' ובשו"ע

ד' במרחק קצת עמו הרגיל חבירו את משיראה הוא שזמנה פסק

שהיו  כוותיקין לקרותה המובחר מן מצוה אבל ויכירנו, אמות,

שמע  קריאת שיסיים כדי החמה, הנץ קודם מעט לקרותה מכוונים

האם  שדן ס"ד) (שם הרב בשו"ע וראה החמה. הנץ עם וברכותיה

לאחריו, או החמה הנץ קודם הוא לכתחילה שמע קריאת זמן

בזה. שיטות כמה קודם והביא שעה עישור כמו זה ושעור
השמש. החמה שתעלה הנץ ששיעור כתב ס"א) נח (סי' וברמ"א

הארץ  על השמש גוף כל שיעלה קודם אחת שעה שיעור כמו הוא

עישור  גורסים שיש דבריו על כתב סק"ט) (שם ברורה [ובמשנה

עישור  שליש לומר שצריך כתב הגר"א שהביאור והביא שעה,

הנץ שעה]. קודם אותה קרא לא שאם פסק ס"ב) נח (סי' השו"ע

ובשו"ע  שיוכל. מה כל במהרה לקרותה להקדים לו יש החמה

[וציבור  ותפילין ציצית לו יש 'אם רק שזהו כתב ס"ה) (שם הרב

לתפלה']. גאולה ולסמוך עמהם סוף להתפלל עד שעונתה
ואיחר. שעבר למי ביום שעות לא שלוש ס"א) נח (סי ובשו"ע

קריאת  שזמן פסק אלא ואיחר, שעבר למי רק  הוא זה שזמן חילק

היום  מן רביעית שהוא שעות ג' סוף עד הוא שחרית של שמע

עד  להתאחר אסור שלכתחילה כתב סק"ג) (שם ברורה [ובמשנה

זה]. זמן

יב: חובתו.הלכה ידי יצא וכו', וקרא שהקדים ובשו"ע מי

ס"ק  (שם ברורה במשנה וכתב בדיעבד, שיצא פסק ס"ד) נח (סי'

שמה  מקרה יט) דרך כן עושה אם דווקא הוא בדיעבד שיצא

אמרו  כן, לעשות רגיל הוא אם אבל בחודש, אחת פעם כלומר

אם  אמנם ולקרותה, לחזור וצריך יצא לא בדיעבד שאפילו חכמים

בזה. רגיל הוא אפילו מותר הדחק שעת נח הוא (סי' הרב השו"ע

כך  כל ולומר להקדים אין אור יוצר ברכת שאת כתב, ס"ו)

[והוא  ללבן תכלת בין שיכיר עד לאמרה ימתין אלא בהשכמה,

ברורה  משנה ויכירנו. אמות ד' במרחק חבירו את שיראה הזמן

שכשאומר  ט"ז), ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב יז)]. ס"ק (שם

יברך  לא אבל תפילין, אז יניח השחר, משעלה שמע קריאת

אמות  ד' במרחק חבירו את שיראה הזמן שיגיע קודם עליהם

ויכירנו.

יג: היום.הלכה כל ולאחריה לפניה הוא (סי'ומברך ובשו"ע

רביעית  שעה סוף עד רק בברכותיה לקוראה שיכול פסק, ס"ו) נח

[ובשו"ע  ברכותיה בלא קוראה מכן לאחר אבל היום, שליש שהוא



rnyקיח zixw zekld - dad` xtq - zah a"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ב  ¤¤ּפרק
את‡. לּבֹוקריאתהּקֹורא ּכיּון ולא חשב ׁשמע שלא כלומר - ְְִִֵֵֶַַֹ

ע  על קיבל ולא השכינה לפני עומד הוא כאילו מלכות בליבו עול צמו

ה'שמים אלהינּו ה' יׂשראל 'ׁשמע ׁשהּוא ראׁשֹון ְְְֱִִֵֵֶַָָֹּבפסּוק
והּׁשאר חֹובתֹו. ידי יצא לא הפסוקים אחד', ובשאר - ְְְֵֶַָָָָָֹ

שמע, יצא.שבקריאת ּכיּון, לא קֹורא אםאפיּלּואם היה ֲִִִֵֵָָָָֹ
שמעּבּתֹורה קריאת פרשת שאר ּכדרּכֹואת את שקורא הדרך כפי - ְְַַָ

התורה, טעות מּגיּהשהיהאֹופרשיות בו יש אם תורה ספר בודק - ִַַ
האּלּו הּפרׁשּיֹות שמעאת קריאת קריאהשל של ּבעֹונת בזמן - ְְִִֵֶַַָָָָ

שמע, והּואקריאת ובלבדיצא, ראׁשֹון.- ּבפסּוק לּבֹו ׁשּכיּון ְְִִִֵֶָָָ
קֹוראין·. אדם שמעּכל קריאת להם ּכדרּכןאת שמזדמן כפי - ְְְִַָָָָ

שעה, ּבין באותה ׁשֹוכבין, ּבין מהּלכין, ּבין עֹומדין, ְְְְִִִֵֵֵֵַּבין
לקרֹות ואסּור ּבהמה. ּגּבי על והּוא אתרֹוכבין ׁשמע קרּית ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ

ּבּקרקעמּוטל  טּוחֹות שלו ּופניו שהפנים באופן שוכב כשהוא - ְַַַָָָ

לקרקע, שוכב מּוׁשלכשהואאֹוצמודות ּופניו - ּגּבֹו על ְַַָָָ

הּוא קֹורא אבל לקרוא,למעלה, לו מותר כשהוא והּוא- - ְְְֲֵַָָ
יכֹול  ואינֹו הרּבה ּבׂשר ּבעל היה ואם צּדֹו. על ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשֹוכב

חֹולהלהתהּפ ׁשהיה אֹו צּדֹו, צידו על על להתהפך לו ,שקשה ְְִִֵֶֶַַָָ

וקֹורא. לצּדֹו מעט ְְְִֵֶַנֹוטה

רגליו,‚. על מהּל ׁשהיה שמע,מי קריאת לקרות ורוצה ְְִֵֶַַַָָָ

ראׁשֹוןבמקומועֹומד משום ּבפסּוק וכו''], ישראל 'שמע [שהוא ְִֵָ

לכוין, יכול אין שמע,והּׁשארשמהלך שבקריאת הפסוקים ושאר - ְְַָ

מהּל והּוא לעמוד.קֹורא צריך ואין מהלך, כשהוא לקרוא יכול - ְְֵֵַ
יׁשן שמע,היה קריאת זמן אֹותֹווהגיע ּומעירין אֹותֹו מצערין ְְֲִִִֵַָָָ

ראׁשֹון ּפסּוק ׁשּיקרא כראוי עד ואילבכוונה מּכאן אבל , - ְְִִִֵֶַָָָָ
הפסוקים  שאר את קרא לא [ועדיין ראשון פסוק שקרא לאחר

שמע] אנסּתהּושבקריאת אותואם תקפה מצערין - אין ׁשינה, ְְֲֲִִֵֵַַָָ
אֹותֹו.
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אף  שמע קריאת את שיקרא טוב מקום שמכל הוסיף ס"י) (שם הרב

שמים]. מלכות עול עליו לקבל כדי ברכותיה ברורה בלא במשנה

נחשב  זה רביעית, שעה לאחר בירך שאם כתב, כו) ס"ק נח (סי'

הביא  קוראה) ד"ה ס"ו (שם הלכה בביאור אמנם לבטלה. לברכה

לקוראה  יכול שבדיעבד להכריע שנוטה יעקב משכנות שו"ת בשם

אם  זה על לסמוך שיש שאפשר כך על וכתב חצות, עד בברכותיה

רביעית  שעה עברה שאם כתב סי"ג) יט (סי' השולחן ובקצות נאנס.

לדברי  בהערה [וציין היום חצות עד בברכותיה לקוראה יכול

שיש  הביא ועוד מ"ב). פ"א (ברכות צדק וצמח יעקב המשכנות

היום]. כל בברכותיה לקוראה אפשר אונס שבמקום סוברים

א: וכו'.הלכה ראשון בפסוק לבו כיון ולא שמע את הקורא
כוונת  צריך הראשון שבפסוק הוסיף, ס"ה) ס (סי' הרב ובשו"ע

מעכבת. זו וכוונה בפיו, אומר שהוא מה שיבין בשו"ת הלב

ס" ח"ה (או"ח משה בפסוק אגרות לכוון יש שלכתחילה כתב, ה)

ה), סי' (או"ח בשו"ע שנתבאר כמו ה' שם כוונות את הראשון

כוונות  כיון ולא ה' לשם כללית כוונה רק כיון אם בדיעבד אך

כה) סי' (ח"ג והנהגות תשובות בשו"ת וראה חובתו. ידי יצא אלו,

'ברוך  שהתיבות ס"ה), סג (סי' הרב בשו"ע וכתב בזה. שכתב מה

[ויש  ראשון פסוק בכלל הן ועד' לעולם מלכותו כבוד שם

יא)], ס"ק (שם ברורה משנה לבבך'. 'על התיבות עד מחמירים

ס"ד) ס (סי' השו"ע ולקרותם. לחזור צריך בהן, לבו כיון לא ואם

ביאר, ס"ה) (שם הרב ובשו"ע כוונה, צריכות שמצוות פסק

עוד, וכתב המצוה, בעשיית חובתו ידי לצאת היא שה'כוונה'

הראשון. בפסוק רק מעכבת זו כוונה שמע, קריאת שבמצוות

בכל  מעכבת זו שכוונה הביא, יא) ס"ק (שם ברורה במשנה אמנם

וראה  ראשון. בפסוק שרק אומרים ויש שמע, קריאת פרשיות

ס"ק  ס (סי' ברורה ובמשנה ס"ה) סג וסי' ס"ה ס (סי' הרב בשו"ע

כיון. שלא ובמי הכוונה, בענין דינים פרטי עוד שהוסיפו זֿי)

ב: או הלכה וכו', מוטל והוא שמע קרית לקרות ואסור
וכו'. בשם מושלך כתב אבל) ד"ה ס"א סג (סי' הלכה ובביאור

חובתו. ידי יצא שבדיעבד מגדים והוא הפרי הוא קורא אבל

צדו. על כשהוא שוכב שקורא שהטעם כתב ס"א) סג (סי' וברמ"א

וביאר  לעמוד. טורח לו ויש שוכב שכבר משום הוא צידו על שוכב

את  פשט שכבר מפני היא שכוונתו סק"ג) (שם ברורה במשנה

שוכב  הוא אם אבל וללבשם, ולחזור לעמוד טורח לו ויש בגדיו

(סי' הרב ובשו"ע שמע. קריאת לקרוא כדי לעמוד צריך בבגדיו,

דברי  על החולקים כשיטת הוא להלכה שהעיקר כתב ס"א) סג

לעמוד, טרחה לו יש אם דווקא הוא שההיתר כתבו [שלא הרמ"א

ד"ה  (שם הלכה ובביאור צידו]. על לקרוא מותר אופן בכל אלא

כשיטת  להחמיר יש שלכתחילה דבריו במסקנת כתב מאחר)

וכו'.הרמ"א. בשר בעל היה סק"ד)ואם סג (סי' ברורה ובמשנה

בלבד, ראשון בפסוק רק אפילו צידו על לשכב יכול שאם כתב

יושב. כשהוא לקרותה יכול אם שכן וכל כן, לעשות חייב

ג: ראשון.הלכה בפסוק עומד רגליו על מהלך  שהיה מי
לעמוד, שצריך שאמרו שמה סק"י) סג (סי' ברורה במשנה וכתב

בין  לקרותה מותר אבל אחד, במקום להתעכב היא הכוונה

בישיבה. ובין כתב בעמידה סק"ט) סג (סי' ברורה המשנה

לחזור  צריך אינו מהלך, כשהוא ראשון פסוק קרא אם שבדיעבד

רוכב  היה אם הדין שהוא כתב ס"ד) סג (סי' הרב השו"ע ולקרותו.

שהוא  כך כל לכוין יכול שאינו להעמידה, צריך בהמה, גבי על

להעמידה. צריך אין בעגלה יושב אם אבל בהליכתה, טרוד

דיעות  יש הבהמה על שברוכב כתב סק"י) (שם ברורה ובמשנה

אינו  בספינה או בקרון וביושב להחמיר. ונכון האחרונים, בין

היטב. לכוין שיכול לפי לעמוד, אותו צריך מצערין ישן היה
אותו וכו'. מצערים  ישן  היה שאם פסק, ס"ה) סג (סי' ובשו"ע

ומכאן  ממש, ער כשהוא ראשון פסוק שיקרא עד  אותו ומעירים

על  שאף ממש, ער כשהוא שיקרא כדי אותו מצערים אין ואילך

לכוין  צריך שלכתחלה פי על [ואף יצא מתנמנם, קורא שהוא פי

שהוא  כיון כך בשביל אותו מצערים אין אבל שמע, קריאת בכל

הרב  שו"ע בפיו. כולו שיקרא עד אותו מצערים אלא בשינה, אנוס

ס"ו)]. (שם

בלבד, שינה באונס נאמר לא זה שדין כתב (שם) הרב השו"ע

אחר. אונס לו היה אם הדין הוא אלא

rny zixw zekld - dad` xtq - zah a"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבמלאכה„. עֹוסק ׁשהיה שמע,מי קריאת זמן מפסיק והגיע ְְִִִֵֶַָָָָ
ּכּוּלהממלאכתו  ראׁשֹונה ּפרׁשה ׁשּיקרא פרשת עד סוף עד - ְִִֶַָָָָָָ
האּוּמנין'ואהבת'. אצל וכן במלאכתם העוסקים מלאכה] בעלי ֿ] ְִֵָָ

ּבאחרים מּמלאכּתן שקוראיםּבֹוטלין ראׁשֹונהזמן של פרׁשה ְְְְִִִַָָָָָ
שמע  ּתהאקריאת ׁשּלא ּכדי כ , נראית עראי,קריאתם קריאת ְְְֲִֵֵֶַַֹ

שמעוהּׁשאר קריאת של הפרשיות ושאר לקרוא קֹורא- לו מותר - ְְֵַָ
כשהואוהּוא ּבמלאכּתֹו.- ּבראׁשעֹוסק עֹומד היה אפיּלּו ְְְְֲִִֵֵַָָֹ

הּכֹותל ּבראׁש אֹו שמתיירא האילן  מפני עליו מיושבת דעתו ואין ְִֶַָָֹ
מקום מכל יפול, שמע קֹוראשמא קריאת שבראש ּבמקֹומֹואת ְִֵ

הכותל,האי  או שלּומברלן הברכות את גם לפני לפניהשם - ְְֵֶָָָ
שמע  שמע.לאחריהשלו קריאת קריאת אחרי - ְְֲֶַָ

ׁשמע,‰. קרּית זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָהיה
שמע,וקֹוראמלימודו ּפֹוסק של ּומברקריאת הברכות את ְְֵֵֵָ

ו  רּבים.לאחריה של לפניה ּבצרכי עֹוסק קריאת היה זמן והגיע ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ
יפסיקשמע, שמע לא קריאת לקרות כדי עיסוקו אּלאאת קודם , ְִֶַָֹ

עסקיהן הרבים,יגמֹור של צרכיהם את כךו - קריאת יקראאחר ְְְְִִִֵֶָ
נׁשארשמע  כדיעתעדייןאם זמן לקרֹות.- ְְִִִֵַ

.Âּב ׁשהיה אֹו ּבאכילה, עֹוסק ה היה ׁשהיה בית אֹו ּמרחץ, ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּבעֹורֹות מהּפ ׁשהיה אֹו ּבתסּפֹורת, ששרויים עֹוסק עורות - ְְְְִֵֵֶֶַָָ

אם  לבודקם כדי אותם הופך והוא שונים, בחומרים עיבודם לצורך

כראוי, ּבדיןדייניםאֹועובדו עֹוסקין את ׁשהיּו לדון יושבים - ְְִִֶָ

שמע, קריאת זמן והגיע בו ּגֹומרהדין, שעוסק הדבר את קודם ֵ
ביום], שעות שלוש סוף עד לקרות זמן לו יש עדיין ְַַואחר [שהרי

קֹורא זמן אתּכ יעבֹור ׁשּמא מתירא היה ואם ׁשמע. קרּית ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
העיסוקים],קריאהה  בשאר [או בסעודתו שיימשך ּופסק מחמת ְִַָָ

שמע,וקראמעיסוקו קריאת מׁשּוּבח.את זה הרי ְְֲֵֶָָָ
.Êלטּבֹול ׁשּירד זמן מי והגיע מטומאתו, להטהר כדי במים ְִִֶַָ

שמע, לעלֹותקריאת יכֹול המיםאם בבגד ּולהתּכּסֹותמן ְְֲִִַַָ
שמעולקרֹות ויתּכּסה קריאת יעלה החּמה, ׁשּתנץ קֹודם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּתנץ ׁשּמא מתירא היה ואם ׁשיקראהחמהויקרא, -קֹודם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
שמע, קריאת ולקרוא ולהתכסות מהמים לעלות שיספיק ְִֶַיתּכּסה לפני

ויקרא ּבהן עֹומד ׁשהּוא שמע ּבמים לא קריאת יתּכּסה ולא . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
הּמׁשרה ּבמי ולא רע, ׁשריחן בהם ּבמים ששורים מים - ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

רע], [וריחם פשתן צלּוליןגבעולי ּבמים שקופים,ולא מּפני - ְְְְִִִֵַֹ
עכּורים ּבמים הּוא מתּכּסה אבל מהן, נראת -ׁשערותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ושקופים, צלולים וקֹוראשאינם רע, ריחן שמע ׁשאין קריאת את ְֵֵֵֶַָ
המים.ּבמקֹומֹו בתוך ְִ

.Áיקרֹוץ אתהּקֹורא ולא ּבעיניו, ירמֹוז לא ׁשמע, קרּית ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹ
ּבאצּבעֹותיו יראה ולא מענין ּבׂשפתיו, שאינו אחר דבר על ְְְְְְִֶֶַָָָֹ

שמע, ׁשקריאת ּתהאקריאתוּכדי כ ּלא ואם נראית עראי, קריאת ְְְְֲִִֵֵֶַַֹ
חֹובתֹו ידי ׁשּיצא ּפי על אף ּכן, שמע,עׂשה קריאת הרי של ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

מגּוּנה. קֹוראזה ּכׁשהּוא לאזנֹו להׁשמיע שלא וצרי כלומר - ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
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ד: וכו'.הלכה מפסיק במלאכה עוסק שהיה הרב מי ובשו"ע
באופן  אפילו נאמר להפסיק שצריך זה שדין הוסיף ס"ח) סג (סי'

במלאכה. שעוסק בשעה לכוין שיכול
ולאחריה. לפניה ומברך וכו', האילן בראש עומד היה אפילו
ולאחריה  לפניה שמברך הדין את השמיט ס"ח) סג (סי' ובשו"ע
השמיט  שהשו"ע הטעם מה שביאר ס"ח) (שם חדש בפרי [וראה

זה]. דין

ה: לאחרים הלכה תורה המלמד
[ואם  לאחרים תורה מלמד הוא שאם כתב ס"ב) קו (סי' הרמ"א
התפלה. אחר ללמוד להתקבץ יוכלו ולא יתבטלו עכשיו ילמדו לא
ראשון  פסוק לקריאת אלא מפסיק אינו ס"ד)], (שם הרב שו"ע
זמן  עדיין לו ויש עוברת, השעה אין ואם שמע, קריאת של

כלל. פוסק אינו שמע, קריאת ולקרוא להתפלל
וכו'. יפסיק לא רבים בצרכי עוסק ע היה (סי' הרב ובשו"ע

עוסקים  שהיו הראשונים בדורות רק נאמר זה שדין כתב ס"ד)
באופן  אלא שמע מקריאת לפטור אין עכשיו אבל שמים, לשם
ממונם  בהצלת עוסק אפילו שאז הוא, אלא שישתדל מי שאין
טוב  מקום שמכל והוסיף, יפסיק. ולא במצוה כעוסק נחשב לבד,
מלכותו  כבוד שם וברוך שמע, קריאת של ראשון פסוק שיקרא

ועד. יזֿכ)לעולם ס"ק (שם ברורה ובמשנה בדבריו וראה
זה. דין נאמר אופן באיזה דינים פרטי עוד שהוסיפו

ו: קרית הלכה קורא כך ואחר גומר וכו', באכילה עוסק היה
וכו'. ואת שמע הרמב"ם שיטת את הביא ס"ה) ע (סי' ובשו"ע

שיש  שכתב (שם) הרב בשו"ע וראה הכריע. ולא הראב"ד, שיטת

והאריך  באיסור, התחיל לבין בהיתר התחיל בין זה בדין חילוק

זה. בענין הדינים פרטי את לבאר

ז: צלולים הלכה במים לקרוא מותר אופן באיזה
שערוותו  למים מחוץ עומד לבו שאם פסק ס"ב) עד (סי' הרמ"א

צלולים  במים אפילו שמע קריאת לקרוא מותר בהם, נמצאת

(שם  ברורה משנה הערוה. לבין לבו בין מפסיקים שהמים [משום

יהיה  ראשו שגם שצריך כתב ס"ג) (שם הרב ובשו"ע יג)]. ס"ק

שלא  כן גם שיזהר הוסיף (שם) ברורה ובמשנה למים. מחוץ

בערוה. יסתכל

ח: וכו'.הלכה בעיניו ירמוז לא שמע קרית ובשו"ע הקורא

בפרשה רק נאמרו אלו שדינים פסק ס"ו) סג של (סי' ראשונה

דבר  לצורך כשאינו שניה בפרשה גם מחמירים [ויש שמע קריאת

כתב  ס"ז) (שם הרב ובשו"ע יח)]. ס"ק (שם ברורה משנה מצוה.

שניה  מפרשה אבל מצוה, לצורך אפילו אסור ראשונה שבפרשה

קצת. מצוה לצורך מותר ואילך

יצא. לאזנו השמיע לא שדין ואם הוסיף ס"ג) סב (סי' ובשו"ע

[אבל  בשפתיו הוציא אם רק הוא יצא, לאזנו השמיע לא שאם זה

כדיבור. נחשב אינו שהרהור משום יצא, לא בלבו, קראה אם

(שם)]. הרב שו"ע

דקדק  לא שאם שאמרו שמה כתב סק"א) סב (סי' ברורה המשנה

לא  ודאי שבזה והאותיות, התיבות הזכיר שלא הכוונה אין יצא,

אמר  שלא או הדבקים, בין ריוח נתן שלא היא הכוונה אלא יצא,

וכדומה. 'תזכרו', תיבת של ז' אות את כראוי
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ב  ¤¤ּפרק
את‡. לּבֹוקריאתהּקֹורא ּכיּון ולא חשב ׁשמע שלא כלומר - ְְִִֵֵֶַַֹ

ע  על קיבל ולא השכינה לפני עומד הוא כאילו מלכות בליבו עול צמו

ה'שמים אלהינּו ה' יׂשראל 'ׁשמע ׁשהּוא ראׁשֹון ְְְֱִִֵֵֶַָָֹּבפסּוק
והּׁשאר חֹובתֹו. ידי יצא לא הפסוקים אחד', ובשאר - ְְְֵֶַָָָָָֹ

שמע, יצא.שבקריאת ּכיּון, לא קֹורא אםאפיּלּואם היה ֲִִִֵֵָָָָֹ
שמעּבּתֹורה קריאת פרשת שאר ּכדרּכֹואת את שקורא הדרך כפי - ְְַַָ

התורה, טעות מּגיּהשהיהאֹופרשיות בו יש אם תורה ספר בודק - ִַַ
האּלּו הּפרׁשּיֹות שמעאת קריאת קריאהשל של ּבעֹונת בזמן - ְְִִֵֶַַָָָָ

שמע, והּואקריאת ובלבדיצא, ראׁשֹון.- ּבפסּוק לּבֹו ׁשּכיּון ְְִִִֵֶָָָ
קֹוראין·. אדם שמעּכל קריאת להם ּכדרּכןאת שמזדמן כפי - ְְְִַָָָָ

שעה, ּבין באותה ׁשֹוכבין, ּבין מהּלכין, ּבין עֹומדין, ְְְְִִִֵֵֵֵַּבין
לקרֹות ואסּור ּבהמה. ּגּבי על והּוא אתרֹוכבין ׁשמע קרּית ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ

ּבּקרקעמּוטל  טּוחֹות שלו ּופניו שהפנים באופן שוכב כשהוא - ְַַַָָָ

לקרקע, שוכב מּוׁשלכשהואאֹוצמודות ּופניו - ּגּבֹו על ְַַָָָ

הּוא קֹורא אבל לקרוא,למעלה, לו מותר כשהוא והּוא- - ְְְֲֵַָָ
יכֹול  ואינֹו הרּבה ּבׂשר ּבעל היה ואם צּדֹו. על ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשֹוכב

חֹולהלהתהּפ ׁשהיה אֹו צּדֹו, צידו על על להתהפך לו ,שקשה ְְִִֵֶֶַַָָ

וקֹורא. לצּדֹו מעט ְְְִֵֶַנֹוטה

רגליו,‚. על מהּל ׁשהיה שמע,מי קריאת לקרות ורוצה ְְִֵֶַַַָָָ

ראׁשֹוןבמקומועֹומד משום ּבפסּוק וכו''], ישראל 'שמע [שהוא ְִֵָ

לכוין, יכול אין שמע,והּׁשארשמהלך שבקריאת הפסוקים ושאר - ְְַָ

מהּל והּוא לעמוד.קֹורא צריך ואין מהלך, כשהוא לקרוא יכול - ְְֵֵַ
יׁשן שמע,היה קריאת זמן אֹותֹווהגיע ּומעירין אֹותֹו מצערין ְְֲִִִֵַָָָ

ראׁשֹון ּפסּוק ׁשּיקרא כראוי עד ואילבכוונה מּכאן אבל , - ְְִִִֵֶַָָָָ
הפסוקים  שאר את קרא לא [ועדיין ראשון פסוק שקרא לאחר

שמע] אנסּתהּושבקריאת אותואם תקפה מצערין - אין ׁשינה, ְְֲֲִִֵֵַַָָ
אֹותֹו.
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אף  שמע קריאת את שיקרא טוב מקום שמכל הוסיף ס"י) (שם הרב

שמים]. מלכות עול עליו לקבל כדי ברכותיה ברורה בלא במשנה

נחשב  זה רביעית, שעה לאחר בירך שאם כתב, כו) ס"ק נח (סי'

הביא  קוראה) ד"ה ס"ו (שם הלכה בביאור אמנם לבטלה. לברכה

לקוראה  יכול שבדיעבד להכריע שנוטה יעקב משכנות שו"ת בשם

אם  זה על לסמוך שיש שאפשר כך על וכתב חצות, עד בברכותיה

רביעית  שעה עברה שאם כתב סי"ג) יט (סי' השולחן ובקצות נאנס.

לדברי  בהערה [וציין היום חצות עד בברכותיה לקוראה יכול

שיש  הביא ועוד מ"ב). פ"א (ברכות צדק וצמח יעקב המשכנות

היום]. כל בברכותיה לקוראה אפשר אונס שבמקום סוברים

א: וכו'.הלכה ראשון בפסוק לבו כיון ולא שמע את הקורא
כוונת  צריך הראשון שבפסוק הוסיף, ס"ה) ס (סי' הרב ובשו"ע

מעכבת. זו וכוונה בפיו, אומר שהוא מה שיבין בשו"ת הלב

ס" ח"ה (או"ח משה בפסוק אגרות לכוון יש שלכתחילה כתב, ה)

ה), סי' (או"ח בשו"ע שנתבאר כמו ה' שם כוונות את הראשון

כוונות  כיון ולא ה' לשם כללית כוונה רק כיון אם בדיעבד אך

כה) סי' (ח"ג והנהגות תשובות בשו"ת וראה חובתו. ידי יצא אלו,

'ברוך  שהתיבות ס"ה), סג (סי' הרב בשו"ע וכתב בזה. שכתב מה

[ויש  ראשון פסוק בכלל הן ועד' לעולם מלכותו כבוד שם

יא)], ס"ק (שם ברורה משנה לבבך'. 'על התיבות עד מחמירים

ס"ד) ס (סי' השו"ע ולקרותם. לחזור צריך בהן, לבו כיון לא ואם

ביאר, ס"ה) (שם הרב ובשו"ע כוונה, צריכות שמצוות פסק

עוד, וכתב המצוה, בעשיית חובתו ידי לצאת היא שה'כוונה'

הראשון. בפסוק רק מעכבת זו כוונה שמע, קריאת שבמצוות

בכל  מעכבת זו שכוונה הביא, יא) ס"ק (שם ברורה במשנה אמנם

וראה  ראשון. בפסוק שרק אומרים ויש שמע, קריאת פרשיות

ס"ק  ס (סי' ברורה ובמשנה ס"ה) סג וסי' ס"ה ס (סי' הרב בשו"ע

כיון. שלא ובמי הכוונה, בענין דינים פרטי עוד שהוסיפו זֿי)

ב: או הלכה וכו', מוטל והוא שמע קרית לקרות ואסור
וכו'. בשם מושלך כתב אבל) ד"ה ס"א סג (סי' הלכה ובביאור

חובתו. ידי יצא שבדיעבד מגדים והוא הפרי הוא קורא אבל

צדו. על כשהוא שוכב שקורא שהטעם כתב ס"א) סג (סי' וברמ"א

וביאר  לעמוד. טורח לו ויש שוכב שכבר משום הוא צידו על שוכב

את  פשט שכבר מפני היא שכוונתו סק"ג) (שם ברורה במשנה

שוכב  הוא אם אבל וללבשם, ולחזור לעמוד טורח לו ויש בגדיו

(סי' הרב ובשו"ע שמע. קריאת לקרוא כדי לעמוד צריך בבגדיו,

דברי  על החולקים כשיטת הוא להלכה שהעיקר כתב ס"א) סג

לעמוד, טרחה לו יש אם דווקא הוא שההיתר כתבו [שלא הרמ"א

ד"ה  (שם הלכה ובביאור צידו]. על לקרוא מותר אופן בכל אלא

כשיטת  להחמיר יש שלכתחילה דבריו במסקנת כתב מאחר)

וכו'.הרמ"א. בשר בעל היה סק"ד)ואם סג (סי' ברורה ובמשנה

בלבד, ראשון בפסוק רק אפילו צידו על לשכב יכול שאם כתב

יושב. כשהוא לקרותה יכול אם שכן וכל כן, לעשות חייב

ג: ראשון.הלכה בפסוק עומד רגליו על מהלך  שהיה מי
לעמוד, שצריך שאמרו שמה סק"י) סג (סי' ברורה במשנה וכתב

בין  לקרותה מותר אבל אחד, במקום להתעכב היא הכוונה

בישיבה. ובין כתב בעמידה סק"ט) סג (סי' ברורה המשנה

לחזור  צריך אינו מהלך, כשהוא ראשון פסוק קרא אם שבדיעבד

רוכב  היה אם הדין שהוא כתב ס"ד) סג (סי' הרב השו"ע ולקרותו.

שהוא  כך כל לכוין יכול שאינו להעמידה, צריך בהמה, גבי על

להעמידה. צריך אין בעגלה יושב אם אבל בהליכתה, טרוד

דיעות  יש הבהמה על שברוכב כתב סק"י) (שם ברורה ובמשנה

אינו  בספינה או בקרון וביושב להחמיר. ונכון האחרונים, בין

היטב. לכוין שיכול לפי לעמוד, אותו צריך מצערין ישן היה
אותו וכו'. מצערים  ישן  היה שאם פסק, ס"ה) סג (סי' ובשו"ע

ומכאן  ממש, ער כשהוא ראשון פסוק שיקרא עד  אותו ומעירים

על  שאף ממש, ער כשהוא שיקרא כדי אותו מצערים אין ואילך

לכוין  צריך שלכתחלה פי על [ואף יצא מתנמנם, קורא שהוא פי

שהוא  כיון כך בשביל אותו מצערים אין אבל שמע, קריאת בכל

הרב  שו"ע בפיו. כולו שיקרא עד אותו מצערים אלא בשינה, אנוס

ס"ו)]. (שם

בלבד, שינה באונס נאמר לא זה שדין כתב (שם) הרב השו"ע

אחר. אונס לו היה אם הדין הוא אלא

rny zixw zekld - dad` xtq - zah a"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבמלאכה„. עֹוסק ׁשהיה שמע,מי קריאת זמן מפסיק והגיע ְְִִִֵֶַָָָָ
ּכּוּלהממלאכתו  ראׁשֹונה ּפרׁשה ׁשּיקרא פרשת עד סוף עד - ְִִֶַָָָָָָ
האּוּמנין'ואהבת'. אצל וכן במלאכתם העוסקים מלאכה] בעלי ֿ] ְִֵָָ

ּבאחרים מּמלאכּתן שקוראיםּבֹוטלין ראׁשֹונהזמן של פרׁשה ְְְְִִִַָָָָָ
שמע  ּתהאקריאת ׁשּלא ּכדי כ , נראית עראי,קריאתם קריאת ְְְֲִֵֵֶַַֹ

שמעוהּׁשאר קריאת של הפרשיות ושאר לקרוא קֹורא- לו מותר - ְְֵַָ
כשהואוהּוא ּבמלאכּתֹו.- ּבראׁשעֹוסק עֹומד היה אפיּלּו ְְְְֲִִֵֵַָָֹ

הּכֹותל ּבראׁש אֹו שמתיירא האילן  מפני עליו מיושבת דעתו ואין ְִֶַָָֹ
מקום מכל יפול, שמע קֹוראשמא קריאת שבראש ּבמקֹומֹואת ְִֵ

הכותל,האי  או שלּומברלן הברכות את גם לפני לפניהשם - ְְֵֶָָָ
שמע  שמע.לאחריהשלו קריאת קריאת אחרי - ְְֲֶַָ

ׁשמע,‰. קרּית זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָהיה
שמע,וקֹוראמלימודו ּפֹוסק של ּומברקריאת הברכות את ְְֵֵֵָ

ו  רּבים.לאחריה של לפניה ּבצרכי עֹוסק קריאת היה זמן והגיע ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ
יפסיקשמע, שמע לא קריאת לקרות כדי עיסוקו אּלאאת קודם , ְִֶַָֹ

עסקיהן הרבים,יגמֹור של צרכיהם את כךו - קריאת יקראאחר ְְְְִִִֵֶָ
נׁשארשמע  כדיעתעדייןאם זמן לקרֹות.- ְְִִִֵַ

.Âּב ׁשהיה אֹו ּבאכילה, עֹוסק ה היה ׁשהיה בית אֹו ּמרחץ, ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּבעֹורֹות מהּפ ׁשהיה אֹו ּבתסּפֹורת, ששרויים עֹוסק עורות - ְְְְִֵֵֶֶַָָ

אם  לבודקם כדי אותם הופך והוא שונים, בחומרים עיבודם לצורך

כראוי, ּבדיןדייניםאֹועובדו עֹוסקין את ׁשהיּו לדון יושבים - ְְִִֶָ

שמע, קריאת זמן והגיע בו ּגֹומרהדין, שעוסק הדבר את קודם ֵ
ביום], שעות שלוש סוף עד לקרות זמן לו יש עדיין ְַַואחר [שהרי

קֹורא זמן אתּכ יעבֹור ׁשּמא מתירא היה ואם ׁשמע. קרּית ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
העיסוקים],קריאהה  בשאר [או בסעודתו שיימשך ּופסק מחמת ְִַָָ

שמע,וקראמעיסוקו קריאת מׁשּוּבח.את זה הרי ְְֲֵֶָָָ
.Êלטּבֹול ׁשּירד זמן מי והגיע מטומאתו, להטהר כדי במים ְִִֶַָ

שמע, לעלֹותקריאת יכֹול המיםאם בבגד ּולהתּכּסֹותמן ְְֲִִַַָ
שמעולקרֹות ויתּכּסה קריאת יעלה החּמה, ׁשּתנץ קֹודם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּתנץ ׁשּמא מתירא היה ואם ׁשיקראהחמהויקרא, -קֹודם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
שמע, קריאת ולקרוא ולהתכסות מהמים לעלות שיספיק ְִֶַיתּכּסה לפני

ויקרא ּבהן עֹומד ׁשהּוא שמע ּבמים לא קריאת יתּכּסה ולא . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
הּמׁשרה ּבמי ולא רע, ׁשריחן בהם ּבמים ששורים מים - ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

רע], [וריחם פשתן צלּוליןגבעולי ּבמים שקופים,ולא מּפני - ְְְְִִִֵַֹ
עכּורים ּבמים הּוא מתּכּסה אבל מהן, נראת -ׁשערותֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ושקופים, צלולים וקֹוראשאינם רע, ריחן שמע ׁשאין קריאת את ְֵֵֵֶַָ
המים.ּבמקֹומֹו בתוך ְִ

.Áיקרֹוץ אתהּקֹורא ולא ּבעיניו, ירמֹוז לא ׁשמע, קרּית ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֹ
ּבאצּבעֹותיו יראה ולא מענין ּבׂשפתיו, שאינו אחר דבר על ְְְְְְִֶֶַָָָֹ

שמע, ׁשקריאת ּתהאקריאתוּכדי כ ּלא ואם נראית עראי, קריאת ְְְְֲִִֵֵֶַַֹ
חֹובתֹו ידי ׁשּיצא ּפי על אף ּכן, שמע,עׂשה קריאת הרי של ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

מגּוּנה. קֹוראזה ּכׁשהּוא לאזנֹו להׁשמיע שלא וצרי כלומר - ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
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ד: וכו'.הלכה מפסיק במלאכה עוסק שהיה הרב מי ובשו"ע
באופן  אפילו נאמר להפסיק שצריך זה שדין הוסיף ס"ח) סג (סי'

במלאכה. שעוסק בשעה לכוין שיכול
ולאחריה. לפניה ומברך וכו', האילן בראש עומד היה אפילו
ולאחריה  לפניה שמברך הדין את השמיט ס"ח) סג (סי' ובשו"ע
השמיט  שהשו"ע הטעם מה שביאר ס"ח) (שם חדש בפרי [וראה

זה]. דין

ה: לאחרים הלכה תורה המלמד
[ואם  לאחרים תורה מלמד הוא שאם כתב ס"ב) קו (סי' הרמ"א
התפלה. אחר ללמוד להתקבץ יוכלו ולא יתבטלו עכשיו ילמדו לא
ראשון  פסוק לקריאת אלא מפסיק אינו ס"ד)], (שם הרב שו"ע
זמן  עדיין לו ויש עוברת, השעה אין ואם שמע, קריאת של

כלל. פוסק אינו שמע, קריאת ולקרוא להתפלל
וכו'. יפסיק לא רבים בצרכי עוסק ע היה (סי' הרב ובשו"ע

עוסקים  שהיו הראשונים בדורות רק נאמר זה שדין כתב ס"ד)
באופן  אלא שמע מקריאת לפטור אין עכשיו אבל שמים, לשם
ממונם  בהצלת עוסק אפילו שאז הוא, אלא שישתדל מי שאין
טוב  מקום שמכל והוסיף, יפסיק. ולא במצוה כעוסק נחשב לבד,
מלכותו  כבוד שם וברוך שמע, קריאת של ראשון פסוק שיקרא

ועד. יזֿכ)לעולם ס"ק (שם ברורה ובמשנה בדבריו וראה
זה. דין נאמר אופן באיזה דינים פרטי עוד שהוסיפו

ו: קרית הלכה קורא כך ואחר גומר וכו', באכילה עוסק היה
וכו'. ואת שמע הרמב"ם שיטת את הביא ס"ה) ע (סי' ובשו"ע

שיש  שכתב (שם) הרב בשו"ע וראה הכריע. ולא הראב"ד, שיטת

והאריך  באיסור, התחיל לבין בהיתר התחיל בין זה בדין חילוק

זה. בענין הדינים פרטי את לבאר

ז: צלולים הלכה במים לקרוא מותר אופן באיזה
שערוותו  למים מחוץ עומד לבו שאם פסק ס"ב) עד (סי' הרמ"א

צלולים  במים אפילו שמע קריאת לקרוא מותר בהם, נמצאת

(שם  ברורה משנה הערוה. לבין לבו בין מפסיקים שהמים [משום

יהיה  ראשו שגם שצריך כתב ס"ג) (שם הרב ובשו"ע יג)]. ס"ק

שלא  כן גם שיזהר הוסיף (שם) ברורה ובמשנה למים. מחוץ

בערוה. יסתכל

ח: וכו'.הלכה בעיניו ירמוז לא שמע קרית ובשו"ע הקורא

בפרשה רק נאמרו אלו שדינים פסק ס"ו) סג של (סי' ראשונה

דבר  לצורך כשאינו שניה בפרשה גם מחמירים [ויש שמע קריאת

כתב  ס"ז) (שם הרב ובשו"ע יח)]. ס"ק (שם ברורה משנה מצוה.

שניה  מפרשה אבל מצוה, לצורך אפילו אסור ראשונה שבפרשה

קצת. מצוה לצורך מותר ואילך

יצא. לאזנו השמיע לא שדין ואם הוסיף ס"ג) סב (סי' ובשו"ע

[אבל  בשפתיו הוציא אם רק הוא יצא, לאזנו השמיע לא שאם זה

כדיבור. נחשב אינו שהרהור משום יצא, לא בלבו, קראה אם

(שם)]. הרב שו"ע

דקדק  לא שאם שאמרו שמה כתב סק"א) סב (סי' ברורה המשנה

לא  ודאי שבזה והאותיות, התיבות הזכיר שלא הכוונה אין יצא,

אמר  שלא או הדבקים, בין ריוח נתן שלא היא הכוונה אלא יצא,

וכדומה. 'תזכרו', תיבת של ז' אות את כראוי
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את  בשפתיו שיחתוך צריך אלא בליבו, רק שמע קריאת את יקרא

לאזנֹוקריאתו, הׁשמיע לא קריאתו ואם את בשפתיו חתך שלא - ְְְְִִִַָֹ
בליבו, קרא שמע.יצאאלא קריאת חובת לדקּדק ידי וצרי ְְְִֵַָָָ

אתּב שיקרא שמע, קריאת ּדקּדק,כראוי,אֹותּיֹותיהשעת לא ואם ְְְִִִֵֶָֹ
ָָיצא.

.Ëמדקּדק שמע,ּכיצד שקורא,יּזהרבקריאת ׁשּלא בשעה ְְִֵֵֵֶַַָֹ
החזק שיאמר ירּפה [כגון כרפויה הדגושה האות את יבטא שלא - ְֶֶַָָ

'ּב'שדך], לומר שצריך במקום הרפה'ב'שדך יחּזק ולא ולא - ְְֵֶַָָֹ
שצריך  במקום 'ּב'ניכם שיאמר [כגון כדגושה הרפויה האות את יבטא

'ב'ניכם], הּנחלומר יניד מנוקדת ולא שהיא אות יבטא ולא - ְִַָָֹ
'ואהבת' שבתיבת ב' האות את שיבטא [כגון נע כשוא נח בשוא

נח], שוא במקום נע שוא הּנדבניקוד יניח אות ולא יבטא ולא - ְִַַָָֹ
שבתיבת  ו' האות את שיבטא [כגון נח כשוא נע בשוא מנוקדת שהיא

נע]. שוא במקום נח שוא בניקוד ריוח 'מצוך' ליּתן צרי ְִִִֵֶַָָלפיכ
הּדֹומֹות אֹותּיֹות ׁשּתי ּכל לזו,ּבין מהןזו נמצאת ׁשאחת ְִֵֵֵֶֶַַַָ

והאחרתב  ּתיבה ב סֹוף ּתיבהנמצאת לּה,ה ּתחּלת ּסמּוכה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
לבב'התיבותּכגֹון שמע'ּבכל ה)שבקריאת ו, אות (דברים שיש , ְְְְָָ

שיהא  צריך 'לבבך', תיבת בתחילת ל' אות ועוד 'בכל' תיבת בסוף ל'

'קֹורא תיבת ו את כךּבכל', בין ׁשֹוההאחר ריוח ליתן [כדי מעט ְְֵֶָ
אלו], אותיות וקֹור שתי 'אוחֹוזר תיבת וכןאת ,'בין לבב ישהה ְְְְֵֵָ

מהרה'התיבות  יז)'ואבדּתם יא, '(שם תיבות בין ישהה וכן הּכנף , ְְֲֵֶַַַָָָ
לח)'ּפתיל  טו, ּתזּכרּו.(במדבר ׁשל זיין לבאר להגות וצרי - ְְְְְִִִִֵֶַָָ

ציצית שבפרשת 'תזכרו' שבתיבת ז' האות את מ)יפה טו, כדי (שם ,

תשכרו'. 'למען אומר הוא כאילו ייראה להארישלא ְְֲִִַָוצרי

ד'ּבדאל באות ׁשּימליכהּותיבתׁשל- ּכדי זמן אחד, בשיעור - ְְְִֵֵֶֶֶַָָ
הקב"ה  את במחשבה להמליך בו הארץ שיש ועל הּׁשמים ְִֶַַַַָָָעל

רּוחֹות ארּבע יחטֹוףליזהרצריכןו העולם.ועל שלא ׁשּלא - ְְְְִֶַַַַָֹ
האותּבימהר אחד חתקריאת יהאשבתיבת ׁשּלא נראה ּכדי ְְְֵֵֵֶֹ

חד אי [ח"ו].ּכאֹומר אחד אין כלומר ְֵֵָ
.È את אדם מּכירּהקריאת קֹורא ׁשּיהיה לׁשֹון ּבכל -ׁשמע ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

מבין, לׁשֹוןשהוא ּבכל הקודש,והּקֹורא לשון שאינו בלשון - ְְֵַָָ
להּזהר קריאתוצרי ׁשּבּוׁשבשעת את מּדברי יאמר שלא - ְְִִִִִֵֵָָ

ו ישׁשהטעויות הּלׁשֹון, שיהא ּבאֹותּה צריך ּבאֹותּהכן מדקּדק ְְְְְֵֶַַָָָ
בה,הּלׁשֹון קורא ׁששהוא אם היהּכמֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון ּמדקּדק ְְְְִִֵֶֶַַַָֹ

הּקֹודׁש. ּבלׁשֹון ְְִֶַָָקראּה
.‡Èשמע הּקֹורא קריאת כתיבתה למפרעאת מסדר הפוך - ְְֵֵַַַ

יצאבתורה, חובתו.לא אמּורים ידי ּדברים יצא,ּבּמה שלא ְֲִִֶַָָָֹ
הּפסּוקים שהקדים ּבסדר כגון הפסוקים, סדר את שהיפך באופן - ְְִֵֶַ

'שמע', לפני 'ואהבת' הפסוק את ּפרׁשה ואמר הקּדים  אם ְֲִִִָָָָאבל
'שמע',לפרׁשה, לפרשת שמוע' אם 'והיה פרשת את שהקדים כגון ְָָָ

רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על לכתחילה,אף כן ׁשּיצא לעשות אֹומר אני ֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
למפרע', 'קורא נחשב זה ואין חובתו לּהידי סמּוכּה ׁשאינּה ְְִֵֶָָָלפי

ג'ּבּתֹורה [בכל בתורה לשניה סמוכה אחת פרשה שאין מכיון - ַָ
שמע]. שבקריאת ׁשנּיה,הפרשיות ּפעם ּוקראֹו וחזר ּפסּוק ְְְִַַַָָָָָָקרא

מגּוּנה, זה כמתלוצץ.הרי כך ידי על שנראה מּלה משום קרא ְֲִֵֶֶָָָ
אֹותֹו, מׁשּתקין 'ׁשמע', 'ׁשמע' ׁשּקרא ּכגֹון ּוכפלּה, ְְְְְְִֶַַַַַָָָָאחת
מלכות  עול [מלבד נוספת מלכות עול עליו כמקבל הוא שנראה משום

שמים].
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ט: וכו',הלכה הדומות אותיות שתי כל בין ריוח ליתן צריך
לבבך. בכל יפסיק כגון שלא כתב סי"ט) סא (סי' הרב ובשו"ע

וצריך  האלו, תיבות שתי בין מקף יש שהרי ביניהם, הרבה
שיהיה  כדי והבדל ריוח יתן כן פי על אף אבל לזו, זו להסמיכן

ל'. אותיות שתי שקורא נשמע
תזכרו. של זיין לבאר שהוא וצריך הוסיף סי"ז) סא (סי' ובשו"ע

'וזכרתם'. שבתיבת ז' לאות הדין
שיעור  אחד של בדלי"ת שיאריך פסק ס"ו) סא (סי' השו"ע
ולא  העולם, רוחות בד' ומושל בעולמו יחיד שהקב"ה שיחשוב
המחשבה  כפי הראש להטות נוהגים ויש זה. מכשיעור יותר יאריך
שצריך  השיעור בענין להלן [וראה רוחות ולד' ומטה מעלה
ס"ז) (שם הרב ובשו"ע בזה]. עוד שהובא מה ח' באות להאריך
להאריך  הכוונה אין אחד, של בד' להאריך שאמרו שמה ביאר,
קריאת  בשעת במחשבתו היא האריכות אלא הד', בקריאת בפיו

ולאחריה. הד'
תהא  שלא כדי ד', האות את להדגיש שצריך פסק ס"ז) (שם השו"ע
בדגש, שיקראנה שלא כתב (שם) הרב ובשו"ע ר'. כאות נשמעת
יפה  שלא שכן וכל יפה, בפיו שיטעימנה אלא דגש, בה אין שהרי

או  האות עושים כאלו ונראה מדאי, יותר ומאריכים המדגישים תם
בשו"א. מנוקדת ד'

כדי  אחד, של בחי"ת להאריך שצריך פסק ס"ו) סא (סי' השו"ע
כמנין  והארץ רקיעים שז' [לפי ובארץ בשמים הקב"ה את שימליך
הביא  יח) ס"ק (שם ברורה ובמשנה (שם)]. הרב שו"ע חי"ת.

ד' ובאות שליש, כשיעור ח' באות שיאריך כתב אברהם שהמגן

רק  כלל, בחי"ת יאריך שלא אומרים ויש שלישים. ב' כשיעור

בדלי"ת. הכל יכוין

י: וכו'.הלכה מכירה שיהיה לשון בכל שמע את אדם קורא
שיהא  שצריך רבינו שכתב מה את השמיט ס"ב) סב (סי' ובשו"ע

סק"ג) (שם ברורה במשנה [אמנם בה שקורא הלשון את מכיר

הרב  ובשו"ע לשון]. באותו שמבין שדווקא השו"ע דברי על כתב

בה. שקורא הלשון את מבין שיהיה שצריך כתב ס"ב) (שם

מן  שמצוה כתב שהב"ח הביא סק"ג) סב (סי' ברורה במשנה

כתבו  ושהאחרונים הקודש, בלשון דווקא לקרוא המובחר

כי  אחר בלשון לקרותה שלא להיזהר יש הדין מצד אף שבימינו

הדבר]. טעם את שם [וראה הקודש בלשון אם

יא: אמורים הלכה דברים במה יצא, לא למפרע הקורא
וכו'. הפסוקים שכל בסדר סק"ב) סד (סי' ברורה במשנה וכתב

ביתך  'ובשעריך שקורא [כגון התיבות קריאת את שהמהפך שכן

חובתו. ידי יצא לא מזוזות']

וכפלה  אחת מלה קרא וכו' שניה פעם וקראו וחזר פסוק קרא
תיבת וכו'. את בין לכפול שאסור פסק, ס"ט) סא (סי' ובשו"ע

הראשון. הפסוק את ובין אותו.'שמע', הרב משתקין ובשו"ע

אלא  פסוק, או תיבה הכופל את משתיקין שאין כתב, ס"ח) (שם

רם. ובקול בציבור כשאומר
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.·Èסירּוגין [שלא קראּה קטעים קטעים שמע קריאת הקורא - ְִֵָָ
ו יצאברציפות], חובתו, לסירּוג אם אפיּלּוידי סירּוג  ּבין ׁשהה ְֲִֵֵֵָָָָ

לקטע  קטע בין המתין לגמֹור- זה ּכדי זמן ּכּוּלהבתוך -את ְְִֵֶָ
שמע, קריאת כל והּואאת ובלבד יצא, הּסדר- על -ׁשּיקרא ְְִֵֶֶַַָָָ

לשני. אחד קטע יקדים ולא שמע, קריאת סדר בהיותו קראּהכפי ְָָ
ּו פירושו מתנמנם, נרּדם ,הּוא 'מתנמנם' ולא ער לא ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹ

ער ׁשּיהא ּובלבד יצא, ראׁשֹון,לגמרי ּבׁשינה, כדי ּבפסּוק ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָ
ליבו. לכוין שיוכל

.‚Èקרא לא ספק ׁשמע קרּית קרא האם ספק שנסתפק מי - ְְִֵֵַַָָָָָָֹ
שמע, קריאת אבל קרא ּולאחריה. לפניה ּומבר וקֹורא, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָחֹוזר

אֹו ּולאחריה לפניה ּביר אם לֹו ונסּתּפק ׁשּקרא, ידע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאם
וטעה קרא .ּומבר חֹוזר אינֹו ,ּביר פסוק,לא שדילג כגון - ְְֵֵֵֵֵָָָָָֹ

טעה, היכן ויודע אות, או ׁשּטעהתיבה לּמקֹום דילג יחזֹור אם - ֲֶַַָָָ
לאותו  יחזור פסוק, דילג ואם תיבה, לאותה יחזור אות, או תיבה

הסדר. כפי לקרות מהם וממשיך ּפרׁשה פסוק, ּבין מּמּנּו ֱִֵֶֶַָָָנעלם
הקטעים לפרׁשה מן אחד לאחר והפסיק שמע קריאת קורא היה - ְָָָ

הקטעים, שבין עמידתו מקום ממנו ונעלם שמע, ְֵואינֹושבקריאת

היא זֹו אי אמר,הׁשליםש ּפרׁשהה יֹודע שכבר הקטע מהו - ְִִִֵֵַָָָ
להתחיל צרי זֹו להתחיל,ואי צריך שבו הקטע ומהו חֹוזר - ְְְִִֵֵַָ

ראׁשֹון שמע,לפרק שבקריאת הראשון ההפסק למקום ׁשהּוא - ְִֶֶֶ
הפסוק  אלהי'לפני ה' את ה)'ואהבּת ו, וכו'.(דברים ְְֱֵֶַָָֹ

.„Èהּפרק ּבאמצע כגון טעה הפרשיות, מן אחת באמצע טעה - ְְֶֶֶַַָָ
אוחז, היכן ששכח או תיבה, או פסוק ּפסק שדילג היכן ידע ְֵַַָָָֹולא

להמשיך, 'ּוכתבּתם',ומהיכן קֹורא היה הּפרק. לראׁש ְְְֵֵֶֶַַָָָֹחֹוזר
הּוא אם יֹודע ׁשּבעומד ואינֹו פרשתּב'ּוכתבּתם' ׁשמע,סוף ְְְְְִִֵֵֶַַַָ

ׁשּב ּב'ּוכתבּתם' פרשתאֹו חֹוזר סוף ׁשמֹוע, אם והיה ְְְְִִֵֶַַָָָָ
'למען  ׁשּקרא אחר לֹו נסּתּפק ואם ׁשּבׁשמע. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָל'ּוכתבּתם'

והיה ירּבּו' של ל'וכתבתם' ודילג שמע של ב'וכתבתם' עמד שמא ְִ
שמוע, חֹוזר,אם הֹולמפני אינֹו הּוא לׁשֹונֹו הרּגל -ׁשעל ְְֵֵֵֵֶֶַ

לומר  שהורגל לשונו, כהרגל קרא הסתם שמן כך על לסמוך שיכול

השניה. הפרשה סיום לאחר רק ירבו' 'למען

.ÂËקֹורא שמע היה ופגש ּופגעקריאת אֹואנשים ּב- אחרים, ְֲִֵֵַָָָ
ּבֹואחרים  אותו,ּפגעּו פגשו היה- אוחז אם ּפרק הקורא ּבין ְִֵֶֶָָָ
ּבׁשלֹוםמהקריאה ּפֹוסק,לפרק  וׁשֹואל ומקדים ּומתחיל - ְְְְִִֵֵֶֶַ
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בפסוק  כיון לא שאם כתב, כב) ס"ק סא (סי' ברורה במשנה

לקרוא  יכול לבדו, נמצא הוא ואם בלחש, ויקרא יחזור הראשון,

בין  מה זמן ממתין שאם הט"ז בשם הביא עוד בקול. אפילו

כן  אם אלא אותו משתקין אין כי מותר, לשניה, הראשונה הקריאה

(סי' הרב בשו"ע כן. יעשה אם 'מגונה' אינו וגם ברציפות, קורא
במשנה  דייק וכן פעמים. שתי פרשה לקרוא שאסור כתב ס"ח) סא

שאם  עוד, וכתב ס"י), (שם השו"ע מדברי כה) ס"ק (שם ברורה

שתי  לקרוא רשאי ביחד, הפרשיות שלשת כל את קורא הוא

שתי  פרשה לקרוא שמותר פסק, ס"י) סא (סי' השו"ע פעמים.

שאומר  מי שיש השו"ע ומביא מטתו. שעל שמע בקריאת פעמים

ראשון  פסוק לומר שלא להזהר יש המיטה שעל שמע בקריאת שגם

לדבריו. לחוש שראוי מוסיף, ס"ח) (שם הרב ובשו"ע פעמים. שתי

יב: לסירוג הלכה סירוג בין שהה אפילו יצא, סירוגין קראה
יצא. כולה את לגמור שבין כדי הוסיף ס"א) סה (סי' ובשו"ע

אם  ואפילו יצא, בדיבור הפסיק אם ובין בשתיקה הפסיק אם

במשנה  [וביאר הפסקה נחשב זה אין אונס מחמת הוא ההפסק

לומר  סיבה יותר יש אונס, מחמת שבהפסק סק"ב) (שם ברורה

זה]. בזמן לקרוא יכול אינו שהאדם מכיון הפסקה, נחשב שזה

אונס, מחמת הפסיק שאם אומרים שיש כתב (שם) הרמ"א אולם

סופה. ועד [מתחילתה שמע קריאת כל את לגמור כדי ושהה

נוהגים. וכן לראש, חוזר סק"ג)], (שם ברורה בשו"ע משנה וכתב
של  אונס מחמת הפסיק שאם אומרים שיש ס"א) (שם הרב

כי  כולה, את לגמור כדי ששהה אף לראש חוזר אינו ליסטים,

האדם  שמחמת באונס ורק לקריאה, ראויים והמקום עצמו האדם

חוזר  מטונף], למקום שהגיע או לנקביו שהוצרך [כגון המקום או

מי  שיש ומביא לראש. חוזר זה באופן שגם אומרים ויש לראש,

שמע.: קריאת לענין הראשונה, כדעה את שהכריע לגמור כדי
השהיה כולה. משך את שמשערים ס"א), סה (סי' הרמ"א וכתב

אדם. בני רוב לפי ולא אדם, אותו של קריאתו דרך בשו"ע לפי

קריאת  של מהברכות באחת שהה שאם כתב, ס"א) סה (סי' הרב

לראש. חוזר לסופה, מראשה כולה את לגמור כדי זמן שיעור שמע
כדי  זמן שיעור שהה אם שדווקא כתב, סק"ה) (שם ברורה ובמשנה

חוזר. ישראל', 'גאל עד אור' מ'יוצר הברכות, כל את לגמור
ראשון. בפסוק ער שיהא ובלבד יצא, וכו' מתנמנם וכתב קראה

דווקא  שלאו הפסוקים, שאר קריאת לגבי ס"ו) סג (סי' הרב בשו"ע
יכול  אינו שמחמתו אחר באונס הדין הוא אלא יצא, מתנמנם קראה

בפיו. הפסוקים את שיקרא צריך אך חובתו, ידי יצא לכוין,

יג: שטעה.הלכה למקום יחזור וטעה (סי'קרא הרב ובשו"ע
ששינה  או אחת, אות או אחת, תיבה דילג שאם כתב, ס"ב) סד
שטעה  הפסוק לראש לחזור צריך מעכב] שזה [באופן אחת נקודה
שיחזור  הסוברים בדעת כתב סק"ה) (שם ברורה ובמשנה בו.
כגון  עצמו, בפני ענין שמתחיל במקום רק שזה תיבה, לאותה

'ודברת'. תיבת את 'ושננתם' מהפסוק בין שדילג ממנו נעלם
ה' את ואהבת שהוא ראשון לפרק חוזר וכו' לפרשה פרשה

וגו'. 'והיה אלהיך ויתחיל שיחזור פסק, ס"ג) סד (סי' ובשו"ע
שמוע'. אם

יד: חוזר,הלכה אינו ירבו, למען שקרא אחר לו נסתפק ואם
הולך. הוא לשונו הרגל ס"ד)שעל סד (סי' הרב בשו"ע וכתב

ומסופק  פרשה באמצע אחרת בתיבה אוחז עצמו את מצא שאם
כל  את שאמר לשונו, הרגל על לסמוך שיכול שכן כל דילג, שמא

דילג. ולא זו לתיבה שקדם ס"ק מה סד (סי' ברורה במשנה כתב
'וכתבתם' באיזה ספק לו והתעורר בציבור המתפלל שאדם יא),
או  הראשון ב'וכתבתם' אוחז ציבור שהשליח ורואה אוחז, הוא
כבר  הוא אם תלוי זה [ואין ציבור השליח כמו ימשיך השני,

לא]. או ירבו' 'למען התחיל

טו: ושואל הלכה ומתחיל פוסק לפרק פרק בין היה אם
וכו'. רבו או באביו שפגע כגון בכבודו, חייב שהוא מי בשלום
בשלום  לשאול מותר הפרקים שבין פסק, ס"א) סו (סי' ובשו"ע
או  זקן כגון שזהו סק"ג), (שם ברורה במשנה ומבאר נכבד. אדם



קכי rny zixw zekld - dad` xtq - zah a"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

את  בשפתיו שיחתוך צריך אלא בליבו, רק שמע קריאת את יקרא

לאזנֹוקריאתו, הׁשמיע לא קריאתו ואם את בשפתיו חתך שלא - ְְְְִִִַָֹ
בליבו, קרא שמע.יצאאלא קריאת חובת לדקּדק ידי וצרי ְְְִֵַָָָ

אתּב שיקרא שמע, קריאת ּדקּדק,כראוי,אֹותּיֹותיהשעת לא ואם ְְְִִִֵֶָֹ
ָָיצא.

.Ëמדקּדק שמע,ּכיצד שקורא,יּזהרבקריאת ׁשּלא בשעה ְְִֵֵֵֶַַָֹ
החזק שיאמר ירּפה [כגון כרפויה הדגושה האות את יבטא שלא - ְֶֶַָָ

'ּב'שדך], לומר שצריך במקום הרפה'ב'שדך יחּזק ולא ולא - ְְֵֶַָָֹ
שצריך  במקום 'ּב'ניכם שיאמר [כגון כדגושה הרפויה האות את יבטא

'ב'ניכם], הּנחלומר יניד מנוקדת ולא שהיא אות יבטא ולא - ְִַָָֹ
'ואהבת' שבתיבת ב' האות את שיבטא [כגון נע כשוא נח בשוא

נח], שוא במקום נע שוא הּנדבניקוד יניח אות ולא יבטא ולא - ְִַַָָֹ
שבתיבת  ו' האות את שיבטא [כגון נח כשוא נע בשוא מנוקדת שהיא

נע]. שוא במקום נח שוא בניקוד ריוח 'מצוך' ליּתן צרי ְִִִֵֶַָָלפיכ
הּדֹומֹות אֹותּיֹות ׁשּתי ּכל לזו,ּבין מהןזו נמצאת ׁשאחת ְִֵֵֵֶֶַַַָ

והאחרתב  ּתיבה ב סֹוף ּתיבהנמצאת לּה,ה ּתחּלת ּסמּוכה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
לבב'התיבותּכגֹון שמע'ּבכל ה)שבקריאת ו, אות (דברים שיש , ְְְְָָ

שיהא  צריך 'לבבך', תיבת בתחילת ל' אות ועוד 'בכל' תיבת בסוף ל'

'קֹורא תיבת ו את כךּבכל', בין ׁשֹוההאחר ריוח ליתן [כדי מעט ְְֵֶָ
אלו], אותיות וקֹור שתי 'אוחֹוזר תיבת וכןאת ,'בין לבב ישהה ְְְְֵֵָ

מהרה'התיבות  יז)'ואבדּתם יא, '(שם תיבות בין ישהה וכן הּכנף , ְְֲֵֶַַַָָָ
לח)'ּפתיל  טו, ּתזּכרּו.(במדבר ׁשל זיין לבאר להגות וצרי - ְְְְְִִִִֵֶַָָ

ציצית שבפרשת 'תזכרו' שבתיבת ז' האות את מ)יפה טו, כדי (שם ,

תשכרו'. 'למען אומר הוא כאילו ייראה להארישלא ְְֲִִַָוצרי

ד'ּבדאל באות ׁשּימליכהּותיבתׁשל- ּכדי זמן אחד, בשיעור - ְְְִֵֵֶֶֶַָָ
הקב"ה  את במחשבה להמליך בו הארץ שיש ועל הּׁשמים ְִֶַַַַָָָעל

רּוחֹות ארּבע יחטֹוףליזהרצריכןו העולם.ועל שלא ׁשּלא - ְְְְִֶַַַַָֹ
האותּבימהר אחד חתקריאת יהאשבתיבת ׁשּלא נראה ּכדי ְְְֵֵֵֶֹ

חד אי [ח"ו].ּכאֹומר אחד אין כלומר ְֵֵָ
.È את אדם מּכירּהקריאת קֹורא ׁשּיהיה לׁשֹון ּבכל -ׁשמע ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

מבין, לׁשֹוןשהוא ּבכל הקודש,והּקֹורא לשון שאינו בלשון - ְְֵַָָ
להּזהר קריאתוצרי ׁשּבּוׁשבשעת את מּדברי יאמר שלא - ְְִִִִִֵֵָָ

ו ישׁשהטעויות הּלׁשֹון, שיהא ּבאֹותּה צריך ּבאֹותּהכן מדקּדק ְְְְְֵֶַַָָָ
בה,הּלׁשֹון קורא ׁששהוא אם היהּכמֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון ּמדקּדק ְְְְִִֵֶֶַַַָֹ

הּקֹודׁש. ּבלׁשֹון ְְִֶַָָקראּה
.‡Èשמע הּקֹורא קריאת כתיבתה למפרעאת מסדר הפוך - ְְֵֵַַַ

יצאבתורה, חובתו.לא אמּורים ידי ּדברים יצא,ּבּמה שלא ְֲִִֶַָָָֹ
הּפסּוקים שהקדים ּבסדר כגון הפסוקים, סדר את שהיפך באופן - ְְִֵֶַ

'שמע', לפני 'ואהבת' הפסוק את ּפרׁשה ואמר הקּדים  אם ְֲִִִָָָָאבל
'שמע',לפרׁשה, לפרשת שמוע' אם 'והיה פרשת את שהקדים כגון ְָָָ

רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על לכתחילה,אף כן ׁשּיצא לעשות אֹומר אני ֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
למפרע', 'קורא נחשב זה ואין חובתו לּהידי סמּוכּה ׁשאינּה ְְִֵֶָָָלפי

ג'ּבּתֹורה [בכל בתורה לשניה סמוכה אחת פרשה שאין מכיון - ַָ
שמע]. שבקריאת ׁשנּיה,הפרשיות ּפעם ּוקראֹו וחזר ּפסּוק ְְְִַַַָָָָָָקרא

מגּוּנה, זה כמתלוצץ.הרי כך ידי על שנראה מּלה משום קרא ְֲִֵֶֶָָָ
אֹותֹו, מׁשּתקין 'ׁשמע', 'ׁשמע' ׁשּקרא ּכגֹון ּוכפלּה, ְְְְְְִֶַַַַַָָָָאחת
מלכות  עול [מלבד נוספת מלכות עול עליו כמקבל הוא שנראה משום

שמים].
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ט: וכו',הלכה הדומות אותיות שתי כל בין ריוח ליתן צריך
לבבך. בכל יפסיק כגון שלא כתב סי"ט) סא (סי' הרב ובשו"ע

וצריך  האלו, תיבות שתי בין מקף יש שהרי ביניהם, הרבה
שיהיה  כדי והבדל ריוח יתן כן פי על אף אבל לזו, זו להסמיכן

ל'. אותיות שתי שקורא נשמע
תזכרו. של זיין לבאר שהוא וצריך הוסיף סי"ז) סא (סי' ובשו"ע

'וזכרתם'. שבתיבת ז' לאות הדין
שיעור  אחד של בדלי"ת שיאריך פסק ס"ו) סא (סי' השו"ע
ולא  העולם, רוחות בד' ומושל בעולמו יחיד שהקב"ה שיחשוב
המחשבה  כפי הראש להטות נוהגים ויש זה. מכשיעור יותר יאריך
שצריך  השיעור בענין להלן [וראה רוחות ולד' ומטה מעלה
ס"ז) (שם הרב ובשו"ע בזה]. עוד שהובא מה ח' באות להאריך
להאריך  הכוונה אין אחד, של בד' להאריך שאמרו שמה ביאר,
קריאת  בשעת במחשבתו היא האריכות אלא הד', בקריאת בפיו

ולאחריה. הד'
תהא  שלא כדי ד', האות את להדגיש שצריך פסק ס"ז) (שם השו"ע
בדגש, שיקראנה שלא כתב (שם) הרב ובשו"ע ר'. כאות נשמעת
יפה  שלא שכן וכל יפה, בפיו שיטעימנה אלא דגש, בה אין שהרי

או  האות עושים כאלו ונראה מדאי, יותר ומאריכים המדגישים תם
בשו"א. מנוקדת ד'

כדי  אחד, של בחי"ת להאריך שצריך פסק ס"ו) סא (סי' השו"ע
כמנין  והארץ רקיעים שז' [לפי ובארץ בשמים הקב"ה את שימליך
הביא  יח) ס"ק (שם ברורה ובמשנה (שם)]. הרב שו"ע חי"ת.

ד' ובאות שליש, כשיעור ח' באות שיאריך כתב אברהם שהמגן

רק  כלל, בחי"ת יאריך שלא אומרים ויש שלישים. ב' כשיעור

בדלי"ת. הכל יכוין

י: וכו'.הלכה מכירה שיהיה לשון בכל שמע את אדם קורא
שיהא  שצריך רבינו שכתב מה את השמיט ס"ב) סב (סי' ובשו"ע

סק"ג) (שם ברורה במשנה [אמנם בה שקורא הלשון את מכיר

הרב  ובשו"ע לשון]. באותו שמבין שדווקא השו"ע דברי על כתב

בה. שקורא הלשון את מבין שיהיה שצריך כתב ס"ב) (שם

מן  שמצוה כתב שהב"ח הביא סק"ג) סב (סי' ברורה במשנה

כתבו  ושהאחרונים הקודש, בלשון דווקא לקרוא המובחר

כי  אחר בלשון לקרותה שלא להיזהר יש הדין מצד אף שבימינו

הדבר]. טעם את שם [וראה הקודש בלשון אם

יא: אמורים הלכה דברים במה יצא, לא למפרע הקורא
וכו'. הפסוקים שכל בסדר סק"ב) סד (סי' ברורה במשנה וכתב

ביתך  'ובשעריך שקורא [כגון התיבות קריאת את שהמהפך שכן

חובתו. ידי יצא לא מזוזות']

וכפלה  אחת מלה קרא וכו' שניה פעם וקראו וחזר פסוק קרא
תיבת וכו'. את בין לכפול שאסור פסק, ס"ט) סא (סי' ובשו"ע

הראשון. הפסוק את ובין אותו.'שמע', הרב משתקין ובשו"ע

אלא  פסוק, או תיבה הכופל את משתיקין שאין כתב, ס"ח) (שם

רם. ובקול בציבור כשאומר

rny zixw zekld - dad` xtq - zah a"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.·Èסירּוגין [שלא קראּה קטעים קטעים שמע קריאת הקורא - ְִֵָָ
ו יצאברציפות], חובתו, לסירּוג אם אפיּלּוידי סירּוג  ּבין ׁשהה ְֲִֵֵֵָָָָ

לקטע  קטע בין המתין לגמֹור- זה ּכדי זמן ּכּוּלהבתוך -את ְְִֵֶָ
שמע, קריאת כל והּואאת ובלבד יצא, הּסדר- על -ׁשּיקרא ְְִֵֶֶַַָָָ

לשני. אחד קטע יקדים ולא שמע, קריאת סדר בהיותו קראּהכפי ְָָ
ּו פירושו מתנמנם, נרּדם ,הּוא 'מתנמנם' ולא ער לא ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹ

ער ׁשּיהא ּובלבד יצא, ראׁשֹון,לגמרי ּבׁשינה, כדי ּבפסּוק ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָ
ליבו. לכוין שיוכל

.‚Èקרא לא ספק ׁשמע קרּית קרא האם ספק שנסתפק מי - ְְִֵֵַַָָָָָָֹ
שמע, קריאת אבל קרא ּולאחריה. לפניה ּומבר וקֹורא, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָחֹוזר

אֹו ּולאחריה לפניה ּביר אם לֹו ונסּתּפק ׁשּקרא, ידע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאם
וטעה קרא .ּומבר חֹוזר אינֹו ,ּביר פסוק,לא שדילג כגון - ְְֵֵֵֵֵָָָָָֹ

טעה, היכן ויודע אות, או ׁשּטעהתיבה לּמקֹום דילג יחזֹור אם - ֲֶַַָָָ
לאותו  יחזור פסוק, דילג ואם תיבה, לאותה יחזור אות, או תיבה

הסדר. כפי לקרות מהם וממשיך ּפרׁשה פסוק, ּבין מּמּנּו ֱִֵֶֶַָָָנעלם
הקטעים לפרׁשה מן אחד לאחר והפסיק שמע קריאת קורא היה - ְָָָ

הקטעים, שבין עמידתו מקום ממנו ונעלם שמע, ְֵואינֹושבקריאת

היא זֹו אי אמר,הׁשליםש ּפרׁשהה יֹודע שכבר הקטע מהו - ְִִִֵֵַָָָ
להתחיל צרי זֹו להתחיל,ואי צריך שבו הקטע ומהו חֹוזר - ְְְִִֵֵַָ

ראׁשֹון שמע,לפרק שבקריאת הראשון ההפסק למקום ׁשהּוא - ְִֶֶֶ
הפסוק  אלהי'לפני ה' את ה)'ואהבּת ו, וכו'.(דברים ְְֱֵֶַָָֹ

.„Èהּפרק ּבאמצע כגון טעה הפרשיות, מן אחת באמצע טעה - ְְֶֶֶַַָָ
אוחז, היכן ששכח או תיבה, או פסוק ּפסק שדילג היכן ידע ְֵַַָָָֹולא

להמשיך, 'ּוכתבּתם',ומהיכן קֹורא היה הּפרק. לראׁש ְְְֵֵֶֶַַָָָֹחֹוזר
הּוא אם יֹודע ׁשּבעומד ואינֹו פרשתּב'ּוכתבּתם' ׁשמע,סוף ְְְְְִִֵֵֶַַַָ

ׁשּב ּב'ּוכתבּתם' פרשתאֹו חֹוזר סוף ׁשמֹוע, אם והיה ְְְְִִֵֶַַָָָָ
'למען  ׁשּקרא אחר לֹו נסּתּפק ואם ׁשּבׁשמע. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָל'ּוכתבּתם'

והיה ירּבּו' של ל'וכתבתם' ודילג שמע של ב'וכתבתם' עמד שמא ְִ
שמוע, חֹוזר,אם הֹולמפני אינֹו הּוא לׁשֹונֹו הרּגל -ׁשעל ְְֵֵֵֵֶֶַ

לומר  שהורגל לשונו, כהרגל קרא הסתם שמן כך על לסמוך שיכול

השניה. הפרשה סיום לאחר רק ירבו' 'למען

.ÂËקֹורא שמע היה ופגש ּופגעקריאת אֹואנשים ּב- אחרים, ְֲִֵֵַָָָ
ּבֹואחרים  אותו,ּפגעּו פגשו היה- אוחז אם ּפרק הקורא ּבין ְִֵֶֶָָָ
ּבׁשלֹוםמהקריאה ּפֹוסק,לפרק  וׁשֹואל ומקדים ּומתחיל - ְְְְִִֵֵֶֶַ
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בפסוק  כיון לא שאם כתב, כב) ס"ק סא (סי' ברורה במשנה

לקרוא  יכול לבדו, נמצא הוא ואם בלחש, ויקרא יחזור הראשון,

בין  מה זמן ממתין שאם הט"ז בשם הביא עוד בקול. אפילו

כן  אם אלא אותו משתקין אין כי מותר, לשניה, הראשונה הקריאה

(סי' הרב בשו"ע כן. יעשה אם 'מגונה' אינו וגם ברציפות, קורא
במשנה  דייק וכן פעמים. שתי פרשה לקרוא שאסור כתב ס"ח) סא

שאם  עוד, וכתב ס"י), (שם השו"ע מדברי כה) ס"ק (שם ברורה

שתי  לקרוא רשאי ביחד, הפרשיות שלשת כל את קורא הוא

שתי  פרשה לקרוא שמותר פסק, ס"י) סא (סי' השו"ע פעמים.

שאומר  מי שיש השו"ע ומביא מטתו. שעל שמע בקריאת פעמים

ראשון  פסוק לומר שלא להזהר יש המיטה שעל שמע בקריאת שגם

לדבריו. לחוש שראוי מוסיף, ס"ח) (שם הרב ובשו"ע פעמים. שתי

יב: לסירוג הלכה סירוג בין שהה אפילו יצא, סירוגין קראה
יצא. כולה את לגמור שבין כדי הוסיף ס"א) סה (סי' ובשו"ע

אם  ואפילו יצא, בדיבור הפסיק אם ובין בשתיקה הפסיק אם

במשנה  [וביאר הפסקה נחשב זה אין אונס מחמת הוא ההפסק

לומר  סיבה יותר יש אונס, מחמת שבהפסק סק"ב) (שם ברורה

זה]. בזמן לקרוא יכול אינו שהאדם מכיון הפסקה, נחשב שזה

אונס, מחמת הפסיק שאם אומרים שיש כתב (שם) הרמ"א אולם

סופה. ועד [מתחילתה שמע קריאת כל את לגמור כדי ושהה

נוהגים. וכן לראש, חוזר סק"ג)], (שם ברורה בשו"ע משנה וכתב
של  אונס מחמת הפסיק שאם אומרים שיש ס"א) (שם הרב

כי  כולה, את לגמור כדי ששהה אף לראש חוזר אינו ליסטים,

האדם  שמחמת באונס ורק לקריאה, ראויים והמקום עצמו האדם

חוזר  מטונף], למקום שהגיע או לנקביו שהוצרך [כגון המקום או

מי  שיש ומביא לראש. חוזר זה באופן שגם אומרים ויש לראש,

שמע.: קריאת לענין הראשונה, כדעה את שהכריע לגמור כדי
השהיה כולה. משך את שמשערים ס"א), סה (סי' הרמ"א וכתב

אדם. בני רוב לפי ולא אדם, אותו של קריאתו דרך בשו"ע לפי

קריאת  של מהברכות באחת שהה שאם כתב, ס"א) סה (סי' הרב

לראש. חוזר לסופה, מראשה כולה את לגמור כדי זמן שיעור שמע
כדי  זמן שיעור שהה אם שדווקא כתב, סק"ה) (שם ברורה ובמשנה

חוזר. ישראל', 'גאל עד אור' מ'יוצר הברכות, כל את לגמור
ראשון. בפסוק ער שיהא ובלבד יצא, וכו' מתנמנם וכתב קראה

דווקא  שלאו הפסוקים, שאר קריאת לגבי ס"ו) סג (סי' הרב בשו"ע
יכול  אינו שמחמתו אחר באונס הדין הוא אלא יצא, מתנמנם קראה

בפיו. הפסוקים את שיקרא צריך אך חובתו, ידי יצא לכוין,

יג: שטעה.הלכה למקום יחזור וטעה (סי'קרא הרב ובשו"ע
ששינה  או אחת, אות או אחת, תיבה דילג שאם כתב, ס"ב) סד
שטעה  הפסוק לראש לחזור צריך מעכב] שזה [באופן אחת נקודה
שיחזור  הסוברים בדעת כתב סק"ה) (שם ברורה ובמשנה בו.
כגון  עצמו, בפני ענין שמתחיל במקום רק שזה תיבה, לאותה

'ודברת'. תיבת את 'ושננתם' מהפסוק בין שדילג ממנו נעלם
ה' את ואהבת שהוא ראשון לפרק חוזר וכו' לפרשה פרשה

וגו'. 'והיה אלהיך ויתחיל שיחזור פסק, ס"ג) סד (סי' ובשו"ע
שמוע'. אם

יד: חוזר,הלכה אינו ירבו, למען שקרא אחר לו נסתפק ואם
הולך. הוא לשונו הרגל ס"ד)שעל סד (סי' הרב בשו"ע וכתב

ומסופק  פרשה באמצע אחרת בתיבה אוחז עצמו את מצא שאם
כל  את שאמר לשונו, הרגל על לסמוך שיכול שכן כל דילג, שמא

דילג. ולא זו לתיבה שקדם ס"ק מה סד (סי' ברורה במשנה כתב
'וכתבתם' באיזה ספק לו והתעורר בציבור המתפלל שאדם יא),
או  הראשון ב'וכתבתם' אוחז ציבור שהשליח ורואה אוחז, הוא
כבר  הוא אם תלוי זה [ואין ציבור השליח כמו ימשיך השני,

לא]. או ירבו' 'למען התחיל

טו: ושואל הלכה ומתחיל פוסק לפרק פרק בין היה אם
וכו'. רבו או באביו שפגע כגון בכבודו, חייב שהוא מי בשלום
בשלום  לשאול מותר הפרקים שבין פסק, ס"א) סו (סי' ובשו"ע
או  זקן כגון שזהו סק"ג), (שם ברורה במשנה ומבאר נכבד. אדם



dxezdקכב iceqi zekld - rcnd xtq - zah 'e oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ל  'שלום' ּבכבֹודֹוואומר חּייב ׁשהּוא שחייב מי באדם פגש אם - ְִִֶַָ

אֹולכבדו, רּבֹו, אֹו ּבאביו ׁשּפגע ּגדֹול פגש ּכגֹון ׁשהּוא מי ְְִִֶֶַַָָָ

- ׁשלֹום ּומׁשיב ּבחכמה, 'שלום'מּמּנּו להשיב לכל ורשאי ְְְִִֵֶָָָָ

ׁשלֹום לֹו ׁשּנתן 'שלום'.אדם באמירת שהקדימו - ֶַָָָָ

.ÊËקֹורא הוא היה אחיזתו ומקום שמע הּפרק,קריאת ּבאמצע ְְֵֶֶֶַַָָ

לׁשאֹול ּומתחיל ּפֹוסק שפוגש אינֹו האנשים כל של בשלומם ְְִִֵֵַ

'שלום'], מּמּנּורק אּלא[באמירת מתירא ׁשהּוא מי -ּבׁשלֹום ְְִִִִֵֶֶֶָָ

יצערנו, שמא ממנו שחושש אדם של אּנס בשלומו אֹו מל ְֶֶַָּכגֹון

גזלן, אבל- ּבהן, פגש וכּיֹוצא ּבכבֹודֹואם חּייב ׁשהּוא מי ְְֲִִֵֶֶַַָָָ

רּבֹו, אֹו אביו שרק ּכגֹון הוא לֹוהדין נתן רבו אם או אביו ְִִַַָָ

ׁשלֹום, לֹו ּומׁשיב ּפֹוסק ּתחּלה, להתחיל ׁשלֹום רשאי אינו אך ְִִֵֵָָָ

בשלומם. ולשאול

.ÊÈהּפרקים ּבין הן לעילואּלּו דיניהם (הלכות [שנתבארו ְְִֵֵֵַָ

ראׁשֹונה],ידֿטז) ּברכה שמע ּבין קריאת ּבין ברכה ל של ׁשנּיה, ְְִִִֵֵָָָָ

ל ברכה  ּביןפרשת ׁשנּיה ל פרשת ׁשמע, אם פרשתׁשמע והיה ְְְְִִִִֵַַָָָ

ּבין ל פרשת ׁשמֹוע, ׁשמֹוע אם ּבין פרשת והיה אבל וּיאמר. ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ולא פרשת  הּפרק, ּכאמצע הּוא הרי ויּציב' ל'אמת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹוּיאמר

הּיראה מּפני לׁשאֹול אּלא לאדם יפסיק שלום להקדים - ְְְְִִִִֵֶַַָָ

ממנו, הּכבֹודשלום ּולהׁשיבשמתיירא חייב מּפני שהוא לאדם - ְְִִֵַָָ

בכבודו.
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ב  ¤¤ּפרק
הּזה האל ‡. והּנֹורא ּוליראה הּנכּבד לאהבֹו מצוה - ְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָ

ה' "את ונאמר: ,"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהימּנּו,
ּתירא". ֱִֶָֹאלהי

.·והיאהּדר ׁשּיתּבֹונן היא ּבׁשעה ויראתֹו? לאהבתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מהן  ויראה הּגדֹולים, הּנפלאים ּוברּואיו ּבמעׂשיו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם

קץ  ולא ער לּה ׁשאין ּומׁשּבח חכמתֹו אֹוהב הּוא מּיד - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לידע  ּגדֹולה ּתאוה ּומתאּוה הּגדֹול ּומפאר, ּכמֹוהּׁשם , ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּוכ  חי". לאל לאלהים, נפׁשי "צמאה ּדוד: ׁשּמחּׁשב ׁשאמר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ויירא  לאחֹוריו, נרּתע הּוא מּיד עצמן, האּלּו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָּבּדברים
ּבדעת  עֹומד אפלה, ׁשפלה קטּנה ּברּיה ׁשהּוא וידע ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָויפחד

ּדעֹות ּתמים לפני מעּוטה ּדוד:[הקב"ה]קּלה ׁשאמר ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
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עשרו. מחמת לכבדו שראוי עשיר או חכם, בשו"ע תלמיד וכתב

ישאל  לא אם כלל יקפיד לא שפגשו האדם שאם ס"א) (שם הרב

הפרקים, בין אפילו יפסיק לא שלום, לו ישיב שלא או בשלומו

הכבוד. מפני להשיב ובין לשאול בין

שאיננו  כיום מנהגנו שלפי כתב סק"ב) סו (סי' ברורה במשנה

לשאול  אסור התפילה, בעת הכנסת בבית אדם בשלום שואלים

בפסוקי  ולא הפרקים בין לא תורה, בדברי אפילו להשיב או

שאין  הוא שהמנהג כתב, ס"ד) (שם השולחן ובערוך דזמרה.

רבו. או לאביו ואפילו כלל, מפסיקים

טז: ומתחיל הלכה פוסק אינו הפרק, באמצע קורא היה
אנס  או מלך כגון ממנו מתירא שהוא מי בשלום אלא לשאול

מי וכו'. בשלום לשאול שמותר פסק ס"א) סו (סי' ובשו"ע

ממנו  גדול שהוא מי או רבו או אביו כגון ממנו, שמתיירא

ובשו"ע  אנס. או מלך בשלום לשאול שמותר שכן וכל בחכמה,

נחשב  הריהו בדורו מופלג חכם תלמיד שרק כתב, ס"א) (שם הרב

בחכמה, ממנו גדול רק הוא אם אולם ממנו', שמתיירא 'אדם

בכבודו. שחייב אדם בכלל הריהו

להפסיק, רשאי הפסוק באמצע שאפילו פסק, ס"א) סו (סי' השו"ע

כלל, בהם יפסיק שלא שם' ו'ברוך ישראל' 'שמע מהפסוקים חוץ

ס"ב) (שם הרב ובשו"ע יהרגנו. שמא שירא אדם מפני אלא

להפסיק  אין הפסוקים שאר באמצע שגם אומרים שיש הוסיף,

לבין  'נפשכם' בין וגו', 'ושמתם' בפסוק [כגון הענין  בסיום אלא

הפסוק. לתחילת יחזור הענין, סיום קודם הפסיק ואם 'וקשרתם'],

[כמבואר  וברכו קדושה לעניית מפסיק שכאשר למעשה, ומכריע

לאחר  אך הענין, באמצע להפסיק יכול ס"ג)], (שם בשו"ע

הפסוק. לתחילת יחזור ההפסקה

או) ד"ה ס"א סו (סי' הלכה להפסיק בביאור שמותר הביא,

ממון.: הפסד בשביל אפילו הפרק חייב באמצע שהוא מי אבל
שלום. לו ומשיב פוסק וכו' רבו או אביו כגון ובשו"ע בכבודו

לעיל  [וראה נכבד לאדם אפילו שלום שמשיב פסק, ס"א) (שם

נכבד]. אדם מיהו ברורה המשנה בשם טו) (הלכה

יז: כאמצע הלכה הוא הרי ויציב לאמת ויאמר בין אבל
וכו'. היראה מפני לשאול אלא יפסיק ולא (סי'הפרק, ובשו"ע

יאמר  אלא ויציב, לאמת ויאמר בין כלל יפסיק שלא פסק ס"ה) סו

הפרק. באמצע הפסק כדין יפסיק ואז אמת', אלהיכם ה' 'אני

ל'אמת' בסמוך לומר להזהר שיש ס"ז), סו (סי' הרב בשו"ע כתב

ברורה  ובמשנה אמת. לשון גם הוא ש'ויציב' משום 'ויציב', תיבת

ברורה  במשנה ומכריע כך, על חולק שהגר"א הביא סק"ל) (שם

יא) סעי' (שם השולחן בערוך אמנם לכתחילה. בזה להזהר שטוב

כן. המנהג שאין כתב,
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הּדברים  ּולפי תזּכרּנּו". ּכי אנֹוׁש מה . . ׁשמי אראה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַָָָ"ּכי
העֹולמים, רּבֹון מּמעׂשה ּגדֹולים ּכללים מבאר אני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָהאּלּו
ׁשאמרּו ּכמֹו הּׁשם, את לאהב לּמבין ּפתח ׁשּיהיּו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכדי
מי  את מּכיר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו' אהבה: ּבענין ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָחכמים

העֹולם'. והיה ְֶַָָָָָׁשאמר
ּבעֹולמֹו,ּכל ‚. הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּברא נחלק מה ְְֶֶַַָָָָָָָ

וצּורה  מּגלם מחּברין ׁשהן ּברּואין מהם חלקים: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻלׁשלׁשה
וצורתו] האדם [חומר ּגּופֹות ּכמֹו ּתמיד, ונפסדין נהוין והם -ְְְְֱִִִִֵֶָָָָָ

מחּברין  ׁשהן ּברּואין ּומהן והּמּתכֹות. והּצמחים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻוהּבהמה
ּומּצּורה  לגּוף מּגּוף מׁשּתּנים אינן אבל וצּורה, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹמּגלם
לעֹולם, ּבגלמן קבּועה צּורתן אּלא הראׁשֹונים, ּכמֹו ְְְְְְִִֶָָָָָָָָָלצּורה
ׁשּבהן, והּכֹוכבים הּגלּגּלים והן - אּלּו ּכמֹו מׁשּתּנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואינן
ּומהן  צּורֹות. ּכׁשאר צּורתם ולא ּגלמים ּכׁשאר ּגלמם ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹואין
ׁשהּמלאכים  הּמלאכים, והן - ּכלל ּגלם ּבלא צּורה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּברּואין

נפרדֹות צּורֹות אּלא ּוגוּיה, ּגּוף מּזֹואינן .זֹו ְְִִִֵֶָָָָ
אֹומרים ּומה „. ׁשהּנביאים זה אׁשהּוא הּמלא ׁשראּו , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

לֹומר  חידה, ודר הּנבּואה ּבמראה הּכל ּכנפים? ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּובעל
"ּכי  ׁשּנאמר: ּכמֹו הּכבדים, ּכּגּופֹות ּכבד ואינֹו ּגּוף ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאינֹו
ּוכמֹו מׁשל. אּלא אׁש ואינֹו הּוא", אכלה אׁש ,אלהי ְְְֱֵֵֵֶֶָָָָֹֹה'

להט". אׁש מׁשרתיו רּוחֹות, מלאכיו "עׂשה ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
לפי ּובּמה ‰. ּגּופין? אינן והרי מּזֹו, זֹו הּצּורֹות יּפרדּו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבמציאּותן, ׁשוין מּמעלתֹוׁשאינן למּטה מהן אחד ּכל אּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מּכחֹו מצּוי והּוא חברֹו, הימנו]ׁשל שלמעלה זה זה [של ְֲִֵֶֶָֹ

הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּכחֹו נמצאין והּכל מּזה; ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹלמעלה
ּגבּה "ּכי ואמר: ּבחכמתֹו ׁשלמה ׁשרמז הּוא וזה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹוטּובֹו.

עליהם". ּוגבֹוהים ׁשמר, ּגבּה ְֲִֵֵֵֶַַָֹֹמעל
Â. ּכמֹוזה מקֹום מעלת אינּה מּמעלתֹו', 'למּטה ׁשאמרנּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבׁשני  ׁשאֹומרים ּכמֹו אּלא מחברֹו; למעלה ׁשּיֹוׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאדם
למעלה  ׁשהּוא ּבחכמה, מחברֹו ּגדֹול ׁשאחד ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָחכמים

ּבעּלה ׁשאֹומרים ּוכמֹו זה, ׁשל סיבה]מּמעלתֹו ׁשהיא [ֿ , ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָ
העלּול מן .[המסובב]למעלה ְְִֶַָָ

.Ê ׁשּנּויּולפיכ היא; מעלתם ׁשם על הּמלאכים, ׁשמֹות ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
ואֹופּנים,נקראים  הּכל, מן למעלה והם הּקדׁש', 'חּיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ

ּובני  ואלהים, ּומלאכים, ּוׂשרפים, וחׁשמּלים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹואראּלים,
עׂשרה  אּלּו ּכל ואיׁשים. ּוכרּובים, ׁשּנקראּוהּׁשמֹות אלהים, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ

ּומעלה  הן. ׁשּלהן מעלֹות עׂשר ׁשם על הּמלאכים, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהן
היא  הּוא, ּברּו האל מעלת אּלא מּמּנה למעלה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
ּבּנבּואה, נאמר לפיכ 'חּיֹות'; ׁשּנקראת הּצּורֹות ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָמעלת

הּכּסאׁשהן הכבוד]ּתחת מעלת [כסא היא עׂשירית, ּומעלה . ֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָ
עם  ׁשּמדּברים הּמלאכים והם 'איׁשים', ׁשּנקראת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּצּורה
נקראּו לפיכ הּנבּואה; ּבמראה להם ונראין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהּנביאים

האדם. ּדעת מּמעלת קרֹובה ׁשּמעלתם ְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ'איׁשים',
.Á ויֹודעין וכל הּבֹורא, את ּומּכירים חּיים האּלּו הּצּורֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

מעלתּה, לפי וצּורה צּורה ּכל למאד. עד ּגדֹולה ּדעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותֹו
[- ה' את ּגדלֹו[ומכירה לפי הקב"ה]לא של אפּלּו[האמיתי . ְְֲִִָֹ

ּכמֹו הּבֹורא אמּתת להּׂשיג יכֹולה אינּה הראׁשֹונה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָמעלה
יתר  ויֹודעת מּׂשגת אבל להּׂשיג. קצרה ּדעּתּה אּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיא,

מעלה  ּכל וכן מּמּנה; ׁשּלמּטה צּורה ויֹודעת ּׁשּמּׂשגת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּמה
יֹודעת  היא ּגם עׂשירית ּומעלה עׂשירית. מעלה עד ֲֲֲֲֲִִִִִַַַַַַַָָָּומעלה,
וצּורה  מּגלם המחּברין אדם ּבני ּכח ׁשאין ּדעה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻהּבֹורא
הּבֹורא, את יֹודעין אינן והּכל ּכמֹותּה. ולידע להּׂשיג ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹיכֹול

עצמֹו. יֹודע ׁשהּוא ְְֵֶַַּכמֹו
.Ë עד ּכל הראׁשֹונה מּצּורה הּבֹורא, מן חּוץ הּנמצאין ְִִִִִֵַַַָָָָָ

ּבטּבּור ׁשּיהיה קטן אמּתֹו[כדור]יּתּוׁש מּכח הּכל - הארץ ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּגדלֹו ּומּכיר עצמֹו יֹודע ׁשהּוא ּולפי ותפארּתֹונמצאּו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ

מּמּנּו. נעלם ּדבר ואין הּכל יֹודע הּוא ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹואמּתֹו,
.Èּכמֹות הּקדֹוׁש אֹותּה ויֹודע אמּתֹו, מּכיר הּוא ּברּו ְְֲִִֵַַַָָָ

ׁשאנּוׁשהיא. ּכמֹו מּמּנּו חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ודעּתֹו הּוא - הּבֹורא אבל אחד. ודעּתנּו אנּו ׁשאין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָיֹודעין,
ּבחּיים  חי היה ׁשאלמלא ּפּנה; ּומּכל צד מּכל אחד, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוחּייו
ודעּתֹו; וחּייו הּוא - הרּבה אלהֹות ׁשם היּו ּבדעה, ְְְְְְֱֵֵֵַַַַָָָָֹויֹודע
ּדר ּובכל ּפּנה ּומּכל צד מּכל אחד אּלא ּכן, הּדבר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָואין
הּדעה  והּוא הּידּוע, והּוא הּיֹודע, הּוא אֹומר: נמצאת ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָיחּוד.
ולא  לאמרֹו ּבּפה ּכח אין - זה ודבר אחד. הּכל - ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעצמּה
ּולפיכ ּבריֹו. על להּכירֹו, האדם ּבלב ולא לׁשמעֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻּבאזן
ה'", "חי אֹומרין: ואין ּפרעה", "חי ,"נפׁש "חי ְְְְְְִִֵֵֵֵַַֹאֹומרין:
הּגּופֹות  חּיי ּכמֹו ׁשנים וחּייו הּבֹורא ׁשאין - ה'" "חי ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאּלא
הּברּואים  מּכיר אינֹו ,לפיכ הּמלאכים. ּכחּיי אֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָהחּיים,
אּלא  אֹותם, יֹודעין ׁשאנּו ּכמֹות הּברּואים, מחמת ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָויֹודעם
ידע  עצמֹו, יֹודע ׁשהּוא מּפני ,לפיכ ידעם; עצמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמחמת

לֹו ּבהויתֹו נסמ ׁשהּכל - בהקב"ה]הּכל תלוי הכל קיום ֿ]. ְֲִֶַַַַָָֹֹ
.‡È ּכמֹוּדברים אּלּו, ּפרקים ּבׁשני זה ּבענין ׁשאמרנּו אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

זה. ּבענין לבאר ּׁשּצרי מּמה הן הּים מן ּכל טּפה ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מרּכבה' 'מעׂשה הּנקרא הּוא - אּלּו ּפרקים ׁשּבׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעּקרים

יחזקאל] בספר .[המתוארת
.·È אּלא צּוּוי אּלּו ּבדברים לדרׁש ׁשּלא הראׁשֹונים, חכמים ְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹ

ּומבין חכם ׁשּיהיה והּוא ּבלבד, אחד ואחר לאיׁש מּדעּתֹו. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשמץ אֹותֹו ּומֹודיעים ּפרקים, ראׁשי לֹו מֹוסרין [מעט]ּכ ְְִִִִֵֶֶָָָ

ועמקֹו. הּדבר סֹוף ויֹודע מּדעּתֹו, מבין והּוא הּדבר; ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמן
ּדעת  ּכל ואין למאד, עד הן עמּקים ּדברים אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻּודברים
ּדר ּבחכמתֹו ׁשלמה אמר ועליהן לסבלן. ראּויה ְְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹודעת
מׁשל  ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ ;"ללבּוׁש "ּכבׂשים ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָמׁשל:

'ּדברים' ]זה: - וכבושים -[סודיים עֹולם ׁשל ּכבׁשֹונֹו ׁשהם ְְִִֵֶֶֶָָ
ּברּבים. אֹותם ּתדרׁש ואל ,לבּד ל ּכלֹומר ,'ללבּוׁש ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹיהיּו
ועליהם  ."אּת לזרים ואין ,לבּד ל "יהיּו אמר: ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועליהם
חכמים  ּפרׁשּו ּכ ;"לׁשֹונ ּתחת וחלב "ּדבׁש ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָאמר:
ּתחת  יהיּו - וחלב ּכדבׁש ׁשהם 'ּדברים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהראׁשֹונים:

'לׁשֹונ. ְֶ

ה'תשע"ה  טבת ז' שני יום

ג  ¤¤ּפרק
ּו'זבּול',הּגלּגּלים,‡. ו'רקיע', 'ׁשמים', הּנקראין הן ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ

הּוא ו'ערבֹות' מּמּנּו הּקרֹוב ּגלּגל ּגלּגּלים: ּתׁשעה והן ; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ

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



קכג dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - zah 'e oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ל  'שלום' ּבכבֹודֹוואומר חּייב ׁשהּוא שחייב מי באדם פגש אם - ְִִֶַָ

אֹולכבדו, רּבֹו, אֹו ּבאביו ׁשּפגע ּגדֹול פגש ּכגֹון ׁשהּוא מי ְְִִֶֶַַָָָ

- ׁשלֹום ּומׁשיב ּבחכמה, 'שלום'מּמּנּו להשיב לכל ורשאי ְְְִִֵֶָָָָ

ׁשלֹום לֹו ׁשּנתן 'שלום'.אדם באמירת שהקדימו - ֶַָָָָ

.ÊËקֹורא הוא היה אחיזתו ומקום שמע הּפרק,קריאת ּבאמצע ְְֵֶֶֶַַָָ

לׁשאֹול ּומתחיל ּפֹוסק שפוגש אינֹו האנשים כל של בשלומם ְְִִֵֵַ

'שלום'], מּמּנּורק אּלא[באמירת מתירא ׁשהּוא מי -ּבׁשלֹום ְְִִִִֵֶֶֶָָ

יצערנו, שמא ממנו שחושש אדם של אּנס בשלומו אֹו מל ְֶֶַָּכגֹון

גזלן, אבל- ּבהן, פגש וכּיֹוצא ּבכבֹודֹואם חּייב ׁשהּוא מי ְְֲִִֵֶֶַַָָָ

רּבֹו, אֹו אביו שרק ּכגֹון הוא לֹוהדין נתן רבו אם או אביו ְִִַַָָ

ׁשלֹום, לֹו ּומׁשיב ּפֹוסק ּתחּלה, להתחיל ׁשלֹום רשאי אינו אך ְִִֵֵָָָ

בשלומם. ולשאול

.ÊÈהּפרקים ּבין הן לעילואּלּו דיניהם (הלכות [שנתבארו ְְִֵֵֵַָ

ראׁשֹונה],ידֿטז) ּברכה שמע ּבין קריאת ּבין ברכה ל של ׁשנּיה, ְְִִִֵֵָָָָ

ל ברכה  ּביןפרשת ׁשנּיה ל פרשת ׁשמע, אם פרשתׁשמע והיה ְְְְִִִִֵַַָָָ

ּבין ל פרשת ׁשמֹוע, ׁשמֹוע אם ּבין פרשת והיה אבל וּיאמר. ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ולא פרשת  הּפרק, ּכאמצע הּוא הרי ויּציב' ל'אמת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹוּיאמר

הּיראה מּפני לׁשאֹול אּלא לאדם יפסיק שלום להקדים - ְְְְִִִִֵֶַַָָ

ממנו, הּכבֹודשלום ּולהׁשיבשמתיירא חייב מּפני שהוא לאדם - ְְִִֵַָָ

בכבודו.
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-rcndxtq
dxFYd icFqi zFkld¦§§¥©¨

ב  ¤¤ּפרק
הּזה האל ‡. והּנֹורא ּוליראה הּנכּבד לאהבֹו מצוה - ְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָ

ה' "את ונאמר: ,"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהימּנּו,
ּתירא". ֱִֶָֹאלהי

.·והיאהּדר ׁשּיתּבֹונן היא ּבׁשעה ויראתֹו? לאהבתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מהן  ויראה הּגדֹולים, הּנפלאים ּוברּואיו ּבמעׂשיו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם

קץ  ולא ער לּה ׁשאין ּומׁשּבח חכמתֹו אֹוהב הּוא מּיד - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לידע  ּגדֹולה ּתאוה ּומתאּוה הּגדֹול ּומפאר, ּכמֹוהּׁשם , ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּוכ  חי". לאל לאלהים, נפׁשי "צמאה ּדוד: ׁשּמחּׁשב ׁשאמר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ויירא  לאחֹוריו, נרּתע הּוא מּיד עצמן, האּלּו ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָּבּדברים
ּבדעת  עֹומד אפלה, ׁשפלה קטּנה ּברּיה ׁשהּוא וידע ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָויפחד

ּדעֹות ּתמים לפני מעּוטה ּדוד:[הקב"ה]קּלה ׁשאמר ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
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עשרו. מחמת לכבדו שראוי עשיר או חכם, בשו"ע תלמיד וכתב

ישאל  לא אם כלל יקפיד לא שפגשו האדם שאם ס"א) (שם הרב

הפרקים, בין אפילו יפסיק לא שלום, לו ישיב שלא או בשלומו

הכבוד. מפני להשיב ובין לשאול בין

שאיננו  כיום מנהגנו שלפי כתב סק"ב) סו (סי' ברורה במשנה

לשאול  אסור התפילה, בעת הכנסת בבית אדם בשלום שואלים

בפסוקי  ולא הפרקים בין לא תורה, בדברי אפילו להשיב או

שאין  הוא שהמנהג כתב, ס"ד) (שם השולחן ובערוך דזמרה.

רבו. או לאביו ואפילו כלל, מפסיקים

טז: ומתחיל הלכה פוסק אינו הפרק, באמצע קורא היה
אנס  או מלך כגון ממנו מתירא שהוא מי בשלום אלא לשאול

מי וכו'. בשלום לשאול שמותר פסק ס"א) סו (סי' ובשו"ע

ממנו  גדול שהוא מי או רבו או אביו כגון ממנו, שמתיירא

ובשו"ע  אנס. או מלך בשלום לשאול שמותר שכן וכל בחכמה,

נחשב  הריהו בדורו מופלג חכם תלמיד שרק כתב, ס"א) (שם הרב

בחכמה, ממנו גדול רק הוא אם אולם ממנו', שמתיירא 'אדם

בכבודו. שחייב אדם בכלל הריהו

להפסיק, רשאי הפסוק באמצע שאפילו פסק, ס"א) סו (סי' השו"ע

כלל, בהם יפסיק שלא שם' ו'ברוך ישראל' 'שמע מהפסוקים חוץ

ס"ב) (שם הרב ובשו"ע יהרגנו. שמא שירא אדם מפני אלא

להפסיק  אין הפסוקים שאר באמצע שגם אומרים שיש הוסיף,

לבין  'נפשכם' בין וגו', 'ושמתם' בפסוק [כגון הענין  בסיום אלא

הפסוק. לתחילת יחזור הענין, סיום קודם הפסיק ואם 'וקשרתם'],

[כמבואר  וברכו קדושה לעניית מפסיק שכאשר למעשה, ומכריע

לאחר  אך הענין, באמצע להפסיק יכול ס"ג)], (שם בשו"ע

הפסוק. לתחילת יחזור ההפסקה

או) ד"ה ס"א סו (סי' הלכה להפסיק בביאור שמותר הביא,

ממון.: הפסד בשביל אפילו הפרק חייב באמצע שהוא מי אבל
שלום. לו ומשיב פוסק וכו' רבו או אביו כגון ובשו"ע בכבודו

לעיל  [וראה נכבד לאדם אפילו שלום שמשיב פסק, ס"א) (שם

נכבד]. אדם מיהו ברורה המשנה בשם טו) (הלכה

יז: כאמצע הלכה הוא הרי ויציב לאמת ויאמר בין אבל
וכו'. היראה מפני לשאול אלא יפסיק ולא (סי'הפרק, ובשו"ע

יאמר  אלא ויציב, לאמת ויאמר בין כלל יפסיק שלא פסק ס"ה) סו

הפרק. באמצע הפסק כדין יפסיק ואז אמת', אלהיכם ה' 'אני

ל'אמת' בסמוך לומר להזהר שיש ס"ז), סו (סי' הרב בשו"ע כתב

ברורה  ובמשנה אמת. לשון גם הוא ש'ויציב' משום 'ויציב', תיבת

ברורה  במשנה ומכריע כך, על חולק שהגר"א הביא סק"ל) (שם

יא) סעי' (שם השולחן בערוך אמנם לכתחילה. בזה להזהר שטוב

כן. המנהג שאין כתב,

dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - zah 'f ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּדברים  ּולפי תזּכרּנּו". ּכי אנֹוׁש מה . . ׁשמי אראה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַָָָ"ּכי
העֹולמים, רּבֹון מּמעׂשה ּגדֹולים ּכללים מבאר אני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָהאּלּו
ׁשאמרּו ּכמֹו הּׁשם, את לאהב לּמבין ּפתח ׁשּיהיּו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכדי
מי  את מּכיר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו' אהבה: ּבענין ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָחכמים

העֹולם'. והיה ְֶַָָָָָׁשאמר
ּבעֹולמֹו,ּכל ‚. הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּברא נחלק מה ְְֶֶַַָָָָָָָ

וצּורה  מּגלם מחּברין ׁשהן ּברּואין מהם חלקים: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻלׁשלׁשה
וצורתו] האדם [חומר ּגּופֹות ּכמֹו ּתמיד, ונפסדין נהוין והם -ְְְְֱִִִִֵֶָָָָָ

מחּברין  ׁשהן ּברּואין ּומהן והּמּתכֹות. והּצמחים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻוהּבהמה
ּומּצּורה  לגּוף מּגּוף מׁשּתּנים אינן אבל וצּורה, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹמּגלם
לעֹולם, ּבגלמן קבּועה צּורתן אּלא הראׁשֹונים, ּכמֹו ְְְְְְִִֶָָָָָָָָָלצּורה
ׁשּבהן, והּכֹוכבים הּגלּגּלים והן - אּלּו ּכמֹו מׁשּתּנין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואינן
ּומהן  צּורֹות. ּכׁשאר צּורתם ולא ּגלמים ּכׁשאר ּגלמם ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹואין
ׁשהּמלאכים  הּמלאכים, והן - ּכלל ּגלם ּבלא צּורה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּברּואין

נפרדֹות צּורֹות אּלא ּוגוּיה, ּגּוף מּזֹואינן .זֹו ְְִִִֵֶָָָָ
אֹומרים ּומה „. ׁשהּנביאים זה אׁשהּוא הּמלא ׁשראּו , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

לֹומר  חידה, ודר הּנבּואה ּבמראה הּכל ּכנפים? ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּובעל
"ּכי  ׁשּנאמר: ּכמֹו הּכבדים, ּכּגּופֹות ּכבד ואינֹו ּגּוף ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאינֹו
ּוכמֹו מׁשל. אּלא אׁש ואינֹו הּוא", אכלה אׁש ,אלהי ְְְֱֵֵֵֶֶָָָָֹֹה'

להט". אׁש מׁשרתיו רּוחֹות, מלאכיו "עׂשה ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
לפי ּובּמה ‰. ּגּופין? אינן והרי מּזֹו, זֹו הּצּורֹות יּפרדּו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבמציאּותן, ׁשוין מּמעלתֹוׁשאינן למּטה מהן אחד ּכל אּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מּכחֹו מצּוי והּוא חברֹו, הימנו]ׁשל שלמעלה זה זה [של ְֲִֵֶֶָֹ

הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּכחֹו נמצאין והּכל מּזה; ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹלמעלה
ּגבּה "ּכי ואמר: ּבחכמתֹו ׁשלמה ׁשרמז הּוא וזה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹוטּובֹו.

עליהם". ּוגבֹוהים ׁשמר, ּגבּה ְֲִֵֵֵֶַַָֹֹמעל
Â. ּכמֹוזה מקֹום מעלת אינּה מּמעלתֹו', 'למּטה ׁשאמרנּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבׁשני  ׁשאֹומרים ּכמֹו אּלא מחברֹו; למעלה ׁשּיֹוׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאדם
למעלה  ׁשהּוא ּבחכמה, מחברֹו ּגדֹול ׁשאחד ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָחכמים

ּבעּלה ׁשאֹומרים ּוכמֹו זה, ׁשל סיבה]מּמעלתֹו ׁשהיא [ֿ , ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָ
העלּול מן .[המסובב]למעלה ְְִֶַָָ

.Ê ׁשּנּויּולפיכ היא; מעלתם ׁשם על הּמלאכים, ׁשמֹות ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
ואֹופּנים,נקראים  הּכל, מן למעלה והם הּקדׁש', 'חּיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ

ּובני  ואלהים, ּומלאכים, ּוׂשרפים, וחׁשמּלים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹואראּלים,
עׂשרה  אּלּו ּכל ואיׁשים. ּוכרּובים, ׁשּנקראּוהּׁשמֹות אלהים, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ

ּומעלה  הן. ׁשּלהן מעלֹות עׂשר ׁשם על הּמלאכים, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהן
היא  הּוא, ּברּו האל מעלת אּלא מּמּנה למעלה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
ּבּנבּואה, נאמר לפיכ 'חּיֹות'; ׁשּנקראת הּצּורֹות ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָמעלת

הּכּסאׁשהן הכבוד]ּתחת מעלת [כסא היא עׂשירית, ּומעלה . ֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָ
עם  ׁשּמדּברים הּמלאכים והם 'איׁשים', ׁשּנקראת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּצּורה
נקראּו לפיכ הּנבּואה; ּבמראה להם ונראין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהּנביאים

האדם. ּדעת מּמעלת קרֹובה ׁשּמעלתם ְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ'איׁשים',
.Á ויֹודעין וכל הּבֹורא, את ּומּכירים חּיים האּלּו הּצּורֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

מעלתּה, לפי וצּורה צּורה ּכל למאד. עד ּגדֹולה ּדעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותֹו
[- ה' את ּגדלֹו[ומכירה לפי הקב"ה]לא של אפּלּו[האמיתי . ְְֲִִָֹ

ּכמֹו הּבֹורא אמּתת להּׂשיג יכֹולה אינּה הראׁשֹונה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָמעלה
יתר  ויֹודעת מּׂשגת אבל להּׂשיג. קצרה ּדעּתּה אּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיא,

מעלה  ּכל וכן מּמּנה; ׁשּלמּטה צּורה ויֹודעת ּׁשּמּׂשגת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּמה
יֹודעת  היא ּגם עׂשירית ּומעלה עׂשירית. מעלה עד ֲֲֲֲֲִִִִִַַַַַַַָָָּומעלה,
וצּורה  מּגלם המחּברין אדם ּבני ּכח ׁשאין ּדעה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻהּבֹורא
הּבֹורא, את יֹודעין אינן והּכל ּכמֹותּה. ולידע להּׂשיג ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹיכֹול

עצמֹו. יֹודע ׁשהּוא ְְֵֶַַּכמֹו
.Ë עד ּכל הראׁשֹונה מּצּורה הּבֹורא, מן חּוץ הּנמצאין ְִִִִִֵַַַָָָָָ

ּבטּבּור ׁשּיהיה קטן אמּתֹו[כדור]יּתּוׁש מּכח הּכל - הארץ ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּגדלֹו ּומּכיר עצמֹו יֹודע ׁשהּוא ּולפי ותפארּתֹונמצאּו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָ

מּמּנּו. נעלם ּדבר ואין הּכל יֹודע הּוא ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹואמּתֹו,
.Èּכמֹות הּקדֹוׁש אֹותּה ויֹודע אמּתֹו, מּכיר הּוא ּברּו ְְֲִִֵַַַָָָ

ׁשאנּוׁשהיא. ּכמֹו מּמּנּו חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ודעּתֹו הּוא - הּבֹורא אבל אחד. ודעּתנּו אנּו ׁשאין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָיֹודעין,
ּבחּיים  חי היה ׁשאלמלא ּפּנה; ּומּכל צד מּכל אחד, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוחּייו
ודעּתֹו; וחּייו הּוא - הרּבה אלהֹות ׁשם היּו ּבדעה, ְְְְְְֱֵֵֵַַַַָָָָֹויֹודע
ּדר ּובכל ּפּנה ּומּכל צד מּכל אחד אּלא ּכן, הּדבר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָואין
הּדעה  והּוא הּידּוע, והּוא הּיֹודע, הּוא אֹומר: נמצאת ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָיחּוד.
ולא  לאמרֹו ּבּפה ּכח אין - זה ודבר אחד. הּכל - ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעצמּה
ּולפיכ ּבריֹו. על להּכירֹו, האדם ּבלב ולא לׁשמעֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻּבאזן
ה'", "חי אֹומרין: ואין ּפרעה", "חי ,"נפׁש "חי ְְְְְְִִֵֵֵֵַַֹאֹומרין:
הּגּופֹות  חּיי ּכמֹו ׁשנים וחּייו הּבֹורא ׁשאין - ה'" "חי ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאּלא
הּברּואים  מּכיר אינֹו ,לפיכ הּמלאכים. ּכחּיי אֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָהחּיים,
אּלא  אֹותם, יֹודעין ׁשאנּו ּכמֹות הּברּואים, מחמת ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָויֹודעם
ידע  עצמֹו, יֹודע ׁשהּוא מּפני ,לפיכ ידעם; עצמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמחמת

לֹו ּבהויתֹו נסמ ׁשהּכל - בהקב"ה]הּכל תלוי הכל קיום ֿ]. ְֲִֶַַַַָָֹֹ
.‡È ּכמֹוּדברים אּלּו, ּפרקים ּבׁשני זה ּבענין ׁשאמרנּו אּלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

זה. ּבענין לבאר ּׁשּצרי מּמה הן הּים מן ּכל טּפה ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מרּכבה' 'מעׂשה הּנקרא הּוא - אּלּו ּפרקים ׁשּבׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעּקרים

יחזקאל] בספר .[המתוארת
.·È אּלא צּוּוי אּלּו ּבדברים לדרׁש ׁשּלא הראׁשֹונים, חכמים ְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹ

ּומבין חכם ׁשּיהיה והּוא ּבלבד, אחד ואחר לאיׁש מּדעּתֹו. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשמץ אֹותֹו ּומֹודיעים ּפרקים, ראׁשי לֹו מֹוסרין [מעט]ּכ ְְִִִִֵֶֶָָָ

ועמקֹו. הּדבר סֹוף ויֹודע מּדעּתֹו, מבין והּוא הּדבר; ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמן
ּדעת  ּכל ואין למאד, עד הן עמּקים ּדברים אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻּודברים
ּדר ּבחכמתֹו ׁשלמה אמר ועליהן לסבלן. ראּויה ְְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹודעת
מׁשל  ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ ;"ללבּוׁש "ּכבׂשים ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָמׁשל:

'ּדברים' ]זה: - וכבושים -[סודיים עֹולם ׁשל ּכבׁשֹונֹו ׁשהם ְְִִֵֶֶֶָָ
ּברּבים. אֹותם ּתדרׁש ואל ,לבּד ל ּכלֹומר ,'ללבּוׁש ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹיהיּו
ועליהם  ."אּת לזרים ואין ,לבּד ל "יהיּו אמר: ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועליהם
חכמים  ּפרׁשּו ּכ ;"לׁשֹונ ּתחת וחלב "ּדבׁש ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָאמר:
ּתחת  יהיּו - וחלב ּכדבׁש ׁשהם 'ּדברים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהראׁשֹונים:

'לׁשֹונ. ְֶ

ה'תשע"ה  טבת ז' שני יום

ג  ¤¤ּפרק
ּו'זבּול',הּגלּגּלים,‡. ו'רקיע', 'ׁשמים', הּנקראין הן ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ

הּוא ו'ערבֹות' מּמּנּו הּקרֹוב ּגלּגל ּגלּגּלים: ּתׁשעה והן ; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ
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הּכֹוכב  ׁשּבֹו ּגלּגל - מּמּנּו ׁשּלמעלה והּׁשני הּירח, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּגלּגל
נגּה, ׁשּבֹו מּמּנּו ׁשּלמעלה ׁשליׁשי וגלּגל 'ּכֹוכב', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּנקרא
וגלּגל  מאדים, ׁשּבֹו חמיׁשי וגלּגל חּמה, ׁשּבֹו רביעי ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָוגלּגל
וגלּגל  ׁשּבתאי, ׁשּבֹו ׁשביעי וגלּגל צדק, ּכֹוכב ׁשּבֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַׁשּׁשי
וגלּגל  ּברקיע, ׁשּנראין הּכֹוכבים ּכל ׁשאר ׁשּבֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשמיני
והּוא  למערב. מּמזרח יֹום ּבכל החֹוזר ּגלּגל הּוא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּתׁשיעי
ּכל  ׁשּתראה וזה הּכל. את ּומסּבב הּכל את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּמּקיף
ּבהן  ׁשּיׁש ּפי על ואף אחד ּבגלּגל ּכּלן הן ּכאּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּכֹוכבים
ּכּזכּוכית  וזּכים טהֹורים ׁשהּגלּגּלים מּפני מּזה, למעלה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָזה
מּתחת  הּׁשמיני ׁשּבּגלּגל ּכֹוכבים רֹואין ּולפיכ ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַָָוכּסּפיר,

הראׁשֹון. ְִַַָּגלּגל
הּכֹוכבים,ּכל ·. ׁשּבהן הּגלּגּלים מּׁשמֹונת וגלּגל ּגלּגל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

ּגלדי ּכמֹו מּזה למעלה זה הרּבה לגלּגּלים [קליפות]נחלק ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
סֹוב  ּגלּגּלים מהן ּומהן ּבצלים; למזרח, מּמערב בין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

וכּלן, הּתׁשיעי. החֹוזר הּגלּגל ּכמֹו למערב מּמזרח ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָֻסֹובבים
ּביניהם לגלגל]אין גלגל ּפנּוי.[בין מקֹום ֵֵֵֶָָ

להם ּכל ‚. ואין ּכבדים. ולא קּלים לא אינן הּגלּגּלים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
עין וזה [צבע]לא עינֹות; ׁשאר ולא ׁשחר עין ולא אדם ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹֹֹֹ

הּוא, ּבלבד העין למראית הּתכלת, ּכעין אֹותן רֹואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאנּו
ׁשאין  לפי ריח, ולא טעם לא להן אין וכן האויר. ּגבּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹלפי

מהן. ׁשּלמּטה ּבּגּופֹות אּלא מצּויין המארעין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּלּו
עגּלין ּכל „. הן - העֹולם את הּמּקיפין האּלּו הּגלּגּלים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

הּכֹוכבים ּכּדּור  מן למקצת ויׁש ּבאמצע. ּתלּויה והארץ , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּגלּגּלים  אֹותן ואין ּבהן, קבּועים ׁשהן קטּנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּגלּגּלים
קבּוע  מּקיף ׁשאינֹו קטן ּגלּגל אּלא הארץ, את ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּקיפין

הּמּקיף. ּגדֹול ְִַַַַַָּבּגלּגל
ׁשמֹונה ּכלמסּפר ‰. העֹולם, ּכל את הּמּקיפין הּגלּגּלים ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָ

מּקיפין, ׁשאינן הּקטּנים הּגלּגּלים ּכל ּומסּפר ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעׂשר;
יֹום  ּבכל סביבתן ׁשעּור וידיעת הּכֹוכבים ּומּמהל ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָׁשמֹונה.
מעל  ּומּגבהן ּדרֹום ורּוח צפֹון לרּוח ּונטּיתן ׁשנה ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָּובכל
וצּורת  הּגלּגּלים, אּלּו ּכל מסּפר יּודע ּוקריבתן, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהארץ

הּקפתן  ודר ּתקּופֹות הליכתן, חׁשּבֹון חכמת היא וזֹו . ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ
יון. חכמי ּבּה חּברּו רּבים ּוספרים ְְְִִִֵַַַָָָָָּומּזלֹות,

.Â חּלקּוהּוּגלּגל - הּכל את מּקיף ׁשהּוא הּתׁשיעי ְְְִִִִֶֶַַַַַֹ
וחלק  חלק ּכל חלק, עׂשר לׁשנים הּקדמֹונים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחכמים
הּכֹוכבים  מן ּבֹו ׁשּתראה זֹו צּורה ׁשם על ׁשם לֹו ֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהעלּו

ּתחּתיו  מכּונין ׁשהן מּמּנּו -ׁשּלמּטה הּמּזלֹות והן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבתּולה, אריה, סרטן, ּתאֹומים, ׁשֹור, טלה, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָׁשּׁשמֹותן:

ּדגים. ּדלי, ּגדי, קׁשת, עקרב, ְְְְִִִִֶֶַַָָֹמאזנים,
.Ê מּכל ּגלּגל צּורה ולא חלּוקה לא ּבֹו אין עצמֹו, הּתׁשיעי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹ

ׁשּבּגלּגל  הּכֹוכבים ּבחּבּור אּלא ּכֹוכב, ולא האּלּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּצּורֹות
הּצּורֹות  ּתבנית ׁשּבֹו ּגדֹולים ּבכֹוכבים ׁשּיראה הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּׁשמיני
היּו לא צּורֹות, עׂשרה הּׁשּתים ואּלּו מהן. קרֹוב אֹו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהאּלּו,
העלּו ׁשּבֹו הּמּבּול, ּבזמן אּלא החלקים אֹותן ּכנגד ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמכּונֹות

מעט  סבבּו ּכבר הּזה, ּבּזמן אבל אּלּו; ׁשמֹות לפי להן , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּׁשמׁש ּכמֹו סֹובבין ּכּלן ׁשמיני ׁשּבגלּגל הּכֹוכבים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּכל
הּׁשמׁש ׁשּתהּל וחלק ּבכבדּות. סֹובבין ׁשהן אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוהּירח,

ּבקרּוב  מהן ּכֹוכב ּכל ּכנגּדֹו יל אחד, ּביֹום ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכנגּדֹו
ׁשנה. ְִִִָָמּׁשבעים

.Á קטּנים ּכל ּכֹוכבים מהן יׁש - הּנראין ׁשהארץ הּכֹוכבים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּגדֹול  מהן אחד ׁשּכל ּכֹוכבים מהן ויׁש מהן, מאחד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּגדֹולה
ּכמֹו הּירח מן ּגדֹולה והארץ ּפעמים. ּכּמה הארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמן
מאה  ּכמֹו הארץ מן ּגדֹולה והּׁשמׁש ּפעמים, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָארּבעים

נמצא  ּפעמים; ּוׁשמֹונה וׁשבעים אלפים מּׁשׁשת אחד הּירח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּגדֹול  ּכֹוכב הּכֹוכבים ּבכל ואין ּבקרּוב. הּׁשמׁש מן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמאֹות

הּׁשני. ׁשּבגלּגל מּכֹוכב קטן ולא הּׁשמ ׁש, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמן
.Ë והׂשּכל ּכל ודעה נפׁש ּבעלי ּכּלן והּגלּגּלים, הּכֹוכבים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
העֹולם,;הן  והיה ׁשאמר מי את ּומּכירין ועֹומדין חּיים והן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּומפארים  מׁשּבחים מעלתֹו ּולפי ּגדלֹו לפי ואחד אחד ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּכל
ּברּו הּקדֹוׁש את ׁשּמּכירין ּוכׁשם הּמלאכים. ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָליֹוצרם
ׁשּלמעלה  הּמלאכים את ּומּכירין עצמן את מּכירין ּכ ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא,

והּגלּגּלים הּכֹוכבים ודעת הּמלאכים מהן. מּדעת ,מעּוטה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ
האדם. ּבני מּדעת ְְִֵַַָָָָּוגדֹולה

È. אחדּברא ּגלם הּירח, מּגלּגל למּטה ּכגלם האל ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּכצּורת  ואינן זה, לגלם צּורֹות ארּבע ּוברא ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּגלּגּלים;
צּורה  זה. ּגלם ּבמקצת וצּורה צּורה ּכל ונקּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּגלּגּלים.
ונהיה  זה, ּגלם ּבמקצת נתחּברה האׁש צּורת - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹונה
נתחּברה  הרּוח צּורת - ׁשנּיה וצּורה האׁש; ּגּוף ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמּׁשניהם
- ׁשליׁשית וצּורה הרּוח; ּגּוף מּׁשניהן ונהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבמקצתֹו,
הּמים; ּגּוף מּׁשניהם ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה הּמים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָצּורת
ונהיה  ּבמקצתֹו, נתחּברה הארץ צּורת - רביעית ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָוצּורה
ּגּופין  ארּבעה הרקיע, מן למּטה נמצא הארץ. ּגּוף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמּׁשניהם
את  מּקיף ואחד אחד וכל מּזה, למעלה זה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמחלקין
הראׁשֹון  הּגּוף ּגלּגל. ּכמֹו רּוחֹותיו מּכל מּמּנּו ְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשּלמּטה
ּגּוף  מּמּנּו, למּטה האׁש; ּגּוף הּוא הּירח, לגלּגל ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָהּסמּו
הארץ. ּגּוף מּמּנּו, למּטה הּמים; ּגּוף מּמּנּו, למּטה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהרּוח;

ּביניהם לצורה]ואין צורה ּכלל.[בין ּגּוף, ּבלא ּפנּוי מקֹום ְְְֵֵֵֶָָָֹ
.‡È יֹודעין ארּבעה ואינן נפׁש, ּבעלי אינן - האּלּו ּגּופֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מּכירין, מהן ולא ואחד אחד לכל ויׁש מתים; ּכגּופים אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
וזה  לׁשּנֹותֹו. יכֹול ואינֹו מּׂשיגֹו ולא יֹודעֹו ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמנהג,
ּתהמֹות, וכל ּתּנינים הארץ, מן ה' את "הללּו ּדוד: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
אדם  ּבני הללּוהּו הּדברים, ענין - וקיטֹור" ׁשלג ּוברד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאׁש
ׁשּתראּו ּברּואים ּובׁשאר ּוברד ּבאׁש ׁשּתראּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָמּגבּורֹותיו

וקטן. לגדֹול נּכרת ּתמיד ׁשּגבּורתם הרקיע, מן ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָלמּטה

ה'תשע"ה  טבת ח' שלישי יום

ד ּפרק ¤¤
הן ארּבעה ‡. וארץ, ּומים ורּוח אׁש ׁשהם האּלּו ּגּופים ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מאדם  ׁשּיהיה וכל הרקיע; מן למּטה הּנבראים ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיסֹודֹות
טֹובֹות  ואבנים ּומּתכת וצמח ודג ורמׂש ועֹוף ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּובהמה
ּגלמן  הּכל, - עפר וגּוׁשי והרים ּבנין אבני ּוׁשאר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹּומרּגלּיֹות
ׁשּלמּטה  הּגּופים ּכל נמצאּו האּלּו. יסֹודֹות מארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמחּבר
מּגלם  מחּברין האּלּו, יסֹודֹות מארּבעה חּוץ הרקיע, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמן
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ּכל  אבל אּלּו; יסֹודֹות מארּבעה מחּבר ׁשּלהן וגלם ְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻוצּורה,
וצּורה  מּגלם אּלא מחּבר אינֹו יסֹודֹות, מארּבעה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאחד

ְִַּבלבד.
.·מּטּבּורּדר מּמּטה מהלכן להיֹות והרּוח, [כדור]האׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

להיֹות  והארץ, הּמים ודר הרקיע; ּכלּפי למעלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהארץ
הרקיע  ׁשאמצע - לאמצע למּטה הרקיע מּתחת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמהלכן

הארץ] הּלּוכן [ֿכדור ואין מּמּנּו. למּטה ׁשאין הּמּטה הּוא ,ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּנטּבע  וטבע ּבהן ׁשּנקּבע מנהג אּלא ּבחפצן, ולא ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבדעּתן

לח;ּבהן. חם והרּוח מּכּלן; קל והּוא יבׁש, חם האׁש טבע ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
מּכּלן. ּכבדה והיא קרה, יבׁשה והארץ לחים; קרים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהּמים
והרּוח  הארץ; על למעלה נמצא לפיכ מּמּנה, קל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּמים
קל  והאׁש הּמים; ּפני על מרחף הּוא לפיכ הּמים, מן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָקל
הרקיע, ׁשּתחת ּגּופים לכל יסֹודֹות ׁשהן ּומּפני הרּוח. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמן
וצמח  ודג ועֹוף וחּיה ּובהמה מאדם וגּוף ּגּוף ּכל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָיּמצא
ועפר; ּומים ורּוח מאׁש מחּבר ּגלמן ואבן, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּומּתכת
ּבעת  מהן אחד ּכל ויׁשּתּנה ּביחד, יתערבּו ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוארּבעּתן
לאחד  ּדֹומה אינֹו מארּבעּתן המחּבר ׁשּיּמצא עד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהערּוב,
אחד  חלק אפּלּו מהן, ּבּמערב ואין לבּדֹו. ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמהן
ּבפני  מים אֹו עצמּה ּבפני רּוח אֹו עצמּה ּבפני אׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשהּוא
ּגּוף  ונעׂשּו נׁשּתּנּו, הּכל אּלא עצמּה; ּבפני ארץ אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעצמן

וגּוף ּגּוף וכל ונברא]אחד. יּמצא [נברא מארּבעּתן, המחּבר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ׁשּיהיה  ּגּופים מהם יׁש אבל ּכאחד. ויבׁש לח וחם קר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹּבֹו

חזקה לפיכ[תוקף]ּבהן  חּיה, נפׁש ּבעלי ּכמֹו האׁש, מיסֹוד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
חזקה  ּבהן ׁשּיהיה ּגּופים מהן ויׁש יתר; החם ּבהם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹיראה
הּיבׁש ּבהן יראה לפיכ האבנים, ּכמֹו הארץ, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹמיסֹוד
חם, אחר מּגּוף יתר חם ּגּוף יּמצא הּזה, הּדר ועל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהרּבה.
ׁשּיראה  ּגּופים יּמצא וכן יבׁש. אחר מּגּוף יתר יבׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוגּוף
וגּופים  ּבלבד, הּלח ּבהם יראה וגּופים ּבלבד, הּקר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהן
ּכאחד  והּלח הּקר אֹו ּבׁשוה, ּכאחד והּיבׁש הּקר ּבהן ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹיראה
ּכאחד  והּלח החם אֹו ּבׁשוה, ּכאחד והּיבׁש החם אֹו ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבׁשוה,

הּתערבת ּבעּקר ׁשהיה היסֹוד רב לפי מורכב ּבׁשוה. [שממנו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
גוף] יראהאותו ּבּגּוף [יובלט], וטבעֹו היסֹוד אֹותֹו מעׂשה ְְְֲִֵֵֶַַַָ

ב.המער  ְַָֹ
ּבּסֹוף וכל ‚. נפרד הּוא אּלּו, יסֹודֹות מארּבעה המחּבר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָֻ

למקורו] חוזר גוף אחדים,[כל ימים לאחר נפרד ׁשהּוא יׁש ;ְְֲִִִֵֶַַָָָ
- מהם ׁשּנתחּבר וכל רּבֹות. ׁשנים לאחר נפרד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָויׁש

להן יּפרד ׁשּלא אפׁשר למקורו]אי הּזהב [יחזור אפּלּו ; ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
החושן]והאדם מאבני ויחזר [אחת יּפסד ׁשּלא אפׁשר אי , ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

ּומקצתֹו למים ּומקצתֹו לאׁש מקצתֹו ויׁשּוב ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָליסֹודֹותיו,
לארץ. ּומקצתֹו ְְִֶַָָָלרּוח

יּפרדהֹואיל „. לאּלּו - הּנפסד נאמר [יחזור]וכל לּמה , ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָ
ולא  העפר. מן ּבנינֹו ׁשרב לפי ּתׁשּוב"? עפר "ואל ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹֹלאדם:
אּלא  היסֹודֹות; לארּבעה יחזר מּיד ּכׁשּיּפסד, הּנפסד, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
וסֹוף  אחר, לדבר אחר ודבר אחר, לדבר ויחזר ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹיּפסד
חלילה  חֹוזרין הּדברים ּכל ונמצאּו ליסֹודֹות. יחזר ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֹהּדברים

.[בחזרה]
ּתמיד ארּבעה ‰. לזה זה מׁשּתּנים אּלּו, יֹום יסֹודֹות ּבכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

הארץ  מקצת ּכיצד? ּגּופן. ּכל לא מקצתן, - ׁשעה ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָֹּובכל
וכן  מים; ונעׂשית ּומתּפֹוררת מׁשּתּנית הּמים, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּקרֹובה

ּומתמסמסין מׁשּתּנין לרּוח, הּסמּוכין הּמים [מתאדים]מקצת ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָ
מׁשּתּנה  לאׁש הּסמּו מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח; ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהוין
לרּוח  הּסמּו מקצתּה האׁש, וכן אׁש. ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומתחֹולל
הּסמּו מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח; ונעׂשה ּומתּכּנס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמׁשּתּנה
מקצתֹו הּמים, וכן מים; ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָלּמים
- זה וׁשּנּוי ארץ. ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה לארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּסמּו
עד  מׁשּתּנה היסֹוד ּכל ואין הּימים; אר ּולפי מעט, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹמעט
אפׁשר  ׁשאי אׁש, הרּוח ּכל אֹו רּוח הּמים ּכל ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיעׂשה
יׁשּתּנה  מקצת אּלא הארּבעה. היסֹודֹות מן אחד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּבטל
וחברֹו, אחד ּכל ּבין וכן לאׁש; מרּוח ּומקצת לרּוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאׁש

חלילה. וחֹוזרֹות ארּבעּתן ּבין הּׁשּנּוי ְְְְִִִֵֵַַַָָָָיּמצא
.Â הּגלּגלוׁשּנּוי ּבסביבת יהיה סיבוב זה הוא לשינוי [הגורם ְְְְִִִִֶֶַַַַ

ׁשאר הגלגלים] מהן ויהיה ארּבעּתן, יתחּברּו ּומּסביבתֹו ,ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
נֹותן  והאל ּומּתכת. ואבן וצמח חּיה ונפׁש אדם ּבני ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגלמי
העׂשירי  הּמלא ידי על לֹו, ראּויה צּורה וגלם ּגלם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלכל

'איׁשים'. הּנקראת הּצּורה ְִִִִֵֶַַָׁשהיא
.Ê ּבלא לעֹולם צּורה אֹו צּורה, ּבלא ּגלם רֹואה אּתה אין ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹ

לב אּלא הּנמצא [תבונת]ּגלם. הּגּוף המחּלק הּוא - האדם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשם  ׁשּיׁש ויֹודע וצּורה, מּגלם מחּבר ׁשהּוא ויֹודע ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבדעּתֹו,
ׁשּגלמן  וגּופים יסֹודֹות, מארּבעה מחּבר ׁשּגלמן ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻּגּופים

מחּבר אינֹו - ּגלם,ּפׁשּוט להן ׁשאין והּצּורֹות אחר. מּגלם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
הּלב ּבעין אּלא לעין, נראין ּכמֹו[השכל]אינן ידּועין, הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

עין. ראּית ּבלא הּכל אדֹון ְְְֲִִֶַַַַָֹֹׁשּידענּו
.Áוהּדעת נפׁש האל. לֹו ׁשּנתן צּורתֹו היא ּבׂשר, ּכל ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּׁשלם  האדם צּורת היא אדם, ׁשל ּבנפׁשֹו הּמצּויה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיתרה
ּבצלמנּו אדם "נעׂשה ּבּתֹורה: נאמר זֹו צּורה ועל ְְְְְֱֲֵֶֶַַַַַַָָָָּבדעּתֹו;

הּדעֹות ּכדמּותנּו" ּומּׂשגת הּיֹודעת צּורה לֹו ׁשּתהיה ּכלֹומר , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
אֹומר ואינֹו להן. ׁשּידמה עד ּגלם, להם ["בצלמנו"]ׁשאין ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

והּלסתֹות  והחטם הּפה ׁשהּוא לעינים, הּנּכרת זֹו צּורה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
רׁשם הּנפׁש[צורת]ּוׁשאר ואינּה ׁשמּה. 'ּתאר' ׁשּזֹו הּגּוף; ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּומרּגיׁש ּומֹוליד וׁשֹותה אֹוכל ׁשּבּה חּיה, נפׁש לכל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמצּויה
הּנפׁש ּובצּורת הּנפׁש, צּורת ׁשהיא - הּדעה אּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּומהרהר.
זֹו ּתּקרא רּבֹות ּופעמים ּכדמּותנּו". "ּבצלמנּו מדּבר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּכתּוב
ׁשּלא  ּבּׁשמֹות, להּזהר צרי ּולפיכ ו'רּוח'; 'נפׁש' ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּצּורה

מענינֹו יּלמד - וׁשם ׁשם וכל הנידון]ּתטעה, הנושא .[מתוך ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ
.Ë ּכדי אין היסֹודֹות, מן מחּברת הּזאת הּנפׁש צּורת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ

הּנׁשמה[ותחזור]ׁשּתּפרד מּכח ואינּה החיונית]להן, ,[נפש ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
לּגּוף; צריכה ׁשהּנׁשמה ּכמֹו לנׁשמה צריכה ׁשּתהא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָעד

מא  הּגלם אּלא ּכׁשּיּפרד ,לפיכ היא. הּׁשמים מן ה', ת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשאינּה מּפני הּנׁשמה ותאבד היסֹודֹות, מן מחּבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשהּוא
לא  מעׂשיה, ּבכל לּגּוף ּוצריכה הּגּוף עם אּלא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמצּויה
ּבמעׂשיה  לּנׁשמה צריכה ׁשאינּה לפי הּזאת, הּצּורה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּתּכרת
הּגלמים  מן הּפרּודֹות הּדעֹות ּומּׂשגת יֹודעת אּלא -ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּולעֹולמי [ֿהמלאכים] לעֹולם ועֹומדת הּכל, ּבֹורא ויֹודעת ,ְְְְְֵֵֶֶַַַָֹ
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הּכֹוכב  ׁשּבֹו ּגלּגל - מּמּנּו ׁשּלמעלה והּׁשני הּירח, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּגלּגל
נגּה, ׁשּבֹו מּמּנּו ׁשּלמעלה ׁשליׁשי וגלּגל 'ּכֹוכב', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּנקרא
וגלּגל  מאדים, ׁשּבֹו חמיׁשי וגלּגל חּמה, ׁשּבֹו רביעי ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָוגלּגל
וגלּגל  ׁשּבתאי, ׁשּבֹו ׁשביעי וגלּגל צדק, ּכֹוכב ׁשּבֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַׁשּׁשי
וגלּגל  ּברקיע, ׁשּנראין הּכֹוכבים ּכל ׁשאר ׁשּבֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשמיני
והּוא  למערב. מּמזרח יֹום ּבכל החֹוזר ּגלּגל הּוא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּתׁשיעי
ּכל  ׁשּתראה וזה הּכל. את ּומסּבב הּכל את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּמּקיף
ּבהן  ׁשּיׁש ּפי על ואף אחד ּבגלּגל ּכּלן הן ּכאּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּכֹוכבים
ּכּזכּוכית  וזּכים טהֹורים ׁשהּגלּגּלים מּפני מּזה, למעלה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָזה
מּתחת  הּׁשמיני ׁשּבּגלּגל ּכֹוכבים רֹואין ּולפיכ ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַָָוכּסּפיר,

הראׁשֹון. ְִַַָּגלּגל
הּכֹוכבים,ּכל ·. ׁשּבהן הּגלּגּלים מּׁשמֹונת וגלּגל ּגלּגל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

ּגלדי ּכמֹו מּזה למעלה זה הרּבה לגלּגּלים [קליפות]נחלק ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
סֹוב  ּגלּגּלים מהן ּומהן ּבצלים; למזרח, מּמערב בין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

וכּלן, הּתׁשיעי. החֹוזר הּגלּגל ּכמֹו למערב מּמזרח ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָֻסֹובבים
ּביניהם לגלגל]אין גלגל ּפנּוי.[בין מקֹום ֵֵֵֶָָ

להם ּכל ‚. ואין ּכבדים. ולא קּלים לא אינן הּגלּגּלים, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
עין וזה [צבע]לא עינֹות; ׁשאר ולא ׁשחר עין ולא אדם ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹֹֹֹ

הּוא, ּבלבד העין למראית הּתכלת, ּכעין אֹותן רֹואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאנּו
ׁשאין  לפי ריח, ולא טעם לא להן אין וכן האויר. ּגבּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹלפי

מהן. ׁשּלמּטה ּבּגּופֹות אּלא מצּויין המארעין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּלּו
עגּלין ּכל „. הן - העֹולם את הּמּקיפין האּלּו הּגלּגּלים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

הּכֹוכבים ּכּדּור  מן למקצת ויׁש ּבאמצע. ּתלּויה והארץ , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הּגלּגּלים  אֹותן ואין ּבהן, קבּועים ׁשהן קטּנים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּגלּגּלים
קבּוע  מּקיף ׁשאינֹו קטן ּגלּגל אּלא הארץ, את ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּקיפין

הּמּקיף. ּגדֹול ְִַַַַַָּבּגלּגל
ׁשמֹונה ּכלמסּפר ‰. העֹולם, ּכל את הּמּקיפין הּגלּגּלים ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָ

מּקיפין, ׁשאינן הּקטּנים הּגלּגּלים ּכל ּומסּפר ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעׂשר;
יֹום  ּבכל סביבתן ׁשעּור וידיעת הּכֹוכבים ּומּמהל ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָׁשמֹונה.
מעל  ּומּגבהן ּדרֹום ורּוח צפֹון לרּוח ּונטּיתן ׁשנה ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָּובכל
וצּורת  הּגלּגּלים, אּלּו ּכל מסּפר יּודע ּוקריבתן, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהארץ

הּקפתן  ודר ּתקּופֹות הליכתן, חׁשּבֹון חכמת היא וזֹו . ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ
יון. חכמי ּבּה חּברּו רּבים ּוספרים ְְְִִִֵַַַָָָָָּומּזלֹות,

.Â חּלקּוהּוּגלּגל - הּכל את מּקיף ׁשהּוא הּתׁשיעי ְְְִִִִֶֶַַַַַֹ
וחלק  חלק ּכל חלק, עׂשר לׁשנים הּקדמֹונים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחכמים
הּכֹוכבים  מן ּבֹו ׁשּתראה זֹו צּורה ׁשם על ׁשם לֹו ֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהעלּו

ּתחּתיו  מכּונין ׁשהן מּמּנּו -ׁשּלמּטה הּמּזלֹות והן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבתּולה, אריה, סרטן, ּתאֹומים, ׁשֹור, טלה, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָׁשּׁשמֹותן:

ּדגים. ּדלי, ּגדי, קׁשת, עקרב, ְְְְִִִִֶֶַַָָֹמאזנים,
.Ê מּכל ּגלּגל צּורה ולא חלּוקה לא ּבֹו אין עצמֹו, הּתׁשיעי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹ

ׁשּבּגלּגל  הּכֹוכבים ּבחּבּור אּלא ּכֹוכב, ולא האּלּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּצּורֹות
הּצּורֹות  ּתבנית ׁשּבֹו ּגדֹולים ּבכֹוכבים ׁשּיראה הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּׁשמיני
היּו לא צּורֹות, עׂשרה הּׁשּתים ואּלּו מהן. קרֹוב אֹו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהאּלּו,
העלּו ׁשּבֹו הּמּבּול, ּבזמן אּלא החלקים אֹותן ּכנגד ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמכּונֹות

מעט  סבבּו ּכבר הּזה, ּבּזמן אבל אּלּו; ׁשמֹות לפי להן , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּׁשמׁש ּכמֹו סֹובבין ּכּלן ׁשמיני ׁשּבגלּגל הּכֹוכבים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּכל
הּׁשמׁש ׁשּתהּל וחלק ּבכבדּות. סֹובבין ׁשהן אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוהּירח,

ּבקרּוב  מהן ּכֹוכב ּכל ּכנגּדֹו יל אחד, ּביֹום ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכנגּדֹו
ׁשנה. ְִִִָָמּׁשבעים

.Á קטּנים ּכל ּכֹוכבים מהן יׁש - הּנראין ׁשהארץ הּכֹוכבים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּגדֹול  מהן אחד ׁשּכל ּכֹוכבים מהן ויׁש מהן, מאחד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּגדֹולה
ּכמֹו הּירח מן ּגדֹולה והארץ ּפעמים. ּכּמה הארץ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמן
מאה  ּכמֹו הארץ מן ּגדֹולה והּׁשמׁש ּפעמים, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָארּבעים

נמצא  ּפעמים; ּוׁשמֹונה וׁשבעים אלפים מּׁשׁשת אחד הּירח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּגדֹול  ּכֹוכב הּכֹוכבים ּבכל ואין ּבקרּוב. הּׁשמׁש מן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמאֹות

הּׁשני. ׁשּבגלּגל מּכֹוכב קטן ולא הּׁשמ ׁש, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמן
.Ë והׂשּכל ּכל ודעה נפׁש ּבעלי ּכּלן והּגלּגּלים, הּכֹוכבים ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
העֹולם,;הן  והיה ׁשאמר מי את ּומּכירין ועֹומדין חּיים והן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּומפארים  מׁשּבחים מעלתֹו ּולפי ּגדלֹו לפי ואחד אחד ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּכל
ּברּו הּקדֹוׁש את ׁשּמּכירין ּוכׁשם הּמלאכים. ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָליֹוצרם
ׁשּלמעלה  הּמלאכים את ּומּכירין עצמן את מּכירין ּכ ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא,

והּגלּגּלים הּכֹוכבים ודעת הּמלאכים מהן. מּדעת ,מעּוטה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ
האדם. ּבני מּדעת ְְִֵַַָָָָּוגדֹולה

È. אחדּברא ּגלם הּירח, מּגלּגל למּטה ּכגלם האל ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּכצּורת  ואינן זה, לגלם צּורֹות ארּבע ּוברא ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּגלּגּלים;
צּורה  זה. ּגלם ּבמקצת וצּורה צּורה ּכל ונקּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹהּגלּגּלים.
ונהיה  זה, ּגלם ּבמקצת נתחּברה האׁש צּורת - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹראׁשֹונה
נתחּברה  הרּוח צּורת - ׁשנּיה וצּורה האׁש; ּגּוף ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמּׁשניהם
- ׁשליׁשית וצּורה הרּוח; ּגּוף מּׁשניהן ונהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבמקצתֹו,
הּמים; ּגּוף מּׁשניהם ונהיה ּבמקצתֹו, נתחּברה הּמים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָצּורת
ונהיה  ּבמקצתֹו, נתחּברה הארץ צּורת - רביעית ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָוצּורה
ּגּופין  ארּבעה הרקיע, מן למּטה נמצא הארץ. ּגּוף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמּׁשניהם
את  מּקיף ואחד אחד וכל מּזה, למעלה זה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמחלקין
הראׁשֹון  הּגּוף ּגלּגל. ּכמֹו רּוחֹותיו מּכל מּמּנּו ְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשּלמּטה
ּגּוף  מּמּנּו, למּטה האׁש; ּגּוף הּוא הּירח, לגלּגל ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָהּסמּו
הארץ. ּגּוף מּמּנּו, למּטה הּמים; ּגּוף מּמּנּו, למּטה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהרּוח;

ּביניהם לצורה]ואין צורה ּכלל.[בין ּגּוף, ּבלא ּפנּוי מקֹום ְְְֵֵֵֶָָָֹ
.‡È יֹודעין ארּבעה ואינן נפׁש, ּבעלי אינן - האּלּו ּגּופֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מּכירין, מהן ולא ואחד אחד לכל ויׁש מתים; ּכגּופים אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
וזה  לׁשּנֹותֹו. יכֹול ואינֹו מּׂשיגֹו ולא יֹודעֹו ׁשאינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמנהג,
ּתהמֹות, וכל ּתּנינים הארץ, מן ה' את "הללּו ּדוד: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
אדם  ּבני הללּוהּו הּדברים, ענין - וקיטֹור" ׁשלג ּוברד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאׁש
ׁשּתראּו ּברּואים ּובׁשאר ּוברד ּבאׁש ׁשּתראּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָמּגבּורֹותיו

וקטן. לגדֹול נּכרת ּתמיד ׁשּגבּורתם הרקיע, מן ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָלמּטה

ה'תשע"ה  טבת ח' שלישי יום

ד ּפרק ¤¤
הן ארּבעה ‡. וארץ, ּומים ורּוח אׁש ׁשהם האּלּו ּגּופים ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מאדם  ׁשּיהיה וכל הרקיע; מן למּטה הּנבראים ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיסֹודֹות
טֹובֹות  ואבנים ּומּתכת וצמח ודג ורמׂש ועֹוף ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּובהמה
ּגלמן  הּכל, - עפר וגּוׁשי והרים ּבנין אבני ּוׁשאר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹּומרּגלּיֹות
ׁשּלמּטה  הּגּופים ּכל נמצאּו האּלּו. יסֹודֹות מארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמחּבר
מּגלם  מחּברין האּלּו, יסֹודֹות מארּבעה חּוץ הרקיע, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמן
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ּכל  אבל אּלּו; יסֹודֹות מארּבעה מחּבר ׁשּלהן וגלם ְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻוצּורה,
וצּורה  מּגלם אּלא מחּבר אינֹו יסֹודֹות, מארּבעה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאחד

ְִַּבלבד.
.·מּטּבּורּדר מּמּטה מהלכן להיֹות והרּוח, [כדור]האׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

להיֹות  והארץ, הּמים ודר הרקיע; ּכלּפי למעלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהארץ
הרקיע  ׁשאמצע - לאמצע למּטה הרקיע מּתחת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמהלכן

הארץ] הּלּוכן [ֿכדור ואין מּמּנּו. למּטה ׁשאין הּמּטה הּוא ,ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּנטּבע  וטבע ּבהן ׁשּנקּבע מנהג אּלא ּבחפצן, ולא ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבדעּתן

לח;ּבהן. חם והרּוח מּכּלן; קל והּוא יבׁש, חם האׁש טבע ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
מּכּלן. ּכבדה והיא קרה, יבׁשה והארץ לחים; קרים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהּמים
והרּוח  הארץ; על למעלה נמצא לפיכ מּמּנה, קל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָוהּמים
קל  והאׁש הּמים; ּפני על מרחף הּוא לפיכ הּמים, מן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָקל
הרקיע, ׁשּתחת ּגּופים לכל יסֹודֹות ׁשהן ּומּפני הרּוח. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמן
וצמח  ודג ועֹוף וחּיה ּובהמה מאדם וגּוף ּגּוף ּכל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָיּמצא
ועפר; ּומים ורּוח מאׁש מחּבר ּגלמן ואבן, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּומּתכת
ּבעת  מהן אחד ּכל ויׁשּתּנה ּביחד, יתערבּו ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוארּבעּתן
לאחד  ּדֹומה אינֹו מארּבעּתן המחּבר ׁשּיּמצא עד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהערּוב,
אחד  חלק אפּלּו מהן, ּבּמערב ואין לבּדֹו. ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמהן
ּבפני  מים אֹו עצמּה ּבפני רּוח אֹו עצמּה ּבפני אׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשהּוא
ּגּוף  ונעׂשּו נׁשּתּנּו, הּכל אּלא עצמּה; ּבפני ארץ אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעצמן

וגּוף ּגּוף וכל ונברא]אחד. יּמצא [נברא מארּבעּתן, המחּבר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ׁשּיהיה  ּגּופים מהם יׁש אבל ּכאחד. ויבׁש לח וחם קר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹּבֹו

חזקה לפיכ[תוקף]ּבהן  חּיה, נפׁש ּבעלי ּכמֹו האׁש, מיסֹוד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
חזקה  ּבהן ׁשּיהיה ּגּופים מהן ויׁש יתר; החם ּבהם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹיראה
הּיבׁש ּבהן יראה לפיכ האבנים, ּכמֹו הארץ, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹמיסֹוד
חם, אחר מּגּוף יתר חם ּגּוף יּמצא הּזה, הּדר ועל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהרּבה.
ׁשּיראה  ּגּופים יּמצא וכן יבׁש. אחר מּגּוף יתר יבׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוגּוף
וגּופים  ּבלבד, הּלח ּבהם יראה וגּופים ּבלבד, הּקר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהן
ּכאחד  והּלח הּקר אֹו ּבׁשוה, ּכאחד והּיבׁש הּקר ּבהן ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹיראה
ּכאחד  והּלח החם אֹו ּבׁשוה, ּכאחד והּיבׁש החם אֹו ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבׁשוה,

הּתערבת ּבעּקר ׁשהיה היסֹוד רב לפי מורכב ּבׁשוה. [שממנו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
גוף] יראהאותו ּבּגּוף [יובלט], וטבעֹו היסֹוד אֹותֹו מעׂשה ְְְֲִֵֵֶַַַָ

ב.המער  ְַָֹ
ּבּסֹוף וכל ‚. נפרד הּוא אּלּו, יסֹודֹות מארּבעה המחּבר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָֻ

למקורו] חוזר גוף אחדים,[כל ימים לאחר נפרד ׁשהּוא יׁש ;ְְֲִִִֵֶַַָָָ
- מהם ׁשּנתחּבר וכל רּבֹות. ׁשנים לאחר נפרד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָויׁש

להן יּפרד ׁשּלא אפׁשר למקורו]אי הּזהב [יחזור אפּלּו ; ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
החושן]והאדם מאבני ויחזר [אחת יּפסד ׁשּלא אפׁשר אי , ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

ּומקצתֹו למים ּומקצתֹו לאׁש מקצתֹו ויׁשּוב ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָליסֹודֹותיו,
לארץ. ּומקצתֹו ְְִֶַָָָלרּוח

יּפרדהֹואיל „. לאּלּו - הּנפסד נאמר [יחזור]וכל לּמה , ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָ
ולא  העפר. מן ּבנינֹו ׁשרב לפי ּתׁשּוב"? עפר "ואל ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹֹלאדם:
אּלא  היסֹודֹות; לארּבעה יחזר מּיד ּכׁשּיּפסד, הּנפסד, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
וסֹוף  אחר, לדבר אחר ודבר אחר, לדבר ויחזר ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹיּפסד
חלילה  חֹוזרין הּדברים ּכל ונמצאּו ליסֹודֹות. יחזר ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֹהּדברים

.[בחזרה]
ּתמיד ארּבעה ‰. לזה זה מׁשּתּנים אּלּו, יֹום יסֹודֹות ּבכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

הארץ  מקצת ּכיצד? ּגּופן. ּכל לא מקצתן, - ׁשעה ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָֹּובכל
וכן  מים; ונעׂשית ּומתּפֹוררת מׁשּתּנית הּמים, מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּקרֹובה

ּומתמסמסין מׁשּתּנין לרּוח, הּסמּוכין הּמים [מתאדים]מקצת ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָ
מׁשּתּנה  לאׁש הּסמּו מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח; ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהוין
לרּוח  הּסמּו מקצתּה האׁש, וכן אׁש. ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומתחֹולל
הּסמּו מקצתֹו הרּוח, וכן רּוח; ונעׂשה ּומתּכּנס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמׁשּתּנה
מקצתֹו הּמים, וכן מים; ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָלּמים
- זה וׁשּנּוי ארץ. ונעׂשה ּומתּכּנס מׁשּתּנה לארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּסמּו
עד  מׁשּתּנה היסֹוד ּכל ואין הּימים; אר ּולפי מעט, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹמעט
אפׁשר  ׁשאי אׁש, הרּוח ּכל אֹו רּוח הּמים ּכל ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיעׂשה
יׁשּתּנה  מקצת אּלא הארּבעה. היסֹודֹות מן אחד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּבטל
וחברֹו, אחד ּכל ּבין וכן לאׁש; מרּוח ּומקצת לרּוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאׁש

חלילה. וחֹוזרֹות ארּבעּתן ּבין הּׁשּנּוי ְְְְִִִֵֵַַַָָָָיּמצא
.Â הּגלּגלוׁשּנּוי ּבסביבת יהיה סיבוב זה הוא לשינוי [הגורם ְְְְִִִִֶֶַַַַ

ׁשאר הגלגלים] מהן ויהיה ארּבעּתן, יתחּברּו ּומּסביבתֹו ,ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
נֹותן  והאל ּומּתכת. ואבן וצמח חּיה ונפׁש אדם ּבני ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגלמי
העׂשירי  הּמלא ידי על לֹו, ראּויה צּורה וגלם ּגלם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹלכל

'איׁשים'. הּנקראת הּצּורה ְִִִִֵֶַַָׁשהיא
.Ê ּבלא לעֹולם צּורה אֹו צּורה, ּבלא ּגלם רֹואה אּתה אין ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹ

לב אּלא הּנמצא [תבונת]ּגלם. הּגּוף המחּלק הּוא - האדם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשם  ׁשּיׁש ויֹודע וצּורה, מּגלם מחּבר ׁשהּוא ויֹודע ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבדעּתֹו,
ׁשּגלמן  וגּופים יסֹודֹות, מארּבעה מחּבר ׁשּגלמן ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻּגּופים

מחּבר אינֹו - ּגלם,ּפׁשּוט להן ׁשאין והּצּורֹות אחר. מּגלם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
הּלב ּבעין אּלא לעין, נראין ּכמֹו[השכל]אינן ידּועין, הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

עין. ראּית ּבלא הּכל אדֹון ְְְֲִִֶַַַַָֹֹׁשּידענּו
.Áוהּדעת נפׁש האל. לֹו ׁשּנתן צּורתֹו היא ּבׂשר, ּכל ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּׁשלם  האדם צּורת היא אדם, ׁשל ּבנפׁשֹו הּמצּויה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיתרה
ּבצלמנּו אדם "נעׂשה ּבּתֹורה: נאמר זֹו צּורה ועל ְְְְְֱֲֵֶֶַַַַַַָָָָּבדעּתֹו;

הּדעֹות ּכדמּותנּו" ּומּׂשגת הּיֹודעת צּורה לֹו ׁשּתהיה ּכלֹומר , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
אֹומר ואינֹו להן. ׁשּידמה עד ּגלם, להם ["בצלמנו"]ׁשאין ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

והּלסתֹות  והחטם הּפה ׁשהּוא לעינים, הּנּכרת זֹו צּורה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
רׁשם הּנפׁש[צורת]ּוׁשאר ואינּה ׁשמּה. 'ּתאר' ׁשּזֹו הּגּוף; ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּומרּגיׁש ּומֹוליד וׁשֹותה אֹוכל ׁשּבּה חּיה, נפׁש לכל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמצּויה
הּנפׁש ּובצּורת הּנפׁש, צּורת ׁשהיא - הּדעה אּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּומהרהר.
זֹו ּתּקרא רּבֹות ּופעמים ּכדמּותנּו". "ּבצלמנּו מדּבר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּכתּוב
ׁשּלא  ּבּׁשמֹות, להּזהר צרי ּולפיכ ו'רּוח'; 'נפׁש' ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּצּורה

מענינֹו יּלמד - וׁשם ׁשם וכל הנידון]ּתטעה, הנושא .[מתוך ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ
.Ë ּכדי אין היסֹודֹות, מן מחּברת הּזאת הּנפׁש צּורת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֻ

הּנׁשמה[ותחזור]ׁשּתּפרד מּכח ואינּה החיונית]להן, ,[נפש ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
לּגּוף; צריכה ׁשהּנׁשמה ּכמֹו לנׁשמה צריכה ׁשּתהא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָעד

מא  הּגלם אּלא ּכׁשּיּפרד ,לפיכ היא. הּׁשמים מן ה', ת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשאינּה מּפני הּנׁשמה ותאבד היסֹודֹות, מן מחּבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשהּוא
לא  מעׂשיה, ּבכל לּגּוף ּוצריכה הּגּוף עם אּלא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמצּויה
ּבמעׂשיה  לּנׁשמה צריכה ׁשאינּה לפי הּזאת, הּצּורה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּתּכרת
הּגלמים  מן הּפרּודֹות הּדעֹות ּומּׂשגת יֹודעת אּלא -ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּולעֹולמי [ֿהמלאכים] לעֹולם ועֹומדת הּכל, ּבֹורא ויֹודעת ,ְְְְְֵֵֶֶַַַָֹ
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על  העפר "ויׁשב ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר הּוא ְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֹֹעֹולמים.
נתנּה". אׁשר האלהים אל ּתׁשּוב והרּוח ּכׁשהיה, ְְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹהארץ

.È ּכמרּכל זה, ּבענין ׁשּדּברנּו האּלּו מּדלי [כטיפה]הּדברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מזעיר]הם ּכעמק [=מעט אינם אבל הם, עמּקים ּודברים ; ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָֹֻ

ׁשּבפרק  הּדברים אּלּו ּכל ּובאּור וׁשני. ראׁשֹון ּפרק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָענין
צּוּו וכ ּבראׁשית'. 'מעׂשה הּנקרא הּוא ּורביעי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָׁשליׁשי
האּלּו ּבּדברים ּגם ּדֹורׁשין ׁשאין הראׁשֹונים, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהחכמים
אּלּו ּדברים מֹודיעין ּבלבד אחד לאדם אּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּברּבים,

אֹותֹו. ְְִַּומלּמדין
.‡È ּבראׁשית?ּומה מעׂשה לענין מרּכבה מעׂשה ענין ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

אּלא  ּבֹו, ּדֹורׁשין אין לאחד אפּלּו מרּכבה, מעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשענין
הּפרקים  ראׁשי לֹו מֹוסרין מּדעּתֹו, ּומבין חכם היה ּכן ;אם ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּפי  על אף לּיחיד, אֹותֹו מלּמדין ּבראׁשית, מעׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָוענין
לידע  ׁשּיכֹול ּכל אֹותֹו ּומֹודיעים מּדעּתֹו, אֹותֹו מבין ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשאינֹו
ׁשאין  לפי ּברּבים? אֹותֹו מלּמדין אין ולּמה אּלּו. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּדברים
ּכל  ּובאּור ּפרּוׁש להּׂשיג רחבה ּדעת לֹו יׁש אדם ְְִֵֵֵַַַָָָָָָּכל

ּברין. על ְְִַַָָֻהּדברים
.·È ּכל ּבזמן ּומּכיר אּלּו, ּבדברים מתּבֹונן ׁשאדם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

חכמתֹו ויראה ּבֹו, וכּיֹוצא ואדם וגלּגל מּמלא ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהּברּואים
- הּברּואים וכל היצּורים ּבכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֶַַַָָָָׁשל

לּמקֹום  אהבה לאהב מֹוסיף ּבׂשרֹו ויכמּה נפׁשֹו ותצמא , ְְְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָֹ
וקּלּותֹו, ודּלּותֹו מּׁשפלּותֹו ויפחד ויירא הּוא; ּברּו ְְְְְְִִִִַַַַָָָהּמקֹום

הּגדֹולים [ישווה]ּכׁשּיער הּקדֹוׁשים מהּגּופֹות לאחד עצמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ
מן [הגלגלים] הּנפרדֹות הּטהֹורֹות מהּצּורֹות לאחד ׁשּכן ּכל ,ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
המלאכים]הּגלמים וימצא [ֿ ּכלל. ּבגלם נתחּברּו ׁשּלא , ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹ

וחסר. ריק ּוכלּמה, ּבּוׁשה מלא ּככלי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעצמֹו,
.‚È אּלּוועניני ּפרקים האּלּוארּבעה מצוֹות ׁשּבחמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

אלו] בהלכות קֹוראין [הראשונות הראׁשֹונים ׁשחכמים הם -ְֲִִִִֵֶָָ
נכנ  'ארּבעה ׁשאמרּו: ּכמֹו 'ּפרּדס', ואף אֹותֹו לּפרּדס'; סּו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

ּכּלם  לא היּו, ּגדֹולים וחכמים היּו, יׂשראל ׁשּגדֹולי ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻעל
ואני  ּברין. על הּדברים ּכל ּולהּׂשיג לידע ּכח ּבהן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻהיה
ּכרסֹו ׁשּנתמּלא מי אּלא ּבּפרּדס, להּטּיל ראּוי ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאֹומר,
האסּור  ּבאּור לידע הּוא זה, ּובׂשר ולחם ּובׂשר; ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלחם
ׁשּדברים  ּפי על ואף הּמצוֹות. מּׁשאר ּבהם וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻוהּמּתר
חכמים: אמרּו ׁשהרי חכמים, אֹותן קראּו קטן' 'ּדבר ְְֲֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָָאּלּו,
ּדאּביי  הויה - קטן ודבר מרּכבה; מעׂשה - ּגדֹול ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ'ּדבר

ׁשהן [התלמוד]ורבא' להקּדימן; הן ראּויין כן, ּפי על אף , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּטֹובה  ׁשהן - ועֹוד ּתחּלה, אדם ׁשל ּדעּתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָמיּׁשבין
הּזה, העֹולם ליּׁשּוב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהׁשּפיע ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָהּגדֹולה
קטן  - הּכל ׁשּידעם ואפׁשר הּבא. העֹולם חּיי לנחל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכדי

קצר. לב ּובעל רחב לב ּבעל ואּׁשה, איׁש ְְִִֵֵַַַַָָָָָָוגדֹול,

ה'תשע"ה  טבת ט' רביעי יום

ה ּפרק ¤¤
ּכל ‡ הּזה,ּבית . הּגדֹול הּׁשם קּדּוׁש על מצּוין יׂשראל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

ׁשּלא  ּומזהרין יׂשראל"; ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּנאמר:

ּכיצד? קדׁשי". ׁשם את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹלחּללֹו,
מּכל  אחת על לעבר יׂשראל את ויאנס ּגֹוי, ׁשּיעמד ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבׁשעה
יהרג; ואל יעבר - יהרגּנּו אֹו ּבּתֹורה האמּורֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹמצוֹות
- ּבהם" וחי האדם אתם יעׂשה "אׁשר ּבּמצוֹות: ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר
זה  הרי עבר, ולא מת ואם ּבהם. ׁשּימּות ולא ּבהם, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוחי

ּבנפׁשֹו. ְְְִֵַַמתחּיב
מעבֹודה ּבּמה ·. חּוץ - מצוֹות ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ

אּלּו, עברֹות ׁשלׁש אבל ּדמים. ּוׁשפיכּות עריֹות, וגּלּוי ְְֲֲֲִִִֵֵָָָָָָֹזרה,
ואל  יהרג ּתהרג', אֹו מהן אחת על 'עבר לֹו: יאמר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹאם

אמּורים?יעבר  ּדברים ּבּמה להנאת . מתּכּון ׁשהּגֹוי ּבזמן ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
לֹו לבּׁשל אֹו ּבׁשּבת, ּביתֹו לֹו לבנֹות ׁשאנסֹו ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָעצמֹו,
אם  אבל ּבזה. וכּיֹוצא לבעלּה אּׁשה אנס אֹו ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָּתבׁשילֹו,
לבין  ּבינֹו היה אם - ּבלבד הּמצוֹות על להעבירֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָנתּכּון

יהרג  ואל יעבר - מּיׂשראל עׂשרה ׁשם ואין ואם עצמֹו, ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
ואפּלּו יעבר, ואל יהרג - מּיׂשראל ּבעׂשרה להעבירֹו ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹאנסֹו
ּבלבד. מצוֹות מּׁשאר מצוה על אּלא להעבירֹו נתּכּון ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹלא

הּׁשמדוכל ‚. ּבׁשעת ׁשּלא האּלּו, על הּדברים גזירות [בזמן ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
רׁשע היהדות] מל ּכׁשּיעמד והּוא הּׁשמד, ּבׁשעת אבל .ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹ

אֹו ּדתם לבּטל יׂשראל על ׁשמד ויגזר וחבריו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכנבּוכדנאצר
מּׁשאר  אחת על אפּלּו יעבר, ואל יהרג - הּמצוֹות מן ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמצוה
ּגֹוים. לבין ּבינֹו נאנס ּבין עׂשרה, ּבתֹו נאנס ּבין ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָמצוֹות,

עבר ּכל „. ולא ונהרג יהרג', ואל 'יעבר ּבֹו: ׁשּנאמר מי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ואל  'יהרג ּבֹו: ׁשּנאמר מי וכל ּבנפׁשֹו. מתחּיב זה הרי -ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
היה  ואם הּׁשם. את קּדׁש זה הרי - עבר ולא ונהרג ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיעבר',
ּכדנּיאל  ּברּבים, הּׁשם את קּדׁש זה הרי - מּיׂשראל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבעׂשרה
הן  ואּלּו וחבריו; עקיבה ּוכרּבי ועזריה מיׁשאל ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָחנניה
"ּכי  נאמר: ועליהן מעלתן, על מעלה ׁשאין מלכּות, ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהרּוגי
ועליהם  טבחה", ּכצאן נחׁשבנּו הּיֹום, כל הרגנּו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹעלי

ע  בריתי ּכרתי חסידי, לי "אספּו מי נאמר: וכל זבח". לי ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
זה  הרי - נהרג ולא ועבר יעבר', ואל 'יהרג ּבֹו: ְְְֱֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנאמר
חּלל  זה הרי מּיׂשראל, ּבעׂשרה היה ואם הּׁשם, את ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמחּלל
הּׁשם, קּדּוׁש ׁשהיא עׂשה מצות ּובּטל ּברּבים; הּׁשם ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאת
ּפי  על ואף הּׁשם. חּלּול ׁשהיא תעׂשה לא מצות על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹועבר
לֹומר  צרי ואין אֹותֹו, מלקין אין ּבאנס, ׁשעבר מּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹכן,

ׁשאין ׁשאין ּבאנס; הרג אפּלּו ּדין, ּבית אֹותֹו ממיתין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
והתראה, ּבעדים ּברצֹונֹו לעֹובר אּלא ּוממיתין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמלקין
ּבאיׁש ּפני את אני "וׂשמּתי :לּמל מּזרעֹו ּבנֹותן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר

למדּו הּׁשמּועה מּפי לא [ממרע"ה]ההּוא", - "ההּוא" : ְְִִַַַָָֹ
ׁשהיא  זרה, עבֹודה אם ּומה מטעה. ולא ׁשֹוגג, ולא ְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֹֻאנּוס,
ואין  ּכרת, חּיב אינֹו ּבאנס אֹותּה העֹובד הּכל, מן ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹחמּורה
מצוֹות  לׁשאר וחמר קל - ּדין ּבית מיתת לֹומר ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹצרי
לא  "ולּנער(ה) אֹומר: הּוא ּובעריֹות ּבּתֹורה. ְֲֲֲֵַַַָָָָָֹהאמּורֹות

ּדבר" היא]תעׂשה  אנוסה כי ֿ]. ֲֶַָָ
ּונטּמא נׁשים ‰. מּכן אחת לנּו 'ּתנּו ּגֹוים: להן ׁשאמרּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ואל  ּכּלן, יּטּמאּו - ּכּלכן' את נטּמא לאו, ואם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻֻאֹותּה,
מּיׂשראל  אחת נפׁש להם ּגֹוים:ימסרּו להם אמרּו אם וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּכ אחד לנּו יהרגּו'ּתנּו - ּכּלכם' נהרג לאו, ואם ונהרגּנּו, ם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
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יחדּוהּו ואם מּיׂשראל. אחת נפׁש להם ימסרּו ואל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּכּלם,
מהם][נקבו  אחד נהרג בשם אֹו ּפלֹוני, לנּו 'ּתנּו ואמרּו: ְְְְֲִֶַָָָֹלהם

מיתה מחּיב היה אם - ּכּלכם' ּבכרי [למלכות]את ּבן ּכׁשבע ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֻֻ
במלכות] ּכן [שמרד להן מֹורין ואין להן; אֹותֹו יּתנּו ,ְְִִֵֵֶֶָָ

יהרגּו - חּיב אינֹו ואם להם לכּתחּלה; ימסרּו ואל ּכּלן, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
מּיׂשראל. אחת ְִִֵֶֶַַָנפׁש

.Â ּבאנסיןּכענין יעבור]ׁשאמרּו ואל אמרּו[יהרג ּכ , ְְְֳִִֶָָָָָָָ
הרֹופאים  ואמרּו למּות, ונטה ׁשחלה מי ּכיצד? ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָָּבחלאים.
לֹו. עֹוׂשין ׁשּבּתֹורה, מאּסּורין ּפלֹוני ּבדבר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשרפּואתֹו
חּוץ  סּכנה, ּבמקֹום ׁשּבּתֹורה אּסּורין ּבכל ְְְְִִִִִֶַַַָָָָּומתרּפאין
ּבמקֹום  ׁשאפּלּו - ּדמים ּוׁשפיכּות עריֹות וגּלּוי זרה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָמעבֹודה
עֹונׁשין  - ונתרּפא עבר ואם ּבהם; מתרּפאין אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָסּכנה,

ּדין ּבית  לֹו.אֹותֹו הראּוי ענׁש ִֵֶָָֹ
.Ê על ּומּנין עֹוברין אין נפׁשֹות, סּכנת ּבמקֹום ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ

ׁשּנאמר  אּלּו? עברֹות מּׁשלׁש ה'אחת את "ואהבּת : ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
"מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל ,הּוא אלהי אפּלּו , ְְְְְְְְֱֲִֶֶַָָָָֹֹ

אחרת, נפׁש לרּפאת מּיׂשראל נפׁש והריגת .נפׁש את ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹנֹוטל
הּוא  לֹו נֹוטה ׁשהּדעת ּדבר - אּנס מּיד אדם להּציל ְִִֶַַַַַַָָָָָָאֹו

הּקׁשּו[שאסור] ועריֹות נפׁש; מּפני נפׁש מאּבדין ׁשאין ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻ
ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלנפׁשֹות,

הּזה". הּדבר ּכן - ֵֶֶֶַַָָנפׁש
.Á אּסּורין ּבּמה ּבׁשאר מתרּפאין ׁשאין אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָ

ּכמֹו הנאתן, ּדר ׁשהן ּבזמן סּכנה? ּבמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא
ּבפסח, חמץ אֹו ּורמׂשים, ׁשקצים החֹולה את ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמאכילין

הּכּפּורים  ּביֹום אֹותֹו ׁשּמאכילין הנאתן,אֹו ּדר ׁשּלא אבל . ְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
מלּוגמה אֹו רטּיה לֹו ׁשעֹוׂשין תחבושות]ּכגֹון מחמץ [מיני ְְְְִִֵֵֶָָָ

מערב  מר ּבהן ׁשּיׁש ּדברים אֹותֹו ׁשּמׁשקין אֹו מערלה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹו
זה  הרי - לח הנאה ּבהם אין ׁשהרי מאכל, אּסּורי ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעם
ּובׂשר  הּכרם מּכלאי חּוץ סּכנה; ּבמקֹום ׁשּלא ואפּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתר,
אין  לפיכ הנאתן; ּדר ׁשּלא אפּלּו אסּורין ׁשהם - ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבחלב
סּכנה. ּבמקֹום אּלא הנאתן, ּדר ׁשּלא אפּלּו ּבהן ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמתרּפאין

.Ë למּות מי ונטה וחלה ּבאּׁשה, עיניו ואמרּוׁשּנתן , ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָ
היתה  אפּלּו - לֹו' ׁשּתּבעל עד רפּואה לֹו 'אין ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָהרֹופאים:

עּמּה לדּבר ואפּלּו לֹוּפנּויה, מֹורין אין - הּגדר מאחֹורי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
ׁשּלא  הּגדר; מאחֹורי עּמּה לדּבר לֹו יֹורּו ולא וימּות ,ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹּבכ
לפרץ  אּלּו ּבדברים ויבֹואּו הפקר, יׂשראל ּבנֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹיהיּו

ֲָָּבעריֹות.
.È מצוֹות ּכל מּכל אחת על אנס ּבלא מּדעּתֹו העֹובר ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ּבּנפׁש ּבׁשאט ּבּתֹורה, זה [בזלזול]האמּורֹות הרי - להכעיס ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
"וחּללּת ׁשקר: ּבׁשבּועת נאמר ּולפיכ הּׁשם; את ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחּלל
הרי  מּיׂשראל, ּבעׂשרה עבר ואם ה'". אני ,אלהי ׁשם ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאת
עׂשה  אֹו מעברה הּפֹורׁש ּכל וכן ּברּבים. הּׁשם את חּלל ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָזה
ולא  יראה, ולא ּפחד לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹֹמצוה,
יֹוסף  ּכמניעת הּוא, ּברּו הּבֹורא מּפני אּלא ּכבֹוד, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלבּקׁש

הּׁשם. את מקּדׁש זה הרי - רּבֹו מאׁשת עצמֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּצּדיק
.‡Èהּׁשם ויׁש חּלּול ּבכלל ׁשהם אחרים והּוא ,ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ

ּדברים  ּבחסידּות, ּומפרסם ּבּתֹורה ּגדֹול אדם ׁשּיעׂשה -ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֻ

מרּננים ּפי [מדברים]ׁשהּברּיֹות על ואף ּבׁשבילן, אחריו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָ
ׁשּלֹוקח  ּכגֹון הּׁשם. את מחּלל זה הרי - עברֹות ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאינן

לאלּתר הּמקח ּדמי נֹותן לֹו,[מיד]ואינֹו ׁשּיׁש והּוא , ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַ
מּקיפןונמ  והּוא אֹותֹו, ּתֹובעין הּמֹוכרין לפעם צאּו [דוחה ְְְְְְִִִִַַָ

אצל אחרת] ּוׁשתּיה ּבאכילה אֹו ּבׂשחֹוק, ׁשּירּבה אֹו ;ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ
הּברּיֹות, עם ּבנחת ּדּבּורֹו ׁשאין אֹו ּוביניהן; הארץ ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעּמי
וכעס; קטטה ּבעל אּלא יפֹות, ּפנים ּבסבר מקּבלן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואינֹו
צרי - חכם ׁשל ּגדלֹו לפי הּכל האּלּו. ּבּדברים ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
וכן  הּדין. מּׁשּורת לפנים ויעׂשה עצמֹו, על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַׁשּידקּדק
עם  ּבנחת ּדּבּורֹו והיה עצמֹו, על החכם ּדקּדק ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאם
ּפנים  ּבסבר ּומקּבלן עּמהן, מערבת ודעּתֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּברּיֹות,
ואפּלּו להן מכּבד עֹולבן, ואינֹו מהן ונעלב ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיפֹות,

לֹו אותו]לּמקּלין ולא [למזלזלים ּבאמּונה, ונֹותן ונֹוׂשא , ְְְְֱִִֵֵֶַָֹ
ּבאריחֹות יראה [סעודות]ירּבה ולא ויׁשיבתן, הארץ עּמי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבתפּלין, מכּתר ּבציצית עטּוף ּבּתֹורה עֹוסק אּלא ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֻּתמיד
ׁשּלא  והּוא - הּדין מּׁשּורת לפנים מעׂשיו ּבכל ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹועֹוׂשה

הרּבה האדם]יתרחק יׁשּתֹומם[מבני עד [ישתגע]ולא - ְְְְִִֵֵֵַַַֹ
מקּלסין הּכל אֹותֹו,[משבחים]ׁשּיּמצאּו ואֹוהבין אֹותֹו ְְְְֲִִִֶַַָֹ

ועליו  הּׁשם, את קּדׁש זה הרי - למעׂשיו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומתאּוין
אׁשר  יׂשראל, אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר אֹומר: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב

אתּפאר". ְְֶָָּב

ה'תשע"ה  טבת י' חמישי יום

ו ּפרק ¤¤
ּכל ‡ הּטהֹורים [המוחק]המאּבד. הּקדֹוׁשים הּׁשמֹות מן ׁשם ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ

ׁשהרי  הּתֹורה; מן לֹוקה - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבהם ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנקרא
הּמקֹום  מן ׁשמם את "ואּבדּתם זרה: ּבעבֹודה אֹומר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא

אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא - ֱֲֵֵֶַַַֹֹההּוא
הם וׁשבעה ·. -ׁשמֹות הא ואו הא יּוד הּנכּתב הּׁשם : ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָ

אלף הּנכּתב אֹו המפרׁש, הּׁשם ואל,והּוא יּוד, נּון ּדלת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּכל ּוצבאֹות. וׁשּדי, ואהיה, ואלהים, אפּלּוואלֹוּה, הּמֹוחק ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

לֹוקה. אּלּו, ׁשמֹות מּׁשבעה אחת ְִִֵֵֶַַָאֹות
מּלפניו,[נוסף]הּנטּפלּכל ‚. למד לּׁשם ּכגֹון למחקֹו: מּתר ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָָֻ

ּבקדּׁשת  אינן - ּבהן וכּיֹוצא מ'ּבאלהים', ּובית ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻמ'ּלה'',
,'אלהי' ׁשל ּכף ּכגֹון מאחֹוריו, לּׁשם הּנטּפל וכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשם.
והרי  נמחקין, אינן - ּבהן וכּיֹוצא 'אלהיכם', ׁשל מם ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוכף
על  ואף מקּדׁשם. ׁשהּׁשם מּפני ׁשם, ׁשל אֹותּיֹות ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן
האֹותּיֹות  אּלּו הּמֹוחק למחקן, ואסּור ׁשּנתקּדׁשּו ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָּפי

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו [מלקות הּנטּפלֹות ְְֲִִֵֶַַַַַָָ
.מדרבנן]

-ּכתב „. מה' הא יּוד מ'אלהים', למד נמחק אלף ;אינֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּזה  מּפני עצמֹו, ּבפני ׁשם ׁשהּוא 'יּה', לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואין
ּדלת  ׁשין הּכֹותב אבל הּוא. המפרׁש ׁשם מקצת ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשם,

צדי נמחק.[צדי"ק]מ'ּׁשּדי', זה הרי - מ'ּצבאֹות' ּבית ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ּכגֹון:ׁשאר ‰. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּמׁשּבחין הּכּנּויין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
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על  העפר "ויׁשב ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר הּוא ְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹֹֹעֹולמים.
נתנּה". אׁשר האלהים אל ּתׁשּוב והרּוח ּכׁשהיה, ְְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹהארץ

.È ּכמרּכל זה, ּבענין ׁשּדּברנּו האּלּו מּדלי [כטיפה]הּדברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מזעיר]הם ּכעמק [=מעט אינם אבל הם, עמּקים ּודברים ; ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָֹֻ

ׁשּבפרק  הּדברים אּלּו ּכל ּובאּור וׁשני. ראׁשֹון ּפרק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָענין
צּוּו וכ ּבראׁשית'. 'מעׂשה הּנקרא הּוא ּורביעי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָׁשליׁשי
האּלּו ּבּדברים ּגם ּדֹורׁשין ׁשאין הראׁשֹונים, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהחכמים
אּלּו ּדברים מֹודיעין ּבלבד אחד לאדם אּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּברּבים,

אֹותֹו. ְְִַּומלּמדין
.‡È ּבראׁשית?ּומה מעׂשה לענין מרּכבה מעׂשה ענין ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

אּלא  ּבֹו, ּדֹורׁשין אין לאחד אפּלּו מרּכבה, מעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשענין
הּפרקים  ראׁשי לֹו מֹוסרין מּדעּתֹו, ּומבין חכם היה ּכן ;אם ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּפי  על אף לּיחיד, אֹותֹו מלּמדין ּבראׁשית, מעׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָוענין
לידע  ׁשּיכֹול ּכל אֹותֹו ּומֹודיעים מּדעּתֹו, אֹותֹו מבין ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשאינֹו
ׁשאין  לפי ּברּבים? אֹותֹו מלּמדין אין ולּמה אּלּו. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּדברים
ּכל  ּובאּור ּפרּוׁש להּׂשיג רחבה ּדעת לֹו יׁש אדם ְְִֵֵֵַַַָָָָָָּכל

ּברין. על ְְִַַָָֻהּדברים
.·È ּכל ּבזמן ּומּכיר אּלּו, ּבדברים מתּבֹונן ׁשאדם ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

חכמתֹו ויראה ּבֹו, וכּיֹוצא ואדם וגלּגל מּמלא ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהּברּואים
- הּברּואים וכל היצּורים ּבכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֶַַַָָָָׁשל

לּמקֹום  אהבה לאהב מֹוסיף ּבׂשרֹו ויכמּה נפׁשֹו ותצמא , ְְְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָֹ
וקּלּותֹו, ודּלּותֹו מּׁשפלּותֹו ויפחד ויירא הּוא; ּברּו ְְְְְְִִִִַַַַָָָהּמקֹום

הּגדֹולים [ישווה]ּכׁשּיער הּקדֹוׁשים מהּגּופֹות לאחד עצמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ
מן [הגלגלים] הּנפרדֹות הּטהֹורֹות מהּצּורֹות לאחד ׁשּכן ּכל ,ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
המלאכים]הּגלמים וימצא [ֿ ּכלל. ּבגלם נתחּברּו ׁשּלא , ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹ

וחסר. ריק ּוכלּמה, ּבּוׁשה מלא ּככלי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעצמֹו,
.‚È אּלּוועניני ּפרקים האּלּוארּבעה מצוֹות ׁשּבחמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

אלו] בהלכות קֹוראין [הראשונות הראׁשֹונים ׁשחכמים הם -ְֲִִִִֵֶָָ
נכנ  'ארּבעה ׁשאמרּו: ּכמֹו 'ּפרּדס', ואף אֹותֹו לּפרּדס'; סּו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

ּכּלם  לא היּו, ּגדֹולים וחכמים היּו, יׂשראל ׁשּגדֹולי ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻעל
ואני  ּברין. על הּדברים ּכל ּולהּׂשיג לידע ּכח ּבהן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻהיה
ּכרסֹו ׁשּנתמּלא מי אּלא ּבּפרּדס, להּטּיל ראּוי ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאֹומר,
האסּור  ּבאּור לידע הּוא זה, ּובׂשר ולחם ּובׂשר; ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלחם
ׁשּדברים  ּפי על ואף הּמצוֹות. מּׁשאר ּבהם וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻוהּמּתר
חכמים: אמרּו ׁשהרי חכמים, אֹותן קראּו קטן' 'ּדבר ְְֲֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָָאּלּו,
ּדאּביי  הויה - קטן ודבר מרּכבה; מעׂשה - ּגדֹול ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ'ּדבר

ׁשהן [התלמוד]ורבא' להקּדימן; הן ראּויין כן, ּפי על אף , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּטֹובה  ׁשהן - ועֹוד ּתחּלה, אדם ׁשל ּדעּתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָמיּׁשבין
הּזה, העֹולם ליּׁשּוב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהׁשּפיע ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָהּגדֹולה
קטן  - הּכל ׁשּידעם ואפׁשר הּבא. העֹולם חּיי לנחל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכדי

קצר. לב ּובעל רחב לב ּבעל ואּׁשה, איׁש ְְִִֵֵַַַַָָָָָָוגדֹול,

ה'תשע"ה  טבת ט' רביעי יום

ה ּפרק ¤¤
ּכל ‡ הּזה,ּבית . הּגדֹול הּׁשם קּדּוׁש על מצּוין יׂשראל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

ׁשּלא  ּומזהרין יׂשראל"; ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּנאמר:

ּכיצד? קדׁשי". ׁשם את תחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹלחּללֹו,
מּכל  אחת על לעבר יׂשראל את ויאנס ּגֹוי, ׁשּיעמד ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבׁשעה
יהרג; ואל יעבר - יהרגּנּו אֹו ּבּתֹורה האמּורֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹמצוֹות
- ּבהם" וחי האדם אתם יעׂשה "אׁשר ּבּמצוֹות: ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר
זה  הרי עבר, ולא מת ואם ּבהם. ׁשּימּות ולא ּבהם, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוחי

ּבנפׁשֹו. ְְְִֵַַמתחּיב
מעבֹודה ּבּמה ·. חּוץ - מצוֹות ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ

אּלּו, עברֹות ׁשלׁש אבל ּדמים. ּוׁשפיכּות עריֹות, וגּלּוי ְְֲֲֲִִִֵֵָָָָָָֹזרה,
ואל  יהרג ּתהרג', אֹו מהן אחת על 'עבר לֹו: יאמר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹאם

אמּורים?יעבר  ּדברים ּבּמה להנאת . מתּכּון ׁשהּגֹוי ּבזמן ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
לֹו לבּׁשל אֹו ּבׁשּבת, ּביתֹו לֹו לבנֹות ׁשאנסֹו ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָעצמֹו,
אם  אבל ּבזה. וכּיֹוצא לבעלּה אּׁשה אנס אֹו ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָּתבׁשילֹו,
לבין  ּבינֹו היה אם - ּבלבד הּמצוֹות על להעבירֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָנתּכּון

יהרג  ואל יעבר - מּיׂשראל עׂשרה ׁשם ואין ואם עצמֹו, ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
ואפּלּו יעבר, ואל יהרג - מּיׂשראל ּבעׂשרה להעבירֹו ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹאנסֹו
ּבלבד. מצוֹות מּׁשאר מצוה על אּלא להעבירֹו נתּכּון ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹלא

הּׁשמדוכל ‚. ּבׁשעת ׁשּלא האּלּו, על הּדברים גזירות [בזמן ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
רׁשע היהדות] מל ּכׁשּיעמד והּוא הּׁשמד, ּבׁשעת אבל .ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹ

אֹו ּדתם לבּטל יׂשראל על ׁשמד ויגזר וחבריו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכנבּוכדנאצר
מּׁשאר  אחת על אפּלּו יעבר, ואל יהרג - הּמצוֹות מן ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמצוה
ּגֹוים. לבין ּבינֹו נאנס ּבין עׂשרה, ּבתֹו נאנס ּבין ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָמצוֹות,

עבר ּכל „. ולא ונהרג יהרג', ואל 'יעבר ּבֹו: ׁשּנאמר מי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ואל  'יהרג ּבֹו: ׁשּנאמר מי וכל ּבנפׁשֹו. מתחּיב זה הרי -ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
היה  ואם הּׁשם. את קּדׁש זה הרי - עבר ולא ונהרג ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיעבר',
ּכדנּיאל  ּברּבים, הּׁשם את קּדׁש זה הרי - מּיׂשראל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבעׂשרה
הן  ואּלּו וחבריו; עקיבה ּוכרּבי ועזריה מיׁשאל ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָחנניה
"ּכי  נאמר: ועליהן מעלתן, על מעלה ׁשאין מלכּות, ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהרּוגי
ועליהם  טבחה", ּכצאן נחׁשבנּו הּיֹום, כל הרגנּו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹעלי

ע  בריתי ּכרתי חסידי, לי "אספּו מי נאמר: וכל זבח". לי ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
זה  הרי - נהרג ולא ועבר יעבר', ואל 'יהרג ּבֹו: ְְְֱֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנאמר
חּלל  זה הרי מּיׂשראל, ּבעׂשרה היה ואם הּׁשם, את ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמחּלל
הּׁשם, קּדּוׁש ׁשהיא עׂשה מצות ּובּטל ּברּבים; הּׁשם ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאת
ּפי  על ואף הּׁשם. חּלּול ׁשהיא תעׂשה לא מצות על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹועבר
לֹומר  צרי ואין אֹותֹו, מלקין אין ּבאנס, ׁשעבר מּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹכן,

ׁשאין ׁשאין ּבאנס; הרג אפּלּו ּדין, ּבית אֹותֹו ממיתין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
והתראה, ּבעדים ּברצֹונֹו לעֹובר אּלא ּוממיתין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמלקין
ּבאיׁש ּפני את אני "וׂשמּתי :לּמל מּזרעֹו ּבנֹותן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר

למדּו הּׁשמּועה מּפי לא [ממרע"ה]ההּוא", - "ההּוא" : ְְִִַַַָָֹ
ׁשהיא  זרה, עבֹודה אם ּומה מטעה. ולא ׁשֹוגג, ולא ְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹֹֻאנּוס,
ואין  ּכרת, חּיב אינֹו ּבאנס אֹותּה העֹובד הּכל, מן ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹחמּורה
מצוֹות  לׁשאר וחמר קל - ּדין ּבית מיתת לֹומר ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹצרי
לא  "ולּנער(ה) אֹומר: הּוא ּובעריֹות ּבּתֹורה. ְֲֲֲֵַַַָָָָָֹהאמּורֹות

ּדבר" היא]תעׂשה  אנוסה כי ֿ]. ֲֶַָָ
ּונטּמא נׁשים ‰. מּכן אחת לנּו 'ּתנּו ּגֹוים: להן ׁשאמרּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ואל  ּכּלן, יּטּמאּו - ּכּלכן' את נטּמא לאו, ואם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻֻאֹותּה,
מּיׂשראל  אחת נפׁש להם ּגֹוים:ימסרּו להם אמרּו אם וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מּכ אחד לנּו יהרגּו'ּתנּו - ּכּלכם' נהרג לאו, ואם ונהרגּנּו, ם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
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יחדּוהּו ואם מּיׂשראל. אחת נפׁש להם ימסרּו ואל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּכּלם,
מהם][נקבו  אחד נהרג בשם אֹו ּפלֹוני, לנּו 'ּתנּו ואמרּו: ְְְְֲִֶַָָָֹלהם

מיתה מחּיב היה אם - ּכּלכם' ּבכרי [למלכות]את ּבן ּכׁשבע ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֻֻ
במלכות] ּכן [שמרד להן מֹורין ואין להן; אֹותֹו יּתנּו ,ְְִִֵֵֶֶָָ

יהרגּו - חּיב אינֹו ואם להם לכּתחּלה; ימסרּו ואל ּכּלן, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
מּיׂשראל. אחת ְִִֵֶֶַַָנפׁש

.Â ּבאנסיןּכענין יעבור]ׁשאמרּו ואל אמרּו[יהרג ּכ , ְְְֳִִֶָָָָָָָ
הרֹופאים  ואמרּו למּות, ונטה ׁשחלה מי ּכיצד? ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָָּבחלאים.
לֹו. עֹוׂשין ׁשּבּתֹורה, מאּסּורין ּפלֹוני ּבדבר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשרפּואתֹו
חּוץ  סּכנה, ּבמקֹום ׁשּבּתֹורה אּסּורין ּבכל ְְְְִִִִִֶַַַָָָָּומתרּפאין
ּבמקֹום  ׁשאפּלּו - ּדמים ּוׁשפיכּות עריֹות וגּלּוי זרה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָמעבֹודה
עֹונׁשין  - ונתרּפא עבר ואם ּבהם; מתרּפאין אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָסּכנה,

ּדין ּבית  לֹו.אֹותֹו הראּוי ענׁש ִֵֶָָֹ
.Ê על ּומּנין עֹוברין אין נפׁשֹות, סּכנת ּבמקֹום ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ

ׁשּנאמר  אּלּו? עברֹות מּׁשלׁש ה'אחת את "ואהבּת : ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
"מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּבכל ,הּוא אלהי אפּלּו , ְְְְְְְְֱֲִֶֶַָָָָֹֹ

אחרת, נפׁש לרּפאת מּיׂשראל נפׁש והריגת .נפׁש את ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹנֹוטל
הּוא  לֹו נֹוטה ׁשהּדעת ּדבר - אּנס מּיד אדם להּציל ְִִֶַַַַַַָָָָָָאֹו

הּקׁשּו[שאסור] ועריֹות נפׁש; מּפני נפׁש מאּבדין ׁשאין ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻ
ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלנפׁשֹות,

הּזה". הּדבר ּכן - ֵֶֶֶַַָָנפׁש
.Á אּסּורין ּבּמה ּבׁשאר מתרּפאין ׁשאין אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָ

ּכמֹו הנאתן, ּדר ׁשהן ּבזמן סּכנה? ּבמקֹום ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא
ּבפסח, חמץ אֹו ּורמׂשים, ׁשקצים החֹולה את ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמאכילין

הּכּפּורים  ּביֹום אֹותֹו ׁשּמאכילין הנאתן,אֹו ּדר ׁשּלא אבל . ְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
מלּוגמה אֹו רטּיה לֹו ׁשעֹוׂשין תחבושות]ּכגֹון מחמץ [מיני ְְְְִִֵֵֶָָָ

מערב  מר ּבהן ׁשּיׁש ּדברים אֹותֹו ׁשּמׁשקין אֹו מערלה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאֹו
זה  הרי - לח הנאה ּבהם אין ׁשהרי מאכל, אּסּורי ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעם
ּובׂשר  הּכרם מּכלאי חּוץ סּכנה; ּבמקֹום ׁשּלא ואפּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתר,
אין  לפיכ הנאתן; ּדר ׁשּלא אפּלּו אסּורין ׁשהם - ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבחלב
סּכנה. ּבמקֹום אּלא הנאתן, ּדר ׁשּלא אפּלּו ּבהן ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמתרּפאין

.Ë למּות מי ונטה וחלה ּבאּׁשה, עיניו ואמרּוׁשּנתן , ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָ
היתה  אפּלּו - לֹו' ׁשּתּבעל עד רפּואה לֹו 'אין ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָהרֹופאים:

עּמּה לדּבר ואפּלּו לֹוּפנּויה, מֹורין אין - הּגדר מאחֹורי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
ׁשּלא  הּגדר; מאחֹורי עּמּה לדּבר לֹו יֹורּו ולא וימּות ,ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹּבכ
לפרץ  אּלּו ּבדברים ויבֹואּו הפקר, יׂשראל ּבנֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹיהיּו

ֲָָּבעריֹות.
.È מצוֹות ּכל מּכל אחת על אנס ּבלא מּדעּתֹו העֹובר ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ּבּנפׁש ּבׁשאט ּבּתֹורה, זה [בזלזול]האמּורֹות הרי - להכעיס ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
"וחּללּת ׁשקר: ּבׁשבּועת נאמר ּולפיכ הּׁשם; את ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחּלל
הרי  מּיׂשראל, ּבעׂשרה עבר ואם ה'". אני ,אלהי ׁשם ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאת
עׂשה  אֹו מעברה הּפֹורׁש ּכל וכן ּברּבים. הּׁשם את חּלל ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָזה
ולא  יראה, ולא ּפחד לא ּבעֹולם, ּדבר מּפני לא ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹֹמצוה,
יֹוסף  ּכמניעת הּוא, ּברּו הּבֹורא מּפני אּלא ּכבֹוד, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלבּקׁש

הּׁשם. את מקּדׁש זה הרי - רּבֹו מאׁשת עצמֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּצּדיק
.‡Èהּׁשם ויׁש חּלּול ּבכלל ׁשהם אחרים והּוא ,ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ

ּדברים  ּבחסידּות, ּומפרסם ּבּתֹורה ּגדֹול אדם ׁשּיעׂשה -ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֻ

מרּננים ּפי [מדברים]ׁשהּברּיֹות על ואף ּבׁשבילן, אחריו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָ
ׁשּלֹוקח  ּכגֹון הּׁשם. את מחּלל זה הרי - עברֹות ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאינן

לאלּתר הּמקח ּדמי נֹותן לֹו,[מיד]ואינֹו ׁשּיׁש והּוא , ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַ
מּקיפןונמ  והּוא אֹותֹו, ּתֹובעין הּמֹוכרין לפעם צאּו [דוחה ְְְְְְִִִִַַָ

אצל אחרת] ּוׁשתּיה ּבאכילה אֹו ּבׂשחֹוק, ׁשּירּבה אֹו ;ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ
הּברּיֹות, עם ּבנחת ּדּבּורֹו ׁשאין אֹו ּוביניהן; הארץ ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעּמי
וכעס; קטטה ּבעל אּלא יפֹות, ּפנים ּבסבר מקּבלן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואינֹו
צרי - חכם ׁשל ּגדלֹו לפי הּכל האּלּו. ּבּדברים ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
וכן  הּדין. מּׁשּורת לפנים ויעׂשה עצמֹו, על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַׁשּידקּדק
עם  ּבנחת ּדּבּורֹו והיה עצמֹו, על החכם ּדקּדק ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאם
ּפנים  ּבסבר ּומקּבלן עּמהן, מערבת ודעּתֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּברּיֹות,
ואפּלּו להן מכּבד עֹולבן, ואינֹו מהן ונעלב ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיפֹות,

לֹו אותו]לּמקּלין ולא [למזלזלים ּבאמּונה, ונֹותן ונֹוׂשא , ְְְְֱִִֵֵֶַָֹ
ּבאריחֹות יראה [סעודות]ירּבה ולא ויׁשיבתן, הארץ עּמי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבתפּלין, מכּתר ּבציצית עטּוף ּבּתֹורה עֹוסק אּלא ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֻּתמיד
ׁשּלא  והּוא - הּדין מּׁשּורת לפנים מעׂשיו ּבכל ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹועֹוׂשה

הרּבה האדם]יתרחק יׁשּתֹומם[מבני עד [ישתגע]ולא - ְְְְִִֵֵֵַַַֹ
מקּלסין הּכל אֹותֹו,[משבחים]ׁשּיּמצאּו ואֹוהבין אֹותֹו ְְְְֲִִִֶַַָֹ

ועליו  הּׁשם, את קּדׁש זה הרי - למעׂשיו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומתאּוין
אׁשר  יׂשראל, אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר אֹומר: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב

אתּפאר". ְְֶָָּב

ה'תשע"ה  טבת י' חמישי יום

ו ּפרק ¤¤
ּכל ‡ הּטהֹורים [המוחק]המאּבד. הּקדֹוׁשים הּׁשמֹות מן ׁשם ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ

ׁשהרי  הּתֹורה; מן לֹוקה - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבהם ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנקרא
הּמקֹום  מן ׁשמם את "ואּבדּתם זרה: ּבעבֹודה אֹומר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא

אלהיכם". לה' ּכן תעׂשּון לא - ֱֲֵֵֶַַַֹֹההּוא
הם וׁשבעה ·. -ׁשמֹות הא ואו הא יּוד הּנכּתב הּׁשם : ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָ

אלף הּנכּתב אֹו המפרׁש, הּׁשם ואל,והּוא יּוד, נּון ּדלת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּכל ּוצבאֹות. וׁשּדי, ואהיה, ואלהים, אפּלּוואלֹוּה, הּמֹוחק ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

לֹוקה. אּלּו, ׁשמֹות מּׁשבעה אחת ְִִֵֵֶַַָאֹות
מּלפניו,[נוסף]הּנטּפלּכל ‚. למד לּׁשם ּכגֹון למחקֹו: מּתר ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָָֻ

ּבקדּׁשת  אינן - ּבהן וכּיֹוצא מ'ּבאלהים', ּובית ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻמ'ּלה'',
,'אלהי' ׁשל ּכף ּכגֹון מאחֹוריו, לּׁשם הּנטּפל וכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשם.
והרי  נמחקין, אינן - ּבהן וכּיֹוצא 'אלהיכם', ׁשל מם ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוכף
על  ואף מקּדׁשם. ׁשהּׁשם מּפני ׁשם, ׁשל אֹותּיֹות ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהן
האֹותּיֹות  אּלּו הּמֹוחק למחקן, ואסּור ׁשּנתקּדׁשּו ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָּפי

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו [מלקות הּנטּפלֹות ְְֲִִֵֶַַַַַָָ
.מדרבנן]

-ּכתב „. מה' הא יּוד מ'אלהים', למד נמחק אלף ;אינֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּזה  מּפני עצמֹו, ּבפני ׁשם ׁשהּוא 'יּה', לֹומר צרי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואין
ּדלת  ׁשין הּכֹותב אבל הּוא. המפרׁש ׁשם מקצת ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשם,

צדי נמחק.[צדי"ק]מ'ּׁשּדי', זה הרי - מ'ּצבאֹות' ּבית ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ּכגֹון:ׁשאר ‰. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּבהן ׁשּמׁשּבחין הּכּנּויין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
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ורחּום  וחזק חּנּון קּנא הּנאמן, והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול , ְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָ
למחקן. ּומּתר הּקדׁש, ּדברי ּכׁשאר הן הרי - ּבהן ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻוכּיֹוצא

.Â הּׁשם,ּכלי מקֹום את ק ֹוצץ - עליו ּכתּוב ׁשם ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבכלי וגֹונזֹו אֹו מּתכֹות ּבכלי חקּוק הּׁשם היה אפּלּו . ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ

את  חֹות אּלא לֹוקה; זה הרי - הּכלי והּתי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָזכּוכית,
זה  הרי ּבׂשרֹו, על ּכתּוב ׁשם היה אם וכן וגֹונז ֹו. ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָמקֹומֹו,
לֹו נזּדּמנה הּטּנפת. ּבמקֹום יעמד ולא יסּו ולא ירחץ ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹֹֹֹֹלא
מצא  לא ואם וטֹובל; ּגמי, עליו ּכֹור - מצוה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹטבילה
אמרּו ׁשּלא - יחץ ׁשּלא ּכדי יהּדק, ולא אחריו. מסּבב  ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹּגמי,
ּכׁשהּוא  הּׁשם ּבפני לעמד ׁשאסּור מּפני אּלא עליו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלכר

ָֹערם.
.Ê אבן הּסֹותר אֹואפּלּו הּמזּבח, מן הׁשחתה ּדר אחת ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּבעבֹודה  ׁשּנאמר לֹוקה, - העזרה מּׁשאר אֹו ההיכל, ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמן
ּכן  תעׂשּון "לא וכתּוב: ּתּתצּון", מזּבחתם את "ּכי ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹֹזרה:
- הׁשחתה ּדר הקּדׁש עצי הּׂשֹורף וכן אלהיכם". ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלה'
תעׂשּון  לא . . ּבאׁש ּתׂשרפּון "ואׁשריהם ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹלֹוקה,

אלהיכם". לה' ֱֵֵֶַֹּכן
.Á לׂשרף ּכתבי אסּור - ּובאּוריהן ּופרּוׁשיהן ּכּלן, הּקדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

ּבּיד  לאּבדן אֹו אֹותֹואֹותן מּכין ּבּיד, והמאּבד מּכת ; ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָ
אֹותן  ׁשּכתבּו הּקדׁש ּבכתבי אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמרּדּות.
- ּתֹורה ספר ׁשּכתב יׂשראל מין אבל ּבקדּׁשה. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻיׂשראל

האזּכרֹות עם אֹותֹו הקודש]ׂשֹורפין ׁשאינֹו[שמות מּפני ׁשּבֹו, ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
ּבדעּתֹו מעלה והּוא אּלא ּכתבֹו ולא הּׁשם, ּבקדּׁשת ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֻמאמין
הּׁשם; נתקּדׁש לא ּכן, ודעּתֹו והֹואיל הּדברים, ּכׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּזה

ׁשם להּניח ׁשּלא ּכדי לׂשרפֹו, ולא [זכר]ּומצוה לּמינים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
וכן  אֹותֹו; ּגֹונזין הּׁשם, את ׁשּכתב ּגֹוי אבל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָלמעׂשיהן.

יּגנזּו. ּגֹוי, ׁשּכתבן אֹו ׁשּבלּו הּקדׁש ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכתבי
.Ë קדׁשּכל - ּבאברהם האמּורֹות זה הּׁשמֹות אף ; ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹ

הּוא  הרי ,"ּבעיני חן מצאתי נא אם "אדני, ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנאמר:
"אל  מּזה: חּוץ חל, - ּבלֹוט האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל ְֲִֵֶֶַַָָֹֹקדׁש.
האמּורֹות  הּׁשמֹות ּכל חן". עבּד מצא נא הּנה אדני. ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָֹנא,
חל. - ּבמיכה האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל קדׁש. - ּבנימין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹּבגבעת
האמּור  ׁשלמה ּכל קדׁש. - ּבנבֹות האמּורֹות הּׁשמֹות ְְֲֵֶַָָָָָָֹֹֹּכל

קדׁש - הּׁשירים להקב"ה]ּבׁשיר הכוונה ּכׁשאר [כי הּוא והרי , ְְֲִִִִֵֶַַָֹ
הקב"ה]הּכּנּויין ּכל [של ׁשלמה". ל "האלף מּזה: חּוץ ; ְְִִִֶֶֶַָָֹֹ

" מּזה: חּוץ חל, - ּבדנּיאל האמּור מלמלכּיא מלּכא, אנּת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּכּנּויין. ּכׁשאר הּוא והרי ְְֲִִִֵַַַַָָמלכּיא",

ה'תשע"ה  טבת י"א שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
האדם מיסֹודי ‡. ּבני את מנּבא ׁשהאל לידע ואין הּדת, ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבמּדֹותיו, ּגּבֹור ּבחכמה, ּגדֹול חכם על אּלא חלה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָהּנבּואה
הּוא ולא אּלא ּבעֹולם, ּבדבר עליו מתּגּבר יצרֹו יהיה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

נכֹונה  רחבה ּדעה ּבעל ּתמיד, יצרֹו על ּבדע ּתֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָמתּגּבר
אדם[ישרה] מאד. האּלּו,עד הּמּדֹות ּבכל ממּלא ׁשהּוא ְְְִֵֶַַָָָָָֹֻ

לּפרּדס ּכׁשּיּכנס ּבגּופֹו, בראשית]ׁשלם ומעשה מרכבה [מעשה ְְְִֵֵֵֶַַָָ

ּדעת  לֹו ותהיה הרחֹוקים, הּגדֹולים הענינֹות ּבאֹותן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָויּמׁש
מּדרכי  ּפֹורׁש ,והֹול מתקּדׁש והּוא ּולהּׂשיג, להבין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָנכֹונה

ּומזרז והֹול הּזמן, ּבמחׁשּכי ההֹולכים העם [מעורר]ּכלל ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ
ּבאחד  ּכלל מחׁשבה לֹו ּתהיה ׁשּלא נפׁשֹו ּומלּמד ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעצמֹו
אּלא  ותחּבּולֹותיו, הּזמן מהבלי ולא ּבטלים, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמּדברים
להבין  הּכּסא, ּתחת קׁשּורה למעלה, ּפנּויה ּתמיד ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָּדעּתֹו
ׁשל  ּבחכמתֹו ּומסּתּכל הּטהֹורֹות, הּקדֹוׁשֹות הּצּורֹות ְְְְְְִֵֶַַַַָָָּבאֹותן

ראׁשֹונה מּצּורה ּכּלּה הּוא ּברּו הנקראים הּקדֹוׁש [מלאכים ִִַָָָָָֻ
הקודש] רּוח חיות מּיד - ּגדלֹו מהן ויֹודע הארץ, טּבּור ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָעד

ּתתערב  - הרּוח עליו ׁשּתנּוח ּובעת עליו. ׁשֹורה ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּקדׁש
לאיׁש ויהפ 'איׁשים', הּנקראים הּמלאכים ּבמעלת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָנפׁשֹו

ׁשהיה ּכמֹות ׁשאינֹו ּבדעּתֹו ויבין רוח אחר, עליו ששרתה [עד ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
החכמים,הקודש] אדם ּבני ׁשאר מעלת על ׁשּנתעּלה אּלא ,ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לאיׁש ונהּפכּת עּמם, "והתנּבית ּבׁשאּול: ׁשּנאמר ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
ֵַאחר".

מעלֹותהּנביאים,·. שונות]מעלֹות ׁשּיׁש[בדרגות ּכמֹו הן: ְְֲֲִִֵֵֶַַַ
מּנביא. ּגדֹול נביא ּבּנבּואה ּכ מחברֹו, ּגדֹול חכם ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּבחכמה
הּלילה, ּבחזיֹון ּבחלֹום אּלא הּנבּואה מראה רֹואין אין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוכּלן
ׁשּנאמר: ּכמֹו ּתרּדמה, עליהן ׁשּתּפל אחר ּבּיֹום ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאֹו
וכּלן, ּבֹו". אדּבר ּבחלֹום אתוּדע, אליו ְְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָֻ"ּבּמראה
ּכֹוׁשל, הּגּוף וכח מזּדעזעין, אבריהן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹּכׁשּמתנּבאין,

ותּׁשאר מּטרפֹות, מה ועׁשּתֹונֹותיהם להבין ּפנּויה הּדעת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
גדלה  חׁשכה אימה "והּנה ּבאברהם: ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּׁשּתראה,
עלי  נהּפ "והֹודי ּבדנּיאל: ׁשּנאמר ּוכמֹו עליו"; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנפלת

ּכח". עצרּתי ולא ְְְְִִַַַָֹֹלמׁשחית,
מׁשל הּדברים ‚. ּדר - הּנבּואה ּבמראה לּנביא ׁשּמֹודיעים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לֹו ּבמראה מֹודיעין הּמׁשל ּפתרֹון ּבלּבֹו יחקק ּומּיד , ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ
אבינּו, יעקב ׁשראה הּסּלם ּכמֹו הּוא; מה וידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּנבּואה,
לּמלכּיֹות  מׁשל היה והּוא ּבֹו, ויֹורדים עֹולים ְְְְְִִִַַַָָָָָֻּומלאכים
הּנפּוח  והּסיר יחזקאל, ׁשראה החּיֹות ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָוׁשעּבּודן;

יחזקאל,[רותח] ׁשראה והּמגּלה ירמיה, ׁשראה ׁשקד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּומּקל
אֹומרין  מהן יׁש הּנביאים, ׁשאר וכן זכריה. ׁשראה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהאיפה
ּבלבד. הּפתרֹון אֹומרין מהן ויׁש אּלּו, ּכמֹו ּופתרֹונֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמׁשל
ּדברי  ּכמקצת ּפתרֹון, ּבלא ּבלבד הּמׁשל אֹומרין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹּופעמים
מתנּבאין. הם חידה ודר ּבמׁשל וכּלן, ּוזכריה. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיחזקאל

מתנּבאי ּכל „. אין - אּלא הּנביאים ׁשּירצּו, עת ּבכל ן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּומתּבֹודדין  לב וטֹובי ׂשמחים ויֹוׁשבין ּדעּתן ׁשאין מכּונין ; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָ

אּלא  עצלּות, מּתֹו ולא עצבּות מּתֹו לא ׁשֹורה ְְְְִִֶַַַָָָֹֹהּנבּואה
ותף  נבל לפניהם הּנביאים, ּבני ,לפיכ ׂשמחה. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹמּתֹו
ׁשּנאמר: הּוא וזה הּנבּואה; מבּקׁשין והן וכּנֹור, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָוחליל
עד  הּנבּואה ּבדר מהּלכין ּכלֹומר, - מתנּבאים" ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ"והּמה

מתּגּדל'. 'ּפלֹוני אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשּיּנבאּו,
'ּבני אּלּו‰. הּנקראין הם להתנּבא, מבּקׁשין ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

ׁשּתׁשרה הּנביאים' אפׁשר ּדעּתן, ׁשּמכּונין ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתׁשרה. ׁשּלא ואפׁשר עליהן, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָֹׁשכינה

.Â הּנביאים הּדבריםּכל לכל הּנבּואה ּדר הן ׁשאמרנּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכל  ׁשל ורּבן רּבנּו, ממׁשה חּוץ - והאחרֹונים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונים
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ּכל  לׁשאר מׁשה נבּואת ּבין יׁש הפרׁש ּומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנביאים.
רּבנּו ּומׁשה ּבמראה; אֹו ּבחלֹום הּנביאים, ׁשּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּנביאים?

מׁשה "ּובבא ׁשּנאמר: ועֹומד, ער הּוא מֹועד - אהל אל ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ
הּנביאים, ּכל אליו". מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע אּתֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלדּבר
וחידה. ּבמׁשל רֹואין ּׁשהן מה רֹואין לפיכ ;מלא ידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעל
אדּבר  ּפה אל "ּפה ׁשּנאמר: ,מלא ידי על לא רּבנּו, ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּומׁשה
ונאמר: ּפנים", אל ּפנים מׁשה אל ה' "ודּבר ונאמר: ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו",
רֹואה  אּלא מׁשל, ׁשם ׁשאין ּכלֹומר, יּביט"; ה' ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ"ּותמנת
ׁשהּתֹורה  הּוא מׁשל; ּובלא חידה ּבלא ּבריֹו על ְְְִֶַַַָָָָָָֹֹֻהּדבר
מתנּבא  ׁשאינֹו בחידת", ולא "ּומראה, עליו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמעידה
הּנביאים, ּכל ּבריֹו. על הּדבר ׁשרֹואה ּבמראה, אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבחידה
הּוא  ּכן; אינֹו רּבנּו, ּומׁשה ּומתמֹוגגין. ונבהלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָיראין
ׁשאין  ּכמֹו רעהּו"; אל איׁש ידּבר "ּכאׁשר אֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּכתּוב
ׁשל  ּבדעּתֹו ּכח היה ּכ חברֹו, ּדברי לׁשמע נבהל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאדם
עמדֹו על עֹומד והּוא הּנבּואה, ּדברי להבין רּבנּו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָמׁשה
מׁשה  ׁשּירצּו. עת ּבכל מתנּבאין אין הּנביאים, ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשלם.
לֹובׁשּתֹו הּקדׁש רּוח ׁשּיחּפץ, זמן ּכל אּלא ּכן; אינֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹרּבנּו,
לּה ּולהזּדּמן ּדעּתֹו לכּון צרי ואינֹו עליו; ׁשֹורה ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּונבּואה

עליו] שתשרה ּכמלאכי [לחכות ועֹומד ּומזּמן מכּון הּוא ׁשהרי ,ְְְְְֲֲֵֵֵֶַָָֻֻ
"עמדּו ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עת ּבכל מתנּבא לפיכ ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשרת.

מה ׁשּנאמר:ואׁשמעה האל, הבטיחֹו ּובזה לכם". ה' ּיצּוה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עמד  ּפה ואּתה, לאהליכם. לכם ׁשּובּו להם: אמר ל"ְְֱֲֳֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ
מסּתּלקת, ּכׁשהּנבּואה הּנביאים, ׁשּכל למדּת, הא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָעּמדי".
לפיכ העם; ּכׁשאר ּכּלן הּגּוף צרכי ׁשהּוא לאהלם, ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָֻחֹוזרין
לאהלֹו חזר לא רּבנּו, ּומׁשה מּנׁשֹותיהן. ּפֹורׁשין ְְְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאינן
לּה, הּדֹומה ּומן לעֹולם האּׁשה מן ּפרׁש לפיכ ְְִִִִִֶַַָָָָָָָהראׁשֹון;
מעליו  ההֹוד נסּתּלק ולא העֹולמים, ּבצּור ּדעּתֹו ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹונקׁשרה

ּכּמלאכים. ונתקּדׁש ּפניו, עֹור וקרן ְְְְְִִֵַַַַָָָָָלעֹולם,
.Ê,להרחיב הּנביא ּבלבד, לעצמֹו נבּואתֹו ׁשּתהיה אפׁשר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ

מאֹותן  יֹודע היה ּׁשּלא מה ׁשּידע עד ּדעּתֹו, ּולהֹוסיף ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלּבֹו
אֹו הארץ, מעּמי לעם ׁשּיׁשּלח ואפׁשר הּגדֹולים, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּדברים

אֹותם לבֹונן ממלכה, אֹו עיר בינה]לאנׁשי [ללמדם ְְְְִֵֵַַָָָ
הרעים  מּמעׂשים אֹותן למנע אֹו ּיעׂשּו, מה ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹּולהֹודיעם
ּכדי  ּומֹופת, אֹות לֹו נֹותנין אֹותֹו, ּוכׁשּמׁשּלחין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַׁשּבידיהן;
אֹות  העֹוׂשה ּכל ולא ּבאמת. ׁשלחֹו ׁשהאל העם ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּידעּו
ׁשהיינּו אדם אּלא נביא; ׁשהּוא אֹותֹו מאמינין ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּומֹופת,
ּבחכמתֹו לנבּואה ראּוי ׁשהּוא מּתחּלתֹו ּבֹו ְְְְְִִִִֶָָָָָיֹודעין
מהּל והיה ּגילֹו, ּבני ּכל על ּבהן ׁשּנתעּלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּובמעׂשיו,

ּובקד  הּנבּואה ועׂשה ּבדרכי ּבא ּכ ואחר ּופריׁשּותּה, ּׁשתּה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻ
מּמּנּו, לׁשמע מצוה - ׁשלחֹו ׁשהאל ואמר ּומֹופת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹות
ּומֹופת  אֹות ׁשּיעׂשה ואפׁשר ּתׁשמעּון". "אליו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

ּבגֹו ּדברים לֹו יׁש האֹות וזה נביא, שנעשה ואינֹו [יתכן ְְְְִִֵֵֶָָָ
עיניים] הֹואיל באחיזת לֹו, לׁשמע מצוה כן, ּפי על ואף ;ְְְִִִִֵַַַָֹ

על  אֹותֹו מעמידין לנבּואה, וראּוי וחכם הּוא ּגדֹול ְְְְֲִִִַַָָָָָָָואדם
ּפי  על הּדין לחּת ׁשּנצטּוינּו ּכמֹו נצטּוינּו, ׁשּבכ - ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹחזקתֹו

ּפי על ואף ּכׁשרים, עדים ּבׁשקר,ׁשנים ׁשהעידּו ׁשאפׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
מעמידין אצלנּו, הן ּוכׁשרין ּכׁשרּותן.הֹואיל על אֹותן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לה' - "הּנסּתרת נאמר: ּבהן וכּיֹוצא האּלּו ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּובּדברים
יראה  האדם "ּכי ונאמר: ּולבנינּו", לנּו - והּנגלת ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאלהינּו;

לּלבב". יראה וה' ְִִֵֵֶַַַָָלעינים,

ה'תשע"ה  טבת י"ב קודש שבת יום

ח ּפרק ¤¤
האֹותֹות מׁשה ‡. מּפני יׂשראל ּבֹו האמינּו לא - רּבנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ּדפי ּבלּבֹו יׁש - האֹותֹות ּפי על ׁשהּמאמין ,[פקפוק]ׁשעׂשה; ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּבלט האֹות ׁשּיעׂשה בלהטיהם]ׁשאפׁשר אּלא [מלשון וכּׁשּוף. ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

להביא  לא - עׂשאן הּצר לפי ּבּמדּבר, ׁשעׂשה האֹותֹות ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹּכל
את  קרע - הּמצרים את להׁשקיע צר הּנבּואה: על ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָראיה

ּבֹו והצלילן צמאּוהּים הּמן. את לנּו הֹוריד - למזֹון צרכנּו . ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ
אֹותן  ּבלעה - קרח עדת ּבֹו ּכפרּו האבן. את להן ּבקע -ְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכל ׁשאר וכן ּבמעמד הארץ. ּבֹו? האמינּו ּובמה האֹותֹות. ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ
ולא ראּו, ׁשעינינּו סיני: אחר הר ולא ׁשמעּו, ואזנינּו זר, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

והּקֹול  הערפל, אל נּגׁש והּוא והּלּפידים. והּקֹולֹות האׁש -ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ
להם  אמר ל מׁשה! 'מׁשה, ׁשֹומעין: ואנּו אליו, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמּדּבר
עּמכם", ה' ּדּבר ּבפנים "ּפנים אֹומר: הּוא וכן .'וכ ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכ
ּומּנין  הּזאת". הּברית את ה' ּכרת אבתינּו את "לא ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹונאמר:
אמת  ׁשהיא לנבּואתֹו הראיה היא לבּדֹו, סיני הר ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבמעמד
הענן, ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה ׁשּנאמר: ּדפי? ּבֹו ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשאין
- לעֹולם" יאמינּו ּב וגם ,עּמ ּבדּברי העם יׁשמע ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָּבעבּור
ׁשהיא  נאמנּות ּבֹו האמינּו לא זה ּדבר ׁשּקדם ְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹמּכלל,
הרהּור  אחריה ׁשּיׁש נאמנּות אּלא לעֹולם, ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָעֹומדת

ֲַָָּומחׁשבה.
ׁשהיא נמצאּו·. נבּואתֹו על העדים הם להם, ׁשּׁשּלח אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אחד והּוא ׁשהן אֹות; להן לעׂשֹות צרי ואינֹו [שווים]אמת, ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מהן  אחד ׁשּכל - ּביחד אחד ּדבר ׁשראּו עדים ּכׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּדבר,
להביא  צרי מהן אחד ואין אמת, אֹומר ׁשהּוא לחברֹו ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעד
אחר  לֹו עדים יׂשראל ּכל - רּבנּו מׁשה ּכ לחברֹו. ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראיה
הּוא  וזה אֹות. להם לעׂשֹות צרי ואינֹו סיני, הר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָמעמד
ׁשּנתן  ּבעת נבּואתֹו, ּבתחּלת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאמר
;"לקל "וׁשמעּו לֹו: ואמר ּבמצרים, לעׂשֹותן האֹותֹות ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹלֹו
ּדפי, ּבלבבֹו יׁש האֹותֹות, ּפי על ׁשהּמאמין רּבנּו, מׁשה ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹידע
לא  "והן ואמר: ,מּליל נׁשמט והיה ּומחּׁשב, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹּומהרהר
ׁשאּלּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהֹודיעֹו עד - לי" ֲִִִֵֶֶַַַָָיאמינּו
ׁשּיצאּו ואחר מּמצרים, ׁשּיצאּו עד אּלא אינן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאֹותֹות
,אחרי ׁשּמהרהרין ההרהּור יסּתּלק הּזה, ההר על ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָויעמדּו
ּבאמת  ׁשלחּתי ׁשאני ׁשּידעּו אֹות ּכאן ל נֹותן ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשאני
אֹומר: ׁשהּכתּוב והּוא הרהּור. ּבלּבם יּׁשאר ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּבּתחּלה,
העם  את ּבהֹוציא - ׁשלחּתי אנכי ּכי האֹות ל ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹ"וזה
נמצאת  הּזה". ההר על האלהים את ּתעבדּון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּמצרים,
אנּו אין רּבנּו, מׁשה אחר ׁשּיעמד נביא ׁשּכל ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹומר,
יעׂשה  'אם ׁשּנאמר: ּכדי לבּדֹו, האֹות מּפני ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹמאמינין
ׁשּצּונּו הּמצוה מּפני אּלא ּׁשּיאמר'; מה לכל לֹו נׁשמע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאֹות,

אם ואמר: ּבּתֹורה, ּכמֹומׁשה ּתׁשמעּון"; "אליו - אֹות נתן ְְְִִֵֶַַַָָָָָ
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ורחּום  וחזק חּנּון קּנא הּנאמן, והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול , ְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָ
למחקן. ּומּתר הּקדׁש, ּדברי ּכׁשאר הן הרי - ּבהן ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻוכּיֹוצא

.Â הּׁשם,ּכלי מקֹום את ק ֹוצץ - עליו ּכתּוב ׁשם ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבכלי וגֹונזֹו אֹו מּתכֹות ּבכלי חקּוק הּׁשם היה אפּלּו . ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ

את  חֹות אּלא לֹוקה; זה הרי - הּכלי והּתי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָזכּוכית,
זה  הרי ּבׂשרֹו, על ּכתּוב ׁשם היה אם וכן וגֹונז ֹו. ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָמקֹומֹו,
לֹו נזּדּמנה הּטּנפת. ּבמקֹום יעמד ולא יסּו ולא ירחץ ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹֹֹֹֹלא
מצא  לא ואם וטֹובל; ּגמי, עליו ּכֹור - מצוה ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹטבילה
אמרּו ׁשּלא - יחץ ׁשּלא ּכדי יהּדק, ולא אחריו. מסּבב  ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹּגמי,
ּכׁשהּוא  הּׁשם ּבפני לעמד ׁשאסּור מּפני אּלא עליו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלכר

ָֹערם.
.Ê אבן הּסֹותר אֹואפּלּו הּמזּבח, מן הׁשחתה ּדר אחת ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּבעבֹודה  ׁשּנאמר לֹוקה, - העזרה מּׁשאר אֹו ההיכל, ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמן
ּכן  תעׂשּון "לא וכתּוב: ּתּתצּון", מזּבחתם את "ּכי ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹֹזרה:
- הׁשחתה ּדר הקּדׁש עצי הּׂשֹורף וכן אלהיכם". ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלה'
תעׂשּון  לא . . ּבאׁש ּתׂשרפּון "ואׁשריהם ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹלֹוקה,

אלהיכם". לה' ֱֵֵֶַֹּכן
.Á לׂשרף ּכתבי אסּור - ּובאּוריהן ּופרּוׁשיהן ּכּלן, הּקדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ

ּבּיד  לאּבדן אֹו אֹותֹואֹותן מּכין ּבּיד, והמאּבד מּכת ; ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָ
אֹותן  ׁשּכתבּו הּקדׁש ּבכתבי אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמרּדּות.
- ּתֹורה ספר ׁשּכתב יׂשראל מין אבל ּבקדּׁשה. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻיׂשראל

האזּכרֹות עם אֹותֹו הקודש]ׂשֹורפין ׁשאינֹו[שמות מּפני ׁשּבֹו, ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
ּבדעּתֹו מעלה והּוא אּלא ּכתבֹו ולא הּׁשם, ּבקדּׁשת ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֻמאמין
הּׁשם; נתקּדׁש לא ּכן, ודעּתֹו והֹואיל הּדברים, ּכׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּזה

ׁשם להּניח ׁשּלא ּכדי לׂשרפֹו, ולא [זכר]ּומצוה לּמינים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
וכן  אֹותֹו; ּגֹונזין הּׁשם, את ׁשּכתב ּגֹוי אבל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָלמעׂשיהן.

יּגנזּו. ּגֹוי, ׁשּכתבן אֹו ׁשּבלּו הּקדׁש ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכתבי
.Ë קדׁשּכל - ּבאברהם האמּורֹות זה הּׁשמֹות אף ; ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹ

הּוא  הרי ,"ּבעיני חן מצאתי נא אם "אדני, ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנאמר:
"אל  מּזה: חּוץ חל, - ּבלֹוט האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל ְֲִֵֶֶַַָָֹֹקדׁש.
האמּורֹות  הּׁשמֹות ּכל חן". עבּד מצא נא הּנה אדני. ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָֹנא,
חל. - ּבמיכה האמּורֹות הּׁשמֹות ּכל קדׁש. - ּבנימין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹּבגבעת
האמּור  ׁשלמה ּכל קדׁש. - ּבנבֹות האמּורֹות הּׁשמֹות ְְֲֵֶַָָָָָָֹֹֹּכל

קדׁש - הּׁשירים להקב"ה]ּבׁשיר הכוונה ּכׁשאר [כי הּוא והרי , ְְֲִִִִֵֶַַָֹ
הקב"ה]הּכּנּויין ּכל [של ׁשלמה". ל "האלף מּזה: חּוץ ; ְְִִִֶֶֶַָָֹֹ

" מּזה: חּוץ חל, - ּבדנּיאל האמּור מלמלכּיא מלּכא, אנּת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּכּנּויין. ּכׁשאר הּוא והרי ְְֲִִִֵַַַַָָמלכּיא",

ה'תשע"ה  טבת י"א שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
האדם מיסֹודי ‡. ּבני את מנּבא ׁשהאל לידע ואין הּדת, ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבמּדֹותיו, ּגּבֹור ּבחכמה, ּגדֹול חכם על אּלא חלה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָהּנבּואה
הּוא ולא אּלא ּבעֹולם, ּבדבר עליו מתּגּבר יצרֹו יהיה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

נכֹונה  רחבה ּדעה ּבעל ּתמיד, יצרֹו על ּבדע ּתֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָמתּגּבר
אדם[ישרה] מאד. האּלּו,עד הּמּדֹות ּבכל ממּלא ׁשהּוא ְְְִֵֶַַָָָָָֹֻ

לּפרּדס ּכׁשּיּכנס ּבגּופֹו, בראשית]ׁשלם ומעשה מרכבה [מעשה ְְְִֵֵֵֶַַָָ

ּדעת  לֹו ותהיה הרחֹוקים, הּגדֹולים הענינֹות ּבאֹותן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָויּמׁש
מּדרכי  ּפֹורׁש ,והֹול מתקּדׁש והּוא ּולהּׂשיג, להבין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָנכֹונה

ּומזרז והֹול הּזמן, ּבמחׁשּכי ההֹולכים העם [מעורר]ּכלל ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ
ּבאחד  ּכלל מחׁשבה לֹו ּתהיה ׁשּלא נפׁשֹו ּומלּמד ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעצמֹו
אּלא  ותחּבּולֹותיו, הּזמן מהבלי ולא ּבטלים, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמּדברים
להבין  הּכּסא, ּתחת קׁשּורה למעלה, ּפנּויה ּתמיד ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָּדעּתֹו
ׁשל  ּבחכמתֹו ּומסּתּכל הּטהֹורֹות, הּקדֹוׁשֹות הּצּורֹות ְְְְְְִֵֶַַַַָָָּבאֹותן

ראׁשֹונה מּצּורה ּכּלּה הּוא ּברּו הנקראים הּקדֹוׁש [מלאכים ִִַָָָָָֻ
הקודש] רּוח חיות מּיד - ּגדלֹו מהן ויֹודע הארץ, טּבּור ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָעד

ּתתערב  - הרּוח עליו ׁשּתנּוח ּובעת עליו. ׁשֹורה ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּקדׁש
לאיׁש ויהפ 'איׁשים', הּנקראים הּמלאכים ּבמעלת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָנפׁשֹו

ׁשהיה ּכמֹות ׁשאינֹו ּבדעּתֹו ויבין רוח אחר, עליו ששרתה [עד ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
החכמים,הקודש] אדם ּבני ׁשאר מעלת על ׁשּנתעּלה אּלא ,ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לאיׁש ונהּפכּת עּמם, "והתנּבית ּבׁשאּול: ׁשּנאמר ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
ֵַאחר".

מעלֹותהּנביאים,·. שונות]מעלֹות ׁשּיׁש[בדרגות ּכמֹו הן: ְְֲֲִִֵֵֶַַַ
מּנביא. ּגדֹול נביא ּבּנבּואה ּכ מחברֹו, ּגדֹול חכם ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּבחכמה
הּלילה, ּבחזיֹון ּבחלֹום אּלא הּנבּואה מראה רֹואין אין ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻוכּלן
ׁשּנאמר: ּכמֹו ּתרּדמה, עליהן ׁשּתּפל אחר ּבּיֹום ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאֹו
וכּלן, ּבֹו". אדּבר ּבחלֹום אתוּדע, אליו ְְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָֻ"ּבּמראה
ּכֹוׁשל, הּגּוף וכח מזּדעזעין, אבריהן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹּכׁשּמתנּבאין,

ותּׁשאר מּטרפֹות, מה ועׁשּתֹונֹותיהם להבין ּפנּויה הּדעת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
גדלה  חׁשכה אימה "והּנה ּבאברהם: ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּׁשּתראה,
עלי  נהּפ "והֹודי ּבדנּיאל: ׁשּנאמר ּוכמֹו עליו"; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנפלת

ּכח". עצרּתי ולא ְְְְִִַַַָֹֹלמׁשחית,
מׁשל הּדברים ‚. ּדר - הּנבּואה ּבמראה לּנביא ׁשּמֹודיעים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לֹו ּבמראה מֹודיעין הּמׁשל ּפתרֹון ּבלּבֹו יחקק ּומּיד , ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ
אבינּו, יעקב ׁשראה הּסּלם ּכמֹו הּוא; מה וידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּנבּואה,
לּמלכּיֹות  מׁשל היה והּוא ּבֹו, ויֹורדים עֹולים ְְְְְִִִַַַָָָָָֻּומלאכים
הּנפּוח  והּסיר יחזקאל, ׁשראה החּיֹות ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָוׁשעּבּודן;

יחזקאל,[רותח] ׁשראה והּמגּלה ירמיה, ׁשראה ׁשקד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּומּקל
אֹומרין  מהן יׁש הּנביאים, ׁשאר וכן זכריה. ׁשראה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהאיפה
ּבלבד. הּפתרֹון אֹומרין מהן ויׁש אּלּו, ּכמֹו ּופתרֹונֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמׁשל
ּדברי  ּכמקצת ּפתרֹון, ּבלא ּבלבד הּמׁשל אֹומרין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹּופעמים
מתנּבאין. הם חידה ודר ּבמׁשל וכּלן, ּוזכריה. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיחזקאל

מתנּבאי ּכל „. אין - אּלא הּנביאים ׁשּירצּו, עת ּבכל ן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּומתּבֹודדין  לב וטֹובי ׂשמחים ויֹוׁשבין ּדעּתן ׁשאין מכּונין ; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָ

אּלא  עצלּות, מּתֹו ולא עצבּות מּתֹו לא ׁשֹורה ְְְְִִֶַַַָָָֹֹהּנבּואה
ותף  נבל לפניהם הּנביאים, ּבני ,לפיכ ׂשמחה. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹמּתֹו
ׁשּנאמר: הּוא וזה הּנבּואה; מבּקׁשין והן וכּנֹור, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָוחליל
עד  הּנבּואה ּבדר מהּלכין ּכלֹומר, - מתנּבאים" ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ"והּמה

מתּגּדל'. 'ּפלֹוני אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשּיּנבאּו,
'ּבני אּלּו‰. הּנקראין הם להתנּבא, מבּקׁשין ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ

ׁשּתׁשרה הּנביאים' אפׁשר ּדעּתן, ׁשּמכּונין ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתׁשרה. ׁשּלא ואפׁשר עליהן, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָֹׁשכינה

.Â הּנביאים הּדבריםּכל לכל הּנבּואה ּדר הן ׁשאמרנּו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכל  ׁשל ורּבן רּבנּו, ממׁשה חּוץ - והאחרֹונים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונים
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ּכל  לׁשאר מׁשה נבּואת ּבין יׁש הפרׁש ּומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנביאים.
רּבנּו ּומׁשה ּבמראה; אֹו ּבחלֹום הּנביאים, ׁשּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּנביאים?

מׁשה "ּובבא ׁשּנאמר: ועֹומד, ער הּוא מֹועד - אהל אל ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ
הּנביאים, ּכל אליו". מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע אּתֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלדּבר
וחידה. ּבמׁשל רֹואין ּׁשהן מה רֹואין לפיכ ;מלא ידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעל
אדּבר  ּפה אל "ּפה ׁשּנאמר: ,מלא ידי על לא רּבנּו, ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּומׁשה
ונאמר: ּפנים", אל ּפנים מׁשה אל ה' "ודּבר ונאמר: ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו",
רֹואה  אּלא מׁשל, ׁשם ׁשאין ּכלֹומר, יּביט"; ה' ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ"ּותמנת
ׁשהּתֹורה  הּוא מׁשל; ּובלא חידה ּבלא ּבריֹו על ְְְִֶַַַָָָָָָֹֹֻהּדבר
מתנּבא  ׁשאינֹו בחידת", ולא "ּומראה, עליו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמעידה
הּנביאים, ּכל ּבריֹו. על הּדבר ׁשרֹואה ּבמראה, אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבחידה
הּוא  ּכן; אינֹו רּבנּו, ּומׁשה ּומתמֹוגגין. ונבהלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָיראין
ׁשאין  ּכמֹו רעהּו"; אל איׁש ידּבר "ּכאׁשר אֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּכתּוב
ׁשל  ּבדעּתֹו ּכח היה ּכ חברֹו, ּדברי לׁשמע נבהל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאדם
עמדֹו על עֹומד והּוא הּנבּואה, ּדברי להבין רּבנּו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָמׁשה
מׁשה  ׁשּירצּו. עת ּבכל מתנּבאין אין הּנביאים, ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשלם.
לֹובׁשּתֹו הּקדׁש רּוח ׁשּיחּפץ, זמן ּכל אּלא ּכן; אינֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹרּבנּו,
לּה ּולהזּדּמן ּדעּתֹו לכּון צרי ואינֹו עליו; ׁשֹורה ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּונבּואה

עליו] שתשרה ּכמלאכי [לחכות ועֹומד ּומזּמן מכּון הּוא ׁשהרי ,ְְְְְֲֲֵֵֵֶַָָֻֻ
"עמדּו ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עת ּבכל מתנּבא לפיכ ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשרת.

מה ׁשּנאמר:ואׁשמעה האל, הבטיחֹו ּובזה לכם". ה' ּיצּוה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עמד  ּפה ואּתה, לאהליכם. לכם ׁשּובּו להם: אמר ל"ְְֱֲֳֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ
מסּתּלקת, ּכׁשהּנבּואה הּנביאים, ׁשּכל למדּת, הא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָעּמדי".
לפיכ העם; ּכׁשאר ּכּלן הּגּוף צרכי ׁשהּוא לאהלם, ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָֻחֹוזרין
לאהלֹו חזר לא רּבנּו, ּומׁשה מּנׁשֹותיהן. ּפֹורׁשין ְְְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאינן
לּה, הּדֹומה ּומן לעֹולם האּׁשה מן ּפרׁש לפיכ ְְִִִִִֶַַָָָָָָָהראׁשֹון;
מעליו  ההֹוד נסּתּלק ולא העֹולמים, ּבצּור ּדעּתֹו ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹונקׁשרה

ּכּמלאכים. ונתקּדׁש ּפניו, עֹור וקרן ְְְְְִִֵַַַַָָָָָלעֹולם,
.Ê,להרחיב הּנביא ּבלבד, לעצמֹו נבּואתֹו ׁשּתהיה אפׁשר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ

מאֹותן  יֹודע היה ּׁשּלא מה ׁשּידע עד ּדעּתֹו, ּולהֹוסיף ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלּבֹו
אֹו הארץ, מעּמי לעם ׁשּיׁשּלח ואפׁשר הּגדֹולים, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּדברים

אֹותם לבֹונן ממלכה, אֹו עיר בינה]לאנׁשי [ללמדם ְְְְִֵֵַַָָָ
הרעים  מּמעׂשים אֹותן למנע אֹו ּיעׂשּו, מה ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹּולהֹודיעם
ּכדי  ּומֹופת, אֹות לֹו נֹותנין אֹותֹו, ּוכׁשּמׁשּלחין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַׁשּבידיהן;
אֹות  העֹוׂשה ּכל ולא ּבאמת. ׁשלחֹו ׁשהאל העם ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּידעּו
ׁשהיינּו אדם אּלא נביא; ׁשהּוא אֹותֹו מאמינין ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּומֹופת,
ּבחכמתֹו לנבּואה ראּוי ׁשהּוא מּתחּלתֹו ּבֹו ְְְְְִִִִֶָָָָָיֹודעין
מהּל והיה ּגילֹו, ּבני ּכל על ּבהן ׁשּנתעּלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּובמעׂשיו,

ּובקד  הּנבּואה ועׂשה ּבדרכי ּבא ּכ ואחר ּופריׁשּותּה, ּׁשתּה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻ
מּמּנּו, לׁשמע מצוה - ׁשלחֹו ׁשהאל ואמר ּומֹופת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹות
ּומֹופת  אֹות ׁשּיעׂשה ואפׁשר ּתׁשמעּון". "אליו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

ּבגֹו ּדברים לֹו יׁש האֹות וזה נביא, שנעשה ואינֹו [יתכן ְְְְִִֵֵֶָָָ
עיניים] הֹואיל באחיזת לֹו, לׁשמע מצוה כן, ּפי על ואף ;ְְְִִִִֵַַַָֹ

על  אֹותֹו מעמידין לנבּואה, וראּוי וחכם הּוא ּגדֹול ְְְְֲִִִַַָָָָָָָואדם
ּפי  על הּדין לחּת ׁשּנצטּוינּו ּכמֹו נצטּוינּו, ׁשּבכ - ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹחזקתֹו

ּפי על ואף ּכׁשרים, עדים ּבׁשקר,ׁשנים ׁשהעידּו ׁשאפׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
מעמידין אצלנּו, הן ּוכׁשרין ּכׁשרּותן.הֹואיל על אֹותן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לה' - "הּנסּתרת נאמר: ּבהן וכּיֹוצא האּלּו ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּובּדברים
יראה  האדם "ּכי ונאמר: ּולבנינּו", לנּו - והּנגלת ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאלהינּו;

לּלבב". יראה וה' ְִִֵֵֶַַַָָלעינים,

ה'תשע"ה  טבת י"ב קודש שבת יום

ח ּפרק ¤¤
האֹותֹות מׁשה ‡. מּפני יׂשראל ּבֹו האמינּו לא - רּבנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ּדפי ּבלּבֹו יׁש - האֹותֹות ּפי על ׁשהּמאמין ,[פקפוק]ׁשעׂשה; ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּבלט האֹות ׁשּיעׂשה בלהטיהם]ׁשאפׁשר אּלא [מלשון וכּׁשּוף. ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

להביא  לא - עׂשאן הּצר לפי ּבּמדּבר, ׁשעׂשה האֹותֹות ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹּכל
את  קרע - הּמצרים את להׁשקיע צר הּנבּואה: על ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָראיה

ּבֹו והצלילן צמאּוהּים הּמן. את לנּו הֹוריד - למזֹון צרכנּו . ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ
אֹותן  ּבלעה - קרח עדת ּבֹו ּכפרּו האבן. את להן ּבקע -ְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכל ׁשאר וכן ּבמעמד הארץ. ּבֹו? האמינּו ּובמה האֹותֹות. ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ
ולא ראּו, ׁשעינינּו סיני: אחר הר ולא ׁשמעּו, ואזנינּו זר, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

והּקֹול  הערפל, אל נּגׁש והּוא והּלּפידים. והּקֹולֹות האׁש -ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ
להם  אמר ל מׁשה! 'מׁשה, ׁשֹומעין: ואנּו אליו, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמּדּבר
עּמכם", ה' ּדּבר ּבפנים "ּפנים אֹומר: הּוא וכן .'וכ ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכ
ּומּנין  הּזאת". הּברית את ה' ּכרת אבתינּו את "לא ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹונאמר:
אמת  ׁשהיא לנבּואתֹו הראיה היא לבּדֹו, סיני הר ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבמעמד
הענן, ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה ׁשּנאמר: ּדפי? ּבֹו ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשאין
- לעֹולם" יאמינּו ּב וגם ,עּמ ּבדּברי העם יׁשמע ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָּבעבּור
ׁשהיא  נאמנּות ּבֹו האמינּו לא זה ּדבר ׁשּקדם ְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹמּכלל,
הרהּור  אחריה ׁשּיׁש נאמנּות אּלא לעֹולם, ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָעֹומדת

ֲַָָּומחׁשבה.
ׁשהיא נמצאּו·. נבּואתֹו על העדים הם להם, ׁשּׁשּלח אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אחד והּוא ׁשהן אֹות; להן לעׂשֹות צרי ואינֹו [שווים]אמת, ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מהן  אחד ׁשּכל - ּביחד אחד ּדבר ׁשראּו עדים ּכׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּדבר,
להביא  צרי מהן אחד ואין אמת, אֹומר ׁשהּוא לחברֹו ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעד
אחר  לֹו עדים יׂשראל ּכל - רּבנּו מׁשה ּכ לחברֹו. ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראיה
הּוא  וזה אֹות. להם לעׂשֹות צרי ואינֹו סיני, הר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָמעמד
ׁשּנתן  ּבעת נבּואתֹו, ּבתחּלת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאמר
;"לקל "וׁשמעּו לֹו: ואמר ּבמצרים, לעׂשֹותן האֹותֹות ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹלֹו
ּדפי, ּבלבבֹו יׁש האֹותֹות, ּפי על ׁשהּמאמין רּבנּו, מׁשה ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹידע
לא  "והן ואמר: ,מּליל נׁשמט והיה ּומחּׁשב, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹּומהרהר
ׁשאּלּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהֹודיעֹו עד - לי" ֲִִִֵֶֶַַַָָיאמינּו
ׁשּיצאּו ואחר מּמצרים, ׁשּיצאּו עד אּלא אינן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאֹותֹות
,אחרי ׁשּמהרהרין ההרהּור יסּתּלק הּזה, ההר על ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָויעמדּו
ּבאמת  ׁשלחּתי ׁשאני ׁשּידעּו אֹות ּכאן ל נֹותן ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשאני
אֹומר: ׁשהּכתּוב והּוא הרהּור. ּבלּבם יּׁשאר ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּבּתחּלה,
העם  את ּבהֹוציא - ׁשלחּתי אנכי ּכי האֹות ל ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹ"וזה
נמצאת  הּזה". ההר על האלהים את ּתעבדּון ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּמצרים,
אנּו אין רּבנּו, מׁשה אחר ׁשּיעמד נביא ׁשּכל ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹומר,
יעׂשה  'אם ׁשּנאמר: ּכדי לבּדֹו, האֹות מּפני ּבֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹמאמינין
ׁשּצּונּו הּמצוה מּפני אּלא ּׁשּיאמר'; מה לכל לֹו נׁשמע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאֹות,

אם ואמר: ּבּתֹורה, ּכמֹומׁשה ּתׁשמעּון"; "אליו - אֹות נתן ְְְִִֵֶַַַָָָָָ
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ׁש ּפי על ואף עדים, ׁשני ּפי על הּדבר לחּת אין ׁשּצּונּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
לׁשמע  מצוה ּכ - ׁשקר אם העידּו אמת אם יֹודעין ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹאנּו
אמת  האֹות אם יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף הּנביא, ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּזה

ולאט. ּבכּׁשּוף ְְִָאֹו

.‚,ּגדֹולים,לפיכ ּומֹופתים אֹותֹות ועׂשה נביא עמד אם ְְְְִִִִִַָָָָָ
לֹו; ׁשֹומעין אין - רּבנּו מׁשה ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּובּקׁש

ּביחּוד יֹודעין ּבלאט[בבירור]ואנּו האֹותֹות ׁשאֹותן [בלחש], ְְְְִִֶָָָָ
האֹותֹות  ּפי על אינּה רּבנּו מׁשה ׁשּנבּואת לפי הן, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוכּׁשּוף
ראינּוה  ּבעינינּו אּלא זה, לאֹותֹות זה אֹותֹות ׁשּנער ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי

הּוא ׁשּׁשמע ּכמֹו ׁשמענּוה, רבנו]ּובאזנינּו למה [משה הא . ְְְְְֲֵֶַַַָָָָ

ׁשראה הּדבר ּדבר על לאדם ׁשהעידּו לעדים ּדֹומה? ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
יֹודע  אּלא להן, ׁשֹומע ׁשאינֹו - ׁשראה ּכמֹו ׁשאינֹו ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבעיניו,
האֹות  ּבא ׁשאם ּתֹורה, אמרה לפיכ ׁשקר. עדי ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבוּדאי
זה  ׁשהרי ההּוא"; הּנביא ּדברי אל תׁשמע "לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוהּמֹופת,
;ּבעיני ּׁשראית מה להכחיׁש ּומֹופת, ּבאֹות אלי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבא
הּמצוה  מּפני אּלא ּבמֹופת, מאמינים אנּו ואין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָוהֹואיל
נבּואתֹו להכחיׁש ׁשּבא זה מאֹות נקּבל היא מׁשה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּצּונּו

וׁשּׁשמענּו. ׁשראינּו מׁשה, ְְִֶֶֶֶַָָׁשל
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― הט"ז הינּוהּמצוה מּלהסית, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנקרא: וזהּו זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיקרא

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו eh)מסית, dyrz `l zevn)ּולׁשֹון . ְְְְִֵֵֵֶַ
ֿ יֹוספּו "ולא ּבּמסית: יתעּלה אמרֹו הּוא זה על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאזהרה

"ּבקרּב הּזה הרע ּכּדבר ai)לעׂשֹות ,bi mixac)העֹובר ; ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ּכמֹו סקילה, חּיב ― מּיׂשראל אדם המפּתה והּוא זה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל

ּתהרגּנּו" הרג "ּכי הּכתּוב: i)ׁשאמר ,my)אׁשר והאדם . ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו ׁשּיהרגּנּו, ראּוי אׁשר הּוא ― לֹו ׁשּיּוסת רצה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמסית
להמיתֹו" בראׁשֹונה ֿ ּבֹו ּתהיה יד" ואמר: יתעּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבאר

(my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)הּמּוסת ּביד מצוה : ְְְְִִֵַַָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָלהרגֹו.

(.fq).

― הי"ז מּלאהבהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לדבריו, יאבה וׁשּלא ֿ הּמסית, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאת

לֹו" תאבה h)"לא ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt): ְְִֵֶֹֹ
לרע "'ואהבּת ׁשּנאמר: ּכמֹו'"מּכלל (gi ,hi `xwie) ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָ

לֹו'". ֿ תאבה 'לא לֹומר: ּתלמּוד לזה? אֹוהב אּתה ְֵֶֶַַַָָָֹֹיכֹול

― הי"ח יקלהּמצוה ׁשּלא הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבהכרח;(d`pya)ּבּנטירה לֹו לנטֹור חּיב אּלא לּמסית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

והּוא ֿ תעׂשה, לא מצות על עֹובר ― לֹו נֹוטר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹּוכׁשאינֹו
אליו" תׁשמע "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא , ְְְִֵֵַַָָָֹ

(my ixtqd ixac jynd)"עּמֹו ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
(d ,bk zeny)עֹוזב אּתה riiqne)יכֹול xfer)ּתלמּוד לזה? ְֵֶַַָָָ

אליו". תׁשמע "ולא ְְִֵַַָֹלֹומר:

― הי"ט מּלהּצילהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
והּוא ּוכליה, אּבּוד ׁשל ּבמּצב יראהּו אם ֿ הּמסית, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאת

עליו" עינ ֿ תחס "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא . ְְְֵֵַָָָָָֹֹ

(my ixtqd jynd)ּדם ֿ על תעמד "לא ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִֶֶַַַַַֹֹ
"רע(fh ,hi `xwie)זה ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אי יכֹול ִֵֵֶֶֶַַָָָ

(ziqnd)."עינ "ולאֿתחֹוס לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְֵַַָֹ

― העׂשרים מּללּמדהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
לֹו אסּור ― זכּות לֹו יֹודע ואפּלּו הּמסית: על ְְֲִִֵֵַַַַָזכּות
"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא זכּות, עליו ילּמד ולא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹלהזּכירֹו

my)תחמל" mixac)הּפרּוׁש ּובא .(my ,ixtq),תחמל ולא : ְְְֵַַַָֹֹֹ
זכּות. עליו תלּמד ְְֵַָָֹלא

― הכ"א מּלׁשּתקהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּׁשּמביא מּמה הּמסית על לֹו הידּועה חֹובה (wqtlמּלֹומר ְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

(cr ezaegl oicאמרֹו והּוא עליו, הענׁש קּיּום ְְִִֵֶָָָָֹלידי
עליו" "ולאֿתחמֹול הּפרּוׁש(my)יתעּלה: ּובא .,ixtq) ְְְִֵֶַַַָָָֹ

(my.זכּות עליו תלּמד לא ― תחמֹול ולא :ְְְְֵַַָָֹֹ

― הכ"ו מּלהתנּבאהּמצוה אדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
dxf)ּבׁשמּה dcear ly)לעבדּה צּוהּו ׁשה' ׁשּיאמר והּוא, , ְְְְִִֶֶַָָָָֹ

וענׁש, ּגמּול והבטיחה עבֹודתּה על צּותה עצמּה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹאֹו
ּבא ולא האׁשרה. ּונביאי הּבעל נביאי ׁשּמדּמים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכמֹו
אזהרת ּכלֹומר: זה, ּבענין מיחד מפרׁש לאו ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֻּבּכתּוב
נּדֹון ׁשּכן הענׁש, ּבּכתּוב נתּבאר אבל ּבׁשמּה; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמתנּבא
ּבׁשם ידּבר "ואׁשר אמרֹו: והּוא ּבמיתה, ּבׁשמּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמתנּבא

ההּוא" הּנביא ּומת אחרים k)אלהים ,gi my)זֹו ּומיתה . ֱֲִִִִֵֵַַָָֹ
סתם ּבּתֹורה האמּורה ׁשּמיתה ׁשאצלנּו הּכלל ּכפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק,
מן י"ד ּבכלל ל ׁשּבארּתי היסֹוד ל ידּוע ּוכבר חנק. ―ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
הּכתּוב ענׁש לא אמרם: והּוא זה, למאמר ׁשּקדמּו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּכללים
"וׁשם ֿ ּׁשּנאמר: מּמה אזהרתֹו והּנה הזהיר; ֿ ּכן ֿ אם ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא

תזּכירּו" לא אחרים bi)אלהים ,bk zeny)ֿמן אינֹו ּכי . ְֱֲִִִִִֵֵַֹֹ
ּדין ּדינֹו ואין רּבים ענינים על מזהיר אחד ׁשּלאו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנמנע
וענין. ֿ ענין ּבכל הענׁש ׁשּנתּבאר ּכיון ׁשּבכללּות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹלאו
זֹו מצוה ּדין נתּבאר ּוכבר ּבמקֹומן. ּדגמאֹות יבֹואּו ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָֻּומּזה

מּסנהדרין. י"א ְְְִִֶֶֶַּבפרק
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― הכ"ח נבּואתהּמצוה מּלׁשמֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ולא עּמֹו נּדֹון ׁשּלא ּכלֹומר: זרה, עבֹודה ּבׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹמתנּבא
ּדבר על ראית ּומה ׁשּל האֹות מה לֹו; ונאמר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹנׁשאלהּו

ה' ּבׁשם מתנּבא עם ׁשּנעׂשה ּכדר `zn)זה, `iap)― ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַ
ּכמֹו ,ּכ על ּבֹו נתרה ּבׁשמּה מתנּבא ּכׁשּנׁשמעהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

י ואם ֿ חֹוטא; ּבכל חּיבים ―ׁשאנּו ּבטענתֹו תמיד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
לאֹותֹותיו נחּוׁש ולא הּתֹורה, ּדיני לפי ּכראּוי ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹנעניׁשהּו
"לא יתעּלה: ּבאמרֹו הזהירנּו זה ועל לראיֹותיו. ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹולא

ההּוא" הּנביא ֿ ּדברי אל c)תׁשמע ,bi mixac)ּוכבר . ְְְִִִֵֶַַַָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הכ"ז ׁשקר,הּמצוה נבּואת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
ה', אמרֹו ּׁשּלא מה ׁשּיאמר אּלא ה' ּבׁשם ׁשּיתנּבא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא
ויאמר לעצמֹו זאת ּומיחס לזּולתֹו יתעּלה ּׁשאמרֹו מה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹאֹו
ּולׁשֹון לֹו. אמרם לא והּוא אּלּו, ּדברים לֹו אמר ְְְֲִֵֶַָָָָֹׁשה'
יזיד אׁשר הּנביא א" אמרֹו: הּוא זה ּבענין ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהאזהרה

לדּבר" ֿ צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי ּדבר k)לדּבר ,gi my). ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
(c"id llkd it lr ,dxdf` cnlp yperdne)על העֹובר וגם .ְֵַַָ

אמרּו ֿ הּנחנקים את ּוכׁשּמנּו חנק; חּיב זה (oixcdpqלאו ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
(.htּבידי מיתתם ׁשלׁשה אמרּו: וׁשם הּׁשקר". "ּונביא :ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

מה הּמתנּבא זה ― ּבׁשמי" ּדבר לדּבר יזיד "אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאדם:
לחברֹו הא לדּבר, ֿ צּויתיו לא אׁשר "את ׁשמע; ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּׁשּלא
ידּבר "ואׁשר לֹו; נאמר ּׁשּלא מה הּמתנּבא זה ― ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹצּויתי"
זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא זה ― אחרים" אלהים ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבׁשם
ֿ מיתה וכל ― ההּוא" הּנביא "ּומת נאמר: ְְֱִִֵֶַַַָָָָֻּובכּלן
ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. היא הרי סתם ּבּתֹורה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאמּורה

מּסנהדרין י"א ּבפרק זה ׁשקר .(my)נביא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַ

― הכ"ט מנביאהּמצוה לירא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ה', ּבׁשם מתנּבא ׁשהּוא ּכיון מּלהרגֹו להּמנע אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשקר
והּוא ׁשקרֹו לנּו ׁשּנתּברר ּכיון ּכלל מענׁש נירא לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹאּלא

מּמּנּו" תגּור "לא יתעּלה: ak)אמרֹו ,gi my)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְִִִֵֶֶַָָֹ
(my)עליו מּללּמד עצמ ּתמנע אל ― מּמּנּו תגּור "לא :ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּבהקּדמת היטב ּבאר זֹו מצוה ּדיני ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָחֹובה".
הּמׁשנה. לפרּוׁש ְְִִֵֵַָחּבּורנּו

― הי"ד ּבעבֹודההּמצוה מּלהּׁשבע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ׁשּבארּו ּכמֹו ּבּה, יׁשּביעם לא וכן לעֹובדיה. אפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹזרה,

ּבאמרם mihtey)לנּו zyxt `zlikn)לגֹוי תׁשּביע לא : ְְְְִַַָָָֹ
לא אחרים אלהים "וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָֹֹּביראתֹו.

bi)תזּכירּו" ,bk zeny)וׁשם ּביראתֹו, לגֹוי תׁשּביע ׁשּלא , ְְְְְְִִִֶַַַָָֹ
ּבׁשם(zlikna`)אמרּו יּדֹור ׁשּלא ― תזּכירּו" "לא עֹוד: ְְְִִֵֶַָֹֹ

ּובסנהדרין זרה. ׁשּלא(bq:)עבֹודה ― תזּכירּו "לא : ְְְְֲִִֶֶַַָָָֹֹ
ּפלֹונית". זרה עבֹודה ּבצד לי ׁשמֹור לחברֹו: אדם ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹיאמר
ּבדבר רֹוממּות ּדר הּנׁשּבע ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹובר
― אלהּות ׁשהּוא הּתֹועים ּבֹו ׁשּמאמינים ֿ הּנבראים ְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָמּכל
מּלחּבק ּכׁשהזהירּו סנהדרין, ּבגמרא אמרּו מלקּות. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

מּמעׂשה ּבזה וכּיֹוצא לפניה ּולכּבד ּולנּׁשקּה זרה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעבֹודה
ֿ הּנֹודר מן חּוץ לֹוקה אינֹו ּכּלם על והאהבה: ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻהּכבֹוד

והמקּים מצוה(raypd)ּבׁשמּה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׁשמּה. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
מּסנהדרין. ז' ּבפרק ְְְִִֶֶֶַזֹו

― הּׁשמינית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מעׂשים ועֹוׂשה ידּועה קטרת ׁשּמקטיר והּוא ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹהאֹוב,
ׁשחיֹו מּתחת ּדּבּור ׁשֹומע ׁשהּוא לֹו ונדמה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֻמסּימים,

(szkd l` rexfd ly xeaigd mewn zgzn)למה ְֶֶַׁשעֹונה
אמרֹו: והּוא זרה, עבֹודה מּמיני מין וזה ― עליו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּׁשּיׁשאל

ֿ האבת" אל ֿ ּתפנּו l`)"אל ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִֶַָָֹֹ
(miyecw zyxt)ּפיתֹום זה ― "אֹוב :(sykn my)המדּבר ְִֵֶַַ

לא ואם נסקל; ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּׁשחיֹו".
חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ּבכרת; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָנסקל

ּכלֹומר: df)קבּועה, `wec)ּבידֹו הּמעׂשים אֹותם העֹוׂשה ְְְֲִֶַַַָָָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבעצמֹו. ּבהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומתעּסק

מּסנהדרין. ְְִִֶַז'

― הּתׁשיעית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּיּקח והּוא: זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא וגם ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּיּדעֹוני
ּבקטרת ויקּטר ּבפיו אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ׁשּׁשמֹו עֹוף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹעצם
הּדֹומה ּבמּצב ׁשּיהיה עד מעׂשים ויעׂשה ּדברים ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹויאמר
אמרּו עתידֹות. וידּבר ּתרּדמה ּותבֹואהּו הּמתעּלף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָלמּצב

(:dq oixcdpq)והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― "יּדעֹוני :ְְְִִִִִֶֶַַַ
"אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על הּלאו ּובא מאליו". ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמדּבר

ֿ הּיּדענים" ואל ֿ האבת אל my)ּתפנּו `xwie)ּתחׁשֹוב ואל . ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹ
את ּכׁשהזּכיר חּלקם ׁשּכבר לפי ― ׁשּבכללּות לאו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּזה
סקילה מהם ֿ אחד ּבכל וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ואמר: ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהענׁש
ּכיֿ ֿ אּׁשה אֹו "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמזיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוכרת

יּומתּו" מֹות יּדעני אֹו אֹוב בהם fk)יהיה ,k my)ּולׁשֹון . ְְְִִִֶֶָָֹ
my)ספרא miyecw)אּׁשה ֿ אֹו "ואיׁש אֹומר ׁשהּוא "לפי : ְְְִִִִֵֶָָ

לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", אֹו אֹוב בהם ֿ יהיה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּכי
ואל ֿ האבת אל ֿ ּתפנּו אל לֹומר ּתלמּוד ― ְְְְִֶֶַַַַָָֹֹׁשמענּו

l`)הּיּדעֹונים" ,hi my)ּבׁשֹוגג זה לאו על העֹובר וגם ; ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מּסנהדרין .(dq.)ז' ְְִִֶַ

― הּׁשביעית מּלמסֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
לּנעבד ּבנינּו dxf)מקצת dcear)מּתן ּבזמן מפרסם ׁשהיה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּומּזרע" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,מל ׁשמֹו ׁשהיה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה
"לּמל להעביר ֿ תּתן k`)לא ,gi my)זרה עבֹודה עבֹודת . ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹ

מּסנהדרין ז' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו היתה, ,(cq:)זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ּומלּבה אׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמעביר

הּנעבד אֹותֹו ּבעבֹודת הּמתעּסק zeyxlּבידי exqenl ick) ְֱֲִִֵֵֶַַַַַָ
(dxf dcearּומעבירֹו ,(a`d)האׁש אֹותּה dab)על lr)מּצד ֲִִֵַַַָָ

ynn)לצד dkeza `le)זה מעׂשה על הּלאו נכּפל ּוכבר , ְְְֲִֶֶַַַַַָָ
ּבאׁש" ֿ ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב ֿ יּמצא "לא gi,ואמר: mixac) ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ
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קלי zah 'e oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁש ּפי על ואף עדים, ׁשני ּפי על הּדבר לחּת אין ׁשּצּונּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
לׁשמע  מצוה ּכ - ׁשקר אם העידּו אמת אם יֹודעין ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹאנּו
אמת  האֹות אם יֹודעין אנּו ׁשאין ּפי על ואף הּנביא, ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּזה

ולאט. ּבכּׁשּוף ְְִָאֹו

.‚,ּגדֹולים,לפיכ ּומֹופתים אֹותֹות ועׂשה נביא עמד אם ְְְְִִִִִַָָָָָ
לֹו; ׁשֹומעין אין - רּבנּו מׁשה ׁשל נבּואתֹו להכחיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּובּקׁש

ּביחּוד יֹודעין ּבלאט[בבירור]ואנּו האֹותֹות ׁשאֹותן [בלחש], ְְְְִִֶָָָָ
האֹותֹות  ּפי על אינּה רּבנּו מׁשה ׁשּנבּואת לפי הן, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוכּׁשּוף
ראינּוה  ּבעינינּו אּלא זה, לאֹותֹות זה אֹותֹות ׁשּנער ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי

הּוא ׁשּׁשמע ּכמֹו ׁשמענּוה, רבנו]ּובאזנינּו למה [משה הא . ְְְְְֲֵֶַַַָָָָ

ׁשראה הּדבר ּדבר על לאדם ׁשהעידּו לעדים ּדֹומה? ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
יֹודע  אּלא להן, ׁשֹומע ׁשאינֹו - ׁשראה ּכמֹו ׁשאינֹו ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבעיניו,
האֹות  ּבא ׁשאם ּתֹורה, אמרה לפיכ ׁשקר. עדי ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבוּדאי
זה  ׁשהרי ההּוא"; הּנביא ּדברי אל תׁשמע "לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹוהּמֹופת,
;ּבעיני ּׁשראית מה להכחיׁש ּומֹופת, ּבאֹות אלי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבא
הּמצוה  מּפני אּלא ּבמֹופת, מאמינים אנּו ואין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָוהֹואיל
נבּואתֹו להכחיׁש ׁשּבא זה מאֹות נקּבל היא מׁשה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּצּונּו

וׁשּׁשמענּו. ׁשראינּו מׁשה, ְְִֶֶֶֶַָָׁשל
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― הט"ז הינּוהּמצוה מּלהסית, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנקרא: וזהּו זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיקרא

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו eh)מסית, dyrz `l zevn)ּולׁשֹון . ְְְְִֵֵֵֶַ
ֿ יֹוספּו "ולא ּבּמסית: יתעּלה אמרֹו הּוא זה על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאזהרה

"ּבקרּב הּזה הרע ּכּדבר ai)לעׂשֹות ,bi mixac)העֹובר ; ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ּכמֹו סקילה, חּיב ― מּיׂשראל אדם המפּתה והּוא זה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל

ּתהרגּנּו" הרג "ּכי הּכתּוב: i)ׁשאמר ,my)אׁשר והאדם . ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו ׁשּיהרגּנּו, ראּוי אׁשר הּוא ― לֹו ׁשּיּוסת רצה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמסית
להמיתֹו" בראׁשֹונה ֿ ּבֹו ּתהיה יד" ואמר: יתעּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבאר

(my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)הּמּוסת ּביד מצוה : ְְְְִִֵַַָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָלהרגֹו.

(.fq).

― הי"ז מּלאהבהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לדבריו, יאבה וׁשּלא ֿ הּמסית, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאת

לֹו" תאבה h)"לא ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt): ְְִֵֶֹֹ
לרע "'ואהבּת ׁשּנאמר: ּכמֹו'"מּכלל (gi ,hi `xwie) ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָ

לֹו'". ֿ תאבה 'לא לֹומר: ּתלמּוד לזה? אֹוהב אּתה ְֵֶֶַַַָָָֹֹיכֹול

― הי"ח יקלהּמצוה ׁשּלא הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבהכרח;(d`pya)ּבּנטירה לֹו לנטֹור חּיב אּלא לּמסית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

והּוא ֿ תעׂשה, לא מצות על עֹובר ― לֹו נֹוטר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹּוכׁשאינֹו
אליו" תׁשמע "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא , ְְְִֵֵַַָָָֹ

(my ixtqd ixac jynd)"עּמֹו ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
(d ,bk zeny)עֹוזב אּתה riiqne)יכֹול xfer)ּתלמּוד לזה? ְֵֶַַָָָ

אליו". תׁשמע "ולא ְְִֵַַָֹלֹומר:

― הי"ט מּלהּצילהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
והּוא ּוכליה, אּבּוד ׁשל ּבמּצב יראהּו אם ֿ הּמסית, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאת

עליו" עינ ֿ תחס "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא . ְְְֵֵַָָָָָֹֹ

(my ixtqd jynd)ּדם ֿ על תעמד "לא ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִֶֶַַַַַֹֹ
"רע(fh ,hi `xwie)זה ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אי יכֹול ִֵֵֶֶֶַַָָָ

(ziqnd)."עינ "ולאֿתחֹוס לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְֵַַָֹ

― העׂשרים מּללּמדהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
לֹו אסּור ― זכּות לֹו יֹודע ואפּלּו הּמסית: על ְְֲִִֵֵַַַַָזכּות
"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא זכּות, עליו ילּמד ולא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹלהזּכירֹו

my)תחמל" mixac)הּפרּוׁש ּובא .(my ,ixtq),תחמל ולא : ְְְֵַַַָֹֹֹ
זכּות. עליו תלּמד ְְֵַָָֹלא

― הכ"א מּלׁשּתקהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּׁשּמביא מּמה הּמסית על לֹו הידּועה חֹובה (wqtlמּלֹומר ְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

(cr ezaegl oicאמרֹו והּוא עליו, הענׁש קּיּום ְְִִֵֶָָָָֹלידי
עליו" "ולאֿתחמֹול הּפרּוׁש(my)יתעּלה: ּובא .,ixtq) ְְְִֵֶַַַָָָֹ

(my.זכּות עליו תלּמד לא ― תחמֹול ולא :ְְְְֵַַָָֹֹ

― הכ"ו מּלהתנּבאהּמצוה אדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
dxf)ּבׁשמּה dcear ly)לעבדּה צּוהּו ׁשה' ׁשּיאמר והּוא, , ְְְְִִֶֶַָָָָֹ

וענׁש, ּגמּול והבטיחה עבֹודתּה על צּותה עצמּה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹאֹו
ּבא ולא האׁשרה. ּונביאי הּבעל נביאי ׁשּמדּמים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכמֹו
אזהרת ּכלֹומר: זה, ּבענין מיחד מפרׁש לאו ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֻּבּכתּוב
נּדֹון ׁשּכן הענׁש, ּבּכתּוב נתּבאר אבל ּבׁשמּה; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמתנּבא
ּבׁשם ידּבר "ואׁשר אמרֹו: והּוא ּבמיתה, ּבׁשמּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמתנּבא

ההּוא" הּנביא ּומת אחרים k)אלהים ,gi my)זֹו ּומיתה . ֱֲִִִִֵֵַַָָֹ
סתם ּבּתֹורה האמּורה ׁשּמיתה ׁשאצלנּו הּכלל ּכפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק,
מן י"ד ּבכלל ל ׁשּבארּתי היסֹוד ל ידּוע ּוכבר חנק. ―ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
הּכתּוב ענׁש לא אמרם: והּוא זה, למאמר ׁשּקדמּו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּכללים
"וׁשם ֿ ּׁשּנאמר: מּמה אזהרתֹו והּנה הזהיר; ֿ ּכן ֿ אם ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא

תזּכירּו" לא אחרים bi)אלהים ,bk zeny)ֿמן אינֹו ּכי . ְֱֲִִִִִֵֵַֹֹ
ּדין ּדינֹו ואין רּבים ענינים על מזהיר אחד ׁשּלאו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנמנע
וענין. ֿ ענין ּבכל הענׁש ׁשּנתּבאר ּכיון ׁשּבכללּות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹלאו
זֹו מצוה ּדין נתּבאר ּוכבר ּבמקֹומן. ּדגמאֹות יבֹואּו ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָֻּומּזה

מּסנהדרין. י"א ְְְִִֶֶֶַּבפרק
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― הכ"ח נבּואתהּמצוה מּלׁשמֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ולא עּמֹו נּדֹון ׁשּלא ּכלֹומר: זרה, עבֹודה ּבׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹמתנּבא
ּדבר על ראית ּומה ׁשּל האֹות מה לֹו; ונאמר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹנׁשאלהּו

ה' ּבׁשם מתנּבא עם ׁשּנעׂשה ּכדר `zn)זה, `iap)― ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַ
ּכמֹו ,ּכ על ּבֹו נתרה ּבׁשמּה מתנּבא ּכׁשּנׁשמעהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

י ואם ֿ חֹוטא; ּבכל חּיבים ―ׁשאנּו ּבטענתֹו תמיד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
לאֹותֹותיו נחּוׁש ולא הּתֹורה, ּדיני לפי ּכראּוי ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹנעניׁשהּו
"לא יתעּלה: ּבאמרֹו הזהירנּו זה ועל לראיֹותיו. ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹולא

ההּוא" הּנביא ֿ ּדברי אל c)תׁשמע ,bi mixac)ּוכבר . ְְְִִִֵֶַַַָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הכ"ז ׁשקר,הּמצוה נבּואת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
ה', אמרֹו ּׁשּלא מה ׁשּיאמר אּלא ה' ּבׁשם ׁשּיתנּבא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא
ויאמר לעצמֹו זאת ּומיחס לזּולתֹו יתעּלה ּׁשאמרֹו מה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹאֹו
ּולׁשֹון לֹו. אמרם לא והּוא אּלּו, ּדברים לֹו אמר ְְְֲִֵֶַָָָָֹׁשה'
יזיד אׁשר הּנביא א" אמרֹו: הּוא זה ּבענין ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהאזהרה

לדּבר" ֿ צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי ּדבר k)לדּבר ,gi my). ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
(c"id llkd it lr ,dxdf` cnlp yperdne)על העֹובר וגם .ְֵַַָ

אמרּו ֿ הּנחנקים את ּוכׁשּמנּו חנק; חּיב זה (oixcdpqלאו ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
(.htּבידי מיתתם ׁשלׁשה אמרּו: וׁשם הּׁשקר". "ּונביא :ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

מה הּמתנּבא זה ― ּבׁשמי" ּדבר לדּבר יזיד "אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאדם:
לחברֹו הא לדּבר, ֿ צּויתיו לא אׁשר "את ׁשמע; ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּׁשּלא
ידּבר "ואׁשר לֹו; נאמר ּׁשּלא מה הּמתנּבא זה ― ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹצּויתי"
זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא זה ― אחרים" אלהים ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבׁשם
ֿ מיתה וכל ― ההּוא" הּנביא "ּומת נאמר: ְְֱִִֵֶַַַָָָָֻּובכּלן
ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. היא הרי סתם ּבּתֹורה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאמּורה

מּסנהדרין י"א ּבפרק זה ׁשקר .(my)נביא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַ

― הכ"ט מנביאהּמצוה לירא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ה', ּבׁשם מתנּבא ׁשהּוא ּכיון מּלהרגֹו להּמנע אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשקר
והּוא ׁשקרֹו לנּו ׁשּנתּברר ּכיון ּכלל מענׁש נירא לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹאּלא

מּמּנּו" תגּור "לא יתעּלה: ak)אמרֹו ,gi my)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְִִִֵֶֶַָָֹ
(my)עליו מּללּמד עצמ ּתמנע אל ― מּמּנּו תגּור "לא :ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּבהקּדמת היטב ּבאר זֹו מצוה ּדיני ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָחֹובה".
הּמׁשנה. לפרּוׁש ְְִִֵֵַָחּבּורנּו

― הי"ד ּבעבֹודההּמצוה מּלהּׁשבע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ׁשּבארּו ּכמֹו ּבּה, יׁשּביעם לא וכן לעֹובדיה. אפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹזרה,

ּבאמרם mihtey)לנּו zyxt `zlikn)לגֹוי תׁשּביע לא : ְְְְִַַָָָֹ
לא אחרים אלהים "וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָֹֹּביראתֹו.

bi)תזּכירּו" ,bk zeny)וׁשם ּביראתֹו, לגֹוי תׁשּביע ׁשּלא , ְְְְְְִִִֶַַַָָֹ
ּבׁשם(zlikna`)אמרּו יּדֹור ׁשּלא ― תזּכירּו" "לא עֹוד: ְְְִִֵֶַָֹֹ

ּובסנהדרין זרה. ׁשּלא(bq:)עבֹודה ― תזּכירּו "לא : ְְְְֲִִֶֶַַָָָֹֹ
ּפלֹונית". זרה עבֹודה ּבצד לי ׁשמֹור לחברֹו: אדם ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹיאמר
ּבדבר רֹוממּות ּדר הּנׁשּבע ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹובר
― אלהּות ׁשהּוא הּתֹועים ּבֹו ׁשּמאמינים ֿ הּנבראים ְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָמּכל
מּלחּבק ּכׁשהזהירּו סנהדרין, ּבגמרא אמרּו מלקּות. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

מּמעׂשה ּבזה וכּיֹוצא לפניה ּולכּבד ּולנּׁשקּה זרה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעבֹודה
ֿ הּנֹודר מן חּוץ לֹוקה אינֹו ּכּלם על והאהבה: ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻהּכבֹוד

והמקּים מצוה(raypd)ּבׁשמּה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׁשמּה. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
מּסנהדרין. ז' ּבפרק ְְְִִֶֶֶַזֹו

― הּׁשמינית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מעׂשים ועֹוׂשה ידּועה קטרת ׁשּמקטיר והּוא ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹהאֹוב,
ׁשחיֹו מּתחת ּדּבּור ׁשֹומע ׁשהּוא לֹו ונדמה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֻמסּימים,

(szkd l` rexfd ly xeaigd mewn zgzn)למה ְֶֶַׁשעֹונה
אמרֹו: והּוא זרה, עבֹודה מּמיני מין וזה ― עליו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּׁשּיׁשאל

ֿ האבת" אל ֿ ּתפנּו l`)"אל ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִֶַָָֹֹ
(miyecw zyxt)ּפיתֹום זה ― "אֹוב :(sykn my)המדּבר ְִֵֶַַ

לא ואם נסקל; ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּׁשחיֹו".
חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ּבכרת; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָנסקל

ּכלֹומר: df)קבּועה, `wec)ּבידֹו הּמעׂשים אֹותם העֹוׂשה ְְְֲִֶַַַָָָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבעצמֹו. ּבהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומתעּסק

מּסנהדרין. ְְִִֶַז'

― הּתׁשיעית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּיּקח והּוא: זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא וגם ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּיּדעֹוני
ּבקטרת ויקּטר ּבפיו אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ׁשּׁשמֹו עֹוף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹעצם
הּדֹומה ּבמּצב ׁשּיהיה עד מעׂשים ויעׂשה ּדברים ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹויאמר
אמרּו עתידֹות. וידּבר ּתרּדמה ּותבֹואהּו הּמתעּלף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָלמּצב

(:dq oixcdpq)והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― "יּדעֹוני :ְְְִִִִִֶֶַַַ
"אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על הּלאו ּובא מאליו". ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמדּבר

ֿ הּיּדענים" ואל ֿ האבת אל my)ּתפנּו `xwie)ּתחׁשֹוב ואל . ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹ
את ּכׁשהזּכיר חּלקם ׁשּכבר לפי ― ׁשּבכללּות לאו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּזה
סקילה מהם ֿ אחד ּבכל וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ואמר: ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהענׁש
ּכיֿ ֿ אּׁשה אֹו "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמזיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוכרת

יּומתּו" מֹות יּדעני אֹו אֹוב בהם fk)יהיה ,k my)ּולׁשֹון . ְְְִִִֶֶָָֹ
my)ספרא miyecw)אּׁשה ֿ אֹו "ואיׁש אֹומר ׁשהּוא "לפי : ְְְִִִִֵֶָָ

לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", אֹו אֹוב בהם ֿ יהיה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּכי
ואל ֿ האבת אל ֿ ּתפנּו אל לֹומר ּתלמּוד ― ְְְְִֶֶַַַַָָֹֹׁשמענּו

l`)הּיּדעֹונים" ,hi my)ּבׁשֹוגג זה לאו על העֹובר וגם ; ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מּסנהדרין .(dq.)ז' ְְִִֶַ

― הּׁשביעית מּלמסֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
לּנעבד ּבנינּו dxf)מקצת dcear)מּתן ּבזמן מפרסם ׁשהיה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּומּזרע" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,מל ׁשמֹו ׁשהיה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה
"לּמל להעביר ֿ תּתן k`)לא ,gi my)זרה עבֹודה עבֹודת . ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹ

מּסנהדרין ז' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו היתה, ,(cq:)זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ּומלּבה אׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמעביר

הּנעבד אֹותֹו ּבעבֹודת הּמתעּסק zeyxlּבידי exqenl ick) ְֱֲִִֵֵֶַַַַַָ
(dxf dcearּומעבירֹו ,(a`d)האׁש אֹותּה dab)על lr)מּצד ֲִִֵַַַָָ

ynn)לצד dkeza `le)זה מעׂשה על הּלאו נכּפל ּוכבר , ְְְֲִֶֶַַַַַָָ
ּבאׁש" ֿ ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב ֿ יּמצא "לא gi,ואמר: mixac) ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ
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(iאם וכרת סקילה, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר .ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג נסקל; ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹלא

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָּדיני

ה'תשע"ה  טבת ז' שני יום

.‚È .·È .‡È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

. .ÁÓ .·Î .‰Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ï .‡Ï .‚Ï .Ï .‡

― הי"א מּצבההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
(dpan)לעבֹוד נעׂשית אפּלּו ויכּבדּוה, אליה ׁשּיתקּבצּו ¦§¤ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

יתעּלה ּבעבֹודתֹו נתּדּמה ׁשּלא ּכדי ֿ זה ּכל ה', את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעליה
מּצבֹות ּבֹונים עֹוׁשים: היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָלעֹובדי
ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא עליהן, הּנעבדים את ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוׂשמים
"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה ל ֿ תקים "ולא :ּכ ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹעל

(ak ,fh mixac).מלקּות חּיב ― זה לאו על והעֹובר ;ְְֵֶַַַָָָ

― הי"ב אבניםהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
היא ההׁשּתחויה אֹותּה אפּלּו עליהן, להׁשּתחות ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמּוכנֹות

זאת וגם יתעּלה. לעֹובדילה' להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
אּמן מעׂשה מצּירֹות אבנים עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֻֻּפסילים,
אמר הּפסל. לאֹותֹו מׁשּתחוים היּו ועליהן הּפסילים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלפני

מׂשּכית "ואבן ּבארצכם(zxiievn)יתעּלה: תּתנּו לא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ
עליה" `)להׁשּתחות ,ek `xwie)― זה לאו על והעֹובר , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. xda)חּיב zyxt seq)תּתנּו "לא : ְְְְִִַַָָֹ
האבנים, על מׁשּתחוים אּתם אין ּבארצכם ― ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבארצכם
ּוכבר הּמקּדׁש". ּבבית האבנים על אּתם מׁשּתחוים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

מגּלה ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני .(ak:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

― הי"ג אילנֹותהּמצוה מּלנטֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּבכ נתּכּון אפּלּו ּוליֹופי, לֹו לנֹוי הּמזּבח אצל אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקּדׁש
ׁשהיּו זרה לעבֹודה ּגם מכּבדים היּו ׁשּכ ּכיון ה', ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלעבֹודת
אמר עבֹודתם. ּבבּתי למראה, יפים נאים, עצים לּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנֹוטעים
ה' מזּבח אצל ֿ עץ ּכל אׁשרה ל ֿ תּטע "לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיתעּלה:

"אלהי(`k ,fh mixac)חּיב ― זה לאו על העֹובר , ֱֵֶֶַַָָָֹ
ּתמיד ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,(gk:)מלקּות. ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָ
אסּורה. ֿ הּמקּדׁש ּבכל ׁשהּנטיעה נתּבאר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוׁשם

― הקפ"ה ּכלֿהּמצוה להׁשמיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
לׁשּבר, והׁשחתה: הׁשמדה ֿ מיני ּבכל ּובּתיה זרה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָעבֹודה
לֹו, ֿ ּׁשראּוי ּבמה ֿ מין ּכל ― ולכרֹות להרֹוס ְְְְֲִִִֶַַָָלׂשרֹוף,
לפי ּבהׁשמדתֹו. ּומהיר ּגמּור יֹותר ּׁשּיהיה ּבמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
יתעּלה: אמרֹו והּוא זכר, לּה נׁשאיר ׁשּלא היא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכּונה

ֿ הּמקמֹות" ֿ ּכל את ּתאּבדּון a)"אּבד ,ai my):אמר ועֹוד . ְְְְֵֶַַַַָָֹ
וגֹו'" ּתּתצּו מזּבחתיהם להם תעׂשּו ֿ ּכה אם d)"ּכי ,f my), ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹ

ֿ מזּבחתם" את "ונּתצּתם עֹוד: b)ואמר ,ai my)ּובדר . ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ
סנהדרין ּבגמרא ׁשּנזּכרה ּדעבֹודה(v.)אּגב עׂשה מצות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מאי זרה "ּבעבֹודה ּבתמיהה: אמרּו מצות(`efi)זרה, ְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
אּכא ּתרּגמה(dpyi)עׂשה !?(dyxit):חסּדא רב ְְְֲִִִֵַָָָ

ספרי ּולׁשֹון my)'ונּתצּתם'". d`x zyxt)אּתה "מּנין : ְְְְִִִִֵֶַַַָ
ּפעמים עׂשר אפּלּו והחליפּה אׁשרה קּצץ ׁשאם ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָאֹומר
וׁשם ּתאּבדּון'". 'אּבד לֹומר: ּתלמּוד לקּצצּה? ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָׁשחּיב

ההּוא ֿ הּמקֹום מן ֿ ׁשמם את "ואּבדּתם (my)אמרּו: ְְְְִִֶֶַַַָָָ
אּתה ואין אחריהם, לרּדֹוף מצּוה אּתה ֿ יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבארץ

לארץ". ּבחּוצה אחריהם לרּדֹוף ְְְֲִֵֶֶֶַָָָֻמצּוה

― הכ"ה להֹוסיףהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
מּמנה נתרחק אּלא ממֹוננּו על זרה עבֹודה מּׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלּום
"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אליה, ֿ הּמתיחס ּומּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומּבּתיה

"ּבית ֿ אל תֹועבה ek)תביא ,f my)ּדבר מאיזה והּנהנה . ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― ׁשהמבּׁשל(ck.)מּמּנה ּבארּו, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

ֿ תביא "ולא מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― אׁשרה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבעצי
ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית ֿ אל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹתֹועבה

gi)מאּומה" ,bi my)―xeriy Ð ck dyrz `l zevn d`x) ְָ
(bi'ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. והבן ;ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ

זרה. ֲֵָָָמעבֹודה

― הכ"ב מּלהנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה ּבהם ׁשּקּׁשטּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּתכׁשיטים

עליהם" וזהב ּכסף ֿ תחמד "לא dk)יתעּלה: ,f my). ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
fi)ּובספרא dkld a dyxt `xwie)ׁשּצּפ נעבדּבארּו, ּויי ְְֱֲִִֵֵֶֶָָ

ֿ תחמד "לא יתעּלה: לאמרֹו ֿ זה את והסמיכּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹֹאסּורין,
מלקּות. חּיב ― זה לאו על העֹובר עליהם". וזהב ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכסף

זרה מעבֹודה ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(dn.)ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ

― המ"ח עםהּמצוה ּברית מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשבעה ּכלֹומר ּבכפירתם, ׁשקטים ּולהּניחם ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָהּכֹופרים

ּברית" להם "לאֿתכרת יתעּלה: אמרֹו והּוא (myעממין. ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֹ
(a ,fׁשּמלחמת קפז, ּבמצוה עׂשה, ּבמצות ּבארנּו ּוכבר .ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואין למנֹותֹו, ראּוי ּבהם, ֿ ּׁשּנאמר מה וכל עממין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבעה
לדֹורֹות. נֹוהגֹות ׁשאינן ּכּמצות ְְֲִִֵֶַָֹּדינֹו

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּום(mgxl)מּלחמֹול ּומּלׁשּבח זרה עבֹודה עֹובדי על ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא להם, ׁשמיחד מה מּכל ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּדבר
a)תחּנם" ,f my)ּבּקּבלה ּובא ,dxf dceara l"fg elaiwe) ְֵַַָָָָ

(.kזרה עבֹודה מעֹובדי אדם ואפּלּו חן". להם תּתן "לא :ְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
זה אֹו ּבצּורתֹו נאה זה לֹומר: לנּו אסּור ― נאה ְֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּצּורתֹו

ּדילן ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּפנים, ּובגמרא(eply)יפה . ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ירּוׁשלמי זרה h)עבֹודה dkld ` wxt)ּתּתן לא אמרּו: ְְְֲִִֵַָָָָֹ

ֿ תעׂשה. ּבלא ― חן ְֲֵֶֶַָֹלהם

― הנ"א עֹובדיהּמצוה ידּורּו ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא ּכפירתם, נלמד ׁשּלא ּכדי ּבארצנּו זרה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹעבֹודה

לי" את ֿ יחטיאּו ּפן ּבארצ יׁשבּו "לא (zenyיתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַֹֹ
(bl ,bkמּתר זה אין ּבמֹוׁשבֹותינּו לעבֹור הּגֹוי רצה ואפּלּו .ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֻ
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zah 'f ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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יהא ואז זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ׁשּיקּבל עד ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלנּו,
ׁשהּוא ּבזה הּכּונה ּתֹוׁשב. ּגר הּנקרא: וזהּו לדּור, לֹו ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּתר
אמרּו וכ ּבלבד. ּבארץ לדּור לֹו ׁשּמּתר לענין ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻ"ּגר"

(.cq dxf dcear)ׁשּלא עליו ׁשּקּבל זה ּתֹוׁשב? ּגר "איזהּו :ִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
עֹובד אבל יהּודה"*; רּבי ּדברי זרה, עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָלעבֹוד
ולא קרקעֹות לֹו מֹוכרין ואין ידּור אל זרה ְְְְֲִֵַַָָָָָֹעבֹודה

הּבאּור לנּו ּבא ּובמפרׁש k.)מׂשּכירין. my)להם ּתּתן לא : ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּקרקע. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָחניה

זרה. ֲַָָָּובעבֹודה

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ואפּלּו ּכמנהגם, ּומּלהתנהג הּכֹופרים אחרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּללכת
תלכּו "ולא אמרֹו: והּוא ּבאּולמיהם, וכּנּוסיהם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּבמלּבּוׁשם

מּפניכם" מׁשּלח ֿ אני אׁשר הּגֹוי bk)בחּקת ,k `xwie). ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַֹֻ
תלכּו" לא "ּובחּקתיהם ּבאמרֹו: זה לאו נכּפל (myּוכבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻ

(b ,giהּפרּוׁש ּובא .(zenÎixg` zyxt `xtq)אמרּתי לא : ְִֵַַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון ולאבֹותיהם. להם החקּוקים ּבחּקים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאּלא

(my)ּבנּמּוסֹות ּתהּלכּו ׁשּלא ― תלכּו לא "ּובחּקֹותיהם :ְְְְִֵֵֵֶֶַֹֹֻ
ּתרּטּיֹות ּכגֹון להם, החקּוקים ּבּדברים (mewnׁשּלהם, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ

(mc`l wgynוקרקסיֹות(zeigl wgyn mewn)והאסּתטרּיֹות ְְְְְְִִִַָָ
(zc ipipra zethde zegiyl zenle`)מסּבֹות מיני הן ְִִֵֵֵֶאּלה

אֹומר: מאיר רּבי האלילים; לעבֹודת ּבהן מתּכּנסים ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיּו
ֿ ּבתירא ּבן יהּודה רּבי חכמים; ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

ּתנחֹור ׁשּלא dber)אֹומר: Ð dxxgk eizexry glbi)ולא ְְִֵֶֹֹ
ציצית ey`xa)ּתגּדל zixela)"קֹומי ּתסּפר (gelibוׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶַַֹ

(eipt cbpky xrydחּיב ― מּכלֿאּלּו ּדבר והעֹוׂשה .ְִֵֶַָָָָָ
ּב הּלאו ונכּפל אמרֹו:מלקּות. והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ענין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

אחריהם" ֿ ּתּנקׁש ּפן ל l)"הּׁשמר ,ai mixac)ּולׁשֹון . ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
―(my)ספרי "הּׁשמר" :(ly ieha)"ּפן" ֿ תעׂשה; ּבלא ְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

―(ly ieha)ׁשּמא ― אחריהם" "ּתּנקׁש ֿ תעׂשה; ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹּבלא
ׁשּלא למֹוקׁש, ל ויהיּו ּכמעׁשיהם ותעׂשה להם ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּתדמה

ּבארּגמן יֹוצאין והם הֹואיל `mec)ּתאמר: rav)אצא אני ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹ
אצא אני אף ּבתלּוסין, יֹוצאין והם הֹואיל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָּבארּגמן;

וזה ― הּצבא.("oiqelz")ּבתלּוסין ּתכׁשיטי מּמיני מין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ
ההּוא ּביֹום "[והיה הּנבּואה: ספרי לׁשֹון ל ְְְְְְְִֵַַַָָָָוידּוע

ּכלֿ(`yipr)ּופקדּתי ועל [...הּמל ֿ ּבני ועל ֿ הּׂשרים על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
נכרי" מלּבּוׁש g)הּלבׁשים ,` diptv)הרחקה לׁשם ֿ זה ּכל . ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ּוכבר ּבּמלּבּוׁש. אפּלּו ― ֿ מנהגיהם לכל וגּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָמהם
מּׁשּבת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּבתֹוספּתא(fq.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

g)ׁשּבת ,f wxt). ַָ

― הל"ג מּלנחׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו ,(xndl)האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
לא הּדר ֿ מן ׁשחזרּתי ּכיון ההמֹון: ׁשאֹומרים זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכגֹון
הּוא הּיֹום ׁשראיתי הראׁשֹון הּדבר אֹו: ּבמעׂשי; ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָאצליח
מאד נפֹוץ זה ואפן ּדבר. הּיֹום ארויח וּדאי ּפלֹוני, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּדבר
ּפי על מעׂשה ֿ העֹוׂשה וכל הּסכלים. העּמים המֹוני ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצל
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: ׁשאמר לפי לֹוקה, ― ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּנחּוׁש

ּומנחׁש" i)מעֹונן ,gi mixac):ואמר זה צּוּוי ּכפל ּוכבר . ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
תנחׁשּו" ek)"לא ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון .(gi mixac): ְְְֲִֵַֹ

מקלי נפלה מּפי, ּפּתי נפלה האֹומר: ּכגֹון ― ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ"מנחׁש
ּובספרא מׂשמאלי". וׁשּועל מימיני נחׁש עבר ְְְְִִִִִִִִַָָָָָָֹמּידי,

(ek ,hi `xwie)המנחׁשים אּלּו ּכגֹון ― תנחׁשּו "לא :ְְְֲֲִֵַַַֹ
ּוכבר ּבהם". ּכּיֹוצא וכל ּובּכֹוכבים ּובעֹופֹות ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּבחלּדה

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם ּובתֹוספת(fq:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
g)ׁשּבת ,f wxt zay `ztqez). ַָ

― הל"א ּכלֹומר:הּמצוה מּלקסֹום, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ההׁשערה ֿ ּכח את העֹוררּות.(cizrl)לעֹורר מּמיני ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

היֹותֹו קדם ּׁשיהיה מה הּמּגידים הּכחֹות ֿ ּבעלי ׁשּכל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹלפי
ההׁשערה ׁשּכח מּפני אּלא זה ּדבר להם יּתכן לא ―ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
לפיכ והּנכֹון; האמת ּכפי ֿ רב ֿ ּפי על ויארע חזק ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלהם
ׁשּיׁש ּכמֹו זה על זה יתרֹון להם ויׁש ֿ ּׁשיהיה, מה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמרּגיׁשים
הּנפׁש. מּכחֹות ֿ ּכח ּבכל זה על זה יתרֹון ֿ אדם ֿ ּבני ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלכל
לעׂשֹות האּלּו ההׁשערתּיים הּכחֹות לבעלי הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוהכרחי
ֿ ּפעּלתֹו את ּולעֹודד ֿ ּכחֹו את ּבֹו לעֹורר ּכדי מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֻאיזה

(dxrydd gk ly)הארץ על ּבמּטה ׁשּמּכה מי מהם יׁש .ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מחׁשבּתֹו ּומפּנה מׁשּנֹות צעקֹות וצֹועק ּתכּופֹות ְְְְְְֲֵֶַַַַָָֻהּכאֹות
התעּלפּות מּצב מעין לֹו ׁשּיארע עד ממּׁש זמן ּכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻועֹוׂשה
ּבּמערב ּפעם זאת ראיתי ּוכבר ― ּׁשּיהיה מה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹויּגיד
עֹור ּביריעת קטּנֹות אבנים ׁשּזֹורק מי מהם ויׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּפנימי.
ּבכלֿ מפרסם וזה יּגיד, ּכ ֿ ואחר ּבהן להּביט ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻּומארי
ארּכה עֹור חגֹורת ׁשּזֹורק מי ּומהם ּבֹו. ׁשעברּתי ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמקֹום
לעֹורר ֿ אּלּו ּבכל הּכּונה ּומּגיד. ּבּה ּומסּתּכל הארץ ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
מּׁשהּו ּפֹועל ּבעצמֹו ּדבר ׁשאֹותֹו לא ּבֹו, ׁשּיׁש ֿ הּכח ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאת
ּכאׁשר ּכי ההמֹון: טעּות וזֹוהי מּׁשהּו. על מֹורה ְֲִִֶֶֶֶַַַָָאֹו
אּלּו ׁשּפעּלֹות חֹוׁשבים ההּגדֹות, אֹותן מקצת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻמתאּמתֹות

ונמׁש ּׁשּיהיה. מה על lbxd)מֹורֹות jezn yxzyp)הּדבר ְְְִִֶֶַַַַָָ
ׁש עד זֹו ּבטעּות הןאצלם הּפעּלֹות אֹותן ׁשּמקצת חׁשבּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

מׁשּפטי ּבעלי ׁשּמדּמים ּכמֹו ּׁשּיהיה, מה ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּגֹורם
ֿ הּסּוג מן אּלא אינם הּכֹוכבים ׁשּמׁשּפטי לפי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכֹוכבים.

מּמיני מין ׁשהם ּכלֹומר: iyegn)הּזה, yeg)הּכח ֿ עֹוררּות ְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ
(ytpa)הּגדת ּבאמּתת ׁשוים אדם ּבני ׁשני אין לכן ;ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הּמׁשּפטים ּבידיעת ׁשוים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהעתידֹות,
(miakekd znkg)מהּמעׂשים ׁשּיהיה מעׂשה איזה והעֹוׂשה .ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

קֹוסם, נקרא: ― זֹו ּבדר ּׁשּנֹוהג ֿ מה מּכל וזּולתם, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלה
קסמים" קסם [וגֹו'] ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: ה' ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאמר

(i ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)האֹוחז זה קֹוסם? איזהּו : ְְִֵֵֵֵֶֶָ
ׁשל זה סּוג ועל .אל לא אֹו ,אל אם ואֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַֹּבמקלֹו
ּבעצֹו "עּמי הּנביא: אמר הּזמן ּבאֹותֹו המפרסם ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֻעֹוררּות

לֹו" יּגיד ּומקלֹו ai)יׁשאל ,c ryed)זה ּבמעׂשה והעֹובר . ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
ֿ ידי על עתידֹות ּומּגיד הּקֹוסם ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ―ְְְֲִִֵֵַַַַַַָ
ׁשאלת אבל ֿ הּקֹוסם; את הּׁשֹואל לא עֹוׂשה, ׁשהּוא ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמעׂשה

מאד(cala)הּקֹוסם zewln)מגּנה dilr miaiig oi`y s`). ְְֵַָֹֻ
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קלג zah 'f ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(iאם וכרת סקילה, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר .ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג נסקל; ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹלא

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָּדיני

ה'תשע"ה  טבת ז' שני יום

.‚È .·È .‡È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

. .ÁÓ .·Î .‰Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ï .‡Ï .‚Ï .Ï .‡

― הי"א מּצבההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
(dpan)לעבֹוד נעׂשית אפּלּו ויכּבדּוה, אליה ׁשּיתקּבצּו ¦§¤ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

יתעּלה ּבעבֹודתֹו נתּדּמה ׁשּלא ּכדי ֿ זה ּכל ה', את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעליה
מּצבֹות ּבֹונים עֹוׁשים: היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָלעֹובדי
ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא עליהן, הּנעבדים את ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוׂשמים
"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה ל ֿ תקים "ולא :ּכ ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹעל

(ak ,fh mixac).מלקּות חּיב ― זה לאו על והעֹובר ;ְְֵֶַַַָָָ

― הי"ב אבניםהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
היא ההׁשּתחויה אֹותּה אפּלּו עליהן, להׁשּתחות ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמּוכנֹות

זאת וגם יתעּלה. לעֹובדילה' להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
אּמן מעׂשה מצּירֹות אבנים עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֻֻּפסילים,
אמר הּפסל. לאֹותֹו מׁשּתחוים היּו ועליהן הּפסילים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלפני

מׂשּכית "ואבן ּבארצכם(zxiievn)יתעּלה: תּתנּו לא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ
עליה" `)להׁשּתחות ,ek `xwie)― זה לאו על והעֹובר , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. xda)חּיב zyxt seq)תּתנּו "לא : ְְְְִִַַָָֹ
האבנים, על מׁשּתחוים אּתם אין ּבארצכם ― ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבארצכם
ּוכבר הּמקּדׁש". ּבבית האבנים על אּתם מׁשּתחוים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

מגּלה ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני .(ak:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

― הי"ג אילנֹותהּמצוה מּלנטֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּבכ נתּכּון אפּלּו ּוליֹופי, לֹו לנֹוי הּמזּבח אצל אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקּדׁש
ׁשהיּו זרה לעבֹודה ּגם מכּבדים היּו ׁשּכ ּכיון ה', ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלעבֹודת
אמר עבֹודתם. ּבבּתי למראה, יפים נאים, עצים לּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנֹוטעים
ה' מזּבח אצל ֿ עץ ּכל אׁשרה ל ֿ תּטע "לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיתעּלה:

"אלהי(`k ,fh mixac)חּיב ― זה לאו על העֹובר , ֱֵֶֶַַָָָֹ
ּתמיד ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,(gk:)מלקּות. ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָ
אסּורה. ֿ הּמקּדׁש ּבכל ׁשהּנטיעה נתּבאר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוׁשם

― הקפ"ה ּכלֿהּמצוה להׁשמיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
לׁשּבר, והׁשחתה: הׁשמדה ֿ מיני ּבכל ּובּתיה זרה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָעבֹודה
לֹו, ֿ ּׁשראּוי ּבמה ֿ מין ּכל ― ולכרֹות להרֹוס ְְְְֲִִִֶַַָָלׂשרֹוף,
לפי ּבהׁשמדתֹו. ּומהיר ּגמּור יֹותר ּׁשּיהיה ּבמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
יתעּלה: אמרֹו והּוא זכר, לּה נׁשאיר ׁשּלא היא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכּונה

ֿ הּמקמֹות" ֿ ּכל את ּתאּבדּון a)"אּבד ,ai my):אמר ועֹוד . ְְְְֵֶַַַַָָֹ
וגֹו'" ּתּתצּו מזּבחתיהם להם תעׂשּו ֿ ּכה אם d)"ּכי ,f my), ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹ

ֿ מזּבחתם" את "ונּתצּתם עֹוד: b)ואמר ,ai my)ּובדר . ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ
סנהדרין ּבגמרא ׁשּנזּכרה ּדעבֹודה(v.)אּגב עׂשה מצות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מאי זרה "ּבעבֹודה ּבתמיהה: אמרּו מצות(`efi)זרה, ְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
אּכא ּתרּגמה(dpyi)עׂשה !?(dyxit):חסּדא רב ְְְֲִִִֵַָָָ

ספרי ּולׁשֹון my)'ונּתצּתם'". d`x zyxt)אּתה "מּנין : ְְְְִִִִֵֶַַַָ
ּפעמים עׂשר אפּלּו והחליפּה אׁשרה קּצץ ׁשאם ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָאֹומר
וׁשם ּתאּבדּון'". 'אּבד לֹומר: ּתלמּוד לקּצצּה? ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָׁשחּיב

ההּוא ֿ הּמקֹום מן ֿ ׁשמם את "ואּבדּתם (my)אמרּו: ְְְְִִֶֶַַַָָָ
אּתה ואין אחריהם, לרּדֹוף מצּוה אּתה ֿ יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבארץ

לארץ". ּבחּוצה אחריהם לרּדֹוף ְְְֲִֵֶֶֶַָָָֻמצּוה

― הכ"ה להֹוסיףהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
מּמנה נתרחק אּלא ממֹוננּו על זרה עבֹודה מּׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלּום
"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אליה, ֿ הּמתיחס ּומּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומּבּתיה

"ּבית ֿ אל תֹועבה ek)תביא ,f my)ּדבר מאיזה והּנהנה . ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― ׁשהמבּׁשל(ck.)מּמּנה ּבארּו, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

ֿ תביא "ולא מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― אׁשרה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבעצי
ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית ֿ אל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹתֹועבה

gi)מאּומה" ,bi my)―xeriy Ð ck dyrz `l zevn d`x) ְָ
(bi'ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. והבן ;ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ

זרה. ֲֵָָָמעבֹודה

― הכ"ב מּלהנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה ּבהם ׁשּקּׁשטּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּתכׁשיטים

עליהם" וזהב ּכסף ֿ תחמד "לא dk)יתעּלה: ,f my). ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
fi)ּובספרא dkld a dyxt `xwie)ׁשּצּפ נעבדּבארּו, ּויי ְְֱֲִִֵֵֶֶָָ

ֿ תחמד "לא יתעּלה: לאמרֹו ֿ זה את והסמיכּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹֹאסּורין,
מלקּות. חּיב ― זה לאו על העֹובר עליהם". וזהב ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכסף

זרה מעבֹודה ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(dn.)ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ

― המ"ח עםהּמצוה ּברית מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשבעה ּכלֹומר ּבכפירתם, ׁשקטים ּולהּניחם ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָהּכֹופרים

ּברית" להם "לאֿתכרת יתעּלה: אמרֹו והּוא (myעממין. ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֹ
(a ,fׁשּמלחמת קפז, ּבמצוה עׂשה, ּבמצות ּבארנּו ּוכבר .ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואין למנֹותֹו, ראּוי ּבהם, ֿ ּׁשּנאמר מה וכל עממין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבעה
לדֹורֹות. נֹוהגֹות ׁשאינן ּכּמצות ְְֲִִֵֶַָֹּדינֹו

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּום(mgxl)מּלחמֹול ּומּלׁשּבח זרה עבֹודה עֹובדי על ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא להם, ׁשמיחד מה מּכל ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּדבר
a)תחּנם" ,f my)ּבּקּבלה ּובא ,dxf dceara l"fg elaiwe) ְֵַַָָָָ

(.kזרה עבֹודה מעֹובדי אדם ואפּלּו חן". להם תּתן "לא :ְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
זה אֹו ּבצּורתֹו נאה זה לֹומר: לנּו אסּור ― נאה ְֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּצּורתֹו

ּדילן ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּפנים, ּובגמרא(eply)יפה . ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ירּוׁשלמי זרה h)עבֹודה dkld ` wxt)ּתּתן לא אמרּו: ְְְֲִִֵַָָָָֹ

ֿ תעׂשה. ּבלא ― חן ְֲֵֶֶַָֹלהם

― הנ"א עֹובדיהּמצוה ידּורּו ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא ּכפירתם, נלמד ׁשּלא ּכדי ּבארצנּו זרה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹעבֹודה

לי" את ֿ יחטיאּו ּפן ּבארצ יׁשבּו "לא (zenyיתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַֹֹ
(bl ,bkמּתר זה אין ּבמֹוׁשבֹותינּו לעבֹור הּגֹוי רצה ואפּלּו .ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֻ
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יהא ואז זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ׁשּיקּבל עד ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלנּו,
ׁשהּוא ּבזה הּכּונה ּתֹוׁשב. ּגר הּנקרא: וזהּו לדּור, לֹו ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּתר
אמרּו וכ ּבלבד. ּבארץ לדּור לֹו ׁשּמּתר לענין ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֻ"ּגר"

(.cq dxf dcear)ׁשּלא עליו ׁשּקּבל זה ּתֹוׁשב? ּגר "איזהּו :ִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
עֹובד אבל יהּודה"*; רּבי ּדברי זרה, עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָלעבֹוד
ולא קרקעֹות לֹו מֹוכרין ואין ידּור אל זרה ְְְְֲִֵַַָָָָָֹעבֹודה

הּבאּור לנּו ּבא ּובמפרׁש k.)מׂשּכירין. my)להם ּתּתן לא : ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּקרקע. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָחניה

זרה. ֲַָָָּובעבֹודה

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ואפּלּו ּכמנהגם, ּומּלהתנהג הּכֹופרים אחרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּללכת
תלכּו "ולא אמרֹו: והּוא ּבאּולמיהם, וכּנּוסיהם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּבמלּבּוׁשם

מּפניכם" מׁשּלח ֿ אני אׁשר הּגֹוי bk)בחּקת ,k `xwie). ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַֹֻ
תלכּו" לא "ּובחּקתיהם ּבאמרֹו: זה לאו נכּפל (myּוכבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻ

(b ,giהּפרּוׁש ּובא .(zenÎixg` zyxt `xtq)אמרּתי לא : ְִֵַַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון ולאבֹותיהם. להם החקּוקים ּבחּקים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאּלא

(my)ּבנּמּוסֹות ּתהּלכּו ׁשּלא ― תלכּו לא "ּובחּקֹותיהם :ְְְְִֵֵֵֶֶַֹֹֻ
ּתרּטּיֹות ּכגֹון להם, החקּוקים ּבּדברים (mewnׁשּלהם, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ

(mc`l wgynוקרקסיֹות(zeigl wgyn mewn)והאסּתטרּיֹות ְְְְְְִִִַָָ
(zc ipipra zethde zegiyl zenle`)מסּבֹות מיני הן ְִִֵֵֵֶאּלה

אֹומר: מאיר רּבי האלילים; לעבֹודת ּבהן מתּכּנסים ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיּו
ֿ ּבתירא ּבן יהּודה רּבי חכמים; ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

ּתנחֹור ׁשּלא dber)אֹומר: Ð dxxgk eizexry glbi)ולא ְְִֵֶֹֹ
ציצית ey`xa)ּתגּדל zixela)"קֹומי ּתסּפר (gelibוׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶַַֹ

(eipt cbpky xrydחּיב ― מּכלֿאּלּו ּדבר והעֹוׂשה .ְִֵֶַָָָָָ
ּב הּלאו ונכּפל אמרֹו:מלקּות. והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ענין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

אחריהם" ֿ ּתּנקׁש ּפן ל l)"הּׁשמר ,ai mixac)ּולׁשֹון . ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
―(my)ספרי "הּׁשמר" :(ly ieha)"ּפן" ֿ תעׂשה; ּבלא ְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

―(ly ieha)ׁשּמא ― אחריהם" "ּתּנקׁש ֿ תעׂשה; ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹּבלא
ׁשּלא למֹוקׁש, ל ויהיּו ּכמעׁשיהם ותעׂשה להם ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּתדמה

ּבארּגמן יֹוצאין והם הֹואיל `mec)ּתאמר: rav)אצא אני ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹ
אצא אני אף ּבתלּוסין, יֹוצאין והם הֹואיל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָּבארּגמן;

וזה ― הּצבא.("oiqelz")ּבתלּוסין ּתכׁשיטי מּמיני מין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ
ההּוא ּביֹום "[והיה הּנבּואה: ספרי לׁשֹון ל ְְְְְְְִֵַַַָָָָוידּוע

ּכלֿ(`yipr)ּופקדּתי ועל [...הּמל ֿ ּבני ועל ֿ הּׂשרים על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
נכרי" מלּבּוׁש g)הּלבׁשים ,` diptv)הרחקה לׁשם ֿ זה ּכל . ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ּוכבר ּבּמלּבּוׁש. אפּלּו ― ֿ מנהגיהם לכל וגּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָמהם
מּׁשּבת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּבתֹוספּתא(fq.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

g)ׁשּבת ,f wxt). ַָ

― הל"ג מּלנחׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו ,(xndl)האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
לא הּדר ֿ מן ׁשחזרּתי ּכיון ההמֹון: ׁשאֹומרים זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכגֹון
הּוא הּיֹום ׁשראיתי הראׁשֹון הּדבר אֹו: ּבמעׂשי; ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָאצליח
מאד נפֹוץ זה ואפן ּדבר. הּיֹום ארויח וּדאי ּפלֹוני, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּדבר
ּפי על מעׂשה ֿ העֹוׂשה וכל הּסכלים. העּמים המֹוני ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצל
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: ׁשאמר לפי לֹוקה, ― ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּנחּוׁש

ּומנחׁש" i)מעֹונן ,gi mixac):ואמר זה צּוּוי ּכפל ּוכבר . ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
תנחׁשּו" ek)"לא ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון .(gi mixac): ְְְֲִֵַֹ

מקלי נפלה מּפי, ּפּתי נפלה האֹומר: ּכגֹון ― ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ"מנחׁש
ּובספרא מׂשמאלי". וׁשּועל מימיני נחׁש עבר ְְְְִִִִִִִִַָָָָָָֹמּידי,

(ek ,hi `xwie)המנחׁשים אּלּו ּכגֹון ― תנחׁשּו "לא :ְְְֲֲִֵַַַֹ
ּוכבר ּבהם". ּכּיֹוצא וכל ּובּכֹוכבים ּובעֹופֹות ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּבחלּדה

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם ּובתֹוספת(fq:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
g)ׁשּבת ,f wxt zay `ztqez). ַָ

― הל"א ּכלֹומר:הּמצוה מּלקסֹום, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ההׁשערה ֿ ּכח את העֹוררּות.(cizrl)לעֹורר מּמיני ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

היֹותֹו קדם ּׁשיהיה מה הּמּגידים הּכחֹות ֿ ּבעלי ׁשּכל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹלפי
ההׁשערה ׁשּכח מּפני אּלא זה ּדבר להם יּתכן לא ―ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
לפיכ והּנכֹון; האמת ּכפי ֿ רב ֿ ּפי על ויארע חזק ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלהם
ׁשּיׁש ּכמֹו זה על זה יתרֹון להם ויׁש ֿ ּׁשיהיה, מה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמרּגיׁשים
הּנפׁש. מּכחֹות ֿ ּכח ּבכל זה על זה יתרֹון ֿ אדם ֿ ּבני ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלכל
לעׂשֹות האּלּו ההׁשערתּיים הּכחֹות לבעלי הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוהכרחי
ֿ ּפעּלתֹו את ּולעֹודד ֿ ּכחֹו את ּבֹו לעֹורר ּכדי מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֻאיזה

(dxrydd gk ly)הארץ על ּבמּטה ׁשּמּכה מי מהם יׁש .ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מחׁשבּתֹו ּומפּנה מׁשּנֹות צעקֹות וצֹועק ּתכּופֹות ְְְְְְֲֵֶַַַַָָֻהּכאֹות
התעּלפּות מּצב מעין לֹו ׁשּיארע עד ממּׁש זמן ּכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻועֹוׂשה
ּבּמערב ּפעם זאת ראיתי ּוכבר ― ּׁשּיהיה מה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹויּגיד
עֹור ּביריעת קטּנֹות אבנים ׁשּזֹורק מי מהם ויׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּפנימי.
ּבכלֿ מפרסם וזה יּגיד, ּכ ֿ ואחר ּבהן להּביט ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻּומארי
ארּכה עֹור חגֹורת ׁשּזֹורק מי ּומהם ּבֹו. ׁשעברּתי ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמקֹום
לעֹורר ֿ אּלּו ּבכל הּכּונה ּומּגיד. ּבּה ּומסּתּכל הארץ ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
מּׁשהּו ּפֹועל ּבעצמֹו ּדבר ׁשאֹותֹו לא ּבֹו, ׁשּיׁש ֿ הּכח ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאת
ּכאׁשר ּכי ההמֹון: טעּות וזֹוהי מּׁשהּו. על מֹורה ְֲִִֶֶֶֶַַַָָאֹו
אּלּו ׁשּפעּלֹות חֹוׁשבים ההּגדֹות, אֹותן מקצת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻמתאּמתֹות

ונמׁש ּׁשּיהיה. מה על lbxd)מֹורֹות jezn yxzyp)הּדבר ְְְִִֶֶַַַַָָ
ׁש עד זֹו ּבטעּות הןאצלם הּפעּלֹות אֹותן ׁשּמקצת חׁשבּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

מׁשּפטי ּבעלי ׁשּמדּמים ּכמֹו ּׁשּיהיה, מה ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּגֹורם
ֿ הּסּוג מן אּלא אינם הּכֹוכבים ׁשּמׁשּפטי לפי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכֹוכבים.

מּמיני מין ׁשהם ּכלֹומר: iyegn)הּזה, yeg)הּכח ֿ עֹוררּות ְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ
(ytpa)הּגדת ּבאמּתת ׁשוים אדם ּבני ׁשני אין לכן ;ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הּמׁשּפטים ּבידיעת ׁשוים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהעתידֹות,
(miakekd znkg)מהּמעׂשים ׁשּיהיה מעׂשה איזה והעֹוׂשה .ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

קֹוסם, נקרא: ― זֹו ּבדר ּׁשּנֹוהג ֿ מה מּכל וזּולתם, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלה
קסמים" קסם [וגֹו'] ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: ה' ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאמר

(i ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)האֹוחז זה קֹוסם? איזהּו : ְְִֵֵֵֵֶֶָ
ׁשל זה סּוג ועל .אל לא אֹו ,אל אם ואֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַֹּבמקלֹו
ּבעצֹו "עּמי הּנביא: אמר הּזמן ּבאֹותֹו המפרסם ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֻעֹוררּות

לֹו" יּגיד ּומקלֹו ai)יׁשאל ,c ryed)זה ּבמעׂשה והעֹובר . ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
ֿ ידי על עתידֹות ּומּגיד הּקֹוסם ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ―ְְְֲִִֵֵַַַַַַָ
ׁשאלת אבל ֿ הּקֹוסם; את הּׁשֹואל לא עֹוׂשה, ׁשהּוא ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמעׂשה

מאד(cala)הּקֹוסם zewln)מגּנה dilr miaiig oi`y s`). ְְֵַָֹֻ
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zahקלד 'g iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבגמרא מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּוכבר
ׁשּבת(dq.)סנהדרין g)ּובתֹוספּתא ,f wxt).ּובספרי ְְְְְְִִֵֶֶַַָָ

― הל"ב מעׂשינּוהּמצוה מּלכּון ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים מערכֹות ּפי על הּזמּנים ,(`zepipbhvi)ּבבחירת ְְְִִִִִַַַַַַַָ

ונתּכּון ּפלֹונית לפעּלה ראּוי זה יֹום ׁשּנאמר: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻוהּוא
ּפלֹונית ּפעּלה ּבֹו לעׂשֹות רצּוי לא זה יֹום אֹו ְְֲֲִֶַַָָֹֻלעׂשֹותֹו,
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו וזה מּלעׂשֹותּה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹונּמנע

my)מעֹונן" mixac)ולא" ואמר: זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָֹ
hi,תעֹוננּו" `xwie)(ekספרא ּולׁשֹון .(a dkld e wxt my): ְְְִֵָ

מן נגזר ׁשהּוא לפי העּתים. נֹותני אּלּו ― תעֹוננּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹלא
עת האֹומר: עּתים קֹובע ּבכם יהיה לא ּכלֹומר: ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"עֹונה",
זה לאו על העֹובר וגם רעה. ּפלֹונית ועת טֹובה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּפלֹונית
זה לא ֿ העֹונֹות, את הּמֹודיע ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ―ְְִֶֶַַַַַָָֹ
אסּורה ― זה ּדבר על הּׁשאלה ּגם אבל עליהן; ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשֹואל
לזמן מעׂשיו והמכּון אמּתי. ּבלּתי ּדבר היֹותּה על ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָנֹוסף
― הּפעּלה ּבאֹותּה יצליח אֹו ׁשּיאּׁשר חּׁשּוב מּתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻֻֻמסּים

ּגם ixd)הרי cala l`ey `ed m` mb)ׁשעׂשה לפי לֹוקה, זה ְֲִֵֶֶֶַָָ
אחיזת מעׂשה אּסּור הּזה הּמעׂשה ּבכלל ועֹוד ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַמעׂשה.

חכמים ּולׁשֹון dq:)העינים. oixcdpq)זה ― "מעֹונן : ְְֲִִֵֵֶַָָ
הּתחּבּולֹות מּסּוגי ּגדֹול סּוג והּוא ֿ העינים", את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוחז

קּלּות לכ לאדם(zefixf)ונֹוסף ׁשּנדמים עד הּיד, ּתנּועת ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ
עֹוׂשים ׁשהם רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו אמּתּיים. ּבלּתי ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָּדברים
לעיני ּבגּדֹו ּבכנף ונֹותנֹו ּבידֹו חבל לֹוקח ׁשּמיׁשהּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתמיד,
לאויר טּבעת זֹורק אֹו נחׁש; מֹוציאֹו ּכ ֿ ואחר אדם ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָּבני
אחיזת מּמעׂשי ּבזה וכּיֹוצא ׁשּלפניו אדם מּפי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומֹוציאּה
מאּלּו ֿ מעׂשה ּכל ― ההמֹון אצל המפרסמים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהעינים
מין והּוא ֿ העינים את אֹוחז נקרא: אֹותֹו והעֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאסּור,
ּדעת ּגֹונב הּוא זה ועם לֹוקה. ּולפיכ הּכׁשפים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּמיני
לפי מאד, עצּום ּכ ֿ ידי על הּנגרם וההפסד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּברּיֹות.
ּבעיני אפׁשרּיים נעׂשים לחלּוטין הּנמנעים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּדברים
לקּבל מתרּגלת ּומחׁשבּתם והּנערים, והּנׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּסכלים
זאת. והבן להיֹות. אפׁשרּיים ׁשהם ולחׁשֹוב ֿ הּנמנעֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאת

ה'תשע"ה  טבת ח' שלישי יום

.„Ï .ÊÏ .ÂÏ .ÁÏ .‰Ï ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ú˜ .‰Ó .‡Ó .ËÏ .Ó .„Ó .‚Ó

― הל"ה מּלחּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (seq`lהאזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
(zepey zevr odn lawle ,cgi "mxagl"e mivxy ly zeveaw,

ּדברים ׁשּיאמר lyוהּוא zepeyn milin itexive zexad) ְְִֶַָֹ
("miygl"e "zeny",וכ לכ מֹועילים ׁשהם ְְִִֵֶֶֶַָָָׁשּמדּמה

אחד ― חבר "וחבר ספרי: ּולׁשֹון ,וכ לכ ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּומּזיקים
ֿ העקרב",(`sqe)חֹובר את חֹובר ואחד ֿ הּנחׁש את ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּדברים עליהם האֹומר יּׁשכּוהּו(miygl)ּכלֹומר: ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
להׁשקיט ּכדי נׁשיכתם מקֹום על ׁשאֹומרם אֹו ּדמיֹונֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָלפי

ּגם נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּכאב;
מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(fq.)ּדיני ְְִִִֵֶֶַָָ

― הל"ח ידיעההּמצוה מּלדרֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּׁשמדּמים מה ּכפי ― ֿ הּמתים ipxtkd)מן mpeinca)אֹותם ְְִִִִֵֶַַַָ

(miryxd)ּבאמת מתים x`ezdׁשהם zn`a ie`x mdly) ֱִֵֵֶֶֶ
("mizn"ּומרּגיׁשים אֹוכלים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ,ixdy) ְְִִִִֵֶַַַ

(mpeinca erawe "mizn miiexw mdiiga miryx"ׁשּמי ―ִֶ
לֹו ויּגיד ּבׁשנתֹו הּמת יבֹואהּו ּכ ולֹובׁש ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשעֹוׂשה
ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. ֿ ּׁשּיׁשאל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמה

ֿ הּמתים" אל ודרׁש סנהדרין(my)וגֹו' ּובגמרא .(:dq): ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבבית ולן והֹול עצמֹו הּמרעיב זה ― ֿ הּמתים אל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ"ּדרׁש
על והעֹובר טמאה"; רּוח עליו ׁשּתׁשרה ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּקברֹות,

מלקּות. חּיב ― זה ְֶַַָָלאו

― הל"ו מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו (uriizdl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, ידיעה ּומּלבּקׁש אֹוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבעל

אֹוב" וׁשאל וגֹו' ב ֿ יּמצא לאו(my)"לא על והעֹובר . ְְְְִֵֵֵַָָָֹֹ
אבל מיתה, חּיב אינֹו ― אֹוב ּבעל הּׁשֹואל ּכלֹומר: ְֲִֵֵֶַַַַַָָָזה,

אסּור זה ci)ּדבר xeriy Ð g dyrz `l zevn lirl d`xe). ֶָָָ

― הל"ז מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו (uriizdl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ידיעה מּמנּו ּולבּקׁש יּדעֹוני hּבעל dyrz `l lirl d`x) ְְְִִִִֵֶַַַָ

(ci xeriy Ð'וגֹו ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִֵֶַָָֹ
ויּדעני" אֹוב ספרא(my)וׁשאל ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְְְְִִִֵָֹֹ

ֿ הּיּדענים' ואל ֿ האבת אל ֿ ּתפנּו l`)"'אל ,hi `xwie)אֹוב , ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
ּפיתֹום זה ―(zenlrp dlbn :enebxzy sykn my)הּמדּבר ְִֵֶַַ

`lמּׁשחיֹו rexfd ly xeaigd mewnl zgzn rnyp elew) ְִֶ
(szkdאּלּו הרי ― ּבפיו המדּבר ― ויּדעֹוני ;(mnvr md) ְְְְֲִִִֵֵֵַַ

והּנׁשאל ּבאזהרה".(uriiznd)ּבסקילה; ּבהם ְְְְְִִִֶַַָָָָָ

― הל"ד ֿ מעׂשההּמצוה מּכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהּכׁשפים,

i)ּומכּׁשף" ,gi mixac)סקילה חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה וחּטאת מזיד, הּוא eciÎzbydaאם dielz dpi`y) ְְִִֵַָָ

(aixwnd lyלא "מכּׁשפה יתעּלה: אמר ׁשֹוגג. הּוא ְְִִֵֵֶַַַָָֹאם
fi)תחּיה" ,ak zeny)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

מּסנהדרין .(fq.)ז' ְְִִֶַ

― המ"ג הּצדעים,הּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
(ofe`d cily gvnd wlg)תּקפּו "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְִִֶַַָֹוהּוא

ראׁשכם" fk)(ּפאת ,hi `xwieּכדי הּוא הּזה הּלאו וגם . ְְְְֵֶֶַַַַָֹ
עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה לעֹובדי להתּדּמֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא
ּולפיכ ּבלבד. צדעיהם ׁשמגּלחים זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָעֹובדי

יבמֹות ּבמּסכת לבאר ּכלֿ(d.)הצרכּו "הּקפת ואמרּו: ְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֻ
האּסּור ׁשּתכלית ּתאמר ׁשּלא הּקפה", ׁשמּה ― ְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹהראׁש
ׁשעֹוׂשים ּכדר הּׂשער ׁשאר והּנחת הּצדעים ּגּלּוח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּוא
ּבכ אין הרי הּכל מגּלח אם אבל זרה, עבֹודה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹּכמרי
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לגּלח ׁשאסּור הֹודיעּונּו, לפיכ ― להם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהתּדּמּות
מלקּות וחּיב ֿ הראׁש; ּכל עם ּבין לבּדם ּבין ּכלל ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹהּצדעים
ּכלֿ ּגּלח אם ׁשּתים לֹוקה ּולפיכ מהם, ֿ צדע ּכל ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל
ֿ ּפי ֿ על אף מצות, ּכׁשּתי אּלּו נמנה ׁשּלא והּטעם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹראׁשֹו.
לאו ּתחת לׁשֹונֹות ׁשני ּבהם ׁשאין מּפני ׁשּתים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלֹוקה
ּופאת מּימין ראׁש ּפאת תּקיפּו לא אמר: ׁשאּלּו ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹאחד.
אז ּכי ׁשּתים עליהם ׁשחּיבּו מֹוצאים והיינּו מּׂשמאל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹֹראׁש
ּבלׁשֹון והם הֹואיל אבל מצות; ּכׁשּתי למנֹותם אפׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹהיה
ׁשּבא ֿ ּפי ֿ על אף אחת. מצוה הם הרי ― אחד וענין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

(eplaiwy)הּפרּוׁש(aezka)ׁשֹונים חלקים ּכֹולל זה ׁשּלאו , ֲִִֵֵֶֶַָָ
מחּיב זה אין לבּדֹו, מהם ֿ חלק ּכל על חּיב וׁשהּוא ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמהּגּוף
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרּבה. מצות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּיהיּו

ּבֹו.(k.)מּכֹות חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו ; ְִֵֶַַַָָָ

― המ"ד ֿ הּזקן,הּמצוה את מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
והּלחי ימין, מּצד העליֹון הּלחי חלקים: חמּׁשה ּבֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָויׁש
והּלחי ימין, מּצד הּתחּתֹון והּלחי ׂשמאל, מּצד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹהעליֹון
הּלאו ּבא ּוכבר הּזקן. וׁשּבֹולת ׂשמאל, מּצד ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹהּתחּתֹון

"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא זה: לפי(my)ּבלׁשֹון , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
אּלא ,זקנ תׁשחית ולא אמר ולא זקן. נקרא: ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשהּכל
לא לֹומר: רצֹונֹו ― "זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ְְְְְִֵֶַַַַָָֹֹאמר:
ׁשהן הּפרּוׁש ּובא הּזקן. מּכלל אחת ּפאה אף ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָתׁשחית
אם מלקּיֹות חמׁש וחּיב אֹותן. ׁשחּלקנּו ּכמֹו ּפאֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻחמׁש

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. ּבבת ּגּלחן ואפּלּו הּכל, (zeknּגּלח ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָֹ
(.kהּזקן "ועל :(eglb m`)חמּׁשה(zeiewln)מּכאן ׁשּתים : ְְֲִִִַַַָָָָ

נטלן אם אֹומר: אליעזר רּבי מּלמּטן, ואחת מּכאן ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוׁשּתים
ּבּתלמּוד ואמרּו אחת". אּלא חּיב אינֹו ― ּכאחת (myּכּלן ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

(.`kאליעזר רּבי קסבר "אלמא :iaxy ok m` mi`ex) ְֱִִֶֶַַַָָָ
(xaeq xfril`ׁשּתּנא ּברּורה ראיה זֹו הרי הּוא". אחד ְְֲֵֶֶַָָָָָָלאו

`xfril)קּמא iax lr wlegd)וכ לאוין חמּׁשה ׁשהם סֹובר ְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּכמֹו זרה, עבֹודה ּכמרי ּדר היה זה וגם ההלכה. ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיא
מגּלחים ׁשהם האירֹוּפים נזירי ּבקּׁשּוט הּיֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשמפרסם
לפי ― מצות ּכחמׁש למנֹותן ׁשאין והּטעם ֿ זקנם. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאת
ּכמֹו אחד, ענין והּוא יחיד ּבלׁשֹון נאמרה ׁשּבּה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהאזהרה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּלפניה. ּבּמצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבארנּו

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה מּכֹות; ְְִִֵַַַָָָָּבסֹוף

― ארּבעים הּמׁשלימה ּגםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנׁשים, ּבתכׁשיטי מּלהתקּׁשט ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּגברים

אּׁשה" ׂשמלת ּגבר ֿ ילּבׁש "ולא d)יתעּלה: ,ak mixac). ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
הּמקֹום ּבאֹותֹו ּׁשּידּוע מה לבׁש אֹו ׁשּנתקּׁשט ֿ ּגבר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכל
זה, ׁשּמעׂשה ודע לֹוקה. ― לנׁשים מיחדת זֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּצּורה
אֹו הּגברים ּבתכׁשיטי מתקּׁשטֹות ׁשהּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּכלֹומר:
לעֹורר נעׂשה ׁשהּוא יׁש ― הּנׁשים ּבתכׁשיטי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּגברים
ויׁש העּמים, אצל ׁשּמפרסם ּכמֹו לזנּות, ֿ הּטבעים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאת
ּבּספרים ׁשּמפרׁש ּכמֹו זרה עבֹודה למיני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנעׂשה

ּבע ׁשּמתנים רּבֹות ּופעמים .לכ מקצתהמיחדים ׂשּית ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ואֹומרים ie`x)הּקמעֹות ,zernwd egilviy icky)ׁשאם : ְְְִִֵֶַ

ויתקּׁשט נׁשים ּבגדי ילּבׁש ― איׁש הּוא ּבזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמתעּסק
ּתלּבׁש ― אּׁשה היא ואם ודֹומיהם; ּומרּגלּיֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבזהב
הענין ּבעלי אצל מאד מפרסם וזה זין. ּכלי ותחּגֹור ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשריֹון

ֶַהּזה.

― הל"ט מּללכתהּמצוה ֿ ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
הּגברים ּבגדי לֹובׁשֹות ׁשהּנׁשים ּבּמה הּכֹופרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבדרכי
ֿ יהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתכׁשיטיהם, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומתקּׁשטֹות

ֿ אּׁשה" על ֿ ּגבר ּבתכׁשיט(my)כלי הּמתקּׁשטת ֿ אּׁשה וכל . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
זה ׁשּתכׁשיט הּמקֹום ּבאֹותֹו ׁשּידּוע הּגברים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּתכׁשיטי

לֹוקה. ― לּגברים ְְִַָָָֻמיחד

― המ"א ּבגּופנּוהּמצוה מּלרׁשֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
והּסקרא הּכחֹול `mec)ּבצבעי wexi oeeba rav)ּכדר וזּולתם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

עד מצרים ּבני אצל ּכמפרסם זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשעֹוׂשים
קעקע "ּוכתבת יתעּלה: אמרֹו הּוא ,ּכ על והאזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹהּיֹום.

ּבכם" תּתנּו gk)לא ,hi `xwie)חּיב ― זה לאו על העֹובר ; ְִֵֶֶַַָָָָֹ
מּכֹות. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמלקּות,

― המ"ה אתֿהּמצוה מּלׂשרֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ּכדר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָעצמנּו,

תתּגדדּו" "לא `)יתעּלה: ,ci mixac)זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹ
תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט אמרֹו: והּוא אחר, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹּבלׁשֹון

gk)ּבבׂשרכם" ,hi `xwie)יבמֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
(:bi)ּדקרא ׁשּגּופיּה :(weqtd xwir)מּבעי תתּגדדּו" "לא ְְְְִִִֵֵֶָֹֹ
zipey`xd)לגּופיּה(jxvp)ליּה ezernynl):רחמנא ּדאמר ְְֲֵֵַַָָָ

(zxne` dxezd)מת על חּבּורה תעׂשּו `la)לא ze`l). ֲֵַַַָֹ
מּכֹות היא".(k`.)ּובגמרא אחת ּוגדידה "ׂשריטה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָ

ועל חּיב; ― ּבּכלי ּבין ּבּיד ּבין הּמת ׁשעל נתּבאר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוׁשם
ּבספרי ׁשּבא ּכמֹו ּפטּור, ּבּיד חּיב, ּבּכלי זרה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָעבֹודה
ּוברמחים" ּבחרבֹות ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹהּנביאים:

(gk ,gi `Îmikln)―dxf dcearl dhixyd jxcy o`kn)
(ilka wx `idאמרּו ּוכבר .(:bi zenai)ּגם זה, לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶַַָָָ

"לא ואמרּו: הרּבים ּומחלקת העם מּפּלּוג ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹהאזהרה
ּדקרא ּגּופיּה אבל אגּדֹות"; אגּדֹות תעׂשּו לא ― ְְְֲֲֲִִֵֵָָָֹֹֻֻתתּגדדּו
הּמת", על חּבּורה תעׂשּו "לא ואמרּו: ׁשּבארּו ּכמֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָֹהּוא

אמרם וכן ּדרׁש. מעין iw.)וזה oixcdpq)הּמחזיק ֿ "ּכל : ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
וכעדתֹו" כקרח ֿ יהיה ולא ׁשּנאמר: ּבלאו, עֹובר ְְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבמחלקת

(d ,fi xacna)ּגּופיּה אבל הּדרׁש; ּדר על הּוא ׁשּגם ,ְֲֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהּוא חכמים ׁשּבארּוהּו ּכמֹו אּיּום, הּוא הרי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶָָּדקרא
ׁשה' זה: ּדבר ׁשענין ּבארּו ׁשהם לפי אזהרה, לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלילה,
הּכהּנה את לעצמֹו וטֹוען הּכהנים על ׁשהחֹולק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻמֹודיע
יהיה ולא לקרח ּׁשארע מה ּבֹו יארע לא הּבאים ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּבּדֹורֹות

הּבליעה ezcre)ענׁשֹו, gxw eyprpy enk)ענׁשֹו יהא אּלא , ְְְְִֵֶַָָָָ
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר הּצרעת,(my)"ּכאׁשר ּכלֹומר: , ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ

וגֹו'" ּבחיק יד ֿ נא "הבא למׁשה: יתעּלה (zenyּבאמרֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
(e ,cּבעּזּיה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ,(ek aÎminid ixac)―yprpy) ְְְִִֵֶָָֻ

(mipdkd lr wlgy llba eiig lka zrxvaלענין אחזֹור .ְְֱִֶַ
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קלה zah 'g iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבגמרא מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּוכבר
ׁשּבת(dq.)סנהדרין g)ּובתֹוספּתא ,f wxt).ּובספרי ְְְְְְִִֵֶֶַַָָ

― הל"ב מעׂשינּוהּמצוה מּלכּון ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים מערכֹות ּפי על הּזמּנים ,(`zepipbhvi)ּבבחירת ְְְִִִִִַַַַַַַָ

ונתּכּון ּפלֹונית לפעּלה ראּוי זה יֹום ׁשּנאמר: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻוהּוא
ּפלֹונית ּפעּלה ּבֹו לעׂשֹות רצּוי לא זה יֹום אֹו ְְֲֲִֶַַָָֹֻלעׂשֹותֹו,
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו וזה מּלעׂשֹותּה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹונּמנע

my)מעֹונן" mixac)ולא" ואמר: זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָֹ
hi,תעֹוננּו" `xwie)(ekספרא ּולׁשֹון .(a dkld e wxt my): ְְְִֵָ

מן נגזר ׁשהּוא לפי העּתים. נֹותני אּלּו ― תעֹוננּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹלא
עת האֹומר: עּתים קֹובע ּבכם יהיה לא ּכלֹומר: ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"עֹונה",
זה לאו על העֹובר וגם רעה. ּפלֹונית ועת טֹובה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּפלֹונית
זה לא ֿ העֹונֹות, את הּמֹודיע ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ―ְְִֶֶַַַַַָָֹ
אסּורה ― זה ּדבר על הּׁשאלה ּגם אבל עליהן; ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשֹואל
לזמן מעׂשיו והמכּון אמּתי. ּבלּתי ּדבר היֹותּה על ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָנֹוסף
― הּפעּלה ּבאֹותּה יצליח אֹו ׁשּיאּׁשר חּׁשּוב מּתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻֻֻמסּים

ּגם ixd)הרי cala l`ey `ed m` mb)ׁשעׂשה לפי לֹוקה, זה ְֲִֵֶֶֶַָָ
אחיזת מעׂשה אּסּור הּזה הּמעׂשה ּבכלל ועֹוד ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַמעׂשה.

חכמים ּולׁשֹון dq:)העינים. oixcdpq)זה ― "מעֹונן : ְְֲִִֵֵֶַָָ
הּתחּבּולֹות מּסּוגי ּגדֹול סּוג והּוא ֿ העינים", את ְְִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוחז

קּלּות לכ לאדם(zefixf)ונֹוסף ׁשּנדמים עד הּיד, ּתנּועת ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ
עֹוׂשים ׁשהם רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו אמּתּיים. ּבלּתי ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָּדברים
לעיני ּבגּדֹו ּבכנף ונֹותנֹו ּבידֹו חבל לֹוקח ׁשּמיׁשהּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתמיד,
לאויר טּבעת זֹורק אֹו נחׁש; מֹוציאֹו ּכ ֿ ואחר אדם ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָּבני
אחיזת מּמעׂשי ּבזה וכּיֹוצא ׁשּלפניו אדם מּפי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומֹוציאּה
מאּלּו ֿ מעׂשה ּכל ― ההמֹון אצל המפרסמים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהעינים
מין והּוא ֿ העינים את אֹוחז נקרא: אֹותֹו והעֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאסּור,
ּדעת ּגֹונב הּוא זה ועם לֹוקה. ּולפיכ הּכׁשפים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּמיני
לפי מאד, עצּום ּכ ֿ ידי על הּנגרם וההפסד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּברּיֹות.
ּבעיני אפׁשרּיים נעׂשים לחלּוטין הּנמנעים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּדברים
לקּבל מתרּגלת ּומחׁשבּתם והּנערים, והּנׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּסכלים
זאת. והבן להיֹות. אפׁשרּיים ׁשהם ולחׁשֹוב ֿ הּנמנעֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאת

ה'תשע"ה  טבת ח' שלישי יום

.„Ï .ÊÏ .ÂÏ .ÁÏ .‰Ï ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ú˜ .‰Ó .‡Ó .ËÏ .Ó .„Ó .‚Ó

― הל"ה מּלחּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (seq`lהאזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
(zepey zevr odn lawle ,cgi "mxagl"e mivxy ly zeveaw,

ּדברים ׁשּיאמר lyוהּוא zepeyn milin itexive zexad) ְְִֶַָֹ
("miygl"e "zeny",וכ לכ מֹועילים ׁשהם ְְִִֵֶֶֶַָָָׁשּמדּמה

אחד ― חבר "וחבר ספרי: ּולׁשֹון ,וכ לכ ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּומּזיקים
ֿ העקרב",(`sqe)חֹובר את חֹובר ואחד ֿ הּנחׁש את ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּדברים עליהם האֹומר יּׁשכּוהּו(miygl)ּכלֹומר: ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
להׁשקיט ּכדי נׁשיכתם מקֹום על ׁשאֹומרם אֹו ּדמיֹונֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָלפי

ּגם נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּכאב;
מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(fq.)ּדיני ְְִִִֵֶֶַָָ

― הל"ח ידיעההּמצוה מּלדרֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּׁשמדּמים מה ּכפי ― ֿ הּמתים ipxtkd)מן mpeinca)אֹותם ְְִִִִֵֶַַַָ

(miryxd)ּבאמת מתים x`ezdׁשהם zn`a ie`x mdly) ֱִֵֵֶֶֶ
("mizn"ּומרּגיׁשים אֹוכלים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ,ixdy) ְְִִִִֵֶַַַ

(mpeinca erawe "mizn miiexw mdiiga miryx"ׁשּמי ―ִֶ
לֹו ויּגיד ּבׁשנתֹו הּמת יבֹואהּו ּכ ולֹובׁש ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשעֹוׂשה
ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. ֿ ּׁשּיׁשאל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמה

ֿ הּמתים" אל ודרׁש סנהדרין(my)וגֹו' ּובגמרא .(:dq): ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבבית ולן והֹול עצמֹו הּמרעיב זה ― ֿ הּמתים אל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ"ּדרׁש
על והעֹובר טמאה"; רּוח עליו ׁשּתׁשרה ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּקברֹות,

מלקּות. חּיב ― זה ְֶַַָָלאו

― הל"ו מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו (uriizdl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, ידיעה ּומּלבּקׁש אֹוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבעל

אֹוב" וׁשאל וגֹו' ב ֿ יּמצא לאו(my)"לא על והעֹובר . ְְְְִֵֵֵַָָָֹֹ
אבל מיתה, חּיב אינֹו ― אֹוב ּבעל הּׁשֹואל ּכלֹומר: ְֲִֵֵֶַַַַַָָָזה,

אסּור זה ci)ּדבר xeriy Ð g dyrz `l zevn lirl d`xe). ֶָָָ

― הל"ז מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו (uriizdl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ידיעה מּמנּו ּולבּקׁש יּדעֹוני hּבעל dyrz `l lirl d`x) ְְְִִִִֵֶַַַָ

(ci xeriy Ð'וגֹו ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִֵֶַָָֹ
ויּדעני" אֹוב ספרא(my)וׁשאל ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְְְְִִִֵָֹֹ

ֿ הּיּדענים' ואל ֿ האבת אל ֿ ּתפנּו l`)"'אל ,hi `xwie)אֹוב , ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
ּפיתֹום זה ―(zenlrp dlbn :enebxzy sykn my)הּמדּבר ְִֵֶַַ

`lמּׁשחיֹו rexfd ly xeaigd mewnl zgzn rnyp elew) ְִֶ
(szkdאּלּו הרי ― ּבפיו המדּבר ― ויּדעֹוני ;(mnvr md) ְְְְֲִִִֵֵֵַַ

והּנׁשאל ּבאזהרה".(uriiznd)ּבסקילה; ּבהם ְְְְְִִִֶַַָָָָָ

― הל"ד ֿ מעׂשההּמצוה מּכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהּכׁשפים,

i)ּומכּׁשף" ,gi mixac)סקילה חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה וחּטאת מזיד, הּוא eciÎzbydaאם dielz dpi`y) ְְִִֵַָָ

(aixwnd lyלא "מכּׁשפה יתעּלה: אמר ׁשֹוגג. הּוא ְְִִֵֵֶַַַָָֹאם
fi)תחּיה" ,ak zeny)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

מּסנהדרין .(fq.)ז' ְְִִֶַ

― המ"ג הּצדעים,הּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
(ofe`d cily gvnd wlg)תּקפּו "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְִִֶַַָֹוהּוא

ראׁשכם" fk)(ּפאת ,hi `xwieּכדי הּוא הּזה הּלאו וגם . ְְְְֵֶֶַַַַָֹ
עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה לעֹובדי להתּדּמֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא
ּולפיכ ּבלבד. צדעיהם ׁשמגּלחים זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָעֹובדי

יבמֹות ּבמּסכת לבאר ּכלֿ(d.)הצרכּו "הּקפת ואמרּו: ְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֻ
האּסּור ׁשּתכלית ּתאמר ׁשּלא הּקפה", ׁשמּה ― ְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹהראׁש
ׁשעֹוׂשים ּכדר הּׂשער ׁשאר והּנחת הּצדעים ּגּלּוח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּוא
ּבכ אין הרי הּכל מגּלח אם אבל זרה, עבֹודה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹּכמרי
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לגּלח ׁשאסּור הֹודיעּונּו, לפיכ ― להם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהתּדּמּות
מלקּות וחּיב ֿ הראׁש; ּכל עם ּבין לבּדם ּבין ּכלל ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹהּצדעים
ּכלֿ ּגּלח אם ׁשּתים לֹוקה ּולפיכ מהם, ֿ צדע ּכל ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל
ֿ ּפי ֿ על אף מצות, ּכׁשּתי אּלּו נמנה ׁשּלא והּטעם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹראׁשֹו.
לאו ּתחת לׁשֹונֹות ׁשני ּבהם ׁשאין מּפני ׁשּתים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלֹוקה
ּופאת מּימין ראׁש ּפאת תּקיפּו לא אמר: ׁשאּלּו ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹאחד.
אז ּכי ׁשּתים עליהם ׁשחּיבּו מֹוצאים והיינּו מּׂשמאל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹֹראׁש
ּבלׁשֹון והם הֹואיל אבל מצות; ּכׁשּתי למנֹותם אפׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹהיה
ׁשּבא ֿ ּפי ֿ על אף אחת. מצוה הם הרי ― אחד וענין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

(eplaiwy)הּפרּוׁש(aezka)ׁשֹונים חלקים ּכֹולל זה ׁשּלאו , ֲִִֵֵֶֶַָָ
מחּיב זה אין לבּדֹו, מהם ֿ חלק ּכל על חּיב וׁשהּוא ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמהּגּוף
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרּבה. מצות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּיהיּו

ּבֹו.(k.)מּכֹות חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו ; ְִֵֶַַַָָָ

― המ"ד ֿ הּזקן,הּמצוה את מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
והּלחי ימין, מּצד העליֹון הּלחי חלקים: חמּׁשה ּבֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָויׁש
והּלחי ימין, מּצד הּתחּתֹון והּלחי ׂשמאל, מּצד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹהעליֹון
הּלאו ּבא ּוכבר הּזקן. וׁשּבֹולת ׂשמאל, מּצד ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹהּתחּתֹון

"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא זה: לפי(my)ּבלׁשֹון , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
אּלא ,זקנ תׁשחית ולא אמר ולא זקן. נקרא: ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשהּכל
לא לֹומר: רצֹונֹו ― "זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ְְְְְִֵֶַַַַָָֹֹאמר:
ׁשהן הּפרּוׁש ּובא הּזקן. מּכלל אחת ּפאה אף ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָתׁשחית
אם מלקּיֹות חמׁש וחּיב אֹותן. ׁשחּלקנּו ּכמֹו ּפאֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻחמׁש

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. ּבבת ּגּלחן ואפּלּו הּכל, (zeknּגּלח ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָֹ
(.kהּזקן "ועל :(eglb m`)חמּׁשה(zeiewln)מּכאן ׁשּתים : ְְֲִִִַַַָָָָ

נטלן אם אֹומר: אליעזר רּבי מּלמּטן, ואחת מּכאן ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוׁשּתים
ּבּתלמּוד ואמרּו אחת". אּלא חּיב אינֹו ― ּכאחת (myּכּלן ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

(.`kאליעזר רּבי קסבר "אלמא :iaxy ok m` mi`ex) ְֱִִֶֶַַַָָָ
(xaeq xfril`ׁשּתּנא ּברּורה ראיה זֹו הרי הּוא". אחד ְְֲֵֶֶַָָָָָָלאו

`xfril)קּמא iax lr wlegd)וכ לאוין חמּׁשה ׁשהם סֹובר ְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּכמֹו זרה, עבֹודה ּכמרי ּדר היה זה וגם ההלכה. ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיא
מגּלחים ׁשהם האירֹוּפים נזירי ּבקּׁשּוט הּיֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשמפרסם
לפי ― מצות ּכחמׁש למנֹותן ׁשאין והּטעם ֿ זקנם. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאת
ּכמֹו אחד, ענין והּוא יחיד ּבלׁשֹון נאמרה ׁשּבּה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהאזהרה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּלפניה. ּבּמצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבארנּו

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה מּכֹות; ְְִִֵַַַָָָָּבסֹוף

― ארּבעים הּמׁשלימה ּגםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנׁשים, ּבתכׁשיטי מּלהתקּׁשט ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּגברים

אּׁשה" ׂשמלת ּגבר ֿ ילּבׁש "ולא d)יתעּלה: ,ak mixac). ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
הּמקֹום ּבאֹותֹו ּׁשּידּוע מה לבׁש אֹו ׁשּנתקּׁשט ֿ ּגבר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכל
זה, ׁשּמעׂשה ודע לֹוקה. ― לנׁשים מיחדת זֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּצּורה
אֹו הּגברים ּבתכׁשיטי מתקּׁשטֹות ׁשהּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּכלֹומר:
לעֹורר נעׂשה ׁשהּוא יׁש ― הּנׁשים ּבתכׁשיטי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּגברים
ויׁש העּמים, אצל ׁשּמפרסם ּכמֹו לזנּות, ֿ הּטבעים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאת
ּבּספרים ׁשּמפרׁש ּכמֹו זרה עבֹודה למיני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנעׂשה

ּבע ׁשּמתנים רּבֹות ּופעמים .לכ מקצתהמיחדים ׂשּית ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ואֹומרים ie`x)הּקמעֹות ,zernwd egilviy icky)ׁשאם : ְְְִִֵֶַ

ויתקּׁשט נׁשים ּבגדי ילּבׁש ― איׁש הּוא ּבזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמתעּסק
ּתלּבׁש ― אּׁשה היא ואם ודֹומיהם; ּומרּגלּיֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבזהב
הענין ּבעלי אצל מאד מפרסם וזה זין. ּכלי ותחּגֹור ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשריֹון

ֶַהּזה.

― הל"ט מּללכתהּמצוה ֿ ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
הּגברים ּבגדי לֹובׁשֹות ׁשהּנׁשים ּבּמה הּכֹופרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבדרכי
ֿ יהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתכׁשיטיהם, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומתקּׁשטֹות

ֿ אּׁשה" על ֿ ּגבר ּבתכׁשיט(my)כלי הּמתקּׁשטת ֿ אּׁשה וכל . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
זה ׁשּתכׁשיט הּמקֹום ּבאֹותֹו ׁשּידּוע הּגברים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּתכׁשיטי

לֹוקה. ― לּגברים ְְִַָָָֻמיחד

― המ"א ּבגּופנּוהּמצוה מּלרׁשֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
והּסקרא הּכחֹול `mec)ּבצבעי wexi oeeba rav)ּכדר וזּולתם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

עד מצרים ּבני אצל ּכמפרסם זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשעֹוׂשים
קעקע "ּוכתבת יתעּלה: אמרֹו הּוא ,ּכ על והאזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹהּיֹום.

ּבכם" תּתנּו gk)לא ,hi `xwie)חּיב ― זה לאו על העֹובר ; ְִֵֶֶַַָָָָֹ
מּכֹות. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמלקּות,

― המ"ה אתֿהּמצוה מּלׂשרֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ּכדר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָעצמנּו,

תתּגדדּו" "לא `)יתעּלה: ,ci mixac)זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹ
תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט אמרֹו: והּוא אחר, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹּבלׁשֹון

gk)ּבבׂשרכם" ,hi `xwie)יבמֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
(:bi)ּדקרא ׁשּגּופיּה :(weqtd xwir)מּבעי תתּגדדּו" "לא ְְְְִִִֵֵֶָֹֹ
zipey`xd)לגּופיּה(jxvp)ליּה ezernynl):רחמנא ּדאמר ְְֲֵֵַַָָָ

(zxne` dxezd)מת על חּבּורה תעׂשּו `la)לא ze`l). ֲֵַַַָֹ
מּכֹות היא".(k`.)ּובגמרא אחת ּוגדידה "ׂשריטה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָ

ועל חּיב; ― ּבּכלי ּבין ּבּיד ּבין הּמת ׁשעל נתּבאר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוׁשם
ּבספרי ׁשּבא ּכמֹו ּפטּור, ּבּיד חּיב, ּבּכלי זרה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָעבֹודה
ּוברמחים" ּבחרבֹות ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹהּנביאים:

(gk ,gi `Îmikln)―dxf dcearl dhixyd jxcy o`kn)
(ilka wx `idאמרּו ּוכבר .(:bi zenai)ּגם זה, לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶַַָָָ

"לא ואמרּו: הרּבים ּומחלקת העם מּפּלּוג ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹהאזהרה
ּדקרא ּגּופיּה אבל אגּדֹות"; אגּדֹות תעׂשּו לא ― ְְְֲֲֲִִֵֵָָָֹֹֻֻתתּגדדּו
הּמת", על חּבּורה תעׂשּו "לא ואמרּו: ׁשּבארּו ּכמֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָֹהּוא

אמרם וכן ּדרׁש. מעין iw.)וזה oixcdpq)הּמחזיק ֿ "ּכל : ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
וכעדתֹו" כקרח ֿ יהיה ולא ׁשּנאמר: ּבלאו, עֹובר ְְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבמחלקת

(d ,fi xacna)ּגּופיּה אבל הּדרׁש; ּדר על הּוא ׁשּגם ,ְֲֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהּוא חכמים ׁשּבארּוהּו ּכמֹו אּיּום, הּוא הרי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶָָּדקרא
ׁשה' זה: ּדבר ׁשענין ּבארּו ׁשהם לפי אזהרה, לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלילה,
הּכהּנה את לעצמֹו וטֹוען הּכהנים על ׁשהחֹולק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻמֹודיע
יהיה ולא לקרח ּׁשארע מה ּבֹו יארע לא הּבאים ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּבּדֹורֹות

הּבליעה ezcre)ענׁשֹו, gxw eyprpy enk)ענׁשֹו יהא אּלא , ְְְְִֵֶַָָָָ
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר הּצרעת,(my)"ּכאׁשר ּכלֹומר: , ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ

וגֹו'" ּבחיק יד ֿ נא "הבא למׁשה: יתעּלה (zenyּבאמרֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
(e ,cּבעּזּיה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ,(ek aÎminid ixac)―yprpy) ְְְִִֵֶָָֻ

(mipdkd lr wlgy llba eiig lka zrxvaלענין אחזֹור .ְְֱִֶַ
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zahקלו a"iÎ'h - ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ז מצוה ּדיני נתּבארּו ׁשּכבר ואמר, מּכֹותהּמצוה ּבסֹוף ֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
(.k).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הקע"א ׂשערהּמצוה מּלתלׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא הּסכלים, ׁשעֹוׂשים ּכדר הּמתים על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהראׁש

למת" עיניכם ּבין קרחה ֿ תׂשימּו `)"ולא ,ci mixac). ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ
קרחה ֿ יקרחה "לא ואמר: ּבּכהנים זה לאו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹֻוכפל

d)ּבראׁשם" ,`k `xwie)ֿׁשּמּמה לפי הּדין, להׁשלים ּכדי , ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
ּפנים מּפאת ׁשרק אֹומרים היינּו עיניכם" "ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשאמר
קרחה יקרחה "לא ואמר: ּבאר לפיכ ― אסּור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבלבד
אּלּו וגם העינים. ּכבין ֿ הראׁש ּכל על לחּיב ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹּבראׁשם"
אֹומרים: היינּו ּבלבד, ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא ְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹֻאמר:
ׁשם ּבאר לפיכ ― הּמת על ׁשּלא ּבין הּמת על ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין

ֿ הּמגּלה וכל ראׁשֹו(gxewd)"למת". מּׂשער ּכּגריס ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ּבין לֹוקה, ― ּדוקא הּמת על ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבתליׁשה
וכן אחת. מלקּות וקרחה ֿ קרחה ּכל על לֹוקה יׂשראל ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאֹו
לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם "ּופאת ּבּכהנים: ֿ ּׁשּכפל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹמה

ׂשרטת" הּמצוה,(my)יׂשרטּו ּתֹורת להׁשלים אּלא ּבא לא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר .(k`.)ּכמֹו ְְְִֵֶַָ

ה'תשע"ה  טבת ט' רביעי יום
יום רביעי ֿ שבת קודש -ט 'ֿ י "ב טבת 

ה'תשע"ה  טבת י' חמישי יום

ה'תשע"ה  טבת י"א שישי יום

.‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ג להֹודֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֶַַַָָ

יתעּלה לפניו ׁשחטאנּו mdilr)(ּבחטאים zecezdl,ּבדּבּור ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
"אּנא ׁשּיאמר: וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― מהם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּנׁשּוב
וירחיב ."וכ ּכ ועׂשיתי ּפׁשעּתי עויתי, חטאתי, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָהּׁשם!
ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ּבענין ּכּפרה ויבּקׁש ֿ הּדּבּור ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאת
האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ׁשחּיבים החטאים ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאפּלּו
ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ׁשּבהם מּקדם, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנזּכרּו
ּבׁשעת להתוּדֹות ּגם ֿ ּפנים ֿ ּכל על צרי ― לֹו ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָנתּכּפר
איׁש יׂשראל ֿ ּבני אל "ּדּבר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהקרבתם.
אתֿ והתוּדּו וגֹו' האדם ֿ חּטאת מּכל יעׂשּו ּכי ֿ אּׁשה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹאֹו

עׂשּו" אׁשר fÎe)חּטאתם ,d xacna)הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְֲִֶַַָָָָ
לאחת ֿ יאׁשם כי '[והיה ׁשּנאמר: "לפי זה: ּפסּוק ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש

חטא' אׁשר והתוּדה d)מאּלה] ,d `xwie)על יתוּדה ― ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
קּימת, ּכׁשהיא החּטאת על ― 'עליה' חטא; אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחטא
על אּלא הּיחיד ׁשּיתוּדה ּבמׁשמע אין מּׁשּנׁשחטה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלא
יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר זה, ׁשּפסּוק לפי הּמקּדׁש". ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּביאת

עליה" חטא ּבמטּמא(my)"אׁשר וּיקרא ּבפרׁשת נאמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו miaiigyמקּדׁש mi`hg zveaw) ְְְְִִִִַָָָָָ

(cxeie dler ,z`hg oaxw mdilrּבארנּו ׁשּכבר (devnּכמֹו ְְְֵֶַָ
(vw xeriy Ð arהיינּו ׁשּלא ּבּמכלּתא, ּכאן אמר לפיכ ,ְְְִִִֶַַָָָָָֹ

מקּדׁש למטּמא הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדים
(cala beq eze`n mi`hgd zveaw)ׁשאר מרּבה אּתה "מּנין ;ְְִִֶַַַָָ

אמר ֿ הּמצות? xacna)ּכל ynega sqep weqt)ּבני אל ּדּבר : ְְִֵֵֶַַַָָֹ
אמר: ּוכרתֹות? מיתֹות אף ּומּנין והתוּדּו. ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָיׂשראל
ּכי ֿ תעׂשה; לא מצות לרּבֹות ― ֿ חּטאתם ּכל ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹחּטאתם,
"'מּכלֿ עֹוד: אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ― ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹיעׂשּו
הּגנבֹות על חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹחּטאת
הּנׁשּבע לרּבֹות ― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹועל
ּכלֿ לרּבֹות ― הּנפׁש' 'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשם
זֹוממין? ֿ ּפי על הּנהרגין אף יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָחּיבי
חּיב ׁשאינֹו ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש 'ואׁשמה אּלא אמרּתי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם עדילהתוּדֹות עליו ידּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
החמּורים החטאים ֿ סּוגי ּכל ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשקר".
ּולפי וּדּוי, עליהם חּיבים עׂשה מצות על ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוהּקּלים
חּיּוב עם יחד "והתוּדּו", ּכלֹומר הּזה, הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַׁשּנאמר
לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, לעלֹות יכֹול היה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקרּבן,
הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא עצמּה ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמצוה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא ֿ זה את לבאר הצרכּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻלפיכ

מביאין ׁשהם ׁשאין(oaxw)ּבזמן ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל ֿ ּבני אל ּדּבר אמר: avn)מביאין? lka). ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

אמר: ּבּגלּות? אף מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ּבמׁשמע ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאין
אבתם" ֿ עון ואת ֿ עונם את n)והתוּדּו ,ek my)ּדנּיאל וכן . ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

הּפנים" ּבׁשת ולנּו הּצדקה אדני ל" f)אמר: ,h l`ipc). ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי ֿ ּׁשהזּכרנּו, מה מּכל ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּנה
ּבין ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על וחֹובה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמּה
ׁשּלא ּובין קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבארץ
"והתוּדּו יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות חּיב קרּבן, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהביא

ספרא ּולׁשֹון עׂשּו". אׁשר ֿ חּטאתם k`,את ,fh `xwie) ְְֲִֶֶַָָָָ
(zen ixg` zyxt."ּדברים וּדּוי זה ― "והתוּדה ֿ ּכן: ְְְִִִֵֶַַָָּגם

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(ft:)ּוכבר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָ

ה'תשע"ה  טבת י"ב קודש שבת יום

.È .‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"Ú‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

― העׂשירית קריאתהּמצוה לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ֿ יֹום ּבכל ְְְְְְֲִִַַַָָׁשמע

"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת a)יתעּלה: ,e mixac)ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר(k`.)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּדאֹוריתא ׁשמע dxezd)ׁשּקריאת on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֶֶַַַַָָ
(zekxac b wxt yix)קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf) ְְֵֶֶַָָָ

ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָלקריאת
עצמּה הּתפּלה מצות אבל ֿ הּתֹורה; מן אינם הּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָזמּני

ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהּתֹורה, d)היא dyr zevn)וחכמים , ְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרם ענין וזהּו ― זמּנים לּה ek.)ּתּקנּו zekxa)ּתפּלֹות" : ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ּתּקנּום", ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַּכנגד
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ְְִִֵַַַַָָָָָָההקרבה.
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קלז zah a"iÎ'h - ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ז מצוה ּדיני נתּבארּו ׁשּכבר ואמר, מּכֹותהּמצוה ּבסֹוף ֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
(.k).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הקע"א ׂשערהּמצוה מּלתלׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא הּסכלים, ׁשעֹוׂשים ּכדר הּמתים על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהראׁש

למת" עיניכם ּבין קרחה ֿ תׂשימּו `)"ולא ,ci mixac). ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ
קרחה ֿ יקרחה "לא ואמר: ּבּכהנים זה לאו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹֻוכפל

d)ּבראׁשם" ,`k `xwie)ֿׁשּמּמה לפי הּדין, להׁשלים ּכדי , ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
ּפנים מּפאת ׁשרק אֹומרים היינּו עיניכם" "ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשאמר
קרחה יקרחה "לא ואמר: ּבאר לפיכ ― אסּור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבלבד
אּלּו וגם העינים. ּכבין ֿ הראׁש ּכל על לחּיב ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹּבראׁשם"
אֹומרים: היינּו ּבלבד, ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא ְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹֻאמר:
ׁשם ּבאר לפיכ ― הּמת על ׁשּלא ּבין הּמת על ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין

ֿ הּמגּלה וכל ראׁשֹו(gxewd)"למת". מּׂשער ּכּגריס ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ּבין לֹוקה, ― ּדוקא הּמת על ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבתליׁשה
וכן אחת. מלקּות וקרחה ֿ קרחה ּכל על לֹוקה יׂשראל ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאֹו
לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם "ּופאת ּבּכהנים: ֿ ּׁשּכפל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹמה

ׂשרטת" הּמצוה,(my)יׂשרטּו ּתֹורת להׁשלים אּלא ּבא לא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר .(k`.)ּכמֹו ְְְִֵֶַָ

ה'תשע"ה  טבת ט' רביעי יום
יום רביעי ֿ שבת קודש -ט 'ֿ י "ב טבת 

ה'תשע"ה  טבת י' חמישי יום

ה'תשע"ה  טבת י"א שישי יום

.‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הע"ג להֹודֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֶַַַָָ

יתעּלה לפניו ׁשחטאנּו mdilr)(ּבחטאים zecezdl,ּבדּבּור ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
"אּנא ׁשּיאמר: וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― מהם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּנׁשּוב
וירחיב ."וכ ּכ ועׂשיתי ּפׁשעּתי עויתי, חטאתי, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָהּׁשם!
ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ּבענין ּכּפרה ויבּקׁש ֿ הּדּבּור ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאת
האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ׁשחּיבים החטאים ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאפּלּו
ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ׁשּבהם מּקדם, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנזּכרּו
ּבׁשעת להתוּדֹות ּגם ֿ ּפנים ֿ ּכל על צרי ― לֹו ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָנתּכּפר
איׁש יׂשראל ֿ ּבני אל "ּדּבר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהקרבתם.
אתֿ והתוּדּו וגֹו' האדם ֿ חּטאת מּכל יעׂשּו ּכי ֿ אּׁשה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹאֹו

עׂשּו" אׁשר fÎe)חּטאתם ,d xacna)הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְֲִֶַַָָָָ
לאחת ֿ יאׁשם כי '[והיה ׁשּנאמר: "לפי זה: ּפסּוק ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש

חטא' אׁשר והתוּדה d)מאּלה] ,d `xwie)על יתוּדה ― ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
קּימת, ּכׁשהיא החּטאת על ― 'עליה' חטא; אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחטא
על אּלא הּיחיד ׁשּיתוּדה ּבמׁשמע אין מּׁשּנׁשחטה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלא
יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר זה, ׁשּפסּוק לפי הּמקּדׁש". ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּביאת

עליה" חטא ּבמטּמא(my)"אׁשר וּיקרא ּבפרׁשת נאמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו miaiigyמקּדׁש mi`hg zveaw) ְְְְִִִִַָָָָָ

(cxeie dler ,z`hg oaxw mdilrּבארנּו ׁשּכבר (devnּכמֹו ְְְֵֶַָ
(vw xeriy Ð arהיינּו ׁשּלא ּבּמכלּתא, ּכאן אמר לפיכ ,ְְְִִִֶַַָָָָָֹ

מקּדׁש למטּמא הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדים
(cala beq eze`n mi`hgd zveaw)ׁשאר מרּבה אּתה "מּנין ;ְְִִֶַַַָָ

אמר ֿ הּמצות? xacna)ּכל ynega sqep weqt)ּבני אל ּדּבר : ְְִֵֵֶַַַָָֹ
אמר: ּוכרתֹות? מיתֹות אף ּומּנין והתוּדּו. ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָיׂשראל
ּכי ֿ תעׂשה; לא מצות לרּבֹות ― ֿ חּטאתם ּכל ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹחּטאתם,
"'מּכלֿ עֹוד: אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ― ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹיעׂשּו
הּגנבֹות על חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹחּטאת
הּנׁשּבע לרּבֹות ― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹועל
ּכלֿ לרּבֹות ― הּנפׁש' 'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשם
זֹוממין? ֿ ּפי על הּנהרגין אף יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָחּיבי
חּיב ׁשאינֹו ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש 'ואׁשמה אּלא אמרּתי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם עדילהתוּדֹות עליו ידּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
החמּורים החטאים ֿ סּוגי ּכל ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשקר".
ּולפי וּדּוי, עליהם חּיבים עׂשה מצות על ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוהּקּלים
חּיּוב עם יחד "והתוּדּו", ּכלֹומר הּזה, הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַׁשּנאמר
לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, לעלֹות יכֹול היה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקרּבן,
הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא עצמּה ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמצוה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא ֿ זה את לבאר הצרכּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻלפיכ

מביאין ׁשהם ׁשאין(oaxw)ּבזמן ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל ֿ ּבני אל ּדּבר אמר: avn)מביאין? lka). ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

אמר: ּבּגלּות? אף מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ּבמׁשמע ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאין
אבתם" ֿ עון ואת ֿ עונם את n)והתוּדּו ,ek my)ּדנּיאל וכן . ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

הּפנים" ּבׁשת ולנּו הּצדקה אדני ל" f)אמר: ,h l`ipc). ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי ֿ ּׁשהזּכרנּו, מה מּכל ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּנה
ּבין ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על וחֹובה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמּה
ׁשּלא ּובין קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבארץ
"והתוּדּו יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות חּיב קרּבן, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהביא

ספרא ּולׁשֹון עׂשּו". אׁשר ֿ חּטאתם k`,את ,fh `xwie) ְְֲִֶֶַָָָָ
(zen ixg` zyxt."ּדברים וּדּוי זה ― "והתוּדה ֿ ּכן: ְְְִִִֵֶַַָָּגם

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(ft:)ּוכבר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָ

ה'תשע"ה  טבת י"ב קודש שבת יום

.È .‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"Ú‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

― העׂשירית קריאתהּמצוה לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ֿ יֹום ּבכל ְְְְְְֲִִַַַָָׁשמע

"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת a)יתעּלה: ,e mixac)ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר(k`.)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּדאֹוריתא ׁשמע dxezd)ׁשּקריאת on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֶֶַַַַָָ
(zekxac b wxt yix)קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf) ְְֵֶֶַָָָ

ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָלקריאת
עצמּה הּתפּלה מצות אבל ֿ הּתֹורה; מן אינם הּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָזמּני

ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהּתֹורה, d)היא dyr zevn)וחכמים , ְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרם ענין וזהּו ― זמּנים לּה ek.)ּתּקנּו zekxa)ּתפּלֹות" : ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ּתּקנּום", ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַּכנגד
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ְְִִֵַַַַָָָָָָההקרבה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א טבת, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מו' טבת.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, להענינים 

אודותם כותב.

ובמ"ש שאיננו מצליח ר"ל בשום דבר, - מובן מכמה מקומות בתורתנו תורת חיים, אשר אסור 

על איש הישראלי לאמר כן, ואפילו לחשוב בתוכן האמור, ומושלל הוא גם משכל הבריא: כיון שיסוד 

אמונתנו אשר הכל בהשגחה פרטית, ומפי עליון לא תצא הרעות ח"ו, ונוסף על כל האמור ידוע הפסק 

יותר  פי המבואר בכמה מקומות, ככל שמתחזקים  דין, כל מה דעביד רחמנא לטב עביד. אלא שעל 

בענין האמונה והבטחון, ובנקודה התיכונה, אשר, כנ"ל, כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, במדה גדולה 

ובמוקדם יותר, רואים את האמת גם במוחש, ועיין )ע"פ מפתח ענינים אשר לתניא קדישא, הוצאת 

קה"ת(, המבואר בזה בתניא.

וכאן מקום אתי לעוררו על שמירת שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, אשר 

שמענו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ששוים הם לכל נפש, וסגולה לכמה ענינים, 

וגם להאמור לעיל.

במ"ש אודות הנהגתו של פלוני כו' שאינה משביע רצון כלל ומוכרח לשתוק.

ידוע ורואים במוחש, שכמה אופני השפעה ישנם, ודבור לא תמיד הוא אופן הכי יעיל, ובפרט 

דבור באופן ישר, וכיון שהודיענו רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, אז א איד ניט ער קען און ניט ער וויל 

)בן ישראל אינו יכול ואינו חפץ להיות נפרד מאלקות( ומרומז הנ"ל גם  זיין אפגעריסען פון אלקות 

בפסק דין הרמב"ם הלכות גירושין סוף פרק ב', הרי בודאי שישנה איזו דרך להשפיע גם על הנ"ל, אלא 

שצריך לחפשה, ויגעת ומצאת.

ונקודה כללית בזה, שפעמים רבות הרי הדרך להשפיע יעילה יותר בעקיפין, ע"י ידידים, מאשר 

באופן ישיר או ע"י קרוביו, ויהי רצון, שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

             

         
         

      
         

         
        
       

           
        

          

        
           

 
         

       
        

         
      

 







































המשך ביאור למסכת יבמות ליום חמישי עמ' א
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.'Â‚Â ıÂÓ‡ Ô· Â‰ÈÚ˘È ÔÂÊÁ זה (‡) דבר לוי א''ר
יהודה  מלך ואמציה אמוץ מאבותינו בידינו מסורת

היו: ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ.אחים ‰„Â‰È ÏÚ ‰ÊÁ על ‡˘¯ והלא
למדת  הא מואב, משא בבל משא נתנבא אומות כמה
החזון  שם על הספר נקרא ולא הספר תחלת זה שאין
המלך  מות בשנת דמכילתא, בברייתא שנינו וכן הזה
בסדר. ומאוחר מוקדם שאין אלא הספר תחלת עוזיהו
שנצטרע  יום הרעש ביום שהרי מוכיחים והדברים
אשלח  מי את אומר ה' קול את ואשמע נאמר עוזיהו

לנו ילך ו)ומי שהוא (לקמן למדנו שלחני, הנני ואמר
לבדה  זו ועל אח''כ נאמרה זו ונבואה שליחותו תחלת
על  שאמר כשם וירושלים יהודה על חזה אשר נאמר
כתב  כאן אף פלוני אומה משא ואומה אומה כל משא
תוכחות  שהם ולפי וירושלים יהודה על חזה זה חזון
שנקראת  לשונות מעשרה קשה שהוא חזון קראם קושי
לי  הוגד קשה חזות לדבר וראיה בב''ר כמש''א נבואה

כא) Â‚Â'.:(לקמן Â‰ÈÊÂÚ ÈÓÈ·.‰„Â‰È ÈÎÏÓ מלכים ד'
שכינה  שרתה עוזיהו שנצטרע ביום בימיו קפח הללו
מנשה  שעמד עד הללו המלכים ימי כל ונתנבא עליו
שגלו  אחר חזקיהו בימי נאמרה זו (ונבואה והרגו

כת''י): השבטים ÈÈÊ‡‰Âעשרת ÌÈÓ˘ ÂÚÓ˘ (·)
.ı¯‡הארץ ותשמע השמים האזינו אמר (דברים משה

בדבר לב) רבותינו שנו הלשון. את ישעיה שינה למה
חכמים  ונחלקו בספרי האזינו בפ' רבים ומדרשות זה
באים  שהעדים בזמן אלא כן הדבר אין ואמרו עליהם
ואם  קיימת עדותן מכוונין דבריהם ונמצאו ומעידים

שמיעה  ונתן ישעיה בא לא אילו קיימת עדותן אין לאו
ואומרים  מעידים שמים היו לארץ והאזנה לשמים
בכם  העידותי שאמר משה בימי זו לעדות כשנקראו
בלשון  נקראתי אני מעידה והארץ שמענו בהאזנה היום
הדבר  את וחלף ישעיה בא מכוונת עדותן ואין שמיעה
שמיעה: ובלשון האזנה בלשון מעידים שניהם נמצאו

.¯·„ '‰ ÈÎ בימי בם כשהתרתי בדבר עדים (שתהיו
על  שעברו עמם מתווכח שאני ושמעו בואו לכן משה
ורוממתים  גידלתים אלא בהם סרחתי לא אני ההתראה
דבר  והיכן לדבר עדים שתהיו ס''א) בי, פשעו והם

ואדברה השמים ˜Â‰Â.במכילתא:(שם)האזינו (‚)
בו  יודע בכך שהרגילו ומאחר ביום בחרישה מתקנו
שיאכילנו  עד בעליו מבין אינו אטום חמור אבל
יהיה  ישראל כשקראתיו כשור לידע נתפקח לא וישראל
כדמפורש  עזבוני והם חוקותי קצת והודעתיו שמך

ל''ט) כ לאחר (ביחזקאל ואף וגו' גלולי את איש ואומר
אותם  וקראתי המן את והאכלתים ממצרים שהוצאתים

כחמור התבוננו לא ישראל בני ידע (סא''א)עמי ד''א
לא  עליו מוראו להיות קונהו השור מכיר קונהו שור
וחמור  היום חורש איני לומר עליו שגזרתי מה שינה
שנבראו  אלו ומה היום טוען איני לבעליו אמר לא
לשילום  ולא יזכו אם שכר לקיבול לא ואינם לשמשכם
שגזרתי  מדתם את שינו לא חוטאים אם פורענות
חוטאים  ואם שכר מקבלים זוכים שאם וישראל עליהם

פורענות: Ú„È.מקבלים ‡Ï ודשו וידעו לידע אבו לא
להתבונן: לב נתן לא ועמי בעקב

cec zcevn
(‡).ÔÂÊÁראה אשר ישעיה של  הנבואה מראית היא  זו 

הספר תחלת  זה ואין וירושלים  יהודה  על הנבואה במראה
באמת כי לבד  וירושלים  יהודה  על היתה נבואתו שכל  לומר
על  היתה  ההיא  הנבואה לומר שבא אלא כו' בבל  על  גם  ניבא
אבל  מואב משא בבל משא שאמר וכדרך  וירושלים יהודה 
מוקדם ואין  וכו' עוזיהו המלך מות בשנת  הוא הספר תחלת 
ואשמע נאמר שם שהרי כך  מוכיחים והדברים בסדר ומאוחר
: השליחות תחלת היתה שאז  למדנו וכו' אשלח מי את ÂÎÂ'.וכו' Â‰ÈÊÂÚ ÈÓÈ· שעמד עד  ניבא האלה  המלכים  ארבעת בימי

והרגו: ˘ÌÈÓ.(·)מנשה ÂÚÓ˘: ישראל על  ומתרעם קובל שאני ‡¯ı.מה  ÈÈÊ‡‰Âהיא חד  דארעא סדנא כי יחיד  בלשון  אמר 
: הקדמונים  תכונת לפי הם רקיעים שבעה  כי השמים  „·¯.משא''כ  '‰ ÈÎשמעו ולזה בפי ה' דבר כי אומר  אני  מאלי לא 

‚„È˙Ï.אמרי: ÌÈ·האומות כל  על  ורוממתים  גדלתים  אשר ישראל בכורי  לבני שעשיתי הטובה  נא ראו דברי וזהו ר''ל 
בי: מרדו  כי כגמולי השיבו לא והם  ˘Â¯.(‚)הקדמונים  Ú„Èהוא ונשמע  קנהו אשר  בעליו את ומכיר יודע  השור אף הלא

להנאתו : שמה והולך  בעליו של  האבוס  מקום הוא יודע עכ''ז ביותר סכל  שהוא  עם  הזה והחמור  Ú„È.אליו ‡Ïלדעת אבו לא
לי: נשמעין להיות הארץÈÓÚ.אותי טוב  בשמעם  הלא כי להם טוב מה  לדעת  יתבוננו לא עכ ''ז בעזרתם ואני עמי שהמה  עם 

בטובה: המכיר הזה  כחמור  אפילו ואינם יאכלו

oeiv zcevn
(‡).ÔÂÊÁמיכה) עינינו בציון ותחז  כמו והבטה  ראיה ענין

הנבואה במראה רואה כי חוזה בשם הנביא  נקרא  ועש ''ז ד )
וצופה: רואה  יקרא לשמועÈÈÊ‡‰Â.(·)וכאשר אוזן  הטי 

תבונותיכם עד אזון לב):וכן מואבÂÚ˘Ù.(איוב מלך  כמו מרדו
בי  ג):פשע למאכל ‡·ÒÂ.(‚)(מ''ב המיוחד המקום  הוא

אבוסך  על ילין אם וכן לט):הבהמות (איוב
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i"yx
(È).ÌÈ‡ËÁ:חוטאים.‡·˙ Ï‡:להם תאבה אל

(‡È).Ì„Ï ‰·¯‡:דם מארב:Ùˆ‰.לשפוך ל'
.ÌÁ È˜Ï ‰Ùˆ חנם לנקי שצפינתם אומר הכתוב

חיים:ÌÚÏ·.(È·)הוא: כשהם ÏÂ‡˘Î.לנקיים
שלם: גוף כל צדיקים ÌÈÓÈÓ˙Â.הבולע לשון אינו

היורד  כאדם שלמים כשהם נבלעם שלמים מלשון אלא
נהרגם  בעשרם בעודם כלומר שלם כשהוא הבור בתוך

נכסיהם: ·˙ÂÎÂ.(È„)ונירש ÏÈÙ˙ ÍÏ¯Â‚ תרצה אם
בשותפות: יהיה תרצה אם או È‰È‰תחלוק „Á‡ ÒÈÎ

.ÂÏÂÎÏ:ביחד(ÊË).ÂˆÂ¯È Ú¯Ï הם עצמם לרעת
לדבר: לב לתת יודעים ואינם ÌÁ(ÊÈ)רצים ÈÎ

.˙˘¯‰ ‰¯ÂÊÓ וקטניות חטים הרואות העופות כי
מכירים  שאינם בעיניהם הוא חנם הרשת על מזורים

ואוכלין: בה ויורדין נזרת היא מה Ì‰Â(ÁÈ)על

.Â·Â¯‡È ÌÓ„Ï:עופות של לדמם יארובו והציידים
(ËÈ).Úˆ· ÚˆÂ· ÏÎ ˙ÂÁ¯‡ ÔÎ נאה גזילה גוזל

וסופו לו. היא וחנם לו היא ·ÂÈÏÚונחמדת ˘Ù ˙‡
.Á˜È שגזל הממון בעל עכשיו שנעשה עצמו נפש

˙¯Â‰.(Î)מחבירו: ıÂÁ· ˙ÂÓÎÁ של חכמותיה הרי
ומה  עליהם לסור להזהירכם תזעקנה בחוצותיה תורה

מדרשות: בתי חוצותיה במקום ·¯Â·ÂÁ˙.הן
תנחומא: רבי דרש כך אותה, ·¯‡˘(Î‡)שמרחיבין

.‡¯˜˙ ˙ÂÈÓÂ‰ היא שם ונכרזת נשמעת שהיא במקום
וגו': פתאים מתי עד שלמטה ענין ואומרת קוראת

.ÌÈ¯Ú˘ ÈÁ˙Ù·:הזקנים ישיבת מקום הם
(·Î).ÌÈ˙Ù:ומינים מסיתים ע''י ˙‡‰·Âהמתפתים
.È˙Ùקרי כלי כמו לפתיות, דבר שם סא''א)הסתה (שני

שפי:

cec zcevn
(È).ÍÂ˙ÙÈ Ì‡:דעתם אחר ˙·‡.ללכת Ï‡:תרצה אל

(‡È).Ì„Ï:דם נקיÙˆ‰.לשפוך  דם  על לארוב נסתר
כדרך  במ''ש הדבר וכפל  בכפו חמס לא על  חנם  לשפוך

הפתוי: ולהתמדת  בוצעÏÂ‡˘Î.(È·)המליצה  השאול כמו
בחוזק בעודם ר''ל  בחיים  כשהם הכל  נבלע  כן  הגוף  כל

ההוןÌÈÓÈÓ˙Â.העושר : במרבית  שלמים כשהם  אותם  נבלע 
וכפל  היא  והיא איבריו בכל שלם בו שיורד לבור  היורד  וכמו

במ ''ש : ‰ÔÂ.(È‚)הדבר  ÏÎואת יקר הון כל אצלו נמצא  הן
ממנו : נקח אשר מהשלל נמלא ויוסיפו‚ÍÏ¯Â.(È„)בתינו

לברר תרצה אשר הגורל את תפיל  אתה תרצה אם לך  לומר
חלקו : אחד הגזילה :ÒÈÎ.לכל  מדמי בשותפות ונשתה נאכל  לומר רוצה  לכולנו  אחד  כיס  יהיה תרצה  ‡˙Ì.(ÂË)אם  Í¯„·

ממעשיהם : תלמוד שלא  בה הולכים  הם אשר אתם  אשר בדרך  לומר בה :Ì˙·È˙Ó.רוצה  הולכים  שהם Ú¯Ï(ÊË)מהדרך
.ÂˆÂ¯Èתמצארוצה כאשר דם לשפוך  וימהרו  הרעה  על  כוונתם  סוף  מכל ֿמקום  רע , הוא הזה  שהדרך לעין ניכר  לא כי  עם לומר

ÌÁ.(ÊÈ)ידם : ÈÎ יורד כך ומתוך הלכידה על הכוונה ואין הרשת פרושה חנם  שעל  כנף בעל  כל  בעיני שנדמה כמו ר''ל 
בה: אשר מהזרעונים לאכול  ומסתיריםÌ‰Â.(ÁÈ)בתוכה העופות  לדמי יארבו הם כי פרשוה בחנם לא הרשת פורשי  באמת  אבל 

פרשוה: וללכוד  נפשותם לקחת  ‡¯ÂÁ˙.(ËÈ)עצמם ÔÎממנו להשמר  בו מי  ירגיש ולבל  תחבולות לעשות  הגזלן של  הדרך כן
יודע : לא למען העושר בעל נפש יקח  וגם העושר  יגזול  זה במקוםÂÓÎÁ˙.(Î)ואחר בחוץ תכריז מהחכמות חכמה כל  הלא

‰ÂÈÓÂ˙.(Î‡)פרסום : אדם :·¯‡˘ בני המיית שם שנשמע מקום  בראש ˘ÌÈ¯Ú.שם ÈÁ˙Ù·: והיוצאים הנכנסים ·ÈÚ¯.מקום 
קיומה : על ומזהירה לכולם  גלויה  התורה  הלא וכאומר  מליצה ענין והוא  אמריה  את  חכמה כל  תאמר ועיר עיר ÌÈˆÏÂ.(Î·)בכל 

וכו': וכסילים וכן  המקרא  בתחלת האמור מתי  עד על  תוכחתי:È˙ÁÎÂ˙Ï.(Î‚)מוסב  פי‡·ÚÈ‰.לשמוע רוח  לכם אדבר הלא
עת: בכל  לכם מזהיר אני  הלא  Â‚Â'.ר''ל ‰ÚÈ„Â‡:במ ''ש הדבר  כפל 

oeiv zcevn
(È).ÍÂ˙ÙÈ: והסתה פיתוי  לא˙·‡.מלשון  כמו רצון ענין

יבמי כה):אבה  לארוב:‡¯·‰.(È‡)(דברים במארב נשב
.‰Ùˆ:הסתר ושק:ÒÈÎ.(È„)ענין ÂÊÓ¯‰.(ÊÈ)אמתחת 

רע  כל  בעיניו  מזרה כמו ופרישה פזור  כ'):ענין  ÛÎ.(לקמן ÈÏÚ·
כנפים: להם שיש וסדר:‡¯ÂÁ˙.(ËÈ)הצפרים הנהגה  ענין

.Úˆ· ÚˆÂ·יבצע כי חנף תקות  מה כמו גזל  כז):ענין (איוב

(Î).‰Â¯˙הרנה ויעבור  כמו קול והשמעת הכרזה ענין
כב):במחנה הנפתיםÌÈ˙Ù.(Î·)(מ''א שוטים ר''ל  פתאים  כמו

אומר‡·ÚÈ‰.(Î‚)מהר: יביע כמו יט):אדבר (תהלים
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.'Â‚Â ıÂÓ‡ Ô· Â‰ÈÚ˘È ÔÂÊÁ זה (‡) דבר לוי א''ר
יהודה  מלך ואמציה אמוץ מאבותינו בידינו מסורת

היו: ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ.אחים ‰„Â‰È ÏÚ ‰ÊÁ על ‡˘¯ והלא
למדת  הא מואב, משא בבל משא נתנבא אומות כמה
החזון  שם על הספר נקרא ולא הספר תחלת זה שאין
המלך  מות בשנת דמכילתא, בברייתא שנינו וכן הזה
בסדר. ומאוחר מוקדם שאין אלא הספר תחלת עוזיהו
שנצטרע  יום הרעש ביום שהרי מוכיחים והדברים
אשלח  מי את אומר ה' קול את ואשמע נאמר עוזיהו

לנו ילך ו)ומי שהוא (לקמן למדנו שלחני, הנני ואמר
לבדה  זו ועל אח''כ נאמרה זו ונבואה שליחותו תחלת
על  שאמר כשם וירושלים יהודה על חזה אשר נאמר
כתב  כאן אף פלוני אומה משא ואומה אומה כל משא
תוכחות  שהם ולפי וירושלים יהודה על חזה זה חזון
שנקראת  לשונות מעשרה קשה שהוא חזון קראם קושי
לי  הוגד קשה חזות לדבר וראיה בב''ר כמש''א נבואה

כא) Â‚Â'.:(לקמן Â‰ÈÊÂÚ ÈÓÈ·.‰„Â‰È ÈÎÏÓ מלכים ד'
שכינה  שרתה עוזיהו שנצטרע ביום בימיו קפח הללו
מנשה  שעמד עד הללו המלכים ימי כל ונתנבא עליו
שגלו  אחר חזקיהו בימי נאמרה זו (ונבואה והרגו

כת''י): השבטים ÈÈÊ‡‰Âעשרת ÌÈÓ˘ ÂÚÓ˘ (·)
.ı¯‡הארץ ותשמע השמים האזינו אמר (דברים משה

בדבר לב) רבותינו שנו הלשון. את ישעיה שינה למה
חכמים  ונחלקו בספרי האזינו בפ' רבים ומדרשות זה
באים  שהעדים בזמן אלא כן הדבר אין ואמרו עליהם
ואם  קיימת עדותן מכוונין דבריהם ונמצאו ומעידים

שמיעה  ונתן ישעיה בא לא אילו קיימת עדותן אין לאו
ואומרים  מעידים שמים היו לארץ והאזנה לשמים
בכם  העידותי שאמר משה בימי זו לעדות כשנקראו
בלשון  נקראתי אני מעידה והארץ שמענו בהאזנה היום
הדבר  את וחלף ישעיה בא מכוונת עדותן ואין שמיעה
שמיעה: ובלשון האזנה בלשון מעידים שניהם נמצאו

.¯·„ '‰ ÈÎ בימי בם כשהתרתי בדבר עדים (שתהיו
על  שעברו עמם מתווכח שאני ושמעו בואו לכן משה
ורוממתים  גידלתים אלא בהם סרחתי לא אני ההתראה
דבר  והיכן לדבר עדים שתהיו ס''א) בי, פשעו והם

ואדברה השמים ˜Â‰Â.במכילתא:(שם)האזינו (‚)
בו  יודע בכך שהרגילו ומאחר ביום בחרישה מתקנו
שיאכילנו  עד בעליו מבין אינו אטום חמור אבל
יהיה  ישראל כשקראתיו כשור לידע נתפקח לא וישראל
כדמפורש  עזבוני והם חוקותי קצת והודעתיו שמך

ל''ט) כ לאחר (ביחזקאל ואף וגו' גלולי את איש ואומר
אותם  וקראתי המן את והאכלתים ממצרים שהוצאתים

כחמור התבוננו לא ישראל בני ידע (סא''א)עמי ד''א
לא  עליו מוראו להיות קונהו השור מכיר קונהו שור
וחמור  היום חורש איני לומר עליו שגזרתי מה שינה
שנבראו  אלו ומה היום טוען איני לבעליו אמר לא
לשילום  ולא יזכו אם שכר לקיבול לא ואינם לשמשכם
שגזרתי  מדתם את שינו לא חוטאים אם פורענות
חוטאים  ואם שכר מקבלים זוכים שאם וישראל עליהם

פורענות: Ú„È.מקבלים ‡Ï ודשו וידעו לידע אבו לא
להתבונן: לב נתן לא ועמי בעקב

cec zcevn
(‡).ÔÂÊÁראה אשר ישעיה של  הנבואה מראית היא  זו 

הספר תחלת  זה ואין וירושלים  יהודה  על הנבואה במראה
באמת כי לבד  וירושלים  יהודה  על היתה נבואתו שכל  לומר
על  היתה  ההיא  הנבואה לומר שבא אלא כו' בבל  על  גם  ניבא
אבל  מואב משא בבל משא שאמר וכדרך  וירושלים יהודה 
מוקדם ואין  וכו' עוזיהו המלך מות בשנת  הוא הספר תחלת 
ואשמע נאמר שם שהרי כך  מוכיחים והדברים בסדר ומאוחר
: השליחות תחלת היתה שאז  למדנו וכו' אשלח מי את ÂÎÂ'.וכו' Â‰ÈÊÂÚ ÈÓÈ· שעמד עד  ניבא האלה  המלכים  ארבעת בימי

והרגו: ˘ÌÈÓ.(·)מנשה ÂÚÓ˘: ישראל על  ומתרעם קובל שאני ‡¯ı.מה  ÈÈÊ‡‰Âהיא חד  דארעא סדנא כי יחיד  בלשון  אמר 
: הקדמונים  תכונת לפי הם רקיעים שבעה  כי השמים  „·¯.משא''כ  '‰ ÈÎשמעו ולזה בפי ה' דבר כי אומר  אני  מאלי לא 

‚„È˙Ï.אמרי: ÌÈ·האומות כל  על  ורוממתים  גדלתים  אשר ישראל בכורי  לבני שעשיתי הטובה  נא ראו דברי וזהו ר''ל 
בי: מרדו  כי כגמולי השיבו לא והם  ˘Â¯.(‚)הקדמונים  Ú„Èהוא ונשמע  קנהו אשר  בעליו את ומכיר יודע  השור אף הלא

להנאתו : שמה והולך  בעליו של  האבוס  מקום הוא יודע עכ''ז ביותר סכל  שהוא  עם  הזה והחמור  Ú„È.אליו ‡Ïלדעת אבו לא
לי: נשמעין להיות הארץÈÓÚ.אותי טוב  בשמעם  הלא כי להם טוב מה  לדעת  יתבוננו לא עכ ''ז בעזרתם ואני עמי שהמה  עם 

בטובה: המכיר הזה  כחמור  אפילו ואינם יאכלו

oeiv zcevn
(‡).ÔÂÊÁמיכה) עינינו בציון ותחז  כמו והבטה  ראיה ענין

הנבואה במראה רואה כי חוזה בשם הנביא  נקרא  ועש ''ז ד )
וצופה: רואה  יקרא לשמועÈÈÊ‡‰Â.(·)וכאשר אוזן  הטי 

תבונותיכם עד אזון לב):וכן מואבÂÚ˘Ù.(איוב מלך  כמו מרדו
בי  ג):פשע למאכל ‡·ÒÂ.(‚)(מ''ב המיוחד המקום  הוא

אבוסך  על ילין אם וכן לט):הבהמות (איוב
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i"yx
(È).ÌÈ‡ËÁ:חוטאים.‡·˙ Ï‡:להם תאבה אל

(‡È).Ì„Ï ‰·¯‡:דם מארב:Ùˆ‰.לשפוך ל'
.ÌÁ È˜Ï ‰Ùˆ חנם לנקי שצפינתם אומר הכתוב

חיים:ÌÚÏ·.(È·)הוא: כשהם ÏÂ‡˘Î.לנקיים
שלם: גוף כל צדיקים ÌÈÓÈÓ˙Â.הבולע לשון אינו

היורד  כאדם שלמים כשהם נבלעם שלמים מלשון אלא
נהרגם  בעשרם בעודם כלומר שלם כשהוא הבור בתוך

נכסיהם: ·˙ÂÎÂ.(È„)ונירש ÏÈÙ˙ ÍÏ¯Â‚ תרצה אם
בשותפות: יהיה תרצה אם או È‰È‰תחלוק „Á‡ ÒÈÎ

.ÂÏÂÎÏ:ביחד(ÊË).ÂˆÂ¯È Ú¯Ï הם עצמם לרעת
לדבר: לב לתת יודעים ואינם ÌÁ(ÊÈ)רצים ÈÎ

.˙˘¯‰ ‰¯ÂÊÓ וקטניות חטים הרואות העופות כי
מכירים  שאינם בעיניהם הוא חנם הרשת על מזורים

ואוכלין: בה ויורדין נזרת היא מה Ì‰Â(ÁÈ)על

.Â·Â¯‡È ÌÓ„Ï:עופות של לדמם יארובו והציידים
(ËÈ).Úˆ· ÚˆÂ· ÏÎ ˙ÂÁ¯‡ ÔÎ נאה גזילה גוזל

וסופו לו. היא וחנם לו היא ·ÂÈÏÚונחמדת ˘Ù ˙‡
.Á˜È שגזל הממון בעל עכשיו שנעשה עצמו נפש

˙¯Â‰.(Î)מחבירו: ıÂÁ· ˙ÂÓÎÁ של חכמותיה הרי
ומה  עליהם לסור להזהירכם תזעקנה בחוצותיה תורה

מדרשות: בתי חוצותיה במקום ·¯Â·ÂÁ˙.הן
תנחומא: רבי דרש כך אותה, ·¯‡˘(Î‡)שמרחיבין

.‡¯˜˙ ˙ÂÈÓÂ‰ היא שם ונכרזת נשמעת שהיא במקום
וגו': פתאים מתי עד שלמטה ענין ואומרת קוראת

.ÌÈ¯Ú˘ ÈÁ˙Ù·:הזקנים ישיבת מקום הם
(·Î).ÌÈ˙Ù:ומינים מסיתים ע''י ˙‡‰·Âהמתפתים
.È˙Ùקרי כלי כמו לפתיות, דבר שם סא''א)הסתה (שני

שפי:

cec zcevn
(È).ÍÂ˙ÙÈ Ì‡:דעתם אחר ˙·‡.ללכת Ï‡:תרצה אל

(‡È).Ì„Ï:דם נקיÙˆ‰.לשפוך  דם  על לארוב נסתר
כדרך  במ''ש הדבר וכפל  בכפו חמס לא על  חנם  לשפוך

הפתוי: ולהתמדת  בוצעÏÂ‡˘Î.(È·)המליצה  השאול כמו
בחוזק בעודם ר''ל  בחיים  כשהם הכל  נבלע  כן  הגוף  כל

ההוןÌÈÓÈÓ˙Â.העושר : במרבית  שלמים כשהם  אותם  נבלע 
וכפל  היא  והיא איבריו בכל שלם בו שיורד לבור  היורד  וכמו

במ ''ש : ‰ÔÂ.(È‚)הדבר  ÏÎואת יקר הון כל אצלו נמצא  הן
ממנו : נקח אשר מהשלל נמלא ויוסיפו‚ÍÏ¯Â.(È„)בתינו

לברר תרצה אשר הגורל את תפיל  אתה תרצה אם לך  לומר
חלקו : אחד הגזילה :ÒÈÎ.לכל  מדמי בשותפות ונשתה נאכל  לומר רוצה  לכולנו  אחד  כיס  יהיה תרצה  ‡˙Ì.(ÂË)אם  Í¯„·

ממעשיהם : תלמוד שלא  בה הולכים  הם אשר אתם  אשר בדרך  לומר בה :Ì˙·È˙Ó.רוצה  הולכים  שהם Ú¯Ï(ÊË)מהדרך
.ÂˆÂ¯Èתמצארוצה כאשר דם לשפוך  וימהרו  הרעה  על  כוונתם  סוף  מכל ֿמקום  רע , הוא הזה  שהדרך לעין ניכר  לא כי  עם לומר

ÌÁ.(ÊÈ)ידם : ÈÎ יורד כך ומתוך הלכידה על הכוונה ואין הרשת פרושה חנם  שעל  כנף בעל  כל  בעיני שנדמה כמו ר''ל 
בה: אשר מהזרעונים לאכול  ומסתיריםÌ‰Â.(ÁÈ)בתוכה העופות  לדמי יארבו הם כי פרשוה בחנם לא הרשת פורשי  באמת  אבל 

פרשוה: וללכוד  נפשותם לקחת  ‡¯ÂÁ˙.(ËÈ)עצמם ÔÎממנו להשמר  בו מי  ירגיש ולבל  תחבולות לעשות  הגזלן של  הדרך כן
יודע : לא למען העושר בעל נפש יקח  וגם העושר  יגזול  זה במקוםÂÓÎÁ˙.(Î)ואחר בחוץ תכריז מהחכמות חכמה כל  הלא

‰ÂÈÓÂ˙.(Î‡)פרסום : אדם :·¯‡˘ בני המיית שם שנשמע מקום  בראש ˘ÌÈ¯Ú.שם ÈÁ˙Ù·: והיוצאים הנכנסים ·ÈÚ¯.מקום 
קיומה : על ומזהירה לכולם  גלויה  התורה  הלא וכאומר  מליצה ענין והוא  אמריה  את  חכמה כל  תאמר ועיר עיר ÌÈˆÏÂ.(Î·)בכל 

וכו': וכסילים וכן  המקרא  בתחלת האמור מתי  עד על  תוכחתי:È˙ÁÎÂ˙Ï.(Î‚)מוסב  פי‡·ÚÈ‰.לשמוע רוח  לכם אדבר הלא
עת: בכל  לכם מזהיר אני  הלא  Â‚Â'.ר''ל ‰ÚÈ„Â‡:במ ''ש הדבר  כפל 

oeiv zcevn
(È).ÍÂ˙ÙÈ: והסתה פיתוי  לא˙·‡.מלשון  כמו רצון ענין

יבמי כה):אבה  לארוב:‡¯·‰.(È‡)(דברים במארב נשב
.‰Ùˆ:הסתר ושק:ÒÈÎ.(È„)ענין ÂÊÓ¯‰.(ÊÈ)אמתחת 

רע  כל  בעיניו  מזרה כמו ופרישה פזור  כ'):ענין  ÛÎ.(לקמן ÈÏÚ·
כנפים: להם שיש וסדר:‡¯ÂÁ˙.(ËÈ)הצפרים הנהגה  ענין

.Úˆ· ÚˆÂ·יבצע כי חנף תקות  מה כמו גזל  כז):ענין (איוב

(Î).‰Â¯˙הרנה ויעבור  כמו קול והשמעת הכרזה ענין
כב):במחנה הנפתיםÌÈ˙Ù.(Î·)(מ''א שוטים ר''ל  פתאים  כמו

אומר‡·ÚÈ‰.(Î‚)מהר: יביע כמו יט):אדבר (תהלים
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שבת קודש עמ' ב

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ה  שחוט ששנינו מה הברייתא: דברי בביאור ממשיכה הגמרא א. עמוד עב ¤úëøẗŸדף

מ  äòaøàåשזור íéøNòבה שהיו לפי הוא, הטעם àzéLcמיניםäòaøàחוטים, ¤§¦§©§¨¨©§¨¨§¦¨
àzéL לפיכך חוטים, מששה שזור אחד שכל -àðéic àìå àðéc àì ספק אין - ¦¨Ÿ¦¨§Ÿ©¨¨

חוטים. וארבעה מעשרים שזור שהוא בדבר וערעור

של החוט שנינו, שבברייתא: האחרון הדין את מבארת ãBôàåהגמרא ïLBç שזור ¤§¥
äðBîLeמ  íéøNò:הגמרא שואלת ïì.חוטים. àðî:הגמרא (שמות áéúëcמשיבה ¤§¦§¨§¨¨¦§¦

טו) úìëzכח áäæ ,epNòz ãBôà äNòîk ,áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå'§¨¦¨Ÿ¤¦§¨©£¥Ÿ¥§©£¥¥©£¤¨¨§¥¤
.'øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå מ ארוגים והאפוד שהחושן מינים,äòaøàהרי §©§¨¨§©©¨¦§¥¨§¨©§¨¨

àzéL àzéLcהם וביחד חוטים , מששה שזור מהם אחד שכל -äòaøàå ïéøNò §¦¨¦¨¤§¦§©§¨¨
ה  וחוטי הםáäæחוטים. ומין, מין בכל בסך־הכל àäחוטים,äòaøàהשזורים הרי - ¨¨©§¨¨¨

àéðîúe ïéøNò.חוטים ¤§¦§©§¨
זהב, חוטי ארבעה אלא היו שלא מנין הגמרא: énðשב àîéàåשואלת áäæהיוäML §¥¨¨¨©¦¦¨

הגמרא: משיבה המינים. כשאר á÷òé,חוטים øa àçà áø øîà לדקדק יש מהפסוק ¨©©©¨©©£Ÿ
הזהב חוטי הכנת אופן על שכן זהב, חוטי ארבעה אלא היו ÷àøשלא øîà שמות) ¨©§¨

ג) íéìéút'לט õv÷å' היה ואילו [חוטים], לפתילים המרודד הזהב טס את יחתוך - §¦¥§¦¦
'וקּצץ  חוטים,ìéút'נאמר שני משמעו פתיל שהרי חוטים, שני שיחתוך במשמע היה ְִֵ§¦

'וקּצץ  שנאמר רביםíéìéút'כעת äòaøàבלשון ïàk éøä ארבעה שיחתוך משמע - ְִֵ§¦¦£¥¨©§¨¨
חוטים.

זהב: חוטי ששה שהיו יתכן לא מדוע נוסף טעם מביאה øîà,הגמרא éMà áø בענין ©©¦¨©
הזהב ÷àøחוטי øîà(שם)ïîbøàä CBúáe úìëzä CBúa úBNòì'ּובתֹו ¨©§¨©£§©§¥¤§¨©§¨¨ְ

שכן זהב. חוטי ששה שהיו יתכן לא שכך ומכיון ומין, מין כל עם ממנו לערב שיש משמע הּׁשׁש', ּובתֹו הּׁשני ãéáòðּתֹולעת éëéä ְִֵַַַַָ¥¦©£¦
אם אותם, נשזור כיצד -ãéáòð מ אחד éøzהמיניםäòaøàכל éøúc ח שני עם שזור זהב,- eäìוטי eåä הזהב חוטי מניין ©£¦©§¨¨¦§¥§¥¨§

àéðîzואם המינים. שבשאר החוטים כמניין זה ואין éøz[-שמונה], éøúc éøz ãéáòð של חוטים שני מינים בשני נשזור - §©§¨©£¦§¥¦§¥§¥
אחד, בכל הנותריםéøúeזהב ãçהמינים ãçc הרי חוטים, ששה יהיו שבסך־הכל כך מין, בכל זהב של אחד חוט בהם נשזור - §¥§©©

נאמר  והאפוד החושן לגבי שכן כך, לעשות úBåLומשמע 'úéNòå',אין åéúBiNò ìk eéäiL עשויים יהיו שבו המינים שכל - §¨¦¨¤¦§¨£¦¨¨
אחד. חוט שזור ומין מין כשבכל ארבעה, אלא אינם הזהב שחוטי מוכח, לפיכך חוטים. מנין ובאותו שוה באופן

כהונה: בבגדי אחר בענין לדון עוברת äpeäkהגמרא éãâa òø÷îä ,äãeäé áø øîà àáçø øîà ו תעשה בלא ä÷Bì,עובר ¨©©£¨¨©©§¨©§¨¥©¦§¥§¨¤
øîàpLלב)במעיל כח וגו'(שמות סביב לפיו יהיה òøwé''ׂשפה àì.:הגמרא é÷úî,á÷òéמקשה øa àçà áø dì ó ¤¤¡©ְְִִִֶָָָŸ¦¨¥©©§¦¨©©¨©©£Ÿ
àîìéãåאלא הקריעה, את לאסור התורה כוונת òøwéðאין àìc éëéä ék äôN déì ãéáòð ,àðîçø øîà÷ éëä נעשה - §¦§¨¨¦¨¨©©£¨¨©£¦¥¨¨¦¥¦§Ÿ¦©©

הגמרא: מתרצת יקרע. שלא כדי המעיל לפי òøwé'שפה àlL' áéúk éî'יקרע 'לא כתוב הרי יקרע, שלא כדי משמע היה שאז ¦§¦¤Ÿ¦¨©
הבגד. קריעת על איסור שמשמעו

בפסוק: דומה מדיוק הנלמד נוסף çéænäדין øæòìà éaø [øîà] (øîàå) ה חיבור את המנתק -ãBôàä ìòî ïLBçå כן , ¨©©¦¤§¨¨©¥¦¤¥©¨¥§
øéñnäאתéca הïBøà ו תעשה בלא עובר øîàpLמטבעותיהם, ,ä÷Bìהחושן כח)לגבי כח מּטּבעתיו (שמות החׁשן את 'וירּכסּו ©¥¦©¥¨¤¤¤¡©ְְְְִִֶֶַַָֹֹ

ו  וגו' האפד טּבעת çféאל àì,'האפֹוד מעל נאמרåהחׁשן הארון בדי טו)לגבי כה הּבּדים(שמות יהיּו הארן eøñé'ּבטּבעת àì ְְֵֶַָֹֹŸ¦©ֵֵֶַַָֹ§ְְְִִַַַָָֹֹŸ¨ª
ִֶמּמּנּו'.

הגמרא: é÷úîàðîçøמקשה øîà÷ ék àîìéãå ,á÷òé øa àçà áø dì ó,התורה כוונת כך שמא -eäðé÷ãç הדק - ©§¦¨©©¨©©£Ÿ§¦§¨¦¨¨©©£¨¨©§¦§
øétLאותם eäðéãáòåובדוחק בחוזקה אותם וקשור -çfé àlL éãkהאפוד מעל eøeñéהחושן àìå אבל הארון, מן הבדים §©§¦§©¦§¥¤Ÿ¦©§Ÿ¨

הגמרא: דוחה לאו. איסור כאן eøeñé',אין àlL'å 'çfé àlL' áéúk éî,היטב להדקם צריך מדוע טעם נתינת משמע היה שאז ¦§¦¤Ÿ¦©§¤Ÿ¨
הארון. בדי הסרת או החושן הזחת איסור שמשמעו יסורו' ו'לא יזח' 'ולא נאמר הרי
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 ב"ה,  י"א טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

שמזכיר  ולפלא  בו,  המוסגר  עם  כסלו  מכ"ו  מכתבו  קבלתי  ובעתו  מכבר,  מכתבי  קבל  בטח 

שבשבוע הבע"ל יעתיק לדירה החדשה, ולע"ע אין כל ידיעה עד"ז. ותקותי שעכ"פ לעת קבלת מכתבי 

זה נסתדרו הענינים. ואכפול ברכותי שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה. ושההעתקה תהי' 

מעילא לעילא בעלי' בגשמיות ובעלי' ברוחניות.

שו"ע  באחרונים  ועיין  בזה,  עיון  מקום  יש  נגלה  שבספרי  אף  הנה  הבית  חנוך  בענין  ומ"ש 

סקל"ח  יו"ד  חת"ס  משו"ת  ג"כ  ולהעיר  אפרים.  וביד  סק"ה  מג"א  שם  יעויין  תקס"ח.  סי'  או"ח 

הזקן  מרבנו  דא"ח  במאמר  אשר  ועיקר  ועוד  ישראל,  מנהג  שהוא  כיון  הנה  סי"ט.  השלמים  ותורת 

מבאר "הטעם שעושים משתה ושמחה בחנוכת הבית" )נמצא עתה בדפוס. והוא מביכל כת"י הר"פ 

תהי'  הרי  דא"ח,  ד"ת  ובהשמיע  חסידותית  בהתועדות  וכשיתועדו  כנ"ל.  לעשות  יש  הרי  משקלאוו( 

תועלת הן בגשמיות והן ברוחניות.

ובטח יודע ממנהגנו לקבוע המזוזות תיכף בהכנסו לבית, ומובן שבלי ברכה, אלא שבמלאת 

ובמילא קובעים  יותר ממנה,  ביפה  והרי מותר להחליפה  לבודקה,  נוטלים מזוזה אחת  יום  שלשים 

יצליחם לבשר טוב בכל  ומכוונים להוציא גם אלו שעל כל שאר הדלתות. והשי"ת  החדשה בברכה, 

הנ"ל. והזן ומפרנס לכל ימציא גם הנצרך להוצאות הבית החדש...

מש"כ ע"ד נסיעה עתה... תמה אני על יחסו לענין קנין הבית, שרוצה בדוקא שתהי' מלאכתו 

נעשית ע"י אחרים! והרי הבעה"ב נצטוו על עזוב תעזוב עמו, וכפס"ד תורתנו. - ולדעתי, עליו להיות על 

אתר )מובן, שנסיעה על ימים אחדים אינה בכלל זה( עד שיגמר כל הענין בשטומו"צ.
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ה  שחוט ששנינו מה הברייתא: דברי בביאור ממשיכה הגמרא א. עמוד עב ¤úëøẗŸדף

מ  äòaøàåשזור íéøNòבה שהיו לפי הוא, הטעם àzéLcמיניםäòaøàחוטים, ¤§¦§©§¨¨©§¨¨§¦¨
àzéL לפיכך חוטים, מששה שזור אחד שכל -àðéic àìå àðéc àì ספק אין - ¦¨Ÿ¦¨§Ÿ©¨¨

חוטים. וארבעה מעשרים שזור שהוא בדבר וערעור

של החוט שנינו, שבברייתא: האחרון הדין את מבארת ãBôàåהגמרא ïLBç שזור ¤§¥
äðBîLeמ  íéøNò:הגמרא שואלת ïì.חוטים. àðî:הגמרא (שמות áéúëcמשיבה ¤§¦§¨§¨¨¦§¦

טו) úìëzכח áäæ ,epNòz ãBôà äNòîk ,áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå'§¨¦¨Ÿ¤¦§¨©£¥Ÿ¥§©£¥¥©£¤¨¨§¥¤
.'øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå מ ארוגים והאפוד שהחושן מינים,äòaøàהרי §©§¨¨§©©¨¦§¥¨§¨©§¨¨

àzéL àzéLcהם וביחד חוטים , מששה שזור מהם אחד שכל -äòaøàå ïéøNò §¦¨¦¨¤§¦§©§¨¨
ה  וחוטי הםáäæחוטים. ומין, מין בכל בסך־הכל àäחוטים,äòaøàהשזורים הרי - ¨¨©§¨¨¨

àéðîúe ïéøNò.חוטים ¤§¦§©§¨
זהב, חוטי ארבעה אלא היו שלא מנין הגמרא: énðשב àîéàåשואלת áäæהיוäML §¥¨¨¨©¦¦¨

הגמרא: משיבה המינים. כשאר á÷òé,חוטים øa àçà áø øîà לדקדק יש מהפסוק ¨©©©¨©©£Ÿ
הזהב חוטי הכנת אופן על שכן זהב, חוטי ארבעה אלא היו ÷àøשלא øîà שמות) ¨©§¨

ג) íéìéút'לט õv÷å' היה ואילו [חוטים], לפתילים המרודד הזהב טס את יחתוך - §¦¥§¦¦
'וקּצץ  חוטים,ìéút'נאמר שני משמעו פתיל שהרי חוטים, שני שיחתוך במשמע היה ְִֵ§¦

'וקּצץ  שנאמר רביםíéìéút'כעת äòaøàבלשון ïàk éøä ארבעה שיחתוך משמע - ְִֵ§¦¦£¥¨©§¨¨
חוטים.

זהב: חוטי ששה שהיו יתכן לא מדוע נוסף טעם מביאה øîà,הגמרא éMà áø בענין ©©¦¨©
הזהב ÷àøחוטי øîà(שם)ïîbøàä CBúáe úìëzä CBúa úBNòì'ּובתֹו ¨©§¨©£§©§¥¤§¨©§¨¨ְ

שכן זהב. חוטי ששה שהיו יתכן לא שכך ומכיון ומין, מין כל עם ממנו לערב שיש משמע הּׁשׁש', ּובתֹו הּׁשני ãéáòðּתֹולעת éëéä ְִֵַַַַָ¥¦©£¦
אם אותם, נשזור כיצד -ãéáòð מ אחד éøzהמיניםäòaøàכל éøúc ח שני עם שזור זהב,- eäìוטי eåä הזהב חוטי מניין ©£¦©§¨¨¦§¥§¥¨§

àéðîzואם המינים. שבשאר החוטים כמניין זה ואין éøz[-שמונה], éøúc éøz ãéáòð של חוטים שני מינים בשני נשזור - §©§¨©£¦§¥¦§¥§¥
אחד, בכל הנותריםéøúeזהב ãçהמינים ãçc הרי חוטים, ששה יהיו שבסך־הכל כך מין, בכל זהב של אחד חוט בהם נשזור - §¥§©©

נאמר  והאפוד החושן לגבי שכן כך, לעשות úBåLומשמע 'úéNòå',אין åéúBiNò ìk eéäiL עשויים יהיו שבו המינים שכל - §¨¦¨¤¦§¨£¦¨¨
אחד. חוט שזור ומין מין כשבכל ארבעה, אלא אינם הזהב שחוטי מוכח, לפיכך חוטים. מנין ובאותו שוה באופן

כהונה: בבגדי אחר בענין לדון עוברת äpeäkהגמרא éãâa òø÷îä ,äãeäé áø øîà àáçø øîà ו תעשה בלא ä÷Bì,עובר ¨©©£¨¨©©§¨©§¨¥©¦§¥§¨¤
øîàpLלב)במעיל כח וגו'(שמות סביב לפיו יהיה òøwé''ׂשפה àì.:הגמרא é÷úî,á÷òéמקשה øa àçà áø dì ó ¤¤¡©ְְִִִֶָָָŸ¦¨¥©©§¦¨©©¨©©£Ÿ
àîìéãåאלא הקריעה, את לאסור התורה כוונת òøwéðאין àìc éëéä ék äôN déì ãéáòð ,àðîçø øîà÷ éëä נעשה - §¦§¨¨¦¨¨©©£¨¨©£¦¥¨¨¦¥¦§Ÿ¦©©

הגמרא: מתרצת יקרע. שלא כדי המעיל לפי òøwé'שפה àlL' áéúk éî'יקרע 'לא כתוב הרי יקרע, שלא כדי משמע היה שאז ¦§¦¤Ÿ¦¨©
הבגד. קריעת על איסור שמשמעו

בפסוק: דומה מדיוק הנלמד נוסף çéænäדין øæòìà éaø [øîà] (øîàå) ה חיבור את המנתק -ãBôàä ìòî ïLBçå כן , ¨©©¦¤§¨¨©¥¦¤¥©¨¥§
øéñnäאתéca הïBøà ו תעשה בלא עובר øîàpLמטבעותיהם, ,ä÷Bìהחושן כח)לגבי כח מּטּבעתיו (שמות החׁשן את 'וירּכסּו ©¥¦©¥¨¤¤¤¡©ְְְְִִֶֶַַָֹֹ

ו  וגו' האפד טּבעת çféאל àì,'האפֹוד מעל נאמרåהחׁשן הארון בדי טו)לגבי כה הּבּדים(שמות יהיּו הארן eøñé'ּבטּבעת àì ְְֵֶַָֹֹŸ¦©ֵֵֶַַָֹ§ְְְִִַַַָָֹֹŸ¨ª
ִֶמּמּנּו'.

הגמרא: é÷úîàðîçøמקשה øîà÷ ék àîìéãå ,á÷òé øa àçà áø dì ó,התורה כוונת כך שמא -eäðé÷ãç הדק - ©§¦¨©©¨©©£Ÿ§¦§¨¦¨¨©©£¨¨©§¦§
øétLאותם eäðéãáòåובדוחק בחוזקה אותם וקשור -çfé àlL éãkהאפוד מעל eøeñéהחושן àìå אבל הארון, מן הבדים §©§¦§©¦§¥¤Ÿ¦©§Ÿ¨

הגמרא: דוחה לאו. איסור כאן eøeñé',אין àlL'å 'çfé àlL' áéúk éî,היטב להדקם צריך מדוע טעם נתינת משמע היה שאז ¦§¦¤Ÿ¦©§¤Ÿ¨
הארון. בדי הסרת או החושן הזחת איסור שמשמעו יסורו' ו'לא יזח' 'ולא נאמר הרי

i"yx
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יבמות. יש מותרות - פרק תשיעי דף פה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א טבת, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

באופן  ישראל  בני  חינוך  מוסד  בהנהלת  מתעסק  אשר  כותב  בו  טבת,  מה'  למכתבו  במענה 

המקרב לבן לאבינו שבשמים, והמוסד יש לו קישוים כספיים וכו'.

ובודאי לא חדשה היא אצלו, והרי ידוע מכתב הרמב"ן שכל המקודש יותר מחבירו וכו', ובכל 

זה אין הדבר תלוי אלא ברצון החזק של המתעסקים והמנהלים, והרי המדובר בחינוך בנים על טהרת 

הקדש, ובלבד שיהיו דברים היוצאים מן הלב.

אף  אבדתו,  אחר  המחזר  כאדם  שצ"ל  חז"ל,  הוראת  ידועה  הרי  לשידוך,  בהנוגע  לשאלתו 

שכמובן בדרכי צניעות ע"פ שו"ע, ובימינו אלה בכלל ובהנוגע לאברך שלמד בישיבה בפרט, ההוראה 

בזה להתענין בהעיקר ע"פ מ"ש שקר וגו' אשה יראת ה' היא תתהלל, ואז המזווג זיווגים הוא השי"ת 

מצליח העיקר וגם הטפל.

וחובת  וזכותי לעוררו על ההכרח הגמור  ענין הוא בהשגחה פרטית, הרי מחובתי  וכיון שכל 

גברא לקבוע עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, וגם בסביבתו ישפיע 

בכגון דא, וגם על זה נאמר אין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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`zax `zkld
ïéâäåð ùéå [è שנים הפרשה בהעברת חב"ד מנהג -

התרגום  ולאחריו פסוק פסוק - תרגום ואחד .15מקרא
ïéâäåð ùéå [é,פסוק אחר פסוק הפרשה כשמעבירים -

'שמעֿישראל' בפסוק גם כן .16נוהגים
äöøéù ïéðò [àé שקרא קודם התרגום קרא אם -

יצא  אם עיון צריך אחת, פעם אפילו המקרא
.17בדיעבד 

ïåøçàä ÷åñô [áé הפסוק שאומרים שלאחר כלומר -
הפסוק  את שוב קוראים היו ומתרגמים, פעמיים

בתורה.

zetqede mipeiv
שמועה 15) וראה סו, ע' יום היום ,25 ע' המנהגים ספר

24 עמוד ג' גליון (ירושלים תורה יגדיל בקובץ מאדה"ז
שמואל  שמרי' ב"ר בנציון אברהם ר' הרה"ח מרשימת
מייזליש  משה מו"ה וכו' הרה"ח הרה"ג נכד ז"ל, מייזליש
מורי  זקני אבי מפי מקובלני כך אדמוה"ז): מחסידי ז"ל
אשר  - מייזליש) משה ר' (=נכד מייזליש מרדכי ר' ורבי
שניאור  ר' אדמו"ר מפי ששמע מייזליש משה ר' מא"ז קיבל
בער  ר' המגיד הרב מפי ששמע נבג"מ, הזקן זלמן
זללה"ה  הקדוש הבעש"ט הרב לו שאמר נבג"מ ממעזריטש
יוצא  אדם שאין ז"ל, הנביא מאליהו קיבל הוא אשר נבג"מ
בקריאת  אלא תרגום, ואחד מקרא שנים בקריאת חובתו ידי
ע"כ  דוקא. תרגום והשלישי פעמים שני ופסוק פסוק כל

לשונו.
היה  צדק' ה'צמח שנד: עמ' היומן רשימת - מנחם ובתורת
פירוש  עם כשלמד (גם פסוק אחר פסוק הסדרה מעביר

ורמב"ן). רש"י
שמע 16) פסוק גם תכז: עמ' היומן רשימת - מנחם תורת

תרגום. ואחד מקרא שנים כופלין
כ"ד  סי' שלום משמרת בספר כתב י: ס"ק עב סי' ובבדה"ש
יקרא  אלא שמו"ת לבד זה פסוק יקרא לא ישראל שמע פ'

ב"פ  שמע לומר דאסור משום ובשעריך עד הפרשה ב"פ
מי  ראיתי שלא בעיני גדול ופלא ס"א סי' בשו"ע כמ"ש
וכל  פוסק בשום הוזכר שלא כיון והנה עכ"ד, לזה שנתעורר
אין  בודאי שמו"ת ב"פ שמע הפסוק לקרוא נוהגין העולם
ביחיד  או דבלחש שם בה"ט ועי' בדבר, ח"ו איסור שום
כב' דמיחזי משום ב"פ לומר שהאיסור כיון ועוי"ל רשאי,
אבל  וכופלו לבד שמע פסוק כשקורא דוקא זהו ח"ו רשויות
ניכר  הרי פסוק כל וכופל הסדרה מתחלת שמו"ת שקורא מי
ככל  שמו"ת משום ג"כ הוא שמע פסוק ב"פ שקריאת היטב

הסדרה. פסוקי
המקרא 17) קודם קרא אם אמנם א, סוס"ק עב סי' בדה"ש

ז. סעיף להלן כדמשמע יצא בלבד אחת פעם אפילו
כופלים 18) אין תכז: עמ' היומן רשימת - מנחם בתורת

ואחד  מקרא שנים כשקורין הסדרה בסוף מקרא פסוק
תרגום.

שרבינו  מכך :17 ע' תשנז גליון וביאורים הערות ובקובץ
פ  לא לעורכי זי"ע העבירן לא (וגם הללו ההנהגות את ירסם

הובאו  הרשימות מן שכמה נראה אשר המנהגים, ס'
שינהגו  לרבינו לי' ניחא הי' שלא לענ"ד נראה לידיעתם),

כהשו"ע. דאינו במה הרבים

•
zay zekld - jexr ogley

Ó מותר הבהמה מן בפיו לינק שרפואתו לב מכאב הגונח
דרך  שאין הוא יד כלאחד שמפרק מפני בשבת לינק
אין  לפיכך ממנו ולשתות כלי לתוך לחלוב אלא בפיו לינק
צערו  ומשום סופרים מדברי אלא התורה מן איסור ביניקה
אין  אם אבל הגונח של בצער אמורים דברים במה גזרו לא
אבל  בשבת מהבהמה לינק אסור רעב של צער אלא לו

וגם  נכרי ע"י לחלוב לו אפשר אי (אם לינק מותר ביו"ט
לתוכו): לחלוב מאכל לו אין

‡Ó לתוך או הכוס לתוך מדדיה חלב אשה תקיל לא
מפרק  כלי לתוך שהחולב מפני בנה את להניק הקדרה
אלא  גמורה מלאכה התירו ולא דש משום וחייב הוא גמור
שיאחוז  בכדי מהחלב לקלח לאשה מותר אבל סכנה במקום
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אין  לאיבוד הולך הזה שהחלב שכיון וינוק הדד את התינוק
ס  מדברי אלא התורה מן מפרק משום בסי'בו כמ"ש ופרים

על  מחלבה להתיז אסור אבל גזרו לא התינוק ולצורך ש"כ
צער  לא וגם סכנה בו שאין מפני רעה רוח בו שנשף מי
כמו  ישראל ע"י סופרים מדברי איסור לו שנתיר כדי גדול

ש"ל: סי' סוף עיין ודומיו בגונח שהתירו

·Ó את שפין ולא מצטכי הנקרא שרף מין לועסין אין
אם  אבל לרפואה שמתכוין בזמן אימתי בסם השינים

מותר: הפה ריח משום אלא מתכוין אינו

‚Ó לאכלן מותר בריאים מאכל שהם ומשקין אוכלין כל
דברים  לקצת קשים שהם אע"פ לרפואה ולשתותן
מעיים  לבני שקשה טחול כגון לרפואה שמתכוין קצת וניכר
אלא  לשינים שקשין כרשינין או לשינים ומועיל שיפה אלא
הבריאים  שדרך כיון אעפ"כ מעים לבני ומרפאין שיפין
לרפואה. גם לאכלן מותר לרפואה שלא גם לפעמים לאכלן

ולשתותו  לאכלו אסור בריאים ומשקה מאכל שאינו וכל
מיחוש  לו שיש והוא סמנים שחיקת משום גזרה לרפואה
אבל  מאד לו שכואב אע"פ כבריא והולך ומתחזק בעלמא
צריך  ואין והולך שמתחזק אע"פ גופו כל ממנו חלה אם

מתירין. שיש למעלה נתבאר כבר למשכב נפל אם לומר

אלא  לרפואה כלל מתכוין ואינו כלל מיחוש לו אין אם אבל
חיה  ביצה וגומע מתוקים שרפים האוכל כגון אחר לצורך

אסור  לרפואה כשמתכוין אבל מותר הקול להנעים כדי
מיחוש: שום לו ואין גמור בריא שהוא אע"פ

„Ó לצורך שלא קיא גרמת דהיינו אפיקטוזין עושים אין
שבמעיו  אוכלין הפסד משום בחול אפילו רפואה
המאכל  מרוב מצטער ואם ואוכל וחוזר רעב הוא כך שמתוך
שדומה  מפני בסם אסור ובשבת בסם אפילו מותר בחול

שיקיא: עד גרונו לתוך ידו להכניס מותר אבל לרפואה

‰Ó ממנו שעירו כוס עליהם לכפות מותר במעיו החושש
להעלות  מותר וכן הבל בו יש שעדיין אע"פ חמין
הלחיים  ומתפרקין לפעמים שיורדין האוזן גידי דהיינו אזנים
דהיינו  אונקלי להעלות וכן בכלי בין ביד בין אותם מעלין
מאלו  אחד שכל מפני פנים לצד שנכפף הלב  שכנגד תנוך
צער  לו ויש לשחיקה שנחוש כדי בסממנים אותו עושין אין

מהם:

ÂÓ ורגליו ידיו כפות לסוך שרפואתו שנשתכר מי וכן
ללמוד  ואין זה מטעם בשבת לסוכם מותר ומלח בשמן

היתר תוך מזה להשים מדינות בקצת שנוהגים לאותם
אפר  אותו כי השכרות להפיג כתוש מעשב אפר החוטם
שחיקת  גזרת בו ושייך ג"כ דברים לשאר כרפואה פעולתו

סמנים:

מֿמו  סעיפים בשבת חולה דין שכח, סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שם תוכןתוכןתוכןתוכן שבין והקשר אדם, "שם" של גדרו

נשמתו  לחיות האדם

ה  ענין כיצד מבאר זה אותה שם "[בפרק בו יש "

ה  שבענין והזיו:]אור "התכונה "

éøä ,íäøáà î"ãò åì åàø÷é øùà íùä åîëã
,íãàä ìù åúåäîå åúåîöò éáâì íùä êåøò ïéà
êéøö åðéà åîöò éðôáù ,ììë åì òâåð åðéàå

.íùäì
"ערך" שום לו אין האדם בו שנקרא השם
אפשר  אי (שהרי עצמו האדם מהות לגבי (חשיבות)
וכפי  משמו), מעלותיו או האדם תכונות את להכיר
בשם  נקראים אנשים כמה שיש בחוש שרואים
ולא  בשכל לא לחברו, דומה האחד ואין אברהם
אם  גם ויראה, באהבה בעבודתו או מדותיו במזג

בכולם). שווה השם

חיצוני  ענין אלא אינו השם ענין שכל לפי
לפנות  יכול הזולת כיצד דרך שזוהי היינו בלבד,
עצמו  בפני הוא כשאדם שהרי אותו, ולקרוא אליו

לשם. כלל צריך אינו

בעולם  האלקי והגילוי השפע שנקרא וזהו
אלא  אינו זה שפע גם כי להורות, "שם", בתואר
ממש  עצמותו ואינו ית', ממנו והארה חיצוני ענין
המורה  "אור" בשם גם זה שפע נקרא ולכן כלל,
בארוכה. לעיל שנתבאר וכמו זה, פרט על הוא אף

" בין גדול הבדל יש לכאורה ו אור [אך ,"שם ""

אע  האור, מ "דבשלמא בלבד, חיצוני ענין שהוא מ "פ

האור  ותכונות עצמה, השמש מן ונמשך בא הוא הרי

דבר  הוא האור שהרי האור), של (מקורו למאור דומות

המאור; כמו בהירי

לו "משא  אין - העולם תפיסת לפי - השם ענין כ

שם  דקריאת עצמו, האדם לנפש שייכות שום מעיקרא

אדם  על להצביע דרך למצוא אדם בני עצת רק היא

על  שעולה כפי לנולד שם הורים בוחרים ולכן מסויים,

דוקא, מסויים בשם נקרא מסויים שאדם ומה רוחם,

לו  נוגע האדם שם אין ולפיכך בעלמא, באקראי הוא

כלל.

הנמשכת "וא  החיות את לדמות אפשר איך כ

ה  לענין ית' ?"שם "מאתו
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`zax `zkld
ïéâäåð ùéå [è שנים הפרשה בהעברת חב"ד מנהג -

התרגום  ולאחריו פסוק פסוק - תרגום ואחד .15מקרא
ïéâäåð ùéå [é,פסוק אחר פסוק הפרשה כשמעבירים -

'שמעֿישראל' בפסוק גם כן .16נוהגים
äöøéù ïéðò [àé שקרא קודם התרגום קרא אם -

יצא  אם עיון צריך אחת, פעם אפילו המקרא
.17בדיעבד 

ïåøçàä ÷åñô [áé הפסוק שאומרים שלאחר כלומר -
הפסוק  את שוב קוראים היו ומתרגמים, פעמיים

בתורה.

zetqede mipeiv
שמועה 15) וראה סו, ע' יום היום ,25 ע' המנהגים ספר

24 עמוד ג' גליון (ירושלים תורה יגדיל בקובץ מאדה"ז
שמואל  שמרי' ב"ר בנציון אברהם ר' הרה"ח מרשימת
מייזליש  משה מו"ה וכו' הרה"ח הרה"ג נכד ז"ל, מייזליש
מורי  זקני אבי מפי מקובלני כך אדמוה"ז): מחסידי ז"ל
אשר  - מייזליש) משה ר' (=נכד מייזליש מרדכי ר' ורבי
שניאור  ר' אדמו"ר מפי ששמע מייזליש משה ר' מא"ז קיבל
בער  ר' המגיד הרב מפי ששמע נבג"מ, הזקן זלמן
זללה"ה  הקדוש הבעש"ט הרב לו שאמר נבג"מ ממעזריטש
יוצא  אדם שאין ז"ל, הנביא מאליהו קיבל הוא אשר נבג"מ
בקריאת  אלא תרגום, ואחד מקרא שנים בקריאת חובתו ידי
ע"כ  דוקא. תרגום והשלישי פעמים שני ופסוק פסוק כל

לשונו.
היה  צדק' ה'צמח שנד: עמ' היומן רשימת - מנחם ובתורת
פירוש  עם כשלמד (גם פסוק אחר פסוק הסדרה מעביר

ורמב"ן). רש"י
שמע 16) פסוק גם תכז: עמ' היומן רשימת - מנחם תורת

תרגום. ואחד מקרא שנים כופלין
כ"ד  סי' שלום משמרת בספר כתב י: ס"ק עב סי' ובבדה"ש
יקרא  אלא שמו"ת לבד זה פסוק יקרא לא ישראל שמע פ'

ב"פ  שמע לומר דאסור משום ובשעריך עד הפרשה ב"פ
מי  ראיתי שלא בעיני גדול ופלא ס"א סי' בשו"ע כמ"ש
וכל  פוסק בשום הוזכר שלא כיון והנה עכ"ד, לזה שנתעורר
אין  בודאי שמו"ת ב"פ שמע הפסוק לקרוא נוהגין העולם
ביחיד  או דבלחש שם בה"ט ועי' בדבר, ח"ו איסור שום
כב' דמיחזי משום ב"פ לומר שהאיסור כיון ועוי"ל רשאי,
אבל  וכופלו לבד שמע פסוק כשקורא דוקא זהו ח"ו רשויות
ניכר  הרי פסוק כל וכופל הסדרה מתחלת שמו"ת שקורא מי
ככל  שמו"ת משום ג"כ הוא שמע פסוק ב"פ שקריאת היטב

הסדרה. פסוקי
המקרא 17) קודם קרא אם אמנם א, סוס"ק עב סי' בדה"ש

ז. סעיף להלן כדמשמע יצא בלבד אחת פעם אפילו
כופלים 18) אין תכז: עמ' היומן רשימת - מנחם בתורת

ואחד  מקרא שנים כשקורין הסדרה בסוף מקרא פסוק
תרגום.

שרבינו  מכך :17 ע' תשנז גליון וביאורים הערות ובקובץ
פ  לא לעורכי זי"ע העבירן לא (וגם הללו ההנהגות את ירסם

הובאו  הרשימות מן שכמה נראה אשר המנהגים, ס'
שינהגו  לרבינו לי' ניחא הי' שלא לענ"ד נראה לידיעתם),

כהשו"ע. דאינו במה הרבים

•
zay zekld - jexr ogley

Ó מותר הבהמה מן בפיו לינק שרפואתו לב מכאב הגונח
דרך  שאין הוא יד כלאחד שמפרק מפני בשבת לינק
אין  לפיכך ממנו ולשתות כלי לתוך לחלוב אלא בפיו לינק
צערו  ומשום סופרים מדברי אלא התורה מן איסור ביניקה
אין  אם אבל הגונח של בצער אמורים דברים במה גזרו לא
אבל  בשבת מהבהמה לינק אסור רעב של צער אלא לו

וגם  נכרי ע"י לחלוב לו אפשר אי (אם לינק מותר ביו"ט
לתוכו): לחלוב מאכל לו אין

‡Ó לתוך או הכוס לתוך מדדיה חלב אשה תקיל לא
מפרק  כלי לתוך שהחולב מפני בנה את להניק הקדרה
אלא  גמורה מלאכה התירו ולא דש משום וחייב הוא גמור
שיאחוז  בכדי מהחלב לקלח לאשה מותר אבל סכנה במקום
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אין  לאיבוד הולך הזה שהחלב שכיון וינוק הדד את התינוק
ס  מדברי אלא התורה מן מפרק משום בסי'בו כמ"ש ופרים

על  מחלבה להתיז אסור אבל גזרו לא התינוק ולצורך ש"כ
צער  לא וגם סכנה בו שאין מפני רעה רוח בו שנשף מי
כמו  ישראל ע"י סופרים מדברי איסור לו שנתיר כדי גדול

ש"ל: סי' סוף עיין ודומיו בגונח שהתירו

·Ó את שפין ולא מצטכי הנקרא שרף מין לועסין אין
אם  אבל לרפואה שמתכוין בזמן אימתי בסם השינים

מותר: הפה ריח משום אלא מתכוין אינו

‚Ó לאכלן מותר בריאים מאכל שהם ומשקין אוכלין כל
דברים  לקצת קשים שהם אע"פ לרפואה ולשתותן
מעיים  לבני שקשה טחול כגון לרפואה שמתכוין קצת וניכר
אלא  לשינים שקשין כרשינין או לשינים ומועיל שיפה אלא
הבריאים  שדרך כיון אעפ"כ מעים לבני ומרפאין שיפין
לרפואה. גם לאכלן מותר לרפואה שלא גם לפעמים לאכלן

ולשתותו  לאכלו אסור בריאים ומשקה מאכל שאינו וכל
מיחוש  לו שיש והוא סמנים שחיקת משום גזרה לרפואה
אבל  מאד לו שכואב אע"פ כבריא והולך ומתחזק בעלמא
צריך  ואין והולך שמתחזק אע"פ גופו כל ממנו חלה אם

מתירין. שיש למעלה נתבאר כבר למשכב נפל אם לומר

אלא  לרפואה כלל מתכוין ואינו כלל מיחוש לו אין אם אבל
חיה  ביצה וגומע מתוקים שרפים האוכל כגון אחר לצורך

אסור  לרפואה כשמתכוין אבל מותר הקול להנעים כדי
מיחוש: שום לו ואין גמור בריא שהוא אע"פ

„Ó לצורך שלא קיא גרמת דהיינו אפיקטוזין עושים אין
שבמעיו  אוכלין הפסד משום בחול אפילו רפואה
המאכל  מרוב מצטער ואם ואוכל וחוזר רעב הוא כך שמתוך
שדומה  מפני בסם אסור ובשבת בסם אפילו מותר בחול

שיקיא: עד גרונו לתוך ידו להכניס מותר אבל לרפואה

‰Ó ממנו שעירו כוס עליהם לכפות מותר במעיו החושש
להעלות  מותר וכן הבל בו יש שעדיין אע"פ חמין
הלחיים  ומתפרקין לפעמים שיורדין האוזן גידי דהיינו אזנים
דהיינו  אונקלי להעלות וכן בכלי בין ביד בין אותם מעלין
מאלו  אחד שכל מפני פנים לצד שנכפף הלב  שכנגד תנוך
צער  לו ויש לשחיקה שנחוש כדי בסממנים אותו עושין אין

מהם:

ÂÓ ורגליו ידיו כפות לסוך שרפואתו שנשתכר מי וכן
ללמוד  ואין זה מטעם בשבת לסוכם מותר ומלח בשמן

היתר תוך מזה להשים מדינות בקצת שנוהגים לאותם
אפר  אותו כי השכרות להפיג כתוש מעשב אפר החוטם
שחיקת  גזרת בו ושייך ג"כ דברים לשאר כרפואה פעולתו

סמנים:

מֿמו  סעיפים בשבת חולה דין שכח, סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שם תוכןתוכןתוכןתוכן שבין והקשר אדם, "שם" של גדרו

נשמתו  לחיות האדם

ה  ענין כיצד מבאר זה אותה שם "[בפרק בו יש "

ה  שבענין והזיו:]אור "התכונה "

éøä ,íäøáà î"ãò åì åàø÷é øùà íùä åîëã
,íãàä ìù åúåäîå åúåîöò éáâì íùä êåøò ïéà
êéøö åðéà åîöò éðôáù ,ììë åì òâåð åðéàå

.íùäì
"ערך" שום לו אין האדם בו שנקרא השם
אפשר  אי (שהרי עצמו האדם מהות לגבי (חשיבות)
וכפי  משמו), מעלותיו או האדם תכונות את להכיר
בשם  נקראים אנשים כמה שיש בחוש שרואים
ולא  בשכל לא לחברו, דומה האחד ואין אברהם
אם  גם ויראה, באהבה בעבודתו או מדותיו במזג

בכולם). שווה השם

חיצוני  ענין אלא אינו השם ענין שכל לפי
לפנות  יכול הזולת כיצד דרך שזוהי היינו בלבד,
עצמו  בפני הוא כשאדם שהרי אותו, ולקרוא אליו

לשם. כלל צריך אינו

בעולם  האלקי והגילוי השפע שנקרא וזהו
אלא  אינו זה שפע גם כי להורות, "שם", בתואר
ממש  עצמותו ואינו ית', ממנו והארה חיצוני ענין
המורה  "אור" בשם גם זה שפע נקרא ולכן כלל,
בארוכה. לעיל שנתבאר וכמו זה, פרט על הוא אף

" בין גדול הבדל יש לכאורה ו אור [אך ,"שם ""

אע  האור, מ "דבשלמא בלבד, חיצוני ענין שהוא מ "פ

האור  ותכונות עצמה, השמש מן ונמשך בא הוא הרי

דבר  הוא האור שהרי האור), של (מקורו למאור דומות

המאור; כמו בהירי

לו "משא  אין - העולם תפיסת לפי - השם ענין כ

שם  דקריאת עצמו, האדם לנפש שייכות שום מעיקרא

אדם  על להצביע דרך למצוא אדם בני עצת רק היא

על  שעולה כפי לנולד שם הורים בוחרים ולכן מסויים,

דוקא, מסויים בשם נקרא מסויים שאדם ומה רוחם,

לו  נוגע האדם שם אין ולפיכך בעלמא, באקראי הוא

כלל.

הנמשכת "וא  החיות את לדמות אפשר איך כ

ה  לענין ית' ?"שם "מאתו
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" דגם כן, אינה שהאמת ומבאר, שהולך "שם וזהו

זה  שבכל אלא האדם, נפש למהות וקשור שייך האדם

ענין אלא והזיו):]חיצוני "אינו האור ענין (כמו "

.íùä úåéúåàá úåéçä ùáìúî äæ ìë íòå
התורה  אותיות מכ"ב ואות אות "שכל ידוע
שאינו  פרטי מיוחד וכח [אלקי] חיות המשכת היא
כל  של בכתב תמונתן גם לכך אחרת, באות נמשך
על  המורה פרטית, מיוחדת בתמונה היא אות
האור  והתגלות ההמשכה של] [הרוחני "ציור"

זו". באות ונמשך הנגלה והכח, והחיות

דלפי  אדם, כל בו שנקרא השם ענין וזהו
שם  נקרא כך הנשמה חיות ו"הצטיירות" התלבשות
"ציור" על מורות השם שאותיות והיינו הנשמה,
המיוחדות  ומעלותי' ותכונותי' זה אדם של הנשמה
הנשמה  ל"ציור" דוגמאות בסמוך שיביא (וכפי

שם). ידי על הניתן

úåàøì íãàä ìà àáéå ïåùàøä íãà éáâ ù"îëå
äéç ùôð íãàä åì àø÷é øùà ìëå åì àø÷é äî
íöò ìà íùäì ùîî úåëééù ùé éøä ,åîù àåä

.àîìòá äîëñä åðéàå øáãä
ועופות, חיות בהמות שמות גבי בתורה מצינו
שמו", הוא חי' נפש האדם לו יקרא אשר "וכל
להם  קרא הראשון שאדם זה שענין במדרש ואיתא

ומבואר שמות  הראשון, אדם של חכמתו על מורה
לו  שהי' בכך היתה אדה"ר שחכמת בספרים),
והחיות  הנפש של הרוחנית" ב"צורה הכרה
קרא  לכך ובהתאם ועוף חי' בהמה כל של האלקית

שמות. להם

"הסכמיים" שמות אינם אלו ששמות ונמצא
ו"הסכימו" החליטו אדם שבני שמות [פירוש,
ומהות  השם בין שייכות יש אלא בעלמא, עליהם]

זה. בשם הנקרא הדבר

שבעולם, הנבראים בכל הוא כך [ובאמת
"כלי" הם הקודש בלשון בהם שנקראים השמות
כמבואר  אותם, ומחי' המהווה האלקית לחיות
באותיות  מתלבשת האלקית שהחיות היינו בתניא,
שלכן  מסוים, בציור החיות מצטיירת ועי"ז אלו
המתאימות  מסויימות בתכונות נברא ממנה נוצר

דוקא]. אלו לאותיות

.íãàä íùá æ"ãòå

מישראל  אדם כל של הפרטי בשם הוא וכן
ו"הסכמי" מקרי שם שאינו הוריו, ע"י לו שניתן
שעלה  כפי מסויים, שם על "הסכימו" הילד (שהורי
האדם  נשמת לשורש מכוון השם אלא בדעתם),
האריז"ל  בכתבי וכמבואר נשמתו, ותכונות
כדי  ההוא", השם האב] [של בפיו משים ש"הקב"ה

הנולד. של הנשמה לשורש יתאים שהשם

לה  יש אחת שכל הנשמות, בין ההבדל שהרי
נשמתו), "ציור" (שזהו מיוחדים וכשרונות תכונות
האדם  שם ואותיות חוצבן, למקור בהתאם הוא

ה"ציור  את הנובעות מבטאות הללו והתכונות "
הנשמות. ממקור

לנפש  שייכותו למרות השם, כיצד יבאר [ועתה

חיצוני  ענין אלא אינו מכלֿמקום האדם, (חיות)

בלבד:]

äðéà óåâá äàåá íãå÷ äîöò äîùðä äðä
úðéçáì åðéà íùä àöîð ,ììë íùá úàø÷ð

.äîöò äîùðä
הנשמה  "צורת" על מורה שהשם שאמרנו זה
"מתלבשת" הנשמה חיות כי ותכונותי',
לומר  אפשר אי - השם באותיות (ומצטיירת)
שהיא  כפי הנשמה עצמיות ל"צורת" שהכוונה
הנשמה  שהרי בגוף, התלבשותה קודם לעצמה
שם  נתינת ענין [שכל כלל בשם נקראת אינה עצמה
כשהנשמה  היינו האדם, לידת לאחרי רק הוא

בגוף]; כבר מתלבשת

.ìéòåî íùä ïéà åîöò óåâì íâ éøäå
דגוף  עצמו, הגוף בשביל השם אין ולאידך,
השם  ענין כל הרי שם? לו יועיל מה - נשמה בלי
בשמו, לקוראיו שפונה חי אדם בשביל רק הוא
לגופו. ולא לנשמתו שייך האדם ששם ברור וא"כ

êùîðä úåéçäå ,óåâá äîùðä øù÷î íùä êà
.íùäá ùøùð àåä óåâä äéçîå äîùðäî

ה"צורה" על מורה שהשם הכוונה, אלא
של זאת המשכת הרוחנית בגוף. הנשמה חיות

ונמשכת  מתפשטת הנשמה חיות שכאשר אומרת,
בציור  ("נשרשת") מצטיירת היא להחיותו, בגוף
שמו  שאותיות האדם, שם ענין וזהו מסויים, רוחני
נשמתו  חיות התפשטות ואופן "צורת" על מורות

בגופו. המתלבשת
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

הגוף, עצמה, הנשמה ענינים: ג' יש - לסיכום
הנשמה  חיות הארת ידי על יחד שניהם וקישור

שהוא  האדם, שם של ענינו וזהו בגוף. המתלבשת
בגוף. הנשמה נקשרת שעלֿידה הצורה

d wxt exnyz izezay z` d"c

•

1

2

3

4

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

ואחריתו Ê"Î·Â(צז) עמלק גוים ראשית מ"ש יובן
עמלק  קליפת שרש דהנה כו' אבד עדי
עכו"מ  לז' ראשית בחי' שהוא הדעת בבחי' הוא
קדם  ולכן כו' נהי"מ חג"ת מדות ז' שהן כו' הכנעני
וזהו  אחרון יוצא ראשון ונכנס בישראל להלחם עמלק
שאחריתו  לגמרי אבד עדי ואחריתו עמלק גוים ראשית
כלל  תיקון בלי אבד עדי שהוא עכו"מ ז' מכל קשה
אל  אהפך אז כמ"ש תקוה להם שיש לעכו"מ משא"כ
כי  לגמרי יאבדו לא קץ ששם קצם בעת וגם כו' עמים
ויהופך  יבורר כי ה' את יעבדו והם מהם הרע כל יבוער
כתיב  ולע"ל כו' לחשך רק שם קץ נא' ולא לאור חשך
אבד  עדי אחריתו עמלק אבל כו' יחשיך לא חשך גם
עכו"מ  ז' בין הפרש שיש לפי הוא והטעם לגמרי
רעה  מדה וכל רעות מדות ז' הן עכו"מ דז' לעמלק
שיבוער  ולאחר שהוא כל טוב תערוב' בה יש בהכרח
בהעלם  גנוז שהיה הטוב בחי' ישאר וכל מכל הרע
וחשך  לטוב רע שיהופך מה ומלבד עכו"מ בז' גדול
עצם  בחי' יש כו' חג"ת שבמדות מפני שכ"ז לאור
מה  דבר ומהות מדה הוא החסד כמו מה דבר ומהות
רעה  אהבה או להתיהר הוא דקליפה שחסד רק
וכן  כו' דקדושה אהבה מדת יהיה לקדושה כשנהפך
הן  לקדושה כשנהפכין וכה"ג והנצוח והתפארת הכעס
אינה  עמלק מדת משא"כ מה דבר ומציאו' מהו' בחי'
בחי' עיקר כי כלל ממש בו ואין בעצם כלל מדה בחי'
שבלא  לבד וההתנשאות החוצפ' בחי' רק הוא עמלק
הוא  והענין כידוע תגא בלא מלכותא ונק' כלל טעם
הגדולה  שמצד ההתנשאות הא' התנשאות מיני ב' שיש
ה"ז  וכה"ג וגבור וחכם עשיר או ושר מלך כמו בעצם
שנק' ההתנשאות אבל ודבר יש בחי' בשם יקרא
לבד  והעזה חוצפה בדרך רק המתנשא הוא חוצפה
מעלה  מכל חסר כי כלל להתנשאות במה לו שאין
ולא  חכמה לא מכל וחסר הערך פחות הוא כי ומדריגה
וזאת  לבד בחוצפה פניו שמעיז רק כלל גדולה
ותוכל  וכלל כלל בעצם ממשות לה אין ההתנשאות
הוא  הזאת התנשאות כי הוא והענין מאד בקל ליפול
רק  כלל טעם בלתי וגבוה רמה שרוחו הרוח גסות הנק'

עד"מ  זה ויובן בטבעו מתנשא שהוא הרוח טבע מצד
כמ"ש  מעלה למעלה עד ביותר שמתנשאים הים גלי
והנה  כו' פרסי ש' כו' דימא גלא לי חזו לדידי רבב"ח
שאין  הים גלי של וההגבהה ההתנשאות בסיבת ידוע
שמגביהם  לבד הרוח מצד רק וכלל כלל עצמם מצד זה
יהיה  כן הרוח וחוזק תוקף ולפי מעלה למעלה ומנשאם
סערה  שברוח עד למעלה והגבהתם התנשאות' ערך
החזק  בכחו סערה הרוח יגביה ביותר ותקיפה חזקה
הרוח  כשינוח ומיד ביותר מעלה למעלה הגבה להגלים
הגל  הנחת ערך כן הרוח הנחת ערך לפי מזעפו סערה
לגמרי  הרוח שכשישתוק עד מטה למטה מהגבהתו
כאילו  הים מי שאר עם וישתווה מטה למטה הגל יפול
וישתוו  יפלו בנוחם הים שגלי כידוע מעול' היה לא
הוא  המים טבע מצד שהרי כו' הים שבשפ' לארץ
לגבוה  מנמוך לעלות ולא לנמוך מגבוה שיורדין להפך
גבוה  לגבוה מנמוך הגלים ורוממות ההתנשאות וא"כ
אותם  שמגביה הרוח מצד רק לגמרי טבעם הפך זהו
שיורדין  טבעם כפי למטה יפלו הרוח שינוח ומיד
קליפת  ענין שרש יובן וכמ"כ וד"ל. וכו' לנמוך מגבוה
בהתנשאות  גבור' רוח הרוח גסות בחינת שהוא עמלק
הגדולה  של כהתנשאו' עצמה מצד שאינו וחוצפה
יתירה  והגבהה בהתנשאות גסה הרוח רק אלא וכה"ג
שההתנשאות  לפי כלל טעם בלא בחוצפה מעיז ע"כ
ממילא  הרוח וכשינוח הרוח ע"י רק עצמית אינה
היו  לא כאלו מטה למטה והתנשאותם גאותם יושפל
הרוח  הנחת וע"י באו רוח שע"י הים גלי כמו מעולם
וז"ש  כו' מעולם היו לא כאילו ממילא ויושפלו ינוחו
כים  הרשעים כי כו' ותורידם תשבחם אתה גליו בשוא
עומדים  ודור דור בכל וכמו כו' יוכל לא השקט נגרש
ע"י  הים כגלי ומתרוממים שמתנשאים שרים בעכו"מ
תגא  בלא מלכותא דעמלק החוצפה בחינת שהוא הרוח
בשאון  ישאון כבירים מים וכשאון כלל טעם בלא
וכמו  למעלה הגבה בהתנשאותם הים גלי כרעש ורעש
וחוצפה  בהתנשאות המלך שגדלו היהודים צורר המן
בתכלית  היהודים וצוררי ישראל שונאי והמה טעם בלא
מגדולתם  פתאום שנופלים רואים ואנו בשעתו המן כמו
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קפג c"ag i`iyp epizeax zxezn

" דגם כן, אינה שהאמת ומבאר, שהולך "שם וזהו

זה  שבכל אלא האדם, נפש למהות וקשור שייך האדם

ענין אלא והזיו):]חיצוני "אינו האור ענין (כמו "

.íùä úåéúåàá úåéçä ùáìúî äæ ìë íòå
התורה  אותיות מכ"ב ואות אות "שכל ידוע
שאינו  פרטי מיוחד וכח [אלקי] חיות המשכת היא
כל  של בכתב תמונתן גם לכך אחרת, באות נמשך
על  המורה פרטית, מיוחדת בתמונה היא אות
האור  והתגלות ההמשכה של] [הרוחני "ציור"

זו". באות ונמשך הנגלה והכח, והחיות

דלפי  אדם, כל בו שנקרא השם ענין וזהו
שם  נקרא כך הנשמה חיות ו"הצטיירות" התלבשות
"ציור" על מורות השם שאותיות והיינו הנשמה,
המיוחדות  ומעלותי' ותכונותי' זה אדם של הנשמה
הנשמה  ל"ציור" דוגמאות בסמוך שיביא (וכפי

שם). ידי על הניתן

úåàøì íãàä ìà àáéå ïåùàøä íãà éáâ ù"îëå
äéç ùôð íãàä åì àø÷é øùà ìëå åì àø÷é äî
íöò ìà íùäì ùîî úåëééù ùé éøä ,åîù àåä

.àîìòá äîëñä åðéàå øáãä
ועופות, חיות בהמות שמות גבי בתורה מצינו
שמו", הוא חי' נפש האדם לו יקרא אשר "וכל
להם  קרא הראשון שאדם זה שענין במדרש ואיתא

ומבואר שמות  הראשון, אדם של חכמתו על מורה
לו  שהי' בכך היתה אדה"ר שחכמת בספרים),
והחיות  הנפש של הרוחנית" ב"צורה הכרה
קרא  לכך ובהתאם ועוף חי' בהמה כל של האלקית

שמות. להם

"הסכמיים" שמות אינם אלו ששמות ונמצא
ו"הסכימו" החליטו אדם שבני שמות [פירוש,
ומהות  השם בין שייכות יש אלא בעלמא, עליהם]

זה. בשם הנקרא הדבר

שבעולם, הנבראים בכל הוא כך [ובאמת
"כלי" הם הקודש בלשון בהם שנקראים השמות
כמבואר  אותם, ומחי' המהווה האלקית לחיות
באותיות  מתלבשת האלקית שהחיות היינו בתניא,
שלכן  מסוים, בציור החיות מצטיירת ועי"ז אלו
המתאימות  מסויימות בתכונות נברא ממנה נוצר

דוקא]. אלו לאותיות

.íãàä íùá æ"ãòå

מישראל  אדם כל של הפרטי בשם הוא וכן
ו"הסכמי" מקרי שם שאינו הוריו, ע"י לו שניתן
שעלה  כפי מסויים, שם על "הסכימו" הילד (שהורי
האדם  נשמת לשורש מכוון השם אלא בדעתם),
האריז"ל  בכתבי וכמבואר נשמתו, ותכונות
כדי  ההוא", השם האב] [של בפיו משים ש"הקב"ה

הנולד. של הנשמה לשורש יתאים שהשם

לה  יש אחת שכל הנשמות, בין ההבדל שהרי
נשמתו), "ציור" (שזהו מיוחדים וכשרונות תכונות
האדם  שם ואותיות חוצבן, למקור בהתאם הוא

ה"ציור  את הנובעות מבטאות הללו והתכונות "
הנשמות. ממקור

לנפש  שייכותו למרות השם, כיצד יבאר [ועתה

חיצוני  ענין אלא אינו מכלֿמקום האדם, (חיות)

בלבד:]

äðéà óåâá äàåá íãå÷ äîöò äîùðä äðä
úðéçáì åðéà íùä àöîð ,ììë íùá úàø÷ð

.äîöò äîùðä
הנשמה  "צורת" על מורה שהשם שאמרנו זה
"מתלבשת" הנשמה חיות כי ותכונותי',
לומר  אפשר אי - השם באותיות (ומצטיירת)
שהיא  כפי הנשמה עצמיות ל"צורת" שהכוונה
הנשמה  שהרי בגוף, התלבשותה קודם לעצמה
שם  נתינת ענין [שכל כלל בשם נקראת אינה עצמה
כשהנשמה  היינו האדם, לידת לאחרי רק הוא

בגוף]; כבר מתלבשת

.ìéòåî íùä ïéà åîöò óåâì íâ éøäå
דגוף  עצמו, הגוף בשביל השם אין ולאידך,
השם  ענין כל הרי שם? לו יועיל מה - נשמה בלי
בשמו, לקוראיו שפונה חי אדם בשביל רק הוא
לגופו. ולא לנשמתו שייך האדם ששם ברור וא"כ

êùîðä úåéçäå ,óåâá äîùðä øù÷î íùä êà
.íùäá ùøùð àåä óåâä äéçîå äîùðäî

ה"צורה" על מורה שהשם הכוונה, אלא
של זאת המשכת הרוחנית בגוף. הנשמה חיות

ונמשכת  מתפשטת הנשמה חיות שכאשר אומרת,
בציור  ("נשרשת") מצטיירת היא להחיותו, בגוף
שמו  שאותיות האדם, שם ענין וזהו מסויים, רוחני
נשמתו  חיות התפשטות ואופן "צורת" על מורות

בגופו. המתלבשת
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

הגוף, עצמה, הנשמה ענינים: ג' יש - לסיכום
הנשמה  חיות הארת ידי על יחד שניהם וקישור

שהוא  האדם, שם של ענינו וזהו בגוף. המתלבשת
בגוף. הנשמה נקשרת שעלֿידה הצורה

d wxt exnyz izezay z` d"c

•

1

2

3

4

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

ואחריתו Ê"Î·Â(צז) עמלק גוים ראשית מ"ש יובן
עמלק  קליפת שרש דהנה כו' אבד עדי
עכו"מ  לז' ראשית בחי' שהוא הדעת בבחי' הוא
קדם  ולכן כו' נהי"מ חג"ת מדות ז' שהן כו' הכנעני
וזהו  אחרון יוצא ראשון ונכנס בישראל להלחם עמלק
שאחריתו  לגמרי אבד עדי ואחריתו עמלק גוים ראשית
כלל  תיקון בלי אבד עדי שהוא עכו"מ ז' מכל קשה
אל  אהפך אז כמ"ש תקוה להם שיש לעכו"מ משא"כ
כי  לגמרי יאבדו לא קץ ששם קצם בעת וגם כו' עמים
ויהופך  יבורר כי ה' את יעבדו והם מהם הרע כל יבוער
כתיב  ולע"ל כו' לחשך רק שם קץ נא' ולא לאור חשך
אבד  עדי אחריתו עמלק אבל כו' יחשיך לא חשך גם
עכו"מ  ז' בין הפרש שיש לפי הוא והטעם לגמרי
רעה  מדה וכל רעות מדות ז' הן עכו"מ דז' לעמלק
שיבוער  ולאחר שהוא כל טוב תערוב' בה יש בהכרח
בהעלם  גנוז שהיה הטוב בחי' ישאר וכל מכל הרע
וחשך  לטוב רע שיהופך מה ומלבד עכו"מ בז' גדול
עצם  בחי' יש כו' חג"ת שבמדות מפני שכ"ז לאור
מה  דבר ומהות מדה הוא החסד כמו מה דבר ומהות
רעה  אהבה או להתיהר הוא דקליפה שחסד רק
וכן  כו' דקדושה אהבה מדת יהיה לקדושה כשנהפך
הן  לקדושה כשנהפכין וכה"ג והנצוח והתפארת הכעס
אינה  עמלק מדת משא"כ מה דבר ומציאו' מהו' בחי'
בחי' עיקר כי כלל ממש בו ואין בעצם כלל מדה בחי'
שבלא  לבד וההתנשאות החוצפ' בחי' רק הוא עמלק
הוא  והענין כידוע תגא בלא מלכותא ונק' כלל טעם
הגדולה  שמצד ההתנשאות הא' התנשאות מיני ב' שיש
ה"ז  וכה"ג וגבור וחכם עשיר או ושר מלך כמו בעצם
שנק' ההתנשאות אבל ודבר יש בחי' בשם יקרא
לבד  והעזה חוצפה בדרך רק המתנשא הוא חוצפה
מעלה  מכל חסר כי כלל להתנשאות במה לו שאין
ולא  חכמה לא מכל וחסר הערך פחות הוא כי ומדריגה
וזאת  לבד בחוצפה פניו שמעיז רק כלל גדולה
ותוכל  וכלל כלל בעצם ממשות לה אין ההתנשאות
הוא  הזאת התנשאות כי הוא והענין מאד בקל ליפול
רק  כלל טעם בלתי וגבוה רמה שרוחו הרוח גסות הנק'

עד"מ  זה ויובן בטבעו מתנשא שהוא הרוח טבע מצד
כמ"ש  מעלה למעלה עד ביותר שמתנשאים הים גלי
והנה  כו' פרסי ש' כו' דימא גלא לי חזו לדידי רבב"ח
שאין  הים גלי של וההגבהה ההתנשאות בסיבת ידוע
שמגביהם  לבד הרוח מצד רק וכלל כלל עצמם מצד זה
יהיה  כן הרוח וחוזק תוקף ולפי מעלה למעלה ומנשאם
סערה  שברוח עד למעלה והגבהתם התנשאות' ערך
החזק  בכחו סערה הרוח יגביה ביותר ותקיפה חזקה
הרוח  כשינוח ומיד ביותר מעלה למעלה הגבה להגלים
הגל  הנחת ערך כן הרוח הנחת ערך לפי מזעפו סערה
לגמרי  הרוח שכשישתוק עד מטה למטה מהגבהתו
כאילו  הים מי שאר עם וישתווה מטה למטה הגל יפול
וישתוו  יפלו בנוחם הים שגלי כידוע מעול' היה לא
הוא  המים טבע מצד שהרי כו' הים שבשפ' לארץ
לגבוה  מנמוך לעלות ולא לנמוך מגבוה שיורדין להפך
גבוה  לגבוה מנמוך הגלים ורוממות ההתנשאות וא"כ
אותם  שמגביה הרוח מצד רק לגמרי טבעם הפך זהו
שיורדין  טבעם כפי למטה יפלו הרוח שינוח ומיד
קליפת  ענין שרש יובן וכמ"כ וד"ל. וכו' לנמוך מגבוה
בהתנשאות  גבור' רוח הרוח גסות בחינת שהוא עמלק
הגדולה  של כהתנשאו' עצמה מצד שאינו וחוצפה
יתירה  והגבהה בהתנשאות גסה הרוח רק אלא וכה"ג
שההתנשאות  לפי כלל טעם בלא בחוצפה מעיז ע"כ
ממילא  הרוח וכשינוח הרוח ע"י רק עצמית אינה
היו  לא כאלו מטה למטה והתנשאותם גאותם יושפל
הרוח  הנחת וע"י באו רוח שע"י הים גלי כמו מעולם
וז"ש  כו' מעולם היו לא כאילו ממילא ויושפלו ינוחו
כים  הרשעים כי כו' ותורידם תשבחם אתה גליו בשוא
עומדים  ודור דור בכל וכמו כו' יוכל לא השקט נגרש
ע"י  הים כגלי ומתרוממים שמתנשאים שרים בעכו"מ
תגא  בלא מלכותא דעמלק החוצפה בחינת שהוא הרוח
בשאון  ישאון כבירים מים וכשאון כלל טעם בלא
וכמו  למעלה הגבה בהתנשאותם הים גלי כרעש ורעש
וחוצפה  בהתנשאות המלך שגדלו היהודים צורר המן
בתכלית  היהודים וצוררי ישראל שונאי והמה טעם בלא
מגדולתם  פתאום שנופלים רואים ואנו בשעתו המן כמו
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c"agקפד i`iyp epizeax zxezn

שע"י  לפי הים גלי כמשל כו' מטה למטה ורוממותם
או' שאנו וכמו כו' ינוחו רוח וע"י התנשאותם בא רוח
בז' במ"ש מוציאים אנו וכמ"כ וד"ל כו' שעמדה והיא
ג"ס  אותיות ס"ג בבחינת (ששרש' דתהו קדמאין מלכי'
כו') דס"ג ס"ג בחינת והוא כנ"ל ס"ג כלו  כמ"ש
יתירה  ההתנשאות בחינת הוא דוימלוך וימת וימלוך
שכל  לפי למטה והשפלה ירידה בבחינת וימות ומיד
ויושפל  ינוח הרוח בהניח מיד הרוח שע"י התנשאות
באופן  ביאור בתוס' ד"ז ויובן וד"ל כנ"ל ממילא למטה
שהולד  רואים שאנו אמו בבטן הולד ממשל והוא אחר
שממנו  דאודם כידוע דוקא שבטיפה הברור מן נולד

הכל  כו' עצמות שממנו ולובן כו' הברור בשר מן הוא
ומ"ן  דמ"ד גמורים הפסולת ומן כו' ומ"ן ממ"ד הנברר
מזה  הנה כו' ושערות צפורניו אפי' מזה נתהווה שלא
ומקיפו  אותו שמכסה הולד עור שהוא השליא מתהווה
אמו  בבטן הולד בהיות והנה כידוע לרגליו מראשו
ללבוש  לו והיה הולד בגוף דבוקה השליא היתה
לאויר  יוצא הולד כאשר אך כו' גופו לשמור ומכסה
הולד  גוף שיופשט בהכרח אז אמו מבטן בהולד העולם
לשליא  א"צ הולד כי לאבוד תלך והשליא השליא מן
היא  עצמה מצד והשליא העולם לאויר ביציאתו
הולד  לצורך כו' ומ"ן המ"ד של הפסולת מבחינת
לאבוד  תלך אח"כ אבל בלבד אמו בבטן בהיותו וקיומו
בשרש  ג"כ יובן מזה והנמשל וד"ל כידוע ארצה ונשלך
ממצרים  ישראל בצאת דהנה הנ"ל עמלק קליפ' בחי'

עליך  ואעבור כמ"ש ולד לידת לבחינת דומה הדבר
עמלק  קליפת ובחינת כו' בדמיך מתבוססת ואראך
אך  כו' מקיף בבחינת כו' דשליא הפסולת בבחי' שרשו
הגלות  בחינת שהוא המל' בבטן עיבור שבבחינת הגם
השליא  כמו גוים ראשית עמלק בחינת היה דמצרים
אבד  עדי אחריתו אבל כו' שומר ונעשה בולד הדבוקה
לאבוד  וילך בהולדו הולד עור שמשליכים עד"מ כמו
הברורים  כל תשלום לאחר לעתיד גם יובן וכן כנ"ל
המדות  בבחינת הי' שהשבירה ידוע דהרי כו' דרפ"ח
בחינת  אבל כנ"ל ותיקון בירור להם ויש גופא שנקרא
ואחריתו  וזהו לגמרי שתאבד השליא בחינת הוא עמלק
כו' בתחלה גוי' ראשית שהו' אע"פ לגמרי אבד עדי
עצמי  תיקון שאין הללו משלים מב' מובן ונמצא וד"ל
עצמו  שמצד לפי תקונו זהו אבודו רק עמלק לקליפ'
כנ"ל  עכו"מ דז' המדות כבחי' ולא כלל ממשות בו אין
כמו  אם משלים ב' בענין הנ"ל מטעם תקוה להם שיש
בתוס' יובן ובזה כו' ממש בו שאין השליא או הים גלי
דלבוש  כו' הסוס ואת הלבוש את קח מהר ענין ביאור
חשמל  בבחינת ששרשו דנוגה לבוש בחינת הוא זה
וכן  כו' המקיף השליא כמו הוא למטה שדוגמתו דנוגה
גסות  בחינת כשנהפך גס אותיות ס"ג ב"פ הוא הסוס
התורה  מן המן רז"ל שאמרו כמו לקדושה דהמן הרוח
המדות  שרש הדעת בחי' הוא כו' העץ המן שנא' מנין
כו' גוים ראשית וכמ"ש ורע טוב עה"ד שרש והוא

וד"ל: הנ"ל ומטעם
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â בזה ויש כחדשים, בעיניך יהי' יום בכל פי' יובן
גופא  בזה התבוננות ע"י הא' פירושים, שני
קמי' דכולא כ"ע הסובב אור ממשיכים מצוות שע"י
האהבה  מדת להתעורר יוכל גופא מזה חשיב כלא
השני  ופי' יום, בכל כחדשים ושיהי' ית' מצותיו לקיום
האור  התגלות להמשיך יוכל המצוות קיום ע"י כי
האיר  שלא מה דהיינו ממש חדש אור שהוא מסוכ"ע
מלמעלה  ומשם עו"ע ההשתלשלות בסדר עדיין
ממכ"ע, בבחי' חדש אור ומאיר נמשך מהשתלשלות
בעיניך  המצוות יום בכל יהי' זו התבוננות ע"י ולכן
יום  בכל חדש אור להמשיך נוכל כי ממש כחדשים
ולכן  גבול שבלי ב"ה אוא"ס בחי' שהוא סוכ"ע מבחי'
יום, בכל חדשים ואורות מוחין שיומשך מניעה אין

דוקא  השמש תחת השמש תחת חדש כל אין וז"ש
מגן  כמו אלקים הוי' ומגן שמש כי ממכ"ע בחי' שהוא
שם  כמו"כ השמש אור על ומסתיר שמכסה ונרתק
הוי', דשם האור להעלים הוי' לשם נרתק הוא אלקים
וזיו  הארה רק שהוא ממכ"ע בבחי' שנמשך האור וזהו
נמשך  שאין חדש כל אין ובזה השכינה זיו ונק' בעלמא
כולם  את מחי' ואתה בחי' רק חדשים ומוחין חיות
הישנות  לחדש ונק' א' והדרגה בסדר הכל תמיד שמחי'
בחי' ונק' אחד וסדר באופן העולמות מחי' שתמיד
ש"ע  קדמונו הוא קדם ימי משא"כ עו"ע השתלשלות
אור  המשכת ומשם כו' מהשתלשלות למעלה שהוא
כו' לה' וערבה וז"ש עולם, ימי בבחי' גם חדש

קדמוניות. שנים מבחי' עולם בימי שיומשך
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

È˙¯·ÚÂ על שעבר היינו עברתי ל' מצרים, בארץ
והוא  רחמי' הם מדותיו כי להיות מדותיו,
בתו"א  ע' בניו, אהבת למען במצרי' דין ועשה עבר
אויביך  וכל להיות כרת כתר השלישי בחדש בא, ס"פ
הוא, הלוי ועבד עתיקא, דא הוא עבר והוא יכרתון,
מדות  י"ג הצור, בנקרת ושמתיך כבודי בעבור והי' וזהו
במקום  גם ועמך אני ונפלינו ומ"מ עון, נושא הרחמים
נקרת  ע"י וזהו ברית, כורת ע' צדקת אם בעצם אשר

השיבנו. ע' הצור
‰„Â·Ú·Â על עבר נחלה ענין זהו השנה ימות בכל

ועבר  כמוך, אל מי סד"ה ובלק"ת תבא, כי ע' נפשינו
ענין  וזהו מסעי, לק"ת ע' הגבול ועבר קנאה, רוח עליו
ע"י  וי"ל לעשייתן. עובר המצות ובמעשה לסוחר, עובר
ב' יגמה"ר משקוף, סגולתא עי"ז שפלות מרור סגול

פתחי'. ב' סגול פעמים
¯"„Ó· ורפוא נגוף א"כ בימין, דוחה לעכומ"ז

ומ"מ  ימינך, פעמים ב' וזהו מימין, שניהם
ושתי  משקוף כו' ועבר כו'. שמאלא דלית אחת היא

שכללות. קוין ג' המזוזות,
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הענין: סיכום
אלא הדבר, של בטוב עוסק לא האדם המוחין, בעצם 
מטוב כשמתפעל כי  הדבר. עצם את לתפוס טרוד כולו 
ולא החוצה ממנו במבט הדבר את  בוחן הוא הרי  הדבר,
של הביטוי  זה  "טוב", המושג כל כי  עצמו, הדבר בעצם 
עסוקים לא שכלל בעצם המוחין ואילו החוצה. הדבר

מיד אין שם הרי  הדבר, השגת בעצם רק כלל,בזה, ות
למרחק קשורה שהתפעלות התפעלות, זה מידות  כי 
רק ממש. הענין בתוך הוא  בעצם במוחין ואילו מהענין.
בדבר, מהתעמקותו ויצא הענין  את שהשיג  אחרי 
ועל שלו המסקנות על כביכול לחשוב  ומתפנה
איך מהדבר, התפעלות בו יש הרי  זה, של ההשלכות

טוב. הוא  שהדבר
ההתעמקות כדי  שתוך תופעה ישנה זאת, למרות
תענוג ממילא יש בעצם מוחין בדרגת הענין בהשגת
זה על הנה  בתענוגים . אהבה נקרא שזה גדול, מאוד
שבמוחין, ההתפעלות משלב לגמרי  שונה  שזה מבאר,
ואילו  להתפעלות, ההשגה בין הפרדה כביכול יש שאז 
זה בתענוגים, לאהבה  ממילא מביאים  בעצם  כשהמוחין
עסוק כולו כל אלא נוסף, לשלב כמעבר נעשה  לא
טוב הוא אם אותו  מעניין לא וכלל עצמו  הדבר בהשגת
בהשגת כשעסוק  ממילא שבדרך אלא טוב . לא או
תענוג זו בדביקות  ויש  לענין בדביקות  הוא הרי  הענין ,

בתענוגים. אהבה – גדול

להתפעלות בעצם ממוחין ירד שהאדם אחרי אבל
הרי áåèäשבמוחין, ùâøäå שבמוחין התפעלות שהיא

øå÷î åäæשבמידות íé÷ìàלהתפעלות úáø÷ã ùâøääì
øáãä áåè ùâøäîù åðééäå ,'åë áåè éìכללי àáבאופן

àá àåä ììë êøãá éë) áåè åì øáãäù êéà ùâøää
לו" ש "טוב  åë'),ההרגשה ùâøåîä ïéðòìהמידות שהרי
עצמו , הרגש  úåìòôúääעניינם àá éìëù úåìòôúääîå

.'åë úùâøåî
מעצם מעבר יש מהדבר, ההתפעלות בשלב כלומר,
מעבר  אותו  מתוך ודווקא מההשגה, להתפעלות ההשגה
התפעלות גם ֿ כך אחר נעשה מהענין, להתפעלות
הדבר  בטוב  רק לא הרגשה יש  כבר שבהם המידות,

לו. טוב הדבר איך אלא בכלל,
äæá ìåìòå äìéòã ïéðòåההתפעלות בין  במעבר כלומר

במידות, לההתפעלות úâùäåבמוחין úåððåáúäáù àåä
,ìéòì øëæðä ùâøåî ïéðò àåäå úåãî íéàöîð ìëùä

øáãä áåè ùâøä åðééäåבכללìò ìòôúîù úåìòôúääå
íöòá ïéçåîä úåäî äæ ïéàù ,äæשהתב אר,כפי 

התפעלות אין ממש בעצם úåäîשבמוחין  íà-éë
úåãîä,התפעלות של נפרדת, מהות ìéòì.שהיא øëæðë

ìåìòä úåììëúä àåäå,המידות –äìéòä êåúá–
השכלית ïééãòהתפעלות úå÷ãá àåäùההשגה בתוך

ìåìòä ãìåð êë-øçàåממש המידות úåìâúäáכלומר
íéìãáð íéúåäî ïä úåãîå ìëùã .'åë úùâøåî úåàéöîá
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קפה c"ag i`iyp epizeax zxezn

שע"י  לפי הים גלי כמשל כו' מטה למטה ורוממותם
או' שאנו וכמו כו' ינוחו רוח וע"י התנשאותם בא רוח
בז' במ"ש מוציאים אנו וכמ"כ וד"ל כו' שעמדה והיא
ג"ס  אותיות ס"ג בבחינת (ששרש' דתהו קדמאין מלכי'
כו') דס"ג ס"ג בחינת והוא כנ"ל ס"ג כלו  כמ"ש
יתירה  ההתנשאות בחינת הוא דוימלוך וימת וימלוך
שכל  לפי למטה והשפלה ירידה בבחינת וימות ומיד
ויושפל  ינוח הרוח בהניח מיד הרוח שע"י התנשאות
באופן  ביאור בתוס' ד"ז ויובן וד"ל כנ"ל ממילא למטה
שהולד  רואים שאנו אמו בבטן הולד ממשל והוא אחר
שממנו  דאודם כידוע דוקא שבטיפה הברור מן נולד

הכל  כו' עצמות שממנו ולובן כו' הברור בשר מן הוא
ומ"ן  דמ"ד גמורים הפסולת ומן כו' ומ"ן ממ"ד הנברר
מזה  הנה כו' ושערות צפורניו אפי' מזה נתהווה שלא
ומקיפו  אותו שמכסה הולד עור שהוא השליא מתהווה
אמו  בבטן הולד בהיות והנה כידוע לרגליו מראשו
ללבוש  לו והיה הולד בגוף דבוקה השליא היתה
לאויר  יוצא הולד כאשר אך כו' גופו לשמור ומכסה
הולד  גוף שיופשט בהכרח אז אמו מבטן בהולד העולם
לשליא  א"צ הולד כי לאבוד תלך והשליא השליא מן
היא  עצמה מצד והשליא העולם לאויר ביציאתו
הולד  לצורך כו' ומ"ן המ"ד של הפסולת מבחינת
לאבוד  תלך אח"כ אבל בלבד אמו בבטן בהיותו וקיומו
בשרש  ג"כ יובן מזה והנמשל וד"ל כידוע ארצה ונשלך
ממצרים  ישראל בצאת דהנה הנ"ל עמלק קליפ' בחי'

עליך  ואעבור כמ"ש ולד לידת לבחינת דומה הדבר
עמלק  קליפת ובחינת כו' בדמיך מתבוססת ואראך
אך  כו' מקיף בבחינת כו' דשליא הפסולת בבחי' שרשו
הגלות  בחינת שהוא המל' בבטן עיבור שבבחינת הגם
השליא  כמו גוים ראשית עמלק בחינת היה דמצרים
אבד  עדי אחריתו אבל כו' שומר ונעשה בולד הדבוקה
לאבוד  וילך בהולדו הולד עור שמשליכים עד"מ כמו
הברורים  כל תשלום לאחר לעתיד גם יובן וכן כנ"ל
המדות  בבחינת הי' שהשבירה ידוע דהרי כו' דרפ"ח
בחינת  אבל כנ"ל ותיקון בירור להם ויש גופא שנקרא
ואחריתו  וזהו לגמרי שתאבד השליא בחינת הוא עמלק
כו' בתחלה גוי' ראשית שהו' אע"פ לגמרי אבד עדי
עצמי  תיקון שאין הללו משלים מב' מובן ונמצא וד"ל
עצמו  שמצד לפי תקונו זהו אבודו רק עמלק לקליפ'
כנ"ל  עכו"מ דז' המדות כבחי' ולא כלל ממשות בו אין
כמו  אם משלים ב' בענין הנ"ל מטעם תקוה להם שיש
בתוס' יובן ובזה כו' ממש בו שאין השליא או הים גלי
דלבוש  כו' הסוס ואת הלבוש את קח מהר ענין ביאור
חשמל  בבחינת ששרשו דנוגה לבוש בחינת הוא זה
וכן  כו' המקיף השליא כמו הוא למטה שדוגמתו דנוגה
גסות  בחינת כשנהפך גס אותיות ס"ג ב"פ הוא הסוס
התורה  מן המן רז"ל שאמרו כמו לקדושה דהמן הרוח
המדות  שרש הדעת בחי' הוא כו' העץ המן שנא' מנין
כו' גוים ראשית וכמ"ש ורע טוב עה"ד שרש והוא

וד"ל: הנ"ל ומטעם
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â בזה ויש כחדשים, בעיניך יהי' יום בכל פי' יובן
גופא  בזה התבוננות ע"י הא' פירושים, שני
קמי' דכולא כ"ע הסובב אור ממשיכים מצוות שע"י
האהבה  מדת להתעורר יוכל גופא מזה חשיב כלא
השני  ופי' יום, בכל כחדשים ושיהי' ית' מצותיו לקיום
האור  התגלות להמשיך יוכל המצוות קיום ע"י כי
האיר  שלא מה דהיינו ממש חדש אור שהוא מסוכ"ע
מלמעלה  ומשם עו"ע ההשתלשלות בסדר עדיין
ממכ"ע, בבחי' חדש אור ומאיר נמשך מהשתלשלות
בעיניך  המצוות יום בכל יהי' זו התבוננות ע"י ולכן
יום  בכל חדש אור להמשיך נוכל כי ממש כחדשים
ולכן  גבול שבלי ב"ה אוא"ס בחי' שהוא סוכ"ע מבחי'
יום, בכל חדשים ואורות מוחין שיומשך מניעה אין

דוקא  השמש תחת השמש תחת חדש כל אין וז"ש
מגן  כמו אלקים הוי' ומגן שמש כי ממכ"ע בחי' שהוא
שם  כמו"כ השמש אור על ומסתיר שמכסה ונרתק
הוי', דשם האור להעלים הוי' לשם נרתק הוא אלקים
וזיו  הארה רק שהוא ממכ"ע בבחי' שנמשך האור וזהו
נמשך  שאין חדש כל אין ובזה השכינה זיו ונק' בעלמא
כולם  את מחי' ואתה בחי' רק חדשים ומוחין חיות
הישנות  לחדש ונק' א' והדרגה בסדר הכל תמיד שמחי'
בחי' ונק' אחד וסדר באופן העולמות מחי' שתמיד
ש"ע  קדמונו הוא קדם ימי משא"כ עו"ע השתלשלות
אור  המשכת ומשם כו' מהשתלשלות למעלה שהוא
כו' לה' וערבה וז"ש עולם, ימי בבחי' גם חדש

קדמוניות. שנים מבחי' עולם בימי שיומשך
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

È˙¯·ÚÂ על שעבר היינו עברתי ל' מצרים, בארץ
והוא  רחמי' הם מדותיו כי להיות מדותיו,
בתו"א  ע' בניו, אהבת למען במצרי' דין ועשה עבר
אויביך  וכל להיות כרת כתר השלישי בחדש בא, ס"פ
הוא, הלוי ועבד עתיקא, דא הוא עבר והוא יכרתון,
מדות  י"ג הצור, בנקרת ושמתיך כבודי בעבור והי' וזהו
במקום  גם ועמך אני ונפלינו ומ"מ עון, נושא הרחמים
נקרת  ע"י וזהו ברית, כורת ע' צדקת אם בעצם אשר

השיבנו. ע' הצור
‰„Â·Ú·Â על עבר נחלה ענין זהו השנה ימות בכל

ועבר  כמוך, אל מי סד"ה ובלק"ת תבא, כי ע' נפשינו
ענין  וזהו מסעי, לק"ת ע' הגבול ועבר קנאה, רוח עליו
ע"י  וי"ל לעשייתן. עובר המצות ובמעשה לסוחר, עובר
ב' יגמה"ר משקוף, סגולתא עי"ז שפלות מרור סגול

פתחי'. ב' סגול פעמים
¯"„Ó· ורפוא נגוף א"כ בימין, דוחה לעכומ"ז

ומ"מ  ימינך, פעמים ב' וזהו מימין, שניהם
ושתי  משקוף כו' ועבר כו'. שמאלא דלית אחת היא

שכללות. קוין ג' המזוזות,
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

הענין: סיכום
אלא הדבר, של בטוב עוסק לא האדם המוחין, בעצם 
מטוב כשמתפעל כי  הדבר. עצם את לתפוס טרוד כולו 
ולא החוצה ממנו במבט הדבר את  בוחן הוא הרי  הדבר,
של הביטוי  זה  "טוב", המושג כל כי  עצמו, הדבר בעצם 
עסוקים לא שכלל בעצם המוחין ואילו החוצה. הדבר

מיד אין שם הרי  הדבר, השגת בעצם רק כלל,בזה, ות
למרחק קשורה שהתפעלות התפעלות, זה מידות  כי 
רק ממש. הענין בתוך הוא  בעצם במוחין ואילו מהענין.
בדבר, מהתעמקותו ויצא הענין  את שהשיג  אחרי 
ועל שלו המסקנות על כביכול לחשוב  ומתפנה
איך מהדבר, התפעלות בו יש הרי  זה, של ההשלכות

טוב. הוא  שהדבר
ההתעמקות כדי  שתוך תופעה ישנה זאת, למרות
תענוג ממילא יש בעצם מוחין בדרגת הענין בהשגת
זה על הנה  בתענוגים . אהבה נקרא שזה גדול, מאוד
שבמוחין, ההתפעלות משלב לגמרי  שונה  שזה מבאר,
ואילו  להתפעלות, ההשגה בין הפרדה כביכול יש שאז 
זה בתענוגים, לאהבה  ממילא מביאים  בעצם  כשהמוחין
עסוק כולו כל אלא נוסף, לשלב כמעבר נעשה  לא
טוב הוא אם אותו  מעניין לא וכלל עצמו  הדבר בהשגת
בהשגת כשעסוק  ממילא שבדרך אלא טוב . לא או
תענוג זו בדביקות  ויש  לענין בדביקות  הוא הרי  הענין ,

בתענוגים. אהבה – גדול

להתפעלות בעצם ממוחין ירד שהאדם אחרי אבל
הרי áåèäשבמוחין, ùâøäå שבמוחין התפעלות שהיא

øå÷î åäæשבמידות íé÷ìàלהתפעלות úáø÷ã ùâøääì
øáãä áåè ùâøäîù åðééäå ,'åë áåè éìכללי àáבאופן

àá àåä ììë êøãá éë) áåè åì øáãäù êéà ùâøää
לו" ש "טוב  åë'),ההרגשה ùâøåîä ïéðòìהמידות שהרי
עצמו , הרגש  úåìòôúääעניינם àá éìëù úåìòôúääîå

.'åë úùâøåî
מעצם מעבר יש מהדבר, ההתפעלות בשלב כלומר,
מעבר  אותו  מתוך ודווקא מההשגה, להתפעלות ההשגה
התפעלות גם ֿ כך אחר נעשה מהענין, להתפעלות
הדבר  בטוב  רק לא הרגשה יש  כבר שבהם המידות,

לו. טוב הדבר איך אלא בכלל,
äæá ìåìòå äìéòã ïéðòåההתפעלות בין  במעבר כלומר

במידות, לההתפעלות úâùäåבמוחין úåððåáúäáù àåä
,ìéòì øëæðä ùâøåî ïéðò àåäå úåãî íéàöîð ìëùä

øáãä áåè ùâøä åðééäåבכללìò ìòôúîù úåìòôúääå
íöòá ïéçåîä úåäî äæ ïéàù ,äæשהתב אר,כפי 

התפעלות אין ממש בעצם úåäîשבמוחין  íà-éë
úåãîä,התפעלות של נפרדת, מהות ìéòì.שהיא øëæðë

ìåìòä úåììëúä àåäå,המידות –äìéòä êåúá–
השכלית ïééãòהתפעלות úå÷ãá àåäùההשגה בתוך

ìåìòä ãìåð êë-øçàåממש המידות úåìâúäáכלומר
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c"agקפו i`iyp epizeax zxezn

äæá äæ íéìåìëå íééðçåø íéúåäî íäéðùù ÷ø íöòá
.'åë äæî äæ íéìùìúùîå íéãìåðå

äìéòäî øçà úåäî àåä ìåìòäù øçàîåהמידות שהרי 
מהויות שתי הם לעיל כנזכר äîוהמוחין àìéîî

úðéçáá ÷ø äæ éøä ìåìòä úà úììåë äìéòäù
'åë ãáì åìù úåèùôúääå úåéðåöéçä כיון כלומר, -

כולל שהשכל מה הרי שונות, מהויות הם ומידות ששכל
ולא בלבד, השכל של החיצוניות רק זה המידות, את
דברים שני הם והמידות המוחין כי המוחין, עצמיות
להימצא יכולות לא  המידות ולכן בעצמיותם. נפרדים 

לגמרי . שונה המהות כי  החכמה , במהות
àåä ïëå)אלא ובמידות במוחין רק äðéáåלא äîëçá íâ

ìùìúùîå äîëçä ïî ìãáð úåäî àéä äðéáã
äîëçä úåèùôúäîהחכמה של בחיצוניות רק זה הנה

בינה אין החכמה בפנימיות  אך àøãàäבלבד, øîàîëå
àèåæ17'åë äðéá äéðéî ÷éôàå èùôúà äîëç éàäזאת)

רק -כלומר בינה) ממנה ויוצאת מתפשטת  החכמה
מעצם ולא בינה לצאת  יכול החכמה  מהתפשטות

øçà).החכמה , íå÷îá øàáúðù åîëå
היא מהמוחין המידות שהשתלשלות כן, אם נמצא
גדר  יש  אחד ולכל נפרדות, מהויות ב ' שהם למרות
משתלשלות המידות  התגלותם, בסדר הנה נפרד, ושרש 
הא' לסוג  הדוגמא זו ולכן המוחין. מחיצוניות  ומגלות 
מהויות ב' הם והעלול שהעילה והעלול, העילה של

העלול. את מגלה שהעילה אלא נפרדות
לפרש נוסף אופן יש כי  נ"ע הרבי מבאר שלפנינו בקטע 
שהעלול כזה באופן מהמוחין  המידות השתלשלות  את

הארת הב'הוא (האופן ממנו נבדל משהו  ולא העילה
ועלול): בעילה

ïéçåî úåäîë ïä ïéçåîáù úåãîäã øàåáî øçà íå÷îáå
,ïééãòנפרדת מהות  שהם לעיל שהתבאר כפי  åðééäåולא

éìëù úåìòôúääã במוחין המידות åäæùשזה  úåéäì
åîöò øáãäã áåèä ìò úåìòôúääטוב" הדבר איך ולא

åë',לו" ïééãò ïéçåî ììëá äæ éøä עדיין בזה שאין  כיון 
התכללות אין  הזה, הביאור לפי  כלומר, עצמו . הרגש
שם הם אלא המוחין, בתוך נפרד כמשהו  המידות של
מהדבר  היא שם ההתפעלות שגם  כיון מהות, באותה

עצמו.
äøàä êùîðù àåä áìáù úåãîä úãìåäåישירה

ïéçåîäîהנקראת המוחין, של מההתפעלות כלומר 
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סממנים. י"א דוקא יש ובקטורת י"א, מספר ובסט"א עשר, במספר הכל בקדושה מדוע
השתלשלות, מסדר למעלה שהוא – בחושבן ולא א"ס, אור עצמות – חד הוא אנת פי'

הבלי־גבול  בערך שלא הוא הגבול כי

‰p‰Â ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ׁשעה ּדיפה זה להבין ¿ƒ≈ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ
וגם  הּבא, העֹולם חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם ְִִֵֶַַַַָָָָָָטֹובים
יׁש טֹובים", ּומעׂשים "ּתׁשּובה הּדּיּוק מהּו ְְֲִִִִֵַַַָָלהבין
ּדבקדּׁשה  ז"ל, האר"י ּבכתבי הּידּוע ענין ּתחּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֻלהקּדים

ּבספר  ׁשּנאמר ּכמֹו ּדוקא, ספירֹות עׂשר מסּפר ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָהּוא
עׂשר  ּתׁשע, ולא עׂשר מה, ּבלי ספירֹות "עׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹיצירה
עׂשר, אחד הם ּבלעּמתֿזה ּולהבּדיל עׂשר", אחד ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻולא
ּבלעּמתֿזה  ּולהבּדיל "ספירֹות", נקראים ּדבקדּׁשה ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָֻֻועֹוד
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ּכתרין  עׂשר אחד ּוכמֹו "ּכתרין", ּבׁשם ְְְְְִִִִֵַַָָָָָנקראים
יריעֹות ד ּדמסאבּותא  עׂשר אחד ּבּמׁשּכן היה זה ּוכנגד , ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

להבין  וצרי סממנים, עׂשר אחד היּו ּובּקטרת ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֹעּזים,
ּבּסטראֿאחרא  ּדלכאֹורה ה לּמה ּדוקא, ּכתרין עׂשר אחד ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָָָ

ּכן  אם ספירֹות, עׂשר רק הם ּבקדּׁשה ּדהלא נׂשּכר, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻחֹוטא
הּקטרת  ּבסממני כן ּוכמֹו עׂשר. אחד הם ּבלעּמתֿזה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלּמה
ּבמסּפר  הם לּמה מּובן אינֹו ּכן ּגם הרי ּתֹורה ּפי על ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשהם
ּוכמֹו ּדוקא, עׂשר הם הּתֹורה מסּפרי ּדכל עׂשר, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָאחד
"עׂשרה  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּדּברֹות, עׂשרת מאמרֹות, ְְֲֲֲֲִֶֶֶַַָָָָָָעׂשרה
ּדעׂשרה  ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו הּקדׁש", ּבׁשקל הּכף ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעׂשרה
קּיּום  היא ּדהּתֹורה הּדּברֹות, עׂשרת ּכנגד הם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמאמרֹות
מעׂשה  עם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא התנה ּדתנאי ְְֲִִִֵַַַָָָָָהעֹולם,
לאו  ּובאם מּוטב ּתֹורתי את יׂשראל יקּימּו אם ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּבראׁשית,
ארץ  עׂשיתי "אנכי ּוכתיב ובהּו, לתהּו העֹולם את ְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹֹאחזיר
הארץ  עׂשה ׁשאנכי מי ּדאנכי ּבראתי", עליה ְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹואדם
את  ׁשּיקּימּו ּבראתי ּבׁשביל והאדם האדם, ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָּבׁשביל
העׂשרה  קּיּום הם הּדּברֹות ּדעׂשרת והינּו מצוֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּתרי"ג
ואם  ּדוקא, עׂשר ּבמסּפר הם הּתֹורה ּדמסּפרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמאמרֹות,
ּדוקא, הּתֹורה ּפי על ּכן ּגם הּוא ּדעׂשּיתֹו ּבּקטרת לּמה ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּכן
א ּדוקא. עׂשר אחד הּוא הּסממנים מסּפר ְְְִִִַַַַַַַָָָָָָּומּכלֿמקֹום
זהר  ּבתּקּוני אלּיהּו ּדפתח ּבמאמר ּדהּנה הּוא, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹהענין
ּדאּפיקת  הּוא אנּת ּבחּוׁשּבן, ולא חד הּוא "אנּת ְְְְְְְְִַַַַַַָָָאמר:

ּתּקּונין" קאי ו עׂשר חד" הּוא "אנּת ּפרּוׁש: עצמּות ז , על ְְְֲִִֵֵַַַַַָ
על  הּנה ולכן הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה סֹוף אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹור
ער ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשאין ּבחּוׁשּבן", "ולא אמר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה
מה  הּוא ּדחׁשּבֹון ּבחּוׁשּבן, הּוא הׁשּתלׁשלּות ּדסדר ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָאליו,
אלף  מסּפר לגּבי אחד מסּפר ּדהּנה לזה, זה ער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּׁשּיׁש
ׁשאלף  ּוכׁשם אלפים, אלף לגּבי אלף מסּפר ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָהּוא
האחד  האלף ּדבלא אלפים, אלף לגּבי ער לֹו יׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהרי
לאחד  יׁש כן ּכמֹו הּנה אלפים, ּדאלף הּמסּפר חסר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי
לגּבי  ּגם אחד למסּפר ער יׁש ּומּמילא אלף, לגּבי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָער

ער ּׁשּיׁש מה חׁשּבֹון וזהּו רבבֹות, ורּבֹוא אלפים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאלף
ּכלל, ּבער ׁשאינֹו הינּו ּבחּוׁשּבן" "ולא אבל לזה. ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָזה
הּיֹותר  מסּפר ּדגם לזה, זה ּבער הם ּוגבּול מסּפר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדהּנה
ועלּֿדרֿמׁשל  ּגדֹול, הּיֹותר הּגבּול ּבער הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָקטן
לֹו יׁש הרי הּים, ׂשפת על אׁשר מהחֹול אחד חֹול ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ[ּגרּגיר]
ּדגלּגל  עלּֿדרֿמׁשל ּכמֹו ּגדֹול הּיֹותר הּגבּול אל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָער
ׁשהּוא  ּביֹותר ּגדֹול ּגבּול הּוא חּמה ּדגלּגל ּדהגם ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָחּמה,

ּגם (167)קס"ז הרי זה ּובכל הארץ, מּכּדּור יֹותר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּפעמים
ׁשעל  האחד חֹול וה[ּגרּגיר] ּגבּולי, אּלא אינֹו חּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּגלּגל
ׁשּיׁש לֹומר ּדבהכרח אליו, ּבער הּוא הּים ׂשפת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּגּבי
[ּגרּגיר] עֹוד ּבֹו יהיה אם חּמה הּגלּגל וגדל ּבכבד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהפרׁש
ׁשּנּוי  ּדעֹוׂשה והינּו הּים, ׂשפת ׁשעל מהחֹול אחד ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָחֹול
ּגבּול, ּבעלי ּדׁשניהם לפי הּוא הּדבר וטעם וכבּדֹו, ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּבגדלֹו
יּמד  לא הּים ּדחֹול וזה לזה, זה ּבער הם ּגבּול ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹוהּבעלי
ּדמּפני  ּכיֿאם ּגבּולי, ּבלי ׁשהּוא זה אין מרב יּספר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹֹולא

הּמ ׁשמֹות ּכלים הרי הרּבּוי ּדהּמסּפר עצם והינּו סּפר, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ
מהא  והראיה ּגבּול, ּבלי ׁשהם לא אבל אֹותם, מכיל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹאינֹו
יבֹואּו ואם ּבּים, יׁש טּפֹות ּכּמה לׁשער יכֹולני ר"י ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּדאמר
מּזה  אמנם הּמסּפר, ׁשמֹות יכלּו ׁשּבּים הּטּפֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹלסּפר
ּבלי  ׁשהם לֹומר מכריח זה אין הּמסּפר ׁשמֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּיכלּו
מּפני  ורק מהּותם, ּבעצם ּגבּולּיים הם טּפֹות ּדהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּגבּול,
ענינֹו אין ּדהּגבּול ּכלים, אינם והם ּכלה הּמסּפר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרּבּוים
הּוא  הּגבּול ענין ּכיֿאם וקטן, ּבגדל אֹו ּומעּוט ְְְְִִִִִֶֶַַָֹֹהרּבּוי
הּדבר  הרי ּכן אם ּדבר, עֹוד מתחיל אז נכלה הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדכאׁשר
זה  ּבער הם ּגבּול ּבעלי וכל אֹותֹו, מגּביל אחריו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבא
הּיֹותר  ּגבּול ּבער הּוא קטן הּיֹותר מסּפר ולכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלזה,
אינֹו ּבלּתיּֿבעלּֿגבּול לגּבי ּגבּול מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָּגדֹול,
ּומסּפר  אחד מסּפר ׁשוה ּבליֿמסּפר ּדלגּבי ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבער
ולא  חד הּוא "אנּת וזהּו רבבֹות, ורּבּוי אלפים ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָאלף
אבל  חּוׁשּבן, ּבחינת הּוא הׁשּתלׁשלּות ּדסדר ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָּבחּוׁשּבן",

חד  הּוא יתּבר ,ח עצמּותֹו ְְִֵַַָ
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להלן).ד. (מבואר טומאה של לקדושה).ה.כתרים (המנגד האחר שהוצאת ו.בצד הוא אתה בחשבון, ולא אחד הוא אתה
מדות). (ספירות; תיקונים עשר אחד.ח.הכוונה.ז.(המצאת)
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ביום  כאמור, הרבי נקרא הראשונה, לחקירתו
עדיין  נמצא כשהוא בלילה, עשר בשעה החמישי
זה  הנמשכת מוחלטת, רעב שביתת של בעיצומה

התפ  על לו.יומיים ניתנו שלא ילין

יסורי  מעלבונות, ושבור רצוץ עיף ומעונה, חולה
לחקירה. הרבי הובא – ממושך ורעב גוף

אחד, ויהודי רוסים שני שלשה, היו החוקרים
עם  שיחד זה – ושלש העשרים בן לולאוו מיודענו
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äæá äæ íéìåìëå íééðçåø íéúåäî íäéðùù ÷ø íöòá
.'åë äæî äæ íéìùìúùîå íéãìåðå

äìéòäî øçà úåäî àåä ìåìòäù øçàîåהמידות שהרי 
מהויות שתי הם לעיל כנזכר äîוהמוחין àìéîî

úðéçáá ÷ø äæ éøä ìåìòä úà úììåë äìéòäù
'åë ãáì åìù úåèùôúääå úåéðåöéçä כיון כלומר, -

כולל שהשכל מה הרי שונות, מהויות הם ומידות ששכל
ולא בלבד, השכל של החיצוניות רק זה המידות, את
דברים שני הם והמידות המוחין כי המוחין, עצמיות
להימצא יכולות לא  המידות ולכן בעצמיותם. נפרדים 

לגמרי . שונה המהות כי  החכמה , במהות
àåä ïëå)אלא ובמידות במוחין רק äðéáåלא äîëçá íâ

ìùìúùîå äîëçä ïî ìãáð úåäî àéä äðéáã
äîëçä úåèùôúäîהחכמה של בחיצוניות רק זה הנה

בינה אין החכמה בפנימיות  אך àøãàäבלבד, øîàîëå
àèåæ17'åë äðéá äéðéî ÷éôàå èùôúà äîëç éàäזאת)

רק -כלומר בינה) ממנה ויוצאת מתפשטת  החכמה
מעצם ולא בינה לצאת  יכול החכמה  מהתפשטות

øçà).החכמה , íå÷îá øàáúðù åîëå
היא מהמוחין המידות שהשתלשלות כן, אם נמצא
גדר  יש  אחד ולכל נפרדות, מהויות ב ' שהם למרות
משתלשלות המידות  התגלותם, בסדר הנה נפרד, ושרש 
הא' לסוג  הדוגמא זו ולכן המוחין. מחיצוניות  ומגלות 
מהויות ב' הם והעלול שהעילה והעלול, העילה של

העלול. את מגלה שהעילה אלא נפרדות
לפרש נוסף אופן יש כי  נ"ע הרבי מבאר שלפנינו בקטע 
שהעלול כזה באופן מהמוחין  המידות השתלשלות  את

הארת הב'הוא (האופן ממנו נבדל משהו  ולא העילה
ועלול): בעילה

ïéçåî úåäîë ïä ïéçåîáù úåãîäã øàåáî øçà íå÷îáå
,ïééãòנפרדת מהות  שהם לעיל שהתבאר כפי  åðééäåולא

éìëù úåìòôúääã במוחין המידות åäæùשזה  úåéäì
åîöò øáãäã áåèä ìò úåìòôúääטוב" הדבר איך ולא

åë',לו" ïééãò ïéçåî ììëá äæ éøä עדיין בזה שאין  כיון 
התכללות אין  הזה, הביאור לפי  כלומר, עצמו . הרגש
שם הם אלא המוחין, בתוך נפרד כמשהו  המידות של
מהדבר  היא שם ההתפעלות שגם  כיון מהות, באותה

עצמו.
äøàä êùîðù àåä áìáù úåãîä úãìåäåישירה

ïéçåîäîהנקראת המוחין, של מההתפעלות כלומר 
ממש , מוחין  זה åë',לביאור úåãîä úãìåä úåéäì

äæù øîåì ùé äæä ïôåàáåוהעלול העילה  של הב' האופן
.'åë äìéòä úøàä àåä ìåìòäùבעץ הענף כמשל
אחת. כמהות שהם  מהגזע, הנמשך

.øåöé÷
,úåàéöîä úñôåú äðéáå øáãä íöò ñôåú äîëç äðäã
ìåìòå äìéò éë úåìùìúùäî äìòîì àáàã ïéçåî ïëìå
,éîöòá àì (äøàäá åðééäã) úåàéöîä úðéçáá ÷ø êééù
úåäî àåä ìåìòäù 'àä ìåìòå äìéòá íéðôåà 'á øàáéå
øáãä áåè ùâøä åîëå ,äìéòäá ìåìë àöîðå øçà
àá äæ éøä ïéçåîáã) ìëùáù úåãî ïéðò àåä ,åçåîá
øå÷î äæå ,(úå÷éáã úðéçááå ,ùâøåîá àì àìéîî êøãá

.ìëùä úåéðåöéçî àáå ,áìáù áåè åìã ùâøääì
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סממנים. י"א דוקא יש ובקטורת י"א, מספר ובסט"א עשר, במספר הכל בקדושה מדוע
השתלשלות, מסדר למעלה שהוא – בחושבן ולא א"ס, אור עצמות – חד הוא אנת פי'

הבלי־גבול  בערך שלא הוא הגבול כי

‰p‰Â ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ׁשעה ּדיפה זה להבין ¿ƒ≈ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ
וגם  הּבא, העֹולם חּיי מּכל הּזה ּבעֹולם ְִִֵֶַַַַָָָָָָטֹובים
יׁש טֹובים", ּומעׂשים "ּתׁשּובה הּדּיּוק מהּו ְְֲִִִִֵַַַָָלהבין
ּדבקדּׁשה  ז"ל, האר"י ּבכתבי הּידּוע ענין ּתחּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֻלהקּדים

ּבספר  ׁשּנאמר ּכמֹו ּדוקא, ספירֹות עׂשר מסּפר ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָהּוא
עׂשר  ּתׁשע, ולא עׂשר מה, ּבלי ספירֹות "עׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹיצירה
עׂשר, אחד הם ּבלעּמתֿזה ּולהבּדיל עׂשר", אחד ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻולא
ּבלעּמתֿזה  ּולהבּדיל "ספירֹות", נקראים ּדבקדּׁשה ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָֻֻועֹוד
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ּכתרין  עׂשר אחד ּוכמֹו "ּכתרין", ּבׁשם ְְְְְִִִִֵַַָָָָָנקראים
יריעֹות ד ּדמסאבּותא  עׂשר אחד ּבּמׁשּכן היה זה ּוכנגד , ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

להבין  וצרי סממנים, עׂשר אחד היּו ּובּקטרת ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֹעּזים,
ּבּסטראֿאחרא  ּדלכאֹורה ה לּמה ּדוקא, ּכתרין עׂשר אחד ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָָָ

ּכן  אם ספירֹות, עׂשר רק הם ּבקדּׁשה ּדהלא נׂשּכר, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻחֹוטא
הּקטרת  ּבסממני כן ּוכמֹו עׂשר. אחד הם ּבלעּמתֿזה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלּמה
ּבמסּפר  הם לּמה מּובן אינֹו ּכן ּגם הרי ּתֹורה ּפי על ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשהם
ּוכמֹו ּדוקא, עׂשר הם הּתֹורה מסּפרי ּדכל עׂשר, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָאחד
"עׂשרה  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּדּברֹות, עׂשרת מאמרֹות, ְְֲֲֲֲִֶֶֶַַָָָָָָעׂשרה
ּדעׂשרה  ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו הּקדׁש", ּבׁשקל הּכף ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעׂשרה
קּיּום  היא ּדהּתֹורה הּדּברֹות, עׂשרת ּכנגד הם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמאמרֹות
מעׂשה  עם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא התנה ּדתנאי ְְֲִִִֵַַַָָָָָהעֹולם,
לאו  ּובאם מּוטב ּתֹורתי את יׂשראל יקּימּו אם ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּבראׁשית,
ארץ  עׂשיתי "אנכי ּוכתיב ובהּו, לתהּו העֹולם את ְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹֹאחזיר
הארץ  עׂשה ׁשאנכי מי ּדאנכי ּבראתי", עליה ְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹואדם
את  ׁשּיקּימּו ּבראתי ּבׁשביל והאדם האדם, ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָּבׁשביל
העׂשרה  קּיּום הם הּדּברֹות ּדעׂשרת והינּו מצוֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּתרי"ג
ואם  ּדוקא, עׂשר ּבמסּפר הם הּתֹורה ּדמסּפרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמאמרֹות,
ּדוקא, הּתֹורה ּפי על ּכן ּגם הּוא ּדעׂשּיתֹו ּבּקטרת לּמה ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּכן
א ּדוקא. עׂשר אחד הּוא הּסממנים מסּפר ְְְִִִַַַַַַַָָָָָָּומּכלֿמקֹום
זהר  ּבתּקּוני אלּיהּו ּדפתח ּבמאמר ּדהּנה הּוא, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹהענין
ּדאּפיקת  הּוא אנּת ּבחּוׁשּבן, ולא חד הּוא "אנּת ְְְְְְְְִַַַַַַָָָאמר:

ּתּקּונין" קאי ו עׂשר חד" הּוא "אנּת ּפרּוׁש: עצמּות ז , על ְְְֲִִֵֵַַַַַָ
על  הּנה ולכן הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה סֹוף אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹור
ער ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשאין ּבחּוׁשּבן", "ולא אמר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה
מה  הּוא ּדחׁשּבֹון ּבחּוׁשּבן, הּוא הׁשּתלׁשלּות ּדסדר ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָאליו,
אלף  מסּפר לגּבי אחד מסּפר ּדהּנה לזה, זה ער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּׁשּיׁש
ׁשאלף  ּוכׁשם אלפים, אלף לגּבי אלף מסּפר ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָהּוא
האחד  האלף ּדבלא אלפים, אלף לגּבי ער לֹו יׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהרי
לאחד  יׁש כן ּכמֹו הּנה אלפים, ּדאלף הּמסּפר חסר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי
לגּבי  ּגם אחד למסּפר ער יׁש ּומּמילא אלף, לגּבי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָער

ער ּׁשּיׁש מה חׁשּבֹון וזהּו רבבֹות, ורּבֹוא אלפים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאלף
ּכלל, ּבער ׁשאינֹו הינּו ּבחּוׁשּבן" "ולא אבל לזה. ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָזה
הּיֹותר  מסּפר ּדגם לזה, זה ּבער הם ּוגבּול מסּפר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדהּנה
ועלּֿדרֿמׁשל  ּגדֹול, הּיֹותר הּגבּול ּבער הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָקטן
לֹו יׁש הרי הּים, ׂשפת על אׁשר מהחֹול אחד חֹול ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ[ּגרּגיר]
ּדגלּגל  עלּֿדרֿמׁשל ּכמֹו ּגדֹול הּיֹותר הּגבּול אל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָער
ׁשהּוא  ּביֹותר ּגדֹול ּגבּול הּוא חּמה ּדגלּגל ּדהגם ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָחּמה,

ּגם (167)קס"ז הרי זה ּובכל הארץ, מּכּדּור יֹותר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּפעמים
ׁשעל  האחד חֹול וה[ּגרּגיר] ּגבּולי, אּלא אינֹו חּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּגלּגל
ׁשּיׁש לֹומר ּדבהכרח אליו, ּבער הּוא הּים ׂשפת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּגּבי
[ּגרּגיר] עֹוד ּבֹו יהיה אם חּמה הּגלּגל וגדל ּבכבד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהפרׁש
ׁשּנּוי  ּדעֹוׂשה והינּו הּים, ׂשפת ׁשעל מהחֹול אחד ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָחֹול
ּגבּול, ּבעלי ּדׁשניהם לפי הּוא הּדבר וטעם וכבּדֹו, ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּבגדלֹו
יּמד  לא הּים ּדחֹול וזה לזה, זה ּבער הם ּגבּול ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹוהּבעלי
ּדמּפני  ּכיֿאם ּגבּולי, ּבלי ׁשהּוא זה אין מרב יּספר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹֹולא

הּמ ׁשמֹות ּכלים הרי הרּבּוי ּדהּמסּפר עצם והינּו סּפר, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ
מהא  והראיה ּגבּול, ּבלי ׁשהם לא אבל אֹותם, מכיל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹאינֹו
יבֹואּו ואם ּבּים, יׁש טּפֹות ּכּמה לׁשער יכֹולני ר"י ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּדאמר
מּזה  אמנם הּמסּפר, ׁשמֹות יכלּו ׁשּבּים הּטּפֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹלסּפר
ּבלי  ׁשהם לֹומר מכריח זה אין הּמסּפר ׁשמֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּיכלּו
מּפני  ורק מהּותם, ּבעצם ּגבּולּיים הם טּפֹות ּדהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּגבּול,
ענינֹו אין ּדהּגבּול ּכלים, אינם והם ּכלה הּמסּפר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרּבּוים
הּוא  הּגבּול ענין ּכיֿאם וקטן, ּבגדל אֹו ּומעּוט ְְְְִִִִִֶֶַַָֹֹהרּבּוי
הּדבר  הרי ּכן אם ּדבר, עֹוד מתחיל אז נכלה הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדכאׁשר
זה  ּבער הם ּגבּול ּבעלי וכל אֹותֹו, מגּביל אחריו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבא
הּיֹותר  ּגבּול ּבער הּוא קטן הּיֹותר מסּפר ולכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלזה,
אינֹו ּבלּתיּֿבעלּֿגבּול לגּבי ּגבּול מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָּגדֹול,
ּומסּפר  אחד מסּפר ׁשוה ּבליֿמסּפר ּדלגּבי ּכלל, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבער
ולא  חד הּוא "אנּת וזהּו רבבֹות, ורּבּוי אלפים ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָאלף
אבל  חּוׁשּבן, ּבחינת הּוא הׁשּתלׁשלּות ּדסדר ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָּבחּוׁשּבן",

חד  הּוא יתּבר ,ח עצמּותֹו ְְִֵַַָ
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ביום  כאמור, הרבי נקרא הראשונה, לחקירתו
עדיין  נמצא כשהוא בלילה, עשר בשעה החמישי
זה  הנמשכת מוחלטת, רעב שביתת של בעיצומה

התפ  על לו.יומיים ניתנו שלא ילין

יסורי  מעלבונות, ושבור רצוץ עיף ומעונה, חולה
לחקירה. הרבי הובא – ממושך ורעב גוף

אחד, ויהודי רוסים שני שלשה, היו החוקרים
עם  שיחד זה – ושלש העשרים בן לולאוו מיודענו
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חסיד  של נכדו – הרבי את אסרו נחמנסון חברו
ראש  היהודי. החוקר היה מפורסם, ליובאוויטשי

דכטרייב . בשם הרוסים אחד היה החוקרים
לוחות  עשויים שקירותיו גדול לחדר הוכנס הרבי

רבות. שפופרות ועליהם
הללו. הקירות על לפסוק אפשר – לכותל אזניים
אל  והחוקרים הנחקר דברי חדרו השפופרות דרך
הג.פ.או. אנשי ישבו שם מקום הסמוכים, החדרים

ורושמים. מקשיבים
פני  את קבלו לולאוו, היהודי ובמיוחד החוקרים
על  הגדיל ולולאוו וזועפות, גסות פנים בסבר הרבי

בו. והיתלו התלוצצו הם כולם,
אין  לי, הבו צרורי את הרבי, קרא לליצנות! הקץ

בי!. להתעלל רשות לכם
בהושיטו  והוסיף בזעם, לולאוו פרץ – פיך! בלום
לפניך, הנטויה הזו הזרוע את אתה הרואה – ידו את
במלאכת  עוסקת היא שנים י"ד לה שמלאו מיום
עד  שכמוך, מורדי־אור האמת לעולם לשלוח הקודש,
אל  רוצה? אתה ותפילין טלית נשמידם, אחד

זרקנום!... האשפתות
ושאג  בשולחן דפק להבליג, היה יכול לא הרבי

אדיר: בקול
.!l e e p n

הגדול  הגוי מהם, ואחד החוקרים, פני הרצינו כאן
את  מנה לאחד ואחד בקטרוגים, התחיל שבחבורה,

הרבי: של ופשעיו" "חטאיו
הריאקציה  בתמיכת – לו אמר – נאשם הנך

בססס"ר.
בקונטר־ריבולוציה. נאשם הנך

בך  רואים הדתיים ברית־המועצות יהודי
ממך. מושפעים והם עליונה אוטוריטה

מהאינטליגנציה  חלק על גם השפעה לך יש
השפעתך  רבה ובעיקר הסובייטית ברוסיה היהודית

האמריקאית. הבורגנות על
האור. מורדי של מנהיגם הנך

כנפי  על ופרשת השפעתך שניצלת אנו יודעים
וישיבות  חדרים של גדולה רשת ברית־המועצות

הדת. מוסדות ושאר
חוץ  עם ביותר נרחבת קורספודנציה מנהל הנך
פינות  מכל ידך על מתקבלים מכתבים אלפי לארץ,

העולם.
באמצעות  חשאית קורספודנציה מנהל אתה

בברית־המועצות. הנעשה על לארץ חוץ שגרירות
לארץ  מחוץ גדולים כסף סכומי מקבל הנך

הדת  בממשלה להגברת ולמלחמה בברית־המועצות
הסובייטית.

מכתבים, צרור השולחן על הניח לדבר, וככלותו
ואמר:

האמיתי. פרצופך את המגלה צרור הנה 
מוזרות  מיסטיות כוונות מלאים הללו המכתבים
עם  הקונטר־ריבולוציוניים קשריך הם מה וחשודות,

בארטשנקו? הפרופסור
וענה: נבוך, ולא נבהל לא הרבי

אבל  אוטוריטה, בי רואים שיהודים אכחיש לא
על  מרותי את מטיל ואינני כופה אינני אשמתי. זו אין
שלי  האוטוריטה את ניצלתי לא מעולם איש.

ברית־המועצות. של האינטרסים נגד לפעולות
שאין  וודאי היהדות, מנהיג  הנני כי נכון זה אין
וכפיה  שלטון היהודים. על ושולט מושל שאני נכון זה
חסידים  אצל מנהיגות החסידות. לדרכי הם זרים
לשלמות  להגיע בשאיפה רוחנית, גדלות פירושה:
גם  ללכת יתלמדו ושאחרים עליונה ורוחנית מוסרית
ושלטון, כפיה של בדרך לא לכך ומגיעים זו. בדרך כן
מרצונם  למדים חסידים וחפשי. טוב רצון ידי על אלא

ממנהיגם. מרבם, החפשי,
ביהדותו  להשאר שרוצה מי שכל לדאוג תפקידי
להיות  מישהו רוצה אם מבוקשו, את למלא יוכל –

כלל. בענינו מתערב  אני אין גוי,
גמורה, וחרות חפשי רצון ידי על נעשה הכל

בזה? החטא והיכן
של  מהותה על הסבר הרבי נתן כך, אגב
לתרגם  מלולאוו דרשו הרוסיים והחוקרים החסידות,

הדברים. את להם ולהסביר
חוזר: היסטורי גלגל  אכן

הרבי  סבו, סב הוכרח שנה ושלשים מאה לפני
הצר  שרי לפני החסידות מהות את לפרש הזקן,

פאוועל.
הרבי  סבו הוכרח שנים ושבע שמונים לפני
שרי  בפני החסידות מהות את להסביר צדק" ה"צמח

הראשון. ניקאלאיי הצאר
מהות  את להסביר ונכדם, נינם נאלץ ועתה,

הג.פ.או. אנשי בפני החסידות
שהוטחו  האשמות נגד בתשובתו המשיך הרבי

נגדו:
רק  הייתי איש. על מסים הטלתי לא מעודי
וכשיהודים  תורה, ללמוד יהודי על שחובה מסביר
הם  מייסדים – תורה ללמוד שמחוייבים סוברים

וישיבות. חדרים
וישיבות. חדרים על איסור כל אין הסובייטי בחוק
את  האוסר רשמי חוק בססס"ר הוצא לא "מעולם
קרילינקו  הצהיר כך – הדתיים" החינוך מוסדות

ברית־המועצות. של הראשי הקטיגור
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של  בקולו להישמע, עלי מי של בקולו ובכן,
לולאוו?! של בקולו או קרילינקו

נגד  אינם – הרבי המשיך – ודיבוריי פעולתיי כל
לימוד  חובת על דבריי אם ברית־המועצות. חוקי
השולחים  מאמריקה וקרובים הד, מוצאים התורה
מיוחד  דולר גם מוסיפים ברוסיה לקרוביהם עזרה
כל  בכך אין – תורה ללמוד יוכלו קרוביהם שבני כדי
נכנסים  כך ידי על אדרבא לברית־המועצות, נזק

שה  חוץ, במטבע רבים כספים מעונינת למדינה מדינה
בהם.

עם  והמעורפלים המיסטיים המכתבים חליפת על
הרבי: סיפר בארטשנקו, הפרופסור

אלי  בא (1924) תרפ"ד בסוכות שנים, ארבע לפני
ובקשני  הקבלה בתורת הבקי איש כאל הפרופסור

דוד". ה"מגן סוד את לו לגלות
אין  במוחו, נתקע דמיון רק כי לו הסברתי
או  שהם איזה סודות על כלום ולא יודעת החסידות

דוד". ב"מגן כביכול הגלום טמיר כח על
שלו, על עומד הוא ברם, ריקם. חזר הפרופסור
לגלות  ומבקשני רבים מכתבים אלי לשלוח וממשיך

דוד". ה"מגן סוד את לו
עם  המכתבים חליפת של התעלומה זוהי

בארטשנקו. הפרופסור
– רועם בקול אליו הרבי פנה – לולאוו נא שמע
זכור! חדשה, בייליס עלילת עלי להעליל אתה רוצה
לשם  ומלומדים פרופסורים גייס ניקאלאיי הצאר
תצלח  לא בידך וגם ונכשל, היהודים על דם עלילת
שאתה  מה היטב, יודע לולאוו, אני, יודע המזימה.
עני, מלמד לאסור רוצים כשהנכם עושים וחבריך
או  (קונטרבנדו) מוברחת סחורה לביתו זורקים אתם
אותו  אוסרים בשעתו) (שנאסר שרף יין בקבוק
אומר  אתה אותי גם גזירה. לארץ אותו ומשלחים
בדרכי  נבראו, ולא היו לא אשר בחטאים לסכסך
כי  תקום! לא היא אך להכתימני, רוצה אתה שקר

הדבר! שקר
לפני  לכל. תמיד גלויים דבריי וכל מעשיי כל
לאמריקה  מכתב כתבתי תרפ"ד, בשנת שנים, ארבע
לתמוך  הברית ארצות יהדות את עוררתי בו

המועצות. בברית היהודית בהתישבות
ברית  ושונא יהודים כשונא אותי אוסרים אתם

כי  ואם המדינה. שונא אינני נכון, זה אין המועצות.
הטובים  במעשיכם אני תומך מדרכיכם, אני רחוק
להתישבות  בקשר הנזכר מכתבי לכך וראיה

היהודית. החקלאית
את  עושה אני אין שוא, עלילת עלי תעלילו אל
אני  אין כל, לעיני הן גלויות פעולותיי במחשך, מעשיי
שום  עושה אני אין מפעולותי, אחת אף על מעלים

הסובייטי. החוק את הנוגד דבר
הרוסי  דיכטרייב  החקירה, ועדת יו"ר העיר – כן
ההתישבות  כלפי החיובית עמדתך לנו ידועה –
ואנו  לאמריקה, מכתבך כל גם לנו ידוע החקלאית,

זאת. מעריכים
המשיך  הוא לכך, לב  שם לא לולאוו היהודי ברם,

וברוטאלית. גסה בצורה בשאלותיו
לא  שלו, לתפילין ביחס יהיה מה שאל וכשהרבי

לולאוו  לו בסיוע ענה – הרבי אל נטפל אלא כך, על
בדרשו: – הרוסים חבריו

הסר! הסר! שלך! קטן הטלית את מיד הסר 
הללו! ההבלים את גווך אחרי השלך

את  להסיר – הרבי להם אמר – תכריחוני אם
אם  שאלותיכם, על לענות אוסיף לא הטלית־קטן,
באגרופים  הטלית־קטן את ממני להסיר ברצונכם

זאת! לעשות נא נסו – ואקדוחים
זו. בדרישה ממנו הרפו הם ואז

השופט־חוקר  החקירה, לחדר נכנס כך בתוך
בצחוק  פרץ הרבי, את ובראותו מיודענו, נחמנסון

ואמר: מרעים,
עקרה  ואמי עקר היה אבי לולאוו, אתה היודע
וקבל  מליובאוויטש הרבי אל נסע שאבי אחרי ורק
הזה  והבן בן, לה ונולד אמי את השי"ת פקד ברכתו,

בפניכם... העומד נחמנסון הוא
של  צחוקם משאגת נזדעזעו החדר כותלי
נסתיימה  החקירה הזו. ההלצה לשמע החוקרים
לרבי: לולאוו אמר ובסיומה בלילה. מאוחרת בשעה

ב־עוד  פה) כבד היה (לולאוו – ב־ב־ב־ב 
ביריה! תומת שעות וארבע עשרים

היה  המצב סתמיים, הפחדה דברי אלה היו לא
שהשתדל  מפורסם קומוניסט למדי. רציני באמת

הרבי: של לבתו ששי ביום אמר הרבי, בפדיית
בחיים... ישאר שאביך התפללי 
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חסיד  של נכדו – הרבי את אסרו נחמנסון חברו
ראש  היהודי. החוקר היה מפורסם, ליובאוויטשי

דכטרייב . בשם הרוסים אחד היה החוקרים
לוחות  עשויים שקירותיו גדול לחדר הוכנס הרבי

רבות. שפופרות ועליהם
הללו. הקירות על לפסוק אפשר – לכותל אזניים
אל  והחוקרים הנחקר דברי חדרו השפופרות דרך
הג.פ.או. אנשי ישבו שם מקום הסמוכים, החדרים

ורושמים. מקשיבים
פני  את קבלו לולאוו, היהודי ובמיוחד החוקרים
על  הגדיל ולולאוו וזועפות, גסות פנים בסבר הרבי

בו. והיתלו התלוצצו הם כולם,
אין  לי, הבו צרורי את הרבי, קרא לליצנות! הקץ

בי!. להתעלל רשות לכם
בהושיטו  והוסיף בזעם, לולאוו פרץ – פיך! בלום
לפניך, הנטויה הזו הזרוע את אתה הרואה – ידו את
במלאכת  עוסקת היא שנים י"ד לה שמלאו מיום
עד  שכמוך, מורדי־אור האמת לעולם לשלוח הקודש,
אל  רוצה? אתה ותפילין טלית נשמידם, אחד

זרקנום!... האשפתות
ושאג  בשולחן דפק להבליג, היה יכול לא הרבי

אדיר: בקול
.!l e e p n

הגדול  הגוי מהם, ואחד החוקרים, פני הרצינו כאן
את  מנה לאחד ואחד בקטרוגים, התחיל שבחבורה,

הרבי: של ופשעיו" "חטאיו
הריאקציה  בתמיכת – לו אמר – נאשם הנך

בססס"ר.
בקונטר־ריבולוציה. נאשם הנך

בך  רואים הדתיים ברית־המועצות יהודי
ממך. מושפעים והם עליונה אוטוריטה

מהאינטליגנציה  חלק על גם השפעה לך יש
השפעתך  רבה ובעיקר הסובייטית ברוסיה היהודית

האמריקאית. הבורגנות על
האור. מורדי של מנהיגם הנך

כנפי  על ופרשת השפעתך שניצלת אנו יודעים
וישיבות  חדרים של גדולה רשת ברית־המועצות

הדת. מוסדות ושאר
חוץ  עם ביותר נרחבת קורספודנציה מנהל הנך
פינות  מכל ידך על מתקבלים מכתבים אלפי לארץ,

העולם.
באמצעות  חשאית קורספודנציה מנהל אתה

בברית־המועצות. הנעשה על לארץ חוץ שגרירות
לארץ  מחוץ גדולים כסף סכומי מקבל הנך

הדת  בממשלה להגברת ולמלחמה בברית־המועצות
הסובייטית.

מכתבים, צרור השולחן על הניח לדבר, וככלותו
ואמר:

האמיתי. פרצופך את המגלה צרור הנה 
מוזרות  מיסטיות כוונות מלאים הללו המכתבים
עם  הקונטר־ריבולוציוניים קשריך הם מה וחשודות,

בארטשנקו? הפרופסור
וענה: נבוך, ולא נבהל לא הרבי

אבל  אוטוריטה, בי רואים שיהודים אכחיש לא
על  מרותי את מטיל ואינני כופה אינני אשמתי. זו אין
שלי  האוטוריטה את ניצלתי לא מעולם איש.

ברית־המועצות. של האינטרסים נגד לפעולות
שאין  וודאי היהדות, מנהיג  הנני כי נכון זה אין
וכפיה  שלטון היהודים. על ושולט מושל שאני נכון זה
חסידים  אצל מנהיגות החסידות. לדרכי הם זרים
לשלמות  להגיע בשאיפה רוחנית, גדלות פירושה:
גם  ללכת יתלמדו ושאחרים עליונה ורוחנית מוסרית
ושלטון, כפיה של בדרך לא לכך ומגיעים זו. בדרך כן
מרצונם  למדים חסידים וחפשי. טוב רצון ידי על אלא

ממנהיגם. מרבם, החפשי,
ביהדותו  להשאר שרוצה מי שכל לדאוג תפקידי
להיות  מישהו רוצה אם מבוקשו, את למלא יוכל –

כלל. בענינו מתערב  אני אין גוי,
גמורה, וחרות חפשי רצון ידי על נעשה הכל

בזה? החטא והיכן
של  מהותה על הסבר הרבי נתן כך, אגב
לתרגם  מלולאוו דרשו הרוסיים והחוקרים החסידות,

הדברים. את להם ולהסביר
חוזר: היסטורי גלגל  אכן

הרבי  סבו, סב הוכרח שנה ושלשים מאה לפני
הצר  שרי לפני החסידות מהות את לפרש הזקן,

פאוועל.
הרבי  סבו הוכרח שנים ושבע שמונים לפני
שרי  בפני החסידות מהות את להסביר צדק" ה"צמח

הראשון. ניקאלאיי הצאר
מהות  את להסביר ונכדם, נינם נאלץ ועתה,

הג.פ.או. אנשי בפני החסידות
שהוטחו  האשמות נגד בתשובתו המשיך הרבי

נגדו:
רק  הייתי איש. על מסים הטלתי לא מעודי
וכשיהודים  תורה, ללמוד יהודי על שחובה מסביר
הם  מייסדים – תורה ללמוד שמחוייבים סוברים

וישיבות. חדרים
וישיבות. חדרים על איסור כל אין הסובייטי בחוק
את  האוסר רשמי חוק בססס"ר הוצא לא "מעולם
קרילינקו  הצהיר כך – הדתיים" החינוך מוסדות

ברית־המועצות. של הראשי הקטיגור
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של  בקולו להישמע, עלי מי של בקולו ובכן,
לולאוו?! של בקולו או קרילינקו

נגד  אינם – הרבי המשיך – ודיבוריי פעולתיי כל
לימוד  חובת על דבריי אם ברית־המועצות. חוקי
השולחים  מאמריקה וקרובים הד, מוצאים התורה
מיוחד  דולר גם מוסיפים ברוסיה לקרוביהם עזרה
כל  בכך אין – תורה ללמוד יוכלו קרוביהם שבני כדי
נכנסים  כך ידי על אדרבא לברית־המועצות, נזק

שה  חוץ, במטבע רבים כספים מעונינת למדינה מדינה
בהם.

עם  והמעורפלים המיסטיים המכתבים חליפת על
הרבי: סיפר בארטשנקו, הפרופסור

אלי  בא (1924) תרפ"ד בסוכות שנים, ארבע לפני
ובקשני  הקבלה בתורת הבקי איש כאל הפרופסור

דוד". ה"מגן סוד את לו לגלות
אין  במוחו, נתקע דמיון רק כי לו הסברתי
או  שהם איזה סודות על כלום ולא יודעת החסידות

דוד". ב"מגן כביכול הגלום טמיר כח על
שלו, על עומד הוא ברם, ריקם. חזר הפרופסור
לגלות  ומבקשני רבים מכתבים אלי לשלוח וממשיך

דוד". ה"מגן סוד את לו
עם  המכתבים חליפת של התעלומה זוהי

בארטשנקו. הפרופסור
– רועם בקול אליו הרבי פנה – לולאוו נא שמע
זכור! חדשה, בייליס עלילת עלי להעליל אתה רוצה
לשם  ומלומדים פרופסורים גייס ניקאלאיי הצאר
תצלח  לא בידך וגם ונכשל, היהודים על דם עלילת
שאתה  מה היטב, יודע לולאוו, אני, יודע המזימה.
עני, מלמד לאסור רוצים כשהנכם עושים וחבריך
או  (קונטרבנדו) מוברחת סחורה לביתו זורקים אתם
אותו  אוסרים בשעתו) (שנאסר שרף יין בקבוק
אומר  אתה אותי גם גזירה. לארץ אותו ומשלחים
בדרכי  נבראו, ולא היו לא אשר בחטאים לסכסך
כי  תקום! לא היא אך להכתימני, רוצה אתה שקר

הדבר! שקר
לפני  לכל. תמיד גלויים דבריי וכל מעשיי כל
לאמריקה  מכתב כתבתי תרפ"ד, בשנת שנים, ארבע
לתמוך  הברית ארצות יהדות את עוררתי בו

המועצות. בברית היהודית בהתישבות
ברית  ושונא יהודים כשונא אותי אוסרים אתם

כי  ואם המדינה. שונא אינני נכון, זה אין המועצות.
הטובים  במעשיכם אני תומך מדרכיכם, אני רחוק
להתישבות  בקשר הנזכר מכתבי לכך וראיה

היהודית. החקלאית
את  עושה אני אין שוא, עלילת עלי תעלילו אל
אני  אין כל, לעיני הן גלויות פעולותיי במחשך, מעשיי
שום  עושה אני אין מפעולותי, אחת אף על מעלים

הסובייטי. החוק את הנוגד דבר
הרוסי  דיכטרייב  החקירה, ועדת יו"ר העיר – כן
ההתישבות  כלפי החיובית עמדתך לנו ידועה –
ואנו  לאמריקה, מכתבך כל גם לנו ידוע החקלאית,

זאת. מעריכים
המשיך  הוא לכך, לב  שם לא לולאוו היהודי ברם,

וברוטאלית. גסה בצורה בשאלותיו
לא  שלו, לתפילין ביחס יהיה מה שאל וכשהרבי

לולאוו  לו בסיוע ענה – הרבי אל נטפל אלא כך, על
בדרשו: – הרוסים חבריו

הסר! הסר! שלך! קטן הטלית את מיד הסר 
הללו! ההבלים את גווך אחרי השלך

את  להסיר – הרבי להם אמר – תכריחוני אם
אם  שאלותיכם, על לענות אוסיף לא הטלית־קטן,
באגרופים  הטלית־קטן את ממני להסיר ברצונכם

זאת! לעשות נא נסו – ואקדוחים
זו. בדרישה ממנו הרפו הם ואז

השופט־חוקר  החקירה, לחדר נכנס כך בתוך
בצחוק  פרץ הרבי, את ובראותו מיודענו, נחמנסון

ואמר: מרעים,
עקרה  ואמי עקר היה אבי לולאוו, אתה היודע
וקבל  מליובאוויטש הרבי אל נסע שאבי אחרי ורק
הזה  והבן בן, לה ונולד אמי את השי"ת פקד ברכתו,

בפניכם... העומד נחמנסון הוא
של  צחוקם משאגת נזדעזעו החדר כותלי
נסתיימה  החקירה הזו. ההלצה לשמע החוקרים
לרבי: לולאוו אמר ובסיומה בלילה. מאוחרת בשעה

ב־עוד  פה) כבד היה (לולאוו – ב־ב־ב־ב 
ביריה! תומת שעות וארבע עשרים

היה  המצב סתמיים, הפחדה דברי אלה היו לא
שהשתדל  מפורסם קומוניסט למדי. רציני באמת

הרבי: של לבתו ששי ביום אמר הרבי, בפדיית
בחיים... ישאר שאביך התפללי 
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ycew zexb`

ב"ה 

ברבים  מודעה מסירת

יחיו  היהודים אחינו אשר יודעים תבל - יושבי כל

- התרעלה כוס שתו יע"א, האדירה, רוסי' מדינת יושבי

על  התחולל אשר "פאגראמען", הפרעות המה הן - ל"ע

ישראל, צוררי העריכו אשר הנורא, והטבח ישראל, ראש

ר"ל, וטף, נשים אנשים, טבחו הרגו למיניהם, הבאנדעס

נורא  שממון אחריהם והשאירו ועירות בתים החריבו

סוחרי  וחברת הבנין ומוסדי למפעלי ותודות ומבהיל,

בא  ליום מיום הנה הממשלה, מאוצר הנתמכים מעונים,

המסחר  ואופני והדירות הבתים בתיקוני והשכלול, הסדר

חרבה  היהודים רחוב אמנם ועיר, עיר ברחובות והקנין

ורצוצה. שבורה, עשוקה, היא,

בכל  בישראל ועדה קהלה כי הממשלה חוק עפ"י

צרכי  כל ולבנות להחזיק לה הרשות המדינה, מרחבי

ולהחזיק  זביחה ובית כנסת מדרש, טבילה, בית הדת:

על  רק זה וכל וכו'. כו' שו"ב רב, לה: הדרושים האישים

הקהלה  יד אין מרובה ההוצאה בהיות אבל עצמם, חשבון

הדרוש  והשמה, ההרס במקומות ובפרט להחזיקם, משגת

מאחינו  ורבבות אלפים ולזאת לתקן, גם או מחדש, לבנות

אהלי  הריסת "להקים עזרה יד לנו הבו אלינו צועקים

לא  אשר למען ישראל, צוררי ושברו עשקו אשר יעקב"

ישראל. מקרב שבט - ח"ו - ימחה

גלוי  במכתב הערכתי הללו והתחנונים האלו הצעקות

ובאתי  המדינות, בכל יחיו אחינו לכל - פ"ג טבת כ"ב -

אליהם  והתחנני המוסדות לכל מיוחדים וכתבים באגרות

יעקב  אהלי הריסת להקים והיכולת, הרוח בעלי לעורר

מאום. כל התקבל לא היום ועד יע"א, רוסיה במדינת

גם  ומה בצדקה, דופק לכל היא פתוחה ישראל לב

מוצא  הנני ובכן: במזל. תלוי הכל אלא אומללים, לתחנוני

שבטי  אשר ברבים, מודעה מסירת לעשות קדוש, לחוב

העשוקים  היהודים ברחובי רוסיא, במדינת השוכנים י"ה

להם  לתת אחיהם אל רחמים בבקשת פנו והרצוצים

פנה  לא ואיש הנופלת" יעקב אהלי "להקים תמיכה

צעקתם. ואל אליהם

ולברכה  לטובה ועכ"י עלינו הבאים הנוראים בימים

ועשה  פעל מה בנפשו, חשבון יעשו מישראל ואשה איש כל

ובן  בנו אשר עזרה ממנו הדורשים ואחיותיו, אחיו לטובת

ראשם  על הבא ישרים דור וברכת כשר, יהודי יהי' בנו

עד. עדי יחול

לטובה  ישראל כל ועל עלינו הבאה השנה ולקראת

את  להושיע מרום אלוקה יואיל כי לברכם הנני ולברכה

שמים  בברכת האלקים יברכם שהם מקום בכל קדשו עם

ואחד  אחד כל לב משאלות השי"ת וימלא די. בלי עד

טובה  שנה יחדיו כולנו האלקים לנו ויתן ולברכה לטובה

התורה  קרן ירום בה אשר שנה ותורה, אורה שנת ומתוקה

עולמים. תשועת נושע בה אשר שנה עמו, ישראל וקרן

האדמו"ר  בשם הנודע הרה"ק אאמו"ר כ"ק בן

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה מליובאויטש

דאן. ראסטאוו תרפ"ג, אלול י"ב
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - מבלי הוראת זמן הכתיבה - בו שואל אם לעשות תנאים או קנין.

וכן יעשה, אבל  וישאל למנהג אנ"ש במקומו עתה בזמן האחרון  והנה אין בזה נפק"מ כ"כ, 

מה שכן נוגע הוא קביעות זמן החתונה בשעה טובה ומוצלחת, ובתור הכנה לזה אשר המיול"ח יתחיל 

בקב"ע  הוספה  הוא  בזה  והפועל  לו  שאמרתי  כמו  תורה  עול  קבלת  בפועל  לקיים  האפשרי  בהקדם 

בפו"מ וכבר ידוע דעתי בכגון דא שאין להאריך בהזמן שבין התדברות הצדדים והחתונה.

ויהי רצון מהשי"ת שיהיו קשוה"ת והחתונה לאח"ז בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית חסידותי 

מאושר בגו"ר.

בברכה.

iyily ,ipy ,oey`x - gn ,fn - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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BÏ Ú·MiÂ ÈÏ ‰Ú·M‰ ¯Ó‡iÂ(לא הּמפרׁשים,(מז, הקׁשּו «…∆ƒ»¿»ƒ«ƒ»«ְְְִִַָ

לֹומר, ויׁש ׁשבּועה. ודרׁש ּבהבטחה יעקב הסּתּפק לא ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹמּדּוע

את  וידחה ּבמצרים ארֹונֹו את יׁשאיר ׁשּיֹוסף חׁשׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיעקב

ּבמצרים, יׂשראל ּבני עם ׁשּיּׁשאר ּכדי - וזאת הבטחתֹו, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹקּיּום

לא  זה מּטעם והרי הּגלּות. ׁשנֹות ּבמׁש עליהם ּתגן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּוזכּותֹו

יׂשראל  לארץ ארֹונֹו את להעלֹות מאחיו עצמֹו יֹוסף ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבּקׁש

ׁשהיא  ׁשבּועה, מּמּנּו ּדרׁש לכן הּגאּלה. ּבֹוא עם רק אּלא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמּיד,

וׁשּקּולים. מחׁשּבֹונֹות ּולמעלה ודעת מּטעם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָלמעלה

,ïåùàø
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הּמים. את רק ורֹואים נראים, אינם עצמם הם ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחּיּותם,

ּגדֹול. ּברּבּוי ה' לברּכת ראּויים ּכלים הם ,מּכ ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָּוכתֹוצאה

הּוא  הּמגּבל, ׁשּלֹו, ה'אני' את מרּגיׁש הּנברא עֹוד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּכן,

ה'אני' ּבּטּול ואּלּו ּבלבד; מגּבלת הׁשּפעה רק לקּבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻיכֹול

והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה ּבאפן הׁשּפעה לקּבל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמכׁשירֹו

éùéìùæé-ìr Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©
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קצי c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

ב"ה 

ברבים  מודעה מסירת

יחיו  היהודים אחינו אשר יודעים תבל - יושבי כל

- התרעלה כוס שתו יע"א, האדירה, רוסי' מדינת יושבי

על  התחולל אשר "פאגראמען", הפרעות המה הן - ל"ע

ישראל, צוררי העריכו אשר הנורא, והטבח ישראל, ראש

ר"ל, וטף, נשים אנשים, טבחו הרגו למיניהם, הבאנדעס

נורא  שממון אחריהם והשאירו ועירות בתים החריבו

סוחרי  וחברת הבנין ומוסדי למפעלי ותודות ומבהיל,

בא  ליום מיום הנה הממשלה, מאוצר הנתמכים מעונים,

המסחר  ואופני והדירות הבתים בתיקוני והשכלול, הסדר

חרבה  היהודים רחוב אמנם ועיר, עיר ברחובות והקנין

ורצוצה. שבורה, עשוקה, היא,

בכל  בישראל ועדה קהלה כי הממשלה חוק עפ"י

צרכי  כל ולבנות להחזיק לה הרשות המדינה, מרחבי

ולהחזיק  זביחה ובית כנסת מדרש, טבילה, בית הדת:

על  רק זה וכל וכו'. כו' שו"ב רב, לה: הדרושים האישים

הקהלה  יד אין מרובה ההוצאה בהיות אבל עצמם, חשבון

הדרוש  והשמה, ההרס במקומות ובפרט להחזיקם, משגת

מאחינו  ורבבות אלפים ולזאת לתקן, גם או מחדש, לבנות

אהלי  הריסת "להקים עזרה יד לנו הבו אלינו צועקים

לא  אשר למען ישראל, צוררי ושברו עשקו אשר יעקב"

ישראל. מקרב שבט - ח"ו - ימחה

גלוי  במכתב הערכתי הללו והתחנונים האלו הצעקות

ובאתי  המדינות, בכל יחיו אחינו לכל - פ"ג טבת כ"ב -

אליהם  והתחנני המוסדות לכל מיוחדים וכתבים באגרות

יעקב  אהלי הריסת להקים והיכולת, הרוח בעלי לעורר

מאום. כל התקבל לא היום ועד יע"א, רוסיה במדינת

גם  ומה בצדקה, דופק לכל היא פתוחה ישראל לב

מוצא  הנני ובכן: במזל. תלוי הכל אלא אומללים, לתחנוני

שבטי  אשר ברבים, מודעה מסירת לעשות קדוש, לחוב

העשוקים  היהודים ברחובי רוסיא, במדינת השוכנים י"ה

להם  לתת אחיהם אל רחמים בבקשת פנו והרצוצים

פנה  לא ואיש הנופלת" יעקב אהלי "להקים תמיכה

צעקתם. ואל אליהם

ולברכה  לטובה ועכ"י עלינו הבאים הנוראים בימים

ועשה  פעל מה בנפשו, חשבון יעשו מישראל ואשה איש כל

ובן  בנו אשר עזרה ממנו הדורשים ואחיותיו, אחיו לטובת

ראשם  על הבא ישרים דור וברכת כשר, יהודי יהי' בנו

עד. עדי יחול

לטובה  ישראל כל ועל עלינו הבאה השנה ולקראת

את  להושיע מרום אלוקה יואיל כי לברכם הנני ולברכה

שמים  בברכת האלקים יברכם שהם מקום בכל קדשו עם

ואחד  אחד כל לב משאלות השי"ת וימלא די. בלי עד

טובה  שנה יחדיו כולנו האלקים לנו ויתן ולברכה לטובה

התורה  קרן ירום בה אשר שנה ותורה, אורה שנת ומתוקה

עולמים. תשועת נושע בה אשר שנה עמו, ישראל וקרן

האדמו"ר  בשם הנודע הרה"ק אאמו"ר כ"ק בן

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה מליובאויטש

דאן. ראסטאוו תרפ"ג, אלול י"ב

ci jxk v"iixden w"b`

•

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

iyily ,ipy ,oey`x - gn ,fn - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éçéå úùøô
æîçëéçéåäøNr òáL íéøöî õøàa á÷ré ©§¦³©«£ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§©¬¤§¥−

íéðL òáL åéiç éðL á÷ré-éîé éäéå äðL̈®̈©§¦³§¥©«£ŸÆ§¥´©½̈¤´©¨¦½
:äðL úàîe íéraøàåèëìàøNé-éîé eáø÷iå §©§¨¦¬§©−¨¨«©¦§§´§¥«¦§¨¥»

àð-íà Bì øîàiå óñBéì Bðáì | àø÷iå úeîì̈¼©¦§¨´¦§´§¥À©³Ÿ¤Æ¦¨̧
éðéra ïç éúàöîéëøé úçz Eãé àð-íéN E ¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦«¨¬¨«§−©´©§¥¦®

éðøa÷ú àð-ìà úîàå ãñç éãnr úéNrå§¨¦³¨¦¨¦Æ¤´¤¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦
:íéøöîaìéðúàNðe éúáà-ír ézáëLå §¦§¨«¦§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ

äNrà éëðà øîàiå íúøá÷a éðzøá÷e íéøönî¦¦§©½¦§©§©−¦¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−¤§¤¬
:EøáãëàìeçzLiå Bì òáMiå éì äráMä øîàiå ¦§¨¤«©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®©¦§©¬
ìàøNé:ähnä Làø-ìrô(éåì)çîàéäéå ¦§¨¥−©¬Ÿ©¦¨«©§¦À

éáà äpä óñBéì øîàiå älàä íéøácä éøçàE ©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©´Ÿ¤§¥½¦¥¬¨¦−
-úàå äMðî-úà Bnr åéðá éðL-úà çwiå äìçŸ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½¤§©¤−§¤

:íéøôàáða äpä øîàiå á÷réì ãbiåàa óñBé E ¤§¨«¦©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤¦¥²¦§¬¥−¨´
éìà:ähnä-ìr áLiå ìàøNé ÷fçúiå Eâøîàiå ¥¤®©¦§©¥Æ¦§¨¥½©¥−¤©©¦¨«©³Ÿ¤

a æeìa éìà-äàøð écL ìû óñBé-ìà á÷réõøà ©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²¦§¨«¥©¬§−§¤´¤
:éúà Cøáéå ïrðk(ìàøùé)ãEøôî éððä éìà øîàiå §¨®©©§−̈¤Ÿ¦«©Ÿ́¤¥©À¦«§¦³©§§Æ
ézúðe Eúéaøäå-úà ézúðå íénr ìä÷ì E §¦§¦¦½§©¦−¦§©´©¦®§¨̧©¦¹¤

éøçà Erøæì úàfä õøàä:íìBò úfçà E ¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬©«£¤−£ª©¬¨«
äéðá-éðL äzråíéøöî õøàa Eì íéãìBpä E §©¿̈§¥«¨¤ÁÁ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦

éìà éàa-ãräMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî E ©Ÿ¦¬¥¤²¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½
:éì-eéäé ïBòîLå ïáeàøkå-øLà EzãìBîe ¦§¥¬§¦§−¦«§¦««©§§²£¤

íäéçà íL ìr eéäé Eì íäéøçà zãìBä©¬§¨©«£¥¤−§´¦«§®©´¥¯£¥¤²
:íúìçða eàøwéæéìr äúî ïctî éàáa | éðàå ¦¨«§−§©«£¨¨«©«£¦´§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧

àáì õøà-úøák ãBòa Cøca ïrðk õøàa ìçø̈¥¹§¤³¤§©̧©Æ©¤½¤§¬¦§©¤−¤¨´Ÿ
úéa àåä úøôà Cøãa íM äøa÷àå äúøôà¤§®̈¨¨«¤§§¤³¨¨Æ§¤´¤¤§½̈¦−¥¬

:íçìçøîàiå óñBé éða-úà ìûøNé àøiå ¨«¤©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®©−Ÿ¤
:älà-éîèíä éða åéáà-ìà óñBé øîàiå ¦¥«¤©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½¨©´¥½

éìà àð-íç÷ øîàiå äæa íéýìû éì-ïúð-øLà£¤¨«©¦¬¡Ÿ¦−¨¤®©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−
:íëøáàå©«£¨«£¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr dk zegiy ihewl)

BÏ Ú·MiÂ ÈÏ ‰Ú·M‰ ¯Ó‡iÂ(לא הּמפרׁשים,(מז, הקׁשּו «…∆ƒ»¿»ƒ«ƒ»«ְְְִִַָ

לֹומר, ויׁש ׁשבּועה. ודרׁש ּבהבטחה יעקב הסּתּפק לא ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹמּדּוע

את  וידחה ּבמצרים ארֹונֹו את יׁשאיר ׁשּיֹוסף חׁשׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיעקב

ּבמצרים, יׂשראל ּבני עם ׁשּיּׁשאר ּכדי - וזאת הבטחתֹו, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹקּיּום

לא  זה מּטעם והרי הּגלּות. ׁשנֹות ּבמׁש עליהם ּתגן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּוזכּותֹו

יׂשראל  לארץ ארֹונֹו את להעלֹות מאחיו עצמֹו יֹוסף ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבּקׁש

ׁשהיא  ׁשבּועה, מּמּנּו ּדרׁש לכן הּגאּלה. ּבֹוא עם רק אּלא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמּיד,

וׁשּקּולים. מחׁשּבֹונֹות ּולמעלה ודעת מּטעם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָלמעלה

,ïåùàø
éðùéúBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðérå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®

:íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà íúà Lbiåàéøîàiå ©©¥³Ÿ¨Æ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«©³Ÿ¤
éðô äàø óñBé-ìà ìàøNéäpäå ézìlô àì E ¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦®̈§¦§¦¥̧

:Erøæ-úà íb íéýìû éúà äàøäáéóñBé àöBiå ¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«©¥¬¥²
:äöøà åétàì eçzLiå åékøa írî íúàâéçwiå Ÿ−̈¥¦´¦§®̈©¦§©¬§©−̈¨«§¨©¦©´

ìàîOî Bðéîéa íéøôà-úà íäéðL-úà óñBé¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ¦§´Ÿ
Lbiå ìûøNé ïéîéî BìàîNá äMðî-úàå ìàøNé¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®©©¥−

:åéìàãéLàø-ìr úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå ¥¨«©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ
Làø-ìr BìàîN-úàå øérvä àeäå íéøôà¤§©¸¦Æ§´©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ

:øBëaä äMðî ék åéãé-úà ìkN äMðîåèCøáéå §©¤®¦¥Æ¤¨½̈¦¬§©¤−©§«©§¨¬¤
éúáà eëläúä øLà íéýìûä øîàiå óñBé-úà¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸£Ÿ©³
éãBòî éúà ärøä íéýìûä ÷çöéå íäøáà åéðôì§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½¥«¦−

:äfä íBiä-ãræèòø-ìkî éúà ìàbä Càìnä ©©¬©¤«©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈
éúáà íLå éîL íäá àøwéå íéørpä-úà Cøáé§¨¥»¤©§¨¦¼§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−

:õøàä áø÷a áøì ebãéå ÷çöéå íäøáà©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬¨−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(11 'nr dk zegiy ihewl)

ı¯‡‰ ·¯˜a ·¯Ï eb„ÈÂ(טז ÌÈÓ(מח, ÌiaL ÌÈ‚c ‰Ó ¿ƒ¿»…¿∆∆»»∆«»ƒ∆«»«ƒ

ÛÒBÈ ÏL BÚ¯Ê Û‡ ,Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡Â Ì‰ÈÏÚ ÔÈqÎÓ¿«ƒ¬≈∆¿≈«ƒ»«∆∆»∆««¿∆≈

Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡(א כ, למקֹור (ברכות ּבטלים ּדגים ≈«ƒ»«∆∆»∆ְְִִִֵָ

הּמים. את רק ורֹואים נראים, אינם עצמם הם ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחּיּותם,

ּגדֹול. ּברּבּוי ה' לברּכת ראּויים ּכלים הם ,מּכ ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָּוכתֹוצאה

הּוא  הּמגּבל, ׁשּלֹו, ה'אני' את מרּגיׁש הּנברא עֹוד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּכן,

ה'אני' ּבּטּול ואּלּו ּבלבד; מגּבלת הׁשּפעה רק לקּבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻיכֹול

והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה ּבאפן הׁשּפעה לקּבל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמכׁשירֹו

éùéìùæé-ìr Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©
òøiå íéøôà Làøøéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéra ¬Ÿ¤§©−¦©¥©́§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬

:äMðî Làø-ìr íéøôà-Làø ìrî dúàŸ¨²¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
çéøëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ

ðéîé íéN:BLàø-ìr Eèéøîàiå åéáà ïàîéå ¦¬§¦«§−©Ÿ«©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ
àeä-íâå írì-äéäé àeä-íb ézrãé éðá ézrãé̈©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬¦«§¤§−̈§©´
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äéäé Bòøæå epnî ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´¦¤½§©§−¦«§¤¬
:íéBbä-àìîëEa øBîàì àeää íBia íëøáéå §«Ÿ©¦«©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À

íéøôàk íéýìû EîNé øîàì ìàøNé Cøáé§¨¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦
å:äMðî éðôì íéøôà-úà íNiå äMðîë §¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«

àëäéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³
:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënr íéýìû¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

áëEì ézúð éðàåéçà-ìr ãçà íëLøLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³
:ézL÷áe éaøça éøîàä ãiî ézç÷ìô ¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr eh zegiy ihewl)

‰MÓ ÈÙÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙‡ ÌNiÂ(כ "ּכי MÓ‰(מח, ׁשם על – «»∆∆∆¿«ƒƒ¿≈¿«∆¿«∆ִֵַ

צרי ׁשּיהּודי מֹורה הּמׁשּכיחה f‰Ï‰¯נּׁשני", הּגלּות, מּפני ְִִִֶֶַַָ¿ƒ»≈ְְִִֵַַַָָ

אבי'. ּב'בית הּוא האמּתי ׁשּמקֹומֹו העבּדה על ‡ÌÈ¯Ùאת – ְְְֲִִִֵֶֶָָָָֻ∆¿«ƒַ

ׁשעליו מֹורה הפרני", "ּכי ידי È‡‰Ï¯ׁשם על הּגלּות את ְִִִֵֶֶַָָ¿»ƒְֵֶַַָ

ׁשּלֹו הּקדּׁשה ּבדרּגת ּגם להֹוסיף ּובכ ּוקדּׁשה, אֹור ְְְְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהֹוספת

ׁשּזהּו מּׁשּום לאפרים, קֹודם ׁשּמנּׁשה סבר יֹוסף Ò„¯עצמֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ≈∆

את המסּמל אפרים, את הקּדים ויעקב hÓ¯˙העבֹודה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ«¿«

'הפרני'). הּירידה, ּבאמצעּות ׁשּבאה (העלּיה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָהעבֹודה

éòéáø
éùéîç,

èîàøîàiå åéða-ìà á÷ré àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨®̈©ÀŸ¤
íëúà àø÷é-øLà úà íëì äãébàå eôñàä¥¨«§Æ§©¦´¨¨¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−

:íéîiä úéøçàaáá÷ré éða eòîLå eöáwä §©«£¦¬©¨¦«¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ
:íëéáà ìàøNé-ìà eòîLåâäzà éøëa ïáeàø §¦§−¤¦§¨¥¬£¦¤«§¥Æ§´Ÿ¦©½¨

:ær øúéå úàN øúé éðBà úéLàøå éçkãæçt Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−§¤¬¤¨«©³©
éáà éákLî úéìr ék øúBz-ìà íénkæà E ©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬

:äìr éreöé zìlçôäéìk íéçà éåìå ïBòîL ¦©−§¨§¦¬¨¨«¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬
:íäéúøëî ñîçåéLôð àáz-ìà íãña ¨−̈§¥«Ÿ¥¤«§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½

Léà eâøä ítàá ék éãák ãçz-ìà íìä÷a¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®¦³§©¨Æ¨´§¦½
:øBL-eøwr íðöøáeæær ék ítà øeøà ¦§Ÿ−̈¦§«¨³©¨Æ¦´½̈

íöéôàå á÷réa í÷lçà äúL÷ ék íúøárå§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´§©«£½Ÿ©«£¦¥−
:ìàøNéaôçäãeäééçà EeãBé äzàEãé E §¦§¨¥«§À̈©¨Æ´©¤½¨«§−

éáéà óøòaéáà éða Eì eåçzLé E:Eèøeb §´Ÿ¤«Ÿ§¤®¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«³
äéøàk õáø òøk úéìr éða óøhî äãeäé äéøà©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯§©§¥²

:epîé÷é éî àéáìëeéäãeäéî èáL øeñé-àì §¨¦−¦¬§¦¤««Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈
úäwé Bìå äìéL àáé-ék ãr åéìâø ïéaî ÷÷çîe§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬

:íénràéïôbì éøñàáéúëäøéòéø÷ä÷øOìå Bøér ©¦««Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈

íéáðr-íãáe BLáì ïéia ñak Bðúà éða§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ§ª½§©£¨¦−
áéúëäúåñéø÷:Búeñáéïéiî íéðér éìéìëç «©§¦¦¬¥©−¦¦®̈¦

:áìçî íépL-ïáìeôâéïkLé íéné óBçì ïìeáæ §¤¦©−¦¥«¨¨«§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ
:ïãéö-ìr Búëøéå úiðà óBçì àeäåôãéøëùOé §Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−©¦«Ÿ¦¨−̈

:íéútLnä ïéa õáø íøb øîçåèäçðî àøiå £´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦©©³§§ª¨Æ
ìañì BîëL èiå äîrð ék õøàä-úàå áBè ék¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³¦§Æ¦§½Ÿ

:ãáò-ñîì éäéåñæèàk Bnr ïéãé ïcéèáL ãç ©§¦−§©Ÿ¥«−̈¨¦´©®§©©−¦§¥¬
:ìàøNéæé-éìr ïôéôL Cøã-éìr Lçð ïã-éäé ¦§¨¥«§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥

:øBçà Báëø ìtiå ñeñ-éáwr CLpä çøà®Ÿ©©¥Æ¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«
çé:ýåýé éúée÷ EúreLéìñ ¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÈL ‡·È Èk „Ú(י ÁÈLÓ.(מט, ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL ‡·È «ƒ»…ƒ…»…ƒ…¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«

‰LÓ ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL(הּטּורים ÏÈL‰(ּבעל  ‡·È ּביאת היינּו – ƒ…¿ƒ«¿ƒ»…∆ִַַַ»…ƒ…ְִַַ

ּבפעל. ׁשהרי ÏÈL‰הּמׁשיח ּביאתֹו, על ּכח' ה'ּנתינת היינּו – ְִַַַָֹƒ…ְְֲִִֵֶַַַַַָֹ

ידי  על ׁשהיה ּתֹורה, ּבמּתן ה"יבא". לפני עֹוד קּים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ"ׁשילה"

לברר  היינּו הּגאּלה, את להביא הּכח יׂשראל לבני נּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻמׁשה,

.יתּבר לֹו ּדירה מּמּנּו ולעׂשֹות העֹולם את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּולזּכ

éùéîçèéàeäå epãeâé ãeãb ãb:á÷r ãâéñ −̈§´§¤®§−¨ª¬¨¥«
ë:Cìî-épãrî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàîñ ¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤

àë:øôL-éøîà ïúpä äçìL äìià éìzôðñ ©§¨¦−©¨¨´§ª®̈©Ÿ¥−¦§¥¨«¤
áëa ïér-éìr úøt ïa óñBé úøt ïaäãrö úBð ¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥®̈¦¨¾¨«£−̈

-éìr:øeLâëéìra eäîèNiå eaøå eäøøîéå £¥«©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬
:íévçãëåéãé érøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå ¦¦«©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®

:ìàøNé ïáà ärø íMî á÷ré øéáà éãéî¦¥Æ£¦´©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«
äëéáà ìàîúëøa jëøáéå écL úàå jøæréå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦«¨£́¤½¨¦§³Ÿ

ìrî íéîLúëøa úçz úöáø íBäz úëøa ¨©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤®̈©¦§¬Ÿ
:íçøå íéãLåëéáà úëøaúëøa-ìr eøáb E ¨©−¦¨¨«©¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ

óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb úåàz-ãr éøBä©½©©«£©−¦§´Ÿ®̈¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìeô §¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(452 'nr dk zegiy ihewl)

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ(כו ÈBÁ‡c(מט, ‡¯˜Èa ¯È‰Ê(עּזיאל ּבן יֹונתן (ּתרּגּום ¿ƒ∆»»ƒƒ»»¿»ְִֵֶַָָֻ

זֹו ולא ּכגמּולם, לאחיו הׁשיב לא ׁשּיֹוסף ּבלבד זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹלא

היה אּלא ּבכבֹודם, ּפגע ׁשּלא ויׁשÈ‰Ê¯ּבלבד ּבכבֹודם! ְְִִֶֶַַָָָָָֹ»ƒְְִֵָ

ה'ּׁשער' היתה והיא זֹו ּבהנהגה טפי" "זהיר ׁשהיה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָלֹומר,

עד  נפלאה, הֹוראה למדים ּומּכאן עבֹודתֹו. עניני ׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלכל

iriay ,iyy - p - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
יהּודי  ּכלּפי אפּלּו יׂשראל ּבאהבת להתנהג אדם צרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּכּמה

ח"ו, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ׁשּלא הּתניא: ספר ּובלׁשֹון לֹו. ְְְְֳִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרע

ׁשּכתּוב ּכמֹו טֹובֹות, לחּיבים לגמל אדרּבה, ללמד fa‰¯אּלא, ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ«…«ְִֹ

אחיו. עם ִִֵֶָמּיֹוסף

éùùæëãr ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéðaáørìå ¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤Ÿ́©©®§¨¤−¤
:ììL ÷lçéçëíéðL ìûøNé éèáL älà-ìk §©¥¬¨¨«¨¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´

íúBà Cøáéå íäéáà íäì øac-øLà úàæå øNr̈¨®Â§ÂŸ£¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨¤́½̈
:íúà Cøa Búëøák øLà LéàèëíúBà åöéå ¦²£¤¬§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«©§©´À̈

éúà eøá÷ énr-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½¦§¬Ÿ¦−
ïBøôr äãNa øLà äørnä-ìà éúáà-ìà¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−¤§¬

:ézçäì-øLà äìtënä äãNa øLà äørna ©«¦¦«©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤
íäøáà äð÷ øLà ïrðk õøàa àøîî éðt-ìr©§¥¬©§¥−§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈

ézçä ïøôr úàî äãOä-úà:øá÷-úfçàì ¤©¨¤À¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©«£ª©¨«¤
àìBzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½

änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷ änL̈µ¨¨«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨
:äàì-úà ézøá÷áìäørnäå äãOä äð÷î ¨©−§¦¤¥¨«¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬

:úç-éða úàî Ba-øLàâìúeöì á÷ré ìëéå £¤−¥¥¬§¥¥«©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ
óñàiå òåâiå ähnä-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤©¦¨®©¦§©−©¥¨¬¤

:åénr-ìàðàjáiå åéáà éðt-ìr óñBé ìtiå ¤©¨«©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§
:Bì-÷Miå åéìrá-úà åéãár-úà óñBé åöéå ¨−̈©¦©«©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤

-úà íéàôøä eèðçiå åéáà-úà èðçì íéàôøä̈´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤
:ìàøNéâeàìîé ïk ék íBé íéraøà Bì-eàìîiå ¦§¨¥«©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−

:íBé íéráL íéøöî Búà ekáiå íéèðçä éîé§¥´©«£ª¦®©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«
ãäòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáriå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ

àð-eøac íëéðéra ïç éúàöî àð-íà øîàì¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈
:øîàì äòøô éðæàaäéáàäpä øîàì éðréaLä §¨§¥¬©§−Ÿ¥«Ÿ¨¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´

ïrðk õøàa éì éúéøk øLà éøá÷a úî éëðà̈«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧¨¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©
-úà äøa÷àå àp-äìrà äzrå éðøa÷z änL̈−¨¦§§¥®¦§©À̈¤«¡¤¨²§¤§§¨¬¤

:äáeLàå éáàå-úà øá÷e äìr äòøt øîàiå ¨¦−§¨«¨©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤
éáà:EréaLä øLàk Eæ-úà øa÷ì óñBé ìriå ¨¦−©«£¤¬¦§¦¤«©©¬©¥−¦§´Ÿ¤

ìëå Búéá éð÷æ äòøô éãár-ìk Bzà eìriå åéáà̈¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ
:íéøöî-õøà éð÷æçúéáe åéçàå óñBé úéa ìëå ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦§ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´

:ïLb õøàa eáær íø÷áe íðàöå ítè ÷ø åéáà̈¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´§¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤

èäðçnä éäéå íéLøt-íb áëø-íb Bnr ìriå©©©́¦½©¤−¤©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−
:ãàî ãákéøára øLà ãèàä ïøb-ãr eàáiå ¨¥¬§«Ÿ©¨¹Ÿ©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤

Nriå ãàî ãáëå ìBãb ãtñî íL-eãtñiå ïcøiä©©§¥½©¦̧§§½̈¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©¯©
:íéîé úráL ìáà åéáàìàéõøàä áLBé àøiå §¨¦²¥−¤¦§©¬¨¦«©©¿§¥Á¨¨̧¤

-ìáà eøîàiå ãèàä ïøâa ìáàä-úà éðrðkä©§©«£¦¹¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈©´Ÿ§½¥«¤
íéøöî ìáà dîL àø÷ ïk-ìr íéøöîì äæ ãák̈¥¬¤−§¦§®̈¦©¥º¨¨³§¨Æ¨¥´¦§©½¦

:ïcøiä øára øLàáéøLàk ïk Bì åéðá eNriå £¤−§¥¬¤©©§¥«©©«£¬¨−̈®¥−©«£¤¬
:íeöâéBúà eøa÷iå ïrðk äöøà åéðá Búà eàNiå ¦¨«©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½

äð÷ øLà äìtënä äãN úørîaíäøáà ¦§¨©−§¥´©©§¥®̈£¤´¨¨Á©§¨¨̧
-ìr ézçä ïøôr úàî øá÷-úfçàì äãOä-úà¤©¨¤¹©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©

:àøîî éðtãéåéçàå àeä äîéøöî óñBé áLiå §¥¬©§¥«©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈
åéáà-úà øa÷ì Bzà íéìòä-ìëåBøá÷ éøçà §¨¨«Ÿ¦¬¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬

:åéáà-úàåèóñBé-éçà eàøiåíäéáà úî-ék ¤¨¦«©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½
úà eðì áéLé áLäå óñBé eðîèNé eì eøîàiå©Ÿ́§½¬¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ

:Búà eðìîb øLà ärøä-ìkæèóñBé-ìà eeöéå ¨¨´¨½̈£¤¬¨©−§Ÿ«©§©¾¤¥−
éáà øîàì:øîàì BúBî éðôì äeö Eæé-äk ¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−¥«ŸŸ

éçà òLt àð àN àpà óñBéì eøîàúE «Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³
òLôì àð àN äzrå Eeìîâ ärø-ék íúàhçå§©¨¨Æ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©

éáà éýìû éãár:åéìà íøaãa óñBé jáiå E ©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
çéEì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb eëìiå©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©´Ÿ§½¦¤¬§−

:íéãárìèéék eàøéz-ìà óñBé íäìà øîàiå ©«£¨¦«©Ÿ̄¤£¥¤²¥−©¦¨®¦²
:éðà íéýìû úçúäëärø éìr ízáLç ízàå £©¬©¡Ÿ¦−¨«¦§©¤¾£©§¤¬¨©−¨®̈

äfä íBik äNr ïrîì äáèì dáLç íéýìû¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈§©À©£²©¬©¤−
:áø-ír úéçäì§©«£¬Ÿ©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(193 'nr eh zegiy ihewl)

‰„N ˙¯ÚÓa B˙B‡ e¯a˜iÂ ÔÚk ‰ˆ¯‡ ÂÈa B˙B‡ e‡OiÂ«ƒ¿»»«¿»¿«««ƒ¿¿ƒ¿»«¿≈
‰ÏtÎn‰(יג עּכב (נ, ׁשעׂשו מבאר, עּזיאל ּבן יֹונתן ּבתרּגּום ««¿≈»ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

התּגלּגל  והראׁש ראׁשֹו, את הּתיז ּדן ּבן וחּוׁשים הּקבּורה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאת

קֹוברין  אין הרי וקׁשה, יצחק. ׁשל ּבחיקֹו ונח הּמערה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָלתֹו

'ּגּופֹו', מּצד רק רׁשע הּוא ׁשעׂשו לבאר, ויׁש צּדיק. אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרׁשע

ׁשרׁשֹו היינּו 'ראׁשֹו', מּצד אבל הּזה; ּבעֹולם ׁשהּוא ּכפי ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹהיינּו

מּמּנּו יצאּו ׁשּלכן ּגבֹוהים, קדּׁשה נּצֹוצֹות ּבֹו יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻהרּוחני,

ּכרּב ּגבֹוהֹות, עׂשו,נׁשמֹות ׁשל ראׁשֹו ואת ואּונקלֹוס. מאיר י ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

יצחק. אצל לקּבר נּתן מּגּופֹו, נפרד ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹּכפי

éòéáùàëíëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzrå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−



קצג iying ,iriax - hn - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äéäé Bòøæå epnî ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´¦¤½§©§−¦«§¤¬
:íéBbä-àìîëEa øBîàì àeää íBia íëøáéå §«Ÿ©¦«©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À

íéøôàk íéýìû EîNé øîàì ìàøNé Cøáé§¨¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦
å:äMðî éðôì íéøôà-úà íNiå äMðîë §¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«

àëäéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³
:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënr íéýìû¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

áëEì ézúð éðàåéçà-ìr ãçà íëLøLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³
:ézL÷áe éaøça éøîàä ãiî ézç÷ìô ¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr eh zegiy ihewl)

‰MÓ ÈÙÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙‡ ÌNiÂ(כ "ּכי MÓ‰(מח, ׁשם על – «»∆∆∆¿«ƒƒ¿≈¿«∆¿«∆ִֵַ

צרי ׁשּיהּודי מֹורה הּמׁשּכיחה f‰Ï‰¯נּׁשני", הּגלּות, מּפני ְִִִֶֶַַָ¿ƒ»≈ְְִִֵַַַָָ

אבי'. ּב'בית הּוא האמּתי ׁשּמקֹומֹו העבּדה על ‡ÌÈ¯Ùאת – ְְְֲִִִֵֶֶָָָָֻ∆¿«ƒַ

ׁשעליו מֹורה הפרני", "ּכי ידי È‡‰Ï¯ׁשם על הּגלּות את ְִִִֵֶֶַָָ¿»ƒְֵֶַַָ

ׁשּלֹו הּקדּׁשה ּבדרּגת ּגם להֹוסיף ּובכ ּוקדּׁשה, אֹור ְְְְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהֹוספת

ׁשּזהּו מּׁשּום לאפרים, קֹודם ׁשּמנּׁשה סבר יֹוסף Ò„¯עצמֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ≈∆

את המסּמל אפרים, את הקּדים ויעקב hÓ¯˙העבֹודה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ«¿«

'הפרני'). הּירידה, ּבאמצעּות ׁשּבאה (העלּיה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָהעבֹודה

éòéáø
éùéîç,

èîàøîàiå åéða-ìà á÷ré àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨®̈©ÀŸ¤
íëúà àø÷é-øLà úà íëì äãébàå eôñàä¥¨«§Æ§©¦´¨¨¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−

:íéîiä úéøçàaáá÷ré éða eòîLå eöáwä §©«£¦¬©¨¦«¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ
:íëéáà ìàøNé-ìà eòîLåâäzà éøëa ïáeàø §¦§−¤¦§¨¥¬£¦¤«§¥Æ§´Ÿ¦©½¨

:ær øúéå úàN øúé éðBà úéLàøå éçkãæçt Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−§¤¬¤¨«©³©
éáà éákLî úéìr ék øúBz-ìà íénkæà E ©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬

:äìr éreöé zìlçôäéìk íéçà éåìå ïBòîL ¦©−§¨§¦¬¨¨«¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬
:íäéúøëî ñîçåéLôð àáz-ìà íãña ¨−̈§¥«Ÿ¥¤«§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½

Léà eâøä ítàá ék éãák ãçz-ìà íìä÷a¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®¦³§©¨Æ¨´§¦½
:øBL-eøwr íðöøáeæær ék ítà øeøà ¦§Ÿ−̈¦§«¨³©¨Æ¦´½̈

íöéôàå á÷réa í÷lçà äúL÷ ék íúøárå§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´§©«£½Ÿ©«£¦¥−
:ìàøNéaôçäãeäééçà EeãBé äzàEãé E §¦§¨¥«§À̈©¨Æ´©¤½¨«§−

éáéà óøòaéáà éða Eì eåçzLé E:Eèøeb §´Ÿ¤«Ÿ§¤®¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«³
äéøàk õáø òøk úéìr éða óøhî äãeäé äéøà©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯§©§¥²

:epîé÷é éî àéáìëeéäãeäéî èáL øeñé-àì §¨¦−¦¬§¦¤««Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈
úäwé Bìå äìéL àáé-ék ãr åéìâø ïéaî ÷÷çîe§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬

:íénràéïôbì éøñàáéúëäøéòéø÷ä÷øOìå Bøér ©¦««Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈

íéáðr-íãáe BLáì ïéia ñak Bðúà éða§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ§ª½§©£¨¦−
áéúëäúåñéø÷:Búeñáéïéiî íéðér éìéìëç «©§¦¦¬¥©−¦¦®̈¦

:áìçî íépL-ïáìeôâéïkLé íéné óBçì ïìeáæ §¤¦©−¦¥«¨¨«§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ
:ïãéö-ìr Búëøéå úiðà óBçì àeäåôãéøëùOé §Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−©¦«Ÿ¦¨−̈

:íéútLnä ïéa õáø íøb øîçåèäçðî àøiå £´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦©©³§§ª¨Æ
ìañì BîëL èiå äîrð ék õøàä-úàå áBè ék¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³¦§Æ¦§½Ÿ

:ãáò-ñîì éäéåñæèàk Bnr ïéãé ïcéèáL ãç ©§¦−§©Ÿ¥«−̈¨¦´©®§©©−¦§¥¬
:ìàøNéæé-éìr ïôéôL Cøã-éìr Lçð ïã-éäé ¦§¨¥«§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥

:øBçà Báëø ìtiå ñeñ-éáwr CLpä çøà®Ÿ©©¥Æ¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«
çé:ýåýé éúée÷ EúreLéìñ ¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÈL ‡·È Èk „Ú(י ÁÈLÓ.(מט, ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL ‡·È «ƒ»…ƒ…»…ƒ…¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«

‰LÓ ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL(הּטּורים ÏÈL‰(ּבעל  ‡·È ּביאת היינּו – ƒ…¿ƒ«¿ƒ»…∆ִַַַ»…ƒ…ְִַַ

ּבפעל. ׁשהרי ÏÈL‰הּמׁשיח ּביאתֹו, על ּכח' ה'ּנתינת היינּו – ְִַַַָֹƒ…ְְֲִִֵֶַַַַַָֹ

ידי  על ׁשהיה ּתֹורה, ּבמּתן ה"יבא". לפני עֹוד קּים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ"ׁשילה"

לברר  היינּו הּגאּלה, את להביא הּכח יׂשראל לבני נּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻמׁשה,

.יתּבר לֹו ּדירה מּמּנּו ולעׂשֹות העֹולם את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּולזּכ

éùéîçèéàeäå epãeâé ãeãb ãb:á÷r ãâéñ −̈§´§¤®§−¨ª¬¨¥«
ë:Cìî-épãrî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàîñ ¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤

àë:øôL-éøîà ïúpä äçìL äìià éìzôðñ ©§¨¦−©¨¨´§ª®̈©Ÿ¥−¦§¥¨«¤
áëa ïér-éìr úøt ïa óñBé úøt ïaäãrö úBð ¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥®̈¦¨¾¨«£−̈

-éìr:øeLâëéìra eäîèNiå eaøå eäøøîéå £¥«©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬
:íévçãëåéãé érøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå ¦¦«©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®

:ìàøNé ïáà ärø íMî á÷ré øéáà éãéî¦¥Æ£¦´©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«
äëéáà ìàîúëøa jëøáéå écL úàå jøæréå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦«¨£́¤½¨¦§³Ÿ

ìrî íéîLúëøa úçz úöáø íBäz úëøa ¨©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤®̈©¦§¬Ÿ
:íçøå íéãLåëéáà úëøaúëøa-ìr eøáb E ¨©−¦¨¨«©¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ

óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb úåàz-ãr éøBä©½©©«£©−¦§´Ÿ®̈¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìeô §¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(452 'nr dk zegiy ihewl)

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ(כו ÈBÁ‡c(מט, ‡¯˜Èa ¯È‰Ê(עּזיאל ּבן יֹונתן (ּתרּגּום ¿ƒ∆»»ƒƒ»»¿»ְִֵֶַָָֻ

זֹו ולא ּכגמּולם, לאחיו הׁשיב לא ׁשּיֹוסף ּבלבד זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹלא

היה אּלא ּבכבֹודם, ּפגע ׁשּלא ויׁשÈ‰Ê¯ּבלבד ּבכבֹודם! ְְִִֶֶַַָָָָָֹ»ƒְְִֵָ

ה'ּׁשער' היתה והיא זֹו ּבהנהגה טפי" "זהיר ׁשהיה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָלֹומר,

עד  נפלאה, הֹוראה למדים ּומּכאן עבֹודתֹו. עניני ׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלכל

iriay ,iyy - p - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
יהּודי  ּכלּפי אפּלּו יׂשראל ּבאהבת להתנהג אדם צרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּכּמה

ח"ו, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ׁשּלא הּתניא: ספר ּובלׁשֹון לֹו. ְְְְֳִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרע

ׁשּכתּוב ּכמֹו טֹובֹות, לחּיבים לגמל אדרּבה, ללמד fa‰¯אּלא, ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ«…«ְִֹ

אחיו. עם ִִֵֶָמּיֹוסף

éùùæëãr ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéðaáørìå ¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤Ÿ́©©®§¨¤−¤
:ììL ÷lçéçëíéðL ìûøNé éèáL älà-ìk §©¥¬¨¨«¨¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´

íúBà Cøáéå íäéáà íäì øac-øLà úàæå øNr̈¨®Â§ÂŸ£¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨¤́½̈
:íúà Cøa Búëøák øLà LéàèëíúBà åöéå ¦²£¤¬§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«©§©´À̈

éúà eøá÷ énr-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½¦§¬Ÿ¦−
ïBøôr äãNa øLà äørnä-ìà éúáà-ìà¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−¤§¬

:ézçäì-øLà äìtënä äãNa øLà äørna ©«¦¦«©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤
íäøáà äð÷ øLà ïrðk õøàa àøîî éðt-ìr©§¥¬©§¥−§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈

ézçä ïøôr úàî äãOä-úà:øá÷-úfçàì ¤©¨¤À¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©«£ª©¨«¤
àìBzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½

änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷ änL̈µ¨¨«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨
:äàì-úà ézøá÷áìäørnäå äãOä äð÷î ¨©−§¦¤¥¨«¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬

:úç-éða úàî Ba-øLàâìúeöì á÷ré ìëéå £¤−¥¥¬§¥¥«©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ
óñàiå òåâiå ähnä-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤©¦¨®©¦§©−©¥¨¬¤

:åénr-ìàðàjáiå åéáà éðt-ìr óñBé ìtiå ¤©¨«©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§
:Bì-÷Miå åéìrá-úà åéãár-úà óñBé åöéå ¨−̈©¦©«©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤

-úà íéàôøä eèðçiå åéáà-úà èðçì íéàôøä̈´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤
:ìàøNéâeàìîé ïk ék íBé íéraøà Bì-eàìîiå ¦§¨¥«©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−

:íBé íéráL íéøöî Búà ekáiå íéèðçä éîé§¥´©«£ª¦®©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«
ãäòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáriå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ

àð-eøac íëéðéra ïç éúàöî àð-íà øîàì¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈
:øîàì äòøô éðæàaäéáàäpä øîàì éðréaLä §¨§¥¬©§−Ÿ¥«Ÿ¨¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´

ïrðk õøàa éì éúéøk øLà éøá÷a úî éëðà̈«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧¨¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©
-úà äøa÷àå àp-äìrà äzrå éðøa÷z änL̈−¨¦§§¥®¦§©À̈¤«¡¤¨²§¤§§¨¬¤

:äáeLàå éáàå-úà øá÷e äìr äòøt øîàiå ¨¦−§¨«¨©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤
éáà:EréaLä øLàk Eæ-úà øa÷ì óñBé ìriå ¨¦−©«£¤¬¦§¦¤«©©¬©¥−¦§´Ÿ¤

ìëå Búéá éð÷æ äòøô éãár-ìk Bzà eìriå åéáà̈¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ
:íéøöî-õøà éð÷æçúéáe åéçàå óñBé úéa ìëå ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦§ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´

:ïLb õøàa eáær íø÷áe íðàöå ítè ÷ø åéáà̈¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´§¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤

èäðçnä éäéå íéLøt-íb áëø-íb Bnr ìriå©©©́¦½©¤−¤©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−
:ãàî ãákéøára øLà ãèàä ïøb-ãr eàáiå ¨¥¬§«Ÿ©¨¹Ÿ©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤

Nriå ãàî ãáëå ìBãb ãtñî íL-eãtñiå ïcøiä©©§¥½©¦̧§§½̈¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©¯©
:íéîé úráL ìáà åéáàìàéõøàä áLBé àøiå §¨¦²¥−¤¦§©¬¨¦«©©¿§¥Á¨¨̧¤

-ìáà eøîàiå ãèàä ïøâa ìáàä-úà éðrðkä©§©«£¦¹¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈©´Ÿ§½¥«¤
íéøöî ìáà dîL àø÷ ïk-ìr íéøöîì äæ ãák̈¥¬¤−§¦§®̈¦©¥º¨¨³§¨Æ¨¥´¦§©½¦

:ïcøiä øára øLàáéøLàk ïk Bì åéðá eNriå £¤−§¥¬¤©©§¥«©©«£¬¨−̈®¥−©«£¤¬
:íeöâéBúà eøa÷iå ïrðk äöøà åéðá Búà eàNiå ¦¨«©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½

äð÷ øLà äìtënä äãN úørîaíäøáà ¦§¨©−§¥´©©§¥®̈£¤´¨¨Á©§¨¨̧
-ìr ézçä ïøôr úàî øá÷-úfçàì äãOä-úà¤©¨¤¹©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©

:àøîî éðtãéåéçàå àeä äîéøöî óñBé áLiå §¥¬©§¥«©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈
åéáà-úà øa÷ì Bzà íéìòä-ìëåBøá÷ éøçà §¨¨«Ÿ¦¬¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬

:åéáà-úàåèóñBé-éçà eàøiåíäéáà úî-ék ¤¨¦«©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½
úà eðì áéLé áLäå óñBé eðîèNé eì eøîàiå©Ÿ́§½¬¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ

:Búà eðìîb øLà ärøä-ìkæèóñBé-ìà eeöéå ¨¨´¨½̈£¤¬¨©−§Ÿ«©§©¾¤¥−
éáà øîàì:øîàì BúBî éðôì äeö Eæé-äk ¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−¥«ŸŸ

éçà òLt àð àN àpà óñBéì eøîàúE «Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³
òLôì àð àN äzrå Eeìîâ ärø-ék íúàhçå§©¨¨Æ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©

éáà éýìû éãár:åéìà íøaãa óñBé jáiå E ©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
çéEì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb eëìiå©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©´Ÿ§½¦¤¬§−

:íéãárìèéék eàøéz-ìà óñBé íäìà øîàiå ©«£¨¦«©Ÿ̄¤£¥¤²¥−©¦¨®¦²
:éðà íéýìû úçúäëärø éìr ízáLç ízàå £©¬©¡Ÿ¦−¨«¦§©¤¾£©§¤¬¨©−¨®̈

äfä íBik äNr ïrîì äáèì dáLç íéýìû¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈§©À©£²©¬©¤−
:áø-ír úéçäì§©«£¬Ÿ©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(193 'nr eh zegiy ihewl)

‰„N ˙¯ÚÓa B˙B‡ e¯a˜iÂ ÔÚk ‰ˆ¯‡ ÂÈa B˙B‡ e‡OiÂ«ƒ¿»»«¿»¿«««ƒ¿¿ƒ¿»«¿≈
‰ÏtÎn‰(יג עּכב (נ, ׁשעׂשו מבאר, עּזיאל ּבן יֹונתן ּבתרּגּום ««¿≈»ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

התּגלּגל  והראׁש ראׁשֹו, את הּתיז ּדן ּבן וחּוׁשים הּקבּורה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאת

קֹוברין  אין הרי וקׁשה, יצחק. ׁשל ּבחיקֹו ונח הּמערה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָלתֹו

'ּגּופֹו', מּצד רק רׁשע הּוא ׁשעׂשו לבאר, ויׁש צּדיק. אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרׁשע

ׁשרׁשֹו היינּו 'ראׁשֹו', מּצד אבל הּזה; ּבעֹולם ׁשהּוא ּכפי ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹהיינּו

מּמּנּו יצאּו ׁשּלכן ּגבֹוהים, קדּׁשה נּצֹוצֹות ּבֹו יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻהרּוחני,

ּכרּב ּגבֹוהֹות, עׂשו,נׁשמֹות ׁשל ראׁשֹו ואת ואּונקלֹוס. מאיר י ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

יצחק. אצל לקּבר נּתן מּגּופֹו, נפרד ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹּכפי

éòéáùàëíëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzrå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−
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ÌÎtË ˙‡Â ÌÎ˙‡ ÏkÏÎ‡ ÈÎ‡(כא נקראים (נ, זה ׁשם ועל »…ƒ¬«¿≈∆¿∆¿∆«¿∆ְְִִֵֶַָ

יֹוסף ׁשם על יׂשראל ב)ּכל פב, מּפני (תהילים וכי וקׁשה, . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ויׁש לעֹולם. ׁשמֹו על נקראים קצרה ּתקּופה ּבמׁש ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכלּכלם

ּדהּנה הּמדינה לבאר, עניני וכל העֹולם, ּבעניני עסק יֹוסף ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ

(ואּלּו ּבתכלית ּבה' ּדבּוק נׁשאר זאת ּובכל ּבידיו, ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֻהפקדּו

ּכדי  מהעֹולם, ּפרּוׁשים צאן, רֹועי להיֹות ּבחרּו ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹהּׁשבטים

נ  לכן הפרעֹות). ּבלי ה' את לעבד יׂשראל ׁשּיּוכלּו ּכל קראים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּומעניק  רּוחני ּב'מזֹון' ּתמיד אֹותם מפרנס הּוא ּכי ׁשמֹו, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָעל

ׁשלטֹון  ּתחת ּבהיֹותם ּגם ּבה' ּדבּוקים להיֹות הּכח  את ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹלהם

הּגלּות. ּבזמן ְִַַָָזר,
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הּיׁשר", "ספר ׁשּנקרא ּבראׁשית, ספר ׁשל הּסּיּום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלאחרי

נכנסים  - יׁשרים" "ׁשּנקראּו האבֹות אֹודֹות ּבֹו ׁשּמדּוּבר ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּכיון

אף  ׁשּכן, הּגאּולה". "ספר ׁשהּוא ׁשמֹות, ספר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלהתחלת

נעׂשה  לאחריֿזה הרי הּגלּות, ענין אֹודֹות מסּוּפר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבתחילתֹו

ּבנין  אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבֹו הּספר לסּיּום ועד הּגאּולה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָענין

ְִַָהּמׁשּכן.

"נמׁשלּו יׂשראל ׁשּבני רׁש"י ּכֹותב זה ספר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּובהתחלת

ׁשינּויים, ּבהם ׁשאין היא הּכֹוכבים ּתכּונת והרי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלכֹוכבים",

והם  ּבּלילה, והן ּבּיֹום הן ּומּצב, מעמד ּבאֹותֹו ּתמיד ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָועֹומדים

הּביטּול. ענין ׁשּזהּו ולּירח), לּׁשמׁש (ּבהׁשואה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָקטּנים

הם  יׂשראל ׁשּבני ּכ על הּבט ׁשּמּבלי - ּבזה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהענין

ללא  הּתֹוקף ּבכל הם עֹומדים העּמים", מּכל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ"המעט

את  ׁשּמבּטלים ועד הּגלּות, מחׁשכת להתּפעל מּבלי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשינּויים,

הּגאּולה, את ּופֹועלים הּגלּות, ׁשל קטן" ְֲִֶֶֶַַַָָָָָה"רגע

"וּיאמר  ּבראׁשית: ספר ּבסּיּום ּכבר מדּוּבר ׁשאֹודֹותּה -ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ספר  ׁשל ׁשּסֹופֹו ּכ אתכם", יפקֹוד ּפקד ואלקים . . ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹיֹוסף

- ׁשמֹות ספר ׁשל ּבתחּלתֹו נעּוץ ְְְִִִֵֵֶֶָָּבראׁשית

ויגאלנּו. יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ְְְְְִִִֵֵֵַַָָעלֿידי
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ÌÎtË ˙‡Â ÌÎ˙‡ ÏkÏÎ‡ ÈÎ‡(כא נקראים (נ, זה ׁשם ועל »…ƒ¬«¿≈∆¿∆¿∆«¿∆ְְִִֵֶַָ

יֹוסף ׁשם על יׂשראל ב)ּכל פב, מּפני (תהילים וכי וקׁשה, . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ויׁש לעֹולם. ׁשמֹו על נקראים קצרה ּתקּופה ּבמׁש ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכלּכלם

ּדהּנה הּמדינה לבאר, עניני וכל העֹולם, ּבעניני עסק יֹוסף ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ

(ואּלּו ּבתכלית ּבה' ּדבּוק נׁשאר זאת ּובכל ּבידיו, ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֻהפקדּו

ּכדי  מהעֹולם, ּפרּוׁשים צאן, רֹועי להיֹות ּבחרּו ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹהּׁשבטים

נ  לכן הפרעֹות). ּבלי ה' את לעבד יׂשראל ׁשּיּוכלּו ּכל קראים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּומעניק  רּוחני ּב'מזֹון' ּתמיד אֹותם מפרנס הּוא ּכי ׁשמֹו, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָעל

ׁשלטֹון  ּתחת ּבהיֹותם ּגם ּבה' ּדבּוקים להיֹות הּכח  את ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹלהם

הּגלּות. ּבזמן ְִַַָָזר,

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîâëlL éða íéøôàì óñBé àøiåéða íb íéL ©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À§¥³
:óñBé ékøa-ìr eãlé äMðî-ïa øéëîãëøîàiå ¨¦Æ¤§©¤½ª§−©¦§¥¬¥«©³Ÿ¤

ã÷ôé ã÷t íéýìûå úî éëðà åéçà-ìà óñBé¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ¦§´Ÿ
-ìà úàfä õøàä-ïî íëúà äìräå íëúà¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ¦¨¨´¤©½Ÿ¤
:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì òaLð øLà õøàä̈¾̈¤£¤¬¦§©²§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

äëóñBé òaLiåã÷t øîàì ìûøNé éða-úà ©©§©´¥½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ
:äfî éúîör-úà íúìräå íëúà íéýìû ã÷ôé¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«

åëBúà eèðçiå íéðL øNrå äàî-ïa óñBé úîiå©¨´¨¥½¤¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½
:íéøöîa ïBøàa íNéiå©¦¬¤¨«¨−§¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,zah `"i ,igie t"y zgiy)

הּיׁשר", "ספר ׁשּנקרא ּבראׁשית, ספר ׁשל הּסּיּום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלאחרי

נכנסים  - יׁשרים" "ׁשּנקראּו האבֹות אֹודֹות ּבֹו ׁשּמדּוּבר ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּכיון

אף  ׁשּכן, הּגאּולה". "ספר ׁשהּוא ׁשמֹות, ספר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלהתחלת

נעׂשה  לאחריֿזה הרי הּגלּות, ענין אֹודֹות מסּוּפר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבתחילתֹו

ּבנין  אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבֹו הּספר לסּיּום ועד הּגאּולה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָענין

ְִַָהּמׁשּכן.

"נמׁשלּו יׂשראל ׁשּבני רׁש"י ּכֹותב זה ספר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּובהתחלת

ׁשינּויים, ּבהם ׁשאין היא הּכֹוכבים ּתכּונת והרי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלכֹוכבים",

והם  ּבּלילה, והן ּבּיֹום הן ּומּצב, מעמד ּבאֹותֹו ּתמיד ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָועֹומדים

הּביטּול. ענין ׁשּזהּו ולּירח), לּׁשמׁש (ּבהׁשואה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָקטּנים

הם  יׂשראל ׁשּבני ּכ על הּבט ׁשּמּבלי - ּבזה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהענין

ללא  הּתֹוקף ּבכל הם עֹומדים העּמים", מּכל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ"המעט

את  ׁשּמבּטלים ועד הּגלּות, מחׁשכת להתּפעל מּבלי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשינּויים,

הּגאּולה, את ּופֹועלים הּגלּות, ׁשל קטן" ְֲִֶֶֶַַַָָָָָה"רגע

"וּיאמר  ּבראׁשית: ספר ּבסּיּום ּכבר מדּוּבר ׁשאֹודֹותּה -ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ספר  ׁשל ׁשּסֹופֹו ּכ אתכם", יפקֹוד ּפקד ואלקים . . ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹיֹוסף

- ׁשמֹות ספר ׁשל ּבתחּלתֹו נעּוץ ְְְִִִֵֵֶֶָָּבראׁשית

ויגאלנּו. יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ְְְְְִִִֵֵֵַַָָעלֿידי
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יצחק יהודא שי'

שלום וברכה!

כרם,  בעין  השיעורים  התחדשות  אודות  כותב  בם  כסלו(  ג'  מ"ח.  )כ'  מכתביו  לקבל  לי  נעם 

ובודאי לא יסתפקו בהתחדשות לבד אלא ישתדלו בהוספה בערך להעבר וכציווי תורתנו מעלין בקדש, 

ובפרט ע"פ המבואר בתורת החסידות אשר האדם צ"ל מהלך דוקא וכמ"ש ונתתי לך מהלכים, וזוהי 

תכלית ירידת הנשמה מאגרא רמה לבירא עמיקתא, כי קודם לזה היתה הנשמה בבחי' עומד וכמ"ש חי 

ה' אשר עמדתי לפניו וכמבואר הענין בחסידות בכ"מ, ובפרט שמזכיר שישנם מבין העולים כאלו שהיו 

בד' אמות של חב"ד במרוקה שבטח יסייעו בידם, והרי ידועה ההבטחה אדם מקדש עצמו מלמטה 

שהולך  מני'  דאזלינן  חנוכה  ימי  הוראת  היא  הנ"ל  נקודה  גם  והרי  מלמעלה,  הרבה  אותו  מקדשין 

ומוסיף מיום ליום באור הבא משמן טהור ועל פתח ביתו מבחוץ משתשקע החמה.

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל שני, ז' טבת



לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי בערים שונות בעולם קצח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:386:408:328:349:089:1110:0110:0316:4616:5017:1517:1916:3017:30באר שבע )ח(

6:416:438:328:359:099:1210:0110:0416:4516:4917:1117:1516:1817:26חיפה )ח(

6:386:408:318:339:079:1010:0010:0216:4916:5317:1217:1616:1217:27ירושלים )ח(

6:406:428:338:359:099:1210:0210:0416:4516:4917:1317:1716:2917:28תל אביב )ח(

7:457:459:009:019:499:5010:3210:3416:0716:1316:4616:5115:5417:06אוסטריה, וינה )ח(

5:586:038:508:549:389:4210:5410:5720:4620:4721:1821:1920:2921:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:407:419:009:029:489:4910:3310:3516:1716:2216:5416:5916:0317:13אוקראינה, אודסה )ח(

7:187:198:348:359:229:2410:0610:0815:4215:4816:2116:2615:2916:41אוקראינה, דונייצק )ח(

7:317:328:458:479:349:3610:1810:2015:5115:5716:3116:3615:3816:50אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:058:059:129:1410:0410:0510:4610:4816:0916:1516:5016:5515:5617:11אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:587:589:059:079:579:5810:3910:4116:0116:0616:4216:4715:4717:03אוקראינה, קייב )ח(

8:038:039:269:2810:1210:1310:5711:0016:5016:5517:2317:2816:3617:42איטליה, מילאנו )ח(

6:126:148:408:439:129:1410:1410:1718:2018:2318:4418:4618:0418:56אקוואדור, קיטו )ח(

5:425:468:328:369:169:2010:3110:3420:1020:1120:4020:4119:5320:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:136:189:059:109:5810:0211:1611:1921:2021:2121:5621:5721:0322:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:257:269:049:069:459:4710:3410:3616:5116:5617:2317:2716:3717:40ארה״ב, בולטימור )ח(

7:197:208:548:569:369:3810:2510:2716:3616:4117:0917:1416:2217:26ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:207:208:558:579:379:3910:2510:2716:3616:4117:0917:1416:2217:26ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:018:019:329:3410:1510:1711:0311:0517:0717:1217:4117:4616:5317:59ארה״ב, דטרויט )ח(

7:167:179:129:149:479:5010:4110:4317:3117:3517:5818:0217:1718:13ארה״ב, האוסטון )ח(

6:566:578:458:479:239:2510:1410:1716:5116:5617:2117:2516:3717:36ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:067:089:089:109:429:4510:3710:4017:3917:4318:0618:0917:2418:20ארה״ב, מיאמי )ח(

7:177:188:518:539:339:3510:2110:2316:3016:3517:0317:0816:1617:20ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:177:188:508:529:339:3510:2110:2316:2716:3217:0117:0516:1317:18ארה״ב, שיקגו )ח(

6:016:048:428:459:169:1910:2310:2619:0719:1019:3319:3518:5119:45בוליביה, לה-פס )ח(

8:468:469:509:5210:4310:4511:2511:2716:4116:4717:2417:2916:2817:45בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:458:459:509:5210:4310:4411:2411:2616:4316:4917:2517:3116:3017:46בלגיה, בריסל )ח(

5:215:248:068:108:428:469:529:5519:0019:0219:2319:2418:4419:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:105:147:557:598:318:359:419:4418:4218:4419:0919:1118:2619:21ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:068:069:099:1010:0210:0310:4310:4516:0016:0616:4116:4615:5017:02בריטניה, לונדון )ח(

8:258:259:199:2110:1610:1710:5510:5715:5616:0216:4216:4715:4617:04בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:178:179:169:1710:1110:1210:5110:5316:0116:0716:4316:4915:4817:05גרמניה, ברלין )ח(

8:248:249:329:3410:2410:2511:0611:0816:3016:3517:1117:1616:1617:31גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:155:198:028:068:408:439:519:5419:0919:1119:3019:3218:5319:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:107:129:209:239:539:5610:5010:5318:1018:1318:3518:3917:5518:48הודו, מומבאי )ח(

7:057:079:169:199:499:5110:4610:4818:0718:1018:3218:3617:5218:45הודו, פונה )ח(

7:317:318:488:509:369:3810:2010:2315:5916:0516:3816:4315:4616:57הונגריה, בודפשט )ח(

7:247:258:599:019:419:4310:2910:3216:3916:4417:1217:1716:2517:30טורקיה, איסטנבול )ח(

7:407:419:219:2410:0110:0310:5110:5317:1317:1817:4417:4916:5918:01יוון, אתונה )ח(

7:507:519:089:109:569:5810:4110:4316:2216:2817:0017:0516:0917:19מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:087:109:189:219:519:5310:4810:5018:0718:1018:3218:3617:5218:45מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:414:467:307:358:348:389:549:5820:2120:2121:0121:0120:0321:18ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:536:558:528:549:279:2910:2110:2417:1717:2117:4517:4817:0217:59נפאל, קטמנדו )ח(

7:047:079:329:3510:0310:0611:0511:0819:0819:1019:3119:3418:5219:44סינגפור, סינגפור )ח(

7:457:458:458:479:399:4110:2010:2215:3015:3616:1316:1915:1716:35פולין, ורשא )ח(

5:455:488:238:268:558:5810:0210:0518:3518:3719:0019:0218:1919:12פרו, לימה )ח(

8:218:229:439:4510:3010:3111:1511:1717:0317:0817:4017:4516:5017:59צרפת, ליאון )ח(

8:448:449:569:5810:4610:4811:2911:3117:0217:0817:4017:4516:4918:00צרפת, פריז )ח(

6:026:058:278:308:589:019:5910:0217:5417:5718:1818:2117:3818:30קולומביה, בוגוטה )ח(

7:507:519:199:2110:0310:0510:5010:5216:5116:5617:2317:2816:3717:41קנדה, טורונטו )ח(

7:347:348:578:599:439:4510:2910:3116:1916:2416:5416:5916:0617:13קנדה, מונטריאול )ח(

6:526:548:398:429:189:2010:0910:1116:4216:4617:1217:1616:2717:27קפריסין, לרנקה )ח(

9:209:2010:0810:0911:0711:0811:4511:4716:3516:4217:2317:2916:2217:46רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:008:599:429:4410:4310:4411:2111:2216:0716:1316:5216:5815:5417:16רוסיה, מוסקבה )ח(

8:078:089:259:2710:1310:1510:5811:0016:3816:4317:1617:2116:2417:35רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:138:139:309:3210:1810:2011:0211:0516:4716:5317:2017:2516:3417:39שוויץ, ציריך )ח(

6:406:428:568:599:289:3010:2610:2917:5918:0318:2418:2717:4418:37תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



קצט לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:386:408:328:349:089:1110:0110:0316:4616:5017:1517:1916:3017:30באר שבע )ח(

6:416:438:328:359:099:1210:0110:0416:4516:4917:1117:1516:1817:26חיפה )ח(

6:386:408:318:339:079:1010:0010:0216:4916:5317:1217:1616:1217:27ירושלים )ח(

6:406:428:338:359:099:1210:0210:0416:4516:4917:1317:1716:2917:28תל אביב )ח(

7:457:459:009:019:499:5010:3210:3416:0716:1316:4616:5115:5417:06אוסטריה, וינה )ח(

5:586:038:508:549:389:4210:5410:5720:4620:4721:1821:1920:2921:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:407:419:009:029:489:4910:3310:3516:1716:2216:5416:5916:0317:13אוקראינה, אודסה )ח(

7:187:198:348:359:229:2410:0610:0815:4215:4816:2116:2615:2916:41אוקראינה, דונייצק )ח(

7:317:328:458:479:349:3610:1810:2015:5115:5716:3116:3615:3816:50אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:058:059:129:1410:0410:0510:4610:4816:0916:1516:5016:5515:5617:11אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:587:589:059:079:579:5810:3910:4116:0116:0616:4216:4715:4717:03אוקראינה, קייב )ח(

8:038:039:269:2810:1210:1310:5711:0016:5016:5517:2317:2816:3617:42איטליה, מילאנו )ח(

6:126:148:408:439:129:1410:1410:1718:2018:2318:4418:4618:0418:56אקוואדור, קיטו )ח(

5:425:468:328:369:169:2010:3110:3420:1020:1120:4020:4119:5320:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:136:189:059:109:5810:0211:1611:1921:2021:2121:5621:5721:0322:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:257:269:049:069:459:4710:3410:3616:5116:5617:2317:2716:3717:40ארה״ב, בולטימור )ח(

7:197:208:548:569:369:3810:2510:2716:3616:4117:0917:1416:2217:26ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:207:208:558:579:379:3910:2510:2716:3616:4117:0917:1416:2217:26ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:018:019:329:3410:1510:1711:0311:0517:0717:1217:4117:4616:5317:59ארה״ב, דטרויט )ח(

7:167:179:129:149:479:5010:4110:4317:3117:3517:5818:0217:1718:13ארה״ב, האוסטון )ח(

6:566:578:458:479:239:2510:1410:1716:5116:5617:2117:2516:3717:36ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:067:089:089:109:429:4510:3710:4017:3917:4318:0618:0917:2418:20ארה״ב, מיאמי )ח(

7:177:188:518:539:339:3510:2110:2316:3016:3517:0317:0816:1617:20ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:177:188:508:529:339:3510:2110:2316:2716:3217:0117:0516:1317:18ארה״ב, שיקגו )ח(

6:016:048:428:459:169:1910:2310:2619:0719:1019:3319:3518:5119:45בוליביה, לה-פס )ח(

8:468:469:509:5210:4310:4511:2511:2716:4116:4717:2417:2916:2817:45בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:458:459:509:5210:4310:4411:2411:2616:4316:4917:2517:3116:3017:46בלגיה, בריסל )ח(

5:215:248:068:108:428:469:529:5519:0019:0219:2319:2418:4419:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:105:147:557:598:318:359:419:4418:4218:4419:0919:1118:2619:21ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:068:069:099:1010:0210:0310:4310:4516:0016:0616:4116:4615:5017:02בריטניה, לונדון )ח(

8:258:259:199:2110:1610:1710:5510:5715:5616:0216:4216:4715:4617:04בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:178:179:169:1710:1110:1210:5110:5316:0116:0716:4316:4915:4817:05גרמניה, ברלין )ח(

8:248:249:329:3410:2410:2511:0611:0816:3016:3517:1117:1616:1617:31גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:155:198:028:068:408:439:519:5419:0919:1119:3019:3218:5319:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:107:129:209:239:539:5610:5010:5318:1018:1318:3518:3917:5518:48הודו, מומבאי )ח(

7:057:079:169:199:499:5110:4610:4818:0718:1018:3218:3617:5218:45הודו, פונה )ח(

7:317:318:488:509:369:3810:2010:2315:5916:0516:3816:4315:4616:57הונגריה, בודפשט )ח(

7:247:258:599:019:419:4310:2910:3216:3916:4417:1217:1716:2517:30טורקיה, איסטנבול )ח(

7:407:419:219:2410:0110:0310:5110:5317:1317:1817:4417:4916:5918:01יוון, אתונה )ח(

7:507:519:089:109:569:5810:4110:4316:2216:2817:0017:0516:0917:19מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:087:109:189:219:519:5310:4810:5018:0718:1018:3218:3617:5218:45מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:414:467:307:358:348:389:549:5820:2120:2121:0121:0120:0321:18ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:536:558:528:549:279:2910:2110:2417:1717:2117:4517:4817:0217:59נפאל, קטמנדו )ח(

7:047:079:329:3510:0310:0611:0511:0819:0819:1019:3119:3418:5219:44סינגפור, סינגפור )ח(

7:457:458:458:479:399:4110:2010:2215:3015:3616:1316:1915:1716:35פולין, ורשא )ח(

5:455:488:238:268:558:5810:0210:0518:3518:3719:0019:0218:1919:12פרו, לימה )ח(

8:218:229:439:4510:3010:3111:1511:1717:0317:0817:4017:4516:5017:59צרפת, ליאון )ח(

8:448:449:569:5810:4610:4811:2911:3117:0217:0817:4017:4516:4918:00צרפת, פריז )ח(

6:026:058:278:308:589:019:5910:0217:5417:5718:1818:2117:3818:30קולומביה, בוגוטה )ח(

7:507:519:199:2110:0310:0510:5010:5216:5116:5617:2317:2816:3717:41קנדה, טורונטו )ח(

7:347:348:578:599:439:4510:2910:3116:1916:2416:5416:5916:0617:13קנדה, מונטריאול )ח(

6:526:548:398:429:189:2010:0910:1116:4216:4617:1217:1616:2717:27קפריסין, לרנקה )ח(

9:209:2010:0810:0911:0711:0811:4511:4716:3516:4217:2317:2916:2217:46רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:008:599:429:4410:4310:4411:2111:2216:0716:1316:5216:5815:5417:16רוסיה, מוסקבה )ח(

8:078:089:259:2710:1310:1510:5811:0016:3816:4317:1617:2116:2417:35רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:138:139:309:3210:1810:2011:0211:0516:4716:5317:2017:2516:3417:39שוויץ, ציריך )ח(

6:406:428:568:599:289:3010:2610:2917:5918:0318:2418:2717:4418:37תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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