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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà 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 íéäìû 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

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà 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¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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נקודות משיחות קודש - מזמור קטז מתוך "תהילות מנחם"
ו – שומר פתאים הוי'

שמירה על בני רשעים
הפירוש בפסוק1 "שומר פתאים הוי' – הלא אתה ה' שומר פתאים, עם שאין בהם דעת 

לשמור את עצמם". 
ובגמרא2 אמרו שחסידותו של רבי עקיבא שהי' "רגיל לזכות את ישראל"3, שדורש פסוק 
זה על בני רשעי ישראל, שיש שאמרו ש"אין באין לעולם הבא, שנאמר4 כי הנה היום בא . . 
אשר לא יעזוב להם שורש וענף . . ורבי עקיבא אומר באים הם לעולם הבא, שנאמר שומר 
פתאים הוי', שכן קורין בכרכי הים5 לינוקא פתיא כו'". היינו, שהפירוש ב"שומר פתאים הוי'" 

הוא, שהקב"ה שומר על בני הרשעים שיחזרו בתשובה ויהי' להם חלק לעוה"ב. 
וי"ל )ע"ד הרמז( שבזה רואים את גודל חסידותו של ר"ע, שהי' כדאי לו לנסוע ל"כרכי 
הים", כדי למצוא פירוש מתאים ל"פתאים", שהוא מלשון פתיא – ינוקא, ובכך לפסוק דין 

בתורה שגם עליהם הקב"ה שומר ו"יש להם חלק לעולם הבא"6.

1( ראה מצו"ד כאן. 
2( סנהדרין קי, ב.

3( פרש"י בגמ' שם ד"ה שבקי'.
4( מלאכי ג, יט.

5( ראה ר"ה כו, א "כשהלכתי לכרכי הים", ובסנהדרין שם לא כתוב "כשהלכתי" )ולשלול המחלוקת(, כי סמיך על סוגיית הגמרא 
בר"ה. 

6( מלקו"ש חכ"ה ע' 184 )משיחת ש"פ וישלח תשל"א(.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÌkLiÂ'גֹו ולבנֹותיו לבניו וינּׁשק ּבּבקר לבן ««¿≈ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹ

הל ויעקב למקֹומֹו לבן וּיׁשב ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹוּיל

גֹו' חסידיׁשע 1לדרּכֹו (ּדי אֹור' ּב'תֹורה ּומבאר , ְְְְֲִִִֶַָָֹ

ּפרׁשתנּו סֹוף חּיים' ּוב'תֹורת [עלּֿפי 2ּפרׁשה) ְִִֵַַַָָָָָָ

הּידּוע  ּבעליֹונים 3הּמאמר מדּברת ׁשהּתֹורה ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

לבן  וּיׁשּכם ּׁשּכתּוב ּדמה ּבּתחּתֹונים]. ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָורֹומזת

ׁשּלמעלה, העליֹון הּלבן ּבחינת על קאי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבּבקר,

וינּׁשק  ּׁשּכתּוב ּומה ,יתּבר ּומהּותֹו לעצמּותֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָעד

מיחדת  המׁשכה על קאי ולבנֹותיו, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻלבניו

ההׁשּתלׁשלּות, ׁשּבסדר ּובנֹות" "ּבנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָלבחינת

הן  ּו"בנֹות" ּומׁשּפיעים, זכרים הם ְְִִִִֵֵַָָָ"ּבנים"

ההׁשּתלׁשלּות  סדר ׁשּכל מקּבלים, ּדהינּו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָנקבֹות

ּוׁשניהם  ּומקּבל, ּדמׁשּפיע הענינים לב' ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָנחלק

העליֹון  לבן מּבחינת מיחדת הׁשּפעה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻמקּבלים

התמּסרּות  על מֹורה ׁשּנׁשיקה נׁשיקה, ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹּבאפן

מיחדת. והׁשּפעה ּבתכלית ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֻ(איּבערּגע ּגעּבנקייט)

יֹום  ׁשּבכל יֹום, ּכל ׁשל ּבּבקר נעׂשה זה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹוענין

ּכח  נתינת העליֹון , לבן ּבחינת נמׁש ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבּבקר

לבניו  וינּׁשק ,יתּבר ּומהּותֹו מעצמּותֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמיחדת

ּבעבֹודת  ּתלּויה המׁשכה ׁשּכל ּומּכיון ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָולבנֹותיו.
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אֿב.1) לב, (ויצא) ואילך.2)פרשתנו רע"ד לד, – בתו"ח ואילך. סע"ג כג, – בתו"א גו': בבוקר לבן וישכם עשרה 3)ד"ה

וש"נ. ואילך. 37 ס"ע חכ"ג לקו"ש וראה ואילך. א קסא, ואילך. ב יג, של"ה פכ"ב. ח"ג דין חקור מאמר מאמרות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô·Ï ·LiÂ CÏiÂ 'B‚ ÂÈ˙B·ÏÂ ÂÈ·Ï ˜MÈÂ ¯˜aa Ô·Ï ÌkLiÂ««¿≈»»«…∆«¿«≈¿»»¿ƒ¿»«≈∆«»»»»

'B‚ Bk¯„Ï CÏ‰ ·˜ÚÈÂ BÓB˜ÓÏ1,ויצא פרשת השבוע, פרשת בסיום ƒ¿¿«¬…»«¿«¿
לבן, מבית ברחו ובנותיו ובניו ונשותיו אבינו שיעקב לאחר כי התורה ָָמספרת

בבוקר, לבן השכים המפגש של ובסופו אותם והשיג אחריהם ורדף לבן ָָָקם

נפרדו  מכן ולאחר ולבנותיו לבניו נשק

ויעקב  למקומו חזר לבן ויעקב. לבן

ישראל) ארץ (לכיוון לדרכו הלך אבינו

'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·Óe לרבנו ¿…»¿»
פרשיות  על החסידות (מאמרי הזקן,

(על  אור' 'תורה שבספרים השבוע

ו'לקוטי  ושמות) בראשית חומשים

במדבר  ויקרא, חומשים (על תורה'

בשם  נקראים Ècƒודברים)
Y ‰L¯t ÚLÈ„ÈÒÁ הפרשה ¬ƒƒ∆»»»

על  החסידות ביאורי כלומר החסידית,

פעמים  וכמה כמה עורר והרבי הפרשה

שבוע  מידי הללו המאמרים לימוד על

ÌÈiÁ'בשבוע) ˙¯B˙'·e לאדמו"ר ¿««ƒ
e˙L¯tהאמצעי  ÛBÒ2ÈtŒÏÚ] »»»≈«ƒ

Úe„i‰ ¯Ó‡n‰3‰¯Bz‰L ««¬»«»«∆«»
˙ÊÓB¯Â ÌÈBÈÏÚa ˙¯a„Ó¿«∆∆»∆¿ƒ¿∆∆

ÌÈBzÁza לנראה בניגוד כלומר, ««¿ƒ
התורה  דברי של שהמשמעות לכאורה

בגשמיות  למטה שהם כפי בעיקר היא

שהם  כפי לעניינים רמז רק בהם ויש

מדברת  התורה כן ואם ברוחניות,

לעולמות  ורומזת התחתונים בעולמות

דבר, של לאמיתו הרי העליונים,

לפשט  כמובן מתכוונת שהתורה למרות

בעצם  מדברת התורה הדברים,

לגשמיות  רומזת ורק הדברים ברוחניות

החסידות  במאמרי מבואר זה ולפי

.[- חיים' וב'תורת אור' »¿Óc‰ב'תורה
,¯˜aa Ô·Ï ÌkLiÂ ·e˙kM∆»««¿≈»»«…∆

ומרמז ÏÚÓlL‰מתייחס ÔBÈÏÚ‰ Ô·l‰ ˙ÈÁa ÏÚ È‡˜ הצבע »≈«¿ƒ««…∆»∆¿∆¿«¿»
בהגדרה  'מצויר' ואיננו מוגדר שאיננו עליון אור כלומר פשיטות, מסמל ְֵַהלבן

נ  אלא אחרת או סוף.כזו אין עד שמאיר אור והוא והגדרה הגבלה מכל עלה

הספירות  מעשר שלמעלה הכתר מבחינת החל שונות בדרגות קיים ֵָהמושג

הימנו  למעלה וגם האצילות) בעולם בגלוי B˙eÓˆÚÏ(המתחילות „Ú«¿«¿
C¯a˙È B˙e‰Óe שייכות מכל למעלה האמיתי, סוף והאין גבול הבלי שהוא «ƒ¿»≈

העליון, הכי ה"לובן" והוא כלשהי והגבלה MÈÂ˜להגדרה ·e˙kM ‰Óe«∆»«¿«≈
˙„ÁÈÓ ‰ÎLÓ‰ ÏÚ È‡˜ ,ÂÈ˙B·ÏÂ ÂÈ·Ï סוף אין מאור ¿»»¿ƒ¿»»≈««¿»»¿À∆∆

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„ÒaL "˙B·e ÌÈa" ˙ÈÁ·Ï האלוקי האור ƒ¿ƒ«»ƒ»∆¿≈∆«ƒ¿«¿¿
הדרגתית, בצורה היינו השתלשלות" ב"סדר למטה מלמעלה ונמשך הולך

(שרשרת) לשלשלת דומה השונות הדרגות בין והקשר והיחס לדרגה, מדרגה

לבן  נשיקת של הפנימית הרוחנית והמשמעות בזו, זו אחוזות שלה שהחוליות

מ"לובן  המשכה היא ולבנותיו לבניו

ל"בנים" איןֿסוף) (אור העליון"

השתלשלות, סדר של ול"בנות"

ÌÈ¯ÎÊ Ì‰ "ÌÈa"»ƒ≈¿»ƒ
Ô‰ "˙B·"e ,ÌÈÚÈtLÓe«¿ƒƒ»≈
ÏkL ,ÌÈÏa˜Ó eÈ‰c ˙B·˜¿≈¿«¿¿«¿ƒ∆»
'·Ï ˜ÏÁ ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò≈∆«ƒ¿«¿¿∆¿»¿

Ïa˜Óe ÚÈtLÓc ÌÈÈÚ‰ סדר »ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¿«≈
משפיע  בצורת בנוי כולו ההשתלשלות

לכל  דרגה וכל בחינה כל כי  ומקבל,

מקבלת  ההשתלשלות סדר של אורכו

לזו  ומשפיעה ממנה שלמעלה מזו

בין  היחס לכך, בנוסף ממנה. שלמטה

משפיע  שבין ליחס דומה רבות בחינות

משפיעה  החכמה למשל, ומקבל.

(בן, "אב" נקראת החכמה ולכן לבינה

נקבה), (בת, "אם" נקראת והבינה זכר)

Ì‰ÈLe וגם (בנים) המשפיע גם ¿≈∆
דרגה  שבכל (בנות) ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒהמקבל

Ô·Ï ˙ÈÁaÓ ˙„ÁÈÓ ‰ÚtL‰«¿»»¿À∆∆ƒ¿ƒ«…∆
ÔBÈÏÚ‰ שלמעלה איןֿסוף האור »∆¿

ההשתלשלות  ÏLמסדר ÔÙ‡a¿…∆∆
‰˜ÈL ההמשכה מאשר יותר שהיא ¿ƒ»

כלל, בדרך שקיימת והגילוי

˙e¯qÓ˙‰ ÏÚ ‰¯BÓ ‰˜ÈLpL∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿
˙ÈÏÎ˙a (ËÈÈ˜aÚbÚb¯ÚaÈ‡)ƒ∆¿∆∆¿¿«¿«¿ƒ

˙„ÁÈÓ ‰ÚtL‰Â על תוספת  ¿«¿»»¿À∆∆
הרגילה. וההשפעה ההארה

Ïk ÏL ¯˜aa ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«¬∆«…∆∆»
ÌBÈ לובן" על מורה "לבן" כאמור,

וכאן  כאמור) וציור, מגדר (למעלה פשיטות על מורה הלבן הצבע כי העליון"

העליון  "לובן להארת ומסוגל מיוחד זמן שישנו ומבאר ÌBÈ",מוסיף ÏÎaL∆¿»
,ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙ÈÁa CLÓ ¯˜aa היא זו Ákוהמשכה ˙È˙ «…∆ƒ¿»¿ƒ«…∆»∆¿¿ƒ«…«

˙„ÁÈÓ לרגיל C¯a˙Èמעבר B˙e‰Óe B˙eÓˆÚÓ"ול"בנות ל"בנים" ¿À∆∆≈«¿«ƒ¿»≈
בפסוק  האמור של הפנימית הרוחנית המשמעות וזו ההשתלשלות, שבסדר

,ÂÈ˙B·ÏÂ ÂÈ·Ï ˜MÈÂ התמסרות מתוך מיוחדת, השפעה שהיתה היינו «¿«≈¿»»¿ƒ¿»
למשפיע  הן העליון") ("לובן איןֿסוף מאור ("נשיקה") לרגיל ומעבר מעל

השתלשלות. שבסדר ("בנות") למקבל והן ("בנים")
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תכסף  ידי למעׂשה להיֹות 4האדם, צריכה לכן , ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

וזהּו זֹו, המׁשכה ּבדגמת האדם עבֹודת ְְְְֲֶַַַַָָָָָֻּגם

ּכמֹו הּתפּלה, עבֹודת זמן הּוא ּבּבקר יֹום ְְְְֲִֶֶַַַַָָֹׁשּבכל

את 5ׁשּכתּוב  וּיחבׁש ּבּבקר אברהם חמֹורֹווּיׁשּכם ְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּתפּלה  לעבֹודת רֹומז החמֹור חביׁשת ּדענין ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָגֹו',

עבֹודת  ּדעלֿידי הּגּוף, חמר עם מלחמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשענינּה

העליֹון  לבן ּבחינת נמׁש .6הּתפּלה ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

CÈLÓÓeהל ויעקב למקֹומֹו לבן וּיׁשב וּיל «¿ƒְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ

הּנ"ל  ּבּדרּוׁשים ּומבאר ,7לדרּכֹו, ְְְְִַַַַָֹ

לבן  ּדבחינת זֹו הארה מסּתּלקת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּדאחרּֿכ

זֹו ׁשהארה למקֹומֹו, לבן וּיׁשב ּדזהּו ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָהעליֹון,

ּדבחינת  לדרּכֹו, הל ויעקב ּבעצמּותֹו, ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹנכללת

אקרי  ּד'תֹורה' ּומצוֹות, ּבּתֹורה ונמׁש הל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹיעקב

עכ"ל  וד"ל, זֹו,8ּדר הארה סּלּוק ּדלאחר והינּו, . ְְְְִִֶֶֶַַַָָ

ּבזה, להֹוסיף ויׁש למּטה. העבֹודה זמן הּוא ְְְְֲִֵֶַַָָָָָאז

הּוא  אז ההארה וסּלּוק  הּגּלּוי ׁשּלאחר רק ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹּדלא

ׁשּדוקא  מּזֹו, יתרה אּלא מּלמּטה, העבֹודה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָזמן

העבֹודה  זמן הּוא אז ההארה סּלּוק ְְֲִֶַַַַָָָָָלאחר

סּלּוק  לאחר ׁשּדוקא מּזֹו, יתרה ועֹוד ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָמּלמּטה.

לֹומר  ויׁש למּטה. העבֹודה להיֹות יכֹולה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָההארה

האדם, עבֹודת ּבׁשביל ּדהּנה ּבזה, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהּבאּור

ועבֹודתינּו ׁשל 9מעׂשינּו מציאּות להיֹות צריכה , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָ

הּתֹורה, ּבלּמּוד ּוכמֹו העֹולם, ּומציאּות ְְְִִַָָָָָאדם

ּבאפן  להיֹות ׁשּצריכה ׁשּבעלּֿפה, ּבּתֹורה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹּובפרט

והּׂשגה  הּבהמית 10ּדהבנה ּדנפׁשֹו ּבּׂשכל ּגם ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָ

ּדנפׁש ּבׂשכל ּתחּלה הּלּמּוד ׁשּמבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ(עלֿידי
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טו.4) יד, ג.5)איוב כב, ואילך.6)וירא ד לז, שם תו"ח ב. כד, שם תו"א ראה – לקמן תו"ח 7)בהבא סע"ב. שם, תו"א

ב. לט, שם.8)שם התו"א רפל"ז.9)ל' התניא ספ"ב.10)ל' לאדה"ז ת"ת הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎLÓ‰ ÏkL ÔÂÈkÓe מלמעלה עליון אור של ÈeÏz‰וגילוי ƒ≈»∆»«¿»»¿»

ÛÒÎ˙ EÈ„È ‰NÚÓÏ ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa4 כוסף הקדושֿברוךֿהוא «¬«»»»¿«¬≈»∆ƒ¿…
מעשי  שהם (למרות האדם בני של ועבודתם למעשיהם כביכול, ומשתוקק,

משהו), לו ולחדש להוסיף מסוגלים אינם ולכאורה ˆ¯ÎÈ‰ידיו, ÔÎÏ»≈¿ƒ»
Ì„‡‰ ˙„B·Ú Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬«»»»

BÊ ‰ÎLÓ‰ ˙Ó‚„a לובן" בחינת ¿À¿««¿»»
בבוקר, המאירה ∆¿e‰ÊÂהעליון"

ÔÓÊ ‡e‰ ¯˜aa ÌBÈ ÏÎaL∆¿»«…∆¿«
·e˙kL BÓk ,‰lÙz‰ ˙„B·Ú5 ¬««¿ƒ»¿∆»

L·ÁiÂ ¯˜aa Ì‰¯·‡ ÌkLiÂ««¿≈«¿»»«…∆««¬…
˙LÈ·Á ÔÈÚc ,'B‚ B¯BÓÁ ˙‡∆¬¿ƒ¿«¬ƒ«

¯BÓÁ‰ חומריות ¯ÊÓBמלשון «¬≈
dÈÚL ‰lÙz‰ ˙„B·ÚÏ«¬««¿ƒ»∆ƒ¿»»

‰ÓÁÏÓ שעת" ז"ל חכמינו כמאמר ƒ¿»»
קרבא") שעת ÓÁ¯צלותא ÌÚƒ…∆

בחסידות ‰Ûebחומריות  כמבואר «
להתבונן  האדם על התפילה שבשעת

כדי  עד רוחניים ובעניינים ה' בגדלות

על  רק לא השפעה לזה שתהיה  כך

גם  אלא שלו האלוקית והנפש הנשמה

הגשמי  הגוף ועל הבהמית הנפש על

שלו, B·Ú„˙והחומרי È„ÈŒÏÚc¿«¿≈¬«
Ô·Ï ˙ÈÁa CLÓ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«…∆

ÔBÈÏÚ‰6 תפילת ובפרט והתפילה, »∆¿
לאדם  נמשכת כאשר בבוקר שחרית

היא  העליון", מ"לובן כוח נתינת

ההארה  את הגורמת האדם עבודת

הזו. וההמשכה

CÈLÓÓe ויצא פרשת בסיום הפסוק «¿ƒ
BÓB˜ÓÏואומר  Ô·Ï ·LiÂ CÏiÂ«≈∆«»»»»ƒ¿

¯‡·Óe ,Bk¯„Ï CÏ‰ ·˜ÚÈÂ¿«¬…»«¿«¿¿…»
Ï"p‰ ÌÈLe¯ca7 במאמרי «¿ƒ««

בספרים  אלה פסוקים על החסידות

חיים', ו'תורת אור' «»»¿CkŒ¯Á‡c'תורה
התפילה  ‰‡¯‰לאחר ˙˜lzÒÓƒ¿«∆∆∆»»

e‰Êc ,ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙ÈÁ·c BÊƒ¿ƒ«…∆»∆¿¿∆
B˙eÓˆÚa ˙ÏÏÎ BÊ ‰¯‡‰L ,BÓB˜ÓÏ Ô·Ï ·LiÂ לעיל הוסבר «»»»»ƒ¿∆∆»»ƒ¿∆∆¿«¿

החל  אורֿאיןֿסוף, של שונות בבחינות קיימת העליון" "לובן שבחינת

של  ומהותו לעצמותו ועד השתלשלות מסדר שלמעלה הראשונה מהבחינה

התפילה  (אחרי זו עליונה בחינה הארת של הזמן סיום ועם הקדושֿברוךֿהוא

למעלה  במקורה ונכללת ונעלמת וחוזרת עולה היינו מסתלקת, היא בבוקר)

וזו  הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו בעצמותו שלה, ביותר העליון לשורש עד

חזר  העליון" "לובן – למקומו" לבן "וישב של הפנימית הרוחנית המשמעות

- ממשיך והפסוק במקורו, ÚÈ˜·ונכלל ˙ÈÁ·c ,Bk¯„Ï CÏ‰ ·˜ÚÈÂ¿«¬…»«¿«¿ƒ¿ƒ««¬…
Ï"„Â C¯c È¯˜‡ '‰¯B˙'c ,˙BÂˆÓe ‰¯Bza CLÓÂ CÏ‰ ודי] »«¿ƒ¿««»ƒ¿¿»ƒ¿≈∆∆

לשונו]Ï"ÎÚלמבין], כאן אור'.8[עד 'תורה בספר המאמר ¿»¿eÈ‰Â,של
BÊ ‰¯‡‰ ˜elÒ ¯Á‡Ïc,התפילה עבודת בעת בבוקר מלמעלה שבאה ƒ¿««ƒ∆»»

‰hÓÏ ‰„B·Ú‰ ÔÓÊ ‡e‰ Ê‡»¿«»¬»¿«»
בכוחות  ה' את לעבוד מוטל האדם ועל

Ïc‡עצמו. ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿…
˜elÒÂ Èelb‰ ¯Á‡lL ˜«̄∆¿«««ƒ¿ƒ
‰„B·Ú‰ ÔÓÊ ‡e‰ Ê‡ ‰¯‡‰‰«∆»»»¿«»¬»

‰hÓlÓ שני שקיימים כלומר ƒ¿«»
תחילה  – זה אחר בזה הבאים שלבים

בא  ואחרֿכך מלמעלה הארה ישנה

זה  (ולפי מלמטה העבודה של ה'תור'

הדברים  שני בין והתוכני הענייני הקשר

הדברים  סדר שזהו ורק הכרחי אינו

הזמ  לוח È˙¯‰נים,מבחינת ‡l‡∆»¿≈»
˜elÒ ¯Á‡Ï ‡˜ÂcL ,BfÓƒ∆«¿»¿««ƒ
‰„B·Ú‰ ÔÓÊ ‡e‰ Ê‡ ‰¯‡‰‰«∆»»»¿«»¬»

‰hÓlÓ ענייני קשר יש זה (ולפי ƒ¿«»
למטה  והעבודה הדברים, בין הדוק

לאחר  באה עצמו בכוח האדם עבודת

בדווקא  מלמעלה ההארה הסתלקות

במקרה). BfÓ,ולא ‰¯˙È „BÚÂ¿¿≈»ƒ
‰¯‡‰‰ ˜elÒ ¯Á‡Ï ‡˜ÂcL∆«¿»¿««ƒ«∆»»
‰hÓÏ ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿»¬»¿«»
באה  למטה שהעבודה בלבד זו (לא

מלמעלה  ההארה סילוק אחרי בפועל

אלא  להיות מוכרח שכך בלבד זו ולא

ותוצאה, סיבה כעין הוא ביניהם הקשר

למטה  האדם של שהעבודה היינו

מלמעלה  שההארה לאחר רק אפשרית

להלן. שיבואר כפי ועלתה), נסתלקה

‰p‰c ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿ƒ≈
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÏÈ·La הנקראת ƒ¿ƒ¬«»»»

התניא  ≈¬»eÈNÚÓבספר
eÈ˙„B·ÚÂ9˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ , «¬»≈¿ƒ»ƒ¿

,‰¯Bz‰ „enÏa BÓÎe ,ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓe Ì„‡ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆»»¿ƒ»»¿¿ƒ«»
‰·‰c ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza Ë¯Ù·eƒ¿»«»∆¿«∆∆¿ƒ»ƒ¿¿…∆«¬»»

‰‚O‰Â10 ללא התורה פסוקי את הקורא גם שבה שבכתב מתורה בשונה ¿«»»
תורה, לומד הוא הרי קאמר") מאי ידע "לא – ז"ל חכמינו (ובלשון הבנה

האלוקית  בנשמה רק לא והשגה בהבנה להיות חייב שבעלֿפה תורה לימוד

‰enl„אלא  ÔÈ·nL È„ÈŒÏÚ) ˙ÈÓ‰a‰ BLÙc ÏÎOa Ìb««≈∆¿«¿««¬ƒ«¿≈∆≈ƒ«ƒ
˙È˜Ï‡‰ LÙc ÏÎNa ‰lÁz גם נמשכת וההשגה ההבנה ומשם ¿ƒ»¿≈∆¿∆∆»¡…ƒ
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ז g"nyz'd ,elqk 'f ,`vie zyxt zay

יחּוד  ׁשאין נפלא ּדיחּוד ּבאפן ְְְֱִִִִֵֶֶָָֹֹהאלקית)

העבֹודה 11ּכמֹוהּו להיֹות צריכה ועלּֿדרֿזה , ְְְֲִִֶֶֶַָָָָ

זּכּו יֹותר ּולמעלה העֹולם, ּגׁשמּיּות ְְְְִִֵֵַַָָָּבברּור

הּגׁשמּיּות  עלּית יֹותר ּולמעלה העֹולם, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּגׁשמּיּות

מציאּות  להיֹות צריכה זה ּכל ׁשּבׁשביל ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָׁשּבעֹולם,

ּבעֹולם  העליֹון לבן מאיר וכאׁשר והעֹולם. ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהאדם

האדם  עבֹודת ׁשּתהיה איֿאפׁשר ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָהּזה,

ּדמחו  מאן ׁשהרי מלּכא ּבׁשלמּותּה, קּמי ּבמחֹוג י ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

קּיּום  לֹו לבן 12אין וּיׁשב וּיל ּכתיב ולכן . ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּבחינת  ּכאׁשר ּדדוקא לדרּכֹו, הל ויעקב ְְְְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָֹלמקֹומֹו

יכֹולים  אז למעלה, ּומסּתּלקת עֹולה העליֹון ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹלבן

לֹומר  ויׁש ּבׁשלמּות. עבֹודתם לעׂשֹות יׂשראל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָּבני

למקֹומֹו", לבן ל"וּיׁשב הּטעם הּוא ּגּופא ְְִֶֶַַַַָָָָָׁשּזה

ׁשּתכלית  ּדמּכיון העליֹון, לבן ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהסּתּלקּות

צרי לכן האדם, עבֹודת ׁשּתהיה היא ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּכּונה

להיֹות  ׁשּתּוכל ּכדי למקֹומֹו", לבן "וּיׁשב ְְְְִִִֵֶַַָָָָלהיֹות

ּבׁשלמּות. האדם ְֲִֵַָָָעבֹודת

‰p‰Â ּבעליֹונים מדּברת ׁשהּתֹורה לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

זה  ׁשענין מּובן ּומּזה ּבּתחּתֹונים, ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָורֹומזת

ׁשּלמעלה, העליֹון לבן ּבחינת הּוא ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹ(ׁש"ּלבן"

לכללּות  ּגם ׁשּי ּביעקב), ּכח נמׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹּומּמּנּו

וכּו'. לבן ּבבית יעקב עבֹודת ּדפרׁשתנּו, ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָֹהּסּפּור

ׁשהיּו ּבאפן היתה לבן ּבצאן יעקב עבֹודת ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹּדהּנה
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פ"ה.11) כ.12)תניא ה, חגיגה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הבהמית) הנפש של eÁÈ„בשכל ÔÈ‡L ‡ÏÙ „eÁÈc ÔÙ‡a¿…∆¿ƒƒ¿»∆≈ƒ

e‰BÓk11 נוצרת שכלי, רעיון קולט אדם שכאשר התניא בספר כמבואר »
אינם  השכליים וההסברים שהרעיונות כך והרעיון האדם בין מופלאה אחדות

הפכו  (ה"מושכל") והרעיונות השכל אלא האדם משכל ונפרדים זרים דברים

מ  אחד האדם לדבר כאשר ולכן מש

של  ורצונו חכמתו שהיא תורה, לומד

התקשרות  נוצרת הקדושֿברוךֿהוא,

 ֿ לקדושֿברוך האדם בין והתאחדות

אחר, עניין בשום לה דומה שאין הוא

לדבר  הפכו האדם ושכל ה' וחכמת

תורה  ללמוד שכדי וכשם ממש. אחד

 ֿ הקדושֿברוך עם להתאחד כך ידי (ועל

צורך  יש נפלאה) באחדות הוא

- שכל ושל אדם של »¿ŒÏÚÂבמציאות
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿ƒ»ƒ¿
˙eiÓLb ¯e¯·a ‰„B·Ú‰»¬»¿≈«¿ƒ
CekÊ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÏBÚ‰»»¿«¿»≈ƒ
‰ÏÚÓÏe ,ÌÏBÚ‰ ˙eiÓLb«¿ƒ»»¿«¿»
ÌÏBÚaL ˙eiÓLb‰ ˙iÏÚ ¯˙BÈ≈¬ƒ«««¿ƒ∆»»
הגשמי  הזה שהעולם בחסידות מבואר

והרע  שהטוב כך נבראו שבו והנבראים

לברר  האדם ועל יחד בהם מעורבים

זה  ובעניין מהרע, הטוב את ולהפריד

כמה  יש הבירורים") "עבודת (הנקרא

הוא  ראשון שלב שלבים: וכמה דרגות

מאכל, (בדבר הרע מן הטוב בירור

לשם  אותו אוכלים כאשר – למשל

המזון), בכוח ה' את לעבוד כדי שמים,

אינו  כבר הגשמי הדבר הבא בשלב

נעלה  ובשלב ומזוכך עדין אלא ִָחומרי

גם  (כי לקדושה מתעלה הוא יותר

מהרע  ונפרד התברר שהטוב לאחר

של  לטוב לגמרי דומה איננו עדיין

יותר, נעלה בשלב ורק ממש הקדושה

ממש), לקדושה עולה ברע מעורב שהיה ˆ¯ÎÈ‰הטוב ‰Ê Ïk ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ»
Ì„‡‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï טוב של למטרות העולם בענייני שישתמש ƒ¿¿ƒ»»»

עצמו. והעֹולם ‰ÔBÈÏÚוקדושה Ô·Ï ¯È‡Ó ¯L‡ÎÂ למעלה סוף אין אור ְָָ¿«¬∆≈ƒ…∆»∆¿
השתלשלות  ‰‡„Ìמסדר ˙„B·Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡ŒÈ‡ ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆¬«»»»

עצמו  ובכוח עצמו את d˙eÓÏLaמצד פועלת הבירורים עבודת (וכאמור, ƒ¿≈»
עצמו  מצד האדם עבודת ידי על העולם את ומעלה ומזככת ומבררת פעולתה

האור  עוד וכל האיןֿסוף) האור של ועלייתו סילוקו לאחר דווקא שקיימת

מושלמת, להיות יכולה לא האדם עבודת מאיר, "Ô‡Óהאיןֿסוף È¯‰L∆¬≈»
Ìei˜ BÏ ÔÈ‡ "‡kÏÓ Èn˜ ‚BÁÓa ÈÂÁÓc12 רבי בגמרא: מסופר ¿«¿ƒ¿»«≈«¿»≈ƒ

עם  אתם (אפיקורס): מין אותו לו רמז הקיסר. אצל היה חנניה בן ִַָָיהושע

אמר  עלינו. נטויה ידו בתגובה: יהושע רבי לו רמז ממנו. פניו החזיר שאדונו

החזיר  שאדונו עם יהושע: רבי לו ענה לך? החווה מה יהושע: לרבי הקיסר לו

אמר עלינו. נטויה ידו לו: החוויתי ואני  ממנו מה פניו מין: לאותו הקיסר

אמר: בתגובה? לך החווה ומה ממנו. פניו החזיר שאדונו עם אמר: לו? החווית

מה  יודע שלא מי אמרו: יודע. אינני

המלך? לפני יעמוד ברמז לו מחווים

למדו  ובחסידות והרגוהו. הוציאוהו

בטל  להיות צריך האדם כמה עד מכאן

 ֿ הקדוש המלך, לפני בעמדו וכל מכל

הארה  יש כאשר – ובענייננו ברוךֿהוא,

יכול  לא האדם ונעלית, גבוהה אלוקית

שלו  הכוחות כל את ביטוי לידי להביא

וכל  מכל בטל הוא כי מושלמת בצורה

הקדושֿברוךֿהוא  המלך ÔÎÏÂלפני .¿»≈
BÓB˜ÓÏ Ô·Ï ·LiÂ CÏiÂ ·È˙k¿ƒ«≈∆«»»»»ƒ¿
‡˜Â„c ,Bk¯„Ï CÏ‰ ·˜ÚÈÂ¿«¬…»«¿«¿¿«¿»
ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙ÈÁa ¯L‡k«¬∆¿ƒ«…∆»∆¿

‰ÏÚÓÏ ˙˜lzÒÓe ‰ÏBÚ ואור »ƒ¿«∆∆¿«¿»
בגלוי, מאיר איננו «‡Êאיןֿסוף

˙BNÚÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬
.˙eÓÏLa Ì˙„B·Ú¬»»ƒ¿≈

‡e‰ ‡Ùeb ‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆»
ÌÚh‰והסיבהÔ·Ï ·LiÂ"Ï «««¿«»»»»

˙ÈÁa ˙e˜lzÒ‰ ,"BÓB˜ÓÏƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ«
ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï אור שבו מצב ויצירת …∆»∆¿

בגלוי, מאיר איננו «≈ÔÂÈkÓc¿ƒאיןֿסוף
‰ek‰ ˙ÈÏÎzL ֿ הקדוש של ∆«¿ƒ««»»

ובכך  העולם בבריאת ברוךֿהוא

למטה  הנשמה את È‰ƒ‡שהוריד
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ‰È‰zL מצד ∆ƒ¿∆¬«»»»

עצמו, ובכוחות ˆ¯CÈעצמו ÔÎÏ»≈»ƒ
,"BÓB˜ÓÏ Ô·Ï ·LiÂ" ˙BÈ‰Ïƒ¿«»»»»ƒ¿
˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k¿≈∆«ƒ¿¬«

˙eÓÏLa Ì„‡‰ שאפשרי דבר »»»ƒ¿≈
הכוחות  כל ואת שלו המציאות כל את ביטוי לידי להביא יכול האדם כאשר

כנ"ל. שלו,

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â המאמר ÌÈBÈÏÚaבתחילת ˙¯a„Ó ‰¯Bz‰L ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆«»¿«∆∆»∆¿ƒ
הפנימית  הרוחנית במשמעות היא התורה דברי של והמשמעות הכוונה ועיקר

הדברים  ÌÈBzÁzaשל ˙ÊÓB¯Â,הדברים של הפשוט הגשמי במובן ¿∆∆««¿ƒ
ÈÁa ‡e‰ "Ô·l"L) ‰Ê ÔÈÚL Ô·eÓ ‰fÓeÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙ ƒ∆»∆ƒ¿»∆∆»»¿ƒ«…∆»∆¿

,·˜ÚÈa Ák CLÓ epnÓe ,‰ÏÚÓlL העליון שהלובן כאמור ∆¿«¿»ƒ∆ƒ¿»…«¿«¬…
מיוחדת), בהתמסרות להם משפיע היינו יעקב, של והבנות הבנים את "מנשק"

Ô·Ï ˙È·a ·˜ÚÈ ˙„B·Ú ,e˙L¯Ùc ¯etq‰ ˙eÏÏÎÏ Ìb CiL«»«ƒ¿»«ƒ¿»»»≈¬««¬…¿≈»»
eÈ‰L ÔÙ‡a ‰˙È‰ Ô·Ï Ô‡ˆa ·˜ÚÈ ˙„B·Ú ‰p‰c .'eÎÂ¿¿ƒ≈¬««¬…¿…»»»¿»¿…∆∆»
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xweaaח oal mkyie

ּוברּדים  נקּדים עקּדים ּכפי 13הּצאן זה ׁשענין . ְְְְֲִִִִִֶֶַָֹֻֻֻ

אחרּֿכ נמׁש (ׁשּמּמּנּו ּבעליֹונים ְְִִִֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא

ּדרגֹות  ּדג' ההמׁשכה סדר על מֹורה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָּבּתחּתֹונים)

אלקּות  על 14ּבגּלּוי ׁשּקאי עקּדים ּבחינת ּתחּלה , ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָֹֻ

אחד, ּבכלי עקּדים האֹורֹות ּכל ׁשּבּה זֹו ְְֲִִִֶֶַָָָָָֻּדרּגא

הּתהּו עֹולם על הּמֹורה נקּדים ּבחינת ְְְִִֶַַַַַַָָֹֻואחרּֿכ

ואחרּֿכ נקּדֹות, ּבבחינת הם הּספירֹות עׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֻׁשּבֹו

האצילּות  עֹולם על ׁשּקאי ּברּדים ּדזהּו14ּבחינת . ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשהיה  ּוכמֹו ההׁשּתלׁשלּות. ּדסדר ההמׁשכה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָסדר

לכּתחּלה  הענין נסּדר ׁשּכן ּכפׁשּוטֹו, לבן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹּבצאן

אּפּגערעדט). מען האט (אזֹוי ליעקב לבן ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹּבין

ׁשהּוא  ּכפי ּבזה, והפיכה ׁשּנּוי ּפעל יעקב ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹאמנם

ּברּוחנּיּות ּב ּגם הּוא וכן הּמקראֹות, פׁשטּות ְְְְְִִֵַַַָָ

עֹולים  עבֹודתם עלֿידי  ׁשּיׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהענינים,

הׁשּתלׁשלּות. ּבסדר ׁשּנּוי ׁשּפֹועלים יֹותר, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָלמעלה

ּׁשּכתּוב  מה עׂשרת 15וזהּו מׂשּכרּתי את והחליף ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַָֻ

ׁשּזה  מסּים, ּבאפן הּמדּבר היה ּדמּתחּלה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻֻמֹונים,

סדר  מּצד ׁשהּוא ּכפי האלקּות ּגּלּוי על ְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹקאי

ׁשל  ענין נעׂשה אחרּֿכ אבל ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָההׁשּתלׁשלּות,

מהמדידֹות  למעלה מׂשּכרּתי", את ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָֻ"והחליף

נקּדים  ּדעקּודים  הׁשּתלׁשלּות ּדסדר ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֻוההגּבלֹות

מֹונים",16ּוברּדים  "עׂשרת ּבבחינת נמׁש וזה , ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָֻ

מאה  מסּפר ׁשּזהּו מעׂשר, ּכלּול עׂשר ,17היינּו ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ענין  הּמבארים ּבּדרּוׁשים (ּכּמבאר הּׁשלם ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹמסּפר
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י.13) לא, וש"נ.14)פרשתנו ברודים. נקודים עקודים, ערך הליקוטים ספר ובכ"מ. א. ג, בראשית תו"א גם פרשתנו 15)ראה

ז. ואילך.16)לא, א לח, שם תו"ח כ. שם, תו"א ראה – לקמן ב.)17בהבא לח, שם תו"ח שם. פרשתנו פרש"י ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈc¯·e ÌÈc˜ ÌÈc˜Ú Ô‡v‰13 ביקש אבינו שיעקב בפרשה מסופר «…¬Àƒ¿Àƒ¿Àƒ

שיולדו  הכבשים את לבן צאן את כרועה עבודתו על כשכר לקבל מלבן

ו"ברודים". "נקודים" ÌÈBÈÏÚa"עקודים", ‡e‰L ÈÙk ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆¿ƒ∆»∆¿ƒ
ÌÈBzÁza CkŒ¯Á‡ CLÓ epnnL) בהתאם הוא למטה דבר כל כי ∆ƒ∆ƒ¿»««»««¿ƒ

למעלה  ומקורו ÏÚלשרשו ‰¯BÓ (∆«
˙B‚¯c '‚c ‰ÎLÓ‰‰ ¯„Ò≈∆««¿»»¿¿»

˙e˜Ï‡ Èel‚a14 ההתגלות ¿ƒ¡…
בשלושה  כללי, באופן באה, האלוקית

למעלה  זו דרגות שלוש שהם אופנים

ÌÈc˜Úמזו, ˙ÈÁa ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ«¬Àƒ
Ïk daL BÊ ‡b¯c ÏÚ È‡wL∆»≈««¿»∆»»

˙B¯B‡‰ העליונות הספירות עשר »
ÌÈc˜Ú לזה זה ומחוברים קשורים ¬Àƒ

„Á‡ ÈÏÎa לעשר התחלקות מבלי ƒ¿ƒ∆»
שונות, ÈÁa˙בחינות CkŒ¯Á‡Â¿««»¿ƒ«

ÌÏBÚ ÏÚ ‰¯Bn‰ ÌÈc˜¿Àƒ«∆«»
e‰z‰ לא האורות שבו העולם «…

מרובים  האורות (אלא בכלים מלובשים

באים  שאינם וכיוון מועטים) והכלים

עולם  ברורות, ובהגדרות ב'התלבשות'

עולם  הוא NÚ¯התוהו BaL∆∆∆
,˙Bc˜ ˙ÈÁ·a Ì‰ ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ≈ƒ¿ƒ«¿À
ÌÈc¯a ˙ÈÁa CkŒ¯Á‡Â¿««»¿ƒ«¿Àƒ

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÏÚ È‡wL14 ∆»≈«»»¬ƒ
לכוחות  מחולקות הספירות עשר שבו

אחד  שכל בכלים ומלובשים שונים,

הדבר  בו. המלובש לאור מותאם מהם

מכוחות  משל לפי בחסידות מוסבר

מלובשים  הכוחות כאשר הנפש:

מוגדר  מהם אחד כל הגוף, באברי

לו. המיוחד ובאבר המיוחד בעניינו

וכן  באוזן השמיעה בעין, הראיה

הם  שהכוחות כפי ואולם הלאה.

נפרד  בלתי חלק כולם בנפש, בשורשם

הגדרות  בעלי שונים לחלקים מתחלק בלתי אחד עצם שהיא אחת מנפש

עצמה  שהנפש כשם התחלקות, כל ללא בנפש כלולים כאחד כולם אלא שונות

עצ  ורוחניים היא דקים הכוחות מהנפש ההתגלות בתחילת מכן, לאחר אחד. ם

כך  החומרי. בגוף מלובשים שהם כפי והגדרתם צורתם לעומת שיעור לאין

כל  ללא כאחד כלולות הספירות כל ב"עקודים" האלוקות: בהתגלות גם

היינו  "נקודים", בבחינת הם למטה מלמעלה גדולה ירידה אחרי התחלקות,

ירידה  ואחרי בלבד, "נקודות" עדיין אבל ונפרדות שונות לבחינות חלוקה עם

ברורה  חלוקה עם שונות ספירות עשר "ברודים", הם - גדולה יותר עוד

מסדר  למעלה כללי באופן קיים המושג אחת. לכל מיוחדות והגדרות

– ו"ברודים" התוהו, עולם – "נקודים" סוף, אין – "עקודים" השתלשלות:

עצמו, השתלשלות בסדר וכן התיקון, ‰‰ÎLÓ‰עולם ¯„Ò e‰Êc¿∆≈∆««¿»»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òc עולם – "נקודים" הבריאה, עולם – "עקודים" ¿≈∆«ƒ¿«¿¿

העשייה. עולם – ו"ברודים" היצירה,

Ô·Ï Ô‡ˆa ‰È‰L BÓÎe¿∆»»¿…»»
ÔÈÚ‰ ¯cÒ ÔkL ,BËeLÙkƒ¿∆≈ƒ¿«»ƒ¿»
·˜ÚÈÏ Ô·Ï ÔÈa ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»≈»»¿«¬…
Ë„Ú¯Úbt‡ ÔÚÓ Ë‡‰ ÈBÊ‡)«»∆»¿∆∆¿

סוכם  כך סוגים )– של חלוקה שתהיה

סוגים  יקבל ויעקב לבן, בצאן שונים

ÏÚtמסוימים  ·˜ÚÈ ÌÓ‡ .»¿»«¬…»«
ÈÙk ,‰Êa ‰ÎÈÙ‰Â ÈepLƒ«¬ƒ»»∆¿ƒ
˙B‡¯˜n‰ ˙eËLÙa ‡e‰L∆¿«¿«ƒ¿»
לגרום  כדי שונות פעולות נקט שיעקב

מסויימת  בצורה ייוולדו שהצאן

eiÁe¯a˙דווקא  Ìb ‡e‰ ÔÎÂ ,¿≈«¿»ƒ
ÌÈÈÚ‰ סדר יש שמלכתחילה »ƒ¿»ƒ

וההמשכה  שההתגלות השתלשלות

אבל  זה, סדר לפי היא לדרגה מדרגה

ולשנות  להפוך ישראל בני של בכוחם

כיון  מלכתחילה, שנקבע הסדר את

Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿≈¬»»
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÏBÚƒ¿«¿»≈
¯„Òa ÈepL ÌÈÏÚBtL∆¬ƒƒ¿≈∆

˙eÏLÏzL‰ גילוי בו וממשיכים ƒ¿«¿¿
נקבע  מאשר יותר אלוקי אור

e˙kM·מלכתחילה. ‰Ó e‰ÊÂ15 ¿∆«∆»
לבן  על יעקב ‡˙בדברי ÛÈÏÁ‰Â¿∆¡ƒ∆

,ÌÈBÓ ˙¯NÚ Èz¯kNÓ«¿À¿ƒ¬∆∆ƒ
¯a„n‰ ‰È‰ ‰lÁzÓc ויעקב ¿ƒ¿ƒ»»»«¿À»

ביניהם  סיכמו ÌiÒÓ,ולבן ÔÙ‡a¿…∆¿À»
È‡˜ ‰fLומרמז Èelbמתייחס ÏÚ ∆∆»≈«ƒ

„vÓ ‡e‰L ÈÙk ˙e˜Ï‡‰»¡…¿ƒ∆ƒ«
Ï·‡ ,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò≈∆«ƒ¿«¿¿¬»

"Èz¯kNÓ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Â" ÏL ÔÈÚ ‰NÚ CkŒ¯Á‡,למעליותא ««»«¬»ƒ¿»∆¿∆¡ƒ∆«¿À¿ƒ
ÌÈ„e˜Úc ˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc ˙BÏa‚‰‰Â ˙B„È„Ó‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿ƒ¿««¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿«¬ƒ

ÌÈc¯·e ÌÈc˜16 הסדר לפי לדרגה מדרגה וירידתו אור המשכת שהוא ¿Àƒ¿Àƒ
וגילוי  המשכה פעל אבינו יעקב זאת ותמורת כאמור, מלכתחילה, שנקבע

עבודתם ידי על זאת פועלים ישראל בני וכל נעלים יותר ההמשכה ÊÂ‰הרבה ¿∆
מההגבלות  שלמעלה ÌÈBÓ"והגילוי ˙¯NÚ" ˙ÈÁ·a CLÓ פי ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬∆∆ƒ

NÚÓ¯עשר  ÏeÏk ¯NÚ eÈÈ‰ כלולה , הספירות מעשר אחת כל כי «¿∆∆»≈∆∆
שבמלכות") "מלכות עד שבחכמה" (מ"חכמה הספירות עשר e‰fLמכל ,∆∆

‰‡Ó ¯tÒÓ17ÌÈ¯‡·n‰ ÌÈLe¯ca ¯‡·nk) ÌÏM‰ ¯tÒÓ , ƒ¿»≈»ƒ¿»«»≈«¿…»«¿ƒ«¿»¬ƒ
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ׁשנה) עבֹודת 18מאה ׁשעלֿידי ּובפׁשטּות, . ְְְֲֵֵֶַַַָָָ

ּברּדים, ּבחינת רק לא למּטה ממׁשיכים ְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֻיׂשראל

האֹורֹות  נקּדים, ּבחינת ּגם אּלא האצילּות, ְְֲִִִֶַַָָָָֻעֹולם

מהּבחינה  יֹותר, ּולמעלה הּתהּו. ּדעֹולם ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹֻמרּבים

מּבחינת  מּזה, למעלה ועֹוד אחד. ּבכלי ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָּדעקּודים

ׁשּזה  ,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו עצמֹו, העליֹון ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹלבן

מּמׁש. למּטה ְְִַַָָָנמׁש

‰p‰Â ׁשם אֹור' ּכֹותב 19ּב'תֹורה ּבמסּגר ¿ƒ≈ְְְֵָָָֻ

מחליף  ּדקלּפה') ('לבן ּבפׁשטּות ְְְֲִִִֶַַָָָָָׁש"ּלבן"

ּבפׁשטּות, ּבזה והּכּונה ּברּמאּות. מּמׁש ְְְְְְֶַַַַַַָָָָָֻמׂשּכרּתֹו

העליֹון  לבן על מֹורה לבן (ׁשּבחינת הּנ"ל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדענין

אמנם  למעלה. ׁשהּוא ּכמֹו הּוא וכּו') ְְְְְְְֶֶַַָָָָׁשּלמעלה

את  "החליף וכּו', למּטה נׁשּתלׁשל ׁש"ּלבן" ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָּכפי

לפרׁש יׁש אבל ּכפׁשּוטֹו. מֹונים" עׂשרת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֻמׂשּכרּתי

ׁש"ּלבן" ׁשם אֹור' ּב'תֹורה ׁשּמביא ּבזה ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָהּכּונה

ּברּמאּות, מּמׁש מׂשּכרּתֹו את מחליף ְְְְְֲִֶַַַַַָָֻּבפׁשטּות

ּגם  ּפֹועלת יׂשראל ׁשעבֹודת לבאר ּכדי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָהּוא

עבֹודתם, עלֿידי יׂשראל ּכי ׁשּלמּטה, זה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּב"לבן"

הּזה, ּדעֹולם הּמרירּות ואת החׁש את ּגם ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָֹמעלים

חׁשֹוכ  ׁשּזהּולהפ למיתקא, ּומרירּו לנהֹורא א ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָֹ

ּבכּמה  וכּמבאר הּתׁשּובה. עבֹודת ְְְְְֲֵַַַַַָָָֹעלֿידי

עתיד  מׁשיח ענין הּמבארים ּבּדרּוׁשים ְְְְֲִִִִִַַַַָָָמקֹומֹות

ּבתיּובּתא  צּדיקּיא ּבעלי 20לאתבא ׁשּמעלת , ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָ

ולכן  העֹולם , ּבחׁש ּגם ׁשּפֹועלים היא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹּתׁשּובה

"ּבׁשלֹום"21ּכתיב  אבי, ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ְְְְְִִִֵֶַָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ׁשלֹום, לרחֹוק 22ב' ׁשלֹום ׁשלֹום ְֶָָָָָָ

קרֹוב  ׁשּנעׂשה לרחֹוק ואדרּבה,23ולּקרֹוב, , ְְְֲֶַַַַָָָָָָ

לּקרֹוב, הּׁשלֹום לפני נאמר לרחֹוק ְֱִֵֶַַַַָָָָָהּׁשלֹום

הּתׁשּובה. מעלת ְֲֲַַַַַָמחמת
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ביאוה"ז 18) לאדהאמ"צ, ביאוה"ז ואילך). קלא (ע' התורה פרשיות על אדה"ז במאמרי גו': שנה מאה שרה חיי ויהיו ד"ה

ועוד. ס"ז, תשמ"ח) מ"ח כ"ף (קונט' תשמ"א שרה חיי ויהיו ד"ה שרה. חיי ר"פ – להצ"צ ב.19)ואוה"ת לקו"ת 20)כד,

ב. קנג, זח"ג וראה סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, א 21)שמע"צ כו, שם תו"ח רע"ד. כא, פרשתנו תו"א וראה כא. כח, פרשתנו

יט.22)ואילך. נז, ב.23)ישעי' לד, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(‰L ‰‡Ó ÔÈÚ18 חיי "ויהיו המתחיל דיבור במאמר גם שהובא כפי ƒ¿«≈»»»

אפשר. בדרך ביאור עם השנה שרה חיי לפרשת מלכות" ב"דבר שנדפס שרה"

‡Ï ‰hÓÏ ÌÈÎÈLÓÓ Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ,˙eËLÙ·e¿«¿∆«¿≈¬«ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿«»…
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ,ÌÈc¯a ˙ÈÁa ההתגלות ¯˜ בסדר השלישית הדרגה «¿ƒ«¿Àƒ»»¬ƒ

עולם  שהיא העליונים האורות של

האצילות, עולם Ìbהתיקון, ‡l‡∆»«
ÌÈa¯Ó ˙B¯B‡‰ ,ÌÈc˜ ˙ÈÁa¿ƒ«¿Àƒ»¿Àƒ

e‰z‰ ÌÏBÚc מרובים האורות שבו ¿»«…
האורות  ולכן המועטים לכלים ביחס

בכלים. מלובשים «¿»¿ÏÚÓÏe‰אינם
ÌÈ„e˜Úc ‰ÈÁa‰Ó ,¯˙BÈ≈≈«¿ƒ»«¬ƒ

„Á‡ ÈÏÎa נעלית כך כל בחינה ƒ¿ƒ∆»
וקשורות  כלולות הספירות כל שבה

fÓ‰,כאחת. ‰ÏÚÓÏ „BÚÂ¿¿«¿»ƒ∆
ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙ÈÁaÓ אור בחינת ƒ¿ƒ«…∆»∆¿

סוף B˙e‰Óeאין B˙eÓˆÚ ,BÓˆÚ«¿«¿«
‰hÓÏ CLÓ ‰fL ,C¯a˙Èƒ¿»≈∆∆ƒ¿»¿«»

.LnÓ«»
ÌL '¯B‡ ‰¯B˙'a ‰p‰Â19 ¿ƒ≈¿»»

¯bÒÓa בסוגריים·˙Bk ¿À¿»≈
Ô·Ï') ˙eËLÙa "Ô·l"L∆»»¿«¿»»

'‰tÏ˜c הסטראֿאחרא של – ƒ¿ƒ»
שם  על 'קליפה' הנקראת והטומאה

האור  על ומעלימה מכסה שהיא

מכסה  שהקליפה כשם האלקי

הפרי  על ÛÈÏÁÓ«¬ƒ)ומסתירה
Bz¯kNÓ יעקב LnÓשל «¿À¿«»

‰Êa ‰ek‰Â .˙e‡n¯a¿«»¿««»»»∆
Ï"p‰ ÔÈÚc ,˙eËLÙa¿«¿¿ƒ¿»««
Ô·Ï ÏÚ ‰¯BÓ Ô·Ï ˙ÈÁaL)∆¿ƒ«»»∆«…∆
‡e‰ ('eÎÂ ‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆¿«¿»¿

‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk ברוחניות ¿∆¿«¿»
Ô·l"L"הדברים  ÈÙk ÌÓ‡ .»¿»¿ƒ∆»»

'eÎÂ ‰hÓÏ ÏLÏzL ואחרי ƒ¿«¿≈¿«»¿
האור  של וצמצומים ירידות ריבוי

Èz¯kNÓהאלוקי, ˙‡ ÛÈÏÁ‰"∆¡ƒ∆«¿À¿ƒ
"ÌÈBÓ ˙¯NÚ את רימה ולבן ¬∆∆ƒ

ולא  דבריו את ושינה והחליף יעקב

פעמים עשר בדיבורו ¿BËeLÙkƒ.עמד

Ô·lL ÌL '¯B‡ ‰¯B˙'a ‡È·nL ‰Êa ‰ek‰ L¯ÙÏ LÈ Ï·‡¬»≈¿»≈««»»»∆∆≈ƒ¿»»∆»»
È„k ‡e‰ ,˙e‡n¯a LnÓ Bz¯kNÓ ˙‡ ÛÈÏÁÓ ˙eËLÙa¿«¿«¬ƒ∆«¿À¿«»¿«»¿≈

˙ÏÚBt Ï‡¯NÈ ˙„B·ÚL ¯‡·Ï אלא עליונים אורות בהמשכת רק לא ¿»≈∆¬«ƒ¿»≈∆∆
‰hÓlL ‰Ê "Ô·Ï"a Ìb"דקליפה "לבן על גם השפעה לה Èkויש , «¿»»∆∆¿«»ƒ

,Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈¬»»
ÌÈÏÚÓ לקדושהCLÁ‰ ˙‡ Ìb «¬ƒ«∆«…∆

,‰f‰ ÌÏBÚc ˙e¯È¯n‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒ¿»«∆
‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ CÙ‰Ï«¬…¬»ƒ¿»

‡˜˙ÈÓÏ e¯È¯Óe ומר לאור חושך ¿ƒ¿ƒ¿»
B·Ú„˙למתוק, È„ÈŒÏÚ e‰fL∆∆«¿≈¬«

‰·eLz‰ יותר גדולה שפעולתה «¿»
חכמינו  (כדברי רגילה עבודה מאשר

גדולה  תשובה בעלי של שמעלתם ז"ל

רגילה  עבודה כי הצדיקים) ממעלת

לקדושה  ומעלה מבררת ומצוות בתורה

ידי  על ואילו מותרים, דברים רק

להעלות  אפשר התשובה עבודת

ולהפוך  אסורים דברים גם לקדושה

למתוק. ומר לאור חושך

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿«»¿
ÔÈÚ ÌÈ¯‡·n‰ ÌÈLe¯ca דברי «¿ƒ«¿»¬ƒƒ¿«

Ï‡˙·‡הזוהר  „È˙Ú ÁÈLÓ»ƒ«»ƒ¿«»»
‡z·eÈ˙a ‡i˜Ècˆ20 להשיב «ƒ«»ƒ¿¿»

בתשובה, ÈÏÚaצדיקים ˙ÏÚnL∆«¬««¬≈
Ìb ÌÈÏÚBtL ‡È‰ ‰·eLz¿»ƒ∆¬ƒ«

ÌÏBÚ‰ CLÁa לאור אותו ומעלים ¿…∆»»
È˙k·ולקדושה  ÔÎÏÂ בפרשת 21, ¿»≈¿ƒ

בלכתו  מבקש אבינו שיעקב השבוע

- לחרן ישראל Èz·LÂ¿«¿ƒמארץ
,È·‡ ˙Èa Ï‡ ÌBÏLa¿»∆≈»ƒ
BÓk ,ÌBÏL '· "ÌBÏLa"¿»»¿

·e˙kL22˜BÁ¯Ï ÌBÏL ÌBÏL ∆»»»»»
,·B¯wÏÂ שהכתוב חז"ל ופירשו ¿«»

שלום ואומר שהיה BÁ¯Ï˜מקדים מי »»
תשובה  ועשה «¬»∆NÚpL‰רחוק

·B¯˜23ÌBÏM‰ ,‰a¯„‡Â , »¿«¿«»«»
ÌBÏM‰ ÈÙÏ ¯Ó‡ ˜BÁ¯Ï»»∆¡«ƒ¿≈«»
˙ÏÚÓ ˙ÓÁÓ ,·B¯wÏ«»«¬««¬«

.‰·eLz‰«¿»
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‰p‰Â היא למּטה העליֹון הּלבן ּבחינת המׁשכת ¿ƒ≈ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ

למעלה  ׁשהּוא עד נפלא, ּדיחּוד ְְְְְִִֶֶַַָָֹּבאפן

נעׂשים  האמּתי והּיׁש הּנברא הּיׁש ּכי יחּוד, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּגדר

אחד  ׁשּזהּו24ּדבר עד ׁשּבּדבר, הּׁשטּורעם ּכל עם , ְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ה' ּברעׁש לא מּׁשטּורעם, ּגם וגם 25למעלה , ְְְְְִֶַַַַַָֹ

ּדּקה  ּדממה מּקֹול ּדּקה 26למעלה ּדממה קֹול ּכי , ְְְְִִַַַָָָָָָָ

אֹו ראּיה עלֿידי לנביא הּגּלּוי ּבחינת ְְְְִִִִֵַַַָָהּוא

והּיׁש הּנברא  ׁשהּיׁש מה ֿ ּכן מהּֿׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשמיעה,

הּנברא  ׁשהּיׁש היינּו אחד, ּדבר נעׂשים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהאמּתי

לבן  מּגדר ׁשּלמעלה מּמׁש, האמּתי הּיׁש ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹנעׂשה

עֹוד  אין ּכי עליֹון, מּגדר ּולמעלה ואין 27העליֹון ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָ

מּלבּדֹו אחר 28עֹוד ּבמקֹום ּפרטי 29(ּכּמבאר ְְְְִֵֵַַַָָָֹ

העֹולם  ּבכל ּגם נפעל זה וענין ּבזה), ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָהענינים

עם  הּנברא ּדיׁש ׁשהּיחּוד ּביׂשראל, ּובפרט ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻּכּלֹו,

אצלם  יֹותר נעלה ּבאפן הּוא האמּתי ,30יׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבפׁשיטּות 31וכּידּוע  ׁשֹורה העצמּות' ׁש'ּפׁשיטּות ְְְְִִֶַַַַָָָ

מכ"ק  ּגם ּבזה (וכּידּוע מּיׂשראל אחד ּכל ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל

אדמּו"ר  הּיֹום).32מו"ח נּצבים אּתם הּפסּוק על ְִִֶַַַַַָָ

רק  לא למעלה הּׁשלמּות, ּבתכלית הּוא זה ְְְְְְִִֵֶַַַַָֹויחּוד

יחיד  מּבחינת ּגם אּלא אחד לֹומר 33מּבחינת ויׁש . ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

"הקהל", ׁשּבמצות ההתאחּדּות עלּֿדר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַׁשהּוא

והּטף" והּנׁשים האנׁשים העם את וכּלם 34"הקהל , ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻ

נמׁש זה וכל ה'. יראת ּבענין מתאחדים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָיחד

יהיה  ּכן ׁשהרי ּכפׁשּוטֹו, ּבגׁשמּיּות מּמׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלמּטה

הענינים  ּכל ּבלי ּבגּופים (נׁשמֹות ְְְְִִִִִֶָָָָָָֹלעתידֿלבא

מהּגּוף  נּזֹונית ּתהיה ׁשהּנׁשמה מחמת 35ׁשּבינּתים) ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
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תרס"א.24) לכם ולקחתם ד"ה ג. מג, לאדהאמ"צ יא.25)ביאוה"ז יט, יב.26)מ"א לט.27)שם, ד, לה.28)ואתחנן שם,

וש"נ.29) .86 הערה 202 ע' חכ"ה תשמ"ז.30)לקו"ש קרח ש"פ שיחת ח"ג 31)ראה לקו"ד – תש"ז תמוז י"ב שיחת

תשכ"ה. שמות ש"פ שיחת וראה ב. 32256)תצא, ע' תש"ז סה"מ תש"ז. נצבים ש"פ ב.33)שיחת נה, וארא תו"א ראה

ועוד. ואילך. פ"ה הק"ש שער בינה יב.34)אמרי לא, ע'35)וילך תרס"ו המשך ואילך. פפ"ח תרל"ז וככה המשך ראה 

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÙ‡a ‡È‰ ‰hÓÏ ÔBÈÏÚ‰ Ô·l‰ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿»«¿ƒ««…∆»∆¿¿«»ƒ¿…∆

‡ÏÙ „eÁÈc,העולם ובין הנמשך האלוקי האור בין נפלאה Ú„אחדות ¿ƒƒ¿»«
„eÁÈ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L,שונים דברים שני התאחדות של במובן ∆¿«¿»ƒ∆∆ƒ

‡¯·p‰ Li‰ Èk העולםÈzÓ‡‰ Li‰Â הקב"ה¯·c ÌÈNÚ ƒ«≈«ƒ¿»¿«≈»¬ƒƒ«¬ƒ»»
„Á‡24 ֿ לקדוש בטל העולם כי ∆»

הביטול, בתכלית Ïkברוךֿהוא ÌÚƒ»
ÌÚ¯eËM‰ הסערה¯·caL שכן «¿∆∆«»»

ה'יישות' של מוחלטת התבטלות

כדי  עד הגשמי העולם של והמציאות

חידוש  היא האלוקות עם התאחדות

ביטול  יש ואולם ומסעיר, מלהיב

יותר, עוד גבוהה e‰fLבדרגה „Ú«∆∆
ÌÚ¯eËMÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ואיננו ¿«¿»«ƒ¿∆

הכתוב  לשון עלֿדרך …Ï‡בסערה,
'‰ LÚ¯a25‰ÏÚÓÏ Ì‚Â , ¿««¿«¿«¿»

‰wc ‰ÓÓc ÏBwÓ26 ללא אלא ƒ¿»»«»
בכלל, קול ÓÓc‰כל ÏB˜ Èkƒ¿»»

‡È·Ï Èelb‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰wc«»¿ƒ««ƒ¿»ƒ
,‰ÚÈÓL B‡ ‰i‡¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»¿ƒ»
Li‰L ‰Ó ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«∆«≈
ÌÈNÚ ÈzÓ‡‰ Li‰Â ‡¯·p‰«ƒ¿»¿«≈»¬ƒƒ«¬ƒ

„Á‡ ¯·c שנובעת התאחדות זו הרי »»∆»
מציאות  של מוחלטת מהתבטלות

שיעור  לאין נעלה ביטול שהיא העולם

או  בראיה ה' דבר קבלת לעומת

מציאות  נשאר הנביא כאשר בשמיעה,

שומע  או רואה והוא עצמה בפני

העולם  כאן ואילו אלוקית, התגלות

עם  מוחלטת להתאחדות עד מתבטל

‰p·¯‡האלוקות, Li‰L eÈÈ‰«¿∆«≈«ƒ¿»
אלא  עצמאית כמציאות כלל קיים לא

,LnÓ ÈzÓ‡‰ Li‰ ‰NÚ«¬∆«≈»¬ƒƒ«»
ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆∆…∆»∆¿

ÔBÈÏÚ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏe גם שכן ¿«¿»ƒ∆∆∆¿
הגבלה  בה שיש הגדרה הוא "עליון"

אבל  תחתון) אינו עליון (שהרי מסוימת

של  והתאחדות התבטלות יש וכאשר זה, מגדר גם נעלה בעצמו הקב"ה

האמיתי  ביש הבריאה מתאחדת בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא עם הבריאה

הגדרה, מכל BÚ„שלמעלה ÔÈ‡ Èk27Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡Â28¯‡·nk) ƒ≈¿≈ƒ¿««¿…»
¯Á‡ ÌB˜Óa29‰Êa ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t"עוד "אין הביטוי משמעות – ¿»«≈¿»≈»ƒ¿»ƒ»∆

"אין  הביטוי משמעות ואילו וכלל, כלל נבראים של מציאות שום שאין היא

כך  מציאות, ישנה כן אתו אבל מציאות שום אין שבלעדו היא מלבדו" עוד

יותר  עמוק ביטול מבטא עוד" ÏÎaש"אין Ìb ÏÚÙ ‰Ê ÔÈÚÂ ,(¿ƒ¿»∆ƒ¿»«¿»
LÈ ÌÚ ‡¯·p‰ LÈc „eÁi‰L ,Ï‡¯NÈa Ë¯Ù·e ,Blk ÌÏBÚ‰»»Àƒ¿»¿ƒ¿»≈∆«ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ≈

ÈzÓ‡‰ יתכן אבל אמנם הבריאה ובכל העולם ÏÚ‰בכל ÔÙ‡a ‡e‰ »¬ƒƒ¿…∆«¬∆
ÌÏˆ‡ ¯˙BÈ30,ישראל בני אצל ≈∆¿»

Úe„iÎÂ31˙eËÈLt'L ¿«»«∆¿ƒ
'˙eÓˆÚ‰ שעצמותו העובדה »«¿

הוא  הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו

מוגבל) ובלתי מוגדר (בלתי 'פשוט'

הפשיטות  «BL¯‰בתכלית
„Á‡ Ïk ÏL ˙eËÈLÙa«¿ƒ∆»∆»
Ìb ‰Êa Úe„iÎÂ) Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿«»«»∆«

¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"ÎÓ32ÏÚ ƒ«¿«
ÌBi‰ ÌÈ·v Ìz‡ ˜eÒt‰«»«∆ƒ»ƒ«
התמימות  מעלת גודל את המבאר

האנשים  של הפשוטה והאמונה

ל"פשיטות  קשר לה שיש הפשוטים

‰e‡העצמות" ‰Ê „eÁÈÂ .(¿ƒ∆
‰ÏÚÓÏ ,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈¿«¿»
Ìb ‡l‡ „Á‡ ˙ÈÁaÓ ˜¯ ‡Ï…«ƒ¿ƒ«∆»∆»«

„ÈÁÈ ˙ÈÁaÓ33 ביטוי שהיא ƒ¿ƒ«»ƒ
בחינת  מאשר ה' לאחדות יותר נעלה

כראשון  גם להתפרש יכול אחד כי אחד

זולתו  שאין אחד (לא שני אחריו שיש

"יחיד" ואילו המנוי", "אחד אלא

לו  שני שאין ÓBÏ¯פירושו LÈÂ .(¿≈«
˙ecÁ‡˙‰‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰L∆«∆∆«ƒ¿«¿
Ï‰˜‰" ,"Ï‰˜‰" ˙ÂˆÓaL∆¿ƒ¿««¿≈«¿≈
ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰ ÌÚ‰ ˙‡∆»»»¬»ƒ¿«»ƒ

"Ûh‰Â34„ÁÈ ÌlÎÂ , ¿««¿À»««
'‰ ˙‡¯È ÔÈÚa ÌÈ„Á‡˙Ó וזו ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«

התאחדות  של הפנימית המשמעות גם

היש  עם והבריאה) (האדם הנברא היש

ביטול  – (הקדושֿברוךֿהוא) האמיתי

ה'. יראת מתוך האישית המציאות

,LnÓ ‰hÓÏ CLÓ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿»¿«»«»
˙BÓL) ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È Ôk È¯‰L ,BËeLÙk ˙eiÓL‚a¿«¿ƒƒ¿∆¬≈≈ƒ¿∆∆»ƒ»…¿»

ÌÈzÈaL ÌÈÈÚ‰ Ïk ÈÏa ÌÈÙe‚a הנשמה בחיי הפסק ללא כלומר, ¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ∆≈¿«ƒ
מכך  המשתמע כל על Ûeb‰Óבגוף ˙ÈBf ‰È‰z ‰ÓLp‰L (35 ∆«¿»»ƒ¿∆ƒ≈≈«

הגשמי  הגוף כי מהנפש חיות מקבל הגוף כאשר כיום הדברים ממצב בשונה

שום  יהיה לא כאשר לעתידֿלבוא  הרי האלוקות, על ומסתיר מעלים והחומרי
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יי g"nyz'd ,elqk 'f ,`vie zyxt zay

הּוא  ׁשהּמעׂשה הּמעׂשה ּומעלת הּגּוף ֲֲֲֲֶֶֶַַַַַַַַַמעלת

והּמעׂשה 36העּקר  הּגּוף ּבׁשביל נּתן הּכל ׁשהרי ,37. ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

טפחים, מעׂשרה למּטה יהיה זה ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָוהעּקר

הּפרּוׁשים  ּכל עם והּׁשלמה, האמּתית ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻּבּגאּלה

ֶַָָׁשּבּדבר.
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ועוד. מי"ז.36)תקכח. פ"א וש"נ.37)אבות תשמ"ז. משפטים ש"פ שיחת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הגשמיות  וגם אלוקות על והסתר העלם

חיות  תקבל הנשמה ותסתיר, תעלים לא

וזאת  מהגוף, »¬»ÓÁÓ˙והשפעה
NÚn‰ ˙ÏÚÓe Ûeb‰ ˙ÏÚÓ‰ «¬«««¬«««¬∆
¯wÚ‰ ‡e‰ ‰NÚn‰L36, ∆««¬∆»ƒ»

Ïk‰ È¯‰L מלמעלה השפע כל ∆¬≈«…
‰NÚn‰Â Ûeb‰ ÏÈ·La Ôz37 ƒ»ƒ¿ƒ«¿««¬∆

המצוות  וקיום הזה העולם דווקא כי

כוונת  את משלימים בפועל במעשה

הבריאה.

‰hÓÏ ‰È‰È ‰Ê ÏkL ¯wÚ‰Â¿»ƒ»∆»∆ƒ¿∆¿«»
‰l‡ba ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ≈¬»»¿»ƒ«¿À»
Ïk ÌÚ ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»ƒ»

.¯·caL ÌÈLe¯t‰«≈ƒ∆«»»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר פרץ שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכ' מכ"ט חשון והקודם ונהניתי לקרות בו ע"ד הלימודים השונים שהוקבעו 

וההתועדות בעת המוכשר, ובטח למותר להעירו, כי מובן הוא מעצמו שבודאי אין בזה ענינים של השגת 

גבול ופעולת נפילת רוח של אחרים כי די' ומספיקה העבודה לכל אחד מאתנו מבלי לנגוע בפרנסתו של 

חבירו ברוחניות וכו'.

ומ"ש במוסגר על ענין המשקה, אשר כנראה שזהו בהמשך למה שדברתי עם הרה"ח הוו"ח 

אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרב"צ שי' שם טוב שד"ר, הנה כנראה שלא מסר הנ"ל את הנימוקים 

ג"כ, והוא אשר לדעתי הנה מצד שני ענינים נשתנה המצב מאז, שהי' מנהג רווח ענין שתיית המשקה 

בשופי, א( כי ניתנו כבר הכחות לאנ"ש, ע"י רוב המאמרים הקלים והשיחות בענינים של הסברה והבנה 

לפעול על השומעים מבלי שיהיו זקוקים למשקה בשופי, ודי מספיק גם המעט שבזה. ב( כיון שבזמן 

השופי  ענין  עלול  הנה  חוצה,  המעיינות  דהפצת  הענין  יתירה  בהדגשה  מאתנו  נדרש  ביחוד  האחרון 

דמשקה לבלבל לזה ביותר, מה שלא הי' נוגע כ"כ כשהפצתה היתה מצוי' בהד' אמות של החסידים 

ואנ"ש בלבד. ונסתייעתי לסעיף א' ממה ששמעתי פעם מכ"ק מו"ח אדמו"ר בריגא שאמר "איך בין 

איצטער לא היתה על אותה השעה בלבד אלא על אותן השנים מאז שהתחיל  איצטער )והכוונה בל' 

למעט בלקיחת משקה( ווי נאך א ביסל משקה", ואף שהטעם החיצוני הי' אז מפני שהרופאים ציוו לו 

למעט במשקה, אבל כמובן זהו טעם בחיצוניות ובמילא מתקבל הוא רק לחיצונים ולא בתוככי אנ"ש 

היודעים אז חסידות מאנט פנימיות, ובטח זהו הוראה ג"כ על הענין בכלל אשר ע"פ הידוע דגופא בת]ר[ 

רישא גריר הנה החסידים נגררים אחרי נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהענין שאמר שהוא עתה כמו נאך 

א ביסל משקה, הרי זוהי הוראה לכל החסידים ונתינת היכולת ג"כ להיות במצב כזה.

במשך דבורי עם הרה"ח וכו' הרב"צ שי' הנ"ל אמרתי לו בפירוש שאין כאן ח"ו לא ענין של איסור 

ופקודה וכו' )בהענין דלקיחת משקה(, וג"כ לא מניעה לגמרי, אלא שזהו רק מה שנראה לי החילוק שבין 

הפעולה דההתועדות במיעוט משקה ובין הפעולה אם מרבים בזה עד לגדר יציאה מן הכלים.

בברכת הצלחה בענינים הכללים אשר זה ישמש ג"כ צנור וכלי להמשכת וקבלת ברכה והצלחה 

בעניניו הפרטים.

מסרתי  לכאן,  נסיעה  רשיון  לבקשת  יסוד  שתשמש  תעודה  איזה  שילוח  בענין  בקשתו  נ"ב: 

להנהלת מל"ח - מרכז לעניני חינוך - ובטח ישלחו ימים אלו.

מצו"פ הקונטרס שהו"ל, ובטח יזכה בו את הרבים.
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g"nyz'd elqk ycegÎy`x zgiy .c"qa
- dgpnd zlitz xg`l -

מוגה  בלתי

בברכה".‡ "פותחין - לכלֿלראש ולכן בראשֿחודש, אנו טוב.1עומדים חודש שיהיה ,

בין  המפסיק ענין שום אין וממילא חודש', 'ראש חל החודש' מברכים 'שבת לאחר שמיד ובפרט
המתברך. לזמן מברכים' מ'שבת הברכה

זמנה: מצד והן הברכה, ענין עצם מצד הן ביותר, נעלית ברכה היא מברכים' 'שבת וברכת

ברכה  היא שבישראל יחיד ברכת אפילו ואם בציבור, בביתֿהכנסת נאמרת שהיא - הברכה ענין עצם
בישראל. ציבור ברכת עלֿאחתֿכמהֿוכמה ביותר, נעלית

כמו  הברכות, כל מקור שהוא ועד ברכה, של וזמן זכאי" "יום שהוא בשבתֿקודש, - הברכה זמן
בזוהר  יומין".2שכתוב כולהו מתברכין "מיניה

"שבת  - מלמעלה היא קדושתו כי - ברכה של יום הוא ששבת הטעם מקומות בכמה וכמבואר
וקיימא" (בימות 3מיקדשא והברכה הקדושה עניני את המחלישים הבלתיֿרצויים הענינים כל ולכן .

נוספת  זה כל שעל ובפרט שבת). בליל "כגוונא" בתפילת שאומרים (כמו בשבת ומבוטלים בטלים החול),
נמשך  ישראל עבודת שעלֿידי ועד ֿ דלתתא). האתערותא עלֿידי הבאה (אתערותאֿדלעילא ישראל עבודת
הברכה  של המעלה גודל מובן הרי שמצדֿעצמה. להמשכה בערך שלא (אתערותאֿדלעילא) מלמעלה

השבת. שביום

כל  שאין זה שבחודש הברכה ובמיוחד נעלית. ברכה היא ראשֿחודש כל שמתברך שהברכה נמצא,
מברכים'. ל'שבת בינו הפסק

המפסיק · דבר אינו מוצאיֿשבת שגם - לראשֿחודש מברכים' 'שבת סמיכות בביאור להוסיף ויש .
לראשֿחודש. מברכים' 'שבת בין

הענין  :4וביאור

ר  בחסידות ענין ומבואר הלבנה. מולד נהיה שעלֿידיֿזה וסיהרא", שמשא "יחוד הוא אשֿחודש
שמשא  "יחוד שנהיה ובראשֿחודש 'זעירֿאנפין', ספירות היא ו"שמשא" המלכות, ספירת היא ד"סיהרא"

המלכות", "בנין ונעשה המלכות, לספירת מ'זעירֿאנפין' השפעה נמשכת וסיהרא"

מלכה" מלוה "סעודת נקראת מוצאיֿשבת סעודת ולכן המלכות, ספירת ענינו מוצאיֿשבת וכמוֿכן
העיר" מן שיצא אחר המלך את שמלווים כדרך שיצא, אחר השבת את מלכא 5("ללוות דדוד ו"סעודתא ,(

מלכא 6משיחא" דוד אצל ממש בקרוב ותהיה ישי, בן דוד אצל תחילה שהיתה כפי שבישראל (מלכות
משיחא).

זו:‚ התוועדות ומקום בזמן גם ישנו הברכה ענין .

ולברכות  לתפילה מיוחדת ומעלה ברכות, וכמה כמה יש בתפילה המנחה. תפילת לאחר בזמן:
"אליהו  אפילו שהרי המנחה"7שבמנחה, בתפילת אלא נענה לא .8הנביא

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

בהערה.1) 641 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן ראה
א.2) פח, ב. סג, ח"ב
א.3) יז, ביצה
ועוד.4) ואילך. סע"ב ד, בראשית אוה"ת ראה
ס"ב.5) ס"ש או"ח אדה"ז שו"ע
ועוד.6) מרשקוב). (להר"ש האריז"ל סידור
ב.7) ו, ברכות

מלכא 8) דדוד לסעודתא הנביא דאליהו מהשייכות ולהעיר
"מבשר  הוא הנביא אליהו (א) – כנ"ל) בר"ח, (שענינה משיחא
הנביא". "אליהו נקרא ה"ה זו נבואה שע"ש (ב) ועד הגאולה",

שנקרא  – המשיח בזמן קשור הנבואה ענין עיקר ע"ז, ונוסף
הימים  כל של והשלימות הסךֿהכל שבו הימים", "אחרית
הגשמי  הזה בעולם שֿדֿי", במלכות עולם "לתקן שלפנ"ז,

הימנו. למטה תחתון שאין והתחתון
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הברכות: כל מקור שהוא בית - במקום

"כוס  שהיא תורה לומדים שבו - המדרש בית שבתפילה: הברכות את מתפללים שבו - הכנסת בית
בנוגע  ולכלֿלראש כולל ציבור, צרכי על ומפקחים צדקה, (חלוקת צדקה בו שמגדלים בית ברכה"; מלא

ברכה  ממשיכה שהיא - הצדקה) .9לצרכי

מספר  הוא ה"שלישי" מספר והרי יחד, הנ"ל המשולש" "חוט של צירוף יש זה שבבית ובמיוחד
בברכה  :10הקשור

ואילו  זה", את זה המכחישים כתובים "שני עלֿדרך מחלוקת, להיות יכולה ׁשנים ממספר ְִַכי
שבׁשנים. הטוב את לוקח שהוא עלֿידי ֿזה ביניהם", "יכריע השניים, בין שלום" "עושה ְִַ"השלישי"

שתי  בין שלום עושה שהיא - התפארת מדת השלישית, המדה למעלת בנוגע בחסידות וכמבואר
שבגבורה. והטוב שבחסד מהטוב כלולה שהיא עלֿידיֿזה וגבורה, חסד המדות

ביחד  הקווים "שלושת" של צירוף - לענינינו בנוגע הברכה.11ועלֿדרךֿזה בענין מוסיף

ברכה. עניני ריבוי ישנם זו ובהתוועדות הזה, שבראשֿחודש נמצא הנ"ל ומכל

של „ הפרטי מענינו גם הוראה ללמוד יש חודש', 'ראש ענין לכללות בנוגע לעיל האמור על נוסף .
הבעלֿשםֿטוב  כתורת כסלו. חודש - זה הוראה 12חודש ללמוד עליו שומע, או רואה שיהודי דבר שמכל

שלם  חודש - כללי מענין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הקב"ה). על הנאמרים התוארים כל (עם לקונו בעבודתו
כנ"ל). לראשֿחודש סמוכה מברכים' שה'שבת (ובפרט

סיומו  גם אלא החדשים, ככל דראשֿחודש, יוםֿטוב של ענין שתחילתו רק לא כסלו חודש והנה,
החנוכה. חג של יוםֿטוב הוא

מורה  שמונה שמספר בחסידות ומבואר ימים. שמונה של חג שהוא החנוכה חג של המיוחד ענינו
ביותר. מטה למטה עד ונמשכת היורדת ביותר, עליונה דרגה על

הענין: וביאור

בחסידות  מקומות בכמה על 13מבואר מורה שבע מספר שמונה: למספר שבע מספר שבין ההפרש
- ומקום זמן ענין וכללות משבע, מורכב ההשתלשלות סדר כללות כי טבעי, במצב שהוא כפי העולם
מספר  מהֿשאיןֿכן נמחקים": שאינן הקדושים שמות "שבעה ישנם וכן מדות, שבע ההיקף", ימי "שבעת
ההיקף", "שומר נקרא והוא הקדושים, שמות משבעה ולמעלה מהטבע, שלמעלה דרגה על קאי שמונה

עליו. "שומר" להיות בכוחו לבן שמות), ושבעה (הטבע מההיקף למעלה שהוא מפני

והא  ביותר. התחתונה לדרגה עד ונמשכת יורדת השמות) משבעה (שלמעלה זו נעלית דרגה ולאידך,
לדרגה  לירד וביכולתה מהטבע, מושפעת היא אין מהטבע, שלמעלה דרגה שהיא מאחר תליא: בהא

ביותר. התחתונה

יורד  הוא ולאידך מההשתלשלות, למעלה שדרגתו ימים, שמונה בו שיש החנוכה חג מעלת וזוהי
התחתונה. הדרגה עד ונמשך

הפורים,‰ מחג - מטה) למטה לרדת יכולה השמות, משבעה שלמעלה הדרגה (שדווקא לדבר דוגמא .
לחנוכה  בהמשך :14הבא

"העתיקוה  כי בפשטות הדבר וטעם הקדושים, השמות משבעה אחד אף נזכר לא אסתר במגילת
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ועוד.9) טו. משפטים תנחומא ראה
וש"נ.10) .111 ע' חכ"א לקו"ש ראה
ג'11) כנגד הם וגמ"ח, עבודה תורה הקוים, ג' – ובפרטיות

"לוקח" – הקוים ג' שצירוף נמצא תפארת. גבורה חסד מדות,
מדות. שבג' ה"טוב" את

וש"נ.12) סקכ"זֿקכט. הוספות כש"ט אייר. ט' יום" "היום
ועוד 13) תש"ה, תש"ד, תרע"ח, השמיני ביום ויהי ד"ה ראה

ס"ט. ח"א הרשב"א תשובת ע"פ –
וש"נ.14) ואילך. 201 ע' חכ"א לקו"ש ראה
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מלכיהם  של הימים בדברי ונכתבה הנכבד 15הפרסיים השם תחת כותבים והיו עובדי ֿגילולים, היו והם
במגילה". מרדכי יזכירנו שלא ה' כבוד והנה תועבותם.. שם והנורא

היא  שהמגילה - להיפך הוא הענינים בפנימיות הטעם לא dlrnlאבל ולכן הקדושים, שמות משבעה
השמות. שבעה בה הוזכרו

הימים  "בדברי להכתב ביכלתה יש השמות, משבעה למעלה היא שהמגילה בגלל דווקא - ולאידך
לפגום. הנ"ל ענינים יכולים לא העליונה בדרגה דווקא כנ"ל כי כו '", תועבותם שם מלכיהם.. של

בוקר  שבכל אני" "מודה מאמירת לדבר, נוספת :16דוגמא

שאמירת  דמאחר - בפשטות הדבר וטעם השמות, משבעה אחד אף נזכר לא כו'" אני "מודה בנוסח
אין  זה בזמן ולכן נקיות, לא שידיו ובשעה ידים נטילת לפני עוד משנתו, בקומו מיד היא אני" "מודה

השמות. משבעה אחד לומר

הוא אני" ש"מודה – להיפך הוא הענינים בפנימיות הטעם לא dlrnlאבל ולכן השמות, משבעה
השמות. משבעה אחד אף בו נזכר

שידיו  בשעה גם להאמר הוא יכול השמות, משבעה למעלה הוא אני" ש"מודה בגלל דוקא ולאידך,
היהודי. של אני" ה"מודה את לטמא יכולות אינן שבעולם הטומאות כל כי נקיות, אינן

Â:שמונה הוא החסידות של ענינה גם כי כסלו, בחודש נתגלתה החסידות תורת מדוע הטעם גם וזהו .

ז"ל  חכמינו הפסוק 17אמרו חומשי 18על חמשה - תורה" ספרי שבעה "אלו שבעה", עמודיה "חצבה
וממילא  דרגות. לשבע נחלקת שבתורה שנגלה נמצא לעצמו", "ספר הארון בנסוע ויהי ופרשת תורה,

השמינית. הדרגה היא התורה פנימיות

בפנימיות: הדבר וטעם

ש  ההיקף" "שומר שמונה מספר לעיל, התורה כאמור פנימיות ועלֿדרךֿזה (טבע), הדרגות שבע ל
תלויים  המצוות, וקיום שבתורה נגלה שלימוד בחוש, וכנראה תורה". ספרי ד"שבעה הקיום על שומרת

הכתוב  ובלשון אלקות. ובידיעת החסידות, להיות 19בלימוד צריך שלם" בלבב "ועבדהו שיהיה שכדי
התורה. פנימיות לימוד - אביך" אלקי את "דע

ה"דע  זה ערכו), (לפי מצוות ויקיים תורה שילמד שה"שומר" קטן ילד אצל גם זאת שרואים וכפי
כו'", נשמתי בי שהחזרת וקיים חי מלך לפניך אני "מודה - היום את מתחילים שבזה אביך", אלקי את

נשמתו. את לו הנותן והוא העולם, בורא שהקב"ה ידיעה וזו

לפיֿערך  שטחי ובעיון השמות. משבעה אפילו יותר עליונה דרגה היא אני" "מודה שכנ"ל ובפרט
דרזין  ורזין דאורייתא רזין מונח אלו ספורות שבמילים למצוא, ואחד אחד כל יוכל החסידות, בתורת

דאורייתא.

דאורייתא" "גופי נקראת שבתורה ונגלה דאורייתא", "נשמתא נקראת התורה פנימיות כי 20ולכן -
שבתורה. נגלה את שומרת התורה פנימיות כך הגוף, את שומרת שהנשמה כשם

Ê:האדם בעבודת מזה הלימוד .

שהרי  הקדושים, השמות שבעה בהם נזכר שלא בענינים היא יהודי כל של העבודה תחילת
יעקב" קהילת מורשה משה לנו צוה תורה מלמדו אביו לדבר, מתחיל נזכרו 21"משהתינוק שלא פסוק -
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(שם 15) ומדי" פרס "חיל או ב), י, (אסתר ופרס" מדי "מלכי
תתרמו). רמז אסתר יל"ש (ראה בדבר הסדרים ב' כידוע ג), א,

(1678 ובהערה סי"א החסידות תורת של ענינה קונטרס ראה
שם.

רע"א.17) קטז, שבת

א.18) ט, משלי
ועוד.19) ב). (קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, דה"א
א.20) קנב, זח"ג
ועוד.21) סע"א. מב, סוכה ראה
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המשנה  כדברי ואחרֿכך הקדושים. השמות שבעה אחרֿכך 22בו ורק וכו', וכו' למקרא" שנים חמש "בן -
הקדושים: השמות משבעה למעלה ומקום, וזמן ומטה מעלה מגדרי שלמעלה לדרגה מגיע הוא

שלמעלה  - העליונה הדרגה את לאחד דהיינו אחת, נקודה הענינים משני לעשות היא האדם ועבודת
פועל  שהוא ועד האדם. של הפשוטים הענינים עם ומהותו, עצמותו הפשטות, עצם השמות, משבעה

מלבדו" עוד "אין - אלקות עם אחת נקודה יהיו אלו עוד"23שענינים "אין - מזו ויתירה באופן 24, או .
אחר  במקום שנתבאר כמו מלבדו", עוד "אין - מזו ויתירה עוד", "אין .25אחר:

כמאמרו  הפשוטים, הענינים עם להתקשר יכולה ביותר הנעלית הדרגה שדווקא לעיל, שנתבאר וכמו
דורנו  נשיא של פשוט.26המפורסם אדם של הפשטות עם מתקשרת יתברך ומהותו עצמותו של שהפשטות

עם  מתקשרת זו דרגה ודוקא הפשטות, תכלית של ענין גם לו יש נעלה, הכי אדם אפילו - ועוד זאת
יתברך. ומהותו עצמותו של הפשטות נקודת

*

Á הזקן רבינו כהוראת השבוע, מפרשת גם הוראה ללמוד יש לעיל, האמור על נוסף ש"צריכים 27.
השבוע. פרשת עם לחיות שיש - האמצעי אדמו"ר עלֿידי שנתבאר כפי - והיינו הזמן", עם לחיות

שלאחריֿזה. בימים וכן שני, ועד מראשון - ראשון ביום שבפרשה, היומי החלק עם - גופא ובפרשה 

במקום  ויפגע חרנה, וילך שבע מבאר יעקב "ויצא ויצא: פרשת תחילת - הוא בתורה היומי שיעור
ונגבה, וצפונה וקדמה ימה ופרצת הארץ, כעפר זרעך והיה גו' ויאמר עליו נצב ה' והנה גו' ויחלום גו',
הגאולה  אודות ליעקב הקב"ה בשורת מובאת אלו ובפסוקים ובזרעך". האדמה משפחות כל בך ונברכו

העתידה:

הדברים  סיפור את מהקב"ה יעקב שומע הקודמת, בפרשה מיצחק יעקב שנתברך הברכות לאחרי
דרגת  והגבלה, ממדידה שלמעלה ענין הגדרים, כל פריצת "ופרצת", - הימים באחרית שיהיה והמצב

ונגבה" וצפונה וקדמה "ימה - הענינים כל את כולל וזה 28השלימות,

שלהם, מצוות בשבע ה' את יעבדו העולם שאומות - האדמה" משפחות כל בך "ונברכו שיהיה ועד
שכתוב  במלכות 29וכמו עולם "לתקן אחד", שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא גו' עמים אל אהפוך "אז

דיבר" ה' פי כי יחדיו בשר כל "וראו בשר בעיני אלקות גילוי ויהיה .30שֿדֿי", ,

Ë פרשתנו על חסידות בדרושי בארוכה נתבארו הנ"ל הפסוקים והנה שלאחר 31. ב'קונטרס' ונקבצו ,
בפועל, במעשה ויוסיף הקונטרס, את ילמד הקונטרס ממקבלי אחד שכל ובוודאי לשלוחים. ינתן השיחה

העיקר" הוא בקונטרס.32ש"המעשה המדוברים בענינים ,

שבעולם. התחתונים הענינים של הבירורים עבודת על  קאי לחרן, יעקב שהליכת - הדברים ונקודת
מצבה  שמתי אשר הזאת והאבן לאלקים לי הוי' והיה אבי, בית אל בשלום "ושבתי יעקב דברי תוכן וזהו
האבן, ענין דוגמת מהם, למטה תחתון שאין התחתונים הענינים על קאי ד"האבן" אלקים", בית יהיה

יתברך. לו קדושה מקום אלקים", בית יהיה "מצבה עושה אלו ומענינים

"בית רק בדרגת `miwlולא שנהיה דלעילא, הוי' לבחינת בית לאלקים", לי הוי' "והיה אלא ,"
"אלקים".
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ספ"ה.22) אבות
לה.23) ד, ואתחנן
לט.24) שם,
שם.25) 86 ובהערה 202 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
ועוד.26) ב. תקעח, ח"ד ב. תצא, ח"ג לקו"ד
ואילך.27) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
בביאת 28) ממש, בקרוב – תהי' שירושלים כפי בדוגמא

ח), ב, (זכרי' ירושלים" תשב "פרזות בשלימות, – צדקנו משיח
ד"ופרצת". שזהו"ע

ט.29) ג, צפני'
ה.30) מ, ישעי'
ח"ב).31) מלוקט (סה"מ תשל"ח בשלום ושבתי ד"ה ראה

וש"נ.
מי"ז.32) פ"א אבות
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הקב"ה  את מכתירים עבודתם עלֿידי ישראל שבני – לך" אעשרנו עשר לי תתן אשר "וכל ומסיים
עשר  מספר ובפרט המנין, שלימות על מורה עשר מספר שהרי אעשרנו", "עשר ענין וזהו מלכות. בכתר
ישראל  שבני היינו, אעשרנו", ו"עשר הכתר, בחינת שזה שלימות, שהוא - בתורה בפסוק כתוב שהוא כפי

כתרים. בשני הקב"ה את מכתירים

ז"ל  חכמינו דברי בראשו 33וכידוע נתן המלך: עשה מה למלך, עטרות שלש שעשו מדינה לבני "משל
אעשרנו" "עשר וזהו כתרים, שני לישראל נתן שהקב"ה היינו בניו", של בראשם נתן ושתים אחת,

כתרים. בשני הקב"ה את ומכתירים חוזרים שישראל

מלכא  דוד של וכתרו הקב"ה, המלכים מלכי מלך של כתרו - אמיתית ובהרחבה - בעולם מתגלה ואז
משיחא.

שלפניֿזה  בהתוועדויות כמדובר - סביבתו על מלך של ומצב במעמד יהיה יהודי כל שגם פועל וזה
לקרוא  ישראל) כל של (כמלך ותפקידו בסביבתו, מלך הוא מישראל אחד שכל הקהל', ל'שנת בקשר

נצח  באופן ה'" את "ליראה בהם לפעול כדי בתורה פרשיות והטף" הנשים "האנשים "כל בפני - י
.34הימים"

יחכו  לא השלישי  ביתֿהמקדש כשיהיה שהרי השלישי, בביתֿהמקדש מיד, לזה שנזכה ויהיֿרצון
ו'שני'. ראשון' ב'בית שהיה ה"הקהל" כמו ממש, בשמחה מיד זאת יעשו אלא "הקהל", של לזמן

È הוראה מלשון היא "תורה" והנה, לקונו,35. האדם בעבודת הוראה הם התורה עניני שכל היינו, ,
יעקב  שם על נקרא יהודי וכל אבינו, ליעקב שייכים הנ"ל שענינים ובפרט בנידוןֿדידן, :36ועלֿדרךֿזה

והמקום  הזמן הכחות, ערך לפי אחד כל שלו. ההגבלות פריצת - "ופרצת" להיות צריך ואחד אחד בכל
לפרוץ  יותר לו קל כו' ומוגבל מדוד ששכלו שבקטנים קטן דוקא - ואדרבה שבקטנים, בקטן ואפילו שלו,

שכלו. הגבלות את

שזהו  ח), סעיף (כנ"ל "ופרצת" – מהגבלות שלמעלה הנקודה את בעצמו לגלות היא האדם ועבודת
מאדך" ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל - כחותיו ובכל שמים, מלכות עול קבלת קריאתֿשמע, "ימה 37ענין ,

ונגבה". וצפונה וקדמה

את  ולסיים הבירורים, בעבודת לעסוק חרנה", "וילך העולם בעניני היא האדם עבודת וכמוֿכן
כנ"ל. יעקב שם על נקרא יהודי כל שהרי גו'", יעקב ד"ויצא הבירורים של האחרונים השיריים

אל  בשלום "ושבתי שיקויים זוכים ואזי עין", מ"הרף יותר אפילו בימינו, ובמהרה בזריזות זה וכל
אלו. בדרושים בארוכה כמבואר גו'", אבי בית

*

‡È,הקונטרסים ולחלוקת מעריב, לתפילת זמן להשאיר צריך אך - אלו ענינים בכל להאריך ויש .
רבותינו  ממאמרי ענינים נקבצו שבו הקונטרס את שיקחו כאן, התאספנו שלשמה התכלית שזוהי ובפרט
כהנה  בזה להוסיף יכול אחד כל ואחרֿכך ולעשות". לשמור וללמד "ללמוד זאת ילמד אחד וכל נשיאינו,

עוד" ויחכם לחכם "תן כי .38וכהנה,

בשבת  א 39וכמדובר הממלאים שיחיו, ולשלוחות לשלוחים תהיה נשיא שהחלוקה של שליחותו ת
שמו" על נקראת ו"תורתו זה, שבקונטרס התורה של העיקר שהוא עמו.40דורנו התעצם שזה ,
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ח.33) פכ"ד, ויק"ר
יג.34) לא, וילך
נג,35) זח"ג בראשית. ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב.
ב).36) (קיא, ס"ז אגה"ק ראה

ה.37) ו, ואתחנן
ט.38) ט, משלי
סי"ג.39) תולדות ש"פ שיחת
ואילך.40) סע"א לב, קידושין וראה א. יט, ע"ז
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ניצול  בהצלחת - ובעיקר הקונטרס, קבלת בהצלחת תוסיף בשליחות, השלוחים שפעולות ובוודאי
כדרוש. הקונטרס

אנשים  - הנאספים שאר לכל אחרֿכך יחלקו פעמים, משלוש למעלה אלו כגון בהתוועדויות וכרגיל
לצדקה. לתתו עלֿמנת ממון, של שטר - וטף נשים

כך: יהיה והסדר

ושטר  קונטרס השלוחות תקבלנה ואחרֿכך לצדקה, ושטר קונטרס השלוחים יקבלו לכלֿלראש
בביתֿהכנסת  כאן צדקה של שטרות לחלק שלוחים שיהיו כדי שוב, השלוחים יעברו מכן ולאחר לצדקה.
ותהיינה  שוב, השלוחות גם תעבורנה ואחרֿכך האנשים), בעזרת (הנמצאים וטף לאנשים וביתֿהמדרש

נשים). בעזרת (הנמצאות וטף לנשים צדקה של שטרות לחלק שלוחות

וכיוצא  חיצוניות כוונות מצד אחרים לדחוף לא ובוודאי דחיפות, בלי מסודר, באופן - אלו ענינים וכל
ה'" לפניכם הולך כי גו' תצאו בחפזון "לא של באופן זה עם וביחד ובזריזות, ונחת 41בזה, ו"בשובה ,

.42תושעון"

ה"אחישנה" את ימהר תושעון".43וזה ונחת "בשובה של באופן שתהיה הגאולה, של והחפזון

·È,בפועל במעשה להוסיף טובות החלטות ומיד תיכף יקבלו הנ"ל, הדיבורים שמכל ויהיֿרצון .
המצוות. וקיום התורה בלימוד העיקר", הוא "המעשה

ימהר  וזה עכשיו, שיחלקו כפי לצדקה ולתת עכשיו, שיחלקו בקונטרס ללמוד הטובה מההחלטה החל
ממש. בקרוב צדקנו משיח ביאת את ויזרז

וגמילותֿחסדים, עבודה תורה הקוים שלושת של ובצירוף מנחה, תפילת לאחרי אנו שנמצאים ובפרט
הגאולה". את שמקרבת צדקה "גדולה והרי

טובות  הכי מהפעולות השבת) לאחרי או שבת (לפני דו"חות כבר נתנו שלוחים וכמה שכמה ובפרט
הנפלאים  הדברים על הדו"חות בנתינת הם גם ישלימו השלוחים ששאר ובוודאי עשו, שהם נעלות והכי

האחרון. בזמן פעלו שהם גדולים והכי

עוז, וביתר שאת וביתר הלאה, בפעולתם להמשיך שהולכים הטובות וההחלטות ההבטחות עם וביחד
ז"ל  חכמינו "כפליים 44כמאמר מאות", ארבע רוצה מאתיים לו יש מאתיים, רוצה מנה לו שיש "מי

לתושיה".45לתושיה" מ"כפלים למעלה מזו ויתירה ,

ללבב" יראה ובביתֿהכנסת 46ו"ה' הנפש, פנימיות מתוך באה שהיא ובפרט אמיתית, החלטה שזוהי ,
ההבטחה  אודות בתורה קוראים שבו זכאי, וביום אדמו"ר, מו"ח כ"ק דורנו, נשיא של וביתֿהמדרש
האדמה", משפחות כל בך ונברכו גו' ימה ופרצת הארץ, כעפר זרעך "והיה ליעקב הקב"ה של הגמורה

נח. בני מצוות שבע קיום

נעולה  בקופסא כמונח רק זה אין וממילא שיעשו, הפעולות לפניו וידוע ש"ה'47וגלוי מכיון אלא ,
בגלוי. מונח זה הרי קטנים), עד ואחד אחד כל (של ללבב" יראה

‚È בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ואז צדקנו, משיח ביאת את ומזרזים ממהרים - אלו ענינים וכל .
אתם"48ובבנותינו" וזהבם ו"כספם "תורה49, של ובאופן ומצוותיה, התורה ,dycg"תצא וחידוש 50מאתי ,

המצוות, בקיום

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

יב.41) נב, ישעי'
טו.42) ל, שם
א.43) צח, סנהדרין כב. ס, שם
חיי"ש.44) ס"פ ובחיי רמב"ן יו"ד. פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה

ועוד.
רפמ"ו.45) שמו"ר ראה

ז.46) טז, ש"א
ובכ"מ.47) ב. א, דברים לקו"ת ראה
ט.48) יו"ד, בא
ט.49) ס, ישעי'
ג.50) פי"ג, ויק"ר ד. נא, שם
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אחרית  באמצע אנו נמצאים - פעמים כמה וכמדובר ובברייתא, שבגמרא הסימנים כל שלפי ובפרט
ומיד  בפועל, הגלות עניני כל על - משיחא ומלכא הקב"ה עלֿידי בפטיש", ה"מכה רק חסר ולא הימים,

המלוכה" לה' ש"והיתה יחדיו", בשר כל "וראו בשר, לעיני ,51מתגלה

הנה" ישובו גדול בגשמיות 52"קהל הוא העיקר שהרי הגשמי, בגוף - "ארץ 53בריקוד הקודש, לארץ -
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה, אלקיך ה' עיני תמיד גו' הקודש 54אשר עיר לירושלים - גופא ושם ,

יחדיו" לה שחוברה ידיך"55"עיר כוננו אדנֿי "מקדש ובביתֿהמקדש הקודש, בהר - גופא ושם ושם 56, ,
כיוצא  בהתוועדויות פעמים כמה כמדובר הברית, ולוחות הקודש ארון עם יחד הקדשים, בקודש - גופא

בזה.

הקדשים  בקודש יתברך, ומהותו ועצמותו משיחא מלכא עם יחד מיד שרוקדים - העיקר והוא ועוד
לכל  ש"תתפשט הקודש ובארץ הקודש, עיר  ובירושלים הקודש ובהר השלישי, ובביתֿהמקדש

.57הארצות"

ממש. עין' 'כהרף זה שיהיה - העיקרים כל עיקר וזהו ועוד

דיבורֿהמתחיל  מאמר - כסלו ראשֿחודש "קונטרס שי' לשלוחים חילק שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כנ"ל  חילק ואחרֿכך לצדקה. לתתו עלֿמנת דולר, של שטר ובצירוף תשל"ח, גו' בשלום" "ושבתי
כדי  - דולר של שטרות שיחיו, והשלוחות מהשלוחים ואחד אחד לכל נתן אחרֿכך תחיינה. לשלוחות

לצדקה]. לתתו עלֿמנת אחד שטר שיחיו, מהמסובים ואחד אחד לכל לחלק 
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בסופו.51) עובדי'
ז.52) לא, ירמי'
(ראה 53) האמיתי" "יש עם קשור הנברא" "יש שהרי

ג). מג, בשלח לאדהמ"צ ביאוה"ז

יב.54) יא, עקב
ג.55) קכב, תהלים
יז.56) טו, בשלח
תקג.57) רמז ישעי' יל"ש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה שלום שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו בבקשת ברכה בעד מר...

הנה לפלא שכמה פעמים עוררתי את אנ"ש שיחיו, שכשמבקשים איזה ענין בעד מי שהוא, הנה 

יודיע ג"כ פרטים בנוגע לגילו, ומצבו המשפחתי, והעיקר מעמדו ומצבו בעניני תומ"צ, ומובן זה ג"כ 

בשכל, כי לכל השפעה צ"ל כלים מתאימים, וכיון שע"פ ההשגחה בא המבקש בקישור אתי - אף שבטח 

שעזרתו יכולה לבוא גם באופן אחר כיון שהקב"ה הוא המשפיע כל הענינים ובפרט לבני ובנות ישראל 

בבני חיי ומזוני דלאו בזכותא - אשר בבית דין - תליא מילתא, אלא במזל - הוא הקב"ה - תליא מילתא 

)ראה הערה האחרונה להשיחה דש"ק מברכים חדש אלול שנדפס בהפרדס דחדש תשרי השתא( -, הרי 

קרוב לומר שהכונה שצריך אני לעוררו על איזה ענין של תומ"צ ובמילא הרי עלי לדעת ממה להתחיל, 

אשר לזה נחוצות ידיעות הנ"ל, ובטח ימלא את זה במכתבו הבא...

מוסג"פ העתק מכתבי לסניפי אגודת נשי ובנות חב"ד במקומות שונים, ומהראוי הי' שיחפש 

תחבולות ועצות איך לסדר ענין זה גם במחנם הט', מובן שבאופן רשמי צ"ל זה ע"י נשים, אלא שהוא 

וב"ד שיחיו יהיו הרוח חיים במהלך העבודה, ולבשו"ט בכל הנ"ל אחכה.
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.g"nyz'd elqk 'f ,`vie t"y zegiyn .c"qa
השבת ‡. – הוא ויצא, פ' שבת זה, קודש שבת

כסלו. דחודש הראשון

הידוע  פרשיות 1וע"פ בין ושייכות קשר שיש
אלו, פרשיות ולומדים קורין שבו לזמן התורה

הידוע  מובן,2וכפתגם – הזמן" עם לחיות ש"יש
כסלו, לחודש ויצא פ' בין ושייכות קשר שיש
כסלו, בחודש לעולם היא ויצא דפ' הקריאה שלכן,

השבת – זו) (כבשנה שנים דחודש oey`xdובכמה
כדלקמן. כסלו,

"ויצא ·. – ויצא דפ' הענין תוכן בהקדים ויובן
העבודה  ענין כללות נתבאר שבה – וגו'" יעקב

מישראל: דכאו"א

מישראל, כאו"א על (מדבר) מרמז – "יעקב"
ה" מג' א' הוא שיעקב לכך נוסף ("אין `zeaכי "3

לשלשה") אלא אבות מישראל,4קורין דכאו"א
היא האבות דור dyexiשבחי' בכל אחריהם לבניהם

האבות  בחי' יש מישראל שבכאו"א היינו, ,5ודור,
ידוע  דאדה"ר 6הרי שופרי' מעין דיעקב 7ש"שופרי'

שבישראל  הנשמות מכל כלולה . . נשמתו . .
עולם". ועד מעולם

ד"ויצא  הענין ישנו מישראל כאו"א אצל והנה,
חרנה": וילך שבע מבאר יעקב

בגוף  הנשמה ירידת – לראש שירדה 8לכל ,
"מבא  רמה, שבע"מאיגרא עמיקתא,9ר לבירא ,

צריך  – גופא בעוה"ז גם לזה, ונוסף "חרנה".
של  אמות ד' אביו, בית שבע", "מבאר לצאת

מקום 10קדושה  של אף "חרון – לחרן וללכת ,
בתחתונים 11(בעולם)" דירה ית' לו לעשות כדי ,12.

מקום  של אף "חרון ב"חרן", שגם – ובפשטות
בעבודתו  נגרע שלא בלבד זו לא הרי, בעולם",

קדושה  בית 13בעניני את שמעמיד זאת, עוד אלא ,
שלימה" "מטתו את 14ישראל, ומזכך שמברר ועד ,

מקום  של אף "חרון גם כולל העולם, עניני
לבן, בצאן עבודתו בפרטי כמודגש בעולם",

הבירורים  עבודת ד"ויפרוץ 15שזהו"ע ובאופן ,
וגו'" רבות צאן לו ויהי מאד מאד .16האיש

זו  לעבודה עמך 17והנתינתֿכח אנכי "והנה -
וגו'" והשיבותיך גו' של 18ושמרתיך ובלשונו ,

ושבתי  גו' ושמרני עמדי אלקים יהי' "אם – יעקב
וגו'"19בשלום" אבי בית שהקב"ה 20אל היינו, ,

הדרושים  הכחות כל את מישראל לכאו"א נותן
הן  לעצמו, בנוגע הן הגשמי, בעוה"ז לעבודתו
בנ"י, שאר על פעולה גם כולל ביתו, לבני בנוגע
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א).1) (רצז, וישב ר"פ של"ה ראה
ואילך.2) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
ב.3) טז, ברכות
א'4) אשר א), פע"ו, (ב"ר שבאבות" "בחור – מזה ויתירה

כו' ממנו יצא שאברהם – ויצחק אברהם לגבי דיעקב מהעילויים
פל"ו, (ויק"ר שלימה" "מטתו יעקב, משא"כ כו', ממנו יצא ויצחק

לבדם. דבנ"י "אב" היותו מלבד נוסף ענין בו שאין כולל ה),
ובכ"מ.5) וארא. ר"פ תו"א ראה
סע"ב).6) (קיא, ס"ז אגה"ק
ועוד.7) ב. לה, דח"א א. פד, ב"מ
ושבתי 8) ד"ה בארוכה וראה יד. כח, פרשתנו החיים אור ראה

וש"נ. ואילך. ס"ז ח"ב) מלוקט (סה"מ תשל"ח בשלום
ש"באר9) מלשוןrayלהעיר גם הוא "dreay שזהו"ע ,

ד"ה  (ראה כו'" צדיק תהי אותו "משביעין לעולם יציאתו דקודם
וש"נ). ס"ז. הנ"ל בשלום ושבתי

של 10) ואהלו שם של אהלו מ"אהלים", היציאה – גם כולל
כז). כה, תולדות (פרש"י עבר

ואילך).11) 63 ע' חט"ו לקו"ש (וראה נח ס"פ פרש"י
ובכ"מ.12) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
(ב"ר 13) כמארז"ל ותפלה, בתורה עסק לבן בבית גם שהרי,

הי' ומה שכב, לא לבן של בביתו שעמד שנה כ' "כל יא) פס"ח,
– התורה ענין וגם התפלה, ענין תהלים", ספר כל . . אומר
המצוות  קיום ועד"ז בתחלתו). תהלים (מדרש ואהלות" "כנגעים
הו"ע  דיעקב שהמקלות ואילך) ב קסא, (פרשתנו בזהר כמבואר –
התורה) (מצוות כולה התורה כל "הוקשה (והרי התפילין
תפילין  הל' או"ח אדה"ז שו"ע וש"נ. א. לה, (קידושין לתפילין"

רסל"ז)).
א.14) נו, פסחים וראה לא. מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר

ברכה  ט. לב, האזינו ד. ו, ואתחנן ספרי מב. יכו, בחוקות תו"כ
ב. לג,

שם 15) תו"ח – ובארוכה ואילך. ד כב, פרשתנו תו"א ראה
וש"נ. סי"ג. הנ"ל בשלום ושבתי ד"ה ואילך. ג כז,

מג.16) ל, פרשתנו
ש"וישלח 17) לפני מיצחק שקיבל דהברכות לנתינתֿכח נוסף

מטל  האלקים לך "ויתן – ה) כה, (תולדות יעקב" את יצחק
שקיבל  הברכות וכן כח), כז, (שם וגו'" הארץ ומשמני השמים
ג). כח, (שם וגו'" אותך יברך שדי "ואֿל – השליחות ציווי בעת
ס"ט  תולדות ש"פ (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות בארוכה כמדובר

ואילך).
טו.18) כח, פרשתנו
כנגד 19) שקול "השלום – הברכות כל כולל ש"שלום" להעיר

ו). כה, בחוקותי ופרש"י (תו"כ הכל"
כֿכא.20) כח, פרשתנו
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בכל  גם ועי"ז בעולם בחלקו לפעולה בנוגע והן
העולם.

תחלתן  נעוץ – הפרשה לסיום שבאים ועד
בתחלתן  וסופן לדרכו 21בסופן הלך "ויעקב -

מחניים" גו' אלקים מלאכי בו היינו,22ויפגעו ,
ישראל, לארץ (חרן) לארץ מחוץ חוזר שיעקב
עמו, שבאו לארץ חוץ מלאכי אותו כשמלווין

לקראתו  שבאו ישראל ארץ עמו 23ומלאכי ולוקח ,
נשיו" ואת בניו ואת 24"את מקנהו כל "את וגם ,

– ארם" בפדן רכש אשר קנינו מקנה . . רכושו כל
אביו" יצחק אל בשלום 25"לבוא "ושבתי כאמור, ,

אבי". בית אל

החסידות:‚. בלשון – יותר ובעומק

היא, חרנה, ללכת שבע מבאר יעקב של יציאתו
ש"וישלח בסיום wgviמפני (כמ"ש יעקב" את

שלפנ"ז) צחוק 26הפרשה מלשון הוא "יצחק" –
העליון  התענוג על דקאי ש"נתאווה 27ותענוג, ,

דירה לו להיות הגשמי mipezgzaהקב"ה עוה"ז . .
תחתון  שאין במדרגה התחתון . . ממש והחומרי
נחת  להיות ית' ברצונו עלה שכך . . ממנו למטה
חשוכא  ואתהפך ס"א אתכפיא כד יתברך לפניו רוח

כו'" .28לנהורא

התענוג  שמצד – יעקב" את יצחק "וישלח וזהו
הענין  נעשה כו') הקב"ה (נתאווה דלמעלה
בחי' שהוא עקב, "יו"ד יעקב", את גו' ד"וישלח
גם  מטה למטה עד אלקות והשתלשלות ירידת

עקביים  שבע 29בבחי' מבאר יעקב ד"ויצא ובאופן ,
בהשתלשלות  ונשתלשל "שנמשך חרנה", וילך
גבול  בעלי מאין יש להתהוות כ"כ וצמצומים
שנק' בפ"ע ונפרד יש בחי' שהם . . דפרודי ועלמין

כו'" שאין 29חרן הגשמי בעוה"ז להירידה עד ,
התענוג  את בפועל להביא כדי – ממנו למטה

)wgvi דירה ית' לו להיות הקב"ה שנתאוה (
בתחתונים.

ללכת  שבע מבאר שהיציאה היות עם ולכן,
שעי"ז  כיון הרי, – כו' גדולה ירידה היא חרנה
ית' לו להיות הקב"ה דנתאווה הכוונה נשלמת
היא  דוקא זו שירידה נמצא, בתחתונים, דירה

dlecbהפועלת ikd 'ilr,

שהרי  – ההשתלשלות סדר לכל בנוגע הן
ממדרגה  וירידתם העולמות השתלשלות "תכלית
הואיל  העליונים, עולמות בשביל אינו למדרגה

ית'dcixiולהם פניו ואילו28מאור ,'ilrd שלהם
ממנו  למטה שאין התחתון שעוה"ז עי"ז – היא

ית'. לו דירה נעשה

ירידתה  שע"י – כנ"ל) (יעקב לנשמה בנוגע והן
נעשית  כו' ונה"ב בגוף להתלבש בבחי'30לעוה"ז

("וילך" מאד 31"מהלך" האיש ש"ויפרוץ ועד ,(
– מזה ויתירה מאדך", "בכל דבחי' עבודה מאד",

"מאד" פעמים .32ב'

ע"י  שנעשית והשלימות (העלי' זה וענין
יעקב: של בתפלתו מרומז דוקא) למטה הירידה

"שהוא 34בשלום 33"ושבתי  – אבי" בית אל
בית  (אל) . . יעקב בחי' של והשבה חזרה בחי'
העליון  והתענוג הצחוק . . יצחק בחי' שהוא אבי,

לעתיד" .27שיתגלה

בית  יהי' מצבה שמתי אשר הזאת "והאבן
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מ"ז.21) פ"א יצירה ספר
פרשתנו.22) סוף
עה"פ.23) פרש"י
יז.24) לא, פרשתנו
יח.25) שם,
ס"ב 26) תולדות ש"פ שיחת בארוכה וראה ה. כח, תולדות
ואילך.

סע"ד 27) כד, שם תו"ח – ובארוכה ג. כא, פרשתנו תו"א
וש"נ. ואילך. סט"ו הנ"ל בשלום ושבתי ד"ה ואילך.

פל"ו.28) תניא
פרשתנו.29) ריש ותו"ח תו"א וראה שם. תו"א

דש"פ 30) יהונתן לו ויאמר ד"ה וישב. ס"פ תו"א ראה
ועוד. זו. שנה תולדות

מ"ש 31) ע"ד הליכה, אופני ב' – יותר ובפרטיות
(ראה  למעלה ומלמטה למטה, מלמעלה הליכות: ב' "והתהלכתי",

ועוד). תולדות. דש"פ הנ"ל ד"ה א. כו, ראה פ' לקו"ת
סי"ג.32) הנ"ל בשלום ושבתי ד"ה ג. כג, פרשתנו תו"א ראה

וש"נ.
העילוי 33) שזהו תשובה, מלשון גם הוא ש"ושבתי" להעיר,

דבעליֿתשובה  העילוי – למטה ירידתה ע"י בהנשמה שנעשה
חשוכא  דאתהפכא העבודה מעלת מצד דצדיקים, העילוי לגבי
וראה  וש"נ). ואילך. סט"ו הנ"ל בשלום ושבתי ד"ה (ראה לנהורא
נגאלין  תשובה עושין ישראל אם ארז"ל ולכן ג: כב, שם תו"א
כד  והחדוה הצחוק להיות המשיח ביאת תכלית שזהו כו'

לנהורא. חשוכא ואתהפכא סט"א אתכפייא
לרחוק 34) שלום שלום יט) נז, (ישעי' מ"ש ע"ד שלום, ב'

קרוב, שנעשה לרחוק והיינו למעלה, מלמטה "שלום ולקרוב,
היינו, למטה, מלמעלה ושלום למעלה, ממטה העלאה בחי' שהוא
– רע"ד) כא, שם (תו"א כו'" למטה אלקות והמשכת ירידת בחי'

.31 הערה כנ"ל ההילוך, אופני ב' בדוגמת
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תחתונים,35אלקים" הכי הדברים שגם היינו, –
עבודתו  התחלת היתה שבהם הדומם, בחי' "אבן",
"ויקח  לחרן, הליכתו בתחלת (כמ"ש יעקב של

גו'" המקום אלקים",36מאבני "בית נעשים – (
כמ"ש  אלא סתם, "אלקים" (רק) לא – גופא ובזה

"והי' לאלקים"iedלפנ"ז שה"אבן"37לי היינו ,
שה  דלעתיד אלקים לבחי' ובית "כלי וא נעשית

עתה" הוי' ,38בחי'

לך" אעשרנו עשר לי תתן אשר –39"וכל
עשר  קץ, אין עד שיהי' העליות כל "דהיינו,
בחי' עילוי לכל מעשרות, הרבה ויהי' אעשרנו,

שיגיע עד תמיד, אעשרנו ועשר בפ"ע, ,jl40מעשר
עצמו  ב"ה א"ס אור –41לבחי' מזה יתירה וי"ל ,

(יעקב) שממלא ozepdשהוא עי"ז כביכול, להקב"ה,
דהקב"ה. והתאוה הרצון את

בפרטיות „. גו'" יעקב ד"ויצא הענין והנה,
והגילוי ההמשכה עם קשור – מלמעלה dxezcיותר

למטה:

דירה  ית' לו לעשות ישראל של פעולתם
בכח – היא בתניא dxezdבתחתונים כמבואר ,28

עוז  שנקר' התורה את לישראל הקב"ה נתן ש"לזה
לעתיד  הנגלה ה' "אור מקבלים ידה שעל כו'", וכח
הי' ש"כבר שממשיך, וכפי כו'", לבוש שום בלי
אלא, תורה", מתן בשעת זה מעין לעולמים
מכיון  השלימות, בתכלית זה יהי' שלעתידֿלבוא
גילוי  לקבל ויוכלו והעולם הגוף גשמיות ש"יזדכך

כו'". התורה ע"י לישראל שיאיר ה' אור

בקו העבודה "dxezdוהנה, של ענינו "awriהיא
כמ"ש  "אהלו 42– אהלים", יושב תם איש "ויעקב

עבר" של ואהלו שם וכידוע 43של של 44, שעבודתם
– הימין קו אברהם, הקוין: בג' היא האבות ג'
השמאל  קו יצחק, חסדים, וגמילות אורחים הכנסת
תפלה, למעלה), מלמטה (העלאה בארות חפירת –

awrieענין – האמצעי קו ,dxezd'ש"הי ועד ,
שלמעלה" לתורה .6מרכבה

חרנה" וילך שבע מבאר יעקב ש"ויצא ונמצא,
מבחי' שלמעלה, דתורה היציאה על (גם) קאי –
ותתגלה  שתומשך דיעקב), יו"ד (אות עילאה חכמה

ל"חרן" עד עקב), (בבחי' למטה "המשכת 45גם ,
שנמשכו  ית' ורצונו התורה שהיא עילאה חכמה

כמ"ש  עקב, יו"ד יעקב, בחי' עדות 46ע"י ויקם
התורה  בעסק להיות בישראל, שם ותורה ביעקב
עילאה  חכמה המשכת גילוי . . בגשמיות שלמטה

.47כו'

על  שמן "ויצוק הענין בהמשך שמסיים וכפי
.48ראשה" . עילאה חכמה בחי' הוא "שמן –

בבחי' למטה ממש עילאה חכמה בחי' גלוי להיות
שמלובשים  ומצוות תורה בחי' שהוא . . מצבה
גילוי  בהם יהי' עכ"ז . . גשמיים בדברים למטה

כו'" למעלה שהוא כמו ממש עילאה חכמה .49בחי'

דלמטה, בעולם ומתגלה נמשכת שהתורה ועי"ז
וזיכוך  בירור להיות יכול אזי – "חרן" לבחינת עד
לו  דירה שנעשה השלימות, לתכלית עד העולם,

לבוא  לעתיד לעצמותו, דירה .50ית',

ד"ויצא ‰. והשייכות הקשר את לבאר יש עפ"ז
כסלו: לחודש גו'" יעקב
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כב.35) כח, פרשתנו
יא.36) שם,
כא.37) שם,
הנ"ל 38) בשלום ושבתי ד"ה וראה ד. כא, פרשתנו תו"א

שם. ובהערות סכ"א
"עשר 39) המעשרות, ריבוי (שהרי העשירות ענין גם כולל

הן  – לעשירות) עד לי", ד"תתן הריבוי ע"י בא אעשרנו",
אלא עשיר "אין והן zrcaברוחניות, סע"א), סח, (כתובות "

מהן"). (ש"נשתלשלו בגשמיות עשירות
לעשירות  בנוגע לך" אעשרנו ד"עשר שבענין ולהעיר,
של  "ממונו שהרי – התחתון והעלאת בירור גם מודגש בגשמיות,
למטה  שהוא היינו, ו), יא, עקב (פרש"י רגליו" על מעמידו אדם

"לך". לבחי' עד העילוי נעשה בו וגם הרגל, מבחי' גם
ונשמחה 40) "נגילה עה"פ) ובשהש"ר ד א, (שה"ש מ"ש ע"ד

שמות  תו"ח ספנ"ו. האמונה שער (ראה ממש בעצמותך בך",
ועוד). ואילך. א קעח,

סע"ד.41) כז, שם תו"ח וראה ד. כב, פרשתנו תו"א

כז.42) כה, תולדות
עה"פ.43) פרש"י יו"ד. פס"ג, ב"ר
השבועי 44) לקו"ש וראה (בסופו). רנ אופן עמוקות מגלה

וש"נ. ס"ה.
יעקב 45) שעבד העבודה כל ג: כג, פרשתנו מתו"א להעיר

בחי' הם בצאנך שנים שש dpynללבן ixcq `ziy'בחי שהם כו',
כו'. העליון מעונג ונמשכו שיצאו צאן,

יו"ד  יעקב בחי' לדרכו, הלך ויעקב פרשתנו: בסוף שם וראה
ומצוות, תורה בחי' ונמשך הלך וד"ל.dxezcעקב, דרך, איקרי

ה.46) עח, תהלים
ואילך.47) א כד, שם תו"ח וראה ב. כב, פרשתנו תו"א
יח.48) כח, פרשתנו
ואילך.49) ב כד, שם תו"ח וראה ב. כא, פרשתנו תו"א
של 50) הענינים דב' והשייכות הקשר השבועי לקו"ש גם ראה

בארוכה. עיי"ש העולם, ובירור תורה – יעקב
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– הוא כסלו חודש של המיוחד ,dkepgענינו
נס – אור"onyd51שעיקרו "תורה החכמה, בחי' ,52,

– ובמיוחד כידוע zeiniptכולל ש"שמן"53התורה,
על oifxcמורה oifx.שבתורה

השמן  לבחי' כסלו דחודש (השייכות זה וענין
האחרונים: בדורות ביותר מודגש שבתורה)

אלו 54ידוע  בדורות דוקא האריז"ל "מ"ש
devneהאחרונים xzen ובפרט החכמה", זאת לגלות

חב"ד. חסידות בתורת התורה פנימיות גילוי לאחרי

כסלו  לחודש במיוחד שייך זה החל 55וענין -
הדורות) סדר elqk(ע"פ h"in של הגאולה חג ,

שאז  חב"ד), חסידות תורת (מייסד הזקן אדמו"ר
חב"ד, חסידות תורת דגילוי הענין עיקר התחיל

ודעת  בינה בחכמה והשגה הבנה של ,56באופן
לתורת 57"יתפרנסון" השנה" "ראש שנקרא ועד ,

–58החסידות  שלאח"ז ובשנים ,elqk c"ei59 חג ,
האמצעי, אדמו"ר מקומו) וממלא (בנו של הגאולה
החסידות  תורת בגילוי יותר עוד ניתוסף ידו שעל

הנהר" ד"רחובות .60באופן

מודגשת  כסלו שבחודש – הענין ונקודת
דרזין  רזין שבתורה, השמן בחי' וגילוי המשכת
בעולם  גלוי באופן שמאיר באופן שבתורה,

דלמטה:

(דתורה) שהשמן – לחנוכה באופן xi`nבנוגע
ביתו  פתח "על גם שמאיר ועד בשר, לעיני גלוי

uegan"61,

שאז  – כסלו ויו"ד כסלו לי"ט בנוגע ועאכו"כ
חוצה" מעינותיך ד"יפוצו הענין עיקר ,62התחיל

שה" מי zepiirnהיינו, רק (לא התורה דפנימיות "
של  ובאופן באים עצמו) המעיין גם אלא המעיין,

"dvtd"ה במקום וגם "dveg"63,

שנמשך  – עצמו שבאדם ה"חוצה" מבחי' החל
לגבי  "חוצה" בחי' (שהם ודעת בינה חכמה בבחי'
עצם  לגבי ועאכו"כ מהשכל, שלמעלה האמונה

האנושי,64הנפש  בשכל והשגה הבנה של באופן ,(
פרנסה  כמו ד"יתפרנסון", באופן דנה"ב, לשכל ועד
כבשרו, ובשר דם שנעשה גשמית, ושתי') (אכילה
"חוצה" בחי' (שהם המדות בבחי' – מזה ולמטה

המוחין  בחי'65לגבי בפועל, במעשה שנמשך ועד ,(
שבאדם. הרגל

שבאדם  תחתונה הכי שמהבחינה – ועיקר ועוד
שבו) המלכות שמחוץ 66(בחי' בעולם גם נמשך

שאין  ל"חוצה" עד כפשוטו, "חוצה" הימנו,
ממנו. "חוצה"

– גו'" יעקב ל"ויצא כסלו דחודש הקשר וזהו
התורה, ענין ד"יעקב", והמשכה, גילוי היציאה,

ובמיוחד למטה,67התורה zeiniptכולל מלמעלה ,
בעולם", מקום של אף "חרון "חרן", לבחי' עד

ממנו  למטה שאין הענין 68תחתון נעשה עי"ז אשר ,
בשלום" אעשרנו 69ד"ושבתי עשר וגו' אבי בית אל

השלימות על דקאי eal`לך", cizrlc,(ס"ד (כנ"ל
דיפוצו  באופן החסידות תורת גילוי שהרי
מלכא  דוד ביאת מביא חוצה מעינותיך
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ובפרש"י.51) ב כא, שבת ראה
ת"ח).52) בנים (ד"ה ב כג, שבת פרש"י וראה כג. ו, משלי
ועוד.53) ואילך. פנ"ד הק"ש שער בינה אמרי בארוכה ראה
רסכ"ו.54) אגה"ק
חודש 55) ע"ד מתשרי, השלישי חודש הוא שכסלו להעיר,

בעיקר  שייך שכסלו אלא, תורה, ניתנה שבו מניסן, השלישי
ריז). רה. ע' אגרות לוי"צ (לקוטי כו' דתורה לנסתר

של 56) באופן הקבלה דתורת הענינים וביאור פירוש רק ולא
קונטרס  ראה – כו' יותר ונעלה לעצמו ענין גם אלא והשגה, הבנה

.53 ובהערה ס"ח החסידות תורת של ענינה
(57.35 הערה 136 ע' חכ"ד לקו"ש וראה בסופו. ת"ו תקו"ז

וש"נ.
יום"58) ב"היום נעתק – נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב

וש"נ. רנט. ע' ח"א שלו אג"ק בתחלתו.
גם59) – elqkולאח"ז 'h של ההילולא ויום) (ההולדת יום ,

ותורתו  מעשיו ד"כל השלימות נעשה שבו האמצעי, אדמו"ר
ז"ך). לסי' ביאור (אגה"ק חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו

שלד.60) ע' אגרות לוי"צ לקוטי עח. ע' ח"ב "התמים" ראה
ב.61) כא, שבת

ואילך.62) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה
ועוד.63) ואילך. 282 ע' חט"ו לקו"ש ראה
וש"נ.64) .14 הערה 181 ע' ח"כ לקו"ש ראה
שם.65) לקו"ש תנה. ע' אור) (יהל לתהלים אוה"ת ראה
בחי'66) על קאי שבע" מ"באר שהיציאה ,dpiadלהעיר,

בחי' על או המדות, בבחי' ונמשך יוצא שממנה zeklndשממנה ,
וש"נ). ס"ג. הנ"ל בשלום ושבתי ד"ה (ראה לבי"ע ונמשך יוצא

הבחי'67) ב' על (גם) קאי רבים, לשון ש"אהלים", להעיר
ב). קמה, תולדות (אוה"ת וגליא דסתים

רגלא 68) דכליא "עד – היא חנוכה דנר הפעולה שגם להעיר,
אותיות  ד"תרמודאי", הרגל בחי' (אפילו) שמכלה דתרמודאי",
ח"ב). מלוקט (סה"מ תשל"ח חנוכה מאמרי בארוכה (ראה מורדת

וש"נ).
ונתבאר 69) הובא – (ברע"מ) ב קכד, (ח"ג בזהר מ"ש ע"ד

גלותא  מן בי' יפקון . . דילך חיבורא "בהאי רסכ"ו) באגה"ק
ingxa.דייקא "ברחמי" ,"
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ע"י 70משיחא  ית', לו דירה כולו העולם יהי' שאז ,
תורה  (טעמי התורה דפנימיות הגילוי שלימות
חדשה  ד"תורה להגילוי עד לעתידֿלבוא), שיתגלו

תצא" "כי 71מאתי כולו, בעולם שחודר באופן ,
הארץ d'מלאה z` drc"מכסים לים .72כמים

.Â,ויצא פ' בשבת בעמדנו אשר מובן, עפ"ז
כסלו 73השבת  דחודש הזמן 74הראשון מסוגל -

שאת  ביתר להוסיף טובות החלטות לקבל ביותר
כולל  התורה, דהפצת הפעולות בכל עוז וביתר
חוצה. התורה דפנימיות המעיינות הפצת ובמיוחד

פשוטות: ובאותיות

שבודאי  אלו בענינים הטובות ההחלטות לאחרי
לקיימן  מנת על תשרי, חודש במשך כאו"א קיבל

לדרכו" הלך ד"ויעקב בעבודה ממש 75בפועל

וכבר השנה, כל ובהצלחה wqerבמשך זמן, משך
אלו החלטות בקיום ynnכו', lreta בבוא הרי, –

בפ' כשחל ועאכו"כ כסלו, דחודש הראשון השבת
והוספה  עילוי צ"ל גו'", יעקב ענינים 76"ויצא בכל

עוז. וביתר שאת ביתר אלו

דשנה  העיקריים לענינים בנוגע ובמיוחד כולל
שנת – צ"ל gnyz77ושנתldwdזו בהם שגם -

שבו  כסלו, לחודש ובשייכות בקשר והוספה עילוי
החסידות  תורת והפצת גילוי ביותר .78מודגש

.Ê אודות לעיל האמור שבכל להוסיף, ויש
דהפצת  השליחות גו'", יעקב ד"ויצא העבודה
נפלאה  הוראה יש – חוצה המעיינות והפצת התורה

השליחות: דמילוי העבודה לאופן בנוגע

יוצא  כשיעקב השליחות, מילוי בהתחלת מיד
הקב"ה  לו מבטיח – לחרן ללכת כדי שבע מבאר
גם) אלא גו'", ושמרתיך עמך ש"אנכי רק (לא
בתפלתו  ועד"ז הזאת", האדמה אל "והשיבותיך
עמדי  אלקים ש"יהי' רק (לא שמבקש – יעקב של
בית  אל בשלום "ושבתי גם) אלא גו'", ושמרני

אבי".

והסבר: ביאור דרוש ולכאורה,

היא  זו, שליחות של ומטרתה שתכליתה מכיון
mipezgza dxic 'zi el zeyrl ההדגשה מהי –

"ושבתי  גו'", ד"והשיבותיך הענין את (וביותר)
ואיזה גו'", zeaiygeבשלום jxr להשיבה יש

השליחות, פעולת גודל לגבי ielinמהשליחות
d"awdc de`zde oevxd!?בתחתונים דירה לו להיות

מקבל  כאשר ליעקב: בנוגע היא השאלה ועיקר
הרצון  את למלא נעלית, הכי שליחות מהקב"ה
– (בחרן) בתחתונים" דירה לו "להיות והתאוה
עם  בקשר נדר") ש"וידר (ועד ויאריך ויבקש יתפלל

daydd דבר יש וכי בשלום", "ושבתי זו, משליחות
שהוא  בענין השליחות מילוי מאשר יותר נעלה

דהקב"ה?! ורצון תאווה
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בתחלתו.70) בכש"ט נדפסה – הידועה הבעש"ט אגרת
ובכ"מ.
ג.71) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
הי"ד.72) ספר וחותם בסיום רמב"ם ט. יא, ישעי'
(73– זו בשנה ובפרט כסלו, ויו"ד ט' מתברכים וממנו

קו, (פסחים שבתא" "בתר שלישי, וביום שני ביום שקביעותם
סע"א).
כסלו,74) חודש מברכים דשבת הברכה המשכת לאחרי
בדוגמת g"xולאחרי כסלו, חודש עניני כל עולים שבו כסלו,

נח, לר"ה דרושים לקו"ת (ראה בה"ראש" הגוף אברי התכללות
ובכ"מ). בתחלתו. ר"ה שער עט"ר ואילך. א

שלאחרי 75) (556 ע' ח"כ בלקו"ש (נסמן הפתגם כידוע
העבודה  סדר מתחיל במועדות", ה"מרובה תשרי, דחודש העבודה

.95 הערה לקמן וראה לדרכו". הלך ד"ויעקב
מברכים 76) בשבת שנתקבלו הטובות ההחלטות לגבי גם

ע"י  יעקב" את יצחק ד"וישלח הענין לכללות בנוגע כסלו, חודש
שבדורנו  ד"יצחק" השלוחים אצל ובמיוחד כולל מישראל, כאו"א
ש"איש  כדי יחדיו שהתכנסו אדמו"ר) מו"ח דכ"ק (השני) (שמו
בארוכה  כמדובר השליחות, דמילוי בעבודה יעזורו" רעהו את

דשק"מ. בהתוועדות
ויצא:77) לפרשת ושמחה ד"הקהל" מהקשר להעיר

ldwd מטתו" ישראל, בית כל את יעקב מעמיד ב"חרן" שגם –
שגם  כד), ל, (פרשתנו אחר" בן לי ה' ש"יוסף ועד שלימה",
ועוד), ואילך. א רכ, פרשתנו אוה"ת (ראה "בן" נעשה "אחר"
האנשים  העם את "הקהל – שבישראל הסוגים כל שמאחד היינו,

יבֿג). לא, (וילך אלקיכם" ה' את ליראה גו' והטף והנשים

dgnye שמחת ע"ד לראשונה מסופר ויצא שבפרשת –
משתה" ויעש המקום אנשי כל את לבן "ויאסוף – נישואין
המשתה"* ימי "שבעת זאת", שבוע "מלא כב), כט, (פרשתנו
"שמח  בענין כמבואר השמחה, ענין שלימות – ובפרש"י) כז (שם,
שמחה  של ענינה וגם: ואילך). רעט ע' תרנ"ז סה"מ (ראה תשמח"
שזהו"ע  ואילך), רכג ס"ע שם בארוכה (ראה גדר פריצת –

"zvxteד" יד.uextieגו'", (כח, ויצא שבפרשת מאד" מאד האיש
בשמחה  רגליו יעקב וישא ואופנה: היציאה ובתחלת – מג). ל,

א). כט, פרשתנו (רשב"ם
אהבת 78) החסידות: דתורת העיקריים שמהענינים להעיר,

" – ישראל ואחדות mrdישראל z` ldwd שמאחדים ובאופן ,"
ד" בהענין כולם "d`xilאת – אלקיכם" ה' אביך rcאת אלקי את

ב. קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, (דה"א שלם" בלבב ועבדהו
וכן זה",dgnyועוד), פסוק על ז"ל האר"י פי' לכל "ונודע –

פכ"ו). (תניא וגו'" בשמחה אלקיך ה' את "עבדת

el`y" (`"tq oecwte dl`y 'ld) m"anxa ineid xeriyn mb xirdl (*
."mini drayn zegt oi` ely dzynd zeyrl
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וענין  חלק היא מהשליחות שההשבה ועכצ"ל,
dpeilrdעיקרי dpeeka העליונה שהכוונה היינו, ,

במעמד  היותו (עם ח"ו ב"חרן" שישאר (אינה
מאד  האיש ש"ויפרוץ עד שלימה", ד"מטתו ומצב

האמיתי  למקומו שיחזור אלא) אל 79מאד"), "שוב ,
עמך" ואהי' ולמולדתך אבותיך מיד 80ארץ שלכן, ,

מבאר  יעקב ("ויצא לשליחות היציאה בהתחלת
אור", ("תורה התורה מדגישה חרנה"), וילך שבע

את גם ומאירה) ברורה מהשליחות,dayddהוראה
) הקב"ה מדברי גו'",glyndהחל "והשיבותיך – (

) יעקב בדברי גם – מזה "ושבתי gilydוכתוצאה ,(
גו'" .81בשלום

.Á:בפשטות – מזה וההוראה

דהפצת  השליחות את למלא יוצאים כאשר
שאין  ל"חוצה" עד חוצה, המעיינות והפצת התורה
יש  – בעולם" מקום של אף "חרון ממנו, "חוצה"
(גם  זה במקום ח"ו, שישאר, אינה שהכוונה לזכור

אם, כי כו'), נעלה ומצב במעמד נמצא miiqlכאשר
השליחות, מילוי היינו,aeyleאת אביו, בית אל

את  לסיים ברצון הוא חדור ופעולה פעולה שבכל
אל  בשלום "ושבתי אביו, בית אל ולשוב השליחות
מהמצב  צדקנו משיח ע"י בהגאולה – אבי" בית

אבינו). (בית מארצנו" ד"גלינו

האחרון  דור זה, בדורנו ביותר מודגש זה וענין
הקיצין" כל "כלו שכבר דמכיון "דאלאי 82– ,ַָ

מו"ח  כ"ק ובלשון גלות"), "דאלאי רק (לא ַָקיצין"
דורנו  את 83נשיא "לצחצח אלא נותר שלא ,

שנים  עשיריות עוד שעברו ולאחרי הכפתורים",
בשליחותו  חוצה המעיינות בהפצת התעסקות של

"צחצוח  את גם כבר סיימו דורנו, נשיא של
אלא  נותרה שלא ובודאי בודאי הרי – הכפתורים"

dpexg` ikd dlertd"כולכם הכן לקבל 84ד"עמדו
אבי". בית אל בשלום "ושבתי צדקנו, משיח פני

ולהעיר:

האחרונים  הגלות ברגעי שגם פשוט, וגם מובן
והמעיינות  התורה דהפצת השליחות עבודת צ"ל

ל"חרן" (היציאה והשלימות,85חוצה התוקף בכל (
כו' ונתינה המסירה שיודעים 86ובתכלית אע"פ ,

הן  ו"מיד ממש, האחרונים הגלות ברגעי שנמצאים
.87נגאלין"

שנמצאים  שהידיעה בלבד זו לא ואדרבה:
ח"ו, מחלישה, אינה ממש האחרונים הגלות ברגעי
חוצה, והמעיינות התורה דהפצת העבודה תוקף את

שפועלתjtidlאלא –uxne zeig ztqez בכל כו'
והתפלה  לגאולה, הציפי' – (כולל העבודה עניני
זו  שפעולה בידעו הגאולה), על כו' ודרישה בקשה
אלא  עוד, ולא השליחות, וגמר סיום מוסיפה

שזוהי ynnשיתכן dpexg`d dlertd מסתיימת שבה
ובלשון  גו'", יעקב ד"ויצא השליחות כללות

שעל 88הרמב"ם  אחת", ה"מצוה – להלכה פס"ד -
לכף  כולו העולם כל ואת עצמו את "הכריע ידה
גאולה  – והצלה" תשועה ולהם לו וגרם זכות,

גלות  אחרי' שאין והשלימה "ושבתי 89האמיתית ,
אבי". בית אל בשלום

.Ë:יותר בעומק – בזה להוסיף ויש 

רק לא נאמרה ויצא ההשבה dghaddבפ' על
גם אלא lretaבשלום, daydd zlgzd,כאמור ,

וסופן  בסופן תחלתן "נעוץ – הפרשה שבסיום
היינו, לדרכו", הלך "ויעקב נאמר – בתחלתן"

לשוב `eiaההליכה zial.
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שהקב"ה 79) הוא "ברוך ההגדה במאמר מהביאור גם ולהעיר
לו  להיות הקב"ה ש"נתאווה דמכיון – לעשות" הקץ את חישב
לו  שיש התחתונים, של הבירורים עבודת ע"י בתחתונים דירה ית'
להיות  יכול הי' ח"ו הרי וא"כ זו, בעבודה גדול תענוג כבי' ית'
הוא" "ברוך וההילול השבח זהו הנה וגבול, קץ בלי זה ענין
לעבודת  וגבול קץ שיהי' לעשות הקץ את חישב שהקב"ה
ע' תש"ח (סה"מ ובשעבוד" בגלות מלחמה שבדרך הבירורים

.(151
לג.80) לא, פרשתנו
הגירסא 81) ע"פ – ב טו, ב. יד, (חגיגה מארז"ל וע"ד

היינו  בשלום", ויצא בשלום "נכנס שר"ע שם) ועי' בירושלמי
היציאה  שתהי' ובאופן מנת על היתה מלכתחילה שהכניסה
– בנדו"ד ודוגמתו ועוד), .990 ע' ח"ג לקו"ש (ראה בשלום

בשלום.שהיציא  ההשבה שתהי' מנת על מלכתחילה היא ה
ב.82) צז, סנהדרין
תרפ"ט.83) שמח"ת שיחת

וש"נ.84) רעט. ע' ריש ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
הגלות 85) על גם רומז חרנה" וילך גו' יעקב ש"ויצא להעיר,

ב). רצב, של"ה יג. פס"ח, ב"ר א. קמז, זח"א (ראה
לעבוד 86) ש"חייב – יעקב של עבודתו מאופן שלמדים כפי

אביכן, את עבדתי כחי בכל כי אמר הצדיק יעקב שהרי כחו, בכל
מאד  האיש ויפרוץ שנאמר הזה, בעולם אף זאת שכר נטל לפיכך

היומי). שיעור – שכירות הל' סוף (רמב"ם מאד"
ה"ה.87) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ה"ד.88) פ"ג שם
(89– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים
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מובן: אינו ולכאורה

לדרכו", הלך ד"ויעקב השייכות dkilddמהי
eia` zialלפרשת ,`vie וילך גו' יעקב "ויצא ,

אביו מבית ההליכה ?!oxglחרנה",

ההליכה שענין אלא עוד, `eiaולא zial נעשה
mzege meiq"החיתום אחר הולך "הכל –90–
" כשמה,vie`דפרשת שתוכנה  ,"d`ivid דיעקב

אביו ?!oxglמבית

בזה: הביאור לומר ויש

גודל  – החסידות בתורת שנתגלו מהענינים
כך, כדי עד ועבודתינו", ד"מעשינו העילוי
ותחיית  המשיח ימות של . . השלימות ש"תכלית
הגשמי, בעוה"ז ב"ה א"ס אור גילוי שהוא המתים
כי  הגלות, משך זמן כל ועבודתינו במעשינו תלוי

וכו'" בעצמה המצוה היא המצוה שכר ,91הגורם
" רק אינם ועבודתינו" ש"מעשינו "`irvnהיינו

הממשיכים  שהם אלא הגאולה, באה ידו שעל
להתלבש  למטה מלמעלה ב"ה א"ס אור "גילוי

עוה"ז, –edfyבגשמיות המשיח דימות הענין
הגשמי" בעוה"ז ב"ה א"ס אור .92"גילוי

התורה  ללימוד בנוגע מיוחדת ,93ובהדגשה
שהרי, – החסידות תורת התורה, פנימיות ובפרט

" הוא המשיח דימות הענין d'עיקר z` zrcl,"
ס"ה). (כנ"ל תצא" מאתי חדשה "תורה

) יעקב" ד"ויצא וחותם שסיום מובן בית nועפ"ז
) לדרכו" הלך "ויעקב הוא כי lאביו) – אביו) בית

בפועל  העבודה id`94התחלת `id ההליכה התחלת
אביו  לבית לשוב לדרכו" הלך כלומר,95ד"ויעקב ,

להיות  יוכל שעי"ז כדי היא שפעולתו בלבד זו לא
)f"g`l יתירה אלא אבי", בית אל בשלום "ושבתי (

היא עצמה שהפעולה – dkilddמזה zlgzd
לדרכו") הלך `eia("ויעקב zia l` aeyl מכיון ,

אוא"ס  וגילוי המשכת היא היא עצמה זו שפעולה
המשיח. דימות השלימות תכלית הגשמי, בעוה"ז

.È העיקר הוא :96והמעשה

בלימוד  להוסיף כדי אלו סגולה ימי לנצל
כפי  התורה, פנימיות והן דתורה נגלה הן התורה,
בנוגע  הן חב"ד, החסידות בתורת שנתבארה
הפצת  – ובמיוחד כולל להזולת, בנוגע והן לעצמו,
שאין  ל"חוצה" עד חוצה, המעיינות והפצת התורה

הימנו. "חוצה"

עמך  ש"אנכי מבטיח שהקב"ה 97ומכיון

בוודאות  ויודעים גו'", והשיבותיך גו' ושמרתיך
עמדי  אלקים בשלום 97ש"יהי' ושבתי גו' ושמרני

יוצאים – אבי" בית xenbleאל miiql השליחות את
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א.90) יב, ברכות
רפל"ז.91) תניא
(92– הוא דלעתידֿלבוא שהפעולה ielibdוהחידוש היינו, ,

כל. לעין גלוי ובאופן מתגלה ועבודתינו" "מעשינו ע"י שנעשית
לקוטי 93) וראה א. (קנא, בפרשתנו הזהר ממאמר גם להעיר

חזקי'* ור' חייא לר' הודיע שאליהו ואילך) קיא ע' פרשתנו לוי"צ
תלוי (וביהמ"ק) ירושלים של dxezdשקיומה cenila ענין אשר ,

ירושלים  של בנינה את לפעול כדי - החורבן** לאחרי גם נוגע זה
וביהמ"ק.

"כל  ה"א) פ"א יומא (ירושלמי מארז"ל ע"פ – יותר ויומתק
(ולהעיר  כו'" כאילו עליו מעלין בימיו (ביהמ"ק) נבנה שאינו דור
שחורבן  קמא)) (ע' סל"ז פ"ה (מפענצ"פ הרגצ'ובי מדברי

כו'). הנמשך דבר הוא ביהמ"ק

`xc el` oi`e ,f"aix onfa minkg eid 'iwfg 'xe `iig 'x ipd" (*
xdfd oeilb lr e"gxdn zedbd ± (oaxegd ixg`l eidy) "i"ayxc

.(mixry dpenyn)
ly ote`a wx `l) lreta xetiq xdefd yibcn k"tr`y `l` (**

"c swezd dfay ± (d`xedax dyrn.(p"ye .` ,`k zay) "

לחרן"94) "ללכת חרנה", וילך שבע מבאר יעקב "ויצא כי
היינו, למטה, מלמעלה ירידה של הו"ע עה"פ), dpkdd(פרש"י

העבודה  התחלת אבל וכיו"ב, כו' וההחלטה המחשבה לפעולה,
לבית  לשוב למעלה, מלמטה לדרכו" הלך "ויעקב – היא בפועל,

ומצד לו okezאביו. משנודע הא' פעולה הרי יעקב, פעולות
וגו', עוד הן אמירת – ורחל) לבן (מקום שנשלח למקום שהגיע

עה"פ). פרש"י – ממצבם (העלאתם המקום אנשי הדרכת
תשרי 95) חודש שלאחרי הפתגם עם לתווך יש ועפ"ז

(כנ"ל  – העולם בעניני לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה מתחילה
העולם בעניני בפועל העבודה כי – (75 היא dzzin`lהערה ***

לשוב  למעלה, מלמטה לדרכו" הלך ד"ויעקב הפעולה התחלת
אביו. לבית

מ"ז.96) פ"א אבות
ופקדון 97) שאלה (הל' ברמב"ם היומי משיעור גם להעיר

פטור, בפשיעה אבד או נגנב אפילו בבעלים "השואל רפ"ב),
אם enrשנאמר eilra תחלה הבעלים ששאל ובלבד ישלם, לא

די"ל  – ה"ג) פ"א שכירות הל' (ראה שביארנו" כמו החפץ, עם
(תחלת  שלו הנאה שכל ב"שואל", שגם הדעות", ב"לתקן ענינו
"אלקים  עמך", ש"אנכי מכיון הרי, לשמה), שלא עבודה העבודה,

עוד עמו"), ("בעליו ממנו iptlעמדי" ונהנה החפץ ששואל
וממשיך  לפניך", אני "מודה אומר משנתו, כשניעור מיד (שהרי,
על  אפילו פטור – בקרבי") משמרה "ואתה השחר בברכות
שבודאי  (אף ח"ו עונש של ענין אצלו שייך שלא היינו, הפשיעה,

הוא). פושע שהרי תשובה, לעשות צריך

i"r dlbzn df oipry ,`l` (***zeciqgd zxezf"tre .(miptak)
meiqa cin `l) "ekxcl jld awrie" dxeza oixewy (oilbny) wznei

ycegay `vie 'ta (`l` ,ixyz ycegelqk.`wec
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רגליו" את יעקב ד"וישא "מ 98באופן שנתבשר ,
את  לבו נשא בשמירה, שהובטח טובה בשורה

ובמרוצה" "בשמחה ללכת", קל ונעשה ,99רגליו

במוח  הטובה וההחלטה שההתבוננות היינו,
והלב  הלב, על ומיד תיכף פועלת פועל 100שבראש
בפועל  מעשה הרגלים, על ומיד ועוד 101תיכף ,

מתוך  היא עצמה והפעולה שההליכה ועיקר,
שמחת 102זריזות  ע"י) (ונעשית עם גם הקשורה ,
הלב,

(אם  כו' ועיכובים המניעות כל שמנצחים ובודאי
ל"דידן  שזוכים ועד מהם), רושם איזה נשאר עדיין

בית 103נצח" "חיילי של נצחונם – והעיקרי האמיתי
ע"י 104דוד" והשלימה האמיתית הגאולה את להביא

משיחא מלכא ynnדוד lreta מעשרה למטה ,
ד"אחישנה" באופן ומיד, ותיכף "לא 105טפחים, ,106

עין" כהרף המקום .107עיכבן

שבת  במנחת מיד שקוראין "וישלח 108וכפי -
אחיו" עשו אל לפניו מלאכים לו 109יעקב להודיע ,

האמיתית  לגאולה ללכת הזמן הגיע שכבר
"ועלו 110והשלימה  לשפוט 111, ציון בהר מושיעים

עשו" הר .112את

.‡È והשלימה האמיתית גאולה – לנו תהי' וכן
ממש. בפועל צדקנו משיח ע"י

בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו – העם שלימות
גדול"113ובבנותינו" "קהל שמתאחדים 114, כפי ,

ליראה  גו' העם את "הקהל אחת, מציאות ונעשים
ה'", את

ועבודתינו  "מעשינו ומצוותי', התורה שלימות
גו' מקנהו "כל – ב"חרן" הגלות", משך זמן כל

ארם", בפדן רכש אשר גו' רכושו כל

הנה" "ישובו – כזה בשלום 114ובאופן "ושבתי
אבי" בית הארץ,115אל שלימות הקדושה, לארצנו ,

ש"פרזות  הקודש, עיר לירושלים – גופא ושם
ירושלים" והגבלה,116תשב ממדידה למעלה ,

ד"ופרצת", באופן

שתיכף  – והזמן המקום גדרי פריצת גם כולל
השבת  יום של בעיצומו ממש, עולים 117ומיד ,

השלישי  המקדש ולבית "בית 118לירושלים, -
השמים" שער וזה של 119אלקים המקדש ובית ,

מטה  של המקדש בבית ויורד שנמשך ,120מעלה

יו"ד  הגאולה ימי את חוגגים – ממילא ובדרך
"הקיצו  הגאולה, בעלי עם ביחד כסלו וי"ט כסלו

עפר" שוכני רבותינו 121ורננו כל עם ביחד ,
אדמו"ר  מו"ח וכ"ק כו', הצדיקים וכל נשיאינו,
יבוא  – בראשנו צדקנו ומשיח עמהם, דורנו נשיא
ומיד  תיכף לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו

ממש.
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א.98) כט, פרשתנו
הרשב"ם.99) פי' עה"פ, פרש"י

האבן"100) ד"לב ומצב במעמד תחילה הי' אם אפילו
בית  יהי' גו' הזאת "האבן שהרי – כו) לו, יט. יא, (יחזקאל

אלקים".
ס"ה.101) כנ"ל גו'", יעקב ב"ויצא נכלל זה ענין גם שהרי,
אבינו 102) דאברהם "זריזותי' – הזריזות מעלת מגודל להעיר

סכ"א). (אגה"ק כו'" עולם עד ולבנינו לנו לעד  העומדת היא ע"ה
ג.103) פכ"ד, ויק"ר ראה
נ"ע 104) (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שיחת בארוכה ראה

ס"ע  תש"ב סה"ש ואילך. ב תשפז, ח"ד לקו"ד – תרס"א שמח"ת
ואילך. 141

א.105) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
מב.106) שם, מכילתא מא. יב, בא ופרש"י מכילתא
מתעכב 107) שאינו זריזות, של באופן היא שפעולתו כשם

עין. כהרף אפילו
יעקב 108) נחלת . . מצרים בלי "נחלה – יעקב עם הקשורה

ואילך). סע"א קיח, (שבת גו'" ופרצת בו שכתוב כיעקב . . אביך
וישלח.109) ר"פ
ועוד.110) וישלח. ר"פ ותו"ח תו"א ראה
יד).111) לג, וישלח בפרש"י (הובא בסופו עובדי'
מוכן 112) אינו עדיין שעשו ליעקב הודיעו שהמלאכים דאף

הגלות", משך זמן כל ועבודתינו "מעשינו לאחרי הרי, – לגאולה
לקיים  אוה"ע על הפעולה גם כולל כו', ביותר הגלות לאריכות עד
שגם  בודאי ספ"ח), מלכים הל' (רמב"ם נח בני שנצטוו מצוות

גו' עמים אל אהפוך "אז הגאולה, להיות כבר יכולה עשו מצד
ספי"א). מלכים הל' רמב"ם ט. ג, (צפני' אחד" שכם לעבדו

ט.113) יו"ד, בא
ז.114) לא, ירמי'
אבינו"115) אתה "כי דוקא ליצחק  יאמרו לעתידֿלבוא  שלכן,

– ובארוכה ג. כא, פרשתנו תו"א ב. פט, שבת טז. סג, (ישעי'
ואילך). ד כד, שם תו"ח

ח.116) ב, זכרי'
(יל"ש 117) שבת בכל לירושלים עולים לעתידֿלבוא שהרי

תקג). רמז ישעי'
(118"awrikשקראוzia ויקרא יט) כח, (פרשתנו שנאמר ,

ההוא המקום ו ziaשם א פח, (פסחים מהרש"א אֿל" בחדא"ג
וש"נ). ואילך. 231 ע' חט"ו לקו"ש וראה שם.

ובפרש"י.119) יז כח, פרשתנו
אינה 120) מעלה של בביהמ"ק הכניסה – דאדרבה וי"ל

א) ה, (תענית מארז"ל ע"ד מטה, של בביהמ"ק הכניסה לאחרי
(הושע milyexilבנוגע דכתיב "מאי ביהמ"ק) נמצא שבו (המקום

לא  . . בעיר אבוא לא קדוש בקרבך זה) דשבת הפטרה – ט יא,
מטה". של לירושלים שאבוא עד מעלה של בירושלים אבוא

יט.121) כו, ישעי'
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לעיל ‡ להמדובר בהמשך כסלו 1. שחודש
(התורה  והפצת בלימוד להוסיף ביותר מסוגל
שנתבארה  כפי התורה, פנימיות ובמיוחד) בכלל,
מעינותיך  ד"יפוצו ובאופן חב"ד, חסידות בתורת

חוצה",

גו' יעקב "ויצא השבוע בפרשת גם וכמודגש -
והמשכה) (גילוי היציאה על גם שרומז חרנה",
עד  התורה, פנימיות כולל יעקב), של (ענינו דתורה

- בארוכה) (כנ"ל ל"חרן"

ענין  ולבאר ללמוד המתאים הזמן זה הרי
בספר  - גרמא שהזמן ובענין התורה, בפנימיות
בן  מאיר רבינו האלקי ("להמקובל אמונה' 'דרך
מחודשת, בהוצאה זהֿעתה שנדפס גבאי"),
שהגיע  לאחרי - כו' מראיֿמקומות ובהוספת

ויצא  דפרשת שני ביום פרטית ותיכף 2בהשגחה ,
שיוכלו  כדי זריזות, של באופן הדפיסוהו ומיד

כו'. חוצה ולהפיצו האפשרי, בהקדם בו ללמוד

ושייכות · בקשר ביאור להוסיף - ובהקדמה .
חרנה" גו' יעקב שבו dxezaד"ויצא כסלו, לחודש ,

חוצה" מעינותיך ד"יפוצו הענין עיקר ,3התחיל
גם  התורה דפנימיות והמשכה) (גילוי היציאה

ב"חרן":

לעיל  יעקב 4נתבאר ד"ויצא שהענין שאע"פ
 ֿ מכל ירידה, של הו"ע חרנה" וילך שבע מבאר

יותר  נעלית לדרגא העליה נעשית דוקא עי"ז מקום
עד  מאד", מאד האיש ויפרוץ - הירידה לפני מכמו
כנ"ל  אבי", בית אל בשלום ד"ושבתי לשלימות

בארוכה.

ע"י  שדוקא - לתורה בנוגע גם הוא שכן וי"ל
רק  (לא עלי' של ענין נעשה למטה התורה ירידת
לו  להיות הקב"ה דנתאווה הכוונה שלימות מצד

גם) אלא בתחתונים, דירה עצמה,dxezaית'
כדלקמן.

בזה:‚ והענין .

בתורה  שניתוסף העילוי בכ"מ ומבואר ידוע
דוקא  דלמטה בעולם דבנ"י התורה לימוד 5ע"י

ועד  כו'), למטה ונשתלשלה שירדה (לאחרי
במדרז"ל  וישראל 6שמצינו "כלה" נקראת שהתורה

הם  שישראל היינו, "חתן", miritynנקראים
בתורה.

(קודם  עצמה מצד שהתורה - יותר ובפרטיות
מחכמה  "אורייתא חכמה, בחי' היא למטה) ירידתה

את 7נפקת" לומדים וישראל למטה שיורדת ועי"ז ,
עם  שלמעלה דתורה החיבור נעשה - התורה

d"awd8,'בחי בתודה שבאיןֿערוך zEnvrdשנמשך
החכמה  לגבי המלובש 9כלל אוא"ס בחי' גם (כולל

).10בחכמה 

עצמה  מצד התורה - בפרשתנו דהכתוב ובסגנון
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ספר  מחבר בעל גבאי, בן מאיר רבנו האלקי להמקובל (*
אמונה" ל"דרך דבר" ב"פתח וראה – ועוד הקודש' 'עבודת

(תשמ"ח). קה"ת הוצאת
ס"הֿו.1) – שלפנ"ז בשיחות
רגליו"2) יעקב "וישא זה: דיום חומש משיעור להעיר

רגליו  את לבו נשא . . טובה בשורה "משנתבשר א), כט, (פרשתנו
(פי' ובמרוצה" "בשמחה רש"י), ("פי' ללכת" קל ונעשה
וגו'", בשדה באר "והנה ב): (שם, שלאח"ז ובפסוק הרשב"ם).
(פ"ע, ויצא פ' ברבות מ"ש והיינו התורה, ענין זהו בשדה "באר
שלשה  אלו צאן עדרי שלשה והנה ציון, זו בשדה באר והנה . ח).
את  שומעים היו שמשם ישקו ההיא הבאר מן כי כו' דינים בתי

על מפרשו הרי כמ"ש dxezdהדין, היינו ציון, זו באר מ"ש וא"כ ,
– בנדו"ד וי"ל א). רו, פרשתנו (אוה"ת גו'" תורה תצא מציון כי

ענין בשדה", ל"באר ובשייכות בקשר טובה" dxezd."בשורה
ואילך.3) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש
ואילך.4) ס"ב

ש"באים 5) הטעם בביאור א)) (קמה, (סכ"ו מאגה"ק להעיר
שמחדשים  מה מהתחתונים תורה חידושי לשמוע העליונים

כו'". החכמה תעלומות ומגלים
יו"ד.6) פ"כ, ויק"ר ו. פל"ג, שמו"ר ב. מט, פסחים ראה

סע"ד  צג, ברכה בלקו"ת נתבאר – ועוד. כה. פ"ב, במדב"ר
ואילך. 121 ע' תש"ה סה"מ גם וראה ובכ"מ. ואילך.

א.7) קפב, ח"ג א. פה, א. סב, ח"ב זהר
תורה 8) מחבר הי' שדוד (קצו)) (סנ"ח הבהיר בספר כדאיתא

שלח ד. יט, ב. יח, שמיני בלקו"ת הובא – בהקב"ה מז,שלמעלה
ועוד. סע"א. נא, רע"ג.

שלפני 9) באוא"ס ש"כמו"כ ,124 ע' תש"ה סה"מ וראה
מושרשות  ונש"י שבא"ס, חכמה בחי' היא התורה הצמצום,
העצמיים  שעשועים שעשועים, אצלו ואהי' דמ"ש דא"ס, בעצמות
תענוג  הן ונשמות בחכ', המתלבש העצמי תענוג היינו שבתורה,

בתורה". העצמי תענוג ממשיכים והן ממש, העצמי
א.10) ה, ויקרא לקו"ת ראה
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שבע" "באר בבחי' למטה,11היא ירידתה וע"י ,
עילוי  נעשה חרנה", וילך שבע מבאר יעקב "ויצא
עד  אבי", בית אל בשלום "ושבתי – שבאיןֿערוך
לעתידֿלבוא  התורה גילוי שזהו"ע העצמות, לבחי'

חדשה "תורה –iz`n"כי 12תצא" ממש", "מאתי" ,
ידעו ממש"`izeכולם "אותי" ,"13.

ועוד:„ זאת .

צורך כש  היא למטה דתורה הירידה שכללות ם
בתורה, ירידה של ענין בכל גם הוא כן עלי',
יותר  גדול לעילוי לבוא - ומטרתה שתכליתה

בתורה.

- בתורה גדולה הכי הירידה לדבר: דוגמא
כמארז"ל  - עלי' לצורך שהיא הלוחות, 14שבירת

בלוחות  תצטער אל (למשה), הקב"ה לו "אמר
לבד, הדברות עשרת אלא היו שלא הראשונות
הלכות  בהם שיהא לך נותן אני השניים ובלוחות

הה"ד  ואגדות, כי 15מדרש חכמה תעלומות לך ויגד
לתושיה". כפלים

בנוגע ובשייכות zeiniptlועד"ז בקשר התורה
והסתר,elqk16לחודש (העלם ירידה אז שהיתה -

בנוגע וכו') אשר ieliblקטרוג החסידות, תורת
גדול  עילוי יתוסף שעי"ז עלי', צורך היא זו ירידה
עוז, וביתר שאת ביתר החסידות תורת בגילוי יותר
מן  האור כיתרון חוצה, מעינותיך דיפוצו באופן

מלכא 17החושך  ל"קאתי (סיבה שנעשה ועד ,
דלעתידֿלבוא, התורה לגילוי ו)הכנה משיחא"
ד"ויצא  הענין תוכן שזהו ממש, העצמות מבחי'
אבי" בית אל בשלום "ושבתי עד חרנה" וגו' יעקב

שהוא dxezd.כפי zeinipta

ענין ‰ ולבאר ללמוד נבוא - זו הקדמה ולאחרי .
הספר  אמונה":18בהתחלת "דרך

תשובה  בדרך הוא, אמונה" "דרך ספר
הללו 19שאלה" שאלות העשר תשובת "כולל ,

האמיתית". החכמה דרך על תלמידו) (ששאל

איך  העולם "על היא: הראשונה השאלה והנה,
מנהיג". לו יש

לראשונה  "תשובה השיב זה כי 20ועל דע ,
בדמ  נבנה העולמותהאדם כל בנין דוגמת 21יון ..

קטן  עולם האדם נקרא ולזה הגדול וממנו 22העולם .
בדמותו  נבנה אשר הגדול העולם על הראי' תלקח
שיחי' הזה הקטן לעולם איפשר שאי וכמו בצלמו.
איפשר  אי כך הנפש, שהוא מנהיג מבלתי ויתקיים
והמנהיג  מנהיג, מבלתי שיתקיים הגדול לעולם
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ויצא 11) מזוהר שמביא ואילך, ב שם, פרשתנו אוה"ת ראה
את  באר משה הואיל מענין שבע באר לענין "שהעיר ב) (קמז,
. חיים מים באר לשון באר, ג"כ . . נק' התורה ביאור . . התורה
שהיא  שבע, באר ונקרא . . לתושב"כ ביאור שהוא תושבע"פ .
שהן  שבעה, עמודי' חצבה ע"ש שבע, הנק' לתושב"כ  באר בחי'

דתושב"כ". ספרים ז'
ג.12) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
בחכמה,13) המתלבש אוא"ס גם כולל החכמה, מבחי' רק לא

ממש. ית' ומהותו עצמותו אלא
רפמ"ו.14) שמו"ר
ו.15) יא, איוב
כסלו 16) בחודש התורה פנימיות דגילוי מהשייכות להעיר

השנה  לתחילת השלישי חודש ג"כ הוא "כסלו – שניות ללוחות
כשמתחילין  דסיון השלישי חודש לגבי מעלה בו ויש מתשרי,
הג' חודש שהוא וסיון או"י, בדרך הוא מניסן ההתחלה כי מניסן,
לא  ראשונות הלוחות כי קיום, הי' לא דמ"ת, החתונה הי' שאז
מעבודת  שלמעלה תשובה או"ח, שהוא תשרי משא"כ נתקיימו,
יש  זה ולדבר . . לתושי' כפלים הם שניות והלוחות הצדיקים,
מפני  הוא שנתקיימו שניות לוחות כי עד, עדי בנין לעולם, קיום

רה). ע' אגרות לוי"צ (לקוטי כו'" בחשאי שניתנו

התורה",17) את ד"באר שהענין ואילך, שם מאוה"ת להעיר
מו  בארץ הירדן "בעבר נעשה לשון*, מה בשבעים "ע"י – אב"

דקליפה  מחב"ד שנתבררו הניצוצים . . הסכלות מן שנתברר
שיש  ע"ד באר, משה הואיל שם . . כו' דתוהו מחב"ד ששרשם
ובהמשך  דוקא". הסכלות מן שנתברר ממה דקדושה לחכ' יתרון
לעיל  (ראה בשדה" ל"באר השייכות גם מבאר א) (רט, הענין
שם  . . בחוץ חכמות בחי' דהיינו לבר, שהיא "בשדה – (2 הערה
מכח"ב  שנתברר חיים מים באר . . הנובע באר בחי' יש דוקא
כו'" חכמה תעלומות לאור ניצוצים..(ש)מוציא מהם שנפלו דתהו

לע"ל". התורה פנימיות גילוי נמשך מזה "וגם ומסיים,
פדיון 18) של מצב לאחרי באה זה ספר שהדפסת להעיר,

יעקב  "ויצא עלי', צורך דירידה הענין מודגש בזה שגם שבויים,
אבי". בית אל בשלום "ושבתי עד חרנה" גו'

השער".19) "דף נוסח
ח.20) ע' הצ"צ אדמו"ר לכ"ק החקירה ספר גם ראה
ח.21) ע' בראשית לזוהר הערות יצחק לוי לקוטי ס' ראה
אבן 22) ב). (ק, תס"ט זוהר תקוני ג. פקודי תנחומא ראה

א'תשצג. ע' ו כרך שלח התורה באור הנסמן כו. א, בראשית עזרא

zxez zvtdl rbepa epxec `iyp x"enc` g"en w"k ly eyecig (*
.oeyl miraya zeciqgd
:enya fnxdn mb xirdlesqeioipra (a ,`ix) my z"de`a x`eank ±

el siqed ,xnbw ded `l ,oeyl miray ecnile l`ixab `a"y "sqedi"
dheq) "'eb sqedia zecr xn`py ,cnle d"awd ly enyn zg` ze`
k"b jynp oeyl 'ra dxezd x`iay dfy dyna oaei k"enk"y ,(a ,el

"e .l"pd 'iganwgvii"r dlrnl dyrpy beprzde wegvd oipr ± "
,(b ,ak epzyxt `"ez d`x) `xedpl `keyg `ktdz`c xexiad

.oeyl mirayc xexiad c"ecpae
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המקיימו  וצורתו העולם נשמת הוא ואילו 23ההוא .
העולם  יעדר המנהיג, זה העדר ישוער ח"ו

האמיתית 24בכללו  הנכונה הראי' תלקח וממנה ..
בכללו". לעולם מנהיג שיש על

שכתבתי  מה על "ולהעיר לבאר: וממשיך
הנפש  על ראי' יביאו פעמים לרז"ל תמצא
ואמנם  מהנפש. עליו ראי' יביאו ופעמים מהקב"ה,

דברכות  בפ"ק אמרם הנפש על ממנו הני 25הראי'
אמרן  לא דוד, אמרן מי כנגד נפשי ברכי חמשה
מלא  הקב"ה מה נשמה. וכנגד הקב"ה כנגד אלא

וכו'. הגוף כל מלאה נשמה אף העולם כל

לנו  לקיים בכלל עליהםֿהשלום להם והכוונה
מהאצילות  נאצל אצילות היא אשר הנפש מציאות
חתומה  באה מקומה על ולהורות . . האלקות סוד
חמשה  והם במדותיו, וכלולה ורשומה בחותמו
הגוף  ולקיים להנהיג תוכל בהם אשר הללו דברים

וכו'.

מהקב"ה, הנפש על הראי' שלוקחה ואחר
להנהיגו  הגוף אל ושנשתלחה מציאותה לנו וקויים
עוד  לנו יש הנה קטן, עולם נקרא הוא ובה ולקיימו
העולם, ומנהיג נמצא היותו הקב"ה, על ממנה ראי'

תהלים  במדרש אמרם ה',26והוא את נפשי ברכי
הנפש  מה אמר בנפש, להקב"ה דוד מקלס למה
העולם  את ממלא הקב"ה כך הגוף, את ממלאה

וכו'".

הקטן  מהעולם נצחת ראי ' לנו יש "הנה ומסיק,
העולם  אל מנהיג, בלא להתקיים לו איפשר שאי

מנהיג". בלא להתקיים איפשר שאי הגדול

על  מענה כאן מצינו - בלשונו כשמדייקים והנה
כדלקמן. אלו, בענינים כללית שאלה

Â מאופן וההסברים הביאורים לכל בנוגע .
ההנהגהdhnlההנהגה  "ראי'dlrnlc,על כבנדו"ד,

בלא  להתקיים לו איפשר שאי הקטן מהעולם נצחת
להתקיים  איפשר שאי הגדול העולם אל מנהיג,
פשוטה  גם אבל עיקרית שאלה יש - מנהיג" בלא

ביותר:

היא  למטה שההנהגה שכיון לומר אפשר איך
ההנהגה  כן להיות מוכרחת מסויים, באופן

דלמעלה?!

אינו  קטן" שה"עולם שכיון אפ"ל איך ובנדו"ד,
שגם  מוכרח (נפש), מנהיג בלא להתקיים יכול
- מנהיג בלא להתקיים יכול אינו גדול" ה"עולם
תעשה, מה לו יאמר ומי יכול, כל הוא הקב"ה הרי
גדול" ה"עולם את לברוא ית' שביכלתו ובוודאי
לה"עולם  וכלל כלל דומה יהי' שלא באופן

קטן"?!

ואפס  מאין היש התהוות לחידוש בנוגע ועד"ז
העולם, שמנהיג רק (לא ורגע רגע בכל המוחלט
העולם  ומקיים ומחי' שמהוה מזה, יתירה אלא
זה  על וההוכחה שהראי' המוחלט), ואפס מאין
אנוש  מעשה שבין הגדול "ההבדל הסברת היא
הצורה  שמשנה רק מיש יש שהוא ותחבולותיו
מאין  יש שהוא וארץ שמים למעשה . . והתמונה
ישוב  ח"ו הנברא מן הבורא כח שבהסתלקות . .

ממש" ואפס לאין מהו 27הנברא דלכאורה, -
מזה  בנפעל dhnlyההכרח הפועל כח להיות צריך

גם  הוא שכן dlrnl?!תמיד,

חז"ל  מדרשי בכו"כ לשאול יש ועד"ז
למלך  משל ע"פ דלמעלה ההנהגה את שמבארים
שההנהגה  שמכיון ההכרח מהו - כו' בשרֿודם
למעלה  ההנהגה גם לכן מסויים, באופן היא למטה

כזה?! באופן להיות מוכרחת

אחר: בסגנון

קטן" שה"עולם – דלמטה בעולם הנ"ל כללים
הפועל  כח שצ"ל מנהיג, בלא להתקיים יכול אינו
שהקב"ה  מפני אלא אינם - וכיו"ב תמיד, בנפעל
את  לברוא בתכלית, חפשית ובחירתו ברצונו רצה

כזה. באופן העולם

לברוא  מוכרח שאינו פשוט, וגם מובן והרי,
(רבים) באופנים לברוא וביכלתו דוקא, כזה באופן
שהנהגת  לומר יתכן שלא ועאכו"כ כו'. אחרים
שההנהגה  תכריח מסויים, באופן הגשמי העוה"ז

תה  דלמעלה זה!דעולמות באופן י'
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כו.23) ע' החקירה ספר ראה
ה"ב.24) פ"א התורה יסודי הל' רמב"ם ראה
א.25) י,
א.26) קג, תהלים פ"ב.27)מדרש שעהיוה"א
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Ê לענין בנוגע גם היא האמורה השאלה .
- הקבלה דתורת העיקריים מהיסודות - הספירות

אמונה': 'דרך בס' והג' הב' השאלה

- כו'" ספירות שם שיש יוכרח הכרח "באיזה
ומדה 28ומשיב  אחד כח מאיןֿסוף נאצל הי' "אם :

כיֿאם  יצא לא הפשוט מן כי חוייב הנה לבד, אחת
הנבראים  שיהיו ויחוייב הפשיטות.. בתכלית פשוט
בזה  הי' ולא . . פשוטים כולם והיו מדה אותה כפי
נראה  כבודו אין כי . . האיןֿסוף בכבוד הכר[ה]
מכל  כלולים מחומר נבראים על כיֿאם ונגלה

והדרכים". הצדדים

שהם  יוכרח במה ספירות, יש כי יוכרח "שאם
ומשיב  - כו'" האיןֿסוף 29עשרה כי "והענין :

אחת  נקודה האציל תכלית, ובלי גבול בלי שהוא
והנקודה  . . הנבראים לצורך ושיעור גבול בעלת
סוף, תוך ראש לה יש בגבול ובאה הואיל הזאת
יש  בראש כי מהג', כלול קצוות הג' מאלו א' וכל
זה  שבענין נמצא בסוף, וכן בתוך וכן וסוף, תוך
הסובלם  והמקום בזה, זה כשנכה לט' הג' עולים
שהספירות  גמור הכרח לך הרי . . עשרה הרי

כו'". עשרה

השאלה: אותה נשאלת בכ"ז וגם

פשוט  כיֿאם יצא לא הפשוט "מן – אלו כללים
 ֿ כי ונגלה נראה כבודו "אין הפשיטות", בתכלית
הצדדים  מכל כלולים מחומר נבראים על אם
יש  בגבול ובאה הואיל הזאת, "הנקודה והדרכים",
כלול  קצוות הג' מאלו א' וכל וסוף, תוך ראש לה
גדרי  הם - עשרה" הרי הסובלם והמקום . . מהג'
שביכלתו  ובוודאי הקב"ה, ע"י שנברא כפי העולם

לגמרי. אחרים גדרים בו שיהיו עולם לברוא ית'

בגדרים  עוה"ז שבריאת לומר יתכן איך וא"כ,
להיות  מוכרחת דלמעלה שההנהגה מכריחה אלו

עשרה)?! ושהן ספירות (שיש אלו בגדרים

.Á:זה בכל הביאור ונקודת

יכול, כל ית' הבריאה heytלהיותו שכל
זמ"ז  שונים רבים באופנים להיות אפשרית
נתאוה  - אחר (בסגנון הקב"ה ובחר בתכלית.

בלשון  שיהיה הקב"ה), עלה ית' "ברצונו רבותינו,

שהם  באופן בעולם אשר והנבראים העולם
ע"פ 30עתה" להיות שאפשר מה דכל ית' "רצונו ,

כו'" השכל ע"פ יהי' והדרגה סדר  וע"פ .31השכל

יותר: ובפרטיות

בתורתו  גילה epevxaהקב"ה dlry את לצמצם
כמ"ש  ועד וכו', דמות 32עצמו הכסא דמות "ועל

"בצלמנו  האדם את וברא גו'", אדם כמראה
"אדמה 33כדמותנו" ע"ש "אדם" שנקרא ועד ,

.34לעליון"

והחסידות  הקבלה ברצונו 35ובלשון עלה -
שהי' אף ספירות, עשר של בציור וכו' להתצמצם
אחר  במספר ספירות אחר, באופן להיות יכול

קץ  אין ספירות או כו'), עשר אחד או או 36(תשע ,
ספירות. בלי

לצמצם  ית' ברצונו שעלה שיודעים ולאחרי
אדם  שציור ברצונו ושעלה ד"אדם", בציור עצמו
לדעת, יכולים אזי (כנ"ל), לזה בדומה יהי' התחתון
ובל' העליון, אדם על התחתון מאדם ראי' להביא

אלקה" אחזה "מבשרי .37הכתוב

- כו' בשרֿודם למלך המשל מובן ועפ"ז
ית'mirceiyלאחרי  ברצונו שעלה מהתורה

הנהגת  תהי' ושכן מסויים, באופן תהי' שהנהגתו
מלכותא  כעין דארעא ("מלכותא בו"ד מלך

שייך 38דרקיעא" אזי ,(zrcle xxal של הנהגתו
בו"ד. מלך מהנהגת משל ע"פ הקב"ה

ההנהגה  על וההוכחות לההסברים בנוגע ועד"ז
שיש  ההוכחה [כמו: השכל כללי ע"פ דלמעלה
שיתקיים  לעולם אפשר שאי מפני לעולם מנהיג
רגע  בכל ההתהוות חידוש על וההוכחה מנהיג, בלי
הפועל  כח יהי' אא"כ מאין יש יתקיים שלא מפני
שהם  - דוגמתם] ענינים בשאר וכיו"ב בנפעל,
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יב.28) ע'
כט.29) ע'

לח.30) ע' תרל"א והחרים ד"ה
קכ.31) ע' תרנ"ח סה"מ
כו.32) א, יחזקאל
כו.33) א, בראשית
(קצג,34) סל"ג ח"ב חי כל אם מאמר מפאנו) (לרמ"ע עש"מ

(חלק  ח"א הקודש עבודת וראה ב. שא, ב. כ, א. ג, של"ה ב).
ואילך. פי"ז היחוד)

העליון 35) אדם ערך א) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה
וש"נ. בתחלתו.

וש"נ.36) ואילך. קצב ע' (ג) אוא"ס ערך ג) (כרך שם ראה
רסט"ו.37) אגה"ק וראה כו. יט, איוב
ב.38) קעו, ח"ג רע"א. קצז, ח"א זהר א. נח, ברכות
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והנהגת eprciyלאחרי  שבריאת ית' ברצונו שעלה
הנ"ל" וכו' השכל כללי ע"פ תהי' .39העולם

.Ë הלשון בדקדוק מרומז זה שכל לומר ואפשר
אמונה" "דרך הספר :40בהתחלת

העולם  "על – הוא הראשונה השאלה `jiלשון
ולא  מנהיג", לו מנהיג"."dnlיש לו יש

הלשון: בדיוק וההסברה

" השאלה, תשובה dnlעל אין - מנהיג" לו יש
לברוא  ית' שביכלתו אומר השכל ואדרבה, שכלית,
אלא  מנהיג, בלא להתקיים שיוכל באופן העולם

zi'שכך epevxa dlr כיון לעולם, מנהיג שיהי'
דעכשיו. השכל ע"פ שיהי' שרצה

" היא כלומר,`jiוהשאלה מנהיג", לו יש
ית' ברצונו שעלה ההקדמה שידענו לאחרי
נוכל  איך להבין יש שכל, ע"פ תהי' שהנהגתו

מנהיג. לעולם שיש השכל גדרי מצד להוכיח

הקטן" מה"עולם נצחת "ראי' – לזה והמענה
ה"עולם  אל מנהיג, בלא להתקיים לו איפשר שאי

מנהיג". בלא להתקיים איפשר שאי הגדול"

"למה  בהספר המובא חז"ל לשון דיוק גם וזהו
אמר: בנפש, להקב"ה דוד ממלאה dnמקלס הנפש

הגוף, אין jkאת - וכו' העולם את ממלא הקב"ה
והוכחה  ראי' כיֿאם כו'"), ("למה והסבר ביאור זה

("מה  הוא ידענו שכן שכבר מכיון כו'"), כך כו'
ודמות  בצלם הנפש את לברוא ית' ברצונו שעלה
כנ"ל. אדם, בציור עצמו שצמצם לאחרי דלמעלה,

È בהקדמתו גם מרומז זה שענין להוסיף, ויש .
ופעמים  מהקב"ה, הנפש על ראי' יביאו ש"פעמים

מהנפש": עליו ראי' יביאו

דלמעלה  הענינים לבאר שבא מכיון לכאורה:
יביאו  ש"פעמים כאן שייך מה - מהאדם משל ע"פ

מהקב"ה?! הנפש על ראי'

האפשרות  לעיל: האמור ע"פ - בזה והביאור
מפני  היא מהנפש, הקב"ה על ראי' להביא
כלומר, מהקב"ה'. הנפש על ראי' יביאו ש"פעמים
שאפשר  באופן הנפש את ברא שהקב"ה מכיון
היא  שהנפש היינו, ית', ממנו הנפש על ראי' להביא
נאצל  "אצילות ובלשונו: דלמעלה, ודמות בצלם
בחותמו  חתומה באה . . האלקות סוד מהאצילות

לכן  - במדותיו" וכלולה להביא 41ורשומה יכולים ,
שלוקחה  "אחר ובלשונו: ית', עליו מהנפש ראי'
. . מציאותה לנו וקויים מהקב"ה הנפש על הראי'
הנפש  מה . . הקב"ה על ממנה ראי' עוד לנו יש
העולם  את ממלא הקב"ה כך הגוף, את ממלאה

וכו'".

ויחכם  לחכם ו"תן זה, בכל להאריך ויש
.42עוד"

‡È דרך" הספר שהדפסת והעיקר, ויה"ר, .
לידי  יביאו עתה, בו הלימוד והתחלת אמונה",
כפי  התורה, פנימיות בלימוד התעוררות תוספת
לשכל  עד והשגה הבנה של באופן שנתבארה
בעמדנו  ובפרט חב"ד, חסידות תורת ע"י אנושי
ויו"ד  לט' בסמיכות כסלו, חודש - סגולה בימי
בכל  יתירה נתינתֿכח ישנה שאז כסלו, וי"ט כסלו,
החסידות, בדרכי והנהגה החסידות ללימוד הקשור

בארוכה. כנ"ל

האחרונה  בתקופה וכנהוג לזה, ובהמשך
- סגולה לימי בסמיכות חסידות מאמרי להדפיס
הדפסת  אודות ולזרז לעורר המקום כאן הרי,
כ"ק  ע"י שנאמרו חתונה" "דרושי קונטרס ולימוד
דש"פ  מהמאמר החל תרפ"ט, בשנת אדמו"ר מו"ח

ד"ה 43ויצא  כסלו די"ט למאמר עד בניך, וכל ד"ה
שהוא  ("פרזונו בישראל פרזונו צדקת אושעיא א"ר

פרזות  כו'"44עלֿדרך אדם מרוב ירושלים ),45תשב
שנת  - זו בשנה יתירה "שמח gnyz,ובהדגשה
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(לגלות 39) הבריאה על הטעמים בין התיווך יובן ועפ"ז
(ראה  ד"נתאוה" להענין וכיו"ב) לברואיו, להטיב כחותיו, שלימות
שנתאווה  שלאחרי בזה, הפירוש די"ל – בתחילתו) תרס"ו המשך
ע"פ  שיהי' נתאווה מטעם), שלמעלה (תאוה העולם את לברוא
בפועל  שבא עי"ז הוא הכח שלימות שגילוי כאלו, וכללים שכל

וכיו"ב. דוקא,
שמבארים 40) – וכיו"ב ע"ח כמו קבלה, ספרי בשאר משא"כ

שהיסוד  לפרש מבלי - כו' דשכל וגדרים טעמים ע"פ ענינים כמה
באמונה  שפשוט מפני ית', ברצונו עלה שכך מפני הוא זה לכל

למעלה. כלל הכרח שאין פשוטה

יומתק41) הנפש micwnyועפ"ז על ראי' יביאו "פעמים
שזהו  מכיון – מהנפש" עליו ראי' יביאו ל"פעמים מהקב"ה"

daiqde mrhd.
ט.42) ט, משלי
דהמאמר.43) "הכותרת" לשון – לתורה" שי' החתן "קריאת

השייכות  ע"ד – ואילך רה ס"ע אגרות לוי"צ מלקוטי גם ולהעיר
ויצא. לש"פ דהחתונה

ח.44) ב, זכרי'
הנ"ל.45) פרזונו צדקת אושעיא א"ר סד"ה



g"nyz'dלב elqk 'f ,`vie zyxt zay zgiyn

האהובים" רעים ושנת 46תשמח ,ldwd קיבוץ -
האומות" לבין ש"פיזרן המצב (תמורת ),47גלויות

מרוב  ירושלים תשב ד"פרזות ומצב למעמד עד
הנה" ישובו גדול "קהל כאשר .48אדם",

בלימוד  ההוספה שע"י - העיקר והוא - ויה"ר
קא  חוצה, מעינותיך יפוצו החסידות, תורת והפצת

הענין  שלימות יהי' שאז משיחא, מלכא דא מר אתי
וכנס"י  דהקב"ה הנישואין תשמח", וכן 49ד"שמח ,

מתאחדים  ישראל שכל ד"הקהל", הענין שלימות
אלקיכם" ה' את ד"ליראה בנקודה ,50ומתכללים

חד" כולא וקוב"ה (אורייתא) במהרה 51"ישראל ,
ממש. בימינו
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הנישואין.46) ברכת נוסח
ב.47) פז, פסחים
ז.48) לא, ירמי'

ספט"ו.49) שמו"ר ראה
יג.50) לא, וילך
א.51) עג, זח"ג ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...מובן מעצמו, אשר אין ענין הנ"ל וויתור כלל וכלל על הבית הכנסת דליובאוויטש שבמחנם 

הט' ומזמן לזמן הנה גם שם יש לעשות התועדויות חסידותיות, וכל שאר הענינים המתאימים לביהכ"נ 

המתאימה  הסברה  ע"י  אשר  חזק  ובטחוני  דליובאוויטש,  הכנסת  בית  בשם  נקראת  להיות  שזכתה 

ובניחותא, הרי גם מנהיגי הבית הכנסת דליובאוויטש ישתדלו בכל הנ"ל, היינו שתהי' הבית הכנסת 

שלהם מתאימה וראוי' לשמה.

ומה שאמרו להם שזהו ענין של ירושה בלבד, הרי אמת נכון הדבר וזהו כל זכות עם בני ישראל 

בכל מקום שהם נמצאים - זכות אבות אברהם יצחק ויעקב, וכמו שאנו מקדימים בכל תפלה ותפלה 

אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, ורק אח"כ באים בבקשות שונות כפי המתאים להזמן, אם 

בימות החול או בש"ק ויו"ט, ואין להתבייש כלל וכלל בהענינים של ירושה וכנוסח התפלה: אשרינו 

הכנסת  בית  מתפללי  גם  אשר  ספק  שום  ובלי  ירושתינו,  יפה  ומה  גורלנו  נעים  מה  חלקנו  טוב  מה 

דליובאוויטש אומרים בתפלת שמו"ע אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב ואומרים ג"כ מה יפה 

ירושתינו, ואם זיכם השי"ת שבתוככי עם ישראל גופא זכו ג"כ להיות קשורים עם ליובאוויטש ולכל 

מו"ח  כ"ק  עד  הזקן  מרבינו  החל  דליובאוויטש  נשיאינו  ע"י  ונשפעות  שבאות  והברכות  ההשפעות 

ואין  זו,  נוספת  זכות  לקבל  מתאימים  כלים  לעשות  עליהם  הרי  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 

הברירה בידם, אם לעשות או לא, כי זהו זכות אבותיהם ואבות אבותיהם הנמצאים בעולם האמת 

ומשגיחים משם בעינא פקיחא - ולא רק בזמנים שאומרים יזכור, אלא בכל השנה כולה, והאריכות 

בזה אך למותר, כי בטח גם זה יספיק.

והשי"ת יפיץ וירחיב את גבולם להאיר אור פנימיות התורה היא תורת החסידות דרכי' ומנהגי' 

בכל העיר כולה וכחפץ לב רבינו הזקן שאמר, שהחסידות היא ירושת כל עם ישראל ושייכת לכולם, 

ודברי צדיקים חיים וקיימים לעד אשר מתקרבים לזה וסו"ס תתפשט הקדושה בכולה מתאים למרז"ל 

עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות, וארץ ישראל הרי ידוע הפירוש שרצתה לעשות רצון קונה 

ובאופן העבודה שנקראת בשמה, בשם ישראל, כי שרית עם אלקים ואנשים ותוכל.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש להפיץ אור נשיאינו הקדושים בכל מקום ובכל זמן.
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וד"ל: ,45 הערה בסוף ד, בסעיף

ברמיזא" לחכימא "די (עלֿדרך למבין ודי - "וד"ל" שתיבת אדמו"ר 1ולהעיר, של בזמנו נכתבה - (
שגם  היינו, נשיאינו, רבותינו בדרושי והסבר  ביאור  ניתוסף  שלאחריֿזה, הדורות שבמשך אלא האמצעי,

כו'. והשגה הבנה של באופן ונתבארו נתפרשו ברמיזא"), לחכימא ("די רמז בדרך שנתבארו הענינים

התורה: פנימיות לגילוי כסלו חודש שייכות אודות ה, בסעיף

חב"ד: לחסידות המתוועדים של והשייכות הקשר מצד - זו להתוועדות בנוגע יתירה ובהדגשה

דאורייתא", ד"תמכין הענין עלֿידי גם - לזה ונוסף חב"ד, חסידות תורת לימוד עלֿידי - לראש לכל
על  ד"תמכין", העילוי ביותר מודגש שבזה חוצה, המעיינות בהפצת ההתעסקות עלֿידי - ובמיוחד כולל

מאושר" "תומכיה .2שם

ובפרט  יחדיו, ומתכללים מתאחדים הנ"ל הסוגים שכל - הקהל' 'שנת זו, בשנה יתירה ובהדגשה
שנת זו, בשנה מודגש השמחה ענין גם אשר שמחה, של .gnyzבהתוועדות

:56 הערה שם,

לעצמו, ענין שאינו התורה, על רש"י פירוש כמו אחר, לענין פירוש אלא שאינו פירוש ישנו כלומר,
כשהתינוק  שהרי רש"י, פירוש ללא גם מקרא ללמוד שיכולים אלא, מקרא. של פשוטו פירוש כיֿאם

תורה  מלמדו אביו לדבר, לומד 3מתחיל אזי למקרא", שנים חמש "בן כשנעשה ורק רש"י, פירוש ללא -
רש"י. פירוש עם חומש

פירוש  ללא קבלה למדו שתחילה היינו, קבלה, על פירוש רק אינה החסידות תורת בנידוןֿדידן, אבל
ש  אלא החסידות, פירוש ניתוסף ואחרֿכך כו'.החסידות, לעצמו ענין (ובעיקר) גם היא החסידות תורת

הקיצין": כל "כלו בענין ח, בסעיף

חדא  וברגעא חדא בשעתא היא תשובה והרי בתשובה", אלא תלוי הדבר "ואין - המאמר .4והמשך

הפסקֿדין  עלֿמנת 5וכמפורש האשה את ל"המקדש בנוגע - גמור צדיק נעשה תשובה הרהור שעלֿידי
(גמור  צדיק נעשה 6שאני שעלֿידיֿזה ועד בלבו", תשובה הרהר שמא מקודשת, גמור, רשע אפילו ,(

וכבשוה" הארץ את ומלאו ורבו .7"פרו

העיקר: הוא המעשה י, בסעיף

הידוע  העץ.8ובלשון על הגרזן שפירושו, פלאחו", דא "טאפארו - ההיא המדינה בשפת -

הזוהר  מאמר תוכן - בעבודה במעמד `r`"9וענינו נמצא אם שאפילו כו'", נהורא ביה סליק דלא
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רפ,1) סע"ב. רכט, ח"ג ב. כו, ח"א זהר ו. כב, משלי מדרש
א). (קטז, תס"ט א). (לו, תי"ח תקו"ז ב.

ואילך.2) 68 ע' תרצ"ט סה"מ וראה ב. נג, זח"ג יח. ג, משלי
ה"ו.3) פ"א ת"ת הל' רמב"ם סע"א. מב, סוכה ראה
סע"א.4) קכט, זח"א

ה"ה.5) פ"ח אישות הל' רמב"ם ב. מט, קידושין
ועוד.6) סקי"ב. זרוע האור גירסת
כח.7) א, בראשית
ועוד.8) .104 ע' תש"ד .84 ע' תש"ב .105 ע' ה'ש"ת סה"ש
ואילך.9) פכ"ט בתניא ונתבאר הובא א. קסח, ח"ג
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של aurומצב le" תרגום, בלשון רק ולא ,`r` הקודש ללשון הקרוב ,"10" יותר, למטה אלא ,ex`t`h,"
ה"טאפארו". עלֿידי נהורא", ביה "סליק שיהיה לפעול וצריך יכול זה במצב גם - ההיא המדינה בשפת

ירידת  מצד (שהרי קטנים לילדים גם המובנת מוחשית דוגמא עלֿפי זה ענין ולבאר להוסיף ויש
עץ, קוביות עם לשחק שאוהבים - קטנים) לילדים גם המובן באופן ענין כל לבאר להשתדל יש הדורות

בדוגמת שהוא לדבר עד למשחק, ראויים כלים שנעשים עד אותם ומשייפים אצלם,hiykzשמנסרים
ותכשיט  למשחק להיהפך יכולה עץ חתיכת שגם כו'.היינו,

- ד"הקהל" ובסגנון קטן, ועד למגדול מישראל, ואחד אחד לכל שייך הנ"ל שענין מובן ומזה
והטף" והנשים ובלשון 11"האנשים ב"הקהל", עיקרי ענין שזהו הקטנים, לחינוך בנוגע - ובמיוחד כולל ,

ז"ל  שכבר 12חכמינו אף הקטנים, הבאת פעולת עם קשור ה"שכר" שענין היינו, למביאיהם", שכר "ליתן
רק  (לא ד"מביאיהם" בענין לעסוק צריך מכלֿמקום וועלטן"... "געקערט טובות, פעולות ריבוי עשה
כל  אלקיכם ה' את ליראה ולמדו ש"ישמעו כדי שבביתֿהמקדש, לעזרה גם) אלא לעולם, להביאם

.13הימים"

וכו': חתונה דרושי קונטרס הדפסת החסידות, והפצת בלימוד להוסיף - אמונה' 'דרך הספר אודות השיחה בסיום

ה'שולחן  כפסקֿדין ה"שכר", את כבר תפעל האמורים, בענינים טובות החלטות שקבלת ויהיֿרצון
.14ערוך'

ועלֿדרךֿזה  במלחמה, נצחון של לענין ובשייכות בקשר הוא ערוך' ה'שולחן שפסקֿדין ולהעיד,
לאומים" וערפל ארץ יכסה "החושך כו', הגלות עניני כל את שמנצחים - הכתוב 15בנידוןֿדידן וכהמשך ,

ו"הדרה". "זיוה" "הודה", הוי'", יזרח "ועליך

ותיכף  דרעוין", "רעוא השבתֿקודש, יום של בסיומו עוד משיחא", מלכא דא מר ש"קאתי - ובפשטות
משיחא" מלכא דדוד ל"סעודתא אריין") ("מ'טאנצט רוקדים מלכא 16ומיד דוד עם ביחד שבת, במוצאי

טפחים. מעשרה למטה ממש, בפועל משיחא,

כנ"ל  התורה, לימוד ענין על [בהוספה הצדקה לענין בנוגע טובה החלטה גם כשמוסיפים ובפרט
במקום" "ויפגע - בתחילתה הן השבוע, בפרשת הוא אף המודגש התפילה, ענין וכן "לשון 17בארוכה, ,

גו'"18תפילה" וינשק בבוקר לבן "וישכם - בסיומה והן חסידות 19, בדרושי כמבואר ענין 20, על דקאי
צדקה "גדולה - הגאולה"zaxwnyהתפילה] "אחישנה"21את ממש.22, ומיד תיכף גופא, ב"אחישנה"
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לקו"ש 10) ס"ב. סרפ"ה שבת הל' או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ. .447 ע' חכ"א

יב.11) לא, וילך
עה"פ.12) בפירש"י הובא סע"א. ג, חגיגה
יג.13) שם,
תקעא.14) סו"ס או"ח
ב.15) ס, ישעי'
הבדלה 16) בכוונת האריז"ל סידור ספכ"ד. השבת שער פע"ח

ומוצ"ש.
יא.17) כח,
עה"פ.18) פרש"י
א.19) לב,
ועוד.20) פרשתנו. סוף ותו"ח תו"א ראה
ב).21) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
א.22) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
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·È.'גו בבוקר" לבן "וישכם דיבורֿהמתחיל מאמר .
שיחת ש "פ ויצא ,ז 'כסלו ה 'תשמ "ח 

‚È בהערות ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש ביום התוועדות בכל נהוג .
ברמב"ם. היומי בשיעור והלכה הזוהר, על אאמו"ר

בעל  גבאי, בן מאיר רבינו האלקי להמקובל אמונה', 'דרך הספר הדפסת עם בקשר - מיוחד ענין ועוד
מקומות  בריבוי חסידות בדרושי נזכרו (שספריו הקודש' 'עבודת ספר כבר,1מחבר שנדפסו בדרושים הן ,

זה, לספר בנוגע גם כו' שבויים פדיון של ענין היה זה בשבוע אשר עדיין), נדפסו שלא בדרושים והן
הציון  על בו הלימוד התחלת היתה וכבר כו', וללמדו ולהדפיסו להזדרז ההוראה ניתנה לזה ובקשר

אדמו"ר. מו"ח כ"ק של הקדוש

כדי  היא הספר בהדפסת הכוונה שעיקר - בלאוֿהכי ופשוט המובן דבר - להבהיר המקום וכאן
שמראה  לזה נוסף כי כו', מכובד במקום המדף עלֿגבי ולהניחו לקנותו מספיק שלא היינו, בו, שילמדו
הזקן  אדמו"ר (כלשון נפשו חיי בו לקנות יכול שהיה בממון מקנייתו החל לספר, וכבוד יוקר של יחס

התניא  כפי 2בספר בספר, הלימוד - הוא שהעיקר פשוט וגם מובן הרי כו', מכובד במקום בהנחתו וכן ,(
כו' כבוד של באופן לספר שיתייחס מספיק לא ספר, עבורו קונים הוריו שכאשר קטן, ילד גם שמבין

בו. ללמוד הוא העיקר אלא לספרים), הוריו של היחס את (בראותו

שעלֿידיֿזה  היא בזה שהכוונה - כו' הספרים של שבויים פדיון ענין לכללות בנוגע ועלֿדרךֿזה
תורה', 'ביטול  של ענין יהיה שבדבר השמחה שמצד וחלילהֿוחס התורה, והפצת בלימוד יותר עוד יתוסף
התורה  ללימוד הקבועים  בזמנים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בתורה, לעסוק יכול שהיה הפנוי בזמן אפילו
כו' שעות עלֿגבי שעות וירקדו שישמחו יתכן שלא בישיבה, הלימוד סדרי יעבור", ולא ד"חוק באופן

תורה'. 'ביטול חשבון על - כו' רצויה שכוונתם אף -

ו  האכילה זמני חשבון על ישמחו - זו בשמחה לשמוח רוצים שחסידים שמסבירים כו',ומה השינה
בהתמדה  וללמוד הספר את לפתוח העולם, כל על לשכוח צריכים שאז הלימוד, זמני חשבון על לא אבל
בלימוד, להצלחה בתפילה אמנם צורך יש - הישיבה. מייסדי נשיאינו רבותינו והוראת כציווי ושקידה,
וגם  ועוד ממש, בפועל ושקידה בהתמדה ללמוד הוא, העיקר אבל כו', לזה בקשר צדקה לתת גם ויש

הידוע  (כפתגם אותו מלמדת התורה שגם אלא התורה, את לומד שהוא רק לא - עיקר ).3זה

להיות  שצריך כפי אינו בפועל שהמצב מכיון היא, פשוט הכי דבר על לעורר שמוכרחני לכך הסיבה
כו'.

כאשר  שגם כזה באופן היא והמחנך המשפיע הנהגת הרי, - וכו' ומחנכים משפיעים שישנם ואף
(שעסוק  המשפיע של כוונתו מהי משנה לא לתלמידים התלמידים. על פועל זה אין משהו, אומרים

בפועל! המעשה אלא וכו'), חשובים הכי בדברים

להתפרש  הדבר עלול מאומה, אומר לא אם כי זה, פשוט דבר על לעורר אלא ברירה לי אין ולכן,
על  שאסכים יתכן שלא להבהיר צורך היה לא כתיקונם שבזמנים אףֿעלֿפי – זו הנהגה על כהסכמה
האמת  אבל כו', קושיות לשאול שאין שאומרים "שפיץֿחב"ד" ישנם - ערוך'! ה'שולחן היפך שהוא דבר

ולהקשות! לשאול מה על יהיה אם - וקושיות שאלות לקבל אשמח להיפך, היא

ולכן  הועיל, וללא פעמים, כמה כבר דיברתי - כו' כהסכמה המחאה העדר לפרש שאין - זה ענין על
נוספת. פעם להבהיר אלא ברירה לי אין

ריבוי  שלאחרי - והראיה כו', הדיבור ריבוי מועיל לא רש"י פירוש ללימוד בנוגע גם - לענין ומענין
בתחילת  רש"י פירוש על להעיר לנכון מצאו לא התורה, על  רש"י בפירוש הלימוד דרך שמבארים שנים

מקרא. של בפשוטו והסבר ביאור הדורש פרשתנו,

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

בסופו.1) אמונה" "דרך לספר דבר" ב"פתח גם ראה
סע"ב).2) (מח, פל"ז

ב.3) רמו, ח"ב לקו"ד ראה
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למעלה  לפני בזה, פעם דובר שכבר העירוני, - זה רש"י פירוש על בהתוועדות שאדבר הודעתי כאשר
כלל  שייך שאינו באופן אבל בארוכה, בזה דובר שאכן ראיתי בפנים, וכשעיינתי שנה. eheytל מעשרים

`xwn ly שייך אינו הנ"ל הביאור אריכות שכל אחד אף העיר לא הזה היום שעד גדול, הכי ולפלא ,
xwn`ללימוד ly eheyt.

יש יד  לכך, ובהתאם כו', בו ללמוד כדי מחדש שנדפס אמונה' 'דרך לספר בנוגע - לעניננו ונחזור .
לעיל. נדפס - אמונה' 'דרך הספר אודות המדובר זה. בספר מסויים ענין ולבאר ללמוד

ÂË:'גו יעקב" "ויצא הראשון, הפסוק על נתעכב - השבוע בפרשת רש"י לפירוש בנוגע .

ישמעאל, אל עשו הלך אביו, יצחק בעיני כנען בנות שרעות שבשביל ש"עלֿידי מפרש שרש"י לאחרי
ממשיך  - הראשון" לענין חזר ומשגמר וגו', ברך כי עשו וירא וכתיב יעקב, של בפרשתו הענין הפסיק
חרנה, יעקב  וילך אלא לכתוב צריך היה "לא נוסף: (פירוש) ענין השני) "ויצא" (בדיבורֿהמתחיל רש"י
הודה, הוא בעיר, שהצדיק  שבזמן רושם, עושה המקום מן צדיק שיציאת מגיד אלא יציאתו, הזכיר ולמה

ותצא  וכן הדרה. פנה זיוה, פנה הודה, פנה משם, יצא הדרה. הוא זיוה בנעמי 4הוא האמור המקום, מן
ורות".

להבין: וצריך

- לשונות שלושה כותב שרש"י מכיון dxcdeא) deif dced,ענינים שלושה שהם בפשטות מסתבר -
זקוק  למקרא' חמש ה'בן ולכאורה, כו'). לשונות עוד למצוא יכולים (שאז המליצה ליופי הלשון כפל ולא

אלו. ענינים שלושה הם מה והסבר לביאור

הדברים  נדפסו וכבר שנה, מעשרים יותר לפני זה רש"י בפירוש דובר כבר תוכן 5וכאמור, אבל ,
מופלאים" "ענינים ישנם רש"י שבפירוש פעמים כמה כמדובר והחסידות, הקבלה בדרך הוא שם ,6הביאור

תורה" של ל 7"יינה השייך והסבר ביאור צריך עדיין אבל ,`xwn ly eheyt בן' עם רש"י של לימודו דרך ,
למקרא'. חמש

ה'מלמד', גם אלא והסבר, לביאור זקוק חמש' ה'בן רק לא ואמר:) חייך, שליט"א אדמו"ר [(כ"ק
ד"בן  לגיל כבר הגיע אם הנוכחים 8אפילו ה"מלמדים" אצל ישאלו ההתוועדות לאחרי - לבינה"! ארבעים

ל"זיוה" "הודה" בין החילוק מהו מהם מישהו יודע האם בעליֿשיבה... יהודים אצל ואפילו כאן,
ל"הדרה"].

כאן  רבה' ב'מדרש הוא רש"י פירוש של המקור "הוא 9ב) - לשונות שני רק הובאו במדרש אבל ,
רבה' מ'רות – הוא רש"י שמוסיף "הודה" הלשון ואילו הדרה", הוא הודה,10זיוה, והוא זיוה, "הוא ,

הדרה" להבין 11והוא וצריך במדרש 12. שהובאו והדרה") ("זיוה הלשונות בשני רש"י מסתפק לא מדוע
lrxz` שנאמר ("הודה") לשון עוד מוסיף אלא ,zex'a!'רבה

יעקב  יציאת שעלֿידי לומר שייך כיצד - שראיתי המפרשים כל גם ששואלים - "קלאץֿקשיא" ג)
" שבע dxcdמבאר dpt ,deif dpt ,dced dpt ש בשעה בה ,"dwaxe wgvi נמצאים יעקב) של כו' ומחנכיו (הוריו

בעיר?!

הצדקת  אותה אלא שם היתה לא (ברות) דתמן "ניחא שבמדרש: התירוץ את מביאים שהמפרשים ואף
ורבקה" יצחק דהוי הכא אלא שני 13בלבד, של לזכותם אחד צדיק של זכותו דומה "לא ומתרץ: ,

זה14צדיקים" תירוץ מביאים שהמפרשים גופא מזה (א) הרי: -yxcndn לפשוטו שייך זה שאין מוכח, ,
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ז.4) א, רות
ואילך.5) 371 ע' ח"ה לקו"ש
א).6) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה
שבט.7) כ"ט יום" "היום
ספ"ה.8) אבות
"רבותינו 9) בשם זה מביא אינו שרש"י אלא – ו. פס"ח, ב"ר

כיֿאם וכיו"ב, xwn`דרשו" ly eheyta.

יב.10) פ"ב,
שבחה".11) "הוא גם מוסיף ושם
אלו 12) ענינים מג' א' שכל יותר מודגש שבזה לכך נוסף

כו'. לשון כפל רק ולא בפ"ע, הו"ע
(בתמי').13) תמן יצחק הוה לא הכא ברם רבה: וברות
(יצחק 14) צדיקים שני של זכותם דומה שאינו – ובנדו"ד

יעקב). (גם צדיקים ג' של לזכותם ורבקה)
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" הוא רש"י לשון - ענין של לגופו - והעיקר (ב) מקרא, לא dptזיוהdptהודהdptשל היינו, הדרה",
המקום מן צדיק "שיציאת פירושו בתחילת שכתב כמו myexרק dyer אלא אחד, צדיק שיצא מכיון ,"

" מזה, לגמרי?!dptזיוהdptהודהdptיתירה שנסתלק הדרה",

לקמן. שיתבאר וכפי

ÊË אאמו"ר מבאר - בפרשתנו הזוהר על אאמו"ר להערות בנוגע הזוהר 15. סיפור חייא 16את "רבי
קריב  דירושלים לאודעא אתינא השתא אמר כו' לאליהו ליה חמא חייא רבי כו' יתבי הוו חזקיה ורבי
דאורייתא  זמנא כל דהא דירושלם, שני יורכון דילמא לחכימיא לאודעא ואתינא כו' לאתחרבא איהו
אמר  אליהו כלומר, עלייהו", קיימא קדישא קרתא באורייתא דמשתדלין אלין כו' קיימא היא בה אשתכח

שלהם. התורה בלימוד תלוי ירושלים של שקיומה לחכמים שיודיעו חזקיה ורבי חייא לרבי

חזקיה  ורבי חייא רבי ואילו זכאי, בן יוחנן רבן בימי היה ירושלים חורבן הרי בזה: השאלה וידועה
ירושלים? של חורבנה את למנוע להשתדל להם יאמר שאליהו יתכן ואיך לאחריֿזה, דורות כמה היו
שמעון  דרבי דרא אלו ואין זכאי, בן יוחנן רבן בזמן חכמים היו חזקיה ורבי חייא רבי ש"הני והתירוץ,

שערים'). (מ'שמונה הזוהר גליון על ז"ל ויטל חיים מרבי בהגהות כמובא יוחאי", בן

ירושלים. חורבן שלאחרי בזמן הנ"ל מסיפור וההוראה הלימוד מהו - והסבר ביאור דרוש עדיין אמנם,

לקמן. שיתבאר וכפי

הדעות" "לתקן ברמב"ם, היומי משיעור והוראה לימוד של ענין לבאר יש שיתבאר 17ועלֿדרךֿזה כפי ,
לקמן.

ÊÈ"ואנשים אלקים "המשמח - משקה קנקני שהכינו אלו אודות להזכיר גם המקום כאן עבור 18. -
כו'. ושמחה "הקהל" עניני עם בקשר  התוועדויות

המשקה, את לוקחים שעבורה ההתוועדות תוכן אודות ויכריזו המשקה, את לקבל עתה יגשו וכרגיל,
חלק  יחלקו - התחלה ובתור כאן, המסובים את כאן.19ויזמינו המסובים בין מהמשקה

את  יותר עוד ומזרזים ממהרים עלֿידיֿזה אשר ושמחה, "הקהל" פעולות בכל שיתוסף - והעיקר
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ושמחה, ד"הקהל" השלימות תכלית

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת [לאחרי

***

ÁÈ:רש"י בפירוש הביאור .

אלו  לשונות ולמצוא לחפש יש והדרה", זיוה ד"הודה הפירוש מהו לדעת כדי הרי ראשונה, בהשקפה
אלו. לשונות רש"י מפרש כיצד ולראות בפסוקים, והדר) זיו (הוד

כי – נכונה אינה זו גישה איך `daxc,אבל ו"הדר", "זיו" ד"הוד" הפירוש לבאר צריך רש"י אם
אלו?! תיבות של משמעותן לפרש מבלי והדרה" זיוה "הודה חמש' ל'בן בפירושו יכתוב

לומר  צריך לכן – והסבר ביאור תוספת ללא בפשטות, והדרה" זיוה "הודה כותב שרש"י ומכיון
צורך  שאין רש"י, שבפירוש הקודש בלשון התיבות שאר ככל חמש' ל'בן מובן אלו תיבות שפירוש

הקודש. לשון ומבין שיודע חמש' ל'בן לבארם

איך למצוא כדי (לא הוא אחרים, במקומות והדר) זיו (הוד אלו תיבות אחר החיפוש i"yxולכן, yxtn
בלשון  אלו תיבות פירוש יובן שמזה אלו, לשונות נאמרו ענין באיזה למצוא כדי - אלא) אלו, תיבות

כדלקמן. רש"י), של בימיו חמש' ל'בן ידוע (שהיה הקודש
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ואילך.15) קיא ע' פרשתנו לוי"צ לקוטי
א.16) קנא, פרשתנו
בסופן.17) תמורה הל' רמב"ם ראה

יג.18) ט, שופטים
תופס 19) אתה בחלקו תופס כשאתה דהעצם מהענין להעיר

וש"נ).) סקט"ז. הוספות (כש"ט בכולו



g"nyz'dלח elqk 'f ,`vie t"y zgiy

ËÈ:המוקדם אל המאוחר מן - הסדר ועל .

:"‰¯„‰"

" - בקרא מפורש - "הדר" זקן"zxcdeהלשון לשון20פני - בפשטות - שפירושו ,ceak.

בה  שיש הוא העיר של כבודה כי הדרה", הוא בעיר.. שהצדיק ש"בזמן בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה
וכן  בזה, וכיוצא ממון, ריבוי וכתביֿיד, ספרים ריבוי כמו: ויקרים. חשובים בעיר,wicvדברים שנמצא

נעשית צדיק.xirzcaeknשעלֿידיֿזה בה שדר עיר ,

:"ÂÈÊ"

מלשון - שפירושו הלבנה". "זיו או השמש" "זיו כמו הוא - עצמו,`xe"זיו" האור זה שאין אלא ,
לעולם. להאיר ממנו שמתפשט והארה זיו אלא

והמעשים  הטובה הנהגתו עלֿידי כי זיוה", הוא בעיר.. שהצדיק ש"בזמן בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה
כו'. ממעשיו שילמדו העיר, אנשי כל על וזיו אור מקרין הוא הרי שלו, הטובים

"ced":ו 

ל"קרני בנוגע שמצינו כפי זיו), (כמו אור  מלשון הוא "הוד" משה"ecedגם הכתוב 21של ובלשון ,22

כלבנה" יהושע פני כחמה משה פני פנים.. עור קירון "זה עליו", מהודך נוסף 23"ונתתה ענין שיש אלא ,
ש" פעל פניו" עור ש"קרן - "זיו" לגבי אליו"e`xieב"הוד" סתם,24מגשת "זיו" אינו "הוד" כלומר: ,

ופחד. יראה שפועל אור כיֿאם

אינם  ואףֿעלֿפיֿכן וזיו, אור יש וללבנה לחמה גם שהרי, - בפשטות מובן - שביניהם והחילוק
- ואדרבה ופחד, יראה של רגש אליו!25מאורם mipdpפועלים מגשת יראו - משה של ההוד קרני ואילו ,

אנשי  על שמקרין ה"זיו" על נוסף כי - הודה" הוא בעיר שהצדיק ש"בזמן בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה
רגש  העיר אנשי על שפועל כזה אור שמקרין "הוד", של ענין גם ישנו כו', הנהגתם על להשפיע המקום

כו'. לאחור ונסיגה ביטול של

Î:"והדרה "זיוה רק נאמר שבמדרש אף "הודה", מוסיף שרש"י הטעם את גם לבאר יש עלֿפיֿזה .

ביחס  כבוד של ענין פועלת בעיר, הצדיק של שהיותו כאמור, צדיק, כל אצל שייכים - ו"זיו" "הדר"
של  רגש שיפעל באופן אור הקרנת "הוד", אבל העיר; תושבי על להשפיע אור ומקרינה העיר, לכל

פשוט. וגם כמובן צדיק, לכל השייך דבר אינו - לאחור ונסיגה ביטול

הוא  זיוה הוא בעיר, שהצדיק ש"בזמן רק כותב לכן סתם, צדיקים אודות מדבר שהמדרש ומכיון
אודות מדבר רש"י אבל הצדיקים; לכל שייך שאינו "הודה", מזכיר ואינו שלומדים awriהדרה", ולאחרי ,

ד"הוד", הענין גם אצלו שהיה בפשטות מסתבר - יעקב של מעלתו גודל אודות שלפניֿזה בפסוקים
הדרה". הוא זיוה, הוא הודה, "הוא

‡Î נשארו יציאתו שלאחרי אף הדרה", פנה זיוה, פנה הודה, פנה משם, "יצא רש"י שכתב ומה .
בפשטות: לומר יש - ורבקה יצחק

יצחק" "אלקי הלשון נאמר - הענין לסיום עד ממתין חמש' שה'בן – זה בענין הכתובים ,26בהמשך
אלקי  לכתוב בחייהם הצדיקים על שמו הקב"ה שייחד במקרא מצינו שלא "אףֿעלֿפי רש"י: ומפרש

ייחד  כאן ממנו".פלוני.. פסק הרע ויצר כמת, הוא והרי בבית, וכלוא עיניו שכהו לפי יצחק, על שמו

כו"', הודה ש"פנה גרמה העיר מן יעקב שיציאת היתכן חמש' ל'בן קשה לא שוב שכן, ומכיון
" שיצחק לאחרי שהרי, - יצחק שם ziaaכשנשאר `elk להקרין שיוכל העיר אנשי עם במגע בא אינו ,"
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לב.20) יט, קדושים
ל.21) לד, תשא פירש"י
כ.22) כז, פינחס
עה"פ.23) פירש"י

שם.24) תשא
על 25) הקב"ה את ומברכים משבחים שהרי – "הדר" ועד"ז

והירח. השמש בריאת
יג.26) כח, פרשתנו
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בחוצות  מהלך אותו רואים שלא מכיון בעיר, ישיבתו עלֿידי כבוד ניתוסף לא וגם כו', וזיוו מאורו עליהם
העיר.

פנימה" מלך בת כבודה ד"כל הענין לכללות נוסף הרי, - לרבקה להמצא 27ובנוגע צריכה היתה ,
הוצרך  אלא לבד, להסתדר יכול היה לא עיניו", ש"כהו דמכיון יצחק, של במחיצתו הזמן כל במשך

רבקה  עשתה - וזאת ושעל, צעד כל על במחיצתו יהיה כו'.28שמישהו כשרה כאשה מתפקידה כחלק ,

שה  שכהו icigiונמצא, (לאחרי בעיר גם מתהלך שהיה ויעקב) רבקה (יצחק הצדיקים שלושת מבין
הוא - יצחק) של (וכן awriעיניו ועבר שם של בביתֿמדרשם תורה ללמוד אביו מבית שבלכתו ,

ופעל  העיר, אנשי עם במגע בא היה ולכן העיר, בתוך לעבור הוצרך כו'), אביו לבית מביתֿהמדרש
- משם" כש"יצא ולכן, בלבד. (יעקב) הוא הדרה", הוא זיוה הוא הודה ש"הוא כך, כדי עד כו', עליהם

לגמרי. שנסתלק דייקא, "פנה" הדרה", פנה זיוה פנה הודה "פנה

·Î:הזוהר ממאמר וההוראה הלימוד ביאור .

התורה  בלימוד תלוי ירושלים של שקיומה להדגיש צורך יש ירושלים, של חורבנה שלאחרי בזמן גם
למהר  ועלֿידיֿזה החורבן, סיבת את לתקן יכולים בעבר, שהיה החורבן את למנוע ניתן שלא אף שהרי, -

פשוט. וגם כמובן ירושלים, של בנינה את ולזרז

ז"ל  רבותינו מאמר עלֿפי – יותר דור 29ויומתק "כל שבתורה) (ביתֿהמקדש)(נגלה נבנה שאינו
הרוגוצ'ובי  דברי עלֿפי ובפרט כו'", כאילו עליו מעלין חדֿפעמי 30בימיו, דבר אינו ביתֿהמקדש שחורבן

שענין  ביותר מודגש שלכן כו', הנמשך דבר הוא עצמו שהחורבן אלא עתה, גם נמשכת שלו שהתוצאה
החורבן. שלאחרי בזמן גם ושייך נוגע זה,

ההשתדלות  להיות צריכה כמה עד - הזוהר מסיפור וההוראה הלימוד בפשטות מובן ועלֿפיֿזה
את  פועלים שעלֿידיֿזה – נוסף ענין בזה יש כשלעצמו, התורה לימוד ענין מלבד כי התורה, בלימוד

בנין - ובמיוחד כולל ירושלים, של "ועשו ycwndÎziaבנינה ישראל, של פעולתם עלֿידי להיות (שצריך
מקדש" ביתֿהמקדש.31לי נמצא שבה היא ירושלים של מעלתה כל שהרי ,(

אף  - כו') חזקיה ורבי חייא לרבי אמר (שאליהו בפועל שאירע בסיפור זאת מדגיש שהזוהר והטעם
ד" התוקף יש שבזה בפשטות, לומר יש - הוראה של באופן מלכתחילה זאת לומר ax"שיכולים dyrn32.

‚Î:הרמב"ם כותב - ופקדון שאלה הלכות ריש - היומי בשיעור .

הכל". לשלם חייב גדול.. אונס נאנס אפילו נגנב, או ואבד בהן.. וכיוצא בהמה או כלים "השואל
שלאחריֿזה  בפרק שנאמר 33וממשיך פטור, בפשיעה אבד או נגנב אפילו בבעלים "השואל בעליו 34: אם

שביארנו" כמו החפץ, עם תחילה הבעלים ששאל ובלבד ישלם, לא .35עמו

הדעות" "לתקן - לקונו האדם בעבודת זה ענין לבאר :36ויש

העבודה, תחילת של ומצב מעמד על מורה - לבעלים שכר משלם ואינו שלו", הנאה ש"כל "שואל",
משלם  ואינו כהן", וכיוצא בהמה או "כלים הגשמיים, צרכיו כל מלמעלה שמקבל לשמה", "שלא עבודה

ח  לכן שלו", הנאה ש"כל ומכיון כו'. כו'.תמורתם לקונו בעבודתו חסרון בלתיֿרצוי, דבר כל על ייב
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סהי"א.27) פי"ג אישות הל' ברמב"ם הובא יד. מה, תהלים
ביתו 28) "זקן אליעזר, כמו עבד ליצחק שהי' מצינו לא שהרי

כזה  חשוב תפקיד ולכן ב), כד, שרה (חיי לו" אשר בכל המושל
סתם, לעבד להנתן יכול הי' לא – אישי באופן ביצחק לטפל –

רבקה. זאת שעשתה בפשטות מסתבר ולכן
ה"א.29) פ"א יומא ירושלמי
קמא).30) (ע' סל"ז פ"ה מפענצ"פ
ח.31) כה, תרומה

וש"נ.32) א. כא, שבת
פ"ב.33) ריש
יד.34) כב, משפטים
ה 35) פ"א שכירות שכרן הל' או הבעלים כששאל בד"א "ג:

תחילה  שומר עליו ונעשה החפץ נטל אבל . . החפץ שנטל בעת
שם  עומדין הבעלים שהיו אע"פ שאלן, או הבעלים שכר ואח"כ

משלם. ה"ז השמור, הדבר שנאנס בעת
וש"נ.36) ואילך. 115 ע' חל"א לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
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ד"השואל  באופן היא לקונו עבודתו כאשר מתוך milraa",אמנם, מהקב"ה צרכיו את שמקבל היינו,
הקב"ה, עם יחד שנמצא אצלו ומורגש שניכר ומצב enr"מעמד eilra",הפשיעה מן אפילו פטור אזי -

פשיעתו, מצד אפילו) אלא בשוגג, רק (לא לקונו בעבודתו חסרון בלתיֿרצוי, דבר אירע אם שגם היינו,
xeht.(הוא פושע שהרי תשובה, לעשות צריך שבוודאי (אף מעונש

היה  עמו" ד"בעליו שהרגש היינו, החפץ", עם תחילה הבעלים ששאל "בלבד - זה cineוכל skiz
אחרֿכך  ורק מהקב"ה, שמקבל מהדברים תחילה נהנה אם מהֿשאיןֿכן מהקב"ה, צרכיו את כשקיבל
הענין  אם לדעת איֿאפשר – הבעלים") שכר ואחרֿכך החפץ.. ("נטל עמו" ד"בעליו הרגש בעצמו פועל

כו'. מעונש להיפטר כדי רק זאת שעושה או אצלו, באמיתיות הוא עמו" ד"בעליו

.„Î עוד עמו", ד"בעליו הענין מודגש מישראל ואחת אחד כל אצל החפץ:iptlוהנה, שנוטל

" באמירת - משנתו כשניעור מיד - ביומו יום מדי פותח מישראל ואחד אחד `ipכל dcenjiptl,"
כו' היא טהורה בי שנתת "נשמה השחר בברכות אחרֿכך iaxwaוממשיך dxnyn dz`e לפני כלומר, ,"

אני "מודה - עמו" ד"בעליו הענין אצלו מודגש הקב"ה, לו שנותן מהחפצים להנות -jiptlשמתחיל "
ורגע. רגע בכל בקרבו נשמתו את ומשמר שעומד הקב"ה, המלכים מלכי מלך לפני הוא שעומד

עונש, של ענין מכל פטור מישראל ואחד אחד שכל ברמב"ם ברור פסקֿדין ישנו הרי שכן, ומכיון
רחמנאֿליצלן. פשיעה, של במצב אפילו

שוגג  שגם אלא עוד, ולא הוא. פושע שהרי - התשובה ענין להיות שצריך פשוט וגם מובן כלומר:
שבועות  מסכת בריש ברש"י (כדאיתא כפרה הקודש'37צריך ב'אגרת שנתבאר וכמו צדיק 38, ש"אין ועד .(

יחטא" ולא טוב יעשה אשר חסרון 39בארץ מלשון "חטא" עלֿכלֿפנים  ישנו 40, בלאוֿהכי גם לזה, ונוסף .
בתשובה" ימיו "כל להיות .41הציווי

כשעומדים  שהרי התשובה, בענין הצורך יותר עוד מודגש עמו" ד"בעליו ומצב במעמד - ואדרבה
במלכות  למרידה נחשב בלבד במחוג" "מחוי אפילו המלך, .42לפני

- כו' מלאך או אדם - מישהו בא שכאשר היינו, עונש, של לענין שייך זה אין אףֿעלֿפיֿכן, אבל
הוא  הרי עמו" ש"בעליו מכיון לו: אומרים וכו', בלתיֿרצוי באופן היא פלוני של שהנהגתו ומקטרג

עונש! של ענין מכל פטור

‰Î נושא" או "שוכר" - מ"שואל" יותר נעלית עבודה בדרגת גם שייכת זו שהוראה להוסיף, ויש .
שכר":

התניא  בספר כותב הזקן שאדמו"ר שמכיון לטעון מישהו אדם 43יכול כל מדת היא הבינוני ש"מדת
פסוק  על  "מיוסד התניא שספר ומקדים ימשוך", אדם כל אליך 44ואחריה קרוב -כי וגו'" מאד הדבר

ה" בדרגת הוא נמצא "חסיד", להיותו לעולם"ipepiaהרי, יעבור ולא מימיו עבירה עבר ש"לא ולכן 45", ,
כביכול, להקב"ה, שכר שמעלה שכר", "נושא כיֿאם לבעלים, משלם ואינו שלו הנאה שכל "שואל", אינו

ה"בינוני". בדרגת עבודתו עלֿידי

לזה  או 46והמענה שוכר היה אם כך בבעלים, שאלה שהיא שאמרנו "כל - היומי השיעור בסיום -
ופטור" בבעלים שכירות היא הרי שכר, הענינים 47נושא מכל פטור עמו" בעליו ש"אם – זה שדין היינו, ,

ממש. מישראל ואחד אחד לכל הדבר שייך ולכן שומרים, בשאר גם אלא ב"שואל", רק אינו -
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תולה.37) ד"ה – א ב,
סכ"ח.38) סוף
כ.39) ז, קהלת
לט.40) לא, פרשתנו פירש"י ראה
ובכ"מ.41) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה א. קנג, שבת
ועוד.42) .1050 ע' ח"ד לקו"ש ב. ה, חגיגה ראה
פי"ד.43) ריש

יד.44) ל, נצבים
רפי"ב.45) שם
הקדימני 46) "מי ג) מא, (איוב מ"ש שע"פ לכך נוסף

(תנחומא  " וכו' נשמה בו נתתי שלא עד לפני קילס "מי ואשלם",
כ"שואל". דינו ומצב מעמד בכל הרי – ועוד) ז. אמור

פ"ב.47) סוף
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ÂÎ כל – ואדרבה חסֿושלום, עונש של ענינים כל שמתבטלים - בפועל למעשה בנוגע - והעיקר .
רויחא. ובכולם רויחא, ומזוני חיי בני לו, המצטרך כל מהקב"ה מקבל  מישראל ואחד אחד

מזה! יותר גרוע דבר לך שאין הזה, המר הגלות - גרוע הכי העונש שמתבטל אחתֿכמהֿוכמה ועל

הרי זאת, מרגיש שאינו מישהו ישנו הגלות `daxcואם תוקף התגברות מצד היא לכך הסיבה -
גדולה  עליו הרחמנות ולכן מר, הכי דבר הוא שהגלות מרגיש שאינו כזו תחתונה לדרגה שנפל הפנימי,

יותר! עוד

כפיו  ולמחוא לצעוק שמוכרח רק לא - מתי" "עד והצעקה והבקשה התפילה גם להיות צריכה ולכן,
כו'. באמיתיות וצועק שמבקש באופן אלא סביבו... מהעומדים גרוע שאינו להראות כדי כו'

ÊÎ בלימוד להוספה בנוגע ולכלֿלראש פעולתו, את יפעל האמורים הענינים בכל שהלימוד ויהיֿרצון .
שבועות  מסכת ריש לרש"י הציון (ולדוגמא: כו' מקומות' ה'מראי ציוני בהזכרת הכוונה גם וזוהי התורה,
שלאחרי  - היא הכוונה אלא בקיאות... להראות הכוונה אין שבוודאי - בזה) וכיוצא כפרה, צריך ששוגג

עוד" ויחכם לחכם ד"תן ובאופן אלו, ענינים נתבארו שבהם במקומות יעיינו ,48ההתוועדות

ישלימו  בוודאי - כו' להשלים שצריכים ואלו ברמב"ם, היומי שיעור לימוד לחיזוק בנוגע גם כולל
שלפניֿזה, הימים שיעורי גם

מעשה. לידי שמביא באופן יהיה שהלימוד - עיקר זה וגם ועוד

בפרשה" ש"אמורים כפי זה יהיה - היומי בשיעור האמורים לענינים שבאים 49ובנוגע מכיון בלבד,
ממציאות  למעלה היא שהתורה כפי - מזה ויתירה החטא, לפני כמו חטא, של מענין שלמעלה לדרגה

לעולם" תורה קדמה שנה "אלפים כו'50העולם, בינה" אאלפך חכמה "אאלפך בחינת ,51.

תולדות "אלה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה - לנו" תהיה במהרה uxt'"52ו"כן ,
ממש. בימינו

נכלל  - תרפ"ט" חתונה "דרושי קונטרס הדפסת אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה - הסיום [לפני
בסופה. - אמונה' 'דרך הספר אודות בשיחה

המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' לשליחֿציבור שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה אחרֿכך

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר אחרֿכך
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ט.48) ט, משלי
וש"נ.49) .114 ע' ח"כ לקו"ש וראה תולדות. ר"פ פירש"י
ד.50) וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ. תהלים מדרש ראה

א. מט, זח"ב וש"נ.
ועוד.51) .273 ע' תש"ח סה"מ סע"ד. א, שה"ש לקו"ת
יח.52) ד, רות
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

‰˘‰ ÏÎÏ È¯˘˙Ó ¯·ÚÓ Y "ÂÎ¯„Ï ÍÏ‰ ·˜ÚÈÂ"

נשיאינו  רבותינו של פתגמם לאחר 1ידוע שמיד –
בראשית  ושבת תורה של 2שמחת עבודה מתחילה

לדרכו" הלך ולסדר 3"ויעקב לדרך הולך יהודי –

כולה. השנה כל של שלו, העבודה

פעמים  מספר הוסבר תשרי 4וכבר חודש במשך :

בעניני בעיקר ישראל ובמצוות dyecwעסוקים בחגים ,
ימי  מגיעים תשרי חודש לאחר להם. ובהכנות שבהם

שבהם  חול ימי הם הימים רוב – חול ועניני חול

וכדומה. הפרנסה בעסק ישראל רוב עסוקים

נרמז  כולה השנה לעבודת תשרי מחודש זה מעבר

"לדרכו" המילה הדגשת כאשר לדרכו", הלך ב"ויעקב
בכך  נרמז אחד מצד קצוות. שני של משמעות כוללת

בימי  כולה, השנה במשך היהודי הולך שבה שהדרך
תשרי, חודש של כדרך איננה תשרי, שלאחר החול

של הדרך – "דרכו" היא הוא mc`dאלא זמנו ברוב :

ושינה  שתיה אכילה בפרנסה, דרך 5עסוק – וכדומה
שום  לכאורה, אין, ובכך בגלוי. קדושה בה רואים שאין

לאֿיהודי. לבין יהודי בין הבדל

שני, שזוהי dze`aמצד מודגש "לדרכו" מילה

הדרך דרךely"דרכו": –zcgein,אבינו יעקב של

גם  כלומר, ישראל. כל בשביל אותה סלל הוא אשר
במעשיו  התנהגותו כל יהודי, של היוםֿיומית הדרך

ובמתנו  במשאו ובמשקהו, במאכלו הגשמיים,

כל 6וכדומה  גם להבדיל. לאֿיהודי, של מדרכו שונה ,

שמים" "לשם יהדות של באופן נעשה ו"בכל 7זה
דעהו" .8דרכיך

לבין  לדרכו" הלך "ויעקב שבין הקשר מובן בכך
את  מקומות, במספר כנהוג שמכריזים, – תשרי חודש

לדרכו" הלך "ויעקב היהודי 9ההכרזה של כוחו כי –

החולין  בעניני שב"דרכו", לכך שזוהי 10לגרום יורגש ,
"ekxc מן נובע – היהודי של המיוחדת הדרך – "

חודש  במשך היהודי שקולט והמצוות והתורה הקדושה
הכללי. החודש תשרי,

.·

¯˙ÂÈ· ÌÈ˜ÈÈÂ„Ó ÂÈ‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ È¯·„

הדיוק, בתכלית מדוייקים נשיאינו רבותינו דברי

לסדר  תשרי מחודש שהמעבר לומר, צריך ולכן
הלך  "ויעקב במילים מתואר כולה השנה של העבודה

רמוזה שהעבודה מפני רק לא אלו milinaלדרכו"
גם  מתאימים זה עבודה וסדר זו שדרך אלא בלבד,

חיים" "תורת בתורתנו, אלו מילים מופיעות שבו לענין

הלך  ל"ויעקב בקשר בפרשתנו בחיים), הוראה (מלשון
לדרכו".

מדבר  לדרכו" הלך "ויעקב הפסוק להבין: וצריך
יעקב הליכת ux`lאודות uegn אף "חרון – מ"חרן" ,

בעולם" מקום ארץ11של ישראל, ארץ אל ,ycewd.

לדרכו" "יעקב שהליכת אפוא, המתוארת 12יוצא,
לעיל  המוזכרת מההליכה במשמעותה הפוכה בפסוק,

מעניני היהודי לעבודת dyecwdשל תשרי חודש של

כולה  השנה של ?13החולין
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אחש"פ 1) יג). (אות תרצ"ז שמח"ת תרפ"ו. שמח"ת שיחות: ראה
דחגה"ש  א' ליל תרצ"ט. שמח"ת יום .(240 ע' תיש"א (סה"מ תרצ"ה

.(173 ע' תש"ט (סה"מ תש"ח
ואילך 2) 266 ע' ח"כ לקו"ש וראה הנ"ל. בשיחות הלשונות ראה

לקמן  המבואר הרשות בעניני ד"לדרכו" הענין ועיקר והזמנים. הדרגות
וראה  .15* הערה 282 ע' שם לקו"ש וראה בראשית. שבת במוצאי הוא

.35 הערה לקמן
ב.3) לב, פרשתנו
ח"ט 4) בלקו"ש (נדפסה תשל"ה בראשית מוצש"ק שיחת ראה

.2 בהערה שנסמנו לקו"ש בתחילתו).
דשויו"ט.5) להאכו"ש דומה שאינו החול בימות
תרה,6) ואילך. א תכא, ח"ג לקו"ד רפ"ה. דעות הל' מרמב"ם להעיר

ואילך. א
מי"ב.7) פ"ב אבות

סרל"א.8) או"ח טושו"ע ספ"ג. שם רמב"ם וראה ו. ג, משלי
כו'9) כח הנתינת שהוא ואילך) 266 (ע' שם ח"כ לקו"ש ראה

להעבודה.
(ראה 10) רגלים בלא שנה כחצי החורף, דימי החול ימי ובפרט

ראה  – החמה מבימות יותר קשה העבודה ואז ב). צח, ברכה לקו"ת
וש"נ. .411 ע' לקמן קנז. ע' תשמ"ז) (קה"ת, מלוקט – סה"מ

וראה 11) "בעולם"). תיבת ליתא דפוסים (ובכמה נח ס"פ פרש"י
א. קמז, זח"א

ד.12) לב, וישלח מאלשיך להעיר
(נדפס 13) ס"ג תשל"ח לךֿלך כו' ה' ויאמר בד"ה שנתבאר מה ע"פ

יש  רפג), ע' תשמ"ז) (קה"ת, מלוקט – סה"מ .297 ע' ח"כ בלקו"ש
הפי'בהעבו  אבל למעלה, מלמטה הליכה גם לדרכו" הלך ד"ויעקב דה

למטה. מלמעלה הליכה בפנים כנ"ל ה"ה העיקרי
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בא  לדרכו" הלך "ויעקב הפסוק הוא: לכך ההסבר
לבן  רדיפת על מלבן, יעקב בריחת על הסיפור בסיום

יעקב  בין שהיו והויכוח הטענות ועל יעקב, אחר

לבניו 14ללבן  וינשק בבוקר לבן "וישכם אשר עד ,
ויעקב  למקומו לבן וישב וילך אתהם, ויברך ולבנותיו

לדרכו..." לעבודת 15הלך המשך אינו זה פסוק כלומר, .

לבן ziaaיעקב מבית הלך כבר שהוא לאחר אלא לבן,
אחריו. רדף ולבן בחרן,

שבפרשתנו  לדרכו" הלך "ויעקב בין הקשר וזהו
רדיפת  של המשמעות תשרי: חודש בסוף ההכרזה לבין

ליעקב  כח נתינת היא בפנימיותה יעקב אחר לבן

יעקב  תלאות על בהמשך כמסופר עשו, את להכניע
וזאת  עשו. וזיכוך "בירור" שהם עשו, עם בפגישתו

הבירורים  לעבודת כח הנותן תשרי לחודש בדומה
כולה. השנה שבמשך

.„

ÈÎ¯„Â ,Ô·Ï Ïˆ‡ ÂÈ‰˘ ˙ÂˆÂˆÈ‰ È‚ÂÒ È˘
Ì¯Â¯È·

המגיד  של הסברו את להקדים יש זאת להבין כדי
לבן 16ממזריטש  לרדיפת הענינים) (בפנימיות שהסיבה

אותיות  אחריו השאיר אבינו שיעקב היא, יעקב אחר
לבן  רדף ולזאת מלבן, אותן הוציא לא שעדיין התורה

אצלו, שנשארו האותיות את לו ליתן יעקב אחר

האותיות  באלו בתורה אחת פרשה .17וניתוספה

להבין  יעקב 18וצריך שהשאיר התורה" "אותיות :

והרי  בלבן, שהיו הקדושה ניצוצות הרי הן לבן אצל
היתה  שנה עשרים לבן בבית יעקב של שהותו מטרת

אפוא, ומדוע, שם, שהיו הקדושה ניצוצות את לברר

ניצוצות השאיר היתה `elהוא ומדוע ביררם? ולא
דו  אחריו"?העלאתם "וירדוף באמצעות קא

לבן  ברשות שהיו הקדושה שבניצוצות מובן מזה
לברר  יכול שהיה יעקב של ניצוצות א) סוגים: שני היו
יכול  אינו שבירורם ניצוצות ב) עבודתו. באמצעות
עלֿידי  אלא בלבד, יעקב עבודת עלֿידי להיעשות

יעקב. אחר לבן רדיפת

כל  "סתם א) מצוות: סוגי לשני בדומה וזאת
לולב  סוכה, כגון: תלוי 19המצוות", שקיומן וכדומה,

עלֿידי  נעשית המצוה האדם, של ורצונו בדעתו
אינו  שקיומן מצוות ב) לקיימה. ומעוניין רוצה שהאדם
הוא  להיפך, אלא האדם, של ומחשבתו ברצונו תלוי
וכדומה. שכחה מצות כגון: מדעתו, שלא דוקא מקיימן

ו"גדולה" "כבוד" לגבי למוסבר ).20(בדומה

המצוות  של שרשן הוא: זה להבדל הפנימי הטעם
למעלה  הוא האדם של ורצונו במחשבתו התלויות
העליון. רצון שזהו אנפין", "אריך כתר, של בדרגה
המקיים, של ורצונו בדעתו למטה גם קשורות הן ולכן
העליון  רצון את "ממשיך" הוא עשייתו ובאמצעות
אינו  שקיומן המצוות של שרשן זאת, לעומת למטה.
התחתונה  בדרגה הוא שכחה, כגון במחשבה, תלוי

הנעלית – למטה oevxnשבמאציל גם נעלות הן ולכן –
תורה' ב'לקוטי כמוסבר האדם, ורצון .21מדעת

אצל  שהיו הניצוצות סוגי שני לגבי גם יובן כך
לבן, אצל שהותו במשך יעקב שבירר הניצוצות לבן:
עלֿידי  לברר יעקב היה ויכול שצריך מהסוג היו
גם  לבן אצל היו אך וברצונו. בדעתו בהם התעסקותו
להעלותם  היה יכול לא שיעקב כלֿכך, נעלים ניצוצות
ברשות  נותרו הם ולכן ובדעת, ברצון עבודתו עלֿידי
("אתערותא  עליון כח עלֿידי הוא בירורם לבן.

מלמעלה]). [=התעוררות דלעילא"

.‰

‰ÏÚÓÏÓ ˙ÂÂÂÚ ˙ÏÈÁÓ Y Ô·Ï

"אתערותא  בדרך העליון הכח מגיע שממנה הדרגה
חז"ל  שאומרים כפי "לבן", בשם רמוזה 22דלעילא",
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ואילך.14) יז לא, פרשתנו
אֿב.15) לב, שם
א 16) תתסט, ה) (כרך פרשתנו באוה"ת ונתבאר הובא המאיר אור
ואילך.

להמבואר 17) (והביאור) הדמיון 70 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש וראה
סכ"ה. באגה"ק

שם.18) אוה"ת
ולולב 19) סוכה אלו מצות ב' (21 (בהערה בלקו"ת שתפס הטעם

כג, (אמור נאמר בסוכה הדעת: הו"ע וענינם תוכנם אלו במצות כי י"ל
"למען היא erciמג) סוכה במצות הכוונה (ולכן בסוכות" כי דורותיכם

רק ב"ח zpeekלא רק – כתיקונה* המצוה מקיום חלק גם אלא המצוה
המשכת הוא ומיניו ו"לולב שם); אדה"ז שו"ע תרכ"ה. ר"ס zrcdאו"ח

ובכ"מ). א. צו, ברכה (לקו"ת כו'"
ב.20) יג, עירובין ראה
ואילך.21) ב צט, ברכה
יוד.22) פ"ע פרשתנו ב"ר

."'eb erci ornl" dkeqak `le ."jita 'd zxez 'idz ornl" ,"'eb exkfz ornl" xn`py itk `ed l"pda ixd ,my g"aak zivive oiltza mb d"ky s`e (*
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הפסוק  מי 23על את הידעתם – לבן את "הידעתם
כשלג". עוונותיכם ללבן עתיד שהוא

ב' כמבואר לכך, אור'ההסבר שהענין 24תורה הוא, ,
"בחינת  העליון, לובן של דרגה – דקדושה לבן של
– אורֿאיןֿסוףֿברוךֿהוא" של ומהותו עצמותו אור
השונה  הלבן, הגוון של כמראה משל, בדרך הוא,
עלֿידי  נוצרים האחרים הגוונים הגוונים: משאר

של ואילו ravמציאות המסויים. הגוון את הקובע
צבע, ללא ומהותו הדבר עצם ראיית הוא הלבן הגוון
בעצמו  אורֿאיןֿסוףֿברוךֿהוא משל עלֿדרך הוא "וכן

כלל". גוונין בחינת ביה דלית ובכבודו

שהוא  חז"ל מאמר לבין "לבן" בין הקשר זהו
מחילת  הליבון, כי כשלג", עוונותיכם ללבן "עתיד
 ֿ אורֿאיןֿסוף עצמות המשכת עלֿידי נגרם העוונות,
הדרגה  וזוהי ההשתלשלות", מ"סדר הנעלה ברוךֿהוא

העליון  לובן ריבוי 25של לאחר – והשורש המקור –
שלמטה. ה"לבן" של ההשתלשלות

חז"ל  לדברי ההסבר ויום 26זהו תולה תשובה :
ודוקא  כשלעצמה, בתשובה די אין מכפר, הכיפורים
האדם  כי מכפר, – יום של עיצומו – הכיפורים יום
אתערותא  של עבודה עלֿידי למטה להוריד יכול אינו
שממנה  העליון, לובן של הדרגה את בלבד דלתתא
מסדר  נעלית זו דרגה כי העוונות, מחילת באה
אפילו  זאת לעשות יכול אינו האדם ההשתלשלות.
מלמעלה  באה המחילה אלא התשובה, עבודת עלֿידי

דלעילא  אתערותא של הכיפורים 25בדרך .27ביום

.Â

"...ÍÏ‰ ·˜ÚÈÂ"Ï ‰Î‰ "Ô·Ï ÌÎ˘ÈÂ"

העליון  לובן של שהדרגה לעיל, האמור לפי
גשמי" ל"לבן ולרדת 28ש"ירד" להימשך יכולה אינה ,

דלתתא, ואתערותא האדם עבודת באמצעות לעולם
שבירור  מובן, דלעילא, אתערותא עלֿידי רק כיֿאם
לבן  בבית יעקב שזיכך יותר, הנמוכים הניצוצות וזיכוך
לובן  דרגת גילוי לידי הביא לא השנים, עשרים במשך

הו  כי הגשמי, הלבן לתוך ש"ירד" זאת דקדושה עשה א

כאשר  רק דלתתא. אתערותא של בדרך עבודתו בכח
דלעילא,scxלבן אתערותא של בדרך יעקב אחר

את  למסור כדי – העליון הלובן – שרשו באמצעות
אז  רק (האותיות), ברשותו שנשארו הנעלים הניצוצות
שהיתה  העליון הלובן דרגת יעקב אצל נתגלתה

שלמטה. הגשמי בלבן מוסתרת

וינשק  בבוקר לבן "וישכם הענין המשך מובן בכך
לאחר  לדרכו": הלך ל"ויעקב כהכנה ולבנותיו", לבניו
הלובן  נתגלה – העליון לובן – לבן של הרדיפה
רוחא  ואתדבקות "נשיקין של באופן שקיים העליון

לבניו 29ברוחא" "וינשק – ישראל מבני אחד כל לגבי
באלקות. הדביקות תכלית שזוהי ולבנותיו",

"ויעקב  לבין וינשק..." "וישכם... שבין הקשר וזה
נתקל  ישראל לארץ יעקב של בדרכו לדרכו": הלך
עבודת  – עשו של שרו עם ו"התאבק" בעשו יעקב
בבוקר" לבן מ"וישכם לו ניתן לזה והכח – הבירורים

העליון. הלובן מהשפעת –

.Ê

È„ÈŒÏÚ Y ‰˘‰ ÏÎÏ È¯˘˙ ˘„ÂÁÓ ¯·ÚÓ‰
‡ÏÈÚÏ„ ‡˙Â¯Ú˙‡

הלך  "ויעקב שבין הקשר מובן לעיל, האמור לפי
תשרי  מחודש במעבר יהודי כל עבודת לבין לדרכו"

השנה: כל לעבודת

כל  אצל תשובה ושל התעוררות של ימים לאחר
בעשרת  ובמיוחד הסליחות בימי אלול בחודש יהודי
את  מלמעלה ו"ממשיכים" מעוררים שאז תשובה, ימי
דלתתא  אתערותא באמצעות להוריד שאפשר השפע
של  בדרך העליון לובן דרגת מתגלית עצמית, ועבודה
ביום  – בבוקר" לבן "וישכם – דלעילא אתערותא

(ולפיכך  הכיפורים 30הכיפורים ביום הגדול הכהן בגדי
בגדי ממש),oal31היו אורֿאיןֿסוף גילוי על המראים

תורה" ב"לקוטי יכפר 32כמבואר הזה "ביום הפסוק על
יתברך" רצונו "פנימיות שמתעורר ה'", לפני עליכם
עוונותיהם  "מלבין שהוא מפני בלבנון" "כארז הנקרא

– ישראל" של

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

ה.23) כט, פרשתנו
א.24) כג, שם וראה ב. כד, פרשתנו סוף
היער 25) בעצי כתפוח ד"ה ד. סח, ליו"כ דרושים לקו"ת ראה

ואילך. פ"ד תשי"ד) (קה"ת מאדה"ז
ב.26) פה, שם משנה וראה א. פו, יומא
ואילך)27) 130 (ע' [המתורגם] ח"ד בלקו"ש ממשנ"ת להעיר

יום של עיצומו לרבנן דגם א), יג, (שבועות ורבנן רבי xtknבמחלוקת
שע"י  מהכפרה (שלמעלה יום של דעיצומו הכפרה שגילוי שס"ל אלא

התשובה. ע"י הוא התשובה)
א.28) כג, פרשתנו תו"א
ב.29) כד, שם תו"א
ג.30) כח, אחרי לקו"ת
ביוהכ"פ.31) (וקיטל) לבנים בגדים ללבוש סמך מזה שגם וי"ל

סק"ז. סתר"י אפרים למטה למטה מאלף ולהעיר
שם.32) יוה"כ
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על  משפיעה זו דרגה ולבנותיו": לבניו "וינשק ואז
הרע  הפיכת לכדי עד העליונים", ה"פרצופים כל

הנ  הבהמית ש"זדונות שבנפש ובנותיו", "בניו קראת
ממש" לזכיות .33נהפכים

לאחר  יוםֿהכיפורים, לאחר מיד מתחילה לכן
העבודה  העליון, לובן דרגת של הנעלית ה"המשכה"

חסידות  בדרושי כמבואר לדרכו", הלך "ויעקב .34של

לדרכו" הלך "ויעקב של העבודה עיקר אבל
לובן  שדרגת לאחר תשרי, חודש לאחר מתחילה
ובשמחת  עצרת ובשמיני בחגֿהסוכות מתגלית העליון
הלך  "ויעקב של לעבודה הכח ליהודי ניתן שאז תורה,

בעניני לעבודה – הניצוצות legd35לדרכו" את לברר ,
לקדושה  "וכל 36ולהעלותם של עבודה באמצעות

דעהו". דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו מעשיך

(a"iyz ziy`xa t"y zgiyn)
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שם.33) כתפוח ד"ה
רפצ"ו.34) תרל"ז וככה המשך

– יהלך" לפניו "צדק בפירוש ד', סימן מאגה"ק כהנ"ל ע"ד ולהעיר
את  שמוליך הולכה מלשון הוא ויהלך פנימיות מלשון הוא "לפניו
נתונה  מתנה בחי' היא באדם, מהדעת למעלה (שהוא לה' הלב פנימיות

ישום כך ואחר רע"א) קו, לפנ"ז שם כמ"ש – ה' פעמיו jxclמאת ה'
כו'". ות"ת המצות מעשי בכל כו'

ומצות 35) בתורה הוא יוהכ"פ שלאחרי לדרכו הלך ויעקב משא"כ
והמצות  התורה בדרך לדרכו שהלך "פי' שם: וככה בהמשך כמפורש
בעצי  כתפוח בד"ה מזה כמ"ש ה'.. דרך שזהו ועש"ט סו"מ בבחי' להיות
סוף  בתו"א ועד"ז בתומ"צ. העסק "והו"ע רפ"ד שם וכ"כ היער",

שבת  לאחרי ובמיוחד תורה שמחת שלאחרי "דרכו" משא"כ פרשתנו.
בלקו"ש  כמשנ"ת חול, ועניני הרשות בדברי הוא תשרי וחודש בראשית

ואילך. 266 ע' ח"כ
אין  לדרכו הלך ויעקב אין :(1 הערה (הנ"ל תש"ט דבסה"מ ולהעיר
(78 ע' תיש"א (סה"מ שהובא מה וראה כו' ומצות תורה פון עבודה דער
דרך  הוא לדרכו הלך דויעקב הסדר מתחיל נ"ע מהורש"ב אדמו"ר מכ"ק
X (ע' ח"ט בלקו"ש עדמשנ"ת בזה וי"ל והמצוה. התורה דרך Iהוי',

הבאה. בהערה הנסמן וראה .(7* הערה
כתפוח 36) בד"ה לפ"ד מההגה"ה ולהעיר פרשתנו. סוף תו"ח ראה

שם.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zekn(iyily meil)

z` miiwl zexyt`d z` lhan m` wx zewln aeig yi eixacle
,dyrdàîìLaoaen xacd -dì úçkLî ,ïwä çeléL éabjiiy - ¦§¨¨©¥¦©©¥©§©©¨

z` bxedy oebk ,zewln aiigzie dyrd z` lhaiy ote` `evnl
,dglyl leki epi` aeyy m`dàlàaéëéä Bìhéa àìå Bìhéa ,ñðBà ¤¨¥¦§§Ÿ¦§¥¦

dì úçkLî,dyrd z` miiwl zexyt`d z` lhal jiiy cvik - ©§©©¨
`lddìè÷c éà`ld ,dy`d z` bxdy ote`a cinrz m` -í÷ ¦§©§¨¨

dépéî äaøãa déìoeike ,xengd yperd lr eze` micinrn - ¥¦§©¨¦¥
.zewln eaiigl jiiy `l ,dzgivx lr dzin aiigzdy

:`xnbd zvxzn,äàðæBçî éîéL áø øîà,`id xfrl` iax zpeek ¨©©¦¦§§¨¨
,qpe`a dyrd z` lhal jiiyyL ïBâkqpe`dïéLecé÷ dì ìaéw §¤¦¥¨¦¦

øçàî`id dzry oeikne ,xg` mc`n oiyeciw dxear laiw - ¥©¥
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,diyeciw lawldéì àìháî à÷ éäéàz` dlhiay ef `id `ld - ¦¦¨§©§¨¥
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íéaøaz`yl leki epi` okle ,dpnn dpdi `ly miaxa xcp - ¨©¦
:`xnbd dywn .dze`øîàc ïàîì àçéðäin zrcl oaen df - ¨¦¨§©§¨©
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,xcpdøîéîì àkéà éàîz` lhal ote` qpe`a yiy x`ap ji` - ©¦¨§¥©
:`xnbd zvxzn .dyrdíéaø úòc ìò dì døécîcz` dlezy - §©¦¨¨©©©©¦

,oic zia zrcae miax zrca xcpdàúëìä ,øîénà øîàcdkld - §¨©©¥¨¦§§¨
,`id,äøôä Bì Lé íéaøa øceäL øãðxced m` la`íéaø úòc ìò ¤¤¤©¨©¦¥£¨¨©©©©¦

äøôä Bì ïéà. ¥£¨¨
lehiaa zewll jiiy ,'elhia' xaeqd opgei iax zrcly `vnp
z` hgyy ote`a mipad lr m` gwela ,mie`l ipya wx dyrd
dywn `xnbd .miax zrc lr ezqep` xicdy ote`a qpe`ae ,m`d

:jk lràkéì eúålhal jiiyy dyrl wzipd e`l cer oi` m`d - §¥¨
,dyrd z` eaàkéà àäåyi ixde -ä"àôe ï"kLî ì"æb ïîéñ),ìæb ( §¨¦¨¦¨¨¥©§Ÿ¥¨¨¥
øîà àðîçøcxn`py 'e`l' ea deiv d"awdy -(bi hi `xwie)àì' §©£¨¨¨©Ÿ

,'ìBæâúxn`py 'dyr'e(bk d my)'äìæbä úà áéLäåoic yi oke ,' ¦§§¥¦¤©§¥¨
ïBkLî,øîà àðîçøcxn`py ,'e`l' ea deiv d"awdy -(i ck mixac) ©§§©£¨¨¨©

'BèBáò èBáòì Búéa ìà àáú àì`ly mc` okynl xeq`y epiidc ' Ÿ¨Ÿ¤¥©££
xn`py 'dyr'e ,ezeyxa(bi ck my)Bì áéLz áLä'z`àák èBáòä ¨¥¨¦¤¨£§Ÿ

LîMäelit` ipr mc`n okyn m` e`] zeyxa `ly epkyn m`y ' ©¤¤
,oekynd el xifgdl aiig ,[meil dl jixvy zeqk ,zeyxaúçkLîe©§©©

Bìhéa àìå Bìhéáe Bîéi÷ àìå Bîéi÷a dìoia mda zewll jiiye - ¨§¦§§Ÿ¦§¦§§Ÿ¦§
aiydl eze` exidfiy ici lr epiide ,'eniiw' xaeqy yiwl yixl
,'elhia' xaeqy opgei iaxl oiae ,axqie oekynd e` dlifbd z`
z` lhai jkae ,oekynd z`e dlifbd z` sexyiy ici lr epiide

.maiydl leki epi` ixdy ,dyrd
:`xnbd zvxzníúä,mtxeyy oekyne lfba my -áéiçc ïåék ¨¨¥¨§©¨

ílLîe ä÷Bì ïéà ïéîeìLúa,wifdy dn lr mlyl aiigy oeik - §©§¦¥¤§©¥
z`e lefbd utgd z` aiyny ,dyrd z` miiwi mlyiy jka ixd
'elhia' df oi` ,dyrd z` miiwl leki oiicry oeikne ,oekynd

.zewln aiigzn epi`e
é÷úîàøéæ éaø dì ó,`xnbd uexiz lr `xif iax dywd -àä ©§¦¨©¦¥¨¨
àkéà,øb ìL BðBkLîiiga etxye ,xbn oekyn l`xyi gwly - ¦¨©§¤¥
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המשך ביאור למס' מכות ליום שלישי עמ' א



מו

ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

קח

רמז שב' כבשי שלמים ושתי הלחם )בחג השבועות — זמן 
מ"ת( הוא תיקון לתהו, "שלמים לחם" בגי' "בלע בן בעור 

דנהבה"

ב' אלפים1 תורה הוא התיקון לב' אלפים תהו, ובחג 

ושתי  שלמים2  כבשי  ב'  היו  תורה  מתן  זמן  השבועות 

הלחם, דתורה נק' שלום כמ"ש3 או יחזק במעוזי יעשה 

שלום לי שלום יעשה לי.

וכתיב שם ב' פעמים שלום הוא ב' כבשי שלמים, כי 

שלום הוא התכללות, והתכללות נעשה ע"י תורה.

שב' אלפים תורה הוא אחר ב' אלפים תהו, שבתהו 

הי' מדון ומריבה וכו', והיינו כבשי שלמים, ששלמים 

מלשון שלום הוא מה שנעשה שלום להמדון ומריבה 

דהשבירה  היפך  שלימות4  מלשון  והוא  בתהו,  שהי' 

דתהו.

שהם  ותשכח  דוק  יחד,  לח"ם  שלמי"ם  וכשתצרף5 

עירו  עם  בעו"ר  ב"ן  בל"ע  שהוא  לתהו  תיקון  בחי' 

דנהב"ה.

שהם  היינו  לחמים,  וב'  שלמים  ב'  שהם  מה  וי"ל 

תהו  ומלכי  בתורה,  הכתובים  תהו  למלכי  תיקון  בחי' 

הכתובים בדברי הימים.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שפ

קט

מבאר ומרמז, דדור המדבר שרצו לישאר במדבר הוא 
סדר דתהו, ורמז במאחז"ל )ב"ב עד.( "כמאן דמיבסמי", 
"בסם" בגי' "בלע" וכו', וכניסה לארץ ישראל הוא עולם 

התיקון

ליכנס  רצו  שלא  דתהו,  בסדר7  רצו  המדבר6  דור 

לארץ8 מושבותיכם דתיקון, אלא להיות במדבר, בארץ 

1( עבודה זרה ט, א.

2( ויקרא כג, פסוקים יז. יט.

3( ישעי' כז, ה.

4( שלום . . שלימות: ראה עד"ז לקוטי שיחות חלק יח עמוד 129. 

ועיין לעיל סימן עז.

בל"ע  וכן   ,498  =  )78( לח"ם   +  ,)420 )בגי'  שלמי"ם  פירוש:   )5

)102(, + ב"ן )52(, + בעו"ר )278(, + דנהב"ה )66( = 498.

6( ראה לקוטי תורה פרשת שלח עמוד לז, א ואילך.

7( ראה גם בלקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד ת.

8( במדבר טו, ב. ועוד.

לא9 ישב אדם10 דתיקון שם, הנה נשארו ומתו במדבר 

דתהו.

ריבוי11  הרצוא,  תוקף  הוא  בתהו  השבירה  וסיבת 

יין12, והמלך הראשון שמו בלע, שבולע בגרונו הרבה 

דמיבסמו  כמאן  דמו  במותם  אצלם  כמו"כ  הנה  יין. 

מריבוי שתיית יין, בס"ם13 גימט' בלע.

נקראו.  מעשיהם  ע"ש  שמרגלים  סוטה14  ובמסכת 

של  מעשיו  שסתר  מיכאל,  בן  סתור  א'  בידנו  ועלה 

על  רומז  ועשה שונאו של הקב"ה מך, ע"ש,  הקב"ה, 

דהז"ת15  ושבירה,  סתירה  סתור  היינו  דתהו,  השבירה 

שראשיתם בלע, מספר הר"ת סתור בן מיכאל, והוא16 

בס"מ, כמספר בלע, וסופי תיבות17 פ"ר )הפ"ר18 דינין(, 

ע"ד כמו הס"ת19 דבלע בן בעור ש"ך.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שנח

9( ירמי' ב, ו ע"ש.

10( "אדם" מרמז על תיקון. ראה ביאורי הזהר להצמח צדק פרשת 

תזריע עמוד שכח. לעיל סימן קג.

לי  עד, א אמר רבה בר בר חנא אמר  11( רמז להגמרא בבא בתרא 

)ההוא טייעא( תא ואחוי לך מתי מדבר אזלי וחזיתינהו ודמו כמאן 

דמיבסמי.

שוכבין  שהיו  דמיבסמי,  כמאן  ישמעאל.  סוחר  טייעא,  ופרש"י: 

בפנים צהובות כשתויי יין.

12( ריבוי יין. ראה לקוטי שיחות חלק כז עמוד 119 ואילך. ובעמוד 

122 הערה 58.

כמספר   102 בגי'  בס"ם  "דמיבסמו",  לשון  שרש  הוא  בס"ם   )13

"בלע".

14( דף לד, ב. ראה ביאור הגמ' בלקוטי שיחות חלק יח עמוד 150

15( ראה לעיל סימן ק.

16( פירוש: "סתור בן מיכאל" הוא ר"ת בס"ם, רמז מ"ש לעיל כמאן 

דמיבסמו.

17( סופי תיבות "סתור בן מיכאל", ר' )200(, + נ' )50(, + ל' )30( = 

280, כמספר פ"ר )ראה הערה 13(. וכמספר אותיות "מנצפך".

בלקוטי  וכמ"ש  הגבורות,  ענין  על  "פר" מרמזת  תיבת  פירוש:   )18

להתפרד  הגבורות  "טבע  ק  עמוד  בראשית  לזהר  הערות  יצחק  לוי 

זה מזה, כי פירוד הוא מצד הגבורות, כמ"ש במאורי אור מע' פרד 

ע"ש. מנצפ"ך שהם הה' גבורות מספרם פ"ר, שפירושו פירור, דהיינו 

התחלקות ופירוד".

ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים לש"ס עמוד קלא, מציין למ"ש 

בפרי עץ חיים שער חזרת העמידה סמוך לסוף פ"ז, שמפרש הפסוק 

ֵרִני", ופי' במצודות דוד וז"ל:  ֵלו הייתי ַוְיַפְרּפְ באיוב )פרק טז, יב( "ׁשָ

שלו, ]איוב אמר[ יושב הייתי בשלוה, ופתאום עשה אותי לפרורים. 

ע"ש.

וזהו ג"כ הלשון "פרפר ומת" )ראה איכה רבה פרשה ב', יב. רמב"ם 

הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ג הלכה ט. פרק ט הלכה יא(. ראה 

לקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד קלד.

19( סופי תיבות בלע בן בעור" — ע' )70(, + נ' )50(, + ר' )200( 

 =  64  ×  5( דין  פעמים  ה'  בגי'  ש"ך  וכידוע  ש"ך,  כמספר   ,320  =

320(. והחמשה אותיות מנצפ"ך הוא כנגד החמשה פעמים די"ן — 

ה' גבורות, עוד במספר ש"ך עיין לקמן סימן קלד הערה 14. ראה גם 

לעיל סימן צז. לקמן סימן קכד.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מז

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

מראשתיו; וישכב במקום ההוא

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

לגאולה לפני זמנה - דמעשה אבות סימן לבנים[

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

לו השמש וגו'.
תכלת מרדכי

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

אלף החמישי, ותבוא הגאולה לפני זמנה[

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

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

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

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

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

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

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

עולם.
ליקוטי בתר ליקוטי

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

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

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

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

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויצא

מסירות הנפש על קידוש ה' נובעת מן ה"יחידה" שבנפש.
לקוטי שיחות פרשת ויצא חלק טו
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יׁשמעאל, אל עׂשו הל אביו, יצחק ּבעיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכנען
עׂשו  "וּירא ּוכתיב: יעקב, ׁשל ּבפרׁשתֹו הענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהפסיק

הראׁשֹון  לענין חזר ּומּׁשּגמר, וגֹו'" בר ∑iÂˆ‡.ּכי ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ«≈≈
ולּמה  חרנה", יעקב וּיל" אּלא לכּתב צרי היה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹלא

הּמקֹום  מן צּדיק ׁשּיציאת מּגיד אּלא יציאתֹו? ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָהזּכיר
רׁשם. הּוא עֹוׂשה הֹודּה, הּוא ּבעיר, ׁשהּצּדיק ׁשּבזמן ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

זיוּה, ּפנה הֹודּה, ּפנה מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא ֲִִִָָָָָָָָָָָָזיוּה,
וכן  הדרּה. א)ּפנה האמּור (רות הּמקֹום", מן "וּתצא ְֲִֵֵֵַַָָָָָָָ

ורּות  ¯Á‰.ּבנעמי CÏiÂ∑ ללכת .לחרן יצא ְְֳִָ«≈∆»»»ְֶֶָָָָָ

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

ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע ממממּבּבּבּבאראראראר יעקביעקביעקביעקב י)ווווּיּיּיּיצאצאצאצא (כח, ֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ
ויאמר  אבימל עלי יעמֹוד ׁשּלא אמר: ׁשבּועה. ׁשל ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמּבארּה

זקנ לי ׁשּנׁשּבע ּכׁשם לי רבה)הּׁשבעה (מדרש ... ְְְְְִִִִֵֵֶַָָ
ּכאברהם  ולא ,אבימל עם ּברית מּלכרֹות נמנע ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹיעקב

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

ּדחּו ּבזה ּכי ,אבימל עם ּברית ּכרתּו ּכ מּׁשּום עׂשו. –ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָ
להם. יתנּגד ׁשּלא הרע ְִֵֶֶֶַַָָֹאת

היינּו לטֹוב, ּובהפיכתֹו הרע ּבזיּכּו עסק יעקב ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָֹלעּומתם,
ׁשלמה". "מטתֹו היתה לכן הרע. מציאּות עצם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשלילת
מלחמּתֹו ׁשהרי ,אבימל עם ּברית יעקב ּכרת לא ּכ ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמּׁשּום

.אבימל ׁשל מציאּותֹו עצם נגד ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶהיא
לבררֹו מקֹום", ׁשל אף ל"חרֹון הל הּוא – חרנה" וּיל" ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָזהּו:

לטֹוב. ְְְָּולהפכֹו

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

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

ּדֹורֹות"). ז'
- חסידּות) ּבדרּוׁשי ׁשהּובא (ּפרּוׁש ּכהּנה' 'מּתנֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֻּובּפירּוׁש

אֹופנים: בב' ְְִֵַָמפרׁש
חּלקּו ׁשאז יהֹוׁשע, עד מאברהם היּו ּדֹורֹות "ׁשבעה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻא)
מׁשה. עמרם קהת לוי יעקב יצחק אברהם הארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעיּקר

יעּכבם הּוא ּגם יעקב יׁשבע ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹות ת ת ת ואם נׁשּבע זזזז'''' לא ויצחק . ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹֹ
ּבינֹותינּו ׁשהיא הּקדּומה הּׁשבּועה לֹו, אמר רק ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָמחדׁש,

אֹותּה". ּתפר ואל ּבינֹותינּו, ּתהא ,ְְִֵֵֵֵֵַָָָמאבי
סיחֹון  ארץ ּכּבּוׁש עד אברהם ׁשּמּׁשבּועת לֹומר יׁש "וגם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָב)
הּמה  ּגם יהֹוׁשע ּכּבּוׁש עד יצחק ּומּׁשבּועת ּדֹורֹות, ז' ְְְְִִִֵַַַַָָֻועֹוג
לארץ  הּכניסה את עּכבה יצחק ׁשּׁשבּועת והינּו, ּדֹורֹות", ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָז'

עֹוד יעּכבם יׁשבע, ׁשאם חׁשׁש ויעקב נֹוסף, ננננֹוֹוֹוֹוסף סף סף סף ּדֹור .ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשבּועה", ׁשל "מּבארּה ׁשבע", מּבאר יעקב ׁש"ויּצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹונמצא,

ׁשל ענין  (יצא ּגּגּגּגאאאאּלּלּלּלה ה ה ה הּוא נׁשּבע ׁשּלא על־ידי־זה ּכי - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻֻֻ

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

ּתֹורה". ּבתלמּוד ְְֵֶַָׁשעֹוסק
הּוא  חרנה" ויל ׁשבע מּבאר יעקב (ׁש"ויּצא זה ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּופרּוׁש
הּפׁשּוט  לפרּוׁש ּבסתירה אינֹו למעלה) מּלמטה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָלמעליּותא,
ּגלּות  ׁשל ענין הּוא חרנה" ויל ׁשבע מּבאר יעקב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁש"ויּצא

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

וׁשעּבּוד. ּגלּות ׁשל ענין אצלֹו ְְְְִִֶֶַָָָׁשּי
נּתנּו ּגּופֹותינּו "רק אדמֹו"ר: וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָּוכדברי
לגלּות  נמסרּו לא נׁשמֹותינּו אבל מלכיֹות, ּובׁשעּבּוד ְְְְְְְְֲִִִֵַָָָֹֻּבגלּות
יׂשראל  לתֹורת לדתנּו, ׁשּנֹוגע מה ּכל מלכיֹות.. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻוׁשעּבּוד
ׁשּום  ואין ּדעּתֹו, עלינּו ׁשּיכפה מיׁשהּו אין ּומנהגיו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּומצֹותיו

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

הּגאּלה. ענין לפעל צרי ְְְִִִַָָָָֹֻׁשם
הרי  ירידה, ׁשל ענין הּוא ׁשּבפׁשטּות אף יֹותר: ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹּובעמק
ּבזה  ׁשהּכונה ּכיון מּזה: ויתירה עליה, צר היא זֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹירידה
ירידה, זֹו אין ּדבר ׁשל לאמיּתתֹו הרי העליה, ּבּׁשביל ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָהיא
ּבּׁשּבת, מלאכה אּסּור לענין ׁשמצינּו ועל־דר עליה. ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּכי־אם
ּבתר  אזלינן ולכן ּתֹורה", אסרה מחׁשבת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁש"מלאכת
ׁשהּמחׁשבה  ּדכיון לבנֹות, מנת על סֹותר ּוכמֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמחׁשבה,
טֹוב. הּוא ּבפעל הּמעׂשה ּגם אזי לטֹובה, היא ְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָֹוהּכונה
- חרנה" ויל ׁשבע מּבאר יעקב "ויצא ּבענין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹועל־דר־זה

הרי ׁשׁשׁשׁשההההּכּכּכּכונה ונה ונה ונה ׁשּכיון (ּכּנ"ל), הּגאּלה ענין ּבּׁשביל היא ּבזה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ּגּגּגּגּוּוּוּופא פא פא פא ּגם זהזהזהזה ּגאּלה.אינ עניןעניןעניןענין ׁשל ענין אּלא ּגלּות, ׁשל ענין ֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֻ
החרּות  ענין על ׁשּמֹורה ד"חרנה", לענין ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־דר־זה
ּבסתירה  זה ׁשאין ג), (סעיף הּתֹורה לּמּוד על־ידי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנעׂשה
והּׁשלימּות  העּלּוי עּקר ואּדרּבה, ּכפׁשּוטֹו, ד"חרנה" ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלהענין

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

ּדוקא. רחֹוק למקֹום לׁשּלחֹו צר ְְְְֵֶַָָָָֹיׁש

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

הדרּה. ּפנה זיוּה, ּפנה הֹודּה, רש"י)ּפנה ובפירוש י. .(כח, ֲִָָָָָָָָָָ
ּפנה  מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה, הּוא ּבעיר, ׁשהּצּדיק ְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָָּבזמן
ּדֹומה  לא . . ורבקה? יצחק ּדהוי הכא . . הדרּה ּפנה ְְְְֲִִִֵָָָָָָָָָָָֹזיוּה,

צּדיקים". ׁשני ׁשל לזכּותן אחד צּדיק ׁשל רבה זכּותֹו (מדרש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
הפסוק) .על

אפׁשר  אי הּמדרׁש, לקׁשית רׁש"י התיחס ׁשּלא מּזה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּנה
מּובן  ּבעיר, נׁשארּו ורבקה ּכׁשּיצחק וכּו' זיוּה" ׁש"ּפנה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָלֹומר

קׁשה. זה אין הּפׁשט ְְֵֶֶֶֶֶַָָׁשּבדר
והדרּה זיוּה הֹודּה הּפׁשט, ּבדר הּמפרׁש ׁשּלרׁש"י לֹומר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָויׁש

יֹוׁשבי  על הּצּדיק ׁשל ּופעּלתֹו הׁשּפעתֹו היינּו העיר, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשל
הרי  ורבקה ּבביתֹו, וכלּוא סּומא היה ׁשּיצחק ּובהיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָהעיר.
צריכה  ׁשהיתה ּובפרט ּפנימה", מל ּבת ּכבּודה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ"ּכל
הׁשּפיעּו לא הרי היה, ּדסּומא יצחק את לׁשּמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלהּׁשאר
ואי־אפׁשר  הנהגתם. לׁשּנֹות העיר ּבני על ּכיעקב ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּכל־ּכ

והדרּה. וזיוּה הֹודּה ּבׁשם ְְְֲִֵַַָָָָָלכּנֹותם
ׁשל  זכּותֹו על קאי והדר" "זיו הּמדרׁש, לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ּכל  ּבאֹות ׁשּבזכּותֹו זה ּוכמֹו־כן העיר, על ׁשּמגן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּצּדיק
הרי  קׁשה ּולפי־זה העיר, על והּברכֹות הּטֹובֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָההׁשּפעֹות
וצרי העיר. על הׁשּפיעה ּוזכּותם ּבעיר נׁשארּו ורבקה ְְְְְְְֲִִִִִִִִַָָָָָָָיצחק

צּדיקים. לב' אחד צּדיק זכּות ּדֹומה ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָלפרׁש

(àé)çwiå LîMä àá-ék íL ïìiå íB÷na òbôiå©¦§©̧©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ
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:àeää©«
i"yx£ÌB˜na ÚbÙiÂ∑,מקֹום ּבאיזה הּכתּוב הזּכיר לא «ƒ¿««»ְְִִֵֶַָָֹ

הּמֹורּיה, הר הּוא אחר, ּבמקֹום הּנזּכר ּבּמקֹום ְְִִֵֶַַַַַָָָָָאּלא
ּבֹו: כב)ׁשּנאמר מרחֹוק"(לעיל אתֿהּמקֹום ."וּירא ְֱֵֶֶֶַַַַָָ

ÚbÙiÂ∑ט"ז:)ּכמֹו ּביריחֹו",(יהושע יט)"ּופגע "ּופגע (שם «ƒ¿«ְִִַַָָ
ּפרׁשּו ורּבֹותינּו כז)ּבדּבׁשת". ּכמֹו:(ברכות ּתפּלה, לׁשֹון ְְְְְְִֵֵֶַַָָ

ז) ּבי",(ירמיה ּתפּגע ּתפּלת "ואל יעקב ׁשּתּקן ולמדנּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹ
ללּמד 'וּיתּפּלל', ּכתב ולא הּכתּוב וׁשּנה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹערבית,

הארץ, לֹו הּנׁשה'ׁשּקפצה 'ּגיד ּבפרק ׁשּמפרׁש ּכמֹו ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
צא) ‰LÓM.(חולין ‡·ŒÈk∑ וּיבא" לכּתב לֹו היה ƒ»«∆∆ְִַָָָֹֹ

ׁשּׁשקעה  מׁשמע הּׁשמׁש", "ּכיֿבא ׁשם". וּילן ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמׁש
ׁשם  ׁשּילין ּכדי ּבעֹונתּה, ׁשּלא ּפתאם החּמה .לֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ÂÈ˙L‡¯Ó ÌNiÂ∑,לראׁשֹו סביב מרזב ּכמין עׂשאן «»∆¿«¬…»ְְְֲִִֵַָָָֹ
זֹו, עם זֹו מריבֹות התחילּו רעֹות. חּיֹות מּפני ְְְִִִִִֵֵֶַָָׁשּירא

אֹומרת: וזאת זאת ראׁשֹו', את צּדיק יּניח 'עלי ְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹ

LÓL‡יא  ÏÚ È¯‡ Ônz ˙·e ‡¯˙‡a Ú¯ÚÂ«¬«¿«¿»»«»¬≈«ƒ¿»
·ÈÎLe È‰B„q‡ ÈeLÂ ‡¯˙‡ È·‡Ó ·ÈÒe¿ƒ≈«¿≈«¿»¿«ƒƒ»ƒ¿ƒ
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vie`נ zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` oey`x meil inei xeriy
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  עׂשאן מּיד יּניח', 'עלי ֲִִֶֶַַַָָָָָָָאֹומרת:
ׂשם  אׁשר האבן את "וּיּקח ׁשּנאמר: וזהּו אחת, ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאבן

‰‰e‡.מראׁשתיו" ÌB˜na ·kLiÂ∑,מעּוט לׁשֹון ְֲַָֹ«ƒ¿««»«ְִ

ּבבית  ׁשּׁשּמׁש ׁשנים י"ד אבל ׁשכב, מקֹום ְְֲִִֵֵֶַָָָָּבאֹותֹו
ּבּתֹורה  עֹוסק ׁשהיה ּבּלילה, ׁשכב לא .עבר ְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 61 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zFrx zFIgn dxinXd otŸ̀¤©§¦¨¥©¨

מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשתיו תיו תיו תיו  ווווּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשםםםם ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם מאבנימאבנימאבנימאבני ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח ָָָָֹֹ
רעֹות חּיֹות מּפני ׁשּירא לראׁשֹו, סביב מרזב ּכמין (כח,עׂשאן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

רש"י) ובפירוש יא.

והרי  ראׁשֹו? את רק יעקב הּקיף מּדּוע להבין: ְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹצרי
לא  ׁשהחּיֹות ּבהּקּב"ה ּבּטחֹון לֹו היה אם :ְִִִֶַַַַַָָָָָָֹמּמה־נפׁש
להזּדּקק  רצה לא ואם ראׁשֹו. את הּקיף מּדּוע ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹיּזיקּוהּו,
ׁשאר  את ּגם הּקיף לא מּדּוע מהּטבע, ׁשלמעלה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלנּסים

ַהּגּוף?
הּדרּוׁש: ּדר על זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַַָויׁש

אׁשר  ,"ל וטֹוב אׁשרי תאכל ּכי ּכּפי "יגיע ּכתיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּדהּנה

– ּבפרנסה ּבהתעּסקּות הּנרצה האפן מבאר זה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפסּוק
ּכלֹומר: ."ראׁש "יגיע ולא ּדוקא, "ּכּפי "יגיע להיֹות ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֹׁשּצרי
ּבידיו, רק להיֹות צריכה הּפרנסה ּבעניני ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָההתעּסקּות
להיֹות  צריכים – הּנעלים הּכחֹות היינּו הראׁש, ואּלּו ."ּכּפי"ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
אזי  ּכזה, ּבאפן היא ּוכׁשעבֹודתֹו ועבֹודה. ּבּתֹורה ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּנחים

."ל וטֹוב אׁשרי" – ההצלחה ְְְְֶַַַַַָָָֻמבטחת
ּבית  להקים על־מנת לחרן יעקב הל ּכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹולכן,
ׁשּיהיה  – ראׁשֹו את הּקיף וכּו', ּפרנסה ּבעניני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּולהתעּסק
ּבעניני  ּבעסק ּכלל טרּוד יהיה ולא ּומצֹות, ּבתֹורה רק ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻמּנח

ָָהעֹולם.

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"iyz'd ayie zyxt zay zgiyn)

ּבווּדאי  ׁשכב", ׁש"לא נפׁש מסירת ּכדי עד יעקב ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹיגיעתֹו
ּבׁשביל  אּלא לבן, צאן על הּׁשמירה ּבׁשביל היתה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹֹלא
העֹולם  ׁשּבעניני הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות ּבירּור הּבירּורים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָעבֹודת

ּכל  ּבמׁש ער להיֹות הּוצר זה ׁשּבׁשביל לבן, ּבבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהיּו
לפעּולת  ׁשהתנּגד לבן על להתּגּבר ּכדי ׁשכב"), ("לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּזמן

הּבירּורים. ּבעבֹודת ֲֲִֵַַַַֹיעקב

(áé)òébî BLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−©¦´©
:Ba íéãøéå íéìò íéýìû éëàìî äpäå äîéîMä©¨¨®§¨§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬§«Ÿ§¦−«

i"yx£ÌÈ„¯ÈÂ ÌÈÏÚ∑ּתחּלה ועלּועֹולים לארץ, חּוצה יֹוצאים אין ּבארץ ׁשּלּוּוהּו מלאכים יֹורדים, ואחרּֿכ …ƒ¿…¿ƒְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ללּוֹותֹו-לרקיע  לארץ חּוצה מלאכי .וירדּו ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

(âé)éýìû ýåýé éðà øîàiå åéìò ávð ýåýé äpäå§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼£¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ
éáà íäøáàáëL äzà øLà õøàä ÷çöé éýìûå E ©§¨¨´¨¦½¥«Ÿ¥−¦§¨®¨À̈¤£¤³©¨ÆŸ¥´

:Eòøæìe äpðzà Eì äéìò̈¤½¨§¬¤§¤−¨§©§¤«
i"yx£ÂÈÏÚ ·v∑לׁשמרֹו.Â˜ÁˆÈ È‰Ï‡∑ אףֿעלּֿפי ƒ»»»ְְָ≈…≈ƒ¿»ִַַ

ׁשמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּיחד ּבּמקרא מצינּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
מּׁשּום  ּפלֹוני' 'אלהי לכּתב ּבחּייהם הּצּדיקים ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַֹֹעל

טו)ׁשּנאמר: יחד (איוב ּכאן יאמין", לא ּבקדֹוׁשיו "הן ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
והרי  ּבּבית וכלּוא עיניו ׁשּכהּו לפי יצחק, על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשמֹו

מּמּנּו ּפסק הרע ויצר ּכּמת, ÈÏÚ‰.(תנחומא)הּוא ·ÎL∑ ְִֵֵֶֶַַַָָ…≈»∆»
שם) יׂשראל (חולין ארץ ּכל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִִֵֵֶֶַָָָָקּפל
לבניוּתחּתיו, ליּכבׁש נֹוחה ׁשּתהא לֹו ּכד'(רמז ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָ

אדם  ׁשל מקֹומֹו ׁשּזה .)אּמֹות, ְֶֶֶַָָ

dLÈ¯Âיב  ‡Ú¯‡a ıÈÚ ‡ÓÏÒ ‡‰Â ÌÏÁÂ«¬«¿»À¿»»ƒ¿«¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ ‡‰Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ»≈«≈¿«»¿»«¿»«»«¿»

:da ÔÈ˙ÁÂ ÔÈ˜ÏÒ»¿ƒ¿»¬ƒ≈

‡‡יג  ¯Ó‡Â È‰BÂlÚ „zÚÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â¿»¿»»«¿»¿««ƒ»ƒ«¬«¬»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡Â Ce·‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»≈¿«¿»»»≈»≈¿ƒ¿»
:CÈ·ÏÂ dpz‡ CÏ dÏÚ È¯L z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¬«»∆¿ƒ«¿ƒ¿»

epxetq

(biÎai)íéìò íéäìà éëàìî äpäå§¦¥©§£¥¡Ÿ¦Ÿ¦
.åéìò ávð 'ä äpäå ¯ íéãøéåmpn` iM §Ÿ§¦§¦¥¦¨¨¨¦¨§¨

xg` zFO`d ixVW sFQal didi oM¥¦§¤§©¤¨¥¨ª©©
"aSP"d KxAzi l`de ,Ecxi mzIlr£¦¨¨¥§§¨¥¦§¨©©¦¨

iM" Fxn`M ,FOr z` WHi `l crl̈©Ÿ¦Ÿ¤©§¨§¦
`l Lz`e ,miFBd lkA dlk dUr ¤̀¡¤¨¨§¨©¦§Ÿ§Ÿ

"dlk dUr`(gk ,en edinxi). ¤¡¤¨¨
.äéìò áëL äzà øLà õøàä`idW ¨¨¤£¤©¨Ÿ¥¨¤¨¤¦
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 132 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

wgvi lr FnW d"ATd cgIW mrHd©©©¤¦¥©¨¨§©¦§¨

אברהם אברהם אברהם אברהם  אלהיאלהיאלהיאלהי יהוהיהוהיהוהיהוה אניאניאניאני ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר עליועליועליועליו ננננּצּצּצּצבבבב יהוהיהוהיהוהיהוה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֹֹוהוהוהוהּנּנּנּנהההה ִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַֹֹֹֹ ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
יצחקיצחקיצחקיצחק ואלהיואלהיואלהיואלהי יג)אביאביאביאבי (כח, ִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ

עיניו, ׁשּכהּו לפי יצחק, על ׁשמֹו יחד ּכאן . . – יצחק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹואלקי
מּמּנּו. ּפסק הרע ויצר ּכמת, הּוא והרי ּבּבית, (תנחומא.וכלּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הפסוק) על רש"י ובפירוש

יׁש ׁשּלסּומא ּבמּוחׁש, רֹואים אנּו הרי ּדלכאֹורה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָותמּוּה,
. . עיניו ׁשּכהּו ׁש"לפי לֹומר נּתן וכיצד ויצר־הרע, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתאוֹות

מּמּנּו"? ּפסק הרע ִֵֶֶַַָָיצר
מּפני  הּוא יצחק נתעּור ׁשּבגללּה הּסּבה ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָויׁש
אּלּו", ׁשל "ּבעׁשנן רׁש"י ּופרׁש מראֹות", עיניו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁש"וּתכהין
והּנה  לעבֹודה־זרה, ּומקטירֹות מעּׁשנֹות היּו עׂשו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנׁשֹות
היה  לא מסּתמא ׁשהרי התעּור, הּגׁשמי מהעׁשן ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמּובן
מתעּורֹות  עצמן הן היּו חזק, היה ׁשאם חזק, ּכל־ּכ ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָהעׁשן

לסּבל  יכל היה לא ּׁשּיצחק הּוא, ּבכ הּבאּור אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹמּזה.
ּברע" מראֹות עינים "טהֹור היה ּכי לעבֹודה־זרה, עׁשן ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָראּית
ּכ ּכדי עד עבֹודה־זרה, ׁשל ענין לסּבל יכֹול היה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹֹולא

ּבעיניו". ְְִֵֵֶַָׁש"נתיּסם
לסּבל  יכֹול היה ׁשּלא מּפני נבע יצחק ׁשל ׁשעּורֹונֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוכיון
נּטלה  ּבעיניו ׁשּנתיּסם על־ידי־זה לכן עבֹודה־זרה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכלל
הּבית" ּבתֹו "ּגנּוז ׁשהיה ועל־ידי רע, לראּית הּׁשּיכּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמּמּנּו
יחד  ּכ ּומּׁשּום רע, ּבמקֹום להּמצאּות הּׁשּיכּות מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָנּטלה

ּבחּייו. אף עליו ׁשמֹו את ְְֶַַַָָָָָהּקּב"ה
ׁשּפעם  מּטׁשרנֹוּבל, נחּום רּבי הרה"ק על מסּפר זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻּכעין
החלב! את ראה לא והּוא עּכּו"ם, חלב ּבטעּות לֹו ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹהּגיׁשּו
עּכּו"ם  ׁשחלבֹו חלב הּמׁשנה: לׁשֹון ּפי על זאת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹוהסּביר

רֹואהּו. יׂשראל אין ְִֵֵֵֵָָו(לכן)

(ãé)äîã÷å äné zöøôe õøàä øôòk Eòøæ äéäå§¨¨³©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²¨¬¨¨¥−§¨
çtLî-ìk Eá eëøáðå äaâðå äðôöåäîãàä ú §¨´Ÿ¨¨¤®§¨§¦§§¬§²¨¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈

:Eòøæáe§©§¤«
i"yx£zˆ¯Ùe∑ וכן" ּכמֹו .יפרץ"וחזקּת, »«¿»ְְְְְִֵַָָֹ
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וקדמה  ימה ּופרצּת הארץ, ּכעפר זרע "והיה הּפסּוק ְְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָעל
ונגּבה" יד)וצפֹונה עד (כח, זרע "ּכׁשּיּגיעּו ּבּמדרׁש איתא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ

'מקימי  הוי: וקדמה'. ימה 'ּופרצּת ׁשעה אֹותּה הארץ, ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָעפר
ּדל'" ח)מעפר פכ"ה, רבה .(שמות ֵָָָ

זרע "והיה הּפסּוק הּמדרׁש, ׁשּלדברי נראה, ּפׁשּוטֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּולפי
ׁשּכאׁשר  אּדרּבה, אּלא מהּברכה, חלק אינֹו הארץ", ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכעפר
ׁשל  הּברכה ּתחּול אז ּכזה, ׁשפל למּצב יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָיּגיעּו

גֹו'". ְַָָ"ּופרצּת
הארץ" ּכעפר זרע ׁש"והיה החסידּות, ּדר על לבאר ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויׁש

אדרּבה: אּלא ירידה, על מרּמז ְְְִֵֵֶַַַַָָָאינֹו
הּקדֹוׁש החּיים' ּב'אֹור מבֹואר יד)ּדהּנה כח, ׁשּכל (ּפרׁשתנּו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

לירידת  מרּמזת גֹו'" ׁשבע מּבאר יעקב ּד"וּיצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּפרׁשה
וחֹומרי, ּגׁשמי ּגּוף ּבתֹו להתלּבׁש חּוצבּה מּמקֹור ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָהּנׁשמה

עמיקּתא". לבירא רמא "מאיגרא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָׁשהיא
עלּיה. צֹור היא זֹו ׁשּירידה החסידּות, ּבתֹורת ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָּומבֹואר
ועֹוסקת  ּבּגּוף להתלּבׁש יֹורדת ׁשהּנׁשמה על־ידי ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּדוקא
לדרגֹות  הּנׁשמה עֹולה על־ידי־זה הּנה ּולזּככֹו, לבררֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָעּמֹו

ּבּגּוף. ירידתּה קֹודם מּכמֹו יֹותר ְְְִִֵֶֶַָָעליֹונֹות
"ּכׁשּיּגיעּו ׁשּדוקא ליעקב, הּקּב"ה ׁשל ּברכתֹו ּתֹוכן ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוזהּו
להעלֹות  הארץ", ל"עפר הּנׁשמה ׁשּתרד הארץ", לעפר ְְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָזרע
לברּכת  זֹוכה היא הרי ּתחּתֹונֹות, הכי הּדרגֹות את ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָּגם
ועד  מעלֹות. ּבלי־ּגבּול ׁשּתעלה גֹו'", וקדמה יּמה ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ"ּופרצּת

ּבּמדרש ׁשאיתא לפניהם" הּפֹורץ ל"עלה (אגדת ׁשּתזּכה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ספס"ג) ׁשהּמׁשיח בראשית ראׁשֹון ּפרץ יצא . . הּקּב"ה ִִֶֶֶַַַַָָָָָָ"אמר

הּפֹורץ  'עלה ׁשּנאמר מׁשיח, זה ּפרץ . . מּמּנּו ֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָיֹוצא
ְִֵֶלפניהם'".

„‡¯Ú‡יד  ‡¯ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa ÔB‰ÈÂƒ¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
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‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ ‡ÓB¯„Ïe¿»»¿ƒ¿»¿¿ƒ»…«¿¬««¿»
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:Cì ézøac-øLà úà éúéNò-íà øLà£¤´¦¨¦½¦¥¬£¤¦©−§¦¨«
i"yx£CnÚ ÈÎ‡∑ ּומּלבן מעׂשו ירא ׁשהיה Ú„.לפי »…ƒƒ»ְִִֵֵֵֶָָָָָָ«

È˙ÈNÚŒÌ‡ ¯L‡∑ ּבלׁשֹון מׁשּמׁש צ)'ּכי''אם' .(גיטין ¬∆ƒ»ƒƒְְִִִֵַ
CÏ Èz¯ac∑ לאברהם ּׁשהבטחּתי מה ,ועלי לצרּכ ƒ«¿ƒ»ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָ

לֹו: אמרּתי ׁשּלא לעׂשו, ולא הבטחּתיו ל זרעֹו, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹעל

ולא  ביצחק", "ּכי אּלא: זרע', ל יּקרא יצחק ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹ'ּכי
הּסמּוכים  ו'להם' ו'לֹו' ,'ּו'ל 'לי', ּכל וכן יצחק, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָּכל
ׁשהרי  יֹוכיח, וזה 'על', לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדּבּור, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַאצל

לכן  קדם ּדּבר לא יעקב .עם ֲִִֵֵֶַָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(543Î544 'nr ,` jxk g"nyz zeiecreezd ;g"nyz'd `vie t"y zgiyn)

מּבאר־ׁשבע  יֹוצא ּכׁשּיעקב הּׁשליחּות, מילּוי ּבהתחלת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹמּיד
רק  (לא הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא לֹו ּמבטיח – לחרן ללכת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכדי
אל  והׁשיבֹותי" ּגם) אּלא גֹו'", ּוׁשמרּתי עּמ ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָׁש"אנֹוכי
– יעקב ׁשל ּבתפילתֹו ועל־ּדר־זה הּזאת", ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהאדמה
אּלא  גֹו'", ּוׁשמרני עּמדי אלֹוקים ׁש"יהיה רק (לא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמבּקׁש

אבי". ּבית אל ּבׁשלֹום "וׁשבּתי ְְְִִֵֶַַָָּגם)
והסּבר: ּביאּור ּדרּוׁש ְְְְִֵֵֶָָולכאֹורה,

לֹו לעׂשֹות היא זֹו, ׁשליחּות ׁשל ּומּטרתּה ׁשּתכליתּה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמּכיון
ענין  את (ּוביֹותר) ההדּגׁשה מהי – ּבתחּתֹונים ּדירה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיתּבר
וחׁשיבּות  ער ואיזה גֹו'", ּבׁשלֹום "וׁשבּתי גֹו'", והׁשיבֹותי"ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָ
מילּוי  הּׁשליחּות, ּפעּולת ּגֹודל לגּבי מהּׁשליחּות לׁשיבה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָיׁש
ּדירה  לֹו להיֹות ּדהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא והּתאוה ְְְֲִִַַַָָָָָָהרצֹון

ְְִַּבתחּתֹונים?!
מהּקדֹוׁש־  מקּבל ּכאׁשר ליעקב: ּבנֹוגע היא הּׁשאלה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹועיקר
והּתאוה  הרצֹון את למּלא נעלית, הכי ׁשליחּות ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָּברּו־הּוא
ויארי ויבּקׁש יתּפּלל – (ּבחרן) ּבתחּתֹונים ּדירה לֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָלהיֹות
זֹו, מּׁשליחּות ההׁשבה עם ּבקׁשר נדר") ׁש"וּיּדר ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ(ועד
מילּוי  מאׁשר יֹותר נעלה ּדבר יׁש וכי ּבׁשלֹום", ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ"וׁשבּתי

הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא?! ּורצֹון ּתאוה ׁשהּוא ּבעניין ְְְְֲִִֶַַַָָָָהּׁשליחּות
חלק  היא מהּׁשליחּות ׁשההׁשבה לֹומר, צרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל־ּכרח
(אינּה העליֹונה ׁשהּכּונה היינּו, העליֹונה, ּבּכּונה עיקרי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָוענין
ּומּצב  ּבמעמד היֹותֹו (עם חס־וׁשלֹום, ּב"חרן", ְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשּיּׁשאר
מאֹוד"), מאֹוד האיׁש ׁש"ויפרֹוץ עד ׁשלימה", ְְְְְִִִֵֶַַָָָּד"מטתֹו
אבֹותי ארץ אל "ׁשּוב האמיּתי, למקֹומֹו ׁשּיחזֹור ְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָאּלא)

..."עּמ ואהיה ְְְְִֶֶֶַָּולמֹולדּת
ּבפׁשטּות: מּזה ְְִֶַַָָההֹוראה

והפצת  הּתֹורה הפצת ׁשליחּות את למּלא יֹוצאים ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָּכאׁשר
אף  "חרֹון מּמּנּו, חּוצה ׁשאין ל"חּוצה" עד חּוצה, ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָהּמעינֹות

ׁשּיּׁשאר, אינּה ׁשהּכּונה לזּכור יׁש – ּבעֹולם" מקֹום ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשל
ּומּצב  ּבמעמד נמצא ּכאׁשר (ּגם זה ּבמקֹום ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָחס־וׁשלֹום,
אל  ולׁשּוב הּׁשליחּות, מילּוי את לסּים ּכי־אם כּו'), ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָנעלה
ּברצֹון  הּוא חדּור ּופעּולה ּפעּולה ׁשּבכל היינּו אביו, ְְְְְִֵֶַָָָָָָּבית
"וׁשבּתי  – אביו ּבית אל ולׁשּוב הּׁשליחּות את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָלסּיים
צדקנּו מׁשיח על־ידי ּבּגאּולה – אבי" ּבית אל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבׁשלֹום

אבינּו).מהּמּצ (ּבית מארצנּו ּגלינּו ׁשל ב ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מּכיון  – האחרֹון ּדֹור זה, ּבדֹורנּו ּביֹותר מּודגׁש זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָוענין
"דאלאי  רק (לא קיצין" "דאלאי הּקיצין", ּכל "ּכלּו ְִִִִֶַַַַָָָָָֹׁשּכבר
אּלא  נֹותר ׁשּלא ּדֹורנּו, נׂשיא מו"ח כ"ק ּובלׁשֹון ְְִִֵֶֶַָָֹּגלּות"),
עׂשירּיֹות  עֹוד ׁשעברּו ּולאחרי הּכפּתֹורים", את ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָ"לצחצח
ּבׁשליחּותֹו חּוצה הּמעינֹות ּבהפצת התעּסקּות ׁשל ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָׁשנים
– הּכפּתֹורים" "צחצּוח את ּגם ּכבר סּימּו ּדֹורנּו, נׂשיא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָׁשל
אחרֹונה  הכי הּפעּולה אּלא נֹותרה ׁשּלא ּובוּדאי ּבוּדאי ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהרי
"וׁשבּתי  צדקנּו, מׁשיח ּפני לקּבלת ּכּולכם" הכן "עמדּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשל

אבי". ּבית אל ְִֵֶָָּבׁשלֹום
ְִָּולהעיר:

להיֹות  צריכה האחרֹונים הּגלּות ּברגעי ׁשּגם ּפׁשּוט וגם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָמּובן
(הּיציאה  חּוצה והּמעינֹות הּתֹורה ּבהפצת הּׁשליחּות ְְְְֲֲִִַַַַַַַַָָָָָעבֹודת
ּונתינה  הּמסירה ּובתכלית והּׁשלימּות, הּתֹוקף ּבכל ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָל"חרן")
האחרֹונים  הּגלּות ּברגעי ׁשּנמצאים ׁשּיֹודעים אף־על־ּפי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָכּו',

נגאלין". הן ּו"מּיד ְִִִֵַַָָמּמׁש,
הּגלּות  ּברגעי ׁשּנמצאים ׁשהּידיעה ּבלבד זֹו לא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹואדרּבה:
להיפ אּלא . . חס־וׁשלֹום, מחליׁשה אינּה מּמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאחרֹונים
העבֹודה  עניני ּבכל כּו' ּומרץ חּיּות ּתֹוספת ׁשּפֹועלת –ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
על  כּו' ּודריׁשה ּובּקׁשה והּתפּלה לּגאּולה, הּציּפיה – ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ(ּכֹולל
הּׁשליחּות, ּוגמר סּיּום מֹוסיפה זֹו ׁשּפעּולה ּבידעֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָהּגאּולה),

מּמׁש. האחרֹונה הּפעּולה ׁשּזֹוהי ׁשּיּתכן אּלא עֹוד, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא

Ècטו  ¯˙‡ ÏÎa Cp¯h‡Â CcÚÒa È¯ÓÈÓ ‡‰Â¿»≈¿ƒ¿«¿»¿∆¿ƒ»¿»¬«ƒ
‡Ï È¯‡ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï Cp·È˙‡Â C‰¿̇««¬≈ƒ»¿«¿»»»¬≈»
:CÏ ˙ÈÏlÓc ˙È „ÈaÚ‡ Èc „Ú Cp˜aL‡∆¿¿ƒ»«ƒ∆¿≈»¿«≈ƒ»
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יצחקיצחקיצחקיצחק ּכּכּכּכלללל טו)ולאולאולאולא כח, ׁשּזֹוהי(רש"י לפרׁש ׁשּכן הבטחההבטחההבטחההבטחהיׁש ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לא הבטחּתיו), ל . . ּׁשהבטחּתי (מה ּבפעל .ּתּתּתּתנאי נאי נאי נאי יהיה ְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַֹֹ

נאמר יׁשמעאל על ּגם יג)ׁשהרי כג, הּוא,(וירא זרע ּכי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ
חלק ּבׁשביל זה "טל לעׂשו אמר ויעקב עׂשו. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּופׁשיטא

ה)ּבּמערה" נ, ויחי רז"ל(רש"י ואמרּו א). יח, עּכּו"ם (קידושין : ְְְַַַַָָָ

ּדכתיב . . אביו את ה)יֹורׁש ב, לעׂשו (דברים ירּוׁשה ּכי ְְְִִִִֵֵֶָָָ
ׁשּצריכים  אֹומרים ויׁש ׂשעיר. הר את נתּתי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ(מאברהם)

לזרעֹו יצחק "ועקדת יעקביעקביעקביעקבלֹומר לאפּוקי ׁשׁשׁשׁשלללל ּתזּכר", הּיֹום ְְְֲֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ ְְִֵַַֹֹֹ
סתקצ"א)עׂשו או"ח הזקן אדמו"ר ערוך .(שולחן ֵָ

(æè)íB÷na ýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷òé õ÷éiå©¦©´©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½©¨−
:ézòãé àì éëðàå äfä©¤®§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦

i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï ÈÎ‡Â∑ ּכזה קדֹוׁש ּבמקֹום יׁשנּתי לא ידעּתי, .ׁשאם ¿»…ƒ…»»¿ƒְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

(æé)ék äæ ïéà äfä íB÷nä àøBp-äî øîàiå àøéiå©¦¨Æ©Ÿ©½©−̈©¨´©¤®¥´¤À¦ µ
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i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙ÈaŒÌ‡ Èk∑ ּבׁשם אלעזר רּבי אמר ƒƒ≈¡…ƒְְִֵֶַַָָָ
ׁשבע  ּבבאר עֹומד הּזה 'הּסּלם זמרא: ּבן יֹוסי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻרּבי

ׁשּפּועֹו ׁשבע ואמצע ׁשּבאר הּמקּדׁש', ּבית ּכנגד מּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּבּגבּול  ּבצפֹונּה, וירּוׁשלים יהּודה ׁשל ּבדרֹומּה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָעֹומד
נחלת  ׁשל ּבּצפֹון היה ּוביתֿאל ּובנימין, יהּודה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבין
נמצא, יֹוסף. ּבני ּובין ּבנימין ׁשּבין ּבּגבּול ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבנימין
מּגיע  ּבביתֿאל, וראׁשֹו ּבבארֿׁשבע ׁשרגליו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻסּלם
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכלּפי ירּוׁשלים, נגד ׁשּפּועֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאמצע
מלֹוני, לבית ּבא זה 'צּדיק הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשאמר

לירּוׁשל  קראֹו יעקב אמרּו: ועֹוד לינה'? ּבלא ים ויּפטר ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֹ
למדנּו ּומהיכן ירּוׁשלים. ולא היא לּוז וזֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֹּביתֿאל,
לכאן, ּובא הּמֹורּיה הר ׁשּנעקר אני אֹומר ּכן? ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָלֹומר
חּלין', ּב'ׁשחיטת האמּורה הארץ קפיצת היא ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֻוזֹו
"וּיפּגע  וזהּו: ּביתֿאל, עד לקראתֹו הּמקּדׁש ּבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבא
הּמקּדׁש, ּבית על יעקב ּכׁשעבר ּתאמר ואם ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּבּמקֹום".

להתּפּלל  לּביּה יהיב לא איהּו ׁשם? עּכבֹו לא ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹמּדּוע
יעּכבּוהּו? הּׁשמים ּומן אבֹותיו, ׁשהתּפּללּו ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָּבּמקֹום
הּנׁשה'. 'ּגיד ּבפרק ּכדאמרינן אזל, חרן עד ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָאיהּו
אמר: לחרן, מטא ּכי חרנה". וּיל" מֹוכיח: ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָּוקרא
ולא  אבֹותי ּבֹו ׁשהתּפּללּו מקֹום על ׁשעברּתי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹ'אפׁשר
ּביתֿאל, עד וחזר למהּדר ּדעּתיּה יהב ּבֹו'? ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָהתּפּללּתי

הארץ לֹו לירּוׁשלים,(וקפצה אּלא לעי, הּסמּו הּוא זה לא אל, ּבית ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

קראּה: האלהים, עיר ׁשהיתה ׁשם ׁשהתּפּלל "ועל הּמֹורּיה הר והּוא אל", ּבית ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ונעלה  "לכּו ּבסֹוטה: אמרּו וכן יצחק, ּבֹו ׁשהתּפּלל הּׂשדה והּוא אברהם, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבֹו

ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא 'ׂשדה', ׁשּקראֹו ּכיצחק ולא 'הר', ׁשּקראֹו ּכאברהם לא ְְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹוגֹו'".

מדּיק  רׁש"י מּפרּוׁש ּכאן עד 'מה ∑BpŒ‰Ó¯‡.)ּביתֿאל, ּתרּגּום: ְִִֵֵֵַַָָֻ«»ְַַ
ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם 'דחילּו', הדין'. אתרא ְְְְִִֵֵַָָָָּדחילּו

למלּבׁשסֹוכלתנּו. ‰ÌÈÓM.ּוכסּו ¯ÚL ‰ÊÂ∑ מקֹום ְְְְְִָָ¿∆«««»»ƒְ
ׁשּבית  ּומדרׁשֹו: הּׁשמימה, ּתפּלתם לעלֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָּתפּלה

מעלה  ׁשל מּטה הּמקּדׁש ׁשל הּמקּדׁש ּבית ּכנגד .מכּון ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
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xg`n ,d`Eapl okEn mFwOd dGW¤¤©¨¨¦§¨¥©©
iYlA z`fM d`xn FA izi`xW¤¨¦¦©§¨¨Ÿ¦§¦
EPYWi mpn` iM ,d`Eapl oEMz`W¤¤§©¥¦§¨¦¨§¨¦§©
ilkVd mvrd iWOWn zFpEkY§§©§¥¨¤¤©¦§¦
,xie`de ux`d zEPYWd itM `ApzOd©¦§©¥§¦¦§©¨¨¤§¨£¦
l`xUi ux` lW Dxie`' mxn`M§¨§¨£¦¨¤¤¤¦§¨¥

'miMgn(a ,gpw `xza `aa). ©§¦

.ézòãé àì éëðàåiziid iYrci EN`W §¨Ÿ¦Ÿ¨¨§¦¤¦¨©§¦¨¦¦
oM `le d`Eapl invr oikn¥¦©§¦¦§¨§Ÿ¥

.iziUrfi dxez ¨¦¦
(fi).àøéiå.FzbbW lr ©¦¨©¦§¨

.äæ ïéàd`xOA izi`xW mFwOd "df" ¥¤¤©¨¤¨¦¦©©§¨
Fpi` ,FA aSp mNQd didW¤¨¨©ª¨¦¨¥
.íéäìà úéa íà ékziA mFwn ¦¦¥¡Ÿ¦§¥

:dkxal mpFxkf mxn`M ,WCwOd©¦§¨§¨§¨¦§¨¦§¨¨
"ziA" F`xw awri(` ,gt migqt). ©£Ÿ§¨©¦

.íéîMä øòL äæåmNQd "df"e §¤©©©¨¨¦§¤©ª¨
n izi`xWFA didW mFwOd oOW dxF ¤¨¦¦¤¤¦©¨¤¨¨

eilr aSPd KxAzi l`d rnWi mNQd©ª¨¦§©¨¥¦§¨©©¦¨¨¨
lrze ,millRzOd zNtY z ¤̀§¦©©¦§©§¦§©©
FWcw oFrnl mzNtY§¦¨¨¦§¨§

.minXdgi dxez ©¨©¦
(gi).äávî dúà íNiåDzF` WCw ©¨¤Ÿ¨©¥¨¦¥¨

FnM ,FaEWA dPniwIWM daSn didYW¤¦§¤©¥¨§¤§¦¤¨§§
mW dUrW aEzMd eilr cirdW¤¥¦¨¨©¨¤¨¨¨
daSn awri aSIe" Fxn`A FYklA§¤§§¨§©©¥©£Ÿ©¥¨
,oa` zaSn ,FY` xAC xW` mFwOA©¨£¤¦¤¦©¤¤¨¤

"Kqp dilr KQIe(ci ,dl oldl).hi dxez ©©¥¨¤¨¤¤
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(èé)íìeàå ìà-úéa àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²
:äðLàøì øéòä-íL æeì¬¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«

(ë)éãnò íéýìû äéäé-íà øîàì øãð á÷òé øciå©¦©¬©«£−Ÿ¤´¤¥®Ÿ¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À
íçì éì-ïúðå CìBä éëðà øLà äfä Cøca éðøîLe§¨©¸¦Æ©¤³¤©¤Æ£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤

:Laìì ãâáe ìëàì¤«¡−Ÿ¤¬¤¦§«Ÿ
i"yx£È„nÚ ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰ÈŒÌ‡∑ לי יׁשמר אם ƒƒ¿∆¡…ƒƒ»ƒְִִִֹ

ׁשאמר  ּכמֹו עּמדי, להיֹות ׁשהבטיחני הּללּו ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָהבטחֹות
"עּמ אנכי "והּנה לי:∑È¯ÓLe.לי: ׁשאמר ּכמֹו ְִִִִֵָָֹ¿»«ƒְִֶַָ

"אׁשרּֿתל ּבכל ּוׁשמרּתי".ÏÎ‡Ï ÌÁÏ ÈÏŒÔ˙Â∑ ְְְֲִֵֵֶַֹ¿»«ƒ∆∆∆¡…

הּוא  לחם, והּמבּקׁש ,"אעזב לא "ּכי ׁשאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכמֹו
וזרעֹו נעזב צּדיק ראיתי "ולא ׁשּנאמר: נעזב, ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹקרּוי

לז)מבּקׁשֿלחם" .(תהלים ְֶֶַָ

(àë)éì ýåýé äéäå éáà úéa-ìà íBìLá ézáLå§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯§Ÿ̈²¦−
:íéýìûì¥«Ÿ¦«

i"yx£Èz·LÂ∑ ֿ אל והׁשיבתי" לי: ׁשאמר ּכמֹו ¿«¿ƒְֲִִִֶֶַַָֹ
אלמד ∑·ÌBÏL.האדמה" ׁשּלא החטא, מן ׁשלם ֲָָָ¿»ְְִֵֵֶֶַַָֹ

לבן  ÌÈ‰Ï‡Ï.מּדרכי ÈÏ '‰ ‰È‰Â∑ׁשמֹו ׁשּיחּול ְִֵַָָ¿»»ƒ≈…ƒְֶָ
ּכמֹו ּבזרעי, ּפסּול יּמצא ׁשּלא סֹוף, ועד מּתחּלה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹעלי

הבטיח  זֹו והבטחה ,"ל "אׁשרּֿדּברּתי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשאמר:
ּולזרע לאלהים ל "להיֹות ׁשנאמר: ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָֹלאברהם,

"יז)אחרי ּפסּול (.(לעיל ׁשּום ּבֹו יּמצא ׁשּלא מיחס זרע(. ְְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd elqk c"ei ,`vie zyxt zay

הּוא  יעקב ׁשל ּדאביו אבי, ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ענין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוזהּו
ׁשהּוא  אלקים", לי עׂשה "צחֹוק ׁשם על ּכן ׁשּנקרא ְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיצחק,
ּבירּור  מּצד ׁשּנעׂשה ּדלמעלה והּתענּוג הּצחֹוק ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָענין
לי  הוי' והיה ּבּכתּוב, ּומסּיים אלקים. ּדׁשם ְְְֱֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹההעלמֹות
העבֹודה  ׁשעל־ידי והיינּו, אלקים, ּבית יהיה גֹו' ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹלאלקים
עבֹודת  ענין ׁשהּוא ללּבֹוׁש" ּובגד לאכֹול לחם לי ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָּד"ונתן
את  וּיּקח ּׁשּכתּוב מה [ׁשּזהּו והמׁשכה ּבהעלאה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּצּדיקים
ואחר־ּכ ההעלאה, ענין ׁשהּוא מּצבה, אֹותּה וּיׂשם גֹו' ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהאבן
נעׂשה  אזי ההמׁשכה], ענין ׁשהּוא ראׁשּה, על ׁשמן ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוּיּצֹוק

הוי' ּדׁשם הּגילּוי ענין ׁשהּוא לאלקים, לי הוי' ּדוהיה ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּגילּוי
אבי" ּבית אל ּבׁשלֹום ּד"וׁשבּתי העבֹודה על־ידי אמנם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכּנ"ל.
ענין  ׁשהּוא אלקים, ּבית נעׂשה הּתׁשּובה, עבֹודת ענין ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשהּוא
הּכללי. מּסֹובב ּגם ׁשּלמעלה החדׁשים הּמּקיפים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָהמׁשכת
מהעֹולמֹות, למעלה היֹותֹו עם הוי', ׁשם ׁשּגילּוי ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָוהיינּו,
ׁשּלכן  לעֹולמֹות, ׁשּיכּות לֹו יׁש מּכל־מקֹום סֹובב, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבבחינת
הּפרטים  מּקיפים מדריגֹות, ּכּמה ּבזה ויׁש סֹובב, ּבׁשם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָנקרא
אמנם  לעֹולמֹות. עדין ׁשּי זה ּכל א הּכללי, הּמּקיף ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָעד

העצמּות. המׁשכת נעׂשה הּתׁשּובה עבֹודת ְְְְֲֲֵֶַַַַַַַָָָעל־ידי

(áë)úéa äéäé äávî ézîN-øLà úàfä ïáàäå§¨¤´¤©ÀŸ£¤©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´
:Cì epøOòà øOò éì-ïzz øLà ìëå íéýìû¡Ÿ¦®§ŸÆ£¤´¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

i"yx£˙‡f‰ Ô·‡‰Â∑,"והאבן" ׁשל זֹו וי"ו מפרׁש ּכ ¿»∆∆«…ְְֶֶֶָָָָֹ
זאת  אעׂשה אני ואף אּלה את לי ּתעׂשה Ô·‡‰Â.אם ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹ¿»∆∆

'B‚Â ‰·vÓ ÈzÓN ¯L‡ ˙‡f‰∑ אהי' ּכתרּגּומֹו: «…¬∆«¿ƒ«≈»¿ְְֵֵַ

ארם, מּפּדן ּבׁשּובֹו עׂשה וכן ה'', קדם עלּה ְְֲֲֳִֵַַַַָָָָָפלח
ּביתֿאל" עלה "קּום לֹו: לה)ּכׁשאמר ּנאמר (לקמן מה , ְֱֲֵֵֵֶֶַַַָ

"נס עליה וּיּס וגֹו' מּצבה יעקב "וּיּצב .ׁשם? ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

‡Ïיט  ˙Èa ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«≈≈
:‡˙ÈÓ„˜a ‡z¯˜„ ‡ÓL ÊeÏ Ì¯·e¿«¿»¿«¿»¿«¿≈»

ÓÈÓ¯‡כ  ‡‰È Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÌÈ˜ ·˜ÚÈ ÌÈi˜Â¿«ƒ«¬…¿»¿≈»ƒ¿≈≈¿»
‡‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Á¯‡a Èp¯hÈÂ ÈcÚÒa ÈÈ„«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»»≈ƒ¬»

) ‡ÓÁÏ ÈÏ ÔzÈÂ ÏÊ‡ נ"יÌÁÏ(eÒÎe ÏÎÈÓÏ »≈¿ƒ∆ƒ«¬»¿≈¿≈«¿
:LaÏÓÏ¿ƒ¿»

ÓÈÓ¯‡כא  ‡‰ÈÂ ‡a‡ ˙È·Ï ÌÏLa ·e˙‡Â¿≈ƒ¿«¿≈«»ƒ≈≈¿»
:‡‰Ï‡Ï ÈÏ ÈÈ„«¿»ƒ≈»»

‡‰Èכב  Èc È‰z ‡Ó˜ È˙ÈeL Èc ‡„‰ ‡·‡Â¿«¿»»»ƒ«≈ƒ»»¿≈ƒ≈≈
ÔÓ „Á ÈÏ Ôzz Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ dÏÚ ÁÏÙ»«¬«ƒ√»¿»¿…ƒƒ∆ƒ«ƒ

:CÓ„˜ dpL¯Ù‡ ‡¯NÚ«¿»«¿¿ƒ≈√»»

epxetq

(k).éãnò íéäìà äéäé íàxiqdl ¦¦§¤¡Ÿ¦¦¨¦§¨¦
z` xiarOd rpFnE wirn lM ilrn¥¨©¨¥¦¥©©©£¦¤
,FpFw zrC lre FYrC lr mc`d̈¨¨©©§§©©©
dWlW' :dkxal mpFxkf mxn`M§¨§¨¦§¨¦§¨¨§Ÿ¨
FYrC lr mc`d z` mixiarn mixaC§¨¦©£¦¦¤¨¨¨©©§

drx gExe miFB ..FpFw zrC lre§©©©¦§©¨¨
'zEIpr iwECwce(a ,`n oiaexr). §¦§¥£¦

.éðøîLeminnFwzOd miFB irx on §¨©¦¦¨¥¦©¦§§¦
.migixknE©§¦¦

.ìëàì íçì éì ïúðåipgixki `NW §¨©¦¤¤¤¡Ÿ¤Ÿ©§¦¥¦

zrC lre iYrC lr xarl zEIprd̈£¦©£Ÿ©©§¦§©©©
.ipFw`k dxez ¦
(`k).íBìLá ézáLåmi`lgd on §©§¦§¨¦¤¢¨¦

`Ede ,mc`d z` oM mB mixiarOd©©£¦¦©¥¤¨¨¨§
.dkxal mpFxkf ExiMfdW 'drx gEx'©¨¨¤¦§¦¦§¨¦§¨¨
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ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd elqk c"ei ,`vie t"y)

ּדּוחקא  ּדקּודׁשא ּברּוחא (יעקב) דחמא ּבגין ּבּזהר, ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֹֹואיתא
אל  ּבׁשלֹום וׁשבּתי אמר כּו' יֹומיא ּבסֹוף ּבתראה ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָּדגלּותא
ׁשּובי  הּׁשּולּמית ׁשּובי ׁשּובי ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו אבי. ְִִִִִֵֶֶַַַַָָּבית
ׁשּובי, ּפעמים ד' ּכאן ׁשּנאמר הּמחנים, ּכמחֹולת גֹו' ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָׁשּובי
(וכּמבֹואר  הּגלּיֹות מד' הׁשיבה על ׁשּקאי ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻואמרּו
ׁשּובי  נאמר זה ועל חתּונה'), ּדרּוׁשי ּב'קּונטרס ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָּבארּוּכה
מה  על־ּדר ּבׁשלֹום, היא ׁשהּׁשיבה היינּו, ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָהּׁשּולּמית,
זה  ּבפסּוק הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ּבׁשלֹום. וׁשבּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשּכתּוב
ּתחילה  למעלה. ּדמּלמּטה ּובסדר מדריגֹות, ּכּמה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָחׁשיב
עבֹודת  ענין ׁשהּוא ללּבֹוׁש, ּובגד לאכֹול לחם לי ונתן ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָנאמר
ׁשהיא  הּתֹורה, על קאי לחם ׁשהרי ּומצֹות, ּבתֹורה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּצּדיקים
ּובגד  מעי. ּבתֹו ותֹורת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפנימי, מזֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּבבחינת
ואחר־ּכ ּומּקיפים. לבּוׁשים ׁשהם הּמצֹות ענין הּוא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָללּבֹוׁש

ׁשהּו אבי, ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ה'ּבעלי נאמר עבֹודת א ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּצּדיקים, מעבֹודת ׁשּלמעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָּתׁשּובה'

יכֹולים  ּגמּורים צּדיקים אין עֹומדים ּתׁשּובה ׁשּבעלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּבמקֹום
ּפרטי  ּגם מבאר העבֹודה, סדר ׁשּמבאר ּולאחרי ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלעמֹוד.
הּוא, והּסדר העבֹודה. על־ידי ׁשּנעׂשים מּלמעלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָההמׁשכֹות
הּמגן  עכׁשיו ּדהּנה לאלקים, לי הוי' והיה נאמר ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּתחילה
הוי' ׁשם היה אילּו ׁשהרי הוי', ׁשם על מעלים אלקים ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּדׁשם
אלקים  ׁשם ולכן המציאּות, ּכל מתּבּטלת היתה אזי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבגילּוי,
ּבגילּוי, הוי' ׁשם יהיה לעתיד־לבא אבל הוי', ׁשם על ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמעלים
ׁשמׁש ׁשּיאיר היינּו מּנרּתּקּה, חּמה מֹוציא ׁשהּקּב"ה ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזהּו
אלקים. ּדׁשם ּבנרּתק מכּוסה ואינֹו ּבעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹהוי'
ּבגילּוי. יהיה הוי' ׁשּׁשם לאלקים, לי הוי' והיה אֹומרֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹוזהּו
יהיה  מּצבה ׂשמּתי אׁשר הּזאת "והאבן ממׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹואחר־ּכ
ׁשּכבר  ׁשּלאחרי והיינּו, הּב'. המׁשכה ׁשּזֹוהי אלקים" ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבית
מּקיפים  יּומׁשכּו אזי ּבפנימּיּות, הוי') (ּדׁשמׁש הּמּקיף ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָנמׁש
הּוא  זה ּד'אלקים' אלקים, ּבית ענין ׁשּזהּו יֹותר, ְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹנעלים
ּדוקא. הּתׁשּובה על־ידי מּגיעים זֹו ּולהמׁשכה מהוי'. ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָלמעלה

ß elqk 'a ipy mei ß

èë(à):íã÷-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷òé àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥¤«¤

i"yx£ÂÈÏ‚¯ ·˜ÚÈ ‡OiÂ∑,ללכת קל ונעׂשה רגליו את לּבֹו נׂשא ּבׁשמירה, ׁשהבטח טֹובה ּבׂשֹורה מּׁשּנתּבּׂשר «ƒ»«¬…«¿»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
רּבה' ּב'בראׁשית מפרׁש ּכ. ְְִִֵַָָָֹ

(á)ìL íL-äpäå äãOa øàá äpäå àøiåäL ©©º§§¦¥¯§¥´©¨¤À§¦¥º̈§¨³
e÷Lé àåää øàaä-ïî ék äéìò íéöáø ïàö-éøãò¤§¥ŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦ µ¦©§¥´©¦½©§−

:øàaä ét-ìò äìãb ïáàäå íéøãòä̈«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬©§¥«
i"yx£ÌÈ¯„Ú‰ e˜LÈ∑הרֹועים קצרה מׁשקים ּבלׁשֹון ּדּבר והּמקרא העדרים, .את «¿»¬»ƒְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

(â)ìòî ïáàä-úà eììâå íéøãòä-ìë änL-eôñàðå§¤«¤§¨´¨¨¨«£¨¦À§¨«£³¤¨¤̧¤Æ¥©Æ
ïáàä-úà eáéLäå ïàvä-úà e÷Läå øàaä ét¦´©§¥½§¦§−¤©®Ÿ§¥¦¯¤¨¤²¤

:dî÷îì øàaä ét-ìò©¦¬©§¥−¦§Ÿ¨«
i"yx£eÙÒ‡Â∑ ׁשהיתה לפי להאסף, היּו רגילים ¿∆∆¿ְְְְִִִֵֵֶָָָָ

ּגדֹולה  ּומגנּדרין,∑eÏÏ‚Â.האבן ותרּגּומֹו וגֹוללין, ְֶֶָָ¿»¬ְְְְְְְִִַַ
ּובלׁשֹון  עתיד ּבלׁשֹון לדּבר מׁשּתּנה הוה לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּכל

ועתיד עבר, היה ּכבר ּתמיד, ההוה ּדבר ׁשּכל לפי ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ּומתיבין ∑e·ÈL‰Â.להיֹות  .ּתרּגּומֹו: ְִ¿≈ƒְְִִַ

(א  È‰BÏ‚¯ ·˜ÚÈ ÏËe נ"יÈ‰BÏ‚È¯(ÏÊ‡Â ¿««¬…«¿ƒƒ¿ƒ«¬«
:‡ÁÈ„Ó Èa Ú¯‡Ï«¬«¿≈»ƒ¿»

Ïz˙‡ב  Ôn˙ ‡‰Â ‡Ï˜Á· ‡¯È· ‡‰Â ‡ÊÁÂ«¬»¿»≈»¿«¿»¿»«»¿»»
‡È‰‰ ‡¯Èa ÔÓ È¯‡ dÏÚ ÔÈÚ·¯ ÔÚc ÔÈ¯„Ú∆¿ƒ¿»¿«ƒ¬«¬≈ƒ≈»«ƒ
‡Óet ÏÚ ‡˙a¯ ‡·‡Â ‡i¯„Ú Ô˜LÓ«¿»¬»«»¿«¿»«¿»«»

:‡¯È·„¿≈»

È˙ג  ÔÈ¯c‚Óe ‡i¯„Ú Ïk Ôn˙Ï ÔÈLpk˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«»»¬»«»¿«¿¿ƒ»
‡Ú ˙È Ô˜LÓe ‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡·‡«¿»≈«»¿≈»«¿»»»»
‡¯È·„ ‡Óet ÏÚ ‡·‡ ˙È ÔÈ·È˙Óe¿ƒƒ»«¿»«»¿≈»

:d¯˙‡Ï¿«¿«

epxetq

.íéäìàì éì 'ä äéäåoIcl 'd didi f` §¨¨¦¥Ÿ¦¨¦§¤§©¨
FnM e"`Ede .igM lkA Edcar` `l m ¦̀Ÿ¤¤§¥§¨Ÿ¦§©¨§
:xnFlM ,"dPd" mFwnA zWOWn z`fŸ§©¤¤¦§¦¥§©
KxAzi l`dW dYrn ilr lAwn ippd¦§¦§©¥¨©¥©¨¤¨¥¦§¨©
iOr bdpzie midl`l il didi ,mgxnd©§©¥¦§¤¦¥Ÿ¦§¦§©¥¦¦

.oiCd zCnAak dxez §¦©©¦
èë(`).åéìâø á÷òé àOiådPd ©¦¨©£Ÿ©§¨¦¥

oEkn mFwn l` FYrCn mc`d KlIWM§¤¥¥¨¨¨¦©§¤¨§ª¨
z` `UFp `EdW eilr wCvi ,FY`n¥¦¦§©¨¨¤¥¤
mFwn dfi`n rQi xW`M la` ,eilbx©§¨£¨©£¤¦©¥¥¤¨

Flbx skl gFpn mW oi` ilAnwCvi , ¦§¦¥¨¨©§©©§¦§©
oiprM ,FzF` zF`UFp eilbxW eilr̈¨¤©§¨§§¦§©

dilbx dElai"("xEbl wFgxn),bk ediryi) Ÿ¦¨©§¤¨¥¨¨

(f.a dxez
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(ã)ïøçî eøîàiå ízà ïéàî éçà á÷òé íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®©´Ÿ§½¥«¨−̈
:eðçðà£¨«§

(ä)eøîàiå øBçð-ïa ïáì-úà ízòãéä íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤½©§©§¤−¤¨¨´¤¨®©«Ÿ§−
:eðòãé̈¨«§

(å)ìçø äpäå íBìL eøîàiå Bì íBìLä íäì øîàiå©¬Ÿ¤¨¤−£¨´®©«Ÿ§´¨½§¦¥Æ¨¥´
:ïàvä-íò äàa Bza¦½¨−̈¦©«Ÿ

i"yx£Ô‡v‰ŒÌÚ ‰‡a∑ותרּגּומֹו ּבאל"ף, הּטעם »»ƒ«…ְְֶַַַַָָ
ּבּבי"ת, למעלה, הּטעם ּבאה", "ורחל ְְְְֵֵַַַַַַָָָָָ'אתיא'.

'אתת' לׁשֹון ותרּגּומֹו: והּׁשני 'עֹוׂשה', לׁשֹון הראׁשֹון , ְְְְְִִֵַַַָָָ
.'עׂשתה' ְָָ

(æ)äð÷nä óñàä úò-àì ìBãb íBiä ãBò ïä øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ©´¨½Ÿ¥−¥«¨¥´©¦§¤®
:eòø eëìe ïàvä e÷Lä©§¬©−Ÿ§¬§«

i"yx£ÏB„b ÌBi‰ „BÚ Ô‰∑,רֹובצים אֹותם ׁשראה לפי ≈«»ְְִִֶָָָ
עֹוד. ירעּו ולא הּביתה הּמקנה לאסף ׁשרֹוצים ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹּכסבּור
ׂשכירי  אם ּכלֹומר ּגדֹול", הּיֹום עֹוד "הן להם: ְְִִֵֵֶַַַָָָאמר

הּבהמֹות  ואם הּיֹום, ּפעּלת ׁשּלמּתם לא אּתם, ְְְְִִֵֶֶַַַַַֹֻיֹום
"לאֿעת  אףֿעלּֿפיֿכן וגֹו'ׁשּלכם, הּמקנה "האסף ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

.(ב"ר)
(ç)íéøãòä-ìk eôñàé øLà ãò ìëeð àì eøîàiå©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´£¤³¥¨«§Æ¨¨´£¨¦½

:ïàvä eðé÷Läå øàaä ét ìòî ïáàä-úà eììâå§¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−¦´©§¥®§¦§¦−©«Ÿ
i"yx£ÏÎe ‡Ï∑ ּגדֹולה ׁשהאבן לפי עתיד ∑eÏÏ‚Â.להׁשקֹות, לׁשֹון ׁשהּוא לפי 'ויגנּדרּון', מתרּגם .זה …«ְְְְִֶֶֶַָָ¿»¬ְְְְְְִִִֶֶַָָֻ

(è)ìçøå ínò øaãî epãBò|øLà ïàvä-íò äàa ¤−§©¥´¦¨®§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´
:àåä äòø ék äéáàì§¨¦½¨¦¬Ÿ̈−¦«

(é)éçà ïáì-úa ìçø-úà á÷òé äàø øLàk éäéå©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ£¦´
ìâiå á÷òé Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå Bnà¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ©¨³¤
éçà ïáì ïàö-úà ÷Liå øàaä ét ìòî ïáàä-úà¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ¨−̈£¦¬

:Bnà¦«
i"yx£Ï‚iÂ ·˜ÚÈ LbiÂ∑ הּפקק את ׁשּמעביר ּגדֹולּכאדם ׁשּכחֹו להֹודיע צלֹוחית, ּפי רבה)מעל .(בראשית «ƒ««¬…«»∆ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

e¯Ó‡Âד  Ôez‡ ÔÓ ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…««¿»««¬»
:‡Á‡ Ô¯ÁÓ≈»»¬»¿»

BÁ¯ה  ¯a Ô·Ï ˙È ÔezÚ„È‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«¿»»»«»
:ÔÚ„È e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»

Â‰‡ו  ÌÏL e¯Ó‡Â dÏ ÌÏL‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«≈«¬»¿«¿»
:‡Ú ÌÚ ‡È˙‡ dz¯a ÏÁ»̄≈¿«≈»¿»ƒ»»

LÎÓÏז  ÔcÚ ‡Ï ÈbÒ ‡ÓBÈ „BÚ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«ƒ»ƒ«¿ƒ¿«
:eÚ¯ eÏÈf‡Â ‡Ú e˜L‡ ¯ÈÚa¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿

Ïkח  ÔÈLpk˙Ó Èc „Ú Ïek ‡Ï e¯Ó‡Â«¬»»ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»
‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡·‡ ˙È Ôe¯c‚ÈÂ ‡i¯„Ú¬»«»ƒ«¿¿»«¿»≈«»¿≈»

:‡Ú È˜LÂ¿«¿≈»»

ÌÚט  ˙˙‡ ÏÁ¯Â ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡e‰c „Ú«¿¿«≈ƒ¿¿»≈»«ƒ
:‡È‰ ‡˙ÈÚ¯ È¯‡ ‰e·‡Ï Èc ‡Ú»»ƒ«¬»¬≈»ƒ»ƒ

Ô·Ïי  ˙a ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬»«¬…»»≈«»»
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡Ú ˙ÈÂ dn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ≈¿»»»¿»»¬»
ÏÚÓ ‡·‡ ˙È ¯c‚Â ·˜ÚÈ ·¯˜e dn‡„¿ƒ≈¿≈«¬…¿«¿«»«¿»≈«
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡¯È·„ ‡Óet»¿≈»¿«¿≈»»»¿»»¬»

:dn‡„¿ƒ≈

epxetq

(e).Bì íBìLäz` zrcl lCYWd dPd £¨¦¥¦§©¥¨©©¤
oi` iM ,eipR d`xIW mcw oal mFlW§¨¨Ÿ¤¤¦§¤¨¨¦¥
gxf`d z` cwtl `Ad gxF`l iE`ẍ§¥©©¨¦§Ÿ¤¨¤§¨
ot` lr FMtdaE FzgnU zrA§¥¦§¨§¤§©Ÿ¤

.cg`f dxez ¤¨
(f).ìBãb íBiä ãBò ïäq`ni wiCSd ¥©¨©©¦¦§©

Fxn`M ,mixg`d l` oM mB lerd z ¤̀¨¨¤©¥¤¨£¥¦§¨§
"ler Wi` miwiCv zarFY",hk ilyn) £©©¦¦¦¨¤

(fk.g dxez

(h).àåä äòø ékznkg zrcFi ¦Ÿ¨¦©©¨§©
.drxOd zk`lni dxez §¤¤©¦§¤

(i).ìçø úà á÷òé äàø øLàk©£¤¨¨©£Ÿ¤¨¥

z` llbl dvx `l okl mcw la £̀¨Ÿ¤¨¥Ÿ¨¨¦§Ÿ¤
WWg iM ,mixg`l agl `NW ,oa`d̈¤¤¤Ÿ¨Ÿ©£¥¦¦¨©
dWlXd mzF` mirFxd EwWi `OW¤¨©§¨¦¨©§Ÿ¨
xfrl EpiYni `le mixcr£¨¦§Ÿ©§¦©£Ÿ

.mixg`l`i dxez ©£¥¦
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(àé):jáiå Bì÷-úà àOiå ìçøì á÷òé ÷Miå©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬¤Ÿ−©¥«§§
i"yx£j·iÂ∑ נכנסת ׁשאינּה הּקדׁש ּברּוח ׁשּצפה לפי «≈¿¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ריקנּיֹות. ּבידים ׁשּבא לפי אחר: ּדבר לקבּורה. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָעּמֹו
נזמים  ּבידיו היּו אּבא, אבי עבד 'אליעזר, ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאמר:
ׁשרדף  לפי ּכלּום'. ּבידי אין ואני ּומגּדנֹות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָּוצמידים

והּׂשיגֹו, להרגֹו, אחריו אביו ּבמצות עׂשו ּבן ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָאליפז
אמר  ידֹו. מׁש יצחק, ׁשל ּבחיקֹו אליפז ׁשּגדל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָּולפי
יעקב: לֹו אמר אּבא'? ׁשל לּצּוּוי אעׂשה 'מה ֱֲִֶֶֶַַַַָָָֹלֹו:

ּכּמת' חׁשּוב והעני ּׁשּבידי, מה .'טל ְְִִֵֶֶַַָָָֹ

(áé)ä÷áø-ïá éëå àeä äéáà éçà ék ìçøì á÷òé ãbiå©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ½§¦¬¤¦§−̈
:äéáàì ãbzå õøzå àeä®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨

i"yx£‡e‰ ‰È·‡ ÈÁ‡ Èk∑:ּכמֹו לאביה, (לעיל קרֹוב ƒ¬ƒ»ƒ»ְְִָָָ
לרּמאּות יג) 'אם ּומדרׁשֹו: אנחנּו". אחים ְְְֲֲִִִִַַָָָָ"אנׁשים

הּוא, ּכׁשר אדם ואם ּברּמאּות, אחיו אני ּגם ּבא, ְְֲִִִֵַַָָָָָָהּוא

הּכׁשרה' אחֹותֹו רבקה, ּבן אני È·‡Ï‰.ּגם „bzÂ∑ ְְֲֲִִֵֶַַָָ««≈¿»ƒ»
לֹו(ב"ר) אּלא להּגיד לּה היה ולא מתה, ׁשאּמּה .לפי ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

(âé)òîL-úà ïáì òîLë éäéå|õøiå Búçà-ïa á÷òé ©§¦Á¦§¸Ÿ©¨¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ©¨³¨
Búéa-ìà eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå Búàø÷ì¦§¨Æ©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−¤¥®

:älàä íéøácä-ìk úà ïáìì øtñéå©§©¥´§¨½̈¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤
i"yx£B˙‡¯˜Ï ı¯iÂ∑(ב"ר),טעּון הּוא ממֹון ּכסבּור, «»»ƒ¿»ְָָָ

טעּונים  ּגמּלים ּבעׂשרה לכאן ּבא הּבית עבד .ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
˜aÁÈÂ∑ זהּובים 'ׁשּמא אמר: ּכלּום, עּמֹו ראה ּכׁשּלא «¿«∆ְְְִִֶֶַָָָָֹ

ּבחיקֹו' והּנם LÈÂBÏ.(ב"ר)הביא 'ׁשּמא ∑˜ אמר: ְְִִֵֵָ«¿«∆ֶַָָ
ּבפיו' והם הביא Ô·ÏÏ.(ב"ר)מרּגלּיֹות ¯tÒÈÂ∑ ׁשּלא ְְְִִִֵֵַָ«¿«≈¿»»ֶֹ

אחיו  אנס מּתֹו אּלא מּמּנּוּבא ממֹונֹו .וׁשּנטלּו ְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹ

(ãé)Bnò áLiå äzà éøNáe éîöò Cà ïáì Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤¦−
:íéîé Lãç¬Ÿ¤¨¦«

i"yx£È¯N·e ÈÓˆÚ C‡∑לאסּפ לי אין מעּתה ««¿ƒ¿»ƒְְְִֵֵַָָ
קּורבה  מּפני אּלא ּכלּום, ּביד ואין הֹואיל ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָהּביתה,

עׂשה, וכן ימים חדׁש ּב לחּנם,אטּפל לא זֹו ואף ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
צאנֹו רֹועה .ׁשהיה ֶֶָָֹ

(åè)ípç éðzãáòå äzà éçà-éëä á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´©½¨©«£©§©−¦¦¨®
:EzøkNn-äî él äãébä©¦¬¨¦−©©§ª§¤«

i"yx£‰z‡ ÈÁ‡ŒÈÎ‰∑ ׁשאחי ּבׁשביל 'וכי ּתמּה: לׁשֹון ¬ƒ»ƒ«»ְְְִִִִֵֶַָ
ּתעבדני  'ותעבדני',∑Èz„·ÚÂ.חּנם'?אּתה, ּכמֹו ְִִֵַַַָָ«¬«¿«ƒְְְִֵַַ

ׁשהיא ּתבה ּכל ּבראׁשּה,וכן וי"ו הֹוסיף עבר, לׁשֹון ְְְִֵֵֵֶָָָָָָֹ
להּבא  הּתבה הֹופכת .והיא ְְִֵֶֶַַָָ

(æè)äpèwä íLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬©§©−̈
:ìçø̈¥«

Î·e‡:יא  dÏ˜ ˙È Ì¯‡Â ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ˜Le¿««¬…¿»≈«¬≈»»≈¿»

„‡·e‰יב  ‰Á‡ ¯· È¯‡ ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ÈeÁÂ¿«ƒ«¬…¿»≈¬≈«¬»¿»»
˙‡ÈeÁÂ ˙Ë‰¯e ‡e‰ ‰˜·¯ ¯· È¯‡Â ‡e‰«¬≈«ƒ¿»¿»«¿«ƒ«

:‰e·‡Ï¿»»

a¯יג  ·˜ÚÈ ÚÓL ˙È Ô·Ï ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿«»»»≈««¬…«
dÏ ˜ÈMÂ dÏ Ût‚Â d˙eÓc˜Ï Ë‰¯e d˙Á‡¬»≈¿«¿«»≈¿«≈≈¿«ƒ≈
Ïk ˙È Ô·ÏÏ ÈÚzL‡Â d˙È·Ï dÏÚ‡Â¿«¬≈¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿»»»»

:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈

‡zיד  È¯N·e È·È¯˜ Ì¯a Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»¿«»ƒƒƒ¿ƒ»¿
:ÔÈÓBÈ Á¯È dnÚ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ≈¿«ƒ

ÈpÁÏÙ˙Âטו  z‡ ÈÁ‡cÓ‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…¬ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿¿ƒ«ƒ
:C¯‚‡ ‰Ó ÈÏ ÈeÁ ÔbÓ«»«ƒƒ»«¿»

ÌeLÂטז  ‰‡Ï ‡˙a¯ ÌeL Ôa ÔÈz¯z Ô·ÏÏe¿»»«¿≈¿»«¿»≈»¿
:ÏÁ¯ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»»≈

epxetq

(`i).jáiå BìB÷ úà àOiå`NW lr ©¦¨¤©¥§§©¤Ÿ
Fl Eide ,eixErpA DzF` z`Ul dkf̈¨¨¥¨¦§¨§¨

.mixErp ipA z`fM zrlai dxez §¥¨Ÿ§¥§¦
(ai).àeä äéáà éçà ék`NW ricFdl ¦£¦¨¦¨§¦©¤Ÿ

.DzF` wXPWM xqEnA `hg̈¨§¨§¤¦¥¨
.àeä ä÷áø ïá éëåz` Dl xiMfd §¦¤¦§¨¦§¦¨¤

zrcFp iYlA dzidW iR lr s` dwax¦§¨©©¦¤¨§¨¦§¦©©
.dia`l ciBYW icM ,lgxlbi dxez §¨¥§¥¤©¦§¨¦¨

(bi).á÷òé òîL úàoa`d z` llBW ¤¥©©£Ÿ¤¨©¤¨¤¤
.FCal `Ed§©

.ïáìì øtñéåeil` `A `NW FricFdl ©§©¥§¨¨§¦¤Ÿ¨¥¨
,eig`n hlOdl `N` dqpxR Kxvl§Ÿ¤©§¨¨¤¨§¦¨¥¥¨¦

.FOr aWi FO` zevnAWeci dxez §¤§¦§©¦¥¥¦
(ci).äzà éøNáe éîöò Càlr s` ©©§¦§¨¦¨¨©©

icrlA qpxRzdl lkEYW iR¦¤©§¦§©§¥¦§¨©
lMn ,DzlEfA F` drxOd zk`lnA¦§¤¤©¦§¤§¨¨¦¨

iE`xe ,"ixUaE invr dY`" mFwn̈©¨©§¦§¨¦§¨
.iziaA aWYW¤¥¥§¥¦

.Bnò áLiåFnM Fp`v zFrxl FzcFarA ©¥¤¦©£¨¦§Ÿ§
"icOr daW"(hi weqt)dWn l`FIe" . §¨¦¨¦©¤Ÿ¤

"Wi`d z` zaWl(`k ,a zeny)Kkitl . ¨¤¤¤¨¦§¦¨
"mPg ipYcare" KM xg` Fl xn`weqt) ¨©©©¨©£©§©¦¦¨

(eh.eh dxez



vie`נח zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a jxk h"nyz zegiyd xtq)

רחלרחלרחלרחל ההההּקּקּקּקטטטטּנּנּנּנהההה ווווׁשׁשׁשׁשםםםם לאהלאהלאהלאה ההההּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולהלהלהלה טז)ׁשׁשׁשׁשםםםם מבאר (כט, ְְְְְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
האֹות  ּגדֹולה, (ה' הּבינה ספירת ּכנגד היא ׁשּלאה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבחסידּות,
ספירת  ּכנגד היא ורחל הוי') ׁשם ׁשל הראׁשֹונה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָה"א
וזהּו הּׁשם). ׁשל הּׁשנּיה ה"א האֹות קטּנה, (ה' ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהמלכּות

ללבן יעקב מא)ׁשאמר לא, ּבׁשּתי (להּלן . . עבדּתי" ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
ויׁש ּומלכּות. ּבינה ׁשל הּברּור את ּבעבֹודתי פעלּתי :"ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבנֹותי
ל ׁשּנתוּסף מה ּבנֹותי": "הּבנֹות לבן ׁשהׁשיב ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהֹוסיף,

ּבביתי. ׁשּנעׂשתה מעבֹודה הּוא, מּמּני - זה ּברּור ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָעל־ידי

(æé)úôéå øàz-úôé äúéä ìçøå úBkø äàì éðéòå§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸¨«§½̈§©−Ÿ©¦©¬
:äàøî©§¤«

i"yx£˙Bk¯∑(קכג ּבגֹורלֹו(ב"ב לעלֹות סבּורה ׁשהיתה «ְְְֲֶַָָָָ
ּבנים  'ׁשני אֹומרים: הּכל ׁשהיּו ּובכתה, - עׂשו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשל
והּקטּנה  לּגדֹול הּגדֹולה ללבן, ּבנֹות ּוׁשּתי ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָלרבקה

לׁשֹון:∑z‡¯.לּקטן' הּפרצּוף, צּורת מד)הּוא (ישעיה ַָָ…«ְְַַַ
ּבלע"ז  קונפא"ס ּבּׂשרד", הּוא ∑Ó¯‡‰."יתארהּו ְְֲֵֶֶַַַָ«¿∆

קלסּתר  .זיו ְְִֵַ

ß elqk 'b iyily mei ß

(çé)òáL Eãáòà øîàiå ìçø-úà á÷òé áäàiå©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ¤´©
:äpèwä Eza ìçøa íéðL̈¦½§¨¥¬¦§−©§©¨«

i"yx£ÌÈL Ú·L E„·Ú‡∑(ב"ר),אחדים ימים הם ∆¡»¿∆«»ƒֲִִֵָָ
ותדע  אחדים", ימים עּמֹו "ויׁשבּת אּמֹו: לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשאמרה
ּכימים  בעיניו "וּיהיּו ּכתיב: ׁשהרי הּוא, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּכן

‰pËw‰.אחדים" Eza ÏÁ¯a∑הּללּו הּסימנים ּכל ֲִָ¿»≈ƒ¿«¿«»ִִַַָָָ
לֹו: אמר רּמאי, ׁשהּוא ּבֹו יֹודע ׁשהיה לפי ְִֵֶֶַַַַָָָָָלּמה?

מן  אחרת, 'רחל ּתאמר: וׁשּמא ּברחל", אעבד"ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּתאמר: וׁשּמא ,"ּבּת" ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִֶַַַַָֹהּׁשּוק'?
 ֿ ּתלמּוד רחל'? ׁשמּה ואקרא ׁשמּה, ללאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ'אחליף
ׁשהרי  הֹועיל, לא ואףֿעלּֿפיֿכן "הּקטּנה", ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹלֹומר:

.רּמהּו ִָ

(èé)dúà ézzî Cì dúà ézz áBè ïáì øîàiå©Ÿ́¤¨À̈µ¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈
:éãnò äáL øçà Léàì§¦´©¥®§−̈¦¨¦«

(ë)íéîék åéðéòá eéäiå íéðL òáL ìçøa á÷òé ãáòiå©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®©¦«§³§¥¨Æ§¨¦´
dúà Búáäàa íéãçà: £¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«

·¯ÂÈ‡יז  ‡¯ÈtL ˙Â‰ ÏÁ¯Â ÔÈ‡È ‰‡Ï ÈÈÚÂ¿≈≈≈»»¬»¿»≈¬««ƒ»¿≈»
:‡ÂÊÁ· ‡È‡ÈÂ¿»¬»¿∆¿»

Ú·Lיח  CpÁÏÙ‡ ¯Ó‡Â ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ÌÁ¯e¿≈«¬…»»≈«¬«∆¿¿ƒ»¿«
:‡z¯ÚÊ Cz¯a ÏÁ¯a ÔÈL¿ƒ¿»≈¿«»¿∆¿»

d˙Èיט  Ôz‡cÓ CÏ d˙È Ôz‡c ·Ë Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»«¿∆≈»«»ƒ¿∆≈»«
:ÈnÚ ·Èz Ô¯Á‡ ¯·‚Ïƒ¿«»√»ƒƒƒ

BÂ‰Âכ  ÔÈL Ú·L ÏÁ¯a ·˜ÚÈ ÁÏÙe¿««¬…¿»≈¿«¿ƒ«¬
:d˙È ÌÈÁ¯ „k ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈÓBÈk È‰BÈÚ·¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿≈»«

epxetq

(fi).øàz úôéoiprn ,dpEnYd zti §©Ÿ©§©©§¨¥¦§©
"Edx`zi dbEgOaE"(bi ,cn ediryi). ©§¨§¨¢¥

.äàøî úôéågv didW ,xFrd ravA ¦©©§¤§¤©¨¤¨¨©
WEgl bVn `Ed raSd mpn` iM ,mc`e§¨Ÿ¦¨§¨©¤©ª¨§

.zE`xdgi dxez ¨§
(gi).ìçøa íéðL òáL Eãáòàoi` ¤¡¨§¤©¨¦§¨¥¥

dX` `UFp wiCSd did `NW wtq̈¥¤Ÿ¨¨©©¦¥¦¨
FciA did `l m` mipA cinrnE©£¦¨¦¦Ÿ¨¨§¨
mxn`M ,zEqkE x`WA hxtA ,mqpxtl§©§§¨¦§¨¦§¥§§¨§¨
,miWp dOM mc` `UFp' dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨¥¨¨©¨¨¦
'EdiwERqA mwinl Dil zi`C `Ede§§¦¥§¥©§¦¥

(` ,gq zenai)didW oaNW aWgl oi` oke .§¥¥©§Ÿ¤¨¨¤¨¨
did `l m` eizFpA Fl oYi oFnn lrA©©¨¦¥§¨¦Ÿ¨¨
iM" Fxn`A oM m` ,mqpxtl FciA§¨§©§§¨¦¥§¨§¦

"iYxar ilwna(`i ,al oldl)dzid , §©§¦¨©§¦¨§¨
`le dpwn f` FciA did `NW dpEMd©©¨¨¤Ÿ¨¨§¨¨¦§¤§Ÿ
giexdl dk`ln zFUrl KxC¤¤©£§¨¨§©§¦©
liaWA dcFard oipre .DA qpxRzdlE§¦§©§¥¨§¦§©¨£¨¦§¦
mipzFp EidW mbdpnM ,xdnl did lgẍ¥¨¨§Ÿ©§¦§¨¨¤¨§¦

xdnm`" Fxn`M ,FYA z` oYIW ,a`l Ÿ©¨¨¤¦¥¤¦§¨§¦
lwWi sqM ,Fl DYzl dia` o`ni o`n̈¥§¨¥¨¦¨§¦¨¤¤¦§Ÿ

"zlEzAd xdnM(fh ,ak zeny)dnE . §Ÿ©©§Ÿ©

"Epxkn iM" KM xg` Exn`X(eh ,`l), ¤¨§©©¨¦§¨¨
xdOd didW ozeprA EaWgW ,did̈¨¤¨§§©§¨¨¤¨¨©Ÿ©

.oliaWA iE`xd on xzFi¥¦¨¨¦§¦¨
.äpèwä Ezadidi mipW raW KFY iM ¦§©§©¨¦¤©¨¦¦§¤

`iVdl KM oiA lkEze ,micFC zr DYr¦¨¥¦§©¥¨§©¦
.dlFcBdhi dxez ©§¨

(k).íéãçà íéîék åéðéòá eéäiå©¦§§¥¨§¨¦£¨¦
.dGn ax xdn zzl iE`x didW aWgW¤¨©¤¨¨¨¨¥Ÿ©©¦¤

.dúà Búáäàazlwlwn dad`W' §©£¨Ÿ¨¤©£¨§©§¤¤
.'dxEXd`k dxez ©¨



נט `vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b iyily meil inei xeriy

(àë)eàìî ék ézLà-úà äáä ïáì-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬¨«§−
:äéìà äàBáàå éîé̈¨®§¨−¨¥¤«¨

i"yx£ÈÓÈ e‡ÏÓ∑,"ימי "מלאּו ועֹוד: אּמי, לי ׁשאמרה »¿»»ְְְִִִֶָָָָָ
ׁשבטים? י"ב אעמיד ואימתי ׁשנה פ"ד ּבן אני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

ׁשּבּקּלים  קל והלא אליה", "ואבֹואה ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוזהּו
ּכן? אֹומר ּכאינֹו אמר ּתֹולדֹות להֹוליד .אּלא ְִֵֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּכּכּכּכןןןן אמראמראמראמר ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹולדלדלדלדֹוֹוֹוֹותתתת כא)להלהלהלהֹוֹוֹוֹולידלידלידליד כט, סֹוף (רש"י סֹוף לכאֹורה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ
ׁשהאבֹות  ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּצניעּות. הפ היא זֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאמירה

. . הּזה עֹולם מעניני ּומבּדלים "קדֹוׁשים ימיהם ימיהם ימיהם ימיהם היּו "ּכּכּכּכלללל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

פכ"ג) ּדבר (תניא ׁשּום אליה" ּב"ואבֹואה אבינּו יעקב ראה לא ,ְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹֹ
יתּב "ולא ועל־ּדר ּתֹולדֹות. הֹולדת מּלבד ׁשׁשּו"אחר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּדעת עץ חטא פ"א)ׁשּלפני ח"ב נבוכים מורה .(ראה ְְִֵֵֵֶַַַ

(áë):äzLî Nòiå íB÷nä éLðà-ìk-úà ïáì óñàiå©¤«¡¬Ÿ¨¨²¤¨©§¥¬©¨−©©¬©¦§¤«

(âë)åéìà dúà àáiå Bzá äàì-úà çwiå áøòá éäéå©§¦´¨¤½¤©¦©Æ¤¥¨´¦½©¨¥¬Ÿ−̈¥¨®
:äéìà àáiå©¨−Ÿ¥¤«¨

(ãë)Bzá äàìì BúçôL ätìæ-úà dì ïáì ïziå©¦¥³¨¨Æ½̈¤¦§−̈¦§¨®§¥¨¬¦−
:äçôL¦§¨«

(äë)ïáì-ìà øîàiå äàì àåä-äpäå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤§¦¥¦−¥¨®©Ÿ́¤¤¨À̈
änìå Cnò ézãáò ìçøá àìä él úéNò úàf-äî©ŸÆ¨¦´¨¦½£³Ÿ§¨¥¸¨©´§¦¦½̈§−̈¨

:éðúénø¦¦¨«¦
i"yx£‰‡Ï ‡È‰Œ‰p‰Â ¯˜a· È‰ÈÂ∑ לא ּבּלילה אבל «¿ƒ«…∆¿ƒ≈ƒ≈»ְֲַַָָֹ

ּוכׁשראתה  לרחל, סימנים יעקב ׁשּמסר לפי לאה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה
ּתּכלם  'עכׁשו אמרה: לאה, לֹו ׁשּמכניסין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרחל

סימנים  אֹותן לּה ּומסרה עמדה יג)אחֹותי'?! .(מגילה ְְֲִִִָָָָָָָ

(åë)äøéòvä úúì eðîB÷îa ïë äNòé-àì ïáì øîàiå©Ÿ́¤¨½̈Ÿ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦−̈
:äøéëaä éðôì¦§¥¬©§¦¨«

(æë)äãáòa úàæ-úà-íb Eì äðzðå úàæ òáL àlî©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤ÀŸ©«£Ÿ̈Æ
:úBøçà íéðL-òáL ãBò éãnò ãáòz øLà£¤´©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©¨¦¬£¥«

i"yx£˙‡Ê Ú·L ‡lÓ∑ ּבחטף נקּוד  ׁשהרי הּוא, ּדבּוק «≈¿À«…ֲֲֵֶַָָָ
ּבׁשוא ( הּמׁשּתה,)ּפרּוׁש: ימי ׁשבעת והן זאת, ׁשל ׁשבּוע , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

לֹומר  אפׁשר ואי קטן'. ּב'מֹועד ירּוׁשלמית ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבגמרא
ּבפּת"ח  הּׁשי"ן ליּנקד צרי היה ּכן ׁשאם מּמׁש, ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשבּוע

קמץ ( לֹומר ּכדכתיב:)רֹוצה זכר, לׁשֹון ׁשּׁשבּוע ועֹוד (דברים . ְְְְִִֶֶַַַָָָָ

ׁשבּוע טז) מׁשמע אין לפיכ ּתסּפר", ׁשבּועֹות ְְְְְִִִֵַַַָָָָ"ׁשבעה
ּבלע"ז  שטיינ"א ׁשבעה, zÂEÏ.אּלא ‰∑ לׁשֹון ְְִֶַַָָ¿ƒ¿»¿ְ

לׁשֹון רּבים, זה אף ונבלה". "נרדה "ונׂשרפה". ּכמֹו: ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
וגֹו' ונּתנה ׁשבעת ∑ÊŒ˙‡ŒÌb‡˙.ונּתן, לאחר מּיד ְְְְִִֵָ«∆…ְְִִַַַָ

הּמׁשּתה, נּׂשּואיה ימי לאחר .ותעבד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

‡¯Èכא  È˙z‡ ˙È ·‰ Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»»«»ƒ¿ƒ¬≈
:d˙ÂÏ ÏBÚ‡Â ÈÁÏÙ ÈÓBÈ ˙ÈÓÏL‡«¿≈ƒ≈»¿»ƒ¿≈¿»«

ÚÂ·„כב  ‡¯˙‡ ÈL‡ Ïk ˙È Ô·Ï LÎe¿«»»»»¬»≈«¿»«¬«
:‡ÈzLÓƒ¿¿»

ÏÈÚ‡Âכג  dz¯· ‰‡Ï ˙È ¯·„e ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»≈»¿«≈¿»≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d˙ÂÏ d˙È»«¿»≈¿«¿»«

ÏÏ‡‰כד  d˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙È dÏ Ô·Ï ·‰ÈÂƒ«»»«»ƒ¿»«¿≈¿≈»
:e‰Ó‡Ï dz¯·¿«≈¿«¿

Ô·ÏÏכה  ¯Ó‡Â ‰‡Ï ‡È‰ ‡‰Â ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿»ƒ≈»«¬«¿»»
CÓÚ ˙ÈÁÏt ÏÁ¯· ‡Ï‰ Èl z„·Ú ‡„ ‰Ó»»¬«¿»ƒ¬»¿»≈¿»ƒƒ»

:Èa z¯wL ‡ÓÏe¿»««¿»ƒ

¯˙‡a‡כו  ÔÈ„k „·Ú˙‡ ‡Ï Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿¬≈¿≈¿«¿»»
:‡˙a¯ Ì„˜ ‡z¯ÚÊ ÔzÓÏ¿ƒ«¿∆¿»√»«¿»

c‡כז  ˙È Û‡ CÏ ÔzÂ ‡„„ ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡«¿ƒ¿¬»¿»¿ƒ≈»«»»
ÔÈL Ú·L „BÚ ÈnÚ ÁÏÙ˙ Èc ‡ÁÏÙa¿»¿»»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ

:ÔÈ¯Á‡»√»ƒ

epxetq
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(çë)Bì-ïziå úàæ òáL àlîéå ïk á÷òé Nòiå©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©®Ÿ©¦¤²
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לאלאלאלאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה:::: ללללֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת־־־־רחלרחלרחלרחל כח)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן־־־־ללללֹוֹוֹוֹו (כט, ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
ׁשּלא  עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל האבֹות קּימּו הרי הּקׁשיא, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻידּועה

ועוד)נּתנה ג צה, פרשה רבה מּתר (בראשית היה אי ואם־ּכן , ְְִִֵֵָָָָֻ
הּלאו  על ּבזה עבר ּדלכאֹורה אחיֹות, ב' ליּׂשא ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹליעקב

תּקח" לא אחֹותּה אל יח)ּד"ואּׁשה יח, ּתרצּו(אחרי ּובּספרים . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
אֹופּנים. ְִַַָּבכּמה

ׁשּלפני  ּפׁשּוט זה ּדהּנה הּפׁשט, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָויׁש
הּמצֹות  ׁשבע את לקים צריכים האבֹות היּו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
אחת  על יעברּו על־ידי־זה אם אף נח, ּבני ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹׁשּנתחּיבּו
ּכבר  מחּיבים היּו הּמצֹות ּבׁשבע ּדהרי הּתֹורה. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻמּמצֹות

רק  עצמם על קּבלּו הּתֹורה ּומצֹות וחּומרא,מּדינא, ּכהּדּור ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָ
מהן. ּפטּורים היּו הּדין ְִִִֵֵֶַַָּומעּקר

נח  ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו והּסיגים הּדינים ּגם מּזֹו: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹויתירה
ׁשּנענׁש ׁשּמצינּו ּוכמֹו מּדינא, ּבהם מחּיבים היּו ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמּצד־עצמם,
מּׁשבע  ׁשאינּה אף ואם, אב ּכּבּוד מצות קּים ׁשּלא על ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיעקב

לד)הּמצֹות לז, וישב תולדות. פרשת סוף רש"י ּגם (ראה ּכן ואם . ְְִִֵַַ

ּכיון  מּצד־עצמם, נח ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹחּיּובים
הּתֹורה  מּמצֹות יֹותר חמּורים היּו מּדינא, ּבהם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנתחּיבּו

יחידים. ּכּמה רק עצמם על ְְְִִִֶַַַַָָׁשּקּבלּו
נח  ּבני עצמם על קּבלּו מּתן־ּתֹורה לפני ׁשּגם מצינּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹוהּנה
ׁשּלבן  ׁשּמצינּו ּוכמֹו רעהּו, את איׁש לרּמֹות ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלהּזהר

רּמיתני" "ולּמה ליעקב כה)טען כט, ונמצא (פרשתנו , ְְְְֲִִִִַַָָָָָֹ
מּדינא. האבֹות ּכבר נתחּיבּו רמּיה ְְְְְִִִִִֶַָָָָָׁשּבאּסּור

לרחל  הבטיח ׁשּיעקב ׁשּמּכיון לֹומר יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹועל־ּפי־זה
וכּו' הּסימנים לּה ׁשּמסר ועד פרשתנו ׁשּיּׂשאנה, רש"י (ראה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

כה) עֹובר כט, היה לאּׁשה, רחל את נֹוׂשא היה לא אם הּנה ,ְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹ
ׁשּלפני  ּומּכיון נח, ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו רמּיה אּסּור ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל
נדחה  הּתֹורה, מאּסּורי יֹותר חמּור זה אּסּור היה ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּתן־ּתֹורה

רמּיה. אּסּור מּפני תּקח" לא אחֹותּה אל ּד"ואּׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹהּלאו
עמּוד  ויגׁש, לּפרׁשת א' ׂשיחה ה, חלק ּבלקּוטי־ׂשיחֹות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ(ועין
אף  וזלּפה, ּבלהה את יעקב דנׂשא זה על ּביאּור ,ואיל 228ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אחיֹות) היּו הן .ׁשגם ֵֶַַָָ
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לאלאלאלאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה:::: ללללֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת־־־־רחלרחלרחלרחל כח)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן־־־־ללללֹוֹוֹוֹו (כט, ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
ׁשּלא  עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל האבֹות קּימּו הרי הּקׁשיא, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻידּועה

ועוד)נּתנה ג צה, פרשה רבה מּתר (בראשית היה אי ואם־ּכן , ְְִִֵֵָָָָֻ
הּלאו  על ּבזה עבר ּדלכאֹורה אחיֹות, ב' ליּׂשא ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹליעקב

תּקח" לא אחֹותּה אל יח)ּד"ואּׁשה יח, .(אחרי ְְֲֲִִֵֶַָָָֹ

מביא  לא מקרא" ׁשל "ּפׁשּוטֹו ׁשּמפרׁש ׁשרׁש"י מּזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹוהּנה
לא  זֹו ׁשאלה מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ׁשעל־ּפי מּובן זֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשאלה

להזּכירּה. צר ׁשאין ועד ְְְִֵֶֶַַָָָֹקׁשה,
אחֹותּה אל "ואּׁשה ׁשל האּסּור ּבטעם ּדהּנה ּבזה לבאר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש
נעׂשֹות  הן ׁשעל־ידי־זה "לצרֹור", הּכתּוב אֹומר תּקח" ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלא
את  רחל מסרה ׁשּבנּדֹון־ּדידן והיֹות לזֹו. זֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָׂשֹונאֹות
ׁשּי היה לא מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו על־ּפי לכן ללאה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּסימנים

האּסּור. ִָָּכאן

(èë)dì BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì ïáì ïziå©¦¥³¨¨Æ§¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈
ì:äçôL §¦§¨«
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סי `vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b iyily meil inei xeriy

(àì)dîçø-úà çzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé àøiå©©³§§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−¤©§¨®
:äø÷ò ìçøå§¨¥−£¨¨«

(áì)ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa ãìzå äàì øäzå©©³©¥¨Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´
:éLéà éðáäàé äzò ék ééðòa ýåýé äàø-ék äøîà̈«§À̈¦«¨¨³§Ÿ̈Æ§¨§¦½¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«

i"yx£Ô·e‡¯ BÓL ‡¯˜zÂ∑:ּפרׁשּו ז:)רּבֹותינּו (ברכות «ƒ¿»¿¿≈ְֵֵַ
הּבכֹורה  את ׁשּמכר חמי לבן ּבני ּבין מה 'ראּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמרה:

ולא  עליו, ערער ולא ליֹוסף מכרּה לא וזה ְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹֹֹֹליעקב,
הּבֹור' מן להֹוציאֹו ׁשּבּקׁש אּלא עליו, ערער ׁשּלא .עֹוד ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`vie zyxt zegiy ihewl)

ׁשמֹות  לקריאת הּׁשבטים ׁשמֹות קריאת ּבין הפרׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמצינּו
הּׁשבטים  ׁשל הּׁשמֹות א) ויעקב: יצחק אברהם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹה'אבֹות',
ה'אבֹות'; ׁשל הּׁשמֹות מה־ּׁשאין־ּכן האּמהֹות, על־ידי ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָניּתנּו
ּבֹו, ׁשּנקרא לּׁשם טעם ניּתן מהּׁשבטים אחד ּבכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָב)
טעם  ּבהם נאמר ׁשּלא ה'אבֹות', ּבׁשמֹות ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן

גֹו'.מפמפמפמפֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁש קרא ּכן על ּבּתֹורה, ְְְְֵַַָָָָָָָ
אׁשר  ׁשהּׁשם ידּוע הּׁשם: ּבענין לבאר ּבהקּדים זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָויּובן
מּמׁש ׁשּיכּות ׁש"יׁש אּלא ּבעלמא", "הסּכמה אינֹו לֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיקראּו
להּנׁשמה  מתיחס הּׁשם ׁשאין אּלא הּדבר"; עצם אל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלּׁשם
ּבגּוף  ּבֹואּה קֹודם עצמּה "הּנׁשמה ׁשהרי לעצמּה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשהיא
הּגּוף  את להחיֹות ּכׁשּבאה ּכי־אם ּכלל", ּבׁשם נקראת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאינּה
מהּנׁשמה  הּנמׁשכת והחּיּות ּבּגּוף, הּנׁשמה מקּׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ"הּׁשם

ּבּׁשם". נׁשרׁשת היא הּגּוף את ְְִִֵֶֶֶַַַָּומחּיה
יׁש ּבּגּוף, החּיּות המׁשכת ׁשעל־ידֹו ּגּופא, הּׁשם ּבענין ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָאמנם
ׁשל  ההתקּׁשרּות ּכללּות ּפֹועל ׁשהּוא ּכמֹו א) ּבחינֹות: ְְְְְִִֵֶֶַַָּב'
ׁשהּוא  ּכמֹו ב) אדם), - הּמין ׁשם ועל־ּדר) ּבּגּוף ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָהּנׁשמה
ערּכֹו לפי וגּוף ּגּוף ּבכל ּפרטי צּיּור ּבבחינת ּבגילּוי ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָּבא

אחד). לכל ׁשּיׁש הּפרטי ְְִֵֵֶֶַַָָָ(הּׁשם
זמן  "ּבכל יׁשנּה ה'אבֹות' ּדבחינת אֹור' ּב'תֹורה מבֹואר ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָוהּנה
והענין  לׁשלׁשה. אּלא אבֹות קֹורין אין הּנה ּכי אדם. ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָָֹּבכל
ּדֹור  ּבכל אחריהם לבניהם ירּוׁשה היא ה'אבֹות' ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבחינת
הּׁשבטים  ּכגֹון הּצּדיקים ּומעלֹות ּבחינֹות ׁשאר אבל . . ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָודֹור
ּבחינֹות  ּכלל ּבֹו ׁשאין אדם ל יׁש . . לוי  ׁשמעֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָראּובן
להיֹות  צרי ה'אבֹות' ּבחינת מה־ּׁשאין־ּכן אּלּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּומדריגֹות

יׂשראל". נׁשמֹות ּכל ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהם אדם ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹּבכל
לבחינת  האבֹות ּבחינת ׁשּבין ּדההפרׁש מּזה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּמּובן
ג' ּכל ׁשל האבֹות, ּבחינת אׁשר ּבזה רק [לא הּוא ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשבטים
ּבחינת  מה־ּׁשאין־ּכן יׂשראל, מּבני אחד ּבכל יׁשנּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאבֹות,

ּבבחינת ה  ּכי־אם אחד ּבכל להיֹות מּוכרחת ׁשאינּה ּׁשבטים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשהם  מּכיון ׁשהאבֹות, היא] ּבזה הּכּונה אּלא ׁשּלֹו, ִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבט
יׁשנּה האבֹות ּבחינת הרי יׂשראל, נׁשמֹות ּכל ּומקֹור ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשרׁש
חלק  להיֹותֹו העצמי ענינֹו מּצד י ׂשראל מּבני אחד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכל
ּכל  מׁשּתּוים ׁשּבּה ּכללית ּבחינה וזֹוהי יׂשראל, עם ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָמּכללּות
ּגם  (היינּו ׁשּביׂשראל הּׁשבטים ּבחינת אבל יׂשראל; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבני
ּבהתחּלקּות  הּבאה ּבחינה היא ׁשּלֹו) הּפרטי הׁשבט ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבחינת
אחד  ּכל ׁשל הּפרטית ועבֹודתֹו ּבחינתֹו והיא יׂשראל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבבני

ְֶָואחד.
האבֹות  ׁשמֹות ׁשּבין ההפרׁש לבאר אפׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָועל־ּפי־זה
ׁשּבכל  ּכללית המׁשכה - האבֹות ׁשמֹות הּׁשבטים. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָלׁשמֹות
ּבאה  ׁשההמׁשכה היינּו הּׁשבטים ּוׁשמֹות מּיׂשראל, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד
אחד, ּכל ׁשל הּפרטית למהּותֹו ּבהתאם ּפרטי צּיּור ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבבחינת
ּבחינֹות  לפי ההמׁשכה התחּלקּות ענינם אּלּו ׁשּׁשמֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומּכיון
ּופרטי  ּגלּוי טעם מהם אחד ּבכל נאמר לכן ּפרטיים, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוצּיּורים

הּוא. ועבֹודתֹו לדרּגתֹו ְְְֲִַַַַָָהּמתאים
האּמהֹות: על־ידי נקראּו הּׁשבטים ׁשּׁשמֹות הּטעם ּגם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָוזהּו
ׁשעצם  - הּבן להֹולדת ּבׁשּיכּות לאם אב ּבין ההפרׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידּוע

האב, מּטיּפת הּוא הּבן וההתחּלקּות והתוהתוהתוהתּגּגּגּגּלּלּלּלּוּוּוּותתתתֹוֹוֹוֹומציאּות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָ
חדׁשים  ּתׁשעה ׁשהּיתֹו על־ידי ּבאה אברים ּפרטי ׁשל ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבּצּיּור
לאחר  ּגם ּביניהם ההפרׁש הּוא (ועל־ּדר־זה האם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבבטן

היא להּבן האב ׁשל הּפנימית התקׁשרּותֹו עצמית עצמית עצמית עצמית ׁשּנֹולד; ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
אּולם האם ּבּבּבּבגילגילגילגילּוּוּוּוי י י י יֹותר, ׁשל והּקירּוב הּקיׁשּור יֹותר מּורגׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

הּמּדֹות), (ׁשל ואם אב ּובינה: חכמה נקראים ולכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלהּבן).
הּמּדֹות), ׁשל ה'אב' (ּבחינת הּׂשכל נקּודת היא חכמה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכי
הּמּדֹות), ׁשל (ה'אם' ּבפרטים ׁשּבאה ההּׂשגה היא ְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּובינה
ׁשהתחּלקּות  להּׁשבטים, ּבנֹוגע ּכאן ּגם מּובן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָועל־ּדר־זה

על  היתה ּבפׁשטּות ׁשֹונים לפרטים האּמהֹות הּׁשבטים ־ידי ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ

dÏלא  ·‰ÈÂ ‰‡Ï ‡˙‡ÈN È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ¬»≈»ƒ««
:‡¯˜Ú ÏÁ¯Â ÈecÚƒ¿»≈«¿»

dÓLלב  ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ«»¿«¿≈
ÈBaÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ˙¯Ó‡ È¯‡ Ô·e‡¿̄≈¬≈¬∆∆¬≈¿ƒ√»¿»À¿ƒ
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vie`סב zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b iyily meil inei xeriy
ׁשל  הּׁשמֹות קריאת ּגם היתה על־ידן ולכן - כּו' ולאה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָרחל
לבחינֹות  יׂשראל ּבני ׁשל התחּלקּות היינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּׁשבטים,

ּפרטּיֹות. ְְִֵַָּומדריגֹות
הּמבֹוארים  הּׁשמֹות טעמי הלא להבין: צרי עדין ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹאמנם
לבחינתם  הּׁשמֹות ׁשל ׁשּיכּותם על מֹורים אינם ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו,
אּלּו, ּבׁשמֹות הּנקראים עצמם הּׁשבטים ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָועבֹודתם
ראה  "ּכי זה: ׁשם ׁשּקראּו להאּמהֹות ׁשּלהם הׁשּיכּות ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכי־אם

ׂשנּואה ּבּבּבּבעניי עניי עניי עניי ה' ּכי ה' ׁשמע "ּכי וגֹו'", יאהבני עּתה ּכי ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
ּבזה?אנכי אנכי אנכי אנכי  וכּיֹוצא " ָָָָֹֹ ְִִִִֵֶַָֹֹ

על  נלמד (ּומּמּנּו ראּובן - הראׁשֹון ּבּׁשם רׁש"י מפרׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָולכן
ּבין מה  ראּו אמרה, - רּבֹותינּו "ּפירׁשּו הּׁשבטים): ּבּבּבּבני ני ני ני ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּכי־אם  להאם, רק (לא היא ׁשהׁשּיכּות היינּו כּו'", חמי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלבן
ועבֹודתֹו. ּבחינתֹו מּצד זה ּבׁשם הּנקרא להּבן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּובעיקר)

(âì)ýåýé òîL-ék øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ
BîL àø÷zå äæ-úà-íb éì-ïziå éëðà äàeðN-ék¦«§¨´¨½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−

:ïBòîL¦§«

(ãì)äålé íòtä äzò øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ¦¨¤³
ìL Bì ézãìé-ék éìà éLéàïk-ìò íéðá äL ¦¦Æ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®©¥¬
:éåì BîL-àø÷̈«¨§−¥¦«

i"yx£ÈLÈ‡ ‰ÂlÈ ÌÚt‰∑(ב"ר) נביאֹות ׁשהאּמהֹות לפי «««ƒ»∆ƒƒְְִִִֶָָ
וארּבע היּו, מּיעקב יֹוצאים ׁשבטים ׁשי"ב ויֹודעֹות ְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹ

עלי, ּפה ּפתחֹון לֹו אין 'מעּתה אמרה: יּׂשא, ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנׁשים
ּבּבנים' חלקי ּכל נטלּתי מי ∑ÔkŒÏÚ.ׁשהרי ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ«≈ִָ

מּלוי  חּוץ ּבאכלּוסין, מרּבה "עלּֿכן", ּבֹו: ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַֻֻׁשּנאמר
היה  ּבהם ׁשהארֹון ÈÂÏ.מכּלה BÓL ּבכּלם ∑˜¯‡ ְֶֶֶַָָָָָ»»¿≈ƒְָֻ

"וּתקרא", קראה (ּכתיב "קרא",)ׁשהיא ּבֹו: ּכתב וזה , ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ
ׁשּׁשלח  רּבה, הּדברים" ּב"אּלה אּגדה מדרׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויׁש

לֹוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  וקרא לפניו , והביאֹו ּגבריאל ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
ׁשּלּוהּו ׁשם ועל ּכהּנה, מּתנֹות כ"ד לֹו ונתן זה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשם

לוי  קראֹו .ּבמּתנֹות, ְְִֵַָָ

(äì)äãBà íòtä øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©̧©¹©¥´¤¥À©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤´
:úãlî ãîòzå äãeäé BîL äàø÷ ïk-ìò ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©¥²¨«§¨¬§−§¨®©©«£−Ÿ¦¤«¤

i"yx£‰„B‡ ÌÚt‰∑ להֹודֹות לי יׁש מעּתה מחלקי, י ֹותר .ׁשּנטלּתי «««∆ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ì(à)ìçø àp÷zå á÷òéì äãìé àì ék ìçø àøzå©¥´¤¨¥À¦´³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−
ïéà-íàå íéðá él-äáä á÷òé-ìà øîàzå dúçàa©«£Ÿ¨®©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦

:éëðà äúî¥¨¬¨«Ÿ¦
i"yx£d˙Á‡a ÏÁ¯ ‡p˜zÂ∑.הּטֹובים ּבמעׂשיה קּנאה «¿«≈»≈«¬…»ְְֲִִֶַַָָ

לבנים' זכתה לא מּמּני, ׁשּצדקה 'אּלּולי .(ב"ר)אמרה: ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֹ
ÈlŒ‰·‰∑,לאּמ אבי עׂשה ּכ התּפּלל 'וכי והלא »»ƒְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ

‡ÈÎ.עליה'?! ‰˙Ó∑ ּבנים לֹו ׁשאין למי מּכאן ֶָָ≈»»…ƒְִִִֵֶָָ
.(ב"ר)ּכּמת ׁשחׁשּוב  ֵֶַָ

‡¯Èלג  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¬≈
ÈÏ ·‰ÈÂ ‡‡ ‡˙‡ÈN È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»¿»¬≈¿ƒ¬»¬»ƒ«ƒ

:ÔBÚÓL dÓL ˙¯˜e ÔÈc ˙È Û‡«»≈¿«¿≈ƒ¿

‰„‡לד  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‡˙Ïz dÏ ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ÈÏÚ· ÈÏ ¯aÁ˙È ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¬≈¿≈ƒ≈¿»»

:ÈÂÏ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ·¿ƒ«≈¿»¿≈≈ƒ

‰„‡לה  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‰„e‰È dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‰„B‡ ‡ÓÊƒ¿»∆√»¿»«≈¿«¿≈¿»

:„ÏÈÓlÓ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿≈«

Èp˜Â‡˙א  ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï È¯‡ ÏÁ¯ ˙ÊÁÂ«¬«»≈¬≈»¿ƒ«¿«¬…¿«ƒ«
ÔÈ· ÈÏ ·‰ ·˜ÚÈÏ ˙¯Ó‡Â d˙Á‡a ÏÁ»̄≈«¬»««¬∆∆¿«¬…«ƒ¿ƒ

:‡‡ ‡˙ÈÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈»¬»

epxetq

(bl).éëðà äàeðN ékd`pVd zxEnzE ¦§¨¨Ÿ¦§©©¦§¨
z` mB il ozp cWgd on zaAqnd©§ª¤¤¦©£¨¨©¦©¤

.dfcl dxez ¤
(cl).äålé íòtäzwfgn ip` xaMW ©©©¦¨¤¤§¨£¦ª§¤¤

mpFxkf mxn`M ,mipA zAx zFidl¦§©©¨¦§¨§¨¦§¨
'dwfg `ied ipnf `zlzA' dkxalzenai) ¦§¨¨¦§¨¨¦§¥©§¨£¨¨

(a ,cq.dl dxez

(dl).äãeäé BîL äàø÷ ïk ìòWIW ©¥¨§¨§§¨¤¥
mre ,cAkPd mXd zFizF` mXd dfA§¤©¥¦©¥©¦§¨§¦
lM EidW d`xpe .d`cFdd oFWl df¤§©¨¨§¦§¤¤¨¨
EpivOW FnM ,mipFncw lW zFnW dN ¥̀¤¥¤©§¦§¤¨¦

"ix`A zA zicEdi" dfl mcw,ek lirl) Ÿ¤¨¤§¦©§¥¦

(cl"cEdinr oA l`EnW" oke ,,cl xacna) §¥§¥¤£¦
(kmixgFA Eide ,`iaPd l`EnWl mcwŸ¤¦§¥©¨¦§¨£¦

lr miltFPd z` mincFTd zFnXdn¥©¥©§¦¤©§¦©
.rx`Od oFWl` dxez §©§Ÿ¨

ì(`).éëðà äúîur ip` od" oiprM ¥¨¨Ÿ¦§¦§©¥£¦¥
"Wai(b ,ep ediryi).a dxez ¨¥



סג `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b iyily meil inei xeriy

(á)íéýìû úçúä øîàiå ìçøa á÷òé óà-øçiå©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©¡Ÿ¦Æ
:ïèá-éøt Cnî òðî-øLà éëðà̈½Ÿ¦£¤¨©¬¦¥−§¦¨«¤

i"yx£˙Á˙‰∑?'אני ּבמקֹומֹו CnÓ.'וכי ÚÓŒ¯L‡∑ ¬««ְְֲִִִ¬∆»«ƒ≈
אּבא  ּכאּבא, איני אני ּכאּבא, ׁשאעׂשה אמרּת ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ'אּת

מנע  מּמ ּבנים, לי יׁש אני ּבנים, לֹו היּו ולא לא ְֲִִִִִֵֵַָָָָֹֹ
.מּמּני' ִִֶ

(â)ãìúå äéìà àa ääìá éúîà äpä øîàzå©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈´Ÿ¥¤®¨§¥¥Æ
:äpnî éëðà-íâ äðaàå ékøa-ìò©¦§©½§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨

i"yx£Èk¯aŒÏÚ∑'ארּבי 'ואנא a‡Â‰.ּכתרּגּומֹו: «ƒ¿«ְְֱֲֵַַַָ¿ƒ»∆
ÈÎ‡ŒÌ‚∑היּו אברהם זקנ' לֹו: אמרה 'ּגם'? מהּו «»…ƒְְְְֵַַַָָָָָ

לּה: אמר ׂשרה'. ּכנגד מתניו וחגר מהגר, ּבנים ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָלֹו

הּדבר  'אם לֹו: אמרה לביתּה'. צרתּה הכניסה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָ'זקנּתי
אמתי"' "הּנה מעּכב pnÓ‰.הּזה ÈÎ‡ Ì‚ ‰a‡Â∑ ְֲִִֵֵֶַַָ¿ƒ»∆«»…ƒƒ∆»

.ּכׂשרה  ְָָ

(ã)äéìà àáiå äMàì dúçôL ääìa-úà Bì-ïzzå©¦¤²¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨
:á÷òé©«£«Ÿ

(ä):ïa á÷òéì ãìzå ääìa øäzå©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«

(å)éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc ìçø øîàzå©³Ÿ¤¨¥¸¨©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−
:ïc BîL äàø÷ ïk-ìò ïa¥®©¥²¨«§¨¬§−¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Èpc∑ וחּיבני .(ב"ר)וזּכני ּדנני »«ƒ¡…ƒְְְִִִִִַַַָ

(æ)éðL ïa ìçø úçôL ääìa ãìzå ãBò øäzå©©´©½©¥¾¤¦§−̈¦§©´¨¥®¥¬¥¦−
:á÷òéì§©«£«Ÿ

(ç)íéýìû éìezôð ìçø øîàzå|éúçà-íò ézìzôð ©´Ÿ¤¨¥À©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−
:éìzôð BîL àø÷zå ézìëé-íb©¨®Ÿ§¦©¦§¨¬§−©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÏezÙ∑ּפרׁשֹו סרּוק ּבן מנחם «¿≈¡…ƒְְֵֵֶַָ
ּפתיל",ּבּמחּב "צמיד הּמקֹום רת מאת 'חּבּורים ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מפרׁשֹו ואני לּבנים'. לזּכֹות אחֹותי עם ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָנתחּברּתי
ּפצירֹות  והפצרּתי נתעּקׁשּתי ּופתלּתל", "עּקׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַֹלׁשֹון

ÈpÓב  ‡‰ ¯Ó‡Â ÏÁ¯a ·˜ÚÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»¿«¬…¿»≈«¬«»ƒƒ
ÚÓ Èc ÔÈÚ·z ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ‡ÈÚa z‡«¿«¿»¬»ƒ√»¿»ƒ¿ƒƒ¿«

:ÔÈÚÓ„ ‡„ÏÂ CÈpÓƒƒ«¿»ƒ¿ƒ

ÈÏ˙e„ג  d˙ÂÏ ÏBÚ ‰‰Ï· È˙Ó‡ ‡‰ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
:dpÓ ‡‡ Û‡ Èa˙‡Â Èa¯‡ ‡‡Â«¬»¡«≈¿∆¿¿≈«¬»ƒ«

ÏÚÂד  ez‡Ï d˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙È dÏ ˙·‰ÈÂƒ»«≈»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿¿«
:·˜ÚÈ d˙ÂÏ¿»««¬…

a¯:ה  ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈÂ ‰‰Ïa ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿«¬…»

ÈÂ‰·ו  È˙BÏˆ ÏÈa˜ Û‡Â ÈÈ Èpc ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿«ƒ¿»¿««ƒ¿ƒƒ«
:Ôc dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ¯a ÈÏƒ»«≈¿«¿≈»

„¯ÏÁז  ‡˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«¿»¿»≈
:·˜ÚÈÏ ÔÈz ¯a»ƒ¿»¿«¬…

È˙epÁ˙‡aח  È˙eÚa ÈÈ ÏÈa˜ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
Û‡ È˙Á‡k „ÏÂ ÈÏ È‰Èc ˙„ÈÓÁ È˙BÏˆaƒ¿ƒ¬≈«ƒ≈ƒ¿««¬»ƒ«

:ÈÏzÙ dÓL ˙¯˜e ÈÏ ·È‰È˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿«¿≈«¿»ƒ

epxetq

(a).øçiåEN`M ,"iN dad" Dxn` lr ©¦©©¨§¨¨¨¦§¦
Fz`pwA qrke ,df zFUrl FciA did̈¨§¨©£¤§¨©§¦§¨

`l hiAd `le ,FpFw cFaklDzF` Fzad ¦§§Ÿ¦¦§©£¨¨
.dfÄ¤

.Cnî òðî øLà,dxwr KzF` xvIW £¤¨©¦¥¤¨©¨£¨¨
.zipFli` ipniq DA xiMdWb dxez ¤¦¦¨¦¨¥©§¦

(b).äéìà àa,"iN dad" iYxn` dfaE Ÿ¥¤¨¨¤¨©§¦¨¨¦
lW gYtn LciA didIW iYaWgW `lŸ¤¨©§¦¤¦§¤§¨§©§¥©¤

.dxwr£¨¨
.éëðà íb äðaàå.izFg` FnM §¦¨¤©¨Ÿ¦§£¦

.äpnîxxFrzi iYxag Kxi z`pwAW ¦¤¨¤§¦§©¤¤£¤§¦¦§¥

.mzFNrtl rxGd ilM rahc dxez ¤©§¥©¤©¦§ª¨
(e).íéäìà épðc`NW FpicA `Ed wiCv ¨©¦¡Ÿ¦©¦§¦¤Ÿ

.oFixd il ozp̈©¦¥¨
,éì÷a òîL íâålAw ok iR lr s`e §©¨©§Ÿ¦§©©¦¥¦¥

.izNtY§¦¨¦
.ïa éì ïziå`xnE Dcil `xhEg' ©¦¤¦¥§¨§¨¨¨¨

dPde .iMxA lr clFPW oeiM ,'dxEawl¦§¨¥¨¤©©¦§©§¦¥
dN` mdixacA zFxiaBd EniMqd¦§¦©§¦§¦§¥¤¥¤
dfe ,zFxxgWn zFgtXd dpiidYW¤¦§¤¨©§¨§ª§¨§¤
odl zFgtXd ipA EidIW oxn`A§¨§¨¤¦§§¥©§¨¨¤
oiCd didW FnM ,micarl `l ,mipal§¨¦Ÿ©£¨¦§¤¨¨©¦

Fxn`M ,zFgtW mzFO` Eid m ¦̀¨¦¨§¨§¨§
"dipc`l didY diclie dX`d"zeny) ¨¦¨¦¨¤¨¦§¤©£Ÿ¤¨

(c ,`kFnM odA EcArYWd `l Kkitl .§¦¨Ÿ¦§©§§¨¤§
znMqdA xbdA dxU dcArYWdW¤¦§©§§¨¨¨§¨¨§©§¨©
"KciA KzgtW dPd" Fxn`A ,DWi ¦̀¨§¨§¦¥¦§¨¥§¨¥

(e ,fh lirl)"awri ipA" mNM Eid okaE .§¥¨ª¨§¥©£Ÿ
iptl oFxMfl miiEvx mNM Eide ,FWxil§¨§§¨ª¨§¦§¦¨¦§¥
mdn cg` lMW ,oWgaE cFt`A 'd¨¥©Ÿ¤¤¨¤¨¥¤
.eixg` qgiOd Frxf awril aWgp¤¡¨§©£Ÿ©§©§ª¨©£¨
iM" Fxn`M ,l`rnWiA did df Ktde§¥¤¤¨¨§¦§¨¥§¨§¦

"rxf Ll `xTi wgvia(ai ,`k lirl).f dxez §¦§¨¦¨¥§¨©



vie`סד zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'c iriax meil inei xeriy
לאחֹותי  ׁשוה להיֹות לּמקֹום, הרּבה Ìb.ונפּתּולים ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ«

ÈzÏÎÈ∑ לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ידי. על הסּכים »…¿ƒְְְְְְִִִִֵַָ
החביבֹות  ּבּקׁשֹות נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי ְְְְֱֲִִִִִֵַַַַָָֹּתפּלה:

ּכאחֹותי  ונתעּתרּתי נתקּבלּתי ∑ÈzÏzÙ.לפניו ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָƒ¿«¿ƒ
ּבלׁשֹון  רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי ּתפּלתי, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָנתקּבלה

.נֹוטריקֹון  ְִ

(è)ätìæ-úà çwzå úãlî äãîò ék äàì àøzå©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´
:äMàì á÷òéì dúà ïzzå dúçôL¦§¨½̈©¦¥¬Ÿ¨²§©«£−Ÿ§¦¨«

(é):ïa á÷òéì äàì úçôL ätìæ ãìzå©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥−̈§©«£¬Ÿ¥«
i"yx£‰tÏÊ „ÏzÂ∑,מּזלּפה חּוץ 'הריֹון' נאמר: ּבכּלן «≈∆ƒ¿»ְְֱִִֵֶַָָָֻ

הריֹון  ואין ּבׁשנים, ותינקת מּכּלן ּבחּורה ׁשהיתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלפי
ׁשּלא  ללאה, לבן נתנּה ליעקב לרּמֹות ּוכדי ּבּה, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹנּכר

ׁשפחה  ליּתן מנהגן ׁשּכ לאה, את לֹו ׁשּמכניסין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָיבין
לּקטּנה  והּקטּנה לּגדֹולה .הּגדֹולה ְְְְְַַַַַַָָָָ

(àé):ãb BîL-úà àø÷zå ãâ àa äàì øîàzå©¬Ÿ¤¥−̈¨´¨®©¦§¨¬¤§−¨«
i"yx£„‚ ‡a∑:ּכמֹו טֹוב, מּזל ע"ב)ּבא סז ּגדי (שבת 'ּגד »»ְְִַַָָ

לא' לֹו:וסּנּוק ודֹומה סה). ׁשלחן".(ישעיה לּגד "הערכים ְְְְִִֶַַָָָֹֻ
ּכמֹו: מהּול, ׁשּנֹולד אּגדה ד)ּומדרׁש אילנא",(דניאל "ּגּדּו ְְִִֶַַַָָָָָֹ

לּמה  אחר: ּדבר אחת. ּתבה ּנכּתב מה על ידעּתי ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹולא
ּכׁשּבאת  ּבי" "ּבגדּת ּכמֹו ּבגד? אחת, ּתבה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָנקראת

נעּורים  ּבאׁשת ׁשּבגד ּכאיׁש ׁשפחתי, .אל ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

(áé):á÷òéì éðL ïa äàì úçôL ätìæ ãìzå©¥À¤¦§¨Æ¦§©´¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ

(âé)àø÷zå úBða éðeøMà ék éøLàa äàì øîàzå©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬
:øLà BîL-úà¤§−¨¥«

ß elqk 'c iriax mei ß

(ãé)íéàãeã àöîiå íéhç-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À©¦§¨³«¨¦Æ
ìçø øîàzå Bnà äàì-ìà íúà àáiå äãOa©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®©³Ÿ¤¨¥¸

ða éàãecî éì àð-éðz äàì-ìà:C ¤¥½̈§¦¨´¦½¦«¨¥−§¥«

È˙ט  ˙¯·„e „ÏÈÓlÓ ˙Ó˜ È¯‡ ‰‡Ï ˙ÊÁÂ«¬«≈»¬≈»«ƒ¿≈«¿»«»
:ez‡Ï ·˜ÚÈÏ d˙È ˙·‰ÈÂ d˙Ó‡ ‰tÏÊƒ¿»«¿«ƒ»«»«¿«¬…¿ƒ¿

a¯:י  ·˜ÚÈÏ ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»¿«¬…»

b„:יא  dÓL ˙È ˙¯˜e „‚ ‡˙‡ ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¬»»¿«»¿≈»

ÔÈzיב  ¯a ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»»ƒ¿»
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

·ÔÎיג  È¯‡ ÈÏ ˙Â‰ ‡zÁaLz ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»À¿«¿»¬«ƒ¬≈¿≈
:¯L‡ dÓL ˙È ˙¯˜e ‡iL ÈpÁaLÈ¿«¿À«ƒ¿«»¿«»¿≈»≈

ÁkL‡Âיד  ÔÈhÁ „ˆÁ ÈÓBÈa Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿≈¬«ƒƒ¿«¿«
dn‡ ‰‡ÏÏ ÔB‰˙È È˙È‡Â ‡Ï˜Áa ÔÈÁe¯·È«¿ƒ¿«¿»¿«¿ƒ»¿¿≈»ƒ≈
ÈÁe¯·iÓ ÈÏ ÔÚÎ È·‰ ‰‡ÏÏ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿≈»»ƒ¿«ƒƒ«¿≈

:CÈ¯·cƒ¿ƒ

epxetq

(g).ézìzôð íéäìà éìezôðoFWNn ©§¥¡Ÿ¦¦§©§¦¦§
"lizR cinv"(eh ,hi xacna)mixEAg , ¨¦¨¦¦¦

.ilral iYxAgzd dXcw lWe miIdl ¡̀Ÿ¦¦§¤§ª¨¦§©©§¦§©£¦
.éúçà íòizFg` mr eCgi iziUr dfe ¦£Ÿ¦§¤¨¦¦©§¨¦£¦

eCgi Epzial EpizFxv z` EpqpkdW¤¦§©§¤¨¥§¥¥©§¨
dqipkd mpn` iM .mihaW cinrdl§©£¦§¨¦¦¨§¨¦§¦¨
mcw gxkdA awril dRlf z` d`l¥¨¤¦§¨§©£Ÿ§¤§¥©Ÿ¤
'g EclFp mipW raWA iM ,ilYtp clEIW¤¦¨¥©§¨¦¦§¤©¨¦§
,dRlf ipA 'aE d`l ipA 'e ,mihaW§¨¦§¥¥¨§¥¦§¨
md ,xEAr lkl miWcg 'h aWgPWkE§¤©§Ÿ¢¨¦§¨¦¥
'h caNn mipW 'e mdW ,miWcg a"r¢¨¦¤¥¨¦¦§©
ixEAr lkl EncTW oC xEAr miWcg¢¨¦¦¨¤¨§§¨¦¥
aIgzi df lMnE .mihaW dpFnXd©§¨§¨¦¦¨¤¦§©¥

mcw awril dRlf z` d`l dxqOW¤¨§¨¥¨¤¦§¨§©£ŸŸ¤
wiRqi `l xg` ot`A iM ,ilYtp zcil¥©©§¨¦¦§Ÿ¤©¥Ÿ©§¦
`l m` ,mNM ixEArl mipW 'fd onf§©©¨¦§¦¥ª¨¦Ÿ
skYWe ,miWcg 'fl mNM EclFPW xn`pŸ©¤§ª¨§¢¨¦§¤¥¤
z`nh mEW ExnW `le ,ExArzp EclIW¤¨§¦§©§§Ÿ¨§ª§©

.dcil¥¨
.ézìëé íboiprA izivxX dn iYbVd ©¨Ÿ§¦¦©§¦©¤¨¦¦§¦§©

.ilral izgtW zxiqnh dxez §¦©¦§¨¦§©£¦
(`i).ãâadzid `l iM ,dxwnA `A df ¨¨¤¨§¦§¤¦Ÿ¨§¨

ilEl ,mlFrl df `iadl izpEM©¨¨¦§¨¦¤¨¨¥
dNn "cbA" aYkpe .zcNn iYcnrW¤¨©§¦¦¤¤§¦§©¨¨¦¨
FnM cbFA Dl oFixdd did iM ,zg ©̀©¦¨¨©¥¨¨¥§
xg` dPOn oFixdd wqRW ,afk ©̀§¨¤¨©©¥¨¦¤¨©©

"lgp Fnk EcbA ig`" oiprM ,ligzdW¤¦§¦§¦§©©©¨§§¨©
(eh ,e aei`).ai dxez

(bi).éøLàaxW`A llkp `Ed oAd df §¨§¦¤©¥¦§¨¨Ÿ¤
.oA il df mB iM ,iNWci dxez ¤¦¦©¤¦¥

(ci).ïáeàø CìiåFO`W d`xWM ©¥¤§¥§¤¨¨¤¦
.zcNn dcnrW lr zxrhvn¦§©¤¤©¤¨§¨¦¤¤

.íéàãeã àöîiågixd aFh aUr oin ©¦§¨¨¦¦¥¤¨¥©
FnM ,dclFYd l` rxGd ilM oiknE¥¦§¥©¤©¤©¨¨§

EXd lr dkxal mpFxkf Exn`W,m ¤¨§¦§¨¦§¨¨©©
iaxrA FzF` milkF` Eid KkNWe§¤§¨¨§¦§©§¥
aFh F` ,mi`cECd oin did oke .zFzAW©¨§¥¨¨¦©¨¦
Fxn`M ,bEEGd zad` mtiqFd mr EPOn¦¤¦¦¨©£©©¦§¨§
Epzp mi`cECd .Kl icC z` oY` mW"¨¤¥¤Ÿ©¨©¨¦¨§



סה `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'c iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÈhÁŒ¯Èˆ˜ ÈÓÈa∑,ׁשבטים ׁשל ׁשבחן להּגיד ƒ≈¿ƒƒƒְְְִִִֶַָָ

חּטים  להביא ּבגזל ידֹו ּפׁשט ולא היה, הּקציר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשעת
ּבֹו מקּפיד אדם ׁשאין ההפקר ּדבר אּלא .ּוׂשעֹורים, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ÌÈ‡„ec∑(צט ּובלׁשֹון (סנהדרין הּוא, עׂשב ׁשיגלי. »ƒְְִִֵֵֶ
יסמי"ן  .יׁשמעאל ְִֵָ

(åè)íb úç÷ìå éLéà-úà Czç÷ èòîä dì øîàzå©´Ÿ¤À̈©«§©Æ©§¥´¤¦¦½§¨©¾©©¬
äìélä Cnò ákLé ïëì ìçø øîàzå éða éàãec-úà¤«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ¦§©³¦¨Æ©©½§¨

ðá éàãec úçz:C ©−©«¨¥¬§¥«
i"yx£Èa È‡„ecŒ˙‡ Ìb ˙Á˜ÏÂ∑ ולעׂשֹות ּבתמיהה: ¿»«««∆»≈¿ƒְְֲִִַָ

'ותסבין' ותרּגּומֹו ּבני? ּדּודאי את ּגם ליּקח זאת, .עֹוד ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
‰ÏÈl‰ CnÚ ·kLÈ ÔÎÏ∑ לילה ׁשכיבת היתה ׁשּלי »≈ƒ¿«ƒ»««¿»ְְְִִֶַַָָָ

ׁשּזלזלה  ּולפי .ּבנ ּדּודאי ּתחת ,ל נֹותנּה ואני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָזֹו
עּמֹו להּקבר זכתה לא הּצּדיק, ל"א)ּבמׁשּכב .(נדה ְְְְִִִִֵַַַָָָֹ

(æè)äàì àözå áøòa äãOä-ïî á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¬Ÿ¦©¨¤»¨¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈
ézøëN øëN ék àBáz éìà øîàzå Búàø÷ìE ¦§¨À©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½¦ µ¨´Ÿ§©§¦½

:àeä äìéla dnò ákLiå éða éàãeãa§«¨¥−§¦®©¦§©¬¦−̈©©¬§¨«
i"yx£EÈz¯ÎN ¯ÎN∑ׂשכרּה לרחל ‰e‡.נתּתי ‰ÏÈla∑סּיעֹו יּׂששכר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּׁשם .(ב"ר)ׁשּיצא »…¿«¿ƒְְִֵַָָָָ««¿»ְִִִֶַָָָָָָָ

(æé)ïa á÷òéì ãìzå øäzå äàì-ìà íéýìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬
:éLéîç£¦¦«

i"yx£‰‡ÏŒÏ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ∑ מתאּוה ׁשבטים ׁשהיתה להרּבֹות .ּומחּזרת «ƒ¿«¡…ƒ∆≈»ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

(çé)ézúð-øLà éøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦
:øëùOé BîL àø÷zå éLéàì éúçôL¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«

(èé):á÷òéì éML-ïa ãìzå äàì ãBò øäzå©©¬©−¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ

ÈÏÚaטו  ˙È z¯·„c ¯ÈÚÊ‰ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆««¿≈ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â È¯·c ÈÁe¯·È ˙È Û‡ ÔÈ·q˙Â¿ƒ¿ƒ«»«¿≈ƒ¿ƒ«¬∆∆»≈
ÈÁe¯·È ÛÏÁ ‡ÈÏÈÏa CÓÚ ·ekLÈ ÔÎa¿≈ƒ¿ƒ»¿≈¿»√««¿≈

:CÈ¯·„ƒ¿ƒ

(טז  ‡˙‡Â נ"יÏÚÂ(‡LÓ¯a ‡Ï˜Á ÔÓ ·˜ÚÈ «¬»¿««¬…ƒ«¿»¿«¿»
ÏBÚÈ˙ È˙ÂÏ ˙¯Ó‡Â d˙eÓc˜Ï ‰‡Ï ˙˜Ùe¿»«≈»¿«»≈«¬∆∆¿»ƒ≈
·ÈÎLe È¯·c ÈÁe¯·Èa CÈz¯‚‡ ¯‚ÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

:‡e‰ ‡ÈÏÈÏa dnÚƒ«¿≈¿»

ÈÏÈÂ„˙יז  ˙‡ÈcÚÂ ‰‡Ïc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¿≈»¿«ƒ«ƒƒ«
:‡LÈÓÁ ¯a ·˜ÚÈÏ¿«¬…«¬ƒ»

‡È˙Óיח  ˙È·‰Èc È¯‚‡ ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»«¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ
:¯Î˘NÈ dÓL ˙¯˜e ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ»»

È˙ÈLיט  ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ««ƒ«
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

epxetq

,"gix(ci bi ,f mixiyd xiy)EpricFd dfaE . ¥©¨¤¦¨
oA f` FzFid mr Fznkge oaE`x zwcv¦§©§¥§¨§¨¦¡¨¤

.dAxnl mipW 'd F` 'ceh dxez ¨¦§©§¤
(eh).éLéà úà Czç÷ èòîä`NW ©§©©§¥¤¦¦¤Ÿ

,izxv Y` iidYW miMqdl Kl did̈¨¨§©§¦¤¦§¦©§¨¨¦
gTz `l Dzg` l` dX`e" Fxn`M§¨§§¦¨¤£Ÿ¨Ÿ¦¨

"xxvl(gi ,gi `xwie). ¦§Ÿ
.éða éàãec úà íb úç÷ìåsiqFdl §¨©©©¤¨¥§¦§¦

.izF` Fz`pUe Kzad ©̀£¨¥§¦§¨¦
.äìélä Cnò ákLé ïëìmCwYW ¨¥¦§©¦¨©©§¨¤¦§©

mzNrtl KA mzNbqE mi`cECd zNrR§ª©©¨¦§ª¨¨¨¦§ª¨¨
mdn il ipYYW dOA wfp KriBi `le ,iA¦§Ÿ©¦¥¤¤©¤¤¦§¦¦¥¤
mdn `vnIW in lCgi `l iM ,dYr©¨¦Ÿ¤§©¦¤¦§¨¥¤
,xwtd mzFidA oMW lM ,ok ixg` icrA©£¦©£¥¥¨¤¥¦§¨¤§¥

.dkxal mpFxkf Exn`W FnMfh dxez §¤¨§¦§¨¦§¨¨

(fh)ézøëN øëN ék àBáz éìà.E ¥©¨¦¨Ÿ§©§¦
zpFr lHal dfA ler dUrY `le§Ÿ©£¤¨¤¨¤§©¥©
DYrCn df zFidA ,izFg £̀¦¦§¤¦©§¨
d`xPd ,xERQd dfaE .DznMqdaE§©§¨¨¨¨¤©¦©¦§¤
EpricFd ,dxFYA mipR iNbn lv` dPbn§ª¤¥¤§©¥¨¦©¨¦¨
lv` dclFYd oipr didW mpn`̈§¨¤¨¨¦§©©¨¨¥¤
mc` lv` Fpipr didW FnM zFa`d̈¨§¤¨¨¦§¨¥¤¨¨
dzid `l iM ,m`hg mcw FYW`e§¦§Ÿ¤¤§¨¦Ÿ¨§¨
la` ,llM mnvr z`pdl FA mzpEM©¨¨¨©£¨©©§¨§¨£¨
mpFw cFakl calA rxf miwdl did̈¨§¨¦¤©¦§©¦§¨
zpEM zFidAW ricFde .FzcFarle§©£¨§¦©¤¦§©¨©
,KxAzi l`d iptl diEvx zFdO`d̈¦¨§¨¦§¥¨¥¦§¨©
oipre zFxSd zqpkdA ozElCYWdA§¦§©§¨§©§¨©©¨§¦§©
iM .df lr ozNtY drnWp ,mi`cECd©¨¦¦§§¨§¦¨¨©¤¦
zElCYWdd dUrIW wiCvl iE`ẍ§©¦¤©£¤©¦§©§

Flv` xWt`d iraHd,Fvtg biVdl ©¦§¦¨¤§¨¤§§©¦¤§
,zilkYd biVIW lNRzi df mre§¦¤¦§©¥¤©¦©©§¦
WFcTdW' dkxal mpFxkf mxn`M§¨§¨¦§¨¦§¨¨¤©¨
lW mzNtzl dE`zn `Ed KExÄ¦§©¤¦§¦¨¨¤

'miwiCv(` ,cq zenai). ©¦¦
,àeä äìéla dnò ákLiå,FYrCn ©¦§©¦¨©©§¨¦©§

DzpEM aEhe d`l zEfixf FzF`xA¦§§¦¥¨§©¨¨¨
.dfAfi dxez ¨¤

(fi).äàì ìà íéäìà òîLiå©¦§©¡Ÿ¦¤¥¨
mr dfA DzElCYWd dniCwdW¤¦§¦¨¦§©§¨¨¤¦
ixkU midl` ozp" Dxn`M ,DzNtY§¦¨¨§¨§¨¨©¡Ÿ¦§¨¦

"iWi`l izgtW iYzp xW`(gi weqt)dfe £¤¨©¦¦§¨¦§¦¦§¤
dqipkdWM oFW`xd zElCYWdd did̈¨©¦§©§¨¦§¤¦§¦¨

.Dzial Dzxvgi dxez ¨¨¨§¥¨



vie`סו zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'c iriax meil inei xeriy

(ë)íéýìû éðãáæ äàì øîàzå|íòtä áBè ãáæ éúà ©´Ÿ¤¥À̈§¨©̧¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ
àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬

:ïeìáæ BîL-úà¤§−§ª«
i"yx£·BË „·Ê∑ּכתרּגּומֹו.ÈÏaÊÈ∑ עּקר ּתהא לא 'מעּתה מדֹור, ּבית ּבלע"ז. הורבריי"א זבּול, ּבית לׁשֹון ∆∆ְְַƒ¿¿≈ƒְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹ

נׁשיו' ּכל ּכנגד ּבנים לי ׁשּיׁש עּמי, אּלא .ּדירתֹו ְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ

(àë):äðéc dîL-úà àø÷zå úa äãìé øçàå§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬¤§−̈¦¨«
i"yx£‰Èc∑,'הּׁשפחֹות ּכאחת אחֹותי רחל ּתהא לא זכר, זה 'אם ּבעצמּה: ּדין לאה ׁשּדנה רּבֹותינּו, ּפרׁשּו ƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

לנקבה  ונהפ עליו ס)והתּפּללה .(ברכות ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָ

(áë)íéýìû äéìà òîLiå ìçø-úà íéýìû økæiå©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½
:dîçø-úà çzôiå©¦§©−¤©§¨«

i"yx£ÏÁ¯Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר) ׁשּמסרה לּה זכר «ƒ¿…¡…ƒ∆»≈ְֶַָָָָ
ּבגֹורלֹו ּתעלה ׁשּלא מצרה וׁשהיתה לאחֹותּה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹסימניה
ּבנים. לּה ׁשאין לפי יעקב, יגרׁשּנה ׁשּמא עׂשו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשל

לּה ׁשאין ּכׁשּׁשמע ּבלּבֹו עלה ּכ הרׁשע עׂשו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָואף
חלה, ׁשּלא ּכבט 'האדמֹון הּפּיט: ׁשיּסד הּוא ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבנים,

ונתּבהלה' לֹו לקחּתּה .צבה ְְְְֲִַַָָָָ

(âë)-úà íéýìû óñà øîàzå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−¤
:éútøç¤§¨¦«

i"yx£ÛÒ‡∑,ּתראה ׁשּלא ּבמקֹום (ישעיה וכן:הכניסּה »«ְְְִִֵֵֶֶָָָֹ
חרּפתנּו",ד) ט)"אסף הּביתה",(שמות יאסף (יואל "ולא  ְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
נגהם",ד) ס)"אספּו לא (ישעיה יאסף", לא וירח" ְְִֵֵֵֵָָָָֹֹ

והיּו∑È˙t¯Á.יּטמן  עקרה, ׁשאני לחרּפה ׁשהייתי ִֵָ∆¿»ƒְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָ

ואּגדה: הרׁשע. עׂשו ׁשל לחלקֹו ׁשאעלה עלי ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹומרים
סרחֹונּה, לתלֹות ּבמי לּה אין ּבן, לאּׁשה ׁשאין זמן ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל
מי  .ּבנ זה? ּכלי ׁשבר מי ּבֹו: ּתֹולה ּבן, לּה ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמּׁשּיׁש

ּבנ אּלּו? ּתאנים .אכל ְְִִֵֵַָ

(ãë)ïa éì ýåýé óñé øîàì óñBé BîL-úà àø÷zå©¦§¨¯¤§²¥−¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬
:øçà©¥«

i"yx£¯Á‡ Ôa ÈÏ '‰ ÛÒÈ∑ ּבנבּואה היתה יֹודעת …≈ƒ≈«≈ְְִַַָָָ
ׁשבטים. עׂשר ׁשנים אּלא להעמיד עתיד יעקב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

יהא  להעמיד, עתיד ׁשהּוא ׁשאֹותֹו רצֹון 'יהי ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָאמרה:
אחר  ּבן על אּלא התּפּללה לא לכ .מּמּני'. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz `vie t"y zgiy)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת כד)ווווּתּתּתּתקראקראקראקרא מי (ל, ׁשּכל לעיל ּפרׁש רׁש"י ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשהיּו ודן, יהּודה והינּו ּבאֹוכלּוסין, מרּבה ּכן" "על ּבֹו ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנאמר
מּׁשבעים  יֹותר היּו יֹוסף ּבני הרי וקׁשה, אלף. מּׁשּׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָיֹותר

"יֹוסף". ׁשם לקריאת טעמים ׁשני ּדהּנה לֹומר, ויׁש .א א א א אלף. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
חרּפתי.אסףאסףאסףאסף את אּלא ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף.ב ב ב ב אלקים אחר. ּבן לי ה' ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

רצתה  לא רחל ׁשּכן ּבּכתּוב, נתּפרׁש לא הראׁשֹון ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשהּטעם

‰„‡כ  ·Ë ˜ÏÁ ÈÏ d˙È ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»»≈ƒ√««»»
˙È„ÈÏÈ È¯‡ È˙ÂÏ ÈÏÚ·c d¯B„Ó È‰È ‡ÓÊƒ¿»¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»ƒ¬≈¿≈ƒ

:ÔeÏ·Ê dÓL ˙È ˙¯˜e ÔÈ· ‡zL dÏ≈ƒ»¿ƒ¿«»¿≈¿À

dÓLכא  ˙È ˙¯˜e ‡z¯a ˙„ÈÏÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿ƒ«¿«»¿«»¿«
:‰Ècƒ»

ˆd˙BÏכב  ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ÏÁ¯„ ‡¯Îec ÏÚÂ¿«¿»»¿»≈√»¿»¿«ƒ¿«
:ÈecÚ dÏ ·‰ÈÂ ÈÈ¿»ƒ««ƒ

È˙כג  ÈÈ Lk ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¿«¿»»
:È„eqÁƒƒ

ÈÏכד  ÈÈ ÛÒBÈ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¿≈»≈¿»ƒ
:Ô¯Á‡ ¯a«»√»

epxetq

(k).íéäìà éðãáælEnbE wlg il ozp §¨©¦¡Ÿ¦¨©¦¥¤§
,mi`cECA ipXd zElCYWdd lr©©¦§©§©¥¦©¨¦

.'devn devn xkVW'¤§©¦§¨¦§¨
.áBè ãáæ éúàaFh wlg iOr did iM Ÿ¦¤¤¦¨¨¦¦¥¤

`N` bEprY mEWl iYpEMzd `NW¤Ÿ¦§©©§¦§©£¤¨
.FcFakl`k dxez ¦§

(ak).ìçø úà íéäìà økæiå©¦§Ÿ¡Ÿ¦¤¨¥
Dzxv DqipkdA cilFdl dlCYWdW¤¦§©§¨§¦§©§¦¨¨¨¨

.mi`cECd oipraE Dzial§¥¨§¦§©©¨¦
.íéäìà äéìà òîLiådlNRzdW ©¦§©¥¤¨¡Ÿ¦¤¦§©§¨

ipin ipW dzUrW xg ©̀©¤¨§¨§¥¦¥
.zElCYWddbk dxez ©¦§©§

(bk).éútøç úà,izFg` zNtY lATW ¤¤§¨¦¤¦¥§¦©£¦
.izNtY lAwn did `leck dxez §Ÿ¨¨§©¥§¦¨¦

(ck).øçà ïa éì 'ä óñélr Ÿ¥¦¥©¥©
dUrW FnM ,ipXd zElCYWdd©¦§©§©¥¦§¤¨¨

.izFg`ldk dxez ©£¦



סז `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iying meil inei xeriy
ׁשּמעּתה  ׁשּמׁשמעּותֹו ּכזה ּבׁשם לבנּה ׁשּקראה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלפרסם
ּכּסה  הּכתּוב אף ולכן סרחֹונּה, את לתלֹות ּבמי לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיהיה
לא  ּכן", "על לכּתב אפׁשר ׁשאי אפֹוא, מּובן, זה. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹטעם

הּטעם  זה אין (ׁשהרי הּׁשני ּבּטעם לא ואף הראׁשֹון ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָֹּבּטעם
ִַָהּיחיד).

(äë)á÷òé øîàiå óñBé-úà ìçø äãìé øLàk éäéå©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬¨¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ
:éöøàìe éîB÷î-ìà äëìàå éðçlL ïáì-ìà¤¨½̈©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−§©§¦«

i"yx£ÛÒBÈŒ˙‡ ÏÁ¯ ‰„ÏÈ ¯L‡k∑ׂשטנֹו מּׁשּנֹולד «¬∆»¿»»≈∆≈ְִֶַָ
ׁשּנאמר: עׂשו, יח)ׁשל א אׁש(עובדיה יעקב ּבית "והיה ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

להבה  ּבלא אׁש לקׁש", עׂשו ּובית להבה, יֹוסף ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּובית

יעקב  ּבטח יֹוסף מּׁשּנֹולד למרחֹוק, ׁשֹולט ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹאינֹו
לׁשּוב  ורצה .ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְַָָָָָ

(åë)ïäa Eúà ézãáò øLà éãìé-úàå éLð-úà äðz§º̈¤¨©´§¤§¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²¨¥−
ézãáò øLà éúãáò-úà zòãé äzà ék äëìàå:E §¥¥®¨¦ µ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«

i"yx£'B‚Â ÈLŒ˙‡ ‰z∑ ּברׁשּות ּכיֿאם לצאת רֹוצה .איני ¿»∆»«¿ְִִִִֵֵֶָ

(æë)éðéòa ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåE ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®
:Eììâa ýåýé éðëøáéå ézLçð¦©¾§¦©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«

i"yx£ÈzLÁ∑ ׁשּלי ּבנחּוׁש נּסיתי הייתי, מנחׁש ƒ«¿ƒְְִִִִִִִֵֶַָ
לי  היּו לא לכאן ּכׁשּבאת ּברכה, לי ּבאה ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹׁשעלֿיד

ׁשּנאמר: כט)ּבנים, עם (לעיל ּבאה ּבּתֹו רחל "והּנה ְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָ

אצל  ּבּתֹו ׁשֹולח והּוא ּבנים, לֹו יׁש אפׁשר ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּצאן".
ׁשּנאמר: ּבנים, לֹו היּו ועכׁשו לא)הרֹועים? (לקמן ְְֱִִֶֶַַָָָָ

לבן  בני ּדברי את .""וּיׁשמע ְְְִִֵֵֶַַָָ

ß elqk 'd iying mei ß

(çë):äðzàå éìò EøëN äá÷ð øîàiå©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨
i"yx£E¯ÎN ‰·˜∑'אגר 'ּפריׁש .ּכתרּגּומֹו: »¿»¿»¿ְְְֵַַָָ

(èë)ézãáò øLà úà zòãé äzà åéìà øîàiåE ©Ÿ́¤¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®
ð÷î äéä-øLà úàå:ézà E §¥²£¤¨¨¬¦§§−¦¦«

i"yx£Èz‡ E˜Ó ‰È‰Œ¯L‡ ˙‡Â∑ ּכּמה מּתחּלה לידי ׁשּבא מקנ מעּוט חׁשּבֹון .היּואת ¿≈¬∆»»ƒ¿¿ƒƒְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ

Ó‡Â¯כה  ÛÒBÈ ˙È ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈ „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ«»≈»≈«¬«
:ÈÚ¯‡Ïe È¯˙‡Ï C‰È‡Â ÈÁlL Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ«¬…¿»»«¿«ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿«¿ƒ

Ô‰aכו  C˙È ˙ÈÁÏÙ Èc Èa ˙ÈÂ ÈL ˙È ·‰«»¿«¿»¿«ƒ¿»ƒ»»¿≈
:CzÁÏÙc ÈÁÏt ˙È zÚ„È z‡ È¯‡ ÏÈÊ‡Â¿≈≈¬≈«¿¿«¿»»»¿»ƒƒ¿»ƒ»

¯ÔÈÓÁכז  ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:CÏÈ„a ÈÈ ÈÎ¯·e È˙Èq CÓ„√̃»»«≈ƒ»¿«ƒ¿»¿ƒ»

Ôz‡Â:כח  ÈÏÚ C¯‚‡ LÈ¯t ¯Ó‡Â«¬»»≈«¿»¬«¿∆≈

ÈÂ˙כט  CzÁÏÙc ˙È zÚ„È z‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿¿«¿»»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈnÚ C¯ÈÚ· ‰Â‰c«¬»¿ƒ»ƒƒ

epxetq

(dk).äëìàå éðçlL`NW iR lr s`W ©§¥¦§¥§¨¤©©¦¤Ÿ
,xar FlwnA iM ,dpwn FciA f` did̈¨¨§¨¦§¤¦§©§¨©
eiWp mr zFigl iC FciA did mpn`̈§¨¨¨§¨©¦§¦¨¨

l iC zFgtl ,eipaEdlnUe mgl zFpw ¨¨§¨©¦§¤¤§¦§¨
did `l xg` ot`A iM ,KxCl oFfnE¨©¤¤¦§Ÿ¤©¥Ÿ¨¨
zEnl zkll uRgIW mkge wiCvl iE`ẍ§©¦§¨¨¤©§Ÿ¨¤¤¨
al lr dlri `le ,arxA zindlE§¨¦§¨¨§Ÿ©£¤©¥
xiWr didW oal Fci lr miMqIW¤©§¦©¨¨¨¤¨¨¨¦
eizFpA mr EdgNWie FxirA mipR `EUpE§¨¦§¦¦©§¥¦§¨
ldTd lM z` zindl eizFpA ipaE§¥§¨§¨¦¤¨©¨¨
.dwFgx KxcA mxraE `nvaE arxA§¨¨§¨¨§¥Ÿ§¤¤§¨
FOr aWIW Fl oPgzd oal dPde§¦¥¨¨¦§©¥¤¥¥¦

"LllbA 'd ipkxaie" Fxn`M FYlrFzl§©§§¨§©§¨§¥¦¦§¨¤
(fk weqt).ek dxez

(fk)éðéòa ïç éúàöî àð íà.Em` ¦¨¨¨¦¥§¥¤¦
,daxTd cSn iE`xW FnM ,Yad` izF`¦¨©§¨§¤¨¦©©ª§¨

iM dfe ,ipafrYW iE`x oi ¥̀¨¤©©§¥¦§¤¦
,ézLçð,Llbxl dkxA iziaA d`AW ¦©§¦¤¨¨§¥¦§¨¨§©§§

mxn`M ,miqkp x`WaE dpwOd zFaxA¦§©¦§¤¦§¨§¨¦§¨§¨
- mkg cinlzl skY' dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨¥¤§©§¦¨¨

'dkxA(` ,cn zekxa). §¨¨
.Eììâa 'ä éðëøáéåizi`x mbe ©§¨§¥¦¦§¨¤§©¨¦¦

miAxn minC dpwOd on iz`vFdW¤¥¦¦©¦§¤¨¦§ª¦
dGW iYrcie ,lBxOd on xzFi xWre§Ÿ¤¥¦©ª§¨§¨©§¦¤¤

ExAC mitxYd ilE`e ,LllbA did̈¨¦§¨§§©©§¨¦¦§
.dfgk dxez ¤

(hk)ézãáò øLà úà zòãé äzà.E ©¨¨©§¨¥£¤£©§¦
WgPd l` dpwOd ztqFY qgiY `lŸ§©¥¤¤©¦§¤¤©©©
qgiY la` ,lGOd xg` KWnPd©¦§¨©©©©¨£¨§©¥
zE`iwA mr dzidW izcFar zEnlWl¦§¥£¨¦¤¨§¨¦§¦
.o`Sd drxn zk`lnA ax zElCYWde§¦§©§©¦§¤¤¦§¥©Ÿ

ð÷î äéä øLà úàå.ézà EFA EidW §¥£¤¨¨¦§§¦¦¤¨
z` iYWage ,zFlFge zFxAWp¦§¨§§¨©§¦¤
iE`xM ,dlFgd z` iz`Rxe zxAWPd©¦§¤¤§¦¥¦¤©¨¨¨

.xwAd drFxll dxez §¥©¨¨
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(ì)Cøáéå áøì õøôiå éðôì Eì äéä-øLà èòî ék¦¿§©Á£¤¨¨̧§³§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤
éëðà-íâ äNòà éúî äzòå éìâøì Eúà ýåýé§Ÿ̈²«Ÿ§−§©§¦®§©À̈¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−

:éúéáì§¥¦«
i"yx£ÈÏ‚¯Ï∑(ב"ר) ּבאת רגלי ּביאת ּבׁשביל רגלי, עם ¿«¿ƒְְְִִִִִִַַַָ

ּכמֹו: הּברכה, יא)אצל ּברגלי",(שמות אׁשר "העם ְְְְְְֲֶֶֶַַָָָָ
ח) עּמי (שופטים הּבאים ּברגלי", אׁשר ‚ÈÎ‡ŒÌ."לעם ְְֲִִִֶַַַָָָ«»…ƒ

È˙È·Ï∑ אּלא לצרּכי עֹוׂשין אין עכׁשו ּביתי, לצר ¿≈ƒְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
וצרי לסמכן,)אני (ּבני, עּמהם אני ּגם עֹוׂשה להיֹות ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ

'ּגם' .וזהּו ְֶַ

(àì)éì-ïzú-àì á÷òé øîàiå Cì-ïzà äî øîàiå©−Ÿ¤¨´¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´
äòøà äáeLà äfä øácä él-äNòz-íà äîeàî§½¨¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬

ðàö:øîLà E «Ÿ§−¤§«Ÿ

(áì)ðàö-ìëa øáòàäN-ìk íMî øñä íBiä E| ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧¦¹̈¨¤´
ã÷ðå àeìèå íéáNka íeç-äN-ìëå àeìèå ã÷ð̈´Ÿ§¨À§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ

:éøëN äéäå íéfòä«¦¦®§¨−̈§¨¦«
i"yx£˜„∑,נקּדֹות ּכמֹו ּדּקֹות ּבחברּבּורֹות מנּמר »…ְְְְֲַַַָֻֻ

ּבלע"ז  חברּבּורֹות ∑eÏË‡.פונטר"א טלאים, לׁשֹון ְַַ»ְְְֲִַָ
ּבלע"ז,∑ÌeÁ.רחבֹות  רוש"ו לאדם, ּדֹומה ׁשחּום, ְְְֶַַָָָֹ

לענין  לבנה, ונמצאת ׁשחמּתית מׁשנה ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָלׁשֹון
È¯ÎN.הּתבּואה  ‰È‰Â∑ ּולהּבא מּכאן ׁשּיּולדּו אֹותן ְַָ¿»»¿»ƒְְִִֶַָָָָ

ׁשּלי, יהיּו ּבּכׂשבים ּוׁשחּומים ּבעּזים ּוטלאים ְְְְְִִִִִִִִֶַָָֻֻנקּדים
,ּבני ּביד והפקידם מהם הפרׁש עכׁשו, ׁשּיׁשנן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָואֹותן
ׁשם  היּו 'אּלּו מעּתה: הּנֹולדים על לי ּתאמר ִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא

לי: ּתאמר ׁשּלא ועֹוד ׁשהן מּתחּלה', הּזכרים 'עלֿידי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
'ואיל מּכאן ּדגמתן הּנקבֹות ּתלדנה ּוטלאים, .נקּדים ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻֻֻ

(âì)éøëN-ìò àBáú-ék øçî íBéa éú÷ãö éa-äúðòå§¨«§¨¦³¦§¨¦Æ§´¨½̈¦«¨¬©§¨¦−
éðôìíeçå íéfòa àeìèå ã÷ð epðéà-øLà ìk E §¨¤®´Ÿ£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ§¨¹¨«¦¦À§Æ

:ézà àeä áeðb íéáNka©§¨¦½¨¬−¦¦«
i"yx£'B‚Â ÈaŒ‰˙ÚÂ∑ נֹוטל ׁשאני ּתחׁשדני אם ¿»¿»ƒ¿ְְֲִִִֵֵֶַ

צדקתי, ּבי ּתענה ּכלּום, ותעיד מּׁשּל צדקתי ּתבא ּכי ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָֹ
נקּדים  ּכיֿאם ּבעדרי ּתמצא ׁשּלא ,לפני ׂשכרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֻעל

טלּוא, אֹו נקד, ׁשאינֹו ּבהן ׁשּתמצא וכל ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻּוטלאים.
ׁשרּוי  הּוא ּובגנבה ל ׁשּגנבּתיו ּבידּוע חּום, ְְְְְִִֵֶַַָָָאֹו

.אצלי  ְִֶ

ÈbÒÓÏל  ÛÈ˜˙e ÈÓ„˜ CÏ ‰Â‰ Èc ¯ÈÚÊ È¯‡¬≈¿≈ƒ¬»»√»»¿≈¿ƒ¿≈
Û‡ „ÈaÚ‡ È˙ÓÈ‡ ÔÚÎe ÈÏÈ„a C˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒƒ¿«≈»«∆¿≈«

:È˙È·Ï ‡‡¬»¿≈ƒ

˙Ôzלא  ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â CÏ Ôz‡ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»∆∆»«¬««¬…»ƒ∆
·e˙‡ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÈÏ „aÚz Ì‡ ÌÚcÓ ÈÏƒƒ««ƒ«¿∆ƒƒ¿»»»≈¡

:¯h‡ CÚ ÈÚ¯‡∆¿≈»»∆»

(לב  È„Ú‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÚ ÏÎa ¯aÚ‡ נ"י ∆¿«¿»»»»≈«¬≈
ÈcÚ‡¯n‡ ÏÎÂ ÚB˜¯e ¯BÓ ¯n‡ Ïk ÔnzÓ ( «¿ƒƒ«»»ƒ»¿¿«¿»ƒ»

È‰ÈÂ ‡ifÚa ¯BÓe ÚB˜¯e ‡i¯n‡a ÌeÁL¿¿ƒ¿«»¿«¿¿ƒ«»ƒ≈
:È¯‚‡«¿ƒ

˙ÏBÚÈלג  È¯‡ ¯ÁÓc ÌBÈa È˙eÎÊ Èa „‰Ò˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»¬≈≈
ÚB˜¯e ¯BÓ È‰B˙ÈÏ Èc Ïk CÓ„˜ È¯‚‡ ÏÚ««¿ƒ√»»…ƒ≈ƒ¿¿«
:ÈnÚ ‡e‰ ‡·eb ‡i¯n‡a ÌeÁLe ‡ifÚa¿ƒ«»¿¿ƒ¿«»¿»ƒƒ

epxetq

(l).éìâøì Eúà 'ä CøáéådOA mpn` ©§¨¤Ÿ§§©§¦¨§¨©¤
`Ed ,ilbxl LzF` 'd KxAW Yxn`W¤¨©§¨¤¥¥§§©§¦

.wtq ilA zn ¡̀¤§¦¨¥
.äzòåKxA KxAzi l`dW xg`n §©¨¥©©¤¨¥¦§¨©¥¥

.iliaWA LzF`§¦§¦¦
.éëðà íb äNòà éúîmB dUr` izn ¨©¤¡¤©¨Ÿ¦¨©¤¡¤©

,"izial" FY`n Kxan dUrn dfi` ip £̀¦¥¤©£¤§Ÿ¨¥¦§¥¦
`le ,Lzial illbA dY` ziUrW FnM§¤¨¦¨©¨¦§¨¦§¥§§Ÿ
lBxOd xkVd dfl wiRqi©§¦¨¤©¨¨©ª§¨

.mirFxl`l dxez ¨¦
(`l)úøeîz Eì äéäiL ,Cì ïzà äî̈¤¤¨¤¦§¤§§©

.âéOäì ätöî äzàM äî©¤©¨§©¤§©¦
.äîeàî éì ïzú àìl`d m`W Ÿ¦¤¦§¨¤¦¨¥

z` hirni `l ,icrA og oYi KxAzi¦§¨©¦¥¥©£¦Ÿ©§¦¤
,dkxal mpFxkf mxn`M ,Ll okEOd©¨§§¨§¨¦§¨¦§¨¨

'Fxagl okEOA rbFp mc` oi`',gl `nei) ¥¨¨¥©©¨©£¥
(a.al dxez

(al).äN ìk íMî øñä`le miPhTd ¨¥¦¨¨¤©§©¦§Ÿ

dnFcA mzvw EcilFi ornl ,milFcBd©§¦§©©¦§¨¨§¤
.iwlgl ElRiebl dxez §¦§§¤§¦

(bl)ìò àBáú ék ..éú÷ãö éa äúðòå§¨§¨¦¦§¨¦¦¨©
éðôì éøëN.Eizwcv `FaYWMW §¨¦§¨¤¤§¤¨¦§¨¦

cirY ,miclFPA iwlgl iE`xd zF`xdl§©§¨¨§¤§¦©¨¦¨¦
xW` ,izcFar zEnlW lr Liptl§¨¤©§¥£¨¦£¤
miclFPA KxAzi l`d dPWi DxkUA¦§¨¨§©¤¨¥¦§¨©©¨¦
didIW icM Ll iE`xd wlgd z ¤̀©¥¤¨¨§§¥¤¦§¤

.iNWcl dxez ¤¦
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(ãì):Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiå©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«
i"yx£Ô‰∑ קּבלת E¯·„Î.ּדברים לׁשֹון È‰È eÏ∑ּבכ ׁשּתחּפץ .הלואי ≈ְְִַַָָ¿ƒƒ¿»∆ְְְֶַַַָֹ

(äì)íéc÷òä íéLézä-úà àeää íBia øñiå©¨´©©Á©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´
ìk úàìhäå úBc÷pä íéfòä-ìk úàå íéàìhäå§©§ª¦À§¥³¨¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ
:åéða-ãéa ïziå íéáNka íeç-ìëå Ba ïáì-øLà£¤¨¨Æ½§¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«

i"yx£¯ÒiÂ∑ וגֹו'לבן ההּוא זכרים ∑‰ÌÈLÈz.ּבּיֹום Ba.עּזים Ô·ÏŒ¯L‡ Ïk∑ חברּבּורֹות ּבֹו היתה אׁשר ּכל «»«ְַַָָ«¿»ƒְִִִָ…¬∆»»ְְֲֲֶַָָָ
ּבניו ∑ÔziÂ.לבנֹות  ּביד .לבן ְָ«ƒ≈ְַָָָָ

(åì)ìL Cøc íNiåá÷òéå á÷òé ïéáe Bðéa íéîé úL ©À̈¤¤µ¤§´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸ
:úøúBpä ïáì ïàö-úà äòøŸ¤²¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ

i"yx£˙¯˙Bp‰∑לֹו מסר אֹותן ׁשירים, אּלא ׁשאינן והעקרֹות, החֹולֹות ׁשּבהן, .הרעּועֹות «»…ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(æì)ìvôéå ïBîøòå æeìå çì äðáì ìwî á÷òé Bì-çwiå©¦©´©«£ÀŸ©©¬¦§¤²©−§´§©§®©§©¥³
:úBì÷nä-ìò øLà ïálä óNçî úBðáì úBìöt ïää¥Æ§¨´§¨½©§Æ©¨½̈£¤−©©©§«

i"yx£‰·Ï ÏwÓ∑,לבנה ּוׁשמֹו הּוא ּדתימא:עץ ּכמה ««ƒ¿∆ְְְְִֵֵֶַָ
ד) ׁשּקֹורין (הושע הּוא אני, ואֹומר ולבנה". אּלֹון ְְְֲִִִֵֶֶַַַ"ּתחת

לבן  ׁשהּוא ר ∑ÁÏ.טרימב"ל, ∑ÊeÏÂ.טב ּכׁשהּוא ֶָָ«ְֶָֹ¿
ּדּקים, אגֹוזים ּבֹו ׁשּגדלין עץ לּוז, מּקל לקח ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָועֹוד

ּבלע"ז  ּבלע"ז ∑ÔBÓ¯ÚÂ.קולדר"י .קשטניי"ר ְַַ¿«¿ְַַ
˙BÏˆt∑ מנּמר עֹוׂשהּו ׁשהיה קּלּופים, .קּלּופים ¿»ְִִִִֵֶָָָֻ

Ô·l‰ ÛNÁÓ∑קֹולפֹו ּכׁשהיה מּקל, ׁשל לבן ּגּלּוי «¿«»»ְְִֵֶֶֶַָָֹ
הּקּלּוף  ּבמקֹום ׁשּלֹו לבן ונגלה נראה .היה ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹ

(çì)úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä-úà âviå©©¥À¤©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´
ì ïàvä ïàáz øLà íénäïàvä çëðì úBzL ©¨®¦£¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ
ì ïàáa äðîçiå:úBzL ©¥©−§¨§Ÿ¨¬¦§«

i"yx£‚viÂ∑ ּונעיצה ּתחיבה לׁשֹון 'ּודעיץ', ּתרּגּומֹו: ««≈ְְְְְִִִַָָ
'ּדצּה ּבּגמרא: יׁש והרּבה ארמית, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהיא
אּלא  ּדעצּה, ּכמֹו דצּה מידי', ּביּה 'דץ ְְְְִִֵֶַַָָָָָָוׁשלפּה',

לׁשֹונֹו את הּמים,∑ÌÈË‰¯a.ׁשּמקּצר ּבמרּוצֹות ְְֵֶֶַ»¿»ƒְִִַַ
הּצאן  ׁשם להׁשקֹות ּבארץ העׂשּויֹות ‡L¯.ּבּברכֹות ְְְֲֵֶַַַָָָָֹ¬∆

Ô‡·z'B‚Â∑,לׁשּתֹות הּצאן ּתבאנה אׁשר ּברהטים »…»¿ְְֲִִֶַָָָָֹֹ

הּצאן  לנכח הּמקלֹות הּציג B‚Â'.ׁשם ‰ÓÁiÂ∑(ב"ר) ְְִִַַַַָֹֹ«≈«¿»¿
הּמקלֹות  את רֹואה לאחֹוריה,הּבהמה נרּתעת והיא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אֹומר: אֹוׁשעיא רּבי ּבֹו. ּכּיֹוצא ויֹולדת רֹובעּה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּזכר
לזכר, צריכֹות היּו ולא ּבמעיהן זרע נעׂשין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמים

וגֹו'" "וּיחמנה זכר (וזהּו: לׁשֹון התחּברּו זֹו ּבתבה לֹומר, רצה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

עזרא ּונקבה, ּבן אברהם הרב ׁשּכתב .)ּכמֹו ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ

(èì)íéc÷ò ïàvä ïãìzå úBì÷nä-ìà ïàvä eîçiå©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®©¥©´§¨©½Ÿ£ª¦¬
:íéàìèe íéc÷ð§ª¦−§ª¦«

i"yx£˙BÏ˜n‰ŒÏ‡∑ מראֹות ורגליהן ∑ÌÈc˜Ú.הּמקלֹות אל ידיהן קרסּלי הם עקידתן, ּבמקֹום .מׁשּנים ∆««¿ְְֶַַַ¬Àƒְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻ

CÓb˙ÙÎ:לד  È‰È ÈÂÏ Ì¯a Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»¿≈¿≈¿ƒ¿»»

¯‚iÏB‡לה  ‡iLÈz ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈ· ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿»«»¿»«»¿«»
Ïk ‡˙ÚB˜¯e ‡˙¯BÓ ‡iÊÚ Ïk ˙ÈÂ ‡iÚB˜¯e¿«»¿»»ƒ«»¿¿»¿¬»…
„Èa ·‰ÈÂ ‡i¯n‡a ÌeÁLc ÏÎÂ da ¯eÁ Ècƒƒ»≈¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿«

:È‰Ba¿ƒ

ÔÈ·eלו  È‰BÈa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÈeLÂ¿«ƒ«¬«¿»»ƒ≈ƒ≈
:Ô¯‡zL‡c Ô·Ï„ ‡Ú ˙È ÈÚ¯ ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ«¬…¿«¬…»≈»»»¿»»¿ƒ¿»√«

¯ÔÈ·Èhלז  Ô·Ïc ÔÈ¯ËeÁ ·˜ÚÈ dÏ ·ÈÒe¿ƒ≈«¬…¿ƒƒ¿»«ƒƒ
ÔÈ¯ÂÁ ÔÈÙÏ˜ ÔB‰a ÛÈÏ˜Â ÛeÏ„„Â ÊeÏ„cƒ¿¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ

:‡i¯ËeÁ ÏÚ Èc ¯eÁ ÛeÏƒ̃ƒ»ƒ«¿«»

iË‰¯a‡לח  ÛÈl˜ Èc ‡i¯ËeÁ ˙È ıÈÚ„e¿ƒ»¿«»ƒ«ƒƒ¿»«»
) Ô˙‡c ¯˙‡ ‡iÓ„ ‡È˜L ˙Èa נ"י ‡˙¯ ¬«≈»¿»¿«»¬«¿»»

ÔÈ˙‡c(‡Úc ÔB‰Ï·˜Ï ÈzLÓÏ ‡Ú ¿»¿»»»¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»»
:ÈzLÓÏ ÔB‰È˙ÈÓa ÔÓÁÈ˙Óeƒ¿«¬»¿≈≈¿ƒ¿≈

Ú‡לט  ‡„ÈÏÈÂ ‡i¯ËeÁa ‡Ú ‡ÓÁÈ˙‡Â¿ƒ¿«¬»»»¿¿«»ƒƒ»»»
:ÔÈÚB˜¯e ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ¿ƒ
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vie`ע zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iying meil inei xeriy

(î)ã÷ò-ìà ïàvä éðt ïziå á÷òé ãéøôä íéáNkäå§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ
àìå Bcáì íéøãò Bì úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ

:ïáì ïàö-ìò íúL̈−̈©¬Ÿ¨¨«
i"yx£·˜ÚÈ „È¯Ù‰ ÌÈ·Nk‰Â∑עקּד ים הּנֹולדים ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«¬…ֲִִַָֻ

עדר  עדר אֹותן ועׂשה לעצמן והפריד הבּדיל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻנקּדים,
ּופני  הּצאן, לפני העקּוד העדר אֹותֹו והֹולי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹלבּדֹו,
וזהּו אליהם. צֹופֹות אחריהם ההֹולכֹות ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַֹהּצאן

הּצאן  ּפני ׁשהיּו אלֿעקד", הּצאן ּפני "וּיּתן ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשנאמר:
ׁשּמצא  חּום ּכל ואל העקּדים לבן אל LiÂ˙.ּבצאן ְְֲִֶֶֶָָָָָָֹֻ«»∆

ÌÈ¯„Ú BÏ∑ ׁשּפרׁשּתי .ּכמֹו ¬»ƒְְִֵֶַ

(àî)á÷òé íNå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa äéäå§¨À̈§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ
äpîçéì íéèäøa ïàvä éðéòì úBì÷nä-úà¤©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨

:úBì÷na©©§«
i"yx£˙B¯M˜Ó‰∑ עד לֹו ואין 'הּבכירֹות', ּכתרּגּומֹו: «¿À»ְְְְִֵֵַַ

עם  חּברֹו ּומנחם טו)ּבּמקרא. ב "אחיתפל (שמואל ְְְֲִִִִֵֶַַָֹ
אֹותן (שם)ּבּקֹוׁשרים", אּמיץ", הּקׁשר "ויהי ְְִִִֶֶַַַַָ

עּבּורן  למהר יחד .הּמתקּׁשרֹות ְְְִִֵַַַַַָ

(áî)éèòäáeïáìì íéôèòä äéäå íéNé àì ïàvä ó §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈
:á÷òéì íéøLwäå§©§ª¦−§©«£«Ÿ

i"yx£ÛÈËÚ‰·e∑.'ּובלּקיׁשּות' ּכתרּגּומֹו: אחּור, לׁשֹון ¿«¬ƒְְְְִִַַ
עם: חּברֹו ג)ּומנחם והּמעטפֹות",(ישעיה "הּמחלצֹות ְְְֲֲִִֵַַַַַָָ

וצמרן, ּבעֹורן מתעּטפֹות ּכלֹומר ּכסּות, עטיפת ְְְְְְְְֲִִַַַַָָלׁשֹון
הּזכרים  עלֿידי להתיחם מתאּוֹות .ואינן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ

(âî)úBaø ïàö Bì-éäéå ãàî ãàî Léàä õøôiå©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ©«§¦Æ´Ÿ©½
:íéøîçå íélîâe íéãáòå úBçôLe§¨Æ©«£¨¦½§©¦−©«£Ÿ¦«

i"yx£˙Ba¯ Ô‡ˆ∑ יֹותר ורבֹות צאן ּפרֹות ÌÈ„·ÚÂ.מּׁשאר ˙BÁÙLe∑,יקרים ּבדמים צאנֹו לֹומכר ולֹוקח …«ְְִֵָָָֹ¿»«¬»ƒְְְִִֵַַָָָֹ
אּלה  .ּכל ֵֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ,elqk c"ei ,`vie t"y)

אדמּו"ר  מבאר - מאד" מאד האיׁש "ויפרֹוץ הּפסּוק ְְְְְִִֵַַַַָָָֹֹעל
מאד": "מאד הּלׁשֹון ּכפל ְְְִֶֶֶַָָָֹֹהאמצעי

הּגבּורֹות. התחּלקּות מּצד ׁשּבא הרּבּוי ענין הּוא - ְְְְְִִִִֶַַַַָָֹ"מאד"
ׁשּמּצד  ּגׁשמים, ּגבּורֹות ּכמֹו ּדיצחק, עליֹונֹות ּגבּורֹות ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָהיינּו,
ּגם  וזהּו ּבריּבּוי, טיּפין טיּפין הּגׁשמים יֹורדים ְְְְְִִִִִִִֶַַַָהּגבּורֹות
הּגבּורה, ּבחינת האלקים", ל "ויּתן נאמר יצחק ְְְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבברּכת
ּבמּתן־  וגם יׂשראל, לכל הּברכֹות מקֹור היא זֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּבחינה
"מּפי  ז"ל חכמינּו ּובלׁשֹון גֹו'", אלקים "וידּבר נאמר ְְֱֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹּתֹורה

ההׁשּפעה. מקֹור הם ׁשהּגבּורֹות ּכיון ׁשמענּום", ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָהּגבּורה
על־ידי  נעׂשה - ּפעמים ּב' מאד" ּד"מאד הענין ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹאמנם,

הּתיקּון, עֹולם ּבחינת יעקב, אצל ׁשהיתה הּבירּורים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעבֹודת
מהּגבּורֹות  ּגם יֹותר נעלית לדרּגא מּגיעים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשעל־ידי־זה
לבן, מּבחינת ּגם ּולמעלה ּדתהּו, ּגבּורֹות ּדיצחק, ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהעליֹונֹות
יׂשראל", ׁשל עוֹונֹותיהם "ׁשּמלּבין ׁשם על העליֹון, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלֹובן
יֹותר  מאד (יצחק), מאביו יֹותר "מאד ּבּמדרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹּכדאיתא
מּתהּו. ּגם למעלה הּוא הּתיקּון ׁשּׁשרש לפי והיינּו, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹמּלבן".
מּצד  ׁשּזהּו - מאד" מאד הארץ "טֹובה ּׁשּכתּוב מה ּגם ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוזהּו
"ארץ  מּמּנה לעׂשֹות עממין ׁשבע ּבארץ הּבירּורים ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָעבֹודת

ְִֵָיׂשראל".
ּבזה: ְְִֶָָָוהענין

Ïkמ  ‡Ú LÈ¯a ·‰ÈÂ ·˜ÚÈ L¯Ù‡ ‡i¯n‡Â¿ƒ¿«»«¿≈«¬…ƒ«¿≈»»»
dÏ ÈeLÂ Ô·Ï„ ‡Úa ÌeÁLc ÏÎÂ ÏB‚¯cƒ¿¿»ƒ¿¿»»¿»»¿«ƒ≈
‡Ú ÌÚ Ôep·¯Ú ‡ÏÂ È‰B„BÁÏa ÔÈ¯„Ú∆¿ƒƒ¿ƒ¿»¬≈ƒƒ»»

:Ô·Ï„¿»»

z¯k·Ó‡מא  ‡Ú ÔÓÁÈ˙Óc ÔcÚ ÏÎa ÈÂ‰Â«¬≈¿»ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿««¿»
‡Ú ÈÈÚÏ ‡i¯ËeÁ ˙È ·˜ÚÈ ÈeLÓe¿«ƒ«¬…»¿«»¿≈≈»»

:‡i¯ËeÁa ÔB‰˙eÓÁÈÏ ‡iË‰¯aƒ¿»«»¿«»¿¿¿«»

LÈ˜Ï‡מב  BÂ‰Â ÈeLÓ ‡Ï ‡Ú ˙eLÈwÏ·e¿«ƒ»»»¿«≈«¬«ƒ»
:·˜ÚÈÏ ‡i¯Èk·e Ô·ÏÏ¿»»«ƒ«»¿«¬…

ÔÚמג  dÏ BÂ‰Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡¯·b ÛÈ˜˙e¿≈«¿»«¬»«¬»«¬≈»
:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â ÔÈc·ÚÂ Ô‰Ó‡Â Ô‡ÈbÒ«ƒ»¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ
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עי `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iying meil inei xeriy
(ּדלא  אחת" ּפעם מאד, ּכבד ואברם ּבֹו ׁש"ּכתּוב - ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָֹֹאברהם
ּבעבֹודת  התעּסק לא - מאד) ּפעמים ּב' ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹֹֹּכיעקב
מה  וגם ׁשּבעֹולם. הּגׁשמּיים הּדברים את לברר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּבירּורים,
הרי  - ּבחרן" עׂשּו אׁשר ּד"הּנפׁש הענין ּבאברהם ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּמצינּו
ׁשאין  הּטעם וזהּו ׁשעה, ּולפי עראי ּבדר רק היה זה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָענין

הּג ׁשל חלציהם ליֹוצאי אירע מה יֹודעים ׁשּנתּגּירּואנּו רים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
אברהם. ְְֵַַָָעל־ידי

יצא  ולא ּתמימה", "עֹולה היה ׁשהרי - יצחק ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָֹּוכמֹו־כן
הּבירּור). קֹודם עדין ׁשהיתה (אף ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמארץ־יׂשראל

וּיל ׁשבע מּבאר יעקב "וּיצא ּבֹו נאמר - יעקב ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹמה־ּׁשאין־ּכן
ָָָחרנה":

ּגם  אׁשר יצחק, אצל - ׁשבע ּבבאר יעקב היה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבתחילה
למעלה, ּכמֹו ּומּצב מעמד ּבאֹותֹו היה ּבּגּוף למּטה ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָָּבהיֹותֹו
ׁש"אין  אף־על־ּפי יצחק", "אלקי נאמר ּבחּייו ּגם ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלכן

ּבחּייהם". הּצּדיקים על ׁשמֹו מיחד ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָהּקּב"ה
ּכפי  ועבר, ׁשם ׁשל מדרׁשם ּבבית ׁשנה י"ד היה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּולאחרי־כן
ההּוא", ּבּמקֹום "וּיׁשּכב הּפסּוק על ז"ל חכמינּו ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָׁשּדרׁשּו
לא  עבר ּבבית ׁשׁשימׁש ׁשנים י"ד אבל ׁשכב, מקֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ"ּבאֹותֹו
מעלת  ּגֹודל ּומּובן ּבּתֹורה", עֹוסק ׁשהיה ּבּלילה, ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשכב

זמן. ּבאֹותֹו ְְְֵַַָמדרגתֹו
ּב' על נֹוסף אׁשר "חרנה", מּׁשם הל - זאת ְְֲִֶַַַָָָָָָֹולמרֹות
עֹולמֹות  על אֹו מלכּות על קאי אם ׁשּבּזהר, ְִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּפירּוׁשים
ּגם  קאי זה הרי ּבהּמאמר), ׁשּנזּכר (ּכפי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבריאה־יצירה־עׂשּיה
ׁשּזֹוהי  (ּבעֹולם)", מקֹום ׁשל אף "חרֹון - ּכפׁשּוטֹו "חרנה" ְֲִִֶֶַַָָָָָָעל

ּתחּתֹונה. הּיֹותר ְְֵֵַַַַָָהּמדרגה
מה  ׁשּזהּו כּו', החמרּיּות ּבבירּור עסק - ּבחרן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּובהיֹותֹו
נעׂשה  על־ידי־זה ודוקא וגֹו'", וחמֹור ׁשֹור לי "ויהי ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָּׁשּכתּוב

"מאד". ּפעמים ּב' מאד", מאד האיׁש ּד"ויפרֹוץ ְְְְְְְִִִִַָָָָֹֹֹהענין
ּבעבֹודה: ְְֲִָָָוענינֹו

ּברּוחנּיּות, היא ׁשהּתֹורה - הּוא למצֹות ּתֹורה ּבין ְְְִִִִֵֶַַָָָהחילּוק
ּבזה. וכּיֹוצא ּגׁשמי ּבצמר ציצית ּכמֹו ּבגׁשמּיּות, הן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָוהּמצֹות
רּבֹותינּו ּכמאמר הּמצֹות, ּבׁשביל היא הּתֹורה ּתכלית ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָוהרי

יהיה  ּולעתיד־לבא מעׂשה", לידי ׁשּמביא ּתלמּוד "ּגדֹול ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹז"ל
הּדבר  ּבירּור מּצד היא ּבזה ׁשהּמעלה - ּגדֹול" ֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ"מעׂשה
ענין  ׁשּזהּו הרׁשּות, ּדברי ּבבירּור - מּזה ויתירה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּגׁשמי.

הּמצֹות. מּמעׂשה ּגם יֹותר ְֲֲִִֵֵֶַַַַנעלה
הּׁשליחּות: ּבענין אלינּו הֹוראה ּגם ְְְְִִִֵֵַַַָָוזֹוהי

ׁשהיה  ּכפי - ׁשלּוחים ׁשֹולחים היּו נׂשיאינּו ׁשרּבֹותינּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָידּוע
לארץ־הּקֹודׁש, ׁשלּוחים ׁשּׁשלח האמצעי, אדמּו"ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבימי

ׁשּבתחיל  לׁשלֹוח וכמסּוּפר ׁשהבטיח עד לנסֹוע, רצּו לא ה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
הּמאמרים  להם ׁשֹולח והיה החסידּות, מאמרי את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלהם
הרּבה  נמצאּו ׁשּבארץ־יׂשראל  הּסיּבה וזֹוהי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבכתב־יד־קדׁשֹו.

האמצעי. אדמּו"ר ׁשל מּתֹורתֹו ְְְִִִֶֶַָָָָּביכלא
ׁשעל־ידי־זה  ּבגלל - היא לנסֹוע רצּו ׁשּלא לכ הּסיּבה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהּנה,
ואף־על־ּפי־כן  אחת. ּפעם ּד"מאד" ּבהענין להם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹיחסר
לטֹובת  ּגם אּלא הּמקֹום, לטֹובת רק לא אֹותם, ְְְֶַַַַַָָָָֹׁשלחּו
ּב' מאד" ּד"מאד להעילּוי מּגיעים ׁשעל־ידי־זה ּכיון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹעצמם,

ְִָּפעמים.
ׁשּכאׁשר  - האחרֹון לּדֹור עד הּדֹורֹות, ּבכל ּגם הּוא ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָוכן
צרי הּדֹור, נׂשיא אדמּו"ר מו"ח כ"ק ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִַַָנֹוסעים
לטֹובת  ּגם אּלא הּמקֹום, לטֹובת רק זה ׁשאין ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדעת
האיׁש ּד"ויפרֹוץ הענין אצלם נעׂשה ׁשעל־ידי־זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשלּוחים,
הפצת  על־ידי ׁשּזהּו הּגדרים, ּכל ּפריצת ּדהיינּו מאד", ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמאד

ּבׁשּופי. ְֲִִַהחסידּות
ׁשּבאחד  האמצעי, אדמּו"ר ׁשל החסידים אֹודֹות ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָּוכהּסיּפּור
חזרּו ּפאגאדע"), ּגּוטע ("א טֹוב האויר מזג ּכׁשהיה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלילֹות
וכאׁשר  ּגׁשם, לרדת התחיל ּובינתים ּבחּוץ, חסידּות ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָמאמר
לׁשם  ה"חֹוזרים" נכנסּו אחד, מּבנין ּגֹוי ׁשּיצא ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָהבחינּו
מקֹום  זה ׁשהיה נֹודע ואחר־ּכ הּמאמר, ּבחזרת ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָלהמׁשי
ונתּבלּבלּו ּתֹורה. לדברי ּובפרט אליו, להּכנס ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשאסּור
ואדמּו"ר  האמצעי, לאדמּו"ר ונכנסּו מּזה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָהחסידים

המאֹורע. מּכל אֹויסגעלאכט") זי ("האט ׂשחק ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהאמצעי
ׁשּיׁש הּגדרים ׁשאפילּו - ּד"ּופרצּת" הענין אמיּתית ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוזהּו

הם! ּגם נפרצים ,'ערּו ּב'ׁשּולחן אחיזה לכאֹורה ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָלהם

àì(à)á÷òé ç÷ì øîàì ïáì-éðá éøác-úà òîLiå©¦§©À¤¦§¥³§¥«¨¨Æ¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ
úà äNò eðéáàì øLàîe eðéáàì øLà-ìk úà¥−¨£¤´§¨¦®¥«£¤´§¨¦½¨¾̈¥¬

:äfä ãákä-ìk̈©¨−Ÿ©¤«
i"yx£‰NÚ∑:ּכמֹו יד)ּכנס, א עמלק (שמואל את וּי חיל, .""וּיעׂש »»ְֲִֵֶַַַַַַַָָ
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(â)éúBáà õøà-ìà áeL á÷òé-ìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²¤¤¬¤£¤−
:Cnò äéäàå EzãìBîìe§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«

i"yx£EÈ˙B·‡ ı¯‡ŒÏ‡ ·eL∑ להׁשרֹות אפׁשר אי לטמא, מחּבר ּבעֹוד אבל ,עּמ אהיה ׁשכינתי וׁשם ∆∆∆¬∆ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
(ב"ר)עלי. ֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr eh jxk zegiy ihewl)

עליעליעליעלי ׁשׁשׁשׁשכינתיכינתיכינתיכינתי להלהלהלהׁשׁשׁשׁשררררֹוֹוֹוֹותתתת אפאפאפאפׁשׁשׁשׁשרררר איאיאיאי ללללּטּטּטּטמאמאמאמא מחמחמחמחּבּבּבּברררר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹודדדד
ג) לא, היתה (רש"י לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו רׁש"י ׁשיטת ְְְְִִִִִֶַַָָָֹלפי

ּכאן  ואזיל מיחדת. קדּׁשה האבֹות ּבזמן יׂשראל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻֻלארץ

לּטמא, החּבּור היתה הּׁשכינה להׁשראת ׁשהּמניעה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָלׁשיטתֹו,
לארץ. ּבחּוץ ׁשהּותֹו ְְֶָָֹלא

(ã)äãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷òé çìLiå©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−
:Bðàö-ìà¤Ÿ«

i"yx£‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜iÂ∑ואחרּֿכ ּתחּלה, לרחל «ƒ¿»¿»≈¿≈»ְְְִֵַַָָָ
נזּדּוג  ׁשּבׁשבילּה הּבית, עקרת היתה ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָללאה,
ּבּדבר, מֹודים לאה ׁשל ּבניה ואף לבן, עם ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיעקב

אֹומרים: יהּודה, מּׁשבט ּדינֹו ּובית ּבעז ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשהרי
הקּדימּו וגֹו'", ׁשּתיהם ּבנּו אׁשר ּוכלאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָ"ּכרחל

ללאה  .רחל ְֵֵָָ

(ä)epðéà-ék ïëéáà éðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´£¦¤½¦«¥¤¬
ìL ìîúk éìà:éãnò äéä éáà éýìûå íL ¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½¨−̈¦¨¦«

(å):ïëéáà-úà ézãáò éçk-ìëa ék ïzòãé äðzàå§©¥−¨§©§¤®¦ µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦¤£¦¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 147 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd lW FYk`ln§©§¤©¨¨

אתאתאתאת־־־־אביכןאביכןאביכןאביכן:::: עבדעבדעבדעבדּתּתּתּתיייי ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־ּכּכּכּכחיחיחיחי ו)ּכּכּכּכיייי (לא, ִִִִ ְְְְָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבעל־  ׁשּמזהר ּכדר" ׂשכירּות: הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֻּכתב
ׁשּלא  מזהר העני ּכ יעּכבּנּו, ולא עני, ׂשכר יגזל ׁשּלא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻהּבית
ּבכאן.. ּומעט ּבכאן מעט ויבּטל ּבעל־הּבית, מלאכת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹיגזל
ּבכל  ּכי אמר הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו, ּבכל לעבד חּיב ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹוכן

אביכן...". את עבדּתי ְֲִִִֶֶַָֹּכחי
יעקב  מעבֹודת למדים ּכחֹו" ּבכל לעבד ׁש"חּיב ּדזה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹנמצא,

ּבחרן. הארּמי לבן ְְֲִֵַָָָָָּבבית
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

ז"ל חכמינּו טז)אמרּו משנה ב פרק ּבעל (אבות הּוא "נאמן ְֱֲֵֶַַַָָָ
הם  יׂשראל ׁשּבני ,"ּפעּלת ׂשכר ל ׁשּיׁשּלם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻמלאכּת

- ּבעל־הּבית" "מלאכת את לעׂשֹות ׁשחּיבים ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָה"ּפֹועלים"
ַָָהקּב"ה.

ּבעל־הּבית" ׁש"מלאכת הּדעת על ׁשּיעלה אפׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָוהּנה,
ּכגֹון  נעלים, ּבדברים ּכׁשעֹוסקים ּדוקא היא ה' ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָּבעבֹודת
זֹו אין הּזה, עֹולם ּבעניני ּכׁשּמתעּסקים א ּותפּלה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתֹורה

הּקּב"ה. ׁשל ְְֶַַָָמלאכּתֹו
ּדוקא  ּפֹועל מלאכת ּדיני ׁשּלמדים ההֹוראה, ּבאה זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָועל
ּכבית  קדֹוׁשה ּבאוירה היתה ׁשּלא לבן, אצל יעקב ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמעבֹודת
"חרֹון  ׁשהיה ּבחרן אּלא ּבזה, וכּיֹוצא ועבר ׁשם ׁשל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמדרׁשֹו
מכֹון  ועׂשהּו יעקב, העלה ּכזה מקֹום ואפילּו מקֹום", ׁשל ְֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאף

.יתּבר ְְְִִֵָלׁשבּתֹו

„‡·‰˙Cג  ‡Ú¯‡Ï ·ez ·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿»«¬»»»
:CcÚÒa È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ C˙„lÈÏe¿«»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»

Ï˜ÁÏ‡ד  ‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜e ·˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…¿»¿»≈¿≈»¿«¿»
:dÚ ˙ÂÏ¿«»≈

‡·ÔÎeה  Èt‡ ¯·Ò ˙È ‡‡ ÈÊÁ Ô‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»≈¬»»¿««≈¬≈
È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók ÈnÚ È‰B˙ÈÏ È¯‡¬≈≈ƒƒƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ

:ÈcÚÒa ‰Â‰ ‡a‡c d‰Ï‡Â≈»≈¿«»¬»¿«¿ƒ

È˙ו  ˙ÈÁÏt ÈÏÈÁ ÏÎa È¯‡ ÔÈzÚ„È ÔÈz‡Â¿«ƒ¿«¿ƒ¬≈¿»≈ƒ¿»ƒ»
:ÔÎe·‡¬≈

epxetq

(b).áeL á÷òé ìà íéäìà øîàiå©Ÿ¤¡Ÿ¦¤©£Ÿ
dl` WlW zAqAW ,aEzMd ricFd¦©©¨¤§¦©¨Ÿ¥¤
`NW ,oaNn zEWx lhp `le gxÄ©§Ÿ¨©§¦¨¨¤Ÿ
aWg iM ,EdFnM xW` Wi` bdpnM§¦§©¦£¤¨¦¨©
rci m` ,eilr rxd oFWl lATW xg`W¤©©¤¦¥¨¨¨¨¨¦¥©

z` lfbY oR" Fxn`M ,Edlfbi Fzriqp§¦¨¦§§¥§¨§¤¦§Ÿ¤
"LizFpA(`l weqt). §¤

.Cnò äéäàåwGd Lxwi `NW §¤§¥¦¨¤Ÿ¦§§¤¥
.KxCAc dxez ©¤¤

(d)ìL ìîúk éìà epðéà ék.íL ¦¥¤¥©¦§Ÿ¦§Ÿ

.FNXn iciA WIW aWFgM§¥¤¥§¨¦¦¤

.éãnò äéä éáà éäìàåAzi `EdeKx ¥Ÿ¥¨¦¨¨¦¨¦§¦§¨©
oaNn iYlfB `le ,iciAX dn lM il ozp̈©¦¨©¤§¨¦§Ÿ¨©§¦¦¨¨

.dnE`ne dxez §¨



עג `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iying meil inei xeriy
עֹולם  ּבעניני ׁשּכׁשּמתעּסקים יׂשראל, ּבני ּבעבֹודת כן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּוכמֹו

מּמּנּו" למּטה ּתחּתֹון ׁש"אין מקֹום הזקן הּזה, אדמו"ר (לשון ְְִֵֶֶֶַַַָָ
ל"ו) פרק יתּגּלה בתניא ּבֹו אׁשר מקֹום להיֹות אֹותֹו ּומעלים ,ְְֲֲִִִֶֶַַָ

ׁשל  "מלאכּתֹו" נקראת ּכזֹו עבֹודה הּנה ,יתּבר קדּׁשתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻאֹור

ּגם  ׁשכינתֹו ׁשּתתּגּלה יתּבר רצֹונֹו זהּו הרי ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקּב"ה,
ז"ל חכמינּו ּוכמאמר ּכזה, ובכמה ּבמקֹום טז, נשא (תנחומא ְְֲֲֵֶַַַָָָ

ל"ו) פרק ריש תניא וראה לֹומקומות. להיֹות הּקּב"ה ְְִִַַָָָ"נתאּוה
ּבתחּתֹונים". ְְִִַָּדירה

(æ)-úà óìçäå éa ìúä ïëéáàåúøNò ézøkNî ©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤©§ª§¦−£¤´¤
:éãnò òøäì íéýìû Bðúð-àìå íéðîŸ¦®§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−¦¨¦«

i"yx£ÌÈÓ ˙¯NÚ∑ מעׂשרה ּפחֹות 'מֹונים' למדנּו∑ÌÈÓ.אין עׂשירּיֹות, והן החׁשּבֹון, ּכלל סכּום לׁשֹון ¬∆∆…ƒֲִֵֵָָָ…ƒְְְְְְֲִִֵֶַַַָ
ּפעמים  מאה ּתנאֹו .ׁשהחליף ְְֱִִֵֶֶָָָ

(ç)ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäé íéc÷ð øîàé äk-íà¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ
eãìéå EøëN äéäé íéc÷ò øîàé äk-íàå íéc÷ð§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬

:íéc÷ò ïàvä-ìë̈©−Ÿ£ª¦«

(è):éì-ïziå íëéáà äð÷î-úà íéýìû ìviå©©¥¯¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−©¦¤¦«

(é)íBìça àøàå éðéò àOàå ïàvä íçé úòa éäéå©§¦À§¥Æ©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤©«£®
íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò íéìòä íéãzòä äpäå§¦¥³¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−

:íécøáe§ª¦«
i"yx£ÌÈ„zÚ‰ ‰p‰Â∑ לבן ׁשהבּדילם אףֿעלּֿפי ¿ƒ≈»«Àƒְִִִֶַַָָָ

הּמלאכים  היּו ּדגמתן, הּצאן יתעּברּו ׁשּלא ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹֻֻּכּלם,
לבן  ּבני ּביד הּמסּור מעדר אֹותן ׁשּביד מביאין לעדר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

פיישימ"ר ∑ÌÈc¯·e.(ב"ר)יעקב  'ּופּציחין', ּתרּגּומֹו ֲַֹ¿Àƒְִִַַ

וחברּבּורֹות  סביב ּגּופן את מּקיף לבן ׁשל חּוט ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּבלע"ז,
זֹו אל מּזֹו ּומפּלׁשת ּפתּוחה זן (ׁשּלֹו אל מּזן אחרים: ,)ספרים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

הּמקרא  מן עד להביא לי .ואין ְְְִִִִֵֵַָָ

(àé)øîàå á÷òé íBìça íéýìûä Càìî éìà øîàiå©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−
:éðpä¦¥«¦

(áé)éðéò àð-àN øîàiåíéìòä íéãzòä-ìk äàøe E ©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ¨¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´
úà éúéàø ék íécøáe íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦®¦´¨¦½¦¥²

:Cl äNò ïáì øLà-ìk̈£¤¬¨−̈¬Ÿ¤¨«

(âé)äávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà̈«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈
õøàä-ïî àö íe÷ äzò øãð íL él zøãð øLà£¤̧¨©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤

:EzãìBî õøà-ìà áeLå úàfä©½Ÿ§−¤¤¬¤«©§¤«
i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡‰∑ יתרה הה"א ּביתֿאל, אל ּכמֹו »≈≈≈ְְֵֵֵֵֵַָ

ּכמֹו: ּכן, לדּבר הּמקראֹות לד)ודר אּתם (במדבר "ּכי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּכנען"ּבאים  הארץ ÌL.אל zÁLÓ∑ רּבּוי לׁשֹון ְִֶֶַָָָָ»«¿»»ְִ

על  ׁשמן "וּיּצק :ּכ למלכּות, ּכׁשּנמׁשח ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹֻּוגדּלה,

לּמזּבח  מׁשּוחה להיֹות Èl.ראׁשּה", z¯„ ¯L‡∑ ְְְִִֵַַָָֹ¬∆»«¿»ƒ
אלהים", ּבית "יהיה ׁשאמרּת: לׁשּלמֹו, אּתה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוצרי

קרּבנֹות  ׁשם .ׁשּתקריב ְְִֶַָָָ

NÚ¯ז  È¯‚‡ ˙È ÈL‡Â Èa ¯wL ÔÎe·‡Â«¬≈««ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¬«
:ÈnÚ ‡L‡·‡Ï ÈÈ d˜·L ‡ÏÂ ÔÈÓÊƒ¿ƒ¿»»¿≈¿»¿«¿»»ƒƒ

‡‚¯Cח  ‡‰È ÔÈ¯BÓ ¯Ó‡ ‰Â‰ ÔÈ„k Ì‡ƒ¿≈¬»¬«¿ƒ¿≈«¿»
¯Ó‡ ‰Â‰ ÔÈ„k Ì‡Â ÔÈ¯BÓ ‡Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂƒƒ»»»»¿ƒ¿ƒ¿≈¬»¬«
:ÔÈÏB‚¯ ‡Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂ C¯‚‡ ‡‰È ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿≈«¿»ƒƒ»»»»¿ƒ

ÈÏ:ט  ·‰ÈÂ ÔBÎe·‡„ È˙Èb ˙È ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»»≈≈«¬ƒ«ƒ

ÈÈÚי  ˙ÈÙ˜Êe ‡Ú ‡ÓÁÈ˙‡c ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿»ƒ«¿«
‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc ‡iLÈ˙ ‡‰Â ‡ÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿»¿»¿»«»¿»¿ƒ«»»

:ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ«ƒƒ

ÚÈ˜·יא  ‡ÓÏÁa ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»«¿»¿∆¿»«¬…
:‡‡ ‡‰ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»¬»

iLÈz‡יב  Ïk ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê ¯Ó‡Â«¬«¿¿««¿»«¬≈»¿»«»
È¯‡ ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¯ ‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc¿»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¬≈

:CÏ „·Ú Ô·Ï Èc Ïk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚¡ƒ√»«»»ƒ»»»≈»

Ècיג  Ï‡ ˙È·a CÏÚ È˙ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡ ‡‡¬»¡»»¿ƒ¿¿≈ƒ¬»¿≈≈ƒ
Ônz ÈÓ„˜ ‡zÓi˜ Èc ‡Ó˜ Ôn˙ ‡zÁLÓ¿«¿»«»»»ƒ«ƒ¿»√»««»
·e˙Â ‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜et Ìe˜ ÔÚk ÌÈ¿̃»¿«ƒ«¿»»»¿

:C˙e„lÈ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«»»



vie`עד zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iyiy meil inei xeriy

(ãé)÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå äàìå ìçø ïòzå©©³©¨¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤
:eðéáà úéáa äìçðå§©«£−̈§¥¬¨¦«

i"yx£eÏ „BÚ‰∑?הּזכרים ּבין ּכלּום אבינּו מנכסי לירׁש מיחלֹות אנּו ּכלּום מּלׁשּוב, יד על נעּכב .לּמה «»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

(åè)ìëàiå eðøëî ék Bì eðáLçð úBiøëð àBìä£¯¨§¦²¤§©¬§−¦´§¨¨®©¬Ÿ©
:eðtñk-úà ìBëà-íb©¨−¤©§¥«

i"yx£BÏ e·LÁ ˙Bi¯Î ‡BÏ‰∑ׁשּדר ּבׁשעה אפּלּו ¬»¿ƒ∆¿«¿ְֲִֶֶֶָָ
נהג  נּׂשּואין, ּבׁשעת לבנֹותיו נדּוניא לתת אדם ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּבני

ּכנכרּיֹות  e¯ÎÓ.עּמנּו Èk∑ׁשנה (ל י"ד ּבנּו אֹותֹו ׁשעבדּת ְְִִָָƒ¿»»ְְֶַָָָָָ

אּלא  ל נתננּו הּפעּלה )ולא ׁשעּכב ∑‡˙etÒkŒ.ּבׂשכר ְְְְְִֶַַָָָָֹֻ∆«¿≈ִֵֶ
ׂשכר  .ּפעּלתּדמי ְְְְֵַָֻ

(æè)eðì eðéáàî íéýìû ìévä øLà øLòä-ìë ék¦´¨¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬
éìà íéýìû øîà øLà ìk äzòå eðéðáìe àeäE −§¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧¨©¯¡Ÿ¦²¥¤−

:äNò£¥«
i"yx£¯LÚ‰ŒÏÎ Èk∑,'אּלא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'ּכי' ƒ»»…∆ְְִִֵֶֶַָ

ּׁשהּציל  מה אּלא ּכלּום, לנּו אין אבינּו 'מּׁשל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכלֹומר:
הּוא' ׁשּלנּו מאבינּו, לׁשֹון ∑‰ÏÈv.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ִֵֶַָָָָƒƒְ

לׁשֹון ׁשּבּמקרא, הּצלה לׁשֹון ּכל וכן הפרׁשה,הפריׁש, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
האֹויב  ּומן הרעה מן .ׁשּמפריׁשֹו ְִִִֵֶַָָָָ

ß elqk 'e iyiy mei ß

(æé)-ìò åéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷òé í÷iå©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈©
:íélîbä©§©¦«

i"yx£ÂÈLŒ˙‡Â ÂÈaŒ˙‡∑:ׁשּנאמר לזכרים, נקבֹות הקּדים ועׂשו לנקבֹות, זכרים לו)הקּדים עׂשו (לקמן "וּיּקח ∆»»¿∆»»ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
וגֹו' ואתּֿבניו ."אתֿנׁשיו ְְֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 144 'nr l"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

?mixkfl zFawp miCwdl Wi izn̈©¥§©§¦§¥¦§¨¦

על  נׁשיו ואת ּבניו את וּיּׂשא יעקב "וּיקם הּפסּוק ְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל
יז)הּגמּלים" ועׂשו (לא, לנקבֹות, זכרים "הקּדים רׁש"י ּפירׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָ

לזכרים". נקבֹות ְְְִִִִֵָהקּדים
למעּלּיּותא, ועׂשו יעקב ׁשל אּלּו הנהגֹות ׁשּתי לבאר ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹויׁש

לקֹונֹו: האדם ְֲַַָָָּובעבֹודת
הּמֹוח  עבֹודת על מֹורים - ואּׁשה איׁש - ּונקבה זכר ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהּנה,
הּוא  הּתֹורה ולימּוד הּמֹוחין ענין עיקר ּכי הּלב. ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָועבֹודת
הרגׁש ּבענין הּוא האיׁש לגּבי האּׁשה ׁשל ויחּודּה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבאיׁש,

ְִַוהּמּדֹות.
זכרים  - "ּב ימׁשל ׁש"הּוא הּוא ּבכלל הרצּוי הּסדר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוהּנה,

הּלב על יׁשלֹוט ׁשהּמֹוח והיינּו, לנקבֹות. פי"ב קֹודמים (תניא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַ
ּכי ובכ"מ) הּׂשכל. על־ידי מּונהגֹות להיֹות צריכֹות ּדהּמּדֹות ,ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

הּלב  חמדת אזי הּׂשכל, על־ידי מּונהגֹות הּמּדֹות ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָרק
זכרים  "הקּדים יעקב ולכן, ּכדבעי. היא האדם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹוהנהגת
הּמֹוח  עבֹודת ּתחילה הּוא הרצּוי הּסדר ּכי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלנקבֹות",

הּלב. לעבֹודת ּבא הּוא ְְֲֵֵֶַַַַָועל־ידי־זה

‰BÚ„יד  dÏ Ô¯Ó‡Â ‰‡ÏÂ ÏÁ¯ ˙·È˙‡Â«¬ƒ«»≈¿≈»«¬»«≈«
:‡e·‡ ˙È·a ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ‡Ï (ÔÚk)¿«»»√»¿«¬»»¿≈¬»

aÊ‡טו  È¯‡ dÏ ‡·LÁ˙‡ Ô‡¯Îe ‡Ï‰¬»¿»»ƒ¿¬«¿»≈¬≈«¿»»
:‡tÒk ˙È ÏÎÈÓ Û‡ ÏÎ‡Â«¬««≈«»«¿»»

e·‡Ó‡טז  ÈÈ L¯Ù‡ Èc ‡¯˙eÚ ÏÎ È¯‡¬≈»¿»ƒ«¿≈¿»≈¬»
CÏ ÈÈ ¯Ó‡ Èc Ïk ÔÚÎe ‡·Ïe ‡e‰ ‡ÏÈcƒ»»¿»»»¿«…ƒ¬«¿»»

:„·Úƒ≈

ÏÚיז  È‰BL ˙ÈÂ È‰Ba ˙È ÏËe ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…¿«»¿ƒ¿»¿ƒ«
:‡iÏÓb«¿«»

epxetq

(ci).eðì ãBòädWwIW aWgY Ki` ©¨¥©§Ÿ¤¦§¤
.Epia`n cxRdl Epilreh dxez ¨¥§¦¨¥¥¨¦

(fh).øLòä ìë ék"Ywgv iM" FnM ¦¨¨Ÿ¤§¦¨¨§§
(eh ,gi lirl)lXn lgpl dEwp `l ,Ÿ§©¤¦§Ÿ¦¤

liSd xW` xWrd lM" `N` ,Epia`̈¦¤¨¨¨Ÿ¤£¤¦¦
Epl" FCal `Ed EPOn "midl ¡̀Ÿ¦¦¤§©¨

."EpipalE§¨¥
.äzòåoFWl lATW zi`xW xg`n §©¨¥©©¤¨¦¨¤¦¥¨

.lfbIW WEgl Wie ,Lilr rxd̈¨¨¤§¥¨¤¦§Ÿ
.íéäìà øîà øLà ìk,dUr calA ¨£¤¨©¡Ÿ¦¦§©£¥

.zEWx lHY l`e ,Kle bdpfi dxez §©¨¥§©¦Ÿ§



עה `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iyiy meil inei xeriy
וצרי ה' ּבעבֹודת ועיּכּובים מניעֹות יׁשנם ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָאמנם
ועל־ּפי  "מסּודרת" ּבעבֹודה ּדי לא אזי עליהם, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלהתּגּבר

ודע  ׁשּלמעלה טעם יֹותר, נעלית לעבֹודה זקּוקים אּלא ת, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּדוקא הּלב על־ידי הּוא זֹו ועבֹודה הּׂשכל. (ראה מהגּבלת ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

ואילך) ס עמ' תרס"ו נקבֹות 'המשך' הקּדים "עׂשו ולכן .ְְְִִֵֵֵָָ

ותאוֹותיו, נטּיֹותיו על להתּגּבר ׁשּצרי אדם ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָלזכרים",
ׁשּבמדידה  ּבעבֹודה להסּתּפק לֹו אי־אפׁשר "עׂשו", ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבחינת
להיֹות  צריכה אּלא ודעת', ו'טעם הּסדר על־ּפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָוהגּבלה

והגּבלה. מּמדידה ּולמעלה מּסדר, ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעבֹודה

(çé)Lëø øLà BLëø-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨§ªÆ£¤´¨½̈
÷çöé-ìà àBáì íøà ïcôa Lëø øLà Bðéð÷ äð÷î¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−§©©´£¨®¨²¤¦§¨¬

:ïòðk äöøà åéáà̈¦−©¬§¨§¨«©
i"yx£BÈ˜ ‰˜Ó∑ וחמֹורים ּוגמּלים ּוׁשפחֹות עבדים מּצאנֹו, ּׁשּקנה .מה ƒ¿≈ƒ¿»ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹ

(èé)-úà ìçø áðâzå Bðàö-úà ææâì Cìä ïáìå§¨¨´¨©½¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤
:äéáàì øLà íéôøzä©§¨¦−£¤¬§¨¦«¨

i"yx£B‡ˆŒ˙‡ ÊÊ‚Ï∑ ּבניו ּביד יעקב ׁשּנתן ּובין ּבינֹו ימים ׁשלׁשת ּדר.ÌÈÙ¯z‰Œ˙‡ ÏÁ¯ ·‚zÂ∑ ƒ¿…∆…ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ«ƒ¿…»≈∆«¿»ƒ
אביה את אלילים להפריׁש .(ב"ר)נתּכּונה מעבֹודת ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָ

(ë)ãébä éìa-ìò énøàä ïáì áì-úà á÷òé áðâiå©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈¨«£©¦®©§¦Æ¦¦´
:àeä çøá ék Bì½¦¬Ÿ¥−©«

(àë)øäpä-úà øáòiå í÷iå Bì-øLà-ìëå àeä çøáiå©¦§©¬Æ§¨£¤½©−̈¨©©«£´Ÿ¤©¨¨®
:ãòìbä øä åéðt-úà íNiå©¨¬¤¤¨−̈©¬©¦§¨«

(áë):á÷òé çøá ék éLéìMä íBia ïáìì ãbiå©ª©¬§¨−̈©´©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ
i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ ּביניהם היה ימים ׁשלׁשת ּדר .ׁשהרי ««¿ƒƒְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ

(âë)úòáL Cøc åéøçà ócøiå Bnò åéçà-úà çwiå©¦©³¤¤¨Æ¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´
:ãòìbä øäa Búà ÷aãiå íéîé̈¦®©©§¥¬Ÿ−§©¬©¦§¨«

i"yx£ÂÈÁ‡Œ˙‡∑ קרֹוביו.ÌÈÓÈ ˙Ú·L C¯c∑ ּכל ∆∆»ְָ∆∆ƒ¿«»ƒָ
הל ללבן, להּגיד הּמּגיד ׁשהל ימים ׁשלׁשה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹאֹותן
ימים, ׁשּׁשה מּלבן רחֹוק יעקב נמצא לדרּכֹו. ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָֹֹיעקב

יעקב  ּׁשהל מה ׁשּכל למדנּו לבן, הּׂשיגֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּובּׁשביעי
אחד, ּביֹום לבן הל ימים, אחריו (ּבׁשבעה "וּירּדף ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ימים' ׁשבעת אחריו 'וּירּדף נאמר: ולא ימים", ׁשבעת ּדר(. ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

˜c‡יח  dÈ˜ Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb Ïk ˙È ¯·„e¿«»»≈ƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ÂÏ È˙ÈÓÏ Ì¯‡ ÔcÙa ‡˜ Èc dÈ˜ È˙Èb≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿««¬»¿≈≈¿«

:ÔÚÎ ‡Ú¯‡Ï È‰e·‡ ˜ÁˆÈƒ¿»¬ƒ¿«¿»¿»«

È˙יט  ÏÁ¯ ˙‡ÈqÎÂ dÚ ˙È ÊbÓÏ ÏÊ‡ Ô·ÏÂ¿»»¬«¿ƒ«»»≈¿«ƒ«»≈»
:‡‰e·‡Ï Èc ‡iÓÏ«̂¿»«»ƒ«¬»

Ïc‡כ  ÏÚ ‰‡n¯‡ Ô·Ï„ ‡aÏ ÔÓ ·˜ÚÈ ÈqÎÂ¿«ƒ«¬…ƒƒ»¿»»¬«»»«¿»
:‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ dÏ ÈeÁ«ƒ≈¬≈»≈

t¯˙כא  ˙È ¯·ÚÂ Ì˜Â dÏ Èc ÏÎÂ ‡e‰ ÏÊ‡Â«¬«¿»ƒ≈¿»«¬«»¿»
:„ÚÏ‚„ ‡¯eËÏ È‰Bt‡ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒ¿»¿ƒ¿»

‡ÏÊכב  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa Ô·ÏÏ ‰ÂÁ˙‡Â¿ƒ¿¬»¿»»¿»¿ƒ»»¬≈»≈
:·˜ÚÈ«¬…

È‰B¯˙aכג  Û„¯e dnÚ È‰eÁ‡ ˙È ¯·„e¿«»»ƒƒ≈¿««¿ƒ
‡¯eËa d˙È ˜a„‡Â ÔÈÓBÈ ˙Ú·L CÏ‰Ó«¬«ƒ¿«ƒ¿«¿≈»≈¿»

:„ÚÏ‚„¿ƒ¿»
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vie`עו zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 18 'nr `"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

zEInipRd liaWA zEIpFvigd©¦¦¦§¦©§¦¦

מּמעזריטׁש הּמּגיד מֹורנּו ּבׁשם איתא הּמאיר' 'אֹור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבספר
ׁשּיעקב  מּפני הּוא אבינּו, יעקב אחר לבן ּׁשרדף ּדמה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנ"ע,

ׁשעדין הּתֹורה אֹותּיֹות אחריו והֹוציאם הׁשאיר ּביררם לא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
את  לֹו ליּתן - יעקב אחר לרּדֹוף לבן הּוצר ולזאת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹמּלבן,
ּפרׁשה  ׁשּנֹוספה על־ידי וזאת אצלֹו. ׁשּנׁשארּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹותּיֹות

יעקב. אחרי רדיפתֹו סיּפּור - ְֲֲִִֵַַַָָֹּבּתֹורה
הּוא  ּובפֹועל ׁשּבחיצֹונּיּות ענין להיֹות ׁשּיכֹול מהא, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָוחזינן
היא  ּבזה הּכּונה הרי ּבפנימּיּות אמנם הּקדּוׁשה, היפ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלגמרי

ּבקדּוׁשה. להֹוסיף ּכדי - ׁשמים ְְְְִִִֵֵַָָלׁשם
עֹומד  יהּודי ׁשּכאׁשר קּדיׁשא, ּתניא ּבספר המבֹואר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל־ּדר
לעֹוררֹו ּבכדי הרי־זה - ּומבלּבלֹו ּגֹוי לנגּדֹו ועֹומד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַּומתּפּלל,

הּתפּלה. ּבכונת ְְִִֶַַַָָׁשּיֹוסיף

ּדבר  ּכל ׁשל (ׁשּׁשרׁשֹו ׁשרׁשֹו מּצד ּבעצמֹו, הּנכרי ּגם ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָּכלֹומר:
ּבקדּוׁשה; ּדבר להֹוסיף ׁשּצרי מרּגיׁש הּוא ּבקדּוׁשה), ְְְְִִִִִֶַָָָָָהּוא
ּבאֹופן  מתּבּטא זה - זאת הּממׁשי הּצינֹור ׁשּלהיֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹאּלא
להֹוסיף  רק זה הרי - ּבפנימּיּות אמנם מּתפּלתֹו. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשמבלּבלֹו

הּכּונה. ֶַַָָאת
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ְְֲִִַַָָָָָָָָּומּכאן

האמת  הּנה ה', עבֹודת על והסּתרים העלמֹות ּכׁשּיׁשנם ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּגם
הּוא  ּבחיצֹונּיּותֹו ורק טֹוב, הּוא ּבפנימּיּותֹו זה ׁשּדבר ְְְִִִִִִֶֶַָָהיא
ּדבר  ׁשּבּפנימּיּות יֹודע האדם וכאׁשר הּמעלים. ּכדבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנראה
נפעל  על־ידי־זה עבֹודתֹו, את עֹובד ּכזה ּובאֹופן טֹוב ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָזה

.ּכ יראה ּבגילּוי ְִֵֶֶַָָׁשּגם

(ãë)äìélä íìça énøàä ïáì-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬¨«£©¦−©«£´Ÿ©¨®§¨
áBhî á÷òé-íò øaãz-ït Eì øîMä Bì øîàiå©Ÿ́¤À¦¨¯¤§²¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬

:òø-ãò©¨«
i"yx£Ú¯Œ„Ú ·BhÓ∑,רׁשעים ׁשל טֹובתן הּצּדיקים ּכל אצל היא קג)רעה .(יבמות ƒ«»ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(äë)øäa Bìäà-úà ò÷z á÷òéå á÷òé-úà ïáì âOiå©©¥¬¨−̈¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³¤¨«¢Æ¨½̈
:ãòìbä øäa åéçà-úà ò÷z ïáìå§¨¨²¨©¬¤¤−̈§©¬©¦§¨«

(åë)éááì-úà áðâzå úéNò äî á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ¤´¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®
:áøç úBéáLk éúða-úà âäðzå©§©¥Æ¤§Ÿ©½¦§ª−¨«¤

i"yx£·¯Á ˙BÈ·Lk∑ למל הּבא חיל חרב חמהּכל .קרּוי ƒ¿À»∆ְְִִֶֶַַָָָָָ

(æë)él zãbä-àìå éúà áðâzå çøáì úàaçð änì̈³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ¦©´§¨¦½
:øBpëáe óúa íéøLáe äçîNa EçlLàå̈«£©¥«£²§¦§¨¬§¦¦−§¬Ÿ§¦«

i"yx£È˙‡ ·‚zÂ∑ ּדעּתי את .ּגנבּת «ƒ¿……ƒְְִֶַַָָ

(çë)zìkñä äzò éúðáìå éðáì ÷Mðì éðzLèð àìå§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬§¨©−§¦§Ÿ¨®©−̈¦§©¬§¨
:BNò£«

‡¯n‡‰כד  Ô·Ï ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«»»¬«»»
CÏ ¯nzÒ‡ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ È„ ‡ÓÏÈÁa¿≈¿»ƒ≈¿»«¬«≈ƒ¿««»
:LÈa „Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ÏÈlÓ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«ƒƒ«¬…ƒ««ƒ

È˙כה  Ò¯t ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ ˙È Ô·Ï ˜Èa„‡Â¿«¿≈»»»«¬…¿«¬…¿«»
È‰BÁ‡ ˙È È¯L‡ Ô·ÏÂ ‡¯eËa dkLÓ«¿¿≈¿»¿»»«¿≈»¬ƒ

:„ÚÏ‚„ ‡¯eËa¿»¿ƒ¿»

ÈpÓכו  ‡˙ÈqÎÂ z„·Ú ‰Ó ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¬«¿»¿«≈»ƒƒ
:‡a¯Á ˙BÈ·Lk È˙a ˙È ‡z¯·„e¿«¿»»¿»«¿«¿«¿»

ÏÂ‡כז  ÈpÓ ‡˙ÈqÎÂ ÏÊÈÓÏ z¯ÓË‡ ‰ÓÏ¿»ƒ¿«¿»¿≈«¿«≈»ƒƒ¿»
ÔÁaLe˙·e ‡Â„Áa ÔBt CzÁlLÂ ÈÏ ‡˙ÈeÁ«≈»ƒ¿«»ƒ»¿∆¿»¿¿¿»

:ÔÈ¯pÎ·e ÔÈÙe˙a¿ƒ¿ƒ»ƒ

ÔÚkכח  È˙·ÏÂ È·Ï ‡˜MÏ Èz˜·L ‡ÏÂ¿»¿«¿«ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿»»¿«
:„aÚÓÏ ‡zÏkÒ‡«¿∆¿»¿∆¿»

epxetq

(ck).á÷òé íò øaãz ït.Ll xEq` xEAC ENt` ¤§©¥¦©£Ÿ£¦¦¨§
.òø ãò áBhî.FOr rxdl FzF` mGbY `le ,FOr aihidl dewY Fl LYzA aEWIW EPYtY `ldk dxez ¦©¨Ÿ§©¤¤¨§¦§¦§¨§¥¦¦§Ÿ§©¥§¨©¦



עז `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iyiy meil inei xeriy

(èë)íëéáà éýìûå òø íënò úBNòì éãé ìàì-Lé¤§¥´¨¦½©«£¬¦¨¤−¨®¥«Ÿ¥̧£¦¤¹
Lîà|á÷òé-íò øacî Eì øîMä øîàì éìà øîà ¤´¤¨©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ

:òø-ãò áBhî¦¬©¨«
i"yx£È„È Ï‡ÏŒLÈ∑ ורב עּזּוז ׁשם על קדׁש, לׁשֹון ׁשהּוא 'אל' וכל רע, עּמכם לעׂשֹות ּבידי וחיל ּכח יׁש ∆¿≈»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

הּוא  .אֹונים ִ

(ì)úéáì äzôñëð óñëð-ék zëìä Cìä äzòå§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ¦§©−§¨§¥´
éáà:éäìà-úà záðâ änì E ¨¦®¨¬¨¨©−§¨¤¡Ÿ¨«

i"yx£‰zÙÒÎ∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה פד)חמדּת, נפׁשי",(תהלים ּכלתה וגם יד)"נכספה ידי(איוב "למעׂשה ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
."ּתכסף  ְִֹ

(àì)ézøîà ék éúàøé ék ïáìì øîàiå á÷òé ïòiå©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤§¨¨®¦´¨¥½¦¦´¨©½§¦
éúBða-úà ìæâz-ït:énòî E ¤¦§¬Ÿ¤§¤−¥«¦¦«

i"yx£'B‚Â È˙‡¯È Èk∑ׁש ראׁשֹון, ראׁשֹון על וגֹו'"הׁשיבֹו ּבנֹותי את "וּתנהג לֹו: .אמר ƒ»≈ƒ¿ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָ

(áì)éäìà-úà àöîz øLà íòãâð äéçé àì E ¦Â£¤̧¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ¦«§¤¼¤¤́
á÷òé òãé-àìå Cì-ç÷å éãnò äî Eì-økä eðéçà©¥¯©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ

:íúáðb ìçø ék¦¬¨¥−§¨¨«©
i"yx£‰ÈÁÈ ‡Ï∑ּבּדר רחל מתה קללה È„nÚ.(ב"ר)ּומאֹותּה ‰Ó∑מּׁשּל. …ƒ¿∆ְֵֵֵֶֶַָָָָָ»ƒ»ƒְִֶ

(âì)á÷òé-ìäàa ïáì àáiå|ìäàáe äàì ìäàáe ©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ§´Ÿ¤¥À̈§²Ÿ¤
àáiå äàì ìäàî àöiå àöî àìå úäîàä ézL§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®©¥¥Æ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ

:ìçø ìäàa§¬Ÿ¤¨¥«
i"yx£·˜ÚÈŒÏ‰‡a∑,רחל אהל יעקב הּוא ׁשהיה ¿…∆«¬…ֲֵֶֶַָָָֹֹ

אֹומר: הּוא וכן אצלּה, מו)ּתדיר אׁשת (לקמן רחל "ּבני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
יעקב" "אׁשת נאמר: לא ּובכּלן Ï‰‡a.יעקב", ‡·iÂ ְֱֲֲֵֶֶַַַָֹֹֹֻ«»…¿…∆

ÏÁ¯∑ קדם רחל לאהל לֹו חזר לאה, מאהל ּכׁשּיצא »≈ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
האמהֹות ּבאהל הּׁשפחֹות (ׁשחּפׂש אחרים: וכלּֿכ)ספרים . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

מׁשמׁשנית  ׁשהיא ּבּה מּכיר ׁשהיה לפי .לּמה? ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָ

LÈaכט  ÔBÎnÚ „aÚÓÏ È„È· ‡ÏÈÁ ˙È‡ƒ≈»ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ
¯ÓÈÓÏ ÈÏ ¯Ó‡ ‡LÓ¯a ÔBÎe·‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»«¬¿«¿»¬«ƒ¿≈«
„Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ‡ÏlÓlÓ CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿«»»ƒ«¬…ƒ««

:LÈaƒ

z„nÁ‡ל  ‡„nÁ È¯‡ zÏÊ‡ ÏÊÈÓ ÔÚÎe¿«≈«¬«¿»¬≈«»»«≈¿»
:ÈzÏÁc ˙È ‡z·Ò ‰ÓÏ Ce·‡ ˙È·Ï¿≈»¿»¿ƒ¿»»««¿ƒ

„ÈÏÈÁ˙לא  È¯‡ Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·È˙‡Â«¬≈«¬…«¬«¿»»¬≈¿≈ƒ
:ÈpÓ C˙a ˙È ÒÈ˙ ‡ÓÏÈc ˙È¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒƒ¿»»≈»¿»»ƒƒ

(לב  ÌÚ נ"י¯˙‡(‡Ï CzÏÁc ˙È ÁkL˙ Èc ƒ¬«ƒ«¿«»««¿»»
ÈnÚ„ ‰Ó CÏ Ú„BÓzL‡ ‡Á‡ Ì„˜ Ìi˜˙Èƒ¿««√»¬»»ƒ¿¿«»»¿ƒƒ
:ÔB‰˙·ÈÒ ÏÁ¯ È¯‡ ·˜ÚÈ Ú„È ‡ÏÂ CÏ ·ÒÂ¿«»¿»¿««¬…¬≈»≈¿ƒ»¿

kLÓ·e‡לג  ·˜ÚÈ„ ‡kLÓa Ô·Ï ÏÚÂ¿«»»¿«¿¿»¿«¬…¿«¿¿»
‡ÏÂ ‡˙ÈÁÏ ÔÈz¯˙c ‡kLÓ·e ‰‡Ï„¿≈»¿«¿¿»¿«¿≈¿≈»»¿»
‡kLÓa ÏÚÂ ‰‡Ï„ ‡kLnÓ ˜Ùe ÁkL‡«¿»¿«ƒ«¿¿»¿≈»¿«¿«¿¿»

:ÏÁ¯„¿»≈

epxetq

(hk).íëéáà éäìàå`l ¥Ÿ¥£¦¤Ÿ
.mkzEkfAl dxez ¦§§¤

(l).äzòåKlYW iE`x did `NW xg`n §©¨¥©©¤Ÿ¨¨¨¤¥¥
.zkll iaal z` apbYWe zEWx ilA§¦§§¤¦§Ÿ¤§¨¦¨¤¤

úéáì äzôñëð óñëð ék zëìä Cìä̈Ÿ¨©§¨¦¦§Ÿ¦§©§¨§¥
éáà.Eaxn df ot`A YkldW aIgzi ¨¦¦§©¥¤¨©§¨§Ÿ¤¤¥Ÿ

.dn idie Lia` zial aEWl Lze`Y©£¨§¨§¥¨¦¦¦¨
.éäìà úà záðb änìoi` dfA iM ¨¨¨©§¨¤¡Ÿ¨¦¨¤¥

zial Lze`Y dzid `NW ,zElSpzd¦§©§¤Ÿ¨§¨©£¨§§¥

.idl` z` apbYW dAq Lia``l dxez ¨¦¦¨¤¦§Ÿ¤¡Ÿ©
(`l)éúBða úà ìæâz ït.ELxn`A iM ¤¦§Ÿ¤§¤¦§¨§§

mwigxdl LizFpA z` Yzp `NW¤Ÿ¨©¨¤§¤§©§¦¨
mB aMrl ,"iOrn" ozF` lfbY Lilrn¥¨¤¦§Ÿ¨¥¦¦§©¥©
KM xg` Fxn` oiprM .oFnOde mipAd©¨¦§©¨§¦§©¨§©©¨
"ip`v o`Sde ipA mipAde izpA zFpAd"©¨§Ÿ©§©¨¦¨©§©ŸŸ¦

(bn weqt)dUFr ziid ilE` df lke .§¨¤©¨¦¨¤
`le ,mW izFidA Lvx` iWp` zxfrA§¤§©©§¥©§§¦§¦¨§Ÿ
iz`vIW ixg` df biVY©¦¤©£¥¤¨¨¦

.Lvx`nal dxez ¥©§§
(al).äéçé àìmzF` apBW aWg iM Ÿ¦§¤¦¨©¤¨©¨

Eql xfgle mcarl micardn cg`,Fx ¤¨¥¨£¨¦§¨§¨§©§Ÿ§
.dzin aIg did dfaE¨¤¨¨©¨¦¨
.éãnò äî Eì økä.LNXn ©¥§¨¦¨¦¦¤§

.Cì ç÷å.EdxiMYWM §©¨§¤©¦¥
.á÷òé òãé àìå`l rcFi did m`W §Ÿ¨©©£Ÿ¤¦¨¨¥©Ÿ

xnF` did `le ,Wgkl eipR frn did̈¨¥¥¨¨§©¥§Ÿ¨¨¥
."digi `l"bl dxez Ÿ¦§¤



vie`עח zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iyiy meil inei xeriy

(ãì)ìîbä øëa íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì ìçøå§¨¥º¨«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈
àìå ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå íäéìò áLzå©¥´¤£¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ

:àöî̈¨«
i"yx£ÏÓb‰ ¯Îa∑:ּכתרּגּומֹו ּוכסתֹות, ּכרים לׁשֹון ¿««»»ְְְְִַָָ

ּכר. ּכמין העׂשּויה מרּדעת והיא דגמלא', ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָ'ּבעביטא
יז)ּוב'ערּובין': עביטי (דף והן ּבעביטין', 'הּקיפּוה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָ

ּבלע"ז  בסט"ו .ּגמּלים, ְְִַַַ

(äì)àBì ék éðãà éðéòa øçé-ìà äéáà-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´³
éðtî íe÷ì ìëeààìå Ntçéå éì íéLð Cøã-ék E ©Æ¨´¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®©§©¥¾§¬Ÿ

:íéôøzä-úà àöî̈−̈¤©§¨¦«

(åì)ïáìì øîàiå á÷òé ïòiå ïáìa áøiå á÷òéì øçiå©¦¬©§©«£−Ÿ©¨´¤§¨¨®©©³©©«£ŸÆ©´Ÿ¤§¨½̈
:éøçà z÷ìã ék éúàhç äî éòLt-äî©¦§¦Æ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨©«£¨«

i"yx£z˜Ïc∑:ּכמֹו ד)רדפּת, ּוכמֹו:(איכה ּדלקּונּו", ההרים יז)"על א ּפלׁשּתים (שמואל אחרי .""מּדלק »«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(æì)-éìk ìkî úàön-äî éìk-ìk-úà zLMî-ék¦«¦©´§¨¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«
éçàå éçà ãâð äk íéN Eúéá:eðéðL ïéa eçéëBéå E ¥¤½¦´½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬§¥«

i"yx£eÁÈÎBÈÂ∑,הּדין מי עם ּבלע"ז ויבררּו .אפרובי"ר ¿ƒְְִִִִַַַָ

(çì)éìçø Cnò éëðà äðL íéøNò äæéfòå Eàì E ¤Á¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ
ðàö éìéàå eìkL:ézìëà àì E ¦¥®§¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦

i"yx£eÏkL ‡Ï∑:ּכמֹו עּבּורם, הּפילּו ט)לא (הושע …ƒ≈ְִִִָֹ
מׁשּכיל", כא)"רחם ּתׁשּכל"(איוב ולא ּפרתֹו ."ּתפּלט ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ

E‡ˆ ÈÏÈ‡Â∑(סה קרּוי (ב"ק יֹומֹו ּבן איל אמרּו: מּכאן ¿≈≈…¿ְִִֶַָָָ

אבל איל, אכל, לא אילים ּׁשבחֹו? מה כן, לא ׁשאם ְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
הּוא  ּגזלן אםּֿכן אכל, .ּכבׂשים ְְִִֵַַָָָ

(èì)éìà éúàáä-àì äôøèéãiî äphçà éëðà E §¥¨Æ«Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−
:äìéì éúáðâe íBé éúáðb äpL÷áz§©§¤®¨§ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨

i"yx£‰Ù¯Ë∑ ּוזאב ארי ‡phÁ‰.עלֿידי ÈÎ‡∑ ¿≈»ְְֲִֵֵַ»…ƒ¬«∆»
כ)לׁשֹון: יחטא",(שופטים ולא אלֿהּׂשערה ּבאבן "קלע ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

א) א 'אנכי (מלכים חסרים. חּטאים", ׁשלמה ּובני ְְֲֲִִִִִֵַָָֹֹֹ"אני

ּתבּקׁשּנה  ׁשּמּידי לי, חסרה חסרה, אם .אחּסרּנה' ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
‰phÁ‡ ÈÎ‡∑,'מּמנינא ׁשגיא 'ּדהוה ּתרּגּומֹו »…ƒ¬«∆»ְְְֲִִַַָָָָָ

ּכמֹו: ּומחּסרת, נפקדת לא)ׁשהיתה נפקד (במדבר "ולא ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹֻ

ÔepzeLÂלד  ‡iÓÏˆ ˙È ˙·ÈÒ ÏÁ¯Â¿»≈¿ƒ«»«¿»«»¿«ƒƒ
LÈMÓe ÔB‰ÈÏÚ ˙·È˙ÈÂ ‡ÏÓ‚„ ‡ËÈ·Úa«¬ƒ»¿«¿»ƒƒ«¬≈«ƒ

:ÁkL‡ ‡ÏÂ ‡kLÓ Ïk ˙È Ô·Ï»»»»«¿¿»¿»«¿»

¯ÈBaלה  ÈÈÚa Û˜˙È ‡Ï ‡‰e·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¬»»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ
Á¯‡ È¯‡ CÓ„˜ ÔÓ Ì˜ÈÓÏ Ïek‡ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿≈«ƒ√»»¬≈…«
:‡iÓÏˆ ˙È ÁkL‡ ‡ÏÂ LÏ·e ÈÏ ÔÈL¿ƒƒ¿«¿»«¿«»«¿»«»

ÚÈ˜·לו  ·È˙‡Â Ô·Ï ÌÚ ‡ˆe ·˜ÚÈÏ ÛÈ˜˙e¿≈¿«¬…¿»ƒ»»«¬≈«¬…
È¯‡ ÈÁ¯eÒ ‰Ó È·BÁ ‰Ó Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â«¬«¿»»«ƒ«¿»ƒ¬≈

:È¯˙a ‡zÙ„¿̄«¿»«¿»

‡zÁkL‡לז  ‰Ó ÈÓ Ïk ˙È ‡zLMÓ È¯‡¬≈«ƒ¿»»»»«»«¿«¿»
CÈÁ‡Â ÈÁ‡ Ì„˜ ‡Î‰ ÈeL C˙È· ÈÓ ÏkÓƒ…»≈≈»«ƒ»»√»««¿«»

:‡Â¯z ÔÈa ÔeÁÈÎBÈÂ¿ƒ≈«¿»»

CÈfÚÂלח  CÈÏÁ¯ CnÚ ‡‡ ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ Ôc¿«∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ»¿≈»¿ƒ»
:˙ÈÏÎ‡ ‡Ï CÚ È¯Î„Â eÏÈk˙‡ ‡Ï»«¿ƒ¿ƒ¿≈»»»¬»ƒ

È‚L‡לט  ‰Â‰c C˙ÂÏ È˙È˙È‡ ‡Ï ‡¯È·˙cƒ¿ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¬»»¿»
‡ÓÓÈa ˙È¯Ë dÏ ÈÚa z‡ ÈpÓ ‡ÈnÓƒƒ¿»»ƒƒ«¿»≈«¿»ƒƒ»»

:‡ÈÏÈÏa ˙È¯Ëe¿»ƒ¿≈¿»

epxetq

(el).ïáìa áøiå á÷òéì øçiåxg` ©¦©§©£Ÿ©¨¤§¨¨©©
`NW awri aWg ,xaC `vn `NW¤Ÿ¨¨¨¨¨©©£Ÿ¤Ÿ
dzidW `N` ,llM mitxY Eapbp¦§§§¨¦§¨¤¨¤¨§¨
awri ilM URgl icM oal z`vnd©§¨©¨¨§¥§©¥§¥©£Ÿ
xaC dfi` apB `OW FzF` cWFg didW¤¨¨¥¤¨¨©¥¤¨¨

.FNXn¦¤
.éúàhç äî éòLt äîiA z`vO dn ©¦§¦©©¨¦©¨¨¨¦

dYr ipYcWgW xarWl ler̈¤§¤¨©¤£©§©¦©¨
.olfblfl dxez §©§¨

(gl)éìçøéfòå E.eìkL àì EdPd §¥¤§¦¤Ÿ¦¥¦¥
LiYcar calA `NW ,iA z`vn df Ktd¥¤¤¨¨¨¦¤Ÿ¦§©£©§¦
la` ,miwiCSd hRWnM dpEn`A¤¡¨§¦§©©©¦¦£¨
ot`A iYlCYWdW ,xzFi Ll iYahid¥©§¦§¥¤¦§©©§¦§Ÿ¤

.ElMW `NW¤Ÿ¦§

ðàö éìéàå.ézìëà àì EbdpnM ENt` §¥¥Ÿ§Ÿ¨¨§¦£¦§¦§©
.mirFxd x`Whl dxez §¨¨¦

(hl)éìà éúàáä àì.äphçà éëðà E Ÿ¥¥¦¥¤¨Ÿ¦©£¤¨
,izbbWe iNW `hgA dtxhPW dtxh§¥¨¤¦§§¨§¥§¤¦§¦§¨¦
dtxhPW dtxh calA iz`ad la £̀¨¥¥¦¦§©§¥¨¤¦§§¨

ok iR lr s` ,qp`A§Ÿ¤©©¦¥
.äpL÷áz éãiî.oiCM `NWn dxez ¦¨¦§©§¤¨¤Ÿ©¦



עט `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f ycew zayl inei xeriy
ׁשגא' 'ולא ּתרּגּומֹו: איׁש", ‚e·.מּמּנּו ÌBÈ È˙·bÈ˙ ְְִִֶַָָָ¿À¿ƒ¿À¿ƒ

‰ÏÈÏ∑ ׁשּלמּתי הּכל לילה, ּגנּובת אֹו יֹום .ּגנּובת »¿»ְְְְִִַַַַַָֹ
È˙·b∑:א)ּכמֹו ּבּמדינֹות",(איכה ׂשרתי ּבּגֹוים, "רּבתי ¿À¿ƒְְִִִִַַַָָָ

א) מׁשּפט",(ישעיה י)"מלאתי לדּוׁש(הושע .""אהבּתי ְְְֲִִִֵַָָֹ

(î)ãczå äìéla çø÷å áøç éðìëà íBiá éúééä̈¦¯¦©²£¨©¬¦−Ÿ¤§¤´©©¨®§¨©¦©¬
:éðéòî éúðL§¨¦−¥«¥¨«

i"yx£·¯Á ÈÏÎ‡∑"אֹוכלה "אׁש קמז)ּכמֹו:∑Á¯˜Â.לׁשֹון 'גלידא'(תהלים ּתרּגּומֹו: קרחֹו", מׁשלי".È˙L∑ ¬»«ƒ…∆ְְֵָ¿∆«ְְְְְִִַַַָ¿»ƒ
ׁשנה  .לׁשֹון ְֵָ

(àî)ézãáò Eúéáa äðL íéøNò él-äæ-òaøà E ¤¦º¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©
éúðá ézLa äðL äøNòðàöa íéðL LLå EE ¤§¥³¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®

ìçzå:íéðî úøNò ézøkNî-úà ó ©©«£¥¬¤©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«
i"yx£Èz¯kNÓŒ˙‡ ÛÏÁzÂ∑ לברּדים ּומעקּדים לטלּוא, מּנקּוד ׁשּבינינּו ּתנאי מׁשּנה .היית ««¬≈∆«¿À¿ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ

(áî)äéä ÷çöé ãçôe íäøáà éýìû éáà éýìû éìeì¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨
étk òéâé-úàå ééðò-úà éðzçlL í÷éø äzò ék éì¦½¦¬©−̈¥¨´¦©§¨®¦¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²

:Lîà çëBiå íéýìû äàø̈¨¬¡Ÿ¦−©¬©¨«¤
i"yx£˜ÁˆÈ „ÁÙe∑,'יצחק 'אלהי לֹומר: רצה לא ««ƒ¿»ְֱִֵַָָָֹֹ

הּצּדיקים  על ׁשמֹו מיחד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַָָׁשאין
ׁשבע: מּבאר ּבצאתֹו לֹו ׁשאמר ואףֿעלּֿפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבחּייהם,
ּבׁשביל  יצחק", ואלהי אבי אברהם אלהי ה' ְְְֱֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ"אני

לֹומר  נתירא יעקב ּכמת, הּוא והרי עיניו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּכהּו
יצחק" "ּופחד ואמר: תֹוכחה ∑ÁÎBiÂ."אלהי", לׁשֹון ְְֱִֵַַַָָֹ««ְֵָ

הּוא  הֹוכחה לׁשֹון ולא .הּוא, ְְָָֹ

ß elqk 'f ycew zay ß

(âî)íéðaäå éúða úBðaä á÷òé-ìà øîàiå ïáì ïòiå©©̧©¨¹̈©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹§©¨¦³
àeä-éì äàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå éðä©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−¦®
øLà ïäéðáì Bà íBiä älàì äNòà-äî éúðáìå§¦§Ÿ©º¨¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬¦§¥¤−£¤¬

:eãìé̈¨«
i"yx£‰l‡Ï ‰NÚ‡Œ‰Ó∑ להן להרע לּבי על ּתעלה אי. »∆¡∆»≈∆ְֲִִֵֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"iyz'd ayie zyxt zay zgiyn)

ּדֹור  ׁשּבכל לבן יֹורׁשי טֹוענים וכ) אבינּו ליעקב טען ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹלבן
צאני": והּצאן ּבני והּבנים ּבנֹותי "הּבנֹות יעקב) ׁשל ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹֹלנכדיו
לּדֹור  ׁשּׁשּי זקן יהּודי – ּבעצמ (יעקב) אּתה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבׁשלמא

ולילה, יֹומם ּתֹורה ללמֹוד ,ּכרצֹונ להתנהג יכֹול – ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָהּיׁשן
ׁשּנמצאים  הּצעירים הּילדים מהּילדים?! רצֹונ מה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָאבל

ׁשיכים – לבן טֹוען – מֹודרני "הּבנֹותלי לי לי לי ּבזמן ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותי תי תי תי , ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ÈÏ‚e„‡מ  ‡·¯L ÈÏÎ‡ ‡ÓÓÈ· È˙ÈÂ‰¬≈ƒƒ»»¬«¿ƒ«¿»¿ƒ»
:ÈÈÚÓ ÈzL „„e ‡ÈÏÈÏa ÈÏÚ ˙ÈÁ (‰Â‰)¬»»≈¬«¿≈¿»¿«ƒ¿ƒ≈≈»

‡¯Úaמא  CzÁÏt C˙È·a ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ ÈÏ Ôc¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ»«¿«
CÚa ÔÈL zLÂ CÈ˙a ÔÈz¯˙a ÔÈL È¯ÒÚ∆¿≈¿ƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔÈÓÊ ¯NÚ È¯‚‡ ˙È ‡˙ÈL‡Â¿«¿≈»»«¿ƒ¬«ƒ¿ƒ

‡d‰Ïמב  ‡a‡c d‰Ï‡ ÔBÙ ‡ÏeÏÈ‡ƒ»¡»≈¿«»¡»≈
È¯‡ ÈcÚÒa ‰Â‰ ˜ÁˆÈ dÏ ÏÈÁ„„e Ì‰¯·‡c¿«¿»»¿»ƒ≈ƒ¿»¬»¿«¿ƒ¬≈
È„È ˙e‡ÈÏ ˙ÈÂ ÈÏÓÚ ˙È ÈzÁlL Ô˜È¯ ÔÚÎ¿«≈»ƒ«¿»ƒ»«¿ƒ¿»≈¿«

:‡LÓ¯a ÁÎB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈÏb¡ƒ√»¿»¿«¿«¿»

È˙aמג  ‡˙a ·˜ÚÈÏ ¯Ó‡Â Ô·Ï ·È˙‡Â«¬≈»»«¬«¿«¬…¿»»¿»«
ÈÏÈc ÈÊÁ z‡ Èc ÏÎÂ ÈÚ ‡ÚÂ È· ‡i·e¿«»¿«¿»»»ƒ¿…ƒ«¿»≈ƒƒ
B‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈl‡Ï „ÈaÚ‡ ‰Ó È˙·ÏÂ ‡e‰¿ƒ¿»«»∆¿≈¿ƒ≈»≈

:Ô„ÈÏÈc Ô‰È·Ïƒ¿≈∆ƒƒ»

epxetq

(`n).ézøkNî úà óìçzåKtd dfe ©©£¥¤©§ª§¦§¤¥¤
`Ed dY` mpn` iM ,Yxn`X dn©¤¨©§¨¦¨§¨©¨

.iYxMUn YtlgdWan dxez ¤¤¡©§¨©§ª§¦
(bn).éðàö ïàväåiYtlgd m`e §©ŸŸ¦§¦¤¡©§¦

iziid `l mwix LiYglW F` LYxMUn©§ª§§§©§¦¥¨Ÿ¨¦¦
dnxnaE ,iNW lMdW LNXn xaC lhFp¥¨¨¦¤§¤©Ÿ¤¦§¦§¨

.oicA `l Lcil `Ä§¨§Ÿ§¦
.éúðáìå.`ipEcpl `Ed izFpA lWe §¦§Ÿ©§¤§©¦§§¨

.älàì äNòà äîlkE`W iR lr s` ¨¤¡¤¨¥¤©©¦¤©
oqpxtl dN`l dUr` dn ,lMd lHl¦©Ÿ¨¤¡¤¨¥¤§©§§¨

.KM xg`cn dxez ©©¨



vie`פ zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f ycew zayl inei xeriy
ּבעלי־מּום ּבּבּבּבני ני ני ני והּבנים אֹותם עֹוׂשה הּנ ולּמה ," ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

להנהגת  עצמם את להתאים יּוכלּו ׁשּלא ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָֹ("קאליקעס")
עלי אבל ּתתי, מהיכי – יהדּות ללּמדם רצֹונ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם?!
ולא  חדיׁשים, ּבאמצעים מֹודרנית, ּבצּורה זאת ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹלעׂשֹות

"ּבטלנים"! ְֲִַַָָלעׂשֹותם
ּבנֹוגע  צאני": "הּצאן – לטעֹון ממׁשי – ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַֹֹועל־ּדר־זה
"הּצאן" מסחר, עניני אבל מתערב, אינּני – ּותפּלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלתֹורה

" לבן צאני צאני צאני צאני – ׁשל ּדרכים ׁשּלי, ּבּדרכים להתנהג עלי ," ֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ּגבּול  הּׂשגת רּמאּות, ׁשל ּבאיסּורים להתחּׁשב ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהארּמי,
מסחר  ּבעניני לעסֹוק ׁשּל ּבהנהגה ׁשּכן, ּבהם. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא

לעּבן"). א ("מאכן חּיים" "לעׂשֹות קׁשה ּתֹורה, ְֲִִֶֶַַַַַָָעל־ּפי
ׁשל  ּבביתֹו ׁשהיה ׁשנה כ' ּכל נפׁשֹו את יעקב מסר ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹועל־זה
רק  לא – ׁשכב" ׁש"לא ועד מעיני", ׁשנתי "וּתּדד – ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹלבן
ּגם  אּלא עבר, ּבבית הּתֹורה ּכלימּוד רּוחנּיים, ענינים ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשביל
"הּבנֹות  אליו, ׁשּׁשּיכים לבן טֹוען ׁשא ֹודֹותם ענינים ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעל
יעקב  מסר אּלה ענינים על צאני", והּצאן ּבני והּבנים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹּבנֹותי

" (ּכאמרֹו נפׁשֹו ּבׁשּתי עבדעבדעבדעבדּתּתּתּתייייאת ׁשנה עׂשרה ארּבע ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשניםּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ׁשעל־ידי־ ּבּבּבּבצאנצאנצאנצאנוׁשׁש ּתֹורה, על־ּפי ׁשּיהיּו (" ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶָֹֹ ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

לבן, ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות יתּבררּו ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָזה
הּגׁשמּיים. ּבּדברים ּגם אלֹוקּות ְְְְֱִִִַַַַַָויּומׁש

(ãî)ëð äëì äzòåãòì äéäå äzàå éðà úéøá äúø §©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−£¦´¨¨®¨§¨¨¬§¥−
ðéáe éðéa:E ¥¦¬¥¤«

i"yx£„ÚÏ ‰È‰Â∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו. ¿»»¿≈ַָָ

(äî):äávî äîéøéå ïáà á÷òé çwiå©¦©¬©«£−Ÿ¨®¤©§¦¤−¨©¥¨«

(åî)íéðáà eç÷iå íéðáà eè÷ì åéçàì á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´£¨¦½©¦§¬£¨¦−
:ìbä-ìò íL eìëàiå ìâ-eNòiå©©«£¨®©¬Ÿ§−̈©©¨«

i"yx£ÂÈÁ‡Ï∑ ּולמלחמה לצרה אליו נּגׁשים אחים, לֹו ׁשהיּו ּבניו .(ב"ר)הם ¿∆»ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ

(æî)Bì àø÷ á÷òéå àúeãäN øâé ïáì Bì-àø÷iå©¦§¨´¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨−
:ãòìb©§¥«

i"yx£‡˙e„‰N ¯‚È∑ ּגלעד ׁשל .ּתרּגּומֹו ¿«»¬»ְְֵֶַַ

(çî)ðéáe éðéa ãò äfä ìbä ïáì øîàiåíBiä E ©Ÿ́¤¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬¥«§−©®
:ãòìb BîL-àø÷ ïk-ìò©¥¬¨«¨§−©§¥«

i"yx£„ÚÏb (BÓLŒ‡¯˜ ÔkŒÏÚ)∑ עד .ּגל «≈»»¿«¿≈ֵַ

(èî)ðéáe éðéa ýåýé óöé øîà øLà ätönäåék E §©¦§¨Æ£¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬
:eäòøî Léà øúqð¦¨¥−¦¬¥«¥¥«

È‰ÈÂמד  z‡Â ‡‡ ÌÈ˜ ¯Ê‚ ‡˙‡ ÔÚÎe¿«¡»ƒ¿«¿»¬»¿»¿ƒ≈
:CÈ·e ÈÈa „È‰ÒÏ¿»ƒ≈ƒ≈»

˜Ó‡:מה  dÙ˜Êe ‡·‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒe¿ƒ«¬…«¿»¿»«»»

e·ÈÒeמו  ÔÈ·‡ eËe˜Ï È‰BÁ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
:‡¯B‚c ÏÚ Ôn˙ eÏÎ‡Â ‡¯B‚„ e„·ÚÂ ÔÈ·‡«¿ƒ«¬»¿»«¬»«»«¿»

˜¯‡מז  ·˜ÚÈÂ ‡˙e„‰N ¯‚È Ô·Ï dÏ ‡¯˜e¿»≈»»¿««¬»¿«¬…¿»
:„ÚÏb dÏ≈«¿≈

CÈ·eמח  ÈÈa „È‰Ò ÔÈ„‰ ‡¯B‚c Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»≈»ƒ≈ƒ≈»
:„ÚÏb dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«≈¿»¿≈«¿≈

ÈÈaמט  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ CÒÈ ¯Ó‡ Èc ‡˙eÎÒÂ¿»»ƒ¬«ƒ∆≈¿»«¿»≈ƒ
:d¯·ÁÓ ¯·b Èqk˙ È¯‡ CÈ·e≈»¬≈ƒ¿«ƒ¿«≈«¿≈

epxetq

(cn).äzòå,LwiGdl utg ipi`W xg`n §©¨¥©©¤¥¦¨¥§©¦§
,úéøá äúøëð äëì`l dY` mBW §¨¦§§¨§¦¤©©¨Ÿ

.ipwiGYdn dxez ©¦¥¦
(dn).äávî äîéøéådidIW zFxFdl ©§¦¤¨©¥¨§¤¦§¤

.mIwe aiSi xaCden dxez ©¨¨©¦§©¨
(fn).ãòìb Bì àø÷ á÷òéådPW `NW §©£Ÿ¨¨©§¥¤Ÿ¦¨

.FpFWl z`gn dxez ¤§
(gn).ãò äfä ìbä ïáì øîàiårpkp ©Ÿ¤¨¨©©©¤¥¦§©

didIW xn`e ,awri lW FpFWlA F`xwl§¨§¦§¤©£Ÿ§¨©¤¦§¤
.dYr xn`IX dn lr "cr"hn dxez ¥©©¤¥¨¥©¨

(hn).ätönäåmW ciri oke §©¦§¨§¥¨¦¥
didi ,Epl KEnq mFwn `EdW ,"dRvOd"©¦§¨¤¨¨¨¦§¤

.xn`PX dn xiMfn crl§¥©§¦©¤¤¡©
.øîà øLàoM mB dRvOdW xn`W dfe £¤¨©§¤¤¨©¤©¦§¨©¥

f` xn`W ipRn `Ed ,eixaC lr cirŸ¦©§¨¨¦§¥¤¨©¨
awril oal̈¨§©£Ÿ

ðéáe éðéa 'ä óöé.EoIcl dide ¦¤¥¦¥¤§¨¨§©¨
.htFWep dxez §¥



פי `vie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f ycew zayl inei xeriy
i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ¯L‡ ‰tˆn‰Â∑ ּבהר אׁשר והּמצּפה ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ְְְֲִֶַַָ

ׁשּכתּוב: ּוכמֹו יא)הּגלעד, אתֿמצּפה (שופטים "וּיעבר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ
ּכל  ׁשאמר לפי מצּפה? ׁשמּה נקרא ולּמה ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָּגלעד".

ּתעבר  אם "ּובינ ּביני ה' '"יצף לחברֹו: מהם ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאחד
הּברית' q˙¯.את Èk∑רעהּו את איׁש נראה .ולא ְִֶַƒƒ»≈ְְִִֵֵֶֶֹ

(ð)éúða-ìò íéLð çwz-íàå éúða-úà äpòz-íà¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ©§Ÿ©½
ðéáe éðéa ãò íéýìû äàø eðnò Léà ïéà:E ¥¬¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬¥¤«

i"yx£È˙a È˙a∑מּפּלגׁש היּו ּבנֹותיו וזלּפה ּבלהה אף ּפעמים, ‡˙È˙aŒ.ב' ‰pÚzŒÌ‡∑ מהם למנע ¿…«¿…«ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָƒ¿«∆∆¿…«ְִֵֶַֹ
ּתׁשמיׁש עז)עֹונת .(יומא ְִַַ

(àð)äpä á÷òéì ïáì øîàiå|äávnä äpäå äfä ìbä ©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈
ðéáe éðéa éúéøé øLà:E £¤¬¨¦−¦¥¦¬¥¤«

i"yx£È˙È¯È∑ החץ יֹורה ׁשהּוא ּכזה ּבּים", "ירה .ּכמֹו: »ƒƒְֵֶֶֶַַָָָָ

(áð)øáòà-àì éðà-íà äávnä äãòå äfä ìbä ãò¥µ©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ
éìàéìà øáòú-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà E ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹

:äòøì úàfä äávnä-úàå äfä ìbä-úà¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«
i"yx£È‡ŒÌ‡∑:ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' כד)הרי ּדברי"(לעיל ּדּברּתי אם לרעה (ב"ר)∑Ú¯Ï‰."עד ƒ»ƒְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ¿»»ְָָ

לפרקמטיא  עֹובר אּתה אבל עֹובר, אּתה .אי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

(âð)éýìû eðéðéá eètLé øBçð éýìûå íäøáà éýìû¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½¡Ÿ¥−
:÷çöé åéáà ãçôa á÷òé òáMiå íäéáà£¦¤®©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ È‰Ï‡∑(ב"ר)קדׁש.¯BÁ È‰Ï‡Â∑ חֹול.Ì‰È·‡ È‰Ï‡∑ חֹול. ¡…≈«¿»»ֶֹ≈…≈»¡…≈¬ƒ∆

(ãð)íçì-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷òé çaæiå©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨¨®¤
:øäa eðéìiå íçì eìëàiå©Ÿ́§¤½¤©¨¦−¨¨«

i"yx£Á·Ê ·˜ÚÈ ÁaÊiÂ∑ למׁשּתה ּבהמֹות .ׁשחט «ƒ¿««¬…∆«ְְְִֵֶַָ
ÂÈÁ‡Ï∑ לבן לאֹוהביו ּדבר ∑ÌÁÏŒÏÎ‡Ï.ׁשעם ּכל ¿∆»ְֲִֶָָָ∆¡»»∆ְַָ

לחם, קרּוי ה)ּכמֹו:מאכל רב",(דניאל לחם (ירמיה "עבד ְְֲֲֶֶֶַַַָָ
ּבלחמֹויא) עץ .""נׁשחיתה ְְְִֵַַָ

áì(à)åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå©§¨´¤¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«

È˙aנ  ÏÚ ÔÈL ·qz Ì‡Â È˙a ˙È ÈpÚz Ì‡ƒ¿«≈»¿»«¿ƒƒ«¿ƒ«¿»«
ÈÈa „È‰Ò ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÈÊÁ ‡nÚ L‡ ˙ÈÏ≈¬«ƒ»»»≈≈¿»«¿»»ƒ≈ƒ

:CÈ·e≈»

Â‰‡נא  ÔÈ„‰ ‡¯B‚„ ‡‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¿»»≈¿»
:CÈ·e ÈÈa ˙ÈÓÈ˜‡ È„ ‡˙Ó«̃¿»ƒ¬≈ƒ≈ƒ≈»

‡‡נב  Ì‡ ‡Ó˜ ‡„‰ÒÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c „È‰Ò»ƒ¿»»≈¿»¬»»»ƒ¬»
‡Ï z‡ Ì‡Â ÔÈ„‰ ‡¯B‚c ˙È C˙ÂÏ ¯aÚ‡ ‡Ï»∆¿«¿»»»¿»»≈¿ƒ«¿»
‡„‰ ‡˙Ó˜ ˙ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c ˙È È˙ÂÏ ¯aÚ¿̇ƒ«¿»ƒ»¿»»≈¿»«¿»»»

:eLÈ·Ï¿ƒ

Ôee„Èנג  ¯BÁ„ d‰Ï‡Â Ì‰¯·‡„ d‰Ï‡¡»≈¿«¿»»≈»≈¿»¿
ÏÈÁ„„a ·˜ÚÈ ÌÈi˜Â ÔB‰e·‡„ d‰Ï‡ ‡Èa≈»»¡»≈«¬¿«ƒ«¬…ƒ¿»ƒ

:˜ÁˆÈ È‰e·‡ dÏ≈¬ƒƒ¿»

È‰BÁ‡Ïנד  ‡¯˜e ‡¯eËa ‡˙ÒÎ ·˜ÚÈ ÒÎe¿≈«¬…ƒ¿»»¿»¿»«¬ƒ
:‡¯eËa e˙È·e ‡ÓÁÏ eÏÎ‡Â ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ¿≈««¿»«¬»«¿»ƒ¿»

d˙·ÏÂא  È‰B·Ï ˜Le ‡¯Ùˆa Ô·Ï Ì„˜‡Â¿«¿≈»»¿«¿»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
:d¯˙‡Ï Ô·Ï ·˙Â ÏÊ‡Â Ô‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿≈«¬«¿«»»¿«¿≈

epxetq

(p).ãò íéäìà äàøcBaY m`W d`x §¥¡Ÿ¦¥§¥¤¦¦§Ÿ
oiprM ,LOn rxRi `Ede ,FA lrnY iA¦¦§Ÿ§¦¨©¦§§¦§©

"FzinrA Wgke 'dA lrn dlrnE"`xwie) ¨£¨©©©§¦¥©£¦
(`k ,d`EdW dkxal mpFxkf mxn`M ,§¨§¨¦§¨¦§¨¨¤

nmdipiAW iWilXA Wgk`xtq) §©¥©§¦¦¤¥¥¤
(my.`p dxez

(bp).íäéáà éäìàLl oi` ,oal xn` ¡Ÿ¥£¦¤¨©¨¨¥§

mr xFgp idl` oIcl iYcgIX dn o`nl§¨¥©¤¦©§¦§©¨¡Ÿ¥¨¦
xFgp idl` mpn` iM ,mdxa` idl ¡̀Ÿ¥©§¨¨¦¨§¨¡Ÿ¥¨
"mdia`" didW ,gxY lW eidl` did̈¨¡Ÿ¨¤¤©¤¨¨£¦¤

.xFgp lWe mdxa` lW¤©§¨¨§¤¨
.÷çöé åéáà ãçôa á÷òé òáMiå©¦¨©©£Ÿ§©©¨¦¦§¨
eidl`W rAWpe ,gxY oA Fpi` wgvIW¤¦§¨¥¤¤©§¦§©¤¡Ÿ¨
m` hRWi FCal wgvi lW¤¦§¨§©¦§Ÿ¦

.cBaicp dxez ¦§Ÿ
(cp).åéçàì àø÷iå`l la` ,oal lW ©¦§¨§¤¨¤¨¨£¨Ÿ

f` did `Ed iM ,oal z` `xwl Kxvdª§©¦§Ÿ¤¨¨¦¨¨¨
.awri ipal a`M` dxez §¨¦§¥©£Ÿ

áì(`).íäúà Cøáéål`' Exn` xaM ©§¨¤¤§¤§¨¨§©
'LipirA dNw hFicd zMxA idY,eh dlibn) §¦¦§©¤§©¨§¥¤
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vie`פב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f ycew zayl inei xeriy

(á)bôiå Bkøãì Cìä á÷òéå:íéýìû éëàìî Bá-eò §©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ B·ŒeÚbÙiÂ∑ לארץ ללּוֹותֹו לקראתֹו ּבאּו יׂשראל ארץ  ׁשל .מלאכים «ƒ¿¿«¿¬≈¡…ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dk jxk zegiy ihewl)

לארץ לארץ לארץ לארץ  ללללללללּוּוּוּוֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו לקראתלקראתלקראתלקראתֹוֹוֹוֹו,,,, ּבּבּבּבאאאאּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ארץארץארץארץ ׁשׁשׁשׁשלללל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָמלאכיםמלאכיםמלאכיםמלאכים
ב) לב, אינם (רׁש"י יׂשראל ארץ מלאכי הרי לׁשאל, יׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּפרׁשתנּו. ּבתחּלת רׁש"י ׁשּכתב ּכפי לארץ, לחּוץ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָיֹוצאים
ׁשם ּדהּנה לֹומר, לא יצאיצאיצאיצאויׁש ולכן יׂשראל, מארץ יעקב ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹ

אינם  אּלּו מלאכים ּכי ללּוֹותֹו, יׂשראל ארץ מלאכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיצאּו
ּכאן אבל יׂשראל. מארץ יׂשראל,חזרחזרחזרחזריֹוצאים לארץ יעקב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

יציאה  ּבגדר אינּה לארץ ללּוֹותֹו יׂשראל מארץ הּיציאה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָולכן
לארץ. הּכניסה לצר היא הּיציאה מּטרת ּכי לארץ, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלחּוץ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dk jxk zegiy ihewl)

ׂשמחת  לאחר ׁשּמּיד - נׂשיאינּו רּבֹותינּו ׁשל ּפתגמם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָידּוע
הל "ויעקב ׁשל העבֹודה מתחּלה ּבראׁשית וׁשּבת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה
ּכל  ׁשל ׁשּלֹו, העבֹודה ּולסדר לדר הֹול יהּודי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלדרּכֹו"

ּכּלּה. ַָָָֻהּׁשנה
עסּוקים  ּתׁשרי חדׁש ּבמׁש ּפעמים: מסּפר הסּבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּוכבר

ּבעניני ּבעּקר ׁשּבהם קדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשה ה ה ה יׂשראל ּובמצֹות ּבחגים , ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻֻֻ
ועניני  חֹול ימי מּגיעים ּתׁשרי חדׁש לאחר להם. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּובהכנֹות
יׂשראל  רב עסּוקים ׁשּבהם חֹול ימי הם הּימים רב - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹחֹול

וכּדֹומה. הּפרנסה ְְְֵֶֶַַַָָּבעסק
ּב"ויעקב  נרמז ּכּלּה, הּׁשנה לעבֹודת ּתׁשרי מחדׁש זה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻמעבר
ּכֹוללת  "לדרּכֹו" הּמּלה הדּגׁשת ּכאׁשר לדרּכֹו", ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָהל
ׁשּבּה ׁשהּדר ּבכ נרמז אחד מּצד קצֹות. ׁשני ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמׁשמעּות

ּתׁשרי, ׁשּלאחר החֹול ּבימי ּכּלּה, הּׁשנה ּבמׁש הּיהּודי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהֹול
ׁשל  הּדר - "ּדרּכֹו" היא אּלא ּתׁשרי, חדׁש ׁשל ּכדר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹאינּנה

וׁשינה האדם האדם האדם האדם  ׁשתּיה אכילה ּבפרנסה, עסּוק הּוא זמּנֹו ּברב : ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
אין, ּובכ ּבגלּוי. קדּׁשה ּבּה רֹואים ׁשאין ּדר - ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻוכּדֹומה

לא־יהּודי. לבין יהּודי ּבין הבּדל ׁשּום ְְְְְִִִֵֵֵֶָֹלכאֹורה,
ׁשני, "ּדרּכֹו":ּבּבּבּבאאאאֹוֹוֹוֹותתתתּהּהּהּהמּצד ׁשּזֹוהי מדּגׁש "לדרּכֹו" מּלה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻ

ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹוהּדרּדר סלל מיחדת מיחדת מיחדת מיחדת - הּוא אׁשר אבינּו, יעקב ׁשל ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻֻֻֻ
ׁשל  היֹום־יֹומית הּדר ּגם ּכלֹומר, יׂשראל. ּכל ּבּׁשביל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹותּה
ּובמׁשקהּו, ּבמאכלֹו הּגׁשמּיים, ּבמעׂשיו התנהגּותֹו ּכל ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָיהּודי,
לא־יהּודי, ׁשל מּדרּכֹו ׁשֹונה וכּדֹומה, ּובמּתנֹו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹּבמּׂשאֹו
ׁשּמים" "לׁשם יהדּות ׁשל ּבאפן נעׂשה זה ּכל ּכי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלהבּדיל.

דעהּו". ּדרכי ְְֵֶָָָּו"בכל

(â)àø÷iå äæ íéýìû äðçî íàø øLàk á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²
:íéðçî àeää íB÷nä-íL¥«©¨¬©−©«£¨«¦

i"yx£ÌÈÁÓ∑לקראתֹו ׁשּבאּו יׂשראל ארץ וׁשל ּכאן, עד עּמֹו ׁשּבאּו לארץ חּוצה ׁשל מחנֹות, (ב"ר ׁשּתי «¬»ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
:ותנחומא)

סימן מחני"ם חלק"י, פסוקים. קמ"ח ויצא פפפ פרשת חסלת

iÎ‡ÏÓ‡ב  d· eÚ¯ÚÂ dÁ¯‡Ï ÏÊ‡ ·˜ÚÈÂ¿«¬…¬«¿»¿≈«¬»≈«¿»«»
:ÈÈ„«¿»

˜„Ìג  ÔÓ ‡˙È¯LÓ ÔeÊÁ „k ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬»«¿ƒ»ƒ√»
:ÌÈÁÓ ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e ÔÈc ÈÈ¿»≈¿»¿»¿«¿»««¬»ƒ

Ù Ù Ù

ãîø ¯ âîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

epxetq
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,KxaOd midl` mlv zNbqA xzFi¥¦§ª©¤¤¡Ÿ¦©§¨¥

"iWtp LkxaY xEarA" Fxn`M,fk lirl) §¨§©£§¨¤§©§¦
(c.a dxez

(b).äæ íéäìà äðçîiNW dpgOd ©£¥¡Ÿ¦¤©©£¤¤¦
wtq oi` ,midl` ik`ln FA ErbRW¤¨§©§£¥¡Ÿ¦¥¨¥
`xwIe" oiprM ,midl` dpgn `EdW¤©£¥¡Ÿ¦§¦§©©¦§¨
eil` Elbp mW iM ,l` ziA l` mFwOl©¨¥¥¥¦¨¦§¥¨

"midl`d(f ,dl oldl). ¨¡Ÿ¦

.íéðçîlW ,midl` zFpgn iYW ©£¨¦§¥©£¡Ÿ¦¤
miAxd oniq hRWnM ,FNWe mik`ln©§¨¦§¤§¦§©¦©¨©¦
lr dxFOd ,lirNn g"YR xg` `Ad©¨©©©¨¦§¥©¤©
,"mirEaW" ,"minrR" FnM ,mipW xRqn¦§©§©¦§©£©¦§©¦

.mzlEfe "mizpW"§¨©¦§¨¨



פג

יום ראשון - א' כסלו
פרק כ מפרק א
עד סוף פרק ט

יום רביעי - ד' כסלו
מפרק כג 

עד סוף פרק כח

יום שני - ב' כסלו
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום חמישי - ה' כסלו
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שלישי - ג' כסלו
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שישי - ו' כסלו
מפרק לה 

עד סוף פרק לח

שבת קודש - ז' כסלו
פרק כ

מפרק לט עד סוף פרק מג

לשבוע פרשת ויצא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 
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dxezd cenil ici lr

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

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

äìôú äðäå .é"øã ù"ùîë 'éùòã ïåúçúä ò"âá ïäù
úçú àéäù ùîî äîùì àìù äøåúî àôéãò äìåñô
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àì 'éòáè úøúåñî äáäàî ÷ø äîùì àìù äðéàù
÷éìñã ïáø úéá ìù ú÷åðéú ìù ïäéô ìáäî àòøâ
àìéòì ÷éìñå àèç åá ïéàù ìáä àåäù éðôî àìéòì
ãéáù äòåöøä úàøéî ùîî äîùì àìù àåä íà óà
ìáää íéìòî íä íéëàìîäù á"ò ä"ðøã ù"òå øôåñä

:'éöàä ãò ø"áù ú÷åðéú ìù

ïéáäìé"ò øåøéáä ø÷éò äæä ïîæáã ç"òôá ù"î
äìòîì äøåú ãåîìúù óà à÷åã äìôúä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

בהוספה.8. להלן וראה סע"ב. קיט, ˘ËÈÏ"‡:1.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ז ש"א ˘ËÈÏ"‡:2."עיי"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
נתברר שאז היינו - הראשונים" בדורות "משא"כ ב) (קסב, ומש"כ בזמה"ז. דוקא לאו הוא הטעם לקמן משנ"ת אבל Ú‚¯Î"לכאורה ,

(דלא  כן הפי' כאן גם ואולי תומ"צ. ולא וכו') החולה ומרפא משנה היא שרק - תפלה מזכיר לא (אבל - ופסד"ז כו' ק"ש ע"י ג"כ
המוחין  מסתלקין היו לא מעולם כי כו' תפלתנו אל צריכין היו ולא כו' פב"פ זו"ן "היו ביהמ"ק חורבן שקודם שם ובפע"ח כרגע)
לגבי  לצדקה בנוגע וסס"ט ספ"ה אגה"ק ועייג"כ יותר. התפלה מוכרחת בזמה"ז) - ) יותר גדלה שכשההסתלקות מובן שעפ"ז - מהם"
הראשונים  בדורות גם מה"ת מ"ע היא כו') החולה ריפוי (בקשת תפלה הרי וא"ת תורה. לגבי בתפלה ג"כ מובן טעמא ומהאי - תורה

כו'". הנשמה ירידת תכלית שהיא הניצוצות בירור הוא איך לנדו"ד: שייך ואינו בפ"ע, ענין זהו כי ול"ק -.3¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ה"ז דנוקבא דמ"ן - והב') הא' (ד"ה קו"א שפתיו ÂÂˆÓ˙"בתחלת דעקימת הדבור אותיות ע"י היינו (ותפלה דוקא מעשיות
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eiztyae eita dze` cnel icedie ,miinyb mixaca dyalzpy
ytpdy zipgex dcear `idy dltz ici lr mbe ,miinybd
ztilwn `id dzeigy) zindad ytpd lr "zlret" ziwl`d
ur ixt"a xne` - jxazi myd zad`l ribze xxazzy ,("dbep"

onfay ,"miigdfd,xwir
`ed ,edzd zevevip xexia
,`wec dltzd oipr ici lr
äøBz ãeîìzL óà©¤©§¨

.älôzäî äìòîì- §©§¨¥©§¦¨
cbpk dxez cenlze" ixdy

"olek4oeir"n mb dlrnl ,
,`eti` ,recn ,"dltz
ici lr `ed xexiad xwir

- ?`wec dltzïéðòä̈¦§¨
äøBz éãé-ìòL ,àeä¤©§¥¨
øBà ïéôéñBî úBöîe¦§¦¦

,'eë úeìéöàaixd - ©£¦
ceq"ay dkyndd dpyi
rawy dnk ,"yxey

`edÎjexaÎyecwd
dpyie ,zenlera zewl`e "seq oi` xe`" ielib jyneiy
mikiynn dcear ici lry dn ,"ztqez ceqa"y dkyndd

dtqeddlrn dlrnl ,"xwird lr daexn" - "ztqez"de ,dfa
zeevne dxez ici lry ixd ."yxey ceqa" jynp dfy itkn
."zeliv`"d mler ly xe`a dtqed ,"zetqez ceqa" mikiynn

Leøtmikiynn -íéìëa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàzexitqe - ¥¥¨§¥¦
cäøBz ãeîìz éãé-ìò ;úeìéöà"seq oi` xe`" mikiynn - ©£¦©§¥©§¨

;ïéçnä úBëLîä eðééäc ,úéîéðôadxezd cenily myky - ¦§¦¦§©§©§¨©Ÿ¦
lret `ed jk ,(cneld mc`d ly) dbyde oigena ixd `ed
zeinipt ixd md oigene) zexitqa oigen zkynd dlrnl

,(zexitqdúBönä íei÷áe"seq oi` xe`" mikiynn - §¦©¦§
øNòaL ,ãBñé-ãBä-çöð :úBðéça íäL ,íéìkä úéðBöéça§¦¦©¥¦¤¥§¦¤©§¤§¤¤

;úeìéöàaL "ïétðà øéòæ" úBøéôñzyy ,"oitp` xirf" - §¦§¥©§¦¤©£¦
ixd ,zexitq xyr ea yiy mly "sevxt" ixd od ,zecnd
"`tebn xal" ody ("`"f"d zeipevig) "ceqiÎcedÎgvp"ay5

ici lr "seq oi` xe`" oda jynp - (`"f "sevxt" sebl uegn)
ixd `edy ,mc`d ly diyrd geka dyrna zeevn miniiwny
oi` xe`" mikiynny dkyndd xwir ixd) mc`ay zeipevigd

,("zeliv`"a `ed - zeevne dxez ici lr - "seq÷ø©
úBöîe äøBúa ,äiNò-äøéöé-äàéøáa íéLaìúnL¤¦§©§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨§¨¦§

.äfä íìBòaL íéiîLbäjynpd oigend zkyndn - ©©§¦¦¤¨¨©¤

a zeyalzd dyrp - "zeliv`"adxez,dfd mleray
dyrp - "zeliv`c `"f" ly milkd zeipevigay dkynddne
zeinyba wx lret df ixd - dfd mleray zeevna zeyalzd

.mlerd zeinyba `l j` - zeevnde dxezd lyälôzä ìáà£¨©§¦¨
-ïéà øBà úëLîä àéä¦©§¨©¥
-äàéøáì àeä-Ceøa óBñ¨¦§¦¨
àì ,à÷åc äiNò-äøéöé§¦¨£¦¨©§¨Ÿ
,ãáìa úeLaìúä Cøãa§¤¤¦§©§¦§©
xaca yalzn xe`dy -
jynp xac eze`e xg`
xacdy itk ,dfd mlera

,dxezaøBàä ÷øly - ©¨
"seq oi`",Lnîlret - ©¨

,dfd mleraìúBpL §©
,íäL úBîkî íéàøápä©¦§¨¦¦§¤¥

,äìBçä àtøúiLlr - ¤¦§©¥©¤
"epi`tx" zywa ici

,dltzayíLbä ãøéå§¥¥©¤¤
dãéìBéå õøàì íéîMî¦¨©¦¨¨¤§¦¨

dçéîöéå6.ici lr - §©§¦¨
mi`xapa iepiy lret xe`dy ixd ,"mipyd zkxa" ly dkyndd

.miinybdóì÷a éepL ïéàL ,úBöîe äøBza ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¨¦§¤¥¦¦§©
ïélôzä,oilitzd zeiyxt eazkp mdilry -ïúçðä éãé-ìò- ©§¦¦©§¥£¨¨¨

,oilitzd lyòBøfáe Làøa7.lr oilitzd zgpd ici lr - ¨Ÿ©§©
oigend zkynd cvn oilitzd slwa iepiy deedzn `l ,y`xd
zgpd ici lre ,y`xay oilitzd ici lr jynpd gend ceariye
ici lr oilitzd slwa iepiy deedzn `l cid lr oilitzd

.ald caryl dzrtyde ci ly oilitz ly dkynddíâå§©
ïúåöî øîb àeä ïúiNòL úBöîaxacdy itk `ly - §¦§¤£¦¨¨§©¦§¨¨

lr oze` oigipn okn xg`le oilitzd opyi dligzay ,oilitza
`id oziiyry zeevnd elit` `l` ,rexfd lre y`xd
znwd e` ,dxez xtq zaizk lynl enk) devnd ly dznlyd
meyn da yi dnvr dkeqd ziiyry zericl m`zda) dkeq

devn8- ziyrp devndyk envr xaca iepiy xak yi o`k - (
ixd ,j`éepMä,xaca deedzny -àìå ,íãà éãé-ìò àeä ©¦©§¥¨¨§Ÿ

,älôúák íéîL éãéa,mlera iepiy zlret dltzdy - ¦¥¨©¦§¦§¦¨
,'eke `txziy dlegaLdltzd-ïéàî úeiçä úëLîä àéä ¤¦©§¨©©©¥¥

;ìBëé ìk Bcáì àeäL ,àeä-Ceøa óBñzepyl egekae - ¨¤§©Ÿ¨
ly avnl dleg ly avnn ,xg` avnl dfd mlera cg` avnn

,ginvz ux`dy ick myb cxiye ,dlegd ietix,Cëìäå,okle - §¦§¨
éLîäì éãk,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà Cdfd mlera - §¥§©§¦¥¨§©¨
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ïåøçà ñøèðå÷
'éöàá øåà ïéôéñåî î"åú é"òù àåä ïéðòä .äìôúäî
úéîéðôá ú"ú é"ò 'éöàã íéìëá ä"á ñ"à øåà 'éô .'åë
íéìëä úéðåöéçá úåöîä íåé÷áå ïéçåîä úåëùîä åðééäã
íéùáìúîù ÷ø 'éöàáù à"æ ñ"éáù é"äð 'éçá íäù
äìôúä ìáà .æ"äåòáù íééîùâä úåöîå äøåúá ò"éáá
êøãá àì à÷åã ò"éáì ä"á ñ"à øåà úëùîä àéä
íéàøáðä úåðùì ùîî øåàä ÷ø ãáìá úåùáìúä
íéîùî íùâä ãøéå äìåçä àôøúéù íäù úåîëî
éåðéù ïéàù î"åúá ë"àùî .äçéîöéå äãéìåéå õøàì
úåöîá íâå òåøæáå ùàøá ïúçðä é"ò ïéìéôúä óì÷á
àìå íãà é"ò àåä éåðéùä ïúåöî øîâ àåä ïúééùòù
ñ"àî úåéçä úëùîä àéäù äìôúáë íéîù éãéá
øåà êéùîäì éãë êëìäå ìåëé ìë åãáì àåäù ä"á
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ההמשכה ÚÓ˘‰הוי שהעיקר כו' מטה למטה להמשיך  כשצריך (בזמה"ז) כאן משא"כ כו' פב"פ החזרת כשצ"ל - דשם הבי' ואולי - (
הצ"צ  מאמר ועיין בהנ"ל). קסב, כדלקמן - דעשי' הניצוצות עם (ביחד התפלה כוונת מאדך, בכל העיקר - העליון ומאד מעלה מלמע'

ספ"ב". (קה"ת) תו"א מ"א.4.שבסו"ס א' פרק אליהו").5.פאה ("פתח בהקדמה י.6.תקו"ז נה, ישעי' - הכתוב לשון ‰Ú¯˙7.ע"פ
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î,הטעם י"ל ואולי (מוחין), בראש ולא (מדות) ביד רק בתש"י - לזרוע ראש תש"י"מקדים הנחת ·ÂÈÚכי

עשי' בה (שאין "בראש" הנחתן בין ממוצע היא -ÏÏÎ צ"ל תש"י בהנחת כי מצותן", גמר הוא שעשייתן ל"מצות ההנחה) בעת
Ì˙¯˘˜Â.".8.וש"נ תרמא. ר"ס אדה"ז שו"ע
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כסלו  ג' שלישי יום
,310 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áúë à"îá äðäå,310 'nr cr.à÷åã

.à÷åc ähîlî "ïéá÷eð ïéî" úàìòä éìa øLôà-éà- ¦¤§¨§¦©£¨©©¦§¦¦§©¨©§¨
"`zzlc `zexrz`" dyere "o"n" dlrn dhnly mc`dy
"seq oi` xe`" jiyndl dltza ezceara (dhnln zexxerzd)
zpigaa dcear efy ,oldl cin owfd epax xiaqiy itke ,dhnl

,mc`d ly leab ila
Îilad jiyndl ilk `idy
dfae dlrnly leab
."o"n z`lrd"d `hazn
ãeîìúì ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§©§

,úeìéöàaL äøBz- ¨¤©£¦
zkynp dkynddy iptl
,dxezd cenil ici lr
xen`k ,`id ef dkyndy
,"zeliv`"a xwira ,lirl

úãçéîädxezd - ©§ª¤¤
zcgeinéëä-åàìaoia - §¨¨¥

,jk.àeä-Ceøa ìéöànamler liv`dy "seq oi` xe`"a - ©©£¦¨
oi` xe`" zkynd zeidl ef dkynd lr oi`y oeeike ."zeliv`"d

.dhnln "o"n z`lrd" zyxcp `l - dhnl "seqw"k ztqed
:epiaxdf ji`e"o"ndf cvike - "x`an f"r - q"``l (zekiiye)

"seq oi` xe`"l (zekiiy dl didiye) "oiawep oiin" zeidl leki
:oldl owfd epax xiaqn jk lr -Bçîa "ïéá÷eð ïéî" úàìòäå§©£¨©©¦§¦§Ÿ

úðéça àéä ,íãà ìL Baìåzad` -,ìeáb éìa "Là étLø" §¦¤¨¨¦§¦©¦§¥¥§¦§
,"seq oi`" enk -åef leab ila dad` -,"Eãàî" úàø÷ð- §¦§¥§Ÿ¤

dfy zexnl .mc`d ly leab ila ,"jc`n lka" `idy dad`d
c`n"j"c`n" ,"jlydf ipy mc`ae leab ila df cg` mc`ay ,

,laben ixd `ed elek mc`dy jk lr sqepae ,leab zpigaa
ilad elit`exacd witqn z`f lka ,leab ok mb `ed ely leabÎ

-,óBñ-ïéà úðéça øøBòì éãkleab ila .leab ilae - §¥§¥§¦©¥
dkixv "o"n z`lrd"d ixdy ,izin` leab ila - dlrnly
dfy dryae ,jiyndl dilry xe`d ote`e zpiga oirn zeidl
jiyndl "o"n z`lrd" ef ixd - mc`a leabÎila ly dpigaa

,seq oi` - "dlrnly leab ila"dc úBøeáb éãé-ìò eðééäåmyÎ §©§©§¥§§
ç"ôøä ïä ïäL ,â"ñ288 -.'eë ïéöBöéð"`evx"de dad`d - ¤¥¥¨¦¦

ici lr mc`a zeyrp ,ely dltzd zceara "jc`n lka" ly
g"txl xewn `edy myd ,"b"q" my ly zexeabn dkyndd
mi`ad ,edzd zevevip
zexitqy ,edzc milkn
ila "`evx"a eid edzc
"`evx"d mb jk ,dlabd
`ed dnypd ly dad`de
ila ,"jc`n lka" zpigaa

.dlabdúàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¥
"äòL éiç" älôzä9, ©§¦¨©¥¨¨

àéä`id "dry" - ¦
úãøBiä úeëìî©§©¤¤

,äiNò-äøéöé-äàéøáa- ¦§¦¨§¦¨£¦¨
iig" ly heytd yexitd
zgz mipezpd mlerd ipipr lr dywa `id dltzy ,`ed "dry
.yxtn i"yxy itk ,zepefne mely ,d`etxl dywa :onfd xcb
zexitqa ,yxeya `ed xacdy itk owfd epax yxtn o`k
,oky ,onfd xewn ixd `id "zekln"d zxitqy ,zepeilrd
,deda "Kln" ,"jelni jln jln" ly oiprd epyi "zekln"a¤¤
zcxei "zekln"y itk cgeinae ,cizra "jelni"e xara "Kln"¨¨
zenlerd zeig ef ixd ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenler zeigdl
mikiynn dltz ici lry oeeik ixd .onfd oipr mda yiy
,"zekln"d zxitq ici lr z`fe ,diyrÎdxiviÎd`ixaa dkynd
,"dry iig" dltz z`xwp okl - diyrÎdxiviÎd`ixa xewn

äøBúåz`xwp -"íìBò éiç"20,"mler" ,zexitqay -àeä §¨©¥¨
"ïétðà øéòæ"10ïéãe÷t ç"îø ék ,ly dyrdÎzeevn 248 - §¥©§¦¦§¦

,dxezøéòæ"c úBøéôñ øNòc íéìk øNòa ïé÷lçúî ïä¥¦§©§¦§¤¤¥¦§¤¤§¦¦§¥
.'eë "ïétðà,"zeliv`"ay zexitq ixd `id "oitp`Îxirf"e - ©§¦

zenler seq `id `"fy aezk dnexz zyxt seq "xe` dxez"ae
.diyrÎdxiviÎd`ixan ixnbl dlrnl ,seqÎoi`d

øçà íB÷îa ,äpäå11áúk12ç"îøL248 -ïä äNò-úBöî §¦¥§¨©¥¨©¤§¨¦§£¥¥
íéãñç 'äaixd `id ,dyrÎzevn lky ,zeliv`c `"f ly - §£¨¦

zkyndle cqgl ilk
,zewl`ä"ñLe365 - §¨
zeevn'äa äNòú-àìŸ©£¤§

,'eëå úBøeáb`"f ly - §§
od zexeaby ,zeliv`c
mevnv ly oipr ixd

zxivrl dlabd ody dyrzÎ`ld zeevn odn ze`a - dlabde
,"mipevig"l ribz `ly dyecwd zrtydáúk øçà íB÷îáe13 §¨©¥¨©
ïäL(613) b"ixz - ¤¥

od ,zevndïéçøà â"éøz©§©¨§¦
,'eë àçøà ãçî ïéëLîð¦§¨¦¥©¨§¨
,(zekynd) mikxc 613 -
zg` "jxc"n zekynpd

,(dkynde xewn)àeäL¤
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

.à÷åã äèîìî ï"î úàìòä éìá à"à äèîì ä"á ñ"à
ä"á ìéöàîá ä"àìá úãçåéîä 'éöàáù ú"úì ë"àùî
éôùø 'éçá àéä íãà ìù åáìå åçåîá ï"î úàìòäå
åðééäå ñ"à 'éçá øøåòì éãë êãàî '÷ðå ìåáâ éìá ùà
'÷ð ïëìå 'åë ïéöåöéð ç"ôøä ïä ïäù â"ñã úåøåáâ é"ò
äøåúå ò"éáá úãøåéä úåëìî àéä äòù ééç äìôúä
'éá ïé÷ìçúî ïä ïéãå÷ô ç"îø éë à"æ àåä íìåò ééç

.'åë à"æã ñ"òã íéìë

ò"î ç"îøù áúë à"îá äðäå
ïäù áúë à"îáå 'åëå â"äá ú"ì ä"ñùå íéãñç 'äá ïä
úéðåðáì àåäù 'åë àçøà ãçî ïéëùîð ïéçøà â"éøú
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א.9. י, ˘ËÈÏ"‡:10.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דז"א בי"ס וכו' מוחין ממשיכין תומ"צ שע"י ˘ËÈÏ"‡:11."כנ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
ובכ"מ". תעא ע' ג' כרך בראשית להצ"צ אוה"ת פ"ד.12."ראה אבי"ע קיצור שער ע"ח ˘ËÈÏ"‡:13.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ זח"ג"

א". קכט,



elqkפח 'b iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.'eëå úéðeðáìdxeab oi` my ,"oeilr xzk" ly cqge oael - ©§¦§
oi` - "`wizr i`da `l`ny zil" :(my) xdefa oeyld itk ,llk
micqg m`Îik ,("xzk"d zeinipta) "wizr"a dxeabe l`ny
xne` `ed o`k :dxizq meyn jka yi dxe`kl ixd .cala

"nxymilka od zeevnd g
,`"fc zexitq xyr ly
g"nxy xne` xdefae
'da od dyrÎzeevn
dyrzÎ`l d"qye ,micqg
,`"f ly zexeab 'da
`ed xdefa xg` mewnae
od zeevndy ,xne`
"zipepal" `idy dbixcna
("oeilr xzk" ly oaeld)

?llk zexeab da oi`yCà©
úBönä ìkL ,ïéðòä̈¦§¨¤¨©¦§

ç"îø ïwúì248 -éøáà §©¥§¨¥§¥
éãé-ìò ,"ïétðà øéòæ"§¥©§¦©§¥
óBñ-ïéà øBà úëLîä©§¨©¥
,ïéçîa àeä-Ceøä§Ÿ¦
'äå íéãñç 'äa ïéìeìkä©§¦§£¨¦§

,úBøeáblynÎjxc lr - §
cqgl gena dihpd ,mc`a

mixa`d g"nx owzl `ed zeevnd oipry oeeik ,ixd ;dxeable
.`"fc zexitqd ly milka od zeevny ,mixne` okl - "`"f" ly
oi` xe`" zkynd ici lr `"fc mixa`d g"nx mipwzny oeeike
xne` `ed okl - zexeab 'de micqg 'da mdy ,oigena "seq

.zexeab 'de micqg 'da od zeevndy minrtlïéçnä øB÷îe§©Ÿ¦
,'eë úéðeðáì àeä,"xzk" ly -ïBéìòä õôçå âðòä àeä ©§¦¨Ÿ¤§¥¤¨¤§

éLîäì,"ïétðà øéòæ"c ïéøáà ç"îøì ähîì øBàä C"`"f" - §©§¦¨§©¨¦§¨¥¨¦¦§¥©§¦
,"dlrn" iabl "dhn" z`xwp "xzk" iabläëLîää ú÷lçúîe¦§©¤¤©©§¨¨

â"éøúì613 -,úBönä Cøò úðéça éôì ,úBièøt úBëLîä §©§©©§¨§¨¦§¦§¦©¤¤©¦§
-Ceøa óBñ-ïéà øBà CLîð íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa ïBâk§¦§¨¨§¦£¨¦¦§¨¥¨

,"ïétðà øéòæ"c ãñçc éìkä úeiðBöéçì àeä`rexc cqg" - §¦¦©§¦§¤¤¦§¥©§¦
cqgn "`pini `rexc"a jynp dhnl cqg ici lr ,"`pini
zexxerzdd) "`zzlc `zexrz`"dy myk ,xnelk ,"zeliv`"c
`id jk ,cqg ly dlerta `id mc`d ly (dhnln
zlretd (dlrnln zexxerzdd) "`lirlc `zexrz`"d

,(`"fc cqg) cqg ly dkynd dlrnlïéðécä íei÷áeici lr - §¦©¦¦
"seq oi` xe`" jynp ,oipic ly mipipra zeevnd meiwúéðBöéça§¦¦

,äøeáb,`"f ly -.'eë íéîçøáexxern e` mgxn mc`dyk - §¨§©£¦
zcna "seq oi` xe`" dfÎiciÎlr jynp - eytp lr mingx

.`"f ly (zx`tz) mingxdäëLîää øáòîe Cøãå- §¤¤©£©©©§¨¨

,`"fc milkd zeipeviga "seq oi` xe`"n zkynpdéãé-ìò àeä©§¥
ïäL ,ïäéúBçîe íéìkä úeiîéðt,l`xyi oa ly ezceara - §¦¦©¥¦Ÿ¥¤¤¥

eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi -íéiìëNici lr zexvepd - §¦§¦¦§¦¦
,zeppeazde lky,íéiòáè Bàcg` lk rahay d`xie dad` - ¦§¦¦

od zepey`xd - l`xyin
,zecn od zeipyde ,oigen

Ldlrnly zexitqa - ¤
ïéçî úBðéça ïä¥§¦Ÿ¦

.úeìãâå úeðè÷c- §©§§©§
enk `ed "zephwc oigen"
dad` mc`a lynl
oigen"e ,miirah d`xie
lynl enk `ed "zelcbc
d`xie dad` mc`a
lkyd ici lr zexvepd
,mipt lk lr .(miilky)
`edy dnn dxizq mb oi`
zeevnd b"ixz lky xne`
(dkynde) xe`n zekynp
,'eke "zipepal"dn ,cg`
yxeyy itk df oky
bpera `ed dkyndd
."xzk" ly oeilrd utge

äæìå,okle -íi÷ì ãàî íBìMä-åéìò eðaø äLî Lwa §¨¤¦¥Ÿ¤©¥¨¨©¨§Ÿ§©¥
,õøàa úBéeìzä úBiNòî úBönä`xnbdy itk -14,zxne` ©¦§©£¦©§¨¨¤

ick did ,l`xyi ux`l qpkidl jkÎlk dvx epax dyny dny
,ux`a zeielzd zeevnd miiwlLzeiyrnd zeevnd -ïä ¤¥

ìzLää úéìëzéLîäì ,úeìLàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà C ©§¦©¦§©§§§©§¦¥¨
ïäaL ,äiNò-äøéöé-äàéøác "ïétðà øéòæ"c íéìkä øøáì§¨¥©¥¦¦§¥©§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨¤¨¤

ç"ôøä ïä,288 -,ïéöBöéðxxal - edzc milkd zxiayn - ¥¨¦¦
mze`-äøéöé-äàéøáaL úBiNòî úBöîe äøBz éãé-ìò©§¥¨¦§©£¦¤¦§¦¨§¦¨

.à÷åc äiNò,zelylzydd lk zilkz dfy oeeik ,ixd £¦¨©§¨
jkÎlk dvx okl ,l`xyi ux`a ixd `id zeevnd meiw zenilye
zeielzd zeevnd miiwle l`xyi ux`l qpkidl epiax dyn
lr `ed xexiad xwir recn ,o`k xaqed ,miptÎlkÎlr .ux`a
xexiad oky ;dltzn dlrnl `id dxezy zexnl ,dltz ici

`ed dltz lyz`lrdxzeia deabd myxeyl edzd ivevip
y dne ."seq oi`"a cr ,xzei dlrnl - dfÎiciÎlre ,edzaonfa

dfdoldl owfd epax xne` ,dltz ici lr `ed xexiad xwir
ilecb ziwl`d zenyp" f` eidy ,mipey`xd zexecay (a ,aqw)
zekxade rny z`ixwa ,xidn ote`a xexiad dyrp ,"jxrd
onfa j` - cala xeviwa dxnfc iweqte ,rny z`ixw iptly
.dltz ici lr xexiad yxcp ,el`k zedeab zenyp oi`yk ,dfd
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ïåøçà ñøèðå÷
à"æ éøáà ç"îø ï÷úì úåöîä ìëù ïéðòä êà .'åëå
ç"äá ïéìåìëä ïéçåîá ä"á ñ"à øåà úëùîä é"ò
õôçå âðòä àåä 'åë úéðåðáì àåä ïéçåîä øå÷îå â"äå
à"æã ïéøáà ç"îøì äèîì øåàä êéùîäì ïåéìòä
éôì úåéèøô úåëùîä â"éøúì äëùîää ú÷ìçúîå
ñ"à øåà êùîð ç"îâå ä÷ãöá ïåâë úåöîä êøò 'éçá
úéðåöéçá ïéðéãä íåé÷áå à"æã ãñçã éìëä 'éðåöéçì ä"á
é"ò àåä äëùîää øáòîå êøãå .'åë íéîçøáå äøåáâ
íééòáè åà íééìëù ø"åã ïäù ïäéúåçåîå íéìëä 'éîéðô
äùî ù÷éá äæìå úåìãâå úåðè÷ã ïéçåî 'éçá ïäù
õøàá úåéåìúä úåéùòî úåöîä íéé÷ì ãàî ä"ò åðéáø
ä"á ñ"à øåà êéùîäì úåìùìúùää úéìëú ïäù
ïéöåöéð ç"ôøä ïä ïäáù ò"éáã à"æã íéìëä øøáì

.à÷åã ò"éááù úåéùòî î"åú é"ò
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א.14. יד, סוטה

elqk 'c iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ד' רביעי יום
,310 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äåöî íåé÷ì äðäå,epw 'nr cr.'åë éøåçà

íéøçà éãé-ìò úBNòì øLôà-éàL äåöî íei÷ì ,äpäå§¦¥§¦¦§¨¤¦¤§¨©£©§¥£¥¦
äøBz ãeîìz ïéìháî15elôàå ,xzeia milrpd mipiprd - §©§¦©§¨©£¦

,dxezaïkL-ìëå ,äákøî äNòîmilhany -àéäL älôz ©£¥¤§¨¨§¨¤¥§¦¨¤¦
eîéçøe eìéçãe ïéçî úðéçadad`e d`xi -íòhäå ,íéiìëN §¦©Ÿ¦§¦§¦¦§¦¦§©©©

.ìéòì økæpkoipr llba - ©¦§¨§¥
dyrpd zevevipd xexia
,zeiyrn zeevn iciÎlr
zilkz `ed `wec dfy

.zelylzydd,úàæ ãBòå§Ÿ
äìãb ãàî úîàaL¤¤¡¤§Ÿ¨§¨
úBönä úìòî ääáâå§¨§¨©£©©¦§

,íãenì ïëå ,úBiNòî- ©£¦§¥¦¨
,zekldd lyúìòî ìò©©£©

,zelcbe -ïäL ïéçnä©Ÿ¦¤¥
eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦

dad`e.íéiìëN- ¦§¦¦
z`hazn zepeilrd
dpeekd revia lr sqep)
oipra dpeilrd
mb ("mixexia"d
mr ytpd zecg`zda
lr dyrpd xac ,zewl`
e` zeiyrn zeevn ici

opyi jka mb - zeiyrnd zeevnd ly zekldd cenil iciÎlr
,miilky d`xie dad`de oigend iabl zelcbe zepeilríâä ék¦£©

áéúëc16"Bá ä÷áãìe" :z`fe ,`ed jexa yecwda -éãé-ìò ¦§¦§¨§¨©§¥
,åéúBcîwacp `ed mc`d ly dad`de cqgd zcn iciÎlry - ¦¨

Îyecwd mr cg` xac ody zepeilrd zexitqd ly cqgd zcna
,`edÎjexaúBðBéìòä úBcîa elôà ÷ác epðéà íB÷î-ìkî¦¨¨¥¤¨¥£¦©¦¨¤§

,ïúeàéöîa àlà,zecnd "ze`ivn"a -,ïúeäîa àìå`ed - ¤¨¦§¦¨§Ÿ§¨¨
zedna `l j` ,cala zecnd zeipevigae ze`ivna wacp

,zecnd zeiniptaeáeúkL Bîëe17."øôàå øôò éëðàå" :- §¤¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤
cibnd mya e"h oniq "ycewd zxb`"a xaqend itly
eznyp zx`d lr epia` mdxa` xn` z`fy ,yhixfnn
dad`d lr had ilany ,oeilr cqg ly xe`dn eteba dxi`dy
Îyecwdl epia` mdxa`l dzidy (cqgd zcn `idy) dlecbd
cqgd zcn lr xn` ,el "dakxn" didy cr ,`edÎjexa
cqgd zcnl d`eeyda cala "xt`e xtr" `idy ,eznypay
mvrde zednd ixd `ed xt` lynle ,zepeilrd zexitqd ly
zrax`n akxen did urd .xt`l jtde sxypy urd ly
zyly etcpzp ,eztixy iciÎlre .xtr ,min ,gex ,y` zeceqid
,cala xtrd ceqi x`ype ,oyra - min ,gex ,y` zeceqid

,urd ly mvre zedn eze` `edy zexnl ixd ,xt`d `edy
d`xnl cngp ur" didy urd iabl jxr mey xt`l oi` la`
jxr mey oi` ,lynl ,jk .cala xt` `ed zrke ,"lk`nl aehe
`id eznypy itk epia` mdxa` ly dad`de cqgd zcnl
zxitqe zcn iabl ,seba
zexitqay cqgd
,miptÎlkÎlr .zepeilrd
`l elit` wac epi`y ixd

azecnwx - zepeilrd
`le cala oze`ivna

.ozednaïkL-ìëå- §¨¤¥
wac epi`y-ïéà øBàa§¥

úéìc ,àeä-Ceøa óBñ¨§¥
déa àñéôz äáLçî- ©£¨¨§¦¨¥

"zqtez"d daygn oi`y
,eaúeèMtúäå BøBàa§§¦§©§

,Cøaúé epnî úeiçä- ©©¦¤¦§¨¥
"`qitz" zeidl xyt` i`

,df xe`aíà-ék¦¦
àeäL ,Búeàéöîa- ¦§¦¤

,jxazi exe`úà äiçnL¤§©¤¤
,Búeäîa àìå ,ílk- ª¨§Ÿ§¨

zeidl xyt` i` ezedna
,"`qitz"elôà`l -ìzenlerd ly mik`lnle mi`xap - £¦§

áeúkL Bîk ,íéðBéìò18úBàáö 'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷" : ¤§¦§¤¨¨¨¨§¨
,"'eëixd mixne` jk ,mdn lcaene yecw "ze`av 'd"y -

mde ,"d`ixa"d mler ly mipeilr mik`ln mdy ,mitxyd
'd" lr z`f mixne`"ze`avelit`y ,zednyecw xe`d

,mdn lcaene"íéìöàpä íéìeìò" ãáìmler ly zebixcnd - §©£¦©¤¡¨¦
ze`xwpd xzei zelrpd zebixcndn "milelr" ody "zeliv`"d
"dlir"d z` biyn ixd "lelr"de ,"milelr"d iabl "zelir"

md ,elyL øãqä éôk ¯ "Búlò"a ãçà ìk íéâéOîdpnp - ©¦¦¨¤¨§¦¨§¦©¥¤¤
,"íéôeöøt"ä úeLaìúäa ¯ "íéiç õò"axiaqny itk - §¥©¦§¦§©§©©§¦

ly zepeilrd zexitqd ly "mitevxt"d ji` "miig ur"a
ly "lelr" `ed yaelndy ,dfa df miyalzn "zeliv`"
ely "sevxt"e "dlir"a "lelr"d biyne oian - yalznd

,ea yalzndelôà ,íéàøáða àì ìáà,`l -úBîLða £¨Ÿ§¦§¨¦£¦¦§¨
,úeìéöàcody oeeik ,z`f lka ,zewl` ixd ody zexnly - ©£¦

zxb`"a xne`y itk ,zexitq xyr ly milkdn ecxtp xak
'k oniq "ycewd19xyt` i`e "mi`xap" ze`xwp xak od -

,zewl`d zedna dbyde "`qitz" odl didzyáeúkL Bîk20 §¤¨
"'eë éøçà úà úéàøå" :íBìMä-åéìò eðaø äLîa21.z` - §Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨¦¨¤£Ÿ̈
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ïåøçà ñøèðå÷
äåöî íåé÷ì äðäå
äùòî 'éôàå ú"ú ïéìèáî íéøçà é"ò úåùòì à"àù
íééìëù ø"åãå ïéçåî 'éçá àéäù äìôú ë"ùëå äáëøî
ääáâå äìãâ ãàî úîàáù úàæ ãåòå .ì"ðë íòèäå
ïéçåîä úìòî ìò íãåîéì ïëå úåéùòî úåöîä úìòî
é"ò åá ä÷áãìå áéúëã íâä éë íééìëù ø"åã ïäù
àìà úåðåéìòä úåãîá 'éôà ÷áã åððéà î"î åéúåãî
ë"ùëå øôàå øôò éëðàå ù"îëå ïúåäîá àìå ïúåàéöîá
åøåàá 'éá àñéôú äáùçî úéìã ä"á ñ"à øåàá
àåäù åúåàéöîá à"ë 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå
ù"îë íéðåéìòì 'éôà åúåäîá àìå íìåë úà äéçîù
íéìöàðä íéìåìò ãáì 'åë úåàáö 'ä '÷ '÷ ùåã÷
úåùáìúäá ç"òáù øãñä éôë åúìéòá à"ë íéâéùî
'éöàã úåîùðá 'éôà íéàøáðá àì ìáà íéôåöøôä
.'åë éøåçà úà úéàøå ä"ò åðéáø äùîá ù"îë
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א.15. ט, קטן ובכ"מ.16.מועד א. יד, סוטה כז.17.ראה יח, ג.18.וירא ו, סע"א.19.ישעי' כב.20.קל, לג, Î"˜21.תשא ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."סי"ט אגה"ק "ועיין



פט elqk 'c iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ד' רביעי יום
,310 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äåöî íåé÷ì äðäå,epw 'nr cr.'åë éøåçà

íéøçà éãé-ìò úBNòì øLôà-éàL äåöî íei÷ì ,äpäå§¦¥§¦¦§¨¤¦¤§¨©£©§¥£¥¦
äøBz ãeîìz ïéìháî15elôàå ,xzeia milrpd mipiprd - §©§¦©§¨©£¦

,dxezaïkL-ìëå ,äákøî äNòîmilhany -àéäL älôz ©£¥¤§¨¨§¨¤¥§¦¨¤¦
eîéçøe eìéçãe ïéçî úðéçadad`e d`xi -íòhäå ,íéiìëN §¦©Ÿ¦§¦§¦¦§¦¦§©©©

.ìéòì økæpkoipr llba - ©¦§¨§¥
dyrpd zevevipd xexia
,zeiyrn zeevn iciÎlr
zilkz `ed `wec dfy

.zelylzydd,úàæ ãBòå§Ÿ
äìãb ãàî úîàaL¤¤¡¤§Ÿ¨§¨
úBönä úìòî ääáâå§¨§¨©£©©¦§

,íãenì ïëå ,úBiNòî- ©£¦§¥¦¨
,zekldd lyúìòî ìò©©£©

,zelcbe -ïäL ïéçnä©Ÿ¦¤¥
eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦

dad`e.íéiìëN- ¦§¦¦
z`hazn zepeilrd
dpeekd revia lr sqep)
oipra dpeilrd
mb ("mixexia"d
mr ytpd zecg`zda
lr dyrpd xac ,zewl`
e` zeiyrn zeevn ici

opyi jka mb - zeiyrnd zeevnd ly zekldd cenil iciÎlr
,miilky d`xie dad`de oigend iabl zelcbe zepeilríâä ék¦£©

áéúëc16"Bá ä÷áãìe" :z`fe ,`ed jexa yecwda -éãé-ìò ¦§¦§¨§¨©§¥
,åéúBcîwacp `ed mc`d ly dad`de cqgd zcn iciÎlry - ¦¨

Îyecwd mr cg` xac ody zepeilrd zexitqd ly cqgd zcna
,`edÎjexaúBðBéìòä úBcîa elôà ÷ác epðéà íB÷î-ìkî¦¨¨¥¤¨¥£¦©¦¨¤§

,ïúeàéöîa àlà,zecnd "ze`ivn"a -,ïúeäîa àìå`ed - ¤¨¦§¦¨§Ÿ§¨¨
zedna `l j` ,cala zecnd zeipevigae ze`ivna wacp

,zecnd zeiniptaeáeúkL Bîëe17."øôàå øôò éëðàå" :- §¤¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤
cibnd mya e"h oniq "ycewd zxb`"a xaqend itly
eznyp zx`d lr epia` mdxa` xn` z`fy ,yhixfnn
dad`d lr had ilany ,oeilr cqg ly xe`dn eteba dxi`dy
Îyecwdl epia` mdxa`l dzidy (cqgd zcn `idy) dlecbd
cqgd zcn lr xn` ,el "dakxn" didy cr ,`edÎjexa
cqgd zcnl d`eeyda cala "xt`e xtr" `idy ,eznypay
mvrde zednd ixd `ed xt` lynle ,zepeilrd zexitqd ly
zrax`n akxen did urd .xt`l jtde sxypy urd ly
zyly etcpzp ,eztixy iciÎlre .xtr ,min ,gex ,y` zeceqid
,cala xtrd ceqi x`ype ,oyra - min ,gex ,y` zeceqid

,urd ly mvre zedn eze` `edy zexnl ixd ,xt`d `edy
d`xnl cngp ur" didy urd iabl jxr mey xt`l oi` la`
jxr mey oi` ,lynl ,jk .cala xt` `ed zrke ,"lk`nl aehe
`id eznypy itk epia` mdxa` ly dad`de cqgd zcnl
zxitqe zcn iabl ,seba
zexitqay cqgd
,miptÎlkÎlr .zepeilrd
`l elit` wac epi`y ixd

azecnwx - zepeilrd
`le cala oze`ivna

.ozednaïkL-ìëå- §¨¤¥
wac epi`y-ïéà øBàa§¥

úéìc ,àeä-Ceøa óBñ¨§¥
déa àñéôz äáLçî- ©£¨¨§¦¨¥

"zqtez"d daygn oi`y
,eaúeèMtúäå BøBàa§§¦§©§

,Cøaúé epnî úeiçä- ©©¦¤¦§¨¥
"`qitz" zeidl xyt` i`

,df xe`aíà-ék¦¦
àeäL ,Búeàéöîa- ¦§¦¤

,jxazi exe`úà äiçnL¤§©¤¤
,Búeäîa àìå ,ílk- ª¨§Ÿ§¨

zeidl xyt` i` ezedna
,"`qitz"elôà`l -ìzenlerd ly mik`lnle mi`xap - £¦§

áeúkL Bîk ,íéðBéìò18úBàáö 'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷" : ¤§¦§¤¨¨¨¨§¨
,"'eëixd mixne` jk ,mdn lcaene yecw "ze`av 'd"y -

mde ,"d`ixa"d mler ly mipeilr mik`ln mdy ,mitxyd
'd" lr z`f mixne`"ze`avelit`y ,zednyecw xe`d

,mdn lcaene"íéìöàpä íéìeìò" ãáìmler ly zebixcnd - §©£¦©¤¡¨¦
ze`xwpd xzei zelrpd zebixcndn "milelr" ody "zeliv`"d
"dlir"d z` biyn ixd "lelr"de ,"milelr"d iabl "zelir"

md ,elyL øãqä éôk ¯ "Búlò"a ãçà ìk íéâéOîdpnp - ©¦¦¨¤¨§¦¨§¦©¥¤¤
,"íéôeöøt"ä úeLaìúäa ¯ "íéiç õò"axiaqny itk - §¥©¦§¦§©§©©§¦

ly zepeilrd zexitqd ly "mitevxt"d ji` "miig ur"a
ly "lelr" `ed yaelndy ,dfa df miyalzn "zeliv`"
ely "sevxt"e "dlir"a "lelr"d biyne oian - yalznd

,ea yalzndelôà ,íéàøáða àì ìáà,`l -úBîLða £¨Ÿ§¦§¨¦£¦¦§¨
,úeìéöàcody oeeik ,z`f lka ,zewl` ixd ody zexnly - ©£¦

zxb`"a xne`y itk ,zexitq xyr ly milkdn ecxtp xak
'k oniq "ycewd19xyt` i`e "mi`xap" ze`xwp xak od -

,zewl`d zedna dbyde "`qitz" odl didzyáeúkL Bîk20 §¤¨
"'eë éøçà úà úéàøå" :íBìMä-åéìò eðaø äLîa21.z` - §Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨¦¨¤£Ÿ̈
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ïåøçà ñøèðå÷
äåöî íåé÷ì äðäå
äùòî 'éôàå ú"ú ïéìèáî íéøçà é"ò úåùòì à"àù
íééìëù ø"åãå ïéçåî 'éçá àéäù äìôú ë"ùëå äáëøî
ääáâå äìãâ ãàî úîàáù úàæ ãåòå .ì"ðë íòèäå
ïéçåîä úìòî ìò íãåîéì ïëå úåéùòî úåöîä úìòî
é"ò åá ä÷áãìå áéúëã íâä éë íééìëù ø"åã ïäù
àìà úåðåéìòä úåãîá 'éôà ÷áã åððéà î"î åéúåãî
ë"ùëå øôàå øôò éëðàå ù"îëå ïúåäîá àìå ïúåàéöîá
åøåàá 'éá àñéôú äáùçî úéìã ä"á ñ"à øåàá
àåäù åúåàéöîá à"ë 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå
ù"îë íéðåéìòì 'éôà åúåäîá àìå íìåë úà äéçîù
íéìöàðä íéìåìò ãáì 'åë úåàáö 'ä '÷ '÷ ùåã÷
úåùáìúäá ç"òáù øãñä éôë åúìéòá à"ë íéâéùî
'éöàã úåîùðá 'éôà íéàøáðá àì ìáà íéôåöøôä
.'åë éøåçà úà úéàøå ä"ò åðéáø äùîá ù"îë
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elqkצ 'd iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ה' חמישי יום
קונטרס אחרון  ,epw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåöîä äùòî ë"àùî,312 'nr cr.úåäîä âéùî

elit`y ,ixd ;zednd z` `le zewl` ly ze`ivnde zeipevigd
devn cvn dfy itk `l) dnypd ly di`xd cvn ,epax dyna
"miixeg`"d z` wx ze`xl `ed leki (dnypd cvn `l` -

d mdy ,zeipevigdeze`ivnd z` `l ,zewl` lyzedn,j` .

ly oipr `ed - oldl owfd epax xiaqi - zeevnd dyrnzedn
mipind x`y mr cgi ecia bexz` fge` icediy dryae ,zewl`

a qtez `ed ixd - devnd z` miiwnezednxacd jke .zewl`d
.zeiyrnd zeevnd lka

äðä "änä íé÷ìà äNòî" ¯ úBönä äNòî ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©£¥©¦§©£¥¡Ÿ¦¥¨¥¨
itk) ixnbl mdn znlrp zewl`dy miinyb miyrn md oi` -
zexnl `l` ,(dfd mler ly miinybd miyrnd lka xacdy
z`f lka ixd md - miinyb mixaca miyrp zeevnd dyrny

ok` cvik .miiwl` miyrn
df ixd - ?xacdCøãa§¤¤

ìzLäíéìkî úeìL ¦§©§§¦¥¦
-äàéøáì úeìéöàc©£¦¦§¦¨

,äiNò-äøéöémilkdy - §¦¨£¦¨
mi`ad "zeliv`"c

d md "r"ia"azewl`ly
,r"ia zenlerïúeänî¦¨¨

,ïúeiðBöéçc ïúeîöòå§©§¨§¦¦¨
ìLî-Cøc-ìò Bîk§©¤¤¨¨

åéðéîe âBøúàx`y - ¤§¦¨
mr cgiy ,mipind zyly
zevn mieedn md bexz`d

,mipin 'cïäa Léaìä¦§¦¨¤
àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

ïúeîöòå ïúeänî¦¨¨§©§¨
[úéîéðt] íéãñçc©£¨¦§¦¦
øéòæ"c [íéîéðt]§¦¦¦§¥
úðéçaî eðééäå ,"ïétðà©§¦§©§¦§¦©

,ïúeiðBöéç- ¦¦¨
yaeln "oitp` xirf" ly miiniptd micqgd zeipevigny

,eipinae bexz`aïk-ïéàM-äî .úBiNòî úBöî ìëa òãBpk©©§¨¦§©£¦©¤¥¥
,íãàäd`xile dad`l ribn `ed eizecne ezpaday - ¨¨¨

,miilkyelôà,m` -øçàî ,úeìéöàc äîLð Bì Lé £¦¥§¨¨©£¦¥©©
BLôða àöîì ìëeé àì ¯ óeba úLaìnL22lkei `le - ¤§ª¤¤©Ÿ©¦§Ÿ§©§

âéOäìe,elkya -íéãñçä úéîéðt ìL ïúeîöòå ïúeäî §©¦¨¨§©§¨¤§¦¦©£¨¦
"äiç" úðéça àéä úeìéöàä ék) úeìéöàc "ïétðà øéòæ"c¦§¥©§¦©£¦¦¨£¦¦§¦©©¨

,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBòä úeììëa- ¦§¨¨¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨
ta,'ig ,dnyp ,gex ,ytp ,zebixcn rax` mler lka opyi zeihx

,ytp ly zepigad rax` cbpk md zenlerd zrax` zellkae
- dnyp ,gex - dxivi ,ytp `id diyry ,'ige dnyp ,gex

,'ig zpiga `id "zeliv`"y ixd .'ig - zeliv`e ,d`ixaàéäL¤¦
`id 'ig -éwî úðéçaéìëa úLaìúî dðéàå äìòîlî ó §¦©©¦¦§©§¨§¥¨¦§©¤¤¦§¦

(ììk"siwn"d `id eznyp ly 'ig zpiga mc`a lynl enk - §¨
"gex" e` ,dbyd `idy "dnyp"d zpiga enk `ly ,eznyp ly
'ig zpiga la` ,seba odly ilkd odl yiy 'eke zecn `idy
,"'ig" zpiga ,zenlera mb jk ,"siwn" `idy dnypd zpiga `id
`id - "zeliv`" `idy
dpi`y ,"siwn" zpigaa
,ilk meya llk zyalzn
leki `l mc`d ixd
- seba ezeida - biydl

z`zednzbixcne zpiga
,"zeliv`"íà-ék¦¦
,ïúeàéöîly ,cala - §¦¨

xirf'c miiniptd micqgd
leki `ed - "oitp`

,biydle "qetzl"éãé-ìò©§¥
eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦

dad`eäîe .íéiìëN¦§¦¦©
úà úéàøå" :áeúkM¤¨§¨¦¨¤

,"éøçàixd `id di`xe - £Ÿ̈
"gwel"y oiprzedn,àeä

à÷åc äàeáð Cøãa§¤¤§¨©§¨
àeäL)d`eapd - ¤

úeiîLbä úeèMtúä23, ¦§©§©©§¦
àéòø'a áeúkL Bîk§¤¨§©§¨

íéètLî úLøt 'àðîéäî24.(d`x epax dyny dn ixd - §¥§¨¨¨©¦§¨¦
.d`eap ly jxca ok` df did ,zednd z` "zqtez"d di`xa
ly oipr zeidl leki - zeinybd zehytzd `id d`eapy oeeiky
oi` - d`eap cvn `l m` j` ,seba z`vnp dnypdyk mb di`x
,"zeliv`"d zbixcne zedn biydle "qetzl" dleki ytpd

,íòhä eðééäå,jk lr -âéOäì àøápì øLôà-éàL éôì §©§©©©§¦¤¦¤§¨©¦§¨§©¦
ïéà ¯ äâOä éìáe ,àøBaä àeäL ,úe÷ìàä úeäîa íeìk§§¨¨¡Ÿ¤©¥§¦©¨¨¥

áãe àñéôúe äLaìä Bæ.úézîà úe÷mc`l xyt` i` ixd - ©§¨¨§¦¨§¥£¦¦
`edÎjexaÎyecwd ly eizecna `l elit` zn`a weac zeidl
d`xie dad`y ixd ,miptÎlkÎlr ."zeliv`"d zecn ody
zewiace "dqitz" od ,dltza el dpwn icediy miilky

aze`ivna `l j` cala zewl`dzedn.zewl`d-ïéàM-äî©¤¥
ìzLðå äëLîð Búeiç ,ìLî-Cøc-ìò âBøúàä ïkäìL ¥¨¤§©¤¤¨¨©¦§§¨§¦§©§§¨
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ïåøçà ñøèðå÷
êøãá äðä äîä íé÷ìà äùòî úåöîä äùòî ë"àùî
ïúåîöòå ïúåäîî ò"éáì 'éöàã íéìëî úåìùìúùä
ïäá ùéáìä åéðéîå âåøúà î"ãò åîë ïúåéðåöéçã
[íéîéðô] [úéîéðô] íéãñçã ïúåîöòå ïúåäîî ä"á÷ä
úåéùòî úåöî ìëá òãåðë ïúåéðåöéç 'éçáî åðééäå à"æã
øçàî 'éöàã äîùð åì ùé 'éôà íãàä ë"àùî
âéùäìå åùôðá àåöîì ìëåé àì óåâá úùáåìîù
éë) 'éöàã à"æã íéãñçä úéîéðô ìù ïúåîöòå ïúåäî
àéäù ò"éáà úåîìåòä úåììëá äéç 'éçá àéä 'éöàä

é÷î 'éçá(ììë éìëá úùáìúî äðéàå äìòîìî ó
úéàøå ù"îå .íééìëù åîéçøå åìéçã é"ò ïúåàéöî à"ë
úåèùôúä àåäù) .à÷åã äàåáð êøãá àåä éøåçà úà
íòèä åðééäå .(íéèôùî 'ô î"øá ù"îë úåéîùâä
àåäù úå÷ìàä úåäîá íåìë âéùäì àøáðì à"àù éôì
úå÷éáãå àñéôúå äùáìä åæ ïéà äâùä éìáå àøåáä
äëùîð åúåéç î"ãò âåøúàä ë"àùî .úéúéîà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

.22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בידו דויקח בי"ת כמו ˘ËÈÏ"‡:23."['בנפשו'] ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ חאו"ח אדה"ז משו"ע "להעיר
ס"ס". פ"ד ת"ת הל' ˘ËÈÏ"‡:24.רסצ"ח. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואילך ב קטז, שם הכוונה "אולי



צי elqk 'd iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,úeìéöàc "ïétðà øéòæ"c àá÷eðc íéìëc úéðBöéç úeänî¦¨¦¦§¥¦§§¨¦§¥©§¦©£¦
'íéiç-õò'a áeúkL Bîk ,úe÷ìà úðéça àeäL25ìkL ¤§¦©¡Ÿ§¤¨§¥©¦¤¨

,úeìéöàa ïä úBøtälkl yxeyd epyi "zeliv`"a - ©¥¥©£¦
,"zexit"d-äøéöé-äàéøáì eãøé úeìéöàc íéìk ã"îì ék¦¨¤¥¦©£¦¨§¦§¦¨§¦¨

äiNòzewl`d zeidl - £¦¨
,r"ia zenler lyïäå)§¥

ïäaL úBøîàî ã"eé©£¨¤¨¤
éãé-ìò ,(íìBòä àøáð¦§¨¨¨©§¥
àá÷eða úeLaìúä¦§©§§§¨
,úeäîa úeäî ,äiNòc©£¦¨¨§¨
ly milkd zedny -
"zeliv`c zekln"
zekln" zedna zyalzn
zekln"ne ,"diyrc
lk mi`xap ixd "diyrc
mler ly mi`xapd
mb mdipia ,"diyr"d
lynl enk ,zexitd
mixaca ,j` .bexz`d
zewl`d mixg` miinyb
mlrd ly ote`a `id
- devna eli`e ,xzqde
mey ila ,ielba `id
xaqenk) xzqde mlrd

,("`ipz"d xtq ly oey`xd wlga b"k wxtaíéìkä ék¦©¥¦
àéäL äiNòa äîLð eNòð úeìéöàcly dnypd zpiga - ©£¦©£§¨¨©£¦¨¤¦

`id "diyr"d mlerúeìéöàaL éôì ,Lnî úe÷ìà úðéça§¦©¡Ÿ©¨§¦¤©£¦
eäéà","seq oi` xe`" -éäBîøâe,"idenxb" mi`xwpd milkd - ¦§¨¦
,"ãç,cg` xac md -ìéöànä,"seq oi` xe`" -,ìöàpäå- ©©©£¦§©¤¡¨

,cg` xac md - "seq oi` xe`"n elv`py "zeliv`"c milkd
äîLpä úeäî úeLaìúä éãé-ìòå,"zeliv`"c milkdny - §©§¥¦§©§¨©§¨¨

,àöîð .âBøúàä äeäúð ¯ äiNòc àá÷eðc íéìkä úeäîa§¨©¥¦§§¨©£¦¨¦§©¨¨¤§¦§¨
Lnî ñôBz äæ éøä ¯ Búëìäk Bòðòðîe âBøúàä ñôBzLk§¤¥¨¤§§©§§§¦§¨£¥¤¥©¨

,úeìéöàc àá÷epî Ba Laìîä ,Búeiçzekln"n - ©©§ª¨¦§¨©£¦
,"zeliv`cúãçéîä,"zeliv`c zekln" -óBñ-ïéà øBàa ©§ª¤¤§¥

.àeä-Ceøa ìéöànäla` ."zeliv`c zekln" liv`dy - ©©£¦¨
inyb ixt fge`yk mb `ed xac eze` ixd :dl`yd zxxerzn
mixacay ,lirl xen`k :`ed jkÎlr uexizd ?devn epi`y xg`
mlrd ly ote`a `id mday ziwl`d zeigd ,mixg` miinyb

."miwl` dyrn" `idy ielba `id devna eli`e ,xzqde-äî©
Búðeëa ïk-ïéàM,bexz` zevn zpeeka -,ñôBúå âéOî Bðéà ¤¥¥§©¨¨¥©¦§¥

-zednxiaqiy itk ,bexz`d yxey `idy ,"zeliv`c zekln"

,oldl,ãBqä òãBiä óàbexz`d zpeek ceq rceiy in s` - ©©¥©©
iciÎlr qteze biyn `ed oi` z`f lka - zeciqge dlaw itÎlr

dpeekd.dúeäî àìå ,dúeàéöî àlàz` -ze`ivnzekln" ¤¨§¦¨§Ÿ¨¨
iciÎlr biyne qtez ,rcei `ed - bexz`d yxey ,"zeliv`c
z` `l j` ,dpeekd

dzednzekln" ly
itk `ly ,"zeliv`c
bexz` zfig`a xacdy
fge` `edy ,devnd meiwe

qtezezednbexz`d
,zewl`a eyxyeCà©

âBøúà úBëìä ãenìa- §¦¦§¤§
dpeekd oeekn `edyk `l
,bexz` ly zipgexd
`l` - lirl xaec dilry

cenilazekld,bexz`
âBøúàä ñôBúå âéOî©¦§¥¨¤§

Lnîo`k xaecn ixdy - ©¨
ea inybd bexz`d zece`
`l - devn miniiwn
ipgexd epipr zece`
bexz`d z`e - dlrnl
z` oian ixd `ed inybd

,ezedn,äëìäk Búåöîe¦§¨©£¨¨
,äáLçîe øeac úðéçáamipicd z` xeaica `han `edyk - ¦§¦©¦©£¨¨

,zekldde mipicd z` daygna oiane bexz` ly zekldde
,ãBqä ãîBlä ïkL-ìëåoiprd rcei `edy ,bexz` zevn ly - §¨¤¥©¥©

`edy oeeike ,zeciqge dlaw itÎlr bexz` zevn ly iniptd
z` oian ixdezedno`k xaecn `l ixdy ,envr bexz`d ly

- dfn dlrnly zebixcn zece` e` miipgex mipipr zece`
bexz` zece` xaecn `l` - "zeliv`"d mler ly mitevxt

,inybdfae.iniptd oiprde ceqd z` rcei `edà÷åc ìáà£¨©§¨
,äåönä úBãBñxcq ly zeipgexd zebixcnd zeceq `l - ©¦§¨

d ceq `l` ,oldl xiaqiy itk ,zelylzydddevnz`y ,
z` oiane rcei `ed ,devnd ly inybd utgd ,dnvr devnd

,dzedn,äéúBëìä ãenlî òøb àìc,devnd ly -äaøcàå §Ÿ¨©¦¦¦§¤¨§©§©¨
,'eë,dkldd ceniln dlrnl df ixd -âéOî BðéàL óà©¤¥©¦

.úeänäxaecny devnd ceq ly zipgexd dpeekd ly - ©¨
- dnvr devndy oeeik ,j` ,"zeliv`" ly mitevxte mipipra
oiprd zellkay ixd - bexz`d zedn z` oian `ed - bexz`d
xy`a `ed xen`d lk .zedna "dqitz"e drici ly oipr yi

,devnd ceqe zpeekl
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ïåøçà ñøèðå÷
'éöàã à"æã '÷åðã íéìëã úéðåöéç úåäîî äìùìúùðå
ïä úåøéôä ìëù ç"òá ù"îë úå÷ìà 'éçá àåäù
ã"åé ïäå) ò"éáì åãøé 'éöàã íéìë ã"îì éë 'éöàá
'÷åðá úåùáìúä é"ò (íìåòä àøáð ïäáù úåøîàî
äîùð åùòð 'éöàã íéìëä éë úåäîá úåäî 'éùòã
åäéà 'éöàáù éôì ùîî úå÷ìà 'éçá àéäù 'éùòá
úåäî úåùáìúä é"òå ìöàðäå ìéöàîä ãç éäåîøâå
âåøúàä äåäúð äéùòã '÷åðã íéìëä úåäîá äîùðä
ñôåú æ"ä åúëìäë åòðòðîå âåøúàä ñôåúùë àöîð
øåàá úãçåéîä 'éöàã '÷åðî åá ùáåìîä åúåéç ùîî
ñôåúå âéùî åðéà åúðååëá ë"àùî .ä"á ìéöàîä ñ"à
êà äúåäî àìå äúåàéöî àìà .ãåñä òãåéä óà
ùîî âåøúàä ñôåúå âéùî âåøúà úåëìä ãåîéìá
ãîåìä ë"ùëå äáùçîå øåáã 'éçáá äëìäë åúåöîå
ãåîéìî òøâ àìã äåöîä úåãåñ à÷åã ìáà ãåñä

.úåäîä âéùî åðéàù óà 'åë äáøãàå äéúåëìä
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elqkצב 'e iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ו' שישי יום
,312 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìùìúùää øãñá ë"àùî,312 'nr cr.íù øùà

ìzLää øãña ïk-ïéàM-äî,úeìLxcq cenile zricia - ©¤¥¥§¥¤©¦§©§§
,dlrnly zexitqde zenlerd ly zelylzyddíà óà©¦

úeàéönä âéOîxcq ly zeipgexd zebixcnd ly - ©¦©§¦
,zelylzyddéãò àìBîöò ãvî óly envr xacd cvn - Ÿ¨¦¦©©§

cenile zrici
,zelylzyddãenìk§¦

úBönäly zekldd - ©¦§
,zeevndñôBzå âéOnL¤©¦§¥
,úeänämrh zpigan - ©¨

xyt` xg`el didiy
itk ,zepeilre zeticr
`ian dfy ,oldl xiaqiy
`idy d`xil ,"mly al"l
j` ,zeevnd lk zilkz

cvnenvrsicr df oi`
ly zekldd ceniln
rcei `ed oday zeevnd

,zednd z` biyne,Lnî ìòôa íi÷ elàk åéìò äìòîe- ©£¤¨¨§¦¦¥§Ÿ©©¨
devnd z` miiw eli`k el aygp ,devnd ly zekldd ecnla

,ynn lretaáeúkL Bîk26."'eë äøBzä úàæ" :dlerl - §¤¨Ÿ©¨
`xnbd jkÎlr zxne` ,dgpnle27`ed ixd dxeza wqery in ,

zekld ly dlbpd cenilay ,ixd .'eke dgpne dler aixwd eli`k
cenila xy`n xzei daexn dlrn miieqn hxta yi zeevnd
ly oipra dfy ,zelylzydd xcq ly cenild ,dxezd zeinipt
xacdy itk ,mzedn z` rcei `edy mipipr cenilay ,"zedn"
mipiprd z`e ,miinyb mipipra zeyrpd zeevn ly zeklda
,zeklday jxazi eznkg ok ,mzedn z` rcei `ed ixd miinybd
oian ixd - zeklda mipc mzece`y miinybd mipipra dcxi ixd

zbyda "jxazi eznkg" `edzedndote` dfÎiciÎlr dyrpe ,
,"`ipz"a 'd wxta x`eand ,swene siwn ly xzeia oeilrd cegid
dxez ly dnkgde lkyd mr zilkza cg`zn mc`d lkyy
ytp ly cegid mb dyrp dfÎiciÎlre ,jxazi eznkg `idy
yaelnd `edÎjexa "seqÎoi`Îxe`" mr (lkyn dlrnly) mc`d
oian `edy dbyddy drya `ed xen`d lk .jxazi eznkga
cenila `wec df ixd ,lirl xen`ke ,zednd zbyd `id dxeza
cenila eli`e ,zednd zbyd dpyi oday dxez ly zeevnd
enk ,zeipgex zebixcna mipcy ,zelylzydd xcq zricie
s` e` ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenler ly mitxye zeig ,mipte`

"zeliv`"d mler ly mitevxta - dfn dlrnloi` my - 'eke

- okÎitÎlrÎs` .cala ze`ivnd zrici `l` zednd zbyd
cenile zricia zepeilre dlrn dpyi - oldl owfd epax xiaqi
zeevnd ceniln zltep dpi`y cala ef `ly ,zelylzydd xcq

.dfn dlrnl s` `id `l` - dxez lyúeàéönä úòéãiL àlà¤¨¤§¦©©§¦
ìzLääîàéä ,úeìL ¥©¦§©§§¦

äîø äåöî ïk-íb©¥¦§¨¨¨
äàOðå28äìBò äaøcàå , §¦¨¨§©§©¨¨

,äðlk ìòx`y lk lr - ©ª¨¨
zekld cenile zeevnd

,dxezdáeúkL Bîk29: §¤¨
,"'eë íBiä zòãéå"- §¨©§¨©

zeidl dkixvy ,xnelk
oke ,zewl`a dbyde zrc

aezk30:é÷ìà úà òc"©¤¡Ÿ¥
éáà,"'eë Emby - ¨¦

dkixvy `id ezernyn
dbyde zrc zeidl

,zewl`a,'eë "íìL áì"ì äàéáîeixaca miiqny itk - §¦¨§¥¨¥
didiy `ian "jia` iwl` z` rc"y ,"mly ala edcare" :minid
"ziayz `le" xe`iaa yexitl m`zdae ,"mly ala edcare"

"dxez ihewl"a31zilkz `idy d`xil `ian dfy ,`id dpeekd ,
aezkk ,zeevnd lk32dl`d miwegd lk z` zeyrl 'd epevie" :

ribdl `id zeevnd lk zilkzy ixd - "epiwl` 'd z` d`xil
xcq zricie dxezd zeinipt cenile ."epiwl` 'd z` d`xil"l
z` rc"e "meid zrcie" zevn mda miniiwny ,zelylzydd
."epiwl` 'd z` d`xil" ly "mly al"l mi`ian "jia` iwl`

:owfd epax oeylae,øwòä àeäLxwir md 'd z`xie "mly al" - ¤¨¦¨
d`xile "mly al"ly ,lirl xen`ke ,zeevnd lk zilkze
`idy zexnl ,zelylzydd xcq zbyde zrici iciÎlr miribn

,cala ze`ivnd zbyde zriciäåúeàéönä úâO33àeä §©¨©©§¦
èéLôäì,zelylzydd xcq zebixcn ly mipiprd -úeiîLbî §©§¦¦©§¦

.'eëzxrdl m`zda .mipiprd zeipgexa xeiv didiy ,xnelk -
zenewn dnke dnka iaxd34ly ote`a dxezd zeinipt cenil ,

dfyk `wec `ed ,dbyde "dqpxt" ly ote`a ,"'ipin oeqpxtzi"
ly mixaqda mipiprd mixiaqnd mixe`iaa `adbyde lky-

mipipra ziceqi dpade dbyd didzy ick - c"ag zeciqg zxez
,dl`BfL ÷ødbyde drici didzy ,"meid zrcie" zevn - ©¤

,zewl`a,â"éøzî úçà äåöî àéä,zeevnd 613În -íãàäå ¦¦§¨©©¦©§©§¨¨¨
éøö,â"éøz ìk íi÷ì C,zeevnd -ìzLä ïäL éôìúeìL ¨¦§©¥¨©§©§¦¤¥¦§©§§
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ïåøçà ñøèðå÷
ë"àùî
àì úåàéöîä âéùî íà óà úåìùìúùää øãñá

éãòñôåúå âéùîù úåöîä ãåîéìë åîöò ãöî ó
ù"îë ùîî ìòåôá íéé÷ åìéàë åéìò äìòîå úåäîä
úåìùìúùääî úåàéöîä úòéãéù àìà 'åë äøåúä úàæ
äðìåë ìò äìåò äáøãàå äàùðå äáø äåöî ë"â àéä
äàéáîå 'åë êéáà é÷ìà úà òã 'åë íåéä úòãéå ù"îë
àåä úåàéöîä úâùäå ø÷éòä àåäù 'åë íìù áìì
â"éøúî úçà äåöî àéä åæù ÷ø 'åë úåéîùâî èéùôäì
úåìùìúùä ïäù éôì â"éøú ìë íéé÷ì êéøö íãàäå
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לז.26. ז, א.27.צו קי, "מצות28.מנחות לפנינו: שצ"ל ¯·‰בתניא שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל ונשאה",
ולא  כבפנים, "רמה", וכותב שלפנינו, זה לשון שם) (ומבאר שמעתיק תשבית, ולא ד"ה ויקרא בלקו"ת גם וכ"ה כבפנים. "רמה",

שלפנינו. לט.29.כבדפוסים ד, ט.30.ואתחנן כח, א' הימים 31.28.דברי כד.32.שבהערה ו, ‡„ÂÓ"¯33.ואתחנן ˜"Î ˙¯Ú‰
Ê"Â„·" :‡"ËÈÏ˘- בגשמיות להשגה מביאה שאינה לבד לא - מהותה להשגת הקדמה שהיא האתרוג מציאות בהשגת משא"כ -

העשי' בעולם (גם) המדובר כ"א‰‚˘ÈÓשהרי במהות), גם (ובמילא -ÍÙÈ‰Ï.מהות להשיג והאפשרות הגשמיות התפשטות ענינה
כאן]". כו'" "והשגת... שייכות מובן - ובכ"מ.34.[עפ"ז ואילך. 42 ע' חט"ו לקו"ש ראה



צג elqk 'f ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ז' קודש שבת יום
,312 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîàáù úàæ ãåòå,fpw 'nr cr.åàøé àì

,úeìéöàc íéìëc úéðBöéçc úeänälirl xiaqdy itk - ©¨§¦¦§¥¦©£¦
,dfay dlrndCëì,okl -éøöâ"éøzä ìk ãenìa úBaøäì C- §¨¨¦§©§§¦¨©©§©

zekldd cenll ,zeevn
,zeevnd lk lyïîei÷å§¦¨

Lnî ìòôacenildy - §Ÿ©©¨
,dyrn icil `ian ixd
,zeevnd lk lreta miiwl

,äiNò-äøéöé-äàéøa ïäL ,äNòîe øeac äáLçîadaygn) - §©£¨¨¦©£¤¤¥§¦¨§¦¨£¦¨
,(diyr - dyrne ,dxivi - xeaic ,d`ixa `idøLà ïéøeøa øøáì§¨¥¥¦£¤

.íLÎd`ixa zenlera - ¨
itke ,diyrÎdxivi
xexiay ,lirl xaqedy
xcq zilkz `ed zevevipd

.zelylzydd

,úàæ ãBòåzeevn ly dlrnd lr lirl xaqedy dn lr sqep - §Ÿ
d`xie dad`d iabl (zeevnd ly zekldd cenil lye) zeiyrn
zeevnd eli`e ,ipgex oipr od d`xie dad`y zexnl) ytpd ly
oipr llba `idy dlrn ,(miinyb mixaca zeyrp zeiyrnd

Îlr miyrpd "mixexia"d
xy`e ,zeiyrn zeevn ici
;zelylzydd zilkz md
dpeekd cvn dlrn ef ixd
,zilkzde dpeilrd
zeevn iciÎlr zrveand

j` ,zeiyrnmvradad`
od ytpd ly d`xie
zeevndn dlrnl
xiaqi oldl .zeiyrnd

mby ,owfd epaxmvrad cvn ,yxeyly mixexiad ,mdly
dn dlrnl md zeiyrnd zeevndyxeyoeylae .ytpd ly

:owfd epaxäiNò-äøéöé-äàéøáaL ïéøeøaä úîàaL¤¤¡¤©¥¦¤¦§¦¨§¦¨£¦¨
,ç"ôøîmixxazn dl` mixexia ,edz ly zevevipd 288În - ¥

,äNòîe øeac äáLçîa úBöîe äøBz éãé-ìòiciÎlr - ©§¥¨¦§§©£¨¨¦©£¤
,zeevnd dyrn iciÎlre xeaice daygna dxezd cenil

dl` mixexiaeék ,íãàaL äîLð-çeø-Lôpî ïLøLa ïéäBáb§¦§¨§¨¦¤¤©§¨¨¤¨¨¨¦
mixexiad -î ïämy -,"ïBîã÷ íãà" úéîéðôaL 'â"ñ' ¥¦¤¦§¦¦¨¨©§

éãé-ìò eð÷úð øákL äîLð-çeø-Lôðåmy -àeä ,"ä"î" §¤¤©§¨¨¤§¨¦§§©§¥©
"d"n" myd -"çön"äî àöBé,"w"`" ly -.àîìòa äøàä ¥¥©¥©¤¨¨§©§¨

."w"`" zeinipt `l ,(oencw mc`) "w"`" zpigan cala dx`d -
mi`veid zenyd zrax`n mdipy md "d"n" mye "b"q" my
`ed 'ied myyk :'ied my ly ze`ixhnibde mipte`d zrax`n
myyke ,"b"q" my `ede ,"b"q" `ixhniba `ed oi'e"`ee ielina
;"d"n" my `ede ,"d"n" `ixhniba `ed oi't"l` ielina `ed 'ied

edz"l jiiy "b"q" mydy ,dlawa recike,"oewiz"n dlrnly "
mixexiady ,xne` owfd epaxy dn dfe ."oewiz"l - "d"n" mye

ay "b"q" mya myxy - zeiyrnd zeevnd lyzeinipt"w"`"
xcq lk zllekd dpey`xd daygnd `idy ,(oencw mc`)
,mc`d ly dnypd e` gexd e` ytpd j` ,zelylzydd
epwzp xak ixd ,"oewizd mler"n ixd od l`xyi zenypy

dx`d `ed "d"n" mye ,(owzn - "d"n"y) "d"n" my iciÎlr
."oencw mc`" ly "gvn"dn d`ad calaáeúkL eäæå35: §¤¤¨

."'eë Cìî Cìî éðôì"miklnd dl`e"y - "l`xyi ipal - ¦§¥§¨¤¤
"mikln"d :dpeekd ,dlaw itÎlr ,"mec` ux`a ekln xy`
mler" ly zexitqde

" mdy ,"edzdiptl"
ipal Kln Kln"n dlrnle¦§¨¤¤
mler lr aqend "l`xyi
mler ,oky .oewizd

`ed oewizddx`dcala
'edz' eli`e ,"w"`"n
oipr `a 'edz'ny)
`ed (mixexiade zevevipd

ny "b"q" mynzeinipt
."w"`"àîòè eðéäå,mrhd df -úBðBæîa éç íãàäL §©§©£¨¤¨¨¨©¦§

,BaL 'ä"î'a ïøøáîe ,éç-çîBö-íîBcd`a dnypdy oeeik - ¥¥©©§¨§¨§©¤
zxxan `id df gekae ,"d"n" my da yie oewizd mlern

,ige gnev ,mnecay zevevipd ly mixexiad,íäa éçå- §©¨¤
jiynne igÎgnevÎmnecay zevevipd xxan mc`dy ixg`l
mitiqen md ,mda "ig" `ed - edzay myxy zepeilrn mdilr

,zeipgexa zeig ztqez elíäL éôìzevevipde mixexiad - §¦¤¥
ig gnev mnecay.'â"ñ'îrecn ,oaen `l illk ote`a ixdy - ¦

"gnev"e "mnec"n dlrn dlrnle "xacn" `edy ,mc`dy
`edy zepefnl ezeig xear wwcfdl jxhvi - "ig"n elit`e
mgld lr `l"y :`ed yexitd `l` ?igÎgnevÎmnecn lawn

"mc`d 'igi 'd it `ven lk lr ik mc`d 'igi ecal36`ly ,
it `ven" cvn `l` ,mc`d ig (gnev `edy) mgld zeinvrn

oiicr ,mxa .mglay "iedenvr mc`d ixd :xaqd oerh xacd
"mc` dyrp"dn "'ied it `ven"d ok mb ea yi37,`eti` ,recn ,

,`l` ?(igae mnecae) mglay "'ied it `ven"l wwcfdl eilr
it `ven"dn dlrnl eyxya `ed mglay "'ied it `ven"d
`ed lk`nd yxeye "oewiz"n `ed mc`d ,oky .mc`ay "'ied

" my df zenyae ,"oewiz"n dlrnly "edz"ab"qdlrnly "
" mynd"n.",úàæ ãBòåzeevna zepeilr dpyi xac cer cvn - §Ÿ

,ytpd ly d`xide dad`d iabl zeiyrndáeúkL Bîk38: §¤¨
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

úåáøäì êéøö êëì 'éöàã íéìëã úéðåöéçã úåäîä
î"åãçîá ùîî ìòåôá ïîåé÷å â"éøúä ìë ãåîéìá

.íù øùà ïéøåøéá øøáì ò"éá ïäù

úîàáù úàæ ãåòå
äáùçîá úåöîå äøåú é"ò ç"ôøî ò"éááù ïéøåøéáä
â"ñî ïä éë íãàáù ï"øðî ïùøùá ïéäåáâ äùòîå øåáã
àöåé àåä ä"î é"ò åð÷úð øáëù ï"øðå ÷"à úéîéðôáù
'åë êìî êåìî éðôì ù"æå .àîìòá äøàä çöîäî
åáù ä"îá ïøøáîå ç"öã úåðåæîá éç íãàäù è"äå
àì éðôå ù"îë úàæ ãåòå .â"ñî íäù éôì íäá éçå
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לא.35. לו, ג.36.וישלח ח, כו.37.עקב א, כג.38.בראשית ל, תשא



elqkצד 'f ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éðôe",ily zeiniptd -"eàøé àì39Bðéà ïBéìòä úéîéðtL ¯ ¨©Ÿ¥¨¤§¦¦¨¤§¥
,ähîì ãøéì ìBëé,dhnl zelbzda didzy xyt` i` -÷ø ¨¥¥§©¨©

BúeiðBöéç,oeilrd ly -,íéøBçà úðéçáexn`pk ,cala - ¦¦§¦©£©¦
,"e`xi `l ipte" lirl.äàlò äîëç úBìáBð àeäLdnkg - ¤§¨§¨¦¨¨

dad`dy ixd .dpeilr
ociÎlr ytpd ly d`xide
zecna weac mc`d

dzepeilrzeiniptd ody ,
,zexitqd ly zeinvrde
ytpa jyneiy xyt` i`
zecnd zenvre zeiniptn
ozeipevign m`Îik -
zeevndn eli`e ,cala
Îgvpn ze`ad ,zeiyrnd
,zexitqd ly ceqiÎced
ielibde zeipevigd ody
leki - zexitqd ly
ozeiniptn jynidl
zeevna ozeinvre

.zeiyrnd,úàæ ãBòå- §Ÿ
zeevna dlrn zniiw
dad`d iabl zeiyrnd
,oky .ytpd ly d`xide
oipr ody d`xide dad`d
enk lynl od ,ipgex

wx el ozepy ,ecinlzl rityn axdy ,lky ly drtyde xeaic
`idy ,dtihd zrtydn eli`e ,lkyd mvr `le elkyn dx`d
mby cr ,da `hazn "mvr"d lky "dcled" dpnn yi - zinyb

"a`d gkn oad gk dti" zeidl leki40eid `ly mipiprdy ,
epax xiaqi dfÎjxcÎlr .oaa ieliba zeidl mileki ,a`a ieliba
zeiyrn zeevnl miipgex d`xie dad` oia lcadd `ed ,owfd
lynl enk ,"zexe`" ly oipr od d`xie dad`dy ,zeinyb
,"milk" ly oipr od zeiyrn zeevne ,lkyd xe` ly rtyd
dtiha lynl enk ,"zeinvr" `hazn milkd zx`dae

."mvr"d `hazn zinybdäîëç éøácî øeacä éøäL¤£¥©¦¦¦§¥¨§¨
äàlò,dpeilr dnkg -,ãéìBî Bðéà,"oi`n yi" `xea epi` - ¦¨¨¥¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו, מעש"ק נח, ב' ועש"ק לך, ועש"ק וירא עם המצורפים אליהם.

ב( מצער אותי מה שעד עתה מתעכב ענין גביית הפלעדזשעס השונות שנשארו מהמגבית, ואף 

שהרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרחמ"א שי' חדקוב מסר לי הנמוקים ע"ז מה ששמע 

מכת"ר שי', אבל ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בענינים כמו אלו שבאמת 

כיון  ובמילא  ישראל,  זכיותיהם של  ישראל שהוא המביא בחשבון  מיכאל שרם של  למלאך  נוגע  זה 

שהטעם טעם אמיתי הוא, הלא לא רק שאין מקום להיפך השכר אלא עוד נכנס הוא בחשבון דחשב 

לעשות ונאנס ולא עשה מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, אבל בנוגע להפעולה והעבודה, שזהו מתפקידו 

של האדם עלי אדמות בעוה"ז הגשמי והחומרי, הנה כשחסרה הפעולה והעבודה, איז זי טאקע ניטא, 

ופשיטא שאין גם התוצאות מזה.

ענין  לכל  הרי  כי  הם,  מתאימים  שביאר  הטעמים  שלכאורה  אף  עד"ז  לו  הנני  שכותב  ומה 

שבעולם בטח יש למצוא אופן איך לתקנו אלא שלפעמים מספיקים ע"ז כחות הגלוים, ולפעמים צריך 

לצרף ג"כ כחות הנעלמים וגם בהם גבוה על גבוה עד שאפשר להגיע ג"כ לכחות היולים עצמיים ובכדי 

שיתגלו כחות כאלו, הרי עפ"י רוב צ"ל שני ענינים, א( התקוה שאם יתגלו יצליח, ב( שיכיר בהנחיצות 

להסיר  עצות  לחפש  התחיל  אשר  בשו"ט  ממנו  לשמוע  ואקוה  והיגיעה,  הטרחה  כדאי  שלכן  בהענין 

הענינים  ובאים  הטעמים  שמתבטלים  איך  יראה  החיפוש  שבהתחלת  חזק  ובטחוני  הנ"ל,  הטעמים 

לפועל.

ג( נהניתי במאד במ"ש ע"ד ביקורו בקענטאן אהיא בדרך נסיעתו מכאן, אף שחבל שלא נתעכב 

עכ"פ לשעה קלה גם בשתי העיירות שמזכיר במכתבו, והם נאריסטאן וקארליסלע, ואף שכותב ע"ז 

הטעמים, הנה הוא הוא הענין הנ"ל המבואר בסעיף שלפני זה, ואף גם אם לא הי' מועיל, הנה ידוע 

מאמר הבעש"ט בענין יהודי התועה בדרך ובעיירות )הועתק בההערות בלקו"ת הוצאת קה"ת בסופו(...

אתענין לדעת אם הי' מה בפועל במה שדברתי עם זוגתו תחי' במעמדו בענין אגודת נשי ובנות 

חב"ד במחנם הט', ומצו"פ העתק מכתבי במ"ש לאיזה מסניפי אגודות כאלו שכבר התחילו במפעלם 

הטוב, ואשר באמת שייך הוא לכל הסניפים וגם לאלו שיפתחו בעתיד ובמילא גם זו של מחנו בכלל, 

כן מובן שהמדובר בנוגע לסדר בריאת העולם בכלל והעולם קטן בפרט, יש להשתמש בו בתעמולות 

אחרות ג"כ.

בברכת הצלחה בעבודתו הצבורית אשר בודאי ישמש זה צנור וכלי לתוספת ברכה והצלחה 

בעניניו הפרטיים.

המחכה לבשו"ט.



היום יום . . . צו

ה'תש"דא כסלו, ראש חדשיום ראשון

חומש: ויצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: להבין מ"ש בפע"ח . . . 310 דז"א כו'.

בא ר' יקותיאל ליעפלער )דעם אלטען רבי'ס א חסיד( איז געווען צייטען, ווָאס ער 
הָאט געדאווענט שחרית מנחה און מעריב איינע נָאך די אנדערע, עס איז ניט געווען 

קיין זמן מפסיק זיין.

ֲחִרית ִמְנָחה  ל ׁשַ ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ ים ׁשֶ ֵקן(, ָהיּו ְזַמּנִ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֵאֶצל ר' ְיקּוִתיֵאל ִליֶעְפלֶער )ֲחִסידֹו ׁשֶ
ֶזה ַאַחר ֶזה, לֹא ָהָיה ְזַמן ְלַהְפִסיק. ְוַעְרִבית ּבָ

ה'תש"דב כסלויום שני

חומש: ויצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה במ"א . . . 310 שבבי"ע דוקא.

רּוָטה ְלָעִני ַוֲהַדר  "ר' ֶאְלָעָזר ָיִהיב ּפְ ַמֲאָמר, ָהא ּדְ ַעם ּבְ ֵאר ּפַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבֵ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ּנֹוְתִנים  ַחּיּות, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ה ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבְ ִפּלָ י ֲהֵרי ַהּתְ ל[, ּכִ ּלֵ ְך ִהְתּפַ רּוָטה ְלָעִני ְוַאַחר ּכָ ַמְצֵלי" ]=ָנַתן ּפְ
ְלַמְעָלה  ה  ּטָ ִמּמַ ָידֹו  ּבְ ְוִנֲעַנע  ה.  ִפּלָ ּתְ ּבַ ה  ַהְרּבֵ ַחּיּות  ִנּתֹוֵסף  ים אֹותֹו,  ּוְמַחּיִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֹקֶדם  ְלָעִני  ְצָדָקה 
ר  ְמַחּזֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֹקֶדם  ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ  – ַהְפָלָאה.  ּבְ ָהִרּבּוי  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ

ן לֹו ֶלֱאֹכל. ַאֲחֵרי ָעִני ִלּתֵ

ה'תש"דג כסלויום שלישי

חומש: ויצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה לקיום . . . קנו אחורי כו'.

ְנִסיעֹות  ם־טֹוב ָהָיה ָעסּוק ּבִ ַעל־ׁשֵ י ַהּבַ יד, ּכִ ּגִ ם־טֹוב ְלַהְנָהַגת ַהּמַ ַעל־ׁשֵ ין ַהְנָהַגת ַהּבַ ֵמַהֶהְפֵרׁש ּבֵ
ם  ָבר ָהָיה ְמֻפְרָסם ִעְנַין ַהֲחִסידּות ּגַ יד, ּכְ ּגִ יאּות ַהּמַ יֵמי ְנׂשִ ֵביתֹו. עֹוד ֹזאת: ּבִ ב ּבְ יד ָיׁשַ ּגִ ׁשֹונֹות, ְוַהּמַ
רּו ְלתֹוַרת ַהֲחִסידּות  ְ ינֹוִנים ִנְתַקּשׁ ים ּבֵ ּתִ ֲעֵלי ּבָ ים ִמּבַ א, ְוַרּבִ יׁשָ א ַקּדִ ים, ַעל ְיֵדי ְנִסיעֹות ַהֶחְבַרּיָ ְרַחּקִ ּמֶ ּבַ

ְוָהיּו נֹוְסִעים ְלמֶעְזִריְטׁש.

ה'תש"דד כסלויום רביעי

חומש: ויצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: משא"כ . . . 312 הלומד הסוד.

ָפַתִים. ֵהם ַלִחים ֲעַדִין, ַעל ַהּשְׂ ׁשֶ ְך ַמֲעִביִרים אֹוָתם, ּכְ עֹות, ְוַאַחר־ּכָ ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים נֹוְטִלים ְקֵצה ָהֶאְצּבָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



צז היום יום . . . 

ה'תש"דה כסלויום חמישי

חומש: ויצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: אבל דוקא . . . 312 שם.

הּוא  ׁשֶ ַוֲהַגם  ֱאלֹקּות.  ּבֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ רּות  ְ ַהִהְתַקּשׁ ם  ֻסּלַ ִהיא  ה  ִפּלָ ּתְ  – ַאְרָצה"  ב  ֻמּצָ ם  ֻסּלָ ה  "ְוִהּנֵ
ּטּול  ְבִחיַנת ּבִ ָמְיָמה", ּבִ ָ יַע ַהּשׁ הֹוָדָאה ְלַבד, ֲאָבל "ְורֹאׁשֹו ַמּגִ ה ִהיא ּבְ ִפּלָ ב ַאְרָצה", ַהְתָחַלת ַהּתְ "ֻמּצָ
ַמע ּוְקִריַאת  ְרכֹות ְקִריַאת ׁשְ ִזְמָרה, ּבִ ְפסּוֵקי ּדְ ָגה ְוַהֲהָבָנה ּבִ ַמת ַהַהּשָׂ א ָלֶזה ַעל ְיֵדי ַהְקּדָ ַעְצִמי. ֲאָבל ּבָ

ַמע. ׁשְ

ה'תש"דו כסלויום שישי

חומש: ויצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד זאת . . . קנז לא יראו.

אאמו"ר אמר: קריאת שמע שעל המטה איז, אין זעיר אנפין, ווי דער ווידוי ווָאס 
קודם צאת הנפש מהגוף. נָאר יעמָאלט גייט מען שוין אינגַאנצען אוועק פון יריד, 
און עס ענדיגט זיך שוין דער מסחר פון היום לעשותם, און אין קשעהמ"ט פון יעדער 

נַאכט האלט מען נָאך אין מיטן יריד, און מען קען נָאך אויפטָאן.

אֹוֶפן ָקָטן[  ין' ]=ּבְ 'ְזֵעיר ַאְנּפִ ה ִהיא ּבִ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ְקִריַאת ׁשְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְסָחר  ם ַהּמִ ּיֵ ִריד', ּוְכָבר ִמְסּתַ ָאז עֹוְזִבים ְלַגְמֵרי ֶאת ַה'ּיָ א ׁשֶ ֶפׁש ֵמַהּגּוף. ֶאּלָ ֶטֶרם ֵצאת ַהּנֶ ּבְ ּדּוי ׁשֶ ַהּוִ ּכְ
ִריד,  ל ַהּיָ ִעיצּומֹו ׁשֶ ל ַלְיָלה, ֲעַדִין ִנְמָצִאים ּבְ ל ּכָ ה ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ל "ַהּיֹום ַלֲעׂשָֹתם", ּוִבְקִריַאת ׁשְ ׁשֶ

ר ֲעַדִין ִלְפֹעל. ְוֶאְפׁשָ

ה'תש"דז כסלושבת
ָמר. ָמר. ּוְבָנִביא ֶהֱעָלה - ּוְבָנִביא ִנׁשְ ה ׁשָ ָ ְבַרח ַיֲעֹקב - ּוְבִאּשׁ ָדי. ַוּיִ ְלֵמי ׂשָ י - ּתַ ַהְפטֹוָרה: ְוַעּמִ

חומש: ויצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובר מן . . . 314 הלכותיהן.

ים  ַהּגּוָפִנּיִ ִעְנָיִנים  ל  ּכָ ְוִתעּוב  ּקּוץ  ׁשִ הֹוָרַאת  ְיֵדי  ַעל  ַהֹחֶמר,  ּטּול  ּבִ ָחְכַמת  ֵהן:  ָחְכמֹות  לֹשׁ  ׁשָ
ים – ָחְכַמת ַהּמּוָסר. ְוַהָחְמִרּיִ

רּוב ֲאֵליֶהם – ָחְכַמת  לֹות ְוהֹוָרַאת ָאְפֵני ַהּקֵ ּכָ ׂשְ ּדֹות ּוַבּמֻ ּמִ ַרת ַמֲעַלת ַהּצּוָרה ְוָהרּוָחִני ּבַ ָחְכַמת ַהּכָ
ַהֲחִקיָרה.

ָעה  ְקּבְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ַהּצּוָרה  ּוְבַמֲעַלת  ְך  ְמֻזּכָ ֹחֶמר  ַמֲעַלת  ּבְ הֹוָרָאה  ַהֹחֶמר,  ַעל  ַהּצּוָרה  ַרת  ַהְגּבָ ָחְכַמת 
ְוסֹוָפן  סֹוָפן  ּבְ ָתן  ִחּלָ ּתְ ָנעּוץ  י  ּכִ ִלְהיֹות  ָוסֹוף,  רֹאׁש  ֵצא  ִיּמָ ר  ֲאׁשֶ ִלי  ִמּבְ ַיַחד  לּוָתם  ּלְ ְוִהְתּכַ ַהָחְמִרי,  ּבְ
ֶאָחד  ֵניֶהם ּכְ ֵרְך ִנְבָראּו ּוׁשְ ת ֶחְביֹון ֻעּזֹו ִיְתּבָ ַ ָנה ַאַחת ְלַגּלֹות אֹור ְקֻדּשׁ ָרָאם, ּוְלַכּוָ ָתן, ֵאל ֶאָחד ּבְ ְתִחּלָ ּבִ

ֵרְך – ָחְכַמת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ר ָעָלה ּבִ ֵלמּות, ֲאׁשֶ ְ ִליִמים אֹוָתּה ַהּשׁ ְוָקא ַמׁשְ ּדַ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ח  כסלו א' ראשון יום ידוע? לחמץ ביטול מועיל האם

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰äúaLä àéä äîe©¦©§¨¨
BúBà áLçéå Balî õîçä ìháiL àéä ?äøBza äøeîàä Bæ¨£¨©¨¦¤§©¥¤¨¥¦¦§©§Ÿ

.ììk õîç BúeLøa ïéàL Baìa íéNéå ,øôòk§¨¨§¨¦§¦¤¥¦§¨¥§¨
היא "ומה  ברמב "ם : אחרת  גרסה הביא  משנה' ה'כסף 

לו הידוע החמץ שיסיר היא  בתורה , האמורה  זו השבתה 

כעפר...". אותו  וישים בלבו  יבטלו ידוע  ושאינו  מרשותו,

ידוע שאינו לחמץ  רק  מועיל  שביטול היא  הדברים  ומשמעות 

צריך  אלא  מועיל הביטול אין  לו הידוע  לחמץ  אבל לו,

ולבערו. להסירו

אחרונים  ועוד)והקשו  יהושע פני משנה, :(כסף

בגמרא ב)אמרו  ו, שמא(פסחים גזירה  שיבטל , צרך הבודק  ,

יפה  גלוסקא בפסח חמץ)ימצא  מלשרפה(של עליה  ויחוס 

את שביטל  ועכשיו ימצא ' ובל  יראה  ב 'בל עליה  ויעבור 

מצות קיים החמץ  בביטול  שהרי עליה עובר אינו  חמצו ,

החמץ את  לבטל יכול הרי הגמרא : ושואלת  'תשביתו '.

בפסח? שאז כשימצאנו איסורו זמן לאחר  החמץ את ימצא שמא (ומתרצת:

לבטלו) יכול ואינו ברשותו אינו חמץהחמץ הוא  שימצא  החמץ  והרי  –

ביטול? לו מועיל זאת  ובכל  ידוע

יהושע ' ה 'פני ובעיקר):ומיישב  ד"ה ב ד, (פסחים

ב 'בל  עליו יעבור  שלא  כדי ידוע  לחמץ  מועיל הביטול 

'תשביתו' מצות קיום לענין  מועיל אינו אבל ימצא ' ובל יראה 

שחמץ שכתב והרמב "ם העולם. מן ביעורו  ידי  על  שהוא 

'תשביתו ', מצות  לענין כוונתו ביטול, לו  מועיל  אין הידוע 

היא  "ומה  דבריו  בראשית  גם  שכתב זו".dzaydכפי

וחכמים  יהודה  רבי נחלקו  - לדבר  א)וראיה  כא, אם(שם

לרוח, וזורה  מפרר  אף  או  בשריפה דווקא  הוא  חמץ  ביעור 

נחשב הביטול  ידי על  כי  יועיל, לא  ביטול  הכל לדברי  אבל 

אתה אי "שלך אמרו יראה ' 'בל ולענין  שלו, אינו שהחמץ 

אחרים " של רואה  אתה  אבל ב),רואה  ה, מצות(שם קיום  אבל 

כשמפרר גם  או  יהודה, לרבי שריפה  ידי  על הוא  'תשביתו '

לחכמים . - לרוח וזורה 

חיים ' לכן)וה 'מקור  ד"ה תלא סי' ריש מיישב :(א"ח

על  יעבור שלא  ידוע  לחמץ  ביטול מועיל  הרמב "ם לדעת

ועם 'תשביתו', של ה 'עשה ' על  יעבור שלא וגם  יראה' 'בל

כי בביטולו, די  ולא  לבערו  צריך  לו  הידוע  שחמץ  כתב זאת 

מצות כי ה 'עשה ', את  יקיים  לא  שיבער קודם יבטל אם 

שלו. בחמץ  דוקא היא 'תשביתו '

ה'תשע"ח  כסלו ב' שני יום שמורה'? 'מצה מהי

:ËŒÁ ˙ÂÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰íeMî¦
eøîLå ävna eøäfä :øîBìk ,"úBvnä úà ízøîLe" :øîàpL¤¤¡©§©§¤¤©©§©¦¨£©©¨§¦§

éøö :íéîëç eøîà Cëéôì ,õenç ãö ìkî dúBàøäfì íãà C ¨¦¨©¦§¦¨¨§£¨¦¨¦¨¨¦¨¥
.õenç íL Ba äéäé àlL ...çñta epnî ìëBàL ïâca©¨¨¤¥¦¤©¤©¤Ÿ¦§¤¨¦

ענינה  המצות ' 'שמירת הרמב"ם  uenignלדעת  dxiny
מצה  ה"ט)לשם  פ"ו להלן לשם(ראה להיות  צריכה  אינה  אך ,

zevn אחרות)מצה שבמצוות 'לשמה' למצת(כדוגמת השמירה  ולכן , .

במצות לשמירה  שווה  פסח של  הראשון  בלילה  מצוה 

"לא משנה ': ה 'מגיד שכתב כמו הפסח, ימי בשאר  הנאכלות 

בדברי הראשוןנזכר  לילה של המצה  בין  חילוק  שום  רבינו

הפסח ". ימי בשאר אוכל שאדם  למצה

רש "י לדעת שיאכל)אבל  ד"ה א. מ, אין(פסחים ראשונים, ועוד

לה אין אם  הראשון בלילה מצה  מצוות  חובת  ידי יוצא אדם

dvnשימור  zeevn myl שימור - מצוה של "למצה כי  ,dnyl
דין זו ולשיטה לילהxeniyבעינן". של מצה  לענין רק הוא 

צריכה אינה  הפסח  ימי שאר של מצה  אך  פסח , של הראשון

dvnשימור  myl נתחמצה שלא בידיעה  די אלא  או"ח , יוסף (בית

סי'א) ח"ב פסח מקראיֿקודש סכ"א, שם השלחן ערוך וראה תנג. .סי'

הרמב "ם  פ"ב ולשיטת פסחים ברא"ש הובא גאון, האי רב דעת (וכן

כו) חובהסי' ידי יוצאים  שאין  אף  מחימוץ , שימור רק  שצריך

דעת על ש "עושה  כיון  נכרי ידי  על ונאפתה  שנילושה במצה 

הפסח" לשם  מתכוון  ואינו  ס"א),עצמו  תס סי' אדה"ז אם(שו"ע

יוצאים העיסה, תתחמץ  שלא  ומשגיח גביו על עומד  ישראל

פסח, לשם  הלישה  כוונת  שתהא כלל צריך "אין  כי  זו , במצה 

הפסח ..." לשם  מחימוץ... השימור  שיהא  .(שם)אלא

מצוות לשם  מחימוץ  לשמור צריך רש "י לשיטת  אבל

תחמיץ שלא  ואפייתה" ועריכתה "בלישתה  ולהשתדל  מצה,

סט"ו) תנג סי' אדה"ז ואינו(שו"ע עצמו דעת  על "עושה  והנכרי  ,

אין גביו על  עומד ישראל אם גם  ולכן , הפסח", לשם  מתכוון 

זו. במצה  יוצאים 

הרא "ש  מצה(שם)וכתב  גאון , האי רב  שלדעת  אף  :

"בעלי בה , יוצאים  גביו על עומד  וישראל נכרי שאפאה 

כהגאונים עצמן  על מחמירין  והתמימים  וחסידים  מעשה

הזקן  אדמו"ר  כתב  וכן  בעצמן ". ואופין ולשין (שו"ע המחמירין,

ס"א) תס אלאסי' חובתו  ידי  יוצא  אדם  ש "אין  להלכה  שהעיקר 

ואפייתה ועריכתה בלישתה  נתעסק  דעת  בן שישראל  במצה 

אחר " בענין  אפשר  שאי  הדחק "בשעת ורק הפסח". לשם 

על  משגיח  וישראל  נכרי  ידי  על שנאפתה  במצה לצאת  אפשר

פסח. לשם  מחימוץ  ומשמרה העיסה 

ה'תשע"ח  כסלו ג' שלישי יום מצה'? 'לאכול או מצה' אכילת 'על

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰CøánL øçà©©¤§¨¥
ìò' Cøáîe øæBçå ...'ävî úìéëà ìò' Cøáîe øæBç ,'àéöBnä'©¦¥§¨¥©£¦©©¨§¥§¨¥©

.'øBøî úìéëà£¦©¨
הגמרא  ב)מסוגיית  ז, של (פסחים הברכה שנוסח עולה
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' הוא  חמץ  הראשוניםlrבדיקת  והקשו חמץ '. (רמב"ן ביעור

הרי"ף) בדפי ב ג, ר"ן בלשוןשם, שמברכים  ברכות  יש  כן אם  מדוע  ,

וכדומה)'ל' תפילין' בעצמו('להניח לקיימה  שצריך מצוה  ותירצו: ?

'ל', בלשון עליה מברכים  שליח ידי על  לעשותה אפשר ואי 

'להניח  מברכים  ולכן  עליו, מוטלת  שהמצוה מורה  זה  לשון  כי

על  להיעשות  שיכולה  ומצוה  וכדומה , בסוכה ' 'לישב  תפילין ',

'על' בלשון  מברכים  שליח השחיטה').ידי  'על המילה', ('על

נזר' ה 'אבני  שפא)והקשה  סי' 'על (או"ח מברך כן אם  מדוע  ,

אפשר שאי  מצוות אלו  והרי מרור ' אכילת  ו'על  מצה ' אכילת

מברכים אכן הנ "ל  ראשונים (ולדעת  שליח ידי  על לקיימן 

מרור ')? ו'לאכול מצה' 'לאכול

ומבאר :

אמוראים  נחלקו  חמץ  א)בביעור ז, 'ל'(פסחים מברכים  האם 

חמץ) 'על'(לבער חמץ)או ביעור שאפשר(על מודים  שהכל ואמרו .

ההלכה נפסקה  ומדוע  'להבא ', משמעותו  כי ב 'ל' (לעיל לברך

ה"ו) מצוותפ"ג של תכליתה כי  חמץ '? ביעור  'על  שמברכים 

תחילת עם  אלא  הביעור  בו  שנעשה  בזמן לא היא  חמץ  ביעור 

וכיון יראה'), 'בל  על  לעבור לא  (כדי  הפסח חג  חלות 

'על  לברך יותר  ראוי – מבוער כבר  החמץ  הפסח  שבהגיע

שמשמעו 'לבער' מאשר  לשעבר , גם  שמשמעו חמץ ', ביעור 

להבא . רק 

מצה ': אכילת  'על  בנוסח הביאור  גם  וזה 

חצות  עד הוא  מצה  אכילת ב)זמן קכ, ונלמד (פסחים

הזה", בלילה  מצרים  בארץ  "ועברתי  מהפסוק  מגזירה ֿשוה

עד  מצה  אכילת  אף בחצות, היתה  בכורות  שמכת שכמו

היתה בכורות מכת מובן: אינו  ולכאורה הלילהzevgaחצות.

היא  מצה  שאכילת  ממנה  לומדים  zevgואיך crכיון אלא  ?

עין כהרף  שהיא  ממש  הלילה  בחצות  לאכול אפשר  שאי

תהא שבחצות היא  שהכוונה בהכרח זמן, דורשת  והאכילה 

מצה ', אכילת  'על לברך  יותר מתאים  ולכן כבר, נאכלת  המצה 

שמשמעו מצה ' 'לאכול ולא  לשעבר גם  משתמע זה  מלשון כי

להבא . רק 

ה'תשע"ח  כסלו ד' רביעי יום לחש  בתפילת במוסף תקיעות

:·ÈŒÈ ˙ÂÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯ÙÂ˘ ˙ÂÎÏ‰çéìL øîBbL øçàå§©©¤¥§¦©
Cøáîe ...äòé÷z ò÷Bz ,úBiëìî àéäL úéòéáø äëøa øeaö¦§¨¨§¦¦¤¦©§ª¥©§¦¨§¨¥
...äòé÷z ò÷Bz døîBbL øçàå ,úBðBøëæ àéäL úéLéîç äëøa§¨¨£¦¦¤¦¦§§©©¤§¨¥©§¦¨
øãñ ìò òîML ïéa ¯ ãéçéa ìáà ;øeaöa ,elàä íéøácä ìëå§¨©§¨¦¨¥§¦£¨§¨¦¥¤¨©©¥¤

.àöé ...øãqä ìò òîL àlL ïéa úBëøa§¨¥¤Ÿ¨©©©¥¤¨¨
ב)בגמרא  לד, הברכות(ר"ה סדר  שעל שהתקיעות  נאמר 

אך  בציבור , בתפילה  היינו עיר ', 'בחבר רק  הן  מוסף  בתפילת 

ביחידות . בתפילה  לא 

רק תוקעים  שבציבור סוברים יש  בדבר. ראשונים  ונחלקו

u"yd zxfgaיוצאים שבה  הציבור  לכל המשותפת  התפילה  ,

אחד  כל של  הלחש  בתפילת  לא  אך  הש "ץ , ידי על  (ריא"ז כולם 

שיז). סי' ר"ה הל' ויטרי מחזור ב, לד, ר"ה הגבורים סובריםבשלטי ויש 

הלחש  בתפילת  אף  פו)שתוקעים מיגאש, הר"י .(שו"ת

האלו הדברים  "וכל  שכתב  הרמב "ם מלשון  שדייקו ויש 

xeaivaציבור של שבתפילה  ציבור " "בשליח כתב  ולא  ,"

בלחש  גם  הברכות  סדר  על  רטו)תוקעים  או"ח, ח"ב חיים לב .(שו"ת

וגם לחש  בתפילת  גם  תוקעים  אם  כי שכתבו יש  אך

תוסיף' 'בל איסור  חשש  בזה  יש  הש "ץ  מהרשד"ם בחזרת  (שו"ת

א). לדחותאו"ח יש  תקצב)אך סי' או"ח תורה' דברי('דעת פי על

ב)התוספות טז, מצוה(ר"ה בעשיית  תוסיף ' 'בל איסור  שאין 

הוספה (כגון בתוספת המצווה  בעשיית  רק  אלא  פעמים , כמה

וכיו"ב ). בציצית  החוטים  מספר  על 

אך  הלחש , בתפילת  לתקוע  שלא ליטא  מנהג למעשה ,

פי על הלחש , בתפילת  גם  לתקוע  ספרד ובני  החסידים  מנהג 

האריז "ל.

לפי לחש  בתפילת  גם לתקוע  למנהג טעם  שהוסיפו ויש 

הפוסקים  ס"ג)דברי  שם אדה"ז שו"ע בתחילתו, תקצא סי' אף(מ"א כי ,

תפילה חובת  ידי  לצאת  המתפללים  יכלו  הגמרא שבזמן

לצאת אפשר אי השנה  בראש  בימינו מהש "ץ , בשמיעה 

שמפסיק משום  הש "ץ התפילה ,בתפילת  באמצע  בפיוטים  ים 

אין כאשר  הרי  בתפילה , דווקא  לתקוע  תיקנו וחז"ל ומאחר 

חובה ידי לצאת  אפשר  אי הש "ץ בתפילת  חובה  ידי  יוצאים 

אחד  כל  בה  הלחש  בתפילת  תוקעים  ולכן  שבה , בתקיעות  גם

חובה  ידי ב)יוצא מא, סי א, משה ישועת .(שו"ת

ה'תשע"ח  כסלו ה' חמישי יום בזריזות? או בהידור מצוה קיום

:È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ·ÏÂÏ ˙ÂÎÏ‰úìéèðì øLk íBiä ìëå§¨©¨¥¦§¦©
.áìeì¨

ערוך' ס"א)'ב 'שולחן תרנב סי' נטל (א"ח לא  "אם  הוסיף :

למצוות מקדימים  זריזים  ומכלֿמקום  כך. אחר  יטלנו  שחרית ,

בבוקר". אותו  ונוטלים 

יעקב ' 'שבות לד)ובספר  סי' ארבעה(ח"א לו שיש  במי  דן

יותר , מהודרים  לידיו  יגיעו  יותר  ומאוחר בבוקר כשרים  מינים 

לקיימה עדיף או בהידור  לקיימה  כדי המצוה את יאחר האם

למצוות'? מקדימים  'זריזים  משום מיד

ארבעת לידיו יגיעו  כך  שאחר  וודאי שכאשר  היא  ומסקנתו

עדיף - להזדרז  שמצוה אף  כי  ימתין, יותר, מהודרים  מינים 

יותר . משובח באופן לקיימה 

הגמרא מדברי  ראיה  ב)ומביא  ו, ששת(יומא רב  שלדעת

אתdiegc'טומאה דוחה  ציבור  שקרבן  ומה  בציבור ',

אלא גמור  היתר  זה  אין להקריבו  יכול טמא  וכהן הטומאה

כל  ואם  בטהרה , הקרבן את  לעשות להשתדל יש  לכתחילה 

טמאים , הם  יום , לאותו  נקבעה  שעבודתו  אב ' ב'בית  הכהנים 

ולכאורה , אחר. אב' מ 'בית  כהנים ולהביא  להשתדל  יש 

מצות את  משהים  אחר  אב ' מ'בית  כהנים אחר  בחיפוש 

המצוה שקיום מכאן  אלא  באיחור, נעשית  והיא ההקרבה 



v"ndqeק ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

טהור)בהידור כהן ידי בזריזות .(על עשייתה  על עדיף 

אמרו יבום לענין  ב)והנה, לט, מצוה(יבמות שלכתחילה

אין הים  במדינת  נמצא  הוא אם אך ייבם , באחים  שהגדול 

"עליך  כאן  הנמצא הצעיר לאח אומרים אלא  לו ממתינים 

כדי המצוה את משהים  אין כי ייבם ", או חלוץ  או  המצוה ,

לולב נטילת לענין  ולמה  יותר . מובחר באופן כך אחר  לקיימה 

בהידור ? כך אחר  לקיימה  כדי המצוה את להשהות  אומרים 

לחלק : ויש 

הים במדינת  הנמצא  שבאחים  לגדול  להמתין אין  בייבום 

דוחיםwtqכי  אין ומספק  אחיו, אשת  את לייבם  יבוא  אם 

כאשר  לולב , בנטילת  אבל המצוה , קיום  שיגיעוxexaאת 

את ולקיים  להמתין יש  יותר, מהודרים  מינים ארבעה לידיו 

המובחר . באופן  המצוה 

ה'תשע"ח  כסלו ו' שישי יום בהמשכים  מצוה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÏ˜˘ ˙ÂÎÏ‰íéîòôa BðúBð Bðéàå§¥§¦§¨¦
íòt ,úçàk Blk BðúBð àlà ,èòî øçîìe èòî íBiä ,úBaø©©§©§¨¨§©¤¨§ª§©©©©

..úçà©©
אחד, מאכל הכולל מנות  משלוח בפורים  לחברו  השולח

יוכל  האם  מנות , שתי לשלוח  צריכים כי לו נודע מכן  ולאחר

או חובתו  ידי  וייצא  לראשונה  שתצטרף  מנה  עוד לו לשלוח

ביחד? להישלח צריכות  המנות  ששתי 

לתתו שאין  כאן  הרמב"ם  כתב השקל, מחצית  לגבי  והנה 

בתלמוד  נאמר  לכך בדומה  כאחת . כולו  אלא  רבות  בפעמים

ה"ג)ירושלמי פ"א פחות(פאה השאיר שאם  פאה  השארת  לגבי 

כל  את  ולהשאיר לחזור  וצריך פאה  זו אין הנדרש מהשיעור 

שכל  מכך ללמוד ניתן ולכאורה  אחת. בבת  הפאה  שיעור

ביחד. דווקא  אלא  לחצאים  לקיימה  אין שיעור  לה  שיש  מצוה 

היה הראשון  המקצת  עשיית  בשעת  שאם  שכתבו  ויש 

בתחילה אם  ורק  חובתו  ידי  יצא השיעור  את  להשלים  בדעתו

המקצת , את  רק  לעשות  בדעתו  אחרהיה  להשלים  מועיל אין 

ביחד  השיעור  כל את  ולתת לחזור  צריך  אלא  לשיעור כך 

פא) פ"ח, בכורות אלגאזי .(מהרי"ט

"ואינו כאן : הרמב "ם מדברי  נסתרים הדברים לכאורה  אך

שאפילו ומשמע מעט" ומחר  מעט היום  רבות  בפעמים  נותנו 

זה אין  מחר  ומעט  היום  מעט לתת  בדעתו מלכתחילה  אם 

מועיל!

היא  הרמב"ם  שכוונת  הכל dligzklyויתכן לתת  צריך 

כך, אחר  להשלים  ובדעתו  מקצת  נותן  אם  בדיעבד  אך  ביחד,

חובתו ידי  שם)יצא  אלגאזי .(מהרי"ט

את לשלוח צריך  לכתחילה  מנות  במשלוח גם זה  ולפי 

אחת מנה מתחילה שלח אם  ובדיעבד ביחד, המנות שתי

היה לא  אם אך חובה , ידי יצא  מכן , לאחר  להשלים  כשבדעתו

יצא  לא  להשלים , מתחילה  ד)בדעתו  מו, סי' ב החכמה בצל .(ראה

לגבי רק  אמורים  כאן הרמב"ם  שדברי הסוברים  יש  אך

לכפרה ובנוגע  נפשותיכם ", על  "לכפר שנועדה  השקל מחצית 

הגמרא  כדברי לחצאין , נתינה מועילה א)אין קי, גזל (ב"ק לגבי 

קרייה אשם  טעמא מאי יצא, לא  לחצאין "החזירו  הגר :

בהן שיש  אחרות  למצוות  מכאן ללמוד  אין  זה  ולפי רחמנא ".

אחת  בבת  לקיימן  שצריך  לקוטי שיעור  א. ג, השלמה צפע"נ (ראה

(384 עמ' טז .שיחות

ה'תשע"ח  כסלו ז' קודש שבת ישראל  בארץ החודש קידוש

:Á ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ,˘„ÂÁ‰ ˘Â„˜ ˙ÂÎÏ‰ïéáMçî ïéà¥§©§¦
:øîàpL ,ìàøNé õøàa àlà íéðL íéøaòîe íéLãç ïéòáB÷å§§¦¢¨¦§©§¦¨¦¤¨§¤¤¦§¨¥¤¤¡©

."íéìLeøéî 'ä øáãe ,äøBú àöz ïBivî ék"¦¦¦¥¥¨§©¦¨¨¦
ב)בגמרא  סג, וקובע(ברכות שנים  מעבר  היה  שחנינא  מסופר 

מציון 'כי שנאמר בידו מחו וחכמים  לארץ , בחוצה  חדשים 

ורש "י  מירושלים '. ה ' ודבר  תורה  מעבר)תצא  ד"ה את(שם הביא 

ב)המשנה  יא, ביהודה(סנהדרין אלא  השנים  את  מעברים  שאין

דורש שאתה  דרישות "כל - תדרשו " "לשכנו  (כלומר,שנאמר

החודש) בקידוש עושה שביתֿדין וחקירות בשכנודרישות אלא  יהיו  לא 

מקום  ".[ירושלים]של

התוספות  מעברין)והקשו  אין ד"ה שם, מביאה(סנהדרין מדוע

תורה '(בברכות)הגמרא תצא מציון 'כי מהפסוק הלימוד את 

תדרשו' 'לשכנו  מהפסוק  הלימוד את  ולא  בנביא , האמור 

בתורה ? האמור 

המהרש "א  שם)ותירץ :(ברכות

ולקבוע שנים  לעבר שאין  ללמוד אפשר  תדרשו' מ 'לשכנו

בזמן אבל קיים , המקדש  שבית  בזמן רק לארץ  בחוצה חדשים 

'דרישה ' שתהיה  תורה  הקפידה  לא  קיים  המקדש  בית  שאין 

תצא מציון 'כי הלימוד את  הגמרא  הביאה  ולכן  בירושלים .

הזמנים . בכל המדבר  תורה'

שם)וה 'צל"ח' מציון(ברכות 'כי  הפסוק משמעות  הקשה :

חדשים קידוש  דוקא  ומדוע התורה , עניני  על  היא  תורה ' תצא

ישראל? בארץ  להיות  צריך  שנים  ועיבור 

אסור - האסור  קבועה: ההלכה התורה  בכל ותירץ :

אין וממילא  למקום , מקום בין  שינוי ואין מותר , - והמותר 

' שרק  חידשהoeivnלומר  החודש  בקידוש  אבל  תורה', תצא 

מוטעים " אפילו - אתם  שוגגים , אפילו - "אתם  כה,תורה  (ר"ה

הוראתם ,ב) תתקיים בטעות  החודש  את קידשו דין בית  אם  וגם

זה על אחר ).ורק  ממקום (ולא  מציון היוצאת  תורה  שזו נאמר 

נזר' שיד)וה'אבני סי' המהר"ל (א"ח דברי פי על  מבאר

נוצרה בה  היושבים  לגבי ישראל  ארץ של המעלות  שאחת

בהר התורה  את  עליהם קיבלו כאשר  לארץ, כניסתם  בעת

שהארץ וכיון  לזה , זה  ערבים  ונעשו עיבל  ובהר  גריזים

החודש וקידוש  אחד, לגוף מצרפתם  היא  לישראל , מיוחדת 

כי קידשוהו , ישראל כל כאילו נחשב  ישראל בארץ  הנעשה 

אחד. כאיש  הם כולם 
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ה'תשע"ח  כסלו א' ראשון יום

-mipnfxtq
dSnE ung zFkld¦§¨¥©¨

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומה 1) התורה, מן שהוא מה השבתתו, מצות בו נתבאר

בדיקה, הצריכין המקומות ואיכות סופרים. מדברי שהוא
לכל, חיובה מזמן הבדיקה בענין הבאין והספיקות

בשיירא. והיוצא [בים] המפרש כמו וליחידים,

.‡˙ÂˆÓ2˙ÈaL‰Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ3Ì„˜ ıÓÁ‰4 ƒ¿«¬≈ƒ«»¿«¿ƒ∆»≈…∆
e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL ,B˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡ ÔÓÊ¿«ƒ¬ƒ»∆∆¡««»ƒ«¿ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."ÌÎÈzaÓ ¯‡N5ÔBL‡¯‰L ,e„ÓÏ ¿…ƒ»≈∆ƒƒ«¿»»¿∆»ƒ
¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê6‰Ó - ‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¯ . ∆«¿»»»»¿»»¿»»∆«

- "ÈÁ·Ê Ìc ıÓÁ ÏÚ ËÁL˙ ‡Ï" :‰¯Bza ·e˙kM∆»«»…ƒ¿««»≈«ƒ¿ƒ
.Ìi˜ ıÓÁ‰ ÔÈ„ÚÂ ÁÒt‰ ËÁL˙ ‡Ï ,¯ÓBÏk¿«…ƒ¿««∆««¬«ƒ∆»≈«»
˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ÁÒt‰ ˙ËÈÁLe7. ¿ƒ««∆««¿»»»»««¬

א').2) עמוד ה' דף פסחים שיתבאר 3)(מסכת כדרך
ב'. חמץ,4)בהלכה אכילת איסור זמן חלות שברגע כדי

רוקח). (מעשה ברשותו מושבת החמץ יהיה היום, בחצות
מסיני.5) למשה הלכה חכמים, הזה 6)קבלת שהראשון

שמצינו  וכמו משמע", דמעיקרא "ראשון קודם. משמעותו:
ופירוש  תולד", אדם "הראשון ז'): פסוק ט"ו פרק (איוב
הראשון  ביום אך תאכלו, מצות ימים "שבעת הוא: הכתוב

מבתיכם. שאור תשביתו הימים) לשבעת ראה 7)(הקודם
ח'. הלכה א' בפרק

.·‰Óe8,‡È‰ ?‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰˙aL‰ ‡È‰ «ƒ«¿»»»¬»«»ƒ
BÏh·iL9BaÏa10BaÏa ÌÈNÈÂ ,¯ÙÚk B˙B‡ ·LÁÈÂ ∆¿«¿¿ƒ¿«¿…∆»»¿»ƒ¿ƒ

È¯‰ B˙eL¯aL ıÓÁ ÏkLÂ ,ÏÏk ıÓÁ B˙eL¯a ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈¿»¿∆»»≈∆ƒ¿¬≈
.ÏÏk C¯ˆ Ba ÔÈ‡L ¯·„Îe ¯ÙÚk ‡e‰∆»»¿»»∆≈…∆¿»

בביטול 8) "מדאורייתא ב'): עמוד ד' דף פסחים (מסכת
"תבערו", כתיב ולא "תשביתו" דכתיב סגי", בעלמא

(רש"י). השבתה היא בלב (ר"מ)9)והשבתה רומי בדפוס
ידוע  ושאינו מרשותו, לו הידוע החמץ "שיסיר הגירסא:
הביטול  אין זה ולפי משנה. הכסף הביא וכן בלבו" יבטלו
אינו  לו הידוע לחמץ אבל לו, ידוע שאינו לחמץ רק מועיל
זה  לדין ומקור העולם. מן לבערו צריך אלא ביטול, מועיל
לו  "אמרו ב'): עמוד כ"ז דף פסחים (מסכת הגמרא מדברי
שריפה): אלא חמץ ביעור אין הסובר יהודה לרבי (חכמים
דין, אינו להקל וסופו להחמיר תחילתו דן שאתה דין כל
אמרה: והתורה ובטל? יושב יהא לשרפו עצים מצא לא
יכול  שאתה דבר בכל מבתיכם", שאור "תשביתו

וב  יושב יהא הגמרא: של הקושיא ומה טל,להשביתו",
ודאי  אלא לשרפו, עצים לו אין אם לבטלו יכול הלא
ובזה  (כלבו). ביטול לו מועיל לא לפנינו ומונח ידוע שחמץ
החיוב  בפסחים ראשונה במשנה נזכר שלא הדבר מובן

ביטול  מועיל לא ידוע שלחמץ כיון – החמץ את לבטל
התקינו  התלמוד וחכמי אותו. ולשרוף לבער צריכים אלא
הבדיקה  אחר שיבטל ב'), עמוד ו' דף (פסחים כך אחר
ודעתו  חמץ, של יפה גלוסקא הפסח) (בתוך ימצא שמא
את  ביטל לא אם יראה בל על למפרע עובר ונמצא עליה,
לדחות  האריכו הרמב"ם מפרשי אבל משנה). (כסף החמץ
ז' דף (פסחים ובגמרא במשנה מקומות מכמה זו, גירסא
על  בפירוש שם שמבואר ועוד) א' עמוד מ"ט א', עמוד
שביטול  הרי בלבו", "מבטלו לפנינו ומונח הידוע חמץ
זו  גירסא לפי גם כי הרש"ל, ותירץ ידוע? לחמץ מועיל
יראה  בבל עובר אינו ידוע, חמץ ביטל אם הרמב"ם, של
אמרה: והתורה ברשותו, אינו שביטלו, שמכיון ימצא, ובל
של  רואה אתה אבל רואה אתה אי "שלך לך", יראה "לא
כדי  מביתו, אותו לבער שחייב אלא גבוה", ושל אחרים

"תשביתו". מצוות דף 10)לקיים פסחים במסכת (משנה
בטל  שאור, לך יראה "לא דרשו: ובספרי א'). עמוד מ"ט
"כל  לאמר: שנהגו אלא בפה. לבטל צריך זה ולפי בלבך".
הלכה  ג' פרק להלן רבינו בדברי וראה (טור). וכו'" חמירא

שם. רוקח ובמעשה ט' והלכה ז'

.‚È¯·cÓe11ÌÈ¯ÙBÒ12NtÁÏ -13ıÓÁ‰ ¯Á‡ ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈««∆»≈
B‡ÈˆB‰Ïe ˜c·ÏÂ ÌÈ¯BÁ·e ˙B‡B·ÁÓa14ÏkÓ ¿«¬¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒƒ»

BÏe·b15ÔÈ˙ÈaLÓe ÔÈ˜„BaL - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ .16 ¿¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒ«¿ƒƒ
˙lÁzÓ ,‰ÏÈla ıÓÁ‰17¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏ18¯B‡Ï , ∆»≈««¿»ƒ¿ƒ«≈«¿»»»»¿

¯p‰19ÈtÓ ,20¯B‡Â ,ÌÈzaa ÔÈÈeˆÓ ÌÚ‰ Ïk ‰ÏÈlaL «≈ƒ¿≈∆««¿»»»»¿ƒ«»ƒ¿
‰˜È„·Ï ‰ÙÈ ¯p‰21ÔÈ‡Â .22L¯„Ó ÔÈÚ·B˜23ÛBÒa «≈»∆ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»¿
¯NÚŒ‰LÏL ÌBÈ24˙B¯˜Ï ÏÈÁ˙È ‡Ï ÌÎÁ‰ ÔÎÂ .25 ¿»»»¿≈∆»»…«¿ƒƒ¿

˙lÁ˙a ıÓÁ ˙˜È„aÓ ÚnÈÂ CLnÈ ‡nL ,BÊ ˙Úa¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ«
.dpÓÊ¿«»

א').11) עמוד ב' דף פסחים במסכת אחרי 12)(משנה
(ר"ן). מדרבנן אלא בדיקה חיוב אין החמץ, את שביטל

"בדיקתֿחמץ".13) חכמים: בלשון ונקרא 14)ונקרא
"ביעורֿחמץ". חכמים: והחמירו 15)בלשון רשותו.

לאכלו  יבוא שמא השנה, כל בו רגיל שאדם בחמץ, חכמים
אור). ד"ה א' עמוד ב' דף פסחים מסכת (תוספות בפסח

דף 16) פסחים (מסכת אמרו וכן החמץ את שיבטל היינו
שיבטל". צריך "הבודק ב'): עמוד פסחים 17)ו' (מסכת

לשון  ותפס עשר", לארבעה "אור במשנה): ב' עמוד ב' דף
שיש  הלילה מתחילת הוא הבדיקה חיוב כי להורות "אור"

הרי"ף). בהשגת (הראב"ד אור קצת בניסן.18)עוד
א').19) עמוד ד' דף פסחים (מסכת חכמים למדו
א')20) עמוד ד' דף פסחים מחשיך 21).(מסכת ביום כי

(רש"י). הנר לבדוק 22)אור וישכח בלימודו יטרד שלא
א'). עמוד ד' דף פסחים ללמוד 23)(מסכת שיעור

אורח 24)בציבור. אברהם (מגן הלילה לפני שעה חצי
תל"א). סימן לעצמו.25)חיים ללמוד

.„ÔÈ‡26¯B‡Ï ‡ÏÂ ‰·l‰ ¯B‡Ï ‡Ï ,ÔÈ˜„Ba ≈¿ƒ…¿«¿»»¿…¿
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‰nÁ‰27‰˜e·‡‰ ¯B‡Ï ‡ÏÂ28‰na .¯p‰ ¯B‡Ï ‡l‡ , ««»¿…¿»¬»∆»¿«≈«∆
Ï·‡ .˙B‡B·ÁÓ·e ÌÈ¯BÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¬¬»

‰¯„ÒÎ‡29,‰nÁ‰ ¯B‡Ï d˜„a Ì‡ ,·¯ d¯B‡L «¿«¿»∆»«ƒ¿»»¿««»
Bic30ÈtÓ ,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ˆÁ‰ ÚˆÓ‡Â . «¿∆¿«∆»≈≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

ÏtiL ıÓÁ Ïk ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ÌL ÌÈÈeˆÓ ˙BÙBÚ‰L∆»¿ƒ»¿≈¿ƒ»»≈∆ƒ…
ÌL31. »

ב').26) עמוד ז' דף פסחים אפילו 27)(מסכת השמש.
עשר  ארבעה בליל לבדוק ששכח כגון היום, בודק אם
הלכה  ג' בפרק להלן כמבואר עשר, ארבעה ביום ובודק

בזה 28)ה'. והטעם יחד, דולקים נרות או עצים חבילת
להכניסה  יכול שאינו א') עמוד ח' דף פסחים (מסכת

שם. לבדוק ובסדקין קירות 29)בחורין שלשה לה שיש
פרוץ. הרביעי בודקין 30)והקיר לכתחילה אבל בדיעבד,

משנה). (כסף הנר לאור בלילה גם מה 31)בה אבל
לשם  מגיעים העופות אין החצר, שבצדדי בחורין שנמצא

תל"ג). סימן חיים אורח (הב"ח, בדיקה וצריכים

.‰¯BÁ32˙Èa‰ ÚˆÓ‡aL33ÔÈaL ,34- B¯·ÁÏ Ì„‡ ∆¿∆¿«««ƒ∆≈»»«¬≈
ÌB˜Ó „Ú ˜„Ba ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ˜„Ba ‰Ê∆≈«»∆»«««¿∆≈«»

BaÏa BÏh·Ó ¯‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL35Ï·‡ .36¯BÁ ∆»«««¿«¿»¿«¿¿ƒ¬»
ÏÏk ˜„B· BÈ‡ ,Ì"ekÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈaL37‡nL , ∆≈ƒ¿»≈¿«≈≈¿»∆»

ÈÏ ‰NBÚ ‡e‰ ÌÈÙLk :Ì"ekÚ‰ ¯Ó‡È38BÏh·Ó ‡l‡ …«»«¿»ƒ∆ƒ∆»¿«¿
ÌB˜Ó ÏÎÂ .Bi„Â BaÏa39BÈ‡ ıÓÁ Ba ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ¿ƒ¿«¿»»∆≈«¿ƒƒ»≈≈

.‰˜È„a CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»

א').32) עמוד ח' דף פסחים שבאמצע 33)(מסכת דוקא
האדם  יד שאין ביותר, גבוהים שהם החורים אלה אבל הבית
בדיקה, צריכים אין טפחים, משלשה והנמוכים שם, מגעת

חמץ. שם להשתמש דרך אין ביתו 34)כי שבין בקיר
חבירו. חמץ.35)לבית לשם נתגלגל כל 36)שמא

לא  ודיו" בלבו לגוי... ישראל שבין חור "אבל הזה הקטע
וגם  רוקח). (מעשה קס"א ה' משנת יד כתב ברמב"ם נמצא

משנה. כסף ועיין היה, לא משנה מגיד נראה 37)בספר
בנר  לבדוק צריך ביום גם שהרי בודק אינו ביום שגם
כתב  מנוח רבינו אבל רוקח. מעשה – ד') הלכה (למעלה
יבוא  ולא תמיד בו משתמש שהוא כדרך היום לאור שבודק
משנה. כסף ועיין כשפים, לו עושה שהוא לחשדו

יעליל 38) זה ידי ועל בנר, ובסדקים בחורים בלילה שמחפש
סכנה. לידי ויבוא ב'39)עליו דף פסחים במסכת (משנה

א'). עמוד

.Â¯BÁ˙Èa‰ È40ÌÈBzÁz‰41ÌÈBÈÏÚ‰Â42‚‚Â , ≈««ƒ««¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«
ÚÈˆi‰43˙B¯ˆB‡Â ,Ôa˙Óe ,ÔÈÏeÏÂ ,¯˜a ˙Ù¯Â ,44ÔÈÈ45 «»ƒ«¿∆∆»»¿ƒ«¿≈¿¿«ƒ

ÌÈ‚c ˙È·e ,Ô‰Ó ˜tzÒÓ BÈ‡L ÔÓL ˙B¯ˆB‡Â¿¿∆∆∆≈ƒ¿«≈≈∆≈»ƒ
ÌÈÏB„b46ÒÈÎ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¿ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

˜tzÒnL ÔÈÈ ˙B¯ˆB‡Â ,¯ÎL ˙B¯ˆB‡ Ï·‡ .ıÓÁ Ô‰Ï»∆»≈¬»¿≈»¿¿«ƒ∆ƒ¿«≈
epnÓ47ÌÈpË˜ ÌÈ‚c ˙È·e ,48˙È·e ,ÌÈˆÚ‰ ˙È·e , ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ≈»≈ƒ≈

ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙Èa‰ È¯BÁÂ ,ÒÈ¯en‰49- el‡· ‡ˆBiÎÂ «¿»¿≈««ƒ»∆¿»ƒ¿«≈»≈
ıÓÁ Ô‰Ï ÔÈÒÈÎnL ÔÓ˙qL ,‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ50Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»»∆«¿ƒƒ»∆»≈¿ƒ

.‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ıÓÁ ÌL ÒÈÎ‰ ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿ƒ»»≈≈»ƒ¿ƒ»

˜„BaLÎe51˙B¯eL ÈzL epnÓ ˜„Ba ,Ûz¯n‰ ¿∆≈««¿≈≈ƒ∆¿≈
.‰pnÓ ‰hÓlLÂ ‰BÈÏÚ‰ Ô‰L ,˙BBˆÈÁ‰«ƒ∆≈»∆¿»¿∆¿«»ƒ∆»

א').40) עמוד ח' דף פסחים משלשה 41)(מסכת למטה
תינוקות  שאין ובמקום שם, להשתמש דרך שאין טפחים,

משנה). (כסף לשם 42)מצויים מגעת אדם יד שאין
להשתמש 43)(קובץ). אפשר ואי משופע שגגו קטן חדר

בדיקה. צריך אינו ולכן היה 44)עליו מגידֿמשנה בגירסת
מהן", מסתפק שאינו יין ואוצרות שמן "ואוצרות כתוב:
מוסב  מהן", מסתפק "שאינו שכתוב: ומה ליין. שמן הקדים
אין  מהן מסתפק אם גם שמן באוצרות אבל יין על רק
מה  אחת בפעם שנוטל קבע, להם שיש בדיקה, צריכין
הסעודה  באמצע לשם ליכנס רגילים ואין לסעודתו, שצריך
א'). עמוד ח' דף (פסחים בגמרא הוא וכן בידו. פתו עם
השיג  לפנינו שהיא כמו הנוסחא לפניו שהייתה והראב"ד
לפי  צריך אינו שמסתפק שאע"פ בשמן "טעה וכתב עליו

לסיפוקו". קבע ששמן 45)שיש מפני הזכיר לא ושמן
למעלה. שנזכר כמו בדיקה צריך אינו שמסתפק אע"פ

קבוע 46) שהדבר הסעודה באמצע שם להכנס דרך אין
צריכים. כמה "ובית 47)מקודם כאן: גורס רוקח במעשה

השעוה". ובית בהם 48)המלח משתמשים כמה קבוע לא
בידו. ופתו הסעודה באמצע שם נכנס יש 49)ולפעמים

זה  דין נזכר שכבר מכיון זה, קטע בהם כתוב שלא ספרים
ה'. נכנס 50)בהלכה בידו כשפתו סעודתו, באמצע שמא

מהן. להביא עמוד 51)לשם ב' דף פסחים במסכת (משנה
ב'). עמוד ח' דף (שם דרב אליבא הלל, כבית א')

.ÊÔÈLLBÁ ÔÈ‡52ÌB˜ÓÏ ıÓÁ ‰cÏÁ ‰¯¯b ‡nL53 ≈¿ƒ∆»≈¿»À¿»»≈¿»
,˙È·Ï ˙ÈaÓ LeÁ Ì‡L .ıÓÁ Ba ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒ»≈∆ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

ÛBÒ ¯·cÏ ÔÈ‡Â ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ LeÁ54ÏÈÏ ˜„a . »≈ƒ¿ƒ¿≈«»»»«≈
È¯‰ - ÚLz ‡ˆÓe ˙BlÁ ¯NÚ ÁÈp‰Â ,¯NÚŒ‰Úa¯‡«¿»»»»¿ƒƒ«∆∆«»»≈«¬≈
‰¯¯b È¯‰L ,‰iL ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆÂ ,LLBÁ ‰Ê∆≈¿»ƒƒ¿…««¿ƒ»∆¬≈≈¿»

È‡cÂa ¯aÎÚ B‡ ‰cÏÁ55. À¿»«¿»¿««

א').52) עמוד ט' דף פסחים במסכת בספרים 53)(משנה
שאין  למקום חמץ בו שמכניסין "ממקום הגירסא: אחרים

חמץ". בו יבדקו 54)מכניסין ישראל שכל אפשר שאי
לא  עוד השני שמא לחוש יש פעם וכל בבתֿאחת, חמצם
בדוק  שאינו ממקום חמצו חולדה והעבירה חמץ בדק

סוף. לדבר ואין הבדוק, ט'55)למקום דף פסחים (מסכת
ב'). עמוד

.ÁÔÎÂ56ÂÈÙa ıÓÁÂ ˙È·Ï ÒÎpL ¯aÎÚ ‰‡¯ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»∆ƒ¿«¿«ƒ¿»≈¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰iL ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ - ‰˜È„a ¯Á‡««¿ƒ»»ƒƒ¿…««¿ƒ»««ƒ
ÏÎ‡ ¯·k ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ÔÈ¯e¯t ‡ˆnL∆»»≈ƒ¿∆¿«««ƒ≈¿ƒ¿»»«
ÔÈLLBÁ ‡l‡ ;ÔÈ¯e¯t‰ È¯‰Â ,‰Ê ÌB˜Óa ˙t‰ d˙B‡»««¿»∆«¬≈«≈ƒ∆»¿ƒ

ÔBlÁ· B‡ ¯BÁa dÁÈp‰ ‡nL57ÌL ÔÈ¯e¯t‰ el‡Â , ∆»ƒƒ»¿¿«¿≈«≈ƒ»
eÈ‰58È¯‰ - ÌeÏÎ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .˜„B·e ¯ÊBÁ CÎÈÙÏe , »¿ƒ»≈≈ƒ…»»¿¬≈

˙t‰ d˙B‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .˙Èa‰ Ïk ˜„Ba ‰Ê59dÏËpL ∆≈»«»ƒ¿ƒ»»»««∆¿»»
.‰˜È„a CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÒÎÂ ¯aÎÚ‰»«¿»¿ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ»

ב').56) עמוד י' דף פסחים צריך 57)(מסכת אין אבל
ובסדקים. בחורים הפעם עוד שאין 58)לבדוק מקודם.
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רבינו). בדברי ט' הלכה ולהלן (גמרא לפרר עכבר של דרכו
רוקח).59) (מעשה שהיה כמו שלם שאינו אף

.Ë‰‡¯60,¯kk B„È·e ˜e„a ˙È·Ï ÒÎpL ˜BÈz »»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ»¿»ƒ»
ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓe ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ61,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿ƒ¿««¬»»»≈ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚLa epnÓ ‰ÏÙpL ÔÈ¯e¯t‰ el‡Â ,BÏÎ‡L B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆¬»¿≈«≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿«
¯ÙÏ ˜BÈz‰ C¯cL ,‰ÏÈÎ‡C¯c ÔÈ‡Â ,B˙ÏÈÎ‡ ˙Úa ¯ ¬ƒ»∆∆∆«ƒ¿»≈¿≈¬ƒ»¿≈∆∆

CÈ¯ˆ - ÏÏk ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .¯¯ÙÏ ¯aÎÚ«¿»¿»≈¿ƒ…»»≈ƒ¿»»ƒ
.˜c·Ïƒ¿…

ב').60) עמוד י' דף פסחים פירורין 61)(מסכת שאין אף
משנה). (מגיד הככר אותו כדי

.ÈÁÈp‰62,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ∆«»¿∆»∆»≈
ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e63‰vÓ Ì‡ ıÓÁ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ , »«¿»¿»«¿…»«¿ƒ»≈ƒ«»

ÏkL ;˜c·Ï CÈ¯ˆ - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ ,ÏË»«¿ƒ¿«¿«ƒ»»ƒƒ¿…∆»
Úe·w‰64‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ,65. «»«¿∆¡»«∆¡»

ב').62) עמוד ט' דף פסחים הגירסא:63)(מסכת בכ"י
מהם". אחד קבוע 64)"ונטל אחד כל והמיעוט הרוב אם

על  כמחצה הוא הרי אלא הרוב, אחר הולכים אין במקומו,
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ח' בפרק (וראה מחצה

חמץ 65)י"א). בבדיקת מדובר שכאן והגם לספק. ונחשב
שכיון  הרא"ה ביאר לקולא? דרבנן וספק מדרבנן, שהיא
ספק  בשביל ונתקנה הספק, על באה חמץ בדיקת שעיקר
(מגיד  ספק של בנידון לבדוק חכמים חייבוהו לכן חמץ,
כזו  סברא יג הלכה מעשר מהלכות י"א בפרק [ועיין משנה).

שם]. ברדב"ז

.‡ÈÔÈ¯eaˆ ÈL66,‰vÓ ÏL „Á‡Â ıÓÁ ÏL „Á‡ , ¿≈ƒƒ∆»∆»≈¿∆»∆«»
ÈL e‡·e ,˜e„· BÈ‡L „Á‡Â ˜e„a „Á‡ ,ÌÈz· ÈLe¿≈»ƒ∆»»¿∆»∆≈»»¿≈
Úe„È ÔÈ‡Â ,‰vÓ ÏË ‰ÊÂ ıÓÁ ÏË ‰Ê ,ÌÈ¯aÎÚ«¿»ƒ∆»«»≈¿∆»««»¿≈»«

ıÓÁ‰ ÏËpL ‰Ê ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï67ÔÎÂ ;68ÈL ¿≈∆«ƒƒ¿«∆∆»«∆»≈¿≈¿≈
ÌÈz·69¯aÎÚ ‡·e ,ıÓÁ ÏL „Á‡ ¯eaˆÂ ÔÈ˜e„a »ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆»≈»«¿»

ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏËÂ70ÒÎpL Ú„iL B‡ , ¿»«¿≈»«¿≈∆«ƒƒ¿«∆»«∆ƒ¿«
B‡ ,ÌeÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„·e ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿ƒ¿««¬»»«¿…»»¿

eÈ‰L B‡ ;¯kÎ ‡ˆÓe ˜„aL71ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ∆»«»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒƒ∆
Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¯kk L¯Ùe ,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ«»¿∆»∆»≈≈«ƒ»≈∆¿≈»«
L¯tL ¯kk‰ ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e ,‰vÓ B‡ ıÓÁ Ì‡ƒ»≈«»»«¿»¿»««ƒ»∆≈«
ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ el‡ ÏÎa - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«ƒ»¿»≈≈»ƒƒ¿…««

.Úe·˜ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰iL¿ƒ»∆≈»»«

ב').66) עמוד ט' דף פסחים תולים 67)(מסכת אנו
הבדוק, לבית והמצה בדוק שאינו לבית הובא שהחמץ

לקולא. – מדרבנן עמוד 68)שספק י' דף פסחים (מסכת
אנשים 69)א'). שני של בתים "שני הגירסא: בכ"י

לשם,70)בדוקין". העכבר נכנס שלא תולין בית כל על
בדיקה. צריך ה'71)ואין ומשנת קי"א ה' משנת בכ"י

בדוק". לבית ציבורין... תשעה שהיו "או הקטע חסר קס"א

.·ÈÁÈp‰72¯Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe BÊ ˙ÈÂÊa ıÓÁ‰73B‡ , ƒƒ«∆»≈¿»ƒ¿»¿»ƒ«≈
¯NÚ ‡ˆÓe ˙BlÁ ÚLz ÁÈp‰L74¯aÎÚ ‡aL B‡ ; ∆ƒƒ«≈««»»∆∆∆»«¿»

- ÒÎ ‡Ï B‡ ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ˜ÙÒÂ ,ıÓÁ‰ ÏËÂ¿»«∆»≈¿»≈ƒ¿«¿«ƒ∆…ƒ¿«
˜c·Ï CÈ¯ˆ el‡ ÏÎa75. ¿»≈»ƒƒ¿…

ב').72) עמוד י' דף פסחים חוששים 73)(מסכת אנו
אחרת  בזוית והנמצא בבית נאבד זו בזוית שהניח שהחמץ

אחר. חמץ ומעשהֿרוקח 74)הוא משנה המגיד בנוסחת
ופירש  מצה ואחד חמץ צבורין תשעה שהיו "או כאן: כתוב
ונטל  עכבר ובא מצה אם חמץ אם יודע ואינו מהם ככר
ויניציאה  בדפוס אבל הבדוק". לבית ונכנס שפירש הככר

הזה. הקטע אין שלנו ובדפוסים מספק.75)ואמסטרדם

.‚ÈÒÎ76ÌMÓ ¯aÎÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ˙È·Ï ¯aÎÚ ƒ¿««¿»¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»ƒ»
‡e‰ - ÒÎpL ÔBL‡¯‰ ‡e‰ :ÌÈ¯ÓB‡ - ÂÈÙa ¯kÎÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«
ÔBL‡¯‰ ‰È‰ .˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‡ˆiL ÔB¯Á‡‰»«¬∆»»¿≈»ƒƒ¿…»»»ƒ

˜c·Ï CÈ¯ˆ - Ô·Ï ‡ˆiL ‰ÊÂ ,¯ÁL ÒÎpL77ÒÎ . ∆ƒ¿«»…¿∆∆»»»»»ƒƒ¿…ƒ¿«
‰ÈÙa ¯kÎÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ¯aÎÚ«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ»À¿»¿ƒ»¿ƒ»

˜c·Ï CÈ¯ˆ -78¯kÎÂ ¯aÎÚÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ˙‡ˆÈ . »ƒƒ¿…»»ƒ»À¿»¿«¿»¿ƒ»
ÈÙa ‰È‰L ‡e‰ ¯kk‰ ‰fL ,˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÙa¿ƒ»≈»ƒƒ¿…∆∆«ƒ»∆»»¿ƒ

¯aÎÚ‰79·iÁ ÔÈ‡ - ÂÈÙa ˙Ùe ¯BÁÏ ÒÎpL LÁ . »«¿»»»∆ƒ¿«¿«¿ƒ≈«»
‡È·‰Ï80¯·Á81B‡ÈˆB‰Ï82. ¿»ƒ»≈¿ƒ

ב').76) עמוד י' דף פסחים שקלי 77)(מסכת לא "עכברי
שנכנס. הככר אותו זה אין ובודאי שם), (גמרא מהדדי"

ככר 78) לקחה החולדה אומרים אין "בפיה, הגירסא: בכ"י
העכבר  מן שאם לבדוק", צריך אלא והוציאה העכבר מן
שם). (גמרא בפיה עצמו העכבר את גם לה היה לקחה

בפיה.79) העכבר גם ולהוציא 80)שהרי בממון לשכור
ארסיים.81)הוצאות. נחשים על השולט קוסם

בלבו.82) מבטלו אלא

.„È˙Èfk83‡È·‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ‰¯B˜ ÈÓLa ıÓÁ ««ƒ»≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ
B„È¯B‰Ï ÌlÒ84‰¯B˜ ÈÓMÓ ÏtÈ ÌÈÓÚtL ,85‰È‰ . À»¿ƒ∆¿»ƒƒ…ƒ¿≈»»»

¯B·a ıÓÁ86B˙BÏÚ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -87‡l‡ , »≈¿≈¿«¿ƒ¿«¬∆»
Bi„Â BaÏa BÏh·Ó. ¿«¿¿ƒ¿«

ב').83) עמוד י' דף פסחים שכבר 84)(מסכת פי על אף
שברשותו. החמץ את בפסח.85)ביטל לאכלו יבוא ושמא

לומר" תמצא "אם ידי על ונפשטה בגמרא שם היא ובעיא
פשיטות  היא לומר" תמצא ש"אם מקום בכל רבינו כשיטת

ג').86)לאיבעיא. הלכה ג' פרק פסחים מסכת (תוספתא
בכוונה,87) שם הטמינו אם אבל מתכוון, בלא שם נפל אם

משנה). (מגיד עובר

.ÂË˙tk88‰Èt ÁË Ì‡ - ‰·ÈLÈÏ d„ÁiL ¯B‡N ƒ«¿∆ƒ¬»ƒƒ»ƒ»»∆»
‰ÏË· BÊ È¯‰ ,ËÈËa89˜ˆa .dÓi˜Ï ¯zÓe90È˜„ÒaL ¿ƒ¬≈¿≈»À»¿«¿»»≈∆¿ƒ¿≈

Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,„Á‡ ÌB˜Óa ˙Èfk LÈ Ì‡ - ‰·¯Ú‰»¬≈»ƒ≈««ƒ¿»∆»«»¿«≈¿ƒ
B‡ ‰·¯Ú‰ È¯·L Ba ˜fÁÏ ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ - Â‡Ï»ƒ»»»¿«≈ƒ¿≈»¬≈»

BËeÚÓa ÏËa ,·˜ Ba ÌzÒÏ91·iÁ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿…∆∆»≈¿ƒ¿ƒ»«»
ËeÁÂ ,˙BÓB˜Ó ÈLa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL B· eÈ‰ .¯Ú·Ï¿«≈»¿≈¬»≈≈ƒƒ¿≈¿¿
ËeÁ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk ÔÈ‡B¯ - Ì‰ÈÈa ˜ˆa ÏL∆»≈≈≈∆ƒ…∆ƒƒ»≈«
.¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,BnÚ ÔÈÏhƒ»ƒƒ«»¿«≈¿ƒ»≈»ƒ¿«≈

שאור 88) חתיכת והיא ב') עמוד מ"ה דף פסחים (מסכת
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ויבשה. חמץ.89)קשה  במסכת 90)מדין (משנה
א'). עמוד מ"ה דף כתב 91)פסחים מפאריש יחיאל "רבי

מה  על לסמוך אין השנה כל בהם שלשין עריבות כי
אפשר  אי כי מהן. החמץ ומנקרין בחמין אותן שרוחצין

מימוניות). (הגהות כזית" הכל בין ישאר שלא לנקרן

.ÊË‰na92?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c93- ˙È·a Ï·‡ ;‰·¯Úa «∆¿»ƒ¬ƒ«¬≈»¬»¿«ƒ
·iÁ ,BnÚ ÔÈÏh ÔÈ‡ ËeÁ‰ ÏËpÈ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒƒ»≈«≈ƒ»ƒƒ«»

Ô˙B‡ ıa˜Ó ÌÈÓÚtL ÈtÓ ,¯Ú·Ï94˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ . ¿«≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¿«≈»»»¬ƒ«ƒ
‰iÏÚa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa95˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁ ; ««ƒ«¬ƒ«ƒ»¬ƒ»¬ƒ«ƒ««ƒ«¬ƒ«ƒ

˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ê ˙È·a ˙ÈÊ ÈˆÁ ;‰¯„ÒÎ‡a»«¿«¿»¬ƒ«ƒ¿«ƒ∆«¬ƒ«ƒ««ƒ
ÔÈ˜e·c ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ - epnÓ ÌÈÙlL96 ∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈«¬»≈≈ƒ¿ƒ

,¯Ú·Ï ·iÁ BÈ‡ ,˙BÚ˜¯˜· B‡ ˙B¯B˜· B‡ ÌÈÏ˙Îaƒ¿»ƒ¿¿«¿»≈«»¿«≈
.Bi„Â BaÏa Ïh·Ó ‡l‡∆»¿«≈¿ƒ¿«

ב').92) עמוד מ"ה דף פסחים חצאי 93)(מסכת ששני
לבער. חייב אינו מקומות בשני חמץ ידי 94)זיתים על

(רש"י). החצאים שני יחד מזדמנים הבית את שמטאטאים
(רש"י).95) אחד במקום יחד יזדמנו שהזיתים שכיח אינו
למעלה 96) שכתב למה דומה שהוא דבוקים היו אם דוקא

לחזק  היה שאם העריבה, שבסדקי בצק בענין ט"ו בהלכה
חייב  הרצפה על מונח אם אבל לבער, צריך אינו לסתום או
בבצק  למעלה שכתב כמו מכזית בפחות אפילו לבער
לבער  חייב לסתום או לחזק אינו שאם העריבה, שבסדקי

משנה). (כסף זית חצי אפילו

.ÊÈ¯ÈkNn‰97Ì˙Ò ˙Èa98¯NÚŒ‰Úa¯‡a99‰Ê È¯‰ - ««¿ƒ«ƒ¿»¿«¿»»»»¬≈∆
˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ˜e„a ˙˜ÊÁa100‰Ê ˜ÊÁ‰ Ì‡Â . ¿∆¿«»¿≈»ƒƒ¿…¿ƒÀ¿«∆

e‡ ÔË˜ B‡ ‰M‡ e¯Ó‡Â ,˜„· ‡lL ¯ÈkNn‰««¿ƒ∆…»«¿»¿ƒ»»»»
ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ - e‰e˜„·101ÏÚ ÌÈÓ‡ Ïk‰L , ¿«¿¬≈≈∆¡»ƒ∆«…∆¡»ƒ«

ÌÈL elÙ‡Â ,‰˜È„·Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰Â ,ıÓÁ ¯eÚaƒ»≈¿«…¿≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ
B· ‰È‰iL ÔË˜ ‰È‰iL ,‡e‰Â ;ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆

˙Ú„102.˜c·Ï ««ƒ¿…

ב).97) עמוד ד' דף פסחים יודעים 98)(מסכת אנו שאין
מחמץ. הבית את בדקו כדי 99)אם לפנינו, המשכיר ואין

לא  או בדוק הבית אם אצלו ולברר לשאלו יוכל שהשוכר
תל"ז). סימן יוסף ולא 100)(בית שם בגמרא היא בעיא

שהרי  מדרבנן, אלא אינה חמץ שבדיקת ומכיון נפשטה.
רא"ש  (ועיין להקל דרבנן שספק לבדוק, חייב אינו – ביטלו

פסחים). מסכת שהגיע 102)להעיד.101)תחלת
ברורה). (משנה לחינוך

.ÁÈ¯ÈkNn‰103B¯·ÁÏ ˙Èa104¯ÒÓ ‡lL „Ú Ì‡ : ««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ«∆…»«
¯ÈkNn‰ ÏÚ - ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÁ ÁzÙn‰ BÏ««¿≈«»«¿»»»»«««¿ƒ

˜c·Ï105- ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÁ ÁzÙn‰ ¯ÒnMÓ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒƒ∆»«««¿≈«»«¿»»»»
˜c·Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ106‡e‰L ˙˜ÊÁa ˙Èa ¯ÈkNn‰ . ««≈ƒ¿…««¿ƒ«ƒ¿∆¿«∆

BÈ‡Â ,˜c·Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ - ˜e„· BÈ‡L ‡ˆÓÂ ˜e„·»¿ƒ¿»∆≈»««≈ƒ¿…¿≈
˙eÚË ÁwÓ107,¯ÎNa ÌÈ˜„BaL ÌB˜Óa elÙ‡Â , ƒ«»«¬ƒ¿»∆¿ƒ¿»»

‰NBÚ ‡e‰ ‰ÂˆÓ È¯‰L108. ∆¬≈ƒ¿»∆

ב').103) עמוד ד' דף פסחים באחת 104)(מסכת וקנאו
משנה). (מגיד בה נקנית קרקע ששכירות מהדרכים

בו 105) ליכנס יכול הוא אין מפתח, להשוכר שאין מכיון
(הר"ן). חמץ בדיקת לעצמו 106)לעשות קנאו כבר אם

ורק  לעצמו, קנאו לא אם אבל הקנינים. מדרכי באחת
בעל  אלא לבדוק, אותו מחייב זה אין אצלו, נמצא המפתח

משנה). (כסף לבדוק חייב לאדם 107)הבית לו נוח כי
בגופו. מצוה מצוה 108)לקיים לקיים לאדם לו נוח

אלא  זו אין – עכשיו תובעו שהוא ומה (גמרא). בממונו
שאין  פי על שאף אומרים ויש מהשכירות. בו לחזור אמתלא
השוכר  יכול זאת בכל טעות מקח ואינה קיימת השכירות
את  שכר שהרי הבדיקה, על שהוציא ההוצאות את לתבוע

רמב"ן). בשם משנה (מגיד בדוק בחזקת הבית

.ËÈN¯ÙÓ‰109‡¯iL· ‡ˆBi‰Â Ìia110ÌÈLÏL CBz - «¿»≈«»¿«≈¿«»»¿ƒ
˜c·Ï ˜e˜Ê ,ÌBÈ111CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ; »ƒ¿……∆¿ƒ≈»ƒ

˜c·Ï112ÁÒt‰ Ì„˜ ¯ÊÁÏ BzÚc Ì‡Â .113CÈ¯ˆ , ƒ¿…¿ƒ«¿«¬……∆«∆«»ƒ
ÁÒt‰ ·¯Ú ¯ÊÁÈ ‡nL ;‡ˆÈ CkŒ¯Á‡Â ,˜c·Ïƒ¿…¿««»≈≈∆»«¬…∆∆«∆«

·Ï È‡Ù BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ˙BLÓM‰ŒÔÈaÔÈ‡ Ì‡Â .¯Ú ≈«¿»¿…ƒ¿∆¿«¿«≈¿ƒ≈
˜c·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¯ÊÁÏ BzÚc114B˙È· ‰NBÚ‰ ÔÎÂ . «¿«¬…≈»ƒƒ¿…¿≈»∆≈

¯ˆB‡115CkŒ¯Á‡Â ,˜c·Ï ˜e˜Ê ,ÌBÈ ÌÈLÏL CBz - »¿ƒ»ƒ¿…¿««»
BzÚc Ì‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ;BÎB˙Ï B¯ˆB‡ ÒBk≈»¿…∆¿ƒƒ«¿
e‰NBÚ CkŒ¯Á‡Â ˜c·Ï CÈ¯ˆ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ¿«…∆«∆«»ƒƒ¿…¿««»≈
BÈ‡ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ Ì‡Â ;¯ˆB‡»¿ƒ≈«¿¿«…∆«∆«≈

˜c·Ï CÈ¯ˆ116. »ƒƒ¿…

למדינת 109) ונוסע פורש א'). עמוד ו' דף פסחים (מסכת
ארוך.110)הים. לזמן נסיעה שאמרו 111)שהיא כיון

לפסח  קודם הפסח בהלכות ודורשים שואלים חכמים
חמץ  בדיקת חובת עליו חלה הזמן יום,ֿמאותו שלשים

בפסח.112)(גמרא). בביתו להיות דעתו שאין כיון
שחייב 113) הפסח ימי בתוך לחזור דעתו אם שכן ומכל

נקי  ביתו את ימצא שבחזירתו כדי לדרך, צאתו לפני לבדוק
(רש"י). שנמצא 114)מחמץ במקום בלבו מבטלו אלא

מימוניות). והגהות (טור, הביטול לתוכו 115)בזמן אוסף
ופירות. התבואות,116)תבואה תחת שנמצא החמץ כי

(רש"י). כמבוער הוא הרי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כגון 1) הבדיקה אחר שהוא במה הבדיקה, דיני בו נתבארו

י"ד  שחל כגון בזמנה, נעשית הבדיקה כשאין וכן הביטול,
השריפה, וענין בזמנו, בדק שלא מי וכן בשבת. להיות
בביטול, לו ודי הבדיקה מן פטור שהוא ומי והביעור,

בו. וכיוצא

.‡˜„BaLk2NtÁÓe Ì„‡3ÈÏÈÏa4¯NÚŒ‰Úa¯‡5- ¿∆≈»»¿«≈¿≈≈«¿»»»»
ÌÈ¯BÁ‰ ÔÓ ıÓÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ6ÔÓe ˙B‡B·Án‰ ÔÓe ƒ∆∆»≈ƒ«ƒƒ««¬ƒ

BÁÈpÓe ,Ïk‰ ıa˜Óe ,˙BiÂf‰7„Ú „Á‡ ÌB˜Óa «»ƒ¿«≈«…«ƒ¿»∆»«
B¯Ú·Óe ,ÌBia ˙ÈML ‰ÚL ˙lÁz8B¯Ú·Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ«»»ƒƒ«¿«¬¿ƒ»»¿«¬

B¯Ú·Ó ,¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa9. ¿≈≈«¿»»»»¿«¬

א.2) ב, פסחים ב.3)משנה, ז, לילות 4)פסחים
ושנה. שנה כל ליל כלומר, פסחים 6)בניסן.5)דעלמא.

א. ב.7)ח, י, פסחים ב:8)משנה, יא, פסחים משנה,
שש". בתחילת בכל 9)"ושורפין הוא חמץ ביעור שהרי
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כרבי  ולא יא), הלכה (להלן העולם מן לבערו שיכול דבר
זאת  ולמד שריפה", אלא חמץ ביעור "אין שאמר: יהודה
ולדבריו  כח.) (פסחים בשריפה שהוא בקדשים נותר מדין
אין  כך בלילה, נותר שורפין שאין שכשם לומר מקום יש

ס"א. תמה בסי' רמ"א ועיין בלילה. חמץ שורפין

.·ıÓÁ‰10ÁÈpnL11È„k ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ∆»≈∆«ƒ«¿≈≈«¿»»»»¿≈
BÁÈpÓ BÈ‡ ,˙BÚL Úa¯‡ „Ú ¯ÁÓÏ epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿»»««¿«»≈«ƒ

ÈÏÎa BÚÈˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa „¯ÙÓe ¯fÙÓ12B‡13 ¿À»¿…»¿»»∆»«¿ƒƒ¿ƒ
¯ÒÁ B‡ˆÓe Ba ¯‰Ê ‡Ï Ì‡L ;Ba ¯‰fÈÂ Úe„È ˙ÈÂÊa¿»ƒ»«¿ƒ»≈∆ƒ…ƒ¿«¿»»≈
‡nL ,˙¯Á‡ ÌÚt ˜c·ÏÂ ÂÈ¯Á‡ NtÁÏ CÈ¯ˆ -»ƒ¿«≈«¬»¿ƒ¿…«««∆∆∆»

ÌÈ¯aÎÚ‰ e‰e¯¯b14. ¿»»«¿»ƒ

ב.10) י, פסחים בבדיקתו.11)משנה, שמוצא מה וכן
כלי".12) עליו כופה עושה? הוא "כיצד ב'ירושלמי': כ"ה
"או".13) המלה נשמטה ב.14)בכת"י ט, פסחים

.‚ÏÁ15˙‡ ÔÈ˜„Ba - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿ƒ∆
¯NÚŒ‰LÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,˙aLŒ·¯Ú ÈÏÈÏa ıÓÁ‰16, ∆»≈¿≈≈∆∆«»∆≈¿»»»

˙BÚL Úa¯‡ „Ú epnÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ıÓÁ‰ ÔÓ ÁÈpÓe«ƒ«ƒ∆»≈¿≈∆¡…ƒ∆««¿«»
B¯Ú·Ó ¯‡M‰Â ,ÚˆÓ ÌB˜Óa BÁÈpÓe ,˙aM‰ ÌBÈa¿««»«ƒ¿»À¿»¿«¿»¿«¬
˙aM‰ ÌBÈa ıÓÁ‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â .˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»¿ƒƒ¿«ƒ∆»≈¿««»

‡Úa¯‡ ¯Á17BÏh·Ó - ˙BÚL18‰ÙBÎÂ19„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ «««¿«»¿«¿¿∆»»∆ƒ«
.B¯Ú·Óe ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ È‡ˆBÓ»≈»ƒ¿«¬

את 15) "מבערין שאמר: וכתנאֿקמא א. מט, פסחים משנה,
ראב"ד. ועיין השבת", מלפני איֿאפשר 16)הכל שהרי

(לעיל  החמה לאור בודקין אין כי עשר, שלשה ביום לבדוק
בטיהרא  "שרגא כי הנר, אור מועיל לא וביום ה"ד), פ"ב
מועיל?). הוא מה השמש, בפני (=נר מהניא" מאי

(לעיל 17) פסח בערב חמץ לאכול אסור רביעית שמשעה
- בהנאה? מותר חמץ חמישית, שעה שכל ואף ה"ט), פ"א
כלי  עליו כופה ולכן - מוקצה הוא באכילה, שאסור כיון
חמש". "אחר מגיה והב"ח הריב"ש). בשם יוסף' ('בית

א.18) ז, א.19)פסחים ו, פסחים

.„dÙ¯NÏ CÈ¯ˆÂ ,‰Óe¯z ÏL ˙Ba¯ ˙B¯kk BÏ eÈ‰»ƒ»«∆¿»¿»ƒ¿»¿»
˙aLŒ·¯Ú20·¯ÚÈ ‡Ï -21‰‡Óh‰ ÌÚ ‰¯B‰h‰ ∆∆«»…¿»≈«¿»ƒ«¿≈»

Û¯NÈÂ22‰¯B‰Ëe ,dÓˆÚÏ ‰‡ÓË Û¯BN ‡l‡ , ¿ƒ¿…∆»≈¿≈»¿«¿»¿»
‰ÈeÏ˙e ,dÓˆÚÏ23È„k ‰¯B‰h‰ ÔÓ ÁÈpÓe ,dÓˆÚÏ ¿«¿»¿»¿«¿»«ƒ«ƒ«¿»¿≈

„·Ïa ˙aM‰ ÌBÈa ˙BÚL Úa¯‡ „Ú ÏÎ‡Ï24. ∆¡…««¿«»¿««»ƒ¿»

שבמשנה 20) ואףֿעלֿפי יוסי, וכרבי במשנה) א. יד, פסחים
בדף  הברייתא באה - בשבת להיות שחל בי"ד מפורש לא
שחל  בי"ד שהמדובר שבמשנה, הסתום את ומפרשת כ:
(ועיין  המשנה בפירוש רבינו כתב וכן בשבת. להיות

מנוח'). ו'רבינו א.21)כסףֿמשנה יד, פסחים משנה,
על 22) לשמור הזהירה שהתורה הטהורה, את יטמא שלא

הנה  "ואני ח): יח, (במדבר שנאמר תטמא, שלא התרומה
כה.). (שבת תרומותי" משמרת את לך ספק 23)נתתי

טמאה. ספק ב.24)טהורה, יא, פסחים משנה,

.‰ÈÓ25Œ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„· ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎML ƒ∆»«≈ƒ¿…»«¿≈«¿»»

˜„Ba - ¯NÚ26˜„· ‡Ï .˙È¯ÁLa ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »»≈«¿»»»»¿«¬ƒ…»«
¯eÚa‰ ˙ÚLa ˜„Ba - ˙È¯ÁLa27˙ÚLa ˜„· ‡Ï . ¿«¬ƒ≈ƒ¿««ƒ…»«ƒ¿«

‚Á‰ CB˙a ˜„Ba - ¯eÚa‰28- ˜„· ‡ÏÂ Ï‚¯‰ ¯·Ú . «ƒ≈¿∆»»«»∆∆¿…»«
Ï‚¯‰ ¯Á‡ ˜„BaıÓÁÓ ‡ˆniM ‰Ó ¯Ú·iL È„k , ≈««»∆∆¿≈∆¿«≈«∆ƒ»≈≈»≈

‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL29. ∆»«»»«∆«ƒ¿≈∆»«¬»»

ב.25) י, פסחים ובסדקין 26)משנה, בחורין הנר לאור
ה"ד. פ"ב למעלה וראה תלה). סי' (או"ח כדינו

החמץ.27) שריפת זמן ששית, ֿ 28)בשעה בחול היינו
פוסקים  ושאר אברהם' ה'מגן אבל מנוח'), ('רבינו המועד
כופה  - שמוצא החמץ ועל ביוםֿטוב, גם שבודק סוברים

כלי. ה"ד.29)עליו בפ"א לעיל כמבואר

.ÂÌBÈa B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ıÓÁ‰ ˜„BaLk¿∆≈∆»≈¿≈≈«¿»»»»¿
C¯·Ó - Ï‚¯‰ CB˙a B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡30Ì„˜31 «¿»»»»¿»∆∆¿»≈…∆

CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :˜c·Ï ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ¿…»«»¡…≈∆∆
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰32¯eÚa ÏÚ33 »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ

ÔÈÒÈÎnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa NtÁÓe ˜„B·e ;"ıÓÁ»≈≈¿«≈¿»«¿∆«¿ƒƒ
ıÓÁ Ì‰Ï34- Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ˜„a Ì‡Â .e¯‡aL BÓk , »∆»≈¿∆≈«¿¿ƒ»«¿««»∆∆

C¯·Ó BÈ‡35. ≈¿»≈

א.30) ז, לפני 31)פסחים עליהן מברך המצוות כל כי
ז:). (פסחים בביטול 32)עשייתן די התורה מן כי והגם

שייך  ואיך מדרבנן, היא חמץ ובדיקת ה"ב) פ"ב (לעיל
פי"א  ברכות (בהל' הרמב"ם הסביר כבר "וצונו"? לברך
הכל  על מברך סופרים... מדברי שהן המצוות כל "וכן ה"ג):
לעשות". וצונו במצותיו קדשנו "אשר לעשייתן: קודם
"אשר  יא): יז, (דברים בה שכתוב בתורה, צונו? והיכן
הוא: כך והציען הדברים ענין נמצא תעשה". לך יאמרו
שצוונו...". מאלו לשמוע בהן שצוה במצותיו, קדשנו אשר

המטרה 33) אבל הביעור, התחלת אלא אינה הבדיקה
על  ולא הביעור על מברכים ולכן הביעור, היא הסופית

א.34)הבדיקה. ב, פסחים לבער 35)משנה, חייב אינו
הפסח  עליו שעבר שחמץ אלא מדרבנן, אפילו החמץ את
החמץ  את ולמצוא לבדוק צריכים ולכן בהנאה, אסור
מצוה  כאן שאין וכיון במאכל. יתערב שלא במקום ולהשימו
 ֿ (כסף הרגל שאחר הבדיקה על מברכין אין לכן לבערו,

משנה).

.Ê¯ÓBbLÎe36¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„a Ì‡ :˜c·Ï ¿∆≈ƒ¿…ƒ»«¿≈«¿»»»»
Ïh·Ï CÈ¯ˆ - ˙BÚL LL Ì„˜ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa B‡¿«¿»»»»…∆≈»»ƒ¿«≈

e‰‡B¯ BÈ‡Â B˙eL¯a ¯‡LpL ıÓÁ Ïk37¯Ó‡ÈÂ ,38: »»≈∆ƒ¿«ƒ¿¿≈≈¿…«
ÏË· ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ˙È‡¯ ‡lL È˙eL¯a LiL ıÓÁ Ïk"»»≈∆≈ƒ¿ƒ∆…¿ƒƒ¬≈»≈

¯ÙÚk ‡e‰ È¯‰Â39Ï·‡ ."40‰ÚL ˙lÁzÓ ˜„a Ì‡ «¬≈∆»»¬»ƒ»«ƒ¿ƒ«»»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML41BÈ‡ È¯‰L ,Ïh·Ï ƒƒ¿«¿»≈»¿«≈∆¬≈≈

B˙eL¯·42.‰È‰a ¯Ò‡ ¯·kL , ƒ¿∆¿»∆¡««¬»»

לבדיקה 36) סמוך (בלבו שיבטל צריך "הבודק ב: ו, פסחים
רש"י)". עיין 37)מיד, ולשרוף, לבער חייב שרואה מה כי

שני. פרק בתחילת ה"ב:38)לעיל פ"ב פסחים 'ירושלמי'
ואיני  ביתי בתוך לי שיש חמץ כל לומר: צריך אמר, "רב

ה"ב. פ"ב למעלה וראה יבטל", - בו "ראבי"ה 39)יודע
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כעפרא, הפקר וליהוי ליבטיל לומר: שיש הלוי, מר"י קיבל
מיימוניות'). ('הגהות הפקר" מטעם הוא ביטול כי

ב.40) ו, "אינו 41)פסחים הגירסא נוסחאות, בכמה
דברים 42)צריך". שני אלעזר: רבי "אמר ב: ו, פסחים

ברשותו  הן כאילו הכתוב ועשאן אדם, של ברשותו אינן
וחמץ  הרבים, ברשות בור הן: ואלו רש"י) עליהן, (להתחייב

ולמעלה". שעות משש

.Á˙BÚL LMÓe ,LL Ì„˜ Ïh· ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ…ƒ≈…∆≈ƒ≈»
‡ˆÓ ‰ÏÚÓÏeÂÈÏÚ BzÚ„ ‰È‰L ıÓÁ43,BaÏ· ‰È‰Â ¿«¿»»»»≈∆»»«¿»»¿»»¿ƒ

ÏÚ ¯·Ú ‰Ê È¯‰ - B¯Ú· ‡ÏÂ ¯eÚa‰ ˙ÚLa BÁÎLe¿»ƒ¿««ƒ¿…ƒ¬¬≈∆»««
‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï'44.Ïh· ‡ÏÂ ¯Ú· ‡Ï È¯‰L ,' …≈»∆¿…ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈¿…ƒ≈

BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏÎ BÏ ÏÈÚBÓ ‰zÚ Ïeha‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ«»ƒ¿¿ƒ∆≈
B·iÁÏ ,B˙eL¯· ‡e‰ el‡k e‰NÚ ·e˙k‰Â ,B˙eL¯·ƒ¿¿«»»»¿ƒƒ¿¿«¿

‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ45ÏÎa B¯Ú·Ï ·iÁÂ ,' ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈¿«»¿«¬¿»
ÂÈÏÚ ‰ÙBk - ·BËŒÌBÈa B‡ˆÓ Ì‡Â .ep‡ˆÓiL ˙Ú≈∆ƒ¿»∆¿ƒ¿»¿∆»»

ÈÏk46B¯Ú·Óe ·¯ÚÏ „Ú47- ‡e‰ Lc˜‰ ÏL Ì‡Â . ¿ƒ«»∆∆¿«¬¿ƒ∆∆¿≈
epnÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ,ÈÏk ÂÈÏÚ ˙BtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡48. ≈»ƒƒ¿»»∆ƒ∆«…¿ƒƒ∆

כמבואר 43) עליו, עובר אינו ממנו, יודע אינו אם אבל
ואי. ד"ה שם וב'תוספות' כא. 'ירושלמי'44)בפסחים

יראה  בבל עובר ולמעלה שעות משש כי ה"ד. פ"ה פסחים
באכילה  אסור זמנו לפני חמץ כי דסובר למאן ימצא, ובל
מפרש  משנה' ה'מגיד אבל פענח'). ('צפנת התורה מן
ולא  הרגל, בתוך יראה בל על שעובר הרמב"ם שכוונת

שעו  משש פסח רבינו בערב מדברי נראה וכן הערב. עד ת
עיי"ש. חמץ, הלכות שבפתיחת המצוות' ב'מנין

ב.45) ו, וישכח 46)פסחים יראהו שלא כדי א. ו, פסחים
ממנו. לאכול ויבוא פסח אסור 47)שהיום ביוםֿטוב אבל

נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך שאמרו: ואף לבערו.
- פ"א) ריש יוםֿטוב בהל' (עיין לצורך"? שלא גם הותרה
מוקצה  הוא הרי ובהנאה, באכילה אסור שהוא כיון חמץ
 ֿ (כסף ביוםֿטוב לשרפו אפשר אי לכן לטלטלו, ואסור
שכתב  למה סמוך זו הלכה רבינו שהביא ומתוך משנה).
מדובר  כאן שגם נראה ביטל", לא אם "לפיכך בתחילה
 ֿ (מגיד לשרפו לו התירו לא ואףֿעלֿפיֿכן ביטל, כשלא

שם).48)משנה). (גמרא, קדושתו מחמת

.ËÈÓ49B˙ÈaÓ ‡ˆiL50˙BNÚÏ ¯eÚa‰ ˙ÚL Ì„˜ ƒ∆»»ƒ≈…∆¿««ƒ«¬
‰ÂˆÓ51˙ceÚÒ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï B‡ , ƒ¿»∆¡…¿»∆ƒ¿»¿¿«

ÔÈÒe¯‡52.B˙Èa CB˙a ıÓÁ BÏ LiL ¯kÊÂ ,ÔÈ‡eNÂ ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«∆≈»≈¿≈
¯ÊÁÈ - B˙ÂˆÓÏ ¯ÊÁÏÂ ¯Ú·Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‡53Ì‡Â ; ƒ»«¬…¿«≈¿«¬…¿ƒ¿»«¬…¿ƒ

Â‡Ï54BaÏa Ïh·È -55ÒÈb‰ „iÓ ÏÈv‰Ï ‡ˆÈ .56ÔÓ , »¿«≈¿ƒ»»¿«ƒƒ«««ƒƒ
¯‰p‰57˙Ïtn‰ ÔÓe ‰˜Ïc‰ ÔÓ ,58BaÏa Ïh·È - «»»ƒ«¿≈»ƒ««…∆¿«≈¿ƒ
Bi„Â59CB˙a ıÓÁ BÏ LiL ¯kÊÂ BÓˆÚ C¯ˆÏ ‡ˆÈ . ¿«»»¿…∆«¿¿ƒ¿«∆∆»≈¿

‰ˆÈak „Ú ?¯ÊBÁ ‡e‰ ‰nk „ÚÂ .„iÓ ¯ÊÁÈ - B˙Èa60. ≈«¬…ƒ»¿««»≈««≈»
‰ˆÈakÓ ˙BÁt ‰È‰61.Bi„Â BaÏa BÏh·Ó - »»»ƒ«≈»¿«¿¿ƒ¿«

א.49) מט, פסחים פסח.50)משנה, במשנה 51)ערב
רבינו  וסובר בנו". את למול או פסחו את "לשחוט כתוב:

אחרת. למצוה "בבית 52)שהואֿהדין כתוב: במשנה
הרמב"ם  מדברי אבל עצמו, בחתן שהמדובר משמע חמיו",

כסעודה  דינה כזאת, בשמחה המשתתף זר לאדם שגם מוכח
מצוה. ביעור 53)של מצות שתיהן, לקיים שאפשר שכיון

היום. מצוותה שזו כיון מצוות, לשאר קודמת חמץ
לעשות 54) ביום זמן לו ישאר לא חמץ, בביעור יעסוק שאם

האחרת. ה"ב.55)המצוה פ"ב למעלה חיל 56)ראה
ורוצחים. אדם.57)שודדים בני ישוב מקום השוטף

בסכנה.58) אדם בני שוכבים ותחתיו מתמוטט, קיר
מהצלת 59) יתבטל שלא כדי חמץ, בביעור יטפל ולא

(כסףֿמשנה). גראם.60)נפשות חשוב 61)60 לא
בביטול. ודיו אוכל,

.ÈÈÓ62ÁÈp‰L63˙ÏbÏ‚Ó ‰qÚ64,‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒƒ«ƒ»¿À¿∆∆¿≈¿»»
Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‡e‰Â ,‡ˆiL ¯Á‡ ¯kÊÂ65‡¯È ‰È‰Â , ¿ƒ¿«««∆»»¿≈ƒ¿≈«¿»»»≈

BaÏa BÏh·Ó ‰Ê È¯‰ - ‡B·iL Ì„˜ ıÈÓÁz ‡nL66 ∆»«¿ƒ…∆∆»¬≈∆¿«¿¿ƒ
Ïeha‰ ÔÈ‡ - ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ Ï·‡ .ıÈÓÁzL Ì„…̃∆∆«¬ƒ¬»ƒ∆¡ƒ»≈«ƒ

ÌeÏk ÏÈÚBÓ67‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÏÚ ¯·Ú ¯·k ‡l‡ , ƒ¿∆»¿»»««…≈»∆¿…
‡ˆnÈ68B˙È·Ï ¯ÊÁiLk „iÓ ¯Ú·Ï ·iÁÂ ,'69. ƒ»≈¿«»¿»≈ƒ»¿∆«¬…¿≈

א.62) ז, במים.64)בחולֿהמועד.63)פסחים נילושה
ולאפותה 65) ולילך לקום יכול אינו רבו, כבוד אימת ומפני

בתוך 66)(רש"י). ילמד אדם כל 'הרוקח', כתב "מכאן
בו  שלשין הכלי מן שיפול כל הבצק, כשלשין לומר ביתו
מיימוניות'). ('הגהות והפקר" בטל יהא - הארץ על

ברשותו 67) אינו שהחמץ מדובר, הענין בחולֿהמועד שהרי
פסח 68)לבטלו. בערב אבל עובר, בפסח חמץ שהמשהה

(למעלה  ימצא" ובל יראה "בל על עובר אינו - חצות אחר
ביוםֿטוב 69)ה"ח). אבל לשרפו, מותר שבחולֿהמועד

ה"ח). (למעלה ביטלו לא אם אפילו אסור

.‡È„ˆÈk70BÙ¯BN ?ıÓÁ ¯eÚa71¯¯BÙ B‡ ,72‰¯BÊÂ ≈«ƒ»≈¿≈¿∆
ÌiÏ B˜¯BÊ B‡ ,Áe¯Ï73Ì‡Â .74‰L˜ ıÓÁ‰ ‰È‰75 »«¿«»¿ƒ»»∆»≈»∆

‰Ê È¯‰ - ‰¯‰Óa BÎzÁÓ Ìi‰ ÔÈ‡ÂCkŒ¯Á‡Â B¯¯ÙÓ ¿≈«»¿«¿ƒ¿≈»¬≈∆¿»¿¿««»
ıÓÁ .ÌiÏ B˜¯BÊ76˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL77‡ˆÓÂ , ¿«»»≈∆»¿»»»«…∆¿ƒ¿»

ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÙÚ ÂÈÏÚ78‡e‰ È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ »»»»¿»¿»ƒ≈¬≈
BaÏa Ïh·Ï CÈ¯ˆÂ ;¯Ú·Ók79‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ ƒ¿…»¿»ƒ¿«≈¿ƒƒ¬«ƒ…ƒ¿¿»

B˙ .˙ÈML ‰ÚL80- ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ Ì"ekÚÏ »»ƒƒ¿»¿«…∆»»ƒƒ
Ì‡Â .¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡81- ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ BÙ¯N ≈»ƒ¿«≈¿ƒ¿»…∆»»ƒƒ

.ÁÒt‰ CB˙a BlL ÔÈÓÁta ˙B‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»≈»«∆»ƒ∆¿«»«
Ï·‡82ÏÈ‡B‰ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML ‰ÚMÓ BÙ¯N Ì‡ ¬»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¿«¿»ƒ

,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz Ba ˜ÈqÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰Â¿»«¬»»¬≈∆…«ƒ«¿ƒ«ƒ
Ì‡Â .ÏM·È ‡ÏÂ B· ‰Ù‡È ‡ÏÂ83- ‰Ù‡ B‡ ÏMa ¿……∆¿…¿«≈¿ƒƒ≈»»

ÔÎÂ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ B˙B‡Â ˙t‰ d˙B‡»««¿««¿ƒ»«¬»»¿≈
‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡ BlL ÔÈÓÁt‰84¯Á‡ BÙ¯BNÂ ÏÈ‡B‰ , «∆»ƒ∆¬ƒ«¬»»ƒ¿¿««

.‰È‰a ¯Ò‡pL∆∆¡««¬»»

א.70) כא, פסחים (שו"ע 71)משנה, פחמים שנעשה עד
תמה). סי' מי 72)הרב ימצאנו שלא דקים לפירורים

(פסחים  יהודה רבי על החולקים וכחכמים ממנו, שיהנה
לנהר.73)כא.). א.74)או כח, יבש 75)פסחים לחם

יבשות. חיטים ב.76)או לא, פסחים של 77)משנה, גל
ס"מ.78)אבנים. 10 הוא טפח הגל 79)כל יפקח שמא

(רש"י). לפניו החמץ ונמצא במועד, משם) האבנים (יסירו
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א.80) כא, פסחים ב.81)משנה, כא, פסחים
א.82) כא, פסחים ב.83)משנה, כו, כדין 84)פסחים

לג:). (תמורה אסור שאפרם הנקברים, כל

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שלו אם בקיומו, עובר אדם חמץ זה אי על בו נתבאר

בו  נתבאר וכן אחרים. ברשות או ברשותו, ואם אחרים. של
ממ  שמותר ומה חמץ, תערובת בקיום נו.האיסור

.‡·e˙k2Ì‡ ÏBÎÈ ."ıÓÁ EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :‰¯Bza »«»…≈»∆¿»≈»ƒ
B˙B‡ ÔÓË3Ì"ekÚ „Èa B˙B‡ „È˜Ù‰ B‡4‰È‰È ‡Ï , »«ƒ¿ƒ¿««…ƒ¿∆

- "ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡N" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯·BÚ≈«¿«¿……ƒ»≈¿»≈∆
B„È˜Ù‰ elÙ‡5BÈÓË‰ B‡6¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ÏBÎÈ . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆≈

B˙È·a ıÓÁ‰ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡7˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ , ∆»ƒ≈»»∆»≈¿≈¬»ƒ»»»
?¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ ‰„Na ,B˙ÈaÓ8 ƒ≈«»∆¿ƒ«∆∆…ƒ¿∆≈
ÏBÎÈ .E˙eL¯ ÏÎa - "EÏ·b ÏÎa" :¯ÓBÏ „eÓÏz9 «¿«¿»¿À∆¿»¿∆»

Ì"ekÚ ÏL ıÓÁ B˙eL¯Ó ¯Ú·Ï ·iÁ ‡‰È10ÏL B‡ ¿≈«»¿«≈≈¿»≈∆«∆
È‡ ElL - "EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Lc˜‰∆¿≈«¿«…≈»∆¿∆¿ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰‡B¯ ‰z‡ Ï·‡ ,‰‡B¯ ‰z‡11ÏL B‡ «»∆¬»«»∆∆¬≈ƒ∆
d·b12. »…«

יט):2) יב, (שמות דרשב"י במכילתא רבינו דברי מקור
או  טמון היה אם יכול לך", יראה "ולא שנאמר: "מכלל
שאור  תלמודֿלומר: חייב? יהא לא - אחרת בעיר מופקד

גוי  ביד היינו כאן, שאמרו שמופקד וברור ימצא". אבל לא .
רבינו. לדברי מתאים אינו אחרת" "בעיר שם שכתוב מה
המכילתא. בדברי אחרת נוסחא לרבינו לו היתה ואולי

"לא3) בכלל (כסףֿמשנה).È¯‡‰שאינו רואהו אינו שהרי ,"
יראה4) "לא בכלל שאינו לומר מקום אינו ÍÏשיש שהרי ,"

(כסףֿמשנה). בבתיכם",5)בידך "ימצא בכלל שהוא
והוא  לו שאול הגוי, ביד חמצו בו שמניח המקום שהרי
פרשת  המכילתא כדברי שלא וזהו (כסףֿמשנה). בביתו
ברשותך, גבולך אף ברשותכם, בתיכם "מה י) (פרשה שמות
שיכול  אףֿעלֿפי נכרי ברשות שהוא ישראל של חמצו יצא
דרשב"י  המכילתא כדברי אלא ברשותו", אינו אבל לבערו,

מגידֿמשנה). (ועיין לו 6)הנ"ל יש שהרי ב. ה, פסחים
" בכלל והוא אותו, למצוא ÓÈˆ‡האפשרות ‡Ï."(7 שהרי

בבתיכם". ימצא "לא גוי"8)כתוב ביד אותו ו"הפקיד
 ֿ (לחם לביתו וקרוב שכנו כשהגוי הוא בסמוך, שלמעלה

ב.9)משנה). ה, אחריות.10)פסחים עליו קיבל שלא
הקדש.12)גוים.11)

.·BÁÈp‰ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆∆»≈∆ƒ¿»≈ƒƒƒ
elÙ‡Â ÔeÓË elÙ‡ ,B˙eL¯·13elÙ‡Â ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ƒ¿¬ƒ»«¬ƒ¿ƒ«∆∆«¬ƒ

'‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ì"ekÚ „Èa „˜ÙÓÀ¿»¿««¬≈∆≈ƒ…≈»∆
‰È‰L Ì"ekÚ ÏL B‡ Lc˜‰ ÏL ıÓÁ .'‡ˆnÈ ‡Ï'Â¿…ƒ»≈»≈∆∆¿≈∆«∆»»
,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,˙Èaa BnÚ ‰È‰ elÙ‡ - Ï‡¯NÈ Ïˆ‡≈∆ƒ¿»≈¬ƒ»»ƒ««ƒ¬≈∆À»
„iL ·LBz ¯b ÏL ‰È‰ elÙ‡Â .BlL BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»∆≈»∆«
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ˙ËÏBL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆»»≈ƒ¿ƒ

Òta B˙eL¯Ó ıÓÁ‰Á14‰vÁÓ ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . ∆»≈≈¿«»«¬»»ƒ«¬¿ƒ»
Ì"ekÚ ÏL BˆÓÁ ÈÙa ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚15, ¿»¬»»¿»ƒƒ¿≈¬≈∆«

epnÓ ˜tzÒ‰Ï ‡B·È ‡nL16BÈ‡ ,Lc˜‰ ÏL Ï·‡ ; ∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬»∆∆¿≈≈

‡lL È„k Lc˜‰‰ ÔÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ÈtÓ ,CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆«…¿ƒƒ«∆¿≈¿≈∆…
‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡B·È17. »ƒ≈¿ƒ»

ב.13) ה, של 14)פסחים החמץ אין סוף שסוף לפי
א.15)הישראל. ו, מספיק 16)פסחים לא וכאן ליהנות.

(למעלה  ביוםֿטוב בביתו חמץ מוצא כדין כלי, עליו לכפות
שאז  יוםֿטוב מוצאי עד קצר, זמן הוא ששם לפי ה"ח) פ"ג
חוששים  - הפסח ימי כל בביתו שהחמץ כאן אבל ישרפנו,
ויבואו  החמץ ויתגלה צורך לאיזה הכלי ינטל שמא אנו

(כסףֿמשנה). הנהגה 17)לאכלו כל כדין מעילה קרבן
ההקדש. מן בשוגג

.‚Ì"ekÚ18Ïa˜ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L «∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒƒ≈
BÏ ÌlLÈ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L ,˙eÈ¯Á‡ Ï‡¯NÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈«¬»∆ƒ»«ƒ¿«¿«≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„19ÂÈÏÚ Ïa˜Â ÏÈ‡B‰ , »»¬≈∆«»¿«¬ƒ¿ƒ≈»»
BlLk ‰NÚ - ˙eÈ¯Á‡20˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¬»«¬»¿∆¿ƒ…ƒ≈»»«¬»
BÏˆ‡ BÓi˜Ï ¯zÓ -21¯Á‡ epnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓe , À»¿«¿∆¿À»∆¡…ƒ∆««

.‡e‰ Ì"ekÚ‰ ˙eL¯aL ,ÁÒt‰«∆«∆ƒ¿»«

ה:).18) (עירו 19)(פסחים מחוזא לבני רבא להו "אמר
המלך, (צבא חילא דבני (חמץ) חמירא בעירו רבא): של
דאילו  כיון מבתייכו, העיירות) על מזונותיהן טורח ומטילין
ובעיתו  קאי ברשותייכו (נאבד), מיתביד ואילו (נגנב) מגניב
הוא) (כשלכם דמי" כדילכון לשלם), (תצטרכו לשלומי

ה:). ממנו 20)(פסחים לאכול אסור ביערו, לא ואם
פ"ב). פסחים לו 21)('ירושלמי' ועושה א: ו, פסחים

זו. שלפני בהלכה כמבואר טפחים, עשרה גבוהה מחיצה

.„Òp‡ Ì"ekÚ22Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L ««»∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒ
,BÓlLÏ B·iÁÓ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L Ï‡¯Ni‰ Ú„BÈ≈««ƒ¿»≈∆ƒ»«ƒ¿«¿«¿¿«¿
Ïa˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌlLÏ BÒB‡Â e‰ÙBÎÂ¿≈¿¿¿«≈««ƒ∆…ƒ≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˙eÈ¯Á‡23el‡k ·LÁ È¯‰L ; «¬»¬≈∆«»¿«¬∆¬≈∆¿»¿ƒ
.B˙eÈ¯Á‡a Òp‡‰ B·iÁnL ÈtÓ ,BlL ‡e‰∆ƒ¿≈∆¿«¿»«»¿«¬»

ותקיף.22) קשה חמירא 23)אדם "בעירו ב: ה, פסחים
ר"ח: ופירש זו), שלפני בהלכה לעיל (מובא חילא" דבני
ישראל  בבתי שלהם החמץ את מפקידים היו החיילות "בני
אלא  משגיחים אין באונס, הלחם אותו אבד אם ואפילו כו'
המלכות, חוק בזה היה שלא רבינו וסובר אותם". עונשים
ב'אוצר  וראה עליו. ועובר הישראל כשל זה הרי ואעפ"כ

ובראב"ד. יא סי' תשובות הגאונים'

.‰Ï‡¯NÈ24ÔÈ‰¯‰L25Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ BˆÓÁ26Ì‡ : ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆»«ƒ
ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ ˙BÚÓ EÏ È˙‡·‰ ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡»«ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ»¿«
˙eL¯a ‰Ê È¯‰ - ÂLÎÚÓ ‰Ê ıÓÁ ‰˜ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈»≈∆≈«¿»¬≈∆ƒ¿

Ì"ekÚ‰27ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ¯zÓ ıÓÁ‰ B˙B‡Â ,28; »«¿∆»≈À»¿«««»«
Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ BÏ Ú·wL ÔÓÊ B˙B‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿«∆»«…∆«»«¿ƒ
el‡k ıÓÁ‰ B˙B‡ ‡ˆÓ - ÂLÎÚÓ ‰˜ BÏ ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿≈≈«¿»ƒ¿»∆»≈¿ƒ

Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ ÔB„wt ‡e‰29¯eÒ‡Â ,30¯Á‡Ï ‰È‰a ƒ»≈∆»«¿»«¬»»¿««
.ÁÒt‰«»«

לא:).24) (שם בגמרא שאמרו מה לפי ב. ל, פסחים משנה,
('ערוך').25) משכון = בערבית רהן לפני 26)שמשכן.
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שלו.27)פסח. הוא הרי בתוספתא 28)כלומר, הוא כן
חמצו, על ישראל את שהלוה "נכרי ה"ה): פ"ב (פסחים

באתי לא אם לו אחר ‰Ì„Â˜ÁÒÙואמר לך, מכור הוא הרי
לא  שאם בהנאה". לומר צריך ואין באכילה, מותר הפסח
הישראל  יכול הפסח שבתוך כיון הפסח, לפני הזמן קבע
ברשותו. הוא הרי - המשכון ולפדות החוב לשלם

ברשותו 29) הוא משכון, המקבל שישראל שאףֿעלֿפי
ה"א) שכירות מהל' (פ"י ואבידה גניבה של באחריות וחייב
(פסחים  כלל ברשותו אינו מישראל, משכון המקבל גוי -

ישראל 30)לא:). של שחמץ א, בהלכה לעיל כמבואר
הישראל. עליו עובר נכרי, ביד המופקד

.ÂÏ‡¯NÈ31ıÓÁ ‰È‰Â ,‰ÈÙÒa ÔÈ‡· eÈ‰L Ì"ekÚÂ ƒ¿»≈¿«∆»»ƒƒ¿ƒ»¿»»»≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL ‰ÚÈb‰Â Ï‡¯NÈ „Èa32B¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«ƒ¿»≈¿ƒƒ»»»¬ƒƒ¬≈∆¿

epnÓ BÁ˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,‰zÓa BÏ B˙B B‡ Ì"ekÚÏ»«¿¿«»»¿≈¿¿ƒ∆
‰¯eÓ‚ ‰zÓ BÏ epziL „·Ï·e ;ÁÒt‰ ¯Á‡33. «««»«ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»¿»

ה"ו.31) פ"ב פסחים י"ד 32)תוספתא "של נוסף: בכת"י
על 33)בניסן". במתנה לו נותנו אם כי תנאי, שום ללא

בטלה  והמתנה התנאי, את יקיים שלא לחשוש יש תנאי, ידי
ימצא". ובל יראה "בל על ועובר למפרע,

.Ê¯ÓB‡34Ì"ekÚÏ Ï‡¯NÈ35Á˜BÏ ‰z‡L „Ú :36 ≈ƒ¿»≈¿««»«»≈«
ÌÈ˙‡Óa Á˜Â ‡Ba ,‰Óa37Á˜BÏ ‰z‡L „Ú ; ¿»∆¿«¿»»ƒ«»«»≈«

Áw‡Â C¯Ëˆ‡ ‡nL ,Ï‡¯NiÓ Á˜Â ‡Ba ,Ì"ekÚÓ≈«¿«ƒƒ¿»≈∆»∆¿»≈¿∆«
ÁÒt‰ ¯Á‡ EnÓ38¯kÓÈ ‡Ï Ï·‡ .39ÏÚ BÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ƒ¿«««»«¬»…ƒ¿…¿…ƒ∆«

È‡z40'‰‡¯È Ïa' ÏÚ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â . ¿«¿ƒ»»≈¬≈∆≈««≈»∆
.'‡ˆnÈ Ï·'e«ƒ»≈

ה"ו.34) פ"ב פסחים שעה 35)תוספתא לפני פסח בערב
לעצמך.36)חמישית. חמץ חמץ 37)קונה שיקנה

במנה, רק לעצמו לקנות רוצה שאינו אףֿעלֿפי הרבה,
על  לו ויתן הפסח לאחר העודף את ממנו שיקנה לו ומרמז

רווח. שיקנה 38)זה בוודאות לו מבטיח הוא שאין באופן
- הערמה קצת כאן שיש ואף זה. על לו מרמז רק ממנו,
אלא  אסור אינו הפסח עליו שעבר שחמץ כיון מותר,
(שבת  מותרת בדרבנן והערמה ה"ד), בפ"א (ראה מדרבנן

פסח.39)קיט:). תעשה 40)לפני "אם לנכרי: שאומר
לך  נתון החמץ - הפסח לאחר או הפסח בתוך פלוני דבר
אין  עדיין - התנאי נתקיים שלא זמן שכל לך", מכור או

נתון. או מכור החמץ

.Á˙·¯Úz41ıÓÁ42Ïa' ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ - «¬…∆»≈¿ƒ»∆»ƒ«
ÒÈ¯en‰ ÔB‚k ;'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È43Á˙eÎÂ ,44,ÈÏ·a‰ ≈»∆«ƒ»≈¿«¿»¿»««¿ƒ

‡ˆBik ÏÎÂ ,ÁÓw‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈNBÚL ,È„n‰ ¯ÎLÂ¿≈»«»ƒ∆ƒƒ«∆«¿»«≈
Ï·‡ .ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈ¯·cÓ el‡·45˙·¯Úz Ba LiL ¯·c »≈ƒ¿»ƒ«∆¡»ƒ¬»»»∆∆«¬…∆

‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ıÓÁ46BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »≈¿≈»«¬ƒ»¬≈∆À»¿«¿
.ÁÒta«»«

הבבלי 41) כותח בפסח, עוברין "אלו א: מב, פסחים משנה,
יראה  בל על "עוברין המשניות בפירוש רבינו ופירש כו'"

פירש"י. וכן ימצא" שאין 42)ובל אף חמץ, בו שנתערב
אכילתו, על לוקה ואין פרס, אכילת בכדי חמץ כזית בו

ובל  יראה ב"בל עליו עובר זאת בכל ה"ו, בפ"א כמבואר
(מגידֿמשנה  בתערובת חמץ כזית יש סוף סוף שהרי ימצא"

הכהן). משה ר' בשם כבושים 43)וכסףֿמשנה דגים ציר
קמח. לתוכו ושמים ולחם.44)במלח, חמוץ מחלב עשוי

ב.45) מה, נוקשה".46)פסחים "חמץ חז"ל בפי נקרא

.Ë˙·¯Ú ?„ˆÈk47ÔÈ„·Ú‰48ÁÓ˜ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ≈«¬≈«»«¿»ƒ∆»«¿»∆«
È¯‰ ,¯eÚa‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL B˙ elÙ‡ - ˙B¯BÚÂ¿¬ƒ¿»»»««…∆«ƒ¬≈

BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê49Ô˙Â ,˙B¯BÚ‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â . ∆À»¿«¿¿ƒ…»«»¿»«
ÁÓw‰50¯zÓ - ¯eÚa‰ ˙ÚLÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì„˜ «∆«…∆¿»»ƒƒ¿««ƒÀ»

- ÌÈÓÈ ‰LÏL CBz ;LÈ‡·‰Â „ÒÙ È¯‰L ,BÓi˜Ï¿«¿∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ
¯Ú·Ï ·iÁ51. «»¿«≈

ב.47) מה, קמח 48)פסחים שם ונותנים עורות. מעבדי
מיד 49)(רש"י). הקמח מסריח העורות, שעלֿידי

הוא 51)לבד.50)ומתקלקל. לאכילה ראוי שעדיין
אף  אחת, שעה בביעור שנתחייב וכיון הפסח, זמן כשמגיע

לבער. חייב - הפסח בימי אחרֿכך שנתקלקל

.È¯BÏÈw‰ ÔÎÂ52‰iË¯‰Â53˙ÈÏtÒ‡‰Â54 ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿¿»ƒ
˜"‡È¯z‰Â55,ÁÒta ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ıÓÁ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ¿«ƒ¿»∆»«¿»»≈À»¿«¿»«∆«

ıÓÁ‰ ˙¯eˆ ‰„ÒÙ È¯‰L56. ∆¬≈ƒ¿¿»«∆»≈

לעין.52) משחה והוא ה"ב, פ"ג פסחים תוספתא
לרככה.53) מכה על ששמים סממנים משוחה תחבושת
תחבושת.55)תחבושת.54) ראויה 56)מין ואינה

לאכילה.

.‡È˙t‰57dÓˆÚ58ÏÎ‡lÓ ‰ÏÒÙÂ ‰LtÚL «««¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ∆¡…
·Ïk‰59‡Ó‚ÏÓe ,60‰Á¯ÒpL61¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ -62. «∆∆¿À¿»∆ƒ¿¿»≈»ƒ¿«≈
ÌÈ„‚a63‰hÁ ·ÏÁa Ô˙B‡ eÒakL64˙B¯È ÔÎÂ , ¿»ƒ∆ƒ¿»«¬≈ƒ»¿≈¿»

ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ‰Ê· ‡ˆBik ÏÎÂ ,ıÓÁa Ô˙B‡ e˜acL∆ƒ¿»¿»≈¿…«≈»∆À»¿«¿»
nÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÁÒta,'‡ˆ «∆«¿≈»∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈

˙„ÓBÚ ıÓÁ‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡L65. ∆≈«∆»≈∆∆

ב.57) מה, שום 58)פסחים בלי בעין, היא שהפת
יתבאר 59)תערובת. לאדם, מלאכול רק נפסלה ואם

שאחריה. והיא 60)בהלכה ה"ב. פ"ג פסחים תוספתא
לועס  שאדם בהם וכיוצא ותאנים מקמח עשויה תחבושת

המכה. על כלב.61)ונותן לאכילת ראויה שאינה עד
נתחמצה 62) בין הבדל אין הפסח, לפני שנסרחה מאחר

אבל  נתחמצה. ולבסוף נסרחה או נסרחה ולבסוף
נסרחה  אלאֿאםֿכן לקיימה מותר אינו בפסח כשנתחמצה
פירוש  לפי ה'ירושלמי' בשם (הראב"ד נתחמצה ולבסוף

ב.63)המגידֿמשנה). מה, והיינו 64)פסחים עמילן. =
לפסח. סמוך (הראב"ד).65)אפילו כלב מאכילת ונפסל

.·È¯·c66ıÓÁ Ba ·¯Ú˙pL67Ì„‡Ï ÏÎ‡Ó BÈ‡Â , »»∆ƒ¿»≈»≈¿≈«¬»¿»»
ÏÏk68Ì„‡ Ïk ÏÎ‡Ó BÈ‡L B‡ ;69˜"‡È¯z‰ ÔB‚k , ¿»∆≈«¬«»»»¿«ƒ¿»

¯eÒ‡ ,BÓi˜Ï ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B· ‡ˆBiÎÂ¿«≈««ƒ∆À»¿«¿»
BÏÎ‡Ï70ÔÓ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;ÁÒt‰ ¯Á‡ „Ú ¿»¿««««»«¿««ƒ∆≈ƒ

BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ‡l‡ ıÓÁ‰71. ∆»≈∆»»∆¬≈∆»¿»¿

א.66) ל, ה"ה.67)פסחים בפ"א כמבואר בטל, אינו
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אלא 68) לאכילה), טוב =) מעליא חמץ בו שנתערב היינו
בתוכו  נתערב אם אבל לאכילה, ראוי אינו הביטול שעלֿידי
תמב). סי' (או"ח מותר - לאכילה ראוי שאינו נוקשה, חמץ

לחולים.69) מותר.70)רק בהנאה כמבואר 71)אבל
ה"ה. בפ"א לעיל

ה'תשע"ח  כסלו ב' שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושאין 1) מחמיצין שהן המינין החמץ, דיני בו נתבארו

לעשותו, שאסור ומה המחמיצין. והמשקין מחמיצין.
פסח, פת ללוש ראוי וכיצד ממנו. שמותר ומה חמץ, מחשש
שנשתמשו  הכלים, הכשר דיני נתבארו ובסופו בזה. וכיוצא

בזה. וכיוצא חמץ, בהן

.‡ÈÈÓ ˙LÓÁ ‡l‡ ,ÁÒta ıÓÁ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ»≈«∆«∆»¬≈∆ƒ≈
Ô‚„„·Ïa2‰hÁ‰ Ô‰L ,ÌÈhÁ ÈÈÓ ÈL Ì‰Â , »»ƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈ƒƒ∆≈«ƒ»

‰¯BÚN‰ Ô‰L ,ÌÈ¯BÚN‰ ÈÈÓ ‰LÏLe ,˙Óqk‰Â¿«À∆∆¿»ƒ≈«¿ƒ∆≈«¿»
Ê¯‡ ÔB‚k ,˙BiËw‰ Ï·‡ .ÔBtM‰Â ÏÚeLŒ˙ÏaLÂ¿ƒ…∆»¿«ƒ¬»«ƒ¿ƒ¿…∆
ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÌÈÏBÙe ÔÁ„Â¿…«ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆≈»∆ƒ
B· ‡ˆBiÎÂ Ê¯‡ ÁÓ˜ LÏ elÙ‡ ‡l‡ ;ıÓÁ»≈∆»¬ƒ»∆«…∆¿«≈

ÔÈÁ˙B¯a3˜ˆa BÓk Át˙pL „Ú ÌÈ„‚·a e‰qÎÂ , ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«¿»≈
‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ıÈÓÁ‰L4ıenÁ ‰Ê ÔÈ‡L , ∆∆¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒ»∆≈∆ƒ
.ÔBÁ¯Ò ‡l‡∆»ƒ¿

א').2) עמוד ל"ה דף פסחים את 3)(מסכת שממהרים
רתחו  שאם יפה, המים רתחו שלא ובאופן החימוץ, תהליך
י"ז). והלכה ג' הלכה להלן (ראה כלל מחמיצים אינם יפה

נתערבו 4) שמא חומרא, בזה נוהגים יש אבל הדין. מן
טוחנים  שלפעמים ועוד הקטניות. בתוך הדגן מיני מחמשת
המינים  חמשת בקמח זה קמח להחליף ויבואו לקמח אותם

תנ"ג). סימן (הרמ"א

.·˙LÓÁ5˙B¯Ù ÈÓa ÔLÏ Ì‡ ,el‡ Ô‚„ ÈÈÓ ¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ»»¿≈≈
È„ÈÏ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ - ÌÈÓ ÌeL ‡Ïa „·Ïaƒ¿«¿…«ƒ¿»≈»ƒƒ≈
Át˙pL „Ú ÌBi‰ Ïk ÔÁÈp‰ elÙ‡ ‡l‡ .ıenÁƒ∆»¬ƒƒƒ»»««∆ƒ¿«

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ - ˜ˆa‰6‡L ,ÔÈˆÈÓÁÓ ˙B¯Ù ÈÓ ÔÈ «»≈À»«¬ƒ»∆≈≈≈«¿ƒƒ
·ÏÁÂ ,ÔÈÈ ÔB‚k :Ô‰ ˙B¯Ù ÈÓe .ÔÈÁÈ¯ÒÓ ‡l‡7 ∆»«¿ƒƒ≈≈≈¿«ƒ¿»»

L·„e8ÏÎÂ ÌÈBn¯ŒÈÓe ÌÈÁet˙ŒÈÓe ˙ÈÊŒÔÓLÂ ¿«¿∆∆«ƒ≈«ƒ≈ƒƒ¿»
,‡e‰Â .ÔÈ˜LÓe ÌÈÓLe ˙BÈÈ ¯‡MÓ Ô‰· ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒ¿
·¯Ú˙ Ì‡Â .ÌÏBÚa ÌÈÓ ÌeL Ô‰a ·¯Ú˙È ‡lL∆…ƒ¿»≈»∆«ƒ»»¿ƒƒ¿»≈

ÔÈˆÈÓÁÓ el‡ È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ÌÈÓ Ô‰a9. »∆«ƒ»∆¬≈≈«¿ƒƒ

אֿב).5) עמודים ל"ה דף פסחים הרמב"ם 6)(מסכת
רוקח  (מעשה כרת" עליו חייבין "אין ידו בכתב תיקן עצמו
וויניציאה  רומא בדפוסי הוא וכן הרמב"ם) בן הר"א בשם
שאין  פי על אף זה ולפי מוגה. בספר הרמ"ך מצא וכן
ולפני  רוקח). (מעשה איסור בו יש כרת עליו חייבים
וכתב  עליו השיג ולפיכך שלפנינו הנוסחא היתה הראב"ד
ואסור  נוקשה חמץ הוא הרי גמור חמץ שאינו שאע"פ

א'). עמוד נ"ד דף במנחות במצות 7)(וראה סימן כשעשה
יבוא  שמא באכילה אסורות כן לא שאם חלב. של שהן

הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ט' (פרק בבשר לאכלם
(הגמי"י).8)כ"ב). דבורים דבש ובין תמרים דבש בין

וראה 9) א' עמוד ל"ו דף פסחים (מסכת בברייתא הוא כן
כ'). הלכה להלן

.‚ÌÈÓa ÌÈhÁ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡10‡ÏÂ ,˙BÙÈ¯ ÔB‚k , ≈¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
;¯eÓb ıÓÁ ‰Ê È¯‰ - ÏMa Ì‡Â .˙B·È·Ï ÔB‚k ,ÁÓ∆̃«¿¿ƒ¿ƒƒ≈¬≈∆»≈»

eÚwa˙iL ,‡e‰Â11ÔÈÏB˜ ÔÈ‡ .ÏÈL·za12˜ˆa‰ ˙‡13 ¿∆ƒ¿«¿««¿ƒ≈ƒ∆«»≈
˙t‰ ˙‡ ÔÈÏM·Ó Ï·‡ ;˙·Án‰ ÏÚ ÔÓLa14˙‡Â ¿∆∆«««¬«¬»¿«¿ƒ∆««¿∆

ÈeÏw‰ ÁÓw‰15CkŒ¯Á‡Â ,‰a¯‰ ÌÈn‰ ÁÈz¯‰ Ì‡Â . «∆««»¿ƒƒ¿ƒ«««ƒ«¿≈¿««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓw‰ ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ƒ¿ƒ¿»«∆«¬≈∆À»ƒ¿≈∆

ıÈÓÁiL Ì„˜ „iÓ ÏMa˙Ó16e‚‰ ¯·Îe .17¯ÚLa ƒ¿«≈ƒ»…∆∆«¿ƒ¿»»¬¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê ¯·c ¯Ò‡Ï ·¯Ún‰ ÏÎ·e „¯ÙÒ·eƒ¿»«¿»««¬»∆¡…»»∆¿≈»∆»…

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÌÈn‰ ÁÈz¯È18. «¿ƒ«««ƒ»∆»∆

(להלן 10) להחמיץ נותנים אינם רותחים שמים פי על שאף
מסכת  (רש"י מחמיץ הוא פושרין שהמים בעוד – בסמוך)

ב'). עמוד ל"ט דף עמוד 11)פסחים מ' דף פסחים (מסכת
כשמואל. שלא 12)א') בצק לקלות וכרמל. קלי מלשון

מחבת. על בשמן יחמיץ 13)נחמץ ועכשיו במים. שנילוש
מים  עם פירות שמי בשמן, אותו שקולים פי על אף

למעלה. שכתב כמו –14)מחמיצים, שנאפה שאחרי
ל"ט  דף פסחים (מסכת מחמיץ אינו במים שורהו אפילו

ב'). לאכילה.15)עמוד כבר וראוי האש על שקלוהו
ובגמרא)16) במשנה ב' עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת

חימוץ. לידי מביאה אינה ברותחים) נתינה =) שחליטה
המתיבתא.17) בשם ברי"ף הוא כן 18)כן עשה [ואם

– לכתחילה אלא אסרו שלא שמותר, אומרים יש בדיעבד
כ"א]. עמוד מלונדריש לר"א זרעים פסקי

.„¯zÓ19˜ˆa ÔÎÂ .˙B¯Ù ÈÓa ÁÓw‰ B‡ Ô‚c‰ ÏM·Ï À»¿«≈«»»«∆«¿≈≈¿≈»≈
e‰Ï˜ B‡ ˙B¯Ù ÈÓa BÏMa Ì‡ - ˙B¯Ù ÈÓa BLlL∆»¿≈≈ƒƒ¿¿≈≈»»
ÔÈ‡ ˙B¯Ù ÈnL ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,ÔÓMa ˙·Án‰ ÏÚ«««¬««∆∆¬≈∆À»∆≈≈≈»

.ÔÈˆÈÓÁÓ«¿ƒƒ

שילא:19) ר' דבי "אמרי ב'): עמוד ל"א דף פסחים (מסכת
העשוי  קמח (מאכל שרי" ומילחא במישחא דעביה ותיקא
ואף  (רי"ף). מחמיצים אינם פירות שמי מותר) ומלח בשמן
יש  כרת חיוב שאין שאע"פ ב' בהלכה למעלה הנוסחא לפי
גזרה  אסרו, לא ברותחים חליטה גם שיש כאן – איסור בזה
חיוב  כאן שאין כיון ג') הלכה (למעלה יפה ירתיח לא שמא

כרת.

.‰ÏÓ¯k20- B˙B‡ ÔÈÁBËÂ ¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰nL «¿∆∆¿«¿¬ƒ»¿¬ƒ
Ó ÔÈ‡‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,ÌÈÓa BlL ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈÏM· ≈¿«¿ƒ∆«∆«∆¿«ƒ∆»…ƒ¿»

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏM·nLk ıÈÓÁÓ ‡ˆÓÂ ,‰ÙÈ ¯e‡a»»∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈
ÔÈÏÏBnLk21Ô‰a ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡ ,˙BL„Á‰ ˙B¯„w‰ ¿∆¿ƒ«¿≈«¬»≈¿«¿ƒ»∆

‰ÈeÙ‡ ‰vÓ ‡l‡22ÁÓ˜ Ï·‡ ,d˙B‡ eÁËÂ e¯ÊÁL ∆»«»¬»∆»¿¿»¬»¬»∆«
.ıenÁ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰ÙÈ e‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,¯eÒ‡ - ÈÏ»̃ƒ»∆»…»»»∆¿»ƒ≈ƒ

כך 20) כל קלויים אינם אבל באש, אותן שמעבירין שבלים
מנוח. רבינו בפירוש ועיין שם). פסחים היו 21)(מסכת

כדי  חדשות בקדירות אותם ומבשלים ומים קמח נותנים

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



dvneקי ung zekld - mipnf xtq - elqk 'a ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דף  פסחים מסכת – משנה לחם ועיין מנוח, (רבינו לחזקן
ב'). עמוד שרי 22)מ' פפא "רב שם): פסחים (מסכת

התיר  פפא שרב רבינו ומפרשה בתסיסי" קדירה לממחה
כנ"ל. אסור, בקמח אבל אפויה, במצה קדירה למלול

.ÂÔÈÏÏBa ÔÈ‡23ÈtÓ ,ÁÒta ÌÈÓa ÔÈ¯BÚN‰ ˙‡ ≈¿ƒ∆«¿ƒ¿«ƒ«∆«ƒ¿≈
ÏÏa Ì‡Â .‰¯‰Óa ÔÈˆÈÓÁÓe ÔÈÙ¯ Ô‰L24eÙ¯ Ì‡ - ∆≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ»

·Èa‰ ÈtŒÏÚ ÔÁÈp‰ Ì‡L È„k25ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ¿≈∆ƒƒƒ»«ƒ«ƒ∆ƒ»»
eÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - eÚwa˙È ,˙BlÁ‰««ƒ¿«¿¬≈≈¬ƒ¿ƒ…ƒƒ

.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Ê ÔBÈÙ¯Ï¿ƒ¿∆¬≈≈À»ƒ

א').23) עמוד מ' דף פסחים חסדא 24)(מסכת כרב (שם)
עוקבא. מר שם.25)בשם חננאל רבינו בפירוש הוא כן

שם). (תוספות מנוקב כלי והוא

.ÊÌÈhÁ‰26,ÔaÒ ¯ÈÒ‰Ï È„k ÌÈÓa Ô˙B‡ ÏÏ·Ï ¯zÓ «ƒƒÀ»ƒ¿…»¿«ƒ¿≈¿»ƒÀ»
¯·Îe .˙Ïq‰ ÔÈÁBhL C¯„k „iÓ Ì˙B‡ ÔÈÁBËÂ¿¬ƒ»ƒ»¿∆∆∆¬ƒ«…∆¿»
È¯Ú·e „¯ÙÒ·e È·v‰ ı¯‡·e ¯ÚLa Ï‡¯NÈ Ïk e‚‰»¬»ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«¿»≈
‡nL ‰¯Êb ,ÌÈÓa ÌÈhÁ‰ eÏÏ·È ‡lL ,·¯Ún‰««¬»∆…ƒ¿¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈»∆»

eˆÈÓÁÈÂ e‰LÈ27. ƒ¿¿«¿ƒ

שעורים 26) כמו להחמיץ ממהרים ואינם קשים יותר שהם
שם). פסחים שאין 27)(מסכת מפני היא הגאונים תקנת

שם  בגמרא וגם יחמיץ. שלא באופן ללתות בקיאים אנו
דשרירי  חיטים אפילו שמים) וירא (חסיד נפש "בעל אמרו:

במים). יבלול (לא ילתות" לא קשים) (שהם

.Á:ÌÈhÁ B‡ ÌÈ¯BÚN B· e‡ˆÓÂ ÏMa˙pL ÏÈL·z«¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿¿ƒƒƒ
eÚwa˙ Ì‡28È¯‰L ,¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ Ïk È¯‰ - ƒƒ¿«¿¬≈»««¿ƒ»∆¬≈

Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - eÚwa˙ ‡Ï Ì‡Â ;ıÓÁ‰ Ba ·¯Ú˙ƒ¿»≈∆»≈¿ƒ…ƒ¿«¿ƒƒ»
Ù¯BNÂÔ29Ô‚c‰ ÔÈ‡L ,ÏÈL·z‰ ¯‡L ÔÈÏÎB‡Â , ¿¿»¿¿ƒ¿»««¿ƒ∆≈«»»

‡l‡ BÈ‡Â ,‰¯Bz ÏL ¯eÓb ıÓÁ Úwa˙ ‡ÏÂ ÏÏ·pL∆ƒ¿«¿…ƒ¿««»≈»∆»¿≈∆»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

מניחין 28) היו שאם עד נשרו שאם ו' בהלכה שכתבנו שזה
אסורים, ממש, נתבקעו לא אפילו מתבקעין היו הביב פי על
כיון  בתבשיל, אבל בעינם, חטים אותם לאכול אלא אינו זה
אסרו  לא מדרבנן, אלא אינו במשהו חמץ תערובת שאיסור

משנה). (מגיד ממש בנתבקעו ממש.29)אלא חמץ כמו

.ËÌeMÓ30,"˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe" :¯Ó‡pL ƒ∆∆¡«¿«¿∆∆««
ıenÁ „ˆ ÏkÓ d˙B‡ e¯ÓLÂ ‰vna e¯‰f‰ - ¯ÓBÏk¿«ƒ»¬««»¿ƒ¿»ƒ»«ƒ
Ô‚ca ¯‰fÏ Ì„‡ CÈ¯ˆ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏ -¿ƒ»»¿¬»ƒ»ƒ»»ƒ»≈«»»
¯Á‡ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡B·È ‡lL ,ÁÒta epnÓ ÏÎB‡L∆≈ƒ∆«∆«∆…»»»«ƒ««

¯ˆ˜pL31Ô‚c .ıenÁ ÌeL Ba ‰È‰È ‡lL „Ú ,32 ∆ƒ¿««∆…ƒ¿∆ƒ»»
¯eÒ‡L ÌLk - ÌÈÓ ÂÈÏÚ ÏÙpL B‡ ¯‰pa ÚaËpL∆ƒ¿««»»∆»«»»«ƒ¿≈∆»

BÓi˜Ï ¯eÒ‡ Ck ,BÏÎ‡Ï33Ï‡¯NÈÏ B¯ÎBÓ ‡l‡ ; ¿»¿»»¿«¿∆»¿¿ƒ¿»≈
BÚÈ„BÓe34B¯ÎBÓ Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ epÏÎ‡iL È„k , ƒ¿≈∆…¿∆…∆«»«¿ƒ¿

ËÚÓ ¯ÎBÓ - ÁÒt‰ Ì„˜ È¯ÎÏ35,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¿»¿ƒ…∆«∆«≈¿«¿»∆»¿∆»
ep¯kÓÈÂ È¯Îp‰ ¯ÊÁÈ ‡nL ,ÁÒt‰ Ì„˜ ‰ÏÎiL È„k¿≈∆ƒ¿∆…∆«∆«∆»«¬…«»¿ƒ¿ƒ¿¿∆

.Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈

מכאן 30) שהרי ט' הלכה מתחילה שכאן להיות צריך כן

חדש). פרי בשם וקובץ רוקח (מעשה חדש ענין מתחיל
"לפיכך  לפני להלן ט' הלכה מתחילה אחרים ובדפוסים

להם 31)אמרו". "אמר א'): עמוד מ' דף פסחים (מסכת
מהרטבתם  להזהר בגורן העמרים המהפכים לאלה רבא
מצה  לו אין שאם י"ג, הלכה ח' פרק להלן וראה במים.
שאינה  ממצה סעודתו כל אוכל כזית, אלא משומרת
לפני  אבל לבסוף. המשומרת מן כזית ואוכל משומרת

להזהר. צריך אין עמוד 32)הקצירה מ' דף פסחים (מסכת
חימוץ.33)ב'). לידי מביאתן בלי 34)שהרטיבות אבל

עדיין  שהחטים לפסח, יקיימנו שמא מחשש אסור, הודעה
שמא  הוא ספק וכאן לקיימן, מותר ובלתיתה נבקעו לא

ברורה). (משנה בגמרא:35)נתבקעו שם לפנינו
מעט  מעט (ימכרם לישראל" קבא קבא "ליזבנינהו
(מגיד  "לישראל" גרס לא שהרמב"ם ונראה לישראל).

משנה).

.ÈÛÏc ÂÈÏÚ ÏÙpL Ô‚c36‰tË „¯BË ‡e‰L ÔÓÊ Ïk - »»∆»«»»∆∆»¿«∆≈ƒ»
È„ÈÏ ‡· BÈ‡ - Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡ ,‰tË ¯Á‡««ƒ»¬ƒ»«À≈»ƒ≈

ıenÁ37¯eÚMk ‰‰zL Ì‡ - ˜ÒtiLk Ï·‡ .38È¯‰ , ƒ¬»¿∆ƒ»≈ƒƒ¿«»«ƒ¬≈
.¯eÒ‡ ‰Ê∆»

על 36) זה דין נאמר ושם ב') עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת
וברציפות 37)קמח. מתמיד באופן הנופל הדלף שטרוד

י"ג). הלכה להלן (ראה להחמיץ לו נותן היינו 38)אינו
י"ג). הלכה (להלן מיל שיעור

.‡È‰ÏB„‚ ‰qÚ ÁÒta ÔÈLÏ ÔÈ‡39,ıÈÓÁz ‡nL , ≈»ƒ«∆«ƒ»¿»∆»«¿ƒ
‰lÁ ¯eÚLk ‡l‡40ÔÈLÏ ÔÈ‡Â .„·Ïa41ÔÈnÁ· ‡Ï , ∆»¿ƒ«»ƒ¿»¿≈»ƒ…¿«ƒ
‰nÁ ÈnÁa ‡ÏÂ42,ÌBi· Ba e·‡LpL ÌÈÓa ‡ÏÂ , ¿…¿«≈«»¿…¿«ƒ∆ƒ¿¬«
elL ÌÈÓa ‡l‡43el‡ ÏkÓ „Á‡a LÏÂ ¯·Ú Ì‡Â . ∆»¿«ƒ∆»¿ƒ»«¿»¿∆»ƒ»≈

‰¯eÒ‡ ˙t‰ È¯‰ -44. ¬≈««¬»

"בפסח"39) שכתוב וממה א') עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת
ויש  קאמר, חמץ איסור בזמן דוקא משמע לפסח כתב ולא
שאם  העובדים, במספר תלוי שהכל ואומרים בזה מקילים

גדולה. בעיסה אפילו מותר עובדים הרבה (ראה 40)יש
ט"ו). הלכה ביכורים מהלכות ו' ובפרק י"ב הלכה להלן

לא 41) אשה רבא: "דרש א'): עמוד מ"ב דף פסחים (מסכת
בחמין  ולא י"ב) הלכה להלן בשמש, =) בחמה לא תלוש
חמה". בחמי ולא ובר"ח) במ"מ ברא"ש הנוסחא (כן

מהשמש.42) שנתחממו שם).43)מים פסחים (מסכת
בלילה  אותן והלינו השקיעה בזמן אותם ששאבו מים והם
הרקיע  של בשיפולו מהלכת השמש ניסן שבימי לפי בבית.
מן  לשאבם צריך לפיכך שבקרקע המים את מחממת והיא
מפרשים  ויש שם). (רש"י שיצטננו בכדי ולהלינם הארץ
מפני  הקרקע בתוך בלילה המים יהיו שלא הוא שהעיקר
המים  את ומחממת לקרקע מתחת השמש מהלכת שבלילה

(ראבי"ה). "עברה 44)שבתוכה שם): פסחים (מסכת
ולדעת  בחמין" ולשה "עברה ופירש"י: אסור" – ולשה

לנו. שלא מים על גם מוסב זה רבינו

.·È‰M‡ ·L˙ ‡Ï45LÓM‰ ˙Áz46‡ÏÂ ,LeÏ˙Â …≈≈ƒ»«««∆∆¿»¿…
ÌÈ·Ú‰ ÌBÈa ÚÈ˜¯‰ ˙Áz47ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡ , ««»»ƒ«¿∆»ƒ¬ƒ¿»∆≈
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˜qÚ˙˙Â ‰qÚ‰ ˙‡ ÁÈp˙ ‡ÏÂ .Ba ˙Á¯BÊ LÓM‰«∆∆««¿…«ƒ«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈
¯Á‡ ¯·„a48‰˙È‰ Ì‡Â .49‰ÙB‡Â ‰LÏ50‰ÎÈ¯ˆ - ¿»»«≈¿ƒ»¿»»»¿»¿ƒ»

˙Ùh˜nL ,„Á‡ :ÌÈÓ ÏL ÌÈÏÎ ÈL51,„Á‡Â ,Ba ¿≈≈ƒ∆»ƒ∆»∆¿«∆∆¿∆»
,LÓM‰ ˙Áz ‰LÏÂ ‰¯·Ú Ì‡Â .‰È„È Ba ˙pˆnL∆¿«∆∆»∆»¿ƒ»¿»¿»»«««∆∆
¯eÚMÓ ¯˙È ‰qÚ ‰˙NÚL B‡ ,‰È„È ‰pˆ ‡lL B‡∆…ƒ¿»»∆»∆»¿»ƒ»»≈ƒƒ

˙¯zÓ ˙t‰ - ‰lÁ52‰LÏL BÓk ?‰lÁ ¯eÚL ‰nÎÂ . «»««À∆∆¿«»ƒ«»¿¿»
‰ˆÈa‰ Ûe‚k ,‰ˆÈa LÓÁÂ ÌÈˆÈa ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿«≈»

˙ÈBÈa‰53dÏ˜LÓÎ ‡Ï ,54. «≈ƒ…¿ƒ¿»»

המצות 45) את אופות הנשים היו ואז שם). פסחים (מסכת
"שלש  ב'): עמוד מ"ח דף פסחים מסכת במשנה הוא (וכן

בתנור". ואופות כאחת לשות השמש 46)נשים שחום לפי
להחמיץ. וקרובה העיסה את דף 47)מחמם יומא (מסכת

מקום  בכל חומה להגביר אז השמש שמטבע ב') עמוד כ"ח
לעננים. א'):48)מבעד עמוד מ"ב דף פסחים (מסכת

בבצק  עוסקת שתהא כלומר התנור", מן ידה תגביה "ולא
יחמיץ. שלא הזמן שם).49)כל פסחים (מסכת

(לדעת 50) מהתנור מתחממות שידיה אופה היתה אם דוקא
מעצמן). מתחממות שידיה אופה אינה אם אפילו רש"י

לתנור.51) ונותנתה במים החררה פני את שטחה
שאם 52) אומרים ויש לכתחלה. חששות אלא אינן אלו שכל

משנה). (מגיד בדיעבד אפילו אסור בשמש לשה
כמדתה.53) שוין.54)כלומר ומשקלה מדתה שאין

.‚ÈÔÓÊ Ïk55˜ˆaa ˜ÒBÚ Ì„‡L56ÌBi‰ Ïk elÙ‡ , »¿«∆»»≈«»≈¬ƒ»«
,BÁÈp‰Â B„È dÈa‚‰ Ì‡Â .ıenÁ È„ÈÏ ‡· BÈ‡ - BlkÀ≈»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»¿ƒƒ

ÏBw‰ ÚÈÓL‰Ï ÚÈb‰L „Ú ˜ˆa‰ ‰‰LÂ57ÊaÔÓ ¿»»«»≈«∆ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ¿«
.„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k - ÂÈÏÚ B„È· ‰kÓ Ì„‡L∆»»«∆¿»»»¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»
Ì„‡ Cl‰iL È„k ‰‰L Ì‡ - ÚÓL BÏB˜ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»»¿≈∆¿«≈»»

ÏÈÓ58eÙÈÒÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k , ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÂÈ˙B¯ÚN e„ÓÚL Ì„‡k ÂÈÙ59¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»¿»»∆»¿«¬»¬≈∆»

.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,BÏÎ‡Ï¿»¿¿≈«»ƒ»»»≈

הלכה 55) למעלה וראה ב' עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת
(אחרונים).56)י'). בעץ מגלגלה או אותה שלש
וזהו 57) גמור חמץ וזהו קול משמעת החמוצה שהעיסה

דף  פסחים (מסכת במשנה הנאמר חגבים" "כקרני שיעור
ב'). עמוד שני 58)מ"ח שיעור והוא בינונית, הלכה

פסחים  מסכת המשניות (פירוש דקות 24 = שעה חומשי
הלכה  שבת מהלכות ה' פרק למעלה ועיין א'. עמוד מ"ה דף

י"ט). הערה מראיתן 59)ד' שנשתנה (שם). "שיאור" וזהו
(ערוך). ללובן

.„È˙BLBl ,Ô‰Ó „i‰ e‰Èa‚‰L ,˙BqÚ ÈzL eÈ‰»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ«»≈∆ƒ
˙¯Á‡Â ÏB˜ dÏ LÈ Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,e‰zLÂ ˙Á‡ ˙Úa¿≈««¿ƒ¿»»««≈∆∆»¿«∆∆

ÏB˜ dÏ ÔÈ‡60eÙ¯NÈ Ô‰ÈzL -61ıÓÁ Ô‰ È¯‰Â , ≈»¿≈∆ƒ»¿«¬≈≈»≈
.¯eÓb»

מ"ו 60) דף פסחים (מסכת שבמשנה החרש" "בצק וזהו
המשניות  (פירוש הזה כחרש קול משמיע שאינו א') עמוד

כיוצא 61)שם). יש אם החרש "בצק שם: במשנה הוא כן
אסור". זה הרי שהחמיץ בו

.ÂËÔÈ˜È¯Ò ÔÈNBÚ ÔÈ‡62ÈtÓ ,ÁÒta ÔÈ¯iˆÓ‰ ≈ƒ¿ƒƒ«¿À»ƒ«∆«ƒ¿≈
Ô‰ÈÏÚ ‰‰BL ‰M‡‰L63.Ô˙iNÚ ˙Úa ÔÈˆnÁ˙Óe , ∆»ƒ»»¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿≈¬ƒ»»

Ô‰L ÈtÓ ,Ì˙BNÚÏ ÔÈ¯zÓ ÔÈÓBzÁp‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»««¿ƒÀ»ƒ«¬»ƒ¿≈∆≈
ŒÈÏÚa Ï·‡ .Ì˙BNÚÏ ÌÈ¯‰ÓÓe Ô˙en‡a ÔÈ‡È˜a¿ƒƒ¿À»»¿«¬ƒ«¬»¬»«¬≈

ÒeÙ„a Ô˙B‡ e¯ˆ elÙ‡Â ,ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈz·64‡nL - »ƒ¬ƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»
ÒeÙ„· ‡lL Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯Á‡ e‡B·È65Ô˙iNÚa e‰LÈÂ »¬≈ƒ«¬»∆…ƒ¿¿ƒ¿«¬ƒ»»

.eˆÈÓÁÈÂ¿«¿ƒ

מין 62) בפת שמציירין פי' א') עמוד ל"ז דף פסחים (מסכת
ועוף. כלום.64)לציירן.63)חיה שוהה שאינו

דפוס.65) ע"י שנעשו יודע אינו שהרואה

.ÊËÌÈÓ66¯Á‡ ‰·¯Ú‰Â ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈˆÁB¯L «ƒ∆¬ƒ»∆«»«ƒ¿»¬≈»««
- ‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÓ ÔÎÂ ,ÔÈLlL∆»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ»

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa Ô˙B‡ CtLÈ ‰Ê È¯‰67‡lL È„k , ¬≈∆ƒ¿…»ƒ¿ƒ¿¿≈∆…
.ıÈÓÁÈÂ „Á‡ ÌB˜Óa eˆa˜˙Èƒ¿«¿¿»∆»¿«¿ƒ

ב').66) עמוד מ' דף פסחים במסכת זה 67)(משנה כל
י"ח. הלכה להלן נראה וכן (ב"י). חמץ איסור זמן לאחר

.ÊÈÔÒ¯en‰ ˙‡ ÔÈ¯BL ÔÈ‡68ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ≈ƒ∆«¿»«ƒƒƒ¿≈
ÔÈËÏBÁ Ï·‡ .ıÈÓÁÈ ‡nL ,ÔÈÏB‚¯z‰69Ô‰Ï ««¿¿ƒ∆»«¿ƒ¬»¿ƒ»∆

·¯ e‚‰ ¯·Îe .Ô‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁ˙B¯a ÔÒ¯en‰«¿»¿¿ƒ«ƒƒƒ¿≈∆¿»»¬…
ÌÈn‰ ÁÈz¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ËÏÁÏ ‡lL ÌÏBÚ‰»»∆…«¬…¿≈»∆»…«¿ƒ«««ƒ

.‰ÙÈ»∆

דקה 68) קליפה ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
ומיועדת  מורסן קרויה הקמח יציאת אחר בנפה הנשארת

עופות. אינו 69)לאכילת שאז רותחים במים לשים
ג'. הלכה למעלה וראה מחמיץ.

.ÁÈÔÏÈÎ‡Óe ÁÓ˜ B‡ ÔÒ¯eÓ ÔÈÏB‚¯zÏ LeÏÏ ¯zÓeÀ»»««¿¿ƒ¿»∆««¬ƒ»
„iÓ70‡lL „Ú Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,Ô‰ÈÙÏ Ô˙B B‡ , ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¬≈∆«∆…

ÔÈ¯wÓ Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÏÈÓ Cel‰ È„k Ô‰ÈÙÏ ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»¿«∆≈¿«¿ƒ
ıÈÓÁÓ BÈ‡ - B„Èa Ct‰Ó ‡e‰L B‡ Ba71. ∆¿«≈¿»≈«¿ƒ

CtLÈÂ ÌÈÓa ÈÏk‰ ÛËLÈ ,ÏÎ‡lÓ e˜ÒÙiLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿…«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
.ÔB¯„Ó ÌB˜Óaƒ¿ƒ¿

(ב"י).70) כן לעשות שאסור פוסקים שכתב 71)ואנו כמו
לידי  בא אינו בבצק עוסק שאדם זמן שכל י"ג הלכה למעלה

י'. בהלכה עוד ועיין חימוץ,

.ËÈ‰¯L˙ ‡Ï72d„Èa CÈÏBzL ÔÒ¯eÓ ‰M‡ …«¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»»
L·È d¯Na ÏÚ ‰ÙL Ï·‡ ,ıÁ¯nÏ73ÒÚÏÈ ‡ÏÂ .74 «∆¿»¬»»»«¿»»»≈¿…ƒ¿«

B˙kÓ ÏÚ ÔzÈÂ ÔÈhÁ Ì„‡75.˙BˆÈÓÁÓ Ô‰L ÈtÓ , »»ƒƒ¿ƒ≈««»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ
˙Ò¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡76- Ô˙ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆«∆«¿«¬…∆¿ƒ»«

„iÓ CÙMÈ77ÔÈ‡Â .ıÈÓÁ‰Ï ¯‰ÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ƒ»≈ƒ»ƒ¿≈∆¿«≈¿«¿ƒ¿≈
Ïc¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B78ÏÎ‡È - Ô˙ Ì‡Â ; ¿ƒ∆«∆«¿««¿»¿ƒ»«…«

.„iÓƒ»

קליפתֿהחטים 72) ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
הדקה. היא וסובין המשניות) (פירוש הי'73)העבה דרכם

קפידא  אין ובזה ולהזיע, במורסן הגוף ולשוף למרחץ ליכנס

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



dvneקיב ung zekld - mipnf xtq - elqk 'a ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זיעה  רק מים, אין הגוף ועל במים נשרה לא שהמורסן כיון
משנה). (כסף מחמצת אינה אדם וזיעת המרחץ, מחום

במשנה).74) מיני 76)לרפואה.75)(שם של תערובת
מים. בהן ויש מיל,77)פירות הילוך של זמן לפני אפילו
להחמיץ. אינו 78)שממהרים וחריפותו חוזקו שמפני
מהר. כך כל מחמיץ

.Î¯zÓ79ÔÈÏ·z‰ ÔzÏ80Áˆw‰Â ÔÈÓLÓM‰Â81 À»ƒ≈««¿ƒ¿«À¿¿ƒ¿«∆«
¯zÓ ÔÎÂ .˜ˆa‰ CB˙Ï Ô‰· ‡ˆBiÎÂ82‰qÚ‰ LeÏÏ ¿«≈»∆¿«»≈¿≈À»»»ƒ»

ÌÈÓa83·ÏÁÂ L·„ B‡ ÔÓLÂ84Ûh˜Ï B‡ ,85.Ô‰a ¿«ƒ¿∆∆¿«¿»»¿«≈»∆
ÔBL‡¯‰ ÌBi·e86ÌÈÓa ‡l‡ ,Ûh˜Ïe LeÏÏ ¯eÒ‡ «»ƒ»»¿«≈∆»¿«ƒ

ÌÁÏ ‰È‰iL È„k ‡l‡ ,ıÓÁ ÌeMÓ ‡Ï - „·Ïaƒ¿»…ƒ»≈∆»¿≈∆ƒ¿∆∆∆
ÈÚ87˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‡e‰ „·Ïa ÔBL‡¯‰ ÌBi·e , …ƒ«»ƒƒ¿«∆»ƒƒ¿

.ÈÚ ÌÁÏ ÔB¯ÎÊƒ¿∆∆…ƒ

במצה 79) "יוצאין פסחים): דמסכת ב' פרק (תוספתא
בתבלין). (מעורבת שנותנים 80)המתובלת" בשמים מיני

עמוד 82)קימעל.81)במאכל. ל"ו דף פסחים (מסכת
טוב  ביום היתה (שביתתי היתה שבתי עקיבא: ר' "אמר א'):
ביין  עיסה להם ולשתי יהושע ור' אליעזר ר' אצל פסח) של
ד"ה  ב' עמוד ל"ה דף שם תוס' – במים (מעורב ודבש ושמן

ראב"ד). (ועיין דבר" לי אמרו ולא המגידֿמשנה 83)ומי)
המלה  חסרה תס"ב סימן או"ח בב"י (וגם "ביין" העתיק
שהמדובר  מפרש המגידֿמשנה גם זאת בכל אבל "במים")

אלו. כל עם מים ב').84)בתערובת הלכה למעלה (ראה
העיסה.85) את ובכזית 86)למרוח הראשון בלילה כלומר

דף  פסחים (מסכת הדברים ומקור משנה), (מגיד הראשון
"ביום  לבניו: לוי בן יהושע ר' להם שאמר א') עמוד ל"ו

בחלב". המצות לי תלושו לא פסח של כר'87)הראשון
שם). פסחים (במסכת עקיבא

.‡ÎÒ¯ÁŒÈÏk Ïk88- ÔBˆa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL »¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿≈
ÔBˆa ‰vÓ Ô‰a LnzL‰Ï ¯zÓ89ÈÏkÓ ıeÁ ; À»¿ƒ¿«≈»∆«»¿≈ƒ¿ƒ

,˙Ò¯Á Ba ÔÈÁÈpnL ÈÏÎe ,¯B‡N‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ∆«¿¿ƒ∆«ƒƒ¬…∆
‰L˜ BˆenÁL ÈtÓ90Ô‰a ÔÈLlL ˙B·¯Ú ÔÎÂ . ƒ¿≈∆ƒ»∆¿≈¬≈∆»ƒ»∆

Ô‰ È¯‰ - ıÈÓÁiL „Ú ÌL B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,ıÓÁ‰∆»≈«ƒƒ»«∆«¿ƒ¬≈≈
ÁÒta Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,¯B‡N ˙È·k91. ¿≈¿¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆«»«

כל 88) שמואל: "אמר ב'): עמוד ל' דף פסחים (מסכת
מצה" בהן משתמש בצונן חמץ בהן שנשתמש הכלים
וראה  חרס, בכלי הרי"ף ופירשה ברי"ף] הוא כן – [בצונן

אם 89)להלן. אבל בצונן בחמץ בהם נשתמש אם דוקא
במצה  בהם להשתמש אסור בחמין בחמץ בהם נשתמש
שהם  מכיון בחמין בהם ישתמש שמא גזירה בצונן אפילו
שאפשר  מתכת כלי אבל להגעילם. אפשר ואי חרס כלי
יבוא  שמא גזרו ולא בצונן בהם להשתמש מותר להגעילם
כאן  ותפס להגעילם. הוא יכול שהרי בחמין בהם להשתמש
כלים  לגבי זה חידוש להשמיענו בצונן", "מצה הלשון
בחמץ  בהם נשתמשו לא אם אבל בחמין, בהם שנשתמשו
לא  שהרי בחמין גם במצה בהם להשתמש מותר בצונן אלא

משנה). (מגיד כלום שם).90)בלעו פסחים (מסכת
בצונן.91) אפילו

.·ÎÒ¯Á ÏL ·Èa92Ïk ıÓÁ ˙BlÁ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ƒ∆∆∆∆ƒ»»«»≈»

ÁÒta ‰vÓ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡ ÔÈ‡ - dlk ‰M‰93Ì‡Â . «»»À»≈ƒ»»«»«»«¿ƒ
ÏM·Ó ‰È‰L ÌB˜Ó ˜Èq‰Â ÌÈÏÁb B‡ÏÓ94ıÓÁ‰ Ba ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒ»∆»»¿«≈∆»≈

ÏM·Ï ¯zÓ -95‰vÓ ÂÈÏÚ96. À»¿«≈»»«»

שם).92) פסחים במסכת טעם 93)(הרי"ף שפולט מפני
באש  מסיקו שהוא פי על ואף במצה. ומבליע שבלע החמץ
בפנים  היא הבליעה שהרי בכך מתכשר אינו האפיה לפני

שם). (רי"ף מבחוץ אלא אינו "אופה".94)וההיסק בנ"א:
"לאפות".95) פולטו.96)בנ"א: כך כבולעו

.‚ÎÌÈ·‡ ÈÏÎe ˙BÎzÓ ÈÏk97ıÓÁ Ô‰a LnzLpL ¿≈«»¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈»∆»≈
ÔBL‡¯ ÈÏÎa ÔÈÁ˙B¯a98Ô˙B - ÔÈÒtÏ‡Â ˙B¯„˜ ÔB‚k , ¿¿ƒƒ¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿»ƒ≈

ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ ‡lÓÓe ÌÈÓ ÏL ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï Ô˙B‡»¿¿ƒ»∆«ƒ¿«≈¬≈∆«ƒ
eËÏÙiL „Ú BÎB˙a ÔÁÈz¯Óe99ÛËBL CkŒ¯Á‡Â , «¿ƒ»¿«∆ƒ¿¿¿««»≈

ÔBˆa Ô˙B‡100ÔÈÈkq‰ ÔÎÂ .‰vÓa Ô‰a LnzLÓe ,101 »¿≈ƒ¿«≈»∆¿«»¿≈««ƒƒ
ÔBL‡¯ ÈÏÎa ·vp‰ ˙‡Â ·‰l‰ ˙‡ ÁÈz¯Ó -102, «¿ƒ«∆«««¿∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ

.‰vÓa Ô‰a LnzLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«≈»∆¿«»

סימן 97) או"ח בטור (הובא גאון האי רב מדעת להוציא
תוספתא  (ועיין הגעלה מועילה לא אבנים שבכלי תכ"א)

.(495/14 עמ' צוק"מ הוצ' י' פרק האש.98)זבחים על
הכלי 99) שישהה שצריך שם בפסחים הרי"ף גם כתב כן

מי  כי כן נהגו לא אבל שבו, האיסור כל שיפלוט עד במים
תנ"ב). סימן או"ח (טור הכל יפלוט מתי לשער יודע

שמא 100) חשש יש כן יעשה לא שאם הכלים את לצנן כדי
(טור  שעליו החמים מהמים האיסור את ויבלע הכלי יחזור
ד"ה  ב' עמוד צ"ו דף זבחים תוספות ועיין רש"י. בשם שם

לא).
שתשמישם 101) פי על ואף ב') עמוד ל' דף פסחים (מסכת

כמו  באור אותם ללבן צריך מהגוי לקחם ואם האור ידי על
ג' הלכה אסורות מאכלות מהלכות י"ז בפרק רבינו שכתב
בחמץ  כאן – האש ידי על פולטו כך האש ידי על שכבולעו
(מגיד  בהגעלה להתיר הקילו היתר, החמץ היה שכשבלעו

ויש 102)משנה). רותחים. ומימיו האש על שעמד
להגעיל  אפשר האש מן אותו הסירו אם שאפילו אומרים

תנ"א). סימן (טור רתיחות מעלים שמימיו זמן כל בתוכו

.„ÎÔ‰a LnzLpL ÌÈˆÚ ÈÏÎe ÌÈ·‡Â ˙BÎzÓ ÈÏk¿≈«»«¬»ƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿«≈»∆
ÈL ÈÏÎa ıÓÁ103Ô˙B‡ Ô˙B - ˙BÒBÎÂ ˙B¯Ú˜ ÔB‚k , »≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»¿≈»

ÔÈÁ˙B¯ ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï104ÔÁÈpÓe , ¿¿ƒ»¿≈¬≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»
ÔÙËBL CkŒ¯Á‡Â ,eËÏÙiL „Ú BÎB˙a105LnzLÓe ¿«∆ƒ¿…¿««»¿»ƒ¿«≈

.‰vÓa Ô‰a»∆¿«»

ראשון.103) מכלי החמץ בהם ראשון,104)ששפכו מכלי
.100 בהערה לעיל שכתבנו מה וראה פולטו כך כבולעו

כ"ג).105) בהלכה למעלה שנזכר (כמו צוננים במים

.‰ÎÔÈa - ÔÈnÁa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL N¯ÁŒÈÏk Ïk»¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿«ƒ≈
ÔB‚k ,ÈL ÈÏk ÔÈa ;˙B¯„˜ ÔB‚k ,ÔBL‡¯ ÈÏk¿ƒƒ¿¿≈≈¿ƒ≈ƒ¿

˙B¯Ú˜106ÔÈNBÚL ,¯·‡a ÔÈÚeLÂ ÔÈÁeLÓ eÈ‰L ÔÈa ; ¿»≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ
˙ÈÎeÎÊ ÔÈÚk Ô˙B‡107- Ô‰L ‰Ók Ò¯Á eÈ‰L ÔÈa ; »¿≈¿ƒ≈∆»∆∆¿»∆≈

‰vÓa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡108¯Á‡Ï ÔÁÈpÓ ‡l‡ , ≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿«»∆»«ƒ»¿««
ÁÒt‰109.Ô‰a ÏM·Óe «∆«¿«≈»∆
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ראשון.106) מכלי בהם פסחים 107)ששופכים (מסכת
ב'). עמוד ל' חרס 108)דף שכלי העידה שהתורה לפי

פסחים  (מסכת לעולם אותו פולטים אינם איסור שבלעו
כ"ב. הלכה למעלה ראה באש, ליבון ולענין שם).

כרב 109) ולא א') עמוד ל' דף פסחים (מסכת כשמואל
(שם). שישברו שאמר

.ÂÎÈÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,BÁÈz¯‰Ï ‰ˆ¯L ÔBL‡¯ ÈÏk¿ƒƒ∆»»¿«¿ƒ¿…»»¿ƒ
BÏ ÛÈwÓ ‰Ê È¯‰ - BÎB˙a BÁÈz¯‰Ï È„k epnÓ ÏB„‚»ƒ∆¿≈¿«¿ƒ¿¬≈∆«ƒ
„Ú ÌÈÓ e‰‡ÏÓÓe ,ıeÁaÓ B˙ÙN ÏÚ ËÈË ÏL ‰ÙN»»∆ƒ«¿»ƒ«¿«¿≈«ƒ«
,BÎB˙a ÌÈn‰ ÁÈz¯Óe ,B˙ÙN ÏÚ ÌÈn‰ e¯a‚iL∆ƒ¿¿««ƒ«¿»«¿ƒ«««ƒ¿

Bi„Â110B˙B‡ ÛËBL CkŒ¯Á‡Â ,111Ba LnzLÓe ¿«¿««»≈ƒ¿«≈
.‰vÓa¿«»

כך 110) כבולעו א'). עמוד ע"ו דף זרה עבודה (מסכת
כן  שפתו על ניצוצות התזת ידי על שבלע  כשם פולטו,

(שם). כ"ג).111)פולטו הלכה (כנ"ל בצונן

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ואיכות 1) התורה, מן המצה אכילת חיוב דיני בו נתבארו

והמחויי  לישתה, ואיכות היא, דבר זה ומאי בין האכילה,
לאכול  לומר רוצה בשבילה, חכמים שאסרו ומה באכילתה.

אחריה. לאכול שאסרו מה וכן הפסח, בערב

.‡ÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»∆¡…«»¿≈
ÏÎa ;"˙vÓ eÏÎ‡z ·¯Úa" :¯Ó‡pL ,¯NÚŒ‰MÓÁ¬ƒ»»»∆∆¡«»∆∆…¿«…¿»

ÌB˜Ó2ÔÓÊ ÏÎ·e3Ôa¯˜a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰Ï˙ ‡ÏÂ . »¿»¿«¿…»»¬ƒ»¿»¿«
ÁÒt‰4Ïk d˙ÂˆÓe ,dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ BÊ ‡l‡ , «∆«∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»»
‰ÏÈl‰5:˙eL¯ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ - Ï‚¯‰ ¯‡La Ï·‡ . ««¿»¬»ƒ¿»»∆∆¬ƒ««»¿

˙BÈÏ˜ B‡ ÔÁ„ B‡ Ê¯‡ ÏÎB‡ ,‰ˆ¯ ;‰vÓ ÏÎB‡ ,‰ˆ»̄»≈«»»»≈…∆…«¿»
.‰·BÁ - „·Ïa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa Ï·‡ .˙B¯Ù B‡≈¬»¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«»

.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙ÈÊk ÏÎ‡MÓeƒ∆»«««ƒ»»¿≈»

נוהגת 2) הגוף, חובת שהיא מצוה שכל בחו"ל. והן בא"י הן
לז:). (קידושין לארץ בחוצה ובין בא"י בזמן 3)בין בין

קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש שבית
כלומר 4) יאכלוהו", ומרורים מצות "על שכתוב: אע"פ

הכתוב  ריבה - בזה זה תלויים שהם הרי הפסח, את יאכלו
שאףֿעלֿפי  לך לומר מצות", תאכלו "בערב מיוחד: פסוק
קכ.). (פסחים מצה לאכול מצוה - פסח קרבן שאין

עד 5) אלא לאכול שלא גזרו שחכמים כאן כתב שלא מכיון
אכילת  לגבי פסח, קרבן מהל' פ"ח בסוף שכתב (כמו חצות
עלות  אחר יאכלנו שמא בפסח אלא גזרו שלא נראה הפסח)
גזרו  לא - כרת בה שאין במצה אבל בכרת, ויתחייב השחר
שמים, מלכות בה שיש קריאתֿשמע ובמצות מנוח'). ('רבינו

מא). עמוד 'זמנים' ספר (ועיין יותר בה גזרו

.·‡ˆÈ - ‰vÓ ÚÏa6‡ˆÈ ‡Ï - ¯B¯Ó ÚÏa ;7ÚÏa . »««»»»»«»…»»»«
‡Ï ¯B¯Ó È„È ,‡ˆÈ ‰vÓ È„È - „Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ«»»¿∆»¿≈«»»»¿≈»…

‰vnÏ ‰ÏÙËk ¯B¯n‰L ,‡ˆÈ8·ÈÒa ÔÎ¯k .9‡ˆBiÎÂ »»∆«»ƒ¿≈»««»¿»»¿ƒ¿«≈
‡ˆÈ ‡Ï ‰vÓ È„È Û‡ - ÔÚÏ·e B·10. ¿»»«¿≈«»…»»

אכילה.6) היא הרי בפיו, שנגעה שאנו 7)מפני מפני
את  ל"וימררו זכר שהוא בפיו מרור טעם שיטעום צריכין

קטו:). (פסחים מרירות טעם טועם אינו ובבליעה חייהם",
שונצינו  רומא, (דפוסי יצא" - מרור "בלע אחר: ובנוסח
מנוח') וב'רבינו בלחםֿמשנה וכ"ה תימן, וכת"י וויניציאה
שלא  "שאיֿאפשר בזה: ופירש שם, בפסחים רש"י וכגירסת

מרור". טעם בו מצה 8)טעם בין מפסיק אינו ולפיכך
ראב"ד). ועיין (מגידֿמשנה, מצה ידי ויצא מיני 9)לפיו,

באילן. שצומחים מין 10)חוטים אינו שהסיב שכיון
אבות  מהל' בפ"ג רבינו כתב וכן חוצץ. הוא הרי מאכל,
הטהור  העוף נבלת מבשר כזית "הכורך ה"ה: הטומאות
זה  הרי בגרונו, נגע שלא אע"פ ובלעו בה וכיוצא בחזרת
 ֿ בכסף שם ועיין טהור" זה הרי ובלעו, בסיב כרכו טמא.

רוקח'). ('מעשה משנה

.‚‰vÓ ÏÎ‡11B‡ Ì"ekÚ e‰eÒ‡L ÔB‚k ,‰eÎ ‡Ïa »««»¿…«»»¿∆¬»«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ÏÎ‡Ï ÔÈËÒÏ12,‰vÓ ˙Èfk ÏÎ‡ ; ƒ¿ƒ∆¡…»»¿≈»»«««ƒ«»

B˙eËL ˙Úa ‰tÎ ‡e‰Â13·iÁ - ‡t¯˙ CkŒ¯Á‡Â , ¿ƒ¿∆¿≈¿¿««»ƒ¿«≈«»
‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡ d˙B‡L ÈÙÏ ;‡t¯˙pL ¯Á‡ ÏÎ‡Ï∆¡…««∆ƒ¿«≈¿ƒ∆»¬ƒ»»¿»

.˙Bˆn‰ ÏkÓ ¯eËt ‰È‰L ‰ÚLa¿»»∆»»»ƒ»«ƒ¿

א.11) כט, השנה כוונה 12)ראש צריכות אין שמצוות
משנה' ה'מגיד וכתב ה"ד). שופר מהל' בפ"ב (וראה
שאין  חשב אם אבל פסח, והיום מצה שזוהי כשידע שדווקא

יצא. לא - פסח היום שאין או כלל מצה חולה 13)זו
נופל. שהוא בעת הנפילה, במחלת

.„Ì„‡ ÔÈ‡14Œ‡l‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈«¬ƒ««»∆»
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡Ó dÏÎ‡ ÔkŒÌ‡15:¯Ó‡pL ; ƒ≈¬»»≈∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆∆¡«

ÂÈÏÚ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙Ú·L ,ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï"……«»»»≈ƒ¿«»ƒ…«»»
,‰vÓ ÔÏÎ‡ Ì‡ ,ıenÁ È„ÈÏ ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c - "˙BvÓ«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒƒ¬»»«»
Ê¯‡ ÔB‚k ,ÌÈ¯·c ¯‡L Ï·‡ ;B˙·BÁ È„È Ô‰· ‡ˆÈ»»»∆¿≈»¬»¿»¿»ƒ¿…∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰vÓ È„È Ô‰· ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ˙BiË˜Â ÔÁ„Â¿…«¿ƒ¿ƒ≈≈»∆¿≈«»¿ƒ∆≈

ıÓÁ Ì‰a16. »∆»≈

א.14) לה, פסחים וגמרא, ושעורה,15)משנה חיטה
ושיפון. שועל שיבולת באות 16)כוסמין, וכשמתנפחות

חימוץ. לידי ולא וקלקול סרחון לידי

.‰‰NBÚ‰17LÈ Ì‡ - Ê¯‡‰ ÔÓe ÌÈhÁ‰ ÔÓ ‰qÚ »∆ƒ»ƒ«ƒƒƒ»…∆ƒ∆
Ô‚c ÌÚË da18ÌÈ·Ïk‰ ˙qÚ .B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ,19 »««»»≈»¿≈»ƒ««¿»ƒ

‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰L ÔÓÊa -20È„È d· ‡ˆBÈ , ƒ¿«∆»ƒ¿ƒƒ∆»≈»¿≈
B˙·BÁ21‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰ ÔÈ‡ ;22‡ˆBÈ BÈ‡ , »≈»ƒ¿ƒƒ∆»≈≈

ÌLÏ ˙¯nLÓ BÊ ÔÈ‡L ,d·dLlL ‰vÓ .‰vÓ »∆≈¿À∆∆¿≈«»«»∆»»
˙B¯ÙŒÈÓa23ÁÒta B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ -24ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈≈≈»¿≈»«»«¬»≈

B‡ ÔÓL· B‡ ÔÈÈa d˙B‡ ÔÈLÏ25·ÏÁ26ÌÁÏ" ÌeMÓ , »ƒ»¿«ƒ¿∆∆»»ƒ∆∆
e¯‡aL BÓk ,"ÈÚ27È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÏÎ‡Â LÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»¿»«…»»¿≈

ÔÒ¯eÓ ˙Ùa ‡Ï ,ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ .B˙·BÁ28˙Ùa ‡ÏÂ »≈¿ƒ…¿«¿»¿…¿«
BlL ÔÈaÒa ÁÓw‰ ˙‡ ‡e‰ LÏ Ï·‡ ;ÔÈaÒÀƒ¬»»∆«∆«¿Àƒ∆

B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈÂ ,˙Ù e‰NBÚÂ ,BÒ¯eÓ·e29ÔÎÂ . ¿¿»¿≈«¿≈»¿≈»¿≈
È„È d· ‡ˆBÈÂ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯˙BÈa ‰i˜ ˙ÏÒŒ˙t«…∆¿ƒ»¿≈¬≈À∆∆¿≈»¿≈
."ÈÚ ÌÁÏ" ‰Ê ÔÈ‡ da ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÁÒta B˙·BÁ»«∆«¿≈¿ƒ»≈∆∆∆…ƒ

מ"ז.17) פ"ג חיטים 18)חלה שיעור בעיסה אין ואפילו
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מן  כזית כשאוכל בה יוצא פרס, אכילת בכדי כזית שיהא
נגרר  להיות טבעו החיטים, עם מחובר שהאורז כיון העיסה,
האורז  גם מתחמץ החיטים וכשמתחמצים החיטים, אחר
ודוחן  חיטים אבל ואורז, בחיטים ודוקא והרא"ש). (הרמב"ן
ידי  בה יוצא אינו אורז, עם דגן מיני שאר או בו וכיוצא
ודעת  פרס. אכילת בכדי כזית בדגן יש אלאֿאםֿכן חובתו
אכילת  בכדי כזית כשיש דוקא ואורז בחיטים שגם הראב"ד

בשביל 19)פרס. עיסה שעשה והיינו מ"ח. פ"א חלה
הכלבים. לרועים 20)אכילת גם ממנה להאכיל שכיוון

מצה.21)הישראליים. לשם נשתמרה אפילו 22)שהרי
נקיה. פת פ"ה 23)היתה (למעלה משנה' ב'כסף ראה

חובתו  ידי יוצא אינו שלפיה כאן, ישנה נוסחא שישנה ה"א)
פירות. במי לשה אם וכתב 24)גם הוא. עוני שלחם

אינו  כן לא שאם מים, קצת שיוסיף שצריך משנה' ה'מגיד
אינו  - חימוץ לידי באה שאינה מצה וכל חימוץ, לידי בא

בה. רומי.25)יוצא בדפוס בפ"ט 26)כ"ה ראה
ואם  בחלב, העיסה לשין "שאין הכ"ב אסורות ממאכלות
שינה  ואם בשר. בה יאכל שמא אסורה, הפת כל - לש
הרי  בשר, בה יאכל שלא עדי ניכרת שתהיה עד הפת בצורת
לא  שאם המצות, בצורת ששינה מדובר כאן וגם מותר". זה
ה"ב. פ"ה למעלה וראה הנ"ל. מטעם באכילה אסורה כן

ה"כ.27) פ"ה שסובין 28)למעלה מ"ו, פ"ב בחלה כ"ה
מצה. לענין והואֿהדין בחלה, חיוב בכלל אינם ומורסן

וחזר 29) ממנה הפרישן אם אבל הפרישן, לא אם ודוקא
כזית  לשיעור מצטרפין אין ביחד, ולשן הקמח לתוך ועירבן

שם). (חלה,

.ÂÒtÏ‡· B‡ ¯ep˙a ˙ÈÙ‡pL ‰vÓ „Á‡30ÔÈa - ∆»«»∆∆¡≈¿«¿ƒ¿»≈
ÔÈa ,ÁÈ˙¯‰ CkŒ¯Á‡Â ÒtÏ‡a ˜ˆa‰ ˜Èa„‰L∆ƒ¿ƒ«»≈»ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ«≈

Ú˜¯wa d‡Ù‡ elÙ‡ ,˜Èa„‰ CkŒ¯Á‡Â ÁÈz¯‰L31- ∆ƒ¿ƒ«¿««»ƒ¿ƒ¬ƒ¬»»««¿«
˙ÈÙ‡ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»¿≈»¿≈ƒ…∆¡≈
ÔÈËeÁ eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â ;da ÔÈ‡ˆBÈ ,‰¯eÓ‚ ‰iÙ‡¬ƒ»¿»¿ƒ»¿∆…ƒ¿ƒ

dÒ¯BtL ˙Úa ‰pnÓ ÔÈÎLÓ ˜ˆa ÏL32ÔÈ‡ˆBÈÂ . ∆»≈ƒ¿»ƒƒ∆»¿≈∆¿»¿¿ƒ
Èe¯M‰ ˜È˜¯a33‰vÓ Ï·‡ .ÁBn ‡lL ,‡e‰Â ; ¿»ƒ«»¿∆…ƒ«¬»«»

È¯‰L ,d˙ÏÈÎ‡a B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ BÈ‡ - dÏMaL∆ƒ¿»≈≈»¿≈»«¬ƒ»»∆¬≈
˙t ÌÚË da ÔÈ‡34. ≈»«««

בתוכה.30) המצה ונותנים מתחתיה, שמסיקין קערה
ואופין 31) וקמח מים ושמים הכירה, בתוך גומא שעושין
יש 33)ששוברה.32)בה. שעדיין שרויה, מצה היינו

מא.). (פסחים מצה טעם רבי 34)בה לגבי יוסי כרבי
(שם). מאיר

.ÊÌ„‡ ÔÈ‡35‡È‰L ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈»«¬ƒ««»∆ƒ
Ï·Ë ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÏ ‰¯eÒ‡36ÔBL‡¯ ¯NÚÓ B‡37 ¬»¿∆»«∆∆«¬≈ƒ

dÏÊbL B‡ ,B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL38Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ∆…ƒ¿»¿»∆¿»»∆«¿»…
;B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ - ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈¿≈»

ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ÏÎÂ39‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ¿…∆≈¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈≈
.B˙·BÁ È„È B·¿≈»

א.35) לה, פסחים הורמו 36)משנה, שלא הארץ תבואת
ומעשרות. תרומות מעשרה 37)ממנה אחד חלק שנותנים

עד  ללויים גם לאכול אסורה ועדיין ללויים, מהתבואה

לכהנים. הזה המעשר מן מעשר הלויים שיפרישו
בבלי 38) תלמוד עלֿפי הוא וכן ה"ג. פי"ג שבת 'ירושלמי'

זה  ודבר שלו, שהיא במצה אלא יוצא שאינו לח.) (פסחים
בה: שכתוב מחלה, לחם" - "לחם בגזירהֿשוה נלמד
- ואכל שגזל בידינו שכלל ואע"פ שלכם. - "עריסותיכם"
קנייה", "לעסיה ל:): (כתובות שאמרו כמו ב"שינוי", קנאו
('מעשה  הבליעה בבית מישהו לו שתחב שהמדובר אפשר
"זמנים" בספר וראה הרשב"א. תלמיד בשם בהקדמה רוקח'

מא). נראה 39)עמוד וכן הי"א. ברכות מהל' פ"א למעלה
בזה. זה תלויים מצה ודין הברכה שדין שם) ב'ירושלמי'

.ÁÌÈ‰k‰40‰lÁa ÔÈ‡ˆBÈ41ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Óe¯z·e «…¬ƒ¿ƒ««»«¿»««ƒ
Ì„‡ ÏÎÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰vÓ ‡È‰L42ÔÎÂ .43ÔÈ‡ˆBÈ ∆ƒ«»∆≈»¿»¿»»»¿≈¿ƒ

ÈL ¯NÚÓ ÏL ‰vÓa44Ï·‡ ;ÌÈÏLe¯Èa45ÔÈ‡ ¿«»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¬»≈
ÈtÓ ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ ,ÌÈ¯eka ÏL ‰vÓa ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿«»∆ƒƒ¬ƒƒ»«ƒƒ¿≈
¯NÚÓe ,˙B·LBn‰ ÏÎa ¯z‰ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯eka‰L∆«ƒƒ≈»∆∆≈¿»«»«¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ‰„tiL ¯LÙ‡ ÈL46:·e˙ÎÂ ; ≈ƒ∆¿»∆ƒ»∆¿≈»≈¿»»¿»
‰Èe‡¯‰ ‰vÓ - "˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙B·LBÓ ÏÎa"¿…¿≈∆…¿««»»¿»
.‰·BÁ È„È da ÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,˙B·LBn‰ ÏÎa ÏÎ‡‰Ï¿≈»≈¿»«»∆¿ƒ»¿≈»

א.40) לה, פסחים מן 41)משנה, לכהנים שמפרישין חלק
כתרומה. לכהנים ונאכלת האוכלה 42)הבצק, זר שהרי

שמים. בידי מיתה א.43)חייב לו, ֿ 44)פסחים אףֿעל
בירושלים. אלא לאכלו שאסור ב.45)פי לו, שם

שם.46) גמרא,

.Ë‰„Bz ˙BlÁ47,ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ eNÚL ¯ÈÊ È˜È˜¯e «»¿ƒ≈»ƒ∆»»¿«¿»
- "˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿«¿∆∆««

ÚÏ ˙¯nzLn‰ ‰vÓÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,„·Ïa ‰vÓ ÔÈ «»«ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««»ƒ¿«∆¿ƒ
Á·Ê‰ ÔÈÚÏ ˙¯nzLÓ BÊ Ï·‡ ;da48Ì‡Â .49Ô‡NÚ »¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««∆«¿ƒ¬»»

,B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏƒ¿…«¬≈∆≈»¿≈»
ÏÎ‡È e¯ÎnÈ ‡Ï Ì‡L ,BzÚc ,˜eMa ¯kÓÏ ‰NBÚ‰L∆»∆ƒ¿…««¿∆ƒ…ƒ»¿…«
.‰vÓ ÌLÏ Ô¯ÓL Ô˙iNÚ ˙ÚLa ,‡ˆÓÂ ,Ô˙B‡»¿ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿»»¿≈«»

שם.47) כוותיה.48)משנה, ותניא כרבא ב. לח, שם
שם.49) משנה,

.ÈÌÈL elÙ‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a ÔÈ·iÁ Ïk‰50 «…«»ƒ«¬ƒ««»¬ƒ»ƒ
ÌÈ„·ÚÂ51ÔË˜ .52B˙B‡ ÔÈÎpÁÓ - ˙t ÏÎ‡Ï ÏBÎiL53 «¬»ƒ»»∆»∆¡…«¿«¿ƒ

Ô˜Ê B‡ ‰ÏBÁ .‰vÓ ˙Èfk B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe ˙BˆÓa¿ƒ¿«¬ƒƒ««ƒ«»∆»≈
ÔÈÏÈÎ‡Óe ÌÈÓa ˜È˜¯ BÏ ÔÈ¯BL - ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»∆¡…ƒ»ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ

ÁBn ‡lL ,‡e‰Â ;B˙B‡54. ¿∆…ƒ«

נשים 50) ידוע, בזמן שתלויה מצוה שכל ואף ב. מג, פסחים
על  גם נצטוו חמץ, באיסור שמוזהרות כיון - ממנה פטורות

שם). (פסחים, מצה אכילת של שנימולו 51)'עשה' גויים
כנשים. במצוות חייבים עבדות, לשם נלמד 52)וטבלו

במצוות. הקטן חינוך בענין מב:) (סוכה שאמרו ממה
שכתב 53) כמו שלמעלה, חייבין" "הכל בכלל אינו אבל

אביו  על ורק חיובים, הטילו לא עצמו הקטן שעל הרמב"ן
(כסףֿמשנה). ה"ו.54)לחנכו למעלה ראה

.‡ÈÓÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c55‰vÓ ¯Á‡56 ƒƒ¿≈¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«««»
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קטו dvne ung zekld - mipnf xtq - elqk 'a ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡l‡ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ¿»∆¡ƒ¿«≈»∆∆»
˙BÏÎ‡Ó ‰È¯Á‡ ÏÎ‡Â ,‰vÓ ÏÎ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««»¿»««¬∆»«¬»
‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe ˙B¯Á‡¬≈≈¿«≈»∆≈¿≈««ƒ«»

.˜ÒBÙe ‰B¯Á‡a»«¬»≈

טעם 55) שישאר כדי אחר, בדבר הסעודה את מסיימין אין
בפיו. מצה 56)מצה שהשווה שמואל, אמר יהודה כרב

קיט:). (פסחים כלום אחריו מפטירין שאין לפסח

.·ÈÈ„k ,ÁÒt‰ ·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ∆¡…«»¿∆∆«∆«¿≈
·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡L ÈÓe .·¯Úa d˙ÏÈÎ‡Ï ¯k‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆≈«¬ƒ»»»»∆ƒ∆»««»¿∆∆

BLÙ ‡ˆzL „Ú ˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÁÒt‰57. «∆««ƒ«««¿«∆≈≈«¿
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ58‰Án‰ Ì„wÓ ÁÒt‰ ·¯Ú59 ¿≈»∆¡…∆∆«∆«ƒ…∆«ƒ¿»

ÏÎB‡ Ï·‡ .‰Â‡˙a ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Ï ÒkiL È„k ,ËÚÓkƒ¿«¿≈∆ƒ»≈«¬ƒ««»¿«¬»¬»≈
˙B˜¯È B‡ ˙B¯t ËÚÓ ‡e‰60Ô‰Ó BÒ¯Î ‡lÓÈ ‡ÏÂ ,61. ¿«≈¿»¿…¿«≈¿≈≈∆

ÌÈÓÎÁÂ62·¯Ú ÔÓˆÚ ÔÈ·ÈÚ¯Ó eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ «¬»ƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»∆∆
˙B·È·Á ˙BˆÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Â‡˙a ‰vÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ÁÒt‰«∆«¿≈∆¡…«»¿«¬»¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ
ÌÈÓÈ È·¯Ú B‡ ˙B˙aL È·¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ¿»«¿≈«»«¿≈»ƒ

CLÁzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ - ÌÈ·BË63. ƒ≈¿≈«∆∆¡«

שומע 57) אינו והוא יאכל, שלא אותו שמזהירים היינו
זמן  כל אותו מכים וכו' ואוכל וחוזר אותו ומכים ואוכל,
תצא  הזמן במשך אם אפילו ואוכל, חכמים דברי על שעובר
שתצא  "עד הללו המלים אין אחרות, ובנוסחאות נפשו.

מנוח'). ו'רבינו רוקח' ('מעשה רבינו 58)נפשו" לשון זה
פ"י): (פסחים פסחים ערבי פרק בתחילת המשנה, בפירוש
לחם  לאכול ברשותו אין כי לבדו [חמץ] לחם אכילת "אינו
ארבעה  יום מצה לאכול לנו ואסור שעה, באותה [חמץ]
הרבה  לאכול מנעוהו אבל המצוה, בשעת שיאכלנה עד עשר

מצה  והיינו המאכלים". ידי משאר בה יוצא שאינו עשירה
מצה  או יאכל) לא ד"ה צט: פסחים ('תוספות' חובתו
ולא  ה"ו) (למעלה חובה ידי יוצא אינו בה שאף מבושלת,

וירקות. פירות אלא לאכול ֿ 59)הותר (מגיד קטנה מנחה
דפסחים). בפ"י המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה,

(60- (=פירות תרגימא במיני הוא "מטביל ב: קז, פסחים
בירק". מטביל יצחק רבי (ברכות 61)רש"י), [בגמרא

(ועיי"ש  הלב סועד שהוא אסור יין שמעט מפורש לה:)
שסובר  נראה רבינו, זאת הזכיר שלא ומכיון ב'תוספות').
ה'טור' שכתב כמו לשתות, מותר הרבה ובין מעט שבין
ברכות  בגמרא לרבינו היתה אחרת וגירסא תעא). סי' (או"ח

לג]. עמוד "זמנים" בספרי וראה א.62)שם. קח, פסחים
ב.63) צט, שם

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מן 1) לאבותינו, שנעשו הנסים סיפור חיוב בו נתבאר

מדבריהם, החרוסת וחיוב כוסות, הארבעה וחיוב התורה,
סופרים. מדברי הזה בזמן שהוא המרור, אכילת וחיוב

.‡¯tÒÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2˙B‡ÏÙÂ ÌÈqa ƒ¿«¬≈∆»¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿»
,ÔÒÈa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡Ï eNÚpL∆«¬«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¬ƒ»»»¿ƒ»
Ì˙‡ˆÈ ¯L‡ ‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»∆««∆¬∆¿»∆
"˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL BÓk ,"ÌÈ¯ˆnÓ3. ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¡«»∆««»

z„b‰Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏaL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿≈¬ƒ»»»«¿«¿ƒ«¿»
LÈL ‰ÚLa - "‰Ê ¯e·Úa ¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆¿»»∆≈
,Ô· BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .EÈÙÏ ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vÓ«»»À»ƒ¿»∆¿««ƒ∆≈≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ ÌÈ·iÁ - ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡¬ƒ¬»ƒ¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒƒ«
È¯‰ - eÈ‰LÂ eÚ¯‡L ÌÈ¯·ca CÈ¯‡n‰ ÏÎÂ .ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿»««¬ƒ«¿»ƒ∆≈¿¿∆»¬≈

ÁaLÓ ‰Ê4. ∆¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

eyrpy ze`ltpe miqpa xtql dxez ly dyrÎzevn"
enk ...dfd meid z` xekf xn`py ...mixvna epizea`l

."zayd mei z` xekf xn`py

לכאן? בשבת המדבר הפסוק של עניינו מה להבין וצריך
החיוב  בדבר המצוות' ב'ספר שכתב מה פי על שתירצו יש
לבנך  "והגדת הפסוק את וציטט מצרים, ביציאת לספר
בן  לו אין ש"אם הגמרא דורשת שעליו כו'" ההוא ביום
עליה  שחייב השבת זכירת כמו עצמו" לבין בינו גם חייב

עצמו. לבין בינו
חזר  החזקה' ב'יד כי ברמב"ם כך לתרץ אפשר שאי אלא
את  "זכור הפסוק והביא המצוות' ב'ספר שכתב ממה בו
רק  הוא זה שחיוב לחשוב מקום כלל אין וא"כ הזה" היום

בן. לו שיש בזמן
בא  כו'" הזה היום את "זכור הפסוק בהמשך בזה: והביאור
מצות  תאכל ימים "שבעת כו'"... חמץ יאכל "ולא החיוב
עניין  לקדשו" השבת יום את "זכור בפסוק משא"כ כו'"
בפסוק  כמו שלא בדברים, זכירה - עצמו בפני הוא הזכירה
בא  החיבור ובוא"ו לו שבהמשך הזה" היום את "זכור
בפני  כציווי לפרשו אפשר אי ולכן חמץ יאכל ולא הציווי
"זכור  הפסוק להביא הוצרך לכן בדברים", "זכירה - עצמו
עניין  הוא בדברים הזכירה בו כי לקדשו" השבת יום את
זכירה  שהיא שבפסח הזכירה על גם ראיה ומכאן בפ"ע.
לאבותינו  שנעשו ונפלאות בנסים לספר היינו בדברים,

כו'". במצרים
(dk oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

מצוה2) ולילה יום מהל'ÈÎÊ‰Ï¯שבכל (פ"א מצרים יציאת
המצוה פסח בליל ואילו ה"ג) שמע ·ÂË¯Ù˙קריאת  ¯ÙÒÏ

לאבותינו. אז שנעשו והנפלאות כשם 3)הנסים [כלומר
שנאמר  אףֿעלֿפי ציווי, הוא שבת בענין הנאמר ש"זכור"
את  "זכור שם: נאמר שהרי קמוצה), (=בזי"ן מקור בלשון
הוא  בפסח כאן הנאמר זכור כן כמו לקדשו", השבת יום
על  ברש"י וראה מקור. בלשון שנכתב אףֿעלֿפי ציווי,
(עשה  המצוות' ב'ספר רבינו כתב וכן ח). כ, (שמות התורה

שהוא לומר רוצה הזה, היום את "זכור לזכרו,ˆÂ‰קנז):
- עוז' ב'מגדל וראה השבת". יום את זכור שנאמר: כמו

לז]. עמוד המצוות'4)"זמנים" ב'ספר רבינו כתב וכן
הדברים  ויאריך במאמר שיוסיף מה "וכל וז"ל: (שם)
מעול  המצרים לנו שעשו ומה השם, לנו שעשה מה בהגדלת
מה  על לו ובהודות מהם נקמתנו השם לקח ואיך וחמס,
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פסחים, סוף ובתוספתא טוב". יותר יהי' - מחסדיו שגמלנו
אפילו  הלילה כל פסח בהלכות לעסוק אדם "חייב אמרו:
תלמידו. לבין בינו אפילו עצמו, לבין אפילו בנו , לבין בינו
בן  ביתוס אצל מסובין שהיו וזקנים גמליאל ברבן מעשה
קרות  עד הלילה כל פסח בהלכות עוסקין והיו בלוד, זונין
אליעזר  "רבי בא: פרשת סוף במכילתא הוא וכן הגבר".
או  חכמים של חבורה היתה שאם אומר אתה מנין אומר,
לכך  חצות, עד פסח בהלכות לעסוק שצריכים תלמידים של
וכן  פסח. בהלכות לעסוק שהחיוב הרי העדות", מה נאמר
שיודעין  חכמים תלמידי שני "ואפילו קטז: בפסחים הוא

ÁÒÙ‰ ˙ÂÎÏ‰·."לזה זה שואלין

.·:¯Ó‡pL ,eÏ‡L ‡Ï elÙ‡Â ,ÌÈaÏ ÚÈ„B‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿ƒ««»ƒ«¬ƒ…»¬∆∆¡«
"E·Ï z„b‰Â"5.B„nÏÓ ÂÈ·‡ Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ - ¿ƒ«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¿∆≈»ƒ¿«¿

LtË B‡ ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk6elk ,Èa :BÏ ¯ÓB‡ - ≈«ƒ»»»»ƒ≈≈¿ƒÀ»
,‰Ê „·Ú BÓk B‡ BÊ ‰ÁÙL BÓk ,ÌÈ„·Ú eÈÈ‰»ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»¿∆∆∆
ŒCe¯aŒLB„w‰ e˙B‡ ‰„t ‰f‰ ‰ÏÈl·e ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ««¿»«∆»»»«»»
- ÌÎÁÂ ÏB„b Ôa‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙e¯ÁÏ e‡ÈˆBiÂ ‡e‰«ƒ≈«≈¿ƒ»»«≈»¿»»
eÏ eNÚpL ÌÈqÂ ,ÌÈ¯ˆÓa eÏ Ú¯‡M ‰Ó BÚÈ„BÓƒ«∆≈«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆«¬»

Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ Ïk‰ - ea¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ7. «¿≈∆«≈«…¿ƒ«¿∆≈

דרשב"י 5) מכילתא בשם שם המצוות' ב'ספר הוא כן
יכול  בנך, ישאלך כי שנאמר "מכלל עוז'): ב'מגדל (והובא
לו? מגיד אתה אין לאו ואם לו, מגיד אתה ישאלך אם
הגדה  שלשון שאלך" שלא אע"פ לבנך, והגדת תלמודֿלומר

מעצמו. מגיד והוא שאלוהו שלא כנוסחת 6)מורה
שלנו: ההגדה בנוסח אבל ה"ד) דפסחים (פ"י ה'ירושלמי'

א.7)"תם". קטז, פסחים משנה,

.‚e‡¯iL È„k ,‰f‰ ‰ÏÈla ÈepL ˙BNÚÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«¬ƒ««¿»«∆¿≈∆ƒ¿
‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :e¯Ó‡ÈÂ eÏ‡LÈÂ ÌÈa‰«»ƒ¿ƒ¿¬¿…¿«ƒ¿«»««¿»«∆
Ck :Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰Ï ·ÈLiL „Ú "?˙BÏÈl‰ ÏkÓƒ»«≈«∆»ƒ»∆¿…«»∆»

˜lÁÓ ?‰pLÓ „ˆÈÎÂ .‰È‰ CÎÂ Ck ,Ú¯‡ CÎÂ8Ì‰Ï »»≈«»»»»»¿≈«¿«∆¿«≈»∆
˙BÈÏ˜9ÌÈÊB‚‡Â10Ì‰ÈÙlÓ ÔÁÏM‰ ÌÈ¯˜BÚÂ ,11Ì„˜ ¿»∆¡ƒ¿¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆…∆

‰Ê „iÓ ‰Ê ‰vÓ ÔÈÙËBÁÂ ,eÏÎ‡iL12‡ˆBiÎÂ , ∆…¿¿¿ƒ«»∆ƒ«∆¿«≈
Ô· BÏ ÔÈ‡ .el‡‰ ÌÈ¯·„·13ÔÈ‡ .BzÏ‡BL BzL‡ - ƒ¿»ƒ»≈≈≈ƒ¿«¿≈

‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏ‡BL - ‰M‡ BÏƒ»¬ƒ∆∆∆«ƒ¿«»««¿»
Ï‡BL - Bc·Ï ‰È‰ .ÌÈÓÎÁ Ôlk eÈ‰ elÙ‡Â ,"‰f‰«∆«¬ƒ»À»¬»ƒ»»¿«≈

."‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :BÓˆÚÏ¿«¿«ƒ¿«»««¿»«∆

א.8) קט, קלויים.9)פסחים חטים וזהו 10)שבלי
הסעודה. לאחרי כן להם מחלקים שתמיד השינוי,

קטו:).11) (פסחים מהמקום השולחן את מסירין
והראב"ד 12) פסחים". בלילי מצה "חוטפין א: קט, פסחים

לאכול. שממהרין א.13)פירש קטז, פסחים

.„CÈ¯ˆÂ14?„ˆÈk .Á·La ÌiÒÏe ˙e‚a ÏÈÁ˙‰Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿«≈¿∆«≈«
‰lÁzaL ,¯tÒÓe ÏÈÁ˙Ó15eÈ˙B·‡ eÈ‰16ÈÓÈa , «¿ƒ¿«≈∆«¿ƒ»»¬≈ƒ≈

ÔÈÙ„B¯Â Ï·‰‰ ¯Á‡ ÔÈÚBËÂ ÌÈ¯ÙBk ,ÂÈÙÏÓe Á¯∆̇«ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«««∆∆¿¿ƒ
e·¯wL ,˙Ó‡‰ ˙„a ÌiÒÓe ;ÌÈÏÈÏ‡ ˙„B·Ú ¯Á‡««¬«¡ƒƒ¿«≈¿«»¡∆∆≈¿»
ÔÎÂ .B„eÁÈÏ e·¯˜Â ,˙Bn‡‰Ó eÏÈc·‰Â ,BÏ ÌB˜n‰«»¿ƒ¿ƒ»≈»À¿≈¿»¿ƒ¿≈

ÏÈÁ˙Ó17ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·ÚL ,ÚÈ„BÓe «¿ƒƒ«∆¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿«ƒ

eNÚpL ˙B‡ÏÙ·Â ÌÈqa ÌiÒÓe ,eÏÓbL ‰Ú¯‰ ÏÎÂ¿»»»»∆¿»»¿«≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆«¬
"È·‡ „·‡ Èn¯‡"Ó L¯„iL - ‡e‰Â .e˙e¯Á·e eÏ18 »¿≈≈¿∆ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ

‰L¯t‰ Ïk ¯Ó‚iL „Ú19CÈ¯‡Óe ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ . «∆ƒ¿…»«»»»¿»«ƒ«¬ƒ
.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - BÊ ‰L¯t L¯„aƒ¿«»»»¬≈∆¿À»

במשנה).14) א קטז, שם).15)פסחים (פסחים כרב
מאברהם 16) למעלה גם נמשך היחס הי' מתןֿתורה לפני

אבות  קורין "אין מתןֿתורה לאחרי אבל "אבות", ונקראו
טז:). (ברכות לשלשה" כתב 17)אלא וכן שם. כשמואל

אנו  (ועכשיו כתרווייהו" עבדינן "והאידנא חננאל: רבינו
וכשמואל). כרב = כשניהם שם.18)עושים פסחים,

כיֿתבוא.19) פרשת ב'ספרי' ראה

.‰ÏÈÏa el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL ¯Ó‡ ‡lL ÈÓ Ïk»ƒ∆…»«¿»¿»ƒ≈¿≈
- ¯NÚŒ‰MÓÁB˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï20,ÁÒt :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»»»…»»¿≈»¿≈≈∆«

¯B¯Óe ‰vÓ21ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ - ÁÒt . «»»∆««∆»««»«
ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«

¯B¯Ó ."'B‚Â '‰Ï ‡e‰22ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL ÌeL ÏÚ - «¿»«∆≈¿«ƒ¿ƒƒ
.eÏ‡‚pL ÌeL ÏÚ - ‰vÓ .ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡∆«≈¬≈¿ƒ¿«ƒ«»«∆ƒ¿¬

‰„b‰ ÔÈ‡¯˜ Ôlk el‡‰ ÌÈ¯·„e23. ¿»ƒ»≈À»ƒ¿»ƒ«»»

מצרים.20) יציאת סיפור מצות נאמר 21)חובת שהרי
לומר  היא שהמצוה - פסח" זבח "ואמרתם כז): יב, (שמות
ומרור  מצה והושוו קטז:) (פסחים הפסח ענין על ולספר

ואמרתם). ד"ה קטז. שם ('תוספות' מסדר 22)לפסח שינה
ה"ד, (פ"ח להלן כתב וכן ומצה. מרור פסח וכתב: המשנה,

שם). "והגדת".23)עיין הכתוב: שם על

.Â¯B„Â ¯Bc ÏÎa24BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡¯‰Ï Ì„‡ ·iÁ ¿»»«»»»¿«¿∆«¿
,ÌÈ¯ˆÓ „eaÚMÓ ‰zÚ ‡ˆÈ BÓˆÚ· ‡e‰ el‡k¿ƒ¿«¿»»«»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

'B‚Â ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :¯Ó‡pL25‰Ê ¯·c ÏÚÂ ." ∆∆¡«¿»ƒƒ»¿¿«»»∆
„·Ú Èk z¯ÎÊÂ" :‰¯Bza ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰eƒ̂»«»»«»¿»«¿»ƒ∆∆
„·Ú ˙ÈÈ‰ EÓˆÚ· ‰z‡ el‡k - ¯ÓBÏk ,"˙ÈÈ‰»ƒ»¿«¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ»∆∆

.˙ÈcÙÂ ˙e¯ÁÏ ˙‡ˆÈÂ¿»»»«≈¿ƒ¿≈»

ב.24) קטז, פסחים שם:25)משנה, בגמרא הוא כן
למדו  שם ובמשנה משם". הוציא ואותנו שיאמר: "וצריך
בנוסח  הוא וכן לי". ה' עשה זה "בעבור מהפסוק: כאן

שלנו. ההגדות

.ÊCÎÈÙÏ26„ÚBqLk27ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ ,‰f‰ ‰ÏÈla Ì„‡ ¿ƒ»¿∆≈»»««¿»«∆»ƒ∆¡…
- „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯Á C¯c ·ÒÓ ‡e‰Â ˙BzLÏÂ¿ƒ¿¿≈≈∆∆≈¿»∆»¿∆»

ÌÈL ÔÈa ,ÌÈL‡ ÔÈa28‰f‰ ‰ÏÈla ˙BzLÏ ·iÁ - ≈¬»ƒ≈»ƒ«»ƒ¿««¿»«∆
ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡29BÏ30.Ì‰Ó «¿»»∆»ƒ≈¬ƒ≈∆

BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â31 «¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»…ƒ¿¬
.˙ÈÚÈ·¯ - Ô‰Ó ÒBk Ïk ¯eÚL .˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»ƒ»≈∆¿ƒƒ

יסעד 26) כן על ומשוחרר, כנגאל עצמו את שרואה מכיון
חורין. בני כדרך רבינו:27)בהסיבה כתב ה"ח להלן

ארבעה  ובשתיית מצה כזית אכילת בשעת הסיבה "שצריכים
זה  הרי היסב אם - ושתייתו אכילתו ושאר כוסות...

שהזמן 28)משובח". מצוותֿעשה מכל שפטורות אע"פ
הנס  באותו היו הן שאף כוסות, בארבעה חייבות - גרמא
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) מצרים יציאת חכמים של אותם וסמכו קח:). פסחים
גאולה  של לשונות ארבע על סח) פרשה רבה (בראשית
וגאלתי, והצלתי, "והוצאתי, וארא: בפרשת שנאמרו

להוסיף 29)ולקחתי". אבל אסור, לפחות שרק נראה
של  פסוקים עשרה בענין הגאונים שכתבו כמו מותר,
או"ח  ועיין לב. חה"ת לר"ה (אוצה"ג השנה בראש מלכיות
שמותר  ה"י) ספ"ח להלן כתב וכן בהגהה). ס"ז תעב סי'

חמישי. כוס ליתא.30)לשתות רומי, בדפוס
הגבאים.31)

.ÁÏ‡¯NÈaL ÈÚ elÙ‡32‰M‡ .·ÒiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï ¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈……««∆»≈ƒ»
‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡33- ‡È‰ ‰·eLÁ ‰M‡ Ì‡Â . ≈»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒ

ÂÈ·‡ Ïˆ‡ Ô·e .‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ34- Ba¯ ÈÙa LnM‰Â , ¿ƒ»¬ƒ»≈≈∆»ƒ¿««»ƒ¿≈«
·ÒÓ BÈ‡ ,Ba¯ ÈÙa „ÈÓÏz Ï·‡ .‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ35, ¿ƒƒ¬ƒ»¬»«¿ƒƒ¿≈«≈≈≈

dÈ‡ ÔÈÓÈ ˙aÒ‰Â .˙eL¯ Ba¯ BÏ Ô˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»««¿«¬ƒ«»ƒ≈»
‰aÒ‰36·Òn‰ ÔÎÂ ,37ÂÈt ÏÚ B‡ Bt¯Ú ÏÚ38ÔÈ‡ - ¬ƒ»¿≈«≈≈«»¿«»»≈

˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ?‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ È˙ÓÈ‡Â .‰aÒ‰ BÊ¬ƒ»¿≈»«¿ƒƒ¬ƒ»ƒ¿«¬ƒ«
el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ ˙i˙L·e ‰vÓ ˙Èfk39¯‡Le ; ««ƒ«»ƒ¿ƒ««¿»»»≈¿»

Ì‡ - B˙i˙Le B˙ÏÈÎ‡Ì‡Â ;ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,·Ò‰ ¬ƒ»¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿À»¿ƒ
.CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï»≈»ƒ

ב.32) צט, להסב 33)פסחים דרכה אין אשה, שסתם
פעם. בכבודו 34)בשום חייב שהבן ואף א. קח, פסחים

על  מוחל אב שמסתמא הסיבה, צריך זאת בכל ומוראו,
לבנו. ובהסיבה 35)כבודו מורא, דרך בפניו לישב שצריך

מורא. דרך זו בימינו 36)אין שהרי חירות, דרך זה שאין
שם). (רשב"ם לאכול צריך שם.37)הוא פסחים,

ופירש 38) הסיבה" שמו לא "פרקדן אמרו: שם בפסחים
(ועיי"ש  ערפו" או פניו על שוכב היינו ש"פרקדן, רבינו:

פרקדן). ד"ה שאמרו 39)ב'תוספות' מה רבינו הזכיר [לא
רבינו  שסובר מפני הסיבה, צריך אינו שמרור שם, בפסחים
המפרשים  שכתבו (כמו דוקא למרור מיוחד זה דין שאין
שאר  כל שבכלל אלא לעבדות) זכר הוא שמרור מפני
במרור  גם זה, לפי כן ואם הסיבה. צריך שאינו הוא אכילתו

מב]. עמוד "זמנים" - משובח זה הרי הסיב אם

.Ë‚ÊÓÏ CÈ¯ˆ ,el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡40È„k Ô˙B‡ «¿»»»≈»ƒƒ¿…»¿≈
˙Úc ÈÙÏe ÔÈi‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,‰·¯Ú ‰i˙L ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈»«…¿ƒ««ƒ¿ƒ««

ÈÁ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯Ó ÔzÚa¯‡a ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .‰˙BM‰41. «∆¿…ƒ¿…¿«¿«¿»≈¿ƒƒ«ƒ»
‰Úa¯‡ ‰˙LÈ„È ‡ˆÈ - ‚eÊÓ BÈ‡L ÔÈiÓ el‡ ˙BÒBÎ »»«¿»»≈ƒ«ƒ∆≈»»»¿≈

˙e¯Á È„È ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,˙BÒBÎ ‰Úa¯‡42‰Úa¯‡ ‰˙L . «¿»»¿…»»¿≈≈»»«¿»»
˙Á‡ ˙·a ÔÈ‚eÊÓ ˙BÒBÎ43È„È ,‡ˆÈ ˙e¯Á È„È - ¿ƒ¿«∆»¿≈≈»»¿≈

Ô‰Ó ÒBk ÏkÓ ‰˙L Ì‡Â .‡ˆÈ ‡Ï ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡«¿»»…»»¿ƒ»»ƒ»≈∆
‡ˆÈ - Ba¯44. À»»

לשתייה.40) וקשה מדי, חריף היה באופן 41)שיינם
עד  מים בו ומוסיף יין, רביעית רוב יהיה וכוס כוס שבכל

שלימה 42)רביעית. מצוה זו אין כלומר, ב. קח, פסחים
ביניהן 43)(רש"י). הגדה אמר שלא והיינו שם. פסחים,

הגדה. דרך על דוקא שתיקנו כוסות, ד' ידי יצא לא -
הכוס.44) כל לשתות צריך ולכתחילה שם. פסחים,

.ÈÂÈÏÚ C¯·Ó ,eÏl‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó ÒBÎÂ ÒBk Ïk»»≈«¿»»«»¿»≈»»

dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a45Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡ ,ÔBL‡¯ ÒBÎÂ . ¿»»ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»»ƒ
‰„b‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‡¯B˜ ,ÈL ÒBk .ÌBi‰46ÒBk . «≈ƒ≈»»∆««»»

¯ÓBb ,ÈÚÈ·¯ ÒBk .ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,ÈLÈÏL¿ƒƒ¿»≈»»ƒ¿««»¿ƒƒ≈
¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Óe Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ47ÔÈ·e . »»∆««≈¿»≈»»ƒ¿««ƒ≈

˙BÒBk‰48ÈLÈÏL ÔÈa .‰˙BL ˙BzLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,el‡‰ «»≈ƒ»»ƒ¿∆≈¿ƒƒ
‰˙BL BÈ‡ ,ÈÚÈ·¯Ï49. ƒ¿ƒƒ≈∆

הד'45) "אלו הרמב"ם: של בנו אברהם רבינו לשון זה
מצוה  מהן אחד וכל סופרים, מדברי חובה שתייתן כוסות
שתייתו  קודם מהם אחד כל על יברך ולזה עצמו, בפני
שתאו  אם שתייתו ואחר הגפן", פרי "בורא לעצמו: ברכה
היא  וזו הגפן", פרי ועל הגפן "על ממנו: רביעית או כולו
בין  בהלכות הרב שחלק והחילוק ז"ל, מארי אבא סברת
סברא  היא הגפן", "על ברכת לבין הגפן" פרי "בורא ברכת
מעורר  ז"ל מארי אבא שהיה כמו ההיקש, אותה יאמת לא
ספר  בשם רוקח' ('מעשה לפניו" הלימוד בעת זה על אותנו

קדמון). חלמיש 46)כת"י עד ההלל "ומקצת נוסף: בכת"י
רוקח'). ('מעשה מים" (להלן 47)למעינו "יהללוך" היא

קיח.). (פסחים יהודה כרב ה"י) פסחים 48)פ"ח משנה,
ב. אבל 49)קיז, ההלל, את יגמור ולא ויישן ישתכר שמא

('הגהות  משתכר אינו הסעודה שבתוך הראשונים מן
'ירושלמי'). בשם מיימוניות'

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ò¯Á‰50,ËÈhÏ ¯ÎÊ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «¬…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ
ÌÈ¯ˆÓa Ba ÔÈ„·BÚ eÈ‰L51?d˙B‡ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜enˆ B‡ ˙B¯‚B¯‚ B‡ ÌÈ¯Óz ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«≈»∆
ıÓÁ ÔÎB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÒ¯B„Â52Ô˙B‡ ÔÈÏa˙Óe ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»

ÔÁÏM‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈ‡È·Óe ,Ô·˙a ËÈË BÓk ,ÔÈÏ·˙a¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ»««À¿»
.ÁÒt‰ ÈÏÈÏa¿≈≈«»«

(50 ֿ ואףֿעל קיד.) (פסחים במשנה צדוק ברבי אלעזר כרבי
מפני  וכו'" במצותיו קדשנו "אשר עליה מברכים אין פיֿכן
מנוח' ו'רבינו תעה, סי' או"ח ('טור' למרור טפלה שהיא
צדוק  ברבי אלעזר שלרבי כתב המשנה בפירוש ורבינו כאן).

כ  הלכה שאין אלא וכו' קדשנו אשר עליה לברך דבריו.צריך
ועיין  שם, (ב"ח שם שכתב ממה רבינו בו חזר וכאן

כאן). יוחנן 51)לחםֿמשנה כרבי ובלבנים. בחומר
שהיו  לתפוח זכר שאמר: לוי כרבי ולא קטז.) (פסחים
עוררתיך. התפוח תחת שנאמר התפוח, תחת בניהן יולדות

(52=) לקהוייה צריך הילכך אביי: "אמר שם: בגמרא
עב) לעשותו =) לסמוכיה וצריך לתפוח, זכר חריף) לעשותו
הביא  - לטיט" "זכר שכתב: אףֿעלֿפי ורבינו, לטיט". זכר
זכר  משום חריף) לעשותה =) חומץ לתוכה שנותנים
"צריך  הרי"ף: כגירסת וגרס תעב). סי' או"ח ('טור' למרירות

שם). (ב"ח לתפוח" "זכר גרס: ולא לקהוייה"

.·È,dÓˆÚ ÈÙa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ dÈ‡ ¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»≈»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆnL ,ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡a ‡È‰ ‰ÈeÏz ‡l‡∆»¿»ƒ«¬ƒ««∆«∆ƒ¿«¬≈««

ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ ¯Na ÏÎ‡Ï53È¯·cÓe ; ∆¡…¿««∆«««»¿ƒƒƒ¿≈
ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰Ê ÏÈÏa Bc·Ï ¯B¯n‰ ÏÎ‡Ï - ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆¡…«»¿«¿≈∆¬ƒ≈

.ÁÒt Ôa¯˜ ÌL»»¿«»«

יאכלוהו",53) ומרורים מצות "על יא): ט, (במדבר שנאמר
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מרור  אין פסח שאין ובזמן מרור, יש פסח שיש בזמן
קכ.). (פסחים

.‚ÈÌÈ¯B¯Ó54˙¯ÊÁ‰ Ô‰ ‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰55 ¿ƒ»¬ƒ«»≈«¬∆∆
„Á‡ Ïk - ¯B¯n‰Â ‡È·Á¯Á‰Â ‡ÎÓz‰Â ÔÈLÏÚ‰Â¿»√»ƒ¿««¿»¿««¿¬ƒ»¿«»»∆»
„Á‡Ó ÏÎ‡ Ì‡Â .¯B¯Ó ‡¯˜ el‡ ˜¯È ÈÈÓ ˙LÓÁÓ≈¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ¿»»¿ƒ»«≈∆»

‡ˆÈ - ˙Èfk ÔzLÓÁÓ B‡ Ô‰Ó56ÔÈÁÏ e‰iL ‡e‰Â ,57. ≈∆≈¬ƒ¿»««ƒ»»¿∆¿«ƒ
L·È elÙ‡ ,Ô‰lL ÁÏwa ÔÈ‡ˆBÈÂ58Ô˜ÏL Ì‡Â .59B‡ ¿¿ƒ«∆«∆»∆¬ƒ»≈¿ƒ¿»»

ÔL·Î60Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ÔÏM· B‡61. ¿»»ƒ¿»≈¿ƒ»∆

א.54) לט, פסחים שחס 55)משנה, שם על חסא,
שם  ובגמרא שם). (פסחים וגאלנו עלינו הקדושֿברוךֿהוא
המינים. לשאר קודמת שהיא כלומר בחזרת, שמצוה אמרו
- בחזרת" "מצוה שמפרש משום זה, דין השמיט והרמב"ם
- בה יוצאים מתוקה, שהיא שאףֿעלֿפי בחזרת גם מצוה

תעג). סי' יוסף' ('בית מר שסופה שם.56)כיון משנה,
ב.57) לט, הרבה.59)שם.58)שם, בישלם
לעת.60) מעת במים שראן או טעם 61)בחומץ שבטל

(שם). שלהם המרירות

ה'תשע"ח  כסלו ג' שלישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שאין  ומי הזה. לזמן קרבן, לנו שהיה הזמן בין שיש ומה
יעשה. כיצד – אלו דברים לעשות שראוי מה לו

.‡Ck ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa el‡ ˙BˆÓ ˙iNÚ ¯„Ò≈∆¬ƒ«ƒ¿≈¿≈¬ƒ»»»»
C¯·Óe ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÒBk ÔÈ‚ÊBÓ ‰lÁza :‡e‰«¿ƒ»¿ƒ¿»∆»¿∆»¿»≈

ÌBi‰ Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡Â ,"ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba"2ÔÓÊe3 ≈¿ƒ«»∆¿≈»»ƒ«¿«
‰˙BLÂ4"ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â .5ÏËBÂ ¿∆¿««»¿»≈«¿ƒ«»»¿≈

ÂÈ„È6¯Á‡ ˜¯ÈÂ ¯B¯Ó ÂÈÏÚÂ ,Ce¯Ú ÔÁÏL ÔÈ‡È·Óe .7, »»¿ƒƒÀ¿»»¿»»»¿»»«≈
‰‚È‚Á ¯N·e ,ÁÒt‰ N·k ÏL BÙe‚Â ,˙Ò¯ÁÂ ‰vÓe8 «»«¬…∆¿∆∆∆«∆«¿«¬ƒ»
ÏÚ ÔÈ‡È·Ó ‰f‰ ÔÓf·e .¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏL∆«¿»»»»«¿««∆¿ƒƒ«

¯N· ÈÈÓ ÈL ÔÁÏM‰9¯ÎÊ „Á‡Â ,ÁÒtÏ ¯ÎÊ „Á‡ : «À¿»¿≈ƒ≈»»∆»≈∆«∆«¿∆»≈∆
.‰‚È‚ÁÏ«¬ƒ»

והזמנים".2) ישראל מקדש כו' במצותיו קדשנו "אשר
שטיבולו 5)בהסיבה.4)"שהחיינו".3) דבר שכל

והרי  א'). עמוד קט"ו דף (פסחים ידים נטילת צריך במשקה
להלן  רבינו שכתב (כמו בחרוסת הירק את מטביל הוא

ב'). שכל 6)הלכה ידיו נוטל כך ואחר תחילה מברך
פסחים  (מסכת לעשייתן (לפני) עובר עליהן מברך המצוות

על). ד"ה בתוס' שם ועיין ב' עמוד ז' (מסכת 7)דף
ב'). עמוד קי"ד דף לפני 8)פסחים אותה אוכלים היו

השובע. על הפסח קרבן אכילת שתהיה כדי הפסח קרבן
ב').9) עמוד קי"ד דף פסחים (מסכת יוסף כרב

.·˜¯È Á˜BÏÂ ,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Óe ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»¿≈«»»
ÏaËÓe10B˙B‡˙Ò¯Áa11˙Èfk ÏÎB‡Â12ÏÎÂ ‡e‰ , ¿«≈«¬…∆¿≈««ƒ¿»

˙BÁt ÏÎB‡ ÔÈ‡ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,BnÚ ÔÈaÒÓ‰«¿Àƒƒ»∆»¿∆»≈≈»
ÔÁÏM‰ ÔÈ¯˜BÚ CkŒ¯Á‡Â .˙ÈfkÓ13‡¯B˜ ÈÙlÓ ƒ««ƒ¿««»¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈≈

‰„b‰‰14Bc·Ï15Ôa‰ Ô‡ÎÂ ,ÈM‰ ÒBk‰ ÔÈ‚ÊBÓe , ««»»¿«¿ƒ««≈ƒ¿»«≈

‡¯Bw‰ ¯ÓB‡Â .Ï‡BL16‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" : ≈¿≈«≈«ƒ¿«»««¿»«∆
ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL - ˙BÏÈl‰ ÏkÓ17 ƒ»«≈∆¿»«≈≈»«¿ƒƒ

ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡18ÏÎaL . ¬ƒ««∆»¿««¿»«∆¿≈¿»ƒ∆¿»
Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe ıÓÁ ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ»≈«»¿««¿»«∆À
˜eÏL ,ÈÏˆ ¯Na ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .‰vÓ«»∆¿»«≈»¿ƒ¿«»ƒ»

ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,ÏM·Óe19e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL . ¿À»¿««¿»«∆À»ƒ∆¿»«≈»
ÏÎaL .ÌÈ¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆¿ƒ∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

"ÔÈaÒÓ elk ‰f‰20. «∆À»¿Àƒ

"מה 10) לשאול שיתעוררו כדי לתינוקות שינוי לעשות
א'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת כדעת 11)נשתנה"

שכ"ז  סימן ח"א הגאונים (אוצר בתשובותיהם הגאונים
לבטל  כדי בחרוסת היא ירק טבילת שגם פ"ז) סימן וח"ב
רבינו  שלדעת ח' בהלכה להלן וראה שבירקות. הארס את
לטיט, זכר לעשות ודאי וזהו בחרוסת מצה גם לטבול צריך

י"א). הלכה ז' (פרק למעלה שכתב גם 12)כמו כתבו כן
שכל  כיון תמוה, הדבר אבל פ"ז) סימן ח"ב (שם הגאונים
צריך  למה לתינוקות שינוי לעשות אלא אינה זו אכילה
משנה). במגיד ועיין מיימוניות (הגהות כזית דוקא

לשאול 13) ויעוררם התינוקות את ויתמיה שינוי שיהיה כדי
ב'). עמוד קט"ו דף פסחים המסובים 14)(מסכת כל שלא

וכן  שמעו. וכולם בלבד מהם אחד אלא ההגדה את קראו
(תרביץ  ההגדה על בפירושו מלונדריש אליהו רבינו כתב

א'). ספר כ"ב מהמסובים 15)שנה אחד לכל היה בימיהם
לפניו. ושלחנו בראש מסיב והקורא לבדו קטן שלחן

הגאונים 16) (אוצר גאון כתב וכן ההגדה. קורא אותו
נשתנה". מה שמקדש אותו "ואומר :(154 עמוד פסחים

לפני 17) היא והטבילה הדברים סדר לפי הן השאלות
שבירושלמי. במשנה הנוסחא וכן מצה הירק 18)אכילת

בחרוסת. צלי.19)והמרור אלא נאכל אינו פסח שקרבן
אבל 20) (212 עמוד (השלם גאון עמרם רב בסדר הוא כן

הוזכרה  לא א') עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה
כל  בזה רגילין היו המשנה שבזמן מפני ההסיבה שאלת

שינוי. משום בזה היה ולא השנה

.‚,"ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â" :¯ÓB‡ BÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈≈¿««¿»«∆À»ƒ
˙e‚a ÏÈÁ˙Óe .Ôa¯˜ eÏ ÔÈ‡L21¯ÓBbL „Ú ,‡¯B˜Â ∆≈»»¿»«¿ƒƒ¿¿≈«∆≈

.dlk "È·‡ „·‡ Èn¯‡" ˙L¯t L¯c¿«»»«¬«ƒ…≈»ƒÀ»

כ').21) הלכה ז' פרק (למעלה

.„‰Ê ÁÒt" :¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ ÔÁÏM‰ ¯ÈÊÁÓe22e‡L «¬ƒ«À¿»¿»»¿≈∆«∆∆»
eÈ˙B·‡ Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆»««»«»≈¬≈
."'‰Ï ‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆««

¯B¯n‰ dÈa‚Óe23e‡L ‰Ê ¯B¯Ó" :¯ÓB‡Â B„Èa «¿ƒ««»¿»¿≈»∆∆»
eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈

˙‡ e¯¯ÓÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓadÈa‚Óe ."Ì‰ÈiÁ ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¿ƒ«
ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ" :¯ÓB‡Â B„Èa ‰vn‰««»¿»¿≈«»∆»¿ƒ«≈
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,„iÓ ÌÏ‡‚e ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«»»¿»»ƒ»∆∆¡«
ÔÓf·e ."'eÎÂ ÌÈ¯ˆnÓ e‡ÈˆB‰ ¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ«…∆«»≈¬∆ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿«
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˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt" :¯ÓB‡ ‰f‰«∆≈∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈
ÏÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,Ìi˜ Lc˜n‰«ƒ¿»«»«≈∆»««»»«

."'eÎÂ eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿

ופסח 22) בסמוך שכתב כמו להגביה צריך ומרור [במצה
קט"ז  (דף פסחים במסכת אמרו שכן להגביה צריך אינו
שנראה  אלא עוד ולא להגביה צריך אין "בשר ב'): עמוד
צריך  אין שבשר רבינו ומפרש בחוץ" קדשים כאוכל
והוסיפו  קיים היה המקדש שבית בזמן אפילו להגביה
שנראה  נוסף טעם יש הזה שבזמן כלומר עוד" "ולא ואמרו:
הוא  בשר להגביה צריך שאינו והטעם בחוץ. קדשים כאוכל
כן  ואם מקודם שעקרו השלחן את החזירו עתה שזה מפני
העמיד  כשכבר כך אחר אבל הגבהה, בלי אף הדבר ניכר
המצה  ועל המרור על אומר ושוב בדברים והפסיק השלחן

למסובים]. ולהראותם להגביהם מרור 23)צריך [הקדים
המשנה  כנוסחת ה') הלכה ז' (פרק למעלה כתב וכן למצה
אופסלה  כ"י ההגדה בפירוש וכ"ה מנוח, רבינו כתב (כן
שלפנינו  במשנה אבל ,95 עמ' ב' ספר כ "ג שנה תרביץ
והקדים  שינה ההגדה בנוסח ואילו למרור) מצה הקדימו
האמירה  עיקר שכל משום הוא בזה והטעם למרור. מצה
לומדים  שאנו אלא פסח" זבח "ואמרתם בפסח: נכתבה
דף  פסחים (תוס' אמירה צריך בהם שגם מפסח ומרור מצה
יותר  קשור שמרור ומכיון ואמרתם) ד"ה א' עמוד קט"ז
פסח  שיש בזמן אלא התורה מן נוהג אינו שהרי בפסח,
למצה, מרור כאן הקדים לכן י"ב), הלכה ז' פרק (למעלה
שאין  הגלות", בזמן ישראל בה "שנהגו ההגדה בנוסח אבל
אלא  שאינו למרור, התורה, מן שהיא מצה, הקדים פסח, שם
ההגדה  בפירוש נראה וכן ל"ח. עמוד "זמנים" – מדרבנן

המשנה]. במרכבת ועיין שם, אופסלה כ"י

.‰¯ÓB‡Â24Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ" : ¿≈¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈
‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï ¯c‰Ï ¯‡ÙÏ ÁaLÏ¿«≈«¿»≈¿«≈¿≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»
e‡ÈˆB‰Â ,el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÏÂ eÈ˙B·‡Ï«¬≈¿»∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»
¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓ ,˙e¯ÁÏ ˙e„·ÚÓ≈«¿¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈¬≈»¿
È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰" ."dÈeÏÏ‰ ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b»¿…«¿»»«¿»«¿»«¿«¿≈

'‰25:Ì˙BÁÂ ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú "'B‚Â¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ¿≈
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈlÏ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
Ôk" :ÛÈÒBÓ ‰f‰ ÔÓf·e ."ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ BaŒÏÎ‡Ï∆¡…«»¿ƒ«¿««∆ƒ≈
ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ eÚÈbÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈≈…≈¬≈«ƒ≈¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«

E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ26ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â , ƒ∆¿»ƒ«¬»∆¿…«»ƒ«¿»ƒ
ÌÈÁÒt‰ ÔÓe27,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ ÌÓc ÚÈbiL ƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»«ƒƒ¿«¬¿»

.eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b ÏÚ L„Á ¯ÈL EÏ ‰„BÂ¿∆¿ƒ»»«¿À»≈¿«¿«¿≈
C¯·Óe ."Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a28È¯t ‡¯Ba" »«»»«ƒ¿»≈¿»≈≈¿ƒ

.ÈM‰ ÒBk‰ ‰˙BLÂ "ÔÙb‰«»∆¿∆««≈ƒ

ב').24) עמוד קט"ז דף פסחים במסכת (משנה
פרעה".25) עבדי ולא ה' "עבדי – חורין בני שאנו להדגיש
הגמר,26) על היא וששון ההתחלה על  נופל שמחה לשון

(הגר"א). בעבודה וששים בבנין ואחר 27)שמחים זבחים

הפסח  מן כך ואחר החגיגה מן אוכל שתחלה פסחים כך
ח' (פרק השובע על הפסח שיאכל כדי ז') הלכה (להלן

ג'). הלכה פסחים ז'28)מהלכות פרק למעלה (ראה
י'). הלכה

.ÂÂÈ„È ÏËBÂ "ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿≈»»
BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ,˙ÈL29.‰„b‰‰ ˙‡È¯˜ ˙ÚLa ≈ƒ∆¬≈ƒƒ««¿ƒ¿«¿ƒ«««»»

Òe¯t ÁÈpÓe ,Ô‰Ó „Á‡ ˜ÏBÁÂ ,ÔÈ˜È˜¯ ÈL Á˜BÏÂ30 ¿≈«¿≈¿ƒƒ¿≈∆»≈∆«ƒ«»
C¯·Óe ,ÌÏL CB˙Ï31."ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰" ¿»≈¿»≈«ƒ∆∆ƒ»»∆

ÌÈÓÈ ¯‡Lk ˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ C¯·Ó BÈ‡ ‰ÓŒÈtÓeƒ¿≈»≈¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»»ƒ
ÏL Bk¯c ‰Ó - "ÈÚ ÌÁÏ" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?ÌÈ·BËƒƒ∆∆¡«∆∆…ƒ««¿∆
C¯Bk CkŒ¯Á‡Â .‰Òe¯Ùa Ô‡k Û‡ ,‰Òe¯Ùa ÈÚ32 »ƒƒ¿»«»ƒ¿»¿««»≈

˙Ò¯Áa ÏaËÓe ,˙Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ33Ce¯a" :C¯·Óe «»»¿∆»¿«≈«¬…∆¿»≈»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏÎ‡ Ì‡Â .ÔÏÎB‡Â ,"ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»«¬ƒ««¿ƒ¿¿»¿ƒ»«

BÓˆÚ ÈÙa ¯B¯Óe dÓˆÚ ÈÙa ‰vÓ34‰Ê ÏÚ C¯·Ó , «»ƒ¿≈«¿»»ƒ¿≈«¿¿»≈«∆
.BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

א').29) עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת המטונף במקום ונגע
ב').30) עמוד ל"ט דף ברכות המצה 31)(מסכת על

עמוד 32)הפרוסה. קט"ו דף פסחים (מסכת הלל כשיטת
יאכלוהו". ומרורים מצות "על שנאמר: משם זכר 33)א')

ב'). הלכה למעלה (ראה על 34)לטיט החולקים כחכמים
קט"ו  דף פסחים (מסכת כמי ההלכה הוכרעה לא שהרי הלל

א'). עמוד

.ÊCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈»«»¡…≈∆∆
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ«
.‰lÁz ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á ¯NaÓ ÏÎB‡Â ,"Á·f‰«»«¿≈ƒ¿«¬ƒ««¿»»»»¿ƒ»
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÏÎB‡Â ,"ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ««»«¿≈
,Á·Ê ÏL ˙¯ËBt ÁÒt‰ ˙k¯a ‡ÏÂ .ÁÒt ÏL BÙebÓƒ∆»«¿…ƒ¿««∆«∆∆∆∆«

ÁÒt ÏL ˙¯ËBt Á·Ê ÏL ‡ÏÂ35. ¿…∆∆«∆∆∆»«

מסכת 35) (משנה עקיבא כרבי הן, מצוות שתי ופסח שזבח
א'). עמוד קכ"א דף פסחים

.ÁC¯·nL ¯Á‡ - Ôa¯˜ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»»¿»««∆¿»≈
,"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁ "ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰"«ƒ∆∆≈¿»≈«¬ƒ««»

˙Ò¯Áa ‰vÓ ÏaËÓe36ÏÎB‡Â37ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , ¿«≈«»«¬…∆¿≈¿≈¿»≈«
ÏaËÓe ,"¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡‡ÏÂ .ÏÎB‡Â ˙Ò¯Áa ¯B¯Ó ¬ƒ«»¿«≈»«¬…∆¿≈¿…

‰‰LÈ38‰ÂˆÓ BÊÂ .BÓÚË ÏËaÈ ‡nL ,˙Ò¯Áa B˙B‡ «¿∆«¬…∆∆»ƒ»≈«¿¿ƒ¿»
ÏaËÓe ,¯B¯Óe ‰vÓ C¯BÎÂ ¯ÊBÁÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈«»»¿«≈

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ‰Î¯· ‡Ïa ÔÏÎB‡Â ,˙Ò¯Áa«¬…∆¿¿»¿…¿»»≈∆«ƒ¿»

ו').36) (הלכה למעלה שנכתב כמו לטיט ומרור 37)זכר
מדרבנן  אלא אינו המרור הזה שבזמן לפי כך. אחר אוכל
התורה  מן שהיא המצה וכלפי י"ב) הלכה ז' פרק (למעלה
של  כדבר הוא א') הלכה ו' פרק (למעלה  הזה בזמן גם
המצוה  טעם מבטל רשות של דבר כי בידינו וכלל רשות
ו') (הלכה למעלה וראה א') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
לכרוך  אפשר התורה, מן המרור שגם המקדש, שבזמן
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ביחד. ולא 38)שניהם ב') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
המצה  עם ביחד שאוכלו שכיון ו') (הלכה למעלה כן כתב

להשהותו. רגיל ואינו מרירותו מרגיש אינו

.Ë‡e‰M ‰Ó Ïk ÏÎB‡Â ,‰„eÚqa CLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»«¿»¿≈»«∆
,˙BzLÏ ‰ˆB¯ ‡e‰M ‰Ó Ïk ‰˙BLÂ ,ÏÎ‡Ï ‰ˆB¯∆∆¡…¿∆»«∆∆ƒ¿
BÈ‡Â ,˙Èfk elÙ‡ ÁÒt‰ ¯NaÓ ÏÎB‡ ‰B¯Á‡·e»«¬»≈ƒ¿««∆«¬ƒ««ƒ¿≈

ÏÏk ÂÈ¯Á‡ ÌÚBË39,‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡ ‰f‰ ÔÓf·e . ≈«¬»¿»«¿««∆≈««ƒ«»
ÌeÏk ‰È¯Á‡ ÌÚBË BÈ‡Â40˜ÒÙ‰ ‰È‰iL È„k , ¿≈≈«¬∆»¿¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈

,ÂÈÙa ‰vn‰ B‡ ÁÒt‰ ¯Na ÌÚËÂ B˙„eÚÒ¿»¿««¿««∆«««»¿ƒ
.‰Âˆn‰ ‡È‰ Ô˙ÏÈÎ‡L∆¬ƒ»»ƒ«ƒ¿»

דף 39) פסחים (מסכת אפיקומן הפסח אחר מפטירין שאין
מיני  הפסח אחר יאכלו שלא כלומר במשנה), ב' עמוד קי"ט
שמה  לאכול, תמיד רגילים שהיו כמו סעודה בקינוח מתיקה
"אפיקומן" היוונית בשפה קורין הסעודה אחרי שאוכלים

תשבי). בשם רע"א שמואל 40)(תוס' אמר יהודה כרב
אפיקומן". מצה אחר מפטירין ש"אין

.ÈÂÈ„È ÏËB CkŒ¯Á‡Â41ÒBk ÏÚ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Óe ¿««»≈»»¿»≈ƒ¿««»«
¯ÓB‚Â ÈÚÈ·¯ ÒBk ‚ÊBÓ CkŒ¯Á‡Â .e‰˙BLÂ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿≈¿««»≈¿ƒƒ¿≈

Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ42‡È‰Â ,¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ¯ÓB‡Â , »»∆««≈¿≈»»ƒ¿««ƒ¿ƒ
"'eÎÂ EÈNÚÓ Ïk '‰ EeÏÏ‰È"43È¯t ‡¯Ba" C¯·Óe , ¿«¿»«¬∆¿¿»≈≈¿ƒ

ıeÁ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÌeÏk CkŒ¯Á‡ ÌÚBË BÈ‡Â ."ÔÙb‰«»∆¿≈≈««»¿»««¿»
ÈLÈÓÁ ÒBk ‚ÊÓÏ BÏ LÈÂ .ÌÈn‰ ÔÓ44ÂÈÏÚ ¯ÓBÏÂ ƒ«»ƒ¿∆ƒ¿…¬ƒƒ¿«»»

˙B¯‰ ÏÚ" „Ú "·BË Èk '‰Ï e„B‰"Ó ,ÏB„b‰ Ïl‰«≈«»≈«ƒ«««¬
LÈÂ .˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ BÓk ‰·BÁ BÈ‡ ‰Ê ÒBÎÂ ."Ï·a»∆¿∆≈»¿«¿»»¿∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ˆ¯iL ÌB˜Ó ÏÎa Ïl‰‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï BÏƒ¿…∆««≈¿»»∆ƒ¿∆««ƒ

.‰„eÚÒ ÌB˜Ó BÈ‡L∆≈¿¿»

אחרונים.41) "למעינו 42)למים עד רק קרא עכשיו שעד
ה'). הלכה (למעלה פסחים 43)מים" (מסכת יהודה כרב

א'). עמוד קי"ח דף 44)דף פסחים (מסכת ר"ח גרס כן
ר' דברי הגדול הלל עליו אומר "חמישי א '): עמוד קי"ח
הרמב"ם: בן הר"א בשם מביא רוקח מעשה ובספר טרפון"
היה  ולא כוסות ד' רק לשתות נוהג הרמב"ם "שאביו

מוסיף".

.‡ÈÌB˜Ó45,ÌÈÁÒÙ ÈÏÈÏa ÈÏˆ ÏÎ‡Ï e‚‰pL »∆»¬∆¡…»ƒ¿≈≈¿»ƒ
,ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó .ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆»¬∆…∆¡…≈¿ƒ

‡e‰ ÁÒt ¯Na e¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb46ÌB˜Ó ÏÎ·e .47 ¿≈»∆»…¿¿«∆«¿»»
„Á‡k Blk ÈeÏˆ ‰N ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡48ÈtÓ ,‰Ê ÏÈÏa »∆¡…∆»À¿∆»¿≈∆ƒ¿≈
Ì‡Â .ıeÁa ÌÈL„˜ ÏÎB‡k ‰‡¯pL49B‡ ,CzÁÓ ‰È‰ ∆ƒ¿∆¿≈»»ƒ«¿ƒ»»¿À»

¯·‡ epnÓ ¯qÁL50¯aÁÓ ‡e‰Â ¯·‡ Ba ˜ÏL B‡51 ∆ƒ≈ƒ∆≈∆»«≈∆¿¿À»
e‚‰pL ÌB˜Óa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆À»¿»∆»»

א').45) עמוד נ"ג דף פסחים במסכת והרי 46)(משנה
בחוץ. קדשים אוכל לאכול 47)הוא שנהגו במקום אפילו

כחכמים.48)צלי. ב') עמוד כ"ב דף ביצה במסכת (משנה
א').49) עמוד ע"ד דף פסחים שהוא 50)(מסכת שכיון

לפסח. דומה אינו שזה 51)חסר יטעו שלא מחובר. אפילו
בשליקה. דרכו שאין פסח, אחד.52)קרבן כוס אפילו

.·ÈÈÓ53ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡L54ÏÚ Lc˜Ó - ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ƒ∆≈«ƒ¿≈≈«∆«¿«≈«
ÏÚ ÌÈ¯·c‰ Ïk ‰NBÚÂ ,˙aLa ‰NBÚL C¯„k ,˙t‰««¿∆∆∆∆¿«»¿∆»«¿»ƒ«

˜¯È BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .‰f‰ ¯„q‰55- „·Ïa ¯B¯Ó ‡l‡ «≈∆«∆ƒ∆≈»»∆»»ƒ¿«
È¯t ‡¯Ba" :˙BÎ¯· ÈzL ¯B¯n‰ ÏÚ C¯·Ó ‰lÁza«¿ƒ»¿»≈««»¿≈¿»≈¿ƒ
¯Ó‚iLÎe ,ÏÎB‡Â "¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ"Â "‰Ó„‡‰»¬»»¿«¬ƒ«»¿≈¿∆ƒ¿…
ÔÓ ÏÎB‡Â ¯ÊBÁÂ ,ÏÎB‡Â ‰vn‰ ÏÚ C¯·Ó ‰„b‰‰««»»¿»≈«««»¿≈¿≈¿≈ƒ

.‰Î¯· ‡Ïa ¯B¯n‰«»¿…¿»»

אחד.54)(רי"ף).53) כוס דף 55)אפילו פסחים (מסכת
א'). עמוד קט"ו דף (שם חסדא כרב ב'). עמוד קי"ד

.‚ÈÈÓ56˙¯nLÓ ‰vÓ BÏ ÔÈ‡L57- ˙Èfk ‡l‡ ƒ∆≈«»¿À∆∆∆»««ƒ
ÏÚ" C¯·Ó ,˙¯nLÓ dÈ‡L ‰vnÓ B˙„eÚÒ ¯ÓBbLk¿∆≈¿»ƒ«»∆≈»¿À∆∆¿»≈«

"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡58ÌÚBË BÈ‡Â ,˙Èfk B˙B‡ ÏÎB‡Â ¬ƒ««»¿≈««ƒ¿≈≈
ÌeÏk ÂÈ¯Á‡59. «¬»¿

הלכה 57)(רי"ף).56) ו' פרק למעלה (ראה מצה לשם
השובע.58)ט'). על אכלו שהרי אפיקומן מצות גם ויוצא
הלכה 59) ו' פרק (למעלה כלום המצה אחר מפטירין שאין

י"א).

.„È¯ÊBÁ BÈ‡ - ıÈ˜‰Â ‰„eÚq‰ CB˙a ÔLiL ÈÓƒ∆»≈¿«¿»¿≈ƒ≈≈
ÏÎB‡Â60‰„eÚq‰ CB˙a Ô˙ˆ˜Ó eLiL ‰¯e·Á Èa . ¿≈¿≈¬»∆»¿ƒ¿»»¿«¿»

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ -61.eÏÎ‡È ‡Ï - e¯BÚÂ Ôlk eÓc¯ . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿¿À»¿≈……≈
eÏÎ‡È - Ôlk eÓÓ˙62. ƒ¿«¿¿À»…≈

פסח 60) לענין א') עמוד ק"כ דף פסחים במסכת (משנה
חשובה  ששינה מפני הוא והטעם מצה לענין הדין והוא
את  לאכול ואסור מקומות בשני כאוכל הוא והרי כהפסק
יאכל" אחד "בבית שנאמר: משום מקומות בשני הפסח
למצה. הדין והוא א') עמוד פ"ו דף פסחים (מסכת

הפסק 61) זה אין נעורים היו החבורה בני שיתר מכיון
הישנים. לגבי דף 62)אפילו פסחים (מסכת יוסי כרבי ֵ

למה  מוסבים יוסי ר' שדברי רבינו וסובר ב') עמוד ק"כ
ר' אמר זה ועל יאכלו" לא – כולן "ישנו קמא: תנא שאמר
לישן  שיתחילו והוא נתנמנמו, אבל בנרדמו דוקא שזהו יוסי
קראם  ואם אליהם כשידברו ושומעין בשינה נשתקעו ולא
(ורשב"ם  יאכלו לרבינו) המשנה (פירוש מיד עונים אדם
"ישנו  קמא תנא שאמר הרישא על חולק יוסי שר' מפרש

יאכלו"). מקצתן

‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿»≈«»

dcBdd gqpŸ©©©¨¨
˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï‡¯NÈ da e‚‰pL ‰„b‰‰ ÁÒ1Ck …«««»»∆»¬»ƒ¿»≈ƒ¿««»»

eÏÈ‰·a :¯ÓB‡Â ÈL ÒBk ÏÚ ÏÈÁ˙Ó :‡È‰2e‡ˆÈ ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»
ÌÈ¯ˆnÓ
dcBddgqep-mipnfxtq
. ƒƒ¿»ƒ
Ÿ©©©̈̈ ד').1) הלכה ח' פרק למעלה וכן 2)(ראה וחפזון בבהלה

ג'): פסוק ט"ז פרק (דברים הפסוק על אונקלוס בתרגום
מארעא  נפקת "בבהילו – מצרים" מארץ יצאת "בחפזון
וחציו  ("בבהילו") ארמית חציו שאמר ומה דמצרים".
בשפה  אז שולטים היו שלא מפני ממצרים") ("יצאנו עברית

קל"ג). עמוד שלמה" ב"הגדה ההגדה (פירוש העברית
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קכי dcbdd gqep - mipnf xtq - elqk 'b iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙‰·‡ eÏÎ‡ Èc ‡ÈÚ ‡ÓÁÏ ‡‰»«¿»«¿»ƒ¬««¿»«»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ
È˙ÈÈ ÁÒÙÏ CÈ¯ˆc Ïk ,ÏeÎÈÈÂ È˙ÈÈ ÔÈÙÎc Ïk»ƒ¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿ƒ¿∆«≈≈

L‰ .ÁÒÙÈÂ‡Ú¯‡a ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,‡Î‰ ‡z ¿ƒ¿«»«»»»¿«»¿«¿»¿«¿»
Èa ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,È„·Ú ‡Î‰ ‡zL‰ .Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈»«»»»«¿≈¿«»¿«¿»¿≈

:È¯Á»≈
ÏÎaL ?˙BÏÈl‰ ÏkÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó«ƒ¿«»««¿»«∆ƒ»«≈∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡ ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰«≈≈»«¿ƒƒ¬ƒ««∆»¿««¿»
ıÓÁ ÌÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰«∆¿≈¿»ƒ∆¿»«≈»¿ƒ»≈

ÏÎaL .‰vÓ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe3e‡ ˙BÏÈl‰ «»¿««¿»«∆À«»∆¿»«≈»
ÏÎaL .¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆»∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

:ÔÈaÒÓ elk ‰f‰«∆À»¿Àƒ
אוכלים 3) אנו הלילות "שבכל עכשיו: אמר הבית ובזמן

ב'). הלכה ח' (פרק כו'" צלי בשר

eÈ‰Ï‡ ÈÈ e‡ÈˆBiÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·Ú¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿»¡…≈
‡ÈˆB‰ ‡Ï el‡Â .‰ÈeË ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „Èa ÌMÓƒ»¿»¬»»ƒ¿«¿»¿ƒ…ƒ
ÔÈ„Ú - ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¬«ƒ
‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„aÚLÓ eÈ· È·e eÈa ,e‡»»≈¿≈»≈¿À¿»ƒ»ƒ¿«¿…
elk ,ÌÈB· elk ,ÌÈÓÎÁ elk elÙ‡Â .ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬ƒÀ»¬»ƒÀ»¿ƒÀ»
¯tÒÏ eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ elk ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒÀ»¿ƒ∆«»ƒ¿»»≈¿«≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ CÈ¯‡n‰ ÏkL .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿»ƒ∆»««¬ƒ¿«≈ƒƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆¿À»
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ÚLB‰È Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯a ‰NÚÓ«¬∆¿«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À«¿«ƒ∆¿»»∆
ÔÈaÒÓ eÈ‰L ÔBÙ¯Ë Èa¯Â ‡·È˜Ú Èa¯Â ‰È¯ÊÚ¬«¿»¿«ƒ¬ƒ»¿«ƒ«¿∆»¿Àƒ
B˙B‡ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÔÈ¯tÒÓ eÈ‰Â ,˜¯·ŒÈ·aƒ¿≈¿«¿»¿«¿ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ»
eÈ˙Ba¯ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â Ì‰È„ÈÓÏ˙ e‡aL „Ú .‰ÏÈl‰«»¿»«∆»«¿ƒ≈∆¿»¿»∆«≈

.˙È¯ÁL ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ô·k È‡ È¯‰ :‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«ƒ∆¿»»∆¬«¿»¬≈¬ƒ¿∆
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯Ó‡zL È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ ,‰L ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ»»¿…»ƒƒ∆≈»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡ÓBÊ Ôa dL¯cL „Ú ,˙BÏÈla«≈«∆¿»»∆»∆∆∆«¿««
."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ ¯kÊzƒ¿…∆≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ…¿≈«∆

ÈÓÈ Ïk" .ÌÈÓi‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ".˙BÏÈl‰ - "EÈiÁ ¿≈«∆«»ƒ…¿≈«∆«≈
Ïk" .‰f‰ ÌÏBÚ‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ" :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿≈«∆»»«∆…

.ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‡È·‰Ï - "EÈiÁ ÈÓÈ¿≈«∆¿»ƒƒ«»ƒ«
.‡e‰ Ce¯a ,Ï‡¯NÈÏ ‰¯Bz Ô˙pL ÌB˜n‰ Ce¯a»«»∆»«»¿ƒ¿»≈»
„Á‡Â .ÌÎÁ „Á‡ .‰¯B˙ ‰¯ac ÌÈ· ‰Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿»»»ƒƒ¿»»∆»»»¿∆»

:Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡L „Á‡Â .Ìz „Á‡Â .ÚL»̄»¿∆»»¿∆»∆≈≈«ƒ¿…
ÌÎÁÌÈwÁ‰Â ˙B„Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó »»«≈»»≈¿«Àƒ

ÌÎ˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â4‰z‡ Û‡ ." ¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»¿»¡…≈∆¿∆««»
ÁÒt‰ ¯Á‡ ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡" :ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰k BÏ ¯BÓ‡¡¿ƒ¿«∆«≈«¿ƒƒ«««∆«

."ÔÓB˜ÈÙ‡¬ƒ»
הנוסחא:4) וויניציאה שונצינו רומא בדפוסי התימנים, בכ"י

ד') הלכה י' פרק (פסחים בירושלמי וכ"ה "אותנו"
שואל  החכם שבאמת מפני בא. פרשת סוף ובמכילתא
ולא  בציווי, עצמו את כולל הוא שגם "אותנו" בלשון
אלא  (להלן), הכלל מן עצמו ומוציא "לכם" שאומר כהרשע

אלא  החכם של השאלה לשון את העתיקה לא שהתורה
להגר"מ  שלמה) הגדה (וראה אתכם ישאל החכם כי סיפרה

כ"ב). פרק מבוא כשר

."ÌÎÏ ˙‡f‰ ‰„B·Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó ÚL»̄»«≈»»¬»«…»∆
ÏÏk‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰L ÈÙÏe .BÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ»∆¿…¿ƒ∆ƒ∆«¿ƒ«¿»
:BÏ ¯BÓ‡Â ÂÈpL ˙‡ ‰‰˜‰ ‰z‡ Û‡ .¯wÚa ¯Ùk»«»ƒ»««»«¿≈∆ƒ»∆¡
‡ÏÂ ÈÏ ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa"«¬∆»»¿»ƒ¿≈ƒƒƒ¿»ƒƒ¿…

.Ï‡‚ ‰È‰ ‡Ï ÌL ‰È‰ el‡Â .BÏ¿ƒ»»»…»»ƒ¿»
:ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Â" ."˙‡f ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó Ìz»«≈«…¿»«¿»≈»

."ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ÈˆB‰ „È ˜ÊÁa¿…∆»ƒ»¿»ƒƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ
z„b‰Â" :¯Ó‡pL ,BÏ Á˙t z‡ Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡LÂ¿∆≈≈«ƒ¿…«¿¿«∆∆¡«¿ƒ«¿»
ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa :¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆»»¿»ƒ
L‡¯Ó ÏBÎÈ - "E·Ï z„b‰Â" ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa¿≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈…
ÌBia" È‡ ."‡e‰‰ ÌBia" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?L„Á…∆«¿«««ƒ«
¯e·Úa" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌBÈ „BÚaÓ ÏBÎÈ ,"‡e‰‰«»ƒ¿«¿««¬
ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vnL ‰ÚL· ‡l‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï ."‰Ê∆…»«¿ƒ∆»¿»»∆«»»À»ƒ

.EÈÙÏ¿»∆
ÂLÎÚÂ ,eÈ˙B·‡ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ È„·BÚ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿≈¡…ƒ¬≈ƒ»¬≈¿«¿»
ÚLB‰È ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL .B˙„B·ÚÏ ÌB˜n‰ e·¯≈̃¿»«»«¬»∆∆¡««…∆¿À«
¯‰p‰ ¯·Úa ,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‰k :ÌÚ‰ Ïk Ï‡∆»»»…»«¿»¡…≈ƒ¿»≈¿≈∆«»»
È·‡Â Ì‰¯·‡ È·‡ Á¯z ,ÌÏBÚÓ ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ»¿¬≈∆≈»∆«¬ƒ«¿»»«¬ƒ
˙‡ ÌÎÈ·‡ ˙‡ Áw‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ e„·ÚiÂ ,¯BÁ»«««¿¡…ƒ¬≈ƒ»∆«∆¬ƒ∆∆
,ÔÚk ı¯‡ ÏÎa B˙B‡ CÏB‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ Ì‰¯·‡«¿»»≈≈∆«»»»≈¿»∆∆¿»«
˜ÁˆÈÏ Ôz‡Â .˜ÁˆÈ ˙‡ BÏ Ôz‡Â ,BÚ¯Ê ˙‡ ‰a¯‡Â»«¿∆∆«¿»∆∆∆ƒ¿»»∆≈¿ƒ¿»
¯ÈÚN ¯‰ ˙‡ ÂNÚÏ Ôz‡Â ,ÂNÚ ˙‡Â ·˜ÚÈ ˙‡∆«¬…¿∆≈»»∆≈¿≈»∆«≈ƒ

."ÌÈ¯ˆÓ e„¯È ÂÈ·e ·˜ÚÈÂ ,B˙B‡ ˙L¯Ï»∆∆¿«¬…»»»¿ƒ¿»ƒ
.‡e‰ Ce¯a ,BnÚ Ï‡¯NÈÏ B˙ÁË·‰ ¯ÓBL Ce¯a»≈«¿»»¿ƒ¿»≈«»
BÓk ˙BNÚÏ ,ıw‰ ˙‡ ·MÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L∆«»»ƒ«∆«≈«¬¿
:¯Ó‡pL .ÌÈ¯˙a‰ ÔÈa eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡L∆»«¿«¿»»»ƒ≈«¿»ƒ∆∆¡«
ı¯‡a EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ Èk Ú„z ÚB„È Ì¯·‡Ï ¯Ó‡iÂ"«…∆¿«¿»»«≈«ƒ≈ƒ¿∆«¿¬¿∆∆
,‰L ˙B‡Ó Úa¯‡ Ì˙B‡ epÚÂ Ìe„·ÚÂ ,Ì‰Ï ‡Ï…»∆«¬»¿ƒ»«¿«≈»»
e‡ˆÈ ÔÎ È¯Á‡Â ,ÈÎ‡ Ôc e„·ÚÈ ¯L‡ ÈBb‰ ˙‡ Ì‚Â¿«∆«¬∆«¬…»»…ƒ¿«¬≈≈≈¿

."ÏB„b LÎ¯aƒ¿À»
„·Ïa „Á‡ ‡lL .eÏÂ eÈ˙B·‡Ï ‰„ÓÚL ‡È‰Â¿ƒ∆»¿»«¬≈¿»∆…∆»ƒ¿«
eÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡l‡ ,eÈÏÚ „ÓÚ»«»≈∆»¿»»¿ƒ»≈

.Ì„iÓ eÏÈvÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â ,e˙BlÎÏ¿«≈¿«»»«ƒ≈ƒ»»
·˜ÚÈÏ ˙BNÚÏ Èn¯‡‰ Ô·Ï Lwa ‰Ó „ÓÏe ‡≈̂¿««ƒ≈»»»¬«ƒ«¬¿«¬…
Lwa Ô·ÏÂ ,ÌÈ¯Îf‰ ÏÚ ‡l‡ ¯Ê‚ ‡Ï ‰Ú¯tL .eÈ·‡»ƒ∆«¿……»«∆»««¿»ƒ¿»»ƒ≈
„¯iÂ ,È·‡ „·‡ Èn¯‡" :¯Ó‡pL ,Ïk‰ ˙‡ ¯˜ÚÏ«¬…∆«…∆∆¡«¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆

"ÌL ¯‚iÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓ5ÚwzL‰Ï „¯È ‡lL „nÏÓ - ƒ¿«¿»«»»»¿«≈∆…»«¿ƒ¿«≈«
¯e‚Ï :‰Ú¯t Ï‡ e¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL ,ÌL ¯e‚Ï ‡l‡∆»»»∆∆¡««…¿∆«¿…»
Èk ,EÈ„·ÚÏ ¯L‡ Ô‡vÏ ‰Ú¯Ó ÔÈ‡ Èk ,e‡a ı¯‡a»»∆»ƒ≈ƒ¿∆«…¬∆«¬»∆ƒ
ı¯‡a EÈ„·Ú ‡ e·LÈ ‰zÚÂ .ÔÚk ı¯‡a ·Ú¯‰ „·Î»≈»»»¿∆∆¿»«¿«»≈¿»¬»∆¿∆∆

."ÔL‚∆
הדבור"5) פי על אנוס מצרימה "וירד נוסף: שלנו בהגדות

עובדיה. רב בנוסחת וכ"ה
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dcbddקכב gqep - mipnf xtq - elqk 'b iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

e„¯È LÙ ÌÈÚ·La" :¯Ó‡pL BÓk - "ËÚÓ È˙Óa"ƒ¿≈¿»¿∆∆¡«¿ƒ¿ƒ∆∆»¿
È·ÎBÎk EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÓN ‰zÚÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓ EÈ˙B·‡¬∆ƒ¿»¿»¿«»»¿¿»¡…∆¿¿≈

."·¯Ï ÌÈÓM‰«»«ƒ»…
ÌL ÌÈiˆÓ Ï‡¯NÈ eÈ‰L „nÏÓ - "ÈB‚Ï ÌL È‰ÈÂ"«¿ƒ»¿¿«≈∆»ƒ¿»≈¿À»ƒ»

.ÈB‚Ï¿
e¯t Ï‡¯NÈ È·e" :¯Ó‡pL BÓk - "ÌeˆÚÂ ÏB„b"»¿»¿∆∆¡«¿≈ƒ¿»≈»
ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ ,„‡Ó „‡Óa eÓˆÚiÂ ea¯iÂ eˆ¯LiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«««¿ƒ¿…¿…«ƒ»≈»»∆

."Ì˙B‡»
‰„N‰ ÁÓˆk ‰··¯" :¯Ó‡pL BÓk - "·¯Â"»»¿∆∆¡«¿»»¿∆««»∆
ÌÈ„L ,ÌÈÈ„Ú È„Úa È‡·zÂ ÈÏc‚zÂ Èa¯zÂ ,CÈz˙¿«ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ«»…ƒ«¬ƒ¬»ƒ»«ƒ

"‰È¯ÚÂ Ì¯Ú z‡Â ,Ánˆ C¯ÚNe ,eÎ6. »…¿»≈ƒ≈«¿«¿≈…¿∆¿»

כו'6) ואראך עליך "ואעבור כאן: נוסף שלנו בהגדות
חיי". בדמייך

‰·‰" :¯Ó‡pL BÓk - "ÌÈ¯ˆn‰ e˙‡ eÚ¯iÂ"«»≈…»«ƒ¿ƒ¿∆∆¡«»»
‰ÓÁÏÓ ‰‡¯˜˙ Èk ‰È‰Â ,‰a¯È Ôt ,BÏ ‰ÓkÁ˙pƒ¿«¿»∆ƒ¿∆¿»»ƒƒ¿∆»ƒ¿»»
ÔÓ ‰ÏÚÂ ea ÌÁÏÂ ,eÈ‡N ÏÚ ‡e‰ Ìb ÛÒBÂ¿«««¿≈¿ƒ¿«»¿»»ƒ

."ı¯‡‰»»∆
ÌÈqÓ È¯N ÂÈÏÚ eÓÈNiÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eepÚÈÂ"«¿«¿∆∆¡««»ƒ»»»≈ƒƒ
˙‡ ,‰Ú¯ÙÏ ˙BkÒÓ È¯Ú Ô·iÂ ,Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ¿«««…¿ƒ¿…»«ƒ∆»≈ƒ¿¿¿«¿…∆

."ÒÒÓÚ¯ ˙‡Â Ì˙tƒ…¿∆««¿≈
:¯Ó‡pL BÓk - "‰L˜ ‰„B·Ú eÈÏÚ eziÂ"«ƒ¿»≈¬»»»¿∆∆¡«

."C¯Ùa Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÌÈ¯ˆÓ e„·ÚiÂ"««¬ƒƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»≈¿»∆
È‰ÈÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eÈ˙·‡ È‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ˜ÚˆpÂ"«ƒ¿«∆¿»¡…≈¬…≈¿∆∆¡««¿ƒ
È· eÁ‡iÂ ,ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ˙ÓiÂ ,Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓi·«»ƒ»«ƒ»≈«»»∆∆ƒ¿«ƒ«≈»¿¿≈
Ï‡ Ì˙ÚÂL ÏÚzÂ ,e˜ÚÊiÂ ‰„·Ú‰ ÔÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¬…»«ƒ¿»««««¿»»∆

."‰„·Ú‰ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒƒ»¬…»
ÚÓLiÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eÏ˜ ˙‡ ÈÈ ÚÓLiÂ"«ƒ¿«¿»∆…≈¿∆∆¡««ƒ¿«
˙‡ B˙È¯a ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ ,Ì˙˜‡ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¬»»«ƒ¿…¡…ƒ∆¿ƒ∆

."·˜ÚÈ ˙‡Â ˜ÁˆÈ ˙‡ Ì‰¯·‡«¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…
BÓk ,ı¯‡ C¯c ˙eLÈ¯t BÊ - "eÈÚ ˙‡ ‡¯iÂ"««¿∆»¿≈¿ƒ∆∆∆∆¿
Ú„iÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿¡…ƒ∆¿≈ƒ¿»≈«≈«

."ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ
Ïk" :¯Ó‡pL BÓk ,ÌÈa‰ el‡ - "eÏÓÚ ˙‡Â"¿∆¬»≈≈«»ƒ¿∆∆¡«»
."ÔeiÁz ˙a‰ ÏÎÂ e‰ÎÈÏLz ‰¯B‡È‰ „Bli‰ Ôa‰«≈«ƒ«¿»«¿ƒÀ¿»««¿«
Ì‚Â" :¯Ó‡pL BÓk ,˜Ác‰ ‰Ê - "eˆÁÏ ˙‡Â"¿∆«¬≈∆«…«¿∆∆¡«¿«

."Ì˙‡ ÌÈˆÁÏ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡ ıÁl‰ ˙‡ È˙È‡»̄ƒƒ∆«««¬∆ƒ¿«ƒ…¬ƒ…»
ÏÚ ‡ÏÂ ,C‡ÏÓ È„È ÏÚ ‡Ï - "ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ˆBiÂ"«ƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ…«¿≈«¿»¿…«
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡l‡ ,ÁÈÏL È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,Û¯N È„È¿≈»»¿…«¿≈»ƒ«∆»«»»
‰ÏÈla ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Èz¯·ÚÂ" :¯Ó‡pL .B„B·Îaƒ¿∆∆¡«¿»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ««¿»
„ÚÂ Ì„‡Ó ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ¯BÎa ÏÎ È˙Èk‰Â ,‰f‰«∆¿ƒ≈ƒ»¿¿∆∆ƒ¿«ƒ≈»»¿«
"ÈÈ È‡ ,ÌÈËÙL ‰NÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡ ÏÎ·e ,‰Ó‰a7. ¿≈»¿»¡…≈ƒ¿«ƒ∆¡∆¿»ƒ¬ƒ¿»

ולא 7) כו' מצרים בארץ "ועברתי נוסף: שלנו בהגדות
אחר". ולא כו' שרף ולא כו' מלאך

„È ‰p‰" :¯Ó‡pL BÓk ,¯·c‰ ‰Ê - "‰˜ÊÁ „Èa"¿»¬»»∆«∆∆¿∆∆¡«ƒ≈«
ÌÈ¯BÓÁa ÌÈÒeqa ,‰„Na ¯L‡ E˜Óa ‰ÈB‰ ÈÈ¿»»¿ƒ¿¿¬∆«»∆«ƒ«¬ƒ

."„‡Ó „·k ¯·c ,Ô‡v·e ¯˜aa ÌÈlÓba«¿«ƒ«»»«…∆∆»≈¿…

Ba¯ÁÂ" :¯Ó‡pL BÓk ,·¯Á‰ BÊ - "‰ÈeË Ú¯Ê·e"ƒ¿…«¿»«∆∆¿∆∆¡«¿«¿
."ÌÈÏLe¯È ÏÚ ‰ÈeË B„Èa ‰ÙeÏL¿»¿»¿»«¿»»ƒ

B‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎL Èelb BÊ - "Ï„‚ ‡¯Ó·e"¿…»»…ƒ¿ƒ»∆∆¡«
˙BqÓa ,ÈBb ·¯wÓ ÈB‚ BÏ ˙Á˜Ï ‡·Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰q‰¬ƒ»¡…ƒ»…»««ƒ∆∆¿«
ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „È·e ‰ÓÁÏÓ·e ÌÈ˙ÙBÓ·e ˙˙‡a¿……¿¿ƒ¿ƒ¿»»¿»¬»»ƒ¿«
ÈÈ ÌÎÏ ‰NÚ ¯L‡ ÏÎk ,ÌÈÏ„b ÌÈ‡¯BÓ·e ‰ÈeË¿»¿»ƒ¿…ƒ¿…¬∆»»»∆¿»

."EÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆¿ƒ¿«ƒ¿≈∆
‰f‰ ‰hn‰ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‰hn‰ ‰Ê - "˙B˙‡·e"¿…∆««∆∆∆¡«¿∆««∆«∆

."˙B˙‡‰ ˙‡ Ba ‰NÚz ¯L‡ E„Èa Áwzƒ«¿»∆¬∆«¬∆∆»…
Èz˙Â" :¯Ó‡pL BÓk ,Ìc‰ ‰Ê - "ÌÈ˙ÙÓ·e"¿…¿ƒ∆«»¿∆∆¡«¿»«ƒ
."ÔLÚ ˙B¯Ó˙Â L‡Â Ìc ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÌÈ˙ÙBÓ¿ƒ«»«ƒ»»∆»»≈¿ƒ¿»»
"‰ÈeË Ú¯Ê·e" .ÌÈzL - "‰˜ÊÁ „Èa" :¯Á‡ ¯·c»»«≈¿»¬»»¿«ƒƒ¿…«¿»
- "˙B˙B‡·e" .ÌÈzL - "ÏB„‚ ‡¯BÓ·e" .ÌÈzL -¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿
˙BkÓ ¯NÚ el‡ .ÌÈzL - "ÌÈ˙ÙBÓ·e" .ÌÈzL¿«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈∆∆«
,ÌÈ¯ˆÓa ÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡È·‰L∆≈ƒ«»»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

:Ô‰ el‡Â¿≈≈
.‰a¯‡ .„¯a .ÔÈÁL .¯·c .·B¯Ú .ÌÈpk .Úc¯Ùˆ .Ìc»¿«¿≈«ƒƒ»∆∆¿ƒ»»«¿∆
Ì‰a Ô˙B ‰È‰ ‰„e‰È Èa¯ .˙B¯BÎa ˙kÓ .CLÁ∆««¿«ƒ¿»»»≈»∆

·"Á‡a L"„Ú C"ˆc :ÔÓÈÒ8. ƒ»¿«¬«¿««
הגלילי 8) יוסי "רבי דברים: כמה כאן נוספו שלנו בהגדות

כו' טובות מעלות כמה כו' עקיבא רבי כו' אליעזר רבי כו'
עוונותינו". כל על לכפר

ÌÈ¯·„ ‰LÏL ¯Ó‡ ‡lL Ïk :¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa«̄»«¿ƒ≈≈…∆…»«¿»¿»ƒ
.‰vÓ .ÁÒt :B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ÁÒta el‡≈«∆«…»»¿≈»∆««»

.ÌÈ¯B¯Óe¿ƒ
Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈«ƒ¿»
Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,Ìi«̃»«»«∆»««»«»≈
ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL .ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡¬≈¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«
ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È· Èza ÏÚ ÁÒt ¯L‡ ÈÈÏ ‡e‰«»¬∆»««»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
ÌÚ‰ „wiÂ ,ÏÈv‰ eÈza ˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ Bt‚a¿»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ…»»

."eÂÁzLiÂ«ƒ¿«¬
‡lL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ«»∆»¿ƒ«»«∆…
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
ÌÏ‡‚e ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»¿»»
e‡ÈˆB‰ ¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ" :¯Ó‡pL .„iÓƒ»∆∆¡««…∆«»≈¬∆ƒ
ÌÈ¯ˆnÓ eL¯‚ Èk ,ıÓÁ ‡Ï Èk ˙BvÓ ˙‚Ú ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒÀ…«ƒ…»≈ƒ…¿ƒƒ¿«ƒ

."Ì‰Ï eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â dÓ‰Ó˙‰Ï eÏÎÈ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿«¿≈«¿«≈»…»»∆
ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÌÈÏÎB‡ e‡L el‡ ÌÈ¯B¯Ó¿ƒ≈∆»¿ƒ«»«
.ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈¿ƒ¿»ƒ
¯ÓÁa ,‰L˜ ‰„·Úa Ì‰ÈiÁ ˙‡ e¯¯ÓÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¬…»»»¿…∆
¯L‡ Ì˙„·Ú Ïk ˙‡ ,‰„Na ‰„·Ú ÏÎ·e ,ÌÈ·Ï·eƒ¿≈ƒ¿»¬…»«»∆≈»¬…»»¬∆

."C¯Ùa Ì‰· e„·Ú»¿»∆¿»∆
‡e‰ el‡k BÓˆÚ ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·iÁ ¯B„Â ¯Bc ÏÎ·e¿»»«»»»ƒ¿«¿¿ƒ

ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆÈ9‡l‡ ,Ï‡b „·Ïa eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡lL . »»ƒƒ¿»ƒ∆…∆¬≈ƒ¿«»«∆»
,ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :¯Ó‡pL .Ï‡b e˙B‡ Û‡«»»«∆∆¡«¿»ƒƒ»
ÚaL ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡ eÏ ˙˙Ï e˙‡ ‡È·‰ ÔÚÓÏ¿««»ƒ…»»∆»∆»»∆¬∆ƒ¿«

."eÈ˙·‡Ï«¬…≈
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קכג xtey zekld - mipnf xtq - elqk 'b iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"שנאמ 9) כאן: נוסף שלפנינו ביום בהגדות לבנך והגדת ר
וכ"ה  ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא

ב'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה

¯‡ÙÏ ÁaLÏ Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÌÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈¿«≈«¿»≈
eÏ ‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe ¯c‰Ïe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï¿≈¿«≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»»
˙e„·ÚÓ e‡ÈˆB‰Â .el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÈ˙B·‡ÏÂ¿«¬≈∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»≈«¿
Ï·‡Óe ,‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓe ,‰l‡‚Ï „eaÚMÓe ,˙e¯ÁÏ¿≈ƒƒ¿ƒ¿À»ƒ»¿ƒ¿»≈≈∆
ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b ¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ,·BË ÌBÈÏ¿≈¬≈»¿»¿…«¿»»

.dÈeÏÏ‰«¿»
ÈÈ ÌL È‰È .ÈÈ ÌL ˙‡ eÏÏ‰ ÈÈ È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰«¿»«¿«¿≈¿»«¿∆≈¿»¿ƒ≈¿»

."ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú ,'eÎÂ C¯·Ó¿…»¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈl‰ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
eÚÈbÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ôk .ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ Ba ÏÎ‡Ï∆¡»«»¿ƒ≈¿»¡…≈«ƒ≈
e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈
.E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿»ƒ«¬»∆
ÌÓc ÚÈbiL ÌÈÁÒt‰ ÔÓe ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â¿…«»ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»
ÏÚ L„Á ¯ÈL El ‰„BÂ ,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ«ƒƒ¿«¬¿»¿∆¿ƒ»»«
Ï‡b ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b¿À»≈¿«¿«¿≈»«»¿»»«

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈
·BË ÌBÈ ÏÈÏa ‰„b‰‰ ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÎ¯·nL ¯„Òk¿≈∆∆¿»¿ƒ¿¿ƒ««»»¿≈
ÈM‰ ÏÈÏa ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈÎ¯·Ó Ck ,ÁÒt ÏL ÔBL‡ƒ̄∆∆«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿≈«≈ƒ
˙BÒBÎ ‰Úa¯‡a ÈM‰ ÏÈÏa ÔÈ·iÁ ÔÎÂ .˙BiÏb ÏL∆»À¿≈«»ƒ¿≈«≈ƒ¿«¿»»

.ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla eNÚpL ÌÈ¯·c‰ ¯‡L·eƒ¿»«¿»ƒ∆«¬««¿»»ƒ
.‰„b‰‰ ÁÒ ˜ÈÏÒ¿ƒ…«««»»

‰vÓe ıÓÁ ÔÈ„Â ÁÒt‰ ¯„Ò ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆«∆«¿ƒ»≈«»
.‡iÓL„ ‡zÚiÒa¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-mipnfxtq
alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨

ÚÓLÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«
Ïk ‰kÒa ·LÈÏ (· .È¯L˙a „Á‡a ¯ÙBL ÏB˜»¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»»
˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚ .‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈∆»ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«

.‚Á‰ ÈÓÈ
alEledMeqextFWzFkld-mipnfxtq

¿≈∆»
¦§̈§ª̈§̈:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) הוא, מין זה מאי והשופר, התקיעה מצות רבינו ביאר

י"ט, עליו מחללין ואם פסול. שופר זה ואי כשר, שופר זה
התקיעה. ומקום ושיעורו השופר הכשר דיני וכל

.‡ÚÓLÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2¯ÙBM‰ ˙Úe¯z3 ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿…«¿««»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ" :¯Ó‡pL ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
Ï·Bia ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈa - Ba ÔÈÚ˜BzL ¯ÙBLÂ4 ¿»∆¿ƒ≈¿…«»»≈«≈

ÛeÙk‰ ÌÈN·k‰ Ô¯˜ ‡e‰ -5˙B¯ÙBM‰ ÏÎÂ . ∆∆«¿»ƒ«»¿»«»
ÔÈÏeÒt6N·k‰ Ô¯wÓ ıeÁ ,7‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒƒ∆∆«∆∆¿««ƒ∆…

‰M‰ŒL‡¯a ¯ÙBLa ‰Úe¯z ‰¯Bza L¯t˙8È¯‰ - ƒ¿»≈«»¿»¿»¿…«»»¬≈
e¯È·Úz" ,"'eÎÂ ¯ÙBL z¯·Ú‰Â" :Ï·Bia ¯ÓB‡ ‡e‰≈«≈¿«¬«¿»«¿«¬ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."¯ÙBL9Ï·BÈ ˙Úe¯z ‰Ó :e„ÓÏ »ƒƒ«¿»»¿«¿«≈
¯ÙBMa ‰M‰ŒL‡¯ ˙Úe¯z Û‡ ,¯ÙBMa10. «»«¿«…«»»«»

מברכין 2) ולכן התקיעה, ולא השמיעה היא המצוה עיקר
שמע  ולא תקע ואם בשופר, לתקוע ולא שופר קול לשמוע
ב'תשובות  וראה ח). הלכה (להלן יצא לא - השופר קול

הספר. בסוף א):3)רבינו' כט, (במדבר הכתוב כלשון
ה"י) (פ"י ויובל שמיטה ובהל' לכם". יהיה תרועה "יום

שמצוה רבינו כתב היובל, ֿ ÚÂ˜˙Ïבתקיעת כסף (ועיין
החמישים.4)משנה). שנת היא יובל, של הכיפורים ביום

מארצנו, שגלינו שאחר ה"ח) (פ"י ויובל שמיטה בהל' וראה
הגליות. שיתקבצו עד היובל דין כו,5)בטל השנה ראש

רבי  ואמר יוסף'), ('בית כפוף הוא כבשים של  קרן סתם א.
אמר  איל? של בשופר תוקעין "למה טז.): (ר"ה אבהו
עקידתו  לכם שאזכור כדי איל של בשופר לפני תקעו הקב"ה
לפני". עצמכם עקדתם כאילו עליכם אני ומעלה יצחק, של

של 6) מצוה כו:) (שם לוי רבי שאמר שמה רבינו, סובר
כפופים, כבשים או אילים של כלומר בכפופין, השנה ראש
ושאר  הראב"ד ודעת פסולים. אחרים ששופרות הכוונה

ב  אבל המובחר, מן למצוה אלא זה שאין דיעבד הראשונים,
אחרים. ממינים אפילו למעלה 7)כשר שכתב כמו הכפוף.

יוסף'). אבל 8)('בית שם), (במדבר תרועה" "יום שכתוב
דברים. בשאר או בשופר אם יתקע במה שמענו לא עדיין

מסיני.9) למשה ב.10)הלכה לג, השנה ראש

.·,„Á‡ ¯ÙBLa ‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ Lc˜na«ƒ¿»»¿ƒ¿…«»»¿»∆»
ÔÈ„„v‰ ÔÓ ˙B¯ˆBˆÁ ÈzLe11CÈ¯‡Ó ¯ÙBM‰ .12, ¿≈¬¿ƒ«¿»ƒ«»«¬ƒ

¯ÙBMa ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙B¯v˜Ó ˙B¯ˆBˆÁ‰Â13‰nÏÂ . ¿«¬¿¿«¿∆ƒ¿«««»¿»»
˙B¯ˆˆÁa" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?˙B¯ˆBˆÁa BnÚ ÔÈÚ˜B˙¿ƒƒ«¬¿ƒ∆∆¡««¬…¿
¯‡La Ï·‡ ."'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â¿»»ƒƒ¿≈«∆∆¬»ƒ¿»
¯ÙBMa ‡l‡ ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿…«»»∆»«»

„·Ïa14. ƒ¿»

בחצוצרות 11) תוקעין היו אנשים שני ב. כו, שם משנה,
בשופר. התקיעה לתקוע 12)בשעת שגמרו אחרי

לתקוע. השופר עוד ממשיך מסיימין 13)בחצוצרות, ולכך
היום. "בחצוצרות 14)במצות כתוב: א. כז, השנה ראש

אימתי  - ו) צח, (תהלים ה' המלך לפני הריעו שופר וקול
משמע  ו"לפני" ה', לפני - ביחד וחצוצרות בשופר יריעו
"ודוד  כמו כביכול, לפניה ומריעים שם שרויה שהשכינה
אתם. מהלך הארון שהיה יד) ו, (שמואלֿב ה'" לפני מכרכר

.‚Ì"ekÚ ÏL ¯ÙBL15‰lÁzÎÏ Ba ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,16. »∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ»
‡ˆÈ - Ú˜z Ì‡Â17˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ .18,Ba Ú˜z Ì‡ - ¿ƒ»«»»¿∆ƒ«ƒ««ƒ»«

‡ˆÈ ‡Ï19,‡ˆÈ - Ba Ú˜zL ÏeÊb‰ ¯ÙBL .ÔÈ‡L …»»»«»∆»«»»∆≈
ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‡l‡ ‰Âˆn‰20Ú‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ∆…»«

Ba21ÚÓBM‰ B‰Èa‚‰ ‡ÏÂ22ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ - ¿…ƒ¿ƒ«≈«»»¿≈¿ƒ
ÏÊb23‰ÏBÚ ÏL ¯ÙBL ÔÎÂ .24Ba Ú˜˙È ‡Ï ,25Ì‡Â ; »≈¿≈»∆»…ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚÓ ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡L ,‡ˆÈ - Ú˜z26:¯Ó‡z Ì‡Â . »«»»∆≈¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…«
?ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‰‰ ‡BÏ‰Â27˙B‰Ï Â‡Ï ˙BˆÓ «¬∆¡∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»≈»

ez28¯ÙBMÓ ‰È‰ ¯cn‰ CÎÈÙÏ .29Ú˜˙Ï ¯zÓ , ƒ»¿ƒ»«À»¬»»ƒ»À»ƒ¿…«
Ba30.‰ÂˆÓ ÏL ‰ÚÈ˜z¿ƒ»∆ƒ¿»
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אליל 15) ועשהו לשופר הגוי שהשתחוה א. כח, השנה ראש
(ראה  לבטלם אפשר אלו שכל לעבודהֿזרה, בו שתקע או
שהקריבוה  בהמה של מקרן שופר אבל טז). הערה להלן

(מגידֿמשנה). ביטול לו אין שהתוקע 16)לעבודהֿזרה,
הערה  להלן וראה התקיעות, מן הגוף הנאת לו יש בשופר

שההנאה 17)כט. ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות מפני
להלן  וראה כח.). (ר"ה הנאה זו אין - המצוה שקיים ממה
שאפשר  גוי של בעבודהֿזרה דוקא זה וכל כז. הערה
ישראל  של עבודהֿזרה אבל ה"ח), פ"ח ע"ז (הלכות לבטלה
היא  הרי להשרף, ועומדת ה"ט) (שם לבטלה אפשרות שאין
שיעורו  שאין אחתֿכמהֿוכמה ועל נשרפה. כבר כאילו
ולפיכך  בעולם, אינו כאילו הוא שהרי שלם, ה) הלכה (להלן

מגידֿמשנה). (עי' יצא לא בו תקע דינה 18)אם שנתבאר
זה  והרי עומד, לשריפה שממונה ה"ו) (פ"ה ע"ז בהלכות

ואיננו. בשם 19)כשרוף ס"ט) דר"ה (פ"ג הרא"ש
ה"א). פ"ג (סוכה א.20)ה'ירושלמי' הלכה למעלה ראה

יצא,21) - בו ותקע מפיו השופר את הרחיק אם זה, [ולפי
ו]. הלכה להלן המגידֿמשנה שהביא הרמב"ן כדעת ושלא

(22- יוצא שהשומע מכיון הגביהו, שהתוקע ואףֿעלֿפי
(מגידֿמשנה). התוקע גם ממש 23)יצא בו אין שהקול

ב'ירושלמי' הדברים ומקור מנוח'). 'רבינו בשם (כסףֿמשנה
בראב"ד. וראה עולה 24)שם. קרבן א. כח, השנה ראש

שלמים. של לשופר והואֿהדין המזבח. על כליל שכולו
ליהנות 25) לאו שמצוות ואע"פ נהנה. הוא שהרי לכתחילה,

הערה  להלן וראה מהתקיעות, שנהנים אנשים יש - ניתנו
מקדשי 26)כט. הנהנה כל להביא שחייב מעילות אשם

מעילה. קרבן בו אין ממש בו שאין וקול  טו), ה, (ויקרא ה'
וריח  ומראה "קול הט"ז: מעילה מהל' בפ"ה רבינו כתב וכן

מועלין". ולא נהנין לא הקדש, שאין 27)של שאףֿעלֿפי
רבינו  שכתב כמו יש, הנאה איסור הרי - מעילה קרבן בזה

בלחםֿמשנה). (וראה הט"ז מעילה מהל' לא 28)בפ"ה
על  לעול אלא הנאה להם קיומם להיות לישראל ניתנו
גמורה. הנאה זו ואין שם), בר"ה (רש"י ניתנו צואריהם

עלי.29) אסורה השופר הנאת שאמר: בנוסח 30)כגון
כח. ר"ה בגמרא וכ"ה רוקח'). ('מעשה לו" "לתקוע אחר:
תוקע  אחר דוקא זה, ולפי ברי"ף. וכ"ה בדק"ס ב כת"י לפי
להם  יש אדם בני שהרבה יתקע, לא עצמו הוא אבל לו
תקפו  סי' או"ח שו"ע (עיין שתוקעים בשעה הגוף הנאת
עבודהֿזרה  של בשופר לתקוע רבינו אסר ולפיכך ס"ה),
כתוב: (רמ) רומי דפוס [וברמב"ם עולה. של ובשופר
מצוה". של תקיעה לו לתקוע מותר מחבירו, הנייה "המודר
"המודר  צ"ל: רוקח', 'מעשה שהביא שבנוסחא יתכן ולפי"ז
וכן  מצוה. של תקיעה [בו לתקוע מותר משופר, הנייה
מצוה", של תקיעה לו לתקוע] מותר מחבירו הנייה המודר
על  שהעיר כסףֿמשנה (ועיין כח. בר"ה שמפורש וכמו
ונשמט  שפיר). אתי הנ"ל ולפי אחת. בבא הרמב"ם השמטת
זה, ולפי לתקוע". "מותר - לתקוע" "מותר הדומות בטעות
להנאת  חוששים ואין בשופר, לתקוע עצמו למודר גם מותר
בחיבור  'המאירי' שכתב כמו לומר וצריך התקיעות. מן הגוף
"שאין  והקדש: לע"ז נדר בין לחלק 332 עמוד התשובה
שאע"פ  והקדש, בע"ז מחמירין שאנו כמו בנדר מחמירין
אין  ניתנו, ליהנות לאו מצוות מטעם התרה דנין שאנו

היא  וע"ז הקדש שחומרת לכתחילה, אותו מתירין
אף  מותר - הנאה הדרת בענין אבל לכך, שהביאתנו

הגוף"]. הנאת בתקיעתנו שאין - לכתחילה

.„˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ ,‰M‰ŒL‡¯ ÏL ¯ÙBL»∆…«»»≈¿«¿ƒ»»∆
,·BËŒÌBÈ˙e·L ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„a elÙ‡Â31?„ˆÈk . «¬ƒ¿»»∆ƒ¿≈«

BÏ ÔÈ‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a ¯ÙBM‰ ‰È‰»»«»¿…»ƒ»≈≈∆«»»¿≈
ÔÏÈ‡a ‰ÏBÚ BÈ‡ - ‡e‰ ‡l‡ ¯ÙBL32ËL BÈ‡Â »∆»≈∆»ƒ»¿≈»

ÌÈn‰ ÈtŒÏÚ33ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B‡È·‰Ï È„k «¿≈««ƒ¿≈«¬ƒ¿≈»ƒ«∆≈
˙ÚÈ˜zL ÈtÓ ,‰Î‡ÏÓ Ba ÔÈNBÚ B‡ B˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ«

‰NÚ˙Œ‡ÏÂ ‰NÚ - ·BËŒÌBÈÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ ¯ÙBL34, »ƒ¿«¬≈¿¬≈¿…«¬∆
BÎB˙a ÔzÏ ¯zÓ .‰NÚÂ ‰NÚ˙Œ‡Ï ‰ÁBc ‰NÚ ÔÈ‡Â¿≈¬≈∆…«¬∆«¬≈À»ƒ≈¿

BÁˆÁˆÏ È„k ,·BËŒÌBÈa ıÓÁ B‡ ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ35‡ÏÂ . «ƒ«ƒ…∆¿¿≈¿«¿¿¿…
ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ36‡lL ,„B·k‰ ÈtÓ , ƒ≈¿≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…

.ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ eÈ‰Èƒ¿ƒ¿¿»»

מהל'31) פכ"א ראה ונופש. שבת לשון ב. לב, השנה ראש
ה"א. ה"ו).32)שבת שם, שבת (הל' ענף יקצוץ שמא

ה"ה).33) פכ"ג (שם שיט כלי יתקן "שבתון"34)שמא
תעשו" לא מלאכה ו"כל מצותֿעשה, הוא ביוםֿטוב שנאמר

ה"ב). יו"ט מהלכות פ"א (למעלה לאֿתעשה ואין 35)זהו
יו"ט  מהלש פ"ד (למעלה שאסור ביוםֿטוב כלי כמתקן זה

המצוה,36)ה"ה). זמן לאחר מצוה, שתשמישי אףֿעלֿפי
(אדר"ת). אסור מגונה תשמיש - כו:) (מגילה נזרקין

.‰epÊÁ‡iL È„k - ¯ÙBM‰ ¯eÚL37‰‡¯ÈÂ ,B„Èa ƒ«»¿≈∆…¬∆¿»¿≈»∆
Bk¯‡Ï ˜cÒ .Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ38Ì‡ - BaÁ¯Ï ;ÏeÒt - ¿»¿»ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ

¯eÚMk Ba ¯izL39.˜„q‰ ÌB˜Ó ˙¯Î el‡Îe ,¯Lk , ƒ¿«≈«ƒ»≈¿ƒƒ¿«¿«∆∆
BÓ˙Ò Ì‡ - ·w40BÈÓ· ‡lL41ÏeÒt ,42BÓ˙Ò . ƒ«ƒ¿»∆…¿ƒ»¿»

ÌÏL Ba¯ ¯izL Ì‡ - BÈÓa43ÌÈ·˜p‰ e·kÚ ‡ÏÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈À»≈¿…ƒ¿«¿»ƒ
eÓzÒpL44BÁ„˜ .¯Lk ‰Ê È¯‰ ,‰ÚÈ˜z‰ ˙‡45 ∆ƒ¿¿∆«¿ƒ»¬≈∆»≈¿»
B˙e¯ÎÊa46ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa ÔÈnL ,¯Lk -47˜ac . ¿«¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈ƒ≈

„Á‡Ï BÓÈÏL‰L „Ú ˙B¯ÙBL È¯·L48.ÏeÒt - ƒ¿≈»«∆ƒ¿ƒ¿∆»»

כו.).37) (נדה טפח ושיעורו בינוני, השנה 38)אדם ראש
מעבר  נסדק אם ודוקא (מגידֿמשנה). רובו או כולו ב. כז,

ברורה'). ('משנה הפה 39)לעבר לצד תקיעה כשיעור
הוספה  כמו לחשבו אין העודף ואותו (כסףֿמשנה).
('כל  מעולם ממנו נפרד שלא מכיון - ה"ו) (להלן שפוסלת

וריטב"א). לדעת 40)בו' כשר כלל, סתמו לא ואם
בעלי 41)ה'ירושלמי'. של מקרן עשוי שאינו דבק במין

אחר.42)חיים. ודבר שופר קול אלא שופר קול שאינו
שהשופר 43) בין ניקב, שלא השופר אורך רוב שנשתייר

א  דבק גדול כאילו הוא הרי רובו, נשתייר שלא שכל קטן, ו
ואפילו  שבור, כאילו השופר מחשב שהנקב שופרות, שברי
רובו  רובו, נשתייר אם אבל פסול. הנקב, מן שופר שיעור יש
שופר  שיעור נשתייר לא אפילו ואז נקב, לא וכאילו - ככולו

(ב"ח). כשר - הפה הנחת שלאחרי 44)עד כלומר,
נשתנה  הסתימה שלפני אףֿעלֿפי קולו, נשתנה לא הסתימה
קולו  שנשתנה באופן שגם מפרשים, ויש (כסףֿמשנה). קולו
ו'רבינו  מיימוניות' ('הגהות פסול הוא - הסתימה לפני
שאין  רבינו, מדברי היוצא מגידֿמשנה). ועיין מנוח',
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שתהי' א' תנאים: שלשה בהצטרף אלא כשר השופר
ג' ניקב. שלא השופר רוב שישתייר ב' הקרן. ממין הסתימה
לפני  גם אחרים (ולדעת הסתימה אחר הקול ישתנה שלא

קודם. שהיה מכפי חור.45)הסתימה) עשה
ונכנס 46) הראש מן עצם בולט בבהמה מחובר כשהקרן

את  ניקב אלא הוציאו לא וזה מתוכו, אותו ומוציאין לתוכו,
כז:). בר"ה (רש"י כנתן 47)הזכרות זה ואין בגמרא. שם,

בתוכו  שהוא כיון ז) הלכה (להלן שופר בתוך שופר
ברורה'). ('משנה ברייתו שאין 48)מתחילת אףֿעלֿפי

ולומר  לטעות מקום והיה שופר, שיעור מהשברים אחד בכל
שנים  ולא רחמנא, אמר אחד "שופר משום כאן שאין
(ריטב"א, פסול זה שגם קאֿמשמעֿלן – שופרות" ושלשה

כסףֿמשנה). ועיין

.ÂBÈÓ· ‡lL ÔÈa BÈÓa ÔÈa ,‡e‰LŒÏk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ƒ»»»∆≈¿ƒ≈∆…¿ƒ
ÏeÒt -49ÌÈÙaÓ ·‰Ê e‰tˆ .50˙Áp‰ ÌB˜Óa B‡ »ƒ»»»ƒƒ¿ƒƒ¿«»«

‰t51BÏB˜ ‰pzL Ì‡ :ıeÁaÓ e‰tˆ .ÏeÒt - ∆»ƒ»ƒ«ƒƒ¿«»
ÏeÒt - ‰È‰L ˙BÓkÓ52.¯Lk - ‰pzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿∆»»»¿ƒ…ƒ¿«»»≈

ÚÓL ÈÓÈt ÏB˜ Ì‡ :¯ÙBL CB˙a ¯ÙBL Ô˙53- »«»¿»ƒ¿ƒƒ»«
ÚÓL ÔBˆÈÁ ÏB˜ Ì‡Â ;‡ˆÈ54˙‡ ·ÈÁ¯‰ .‡ˆÈ ‡Ï - »»¿ƒƒ»«…»»ƒ¿ƒ∆

v˜Â ¯ˆw‰ÏeÒt - ·Á¯‰ ˙‡ ¯55. «»»¿ƒ≈∆»»»»

ס"ד).49) שם ורא"ש כז: (ר"ה שופרות כשני שהם
מהשופר.50) ולא מהזהב יוצא השופר שיש 51)שקול

ותקע  מפיו השופר הרחיק אם [אולם לשופר פה בין הפסק
כאן]. מגידֿמשנה ועיין כ, הערה למעלה ראה כשר. - בו

וכתב 52) שופר. קול זה ואין בקול, גורם הוא הציפוי שגם
הם  יפה לא לנאותו, צורות שמציירים אלו לפיכך הרמב"ם:
ואע"פ  ציורים, אותם מחמת קולו נשתנה שהרי עושים,
משתנה  קולו לפעמים הציורים, במיני מצופה כולו שאין
- צורות חקיקת סתם אבל צבע, עם בציורים ודוקא בהם.

(ב"י). משני 53)מותר החיצון על עודף שהפנימי כגון
לא  אם ודוקא כשר. - בו ותקע בפיו הפנימי ונתן צדדיו,
- נשתנה שאם החיצון, בתיק נתון שהוא במה קולו נשתנה

(ב"י). שופרות שני מכח בא שהקול כגון 54)נמצא
בפיו, נוגע הפנימי ואין לפנימי, מחוץ משוך החיצון שראש
והחיצון, הפנימי בין כן גם ונכנס בפנימי נכנס שהקול לפי
ולא  רחמנא, אמר אחד ו"שופר שופרות. בשני תוקע ונמצא

(כסףֿמשנה). שופרות" במים 55)שני השופר את שׂשם
הצר  המקום את הרחיב רכותו ומתוך רך, ונעשה רותחין
ששינהו  ומכיון צר, עשהו הרחב המקום ואת רחב, ועשהו
- תרועה" שופר "והעברת ט): כה, (ויקרא שנאמר פסול,
כדרך  שיהיה וצריך מחיים, בראשו מעבירו שהאיל כדרך

כז:). (ר"ה האדם פני מול הצר שהצד גדילתו,

.Ê¯Lk - B¯v˜Â C¯‡ ‰È‰56B„¯b .57ÌÈÙaÓ ÔÈa , »»»…¿ƒ¿»≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ
BcÏb ÏÚ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,ıeÁaÓ ÔÈa58‰È‰ .¯Lk - ≈ƒ«¬ƒ∆¡ƒ«ƒ¿»≈»»

„e¯ˆ B‡ ˜„ B‡ ·Ú BÏB˜59˙BÏBw‰ ÏkL ,¯Lk - »«»»≈∆»«
.¯ÙBMa ÔÈ¯Lk¿≈ƒ«»

שמכיון 56) נאמר שלא בזה השמיענו ב. כז, השנה ראש
שהמדובר  או שם). ('תוספות' העברתו דרך אינו שקצרו
הוא  שעלֿידיֿזה וקצרו, שנסדק כגון פסול בו שהיה באופן

וכסףֿמשנה). מנוח' ('רבינו לכשרותו שעשהו 57)חוזר
הגרידה. ע"י דקות,58)דק משכבות מורכב השופר

ואפילו  כשר זאת ובכל אחת, דקה שכבה רק בו והשאירו
דבר  מחמת בו השינוי שאין כיון שהיה, מכמות קולו נשתנה
כשרים  הקולות שכל - שופר של עצמו מצד אלא אחר

(ריטב"א). השופרות 59)בשופר דרך כי יבש.
צלול  קולו ואין התקיעה מחמת ומתייבשים שמתחממים

(כסףֿמשנה). במים ללחלחו וצריך

.Á¯Ba‰ CB˙a Ú˜Bz‰60Ô˙B‡ - ‰¯Ún‰ CB˙a B‡ «≈«¿«¿«¿»»»
e‡ˆÈ ,‰¯Ún‰Â ¯Ba‰ CB˙a ÌÈ„ÓBÚ‰61ÌÈ„ÓBÚ‰Â ; »¿ƒ¿«¿«¿»»»»¿»¿ƒ

ÏB˜ Ì‡Â ;e‡ˆÈ - eÚÓL ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡ :ıeÁa«ƒ»»¿»»¿ƒ
‰¯·‰62˙È·Á CB˙Ï Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .e‡ˆÈ ‡Ï - eÚÓL63 ¬»»»¿…»»¿≈«≈«¿»ƒ

Ì‡Â ;‡ˆÈ ,ÚÓL ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡ - d· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏB„b¿»¿«≈»ƒ»»«»»¿ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï ,ÚÓL ‰¯·‰ ÏB˜¬»»»«…»»

ז"ל,60) גאון האי רבינו וכתב ב. כז, השנה ראש משנה,
שהיו  השמד, בימי להם צריכים היו הללו שהדברים

בגלוי. לתקוע מהגוים לא 61)מתייראים הבור שבתוך
גרידא. שופר קול אלא בתֿקול קול 62)נשמע שעם

פסול  קול שהרי יצאו, לא - הברה קול בסוף שמעו השופר
(רש"י). השופר קול עם "בתוך 63)מעורב כתב למעלה

שאין  בחבית כאן אבל הבור. בתוך שעומד כלומר, הבור",
שעומד  כלומר חבית", "לתוך כתב בתוכה, להכנס דרך

(כסףֿמשנה). תוכה אל ותוקע לה מחוצה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומי 1) שופר, קול לשמוע המחוייבים הם מי רבינו בו ביאר

בשבת  תוקעים ואם התוקע. כוונת צריך ואם הפטורים. הם
בארוכה. אלו דברים ופרטי כן. גם

.‡ÔÈ·iÁ Ïk‰2ÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ3, «…«»ƒƒ¿…«»…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ„·ÚÂ ,ÌÈ¯‚Â ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ4ÌÈL Ï·‡ .ÌÈ¯¯ÁLÓ ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»»ƒ

ÌÈ„·ÚÂ5BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ .ÔÈ¯eËt - ÌÈpË˜e «¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿
ÌeËÓËÂ ,ÔÈ¯BÁŒÔa6ÒBÈ‚B¯c‡Â7ÔÈ·iÁ -8. ∆ƒ¿À¿¿«¿¿ƒ«»ƒ

א.2) כט, השנה לפי 3)ראש ולויים, בכהנים הוא חידוש
מיובל, למידים אנו השנה בראש תקיעות של עצמן שכל
שנינו  שהרי שבקרקעות, יובל בדיני אינם ולויים וכהנים
לאחר  בין היובל לפני בין וגואלים מוכרים ולויים "כהנים
תקיעות  במצות גם שאינם לטעות מקום והיה היובל",

שם). (גמרא, שהזמן 4)דראשֿהשנה ש"מצוותֿעשה
מהן, פטורות נשים ידוע) בזמן התלויות (=מצוות גרמן"

כנשים. אלא במצוות חייבים אינם כנעני 5)ועבדים עבד
שחרר, לא והשני חלקו, את אחד ששחרר שותפין שני של
וחייב  כישראל חורין בן הוא המשוחרר שחלקו ונמצא

פטור. השני והחלק שופר, מכסה 6)במצות שעור אדם
נקבה. או זכר הוא אם ידוע ואין שלו, המין אבר זה 7)את

נקבה. של וגם זכר של גם המין, אברי שני לו שיש
עבד 8) וחצי איש, ספק מחמת והאנדרוגינוס הטומטום

שבו. חירות צד מחמת

.··iÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ ,¯·ca ·iÁ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈«»«»»≈ƒ∆««»
B˙·BÁ È„È9- ¯ÙBM· eÚ˜zL ÔË˜ B‡ ‰M‡ CÎÈÙÏ . ¿≈»¿ƒ»ƒ»»»∆»¿«»
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ÒBÈ‚B¯c‡ .‡ˆÈ ‡Ï Ô‰Ó ÚÓBM‰10,BÈÓ ˙‡ ‡ÈˆBÓ «≈«≈∆…»»«¿¿ƒƒ∆ƒ
BÈÓ BÈ‡L ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â11,‡ÈˆBÓ BÈ‡ ÌeËÓË . ¿≈ƒ∆∆≈ƒÀ¿≈ƒ

BÈÓ ˙‡ ‡Ï12BÈÓ BÈ‡L ‡ÏÂ13ÌeËÓh‰L ; …∆ƒ¿…∆≈ƒ∆«À¿
.‰·˜ ‡ˆniL ¯LÙ‡Â ¯ÎÊ ‡ˆniL ¯LÙ‡ ,Ú¯˜pL∆ƒ¿»∆¿»∆ƒ»≈»»¿∆¿»∆ƒ»≈¿≈»

אלא 9) מחוייב הוא אם אבל א. כט, השנה ראש משנה,
לברך  ואפילו חבירו, להוציא יכול המצוה, חובת ידי שיצא
שלא  זמן וכל לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני בשבילו,

מנוח'). ('רבינו הוא יצא לא כאילו - חבירו שכל 10)יצא
זו  ואם זכר, זה גם זכר זה אם הוא, אחד האנדרוגינוס מין

כמוהו. זו גם נקבה 11)נקבה בכלל הוא שמא זכר.
פטרה. נקבה 12)שהתורה הוא שמא כמוהו, טומטום

זכר. זכר.13)והשני

.‚‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈ƒ
˙e¯Á „ˆ ‡ÈˆBÓ BaL ˙e„·Ú „ˆ ÔÈ‡L ,BÓˆÚ elÙ‡¬ƒ«¿∆≈««¿∆ƒ«≈

BaL14ŒÔaÓ ÚÓLiL ?B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ „ˆÈk ‡l‡ . ∆∆»≈«≈≈¿≈»∆ƒ¿«ƒ∆
.BÏ Ú˜˙iL ÔÈ¯BÁƒ∆ƒ¿«

בה 14) מחוייב שאינו חלק תקיעת ע"י גם יוצאת שהתקיעה
כט.). (ר"ה

.„È„È ‡ˆÈ ‡Ï - „nÏ˙‰Ï ¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙a ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿«≈…»»¿≈
B˙·BÁ15Ôek˙ .‡ˆÈ ‡Ï ,˜qÚ˙n‰ ÔÓ ÚÓBM‰ ÔÎÂ . »¿≈«≈«ƒ«ƒ¿«≈…»»ƒ¿«≈

Ú˜Bz‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ,B˙·BÁ È„È ˙‡ˆÏ ÚÓBL≈«»≈¿≈»¿…ƒ¿«≈«≈«
Ôek˙ ‡ÏÂ ,B‡ÈˆB‰Ï Ú˜Bz‰ Ôek˙pL B‡ ;B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆ƒ¿«≈«≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
Ôek˙iL „Ú ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ˙‡ˆÏ ÚÓBM‰«≈«»≈…»»¿≈»«∆ƒ¿«≈

ÚÈÓLÓe ÚÓBL16. ≈««¿ƒ«

חובת 15) ידי לצאת כוונה, צריכות שמצוות ב. לב, שם
מצה  אכל שאם פסק, ה"ג) (פ"ו ומצה חמץ ובהל' המצוה.

ועיי"ש. חובתו. ידי יצא - כוונה כח,16)בלא השנה ראש
ב.

.‰Ú˜zL ÈÓ17,B˙ÚÈ˜z ÚÓBM‰ Ïk ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Â , ƒ∆»«¿ƒ¿«≈¿ƒ»«≈«¿ƒ»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B˙·BÁ È„È ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«¿ƒ¿«≈»≈¿≈»««ƒ
,B˙ÚÈ˜z ÚÓML ÈBÏÙ ‰ÊÏ Ôek˙Ó Ú˜Bz‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«ƒ¿«≈¿∆¿ƒ∆»«¿ƒ»
.epÚÓLiL ÈÓ ÏÎÏ Ôek˙ È¯‰L ,‡ˆÈ - BÚ„BÈ BÈ‡Â¿≈¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ∆ƒ¿»∆
,B˙Èa CB˙a ·LBÈ B‡ C¯ca Cl‰Ó ‰È‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»»¿«≈«∆∆≈¿≈
Ôek˙ Ì‡ ,‡ˆÈ - ¯eaˆŒÁÈÏMÓ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÂ¿»««¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»»ƒƒ¿«≈
ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Ó ¯eaˆŒÁÈÏL È¯‰L ;˙‡ˆÏ»≈∆¬≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿ƒ∆»«ƒ

.Ô˙·BÁ È„È¿≈»»

משום 17) פירשו (כט.) בגמרא ושם ב. כז, שם, משנה,
שהם. מקום בכל שומעיו כל להוציא מכוין ציבור ששליח

.Â·BËŒÌBÈ18- ˙aMa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰M‰ŒL‡¯ ÏL∆…«»»∆»ƒ¿¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÙBMa ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ«»¿»»««ƒ

˙e·L ÌeMÓ ‰ÚÈ˜z‰L19ÔÈÚ˜BzL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»»∆¿ƒ
.Ì‰È¯·c ÏL ˙e·L ‰Á„ÈÂ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ‡B·È -»¬≈∆»¿ƒ¿∆¿∆ƒ¿≈∆
epÎÈÏBÈÂ B„È· epÏhÈ ‡nL ‰¯Êb ?ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ‰nÏÂ¿»»≈¿ƒ¿≈»∆»ƒ¿∆¿»¿ƒ∆
˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈÂ ,BÏ Ú˜˙iL ÈÓÏ¿ƒ∆ƒ¿«¿«¬ƒ∆«¿««ƒ¿

ÌÈa¯‰20˙eL¯Ï ˙eL¯Ó B‡ÈˆBÈ B‡ ,21È„ÈÏ ‡B·ÈÂ , »«ƒƒ≈¿ƒ¿¿»ƒ≈

Ïk‰ ÔÈ‡Â ,‰ÚÈ˜˙a ÌÈ·iÁ Ïk‰L ;‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡ƒ¿ƒ»∆«…«»ƒƒ¿ƒ»¿≈«…
.Ú˜˙Ï ÔÈ‡È˜a¿ƒƒƒ¿…«

ב.18) כט, שם (פכ"ג 19)משנה, שיר כלי יתקן שמא
ה"ד). שבת מותר 20)מהל' היה זה, חשש ואלמלא

חייב  בזה שאף שיר, כלי יתקן שמא גזרו ולא לתקוע,
הלכות  (רמב"ם בפטיש" "מכה בכלל הוא שהרי סקילה
גם  שהרי ביוםֿטוב, גם נוהג זה ששבות מפני - שם) שבת
בראש  תקיעה מצות שבטלה ונמצא כלי, לתקן אסור בו

(לחםֿמשנה). הרבים,21)השנה לרשות היחיד מרשות
אמות  ארבע יעבירנו שמא אלא נזכר לא (שם) בגמרא
גם  הזכירו לא למה העירו, שם וב'תוספות' הרבים, ברשות
וביום  עיי"ש. הרבים, לרשות היחיד מרשות יוציאנו שמא
ביום  שגם אףֿעלֿפי בזה, חכמים גזרו לא יובל של כיפור
משביתת  בפ"א (ראה בשבת כמו הוצאה איסור ישנו כיפור
השנה  בראש אבל זו, מצוה תבטל כן שאם - ה"ב) עשור

אבן'). ('טורי חול ביום שחל ביוםֿטוב המצוה תתקיים

.Ê˙B˜BÈz‰22CepÁÏ eÚÈb‰ ‡lL23ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ , «ƒ∆…ƒƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
ŒL‡¯ ÏL ·BËŒÌBÈ dÈ‡L ˙aLa Ú˜˙lÓ Ô˙B‡»ƒƒ¿…«¿«»∆≈»∆…

‰M‰24˜qÚ˙iL ÏB„‚Ï ¯zÓe .e„ÓÏiL È„k , «»»¿≈∆ƒ¿¿À»¿»∆ƒ¿«≈
Ô‰nÚ25·BËŒÌBÈa Ô„nÏÏ È„k26ÚÈb‰L ÔË˜ ÔÈa - ƒ»∆¿≈¿«¿»¿≈»»∆ƒƒ«

dÈ‡ ‰ÚÈ˜z‰L ;CepÁÏ ÚÈb‰ ‡lL ÔË˜ ÔÈa ,CepÁÏ¿ƒ≈»»∆…ƒƒ«¿ƒ∆«¿ƒ»≈»
.˙e·L ÌeMÓ ‡l‡ ‰¯eÒ‡¬»∆»ƒ¿

ב.22) לב, שם שיודע 23)משנה, ושבע, שש בן תינוק
ולפני  לחינוך". שהגיע "קטן הוא - שופר תקיעת היא מה
הגיע  שלא "קטן בכלל הוא יודע, אינו שוודאי הזה, הגיל
רבינו  ודעת מנוח'. 'רבינו בפירוש ועיין לחינוך",
בשבת, מלתקוע אותם מעכבים לחינוך שהגיעו שהתינוקות
בלחםֿמשנה  וראה לג. שם בגמרא והגאונים הרי"ף וכגירסת

שם. הגר"א ובהגהות כתבֿיד, גמרא בשם לפי 24)כאן
אותן, מעכבין ודאי בשבת להיות שחל ר"ה של שביו"ט
 ֿ (מגיד בשבת להיות שחל בר"ה שתוקעין יאמרו שלא

ֿ 25)משנה). (מגיד אותם ומלמדים תקעו להם שאומרים

לחינוך 26)משנה). הגיע אם שבשבת אע"פ כלומר,
- עמהם מתעסקין שאין וכלֿשכן מלתקוע, אותם מעכבין
עד  ולפי"ז עמהם. מתעסקין לחינוך, הגיע אפילו ביו"ט
למטה  נמשך "ביו"ט" והמילה הענין, הפסיק "ללמדם"

"וביוםֿטוב". צ"ל ואולי (מגידֿמשנה).

.ÁÌB˜Óa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï ,˙aLa Ú˜˙Ï ‡lL e¯ÊbLk¿∆»¿∆…ƒ¿…«¿«»…»¿∆»¿»
Lc˜n‰Œ˙Èa ‰È‰L ÔÓÊa Ï·‡ ;ÔÈcŒ˙È· Ba ÔÈ‡L∆≈≈ƒ¬»ƒ¿«∆»»≈«ƒ¿»
Ïk‰ eÈ‰ - ÌÈÏLe¯Èa ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È· ‰È‰Â ,Ìi«̃»¿»»≈ƒ«»ƒ»«ƒ»«…

ÌÈÏLe¯Èa ÔÈÚ˜Bz27ÔÈcŒ˙ÈaL ÔÓÊŒÏk ,˙aLa ¿ƒƒ»«ƒ¿«»»¿«∆≈ƒ
ÔÈ·LBÈ28¯ÈÚ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÏLe¯È ÈL‡ ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…«¿≈¿»«ƒƒ¿»∆»»ƒ

ÌÈÏLe¯È ‰‡B¯ ‰˙È‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÌeÁz CB˙a ‰˙È‰L∆»¿»¿¿¿»«ƒ¿»¿»»¿»«ƒ
ÏÁp‰ CB˙a ‰È‰zL ‡Ï -29ÏB˜ ˙ÚÓBL ‰˙È‰Â , …∆ƒ¿∆¿«««¿»¿»««

¯‰‰ L‡¯a ‰È‰zL ‡Ï - ÌÈÏLe¯È ˙ÚÈ˜z30‰˙È‰Â , ¿ƒ«¿»«ƒ…∆ƒ¿∆¿…»»¿»¿»
˜ÈÒÙÓ ¯‰ ‰È‰iL ‡Ï - ÌÈÏLe¯Èa ‡B·Ï ‰ÏBÎÈ¿»»ƒ»«ƒ…∆ƒ¿∆»»«¿ƒ
˙aLa ÌÈÚ˜B˙ eÈ‰ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ;Ì‰ÈÈa≈≈∆«¿≈»»ƒ»¿ƒ¿«»
.ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ È¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÌÈÏLe¯Èkƒ»»ƒ¬»ƒ¿»»≈ƒ¿»≈…»¿ƒ
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תוקעין",27) היו "במקדש כט: שם במשנה מפרש רבינו
היו  "בירושלים התנא אמר ולא מקדש. בכלל ירושלים שגם
אמות  ד' יעבירנו "שמא שהגזירה להשמיענו - תוקעין"
בנוב  המשכן היות מימי עוד שהיתה, ישנה גזירה ברה"ר",

ישראל'). ('תפארת סנהדרין 28)וגבעון מהל' בפ"ג ראה
ובימיםֿטובים  בשבתות יושבים היו הגדול שביתֿדין ה"א,
התקיעה  את אז שהתירו והטעם הבית, שבהר המדרש בבית
שם, יושבין סנהדרין וגם בעיר מקדש שיש שכיון - בשבת
להוציא  יבואו ולא עליהן, ב"ד ואימת עליהן מקדש אימת

ישראל'). ('תפארת הרבים ששומעת 29)לרשות שאע"פ
ירושלים. את רואה אינה - התקיעות שאע"פ 30)קול

התקיעות. שומעת אינה - לראות שיכולה

.ËÌB˜Ó Ïk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ,‰f‰ ÔÓf·e«¿««∆∆»«≈«ƒ¿»»»
Úe·˜ ÔÈcŒ˙È· Ba LiL31CeÓÒ ‰È‰iL ‡e‰Â ,32 ∆≈≈ƒ»«¿∆ƒ¿∆»

ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙aLa Ba ÔÈÚ˜Bz - Ï‡¯NÈŒı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ
Ï·‡ ;L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,˙aLa¿«»∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¬»
Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,ÔÈÈ„ŒÈza ¯‡L¿»»≈ƒƒ≈¿ƒ»∆««ƒ∆≈
ÏB„b ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .ÔÈÎeÓÒ33 ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ»
„ÓÚÏ e¯Ú elÙ‡Â ;ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,„·Ïa34 ƒ¿»»¿«∆≈¿ƒ«¬ƒƒ¿¬«¬…

ÔÈcŒ˙È·Ï ıeÁ Ï·‡ .Ì‰ÈÙa ÔÈÚ˜Bz - e„ÓÚ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒƒ¿≈∆¬»¿≈ƒ
ÈtÓ ?ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ÔÈÚ˜B˙ ‰nÏÂ .ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
¯È·Ú‰Ï ÔÈÚ˜Bz‰ e‡B·È ‡ÏÂ ,Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ÔÈcŒ˙ÈaL∆≈ƒ¿ƒƒ≈¿…»«¿ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ¯È‰ÊÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì‰ÈÙa ¯ÙBM‰«»ƒ¿≈∆ƒ¿»«ƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ»

כט:).31) (ר"ה במקרה שם שנזדמנו ולא קבועים, דיינים
נמשך 32) וזה לדון, וכוח רשות נתינת היא סמיכה ענין

סמכו  והם והזקנים, יהושע את סמך שהוא רבינו ממשה
אולם  ה"א). סנהדרין מהל' בפ"ד (ראה אחריהם הבאים
אלא  סמוך, ביתֿדין צריכים אנו שאין סובר, אלפסי רבינו
תוקעין  שהיו למעשה הלכה נהג וכן ומובהק, קבוע ביתֿדין

בשבת. שחל בר"ה וקבוע 33)לפניו סמוך ביתֿדין
נפשטה 34)(כסףֿמשנה). שלא בעיא לעמוד. התכוננו

אינו  זה ענין שכל לפי לקולא, רבינו ופסק ל.) ר"ה (בגמרא
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא

.È˙eÏba ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa35- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ«»
ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .ÈMa ÔÈÚ˜Bz ,ÔBL‡¯a ÔÈÚ˜BzL C¯„k¿∆∆∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÔBL‡¯36ÔÈcŒ˙Èa ÌB˜na ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒƒ¿¿«»¿…»»«»≈ƒ
.„·Ï· ÈMa ÔÈÚ˜Bz - Ú˜˙Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿…«¿ƒ«≈ƒƒ¿»

אלא 35) הספק מן להסתלק שני יוםֿטוב "ואין החשבון לפי
שהיום  וברור וידוע הי"ד) יו"ט מהל' (פ"ו בלבד" מנהג
בלבד, מנהג אלא אינו והשני יוםֿטוב, הוא הראשון
(כסףֿמשנה). כבראשון בשני בתקיעות חייבים ואעפ"כ

שאיֿאפשר 36) לפי בשבת, להיות שני יום חל אם כתב ולא
שכתב  כמו שבת, בערב להיות השנה ראש של ראשון ליום

ה"א. החודש קידוש מהל' בפ"ז להלן רבינו

ה'תשע"ח  כסלו ד' רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדרה,1) הוא וכיצד וכמותה, התקיעה שיעור בו נתבאר

מזה  שיש ומה ושופרות. זכרונות מלכיות, הברכות: וענין
סופרים. מדברי שהוא ומה התורה, מן

.‡?‰M‰ŒL‡¯a ÚÓLÏ Ì„‡ ·iÁ ˙BÚÈ˜z ‰nk«»¿ƒ«»»»ƒ¿…«¿…«»»
ŒL‡¯·e Ï·BÈa '‰Úe¯z' ¯Ó‡pL ÈÙÏ .˙BÚÈ˜z ÚLz≈«¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»¿≈¿…

ÌÈÓÚt LÏL ‰M‰2‰ÈÙÏ ‰ËeLt - ‰Úe¯z ÏÎÂ ;3 «»»»¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»
‰È¯Á‡Ï ‰ËeLÙe4ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿»¿«¬∆»ƒƒ«¿»»¿∆»

ÔÈa - Ô‰ „Á‡ ÈÚÈ·M‰ L„Á ÏL ˙BÚe¯z¿∆…∆«¿ƒƒ∆»≈≈
ÚLz - Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»≈¿«ƒƒ∆≈≈«
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ˙BÚÈ˜z¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ»¿»
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

בראש 2) פעמים. שלש התרועה נזכרת יחד העניינים בשני
תרועה" "יום כד), כג, (ויקרא תרועה" "זכרון השנה:
(ויקרא  תרועה" "שופר כיפור: ביום וביובל א) כט, (במדבר

ט). התרועה.3)כה, לפני בהעברה פשוטה תקיעה
התרועה.4) לאחר פשוטה תקיעה

.·d· eÏ ˜tzÒ ,‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰Úe¯z¿»»¬»«»ƒ¿«≈»»
ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,˙eÏb‰ ·¯Â ÌÈM‰ C¯‡ ÈÙÏ ,˜ÙÒ»≈¿ƒ…∆«»ƒ¿…«»¿≈»¿ƒ
ÌÈLp‰ ÔÈÏÏÈnL ‰ÏÏÈ‰ ‡È‰ Ì‡ :‡È‰ C‡È‰≈«ƒƒƒ«¿»»∆¿«¿ƒ«»ƒ

ÔÈ·aÈnL ˙Úa Ô‰ÈÈa5Á‡iL C¯„k ,‰Á‡‰ B‡ , ≈≈∆¿≈∆¿«¿ƒ»¬»»¿∆∆∆≈»«
ÏB„b ¯·cÓ BaÏ ‚‡„iLk ,ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ì„‡‰6, »»»««««««¿∆ƒ¿«ƒƒ»»»

‡B·Ï dk¯cL ‰ÏÏÈ‰Â ,‰Á‡‰ :„Á‡k Ì‰ÈL B‡¿≈∆¿∆»»¬»»¿«¿»»∆«¿»»
- ‚‡Bc‰ C¯c CkL ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,‰È¯Á‡«¬∆»≈«ƒ¿»ƒ¿»∆»∆∆«≈
ÔÈOBÚ e‡ CÎÏ .ÏlÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz Áp‡˙Óƒ¿«≈«¿ƒ»¿««»¿«≈¿»»ƒ

Ïk‰7. «…

מה 5) והוא לזה זה ותכופים קצרים קולות שמשמיעות
תרועה. קוראים ומאריך 6)שאנו קול אחר קול שמשמיע

שאנו  מה וזה בכייתו בתחילת הבוכה כדרך קצת בהם
שברים. ספק.7)קוראים ידי לצאת

.‚BÊ ‰Á‡‰Â ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ‰ÏÏÈ‰«¿»»ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¬»»
.ÌÈ¯·L ‰LÏL d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ,BÊ ¯Á‡««ƒ∆»¿ƒ»¿»¿»ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â C¯·Ó :‡e‰ Ck ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¿ƒ»¿»≈¿≈«¿ƒ»
‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â ,ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿»¿«¬∆»

ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z8Ú˜B˙Â . ¿ƒ»¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«
ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â ,‰ÚÈ˜z9;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â , ¿ƒ»¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿ƒ»

,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ»
‰f‰ ¯„qk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿«¬∆»¿ƒ»¿≈«≈∆«∆
È„k ,ÌÈLÏL ˙BÚÈ˜z‰ ÔÈÓ ‡ˆÓ .ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒƒ¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿≈

.˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»≈
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קולות.8) תשע לשמוע הם 9)שצריך שברים שמא מספק
התרועה.

.„‰LÏL ¯eÚL .˙BÚÈ˜˙ ÈzLk - ‰Úe¯z ¯eÚLƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»
‰ÚÈ˜z Ú˜˙Â ,ÚÈ¯‰Â Ú˜zL È¯‰ .‰Úe¯˙k - ÌÈ¯·L¿»ƒƒ¿»¬≈∆»«¿≈ƒ«¿»«¿ƒ»
,ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰BL‡¯a ÌÈzLk da CLÓe ‰k¯‡¬À»»«»ƒ¿«ƒ»ƒ»≈¿ƒ
;Ú˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ‰È¯Á‡ ÚÈ¯ÈÂ ,˙BÚÈ˜˙ ÈzLk ·LÁz≈»≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ««¬∆»¿«¬…¿ƒ¿«
‰ÚÈ˜z ‡l‡ dÈ‡ ,ÌBi‰ Ïk da CLÓ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»«»»«≈»∆»¿ƒ»
.ÌÈÓÚt LÏL Ú˜B˙Â ÚÈ¯Óe Ú˜B˙Â ¯ÊBÁÂ ;˙Á‡∆»¿≈¿≈«≈ƒ«¿≈«»¿»ƒ

.‰‰ÚLa ‰iLe ,˙Á‡ ‰ÚLa ˙Á‡ ‰ÚÈ˜z ÚÓL»«¿ƒ»««¿»»««¿ƒ»¿»»
el‡ È¯‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ‰‰L elÙ‡ ;‰iL¿ƒ»¬ƒ»»»«À¬≈≈
‡·a Ïk ÚÓLiL ,‡e‰Â .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ ,ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿«»»»
ÈzL ‰È¯Á‡Â ‰Úe¯z ÚÓLiL ‡Ï ;d¯„Ò ÏÚ Ô‰Ó≈∆«ƒ¿»…∆ƒ¿«¿»¿«¬∆»¿≈

‰Úe¯z Ô‰È¯Á‡Â ˙BÚÈ˜˙ ÈzL B‡ ,˙BÚÈ˜˙10‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬≈∆¿»¿«≈
.‰Ê·»∆

ופשוטה 10) התרועה לפני (=תקיעה) פשוטה שתהא שצריך
לאחריה.

.Â‡Ï - „Á‡k Ì„‡ŒÈ· ‰ÚLzÓ ˙BÚÈ˜z ÚLz ÚÓL»«≈«¿ƒƒƒ¿»¿≈»»¿∆»…
‡ˆÈ11˙Á‡ È„È elÙ‡12,‰fÓ ‰Úe¯˙e ,‰fÓ ‰ÚÈ˜z . »»¬ƒ¿≈∆»¿ƒ»ƒ∆¿»ƒ∆

elÙ‡Â ,‡ˆÈ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ,ÈLÈÏMÓ ‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»ƒ¿ƒƒ»∆««∆»»«¬ƒ
B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡Â .Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡Â ,ÔÈ‚e¯Òa¿≈ƒ«¬ƒ»«À¿≈≈¿≈»
˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔlkL ,˙BÚÈ˜z ÚLz‰ Ïk ÚÓLiL „Ú«∆ƒ¿«»«≈«¿ƒ∆À»ƒ¿»««

.BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ CÎÈÙÏ ,Ô‰≈¿ƒ»¿«¿∆

והשלישי 11) תרועה והשני תקיעה עשה שאחד והיינו
בבת  שכולם שכיון יצא לא כולם, וכן אחת) (=בבת תקיעה

ולאחריה. לפניה פשוטה כאן אין שצריך 12)אחת מפני
התקיעות  שומע וכאן התרועה, לפני התקיעה שתהא

אחת. בבת והתרועות

.Ê.˙BÎ¯a‰ ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÏ ÔÈ·iÁ ¯eav‰«ƒ«»ƒƒ¿…««¿ƒ«≈∆«¿»
'˙B·‡' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓB‡ ?„ˆÈk13'˙B¯e·‚'e14 ≈«≈¿ƒ«ƒ»¿

ÌM‰ ˙M„˜e15'˙BiÎÏÓ'e16¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â , ¿À««≈«¿À¿≈«»¿≈
'˙BB¯ÎÊ'17'˙B¯ÙBL' ¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â ,18, ƒ¿¿≈«»¿≈»

'‰„B·Ú' ¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â19'‰È„B‰'Â20˙k¯·e ¿≈«»¿≈¬»¿»»ƒ¿«
ÌÈ‰k21. …¬ƒ

"מגן 13) ומסיים אברהם" "אלקי בה שמוזכר ראשונה ברכה
המתים".14)אברהם". "מחיה עד גבור" "אתה ברכת

קדוש".15) "אתה בה 16)ברכת שאומר רביעית ברכה
כל  על "מלך ומסיים שמים. מלכות בהם שמוזכר פסוקים

ואומ  היום קדושת בה וכולל ויום הארץ" ישראל "מקדש ר
ב"זוכר 17)הזכרון". ומסיימת זוכר" ב"אתה מתחלת
ב"שומע 18)הברית". ומסיימת נגלית" ב"אתה מתחלת

שופרות. בהם שנזכרו פסוקים ובה ברכת 19)תרועה".
"מודים".20)"רצה". שלום".21)ברכת "שים ברכת

.Á‰M‰ŒL‡¯ ÏL el‡ ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a LÏL»¿»∆¿»ƒ≈∆…«»»
Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ22˙BB¯ÎÊÂ ˙BiÎÏÓ Ô‰L , ¿«ƒƒ∆≈∆≈«¿À¿ƒ¿

BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ,˙B¯ÙBLÂ23ÏÎa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ . ¿»¿«¿∆¿»ƒ«¿»

‰Î¯a‰ ÔÈÚÓ ÌÈ˜eÒÙ ‰¯OÚ Ô‰Ó ‰Î¯a24‰LÏL : ¿»»≈∆¬»»¿ƒ≈≈«¿»»¿»
‰LÏLe ,ÌÈl‰z ¯ÙqÓ ‰LÏLe ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ˜eÒÙ¿ƒƒ«»¿»ƒ≈∆¿ƒƒ¿»

Ba ÌÈÏLÓ - ‰¯Bz‰ ÔÓ „Á‡Â ,ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ25Ì‡Â ; ƒ«¿ƒƒ¿∆»ƒ«»«¿ƒ¿ƒ
ÔÓ „Á‡ ˜eÒt ¯Ó‡ Ì‡Â .‡ˆÈ - ‡È·pa ÌÈÏL‰ƒ¿ƒ«»ƒ»»¿ƒ»«»∆»ƒ
.‡ˆÈ - ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ „Á‡Â ÌÈ·e˙k‰ ÔÓ „Á‡Â ‰¯Bz‰«»¿∆»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»
,'¯Ó‡Ï ·e˙k eÈ‰Ï‡ '‰ E˙¯B˙·e' :¯Ó‡ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»¿¡…≈»≈…
CÈ¯ˆ BÈ‡ ·eL - ˜ÈÒÙ‰Â ‰¯Bz ÏL ˜eÒt ¯Ó‡Â¿»«»∆»¿ƒ¿ƒ≈»ƒ

.ÌeÏk¿

ושופרות,22) זכרונות מלכיות - ביובל - בו אומרים שהיו
השנה. בראש אומר 23)כמו לא כולם את יודע אינו שאם

כלום. אומר ולא שיודע מה את עשרה 24)גם כנגד והוא
שופר", "בתקע בהם שנאמר בקדשו אֿל הללו של פסוקים
 ֿ בראש שהרי העולם, נברא שבהם מאמרות עשרה וכנגד
בהם  שהוזכר הדברות עשרת וכנגד העולם נברא השנה

לעשרה.25)שופר.

.ËÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ÏL ˙B¯ÙBLÂ ˙BiÎÏÓ ,˙BB¯ ≈«¿ƒƒƒ¿«¿À¿»∆
‰n‰ ¯O· Èk ¯kÊiÂ" ÔB‚k - ˙BB¯ÎÊ .˙eÚ¯tÀ¿»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ»»≈»
CBÏÓ‡ ‰ÎeÙL ‰ÓÁa" ÔB‚k - ˙BiÎÏÓ ;"'eÎÂ¿«¿À¿¿≈»¿»∆¿
‰Ú·ba ¯ÙBL eÚ˜z" ÔB‚k - ˙B¯ÙBL ;"ÌÎÈÏÚ¬≈∆»¿ƒ¿»«ƒ¿»
È¯ÎÊ" ÔB‚k ,‰·BËÏ elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔB¯ÎÊ ‡ÏÂ ."'eÎÂ¿¿…ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»¿»¿≈ƒ
."‰·BËÏ È‰Ï‡ ÈÏ ‰¯ÎÊ" ;"EnÚ ÔBˆ¯a '‰ƒ¿«∆»¿»ƒ¡…«¿»
Èz„˜t „˜t" ÔB‚k ,˙BB¯ÎÊk ÔÈ‡ ˙BB„˜Ùeƒ¿≈»¿ƒ¿¿»…»«¿ƒ
,Ì"ekÚ ˙Bn‡ ÏL ˙eÚ¯t ¯ÈkÊ‰Ï BÏ LÈÂ ."ÌÎ˙‡∆¿∆¿∆¿«¿ƒÀ¿»∆À«
ÌB„‡ È·Ï '‰ ¯ÎÊ" ;"ÌÈnÚ eÊb¯È CÏÓ '‰" ÔB‚k¿»»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ¿≈¡
CÏ‰Â Ú˜˙È ¯ÙBMa ÌÈ‰Ï‡ '‰Â" ;"ÌÈÏLe¯È ÌBÈ ˙‡≈¿»»ƒ«¡…ƒ«»ƒ¿»¿»«
'‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯OÈ ÚÓL" ."ÔÓÈz ˙B¯ÚÒa¿«¬≈»¿«ƒ¿»≈¡…≈
ÌBi‰ zÚ„ÈÂ" ;"'eÎÂ ˙Ú„Ï ˙‡¯‰ ‰z‡" ;"„Á‡∆»«»»¿≈»»««¿¿»«¿»«
˙eÎÏÓ ,el‡Ó ˜eÒt Ïk - "'eÎÂ E··Ï Ï‡ ˙·L‰Â«¬≈…»∆¿»∆¿»»≈≈«¿
È¯‰Â ;˙eÎÏÓ ¯ÎÊ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÈÚ ‡e‰ƒ¿»««ƒ∆≈≈∆«¿«¬≈
Ôe¯LÈ· È‰ÈÂ" ;"„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ '‰" BÓk ‡e‰¿ƒ¿…¿»»∆«¿ƒƒÀ

."'eÎÂ CÏÓ∆∆¿

.È‰M‰ŒL‡¯ ÏL ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Òa ËeLt‰ ‚‰n‰«ƒ¿»«»¿≈∆«¿ƒ∆…«»»
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ‰¯Bza ÔÈ‡¯BwL ¯Á‡ :‡e‰ Ck ¯eaˆa¿ƒ»««∆¿ƒ«»«¬ƒƒ

BÓB˜ÓÏ ¯Ùq‰26ÌÚ‰ Ïk ÔÈ·LBÈ ,27„ÓBÚ „Á‡Â .28 «≈∆ƒ¿¿ƒ»»»¿∆»≈
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a' :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«»¿»»»
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'eÈÁ‰L' C¯·Óe ¯ÊBÁÂ .'ÔÓ‡' ÔÈBÚƒ»≈¿≈¿»≈∆∆¡»¿»»»
e¯Ó‡L ˙BÚÈ˜z ÌÈLÏL Ú˜B˙Â .'ÔÓ‡' ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚƒ«¬»»≈¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»«¿
ÔÈ„ÓBÚÂ ,LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡Â ,¯„q‰ ÏÚ ˜Ùq‰ ÈtÓƒ¿≈«»≈««≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿ƒ
¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓBbL ¯Á‡Â .ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿««∆≈¿ƒ«ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz ,'˙BiÎÏÓ' ‡È‰L ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ∆ƒ«¿À≈«¿ƒ»
C¯·Óe .˙Á‡ ÌÚt ,‰ÚÈ˜z ,‰Úe¯z ,ÌÈ¯·L ‰LÏL¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»««∆»¿»≈
d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙BB¯ÎÊ' ‡e‰L ,˙ÈLÈÓÁ ‰Î¯a¿»»¬ƒƒ∆ƒ¿¿««∆¿»
‰Î¯a C¯·Óe .‰ÚÈ˜˙e ÌÈ¯·L ‰LÏL ,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz≈«¿ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿»≈¿»»
Ú˜Bz d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙B¯ÙBL' ‡È‰L ,˙ÈMLƒƒ∆ƒ»¿««∆¿»≈«

z‰ ¯ÓB‚Â ,˙Á‡ ÌÚt ‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯z ,‰ÚÈ˜z.‰lÙ ¿ƒ»¿»¿ƒ»««««¿≈«¿ƒ»
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קכט dkeq zekld - mipnf xtq - elqk 'c iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לשונו:26) וזו זה, בעניין כתב רבינו של בנו אברהם רבנו
מנהגם  ז"ל המערב מחכמי לו שקדמו ומי ז"ל מורי "ואבא

התקיעות". קודם למקומו ספרֿתורה על 27)להחזיר אף
בזה. הציבור את הטריחו לא - לעמוד צריך שהתוקע פי

עומר 28) מה "לכם", כתוב ובעומר "לכם", כתוב בשופר
אלא  בקמה תקרי אל "בקמה" שם נאמר שהרי מעומד

מעומד. שופר אף מעומד, כלומר "בקומה"

.‡È¯„Ò ÏÚ Ú˜BzL ‡e‰ ,ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk Ú˜BzL ‰Ê∆∆≈«¿∆≈¿ƒ∆≈««≈∆
ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ˙BÎ¯a‰29¯a„Ó BÈ‡Â .30˙BÚÈ˜z ÔÈa «¿»¿∆≈¿ƒ¿≈¿«≈≈¿ƒ

„ÓÚnL ˙BÚÈ˜˙Ï ·LinL31- Ô‰ÈÈa ÁÒ Ì‡Â . ∆ƒ…∆ƒ¿ƒ∆≈…∆¿ƒ»≈≈∆
.C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«≈≈¿»≈

גמור.29) לו אומרים במצוה שהתחיל התוקע.30)שכיוון
השומעים  שגם סוברים ויש לדבר. מותרים השומעים אבל

לדבר. הן 31)אסורים התקיעות לפני שבירך שהברכות
שמעומד. תקיעות על גם

.·ÈÔ‰Ó ‡·a Ïk ,‰Î¯a Ïk ÏÚ eÚ˜˙iL ,‰È‰ ÔÈ„a32 ¿ƒ»»∆ƒ¿¿«»¿»»»»»≈∆
‡l‡ .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk eÚ˜zL C¯„k ,ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ¿∆∆∆»¿¿∆≈¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ,·LinL ˙BÚÈ˜za ˜ÙÒ È„ÈÓ e‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»¿ƒ≈»≈«¿ƒ∆ƒ…∆≈
;˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ Ôlk Ô‰a ¯ÊÁÏ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ««ƒ«¬…»∆À»«≈∆¿»
eÚÓLiL È„k ,‰Î¯a Ïk ÏÚ ˙Á‡ ‡·a Ô‰Ï Èc ‡l‡∆»«»∆»»«««»¿»»¿≈∆ƒ¿¿
- el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z¿ƒ«≈∆¿»¿»«¿»ƒ»≈

˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ÚÓML ÔÈa - „ÈÁi‰ Ï·‡ ;¯eaˆa33, ¿ƒ¬»«»ƒ≈∆»««≈∆¿»
- ·LiÓ ÔÈa „ÓÚÓ ÔÈa ;¯„q‰ ÏÚ ÚÓL ‡lL ÔÈa≈∆…»«««≈∆≈≈…∆≈ƒ…∆

.‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ»»¿≈»∆ƒ¿»

הנזכרות 32) הבבות כל למלכיות שיתקעו לומר רוצה
לשופרות. וכן לזכרונות וכן ותר"ת. תש"ת תשר"ת, למעלה:

להפסיק 33) מותר ביחיד שאפילו רבנו משמיע גדול חידוש
לו  שאסור סוברים ויש התקיעות, לשמוע התפילה באמצע

להפסיק.

.‚È˙BÎ¯a‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡ ˙BÚÈ˜z‰34˙BÎ¯a‰Â , «¿ƒ≈»¿«¿∆«¿»¿«¿»
˙BÚÈ˜z‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡35˙Á‡a :˙B¯ÈÚ ÈzL . ≈»¿«¿∆«¿ƒ¿≈¬»¿««

,˙BÎ¯a ÚLz Ô‰Ï C¯·iL ÈÓ ÌL LiL È‡cÂa Ú„BÈ≈«¿««∆≈»ƒ∆¿»≈»∆≈«¿»
˜ÙÒ ,Ú˜Bz ÌL LÈ ˜ÙÒ ,‰iM·e ;Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡Â¿≈»≈««¿ƒ»»≈≈»≈«»≈

‰iMÏ CÏB‰ - Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡36È¯·cÓ ‰ÚÈ˜z‰L ; ≈»≈«≈«¿ƒ»∆«¿ƒ»ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙BÎ¯a‰Â ,‰¯B˙»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

הברכות 34) יברך כן פי על אף לתקוע יכול אין שאם
מוסף. מלכיות 35)שבתפילת לברך יודע אינו שאם

לתקוע. יכול כן פי על אף ושופרות שספק 36)זכרונות
דרבנן. מוודאי עדיף דאורייתא

zFklddMq
-mipnfxtqzFklddMeq

¦§ª¨
¦§ª̈

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושיעור 1) וגבהה, רחבה הסוכה: שיעורי בו נתבארו

דפנותיה, והכשר הסוכה, ותכונת וענינן. ואיכותן דפנותיה,
לזה. הנמשך וכל כשרין הן וממה שיהיו צריכין וכמה

.‡ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ d‰·b - ‰kq‰ ¯eÚL2, ƒ«À»»¿»≈»≈¬»»¿»ƒ
‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ3˙BÁt ÔÈ‡ - daÁ¯Â . ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿»≈»

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·MÓ4ÛÈÒB‰Ï BÏ LÈÂ . ƒƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ daÁ¯a5B‡ ‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬ƒ«»ƒƒ»¿»¿»≈¬»»

‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ B‡ ,‰Ú·L ÏÚ ‰Ú·MÓƒƒ¿»«ƒ¿»¿»≈∆¿ƒ«»
.‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ‡e‰LŒÏk»∆¬≈¿»

הקרקע 2) מן שלה החלל לומר, ורוצה א. ב, סוכה משנה,
ג:). (עירובין הסכך מב):3)עד כג, (ויקרא שכתוב מפני

פסוק  בפירוש חכמים ואמרו ימים", שבעת תשבו "בסוכות
ושב  קבע מדירת צא הימים שבעת כל תורה "אמרה זה:
דירת  דירתו עושה אדם אמה, עשרים "עד - עראי" בדירת
דירת  דירתו עושה אדם אין אמה מעשרים למעלה עראי,
והלכה  רבא, דברי לפי ב. (סוכה קבע" דירת אלא עראי

מגידֿמשנה). ועיין לגופו,4)כמותו, צריך טפחים ששה
כולו  כאילו שנחשב ורובו, ראשו לסוכה להכניס שיוכל
(מגידֿמשנה). לשולחנו אחד טפח ועוד בסוכה. יושב

האזרח 5) "כל שם): (ויקרא שכתוב מה על אמרו שהרי
לישב  ראויין ישראל שכל "מלמד - בסוכות" ישבו בישראל

כז:). (סוכה אחת" בסוכה

.·‰ÏeÒt - ˙BÙc LÏL dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ6dÏ eÈ‰ . À»∆≈»»¿»¿»»»
˙B¯eÓb ˙BÙ„ ÈzL7Ì"b ÔÈÓk ,BÊ „ˆa BÊ8‰OBÚ - ¿≈¿»¿¿«¿ƒ«∆

˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe ,ÁÙË ÏÚ ¯˙È BaÁ¯a LiL ÔÙc…∆∆≈¿»¿»≈«∆««¬ƒ¿»
‰LÏMÓ9Bi„Â ,˙BÙc‰ ÈzLÓ „Á‡Ï CeÓÒ10CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»»¿««ƒ¿≈«¿»¿«¿»ƒ

Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ11LÏL dÏ ÔÈ‡L ÈtÓ , «¬»«∆«ƒ¿≈∆≈»»
˙B¯eÓb ˙BÙc12˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .13, ¿»¿¿»≈«¿¿ƒ¿«»

Ô‡kÓ ‰˜ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ Á˙t ˙¯evL∆«∆«»»¿»»¬ƒ»∆ƒ»
ÚÈbÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰Èab ÏÚ ‰˜Â Ô‡kÓ ‰˜Â¿»∆ƒ»¿»∆««≈∆««ƒ∆≈«ƒ«

Ô‰Ï14. »∆

המקראות,6) מן ו:) (שם חכמים ולמדו א. ב, סוכה משנה,
וראה  בשלוש. ודי בסוכה, דפנות ארבע לעשות צריך שאין

ההלכה. שחידשה במה עוד ג"ם 8)שלמות.7)להלן
כזה. שכל 9)יוונית, לדופן, (=מחובר) לבוד שיהיה

בן  דופן לנו יש כאילו והרי הוא. כלבוד משלשה פחות
לסוכה  הראוי הדופן של רובו שהוא טפחים ארבעה

טפחים). סמוכות 10)(=שבעה (כשהן דפנות בשתי די
כנ"ל. ומשהו טפח אפילו והשלישית יוונית), גאם כמין

הדופן 11) מול הזה הקטוע הדופן בסוף קנה שמעמיד
שיש  הדופן חלק גבי ועל גביו על קנה ומעמיד שכנגד,

כזה: טפח  על יותר שם.12)ברחבו פט"ז 13)סוכה ,
כזה:14)הי"ט.

.‚LlÙÓ Ô‰ÈÈ·e BÊ „‚k BÊ ˙BÙ„ ÈzL dÏ eÈ‰15 »»¿≈¿»¿∆∆≈≈∆¿À»
e‰MÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL ÔÙc ‰OBÚ -16, ∆…∆∆≈¿»¿«¿»»¿»ƒ«∆

ÈzLÓ ˙Á‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe«¬ƒ¿»ƒ¿»»¿««ƒ¿≈
˙BÙc‰17Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ CÈ¯ˆÂ ;‰¯LÎe18. «¿»¿≈»¿»ƒ«¬»«∆«

˙Á‡ ÔÙ„Â ,‰kq‰ ÈÙÏ ‰kq‰ CÎqÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈ»̃ƒ«¿ƒƒ¿««À»ƒ¿≈«À»¿…∆««
Ô‰nÚ ˙ÎLÓ19‰kqk Ô‰ È¯‰ -20. ƒ¿∆∆ƒ»∆¬≈≈«À»

אינן 16)כזה:15) הדפנות ששתי כיון א. ז, סוכה
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ב. כבהלכה ומשהו בטפח מספיק לא - לזו זו מחוברות
טפחים.17) שבעה לרוחב יצטרף החלל עם שביחד
ומשהו 18) טפחים ארבעה בו שיש הדופן חלק גבי על קנה

כזה: שכנגד. הדופן שסוככים 19)ועל מקלות
לצד  לחוץ ויצא הסוכה, קירות מאורך יותר ונמשכים בהם
מחבירו, יותר ארוך היה אחד וכותל הפרוץ, הרביעי קיר

דופן 20)כזה: אלא לו אין הזה שההמשך ואףֿעלֿפי
יט.). (סוכה השלימה מהסוכה כחלק כולו את רואים - אחד

.„˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ‰kq‰ ‚‚a ˙B˜e·„ eÈ‰L ˙BÙc¿»∆»¿¿««À»¿…»«ƒ
ı¯‡Ï21ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ eÈ‰ Ì‡ : »»∆ƒ»¿ƒ»»∆¿»¿»ƒ

‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt -22˙BÙc‰ eÈ‰ . ¿»»ƒ≈¿≈»»«¿»
˙B‰B·b Ì‡ - CÎqÏ ˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ı¯‡Ï ˙B˜e·c¿»»∆¿…»«ƒ«¿»ƒ¿

Û‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ‰nk ‚b‰ ÔÓ ÔÈ˜BÁ¯ Ô‰L ÈtŒÏÚŒ ¬»»¿»ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«»«»
‰¯Lk ,˙Bn‡23˙Áz ˙BeÎÓ ˙BÙc‰ eÈ‰iL „·Ï·e ; «¿≈»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»««

‚b‰ ˙ÙO24‚b‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰ .25‰LÏL ÔÙc‰ ÔÓ ¿««»ƒ¿ƒ∆«»ƒ«…∆¿»
‰vÁÓ ‰Ïz .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt - ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»»»¿ƒ»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ,ÚˆÓ‡a e‰MÓe ‰Úa¯‡ ‰‰B·bL∆¿»«¿»»«∆¿∆¿«¿»ƒ¿»
BÊ È¯‰ - ‚bÏ CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙ·e ,ı¯‡Ï CeÓÒ»»»∆¿»ƒ¿»»«»¬≈

‰¯LÎ26. ¿≈»

א.21) טז, סוכה כמחובר 22)משנה, משלשה, פחות שכל
"לבוד". דין וזהו הוא, הארץ מסיני 23)עם למשה הלכה

אסיק  "גוד - לסכך מגיעות הדפנות כאילו רואין שאנו היא,
המחיצה). את והעלה (=משוך אינן 24)מחיצתא" שאם

רבינו  וסובר ו"לבוד". אסיק" ל"גוד אנו צריכים מכוונות,
(ועיין  נאמרו לא - אחד במקום מסיני למשה הלכות ששתי

סק"א). תרלב סי' או"ח א.25)ט"ז יז, סוכה משנה,
זקוקין 26) שאנו שאף בזה, ומשמיענו ב. טז, סוכה

המחיצה  מן פעם "לבוד", של זו בהלכה פעמיים להשתמש
כשרה. זאת בכל - לגג המחיצה מן ופעם לקרקע,

.‰˙BÙc ˙BÏÈ‡‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa B˙kÒ ‰OBÚ‰»∆À»≈»ƒ»¿»ƒ»¿»
dÏ27,Ì˙B‡ ˜fÁÂ Ì˙B‡ ¯LwL B‡ ,ÌÈ˜ÊÁ eÈ‰ Ì‡ - »ƒ»¬»ƒ∆»«»¿ƒ≈»

Ì˙B‡ ‰„ÈÓ ‰Èeˆn‰ Áe¯‰ ‰È‰˙ ‡lL „Ú28,„ÈÓz «∆…ƒ¿∆»««¿»¿ƒ»»»ƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡‰ ÔÈa ‡lÓe29„È˙ ‡lL È„k L˜·e Ô·˙a ƒ≈≈»¬ƒƒ¿∆∆¿«¿≈∆…»ƒ

ÏkL ;‰¯Lk BÊ È¯‰ - Ì˙B‡ ¯L˜Â ,Áe¯‰ Ì˙B‡»»«¿»«»¬≈¿≈»∆»
ÏL ‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰vÁÓ¿ƒ»∆≈»¿»«¬…¿«¿»∆

‰LaÈ30.‰vÁÓ dÈ‡ , «»»≈»¿ƒ»

ב.27) כד, סוכה בכוחה 28)משנה, שאין אףֿעלֿפי
שם, (סוכה מחיצה אינם אותם, שמנידה כיון - להפילם

"האוירין".29)בגמרא). אחרת: נוסחא הענפים,
ים 30) של מצויה ברוח לעמוד יכולה שאינה אףֿעלֿפי

(סוכה  היא עראית דירה שסוכה כיון - יותר חזקה שהיא
ה"ו. להלן וראה עקיבא). כרבי כג.

.Â‰Ï‚Ú‰ L‡¯a B˙kÒ ‰OBÚ‰31L‡¯a B‡ »∆À»¿…»¬»»¿…
‰ÈÙq‰32‰¯Lk -33L‡¯a .·BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚÂ , «¿ƒ»¿≈»¿ƒ»¿¿…
ÔÏÈ‡‰34‰¯Lk - ÏÓb‰ Èab ÏÚ B‡35dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â , »ƒ»««≈«»»¿≈»¿≈ƒ»

B‡ ÔÏÈ‡a ·BËŒÌBÈa ˙BÏÚÏ ¯eÒ‡L ÈÙÏ ;·BËŒÌBÈa¿¿ƒ∆»«¬¿¿ƒ»
‰Ó‰· Èab ÏÚ36È„Èa ˙BÈeOÚ ˙BÙc‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ««≈¿≈»»ƒ¿»«¿»¬ƒ≈

eÏh el‡L Ïk ,ÔÈ‡B¯ - ˙BÏÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe Ì„‡»»ƒ¿»»ƒ»ƒ…∆ƒƒ¿
,Ì„‡ È„ÈaL ˙BÙca „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ ‡È‰ ,˙BÏÈ‡‰»ƒ»ƒ¿»«¬…«¿»∆ƒ≈»»

·BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚ37. ƒ»¿

או 31) שהעגלה אף העגלה, מושב בתוך סוכה לו שהתקין
אחד. במקום קבועה אינה הגבוה 32)הספינה במקום

בחזקה. שם שולטות שהרוחות בספינה, ביותר
כמו 33) יבשה, של מצויה ברוח לעמוד יכולה כשהיא

למעלה. רבינו עצמו,34)שכתב האילן הוא הסוכה בסיס
וסכך. קירות לו איסור 35)ועשה שאין לחולֿהמועד,

אליה. ה"ו 36)לעלות שבת מהל' ופכ"א ב. לו, ביצה
א.37)וה"ט). וכג, ב. כב, סוכה

.Ê‰ÏeÒt - ‚b dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ38eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . À»∆≈»»¿»≈«¿∆»
ÛÈ¯ˆ ÔÈÓk BÊ· BÊ ˙B˜e·c ˙BÙc‰ ÈL‡¯39B‡ ; »≈«¿»¿¿¿ƒ¿ƒ

Ï˙kÏ ‰kÒ ÏL ÔÙc‰ L‡¯ CÓqL40dÏ ‰È‰ Ì‡ - ∆»«…«…∆∆À»«…∆ƒ»»»
ÁÙË elÙ‡ ‚b41ÔÓ Ï˙kÏ CeÓq‰ ÔÙc‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆«∆ƒ¿ƒ««…∆«»«…∆ƒ

‰¯Lk BÊ È¯‰ ,ÁÙË Ú˜¯w‰42LÈ Ì‡ - ‰l‚Ú ‰kÒ . ««¿«∆«¬≈¿≈»À»¬À»ƒ≈
‰Ùw‰a‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L da Úa¯Ï È„k ¿∆≈»¿≈¿«≈«»ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
ÌÈÁÙË43.‰¯Lk BÊ È¯‰ ,˙BiÂÊ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»»ƒ¬≈¿≈»

כותל.38) ומהו גג מהו ניכר שלא כיון אוהל, זה שאין
כזה:39) ב. יט, ממש 41)כזה:40)שם סמך שלא

ואנו  טפח, שיעור לסוכה הכותל בין רווח והשאיר הקיר אל
שם). (סוכה, גג וחשוב כסתום הטפח את רואים

אוהל.42) הוא הרי - ישר טפח שיש כלומר,43)שכיון
של  שטח שיחזיק העיגול בתוך ריבוע לעשות אפשר אם

ז:). (סוכה טפחים שבעה על טפחים שבעה

.Á‰¯„ÒÎ‡ ÈabŒÏÚ CkÒ44ÔÈÓÈˆt dÏ LiL45ÔÈa - ƒ≈««≈«¿«¿»∆∆»¿ƒƒ≈
ÌÈÙaÓ ÔÈ‡¯ eÈ‰L46ıeÁaÓ ÔÈ‡¯ ÔÈ‡Â47ÔÈa , ∆»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«≈

‰¯Lk - ÌÈÙaÓ ÔÈ‡¯ ÔÈ‡Â ıeÁaÓ ÔÈ‡¯ eÈ‰L48. ∆»ƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈»

(מגידֿמשנה,44) כזה: זה, כנגד זה כתלים שני לה שיש
ה"ט). להלן בולטים 46)עמודים.45)וראה שהעמודים
כזה: פנים, חלק.מצד נראה בחוץ, ולמסתכל

חלק.47) נראה ומבפנים עמודים 48)כזה: שיש כיון
תקרה  שהיא האכסדרה, של התקרה את רואים אנו בולטים,
ליד  השלישי הצד את וסותמת יורדת כאילו קבועה,
לה), הלכה שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (וכמו העמודים
תקרה  שאין ובמקום יח.). (סוכה דפנות שלש כאן יש והרי
ברחבו  שיש דופן עשה אלאֿאםֿכן כשרה הסוכה אין

ג). הלכה (למעלה שלישית ברוח ומשהו טפחים ארבעה

.Ë‰kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ÔÈÓÈˆt dÏ eÈ‰ ‡Ï…»»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆ƒÀ»
Ècˆ ÈL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÈB·Ók ‰ÈeOÚ‰»¬»¿»∆¬≈≈»∆»¿≈ƒ≈
Bc‚kLÂ ,Ï˙k Ba ÔÈ‡ ‰¯„ÒÎ‡‰ ÚˆÓ‡Â ,‰¯„ÒÎ‡‰»«¿«¿»¿∆¿«»«¿«¿»≈…∆¿∆¿∆¿

.ÔÈÓÈˆt Ba ÔÈ‡≈¿ƒƒ

.ÈÈÁÏ BÏ LiL ÈB·Ó ÈabŒÏÚ CkÒ49¯‡· ÈabŒÏÚ B‡ ƒ≈««≈»∆∆∆ƒ««≈¿≈
ÔÈqt dÏ LiL50˙aL d˙B‡Ï ‰¯LÎ ‰kÒ BÊ È¯‰ - ∆∆»«ƒ¬≈À»¿≈»¿»«»

„·Ïa ‚Á‰ CB˙aL51el‡ ÔÈqÙe ‰Ê ÈÁlL CBzÓ ; ∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆∆ƒ∆«ƒ≈
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ÔÈÚÏ ˙BvÁÓk Ô˙B‡ ·LÁ - ˙aL ÔÈÚÏ ˙BvÁÓ¿ƒ¿ƒ¿««»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
‰kÒ52. À»

שתי 49) כלומר, - דפנות שתי אלא לו שאין מפולש מבוי
צורת  לו ועשה לדרום, ואחת לצפון אחת בתים, של שורות
סוכה  שלענין שאע"פ מערב, מצד ולחי מזרח מצד הפתח
כדופן  להחשב מזרח שמצד הפתח צורת מועילה לא
(פי"ז  היחיד רשות זו הרי שבת שלענין כיון - שלישית
סוכות. של בשבת כשרה סוכה היא ה"ג) שבת מהל'

כאן 50) כזו בצורה הבאר, סביב עושין שהם קרשים הם
מים  לשאוב שיוכלו רגלים לעולי להתיר בכדי ציור מופיע
ברשות  עומדים והם היחיד רשות שתוכו הבור מן לבהמתם
אחת  ואמה לכאן אחת אמה בני הם אלו וקרשים הרבים,
רשות  הבאר סביבות נעשו הפסים ידי ועל שכנגד, לצד
והוא  הכ"ז) שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (כמו היחיד

האלו. הפסים על האחרים.51)סיכך לימים ולא
ב.52) ועמוד א ז, סוכה

.‡ÈÔÈÒc˜ ‰Úa¯‡ ıÚ53‚b‰ ˙BiÂÊ Úa¯‡ ÏÚ54 »««¿»»À¿»ƒ««¿«»ƒ«»
,‚b‰ ˙ÙO ÏÚ Cekq‰Â ÏÈ‡B‰ - Ôab ÏÚ CkÒÂ¿ƒ≈««»ƒ¿«ƒ«¿««»

¯Lk55Ô‰ el‡k ˙BBzÁz‰ ˙BvÁn‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ; »≈¿ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ≈
.Cekq‰ ˙ÙO ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏBÚ¿«¿»«¿««ƒ

הגג.54)עמודים.53) ד:55)בשפת בסוכה נחמן כרב
נעץ  אם אלא אינה וחכמים יעקב רבי שפלוגתת שאמר
בשפת  אבל חכמים, פוסלים ובזה הגג, באמצע הקונדיסים
מחיצתא" אסיק "גוד אומרים שאנו כשר, הכל לדברי הגג
גאון  שרירא רב גירסת לפי זה וכל כב). הערה למעלה (ראה
ועיין  ב"תיקו", הדבר נשאר - נוסחתנו לפי אבל שם, בסוכה

ראב"ד.

.·È‰ÈÏ˙Îa LÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÁ˙t dÏ LiL ‰kÒÀ»∆∆»¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»∆»
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰a¯‰ ˙BBlÁ56ıe¯tL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ««¿≈¬≈¿≈»¿««ƒ∆»

¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰È ‡lL „·Ï·e .„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À∆«»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆»∆«»≈
¯OÚ ÏÚ57- ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «∆∆¬»ƒ»»»∆«»≈«∆∆

Á˙t ˙¯eˆ dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡58‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ , ««ƒ∆∆»«∆«»ƒ∆…ƒ¿∆
.„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰«»¿À∆«»≈

השלישי 56) ובדופן גמורות, דפנות שתי כשהיו לומר, רוצה
במשך  טפחים משלשה יותר מזה זה שמרוחקים קנים עשה
כמו  השלישית בדופן היא קולא ז.). (סוכה המחיצה כל
(מגידֿמשנה). ה"ב למעלה טפח במחיצת שהקילו

של 57) אחד כלומר, במקום לחבירו קנה בין פרוץ יהיה א
אמות. מעשר אמות 58)יותר מעשר יותר שהוא שפתח

מה  וראה כזה. רחב פתח לעשות רגילים שלא פתח, אינו
הט"ז. שבת מהל' בפט"ז רבינו שכתב

.‚Èd¯ÈÂ‡L ‰kÒ59dËÚÓe ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ dB·b À»∆¬ƒ»»«≈∆¿ƒ«»ƒ¬»
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯Îa60ËeÚÓ BÈ‡ -61ÌÏha elÙ‡Â ,62. ¿»ƒ¿»≈ƒ«¬ƒƒ¿»

Ô·˙a dËÚÓCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - BÏh·e ƒ¬»¿∆∆ƒ¿¬≈∆ƒ¿≈»ƒ
ËeÚÓ BÈ‡ ,Ì˙Ò ¯ÙÚa Ï·‡ .BÏh·e ¯ÙÚ ¯ÓBÏ63. «»»ƒ¿¬»¿»»¿»≈ƒ

ÔÈˆe‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰64CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ »¿»¿»≈∆¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿
Ô˙nÁÓ ‰a¯Ó Ô˙lˆ ‰˙È‰ Ì‡ - ÌÈ¯OÚ65e·LÁÈ , ∆¿ƒƒ»¿»ƒ»»¿À»≈«»»≈»¿

‰·Ú ‚‚k66.‰¯LÎe ¿»»∆¿≈»

הסכך.59) עד הסוכה חללה=מקרקעית שנתן 60)כלומר,
חללה. נתמעט כך ומתוך וכסתות, כרים הסוכה קרקעית על

משיעורה.61) נמעטת להניחם 62)אינה בדעתו שחשב
נוהגים  לא הרוב שעלֿפי כיון - (מגידֿמשנה) לעולם שם
כל  אצל דעתו בטלה - ביטל שהוא ואף אלה. דברים לבטל

ד.). (סוכה החג 63)אדם ימי כל משם ינטלו שלא אע"פ
(מגידֿמשנה). החג לאחר לפנותו עתיד שהוא כיון -

שלהם.64) העלים עם קטנים אם 65)ענפים כלומר,
מחמת  מהשמש, מרובה הצל יהיה - העליון הסכך את תסלק

אמה 66)ההוצים. מעשרים פחות הוא הסוכה של וחללה
ד.). (סוכה

.„È‰aËˆÈ‡ ‰a67˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k da68 »»ƒ¿«»»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ
dlÎ ÈtŒÏÚ69·Á¯ ¯eÚL ‰aËˆÈ‡a LÈ Ì‡ - «¿≈À»ƒ≈»ƒ¿«»ƒ…«
‰¯Lk ,‰kq‰70˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k ‰aËˆÈ‡ ‰a . «À»¿≈»»»ƒ¿«»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ

„v‰ ÔÓ71Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ƒ««ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆«¿«
‰¯Lk ,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,˙Bn‡72‰a . «¿»»¿«¿««¿≈»»»

˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - dÚˆÓ‡a ‰aËˆÈ‡Ï ƒ¿«»¿∆¿»»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆
,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿»«¿»»≈«¿««

‰¯Lk73È¯‰Â ,‰aËˆÈ‡a ˙BÚ‚B ˙BvÁn‰ el‡Îe ; ¿≈»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«»«¬≈
‰a .‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt Cekq‰ „ÚÂ ‰aËˆÈ‡‰ ÔÓƒ»ƒ¿«»¿««ƒ»≈∆¿ƒ«»»»

„enÚ d·74‰kÒ ¯LÎ‰ Ba LÈÂ ,75ÔÈ‡L ;‰ÏeÒt - »«¿∆∆¿≈À»¿»∆≈
˙B¯kp‰ ˙BvÁÓ el‡76CÎÒ „enÚ‰ ·bŒÏÚ ‡ˆÓÂ , ≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿»««»«¿»

.˙BÙ„ ‡Ïa ¯Lk»≈¿…¿»

מהארץ.67) מוגבה מאבנים, או מעצים ספסל כעין
אמצעית,68) ונקראת לפתח, שמנגד ממש לדופן סמוך

פתח  כולה היא והרביעית דפנות, שלש בת היא סוכה שסתם
שם). סוכה ומזה,69)(רש"י מזה הדפנות בשתי שנוגעת

גובה 70)כזה: אין הסכך ועד האיצטבה מקרקעית שהרי
כשרה  זה, במקום כשרה שהיא שמכיון וי"א אמה. עשרים
הסוכה  מן היוצא פסל כדין והלאה, מהאיצטבה אפילו היא

שם). סוכה (רש"י ה"ג והגיעה 71)למעלה אחד קיר בצד
כזה: האמצעי, הדופן שעד 72)עד ההלכה, היא שכן

מהקיר  חלק הוא כאילו הסכך את אנו רואים אמות ארבע
ראה  עקומה", "דופן היא: וזו מקרקעיתה. ונשתפע שנתעקם

ד. בסוכה הדברים ומקור הי"ד. פ"ה שם.73)להלן סוכה,
הרוחות. בכל עקומה" "דופן שאומרים בזה, והשמיענו

ד:).74) (סוכה טפחים עשרה על 75)גבוה טפחים שבעה
לאו  הא מהדופן, אמות ארבע רחוק והיה טפחים . שבעה

(מגידֿמשנה). באיצטבה כמו כשר - י שאףֿעלֿפ 76)הכי
(ראה  מחיצתא" אסיק "גוד אמרו עשרה, גבוה שבעמוד
על  שהרי כשרה, סוכה כאן יש הרי כן ואם הי"א), למעלה
 ֿ אףֿעלֿפי – אמה מעשרים גבוהה הסוכה אין העמוד גבי
ממש, מחיצות כאן אין שסוףֿכלֿסוף כשרה, הסוכה אין כן

רבא). לדעת שם, (סוכה לעין הניכרות

.ÂË‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰77da ˜˜ÁÂ ,78dÓÈÏL‰Ï »¿»¿»≈¬»»¿»«»¿«¿ƒ»
‰LÏL Ï˙kÏÂ ˜˜Á ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ‰¯OÚÏ«¬»»ƒ≈ƒ¿«¬»¿«…∆¿»
˙BÁt ÏkL ;‰¯Lk ,ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»∆»»

˜e·„k ‡e‰ È¯‰ ,‰LÏMÓ79˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ƒ¿»¬≈¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
˙aL80. «»
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בגובה.77) טפחים שיעור 78)מעשרה האדמה בתוך חפר
בעומק. סוכה מגיעים 79)של הכתלים כאילו רואים ואנו

ארבע  עד להכשיר עקומה", "דופן של וההלכה החקק. אל
ולא  וכהלכה, כדין דפנות שישנם במקום אלא אינה אמות,
וכלל  כלל דפנות ואינם מעשרה למטה הם כשהדפנות

ד:). ה"ז.80)(סוכה פי"ד

.ÊËÏk‰ ÔÓ ÔÈ¯Lk ‰kÒ ÈÙc81ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡L , »¿≈À»¿≈ƒƒ«…∆≈»¿ƒƒ
ÌÈiÁŒÈÏÚaÓ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏkÓ ‰vÁÓ ‡l‡82. ∆»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒƒ«¬≈«ƒ

ÏÎ‡iL È„k ,·BËŒÌBÈa ÔÙc B¯·Á ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚÂ¿∆»»∆¬≈…∆¿¿≈∆…«
,‡e‰Â .dÏ ÔÙc B¯·ÁL ,‰¯LÎ ‰kÒa ÔLÈÈÂ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ«¿À»¿≈»∆¬≈…∆»¿

ÔÙc ‰OÚpL ‰Ê ˙Ú„Ï ‡lL B˙B‡ ‰OÚiL83Ï·‡ ; ∆«¬∆∆…¿««∆∆«¬∆…∆¬»
ÈÓÈ ¯‡La ¯zÓe ,·BËŒÌBÈa ¯eÒ‡ - ˙Ú„Ï e‰OÚ Ì‡ƒ»»¿««»¿À»ƒ¿»¿≈

a ˙ÈÚÈ·¯ ÔÙc ÌÈÏÎa ‰OBÚ ÔÎÂ .‚Á‰Ï·‡ ;·BËŒÌBÈ ∆»¿≈∆¿≈ƒ…∆¿ƒƒ¿¬»
,·BËŒÌBÈa ÌÈÏÎa d˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï ,˙ÈLÈÏL ÔÙc…∆¿ƒƒ…«¬∆»¿≈ƒ¿
È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,‰kq‰ ¯ÈLÎÓ ‡e‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿ƒ«À»¿≈ƒ…∆¬«

·BËŒÌBÈa84. ¿

לסכך)81) הפסולים (=כל "וכולן א: יב, סוכה משנה,
בכלל  ואינם סוכה, נקראים לא שהדפנות לדפנות". כשרים
באספך  לך תעשה הסוכות חג יב.): (סוכה שאמרו מה
יותר  ולא ויקב גורן פסולת אלא לך אין - ומיקבך מגרנך

ה"א). פ"ה להלן כג.).82)(ראה (סוכה יהודה כרבי
שבשביל 83) שם שהועמד אותו ידע שלא לומר, רוצה

ומחיצה  קביעות, דרך זו הרי ידע, שאם שם. הועמד מחיצה
רבינו  בדברי וראה (לבוש). ביו"ט לעשותה אסור קבועה
אלא  אינו זה שכל אומרים ויש הכ"ג. שבת מהל' בפט"ז
רביעי, בדופן אבל הסוכה, מעיקר שהוא השלישי בדופן
(הראב"ד). לדעתו אפילו מותר בלעדו, כשרה שהסוכה

א.84) מד, עירובין

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
דבר 1) זה ומאי שיהיה, שראוי ממה הסכך דיני בו נתבארו

דינו. מה פסול ומקצתו כשר הסכך מקצת ואם פסולים, הם
וכיוצא  סוכה, בתוך וסוכה כן, גם לשמה עשיה צריך ואם

אלו. בדברים

.‡CÎq‰2ÔÈ‡ .¯·c ÏkÓ ¯LÎ BÈ‡ ‰kÒ ÏL «¿»∆À»≈»≈ƒ»»»≈
ı¯‡‰ ÔÓ BÏecbL ¯·„a ‡l‡ ÔÈÎkÒÓ3ÔÓ ¯˜ÚpL , ¿«¿ƒ∆»¿»»∆ƒƒ»»∆∆∆¡«ƒ

ı¯‡‰4‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,5Ú¯ BÁÈ¯ ÔÈ‡Â ,6BÈ‡Â , »»∆¿≈¿«≈À¿»¿≈≈«¿≈
„ÈÓz Ï·B BÈ‡Â ¯LB7. ≈¿≈≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`l` mikkqn oi` ,xac lkn xyk epi` dkeq ly jkqd"
."'ek ux`d on eleciby xaca

אלא  מסככים "אין לכתוב הסתפק לא מדוע בלשונו וקשה
של  "הסכך ההקדמה טעם ומה הארץ" מן שגידולו בדבר
י"ב  בהלכה קשה כן כמו דבר". מכל כשר אינו סוכה
הבית" בתוך עשאה כאילו האילן תחת סוכתו "העושה
לשון  שהוא ואף פסול. שהוא בקיצור כתב לא ומדוע
באילן  אלא שנו "לא נוסף דין ממנו למדו ובגמרא המשנה,

כשר" מצלתו מרובה חמתו אבל מחמתו מרובה שצלתו
השתמש  הנ"ל החילוק הזכיר שלא הרמב"ם מדוע אבל
- בקיצור כתב ולא הבית", בתוך עשאה "כאילו בלשון

פסולה.
שלא  מיוחד ודיוק לימוד ישנו כאשר גם בזה: והביאור
המשנה  בלשון לכתוב מקפיד זאת בכל הרמב"ם, הביאו

שבמשנה. הדיוקים לתוכן כוונתו שאין אף
שכשמוצא  הרמב"ם בכללי שמצינו מה פי על להוסיף ויש
כטעם  מביאה הגמרא, מסברת יותר לו הנראית סברא
מהפסול  יותר מודגש בית של הפסול ובענייננו, להלכה.
דורותיכם  ידעו "למען הוא סוכה מצות תוכן כי סוכה של
מארץ  אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי
משא"כ  לסוכה מנוגד - קבע דירת - שבית ומובן מצרים"

אילן.
כשר  אינו סוכה של "הסכך הרמב"ם לשון גם יובן ומעתה
אינו  שהסגנון אף כי כו'". אלא בו מסככים אין דבר, מכל
סגנון  ביופי מוסיף והוא יש בהלכה, חידוש שום מכריח

הסוכה "דפני הקודם הפרק בסיום כי onהלשון mixyk

lkd לסגנון ובהמשך כו'" מחיצה אלא צריכים אנו שאין
דבר". מכל כשר אינו סוכה של "הסכך כתב זה

(al oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

הסוכה.2) שעל שנאמר 3)הכיסוי הארץ, מן שצומח
מגרנך  באספך וכו' לך תעשה הסוכות "חג יג): טז, (דברים
לסכך  שצריך יב.), (סוכה חכמים למדו ומכאן ומיקבך",

ויקב. גורן כמו הארץ, מן שגידולו ויקב 4)בדבר כגורן
הארץ. מן תלושים מגרנך 5)שהם "באספך שנאמר ממה

ויקב  גורן בפסולת שהמדובר (שם), חכמים למדו ומיקבך"
היקב. ומן הגורן מן אותה ומוציאים אותה שאוספים
(ראה  טומאה מקבלת אינה אדם, אוכל שאינה זו, ופסולת

ה"א). אוכלין טומאת מהל' אסור 6)בפ"א רע ריחו אבל
כדלהלן. הסוכה, מן יצא שמא א.7)מדרבנן, יג, סוכה

.·ÂÈÏecb ÔÈ‡L ¯·„a CkÒ¯aÁÓ· B‡ ,ı¯‡‰ ÔÓ ƒ≈¿»»∆≈ƒ»ƒ»»∆ƒ¿À»
Ì‡ Ï·‡ .‰ÏeÒt - ‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·„· B‡ ,ı¯‡Ï»»∆¿»»∆¿«≈À¿»¿»¬»ƒ
Ú¯ BÁÈ¯L ¯·„· B‡ ,¯LBÂ Ï·Bp‰ ¯·„a CkÒÂ ¯·Ú»«¿ƒ≈¿»»«≈¿≈¿»»∆≈«
È„k ‡l‡ ,el‡a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,e¯Ó‡ ‡lL ;‰¯Lk -¿≈»∆…»¿≈¿«¿ƒ»≈∆»¿≈

‡ˆÈÂ ‰kq‰ ÁÈpÈ ‡lL8eÈ‰È ‡lL ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ . ∆…«ƒ««À»¿≈≈¿»ƒ¿ƒ»≈∆…ƒ¿
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ CÎÒ ÏL ÔÈÏÚÂ ÔÈˆe‰9, ƒ¿»ƒ∆¿»¿ƒ¿¬»»¿»ƒ
˙BÎzÓ ÈÈÓa dÎkÒ .B˙·ÈLÈa BÏ ¯ˆÈ ‡lL È„k10, ¿≈∆…≈«ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ≈«»

˙B¯BÚÂ ˙BÓˆÚ· B‡11ÈÏecb ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - «¬»¿¿»ƒ¿≈∆≈»ƒ≈
‰Ï„‰ .Ú˜¯˜12ÌÈÙb ‰ÈÏÚ13„Ú ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿«ƒ¿»»∆»¿»ƒ¿«≈»∆«

e¯˜Ú ‡Ï È¯‰L ,‰ÏeÒt - ‰kÒ eOÚpL14dÎkÒ . ∆«¬À»¿»∆¬≈…∆¡»ƒ¿»
ÈÏÎa15˙BÏˆÁÓ·e ıÚ16‡ˆBiÎÂ ‰·ÈÎLÏ ˙BÈeOÚ‰ ƒ¿≈≈¿«¿»»¬ƒ¿ƒ»¿«≈

Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - Ô‰·»∆¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈ƒ
Ô‰È˙BÈÏ·e ÌÈÏÎŒÈ¯·La dÎkÒ17ÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt , ƒ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ

ÔÈ„ÚL ÌÈ¯·La CkÒÈ ‡nL - ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó eÈ‰Â¿»¿«¿ƒÀ¿»∆»¿«≈ƒ¿»ƒ∆¬«ƒ
e¯‰Ë ‡Ï18. …»¬
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כה.8) הערה להלן וראה שם. דר 9)סוכה, אדם שאין
(סוכה  ראשו על נסרחים והעלים שההוצים סרוחה, בדירה
אלא  כאן שאין רבינו מדברי ונראה דרבא). אליבא ד.
רוקח' ('מעשה בדיעבד פסולה אינה אבל לכתחילה, זהירות

הרמב"ם). על גליון בשם מתכות 10)בהקדמה במטילי
ואף  טומאה. מקבלים ואינם כלי, שום מהם נעשו שטרם
מהארץ. צומח שיהיה שצריך פסולה, - מהארץ שיסודם

טומאה.11) מקבלים ואינם נעבדו הגביהה 12)שלא
יא.). סוכה (משנה, הסוכה על לסכך שכן 13)ועשאה

מתפשטים. שענפיהן גפנים של פסול 14)דרכן ומחובר
א.15)לסכך. טו, (משנה,16)סוכה וגמי וקש קנים של

יט:). טו:).17)סוכה (שם ונקרעו שלא 18)שבלו
מהם. הטומאה תבטל שהשבירה עד כך, כל נשברו

.‚ÔÈÏÎ‡a dÎkÒ19ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ƒ¿»»√»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ
ÌÈ‡˙ ÈÎBÒ .‰‡ÓË20ÌÈ·Ú ÈÏÈk¯t ;ÌÈ‡z Ô‰·e21 À¿»≈¿≈ƒ»∆¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

˙B„aÎÓ ;ÌÈ·Ú Ô‰·e22‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz Ô‰·e »∆¬»ƒ«¿»»∆¿»ƒ¿≈…«≈
˙ÏÒt Ì‡ ÔÈ‡B¯ :Ô‰·23ÔÈÎkÒÓ - ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó »∆ƒƒ¿…∆¿À»«»√»ƒ¿«¿ƒ

Ô‰a24˙B˜¯Èa CkÒ .Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;25, »∆¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆ƒ≈ƒ»
Ó Ô‰a ¯‡MÈ ‡ÏÂ eÏBaÈ eL·ÈÈ Ì‡LÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ln ∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ»≈»∆«»««ƒ

‡e‰ el‡k ·LÁ ÔÓB˜Ó È¯‰ - ÌÈÁÏ ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«ƒ¬≈¿»∆¿»¿ƒ
¯ÈÂ‡26ÌÈ‡ el‡Îe27. ¬ƒ¿ƒ≈»

טומאה 19) מקבל אינו בהמה מאכל שאילו אדם. מאכל
שם). אוכלין טומאת תאנים.20)(הל' זמורות 21)ענפי

הדקל.22)הגפנים. ואינה 23)ענפי אוכל שאינה
לסכך. וכשרה טומאה את 24)מקבלת מבטלת שהפסולת

יג:). (סוכה כשר הסכך כל וכאילו שאינם 25)האוכל,
אדם. למאכל מיוחדים שאינם כגון טומאה, מקבלים

ה"כ)26) (להלן כאויר טפחים שלשה ברוחב פוסלים והם
שם. סוכה, ותהיה 27)– שיפלו כזה באופן המדובר

צילתה  תשאר אם אבל מצילתה, מרובה חמתה הסוכה
לכתחילה  אסורה אלא בדיעבד פסולה אינה מחמתה, מרובה
 ֿ (כסף ה"ב לעיל רבינו שכתב כמו ויצא, יניחנה שמא

משנה).

.„ıÚ‰ ÈzLÙa dÎkÒ28B‡ ˜„ ‡lL ,Ô˙29‡ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿≈»≈∆…»»¿…
Ôˆt30Ô˙B‡ ıtÂ ˜c Ì‡Â .‡e‰ ıÚ ÔÈ„ÚL ,‰¯Lk - ƒ¿»¿≈»∆¬«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ≈»

Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ -31el‡Îe ,B˙¯eˆ ˙ÈpzLpL ÈtÓ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈»¿ƒ
·ÈÒ ÏL ÌÈÏ·Áa ÔÈÎkÒÓ .Ú˜¯˜ ÈÏecbÓ ÔÈ‡32ÏLÂ ≈»ƒƒ≈«¿«¿«¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿∆

ÛÏÁ33ÔÈ‡Â „ÓBÚ Ô˙¯eˆ È¯‰L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈∆¿«≈»∆∆¬≈»»≈¿≈
ÌÈÏk ÌÈÏ·Á‰34. «¬»ƒ≈ƒ

בפשתי 28) "ותטמנם ו: ב, ביהושע שנאמר מה עלֿפי
במכתשת.29)העץ". כתתם סרקם 30)שלא  שלא

טומאה 31)במסרק. מקבל שאינו אףֿעלֿפי ב. יב, סוכה
באניצי). ד"ה ב'תוספות' (עיי"ש טוייתו הצומח 32)לפני

לעץ. עשב.33)מסביב טומאה 34)מין מקבלים ואינם
במגידֿמשנה). הובא ('ירושלמי',

.‰ÌÈ¯ÎÊa :ÌÈvÁa dÎkÒ35˙B·˜a ;‰¯Lk -36- ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿≈
,ÏÊ¯·a ˙‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÏeÒt¿»««ƒ∆»¿ƒ¿«…¿«¿∆

Ïea˜ŒÈÏk ÏÎk ‰‡ÓË Ïa˜Óe ,‡e‰ Ïea˜ ˙Èa37. ≈ƒ¿«≈À¿»¿»¿ƒƒ

בתוך 35) אותם ונותנים שמחודדים שם על זכרים נקראים
יב:). שם (רש"י עץ כלי פשוטי והם חקוקים 36)הברזל

שם). (רש"י הברזל נותנים חקק ובאותו בראשם,
שמחזיקים 37) אלא לעולם, שם להשאר עשוי שאינו [כיון

זה  והרי האויבים, כלפי הברזל את בכח וזורקים בעץ
שמקבלת  צורפים של סדן בה ששמים עץ של כבקעה
ועיין  ה"ג, כלים מהל' בפ"ב רבינו שכתב כמו טומאה,

תרכט]. סי' או"ח תשובה' 'שערי

.Â- ‰pË˜ :ÛÏÁ B‡ ÈÓb ˙ÏˆÁÓ B‡ ÌÈ˜ ˙ÏˆÁÓ«¿∆∆»ƒ«¿∆∆∆ƒ≈∆¿«»
‰·ÈÎLÏ dÓ˙Ò38Œ‡l‡ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»

CekÒÏ d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡39,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b ; ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;da ÔÈÎkÒÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«¿ƒ»∆»ƒ≈»»»

‰·ÈÎLÏ40¯È˜ dÏ LÈ Ì‡Â .41ÔÈ‡ ,‰ÏB„‚ elÙ‡ - ƒ¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¬ƒ¿»≈
da ÔÈÎkÒÓ42Ïh elÙ‡Â ;Ïea˜ŒÈÏÎk ‡È‰ È¯‰L , ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ«

ŒÈ¯·Lk ‡È‰L ÈtÓ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,dlL ¯Èw‰«ƒ∆»≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÏÎ43. ≈ƒ

היא 38) עליה שוכב הזב שאם וכתנאֿקמא, ב. יט, סוכה
טומאה. לשכיבה 39)מקבלת מיוחדת שאינה שכיון

מקבלת  אינה - מלאכתנו ונעשה עמוד לזב: לו ואומרים
נט.). (שבת שם 40)טומאה (סוכה, מועלת ומחשבתו

מסביב.41)במשנה). גבוהה ב.42)שפה כ, שם
שם).43) בסוכה (רי"ף ה"ב למעלה

.ÊÌÈ¯Ò44ÔÈÎkÒÓ ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÔaÁ¯a ÔÈ‡L ¿»ƒ∆≈¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈtLÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a45ÔaÁ¯a LÈ Ì‡Â . »∆««ƒ∆≈¿Àƒ¿ƒ≈¿»¿»
Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡46ÌÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¿»»≈¿«¿ƒ»∆¿««ƒ∆≈»

‡È‰L ‰n„ÈÂ ‰¯˜z‰ ˙Áz ·LÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÔÈtLÓ¿Àƒ¿≈»∆»≈≈«««ƒ¿»ƒ«∆∆ƒ
‰kÒÎ47‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL „Á‡ ¯Ò ‰ÈÏÚ Ô˙ . ¿À»»«»∆»∆∆∆»∆≈¿»¿«¿»»

‰¯Lk - ÌÈÁÙË48ÂÈzÁz ÔÈLÈ ÔÈ‡Â ,49ÔLi‰Â . ¿»ƒ¿≈»¿≈¿≈ƒ«¿»¿«»≈
ÔaÁ¯a LiL ÔÈ¯Ò eÈ‰ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÂÈzÁz«¿»…»»¿≈»»¿»ƒ∆≈¿»¿»
ÔÈ‡L Ô‰Ècˆa ÔÎÙ‰Â ,‰Úa¯‡ ÔÈ·Úa ÔÈ‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿≈¿»¿»«¿»»«¬»»¿ƒ≈∆∆≈
¯Òp‰ È¯‰L ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ô‰a CkÒÂ ‰Úa¯‡ Ô‰a»∆«¿»»¿ƒ≈»∆¬≈¿»∆¬≈«∆∆

BÈ·Úa CkqL ÔÈa BaÁ¯a CkqL ÔÈa ,ÏeÒt50. »≈∆ƒ≈¿»¿≈∆ƒ≈¿»¿

לכלים.45)קרשים.44) דומים סוכה 46)שהם משנה,
א. במצות 47)יד, חובתו ידי שיצא ויחשוב בביתו שישב

פסול  ודאי וביתו בנסרים, מקורה ביתו גם שהרי סוכה,
השנה  ימות כל של ביתו ולא תורה אמרה "סוכה" - לסוכה

ה"ח. להלן וראה שם). סוכה וכשנתן 48)(רש"י הסוכה.
דפנות, שלש הכשר לסכך שנשארו באופן הצד, מן הנסר את

(מגידֿמשנה). פסול באמצע פסול 49)אבל סכך שהוא
שם). יד:).50)(סוכה, (שם מתכת של כשפוד ודינו

.Á‰·ÈÊÚÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰¯˜z51ËÈh‰ ‡È‰L , ƒ¿»∆≈»∆»«¬ƒ»∆ƒ«ƒ
BÊ È¯‰ - „·Ïa ÔÈÚe˜z ÔÈ¯Ò ‡l‡ ,ÌÈ·‡‰Â¿»¬»ƒ∆»¿»ƒ¿ƒƒ¿»¬≈
.˙Èa ÌLÏ ‡l‡ ,‰kÒ ÌLÏ eOÚ ‡Ï È¯‰L ;‰ÏeÒt¿»∆¬≈…«¬¿≈À»∆»¿≈»ƒ

ÌÈ¯ÓÒn‰ „È‰Â ÌÈ¯Òp‰ ˜t˜t Ì‡ CÎÈÙÏ52ÌLÏ ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ««¿¿ƒ¿≈
¯Ò ÏÎa ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰kÒÀ»¬≈¿≈»ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ¯ÒÂ53ÌÈ˙ÈaÓ „Á‡ ÏË Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ»«∆»ƒ≈¿«ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41



dkeqקלד zekld - mipnf xtq - elqk 'c iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÊ È¯‰ - ‰kÒ ÌLÏ ¯Lk CÎÒ BÓB˜Óa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ¿¿»»≈¿≈À»¬≈
‰¯Lk54. ¿≈»

ג,51) (נחמיה החומה" עד ירושלים "ויעזבו הפסוק מלשון
טו.)52)ח). (לסוכה המשנה בפירוש רבינו כתב כן

המסמרים  ומן ממקומם אותם שיעקור פירוש "ומפקפק,
הזזת  גם דברים: שני כאן צריכים ולפי"ז בהם". התקועים
מפירש"י  נראה וכן המסמרים. להוציא וגם ממקומם הנסרים
כט) (סי' הרא"ש אבל ומנענע". סותר "מפקפק, שכתב: שם
המסמרים". את "שמסיר כתבו: תרלא) סי' (או"ח וה'טור'

א). (או"ק שם נתנאל' ו'קרבן שם, ב"ח כמו 53)ועיין
זה. על תמה כט בסי' והרא"ש בה"ז. למעלה שנכתב

רבינו 54) לשון [ומסתימת הלל. לבית א טו, סוכה משנה,
- ואעפ"כ הפסול, הסכך כמידת הכשר הסכך שמידת נראה

צה]. והערה הט"ז להלן וראה כשרה,

.ËÌB˜Ó ÏkÓ d˙ÎÏ‰k ˙ÈOÚpL ‰kÒ55‰¯Lk -56, À»∆«¬≈¿ƒ¿»»ƒ»»¿≈»
‰È‰zL ,‡e‰Â .‰ÂˆÓ ÌLÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…«¬≈¿≈ƒ¿»¿∆ƒ¿∆

ÏˆÏ ‰ÈeOÚ57Ì"ekÚ ˙kÒ ÔB‚k ;58‰Ó‰a ˙kÒÂ59 ¬»¿≈¿À««¿À«¿≈»
Ô‰· ‡ˆBik ÏÎÂ60‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL ‰kÒ Ï·‡ .61- ¿…«≈»∆¬»À»∆«¬≈≈≈∆»

LÈ„‚a ËËBÁ‰ ÔÎÂ .ÏˆÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈÙÏ ,‰ÏeÒt62 ¿»¿ƒ∆…«¬≈¿≈¿≈«≈¿»ƒ
‰kÒ e‰OÚÂ63‰Ê LÈ„b ¯nÚ ‡Ï È¯‰L ,‰kÒ dÈ‡ - ¿»»À»≈»À»∆¬≈…ƒ≈»ƒ∆

ÁÙË ÏÏÁ ‰lÁ˙a ‰OÚ Ì‡ CÎÈÙÏ .ÏˆÏ64CLÓa ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ»¬«∆«¿∆∆
dÓÈÏL‰Â ÔÎ È¯Á‡ da ËËÁÂ ,‰kÒ ÌLÏ ‰Ú·Lƒ¿»¿≈À»¿»«»«¬≈≈¿ƒ¿ƒ»
.ÏˆÏ dlL CÎÒ ‰OÚ È¯‰L ,‰¯Lk - ‰¯OÚÏ«¬»»¿≈»∆¬≈«¬»¿»∆»¿≈

שהוא.55) צורך ב.56)לאיזה ח, להתגונן 57)סוכה
ורש"י). שם (סוכה סוכה נקראת כך שם ועל בצילה,

הקיץ.58) לימי גוים בשביל 59)שעשאוה שעשאוה
סוכה),60)בהמות. ממצות (שפטורות נשים סוכת כמו

(שם). לצל כשנעשו שם) (סוכה שומרים וסוכת רועים סוכת
ונשארו 61) הגדיש, מן התחתונים העמודים שנפלו

מאליה. הסוכה ונעשתה העמרים 62)העליונים, הוציא
מאליה. הסוכה ונעשתה העליונים, ונשארו התחתונים
- החלל וביצירת העמרים בהוצאת מעשה שעשה ואע"פ

לצל. סככה עשה שלא לפי סוכה, סוכה 63)אינה משנה,
א. מקום,64)טו, בכל "אהל" נקרא טפח שחלל

בשם  הסכך נקרא - צל לשם זה על העמרים וכשהגדיש
טז.). (סוכה טפח חלל תחתיו שיש כיון סכך,

.ÈÔÈ„¯Ê ÈÏÈ·ÁÂ ÌÈˆÚ ÈÏÈ·ÁÂ L˜ ÈÏÈ·Á65ÔÈ‡ , ¬ƒ≈««¬ƒ≈≈ƒ«¬ƒ≈¿»ƒ≈
ÏÚ ˙BÏÈ·Á Ô˙B‡ ‰OÚÈ ‡nL ‰¯Êb - Ô‰a ÔÈÎkÒÓ¿«¿ƒ»∆¿≈»∆»«¬∆»¬ƒ«

ÔLaÈÏ È„k Bbb66,‰kÒ ÌLÏ Ô‰ÈzÁz ·LÈÂ CÏnÈÂ , «¿≈¿«¿»¿ƒ»≈¿≈≈«¿≈∆¿≈À»
‰kÒk ˙‡ˆÓÂ ,ÏˆÏ ‰Ê CÎÒ ‰OÚ ‡Ï ‰lÁzÓ ‡e‰Â¿ƒ¿ƒ»…»»¿»∆¿≈¿ƒ¿≈¿À»

Ì¯Èz‰ Ì‡Â .‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL67˙B¯Lk -68ÔÈ‡Â . ∆«¬≈≈≈∆»¿ƒƒƒ»¿≈¿≈
ÌÈc· ‰MÓÁÂŒÌÈ¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈ·Á69. ¬ƒ»¿»≈∆¿ƒ«¬ƒ»«ƒ

סכך.66)קנים.65) לשם הקשר.67)ולא את התיר
א.68) יב, סוכה במשנה זה הי'69)כל וכן 'ירושלמי'.

ראב"ד. ועיין לאגוד. דרכם

.‡È·ÁÔÈÓÏ Ô˙B‡ e„‚‡L ˙BpË˜ ˙BÏÈ70ÔÈÎkÒÓ , ¬ƒ¿«∆»¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒ
Ô‰a71˙Bi¯Á‰Â Ï˜c‰ L‡¯ C˙BÁ‰ ÔÎÂ .72Ba ˙B„e‚‡ »∆¿≈«≈…«∆∆¿«¬À¬

ÌÈÓL È„Èa „‚‡L ,Ba ÔÈÎkÒÓ -73‰ÏÈ·Ák BÈ‡74. ¿«¿ƒ∆∆∆ƒ≈»«ƒ≈«¬ƒ»
,„Á‡‰ „vÓ Ôlk ˙Bi¯Á‰ ÈL‡¯ ¯L˜ elÙ‡Â«¬ƒ»«»≈«¬ÀÀ»ƒ«»∆»
È„Èa ÌÈL‡¯ ÈMÓ „Á‡ ,˙Á‡ ‰ÏÈ·Áa e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«¬ƒ»««∆»ƒ¿≈»ƒƒ≈
ıÚ „‚B‡‰L ;da ÔÈÎkÒÓ - Ì„‡ È„Èa „Á‡Â ÌÈÓL»«ƒ¿∆»ƒ≈»»¿«¿ƒ»∆»≈≈
‰„e‚‡ È¯‰L ,‡È‰ „Á‡ ıÚk BÊÂ ;‰ÏÈ·Á BÈ‡ ,„Á‡∆»≈¬ƒ»¿¿≈∆»ƒ∆¬≈¬»

ÌÈÓL È„Èa75BÏËÏËÏ ÈeOÚ BÈ‡L „‚‡ Ïk ÔÎÂ .76, ƒ≈»»ƒ¿≈»∆∆∆≈»¿«¿¿
„‚‡ BÈ‡77. ≈∆∆

אותם.70) יתיר הקונה, כשיקנם ומיד במנין. למוכרם
חבילות 71) אותן יעשה "שמא גזירה בהן שאין ב. יג, סוכה

באגדן  להצניען דרך אין שהרי י) הלכה (כנ"ל גגו" על
שם). בגזע 73)הענפים.72)(רש"י אגודים שכולם

יג.). (שם בריאתם מתחילת להתיר 74)הדקל צריך ואינו
שם.75)אותה. ממקום 76)סוכה, מטלטלו שאם

מתפרדת. והחבילה הקשר ניתק ב.77)למקום, יג, שם

.·ÈÔÏÈ‡‰ ˙Áz B˙kÒ ‰OBÚ‰78CB˙a d‡OÚ el‡k - »∆À»««»ƒ»¿ƒ¬»»¿
˙Èa‰79.Ô‰Èc·e ˙BÏÈ‡‰ ÈÏÚ ‰ÈÏÚ ‰Ï„‰80CkÒÂ , «»ƒƒ¿»»∆»¬≈»ƒ»«≈∆¿ƒ≈

Ôab ÏÚ81Cekq‰ ‰È‰ Ì‡ :Ôˆv˜ CkŒ¯Á‡Â82‰a¯‰ ««»¿««»ƒ¿»ƒ»»«ƒ«¿≈
Ô‰Ó83B˙lÁzÓ ‰È‰L Cekq‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰¯Lk - ≈∆¿≈»¿ƒ…»»«ƒ∆»»ƒ¿ƒ»

ÚÚÏ CÈ¯ˆ - Ô‰Ó ‰a¯‰ ¯Lk84,Ô˙ˆÈˆ˜ ¯Á‡ Ô˙B‡ »≈«¿≈≈∆»ƒ¿«¬≈«»««¿ƒ»»
‰kÒ ÌLÏ ‰ÈeOÚ ‰È‰zL È„k85. ¿≈∆ƒ¿∆¬»¿≈À»

עליה.78) סוככים האילן ב.79)שענפי ט, סוכה משנה,
תשבו", וא"ו) (בלי "בסכת מב): כג, (ויקרא שנאמר משום
ולא  - תשבו "בסוכות בגמרא): (שם חכמים דרשו ומכאן
סוכות) שתי ולא אמרתי, אחת (=סוכה האילן שתחת בסוכה

הבית". שתחת בסוכה האילנות 80)ולא עלי עליה הגביה
(למעלה  לסיכוך ופסולים לקרקע מחוברים שהם וענפיהם,

המחוברים.81)ה"ב). הענפים על כשר סכך שנתן
הקשר.82) סיכוך 83)הסכך די היה לא האילן ובענפי

שם). (סוכה, מחמתה" מרובה "צילתה - הסוכה לעשות
א.84) יא, מן 85)שם ולא "תעשה בכלל תהא שלא

ט. הלכה למעלה ראה העשוי",

.‚ÈBa ÔÈÎkÒnL ¯·c ·¯Ú86ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ¯·„a ≈«»»∆¿«¿ƒ¿»»∆≈¿«¿ƒ
Ba87ÏÚ ¯˙È ¯Lk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ì‰ÈLa CkÒÂ¿ƒ≈ƒ¿≈∆««ƒ∆«»≈»≈«

‰ÏeÒt ,ÏeÒt‰88‰Ê ,BÓˆÚÏ ‰Ê·e BÓˆÚÏ ‰Êa CkÒ . «»¿»ƒ≈»∆¿«¿»∆¿«¿∆
‰Ê „ˆa89ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏeÒt CÎÒa LÈ Ì‡ : ¿«∆ƒ≈ƒ¿»»¿»¿»ƒ

BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,„Á‡ ÌB˜Óa¿»∆»≈¿∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt90. ¿»

בו.86) לסכך בו.87)שכשר לסכך שאין 88)שפסול
הם, נפרדים אלאֿאםֿכן הכשר ברוב בטל הפסול הסכך
בסוגיית  רבינו מפרש וכן בטל. אינו - הם מעורבים אם אבל

(כסףֿמשנה). ט: בסוכה מעורבים.89)הגמרא שאינם
א.90) יח, סוכה

.„È‰kÒa Ï·‡ ;‰pË˜ ‰kÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À»¿«»¬»¿À»
‰Úa¯‡a ‰ÏÒBt ,ÚˆÓ‡a ÏeÒt CÎÒ - ‰ÏB„‚¿»¿»»¿∆¿«¿»¿«¿»»

ÌÈÁÙË91„v‰ ÔÓe .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;92ÏÒBt - ¿»ƒ»ƒ≈¿≈»ƒ««≈
˙Èa ?„ˆÈk .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁÙe ;˙Bn‡ Úa¯‡a¿«¿««»ƒ≈¿≈»≈««ƒ
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BÚˆÓ‡a ˙ÁÙpL93¯ˆÁ ÔÎÂ ;˙Át‰ ÌB˜Ó ÏÚ CkÒÂ , ∆ƒ¿«¿∆¿»¿ƒ≈«¿«¿»¿≈»≈
;‰ÈÏÚ CkqL ,‰¯„ÒÎ‡ ˙Ùwn‰‰ÏB„‚ ‰kÒ ÔÎÂ «À∆∆«¿«¿»∆ƒ≈»∆»¿≈À»¿»

˙BÙc‰ „ˆa Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ¯·„a ‰eÙÈw‰L∆ƒƒ»¿»»∆≈¿«¿ƒ¿««¿»
Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ¯Lk‰ CÎq‰ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ :‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿««¿»«»≈¿«…∆«¿«
Ï˙k‰ el‡k ÔÈ‡B¯ - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt - ˙Bn‡«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«…∆
.‰¯LÎe Ï˙k‰ ÛebÓ ÏeÒt‰ CÎq‰ ‰Ê ·LÁÈÂ ,Ì˜Ú∆¡«¿≈»≈∆«¿»«»ƒ«…∆¿≈»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â94. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ»

הסוכה.91) אורך לכל הדפנות.92)כשהוא ליד
הבית.93) מאמצע התקרה את סוכה 94)שהוריד משנה,

ד.). (סוכה עקומה" "דופן חכמים בלשון ונקרא א. יז,

.ÂË‡l‡ da ÔÈ‡L Ïk ?‰pË˜ ‰kÒ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â¿≈ƒÀ»¿«»…∆≈»∆»
Ïk - ‰ÏB„‚e ;ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»…
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏeÒt‰ CÎÒ ÏÚ ¯˙È da ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈«¿»«»ƒ¿»¿»ƒ«

.¯Lk CÎÒ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ¿»»≈

.ÊËÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ,¯Lk ¯·„Â ÏeÒt ¯·„a CkÒƒ≈¿»»»¿»»»≈∆¿«∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL ·Á¯ ÏeÒt‰ CÎqÓ „Á‡ ÌB˜Óa95, ¿»∆»ƒ¿»«»…«¿»¿»ƒ

Ïk ÏÚ ¯˙BÈ ¯Lk‰ CÎq‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙BÁt ‡l‡∆»»ƒ»»»«¿»«»≈≈«»
,ÌeˆÓˆa ‰Ê BÓk ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â ;¯Lk - ÏeÒt‰ CÎq‰«¿»«»»≈¿ƒ»»∆¿∆¿ƒ¿
BÊ È¯‰ - ‰LÏL „Á‡ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»∆»¿»¬≈

·LÁ ‡e‰ ıe¯Ùk ÏeÒt CÎqL ÈtÓ ;‰ÏeÒt96. ¿»ƒ¿≈∆¿»»¿»∆¿»

סכך 95) טפחים בשלשה הנפסלת קטנה בסוכה [המדובר
סככה  ד"ה תרלא סי' ובב"ח הי"גֿיד, למעלה ראה פסול,

טפחים 96)בשפודין]. בשלשה פסול שסכך קטנה [בסוכה
הוא  אם ובאויר אויר. הוא כאילו אותו רואים אויר, כמו
תהיה  שחמתה מפני פסולה זו הרי הסכך, של המידה באותה
בסוכה  אבל מגידֿמשנה. – הי"ט) (להלן מצילתה מרובה
אין  טפחים, בארבעה אלא פוסל אינו פסול שסכך גדולה,
סוכה  זו הרי הכשר, הסכך כמדת מדתו ואם כאויר, דינו

נג]. והערה ה"ח למעלה ראה כשרה.

.ÊÈ‰ÏÚÓÏÓ „‚a ‰ÈÏÚ O¯t97‰ÈzÁz O¯tL B‡ , ≈«»∆»∆∆ƒ¿«¿»∆≈««¿∆»
¯Lp‰ ÈtÓ98‰ÏeÒt -99d˙B‡Ï È„k BO¯t .100- ƒ¿≈«¿»¿»≈¿¿≈¿»»

‰¯Lk101ÈÈÓa d¯hÚÂ ,d˙ÎÏ‰k dÎkÒ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÈÏ˙Îa ÔÈa ,ÔÈÈeÏzL ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚Ó ÈÈÓ·e ˙B¯Ù≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿»∆»

.‰¯Lk - d˙B‡Ï È„k ,CÎqa ÔÈa≈«¿»¿≈¿»»¿≈»

השמש.97) הנופלים.98)מפני משנה,99)העלים
טומאה, מקבל שהוא בבגד, מסוככת שהרי א. י, סוכה

ה"ב). (למעלה לסכך שם,101)לייפותה.100)ופסול
שם). (רש"י עליו סכך שם שאין בגמרא.

.ÁÈd‰·‚a ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,‰kÒ ÈÈB102ÔÈËÚÓÓ Ï·‡ , ≈À»≈¿«¬ƒ¿»¿»¬»¿«¬ƒ
‰aÁ¯a103ÔÈ‚ÏÙÓ ‰kÒ‰ ÈÈB eÈ‰ .104‰Úa¯‡ dbbÓ ¿»¿»»≈«À»À¿»ƒƒ«»«¿»»

‰ÏeÒt - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË105,ÌL ·LBi‰L ‡ˆÓpL ; ¿»ƒ»≈¿»∆ƒ¿»∆«≈»
Ô‰L ,ÌÈÈBp‰ ˙Áz ‡l‡ ,CÎq‰ ˙Áz BÈ‡ el‡k¿ƒ≈«««¿»∆»«««ƒ∆≈

.Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆

ה"א)102) פ"ד (למעלה ופסולה מעשרים גבוהה כשהיתה
שנמצא  סוכה, נוי בה שתלה ידי על להנמיכה ורצה

ממועטת  אינה - מעשרים פחות הנוי, עד הסוכה מקרקעית
י: (סוכה טומאה מקבל והוא סכך, אינו שהנוי לפי בזה,
טפחים, עשרה גבוהה הסוכה היתה אם וכן שם). רש"י ועיין
שם). (סוכה, כשרה והיא מעשרה אותה ממעט הנוי אין

טפחים 103) שבעה על טפחים שבעה סוכה ששיעור
ורובו  ראשו לה להכנס שיוכל כדי ה"א), פ"ד (למעלה
מרחבה  ממעטים הקירות, ליד שתלה סוכה ונויי ושולחנו.
אליה. להכנס מקום לו אין שהרי מארכה, או

מהסכך 105)מרוחקים.104) רחוק שהנוי שכל ב. י, סוכה
עצמו, בפני כסכך והוא הסכך אל בטל אינו טפחים, ארבעה

פסול. סכך הוא והרי

.ËÈ˙BBlÁ ˙BBlÁ B· eÈ‰L CÎÒ106¯ÈÂ‡‰L‰‡¯ ¿»∆»««∆»¬ƒƒ¿∆
CkÒÓ‰ ÌB˜Ó ÏÎk ¯ÈÂ‡‰ ÏÎa LÈ Ì‡ :Ô‰Ó107- ≈∆ƒ≈¿»»¬ƒ¿»»«¿À»

‰a¯Ó ‰È‰z d˙nÁL ÈtÓ ,‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«»»ƒ¿∆¿À»
d˙lvÓ108;CÎÒ BÈ‡ ,Ïv‰ ÏÚ ‰a¯Ó ‰nÁ‰L ÏÎÂ ; ƒƒ»»¿…∆««»¿À»««≈≈¿»

.‰¯Lk - ¯ÈÂ‡‰ ÏÚ ·¯ CÎq‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«¿»««»¬ƒ¿≈»

בסכך.106) נקבים אויר 107)נקבים מקום שיעור שיש
המסוכך. מקום פפא,108)כשיעור רב "אמר ב: כב, סוכה

מלתחת" כאיסתרא מלעיל כזוזא אינשי, דאמרי היינו
רחבה  חמתה - קטן) (=מטבע זוז כשיעור רחב כשהנקב
יצחק  רבינו פירשו וכן גדול). (=מטבע סלע כשיעור למטה

שם. ורש"י אלפסי

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na109„Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»¿»∆»
ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÈÂ‡110‰LÏL ¯ÈÂ‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¬ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»»¬ƒ¿»

BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,ÌÈÁÙË¿»ƒ≈»∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt111‰LÏMÓ epËÚÓiL „Ú ,112¯·„a BËÚÓ . ¿»«∆¿«¬∆ƒ¿»ƒ¬¿»»

- ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰kÒ Ì‡ :˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÏeÒt‰«»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ
‰¯Lk113‰ÏeÒt - ‰pË˜ ‰kÒa Ì‡Â ;114„Ú , ¿≈»¿ƒ¿À»¿«»¿»«

B˙lˆ Cekq‰ ·¯ ‰È‰ .Ba ÔÈÎkÒnL ¯·„a epËÚÓiL∆¿«¬∆¿»»∆¿«¿ƒ»»…«ƒƒ»
ÏÈ‡B‰ - B˙lvÓ ‰a¯Ó B˙nÁ BËeÚÓe ,B˙nÁÓ ‰a¯Ó¿À»≈«»ƒ«»¿À»ƒƒ»ƒ

‰¯Lk ,Ïk‰ ˙nÁÓ ‰a¯Ó Ïk‰ ˙lˆÂ115. ¿ƒ««…¿À»≈«««…¿≈»

מהצל.109) השמש ריבוי חשבון לפי מחשבים שאנו
שיעור 110) נשאר ולא כולה, פני על ומהלך אחד במקום

אחד. במקום דפנות עם סוכה כאן 111)הכשר שייך שלא
כאן  אין שהרי הי"ד), (למעלה עקומה" "דופן של ההלכה
המפסיק  אויר אלא הסכך, אל נתעקם כאילו שנאמר דופן

יז.). בסוכה שלשה.112)(רש"י אויר יהיה שלא יכסה
וגם 113) משלשה. פחות הוא שהרי כאן, אין אויר שפסול

מארבעה  פחות הוא שהרי לפסול, יכול אינו הפסול הסכך
יח.). (סוכה מצטרפים האלו הפסולים שני ואין טפחים.

ראוי 114) שאינו טפחים שלשה שיעור כאן שיש שכיון
הנשארים, הטפחים לארבעת להצטרף יכול זה אין לסוכה,

שם). (סוכה, הסוכה את מכיון 115)להכשיר כלומר,
איכפת  לא - השמש על רב הצל בכללותה הסוכה שבכל

יט.). (שם הצל על השמש רבה אחד במקום אם לנו

.‡ÎepnÓ e‡¯iL È„k ,Ï˜ ˙BÈ‰Ï Cekq‰ C¯c∆∆«ƒƒ¿«¿≈∆≈»ƒ∆
ÌÈÏB„b‰ ÌÈ·ÎBk‰116‰aÚÓ ‰˙È‰ .117- ˙Èa ÔÈÓk «»ƒ«¿ƒ»¿»¿À»¿ƒ«ƒ

‰¯Lk ,dÎBzÓ ÔÈ‡¯ ÌÈ·ÎBk‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡118. ««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒƒ»¿≈»
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B˙ˆ˜Ó ‰È‰iL Cekq‰ ‡e‰Â ,ÏÏ·„Ó Cekq‰ ‰È‰»»«ƒ¿À¿»¿«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»
¯Lk - ‰hÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰ÏÚÓÏ119‰È‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿«¿»ƒ¿»¿«»»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆

ÌÈÁÙË ‰LÏL „¯Bi‰Â ‰ÏBÚ‰ ÔÈa120‰È‰ Ì‡Â . ≈»∆¿«≈¿»¿»ƒ¿ƒ»»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯˙È B‡ ÁÙË ‰ÏBÚ‰ ‰Ê ·Á¯a¿…«∆»∆∆«»≈««ƒ∆
„¯È el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ¯˙È dB·‚»«»≈ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«

„¯Bi‰ ‰Ê ˙ÙOa Ú‚Â ‰hÓÏ121ÔeÎÓ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿«»¿»«ƒ¿«∆«≈¿∆ƒ¿∆¿À»
„¯Bi‰ ˙ÙO „‚k122. ¿∆∆¿««≈

'ירושלמי').116) בשם (כסףֿמשנה ביום הנראים
עב.117) א.118)סככה כב, סוכה משנה,119)משנה,
"שכל 120)שם. השני ליד אחד מונחים כאילו הם שהרי

הוא". כלבוד משלשה, הרי 121)פחות טפח רוחב שכל
אותה  זרוק כלומר: רמי", "חבוט בזה: ואמרו אוהל, הוא
וזוהי  הקנים, כל עם ביחד מונחת כאילו שנראה למטה,

מסיני. למשה נשכב 122)הלכה הוא למטה, שכשתפילו
האחרים. ליד

.·Î,‰ÏeÒt ‰BzÁz‰ - ‰kÒ ÈabŒÏÚ ‰kÒ ‰OBÚ‰»∆À»««≈À»««¿»¿»
˙Èa‰ CB˙a ‰kÒ ‰OÚL ÈÓk123- ‰BÈÏÚ‰Â ; ¿ƒ∆»»À»¿««ƒ¿»∆¿»

?‰ÏeÒÙ ‰BzÁz‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰¯Lk¿≈»«∆¿»ƒ¬ƒ∆««¿»¿»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰BÈÏÚ‰ ÏÏÁ d·b ‰È‰La124B‡ ¿∆»»…«¬«»∆¿»¬»»¿»ƒ

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Ïa˜Ï ÏBÎÈ ‰BzÁz‰ ‚b ‰È‰Â ,¯˙È»≈¿»»«««¿»»¿«≈»ƒ¿»
˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ elÙ‡ ,‰BÈÏÚ ÏL125ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿»¬ƒ«¿≈«¿»¬»ƒ≈

˙È‰ ‡lL B‡ ,‰¯OÚ ‰BÈÏÚ ÏL d‰·b‰BzÁz‰ ‰ »¿»∆∆¿»¬»»∆…»¿»««¿»
elÙ‡ ‰BÈÏÚ ÏL ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈»ƒ¿»∆∆¿»¬ƒ

(Û‡) - ˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ126,‡e‰Â .‰¯Lk ‰BzÁz‰ «¿≈«¿»«««¿»¿≈»¿
;‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Ô‰ÈzL d·b ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆…«¿≈∆»≈«∆¿ƒ«»

˙¯z ‡È‰ ‰BÈÏÚ‰ CÎÒa ,‰BzÁz‰L127. ∆««¿»ƒ¿«»∆¿»ƒƒ∆∆

וא"ו)123) (בלי "בסכת מב): כג, (ויקרא אמרה שהתורה
בסוכה  ולא סוכה, שתחת בסוכה ולא אחת בסוכה - תשבו"

ט:). (סוכה הבית כשיעור 124)שתחת גובה בה שיש
כרים 125)סוכה. שם להניח יכול שאדם חזקה, שהיא

דין  לה יש אז - סעודתו ואוכל שם ויושב עליהם, לישן כדי
י: (סוכה סוכה תחת סוכה שהיא התחתונה ונפסלה סוכה,

יהודה). דרבי כרבנן מוחק 126)במשנה, משנה' ה'כסף
וזה  כשרה, העליונה שאף יוצא זה לפי שהרי זו, תיבה
ידי  על אפילו בה להשתמש יכול אינו שהרי איֿאפשר
קל  שאדם שאפשר זו נוסחה יישב משנה' וה'לחם הדחק.
הנוסחא  שם, בסוכה פיזרו דפוס במשניות [וגם שם. יעלה

שם]. ברא"ש וכ"ה כשרה", התחתונה כלומר,127)"אף
בהצטרף  ורק מצילתה, מרובה חמתה התחתונה שהסוכה
אם  אבל מחמתה. מרובה צילתה נעשה העליונה סכך אליה
נזקקת  ואינה מחמתה, מרובה צילתה התחתונה הסוכה
יותר  גבוהה העליונה אפילו כשרה, - העליונה לסכך

(כסףֿמשנה). מצילתה מרובה חמתה אם מעשרים,

.‚Î‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ - ‰kq‰ CB˙aL ‰hÓƒ»∆¿«À»ƒ¿»¬»»
ÌÈÁÙË128z ·LBi‰ ,ÈtÓ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ‰ÈzÁ ¿»ƒ«≈«¿∆»…»»¿≈»ƒ¿≈

‰kÒ CB˙a ‰kÒk ‡È‰L129‰ÏÈk ÔÎÂ .130‚b dÏ LiL ∆ƒ¿À»¿À»¿≈ƒ»∆∆»»
ÁÙË elÙ‡131ÔÈLÈ ÔÈ‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ - ¬ƒ∆«ƒ¿»¬»»¿»ƒ≈¿≈ƒ

ÔÈ„Ò O¯Ùe ÌÈ„enÚ ‰Úa¯‡ „ÈÓÚn‰ ÔÎÂ .‰kqa da»«À»¿≈««¬ƒ«¿»»«ƒ≈«»ƒ

CB˙a ‰kÒk ‰Ê È¯‰ ,‰¯OÚ ÔÈ‰B·b Ì‡ - Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ¿ƒ¬»»¬≈∆¿À»¿
‰kÒ132. À»

מימרא 128) כ: (סוכה עצמה בפני כאוהל היא והרי
שם.129)דשמואל). סוכה הפרוש 130)משנה, וילון

למיטה. מסביב עמודים עד 131)על נמשך אינו ששיפועו
יא.). (סוכה טפח רוחב יש למעלה אלא הגובה,

א.132) י, סוכה משנה,

.„ÎÔÎÂ ;ÔÈ„Ò Ô‰ÈÏÚ O¯tL ÌÈ„enÚ ÈL Ï·‡¬»¿≈«ƒ∆≈«¬≈∆»ƒ¿≈
Ô‰LŒÏk ÔÈ‰B·b elÙ‡ - ÁÙË db‚a ÔÈ‡L ‰ÏÈk133, ƒ»∆≈¿«»∆«¬ƒ¿ƒ»∆≈

,‰kÒ CB˙a ‰kÒk ÔÈ‡L ;‰kqa Ì‰ÈzÁz ÔLÈÏ ¯zÓÀ»ƒ…«¿≈∆«À»∆≈»¿À»¿À»
.‚b dÏ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»»

טפחים.133) מעשרה יותר אפילו כלומר,

.‰Î‰¯Lk - ‰Ïe‡L ‰kÒ134¯Lk - ‰ÏeÊb‰ ÔÎÂ ;.‰ À»¿»¿≈»¿≈«¿»¿≈»
dÏÊ‚e ,B˙kqÓ B‡ÈˆB‰Â B¯·Á ÏÚ Û˜z Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»««¬≈¿ƒƒÀ»¿»»

˙ÏÊ‚ Ú˜¯w‰ ÔÈ‡L ,‡ˆÈ - da ·LÈÂ135ÏÊb Ì‡Â . ¿»«»»»∆≈««¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»«
‰kÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈˆÚ136‡ˆÈ -137ÌÈÓÎÁ ˙wzL ; ≈ƒ¿»»≈∆À»»»∆«»«¬»ƒ

„·Ïa ÌÈˆÚ ÈÓc ‡l‡ ÌÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï ÔÈ‡L ,‡È‰138. ƒ∆≈¿««»≈ƒ∆»¿≈≈ƒƒ¿»
Ô‰· ‰pL ‡ÏÂ Ô¯aÁ ‡ÏÂ ÔÁÈp‰Â ,ÌÈ¯Ò ÏÊb elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿…ƒ¿»¿…ƒ»»∆
BÊ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B˙kÒ ‰OBÚ‰ .‡ˆÈ - ÌeÏk¿»»»∆À»ƒ¿»«ƒ¬≈

‰¯Lk139. ¿≈»

ממה 134) כן ולמדו כז:). (סוכה אליעזר דרבי כרבנן
ישבו  בישראל האזרח "כל מב): כג, (ויקרא שכתוב
אחת. בסוכה לישב ראויין ישראל שכל מלמד - בסוכות"
פרוטה, שוה שהוא חלק בה אחד לכל שיהא ואיֿאפשר
אלא  שותפות, זו אין פרוטה שוה אחד לכל שאין ומכיון

שם). (רש"י שאולה בסוכה שיוצאים כרחנו והיא 135)על
הסוכה  וכן הי"ד). גזילה מהל' (פ"ח בעליה ברשות עומדת
כשאולה  היא והרי נגזלת אינה - לקרקע מחוברת שהיא כיון

כרבנן). לא. גזל 136)(סוכה שהרי גזילה, דין כאן ויש
(כסףֿמשנה). חובתו ידי יצא לא התורה ומן מטלטלין,

א.137) לא, דף בסוכה ומקורו שמבאר. כמו מדרבנן,
שלא 138) בתשובה לשוב הרוצים על להקל כדי כן תיקנו

ואמנם  ה"ה). גזילה מהל' בפ"א (ראה ביתם לקעקע יצטרכו
חייב  העגלה, בראש או בספינה העשויה סוכה גזל אם
גזולה  היא שהרי בה יוצא ואינו עצמה הסוכה להחזיר

נגזלת,139)(כסףֿמשנה). אינה שקרקע שביאר, כמו
וכשרה. שאולה כסוכה היא והרי

ה'תשע"ח  כסלו ה' חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומן 1) התורה, מן בסוכה המחוייבים הן מי בו נתבארו

היא  וכיצד בחלק. אם בכל, אם - הפטורים הם ומי דבריהם,
וענין  מחיובה. נפטר אדם סיבות ובאלו בסוכה. ישיבה מצות
הפרק  ונסתיים ישיבתה. על לברך חייב שאדם הברכה,

החג. לימי - ונוייה סוכה עצי איסור בביאור

.‡‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2. »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«À»
BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÌÈ·iÁ ,ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÀ¿¿«¿¿ƒ«»ƒƒ»≈¿≈ƒ∆∆¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39



קלז dkeq zekld - mipnf xtq - elqk 'd iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,Bn‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÔË˜ .·iÁ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú∆∆¿∆¿∆ƒ«»»»∆≈»ƒ¿ƒ
LL Ô·k [LÓÁ Ô·k] ‡e‰L3È¯·cÓ ‰kqa ·iÁ - ∆¿∆»≈¿∆≈«»«À»ƒƒ¿≈

.˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ¿

לעשותם 2) [=שצריכים שהזמן עשה מצוות שהיא מפני
פטורות, ונשים גרמא וקבועים] מסויימים בזמנים דווקא

כנשים. דינם חמש 3)ועבדים לו שגמרו - חמש כבן
תלוי  והכל שנים, שש לו שגמרו - שש וכבן שנים,

הילד. של בהתפתחותו

.·‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt Ô‰ÈLnLÓe ÌÈÏBÁ4‡ÏÂ . ƒ¿«¿≈∆¿ƒƒ«À»¿…
elÙ‡Â ,BL‡¯a LÁ elÙ‡ ‡l‡ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ∆∆≈«»»∆»¬ƒ»¿…«¬ƒ

‰kq‰ ÔÓ ¯eËt - ¯ÚËˆÓ .ÂÈÈÚa LÁ5‡ÏÂ ‡e‰ ; »¿≈»ƒ¿«≈»ƒ«À»¿…
ÂÈLnLÓ6ÔLÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰Ê ?¯ÚËˆÓ e‰ÊÈ‡Â . ¿«¿»¿≈∆ƒ¿«≈∆∆≈»ƒ…

ÌÈLBÚ¯t‰Â ÌÈ·e·f‰ ÈtÓ B‡ Áe¯‰ ÈtÓ ‰kqa«À»ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ
.ÁÈ¯‰ ÈtÓ B‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿≈»≈«

"תשבו 4) חכמים: ודרשו תשבו" "בסוכות שנאמר: משום
השנה  כל חולה היה שאם נאמר זה לעניין ואף תדורו". כעין
שנקל  למקום הולך היה אלא דווקא בביתו יושב היה לא
במצוה. עוסקים שהם משום פטורים ומשמשיהם לחליו. לו

במקום 5) דר אדם אין בדירה שגם תדורו", כעין "תשבו
אין 6)שמצטער. כי בסוכה חייבים המצטער של משמשיו

החולה. כמו למשמשים כך כל זקוק (=המצטער) הוא

.‚Èa ÏÎÂ ÔÈÈ·LBM‰ ÏÎÂ ,Ô˙ÁÂ .‰kqa ·iÁ Ï·‡‰»»≈«»«À»¿»»¿»«¿ƒƒ¿»¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ,‰tÁ7. À»¿ƒƒ«À»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

חתן 7) לישיבת המוכן מקום היא בחופה, אלא שמחה שאין
לה  אין סוכה שסתם כלתו, לשמח החתן בוש ובסוכה וכלה,

דפנות. שלוש אלא

.„‰ÂˆÓ ÈÁeÏL8‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt9ÔÈ·e ÌBia ÔÈa , ¿≈ƒ¿»¿ƒƒ«À»≈«≈
‰ÏÈla10‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ . «»¿»¿≈¿»ƒ«¿ƒƒ«À»
ÌBia11- ‰ÏÈla ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ .‰ÏÈla ÔÈ·iÁÂ , «¿«»ƒ«»¿»¿≈¿»ƒ««¿»

È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ ,‰ÏÈla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ«À»««¿»¿«»ƒ«¿≈
.‰ÏÈla ÌÈ·iÁÂ ÌBia ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ¯ÈÚ‰»ƒ«¿ƒƒ«À»«¿«»ƒ«»¿»

Èla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ‰ÏÈla ¯ÈÚ‰ È¯ÓBL‰Ï ¿≈»ƒ««¿»¿ƒƒ«À»««¿»
ÔÈa ,ÔÈ¯eËt ,ÔÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ¿«»ƒ«¿≈««¿≈ƒ¿ƒ≈
Ú„È ,‰kÒ ¯ÓBM‰ ‰OÚÈ Ì‡L ;‰ÏÈla ÔÈ·e ÌBia«≈««¿»∆ƒ«¬∆«≈À»≈«
ÔÓ ·‚ÈÂ ‡B·ÈÂ ,Úe·˜ ÌB˜Ó ¯ÓBMÏ LiL ·pb‰««»∆≈«≈»»«¿»¿ƒ¿…ƒ

¯Á‡ ÌB˜Ó12. »«≈

שבויים.8) לפדיון או תורה ללמוד בשעת 9)כגון אפילו
שעוסק  משום בנוייה. סוכה לפניהם שיש פי על ואף חנייתן

המצוה. מן פטור הולכים 10)במצוה שאינם פי על אף
במחשבת  שטרודים מפני בלילה גם פטורים ביום. אלא

שאינו 11)המצוה. ממש, מדירה הסוכה עדיפה שלא
ביתו. את ומניח עניין לאיזה מלנסוע היה 12)נמנע ואם

לעשות  חייב כולו לשמור שיכול באופן מצומצם דבר שומר
סוכה.

.‰ÏÎB‡ ‰È‰iL ?‰kqa ‰·ÈLÈ‰ ˙ÂˆÓ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒƒ¿««¿ƒ»«À»∆ƒ¿∆≈

ÔÈ·e ÌBia ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰kqa ¯„Â ‰˙BLÂ¿∆¿»«À»»ƒ¿««»ƒ≈«≈
‰ÏÈla13.‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La B˙È·a ¯„ ‡e‰L C¯„k , ««¿»¿∆∆∆»¿≈ƒ¿»¿«»»

˙‡Â È‡¯Ú B˙Èa ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L ÏÎÂ¿»ƒ¿««»ƒ∆»»∆≈¬«¿∆
."ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙kqa" :¯Ó‡pL ,Ú·˜ B˙kÒÀ»∆«∆∆¡««À…≈¿ƒ¿«»ƒ
ÈÏÎe ;‰kqa - ˙B‡p‰ ˙BÚvÓe ÌÈ‡p‰ ÌÈÏk ?„ˆÈk≈«≈ƒ«»ƒ«»«»«À»¿≈
ÈÏk Ï·‡ .‰kqa - ˙BÒBÎÂ ˙BLÈL‡ ÔB‚k ,‰i˙L¿ƒ»¿¬ƒ¿«À»¬»¿≈

‰ÏÈÎ‡14‰¯Bn‰ .‰kqÏ ıeÁ - ˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ ÔB‚k , ¬ƒ»¿¿≈¿»«À»«¿»
‰kqa -15ıeÁ dÁÈpÓ - ‰pË˜ ‰kÒ ‰˙È‰ Ì‡Â . «À»¿ƒ»¿»À»¿«»«ƒ»

‰kqÏ16. «À»

במלואים:13) ונאמר ימים" שבעת "תשבו בסוכה; נאמר
ביום  הוא במלואים הנאמר תשבו מה ולילה". יומם "תשבו
ובלילה. ביום הוא בסוכה הנאמר תשבו אף ובלילה,

בדירתו 14) אז להחזיקם דרך שאין שכיוון הסעודה, לאחר
בסוכה. להחזיקם לו אין החיצון בבית אפילו 15)רק

דולקת. כשדולקת 16)כשאינה אבל דולקת. כשאינה
לסוכה. מכניסה

.ÂÌBia ÔÈa ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ÌÈLÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒƒ≈ƒ«À»»ƒ¿»≈«
Ïk ‰kqÏ ıeÁ ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â .‰ÏÈla ÔÈ·e≈«»¿»¿»∆¡…¿»«À»»
B‡ ,‰ˆÈak ,È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ‡l‡ ;‰Ú·Lƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ«¬««≈»
elÙ‡ ,‰kqÏ ıeÁ ÌÈLÈ ÔÈ‡Â .ËÚÓ ¯˙È B‡ ˙BÁÙ»»≈¿«¿≈¿≈ƒ«À»¬ƒ

È‡¯Ú ˙L17ÌÈÓ ˙BzLÏ ¯zÓe .18ıeÁ ˙B¯t ÏÎ‡ÏÂ ¿«¬«À»ƒ¿«ƒ¿∆¡…≈
‰kqÏ ıeÁ ‰zLÈ ‡ÏÂ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁiL ÈÓe .‰kqÏ«À»ƒ∆«¿ƒ««¿¿…ƒ¿∆«À»

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ elÙ‡¬ƒ«ƒ¬≈∆¿À»

מספיקה 17) לפעמים לומר, רצונו לשינה, קבע שאין לפי
בשבילו. קבע וזהו לאדם קלה שרק 18)שנה אומרים ויש ֵָ

אסור. - חשוב שהוא יין אבל לשתות מותר מים

.Ê‰·BÁ - ‰kqa ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ ÈÏÈÏa ‰ÏÈÎ‡19. ¬ƒ»¿≈≈»ƒ«À»»
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙t ˙Èfk ÏÎ‡ elÙ‡20CÏÈ‡Â Ô‡kÓ . ¬ƒ»«««ƒ«»»¿≈»ƒ»¿≈»

BÈ‡ ‰ˆ¯ ;‰kqa „ÚBÒ - ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ‰ˆ¯ :˙eL¿̄»»∆¡…¿»≈«À»»»≈
- ‰kqÏ ıeÁ ˙BÈÏ˜ B‡ ˙B¯t ‡l‡ ‰Ú·L Ïk ÏÎB‡≈»ƒ¿»∆»≈¿»«À»

.ÁÒta ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„k ,ÏÎB‡≈¿ƒ¬ƒ««»«»«

בחג 19) ונאמר עשר" "בחמשה הסוכות: בחג נאמר
הלילה  המצות בחג להלן מה - עשר" "ובחמשה המצות:
חובה. הראשון הלילה הסוכות בחג אף חובה הראשון

בכזית.20) הוא החיוב במצה גם כי

.ÁB˙Èa CB˙a BÁÏLÂ ,‰kqa Ba¯Â BL‡¯ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»…¿À«À»¿À¿»¿≈
‡Ï el‡Îe ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏÎB‡Â ,‰kqÏ ıeÁ B‡«À»¿≈¬≈∆»¿ƒ…
‰¯Êb ;‰kq‰ CB˙a BÁÏL ‰È‰iL „Ú ,‰kqa ÏÎ‡»««À»«∆ƒ¿∆À¿»¿«À»¿≈»
.‰ÏB„‚ ‰kÒa elÙ‡Â ;BÁÏL ¯Á‡ CLnÈ ‡nL∆»ƒ»≈««À¿»«¬ƒ¿À»¿»

.ËÔÈ·nLÎe .‰kq‰ CB˙a ‡¯B˜ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ≈¿«À»¿∆≈ƒ
‰kqÏ ıeÁ ÔÈ·È - ‡¯˜iL ‰na ˜c˜„Óe21È„k , ¿«¿≈«∆∆ƒ¿»»ƒ«À»¿≈

,‰ˆ¯ - Ïlt˙n‰ .ÂÈÏÚ ˙·MÈÓ BzÚ„ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿¿À∆∆»»«ƒ¿«≈»»
‰kqÏ ıeÁ B‡ ,‰kqa Ïlt˙Ó22. ƒ¿«≈«À»«À»

חוץ 21) ללמוד לו מותר - בעיון ללמוד רצה אם כלומר
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בכוונה 22)לסוכה. להתפלל לו שנוח מקום באיזה כלומר
יתפלל. שם -

.ÈÈ˙ÓÈ‡Ó .˙Èa‰ CB˙Ï ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓL‚ e„¯È»¿¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»¿«»ƒ≈≈»«
eÏtÈ Ì‡L ,˙BtË ‰kq‰ CB˙Ï e„¯iMÓ ?˙BpÙÏ ¯zÓÀ»¿«ƒ∆≈¿¿«À»ƒ∆ƒƒ¿

ÏBt ÏL ÏÈL·z elÙ‡ ,ÏÒtÈ ÏÈL·z‰ CB˙Ï23‰È‰ . ¿««¿ƒƒ»≈¬ƒ«¿ƒ∆»»
Ùe B˙È·Ï ÒÎÂ ,ÌÈÓL‚ e„¯ÈÂ ‰kqa ÏÎB‡e˜Ò ≈«À»¿»¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿

B˙B‡ Ïk) ‰kqÏ ¯ÊÁÏ B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓLb‰«¿»ƒ≈¿«¿ƒ«¬…«À»»
ÌÈÓL‚ e„¯ÈÂ ÔLÈ ‰È‰ .B˙„eÚÒ ¯Ó‚iL „Ú ,(‰ÏÈl‰««¿»«∆ƒ¿…¿»»»»≈¿»¿¿»ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙe ˙Èa‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,‰ÏÈla««¿»¿ƒ¿«¿««ƒ»¿«¿»ƒ≈
‡l‡ ,‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk ‰kqÏ ¯ÊÁÏ B˙B‡ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ«¬…«À»»««¿»∆»

.¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú B˙È·a ÔLÈ»≈¿≈«∆«¬∆««»«

(23- זה בשיעור בקי שאינו ומי במהרה. מתקלקל שהוא
לדירתו  זו במידה יורדים היו שאם עד כך כל ירדו אם

הסוכה. מן פטור ויוצא, עוזבה היה הקבועה

.‡È¯ÈzÈ ‡Ï - ˙È¯ÁLa ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ ¯Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒ¿«¬ƒ…«ƒ
B˙kÒ24ÔÓ ,Ô˙B‡ ‰pÙÓe ÂÈÏk ˙‡ ‡e‰ „È¯BÓ Ï·‡ ; À»¬»ƒ∆≈»¿«∆»ƒ

˙BpÙÏ ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰25da ˙ÁBt - «ƒ¿»¿»¿»≈»¿«≈»
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡26ÌBi‰ ¯‡La „ÚÒÏ C¯ˆ‰ Ì‡Â . «¿»»««¿»»¿ƒÀ¿«ƒ¿…ƒ¿»«

.‰Ú·L Ïk d˙ÂˆnL ,‰kqa ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ -»ƒ∆¡…«À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»

היום 24) כל שהרי סוכתו, יסתור לא רבא, הושענא ביום
שם. לישב לאכול 25)חובתו אחר מקום לו אין כלומר

הסוכה. למקום פרט השמיני בשיעור 26)ביום סכך מוריד
השמיני. ביום סוכה מצוות שאין היכר, לעשות כדי זה

.·ÈC¯·Ó ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ·LÈÏ ÒkiL ÔÓÊ Ïk27 »¿«∆ƒ»≈≈≈«À»»ƒ¿»¿»≈
·LiL Ì„˜28·LÈÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' : …∆∆≈≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈

‰kq‰ ÏÚ C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ ÈÏÈÏ·e .'‰kqa29 «À»¿≈≈»ƒ¿»≈««À»
ÔÓf‰ ÏÚ CkŒ¯Á‡Â30ÏÚ ˙BÎ¯a‰ Ïk ¯cÒÓe , ¿««»««¿«¿«≈»«¿»«

ÒBk‰31„ÓÚÓ Lc˜Ó ‡ˆÓ .32'‰kqa ·LÈÏ' C¯·Óe , «ƒ¿»¿«≈≈…∆¿»≈≈≈«À»
·LBÈÂ33‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÎÂ .ÔÓf‰ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , ¿≈¿««»¿»≈««¿»¿»∆»»ƒ¿«

Ïa „ÓÚÓ Lc˜Ï ,„¯ÙÒ Èa¯Â È˙Ba¯ÏL ÔBL‡¯ ÏÈ ««¿«»≈¿»«¿«≈≈…∆¿≈ƒ∆
.e¯‡aL BÓk ,˙Bkq‰ ‚Á««À¿∆≈«¿

אבל 27) לאלתר. לחזור שלא גמורה יציאה יצא אם ודווקא
לסוכה  דבר להביא או חבירו עם לדבר אלא יצא לא אם
עכשיו, כשנכנס לברך צריך ואין הסוכה מן יציאה זו אין

מקודם. בירך כבר היא 28)שהרי שהישיבה רבינו, דעת
מברך  המצוות ש"כל שישב, קודם מברך ולכן המצוה,
שעיקר  כאן כתב והראב"ד לעשייתן". (=לפני) עובר עליהן

בסוכה. האכילה היא לישב 29)המצוה ברכת כלומר
הזה.30)בסוכה. לזמן וכו' שהחיינו שמחזיק 31)ברכת

בידו. מלא המצוה.32)כוס התחלת שאז שיושב, לפני
יפסיק 33) ולא מיד, לישב צריך בסוכה לישב שמשבירך

שהחיינו. בברכת

.‚ÈÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa34- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒƒ
‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBi·e .ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰kqa ÔÈ·LBÈ¿ƒ«À»¿»»ƒ««¿ƒƒ∆
ÔÈ‡Â da ÔÈ·LBÈ ,˙¯ˆÚŒÈÈÓL ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈƒ∆¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ»¿≈

'‰kqa ·LÈÏ' ÔÈÎ¯·Ó35,ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ÔÎÂ . ¿»¿ƒ≈≈«À»¿≈À¿¿«¿¿ƒ

ÔÈ·iÁ Ô‰L ÈtÓ ,'‰kqa ·LÈÏ' ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿»¿ƒ≈≈«À»ƒ¿≈∆≈«»ƒ
˜ÙqÓ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ36. ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ»≈

שני 34) לנהוג ומחמירים החודש בקביעות מסופקים שאנו
טובים. הספק.35)ימים על מברכים אין לעולם כי

על 36) לברך יכולה אינה שאשה רבינו, מדברי משמע
מברכות  שנשים הראב"ד ודעת מצּווה. שאינה כיוון הסוכה

מצּוות. שאינן פי על אף

.„È‰pÙÓe ÂÈÏk „È¯BÓ - ÈÈÓM‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ ¯Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒƒ≈»¿«∆
ÂÈÏk ˙‡ „È¯B‰Ï ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .d˙B‡37‰˙È‰ Ì‡ : »≈»¿ƒ∆≈»ƒ»¿»

‰¯BÓ da ÒÈÎÓ - ‰pË˜38ÒÈÎÓ - ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«»«¿ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿»«¿ƒ
Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ da39‡È‰L ¯ÈkÊ‰Ï È„k , »¿≈¿»¿«≈»∆¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

,·BËŒÌBÈ ‡e‰L ÈtÓe ;d˙ÂˆÓ ‰¯Ó‚ ¯·kLÂ ‰ÏeÒÙ¿»¿∆¿»ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿≈∆
.dÏÒÙÏe da ˙BÁÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿»¿»¿»

אינו 37) מהתקרה ולפחות בתשיעי, גם בה לאכול ורוצה
טוב. יום שהוא כיוון - שידליקה.38)יכול מבלי

היכר.39) ויש החג, בזמן כן עושה היה שלא

.ÂË- „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa ,‰kÒ ‰OÚ ‡lL ÈÓƒ∆…»»À»≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰kÒ ‰OBÚ∆À»¿À∆≈¬ƒ¿¿ƒƒ
ÔÈ¯eÒ‡ ‰kÒ ÈˆÚ .‰Ú·L Ïk d˙ÂˆnL ,‰kÒ ‰OBÚ∆À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»¬≈À»¬ƒ
.CÎÒ ÈˆÚ ÔÈa ,˙BÙ„ ÈˆÚ ÔÈa - ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÓL Ïk»¿…«¿≈∆»≈¬≈¿»≈¬≈¿»
ÈtÓ ,ÌÈÓi‰ ˙BÓL Ïk ¯Á‡ ¯·„Ï Ô‰Ó ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡≈≈ƒ≈∆¿»»«≈»¿««»ƒƒ¿≈
ŒÔÈa „Ú ‰ˆ˜Ó ‰kq‰ Blk ÈÚÈ·M‰ ÌBiL∆«¿ƒƒÀ«À»À¿»«≈

˙BLÓM‰40ÏL ˙BLÓM‰ŒÔÈ·Ï ˙ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ; «¿»¿ƒ¿À¿»¿≈«¿»∆
.ÌBi‰ ÏÎÏ ˙ˆ˜‰ ,ÈÈÓL¿ƒƒÀ¿»¿»«

זקוק 40) אינו בשחרית בו שיצא כיוון באתרוג, כן שאין מה
יותר. לו

.ÊË,d˙B‡Ï È„k ‰kqa ÔÈÏBzL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ¿≈√»ƒ«¿ƒ∆ƒ«À»¿≈¿»»
Ô‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .‰BÓL Ïk Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒ¿«≈≈∆»¿»¿ƒƒ¿»¬≈∆
ŒÔÈa Ïk Ô‰Ó Ï„B· ÈÈ‡ :¯Ó‡Â Ô‡ÏzL ‰ÚLa¿»»∆¿»»¿»«≈ƒ≈≈∆»≈

!˙BLÓM‰41˙Ú ÏÎa Ô‰Ó ˜tzÒÓ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆ƒ¿«≈≈∆¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‡ÏÂ ,Ì˙B‡ ‰ˆ˜‰ ‡Ï È¯‰L ;‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆∆¬≈…ƒ¿»»¿…»»¬≈∆

.d˙BÓk e·LÁ ‡ÏÂ ,‰kq‰ ˙M„¿̃À««À»¿…∆¿¿¿»

עליהם 41) חלה שלא שכיוון סוכות, של ראשון טוב יום של
כך. אחר עליהם חלה אינה שוב יוםֿטוב, מתחילת קדושה

-mipnfxtq
zFkldalEl ¦§¨

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וביאור 1) הן. מה מכשיריו, וכל לולב עניני בו נתבארו

ועניין  להם. הדומין אחרים למינין מקצתן שבין ההבדל
מן  ניטלים זמן זה ובאי ושיעורן, ומדתן ומניינן נטילתן
התורה  מן נטילתן מקום הגבלת וכן ומדבריהם. התורה
הפרק  ונסתיים וענינה. שביעי ביום ערבה ודין ומדבריהם.
שהוקצו  מפני אלו ממינין ליהנות שאסור מה בביאור

החג. ימי שבעת כל למצוותם
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.‡‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÌÈ¯Óz ˙BÙk2˙Bi¯Á Ô‰3ÏL «¿»ƒ»¬«»≈¬À∆
Ô‡ÎÏ Ô‰lL ÔÈÏÚ‰ e„¯t˙iL Ì„˜ ,eÁÓˆiLk ,Ï˜c∆∆¿∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»¿∆»ƒ∆»∆¿»

Ô‡ÎÏe4‡¯˜p‰ ‡e‰Â ;ËÈ·¯L BÓk ‰È‰iLk ‡l‡ , ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
·ÏeÏ5. »

מ.2) כג, לו 4)ענפים.3)ויקרא "אמר א: לב, סוכה
לענף  הכוונה, (אולי הרותא? אימא - אשי לרב רבינא
בעינא  - רש"י) עיין לכאן, וזה לכאן זה פנו ועליו שנתקשה,
אפשרות  שתהיה ּכפּות, כמו ּכּפות (דרשו וליכא" ַָכפות
ולהכפת). להאגד יכול אינו וזה ולאגדו, אותו לכפות

(5- תמרים" כפות הדר, עץ "פרי שם: אונקלוס תרגם כן
ולולבין". "אתרוגין

.·‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ¯„‰ ıÚ È¯t6‚B¯˙‡ ‡e‰7ÛÚÂ . ¿ƒ≈»»»»«»∆¿«¬«
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ˙·Ú ıÚ8ÔÈÙBÁ ÂÈÏÚL ,Ò„‰‰ ‡e‰ ≈»…»»«»«¬«∆»»ƒ

BˆÚ ˙‡9Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÔÈÏÚ ‰LÏL eÈ‰iL ÔB‚k ; ∆≈¿∆ƒ¿¿»»ƒ»≈«≈
ÏBÚ·‚a10‰Ê ,‰ÂLa ÔÈÏÚ‰ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡ ¿ƒ¿∆»¬»ƒ»¿≈∆»ƒ¿»∆∆

‰Ê ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÈLÈÏM‰ ‰ÏÚ‰Â ,‰Ê „‚k¿∆∆∆¿∆»∆«¿ƒƒ¿«¿»≈∆≈∆
‰ËBL Ò„‰ ‡¯˜ Ï·‡ ,˙·Ú11. »…¬»ƒ¿»¬«∆

שם.6) קיבלו 7)ויקרא, וכך הנ"ל, אונקלוס כתרגום
- הדר" עץ "פרי שם: שנאמר ממה זאת ולמדו חז"ל.
וכן  לה.). (סוכה האתרוג והוא לעץ, בטעמו שוה שהפרי

עתה עד נון] [בן מיהושע ספק בלא היו ˘‰‡˙¯Â‚"ראינו
לפירוש  בהקדמתו (רבינו שנה" בכל הלולב עם לוקחים

ה"ד). להלן וראה זרעים. סדר והיינו 9)שם.8)המשנה,
(רש"י  זה על זה מורכבים שהם שרשרת מעשה - עבות

ההדס.10)שם). בדי משלושת ובד בד בכל לומר, רוצה
סי' (באו"ח וה'טור' כד) כלל (בתשובות, הרא"ש נקטו וכן
לד. והערה ה"ה פ"ח להלן ועיין הרמב"ם. בדעת תרמו)
רובו" או ההדס שיעור כל כן להיות ש"צריך הראב"ד ודעת

וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה ב.11)(וראה לב, סוכה
משובשים  אלא כסדר, עליו שאין מפני שוטה הדס ונקרא
(=שוט  דאסא שוטתא מלשון שהוא אומרים, ויש כשוטה.
וזה  התפשטות, בלא ביושר עומד כשר שהדס הדס), של
הענפים  ריבוי שם ועל עצים, כעין בענפים מרובה נעשה

שם). ('מאירי' שוטה קוראו

.‚‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÏÁ È·¯Ú12Ï„b‰ ¯·c Ïk ÔÈ‡ , «¿≈««»¬«»≈»»»»«»≈
ÏÁ È·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ Úe„È ÔÈÓ ‡l‡ ,ÏÁp‰ ÏÚ13: ««««∆»ƒ»««ƒ¿»«¿≈««

ÏÁpk CeLÓ BlL ‰ÏÚ14˜ÏÁ ÂÈÙe ,15BlL ‰˜Â , »∆∆»«««ƒ»»¿»∆∆
‰·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ e‰ÊÂ ,Ì„‡16ÏÚ Ï„b ‰Ê ÔÈÓ ·¯Â . »…¿∆«ƒ¿»¬»»¿…ƒ∆»≈«

'ÏÁ È·¯Ú' ¯Ó‡ CÎÏ ,ÌÈÏÁp‰17Ï„‚ ‰È‰ elÙ‡Â . «¿»ƒ¿»∆¡««¿≈»««¬ƒ»»»≈
.¯Lk ,ÌÈ¯‰· B‡ ¯a„na«ƒ¿»∆»ƒ»≈

שם.12) בברייתא.13)ויקרא, ב לג, ולא 14)סוכה
(שם). פגימות 15)עגול עשוי אינו חודו לומר, רוצה

א.16)פגימות. לד, בסוכה 17)שם שלישית ברייתא
ת"ל  מנין? הרים ושל בעל של נחל, ערבי אלא לי "אין שם:
(פ"ג  והרא"ש רש"י). - רבים (=מלשון מכלֿמקום" ערבי,
נחל". ערבי נקרא "לכך רבינו בלשון הביא יג) סי' דסוכה
ערבי  "ת"ר שם: בסוכה הראשונה לברייתא הכוונה ולפי"ז
ואין  הנחל. על הגדל ממין כלומר, הנחל", על הגדילין נחל,

השלישית  הברייתא כדעת הלשון מריבוי זאת להוציא צורך
בכסףֿמשנה). (וראה

.„BlL ‰ÏÚL ‡l‡ ,‰·¯ÚÏ ‰ÓBc ¯Á‡ ÔÈÓ LÈÂ¿≈ƒ«≈∆«¬»»∆»∆»∆∆
¯qÓÏ ‰ÓBc ÂÈÙe ,Ï‚Ú18e‰ÊÂ ;Ì„‡ BÈ‡ BlL ‰˜Â , »…ƒ∆¿«»¿»∆∆≈»…¿∆

‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰ÙˆÙˆ ‡¯˜p‰19,‰·¯Ú ÔÈÓ ÌL LÈÂ . «ƒ¿»«¿»»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¬»»
LÈ ‡l‡ ,¯qÓk BÈ‡Â ,˜ÏÁ dlL ‰ÏÚ‰ Èt ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆∆»»»¿≈¿«»∆»∆
‰ÊÂ ,ÔË˜ ÏbÓ Èt BÓk ,„‡Ó „Ú ÌÈpË˜ ÌÈÓÏz Ba¿»ƒ¿«ƒ«¿…¿ƒ«»»»¿∆

¯Lk20‰LnÓ ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . »≈¿»«¿»ƒ«≈ƒƒ«¿»ƒ∆
eL¯t˙ ,ea¯21. «≈ƒ¿»¿

גדולות.18) א.19)שפגימותיה לד, סוכה
(שם).20) גילא" "חילפי נקרא והיה קטנות, שפגימותיו
ו.21) הערה למעלה ראה

.‰‰Ê ÔÈ·kÚÓe ,Ô‰ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ≈ƒ¿»««≈¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡22·ÏeÏ ˙ÂˆÓ ÌÈ‡¯˜ ÔlÎÂ ,23ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ∆∆¿À»ƒ¿»ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó24„Á‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈∆¿≈ƒƒ¬≈∆¿ƒ…ƒ¿»∆»
Ô‰ÓBÏ ‰ÓBc‰ ¯Á‡ ÔÈÓ ÂÈzÁz ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -25. ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒ«≈«∆

ב.22) לד, סוכה וברייתא א. כז, מנחות הואיל 23)משנה,
להלן  וראה לז:). (סוכה שמו על נקראו מכולם, גבוה והוא

כח. והערה ו המינים 24)הלכה על נוסף אחר מין
א). לא, דף בסוכה (ברייתא ב:25)שהוזכרו שם, סוכה

דבר  ולא רימון ולא פריש לא יביא לא אתרוג, מצא "לא
אחר".

.Â‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ „‚‡Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…»«¬««¬»»
˙Á‡ ‰c‚‡ ÔzLÏL ˙BOÚÏÂ26ÌÏËB ‡e‰LÎe . ¿«¬¿»¿»¬À»∆»¿∆¿»

‰lÁz C¯·Ó ,Ô‰a ˙‡ˆÏ27'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ'28, »≈»∆¿»≈¿ƒ»«¿ƒ«»
BÏ ÔÈÎeÓÒ ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰29‰c‚‡‰ ÏËB CkŒ¯Á‡Â . ƒ¿À»¿ƒ¿««»≈»¬À»

BÈÓÈa ˙‡f‰30C¯c ÔÏËBÂ .BÏ‡ÓOa ‚B¯˙‡Â , «…ƒƒ¿∆¿ƒ¿…¿¿»∆∆
Ô‰ÈL‡¯Â ,ı¯‡Ï ‰hÓÏ Ô‰È¯wÚ eÈ‰iL ,Ô˙ÏÈ„b¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ»≈∆¿«»»»∆¿»≈∆

¯ÈÂ‡Ï ‰ÏÚÓÏ31- „Á‡ „Á‡ ÔÏËe ,Ô„‚‡ ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿»»¬ƒ¿ƒ…¬»»¿»»∆»∆»
‡ˆÈ32·‡ .BÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ ÔzÚa¯‡ eÈ‰iL ‡e‰Â ;Ì‡ Ï »»¿∆ƒ¿«¿«¿»¿ƒ∆¿¬»ƒ

- „Á‡ ÔÈÓ ¯ÒÁL B‡ ,„Á‡ ÔÈÓ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»∆»ƒ∆»∆»≈ƒ∆»
¯‡M‰ ‡ˆÓiL „Ú ÏhÈ ‡Ï33. …ƒ…«∆ƒ¿»«¿»

מצוה 26) "לולב שאמרו: יא:), (סוכה יהודה דרבי כרבנן
- ואנוהו" אלי "זה ב) טו, (שמות שנאמר משום לאגדו,
זו. במצוה הוא נוי זה, ואגד במצוות. לפניו התנאה

לעשייתן 27) עובר עליהן מברך המצוות שכל שנוטלן. לפני
רבינו). בדעת תרנא סי' או"ח ה'טור' פירש ולא 28)(כן

כאן רבינו כוונת ואין המינים, יתר נטילת על ÁÒÂÏמברך
שאם  הט"ו ברכות מהל' בפי"א כתב כבר שהרי הברכה,
אחר  מברך ואם לולב". "ליטול אומר: שיטול, קודם מברך
שמברך  המדובר וכאן לולב". נטילת "על אומר: הנטילה,
 ֿ (כסף לולב" "ליטול לומר: צריך כן ואם שנוטל, לפני

גבוה 29)משנה). שהוא לפי לו טפלים כולם כלומר,
אינם  שאם אומרים ויש מנוח'. 'רבינו – לז:) (סוכה מכולן
אחר  בזה בהם שיצא אלא הלולב את אגד "שלא לו סמוכים
שם). ('מאירי' עצמו" בפני ואחד אחד כל על מברך זה,
שרק  מט), הערה שם (ראה ה"ח להלן רבינו מדברי [ונראה
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אבל  טפח. מהם יוצא לולב של שדרו שיהיה צריך אגדן אם
הלולב]. מן גבוה אחר מין להיות יכול אגדן, לא אם

החשובה 30) ימין ביד נוטלה - מצוות שלש בה שיש לפי
לז:). ירמיה 31)(סוכה א"ר חזקיה "אמר ב: מה, בסוכה

אלא  בהן יוצא אדם אין כולן המצוות כל  רשב"י, משום
דרך  שעומדים - עומדים" שטים "עצי שנאמר גדילתן, דרך

יא:):32)גדילתם". (סוכה שאמרו יהודה, דרבי כרבנן
כשר". - אגדו לא ואם לאגדו, מצוה במנחות 33)"לולב

מעכבים  מינים "ארבעה במשנה שם ששנו מה על א. כז,
לו, שאין אלא שנו לא רבא, בר חנן רב "אמר - זה" את זה
רש"י). - כאחד אגדן לא (אפילו מעכבין" אין - לו יש אבל
וחד  חד כל דנטל "ואע"ג דסוכה): (פ"ג הרי"ף כתב וכן
אגד" צריך אין לולב דקיימאֿלן חובתו, ידי נפיק  לחודיה,
מפני  חובתו, ידי יצא לבדו, ואחד אחד כל שלקח (=אע"פ

אגד"). צריך אינו "לולב היא: שהלכה

.Ê?Ô‰Ó ÏËB ‰nk34„Á‡ ·ÏeÏ35„Á‡ ‚B¯˙‡Â ,36, «»≈≈∆»∆»¿∆¿∆»
‰·¯Ú Èca ÈLe37Ò„‰ Èca ‰LÏLe ,38‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿≈«≈¬»»¿»«≈¬«¿ƒ»»

Ò„‰a ÛÈÒB‰Ï39,ÛÈÒBÓ - ‰ÏB„‚ ‰c‚‡ ‰È‰zL È„k ¿ƒ«¬«¿≈∆ƒ¿∆¬À»¿»ƒ
‡e‰ ‰ÂˆÓ ÈÈBÂ40ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡ ,ÔÈÈn‰ ¯‡L Ï·‡ . ¿≈ƒ¿»¬»¿»«ƒƒ≈ƒƒ

Ô‰Ó ÔÈÚ¯Bb ÔÈ‡Â ÌÈÓ ÏÚ41- Ú¯‚ B‡ ÛÈÒB‰ Ì‡Â . «ƒ¿»»¿≈¿ƒ≈∆¿ƒƒ»«
(ÏÒt ‡Ï :Ï"ˆ) ÏeÒt42. »…»«

ב.34) לד, סוכה תמרים"35)משנה, "כפת שכתוב מפני
(שם  אחד שלולב מכאן - "כפות" כתוב ולא וא"ו), (בלי

ולא 36)וברש"י). אחד משמע - הדר" עץ "פרי שכתוב
וברש"י). (שם לשון 37)שנים - נחל" "ערבי שכתוב

יד). סי' שם (רא"ש שנים - רבים ומיעוט רבים,
תיבות"38) בשלש עבות עץ ענף - הטעם: בגמרא "פירשו

ברש"י). והוא ליתא, בגמרא ולפנינו שם, ('מאירי'
הביא 39) וכן "ובערבה". נוסף קושטא, ודפוס רומי בדפוס

בפרק  הר"ן הביא וכן רבינו, בספרי כן שהגיהו מנוח' 'רבינו
רבינו  בשם בכסףֿמשנה (וראה רבינו בלשון הגזול לולב
כתב  וכן כלפנינו. הנוסחא כתביֿיד בכמה אבל ירוחם).
בגמרא  שמצאנו בהדס, אלא הותר שלא בתשובה, רבינו
אחד, בבד שדי כר"ע, הלכה "שהרי בו להוסיף שהתירו
שאומר  טרפון כרבי להו לידרוש לד:) (סוכה אמר והוא
להלן. עוד וראה כסףֿמשנה). ועיין שם, ('מאירי' בשלשה"

(להלן 40) חציצה משום לא בו אין לנוי, שבא דבר שכל
תקלה). ח"א רשב"א (שו"ת תוסיף בל משום ולא הי"א)
שום  אין - וערבה ואתרוג לולב בתוספת אבל בהדס, זה וכל

שם). (רשב"א שלפנינו 41)נוי כנוסחא מוכח [מכאן
גם  המדובר וכאן בערבה, ולא בהדס" "להוסיף למעלה
למעלה, קושטא ודפוס רומי בדפוס הנוסחא לפי בערבה.
באתרוג  אלא המדובר אין וכאן בערבה, גם שם מדובר
אלא  אינם הלא גורעים" "אין בהם שייך מה כן אם ובלולב,

קיג)42)אחד]. סי' אברהם רבי (תשובת אברהם רבינו
או  הוסיף "ואם כך: בידו הספר ותיקן חזר שרבינו הביא
אם  אלא לפסול שאין הראב"ד דעת וכן פסל". לא גרע,

אחר. ממין הוסיף

.Á˙BÁt ÔÈ‡ - ·ÏeÏ ?Ì‰Ó ÔÈÓ Ïk C¯‡ ¯eÚL ‰nk«»ƒ…∆»ƒ≈∆»≈»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó43‡e‰LŒÏk C¯‡ ‰È‰ Ì‡Â ;44- ≈«¿»»¿»ƒ¿ƒ»»»…»∆

¯Lk45B˙¯„MÓ - B˙„È„Óe .46L‡¯Ó ‡Ï ,„·Ïa »≈¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿»…≈…
‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰·¯ÚÂ Ò„‰Â .ÌÈÏÚ‰∆»ƒ«¬««¬»»≈»ƒ¿»

ÌÈÁÙË47Ô‰LŒÏk ÔÈk¯‡ eÈ‰ Ì‡Â ;48.ÌÈ¯Lk - ¿»ƒ¿ƒ»¬Àƒ»∆≈¿≈ƒ
- ÔÈÁÏ ÔÈÏÚ ‰LÏL ‡l‡ „·e „a ÏÎa ÔÈ‡ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿»««∆»¿»»ƒ«ƒ

„a‰ L‡¯a eÈ‰iL ‡e‰Â ;ÌÈ¯Lk49·Ïel‰ „‚‡ Ì‡Â . ¿≈ƒ¿∆ƒ¿¿…«»¿ƒ»««»
Ò„‰‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ·ÏeÏ ÏL B¯„L ‰È‰iL CÈ¯ˆ -»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿∆»≈ƒ«¬«

¯˙BÈ B‡ ÁÙË ‰·¯ÚÂ50Â .˙BÁt ÔÈ‡ - ‚B¯˙‡ ¯eÚL «¬»»∆«≈¿ƒ∆¿≈»
‰ˆÈakÓ51‡e‰LŒÏk ÏB„‚ ‰È‰ Ì‡Â .52.¯Lk - ƒ«≈»¿ƒ»»»»∆»≈

ב.43) לב, טפחים.44)סוכה מארבעה למעלה
שיעור 45) לו ואין למטה שיעור לו יש לולב א. מב, מנחות

שם).46)למעלה. (סוכה, הענפים מתפרדים שממנו הקנה
שם.47) נלמד 48)סוכה, וזה המפורש. מהשיעור למעלה

שיעור  לו שאין מד) הערה (למעלה בלולב שנאמר ממה
מנוח'). ו'רבינו צו עמ' ח"א גיאת בן יצחק (רבינו למעלה

בו 49) ונשארו ההדס) (של עליו רוב "יבשו א: לג, סוכה
ורש"י) ר"ח ועיין הרמב"ם. לפי (כצ"ל לחיין עלין שלשה
רבינו  וסובר ואחד". אחד כל ובראש חסדא, רב אמר כשר.
רק  שלא להורות כאן רבינו זאת [והביא לערבה. שהואֿהדין
כשרים, הם - לחים עלים ומלאים ארוכים שהם באופן
אלא  שאינו, כמי למעלה המיותר את רואים לומר שאפשר
שאינו  כמי העליון שאם כן, לומר שאיֿאפשר באופן אפילו
כשרים, הם אףֿעלֿפיֿכן – לחים עלין שלשה כאן אין
שם]. ובכסףֿמשנה לד, והערה ה"ה פ"ח להלן וראה

של 50) שדרו שיהיה צריך אין - אגדו לא שאם [נראה,
בגמרא  נראה וכן כח). הערה למעלה (וראה כו' יוצא לולב
(ונגביה  ולבריך" לאתרוג "ולגבהיה שהקשו: לז:) (סוכה
ולא  אתרוג)? מצות על ונברך הלולב, מן יותר האתרוג את
אגודים  שהם מפני - אותם שיגביהו וערבה, מהדס הקשו

אתו]. אגוד שאינו - מהאתרוג אלא לד,51)אתו, סוכה
יהודה. כרבי שבא 52)ב. עקיבא כרבי מביצה, למעלה

לו:). (סוכה כתפו על ואתרוגו הכנסת לבית

.ËdÈa‚iMÓ53Ô‰Èa‚‰L ÔÈa - el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡ ƒ∆«¿ƒ««¿»»ƒƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»
‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa ,˙Á‡k54Ï‡ÓOa ÔÈa ,ÔÈÓÈa ÔÈa , ¿««≈»∆««∆≈¿»ƒ≈ƒ¿…

‡ˆÈ -55Ô˙ÏÈ„b C¯c Ô‰Èa‚iL ,‡e‰Â .56‡lL Ï·‡ ; »»¿∆«¿ƒ≈∆∆¿ƒ»»¬»∆…
dÈa‚iL - d˙ÎÏ‰k ‰ÂˆÓe .‡ˆÈ ‡Ï - Ô˙ÏÈ„b C¯c∆∆¿ƒ»»…»»ƒ¿»¿ƒ¿»»∆«¿ƒ«
,Ï‡ÓOa ‚B¯˙‡Â ,ÔÈÓÈa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÏL ‰c‚‡¬À»∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿∆¿ƒ¿…

„È¯BÈÂ ‰ÏÚÈÂ ‡È·ÈÂ CÈÏBÈÂ57LÏL ·Ïel‰ ÚÚÈÂ ¿ƒ¿»ƒ¿«¬∆¿ƒƒ«¬≈««»»
Áe¯Â Áe¯ ÏÎa ÌÈÓÚt58. ¿»ƒ¿»«»«

א.53) מב, ו.54)שם הלכה שאמרו:55)למעלה ומה
אלא  זה אין לא:) (שם בשמאל ואתרוג בימין לולב
לא  הפכו שאמרו: שמה מב.) (שם ר"ח דעת אבל לכתחילה.
בימין. ואתרוג בשמאל לולב נטל אם היינו יצא,

ו.56) הלכה למעלה ב.57)נתבאר לז, מקור 58)סוכה
ה"י. פ"ג סוכה ב'ירושלמי' הדברים

.È,ÌÈÓÚt LÏL ·Ïel‰ L‡¯ ÚÚÓe CÈÏBÓ ?„ˆÈk≈«ƒ¿«¬≈«…«»»¿»ƒ
ÔÎÂ ,ÌÈÓÚt LÏL ·Ïel‰ L‡¯ ÚÚÓe ‡È·Óe≈ƒ¿«¬≈«…«»»¿»ƒ¿≈
˙‡È¯˜ ˙ÚLa ?‡È·Óe CÈÏBÓ ÔÎÈ‰Â .‰„È¯ÈÂ ‰iÏÚa«¬ƒ»ƒƒ»¿≈»ƒ≈ƒƒ¿«¿ƒ«

lÁz '·BË Èk '‰Ï e„B‰'a - Ïl‰‰‡p‡'·e ,ÛBÒÂ ‰ ««≈¿«ƒ¿ƒ»»¿»»
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'‡p ‰ÚÈLB‰ '‰59,·ÏeÏ ˙ÏÈËÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»»¿»«»≈ƒ¿ƒ«»
‰ÏÈla ÏËB BÈ‡Â60. ¿≈≈«»¿»

טז,59) הימיםֿא (דברי שנאמר משום ב. לז, סוכה משנה,
לה' "הודו לו וסמוך וגו'", יער עצי כל ירננו "אז לגֿלה):
בהודו). ד"ה שם ('תוספות' הושיענו" ואמרו וגו' טוב כי

הראשון",60) ביום לכם "ולקחתם שנאמר: ב. כ, מגילה
בלילה. ולא ביום

.‡ÈÔBÓÈb BÊ ‰c‚‡Ï ‰OÚ61·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL62, »»«¬À»ƒ∆∆∆¿∆»»
È„ÈŒÏÚ ‰ÁÈ˜Ï .‡ˆÈ - dÏËe ÔÈ„Ò ‰ÈÏÚ C¯kL B‡∆»«»∆»»ƒ¿»»»»¿ƒ»«¿≈

‰ÁÈ˜Ï dÓL ,¯Á‡ ¯·c63„B·k C¯c ‰È‰iL ‡e‰Â . »»«≈¿»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆∆∆»
Ï·‡ .ıˆBÁ BÈ‡ B˙B‡Ï ‡e‰L ÏkL ,¯ec‰ C¯„Â¿∆∆ƒ∆»∆¿»≈≈¬»
dÏËe ‰¯„˜· B‡ ıÈˆÚa el‡‰ ÔÈÈn‰ ˙‡ Ô˙ Ì‡ƒ»«∆«ƒƒ»≈¿»ƒƒ¿≈»¿»»

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï -64. …»»¿≈»

גמן).61) ערך ('ערוך' חוס כלומר גמי, כאנשי 62)מלשון
זהב  של בגימוניות לולביהם את אוגדים שהיו ירושלים
להלן  עוד וראה מאיר), דרבי אליבא במשנה, לו: (סוכה

סה. והערה יב כרבא.63)הלכה א. לז, מב,64)שם שם
א.

.·ÈÔÈa ÏÈc·‰Â ,‰·¯Ú‰Â Ò„‰‰ ÌÚ ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡»«∆«»ƒ«¬«¿»¬»»¿ƒ¿ƒ≈
‰Ê È¯‰ - d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÏËÓa Ò„‰‰ ÔÈ·e ·Ïel‰«»≈«¬«¿«¿ƒ¿«≈»¬≈∆
ÔÈnL ,ıˆBÁ BÈ‡ - Ò„‰ ÈÏÚa Ô‰ÈÈa ÏÈc·‰ .ıˆBÁ≈ƒ¿ƒ≈≈∆«¬≈¬«≈≈∆ƒ

ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa65ËeÁa ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡Ï BÏ LÈÂ . ¿ƒ≈≈¿∆∆¡…∆«»¿
B˙„È‚‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆ¯iL ÔÈÓ ÏÎ·e ,‰ÁÈLÓ· B‡ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬ƒ»

·kÚÓ66. ¿«≈

ב.65) לז, במשנה,66)שם לו: בסוכה מאיר כרבי
לפי  תוסיף", "בל כאן ואין במינו, שלא הלולב את שאוגדים
אנשי  של טעמם וזהו בגמרא). (שם מעכב אינו שהאגד
וכיון  זהב. של בגימוניות לולביהם אוגדים שהיו ירושלים
שכל  חוצץ, זה אין יא:) (סוכה לנוי הוא האגד ענין שכל

חוצץ. אינו - לנאותו שהוא

.‚È,„·Ïa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈa ÏËp‰Ï ·ÏeÏ ˙ÂˆÓƒ¿«»¿ƒ»≈¿ƒ∆«ƒ¿»
ÌB˜Ó ÏÎa67ÓÊ ÏÎ·eÔ68˙aLa elÙ‡Â ,69:¯Ó‡pL ; ¿»»¿»¿««¬ƒ¿«»∆∆¡«

Bc·Ï Lc˜n·e .'ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe'¿«¿∆»∆«»ƒ«ƒ¿»¿«
,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈÏËB¿ƒ¿»»ƒƒ¿«¿≈∆»
ÌBÈ ÏÁ .'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆¿»

˙aLa Ïh BÈ‡ - ‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ˙BÈ‰Ï ˙aM‰70, ««»ƒ¿¿¿≈∆»≈ƒ»¿«»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ B„Èa epÎÈÏBÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ∆¿»«¿««ƒ¿»«ƒ

¯ÙBLa e¯ÊbL BÓk71. ¿∆»¿¿»

המקדש.67) לבית חוץ שבית 68)אפילו בזמן בין
קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש

יד.69) הלכה להלן המקדש 70)יבואר בבית אפילו
ה"ו.71)(מגידֿמשנה). שופר מהל' פ"ב

.„È?ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa BÊ ‰¯Ê‚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»¿¿≈»¿»ƒ
.ÔÈÏe·‚a elÙ‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ«»«¬ƒƒ¿ƒ
¯‡LaL ;‰ÂL ÌÈÓi‰ ¯‡L ÔÈ„Â BÈc ÔÈ‡L ,‡ˆÓƒ¿»∆≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ»∆∆ƒ¿»

Lc˜na ‡l‡ ,·ÏeÏ ÏhÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‚Á‰ ÈÓÈ72. ¿≈∆»≈»»«»ƒ…»∆»«ƒ¿»

מן 72) מצוותו הוא שגם השנה, בראש ושופר א. מג, סוכה
עליו  גזרו זאת ובכל בגבולין, ובין במקדש בין התורה
התקיעות  בשעת עוד ידעו לא הרוב שעלֿפי מפני - בשבת

שם). סוכה ור"ן ('תוספות' החודש נתקדש אם

.ÂËÏh ·ÏeÏ ‰È‰iL ,eÈ˜˙‰ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ÌB˜Ó ÏÎa73ÏÎÂ . ¿»»»ƒ¿«¿≈∆»≈∆«ƒ¿»¿»

eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' ÂÈÏÚ C¯·Ó ÌBÈÂ ÌBÈ»¿»≈»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
È¯·cÓ ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ«¿ƒ«»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ74Ôa¯ ÔÈ˜˙‰L ˙Bwz‰ Ïk ÌÚ ,BÊ ‰w˙Â . ¿ƒ¿«»»ƒ»««»∆ƒ¿ƒ«»
‰aiLk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ»»∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿∆ƒ»∆

.ÔLÈÏ ÌÈ¯·c‰ e¯ÊÁÈ ,Lc˜n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»««¿«¿»ƒ¿»¿»

שכתוב 73) למקרא זאת והסמיכו א. מא, סוכה משנה,
נאום  ארפאך וממכותיך לך ארוכה אעלה "כי יז) ל, (ירמיה
אין  דורש - לה" אין דורש היא, ציון לך קראו נדחה כי ה',
שם  (סוכה זכר לה שיעשו דרישה, צריכה שהיא מכלל לה,

אשר 74)בגמרא) הדבר מן תסור "לא - ציונו? והיכן
כג.) (שבת – יא) יז, (דברים ושמאל" ימין לך יגידו

.ÊËÌBia Ïh ·ÏeÏ ‰È‰ ,Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÔÓÊaƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»»»»ƒ»«
,˙BÓB˜n‰ ¯‡La ÔÎÂ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÔBL‡¯‰»ƒ∆»ƒ¿¿«»¿≈ƒ¿»«¿
.Ï‡¯OÈŒı¯‡a ‚Á‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÌBiL È‡cÂa eÚ„iL∆»¿¿««∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
˙eÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ,ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ Ï·‡¬»«¿»¿ƒ∆…»¿ƒƒ¿ƒ

.˜ÙqÓ ·Ïel‰ ÔÈÏËB eÈ‰ ‡Ï ,L„ÁŒL‡…̄…∆…»¿ƒ«»ƒ»≈

.ÊÈ‡ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓe˙‡ ÏhÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò ƒ∆»«≈«ƒ¿»»¿¬»ƒƒ…∆
Ï‡¯OÈŒı¯‡ Èa elÙ‡Â ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ˙aLa ·Ïel‰«»¿«»«»ƒ«¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
,ÌÈ˜BÁ¯‰ ÔÈÏe·b‰ Èa ÈtÓ ,L„Á‰ ˙‡ eLcwL∆ƒ¿∆«…∆ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»¿ƒ
ÔÈÂL Ïk‰ eÈ‰iL È„k ,L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿ƒ««…∆¿≈∆ƒ¿«…»ƒ
ÔÈ‡ el‡Â ˙aLa ÔÈÏËB el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·„a¿»»∆¿…ƒ¿≈¿ƒ¿«»¿≈≈
„Á‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ÔBL‡¯ ÌBÈ ·eiÁÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÏËB¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»

Ba ˙BÏz‰Ï Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡Â ,‡e‰75. ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»

הלולב 75) נוטלים הקרובים היו קיים, המקדש שבית שבזמן
לא  ואףֿעלֿפיֿכן נוטלים, אינם והרחוקים במקדש, כמו
נראה  קיים המקדש בית כשאין אבל תורות, כשתי נראה היה

(לחםֿמשנה). תורות כשתי הדבר

.ÁÈÔBaLÁ‰ ÈtŒÏÚ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰f‰ ÔÓf·e76, «¿««∆∆«…ƒ«ƒ«∆¿
˙aLa ·ÏeÏ ÏËpÈ ‡lL ,‰È‰L ˙BÓk ¯·c‰ ¯‡Lƒ¿»«»»¿∆»»∆…ƒ»≈»¿«»
ÌBÈa elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡ÏÂ ÔÈÏe·‚· ‡Ï ,ÏÏk¿»…ƒ¿ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿
.L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ Ïk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔBL‡ƒ̄¿««ƒ∆«…¿ƒƒ¿ƒ««…∆

e¯‡a ¯·Îe77- ˙aLa ·Ïel‰ ˙ÏÈËa ¯eq‡‰ ¯wÚL , ¿»≈«¿∆ƒ«»ƒƒ¿ƒ««»¿«»
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»«¬ƒ∆«¿««ƒ¿»«ƒ

שני 76) עושים ואףֿעלֿפיֿכן העדים. עדות פי על ולא
מנהג  לבטל שלא ז"ל רבותינו שהזהירונו מפני ימים,

ד:). (ביצה הי"ג.77)אבותינו למעלה

.ËÈ;·Ïel‰ ˙ÏÈËa ·iÁ ,‰kq·e ¯ÙBLa ·iÁL Ïk…∆«»¿»¿À»«»ƒ¿ƒ««»
·ÏeÏ ˙ÏÈËpÓ ¯eËt ,‰kÒÂ ¯ÙBMÓ ¯eËt‰ ÏÎÂ78. ¿»«»ƒ»¿À»»ƒ¿ƒ«»
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È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ·Ïela ·iÁ - ÚÚÏ Ú„Bi‰ ÔË»̃»«≈«¿«¿≈««»«»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈
˙BˆÓa BÎpÁÏ79. ¿«¿¿ƒ¿

גרמן".78) שהזמן "מצוותֿעשה הן אלו מצוות ששלשת
א.79) מב, סוכה משנה,

.Î‰·¯Ú Lc˜na ÔÈ‡È·nL ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆¿ƒƒ«ƒ¿»¬»»
·ÏelaL ‰·¯ÚÓ ıeÁ ˙¯Á‡80È„È ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â . «∆∆≈¬»»∆«»¿≈»»≈¿≈

·ÏelaL ‰·¯Úa B˙·BÁ81‰ÏÚ elÙ‡ - d¯eÚLÂ . »»¬»»∆«»¿ƒ»¬ƒ»∆
„Á‡ „·a „Á‡82. ∆»¿«∆»

ãycew zegiyn zecewpã

ueg zxg` daxr ycwna oi`iany ipiqn dynl dkld"
."'ek ...alelay daxrn

שהיו  שהערבה משמע אחרת" ערבה "מביאין מלשונו
שהיא  בזה שבלולב מהערבה שונה המזבח בצדי זוקפין
כחכמים  ופסק הגברא, חיוב מצד רק ולא אחרת "חפצא"
ולא  מסיני למשה הלכה היא שבמקדש שערבה שלומדים
שבלולב. כערבה נחל" מ"ערבי שנלמדת שאול אבא כדעת
שארבעת  הריי"ץ הרבי דברים ידועים בזה: הפנימי והביאור
בקיום  שווים ישראל שכל מלמדים שבלולב המינים
וגם  תורה גם בו שיש מי את מסמל האתרוג המצוות,
בהם  שיש לולב שבבחינת יהודים גם אבל טובים מעשים

מ  "תלמוד שהרי טובים, מעשים בעלי הם גם תורה ביא רק
וגם  השכל, כח בעיקר בהם שמאיר אלא מעשה" לידי
שיש  בוודאי טובים מעשים בו שיש הדס שבבחינת יהודי
שמאיר  אלא טובים.. מעשים למד מהיכן כי תורה גם בו
שבבחינת  יהודי ואפילו שבלב, המידות כח בעיקר בו
שלא  אלא מצוות, ולא תורה לא בו שאין הפשט אין ערבה
שמקיים  ומה המידות כח ולא השכל כח לא בו מאיר
מאמר  וידוע הפשוטה. האמונה כח מצד הוא ולומד
דבר  היא הפשוטים האנשים של שהפשיטות הבעש"ט
בעיקר  מתבטא זה ועניין ית', עצמותו פשיטות עם אחד
האחדות; עניין ישנו המינים מארבעת אחד בכל בערבה.
כפופין", ש"עליו בלולב קינא", בחד "תלתא שגודל בהדס
גדולה  שבערבה האחדות אבל באילנו", ש"דר ובאתרוג

הערבות. שאר עם ואחדות באחווה שגדלה יותר
הערבה  במצות יותר מתבטא שבלולב האחדות עניין לכן,
שאינה  באופן הערבה את רק לקחו שאז שבמקדש
שלה, האחדות בדרגת שאינם המינים שאר עם מעורבת
"חפצא" היא שבמקדש שהערבה הרמב"ם סבר כך ומשום

שבלולב. מהערבה אחרת
החורבן  אחר ואף בשבת, גם זו מצוה קיימו זה מטעם
רבה' 'הושענא צריך אם החודש את מעברים שיהיו תיקנו

בשבת. לצאת
לד.)80) (סוכה שאמר שאול, אבא על החולקים כחכמים

ואחת  ללולב אחת שתים, "ערבי - נחל" "ערבי שנאמר שמה

מן  אסמכתא בלי היא, מסיני למשה הלכה אלא - למקדש"
(שם). א.81)הפסוק מד, כרב 82)סוכה ב. מד, שם

ששת.

.‡Î˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ?d˙ÂˆÓ ‰˙È‰ „ˆÈk≈«»¿»ƒ¿»»¿»»ƒƒ¿«
˙Bia¯Ó ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ÌÈÓi‰83ÔÈÙ˜BÊÂ ‰·¯Ú ÏL «»ƒ»¿ƒƒÀ¿ƒ∆¬»»¿¿ƒ

Ô˙B‡84ÈabŒÏÚ ÔÈÙeÙk Ô‰ÈL‡¯Â ,ÁaÊn‰ È„„ˆ ÏÚ »«¿»≈«ƒ¿≈«¿»≈∆¿ƒ««≈
,d˙B‡ ÔÈ¯„BÒÂ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰L ˙Ú·e .ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»≈∆»¿ƒƒ»¿¿ƒ»

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz85˙BÈ‰Ï ˙aL ÌBÈ ÏÁ . ¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»«»ƒ¿
‰·¯Ú ÔÈÙ˜BÊ ÔÈ‡ - ‚Á‰ CB˙a86ÏÁ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ¿∆»≈¿ƒ¬»»∆»ƒ≈»

È„k ,˙aLa d˙B‡ ÔÈÙ˜BÊ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÈÚÈ·L ÌBÈ¿ƒƒƒ¿¿«»¿ƒ»¿«»¿≈
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,dÓÒ¯ÙÏ87. ¿«¿¿»∆ƒƒ¿»

ביד 84)ענפים.83) אותה נוטלים אותה, שזוקפים ואחרי
פח. והערה כב הלכה כדלהלן נטילה, מצות לקיים כדי

במשנה.85) א מה, ארבע 86)שם יעבירנה שמא גזירה
מג:). (סוכה הרבים ברשות שאינה 87)אמות לפי

מן  שהיא לפרסמה הוצרכו כ) הלכה (כנ"ל בתורה מפורשת
שם). (סוכה שבת ודוחה התורה

.·Î˙aLŒ·¯ÚÓ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈk≈«»ƒ¿ƒƒ»≈∆∆«»
‡lL È„k ,·‰Ê ÏL ˙Bi‚È‚a d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒƒ∆»»¿≈∆…

ÔÈÏÚ‰ eLÓÎÈ88ÈabŒÏÚ d˙B‡ ÔÈÙ˜BÊ ¯ÁÓÏe . ƒ¿¿∆»ƒ¿»»¿ƒ»««≈
,d˙B‡ ÔÈÏËBÂ ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÚ‰ ÔÈ‡·e ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»ƒ»»¿¿ƒƒ∆»¿¿ƒ»

ÌBÈ ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k89dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÊ ‰·¯ÚÂ . ¿∆∆∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿≈»
‰¯Bza Le¯Ùa90ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈ‡ , ¿≈«»≈¿ƒ»»ƒ¿«¿≈

‡e‰ „·Ïa ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‡l‡ ,Lc˜nÏ ¯ÎÊ ‚Á‰∆»≈∆«ƒ¿»∆»««¿ƒƒƒ¿«
„a Á˜BÏ ?‰OBÚ „ˆÈk .‰f‰ ÔÓfa d˙B‡ ÔÈÏËBpL∆¿ƒ»«¿««∆≈«∆≈««
Ë·BÁÂ ,·ÏelaL ‰·¯ÚÓ ıeÁ ,‰a¯‰ ÔÈc· B‡ „Á‡∆»«ƒ«¿≈≈¬»»∆«»¿≈
‡Ïa LÏL B‡ ÌÈÓÚt ÈÏk‰ ÏÚ B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ da»«««¿«««¿ƒ«¬«ƒ»¿…

‡e‰ ÌÈ‡È· ‚‰Ó ‰Ê ¯·cL ,‰Î¯·91. ¿»»∆»»∆ƒ¿«¿ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

למקדש  זכר הזה בזמן ערבה נטילת ענין סומך הרמב"ם
כדי  בשבת, במקדש ערבה נטילת אודות להלכה בהמשך
לערבה  מיוחד יותר יום זה היה במקדש שגם להדגיש
החילוק  לשיטתו כי בשבת. כשחל גם אותה נוטלין שהיו
הוא  המזבח בצדי שזקפו לערבה שבלולב הערבה בין
גברא  חיוב רק ולא (הערבה) המצוה של ב"חפצא" חילוק

שבלולב. הערבה על נוסף
(6 dxrd 220 cenr h"k wlg y"ewl it lr)

אלא 88) אינה הכמישה העדר וסגולת א. מה, סוכה משנה,
זהב, דוקא למה כן שאם מים, בהם שנותנים ולא זהב, בכלי
משום  ולא יכמושו, שלא טעם נתנו הרי - כבוד משום ואם
חכמון). בן ישמעאל ר' בשם רוקח' ('מעשה כבוד

הערבה 89) שמצות ב מג, בסוכה הגמרא מסקנת שכן
שדעתם  זוקפין, ד"ה א מה, שם ב'תוספות' (וראה בנטילה
ד"ה  מג: שם רש"י דעת וכן לזקוף, ואחרֿכך ליטול שצריך
כג  הלכה כדלהלן בערבה מקיפים אין ואעפ"כ והביאום).

צא. כיון 90)והערה - מסיני למשה הלכה שהיא אע"פ
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זכר  שבעה כל שיטלו תיקנו לא בתורה, בפירוש שאינה
במגידֿמשנה). (וראה ב.91)למקדש מד, סוכה

.‚ÎÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»»«ƒƒ∆«ƒ¿≈«
Ô‰È·ÏeÏa92'‰ ‡p‡' :ÔÈ¯ÓB‡Â ˙Á‡ ÌÚt Ô‰È„Èa ¿¿≈∆ƒ≈∆««««¿¿ƒ»»

ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e .'‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡' ,'‡p ‰ÚÈLB‰ƒ»»»»«¿ƒ»»««¿ƒƒ
ÌÈÓÚt Ú·L ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ93e‚‰ ¯·Îe . «ƒƒ∆«ƒ¿≈«∆«¿»ƒ¿»»¬

Œ˙Èa ÚˆÓ‡a ‰·z ÁÈp‰Ï ,˙BÓB˜n‰ ÏÎa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»«¿¿«ƒ«≈»¿∆¿«≈
ÌBÈ ÏÎa d˙B‡ ÔÈÙÈwÓe ˙Òk‰94eÈ‰L C¯„k , «¿∆∆«ƒƒ»¿»¿∆∆∆»

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ∆«ƒ¿≈«≈∆«ƒ¿»

ערבה 92) שמצות למעלה שפסק ואע"פ בערבה. ולא
שמואל  רבינו בשם גיאת בן יצחק רבינו כתב וכן בנטילה.

שגם שאין הלוי, לומר מקום יש בנטילה, דאמר למאן
סוכה, הגאונים' 'אוצר (ראה בלולב אלא בערבה מקיפים

.(62 עמוד התשובות א.93)חלק מה, סוכה משנה,
(94.(60 עמוד שם הגאונים' ('אוצר גאון האי רב כתב כן

.„ÎÌÈÏLe¯Èa ‚‰n‰ ‰È‰ Ck95B˙ÈaÓ Ì„‡ ‡ˆBÈ : »»»«ƒ¿»ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈
‡e‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ,B„Èa B·ÏeÏÂ ˙È¯ÁL«¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿≈«¿∆∆¿

B„È· ‡e‰Â ,Ïlt˙Ó ;B„È·96ÌÈÏBÁ ¯w·Ï ‡ˆBÈÂ ; ¿»ƒ¿«≈¿¿»¿≈¿«≈ƒ
B„È· ‡e‰Â ,ÌÈÏ·‡ ÌÁÏe97,L¯„nÏ ÒkiLÎe . ¿«≈¬≈ƒ¿¿»¿∆ƒ»≈«ƒ¿»

.Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa B˙È·Ï BÁlLÓ¿«¿¿≈¿«¿¿««¿

בברייתא.95) ב מא, לאחוז 96)סוכה שאין ואףֿעלֿפי
בידו  ומעות כלים או בידו ותפילין בזרועו תורה ספר
בידו  ולולבו הוא מתפלל - בהם טרוד שלבו מפני ויתפלל,
אינה  - עליו שחביבה ומתוך היום, מצות שהיא מפני
קריאת  "קורא מפורש: בברייתא [ושם שם). (סוכה מטרידתו
קריאת  "קורא השמיט ורבינו בידו". ולולבו ומתפלל שמע
לאחוז  אסרו שלא כלל, חידוש בזה שאין מפני שמע",
וכלֿשכן  שמע קריאת בעת ביד מעות או כלים או תפילין

מצוותו]. בעת בחג משום 97)לולב זה וכל שם. סוכה,
מצוה. חביבות

.‰Î˙Ïa˜Ó98,dÏÚa „iÓ B‡ da „iÓ ·Ïel‰ ‰M‡ ¿«∆∆ƒ»«»ƒ«¿»ƒ««¿»
˙aLa ÌÈnÏ B˙¯ÈÊÁÓe99·ÏeÏ ÔÈÏËB eÈ‰L ÔÓÊa , «¬ƒ»««ƒ¿«»ƒ¿«∆»¿ƒ»

˙aLa100ÌÈn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ - ·BËŒÌBÈ·e .101; ¿«»¿ƒƒ«««ƒ
- „ÚBn·e.ÌÈn‰ ÔÈÙÈÏÁÓ «≈«¬ƒƒ«»ƒ

א.98) מב, סוכה שהאשה 99)משנה, ואף יכמוש. שלא
שראוי  כיון לטלטלו, לה מותר - לולב ממצות פטורה

וברש"י). (שם אנשים ֿ 100)לנטילת וביום המקדש, בזמן
למעלה  רבינו שכתב כמו בשבת, להיות שחל ראשון טוב

ֿ 101)הט"ז. (כסף טירחא משום מחליפין, לא אבל
משנה).

.ÂÎBÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡ ,·ÏelaL Ò„‰¬«∆«»»¿»ƒ«ƒ¿≈∆≈
¯eÒ‡ ,‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ;ÁÈ¯Ï ‡l‡ Èe‡»̄∆»¿≈«¿ƒ¿À¿»«ƒ¿»»
È¯‰L ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯zÓ ,‚B¯˙‡ Ï·‡ .Ba ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«¬»∆¿À»¿»ƒ«∆¬≈

‰ÏÈÎ‡Ó ‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰102. À¿»«ƒ¿»≈¬ƒ»

ב.102) לז, סוכה

.ÊÎ‚B¯˙‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â103ÈtÓ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ Ïk ¿»∆¡…∆¿»«¿ƒƒƒ¿≈

BlÎÏ ‰ˆ˜‰ - ÌBi‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰ˆ˜‰L104ÈÈÓM·e . ∆À¿»¿ƒ¿»«À¿»¿À«¿ƒƒ
‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ105ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓf·e . À»«¬ƒ»«¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ

ÈÈÓMa ·ÏeÏ ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ -106‚B¯˙‡‰ , ««ƒ∆≈¿ƒ»«¿ƒƒ»∆¿
ÔÓÊa ÈÈÓMa ¯eÒ‡ ‰È‰L C¯„k ,ÈÈÓMa ¯eÒ‡»«¿ƒƒ¿∆∆∆»»»«¿ƒƒƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ,˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰L∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈∆»≈

ÈÚÈ·L107- ÌÈÓi‰ ˙Ú·LÏ ÔÈ‚B¯˙‡ ‰Ú·L LÈ¯Ù‰ . ¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
¯ÁÓÏ dÏÎB‡Â ,dÓBÈÏ d· ‡ˆBÈ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk108. »««¿««≈»¿»¿¿»¿»»

עליו.103) יוחנן.104)שבירך כרבי ב. מו, סוכה
הט"ו.105) סוכה מהל' פ"ו למעלה ֿ 106)ראה שאףֿעל

שבעה  כל שהיא הי"ג) פ"ו (למעלה בסוכה בו שיושבים פי
התורה  מן מצוותו שאין לולב בו נוטלים לא - התורה מן
(מגידֿמשנה). בלבד הראשון ביום אלא בגבולין,

כאביי.107) שם, שם.108)סוכה סוכה,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שנוטלן  מי של אינן אם וכן בהן. שיש הזמן בין שיש ומה
נוהגת  שהיתה השמחה בביאור הפרק ונסתיים בהן. יוצא אם

החג. ימי בשבעת במקדש

.‡‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ Ô‰L ,el‡‰ ÔÈÈÓ ˙Úa¯‡«¿««ƒƒ»≈∆≈»«¬««¬»»
L·È Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,‚B¯˙‡Â2ÏeÊ‚ B‡3,·e‚ B‡ ¿∆¿∆»»∆»≈∆»≈»»

Le‡È ¯Á‡Ï elÙ‡4˙„·Úp‰ ‰¯L‡Ó ‰È‰iL B‡ ;5, ¬ƒ¿««≈∆ƒ¿∆≈¬≈»«∆¡∆∆
d„·ÚlÓ ‰¯L‡‰ eÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡6ÏL ‰È‰L B‡ ; ««ƒ∆ƒ¿»¬≈»ƒ¿»¿»∆»»∆

˙Ácp‰ ¯ÈÚ7ÏL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ƒ«ƒ««¬≈∆»»»∆»≈∆∆
‡ˆÈ ,ÏË Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ÏhÈ ‡Ï - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú8. ¬«»ƒ…ƒ…¿«¿ƒ»¿ƒ»«»»

LeÓk ‰È‰9¯Lk - L·ÈÏ ¯Ó‚ ‡ÏÂ ,10˜Ác‰ ˙ÚL·e . »»»¿…»«ƒ«»≈ƒ¿««¿»
¯Lk L·i‰ ·ÏeÏ - ‰kq‰ ˙ÚLa B‡11‡Ï Ï·‡ , ƒ¿«««»»»«»≈»≈¬»…

ÔÈÈn‰ ¯‡L12. ¿»«ƒƒ

וֿלד:2) לג: לב: כט: בסוכה במשניות מפורשים כולם
נאמר  שלא ואףֿעלֿפי הדור. אינו שיבש מפני הפסול וטעם
מאתרוג  כולם למדו - מינים בשאר ולא באתרוג אלא "הדר"
לולב). ד"ה כט: ב'תוספות' ועיי"ש לא. (סוכה

שם.3) קונה 4)במשניות, הגזלן אין לבד שביאוש מפני
ה"א, גזילה מהל' בפ"ב רבינו שפסק כמו הגזילה, את
שלכם  שיהיה "לכם" ולקחתם כתוב הראשון ביום ובסוכות
(כסףֿמשנה). פסול ולכן י) הלכה (להלן אחר של ולא

לעבודהֿזרה.5) היתה נטיעתה מאוסה 6)שעיקר שהיא
(כסףֿמשנה). רואים 7)למצוה לשריפה, שעומדת שכיון

הגמרא  ובלשון שיעור, בה ואין נשרפה כבר כאילו אותה
שיעוריה". מיכתת "כתותי לא:): שם.8)(סוכה סוכה,

מאוסה  אינה לעבודהֿזרה מתחילתה ניטעה שלא שכיון
(כסףֿמשנה). אשרה כמו לחות.9)כלֿכך עדיין בו שיש

א.10) לא, את 11)שם כרכין בני שהורישו "מעשה
בשעת  כשר שיבש ומכאן לא:). (שם בניהם" לבני לולביהן
נטלו  אלא חובה ידי בהם יצאו שלא הראב"ד ודעת הדחק.
לולב. תורת תשתכח שלא כדי בלבד לסמל אותו

לנו 12) ואין מינים. בשאר ולא בלולב היה הנ"ל שהמעשה
פ"ז  למעלה זה (וכעין במפורש חכמים שהזכירו מה אלא

לח). הערה
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.·‰Ï¯Ú ÏL ‚B¯˙‡13‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏLÂ14ÏLÂ ∆¿∆»¿»¿∆¿»¿≈»¿∆
Ï·Ë15È‡Óc ÏL .ÏeÒt -16¯È˜ÙiL ¯LÙ‡L ;¯Lk - ∆∆»∆¿«»≈∆∆¿»∆«¿ƒ

È‡Óc ÏÎ‡Ï BÏ ¯znL ,ÈÚ ‰È‰ÈÂ ÂÈÒÎ17ÏL ‚B¯˙‡ . ¿»»¿ƒ¿∆»ƒ∆À»∆¡…¿«∆¿∆
‰¯B‰Ë ‰Óe¯z18ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÏLÂ19‡Ï - ¿»¿»¿∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ…

B¯ÈLÎÈ ‡nL ,ÏhÈ20ËÏ¯Lk - ÏË Ì‡Â .‰‡Ó21. ƒ…∆»«¿ƒ¿À¿»¿ƒ»«»≈

והתורה 13) כג), יט, (ויקרא ובהנאה באכילה האסורה
לכם  ראוי שיהי' לכם", "ולקחתם מ) כג, (שם אמרה

לה.). (סוכה ועומדת 14)ולהנאתכם באכילה שאסורה
לה:). (שם לכם" "ולקחתם בכלל ואינה לשריפה,

שהרי 15) בו, חלק וללוי לכהן יש וגם באכילה. שאסור
ד"ה  לח. פסחים ('תוספות' שלהם והמעשר התרומות
ר"ן  (עיין כשר טבל של שאתרוג אומרים ויש אתיא),

שם). חכמים 16)בסוכה, שהצריכו הארץ עם תבואת
מספק. תרומה ממנה מ"א.17)להפריש פ"ג דמאי משנה,

ב. ל, לכהן.18)וסוכה לאכילה שראוי 19)שראויה
אינו  - לאכילה ראוי שאינו לירושלים מחוץ אבל לאכילה.

בדיעבד. אפילו בו מקבל 20)יוצא אוכל שום שאין
נאמר  זה ועל תחילה, מים עליו נתנו אלאֿאםֿכן טומאה
עליו, מנבלתם ונפל זרע על מים יותן "וכי לח): יא, (ויקרא
שהוא  הלולב אל האתרוג שמקרב ומכיון לכם". הוא טמא
את  מרטיב הוא הרי הכ"ה) פ"ז (למעלה במים תמיד
טומאה  לגרום ואסור טומאה לקבל ומכשירו האתרוג
"משמרת  ח): יח, (במדבר שנאמר משום לתרומה,
טומאה  לגרום אסור וכן בטהרה, לשמרה שצריך תרומותי"
"וכל  ל): כז, (ויקרא שנאמר קודש, כמו שדינו שני, למעשר
שם). ורש"י לה: (סוכה לה'" קודש וגו' הארץ מעשר

לד:).21) שם וגמרא, (משנה לאכילה ראויים שהם

.‚ÏeÒt - BL‡¯ ÌË˜pL ·ÏeÏ22˜cÒ .23Ì‡ - »∆ƒ¿«…»ƒ¿«ƒ
,ÌÈLk e‡¯iL „Ú ‰fÓ ‰Ê ÂÈ˜„Ò ÈL e˜Á¯˙ƒ¿«¬¿≈¿»»∆ƒ∆«∆≈»ƒ¿«ƒ

ÏeÒt24Ì˜Ú ‰È‰ .25,ÂÈÙÏÏÚa ·‚k B¯„L È¯‰L »»»»…¿»»∆¬≈ƒ¿¿«««
ÂÈ¯BÁ‡Ï Ì˜Ú ‰È‰ .ÏeÒt - ˙¯ËBËÁ26BÊL ,¯Lk - ¬∆∆»»»»…«¬»»≈∆

ÏeÒt - ÂÈ„„vÓ „Á‡Ï Ì˜Ú .B˙i¯· ‡È‰27e„¯Ù .28 ƒ¿ƒ»∆¡«¿««ƒ¿»»»ƒ¿¿
˙Bi¯Á‰ ÈÏÚk eÏcÏc ‡ÏÂ ‰Ê ÏÚÓ ‰Ê ÂÈÏÚ29.¯Lk - »»∆≈«∆¿…ƒ«¿¿«¬≈«¬À»≈

eÏcÏciL ‡e‰Â ,ÂÈÏÚ eˆ¯Ù30ÈÏÚk ·ÏeÏ ÏL B¯„MÓ ƒ¿¿»»¿∆ƒ«¿¿ƒƒ¿∆»«¬≈
eÒt - ˙Bi¯Á‰.Ï «¬À»

העליון 22) העלה ראש שנקצץ והיינו ב. כט, סוכה משנה,
(מגידֿמשנה). הלולב כלה העליון.23)שבו העלה

התיומת"24) "נחלקה שמטעם ואףֿעלֿפי א. לב, סוכה
כט). הערה להלן (ראה נפסל אינו ד) הלכה (להלן

לפניו 25) היה שלא נראה (82 עמ' (שם, לסוכה [ב'מאירי'
רוקח' ב'מעשה וראה עקום. לולב דיני כל כאן רבינו בדברי

מכתבֿיד]. אחר נוסח לב.).26)בשם (שם השדרה לצד
הראשון.27) הלשון לפי שם, ולא 28)סוכה התפרדו

מהשדרה. הרבה שהם 29)התרחקו החריות טבע
מזה. זה הרבה ומתרחקים מתפרדים והם כעץ, מתקשים

(30 ֿ (מגיד למטה תלויים שעליהם עד כלֿכך שנפרדו
כט:). (סוכה במשנה זה וכל משנה).

.„,ÔÈÏ„b Ì‰Lk :‡È‰ Ck ·ÏeÏ ÏL ÔÈÏÚ ˙i¯a¿ƒ«»ƒ∆»»ƒ¿∆≈¿≈ƒ

ÔÈÏÚ ÈL Ïk ·‚Â ;ÔabÓ ÔÈ˜e·„e ,ÌÈL ÌÈL ÔÈÏ„b¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«»¿«»¿≈»ƒ
˙ÓBÈz ‡¯˜p‰ ‡e‰ ÔÈ˜e·c‰31- ˙ÓBÈz‰ ‰˜ÏÁ . «¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆¿¿»«¿∆

B˙i¯a ˙lÁzÓ ˙Á‡ ˙Á‡ ÂÈÏÚ eÈ‰ .ÏeÒt32‡ÏÂ , »»»»««««ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿…
·bŒÏÚ ‰Ê ÂÈÏÚ eÈ‰ ‡Ï .ÏeÒt - ˙ÓBÈz Ì‰Ï ‰È‰»»»∆¿∆»…»»»∆««
L‡¯ Ì‡ :‰Ê ˙Áz ‰Ê ‡l‡ ,ÔÈ·Ïel‰ Ïk C¯„k ‰Ê∆¿∆∆»«»ƒ∆»∆««∆ƒ…
Ïk ‡ˆÓpL „Ú ,epnÓ ‰ÏÚÓlL ¯wÚÏ ÚÈbÓ ‰Ê∆«ƒ«»ƒ»∆¿«¿»ƒ∆«∆ƒ¿»»

¯Lk - ÔÈÏÚa ‰qÎÓ ·ÏeÏ ÏL B¯„L33ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿∆»¿À∆¿»ƒ»≈¿ƒ≈
ÏeÒt - ‰Ê ÏL B¯wÚ „ˆÏ ÚÈbÓ ‰Ê ÏL BL‡¯34. …∆∆«ƒ«¿«ƒ»∆∆»

שבלולב 31) העלין רוב שנחלקו והיינו א . לב, סוכה
התיומת  שנחלקה ואומרים, חולקים ויש (מגידֿמשנה).
לפי  וגם מכולם. העליון האמצעי העלה נחלק אם  היינו
(מגידֿמשנה). ברובו נסדק אם אלא פוסל אינו דבריהם

נסדק. בדין ה"ג למעלה ואינו 32)וראה הוא מום בעל
שם). (סוכה, שנזכרו 33)"הדר" הברזל" הר "ציני והם
כט:). (סוכה א.34)במשנה לב, שם

.‰BL‡¯ ÌË˜pL Ò„‰35- ÂÈÏÚ ·¯ e¯L .¯Lk - ¬«∆ƒ¿«…»≈»¿…»»
„Á‡ Ô˜a ÔÈÏÚ ‰LÏL e¯izL Ì‡36eÈ‰ .¯Lk , ƒƒ¿«¿¿»»ƒ¿≈∆»»≈»

ÂÈ·Ú37˙Bw¯È Ì‡ :ÂÈÏÚÓ ˙Ba¯Ó38Ì‡Â ;¯Lk - ¬»»¿À≈»»ƒ¿À»≈¿ƒ
ÏeÒt - ˙B¯BÁL B‡ ˙Bn„‡39.¯Lk - ÔËÚÓ Ì‡Â . ¬À¿»¿ƒƒ¬»»≈

Ôw˙Ók ‡e‰L ÈÙÏ ,·BËŒÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡Â40. ¿≈¿«¬ƒ»¿¿ƒ∆ƒ¿«≈
‰ÏÈÎ‡Ï „Á‡ „Á‡ ÔËwlL B‡ ,ÔËwÏÂ ¯·Ú41È¯‰ - »«¿ƒ¿»∆ƒ¿»∆»∆»«¬ƒ»¬≈

.¯Lk ‰Ê∆»≈

טרפון 35) כרבי שהלכה לפי מהעץ. העליון החלק שנקצץ
במשנה) לד: (סוכה כשר קטומים שלשתם אפילו שאמר
ראשו, שנקטם שהדס שפסקה לב:) (שם משנה כסתם ולא
מדרשו, בבית הקודש רוח שהופיע כתב, והראב"ד פסול.

שפסול. משנה כסתם שהלכה כאן 36)לאמר מדובר
מצראה", "אסא והוא אחד, בקן עלים שבעה לו שיש בהדס
מפרשים, ויש (מגידֿמשנה). כשר שלשה שנשארו וכיון
אם  כשר ואעפ"כ עליו, רוב ונשרו רגיל בהדס שהמדובר
הערה  ה"א פ"ז למעלה וראה אחד, בקן עלים שלשה נשארו

מח. והערה וה"ח ההדסים,37)ט, על הגדל קטן פרי מין
ענב. מראה.38)ונקרא שינוי כאן ואין ההדס כמראה

(סוכה 39) ופסול "הדר" זה אין לעץ, דומה הפרי שאין כיון
שם). ורש"י ומתקן 40)לג: למצוה, ההדס את שמכשיר

ה"ח). יו"ט מהלכות (פ"ד אסור ביוםֿטוב שאז 41)כלי
ודבר  לתקן, מכוין אינו שהרי לכתחילה, כן לעשות מותר
(שם) ובגמרא מקומות. בכמה כמפורש מותר, מתכוין שאינו
כן  לא שאם אחר, הדס לו שיש באופן שהמדובר אמרו,
והרי  רישיה" "פסיק הוא הרי מכוין שאינו שאע"פ אסור,
והוא  כן, סובר רבינו גם משנה' ה'מגיד [ולדעת כמכוין. הוא
בכת"י  הוא וכן אחר", שלקטם "או רבינו בדברי גורס
מי  כלומר, משנה': ה'מגיד בזה ופירש ותימן. אוקספורד
כסףֿמשנה). (ועי' זה בהדס חובה ידי לצאת צריך שאינו
והגיה  אחד" שליקטם "או אחד בספר כתוב שהיה ונראה
וטעו  הנ"ל) (כהמגידֿמשנה "אחר" בגליון: מישהו
להם  ויצא ובשיבוש, בפנים זו הגהה והכניסו המעתיקים
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.ÂdL‡¯ ÌË˜pL ‰·¯Ú42.‰¯Lk -‰ÈÏÚ eˆ¯Ù43- ¬»»∆ƒ¿«…»¿≈»ƒ¿¿»∆»
.‰ÏeÒt¿»

בגמרא 42) שהכשירו שכשם רבינו וסובר עצמו. העץ ראש
(שם  המפורשת המשנה את ודחו שנקטם, הדס לד:) (סוכה
בערבה. הדין כן לג), (הערה ה"ה למעלה שפסק כמו לב:)
בעבותו  הוא יופיו שכל הדס, בין לחלק הרמב"ן ודעת
כלֿכך  ניכרת עצו קטימת ואין עצו, את חופין שעליו
ניכרת  שהקטימה מינים ושאר ערבה לבין כשר, הוא ולפיכך
גיאת. אבן יצחק רבי והרב הרי"ף דעת נראה וכן בהם.

(מגידֿמשנה).43) בו מחוברים שהם מהקנה שנדלדלו

.ÊLlÙÓ ·˜ ·wpL ‚B¯˙‡44‡e‰LŒÏk45ÏeÒt -46; ∆¿∆ƒ«∆∆¿À»»∆»
¯q‡k ‰È‰ Ì‡ - LlÙÓ BÈ‡LÂ47.ÏeÒt ,¯˙È B‡ ¿∆≈¿À»ƒ»»¿ƒ»»≈»

‡e‰L Ïk ¯ÒÁ48Bcc Ïh .ÏeÒt -49L‡¯‰ ‡e‰Â ; »«»∆»ƒ««¿»…
ÈeÏ˙ ‡e‰L ıÚ‰ Ïh .ÏeÒt - B· BzLBML ÔËw‰«»»∆«¿»ƒ«»≈∆»

‡nb BÓB˜Ó ¯‡LÂ ,‚B¯˙‡‰ ¯wÚÓ ÔÏÈ‡a Ba50- »ƒ»≈ƒ«»∆¿¿ƒ¿«¿À»
ÏeÒt51˙ÈÊÊÁ ‰˙ÏÚ .52LÏLe ÌÈLa Ì‡ :ÂÈÏÚ‰ »»¿»¬»ƒ»»ƒƒ¿«ƒ¿»

˙BÓB˜Ó53‰˙ÏÚ Ì‡ - „Á‡ ÌB˜Óa Ì‡Â ;ÏeÒt - ¿»¿ƒ¿»∆»ƒ»¿»
ÏeÒt ,Ba¯ ÏÚ54- ‡e‰L Ïk elÙ‡Â ,Bcc ÏÚ Ì‡Â ; «À»¿ƒ«««¬ƒ»∆

ÏeÒt55,B¯qÁÓ BÈ‡L ,BlL ‰BˆÈÁ‰ Ìe¯w‰ ÛÏ˜ . »ƒ¿««¿«ƒ»∆∆≈¿«¿
Blk ÛÏ˜ Ì‡ :B˙i¯· ‡È‰L ˙BÓk ˜¯È ¯‡L ‡l‡∆»ƒ¿»»…¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«À

ÏeÒt -56¯Lk - ‡e‰LŒÏk epnÓ ¯‡L Ì‡Â ;57. »¿ƒƒ¿«ƒ∆»∆»≈

עד 44) שנקב מפרשים ויש לו.). בסוכה (רש"י לעבר מעבר
שבתוכו. הזרע כלום.45)חדרי חסר ואינו מחט, עלֿידי

שהוא 46) כל חסר "ניקב, לד:): (סוכה במשנה הוא כן
לא  אם אפילו פסול שניקב הרי "וחסר") גרס (ולא פסול"
 ֿ אלא פוסל הנקב שאין הראב"ד ודעת (מגידֿמשנה). חסר
כל  וחסר "ניקב הנוסחא לפי וזהו שהוא, כל חסר אםֿכן

ששמו 47)שהוא". מטבע של כגודל היה הנקב רוחב
כגון  האתרוג, בעצם חסרון היה כשלא והמדובר איסר,

לו.). (סוכה בו שתחב יתד ע"י מבשר 48)שנקב שנחסר
עצמו. פסול"49)האתרוג - פיטמתו "ניטלה היינו

שם. סוכה, האתרוג50)שבמשנה חסר שהוא.והרי כל
(מגידֿמשנה).51) ברי"ף הוא כא,52)כן (ויקרא ילפת

בהן  שיש אבעבועות כמין והן "חזזן", אונקלוס תרגם כ)
עצמו. מהאתרוג קצת וגבוהות כמנומר.53)ממש שנראה

ב.54) לה, ב.55)סוכה לד, סוכה שאינו 56)משנה,
לה:). (שם לה,57)"הדר" שם וגמרא ב. לד, שם משנה,

א. לו, ב.

.ÁÁeÙ˙ ‡e‰L ‚B¯˙‡58Le·k ,Áe¯Ò ,59˜eÏL ,60, ∆¿∆»«»«»»
¯nÓ ,Ô·Ï ,¯BÁL61Èz¯kk ˜¯È ,62ÏeÒt -63BÏcb . »»»¿À»»…««¿ƒ»ƒ¿

ÒeÙ„a64e‰OÚ .ÏeÒt - ˙¯Á‡ ‰i¯a ÔÈÓk e‰OÚÂ ƒ¿¿»»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»»»
ÔÈtc ÔÈt„ e‰OÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B˙i¯a ÔÈÓk65.¯Lk , ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆»»«ƒ«ƒ»≈

ÌBÈz‰66¯Òa‰Â67Ì‰lL ÔÈ‚B¯˙‡‰L ÌB˜Ó .¯Lk , «¿¿«…∆»≈»∆»∆¿ƒ∆»∆
ÌÈ¯BÁL eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈ¯Lk - ‰ËeÚÓ ˙e¯ÁL ÔÈÚk¿≈«¬¿»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÈLek Ì„‡k ¯˙BÈa68. ¿≈¿»»ƒ¬≈∆»¿»»

וברש"י 58) לו. (סוכה נרקב או והתנפח מים עליו שנפלו
כמו 61)מבושל.60)בחומץ.59)שם). צבעים כמה

ירק.62)נמר. שם.63)מין בסוכה, זה בעודו 64)כל
מדת  לפי וגדל דפוס, כמין מסביבו עשאו בעץ ומחובר קטן

לו:). (שם ותמונתו של 65)הדפוס ריחיים של גלגל כעין
ששני 66)מים. או בזה זה דבוקים אתרוגים שני שגדלו

שהוא  כל למטה ומחוברין מלמעלה חלוקים האתרוג חצאי
האי). רב בשם תיום, ערך נגמר 67)('ערוך' לא שעדיין

עקיבא). רבי של החולקים כחכמים לו. (שם בישולו
א.68) לו, שם

.ËÔÈÓeÓ ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ì‰L e¯Ó‡L el‡ Ïk»≈∆»«¿∆≈¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa - ‰·‚e ÏÊ‚ ÈtÓ B‡ e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿≈»≈¿≈»¿ƒ
Ïk‰ - ÌÈÓi‰ ¯‡L ÌÚ ÈL ·BËŒÌBÈa Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿»¬»¿≈ƒƒ¿»«»ƒ«…

¯Lk69,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌeMÓ ‡e‰L ˙eÏÒt‰Â . »≈¿««¿»∆ƒ¬«»ƒ
ÔÈa - ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‚B¯˙‡ B˙B‡L ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆∆¿»«¬ƒ»≈

.ÏeÒt ,ÌÈÓÈ ¯‡La ÔÈa ,ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa¿ƒ≈ƒ¿»»ƒ»

חנינא 69) שרב לו:), (סוכה שאמרו ממה הגאונים למדו כן
שהואֿהדין  – שני ביוםֿטוב החסר באתרוג חובתו ידי יצא

(מגידֿמשנה). המומים לכל

.ÈB·ÏeÏa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¿ƒ∆«¿»
‰zÓa BÏ epziL „Ú ;epnÓ epÏ‡LiL ,B¯·Á ÏL70. ∆¬≈∆ƒ¿»∆ƒ∆«∆ƒ¿∆¿«»»

È„È B· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ BÏ B˙¿»«¿»¿«¬ƒ¬≈∆≈¿≈
ÊÁÓe B˙·BÁdÓL ¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ ‰znL ;B¯È »«¬ƒ∆«»»«¿»¿«¬ƒ¿»

‰zÓ71‡ˆÓpL ,‡ˆÈ ‡Ï - B¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â . «»»¿ƒ…∆¡ƒ…»»∆ƒ¿»
ÏeÊ‚Î72ÔË˜Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .73‰B˜ ÔËw‰L ,74 ¿»¿≈¿ƒ¿»»∆«»»∆

Ì‡L ‡ˆÓÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰˜Ó BÈ‡Â¿≈«¿∆«¬≈ƒƒ«»¿ƒ¿»∆ƒ
ÔÈÓ Ïk „Á‡Â ,·Ïel‰ „Á‡Â .¯ÊBÁ BÈ‡ BÏ B¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ≈≈¿∆»«»¿∆»»ƒ
,Ïe‡L Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ - BaL ÔÈÈÓ Úa¯‡Ó ÔÈÓÂ»ƒ≈«¿«ƒƒ∆ƒ»»∆»≈∆»

ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa Ba ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡75. ≈¿ƒ¿ƒ

ביום 70) לכם "ולקחתם מ) כג, (ויקרא שנאמר מפני
שאינו  מכאן משלכם", - "לכם חכמים ודרשו וגו'" הראשון
(סוכה  חבירו של בלולבו ראשון ביו"ט חובתו ידי יוצא

כל 71)מא:). נפקע - החזיר שלא זמן שכל שם. סוכה,
שאינם  במתנה, שמתנים תנאי ככל הוא והתנאי הנותן, כח

כלל. מהמתנה קנה 72)גורעים לא שמעולם שמתברר
שם). (סוכה, התנאי קיים לא שהרי זו, לפני 73)מתנה

בו. לו 74)שיצא מקנה כשגדול התורה מן גמור קנין
שם). שם):75)(סוכה, (ויקרא תורה אמרה שהרי

וענף  תמרים כפות הדר עץ פרי הראשון ביום לכם "ולקחתם
ולא  "לכם" אמרה כולם שעל הרי נחל", וערבי  עבות עץ

אחרים. של

.‡ÈÔÈ‡ - ˙eÙzLa ‚B¯˙‡ B‡ ·ÏeÏ ewL ÔÈÙzLÀ»ƒ∆»»∆¿¿À»≈
BÏ ÔziL „Ú ,ÔBL‡¯a B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈¿≈»»ƒ«∆ƒ≈

‰zÓa B˜ÏÁ76˙ÒÈÙzÓ ÔÈ‚B¯˙‡ ewL ÔÈÁ‡‰ . ∆¿¿«»»»«ƒ∆»∆¿ƒƒ¿ƒ«
˙Èa‰77ÏBÎÈ Ì‡ :B· ‡ˆÈÂ ‚B¯˙‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏËÂ , ««ƒ¿»«∆»≈∆∆¿¿»»ƒ»

‡ˆÈ - CÎa ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÁ‡‰ ÔÈ‡Â BÏÎ‡Ï78eÈ‰ Ì‡Â ; ¿»¿¿≈»«ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»
.‰zÓa Ì˜ÏÁ BÏ eziL „Ú ,‡ˆÈ ‡Ï - ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ…»»«∆ƒ¿∆¿»¿«»»

¯t ‰ÊÂ ‚B¯˙‡ ‰Ê ‰˜ Ì‡ÂLÈ79„Á‡k ewL B‡ , ¿ƒ»»∆∆¿¿∆»ƒ∆»¿∆»
‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ LÈ¯Ùe ÔBn¯Â ‚B¯˙‡∆¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«««ƒ≈≈
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ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;‰zÓa B˜ÏÁ BÏ ÔziL „Ú ,‚B¯˙‡a»∆¿«∆ƒ≈∆¿¿«»»¿««ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ BÏÎ‡ Ì‡L80. ∆ƒ¬»≈«¿ƒƒ»»

זה 76) וכל קלז:). (בבאֿבתרא שלו כולו שיהיה שצריך
בכל  בו, לצאת לקחוהו אם אבל לאוכלו, אותו קנו אם דוקא
ראוי  שאינו יודעים היו שלקחוהו שבשעה בו, יוצאין אופן
אחד  כל שיטלנו שבשעה לקחוהו כן דעת ועל להתחלק,
בהרבה  סמכו זה ועל שלו. כולו שיהא - בו לצאת מהם
ביום  בו יוצאים הקהל וכל אחד, לולב שלוקחים מקומות

(מגידֿמשנה). בין 77)הראשון החלוקה לפני הירושה
בכללו  שהבית הבית", "תפיסת נקראת היורשים
לכל  מיוחד כאן ואין הנכסים, את תופס כולה) (=המשפחה

בירושה. שותפים וכולם חלקם,78)אחד על שויתרו
אתרוג. אחד לכל שיש לכל 79)מאחר אתרוג שאין כיון

מחילתם  מועילה ולא בו, רוצים שכולם אפשר ואחד, אחד
מחמת 80)בסתמא. הם שמקפידים ודאי - שוויו מחמת

(לחםֿמשנה). המצוה לקיים רוצים הם שגם המצוה,

.·ÈÔ‰a ÁÓOÏ ‰ÂˆÓ ˙B„ÚBn‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡81 ««ƒ∆»«¬ƒ¿»ƒ¿…«»∆
,‰¯˙È ‰ÁÓO ÌBÈ Lc˜na ‰˙È‰ ˙Bkq‰ ‚Áa -¿««À»¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
˙Ú·L ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆ƒ¿«

'ÌÈÓÈ82?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ .83·BËŒÌBÈŒ·¯Ú »ƒ¿≈«»ƒ∆∆
ÌÈLpÏ ÌB˜Ó Lc˜na ÔÈw˙Ó eÈ‰ ÔBL‡¯‰»ƒ»¿«¿ƒ«ƒ¿»»«»ƒ
el‡ e·¯Ú˙È ‡lL È„k ,‰hÓlÓ ÌÈL‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈∆…ƒ¿»¿≈

el‡ ÌÚ84·BËŒÌBÈŒÈ‡ˆBnÓ ÁÓOÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe . ƒ≈«¿ƒƒƒ¿…«ƒ»≈
„ÚBÓ ÏL BlÁ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÔÎÂ ;ÔBL‡¯‰»ƒ¿≈¿»»ƒ≈À∆≈
ÌÈa¯Ú‰ŒÔÈa ÏL „ÈÓz e·È¯˜iL ¯Á‡Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ≈««∆«¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ

.‰ÏÈl‰ Ïk ÌÚ ÌBi‰ ¯‡LÏ ÁÓOÏƒ¿…«ƒ¿»«ƒ»«»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

zekeqd bga ,oda genyl devn zecrend lky it lr s`"
'd iptl mzgnye xn`py dxzi dgny mei ycwna dzid

zray mkiwel`."mini

עם  יתירה" ה"שמחה שקישר שמזה המפרשים וכתבו
כלל  להזכיר מבלי אלוקיכם" ה' לפני "ושמחתם הפסוק
היא  היתירה השמחה הרמב"ם שלדעת מלמד המים, ניסוך

להבין: צריך זה ולפי מהתורה, חיוב
מתחילה  מדוע מהתורה חיוב הוא יתירה" ה"שמחה אם א.
שדוחה  פשיטא הלא ראשון, יו"ט ממוצאי רק השמחה

שבות. נאסרה שלא במקדש ובוודאי שיר, כלי איסור
על  מדבר הנ"ל שהפסוק הרמב"ם של מקורו הוא היכן ב.
- אחר דין ממנו למדה הגמרא הלא יתירה" "שמחה

ימים. שבעת כל הלולב נוטלין היו שבמקדש
וכל  הארץ עמי אותה עושין היו "ולא כתב י"ד בהלכה ג.

וראש  ישראל, חכמי גדולי אלא שירצה ישיבות מי י
כל  אבל כו' מעשה... ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין
ולשמוע". לראות באים כולם והנשים האנשים העם
ראשי  בין לחלק מניין מהתורה, חיוב הוא אם ולכאורה

הארץ. ועמי העם

הנ"ל  השמחה את עושין היו אלו שדווקא המקור מהו ד.
מעשה". ואנשי "חסידים רק הוזכרו במשנה והלא

שבעת  "ושמחתם.... הפסוק את בהביאו בזה: הביאור
של  נוספת מצוה שישנה לומר הרמב"ם התכוון לא ימים"
שחיוב  מכיון אלא הידועה, יו"ט משמחת יותר שמחה
נהגו  פעמים, שלוש בתורה מופיע הסוכות בחג השמחה
חביבות  את בנפשם שהרגישו הם (שבעיקר ישראל גדולי
מדוייק  זה עניין הסוכות. בחג זו בשמחה להרבות המצוה)
מזכירה  ולא יתירה" שמחה במקדש "היתה שכתב בלשונו

וכד'. ציווי בלשון
בית  שמחת את העושים רשימת גם לכך, בהתאם
מתוארים  שבה סוכה במסכת מהגמרא הועתקה השואבה

השואבה. בית שמחת בזמן תנאים כמה של מעשיהם
שהיה  חנינא בן יהושע מרבי הרמב"ם למד ישראל" "חכמי

אתונה. חכמי עם להתווכח ונשלח בחכמתו ידוע
הוא  שרבי כיון שמעון, מרבי הרמב"ם למד ישיבות" "ראשי

תלמידים. לו שיש למי תואר
נשיא  שהיה גמליאל בן שמעון מרבן למד "הסנהדרין"

הסנהדרין.
ברשימת  הוא גם המוזכר הזקן מהלל למד "הזקנים"

השואבה. בית בשמחת המשתתפים
('c xen` zyxt ,fi wlg y"ewl it lr)

לפני 81) "ושמחת יא): טז, (דברים מפורש השבועות בחג
בחגך", "ושמחת יד): סז, (שם הסוכות ובחג אלקיך", ה'
הוקשו  שהרי הסוכות, וחג השבועות לחג הוקש הפסח וחג

ד:). השנה (ראש לזה זה המועדים ממה 82)כל חוץ
שם). (דברים בחגך" "ושמחת סוכה 83)שנאמר משנה,

א. עבירה.84)נא, לידי ויבואו

.‚È‰kÓ ÏÈÏÁ‰ ?BÊ ‰ÁÓO ‰˙È‰ C‡È‰Â85ÔÈbÓe , ¿≈«»¿»ƒ¿»∆»ƒ«∆¿«¿ƒ
ÌÈÏ··e ¯BpÎa86ÌÈzÏˆÓ·e87„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆»¿∆»
‡e‰L ¯ÈLŒÈÏÎa- ‰ta Ú„BiL ÈÓe ;Ba ÔbÏ Ú„BÈ ƒ¿ƒƒ∆≈«¿«≈ƒ∆≈««∆

ÔÈ˜tÒÓe ÔÈ„˜B¯Â .‰ta88ÔÈÁtËÓe89ÔÈÊfÙÓe «∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯k¯ÎÓe90ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ú„BiL BÓk „Á‡Â „Á‡ Ïk , ¿«¿¿ƒ»∆»¿∆»¿∆≈«¿¿ƒ

‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡ BÊ ‰ÁÓOÂ .˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈL È¯·cƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»…
·BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡91. ∆««»¿…∆

מ"ד.85) פ"ג בביכורים המשנה שהי'86)מלשון כלי זה
עד  ביותר, מתוקים ניגוניו שהיו נבל, ונקרא מיתרים כמה לו
ה"ו). דסוכה פ"ה ('ירושלמי' שבעולם שיר כלי כל שמנבל

בזו 87) זו (=שמכים) שמקישים מתכת של קערות שתי
נ:). (פירוש 88)(סוכה בצלצל" וההכאה הניגון "הוא

מ"ב). פ"ה ביצה להרמב"ם, על 89)המשניות כף מכים
יחי  ויאמרו כף "ויכו יב): יא, (מלכיםֿב שכתבו כמו כף,

"וטפחו". מתורגם: "ויכו" - הכתוב 90)המלך" מלשון
ומכרכר", מפזז דוד המלך את "ותרא טז): ו, (שמואלֿב

יו"ט). (תוס' ריקוד לשון אסור 91)שהוא שבשבת פירוש,
שהי  שהשיר ואף שיר. ובכלי בחליל על לחלל שרים ו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



קמז milwy zekld - mipnf xtq - elqk 'e iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שמחה  של שיר - ויו"ט שבת דוחה היה בכלי, הקרבנות
(מגידֿמשנה). ושבת ביו"ט ואסור דוחה, אינו

.„ÈÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ .BÊ ‰ÁÓOa ˙Ba¯‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿…»ƒ
ÈÓÎÁ ÈÏB„b ‡l‡ ;‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÂ ı¯‡‰ŒÈnÚ d˙B‡»«≈»»∆¿»ƒ∆ƒ¿∆∆»¿≈«¿≈
ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÔÈ¯„‰q‰Â ˙B·ÈLÈ‰ ÈL‡¯Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»≈«¿ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÈ˜tÒÓe ÔÈ„w¯Ó eÈ‰L Ì‰ - ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ˜f‰Â¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¬∆≈∆»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
Ïk Ï·‡ .˙Bkq‰ ‚Á ÈÓÈa Lc˜na ÔÈÁnOÓe ÔÈbÓe¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈««À¬»»
.ÚÓLÏÂ ˙B‡¯Ï ÔÈ‡a Ôlk ,ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰ ,ÌÚ‰»»»¬»ƒ¿«»ƒÀ»»ƒƒ¿¿ƒ¿…«

.ÂË˙·‰‡·e ‰Âˆn‰ ˙iOÚa Ì„‡ ÁÓOiL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆ƒ¿«»»«¬ƒ««ƒ¿»¿«¬«
‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰„B·Ú - Ô‰· ‰evL Ï‡‰92ÚBn‰ ÏÎÂ . »≈∆ƒ»»∆¬»¿»ƒ¿»«≈«

:¯Ó‡pL ,epnÓ Ú¯t‰Ï Èe‡¯ ,BÊ ‰ÁÓOÓ BÓˆÚ«¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«ƒ∆∆∆¡«
·eË·e ‰ÁÓOa EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz'««¬∆…»«¿»∆¡…∆¿ƒ¿»¿

ÒÈ‚n‰ ÏÎÂ .'··Ï93BÓˆÚÏ „B·k ˜ÏBÁÂ BzÚc ≈»¿»«≈ƒ«¿¿≈»¿«¿
ÏÚÂ .‰ËBLÂ ‡ËBÁ - el‡ ˙BÓB˜Óa ÂÈÈÚa „ak˙Óeƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈≈¿∆¿«
.'CÏÓ ÈÙÏ ¯c‰˙z Ï‡' :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ¿……¿»««ƒ¿««ƒ¿≈∆∆
‡e‰ - el‡ ˙BÓB˜Óa BÙeb Ï˜Óe BÓˆÚ ÏÈtLn‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒ«¿≈≈ƒ¿≈
CÏÓ „Âc ÔÎÂ .‰·‰‡Ó „·BÚ‰ ,„aÎÓ‰ ,ÏB„b‰«»«¿À»»≈≈«¬»¿≈»ƒ∆∆
ÏÙL È˙ÈÈ‰Â ˙‡fÓ „BÚ È˙l˜e' :¯Ó‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈»«¿«…ƒƒ…¿»ƒƒ»»
,'‰ ÈÙÏ ÁÓOÏ ‡l‡ ,„B·k‰Â ‰l„b‰ ÔÈ‡Â .'ÈÈÚa¿≈»¿≈«¿À»¿«»∆»ƒ¿…«ƒ¿≈

CÏn‰Â' :¯Ó‡pL94B‚Â '‰ ÈÙÏ ¯k¯ÎÓe ÊfÙÓ „Âc.' ∆∆¡«¿«∆∆»ƒ¿«≈¿«¿≈ƒ¿≈¿

ãycew zegiyn zecewpã

lÎ`d zad`ae zevnd ziiyra mc` gnyiy dgnyd"
xkxkne fftn cece xn`py ..`id dlecb dcear da deivy

."'d iptl

זאת  עם וביחד ביותר, קשה עבודה היינו גדולה, עבודה
עד  לבב וטוב שמחה מתוך להיעשות העבודה צריכה
לשמוח  אפשר היאך ולכאורה, ומכרכר". "מפזז של לאופן
ממשיך  כך על הגשמי. בעוה"ז נמצאים כאשר כזה באופן
זמן  ובכל מקום בכל כי ה'" "לפני הוא זה שעניין הרמב"ם
וממילא  מישראל, ואחד אחד כל עם ביחד הקב"ה נמצא
השו"ע  בתחילת שכתוב כמו ה'" "לפני היהודי נמצא

תמיד". לנגדי ה' "שויתי
ומגלה  מישראל לכאו"א פנים מאיר שהקב"ה וכשם
של  הנהגתו גם לפנים הפנים שכמים הרי להם, אהבתו
להיות  העבודה וזוהי הא-ל" אהבת - אופן באותו היא יהודי
של  ומצב במעמד שנמצא עד תמיד" לנגדי ה' "שויתי
ית' ממנו גם נמשך ואז יהודי להוולד שזכה על שמחה

תמידי. באופן חיים" מלך פני "באור של העניין
(el oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ה'.92) בעבודת עליונה כלומר 93)מדריגה "גס", מלשון
"המלך".94)מתגאה. צ"ל:

ה'תשע"ח  כסלו ו' שישי יום

-mipnfxtq
milwW zFkld¦§§¨¦

˙ÈˆÁÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈»ƒ«¬ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e .‰L ÏÎa Ï˜M‰«∆∆¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁש 1ֹוןּפרק ¤¤¦
שיעורה,1) השקל", "מחצית מצות עניני בו נתבארו

בפני  אלא נוהגת ושאינה ממנה, והפטורים בה והחייבים
כפיה  בענין הפרק ונסתיים השקלים. על ההכרזה ודין הבית,

השקלים. על

.‡Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ≈»ƒƒƒ¿»≈
‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ2Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡ . «¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈

˙eÒk ¯ÎBÓ B‡ ÌÈ¯Á‡Ó Ï‡BLÂ ,·iÁ ‰˜„v‰ ÔÓƒ«¿»»«»¿≈≈¬≈ƒ≈¿
:¯Ó‡pL ;ÛÒk Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ Ô˙BÂ ,BÙ˙k ÏÚL∆«¿≈¿≈«¬ƒ«∆∆∆∆∆∆¡«
BÈ‡Â .¯ÓB‚Â ËÈÚÓÈ ‡Ï Ïc‰Â ‰a¯È ‡Ï ¯ÈLÚ‰∆»ƒ…«¿∆¿««…«¿ƒ¿≈¿≈
‡l‡ ,ËÚÓ ¯ÁÓÏe ËÚÓ ÌBi‰ ,˙Ba¯ ÌÈÓÚÙa B˙B¿ƒ¿»ƒ««¿«¿»»¿«∆»

.˙Á‡ ÌÚÙa ˙Á‡k Blk B˙B¿À¿««¿««∆»

לחדשי 2) בחדשו חדש עולת "זאת הכתוב על דרשו שהרי
מתרומה  (בניסן) קרבן והבא חדש תורה, אמרה - השנה"
לתרומת  השנה ראש שהוא בחודש שנה שבכל הרי חדשה,
מהם  לקנות השקל מחצית הבאת לחדש צריכים - השקלים

ציבור. קרבנות

.·‡ÈˆBÓ·e ‰zÙÓ·e ÒB‡a ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÛÒk ÔÈÓƒ¿«∆∆»»«»¿≈ƒ¿«∆¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ¯Ó‡p‰ Ï˜L ‡e‰ ,„·Ú ‚¯B‰Â Ú¯ ÌL≈«¿≈∆∆∆∆«∆¡»¿»»
¯·Îe .‰¯BÚO ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÏL BÏ˜LÓe .‰¯Bza«»ƒ¿»¿≈¿∆¿ƒ¿»¿»

ÂÈÏÚ ÌÈÓÎÁ eÙÈÒB‰3ÚaËn‰ Ï˜LÓk BÏ˜LÓ eOÚÂ , ƒ¬»ƒ»»¿»ƒ¿»¿ƒ¿«««¿≈«
?ÚÏq‰ Ï˜LÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÈL ˙Èa ÔÓÊa ÚÏÒ ‡¯˜p‰«ƒ¿»∆«ƒ¿««ƒ≈ƒ¿«»ƒ¿««∆«

.˙ÈBÈa ‰¯BÚO ÌÈBÓLe Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿«¿ƒ¿»≈ƒ

ממשקלו.3) ששית

.‚.ÔÈÚÓ LL - ¯Èc‰Â ,ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡ - ÚÏq‰«∆««¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ
‡È‰ ‰ÚÓe .‰¯b ea¯ ‰LÓ ÈÓÈa ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰ÚÓe»»ƒ«ƒ¿≈ƒ≈∆«≈≈»»»ƒ
- ‰Ëe¯Ùe .ÔÈ¯q‡ ÈL - ÔBÈ„eÙe ,ÔÈBÈ„et ÈL¿≈¿¿ƒ¿¿¿≈ƒ»ƒ¿»
‡È‰Â ,‰Ún‰ Ï˜LÓ ‡ˆÓ .¯ÒÈ‡a ‰BÓLÓ ˙Á‡««ƒ¿∆»ƒ»ƒ¿»ƒ¿««»»¿ƒ
Úa¯‡ - ¯ÒÈ‡‰ Ï˜LÓe ,˙B¯BÚO ‰¯OÚ LL - ‰¯b‰«≈»≈∆¿≈¿ƒ¿«»ƒ»«¿«

.‰¯BÚO ÈˆÁ - ‰Ëe¯t‰ Ï˜LÓe ,˙B¯BÚO¿ƒ¿««¿»¬ƒ¿»

.„ÈzL BÏ˜LÓ ‰È‰L ,ÌL ‰È‰ ¯Á‡ ÚaËÓ „BÚÂ¿«¿≈««≈»»»∆»»ƒ¿»¿≈
‡e‰Â ,ÌÈÚÏÒÔlk ˙BÚaËn‰ el‡Â .ÔBk¯c ‡¯˜ ‰È‰ ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿¿≈««¿¿À»

ÔÈ¯ÚLnL Ô‰ ,Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ï˜LÓ e¯‡·e ,e¯Ó‡L∆»«¿≈«¿ƒ¿«»∆»≈∆≈∆¿«¬ƒ
‰È‰‡ ‡lL È„k ,Ìe¯‡a ¯·Îe ;ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰a»∆¿»»¿»≈«¿¿≈∆…∆¿∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏ˜LÓ L¯ÙÏ CÈ¯»̂ƒ¿»≈ƒ¿»»¿»»

.‰ÚaËÓ ˙ÈˆÁÓ ÔziL d˙ÂˆÓ BÊ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆ƒ¿»»∆ƒ≈«¬ƒ«¿≈«
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milwyקמח zekld - mipnf xtq - elqk 'e iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ï˜MÓ ÏB„b ÚaËÓ B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÔÓf‰ B˙B‡ ÏL∆«¿«¬ƒ»»«¿≈«»ƒ∆∆
Ï˜M‰ ÈˆÁÓ ˙BÁt Ï˜BL BÈ‡ ÌÏBÚÏe .L„w‰«…∆¿»≈≈»≈¬ƒ«∆∆

ea¯ ‰LÓ ÈÓÈa ‰È‰L4ÌÈMLÂ ‰‡Ó BÏ˜LÓ ‡e‰L , ∆»»ƒ≈∆«≈∆ƒ¿»≈»¿ƒƒ
.‰¯BÚO¿»

האמור 4) שקל של המטבע את ולהעלות להוסיף מותר
לפחות. לא אבל בתורה

.ÂÏk ‰È‰ ,˙BBk¯c ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ÚaËÓ ‰È‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»»«¿≈«∆¿««¿»»»
ÔÓÊ·e ;ÚÏÒ BlL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa Ô˙B „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»≈¿«¬ƒ«∆∆∆∆«ƒ¿«
˙ÈˆÁÓa „Á‡ Ïk Ô˙B ‰È‰ ,ÌÈÚÏÒ ÚaËn‰ ‰È‰L∆»»««¿≈«¿»ƒ»»≈»∆»¿«¬ƒ
‰È‰L ÔÓÊ·e ;ÔÈ¯È„ ÈL ‡e‰L ,ÚÏÒ ÈˆÁ BlL Ï˜M‰«∆∆∆¬ƒ∆«∆¿≈ƒ»ƒƒ¿«∆»»
˙ÈˆÁÓa Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰ ,ÚÏÒ ÈˆÁ ÚaËn‰««¿≈«¬ƒ∆«»»»∆»¿∆»≈¿«¬ƒ
Ï‡¯OÈ eÏ˜L ‡Ï ÌÏBÚÓe .ÚÏq‰ ÈˆÁ B˙B‡ Ï˜M‰«∆∆¬ƒ«∆«≈»…»¿ƒ¿»≈

.‰¯Bz ÏL Ï˜L ÈˆÁÓ ˙BÁt Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa¿«¬ƒ«∆∆»≈¬ƒ∆∆∆»

.ÊÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔzÏ ÔÈ·iÁ Ïk‰«…«»ƒƒ≈«¬ƒ«∆∆…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈ¯‚Â ,ÌÈÏ‡¯OÈÂ5‡Ï Ï·‡ ; ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»…

ÌÈL6ÌÈ„·Ú ‡ÏÂ7ÌÈpË˜ ‡ÏÂ8ÔÈÏa˜Ó - e˙ Ì‡Â . »ƒ¿…¬»ƒ¿…¿«ƒ¿ƒ»¿¿«¿ƒ
Ì‰Ó9ÌÈ˙ek‰ Ï·‡ .10ÔÈ‡ - Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ e˙pL ≈∆¬»«ƒ∆»¿«¬ƒ«∆∆≈

˙ÈˆÁÓ ÂÈÏÚ ÔzÏ ÂÈ·‡ ÏÈÁ˙‰L ÔË˜ .Ì‰Ó ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ≈∆»»∆ƒ¿ƒ»ƒƒ≈»»«¬ƒ
‰L ÏÎa ÂÈÏÚ Ô˙B ‡l‡ ,˜ÒBt BÈ‡ ·eL - Ï˜M‰«∆∆≈≈∆»≈»»¿»»»

BÓˆÚ ÏÚ ÔzÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ,‰LÂ11. ¿»»«∆«¿ƒ¿ƒ≈««¿

שדינם 5) ושוחררו, עבדות לשם וטבלו שמלו כנענים
ולא 6)כגרים. איש - נפשו" כופר איש "ונתנו שנאמר"
כנשים.7)אשה. שדינם שוחררו, הביאו 8)שלא שלא

שערות. ומסרום 9)שתי גמורה במתנה נתנו אם ודווקא
שלם. בלב עזרא 10)לציבור ידי על מפורש "וכן שנינו:

להם  ושלחו המקדש, בית לבניין לסייען הכותיים (כשרצו
ולנו  לכם לא לאֿלוהיכם") נדרוש ככם כי עמכם "נבנה

לאֿלהינו". בית שנתת 11)לבנות מאחר לו, שאומרים
עליו  תן המצוה, זאת עליו והעמדת שעברה בשנה עליו

תפסוק. ולא שיגדל עד תמיד

.Á˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ÌÈÏ˜M‰12ÔÓÊ·e . «¿»ƒ≈»¬ƒ∆»ƒ¿≈««ƒƒ¿«
ı¯‡a ÔÈa ÌÈÏ˜M‰ ˙‡ ÔÈ˙B ,Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»«»¿ƒ∆«¿»ƒ≈¿∆∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa Ï‡¯OÈ13,·¯Á ‡e‰L ÔÓÊ·e ; ƒ¿»≈≈¿»»»∆ƒ¿«∆»≈
.ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a elÙ‡¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈¬ƒ

קיים.12) המקדש שבית זמן שקלים 13)כל מצוות שהרי
לארץ. בחוץ בין בארץ בין ונוהגת הגוף חובת היא

.ËÌÈÏ˜M‰ ÏÚ ÔÈÚÈÓLÓ ¯„‡a „Á‡a14ÔÈÎiL È„k , ¿∆»«¬»«¿ƒƒ««¿»ƒ¿≈∆»ƒ
.ÔzÏ „È˙Ú ‰È‰ÈÂ ,BlL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»«¬ƒ«∆∆∆¿ƒ¿∆»ƒƒ≈

ÌÈÁÏM‰ e·LÈ Ba ¯OÚ ‰MÓÁa15‰È„Ó ÏÎa «¬ƒ»»»»¿«À¿»ƒ¿»¿ƒ»
eÏa˜È - Ì‰Ï ÔziL ÈÓ Ïk ;˙Áa ÔÈÚ·B˙Â ‰È„Óe¿ƒ»¿¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ≈»∆¿«¿
‰MÓÁa .ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - Ô˙ ‡lL ÈÓe ,epnÓƒ∆ƒ∆…»«≈ƒƒ≈«¬ƒ»
ÔÈÙBk CÏÈ‡Â Ô‡kÓe ,˙Ba‚Ï Lc˜na e·LÈ Ba ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ
- ÔzÈ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,ÔziL „Ú Ô˙ ‡lL ÈÓ ˙‡∆ƒ∆…»««∆ƒ≈¿»ƒ∆…ƒ≈

BËB·Ú ÔÈÁ˜BÏÂ ,B˙B‡ ÔÈkLÓÓ16elÙ‡Â BÁ¯k ÏÚa ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ¬¿«»¿«¬ƒ
.B˙eÒk¿

ישראל.14) ערי בכל (=הפורטים 15)מכריזים החלפנים
למשכון.16)כספים). חפץ

.ÈÌÈÏ˜La ·iÁ BÈ‡L ÈÓ Ïk17Bk¯cL Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆≈«»ƒ¿»ƒ««ƒ∆«¿
ÔzÏ „È˙Ú ‡e‰ B‡ ÔzÏ18ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ - ƒ≈»ƒƒ≈≈¿«¿¿ƒ¿≈

;ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,ÌÏBÚÏ ÌÈ‰k‰ ˙‡ ÔÈkLÓÓ¿«¿¿ƒ∆«…¬ƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»
„Ú Ô˙B‡ ÔÈÚ·B˙Â ,Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó - eziLk ‡l‡∆»¿∆ƒ¿¿«¿ƒ≈∆¿¿ƒ»«

eziL19. ∆ƒ¿

ועבדים.17) נשים כשיגדל.18)כגון קטן כן 19)כגון
הא  - ממשכנין "אין קטן: גבי שאמרו ממה רבינו למד

תובעין". לתבוע

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
תיבות 1) עשרה שלש השקלים, כונסים כיצד רבינו בו ביאר

וכיצד  הלשכה, תורמים בשנה פרקים בשלשה שבמקדש,
אותה. תורמין

.‡ÏÎa ?ÌÈÏ˜M‰ ˙‡ ÌÈÁÏM‰ ÔÈÒBk „ˆÈk2 ≈«¿ƒ«À¿»ƒ∆«¿»ƒ¿»
‰È„Óe ‰È„Ó3˙B·z ÈzL Ì‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓ4ÈÏeL . ¿ƒ»¿ƒ»«ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈≈

ÔÈÓk ,‰ÏÚÓÏÓ ¯ˆ ‰ÈÙe ,‰hÓlÓ ÔÈ·Á¯ ‰·z‰«≈»¿»ƒƒ¿«»ƒ»«ƒ¿«¿»¿ƒ
ÁwÏ ¯LÙ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÔÎB˙Ï eÎÈÏLiL È„k ;¯ÙBL»¿≈∆«¿ƒ¿»¿…ƒ¿∆∆¿»ƒ«

˙Áa Ô‰Ó5- ˙Á‡ ?˙B·z ÈzL ÔÈOBÚ ‰ÓÏÂ . ≈∆¿««¿»»ƒ¿≈≈««
BÊ ‰L ÏL ÌÈÏ˜L da ÔÈÎÈÏLnL6- ‰iM‰Â , ∆«¿ƒƒ»¿»ƒ∆»»¿«¿ƒ»

‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜L da ÔÈÁÈpÓ7‡lL ÈnÓ ÔÈ·BbL , «ƒƒ»ƒ¿≈»»∆»¿»∆ƒƒƒ∆…
.‰¯·ÚL ‰Ma Ï˜L»««»»∆»¿»

ה"ט.2) פ"א למעלה וראה "מכל", בשקלים 3)בכת"י:
שופרות  היו כך במקדש, שופרות שהיו "כשם מ"א: פ"ב

(כסףֿמשנה 4)במדינה". שתים "שופרות" מיעוט
טוב'). יום ה"א:5)ו'תוספות פ"ו שקלים ב'ירושלמי'

ורחבות  מלמעלן צרות היו, עקומות הללו "השופרות
להראות  ידן להכניס יוכלו (שלא הרמאין" מפני מלמטן,
העדה'). 'קרבן – מתוכן ונוטלין לתוכן, נותנים כאילו עצמן

חדתין".6) "תקלין ונקראת מ"ה. פ"ו ונקראת 7)שקלים
במדינה  שגם רבינו, בדברי מפורש והנה עתיקין". "תקלין
מפורש: ה"א) (פ"ב ב'ירושלמי' ואילו חדתין. תקלין היו
(ועי' במדינה" עתיקין ואין במקדש עתיקין כן "ותני
נוסחא  היתה שלהרמב"ם הדבר [וברור טוב'). יום ב'תוספות
שם  הריבב"ן של פירושו מתוך יוצא וכן ב'ירושלמי', אחרת
מרגליות  אותן "ויעשה ה'ירושלמי': לשון שזה ב'ירושלמי'.
שמא  - הדרך)? טורח למעט מרגליות, בשקלים (=יקנה
מתניתא  וכו', מפסיד ההקדש ונמצא המרגליות תוזיל
ופירש  בדא". לא עתיקין בתקלין אבל חדתין בתקלין
ולא  מרגליות לקנות מותר עתיקין בתקלין "כלומר הריבב"ן:
אלא  באין שאין תיזול שמא חוששים) (=ולא חיישינן
ברא"ש  ועי' מ"ב, משקלים (פ"ד ומגדלותיה" העיר לחומות
ולפי  עתיקין. תקלין היו במדינה שגם הרי מ"ה), פ"ו ורע"ב
ואין  במקדש עתיקין כן "דתני הא גרס דלא כרחנו על זה,
לפני  שהיה ב'ירושלמי' נמצא אמנם וכן במדינה". עתיקין

רוקח']. 'מעשה בעל

.·Lc˜n·e8„ÈÓz Ì‰ÈÙÏ ‰È‰9‰¯OÚ LÏL,˙B·z «ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿≈≈
BÊ ‰L ÈÏ˜LÏ - ‰BL‡¯ :¯ÙBL ÔÈÓk ‰·z Ïk10. »≈»¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿≈»»
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קמט milwy zekld - mipnf xtq - elqk 'e iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜LÏ - ‰iL11ÈÓ ÏÎÏ - ˙ÈLÈÏL . ¿ƒ»¿ƒ¿≈»»∆»¿»¿ƒƒ¿»ƒ
„Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL Ôa¯˜ ÂÈÏÚ LiL∆≈»»»¿«¿≈ƒ¿≈¿≈»∆»

˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ12.BÊ ‰·˙Ï Ô‰ÈÓc CÈÏLÓ , »¿∆»«»«¿ƒ¿≈∆¿≈»
,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÂÈÏÚ LiL ÈÓ ÏÎÏ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿»ƒ∆≈»»«»ƒ¿«
·c˙‰L ÈÓÏ - ˙ÈLÈÓÁ .BÊ ‰·˙Ï ‰ÈÓc CÈÏLÓ«¿ƒ»∆»¿≈»¬ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰a ‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ ˙B˜Ï ˙BÚÓ13ÈÓÏ - ˙ÈML . »ƒ¿≈ƒ««¬»»»∆ƒƒ¿ƒ
·c˙‰L ÈÓÏ - ˙ÈÚÈ·L .‰B·ÏÏ ˙BÚÓ ·c˙‰L∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

˙¯tkÏ ·‰Ê14˙ÈÈÓL .15ÔB‚k .˙‡hÁ ¯˙BÓÏ - »»««…∆¿ƒƒ¿««»¿
ÔÓ ¯È˙B‰Â ˙‡hÁ Á˜ÏÂ ,B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ»¿«»¿»««»¿ƒƒ
¯˙BÓÏ - ˙ÈÚÈLz .dÎB˙Ï ¯‡M‰ CÈÏLÈ ,˙BÚn‰«»«¿ƒ«¿»¿»¿ƒƒ¿«
.˙B„ÏBÈÂ ˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê Èp˜ ¯˙BÓÏ - ˙È¯ÈOÚ .ÌL‡»»¬ƒƒ¿«ƒ≈»ƒ¿»¿¿
- ‰¯OÚ ÌÈzL .¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ¯˙BÓÏ - ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈¿«»¿¿»ƒ¿≈∆¿≈
·c˙‰L ÈÓÏ - ‰¯OÚ LÏL .Ú¯ˆÓ ÌL‡ ¯˙BÓÏ¿«¬«¿…»¿∆¿≈¿ƒ∆ƒ¿«≈

.‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙BÚÓ»¿«¿≈»

מ"ה.8) פ"ו בשקלים הדברים ומקור ורע"ב). (רא"ש בעזרה
עשר 9) מחמשה אלא היו לא שבמדינה השופרות ואילו

ט. הלכה הקודם בפרק כמבואר תקלין 10)באדר, והוא
עתיקין.11)חדתין. תקלין מ"ה.12)והוא פ"ו שקלים

(שם). יהודה רבי על החולקים ב'מעשה 13)כחכמים
"בהן". תיבת חסירה רבינו 14)רוקח', מדברי נראה

וראה  הקודש, ארון של לכפורת שהכוונה המשנה, בפירוש
שם. זק"ש ניסן הרב ובהערת הרא"ש מכאן 15)בפירוש

ושם: דשקלים, פ"ג התוספתא עלֿפי הוא ההלכה, סוף עד
קיני  ומותר אשמות ומותר חטאות מותר כנגד לנדבה "ששה
נזיר  קרבנות [ומותר] (קיני) יולדות קיני זבות, קיני זבין,
ולוקחין  כו' לנדבה זו וסלע לנדבה זו מנה האומר ומצורע,

שם. טוב' יום 'תוספות ועי' עולות". בהן

.‚·e˙k ,‰·z‰ CB˙a ÂÈ˙BÚÓ eÈ‰iL ,¯·c Ïk ÌLÂ¿≈»»»∆ƒ¿¿»¿«≈»»
‰·z‰ ÏÚ16ıeÁaÓ17Ïk ÏÚ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡˙e . ««≈»ƒ«¿«≈ƒ«»

‰Ó‰a ˙ÏBÚ e·¯˜iL ,˙B¯˙Bn‰18,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . «»∆ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿≈»»≈
- ˙BB¯Á‡‰ ˙B·z‰ LLa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏkL∆»«»«ƒ¿»¿≈«≈»«¬
Ïk ¯‡Lk ,ÌÈ‰kÏ - ‰È˙B¯BÚÂ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ¿«¿≈»¿∆»«…¬ƒƒ¿»»
Ô‰a ÁwÏ - ˙ÈLÈÏL ‰·˙aL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ;˙B¯BÚ‰»¿»«»∆¿≈»¿ƒƒƒ«»∆
- ˙ÈÚÈ·¯aLÂ ;˙B‡hÁ ÔÈˆÁÂ ˙BÏBÚ ÔÈˆÁ ,˙BÙBÚ∆¿»¿∆¿»«»¿∆»¿ƒƒ

.ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔlkÀ»«»

מ"ה.16) פ"ו לשים 17)שקלים תיבה לאיזו לדעת
שהביא. הכהן 18)המעות יהוידע של מדרשו מ"ו. שם,

וכסף  אשם "כסף יז): יב, (מלכיםֿב שנאמר ממה הגדול,
כסף  לו נשאר שאם יהיו", לכהנים ה', בית יובא לא חטאות
לבדק  ה' בית יובא לא לאשם, או לחטאת שהפריש ממה
ממנו  לוקחין והם הכסף, אותו יהיה לכהנים אלא הבית,
אשום  הוא, "אשם יט): ה, (ויקרא שנאמר וממה עולות.
הנאכל  אשם כדין שמשמע הוא", "אשם לה'", אשם
כיצד? הא לה', כולו שיהיה משמע לה'", ו"אשם לכהנים,
ומותר  חטאת (=מותר אשם ומשום חטאת משום שבא כל -

לכהנים. ועור לה' הבשר עולות; בהם ילקח אשם),

.„ÔÈÁlLÓ ,ÌÈÏ˜M‰ ÔÈ·BbLk ,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»¿∆ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ

Û¯ˆÏ Ì‰Ï LÈÂ .Lc˜nÏ ÌÈÁeÏL „Èa Ô˙B‡19Ô˙B‡ »¿«¿ƒ«ƒ¿»¿≈»∆¿»≈»
C¯c‰ ÈB‡OÓ ÈtÓ ,·‰Ê È¯È„a20ÔÈˆa˜˙Ó Ïk‰Â .21 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈««∆∆¿«…ƒ¿«¿ƒ

˙BÎLl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰kLÏa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒ¿»««ƒ«¿»
‰È˙B˙Ïc Ïk ÔÈ¯‚BÒÂ ,Lc˜na22ÔÈÓ˙BÁÂ ,˙BÁzÙÓa «ƒ¿»¿¿ƒ»«¿∆»¿«¿¿¿¿ƒ

ÌL eˆ·wiL ÌÈÏ˜M‰ ÏkÓ ÔÈ‡ÏÓÓe .˙BÓ˙BÁ ‰ÈÏÚ»∆»»¿«¿ƒƒ»«¿»ƒ∆ƒ»¿»
ÏÈÎzL È„k - ‰t˜ Ïk ¯eÚL ;˙BÏB„b ˙Bt˜ LÏL»À¿ƒ»À»¿≈∆»ƒ

ÔÈ‡Ò ÚLz23‰ÊÂ .‰kLla B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ¯‡M‰Â , ≈«¿ƒ¿«¿»«ƒƒ«ƒ¿»¿∆
‰kLl‰ ˙Óe¯z ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ˙Btw‰ CB˙aL24‰ÊÂ , ∆¿«À«ƒ¿»¿««ƒ¿»¿∆

‡¯˜p‰ ‡e‰ - ˙Btwa LiM ‰Ó ÏÚ ¯˙È ÌL ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈««∆≈«À«ƒ¿»
‰kLl‰ È¯ÈL25. ¿»≈«ƒ¿»

מ"א.20)להחליף.19) פ"ב בכת"י:21)שקלים
חכמים 22)"מתקבץ". תיקנו שלכן יד, בהם תשלוט שלא

אפשר  יהיה "ולא א): בהלכה (למעלה שופרות כמין תיבות
בנחת". מהן פ"ג 23)ליקח (שקלים ב'ירושלמי' הוא כן

סאין, תשע שהן סאין שלש של קופות בשלש "תניא, ה"ב):
רבינו  והביאו הלשכה". את תורמין סאין, ושבע עשרים שהן
תורמים  גדולות קופות אותן ומתוך המשנה. בפירוש
שכל  קטנות, קופות שלש פעם כל בשנה, פרקים בשלשה
וראה  ומ"ב), מ"א דשקלים (פ"ג סאים שלשה מכילה אחת

לא. והערה ה הלכה ולהלן שם, ורע"ב וממנה 24)ברא"ש
ה"א). פ"ד (להלן השנה כל של הציבור קרבנות קונים

להלן 25) כמבואר וכו', ומגדליה העיר צרכי קונים וממנה
ה"ח. בפ"ד

.‰ÌÈ˜¯t ‰LÏLa26:‰kLl‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz ‰Ma ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒ∆«ƒ¿»
ÔÒÈ L„Á L‡¯a27ÌBÈ Ì„˜ ,È¯Lz L„Á L‡¯·e , ¿……∆ƒ»¿……∆ƒ¿≈…∆

·BË28ÂÈ¯Á‡ B‡29.ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ˙¯ˆÚ Ì„˜Â , «¬»¿…∆¬∆∆«¬ƒ»»»
,‰kLl‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ „Á‡ ?d˙B‡ ÔÈÓ¯Bz „ˆÈÎÂ¿≈«¿ƒ»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»
?Ì¯˙‡ :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ıeÁa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ¯ÓBM‰Â¿«¿ƒ¿ƒ«¿≈»∆∆¿…

ÌÈÓÚt LÏL - Ì¯z ,Ì¯z ,Ì¯z :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â30. ¿≈¿ƒ¿…¿…¿…»¿»ƒ
Ô‰Ó ‰t˜ Ïk ,˙BpË˜ ˙Bt˜ LÏL ‡lÓÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«≈»À¿«»À»≈∆

ÔÈ‡Ò LÏL ‰ÏÈÎÓ31˙BÏB„b‰ ˙Bt˜ LÏL Ô˙B‡Ó ,32, ¿ƒ»»¿ƒ≈»»À«¿
Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï È„k ,ıeÁÏ Ô‡ÈˆBÓe33.eÏÎiL „Ú ƒ»«¿≈¿ƒ¿«≈≈∆«∆ƒ¿

LÏL ÔÓ ˙BpËw‰ ˙Bt˜ LÏM‰ Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ¿≈¿«≈»«»À«¿«ƒ»
„Ú Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓe ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ‰iL ÌÚt ˙BÏB„b¿««¿ƒ»…∆¬∆∆ƒ¿«¿ƒ≈∆«

.eÏÎiL∆ƒ¿

מ"א.26) פ"ג "בפרוס 27)שקלים שם: במשנה, כמפורש
- "פרס שם: ובירושלמי החג", ובפרוס עצרת בפרוס הפסח
דהיינו  יום, משלשים (=חצי יום דשלשים פלגא פלגא,
בהלכותיו". שדורשים למועד קודם יום) עשר חמשה

שהוא 28) מפני בתשרי, באחד אמרו "ולא שם: משנה,
לפני 29)יוםֿטוב". להקדים שאפשר שכשם רבינו סובר

(כסףֿמשנה). לאחר אפשר כן כמו שקלים 30)יוםֿטוב,
סה. במנחות כמו דבר, כל לשלש חכמים דרך וכן מ"ג. פ"ב

והרע"ב). (הרא"ש קו: ב.31)וביבמות משנה שם
כב.32) והערה ד הלכה למעלה קרבנות 33)ראה לקנות

למקדש. הצריכים ציבור

.ÂLÏM‰ ÔÓ ˙ÈLÈÏL ÌÚt Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ¿≈¿«≈»««¿ƒƒƒ«»
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,eÏÎiL „Ú Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓe ,È¯L˙a ˙BÏB„b‰ ˙BtÀ̃«¿¿ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ≈∆«∆ƒ¿
ÔÈÓ¯Bz ÔÒÈ L„Á L‡¯·e ;ÔÒÈ L„Á L‡¯ „Ú«……∆ƒ»¿……∆ƒ»¿ƒ

‰L„Á ‰Óe¯zÓ34ÌÈÏ˜M‰ Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰ ‡Ï . ƒ¿»¬»»…ƒ¿ƒ»∆«¿»ƒ
LÚÈb‰ ‡lL „Ú eÏÎÂ ,˙BÏB„b‰ ˙Bt˜ LÏLa35ÔÒÈ ∆¿»À«¿¿»«∆…ƒƒ«ƒ»

‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈÓ¯B˙Â ÔÈ¯ÊBÁ -36. ¿ƒ¿¿ƒƒ¿»≈«ƒ¿»

לתרומת 34) השנה ראש בניסן "באחד א: ז, השנה ראש
חודש  עולת "זאת יד): כח, (במדבר שנאמר שקלים",
קרבן  והבא חדש תורה "אמרה - השנה" לחדשי בחדשו
שנאמר  ממה ונלמד מדבר, הכתוב ובניסן חדשה". מתרומה
לחדשי  ניסן) (=חודש לכם הוא "ראשון ב) יב, (שמות
גזירהֿשוה  השנה" "לחדשי - השנה" "לחדשי השנה".

ניסן. כאן אף ניסן, שם מה "אשר 35)היא: בכת"י:
שלישית 36)הגיע". "שלמה ה"ג: פ"ג שקלים 'ירושלמי'

שלשתן  שלמו לראשונה, חוזר שניה שלמה לשניה, חוזר
רבי  שהיה לשיריים, חוזר אומר מאיר רבי ושוקל, חוזר
בסוף", להן יצטרכו שמא בשיריים, מועלין אומר מאיר
מעילה  מהל' ופ"ו כסףֿמשנה, (ועי' מאיר כרבי והלכה

הי"ג).

.ÊÔ‡ÈˆBÓe Ì‰a Ì¯Bz ‡e‰L ,˙BpËw‰ ˙Bt˜ LÏL»À«¿«∆≈»∆ƒ»
Ï"ÓÈb ,˙"Èa ,Û"Ï‡ :Ô‰ÈÏÚ ·e˙k ,ıeÁÏ37È„k ; «»¬≈∆»∆≈ƒ»¿≈

‰BL‡¯‰ ÔÓ e˜tzÒiL38Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÎzL „Ú ∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«∆ƒ¿∆¿««»
ÔÓ ÔÈ˜tzÒÓ Ck ¯Á‡Â ,‰iM‰ ÔÓ ÔÈ˜tzÒÓƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ»¿««»ƒ¿«¿ƒƒ
˙Á‡‰ ‰tw‰ ÔÓ ‰BL‡¯ Ì¯B˙Â .˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒ«À»»««

‰ÏB„b‰39˙ÁtËÓa ‰ÏB„b‰ d˙B‡ ‰tÁÓe ,40; «¿»¿«∆»«¿»¿ƒ¿««
‰tÁÓe ,‰iM‰ ‰ÏB„b‰ ‰tw‰Ó ‰iM‰ Ì¯B˙Â¿≈«¿ƒ»≈«À»«¿»«¿ƒ»¿«∆
ÔÓ ˙ÈLÈÏM‰ Ì¯B˙Â ;˙ÁtËÓa ‰ÏB„b‰ d˙B‡»«¿»¿ƒ¿««¿≈«¿ƒƒƒ
d˙B‡ ‰tÁÓ BÈ‡Â ,˙ÈLÈÏM‰ ‰ÏB„b‰ ‰tw‰«À»«¿»«¿ƒƒ¿≈¿«∆»
ÏÈÁ˙ÈÂ ,ÌiÒ daL ˙¯k ‰È‰zL È„k ;˙ÁtËÓa¿ƒ¿««¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆»ƒ≈¿«¿ƒ
.˙¯ˆÚ Ì„˜ ÒkiLk ,‰iL ÌÚÙa ‰lÁza ‰pnÓƒ∆»«¿ƒ»¿««¿ƒ»¿∆ƒ»≈…∆¬∆∆
‰tÁÓe ,‰l‚Ó ‰˙È‰L ‰ÏB„b‰ ÔÓ ‰BL‡¯‰ Ì¯B˙Â¿≈»ƒ»ƒ«¿»∆»¿»¿À»¿«∆
‰pnÓ Ì¯zL ‰ÏB„b‰ ÔÓ ‰iM‰ Ì¯B˙Â ;d˙B‡»¿≈«¿ƒ»ƒ«¿»∆»«ƒ∆»
˙ÈLÈÏM‰ Ì¯B˙Â ;d˙B‡ ‰tÁÓe ,‰lÁz ‰BL‡¯a»ƒ»¿ƒ»¿«∆»¿≈«¿ƒƒ
È„k ;d˙B‡ ‰tÁÓ BÈ‡Â ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰ÏB„b‰ ÔÓƒ«¿»«¿»»¿≈¿«∆»¿≈
ÒkiLk ,˙ÈLÈÏL ÌÚÙa ‰lÁza ‰pnÓ ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ∆»«¿ƒ»¿««¿ƒƒ¿∆ƒ»≈
˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ Ì¯Bz ‡ˆÓpL „Ú .È¯L˙a¿ƒ¿≈«∆ƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ

˙BÏB„b‰ ÔÓ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ˙BpËw‰41. «¿«ƒ»««¿««ƒ«¿

מ"ב.37) פ"ג ה"ב.38)שקלים שם 'ירושלמי'
ומחפה 39) הראשונה את "תרם תנן: מ"ד, פ"ג בשקלים

מחפה,בטב  היה לא שלישית בטבלאות, ומחפה שניה לאות,
הרא"ש  ופירשו התרום". הדבר מן ויתרום ישכח שמא

- הראשונה את תרם ¯‡˘Â‰והרע"ב: ‰ÓÂ¯˙ בפרוס -
בלשכה.ÙÁÓÂ‰הפסח. שנשארו השקלים כל -‰È˘-

עצרת. מחפה ˘È˘ÈÏ˙בפרוס היה ומדוע החג, בפרוס -
מחפה  ולכן השיריים, מן יתרום שמא ובשניה? בראשונה
החיפוי. על ושמים חדשים שקלים ומביאים אותם
אבל  לתרום. גמרו כבר שהרי לחפות צריך אין ובשלישית

מפרש: הראשונה.‰¯‡˘Â‰רבינו הגדולה ‰˘È‰מהקופה
השניה. הגדולה הקופה -˙È˘ÈÏ˘‰ הגדולה הקופה -

מוזכרות  לא במשנה הלא זה, על הרא"ש (והעיר השלישית
קופה  ומחפה נזכרו), ב'ירושלמי' ורק הגדולות, הקופות כלל
ישכח  "שמא שלישית מחפה ואינו ושניה, ראשונה גדולה
בעצרת  גם לתרום יתחיל כלומר התרום", הדבר מן ויתרום
שמא  חשש אין רבינו, ולדעת בפסח. בה שהתחיל מאותה
אינם  שיריים ה"ד) (למעלה דעתו שלפי השיריים, מן יתרום
הגדולות. הקופות משלש חוץ הנשארים אותם אלא

רבים.40) עורות - "בקטבלאות" שם: ונמצא 41)במשנה,
ישראל, ארץ לשם ישראל: לכל תרם גדולה קופה שמכל
והמדינות  ומדי בבל ולשם לה, המוקפות כרכים לשם
קופה  בכל שהרי ה"ח, להלן כמפורש ישראל, וכל הרחוקות
שם). המשניות' ('פירוש מישראל קצת על הוא תורם וקופה

מד. הערה להלן וראה

.Áel‡ ˙Bt˜ LÏL Ì¯Bz ‡e‰Lk42˙‡ Ì¯Bz , ¿∆≈»À≈≈∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÌLÏ ‰BL‡¯‰43ÔÈk¯k ÌLÏ ‰iM‰Â , »ƒ»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ»¿≈¿«ƒ

ÔÈÙwn‰44Ï‡¯OÈ (ı¯‡) Ïk ÌLÏe dÏ45˙ÈLÈÏM‰Â , «À»ƒ»¿≈»∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒƒ
˙B˜BÁ¯‰ ˙BÈ„n‰ ÌLÏe È„Ó ÌLÏe Ï·a ÌLÏ¿≈»∆¿≈»«¿≈«¿ƒ»¿

.Ï‡¯OÈ Ïk ¯‡L ÌLÏe¿≈¿»»ƒ¿»≈

שם.42) להביא 43)שקלים, שהספיקו הראשונים שהם
למקומות  [והכוונה למקדש. קרובים שהם שקליהם, את
מד]. הערה להלן ראה ישראל, בארץ הקרובים

עמון 44) כגון: ישראל, לארץ הקרובים כלומר הסמוכים,
המזרחי. הירדן בעבר חסירה 45)ומואב התימנים, בכת"י

בדפוס  גם הוא כן לפנינו, שהוא כמו [אבל "ארץ". המלה
לשם  שהכוונה ונראה נכון. וכן רוקח', וב'מעשה רומי
רבינו  כתב שהרי גופא. ישראל בארץ הרחוקים המקומות

על תורם הוא וקופה קופה שבכל המשניות ˜ˆ˙בפירוש
על  בשניה תורם הוא תימן כת"י לנוסחת ואילו מישראל,

ÏÎ והערה ל' עמוד לשקלים הרא"ש בפרישת וראה ישראל.
סו].

.ËÌ¯Bz ‡e‰Lk46LiL Èe·b‰ ÏÚ Ì¯˙Ï Ôek˙Ó , ¿∆≈ƒ¿«≈ƒ¿…««»∆≈
‰kLla47‰kLlÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èe·b‰ ÏÚÂ ,48, «ƒ¿»¿««»∆¬«ƒ…ƒƒ««ƒ¿»

˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚÂ49,ÌÈÏ˜M‰ el‡ eÈ‰iL È„k ; ¿«∆»ƒƒ¿¿≈∆ƒ¿≈«¿»ƒ
el‡Îe ,Ï‡¯OÈ ÏÚ ‰¯tk ,Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï Ô‡ÈˆB‰L∆ƒ»¿ƒ¿«≈≈∆«»»«ƒ¿»≈¿ƒ
.BÊ ‰Óe¯z Ô‰Ó ‰Ó¯˙Â ,‰kLlÏ Ô‰ÈÏ˜L Ïk eÚÈb‰ƒƒ»ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿ƒ¿¿»≈∆¿»

א.46) קח, הגדולות.47)כתובות הקופות בשלש שאינו
בדרך.48) והיה 49)ונמצא באדר, שקלו שלח ולא שנאנס

כולה. השנה כל משלחו

.ÈÌ¯Bz‰ ÒkiLk50¯LÙ‡L „‚·a ÒkÈ ‡Ï ,Ì¯˙Ï ¿∆ƒ»≈«≈ƒ¿……ƒ»≈¿∆∆∆∆¿»
‡ÏÂ ,ÏcÒa ‡ÏÂ ÏÚÓa ‡ÏÂ ,ÛÒk Ba ˙BaÁ‰Ï¿«¿∆∆¿…¿ƒ¿»¿…¿«¿»¿…

‰lÙ˙a51ÌÚ‰ B˙B‡ e„LÁÈ ‡nL ;ÚÓ˜a ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»¿…¿»≈«∆»«¿¿»»
dÓ¯zLk ÂÈzÁz ‰kLl‰ ˙BÚnÓ ‡ÈaÁ‰ :e¯Ó‡ÈÂ52. ¿…¿∆¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿»¿∆¿»»

,‡ˆiL ‰ÚL „Ú ÒkiL ‰ÚMÓ BnÚ eÈ‰ ÌÈ¯a„Óe¿«¿ƒ»ƒƒ»»∆ƒ»≈«»»∆≈≈
ÂÈt CB˙Ï ÔzÈ ‡lL È„k53Ïk ÌÈ¯‰ÊpL Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈∆…ƒ≈¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»ƒ»

Ï‰· ‡e‰L ÈÓ B‡ ÈÚ ,Ck54ÈtÓ ,Ì¯˙È ‡Ï ÔB‰Ï »»ƒƒ∆ƒ¿»«…ƒ¿…ƒ¿≈
Ï‡¯OiÓe '‰Ó Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â :¯Ó‡pL ;„LÁ‰55. «¬»∆∆¡«ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈ƒƒ¿»≈

מ"ב.50) פ"ג "בתפילין"51)שקלים שם: במשנה,
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('מעשה  רבינו בדברי אחר בנוסח הוא וכן רבים. בלשון
ויאמרו 52)רוקח'). יעני, "שמא אמרו: (שם) במשנה

מתרומת  ויאמרו יעשיר, שמא או העני, הלשכה מעוון
הלשכה" מן לפנים נכנס "אחד שהרי העשיר". הלשכה

ה"ה). ה"ב)53)(למעלה פ"ג (שקלים וב'ירושלמי'
יראו  ועלֿידיֿזה מים, פיו (ימלא מים פומיה "וימלא שאלו:
(שצריך  הברכה מפני תנחום, רבי אמר בפיו)? כסף שאין

שקלים)". תרומת התרמת על ב'ירושלמי'54)לברך
מפני  יתרום לא קווץ ישמעאל, רבי דבי "תני (שם):
מלשון  שיער, בעל הוא קווץ מפרש, כאן הראב"ד החשד".
הרמב"ם  אבל בשערו. יחביא שמא תלתלים, קווצותיו
א, (שמות "ויקוצו" מלשון: להון, ונבהל עני שהוא מפרש
"קבץ" שגורס או מו), כז, (בראשית בחיי" "קצתי או יב),

קבצן. צריך 55)מלשון שאדם "לפי (שם): המשנה לשון
שנאמר: המקום, ידי לצאת שצריך כדרך הבריות, ידי לצאת
טוב  ושכל חן ומצא ואומר: ומישראל, מה' נקיים והייתם

ואדם". אלקים בעיני

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאבד 1) ומי בו, והחייבים שיעורו קלבון, דיני בו כלל

שקלו.

.‡Ïk ÔziL È„k ,Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ïk‰ - ÌÈÏ˜M‰ ÈÈˆÁ¬»≈«¿»ƒ«…¿ƒƒ»∆¿≈∆ƒ≈»
Ï .·iÁ ‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ „Á‡Â „Á‡‰È‰Lk ,CÎÈÙ ∆»¿∆»¬ƒ∆∆∆«»¿ƒ»¿∆»»

Û¯ˆÓe ÈÁÏM‰ Ïˆ‡ CÏB‰ Ì„‡2,ÔÈ‡ˆÁ ÈLa Ï˜L »»≈≈∆«À¿»ƒ¿»≈∆∆ƒ¿≈¬»ƒ
Ï˜M‰ ÏÚ ˙ÙÒBz BÏ ÔzÈ3˙‡¯˜ ˙ÙÒBz‰ d˙B‡Â , ƒ≈∆∆««∆∆¿»«∆∆ƒ¿≈

ÔBaÏ˜4- Ì‰ÈL ÏÚ Ï˜L e˙pL ÌÈL ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ»¿«ƒ∆»¿∆∆«¿≈∆
ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ5. «»ƒ¿«¿

המטבע.3)ופורט.2) חילוף שזהו 4)דמי שכתבו יש
להכריע  שנותנים ומועט קל דבר "קלֿבון", נוטריקון:

ורע"ב). (רא"ש הכסף פירוט בשביל בקלבון 5)ביניהם
הנותן  שאחד רבינו מדברי ונראה מ"ו). פ"א (שקלים אחד
מאיר  כרבי ולא פ"א) (תוספתא מקלבון פטור השקל מחצית
שנתנו  שנים ולדבריו, (שם). זה באופן אף בקלבון שמחייב

שם). (משנה, קלבונות בשני חייבים - שקל

.·ÈÓ Ïk6B‡ ÌÈL ÈzL ÔB‚k ,ÌÈÏ˜La ·iÁ BÈ‡L »ƒ∆≈«»«¿»ƒ¿¿≈»ƒ
ÌÈ„·Ú ÈL7Ï˜L e˙pL ,8.ÔBaÏw‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ¿≈¬»ƒ∆»¿∆∆¿ƒƒ«»¿

ÏÚ ·iÁ‰ Ô˙Â ,¯eËt „Á‡Â ·iÁ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»∆»«»¿∆»»¿»«««»«
¯eËt‰ È„È9L LÈ‡ ÔB‚k ,‰M‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï˜L Ô˙p ¿≈«»¿ƒ∆»«∆∆»»¿«ƒ»

ÔÎÂ .ÔBaÏw‰ ÔÓ ¯eËt - „·Ú B‡10ÔÈ¯eËt ÌÈ‰k‰ ∆∆»ƒ««¿¿≈«…¬ƒ¿ƒ
ÔBaÏw‰ ÔÓ11ÔÓ ¯eËt Ô‰k‰ „È ÏÚ Ï˜BM‰Â . ƒ««¿¿«≈«««…≈»ƒ

.ÔBaÏw‰««¿

שם.6) כהנים 7)משנה, לא "אבל שנינו: שם [במשנה
במתניתין  גרס לא רבינו כי ויתכן וקטנים". ועבדים ונשים
לא  וכן טוב') יום וב'תוספות משנה בכסףֿ (ראה "כהנים"
דרך  אלא הלוואה בדרך אינו לקטן השוקל כי "קטנים", גרס
השוקל  גם זה ובאופן בקטן, התחייבות אין הרי כי מתנה,
נראה  וכן ה"ג. להלן כמפורש הקלבון, מן פטור לגדול
קטן  הזכיר לא שהרי "קטן", גרס שלא המשניות בפירוש

הדין.8)כלל]. משורת שיחזירו 9)לפנים הלוואה דרך

אפילו  פטור - מתנה בדרך נתן אם אבל ידו. כשתמצא לו
רא"ש  (עי' ה"ג כדלהלן בשקלים, שחייב מי עלֿידי נתן אם

('מעשה 10)ורע"ב). ההלכה סוף עד מכאן חסר בכת"י
הדין 11)רוקח'). מצד השקל במחצית חייבים הכהנים

(שם  אותם ממשכנים אין אבל ה"ז) בפ"א למעלה (כמבואר
(כסףֿמשנה). קלבון תוספות מלתת פטורים ולכן ה"י)

.‚Ô˙Bp‰12ÂÈÏÚ Ï˜L13ÈÚ‰ ÏÚÂ14B‡ BÎL ÏÚ B‡ «≈∆∆»»¿«∆»ƒ«¿≈
ÔÓ ¯eËt - ‰zÓ Ì‰Ï B˙ Ì‡ :B¯ÈÚ Ôa ÏÚ«∆ƒƒ¿»»∆«»»»ƒ

¯‰L ,ÔBaÏw‰˙Ba¯‰Ï È„k ‰zÓ Ï˜L ÈˆÁ Ô˙ È ««¿∆¬≈»«¬ƒ∆∆«»»¿≈¿«¿
C¯c Ì„È ÏÚ Ï˜ML ÈˆÁ‰ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â ;ÌÈÏ˜Laƒ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¬ƒ∆»««»»∆∆
·iÁ - Ì„È ‡ˆÓzLk BÏ e¯ÈÊÁiL „Ú ,‰‡ÂÏ‰«¿»»«∆«¬ƒ¿∆ƒ¿»»»«»

.ÔBaÏ˜a¿«¿

מ"ז.12) פ"א עצמו.13)שם העני.14)בשביל ובשביל

.„ÔÈÁ‡‰15Ì‰Ï ÁÈp‰M ‰Ó e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿«∆ƒƒ«»∆
ÌÈÙzM‰ ÔÎÂ ,Ì‰È·‡16Ì‰ÈL È„È ÏÚ Ï˜L e˙pL ¬ƒ∆¿≈«À»ƒ∆»¿∆∆«¿≈¿≈∆

ÔBaÏw‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt -17?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒƒ««¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈÚ ‰pzLÂ ,˙eÙzM‰ ˙BÚÓa e˙Â e‡OpL ÔÈÙzLa¿À»ƒ∆»¿¿»¿ƒ¿«À»¿ƒ¿«»≈

˙BÚn‰18ÂÈ˙BÚÓ ‰ÊÂ ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ ; «»¬»ƒ≈ƒ∆¿»¿∆¿»
Ìe·¯ÚÂ19- Ìe‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ˙BÚn‰ epzL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , ¿≈¿«¬«ƒ…ƒ¿««»¿…ƒ

ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰20ÔÓÊ ¯Á‡Â ,e˙Â e‡O . ¬≈≈«»ƒ¿«¿»¿¿»¿¿««¿«
ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ - eÙzzLÂ e¯ÊÁÂ ,e˜ÏÁ21„Ú , »¿¿»¿¿ƒ¿«¿«»ƒ¿«¿«

zLÈÂ ,‰B¯Á‡‰ BÊ ˙eÙzLa ezÈÂ e‡OiL.˙BÚn‰ ep ∆ƒ¿¿ƒ¿¿À»»«¬»¿ƒ¿««»

שם.15) "האחים 16)משנה, שם: במשנה גרס רבינו
וראה  השותפים", "האחים גרס: והראב"ד והשותפים".

את 17)להלן. עוד חלקו שלא שכיון פטורים, האחים
ופטור  בעדם, נותן אביהם כאילו הדבר נחשב הרי הרכוש,
אחד  אדם כאילו הדבר שחשוב פטורים, והשותפים מקלבון.
הוא  כי זה, על חולק הראב"ד אבל ופטורים. בעדם, נותן
האחים  אחד: דין וזהו השותפים", "האחים במשנה גורס

אביהם. בעזבון שותפים שהכניסו 18)שהם שהכספים
בינתיים. התחלפו עושה 19)לשותפות זה שעירוב

ה"א). ושותפין שלוחין מהל' (פ"ד דין 20)השותפות
הותירו  או ופחתו קיימין, שהמעות זמן שכל הוא: השותפות
חלקם  לפי ההפסד או השכר חולקים - המטבע שינוי מחמת
ופחתו  בהם ונתנו נשאו ואילו נשתתפו). לא (כאילו במעות
(הל' בשוה ביניהם הפחת או השכר חולקים הותירו, או
משנה'. ו'כסף עוז' 'מגדל וראה ה"ג), שם ושותפין שלוחין

נו: בבכורות מהמשנה הבאה הערה להלן משנה,21)ועי'
מקלבון, פטורים ששותפים רבינו ולדעת ב. נו, בכורות
וכן  המעות. הוציאו לא כשעוד מדובר שכאן לפרש הוכרח

שם. המשנה בפירוש כתב

.‰,ÌÈÙÒÎe ‰Ó‰a Ô‰Ï ‰È‰L ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿«À»ƒ∆»»»∆¿≈»¿»ƒ
ÁÂÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBaÏ˜a ÌÈ·iÁ - ÌÈÙÒka e˜Ï ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿«¿««ƒ∆¬«ƒ

e˜ÏÁ ‡ÏÂ ,‰Ó‰a‰ e˜ÏÁ Ì‡Â .‰Ó‰a‰ e˜ÏÁ ‡Ï…»¿«¿≈»¿ƒ»¿«¿≈»¿…»¿
e˜ÏÁiL „Ú ,ÔBaÏw‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ÌÈÙÒk‰«¿»ƒ¿ƒƒ««¿«∆«¿¿

‰wÏÁÏ ÔÈ„ÓBÚ Ì‰ È¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;ÌÈÙÒk‰22. «¿»ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒ«¬À»

ב.22) נו, בכורות
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.Â˙ÈˆÁÓ BÏ e·MÁiL È„k ,Lc˜‰Ï Ï˜L Ô˙Bp‰«≈∆∆¿∆¿≈¿≈∆¿«¿«¬ƒ
‰a‚pM ‰nÓ Ï˜L ÈˆÁ ÏhÈÂ ,da ·iÁ ‡e‰L Ï˜M‰«∆∆∆«»»¿ƒ…¬ƒ∆∆ƒ«∆ƒ¿»

˙BBaÏ˜ ÈL ·iÁ - ÌÈ¯Á‡‰ ÔÓ23‰È‰ el‡L ; ƒ»¬≈ƒ«»¿≈«¿∆ƒ»»
ÌÈÏ˜LÏ Blk Ï˜M‰24„Á‡ ÔBaÏ˜ ·iÁ ‰È‰ ,25. «∆∆Àƒ¿»ƒ»»«»»¿∆»

קורין 23) (העם שקל ונוטל סלע "הנותן מ"ו: פ"א בשקלים
של  ושקל שנה, בכל שוקלים שהיו הסלעים לחצי שקלים
התורה) על בפירושו רמב"ן - כתרגומו סלע, קורין משה

קלבונות". שני ועל 24)חייב עליו שלם, שקל כששוקל
ג). הלכה (למעלה הלוואה בדרך ועכשיו 25)חבירו

קלבון. עוד חייב שקל, חצי מההקדש שהוציא

.Ê?ÔBaÏw‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk26ÔÈ˙B eÈ‰L ÔÓÊa «»ƒ««¿ƒ¿«∆»¿ƒ
ÔÈ¯È„ ÈL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa27ÈˆÁ ÔBaÏw‰ ‰È‰ , ¿«¬ƒ«∆∆¿≈ƒ»ƒ»»««¿¬ƒ

¯È„a ¯OÚ ÌÈMÓ „Á‡ ‡È‰L ,‰ÚÓ28‡Ï ÌÏBÚÓe . »»∆ƒ∆»ƒ¿≈»»¿ƒ»≈»…
‰fÓ ˙BÁt ÔBaÏw‰ Ôz29,ÌÈÏ˜Lk ÔÈ‡ ˙BBaÏw‰Â . ƒ«««¿»ƒ∆¿««¿≈»ƒ¿»ƒ

„Ú ,ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁÏM‰ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡∆»«ƒƒ»«À¿»ƒƒ¿≈«¿»«
Lc˜‰‰ Ô‰Ó ˜tzÒiL30. ∆ƒ¿«≈≈∆«∆¿≈

מ"ז.26) פ"א ה"ו.27)שקלים פ"א ובזמן 28)למעלה
שלעולם  שלמה, מעה הקלבון היה שלם, סלע נותנים שהיו
'תוספות' (עיין וארבעה מעשרים אחד הכרעה לתת צריך

התקבלת). ד"ה מד: שקלו 29)שבועות לא מעולם שהרי
ה"ו). פ"א (למעלה שקל מחצי ב'ירושלמי'30)פחות

רבי  נופלין? הקלבונות היו "לאיכן ה"ד): פ"א (שקלים
שמעון  רבי לנדבה, אומר: לעזר רבי לשקלים, אומר: מאיר
בן  הקדשים, קודש לבית וציפוי זהב ריקועי אומר: שזורי
אומרים: ויש בשער, אותן נוטלין היו שולחנין אומר: עזאי
ונראה  לירושלים)". השקלים (להביא דרכים להוצאת
בלחםֿמשנה. ועי' לנדבה, שאמר לעזר כרבי פוסק שרבינו

.Áep¯ÒÓiL „Ú ,B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - BÏ˜L „·‡L ÈÓƒ∆»«ƒ¿«»¿«¬»«∆ƒ¿¿∆
¯aÊbÏ31,ÁÈÏL „Èa Ô‰ÈÏ˜L ˙‡ eÁÏML ¯ÈÚ‰ Èa . «ƒ¿»¿≈»ƒ∆»¿∆ƒ¿≈∆¿«»ƒ«

‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ ,e„·‡ B‡ e·‚Â32‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿¿»¿ƒ≈ƒ»¬≈∆
Ì‰Ï ÚaL33ÌpÁ È¯ÓBL Ïk ÔÈ„k ,¯ËÙÂ34Ô‰Â , ƒ¿»»∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿≈ƒ»¿≈

‰iL ÌÚt Ô‰ÈÏ˜L ÔÈ˙BÂ ÔÈ¯ÊBÁ35e¯Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆««¿ƒ»¿ƒ»¿
ÔÈ‡ ,eÈÏ˜L ÔÈÓlLÓ e‡Â ÏÈ‡B‰ :¯ÈÚ‰ ÈL‡«¿≈»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»≈≈
ÔÈ‡ - eÏ ÔÓ‡ ‡e‰L ,ÁÈÏM‰ Ú·MiL eBˆ¿̄≈∆ƒ»««»ƒ«∆∆¡»»≈
ÔÈ‡L ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wzL ÈÙÏ ;Ô‰Ï ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆¿ƒ∆«»«¬»ƒƒ∆≈

‰Úe·L ‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰36ÌÈÏ˜M‰ e‡ˆÓ . ∆¿≈≈¿…¿»ƒ¿¿«¿»ƒ
el‡Â el‡ - ÁÈÏM‰ ÚaLpL ¯Á‡ ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ««∆ƒ¿««»ƒ«≈»≈

˙¯Á‡ ‰LÏ Ô‰Ï ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .Ì‰ ÌÈÏ˜L37, ¿»ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»»«∆∆
eÏtÈ ÌÈB¯Á‡‰Â ,‰M‰ Ï˜LÏ eÏtÈ ÌÈBL‡¯‰Â¿»ƒƒƒ¿¿∆∆«»»¿»«¬ƒƒ¿

‰¯·ÚL ‰L Ï˜LÏ38. ∆∆∆»»∆»¿»

מפורש 31) וכן יוחנן. כרבי ה"א) (פ"ב שקלים 'ירושלמי'
בסמוך. המובאה לפי 32)במשנה מ"א. פ"ב שקלים

נח. מציעא בבבא אלעזר רבי של שנגנב 33)האוקימתא
פשע  לא וגם בו להשתמש יד בו שלח ולא שנאבד, או
תקנת  זו ושבועה ה"א). ופקדון שאלה מהל' (פ"ד בשמירתו
 ֿ (בבא בהקדש שבועה אין התורה מן שהרי היא, חכמים

שם). מגניבה 34)מציעא ופטורים בפשיעה החייבים

שאינם 35)ואבידה. חנם, לשומרי השקלים שמסרו שכיון
פעם  לשקול וחייבים הם פושעים כלֿכך, לשמור מחויבים
י  הלכה להלן וראה התרומה, נתרמה כבר אם אף שניה,

שם.36)(כסףֿמשנה). שקלים, שקלים 37)'ירושלמי'
הבאה  לשנה חובתו ידי לצאת יכול אינו כלומר מ"א. פ"ב

הנ"ל. המיותרים ('ירושלמי'38)בשקלים עתיקין תקלין
אחרונים? הם ומי ראשונים הם ומי ה"א). פ"ב שקלים

מג. הערה עיי"ש ט, הלכה סוף להלן יבואר

.Ë¯ÎO ¯ÓBL „Èa Ì‰ÈÏ˜L ˙‡ eÁÏL39È¯‰L , »¿∆ƒ¿≈∆¿«≈»»∆¬≈
ÔB‚k ,Ò‡a epnÓ e„·‡Â ,‰„·‡Â ‰·‚a ·iÁ ‡e‰«»ƒ¿≈»«¬≈»¿»¿ƒ∆¿…∆¿
Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - ¯eËt ‡e‰L ,ÌÈiÊÓ ÌÈËÒÏ ÌeÁ˜lL∆¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒ∆»ƒƒ

‰Óe¯z‰ ‰Ó¯˙pL ¯Á‡40ÁÈÏM‰ ÚaL - Ò‡ ««∆ƒ¿¿»«¿»∆¡«ƒ¿»«»ƒ«
ÌÈ¯aÊbÏ41ÏÚ Ì¯Bz Ì¯Bz‰L ;ÔÈ¯eËt ¯ÈÚ‰ È·e , «ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆«≈≈«

Èe·b‰42,Ô‰ Lc˜‰ ˙eL¯·e ,˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚÂ «»¿«∆»ƒƒ»ƒ¿∆¿≈≈
e¯ÒÓ ‡Ï È¯‰ ?˙BOÚÏ Ô‰Ï ‰È‰ ‰Ó ¯ÈÚ‰ È·e¿≈»ƒ∆»»»∆«¬¬≈…»¿
Ï·‡ ,‰„·‡Â ‰·‚a ·iÁ ‡e‰L ,¯ÎO ¯ÓBLÏ ‡l‡∆»¿≈»»∆«»ƒ¿≈»«¬≈»¬»
‰Ó¯˙pL Ì„˜ e„·‡ Ì‡Â .ÈeˆÓ BÈ‡ Ò‡‰»…∆≈»¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿¿»
ÁÈÏM‰Â ,Ì‰ ¯ÈÚ‰ Èa ˙eL¯a ÔÈ„Ú - ‰Óe¯z‰«¿»¬«ƒƒ¿¿≈»ƒ≈¿«»ƒ«
e·‚Â ÚaL .ÔÈÓlLÓ Ô‰Â ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÈÙÏ ÚaLƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ¿«¿»
el‡ - ÌÈËÒl‰ Ìe¯ÈÊÁ‰ Ck ¯Á‡Â ,˙ÈL ÌÈÏ˜L¿»ƒ≈ƒ¿««»∆¡ƒ«ƒ¿ƒ≈

˙¯Á‡ ‰LÏ Ô‰Ï ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .ÌÈÏ˜L el‡Â43, »≈¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿»»«∆∆
ÈÓ LÈ .‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜LÏ eÏtÈ ÌÈiM‰Â¿«¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈»»∆»¿»≈ƒ
ÈÏ˜LÏ eÏtiL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏ˜M‰L ,¯ÓB‡L∆≈∆«¿»ƒ»ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈

‰lÁza e·‚pL ÌÈÏ˜M‰ Ì‰ ,‰M‰B‡ e„·‡Â «»»≈«¿»ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¿»¿
ÌÈÏ˜M‰L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ ;e¯ÊÁÂ eÒ‡∆∆¿¿»¿¿≈ƒ∆≈∆«¿»ƒ

‰lÁz ¯aÊb‰ „ÈÏ eÚÈb‰L Ô‰ ÌÈBL‡¯‰44. »ƒƒ≈∆ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ»

(39 ֿ בבא שמואל אוקימתת לפי שם, מ"א פ"ב שקלים
שם. ה"ט.40)מציעא בפ"ב למעלה אף 41)המבוארת

(כסףֿמשנה). לב הערה כנ"ל חכמים מתקנת היא זו שבועה
האבוד".42) ועל הגבוי "על נוסף 43)בכת"י: בכת"י

בהלכה  כמו - הקדש" לשקלי יפלו "והראשונים כאן:
רוקח'). ('מעשה (שם):44)הקודמת ב'ירושלמי' הוא כן

רבי  השניים? הן ואילו הראשונים? הם) (איזו הן "אילו
בני  ששלחו אלו אמר חד מארי, אבא ורבי חייא ב"ר פנחס
לידי  שהגיעו אלו אמר (=השני) וחרונה תחילה, העיר

תחילה". גזברין

.ÈÔ˙Bp‰45Ï˜LÏ ÈÁÏMÏ BÎÈÏB‰Ï B¯·ÁÏ Ï˜L ÈˆÁ «≈¬ƒ∆∆«¬≈¿ƒ«À¿»ƒƒ¿…
B„È ÏÚ B˙B‡46CÏ‰ ,47BÓˆÚ È„È ÏÚ BÏ˜Le48È„k , «»»«¿»«¿≈«¿¿≈

B˙B‡ ekLÓÈ ‡lL49ÏÚÓ - ‰Óe¯z‰ ‰Ó¯˙ Ì‡ , ∆…¿«¿¿ƒƒ¿¿»«¿»»«
Ï˜BM‰50¯·kL ,‡e‰ Lc˜‰ ˙eL¯a Ï˜M‰ ‰fL ; «≈∆∆«∆∆ƒ¿∆¿≈∆¿»

BÓˆÚ ÏÈv‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚ eÓ¯z51 »¿«∆»ƒƒ»¿ƒ¿»∆ƒƒ«¿
‰Ó¯˙ ‡Ï Ì‡Â .‰f‰ Ï˜Ma ‰‰Â Lc˜‰‰ ÔBÓÓa¿»«∆¿≈¿∆¡»«∆∆«∆¿ƒ…ƒ¿¿»
Ï˜L ÈˆÁ B¯·ÁÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰Â ,ÏÚÓ ‡Ï - ‰Óe¯z‰«¿»…»«¿«»ƒ≈«¬≈¬ƒ∆∆

BÏ˜Le Ï˜L ÈˆÁ ·Bb‰ B‡ ÏÊBb‰ ÔÎÂ .BÏ Ô˙pL52- ∆»«¿≈«≈«≈¬ƒ∆∆¿»
‡ˆÈ53ÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰Â ,54ÛÈÒB‰Ï B‡ »»¿«»¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ

LÓÁ55. …∆

מ"ב.45) פ"ב בשביל 46)שקלים כלומר בשבילו,
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קנג milwy zekld - mipnf xtq - elqk 'f w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עצמו.48)בשוגג.47)המשלח. שהרי 49)בשביל
ה"ט). פ"א (למעלה שקלים נותן שאינו מי את ממשכנים

מעילה.50) קרבן ולהביא להקדש וחומש קרן לשלם חייב
כשקרבה  המדובר הי"א, להלן כמו כאן, שאף אומרים ויש

.(8 הערה יט עמוד ועיי"ש (רא"ש. שלא 51)הבהמה
השקל  מחצית מצות קיום ועצם ('ירושלמי'). אותו ימשכנו
לאו  שמצוות משום מעילה. קרבן לחייבו הנאה חשובה לא

המשנה). בפירוש (רמב"ם ניתנו בשביל 52)ליהנות
השקל.53)עצמו. מחצית נתינת במצות חובתו ידי

"הגונב",54) על מוסב וזה התרומה. נתרמה לא עדיין אם
כפל. משלם אינו "הגוזל" לשקר 55)אבל ונשבע כפר אם

ה"א). גזילה מהל' (פ"ז הודה ושוב

.‡ÈÔ˙Bp‰56Lc˜‰‰ ÔÓ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ57‰Ó¯˙Â , «≈«¬ƒ«∆∆ƒ«∆¿≈¿ƒ¿¿»
‰pnÓ e˜tzÒiLk - epnÓ ‰Óe¯z‰58·iÁ˙È , «¿»ƒ∆¿∆ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ¿«≈

˙BÚnÓ B˙ .Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ È„È ‡ˆÈÂ ,‰ÏÈÚÓaƒ¿ƒ»¿»»¿≈«¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿
Bc‚k ÏÎ‡È - ÈL ¯OÚÓ59ÈÓcÓ ;ÌÈÏLe¯Èa «¬≈≈ƒ…«¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈

˙ÈÚÈ·L60ÏL ‰È‰ .˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a Bc‚k ÏÎ‡È - ¿ƒƒ…«¿∆¿ƒ¿À«¿ƒƒ»»∆
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ˙Ácp‰ ¯ÈÚ61. ƒ«ƒ««…»»¿

מ"ב.56) פ"ב של 57)שקלים שקל בידו שיש בשוגג.
(רע"ב). חולין של שהוא וסבר הבית, כלומר,58)בדק

שלא  זמן כל אבל התרומה. מאותה שקנו הבהמה כשקרבה
ואין  נשתנה, ולא שהוא, מקום בכל הוא הקדש - קרבה

המשנה). (פירוש מעילה חולין 59)חיוב כסף יביא
מעשרֿשני, של השקל חצי שנמצא מקום כל ויאמר: מביתו,
עליהם  וחלה פירות עבורו ויקנה הזה. הכסף על מחולל יהא
לחולין  יוצא המוכר שביד השקל וחצי מעשרֿשני. קדושת
שלמפרע  ונמצא מתקיף). ד"ה נו. קידושין 'תוספות' (עי'
מחצית  חובת ידי ויוצא הזה השקל בחצי גם הקרבן נקנה

שבסמוך. שביעית לענין והואֿהדין שניתנה 60)השקל.
שמיטה  מהל' בפ"ה (ראה וכו' להפסד ולא לאכילה רק

ממעות 61)ויובל). "נתנו למעלה שנאמר מה על מוסב זה
הנדחת  עיר של היה זה שני מעשר שאם - שני" מעשר
אפשר  ואי הט"ו, עכו"ם מהל' בפ"ד כמפורש להגנז, שדינו
כמפורש  שריפה, טעון יהיה יפדוהו, שאם לחולין, להוציאו
יוצא  ואינו כלום עשה לא ולפיכך (הי"ג), הקדש לענין שם
באיסורו  נשאר זה שקל חצי שהרי השקל, מחצית חובת ידי

המשנה'. 'מרכבת ועי' הקרבן. ממנו נקנה ולא

.·ÈLÈ¯Ùn‰62‡ˆÓÂ ,Ba ·iÁ ‡e‰L ¯e·ÒÂ ,BÏ˜L ««¿ƒƒ¿¿»∆«»¿ƒ¿»
L„˜ ‡Ï - ·iÁ BÈ‡L63‡ˆÓÂ ,ÌÈL LÈ¯Ùn‰ . ∆≈«»…»«««¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»

ÔB¯Á‡‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa Ì‡ :„Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»∆»ƒ»∆««∆»«¬
L„˜ ‡Ï64ÈM‰Â ,ÌÈÏ˜L „Á‡‰ - ˙Á‡ ˙·a Ì‡Â ; …»«¿ƒ¿«««»∆»¿»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈÏ˜L ¯˙BÓ65‰·„Ï ÏtÈ - ˙ÓÂ BÏ˜L LÈ¯Ù‰ .66. «¿»ƒƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»

שקלים 62) ה"ג.'ירושלמי' אינו 63)פ"ב בטעות שהקדש
בראשון.64)הקדש. יצא שכבר לחולין,65)כיון ויוצא

יג. בהלכה בסמוך שכתב ה"ד.66)כמו שם 'ירושלמי'
"לכפר  טו) ל, (שמות בשקלים התורה שאמרה מפני והטעם
מצוה  חינוך', ('מנחת למתים כפרה ואין נפשותיכם", על

קה).

.‚ÈÁ˜Bl‰67B‡ ,ÈÏ˜LÏ el‡ :¯Ó‡Â B„Èa ˙BÚÓ «≈«»¿»¿»«≈¿ƒ¿ƒ

‰ÚÓ ‰ÚÓ ËwÏÓ ‰È‰L68,‰Ëe¯t ‰Ëe¯t B‡ ∆»»¿«≈»»»»¿»¿»
ÈÏ˜LÏ ˙BÚÓ ËwÏÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ ËwÏÏ ÏÈÁ˙‰LÎe¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»«¬≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿ƒ
‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ Ô‰Ó Ô˙B ,ÒÈk ‡ÏÓ ËwÏ elÙ‡ -¬ƒƒ≈¿…ƒ≈≈∆¬ƒ∆∆∆

ÔÈlÁ - ÌÈÏ˜M‰ ¯˙BnL ;ÔÈlÁ ¯‡M‰Â ,Ba ·iÁ69. «»¿«¿»Àƒ∆««¿»ƒÀƒ

ה"ג.67) שם הלל.68)'ירושלמי' כבית מ"ג, פ"ב שקלים
שצירף 69) ומה שקלו, כדי עד אלא להקדיש התכוון שלא

הקדש. ואינו בטעות הקדש הוא יותר

.„È˙BÚÓ70‰·˙Ï ÌÈÏ˜L ÏL ‰·z ÔÈa e‡ˆÓpL »∆ƒ¿¿≈≈»∆¿»ƒ¿≈»
‰·„ ÏL71·B¯˜ ,ÌÈÏ˜LÏ eÏtÈ - ÌÈÏ˜LÏ ·B¯˜ : ∆¿»»»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»

‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ,‰·„Ï eÏtÈ - ‰·„Ï72eÏtÈ - ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»∆¡»«∆¡»ƒ¿
‰·„Ï73ÌÈM‡Ï ‰ÏBÚ dlk ‰·„p‰L ÈtÓ ;74, ƒ¿»»ƒ¿≈∆«¿»»À»»»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„ÏÂ ˙BÏBÚÏ Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓ ÌÈÏ˜M‰Â75. ¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆¿¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

מ"א.70) פ"ז ה"ב.71)שקלים שני בפרק למעלה ראה
לחומרא.72) והולכים המעות, נפלו מאין ספק הוא
לבאר.73) שממשיך כמו יותר, חמורה נשרף 74)שהיא

מבשרה. אוכלים הכהנים ואין האש, שמשיירי 75)על
בפ"ד  להלן כמבואר ומגדליה, העיר צרכי עושים הלשכה

ה"ח.

.ÂËÔÎÂ76‰·˙Â ‰·z Ïk ÔÈa ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ Ïk ¿≈»«»«ƒ¿»ƒ≈»≈»¿≈»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ e‡ˆÓ .·B¯wÏ eÏtÈ -77ÔÈa Ì‡ : ƒ¿«»ƒ¿¿∆¡»¿∆¡»ƒ≈

‰B·ÏÏ eÏtÈ - e‡ˆÓ ‰B·ÏÏ ÌÈˆÚ78ÌÈp˜ ÔÈa ,79 ≈ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ
‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï eÏtÈ - ‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï80:ÏÏk‰ ‰Ê . ¿¿≈»ƒ¿¿¿≈»∆«¿»

ÔlÎa ·B¯w‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰81- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ , ¿ƒ«««»¿À»∆¡»¿∆¡»
- ˙Èa‰ ¯‰a ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏÎÂ .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿»«»«ƒ¿»¿«««ƒ

ÔÈlÁ82‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ˙BÚÓ ‡ÈˆBÓ ¯aÊb‰ ÔÈ‡L ; Àƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ¿««ƒ¿»
˙Ba¯wÏ Á˜BlL ˙BÓ‰a‰ ÏÚ ÔÏlÁÓ ‡e‰L „Ú83. «∆¿«¿»««¿≈∆≈««»¿»

מ"א.76) פ"ז זה 77)שקלים הרי - מחצה". "על בכת"י:
שמבואר. כמו ביותר, לחמור הכסף ונותנים ספק

מכשירי 78) אלא אינם עצים ואילו קרבן, עצמה שהיא
עולה.79)קרבן. ואחד חטאת שאחד יונים, קרבן

חטאת 80) גם יש בקנים ואילו כליל, כולה שהעולה
לכהנים. להחמיר.81)הנאכלת ובין להקל בין

מ"ב.82) פ"ז ה"ב.83)שקלים שם 'ירושלמי'

ה'תשע"ח  כסלו ז' ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וממותרה,1) הלשכה, מתרומת עושים מה בו נתבארו

קרבנות  הקרבת בדין ונסתיים הלשכה. שייר וממותר
ואילך. ניסן מר"ח חדשה מתרומה

.‡‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏ ?da ‰OÚi ‰Ó ‰kLl‰ ˙Óe¯z¿««ƒ¿»««¬∆»¿ƒƒ∆»
,¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÂ ,ÔÈÙÒen‰Â ,ÌBÈ Ïk ÏL ÔÈ„ÈÓz¿ƒƒ∆»¿«»ƒ¿»»¿¿«ƒ
ÔÎÂ .˙Ba¯w‰ Ïk Ba ÔÈÁÏBnL ÁÏn‰Â ,Ì‰ÈkÒÂ¿ƒ¿≈∆¿«∆«∆¿ƒ»«»¿»¿≈

ÌÈˆÚ e‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈˆÚ‰2‡l‡ e‡ˆÓ ‡ÏÂ »≈ƒƒ…≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿¿∆»
,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ .d˙iOÚ ¯ÎOe ,˙¯Ëw‰Â .ÌÈÓ„a¿»ƒ¿«¿…∆¿«¬ƒ»»¿∆∆«»ƒ
,ÌÁl‰ ÈzLe ,¯ÓÚ‰Â .ÌÈt‰ ÌÁÏ ÈOBÚ ¯ÎOe¿«≈∆∆«»ƒ¿»…∆¿≈«∆∆
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˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏÂ ,ÁlzLn‰ ¯ÈÚOÂ ,‰n„‡ ‰¯Ùe»»¬À»¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿»∆¿ƒ
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a el‡ Ïk .ÂÈ¯˜ ÔÈa ÔÈ¯LBwL∆¿ƒ≈«¿»»≈»ƒƒ¿««ƒ¿»

ליערים 2) לצאת משפחות למשפחות היה קבוע "זמן כי
למערכה". עצים ולהביא

.·aˆ ÏL ¯·c ÌÏÚ‰ ¯t Ï·‡˙„B·Ú È¯ÈÚOe ¯e ¬»«∆¿≈»»∆ƒ¿ƒ≈¬«
Ô‰Ï ÔÈ·Bb ‰lÁza - ÌÈ·ÎBk3˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a ÔÈ‡Â , »ƒ«¿ƒ»ƒ»∆¿≈»»ƒƒ¿«

,˙BÈeOÚ ÔÈa ˙Áz - ÏÎÈ‰ ÏL ˙BÎB¯t .‰kLl‰«ƒ¿»»∆≈»««ƒ¿»¬
˜„a ÈL„wÓ ‡l‡ ,‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a ÔÈ‡Â¿≈»»ƒƒ¿««ƒ¿»∆»ƒ»¿≈∆∆

˙Èa‰4˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a - ÌÈ¯ÚL ÏL ˙BÎB¯t Ï·‡ ; ««ƒ¬»»∆¿»ƒ»ƒƒ¿«
‰kLl‰5e‡B·iL Ô˙ÂˆÓ - ˙¯L ÈÏÎe ‰¯Bn‰ . «ƒ¿»«¿»¿≈»≈ƒ¿»»∆»

ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰·e .ÌÈÎÒp‰ ¯˙BnÓƒ««¿»ƒ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈÎÒp‰ ¯˙BÓ ‡e‰ ‰Ó ¯‡a˙È Baƒ¿»≈«««¿»ƒ¿ƒ…»»»∆
,‰p‰k È„‚a .‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ e‡È·È - ÌÈÎÒ ¯˙BÓ«¿»ƒ»ƒƒ¿««ƒ¿»ƒ¿≈¿À»
ÔÈ„·BÚL ÌÈ‰k‰ È„‚a ¯‡L ÔÈa ÏB„b Ô‰k È„‚a ÔÈa≈ƒ¿≈…≈»≈¿»ƒ¿≈«…¬ƒ∆¿ƒ

.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ Ïk‰ - Lc˜na Ô‰a»∆«ƒ¿»«…ƒ¿««ƒ¿»

מישראל.3) אחד מכל כך לשם גובה ההקדש גזבר
אמה,4) שרוחבה בנוייה מחיצה הייתה הראשון שבבית

שהיה  השני ובבית הקדשים, קדש לבין ההיכל בין מבדלת
להתקיים  בנוייה מחיצה יכולה ולא מאוד גבוה ההיכל
במקום  אמה שיעור וביניהן פרוכות שתי עשו - כזה בגובה
בניין, דין לה יש ולכן, ראשון, שבבית הבניין מחיצת

הבית. מבדק באות לצניעות 5)שהוצאותיו שם שנעשו
הפתחים. על לכסות

.‚dl ‰ˆeÁa B‡ ÌÈÏLe¯Èa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÓ‰a‰ Ïk»«¿≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»»
ÈÏeÒÙa ¯‡a˙iL BÓk ,˙BÏBÚ ˙B‡a - ‰pnÓ ·B¯˜a¿»ƒ∆»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
„·BÚ ÔÎÂ .‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a Ô‰ÈkÒ ;ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿««ƒ¿»¿≈≈

B˙ÏBÚ ÁÏML ÌÈ·ÎBk6ÁÏL ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰È„nÓ »ƒ∆»«»ƒ¿ƒ»«∆∆¿…»«
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ Ì‰ÈkÒ e‡È·È - ÌÈÎÒ ÈÓc dnÚƒ»¿≈¿»ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»

בלבד.6) עולה קרבן אלא כוכבים עובד מיד מקבלים שאין

.„¯b7ÌÈÎÒ BÏ LÈ Ì‡ ,ÌÈÁ·Ê ÁÈp‰Â ˙nL8- ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒƒ≈¿»ƒ
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a - Â‡Ï Ì‡Â ,BlMÓ ÔÈ·¯¿̃≈ƒƒ∆¿ƒ»»ƒƒ¿««ƒ¿»
ÔÈ·È¯˜Ó - ÂÈzÁz ¯Á‡ epÓ ‡ÏÂ ,˙nL ÏB„b Ô‰k…≈»∆≈¿…ƒ«≈«¿»«¿ƒƒ
ÌÈÓeÓ È¯w·Ó .‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈz·Á‰ ˙‡∆«¬ƒƒƒ¿««ƒ¿»¿«¿≈ƒ
˙BÎÏ‰ ÌÈ„nÏÓ‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â ,ÌÈÏLe¯ÈaL∆ƒ»«ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ«¿«¿ƒƒ¿
˙BÏc‚Ó‰ ÌÈLÂ ,‰ˆÈÓ˜ ˙BÎÏ‰Â ÌÈ‰kÏ ‰ËÈÁL¿ƒ»«…¬ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿»ƒ«¿«¿

Ô‰Èa9˙Óe¯zÓ Ô¯ÎO ÔÈÏËB Ôlk - ‰n„‡ ‰¯ÙÏ ¿≈∆¿»»¬À»À»¿ƒ¿»»ƒ¿«
˙Èa Ô‰Ï e˜ÒÙiL BÓk ?Ô¯ÎO ‡e‰ ‰nÎÂ .‰kLl‰«ƒ¿»¿«»¿»»¿∆ƒ¿¿»∆≈

.ÔÈcƒ

גר 7) אבל נסכיו. יורשיו מקריבים שמת, ישראל שאילו
יורשים. לו אין בחייו.8)שמת שהיו 9)שהפרישן

טומאה  בשום יטמאו שלא לידתם משעת עליהם שומרים
בעולם.

.‰ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯ÎBO ,¯˜Ù‰ ‡È‰L ,‰hÓM‰ ˙Laƒ¿««¿ƒ»∆ƒ∆¿≈¿ƒ≈ƒ
ÌÈÁÈÙÒ ˙ˆ˜Ó e¯ÓLiL ,ÔÈ¯ÓBL10È„k ,eÁÓvL ¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒƒ∆»¿¿≈

‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡L ,ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ Ô‰Ó e‡È·iL∆»ƒ≈∆»…∆¿≈«∆∆∆≈»ƒ∆»

˙Óe¯zÓ Ô¯ÎO ÔÈÏËB ÔÈ¯ÓBM‰ el‡Â .L„Á‰ ÔÓƒ∆»»¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«
.‰kLl‰«ƒ¿»

מן 10) באכילה ומותרים מאליהם, שצמחו הזרעים הם
ויאמר  יזרע שמא גזירה אסרום שחכמים אלא התורה

צמחו. מאליהם

.ÂBÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌpÁa ¯ÓLÏ ·c˙‰L ÈÓ11; ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ»≈¿ƒ
CÎÈÙÏ .Ô‰Ó ÌeÏhÈÂ e‡B·È ‡nL ,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÌeMÓƒ«¬≈¿«∆»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ»
È„k ,‰kLl‰ ÔÓ ¯ÎO eÏhiL ÌÈÓÎÁ Ì‰Ï ewzƒ¿»∆¬»ƒ∆ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
.ÌL ÌÈ¯ÓBL el‡L ÌB˜Ó B˙B‡Ó Ïk‰ eL¯ÙiL∆ƒ¿¿«…≈»∆≈¿ƒ»

הדבר 11) יתפרסם שמירה שכר ישלם שההקדש ידי שעל
זרוע. בעלי יקחום ולא קרבן, צורך הם שהספיחים

.ÊÈ‰ÈbÓ12ÔÈi„Â ÌÈÏLe¯ÈaL ÌÈ¯ÙÒ13˙‡ ÔÈcL «ƒ≈¿»ƒ∆ƒ»«ƒ¿«»ƒ∆»ƒ∆
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ Ô¯ÎO ÔÈÏËB - ÌÈÏLe¯Èa ÔÈÏÊb‰««¿»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿««ƒ¿»
‡Ï Ì‡Â .‰L ÏÎa ‰Ó ÌÈÚLz ?ÌÈÏËB eÈ‰ ‰nÎÂ¿«»»¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»»»¿ƒ…

Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰14eˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ -15Ô‰Ï ÔÈÙÈÒBÓ , ƒ¿ƒ»∆««ƒ∆…»ƒƒ»∆
Ô˙È· È·e Ì‰È·e Ì‰ÈLe Ì‰ ,Ôk¯ˆ È„k16. ¿≈»¿»≈¿≈∆¿≈∆¿≈≈»

מוגה,12) שאינו ספר להשהות שאסור ואדם, אדם כל "של
שהיו  דין בית וראו עוולה. באהליך תשכן אל משום:
כך". על הלשכה תרומת והפקירו בדבר, מתעצלים

כדי 13) שכר ליטול אסור שהרי בטלה שכר נוטלים הדיינים
לקבל.15)למזונות.14)לדון. לפי 16)הדיינין

מכספי  פרנסתם להם להספיק הוכרחו ממלאכתם שבטלו
הציבור.

.ÁL·k17,‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰ ¯‰Ó ÔÈBa eÈ‰ ∆∆»ƒ≈«««ƒ¿««ƒ¿»
‰n„‡ ‰¯t ÔÈ‡ÈˆBÓ eÈ‰ ÂÈÏÚL18ÔÈ‡ÈˆBnL L·ÎÂ , ∆»»»ƒƒ»»¬À»¿∆∆∆ƒƒ

ÁlzLn‰ ¯ÈÚO ÂÈÏÚ19È¯ÈMÓ ÔÈOÚ Ì‰ÈLe . »»»ƒ«ƒ¿«≈«¿≈∆«¬ƒƒ¿»≈
‰ ÁaÊÓ ÔÎÂ .‰kLl‰- ˙B¯ÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰Â ‰ÏBÚ «ƒ¿»¿≈ƒ¿«»»¿«≈»¿»¬»

ÌÈn‰ ˙n‡ .‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈOÚ20ÌÈÏLe¯ÈaL «¬ƒƒ¿»≈«ƒ¿»««««ƒ∆ƒ»«ƒ
ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÂ21- ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎÂ ‰È˙BÏc‚Ó ÏÎÂ ¿«¿»«ƒ¿»ƒ¿¿∆»¿»»¿≈»ƒ

˙BÚÓ ·c˙‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ .‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈ‡a»ƒƒ¿»≈«ƒ¿»¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈»
ÔÈ‡ - ÌpÁa Ì‰nÚ ˙BOÚÏ B‡ el‡‰ ÌÈ¯·cÏ«¿»ƒ»≈«¬ƒ»∆¿ƒ»≈

·LBz ¯b elÙ‡Â ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó22ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿«¿ƒƒ∆«¬ƒ≈»∆∆¡«…»∆
.¯ÓB‚Â ˜ÏÁ ÔÈ‡ ÌÎÏÂ :¯Ó‡Â ,¯ÓB‚Â ˙B·Ï eÏÂ»»ƒ¿¿≈¿∆¡«¿»∆≈≈∆¿≈

הבית 18)גשר.17) מהר זה  גבי על זה גשרים שני שעשו
וכל  הפרה את הוציאו העליונה ועל המשחה, להר

התהום. בטומאת יטמאו שלא כדי שעשו 19)מתעסקיה,
שיעבור  לעיר, חוץ עד העיר, בקצה שהייתה מהעזרה גשר
הארץ  עמי מפני הכפורים, ביום השעיר את המשלח עליו
שתושלם  כדי לצוק, הליכתו למהר אותו דוחפים שהיו
ההיכל. פתח של זהורית של לשון ויתלבן הכפרה

בעזרה.20) העובר הנחל החומה.21)תיקון תיקון
זרה.22) עבודה עובד שאינו גוי

.ËÔÈÁ˜BÏ - ‰kLl‰ È¯ÈLe ‰kLl‰ ˙Óe¯z ¯˙BÓ«¿««ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿ƒ
‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡zL ;˙BÏBÚ Ôlk e·¯˜ÈÂ ÌÈ¯ÎÊ Ba¿»ƒ¿ƒ¿¿À»∆¿«≈ƒ
‡Ï Ï·‡ .‰Ó‰a ˙ÏBÚ e·¯˜iL ˙B¯˙Bn‰ Ïk ÏÚ«»«»∆ƒ¿¿«¿≈»¬»…
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el‡Â .ÛBÚ ¯eav‰ ˙Ba¯˜a ÔÈ‡L ,ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ«»∆≈¿»¿¿«ƒ¿≈
ıÈ˜ ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,ÌÈÏ˜M‰ ¯˙BnÓ ÔÈ‡a‰ ˙BÏBÚ‰»«»ƒƒ««¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ«ƒ

ÁaÊnÏ23. «ƒ¿≈«

בני 23) שדרך כמו עולות, מהם מביאים בטל שכשהמזבח
סעודתם. בגמר השולחן על מתיקה מיני להעלות אדם

.È- ¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÏ Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰ ‡lL ÌÈÏ˜L¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»∆¿»»¿¿«ƒ
Ï·‡ ;˙Èa‰ ˜„a ÈL„wÓ Ì‰Ï Èe‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ∆»»»∆ƒ»¿≈∆∆««ƒ¬»
ÈL„wÓ BÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ˙Èa‰ ˜„a ÔÈ‡≈∆∆««ƒƒ∆»»ƒ»¿≈

ÁaÊn‰24. «ƒ¿≈«

לקדשי 24) מעות נחסר שאם היא, רבינו לדעת ופירושה
להיפך. לא אבל הבית בדק מקדשי החסר את לוקחים מזבח

עליו. חולק והראב"ד

.‡È˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ ,ÔÒÈ L„Á L‡¯ ÚÈbiMÓƒ∆«ƒ«……∆ƒ»≈«¿ƒƒ»¿¿
‰L„Á‰ ‰‡a ‡Ï Ì‡Â .‰L„Á ‰Óe¯zÓ ‡l‡ ¯eaƒ̂∆»ƒ¿»¬»»¿ƒ…»»«¬»»

‰LÈ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ -25L„Á L‡¯ ÚÈb‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒƒ«¿»»¿ƒ»ƒƒƒ«……∆
- ‰LÈ ‰Óe¯zÓ ÌÈ„ÈÓ˙Ï ˙BÓ‰a Ô‰nÚ LÈÂ ,ÔÒÈƒ»¿≈ƒ»∆¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»¿»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈÂ Ô˙B‡ ÔÈ„Btƒ»¿¿ƒ¿Àƒ««ƒ∆≈

ÔÈÓÈÓz26da ÔÈˆi˜nL ‰LÈ ‰Óe¯˙Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ , ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»¿»»∆¿«¿ƒ»
˙BÓ‰a‰ Ïk ÏÚ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡zL ;ÁaÊn‰ ˙‡∆«ƒ¿≈«∆¿«≈ƒ«»«¿≈
- Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰È ‡Ï Ì‡L ,ÔÈ„ÈÓ˙Ï ÔÈÁ˜BlL∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆ƒ…ƒ¿¿ƒƒ»∆

.ÔÈlÁÏ e‡ˆÈ≈¿¿Àƒ

מן 25) להביא מצוה בניסן באחד הבאין ציבור "קרבנות
מצוה". שחיסר אלא יצא הישן מן הביא ואם החדש

פדיון 26) ידי על לחולין יוצאים קדשים שאין היא והלכה
מום. בהם נפל כן אם אלא

.·È˙¯Ëw‰ ¯˙BÓa ÔÈOBÚ eÈ‰ CÎÂ27L‡¯ ÚÈbiMÓ : ¿»»ƒ¿««¿…∆ƒ∆«ƒ«…
ÔÈn‡‰ ¯ÎO ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏlÁÓ ,ÔÒÈ L„Á28, …∆ƒ»¿«¿ƒ«¿«»À»ƒ

ÔÈn‡‰ ÔÈÏËBÂ ,ÁaÊn‰ ıÈ˜Ï ¯ÎO‰ ˙BÚÓ ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿«»»¿≈«ƒ¿≈«¿¿ƒ»À»ƒ
˙¯Ëw‰ ˙‡ ÔÈÁ˜BÏÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,Ô¯ÎOa ˙¯Ëw‰ ¯˙BÓ««¿…∆ƒ¿»»¿¿ƒ¿¿ƒ∆«¿…∆
‰Óe¯z ˙BÚnÓ d·È¯˜‰Ï È„k ,‰L„Á ‰Óe¯zÓ Ô‰Ó≈∆ƒ¿»¬»»¿≈¿«¿ƒ»ƒ¿¿»
ÔÈ¯ÈË˜Ó - ‰L„Á ‰Óe¯z Ô‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â .‰L„Á¬»»¿ƒ≈»∆¿»¬»»«¿ƒƒ

‰LÈ ‰Óe¯zÓ d˙B‡29. »ƒ¿»¿»»

שס"ח 27) במשקל תהיה שהקטורת מסיני למשה שהלכה
של  ימים לשנ"ד מנים שנ"ד אלא מהם מקריבים ואין מנים,
יתירים  מנים שלושה ועוד יום, לכל מנה הלבנה, שנות
אחד  נשארו הקדשים, בקדשי הכפורים ביום שמקטירין

שנה. בכל יתירים מנים ששכרם 28)עשר הקטורת מפטמי
הלשכה. שעברה.29)מתרומת משנה

e˜ÈÏÒÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ B‰Ï ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ

zFkldWcgd WECw
-mipnfxtqzFkldWcegdWECiw

¦§¦©Ÿ¤
¦§¦©Ÿ¤

‡e‰Úa˜ÏÂ Ú„ÈÏÂ ·MÁÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ¿«≈¿≈«¿ƒ¿…«
‰M‰ ÈL„ÁÓ L„Á Ïk ˙lÁz ÌBÈ ‰Ê È‡a1. ¿≈∆¿ƒ«»…∆≈»¿≈«»»

¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ב)1) יב, (שמות חדשים" ראש לכם הזה "החודש שנאמר
קנג). עשה המצוות, (ספר החודש" קידוש מצות היא "וזו

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
החמה,1) לחדשי הלבנה חדשי בין ההבדל בו נתבאר

על  ולהודיע ולידע לחשב ב"ד על התורה מן ושמצוה
חדשים  קובעין אין בדין הפרק ונסתיים החודש, קידוש

לארץ. בחוץ

.‡‰·l‰ ÈL„Á Ì‰ ‰M‰ ÈL„Á2˙ÏÚ :¯Ó‡pL , »¿≈«»»≈»¿≈«¿»»∆∆¡«…«
BL„Áa L„Á3L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :¯Ó‡Â , …∆¿»¿¿∆¡««…∆«∆»∆…

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .ÌÈL„Á4Ce¯a LB„w‰ BÏ ‰‡¯‰ : √»ƒ»»¿¬»ƒ∆¿»«»»
Â ‰·Ï ˙eÓc ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ‰LÓÏ ‡e‰:BÏ ¯Ó‡ ¿∆¿«¿≈«¿»¿¿»»¿»«

Lc˜Â ‰‡¯ ‰Êk5ÈL Ì‰ ÔÈ·MÁÓ e‡L ÌÈM‰Â . »∆¿≈¿«≈¿«»ƒ∆»¿«¿ƒ≈¿≈
‰nÁ‰6·È·‡‰ L„Á ˙‡ ¯BÓL :¯Ó‡pL ,7. ««»∆∆¡«»∆…∆»»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

dpal zenc d`eapd d`xna dynl d"awd el d`xd ...."
."ycwe d`x dfk el xn`e

במכילתא  הדברים ממקור שינה מדוע להבין וצריך
הלבנה  דמות באצבע למשה הקב"ה לו "הראה דרשב"י
ובפרט  הנבואה, במראה שהראהו כלל הזכיר ולא כו'"
על  החודש קידוש על ציווי הוא וקדש" ראה "כזה שהלשון
הלבנה  ראיית ידי על שנעשה הדורות שבכל בית־דין ־ידי
את  שראו ויאמרו עדים יבואו שאם ופשיטא ממש, בפועל

פיהם. על מקדשים אין הנבואה במראה הלבנה מולד
הדברות  כל "והלא הקשה במכילתא בזה: והביאור
הזה  החודש ביום, אלא עמו נתדבר לא משה על שנתדבר
בלילה, והראהו ביום עמו מדבר היה וכיצד בלילה הראהו
בחשכה". החודש והראהו חשיכה עם ביום שנדבר ומתרץ
על  הציווי אחר מיד שהרי דחוק, הוא זה תירוץ אמנם
להם  "ויקחו - פסח לקרבן הציווי נאמר החודש קידוש
שיהיה  מצינו לא והרי לבית" שה אבות לבית שה איש
קשה  וא"כ ומיוחדת, נוספת בקריאה הדברים בין הפסק
כתב  לכן ביניהם. גדול הפסק היה שלפיו המכילתא תירוץ
כל  וממילא הנבואה, במראה היה שהראהו שמה הרמב"ם
במראה  היה שהראהו ומה ביום היה משה אל הדיבור

הנבואה.
ששאלה  פסחים במסכת בגמרא מצינו זה להסבר ראיה
בחמשה  או בארבעה דילמא קאי, ירחא דבריש "וממאי
בר"ח  היה שהדיבור לכו"ע פשיטא והלא קאי" בירחא
מובן  האמור פי ועל הלבנה. בראיית משה שנתקשה
גם  להיות שיכול הרי הנבואה במראה שהראהו שמכיוון

בניסן. בחמשה
(hl oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ושתיםֿעשרה 2) יום, ועשרים "תשעה הוא מהם אחד שכל
ארבעים  (היינו חלקים ותשעים ושלושה מאות ושבע שעות,

וחלק דקות שמונהֿעשר וארבע של חשבון לפי אחד,
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ה"ג). פ"ו, (להלן לבנה" של חדשה וזהו דקה), בכל חלקים
בלבד,3) הלבנה על לומר אפשר וזה בחידושו, כלומר

ב'מאמר  הרמב"ם לשון [וכן שנעלם. אחרי מתחדש שאורה
חודש  עולת זאת יתברך הצור שאמר "ומאחר העיבור':
כי  בלבנה, חדשינו למנות נתחייבנו השנה, לחדשי בחדשו
ללבנה"]. אלא זה ואין החידוש, בו יתבאר חודש באיזהו

(מהדורת 4) בא פרשת יוחאי, בר שמעון דרבי [מכילתא
.[(8 ע' אפשטיין בשיעור 5)הרי"נ הלבנה את כשתראה

בחדשי  שהמדובר הרי חודש, לראש יום אותו תקדש זה,
וששים 6)הלבנה. חמשה מאות שלש היא החמה "שנת

ה"ד). פ"ו, (להלן שעות" ושש "שמור 7)יום כלומר
וכן  יג:), (סנהדרין ניסן" בחודש שיהא תקופה של אביב

ה"א. פ"ד, להלן רבינו כתב

.·?‰·l‰ ˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ‰¯˙È ‰nÎÂ8·B¯˜ ¿«»¿≈»¿«««»«¿««¿»»»
ÌBÈ ¯OÚ „Á‡Ó9˙ÙÒBz‰ ÔÓ ıa˜˙iLk ,CÎÈÙÏ . ≈««»»¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈ƒ«∆∆

ËÚÓ ¯˙BÈ B‡ ËÚÓ ˙BÁt B‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL BÓk ˙‡f‰«…¿¿ƒ»¿«≈¿«
„Á‡ L„Á ÔÈÙÈÒBÓ -10‰LÏL ‰M‰ d˙B‡ ÔÈOBÚÂ , ƒƒ…∆∆»¿ƒ»«»»¿»

˙¯aÚÓ ‰L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,L„Á ¯OÚ11È‡L . »»…∆¿ƒ«ƒ¿≈»»¿À∆∆∆ƒ
‰M‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡12CÎÂ CÎÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ∆¿»ƒ¿«»»¿≈»»…∆¿»¿»

ÌÈÓÈ13‰BÓ ‰z‡ ÌÈL„Á - ‰M‰ ÈL„ÁÏ :¯Ó‡pL , »ƒ∆∆¡«¿»¿≈«»»√»ƒ«»∆
ÌÈÓÈ ‰BÓ ‰z‡ È‡Â ,‰LÏ14. ¿»»¿ƒ«»∆»ƒ

בלבד 8) חדש עשר אלאשנים בה שאין פשוטה שנה כלומר
ה"ד). פ"ו, "עשרה 9)(להלן שם): (להלן המדויק המספר

חלקים". וארבעה ומאתים שעות, ועשרים ואחת ימים,
שעיבור 10) יט:). השנה (ראש גמליאל בן שמעון רבן כדעת

שאמר  שם, תנאֿקמא כדעת (ולא חודש הוא השנה
וכן  שלשים". רצה חודש, "רצה כלומר יום"), "שלושים
להוסיפו  לביתֿדין "שהרשות הי"ז: פ"ד להלן רבינו כתב

שם. פפא רב וכדעת חסר", או אשה 11)מלא דוגמת
"מעוברת". שנקראת עובר, לה ושנה.12)שנוסף שנה כל

נוסף 13) אחד חודש במקום כנ"ל, יום", עשר לאחד "קרוב
שנים. לשלוש או לשתים א.14)אחת ה, מגילה

.‚L„Á ÏÎa ˙¯zÒ ‰·l‰15ÈL BÓk ˙È‡¯ dÈ‡Â «¿»»ƒ¿∆∆¿»…∆¿≈»ƒ¿≈¿¿≈
ÌÈÓÈ16˙BÁt B‡ ,17ËÚÓ ¯˙BÈ B‡18„Á‡ ÌBÈ BÓk ; »ƒ»≈¿«¿∆»

LÓMa ˜a„zL Ì„˜19„Á‡ ÌBÈ BÓÎe ,L„Á‰ ÛBÒa …∆∆ƒ¿««∆∆¿«…∆¿∆»
·¯Úna ‰‡¯˙Â LÓMa ˜a„zL ¯Á‡20ÏÈÏ·e .·¯Úa ««∆ƒ¿««∆∆¿≈»∆««¬»»∆∆¿≈

,L„Á‰ ˙lÁz ‡e‰ - ‰¯zÒpL ¯Á‡ ·¯Úna ‰‡¯zL∆≈»∆««¬»««∆ƒ¿¿»¿ƒ««…∆
‰‡¯È Ì‡Â ;ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBi‰ B˙B‡Ó ÔÈBÓeƒ≈«ƒ¿»¿∆¿ƒ¿ƒ≈»∆
,L„Á‰ L‡¯ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰È - ÌÈLÏL ÏÈÏ Á¯i‰«»≈«≈¿ƒƒ¿∆¿ƒ…«…∆
„Á‡ ÌBÈ L„Á‰ L‡¯ ‰È‰È - ‰‡¯È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈»∆ƒ¿∆…«…∆∆»
ÔÈ‡Â .¯·ÚL L„ÁÓ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ≈…∆∆»«¿≈

Á¯iÏ ÔÈ˜˜Ê21ÔÈa ‰‡¯pL ÔÈa ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏa ƒ¿»ƒ«»≈«¿≈∆»¿ƒ≈∆ƒ¿»≈
ÌÈLÏL ÏÚ ¯˙BÈ ‰·Ï L„Á EÏ ÔÈ‡L ;‰‡¯ ‡lL∆…ƒ¿»∆≈¿…∆¿»»≈«¿ƒ

ÌBÈ22.

מן 15) אורה מקבלת והיא כדור, צורת לה יש הלבנה
הלבנה, של המואר השטח בגודל השינויים מכאן השמש.
השמש  שבו המצב השמש. כלפי הלבנה במצב המותנה
למטה  זו מכוונות הארץ, של האחד מעבר נמצאות והלבנה

הירח  השמש. עם הלבנה התקבצות נקרא אחד, קו על מזו
הירח  של המואר הצד השמש. ובין הארץ בין אז נמצא
לפני  אחד יום לארץ. - מואר הבלתי והצד לשמש, מופנה

הלבנה של הצר האור פס אין נראה,‰˘È‰ההתקבצות,
אי  - ההתקבצות אחר אחד ויום מאד, קטן שהוא הפס מפני ן

הלבנה אור של הסיבה.‰Á„˘‰הצר מאותה - נראה
נסתרת 16) שעות וארבע עשרים נחמן: רב בשם זירא רבי

שעותיה  בשש הישנה הלבנה נסתרת בבל לאנשי הלבנה.
הראשונות; השעות עשרה בשמונה - והחדשה האחרונות,
השעות  עשרה בשמונה הישנה - ארץֿישאל לאנשי
השנה  (ראש הראשונות השעות בשש והחדשה האחרונות,
שלה  האור שקו מכיון נראית, הלבנה אין אלה בשעות כ:).
(רוב  כלל בדרך ימים" "שני על מדבר הרמב"ם מדי. קטן
- שעות" וארבע "עשרים על מדבר והתלמוד המקרים),

(לחםֿמשנה). יותר 17)מינימום נראית היא זך כשהאויר
חסירה 18)מוקדם. קושטא, בדפוס וכן ר"מ, רומי בדפוס

"מעט". כמבואר 19)המילה השמש, עם שתתקבץ
טו. תמיד 20)בהערה נמצאת חידושה, לאחר הלבנה

הירח.21)במערב. את לראות צורך בין 22)אין הזמן
השניה  ההתקבצות עד והירח השמש של אחת התקבצות
ארבעים  שעות, עשרה שתים יום, ותשעה עשרים הוא
שלושים  שבליל הוודאות מכאן אחד. וחלק דקות וארבע

החדש. החודש התחיל כבר ואחד

.„ÏÈÏa Á¯È ‰‡¯ÈÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ‰È‰iL L„Á…∆∆ƒ¿∆ƒ¿»¿∆¿ƒ¿≈»∆»≈«¿≈
Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡Â ;¯ÒÁ L„Á ‡¯˜ - ÌÈLÏL23, ¿ƒƒ¿»…∆»≈¿ƒ…≈»∆«»≈«

L„Á ‡¯˜ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯·ÚL L„Á‰ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆«…∆∆»«¿ƒƒ¿»…∆
¯aÚÓ24ÏÈÏa ‰‡¯iL Á¯ÈÂ .‡ÏÓ L„Á ‡¯˜Â , ¿À»¿ƒ¿»…∆»≈¿»≈«∆≈»∆¿≈

BpÓÊa ‰‡¯pL Á¯È ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌÈLÏL25Ì‡Â ; ¿ƒ«ƒ¿»»≈«∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈLÏL ÏÈÏa ‰‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏa ‰‡¯ƒ¿»¿≈∆»¿ƒ¿…ƒ¿»¿≈¿ƒ

B¯eaÚ ÏÈÏa ‰‡¯pL Á¯È ‡¯˜ ‡e‰ -26. ƒ¿»»≈«∆ƒ¿»¿≈ƒ

שלושים 23) בליל החדש החודש יתחיל אז שלושים. בליל
שעבר.24)ואחד. לחודש היום תוספת ראש 25)בגלל

א. כה, שם.26)השנה ר"ה

.‰Ì„‡ ÏÎÏ ‰¯eÒÓ Á¯i‰ ˙i‡¯ ÔÈ‡27˙aL BÓk ≈¿ƒ««»≈«¿»¿»»»¿««
˙ÈL‡¯a28ÈÚÈ·Ma ˙·BLÂ ‰ML ‰BÓ „Á‡ ÏkL ,29; ¿≈ƒ∆»∆»∆ƒ»¿≈«¿ƒƒ

˙Èa e‰eLc˜iL „Ú ,¯eÒÓ ¯·c‰ ÔÈc ˙È·Ï ‡l‡∆»¿≈ƒ«»»»«∆¿«¿≈
ÔÈc30‰È‰iL ‡e‰ - L„Á L‡¯ ÌBi‰ B˙B‡ eÚa˜ÈÂ ƒ¿ƒ¿¿«……∆∆ƒ¿∆

ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :¯Ó‡pL ;L„Á L‡¯31BÊ ˙e„Ú - ……∆∆∆¡««…∆«∆»∆≈
.ÌÎÏ ‰¯eÒÓ ‰È‰zƒ¿∆¿»»∆

ולעשות 27) ראשֿחודש לקבוע רשאי אדם כל אין כלומר,
ראייתו פי על השבתות,Â‰.(28‡המועדים לכל הכוונה

המועדים  גם כי טעות, למנוע כדי באה "בראשית" וההוספה
"שבת". הכ"ב].29)נקראים שבת מהל' בפ"ב [ראה

צריכה 30) אין בראשית שבת ב"ד, קידוש צריכין ה' "מועדי
לשם  החודש את מקדשים כלומר עח:), (נדרים ב"ד" קידוש
כדי  בשבוע, ראשון יום מקדשים אין אבל המועדים, קביעת

השביעי. ביום שבת מיותרת,31)לעשות "לכם" המילה
מסורה תהא זו ש"עדות באה קבלת ÌÎÏוללמד כלומר ,"

ל  מסורים החודש וקידוש ראיה כגון È·Â˘Áעדי בלבד, הדור
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משה  אל ה' "ויאמר הקודם בפסוק הנזכרים ואהרן, משה
כב.). השנה (ראש אהרן" ואל

.Â˙BBaLÁa ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa32ÌÈ·MÁnL C¯„k ≈ƒ¿«¿ƒ¿∆¿¿∆∆∆¿«¿ƒ
ÌÈÈ‚ËˆÈ‡‰33ÌÈ·ÎBk‰ ˙BÓB˜Ó ÔÈÚ„BiL ,34 »ƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ¿«»ƒ

ÌÎÏ‰Óe35ÌÈ˜c˜„Óe ÌÈ¯˜BÁÂ ,36Ì‡ eÚ„iL „Ú , «¬»»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ«∆≈¿ƒ
B‡ ,ÌÈLÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯iL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆«»≈«ƒ¿«∆≈¿ƒ
ÔÈ·LBÈ - ‰‡¯iL ¯LÙ‡L eÚ„È Ì‡ .¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ»¿∆∆¿»∆≈»∆¿ƒ

Óe.ÌÈLÏL ÌBÈ ‡e‰L ,Blk ÌBi‰ Ïk ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆ¿«ƒ¿≈ƒ»«À∆¿ƒ
‰ÎÏ‰k Ìe¯˜ÁÂ ÌeL¯„e ,ÌÈ„Ú e‡a Ì‡37eÓ‡Â ƒ»≈ƒ¿»«¬»«¬»»¿∆∆¿

Ì‰È¯·c38e‡a ‡ÏÂ ,‰‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈLc˜Ó - ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»¿…»
ÌÈLÏL ÔÈÓÈÏLÓ - ÌÈ„Ú39Ì‡Â .¯aÚÓ L„Á ‰È‰ÈÂ , ≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿∆…∆¿À»¿ƒ

ÌBÈ ÌÈ·LBÈ ÔÈ‡ - ‰‡¯iL ¯LÙ‡ È‡L ÔBaLÁa eÚ„È»¿¿∆¿∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈¿ƒ
ÔÈÚ„BÈ - ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â .ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆÓ ÔÈ‡Â ÌÈLÏL¿ƒ¿≈¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ

¯˜L È„Ú Ô‰L È‡cÂa40‰·Ï ˙eÓc Ì‰Ï ˙‡¯pL B‡ , ¿««∆≈≈≈∆∆∆ƒ¿»»∆¿¿»»
ÌÈ·Ú‰ ÔÓ41.˙È‡ce‰ ‰·l‰ dÈ‡Â ƒ∆»ƒ¿≈»«¿»»««»ƒ

ב.32) כ, בכוכבים.33)עיי"ש קרובים 34)החוזים יש
מהם. רחוקים ויש ולארץ, של 35)לשמש ההקפה מסלול

הרחוקים  הכוכבים ממסלול יותר קטן לשמש, הקרובים
במשנה 37)בחשבון.36)יותר. מובאים החקירה פרטי

ה"ד. פ"ב, להלן ועי' ב. כג, השנה עלֿידי 38)ראש
הביתֿדין. לחשבון שיצא.39)התאמה לחודש

ב.40) כג, השנה נתקשרו 41)ראש אחת פעם רבנן, "תנו
ונראית בעבים כה.).„ÂÓ˙שמים השנה (ראש לבנה..."

.Êe·MÁiL ,ÔÈc ˙Èa ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»«≈ƒ∆¿«¿
˙‡ eL¯„iLÂ ,‰‡¯È ‡Ï B‡ Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ eÚ„ÈÂ¿≈¿ƒ≈»∆«»≈«…≈»∆¿∆ƒ¿¿∆

ÌÈ„Ú‰42L„Á‰ ˙‡ eLc˜iL „Ú43eÁÏLÈÂ , »≈ƒ«∆¿«¿∆«…∆¿ƒ¿¿
eÚÈ„BÈÂ44,L„Á L‡¯ ‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡a ÌÚ‰ ¯‡L ¿ƒ¿»»»¿≈∆……∆

˙B„ÚBn‰ Ô‰ ÌBÈ ‰Ê È‡a eÚ„iL È„k45:¯Ó‡pL ; ¿≈∆≈¿¿≈∆≈«¬∆∆¡«
˙‡ z¯ÓLÂ :¯Ó‡Â ,L„˜ È‡¯˜Ó Ì˙‡ e‡¯˜z ¯L‡¬∆ƒ¿¿…»ƒ¿»≈…∆¿∆¡«¿»«¿»∆

‰wÁ‰46.d„ÚBÓÏ ˙‡f‰ «À»«…¿¬»

לפני 42) הלבנה, את ראית כיצד (=לעד): לו "ואומרים
להלן  וראה כג:). השנה (ראש החמה..." לאחר או החמה

ח. והערה ה"ב, -43)פ"ב לכם" הזה "החודש כתוב
תפקיד  כלומר כב.), (ר"ה לכם" מסורה תהא זו "עדות

העדים דברי אמיתות את לברר הוא הדרכים,·ÏÎביתֿדין
העדים. חקירת עלֿידי וגם החשבון עלֿפי "על 44)גם
יח.). (ר"ה יוצאין..." השלוחין חדשים "על 45)ששה

תשרי  ועל השנה, ראש מפני אלול על - הפסח מפני ניסן
(שם). המועדות" תקנת שאמר:46)מפני עקיבא כרבי

הביאה  וכן לו:). (מנחות פסח לענין נאמרה זו חוקה
[ובפ"ד  המכילתא בשם קנג מצוה המצוות' ב'ספר הרמב"ם

וצ"ע]. תפילין, לענין הביאה ה"י, תפילין מהל'

.ÁÌÈL ÔÈ¯aÚÓe ÌÈL„Á ÔÈÚ·B˜Â ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿¿ƒ√»ƒ¿«¿ƒ»ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡47ˆz ÔBivÓ Èk :¯Ó‡pL ,,‰¯B˙ ‡ ∆»¿∆∆ƒ¿»≈∆∆¡«ƒƒƒ≈≈»
ÌÈÏLe¯ÈÓ '‰ ¯·„e48,‰ÓÎÁa ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«ƒ»»ƒ¿ƒ»»»»»¿»¿»

ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,ı¯‡Ï ıeÁÏ ‡ˆÈÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a CÓÒÂ¿ƒ¿«¿∆∆ƒ¿»≈¿»»¿»»∆¿…ƒƒ«

ÌÈL„Á Ú·B˜Â ·MÁÓ ‰Ê È¯‰ - B˙BÓk Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿¬≈∆¿«≈¿≈«√»ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈL ¯aÚÓe49‰OÚpL BÏ Ú„B Ì‡Â . ¿«≈»ƒ¿»»»∆¿ƒ«∆«¬»

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B˙BÓk ÏB„b Ì„‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈»»»¿¿≈»ƒ«
‰ˆeÁa ¯aÚÏe Úa˜Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ÏB„b»ƒ∆¬≈∆»ƒ¿…«¿«≈¿»

ı¯‡Ï50ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯aÚÂ Ú·˜Â ¯·Ú Ì‡Â ;51. »»∆¿ƒ»«¿»«¿ƒ≈…»»¿

יהושע,47) רבי אחי בן חנינא על הסיפור מן יוצא זה כל
בו  ומיחו לארץ, בחוץ חדשים וקובע שנים מעבר שהיה

סג.). (ברכות ב.48)חכמים סג, רבי 49)שם עשה כן
סג.). (שם כך,50)עקיבא היה חנינא ברבי המעשה גם

ובינתיים  ישראל, בארץ כמותו הניח לא לגולה שכשירד
כמוהו  בחכמה גדולים כלומר תיישים", הגדיים "נעשו

שם.51)(שם).

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
החודש,1) בקידוש להעיד הכשרים הם מי רבינו בו ביאר

ונסתיים  העדים. מקבלים כיצד בזה, הבייתוסים קלקול
ובטעות. בשוגג החודש קידוש בדין הפרק

.‡,ÌÈ¯Lk ÌÈL‡ ÈL ‡l‡ L„Á‰ ˙e„ÚÏ ¯Lk ÔÈ‡≈»≈¿≈«…∆∆»¿≈¬»ƒ¿≈ƒ
¯·„Â ¯·c ÏÎa „ÈÚ‰Ï ÔÈÈe‡¯‰2ÌÈL Ï·‡ ; »¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿»»¬»»ƒ

ÌÈ„·ÚÂ3.ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡Â ,˙e„Ú ÈÏeÒt ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - «¬»ƒ¬≈≈ƒ¿»¿≈≈¿≈¿ƒƒ
;„ÈÚ‰Ï ÔÈc ˙È·Ï eÎÏÈ - Á¯i‰ ˙‡ e‡¯L B·e ·‡»¿∆»∆«»≈«≈¿¿≈ƒ¿»ƒ

ÌÈ·B¯˜a ‰¯Lk L„Á‰ ˙e„ÚL ÈtÓ ‡Ï4‡l‡ , …ƒ¿≈∆≈«…∆¿≈»ƒ¿ƒ∆»
ÔÏÊ‚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆnÈ Ì‡L∆ƒƒ»≈∆»≈∆»ƒ¿≈∆«¿»

˙eÏÒt‰ ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ5¯Á‡ ÌÚ ÈM‰ Û¯ËˆÈ - ¿«≈ƒ¿»««¿»ƒ¿»≈«≈ƒƒ«≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt‰ ÏÎÂ .e„ÈÚÈÂ6ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ¿»«»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ««

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯Lk ‡e‰L Èt7L„Á‰ ˙e„ÚÏ ÏeÒt -8. ƒ∆»≈ƒ«»»¿≈«…∆

ומפריחי 2) בקוביא משחק כגון מדרבנן, פסולים להוציא
אשה  על להעיד כגון מסוימים, במקרים שכשרים יונים,

כשרים אינם אבל בעלה, Â„·¯שמת ¯·„ ÏÎ· הם ולפיכך .
כב.). (ר"ה החודש בקידוש שמכרו 3)פסולים גויים

דבר  בכל ודינם עבדות, לשם וטבלו ומלו לישראל, עצמם
וה"ד. ה"ב עדות מהל' פ"ט רמב"ם ועי' אשה. כמו

ופסק 4) (שם), שמעון ורבי יוסי ורבי תנאֿקמא מחלוקת
החודש. לעדות פסולים שקרובים יוסי, וכרבי כת"ק

שחייבים 5) עבירה שעבר מי כל וכן התורה, מן פסול גזלן
וה"ד). ה"ג עדות מהל' פ"י (רמב"ם התורה מן מלקות עליה

(ר"ה 7)מדרבנן.6) יונים ומפריחי בקוביא המשחק כגון
אף 8)כב.). לה, כשרה האשה שאין עדות כל הכלל: "זה

פסולה  שאשה ומכיוון (שם), לה" כשרים אינן לעדות הן
החודש. לעדות פסולים דרבנן פסולי אף החודש,

.·L„Á‰ ˙e„Úa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ‰¯Bz ÔÈc9; ƒ»∆≈¿«¿¿ƒ¿≈«…∆
e‡ˆÓÂ ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ L„Á‰ ˙‡ eLc˜ elÙ‡L∆¬ƒƒ¿∆«…∆«ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿

Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - BÊ ˙e„Úa ÔÈÓÓBÊ10eÈ‰ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿≈¬≈∆¿À»¿ƒ»»
‰BL‡¯a11Ì„‡ ÏkÓ L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó »ƒ»¿«¿ƒ≈«…∆ƒ»»»
Ï‡¯OiÓ12˙e¯Lk ˙˜ÊÁa Ï‡¯OÈ ÏkL ,13Ú„eiL „Ú ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈¿∆¿««¿«∆ƒ»«

ÌÈÒBzÈa‰ eÏ˜ÏwMÓ .ÏeÒt ‰fL EÏ14ÔÈ¯ÎBO eÈ‰Â , ¿∆∆»ƒ∆ƒ¿¿««¿ƒ¿»¿ƒ
e‡¯ ‡Ï Ì‰Â ,e‡¯L „ÈÚ‰Ï ÌÈL‡15eÈ˜˙‰ ,16‡lL ¬»ƒ¿»ƒ∆»¿≈…»ƒ¿ƒ∆…

ÔÈ¯ÈknL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡ L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈc ˙Èa eÏa˜È¿«¿≈ƒ≈«…∆∆»≈≈ƒ∆«ƒƒ
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ÌÈ¯Lk Ì‰L Ô˙B‡ ÔÈc ˙Èa17ÔÈL¯Bc eÈ‰iLÂ , ≈ƒ»∆≈¿≈ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ
˙e„Úa ÌÈ¯˜BÁÂ18. ¿¿ƒ»≈

הלבנה.9) את ראו מקום ובאיזה שעה באיזו אותם לשאול
האלה  השאלות כל שהרי תורה, מדין צורך אין זה בדבר
(הל' להזימה" יכול שאתה "עדות לעשותם אלא באות אינן

ה" פ"ב, עדות עדות אינה להזמה ראויה שאינה עדות וכל ה)
עדותם  אותם, יזימו אם אפילו וכאן ה"ט), פ"ב רוצח, (הל'
לבאר  הרמב"ם שממשיך כמו מקודש, והחודש קיימת
לדרוש  שמצותֿעשה ה"ז, פ"א למעלה (וראה זו בהלכה
וראה  וכו', החמה לפני אם הלבנה, את ראו היאך אותם

דלהלן. בהערה וראה כאן). 'ירושלמי'10)לחםֿמשנה
 ֿ זוממין העדים נמצאו ואחרֿכך "קידשוהו ה"א: פ"ג, ר"ה
הנח). ד"ה 'תוספות' כא: כתובות (וראה מקודש" זה הרי
בזמנו  החודש את "קידשו ה"א: פ"ב, ר"ה, בתוספתא וכ"ה
היאך  להם ואמרו אחרים עדים (שבאו זוממין עדים ונמצאו
אחר) במקום הייתם עמנו זמן באותו והלא כן, מעידים אתם
את  ב"ד קידשו שאם ה"י, להלן וראה מקודש". זה הרי

מקודש. זה הרי - מוטעין והיו שקלקלו 11)החודש לפני
אותו.12)הבייתוסים. הכירו לא אם אףֿעלֿפי 13)אף

אותו. מכירים של 14)שאין חבריהם ביתוס, תלמידי
במשנה  בכת"י וכ"ה "המינים", רומי: [ובדפוס הצדוקים
כי  ויתכן שם, הישיבה אב נתן, רבינו ובפירוש כב. ר"ה

הצנזורה]. ע"י נשתנה שלנו להטעות 15)בדפוסים כדי
מאות  בארבע אדם בני שני שכרו אחת, ופעם החכמים. את
ופירש  כב:). (ר"ה הלבנה בראיית שקר עדות שיעידו זוז,
בזמנו. נראה לא והירח בשבת, אדר ל' אז שחל רש"י
כדי  שבת, בליל הירח את שראו שיעידו הצדוקים, ושכרום
דעתם  לחזק בשבוע, ראשון ביום תהיה העומר שהנפת
יא), כג, (ויקרא יניפנו" השבת "ממחרת הפסוק בפירוש

ממחרת חז"ל,‰˘·˙שהכוונה לדעת בניגוד ממש,
וסו.). סה. מנחות (ראה ראשון יוםֿטוב למחרת שהכוונה

כב.).16) (ר"ה שעה,18)שם.17)חכמינו באיזו
הוא  [והמקור שקר. עדי בפני כתריס וכו' מקום ובאיזה
ולפי  אותם, לחקור שצריך הרי העדים", "נחקרו כה: בר"ה

היא]. חכמים שתקנת כרחנו על - הנ"ל הירושלמי דברי

.‚CÎÈÙÏ19‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈc ˙Èa eÈ‰È ‡Ï Ì‡ ,ÌÈ„Ú‰ ˙ ¿ƒ»ƒ…ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈ƒ
da ‰‡¯pL ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÔÈÁlLÓ ,Á¯i‰ ˙‡ e‡¯L∆»∆«»≈«¿«¿ƒ«¿≈»ƒ∆ƒ¿»»

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡¯L ÌÈ„Ú‰ ÌÚ20Ô˙B‡ ÔÈkÊnL ,21 ƒ»≈ƒ∆»≈ƒ¬≈ƒ∆¿«ƒ»
¯Á‡Â ,Ì‰ ÌÈ¯Lk el‡L Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ,ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒƒƒ»∆≈¿≈ƒ≈¿««

.Ì‰Ó ÔÈÏa˜Ó Ck»¿«¿ƒ≈∆

בלבד.19) ממכירים עדות לקבל שתיקנו מכיון
"משלחין20) כתוב: כב. ר"ה זוג ‡Á¯במשנה דהיינו עמו",

ע' (צוקרמנדל בתוספתא וכ"ה כב:). (שם עדים שני - אחר
"משלחין (210ÂÈ„Ú ר"ה) הירושלמי לדעת בניגוד עמו",

ש" כיון ממש, אחד עד היינו ש"אחר" ה"א) היה ·„ÔÈפ"ב
והן  עדים, צריכין שיהו אמרו והן עדים, צריכין יהו שלא

נאמן". אחד אותם 21)אמרו שמכירים עליהם מעידים
להעיד. וכזכאים ככשרים

.„ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa22ÔÈÈ‚Ëˆ‡‰L ÌÈÎ¯ca ≈ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒƒ

,‰Ê L„Áa ‰‡¯zLk ,‰·l‰ ÔÈÚ„BÈÂ ,Ì‰a ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ»∆¿¿ƒ«¿»»¿∆≈»∆¿…∆∆
dÓB¯„a B‡ LÓM‰ ÔBÙˆa ‰È‰z Ì‡23‰È‰z Ì‡Â , ƒƒ¿∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿ƒƒ¿∆

‰¯ˆ˜ B‡ ‰·Á¯24‰È¯˜ ÈL‡¯ eÈ‰È ÔÎÈ‰Ïe , ¿»»¿»»¿≈»ƒ¿»≈«¿∆»
ÔÈËB25Ì˙B‡ ÔÈ˜„Ba ,„ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ e‡B·iLÎe ;26: ƒ¿∆»»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»

eÈ‰ ÔÎÈ‰Ï ?ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa - d˙B‡ Ì˙È‡¯ „ˆÈk≈«¿ƒ∆»¿»¿»¿≈»»
?˙BËB ‰È¯˜27˙i‡¯a ‰‰B·‚ ‰˙È‰ ‰nk «¿∆»«»»¿»¿»ƒ¿ƒ«

?ÌÎÈÈÚ28Ì‰È¯·c e‡ˆÓ Ì‡ ?‰·Á¯ ‰˙È‰ ‰nÎÂ ≈≈∆¿«»»¿»¿»»ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆
ÔÈeÎÓ29Ì˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ÔBaLÁa Ú„BpM ‰ÓÏ30, ¿À»ƒ¿«∆»¿∆¿¿«¿ƒ»

.Ì˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈeÎÓ Ì‰È¯·c e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿≈∆¿À»ƒ≈¿«¿ƒ»

ה"ו.22) פ"א למעלה מן 23)ראה מתרחקת הלבנה
דרום. לצד ופעם צפון לצד פעם קו 24)השמש רוחב

לשמש  לקרבתה בהתאם משתנה הלבנה, חרמש של האור
ממנה. לריחוקה האור 25)או קרני נוטים יהיו צד לאיזה

דרום. לצד או צפון לצד הלבנה, כג,26)של השנה ראש
ובפירוש 27)ב. הרע"ב בפירוש שם ועיין שם. ר"ה

להרמב"ם. ראות 28)המשניות לפי האופק מן גבוהה
עלֿפי 30)מתאימים.29)העין. החודש את ומקדשים

.‰¯‡È‰עדי

.‰ÌÈna e‰eÈ‡¯ :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡31ÌÈ·Úa B‡32B‡ »¿»≈ƒ¿ƒ««ƒ∆»ƒ
˙ÈLLÚa33B˙ˆ˜Óe ÚÈ˜¯a B˙ˆ˜Ó e‡¯L B‡ , «¬»ƒ∆»ƒ¿»»»ƒ«ƒ¿»
ÌÈ·Úa34ÌÈna B‡35˙ÈLLÚa B‡36‰i‡¯ BÊ ÔÈ‡ -37, ∆»ƒ««ƒ«¬»ƒ≈¿ƒ»

ÂÈ˙È‡¯ :„Á‡ ¯Ó‡ .˙‡Ê ‰i‡¯ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ»…»«∆»¿ƒƒ
dB·b38ÈÈÚa39BÓk40BÓk :ÈM‰ ¯Ó‡Â ,˙BÓB˜ ÈzL »«¿≈«¿¿≈¿»««≈ƒ¿

ÔÈÙ¯ËˆÓ - dB·‚ ‰È‰ ˙BÓB˜ LÏL41:„Á‡‰ ¯Ó‡ . »»»»«ƒ¿»¿ƒ»«»∆»
ÔÈ‡ - LÓÁ BÓk :¯Ó‡ ÈM‰Â ,˙BÓB˜ LÏL BÓk¿»¿«≈ƒ»«¿»≈≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ42„ÈÚiL ÈL ÌÚ Ì‰Ó „Á‡ Û¯ËˆÓe ; ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈∆»≈∆ƒ≈ƒ∆»ƒ
B˙BÓk43Ô‰ÈÈa ‰È‰È B‡ ,˙Á‡ ‰ÓB˜44. ¿ƒ¿∆≈≈∆»∆»

הירח.31) של בבואה במעין או מבעד 32)בנהר מאיר
שלו.33)לעננים. בבואה ראינו שקופה, זכוכית במנורת

ומקצתו 34) ברקיע, נראה הירח של הדק החרמש מקצת
לעננים. ומקצתו 35)מבעד ברקיע, הדק החרמש מקצת

בעששית.36)במים. ומקצתו ברקיע, הדק החרמש מקצת
את37) אלא ממש הלבנה את ראה לא במים „ÂÓ˙‰שהרי

ראיה  אינה - העננים דרך אותה כשראה וגם בעששית, או
הארץ.38)ממש. עיני.39)מן ראות בערך.40)לפי

לטעות.41) אפשר לשלוש, קומות שתי עד 42)שבין כי
טועה. אדם אין כך אמרו:43)כדי כד. השנה בראש

רבא: פירש מח. ובשבועות אחרת", לעדות ‰Â‡"מצטרפין
¯Á‡Âשל אחרת לעדות ÂÁ„˘מצטרפין יבוא ¯‡˘ שאם ,"

זה, את זה המכחישים השנים מן אחד כמו ויעיד אחר עד
את  ונקבל האחד, נגד עדים שני של כת יהוו אלה שני הרי

החדשה. הכת ביניהם,44)עדות אחת קומה של הבדל
אומר  וזה קומות, שתי כמו בעיני גבוה ראיתיו אומר: שזה

קומות. שלוש כמו -

.ÂBa eBa˙‰L ÔÂÈÎÂ ,‰ek ‡Ïa e‰eÈ‡¯ :e¯Ó‡»¿¿ƒ¿…«»»¿≈»∆ƒ¿«¿
‰eÈ‡¯ ‡Ï ·eL „ÈÚ‰Ï B˙B‡¯Ï eek˙ÂBÊ ÔÈ‡ - e ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿»ƒ…¿ƒ≈

‰ÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,˙e„Ú45e¯M˜˙ ÌÈ·Ú ‡nL ;46 ≈¿≈¿«¿ƒ»∆»∆»»ƒƒ¿«¿
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Ì‰Ï eÎÏ‰Â eÏÎÂ ,‰·lk e‡¯Â47:ÌÈ„Ú e¯Ó‡ . ¿ƒ¿«¿»»¿»¿»¿»∆»¿≈ƒ
Ì„˜ ,Á¯ÊÓa ˙È¯ÁL ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈa e‰eÈ‡¿̄ƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»…∆

LÓM‰ ‰ÏÚzL48ÏÈÏa ·¯ÚÓa ˙È·¯Ú e‰eÈ‡¯e , ∆«¬∆«∆∆¿ƒ«¿ƒ¿«¬»¿≈
ÌÈLÏL49ÌÈÓ‡ el‡ È¯‰ -50‰i‡¯ ÏÚ ÔÈLc˜Óe , ¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»

e¯Ó‡L ‰i‡¯‰ Ï·‡ ;BpÓÊa e‰e‡¯ È¯‰L ,BÊ∆¬≈»ƒ¿«¬»»¿ƒ»∆»¿
e‡ ÔÈ‡L ,dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙È¯ÁLa e‰e‡¯L∆»¿«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ»∆≈»
Ì‰ ÌÈ·Ú‰L Úe„È·e ,˙È¯ÁL ˙i‡¯Ï ÔÈ‡¯Á‡«¬»ƒƒ¿ƒ««¬ƒ¿»«∆∆»ƒ≈

‰·lk Ì‰Ï ‰‡¯Â e¯M˜˙pL51e‰e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»»∆«¿»»¿≈ƒ»
BpÓÊa52B¯eaÚ ÏÈÏ·e ,53el‡ È¯‰ - ‰‡¯ ‡Ï ƒ¿«¿≈ƒ…ƒ¿»¬≈≈
ÔÈÓ‡54ÏÈÏ ˙i‡¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡¯Á‡ e‡ ÔÈ‡L ; ∆¡»ƒ∆≈»«¬»ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈

.„·Ïa ÌÈLÏL¿ƒƒ¿«

א.45) כד, השנה נתקשרו 46)ראש אחת פעם רבנן, "תנו
כי  כה.). השנה (ראש הלבנה" דמות ונראית בעבים, שמים

כ  להראות עלולים - השמש מקרני המוקרנים לבנה.עננים
לראותו.47) התכוונו כששוב ראוהו לא כך וזה 48)משום

החמה. את מקדים הוא שאז המולד, לפני אחרי 49)הירח
ה"ג). פ"א, למעלה (ראה במערב תמיד הירח המולד,

(שם).50) גמליאל ורבן נורי בן יוחנן רבי מחלוקת זוהי
שם). המשניות' ('פירוש גמליאל כרבן רבינו ופסק

השמש.51) קרני שלושים.52)בגלל בליל 53)בליל
ואחד. ורבן 54)שלושים הרכינס בן דוסא רבי מחלוקת

גמליאל. כרבן ופסק (שם). גמליאל

.Ê?L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó „ˆÈk55Èe‡¯L ÈÓ Ïk ≈«¿«¿ƒ≈«…∆»ƒ∆»
„ÈÚ‰Ï56ÔÈc ˙È·e ,ÔÈc ˙È·Ï ‡a ,Á¯i‰ ˙‡ ‰‡¯L , ¿»ƒ∆»»∆«»≈«»¿≈ƒ≈ƒ

„Á‡ ÌB˜ÓÏ Ôlk Ô˙B‡ ÌÈÒÈÎÓ57Ô‰Ï ÔÈOBÚÂ , «¿ƒƒ»À»¿»∆»¿ƒ»∆
‚eÊÂ .‡B·Ï ÔÈÏÈ‚¯ ÌÚ‰ eÈ‰iL È„k ,˙BÏB„b ˙BcÚÒ58 ¿À¿¿≈∆ƒ¿»»¿ƒƒ»¿

ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔBL‡¯ ‡aL59˙B˜È„aa ∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ
e¯Ó‡L60ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ .61B˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ62. ∆»«¿«¿ƒƒ∆«»¿¬ƒ

.B¯·Á ˙‡ ÌÈÒÈÎÓ - ÔBaLÁÏ ÌÈeÎÓ ÂÈ¯·c e‡ˆÓƒ¿¿¿»»¿À»ƒ«∆¿«¿ƒƒ∆¬≈
ÔÈeÎÓ Ì‰È¯·c e‡ˆÓ63Ïk ¯‡Le .˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ƒ¿¿ƒ¿≈∆¿À»ƒ≈»«∆∆¿»»

ÌÈ¯·„ ÈL‡¯ Ì˙B‡ ÔÈÏ‡BL ˙B‚ef‰64ÌÈÎÈ¯vL ‡Ï ; «¬ƒ»»≈¿»ƒ…∆¿ƒƒ
Ì‰Ï65LÙ ÈÁÙa e‡ˆÈ ‡lL È„k ‡l‡ ,66eÈ‰iL È„k , »∆∆»¿≈∆…≈¿¿«≈∆∆¿≈∆ƒ¿

‡B·Ï ÔÈÏÈ‚¯67. ¿ƒƒ»

ב.55) כג, השנה ה"א.56)ראש לעיל ועי' א. כב, שם
נקראת,57) היתה יעזק ובית בירושלים, היתה גדולה "חצר

כג:). (שם מתכנסים" העדים כל עדים.58)ולשם
ה"ד.60)שם.59) שבהם.61)למעלה החשוב
הלבנה.62) ראיית פרטי לאלו.63)על אלו מתאימים
הדברים.64) לפרטי להכנס אחד 65)מבלי זוג עדות כי

ביתֿדין. עלֿידי החודש לקידוש מלשון 66)מספיקה
על  מאוכזבים כלומר נפש". "מפח כ), יא, (איוב הכתוב

לחינם. עצמם אותם,67)שהטריחו ישאלו לא שאם
מלבוא. יחדלו

.ÁÔÈc ˙Èa L‡¯ ,˙e„Ú‰ Ìi˜˙zL ¯Á‡ ,Ck ¯Á‡Â¿««»««∆ƒ¿«≈»≈…≈ƒ
!Lc˜Ó :¯ÓB‡68!Lc˜Ó :ÂÈ¯Á‡ ÌÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ≈¿À»¿»»»ƒ«¬»¿À»

!Lc˜Ó69‰LÏLa ‡l‡ L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â70, ¿À»¿≈¿«¿ƒ∆«…∆∆»ƒ¿»
‰LÏLa ‡l‡ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â71‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â . ¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿»¿≈¿«¿ƒ∆»

BpÓÊa ‰‡¯pL L„Á72ÌBia ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .73; …∆∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ∆»«
Lc˜Ó BÈ‡ - ‰ÏÈla e‰eLc˜ Ì‡Â74e‰e‡¯ elÙ‡Â . ¿ƒƒ¿««¿»≈¿À»«¬ƒ»

'Lc˜Ó' ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡ ‡ÏÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎÂ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿…»¿≈ƒ¿À»
ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏ ‰ÎLÁL „Ú75e¯˜ÁpL B‡ , «∆»¿»≈∆»¿ƒ∆∆¿¿

„Ú 'Lc˜Ó' ¯ÓBÏ ÔÈc ˙Èa e˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿…ƒ¿ƒ≈ƒ«¿À»«
ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏ ‰ÎLÁL76,B˙B‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ∆»¿»≈∆»¿ƒ≈¿«¿ƒ

L„Á‰ ‰È‰ÈÂ77ÏÂ ,¯aÚÓ‡l‡ L„Á L‡¯ ‰È‰È ‡ ¿ƒ¿∆«…∆¿À»¿…ƒ¿∆……∆∆»
ÏÈÏa ˙È‡¯pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ∆»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿≈¿≈
e¯Ó‡L ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ,˙Ú·B˜ ‰i‡¯‰ ÔÈ‡L ;ÌÈLÏL¿ƒ∆≈»¿ƒ»««∆»≈ƒ∆»¿

ÔÈÚ·BwL Ì‰ 'Lc˜Ó'78. ¿À»≈∆¿ƒ

מן 68) זה דין לומדים שם ובגמרא א. כד, ר"ה משנה,
"וידבר מד): כג, (ויקרא שהרי Ó˘‰הפסוק ה'", מועדי את
ביתֿדין. ראש היה רבינו מועדי 69)משה "אלה כתוב:

"אתם" ד'). פסוק (שם אותם" תקראו אשר קודש מקראי ה'
לעם  והכוונה "אּתם", לקרוא אפשר כן ועל ו', חסר ֶַכתוב
"מקראי", שכתוב ומכיון "מקודש". יקרא הוא שגם כולו,

צריכים רבים, שם).˘˙Èבלשון (גמרא קריאות
ו'תוספתא'70) י: (סנהדרין בשלשה" החודש... "קידוש

אֿב): יב, (שמות שנאמר משום הוא והטעם פ"ב). סנהדרין
הזה החודש אהרן... ואל משה אל ה' הרי ÌÎÏ"ויאמר ,"

שאין  בידינו וכלל אהרן), וגם משה (גם שנים שצריכים
והרי  אחד, עוד מוסיפים כן על זוגי), (מספר שקול ביתֿדין
שם). ו'תוספות' ב. כה, השנה (ראש שלושה כאן

רק 71) הוא ברֿסמך הירח, יתחדש אימתי החשבון,
י:). (סנהדרין שלושה עלֿידי בליל 72)כשנעשה

על  החולק צדוק ברבי אלעזר רבי דעת זוהי שלושים.
(שם). כמותו והלכה כד.), (ר"ה שנאמר 73)החכמים לפי

חגנו, ליום בכסא שופר בחודש "תקעו דֿה): פא, (תהלים
תקיעת  הוקשה יעקב". לאלקי משפט הוא לישראל חק כי
ביום  החודש קידוש אף ביום, משפט מה למשפט: שופר

כה:). שם).74)(ר"ה השנה, ראש וגמרא, משנה
שנראה 75) הדבר ונתפרסם ישראל, כל שראוהו ואףֿעלֿפי

שיקדשוהו  עד מקודש החודש אין שלושים, ביום הירח
שם). (ר"ה העדים 76)ביתֿדין שקבלת ואףֿעלֿפי

נתקיימה תהא ·ÌÂÈוחקירתם "מקודש" שאמירת אמרו לא ,
„ÔÈכמו ¯Ó‚ בלילה אפילו אותו שעושים ממונות, בדיני

רצו 78)שיצא.77)(שם). ואם ה"ה. פ"א למעלה ראה
(להלן  כן לעשות יכולים עדים, עלֿפי לקדשו מחר ביתֿדין

הט"ו). פ"ג

.Ë‰ÚLz ÌBÈ ÛBÒa ÔÓˆÚ ÔÈc ˙Èa e‰e‡»̄≈ƒ«¿»¿ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ79ÌÈLÏL ÏÈÏ ·ÎBk ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ :80- ¿∆¿ƒƒ¬«ƒ…»»«≈¿ƒ

Ì‡Â ;‡e‰ ÌBÈ ÔÈ„ÚL ,Lc˜Ó ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿À»∆¬«ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ÈL e‡ˆiL ¯Á‡ ÌÈLÏL ÏÈÏa e‰e‡¯81- »¿≈¿ƒ««∆»¿¿≈»ƒ

¯ÁÓÏ82e„ÈÚÈÂ ,Ì‰Ó „Á‡ Ïˆ‡ ÔÈi„ ÈL ÔÈ·ÈLBÓ ¿»»ƒƒ¿≈«»ƒ≈∆∆»≈∆¿»ƒ
‰LÏM‰ e‰eLc˜ÈÂ ,‰LÏM‰ ÈÙa ÌÈM‰83. «¿«ƒƒ¿≈«¿»ƒ«¿«¿»

תהיה 79) "לא - עדות מקבלת פחותה אינה ביתֿדין ראיית
אבל  במקומה, באה היא כן ועל מראיה", גדולה שמיעה
אינה  ביתֿדין ראיית כן ביום, אלא אינה עדות שקבלת כשם
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בסוף  ביתֿדין ראוהו אם כן על ביום, היא אם אלא מועילה
ÌÂÈראוהו אם אבל מקדשים, ביתֿדין ועשרים, ·ÏÈÏתשעה

על מקדשים אין קבלת ¯‡È‰שלושים, סמך על אלא זו,
כה:). ר"ה וגמרא, (משנה למחרת מגיהים 80)עדות יש

יצא לא עדיין (רלב"ח,‡Ï‡"אם שלושים" ליל אחד כוכב
לה.): (שבת אמרו שהרי הרמב"ם), על קובץ' 'ספר ועי'
בין  - שנים יום, - אחד כוכב שמואל: אמר יהודה רב "אמר
ובדפוס  ר"מ רומי [ובדפוס לילה". - שלשה השמשות,

ב  כוכב יצא לא עדיין "אם הגירסא: (במקום ÏÈÏקושטא,
שצ"ל: ונראה הפירוש. בעל העתיק וכן שלשים", "ליל")

שלשים"]. ליל שני) (=כוכב ב בין 81)"כוכב - שנים כי
מחמירים, כן על כנ"ל. לילה וספק יום ספק השמשות,

לילה. כדין אותו ואין 82)ודנים מקדשים, אין בלילה כי
ראיה. אינה עדים, כקבלת ראיתם וגם עדים, מקבלים

ב.83) כה, השנה ראש

.ÈÔÈ‚‚BL ÔÈa - L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈc ˙Èa84ÔÈa , ≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆≈¿ƒ≈
ÔÈÚËÓ85ÌÈÒe‡ ÔÈa ,86Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ -87ÔÈ·iÁÂ , À¿ƒ≈¬ƒ¬≈∆¿À»¿«»ƒ

ÏÚ Û‡ .Ba eLcwL ÌBi‰ ÏÚ ˙B„ÚBn‰ Ôw˙Ï Ïk‰«…¿«≈«¬««∆ƒ¿««

Ì‰ÈÏÚ CÓÒÏ ·iÁ - eÚhL Ú„BÈ ‰fL Èt88ÔÈ‡L ; ƒ∆∆≈«∆»«»ƒ¿…¬≈∆∆≈
˙B„ÚBn‰ ¯ÓLÏ ‰evL ÈÓe ,Ì‰Ï ‡l‡ ¯eÒÓ ¯·c‰«»»»∆»»∆ƒ∆ƒ»ƒ¿…«¬
Ì˙‡ e‡¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ,Ì‰ÈÏÚ CÓÒÏ ‰eˆ ‡e‰ƒ»ƒ¿…¬≈∆∆∆¡«¬∆ƒ¿¿…»

.¯ÓB‚Â¿≈

מאליהם.84) ביתֿדין עדי 85)שטעו עלֿידי שהוטעו
המלך.86)שקר. בפקודת  כתוב 87)כגון פעמים שלש

קורא  כן על כג), (ויקרא ו' חסר אתם" תקראו "אשר בתורה
אפילו  בביתֿדין, תלוי שהכל להדגיש, "אּתם" עקיבא ֶַרבי
אבל  כה.). (ר"ה מוטעין אפילו מזידין, אפילו שוגגין,

" - פ"י אמור העתיק ‡ÌÈÒÂבספרא וכן "מזידין". במקום "
ב'הגהות  וראה קנג. מצוה המצוות', ב'ספר רבינו

גמליאל 88)מיימוניות'. שרבן ידע, יהושע רבי שהרי
גמליאל  רבן על לסמוך שעליו לו, נאמר זאת ובכל הוטעה,

שם). (ר"ה



meil cg` wxt m"anx ixeriyelqk 'fÎ'` -g"ryz

ה'תשע"ח  כסלו א' ראשון יום

-rcndxtq
daEWY zFkld¦§§¨

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
האדם 1) היות לכאורה, שמשמעותם, הפסוקים ביאור

במעשיו. מוכרח

.‡Ô‰L ,ÌÈ‡È· È¯·„·e ‰¯Bza LÈ ‰a¯‰ ÌÈ˜eÒt¿ƒ«¿≈≈«»¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆≈
‰Ê ¯wÚ ÔÈ¯˙BÒk ÔÈ‡¯2,Ì„‡‰ ·¯ Ô‰a ÔÈÏLÎÂ , ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ»∆¿ƒ¿»ƒ»∆…»»»

¯ÊB‚ ‡e‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L Ô‰Ó ÔzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ¿«¬∆««¿»≈∆∆«»»≈
ÏL BaÏ ÔÈ‡LÂ ,‰·BË B‡ ‰Ú¯ ˙BNÚÏ Ì„‡‰ ÏÚ«»»»«¬»»»¿∆≈ƒ∆
È‡ È¯‰Â .‰ˆ¯È ¯L‡ ÏÎÏ B˙Bh‰Ï BÏ ¯eÒÓ Ì„‡»»»¿«¿…¬∆ƒ¿∆«¬≈¬ƒ
Ô˙B‡ Ïk Le¯t Ú„z epnnL ,ÏB„b ¯wÚ ¯‡·Ó¿»≈ƒ»»∆ƒ∆≈«≈»»
‰È„Ó ÈL‡ B‡ „Á‡ Ì„‡L ÔÓÊa :ÌÈ˜eÒt‰«¿ƒƒ¿«∆»»∆»«¿≈¿ƒ»
BzÚcÓ ‰NBÚL ‡ËÁ ‡ËBÁ‰ ‰NBÚÂ ,ÌÈ‡ËBÁ¿ƒ¿∆«≈≈¿∆∆ƒ«¿

Ú¯t‰Ï Èe‡¯ - eÚ„B‰L BÓk BBˆ¯·e3,epnÓ ƒ¿¿∆«¿»¿ƒ»«ƒ∆
,‡ËÁ LÈ .Ú¯tÈ CÈ‡ Ú„BÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â¿«»»≈«≈ƒ»≈≈≈¿
‰f‰ ÌÏBÚa B‡ËÁ ÏÚ epnÓ ÌÈÚ¯ÙpL Ô˙B ÔÈc‰L∆«ƒ≈∆ƒ¿»ƒƒ∆«∆¿»»«∆

BÙe‚a4BBÓÓa B‡5ÌÈpËw‰ ÂÈ·a B‡6ÏL ÂÈaL ; ¿¿»¿»»«¿«ƒ∆»»∆
ÏÏÎÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ˙Úc Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈpËw‰ Ì„‡»»«¿«ƒ∆≈»∆««¿…ƒƒƒ¿«
- "˙eÓÈ B‡ËÁa LÈ‡" :·È˙Îe ,Ô‰ BÈ˜k ,˙BˆÓƒ¿¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆¿»

LÈ‡ ‰NÚiL „Ú7ÔÈÚ¯ÙpL Ô˙B ÔÈc‰L ,‡ËÁ LÈÂ . «∆≈»∆ƒ¿≈≈¿∆«ƒ≈∆ƒ¿»ƒ
˜Ê ÌeL ÂÈÏÚ ¯·BÚÏ ÔÈ‡Â ,‡a‰ ÌÏBÚÏ epnÓƒ∆»»«»¿≈»≈»»∆∆
‰f‰ ÌÏBÚa epnÓ ÔÈÚ¯ÙpL ,‡ËÁ LÈÂ .‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿≈≈¿∆ƒ¿»ƒƒ∆»»«∆

‡a‰ ÌÏBÚÏÂ8. ¿»»«»

כרצונו:2) ולהיות לחיות האדם של החפשית הבחירה עיקר
רשע. או צדיק טוב, או ואשלמה 3)רע כפעלו. לו לשלם

להון. ואפרע יונתן: מתרגם יא), מא, (תהלים להם
שונים.4) וחליים מיחושים עליו נפסדים 5)שבאים נכסיו

וכלים. לטמיון יורדים אבותם.6)או בעוון שמתים
בעוון 7) שימות לו אפשר "איש" לכלל הגיע שלא זמן וכל

- יומתו" בחטאו "איש תצא): (ספרי, אמרו וכן אבותיו.
וכן  אבותם. בעוון מתים קטנים עצמם: בעוון מתים גדולים
ובנותיו  בניו מכעס וינאץ ה' וירא ע"ב: ח, כתובות במסכת
על  כועס - לקב"ה מנאצים שאבות דור יט) לב, (דברים

קטנים. כשהם ומתים ובנותיהם עולם 8)בניהם הוא
אלא  שם ושאין מותו, אחרי לאדם הבא העולם, הנפשות:

ה"ח). (פ"ח, לקמן כמבואר בלבד, נפש חיי

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na9;‰·eL˙ ‰NÚ ‡lL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆…»»¿»
ÒÈ¯˙k ‰·eLz‰ - ‰·eL˙ ‰NÚ Ì‡ Ï·‡10ÈÙa ¬»ƒ»»¿»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈

˙eÚ¯t‰11,BBˆ¯·e BzÚcÓ ‡ËBÁ Ì„‡‰L ÌLÎe . «À¿»¿≈∆»»»≈ƒ«¿ƒ¿
BBˆ¯·e BzÚcÓ ‰·eL˙ ‰NBÚ ‡e‰ Ck12. »∆¿»ƒ«¿ƒ¿

חטאותיו.9) על ממנו מגן 10)שנפרעים יקדמנה ולא מגן.
בתריסין. יקדמינה ולא תרגומו: לב), יט, (מלכיםֿב

מ"יא).11) פ"ד, חיצוני.12)(אבות מכריח וכח אונס ללא

.‚ÌÈ‡ËÁ B‡ ÏB„b ‡ËÁ Ì„‡ ‡ËÁiL ¯LÙ‡Â¿∆¿»∆∆¡»»»≈¿»¬»ƒ
‡‰iL ,˙Ó‡‰ Ôic ÈÙÏ ÔÈc‰ ÔziL „Ú ,ÌÈa«̄ƒ«∆ƒ≈«ƒƒ¿≈««»¡∆∆¿≈

ÔBÚ¯t‰13‰NÚL el‡ ÌÈ‡ËÁ ÏÚ ‡ËBÁ‰ ‰fÓ «≈»ƒ∆«≈«¬»ƒ≈∆»»
ÔÈ‡Â ‰·eLz‰ epnÓ ÔÈÚBnL ,BzÚcÓe BBˆ¯aƒ¿ƒ«¿∆¿ƒƒ∆«¿»¿≈
„·‡ÈÂ ˙eÓiL È„k ,BÚL¯Ó ·eLÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿»≈ƒ¿¿≈∆»¿…«
¯Ó‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ‡e‰ .‰NÚiL B‡ËÁa¿∆¿∆«¬∆∆«»»»«

"'B‚Â ‰f‰ ÌÚ‰ ·Ï ÔÓL‰" :e‰ÈÚLÈ È„ÈŒÏÚ14ÔÎÂ , «¿≈¿«¿»«¿≈≈»»«∆¿¿≈
Ó eÈ‰iÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏ ≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒ
ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c ÌÈÊB·e15˙ÓÁ ˙BÏÚ „Ú ÂÈ‡È·a ƒ¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»«¬¬«
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קסי daeyz zekld - rcnd xtq - elqk '` oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌBˆ¯a e‡ËÁ :¯ÓBÏk ;"‡t¯Ó ÔÈ‡Ï „Ú BnÚa '‰¿««¿≈«¿≈¿«»¿ƒ¿»
,‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓÏ e·iÁ˙pL „Ú ,ÚLÙÏ ea¯‰Â¿ƒ¿ƒ¿…««∆ƒ¿«¿ƒ¿…«≈∆«¿»
˜fÁ‡ È‡Â" :‰¯Bza ·e˙k CÎÈÙÏ .‡t¯n‰ ‡È‰L∆ƒ««¿≈¿ƒ»»«»«¬ƒ¬«≈
Ú¯‰Â ‰lÁz BÓˆÚÓ ‡ËÁL ÈÙÏ - "‰Ú¯t ·Ï ˙‡∆≈«¿…¿ƒ∆»»≈«¿¿ƒ»¿≈«
‰ÓkÁ˙ ‰·‰" :¯Ó‡pL ,Bˆ¯‡a ÌÈ¯b‰ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«»ƒ¿«¿∆∆¡«»»ƒ¿«¿»

ÚÓÏ ÔÈc‰ Ô˙ - "BÏ16Ú¯ÙpL „Ú epnÓ ‰·eLz‰ »««ƒƒ¿…««¿»ƒ∆«∆ƒ¿«
‰ÓÏÂ .BaÏ ˙‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˜fÁ CÎÈÙÏ ,epnÓƒ∆¿ƒ»ƒ≈«»»∆ƒ¿»»
‰NÚÂ ÁlL :¯ÓB‡Â ‰LÓ „Èa BÏ ÁÏBL ‰È‰»»≈«¿«∆¿≈«««¬≈
‰z‡ ÔÈ‡ :‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ¯·Îe !‰·eLz¿»¿»»««»»≈«»
ÌÏe‡Â .'B‚Â ÈzÚ„È EÈ„·ÚÂ ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,ÁlLÓ¿«≈«∆∆¡«¿«»«¬»∆»«¿ƒ¿¿»
,ÌÏBÚ‰ È‡·Ï ÚÈ„B‰Ï È„k ?"EÈz„ÓÚ‰ ˙‡Ê ¯e·Úa«¬…∆¡«¿ƒ¿≈¿ƒ«¿»≈»»
,‡ËBÁÏ ‰·eLz‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÚBnL ÔÓÊaL∆ƒ¿«∆≈««»»«¿»«≈
‰lÁza ‰NÚL BÚL¯a ˙eÓÈ ‡l‡ ,·eLÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»»∆»»¿ƒ¿∆»»«¿ƒ»

BÏ eÈ‰L ˙BBÚ ÈÙÏ ,ÔBÁÈÒ ÔÎÂ .BBˆ¯a17·iÁ˙ , ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿«≈
EÈ˜Ï‡ '‰ ‰L˜‰ Èk" :¯Ó‡pL ,‰·eLz‰ ÔÓ BÚÓÏ¿»¿ƒ«¿»∆∆¡«ƒƒ¿»¡…∆

"B··Ï ˙‡ ın‡Â BÁe¯ ˙‡18ÈÙÏ ,ÌÈÚk‰ ÔÎÂ . ∆¿ƒ≈∆¿»¿≈«¿«¬ƒ¿ƒ
‰ÓÁÏÓ eNÚL „Ú ,‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓ Ô‰È˙B·ÚBz¬≈∆»«≈∆«¿»«∆»ƒ¿»»
˙‡ ˜fÁÏ ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó Èk" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ÌÚƒƒ¿»≈∆∆¡«ƒ≈≈»¿»¿«≈∆
."ÌÓÈ¯Á‰ ÔÚÓÏ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‰ÓÁÏn‰ ˙‡¯˜Ï ÌaÏƒ»ƒ¿««ƒ¿»»ƒƒ¿»≈¿«««¬ƒ»
ÚÓ ,ÚLÙÏ ea¯‰L ÈÙÏ ,e‰iÏ‡ ÈÓÈa Ï‡¯NÈ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»≈ƒ≈≈ƒ»¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿…«»«
‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,‰·eLz ÚLÙÏ ÌÈa¯n‰ Ô˙B‡Ó≈»««¿ƒƒ¿…«¿»∆∆¡«¿«»
Ô‰Ó zÚÓ :¯ÓBÏk ,"˙Èp¯Á‡ ÌaÏ ˙‡ ˙aÒ‰¬ƒ…»∆ƒ»¬…«ƒ¿«»«¿»≈∆

‰·eLz‰19‰Ú¯t ÏÚ Ï‡‰ ¯Ê‚ ‡lL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»ƒ¿≈»≈∆…»«»≈««¿…
‡ÏÂ ,Bˆ¯‡a ‡ËÁÏ ÔBÁÈÒ ÏÚ ‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈÏ Ú¯‰Ï¿»«¿ƒ¿»≈¿…«ƒ«¬…¿«¿¿…

·ÈÚ˙‰Ï ÌÈÚk‰ ÏÚ20„·ÚÏ Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡ÏÂ , ««¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿…«ƒ¿»≈«¬…
e·iÁ˙ ÌlÎÂ ,ÔÓˆÚÓ e‡ËÁ Ôlk ‡l‡ - Ì"ekÚ«∆»À»»¿≈«¿»¿À»ƒ¿«¿

.‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓÏƒ¿…«≈∆«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ozp ,el dnkgzp dad xn`py ...dligz envrn `hgy itl"
."daeyz epnn repnl oicd

חומרת  את כאן לתאר רוצה שהרמב"ם כיון להבין: צריך
המתארים  הפסוקים את ציין לא מדוע פרעה, של מעשיו
היאורה  הילוד הבן "כל ישראל עם כלפי פשעיו את

וכד'. כו'" תשליכוהו
בחירה  לפרעה היתה לא מדוע הרמב"ם מסביר שבזה אלא
אבל  בחירה, לו היתה שבתחילה אמת הן כי חופשית,
הבחירה, ממנו נלקחה כנגדי..." והתריס "שהרשיע מאחר
ית' שהוא לו, נתחכמה הבה במילים הפסוק שמרמז והוא
אשמע  אשר ה' "מי שאמר וכיון אדם, בני על עלילה נורא
מדה, כנגד מדה ה' הראהו ית', במציאותו וכפר בקולו"
אינו  שאפילו עד ובמחשבותיו בבחירתו גם השולט שהוא
מצד  היא לו" נתחכמה "הבה בו שנזרקה שהמחשבה מבין

אדם". בני על עלילה "נורא
.(37 dxrd 63 cenr 'e wlg y"ewl itÎlr)

שלא 14)העונש.13) כדי יבין, ולא נכוחות יראה שלא

הקב"ה  אין שלפעמים בזה אנו רואים יירפא. ולא ישוב
רשעתם.רוצ  גודל מפני וזהו החוטאים, של בתשובתם ה
שלא 16)ומתקלסים.15) הקב"ה שראה "כיון ומצינו:

אמר  - ואילך מכאן הראשונות, המכות מחמש בו חזר
שאפרע  כדי לבו, מחזיק אני לשוב ירצה אם אפילו - הקב"ה
פ"יג) (שם, דרשו וכן פ"יא). (שמותֿרבה, ממנו" הדין כל
יוחנן: רבי אמר - לבו" את הכבדתי אני "כי הפסוק: על
שיעשה  ממנו היתה "לא לומר: למינים פה פתחון מכאן
שיעשה  - לבו?!" את הכבדתי אני כי נאמר: שהרי תשובה,
לו  אמר לבו?!" את הכבדתי אני כי נאמר: שהרי תשובה,
הוא  - ללצים אם אלא מינים! של פיהם ייסתם לקיש: ריש
ראשונה, פעם באדם בו מתרה "הקב"ה לד): (משליג, יליץ
התשובה, מן לבו נועל והוא - בו חוזר ואינו שלישית שניה,

שחטא". מה ממנו לפרוע שבאו 17)כדי בטרם עוד
לגבולו. על 18)בניֿישראל ישראל בידי אותו תת למן

היה: חטאו שכל החושבים כרבים לא המרובים. עוונותיו
הם  תמהים ולכן בגבולו, עבור לבניֿישראל נתן שלא
את  אימצו השמים מן הלא סיחון, נענש מדוע ושואלים:
לבו  את אימץ וה' מכבר קשה עונש שנתחייב אלא - לבבו?
חובו, ממנו לגבות מקום למצוא כדי בישראל גם להתגרות
רבינו  (מדברי הקודמים חטאיו על ישראל בידי ונהרג

פ"ח). לאבות, האדם 19)בהקדמתו מן התשובה ומניעת
גופו  אברי תנועת של וביטולה כמניעתה היא רצונו וביטול
אצל  שמצינו כמו כרצונו, להניעם יוכל שלא עונש בתור
 ֿ (מלכים אליו להשיבה יכול ולא ידו שיבשה בןֿנבט ירבעם
בסנוורים  שהוכו י) יט, (בראשית סדום באנשי וכן ד). יג, א
שם). רבינו, (מדברי הפתח את למצוא יכלו ולא

תועבה.20) מעשי לעשות

.„Ì˙lÙ˙a ÌÈ‡È·p‰Â ÌÈ˜Ècv‰ ÔÈÏ‡BL ‰Ê ÔÈÚÎe¿ƒ¿»∆¬ƒ««ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒ»»
Ì¯ÊÚÏ '‰ ˙‡Ó21:„Âc ¯Ó‡L BÓk ;˙Ó‡‰ ÏÚ ≈≈¿»¿»«»¡∆¿∆»«»ƒ

C¯c È‡ËÁ ÈeÚÓÈ Ï‡ :¯ÓBÏk ,"Ek¯c '‰ È¯B‰"≈ƒ«¿∆¿««ƒ¿»ƒ¬»«∆∆
„eÁÈÂ Ek¯c Ú„‡ ‰pnnL ,˙Ó‡‰22‰Ê ÔÎÂ .EÓL »¡∆∆ƒ∆»≈««¿¿¿ƒ¿∆¿≈∆

Ò˙ ‰·È„ Áe¯Â" :¯Ó‡LÈÁe¯ ÁÈpz :¯ÓBÏk ,"ÈÎÓ ∆»«¿«¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¿««ƒ«ƒ
EÈˆÙÁ ˙BNÚÏ23ÈÚÓÏ È‡ËÁ ÈÏ eÓ¯‚È Ï‡Â , «¬¬»∆¿«ƒ¿¿ƒ¬»«¿»¿≈ƒ

È„Èa ˙eL¯‰ ‰È‰z ‡l‡ ,‰·eLzÓ24¯ÊÁ‡L „Ú ƒ¿»∆»ƒ¿∆»¿¿»ƒ«∆∆¡…
‰ÓBc‰ Ïk BÊ C¯c ÏÚÂ .˙Ó‡‰ C¯c Ú„‡Â ÔÈ·‡Â¿»ƒ¿≈«∆∆»¡∆¿«∆∆»«∆

.el‡ ÌÈ˜eÒÙÏƒ¿ƒ≈

הנכונה.21) הדרך את למצוא אותם של 22)לסייע כסופו
שמך". ליראה לבבי "יחד חפצה.23)הפסוק: ונו"א:

טוב.24) מרצון מעשיה העושה נדיבה", "רוח של כמשמעה

.‰‰¯BÈ Ôk ÏÚ ,'‰ ¯LÈÂ ·BË" :„Âc ¯Ó‡L ‰Ê e‰Óe«∆∆»«»ƒ¿»»«≈∆
"'B‚Â ÌÈÂÚ C¯„È .C¯ca ÌÈ‡hÁ25ÁÏML ‰Ê ? «»ƒ«»∆«¿≈¬»ƒ¿∆∆»«

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe '‰ ÈÎ¯c ÌÈÚÈ„BÓ Ì‰Ï ÌÈ‡È·¿ƒƒ»∆ƒƒ«¿≈«¬ƒƒ»
;ÔÈ·‰Ïe „ÓÏÏ Ák Ì‰a Ô˙pL ,„BÚÂ .‰·eL˙aƒ¿»»∆»«»∆…«ƒ¿…¿»ƒ
ÈÎ¯„a CLÓ ‡e‰L ÔÓÊ ÏkL ,Ì„‡ ÏÎa BÊ ‰cnL∆ƒ»¿»»»∆»¿«∆ƒ¿»¿«¿≈
‡e‰Â .Ì˙B‡ Û„B¯Â Ô‰Ï ‰e‡˙Ó - ˜„v‰Â ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«∆∆ƒ¿«∆»∆¿≈»¿
- ¯‰hÏ ‡a :‰Î¯·Ï ÌB¯ÎÊ eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó«∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ«≈

B˙B‡ ÔÈÚiÒÓ26.¯·c‰ ÏÚ ¯ÊÚ BÓˆÚ ‡ˆÓÈ :¯ÓBÏk , ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿∆¿»««»»
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È¯‰ - "Ì˙‡ epÚÂ Ìe„·ÚÂ" :‰¯Bza ·e˙k ‡BÏ‰Â«¬»«»«¬»¿ƒ…»¬≈
¯Ê‚27ÌÚ‰ Ì˜Â" :·È˙Îe ?Ú¯ ˙BNÚÏ ÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ »«««ƒ¿ƒƒ«¬»¿ƒ¿»»»

ÏÚ ¯Ê‚ È¯‰ - "ı¯‡‰ ¯Î È‰Ï‡ È¯Á‡ ‰ÊÂ ‰f‰«∆¿»»«¬≈¡…≈≈«»»∆¬≈»««
Ï‡¯NÈ28?Ô‰Ó Ú¯Ù ‰nÏÂ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÏ ƒ¿»≈«¬…»ƒ«»¿»»ƒ¿«≈∆

‡e‰ ‰È‰iL ,Úe„i‰ ÈBÏt LÈ‡ ÏÚ ¯Ê‚ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…»««ƒ¿ƒ«»«∆ƒ¿∆
„·ÚÏ ÌÈBf‰ Ô˙B‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡ ,‰Bf‰«∆∆»»∆»¿∆»≈»«ƒ«¬…
‰È‰ ‡Ï ,„·ÚÏ ‰ˆ¯ ‡Ï el‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ…»»«¬……»»

BÚÈ„B‰ ‡ÏÂ ,„·BÚ29ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ó ‡l‡ ‡¯Ba‰30. ≈¿…ƒ«≈∆»ƒ¿»∆»
Ô‰· ‰È‰È ‰f‰ ÌÚ‰ :¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆∆»≈»»«∆ƒ¿∆»∆
¯Ê‚ ¯·k ÚL¯‰ ¯Ó‡È ‰Ê ÈtÓ ‡Ï .ÌÈÚL¯e ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿≈∆…«»»»¿»ƒ¿«
eÈ‰iL ‰LÓÏ ÚÈ„B‰L ÈtÓ ,ÚL¯ ‰È‰iL ÂÈÏÚ»»∆ƒ¿∆»»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ¿
ÔBÈ·‡ ÏcÁÈ ‡Ï Èk ¯Ó‡pL ÔÈÚk .Ï‡¯NÈa ÌÈÚL¿̄»ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»∆∆¡«ƒ…∆¿«∆¿

ı¯‡‰ ·¯wÓ31Ô˙B‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÈi¯ˆn‰ ÔÎÂ . ƒ∆∆»»∆¿≈«ƒ¿ƒƒ»∆»¿∆»≈»
Ú¯‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï el‡ ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈÚ¯n‰Â ÌÈ¯ˆn‰«¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ…»»¿»«
‡l‡ ,Úe„È LÈ‡ ÏÚ ¯Ê‚ ‡lL ;B„Èa ˙eL¯‰ ,Ì‰Ï»∆»¿¿»∆…»««ƒ»«∆»
.Ì‰Ï ‡Ï ı¯‡a „aÚzL‰Ï „È˙Ú BÚ¯Ê ÛBqL BÚÈ„B‰ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈¿∆∆…»∆

e¯Ó‡ ¯·Îe32Ú„È C‡È‰ Ú„ÈÏ Ì„‡a Ák ÔÈ‡L , ¿»»«¿∆≈…«»»»≈«≈«≈«
.˙BÈ‰Ï ÔÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿»ƒ»¬ƒƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

."mdn rxtp dnle ,dxfÎdcear cearl l`xyi lr xfb ixd"

פרק  תשובה בהל' הרמב"ם תירץ כבר זו שאלה ולכאורה
יודע  שיהיה וקודם שיהיה, מה כל יודע שהקב"ה "שאף ה'
ידיעתו  אין כי מכרחת ידיעתו שאין כו' צדיק יהיה שזה
עליו". גוזר ולא מושכו הקב"ה (ידיעת) ואין כו' כידיעתנו
של  בדיבורו בא הדבר כשאין דווקא שזהו לומר ויש
הרמב"ם  כלשון בו" "גזר הרי בדיבור, בא אם אבל הקב"ה,
איש  על גזר "שלא האחר לתירוץ כאן הוצרך ולכן כאן,

כו'". ידוע
(.3 dxrd 132 cenr 'd wlg y"ewl itÎlr)

בבחירתו 25) לא כי משמע, האלה הכותבים מתוך הלא
דרכו? תלויה האדם של לח:).26)החפשית (יומא

גזר 27) "שלא שאמר: (ה"ג), למעלה רבינו דברי על מוסב
ומרצונו  מעצמו שחטא אלא לישראל", להרע פרעה על האל
שה' אנו רואים הלא - התשובה את ממנו למנוע הדין ונתן

במצרים? ועינויים בניֿישראל עבדות על זה 28)גזר גם
ישראל  "וכן שם: שנאמר ההיא, ההלכה דברי על מוסב
- התשובה" את לפשוע המרבים מאותם מנע אליהו בימי
לעבוד  מכבר זה עליהם גזר ה' כי משמע, זה ממקרא הלא

אותם? ענש ומדוע הארץ, נכר רבינו.29)אלוהי למשה
ורשעים 30) ה' עובדי צדיקים ורעים: טובים בו שיהיו

ע"ז. הכרח 31)עובדי מזה אין אבל עולם: של כמנהגו
המצרים  "וענין יאמר: הראב"ד אביון. יהיה אחד שכל כלל,
אמר: הבורא כי הוא: מהם אחד עמו. ונימוקיו שאלה" אינה
וטיבעו  מהם והמיתו בפרך בהם עבדו והם - אותם" "ועינו
לרעה  עזרו והם מעט קצפתי אני שנאמר: כענין מהם,
מוצאים  אנו כזה נתחייבו. ולפיכך - טו) א, (זכריה
ישראל  שיהיו הקב"ה גזר "כך פ"ל): (שמותֿרבה

עליהם  עמדו - ויחזירם שירצה עד במצרים משועבדים
כבעבדים  בהם לנהוג היה ה': להם אמר בחוזק. ושיעבדום
מעט  קצפתי אני אלא - הגזירה שתשלם עד צרכיהם ויעשו

לרעה". עזרו הגדולה 32)והם שאלתו על רבינו חוזר כאן
והבחירה": "הידיעה שאלת היא ה"ה): (פ"ה, לעיל הנזכרת
כבר  ידע שה' אחרי ברע. טו בטוב לבחור לאדם אפשר איך
שוללת  ה' ידיעת הלא רשע. או צדיק יהיה שזה מראש
צדיק  להיות לאדם לו אפשר ואי האדם, בחירת את בהכרח
שכן, נאמר: ואם רשע? שיהיה מראש ה' שידע אחרי
ואינה  בוריה על אינה ה' שידיעת יוצא הרי - שאפשר
שאם  לומר: ברצותו זו לשאלה רבינו כאן וחזר שלימה?
האיש  את מחייבת ה' גזירת שאין להוכיח הצלחנו אמנם
סוף  סוף שוללת המוקדמת ידיעתו אבל רשע, להיות הפרטי
אמרנו  וכבר משיב: הוא זה ועל כרחו? בעל  בחירתו את
רבינו  דברי והשווה (שם), לעיל עיין וכו'. באדם כח שאין
ראיותיו  את רבינו סיכם זה פרק סיום עם כ). ח"ג, (מו"נ
הרע  או הטוב לעשות בבחירתו חפשי שהאדם המכריעות,
הדרכים. משני לאחד וימשכנו שיכפהו מי ואין כרצונו,
עד  רבינו בעיני מבוססת כך כל היא זו מוסכמת הנחה
דברים  המניח "וכל מתשובותיו: באחת עליה שיאמר
שחיברנו, המדע" וב"ספר אבות למס' בפרושנו שביארנו
מן  בהגדה ומחפש הולך והוא עולם, יסודי על בנויים שהם
מן  אחד בדברי או המדרשים, מן במדרש או ההגדות,
דברינו  על בה שישיב אחת מילה שימצא עד ז"ל הגאונים
ודי  לדעת, עצמו מאבד אלא אינו - ותבונה דעת דברי שהם
דפוס  קנט, סימן הרמב"ם (תשובות לנפשו" שעשה מה לו

ליפסיא).

ה'תשע"ח  כסלו ב' שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעלת 1) מעולה כמה תשובה; בעל אדם התנהגות

התשובה.

.‡,e¯‡aL BÓk BÏ ‰e˙ Ì„‡ Ïk ˙eL¯e ÏÈ‡B‰ƒ¿»»»¿»¿∆≈«¿
ÂÈÙa ˙BcÂ˙‰Ïe ‰·eLz ˙BNÚÏ Ì„‡ ÏczLÈƒ¿«≈»»«¬¿»¿ƒ¿«¿ƒ

ÂÈtk ¯ÚÏÂ ÂÈ‡ËÁÓ2‡e‰Â ˙eÓiL È„k ,ÂÈ‡ËÁÓ ≈¬»»¿ƒ¿…«»≈¬»»¿≈∆»¿
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈÂ ,‰·eLzŒÏÚ·««¿»¿ƒ¿∆¿«≈»»«»

לג,2) (ישעיה בשוחד מתמוך כפיו נוער הכתוב: מלשון
גם  אלא לבד, שפתיים" ב"וידוי די לא כלומר: טו),

ועוון. חטא מכל להתרחק

.·,˙eÓÏ ‰ËB ‡e‰ el‡k BÓˆÚ Ì„‡ ‰‡¯È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆»»«¿¿ƒ∆»
B˙ÚLa ˙eÓÈ ‡nLÂ3CÎÈÙÏ ,B‡ËÁa „ÓBÚ ‡ˆÓÂ ¿∆»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿¿ƒ»
„iÓ ÂÈ‡ËÁÓ ·eLÈ4,·eL‡ ÔÈ˜Ê‡Lk ,¯Ó‡È ‡ÏÂ ; »≈¬»»ƒ»¿……«¿∆«¿ƒ»

¯Ó‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .ÔÈ˜ÊiL Ì¯Ë ˙eÓÈ ‡nL∆»»∆∆∆«¿ƒ∆¿……»«
"ÌÈ·Ï EÈ„‚· eÈ‰È ˙Ú ÏÎa" :B˙ÓÎÁa5. ¿»¿»¿»≈ƒ¿¿»∆¿»ƒ

עוד 3) שהספיק ובטרם כחוטא, בה עומד שהוא זו בשעה
בתשובה. יום 4)לחזור "שוב י) משנה ב, פרק (אבות

את  תלמידיו "שאלו קנג.): (שבת ואמרו מיתתך". לפני אחד
וכל  להם: אמר ימות? יום איזהו יודע אדם וכי אליעזר: רבי
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ימיו  כל ונמצא מחר ימות שמא היום, ישוב שכן!
שיקראוך,5)בתשובה". עת בכל ומזומן מוכן שתהא כדי

במעשה  שעה בכל עצמך "התקן אומר: בפירושו ז"ל ורש"י
החכם  שלמה ומשל בשלום. תיכנס - היום תמות שאם טוב,
לו  קבע ולא לסעודה המלך שהזמינו לאדם הזה הדבר את
וסך. ורוחץ כסותו מכבס מיד - פיקח או הוא חכם אם זמן,
שעה  כל יהיו וכן - הסעודה אל ייקרא עת עד מחר יום וכן
במסכת  רבותינו דרשוהו כך וסך. רחוץ והוא לבנים בגדיו

(שם). שבת"

.‚Ô‰a LiL ˙B¯·ÚÓ ‡l‡ ‰·eLz ÔÈ‡L ¯Ó‡z Ï‡«…«∆≈¿»∆»≈¬≈∆≈»∆
CÈ¯ˆL ÌLk ‡l‡ ;‰·‚e ÏÊ‚Â ˙eÊ ÔB‚k ,‰NÚÓ«¬∆¿¿¿»≈¿≈»∆»¿≈∆»ƒ
˙BÚ„a NtÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰ Ck ,el‡Ó ·eLÏ Ì„‡6 »»»≈≈»»ƒ¿«≈¿≈

k‰ ÔÓ ·eLÏÂ ,BÏ LiL ˙BÚ¯ÔÓe ‰·È‡‰ ÔÓe ÒÚ »∆∆¿»ƒ«««ƒ»≈»ƒ
Ïez‰‰ ÔÓe ‰‡w‰7„B·k‰Â ÔBÓn‰ ˙ÙÈ„¯Óe «ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿ƒ««»¿«»
˙BÏÎ‡n‰ ˙ÙÈ„¯Óe8CÈ¯ˆ Ïk‰ ÔÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈¿ƒ«««¬»¿«≈»∆ƒ«…»ƒ

LiL Ô˙B‡Ó ÌÈL˜ ˙BBÚ‰ el‡Â .‰·eL˙a ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿»¿≈»¬»ƒ≈»∆≈
‡e‰ ‰L˜ ,el‡a Ú˜L Ì„‡L ÔÓÊaL ,‰NÚÓ Ô‰a»∆«¬∆∆ƒ¿«∆»»ƒ¿»¿≈»∆
Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .Ì‰Ó L¯ÙÏƒ¿…≈∆¿≈≈«¬…»»«¿

'B‚Â9." ¿

מגונות.6) הלהוט 8)ליצנות.7)מידות וסובא כזולל
הבריות. את ללסטם גם וסופו והשתייה, האכילה אחר

כגון:9) מחשבה, רק מעשה, בהן שאין עבירות כלומר:
ומושחתות. רעות מידות

.„˜Á¯Ó ‡e‰L ‰·eLzŒÏÚa Ì„‡ ‰n„È Ï‡Â¿«¿«∆»»««¿»∆¿À»
- ‰NÚL ˙B‡hÁ‰Â ˙BBÚ‰ ÈtÓ ÌÈ˜Ècv‰ ˙ÏÚnÓƒ«¬«««ƒƒƒ¿≈»¬¿««»∆»»
‡¯Ba‰ ÈÙÏ ‡e‰ „ÓÁÂ ·e‰‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡≈«»»≈∆»»¿∆¿»ƒ¿≈«≈
B¯ÎNL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÌÏBÚÓ ‡ËÁ ‡Ï el‡k¿ƒ…»»≈»¿…∆»∆¿»
L·ÎÂ epnÓ L¯Ùe ‡ËÁ‰ ÌÚË ÌÚË È¯‰L ,‰a¯‰«¿≈∆¬≈»««««≈¿≈«ƒ∆¿»«
,ÔÈ„ÓBÚ ‰·eL˙ŒÈÏÚaL ÌB˜Ó :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .B¯ˆÈƒ¿»¿¬»ƒ»∆«¬≈¿»¿ƒ

Ba „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡10:¯ÓBÏk , ≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¬…¿«
,ÌÏBÚÓ e‡ËÁ ‡lL el‡ ˙ÏÚnÓ ‰ÏB„b Ô˙ÏÚÓ«¬»»¿»ƒ«¬«≈∆…»¿≈»

.Ì‰Ó ¯˙BÈ Ì¯ˆÈ ˙‡ ÌÈL·Bk Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆

אמר 10) ולקרוב לרחוק שלום שלום שנאמר: לד:) (ברכות
ל"רחוק" שלום לומר: ה' הקדים יט). נז, (ישעיה ה'
שלום  שאמר בטרם עוד תשובה לבעל כלומר: שנתקרב,

אליו. קרוב תמיד שהיה גמור צדיק זהו ל"קרוב",

.‰Ï‡¯NÈ ÔÈ‡Â ,‰·eLz‰ ÏÚ eeˆ Ôlk ÌÈ‡È·p‰ Ïk»«¿ƒƒÀ»ƒ««¿»¿≈ƒ¿»≈
‰·eL˙· ‡l‡ ÔÈÏ‡‚11ÛBqL ,‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ ¯·Îe . ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆

,ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓe Ô˙eÏb ÛBÒa ‰·eLz ˙BNÚÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬¿»¿»»ƒ»≈ƒ¿»ƒ
,'B‚Â ÌÈ¯·c‰ Ïk EÈÏÚ e‡·È Èk ‰È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»ƒ»…»∆»«¿»ƒ¿

."'B‚Â EÈ˜Ï‡ '‰ ·LÂ ...EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú z·LÂ¿«¿»«¡…∆¿»¡…∆¿

(11- תשובה עושים ישראל "אם אומר: אליעזר רבי
אם  יהושע: רבי לו אמר נגאלים. אין - לאו ואם נגאלים;
 ֿ הקדוש אלא נגאלים?! אין - תשובה עושים ישראל אין
וישראל  כהמן קשות שגזירותיו מלך להם מעמיד ברוךֿהוא

למו  ומחזירם תשובה צז:).עושים (סנהדרין טב"

.Â‰ÈÎMÏ Ì„‡‰ ˙‡ ˙·¯˜nL ,‰·eLz ‰ÏB„b12, ¿»¿»∆¿»∆∆∆»»»«¿ƒ»
:¯Ó‡Â ,"EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¿»≈«¡…∆¿∆¡«
·eLz Ì‡" :¯Ó‡Â ,"'‰ Ì‡ È„Ú Ìz·L ‡ÏÂ"¿…«¿∆»«¿À¿∆¡«ƒ»
¯ÊÁz Ì‡ :¯ÓBÏk ,"·eLz ÈÏ‡ ,'‰ Ì‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿À≈«»¿«ƒ«¬…
˙‡ ˙·¯˜Ó ‰·eLz‰ .˜a„˙ Èa - ‰·eL˙aƒ¿»ƒƒ¿»«¿»¿»∆∆∆
,ÌB˜n‰ ÈÙÏ Èe‡N ‰Ê ‰È‰ LÓ‡ :ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒ∆∆»»∆»ƒ¿≈«»
,„ÓÁÂ ·e‰‡ ‡e‰ ÌBi‰Â ,‰·ÚB˙Â ˜Á¯Óe ıwLÓ¿À»¿À»¿≈»¿«»¿∆¿»

„È„ÈÂ ·B¯˜13ŒLB„w‰L ÔBLlaL ,‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ . »¿»ƒ¿≈«»≈∆«»∆«»
˙‡ ·¯˜Ó da ,ÌÈ‡ËBÁ‰ ˜ÈÁ¯Ó ‡e‰ŒCe¯a»«¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆
‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈa¯ ÔÈa ,„ÈÁÈ ÔÈa - ÌÈ·M‰«»ƒ≈»ƒ≈«ƒ∆∆¡«¿»»
Ì‰Ï ¯Ó‡È Ìz‡ ÈnÚ ‡Ï Ì‰Ï ¯Ó‡È ¯L‡ ÌB˜Óaƒ¿¬∆≈»≈»∆…«ƒ«∆≈»≈»∆

"ÈÁ Ï‡ Èa14e·˙k" :B˙ÚL¯a e‰ÈÎÈa ¯Ó‡Â . ¿≈≈»¿∆¡«ƒ»¿»¿ƒ¿»ƒ¿
È¯È¯Ú ‰f‰ LÈ‡‰ ˙‡15;"ÂÈÓÈa ÁÏˆÈ ‡Ï ¯·b ∆»ƒ«∆¬ƒƒ∆∆…ƒ¿«¿»»

Ì˙BÁ ‰„e‰È CÏÓ ÌÈ˜ÈB‰ÈŒÔ· e‰Èk ‰È‰È Ì‡"16 ƒƒ¿∆»¿»∆¿»ƒ∆∆¿»»
E˜z‡ Ì˘Ó Èk ÈÈÓÈ „ÈŒÏÚ17·ML ÔÂÈÎÂ ."'B‚Â ««¿ƒƒƒƒ»∆¿∆¿¿¿≈»∆»
Ba Ï·a¯Êa ¯Ó‡ ,B˙eÏ‚a18Ì‡ ‡e‰‰ ÌBia" : ¿»∆¡«ƒ¿À»∆¿««¿À

Ì‡ Èc·Ú Ï‡ÈzÏ‡LŒÔa Ï·a¯Ê EÁw‡ ˙B‡·ˆ '‰¿»∆»¬¿À»∆∆¿«¿ƒ≈«¿ƒ¿À
"Ì˙BÁk EÈzÓNÂ '‰19. ¿«¿ƒ«»

פו.).12) כל 13)(יומא מה): תהילים (ילקוט, מצינו וכן
מוסיף  הקדושֿברוךֿהוא שבידו מעבירה תשובה העושה
תשובה  משעשו קורח, בבני וראה בוא חביב. שם לו וקורא
לבני  שושנים על למנצח שנאמר: וידידים, שושנים נקראו:

א). מה, (תהילים ידידות שיר משכיל ובפסוק 14)קורח
רבתי, (פסיקתא אמרו וכן עמי". לאחיכם: "אמרו שלאחריו:
א, (הושע עמי לא אתם כי שאמר: הפה "הוא מד): פרק
(שם  אתה עמי - עמי ללא ואמרתי ואמר: וריפא חזר ט),

כה). בנים 15)ב, לו יש אם בנים. מחוסר וגלמוד, בודד
(רד"ק). לו יהיה לא - לו אין ואם בחייו; ימותו -

והיא 16) "חותם", נקראת: הכתבים בה שחותמים הטבעת
בלילה. ולא ביום לא האדם מיד תסור אנתק 17)לא

משם. היה 18)ואסירך זרובבל שהרי דווקא, לאו בנו
בספר  כמפורש בןֿיכניה, בןֿאסיר, בןֿשאלתיאל, בןֿפדייה,
כבנים. הם הרי בנים בני אלא - יז) ג, (דבריֿהימיםֿא

בילקוט,19) הובאת כהנא, דרב (פסיקתא חז"ל ואמרו
וביטלה  הגזירה שביטלה תשובה "גדולה כב): ירמיה
ה', נאום אני, "חי שנאמר: - מניין? השבועה את השבועה,
משם  ימיני... יד על חותם בןֿיהויקים כניהו יהיה אם כי
מניין? הגזירה את וגו'. אקחך" ההוא ביום וכתיב: אתקנך;
"ובני  וכתיב: ערירי". הזה האיש את "כתבו שנאמר: -

וגו'. שאלתיאל" אסיר, יכניה:

.Ê‰lÚÓ ‰nk20‰Ê ‰È‰ LÓ‡ - ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ «»¿À»«¬««¿»∆∆»»∆
eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰Ó Ïc·ÓÀ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈∆∆¡«¬≈∆»
,‰Ú BÈ‡Â ˜ÚBˆ ;"ÌÎÈ‰Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈa ÌÈÏÈc·Ó«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆≈¿≈«¬∆
˙BˆÓ ‰NBÚÂ ;"'B‚Â ‰lÙ˙ ea¯˙ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿¿ƒ»¿¿∆ƒ¿

ÔÈÙ¯BËÂ21˙‡Ê Lw· ÈÓ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÙa Ô˙B‡ ¿¿ƒ»¿»»∆∆¡«ƒƒ≈…
ÌÈ˙Ïc ¯bÒÈÂ ÌÎa Ì‚ ÈÓ" ;"È¯ˆÁ ÒÓ¯ ÌÎ„iÓƒ∆¿∆¿…¬≈»ƒ«»∆¿ƒ¿…¿»«ƒ
Ìz‡Â" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎMa ˜a„Ó ‡e‰ ÌBi‰Â ;"'B‚Â¿¿«À¿»«¿ƒ»∆∆¡«¿«∆
:¯Ó‡pL ,„iÓ ‰ÚÂ ˜ÚBˆ ;"ÌÎÈ‰Ï‡ '‰a ÌÈ˜·c‰«¿≈ƒ«¡…≈∆≈¿«¬∆ƒ»∆∆¡«
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˙BˆÓ ‰NBÚÂ ;"‰Ú‡ È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â"¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆¿∆ƒ¿
¯·Î Èk" :¯Ó‡pL ,‰ÁÓNÂ ˙Áa Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Óe¿«¿ƒ»¿««¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ."EÈNÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‰ˆ»̄»»¡…ƒ∆«¬∆¿…∆»
‰„e‰È ˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ" :¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ÌÈe‡˙nL∆ƒ¿«ƒ»∆∆∆¡«¿»¿»«ƒ¿«¿»

ÌÏBÚ ÈÓÈk ,ÌÈÏLe¯ÈÂ22"˙BiÓ„˜ ÌÈLÎe23. ƒ»»ƒƒ≈»¿»ƒ«¿…ƒ

הלשון.20) על נופל כמו:21)לשון ומרסקים, חובטים
ועולליהם  ג). משנה ג, פרק (חולין בכותל וטרפה דרסה
יטרפון  ועולמהון יונתן: תרגם א), יד, (הושע ירוטשו

משה.22)(הערוך). ה'23)בימי שקיבל שלמה, בימי
על  רבוצה הייתה מעלה של ואש ברצון קרבנותיהם את

כא:). (יומא כארי המזבח

.ÁÌÈÂÚÂ ÌÈÏÙL ˙BÈ‰Ï Ôk¯c ,‰·eL˙ŒÈÏÚa«¬≈¿»«¿»ƒ¿¿»ƒ«¬»ƒ
Ì‰ÈNÚÓa ÌÈÏÈÒk‰ Ô˙B‡ eÙ¯Á Ì‡ .¯˙BÈa¿≈ƒ≈¿»«¿ƒƒ¿«¬≈∆
,CÎÂ Ck ‰NBÚ ˙ÈÈ‰ LÓ‡ :Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿»¿»∆∆∆»ƒ»∆»»»

eLÈb¯È Ï‡ - CÎÂ Ck ¯ÓB‡ ˙ÈÈ‰ LÓ‡Â24‡l‡ ,Ô‰Ï ¿∆∆»ƒ»≈»»»««¿ƒ»∆∆»
ÔÓÊ ÏkL ;Ì‰Ï ˙eÎÊ BfL ÔÈÚ„BÈÂ ÌÈÁÓNe ÔÈÚÓBL¿ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ∆¿»∆∆»¿«
- Ô‰Ó ÌÈÓÏÎÂ e¯·ÚL Ì‰ÈNÚnÓ ÌÈLBa Ì‰L∆≈ƒƒ«¬≈∆∆»¿¿ƒ¿»ƒ≈∆
‡e‰ ¯eÓb ‡ËÁÂ .˙Ïcb˙Ó Ì˙ÏÚÓe ‰a¯Ó Ì˙eÎÊ¿»¿À»«¬»»ƒ¿«∆∆¿≈¿»

ÌÈBL‡¯‰ EÈNÚÓ ¯ÎÊ :‰·eLzŒÏÚ·Ï ¯ÓBÏ25B‡ ! «¿««¿»¿…«¬∆»ƒƒ
ÌÈ¯·c ¯ÈkÊ‰Ï B‡ ,BLi·Ï È„k ÂÈÙÏ Ô¯ÈkÊ‰Ï¿«¿ƒ»¿»»¿≈¿«¿¿«¿ƒ¿»ƒ
Ïk‰ - ‰NÚ ‰Ó B¯ÈkÊ‰Ï È„k Ì‰Ï ÔÈÓBc‰ ÌÈÈÚÂ¿ƒ¿»ƒ«ƒ»∆¿≈¿«¿ƒ∆»»«…
‰¯È‰Ê‰L ,ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ÏÏÎa ÂÈÏÚ ¯‰ÊÓe ,¯eÒ‡»À¿»»»ƒ¿«»«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
."B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÏÚ ‰¯Bz»»∆»∆∆¡«¿…ƒ∆¬ƒ

להם.24) לב ישימו נח:).25)אל מציעא (בבא

ה'תשע"ח  כסלו ג' שלישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
גוף 1) יש אם הבא; בעולם הרשעים ופירעון הצדיקים שכר

וכדומה. ושתייה אכילה או הבא, בעולם

.‡,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡È‰ ÌÈ˜ÈcvÏ ‰eÙv‰ ‰·Bh‰«»«¿»««ƒƒƒ«≈»»«»
dnÚ ÔÈ‡L ‰·Bh‰Â ,Ô‰nÚ ˙ÂÓ ÔÈ‡L ÌÈiÁ‰ ,‡È‰Â¿ƒ««ƒ∆≈»∆ƒ»∆¿«»∆≈ƒ»
zÎ¯‡‰Â CÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :‰¯Bza ·e˙kL ‡e‰ .‰Ú»̄»∆»«»¿««ƒ«»¿«¬«¿»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ."ÌÈÓÈ2- "CÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :e„ÓÏ »ƒƒƒ«¿»»¿¿««ƒ«»
BlkL ÌÏBÚÏ - "ÌÈÓÈ zÎ¯‡‰Â" ;·BË BlkL ÌÏBÚÏ»»∆À¿«¬«¿»»ƒ¿»∆À

C¯‡3,‡e‰ ÌÈ˜Ècv‰ ¯ÎN .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ‡e‰ e‰ÊÂ , »…¿∆»»«»¿«««ƒƒ
ÔBÚ¯Ùe ;BÊ ‰·BËa eÈ‰ÈÂ ‰Ê ÌÚÏ ekÊiL4ÌÈÚL¯‰ ∆ƒ¿¿…«∆¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÏÎÂ .e˙eÓÈÂ e˙¯kÈ ‡l‡ ,el‡ ÌÈiÁÏ ekÊÈ ‡lL ,‡e‰∆…ƒ¿¿«ƒ≈∆»ƒ»¿¿»¿»
ÈÁ BÈ‡L ˙n‰ ‡e‰ ,el‡ ÌÈiÁÏ ‰ÎBÊ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¿«ƒ≈«≈∆≈«
˙¯k e‰ÊÂ ,‰Ó‰ak „·‡Â BÚL¯a ˙¯Î ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ¿»∆»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««¿≈»¿∆»≈
LÙp‰ ˙¯kz ˙¯k‰" :¯Ó‡pL ,‰¯Bza ‰·e˙k‰«¿»«»∆∆¡«ƒ»≈ƒ»≈«∆∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"‡È‰‰5ÌÏBÚa - "˙¯k‰" :6 «ƒƒƒ«¿»»¿ƒ»≈»»
d˙B‡L ,¯ÓBÏk ;‡a‰ ÌÏBÚÏ - "˙¯kz" ,‰f‰«∆ƒ»≈»»«»¿«∆»
‰ÎBÊ dÈ‡ ,‰f‰ ÌÏBÚa Ûeb‰ ÔÓ ‰L¯tL LÙp‰«∆∆∆»¿»ƒ«»»«∆≈»»
˙˙¯Î ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ìb ‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ7. ¿«≈»»«»∆»«ƒ»»«»ƒ¿∆∆

ה"ד).2) פ"ה, התורה יסודי (הלכות למעלה עיין

לט:).3) ענשם.4)(קידושין כלומר: חובם, שטר שילום
סד:).5) וערירי.6)(סנהדרין זמנו קודם מרן 7)שימות

ממה  וכן כאן, רבינו שכתב "ממה אומר: ה"כסףֿמשנה"
ממנה" גדולה נקמה שאין "הנקמה (ה"ה): להלן שכתב
הזה  ה"כרת" אלא לרשע אחר וצער עונש שום שאין נראה,
דברי  כפי ולא התורה דברי כפי לא אינו זה ודבר בלבד;
- כרת אלא אדם עונש אין האלה הדברים לפי שהרי רז"ל.
פוטר  ונמצאת אדם, לכל כרת מחייבת התורה אין והלא
כל  על התשובה העונש?! מן החוטאים כל את זו בטענה
בביאור). ה"ה, (סוף בפרקנו לקמן ראה ז"ל. הרמב"ן נתן זה

.·˙BLÙ ‡l‡ ,‰iÂ‚e Ûeb Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»≈¿ƒ»∆»«¿
ÏÈ‡B‰ .˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓk Ûe‚ ‡Ïa „·Ïa ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒƒ¿«¿…¿«¿¬≈«»≈ƒ
‡ÏÂ ‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡ - ˙BiÂb Ba ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ≈…¬ƒ»¿…¿ƒ»¿…
Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ì„‡ŒÈa ˙BÙe‚L ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ ¯·„»»ƒ»«¿»ƒ∆¿≈»»¿ƒƒ»∆

Ú¯‡È ‡ÏÂ .‰f‰ ÌÏBÚa8ÌÈ¯·c‰ ÔÓ Ba ¯·c »»«∆¿…∆¡«»»ƒ«¿»ƒ
‰„ÈÓÚÂ ‰·ÈLÈ ÔB‚k ,‰f‰ ÌÏBÚa ˙BÙebÏ ÔÈÚ¯‡nL∆¿…¿ƒ«»»«∆¿¿ƒ»«¬ƒ»
e¯Ó‡ Ck .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜BÁNe ·ˆÚÂ ‰˙ÈÓe ‰LÂ¿≈»ƒ»¿∆∆¿¿«≈»∆»»¿

ÌÈÓÎÁ9‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ :ÌÈBL‡¯‰ ¬»ƒ»ƒƒ»»«»≈…¬ƒ»
ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ ‡l‡ ,LÈÓL˙ ‡ÏÂ ‰i˙L ‡ÏÂ¿…¿ƒ»¿…«¿ƒ∆»«ƒƒ¿ƒ
È¯‰ .‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰Â Ô‰ÈL‡¯a Ì‰È˙B¯ËÚÂ¿«¿≈∆¿»≈∆¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»¬≈
‰ÏÈÎ‡ ÌL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ûeb ÌL ÔÈ‡L EÏ ¯¯a˙ƒ¿»≈¿∆≈»¿ƒ∆≈»¬ƒ»
C¯c - "ÌÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ" :e¯Ó‡L ‰ÊÂ .‰i˙Le¿ƒ»¿∆∆»¿«ƒƒ¿ƒ∆∆

‰„ÈÁ10‡Ïa ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ˜Ècv‰ :¯ÓBÏk ,e¯Ó‡ ƒ»»¿¿«««ƒƒ¿ƒ»¿…
‰ÚÈ‚È ‡Ï·e ÏÓÚ11Ô‰È˙B¯ËÚ" :e¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ . »»¿…¿ƒ»¿≈∆∆»¿«¿≈∆

eÚ„iL ˙Úc :¯ÓBÏk ,"Ô‰ÈL‡¯a12eÎÊ dÏÏ‚aL - ¿»≈∆¿«««∆»¿∆ƒ¿»»»
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ13‰¯ËÚ‰ ‡È‰Â ,Ô‰nÚ ‰ÈeˆÓ - ¿«≈»»«»¿»ƒ»∆¿ƒ»¬»»

‰¯ËÚa" :‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,Ô‰lL14BlŒ‰¯hÚL ∆»∆»ƒ¿»∆»«¿……»¬»»∆ƒ¿»
ÏÚ ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â ."Bn‡ƒ«¬≈≈¿ƒ¿«»«

ÁezL È„k Ûe‚ ‰ÁÓN‰ ÔÈ‡Â ,"ÌL‡¯15;L‡¯‰ ÏÚ …»¿≈«ƒ¿»¿≈∆»««»…
Ô‡k ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰¯ËÚ Ck16e‰Óe .‰ÚÈ„È‰ ‡È‰ »¬»»∆»¿¬»ƒ»ƒ«¿ƒ»«

ÌÈÚ„BiL - "‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰" :e¯Ó‡L e‰Ê∆∆»¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»∆¿ƒ
ÌÈ‡M ‰Ó ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙zÓ‡Ó ÔÈ‚ÈNÓe«ƒƒ≈¬ƒ««»»«∆≈»

ÏÙM‰ ÏÙ‡‰ Ûeba Ì‰Â ÌÈÚ„BÈ17. ¿ƒ¿≈«»»≈«»≈

יארע.8) בקל: אותו שמנקדים יז:).9)ויש (ברכות
משל.10) המנוחה 11)דרך סמל היא "ישיבה" שהרי

עטרת 12)והשלוה. היא בחייהם להם שקנו הדעת
שבראשם. הבורא,13)תפארת להכרת הגיעו שבה מפני

עוה"ב. לחיי ממש,14)המביאה לעטרה הכוונה שאין
כל  על חזרנו יצחק: ר' אמר רבה) (שה"ש מצינו שכן
בנה", לשלמה עטרה בתֿשבע שעשתה מצינו ולא המקרא

ה"ג). (פ"י, לקמן ראה וסמל. משל כולו שהרי 15)אלא
הוא. מופשט שם בראשיהם"16)"שמחה" "ועטרותיהם

עמהם. אשר והדעת החכמה את ומסמל הוא, משל
לשון17) רבינו בעוה"ז. על משיג הראב"ד לשון. על נופל

אין  שאומר: למי קרובים בעיני הזה האיש "דברי ואומר:
לא  ראשי! וחיי בלבד. לנשמות אלא לגופות המתים תחיית
הצדיקים  "עתידים אמרו: שהרי זה. על חז"ל דעת היתה
"צדיקים  אמרו: וכן קיא:); (כתובות בלבושיהם" שיעמדו
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עומדים  אלא לעפרם, חוזרים אינם להחיותם הקב"ה שעתיד
אלה  וכל כיו"ב. הרבה ועוד צב.), (סנהדרין בגוייתם"
שהבורא  אפשר אבל חיים; עומדים הם בגוויתם כי מוכיחים
וכגווית  המלאכים כגוויות ובריאות חזקות גויותיהם ישים
ולא  וכפשוטן כמשמען העטרות ויהיו לטוב, זכור אליהו
הראב"ד  ובין רבינו בין מפשר וה"כסףֿמשנה" משל"? יהיה
ואין  והראב"ד רבינו בין חילוק שאין נראה "לי ואומר:
העולם  - לרבינו בלבד: בשמות אלא בשיטותיהם הבדל
בסוף  בדבריו כמבואר הבא", "עולם יקרא: המות שלאחר
הביאם  שהראב"ד חז"ל, מאמרי אותם וכל זה. פרק
את  יפקוד כשהבורא התחיה", ל"עולם הם בהם, להסתייע
התחיה: לעולם קורא שהראב"ד אלא אותם, להחיות המתים
דברי  ואלו ואלו כהוגן, שניהם דברי עלו ובכך הבא. עולם
"עולם  זה בפרק רבינו הזכיר שלא פי על ואף חיים ". אלהים
לעיל  המתים בתחיית אמונתנו על דיבר כבר אולם התחיה",
בין  היהדות בתורת גדול כיסוד אותה וקבע ה"ו), (פ"ג,
פ"י), (סנהדרין למשנה בפירושו הדת עיקרי שלשהֿעשר
משה  מיסודי יסוד הוא המתים "ותחיית שם: דבריו ואלה
שלא  למי יהודית בדת דבקות ואין דת ואין ע"ה; רבינו

בזה". יאמין

.‚‰Ê ÔÈÚa ‰¯eÓ‡‰ LÙ Ïk18‰ÓLp‰ dÈ‡ , »∆∆»¬»¿ƒ¿»∆≈»«¿»»
ÛebÏ ‰ÎÈ¯v‰19LÙp‰ ˙¯eˆ ‡l‡ ,20‰L ,‰Úc‰ ‡È «¿ƒ»¿∆»««∆∆∆ƒ«≈»

˙BÚc‰ d‚ÈN‰Â ,dÁÎ ÈÙk ‡¯Ba‰Ó ‰‚ÈN‰L∆ƒƒ»≈«≈¿ƒ…»¿«ƒ»«≈
˙B„¯Ùp‰21ÌÈNÚn‰ ¯‡Le22e¯‡aL ‰¯ev‰ ‡È‰Â ; «ƒ¿»¿»««¬ƒ¿ƒ«»∆≈«¿

‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó ÈÚÈ·¯ ˜¯Ùa dÈÚ23‡È‰ , ƒ¿»»¿∆∆¿ƒƒ≈ƒ¿¿≈«»ƒ
ÔÈ‡L ÈÙÏ - el‡ ÌÈiÁ .‰Ê ÔÈÚa LÙ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»∆«ƒ≈¿ƒ∆≈
,Ûeb‰ ˙BÚ¯B‡nÓ ‡l‡ ˙Ân‰ ÔÈ‡L ,˙ÂÓ Ì‰nÚƒ»∆»∆∆≈«»∆∆»ƒ¿¿«
‰˙È‰Â ¯Ó‡pL ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆ e‡¯˜ Ûeb ÌL ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿¿««ƒ∆∆¡«¿»¿»

ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆa ‰¯e¯ˆ È„‡ LÙ24ÔÈ‡L ¯ÎN‰ e‰ÊÂ . ∆∆¬…ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿∆«»»∆≈
‰·BË ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ‰·Bh‰Â epnÓ ‰ÏÚÓÏ ¯ÎN»»¿«¿»ƒ∆¿«»∆≈«¬∆»»

ÌÈ‡È·p‰ Ïk dÏ ee‡˙‰L ‡È‰Â25. ¿ƒ∆ƒ¿«»»«¿ƒƒ

וכדומה.18) כט) כה, (שמואלֿא אדוני נפש והיתה כגון:
לגוף 19) הצריכה למינהו חי כל נחלת החיונית הנשמה היא

היא. גם תאבד מותו ושעם בו, הנפש 20)ותלויה צורת
החיונית. הנשמה נשמת מעלה 21)החיונית, מלאכי הם

"שכלים  או נפרדות, צורות ונקראים: השונות, למדרגותיהם
בגוף, מחוברות שאינן רוחניות צורות שהם מפני נפרדים",
ה"ג). פ"ב, התורה יסודי (הלכות לעיל כמבואר

מרכבה.22) ומעשה בראשית ח"ט).23)מעשה (הלכות
בתרגום 24) וכן יפרדו. ולא לעד הצרורים הנצחיים החיים

עלמא. חיי בגנז גניזא דרבוני נפשא ותהא שם: יונתן
כ)25) לא, (תהלים ליראיך צפנת אשר טובך רב מה כמו:

(ה"ז). בסמוך לקמן כמבואר וכדומה,

.„dÏ e‡¯˜ ˙BÓL ‰nÎÂ26ÏLÓ C¯c .27,"'‰ ¯‰" : ¿«»≈ƒ¿¿»∆∆»»«
,"'‰ ˙B¯ˆÁ"Â ,"L„w‰ C¯„"Â ,"BL„˜ ÌB˜Ó"e¿»¿¿∆∆«…∆¿«¿
,"'‰ ˙È·"e ,"'‰ ÏÎÈ‰"Â ,"'‰ Ï‰‡"Â ,"'‰ ÌÚ"Â¿…«¿…∆¿≈«≈
‰·BËÏ ,ÏLÓ C¯c dÏ e‡¯˜ ÌÈÓÎÁÂ ."'‰ ¯ÚL"Â¿«««¬»ƒ»¿»∆∆»»¿»

‰„eÚÒ :ÌÈ˜ÈcvÏ ˙nÊÓ‰ BÊ28ÏÎa dÏ ÔÈ¯B˜Â , «¿À∆∆««ƒƒ¿»¿ƒ»¿»
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ :ÌB˜Ó»»»«»

זו.26) שאינה 27)לטובה האוזן את לשבר כדי ודמיון,
מגשמיות. מופשטים דברים פ"ג,28)שומעת (אבות

הבא. עולם לחיי שכוונתה: לסעודה", מתוקן "והכל מ"טו)
של  כוס כאן אין - הסעודה היא זו "ואם משיג: הראב"ד
עתיד  קיט:): (פסחים חז"ל שאמרו למה כוונתו ברכה".
לזרעו  חסדו שיגמול ביום לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה
של  כוס הקב"ה נוטל ושותים שאוכלים לאחר יצחק, של
נוטל  והוא לדוד שמגיע עד האבות... כל על ומחזר ברכה
אין  הלא רבינו, כדברי הוא אם שואל: הוא ולכן ומברך".
"אותה  מתרץ: והכס"מ מניין? ברכה של וכוס - סעודה כאן
ששנינו: ומה התחיה"; ל"עולם מיועדת ברכה של כוס
המות, שאחר הבא" "עולם היינו - לסעודה" מתוקן "והכל
הבא  עולם היא: רבינו שיטת כי הנפשות". "עולם שהוא
גוף  בו אין עוה"ב הם. שונים דברים שני המתים ותחיית
שתיה  ולא אכילה לא בו אין ולכן לנפשות, אלא ואינו כלל
היא  שהתורה - גוף שיש ודאי התחיה בעולם אבל וכדומה;
מפורש  רבינו וכדברי ושתיה. אכילה שם ויש - לגופות גם
לבוא  לעתיד הצדיקים "סעודת קלה): (בראשית, בזוהר גם
וישתו  ויאכלו האלהים את ויחזו הכתוב: עלֿדרך תהיה
השגה  שישיגו עד ניזונים שזכו הצדיקים יא). כד, (שמות
הסעודה. וזוהי - זו אלא ושתיה אכילה ואין ה', בזיו שלימה
יום  ארבעים ה' עם שם ויהי בו: שכתוב ממשה, - ומניין?
לד, (שמות שתה לא ומים אכל לא לחם לילה, וארבעים
של  מזיו ניזון שהיה מפני - שתה? ולא אכל לא מדוע כח).
אמר  לבוא, לעתיד הצדיקים סעודת תהא זו ובדרך מעלה.
העם  להמוני - הבר? שור ומהו לויתן, מהו כן אם יהודה: ר'
ישראל  ביד כח ואין נמשכת שהגלות החכמים שראו תוקנו.
וחיזקום  שבתורה פסוקים על סמכו הצרות, עול לסבול
גדולה  בסעודה ולשתות לאכול הם שמזומנים ועודדום
עול  וסובל נושא ההמון רוב זה ועל - להם יתקן שהקב"ה
בה', לשמוח הוא: וכיסופם הצדיקים אמונת אבל הגלות.
ולא  "בך" - ד) א, (שה"ש בך ונשמחה נגילה ככתוב:

באכילה.

.‰˙¯kzL - ‰pnÓ ‰ÏB„b ‰Ó˜ ÔÈ‡L ,‰Ó˜p‰29 «¿»»∆≈¿»»¿»ƒ∆»∆ƒ»≈
˙¯k‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈiÁ‰ Ô˙B‡Ï ‰kÊ˙ ‡ÏÂ LÙp‰«∆∆¿…ƒ¿∆¿»««ƒ∆∆¡«ƒ»≈

"d· ‰BÚ ‡È‰‰ LÙp‰ ˙¯kz30ÔBc·‡‰ e‰ÊÂ .31‡e‰ ƒ»≈«∆∆«ƒ¬»»¿∆»¬«
"˙ÁLŒ¯‡a" :ÏLÓ C¯c ÌÈ‡È·p‰ B˙B‡ ÔÈ¯BwL32, ∆ƒ«¿ƒƒ∆∆»»¿≈««

"ÔBc·‡"Â33"‰zÙ˙"Â ,34"‰˜eÏÚ"Â ,35ÔBLÏ ÏÎÂ , «¬«¿»¿∆«¬»¿»¿
ÔÈ‡L ‰ÈÏk‰ ‡È‰L ÈÙÏ ,BÏ ÔÈ‡¯B˜ ‰˙ÁL‰Â ‰ÈÏk¿»»¿«¿»»¿ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»∆≈

ÌÏBÚÏ ¯ÊBÁ BÈ‡L „ÒÙ‰‰Â ,‰Óe˜z ‰È¯Á‡36. «¬∆»¿»¿«∆¿≈∆≈≈¿»

החיים.29) עץ האילן מן הנכרת עשה 30)כענף כשלא
יג.). (שבועות עמו ועוונו תשובה, הנאמר 31)החוטא

(ויקרא  עמה מקרב ההיא הנפש את והאבדתי כרת: בעונש
לו  ראויה שהיתה הגדול הנועם את הנפש שאבדה ל), כג,
כבוד  ממקום שלוקחה וטהורה, זכה שהיתה מפאת
חמור. ואבדון גדול עונש וזה - מהם למעלה או המלאכים

כד).32) נה, יב).33)(תהלים פח, ל,34)(שם (ישעיה
 ֿ בניֿבן השריפה מקום תופת: מן ונגזר אש, מדורת לג).
בניהם  את מעבירים היו ששם ירושלים, של בדרומה הנוס
יהודה  מלך יאשיה מימות היה מקום שאותו ולפי באש.
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- טמא וכל נבילות שם שהשליכו שבמקומות, הפחות
שכר  שנקרא כמו וגיהנם. תופת הרשעים: דין נקרא לפיכך
שורש  (רד"ק, המקומות כל מבחר להיותו גןֿעדן, הצדיקים:

יט.). (עירובין ראה מים 35)תופת). תולעת טו) ל, (משלי
מוצצת  חיה בצורת רעה רוח מפרשים: ויש דם. המוצצת

טרּפּה. רבינו 36)דם כאילו לטעות, מקום נתנה זו הלכה ְַָ
וכך  בביאורנו), ה"א למעלה (עיין גיהנם של בדינה כופר
העונש  את המתאר ז"ל, רבינו מדברי צרפת רבני הבינו
הבא  עולם מחיי וכריתתה הנפש באבדן ביותר הגדול
"ספר  את לגנוז שרצו וכמעט גיהנם. של מדינה ומתעלם
צרפת  לרבני אגרת וערך ז"ל הרמב"ן קם לולא המדע",
תובע  הוא ובה העולם), לבריאת תתקצ"ב ד"א (בשנת
מה  הודיעונו רבותינו, "ומחסדכם, ושואל: רבינו של עלבונו
ככופר  הוא כי אומרים, שאתם שמענו כי ההוא? ולספר לכם
ממנה  למעלה שאין "הנקמה שאמר: מפני גיהנם, של בדינה
כי  לשמועה האמנתי לא ואני - הנפש" שתיכרת היא:
לשון  באותה אמרוה רבותינו הלא מלא. אחריו קראתם
ואיני  מקום, בכל "כרת" אומר שהוא "לפי אמור): (ספרא,
כג, (ויקרא הנפש את והאבדתי אומר: כשהוא מהו; יודע
מלכפור  וחסֿושלום אבדון. אלא שאינו הכרת על לימד - ל)
תלמידכם: צעיר אני בעיני הוא וכך ותפתה... גיהנם שיש
בה  ונידונים לגיהנם תחילה יורדים כריתות חייבי כל
וזהו  לה. והולכת ומתבטלת כלה ונפשם חודש, שניםֿעשר

ז"ל  כלה שאמרו גופם חודש, שניםֿעשר "לאחר יז.): (ר"ה
הצדיקים", רגלי כפות תחת מפזרתם ורוח נשרפת ונשמתם
במקום  ולא דין במקום אינה ואילך שעה מאותה כלומר:
ומה  קיימים. הרב דברי ונמצאו - ואובדת בטלה אלא תענוג,
האבדון", הוא - נקמה אחריה שאין "הנקמה שאמר:
תחילה  שנתייסר אחרי ותכליתו, האבדון לסוף כוונתו:
שבתחילתה, הראשון בדין שיכפור לו וחלילה גיהנם. בעונש
- חטאיהם" כפי אותם "דנים ה"ה): פ"ג, (לעיל אמר שהרי
זוהי  העוברים... חטאת להתם נידונים הם בגיהנם ובודאי
ושמנוהו  כפים, על נשאנוהו לכן הזה. הספר בדברי דעתנו
אברהם  הגדול והרב לוניל בני כל ראו וכבר העינים. בין
אחד  ואין לגנזו. ציוו ולא ההוא הספר (הראב"ד) דוד בר'
בו  וחזו לו איוּו כולם אבל חוגר; חרבו לומדיו על מהם
קנאות", "אגרות קובץ הרמב"ן, (אגרת סוגר" ואין ופתחו

לפסיאה).

.Â¯ÎN ÔÈ‡L ,‰n„˙e ,BÊ ‰·BË EÈÈÚa Ï˜z ‡nL∆»≈«¿≈∆»¿«∆∆≈¿«
‡l‡ ,˙Ó‡‰ ÈÎ¯„a ÌÏL Ì„‡‰ ˙BÈ‰Â ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿»»»»≈¿«¿≈»¡∆∆»
˙B¯eˆ ÏÚB·e ,˙B·BË ˙BÏÎ‡Ó ‰˙BLÂ ÏÎB‡ B˙BÈ‰Ïƒ¿≈¿∆«¬»≈
,ÔLŒÈÏ‰‡a ÔÎBLÂ ,‰Ó˜¯Â LL È„‚a L·BÏÂ ,˙B‡»¿≈ƒ¿≈≈¿ƒ¿»¿≈¿»√≈≈
,el‡Ï ÌÈÓBc‰ ÌÈ¯·„e ,·‰ÊÂ ÛÒÎ ÈÏÎa LnzLÓeƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆¿»»¿»ƒ«ƒ»≈
ÌÈÏÈÂ‡‰ ÌÈLth‰ ÌÈi·¯Ú‰ el‡ ÔÈn„nL BÓk¿∆¿«ƒ≈»«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ»¡ƒƒ

‰nÊa ÌÈÙeËM‰37,eÚ„È ‰Ú„ŒÈÏÚ·e ÌÈÓÎÁ‰ Ï·‡ . «¿ƒ¿ƒ»¬»«¬»ƒ«¬≈≈»≈¿
Ì‰a ÔÈ‡Â ,Ì‰ Ï·‰Â È‡·‰ È¯·c el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL∆»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈¬«»∆∆≈¿≈»∆

dÈ‡Â .˙ÏÚBz;‰f‰ ÌÏBÚa eÏˆ‡ ‰ÏB„‚ ‰·BË ∆∆¿≈»»¿»∆¿≈»»«∆
ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ ,‰iÂ‚e Ûe‚ ÈÏÚa e‡L ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆»«¬≈¿ƒ»¿»«¿»ƒ

el‡‰38Ì‰Ï ‰e‡˙Ó LÙp‰ ÔÈ‡Â Ì‰ Ûeb‰ ÈÎ¯ˆ »≈»¿≈«≈¿≈«∆∆ƒ¿«»»∆
BˆÙÁ ‡ˆÓiL È„k Ûeb‰ C¯ˆ ÈtÓ ‡l‡ ,Ôz„nÁÓe¿««¿»∆»ƒ¿≈…∆«¿≈∆ƒ¿»∆¿

BÈ¯a ÏÚ „ÓÚÈÂ39Ïk e‡ˆÓ ,Ûeb ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ; ¿«¬…«À¿ƒ¿«∆≈»ƒ¿¿»
da ‰È‰zL ‰ÏB„b‰ ‰·Bh‰ .ÌÈÏËa el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿≈ƒ«»«¿»∆ƒ¿∆»
‰f‰ ÌÏBÚa C¯c ÌeL ÔÈ‡ ,‡a‰ ÌÏBÚa LÙp‰«∆∆»»«»≈∆∆»»«∆
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L .d˙B‡ Ú„ÈÏÂ d‚ÈN‰Ï¿«ƒ»¿≈«»∆≈»¿ƒ»»«∆
d˙B‡ Ï·‡ ;ÔÈe‡˙Ó e‡ dÏÂ Ûeb‰ ˙·BË ‡l‡∆»««¿»»ƒ¿«ƒ¬»»

C¯Ú dÏ ÔÈ‡Â ,„‡Ó „Ú ‰ÏB„b ‰·Bh‰40˙B·BËa «»¿»«¿…¿≈»≈∆¿
,˙Ó‡‰ C¯„a Ï·‡ ;ÏLÓ C¯c ‡l‡ ‰f‰ ÌÏBÚ‰»»«∆∆»∆∆»»¬»¿∆∆»¡∆
Ûeb‰ ˙B·BËa ‡a‰ ÌÏBÚa LÙp‰ ˙·BË C¯ÚpL∆«¬…««∆∆»»«»¿«

ÔÎ BÈ‡ - ‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa ‰f‰ ÌÏBÚa41‡l‡ ; »»«∆¿«¬»¿ƒ¿∆≈≈∆»
C¯Ú dÏ ÔÈ‡Â ¯˜Á ÔÈ‡ „Ú ‰ÏB„b ‰·Bh‰ d˙B‡»«»¿»«≈≈∆¿≈»≈∆
zÙˆ ¯L‡ E·eË ·¯ ‰Ó" :„Âc ¯Ó‡L ‡e‰ .ÔBÈÓ„Â¿ƒ¿∆»«»ƒ»«¿¬∆»«¿»

.'B‚Â EÈ‡¯Èlƒ≈∆¿

תשעה 37) לעולם: ירדו זנות קבים עשרה מט:): (קידושין
וכו'. ערביא ודומיהן.38)נטלה ושתייה על 39)אכילה

השלימה. גופו ומה 40)בריאות מלשון: ודמיון, שיווי
יח). מ, (ישעיה לו תערכו שום 41)דמות שאין מפני

רבינו  יאמר וכן רחוק, דמיון גם ולו ביניהם, כלל דמיון
שלא  כמו כי יודע, "הוי פ"י): (סנהדרין למשנה בפירושו
כן  - הקולות משיג החרש ואין הצבעים, עין הסומא ישיג
אינם  שהדגים וכמו הנפשיים. התענוגים הגופות ישיגו לא
הפכי  שהוא המים ביסוד היותם לפי האש, יסוד את יודעים
וכן  הרוחני. העולם תענוג הגופני הזה בעולם נודע אין כן -
מותו  אחרי מעלה לאותה ויעלה מאתנו מי כשיזכה אנחנו

בהם". רוצה ואינו הגופניים התענוגים משיג אינו -

.Ê,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰e‡˙‰Â „Âc dÓk ‰nÎÂ¿«»»«»ƒ¿ƒ¿«»¿«≈»»«»
‡ÏeÏ" :¯Ó‡pL42ı¯‡a '‰ ·eËa ˙B‡¯Ï ÈzÓ‡‰ ∆∆¡«≈∆¡«¿ƒƒ¿¿¿∆∆

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ eeÚÈ„B‰ ¯·k ."ÌÈiÁ43, «ƒ¿»ƒ«¬»ƒ»ƒƒ
ÏÚ d‚ÈN‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ˙·BhL∆«»»«»≈…«»»»¿«ƒ»«

dÈ¯a44dÓˆÚÂ dÈÙÈÂ dÏ„b Ú„BÈ ÔÈ‡Â ,45‡l‡ À¿»¿≈≈«»¿»¿»¿»¿»¿»∆»
ÌÈ‡a˙nL ˙B·Bh‰ ÏkLÂ ;Bc·Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿«¿∆»«∆ƒ¿«¿ƒ
,ÛebaL ÌÈ¯·„Ï ‡l‡ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈÏ ÌÈ‡È·p‰ Ì‰a»∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈»∆»ƒ¿»ƒ∆«

ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ Ï‡¯NÈ Ô‰a ÔÈ‰pL46·eLzL ÔÓfa ∆∆¡ƒ»∆ƒ¿»≈ƒ«»ƒ««¿«∆»
ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ˙·BË Ï·‡ ;Ï‡¯NÈÏ ‰ÏLÓn‰«∆¿»»¿ƒ¿»≈¬»««≈»»«»≈

ÌÈ‡È·p‰ ‰en„ ‡ÏÂ ,ÔBÈÓ„Â C¯Ú dÏ47‡lL È„k , »≈∆¿ƒ¿¿…ƒ»«¿ƒƒ¿≈∆…
ÔÈÚ" :¯Ó‡ e‰ÈÚLiL ‡e‰ .ÔBÈÓca d˙B‡ e˙ÁÙÈƒ¿¬»«ƒ¿∆¿«¿»»««ƒ
,"BÏŒ‰kÁÓÏ ‰NÚÈ E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡¯Œ‡Ï…»»»¡…ƒ»¿«¬∆ƒ¿«≈
‡ÏÂ ,‡È· ÔÈÚ d˙B‡ ‰˙‡¯ ‡lL ‰·Bh‰ :¯ÓBÏk¿««»∆…»¬»»≈»ƒ¿…
ÌÈ‰Ï‡‰ d˙B‡ ‰NÚ - ÌÈ‰Ï‡ ‡l‡ d˙B‡ ‰‡»̄»»∆»¡…ƒ»»»»¡…ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BÏ ‰kÁnL Ì„‡Ï48ÌÈ‡È·p‰ Ïk : »»»∆¿«∆»¿¬»ƒ»«¿ƒƒ
Ï ‡l‡ e‡a ‡Ï Ôlk‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ï·‡ ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈ À»…ƒ¿∆»ƒ«»ƒ«¬»»»«»

.E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈÚ -«ƒ…»»»¡…ƒ»∆

נקוד 42) "למה ד.): (ברכות חז"ל שאמרו למה כיוון רבינו
שאתה  בך אני מובטח הקב"ה: לפני דוד אמר לולא? על
אם  יודע איני אבל לבוא, לעתיד לצדיקים טוב שכר משלם

לאו". אם ביניהם חלק לי לד:).43)יש כמו 44)(שם,
באמת. ויקרא).45)שהיא (פ' תנחומא כלשון תקפה.

ראה 46) לבד. מלכות שעבוד אלא עוה"ז ובין ביניהם שאין
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קסז daeyz zekld - rcnd xtq - elqk 'c iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"ב). (פ"ט, שנאמר:47)לקמן כמו ומשלים, בדמיונות
יא). יב, (הושע אדמה הנביאים לד:).48)וביד (ברכות

.ÁÈtÓ ‡Ï ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÌÈÓÎÁ B˙B‡ e‡¯wL ‰Ê∆∆»¿¬»ƒ»»«»…ƒ¿≈
„·B‡ ÌÏBÚ‰ ‰ÊÂ ,‰zÚ ÈeˆÓ BÈ‡L49CkŒ¯Á‡Â ∆≈»«»¿∆»»≈¿««»

‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ;Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡ - ÌÏBÚ‰ B˙B‡ ‡B·È»»»≈«»»≈∆»¬≈
zÙˆ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,„ÓBÚÂ ÈeˆÓ50zÏÚt EÈ‡¯Èl »¿≈∆∆¡«¬∆»«¿»ƒ≈∆»«¿»

Ô˙B‡L ÈtÓ ‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ e‰e‡¯˜ ‡ÏÂ ."'B‚Â¿¿…¿»»«»∆»ƒ¿≈∆»
e‡L ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ¯Á‡ Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡a ÌÈiÁ‰««ƒ»ƒ»»»«««≈»»«∆∆»
Ì„‡ ÏÎÏ ‡ˆÓp‰ e‰ÊÂ ,LÙÂ Ûe‚a Ba ÌÈÓi«̃»ƒ¿»∆∆¿∆«ƒ¿»¿»»»

.‰BL‡¯a»ƒ»

לתהו 49) חוזר העולם שאין כמכחיש נראה הראב"ד: אומר
(סנהדרין  אמרו והרי עולמו, מחדש והקדושֿברוךֿהוא ובהו
שהוא  ונמצא חריב", וחד עלמא הוה שנין אלפי שיתא צז.):
שאין  ביארנו כבר ה"כסףֿמשנה": ומתרץ חדש? עולם
שקיבלו  והקבלה המות, אחר שהוא בעולם אלא מדבר רבינו
הבא. עולם על רבינו לדברי ענין אינה יחרב, שהעולם חז"ל

ח). אות (ויקרא, בתנחומא מפורש רבינו הרי 50)וכדברי
ועומד. צפון קיים, הוא

ה'תשע"ח  כסלו ד' רביעי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הצדיקים 1) שכר כאילו מהם, שנראה הפסוקים ביאור

הזה. בעולם הכול הרשעים ופירעון

.‡‰·Bh‰Â ,˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎN ÔznL Ú„BpL ¯Á‡Ó≈««∆»∆««¿»»∆ƒ¿¿«»
‡È‰ ,‰¯Bza ·e˙k‰ '‰ C¯c e¯ÓL Ì‡ dÏ ‰kÊpL∆ƒ¿∆»ƒ»«¿∆∆«»«»ƒ

·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ2zÎ¯‡‰Â CÏ «≈»»«»∆∆¡«¿««ƒ«»¿«¬«¿»
e·ÊÚL ÌÈÚL¯‰ ÔÓ ÌÈÓ˜BpL ‰Ó˜p‰Â ;"ÌÈÓÈ»ƒ¿«¿»»∆¿ƒƒ»¿»ƒ∆»¿
:¯Ó‡pL ,˙¯k‰ ‡È‰ ‰¯Bza ˙B·e˙k‰ ˜„v‰ ˙BÁ¯‡»¿«∆∆«¿«»ƒ«»≈∆∆¡«

˙¯k‰"3‰Ê e‰Ó - "d· dBÚ ‡È‰‰ LÙp‰ ˙¯kz ƒ»≈ƒ»≈«∆∆«ƒ¬»»«∆
ÌÎÏ ÚÈbÈ - eÚÓLz Ì‡ :dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ·e˙kL∆»¿»«»À»ƒƒ¿¿«ƒ«»∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ ;Ck Ìk˙‡ ‰¯˜È - eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â ,Ck»¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿∆∆¿»»¿»»
‰ÓÁÏÓe ,·Ú¯Â Ú·N ÔB‚k ,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»»«∆¿«¿»»ƒ¿»»
,˙eÏ‚Â ı¯‡‰ ˙·ÈLÈÂ ,˙eÏÙLÂ ˙eÎÏÓe ,ÌBÏLÂ¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ«»»∆¿»

B„ÒÙ‰Â ‰NÚÓ ˙ÁÏˆ‰Â4˙È¯a‰ È¯·c Ïk ¯‡Le ,5- ¿«¿»««¬∆¿∆¿≈¿»»ƒ¿≈«¿ƒ
e‡L ÔÓÊ·e .eÈ‰ÈÂ eÈ‰ ˙Ó‡ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ Ïk»»«¿»ƒ¡∆»¿ƒ¿ƒ¿«∆»
ÌÏBÚ‰ ˙B·BË eÈÏ‡ eÚÈbÈ ,‰¯Bz‰ ˙BˆÓ Ïk ÌÈNBÚƒ»ƒ¿«»«ƒ≈≈»»
‰‡¯˜z ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ e‡L ÔÓÊ·e ;Ôlk ‰f‰«∆À»ƒ¿«∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿∆»
Ô˙B‡ ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .˙B·e˙k‰ ˙BÚ¯‰ e˙B‡»»»«¿¿««ƒ≈≈»
Ô˙B‡ ‡ÏÂ ˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎN ÔzÓ ÛBÒ Ô‰ ˙B·Bh‰«≈««¿»»∆ƒ¿¿…»
Ïk ÏÚ ¯·BÚÓ ÔÈÓ˜BpL ‰Ó˜p‰ ÛBÒ Ô‰ ˙BÚ¯‰»»≈«¿»»∆¿ƒ≈≈«»

Ú¯Î‰ ‡e‰ Ck ‡l‡ .˙Bˆn‰6LB„w‰ ,ÌÈ¯·c‰ Ïk «ƒ¿∆»»∆¿«»«¿»ƒ«»
ıÚ ,BÊ ‰¯Bz eÏ Ô˙ ‡e‰ Ce¯aÏÎÂ ,‡È‰ ÌÈiÁŒ »»«»»≈«ƒƒ¿»

BÚ„BÈÂ da ·e˙k‰ Ïk ‰NBÚ‰7‰BÎ ‰¯eÓ‚ ‰Úc8, »∆»«»»¿¿≈»¿»¿»
·¯Â ÂÈNÚÓ Ï„b ÈÙÏe .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ da ‰ÎBÊ∆»¿«≈»»«»¿ƒ…∆«¬»¿…
‰NÚ Ì‡L ,‰¯Bz· eÁÈË·‰Â .‰ÎBÊ ‡e‰ B˙ÓÎÁ»¿»∆¿ƒ¿ƒ»«»∆ƒ«¬∆
,„ÈÓz d˙ÓÎÁa ‰b‰Â LÙ ˙·BË·e ‰ÁÓNa d˙B‡»¿ƒ¿»¿«∆∆¿∆¿∆¿»¿»»»ƒ

,d˙BNÚlÓ e˙B‡ ÌÈÚBn‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk epnÓ ¯ÈÒiL∆»ƒƒ∆»«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«¬»
eÏ ÚÈtLÈÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ·Ú¯Â ‰ÓÁÏÓe ÈÏÁ ÔB‚k¿…ƒƒ¿»»¿»»¿«≈»∆¿«¿ƒ«»
,‰¯Bz‰ ˙BNÚÏ eÈ„È ˙‡ ˙B˜ÈÊÁn‰ ˙B·Bh‰ Ïk»«««¬ƒ∆»≈«¬«»
˜ÒÚ ‡lL È„k ,·‰ÊÂ ÛÒk Èea¯Â ÌBÏLÂ Ú·N ÔB‚k¿«¿»¿ƒ∆∆¿»»¿≈∆…«¬…
·L ‡l‡ ,Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L ÌÈ¯·„a eÈÓÈ Ïk»»≈ƒ¿»ƒ∆«»ƒ»∆∆»≈≈
‰kÊpL È„k ,‰Âˆn‰ ˙BNÚÏÂ ‰ÓÎÁa „ÓÏÏ ÌÈÈet¿ƒƒ¿…¿»¿»¿«¬«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿∆
¯Á‡ ,‰¯Bza ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«»¿≈≈«»««
elŒ‰È‰z ‰˜„ˆe" :‰f‰ ÌÏBÚ‰ ˙B·BËa ÁÈË·‰L∆ƒ¿ƒ«¿»»«∆¿»»ƒ¿∆»

"'B‚Â9‰¯Bz‰ ·ÊÚ Ì‡L ,‰¯Bza eÚÈ„B‰ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»«»∆ƒ«¬…«»
˙ÚcÓ10ÔÓLiÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ˜ÒÚÂ ƒ««¿«¬…¿«¿≈«¿«»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«

Ïk ÌÈ·ÊBÚ‰ ÔÓ ¯ÈÒÈ ˙Ó‡‰ ÔicL ,"ËÚ·iÂ Ôe¯LÈ¿À«ƒ¿»∆««»¡∆»ƒƒ»¿ƒ»
ËÚ·Ï Ì‰È„È e˜fÁ Ô‰L ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ˙B·BË11, »»«∆∆≈ƒ¿¿≈∆ƒ¿…

˙B˜lÓ Ô˙B‡ ÌÈÚBn‰ ˙BÚ¯‰ Ïk Ì‰ÈÏÚ ‡È·Óe≈ƒ¬≈∆»»»«¿ƒ»ƒƒ¿
·e˙kL ‡e‰ .ÌÚL¯a e„·‡iL È„k ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈∆…¿¿ƒ¿»∆»
z„·ÚÂ .'B‚Â '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz" :‰¯Bza«»««¬∆…»«¿»∆¿¿»«¿»
Ïk Le¯t ‡ˆÓ ."Ca '‰ epÁlLÈ ¯L‡ EÈ·È‡ ˙‡∆…¿∆¬∆¿«¿∆»ƒ¿»≈»
Ì‡ :¯ÓBÏk ,BÊ C¯c ÏÚ ˙BÏÏw‰Â ˙BÎ¯a‰ Ô˙B‡»«¿»¿«¿»«∆∆¿«ƒ
ÚÈtLÓ - Bk¯c Ìz¯ÓLe ‰ÁÓNa '‰ ˙‡ Ìz„·Ú¬«¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿∆«¿«¿ƒ«
„Ú ,ÌkÓ ˙BÏÏw‰ ˜ÈÁ¯Óe el‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÌÎÏ»∆«¿»»≈«¿ƒ«¿»ƒ∆«
È„k da ˜ÒÚÏÂ ‰¯Bza ÌkÁ˙‰Ï ÌÈÈeÙ eÈ‰zL∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈«»¿«¬…»¿≈
BlkL ÌÏBÚÏ - EÏ ·ËÈÈÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ekÊzL∆ƒ¿¿«≈»»«»¿ƒ«¿¿»∆À
Ì˙‡ˆÓÂ ,C¯‡ BlkL ÌÏBÚÏ - ÌÈÓÈ CÈ¯‡˙Â ,·BË¿«¬ƒ»ƒ¿»∆À»…¿ƒ¿≈∆
,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈiÁÏ :˙BÓÏBÚ‰ ÈLÏ ÌÈÎBÊƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ»»«∆
‰t ‰˜È ‡Ï Ì‡L ;‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈ‡È·n‰«¿ƒƒ¿«≈»»«»∆ƒ…ƒ¿∆…
:¯Ó‡pL ,‰kÊÈ ‰na BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰ÓÎÁ»¿»«¬ƒƒ≈«∆ƒ¿∆∆∆¡«

"ÏB‡La ‰ÓÎÁÂ ˙Ú„Â ÔBaLÁÂ ‰NÚÓ ÔÈ‡ Èk"12. ƒ≈«¬∆¿∆¿¿««¿»¿»ƒ¿
Ì˙È‚Le '‰ ˙‡ Ìz·ÊÚ Ì‡Â13‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa ¿ƒ¬«¿∆∆¿ƒ∆¿«¬»¿ƒ¿∆

˙eÊe14˙BÏÏw‰ Ïk ÌÎÈÏÚ ‡È·Ó - Ì‰Ï ‰ÓB„Â ¿¿∆»∆≈ƒ¬≈∆»«¿»
‰Ï‰·a ÌÎÈÓÈ eÏÎiL „Ú ,˙BÎ¯a‰ Ïk ¯ÈÒÓe el‡‰»≈≈ƒ»«¿»«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»»

Â˙BNÚÏ ÌÏL Ûeb ‡ÏÂ Èet ·Ï ÌÎÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,„ÁÙ»««¿…ƒ¿∆»∆≈»¿…»≈«¬
‡ˆÓÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÓ e„·‡zL È„k ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿≈∆…¿≈«≈»»«»¿ƒ¿»
ÌÏBÚa „e¯Ë Ì„‡L ÔÓÊaL .˙BÓÏBÚ ÈL Ìz„a‡L∆ƒ«¿∆¿≈»∆ƒ¿«∆»»»»»
‡Ï ,˜qÚ˙Ó BÈ‡ ,ÔB·Ú¯e ‰ÓÁÏÓ·e ÈÏÁa ‰f‰«∆»…ƒ¿ƒ¿»»¿»≈ƒ¿«≈…
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÔÈÎBÊ Ô‰aL ,˙BˆÓ· ‡ÏÂ ‰ÓÎÁ·¿»¿»¿…¿ƒ¿∆»∆ƒ¿«≈»»«»

ליום 2) - לך" ייטב "למען לט:): (קידושין חז"ל ואמרו
וכו'. טוב בעוה"ז:3)שכולו - "הכרת" סד:) (סנהדרין

הקודם. בפרק כמבואר לעוה"ב, - המפורשים 4)"תכרת"
כח). דברים, כו: (ויקרא, התוכחה כוונתו 5)בפרשיות

אלה  מכל והלא סט), (שם, וגו' הברית דברי אלה לכתוב:
בעולם  ולפרט, לכלל לאדם, מיועד והעונש שהשכר משמע

הקודמים? לדברינו סותר וזה - הדברים 6)הזה סדר
הציע. אוקספורד: ונוסח הכתוב 7)והצעתם. כל את

פנים 8)בתורה. מגלה ואינו הכתובים את מעקם שאינו
כהלכה. שלא לנו 9)בתורה תהיה עוה"ז טובת כלומר:

זה  ידי על לזכות ולעשות, לשמור לנו שתאפשר לצדקה.
למין  והתכלית העיקר שהם הנפשות, בעולם נצחים לחיי

והכרח.10)האנושי. אונס בלי מרוב 11)במתכוון, כי
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מיטיבם. ה' את שכחו (שבת 12)טובה חכמינו אמרו שכן
נעשה  אדם שמת "כיון - ו) פח, (תהלים חפשי במתים לא.):

המצוות". מן ובשכחה 13)חפשי בהתמסרות ועסקתם
שולל. האדם את המוליכים בדברים כדברי 14)עצמית

יא). ד, (הושע לב יקח ותירוש ויין זנות הכתוב:

.·,Ì‰ÈÓÎÁÂ Ì‰È‡È· ,Ï‡¯NÈ Ïk ee‡˙ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ¿«»ƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿«¿≈∆
˙BiÎÏnÓ eÁeiL È„k ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ15ÔÈ‡L , ƒ«»ƒ«¿≈∆»ƒ«¿À∆≈»

e‡ˆÓÈÂ ,Ô‚‰k ˙BˆÓ·e ‰¯B˙a ˜ÒÚÏ Ô‰Ï ˙BÁÈpÓ«ƒ»∆«¬…¿»¿ƒ¿«…∆¿ƒ¿¿
ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ekÊiL È„k ,‰ÓÎÁ· ea¯ÈÂ ÚBb¯Ó Ì‰Ï»∆«¿«¿«¿¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿«≈»»
‰ÓÎÁ‰Â ‰Úc‰ ‰a¯z ÌÈÓi‰ Ô˙B‡aL ÈÙÏ .‡a‰«»¿ƒ∆¿»«»ƒƒ¿∆«≈»¿«»¿»
,"'‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk" :¯Ó‡pL ,˙Ó‡‰Â¿»¡∆∆∆¡«ƒ»¿»»»∆≈»∆
˙‡ LÈ‡Â ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ e„nÏÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡Â¿∆¡«¿…¿«¿ƒ∆»ƒ¿ƒ∆
."ÌÎ¯NaÓ Ô·‡‰ ·Ï ˙‡ È˙¯ÈÒ‰Â" :¯Ó‡Â ,"e‰Ú≈̄≈¿∆¡««¬ƒ…ƒ∆≈»∆∆ƒ¿«¿∆
‰ÓÎÁ ÏÚa ,„Âc Ú¯fÓ „ÓÚiL CÏn‰ B˙B‡L ÈtÓƒ¿≈∆«∆∆∆«¬…ƒ∆«»ƒ««»¿»
‰LÓÏ ·B¯˜ ‡e‰ ÏB„‚ ‡È·Â ,‰ÓÏMÓ ¯˙BÈ ‰È‰Èƒ¿∆≈ƒ¿……¿»ƒ»»¿∆

ea¯16,'‰ŒC¯c Ì˙B‡ ‰¯BÈÂ ÌÚ‰ Ïk „nÏÈ CÎÈÙÏe ; «≈¿ƒ»¿«≈»»»¿∆»∆∆
˙È¯Á‡a ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,BÚÓLÏ ÌÈÈBb‰ Ïk e‡B·ÈÂ¿»»«ƒ¿»¿∆∆¡«¿»»¿«¬ƒ
ÛBÒÂ ."ÌÈ¯‰‰ L‡¯a '‰ ˙Èa ¯‰ ‰È‰È ÔBÎ ÌÈÓi‰«»ƒ»ƒ¿∆«≈¿…∆»ƒ¿

Blk ¯ÎN‰ Ïk17˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L ‰B¯Á‡‰ ‰·Bh‰Â »«»»À¿«»»«¬»∆≈»∆¿≈
ÁÈLn‰ ˙BÓÈ Ï·‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡e‰ ,ÔBÚ¯‚Â¿≈»«≈»»«»¬»¿«»ƒ«
‡l‡ ,CÏB‰ B‚‰Ók ÌÏBÚÂ ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ‡e‰»»«∆¿»¿ƒ¿»≈∆»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ¯·Îe .Ï‡¯NÈÏ ¯ÊÁz ˙eÎÏn‰L∆««¿«¬…¿ƒ¿»≈¿»»¿¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰18ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡" : »ƒƒ≈≈»»«∆ƒ«»ƒ«
"„·Ïa ˙BiÎÏÓ „eaÚL ‡l‡19. ∆»ƒ¿«¿Àƒ¿»

מלכויות.15) הנה 16)משעבוד יד) אות תולדות (מדרש
כולו  - יג) נב, (ישעיה מאד וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל
ונישא  האבות מן גדול שיהיה בןֿדוד: משיח על נאמר
הנבואה). במובן למשה וקרוב השררה, (במובן ממשה

התכליתי.17) הסופי, השכר עדיין אינו זה כל כלומר:
סג.).18) הגויים.19)(שבת עול צוארנו מעל שנפרוק

ביתר  זה כל מבואר וכן יג). פרק מלכים, (הלכות השווה
פ"י). (סנהדרין למשנה רבינו בפירוש שאת

ה'תשע"ח  כסלו ה' חמישי יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ועמי 1) לקטנים והמלמד מיראה; או מאהבה ה' עבודת

לשמה. בתורה העסק ילמדם; דרך איזה על הארץ,

.‡‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ‰NBÚ ÈÈ¯‰ :Ì„‡ ¯Ó‡È Ï‡«…«»»¬≈ƒ∆ƒ¿«»
BÚÂÏa˜‡L È„k d˙ÓÎÁa ˜Ò2˙B·e˙k‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk ¿≈¿»¿»»¿≈∆¬«≈»«¿»«¿

ÔÓ L¯Ù‡Â ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊ‡L È„k B‡ ,da»¿≈∆∆¿∆¿«≈»»«»¿∆¿ƒ
ÔÓ Ïˆp‡L È„k Ô‰Ó ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰L ˙B¯·Ú‰»¬≈∆ƒ¿ƒ»»≈∆¿≈∆ƒ»≈ƒ
ÈiÁÓ ˙¯k‡ ‡lL È„k B‡ ‰¯Bza ˙B·e˙k‰ ˙BÏÏw‰«¿»«¿«»¿≈∆…ƒ»≈≈«≈
,‰f‰ C¯c‰ ÏÚ '‰ ˙‡ „·ÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»≈»«¬…∆««∆∆«∆
˙ÏÚÓ dÈ‡Â ‰‡¯iÓ „·BÚ ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚ „·BÚ‰L∆»≈«∆∆∆≈ƒƒ¿»¿≈»«¬«
ÏÚ '‰ ÌÈ„·BÚ ÔÈ‡Â ;ÌÈÓÎÁ‰ ˙ÏÚÓ ‡ÏÂ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ¿…«¬««¬»ƒ¿≈¿ƒ«

ı¯‡‰ŒÈnÚ ‡l‡ ‰Ê C¯c3,ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰Â ∆∆∆∆»«≈»»∆¿«»ƒ¿«¿«ƒ

ÔzÚ„ ‰a¯zL „Ú ,‰‡¯iÓ „·ÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÎpÁnL∆¿«¿ƒ»«¬…ƒƒ¿»«∆ƒ¿∆«¿»
‰·‰‡Ó e„·ÚÈÂ4. ¿««¿≈«¬»

ג).2) משנה א, פרק תורה 3)(אבות בידם שאין עם המוני
המועילים  נאים ובהרגלים במידות מנומסים אבל וחכמה,
הארץ" "עמי נקראו: ולפיכך הארץ. ויישוב החברה לחיזוק
המשנה  פירוש פי (על הארץ ליישוב טובה שחברתם

ז). משנה ה, פרק אבות רבינו 4)לרבינו, יאמר וכה
שאין  "לפי א): משנה י, פרק (סנהדרין המשנה בפירוש
או  תועלת, ממנו לו שתגיע כדי אלא מעשה עושה האדם
אותו  אצלו יהיה כן, אינו ואם הפסד; איזה ממנו שיסור
אלה  עשה תורה: לבעל ייאמר היאך וריק. הבל המעשה
ולא  יתברך, השם מאת העונש יראת מחמת לא המעשים
כל  שלא לפי מאוד, עד קשה דבר זה טוב? שכר לנחול כדי
ה' את (שעבד אבינו כאברהם האמת את משיגים בניֿאדם
אמונתם, על שיתיישבו כדי להמון התירו לכן מאהבה).
- העבירות מן ולהינזר שכר; לתקוות - המצוות את לעשות
האמת  את שישיגו עד זה על אותם "מזרזים העונש, מיראת

וידעוה".

.·CÏB‰Â ˙BˆÓ·e ‰¯Bza ˜ÒBÚ ,‰·‰‡Ó „·BÚ‰»≈≈«¬»≈«»¿ƒ¿¿≈
ÈtÓ ‡ÏÂ ÌÏBÚa ¯·c ÈtÓ ‡Ï ,‰ÓÎÁ‰ ˙B·È˙aƒ¿ƒ«»¿»…ƒ¿≈»»»»¿…ƒ¿≈
‰NBÚ ‡l‡ ;‰·Bh‰ L¯ÈÏ È„k ‡ÏÂ ‰Ú¯‰ ˙‡¯Èƒ¿«»»»¿…¿≈ƒ««»∆»∆

‡·Ï ‰·Bh‰ ÛBÒÂ ,˙Ó‡ ‡e‰L ÈtÓ ˙Ó‡‰5.dÏÏ‚a »¡∆ƒ¿≈∆¡∆¿«»»…ƒ¿»»
ÌÎÁ Ïk ÔÈ‡Â ,„‡Ó ‰ÏB„‚ ‰ÏÚÓ ‡È‰ BÊ ‰ÏÚÓe«¬»ƒ«¬»¿»¿…¿≈»»»

eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ˙ÏÚÓ ‡È‰Â ,dÏ ‰ÎBÊ6B‡¯wL , ∆»¿ƒ«¬««¿»»»ƒ∆¿»
B·‰B‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰7‡l‡ „·Ú ‡lL ÈÙÏ , «»»¬¿ƒ∆…»«∆»

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ da eevL ‰ÏÚn‰ ‡È‰Â .‰·‰‡Ó≈«¬»¿ƒ««¬»∆ƒ»»«»»
."EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆
„iÓ ,‰Èe‡¯‰ ‰·‰‡ '‰ ˙‡ Ì„‡ ·‰‡iL ÔÓÊ·eƒ¿«∆∆¡«»»∆«¬»»¿»ƒ»

.‰·‰‡Ó ˙Bˆn‰ Ïk ‰NÚÈ«¬∆»«ƒ¿≈«¬»

וסוף 5) מאהבה "למוד סב.): (נדרים שאמרו כמו מאליה,
לבוא". לא.).6)הכבוד מא,7)(סוטה (ישעיה שנאמר

אוהבי. אברהם זרע ח):

.‚˙‡ ·‰‡iL ,‡e‰ ?‰Èe‡¯‰ ‰·‰‡‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»«¬»»¿»∆∆¡«∆
BLÙ ‡‰zL „Ú ,„‡Ó ‰fÚ ,‰¯˙È ,‰ÏB„‚ ‰·‰‡ '‰«¬»¿»¿≈»«»¿…«∆¿≈«¿

‰‚BL ‡ˆÓÂ ,'‰ ˙·‰‡a ‰¯eL˜8el‡k „ÈÓz d· ¿»¿«¬«¿ƒ¿»∆»»ƒ¿ƒ
d˙B‡ ˙·‰‡Ó ‰Èet BzÚc ÔÈ‡L ,‰·‰‡‰ ÈÏÁ ‰ÏBÁ∆√ƒ»«¬»∆≈«¿¿»≈«¬«»
ÔÈa ,Bz·La ÔÈa - „ÈÓz d· ‰‚BL ‡e‰Â ‰M‡ƒ»¿∆»»ƒ≈¿ƒ¿≈
‰fÓ ¯˙È - ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L ‰ÚLa ÔÈa ,BÓe˜a¿≈¿»»∆≈¿∆»≈ƒ∆
BÓk ,„ÈÓz da ÌÈ‚BL ÂÈ·‰B‡ ·Ïa '‰ ˙·‰‡ ‰È‰zƒ¿∆«¬«¿≈¬»ƒ»»ƒ¿
‰ÓÏML ‡e‰Â ."ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa" :eevL∆ƒ»¿»¿»¿¿»«¿¿¿∆¿……
ÏÎÂ ;"È‡ ‰·‰‡ ˙ÏBÁ Èk" :ÏLÓ C¯c ¯Ó‡»«∆∆»»ƒ««¬»»ƒ¿»

‰Ê ÔÈÚÏ ‡e‰ ÏLÓ ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈL9. ƒ«ƒƒ»»¿ƒ¿»∆

בה.8) ועוסק שם,9)הוגה האמורים אהבה דברי שכל
האהובה  כנסתֿישראל בין ה' לאהבת משל אלא אינם

שבשמים. אביה לאוהבה

.„ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡10ÈÈ¯‰ ,¯Ó‡˙ ‡nL : »¿¬»ƒ»ƒƒ∆»…«¬≈ƒ
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‡¯w‡L ÏÈ·La ,¯ÈLÚ ‰È‰‡L ÏÈ·La ‰¯Bz „ÓÏ»≈»ƒ¿ƒ∆∆¿∆»ƒƒ¿ƒ∆∆»≈
„eÓÏz - ‡a‰ ÌÏBÚa ¯ÎN Ïa˜‡L ÏÈ·La ,Èa«̄ƒƒ¿ƒ∆¬«≈»»»»«»«¿
,ÌÈNBÚ Ìz‡M ‰Ó Ïk - "'‰ ˙‡ ‰·‰‡Ï" :¯ÓBÏ«¿«¬»∆»«∆«∆ƒ

‰·‰‡Ó ‡l‡ eNÚ˙ ‡Ï11ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ „BÚÂ .12: …«¬∆»≈«¬»¿»¿¬»ƒ
eÈ‰ ÔÎÂ .ÂÈ˙BˆÓ ¯ÎNa ‡ÏÂ - "„‡Ó ıÙÁ ÂÈ˙BˆÓa"¿ƒ¿»»≈¿…¿…ƒ¿«ƒ¿»¿≈»
Ì‰È„ÈÓÏ˙ ÈB·Ï ÌÈeˆÓ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b¿≈«¬»ƒ¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ≈∆

„eÁÈa Ì‰ÈÏÈkNÓe13ÌÈ„·Úk eÈ‰z Ï‡" : «¿ƒ≈∆¿ƒ«ƒ¿«¬»ƒ
·¯‰ ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ ,"'eÎÂ ·¯‰ ˙‡ ÌÈLnLÓ‰«¿«¿ƒ∆»«¿∆»ƒ¿≈∆»«

.‰·‰‡Ó e„·Ú :¯ÓBÏk ,BLnLÏ Èe‡»̄¿«¿¿«ƒ¿≈«¬»

סב.).10) נדרים מח; אות עקב ה'11)(ספרי, אהבת
יאמר  וכה טוב. שכר פרס, לקבל מנת על ולא ומצוותיו,
המעיין, ואתה, י): פרק (סנהדרין למשנה בפירושו רבינו
קטן  נער כי בדעתך שים לך: ממשיל שאני המשל זה הבן
לו  הגדול הטוב וזהו תורה, ללמדו המלמד אצל הביאוהו
שניו  למיעוט שהוא, אלא השלימות. מן שישיג מה לעניין
ולפיכך  הטוב... אותו מעלת מבין אינו שכלו, וחולשת
אהובים  שהם בדברים אותו לזרז המלמד יצטרך בהכרח
או  אגוזים לך ואתן קרא לו: ויאמר שניו, לקטנות אצלו
לפי  - הקריאה לעצם לא ומשתדל, קורא הוא ובזה תאנים.
המגדים, אותם לו שיתנו כדי אלא - מעלתה יודע שאינו

את È˜¯‰שאכילתם חושב ולפיכך הקריאה. מן יותר אצלו
עמל  באותו שישיג כדי בה, עמל הוא ויגיעה עמל הלימוד
מעט  או אחד, אגוז - והיא אצלו, האהובה התכלית את
שהיה  הדבר אותו בעיניו וייקל שכלו ויחזק וכשיגדל דבש.
חמוד  אחר בדבר חפצו ויעוררו יזרזוהו לפנים, נכבד אצלו
או  יפים, מנעלים לך ואקח קרא לו: יאמר ומלמדו יותר,
הלימוד, עצם לשם לא לקרוא ישתדל ובזה חמודים. בגדים
מן  יותר בעיניו נכבד ההוא והבגד המלבוש, לאותו  אלא
בעיניו  ויתבזה בשכלו, שלם יותר יהיה וכאשר התורה.
לו  ויאמר ממנו, גדול שהוא למה נפשו ישים הזה, הדבר
הוא  וכך שניים. או אחד דינר לך ואתן זו פרשה למוד רבו:
יותר  אצלו נכבד והוא הממון, אותו ולוקח ומשתדל קורא
הדינר  את שישיג אצלו, הלימוד שתכלית לפי - הלימוד מן

גדולה דעתו וכשתהיה זה שהבטיחוהו. בעיניו ונקלה
למוד, רבו; לו ויאמר נכבד יותר שהוא למה יתאווה השיעור
מפניך. ויקומו אדם בני ויכבדוך ודיין, ראש שתהיה כדי
ותהיה  הכבוד, מעלת להשיג כדי ומשתדל קורא והוא
וינשאו  אדם בני שיכבדוהו הכבוד אצלו: הלימוד תכלית
יאמרו  כזה לימוד ועל מגונה. זה וכל וישבחוהו. אותו
וישתדל  המצוות שיעשה כלומר: לשמה", "שלא החכמים:
דבר  בשביל אלא (החכמה), בעצמו הדבר לאותו לא בתורה
(אבות  ואמרו זה על חכמינו והזהירונו החכמה. זולת אחר
ולא  בה להתגדל עטרה תעשם "אל ה): משנה ד, פרק
החכמה  לימוד תכלית אצלו תהיה ולא בה... לחפור קרדום
שידע  אלא האמת תכלית אין וכן בלבד. אותה לדעת אלא
לעשותה. - ידיעתה ותכלית אמת, והתורה אמת שהוא
שהן  - המצוות אלה כשאעשה לומר: השלם לאדם ואסור
המידות  שהן - העבירות מן ואתרחק הטובות, המידות
שיאמר  כמו שזה לפי עליהן? שאקבל הגמול מה הרעות,
דבר  לו: אומרים והם קורא? כשאני לי יתנו מה הנער:

מבקש  שהוא - שכלו מיעוט רואים שאנו לפי פלוני.
כמו  כסכלתו, לו משיבים אנו - אחרת תכלית לתכלית,

כאיוולתו". כסיל "ענה יט.).12)שנאמר: (עבודהֿזרה
אחרים 13) כי לכולם, ולא דווקא ולמשכילים לנבונים

עונש, ולא גמול לא בשמים שאין ולחשוב לטעות עלולים
ג. משנה א, פרק (אבות סוכו איש באנטיגנוס שקרה כמו
את  המשמשים כעבדים תהיו "אל תלמידיו: לפני שדרש
ה' את לעבוד הייתה כוונתו פרס". לקבל מנת על הרב
אמר  ובייתוס, צדוק תלמידיו שני וטעו מיראה. ולא מאהבה
גמול  לאדם שאין בפירוש, אמר הרב הנה לחבירו: האחד
האחד  וסמך כוונתו. הבינו לא כי כלל תקווה ואין עונש ולא
בתורה  הכופרות כיתות ויסדו החכמים מן ופרשו חבירו את
על  ובייתוסים צדוקים ונקראו: החכמים, ובקבלת שבעלֿפה
"חכמים, י"א): משנה (שם, מזהיר שהתנא הוא שמם.

שם). רבינו, פירוש פי (על בדבריכם"! היזהרו

.‰‡lL È„k B‡ ¯ÎN Ïa˜Ï È„k ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk»»≈«»¿≈¿«≈»»¿≈∆…
ÏÎÂ .dÓLÏ ‡lL ˜ÒBÚ ‰Ê È¯‰ - ˙eÚ¯t ÂÈÏÚ ÚÈb«̇ƒ«»»À¿»¬≈∆≈∆…ƒ¿»¿»
ÈtÓ ‡l‡ ,¯ÎN Ïa˜Ï ‡ÏÂ ‰‡¯ÈÏ ‡Ï ,da ˜ÒBÚ‰»≈»…¿ƒ¿»¿…¿«≈»»∆»ƒ¿≈
da ˜ÒBÚ ‰Ê È¯‰ - d· ‰evL ı¯‡‰ Ïk ÔB„‡ ˙·‰‡«¬«¬»»»∆∆ƒ»»¬≈∆≈»
‰¯Bza Ì„‡ ˜ÒÚÈ ÌÏBÚÏ" :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .dÓLÏƒ¿»¿»¿¬»ƒ¿»«¬…»»«»
‡a dÓLÏ ‡lL CBznL ,dÓLÏ ‡lL elÙ‡Â«¬ƒ∆…ƒ¿»∆ƒ∆…ƒ¿»»

"dÓLÏ14˙‡Â ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏnLk CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»¿∆¿«¿ƒ∆«¿«ƒ¿∆
Lp‰‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡ ,ı¯‡‰ŒÈnÚ ÏÏÎe ÌÈ «»ƒ¿»«≈»»∆≈¿«¿ƒ»∆»

ÔzÚ„ ‰a¯zL „Ú ;¯ÎN Ïa˜Ï È„Îe ‰‡¯iÓ „·ÚÏ«¬…ƒƒ¿»¿≈¿«≈»»«∆ƒ¿∆«¿»
ËÚÓ ËÚÓ ‰Ê Ê¯ Ì‰Ï ÌÈl‚Ó ,‰¯˙È ‰ÓÎÁ eÓkÁ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿≈»¿«ƒ»∆»∆¿«¿«

ÔÈÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÏÈb¯Óe15e‰e‚ÈNiL „Ú ,˙Áa ‰Ê «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆¿«««∆«ƒ
.‰·‰‡Ó e‰e„·ÚÈÂ e‰eÚ„ÈÂ¿≈»¿««¿≈«¬»

(14- חביריו את לקנטר מנת על ללמוד אבל נ:) פסחים
לו  נוח לשמה שלא העושה יז.): (ברכות אמרו ועליו אסור,
שלא  בתורה העוסק "כל ז.): (תענית אמרו וכן נברא. שלא

המוות". סם לו נעשית - הנכונה 15)לשמה הדרך זו שלא
פרס. לקבל מנת על ללמוד

.Â‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙·‰‡ ÔÈ‡L ,¯e¯·e Úe„È ¯·c»»»«»∆≈«¬««»»
‰bLiL „Ú Ì„‡ ÏL BaÏa ˙¯L˜16Èe‡¯k „ÈÓz d· ƒ¿∆∆¿ƒ∆»»«∆ƒ¿∆»»ƒ»»

‰evL BÓk ,‰pnÓ ıeÁ ÌÏBÚaM ‰Ó Ïk ·ÊÚÈÂ¿«¬…»«∆»»ƒ∆»¿∆ƒ»
·‰B‡ BÈ‡ ."ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa" :¯Ó‡Â¿»«¿»¿»¿¿»«¿¿≈≈

e‰Ú„iL ˙Úca ‡l‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰17Èt ÏÚÂ ; «»»∆»«««∆≈»≈¿«ƒ
‰a¯‰ Ì‡Â ,ËÚÓ - ËÚÓ Ì‡ :‰·‰‡‰ ‰È‰z ‰Úc‰«≈»ƒ¿∆»«¬»ƒ¿«¿»¿ƒ«¿≈
ÔÈ·‰Ï BÓˆÚ „ÁÈÏ Ì„‡‰ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .‰a¯‰ -«¿≈¿ƒ»»ƒ»»»¿«≈«¿¿»ƒ
,BB˜ ˙‡ BÏ ÌÈÚÈ„Bn‰ ˙Be·˙e ˙BÓÎÁa ÏÈkN‰Ïe¿«¿ƒ¿»¿¿«ƒƒ∆
e¯‡aL BÓk ,‚ÈN‰Ïe ÔÈ·‰Ï Ì„‡a LiL Ák ÈÙk¿ƒ…«∆≈»»»¿»ƒ¿«ƒ¿∆≈«¿

‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰a18. ¿ƒ¿¿≈«»

תשגה 16) באהבתה הכתוב: מלשון תמיד, בה שיעסוק
ברש"י, (הובא הדרשן משה רבי לפי יט). ה, (משלי תמיד
פירש: והראב"ד עסוק. והוראתו: בערבית, המלה מקור שם)

ש  - שגיאה בענייניו מלשון ישגה לה', אהבתו בכלל
נד:) (עירובין אמרו וכן לב. אליהם ישים שלא היוםֿיומיים
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בשוק  בתורה ועוסק יושב שהיה בןֿפדת, אלעזר רבי על
העליון  בשוק מוטל בו שהתעטף וסדינו ציפורי, של התחתון
תשגה  "באהבתה הפסוק: את עליו וסמכו ציפורי, של
עצמך  תעשה אהבתה "בשביל שם: רש"י, וכפירוש תמיד",
וראה  הלכה". לדבר ולרוץ עסקיך להניח ופתי שוגה
היה  לקיש "ריש א). הלכה סוף ה, פרק (ברכות בירושלמי
הרגיש. ולא בשבת לתחום מחוץ ויצא תורה בדברי מהרהר

תמיד". תשגה "באהבתה שנאמר: מה כפי 17)לקיים
יודעים  שאין דבר לאהוב אפשר שאי לפי אהבתו, - ידיעתו

אותו. יב).18)ומכירים הלכה ד, (פרק

ה'תשע"ח  כסלו ו' שישי יום

È˙ÁÈO ‡È‰ ÌBi‰ Ïk E˙¯B˙ Èz·‰‡ ‰Ó»»«¿ƒ»∆»«ƒƒ»ƒ

dad` xtq `Ede ipW xtq¥¤¥¦§¥¤©£¨
:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»

˙k¯·e ‰lÙz ˙BÎÏ‰ .· .ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿¿ƒ«¿«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«
.„ .‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓ ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ .‚ .ÌÈ‰k…¬ƒƒ¿¿ƒƒ¿»¿≈∆»
.‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰ .Â .˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ .‰ .˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒƒƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
.ÌÓB˜Óa Ì˙BÓLa ÌÈL¯ÙÓ Ì‰a ÌÈÏÏÎp‰ ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ»∆¿…»ƒƒ¿»ƒ¿»

-dad̀xtqrnW z`ixw zFkld¦§§¦©§©
ÌÈÓÚt ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ,‡È‰Â ˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒ¿¿ƒ«¿««¬«ƒ

.ÌBia«
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ומי 1) שמע קריאת ברכות נוסח קורא; הוא פרשיות כמה

ובבוקר. בערב קריאתה זמן תיקנן;

.‡·¯Úa :ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÈ‡¯B˜ ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt«¬«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿«»∆∆
¯˜a·e2EaÎL·e' :¯Ó‡pL ,3‰ÚLa - 'EÓe˜·e «…∆∆∆¡«¿»¿¿¿∆¿»»

‰ÚL·e ;‰ÏÈÏ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ·ÎBL Ì„‡ŒÈa C¯cL∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿∆«¿»¿»»
ÌBÈ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈa C¯cL4. ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

של  לתוכנו בהתאם הוא כי שמע, קריאת בהלכות פתח
תדירות  שהן "המצוות כתב שעליו אהבה, ספר כל
סידר  לכן תמיד", ולזכרו המקום לאהוב כדי בהן שנצטווינו
סדר  על־פי אהבה, שבספר הגדולות ההלכות את הרמב"ם
כי  ותפילה, ק"ש הלכות בתחילתו המצוות: של התדירות
הוא  מהתורה תפילה וחיוב ביום, פעמיים מצוותה ק"ש

פעמיים. לא אבל יום" בכל "להתפלל
לפי  שבמעשה המצוות את מונה שבדיבור, המצוות אחר
(ובהקשר  יום כל שמצוותן תפילין קודם תדירותן, סדר
להם), משותפות הלכות וכמה שכמה וס"ת, מזוזה גם לזה
רק  הוא בציצית החיוב כבתפילין, שלא כי - ציצית אח"כ
שמהתורה  ברכות אח"כ כנפות, ארבע בת כסות לו יש אם

(ובנוסף, שבע אם ורק האכילה, אחר רק לברך חייבים
תמידי  עניין שהוא "וזכרתם" משום הוא דציצית הטעם
אחת  פעם שהיא מילה בהלכות ומסיים מברכות), יותר

בחיים.
(26 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

אחר 2) ונמשך העולם הבלי אחר נפתה שהאדם מפני
הוא  צריך - וביחוד תאוותו שמים במלכות תמידי לזכרון

וציוונו  לזּכותנו, ה' מחסדי היה כן על החטא. מן לשמרו ַה'
אחת  האלה: העתים בשתי גמורה ובכוונה בקביעות לזכרו
האדם  בהיות כי היום, במשך מעשינו לכל להועיל ביום
ה' עיני כי לבו אל ויתן ומלכותו, ה' אחדות בבוקר זוכר
מחשבה  לו תהיה - יספור צעדיו וכל דרכיו כל על פקוחות
היום  כל יחטא שלא למשמר, הזה בדבר פיו והודאת זו
כל  עליו לשמור בלילה, זו הודאתו לו תועיל וכן ההוא.

ת"כ). מצוה ה'חינוך', (מלשון החטא מן הקדים 3)הלילה
העולם  בריאת כסדר ערבית, של קריאתֿשמע הכתוב
יום  בוקר ויהי ערב ויהי ככתוב: הלילה, מן היום שהתחיל

ה). א, (בראשית מ"ג.4)אחד פ"א, ברכות

.·:Ô‰ el‡ ,˙BiL¯t LÏL ?‡¯B˜ ‡e‰ ‰Óe«≈»»»ƒ≈≈
'ÚÓL'5'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ,6'¯Ó‡iÂ' ,7ÔÈÓÈc˜Óe . ¿«¿»»ƒ»…««…∆«¿ƒƒ

ÌM‰ „eÁÈ da LiL ÈtÓ ,'ÚÓL' ˙L¯t ˙B¯˜Ï8 ƒ¿»»«¿«ƒ¿≈∆≈»ƒ«≈
B˙·‰‡Â9B„eÓÏ˙Â10‡e‰L ,11Ïk‰L ÏB„b‰ ¯wÚ‰ ¿«¬»¿«¿∆»ƒ»«»∆«…
Ba ÈeÏz12Èeeˆ da LiL ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' - ‰È¯Á‡Â . »¿«¬∆»¿»»ƒ»…«∆≈»ƒ

˙Bˆn‰ Ïk ¯‡L (˙¯ÈÎÊ) ÏÚ13˙L¯t - CkŒ¯Á‡Â . «¿ƒ«¿»»«ƒ¿¿««»»»«
˙ˆÈˆ14˙Bˆn‰ Ïk ˙¯ÈÎÊ Èeeˆ da LÈ ‡È‰ ÌbL ,15. ƒƒ∆«ƒ∆»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿

ד.5) ו, יג.6)דברים יא, לז.7)שם, טו, האמונה 8)במדבר
אחד". ה' אלהינו "ה' - לו שני ואין אחד שהוא בה'

אלהיך".9) ה' את "ואהבת ככתוב: לאהבו, שעלינו
ודברת 10) לבניך "ושננתם ככתוב: - תורה תלמוד מצות

ה'.11)בם". יחוד אל יסודי 12)חוזר בהל' רבינו כלשון
אלוה  שם שיש דעתו על המעלה "וכל ה"ו): (פ"א, התורה
הגדול  העיקר הוא שזה - בעיקר כופר מזה... חוץ אחר
יש  "שמע" שפרשת לומר: רבינו וכוונת בו". תלוי שהכל

גם ותלמודו, ה' אהבת מלבד ‰'בה „ÂÁÈ ˙ÂˆÓ ולפיכך ,
עיקר  בה שאין שמוע" אם "והיה פרשת לפני אותה קוראים
ה' את "לאהבה ככתוב: ה', אהבת בה שיש אע"פ זה, גדול
בניכם" את אותם "ולמדתם ככתוב: תלמוד, וכן אלהיכם:

וילנה). דפוס לרמב"ם רב" "מעשה ככתוב:13)(הגהות
מצוותי". אל תשמעו שמוע אם פרשת 14)"והיה היא

ציצית. במצות המדברת כל 15)"ויאמר" את "וזכרתם
להקדימה  שמוע" אם "והיה פרשת היא וראויה ה'", מצוות
ב"והיה  הנאמרים ותלמודו, ה' "אהבת בה שאין ל"ויאמר"
אות  ח"א הרדב"ז, בזה קדמו וכבר רב). (מעשה שמוע" אם

הרמב"ם". ב"לשונות נ"ו

.‚‰ÏÈla ˙‚‰B ˙ˆÈˆ ˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡16- ««ƒ∆≈ƒ¿«ƒƒ∆∆««¿»
‰ÏÈla d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜17˙‡ÈˆÈ ÔB¯ÎÊ da LiL ÈtÓ , ¿ƒ»««¿»ƒ¿≈∆∆»ƒ¿¿ƒ«

ÌÈ¯ˆÓ18ÌBia ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÈkÊ‰Ï ‰ÂˆÓe , ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«
ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ ¯kÊz ÔÚÓÏ' :¯Ó‡pL ,‰ÏÈl·e««¿»∆∆¡«¿««ƒ¿…∆≈¿≈∆∆
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Ïk ÌÈ¯ˆÓ19el‡ ˙BiL¯t LÏL ˙‡È¯˜e .'EÈiÁ ÈÓÈ ƒ¿«ƒ…¿≈«∆¿ƒ«»»»ƒ≈
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰Ê ¯„Ò ÏÚ20. «≈∆∆ƒ«ƒ¿≈¿ƒ«¿«

הוא.16) ראיה זמן לאו ולילה אותו", "וראיתם בה שנאמר
לילה.17) של אשר 18)בקריאתֿשמע אלהיכם ה' "אני

מצרים". מארץ אתכם לרּבות 19)הוצאתי באה "כל" ַהמלה
חלה  מצרים שיציאת אףֿעלֿפי כי יב:), (ברכות הלילות את
וגו' ישראל" בני יצאו הפסח "ממחרת ככתוב: ביום,
שבלילה  היתה, בלילה הגאולה התחלת - ג) לג, (במדבר
ולאהרן  למשה "ויקרא ככתוב: לצאת, הרשות להם ניתנה
והוא  לא), יב, (שמות עמי" מתוך צאו קומו ויאמר: לילה,
ממצרים  אלהיך ה' "הוציאך א): טז, (דברים הכתוב שאמר

ס.). (ברכות ובירושלמי 20)לילה" מ"ב). ב' פרק (ברכות
פרשיות  שלש קוראים מה "מפני אמרו: ה"ה) פ"א, (ברכות
כלולין  הדברות שעשרת מפני לוי, רבי אמר יום? בכל אלו

בהן".

.„˜eÒt ¯ÓB‚ ‡e‰Lk - ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰«≈¿ƒ«¿«¿∆≈»
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a' LÁÏa ¯ÓB‡ ,ÔBL‡ƒ̄≈¿««»≈¿«¿

Bk¯„k ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,'„ÚÂ ÌÏBÚÏ21'‰ ˙‡ z·‰‡Â' ¿»»∆¿≈¿≈¿«¿¿»«¿»≈
Ôk ÔÈ¯B˜ ‰nÏÂ .dÙBÒ „Ú 'EÈ‰Ï‡22‡È‰ ˙¯ÒÓ ? ¡…∆«»¿»»ƒ≈»…∆ƒ

ÂÈa ˙‡ eÈ·‡ ·˜ÚÈ ı·wL ‰ÚLaL ,eÈ„Èa¿»≈∆¿»»∆»««¬…»ƒ∆»»
,ÌM‰ „eÁÈ ÏÚ ÌÊ¯ÊÂ Ìeˆ ,B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ»ƒ»¿≈¿»«ƒ«≈
Ï‡LÂ .ÂÈ·‡ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ da CÏ‰L '‰ C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆»«»«¿»»¿ƒ¿»»ƒ¿»«

˙eÏÒt ÌÎa LÈ ‡nL ,Èa :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì˙B‡23ÈÓ , »¿»«»∆»«∆»≈»∆«¿ƒ
eÏ ¯Ó‡L ÔÈÚk ;ÌM‰ „eÁÈa ÈnÚ „ÓBÚ BÈ‡L∆≈≈ƒƒ¿ƒ«≈»ƒ¿»∆»«»
eÚ ?'B‚Â '‰M‡ B‡ LÈ‡ ÌÎa LÈ Ôt' :ea¯ ‰LÓ∆«≈∆≈»∆ƒƒ»¿»
,'„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL' :e¯Ó‡Â ÌlÎÀ»¿»¿¿«ƒ¿»≈¡…≈∆»
'‰ eÈ‰Ï‡ '‰ - Ï‡¯NÈ eÈ·‡ ,epnÓ ÚÓL :¯ÓBÏk¿«¿«ƒ∆»ƒƒ¿»≈¡…≈

„Á‡24B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a' :¯Ó‡Â Ô˜f‰ Á˙t . ∆»»««»≈¿»«»≈¿«¿
'„ÚÂ ÌÏBÚÏ25Á·L ¯ÓBÏ Ï‡¯NÈ Ïk e‚‰ CÎÈÙÏ . ¿»»∆¿ƒ»»¬»ƒ¿»≈«∆«

‰Ê ˜eÒt ¯Á‡ Ô˜f‰ Ï‡¯NÈ Ba ÁaML26. ∆ƒ«ƒ¿»≈«»≈««»∆

('טור'21) ל"ואהבת" ועד" "עולם בין מעט להפסיק וצריך
קבלת  בין ריוח ליתן כדי והטעם: סא), סימן אורחֿחיים
מלכותו  כבוד שם ו"ברוך אחרים, לדברים שמים מלכות
פסחים  (ראה הוא, שמים מלכות קבלת מכלל ועד" לעולם

ענינו 22)נו.). ומה "שמע", מפרשת פסוק זה אין הלא
ובאחדותו.23)לכאן? בה' באמונתכם ופגם פסול

בלבנו 24) אין כך אחד, אלא בלבך שאין "כשם נו.) (פסחים
אחד". בהם 25)אלא ואין צדיקים, שבניו לה' הודאה דברי

לאמרו 26)פסול. התקינו אמרו, לא רבינו שמשה מתוך אבל
זרזם  שיעקב מצינו היכן שואל: והכסףֿמשנה (שם). בלחש
אלא  אמרו לא שם) (פסחים, בגמרא והלא ה', יחוד על
על  שאלם ולא לבניו, הימין קץ את לגלות יעקב שביקש
ב'ספרי' הדברים מקור מראה והוא ה'? ביחוד אמונתם
והדברים  וגו'. ישראל שמע הפסוק על ואתחנן פרשת
וכן  צח). (פ' בראשית רבה' ב'מדרש יותר מפורשים
לקריאתֿשמע? ישראל זכו "מהיכן (פ"ב) רבה' ב'דברים
להם: ואמר השבטים לכל קרא למיתה, יעקב שנטה בשעה
לאלוה  משתחווים אתם העולם מן נפטר משאני שמא

אמר והוא ישראל... שמע לו: אמרו ברוך ·ÈÁÏ˘‰:אחר...
הכיפורים  ביום לאמרו נוהגים מה ומפני וגו'. כבוד שם

ת  (סימן או"ח ה'טור' כתב רם? ה'מדרש בקול עלֿפי רי"ט)
למלאכי  שמע למרום, משה שעלה "בשעה (שם) רבה'
אותה  והוריד וגו', שם ברוך להקב"ה אומרים שהיו השרת
שמשה  מפני בפרהסיא, אותו אומרים אין (אבל לישראל.
וביום  בנו). ויקנאו המלאכים ידעו שלא בסתר, לקחו
אותו  אומרים השרת, כמלאכי נקיים שאנו הכיפורים

בפרהסיא.

.‰.‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Ó ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰«≈¿ƒ«¿«¿»≈¿»∆»¿«¬∆»
ÌÈzL C¯·Ó ÌBia27‰ÏÈl·e ;‰È¯Á‡Ï ˙Á‡Â ‰ÈÙÏ «¿»≈¿«ƒ¿»∆»¿««¿«¬∆»««¿»

‰È¯Á‡Ï ÌÈzLe ‰ÈÙÏ ÌÈzL C¯·Ó28. ¿»≈¿«ƒ¿»∆»¿«ƒ¿«¬∆»

ברכות.27) אלו 28)שתי ברכות ושבע מ"ד. פ"א, ברכות
ביום  "שבע קסד) קיט, (תהלים הפסוק על חז"ל סמכון

ה"ה). פ"א, ברכות (ירושלמי הללתיך"

.Â‡¯B·e ¯B‡ ¯ˆBÈ' - ÌBia ‰ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆¿»∆»«≈≈
ÌÏBÚ ˙·‰‡' - ‰iL ‰Î¯·e ,'eÎÂ 'CLÁ29.'ez·‰‡ ∆¿¿»»¿ƒ»«¬«»¬«¿»

‰BL‡¯ ‰Î¯·e .'·ÈvÈÂ ˙Ó‡' - ‰È¯Á‡ ÏLÂ¿∆«¬∆»¡∆¿«ƒ¿»»ƒ»
- dÏ ‰iL ,'eÎÂ 'ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ' - ‰ÏÈla ‰ÈÙlL∆¿»∆»««¿»«¬ƒ¬»ƒ¿¿ƒ»»
‰Î¯·e .'eÎÂ 'z·‰‡ EnÚ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÌÏBÚ ˙·‰‡'«¬«»≈ƒ¿»≈«¿»«¿»¿¿»»
- dÏ ‰iL ,'‰eÓ‡Â ˙Ó‡' - ‰È¯Á‡ ÏL ‰BL‡ƒ̄»∆«¬∆»¡∆∆¡»¿ƒ»»

.'e·ÈkL‰'«¿ƒ≈

שמואל,29) על החולקים יא:) (ברכות החכמים כדעת
להם, מסייע ומקרא רבה", "אהבה הוא שהנוסח האומר:
והגאונים  ב). לא, (ירמיה אהבתיך" עולם "ואהבת שנאמר:
"אהבת  - וערבית רבה", "אהבה - שחרית לומר הכריעו
('טור' האשכנזי. המנהג וכן שניהם, ידי לצאת כדי עולם",

ס). סי' או"ח

.Ê,‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,‰ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆¿»∆»≈«≈««¿»
Ì˙BÁÂ 'Ce¯·'a da Á˙Bt30'Ce¯·'a da31¯‡Le ; ≈«»¿»¿≈»¿»¿»

Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,'Ce¯·'a Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁ - ‰È˙BÎ¯aƒ¿∆»≈¿»««≈∆¿»¿≈»∆
'Ce¯·'a ‰ÁÈ˙t32Ïk ¯‡L ÌÚ ,el‡ ˙BÎ¯a . ¿ƒ»¿»¿»≈ƒ¿»»

˙BÎ¯a‰33¯ÙBq‰ ‡¯ÊÚ - Ï‡¯NÈ Ïk ÈÙa ˙BÎe¯Ú‰ «¿»»¬¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿»«≈
Ìewz BÈcŒ˙È·e34Ì‰Ó ˙BÁÙÏ È‡M¯ Ì„‡ ÔÈ‡Â ; ≈ƒƒ¿¿≈»»««ƒ¿≈∆

ÁÏ eÈ˜˙‰L ÌB˜Ó .Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ'Ce¯·'a Ìz ¿…¿ƒ¬≈∆»∆ƒ¿ƒ«¿…¿»
‡lL eÈ˜˙‰L ÌB˜Óe ;ÌzÁÏ ‡lL È‡M¯ BÈ‡ -≈««∆…«¿…»∆ƒ¿ƒ∆…

ÌzÁÏ35ÌzÁÏ È‡M¯ BÈ‡ -36‡lL eÈ˜˙‰L ÌB˜Ó . «¿…≈«««¿…»∆ƒ¿ƒ∆…
eÈ˜˙‰L ÌB˜Ó ;ÁzÙÏ È‡M¯ BÈ‡ - 'Ce¯·'a ÁzÙÏƒ¿…«¿»≈««ƒ¿…«»∆ƒ¿ƒ

ÁzÙÏ ‡lL È‡M¯ BÈ‡ - ÁzÙÏ37:¯·c ÏL BÏÏk . ƒ¿…«≈««∆…ƒ¿…«¿»∆»»
ÚaËnÓ ‰pLÓ‰ Ïk38È¯‰ - ˙BÎ¯aa ÌÈÓÎÁ eÚ·hL »«¿«∆ƒ«¿≈«∆»¿¬»ƒ«¿»¬≈

ÚaËnk C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,‰ÚBË ‰Ê39¯ÓB‡ BÈ‡L ÏÎÂ . ∆∆¿≈¿»≈««¿≈«¿…∆≈≈
‡Ï ,˙È·¯Úa '‰eÓ‡Â ˙Ó‡'Â ˙È¯ÁLa '·ÈˆÈÂ ˙Ó‡'¡∆¿«ƒ¿«¬ƒ∆¡∆∆¡»¿«¿ƒ…

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ40. »»¿≈»

בערב 31)ומסיים.30) וכן המאורות; יוצר ה' אתה ברוך
ערבים". המעריב ה' אתה "ברוך מסיים שהן 32)הוא מפני

לחברתה  הסמוכה ברכה "כל הוא וכלל לזו, זו סמוכות
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שחתם  מפני מו.), (ברכות בברוך" פותחת אינה (שלפניה)
הברכה  וגם בשניה. בו לפתוח צריך אינו בברוך, בראשונה
לחברתה, סמוכה נקראת ויציב), (אמת קריאתֿשמע שלאחר
בשבילה  והברכות הואיל הפסק, נחשבת קריאתֿשמע אין כי

שם). (רש"י יש 33)תוקנו, שהרי דוקא, לאו הברכות כל
והמטיב", "הטוב ברכת כגון: תקנון, המשנה שחכמי ברכות
(ברכות  לקבורה שניתנו ביתר הרוגי כנגד ביבנה שתקנוה

אלא ה"א) פ"ב, ברכות הלכות (וראה הברכות ¯Â·מח:),
רוקח). ע"א.34)(מעשה לג הפירות,35)ברכות ברכת כגון:

בברוך. חותמות שאינן ע"א.36)והמצוות, יא, ברכות
לקצר;37) רשאי אינו - להאריך שאמרו "מקום (שם):

ברכה  "כל שם, רבינו ופירש להאריך". רשאי אינו - לקצר
ארוכה; נקראת: ברוך, ובסופה ברוך בתחילתה שיש
המשנה  פירוש איפוא ויהיה קצרה". נקראת: כן, ושאינה
בברוך  ולחתום לפתוח להאריך: שאמרו מקום רבינו: לדעת
לחתום  שלא או להתחיל, שלא כלומר: לקצר, רשאי אינו -

קבע.38)בברוך. של ונוסח צורה - ששינה 39)מטבע דוקא
שתיקנו  במקום שחתם כגון בחתימתה, או הברכה בפתיחת
שאמרה  הברכה, בנוסח רק שינה אם אבל לחתום; שלא
חוזר  אינו - הכוונה שינוי משום בהן שאין אחרות במלים
וכביאור  ה"ו), (פ"א, ברכות הל' לקמן רבינו כדברי ומברך,

שם. אמר 40)הכסףֿמשנה אפילו כלומר: יב., ברכות
או  ויציב", "אמת בהן התחיל שלא אלא האלו, הברכות
כראוי  הברכות קריאת ידי יצא לא - ואמונה" "אמת
יתירה, חשיבות להן יש האלו הברכות ושתי (כסףֿמשנה),
חסדך  בבוקר "להגיד ג) צב, (תהלים הפסוק: על ונוסדו
"ברכת  שם): (ברכות רש"י וכפירוש בלילות", ואמונתך
היא, אבותינו עם שעשה החסד על כולה - ויציב אמת
אמת  וברכת והעבירם; הים להם ובקע ממצרים שהוציאם
שיקיים  מצפים שאנו העתידות, על אף בה מדובר ואמונה
עריצים". ומיד מלכים מיד לגאלנו ואמונתו הבטחתו לנו
חובת  ידי יצא לא הברכות, בנוסח אמרן לא אם ולפיכך
אימת  שהקב"ה לומר ניתקנו שעיקרן לפי כראוי, ִֵהברכה
 ֿ (כסף לעתידֿלבוא לנו לאמתּה ועתיד במצרים, ְְַָהבטחתו

משנה).

.ÁÌBia ÔÈa - ‰BL‡¯ ‰Î¯·Ï ‰iL ‰Î¯a ÌÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ»≈«
ÈÙÏ ,‡ˆÈ - ‰È¯Á‡Ï ÔÈa ‰ÈÙÏ ÔÈa ,‰ÏÈla ÔÈa≈««¿»≈¿»∆»≈¿«¬∆»»»¿ƒ

˙BÎ¯aa ¯„Ò ÔÈ‡L41'¯B‡ ¯ˆBÈ' Á˙t ˙È¯ÁLa . ∆≈≈∆«¿»¿«¬ƒ»«≈
'ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ' ÌiÒÂ42·È¯ÚÓ'a Á˙t .‡ˆÈ ‡Ï - ¿ƒ≈«¬ƒ¬»ƒ…»»»«¿«¬ƒ

'ÌÈ·¯Ú43Á˙t ·¯Ú·e .‡ˆÈ - '¯B‡ ¯ˆBÈ'a ÌiÒÂ ¬»ƒ¿ƒ≈¿≈»»»∆∆»«
Á˙t .‡ˆÈ ‡Ï - '¯B‡ ¯ˆBÈ'a ÌiÒÂ 'ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ'a¿«¬ƒ¬»ƒ¿ƒ≈¿≈…»»»«

È¯ÚÓ'a ÌiÒÂ '¯B‡ ¯ˆBÈ'aÏkL ;‡ˆÈ - 'ÌÈ·¯Ú · ¿≈¿ƒ≈¿«¬ƒ¬»ƒ»»∆»
Ô˙ÓÈ˙Á ¯Á‡ ˙BÎÏB‰ ˙BÎ¯a‰44. «¿»¿««¬ƒ»»

ע"א.41) יב, חתם 42)ברכות המאורות", "יוצר שבמקום
ערבים". "המעריב אור".43)בברכת "יוצר שם.44)במקום

.Ë˙ÚMÓ d˙ÂˆÓ ?‰ÏÈla ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÓÊ e‰ÊŒÈ‡≈∆¿«¿ƒ«¿«««¿»ƒ¿»»ƒ¿«
ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ÈˆÈ45¯Á‡Â ¯·Ú Ì‡Â .‰ÏÈl‰ ÈˆÁ „Ú ¿ƒ««»ƒ«¬ƒ««¿»¿ƒ»«¿≈«

¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚ ‡lL „Ú ‡¯˜Â46È„È ‡ˆÈ - ¿»»«∆…»»««««»»¿≈

B˙·BÁ47e¯Ó‡ ‡lL ;48˜ÈÁ¯‰Ï È„k ‡l‡ ,˙BˆÁ „Ú »∆…»¿«¬∆»¿≈¿«¿ƒ
‰ÚÈLt‰ ÔÓ Ì„‡49. »»ƒ«¿ƒ»

"ובשכבך".45) אמרה והתורה שכיבה, זמן מתחיל שמאז
בכדי 46) השמש, עלות קודם מזרח בפאת הנוצץ האור הוא

ברכות  למשנה בפירושו רבינו (מלשון שעה וחומש שעה
מ"א). קריאת 47)פ"א, זמן הוא הלילה כל התורה, שמן

שוכבים  אדם שבני זמן כל "בשכבך", נאמר: שהרי שמע,
הלילה. כל והוא פ"א,49)החכמים.48)- (ברכות העבירה,

שלא  כדי לדבריהם, סייג עשו "חכמים ששנינו: כמו מ"א).
ואוכל  לביתי, אלך ואומר: בערב, השדה מן בא אדם יהא
ואתפלל, קריאתֿשמע אקרא ואח"כ קימעא ואישן קמעא
מן  בא אדם אבל הלילה. כל ישן ונמצא שינה, וחוטפתו
- לקרות רגיל אם - הכנסת לבית נכנס - בערב השדה
ומברך" פתו ואוכל ומתפלל. קריאתֿשמע וקורא קורא...
שאדם  שבזמן רבינו, שכתב ה'פשיעה' וזוהי ד:). (ברכות
שינה  לידי בא הוא הרי קריאתֿשמע, לפני ושותה אוכל
לקרותה  זהיר יהיה לפיכך קריאתֿשמע, מצות מבטל ונמצא

(כסףֿמשנה). הכוכבים צאת אחר מיד שיאכל, קודם

.È‰ÏÚiL ¯Á‡ ˙È·¯Ú ÏL ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰«≈¿ƒ«¿«∆«¿ƒ««∆«¬∆
ı‰ Ì„˜ ,¯ÁM‰ „enÚ50È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ‰nÁ‰ ««««…∆»≈««»…»»¿≈

¯BkL ÔB‚k ,Òe‡ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;B˙·BÁ51B‡ »∆»ƒ≈»»»¿ƒ
¯ÓB‡ BÈ‡ ‰Ê ˙Úa ‡¯wL Òe‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏBÁ∆¿«≈»∆¿»∆»»¿≈∆≈≈

'e·ÈkL‰'52. «¿ƒ≈

השעה 50) והיא יא). ו, השירים (שיר הרימונים הנצו מלשון
יונה). (רבינו ההרים בראשי לזרוח מתחילה שהשמש

במזיד 51) ואיחר עבר אם אבל השחר; עמוד לאחר ונרדם
בין  לחלק שיש והטעם ט.). (ברכות חובתו ידי יצא לא -
בשעה  - "ובשכבך" אמרה שהתורה הוא: לאונס, מזיד
עד  שיפרשו לחכמים הדבר ומסרה שוכבים, אדם בני שדרך
הוא  שכיבה זמן שעיקר פירשו והם שכיבה. זמן הוא אימתי
במזיד  שאיחר מי אפילו ולפיכך השחר. עמוד שיעלה עד
השחר, עמוד שיעלה עד לקראה יכול חצות, עד קראה ולא
הנץ  קודם השחר עלות אחר גם השוכבים אנשים שיש ולפי
לא  אבל אנוסים, לגבי הוא קריאה זמן שעדיין אמרו החמה,

(כסףֿמשנה). מזידים זמן 52)לגבי תחילת עתה שאין
וברש"י). (שם, שכיבה זמן סוף אלא שכיבה

.‡ÈÏÈÁ˙iL d˙ÂˆÓ ?ÌBia dpÓÊ ‡e‰ ‰ÊŒÈ‡Â¿≈∆¿«»«ƒ¿»»∆«¿ƒ
‰nÁ‰ ı‰ Ì„˜ ˙B¯˜Ï53C¯·Ïe ˙B¯˜Ï ¯Ó‚iL È„k , ƒ¿…∆»≈««»¿≈∆ƒ¿…ƒ¿¿»≈

‰B¯Á‡ ‰Î¯a54‰nÁ‰ ı‰ ÌÚ55‰Ê ¯eÚLÂ .56- ¿»»«¬»ƒ»≈««»¿ƒ∆
‰ÚL [¯eNÚ] BÓk57LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„˜58Ì‡Â . ¿ƒ»»…∆∆«¬∆«∆∆¿ƒ

‡ˆÈ - LÓM‰ ‰ÏÚzL ¯Á‡ ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜Â ¯Á‡≈«¿»»¿ƒ«¿«««∆«¬∆«∆∆»»
ÌBia ˙BÚL LÏL ÛBÒ „Ú d˙BÚL ,B˙·BÁ È„È59ÈÓÏ ¿≈»∆»»«»»«¿ƒ

¯Á‡Â ¯·ÚL60. ∆»«¿≈«

השחר.53) עלות המסיימת 54)אחרי קריאתֿשמע של
ישראל". הגמרא 55)ב"גאל וכדברי השמש, יציאת התחלת

מצוה) ומחבבי טובות מדות (בעלי "ותיקין ט:): (ברכות
גאולה  שיסמוך כדי החמה, הנץ עם אותה גומרים היו
 ֿ לדברי החמה הנץ (שזמן ביום", מתפלל ונמצא לתפילה
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הידוע. ותיקין מנהג וזהו - הוא) יום תחילת 56)הכל של
החמה. דקות.57)נץ כשש כולו 58)שהוא השמש גוף

"היא  החמה, הנץ שעם בעוד הארץ, פני כל על הנראה
הירושלמי  (כלשון ההרים" ראשי על (זורחת) מטפטפת
שוינצינו  דפוס שגירסת להעיר וכדאי ה"ה). פ"א, ברכות
והרמ"א  השמש". שתעלה קודם שעה שיעור "כמו היא
היודע  שכל ואומר: זו בגירסא תומך נח, סימן או"ח ב'טור'
שהוא  החמה הנץ ששיעור יודע, התכונה בחכמת מעט
הוא  השמש גוף כל שיעלה עד השמש זריחת תחילת

מלאה". שעה מלכים 59)כשיעור דרך "שכן ט:) (ברכות
זמן  שהוא "ובקומך", בכלל זה והרי שעות", בשלוש לעמוד
רבע  הוא שעות שלש ושיעור שחרית. של קריאתֿשמע
מ"ג): פ"א, (ברכות למשנה בפירושו רבינו כדברי היום,
הזמניות". השעות הן בכל, הנזכרות השעות כל כי "ודע
וי"ב  ביום, שעות י"ב מהן שיש השעות הן ה'זמניות' וענין
עד  אמר כאילו שעות" שלש "עד שאמר ומה בלילה. שעות
שיהיה  בין תמוז, תקופת יום שיהיה בין היום, רביע כלות

טבת. תקופת כמנהג 60)יום לקרות מצוה - לכתחילה אבל
לעיל. האמור ותיקין

.·È˙È¯ÁL ÏL ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜Â ÌÈc˜‰L ÈÓƒ∆ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ì„˜ ÌÈÏL‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡««∆«¬∆««««««ƒ∆ƒ¿ƒ…∆

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ‰nÁ‰ ızL61,˜Ác‰ ˙ÚL·e . ∆»≈««»»»¿≈»ƒ¿««¿«
C¯cÏ ˙‡ˆÏ ÌÈkLÓ ‰È‰L ÔB‚k62‰lÁzÎÏ ‡¯B˜ - ¿∆»»«¿ƒ»≈«∆∆≈¿«¿ƒ»

¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚLÓ63. ƒ∆»»««««

זה,61) בזמן משנתם הקמים אנשים ויש הואיל , ה: ברכות
"ובקומך". נקרא: ג"כ זה לכוין 62)הרי יוכל שלא וחושש

בקריאתֿשמע. שם הדין 63)לבו שכן מנוח, הרב וכתב שם.
הערבה  ביום וכן מילה, ברית או המת, קבורת בעיר יש אם
מיד  לקרותה יכולים בתחנונים, בו שמרבים רבה) (הושענא

השחר. עמוד אחר

.‚ÈÒe‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌBia ˙BÚL LÏL ¯Á‡ ‡¯Bw‰«≈««»»«¬ƒ»»»
B˙BÚa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï -64‡l‡ , …»»¿≈«¿ƒ«¿«¿»∆»

‰¯Bz· ‡¯B˜k ‡e‰ È¯‰65‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe . ¬≈¿≈«»¿»≈¿»∆»¿«¬∆»
˙BÚL LÏL ¯Á‡ ‡¯˜Â ¯Á‡ elÙ‡ ,ÌBi‰ Ïk66. »«¬ƒ≈«¿»»««»»

הקורא 65)בזמנה.64) אדם כל משאר גרוע אינו שהרי
קריאתֿשמע  הקורא שכר שגדול אלא בתורה, פרשה

(ברכות בתורה מהעוסק יותר (שם),66)י:).בעונתה
של  קריאתֿשמע זמן יהיה לא למה מקשה: והכסףֿמשנה
"ובקומך" התורה לשון שמשמעות ונאמר היום, כל שחרית
שזמן  כמו היום, כל דהיינו קמים, אדם שבני זמן כל
שאנו  מפני הלילה, כל הוא ערבית של קריאתֿשמע
על  שוכבים אדם שבני זמן כל "ובשכבך" מלת  מפרשים
 ֿ בשולחן זהב' ה'טורי תירץ ויפה הלילה? כל והוא מיטתם,
אומרים  אנו בשכיבה שדוקא ד), ס"ק נ"ח (סימן או"ח ערוך
זמן  כל שהרי הלילה. כל והוא שוכבים, אדם שבני בשעה
ב"קימה" כן לא "שכיבה"; שם ישתנה לא ֵששוכב
קימה, נקראת ואין והילוך, לישיבה קימה שם שמשתנה

היום. בתחילת והוא ממיטתו כשקם אלא

ה'תשע"ח  כסלו ז' ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) הפועלים מעכבת; היא היכן עד שמע קריאת כוונת

באותיותיה  לדקדק שצריך שמע; לקריאת מלאכתם מבטלים
הפרקים. בין שלום לומר מותר למי ידקדק; וכיצד

.‡ÔBL‡¯ ˜eÒÙa BaÏ ÔeÎ ‡ÏÂ ÚÓL ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆¿«¿…ƒ≈ƒ¿»ƒ
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - 'Ï‡¯NÈ ÚÓL' ‡e‰L2; ∆¿«ƒ¿»≈…»»¿≈»

‡¯B˜ ‰È‰ elÙ‡ .‡ˆÈ - BaÏ ÔeÎ ‡Ï Ì‡ ,¯‡M‰Â¿«¿»ƒ…ƒ≈ƒ»»¬ƒ»»≈
Bk¯„k ‰¯Bza3dÈbÓ B‡4˙BÚa el‡‰ ˙BiL¯t‰ ˙‡ «»¿«¿«ƒ«∆«»»ƒ»≈¿«

‡ˆÈ - ‰‡È¯˜5‡e‰Â ;6.ÔBL‡¯ ˜eÒÙa BaÏ ÔekL ¿ƒ»»»¿∆ƒ≈ƒ¿»ƒ

והוא 2) ה', ביחוד מדבר הראשון שהפסוק , יג: ברכות
הלב. כוונת צריך ולפיכך שמים, מלכות קבלת עיקר

בעלמא.3) לימוד יש 4)לשם אם לראות הספר את בודק
מתכוין. אינו לקריאה שאפילו טעות, יג.5)בו שם,

ובלבד.6)

.·Ôk¯„k ÔÈ¯B˜ Ì„‡ Ïk7ÔÈa ,ÔÈ„ÓBÚ ÔÈa - »»»ƒ¿«¿»≈¿ƒ≈
ÔÈ·ÎBL ÔÈa ,ÔÈÎl‰Ó8‰Ó‰· Èab ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ÔÈa ,9. ¿«¿ƒ≈¿ƒ≈¿ƒ««≈¿≈»

ÂÈÙe ÏËeÓ ‡e‰Â ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿¿ƒ«¿«¿»»»
˙BÁeË10Ú˜¯wa11ÏÚÓÏ ÂÈÙe Bab ÏÚ CÏLÓ B‡ ,.‰ ««¿«À¿»««»»¿«¿»

ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .Bcˆ ÏÚ ·ÎBL ‡e‰Â ‡e‰ ‡¯B˜ Ï·‡¬»≈¿≈«ƒ¿ƒ»»««
‰È‰L B‡ ,Bcˆ ÏÚ Ct‰˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰a¯‰ ¯Na»»«¿≈¿≈»¿ƒ¿«≈«ƒ∆»»

‡¯B˜Â BcˆÏ ËÚÓ ‰ËB - ‰ÏBÁ12. ∆∆¿«¿ƒ¿≈

למצב 7) מכוונים אינם ובקומך" "ובשכבך התורה דברי כי
כלומר: וקימה, שכיבה לזמן אלא עמידה או שכיבה של
ומתפללים, שיושבים ואלה י:). (ברכות ובבוקר בערב
על  להחמיר ומתכוונים קמים, הם לקריאתֿשמע וכשמגיעים
בידם, היא טעות - בעמידה שמים מלכות לקבל עצמם
כדרכו" קורא אדם "כל (שם) ביתֿהלל אמרו בפירוש שהרי
סג, סימן או"ח בשו"ע וכן רש"י, בשם מיימוניות (הגהות

ב'). בסמוך.8)סעיף כמבואר צדם, ל.:9)על ברכות
במקומו  ישב תפילה... זמן והגיע החמור על רוכב "היה
 ֿ בקריאת כך, – כוונה צריכה שכולה בתפילה ואם ויתפלל".
– בלבד הראשון בפסוק אלא כוונה, צורך בה שאין שמע
מקורו  מציין והכסףֿמשנה (קובץ). עלֿאחתֿכמהֿוכמה

(לג:). כלפי 10)בקידושין שפניו כלומר: דבוקות,
דרך 11)הקרקע. שמים מלכות לקבל אסור כי יג:, ברכות

"פרקדן". הגמרא בלשון נקראת זו ושכיבה וגאוה. שררה
שם.12)

.‚˜eÒÙa „ÓBÚ - ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿«≈««¿»≈¿»
ÔBL‡¯13ÔLÈ ‰È‰ .Cl‰Ó ‡e‰Â ‡¯B˜ ¯‡M‰Â ,14- ƒ¿«¿»≈¿¿«≈»»»≈

˜eÒt ‡¯˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÈÚÓe B˙B‡ ÔÈ¯ÚˆÓ¿«¬ƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿»»
ÔBL‡¯15ÔÈ¯ÚˆÓ ÔÈ‡ ,‰L ezÒ‡ Ì‡ CÏÈ‡Â Ô‡kÓe . ƒƒ»¿≈»ƒ¬»«≈»≈¿«¬ƒ

B˙B‡16.

ואינו 13) מהלך, כשהוא כלֿכך בדעתו מיושב שאינו לפי
ובמדרש  ה"א), פ"ב, ברכות (ירושלמי כראוי לכוין יכול
מלכות  עליו לקבל "אסור אמרו: א) אות (לך, תנחומא
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לבו  ויכוין אחד, במקום יעמוד אלא מהלך, כשהוא שמים
ויקרא ה', ביחוד ובזיע, ברתת וביראה באימה שמע לשמים

וכשמתחיל  וכו', כבוד שם ברוך ואחרֿכך ישראל...
עומד". רצה מהלך, רצה - ֿ 14)"ואהבת" אףֿעל מנמנם,

ממש. ישן שאינו כשהוא 16)בכוונה.15)פי קורא אלא
יג:). (ברכות כראוי בה מכוין שאינו ואףֿעלֿפי מנמנם,

.„‡¯˜iL „Ú ˜ÈÒÙÓ - ‰Î‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»»«¿ƒ«∆ƒ¿»
dlÎ ‰BL‡¯ ‰L¯t17ÔÈn‡‰ ÔÎÂ .18ÔÈÏËa »»»ƒ»À»¿≈»À»ƒ¿≈ƒ

Ô˙‡È¯˜ ‡‰˙ ‡lL È„k ,‰BL‡¯ ‰L¯Ùa ÔzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿»¿»»»ƒ»¿≈∆…¿≈¿ƒ»»
‡e‰ ‡¯B˜ - ¯‡M‰Â ;È‡¯Ú19˜ÒBÚÂ Bk¯„k ¬«¿«¿»≈¿«¿¿≈

L‡¯a B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a „ÓBÚ ‰È‰ elÙ‡ .BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿¬ƒ»»≈¿…»ƒ»¿…
Ï˙k‰20‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe BÓB˜Óa ‡¯B˜ -21. «…∆≈ƒ¿¿»≈¿»∆»¿«¬∆»

כוונה 17) צריכה הפרשה כל שאין ואףֿעלֿפי טז.), (שם
קריאתו  תהא שלא כדי זאת בכל בלבד, ראשון פסוק אלא
להפסיק  החכמים הצריכוהו עראי" כ"קריאת נראית

הרי"ף). בשם (כסףֿמשנה ולקרוא. פועלים 18)ממלאכתו
משום  בקריאתם שיש אע"פ אחרים, במלאכת העוסקים
בעליהם. למלאכת משועבדים והם מלאכה, ביטול

עצמו.19) במלאכת שעוסק זה דעתו 20)אפילו ואין
יפול. שמא הוא מפחד שהרי כלֿכך, עליו מיושבת

(שם).21) ולקרוא למטה לירד החכמים הטריחוהו ולא
אלא  במלאכה, עוסק שאינו הבית "בעל מנוח: הרב וכתב

וקורא". למטה יורד - בעבודה לזרום פועליו על עומד

.‰Œ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰Â ‰¯Bz „eÓÏ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰»»≈¿«¿»¿ƒƒ«¿«¿ƒ«
‡¯B˜Â ˜ÒBt - ÚÓL22‰È‰ .‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe ¿«≈¿≈¿»≈¿»∆»¿«¬∆»»»

˜ÒÙÈ ‡Ï - ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆa ˜ÒBÚ23Ô‰È˜ÒÚ ¯Ó‚È ‡l‡ , ≈¿»¿≈«ƒ…ƒ¿…∆»ƒ¿…ƒ¿≈∆
˙B¯˜Ï ˙Ú ¯‡L Ì‡ ,‡¯˜ÈÂ24. ¿ƒ¿»ƒƒ¿«≈ƒ¿

שקריאתֿשמע22) יא.), וקודמת (שבת קבוע, זמן לה יש
מצוותה  היום כל אלא קבוע, זמן לה שאין תורה לתלמוד
קריאתֿשמע  הקורא "גדול י:): (ברכות אמרו וכן היא,

בתורה". מהעוסק יותר במצוה 23)בעונתה, עוסק שהרי
על  יא.) (ברכות אמרו וכן מקריאתֿשמע, ופטור הוא,
חייב  אתה (הפרטית) שלך בלכת בדרך" "ובלכתך הפסוק:
הרבה  (לחםֿמשנה). מצוה בדרך בלכתך ולא שמע לקרות
ויפה  זו, להלכה ישיר מקור למצוא הרמב"ם מפרשי נתלבטו
(אדר"ת), תאומים רבינוביץ דוד אליהו ר' הגאון הראה
ברבי  "מעשה פ"א): (ברכות בתוספתא מפורשים שהדברים
מפני  קראו ולא קריאתֿשמע זמן והגיע אליעזר, ורבי עקיבא

וכו'. היו" ציבור בצרכי שאפילו 24)שעסוקים משמע
יפסיק  לא ציבור, בצרכי עוסק בעודו קריאתֿשמע זמן יעבור

(כסףֿמשנה).

.Â‰ÏÈÎ‡a ˜ÒBÚ ‰È‰25B‡ ,ıÁ¯Óa ‰È‰L B‡ , »»≈«¬ƒ»∆»»¿∆¿»
˙¯tÒ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰L26˙B¯BÚa Ct‰Ó ‰È‰L B‡ ,27, ∆»»≈¿ƒ¿…∆∆»»¿«≈¿

ÔÈ„a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰L B‡28‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â ,¯ÓBb - ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿««»≈
ÚÓLŒ˙‡È¯˜29ÔÓÊ ¯·ÚÈ ‡nL ‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ«¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈∆»«¬…¿«

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‡¯˜Â ˜ÒÙe ‰‡È¯˜30. ¿ƒ»»«¿»»¬≈∆¿À»

קריאתֿשמע.25) זמן קודם בהיתר, באכילתו שהתחיל

שערו.26) כתיקונם.27)בגילוח עובדו אם לבדוק
בדין.28) היושבים שהות 29)דיינים יש ועדיין הואיל

הדבר  וטעם לח.). (סוכה להפסיק מחוייב אינו לקרוא,
בדברי  ואילו פוסק, אינו וכו' ותספורת רחיצה שבאכילה,
שהמפסיק  משום - ה"ד) (לעיל וקורא? פוסק הוא תורה
שגם  גמור, הפסק הפסקו אין לקריאתֿשמע תורה מתלמוד
באכילה  העוסק אבל היא; תורה תלמוד בכלל קריאתֿשמע

יפסיק  והוא בה, זה וכיוצא הרי לקריאתֿשמע, מאכילה
(כסףֿמשנה). ממש שם.30)הפסק סוכה,

.ÊÏaËÏ „¯iL ÈÓ31˙Bqk˙‰Ïe ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ - ƒ∆»«ƒ¿…ƒ»«¬¿ƒ¿«
‰nÁ‰ ızL Ì„˜32‰È‰ Ì‡Â .‡¯˜ÈÂ ‰qk˙ÈÂ ‰ÏÚÈ , …∆∆»≈««»«¬∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¿»¿ƒ»»

‰qk˙È - ‡¯˜iL Ì„˜ ‰nÁ‰ ız ‡nL ‡¯È˙Óƒ¿»≈∆»»≈««»…∆∆ƒ¿»ƒ¿«∆
‡Ï ,‰qk˙È ‡ÏÂ .‡¯˜ÈÂ Ô‰a „ÓBÚ ‡e‰L ÌÈna««ƒ∆≈»∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿«∆…

ÔÁÈ¯L ÌÈÚ¯‰ ÌÈÓ·33‰¯Ln‰ ÈÓ· ‡ÏÂ ,Ú¯34‡ÏÂ , ¿«ƒ»»ƒ∆≈»«¿…¿≈«ƒ¿»¿…
ÌÈÏeÏˆ ÌÈÓ·35tÓ ,Ô‰a ˙È‡¯ B˙Â¯ÚL È36Ï·‡ . ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿≈»∆¬»

ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓa ‡e‰ ‰qk˙Ó37‡¯B˜Â ,Ú¯ ÔÁÈ¯ ÔÈ‡L , ƒ¿«∆««ƒ¬ƒ∆≈≈»«¿≈
.BÓB˜Ó·ƒ¿

ותיקין 32)מטומאתו.31) שמעֿשל קריאת זמן שהוא
ובביאורנו). הי"א פ"א לעיל לקרוא 33)(ראה שאסור

וחכמינו  בזיון, משום רע ריח שיש במקום תורה דברי
ה' דבר "כי הפסוק: את כן העושה על קראו כד:) (ברכות

בהם 34)בזה". ששורים וקנבוס מים רע.פשתן וריחם
ושקופים.35) בך 36)זכים יראה "ולא אמרה והתורה

טו). כג, (דברים מאחריך" ושב דבר שאינם 37)ערות
כה:). (ברכות צלולים

.ÁÊÓ¯È ‡Ï ,ÚÓL ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰38‡ÏÂ ÂÈÈÚa «≈¿ƒ«¿«…ƒ¿…¿≈»¿…
ÂÈ˙BÚaˆ‡a ‰‡¯È ‡ÏÂ ,ÂÈ˙ÙNa ı¯˜È39‡lL È„k , ƒ¿…ƒ¿»»¿…≈¿∆¿∆¿¿»¿≈∆…

ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â .È‡¯Ú B˙‡È¯˜ ‰È‰ƒ̇¿∆¿ƒ»¬«¿ƒ»»≈««ƒ
‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆiL40ÚÈÓL‰Ï CÈ¯ˆÂ .41 ∆»»¿≈»¬≈∆¿À∆¿»ƒ¿«¿ƒ«

.‡ˆÈ - BÊ‡Ï ÚÈÓL‰ ‡Ï Ì‡Â .‡¯B˜ ‡e‰Lk BÊ‡Ï¿»¿¿∆≈¿ƒ…ƒ¿ƒ«¿»¿»»
‡ˆÈ - ˜c˜„ ‡Ï Ì‡Â ;ÂÈ˙Bi˙B‡a ˜c˜„Ï CÈ¯ˆÂ42. ¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ»¿ƒ…ƒ¿≈»»

הקריאה.38) מענין שלא אחר דבר לצורך שהוא רמז
על 39) נופל שזה אלא הן, אחת לשון "וכולן , יט: יומא

קורץ  יג): ו, (משלי שנאמר האצבעות, על נופל וזה העינים,
שם). רש"י (לשון באצבעותיו" מורה ברגליו, מולל בעיניו

כב):40) מג, (ישעיה אומר הכתוב עליו כן, העושה ועל
אלי,‡È˙Â"ולא בקריאתך מכוין אינך כלומר: יעקב", קראת

ולא  (תדירי קבע אותם עשה בם" "ודברת אומר והכתוב
שם). (יומא, וטפל) (מקרי ארעי תעשם ואל מקרי)

(41 ֿ (כסף בלבו שיקרא לא בשפתיו, קריאתו שיחתוך
מה  לאזנך השמע - ישראל" "שמע שנאמר משום משנה),

טו.). (ברכות מפיך מוציא .42)שאתה טו: ברכות

.Ë˜ÊÁ‰ ‰t¯È ‡lL ¯ÓLÈ ?˜c˜„È „ˆÈk43‡ÏÂ , ≈«¿«¿≈ƒ¿…∆…¿«∆∆»»¿…
‰Ù¯‰ ˜fÁÈ44„p‰ ÁÈÈ ‡ÏÂ ;45Áp‰ „ÈÈ ‡ÏÂ ,46. ¿«≈»»∆¿…»ƒ««»¿…»ƒ«»

CÎÈÙÏ47ÈzL Ïk ÔÈa ,ÌÈ˜·c‰ ÔÈa ÁÂ¯ ÔzÏ CÈ¯ˆ ¿ƒ»»ƒƒ≈∆«≈«¿≈ƒ≈»¿≈
˙¯Á‡‰Â ‰·z ÛBÒ Ô‰Ó ˙Á‡L ,˙BÓBc‰ ˙Bi˙B‡ƒ«∆««≈∆≈»¿»«∆∆
‡¯B˜ - 'E··Ï ÏÎa' ÔB‚k ;dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰·z ˙lÁz¿ƒ«≈»«¿»»¿¿»¿»¿≈
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ÔÎÂ ;"E··Ï" ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,‰‰BLÂ "ÏÎa"¿»¿∆¿≈¿≈¿»¿¿≈
'ÏÈ˙t Ûk‰' ;'‰¯‰Ó Ìz„·‡Â'48Ô"ÈÊ ¯‡·Ï CÈ¯ˆÂ . «¬«¿∆¿≈»«»»¿ƒ¿»ƒ¿»≈«ƒ

'e¯kÊz' ÏL49,'„Á‡' ÏL ˙"Ï„a CÈ¯‡‰Ï CÈ¯ˆÂ . ∆ƒ¿¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿»∆∆∆»
˙BÁe¯ Úa¯‡·e ı¯‡·e ÌÈÓMa e‰ÎÈÏÓiL È„k50. ¿≈∆«¿ƒ≈«»«ƒ»»∆¿«¿«

¯ÓB‡k ‡‰È ‡lL È„k ,˙"ÈÁa ÛËÁÈ ‡lL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆…«¬…¿≈¿≈∆…¿≈¿≈
"„Á È‡"51. ƒ«

כגון:43) כרפויה, הדגושה האות את יבטא שלא הדגוש.
"ּב"שדך. במקום ּב"ב"יתך.44)"ב"שדך במקום ּב"ּב"יתך

במקום 45) ֿלבב כגון: נח, כשהוא שואֿנע יבטא ְְָשלא
.במקום 46)לבֿב ואהֿבּת כגון: כשואֿנע, שואֿנח ְְְַָָָ

א' לשואֿנע: סימן נתן בחור אליהו ר' והמדקדק ְְַָָואהבּֿת.
אלה: אופנים בחמשה נע הוא השוא כלומר: ה', ד' ג' ב'
שני  - ב דברים. שלמה, שבמילה: הראשונה באות - ְְָֹא
,ּבׁשכּב מׁשּפטי, כגון: המילה, באמצע רצופים ְְְְְִֵָשואים
כגון: גדולה, תנועה אחרי גדולה, - ג נע. הוא השני השוא
- ה הּברכה. ידּברּו, דגושה, אות - ד ּכתבה. ְְְְִַַָָָָשֹומרים,
וזולת  קללת; רננת, כגון: דומות, אותיות שתי ְְִִַַהדומות,

א  וב"מגן נח. הוא השוא יג)אלה, ס"ק ס"א (או"ח ברהם"
הנקודות  אלה כל חֹותם" "ּפיּתּוחי גדולה לתנועה סימן ִֵָנתן
(מגדל  אחרים מפרשים ולדעת קטנות. הן והיתר גדולות, הן

ונד" "נח רבינו בדברי הכוונה ועוד) ‡Â˙עוז, ÏÎ ÏÚ נחה
של  הלמ"ד לבבך" "בכל כגון: להיפך, וכן יניעה שלא
של  והלמ"ד המילה, בסוף היא שכן נחה, היא "בכל"
הוא  הרי "בכל" של הלמ"ד את יניע ואם נדה, היא "לבבך"
לבבך", "בכה כאומר ויראה "לבבך", של בלמ"ד מבליעה

להיפך. ולהבחין 47)וכן באותיותיה, לדקדק וצריך הואיל
לנח. נע הפסוק:48)בין על חז"ל וסמכו . טו: ברכות

הדבקים. בין ריוח שיתן תם, למודך שיהא "ולמדתם"
"וחרה  בין ריוח ליתן שצריך הוסיף: סא) (או"ח וב'טור'
להקפיד  צריך וכן "וחרף". כקורא נראה יהא שלא אף"
מילה  אחרי הבאה באל"ף המתחילה מילה בכל להפסיק
נראה  יהא שלא אותם" "ולמדתם כגון: במ"ם, המסיימת
ועוד. אותם", "וראיתם את" "ושמתם וכן "מותם", כקורא

כקורא 49) נראה יהא שלא ה"ד. פ"ב, ברכות ירושלמי
בניגוד  ושכר, פרס לקבל עלֿמנת ה' את שתעבדו "תשכרו"

מ"ג). (פ"א, באבות חכמינו כל 50)לדברי , יג: ברכות
ושנותיו. ימיו לו מאריכים באחד, הוא 51)המאריך שאם

"איֿחד" כאומר הוא הרי באל"ף, ומאריך בחי"ת מקצר
הרי  באל"ף, גם חוטף הוא ואם שנים; אלא חד אינו כלומר

(כסףֿמשנה). שהיא מילה שום אומר אינו

.ÈdÈ·Ó ‰È‰iL ÔBLÏ ÏÎa 'ÚÓL' ˙‡ Ì„‡ ‡¯B˜52. ≈»»∆¿«¿»»∆ƒ¿∆¿ƒ»
LeaL È¯·cÓ ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,ÔBLÏ ÏÎa ‡¯Bw‰Â¿«≈¿»»»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈ƒ

ÔBLl‰ B˙B‡a ˜c˜„Óe ;ÔBLl‰ B˙B‡aL53BÓk ∆¿«»¿«¿≈¿«»¿
.L„w‰ ÔBLÏa ˜c˜„nL∆¿«¿≈ƒ¿«…∆

שומע.52) שאתה לשון בכל "שמע" שנאמר יג., ברכות
לתוכן 53) שיתאימו ונכונים, אמיתיים בביטויים שישתמש

שאינם  בביטויים ישתמש ולא בעברית, שמע" "קריאת
שמע" "קריאת תוכן של הנכונה המשמעות את הולמים

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÓÏ ‡¯Bw‰Ú¯Ù54‡ˆÈ ‡Ï -55ÌÈ¯·c ‰na . «≈¿«¿≈«…»»«∆¿»ƒ
‰L¯t ÌÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ˜eÒt‰ ¯„Òa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿≈∆«¿ƒ¬»ƒƒ¿ƒ»»»

È‡M¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰L¯ÙÏ56¯ÓB‡ È‡ , ¿»»»««ƒ∆≈««¬ƒ≈
‰¯Bza dÏ ‰ÎeÓÒ dÈ‡L ÈÙÏ ,‡ˆiL57,˜eÒt ‡¯˜ . ∆»»¿ƒ∆≈»¿»»«»»»»

‰lÓ ‡¯˜ .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt B‡¯˜e ¯ÊÁÂ¿»«¿»««¿ƒ»¬≈∆¿À∆»»ƒ»
ÔÈ˜zLÓ - "ÚÓL ÚÓL" ‡¯wL ÔB‚k ,dÏÙÎe ˙Á‡««¿»»¿∆»»¿«¿«¿«¿ƒ

B˙B‡58.

למוקדם.54) המאוחר הפסוק לקרוא שמקדים הפוך, בסדר
ע"א.55) טו, להקדים 56)ברכות צריך שלכתחילה

שמוע" אם ל"והיה שמים, מלכות קבלת בו שיש "שמע"
ה"ב). (פ"א, לעיל וכמבואר המצוות, קבלת בו שיש

סדורות 57) ואינן מזו, זו רחוקות הן בתורה מקומן לפי שגם
בתורה  קודמת "ציצית" פרשת שהרי קריאתנו, סדר כפי

האחרונה. היא קריאתנו ובסדר לג:)58)לכולן, (ברכות
הן. רשויות שתי וכאילו מלכיות, שתי עליו כמקבל שנראה
משתקין  אין אבל מגונה, אלא אינו שלם, פסוק הכופל ברם

מלכויות  שתי עליו למקבל דומה זה שאין אלא אותו;
פ"ה, (ברכות ובירושלמי שם). רש"י (ע"פ בעלמא למתלוצץ

אמרו: אבל ה"ג) בציבור, אלא אמורים הללו הדברים "אין
שקורא  "אע"פ מעיר: והכסףֿמשנה הם". תחנונים - ביחיד
לכוין  יותר עדיף זאת בכל מגונה", זה הרי - וכופלו פסוק
אם  אותה ולכפול כתיקונה קריאתֿשמע מצות ולקיים לבו
"מגונה". יקרא אם לנו איכפת ולא הראשונה, בפעם כיון לא
ביום  פעמים שבע האלהים" הוא "ה' אומרים שאנו ומה
הוא, כשר מנהג רבה) (הושענא הערבה וביום הכיפורים
וגם  רקיעים, משבעה למעלה שדר ה', את שמשבחים
(תוספות  פעמיים זה פסוק נכפל לט) יח, (מלכיםֿא, במקרא

יב). סעיף סא, סימן או"ח ושו"ע לד, ברכות

.·ÈÔÈ‚e¯Ò d‡¯˜59‚e¯Ò ÔÈa ‰‰L elÙ‡ ;‡ˆÈ - ¿»»≈ƒ»»¬ƒ»»≈≈
dlk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‚e¯ÒÏ60ÏÚ ‡¯˜iL ‡e‰Â ;‡ˆÈ , ¿≈¿≈ƒ¿…∆À»»»¿∆ƒ¿»«

‡ÏÂ ¯Ú BÈ‡L ÈÓ ‡e‰Â ,ÌÓ˙Ó d‡¯˜ .¯„q‰«≈∆¿»»ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈≈¿…
‡ˆÈ - ‰La Ìc¯61˜eÒÙa ¯Ú ‰È‰iL „·Ï·e ; ƒ¿»¿≈»»»ƒ¿«∆ƒ¿∆≈¿»

ÔBL‡¯62. ƒ

וחוזר 59) ושוהה, מעט קורא כלומר: הפסקות, בהפסקות
מ"ב). פ"ב, מגילה (רע"ב, ושוהה מעט ברכות 60)וקורא

. לד: ר"ה יג:61)כד: שיקראנו 62)ברכות כדי
(ה"ג). לעיל וכמבואר בכוונה,

.‚È¯ÊBÁ - ‡¯˜ ‡Ï ˜ÙÒ ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜ ˜ÙÒ»≈»»¿ƒ«¿«»≈…»»≈
‡¯B˜Â63¯·Óe ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C64Ú„È Ì‡ Ï·‡ . ¿≈¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¬»ƒ»«

‡Ï B‡ ‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯a Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ,‡¯wL∆»»¿ƒ¿«≈ƒ≈«¿»∆»¿«¬∆»…
¯ÊBÁ BÈ‡ - C¯·65‰ÚËÂ ‡¯˜ .C¯·Óe66¯ÊÁÈ - ≈«≈≈¿»≈»»¿»»«¬…

‰ÚhL ÌB˜nÏ67,‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈa epnÓ ÌÏÚ . «»∆»»∆¿«ƒ∆≈»»»¿»»»
CÈ¯ˆ BÊŒÈ‡Â ÌÈÏL‰ ‰L¯t BÊŒÈ‡ Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈«≈»»»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ

ÏÈÁ˙‰Ï68z·‰‡Â' ‡e‰L ,‰BL‡¯ ‰L¯ÙÏ ¯ÊBÁ - ¿«¿ƒ≈¿»»»ƒ»∆¿»«¿»
'B‚Â EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡69. ≈¡…∆¿

היא.63) התורה מן קריאתֿשמע שמצות מפני כא. ברכות
הספק. מידי לצאת ולקרוא לחזור עליו אע"פ 64)לפיכך
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חוזר  זאת בכל סופרים, מדברי אלא אינן עצמן שהברכות
שחייב  שכל מתחילה, החכמים תקנת היתה כך כי ומברך,
הרשב"א  (תשובת ברכותיה עם קוראה שמע, את לקרוא

בכסףֿמשנה). הובאה ש"ך, אינן 65)סימן הברכות כי
בדבר  מספק ומברכים חוזרים ואין סופרים מדברי אלא

הת  מן הי"ב).שאינו פ"ח, ברכות הל' לקמן (ראה ורה
אחת.66) מילה על אפילו או אחד, פסוק על שדילג
זה 67) הרי הלאה, יקרא לא שאם הסדר, על ויקרא ויגמור

למפרע  יצא.כקורא שלא את 68), לקרוא שהתחיל שיודע
הספיק  מה יודע ואינו הספק, במקום עצמו ומוצא שמע,

קרא. לא עדיין ומה להשלים, הראשון 69)כבר ההפסק כי
לפסוק  הנמשך ועד" "לעולם בין הוא בקריאתֿשמע
שהוא  "ואהבת" ובין שמים, מלכות קבלת שענינו "שמע",

סד). סי' או"ח ב"י וראה טז, (ברכות חדש ענין

.„È- ˜Òt ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ BÈ‡Â ˜¯t‰ ÚˆÓ‡a ‰ÚË»»¿∆¿««∆∆¿≈≈«¿≈»»«
˜¯t‰ L‡¯Ï ¯ÊBÁ70BÈ‡Â ,'Ìz·˙Îe' ‡¯B˜ ‰È‰ . ≈¿…«∆∆»»≈¿«¿»¿≈

'Ìz·˙Îe'a B‡ 'ÚÓL' ÏL 'Ìz·˙Îe'a ‡e‰ Ì‡ Ú„BÈ≈«ƒ¿¿«¿»∆¿«¿¿«¿»
.'ÚÓL' ÏL 'Ìz·˙Îe'Ï ¯ÊBÁ - 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â'aL∆¿¿»»ƒ»…«≈¿¿«¿»∆¿«
- 'ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ' ‡¯wL ¯Á‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡Â¿ƒƒ¿«≈««∆»»¿««ƒ¿¿≈∆

CÏB‰ ‡e‰ BBLÏ Ïb¯‰ ÏÚL ,¯ÊBÁ BÈ‡71. ≈≈∆«∆¿≈¿≈

מהפרק;70) פסוק איזה קרא אם יודע שאינו ודוקא שם.
טעה  ואח"כ שנים, או אחד פסוק שקרא לו ברי אם אבל
שדילג  ממקום אלא להתחיל צריך אינו - פסוק איזה ודילג

(כסףֿמשנה). "וקשרתם"71)בלבד בין אבל שם. ברכות,
אי  שמוע", אם "והיה של "וקשרתם" לבין "שמע", של
והשני  וקשרּתם, בקמ"ץ שהראשון להסתפק, לו ָאפשר
מהר"ל  בשם ס"ד סימן או"ח (ט"ז וקשרּתם ֶבסגו"ל

מפראג).

.ÂËÌÈ¯Á‡ B· eÚ‚Ù B‡ ,ÌÈ¯Á‡a Ú‚Ùe ‡¯B˜ ‰È‰»»≈»««¬≈ƒ»¿¬≈ƒ
Ï‡BLÂ ÏÈÁ˙Óe ,˜ÒBt ,˜¯ÙÏ ˜¯t ÔÈa ‰È‰ Ì‡ -ƒ»»≈∆∆¿∆∆≈«¿ƒ¿≈

ÌBÏL72ÂÈ·‡a Ú‚tL ÔB‚k ;B„B·Îa ·iÁ ‡e‰L ÈÓ ¿ƒ∆«»ƒ¿¿∆»«¿»ƒ
·ÈLÓe ;‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ B‡ Ba¯ B‡«ƒ∆»ƒ∆¿»¿»≈ƒ

BÏL BÏ Ô˙pL Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏLÌ73. »¿»»»∆»«»

לו 72) שמותר לומר צריך ואין בשלומם, לשאול מקדים
שלום. לו לומר הקדימו הם אם להתחיל 73)להשיב אבל

יג:). (ברכות לו אסור - שלום בשאילת

.ÊË˜ÒBÙ BÈ‡ - ‰L¯t‰ ÚˆÓ‡a ‡¯B˜ ‰È‰»»≈¿∆¿««»»»≈≈
‡¯È˙Ó ‡e‰L ÈÓ ÌBÏLa ‡l‡ Ï‡LÏ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿…∆»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈

epnÓ74Òp‡ B‡ CÏÓ ÔB‚k ,75ÈÓ Ï·‡ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ƒ∆¿∆∆«»¿«≈»∆¬»ƒ
BÏ Ô˙ Ì‡ - Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ ÔB‚k ,B„B·Îa ·iÁ ‡e‰L∆«»ƒ¿¿»ƒ«ƒ»«

.ÌBÏL BÏ ·ÈLÓe ˜ÒBt ,‰lÁz ÌBÏL»¿ƒ»≈≈ƒ»

ראשון 74) מפסוק חוץ הפסוק, באמצע ואפילו שם.
הסכנה  מפני לא אם מפסיק, שאינו שבקריאתֿשמע
לקדושה  לקדיש, ובנוגע ה"א). פ"ב, ברכות (ירושלמי
אפילו  להפסיק לו שמותר הפוסקים, הסכימו ולברכו,
מפני  שמפסיק ממה גרוע זה אין שהרי הפסוק, באמצע
ג). סעיף סו סימן או"ח (שו"ע הכבוד מפני ומשיב היראה
להפסיק  ראוי "אין אומר: בתשובותיו, שרבינו להעיר וכדאי
עוסק  שהוא לפי - הברכות באחת אפי' דבר, בשום ביניהם
(תשו' אחרת" מצוה בעד ממנה יפסיק ולמה במצוה,

לא). סי' פריימן הוצ' רק 75)הרמב"ם ולא חמסן.
לו  מותר שיצערנו, מתיירא אפי' אלא שיהרגנו, שמתיירא

(כסףֿמשנה). להפסיק

.ÊÈ‰BL‡¯ ‰Î¯a ÔÈa :ÌÈ˜¯t‰ ÔÈa Ô‰ eÏ‡Â¿≈≈≈«¿»ƒ≈¿»»ƒ»
‰iLÏ76Ì‡ ‰È‰Â'Ï 'ÚÓL' ÔÈa ;'ÚÓL'Ï ‰iL ÔÈa ; ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿«≈¿«ƒ¿»»ƒ

ÌÈ˜¯t‰ ÔÈa .'¯Ó‡iÂ'Ï 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ÔÈa ;'ÚÓL»…«≈¿»»ƒ»…«¿«…∆≈«¿»ƒ
.Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL ·ÈLÓe ,„B·k‰ ÈtÓ Ï‡BL ,el‡‰»≈≈ƒ¿≈«»≈ƒ»¿»»»
ÚˆÓ‡k ‰Ê È¯‰ - '·ÈvÈÂ ˙Ó‡'Ï '¯Ó‡iÂ' ÔÈa Ï·‡¬»≈«…∆∆¡∆¿«ƒ¬≈∆¿∆¿«

˜ÈÒÙÈ ‡ÏÂ ,˜¯t‰77‰‡¯i‰ ÈtÓ Ï‡LÏ ‡l‡ «∆∆¿…«¿ƒ∆»ƒ¿…ƒ¿≈«ƒ¿»
.„B·k‰ ÈtÓ ·ÈL‰Ïe¿»ƒƒ¿≈«»

במוספנו 76) ראה עולם". ל"אהבת המאורות" "יוצר בין
רבינו". אלהים 77)"תשובות וה' י) י, (ירמיה כתוב שכן

ה' "אני ויאמר: פרשת סוף בין מפסיקים אין לפיכך אמת,
יד:). (ברכות ויציב לאמת אלהיכם"
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ה'תשע"ח  כסלו א' ראשון יום

קצז. תעשה לא מצות קנו. עשה מצות
קצח.

― הקנ"ו ֿ החמץהּמצוה את לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׂשאר, הׁשּבתת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹמרׁשּותנּו
ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָֹוהּוא

eh)מּבּתיכם" ,ai zeny):ּכן ּגם לּה קֹוראים וחכמים , ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ּבעּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמצות

מערבא ּדבני dמּגמרא wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz) ְְְִִֵַַָָָ
(b dkld:תעׂשה ֿ ולא עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:

מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹעׂשה
ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב ֿ תעׂשה, hi)לא my). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּפסחים. ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא b)ּבּפסח, ,bi my), ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ֿ אכל ּכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּובאר
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(eh ,ai my)חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָחּטאת

ְִָּפסחים.

― הקצ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לחם, ׁשאינם ֿ ּפי ֿ על אף חמץ, ּתערבת ּבהם ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדברים

והּׁשכר והּמּוריס הּכּותח gnw)ּכגֹון zaexrz mr milk`n) ְְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא ֿ מחמצת "ּכל אמרֹו: והּוא k)ודֹומיהם, ,my). ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא ֿ מחמצת "ּכל הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

miyperעליהן mdilr miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`a exn`pyמה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְֵַַָָ

מין ׁשהּוא מיחד מין(ung)חמץ ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ
ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן לעבֹור ּבאּו? לּמה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָֹּגמּור.

ּבפסחים אסּורים(bn.)נתּבאר ׁשהם ֿ ּפי ֿ על ׁשאף , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם אין ― אכילתם על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻּומזהרים

יׁש ּפרס(xahvn)אם אכילת ּבכדי חמץ ּכזית ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
(mgl xkk ivg zlik` ly onf xeriy jez mlke`yk)אבל ;ֲָ

מּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש חּיביםאם אין ― זה ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מלקּות. אכילתם ְֲִַַָָעל

ה'תשע"ח  כסלו ב' שני יום

קנח. עשה מצות רא. ר. תעשה לא מצות
― מאתים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ

הּימים, ֿ ׁשבעת ּכל ֿ מֹוׁשבֹותינּו ּבכל חמץ יראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ׂשאר ל ֿ יראה ולא חמץ ל ֿ יראה "ולא אמרֹו: ְְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹוהּוא

"ּגבל ֿ f)ּבכל ,bi zeny)ּבׁשני לאוין ׁשני אּלּו ואין . ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָֻ
אמרּו ּובפרּוׁש אחד. ּבענין הם אּלא f:)ענינים, dvia): ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

הינּו :ל לֹומר ― ּבׂשאֹור וסּים ּבחמץ הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָ"ּפתח
הּׂשאר ּבין חּלּוק ׁשאין ּכלֹומר: ׂשאר", הינּו ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹֹחמץ

(uingnd)והּניח ׁשעבר ּומי ׁשּנתחמץ. הּדבר אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָעצמֹו
חמץ לקח אם אּלא מלקּות, חּיב אינֹו ― ּברׁשּותֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָחמץ

ׁשּיהא וקנהּו ּולׁשֹון(f`y)ּבּפסח מעׂשה. עֹוׂשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבּכרם ּכלאים והמקּים ּבּפסח חמץ "המׁשּיר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּתֹוספּתא.

לֹוקה". אינֹו ―ֵֶ

― הר"א יּמצאהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מפקד, הּוא אם אֹו נראה אינֹו אם ּגם ּברׁשּותנּו, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻחמץ

ּבבּתיכם" יּמצא לא ׂשאר ימים "ׁשבעת אמרֹו: (myוהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
(hi ,aiּכמֹו מעׂשה, ׁשם ׁשּיהא ּבתנאי עליו לֹוקין זה וגם .ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשבּועֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבארּו הּכללים לפי (k`.)ׁשהזּכרנּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ּבמקֹומֹות אמרּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָּובפרּוׁש

ּפסחים מּסכת ּובתחּלת ׁשּתי(d.)יּמצא. ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עליהם ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם האּלה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּמצות

"ּגבּל ֿ ּבכל וגֹו' ֿ יראה "לא f)ּבאמרֹו: ,bi my)והענינים ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֻ
וׁשם ּבבּתיכם". ֿ יּמצא "לא ּבאמרֹו: עליהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהזהיר

ֿ לאו ׁשּכל vni`")נתּבאר la"e "d`xi la" :mipydn)לֹומד ְִֵֵֶָָָ

עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, היה ׁשּלא ענין ֿ האחר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמן
ֿ יּמצא. ּבל ועל ֿ יראה ּבל על לאוין: ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשני

― הקנ"ח ּבלילהּמצוה מּצה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ּבניסן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָט"ו

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב gi)יתעּלה: ,ai my):אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּוכבר חֹובה". קבעֹו הּכתּוב ― מּצֹות ּתאכלּו ְְְֶֶַַָָָָָֹ"ּבערב
― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ׁשאכילת ּבפסחים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתּבאר
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ואיל מּכאן ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָחֹובה;

ּפסחים. ּבמּסכת ְְִֶֶַָזֹו

ה'תשע"ח  כסלו ג' שלישי יום

קנז. עשה מצות
ההגדה dxez)נוסח dpyn xtqn)

קע. עשה מצות
יום שני ֿ שלישי ב 'ֿ ג 'כסלו 

― הקנ"ז ּביציאתהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ
לשֹון צחּות ּכפי הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמצרים

labene)המסּפר reaw gqep `ll)לסּפר ֿ ּׁשּיֹוסיף וכלֿמה . ְְְִֵֵֶַַַַָ
והעול הּׁשם, לנּו ּׁשעׂשה מה ּבהגּדלת ּבדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולהארי
ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים אֹותנּו ּׁשעּנּו ּומה ּבנּו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשּו
― ּגמלנּו אׁשר ֿ החסד ּכל על יתעּלה לֹו ּולהֹודֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם,
ּביציאת לסּפר ּכלֿהּמארי" ׁשאמרּו: ּכמֹו מׁשּבח, זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהרי
הּוא זה ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמצרים,

ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת יתעּלה: g)אמרֹו ,bi zeny). ְְְְְְִִִֶַַַַָָ
הּפרּוׁש מראׁש(zlikn`)ּובא יכֹול ― לבנ "והּגדּת : ְְְְִִֵֵַַָָָֹ

― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. "ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד ְִֶַַַַַַַֹהחדׁש?
זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? מּבעֹוד לא(my)יכֹול ; ְְֲִֶַַַָֹ

,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאמרּתי
הּמכלּתא: ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה מּתחּלת ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָּכלֹומר:

בנ יׁשאל ֿ ּכי והיה ׁשּנאמר ci)"מּכלל my)אם יכֹול ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָ
מּגיד אּתה אין ― לאו ואם לֹו; מּגיד אּתה ― ְְְִִִִֵַַַַָָָָיׁשאל
ׁשּלא ֿ ּפי אףֿעל ― לבנ והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִִִֶַַַַַָֹלֹו?
עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ּבזמן אּלא לי אין .ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאל
מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אחרים לבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹּבינֹו

הּזה" ֿ הּיֹום את זכֹור ֿ העם b)אל my)לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת ֿ יֹום את "זכֹור ׁשאמר g)ּכמֹו ,k my). ְְְֶֶַַַַָָָ

לׁשֹונם ידעּת dcbdd)ּוכבר gqepa),חכמים ּכּלנּו "אפּלּו : ְְְֲֲִִַָָָָָָֻ
עלינּו מצוה ― ֿ הּתֹורה את יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ְְְִִִֵֶַָָָָָֻֻּכּלנּו
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מצרים". ּביציאת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָלסּפר

ְִָּפסחים.

קכג עד קכ מעמ' לעיל נדפס ההּגדה ַַַָָֹנסח
― הק"ע ׁשֹופרהּמצוה קֹול לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יהיה ּתרּועה "יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָּביֹום
`)לכם" ,hk xacna)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין הּׁשנה. ְִֵַַַָָָָָֹראׁש
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ה'תשע"ח  כסלו ד' רביעי יום

קסח. עשה מצות
― הקס"ח ּבּסּכההּמצוה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ

"ּבּסּכת יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ֿ ימי ּבכל ימים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשבעת
ימים" ׁשבעת an)ּתׁשבּו ,bk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵַָָָ

סּכה. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבמּסכּתא זֹו ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻמצוה
זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִֵַַָָָואין

ה'תשע"ח  כסלו ה' חמישי יום

קסט. עשה מצות
― הקס"ט לּולבהּמצוה לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' לפני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָולׂשמֹוח
וגֹו'" הראׁשֹון ּבּיֹום לכם n)"ּולקחּתם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְִֶֶַַָָָ

וׁשם סּכה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר,(n`.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבלבד; ּבּמקּדׁש אּלא ימים ׁשבעת חֹובה זֹו מצוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאין
חֹובה היא ּבלבד הראׁשֹון ּבּיֹום מקֹומֹות, ּבׁשאר ְְְֲִִִִַַָָָָאבל

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ֿ הּתֹורה. ְְְִִִֵַַַָָָָמן

ה'תשע"ח  כסלו ו' שישי יום

קעא. עשה מצות
יום רביעי ֿ ש "ק ד 'ֿ ז 'כסלו 
― הקע"א מחציתהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ ׁשנה, ּכל ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשקל
לה'" ai)נפׁשֹו ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my),ּוברּור . ְְְִֶַַַָָ

אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
ֿ הּפקדים" על ֿ העֹובר Ð(my)"ּכל `avl cwtpy in lk) ְִֵַַָָֻ

(zecwtp opi`y miyp e`viזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ
וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, המיחדת (wxtּבמּסכּתא ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

(g dpyn gּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָנתּבאר,
ִַָהּבית.

ה'תשע"ח  כסלו ז' ש"ק יום

קנג. קעא. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הקע"א ְִַַָהּמצוה

― הקנ"ג לקּדׁשהּמצוה יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ּולחּׁשב ְְְְֳֳִִִִִִֵַַָָָחדׁשים

"yeciw")החדׁש `xwp ycgÎy`x mei zriaw)אמרֹו והּוא , ְְֶַָֹ
חדׁשים" ראׁש לכם הּזה "החדׁש a)יתעּלה: ,ai zeny), ְֳִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

נאמר ak.)ּובפרּוׁש dpyd y`x)מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְְֱֵֵֵֶַָ
ואחד ֿ אחד לכל מסּורה אינּה זֹו מצוה ּכלֹומר: ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָלכם",

ּבראׁשית jexaּכׁשּבת yecwd zay day myÎlr .zayd) ְְִֵַַ
(ziy`xa dyrnn `edימים ׁשּׁשה מֹונה ֿ אחד ׁשּכל ―ִִֶֶֶָָָָ

ֿ הּלבנה את הרֹואה ֿ אדם ּכל ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשֹובת
הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש (iaeyigיעׂשּנּו ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹ

(dxezd inkg erawy itk geldיראה אֹו חדׁש, ראׁש ְְֲִֶֶֶַֹֹויעׂשה
אחר dpyd)ׁשהאביב xeairl zeaiqd zg`)וזּולתֹוe`) ְִֵֶַָָָ

(zxg` daiq― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶַַָֹמּמה
הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּיֹום אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראּיה

מח הּקרּבנֹות טעּוהקרבת ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמינים
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ֿ הרּבנים ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחׁשכת
מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ויֹודעים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻהּיֹום
הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהעּדר

(jkl jenqd)חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָּבארץ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבחּוצה

bq.)ּבּתלמּוד zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ― ְְִֵֶַַַַָָָ
(y),יׂשראל ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ּבית ּתמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמעט

המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָֻוהם
יחד. ּובהתקּבצם ְְְְִֶַַָָָאצלם

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבית
אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני חדׁש, ראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹאֹו
ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה הּוא חג, ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיֹום
ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי על זֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּפעּלתם

ּבּקּבלה dk.)לנּו dpyd y`x)אתם ֿ ּתקראּו "אׁשר :`xwie) ְְֲִֶַַָָָָֹ
(a ,bkאׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא מֹועדֹות לי אין ―ְֲֲִֵֵֶֶַָ

אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֹיאמרּו
עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻאפּלּו

חׁשּבֹון ּבניהּיֹום ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ׁשּנדע ּכדי אּלא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון ֿ יׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָארץ
לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ּבראּיה; לא ― ְְְְִִִִַַָָָָֹֹהּיֹום

מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. (zelblעל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
(epnfa rawp xaky xac.היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ

ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאפן,
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולקּבֹוע
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קעט elqk 'f w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מירּוׁשלם" ֿ ה' ּודבר תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו
(b ,a diryi)ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָ

ּברּור ֿ ּׁשאמרנּו ֿ מה ּכל לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאין
ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמֹורֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָראׁשי

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת i)אתֿהחּקה ,bi zeny). ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
i`gei)אמרּו oa oerny iaxc `zlikn)ׁשאין "מלּמד : ְְֵֵֶַָ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק אּלא ֿ הּׁשנה את (ycegaמעּברין ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
(gqt crenl jenqd Ð xc`ואמרּו(my)ׁשאין "מּנין : ְְִִֵֶַָ

ֿ החדׁש את מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ֿ החדׁש את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמעּברין
יתעּלה: ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

הּׁשנה" a)"לחדׁשי ,ai my)אמרּו ,(.d dlibn)חדׁשים" : ְְְֳִֵַָָָָָ

מׁשמע ― ימים" מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאּתה
"חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשההֹוספה

k`)ימים" ,`i xacna)מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֵַַָָָָ
אתֿ "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹלחדׁש

האביב" `)חדׁש ,fh mixac)ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה

gxid)חּמה jldn lr qqean miycgd aeyigy zexnl). ַָ
א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָּוכבר

הּׁשנה(i`.)מּסנהדרין ראׁש ּבברכֹות(a.)ּובמּסכת וגם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
(.bq).
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc zekn(iriax meil)

,epl ycgl dvx opgei iaxdéì àøéáñ ïBòîL éaøk àáé÷ò éaøc- §©¦£¦¨§©¦¦§§¦¨¥
.zakrn d`ixwy oerny iaxk xaeq `aiwr iax mby

:`xnbd zxxanïBòîL éaø éàîxaeq oerny iaxy epivn okid - ©©¦¦§
.ok:`xnbd daiynàéðúcdxeza xn`p ,`ziixaa(fi ai mixac)`l' §©§¨Ÿ

lkEzLxwA zxkaE Lxdvie LWxize LpbC xUrn LixrWA lk`l ©¤¡Ÿ¦§¨¤©§©§¨§§¦Ÿ§§¦§¨¤§ŸŸ§¨§
oerny iax ,'Lci znExzE Lizacpe xCY xW` Lixcp lke Lp`ve§Ÿ¤§¨§¨¤£¤¦Ÿ§¦§Ÿ¤§©¨¤

,df `xwn yxec,íéøeka elà 'Eãé úîeøúe'meyn jk mi`xwpe §©¨§¥¦¦
xn`py ,'ci' oeyl mda xn`py(c ek my),'LcIn `pHd odMd gwle'§¨©©Ÿ¥©¤¤¦¨¤

àa äî ,ïBòîL éaø øîàweqtíà ,eðãnìì äæyiy cnll `a ¨©©¦¦§©¨¤§©§¥¦
zewlnìd mc`äîBçì õeç ïìëBàok m` ,milyexi znegl ueg - §§¨©¨

mixekia cenll xyt` ixdy ,`ed xzein,ìwä øNònî øîBçå ì÷©¨¤¦©£¥©©
,cenll yi jkeìwä øNòn äîem`,ä÷Bì äîBçì õeç ïìëBà ©©£¥©©§¨©¨¤

íéøekamixengdïkL ìk àì.dwel dnegl ueg olke`dyàä- ¦¦Ÿ¨¤¥¨
jgxk lr `l`áeúkä àa àì,'jci znexze'àlàcnllìëBàì Ÿ¨©¨¤¨§¥

ä÷Bì àeäL ïäéìò àø÷ àlL ãò íéøekaîepizpyna epipyy enke . ¦¦¦©¤Ÿ¨¨£¥¤¤¤
ea yiy eprciy oeiky ,mixekiad zlik` z` zakrn d`ixwy
xeqi` ea dtiqene ef dyxc d`ay xnel yi ,`exwl dyr zevn

.d`ixw mcew dlik` xeq`l 'e`l'
:weqtd z` yexcl oerny iax jiynnéúBáãðå',íéîìLe äãBz Bæ 'E §¦§¤¨§¨¦

dilr oi`y dacp zxeza mi`a onzqy meyn jk mi`xwpe
,zeixg`àa äî ,ïBòîL éaø øîàweqtíà ,eðãnìì äæcnll `a ¨©©¦¦§©¨¤§©§¥¦

zewln yiy,äîBçì õeç ïìëBàìxyt` ixdy ,xzein `ed ok m` §§¨©¨
a df oic cenllàä ,øNònî øîBçå ì÷jgxk lr `l` -àa àì ©¨¤¦©£¥¨Ÿ¨

áeúkä,'jizeacpe'ä÷éøæ éðôì íéîìLáe äãBúa ìëBàì àlàiptl - ©¨¤¨§¥§¨¦§¨¦¦§¥§¦¨
mcd zwixf,ä÷Bì àeäLmce' dyr zevn mda xn`py xg`ny ¤¤§©

'lk`Y xUAde' xn`p okn xg`l wxe 'KtXi Ligaf(fk ai mixac)yi , §¨¤¦¨¥§©¨¨Ÿ¥
.e`l xeqi` ea dtiqen ef dyxcy xnel
:weqtd z` yexcl oerny iax jiynnøîà ,øBëaä äæ 'úBøBëáe'§¤©§¨©

àa äî ,ïBòîL éaøweqtíà ,eðãnìì äæzewln yiy cnll `a ©¦¦§©¨¤§©§¥¦
,äîBçì õeç ïìëBàìdf oic cenll xyt` ixdy ,`ed xzein ok m` §§¨©¨

a,øNònî øîBçå ì÷eíàelke`l zewln xekaa yiy cnll `a ©¨¤¦©£¥¦
,ä÷éøæ éðôìa ecnell xyt` ixdy ,`ed xzein mbøîBçå ì÷ ¦§¥§¦¨©¨¤

íéîìLe äãBzîàä ,jgxk lr `l` -áeúkä àa àì'zexekae'àlà ¦¨§¨¦¨Ÿ¨©¨¤¨
cnllìd xfä÷Bì àeäL ä÷éøæ øçàì eléôà øBëaä ïî ìëBà, §¥¦©§£¦§©©§¦¨¤¤

xeka iabl xn`py ,elk`l mipdkl wx xzedy xg`nygi xacna)

(gidtiqen ef dyxcy xnel yi ,'dtEpYd dfgM KN didi mxUaE'§¨¨¦§¤¨©£¥©§¨
.'e`l' xeqi` ea

:weqtd z` yexcl oerny iax jiynnðàöå Eø÷a'úàhç Bæ 'E §¨§§Ÿ¤©¨
íLàå,àa äî ,ïBòîL éaø øîàweqtíà ,eðãnìì äæyiy cnll `a §¨¨¨©©¦¦§©¨¤§©§¥¦

zewln,äîBçì õeç ïìëBàìxyt` ixdy ,`ed xzein ok m` §§¨©¨
a mcnell,øNònî øîBçå ì÷eíàmlke`l zewln yiy cnll `a ©¨¤¦©£¥¦

,ä÷éøæ éðôìa df oic cenll xyt` ixdy ,`ed xzein mbøîBçå ì÷ ¦§¥§¦¨©¨¤
,íéîìLe äãBzîeíàmlke`d xfl zewln yiy cnll `aøçàì ¦¨§¨¦¦§©©

,ä÷éøæa df oic cenll xyt` ixdy ,`ed xzein mbøîBçå ì÷ §¦¨©¨¤
øBëaî,àäjgxk lr `l` -áeúkä àa àì'jp`ve jxwa'àlà ¦§¨Ÿ¨©¨¤¨
cnllìëBàìlke`d odk oiae xf oia -øçàì eléôà íLàå úàhçî §¥¥©¨§¨¨£¦§©©

,ä÷Bì àeäL íéòìwì õeç ä÷éøædyr zevn ea yiy xg`ny §¦¨©§¨¦¤¤
z`hg iabl xn`py(hi e `xwie)ld` xvgA lk`Y Wcw mFwnA'§¨¨Ÿ¥¨¥©£©Ÿ¤

.'e`l' xeqi` ea siqedl d`a ef dyxcy xnel yi ,'crFn¥
:weqtd z` yexcl oerny iax jiynnéøãð'éaø øîà ,äìBò Bæ 'E §¨¤¨¨©©¦

àa äî ïBòîLweqtíà ,eðãnìì äæzewln yiy cnll `aïìëBàì ¦§©¨¤§©§¥¦§§¨
,äîBçì õeça dler cenll xyt` ixdy ,`ed xzein ok m`ì÷ ©¨©

,øNònî øîBçåeíàdlke`l zewln yiy cnll `a,ä÷éøæ éðôì ¨¤¦©£¥¦¦§¥§¦¨
a dcnll xyt` ixdy ,`ed xzein mb,íéîìLe äãBzî øîBçå ì÷©¨¤¦¨§¨¦

eíàdlke`l zewln yiy cnll `a,ä÷éøæ øçàì,`ed xzein mb ¦§©©§¦¨
a dcnell xyt` ixdy,øBëaî øîBçå ì÷eíàyiy cnll `a ©¨¤¦§¦

dlke`l zewln,íéòìwì õeçxyt` ixdy ,`ed xzein mb ©§¨¦
a dcnellàä ,íLàå úàhçî øîBçå ì÷jgxk lr `l` -àa àì ©¨¤¥©¨§¨¨¨Ÿ¨
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המשך ביאור למס' מכות ליום רביעי עמ' א



p`קפ wxt diryi - mi`iap

àð ÷øô äéòùéakÎeh

åèéýìà ýåýé éëðàå:BîL úBàáö ýåýé åélb eîäiå íiä òâø Eæèéôa éøác íéNàåéúéqk éãé ìöáe EE §¨«Ÿ¦Æ§¨´¡Ÿ¤½Ÿ©´©½̈©¤¡−©¨®§¨¬§¨−§«¨¨¦³§¨©Æ§¦½§¥¬¨¦−¦¦¦®
(ñ) :äzà-énò ïBiöì øîàìå õøà ãñéìå íéîL òèðìæéúéúL øLà íìLeøé éîe÷ éøøBòúä éøøBòúä ¦§³Ÿ©¨©Æ¦Æ§¦´Ÿ½̈¤§¥¬Ÿ§¦−©¦¨«¨¦§§¦´¦«§§¦Àµ¦§´¨©¦ ½£¤¬¨¦²

:úéöî úéúL äìòøzä ñBk úòa÷-úà Búîç ñBk-úà ýåýé ãiîçéäãìé íéða-ìkî dì ìäðî-ïéà ¦©¬§−̈¤´£¨®¤ª©¹©¯©©§¥¨²¨¦−¨¦«¥§©¥´½̈¦¨¨¦−¨¨®¨
:äìcb íéða-ìkî dãéa ÷éæçî ïéàåèééúàø÷ äpä íézLáøçäå áòøäå øáMäå ãMä Cì ãeðé éî C §¥³©£¦Æ§¨½̈¦¨¨¦−¦¥«¨§©³¦¥Æ¨Æ«Ÿ§Ÿ©½¦¦−¨´¨®©¯Ÿ§©¤²¤§¨¨¨¬§©¤−¤

:Cîçðà éîëéðaéýìà úøòb ýåýé-úîç íéàìîä øîëî àBúk úBöeç-ìk Làøa eáëL eôlò C:C ¦¬£©£¥«¨©¹¦ª§¬¨§²§¬Ÿ¨−§´¦§¨®©«§¥¦¬£©§−̈©£©¬¡Ÿ¨«¦
àë(ô) :ïéiî àìå úøëLe äiðò úàæ àð-éòîL ïëìáëéðãà øîà-äkéýìàå ýåýé Cäpä Bnò áéøé C ¨¥²¦§¦¨¬−Ÿ£¦¨®§ª©−§¬Ÿ¦¨«¦«Ÿ¨©º£Ÿ©´¦§À̈¥Ÿ©Æ¦Æ¨¦´©½¦¥¬

ì éôéñBú-àì éúîç ñBk úòa÷-úà äìòøzä ñBk-úà Cãiî ézç÷ì:ãBò dúBzL ¨©²§¦¦¨¥−¤´©©§¥¨®¤ª©Æ©Æ´£¨¦½Ÿ¦¬¦¦§−̈«

i"yx
(åè).íéä òâåø פרונצ"א ז) (איוב רגע עורי לשון

íéîù.בלע"ז: òåèðì (æè) דאמיר עמא לקיימא
שמיא: ככוכבי דיסגון õøà.עליהון ãåñéìå ולשכללא

דארעא: כעפרא דיסגון עליהון דאמיר כנישתא
.úòá÷ (æé) קובעת נראה ולי כוס שם והוא פילי ת"י

יורה  ומצית הכלי, בתחתית הקבועים השמרים אלו
עה): (תהלים ימצו שמריה שנאמר כמה עליו

.äìòøúä האדם כח ומתיש המטמטם משקה הוא
ב) (נחום הרעלו הברושים כמו ומעוטף וקשור כאסור
שבת  ובמס' עיטוף לשון שהוא והרעלות והשרות

בו. להתעטף נאה סרבל מין רעולו' .äìòøúמדיות
בלע"ז: בלע"ז:úéöî.אינטומישמנ"ט אגושטי"ר
.êéúàø÷ äðä íéúù (èé):שתים שתים כפולות צרות

.êîçðà éî אומה אף ולומר לנחמך לך אביא מי
דוגמתך: לקתה היא עייפות åôìåò.(ë)פלונית לשון

פשמי"ר  בצמא הבתולות תתעלפנה ח) (עמוס כמו
øîëî.בלע"ז: àåúë,למכמר שנפל זה כתוא הפקר

יד): (דברי' וזמר ותאו כמו àìåתוא úøåëùå (àë)
.ïééî:מיין שלא אחר מדבר åîò.שכורת áéøé (áë)

עמו: דין ידין אשר

cec zcevn
(ÂË).'Â‚Â ÈÎ‡Â'ה אנכי הלא עלי תשען לא ולמה ר "ל 

ופעם במהלכו ילך לבל הים מי בוקע פעם בידי, והכל  אלהיך
גדול: בקול ויהמו הגלים  שירומו  ˘ÂÓ.יצוה ˙Â‡·ˆ לפי‰'

ומטה: מעלה בצבאות מושל  ·ÍÈÙ.(ÊË)שהוא È¯·„ ÌÈ˘‡Â
בם: לדבר בפיך  שמתי התורה ÍÈ˙ÈÒÎ.דברי È„È Ïˆ·Âמעולם

התורה : בזכות  האויב  מן עליך ˘ÌÈÓ.הגנתי ÚÂËÏשיהיו
ככוכבי נאמר עליהם אשר  ישראל עם אדמתם  על  נטועים
וכו' הכוכבים וספור השמימה נא הבט  שכתוב  כמו השמים

ט "ו): (בראשית  זרעך  יהיה  ‡¯ı.כה „ÂÒÈÏÂמיוסדים שיהיו
כעפר זרעך  את ושמתי כמ"ש הארץ לעפר  גם  הנמשלים אלו

יג): (שם ÔÂÈˆÏ.הארץ  ¯Ó‡ÏÂציון בני על  יאמרו העכו"ם כל 
מרובה: טובה  שפע בהם נראה  יהיה כי עמי (ÊÈ)שהמה 

.È¯¯ÂÚ˙‰הצער מתרדמת הקיצי בבשורה הנביא מאמר זהו
˘˙È˙.וקומי: העון:‡˘¯ א "כ  ונתמרק  מה ' הבא החמה כוס  שתית הנה  עד  ˜Ú·Â˙.אשר כוס‡˙ בתחתית  הקבועים  השמרים 

עוד : לבוא תוסיף ולא  עליך באו  כבר  הכתובות  הרעות כל  ר "ל  מאומה נשאר  ולא הכל  את ומצית  שתית כבר  (ÁÈ)התרעלה 
.‰Ï Ï‰Ó ÔÈ‡: מאנשיה מי מנהיג בה היה  לא בגולה  ÈÊÁÓ˜.עודה ÔÈ‡Âמכולם כי לארץ  תפול שלא  בידה  להחזיק  מי היה  לא

והממשלה : הכח  עליך:˘˙ÌÈ.(ËÈ)אפס  קמו כולם כי לנחמך  עליך  בראש ינודד  אשר הוא  ומי לך קרה כפולה  Â˘‰Â„צרה 
.¯·˘‰Â:והשבר השוד  שהם  ואמר השתים  הם  מה  יפרש  Á‰Â¯·.עכשיו ·Ú¯‰Âהרעב הוא השבר  כי והשבר השוד  על פי ' הוא

במלחמה : בחרב הבאים גייסות שדידת הוא והשוד כ "ו) (ויקרא לחם מטה  לכם בשברי  נאמר ‡ÍÓÁ.וכן ÈÓהבי"ת תחסר
אדם בני דרך כן  כי לתנחומין  לך  שיהיה כמקרך קרה לו שגם לומר ולדוגמא לראיה  אביא מי את ר "ל  אנחמך  במי  כמו  והוא 

כמקרך : למי קרה לא  באמת  הנה וכאומר בזה ÂÙÏÚ.(Î)להתנחם  ÍÈ·:ומים לחם  Â‚Â'.מחסרון Â·Î˘שכבו וחרב רעב מתי
להם: קובר ואין ÓÎÓ¯.בחוצות  ‡Â˙Îכשו שהומת במקום  שוכב  נשאר שנלכד ר"ל  במקום  שם שהוא ברשת  הנלכד  הבר ר

ממקומו: לזוז לו וכו ':ÔÎÏ.(Î‡)וא"א זאת עתה שמעי עונך גמול  וקבלת ייןÂÎ˘Â¯˙.הואיל  משתיית לא כשכור מבולבלת 
ויגון: מצרה  ÂÓÚ.(Î·)כ"א ·È¯È ÍÈ‰Ï‡Â:להם המריעים  מיד נקמתם לקחת עמו ריב יריב  Â‚Â'.אשר Í„ÈÓ È˙Á˜Ï ‰‰רצה

אצלך : פקודות  הצרות  יהיו לא עוד  ˜Ú·Â˙.לומר במ "ש:‡˙ ענין  כפל והוא הכוס בתחתית  הקבועים  השמרים

oeiv zcevn
(ÂË).Ú‚Â¯רגע עורי כמו בקוע ז)ענין ‰˙È¯¯ÂÚ.(ÊÈ):(איוב

מהשינה: והקיצה הערה השמרים˜·Ú˙.מל' והם קבע מלשון
הכוס: בתחתיות  ערל ‰˙¯ÏÚ‰.הקבועים מל ' שהוא יתכן

והוא תכונתו  לרוע הלב את המטמטם  משקה  כוס ור"ל בהפוך
רעל  סף  וכן  הפורעניות על  יב)משל  מציצהÈˆÓ˙.:(זכריה מל '

והתענגתם  תמוצו למען סו)כמו הנהגהÏ‰Ó.(ÁÈ):(לקמן ענין
בעזך נהלת  טו)כמו  ˜ÍÈ˙Â‡¯Â.(ËÈ)אוחז:ÈÊÁÓ˜.:(שמות

מקרה : כמוÂÙÏÚ.(Î)מל ' ההרגשה  והעדר הלב  חלשות ענין
הבתולות ח)תתעלפנה והואÂ˙Î‡.:(עמוס הבר  שור הוא

וזמר ותאו מן יד)בהפוך  כשב:(דברים כבש  רשתÓÎÓ¯.וכמו 
מכמורת  ופורשי  כמו יט)הלוכד  חמה˙.ÓÁ:(לעיל מלשון

נזיפה:‚Ú¯˙.וכעס: צעקת  ענין

dlÎcl wxt aei` - miaezk

ãì ÷øô áåéàfl

æìéñé ék:ìàì åéøîà áøéå ÷Btñé eðéðéa òLô Búàhç-ìò ó ¦¬Ÿ»¦³©«©¨´¤ −©¥¥´¦§®§¤−¤£¨¨´¨¥«
äì ÷øô áåéà`iÎ`

à:øîàiå eäéìà ïòiåá:ìàî é÷ãö zøîà ètLîì záLç úàæäâìéòà-äî Cì-ïkñi-äî øîàú-ék ©©¬©¡¦À©Ÿ©«£−Ÿ¨©´§¨§¦§¨®¹̈©À§¨¦§¦¬¥¥«¦«−Ÿ©©¦§¨¨®¨«¹Ÿ¦À
:éúàhçîãéòø-úàå ïélî EáéLà éðà:Cnò Eä:jnî eäáb íé÷çL øeLå äàøe íéîL èaä ¥«©¨¦«£−¦£¦«§´¦¦®§¤¥¤¬¦¨«©¥´¨©´¦§¥®§¬§¹¨¦À¨§¬¦¤«¨

åéòLô eaøå Ba-ìòôz-äî úàèç-íà:Bl-äNòz-äî Eæ:çwé Eãiî-äî Bà Bì-ïzz-äî z÷ãö-íà ¦¨ −¨¨©¦§¨®§©¬§¹¨¤À©©£¤«¦¨−©§¨©¦¤®¬©¦¨§¬¦¨«
ç:Eú÷ãö íãà-ïáìe EòLø EBîk-Léàìè:íéaø òBøfî eòeLé e÷éòæé íé÷eLò áøîéøîà-àìå §¦¨¬¦§¤®§¤¹̈À̈¦§¨¤«¥−Ÿ£¦´©§¦®§©§−¦§´©©¦«§Ÿ¨©À

:äìéla úBøîæ ïúð éNò dBìà äiààé:eðîkçé íéîMä óBòîe õøà úBîäaî eðôlî © −¥¡´©Ÿ¨®Ÿ¥−§¦´©¨«§¨© −§¥¦©£´¨®¤¥−©¨©´¦§©§¥«

i"yx
(ÊÏ).÷åôñé:קול והרמת דברים רוב åôñé÷.ל' åðéðéá

תלין  אתי שגיתי אמנם אף ולדבריו לנו מה אומר הוא
יט) על (לעיל עונות לנו ומספיק נענשים שאנו יודע ואינו

רבה: בויקרא מפורש כך שומעים, שאנו
(‡):(àåäéìà äðòî)(·).èôùîì úáùç úàæä שהוא

משל  צדקי אמרת אשר יוצרם כנגד הבריות משפט
êì.(‚)הבורא: ïëñé äî øîàú éë:יושר äîדרכי
.ìéòåà:מחטאתי יותר êîò.(„)בצדקתי êéòø úàå

דבריך: על íéîù.(‰)ששתקו èáä גבוה שהוא ואחרי

תתפאר  למה וצדקך ברשעך תועלת לו ואין נמוך ואתה
בצדקך: רשעך ùéàì.(Á)אליו ויועיל יוכל כמוך. אשר

אשר: רבים רשעים ראה íé÷åùò.(Ë)וצדקתך, áåøî
עניים  וישועו לפניו הבריות את יזעיקו עושקים שהם

אותם: העושקים רבים øîà.(È)מזרוע àìå:הרשעäéà
.éùåò äåìà:מפניו úåøéîæ.לירא ïúåð לא כרמך כמו

כה)תזמור כגון (ויקרא בלילה הרשעים את שמכרית
וסנחרב: ומצרים וחביריו מלמדנו åðôìî.(È‡)אמרפל

ומעוף: מבהמו' וגדלנו חשבנו כלו' מבהמו' יותר חכמה

cec zcevn
(ÊÏ).ÛÈÒÂÈ ÈÎלכחש בלבו  יחטא אשר החטא על  כי

די יתלונן  רב  בפרסום  בינינו אשר פשע יוסיף עוד בהשגחה
היסורים להם ילכו עכ "ז  ואם האל  על  אמריו  וירבה  ספוקו 
בא הכל יאמרו כי לה ' ישובו  ולא  און  אנשי  לפני דלת  ינעול 

הלכו כן באו  וכאשר ישוב במקרה אשר ההיא מהמענה (העולה

מעשה  לחבל תנואות מוצא ואינו כגמולו לכ"א משלם שהמקום לומר

שלו  הכל הלא בתחבולות להרבות לו מה כן היה אם כי בם משנאתו ידיו

במשפט  יעשה הכל עם אבל בידו ימחה מי ואין בקלות הכל לאבד ובידו

ילכו  לבל יתאוה אף ביסורים לבעט ולא לה' לשוב מהראוי לזאת המקום גזירת לבטל השמים במערכת כח ואין רב אם המעט שוע או יהיה הדל

תשובה) הורות למען ישוב כי עד מאיוב :היסורים
(‡).ÔÚÈÂנתן לזה עצמו, לאיוב הבא היסורים בדבר  להשיב בא ועתה  והעונש השכר גמול  בדבר  השיב השניה שבמענה לפי

בשלישית : והתחיל  מהשניה  והפסיק דבר בכל יפה  להתבונן לענין ענין בין  למשפט ‰Ê‡˙.(·)ריוח  חשבת  הזאת המענה וכי
המערכה: ביד  הכל שמסר  במה הגמול  יעשוק  והוא הצדק עשיתי  אני כי מהאל  יותר  אני  צדיק שאמרת  ÔÎÒÈ(‚)צודק ‰Ó

.ÍÏהמוטבע החטא  מן ר"ל מחטאתי ההמנע  עם הועיל מה או  האל  מעבודת לך  באה  הנאה  מה  המערכה מצד  באה הכל  אם
הימנה : לפרוש  וקשה  עליו כופהו טבעו כמעט אשר ÍÓÚ.(„)באדם ÍÚ¯ ˙‡Âעם חולק אני  כן עמך חולק שאני כמו  ר "ל 

יחשוב: כן  לא ולבבי העון  מרבית בעבור  עליך  באו שהיסורים  שפטו הם  כי ויחסÂ¯‡‰.(‰)רעיך  ערך  לו שאין  תבניתו עצם 
ÍÓÓ.עמך : Â‰·‚:עליהם ממך  רב ומרחק מאד ממך  גבהו ËÁ‡˙.(Â)אשר Ì‡ ממעל היושב על  תשפוט  השמים ומן  ר"ל

בו: לפעול  תוכל אשר הדבר מהו חטאת אם  אשר  במ "ש:Â·¯Â.לו הדבר וכפל  וכו' רבו ˆ„˜˙.(Ê)ואם Ì‡תצדק אם וכן
לו תתן  אשר הדבר מידך:מהו מעצמו  יקח  אשר  הדבר  מהו או ÍÂÓÎ.(Á)בזה  ˘È‡Ïישב ועמך בעצם  עמך ערך  לו שיש

על  אין כן בהיות והנה וכאומר לה' לא אבל  עמדו תעשה אשר הצדקה  יועיל לו וכן לו תעשה אשר רשעך  יזיק  לו בקרבך 
הגדול  בטובו הוא לאדם הבא הגמול  אולם  הצדק  עשות  בעבור ולא החטא מן המנעו בעבור  לא לאדם  גמול לשלם  המקום

הרב : ÌÈ˜Â˘Ú.(Ë)ובחסדו  ·Â¯Óמזרוע ישועו אשר שועתם עושקיהם  אותם יזעיקו אשר עשוקים זעקת ירבה כאשר ולזה
במ "ש : ענין כפל והוא הזרוע בכח  יאנסום  אשר  Â‚Â'.(È)רבים ¯Ó‡ ‡ÏÂבלילה לה' זמירות בפיו הנותן בהם אשר  הצדיק ר "ל 

רעיך : ותעשוק  מצותיו תשמור ולא בה' שכחת מדוע ר"ל  אותי העושה אלוה איה  לזולת  אמר לא  ויחידי ÂÙÏÓ.(È‡)בהסתר
האדם כ "ש רעהו משל  יעשוק מי אין  בהם ואם יחכמנו השמים  מעוף ויותר הארץ מבהמות  יותר דעת אותנו למד  המקום הלא 

רעהו: משל  לעשוק  לו ראוי שאין דעה  ה' שחננו

oeiv zcevn
(ÊÏ).˜ÂÙÒÈספקו במלאות כמו  מאד הרבה  ור"ל הספוק  די

כ) :(לעיל
(‚).ÔÎÒÈגבר יסכן  לא כמו ותועלת הנאה לד)ענין :(לעיל
(‰).¯Â˘Âקרוב ולא אשורנו  כמו כד)וראה, :(במדבר
(Ë).ÂÚÂ˘È: יצעקו(È).Ô˙Âתפלה נתן ולא כמו (לעיל אומר

ורננה:Â¯ÈÓÊ˙.:א) זמר באל"ףÂÙÏÓ.(È‡)מל ' מאלפנו כמו
חכמה ואאלפך  כמו לימוד ענין לג)והוא :(לעיל
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àð ÷øô äéòùéakÎeh

åèéýìà ýåýé éëðàå:BîL úBàáö ýåýé åélb eîäiå íiä òâø Eæèéôa éøác íéNàåéúéqk éãé ìöáe EE §¨«Ÿ¦Æ§¨´¡Ÿ¤½Ÿ©´©½̈©¤¡−©¨®§¨¬§¨−§«¨¨¦³§¨©Æ§¦½§¥¬¨¦−¦¦¦®
(ñ) :äzà-énò ïBiöì øîàìå õøà ãñéìå íéîL òèðìæéúéúL øLà íìLeøé éîe÷ éøøBòúä éøøBòúä ¦§³Ÿ©¨©Æ¦Æ§¦´Ÿ½̈¤§¥¬Ÿ§¦−©¦¨«¨¦§§¦´¦«§§¦Àµ¦§´¨©¦ ½£¤¬¨¦²

:úéöî úéúL äìòøzä ñBk úòa÷-úà Búîç ñBk-úà ýåýé ãiîçéäãìé íéða-ìkî dì ìäðî-ïéà ¦©¬§−̈¤´£¨®¤ª©¹©¯©©§¥¨²¨¦−¨¦«¥§©¥´½̈¦¨¨¦−¨¨®¨
:äìcb íéða-ìkî dãéa ÷éæçî ïéàåèééúàø÷ äpä íézLáøçäå áòøäå øáMäå ãMä Cì ãeðé éî C §¥³©£¦Æ§¨½̈¦¨¨¦−¦¥«¨§©³¦¥Æ¨Æ«Ÿ§Ÿ©½¦¦−¨´¨®©¯Ÿ§©¤²¤§¨¨¨¬§©¤−¤

:Cîçðà éîëéðaéýìà úøòb ýåýé-úîç íéàìîä øîëî àBúk úBöeç-ìk Làøa eáëL eôlò C:C ¦¬£©£¥«¨©¹¦ª§¬¨§²§¬Ÿ¨−§´¦§¨®©«§¥¦¬£©§−̈©£©¬¡Ÿ¨«¦
àë(ô) :ïéiî àìå úøëLe äiðò úàæ àð-éòîL ïëìáëéðãà øîà-äkéýìàå ýåýé Cäpä Bnò áéøé C ¨¥²¦§¦¨¬−Ÿ£¦¨®§ª©−§¬Ÿ¦¨«¦«Ÿ¨©º£Ÿ©´¦§À̈¥Ÿ©Æ¦Æ¨¦´©½¦¥¬

ì éôéñBú-àì éúîç ñBk úòa÷-úà äìòøzä ñBk-úà Cãiî ézç÷ì:ãBò dúBzL ¨©²§¦¦¨¥−¤´©©§¥¨®¤ª©Æ©Æ´£¨¦½Ÿ¦¬¦¦§−̈«

i"yx
(åè).íéä òâåø פרונצ"א ז) (איוב רגע עורי לשון

íéîù.בלע"ז: òåèðì (æè) דאמיר עמא לקיימא
שמיא: ככוכבי דיסגון õøà.עליהון ãåñéìå ולשכללא

דארעא: כעפרא דיסגון עליהון דאמיר כנישתא
.úòá÷ (æé) קובעת נראה ולי כוס שם והוא פילי ת"י

יורה  ומצית הכלי, בתחתית הקבועים השמרים אלו
עה): (תהלים ימצו שמריה שנאמר כמה עליו

.äìòøúä האדם כח ומתיש המטמטם משקה הוא
ב) (נחום הרעלו הברושים כמו ומעוטף וקשור כאסור
שבת  ובמס' עיטוף לשון שהוא והרעלות והשרות

בו. להתעטף נאה סרבל מין רעולו' .äìòøúמדיות
בלע"ז: בלע"ז:úéöî.אינטומישמנ"ט אגושטי"ר
.êéúàø÷ äðä íéúù (èé):שתים שתים כפולות צרות

.êîçðà éî אומה אף ולומר לנחמך לך אביא מי
דוגמתך: לקתה היא עייפות åôìåò.(ë)פלונית לשון

פשמי"ר  בצמא הבתולות תתעלפנה ח) (עמוס כמו
øîëî.בלע"ז: àåúë,למכמר שנפל זה כתוא הפקר

יד): (דברי' וזמר ותאו כמו àìåתוא úøåëùå (àë)
.ïééî:מיין שלא אחר מדבר åîò.שכורת áéøé (áë)

עמו: דין ידין אשר

cec zcevn
(ÂË).'Â‚Â ÈÎ‡Â'ה אנכי הלא עלי תשען לא ולמה ר "ל 

ופעם במהלכו ילך לבל הים מי בוקע פעם בידי, והכל  אלהיך
גדול: בקול ויהמו הגלים  שירומו  ˘ÂÓ.יצוה ˙Â‡·ˆ לפי‰'

ומטה: מעלה בצבאות מושל  ·ÍÈÙ.(ÊË)שהוא È¯·„ ÌÈ˘‡Â
בם: לדבר בפיך  שמתי התורה ÍÈ˙ÈÒÎ.דברי È„È Ïˆ·Âמעולם

התורה : בזכות  האויב  מן עליך ˘ÌÈÓ.הגנתי ÚÂËÏשיהיו
ככוכבי נאמר עליהם אשר  ישראל עם אדמתם  על  נטועים
וכו' הכוכבים וספור השמימה נא הבט  שכתוב  כמו השמים

ט "ו): (בראשית  זרעך  יהיה  ‡¯ı.כה „ÂÒÈÏÂמיוסדים שיהיו
כעפר זרעך  את ושמתי כמ"ש הארץ לעפר  גם  הנמשלים אלו

יג): (שם ÔÂÈˆÏ.הארץ  ¯Ó‡ÏÂציון בני על  יאמרו העכו"ם כל 
מרובה: טובה  שפע בהם נראה  יהיה כי עמי (ÊÈ)שהמה 

.È¯¯ÂÚ˙‰הצער מתרדמת הקיצי בבשורה הנביא מאמר זהו
˘˙È˙.וקומי: העון:‡˘¯ א "כ  ונתמרק  מה ' הבא החמה כוס  שתית הנה  עד  ˜Ú·Â˙.אשר כוס‡˙ בתחתית  הקבועים  השמרים 

עוד : לבוא תוסיף ולא  עליך באו  כבר  הכתובות  הרעות כל  ר "ל  מאומה נשאר  ולא הכל  את ומצית  שתית כבר  (ÁÈ)התרעלה 
.‰Ï Ï‰Ó ÔÈ‡: מאנשיה מי מנהיג בה היה  לא בגולה  ÈÊÁÓ˜.עודה ÔÈ‡Âמכולם כי לארץ  תפול שלא  בידה  להחזיק  מי היה  לא

והממשלה : הכח  עליך:˘˙ÌÈ.(ËÈ)אפס  קמו כולם כי לנחמך  עליך  בראש ינודד  אשר הוא  ומי לך קרה כפולה  Â˘‰Â„צרה 
.¯·˘‰Â:והשבר השוד  שהם  ואמר השתים  הם  מה  יפרש  Á‰Â¯·.עכשיו ·Ú¯‰Âהרעב הוא השבר  כי והשבר השוד  על פי ' הוא

במלחמה : בחרב הבאים גייסות שדידת הוא והשוד כ "ו) (ויקרא לחם מטה  לכם בשברי  נאמר ‡ÍÓÁ.וכן ÈÓהבי"ת תחסר
אדם בני דרך כן  כי לתנחומין  לך  שיהיה כמקרך קרה לו שגם לומר ולדוגמא לראיה  אביא מי את ר "ל  אנחמך  במי  כמו  והוא 

כמקרך : למי קרה לא  באמת  הנה וכאומר בזה ÂÙÏÚ.(Î)להתנחם  ÍÈ·:ומים לחם  Â‚Â'.מחסרון Â·Î˘שכבו וחרב רעב מתי
להם: קובר ואין ÓÎÓ¯.בחוצות  ‡Â˙Îכשו שהומת במקום  שוכב  נשאר שנלכד ר"ל  במקום  שם שהוא ברשת  הנלכד  הבר ר

ממקומו: לזוז לו וכו ':ÔÎÏ.(Î‡)וא"א זאת עתה שמעי עונך גמול  וקבלת ייןÂÎ˘Â¯˙.הואיל  משתיית לא כשכור מבולבלת 
ויגון: מצרה  ÂÓÚ.(Î·)כ"א ·È¯È ÍÈ‰Ï‡Â:להם המריעים  מיד נקמתם לקחת עמו ריב יריב  Â‚Â'.אשר Í„ÈÓ È˙Á˜Ï ‰‰רצה

אצלך : פקודות  הצרות  יהיו לא עוד  ˜Ú·Â˙.לומר במ "ש:‡˙ ענין  כפל והוא הכוס בתחתית  הקבועים  השמרים

oeiv zcevn
(ÂË).Ú‚Â¯רגע עורי כמו בקוע ז)ענין ‰˙È¯¯ÂÚ.(ÊÈ):(איוב

מהשינה: והקיצה הערה השמרים˜·Ú˙.מל' והם קבע מלשון
הכוס: בתחתיות  ערל ‰˙¯ÏÚ‰.הקבועים מל ' שהוא יתכן

והוא תכונתו  לרוע הלב את המטמטם  משקה  כוס ור"ל בהפוך
רעל  סף  וכן  הפורעניות על  יב)משל  מציצהÈˆÓ˙.:(זכריה מל '

והתענגתם  תמוצו למען סו)כמו הנהגהÏ‰Ó.(ÁÈ):(לקמן ענין
בעזך נהלת  טו)כמו  ˜ÍÈ˙Â‡¯Â.(ËÈ)אוחז:ÈÊÁÓ˜.:(שמות

מקרה : כמוÂÙÏÚ.(Î)מל ' ההרגשה  והעדר הלב  חלשות ענין
הבתולות ח)תתעלפנה והואÂ˙Î‡.:(עמוס הבר  שור הוא

וזמר ותאו מן יד)בהפוך  כשב:(דברים כבש  רשתÓÎÓ¯.וכמו 
מכמורת  ופורשי  כמו יט)הלוכד  חמה˙.ÓÁ:(לעיל מלשון

נזיפה:‚Ú¯˙.וכעס: צעקת  ענין

dlÎcl wxt aei` - miaezk

ãì ÷øô áåéàfl

æìéñé ék:ìàì åéøîà áøéå ÷Btñé eðéðéa òLô Búàhç-ìò ó ¦¬Ÿ»¦³©«©¨´¤ −©¥¥´¦§®§¤−¤£¨¨´¨¥«
äì ÷øô áåéà`iÎ`

à:øîàiå eäéìà ïòiåá:ìàî é÷ãö zøîà ètLîì záLç úàæäâìéòà-äî Cì-ïkñi-äî øîàú-ék ©©¬©¡¦À©Ÿ©«£−Ÿ¨©´§¨§¦§¨®¹̈©À§¨¦§¦¬¥¥«¦«−Ÿ©©¦§¨¨®¨«¹Ÿ¦À
:éúàhçîãéòø-úàå ïélî EáéLà éðà:Cnò Eä:jnî eäáb íé÷çL øeLå äàøe íéîL èaä ¥«©¨¦«£−¦£¦«§´¦¦®§¤¥¤¬¦¨«©¥´¨©´¦§¥®§¬§¹¨¦À¨§¬¦¤«¨

åéòLô eaøå Ba-ìòôz-äî úàèç-íà:Bl-äNòz-äî Eæ:çwé Eãiî-äî Bà Bì-ïzz-äî z÷ãö-íà ¦¨ −¨¨©¦§¨®§©¬§¹¨¤À©©£¤«¦¨−©§¨©¦¤®¬©¦¨§¬¦¨«
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i"yx
(ÊÏ).÷åôñé:קול והרמת דברים רוב åôñé÷.ל' åðéðéá

תלין  אתי שגיתי אמנם אף ולדבריו לנו מה אומר הוא
יט) על (לעיל עונות לנו ומספיק נענשים שאנו יודע ואינו

רבה: בויקרא מפורש כך שומעים, שאנו
(‡):(àåäéìà äðòî)(·).èôùîì úáùç úàæä שהוא

משל  צדקי אמרת אשר יוצרם כנגד הבריות משפט
êì.(‚)הבורא: ïëñé äî øîàú éë:יושר äîדרכי
.ìéòåà:מחטאתי יותר êîò.(„)בצדקתי êéòø úàå

דבריך: על íéîù.(‰)ששתקו èáä גבוה שהוא ואחרי

תתפאר  למה וצדקך ברשעך תועלת לו ואין נמוך ואתה
בצדקך: רשעך ùéàì.(Á)אליו ויועיל יוכל כמוך. אשר

אשר: רבים רשעים ראה íé÷åùò.(Ë)וצדקתך, áåøî
עניים  וישועו לפניו הבריות את יזעיקו עושקים שהם

אותם: העושקים רבים øîà.(È)מזרוע àìå:הרשעäéà
.éùåò äåìà:מפניו úåøéîæ.לירא ïúåð לא כרמך כמו

כה)תזמור כגון (ויקרא בלילה הרשעים את שמכרית
וסנחרב: ומצרים וחביריו מלמדנו åðôìî.(È‡)אמרפל

ומעוף: מבהמו' וגדלנו חשבנו כלו' מבהמו' יותר חכמה

cec zcevn
(ÊÏ).ÛÈÒÂÈ ÈÎלכחש בלבו  יחטא אשר החטא על  כי

די יתלונן  רב  בפרסום  בינינו אשר פשע יוסיף עוד בהשגחה
היסורים להם ילכו עכ "ז  ואם האל  על  אמריו  וירבה  ספוקו 
בא הכל יאמרו כי לה ' ישובו  ולא  און  אנשי  לפני דלת  ינעול 

הלכו כן באו  וכאשר ישוב במקרה אשר ההיא מהמענה (העולה

מעשה  לחבל תנואות מוצא ואינו כגמולו לכ"א משלם שהמקום לומר

שלו  הכל הלא בתחבולות להרבות לו מה כן היה אם כי בם משנאתו ידיו

במשפט  יעשה הכל עם אבל בידו ימחה מי ואין בקלות הכל לאבד ובידו

ילכו  לבל יתאוה אף ביסורים לבעט ולא לה' לשוב מהראוי לזאת המקום גזירת לבטל השמים במערכת כח ואין רב אם המעט שוע או יהיה הדל

תשובה) הורות למען ישוב כי עד מאיוב :היסורים
(‡).ÔÚÈÂנתן לזה עצמו, לאיוב הבא היסורים בדבר  להשיב בא ועתה  והעונש השכר גמול  בדבר  השיב השניה שבמענה לפי

בשלישית : והתחיל  מהשניה  והפסיק דבר בכל יפה  להתבונן לענין ענין בין  למשפט ‰Ê‡˙.(·)ריוח  חשבת  הזאת המענה וכי
המערכה: ביד  הכל שמסר  במה הגמול  יעשוק  והוא הצדק עשיתי  אני כי מהאל  יותר  אני  צדיק שאמרת  ÔÎÒÈ(‚)צודק ‰Ó

.ÍÏהמוטבע החטא  מן ר"ל מחטאתי ההמנע  עם הועיל מה או  האל  מעבודת לך  באה  הנאה  מה  המערכה מצד  באה הכל  אם
הימנה : לפרוש  וקשה  עליו כופהו טבעו כמעט אשר ÍÓÚ.(„)באדם ÍÚ¯ ˙‡Âעם חולק אני  כן עמך חולק שאני כמו  ר "ל 

יחשוב: כן  לא ולבבי העון  מרבית בעבור  עליך  באו שהיסורים  שפטו הם  כי ויחסÂ¯‡‰.(‰)רעיך  ערך  לו שאין  תבניתו עצם 
ÍÓÓ.עמך : Â‰·‚:עליהם ממך  רב ומרחק מאד ממך  גבהו ËÁ‡˙.(Â)אשר Ì‡ ממעל היושב על  תשפוט  השמים ומן  ר"ל

בו: לפעול  תוכל אשר הדבר מהו חטאת אם  אשר  במ "ש:Â·¯Â.לו הדבר וכפל  וכו' רבו ˆ„˜˙.(Ê)ואם Ì‡תצדק אם וכן
לו תתן  אשר הדבר מידך:מהו מעצמו  יקח  אשר  הדבר  מהו או ÍÂÓÎ.(Á)בזה  ˘È‡Ïישב ועמך בעצם  עמך ערך  לו שיש

על  אין כן בהיות והנה וכאומר לה' לא אבל  עמדו תעשה אשר הצדקה  יועיל לו וכן לו תעשה אשר רשעך  יזיק  לו בקרבך 
הגדול  בטובו הוא לאדם הבא הגמול  אולם  הצדק  עשות  בעבור ולא החטא מן המנעו בעבור  לא לאדם  גמול לשלם  המקום

הרב : ÌÈ˜Â˘Ú.(Ë)ובחסדו  ·Â¯Óמזרוע ישועו אשר שועתם עושקיהם  אותם יזעיקו אשר עשוקים זעקת ירבה כאשר ולזה
במ "ש : ענין כפל והוא הזרוע בכח  יאנסום  אשר  Â‚Â'.(È)רבים ¯Ó‡ ‡ÏÂבלילה לה' זמירות בפיו הנותן בהם אשר  הצדיק ר "ל 

רעיך : ותעשוק  מצותיו תשמור ולא בה' שכחת מדוע ר"ל  אותי העושה אלוה איה  לזולת  אמר לא  ויחידי ÂÙÏÓ.(È‡)בהסתר
האדם כ "ש רעהו משל  יעשוק מי אין  בהם ואם יחכמנו השמים  מעוף ויותר הארץ מבהמות  יותר דעת אותנו למד  המקום הלא 

רעהו: משל  לעשוק  לו ראוי שאין דעה  ה' שחננו

oeiv zcevn
(ÊÏ).˜ÂÙÒÈספקו במלאות כמו  מאד הרבה  ור"ל הספוק  די

כ) :(לעיל
(‚).ÔÎÒÈגבר יסכן  לא כמו ותועלת הנאה לד)ענין :(לעיל
(‰).¯Â˘Âקרוב ולא אשורנו  כמו כד)וראה, :(במדבר
(Ë).ÂÚÂ˘È: יצעקו(È).Ô˙Âתפלה נתן ולא כמו (לעיל אומר

ורננה:Â¯ÈÓÊ˙.:א) זמר באל"ףÂÙÏÓ.(È‡)מל ' מאלפנו כמו
חכמה ואאלפך  כמו לימוד ענין לג)והוא :(לעיל
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‚úBàeOî ïéàéOî eéä ãöék?ïéàéáîCøBëå ïzLt ìL úøòðe ïîL éöòå íéð÷å ïékøà æøà ìL úBàñðìk ¥©¨©¦¦©§¦¦§ª§¨¤¤¤£ª¦§¨¦©£¥¤¤§Ÿ¤¤¦§¨§¥
äçéLîa,éìBîe øeàä úà ïäa úévîe øää Làøì äìBòåBøáç úà äàBø àeäL ãò ãéøBîe äìòîe àéáîe C ¦§¦¨§¤§Ÿ¨¨©¦¨¤¤¨¦¥¦©£¤¦©¤¤¤£¥

éðMä øää Làøa ïë äNBò àeäL;éLéìMä øää Làøa ïëå. ¤¤¥§Ÿ¨¨©¥¦§¥§Ÿ¨¨©§¦¦
„úBàeOî ïéàéOî eéä ïéàîe?äçLnä øäîàáèøñì,àðétøâì àáèøqîe,ïøåçì àðétøbîe,úéáì ïøåçîe ¥©¦¨©¦¦©¥©©¦§¨§©§§¨¦©§§¨¦§¦¦¨¦§¦¦¨§©§¨¥©§¨§¥

ïézìa;íMî eææ àG ïézìa úéaîe,éìBî àlàãéøBîe äìòîe àéáîe C,úøeãîk åéðôì äìBbä ìk äàBø äéäL ãò ¦§¦¦¥¦§¦¨¦¨¤¨¦¥¦©£¤¦©¤¨¨¤¨©¨§¨¨¦§©
Làä. ¨¥
‰íéìLeøéa äúéä äìBãb øöç,úàø÷ð äúéä ÷æòé úéáe,ìeíéñpkúî íéãòä ìk íL,íúBà ïé÷ãBa ïéc úéáe ¨¥§¨¨§¨¦¨©¦¥©§¥¨§¨¦§¥§¨¨¨¥¦¦§©§¦¥¦§¦¨

íL.àáì ïéìéâø eäiL ìéáLa íäì ïéNBò úBìBãb úBãeòñe.íBiä ìk íMî ïéææ eéä àG äðBLàøa;ïé÷úäïaø ¨§§¦¨¤¦§¦¤§§¦¦¨Ÿ¨¦¨¨¨¦¦¨¨©¦§¦©¨
ï÷fä ìàéìîb,çeø ìëì änà íétìà ïéëläî eäiL.ãáìa elà àGå,ãléì äàaä äîëçä óà àlà,àaäå ©§¦¥©¨¥¤§§©§¦©§©¦©¨§¨©§¥¦§©¤¨©©£¨¨©¨¨§©¥§©¨

úìtnä ïîe øäpä ïîe ñébä ïîe ä÷ìcä ïî ìéväì–øéòä éLðàk elà éøä,çeø ìëì änà íétìà íäì Léå. §©¦¦©§¥¨¦©©¦¦©¨¨¦©©Ÿ¤£¥¥§©§¥¨¦§¥¨¤©§©¦©¨§¨©
Âíéãòä úà ïé÷ãBa ãöék?ïBLàø àaL âeæ,ïBLàø BúBà ïé÷ãBa,ïäaL ìBãbä úà ïéñéðëîe,Bì íéøîBàå: ¥©§¦¤¨¥¦¤¨¦§¦¦©§¦¦¤©¨¤¨¤§§¦

øîà,äðálä úà úéàø ãöék,änçä øçàì Bà änçä éðôì?dîBøãì Bà dðBôöì?äéä ïéàìe dBáb äéä änk ¡Ÿ¥©¨¦¨¤©§¨¨¦§¥©©¨§©©©©¨¦§¨¦§¨©¨¨¨¨©§©¦¨¨

bbbb.ze`qpelk:÷åçøîì åàøéù éãë .ñðåìë ñð íåâøú .íéäåáâå íéëåøà íéöò.ozyt ly zxerpe ony ivre mipwe:úáäìù íéáøî åìà ìë
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eeee.dngd xg`l e` dngd iptl,íåìë øîà àì äîçä ãöì øîà íà àôéñ éðú÷ äìòå .øçà ãöì åà ,äîçä ãöì äèåð ,äîçä éðôì äðáì ìù äúîéâô

:øçàä ãöì äèåð íåâôä ÷ìçäå ùîùä ãöì äèåð äðîî øéàîä ÷ìçä íìåòìã ,äðáì ìù äúîéâô äîç äúàø àì íìåòîù.dnexca e` dpetvaäðáìäù
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æøà ìL úBàñðìk ïéàéáî ?úBàeOî ïéàéOî eéä ãöékÅÇÈÇÄÄÇÀÄÄÀËÀÈÆÆÆ
ïékøà,מהר נשרף ואינו קשה עץ שהוא ארז, של  ארוכים מוטות – ÂËÄ
íéð÷å,דקים עץ מקלות –ïîL éöòå שמן המוציא עץ מין – ÀÈÄÇÂÅÆÆ

זפת ממנו בנ "ך((((רדרדרדרד""""ק ק ק ק ))))שעושים אחדות פעמים נזכר  והוא ((((מלכים מלכים מלכים מלכים ,

טוטוטוטו);););); ח ח ח ח ,,,, נחמיה נחמיה נחמיה נחמיה  יט יט יט יט ;;;; מט מט מט מט ,,,, ישעי ישעי ישעי ישעי '''' וווו;;;; הזית,אאאא,,,, לעץ כינוי  שהוא מבארים ויש
ïzLt ìL úøòðe כשמנפצים הפשתן מן הננערים הגבעולים שברי  – ÀÙÆÆÄÀÈ

השלהבת, מגדילים אלו  כל  äçéLîaאותו; CøBëå את וקושר  – ÀÅÄÀÄÈ
הכלונס, בראש בחבל úàהכל ïäa úévîe øää Làøì äìBòåÀÆÀÙÈÈÇÄÈÆÆ

øeàä,אש בהם מדליק –àéáîe CéìBîeהבוער הכלונס את – ÈÄÅÄ
צד , אל  ãéøBîeמצד  äìòîe משואות הן שאלו שיכירו , כדי אותו, – ÇÂÆÄ
חודש, ïëראש  äNBò àeäL Bøáç úà äàBø àeäL ãòÇÆÆÆÂÅÆÆÅ

Làøa ïëå ;éðMä øää LàøaéLéìMä øää נדלקו וכך – ÀÙÈÈÇÅÄÀÅÀÙÈÈÇÀÄÄ
הבאה. במשנה כמפורט ההרים, כל  בראשי  המשואות

ד ה נ ש מ ר ו א ב

úBàeOî ïéàéOî eéä ïéàîe,במשואות מתחילים היו  הר מאיזה – ÅÇÄÈÇÄÄÇ
זה? אחר בזה בהם משיאים שהיו  ההרים הם äçLnäואילו  øäîÅÇÇÄÀÈ

הזיתים, הר  היינו  –àáèøñì עמק בגבול  שומרון , בהרי  בולט הר  – ÀÇÀÀÈ
המזרחי, הירדן  בעבר  הגלעד, הרי  מול àðétøâìהירדן àáèøqîeÄÇÀÀÈÄÀÄÄÈ
המזרחי, התחתון הגליל  בירכתי  כוכבא, הר  –ïøåçì àðétøbîe– ÄÀÄÄÈÀÇÀÈ

סוריה), בתחום (בימינו המזרחי  הירדן  עבר  בירכתי גבוה ïøåçîeÅÇÀÈהר
ïézìa úéáìוגבול ישראל ארץ של  המזרחי גבולה בין  הנמצא הר  – ÀÅÄÀÄ

בבל. àéáîeארץ CéìBî àlà ,íMî eææ àG ïézìa úéaîeÄÅÄÀÄÈÄÈÆÈÄÅÄ
ãéøBîe äìòîe,הבוער הכלונס את –ìk äàBø äéäL ãò ÇÂÆÄÇÆÈÈÆÈ

Làä úøeãîk åéðôì äìBbä היינו שהגולה מבואר , בגמרא – ÇÈÀÈÈÄÀÇÈÅ
לראש ועולה אבוקה נוטל היה שם ואחד  אחד שכל  בבבל, פומבדיתא
בבית  המשיאים גם יודעים היו וכך החודש, קידוש את לפרסם גגו,

משואו  את כבר  ראו בבל שבני את בלתין , להפיץ מוסיפים והם תיהם,
במקומותיהם. החודש קידוש  הודעת

:dxrdוילנאי ד"ר פי  על  בארנו שבמשנתנו ההרים `dcbשמות iwxt" itl)
.(bpilxd `"il "dpyne
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úàø÷ð äúéä ÷æòé úéáe ,íéìLeøéa äúéä äìBãb øöç– ÈÅÀÈÈÀÈÄÈÇÄÅÇÀÅÈÀÈÄÀÅ
"ויעזקהו " מלשון מבואר בבבב),),),),בגמרא ה ה ה ה ,,,, שהיתה ((((ישעיהישעיהישעיהישעיה שם על

אבנים גדר íéñpkúî.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))מוקפת íéãòä ìk íLìeכל – ÀÈÈÈÅÄÄÀÇÀÄ
חצר , באותה מתכנסים היו הלבנה את שראו  להעיד  úéáeÅהבאים

íL íúBà ïé÷ãBa ïéc.הבאה במשנה כמבואר –úBãeòñe ÄÀÄÈÈÀ
íäì ïéNBò úBìBãb,לעדים –àáì ïéìéâø eäiL ìéáLa– ÀÄÈÆÄÀÄÆÀÀÄÄÈÙ

בירושלים  דין  לבית לבוא מעוניין  יהא בחידושה לבנה הרואה שכל 

äðBLàøaGíBiäלהעיד. ìk íMî ïéææ eéä à באו אם – ÈÄÈÈÈÄÄÈÈÇ
יום  כל  חצר  מאותה לזוז  רשאים היו  לא לתחום, מחוץ בשבת עדים

אמות  ארבע אלא להם אין לתחומם חוץ ויצאו שהואיל  השבת,
א). ד , עירובין (עיין אמות כארבע נחשבת החצר שכל אלא בלבד,

ìëì änà íétìà ïéëläî eäiL ,ï÷fä ìàéìîb ïaø ïé÷úäÄÀÄÇÈÇÀÄÅÇÈÅÆÀÀÇÀÄÇÀÇÄÇÈÀÈ
çeø כאילו הם הרי  דין, בית ברשות לתחום מחוץ ויצאו הואיל  – Ç

כדין  רוח, לכל אמה אלפיים לילך  להם ומותר התחום מתוך באו
ירושלים. åGãáìaאנשי  elà à, הקילו החודש בעדי  רק לא – ÀÅÄÀÇ

äîëçä óà àlà,המיילדת –ãléì äàaä מחוץ בשבת, – ÆÈÇÇÂÈÈÇÈÈÀÇÅ
ñébäלתחום, ïîe ä÷ìcä ïî ìéväì àaäå האויב מחיל  – ÀÇÈÀÇÄÄÇÀÅÈÄÇÇÄ

הספר , מערי אחת על  פתאום øäpäשהתנפל ïîeעל שעלה – ÄÇÈÈ
העיר , את והציף úìtnäגדותיו  ïîe באים והם הואיל אלו כל – ÄÇÇÙÆ

נפשות, פיקוח ספק משום גמור בהיתר  לתחום elàמחוץ éøäÂÅÅ
øéòä éLðàk,אליה שבאו –ìëì änà íétìà íäì Léå ÀÇÀÅÈÄÀÅÈÆÇÀÇÄÇÈÀÈ

çeø.(ג ד, עירובין (עיין  לעיר מחוץ – Ç

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïé÷ãBa ãöék,הדין בית –íéãòä úà?החודש עדי –âeæשל – ÅÇÀÄÆÈÅÄ
– úàעדים ïéñéðëîe ,ïBLàø BúBà ïé÷ãBa ,ïBLàø àaLÆÈÄÀÄÄÇÀÄÄÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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äèBð?áçø äéä änëå?øîà íà:änçä éðôì–íeìk øîà àG.ïé÷ãBáe éðMä úà íéñéðëî eéä Ck øçàå ¤§©¨¨¨¨¨¦¨©¦§¥©©¨¨©§§©©¨¨©§¦¦¤©¥¦§¦
BúBà.íéðeëî íäéøác eàöîð íà–úîi÷ ïúeãò.íéøáã éLàø íúBà ïéìàBL úBâefä ìk øàLe;eéäL àG ¦¦§§¦§¥¤§ª¨¦¥¨©¤¤§¨¨©£¦¨¨¥§¨¦¤¨

ïäì ïéëéøö,Lôð éçôa eàöé àHL éãk àlà,àáì íéìéâø eäiL ìéáLa. §¦¦¨¤¤¨§¥¤¥§§©¥¤¤¦§¦¤§§¦¦¨Ÿ
ÊøîBà ïéc úéa Làø:åéøçà ïéðBò íòä ìëå !Lc÷î:Lc÷î,äàøð àHL ïéa Bpîæa äàøpL ïéa !Lc÷î Ÿ¥¦¥§ª¨§¨¨¨¦©£¨§ª¨§ª¨¥¤¦§¨¦§©¥¤¦§¨

Bpîæa–BúBà ïéLc÷î.÷Bãö øa øæòìà éaøøîBà:Bpîæa äàøð àG íà–BúBà ïéLc÷î ïéà,eäeLc÷ øákL ¦§©§©§¦©¦¤§¨¨©¨¥¦¦§¨¦§©¥§©§¦¤§¨¦§
íéîL. ¨©¦
ÁBì eéä úBðáì úBøeö úeîcìàéìîb ïaøì,Búiìòa ìúkáe àìáha,øîBàå úBèBéãää úà äàøî ïäaL:äæëä §§¨¨§©¨©§¦¥©©§¨©Ÿ¤©£¦¨¤¨¤©§¤¤©¤§§¥£¨¤

:ïä ø÷ù éãòù òåãéá ,àëôéà åà íåøã ãöì.deab did dnk,ùìù øîåà ãçàäå úåîå÷ éúù äåáâ íéãòä ïî ãçà øîà íà .íëéðéò úåàø éôì õøàä ïî
:äìèá ïúåãò ,ùîç øîåà ãçàå ùìù øîåà ãçà .úîéé÷ ïúåãò.dhep did oi`le:íåøã ãöì åà ïåôö ãöì ,ïéèåð ãö äæéàì äîéâôä éùàødid dnke

.agx:äéìà äáåø÷ åà äîçä ïî ä÷åçø àéäù äî éôë äøåòù äðúùî äðáìäù
ffff.ycewn xne` oic zia y`xáéúëã(å"ë àø÷éå):ùãå÷î øîåà ã"á ùàøù ïàëî ,'ä éãòåî úà äùî øáãéå.eixg` oiper mrd lkeáéúëã(íù)éãòåî

:å"éå àìá áéúë øñçã ,íúà äéá éø÷ ,íúåà åàø÷ú øùà 'ä.ycewn ycewnáéúëã .éðîéæ éøú(íù):úåàø÷î éðù ,ùãå÷ éàø÷î ..epnfa d`xpyìéìá
:íéùìù.epnfa d`xp `l m`.íéùìùå ãçà ìéì ç"ø ïéòáå÷å.eze` oiycwn oi`àø÷ øîàã ,äáåç äðéà ùãåçä ùåã÷ù(ä"ë àø÷éå)úðù úà íúùã÷å

.ùãå÷î ùãåçä øîåì ã"á ìò äáåç ïéàù ,íéùãç ùã÷î äúà ïéàå ,ìáåéä úðùá äðùä úùãå÷î øîåì ã"á ìò äáåçù ,ùã÷î äúà íéðù ,äðù íéùîçä
:÷åãö éáøá à"øë äëìäå .÷åæéç êéøöù éðôî åúåà íéùã÷î åðîæá äàøðùëå

gggg.zepal zexev:úåèåð äéðø÷ ãö äæéàìå çøéä øåòù.b"x olaiwíåéá åáå äîçä õðä úìçúá çøæîá úéøçù çøéä äàøéúù øùôàù áùçù éðôî àì

`xephxa yexit

ïäaL ìBãbä מכניסין היו ותחילה לחוד , עד  כל בודקים שהיו  – ÇÈÆÈÆ
שבעדים, הגדול  את דין  úéàøלבית ãöék ,øîà :Bì íéøîBàåÀÀÄÁÙÅÇÈÄÈ

änçä øçàì Bà änçä éðôì ,äðálä úà: מבואר בגמרא – ÆÇÀÈÈÄÀÅÇÇÈÀÇÇÇÇÈ
הצד היינו  הלבנה פגימת החמה? לאחר  או החמה לפני  פגימתה
וידוע  ברור  ואמנם שבה. מואר הבלתי החלק שהוא שלה, השקערורי 

היינו  הלבנה, של  הגבנוני  הצד  אלא השקערורי  הצד שלא הדבר,
של אורה שהרי  החמה, פני  אל  תמיד הפונה הוא שבה, המואר  החלק

וזהו  למסכתנו), (בפתיחה שבארנו כמו  החמה, מן לה בא הלבנה
dznibtשאמרו : dng dz`x `l mlern";"dpal ly היו מקום מכל 

היתה  פגימתה בחידושה, אותה שראה הלבנה אם העד את שואלים

אחר? לצד או החמה פני dîBøãìאל Bà dðBôöì?החמה של – ÄÀÈÄÀÈ
לדרומה  כשהיא החדשה הלבנה נראית הקיץ שבימות מבואר , בגמרא

שוקעת  הארוכים בימים שכן  ממנה, מזרחית דרומית היינו  החמה, של
בימים  היינו  הגשמים, בימות ואילו צפונית, מערבית בקרן  החמה

הלבנה  נראית ואז  דרומית, מערבית בקרן  שוקעת החמה הקצרים,
העד : את ששאלו  וזהו  מהחמה, מזרחית צפונית כשהיא בחידושה

?dnexcl e` dpetvldBáb äéä änk ראות לפי  האופק מן  הירח – ÇÈÈÈÈÇ
äèBðעיניך? äéä ïéàìe?הפגום בצדו  –áçø äéä änëå קו – ÀÇÄÈÈÆÀÇÈÈÈÈÈ

הגדול דין  שבית למסכתנו), (בפתיחה בארנו  וכבר הלבנה? של  האור
מכאן  בהתחדשותה. הלבנה מצב את וידעו המולד  בחשבון  בקיאין היו 

החודש. עדות של נכונותה את לבחון  änçä,ידעו éðôì :øîà íàÄÈÇÄÀÅÇÇÈ
íeìk øîà àG הראשונה השאלה בענין ללמד באה משנתנו – ÈÇÀ

,"dngd xg`l e` dngd iptl ,dpald z` zi`x cvik"העד אמר שאם
כמו  לגמרי, אפשרי אינו  זה שדבר בטלה, עדותו החמה", "לפני

היתה  העד תשובת שאם השאלות, בשאר  הדין  והוא לעיל. שבארנו 
עדותו  המולד, חשבון  פי על הדין  לבית הידועים לדברים בסתירה

éðMäבטלה. úà íéñéðëî eéä Ck øçàå,השני העד  את – ÀÇÇÈÈÇÀÄÄÆÇÅÄ
BúBà ïé÷ãBáe, הראשון את שבדקו  כדרך  –íäéøác eàöîð íà ÀÄÄÄÀÀÄÀÅÆ

íéðeëîלפי עליהן  לענות צריכים שהיו השאלות באותן  היינו – ÀËÈÄ
תשוב  אם רחב", היה כמה גבוה, היה "כמה כגון : דעתם, ותיהם אומדן

ביניהם, סתירה היתה שלא מכוונות, ÷úîiהיו ïúeãò בגמרא – ÅÈÇÆÆ
קומות, שתי אחד: אמר  שאם גבוה", היה "כמה השאלה בענין  אמרו 
אבל לזו . זו  קרובה שהערכתם לפי קיימת, עדותן שלש , אמר : ואחד

בטלה. עדותן קומות, חמש אמר : והשני קומות, שלש אמר : אחד 
úBâefä ìk øàLe,להעיד שבאו –íéøáã éLàø íúBà ïéìàBL ÀÈÈÇÂÄÈÈÅÀÈÄ

יתירים. פרטים ללא –ïäì ïéëéøö eéäL àG,העדים שני שהרי – ÆÈÀÄÄÈÆ
החודש , את פיהם על  לקדש כדי מספיקים עדותם, àlàÆÈשנתקיימה

Lôð éçôa eàöé àHL éãk;לחינם ובאו שטרחו על בצער, – ÀÅÆÅÀÀÇÅÆÆ
דברים, ראשי  אותם ושואלים השאר  את גם מכניסים ìéáLaÄÀÄהלכך 

àáì íéìéâø eäiL.החודש על להעיד  דין  לבית – ÆÀÀÄÄÈÙ

i y i l y m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב
קידוש סדר  היה כיצד ללמד , באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
נכונים  דבריהם ונמצאו  הדין בית ידי  על  הראייה עדי שנחקרו לאחר החודש 

ומכוונים.

!Lc÷î :øîBà ïéc úéa Làøשנאמר ממה זה למדים בגמרא – ÙÅÄÅÀËÈ
מדמדמדמד):):):): כגכגכגכג,,,, דין ((((ויקראויקראויקראויקרא בית ראש ומשה ה'", מועדי את משה "וידבר 

מקודש ! אומר: דין  בית שראש מכאן åéøçà:היה, ïéðBò íòä ìëåÀÈÈÈÄÇÂÈ
!Lc÷î ,Lc÷îשנאמר בבבב):):):):– שם שם שם שם ,,,, תקראו ((((שםשםשםשם אשר ה' "מועדי  ÀËÈÀËÈ

כלומר וא"ו ), בלא חסר , (שכתוב אתם תקראו אשר ודרשו : ַאותם",
ראש אחרי  ולענות החודש קידוש בהכרזת להשתתף צריך העם שגם

מקודש ". "מקודש , דין: miinrt?בית mixne` dnle ((((שם שם שם שם ):):):):שנאמר

מקראות. שני  – קודש " äàøpL"מקראי ïéa,הירח –Bpîæaבליל ÅÆÄÀÈÄÀÇ
השלושים, יום את לקדש  וצריכים Bpîæaשלושים, äàøð àHL ïéaÅÆÄÀÈÄÀÇ

ואחד, השלושים ביום הוא חודש  וראש  מלא, שעבר  החודש שנעשה –

BúBà ïéLc÷îשמתקדש ונמצא בזמנו נראה לא אפילו כלומר – ÀÇÀÄ
הכרזת  של סדר אותו כל  נוהג מקום מכל  ואחד, השלושים יום מאליו

אחריו: עונים והעם מקודש ! אומר: דין בית שראש החודש, קידוש
מקודש ! äàøðמקודש , àG íà :øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÇÈÅÄÄÀÈ

BúBà ïéLc÷î ïéà ,Bpîæaקידוש על מכריזים דין  בית אין – ÄÀÇÅÀÇÀÄ
ואחד, השלושים ביום íéîLהחודש  eäeLc÷ øákLכלומר – ÆÀÈÄÀÈÇÄ

שאין  ואחד, השלושים ביום שמים ברצון  מאליו  החודש נתקדש שכבר 
הדין. בית בקידוש  צורך אין  ושוב יום, שלושים על  יתר  dkldeחודש

.wecv xa xfrl` iaxk

ח ה נ ש מ ר ו א ב

úBðáì úBøeö úeîc,הלבנה של  שונים ציורים –ïaøì Bì eéä ÀÀÈÈÀÇÈ
ìàéìîb נ זכאי),– בן  יוחנן רבן  (אחרי ביבנה הסנהדרין  àìáhaשיא ÇÀÄÅÇÇÀÈ

Búiìòa ìúkáe, בעלייתו בכותל  קבועה שהיתה בטבלה כלומר – ÇÙÆÇÂÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚úBàeOî ïéàéOî eéä ãöék?ïéàéáîCøBëå ïzLt ìL úøòðe ïîL éöòå íéð÷å ïékøà æøà ìL úBàñðìk ¥©¨©¦¦©§¦¦§ª§¨¤¤¤£ª¦§¨¦©£¥¤¤§Ÿ¤¤¦§¨§¥
äçéLîa,éìBîe øeàä úà ïäa úévîe øää Làøì äìBòåBøáç úà äàBø àeäL ãò ãéøBîe äìòîe àéáîe C ¦§¦¨§¤§Ÿ¨¨©¦¨¤¤¨¦¥¦©£¤¦©¤¤¤£¥

éðMä øää Làøa ïë äNBò àeäL;éLéìMä øää Làøa ïëå. ¤¤¥§Ÿ¨¨©¥¦§¥§Ÿ¨¨©§¦¦
„úBàeOî ïéàéOî eéä ïéàîe?äçLnä øäîàáèøñì,àðétøâì àáèøqîe,ïøåçì àðétøbîe,úéáì ïøåçîe ¥©¦¨©¦¦©¥©©¦§¨§©§§¨¦©§§¨¦§¦¦¨¦§¦¦¨§©§¨¥©§¨§¥

ïézìa;íMî eææ àG ïézìa úéaîe,éìBî àlàãéøBîe äìòîe àéáîe C,úøeãîk åéðôì äìBbä ìk äàBø äéäL ãò ¦§¦¦¥¦§¦¨¦¨¤¨¦¥¦©£¤¦©¤¨¨¤¨©¨§¨¨¦§©
Làä. ¨¥
‰íéìLeøéa äúéä äìBãb øöç,úàø÷ð äúéä ÷æòé úéáe,ìeíéñpkúî íéãòä ìk íL,íúBà ïé÷ãBa ïéc úéáe ¨¥§¨¨§¨¦¨©¦¥©§¥¨§¨¦§¥§¨¨¨¥¦¦§©§¦¥¦§¦¨

íL.àáì ïéìéâø eäiL ìéáLa íäì ïéNBò úBìBãb úBãeòñe.íBiä ìk íMî ïéææ eéä àG äðBLàøa;ïé÷úäïaø ¨§§¦¨¤¦§¦¤§§¦¦¨Ÿ¨¦¨¨¨¦¦¨¨©¦§¦©¨
ï÷fä ìàéìîb,çeø ìëì änà íétìà ïéëläî eäiL.ãáìa elà àGå,ãléì äàaä äîëçä óà àlà,àaäå ©§¦¥©¨¥¤§§©§¦©§©¦©¨§¨©§¥¦§©¤¨©©£¨¨©¨¨§©¥§©¨

úìtnä ïîe øäpä ïîe ñébä ïîe ä÷ìcä ïî ìéväì–øéòä éLðàk elà éøä,çeø ìëì änà íétìà íäì Léå. §©¦¦©§¥¨¦©©¦¦©¨¨¦©©Ÿ¤£¥¥§©§¥¨¦§¥¨¤©§©¦©¨§¨©
Âíéãòä úà ïé÷ãBa ãöék?ïBLàø àaL âeæ,ïBLàø BúBà ïé÷ãBa,ïäaL ìBãbä úà ïéñéðëîe,Bì íéøîBàå: ¥©§¦¤¨¥¦¤¨¦§¦¦©§¦¦¤©¨¤¨¤§§¦

øîà,äðálä úà úéàø ãöék,änçä øçàì Bà änçä éðôì?dîBøãì Bà dðBôöì?äéä ïéàìe dBáb äéä änk ¡Ÿ¥©¨¦¨¤©§¨¨¦§¥©©¨§©©©©¨¦§¨¦§¨©¨¨¨¨©§©¦¨¨

bbbb.ze`qpelk:÷åçøîì åàøéù éãë .ñðåìë ñð íåâøú .íéäåáâå íéëåøà íéöò.ozyt ly zxerpe ony ivre mipwe:úáäìù íéáøî åìà ìë
cccc.dgynd xdn:äçøæîá íéìùåøé ãâð àåäù íéúéæä øä.dlebd lk:ìáá éðá.y` zxecnk:åââ ùàøì äìòîå ä÷åáà ìèåð ãçàå ãçà ìëù
dddd.meid lk myn miff eid `l:úåîà òáøà àìà åì ïéà íåçúì õåç àöåéäù .ãéòäì åàáå úáùá ïîåçúì õåç åàöéù íéãòä
eeee.dngd xg`l e` dngd iptl,íåìë øîà àì äîçä ãöì øîà íà àôéñ éðú÷ äìòå .øçà ãöì åà ,äîçä ãöì äèåð ,äîçä éðôì äðáì ìù äúîéâô

:øçàä ãöì äèåð íåâôä ÷ìçäå ùîùä ãöì äèåð äðîî øéàîä ÷ìçä íìåòìã ,äðáì ìù äúîéâô äîç äúàø àì íìåòîù.dnexca e` dpetvaäðáìäù
äèåð äåàøù íéãòä åøîàå ïåôö ãöì äéäúù äéåàø ïîæ åúåàáù ïåáùçä êøãá ïéã úéá åòãé íàå ,íåøã ãöì íòô ïåôö ãöì íòô ùîùä ïî ú÷çøúî

`xephxa yexit
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æøà ìL úBàñðìk ïéàéáî ?úBàeOî ïéàéOî eéä ãöékÅÇÈÇÄÄÇÀÄÄÀËÀÈÆÆÆ
ïékøà,מהר נשרף ואינו קשה עץ שהוא ארז, של  ארוכים מוטות – ÂËÄ
íéð÷å,דקים עץ מקלות –ïîL éöòå שמן המוציא עץ מין – ÀÈÄÇÂÅÆÆ

זפת ממנו בנ "ך((((רדרדרדרד""""ק ק ק ק ))))שעושים אחדות פעמים נזכר  והוא ((((מלכים מלכים מלכים מלכים ,

טוטוטוטו);););); ח ח ח ח ,,,, נחמיה נחמיה נחמיה נחמיה  יט יט יט יט ;;;; מט מט מט מט ,,,, ישעי ישעי ישעי ישעי '''' וווו;;;; הזית,אאאא,,,, לעץ כינוי  שהוא מבארים ויש
ïzLt ìL úøòðe כשמנפצים הפשתן מן הננערים הגבעולים שברי  – ÀÙÆÆÄÀÈ

השלהבת, מגדילים אלו  כל  äçéLîaאותו; CøBëå את וקושר  – ÀÅÄÀÄÈ
הכלונס, בראש בחבל úàהכל ïäa úévîe øää Làøì äìBòåÀÆÀÙÈÈÇÄÈÆÆ

øeàä,אש בהם מדליק –àéáîe CéìBîeהבוער הכלונס את – ÈÄÅÄ
צד , אל  ãéøBîeמצד  äìòîe משואות הן שאלו שיכירו , כדי אותו, – ÇÂÆÄ
חודש, ïëראש  äNBò àeäL Bøáç úà äàBø àeäL ãòÇÆÆÆÂÅÆÆÅ

Làøa ïëå ;éðMä øää LàøaéLéìMä øää נדלקו וכך – ÀÙÈÈÇÅÄÀÅÀÙÈÈÇÀÄÄ
הבאה. במשנה כמפורט ההרים, כל  בראשי  המשואות

ד ה נ ש מ ר ו א ב

úBàeOî ïéàéOî eéä ïéàîe,במשואות מתחילים היו  הר מאיזה – ÅÇÄÈÇÄÄÇ
זה? אחר בזה בהם משיאים שהיו  ההרים הם äçLnäואילו  øäîÅÇÇÄÀÈ

הזיתים, הר  היינו  –àáèøñì עמק בגבול  שומרון , בהרי  בולט הר  – ÀÇÀÀÈ
המזרחי, הירדן  בעבר  הגלעד, הרי  מול àðétøâìהירדן àáèøqîeÄÇÀÀÈÄÀÄÄÈ
המזרחי, התחתון הגליל  בירכתי  כוכבא, הר  –ïøåçì àðétøbîe– ÄÀÄÄÈÀÇÀÈ

סוריה), בתחום (בימינו המזרחי  הירדן  עבר  בירכתי גבוה ïøåçîeÅÇÀÈהר
ïézìa úéáìוגבול ישראל ארץ של  המזרחי גבולה בין  הנמצא הר  – ÀÅÄÀÄ

בבל. àéáîeארץ CéìBî àlà ,íMî eææ àG ïézìa úéaîeÄÅÄÀÄÈÄÈÆÈÄÅÄ
ãéøBîe äìòîe,הבוער הכלונס את –ìk äàBø äéäL ãò ÇÂÆÄÇÆÈÈÆÈ

Làä úøeãîk åéðôì äìBbä היינו שהגולה מבואר , בגמרא – ÇÈÀÈÈÄÀÇÈÅ
לראש ועולה אבוקה נוטל היה שם ואחד  אחד שכל  בבבל, פומבדיתא
בבית  המשיאים גם יודעים היו וכך החודש, קידוש את לפרסם גגו,

משואו  את כבר  ראו בבל שבני את בלתין , להפיץ מוסיפים והם תיהם,
במקומותיהם. החודש קידוש  הודעת

:dxrdוילנאי ד"ר פי  על  בארנו שבמשנתנו ההרים `dcbשמות iwxt" itl)
.(bpilxd `"il "dpyne
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úàø÷ð äúéä ÷æòé úéáe ,íéìLeøéa äúéä äìBãb øöç– ÈÅÀÈÈÀÈÄÈÇÄÅÇÀÅÈÀÈÄÀÅ
"ויעזקהו " מלשון מבואר בבבב),),),),בגמרא ה ה ה ה ,,,, שהיתה ((((ישעיהישעיהישעיהישעיה שם על

אבנים גדר íéñpkúî.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))מוקפת íéãòä ìk íLìeכל – ÀÈÈÈÅÄÄÀÇÀÄ
חצר , באותה מתכנסים היו הלבנה את שראו  להעיד  úéáeÅהבאים

íL íúBà ïé÷ãBa ïéc.הבאה במשנה כמבואר –úBãeòñe ÄÀÄÈÈÀ
íäì ïéNBò úBìBãb,לעדים –àáì ïéìéâø eäiL ìéáLa– ÀÄÈÆÄÀÄÆÀÀÄÄÈÙ

בירושלים  דין  לבית לבוא מעוניין  יהא בחידושה לבנה הרואה שכל 

äðBLàøaGíBiäלהעיד. ìk íMî ïéææ eéä à באו אם – ÈÄÈÈÈÄÄÈÈÇ
יום  כל  חצר  מאותה לזוז  רשאים היו  לא לתחום, מחוץ בשבת עדים

אמות  ארבע אלא להם אין לתחומם חוץ ויצאו שהואיל  השבת,
א). ד , עירובין (עיין אמות כארבע נחשבת החצר שכל אלא בלבד,

ìëì änà íétìà ïéëläî eäiL ,ï÷fä ìàéìîb ïaø ïé÷úäÄÀÄÇÈÇÀÄÅÇÈÅÆÀÀÇÀÄÇÀÇÄÇÈÀÈ
çeø כאילו הם הרי  דין, בית ברשות לתחום מחוץ ויצאו הואיל  – Ç

כדין  רוח, לכל אמה אלפיים לילך  להם ומותר התחום מתוך באו
ירושלים. åGãáìaאנשי  elà à, הקילו החודש בעדי  רק לא – ÀÅÄÀÇ

äîëçä óà àlà,המיילדת –ãléì äàaä מחוץ בשבת, – ÆÈÇÇÂÈÈÇÈÈÀÇÅ
ñébäלתחום, ïîe ä÷ìcä ïî ìéväì àaäå האויב מחיל  – ÀÇÈÀÇÄÄÇÀÅÈÄÇÇÄ

הספר , מערי אחת על  פתאום øäpäשהתנפל ïîeעל שעלה – ÄÇÈÈ
העיר , את והציף úìtnäגדותיו  ïîe באים והם הואיל אלו כל – ÄÇÇÙÆ

נפשות, פיקוח ספק משום גמור בהיתר  לתחום elàמחוץ éøäÂÅÅ
øéòä éLðàk,אליה שבאו –ìëì änà íétìà íäì Léå ÀÇÀÅÈÄÀÅÈÆÇÀÇÄÇÈÀÈ

çeø.(ג ד, עירובין (עיין  לעיר מחוץ – Ç

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïé÷ãBa ãöék,הדין בית –íéãòä úà?החודש עדי –âeæשל – ÅÇÀÄÆÈÅÄ
– úàעדים ïéñéðëîe ,ïBLàø BúBà ïé÷ãBa ,ïBLàø àaLÆÈÄÀÄÄÇÀÄÄÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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äèBð?áçø äéä änëå?øîà íà:änçä éðôì–íeìk øîà àG.ïé÷ãBáe éðMä úà íéñéðëî eéä Ck øçàå ¤§©¨¨¨¨¨¦¨©¦§¥©©¨¨©§§©©¨¨©§¦¦¤©¥¦§¦
BúBà.íéðeëî íäéøác eàöîð íà–úîi÷ ïúeãò.íéøáã éLàø íúBà ïéìàBL úBâefä ìk øàLe;eéäL àG ¦¦§§¦§¥¤§ª¨¦¥¨©¤¤§¨¨©£¦¨¨¥§¨¦¤¨

ïäì ïéëéøö,Lôð éçôa eàöé àHL éãk àlà,àáì íéìéâø eäiL ìéáLa. §¦¦¨¤¤¨§¥¤¥§§©¥¤¤¦§¦¤§§¦¦¨Ÿ
ÊøîBà ïéc úéa Làø:åéøçà ïéðBò íòä ìëå !Lc÷î:Lc÷î,äàøð àHL ïéa Bpîæa äàøpL ïéa !Lc÷î Ÿ¥¦¥§ª¨§¨¨¨¦©£¨§ª¨§ª¨¥¤¦§¨¦§©¥¤¦§¨

Bpîæa–BúBà ïéLc÷î.÷Bãö øa øæòìà éaøøîBà:Bpîæa äàøð àG íà–BúBà ïéLc÷î ïéà,eäeLc÷ øákL ¦§©§©§¦©¦¤§¨¨©¨¥¦¦§¨¦§©¥§©§¦¤§¨¦§
íéîL. ¨©¦
ÁBì eéä úBðáì úBøeö úeîcìàéìîb ïaøì,Búiìòa ìúkáe àìáha,øîBàå úBèBéãää úà äàøî ïäaL:äæëä §§¨¨§©¨©§¦¥©©§¨©Ÿ¤©£¦¨¤¨¤©§¤¤©¤§§¥£¨¤

:ïä ø÷ù éãòù òåãéá ,àëôéà åà íåøã ãöì.deab did dnk,ùìù øîåà ãçàäå úåîå÷ éúù äåáâ íéãòä ïî ãçà øîà íà .íëéðéò úåàø éôì õøàä ïî
:äìèá ïúåãò ,ùîç øîåà ãçàå ùìù øîåà ãçà .úîéé÷ ïúåãò.dhep did oi`le:íåøã ãöì åà ïåôö ãöì ,ïéèåð ãö äæéàì äîéâôä éùàødid dnke

.agx:äéìà äáåø÷ åà äîçä ïî ä÷åçø àéäù äî éôë äøåòù äðúùî äðáìäù
ffff.ycewn xne` oic zia y`xáéúëã(å"ë àø÷éå):ùãå÷î øîåà ã"á ùàøù ïàëî ,'ä éãòåî úà äùî øáãéå.eixg` oiper mrd lkeáéúëã(íù)éãòåî

:å"éå àìá áéúë øñçã ,íúà äéá éø÷ ,íúåà åàø÷ú øùà 'ä.ycewn ycewnáéúëã .éðîéæ éøú(íù):úåàø÷î éðù ,ùãå÷ éàø÷î ..epnfa d`xpyìéìá
:íéùìù.epnfa d`xp `l m`.íéùìùå ãçà ìéì ç"ø ïéòáå÷å.eze` oiycwn oi`àø÷ øîàã ,äáåç äðéà ùãåçä ùåã÷ù(ä"ë àø÷éå)úðù úà íúùã÷å

.ùãå÷î ùãåçä øîåì ã"á ìò äáåç ïéàù ,íéùãç ùã÷î äúà ïéàå ,ìáåéä úðùá äðùä úùãå÷î øîåì ã"á ìò äáåçù ,ùã÷î äúà íéðù ,äðù íéùîçä
:÷åãö éáøá à"øë äëìäå .÷åæéç êéøöù éðôî åúåà íéùã÷î åðîæá äàøðùëå

gggg.zepal zexev:úåèåð äéðø÷ ãö äæéàìå çøéä øåòù.b"x olaiwíåéá åáå äîçä õðä úìçúá çøæîá úéøçù çøéä äàøéúù øùôàù áùçù éðôî àì

`xephxa yexit

ïäaL ìBãbä מכניסין היו ותחילה לחוד , עד  כל בודקים שהיו  – ÇÈÆÈÆ
שבעדים, הגדול  את דין  úéàøלבית ãöék ,øîà :Bì íéøîBàåÀÀÄÁÙÅÇÈÄÈ

änçä øçàì Bà änçä éðôì ,äðálä úà: מבואר בגמרא – ÆÇÀÈÈÄÀÅÇÇÈÀÇÇÇÇÈ
הצד היינו  הלבנה פגימת החמה? לאחר  או החמה לפני  פגימתה
וידוע  ברור  ואמנם שבה. מואר הבלתי החלק שהוא שלה, השקערורי 

היינו  הלבנה, של  הגבנוני  הצד  אלא השקערורי  הצד שלא הדבר,
של אורה שהרי  החמה, פני  אל  תמיד הפונה הוא שבה, המואר  החלק

וזהו  למסכתנו), (בפתיחה שבארנו כמו  החמה, מן לה בא הלבנה
dznibtשאמרו : dng dz`x `l mlern";"dpal ly היו מקום מכל 

היתה  פגימתה בחידושה, אותה שראה הלבנה אם העד את שואלים

אחר? לצד או החמה פני dîBøãìאל Bà dðBôöì?החמה של – ÄÀÈÄÀÈ
לדרומה  כשהיא החדשה הלבנה נראית הקיץ שבימות מבואר , בגמרא

שוקעת  הארוכים בימים שכן  ממנה, מזרחית דרומית היינו  החמה, של
בימים  היינו  הגשמים, בימות ואילו צפונית, מערבית בקרן  החמה

הלבנה  נראית ואז  דרומית, מערבית בקרן  שוקעת החמה הקצרים,
העד : את ששאלו  וזהו  מהחמה, מזרחית צפונית כשהיא בחידושה

?dnexcl e` dpetvldBáb äéä änk ראות לפי  האופק מן  הירח – ÇÈÈÈÈÇ
äèBðעיניך? äéä ïéàìe?הפגום בצדו  –áçø äéä änëå קו – ÀÇÄÈÈÆÀÇÈÈÈÈÈ

הגדול דין  שבית למסכתנו), (בפתיחה בארנו  וכבר הלבנה? של  האור
מכאן  בהתחדשותה. הלבנה מצב את וידעו המולד  בחשבון  בקיאין היו 

החודש. עדות של נכונותה את לבחון  änçä,ידעו éðôì :øîà íàÄÈÇÄÀÅÇÇÈ
íeìk øîà àG הראשונה השאלה בענין ללמד באה משנתנו – ÈÇÀ

,"dngd xg`l e` dngd iptl ,dpald z` zi`x cvik"העד אמר שאם
כמו  לגמרי, אפשרי אינו  זה שדבר בטלה, עדותו החמה", "לפני

היתה  העד תשובת שאם השאלות, בשאר  הדין  והוא לעיל. שבארנו 
עדותו  המולד, חשבון  פי על הדין  לבית הידועים לדברים בסתירה

éðMäבטלה. úà íéñéðëî eéä Ck øçàå,השני העד  את – ÀÇÇÈÈÇÀÄÄÆÇÅÄ
BúBà ïé÷ãBáe, הראשון את שבדקו  כדרך  –íäéøác eàöîð íà ÀÄÄÄÀÀÄÀÅÆ

íéðeëîלפי עליהן  לענות צריכים שהיו השאלות באותן  היינו – ÀËÈÄ
תשוב  אם רחב", היה כמה גבוה, היה "כמה כגון : דעתם, ותיהם אומדן

ביניהם, סתירה היתה שלא מכוונות, ÷úîiהיו ïúeãò בגמרא – ÅÈÇÆÆ
קומות, שתי אחד: אמר  שאם גבוה", היה "כמה השאלה בענין  אמרו 
אבל לזו . זו  קרובה שהערכתם לפי קיימת, עדותן שלש , אמר : ואחד

בטלה. עדותן קומות, חמש אמר : והשני קומות, שלש אמר : אחד 
úBâefä ìk øàLe,להעיד שבאו –íéøáã éLàø íúBà ïéìàBL ÀÈÈÇÂÄÈÈÅÀÈÄ

יתירים. פרטים ללא –ïäì ïéëéøö eéäL àG,העדים שני שהרי – ÆÈÀÄÄÈÆ
החודש , את פיהם על  לקדש כדי מספיקים עדותם, àlàÆÈשנתקיימה

Lôð éçôa eàöé àHL éãk;לחינם ובאו שטרחו על בצער, – ÀÅÆÅÀÀÇÅÆÆ
דברים, ראשי  אותם ושואלים השאר  את גם מכניסים ìéáLaÄÀÄהלכך 

àáì íéìéâø eäiL.החודש על להעיד  דין  לבית – ÆÀÀÄÄÈÙ

i y i l y m e i
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קידוש סדר  היה כיצד ללמד , באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
נכונים  דבריהם ונמצאו  הדין בית ידי  על  הראייה עדי שנחקרו לאחר החודש 

ומכוונים.

!Lc÷î :øîBà ïéc úéa Làøשנאמר ממה זה למדים בגמרא – ÙÅÄÅÀËÈ
מדמדמדמד):):):): כגכגכגכג,,,, דין ((((ויקראויקראויקראויקרא בית ראש ומשה ה'", מועדי את משה "וידבר 

מקודש ! אומר: דין  בית שראש מכאן åéøçà:היה, ïéðBò íòä ìëåÀÈÈÈÄÇÂÈ
!Lc÷î ,Lc÷îשנאמר בבבב):):):):– שם שם שם שם ,,,, תקראו ((((שםשםשםשם אשר ה' "מועדי  ÀËÈÀËÈ

כלומר וא"ו ), בלא חסר , (שכתוב אתם תקראו אשר ודרשו : ַאותם",
ראש אחרי  ולענות החודש קידוש בהכרזת להשתתף צריך העם שגם

מקודש ". "מקודש , דין: miinrt?בית mixne` dnle ((((שם שם שם שם ):):):):שנאמר

מקראות. שני  – קודש " äàøpL"מקראי ïéa,הירח –Bpîæaבליל ÅÆÄÀÈÄÀÇ
השלושים, יום את לקדש  וצריכים Bpîæaשלושים, äàøð àHL ïéaÅÆÄÀÈÄÀÇ

ואחד, השלושים ביום הוא חודש  וראש  מלא, שעבר  החודש שנעשה –

BúBà ïéLc÷îשמתקדש ונמצא בזמנו נראה לא אפילו כלומר – ÀÇÀÄ
הכרזת  של סדר אותו כל  נוהג מקום מכל  ואחד, השלושים יום מאליו

אחריו: עונים והעם מקודש ! אומר: דין בית שראש החודש, קידוש
מקודש ! äàøðמקודש , àG íà :øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÇÈÅÄÄÀÈ

BúBà ïéLc÷î ïéà ,Bpîæaקידוש על מכריזים דין  בית אין – ÄÀÇÅÀÇÀÄ
ואחד, השלושים ביום íéîLהחודש  eäeLc÷ øákLכלומר – ÆÀÈÄÀÈÇÄ

שאין  ואחד, השלושים ביום שמים ברצון  מאליו  החודש נתקדש שכבר 
הדין. בית בקידוש  צורך אין  ושוב יום, שלושים על  יתר  dkldeחודש

.wecv xa xfrl` iaxk
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úBðáì úBøeö úeîc,הלבנה של  שונים ציורים –ïaøì Bì eéä ÀÀÈÈÀÇÈ
ìàéìîb נ זכאי),– בן  יוחנן רבן  (אחרי ביבנה הסנהדרין  àìáhaשיא ÇÀÄÅÇÇÀÈ

Búiìòa ìúkáe, בעלייתו בכותל  קבועה שהיתה בטבלה כלומר – ÇÙÆÇÂÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äæk Bà úéàø?eøîàå íéðL eàaL äNòî:áøòna úéáøòå çøæna úéøçL eäeðéàø.øîàéøeð ïa ïðçBé éaø: ¨¦¨¨¤©£¤¤¨§©¦§¨§§¦©£¦©¦§¨§©§¦©©£¨¨©©¦¨¨¤¦
eàaLk !íä ø÷L éãòïìa÷ äðáéììàéìîb ïaø.eøîàå íéðL eàa ãBòå:Bpîæa eäeðéàø,Bøeaò ìéìáeàG ¥¥¤¤¥§¤¨§©§¤¦§¨©¨©§¦¥§¨§©¦§¨§§¦¦§©§¥¦

äàøð;ïìa÷åìàéìîb ïaø.øîàñðékøä ïa àñBc éaø:äãìiL äMàä ìò íéãéòî Càéä !ïä ø÷L éãò,øçîìe ¦§¨§¦§¨©¨©§¦¥¨©©¦¨¤©§¦©¥¥¤¤¥¥¨§¦¦©¨¦¨¤¨¨¨§¨¨
äépL ïéa dñøk?Bì øîàòLBäé éaø:éøác úà éðà äàBøE. §¥¨¥¦¤¨¨©©¦§ª©¤£¦¤§¨¤

ËBì çìLìàéìîb ïaø:éìò éðøæBbéúBòîáe Eìwîa éìöà àázL EE,ðBaLça úBéäì ìçL íéøetkä íBéaC. ¨©©¨©§¦¥¥§¦¨¤¤¨Ÿ¤§¦§©¤§§¨¤§©¦¦¤¨¦§§¤§¨
Bàöîe Cìäàáé÷ò éaøøöî,Bì øîà:ãBîìì éì Lé,äNòM äî ìkLìàéìîb ïaøéeNò,øîàpL,âë àø÷éå) ¨©§¨©¦£¦¨¥©¨©¤¦¦§¤¨©¤¨¨©¨©§¦¥¨¤¤¡©

(ã:Lã÷ éàø÷î 'ä éãòBî älà","íúà eàø÷z-øLà;ïpîæa àHL ïéa ïpîæa ïéa,elà àlà úBãòBî éì ïéà. ¥¤£¥¦§¨¥Ÿ¤£¤¦§§Ÿ¨¥¦§©¨¥¤¦§©¨¥¦£¤¨¥

äéäù ïåáùçä éëøãá òãéù éðôî ,úéáøò áøòîá çøéä åàøù åøîàù äîá ïúåãò ìá÷ù àìà .øùôà éà äæ éë ,äîçä úòé÷ù íò áøòîá äàøú åîöò
àúééøáá àéðú éëäã .òé÷øá íäì äàøð çøé úåîãë íéððòå íä íéòåè øîà ,çøæîá úéøçù äåàøù åøîàù äîáå .äìéìä äúåàá äàøéúù øùôà[.ä"ë],

åðåáùç éôì åì äàøð äéä ,íä ø÷ù éãò øîàã éøåð ïá é"øå .'åëå ùãåçì [äòùúå] (äòáùå) íéøùòá äðáì úåîã äúàøðå íéáòá íéîù åøù÷úð úçà íòô
ïîæ êë ìë ,åúòã éôì ãìåîä ïéáå äéàøä ïéá äéä àìù éôì ,íä ø÷ù éãò øîàå ,äúåà åàøù íéãòä åøîàù äìéì åúåàá çøéä äàøéúù øùôà äéä àìù
ãìåîä ïéá ùéù ïîæäù øîåìë ,äøö÷á àá íéîòôå äëåøàá àá íéîòô àáà éáà úéáî éðìáå÷î êë ,àúééøáá â"ø áéùä äæ ìòå .åá äàøéúù øùôà äéäéù
éåàø äéäù â"ø ïã ,ïîæä åúåàá çøéä úòåðú úåøéäî éôëå .úøçåàî íéîòôå äøäî çøéä úòåðú äéäú íéîòô àìà ,íìåòì äåù åðéà çøéä äàøúù ãò

:ïúåãò ìáé÷ êëéôì .äìéìä åúåàá äðáìä äàøéúù.epnfa edepi`x:íéùìù ìéìá.exear lilae:ãçàå 'ì ìéì.b"x olaweä÷çøúðù øîàðù éðôî àì
äùåò àìà äéøåçàì úøæåç çøéä ïéàù ,úéñëúðù ãò ùîùä ìöà äáø÷úðå äéøåçàì äøæç 'àå íéùìù ìéìáå ,äàøéúù ãò 'ì ìéìá ùîùä ïî çøéä
êëéôì ,äàøéúù øùôà äéäù ãò ùîùä ïî çøéä ä÷çøúð øáë ,äåàøù íéãòä åøîàù äìéìä åúåàáù åðåáùçá â"ø òãéù àìà ,äìâìâá áåáñá äëìäî

:äúåà åàø àì íäù äîøâ úøçà äáéñ åà ïðòä åúåà äñéëù éðôî äéäù øùôà .äàøð àì åøåáò ìéìá åøîàù äîáå .ïúåãò ìáé÷.jixac z` ip` d`ex
:ùãåçä úà øáòì

hhhh.r"x e`vne jld:òùåäé 'øì.xvin:ë"äåé úà ììçì åéìò øæâ àéùðäù ìò.e`xwz xy`:áåúëä åàìú ã"á úàéø÷á.`a:àñåã 'ø ìöà òùåäé éáø

`xephxa yexit

החודש, עדי את שם מקבל úBèBéãääשהיה úà äàøî ïäaLÆÈÆÇÀÆÆÇÆÀ
(משנה  לעיל  המפורטות השאלות את הבינו שלא הפשוטים העדים –

הירח  את ראו כיצד  להסביר  יכלו  שלא או את ו), להם מראה היה ,
השונים, העדים:øîBàåהציורים מן אחד לכל  –Bà úéàø äæëä ÀÅÂÈÆÈÄÈ

äæk.קיימת עדותם אם קבע וכך  זה? כציור או זה כציור –äNòî ÈÆÇÂÆ
íéðL eàaL,עדים שני –eäeðéàø :eøîàå,החדש הירח את – ÆÈÀÇÄÀÈÀÀÄ

ותשעה, העשרים áøònaביום úéáøòå çøæna úéøçLבבוקר – ÇÂÄÇÄÀÈÀÇÀÄÇÇÂÈ
מערב בצד ובערב המזרח בצד  החמה) הנץ iany`(בתחילת i"yx oiir)

;(xg` yexit!íä ø÷L éãò :éøeð ïa ïðçBé éaø øîàלפי – ÈÇÇÄÈÈÆÄÅÅÆÆÅ
וערבית  במזרח שחרית יום באותו הירח שייראה הדבר  אפשר  שאי

äðáéìבמערב. eàaLk,הגדול דין  לבית –ìàéìîb ïaø ïìa÷ ÀÆÈÀÇÀÆÄÀÈÇÈÇÀÄÅ
העשרים  ביום הירח את שראו  שאמרו במה עדותם שקיבל כלומר  –
שאפשר המולד, חשבון  פי על שידע לפי  מערב, בצד  בערב ותשעה

במזרח" שחרית "ראינוהו  שאמרו ומה ערב, באותו הירח שייראה היה
להם. נראה ירח כדמות וענן העדים, שטעו  גמליאל  רבן  היה סבור

íéðL eàa ãBòå,עדים שני  שבאו מעשה היה ועוד –:eøîàå ÀÈÀÇÄÀÈÀ
eäeðéàø, החדש הירח את –Bpîæa,השלושים בליל –ìéìáe ÀÄÄÀÇÀÅ

äàøð àG Bøeaòלא ואחד  שלושים ובליל מפרשים,– יש  נראה; ÄÄÀÈ
דין  בית היו  כך ומתוך  בזמנו", "ראינוהו  אלא אמרו  לא שהעדים

להם, נראה ולא בערב, השלושים ביום הירח את לראות מצפים והעם
בהירים היו שהשמים פי  על  ישראלישראלישראלישראל")")")")אף """"תפארת תפארת תפארת תפארת  מפרשים,((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; ויש ;

בזמנו", "ראינוהו אמרו: השלושים שביום כלומר  העדים, אמרו שהכל 
לנו" נראה לא עיבורו  "בליל אמרו : ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ולמחר  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ;((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

ìàéìîb ïaø ïìa÷å ואף השלושים, ביום החודש  את שקידש – ÀÄÀÈÇÈÇÀÄÅ
כמקודש החודש את החזיק מקום מכל נראה לא עבורו שבליל פי על 
על גמליאל רבן  שידע מפני הוא, הטעם כאן  ואף השלושים; מיום

האמין  ולכן השלושים, בליל אמנם היה הלבנה שמולד החשבון, פי 
שסיבה  היה סבור עיבורו, בליל נראה שלא וזה בזמנו, שראוהו  להם

אותו. כיסתה שעננה כגון לכך, גרמה ïaמסויימת àñBc éaø øîàÈÇÇÄÈÆ
!ïä ø÷L éãò :ñðékøä ייראה שהירח הדבר אפשר  אי  שהרי  – ÇÀÄÇÅÅÆÆÅ

עיבורו, בליל ייראה ולא äãìiL,בזמנו äMàä ìò íéãéòî CàéäÅÈÀÄÄÇÈÄÈÆÈÈÈ
äépL ïéa dñøk øçîìeאפשר היאך  כאן  אף היא? מעוברת – ÀÈÈÀÅÈÅÄÆÈ

שעדותם  מכאן  נראה? לא עיבורו  בליל אם בזמנו, שראוהו  להאמינם
òLBäéבטלה. éaø Bì øîà:הרכינס בן דוסא לרבי –éðà äàBø ÈÇÇÄÀËÇÆÂÄ

Eéøác úàראש לקבוע ויש  הם, שקר  שעדי לדבריך אני מסכים – ÆÀÈÆ
יהושע  רבי כלל. עדים באו  לא כאילו  ואחד , השלושים ביום חודש 

גמליאל. רבן ידי  על  שנתקדש כפי  החודש, קביעת את איפוא, קיבל, לא

i r i a x m e i
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גמליאל, לרבן  שכשנודע לספר, באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
עיבורו ובליל בזמנו, ראינוהו  שאמרו : העדים בענין  עליו  חולק חברו  יהושע רבי כי
ביום  חודש ראש  לעצמו  קבע אלא שלו , החדש קידוש את קיבל ולא נראה, לא
בעם, פירוד לידי  יביא זה שמא הדבר , על  גמליאל  רבן  היה חרד ואחד, השלושים

הדין. בית נשיא של  מרותו  לקבל עליו  שגוזר  יהושע, לרבי ושלח

ìàéìîb ïaø Bì çìL;יהושע לרבי –àázL Eéìò éðøæBb ÈÇÇÈÇÀÄÅÅÀÄÈÆÆÈÙ
úBéäì ìçL íéøetkä íBéa ,EéúBòîáe Eìwîa éìöàÆÀÄÀÇÆÀÀÈÆÀÇÄÄÆÈÄÀ

CðBaLça ולא יהושע רבי  על  שגזר כותב, ישראל " "תפארת בעל  – ÀÆÀÈ
דין  בית אב היה יהושע שרבי משום הרכינס, בן דוסא רבי  על גזר

זקן  דוסא שרבי  משום או  אחריו ; ייגררו שמא גמליאל  רבן  וחשש 
דינו  את קיבל דוסא שרבי  משום או להטריחו; רצה ולא היה מופלג

במשנתנו ). (כדלהלן גמליאל רבן àáé÷òשל éaø Bàöîe Cìä– ÈÇÀÈÇÄÂÄÈ
יהושע, רבי עליו øöîאת שגזר  גזירה אותה על מצטער  שהוא – ÅÇ

גמליאל. Bìרבן  øîà;יהושע לרבי  עקיבא רבי –ãBîìì éì Lé ÈÇÆÄÄÀ
לך, להוכיח –éeNò ìàéìîb ïaø äNòM äî ìkL ואפילו – ÆÈÇÆÈÈÇÈÇÀÄÅÈ

קיימים, דבריו  בזמנו , שלא החודש  את וקידש  "älàטעה :øîàpLÆÆÁÇÅÆ
"íúà eàø÷z-øLà ,Lã÷ éàø÷î 'ä éãòBî הכתוב תלה – ÂÅÄÀÈÅÙÆÂÆÄÀÀÙÈ

דין ; בית בקריאת המועדים קביעת ïpîæaאת àHL ïéa ïpîæa ïéaÅÄÀÇÈÅÆÄÀÇÈ
וקבעו  שטעו  בין  בזמנם, המועדים את וקבעו  דין  בית שכוונו בין –

בזמנם, שלא elàאותם àlà úBãòBî éì ïéà דין בית שקבעו  – ÅÄÂÆÈÅ
החודש. קידוש פי Bìעל àa,יהושע רבי –ïa àñBc éaø ìöà ÈÅÆÇÄÈÆ

ñðékøäהם שקר  עדי  ואמר : גמליאל, רבן על  שחלק –epipyy enk) ÇÀÄÇ
,(zncewd dpynaBì øîà:יהושע לרבי  דוסא רבי  –eðà ïéàa íà ÈÇÄÈÄÈ

ìàéìîb ïaø ìL Bðéc úéa øçà ïeãì ופסק בדינו  שטעה – ÈÇÇÅÄÆÇÈÇÀÄÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ìöà Bì àañðékøä ïa àñBc éaø,Bì øîà:ìL Bðéc úéa øçà ïeãì eðà ïéàa íàìàéìîb ïaø,eðà ïéëéøö ¨¥¤©¦¨¤©§¦©¨©¦¨¦¨¨©©¥¦¤©¨©§¦¥§¦¦¨
î úBîéî ãîòL ïéc úéáe ïéc úéa ìk øçà ïeãìåéLëò ãòå äL;øîàpL(è ,ãë úåîù):î ìòiå"áãð ïøäàå äL ¨©©¨¥¦¥¦¤¨©¦Ÿ¤§©©§¨¤¤¡©©©©Ÿ¤§©£Ÿ¨¨

"ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå,íéð÷æ ìL ïúBîL eLøtúð àG änìå?ãnìì àlà,GL ìkLGLe äLäL ©£¦§¦§¦¦¦§¥¦§¨¥§¨¨¦§¨§§¨¤§¥¦¤¨§©¥¤¨§¨§¨
ìàøNé ìò ïéc úéa eãîòL,î ìL Bðéc úéák àeä éøääL.Bãéa åéúBòîe Bì÷î ìèð,ìöà äðáéì Cìäåïaø ¤¨§¥¦©¦§¨¥£¥§¥¦¤Ÿ¤¨©©§¨¨§¨§¨©§©§¤¥¤©¨

ìàéìîbBðBaLça úBéäì íéøetkä íBé ìçL íBéa.ãîòìàéìîb ïaøBLàø ìò B÷Lðe,Bì øîà:íBìLa àBa, ©§¦¥§¤¨©¦¦¦§§¤§¨©©¨©§¦¥§¨©Ÿ¨©§¨
äîëça éaø !éãéîìúå éaø,éøác úà zìawL éãéîìúå. ©¦§©§¦¦©¦§¨§¨§©§¦¦¤¦©§¨¤§¨©

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡ìàøNé ìëå ïéc úéa eäeàø;íéãòä eø÷çð;øîBì e÷étñä àGå:Lc÷î,äëLçL ãò–øaòî äæ éøä.eäeàø ¨¥¦§¨¦§¨¥¤§§¨¥¦§¦§¦©§ª¨©¤¨¥¨£¥¤§ª¨¨

ãáìa ïéc úéa–íäéðôa eãéòéå íéðL eãîòé,eøîàéå:Lc÷î,GL eäeàø !Lc÷îïéc úéa ïäå äL–eãîòé ¥¦¦§©©©§§©¦§¨¦¦§¥¤§Ÿ§§ª¨§ª¨¨§¨§¥¥¦©©§

.'eke ozeny eyxtzp `l dnlàåä áåùç àîù åì íéøîåà ,ããéîå ããìàë åà ïøäàå äùîë äæ ã"á éëå øîåì ,åéîéáù ã"á øçà ïåãì íãà àáé íàù
:ïúåîù åùøôúð àìù åøàùðù ïúåàë

b`̀̀̀.l`xyi lke oic zia ede`xì"î÷ ,åùã÷ì äàøð 'ì íåéáã àúìî äéì àîñøôà ,ìàøùé ìëå ã"á åäåàøå ìéàåä àðéîà êúòã à÷ìñã .íéùìù ìéìá
:à"ì íåé ç"ø íéòáå÷å åúåà íéøáòî ,ùãå÷î ã"á åøîà àìå íéùìùå ãçà ìéì òéâäå äëéùç íàã.micrd exwgpãáìá íéãòä åø÷çð éîð éà ,øîà÷ éëä

äìéìá éåä ïéã øîâå ,ïéã øîâë ùãå÷î ùãå÷îå ,ïéã úìçúë íéãò úøé÷ç éåäú à"ãñã .åúåà íéøáòî ,à"ì ìù ìéì òéâäù ãò ùãå÷î øîåì å÷éôñä àìå
íãå÷ ùãå÷î øîåì íåéá úåäù ùéå äîçä úòé÷ù íò çøéä åàø íéùìù ìéì íà åäéîå .äìéìá ùãåçä úà ïéùã÷î ïéàù ,àìã ì"î÷ ,àéìéìá äéùã÷ðå

:íéáëåëä úàö ãò äìéì áéùç àìã ,åúåà ïéùã÷î ,íéáëåëä úàö.ecirie mipy ecnriøùôà éàå ,íéùìù ìéì äìéìá ã"á åäåàøù ïåâë éøééà ïéúéðúî
øîåì úåäù ùéù ïîæá äîçä úòé÷ù íò ã"á åäåàø íà ìáà .åùã÷é äî ìò åìà ìù ïúåãò ìò àì íàã ,åãéòéå íéðù åãîòé øçîì êëìä .äìéìá åùã÷ì

:ùã÷å äàø äæë àìà ,úåãò áéúë àì ùãåçä ùåãé÷ éáâ àäã ,äéàøî äìåãâ íéãò éôî ïéòîåùù äòéîù àäú àìã ,íúééàøá åäåùã÷é ,ùãå÷îecnri

`xephxa yexit

כהלכה, ïécשלא úéáe ïéc úéa ìk øçà ïeãì eðà ïéëéøöÀÄÄÈÈÇÇÈÅÄÅÄ
î úBîéî ãîòLåéLëò ãòå äL דנים אנו  שאין  כשם כלומר , – ÆÈÇÄÙÆÀÇÇÀÈ

לדון  נוכל  לא כך הקודמים, בדורות שהיו דין  ובית דין  בית כל אחר 
גמליאל , רבן של דינו  בית אחר  îגם ìòiå" :øîàpLïøäàå äL ÆÆÁÇÇÇÇÙÆÀÇÂÙ

eLøtúð àG änìå ,"ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãðÈÈÇÂÄÀÄÀÄÄÄÀÅÄÀÈÅÀÈÈÄÀÈÀ
ãnìì àlà ?íéð÷æ ìL ïúBîL,ללמדנו הכתוב בא –ìkL ÀÈÆÀÅÄÆÈÀÇÅÆÈ

GLGLe äLúéák àeä éøä ,ìàøNé ìò ïéc úéa eãîòL äL ÀÈÀÈÆÈÀÅÄÇÄÀÈÅÂÅÀÅ
î ìL BðécäL ואם שמותיהם. נתפרשו  שלא הזקנים כאותם – ÄÆÙÆ

אפשר אבל ואביהוא, נדב ואהרן , כמשה חשוב דין בית כל  אין אמנם
"ירובעל מוסיפים: בגמרא בברייתא הזקנים. כשבעים הוא שחשוב

(oercb) בדן בדורו , כמשה יפתח (oeyny)בדורו בדורו , כאהרן בדורו 
פרנס  ונתמנה שבקלים קל  שאפילו  ללמדך בדורו , כשמואל בדורו 

שבאבירים". כאביר הוא הרי  הציבור  ryedi,על  iax rnyy oeik
,l`ilnb oax ly epic lawn `qec iax s`yåéúBòîe Bì÷î ìèðÈÇÇÀÈÈ

BãéaíBé ìçL íBéa ìàéìîb ïaø ìöà äðáéì Cìäå , ÀÈÀÈÇÀÇÀÆÅÆÇÈÇÀÄÅÀÆÈ
BðBaLça úBéäì íéøetkä. גמליאל רבן  עליו שגזר כמו  –ãîò ÇÄÄÄÀÀÆÀÈÇ

Bì øîà ,BLàø ìò B÷Lðe ìàéìîb ïaøלרבי גמליאל  רבן – ÇÈÇÀÄÅÀÈÇÙÈÇ
éãéîìúåיהושע: ,äîëça éaø !éãéîìúå éaø ,íBìLa àBaÀÈÇÄÀÇÀÄÄÇÄÀÈÀÈÀÇÀÄÄ

éøác úà zìawL אותו שראה "כיון מובא: בגמרא בברייתא – ÆÄÇÀÈÆÀÈÇ
,(ryedi iax z` l`ilnb oax)אמר ראשו , על ונשקו  מכסאו עמד

ותלמידי, ברבים, תורה שלימדתני רבי , ותלמידי! רבי עליך שלום לו :

שהגדולים  הדור אשרי  כתלמיד . מקיימה ואתה גזירה עליך  גוזר שאני 
בעצמם  וחומר  קל  נושאים הקטנים כך ומתוך לקטנים, נשמעים

יהושע, רבי את הנשיא גמליאל רבן פייס כך – לגדולים". ונשמעים
כשתי תורה תיעשה שלא דאגה מתוך אלא גזירתו עליו גזר  שלא

כיתות. לכיתות העם יתפלג ושלא תורות

א ה נ ש מ ר ו א ב

אומר: דין  בית ראש  החודש , עדות חקירת שלאחר  ז), (משנה הקודם בפרק למדנו
שהכרזת  ללמד , באה משנתנו – מקודש! מקודש , אחריו : עונים העם וכל  מקודש !
ביום  חודש  ראש  לקביעת עיקרי  תנאי  הינה הדין בית ידי על החודש קידוש
פי על  אף השלושים, ביום "מקודש " לומר הספיקו לא דין בית ואם השלושים.
מקום  מכל  חודש , ראש הוא השלושים שיום לכל ברור והיה הירח את ראו  שרבים

ואחד. שלושים ביום הוא חודש וראש  מלא, החודש  נעשה

eäeàø,הירח את –ìàøNé ìëå ïéc úéa בית אם אף כלומר  – ÈÅÄÀÈÄÀÈÅ
בחידושה  הלבנה את ראו  מישראל, גדול קהל גם ועמהם עצמו , דין

חודש; ראש הוא השלושים שיום לכול , מפורסם הדבר  `mונמצא e`
íéãòä eø÷çð אלא ישראל , וכל דין בית ראוהו שלא כלומר  – ÆÀÀÈÅÄ

לקדש עדותם לפי היה וצריך השלושים ביום נחקרו וכבר עדים שבאו 
יום, באותו החודש e÷étñäאת àGå,הדין בית –Lc÷î :øîBì ÀÄÀÄÇÀËÈ

השלושים, ביום –äëLçL ãòואחד שלושים ליל  """"תוספות תוספות תוספות תוספות – ((((עייןעייןעייןעיין ÇÆÈÅÈ
טובטובטובטוב"),"),"),"), øaòîיוםיוםיוםיום äæ éøä שלושים בן  מעובר, הוא שעבר  החודש  – ÂÅÆÀËÈ

אלא  כשלעצמה, הראייה שלא ואחד, שלושים ביום חודש וראש  יום,
שלא  וכיון השלושים, ביום החודש  את מקדשת הדין  בית הכרזת

מתקדש החודש  אין השלושים, ביום "מקודש" לומר  דין  בית הספיקו 
– ואחד . השלושים ביום l`xyi"אלא lke oic zia ede`x" oipraיש

שהות  היתה ולא לחשיכה, סמוך  השלושים ביום שראוהו מפרשים,
יום באותו החודש את לקדש  דין שראוהו ((((רש רש רש רש """"יייי))))לבית מפרשים, ויש  .

ששהו  אלא בערב, לחודש ותשעה בעשרים היינו שלושים, בליל 
שלושים  ליל  שנכנס עד "מקודש " לומר  הספיקו  ולא היום כל  למחרתו

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ואחד דברים:((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; שני  להשמיע איפוא, באה, משנתנו  – .
שיום `. לכול  ונתפרסם ישראל , וכל דין בית שראוהו  פי על  אף

הספיקו  לא אם מקום מכל חודש, ראש  לקביעת ראוי  היה השלושים
מעברים  ואחד , שלושים ליל שחשיכה עד "מקודש " לומר דין  בית

שעבר . החודש ביום a.את החודש עדי נחקרו  שכבר פי על  אף

ואמירת  דין , כתחילת היא העדים שחקירת לומר, ואפשר השלושים,
בית  הספיקו  לא ואם דין, כגמר היא דין  בית ראש  ידי על  "מקודש"

ממונות: בדיני אמרו שכן  בלילה, יקדשוהו ביום, החודש את לקדש  דין
אין  מקום מכל א), ד , סנהדרין  (משנה בלילה" וגומרים ביום "דנים

בקידוש  היא ההלכה אלא כן, עלאומרים "מקודש " שאמירת החודש ,
לומר דין  בית הספיקו  שלא וכיון  ביום, להיות צריכה הדין בית ידי 

ביום  חודש וראש מלא שעבר  החודש נעשה שחשיכה, עד "מקודש"
ואחד . ãáìaהשלושים ïéc úéa eäeàø;אחרים עדים היו  ולא – ÈÅÄÄÀÇ

היו  ולא השלושים, בליל הירח את ראו דין שבית מבואר , בגמרא
מקדשים  שאין  לפי  ראייתם, פי על  החודש את במקום לקדש  יכולים

בלילה, החודש  íéðLאת eãîòé השלושים ביום למחר כלומר – ÇÇÀÀÇÄ
הירח, את שראו הדין בית מתוך  שניים íäéðôaיעמדו eãéòéå– ÀÈÄÄÀÅÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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äæk Bà úéàø?eøîàå íéðL eàaL äNòî:áøòna úéáøòå çøæna úéøçL eäeðéàø.øîàéøeð ïa ïðçBé éaø: ¨¦¨¨¤©£¤¤¨§©¦§¨§§¦©£¦©¦§¨§©§¦©©£¨¨©©¦¨¨¤¦
eàaLk !íä ø÷L éãòïìa÷ äðáéììàéìîb ïaø.eøîàå íéðL eàa ãBòå:Bpîæa eäeðéàø,Bøeaò ìéìáeàG ¥¥¤¤¥§¤¨§©§¤¦§¨©¨©§¦¥§¨§©¦§¨§§¦¦§©§¥¦

äàøð;ïìa÷åìàéìîb ïaø.øîàñðékøä ïa àñBc éaø:äãìiL äMàä ìò íéãéòî Càéä !ïä ø÷L éãò,øçîìe ¦§¨§¦§¨©¨©§¦¥¨©©¦¨¤©§¦©¥¥¤¤¥¥¨§¦¦©¨¦¨¤¨¨¨§¨¨
äépL ïéa dñøk?Bì øîàòLBäé éaø:éøác úà éðà äàBøE. §¥¨¥¦¤¨¨©©¦§ª©¤£¦¤§¨¤

ËBì çìLìàéìîb ïaø:éìò éðøæBbéúBòîáe Eìwîa éìöà àázL EE,ðBaLça úBéäì ìçL íéøetkä íBéaC. ¨©©¨©§¦¥¥§¦¨¤¤¨Ÿ¤§¦§©¤§§¨¤§©¦¦¤¨¦§§¤§¨
Bàöîe Cìäàáé÷ò éaøøöî,Bì øîà:ãBîìì éì Lé,äNòM äî ìkLìàéìîb ïaøéeNò,øîàpL,âë àø÷éå) ¨©§¨©¦£¦¨¥©¨©¤¦¦§¤¨©¤¨¨©¨©§¦¥¨¤¤¡©

(ã:Lã÷ éàø÷î 'ä éãòBî älà","íúà eàø÷z-øLà;ïpîæa àHL ïéa ïpîæa ïéa,elà àlà úBãòBî éì ïéà. ¥¤£¥¦§¨¥Ÿ¤£¤¦§§Ÿ¨¥¦§©¨¥¤¦§©¨¥¦£¤¨¥

äéäù ïåáùçä éëøãá òãéù éðôî ,úéáøò áøòîá çøéä åàøù åøîàù äîá ïúåãò ìá÷ù àìà .øùôà éà äæ éë ,äîçä úòé÷ù íò áøòîá äàøú åîöò
àúééøáá àéðú éëäã .òé÷øá íäì äàøð çøé úåîãë íéððòå íä íéòåè øîà ,çøæîá úéøçù äåàøù åøîàù äîáå .äìéìä äúåàá äàøéúù øùôà[.ä"ë],

åðåáùç éôì åì äàøð äéä ,íä ø÷ù éãò øîàã éøåð ïá é"øå .'åëå ùãåçì [äòùúå] (äòáùå) íéøùòá äðáì úåîã äúàøðå íéáòá íéîù åøù÷úð úçà íòô
ïîæ êë ìë ,åúòã éôì ãìåîä ïéáå äéàøä ïéá äéä àìù éôì ,íä ø÷ù éãò øîàå ,äúåà åàøù íéãòä åøîàù äìéì åúåàá çøéä äàøéúù øùôà äéä àìù
ãìåîä ïéá ùéù ïîæäù øîåìë ,äøö÷á àá íéîòôå äëåøàá àá íéîòô àáà éáà úéáî éðìáå÷î êë ,àúééøáá â"ø áéùä äæ ìòå .åá äàøéúù øùôà äéäéù
éåàø äéäù â"ø ïã ,ïîæä åúåàá çøéä úòåðú úåøéäî éôëå .úøçåàî íéîòôå äøäî çøéä úòåðú äéäú íéîòô àìà ,íìåòì äåù åðéà çøéä äàøúù ãò

:ïúåãò ìáé÷ êëéôì .äìéìä åúåàá äðáìä äàøéúù.epnfa edepi`x:íéùìù ìéìá.exear lilae:ãçàå 'ì ìéì.b"x olaweä÷çøúðù øîàðù éðôî àì
äùåò àìà äéøåçàì úøæåç çøéä ïéàù ,úéñëúðù ãò ùîùä ìöà äáø÷úðå äéøåçàì äøæç 'àå íéùìù ìéìáå ,äàøéúù ãò 'ì ìéìá ùîùä ïî çøéä
êëéôì ,äàøéúù øùôà äéäù ãò ùîùä ïî çøéä ä÷çøúð øáë ,äåàøù íéãòä åøîàù äìéìä åúåàáù åðåáùçá â"ø òãéù àìà ,äìâìâá áåáñá äëìäî

:äúåà åàø àì íäù äîøâ úøçà äáéñ åà ïðòä åúåà äñéëù éðôî äéäù øùôà .äàøð àì åøåáò ìéìá åøîàù äîáå .ïúåãò ìáé÷.jixac z` ip` d`ex
:ùãåçä úà øáòì

hhhh.r"x e`vne jld:òùåäé 'øì.xvin:ë"äåé úà ììçì åéìò øæâ àéùðäù ìò.e`xwz xy`:áåúëä åàìú ã"á úàéø÷á.`a:àñåã 'ø ìöà òùåäé éáø

`xephxa yexit

החודש, עדי את שם מקבל úBèBéãääשהיה úà äàøî ïäaLÆÈÆÇÀÆÆÇÆÀ
(משנה  לעיל  המפורטות השאלות את הבינו שלא הפשוטים העדים –

הירח  את ראו כיצד  להסביר  יכלו  שלא או את ו), להם מראה היה ,
השונים, העדים:øîBàåהציורים מן אחד לכל  –Bà úéàø äæëä ÀÅÂÈÆÈÄÈ

äæk.קיימת עדותם אם קבע וכך  זה? כציור או זה כציור –äNòî ÈÆÇÂÆ
íéðL eàaL,עדים שני –eäeðéàø :eøîàå,החדש הירח את – ÆÈÀÇÄÀÈÀÀÄ

ותשעה, העשרים áøònaביום úéáøòå çøæna úéøçLבבוקר – ÇÂÄÇÄÀÈÀÇÀÄÇÇÂÈ
מערב בצד ובערב המזרח בצד  החמה) הנץ iany`(בתחילת i"yx oiir)

;(xg` yexit!íä ø÷L éãò :éøeð ïa ïðçBé éaø øîàלפי – ÈÇÇÄÈÈÆÄÅÅÆÆÅ
וערבית  במזרח שחרית יום באותו הירח שייראה הדבר  אפשר  שאי

äðáéìבמערב. eàaLk,הגדול דין  לבית –ìàéìîb ïaø ïìa÷ ÀÆÈÀÇÀÆÄÀÈÇÈÇÀÄÅ
העשרים  ביום הירח את שראו  שאמרו במה עדותם שקיבל כלומר  –
שאפשר המולד, חשבון  פי על שידע לפי  מערב, בצד  בערב ותשעה

במזרח" שחרית "ראינוהו  שאמרו ומה ערב, באותו הירח שייראה היה
להם. נראה ירח כדמות וענן העדים, שטעו  גמליאל  רבן  היה סבור

íéðL eàa ãBòå,עדים שני  שבאו מעשה היה ועוד –:eøîàå ÀÈÀÇÄÀÈÀ
eäeðéàø, החדש הירח את –Bpîæa,השלושים בליל –ìéìáe ÀÄÄÀÇÀÅ

äàøð àG Bøeaòלא ואחד  שלושים ובליל מפרשים,– יש  נראה; ÄÄÀÈ
דין  בית היו  כך ומתוך  בזמנו", "ראינוהו  אלא אמרו  לא שהעדים

להם, נראה ולא בערב, השלושים ביום הירח את לראות מצפים והעם
בהירים היו שהשמים פי  על  ישראלישראלישראלישראל")")")")אף """"תפארת תפארת תפארת תפארת  מפרשים,((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; ויש ;

בזמנו", "ראינוהו אמרו: השלושים שביום כלומר  העדים, אמרו שהכל 
לנו" נראה לא עיבורו  "בליל אמרו : ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ולמחר  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ;((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

ìàéìîb ïaø ïìa÷å ואף השלושים, ביום החודש  את שקידש – ÀÄÀÈÇÈÇÀÄÅ
כמקודש החודש את החזיק מקום מכל נראה לא עבורו שבליל פי על 
על גמליאל רבן  שידע מפני הוא, הטעם כאן  ואף השלושים; מיום

האמין  ולכן השלושים, בליל אמנם היה הלבנה שמולד החשבון, פי 
שסיבה  היה סבור עיבורו, בליל נראה שלא וזה בזמנו, שראוהו  להם

אותו. כיסתה שעננה כגון לכך, גרמה ïaמסויימת àñBc éaø øîàÈÇÇÄÈÆ
!ïä ø÷L éãò :ñðékøä ייראה שהירח הדבר אפשר  אי  שהרי  – ÇÀÄÇÅÅÆÆÅ

עיבורו, בליל ייראה ולא äãìiL,בזמנו äMàä ìò íéãéòî CàéäÅÈÀÄÄÇÈÄÈÆÈÈÈ
äépL ïéa dñøk øçîìeאפשר היאך  כאן  אף היא? מעוברת – ÀÈÈÀÅÈÅÄÆÈ

שעדותם  מכאן  נראה? לא עיבורו  בליל אם בזמנו, שראוהו  להאמינם
òLBäéבטלה. éaø Bì øîà:הרכינס בן דוסא לרבי –éðà äàBø ÈÇÇÄÀËÇÆÂÄ

Eéøác úàראש לקבוע ויש  הם, שקר  שעדי לדבריך אני מסכים – ÆÀÈÆ
יהושע  רבי כלל. עדים באו  לא כאילו  ואחד , השלושים ביום חודש 

גמליאל. רבן ידי  על  שנתקדש כפי  החודש, קביעת את איפוא, קיבל, לא
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גמליאל, לרבן  שכשנודע לספר, באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
עיבורו ובליל בזמנו, ראינוהו  שאמרו : העדים בענין  עליו  חולק חברו  יהושע רבי כי
ביום  חודש ראש  לעצמו  קבע אלא שלו , החדש קידוש את קיבל ולא נראה, לא
בעם, פירוד לידי  יביא זה שמא הדבר , על  גמליאל  רבן  היה חרד ואחד, השלושים

הדין. בית נשיא של  מרותו  לקבל עליו  שגוזר  יהושע, לרבי ושלח

ìàéìîb ïaø Bì çìL;יהושע לרבי –àázL Eéìò éðøæBb ÈÇÇÈÇÀÄÅÅÀÄÈÆÆÈÙ
úBéäì ìçL íéøetkä íBéa ,EéúBòîáe Eìwîa éìöàÆÀÄÀÇÆÀÀÈÆÀÇÄÄÆÈÄÀ

CðBaLça ולא יהושע רבי  על  שגזר כותב, ישראל " "תפארת בעל  – ÀÆÀÈ
דין  בית אב היה יהושע שרבי משום הרכינס, בן דוסא רבי  על גזר

זקן  דוסא שרבי  משום או  אחריו ; ייגררו שמא גמליאל  רבן  וחשש 
דינו  את קיבל דוסא שרבי  משום או להטריחו; רצה ולא היה מופלג

במשנתנו ). (כדלהלן גמליאל רבן àáé÷òשל éaø Bàöîe Cìä– ÈÇÀÈÇÄÂÄÈ
יהושע, רבי עליו øöîאת שגזר  גזירה אותה על מצטער  שהוא – ÅÇ

גמליאל. Bìרבן  øîà;יהושע לרבי  עקיבא רבי –ãBîìì éì Lé ÈÇÆÄÄÀ
לך, להוכיח –éeNò ìàéìîb ïaø äNòM äî ìkL ואפילו – ÆÈÇÆÈÈÇÈÇÀÄÅÈ

קיימים, דבריו  בזמנו , שלא החודש  את וקידש  "älàטעה :øîàpLÆÆÁÇÅÆ
"íúà eàø÷z-øLà ,Lã÷ éàø÷î 'ä éãòBî הכתוב תלה – ÂÅÄÀÈÅÙÆÂÆÄÀÀÙÈ

דין ; בית בקריאת המועדים קביעת ïpîæaאת àHL ïéa ïpîæa ïéaÅÄÀÇÈÅÆÄÀÇÈ
וקבעו  שטעו  בין  בזמנם, המועדים את וקבעו  דין  בית שכוונו בין –

בזמנם, שלא elàאותם àlà úBãòBî éì ïéà דין בית שקבעו  – ÅÄÂÆÈÅ
החודש. קידוש פי Bìעל àa,יהושע רבי –ïa àñBc éaø ìöà ÈÅÆÇÄÈÆ

ñðékøäהם שקר  עדי  ואמר : גמליאל, רבן על  שחלק –epipyy enk) ÇÀÄÇ
,(zncewd dpynaBì øîà:יהושע לרבי  דוסא רבי  –eðà ïéàa íà ÈÇÄÈÄÈ

ìàéìîb ïaø ìL Bðéc úéa øçà ïeãì ופסק בדינו  שטעה – ÈÇÇÅÄÆÇÈÇÀÄÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ìöà Bì àañðékøä ïa àñBc éaø,Bì øîà:ìL Bðéc úéa øçà ïeãì eðà ïéàa íàìàéìîb ïaø,eðà ïéëéøö ¨¥¤©¦¨¤©§¦©¨©¦¨¦¨¨©©¥¦¤©¨©§¦¥§¦¦¨
î úBîéî ãîòL ïéc úéáe ïéc úéa ìk øçà ïeãìåéLëò ãòå äL;øîàpL(è ,ãë úåîù):î ìòiå"áãð ïøäàå äL ¨©©¨¥¦¥¦¤¨©¦Ÿ¤§©©§¨¤¤¡©©©©Ÿ¤§©£Ÿ¨¨

"ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå,íéð÷æ ìL ïúBîL eLøtúð àG änìå?ãnìì àlà,GL ìkLGLe äLäL ©£¦§¦§¦¦¦§¥¦§¨¥§¨¨¦§¨§§¨¤§¥¦¤¨§©¥¤¨§¨§¨
ìàøNé ìò ïéc úéa eãîòL,î ìL Bðéc úéák àeä éøääL.Bãéa åéúBòîe Bì÷î ìèð,ìöà äðáéì Cìäåïaø ¤¨§¥¦©¦§¨¥£¥§¥¦¤Ÿ¤¨©©§¨¨§¨§¨©§©§¤¥¤©¨

ìàéìîbBðBaLça úBéäì íéøetkä íBé ìçL íBéa.ãîòìàéìîb ïaøBLàø ìò B÷Lðe,Bì øîà:íBìLa àBa, ©§¦¥§¤¨©¦¦¦§§¤§¨©©¨©§¦¥§¨©Ÿ¨©§¨
äîëça éaø !éãéîìúå éaø,éøác úà zìawL éãéîìúå. ©¦§©§¦¦©¦§¨§¨§©§¦¦¤¦©§¨¤§¨©

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡ìàøNé ìëå ïéc úéa eäeàø;íéãòä eø÷çð;øîBì e÷étñä àGå:Lc÷î,äëLçL ãò–øaòî äæ éøä.eäeàø ¨¥¦§¨¦§¨¥¤§§¨¥¦§¦§¦©§ª¨©¤¨¥¨£¥¤§ª¨¨

ãáìa ïéc úéa–íäéðôa eãéòéå íéðL eãîòé,eøîàéå:Lc÷î,GL eäeàø !Lc÷îïéc úéa ïäå äL–eãîòé ¥¦¦§©©©§§©¦§¨¦¦§¥¤§Ÿ§§ª¨§ª¨¨§¨§¥¥¦©©§

.'eke ozeny eyxtzp `l dnlàåä áåùç àîù åì íéøîåà ,ããéîå ããìàë åà ïøäàå äùîë äæ ã"á éëå øîåì ,åéîéáù ã"á øçà ïåãì íãà àáé íàù
:ïúåîù åùøôúð àìù åøàùðù ïúåàë

b`̀̀̀.l`xyi lke oic zia ede`xì"î÷ ,åùã÷ì äàøð 'ì íåéáã àúìî äéì àîñøôà ,ìàøùé ìëå ã"á åäåàøå ìéàåä àðéîà êúòã à÷ìñã .íéùìù ìéìá
:à"ì íåé ç"ø íéòáå÷å åúåà íéøáòî ,ùãå÷î ã"á åøîà àìå íéùìùå ãçà ìéì òéâäå äëéùç íàã.micrd exwgpãáìá íéãòä åø÷çð éîð éà ,øîà÷ éëä

äìéìá éåä ïéã øîâå ,ïéã øîâë ùãå÷î ùãå÷îå ,ïéã úìçúë íéãò úøé÷ç éåäú à"ãñã .åúåà íéøáòî ,à"ì ìù ìéì òéâäù ãò ùãå÷î øîåì å÷éôñä àìå
íãå÷ ùãå÷î øîåì íåéá úåäù ùéå äîçä úòé÷ù íò çøéä åàø íéùìù ìéì íà åäéîå .äìéìá ùãåçä úà ïéùã÷î ïéàù ,àìã ì"î÷ ,àéìéìá äéùã÷ðå

:íéáëåëä úàö ãò äìéì áéùç àìã ,åúåà ïéùã÷î ,íéáëåëä úàö.ecirie mipy ecnriøùôà éàå ,íéùìù ìéì äìéìá ã"á åäåàøù ïåâë éøééà ïéúéðúî
øîåì úåäù ùéù ïîæá äîçä úòé÷ù íò ã"á åäåàø íà ìáà .åùã÷é äî ìò åìà ìù ïúåãò ìò àì íàã ,åãéòéå íéðù åãîòé øçîì êëìä .äìéìá åùã÷ì

:ùã÷å äàø äæë àìà ,úåãò áéúë àì ùãåçä ùåãé÷ éáâ àäã ,äéàøî äìåãâ íéãò éôî ïéòîåùù äòéîù àäú àìã ,íúééàøá åäåùã÷é ,ùãå÷îecnri

`xephxa yexit

כהלכה, ïécשלא úéáe ïéc úéa ìk øçà ïeãì eðà ïéëéøöÀÄÄÈÈÇÇÈÅÄÅÄ
î úBîéî ãîòLåéLëò ãòå äL דנים אנו  שאין  כשם כלומר , – ÆÈÇÄÙÆÀÇÇÀÈ

לדון  נוכל  לא כך הקודמים, בדורות שהיו דין  ובית דין  בית כל אחר 
גמליאל , רבן של דינו  בית אחר  îגם ìòiå" :øîàpLïøäàå äL ÆÆÁÇÇÇÇÙÆÀÇÂÙ

eLøtúð àG änìå ,"ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãðÈÈÇÂÄÀÄÀÄÄÄÀÅÄÀÈÅÀÈÈÄÀÈÀ
ãnìì àlà ?íéð÷æ ìL ïúBîL,ללמדנו הכתוב בא –ìkL ÀÈÆÀÅÄÆÈÀÇÅÆÈ

GLGLe äLúéák àeä éøä ,ìàøNé ìò ïéc úéa eãîòL äL ÀÈÀÈÆÈÀÅÄÇÄÀÈÅÂÅÀÅ
î ìL BðécäL ואם שמותיהם. נתפרשו  שלא הזקנים כאותם – ÄÆÙÆ

אפשר אבל ואביהוא, נדב ואהרן , כמשה חשוב דין בית כל  אין אמנם
"ירובעל מוסיפים: בגמרא בברייתא הזקנים. כשבעים הוא שחשוב

(oercb) בדן בדורו , כמשה יפתח (oeyny)בדורו בדורו , כאהרן בדורו 
פרנס  ונתמנה שבקלים קל  שאפילו  ללמדך בדורו , כשמואל בדורו 

שבאבירים". כאביר הוא הרי  הציבור  ryedi,על  iax rnyy oeik
,l`ilnb oax ly epic lawn `qec iax s`yåéúBòîe Bì÷î ìèðÈÇÇÀÈÈ

BãéaíBé ìçL íBéa ìàéìîb ïaø ìöà äðáéì Cìäå , ÀÈÀÈÇÀÇÀÆÅÆÇÈÇÀÄÅÀÆÈ
BðBaLça úBéäì íéøetkä. גמליאל רבן  עליו שגזר כמו  –ãîò ÇÄÄÄÀÀÆÀÈÇ

Bì øîà ,BLàø ìò B÷Lðe ìàéìîb ïaøלרבי גמליאל  רבן – ÇÈÇÀÄÅÀÈÇÙÈÇ
éãéîìúåיהושע: ,äîëça éaø !éãéîìúå éaø ,íBìLa àBaÀÈÇÄÀÇÀÄÄÇÄÀÈÀÈÀÇÀÄÄ

éøác úà zìawL אותו שראה "כיון מובא: בגמרא בברייתא – ÆÄÇÀÈÆÀÈÇ
,(ryedi iax z` l`ilnb oax)אמר ראשו , על ונשקו  מכסאו עמד

ותלמידי, ברבים, תורה שלימדתני רבי , ותלמידי! רבי עליך שלום לו :

שהגדולים  הדור אשרי  כתלמיד . מקיימה ואתה גזירה עליך  גוזר שאני 
בעצמם  וחומר  קל  נושאים הקטנים כך ומתוך לקטנים, נשמעים

יהושע, רבי את הנשיא גמליאל רבן פייס כך – לגדולים". ונשמעים
כשתי תורה תיעשה שלא דאגה מתוך אלא גזירתו עליו גזר  שלא

כיתות. לכיתות העם יתפלג ושלא תורות

א ה נ ש מ ר ו א ב

אומר: דין  בית ראש  החודש , עדות חקירת שלאחר  ז), (משנה הקודם בפרק למדנו
שהכרזת  ללמד , באה משנתנו – מקודש! מקודש , אחריו : עונים העם וכל  מקודש !
ביום  חודש  ראש  לקביעת עיקרי  תנאי  הינה הדין בית ידי על החודש קידוש
פי על  אף השלושים, ביום "מקודש " לומר הספיקו לא דין בית ואם השלושים.
מקום  מכל  חודש , ראש הוא השלושים שיום לכל ברור והיה הירח את ראו  שרבים

ואחד. שלושים ביום הוא חודש וראש  מלא, החודש  נעשה

eäeàø,הירח את –ìàøNé ìëå ïéc úéa בית אם אף כלומר  – ÈÅÄÀÈÄÀÈÅ
בחידושה  הלבנה את ראו  מישראל, גדול קהל גם ועמהם עצמו , דין

חודש; ראש הוא השלושים שיום לכול , מפורסם הדבר  `mונמצא e`
íéãòä eø÷çð אלא ישראל , וכל דין בית ראוהו שלא כלומר  – ÆÀÀÈÅÄ

לקדש עדותם לפי היה וצריך השלושים ביום נחקרו וכבר עדים שבאו 
יום, באותו החודש e÷étñäאת àGå,הדין בית –Lc÷î :øîBì ÀÄÀÄÇÀËÈ

השלושים, ביום –äëLçL ãòואחד שלושים ליל  """"תוספות תוספות תוספות תוספות – ((((עייןעייןעייןעיין ÇÆÈÅÈ
טובטובטובטוב"),"),"),"), øaòîיוםיוםיוםיום äæ éøä שלושים בן  מעובר, הוא שעבר  החודש  – ÂÅÆÀËÈ

אלא  כשלעצמה, הראייה שלא ואחד, שלושים ביום חודש וראש  יום,
שלא  וכיון השלושים, ביום החודש  את מקדשת הדין  בית הכרזת

מתקדש החודש  אין השלושים, ביום "מקודש" לומר  דין  בית הספיקו 
– ואחד . השלושים ביום l`xyi"אלא lke oic zia ede`x" oipraיש

שהות  היתה ולא לחשיכה, סמוך  השלושים ביום שראוהו מפרשים,
יום באותו החודש את לקדש  דין שראוהו ((((רש רש רש רש """"יייי))))לבית מפרשים, ויש  .

ששהו  אלא בערב, לחודש ותשעה בעשרים היינו שלושים, בליל 
שלושים  ליל  שנכנס עד "מקודש " לומר  הספיקו  ולא היום כל  למחרתו

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ואחד דברים:((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; שני  להשמיע איפוא, באה, משנתנו  – .
שיום `. לכול  ונתפרסם ישראל , וכל דין בית שראוהו  פי על  אף

הספיקו  לא אם מקום מכל חודש, ראש  לקביעת ראוי  היה השלושים
מעברים  ואחד , שלושים ליל שחשיכה עד "מקודש " לומר דין  בית

שעבר . החודש ביום a.את החודש עדי נחקרו  שכבר פי על  אף

ואמירת  דין , כתחילת היא העדים שחקירת לומר, ואפשר השלושים,
בית  הספיקו  לא ואם דין, כגמר היא דין  בית ראש  ידי על  "מקודש"

ממונות: בדיני אמרו שכן  בלילה, יקדשוהו ביום, החודש את לקדש  דין
אין  מקום מכל א), ד , סנהדרין  (משנה בלילה" וגומרים ביום "דנים

בקידוש  היא ההלכה אלא כן, עלאומרים "מקודש " שאמירת החודש ,
לומר דין  בית הספיקו  שלא וכיון  ביום, להיות צריכה הדין בית ידי 

ביום  חודש וראש מלא שעבר  החודש נעשה שחשיכה, עד "מקודש"
ואחד . ãáìaהשלושים ïéc úéa eäeàø;אחרים עדים היו  ולא – ÈÅÄÄÀÇ

היו  ולא השלושים, בליל הירח את ראו דין שבית מבואר , בגמרא
מקדשים  שאין  לפי  ראייתם, פי על  החודש את במקום לקדש  יכולים

בלילה, החודש  íéðLאת eãîòé השלושים ביום למחר כלומר – ÇÇÀÀÇÄ
הירח, את שראו הדין בית מתוך  שניים íäéðôaיעמדו eãéòéå– ÀÈÄÄÀÅÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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íäéðôa eãéòéå ãéçiä ìöà íäéøáçî eáéLBéå íéðMä,eøîàéå:Lc÷î,Bîöò éãé ìò ïîàð ãéçiä ïéàL !Lc÷î. ©§©¦§¦¥©§¥¤¥¤©¨¦§¨¦¦§¥¤§Ÿ§§ª¨§ª¨¤¥©¨¦¤¡¨©§¥©§
·äøt ìMî õeç ïéøLk úBøôBMä ìk,éðtîïø÷ àeäL.øîàéñBé éaø:ïø÷ eàø÷ð úBøôBMä ìk àGäå, ¨©¨§¥¦¦¤¨¨¦§¥¤¤¤¨©©¦¥©£¨©¨¦§§¤¤

øîàpL(ä ,å òùåäé):"ìáBiä ïø÷a CLîa". ¤¤¡©¦§Ÿ§¤¤©¥
‚äðMä Làø ìL øôBL–èeLt ìòé ìL,áäæ ätöî åéôe,ïéããvä ïî úBøöBöç ézLe.éøàî øôBLúBøöBöçå C ¨¤Ÿ©¨¨¤¨¥¨¦§ª¤¨¨§¥£§¦©§¨¦¨©£¦©£§

úBøv÷î,íBiä úåönLøôBMa. §©§¤¦§©©©¨

.mipy:ùãå÷î øîåì íéàáùë øçîì.cigid lv` mdixagn eaiyeieäçîåî êì ïéàù .éãéçéá äåä àì ùãåçä ùåã÷ ,éãéçéá åìéôà ïã äçîåî ãéçéã â"òàå
áéúëã ,êãäá ïøäà àëéàã ãò àðîçø ì"à÷å åðáø äùîî øúåé íéáøì(á"é úåîù):íëì äæä ùãåçä 'åâå ïøäà ìàå äùî ìà 'ä øîàéå

aaaa.oxw `edyáéúëã ,øôåù éåø÷ åðéàå(â"ì íéøáã)áéúë øôåù ä"ø éáâå .åéðø÷ íàø éðø÷å åì øãä åøåù øåëá(ä"ë àø÷éå)ïðéøîâå ,äòåøú øôåù úøáòäå
:ìáåéî ä"ø.laeid oxwaéøîà ïðáøå .ïø÷ àø÷ð ìéà ìù øôåù åìéôà àîìà ,àìáåé àøëãì ïéøå÷ åéä àéìâì éúëìäùë àáé÷ò éáø øîàã ,àåä àøëã ìáåéå

:íéîëçë äëìäå .éø÷à àì øôåù éø÷éà ïø÷ ,äøôã .øôåù åø÷àå ïø÷ åø÷à úåøôåùä ìë
bbbb.heyt lri ly:úåèåùô ïðéòá äìôúìã.adf dtevn eite:øîà÷ ùã÷î ìùá.jix`n xtey:øôåùä ìå÷ òîùð íúòé÷ú íé÷ñåô úåøöåöçù øçàì
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עדותם, פי  על החודש  את שיקדשו  כדי הדין , בית חברי שאר בפני

!Lc÷î ,Lc÷î :eøîàéå,המקובל הסדר כפי שינהגו כלומר  – ÀÙÀÀËÈÀËÈ
מקודש, אחריו: עונים העם וכל  מקודש ! אומר: דין  בית שראש 

לחודש ותשעה העשרים ביום בלבד  דין  בית ראוהו  אם ברם, מקודש !
על אלא השאר, בפני  ויעידו  יעמדו  ששניים צורך אין  שחשיכה , קודם

כראש מקודש  השלושים יום היינו  מקודש, הם: אומרים ראייתם יסוד 
מראייה", גדולה שמיעה תהא "לא בגמרא: מבואר הטעם חודש .

ששומעים  לאחר  שמיעה, פי  על  החודש את מקדשים דין  בית אם כלומר
והרי הם? ראייתם פי  על  יקדשו לא כיצד  הירח, את שראו עדים מפי 

החודש קידוש  שבעניין  כאן, מוסיף ורש"י משמיעה! עדיפה ראייה
כזה אלא "עדות" נאמרה בית d`xלא הספיקו לא אם אבל  וקדש".

למחר, החודש  את לקדש  כשבאים שחשכה, עד  "מקודש " לומר דין

על ואף קודם. ששנינו  כמו השאר, בפני ויעידו שניים שיעמדו  צריך 
יסוד על  לקדש  יכולים דין בית אין  יום, מבעוד  אתמול שראוהו פי 

מקדשים  דין בית שאין עדות, שמיעת פי  על  אלא אתמול, של  ראייתם
הראייה. בשעת אלא ראייתם פי  i"yx.על  yexitn d`xp okלפי ברם,

אין  בלילה, הירח את ראו דין  בית אם שאמנם משמע, התוספות
כקבלת  דין בית ראיית שכן החודש , את פיה על לקדש מועילה ראייתם

בית  ראוהו אם אבל  ביום. אלא בלילה עדות קבלת ואין  היא, עדות
"מקודש ", לומר הספיקו ולא יום, מבעוד  לחודש  ותשעה בעשרים דין

אתמול, של  ראייתם פי על למחר גם החודש  את לקדש דין  בית יכולים
עדות בשמיעת צורך  איגראיגראיגראיגר).).).).ואין עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי מבארים,((((תוספותתוספותתוספותתוספות ויש

כתוספות סובר רש "י  קידוש קידוש קידוש קידוש שאף הלהלהלהל'''' הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם עלעלעלעל בפירושובפירושובפירושובפירושו ((((רלברלברלברלב""""ח ח ח ח 

טטטט).).).). בבבב,,,, GLהחודשהחודשהחודשהחודש eäeàøïéc úéa ïäå äLמתוך שלשה אם – ÈÀÈÀÅÅÄ
הירח  את ראו החודש, את לקדש דין כבית מוסמכים שהם הסנהדרין,
ראייתם, פי על החודש את לקדש  יכולים היו לא והרי השלושים, בליל 

היו  לא וגם לעיל , שבארנו כמו בלילה, החודש  את מקדשים שאין
אחרים, למחר,eãîòéעמהם –íéðMä, אלו שלשה מתוך –eáéLBéå ÇÇÀÇÀÇÄÀÄ

ãéçiä ìöà íäéøáçî שניים לפחות אליו  שמצרפים כלומר – ÅÇÀÅÆÅÆÇÈÄ
הסנהדרין, íäéðôaמחברי  eãéòéå,הירח את שראו  השניים – ÀÈÄÄÀÅÆ

!Lc÷î ,Lc÷î :eøîàéå, המקובל הסדר  כפי  –ãéçiä ïéàL ÀÙÀÀËÈÀËÈÆÅÇÈÄ
Bîöò éãé ìò ïîàð,מומחה יחיד הוא ואפילו  "מקודש", לומר – ÆÁÈÇÀÅÇÀ

ב): א, (סנהדרין שנו  וכן שלושה; הפחות לכל צריכים xeairאלא
ycegd( החודש קידוש  שהריdyelya.(כלומר הטעם, מבואר  בגמרא

בקידוש כתוב כן  פי על ואף רבנו, ממשה גדול יותר  מומחה לך אין 

א א א א ):):):):החודש יביביביב,,,, הזה ((((שמות שמות שמות שמות  החודש  אהרן ... ואל  משה אל  ה' "ויאמר
ואין  הואיל בתוספות: ומבואר  אתך , אהרן שיהא עד ודרשו : לכם",

קידוש שאין  ומכאן אחד, עוד  עליהם מוסיפים לפיכך  שקול , דין  בית
בשלשה. אלא החודש 

מפרשים: ±יש cigid lv` mdixagn eaiyeie שמצרפים שבשלשתם, הגדול  היינו 

היו לא ואילו  בפניהם. ויעידו  יעמדו  האחרים והשניים דין, בית  מחברי  אליו 

שהם  מפני אלא חבריהם, לפני  מעידים שלשתם היו הסנהדרין גדולי מכלל 

היחיד אצל  מחבריהם ולהושיב מהם שניים ליחלק הוצרכו .(ixi`nd)מגדוליהם
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החג  נקרא זו מצווה שם ועל שופר, תקיעת הוא השנה ראש  החג של  מצוותו  עיקר 
עוסקות  מסכתנו סוף ועד זו במשנה החל – תרועה". "זכרון  תרועה", "יום בתורה:
שופרות  אילו  ללמד , באה משנתנו  השנה. בראש שופר תקיעת בדיני  המשניות

השנה. בראש בהם לתקוע כשרים

ïéøLk úBøôBMä ìk,איל של שופר בין השנה, בראש  לתקיעה – ÈÇÈÀÅÄ
יעל  של שופר  בין כפוף, כרגיל oirשהוא irlqa ievnd xad fr oin)

,(glnd mil mikenqd mixdae icb,כפוף לא כלומר פשוט, õeçוהוא
äøt ìMî,שור משל  הדין והוא –ïø÷ àeäL éðtî נקרא ואינו ÄÆÈÈÄÀÅÆÆÆ

מיום  השנה ראש  שלמדים שופר, דווקא צריך  השנה ובראש שופר ,
בו שנאמר  היובל , שנת של  ט ט ט ט ):):):):הכיפורים כהכהכהכה,,,, x"והעברת((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  t e y

d r e x z." לחודש בעשור השביעי àGäåבחודש  :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÂ
"ìáBiä ïø÷a CLîa" :øîàpL ,ïø÷ eàø÷ð úBøôBMä ìkÈÇÈÄÀÀÆÆÆÆÁÇÄÀÙÀÆÆÇÅ
ויש איל ; פירושו  "יובל " שכן  האיל , מקרן  העשוי  בשופר  היינו  –

פסוק: אותו של  המשכו את המוסיפים oxwaנוסחות jeyna dide"
,"xteyd lew z` mkrnya ,laeid, קרן נקרא איל  של  שופר שגם ומכאן 

תהא  לא פרה של  קרן  מה מפני לתקיעה כשרה איל של קרן  ואם

לרבי השיבו שחכמים מובא, בגמרא השנה? בראש  לתקיעה כשרה
נקרא  פרה של אבל  שופר, וגם קרן  גם נקראים השופרות כל יוסי :

לתקיעה. כשרה אינה פרה קרן  הלכך שופר . נקרא ואינו בלבד  קרן 
הואיל כלומר סניגור, נעשה קטיגור  שאין  לפי בגמרא, מובא טעם ועוד 
אי לפיכך קטיגור , בבחינת היא והרי  העגל , חטא את מזכירה והפרה

בזמן  סניגור, בבחינת שהוא שופר , לשם בקרנה להשתמש אפשר
הבורא. מאת סליחה לבקש  השנה בראש  שבאים

אלו שקרניים לפי צבי, וקרן  ראם קרן הזכירה לא שמשנתנו מבואר, בתוספות
ומוסיף  הן . פסולות הכל  ולדברי לשופר, כלל  ראויות ואינן  חלולות, אינן 

שפופרת. מלשון  "שופר" שכן  חלול , כשהוא אלא שופר שאין  הר"ן ,
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èeLt ìòé ìL ,äðMä Làø ìL øôBL לכתחילה מצווה – ÈÆÙÇÈÈÆÈÅÈ
ברם, כפוף. ולא פשוט שהוא יעל , של  בשופר  השנה בראש  לתקוע
השנה  בראש המצווה שעיקר וסובר , משנתנו על חולק יהודה רבי

של שהתנא מבואר , בגמרא ה). משנה (להלן כפוף איל  של בשופר 
סובר : ilrn",משנתנו  ith dizrc ypi` hiytc dnk dpyd y`xa"כלומר

מעלה  לפיכך ולתפילה, לזכרון  באות השנה בראש  והתקיעות הואיל 
וישרה פשוטה תהא אדם של  שדעתו  זה ביום היא mbיתירה oky)

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iyily wxt dpyd y`x zkqn

„úBiðòza–ïéôeôk íéøëæ ìLa,óñk ätöî ïäéôe,òöîàa úBøöBöç ézLe.úBëéøàî úBøöBöçå øv÷î øôBL, ©©£¦§¤§¨¦§¦¦¤§ª¤¤¤§¥£§¨¤§©¨§©¥©£§©£¦
úBøöBöça íBiä úåönL. ¤¦§©©©£§

‰úBëøaìå äòé÷zì äðMä Làøì ìáBiä äåL.äãeäé éaøøîBà:íéøëæ ìLa ïéò÷Bz äðMä Làøa,ìáBiáe ¨¤©¥§Ÿ©¨¨©§¦¨§©§¨©¦§¨¥§Ÿ©¨¨§¦§¤§¨¦©¥
íéìòé ìLa. §¤§¥¦

cccc.mixkf lya:íéìéà.rvn`a zexvevg izye:òöîàá úåøöåöçå ,ïàëî ãçàå ïàëî ãçà íäì åéä úåøôåù éðù.zexvevga meid zevnyíúñã
áéúëå ,øåáö úøö ìò úéðòú('é øáãîá)úåøöåöç ïéà øôåù ùéù ïîæá íéìåáâá ìáà ,ïë ïéùåò ùã÷îá à÷åãå .úåøöåöçá íúåòøäå íëúà øøåöä øöä ìò

ïéà úåøöåöç ùéù ïîæáåáéúëã ,øôåù(ç"ö íéìäú):àì 'ä êìîä éðôì àìù ,ïéà 'ä êìîä éðôì ,'ä êìîä éðôì åòéøä øôåù ìå÷å úåøöåöçá
dddd.driwzl d"xl laeid deyä"ø ïéòë ä"ôà ,ïäéìòáì úåãù úåøæçå íéãáò çåìéù ïîéñì àìà ïåøëæì àìå äìôúì àì ìáåéá äòé÷úã â"òàå .íéèåùôá

éòáã .úåëøáä ïéðîì ,úåëøáìå .úåòé÷úä ïéðîì ,äòé÷úì à"ô .åæë åæ úååù éòéáùä ùãçáù úåòé÷ú ìë åéäéù ,éòéáù éòéáùî äåù äøéæâá ïðéøîâã ,éòá
:ä"øá åîë ìáåé ìù ë"äåéá úåøôåùå úåðåøëæ úåéëìî øîéîì.'ek xne` dcedi iaxíéøåôéëä íåé ïéá ä"ø ïéá äëìä àìà .÷"úë àìå äãåäé éáøë äëìä ïéàå

:íéôåôë íéøëæ ìùá íäéðù ,ìáåé ìù

`xephxa yexit

ezlitz rnyi 'dy oeghae dpen` mc` ly eala zkqep bgd zgny
,(melyle miigl edazkie יהודה ורבי  פשוט. בשופר  לתקוע מצוה מכאן 

ilrnסובר: ith dizrc ypi` siikc dnk ית מעלה בראש– היא ירה

ושברון  הכנעה מתוך ויתפלל התפילה בשעת ראשו אדם שיכוף השנה
כותב: הרמב"ם – כפוף. שיהא שופר של  מצוותו  הלכך  xteyeלב,

setkd miyakd oxw `ed laeia oia dpyd y`xa oia ,ea oirwezy''''הלהלהלהל))))

א א א א ).).).). א א א א ,,,, הקב"ה:שופר שופר שופר שופר  אמר  איל? של בשופר תוקעים "למה אמרו: וכן

יצחק" עקידת לכם שאזכור כדי איל , של בשופר  לפני  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא תקעו

א א א א );););); טז טז טז טז ,,,, השנה השנה השנה השנה  השופר ,åéôeראש ראש ראש ראש  של  –áäæ ätöî כאן המדובר – ÄÀËÆÈÈ
במקום  שלא היה הזהב שציפוי  בגמרא, ומבואר מקדש; של  בשופר 

פסול. השופר הפה הנחת במקום שכן הפה, úBøöBöçהנחת ézLeÀÅÂÀ
ïéããvä ïîשל צדדיו משני  שניים עומדים היו  במקדש כלומר – ÄÇÀÈÄ

שכתוב כמו בחצוצרות, עמו  תוקעים שהיו בשופר, ((((תהלים תהלים תהלים תהלים התוקע

וווו)))) ה'".צח צח צח צח ,,,, המלך  לפני הריעו  שופר וקול  "בחצוצרות :Céøàî øôBLÈÇÂÄ
úBøv÷î úBøöBöçåאחרי בתקיעתו, מאריך  בשופר  התוקע – ÇÂÀÀÇÀ

בלבד, השופר  קול  בסוף שיישמע כדי  לתקוע, החצוצרות בעלי  שפסקו 
øôBMa íBiä úåönL שמצוות להודיע כדי  מאריך השופר כלומר  – ÆÄÀÇÇÇÈ

באמצע, עומד בשופר התוקע זה שמטעם מוסיפים, ויש בשופר. היום
באמצע  הגדול בדרך, המהלכים ששלושה ארץ, דרך  ממידת שכן

.((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))

i y y m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

דין בית גשמים, ירדו ולא כסלו  חודש ראש "הגיע ה-ז): (ב, שנו  תענית במסכת
הציבור על  תעניות שלש  reaya)...גוזרין ipyae iyingae ipya),נענו ולא אלו עברו 

דין בית נענו, ולא אלו עברו  הציבור ... על אחרות תעניות שלש  גוזרין  דין בין
שהן  שבע, עוד  עליהם אלו גוזרין הרי  הציבור . על  תעניות עשרה (rayשלש

(zepexg`d zeiprzdמתריעין שבאלו הראשונות, על zexteyaיתרות mirweze mirixn)
,(dlitzd zryaמתריעין הציבור , על  תבוא שלא צרה כל "על  ח): ג, (שם שנו כן

הקודמת, במשנה ששנינו  לאחר  – בשופרות. ותוקעים מתענים כלומר עליה",
תוקעים  שבתעניות ללמד , משנתנו  באה יעל, של בשופר תוקעים השנה שבראש 
כדי לקונו , ולבו  ראשו  לכוף צריך שהאדם לרמז כפוף, שהוא איל, של בשופר

עליו. שירחם

úBiðòza,לעיל שהבאנו  כמו  בהן , שתוקעים ציבור, של –ìLa ÇÇÂÄÀÆ
ïéôeôk íéøëæ כמו כפופים, שהם אילים, של בשופרות תוקעים – ÀÈÄÀÄ

לעיל , הטעם óñkשבארנו  ätöî ïäéôeראש של כשופר לא – ÄÆÀËÆÆÆ
שופרות  אלא זהב, מצופה היה פיו טוב יום כבוד  שמשום השנה,

כסף; מצופה פיהם ציבור, צרת בשעת בתעניות, בהם שתוקעים אלו ,
כסף, של  שהן העם את לאסוף המיועדות בחצוצרות מוצאים וכן

בבבב):):):):שנאמר יייי,,,, שתי ((((במדברבמדברבמדברבמדבר לך  sqk..."עשה zexvevg למקרא לך והיו
òöîàa(xnb`),העדה" úBøöBöç ézLe הוא המדובר כאן אף – ÀÅÂÀÈÆÀÇ

ומימינם  בחצוצרות, שם תוקעים שניים היו שבתעניות במקדש,
בשופרות, ותוקעים שניים עומדים היו  øv÷îומשמאלם øôBLÈÀÇÅ

úBëéøàî úBøöBöçå בתקיעותיהם המשיכו בחצוצרות התוקעים – ÇÂÀÇÂÄ
מלתקוע, פסקו השופרות שבעלי úBøöBöçaלאחר íBiä úåönLÆÄÀÇÇÇÂÀ

שנאמר  ט ט ט ט ):):):):– יייי,,,, הצורר((((במדברבמדברבמדברבמדבר הצר על בארצכם מלחמה תבואו "וכי

ולהריע  לזעוק שמצווה ומכאן בחצוצרות", והריעותם אתכם,
הציבור  על שתבוא צרה כל  על  תעניות תעניות תעניות תעניות בחצוצרות הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((ספריספריספריספרי;;;;

א א א א )))) .א א א א ,,,,
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ח-י): כה, (ויקרא בתורה minrt,כתוב ray mipy ray ,mipy zezay ray jl zxtqe"
ycega drexz xtey zxarde .dpy mirax`e ryz mipyd zezay ray ini jl eide
zpy z` mzycwe .mkvx` lka xtey exiarz mixetikd meia ,ycegl xeyra iriayd
l` yi` mzaye ,mkl didz `id laei .diayei lkl ux`a xexc mz`xwe dpy miyngd

."eaeyz ezgtyn l` yi`e ,ezfeg` שנת של  הכיפורים ביום לתקוע שמצווה מכאן ,
משנתנו לבעליהן. האחוזות החזרת ועל העבדים שחרור  על  להודיע כדי היובל ,

השנה. בראש כמו נוהגים היובל  שנת של  הכיפורים שביום ללמד  באה

ìáBiä äåL,היובל שנת של  הכיפורים יום –äðMä Làøì– ÈÆÇÅÀÙÇÈÈ
שנה, כל פשוט,äòé÷zìשל יעל  של בשופר בשניהם שתוקעים – ÇÀÄÈ

– השביעי " בחודש  תרועה שופר "והעברת שנאמר  ממה דרשו  שכן
פירוש שוות. השביעי החודש של התרועות כל  שיהו  ללמד , הכתוב בא

התקיעותdriwzlאחר: למניין ביום úBëøaìå,((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))– שאף – ÀÇÀÈ
מלכיות  המוסף תפילת בתוך  מתפללים היובל שנת של  הכיפורים

(כמפורט  השנה בראש שנוהגים כדרך  עליהן ותוקעים ושופרות זכרונות
ה-ו). ד , ìLaלהלן ïéò÷Bz äðMä Làøa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÙÇÈÈÀÄÀÆ

íéøëæשהשופר טעמו, בארנו  וכבר כפוף; שהוא איל , של בשופר – ÀÈÄ
תפילתו. בשעת ולבו  ראשו כופף אדם שיהא לרמז, –ìáBiáeבא ÇÅ

הואיל היובל , שנת של הכיפורים חירות,ביום של  לסימן היא והתקיעה

íéìòé ìLa בתעניות ברם, פשוט. שהוא יעל, של  בשופר תוקעים – ÀÆÀÅÄ
אמרו: ובירושלמי  כפוף. שהוא איל , של בשופר שתוקעים מודים, הכל

,"heytl heyte setkl setk epwiz" בזמן כפוף בשופר  שתוקעים כלומר 
ומרווחים  ישרים שהלבבות בזמן  פשוט ובשופר כפופים, שהלבבות

בירושלמי:((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).). אמרו  epi`ylועוד ievn epi`ye ievnl ievn epwiz"
,"ievn תיקנו שנה, בכל  מצוי שהוא השנה, בראש  הדברים: פירוש

יובל, של הכיפורים ביום ואילו  מצוי , שהוא איל של  בשופר  לתקוע
הזכרנו , וכבר  מצוי . שאינו  יעל של  בשופר  לתקוע תיקנו מצוי , שאינו 

תוקעים  יובל של הכיפורים ביום בין  השנה בראש בין  הרמב"ם שלדעת
כפוף. איל  של  בשופר 

y c e w z a y
ו ה נ ש מ ר ו א ב

÷cñpL øôBLלארכו –,(`xnba `ziixa)B÷aãåעל או  בדבק, – ÈÆÄÀÇÀÄÀ
באש , חימום לגמריìeñtידי  שנסדק משמע, רש "י  לפי  השופר. – È

אחד מצד  נסדק אפילו  התוספות, לפי  ואילו חתיכות; לשתי ונחלק
לארכו , קטן סדק נסדק שאפילו  מפרשים, ויש כולו. פני על לארכו 

izdw - zex`ean zeipyn
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íäéðôa eãéòéå ãéçiä ìöà íäéøáçî eáéLBéå íéðMä,eøîàéå:Lc÷î,Bîöò éãé ìò ïîàð ãéçiä ïéàL !Lc÷î. ©§©¦§¦¥©§¥¤¥¤©¨¦§¨¦¦§¥¤§Ÿ§§ª¨§ª¨¤¥©¨¦¤¡¨©§¥©§
·äøt ìMî õeç ïéøLk úBøôBMä ìk,éðtîïø÷ àeäL.øîàéñBé éaø:ïø÷ eàø÷ð úBøôBMä ìk àGäå, ¨©¨§¥¦¦¤¨¨¦§¥¤¤¤¨©©¦¥©£¨©¨¦§§¤¤

øîàpL(ä ,å òùåäé):"ìáBiä ïø÷a CLîa". ¤¤¡©¦§Ÿ§¤¤©¥
‚äðMä Làø ìL øôBL–èeLt ìòé ìL,áäæ ätöî åéôe,ïéããvä ïî úBøöBöç ézLe.éøàî øôBLúBøöBöçå C ¨¤Ÿ©¨¨¤¨¥¨¦§ª¤¨¨§¥£§¦©§¨¦¨©£¦©£§

úBøv÷î,íBiä úåönLøôBMa. §©§¤¦§©©©¨

.mipy:ùãå÷î øîåì íéàáùë øçîì.cigid lv` mdixagn eaiyeieäçîåî êì ïéàù .éãéçéá äåä àì ùãåçä ùåã÷ ,éãéçéá åìéôà ïã äçîåî ãéçéã â"òàå
áéúëã ,êãäá ïøäà àëéàã ãò àðîçø ì"à÷å åðáø äùîî øúåé íéáøì(á"é úåîù):íëì äæä ùãåçä 'åâå ïøäà ìàå äùî ìà 'ä øîàéå

aaaa.oxw `edyáéúëã ,øôåù éåø÷ åðéàå(â"ì íéøáã)áéúë øôåù ä"ø éáâå .åéðø÷ íàø éðø÷å åì øãä åøåù øåëá(ä"ë àø÷éå)ïðéøîâå ,äòåøú øôåù úøáòäå
:ìáåéî ä"ø.laeid oxwaéøîà ïðáøå .ïø÷ àø÷ð ìéà ìù øôåù åìéôà àîìà ,àìáåé àøëãì ïéøå÷ åéä àéìâì éúëìäùë àáé÷ò éáø øîàã ,àåä àøëã ìáåéå

:íéîëçë äëìäå .éø÷à àì øôåù éø÷éà ïø÷ ,äøôã .øôåù åø÷àå ïø÷ åø÷à úåøôåùä ìë
bbbb.heyt lri ly:úåèåùô ïðéòá äìôúìã.adf dtevn eite:øîà÷ ùã÷î ìùá.jix`n xtey:øôåùä ìå÷ òîùð íúòé÷ú íé÷ñåô úåøöåöçù øçàì

`xephxa yexit

עדותם, פי  על החודש  את שיקדשו  כדי הדין , בית חברי שאר בפני

!Lc÷î ,Lc÷î :eøîàéå,המקובל הסדר כפי שינהגו כלומר  – ÀÙÀÀËÈÀËÈ
מקודש, אחריו: עונים העם וכל  מקודש ! אומר: דין  בית שראש 

לחודש ותשעה העשרים ביום בלבד  דין  בית ראוהו  אם ברם, מקודש !
על אלא השאר, בפני  ויעידו  יעמדו  ששניים צורך אין  שחשיכה , קודם

כראש מקודש  השלושים יום היינו  מקודש, הם: אומרים ראייתם יסוד 
מראייה", גדולה שמיעה תהא "לא בגמרא: מבואר הטעם חודש .

ששומעים  לאחר  שמיעה, פי  על  החודש את מקדשים דין  בית אם כלומר
והרי הם? ראייתם פי  על  יקדשו לא כיצד  הירח, את שראו עדים מפי 

החודש קידוש  שבעניין  כאן, מוסיף ורש"י משמיעה! עדיפה ראייה
כזה אלא "עדות" נאמרה בית d`xלא הספיקו לא אם אבל  וקדש".

למחר, החודש  את לקדש  כשבאים שחשכה, עד  "מקודש " לומר דין

על ואף קודם. ששנינו  כמו השאר, בפני ויעידו שניים שיעמדו  צריך 
יסוד על  לקדש  יכולים דין בית אין  יום, מבעוד  אתמול שראוהו פי 

מקדשים  דין בית שאין עדות, שמיעת פי  על  אלא אתמול, של  ראייתם
הראייה. בשעת אלא ראייתם פי  i"yx.על  yexitn d`xp okלפי ברם,

אין  בלילה, הירח את ראו דין  בית אם שאמנם משמע, התוספות
כקבלת  דין בית ראיית שכן החודש , את פיה על לקדש מועילה ראייתם

בית  ראוהו אם אבל  ביום. אלא בלילה עדות קבלת ואין  היא, עדות
"מקודש ", לומר הספיקו ולא יום, מבעוד  לחודש  ותשעה בעשרים דין

אתמול, של  ראייתם פי על למחר גם החודש  את לקדש דין  בית יכולים
עדות בשמיעת צורך  איגראיגראיגראיגר).).).).ואין עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבירבירבירבי מבארים,((((תוספותתוספותתוספותתוספות ויש

כתוספות סובר רש "י  קידוש קידוש קידוש קידוש שאף הלהלהלהל'''' הרמב הרמב הרמב הרמב """"םםםם עלעלעלעל בפירושובפירושובפירושובפירושו ((((רלברלברלברלב""""ח ח ח ח 

טטטט).).).). בבבב,,,, GLהחודשהחודשהחודשהחודש eäeàøïéc úéa ïäå äLמתוך שלשה אם – ÈÀÈÀÅÅÄ
הירח  את ראו החודש, את לקדש דין כבית מוסמכים שהם הסנהדרין,
ראייתם, פי על החודש את לקדש  יכולים היו לא והרי השלושים, בליל 

היו  לא וגם לעיל , שבארנו כמו בלילה, החודש  את מקדשים שאין
אחרים, למחר,eãîòéעמהם –íéðMä, אלו שלשה מתוך –eáéLBéå ÇÇÀÇÀÇÄÀÄ

ãéçiä ìöà íäéøáçî שניים לפחות אליו  שמצרפים כלומר – ÅÇÀÅÆÅÆÇÈÄ
הסנהדרין, íäéðôaמחברי  eãéòéå,הירח את שראו  השניים – ÀÈÄÄÀÅÆ

!Lc÷î ,Lc÷î :eøîàéå, המקובל הסדר  כפי  –ãéçiä ïéàL ÀÙÀÀËÈÀËÈÆÅÇÈÄ
Bîöò éãé ìò ïîàð,מומחה יחיד הוא ואפילו  "מקודש", לומר – ÆÁÈÇÀÅÇÀ

ב): א, (סנהדרין שנו  וכן שלושה; הפחות לכל צריכים xeairאלא
ycegd( החודש קידוש  שהריdyelya.(כלומר הטעם, מבואר  בגמרא

בקידוש כתוב כן  פי על ואף רבנו, ממשה גדול יותר  מומחה לך אין 

א א א א ):):):):החודש יביביביב,,,, הזה ((((שמות שמות שמות שמות  החודש  אהרן ... ואל  משה אל  ה' "ויאמר
ואין  הואיל בתוספות: ומבואר  אתך , אהרן שיהא עד ודרשו : לכם",

קידוש שאין  ומכאן אחד, עוד  עליהם מוסיפים לפיכך  שקול , דין  בית
בשלשה. אלא החודש 

מפרשים: ±יש cigid lv` mdixagn eaiyeie שמצרפים שבשלשתם, הגדול  היינו 

היו לא ואילו  בפניהם. ויעידו  יעמדו  האחרים והשניים דין, בית  מחברי  אליו 

שהם  מפני אלא חבריהם, לפני  מעידים שלשתם היו הסנהדרין גדולי מכלל 

היחיד אצל  מחבריהם ולהושיב מהם שניים ליחלק הוצרכו .(ixi`nd)מגדוליהם

i y i n g m e i

ב ה נ ש מ ר ו א י ב

החג  נקרא זו מצווה שם ועל שופר, תקיעת הוא השנה ראש  החג של  מצוותו  עיקר 
עוסקות  מסכתנו סוף ועד זו במשנה החל – תרועה". "זכרון  תרועה", "יום בתורה:
שופרות  אילו  ללמד , באה משנתנו  השנה. בראש שופר תקיעת בדיני  המשניות

השנה. בראש בהם לתקוע כשרים

ïéøLk úBøôBMä ìk,איל של שופר בין השנה, בראש  לתקיעה – ÈÇÈÀÅÄ
יעל  של שופר  בין כפוף, כרגיל oirשהוא irlqa ievnd xad fr oin)

,(glnd mil mikenqd mixdae icb,כפוף לא כלומר פשוט, õeçוהוא
äøt ìMî,שור משל  הדין והוא –ïø÷ àeäL éðtî נקרא ואינו ÄÆÈÈÄÀÅÆÆÆ

מיום  השנה ראש  שלמדים שופר, דווקא צריך  השנה ובראש שופר ,
בו שנאמר  היובל , שנת של  ט ט ט ט ):):):):הכיפורים כהכהכהכה,,,, x"והעברת((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  t e y

d r e x z." לחודש בעשור השביעי àGäåבחודש  :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÂ
"ìáBiä ïø÷a CLîa" :øîàpL ,ïø÷ eàø÷ð úBøôBMä ìkÈÇÈÄÀÀÆÆÆÆÁÇÄÀÙÀÆÆÇÅ
ויש איל ; פירושו  "יובל " שכן  האיל , מקרן  העשוי  בשופר  היינו  –

פסוק: אותו של  המשכו את המוסיפים oxwaנוסחות jeyna dide"
,"xteyd lew z` mkrnya ,laeid, קרן נקרא איל  של  שופר שגם ומכאן 

תהא  לא פרה של  קרן  מה מפני לתקיעה כשרה איל של קרן  ואם

לרבי השיבו שחכמים מובא, בגמרא השנה? בראש  לתקיעה כשרה
נקרא  פרה של אבל  שופר, וגם קרן  גם נקראים השופרות כל יוסי :

לתקיעה. כשרה אינה פרה קרן  הלכך שופר . נקרא ואינו בלבד  קרן 
הואיל כלומר סניגור, נעשה קטיגור  שאין  לפי בגמרא, מובא טעם ועוד 
אי לפיכך קטיגור , בבחינת היא והרי  העגל , חטא את מזכירה והפרה

בזמן  סניגור, בבחינת שהוא שופר , לשם בקרנה להשתמש אפשר
הבורא. מאת סליחה לבקש  השנה בראש  שבאים

אלו שקרניים לפי צבי, וקרן  ראם קרן הזכירה לא שמשנתנו מבואר, בתוספות
ומוסיף  הן . פסולות הכל  ולדברי לשופר, כלל  ראויות ואינן  חלולות, אינן 

שפופרת. מלשון  "שופר" שכן  חלול , כשהוא אלא שופר שאין  הר"ן ,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

èeLt ìòé ìL ,äðMä Làø ìL øôBL לכתחילה מצווה – ÈÆÙÇÈÈÆÈÅÈ
ברם, כפוף. ולא פשוט שהוא יעל , של  בשופר  השנה בראש  לתקוע
השנה  בראש המצווה שעיקר וסובר , משנתנו על חולק יהודה רבי

של שהתנא מבואר , בגמרא ה). משנה (להלן כפוף איל  של בשופר 
סובר : ilrn",משנתנו  ith dizrc ypi` hiytc dnk dpyd y`xa"כלומר

מעלה  לפיכך ולתפילה, לזכרון  באות השנה בראש  והתקיעות הואיל 
וישרה פשוטה תהא אדם של  שדעתו  זה ביום היא mbיתירה oky)

izdw - zex`ean zeipyn
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„úBiðòza–ïéôeôk íéøëæ ìLa,óñk ätöî ïäéôe,òöîàa úBøöBöç ézLe.úBëéøàî úBøöBöçå øv÷î øôBL, ©©£¦§¤§¨¦§¦¦¤§ª¤¤¤§¥£§¨¤§©¨§©¥©£§©£¦
úBøöBöça íBiä úåönL. ¤¦§©©©£§

‰úBëøaìå äòé÷zì äðMä Làøì ìáBiä äåL.äãeäé éaøøîBà:íéøëæ ìLa ïéò÷Bz äðMä Làøa,ìáBiáe ¨¤©¥§Ÿ©¨¨©§¦¨§©§¨©¦§¨¥§Ÿ©¨¨§¦§¤§¨¦©¥
íéìòé ìLa. §¤§¥¦

cccc.mixkf lya:íéìéà.rvn`a zexvevg izye:òöîàá úåøöåöçå ,ïàëî ãçàå ïàëî ãçà íäì åéä úåøôåù éðù.zexvevga meid zevnyíúñã
áéúëå ,øåáö úøö ìò úéðòú('é øáãîá)úåøöåöç ïéà øôåù ùéù ïîæá íéìåáâá ìáà ,ïë ïéùåò ùã÷îá à÷åãå .úåøöåöçá íúåòøäå íëúà øøåöä øöä ìò

ïéà úåøöåöç ùéù ïîæáåáéúëã ,øôåù(ç"ö íéìäú):àì 'ä êìîä éðôì àìù ,ïéà 'ä êìîä éðôì ,'ä êìîä éðôì åòéøä øôåù ìå÷å úåøöåöçá
dddd.driwzl d"xl laeid deyä"ø ïéòë ä"ôà ,ïäéìòáì úåãù úåøæçå íéãáò çåìéù ïîéñì àìà ïåøëæì àìå äìôúì àì ìáåéá äòé÷úã â"òàå .íéèåùôá

éòáã .úåëøáä ïéðîì ,úåëøáìå .úåòé÷úä ïéðîì ,äòé÷úì à"ô .åæë åæ úååù éòéáùä ùãçáù úåòé÷ú ìë åéäéù ,éòéáù éòéáùî äåù äøéæâá ïðéøîâã ,éòá
:ä"øá åîë ìáåé ìù ë"äåéá úåøôåùå úåðåøëæ úåéëìî øîéîì.'ek xne` dcedi iaxíéøåôéëä íåé ïéá ä"ø ïéá äëìä àìà .÷"úë àìå äãåäé éáøë äëìä ïéàå

:íéôåôë íéøëæ ìùá íäéðù ,ìáåé ìù

`xephxa yexit

ezlitz rnyi 'dy oeghae dpen` mc` ly eala zkqep bgd zgny
,(melyle miigl edazkie יהודה ורבי  פשוט. בשופר  לתקוע מצוה מכאן 

ilrnסובר: ith dizrc ypi` siikc dnk ית מעלה בראש– היא ירה

ושברון  הכנעה מתוך ויתפלל התפילה בשעת ראשו אדם שיכוף השנה
כותב: הרמב"ם – כפוף. שיהא שופר של  מצוותו  הלכך  xteyeלב,

setkd miyakd oxw `ed laeia oia dpyd y`xa oia ,ea oirwezy''''הלהלהלהל))))

א א א א ).).).). א א א א ,,,, הקב"ה:שופר שופר שופר שופר  אמר  איל? של בשופר תוקעים "למה אמרו: וכן

יצחק" עקידת לכם שאזכור כדי איל , של בשופר  לפני  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא תקעו

א א א א );););); טז טז טז טז ,,,, השנה השנה השנה השנה  השופר ,åéôeראש ראש ראש ראש  של  –áäæ ätöî כאן המדובר – ÄÀËÆÈÈ
במקום  שלא היה הזהב שציפוי  בגמרא, ומבואר מקדש; של  בשופר 

פסול. השופר הפה הנחת במקום שכן הפה, úBøöBöçהנחת ézLeÀÅÂÀ
ïéããvä ïîשל צדדיו משני  שניים עומדים היו  במקדש כלומר – ÄÇÀÈÄ

שכתוב כמו בחצוצרות, עמו  תוקעים שהיו בשופר, ((((תהלים תהלים תהלים תהלים התוקע

וווו)))) ה'".צח צח צח צח ,,,, המלך  לפני הריעו  שופר וקול  "בחצוצרות :Céøàî øôBLÈÇÂÄ
úBøv÷î úBøöBöçåאחרי בתקיעתו, מאריך  בשופר  התוקע – ÇÂÀÀÇÀ

בלבד, השופר  קול  בסוף שיישמע כדי  לתקוע, החצוצרות בעלי  שפסקו 
øôBMa íBiä úåönL שמצוות להודיע כדי  מאריך השופר כלומר  – ÆÄÀÇÇÇÈ

באמצע, עומד בשופר התוקע זה שמטעם מוסיפים, ויש בשופר. היום
באמצע  הגדול בדרך, המהלכים ששלושה ארץ, דרך  ממידת שכן

.((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))
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דין בית גשמים, ירדו ולא כסלו  חודש ראש "הגיע ה-ז): (ב, שנו  תענית במסכת
הציבור על  תעניות שלש  reaya)...גוזרין ipyae iyingae ipya),נענו ולא אלו עברו 

דין בית נענו, ולא אלו עברו  הציבור ... על אחרות תעניות שלש  גוזרין  דין בין
שהן  שבע, עוד  עליהם אלו גוזרין הרי  הציבור . על  תעניות עשרה (rayשלש

(zepexg`d zeiprzdמתריעין שבאלו הראשונות, על zexteyaיתרות mirweze mirixn)
,(dlitzd zryaמתריעין הציבור , על  תבוא שלא צרה כל "על  ח): ג, (שם שנו כן

הקודמת, במשנה ששנינו  לאחר  – בשופרות. ותוקעים מתענים כלומר עליה",
תוקעים  שבתעניות ללמד , משנתנו  באה יעל, של בשופר תוקעים השנה שבראש 
כדי לקונו , ולבו  ראשו  לכוף צריך שהאדם לרמז כפוף, שהוא איל, של בשופר

עליו. שירחם

úBiðòza,לעיל שהבאנו  כמו  בהן , שתוקעים ציבור, של –ìLa ÇÇÂÄÀÆ
ïéôeôk íéøëæ כמו כפופים, שהם אילים, של בשופרות תוקעים – ÀÈÄÀÄ

לעיל , הטעם óñkשבארנו  ätöî ïäéôeראש של כשופר לא – ÄÆÀËÆÆÆ
שופרות  אלא זהב, מצופה היה פיו טוב יום כבוד  שמשום השנה,

כסף; מצופה פיהם ציבור, צרת בשעת בתעניות, בהם שתוקעים אלו ,
כסף, של  שהן העם את לאסוף המיועדות בחצוצרות מוצאים וכן

בבבב):):):):שנאמר יייי,,,, שתי ((((במדברבמדברבמדברבמדבר לך  sqk..."עשה zexvevg למקרא לך והיו
òöîàa(xnb`),העדה" úBøöBöç ézLe הוא המדובר כאן אף – ÀÅÂÀÈÆÀÇ

ומימינם  בחצוצרות, שם תוקעים שניים היו שבתעניות במקדש,
בשופרות, ותוקעים שניים עומדים היו  øv÷îומשמאלם øôBLÈÀÇÅ

úBëéøàî úBøöBöçå בתקיעותיהם המשיכו בחצוצרות התוקעים – ÇÂÀÇÂÄ
מלתקוע, פסקו השופרות שבעלי úBøöBöçaלאחר íBiä úåönLÆÄÀÇÇÇÂÀ

שנאמר  ט ט ט ט ):):):):– יייי,,,, הצורר((((במדברבמדברבמדברבמדבר הצר על בארצכם מלחמה תבואו "וכי

ולהריע  לזעוק שמצווה ומכאן בחצוצרות", והריעותם אתכם,
הציבור  על שתבוא צרה כל  על  תעניות תעניות תעניות תעניות בחצוצרות הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((ספריספריספריספרי;;;;

א א א א )))) .א א א א ,,,,
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ח-י): כה, (ויקרא בתורה minrt,כתוב ray mipy ray ,mipy zezay ray jl zxtqe"
ycega drexz xtey zxarde .dpy mirax`e ryz mipyd zezay ray ini jl eide
zpy z` mzycwe .mkvx` lka xtey exiarz mixetikd meia ,ycegl xeyra iriayd
l` yi` mzaye ,mkl didz `id laei .diayei lkl ux`a xexc mz`xwe dpy miyngd

."eaeyz ezgtyn l` yi`e ,ezfeg` שנת של  הכיפורים ביום לתקוע שמצווה מכאן ,
משנתנו לבעליהן. האחוזות החזרת ועל העבדים שחרור  על  להודיע כדי היובל ,

השנה. בראש כמו נוהגים היובל  שנת של  הכיפורים שביום ללמד  באה

ìáBiä äåL,היובל שנת של  הכיפורים יום –äðMä Làøì– ÈÆÇÅÀÙÇÈÈ
שנה, כל פשוט,äòé÷zìשל יעל  של בשופר בשניהם שתוקעים – ÇÀÄÈ

– השביעי " בחודש  תרועה שופר "והעברת שנאמר  ממה דרשו  שכן
פירוש שוות. השביעי החודש של התרועות כל  שיהו  ללמד , הכתוב בא

התקיעותdriwzlאחר: למניין ביום úBëøaìå,((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))– שאף – ÀÇÀÈ
מלכיות  המוסף תפילת בתוך  מתפללים היובל שנת של  הכיפורים

(כמפורט  השנה בראש שנוהגים כדרך  עליהן ותוקעים ושופרות זכרונות
ה-ו). ד , ìLaלהלן ïéò÷Bz äðMä Làøa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÙÇÈÈÀÄÀÆ

íéøëæשהשופר טעמו, בארנו  וכבר כפוף; שהוא איל , של בשופר – ÀÈÄ
תפילתו. בשעת ולבו  ראשו כופף אדם שיהא לרמז, –ìáBiáeבא ÇÅ

הואיל היובל , שנת של הכיפורים חירות,ביום של  לסימן היא והתקיעה

íéìòé ìLa בתעניות ברם, פשוט. שהוא יעל, של  בשופר תוקעים – ÀÆÀÅÄ
אמרו: ובירושלמי  כפוף. שהוא איל , של בשופר שתוקעים מודים, הכל

,"heytl heyte setkl setk epwiz" בזמן כפוף בשופר  שתוקעים כלומר 
ומרווחים  ישרים שהלבבות בזמן  פשוט ובשופר כפופים, שהלבבות

בירושלמי:((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).). אמרו  epi`ylועוד ievn epi`ye ievnl ievn epwiz"
,"ievn תיקנו שנה, בכל  מצוי שהוא השנה, בראש  הדברים: פירוש

יובל, של הכיפורים ביום ואילו  מצוי , שהוא איל של  בשופר  לתקוע
הזכרנו , וכבר  מצוי . שאינו  יעל של  בשופר  לתקוע תיקנו מצוי , שאינו 

תוקעים  יובל של הכיפורים ביום בין  השנה בראש בין  הרמב"ם שלדעת
כפוף. איל  של  בשופר 
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÷cñpL øôBLלארכו –,(`xnba `ziixa)B÷aãåעל או  בדבק, – ÈÆÄÀÇÀÄÀ
באש , חימום לגמריìeñtידי  שנסדק משמע, רש "י  לפי  השופר. – È

אחד מצד  נסדק אפילו  התוספות, לפי  ואילו חתיכות; לשתי ונחלק
לארכו , קטן סדק נסדק שאפילו  מפרשים, ויש כולו. פני על לארכו 

izdw - zex`ean zeipyn
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זה  והרי  והולך, מוסיף הסדק התקיעות שמחמת לפי  פסול, השופר 

כולו כבר נסדק יהונתן יהונתן יהונתן יהונתן ))))כאילו  בברייתא:((((רבנורבנורבנורבנו שנו  לרחבו, נסדק ואם .
שיעור וכמה פסול. לאו , ואם כשר; תקיעה, שיעור בו נשתייר  אם

שהוא  חכמים ושיערו ולכאן, לכאן  וייראה בידו  שיאחזנו  כדי תקיעה?
úBøôBLטפח. éøáL ÷ac או לשניים לרחבו  שנחלק שופר  – ÄÅÄÀÅÈ

שיעור כדי בה שאין אלא שופר  חתיכת הוא חלק וכל חלקים, לשלשה
ועשאם  השברים את ודיבק אדם ובא לעיל , שבארנו  כמו תקיעה,

אחד , כדיìeñtלשופר  החלקים באחד היה אם ברם, השופר . – È
סוברים, ויש השופר . את פוסלת החלקים הדבקת אין  תקיעה, שיעור
מהן , אחת בכל  אפילו או  שופר  שיעור החתיכות באחת היה שאפילו 

פסול, שתיהן, מבין  יוצא הקול ונמצא החתיכות את ודיבק הואיל 
שופרות ושלשה שניים ולא תורה אמרה אחד  "שופר" ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שכן 

áwð, בשופר נקב נעשה –Bîúñe,בגמרא ומבואר הנקב; את וסתם – ÄÇÀÈ
השופר, ממין בחתיכה היינו במינו , äòé÷zäשסתמו úà ákòî íàÄÀÇÅÆÇÀÄÈ

לתקוע  היה אפשר  שאי התקיעה, את מעכב היה נקב אותו אם –
נקוב, כשהיה זה הסתימה ìeñtבשופר שנמצאת לפי  השופר, – È

התקיעה. את עכשיו  åàìגורמת íàå מעכב היה לא הנקב אם – ÀÄÈ
שהרי השופר, קול את מולידה הסתימה שאין ונמצא התקיעה, את

הסתימה  שמחמת פי  על  אף בתקיעה, עיכוב היה לא שנסתם קודם אף
יותר , צלול  הקול  מפרשים:øLkנעשה ויש השופר . –z` akrn m` ÈÅ

driwzdהקול שנחלש  כגון התקיעה, את מעכבת הסתימה אם –
השופר, לגבי  בטלה אינה כהוגן, נעשתה לא והסתימה הואיל  מחמתה,

פסול . השופר  e`lהלכך  m`e,הסתימה מחמת בתקיעה עיכוב אין אם –
כמו  עיכוב, בלא יוצא שהקול  עד כהוגן  נעשתה שהסתימה כלומר

השנה  בראש לתקיעה השופר וכשר השופר , לגבי היא בטלה מקודם,
הראשון .((((רמברמברמברמב""""ן ן ן ן )))) הפירוש  את נוקטים המפרשים רוב ברם, .
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היוצאים  פגומים קולות בענין ללמד משנתנו באה פגום, שופר בענין  שלמדנו לאחר 
כשר . משופר

ò÷Bzä,בשופר –úecä CBúì Bà øBaä CBúì–x e a היינו ÇÅÇÀÇÀÇ
בניין, היקף בלא באדמה zחפירה e c e שקירותיו מרתף) (כעין  בור היינו 

מלט או  אבן בנויים א א א א ))))סביב סדסדסדסד,,,, בתרא בתרא בתרא בתרא  בבא בבא בבא בבא  מפרשים:((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם  ויש ;

z e c הארץ על מחיצות מוקף מקום ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),– רמברמברמברמב""""םםםם;;;; Bà((((רש רש רש רש """"יייי;;;;
íhtä CBúì:גורסים ויש –,qhitd;חרס של  גדולה חבית והיינו  ÀÇÄÈ

שהיו  השמד, גזירת בשעת נישנתה שמשנתנו גאון , האי  רב ופירש
וכן  ותוקעים; ובמערות בבורות מתחבאים והיו בגלוי, לתקוע יראים

ותקע, הדות בתוך  או  הבור  בתוך שעמד הרמב"ם, ÷ìBמפרש íàÄ
òîL øôBL או אחר  קול ערבוב ללא ברור , השופר קול שהיה – ÈÈÇ

חובתו.àöéהד , ידי  –òîL äøáä ìB÷ íàå,ברור לא קול  – ÈÈÀÄÂÈÈÈÇ
התקיעה, הד  àöéכמין àGמפי שופר  תקיעת השומע שכל כלומר – ÈÈ

לו  ברור כן אם אלא חובתו  ידי יוצא אינו  וכו ' הבור לתוך התוקע

אנשים  שאותם מבואר, בגמרא הברה. קול  ולא שופר  קול  ששמע
חובתם, ידי ויוצאים שופר  קול  שומעים וודאי  בדות או בבור  העומדים

הבור, שפת על  אפילו  או  בחוץ שעומד  במי  עוסקת שמשנתנו  אלא
שיש  ללמד , המשנה באה זה לקולובכגון  שופר קול  בין להבחין

יצאו . לא שמעו, הברה קול  ואם יצאו; שמעו, שופר קול  אם הברה:

הרמב"ם כותב חחחח):):):):וכן א א א א ,,,, שופר שופר שופר שופר  jeza((((הל הל הל הל '''' e` xead jeza rwezd"
m` :uega micnerde ;e`vi ,dxrnde xead jeza micnerd mze` ,dxrnd

"e`vi `l ,erny dxad lew m`e ;e`vi ,erny xtey lewהרא"ש אבל .
הברה, קול  או שמע שופר  קול אם להבחין יכול אדם שאין כותב,

הוא: כך משנתנו  פירוש  rnyולדעתו xtey lew m`שעמד כלומר –
יצא. שופר , קול  שמע שוודאי ונמצא הבור, rnyבתוך  dxad lew m`e

הברה, קול אלא שמע שלא ונמצא הבור , שפת על  שעמד  היינו –`l
.`vi,האדם בהבחנת תלוי  שהדבר מבארים, המשנה מפרשי רוב ברם,

לעיל. שהבאנו úñðkä,כמו  úéa éøBçà øáBò äéäL éî ïëåÀÅÄÆÈÈÅÂÅÅÇÀÆÆ
øôBL ìB÷ òîLå ,úñðkä úéáì Ceîñ Búéa äéäL Bà– ÆÈÈÅÈÀÅÇÀÆÆÀÈÇÈ

השנה, älâîבראש ìB÷ Bà,בפורים אסתר  מגילת קריאת –íà ÀÄÈÄ
Baì ïek,זו בשמיעה חובתו ידי  לצאת –àöé שהתוקע פי על  ואף – ÄÅÄÈÈ

ידע  ולא ראהו  לא שהרי להוציאו, התכוון  לא המגילה את הקורא או
כל להוציא דעתו  הרי הוא, ציבור ושליח הואיל  מקום מכל עליו,

חובתו  ידי יוצא לצאת, לבו  המכוון  כל  הלכך  åàìהשומעים; íàåÀÄÈ
לצאת, לבו  כיוון  לא אם אבל –àöé àG; חובתו ידי –ét ìò óà ÈÈÇÇÄ

òîL äæå òîL äfL לשמיעתו זה של שמיעתו  בין הבדל יש – ÆÆÈÇÀÆÈÇ
זה, Baìשל  ïek àG äæå Baì ïek äæ, לבו ומכוון  השומע – ÆÄÅÄÀÆÄÅÄ

יוצא. אינו לבו, מכוון ואינו השומע יוצא;

מגילה, מצוות וכן  כוונה, צריכה שופר  שמצוות משמע, משנתנו  שבארנו כפי
מכאן למדים ויש זו ; מצווה חובת ידי  לצאת לבו  לכוון אדם שצריך כלומר
שמצוות  סוברים, ויש כוונה. שצריכות המצוות לכל הדין שהוא (בגמרא),

במשנתנו: הפירוש אין ולדעתם כוונה, צריכות ealאין oeeik m`ידי לצאת –
הוא: הפירוש אלא ealחובתו , oeeik m` לשמוע או השופר קול את לשמוע –

המקום  כאן  שאין אלא זה, בענין דעות חילוקי  עוד ויש המגילה. קריאת את
הדיבור. את כך על להרחיב

" בסיפא משנתנו  שנקטה oמה k e תוספות" בעל  כותב וכו ' עובר " שהיה מי
המשמיע  העניינים שבשני  מפני  לרישא, הסיפא את התנא שהשווה טוב", יום
שבשתי לפי  הטעם, מבאר ישראל" "תפארת ובעל  אחד. במקום אינם והשומע
שמיעה  ויש בה, שיוצא שמיעה שיש לשמיעה, שמיעה בין  הבדל  יש ההלכות

"וכן ". גורסים שאין  נוסחות יש ברם, בה. יוצא שאינו 
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ÂB÷aãå ÷cñpL øôBL–ìeñt.úBøôBL éøáL ÷ac–ìeñt.Bîúñe áwð,äòé÷zä úà ákòî íà–ìeñt,íàå ¨¤¦§©§¦§¨¦¥¦§¥¨¨¦©§¨¦§©¥¤©§¦¨¨§¦
åàì–øLk. ¨¨¥
Êíhtä CBúì Bà úecä CBúì Bà øBaä CBúì ò÷Bzä,òîL øôBL ìB÷ íà–àöé,òîL äøáä ìB÷ íàå– ©¥©§©§©§©¦¨¦¨¨©¨¨§¦£¨¨¨©

àöé àG.úñðkä úéa éøBçà øáBò äéäL éî ïëå,úñðkä úéáì Ceîñ Búéa äéäL Bà,Bà øôBL ìB÷ òîLå ¨¨§¥¦¤¨¨¥£¥¥©§¤¤¤¨¨¥¨§¥©§¤¤§¨©¨
älâî ìB÷,Baì ïek íà–àöé,åàì íàå–àöé àG;òîL äæå òîL äfL ét ìò óà,àG äæå Baì ïek äæ §¦¨¦¦¥¦¨¨§¦¨¨¨©©¦¤¤¨©§¤¨©¤¦¥¦§¤

Baì ïek. ¦¥¦

eeeece wcqpy xtey.ewa:÷áãá.leqt÷ãñä íå÷î ãò äô úçðä íå÷îî øééúùð íà ,åáçøì ÷ãñð ìáà .åëøàì ÷ãñð éìéî éðäå .úåøôåù éðùë äéì äåäã
:ïàëìå ïàëì äàøéå åãéá åðæçàéù éãë ,äòé÷ú øåòéù äîëå .ìåñô åàì íàå ,øùë äòé÷ú øåòéù éãë.enzqe awipíìù åáåø øééúùðå åðéîá åîúñù à÷åã

:ìåñô ,åììä íéàðúä ïî ãçà øñç íàå .øùë ,äòé÷úä úà åîúñðù íéá÷ðä åáëò àìå
ffff.xea:ò÷ø÷á äøéôç.zec:õøàä ìò úåöéçî ó÷åî íå÷î.mhit:ñøç ìù ìåãâ éìë.rny xtey lew m`ò÷åúä úòé÷ú ìå÷ òîùå ,øåáì õåç ãîåòä

:íìåòì øôåù ìå÷ ïéòîåù ïäù ,åàöé íìåòì øåááù ïúåà åìéàã .øåáá.eal oeik m`:úàöì.`viïæçá éøééî àëä .åàéöåäì ò÷åúä ïéåëúð àìù ô"òàå
ìáà .àöé ,äéì òãé àìå úñðëä úéá éøåçà øáåòä äæ àéöåäì ïéåëúð àìã â"òà êëìä ,åúòé÷ú ìå÷ íéòîåùä ìë àéöåäì ïéåëúî àåäù ò÷åúù úñðëä

:òéîùîå òîåù ïéåëúéù ïðéòá åúáåç éãé ãéçé àéöåäì ò÷åúä

`xephxa yexit

זה  והרי  והולך, מוסיף הסדק התקיעות שמחמת לפי  פסול, השופר 

כולו כבר נסדק יהונתן יהונתן יהונתן יהונתן ))))כאילו  בברייתא:((((רבנורבנורבנורבנו שנו  לרחבו, נסדק ואם .
שיעור וכמה פסול. לאו , ואם כשר; תקיעה, שיעור בו נשתייר  אם

שהוא  חכמים ושיערו ולכאן, לכאן  וייראה בידו  שיאחזנו  כדי תקיעה?
úBøôBLטפח. éøáL ÷ac או לשניים לרחבו  שנחלק שופר  – ÄÅÄÀÅÈ

שיעור כדי בה שאין אלא שופר  חתיכת הוא חלק וכל חלקים, לשלשה
ועשאם  השברים את ודיבק אדם ובא לעיל , שבארנו  כמו תקיעה,

אחד , כדיìeñtלשופר  החלקים באחד היה אם ברם, השופר . – È
סוברים, ויש השופר . את פוסלת החלקים הדבקת אין  תקיעה, שיעור
מהן , אחת בכל  אפילו או  שופר  שיעור החתיכות באחת היה שאפילו 

פסול, שתיהן, מבין  יוצא הקול ונמצא החתיכות את ודיבק הואיל 
שופרות ושלשה שניים ולא תורה אמרה אחד  "שופר" ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שכן 

áwð, בשופר נקב נעשה –Bîúñe,בגמרא ומבואר הנקב; את וסתם – ÄÇÀÈ
השופר, ממין בחתיכה היינו במינו , äòé÷zäשסתמו úà ákòî íàÄÀÇÅÆÇÀÄÈ

לתקוע  היה אפשר  שאי התקיעה, את מעכב היה נקב אותו אם –
נקוב, כשהיה זה הסתימה ìeñtבשופר שנמצאת לפי  השופר, – È

התקיעה. את עכשיו  åàìגורמת íàå מעכב היה לא הנקב אם – ÀÄÈ
שהרי השופר, קול את מולידה הסתימה שאין ונמצא התקיעה, את

הסתימה  שמחמת פי  על  אף בתקיעה, עיכוב היה לא שנסתם קודם אף
יותר , צלול  הקול  מפרשים:øLkנעשה ויש השופר . –z` akrn m` ÈÅ

driwzdהקול שנחלש  כגון התקיעה, את מעכבת הסתימה אם –
השופר, לגבי  בטלה אינה כהוגן, נעשתה לא והסתימה הואיל  מחמתה,

פסול . השופר  e`lהלכך  m`e,הסתימה מחמת בתקיעה עיכוב אין אם –
כמו  עיכוב, בלא יוצא שהקול  עד כהוגן  נעשתה שהסתימה כלומר

השנה  בראש לתקיעה השופר וכשר השופר , לגבי היא בטלה מקודם,
הראשון .((((רמברמברמברמב""""ן ן ן ן )))) הפירוש  את נוקטים המפרשים רוב ברם, .

ז ה נ ש מ ר ו א ב

היוצאים  פגומים קולות בענין ללמד משנתנו באה פגום, שופר בענין  שלמדנו לאחר 
כשר . משופר

ò÷Bzä,בשופר –úecä CBúì Bà øBaä CBúì–x e a היינו ÇÅÇÀÇÀÇ
בניין, היקף בלא באדמה zחפירה e c e שקירותיו מרתף) (כעין  בור היינו 

מלט או  אבן בנויים א א א א ))))סביב סדסדסדסד,,,, בתרא בתרא בתרא בתרא  בבא בבא בבא בבא  מפרשים:((((רשברשברשברשב""""ם ם ם ם  ויש ;

z e c הארץ על מחיצות מוקף מקום ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),– רמברמברמברמב""""םםםם;;;; Bà((((רש רש רש רש """"יייי;;;;
íhtä CBúì:גורסים ויש –,qhitd;חרס של  גדולה חבית והיינו  ÀÇÄÈ

שהיו  השמד, גזירת בשעת נישנתה שמשנתנו גאון , האי  רב ופירש
וכן  ותוקעים; ובמערות בבורות מתחבאים והיו בגלוי, לתקוע יראים

ותקע, הדות בתוך  או  הבור  בתוך שעמד הרמב"ם, ÷ìBמפרש íàÄ
òîL øôBL או אחר  קול ערבוב ללא ברור , השופר קול שהיה – ÈÈÇ

חובתו.àöéהד , ידי  –òîL äøáä ìB÷ íàå,ברור לא קול  – ÈÈÀÄÂÈÈÈÇ
התקיעה, הד  àöéכמין àGמפי שופר  תקיעת השומע שכל כלומר – ÈÈ

לו  ברור כן אם אלא חובתו  ידי יוצא אינו  וכו ' הבור לתוך התוקע

אנשים  שאותם מבואר, בגמרא הברה. קול  ולא שופר  קול  ששמע
חובתם, ידי ויוצאים שופר  קול  שומעים וודאי  בדות או בבור  העומדים

הבור, שפת על  אפילו  או  בחוץ שעומד  במי  עוסקת שמשנתנו  אלא
שיש  ללמד , המשנה באה זה לקולובכגון  שופר קול  בין להבחין

יצאו . לא שמעו, הברה קול  ואם יצאו; שמעו, שופר קול  אם הברה:

הרמב"ם כותב חחחח):):):):וכן א א א א ,,,, שופר שופר שופר שופר  jeza((((הל הל הל הל '''' e` xead jeza rwezd"
m` :uega micnerde ;e`vi ,dxrnde xead jeza micnerd mze` ,dxrnd

"e`vi `l ,erny dxad lew m`e ;e`vi ,erny xtey lewהרא"ש אבל .
הברה, קול  או שמע שופר  קול אם להבחין יכול אדם שאין כותב,

הוא: כך משנתנו  פירוש  rnyולדעתו xtey lew m`שעמד כלומר –
יצא. שופר , קול  שמע שוודאי ונמצא הבור, rnyבתוך  dxad lew m`e

הברה, קול אלא שמע שלא ונמצא הבור , שפת על  שעמד  היינו –`l
.`vi,האדם בהבחנת תלוי  שהדבר מבארים, המשנה מפרשי רוב ברם,

לעיל. שהבאנו úñðkä,כמו  úéa éøBçà øáBò äéäL éî ïëåÀÅÄÆÈÈÅÂÅÅÇÀÆÆ
øôBL ìB÷ òîLå ,úñðkä úéáì Ceîñ Búéa äéäL Bà– ÆÈÈÅÈÀÅÇÀÆÆÀÈÇÈ

השנה, älâîבראש ìB÷ Bà,בפורים אסתר  מגילת קריאת –íà ÀÄÈÄ
Baì ïek,זו בשמיעה חובתו ידי  לצאת –àöé שהתוקע פי על  ואף – ÄÅÄÈÈ

ידע  ולא ראהו  לא שהרי להוציאו, התכוון  לא המגילה את הקורא או
כל להוציא דעתו  הרי הוא, ציבור ושליח הואיל  מקום מכל עליו,

חובתו  ידי יוצא לצאת, לבו  המכוון  כל  הלכך  åàìהשומעים; íàåÀÄÈ
לצאת, לבו  כיוון  לא אם אבל –àöé àG; חובתו ידי –ét ìò óà ÈÈÇÇÄ

òîL äæå òîL äfL לשמיעתו זה של שמיעתו  בין הבדל יש – ÆÆÈÇÀÆÈÇ
זה, Baìשל  ïek àG äæå Baì ïek äæ, לבו ומכוון  השומע – ÆÄÅÄÀÆÄÅÄ

יוצא. אינו לבו, מכוון ואינו השומע יוצא;

מגילה, מצוות וכן  כוונה, צריכה שופר  שמצוות משמע, משנתנו  שבארנו כפי
מכאן למדים ויש זו ; מצווה חובת ידי  לצאת לבו  לכוון אדם שצריך כלומר
שמצוות  סוברים, ויש כוונה. שצריכות המצוות לכל הדין שהוא (בגמרא),

במשנתנו: הפירוש אין ולדעתם כוונה, צריכות ealאין oeeik m`ידי לצאת –
הוא: הפירוש אלא ealחובתו , oeeik m` לשמוע או השופר קול את לשמוע –

המקום  כאן  שאין אלא זה, בענין דעות חילוקי  עוד ויש המגילה. קריאת את
הדיבור. את כך על להרחיב

" בסיפא משנתנו  שנקטה oמה k e תוספות" בעל  כותב וכו ' עובר " שהיה מי
המשמיע  העניינים שבשני  מפני  לרישא, הסיפא את התנא שהשווה טוב", יום
שבשתי לפי  הטעם, מבאר ישראל" "תפארת ובעל  אחד. במקום אינם והשומע
שמיעה  ויש בה, שיוצא שמיעה שיש לשמיעה, שמיעה בין  הבדל  יש ההלכות

"וכן ". גורסים שאין  נוסחות יש ברם, בה. יוצא שאינו 

izdw - zex`ean zeipyn

ziprz zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: טו déaדף àéðîúe íéøNòa ,àéðz,באדר -àzáè àzøBNa úúà ©§¨§¤§¦§©§¨¥£©§§¨©§¨

éàãeäéì,ליהודים טובה בשורה הגיעה -àúééøBà ïî ïeãéòé àìc צריכים שאינם - ¦§¨¥§Ÿ§¦¦©§¨
תורה, מדברי äøBzaלהתבטל e÷ñòé àlL ìàøNé ìò äøéæb äøæâð úçà íòtL¤©©©©¦§§¨§¥¨©¦§¨¥¤Ÿ©©§©¨

òenL ïa äãeäé äNò äî .úBúaL eìlçiLå íäéða úà eìeîé àlLå§¤Ÿ¨¤§¥¤§¤§©§©¨¤¨¨§¨¤©©
àúéðBøènî äöò eìèðå eëìä ,åéøéáçå[שרה]éîBø éìBãb ìkL úçà היו ©£¥¨¨§§¨§¥¨¦©§¦¨©©¤¨§¥¦

,äìéla eðébôäå eëìä .äìéla eðébôäå eãîò ,íäì äøîà .dìöà ïééeöî וכך §¦¤§¨¨§¨¨¤¦§§©§¦©©§¨¨§§¦§¦©©§¨
eøîà,צרותיהם על ה' לפני íéîLוהתפללו éà הוסיפו ועוד שבשמים', ה' 'אהה - ¨§¦¨©¦

וכי להם, ואמרו הרומאים לשרים eðçðà,ופנו íéçà àìוכיãçà áà éða àì Ÿ©¦£©§Ÿ§¥¨¤¨
,eðçðàוכי ועשו, ליעקב אב הוא יצחק eðçðà,הרי úçà íà éða àì שניהם הרי £©§Ÿ§¥¥©©£©§

על כן ואם רבקה, ìåולמהäîבני äneà ìkî eðépzLpeðéìò ïéøæBb ízàL ïBL ©¦§©¥¦¨¨§¨¤©¤§¦¨¥
.úBòø úBøéæb,צעקתם השרים הגזירות,íeìháeשמעו את וביטלו -íBiä BúBàå §¥¨¦§§©

ו  היה באדר áBèכ"ח íBé eäeàNò מגילת של הברייתא ואם והספד. בתענית לאסרו £¨
יום  שהוא מחמת לאסרו צריך אין שאחריו, היום את האוסר יוסי כרבי סוברת תענית

ניסן. א' לפני

הגמרא: ñeðééøeèמבררת éàîe øBðwéð éàî לימים אלו ימים קבעו מה מחמת - ©¦¨©§¨
כך. נקראו מה שם ועל הגמרא:טובים, øBðwéðמשיבה ,àéðúc[אדם ãçà[שם §©§¨¦¨¤¨

éëøtàî[דוכסי]ä íéðååéíBéå íBé ìëáe ,äé,ירושלים על המלחמה äéäבזמן ¥¦©§¥§¨¦¨¨§¨¨¨¨
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mlerl `dc ,dxf dcearc `inec zxka `ied `l

leki mlerlc ,zeniy cr zxka `diy xxazi `l
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.eilr zxk yper ln `ly onf
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בענין מ"ש במצבו הוא ברוחניות כו' ובמילא בא בטענה איך ביכולתו להשפיע לאחרים, 

הנה דער הארטער ענטפער הוא בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר מה שענה וכו' וואס מאנסטו בא מיר מאן 

בא זיך, אבל תקותי שבנד"ז זהו הארטקייט שאינה נחוצה, וכשיסיח דעתו מרצונותיו ועניניו ויתעסק 

המשך בעמוד הבא
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li`ed ,zxkl `zlin `wiqt `l Ð eilr zxk yper izk`c ,od zeiryx izy inp zezixk

.daeyza ielz `edeïðáøåÐ.`aiwr iaxe l`rnyi iax÷ìçìÐzeixrd lk llky itl

d`vi jkl Ð zg` `l` aiig epi` cg` mlrda mlek o`yr m` :xne` iziid ,zg` zxka

llka didy xac iedc .wlgl ezeg`a zxk

dilr aiigzny ,envr lr cnll llkd on `vie

lr cnll `le ,dizexag mr m`yr m` dnvrl

dn :`vi elek llkd lr cnll `l` `vi envr

ipta dilr oiaiige dexr `idy zcgein ezeg`

ipta dilr oiaiig dexr `idy lk s` ,dnvr

.dnvräùà ìàåîÐ`l dcple" azknl ivnc

."axwz'åë åéáà úåçà ìòå åúåçà ìò åáééçì
Ð.cg` mlrda ozyly lr `a m`úåîù éøä

ïé÷ìçåîÐod ixde ,zg` lka dxdf` yiy

.zeixrd lk x`ykàòéùø øá àòéùøáÐ`ad

zg` lr `ae xfge ,zepa izy cilede en` lr

`idy en` zeg` lr oad `ae ,oa cilede odn

.eia` zeg`e ezeg`æéìèàáÐoixkeny mewna

.oilewna xyadàôéñã åúåçàîÐzexr"

.(k `xwie) "dlb ezeg`ïéãä ïî ïéùðåò ïéàùÐ

` zae ,eia` za `ly en` za lr ypr ixdyeia

za e` eia` za" (my) xn`py ,en` za `ly

eia` za lr ypry oky lk xnel yie ,"en`

,oicd on zypr Ð jk zxn` m` la` .en` zae

.`tiqc ezeg` xn`p jkläøäæàî ùðåò øîâÐ

,`xizi "`id jzeg`" aizk dxdf` oiprlc

xn`py ,en` zae eia` za ezeg` lr xidfdl

jia` zclen jia` zy` za zexr" (my)

ezeg` oia wlg `l dxdf` dne ."`id jzeg`

[eia` za `ly en` zae] en` za `ly eia` za

ypera s` Ð en` zae eia` za `idy ezeg`le

zac ezeg`k ,en`e eia` za ezeg` lr ypr

.eia` za `ly en` zae en` za `ly eia`
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`le zxka epecl ezeg`a [zxkc `xw] xwir dil xzii`e ,wlgl ezeg` yixc `le ,lirlc "dy` l`" yxcnl dil jixhv` `le ,welig ira `l inp zeixra Ð ikdl `z`c oeikc

:miyxtn yi cer .`ed `xwc digxe` inp i` .`iz` `zixg` `yxcle ,dil jixhv` `l `yixc ezeg`e .oiyper oi`y xnel en` zae eia` za `idy ezeg`l `tiqc ezeg`e ,zewlna

mdy jqe mhtnl inc `lc .zg` `l` aiigil `l `ni` cg` seb mde li`ed mewn lkn ,oiwlgen oie`l `ki`c idpc ,en` zeg`e eia` zeg` `idy ezeg`l `yxc jixhv` xityc

?il dnl ezeg`a zxk ,ea oiwlgen oie`lc xg`n ike :`zlin `d` jixtc .qxhpewd yexitk rnyn (`,b) zezixkc `nw wxta la` .xfrl` iaxn iz` xitye ,zewlgen zecear
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?déì àðî àä¯,àéðúc .øîBçå ìwî déì à÷ôð ¨§¨¥¨§¨¥¦©¨¤§©§¨

ìàéìîb ïaø úà ézìàL :àáé÷ò éaø øîàéaøå ¨©©¦£¦¨¨©§¦¤©¨©§¦¥§©¦
òLBäé,íeàîéò ìL æéìèéàaäîäa çwéì eëìäL §ª©¨¦§¦¤¥¨¤¨§¦©§¥¨

BúBçà ìò àaä :ìàéìîb ïaø ìL Bða äzLîì§¦§¥§¤©¨©§¦¥©¨©£
[Bðéà] ?eäî ,Bnà úBçà àéäL åéáà úBçà àéäL¤¦£¨¦¤¦£¦©¥
úçà ìk ìò áéiç Bà ,úçà àlà ïlek ìò áéiç©¨©¨¤¨©©©¨©¨©©
àaä :eðòîL ìáà ,eðòîL àì Bæ :Bì eøîà ?úçàå§©©¨§Ÿ¨©§£¨¨©§©¨

ãçà íìòäa úBcð íéLð Lîç ìò¯ìwî íéøác ïéàøðå ,úçàå úçà ìk ìò áéiçL ©¨¥¨¦¦§¤§¥¤¨¤©¨©¨©©§©©§¦§¦§¨¦¦©
ìML ïàk ,úçàå úçà ìk ìò áéiç ãçà íL àéäL äcp äîe :øîBçåúBîL äL¯àì ¨¤©¦¨¤¦¥¤¨©¨©¨©©§©©¨¤§¨¥Ÿ

?ïkL ìk¯.ïé÷ìçeî ïéôeb ïkL ,äcðl äî :àeä àëéøt øîBçå ì÷ ,Cãéàå¯Cãéàìe ¨¤¥§¦¨©¨¤§¦¨©§¦¨¤¥¦§¨¦§¦¨
øîBçå ì÷ éàcå éàä ,éîð!àeä àëéøt¯déì à÷ôð àlà,Cãéàå .àôéñc "Búçà"î ©¦©©©©¨¤§¦¨¤¨¨§¨¥¥£Ÿ§¥¨§¦¨
?éì änì àôéñc "BúBçà"¯ïî ïéLðBò ïéàL øîBì ,Bnà úáe åéáà úa BúBçà ìò Báéiçì £§¥¨¨¨¦§©§©£©¨¦©¦©¤¥§¦¦

.ïécä¯déì à÷ôð :àîéà úéòaéàå .äøäæàî LðBò øîâ :àîéà úéòaéà ,Cãéàå ©¦§¦¨¦¨¥¥¨¨©¤¥©§¨¨§¦¨¥¥¨¨§¨¥
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יותר איך להשפיע להמושפעים שלו בנחת ובקירוב ובאהבה להחדירם ברוח החסידות וטעמה, הרי 

בד"מ וועט ער ניט האבען צו וועמען האבען א טענה, כי מחד גיסא ישתפר מצבו ולאידך גיסא לא יהי' 

זה נוגע לו כ"כ כי יהי' טרוד במצב זולתו, והא בהא תליא.

בברכת הצלחה בענינים הכללים ובעניניו הפרטיים.

המשך מעמוד הקודם



קצב
oifge` mipya cenr ci sc ± oey`x wxt`nw `aa

àùéøã åúåçàîÐ."en` za e` eia` za z` gwi ik" azknl ivncêñå íèôîìÐ

,zeixra welig jxvedy enk mdipia wlgl epl jxvede ,cg` zxke oie`l ipy inp eedc

.edl oipr edpz o`k oipr epi` m`÷ìçì äéì éòáéî àåää :àúèéù êäì äì ïðéñøâ éëä
àîéà úéòáéàå 'åë àéòùåä éáø øîà øæòìà éáøë äì øáñ êãéàå êñå íèôîì úøë
'åâå äåã äùà úà áëùé øùà ùéàåî äéì à÷ôð

'åë äéì éòáéî àåää êãéàåÐ:`yexit ikde

dlr xn`c xfrl` iaxk dil `xiaq jci`e

jqe mhtn lre ,ze`hgl oiwlgn oie`ldy

Ð oie`l ipy ody (`,p) zezixk zkqna opixn`

eyrz `l ezpekznae" "jqii `l mc` xya lr"

edenk gwxi xy` yi`" Ð zg` zxke ,"edenk

Ð mdipia ze`hg welig ,'ebe "epnn ozi xy`e

Ð ikdl ez`c oeike .ze`hgl oiwlgn oie`ldy

dil jixhvn `le ,welig ira `l inp zeixra

xwir dil xzii`e ,lirlc "dy` l`" yxcnl

,zewlna `le zxka epecl ezeg`a zxkc `xw

zeg` `idy ezeg` lr eaiigl `tiqc ezeg`e

lr eaiigl `yixc ezeg`e ,en` zeg`e eia`

on oiyper oi`y xnel ,en` zae eia` za ezeg`

iaxcl dl xaq `l inp i` ,`ni` zirai`e .oicd

yi`e" on zeixra welig dil `wtp ,xfrl`

zxk dia aizkc 'ebe "dec dy` z` akyi xy`

dpnne ,dnvrl dilr oiaiigy xnel `xizi

`dc ,dtebl oipr epi` m`e .llkd lk cnlz

,dy` lk lr wlgl "dy` l`e"n ol `wtp

oebk ,zg` zxke oie`l ipy x`yl oipr edpz

.jqe mhtnäúåøò êøã äåãî àöéùÐiwet`l

.`lc otec jxcïìðî äøäæà àìàÐ`kil

ixiin `lc ,'ebe "lk`i `l miycwa"n xninl

yi` yi`" dia aizkc ,dnexza `l` miycwa

,oxd` ly erxfa deyd xac Ð "oxd` rxfn

miyp`a dey `idy dnexza dil opinwene

dfgl zxfeg dpi`y ,zxfegd s`e .miypae

zxfeg ,weye.dnexzlòâú àì ùã÷ ìëáîÐ

.lke`l dxdf` onwl dil opiyxceàìãøá éðú
Ð.mkg myåéìò åúàîåèå áéúëÐ`nha

`aa "ea ez`neh cer" aizke ,ycwd z` lk`y

.`nh ycwnd l`øîâ àì äåù äøéæâÐ`le

.eaxn dcnloxd` ly erxfa deyyÐmiyp`a

.mixkfl `l` oilk`p opi` miycw la` .miypae

,zxfega `zil Ð weye dfg `ki` :`niz ike

xn xn`c ,dl oi` rxfe dyexbe dpnl` oebk

ikde .weye dfgl zxfeg dpi`e dnexzl zxfeg

.(`,ft) zenaia dl opiyxtnäøäæà àåää
äîåøúìÐ.dnexz zribplùã÷á òâðù àîè

'åëÐ.yiwl yix uxznc `ed `vexiz

ùã÷îì ùã÷ ù÷úéàãîÐlka" :`xw i`da

opiyxce ,"`az `l ycwnd l`e ,rbz `l ycw

,dnyp zlihp ezxdf`a yi ycwn dn :onwl

zxdf` s` Ð zxka `nh ycwnd l` `ady

.zxk `kil dribpa eli`c ,zxk dilr yepry dlik` epiide ,dnyp zlihp ea yiy xac ycwäéîòèì ïðçåé éáøÐ,"ez`neh" "ez`neh"n `wtp ez`neha ycw lke`l dxdf` :xn`c

dwixf mcew d`neh meyn eilr oiaiig edi leki :(a,dk) iyily wxta zegpna dl opiziine mipdk zxeza `ipzc .`ed dwixf xg`l Ð ycwc ypera aizkc "eilr ez`nehe" `edde?

.d`neh meyn eilr oiaiig oi` mixedhl xzip oi`y ,d`neh meyn eilr oiaiig mixedhl xzipd ,'ebe "xya lk`z xy` ytpde xya lk`i xedh lk" xnel cenlzìëáî àåääÐ

.dwixf iptl s` yiwl yix yixc "lka"c `ieaxnùé÷ì ùéøë àéðúÐ."rbz `l ycw lka"n ycwd z` lk`y `nhl dxdf` silicåéìò ïé÷åì äùò åîã÷ù äùòú àì ìëÐ

oiwel oi`y xnel ,dyrz `l xg` dyr ozil aezkd `a Ð "etxyz xzepde ...exizez `l" :`ipzck ,eilr oiwel oi` dyrl wzipd e`l xn`c o`nl elit`c opireny`l `z` `d

oi`y ,e`ld xg` `ad dyra ilin ipd :opgei iax opirny`e .xhtde z`f dyr Ð ziyr m`e ,jk dyrz `l :xnel ,epewze e`l ly eypr zeidl dyrd z` aezkd wzpy .eilr

w eniiwl leki dz`e e`ld z` mcwy dyr la` .e`ld zxiar xg`l `l` eniiwl leki dz``l Ð e`ld zxiar xg` epniiwz elit`e ,e`ld wezip df oi` Ð e`ld zxiar mce

.zewlnd on zxhtp
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àåääycw lka"c ,miycwan dnexza xneg epivn okidc :dnize Ð `z`c `ed dnexzl

!iwl `l ycwc dribpae ,iwl `nl` Ð dnexz zribpl opgei iax dl iwen "rbz `l

`ed dnexz zribpl `edd :xn`w ikdc ,ocr eznyp y"iiexcn dnly epiax axd uxize

`ki`c xn`w `le .mei leahk `idy dxdh ini z`ln cr dnexz lqetc opireny`l ,i`z`c

,dyw mewn lkn la` .dnexz zribpa zewln

ycw dia aizkc `xwc opgei iax xn`w ji`c

`xw i`d iabc meyn :xnel yie ?dnexzl ixiinc

cr Ð miycwae ,"dxdh ini z`ln cr" aizk

dnwe`l jixv jgxk lr ,inp i` .dxtk xg`l

dey dxifbn ol `wtp miycwlc ,dnexza

.dil xinb "ez`neh" "ez`neh"c

ìë:dniz Ð eilr oiwel dyr encwy dyrz `l

aiyde"c dyr encwy dlifbc e`l `dc

yie !eilr oiwel oi` ikd elit`e ,"lfb xy` dlfbd

dyrd miiwl oi`y ,dlifbc e`l iab ip`yc :xnel

eilrn wzipy e`l jklde ,dlfby xg`l `l`

`wec e`l Ð `kd xn`wc "encw" la` .`ed

xary mcew dyrd jiiyc epiid `l` ,encw

.e`ld
`pipz
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.àLéøc "BúBçà"î¯÷lçì déì éòaéî àeää :Cãéàå ¥£§¥¨§¦¨©¦¨¥¥§©¥
.Cqìå íhôîì úøk¯øîà øæòìà éaøk øáñ :Cãéàå ¨¥©§©¥§©¨§¦¨¨©§©¦¤§¨¨¨©

:àéòLBä éaø øîà øæòìà éaø øîàc .àéòLBä éaø©¦©£¨§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©£¨
ãçà úøëå ïéåàì éðL àöBî äzàL íB÷î ìk¯ïé÷eìç ¨¨¤©¨¥§¥¨¦§¨¥¤¨£¦

,øæòìà éaøk dì øáñ àì :àîéà úéòa éàå .ïaø÷ì ïä¥§¨§¨§¦¨¥¥¨¨¨©¨§©¦¤§¨¨
."äåc äMà úà ákLé øLà Léàå"î déì à÷ôðå¯ §¨§¨¥¦§¦£¤¦§©¤¦¨¨¨

éaø øîàc .ïðçBé éaøãëì déì éòaéî àeää :Cãéàå§¦¨©¦¨¥¥§¦§©¦¨¨§¨©©¦
äMàä ïéàL ïépî :éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé¨¨¦©¦¦§¤©¦©¦¤¥¨¦¨

dúåøò Cøc äåãî àöiL ãò äàîè¯Léàå" øîàpL §¥¨©¤¥¥©§¤¤¤¤§¨¨¤¤¡©§¦
,'åâå "dúåøò úà älâå äåc äMà úà ákLé øLà£¤¦§©¤¦¨¨¨§¦¨¤¤§¨¨
Cøc äåãî àöiL ãò äàîè äMàä ïéàL ãnìî§©¥¤¥¨¦¨§¥¨©¤¥¥©§¤¤¤
àaä àîìLa ."Lãwä úà ìëàL àîèå" .dúåøò¤§¨¨§¨¥¤¨©¤©Ÿ¤¦§¨¨©¨

àîè Lc÷nì¯LðBò ;äøäæà áéúëe LðBò áéúk¯,"äúøëðå ànè 'ä ïkLî úà" áéúëc ©¦§¨¨¥§¦¤§¦©§¨¨¤¦§¦¤¦§©¦¥§¦§§¨
äøäæà¯áéúk LðBò àîìLa ,Lãwä úà ìëàL àîè àlà ."íäéðçî úà eànèé àìå"¯ ©§¨¨§Ÿ§©§¤©£¥¤¤¨¨¥¤¨©¤©Ÿ¤¦§¨¨¤§¦

äøäæà àlà ,"äúøëðå åéìò Búàîèå 'äì øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz øLà Lôpäå"§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦£¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨¤¨©§¨¨
"Búàîeè" àéúà :àìcøa éðz ,øîBà ïðçBé éaø ,"òbú àì Lã÷ ìëa" :øîBà Lé÷ì Léø ?ïépî¦©¦¥¨¦¥§¨Ÿ¤Ÿ¦¨©¦¨¨¥¨¥©§§¨¨§¨§¨
,"Bá Búàîè ãBò äéäé àîè" íúä áéúëe "äúøëðå åéìò Búàîèå" àëä áéúk ,"Búàîeè"§¨§¦¨¨§ª§¨¨¨§¦§§¨§¦¨¨¨¥¦§¤ª§¨

äøäæàå LðBò ïläl äî¯ïðçBé éaøk øîà àì Lé÷ì Léø àîìLa .äøäæàå LðBò ïàk óà¯ ©§©¨¤§©§¨¨©¨¤§©§¨¨¦§¨¨¥¨¦¨¨©§©¦¨¨
?Lé÷ì Léøk øîà àì àîòè éàî ,ïðçBé éaø àlà .øéîb àì äåL äøéæb¯àeää :Cì øîà §¥¨¨¨¨¨¥¤¨©¦¨¨©©£¨¨¨©§¥¨¦¨©¨©

ì àðî äîeøúì äøäæà ,Lé÷ì Léøå .äîeøúì äøäæà?dé¯ïøäà òøfî Léà Léà"î déì à÷ôð ©§¨¨¦§¨§¥¨¦©§¨¨¦§¨§¨¥¨§¨¥¥¦¦¦¤©©£Ÿ
,"áæ Bà òeøö àeäåïøäà ìL Bòøæa äåL àeäL øác eäæ éà¯.äîeøz Bæ øîBà éåä¯:Cãéàå §¨©¨¥¤¨¨¤¨¤§©§¤©£Ÿ¡¥¥§¨§¦¨

àeää ?àúàc àeä éëäì "òbú àì Lã÷ ìëa" éàä ,Lé÷ì Léøå .äòéâðì àäå ,äìéëàì àeää©©£¦¨§¨¦§¦¨§¥¨¦©§¨Ÿ¤Ÿ¦¨§¨¦§¨¨©
éaø ,ä÷Bì :øîBà Lé÷ì Léø ,Lãwa òâpL àîè ,øîzéàc !Lãwa òâpL àîèì déì éòaéî¦¨¥¥§¨¥¤¨©©Ÿ¤§¦§©¨¥¤¨©©Ÿ¤¥¨¦¥¤©¦
ïéà :øîBà ïðçBé éaø ."òbú àì Lã÷ ìëa" ,ä÷Bì :øîBà Lé÷ì Léø .ä÷Bì Bðéà :øîBà ïðçBé¨¨¥¥¤¥¨¦¥¤§¨Ÿ¤Ÿ¦¨©¦¨¨¥¥

!àúàc àeä äîeøúì äøäæà àeää ,ä÷Bì¯Lãwa òâpL àîè¯ìa àðîçø dé÷tàcîïBL ¤©©§¨¨¦§¨§¨¨¨¥¤¨©©Ÿ¤¦§©§¥©£¨¨¦§
ìëBàì äøäæà ,äòéâð¯.Lc÷nì Lã÷ Le÷úà¯déì éòaéî àeää ?àúàc àeä éëäì ,ézkàå §¦¨©§¨¨¨¥¦§Ÿ¤©¦§¨§©©¦§¨¦§¨¨©¦¨¥¥

ú÷éøæ éðôì Lã÷ øNa ìëàL àîè ,øîzéàc .íéîc ú÷éøæ éðôì Lã÷ øNa ìëàL àîèì§¨¥¤¨©§©Ÿ¤¦§¥§¦©¨¦§¦§©¨¥¤¨©§©Ÿ¤¦§¥§¦©
ìëa" ,ä÷Bì :øîBà Lé÷ì Léø .ä÷Bì Bðéà :øîBà ïðçBé éaø ,ä÷Bì :øîBà Lé÷ì Léø ,íéîc̈¦¥¨¦¥¤©¦¨¨¥¥¤¥¨¦¥¤§¨
éaø ;ä÷Bì Bðéà :øîBà ïðçBé éaø .ä÷éøæ øçàì àðL àìå ä÷éøæ éðôì àðL àì ,"òbú àì Lã÷Ÿ¤Ÿ¦¨¨§¨¦§¥§¦¨§¨§¨§©©§¦¨©¦¨¨¥¥¤©¦

"Búàîeè" áéúk éëå ,"Búàîeè" "Búàîeè" àø÷ øîàc ,déîòèì ïðçBé¯àeä ä÷éøæ øçàì ¨¨§©£¥§¨©§¨§¨§¨§¦§¦§¨§©©§¦¨
!áéúëc¯"òbú àì Lã÷ ìëa" :Lé÷ì Léøc déúååk àéðz .à÷ôð "Lã÷ ìëa"î àéää¯ ¦§¦©¦¦§¨Ÿ¤¨§¨©§¨§¨¥§¥¨¦§¨Ÿ¤Ÿ¦¨

ìëa" øîBì ãeîìz ?òâBpì äøäæà àlà Bðéà Bà ,ìëBàì äøäæà øîBà äzà .ìëBàì äøäæà©§¨¨¨¥©¨¥©§¨¨¨¥¥¤¨©§¨¨©¥©©§©§¨
'åâå "Lc÷nä ìàå òbú àì Lã÷¯äîLð úìéèð Ba LiL øác Lc÷n äî ,Lc÷nì Lã÷ Léwî Ÿ¤Ÿ¦¨§¤©¦§¨©¦Ÿ¤©¦§¨©¦§¨¨¨¤¥§¦©§¨¨

¯äòéâða éàå .äîLð úìéèð Ba LiL øác ìk óà¯.äìéëàa àlà ?äîLð úìéèð àkéà éî ©¨¨¨¤¥§¦©§¨¨§¦¦§¦¨¦¦¨§¦©§¨¨¤¨©£¦¨
äNò BîãwL äNòz àì ìk :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà¯.åéìò ïé÷Bì ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨Ÿ©£¥¤§¨£¥¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc zekn(oey`x meil)

àLéøc 'BúBçà'î,weqtd zligza dxen`d 'ezeg`' zaiz on - ¥£§¥¨
za ezeg` z` gwi xy` yi`e' aezkl mewnay ,`id zxzein oky
za e` eia` za z` gwi ik' aezkl did xyt` ,'en` za e` eia`

.'en`
:`xnbd zxxanCãéàåzaiz xezin micnel md dn ,opax - §¦¨

:`xnbd daiyn .weqtd zligzay 'ezeg`'déì éòaéî àeää± ©¦¨¥¥
zkxvp ef daizCqìå íhôîì úøk ÷lçìzpekznk dyerdy - §©¥¨¥©§©¥§©¨

mlrda ,epiax dyn e`yry dgynd onyn jqde ,dgynd ony
lkn ,zeixra dxen` 'ezeg`' zaizy s`e .ze`hg izy aiig ,cg`
welig cnll oipr epi` m`y ,'oipr epi` m`'a dpnn micnl mewn
oipr edpz ,miwelg mdly mie`ldy epcnl xaky ,zeixrl ze`hg

.miwelg mdly mie`ldy cnll ,jqe mhtnl
:`xnbd zxxanCãéàåmiwelg jqe mhtny oipn ,wgvi iaxl ± §¦¨

wgvi iax :`xnbd daiyn .oaxwléaø øîà øæòìà éaøk øáñ̈©§©¦¤§¨¨¨©©¦
àöBî äzàL íB÷î ìk ,àéòLBä éaø øîà øæòìà éaø øîàc ,àéòLBä©§¨§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨¨¨¤©¨¥

,ïaø÷ì ïä ïé÷eìç ãçà úøëå ïéåàì éðLipy md jqe mhtny oeike §¥¨¦§¨¥¤¨£¦¥§¨§¨
xnel ick cenil jixv `l ,cgia aezk mdly zxkdy s` ,mie`l

:sqep aeyii .oaxwl miwelgyàîéà úéòa éàåxen` dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
wgvi iaxydéì à÷ôðå ,øæòìà éaøk dì øáñ àìwelig cnle - Ÿ¨©¨§©¦¤§¨¨§©§¨¥

,jqe mhtnl ze`hgäåc äMà úà ákLé øLà Léàe'î'Ezxkpe 'ebe ¦§¦£¤¦§©¤¦¨¨¨§¦§§
(gi k `xwie)zxkdy [dcp z`neha d`nhy eyexit dec dy`] ,

ixg` zyxta okl mcew xak dxkfed dcp ixdy ,xzein df weqta
zen(hi gi my)zeixra wlgl jxev oi`y oeikne ,wlgl `a `l` ,

oipr edpz ,'dy` l`e' weqtd on zeixra welig epcnl xak ixdy
miwelgy xnel ,cg` zxke mie`l ipy yiy zenewn x`yl wlgl

.oaxwl md
:`xnbd zl`eyCãéàåzxkd ly xezidn micnel md dn ,opax - §¦¨

:`xnbd daiyn .dec dy`a xen`ddéì éòaéî àeäädf weqt - ©¦¨¥¥
jxvpïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøãëìdcp zkqna(:`n),éaø íeMî §¦§©¦¨¨§¨©©¦¨¨¦©¦

dúåøò Cøc äåãî àöiL ãò äàîè äMàä ïéàL ïépî ,éçBé ïa ïBòîL¦§¤©¦©¦¤¥¨¦¨§¥¨©¤¥¥©§¤¤¤¤§¨¨
`vi xy`k `le ,dzexr mewn jxc ,mgxd mc `vi xy`k `weec -

,dphia otecnúà älâå ,äåc äMà úà ákLé øLà Léàå' øîàpL¤¤¡©§¦£¤¦§©¤¦¨¨¨§¦¨¤
dúåøò Cøc äåãî àöiL ãò äàîè äMàä ïéàL ãnìî ,'åâå dúåøò. ¤§¨¨§©¥¤¥¨¦¨§¥¨©¤¥¥©§¤¤¤¤§¨¨

:dpyna epipyLãwä úà ìëàL àîèåyi ,`nh ycwnd l` `ade §¨¥¤¨©¤©Ÿ¤
:jkl xewnd z` `xnbd zxxan .zewln aeig mdaàîìLa- ¦§¨¨

ly oica zpaen epizpyn,àîè Lc÷nì àaädf xeqi`a okyáéúk ©¨©¦§¨¨¥§¦
LðBò,zxkäøäæà áéúëeaeig z` cenll xyt` epnne ,'e`l' - ¤§¦©§¨¨

:`xnbd zyxtne ,zewlndáéúëc ,LðBòqpkpd zn `nh iabl ¤¦§¦
ycwnl(bi hi xacna),äøäæà ,'äúøëðå ànè 'ä ïkLî úà'xn`py ¤¦§©¦¥§¦§§¨©§¨¨

mEgNWY dpgOl uEgn l`' ,zn `nhe ,af ,rexv iableànèé àìå ¤¦©©£¤§©§§Ÿ§©§
'íäéðçî úà(b d my).àlàepipyy dna,Lãwä úà ìëàL àîè ¤©£¥¤¤¨¨¥¤¨©¤©Ÿ¤

ixdy ,zewln ea yiy oipn xe`ia jixvLðBò àîìLaxacd oaen - ¦§¨¨¤
c ,zxk yper iabláéúk(k f `xwie)çáfî øNa ìëàz øLà Lôpäå' §¦§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©

ïépî äøäæà àlà ,'äúøëðå åéìò Búàîeèå 'äì øLà íéîìMäla` - ©§¨¦£¤©§§¨¨¨§¦§§¨¤¨©§¨¨¦©¦
.zewln aiigl xyt` cvik dxdf` oi` m`e ,ea aezk okid 'e`l'

:z`f micnl oipn mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdLé÷ì Léø¥¨¦
,øîBàdcil z`neha d`nhd dy` iabl xn`pdn z`f micnel ¥

(c ai `xwie),'òbú àì Lã÷ ìëa'ïðçBé éaø .e wlegéðz ,øîBà[dpy-] §¨Ÿ¤Ÿ¦¨©¦¨¨¥¨¥
àéúà ,àìcøadey dxifba cnlp df oic -áéúk ,'Búàîeè Búàîeè' ©§§¨©§¨§¨§¨§¦

àëäd`neha miycw lke`d z` zxk aiigny weqtaBúàîeèå' ¨¨§§¨
'äúøëðå åéìò(k f `xwie),íúä áéúëe`nh ycwnl `ad iablàîè' ¨¨§¦§§¨§¦¨¨¨¥

'Bá Búàîeè ãBò äéäé(bi hi xacna),dey dxifba cenll yie ,ïläl äî ¦§¤§¨©§©¨
yi `nh ycwnl `aa -LðBòzxkåyiïàk óà ,äøäæàlke`a ¤§©§¨¨©¨

yi d`neha ycwLðBòzxkåyiäøäæà.zewln aiignd 'e`l' - ¤§©§¨¨
:opgei iaxe yiwl yix zwelgn z` zx`an `xnbdàîìLaoaen - ¦§¨¨

recn xacdïðçBé éaøk øîà àì Lé÷ì Léødxifbn z`f cenll ¥¨¦Ÿ¨©§©¦¨¨
y meyn ,deyøéîb àì äåL äøéæbleki mc` oi`e eaxn dlaiw `l - §¥¨¨¨Ÿ§¦

.envrn dey dxifb cenllLéøk øîà àì àîòè éàî ïðçBé éaø àlà¤¨©¦¨¨©©£¨Ÿ¨©§¥

.Lé÷ì:`xnbd daiynCì øîà,opgei iaxàeäälka' weqtd - ¨¦¨©¨©
epnn micnl 'rbz `l ycwäîeøúì äøäæàdnexz lke`l - ©§¨¨¦§¨

.sebd z`neha
:`xnbd zxxan.déì àðî äîeøúì äøäæà Lé÷ì Léøådaiyn §¥¨¦©§¨¨¦§¨§¨¥

:`xnbddéì à÷ôðz`f cnel -òeøö àeäå ïøäà òøfî Léà Léà'î ©§¨¥§¦¦¦¤©©£Ÿ§¨©
áæ Bà'lk`i `l miWcTA(c ak `xwie)yi`' zeaizd ony oeikne , ¨©¢¨¦ŸŸ©

mixkf oia odkd oxd` ly erxf lk lr `ed xeqi`dy rnyn 'yi`
oky ,dnexza wqer df weqty jgxk lr ,zeawp oiaeøác eäæ éà¥¤¨¨

äåL àeäLezlik` oiprlalk,ïøäà ìL Bòøæ,zeawp oiae mixkf oia ¤¨¤§©§¤©£Ÿ
,äîeøz Bæ øîBà éåä.d`neha dlk`l `ly dxezd dxidfn dilre ¡¥¥§¨

:`xnbd zl`eyCãéàåyi`' weqtdn cnel `ed dn ,opgei iax - §¦¨
:`xnbd daiyn .'ebe 'oxd` rxfn yi`äòéâðì àäå äìéëàì àeää©©£¦¨§¨¦§¦¨

,dnexz zlik` xeqi` cnln 'yi` yi`' weqtdy xaeq opgei iax ±
.dnexza dribp xeqi` cnln 'rbz `l ycw lka' weqtde

:`xnbd dywnåixacl ikéàä ,Lé÷ì Léøxn`py df -Lã÷ ìëa' §¥¨¦©§¨Ÿ¤
àúàc àeä éëäì ,'òbú àìzlik` lr xidfdl ,`a `ed jkl - Ÿ¦¨§¨¥©£¨

ixde ,ycwdéì éòaéî àeääjxvp df weqt -a òâpL àîèìxya ©¦¨¥¥§¨¥¤¨©§
øîzéàc ,Lã÷,yxcnd ziaa xn`p jky ±Léø ,Lã÷a òâpL àîè Ÿ¤§¦§©¨¥¤¨©§Ÿ¤¥

ä÷Bì Bðéà øîBà ïðçBé éaø ,ä÷Bì øîBà Lé÷ì,,mzwelgn xe`iae ¨¦¥¤©¦¨¨¥¥¤
,ä÷Bì øîBà Lé÷ì Léøxn`pyøîBà ïðçBé éaø ,'òbú àì Lã÷ ìëa' ¥¨¦¥¤§¨Ÿ¤Ÿ¦¨©¦¨¨¥

,ä÷Bì ïéàoky ,jk lr dxdf` oi`y meynàeäälka' weqtd - ¥¤©
,'rbz `l ycwàúàc àeä äîeøúì äøäæàdribp lr xidfdl `a - ©§¨¨¦§¨©£¨

cvik yiwl yix lr dyw ok m` .miycwa dribp lr `le dnexza
o`kn cnl `ed ixde ,dlik`l dxdf` df weqtn micnly xne`

.dribpl dxdf`
:`xnbd zvxznLã÷a òâpL àîèyiwl yix cnldé÷tàcî ¨¥¤¨©§Ÿ¤¦§©§¥

ìa àðîçøäòéâð ïBLdlik`d xeqi` z` dxezd d`ivedy jkn - ©£¨¨¦§§¦¨
e ,'rbz `l' oeyla(ìëBàì) äøäæàmeyn ,df weqtn zcnlp ©§¨¨¨¥

cLc÷îì Lã÷ LewzàWcw lkA' xn`py ,ycwnl ycw ywed ± ¦©Ÿ¤§¦§¨§¨Ÿ¤
l` `ad] ycwn dn ,jkn micnle ,'`az `l WCwOd l`e rBz `lŸ¦¨§¤©¦§¨Ÿ¨Ÿ
ycw zxdf`a s` ,zxk aeig ezxdf`a yi [d`neha ycwnd
`l dribpa ixdy ,dlik` epiide ,zxk aeig ea yiy xac lr xaecn

.zxk daiig dxezdy epivn
:zeywdl `xnbd dtiqenézkàåike ,dyw oiicre -àeä éëäì §©©¦§¨¥

àúàcixde ,dribp oeyld `a jk jxevl m`d -àeääoeyld - ©£¨©
dribpdéì éòaéîcnll ick `ed jxvp -Lã÷ øNa ìëàL àîèì ¦¨¥¥§¨¥¤¨©§©Ÿ¤

øîzéàc ,íéîc ú÷éøæ éðôì,yxcnd ziaa xn`py -ìëàL àîè ¦§¥§¦©¨¦§¦§©¨¥¤¨©
øîBà ïðçBé éaø ,ä÷Bì øîBà Lé÷ì Léø ,íéîc ú÷éøæ éðôì Lã÷ øNa§©Ÿ¤¦§¥§¦©¨¦¥¨¦¥¤©¦¨¨¥

,ä÷Bì Bðéà,mzwelgn xe`iae,ä÷Bì øîBà Lé÷ì Léømeyn ¥¤¥¨¦¥¤
xn`py,'òbú àì Lã÷ ìëa'xeqi` z` dxezd d`ivedy jkne §¨Ÿ¤Ÿ¦¨

ycw elit` dlik`a xeq`l rnyn 'rbz `l' oeyla dlik`
wx `l` [enc wxfp `ly meyn epiide] dlik` xzid ea oi` oiicry

dlik`a xeq`y micnl epivnpe ,dribpl ie`xä÷éøæ éðôì àðL àìŸ§¨¦§¥§¦¨
,ä÷Bì Bðéà øîBà ïðçBé éaø ,ä÷éøæ øçàì àðL àìåokyïðçBé éaø §Ÿ§¨§©©§¦¨©¦¨¨¥¥¤©¦¨¨

déîòèìjkn ycw zlik` xeqi`l dxdf` cnly ezhiyk -øîàc §©§¥§¨©
'Búàîeè Búàîeè' àø÷,`nh ycwnd l` `adn dey dxifba -éëå §¨§¨§¨§¦

áéúëc àeä ä÷éøæ øçàì Búàîeè áéúkmiyxec df weqte - §¦§¨§©©§¦¨¦§¦
zegpna(:dk)ly xya lr la` ,dwixf xg`l xacnydwixf iptl

cvik yiwl yix lr dywy `vnp .zewlnn xeht okle ,cenil oi`
jxvp `ld ycwa rbepl dxdf` micnl dribp oeyldny xne`

.dwixf mcew ycw xya lke`l `ed
:`xnbd zvxznàéääiptl s` ycw xya lek`l `ly dxdf`d ± ©¦

,dwixfà÷ôð 'Lã÷ ìëa'îlka dzernyny 'lka' zaizn cnlp - ¦§¨Ÿ¤©§¨
dny `vnpe ,dwixf xg`l oiae dwixf iptl oia ,miycwd ibeq

.dribp xeqi` cnll xzein ,dribp oeyla d`ived dxezdy
cnly yiwl yix zhiyk da epipyy `ziixa `xnbd d`ian

:'rbz `l ycw lka'n ycwd z` lk`y `nhl dxdf`àéðz©§¨
`ziixaa,Lé÷ì Léøc déúååkweqta xn`py dnàì Lã÷ ìëa' §¨¥§¥¨¦§¨Ÿ¤Ÿ
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc zekn(oey`x meil)

àLéøc 'BúBçà'î,weqtd zligza dxen`d 'ezeg`' zaiz on - ¥£§¥¨
za ezeg` z` gwi xy` yi`e' aezkl mewnay ,`id zxzein oky
za e` eia` za z` gwi ik' aezkl did xyt` ,'en` za e` eia`

.'en`
:`xnbd zxxanCãéàåzaiz xezin micnel md dn ,opax - §¦¨

:`xnbd daiyn .weqtd zligzay 'ezeg`'déì éòaéî àeää± ©¦¨¥¥
zkxvp ef daizCqìå íhôîì úøk ÷lçìzpekznk dyerdy - §©¥¨¥©§©¥§©¨

mlrda ,epiax dyn e`yry dgynd onyn jqde ,dgynd ony
lkn ,zeixra dxen` 'ezeg`' zaizy s`e .ze`hg izy aiig ,cg`
welig cnll oipr epi` m`y ,'oipr epi` m`'a dpnn micnl mewn
oipr edpz ,miwelg mdly mie`ldy epcnl xaky ,zeixrl ze`hg

.miwelg mdly mie`ldy cnll ,jqe mhtnl
:`xnbd zxxanCãéàåmiwelg jqe mhtny oipn ,wgvi iaxl ± §¦¨

wgvi iax :`xnbd daiyn .oaxwléaø øîà øæòìà éaøk øáñ̈©§©¦¤§¨¨¨©©¦
àöBî äzàL íB÷î ìk ,àéòLBä éaø øîà øæòìà éaø øîàc ,àéòLBä©§¨§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨¨¨¤©¨¥

,ïaø÷ì ïä ïé÷eìç ãçà úøëå ïéåàì éðLipy md jqe mhtny oeike §¥¨¦§¨¥¤¨£¦¥§¨§¨
xnel ick cenil jixv `l ,cgia aezk mdly zxkdy s` ,mie`l

:sqep aeyii .oaxwl miwelgyàîéà úéòa éàåxen` dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
wgvi iaxydéì à÷ôðå ,øæòìà éaøk dì øáñ àìwelig cnle - Ÿ¨©¨§©¦¤§¨¨§©§¨¥

,jqe mhtnl ze`hgäåc äMà úà ákLé øLà Léàe'î'Ezxkpe 'ebe ¦§¦£¤¦§©¤¦¨¨¨§¦§§
(gi k `xwie)zxkdy [dcp z`neha d`nhy eyexit dec dy`] ,

ixg` zyxta okl mcew xak dxkfed dcp ixdy ,xzein df weqta
zen(hi gi my)zeixra wlgl jxev oi`y oeikne ,wlgl `a `l` ,

oipr edpz ,'dy` l`e' weqtd on zeixra welig epcnl xak ixdy
miwelgy xnel ,cg` zxke mie`l ipy yiy zenewn x`yl wlgl

.oaxwl md
:`xnbd zl`eyCãéàåzxkd ly xezidn micnel md dn ,opax - §¦¨

:`xnbd daiyn .dec dy`a xen`ddéì éòaéî àeäädf weqt - ©¦¨¥¥
jxvpïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøãëìdcp zkqna(:`n),éaø íeMî §¦§©¦¨¨§¨©©¦¨¨¦©¦

dúåøò Cøc äåãî àöiL ãò äàîè äMàä ïéàL ïépî ,éçBé ïa ïBòîL¦§¤©¦©¦¤¥¨¦¨§¥¨©¤¥¥©§¤¤¤¤§¨¨
`vi xy`k `le ,dzexr mewn jxc ,mgxd mc `vi xy`k `weec -

,dphia otecnúà älâå ,äåc äMà úà ákLé øLà Léàå' øîàpL¤¤¡©§¦£¤¦§©¤¦¨¨¨§¦¨¤
dúåøò Cøc äåãî àöiL ãò äàîè äMàä ïéàL ãnìî ,'åâå dúåøò. ¤§¨¨§©¥¤¥¨¦¨§¥¨©¤¥¥©§¤¤¤¤§¨¨

:dpyna epipyLãwä úà ìëàL àîèåyi ,`nh ycwnd l` `ade §¨¥¤¨©¤©Ÿ¤
:jkl xewnd z` `xnbd zxxan .zewln aeig mdaàîìLa- ¦§¨¨

ly oica zpaen epizpyn,àîè Lc÷nì àaädf xeqi`a okyáéúk ©¨©¦§¨¨¥§¦
LðBò,zxkäøäæà áéúëeaeig z` cenll xyt` epnne ,'e`l' - ¤§¦©§¨¨

:`xnbd zyxtne ,zewlndáéúëc ,LðBòqpkpd zn `nh iabl ¤¦§¦
ycwnl(bi hi xacna),äøäæà ,'äúøëðå ànè 'ä ïkLî úà'xn`py ¤¦§©¦¥§¦§§¨©§¨¨

mEgNWY dpgOl uEgn l`' ,zn `nhe ,af ,rexv iableànèé àìå ¤¦©©£¤§©§§Ÿ§©§
'íäéðçî úà(b d my).àlàepipyy dna,Lãwä úà ìëàL àîè ¤©£¥¤¤¨¨¥¤¨©¤©Ÿ¤

ixdy ,zewln ea yiy oipn xe`ia jixvLðBò àîìLaxacd oaen - ¦§¨¨¤
c ,zxk yper iabláéúk(k f `xwie)çáfî øNa ìëàz øLà Lôpäå' §¦§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©

ïépî äøäæà àlà ,'äúøëðå åéìò Búàîeèå 'äì øLà íéîìMäla` - ©§¨¦£¤©§§¨¨¨§¦§§¨¤¨©§¨¨¦©¦
.zewln aiigl xyt` cvik dxdf` oi` m`e ,ea aezk okid 'e`l'

:z`f micnl oipn mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdLé÷ì Léø¥¨¦
,øîBàdcil z`neha d`nhd dy` iabl xn`pdn z`f micnel ¥

(c ai `xwie),'òbú àì Lã÷ ìëa'ïðçBé éaø .e wlegéðz ,øîBà[dpy-] §¨Ÿ¤Ÿ¦¨©¦¨¨¥¨¥
àéúà ,àìcøadey dxifba cnlp df oic -áéúk ,'Búàîeè Búàîeè' ©§§¨©§¨§¨§¨§¦

àëäd`neha miycw lke`d z` zxk aiigny weqtaBúàîeèå' ¨¨§§¨
'äúøëðå åéìò(k f `xwie),íúä áéúëe`nh ycwnl `ad iablàîè' ¨¨§¦§§¨§¦¨¨¨¥

'Bá Búàîeè ãBò äéäé(bi hi xacna),dey dxifba cenll yie ,ïläl äî ¦§¤§¨©§©¨
yi `nh ycwnl `aa -LðBòzxkåyiïàk óà ,äøäæàlke`a ¤§©§¨¨©¨

yi d`neha ycwLðBòzxkåyiäøäæà.zewln aiignd 'e`l' - ¤§©§¨¨
:opgei iaxe yiwl yix zwelgn z` zx`an `xnbdàîìLaoaen - ¦§¨¨

recn xacdïðçBé éaøk øîà àì Lé÷ì Léødxifbn z`f cenll ¥¨¦Ÿ¨©§©¦¨¨
y meyn ,deyøéîb àì äåL äøéæbleki mc` oi`e eaxn dlaiw `l - §¥¨¨¨Ÿ§¦

.envrn dey dxifb cenllLéøk øîà àì àîòè éàî ïðçBé éaø àlà¤¨©¦¨¨©©£¨Ÿ¨©§¥

.Lé÷ì:`xnbd daiynCì øîà,opgei iaxàeäälka' weqtd - ¨¦¨©¨©
epnn micnl 'rbz `l ycwäîeøúì äøäæàdnexz lke`l - ©§¨¨¦§¨

.sebd z`neha
:`xnbd zxxan.déì àðî äîeøúì äøäæà Lé÷ì Léøådaiyn §¥¨¦©§¨¨¦§¨§¨¥

:`xnbddéì à÷ôðz`f cnel -òeøö àeäå ïøäà òøfî Léà Léà'î ©§¨¥§¦¦¦¤©©£Ÿ§¨©
áæ Bà'lk`i `l miWcTA(c ak `xwie)yi`' zeaizd ony oeikne , ¨©¢¨¦ŸŸ©

mixkf oia odkd oxd` ly erxf lk lr `ed xeqi`dy rnyn 'yi`
oky ,dnexza wqer df weqty jgxk lr ,zeawp oiaeøác eäæ éà¥¤¨¨

äåL àeäLezlik` oiprlalk,ïøäà ìL Bòøæ,zeawp oiae mixkf oia ¤¨¤§©§¤©£Ÿ
,äîeøz Bæ øîBà éåä.d`neha dlk`l `ly dxezd dxidfn dilre ¡¥¥§¨

:`xnbd zl`eyCãéàåyi`' weqtdn cnel `ed dn ,opgei iax - §¦¨
:`xnbd daiyn .'ebe 'oxd` rxfn yi`äòéâðì àäå äìéëàì àeää©©£¦¨§¨¦§¦¨

,dnexz zlik` xeqi` cnln 'yi` yi`' weqtdy xaeq opgei iax ±
.dnexza dribp xeqi` cnln 'rbz `l ycw lka' weqtde

:`xnbd dywnåixacl ikéàä ,Lé÷ì Léøxn`py df -Lã÷ ìëa' §¥¨¦©§¨Ÿ¤
àúàc àeä éëäì ,'òbú àìzlik` lr xidfdl ,`a `ed jkl - Ÿ¦¨§¨¥©£¨

ixde ,ycwdéì éòaéî àeääjxvp df weqt -a òâpL àîèìxya ©¦¨¥¥§¨¥¤¨©§
øîzéàc ,Lã÷,yxcnd ziaa xn`p jky ±Léø ,Lã÷a òâpL àîè Ÿ¤§¦§©¨¥¤¨©§Ÿ¤¥

ä÷Bì Bðéà øîBà ïðçBé éaø ,ä÷Bì øîBà Lé÷ì,,mzwelgn xe`iae ¨¦¥¤©¦¨¨¥¥¤
,ä÷Bì øîBà Lé÷ì Léøxn`pyøîBà ïðçBé éaø ,'òbú àì Lã÷ ìëa' ¥¨¦¥¤§¨Ÿ¤Ÿ¦¨©¦¨¨¥

,ä÷Bì ïéàoky ,jk lr dxdf` oi`y meynàeäälka' weqtd - ¥¤©
,'rbz `l ycwàúàc àeä äîeøúì äøäæàdribp lr xidfdl `a - ©§¨¨¦§¨©£¨

cvik yiwl yix lr dyw ok m` .miycwa dribp lr `le dnexza
o`kn cnl `ed ixde ,dlik`l dxdf` df weqtn micnly xne`

.dribpl dxdf`
:`xnbd zvxznLã÷a òâpL àîèyiwl yix cnldé÷tàcî ¨¥¤¨©§Ÿ¤¦§©§¥

ìa àðîçøäòéâð ïBLdlik`d xeqi` z` dxezd d`ivedy jkn - ©£¨¨¦§§¦¨
e ,'rbz `l' oeyla(ìëBàì) äøäæàmeyn ,df weqtn zcnlp ©§¨¨¨¥

cLc÷îì Lã÷ LewzàWcw lkA' xn`py ,ycwnl ycw ywed ± ¦©Ÿ¤§¦§¨§¨Ÿ¤
l` `ad] ycwn dn ,jkn micnle ,'`az `l WCwOd l`e rBz `lŸ¦¨§¤©¦§¨Ÿ¨Ÿ
ycw zxdf`a s` ,zxk aeig ezxdf`a yi [d`neha ycwnd
`l dribpa ixdy ,dlik` epiide ,zxk aeig ea yiy xac lr xaecn

.zxk daiig dxezdy epivn
:zeywdl `xnbd dtiqenézkàåike ,dyw oiicre -àeä éëäì §©©¦§¨¥

àúàcixde ,dribp oeyld `a jk jxevl m`d -àeääoeyld - ©£¨©
dribpdéì éòaéîcnll ick `ed jxvp -Lã÷ øNa ìëàL àîèì ¦¨¥¥§¨¥¤¨©§©Ÿ¤

øîzéàc ,íéîc ú÷éøæ éðôì,yxcnd ziaa xn`py -ìëàL àîè ¦§¥§¦©¨¦§¦§©¨¥¤¨©
øîBà ïðçBé éaø ,ä÷Bì øîBà Lé÷ì Léø ,íéîc ú÷éøæ éðôì Lã÷ øNa§©Ÿ¤¦§¥§¦©¨¦¥¨¦¥¤©¦¨¨¥

,ä÷Bì Bðéà,mzwelgn xe`iae,ä÷Bì øîBà Lé÷ì Léømeyn ¥¤¥¨¦¥¤
xn`py,'òbú àì Lã÷ ìëa'xeqi` z` dxezd d`ivedy jkne §¨Ÿ¤Ÿ¦¨

ycw elit` dlik`a xeq`l rnyn 'rbz `l' oeyla dlik`
wx `l` [enc wxfp `ly meyn epiide] dlik` xzid ea oi` oiicry

dlik`a xeq`y micnl epivnpe ,dribpl ie`xä÷éøæ éðôì àðL àìŸ§¨¦§¥§¦¨
,ä÷Bì Bðéà øîBà ïðçBé éaø ,ä÷éøæ øçàì àðL àìåokyïðçBé éaø §Ÿ§¨§©©§¦¨©¦¨¨¥¥¤©¦¨¨

déîòèìjkn ycw zlik` xeqi`l dxdf` cnly ezhiyk -øîàc §©§¥§¨©
'Búàîeè Búàîeè' àø÷,`nh ycwnd l` `adn dey dxifba -éëå §¨§¨§¨§¦

áéúëc àeä ä÷éøæ øçàì Búàîeè áéúkmiyxec df weqte - §¦§¨§©©§¦¨¦§¦
zegpna(:dk)ly xya lr la` ,dwixf xg`l xacnydwixf iptl

cvik yiwl yix lr dywy `vnp .zewlnn xeht okle ,cenil oi`
jxvp `ld ycwa rbepl dxdf` micnl dribp oeyldny xne`

.dwixf mcew ycw xya lke`l `ed
:`xnbd zvxznàéääiptl s` ycw xya lek`l `ly dxdf`d ± ©¦

,dwixfà÷ôð 'Lã÷ ìëa'îlka dzernyny 'lka' zaizn cnlp - ¦§¨Ÿ¤©§¨
dny `vnpe ,dwixf xg`l oiae dwixf iptl oia ,miycwd ibeq

.dribp xeqi` cnll xzein ,dribp oeyla d`ived dxezdy
cnly yiwl yix zhiyk da epipyy `ziixa `xnbd d`ian

:'rbz `l ycw lka'n ycwd z` lk`y `nhl dxdf`àéðz©§¨
`ziixaa,Lé÷ì Léøc déúååkweqta xn`py dnàì Lã÷ ìëa' §¨¥§¥¨¦§¨Ÿ¤Ÿ
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המשך בעמוד קפק



xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc zekn(ipy meil)

Bì eøîà,edel`y ,opgei iax xn` jky ernyy mixg` -zøîà ¨§¨©§¨
.df oic zxn` ok` m`d -àì eäì øîàíéäìàä ,äaø øîà .- ¨©§Ÿ¨©©¨¨¡Ÿ¦

y ip` raypàðéðúe àáéúke ,døîàaezkd on x`azn eixacke ± £¨¨§¦¨§¦¨
,epizpynne dxezaàáéúkxn`p -(a d xacna)'äðçnä ïî eçlLéå' §¦¨¦©§¦©©£¤

,['åâå]xg`le ,ycwna qpki `ly `nh glyl 'dyr' zevn efy
aezk okn(b d my),'íäéðçî úà eànèé àìå'lr 'e`l' zxdf` efy §Ÿ§©§¤©£¥¤

jk lre ,'dyr encwy e`l' epiptl ixde ,`nh ycwnl qpkpd
àðéðzepizpyna epipy -(.bi lirl),àîè Lc÷nì àaä,dwely §¦¨©¨©¦§¨¨¥

z` wzpl `a dyrd oi` dyr encwy e`ly micnl ep`vnp
.eilr miwel `l` ,e`ld

:`xnbd zl`eydéa øãä à÷ àîòè éàî àlàeixacky oeik - ¤¨©©£¨¨¨©¥
:`xnbd daiyn .ea xfg recn '`pipze `aizk'déì àéL÷c íeMî- ¦§©§¨¥

ly oicdn `iyew el dzidñðBà,dxrpàéðúc,`ziixaañðBà ¥§©§¨¥
LøébLxn`py dn lr xare(my),'dgly lkei `l',àeä ìàøNé íà ¤¥¥¦¦§¨¥

,dyexb z`yl xzeny,ä÷Bì Bðéàå øéæçîàeä ïäk íàxeq`y ©£¦§¥¤¦Ÿ¥
,dyexba.øéæçî Bðéàå ä÷Bìepipyy ,`yixdn opgei iax lr dywe ¤§¥©£¦

éànà ,'ä÷Bì Bðéàå øéæçî àeä ìàøNé íà'ixde ,dwel epi` recn - ¦¦§¨¥©£¦§¥¤©©
àeä äNò BîãwL äNòú àì.é÷ìéìå ,encwy e`l mb jgxk lr `l` Ÿ©£¤¤§¨£¥§¦§¥

.eilr miwel oi`e ,ewzpn dyrd ,dyr
e`ll eaiygdl recn zcgein daiq yi qpe`ay x`an `ler
ixac z` miiwn jkae ,mcew dyrd azkpy s` lr dyrl wzipd

.eilr miwel dyr encwy e`l x`y lky opgei iax,àleò øîà̈©¨
øîàé àìxnel jixv epi` dxe`kl -,ñðBàa 'äMàì äéäú Bì' ŸŸ©¦§¤§¦¨§¥

øîâéìåxnege lwaòø íL àéöBnîdzpif ezy`y orehd mc`-] §¦§©¦¦¥¨
,[xwiyy `vnpe ,oi`eyipl oiqexi`d oiaàlL òø íL àéöBn äîe©¦¥¨¤Ÿ

,äNòî äNò,exeaica `hg wx `l`äéäú Bìå' àðîçø øîà ¨¨©£¤¨©©£¨¨§¦§¤
'äMàì(hi ak mixac)ñðBà ,,dyrn dyryïkL ìk àìel'a aiigy §¦¨¥Ÿ¨¤¥

,'dy`l didz)ok m`øîàð änì'dy`l didz el' qpe`a,(`l` ¨¨¤¡©
åéðôì ïéðò Bðéà íàz`yl aiigy oicd mvrl oiyexibd iptl - ¦¥¦§¨§¨¨

,dze`åéøçàì ïéðò eäðz,oiyexibd xg`l -.øéæçé Løéb íàL §¥¦§¨§©£¨¤¦¥¥©£¦
e`l lkk `ed okle ,e`ld xg`ll `a dyrd qpe`ay `vnp
dyr encwy e`l zn`a la` ,eilr miwel oi`y dyrl wzipd

.eilr miwely xnel xyt`
:`ler ly evexiz z` dgec `xnbdézkàåieeiv jixv oiicre - §©©¦

ixdy ,oiyexibd iptlløîb àì òø íL àéöBnî ñðBà,cnlp `l - ¥¦¦¥¨Ÿ¨©
meynCøôéîì àkéàc,xnege lwd z` zegcl yi -íL àéöBîl äî §¦¨§¦§©©§¦¥

ílLîe ä÷Bì ïkL òød`n qpw mlyne daic `ivedy lr dwel - ¨¤¥¤§©¥
lwd qpe`a 'dy`l didz `le' oic yiy epnn cenll oi`e ,sqk

.[miyper ipya eyiprdl ef `xneg ea oi`y]
` zexyt` d`ian `xnbd`ed qpe` ly e`ld recn x`al zxg

:dyrl wzip,òø íL àéöBîa 'äMàì äéäú Bì' øîàé àì ,àlà¤¨ŸŸ©¦§¤§¦¨§¦¥¨
ñðBàî øîâéìå,qpe`n xnege lwa cnlp didie -BðéàL ñðBà äîe §¦§©¥¥¨¥¤¥
,ílLîe ä÷Bì,sqk miyng ly qpw da mlyn wx `l`øîà ¤§©¥¨©

òø íL àéöBî ,'äMàì äéäú Bìå' àðîçø,mlyne dwelyìk àì ©£¨¨§¦§¤§¦¨¦¥¨Ÿ¨
ïkL,dy`l didz ele ly oicd z` ea didiyåok m`øîàð änì ¤¥§¨¨¤¡©

`l` ,rx my `ivena 'dy`l didz `le'ïéðò Bðéà íàxzein m` - ¦¥¦§¨
`ed,ñðBàì ïéðò eäðz ,òø íL àéöBîìeåéðôì ïéðò Bðéà íàiptll - §¦¥¨§¥¦§¨§¥¦¥¦§¨§¨¨

qpe`a xn`p xak ixdy ,ezqep` z`yl ieeivd mvrl oiyexbd
,'dy`l didz el' envråéøçàì ïéðò eäðz,oiyexibd xg`l - §¥¦§¨§©£¨

.e`ld z` wzple
:`xnbd dgecøîb àì énð ñðBàî òø íL àéöBîeleki epi` mb - ¦¥¨¥¥©¦Ÿ¨©
,cnlp zeidlCøôéîì àkéàc,zegcl xyt` ixdy -ñðBàl äî §¦¨§¦§©©§¥

`xneg ea yiy,äNòî äNò ïkLrx my `ivenl epnn cenll oi`e ¤¥¨¨©£¤
.dyrn dyr `ly

wzip `ed qpe` ly e`ld recn xg` ote`a zx`an `xnbd
:dyrléøäL ,òø íL àéöBîa 'äMàì äéäú Bì' øîàé àì àlà¤¨ŸŸ©¦§¤§¦¨§¦¥¨¤£¥

àéä BzLàrnyn 'didz' oeyl eli`e] el d`eyp xak ixdy - ¦§¦
ok m` ,[dze` `yep eiykry,øîàð änì`l`àéöBîì ïéðò Bðéà íà ¨¨¤¡©¦¥¦§¨§¦

éðò eäðz ,òø íL,åéðôì ïéðò Bðéà íàå ,ñðBàì ïok xn`p xak ixdy ¥¨§¥¦§¨§¥§¦¥¦§¨§¨¨
,envr qpe`aåéøçàì ïéðò eäðzz` wzple ,oiyexibd xg`l - §¥¦§¨§©£¨

.e`ld
:`xnbd zl`eyàîéàåote`a 'oipr epi` m`'d z` xn`z `ny - §¥¨

,xg`déãéc åéøçàì ïéðò eäðz ,òø íL àéöBîc åéðôì ïéðò Bðéà íàå§¦¥¦§¨§¨¨§¦¥¨§¥¦§¨§©£¨¦¥
yxib m`y cnll ,envr rx my `iven ly 'e`l'd z` wzpl -

dze`,é÷ì àìczayiin .dyrl wzip epi` qpe` ly e`ld la` §Ÿ¨¥
:`xnbdénð éëä ïéàmy `iven ly e`ld z` wzpl yxcp ok` - ¦¨¥©¦

,rxdépéî øîâå ñðBà éúàå.epnn cnle qpe` `ae - §¨¥¥§¨©¦¥
:`xnbd dgecdépéî øîb éàîacenll qpe` leki cenil dfi`a - §©¨©¦¥

,rx my `ivenneðéön äîa éà øîBçå ì÷a éàcnlz m` oia `ld - ¦§©¨¤¦§©¨¦
,'epivn dn'a cnlz m` oiae ,'xnege lw'aCøôéîì àkéà¦¨§¦§©

(ïðéëøtãk),cenild z` zegcl yi -àì ïkL òø íL àéöBîl äî ¦§©§¦©©§¦¥¨¤¥Ÿ
,äNòî äNòexhetl ,dyrn dyry qpe`l epnn cenll oi`e ¨¨©£¤

.zewlnn
,øæçäå ãBîòa 'åéîé ìk' ,àáø øîà àlà'eini lk' zeaizd xnelk ¤¨¨©¨¨¨¨¨©£§©£¥

dyrd edfe ,eini lk digeliya jk cenrz `ly yexcl ,zexzein
.e`ld z` wzpndãBîòa åéîé ìk ,ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék ïëå§¥¦£¨¨¦¨©©¦¨¨¨¨¨©£

.øæçäåopgei iax ly epic xfeg ,qpe`n `iyewd dayiizdy oeike §©£¥
.eilr miwel dyr encwy e`ly

miwel dyr encwy e`ly opgei iax ixac mvr lr dywn `tt ax
:eilr,àáøì àtt áø déì øîàlr miwely opgei iax xne` cvik ¨©¥©¨¨§¨¨

,dyr encwy e`l,'äîéñçc åàì'ì déåàì éîc àì àäåe`ld ixdy §¨Ÿ¨¥¨¥§¨©£¦¨
lirl `xnba eli`e ,dyr encw `l 'meqgz `l' ly(:bi)x`ean

miwely 'meqgz `l' ly e`ll zewln zyxt zekinqn micnly
.dniqgc e`ll dnecd e`l lr wxdéì øîà,`tt axl `ax dpr - ¨©¥

àøéúé äNò àðîçø déa áúëc íeMî,e`ld caln dyr cer - ¦§¨©¥©£¨¨£¥§¥¨
òøb òøâî.eilr ewli `ly epic rxbi - ¦§©¨©

:dywne `tt ax siqenéëä éà`ly mxeb epi` sqepd dyrd m` - ¦¨¥
ok m` ,[zewlnn hrnle] dniqgc e`ll dnec didi÷zépL åàì̈¤¦¨

àîéì énð ,äNòìike ea xn`z mb -äNò àðîçø déa áúëc íeMî ©£¥©¦¥¨¦¦§©¥©£¨¨£¥
,òøb òøâî àøéúé.zewln eaiigzedéì øîà,`ax el dpr -àeää §¥¨¦§©¨©¨©¥©

àúàc àeä åàì é÷ezðìzxiar xg`l `ed dyrd meiw my - §©¥¨©£¨
.zewlnn eci lr xhtidle ,epwzl `ay xacd gikene ,e`ld

:xfgde cenra eini lk ,`ax uxizy dn lr `xnbd zl`eyàçéðä̈¦¨
øîàc ïàîìayiizn df uexiz -xaeqy in itl wx(a"r oldl)yiy §©§¨©

zepyl,'Bìhéa àìå Bìhéa'cer lk dyrl wzipd e`lay epiidc ¦§§Ÿ¦§
eixacle ,dwel epi` dyrd z` miiwl zexyt`d z` lhia `ly
lky meyn `ed dwel epi` yxiby qpe`y mrhdy xnel jiiy ok`

,dyrd z` miiwl eini lk eciay xnelk ,xfgde cenra einiàlà¤¨
øîàc ïàîìzepyl yiy,'Bîéi÷ àìå Bîéi÷'cin eixacly xnelk §©§¨©¦§§Ÿ¦§

,dyrd z` miiwl jixv zewlndn xhtidl icke ,zewlna aiigzn
øîéîì àkéà éàîxy`k cin `ld ,`ax ly evexiz ayiizi cvik ± ©¦¨§¥©

`ed ixd ,eniiwn `l m` ,dyrd z` miiwl eze` exidfi oic zia
`l ok m`e .xfgde cenra eini lk jk lr xnel jiiy `le ,dwel

.`ax x`iay enk weqtd z` yexcl jiiy
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oifge` mipy` cenr eh sc ± oey`x wxt`nw `aa
åì åøîàÐdf xac zxn` :eitn ederny `le enyn edernyy mixg`àì íäì øîà ?

Ð.ea xfgàðéðúå àáéúëÐoiwelc dilr opipze ,dyr encwy dyrz `l aezk epivn

.dyrd meiwa dil ibq `leàîè ùã÷îä ìà àáä àðéðúÐod el`"a dil aiyg `w

."oiweldñðåà äéì àéù÷ã íåùîÐdyr encwy dyrz `l dia ogky`c ,dleza dxrp

lkei `l dy`l didz ele" (ak mixac) aizkc

m` dyrd z` miiwiy dlr `ipze ,"dglyl

wzipy e`l `nl` .xehtie dpxifgie ,dyxib

.dil aiyg dyrlàåä ìàøùé íàÐlekiy

.dwel epi`e xifgn Ð dpxifgie dyrd miiwl

àåä ïäë íàåÐepi`e dwel Ð dyexba xeq`y

.xifgnéàîàåÐepi`e xifgn `ed l`xyi m`

opgei iaxcl `zi` m` ,dwel?dyrz `l `d

!`ed dyr encwyàìåò øîàÐe`l i`d

`z` ie`l iwezpl e`l i`c ,`ed dyrl wzipy

i`c ,diazknl jixhvn ded `l dyr i`d

didz el" xn`i `l Ð dp`yiy xnele ezlgzl

inp dia aizkc rx my `ivenn xnbpe ,"dy`l

."dglyl lkei `l dy`l didz ele"åðéà íà
ïéðòÐedpz Ð dp`yiy xnele oiyexibd iptl

dpxifgi dgly m`y xnel ,oiyexibd xg`l oipr

.e`ld on xhtie dy`l el didzeéúëàåÐ`d

`l i`c ,eiptl oipr epyie ,diazkinl jixhvi`

`p`c ,xnb `l rx my `ivenn qpe` Ð diazk

`ed oic Ð rx my `ivenl dn :`pin`

,ezlgza mlyne dwel oky ,dqpkl edeqpwiy

opixn`e ,"eze` eypre eze` exqie" aizkck

.zewln df "exqie" :(`,en) zeaezkañðåà äî
ä÷åì åðéàùÐdidz el" `pngx xn` ,ezlgza

.oky lk `l rx my `iven ,"dy`låðéà íàå
åéðôì ïéðòÐoipr edpz ,ok aezk envra ixdy

.eixg`l`id ezy` ixdyÐdyciw xaky

.d`ypeäéðéî øîâåÐmy `ivenc ikid ikc

`l inp qpe` ,xifgd m` oiyexiba iwl `l rx

.iwløîåçå ì÷á éàÐrx my `iven dn

,oiyexiba dwel epi` ezlgza mlyne dwely

.oky lk `l qpe`àáø øîà àìàÐ`d

meyn `nrh ,dwel epi`e xifgn qpe`a `ipzc

`xw xn`c .`ed dyrl wzipy e`l jgxk lrc

`l" `l` azkinl dil ded `l ,"eini lk"

"eini lk" i`n ,"dglyl lkei?`l :xn`w ikd

lre .dpxifgi `l` ,eini lk digeliya `dz

ele :xn`w ikde ,xn`w xfgde cenr jgxk

digeliy edi `ly ,dgly m` dy`l didz

.e`ld zxard xg` dyrd ixd .eini lklàäå
äéåàì éîã àìÐ`l :opgei iax xn`c `d

.zewln zyxtl jenq `ede dyr ea oi`y ,dniqgc e`ll die`l inc `l `d Ð eilr oiwel dyr encwy dyrzòøâ òøâéîÐ.ddinzaàúà äéåàì é÷åúðì àåääÐdyr

.`a `ed zewln ypern e`ld z` wzpl Ð e`ld zxar xg`l `l` miiwzn epi`yøîéîì àëéà éàî åîéé÷ àìå åîéé÷ éðúã ïàîì àìà åìèá àìå åìèá éðúã ïàîì àçéðä
Ðonf lk ,xn`w mlerl dwel epi`e xifgn `ipzc `d jixacle .eini lk dyrd meiwl onf el zagxde dyrl wzipy e`l eziyr "i`w xfgde cenra eini lk" zxn`c `d
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קצה
oifge` mipy` cenr eh sc ± oey`x wxt`nw `aa

åì åøîàÐdf xac zxn` :eitn ederny `le enyn edernyy mixg`àì íäì øîà ?
Ð.ea xfgàðéðúå àáéúëÐoiwelc dilr opipze ,dyr encwy dyrz `l aezk epivn

.dyrd meiwa dil ibq `leàîè ùã÷îä ìà àáä àðéðúÐod el`"a dil aiyg `w

."oiweldñðåà äéì àéù÷ã íåùîÐdyr encwy dyrz `l dia ogky`c ,dleza dxrp

lkei `l dy`l didz ele" (ak mixac) aizkc

m` dyrd z` miiwiy dlr `ipze ,"dglyl

wzipy e`l `nl` .xehtie dpxifgie ,dyxib

.dil aiyg dyrlàåä ìàøùé íàÐlekiy

.dwel epi`e xifgn Ð dpxifgie dyrd miiwl

àåä ïäë íàåÐepi`e dwel Ð dyexba xeq`y

.xifgnéàîàåÐepi`e xifgn `ed l`xyi m`

opgei iaxcl `zi` m` ,dwel?dyrz `l `d

!`ed dyr encwyàìåò øîàÐe`l i`d

`z` ie`l iwezpl e`l i`c ,`ed dyrl wzipy

i`c ,diazknl jixhvn ded `l dyr i`d

didz el" xn`i `l Ð dp`yiy xnele ezlgzl

inp dia aizkc rx my `ivenn xnbpe ,"dy`l

."dglyl lkei `l dy`l didz ele"åðéà íà
ïéðòÐedpz Ð dp`yiy xnele oiyexibd iptl

dpxifgi dgly m`y xnel ,oiyexibd xg`l oipr

.e`ld on xhtie dy`l el didzeéúëàåÐ`d

`l i`c ,eiptl oipr epyie ,diazkinl jixhvi`

`p`c ,xnb `l rx my `ivenn qpe` Ð diazk

`ed oic Ð rx my `ivenl dn :`pin`

,ezlgza mlyne dwel oky ,dqpkl edeqpwiy

opixn`e ,"eze` eypre eze` exqie" aizkck

.zewln df "exqie" :(`,en) zeaezkañðåà äî
ä÷åì åðéàùÐdidz el" `pngx xn` ,ezlgza

.oky lk `l rx my `iven ,"dy`låðéà íàå
åéðôì ïéðòÐoipr edpz ,ok aezk envra ixdy

.eixg`l`id ezy` ixdyÐdyciw xaky

.d`ypeäéðéî øîâåÐmy `ivenc ikid ikc

`l inp qpe` ,xifgd m` oiyexiba iwl `l rx

.iwløîåçå ì÷á éàÐrx my `iven dn

,oiyexiba dwel epi` ezlgza mlyne dwely

.oky lk `l qpe`àáø øîà àìàÐ`d

meyn `nrh ,dwel epi`e xifgn qpe`a `ipzc

`xw xn`c .`ed dyrl wzipy e`l jgxk lrc

`l" `l` azkinl dil ded `l ,"eini lk"

"eini lk" i`n ,"dglyl lkei?`l :xn`w ikd

lre .dpxifgi `l` ,eini lk digeliya `dz

ele :xn`w ikde ,xn`w xfgde cenr jgxk

digeliy edi `ly ,dgly m` dy`l didz

.e`ld zxard xg` dyrd ixd .eini lklàäå
äéåàì éîã àìÐ`l :opgei iax xn`c `d

.zewln zyxtl jenq `ede dyr ea oi`y ,dniqgc e`ll die`l inc `l `d Ð eilr oiwel dyr encwy dyrzòøâ òøâéîÐ.ddinzaàúà äéåàì é÷åúðì àåääÐdyr

.`a `ed zewln ypern e`ld z` wzpl Ð e`ld zxar xg`l `l` miiwzn epi`yøîéîì àëéà éàî åîéé÷ àìå åîéé÷ éðúã ïàîì àìà åìèá àìå åìèá éðúã ïàîì àçéðä
Ðonf lk ,xn`w mlerl dwel epi`e xifgn `ipzc `d jixacle .eini lk dyrd meiwl onf el zagxde dyrl wzipy e`l eziyr "i`w xfgde cenra eini lk" zxn`c `d

oic zia oi` "xifgn ip`" xnel lekiye`ldy ,xeht Ð dyrd z` lha `l ,e`ld lr aiig Ð dyrd z` lha :dyrl wzipd e`la onwl ipzc o`nl `gipd Ð eze` oiwln

`l` dyrd z` lhan oi`y ,dxfga dpwz el yi eini lk xninl `ki` Ð cer miiwzdl lkei `ly mler lehia micia dyrd z` lhaiy cr xnbp epi`e dyrd lehiaa ielz

lehiaa ielz e`ld oi`e `ed e`l ly epewiz dyrdy ,aiig eniiw `l ,xeht dyrd z` miiw :ipzc o`nl `l` .onwlck dxtd el oi`y xcp epnn dpdz `ly dxicn ok m`

,zxn`wck "i`w xfgde cenra eini lk" xninl `kil Ð dwli e` xhtie dyrd miiwi e` oic zial `aiykle ,zewlnd xewrl ozip dyrd la` ,xnbp e`ld xary dryny ,dyrd

inc ikid miiw `l ok m`c ,onf xg`l miiwi xninl `kil `dc ,edewli oic zial `aiyk cin Ð dpxifgi `l m`y?!"miiwn ip`" xnel leki `ed mlerl
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בבחינת "יחידה" שווים כל היהודים, מן הגדול שבגדולים ועד לפשוט שבפשוטים.
לקוטי שיחות פרשת ויצא חלק טו



קצו
oifge` mipya cenr eh sc ± oey`x wxt`nw `aa

ïðçåé éáøì àìà àîòè àåä éãéîÐ,opgei iax Ð xfgde cenra eini lk yexcl jxved in

,dwel epi` ipzwc yxiby qpe` dil `iywe ,eilr oiwel dyr encwy dyrz `l :xn`y

.dyrl wzipy e`l ezeyrl jxvedeàðúì ïðçåé éáø äéì øîàäÐaiig elha ipz :onwl

,xfgde cenrl dil yixc `l Ð eniiw `le eniiw :ipzc yiwl yix la` .xeht elha `l

el didz eini lk :xnel ,oiyexibd iptl `l`

dyr encwy e`l dicicle .dpglyi `le dy`l

`l` ,odilr oiwel oi`e oiey dyrl wzipy e`le

.xifgdl oic zia edexidfiyk cin dyrd miiwi

úøîà÷ éàî äéì øîàÐxeht ipziz miiwa i`

.lhia `ly it lr s`e ,aiig ipziz miiw `la Ð

hiaa i`eipziz jgxk lr Ð `aeig ipziz l

.miiw `ly it lr s`e ,lhia `la `xehtéëä
åìèá àìå åìèá éðú :ïðéñøâÐday dyr lha

.xeht Ð day dyr lha `l ,aiig Ðàìå åîéé÷
åîéé÷Ðel oixne`yk eniiw `l ,xeht eniiw

dl miwen opgei iaxe .eze` oiwln Ð miiw

e`la eli`c ,dyrl wzipd e`la oizipznl

,yiwl yixle .oiwelc dil `xiaq dyr encwy

.oiey dyr encw oia wzip oiaøáñ ïðçåé éáø
äàøúä äîù ÷ôñ úàøúäÐab lr s`e

z`xzd eixacl dyrl wzipy dyrz `l lkc

jixv e`ld lr xaeryk ixdy ,`id wtq

yxbz l` ea oixznyke ,ielz dyrd lehiaa e`ld xnby xn` `ede ,ea zexzdl

xn`w eplhaie dxiciykle ,d`pda dxicdl dyrd z` lhai `l `ny `ed wtq

.d`xzd dny wtq z`xzd `nl` ,iwlcäîù àì ÷ôñ úàøúä øáñ ùé÷ì ùéøå
äàøúäÐ.eilr dwel did `l Ð dyrd lehiaa ielz e`ld xnb did m` ,jkld

zgz zeidl ozip dyrde ,i`ce z`xzd dl `iede ,xnbp yxibyn e`ld `l`

`ki` inp opgei iaxl :`iyw i`e .dwli e` miiwi e` oic zial `aiykle ,zewlnd

mlerl !e`ld zxiwr `edy dyrd z` lhal `ayk ea exzie ,i`ce z`xzda xninl

opixn`ck .xg` xaca dielz `id elit`e ,opira ezxdf` lr xaery drya d`xzd

xcde di`pzl dilk` ,"ef lke` m` ef xkk lke` `ly dreay" :(a,gk) zereaya

Ð di`pzl dilk` xcde dixeqi`l dilk` ,`id i`ce z`xzd Ð dixeqi`l dilk`

xnbp e`ld oi`y it lr s`e ,opira xeqi` zrya d`xzd `nl` .wtq z`xzd `ied

.i`pz ly z` lk`iy crä÷åì åðéà åäééåøú éøîàãÐik e`l xnc dinrh edine

.xnc dinrhìëà àìå ìëåàÐo`k oi`e lhae ayei `edyk ezreay lr xar

.meid lk ezreayl onf dlz ixdy ,`ied inp wtq z`xzde .dyrn
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c `l`wxta qxhpewd yxit oke .xeaic ick jeza e`ld xary xg` dyrd miiwnyk `we

epi`e xifgn ipzwc `d yxtl jixv ok m`c ,dyw zvw edine .(`,`nw oileg) "owd geliy"

rnzyn `le .dwel epi`e glynd oke ,oiyexibd xg` xeaic ick jeza cin xifgny Ð dwel

xg` elit`e ,glyi e` xifgiy zewlnn xhti j`id `zpwz` xcdnc rnyn `dc ,llk ikd

oic zial eilr le`yl `ay ,rnyn inp xeaic ick

Ð xeaic ick jeza `wec i`c .dpwz el yi m`

`nye .dwel epi` xifgd m` :xninl dil ded ikd

`kil `kdc ,oizrnyc qxhpewd yexit ayil yi

rnync ,xfgde cenra eini lk ied xityc xninl

,xifgdl eciay onf lk oic zial `ayk s` mlerl

opiyxc `dc ,oic zial `ayk xifgdl o`in elit`

lkei `l :xn`w ikdc ,"eini lk"c `xezin dil

epiidc ,eini lk digeliy ediy oigeliy dglyl

.llk xifgn epi`a

éãéîdil xn` `d opgei iaxl `l` `nrh `ed

elhia `l aiig elhia ipz `pzl opgei iax

zi`c yiwl oa oerny iax la` ,rnyn Ð xeht

cenrac `vexiz dil zil Ð eniiw `le eniiw dil

`le dy`l el didz eini lk :yixcc ,i`w xfgde

i`dc ,dxifgd ik mb iwlil :xn`z m`e .dpglyi

e`ll dyr encwy ,`ed dyrl wzipd e`l epi`

!i`w xfgde cenrc dyxc dil zilc yiwl yixl

eilr oiwel oi`e ,oiey dyrl wzipy e`le dyrl encwy e`l yiwl yixlc qxhpewa yxite

e`l dil `xiaqc ,yiwl yixl :dywe .dxifgdl oic zia el exidfiyk cin dyrd miiwi `l`

`ed ixd ?iwl i`n` oizipznc ycwnd l` `ay `nh ,oiey dyr encwy e`le dyrl wzipy

e`l dil zi`c oeik ,ycwnd on z`vl oic zia el exidfiyk dyrd miiwie ,dyrl wzip

cine ,`vi `ly xne`e z`vl eze` oixidfny ixiinc :xnel yie !eilr oiwel oi` dyr encwy

,`pipze `aizk :lirl jixt i`n ok m` :xn`z m`e .eniiw `le eniiw xaqc yiwl yixl iwl

oi` dyrl encwy e`l inp ikc ,dze` igc `l i`n`e .iwlc ycwnd l` `ay `nh `pipz

i`dc :xnel yie ?`vi `ly xne` `ede z`vl oic zia el oixidfnyk iwl `kd Ð oiwel

`pipz iziinc `kd la` ,eniiw `le eniiw xn`c yiwl yixl `l` jiiy `l `pyixtc `nrh

`le `vi `l oixidfn inp ik ok m`e ,elhia `le elhia dil zi`c opgei iaxc `ail` epiid

dnly epiax axd yxit jkle .`vexiz i`d `ed wgece .lhia `l oiicrc oeik aiigin

`ad `nhdc oizipznn wiicc ,lirlc `ztwz`` i`w "elhia xn`c o`nl `gipd" :y"iexcn

`ly dnk lke dyrl wzipy meync oiwel oi` i`c ,oiwel dyrl enicwdy e`lc ycwn l`

zgkyn `l `d ?iwl j`id ,z`vl dvxi m`y oeik ok m`e ,eciay dnk lk wzip aiyg elha

oiwel dyrl encwy e`l wiic ikid ok m` ,eniiw `le eniiw ipz xn`c o`nl `l` .elhia

zip aiygc meyn oiwel oi` inp ik ?eilr,izyxitck lirl i`wc `yexit i`dl di`x cere !`vei epi`e `viy el exidfde `nh ycwnl qpkpyn eniiw `l dil zgkync ,oiwel `kd Ð dyrl w

iwl dyrl wzipd e`l x`yac idp ?eniiw xn`c o`nl jixt i`n ok m` ,i`w xfgde cenra eini lk :opiyxc "eini lk"c oeikc ,dyw Ð xfgde cenr` i`wc yxitc qxhpewd yexitk i`c

dyrl wzipd e`l x`yn eticrdl dil `xazqin `lc xnel yi edine !eini lk xfgde cenra dedc oeik eniiw `lyk iwl `lc `xw ilb `kd mewn lkn ,oic zia exidfiyk eniiw `lya

.oeir jixve .uxize digiy ixen dywd jk ."eini lk" dia opiyxcc meyn cenlzayéàîádny e`l dil zi` yiwl yixe d`xzd dny dil zi` opgei iaxc wtq z`xzda ibltin `w

`le xeht dyr lhia `lc zni` lke ,dyrd lhai `l `nye wtq z`xzd iedc meyn iwl `lc ,dhgye mipad lrn m`d gwly oebk ,aiig elha yiwl yix ipz `l jkl :yexite Ð d`xzd

iab (a,gk) zereaya opixn`ck ,xaca dielz `id elit`e ,ezxdf` lr xaery drya d`xzd opira mlerlc i"yx uxize .lhany drya ea exzdy oebk i`ce z`xzd dil zgkyn iede .iwl

dryac ,iwlil `l Ð el exidfd oic ziayk m`d geliy miiw `l :xn`z m`e .aiig eniiw `l xeht eniiw :xn` jkle ,elha `le elha yiwl oa oerny iax xn` ivn `l jkle ,zexkkc `zrny

dpniiwi `ly xnel epl yi ok m`e ,dyrn xqegn ixw `l `dc ,"m`d gwz `l"a xaer `din `zydc :xnel yie !dlhpy xg`l skz dpglyie dyrd miiwi `nyc ,`id wtq z`xzd xary

wtq z`xzd ied `lc (`,`k zekn) zg` lk lr dwelc dzey didy xifpa opixn` inp ikdc .dyrd miiwn epi`e e`la xaery ,dglyn `ly dzr dyer `edy dn mlerl dyer `ed m`

ied xitye ,l`y `lc dnk lk iwl jklde Ð mlerl mkgl l`yi `le eiykr `edy enk cenri mlerny xnel epl yie ,xaer `ed cner `edy oeikc meyn ,ezexifp lr l`yi `nyc meyn

xac mey dyr `lc zni` lkc ,dyrn xqegn dil ied Ð dyrd lehiaa zewln ilzc opgei iaxl la` .i`ce z`xzd iede ,dyrd miiwi `l mlerlc xnel epl yi inp `kd .i`ce z`xzd

wl yixk eniiw `le eniiw opgei iax xn` `l i`n` `nrh cenlzd yxtn `l `zyde .oiadl dyw qxhpewd yexite .dwli `l xac mey lhia `le,ith `xazqn elha `le elha i`cec ,yi

.opgei iaxk xn` `l i`n` yiwl oa oerny iax `l` `nrh xnel jxved `leøáòå,ziyixtc i`nl :xn`z m`e Ð wtq z`xzd iedc xeht xne` yiwl oa oerny iax dlk` `le meid

iab `wecc .xearl d`xzdl jenq oiicr aiigzn epi` mewn lkn :xnel yie !wtq z`xzd ied `l inp `kd ok m` ,wtq z`xzd ied `le ,xaer eiykr dyer `ed xy`k mlerl cner i`c

.eiykr l`yp epi` xy`k l`yp `ly xnel epl yic opixn` xaere cin oii dzyy xifp
i`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zekn(ipy meil)

:`xnbd zvxznàîòè àeä éãéîly ef dyxc dkxvp `l `ld - ¦¦©£¨
'xfgde cenra eini lk'ïðçBé éaøì àlà,àpúì ïðçBé éaø déì øîàä , ¤¨§©¦¨¨¨¨©¥©¦¨¨§©¨

øeèt Bìha àìå áéiç Bìha éðz-ixdejixvy xn` opgei iax §¦¦§©¨§Ÿ¦§¨
xaeqy df `edy `vnp ,[oldl `aenk] 'elhia' `ziixaa zepyl
lk yexcl xyt` ezhiyle ,dyrd lehiaa ielz zewlnd aeigy

.xfgde cenra eini
:ok xn` opgei iax okid d`ian `xnbdïðçBé éaøc dén÷ àpz éðúc§¨¥©¨©¥§©¦¨¨

,opgei iax iptl `ziixa dpy mi`xen`d cg` -àì úåöî ìk̈¦§©Ÿ
,äNò íe÷ äa LiL äNòú,dyrl wzipd e`l epiidcäNò íéi÷ ©£¤¤¥¨£¥¦¥£¥

øeèt daL,zewlnnáéiç daL äNò ìhéae .zewlndéì øîàiax ¤¨¨¦¥£¥¤¨©¨¨©¥
,`xen` eze`l opgeiúøîà à÷ éàî,xne` dz`y xacd edn - ©¨¨§©

zipy m` `ld÷','øeèt íéizepyl jilr did,'áéiç íéi÷ àì' ¦¥¨Ÿ¦¥©¨
zipy m`e ,lhia `l m` elit`e,'áéiç ìhéa'zepyl jl didàì' ¦¥©¨Ÿ

,'øeèt ìhéa,opgei iax el xn` `l` .miiw `l m` elit`éðz ¦¥¨§¦
'Bìhéa àì'å 'Bìhéa',zewln aiig day dyr lhia zepyl jixv - ¦§§Ÿ¦§

aeig opgei iaxly xnelk .zewlnn xeht day dyr lhia `l
lehiaa wx `l` ,dyrd miiwn epi`y jka ielz epi` zewlnd

.dyrd z` miiwl zexyt`d'Bîéi÷' ,øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå§©¦¦§¤¨¦¥¦§
'Bîéi÷ àì'åmiiw `l xeht day dyr miiw' `ziixaa zepyl yi - §Ÿ¦§

epi` m`a ielz zewlnd aeig eixacle .'zewln aiig day dyr
ly e`ld z` wzpl 'eini lk' miyxec `l eixacle .dyrd miiwn
qpe`y `ziixaa epipyy mrhd jgxk lr `l` ,'dgly lkei `l'
`ed ixd dyr encwy e`ly meyn `ed ,dwel epi`e xifgn yxiby

.opgei iaxk `lce ,eilr miwel oi`y dyrl wzipd e`l lkk
eniiw oiprl yiwl yixe opgei iax zwelgny zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .wtq z`xzd oiprl mzwelgna dielz ,elhiae
éâìôéî à÷ éàîadaiyn .mzwelgn mrh edne ,ewlgp dna - §©¨¦§§¥

:`xnbdéâìôéî à÷ ÷ôñ úàøúäajixv zewln aiigzdl ick - §©§¨©¨¥¨¦§§¥
mixzn xy`k ewlgpe ,e`ld lr xaery drya d`xzd didzy
efk d`xzd m`d ,ef d`xzd lr dzr xeari m` wtq yie ea

,d`xzd zaygpøáñ øîy xaq opgei iax -dîL ÷ôñ úàøúä ©¨©©§¨©¨¥§¨
,äàøúäcr xnbp epi` dyrl wzipy e`ly xeaql leki okle ©§¨¨

d`xzdd mewn lkne ,dyrd z` miiwl zexyt`d z` lhaiy
z` lhai xy`ky dliren ,e`ld lr xary drya ea exzdy

,e`ld lr dwli ,dyrdøáñ øîexaq yiwl yix -÷ôñ úàøúä ©¨©©§¨©¨¥
,äàøúä dîL àì,dyrd lehiaa ielz e`ld xnby xeaqi m`e Ÿ§¨©§¨¨

m` elit`e] dyrl wzipd e`la zewln jiiy `l mlerly `vnp
zrya d`xzdd oky ,[dyrd z` miiwl zexyt`d z` lhan
okl ,dyrd z` lhai `l `ny ,wtq z`xzd `id e`ld zxiar
xaery drya ea mixzny d`xzdd okle ,cin xnbp e`ldy xaq
wzipd e`la ycgzdy `l` ,i`ce z`xzd zaygp ,e`ld lr

.dyrd meiw ici lr zewlndn xhtidl zexyt` yiy dyrl
eäééîòèì eãæàåewlgpy ,mnrhl yiwl yixe opgei iax miklede - §¨§§©§©§

,ztqep `ibeqa df oicaøîzéàcmc` ,yxcnd ziaa xn`p - §¦§©
xne`däòeáLrayp ip` -äæ økk ìëBàLjyna,íBiäyiy oeike §¨¤©¦¨¤©

ef ixd ea exzi m` ,meid lk jyna ezreay miiwl zexyt` el
,wtq z`xzd,dìëà àìå íBiä øáòå`la ezreay lligy `vnp §¨©©§Ÿ£¨¨

,dyrn zeyrleäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaømdipy - ©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§
y mixne`,ä÷Bì Bðéà,xg` mrhn ok xn` cg` lky `l`éaø ¥¤©¦

ä÷Bì Bðéà øîBà ïðçBé¨¨¥¥¤
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לאחרי מתן־תורה, ניתן לכל אחד ואחד מישראל בירושה מהאבות הכוח שיוכל לפעול את עבודת ה"אבות הן הן המרכבה".
ממאמר י"ט כסלו, ה'תשכ"ה



קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zekn(ipy meil)

:`xnbd zvxznàîòè àeä éãéîly ef dyxc dkxvp `l `ld - ¦¦©£¨
'xfgde cenra eini lk'ïðçBé éaøì àlà,àpúì ïðçBé éaø déì øîàä , ¤¨§©¦¨¨¨¨©¥©¦¨¨§©¨

øeèt Bìha àìå áéiç Bìha éðz-ixdejixvy xn` opgei iax §¦¦§©¨§Ÿ¦§¨
xaeqy df `edy `vnp ,[oldl `aenk] 'elhia' `ziixaa zepyl
lk yexcl xyt` ezhiyle ,dyrd lehiaa ielz zewlnd aeigy

.xfgde cenra eini
:ok xn` opgei iax okid d`ian `xnbdïðçBé éaøc dén÷ àpz éðúc§¨¥©¨©¥§©¦¨¨

,opgei iax iptl `ziixa dpy mi`xen`d cg` -àì úåöî ìk̈¦§©Ÿ
,äNò íe÷ äa LiL äNòú,dyrl wzipd e`l epiidcäNò íéi÷ ©£¤¤¥¨£¥¦¥£¥

øeèt daL,zewlnnáéiç daL äNò ìhéae .zewlndéì øîàiax ¤¨¨¦¥£¥¤¨©¨¨©¥
,`xen` eze`l opgeiúøîà à÷ éàî,xne` dz`y xacd edn - ©¨¨§©

zipy m` `ld÷','øeèt íéizepyl jilr did,'áéiç íéi÷ àì' ¦¥¨Ÿ¦¥©¨
zipy m`e ,lhia `l m` elit`e,'áéiç ìhéa'zepyl jl didàì' ¦¥©¨Ÿ

,'øeèt ìhéa,opgei iax el xn` `l` .miiw `l m` elit`éðz ¦¥¨§¦
'Bìhéa àì'å 'Bìhéa',zewln aiig day dyr lhia zepyl jixv - ¦§§Ÿ¦§

aeig opgei iaxly xnelk .zewlnn xeht day dyr lhia `l
lehiaa wx `l` ,dyrd miiwn epi`y jka ielz epi` zewlnd

.dyrd z` miiwl zexyt`d'Bîéi÷' ,øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå§©¦¦§¤¨¦¥¦§
'Bîéi÷ àì'åmiiw `l xeht day dyr miiw' `ziixaa zepyl yi - §Ÿ¦§

epi` m`a ielz zewlnd aeig eixacle .'zewln aiig day dyr
ly e`ld z` wzpl 'eini lk' miyxec `l eixacle .dyrd miiwn
qpe`y `ziixaa epipyy mrhd jgxk lr `l` ,'dgly lkei `l'
`ed ixd dyr encwy e`ly meyn `ed ,dwel epi`e xifgn yxiby

.opgei iaxk `lce ,eilr miwel oi`y dyrl wzipd e`l lkk
eniiw oiprl yiwl yixe opgei iax zwelgny zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .wtq z`xzd oiprl mzwelgna dielz ,elhiae
éâìôéî à÷ éàîadaiyn .mzwelgn mrh edne ,ewlgp dna - §©¨¦§§¥

:`xnbdéâìôéî à÷ ÷ôñ úàøúäajixv zewln aiigzdl ick - §©§¨©¨¥¨¦§§¥
mixzn xy`k ewlgpe ,e`ld lr xaery drya d`xzd didzy
efk d`xzd m`d ,ef d`xzd lr dzr xeari m` wtq yie ea

,d`xzd zaygpøáñ øîy xaq opgei iax -dîL ÷ôñ úàøúä ©¨©©§¨©¨¥§¨
,äàøúäcr xnbp epi` dyrl wzipy e`ly xeaql leki okle ©§¨¨

d`xzdd mewn lkne ,dyrd z` miiwl zexyt`d z` lhaiy
z` lhai xy`ky dliren ,e`ld lr xary drya ea exzdy

,e`ld lr dwli ,dyrdøáñ øîexaq yiwl yix -÷ôñ úàøúä ©¨©©§¨©¨¥
,äàøúä dîL àì,dyrd lehiaa ielz e`ld xnby xeaqi m`e Ÿ§¨©§¨¨

m` elit`e] dyrl wzipd e`la zewln jiiy `l mlerly `vnp
zrya d`xzdd oky ,[dyrd z` miiwl zexyt`d z` lhan
okl ,dyrd z` lhai `l `ny ,wtq z`xzd `id e`ld zxiar
xaery drya ea mixzny d`xzdd okle ,cin xnbp e`ldy xaq
wzipd e`la ycgzdy `l` ,i`ce z`xzd zaygp ,e`ld lr

.dyrd meiw ici lr zewlndn xhtidl zexyt` yiy dyrl
eäééîòèì eãæàåewlgpy ,mnrhl yiwl yixe opgei iax miklede - §¨§§©§©§

,ztqep `ibeqa df oicaøîzéàcmc` ,yxcnd ziaa xn`p - §¦§©
xne`däòeáLrayp ip` -äæ økk ìëBàLjyna,íBiäyiy oeike §¨¤©¦¨¤©

ef ixd ea exzi m` ,meid lk jyna ezreay miiwl zexyt` el
,wtq z`xzd,dìëà àìå íBiä øáòå`la ezreay lligy `vnp §¨©©§Ÿ£¨¨

,dyrn zeyrleäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaømdipy - ©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§
y mixne`,ä÷Bì Bðéà,xg` mrhn ok xn` cg` lky `l`éaø ¥¤©¦

ä÷Bì Bðéà øîBà ïðçBé¨¨¥¥¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zekn(ycew zay meil)

äðùî
.yecig mdn cg` lka yiy mitqep zeiewln iaiig dpen dpynd

dxeza xn`p(` ci mixac)`le EccBzz `l ,mkidl` 'dl mY` mipA'¨¦©¤©¡Ÿ¥¤Ÿ¦§Ÿ§§Ÿ
zexry yelzl xeq`y ,epiide ,'znl mkipir oiA dgxw EniUz̈¦¨§¨¥¥¥¤¨¥

e` y`xdxn`p cere .zn lr xrv zngn envra zexeag zeyrl
(fk hi `xwie),'Lpwf z`R z` zigWz `le mkW`x z`R EtTz `l'Ÿ©¦§©Ÿ§¤§Ÿ©§¦¥§©§¨¤

zeeydl dfae ,y`xd icivay xriyd z` xiqdl xeq`y ,eyexite
xeq` owfd z`te .mipf`d ixeg`l y`xd icive gvnd z`
ihxt mix`azn oldl `xnbae dpyna .xriyd iyxy cr zigydl

.miweqtdn mze` micnel ji`e el` mixeqi`
BLàøa äçø÷ çøBwä,znd lr exrv jezn ey`x xriy ylez - ©¥©¨§¨§Ÿ

éwnäåBLàø úàt ódf ici lre ey`x z`t zexry z` lhepy - §©©¦§©Ÿ
,dey ey`x swid dyrpBð÷æ úàt úéçLnäå,xrzaèøBOäå §©©§¦§©§¨§©¥

exya x`y e` eipt z` ilka e` eici ipxetvaúçà äèéøNjezn §¦¨©©
exrváéiç ,únä ìò.el` mixeqi`n cg` lk lr zewln ©©¥©¨

lr minrt dnk xaerk aygpy mipte` zyxtn dpynd
:mixen`d mixeqi`dúçà äèéøN èøNexrv jeznäMîç ìò ¨©§¦¨©©©£¦¨

Bà ,íéúîhxyyúBèéøN Lîçexrv jezn,ãçà úî ìòìò áéiç ¥¦¨¥§¦©¥¤¨©¨©
,úçàå úçà ìk.zn lk lre dhixy lk lr ,xnelk ¨©©§©©

ìòztwdLàøäaiigíézL,zeiewln izy -úçàd`td lr ©¨Ÿ§©¦©©
yïàkî,cg` cvn -úçàåy d`td lrïàkî.ipy cvn - ¦¨§©©¦¨

ìòzzgydï÷fä,zeiewln yng aiigïàkî íézLly cg` cvn - ©©¨¨§©¦¦¨
,miptdïàkî íézLe,miptd ly ipyd cvdn -ähîlî úçàå §©¦¦¨§©©¦§©¨
.xhpqaïlek eìhéð íà ,øîBà øæòéìà éaølk e` y`xd ze`t lk - ©¦¡¦¤¤¥¦¦§¨

owfd ze`túçàk,zg` zaa -àlà áéiç Bðéàzewln.úçà §©©¥©¨¤¨©©
,`nw `pz siqeneáéiç Bðéàåowfd zzgyd lrøòúa epìhiL ãò §¥©¨©¤¦§¤§©©

z` zigyn df ote`ay ,xyal oikqd ceg ribne ea glbl jxcy
mpi`e xyaa rbep epi` cegdy mixtqna j` ,eyxy cr owfd

dzgyd epi` ,xryd yxeyl miribn.eléôà ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥£¦
Bè÷ìowfd xriylè÷ìîa,xriy mda mihwely miigwln -Bà §¨§©§¥

éðèéäøa,urd ipt ea miwilgny cvrn -,áéiçdf mby oeik §¨¦§¥©¨
.gelibl aygp

àøîâ
.zewln aiig zn lr exrv jezn ey`xa gxewdy dpyna epipy

:df oic ihxte xewn x`al `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨
mipdk lv` weqta(d `k `xwie)ìBëé ,'eçø÷é àì'y xne`yeléôà Ÿ¦§§¨£¦

úBçéø÷ Lîçå òaøà çø÷znd lr exrvaàlà áéiç àäé àì ¨©©§©§¨¥§¦Ÿ§¥©¨¤¨
zewlnøîBì ãeîìz ,úçàweqtd jynda,'äçø÷'df xezia `ae ©©©§©¨§¨

áéiçìzewlnäçø÷å äçø÷ ìk ìòjynda xn`py dne .dyery §©¥©¨¨§¨§¨§¨
øîàpL éôì ,øîBì ãeîìz äî 'íLàøa'l`xyi lv`(` ci mixac) §Ÿ¨©©§©§¦¤¤¡©

ìBëé ,'úîì íëéðéò ïéa äçø÷ eîéNú àìå eããBbúú àì'xne`y Ÿ¦§§§Ÿ¨¦¨§¨¥¥¥¤¨¥¨
yáéiç àäé àìzewlnìò àlàdgxwíéðéòä ïéazexrya - Ÿ§¥©¨¤¨©¥¨¥©¦

gvnl jenq y`xd,ãáìa,'mkipir oia' xn`py itkúBaøì ïépî ¦§©¦©¦§©
a gxw m`yìkmewnLàøä,zewln aiigyøîBì ãeîìzlv` ¨¨Ÿ©§©

mipdk,'íLàøa'dfa `aeúBaøìlryìkmewnLàøäm` aiig §Ÿ¨§©¨¨Ÿ
.ea gxew

:`ziixad zl`eyéì ïéàå,y`xa mewn lk lr aiigyíéðäka àlà §¥¦¤¨©Ÿ£¦
,jk lr miaiig mipdkd wxy xnel mrhde ,df weqt xn`p mday

meynúBøéúé úBöî áeúkä ïäa äaéøLoebk ,l`xyia mpi`y ¤¦¨¨¤©¨¦§§¥
,cere dyexb i`eyipe zn z`neh xeqi`ïépî ìàøNélr miaiigy ¦§¨¥¦©¦

:`ziixad daiyn .y`xa mewn lka dgixwïàk øîàðl`xyia ¤¡©¨
ïläì øîàðå 'äçø÷'mipdka,'äçø÷',dey dxifba miyxeceäî ¨§¨§¤¡©§©¨¨§¨©

ïlälmipdkaìò áéiçå ,äçø÷å äçø÷ ìk ìò áéiçmewn lkLàøä §©¨©¨©¨¨§¨§¨§¨§©¨©¨Ÿ
ïàk óà ,íéðéòä ïéákl`xyiaìò áéiçå äçø÷å äçø÷ ìk ìò áéiç §¥¨¥©¦©¨©¨©¨¨§¨§¨§¨§©¨©
.íéðéòä ïéák Làøä,ef dey dxifbn miyxec cereïläl äîe ¨Ÿ§¥¨¥©¦©§©¨

exrv zngn gxewyk `weec epiid l`xyia,úî ìòaezky itk ©¥
(` ci `xwie),'znl mkipir oiA dgxw EniUz `le'ïàk óàmipdka §Ÿ¨¦¨§¨¥¥¥¤¨¥©¨

mxrv zngn migxewyk `l` miaiig mpi`.úî ìò©¥
:`xnbd zxxanéðäd el` -úBçéø÷ Lîçå òaøà`ziixaa xn`py ¨¥©§©§¨¥§¦

zg`e zg` lk lr aiigy weqtdn micnelyéîc éëéädfi`a - ¥¦¨¥
,xaecn ote`àîéìéàz`f dyry xn`p m` -Lîçáe äæ øçà äæa ¦¥¨¨¤©©¤§¨¥

úBàøúä,dgixwe dgixw lk lr zecxtpàèéLtlk lr aiigy ©§¨§¦¨
.zewelg ze`xzde miwelg miyrn ixdy ,zg`e zg`
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המשך ביאור למס' מכות ליום שבת קודש עמ' א



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zekn(iyily meil)

ïé÷Bì ïéà äNòî Ba ïéàL åàì ìëå ,äNòî Ba ïéàL åàì éåäc íeMî¦§¨¥¨¤¥©£¤§¨¨¤¥©£¤¥¦
,åéìòz`xzd efy s` eilr dwel did dyrn ea did m`y rnyn ¨¨
,wtqìëå ,÷ôñ úàøúä éåäc íeMî ä÷Bì Bðéà øîBà Lé÷ì Léø¥¨¦¥¥¤¦§¨¥©§¨©¨¥§¨

,äàøúä dîL àì ÷ôñ úàøúädid i`ce z`xzd dzid m` la` ©§¨©¨¥Ÿ§¨©§¨¨
e`ly yiwl yix xaeqy ,dyrn ea oi`y e`l `edy s` dwel

.eilr oiwel dyrn ea oi`y
:mzwelgnl xewnd z` `xnbd zx`anéaøc àaélà eäééåøúå§©§©§©¦¨§©¦

äãeäélr xaerdy xn`y dcedi iax zrca `id mzwelgne - §¨
,dyrl wzipy meyn zewlnn xeht gqtd xyan xizedl xeqi`d

,oldlcke eixacn wiecn dn ewlgpeàéðúc,`ziixaa epipy oky - §©§¨
gqt oaxw iabl xn`p(i ai zeny),øúBpäå ø÷a ãò epnî eøéúBú àìå'§Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§©¨

'Bâå ø÷a ãò epnîdf weqtae ,'EtxUY W`AäNò ïzéì áeúkä àa ¦¤©Ÿ¤§¨¥¦§Ÿ¨©¨¦¥£¥
'etexyz y`a' lyäNòú àì øçàick ,'exizez `l' lyïéàL øîBì ©©Ÿ©£¤©¤¥

åéìò ïé÷Bì,'exizez `l' ly e`ld lr -äãeäé éaø éøácewlgpe . ¦¨¨¦§¥©¦§¨
,eixaca wiicl cvik yiwl yixe opgei iaxëä ÷ééc ïðçBé éaø,é ©¦¨¨©¥¨¥

áeúkä àác àîòèmiwel oi` okl ,e`ld xg` dyrd z` ozpe ©£¨§¨©¨
,eilráeúkä àa àì àädid ,dyr zevn dzid `l m` la` - ¨Ÿ¨©¨

xizend,ä÷Bìea exzi m`e ,dlild lk elk`l zedy el yiy s`e ¤
,wtq z`xzd ef ixd lek`l.äàøúä dîL ÷ôñ úàøúä àîìà©§¨©§¨©¨¥§¨©§¨¨

,áeúkä àa àì àä ,áeúkä àác àîòè ,éëä ÷ééc Lé÷ì Léøådid §¥¨¦©¥¨¥©£¨§¨©¨¨Ÿ¨©¨
xizend,ä÷Bì`l` ,dyrn ici lr xeqi`d lr xaer epi`y s`e ¤

,dyrn dyer epi`e lek`ln rpnpy ici lrBa ïéàL åàì àîìà©§¨¨¤¥
.åéìò ïé÷Bì äNòî©£¤¦¨¨

:`xnbd zl`eyénð Lé÷ì ïa ïBòîL éaøåjixv `ed mb dxe`kl - §©¦¦§¤¨¦©¦
c ,d`xzd dny wtq z`xzdy o`kn wiicl÷ôñ úàøúä éàcå àä̈©©©§¨©¨¥

àeä`l `ny] wtq z`xzd `idy i`ce xzepa d`xzdd ixdy -
zrca xaeq cvik ok m` ,ewzpl aezkd jxved ikd elit`e ,[xizei

:`xnbd zayiin .d`xzd dny `l wtq z`xzdy dcedi iaxøáñ̈©
äãeäé éaøc àpz Cãéàk dìxaqy xg` `pzk cnl yiwl yix - ¨§¦¨©¨§©¦§¨

,d`xzd dpi` wtq z`xzdy dcedi iax zrcaàéðúc,`ziixaa §©§¨
in miyp` ipy lr wtq yiy ote`a eia` llwn e` dknd iabl

,eia` `ed mdn,äæ ìlé÷å øæçå äæ ìlé÷ ,äæ äkäå øæçå äæ äkälre ¦¨¤§¨©§¦¨¤¦¥¤§¨©§¦¥¤
,wtq z`xzd ef ixdy ,zcxtp d`xzd dzid dyrn lkokeäkä¦¨

úçà úáa íäéðL,d`xzdl xeaic ick jeza -úáa íäéðL ìlé÷ Bà §¥¤§©©©¦¥§¥¤§©
úçài mdipyl zg` d`xzd dzide,i`ce z`xzd ef ixdy ,cg ©©
áéiç.dzinøeèt äæ øçà äæa ,áéiç úçà úáa ,øîBà äãeäé éaø, ©¨©¦§¨¥§©©©©¨§¤©©¤¨

yiwl yixy oeike .xhet wtq z`xzdae ,aiign i`ce z`xzday
xzepn wiic `l okl ,dcedi iax zrc jky ef `ziixak xaq
dyrn ea oi`y e`ly wx wiic `l` ,d`xzd dny wtq z`xzdy

.eilr miwel
:`xnbd zl`eyénð ïðçBé éaøåwiicl jixv `ed mb dxe`kl - §©¦¨¨©¦

c ,eilr miwel dyrn ea oi`y e`ly o`knBa ïéàL åàì éàcå àä̈©©¨¤¥
àeä äNòî,dyrn ea oi`y e`l `edy i`ce xzepa e`ld ixdy - ©£¤

iax zrca xaeq cvik ok m` ,ewzpl aezkd jxved ikd elit`e
:`xnbd zayiin .eilr miwel oi` dyrn ea oi`y e`ly dcediiax

opgeiàä ék dì øáñenya exn`y] efd `xnind enk - ¨©¨¦¨
,[mi`xen`déaø øîà ,íøîò áø øîà ,ïéáà øa éãéà áø øîàc§¨©©¦¦©¨¦¨©©©§¨¨©©¦

ìk ,éìéìbä éñBé éaø íeMî øîBà äãeäé éaø ,ïðçBé éaø øîà ,÷çöé¦§¨¨©©¦¨¨©¦§¨¥¦©¦¥©§¦¦¨
Ba ïéàL åàì ,åéìò ïé÷Bì äNòî Ba LiL åàì äøBzaL äNòú àìŸ©£¤¤©¨¨¤¥©£¤¦¨¨¨¤¥

õeç ,åéìò ïé÷Bì ïéà äNòîïî,elld zexiard zyely,òaLpä ©£¤¥¦¨¨¦©¦§¨
øîéîednda mewna dyecw didzy ,dnda lr xne`d - ¥¥

gafnl deyicwdy,íMa Bøéáç úà ìl÷îäå.d"awd ly enya - §©§©¥¤£¥§¥
oi` dyrn ea oi`y e`ly dcedi iax zrcy opgei iax rciy oeike
miwel dyrn ea oi`y e`ly xzepn wiic `l okl ,eilr miwel

.d`xzd dnyy wtq z`xzd oiprl wx wiic `l` ,eilr
:`xnbd zl`eyäãeäé éaøcà äãeäé éaøc àéL÷dcedi iax ixac - ©§¨§©¦§¨©§©¦§¨

`ziixad enk dcedi iax zrca xaeqy yiwl yixl oia ,mixzeq
opgei iaxl oiae ,d`xzd dny oi` wtq z`xzdy eia` dkn ly

,eilr miwel oi` dyrn ea oi`y e`ly dcedi iax zrca xaeqy
,mdipy lr miwely da gkeny xzep ly `ziixadn dyw didi

:`xnbd daiyn .dyrl ewzpl xzepa aezkd jixv oklyéàm` - ¦
dywn dz`Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì,ayiil yi ,àaélà éàpz éøz §©¦¦§¤¨¦§¥©¨¥©¦¨

äãeäé éaøcly `pzd ,dcedi iax zrca ewlgpy md mi`pz ipy ± §©¦§¨
dny wtq z`xzdy dcedi iax zrca xaeq ,xzep ly `ziixad
iax zrca xaeq ,eia` dkn ly `ziixad ly `pzde ,d`xzd
.yiwl yix xaq edenke ,d`xzd dny oi` wtq z`xzdy dcedi

ïðçBé éaøì éà,opgei iaxl dywn dz` m`e -àéL÷ àìef oi` - ¦§©¦¨¨Ÿ©§¨
y iptn ,`iyewdéaøc àä déãéc àäzrc `id xzep ly `ziixad - ¨¦¥¨§©¥

xn`y dne ,eilr miwel dyrn ea oi`y e`ly ,envra dcedi iax
wx `l` ,envr zrc ef oi` ,dyrn ea oi`y e`l lr miwel oi`y

.opgei iax xaq jke ,ililbd iqei iax eax mya ok xn`
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המשך בעמוד מה

oifge` mipy` cenr fh sc ± oey`x wxt`nw `aa
äùòî åá ïéàù åàì äéì äåäã íåùîÐ,xhtn ded `l wtq z`xzd meyn la`

.d`xzd dny wtq z`xzdc÷ôñ úàøúä äì àéåäã íåùîÐea oi`y e`l meyn la`

.eilr oiwel dyrn ea oi`y e`l xaqwc ,xhtn ded `l dyrnéáøã àáéìà åäééåøúå
äãåäéÐ`id wtq z`xzdc ab lr s` ,dyrl e`l iwezpl jixhvi` xzep iab xn`c

:dpin wiic opgei iax .`ed dyrn ea oi`y e`le

yiwl yixe ,d`xzd dny wtq z`xzd `nl`

oiwel dyrn ea oi`y e`l `nl` :dpin wiic

wcinl `ki` ediiexzc jixt dinwle .eilr

.dpinàéä ÷ôñ úàøúä éàãå àäÐ,xzepc jd

dny wtq z`xzd dpin inp wcinl `ki`e

.d`xzdàðú êãéà éëÐdny `l :xn`c

.d`xzd'åë äæ äëäÐezy` z` yxiby in

oa wtq oey`xl dryz oa wtq ,dclie z`yipe

izya df dkde xfge df dkd .oexg`l dray

.wtq z`xzd `cg lk dl `iedc ,ze`xzdúáá
úçàÐ`iedc ,xeaic ick jeza zg` d`xzda

ediipin cg jytp dnnc ,i`ce z`xzd dl

.edea`åøéáç úà ìì÷îå øéîîå òáùðî õåç
íùáÐyxtn `nrhe .`ed jexa yecwd ly

inp lirlc `d :`iyw i`e .`nw wxta dxenza

e`l meyn opgei iax dil xht i`n`e ,`ed rayp

dyrn ea oi`y?`dl dl `pinwen `icda

Ð dwel dyrn ea oi`y xaca rayp ipzwc

e` ,lk` `le "izlk`" oebk ,xarylc dreaya

Ð lk` `le "lke`"a la` .lk`e "izlk` `l"

dxenzae zereaya yxtn enrhe .iwl `l

.i`xwnäãåäé éáøãà äãåäé éáøã àéù÷Ð

.ediiexzlïåòîù éáøìÐz`xzd dil `iywc

.dcedi iaxc `ail` i`pz ixz Ð wtqéáøì
ïðçåéÐ.dyrn ea oi`y e`l dil `iywcàä

äéáøã àäå äéãéãÐea oi`y e`l dcedi iaxl

Ð eilr oiwel oi` `ipzc `de .eilr oiwel dyrn

.dxn` ililbd iqei iax meynçìùî åðéàå ä÷åì
Ðm`d gwz `l ,rnyn `xwirn "gly" :xaqw

aizkc ab lr s`e .dgiwl mcew dpgly `l`

zgwl m`c `xninl e`l Ð "gwz `l" xza

e`l `l` ,dyrl wzipy e`l iedipe gly

.`ed dyr encwy'åë íéøîåà íéîëçåÐ

,aizkck ,rnyn "gwz `l" xg` "gly" :ixaqw

.gly Ð zgwl m`e :dyrl wzip dil dedeäæ
'åë äùòú àì úåöî ìë ììëäÐoiwel oi`

.xhtie dyrd miiwi `l` dilrïðçåé éáø øîà
'åë åðì ïéà åðàÐ,dwel epi`e glyn ,xnelk

`le elhia opgei iaxe .dwel Ð gly `l `d

Ð ipzwc glyn dil rnyne ,dil zi` elhia

dwel `ed izni`e ,dwel epi`e dvxiykl glyn

epiide .micia dyrd z` lhaie dpbxdiyk Ð

ab lr s` ,xnelk ,'ek "epl oi` ep`" xn`wc

rnync ,'ek llkd df oizipzn ipzwczevn lk

oi` ep` ,efl zeey dyr mew da yiy dyrz `l

ielz zewlnd xeht `diy efl dey oleka epl

,xeht miiw `l oia miiw oia `l` ,dyrd meiwa

ef `l`ici lr iwlc eda zgkync zxg` cere

elhia zgkyn `l edleka eli`c .dyrd lehia

.ixz ipda `l`dwel epi`e xifgnÐ.dyrd meiwa zewln ly exeht dlz o`k s`éðúã ïàîì àçéðäÐ.eniiw `la zewln dia zgkyn ,dwel eniiw `låìèéá éðúã ïàîì àìàÐ

dl zgkyn ikid ,dwel?äì úçëùî ï÷ä çåìéùá àçéðäÐdl zgkyn ikid `kd `l` .dhgyyk Ð elhia?äéðéî äáøãáÐ.zewln ea oi`e ,dzinäéðéîë ìëÐlk ike :dinza

ezlaw ici lr ycwzzy epnid?'åë øîàã ïàîì àçéðäÐ.(a,dl) "hb gleyd"a oihib zkqna `id `zbeltíéáø úòã ìòlre miax zrc lr dxicde ,el dxeq`y ,oer da `vny Ð

.oic zia zrcàëéì åúåÐdlr iwlilc dyr mew da yiy dyrz `l zevn?ïåëùîÐ.etxyy Ð elhia dl zgkynøâ ìù åðåëùî éøäÐel oi`e xbd zne ,xbd iiga etxye

.oinelyza `zilc ,oiyxei
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éà`nlc :xn`z m`e .edi` dlha `l ok m` Ð dzn m`e Ð dipin daxca dil mw dlhwc

yie !bbeya dbxdy ixiinc ,dipin daxca dil mw ied `l mewn lkne dlhwc ixiin

digiy ixen dywd jk .oiekzna `ly dbxdc oeik dil`n dzn enk epiid ok m`c :xnel

.uxize

ïåâë`vny :qxhpewd yxit Ð miaxa dxicdy

,d`xp `le .dxicde ,el dxeq`y oer dl

dxicdy d`xp `l` !dniiwl devn epi` ok m`c

mpew" xn`c oebk ,dilr lg xitye ,oer mey `la

.(a,`t) mixcpa `zi`ck "ilr jyinyzàäå
ayd ezia l` `eaz `l ephiarz hard `ki`

ied `de :xn`z m`e Ð 'ek dl zgkyne el aiyz

mcew jiiy heard zaydc ,e`l encwy dyr

epkynac ,ehear hearl ezia l` jlil xeariy

opiyxcc :xnel yie !heard zayd jiiy zeyxa

`xezin (a,`l `rivn `aa) "ze`ivn el`" wxta

ok m` ,zeyxa `ly epkynl i`wc "aiyz ayd"c

xg`l "el aiyz ayd"c dyr jiiy jgxk lr

edpz eiptl oipr epi` m` :lirl opixn`ck ,xary

.eixg`l oipríúäÐ oinelyza `zi`

dia zgkyn `l jkld Ð oenn aiige ,etxyyk

yie .dwli `l oenn el yic zni` lkc ,elha

`kd ,xnelk .mlyne dwel epi`e :iqxbc mixtq

.oinelyza xhtine li`ed ,dwel epi` jgxk lr

zewln dil opicar `l izxzc iyextl `kil la`

epi`e mlyn jklde ,"ezryx ick" meyn oenne

epl yi daxc` ok m`c Ð `cg ,epi` dfc .dwel

"zexrp el`" wxtac ,mlyi `le dwli xnel

epivny `kidc opgei iax xn` (a,al zeaezk)

,cere .mlyn `l `penn iwl `wlin zewlne oenn
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קצט oifge` mipy` cenr fh sc ± oey`x wxt`nw `aa
äùòî åá ïéàù åàì äéì äåäã íåùîÐ,xhtn ded `l wtq z`xzd meyn la`

.d`xzd dny wtq z`xzdc÷ôñ úàøúä äì àéåäã íåùîÐea oi`y e`l meyn la`

.eilr oiwel dyrn ea oi`y e`l xaqwc ,xhtn ded `l dyrnéáøã àáéìà åäééåøúå
äãåäéÐ`id wtq z`xzdc ab lr s` ,dyrl e`l iwezpl jixhvi` xzep iab xn`c

:dpin wiic opgei iax .`ed dyrn ea oi`y e`le

yiwl yixe ,d`xzd dny wtq z`xzd `nl`

oiwel dyrn ea oi`y e`l `nl` :dpin wiic

wcinl `ki` ediiexzc jixt dinwle .eilr

.dpinàéä ÷ôñ úàøúä éàãå àäÐ,xzepc jd

dny wtq z`xzd dpin inp wcinl `ki`e

.d`xzdàðú êãéà éëÐdny `l :xn`c

.d`xzd'åë äæ äëäÐezy` z` yxiby in

oa wtq oey`xl dryz oa wtq ,dclie z`yipe

izya df dkde xfge df dkd .oexg`l dray

.wtq z`xzd `cg lk dl `iedc ,ze`xzdúáá
úçàÐ`iedc ,xeaic ick jeza zg` d`xzda

ediipin cg jytp dnnc ,i`ce z`xzd dl

.edea`åøéáç úà ìì÷îå øéîîå òáùðî õåç
íùáÐyxtn `nrhe .`ed jexa yecwd ly

inp lirlc `d :`iyw i`e .`nw wxta dxenza

e`l meyn opgei iax dil xht i`n`e ,`ed rayp

dyrn ea oi`y?`dl dl `pinwen `icda

Ð dwel dyrn ea oi`y xaca rayp ipzwc

e` ,lk` `le "izlk`" oebk ,xarylc dreaya

Ð lk` `le "lke`"a la` .lk`e "izlk` `l"

dxenzae zereaya yxtn enrhe .iwl `l

.i`xwnäãåäé éáøãà äãåäé éáøã àéù÷Ð

.ediiexzlïåòîù éáøìÐz`xzd dil `iywc

.dcedi iaxc `ail` i`pz ixz Ð wtqéáøì
ïðçåéÐ.dyrn ea oi`y e`l dil `iywcàä

äéáøã àäå äéãéãÐea oi`y e`l dcedi iaxl

Ð eilr oiwel oi` `ipzc `de .eilr oiwel dyrn

.dxn` ililbd iqei iax meynçìùî åðéàå ä÷åì
Ðm`d gwz `l ,rnyn `xwirn "gly" :xaqw

aizkc ab lr s`e .dgiwl mcew dpgly `l`

zgwl m`c `xninl e`l Ð "gwz `l" xza

e`l `l` ,dyrl wzipy e`l iedipe gly

.`ed dyr encwy'åë íéøîåà íéîëçåÐ

,aizkck ,rnyn "gwz `l" xg` "gly" :ixaqw

.gly Ð zgwl m`e :dyrl wzip dil dedeäæ
'åë äùòú àì úåöî ìë ììëäÐoiwel oi`

.xhtie dyrd miiwi `l` dilrïðçåé éáø øîà
'åë åðì ïéà åðàÐ,dwel epi`e glyn ,xnelk

`le elhia opgei iaxe .dwel Ð gly `l `d

Ð ipzwc glyn dil rnyne ,dil zi` elhia

dwel `ed izni`e ,dwel epi`e dvxiykl glyn

epiide .micia dyrd z` lhaie dpbxdiyk Ð

ab lr s` ,xnelk ,'ek "epl oi` ep`" xn`wc

rnync ,'ek llkd df oizipzn ipzwczevn lk

oi` ep` ,efl zeey dyr mew da yiy dyrz `l

ielz zewlnd xeht `diy efl dey oleka epl

,xeht miiw `l oia miiw oia `l` ,dyrd meiwa

ef `l`ici lr iwlc eda zgkync zxg` cere

elhia zgkyn `l edleka eli`c .dyrd lehia

.ixz ipda `l`dwel epi`e xifgnÐ.dyrd meiwa zewln ly exeht dlz o`k s`éðúã ïàîì àçéðäÐ.eniiw `la zewln dia zgkyn ,dwel eniiw `låìèéá éðúã ïàîì àìàÐ

dl zgkyn ikid ,dwel?äì úçëùî ï÷ä çåìéùá àçéðäÐdl zgkyn ikid `kd `l` .dhgyyk Ð elhia?äéðéî äáøãáÐ.zewln ea oi`e ,dzinäéðéîë ìëÐlk ike :dinza

ezlaw ici lr ycwzzy epnid?'åë øîàã ïàîì àçéðäÐ.(a,dl) "hb gleyd"a oihib zkqna `id `zbeltíéáø úòã ìòlre miax zrc lr dxicde ,el dxeq`y ,oer da `vny Ð

.oic zia zrcàëéì åúåÐdlr iwlilc dyr mew da yiy dyrz `l zevn?ïåëùîÐ.etxyy Ð elhia dl zgkynøâ ìù åðåëùî éøäÐel oi`e xbd zne ,xbd iiga etxye

.oinelyza `zilc ,oiyxei
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éà`nlc :xn`z m`e .edi` dlha `l ok m` Ð dzn m`e Ð dipin daxca dil mw dlhwc

yie !bbeya dbxdy ixiinc ,dipin daxca dil mw ied `l mewn lkne dlhwc ixiin

digiy ixen dywd jk .oiekzna `ly dbxdc oeik dil`n dzn enk epiid ok m`c :xnel

.uxize

ïåâë`vny :qxhpewd yxit Ð miaxa dxicdy

,d`xp `le .dxicde ,el dxeq`y oer dl

dxicdy d`xp `l` !dniiwl devn epi` ok m`c

mpew" xn`c oebk ,dilr lg xitye ,oer mey `la

.(a,`t) mixcpa `zi`ck "ilr jyinyzàäå
ayd ezia l` `eaz `l ephiarz hard `ki`

ied `de :xn`z m`e Ð 'ek dl zgkyne el aiyz

mcew jiiy heard zaydc ,e`l encwy dyr

epkynac ,ehear hearl ezia l` jlil xeariy

opiyxcc :xnel yie !heard zayd jiiy zeyxa

`xezin (a,`l `rivn `aa) "ze`ivn el`" wxta

ok m` ,zeyxa `ly epkynl i`wc "aiyz ayd"c

xg`l "el aiyz ayd"c dyr jiiy jgxk lr

edpz eiptl oipr epi` m` :lirl opixn`ck ,xary

.eixg`l oipríúäÐ oinelyza `zi`

dia zgkyn `l jkld Ð oenn aiige ,etxyyk

yie .dwli `l oenn el yic zni` lkc ,elha

`kd ,xnelk .mlyne dwel epi`e :iqxbc mixtq

.oinelyza xhtine li`ed ,dwel epi` jgxk lr

zewln dil opicar `l izxzc iyextl `kil la`

epi`e mlyn jklde ,"ezryx ick" meyn oenne

epl yi daxc` ok m`c Ð `cg ,epi` dfc .dwel

"zexrp el`" wxtac ,mlyi `le dwli xnel

epivny `kidc opgei iax xn` (a,al zeaezk)

,cere .mlyn `l `penn iwl `wlin zewlne oenn
m`c
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ר
oifge` mipya cenr fh sc ± oey`x wxt`nw `aa

àåä ïéîåìùú øá àøáâ íúäÐ`lc i`de .df lehiaa zewln aiigzp `le ,etxyyk

.onf xg`l rwt `w xbc `ceariyc meyn Ð mlyníúåà áåæòúÐaefrz xaq `we

.mze` aefrz Ð dizilk m`e ,dlkz `l ,rnyn e`ld zxiar xg`låìèéáá äì úçëùî
Ð`ipzck ,iepiya o`pw ixdy dyrl dineiwl dil zil ezc ,oihgd z` oghy oebk

opgh m` la` dpzil eaiign `id dhg ocerac

.`l ÐåçøéîÐxyrn Ð xyrna aiigzpe

`ly ,d`td el ozep jk xg`e ixkd z` dlgz

d`tde dgkyde hwldy .iprd z` ciqtdl

.aeig icil o`iad dfe ,xyrnd on oixehtìáà
äåöî øáãìÐcenra eini lkc ,`kd oebk

.dxtd el yi Ð i`w xifgdeé÷åðéá òùô äåäã
.i`cn xzei mze` dkn Ðàçà áø äéøãàÐ

.zewepiz cer cnli `lyàáøë éáã àúéðéáÐ

.`"liiv* oixewy aexka z`vnpd zrlezìëà
àúéèåôÐ.mind uxy rlaäòáøà ä÷åìÐ

zxeza cg` ,mind uxya oiaezk oie`l ipy

oie`l ipye ,(ci) dxez dpyna cg`e (`i) mipdk

z` evwyz [l`] (`le)" mzq uxya oiaezk

e`nhz `le uxeyd uxyd lka mkizeytp

ux`d uxy oia mind uxy oia rnyne "mda

.drax` ixd,äìîðÐli`ed ,dig dlnp rla

ae,`edy lka dzlik` Ð `id dnily dix

mzq uxya oiaezkd oie`l ipy :yng dwele

uxya oiaezkd oie`l dylye ,izyxity enk

.mipdk zxeza ux`dùù ä÷åì äòøöÐyng

serd uxy meyn cg`e ,ux`d uxy meyn

`nh serd uxy lke" (ci) dxez dpyna aizkc

z` evwyz `l" la` ."elk`i `l mkl `ed

zyxta aezkd 'ebe "serae dndaa mkizeytp

uxya e`lc ,oipnd on epi` "eidz miyecw"

ynxz xy`" dia aizkc ab lr s`e .aizk

"uxy"e ,`ed zelecb zeixa oeyl Ð "dnc`d

iyewa dkelda zxkpy dkenpe dphw oeyl

.zygexk zi`xpeàðîåàã àðø÷áÐmc ifiwn

.dvivna oxwa÷ñéøÐolhiae ,zzike jrin

.dixa zxeznäìáð úéæë íåùîÐerleayky

.dlap zifkl sxhvne zn `edíéðù åìéôàÐ

oia zifk zeidl od milecb m` ,`ede oiwqexn

.ibilt `le ,lif`e yxtnck mzylyìù ìáè
éðò øùòîÐdfn ueg eizexyrn lk eyxtedy

,dyecw ea oi` ipr xyrnc ab lr s`e .dwel Ð

ikd elit` ,mewn lkae lk`p mixfl ixdy

.liahéðò øùòî ïìäì äîÐxbl" aizkc

s` ,ziyilyd dpyc `piprae "dpnl`le mezil

xyrn epnn cenll yi o`k xen`d "jixrya"

cera lah lek`l lkez `l :xn`w ikde ,ipr

."jixrya" ea azky ekeza xyrndyêéøö ïéà
íùä úà úåø÷ìÐ(`,gn dheq) [opixn`c]

d`xe l`xyi leab lka gly lecb odk opgeic

ueg zexyrnd lr oiceyg ux`d inr z`

myk ,iipa :l`xyil odl xn` ,dlecb dnexzn

cnr .dzina lahd jk dzina dnexzdy

zexyrnd lk yixti ux`d mrn gweld :owize

ixdy oey`x xyrn lke`e ,envrl oakrne

m`e ,milyexia elke` ipy xyrne ,mixfl xzen

xfril` iax ewlgp `id ipr xyrn zpy

zexwl elit` `l` ,jixv `lc wtqn iyext` irain `lc xfril` iax xn`we .minkge

z` eilr.jixv `l inp "enexca e` epetva `di df ixk ly ipr xyrn" xnele myd
àøå÷
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oinelyz xa `xab mzd :ipyne ,xbd zne xb ly epekyn ixde :jixt i`n ok m`c

inp `kile ,iwlile elhia ok m` mlyn `lc oeik `d ?`py i`ne .rwt xbc `ceariye

izy`l mlync zni` lke oinelyz xa `xabc oeik :izyxitck xnel jixv okl !zeiryx

eniiw xity zgkyn `din yiwl yixl :dyw la` .elhia dil zgkyn `l jkld ,iwl

xne`e xifgdl exidfd oic ziayk ,eniiw `le

inp ikd i`cec ,ixenl d`xpe !xifgi `ly

opgei iaxl la` ,yiwl yixl dl zgkync

xn`c `ed Ð `l eze "zxg` cere z`f" xn`c

yiwl yixl la` ,elhia `le elhia dinrhl

la` .heard zayde dxicda xity dl zgkyn

hwp eniiwe ,xity jixt dywnc rnync :dyw

.`xxb ab`àúéðéáyxit Ð `axk iac

z`xwpe aexka z`vnpd zrlez :qxhpewd

`hiyt ?ol rnyn `w i`nc :dywe .`"liiv

Ð `zipia :mz epiax yxite !`ed xenb uxyc

ol rnyn `we .dyixgna `vnpd ohw bc enk

el yiy itl xzen did mina `vnpc ab lr s`c

ied i`c ab lr s` ,dwel ikd elit` Ð miywyw

.xedh mina÷ñéøÐ ig cg`e milnp ryz

dvex i`c ,zn ded i`ce la` .mly :yexit

zifkl milyn j`id ok m` Ð ynn ig xnel

zifka ?mly `diy il dnle :xn`z m`e ?zeliap

`z` jklc .mivxyc e`l meyn iwlil epnn

daxd zifk `ki` i`c xnel ,mivxyc dlik`

xnel `z`c xninl `kilc !aiig zif cg lk`e

`diy opira mlerle ,zifk dia zi`c opirac

ok m` .aiig `edy lk dlnpc ,`zil `dc .mly

`ki`c `kid yxcinl `z` dlik` jgxk lr

.aiigc ediipin cg lk`e drax` e` mizif dyng

ie`l `ki`c ,mly cg` hwp jkl :xnel yie

`l mze`ne dlik` oeyla eazkp `lc mivxyc

i`ce la` .dnily dixad lk`iy cr dwli

s` iwl Ð dlik` oeyla e`l dia aizkc `kid

sxhvi `kid :dyw la` .dnily dpi` dixadyk

dlap xeqi` oi` `lde ?zeliap zifkl mly eze`

wxt dlirn zkqna xn` inp ikdc .eilr lg

lr lg dliap xeqi` oi`c (`,fh) "gafn iycw"

`kdc :xnel yie !d`nh dnda (zlap) xeqi`

.xeqi` lr lg xeqi` dil zi`c o`nk `iz`

oitxhvn inp dlik`lc mzd xn`c o`n `ki`c

s`e ,dxedhe d`nh dlap meyn zewllab lr

Ð mrhde .siqen xeqi` `le llek xeqi` oi`y

.algc xeqi` lr lg dlap xeqi`c epivnc meyn

xeqi` lr lg xeqi` dil zilc o`nl elit`e

`nrh i`dn oitxhvn mi`nhc inp opixn` llk

iaxe" ligznd xeaic a,ev oileg 'qez cer oiire]

.["dcedi

åìéôàåyecig i`ne :xn`z m`e Ð `ede mipy

mipyac oeik ,xyran xzei mipya `ed

ol rnyn `wc :xnel yie ?zifk `ki` [`ede]

enilyn mly ig `edyk dzrc oeikc ,ith `zeax

`l xg`d enk wqexn did m`y it lr s` zifkl

`ki`c milnp ryza la` .zifkl enilyn did

mdn yiy ,milyn did mlek ewqxzp elit` ,ibq

.daxd

àìå:yexit Ð ixhefa `d iaxaxa `d ibilt

meyn yy dwel cal cga `nil Ð ikdl zigpc oeik ,`prci `le .`ede cg` Ð iaxaxa

.zifk `ki` cgac giky `l `nye !dlap zifk meyne dixa
opaxe
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(ak bkxiiyl `la dcyd z`eaz lk z` xevwl 'e`l' xeqi` `edy ,

'dyr'a deevn xvwe xar m`e ,miiprl melkáBæòz øbìå éðòì'¤¨¦§©¥©£
'åâå 'íúBà(my)Bìhéa àìå Bìhéa Bîéi÷ àìå Bîéi÷a dì úçkLîc , ¨§©§©©¨§¦§§Ÿ¦§¦§§Ÿ¦§

,'eniiw' xaeqd yiwl yixl oia ,zewln aiigzdl dfa jiiye -
oiae ,axqie dyrd z` miiwl eze` exidfi oic ziay ote`a epiide
ici lr dyrd z` lhaiy ote`a epiide ,'elhia' xaeqd opgei iaxl
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m`e ,gexin eyr `l oiicre dnixr,Bçøéîzk`ln xnb `ed dfy ¥§
,zexyrne zenexz zyxtda zaiigzn jkae d`eazdøOòî§©¥

d`eazd z` dligzåjk xg` wxBì ïúBð,z` oghy xg`l la` §¥
lhal jiiyy `vnp .d`t yixtn epi`e ,iepiya d`pw ,d`eazd

.e`ld lr dwli df ote`ae ,ogehy ici lr dyrd z`
xaeq opgei iax :`xnbd zvxznLéøôî óà øîàc ,ìàòîLé éaøãk¦§©¦¦§¨¥§¨©©©§¦
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àäà[d`t] ef devn lr -,àì ñðBà ìáàea jiiy `l zn`a - ©¨£¨¥Ÿ
lirl `xnbd dx`iay dne .[xfrl` iaxk `lce] dyr lehia(`"r)

df oi` ,miax zrc lr dxicny ici lr dyrd z` lhal jiiyy
meyn ,oekpïðéøîà àëéäcxicndy epxn` okid -íéaø úòc ìò §¥¨©§¦©©©©©¦

,äøôä Bì ïéàxtdl dvex m` `weec epiidøáãì ìáà ,úeLøä øáãì ¥£¨¨¦§©¨§£¨¦§©
,äøôä Bì Lé ,äåöîxcp exiziy miaxl mdl gepy xazqny meyn ¦§¨¥£¨¨

ick excpl dxzd yi ,miax zrc lr xcep m` s` qpe` ok m`e .df
z` lhal ote` oi`y `vnpe ,ezqep` z`yl devnd z` miiwl

.qpe`a dyrd
:dxtd yi devn xacly jkl dgked `xnbd d`ianàä ékenk - ¦¨

,df dyrna epivnyéwcøc éø÷î àeääc,zewepiz cnln didy - §©©§¥©§©¥
é÷Bðéa òLt äåäc,i`cn xzei micinlzd z` dkn did -déøcà ©£¨¨©§¨¥©§¥

àçà áø,zewepiz cnli `ly miax zrc lr `g` ax exicd - ©£¨
àðéáø déøcäàåxizdy ici lr ,zewepiz cnll `piax exifgde - §©§§¥©¦¨

meyn ok dyre ,xcpd z`déúååk ÷ééãc çëzLà àìc`ly - §Ÿ¦§§©§©¥§¨¥
xyt` devn xacly gkene .ezenk owiic zewepiz cnln `vnp

.miax zrc lr xcedy xcp elit` xtdl
:epizpyna epipy(.bi lirl)'eke oiweld od el`eúBìéáð ìëBàäå§¨¥§¥

.'åëå íéNîøe íéö÷L úBôéøèezewlnd aeiga `xnbd dpc §¥§¨¦§¨¦
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àúéèBt ìëà ,ééaà øîà,mind uxy rla ±ä÷Bìmeyn eilr ¨©©©¥¨©¦¨¤

äòaøà.mind uxy meyn mipye ,mzq uxy meyn mipy ,mie`l ©§¨¨
lk` m`e,Lîç ä÷Bì ,äìîðyly cere ,mzq uxy meyn mizy §¨¨¤¨¥

õøàä ìò õøBMä õøL íeMî.lk` m`e,LL ä÷Bì ,äòøöyng ¦¤¤©¥©¨¨¤¦§¨¤¥
cere ,`id ux`d uxy llka drxvy ,ux`d uxya mixen`d

cg`.óBòä õøL íeMî¦¤¤¨
:'ytpd uewiy' xeqi`n yxcpd xeqi` `xnbd d`ianáø øîà̈©©

åéá÷ð úà ääLnä ,éàçà,miphwl oiae milecbl oiaàì' íeMî øáBò £©©©§¤¤§¨¨¥¦Ÿ
eöwLúziiyra envr qi`ndl xeqi` `edy ,'mkizWtp z` §©§¤©§Ÿ¥¤

sqep xeqi` `xnbd d`ian .mda dvw mc` ly eytpy mixac
:df oirkàðneàc àðø÷a éúLc ïàî éàä ,ééaà øa éáéa áø øîà- ¨©©¥©©©©¥©©§¨¥§©§¨§¨¨

,mc ifiwn ly [oxw oirk] dvivn ilka miwyn dzeyd mc`à÷̈
'eöwLú àì' íeMî øáò. ¨©¦Ÿ§©§

ote` d`ian `xnbd ,dyng dwel dlnp lry lirl epcnl
:zewln dyy ,dlnp zlik` lr aiigziy,àðeä áø øa àáø øîà̈©¨¨©©¨

íéìîð äòLz ÷qéø,'dixa' myn olhiaeéç ãçà àéáäåetxive ¦¥¦§¨§¨¦§¥¦¤¨©
odnr,úéfëì ïîéìLäå,mlk`eäéøa íeMî Lîç ,LL ä÷Bìlr - §¦§¦¨§©©¦¤¥£¥¦¦§¨

dwel ,zifk xeriy da oi`y s` ,'dixa' `idy oeik digd dlnpd
,lirl xen`k ux`d uxy meyn yngåcer dwelíeMî ãçà §¤¨¦

zlik` xeqi`,äìéáð úéfkea digd dlnpd ixdydzn i`c ©©¦§¥¨
lk`y `vnpe ,dliap zifk xeriy milydl ztxhvne ezrilaa

.mizn miig ilran zifk
,ïðçBé éaø øîà àáø`l` ,ig cg`e dryza `weec epi` df oic ¨¨¨©©¦¨¨

àeäå íéðL eléôàdnilynd dig zg`e zewqexn milnp izy - £¦§©¦§
.zifklàeäå ãçà eléôà ,øîà óñBé áø.dig zg`e zwqexn zg` - ©¥¨©£¦¤¨§

:`xnbd zx`anéâéìt àìå-`l` ,mi`xen`d oia zwelgn oi`àä §Ÿ§¦¥¨
éøèeæa àäå éáøáøamilnpa cg`e zelecb milnpa xaic cg` - §©§§¥§¨§§¥

.zephw
:epizpyna epipy(.bi lirl)'eke oiweld od el`eøNòîe ìáè ìëà̈©¤¤©£¥

.'åë ïBLàø,ipr xyrn mdn eyxted `ly zexit iabl dpc `xnbd ¦
:mzlik` lr miwel m`d,áø øîàéðò øNòî ìL ìáè ìëà- ¨©©¨©¤¤¤©§©¨¦

,ipr xyrn caln zexyrnde zenexzd lk eyxtedyä÷Bì. ¤
:`xnbd zxne`ïàîk,dfa ax xaeq in enk -àpz éàä ékenk - §©¦©©¨

,dfd `pzdàéðúczexit zlik`a zewln aeig oiprl ,`ziixaa §©§¨
zexyrne zenexz mdn eyxted `ly,,éñBé éaø øîàìBëéiziid ¨©©¦¥¨

y yxtláéiç àäé àìzewlnepnî íøeä àlL ìáhä ìò àlà Ÿ§¥©¨¤¨©©¤¤¤Ÿ©¦¤
zexyrne zenexz,øwéò ìky ote`a ok m`eäîeøz epnî íøeä ¨¦¨©¦¤§¨

,ïBLàø øNòî epnî íøeä àìå äìBãbepnn mxedy e`ïBLàø øNòî §¨§Ÿ©¦¤©£¥¦©£¥¦
eléôàå ,éðL øNòî àìåcaln zexyrnd lk enxed,éðò øNòîïépî §Ÿ©£¥¥¦©£¦©§©¨¦¦©¦

,df lah zlik` lr miwelyøîBì ãeîìzaezkd epicnln -àì' ©§©Ÿ
éøòLa ìBëàì ìëeúELpbC xUrn'åâå(fi ai mixac)øîBà àeä ïläìe ©¤¡¦§¨¤©§©§¨§§©¨¥

xn`p jyndae -(ai ek my)','eòáNå êéøòLá eìëàåïläl äî- §¨§¦§¨¤§¨¥©§©¨
oiprl xaecn 'jixrya elk`e' weqtdïàk óà ,éðò øNòîweqta ©§©¨¦©¨
l dpeekd 'jixrya lek`l lkez `l',éðò øNòîàì' àðîçø øîàå ©§©¨¦§¨©©£¨¨Ÿ

,'ìëeúlkez `l ea xn`p eli`k weqtd yexcl yiy xnelk ©
.ekeza ['jixrya' ea xn`py] ipr xyrnd cera zexit lek`l
xaeq ,ipr xyrnl mileahd zexit lr miwely xn`y axy `vnp

.ef `ziixaa iqei iax ixack
:mi`pz zwelgna iepy df oicy d`ian `xnbd,óñBé áø øîà̈©©¥

éàpúkmileahd zexit zlik` lr miwel m`d mi`pzd ewlgp - §©¨¥
epipy oky .ipr xyrnl(b"n c"t i`nc)xnelk ,'i`nc' zexit iabl

zexyrn mdn yixtd `l `ny wtq yiy ux`d mr ly zexit
,oickéøö ïéà ,øîBà øæòéìà éaøíMä úà úBø÷ì Céðò øNòî ìò ©¦¡¦¤¤¥¥¨¦¦§¤©¥©©§©¨¦
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על־ידי התורה נעשית העלאת בחינת "אדם" לבחינת "כי לא אדם הוא".
ממאמר י"ט כסלו, ה'תשכ"ה



רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc zekn(iyily meil)

:`xnbd zvxznàeä ïéîeìLz øa àøáb íúäsxeyy drya - ¨¨©§¨©©§¦
,dyrd z` lhia `l oiicry aygpe ,melyza aiigznàãeaòéLå§¦§¨

ò÷t à÷c àeä øâcrwet aegdy meyn `ed mlyn epi`y dne - §¥§¨¨©
.xbd zn xy`k onf xg`l eil`n

:opgei iax ixac lr zeywdl `xnbd dtiqenàkéà àäåyi ixde - §¨¦¨
zevn'åâå úàt älëú àì' øîà àðîçøc ,äàt'LxvwA LcU`xwie) ¥¨§©£¨¨¨©Ÿ§©¤§©¨§§ª§¤
(ak bkxiiyl `la dcyd z`eaz lk z` xevwl 'e`l' xeqi` `edy ,

'dyr'a deevn xvwe xar m`e ,miiprl melkáBæòz øbìå éðòì'¤¨¦§©¥©£
'åâå 'íúBà(my)Bìhéa àìå Bìhéa Bîéi÷ àìå Bîéi÷a dì úçkLîc , ¨§©§©©¨§¦§§Ÿ¦§¦§§Ÿ¦§

,'eniiw' xaeqd yiwl yixl oia ,zewln aiigzdl dfa jiiye -
oiae ,axqie dyrd z` miiwl eze` exidfi oic ziay ote`a epiide
ici lr dyrd z` lhaiy ote`a epiide ,'elhia' xaeqd opgei iaxl

,d`t zzln xhtp jkae ,mihigd z` ogehy[àéðúc] (ïðúã)§©§¨
,`ziixaaäîwä ïî Léøôäì äàt úåöîdcera d`eazd on - ¦§©¥¨§©§¦¦©¨¨
,zxaegnä àìïéøîBòä ïî Léøôî äîwä ïî Léøôd`eazdn ozep - Ÿ¦§¦¦©¨¨©§¦¦¨¨¦

,dcya dcera ,dxivwd xg`lïî Léøôî ïéøîBòä ïî Léøôä àìŸ¦§¦¦¨¨¦©§¦¦
çøéî àlL ãò éøkädpnn eyre d`eazd z` etq`y xg`l - ©§¦©¤Ÿ¥©

m`e ,gexin eyr `l oiicre dnixr,Bçøéîzk`ln xnb `ed dfy ¥§
,zexyrne zenexz zyxtda zaiigzn jkae d`eazdøOòî§©¥

d`eazd z` dligzåjk xg` wxBì ïúBð,z` oghy xg`l la` §¥
lhal jiiyy `vnp .d`t yixtn epi`e ,iepiya d`pw ,d`eazd

.e`ld lr dwli df ote`ae ,ogehy ici lr dyrd z`
xaeq opgei iax :`xnbd zvxznLéøôî óà øîàc ,ìàòîLé éaøãk¦§©¦¦§¨¥§¨©©©§¦

äqéòä ïîd`ta jiiy `l ok lre ,d`t zzl aiig dqird on mb - ¦¨¦¨
.dyrd lehia

:zeywdl `xnbd dkiynndì úçkLî énð ìàòîLé éaøìemb - §©¦¦§¨¥©¦©§©©¨
ote`a ,dyrd z` lhal jiiyìëàcd z`,äqéòax xn` recne §¨©¦¨

.owd geliy caln cg` e`l cera wx ok epivny opgei
:`xnbd dwiqnàlàopgei iax xn`y dn,'úøçà ãBòå úàæ'ezpeek ¤¨Ÿ§©¤¤

àäà[d`t] ef devn lr -,àì ñðBà ìáàea jiiy `l zn`a - ©¨£¨¥Ÿ
lirl `xnbd dx`iay dne .[xfrl` iaxk `lce] dyr lehia(`"r)

df oi` ,miax zrc lr dxicny ici lr dyrd z` lhal jiiyy
meyn ,oekpïðéøîà àëéäcxicndy epxn` okid -íéaø úòc ìò §¥¨©§¦©©©©©¦

,äøôä Bì ïéàxtdl dvex m` `weec epiidøáãì ìáà ,úeLøä øáãì ¥£¨¨¦§©¨§£¨¦§©
,äøôä Bì Lé ,äåöîxcp exiziy miaxl mdl gepy xazqny meyn ¦§¨¥£¨¨

ick excpl dxzd yi ,miax zrc lr xcep m` s` qpe` ok m`e .df
z` lhal ote` oi`y `vnpe ,ezqep` z`yl devnd z` miiwl

.qpe`a dyrd
:dxtd yi devn xacly jkl dgked `xnbd d`ianàä ékenk - ¦¨

,df dyrna epivnyéwcøc éø÷î àeääc,zewepiz cnln didy - §©©§¥©§©¥
é÷Bðéa òLt äåäc,i`cn xzei micinlzd z` dkn did -déøcà ©£¨¨©§¨¥©§¥

àçà áø,zewepiz cnli `ly miax zrc lr `g` ax exicd - ©£¨
àðéáø déøcäàåxizdy ici lr ,zewepiz cnll `piax exifgde - §©§§¥©¦¨

meyn ok dyre ,xcpd z`déúååk ÷ééãc çëzLà àìc`ly - §Ÿ¦§§©§©¥§¨¥
xyt` devn xacly gkene .ezenk owiic zewepiz cnln `vnp

.miax zrc lr xcedy xcp elit` xtdl
:epizpyna epipy(.bi lirl)'eke oiweld od el`eúBìéáð ìëBàäå§¨¥§¥

.'åëå íéNîøe íéö÷L úBôéøèezewlnd aeiga `xnbd dpc §¥§¨¦§¨¦
:mipey mivxyaàáøk éác àúéðéa ìëàc ïàî éàä ,äãeäé áø øîà̈©©§¨©©§¨©¦¦¨§¥§¨¨

,aexkd jeza z`vnpd zrlez lk`y mc` -íeMî déì ïðé÷ìî©§¦©¥¦
.õøàä ìò õøBMä õøLdcedi ax wqt oky `xnbd d`ian ¤¤©¥©¨¨¤

:dyrnlàáøk éác àúéðéa ìëàc àeää,déãbðåedwlde -áø ©§¨©¦¦¨§¥§¨¨§©§¥©
.äãeäé§¨

àúéèBt ìëà ,ééaà øîà,mind uxy rla ±ä÷Bìmeyn eilr ¨©©©¥¨©¦¨¤

äòaøà.mind uxy meyn mipye ,mzq uxy meyn mipy ,mie`l ©§¨¨
lk` m`e,Lîç ä÷Bì ,äìîðyly cere ,mzq uxy meyn mizy §¨¨¤¨¥

õøàä ìò õøBMä õøL íeMî.lk` m`e,LL ä÷Bì ,äòøöyng ¦¤¤©¥©¨¨¤¦§¨¤¥
cere ,`id ux`d uxy llka drxvy ,ux`d uxya mixen`d

cg`.óBòä õøL íeMî¦¤¤¨
:'ytpd uewiy' xeqi`n yxcpd xeqi` `xnbd d`ianáø øîà̈©©

åéá÷ð úà ääLnä ,éàçà,miphwl oiae milecbl oiaàì' íeMî øáBò £©©©§¤¤§¨¨¥¦Ÿ
eöwLúziiyra envr qi`ndl xeqi` `edy ,'mkizWtp z` §©§¤©§Ÿ¥¤

sqep xeqi` `xnbd d`ian .mda dvw mc` ly eytpy mixac
:df oirkàðneàc àðø÷a éúLc ïàî éàä ,ééaà øa éáéa áø øîà- ¨©©¥©©©©¥©©§¨¥§©§¨§¨¨

,mc ifiwn ly [oxw oirk] dvivn ilka miwyn dzeyd mc`à÷̈
'eöwLú àì' íeMî øáò. ¨©¦Ÿ§©§

ote` d`ian `xnbd ,dyng dwel dlnp lry lirl epcnl
:zewln dyy ,dlnp zlik` lr aiigziy,àðeä áø øa àáø øîà̈©¨¨©©¨

íéìîð äòLz ÷qéø,'dixa' myn olhiaeéç ãçà àéáäåetxive ¦¥¦§¨§¨¦§¥¦¤¨©
odnr,úéfëì ïîéìLäå,mlk`eäéøa íeMî Lîç ,LL ä÷Bìlr - §¦§¦¨§©©¦¤¥£¥¦¦§¨

dwel ,zifk xeriy da oi`y s` ,'dixa' `idy oeik digd dlnpd
,lirl xen`k ux`d uxy meyn yngåcer dwelíeMî ãçà §¤¨¦

zlik` xeqi`,äìéáð úéfkea digd dlnpd ixdydzn i`c ©©¦§¥¨
lk`y `vnpe ,dliap zifk xeriy milydl ztxhvne ezrilaa

.mizn miig ilran zifk
,ïðçBé éaø øîà àáø`l` ,ig cg`e dryza `weec epi` df oic ¨¨¨©©¦¨¨

àeäå íéðL eléôàdnilynd dig zg`e zewqexn milnp izy - £¦§©¦§
.zifklàeäå ãçà eléôà ,øîà óñBé áø.dig zg`e zwqexn zg` - ©¥¨©£¦¤¨§

:`xnbd zx`anéâéìt àìå-`l` ,mi`xen`d oia zwelgn oi`àä §Ÿ§¦¥¨
éøèeæa àäå éáøáøamilnpa cg`e zelecb milnpa xaic cg` - §©§§¥§¨§§¥

.zephw
:epizpyna epipy(.bi lirl)'eke oiweld od el`eøNòîe ìáè ìëà̈©¤¤©£¥

.'åë ïBLàø,ipr xyrn mdn eyxted `ly zexit iabl dpc `xnbd ¦
:mzlik` lr miwel m`d,áø øîàéðò øNòî ìL ìáè ìëà- ¨©©¨©¤¤¤©§©¨¦

,ipr xyrn caln zexyrnde zenexzd lk eyxtedyä÷Bì. ¤
:`xnbd zxne`ïàîk,dfa ax xaeq in enk -àpz éàä ékenk - §©¦©©¨

,dfd `pzdàéðúczexit zlik`a zewln aeig oiprl ,`ziixaa §©§¨
zexyrne zenexz mdn eyxted `ly,,éñBé éaø øîàìBëéiziid ¨©©¦¥¨

y yxtláéiç àäé àìzewlnepnî íøeä àlL ìáhä ìò àlà Ÿ§¥©¨¤¨©©¤¤¤Ÿ©¦¤
zexyrne zenexz,øwéò ìky ote`a ok m`eäîeøz epnî íøeä ¨¦¨©¦¤§¨

,ïBLàø øNòî epnî íøeä àìå äìBãbepnn mxedy e`ïBLàø øNòî §¨§Ÿ©¦¤©£¥¦©£¥¦
eléôàå ,éðL øNòî àìåcaln zexyrnd lk enxed,éðò øNòîïépî §Ÿ©£¥¥¦©£¦©§©¨¦¦©¦

,df lah zlik` lr miwelyøîBì ãeîìzaezkd epicnln -àì' ©§©Ÿ
éøòLa ìBëàì ìëeúELpbC xUrn'åâå(fi ai mixac)øîBà àeä ïläìe ©¤¡¦§¨¤©§©§¨§§©¨¥

xn`p jyndae -(ai ek my)','eòáNå êéøòLá eìëàåïläl äî- §¨§¦§¨¤§¨¥©§©¨
oiprl xaecn 'jixrya elk`e' weqtdïàk óà ,éðò øNòîweqta ©§©¨¦©¨
l dpeekd 'jixrya lek`l lkez `l',éðò øNòîàì' àðîçø øîàå ©§©¨¦§¨©©£¨¨Ÿ

,'ìëeúlkez `l ea xn`p eli`k weqtd yexcl yiy xnelk ©
.ekeza ['jixrya' ea xn`py] ipr xyrnd cera zexit lek`l
xaeq ,ipr xyrnl mileahd zexit lr miwely xn`y axy `vnp

.ef `ziixaa iqei iax ixack
:mi`pz zwelgna iepy df oicy d`ian `xnbd,óñBé áø øîà̈©©¥

éàpúkmileahd zexit zlik` lr miwel m`d mi`pzd ewlgp - §©¨¥
epipy oky .ipr xyrnl(b"n c"t i`nc)xnelk ,'i`nc' zexit iabl

zexyrn mdn yixtd `l `ny wtq yiy ux`d mr ly zexit
,oickéøö ïéà ,øîBà øæòéìà éaøíMä úà úBø÷ì Céðò øNòî ìò ©¦¡¦¤¤¥¥¨¦¦§¤©¥©©§©¨¦

,éàîc ìL,llk eyixtdl jixv oi`y xnelk,íéøîBà íéîëçå ¤§©©£¨¦§¦
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גמילות חסדים הוא עניין ההמשכה מלמעלה למטה, ותפילה שבמקום קרבנות תקנום הוא עניין ההעלאה מלמטה למעלה, ותורה 
היא קו האמצעי המחברם.

ממאמר י"ט כסלו, ה'תשכ"ה



xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc zekn(iriax meil)

éøö Bðéàå íMä úà àøB÷Léøôäì Czyxtd zevn miiwl aiig - ¥¤©¥§¥¨¦§©§¦
df cva migpend zexitdy xne`y my z`ixw ici lr ipr xyrn
,zexitd x`y jezn m`ivedl jixv `ly `l` ,ipr xyrn eidi
.zexitd x`y mr mlk`l lekie ,xyrnd zexit mdy xxal ick

éâìôéî à÷ àäa åàì éàî,[iqei iax ly oica] ewlgp dfa `l m`d - ©¨§¨¨¦§§¥
øáñ øîcexaq minkg -BìáBè éàcåmcew ,i`ce lahay - §©¨©©©§

,[iqei iax ixacke] lahl aygp oiicr ,ipr xyrn epnn yxtedy
icin e`ivedle ipr xyrn yixtdl jixv ,wtq `edy i`nca okle

,lah wtqøáñ øîexaq xfril` iaxe -BìáBè Bðéà éàcåmb - ©¨©©©¥§
xyrn eyixtd `le zexyrnd lk z` eyixtd m` ,i`ce laha
.wtqn yixtdl jixv oi` ,i`nca mb ok lre ,lah aygp epi` ipr
mi`pzd zwelgn z` cinrne ,sqei ax ixac z` dgec iia`

:xg` oipraééaà déì øîà,sqei axléëä éàjk m` -éâìôéîcà ¨©¥©©¥¦¨¦©§¦§§¥
éàcåa eâìtéì B÷éôñadid ,wtq `edy i`nca ewlgpy cr - ¦§¥¦©§§©©

m`d ,ipr xyrn epnn eyixtd `ly ,i`ce laha welgl mdl
.`l e` lah `edàlà,xg` xaca ewlgpy jgxk lrcéleë ¤¨§¥

àîìòmixaeq ,minkg mbe xfril` iax mb ,mlek ±BìáBè éàcå ¨§¨©©§
`ed lah oiicr ,ipr xyrn epnn yxted `ly i`ce lahy -

,[iqei iaxke]éâìôéî à÷ àäa àëäåxaca ewlgp i`nca o`ke - §¨¨§¨¨¦§§¥
,dfcøîxfril` iax -øNòî ìò õøàä énò eãLçð àì ,øáñ ©¨©Ÿ¤§§©¥¨¨¤©©§©

,éàîc ìL éðòxyrnl my `exwl elit` jixv `l i`nca okle ¨¦¤§©
,eyixtdl ecitwdy mrhde ,ipréLeøôà àeä àðBîîc ïåék¥¨§¨¨©§¥

Léøôîmy dfl ozie yixti m` mby ux`d mrd rceiy oeik - ©§¦
lfb ly oenn xeqi` wx `l` ,dzin ezlik`a oi` ,ipr xyrn
zexitd z` owzl ick ipr xyrnd z` md miyixtn okl ,miipr
lfbl miyyeg mpi`e ,mnvrl eze` migwele ,lah eidi `ly

.miipràúléî déì àçéøèc ïåék éøáñ ïðaøådgxih yiy oeik - §©¨¨¨§¦¥¨¦§¦¨¥¦§¨
ok lr ,dyxtda.Léøôî àìŸ©§¦
epizpyna epipy(.bi lirl):'åëå ìáhä ïî ìëàé änkiax ,aiig `die ©¨Ÿ©¦©¤¤

iax odl xn` .zifk mixne` minkge `edy lk xne` oerny
,aiig `edy `edy lk dlnp lke`a il micen mz` i` ,oerny
.dziixak zg` dhg s` odl xn` ,dziixak `idy iptn el exn`
:mzwelgn z` yiwl yix x`ia cvik zwelgn d`ian `xnbd

ähça ú÷Bìçî ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà éáéa áø øîàiax - ¨©©¥©¨©©¦¦§¤¨¦©£¤§¦¨
miaiig m`d ,dziixak dnily dhga wx ewlgp minkge oerny

,zifk da oi`y s` 'dixa' meyn zewln dilrçî÷a ìáàxy`k - £¨§¤©
dziixak dnily dpi`e dhgd z` oghìkä éøáciax dcen - ¦§¥©Ÿ

a wx miwely minkgl oernyïa ïBòîL éaø øîà äéîøé éaøå .úéfk©©¦§©¦¦§§¨¨©©¦¦§¤
Bæa ú÷Bìçîk ,Lé÷ì,dhiga ±Bæa ú÷Bìçî Ckiaxe ,gnwa ± ¨¦§©£¤¨¨©£¤¨

.gnwa mb `edy lka zewln aiign oerny
:dinxi iax lr `xnbd dywnïðzepizpyna epipy -(.bi lirl),øîà §©¨©

ïBòîL éaø íäì,minkglàeäL ìk äìîð ìëBàa éì íéãBî ízà éà ¨¤©¦¦§¦©¤¦¦§¥§¨¨¨¤
,áéiç àeäLaiigl yi jk zifkn zegta s` dlnp lr aiigy myke ¤©¨

.xeriy da oi`y s` dhigaBì eøîàok` ,oerny iaxl minkg ¨§
micen ep` dlnpaàéäL éðtîdnilyïäì øîà .dúééøákiax ¦§¥¤¦§¦§¨¨¨©¨¤

,oernyúçà ähç óàdnily `id ixd,dúééøákda mb aiigl yie ©¦¨©©§¦§¨¨
,`xnbd zwiicn .zifkn zegtaàì çî÷ ïéà ähçxikfdy jkne - ¦¨¦¤©Ÿ

aiig df ote`a wxy wiecn 'dziixak dhg' ,eixaca oerny iax
.gnwa `le ,`edy lka zewln

:`xnbd dgeceäì øîà÷ íäéøáãì,epeyla jk hwp oerny iax - §¦§¥¤¨¨©§
,ezpeek `id jke ,mzhiyle mdixac it lr mdl dywdy meyn

éãéãìy xaeq ip` -énð çî÷ eléôàzegta miwel gnw lr mb - §¦¦£¦¤©©¦
,zifkneëãéãì àlà,zifk jixv gnway mixeaqy mz` -éì eãBà ¤¨§¦§¦

dúééøák úçà ähçc úäéî,dnily dhga zegtd lkl il eced - ¦©§¦¨©©§¦§¨¨
,dziixak dnily `idy meyn zifkn zegta elit` dilr miwely

.dziixak dnily dlnp lr miwely myke
:oerny iaxl jk lr miper opax dn `xnbd zx`anïðaøå,exaq §©¨¨

`weecy meyn ,dlnpl dhig zencl oi`yäáeLç äîLð úééøa- ¦§©§¨¨£¨

aiig okle ,zeaiyg dl yi dnyp ea yiy xacn d`ad 'dixa'
la` ,zifkn zegta s` dilräáeLç àì ähçzeaiyg dl oi` - ¦¨Ÿ£¨

.'dixa' oic dl oi` ok lre
:dinxi iaxl riiql `ziixa `xnbd d`ianéaøc déúåk àéðz©§¨§¨¥§©¦

äéîøé,dinxi iax ixack `ziixaa epipy -ìk ,øîBà ïBòîL éaø ¦§§¨©¦¦§¥¨
úBkîì àeäL,`edy lka `ed zewlnl xeriyd mixeqi`d lka - ¤§©

eøîà àìa `ed aeigd xeriyyïéðòì àlà ,úéfkaeig.ïaø÷oeike Ÿ¨§©©¦¤¨§¦§©¨§¨
miwele ,dixa didiy jixv `l mb ,zewlnl xeriy jixv `ly

.`edy lk gnw lr elit` lah xeqi`a

äðùî
mixeqi` dpene ,wxta dpey`xd dpynl jynd `id epizpyn

.mdilr miwely mitqepíäéìò àø÷ àlL ãò íéøeka ìëBàäodk - ¨¥¦¦©¤Ÿ¨¨£¥¤
z` `exwl devnd z` miiw milrady iptl mixekia lke`d

lke`d odk oke ,'ia` cae` inx`' zyxtíéLã÷ éLã÷íéòìwì õeç ¨§¥¨¨¦©§¨¦
lke`d mc` oke ,okynd xvg irlwl ueg -íél÷ íéLã÷øNòîe ¨¨¦©¦©£¥

äîBçì õeç éðLmc` oke ,milyexi znegl ueg -íöòä úà øáBMä ¥¦©¨©¥¤¨¤¤
aoaxw,øBähä çñtxn`py dn lr xare(en ai zeny)`l mvre' §¤©©¨§¤¤Ÿ

elld mixeqi`d lka ,'Fa ExAWzíéòaøà ä÷Bì äæ éøä.ìáà ¦§§£¥¤¤©§¨¦£¨
øBäha øéúBnädlild jyna gqt oaxwd lk z` lk` `ly - ©¦©¨

xn`py dn lr xare(i ai zeny),'xwA cr EPOn ExizFz `le'åok §Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§
øáBMämvragqt oaxw.íéòaøà ä÷Bì Bðéà ,àîhmeyn ,xzepa ©¥§¨¥¥¤©§¨¦

e`ld xg`l xn`py ,dyrl wzipyW`A xwA cr EPOn xzPde'§©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤¨¥
xn`py meyn ,`nhd gqta mvr xaeya xehty mrhde .'EtxUY¦§Ÿ
xeqi`dy ,leqta `le 'ea' miyxece 'ea exayz `l mvre' dxeza

.leqta `le xyk gqt oaxwa `weec `ed
xn`p .owd geliy zevn lr xaerd iabl dpynd dpc dzr

`vz ik zyxta(fÎe ak mixac)m`de 'ebe Liptl xFRv ow `xTi iM'¦¦¨¥©¦§¨¤§¨¥
,mipAd lr m`d gTz `l ,miviAd lr F` migxt`d lr zvaxŸ¤¤©¨¤§Ÿ¦©©¥¦Ÿ¦©¨¥©©¨¦
`l 'e`l' yiy epiidc .'Kl gTY mipAd z`e m`d z` gNWY gNW©¥©§©©¤¨¥§¤©¨¦¦©¨
.m`d z` glyl 'dyr' yi oke ,mipad lr dcera m`d z` zgwl
:df dyra e`ld z` wzpl dxezd zpeek m`d mi`pzd ewlgpe

,íéðaä ìò íà ìèBpä,'e`l' lr xar jkaeä÷Bì ,øîBà äãeäé éaø ©¥¥©©¨¦©¦§¨¥¤
,'e`l'd lr xary jk lrçlLî Bðéàåxg`l glyl deevn epi` - §¥§©¥©

,gwlyä÷Bì Bðéàå çlLî ,íéøîBà íéîëçåz` miiwl leki - ©£¨¦§¦§©¥©§¥¤
mikiynn .zewlndn xhtp jkae ,m`d z` glyl dyr zevnd

:minkgäNò íe÷ da LiL äNòú àì úåöî ìk ììkä äæzevn - ¤©§¨¨¦§©Ÿ©£¤¤¥¨£¥
,e`ld xg` dniiwl jiiye ,e`ll zkiiyd dyräéìò ïéáéiç ïéà¥©¨¦¨¤¨

,zewln.zewlndn xhtie dyrd z` miiwi `l`

àøîâ
pyd oicdy zx`an `xnbdiepy mixekia oiprl epizpyna ie

.zwelgnaBæ ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàepizpyn - ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨
odkl xeq` 'ia` cae` inx`' zyxt z`ixw mcewy da epipyy

`id ,mixekiadn lek`läàúîéúñ àáé÷ò éaø éøác,xnelk , ¦§¥©¦£¦¨§¦§¨¨
mzepyle `aiwr iax ixac `iadl libx iax did zeipyn daxda
jky rny opgei iaxe ,mxn` `aiwr iaxy xikfd `le ,'mzq'a
z` dpyy df `ed `aiwr iaxy xn` df it lre ,`aiwr iax xaeq

,epizpynïäa úákòî äçpä íéøeka íéøîBà íéîëç ìáàmzgpd - £¨£¨¦§¦¦¦©¨¨§©¤¤¨¤
la` ,mzlik` zakrn gafnd iptl dxfra,ïäa úákòî ïéà äàéø÷§¦¨¥§©¤¤¨¤

.mlk`l odkd i`yx dxfra egpedy xg`le
:`xnbd zl`eyäàúîéúñ ïBòîL éaø éøác Bæ àîéìåiaxl did - §¥¨¦§¥©¦¦§§¦§¨¨

eixacl reiq `iadle ,oerny iaxk `id epizpyny xnel opgei
hwp recne ,oldl z`aend `ziixadn oerny iax xaeq jky
lr wx `l` ,reiq mey ila ok xne`e ,`aiwr iax `id epizpyny

:`xnbd dper .xaeq `ed jky rnyy dn itïì òîLî à÷ àä- ¨¨©§©¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

המשך בעמוד קעק

oifge` mipy` cenr fi sc ± oey`x wxt`nw `aa
ùéøôäì êéøö ïéàå àøå÷Ðx`ye .lah zxezn ixkd `vi Ð my eilr `xwy oeikc

znexz oey`x xyrnn yixtdl jixvy itl ,jgxk lr yixtdl jixv `ed zexyrnd

milyexil ezelrdl jixv ipy xyrne .mixfl dzina `idy ,odkl dpzile xyrn

.elk`leìéáè éàãå éøáñ ïðáøÐ.lah wtq icin e`ivedl jixv ewitq jkitl

åãùçð àìÐxeqi` ea oi` ,`ed `pennc

`l miipr lfbl edi`e ,miipr lfb `l` dlik`

.yiigäéì ùéøôî éùåøôàÐ,dilaih irewt`l

i` :xaqc ,yixtn `l oey`x xyrnc idp

xyrn znexz iyext`l `pira dil `pyixtn

ipy xyrne .odkl dpzepe dzina `edy dipin

dilkine diweq` opira dil `pyixtn i` ,inp

.milyexiaäèçá ú÷åìçîÐ.dziixak `idy

åæá ú÷åìçî êëÐlka oerny iax xaqwc

zifk exn` `le ,zeknl `edy lk oixeqi`d

dynl dklde ,zxk zbby lr oaxw oiprl `l`

.`id ipiqnäðùîïäéìò àø÷ àìù ãòÐ

.xdfed okid sili `xnbae .'ebe "cae` inx`"

íéòì÷ì õåç íéùã÷ éùã÷Ðiycw lk`y e`

yxtn `xnbae .mirlwl ueg okyn onfa miycw

.xdfen okidíéì÷ íéùã÷Ð,dnegl ueg

oke ,'ebe "jixrya lek`l lkez `l"n dizxdf`

dil `pz ipy xyrn :jixt `xnbae .ipy xyrn

epiide ,ectp `ly ycwde ipy xyrn Ð lirl

.oeict `la dnegl ueg elk`yøåäèá øéúåîä
ä÷åì åðéàÐozil aezkd `a :lirl xn`ck

.'ek dyrz `l xg` dyrøáåùäÐ,`nha mvr

exayz `l mvre" :(`,bt) migqta opixn`ck

.leqta `le xyka Ð "eaçìùî åðéàå ä÷åì
Zo`k oi`e ,rnyn `xwirn "gly" :xaqw

gly" aizkc ab lr s`c .dyrl wzipy e`l

m`c `xninl e`l Ð "gwz `l" xg` "glyz

mcew dpgly `l` gwz `l ,`l` .gly zgwl

.dgiwlä÷åì åðéàå çìùî íéøîåà íéîëçåZ
wzipy e`le ,rnyn dgiwl xg` gly :ixaqw

.`ed dyrlàøîâàáé÷ò éáø éøáã åæ
Zeda `akrn diixw mixeka ipzwc ,oizipzn

mezql iax libx didy ,`id `aiwr iax Ð

riny ikde .zenewn dnka mzqa dpyna eixac

diixw `aiwr iaxl dil zi`c opgei iaxl dil

.mixeka zakrnäçðäÐzakrn gafnd iptl

"iptl egipde" (ek mixac) `xw da dpyc ,oda

.'ebe "iptl ezgpde" (my) 'ebeéáø éøáã åæ àîéðå
ïåòîùÐdizlinl `zriiq iiezi`l dil iedc

da oerny iaxl opirnyc ,onwlc oizipznn

.eda `akrn diixwc oizipzn ik dil zi`céàî
ïåòîù éáøÐ.ikd xn`c dil `prny `kid

êãé úîåøúåÐlkez `l" `ed `xw i`dc ditiq

jxdvie jyexize jpbc xyrn jixrya lek`l

aexcz xy` jixcp lke jp`ve jxwa zexek

`xwl oerny iax yixce ."jci znexze jizeacpe

diyixn dil yixc ded i`c ,diyixl ditiqn

dinwle .`peeb i`d ik dil yixcn `l ditiql

.dil `piyxtníéøåëá åìà êãé úîåøúÐ

."jcin `phd odkd gwle" (ek mixac) aizkcìëåàì íàÐ.'ebe "jixrya lek`l lkez `l" `xw rnynck ,xeq`l ,dnegl ueg mixekaì÷ä øùòîî øîåçå ì÷Ðaizk ixdy

.xyrnn mixekac xneg i`n yxtn dinwle ."jpbc xyrn" `xwnd zlgzaïäéìò àø÷ àìù ãòÐie`xd xg` xeqi`l oipr edpz dnegl ueg oipr epi` m`c ,"ia` cae` inx`"

.mdlä÷åì àåäù ä÷éøæ éðôìdyr `l` xg` mewna zyxetn dxdf` ea oi`y ,e`l oiprl ezzl leki dz`y xengd xeqi` edfy ,jkl oipr edpz dnegl ueg oipr epi` m`c Ð

."lk`z xyade xcde jtyi jigaf mce" (ai my) calaíéîìùå äãåúî øîåçå ì÷Ð.minlye dcezn xekac dixneg i`n yxtn dinwleä÷åì àåäù ä÷éøæ øçàì åìéôàÐm`

.(gi xacna) 'ebe "jl didi mxyae 'ebe xey xeka j`" da ogky`c ,`ed dyr xg` mewnae .ezxdf` `id efe ,mipdkl `l` lk`p xekad oi`y ,`ed xfä÷éøæ øçàì ìåëàì íàÐ

.xekan z`hgc `xneg i`n yxtn dinwle .xekan xnege lw Ð xf `edeíéòì÷ì õåçÐ."cren ld` xvga lk`z yecw mewna" (e `xwie) xg` mewna da epivn dyr zxdf`e
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ïðáøå`,ev oileg) "dypd cib" wxtac :dniz Ð daeyg `l dhg daeyg dnyp ziixa

yie !dnyp dia zilc ab lr s`e ,liha `le `ed dixac cib ip`y :opixn` (a,hve

`le .dixa `ied xity dnyp ziixan `iz`c oeike ,`ed dixac cib ip`y ,xn`w ikdc :xnel

jgxk lr `l` !dixa `ied `l ok it lr s`e dnyp ziixan iz` `wc dlap `dc ,d`xp

ied Ð jzgpyk eny cae`y lkc ielz mrhd

,dny zcae` epi`y dliapn `gipe .dixa

jkle dliap dze` oixew dkzgpyk s` minrtly

.jzgpy ici lr eny cae` cib la` ,dixa ied `l

dnyp ziixa `kd xn`w i`n :il dyw zvw la`

:ixn` oerny iaxc eixaclc `nil ?dil `aiyg

,dixa ied `l dnyp dia zi` inp elit` ocicl

oeikc `din il ice` `ed dixac jcicl `l`

.dlhac dnyp `kilc
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éøãð""E¯äîBçì õeç ïìëBàì íà ?eðãnìì äæ àa äî :ïBòîL éaø øîà .äìBò Bæ¯ §¨¤¨¨©©¦¦§©¨¤§©§¥¦§§¨©¨

ä÷éøæ éðôì íà ,øNònî øîBçå ì÷¯ä÷éøæ øçàì íà ,íéîìLe äãBzî øîBçå ì÷¯ ©¨¤¦©£¥¦¦§¥§¦¨©¨¤¦¨§¨¦¦§©©§¦¨
íéòìwì õeç íà ,øBëaî øîBçå ì÷¯áeúkä àa àì àä !íLàå úàhçî øîBçå ì÷ ©¨¤¦§¦©§¨¦©¨¤¥©¨§¨¨¨Ÿ¨©¨

àìà

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



רג oifge` mipy` cenr fi sc ± oey`x wxt`nw `aa
ùéøôäì êéøö ïéàå àøå÷Ðx`ye .lah zxezn ixkd `vi Ð my eilr `xwy oeikc

znexz oey`x xyrnn yixtdl jixvy itl ,jgxk lr yixtdl jixv `ed zexyrnd

milyexil ezelrdl jixv ipy xyrne .mixfl dzina `idy ,odkl dpzile xyrn

.elk`leìéáè éàãå éøáñ ïðáøÐ.lah wtq icin e`ivedl jixv ewitq jkitl

åãùçð àìÐxeqi` ea oi` ,`ed `pennc

`l miipr lfbl edi`e ,miipr lfb `l` dlik`

.yiigäéì ùéøôî éùåøôàÐ,dilaih irewt`l

i` :xaqc ,yixtn `l oey`x xyrnc idp

xyrn znexz iyext`l `pira dil `pyixtn

ipy xyrne .odkl dpzepe dzina `edy dipin

dilkine diweq` opira dil `pyixtn i` ,inp

.milyexiaäèçá ú÷åìçîÐ.dziixak `idy

åæá ú÷åìçî êëÐlka oerny iax xaqwc

zifk exn` `le ,zeknl `edy lk oixeqi`d

dynl dklde ,zxk zbby lr oaxw oiprl `l`

.`id ipiqnäðùîïäéìò àø÷ àìù ãòÐ

.xdfed okid sili `xnbae .'ebe "cae` inx`"

íéòì÷ì õåç íéùã÷ éùã÷Ðiycw lk`y e`

yxtn `xnbae .mirlwl ueg okyn onfa miycw

.xdfen okidíéì÷ íéùã÷Ð,dnegl ueg

oke ,'ebe "jixrya lek`l lkez `l"n dizxdf`

dil `pz ipy xyrn :jixt `xnbae .ipy xyrn

epiide ,ectp `ly ycwde ipy xyrn Ð lirl

.oeict `la dnegl ueg elk`yøåäèá øéúåîä
ä÷åì åðéàÐozil aezkd `a :lirl xn`ck

.'ek dyrz `l xg` dyrøáåùäÐ,`nha mvr

exayz `l mvre" :(`,bt) migqta opixn`ck

.leqta `le xyka Ð "eaçìùî åðéàå ä÷åì
Zo`k oi`e ,rnyn `xwirn "gly" :xaqw

gly" aizkc ab lr s`c .dyrl wzipy e`l

m`c `xninl e`l Ð "gwz `l" xg` "glyz

mcew dpgly `l` gwz `l ,`l` .gly zgwl

.dgiwlä÷åì åðéàå çìùî íéøîåà íéîëçåZ
wzipy e`le ,rnyn dgiwl xg` gly :ixaqw

.`ed dyrlàøîâàáé÷ò éáø éøáã åæ
Zeda `akrn diixw mixeka ipzwc ,oizipzn

mezql iax libx didy ,`id `aiwr iax Ð

riny ikde .zenewn dnka mzqa dpyna eixac

diixw `aiwr iaxl dil zi`c opgei iaxl dil

.mixeka zakrnäçðäÐzakrn gafnd iptl

"iptl egipde" (ek mixac) `xw da dpyc ,oda

.'ebe "iptl ezgpde" (my) 'ebeéáø éøáã åæ àîéðå
ïåòîùÐdizlinl `zriiq iiezi`l dil iedc

da oerny iaxl opirnyc ,onwlc oizipznn

.eda `akrn diixwc oizipzn ik dil zi`céàî
ïåòîù éáøÐ.ikd xn`c dil `prny `kid

êãé úîåøúåÐlkez `l" `ed `xw i`dc ditiq

jxdvie jyexize jpbc xyrn jixrya lek`l

aexcz xy` jixcp lke jp`ve jxwa zexek

`xwl oerny iax yixce ."jci znexze jizeacpe

diyixn dil yixc ded i`c ,diyixl ditiqn

dinwle .`peeb i`d ik dil yixcn `l ditiql

.dil `piyxtníéøåëá åìà êãé úîåøúÐ

."jcin `phd odkd gwle" (ek mixac) aizkcìëåàì íàÐ.'ebe "jixrya lek`l lkez `l" `xw rnynck ,xeq`l ,dnegl ueg mixekaì÷ä øùòîî øîåçå ì÷Ðaizk ixdy

.xyrnn mixekac xneg i`n yxtn dinwle ."jpbc xyrn" `xwnd zlgzaïäéìò àø÷ àìù ãòÐie`xd xg` xeqi`l oipr edpz dnegl ueg oipr epi` m`c ,"ia` cae` inx`"

.mdlä÷åì àåäù ä÷éøæ éðôìdyr `l` xg` mewna zyxetn dxdf` ea oi`y ,e`l oiprl ezzl leki dz`y xengd xeqi` edfy ,jkl oipr edpz dnegl ueg oipr epi` m`c Ð

."lk`z xyade xcde jtyi jigaf mce" (ai my) calaíéîìùå äãåúî øîåçå ì÷Ð.minlye dcezn xekac dixneg i`n yxtn dinwleä÷åì àåäù ä÷éøæ øçàì åìéôàÐm`

.(gi xacna) 'ebe "jl didi mxyae 'ebe xey xeka j`" da ogky`c ,`ed dyr xg` mewnae .ezxdf` `id efe ,mipdkl `l` lk`p xekad oi`y ,`ed xfä÷éøæ øçàì ìåëàì íàÐ

.xekan z`hgc `xneg i`n yxtn dinwle .xekan xnege lw Ð xf `edeíéòì÷ì õåçÐ."cren ld` xvga lk`z yecw mewna" (e `xwie) xg` mewna da epivn dyr zxdf`e
ìëåàì

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

ïðáøå`,ev oileg) "dypd cib" wxtac :dniz Ð daeyg `l dhg daeyg dnyp ziixa

yie !dnyp dia zilc ab lr s`e ,liha `le `ed dixac cib ip`y :opixn` (a,hve

`le .dixa `ied xity dnyp ziixan `iz`c oeike ,`ed dixac cib ip`y ,xn`w ikdc :xnel

jgxk lr `l` !dixa `ied `l ok it lr s`e dnyp ziixan iz` `wc dlap `dc ,d`xp

ied Ð jzgpyk eny cae`y lkc ielz mrhd

,dny zcae` epi`y dliapn `gipe .dixa

jkle dliap dze` oixew dkzgpyk s` minrtly

.jzgpy ici lr eny cae` cib la` ,dixa ied `l

dnyp ziixa `kd xn`w i`n :il dyw zvw la`

:ixn` oerny iaxc eixaclc `nil ?dil `aiyg

,dixa ied `l dnyp dia zi` inp elit` ocicl

oeikc `din il ice` `ed dixac jcicl `l`

.dlhac dnyp `kilc
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רד
oifge` mipya cenr fi sc ± oey`x wxt`nw `aa

äìåò ìëåàìÐda ogky` dyr zxdf`e .dwel `edy ,odk elit`e ,dwixf xg`l elit`

.dlik`l `le `id lilk Ð 'ebe "oxd` ipa ekxre" (` `xwie) `nlraéáøë äéîéà àãéìéã
ãéìéú ïåòîùÐ.oerny iaxk `diy oevx idi :mingx ywaz zclei en`y lkáâ ìò óàå

àëøéô äéá úéàãÐ.lif`e edleka `kxit gkynck ,dizlinlíéøåëáÐope`l mixzen

.(a,br) "lxrd" wxta zenaia ,oerny iaxlïðåà
Ð.ezn zzin meiäøåö óñë ïåòèÐ,epeictl

xac Ð "jcia sqkd zxve" (ci mixac) aizkc

.dxev eilr yiyàìå äëéîñ àì ïåòè åðéà øåëá
íéëñðÐ"zecn izy" wxta zegpna opzck

.(`,av)'åë äéîéà àãéìéã àéä éàî àìàÐ

,dizlinl `kxit zi`e li`ed

egay edn?äéì àøéáñã éàîìãàø÷ì ñøñî
äéì ùéøãåÐ`edy mixnegdy ,ezrc itl

el oi`xp mixeng `ven `edy eze`a `ven

`evnl jtda eyxecl `xwnd z` qxq Ð xneg

did `l Ð excqk eyxc m`y ,`vny oixeqi`

cg` lka elld oixeqi`d epnn cenll leki

,xekad df "zexekae" :dlgz yxc m`y .cg`e

epcnll `a dn ike?lw dnegl ueg elke`l m`

lw dwixf iptl lke`l m` ,xyrnn xnege

oiicry ,oekp df oi` Ð minlye dcezn xnege

jixv did egxk lre .minlye dceza e`vn `l

xekad on lke`l `l` aezkd `a `l `d :xnel

dxdf` el oi` dzrne ,dwel `edy dwixf iptl

df oleka oke .xf `ede dwixf xg`l epnn lke`l

.df xg`ïéãä ïî ïéøéäæî éëåÐm` :xn`wc

:eze ,'ek xyrnn xnege lw dnegl ueg elke`l

`nlc Ð dcezn xnege lw dwixf iptl m`

Ð xnege lw :zxn`wce ,ez` dnegl ueg edlek

."oipr epi` m`" o`k oi`e ,oicd on oixidfn oi`

'åë øîàã ïàîì åìéôàåÐzi`c wgvi iax `dc

,oicd on oiyper en` zae eia` za ezeg`a dil

.`xizi `xw `ki` dxdf` iabeàîìòá àøåñéà
Ðxnege lwa dxdf` edleka iziin `wc i`d

.zewlnl `le ,xn`w `nlra ixeqi`l Ð'åë äìåòä ïî ìëàù øæÐs`e .xn`w xf `wec

er iabl odkc ab lr.e`l cg dil xva Ð odk i`c ,xn`w `wec xf `kd Ð `ed xf dl

iptl meyn cge ,xyrnn xnege lwa iz`c dnegl ueg meyn cg ,xn`wc yng `dc

iz`c dwixf xg`l elit` xenb xf meyn cge ,minlye dcezn xnege lwa iz`c dwixf

xnege lwa iz`c mirlwl ueg lke` meyn cge ,dwixf iptl oky lke xekan xnege lwa

ueg xf oky lke ,mirlwd jezae odk elit`e dler lke` meyn cge ,my`e z`hgn

.yng dwel `nl` .dnegl uege mirlwlíéøåñéà äùîç íåùîÐzewll `le ,xn`w

.odilrïé÷åìä ïä åìà ïðú ïðàäåÐ.mirlwl ueg miycw iycw lke`e mixeka ipzwe
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éàîìãyxec did eli`c Ð dil yixce `xwl dil qxqn dicicl dil `xiaqc

yxitck ,`zyd yixcck `xwn dil `wtp did `l Ð excqk `xwnd

yxcnl olpn :dyw ,daxc` ?jka oerny iaxl gayn i`n` izk` :xn`z m`e .qxhpewd

jgxk lrc ,yixcw xityc :xnel yie ?`xwl iqexqle ikdmcewl `z` `l xeka

lknc ,dcezl mcew azkpy it lr s` dwixf

opitlie dipin wizyil Ð `z` ikdl i` mewn

d`xp jk .seqa azkpy dcezn xity dil

jgxk lrc ,zetqeza yxitcke ,digiy ixenl

`pixg` `xeqi`c ,dwixf mcewl `iz` dcez

[xfa] (da) inwe`l `kilc ,da `nwe`l `kil

xninl `kil jklde .mixfl ixyc ,dwixf xg`

iz`c ,dwixf iptl mcew azkpy xeka opinwenc

lkn `dc ,xazqnc edleke .dcezn xnege lwa

.dwixf iptl dcez inwe`l jixv jgxk lr mewn

lkn ,dler lv` `ed xeng cv cgc ab lr s`

seq ok m`e .yxitck ikdl `l` `z` `l mewn

.xekaa rnyn seqàøåñéà`zi` Ð `nlra

iede cge cg lkl dxdf` daxnc `d .edleka

`xwir la` ,`nlra `xeqi` epiid ycg xaca

iz`e ,dnegl ueg `z` cge cg lkc zewlnc

lka xeqi` edleka dlbne oerny iaxc xnege lw

dcezae ,oixew `ly cr mixekaa ,ycga cge cg

oerny iaxl olpne :xn`z m`e .wxf `ly cr

zewlnl `kixv `d ?eda ycg xeqi` iyextl

lw dnegl ueg mixekaa xn`w i`ne .dnegl ueg

lke`l `l` aezkd `a `l `l` ,xyrnn xnege

zewlnl jixhvi` xity `d ?odilr `xw `ly cr

`xazqnc :xnel yie !edlekl oke ,dnegl uegc

,mixac ipyl `z` `xw lkc oerny iaxl dil

zewlnl inp iiezi`l mbe ycg xeqi` iiezi`l

mixekaa epcnll m` :xn`w ikde .dnegl ueg

.xyrnn xnege lw ixd Ð dnegl uegl xeqi`

inp mbe ,exw `ly crc xeqi` iiexe`l `l`

dceza ipzwc `de .dnegl uegl zewlnl ez`

edlekae ,`nlra xeqi` `l` ,dwel `wec e`l Ð "dwel dwixf iptl lke`l `l`" minlye

oerny iaxl 'ek dwixf iptl dlerd on lk`y xf :`ax xn` `de ,jixte .`wec e`l dwel

dwixf iptlc e`l meyn cge ,xyrnn xnege lwa iz`c dnegl ueg meyn cg ,yng dwel

`xeqi` `le xn`w zewln oerny iaxc `nl` ,'ek,ixeqi` yng Ð yng i`n :ipyne !

:qxhpewd yxit .oiweld od el` opz op` `de .`cixb dnegl ueg lke`a `l` zewln `kile
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:`xnbd zxxanàlàzyxcl diigc yiy xaeq `axy xg`n - ¤¨

,oerny iaxïBòîL éaøk dénéà àãéìéc éàîlr egaiy recn - ©¦¦¨¦¥§©¦¦§
:`xnbd daiyn .ezenk oa zcll lltzdl jixvy xn`e ef dyxc

déãéãì déì àøéáñc éàîìczexnega xaqy dn itly -déì ñøñî ¦§©¦§¦¨¥§¦¥§¨¥¥
déì Léøãå àø÷ì`ly eyxecle ,weqtd z` qxql dnkga bdp - ¦§¨§¨¦¥

yxcp did `l ,eteql ezligzn excqk eyxec did eli`e ,excqk
.ok

,xnege lwn zewln oerny iax aiign cvik :`xnbd dywnéëå§¦
ïécä ïî ïéøéäæî,xnege lwn 'e`l' zxdf` micnl ike -eléôà àä ©§¦¦¦©¦¨£¦

ïécä ïî ïéLðBò øîàc ïàîìaiigl xyt`y xaeqy in elit` ixd - §©§¨©§¦¦©¦
y dcen ,xnege lwn yperïécä ïî ïéøéäæî ïéàcenll oi` xnelk , ¥©§¦¦¦©¦

lr xaerd z` zewln aiigl oiprl od ,xnege lwn 'e`l' zxdf`
dxdf` epnn cenll oiprl ode ,['e`l' lk lr xaerd oick] jk
xnel yi ok lre .[mixidfn ok m` `l` miyper oi` oky] miyperl
ueg mlke`l zewln yiy cnll e`a weqta mixkfend lky
zvxzn .xyrnn xnege lwa z`f cenll xyt` i` ixdy ,dnegl

:`xnbdàîìòa àøeqéàzewln aiigl `a `l oerny iax ok` - ¦¨§¨§¨
.xaca xeqi` yiy cenll ick wx ok yxc `l` ,ef dyxc zngn

:`xnbd dywn,àáø øîàäå,äìBòä ïî ìëàL øæõeç ,ä÷éøæ éðôì §¨¨©¨¨¨¤¨©¦¨¨¦§¥§¦¨
ì ,äîBçìzrcLîç ä÷Bì ïBòîL éaøiaxy cnl `axy x`eane . ©¨§©¦¦§¤¨¥

oi` ixdy `iyewd zxfege ,ezyxca zewln aiigl `a oerny
:`xnbd zvxzn .oicd on oixidfneåä ïéøeqéà äMîçzpeek oi` - £¦¨¦¦¨

dyng lr dfa mixaery ezpeek `l` ,miwel ynny `ax
.mixeqi`

:`xnbd zl`eyïðz ïðà àäådpyna epipy ixde -(.bi lirl)'ïä elà §¨£©§©¥¥
'ïé÷Bläepizpyne(`"r lirl)epipye ,zncewd dpynd jynd `id ©¦

mdipye ,mirlwl ueg miycw iycwe d`ixw mcew mixekia da
.zewln aiigl `a oerny iaxy rnyn ,ef dyxcn micnlp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc zekn(iying meil)

dpi` ok lr ,dgpd lr miieeiv ipy oi`y `vnp ,dtepz oiprl
weqtd mix`an `l` ,dtepz o`kn miyxec `ly opaxe .zakrn
devn dxezdy meyn zakrn dgpdy mixaeq ,dgpdl eheytk

.miinrt jk lr
mixaeq opaxy ,opgei iax ixac lr uexiza lirl epxkfdy xg`ne

:ok xaeqy `pzd `ed in `xnbd zxxan ,zakrn dgpdyïàîe©
äãeäé éaøc déìò âéìôc àpzdcedi iax lr wlegy `pzd `ed in - ©¨§¨¦£¥§©¦§¨

:`xnbd daiyn .zakrn dgpdy xaeqeàéä á÷òé ïa øæòéìà éaø, ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦
ðúcàéxn`py dn ,`ziixaa(c ek mixac)'Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå' §©§¨§¨©©Ÿ¥©¤¤¦¨¤

.á÷òé ïa øæòéìà éaø éøác ,äôeðz ïéðeòhL íéøekaä ìò ãnéìoeike ¦¥©©¦¦¤§¦§¨¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
cnll xzein 'ezgpde' weqtdy `vnp ,xg` weqtn dtepz cnly
`vnp ,'egipde' xn`p dyxtd zligza mby oeike ,dgpd lr
eilr deevn dxezdy xace ,dgpdd lr minrt dzeiv dxezdy

.akrn miinrt
:`xnbd zxxaná÷òé ïa øæòéìà éaøc àîòè éàîyxc cvik - ©©£¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

:`xnbd zx`an .'LcIn `pHd odMd gwle' weqtdn dtepzàéúà §¨©©Ÿ¥©¤¤¦¨¤©§¨
íéîìMî ãé ãé,minly ztepzn dey dxifba zcnlp dtepz - ¨¨¦§¨¦

,'ci' oeyl xn`p mdipyayàëä áéúkmixekiaa o`k aezk -ç÷ìå' §¦¨¨§¨©
áéúëe ,'Eãiî àðhä ïäkäminly iabl(l f mixac)úà äðéàéáz åéãé' ©Ÿ¥©¤¤¦¨¤§¦¨¨§¦¤¨¥

'ä éMàmb jixvy miyxec dey dxifbdne ,'dtEpY Fz` sipdl 'ebe ¦¥§¨¦Ÿ§¨
zxev z` dey dxifbdn micnel oke ,dtepz zeyrl mixekiaa

,dtepzdïàk äîd gwel mixekiaa -ïläì óà ,ïäkjixv minlya ©¨Ÿ¥©§©¨
d gwiy,ïäkeïläl äîd ici lr xaecn minlyaíéìòaïàk óà , Ÿ¥©§©¨§¨¦©¨

d ci z` jixv mixekiaaãöéë àä ,íéìòaote`a mitipn cvik - §¨¦¨¥©
,milrad ici mbe odkd ici mb eidiyíéìòa éãé úçz åéãé ïäk çépî©¦©Ÿ¥¨¨©©§¥§¨¦

éðîeó. ¥¦
icia dzin aiig mdn lke`d xfe ,dnexzk `id mixekia zyecw

:mixekiad miycwzn izni`n `xnbd zx`an .minyàáø øîà̈©¨¨
íéøeka ,÷çöé éaø øîà àãà øa©£¨¨©©¦¦§¨¦¦
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc zekn(iying meil)

:`xnbd dwiqnàeä àøéúé àø÷ àlàiax yxc epnny weqtd - ¤¨§¨§¥¨
,`ed xzein oernyáéúk éãkîokl mcew xn`p ixdy -ai mixac) ¦§¦§¦

(fÎe)änL íúàáäå] (íå÷îá êéäìà 'ä éðôì íù úìëàå íù úàáäå©£¥¤¨¨
'åâåmkixcpe mkci znExY z`e mkizxUrn z`e mkigafe mkizlrŸŸ¥¤§¦§¥¤§¥©§§Ÿ¥¤§¥§©¤§¤§¦§¥¤

,mkp`ve mkxwA zxkaE mkizacpe[íëéäìà 'ä éðôì íL ízìëàå §¦§Ÿ¥¤§ŸŸ§©§¤§Ÿ§¤©£©§¤¨¦§¥¡Ÿ¥¤
,'åâåmixkfeny mze` lk mixkfen xak el` miweqtay epiidc

e`ld azkp xy`k dyxtd jynda ok m`e ,'lkez `l' weqta
,zewln aiigl ick 'lkez `l' weqtaàðîçø áBzëìaezkzy ± ¦§©£¨¨

dxezdéì änì àðîçø eäa Løôî øcäéî ,'íìëBàì ìëeú àì'- Ÿ©§§¨¤§©§¨¥§©£¨¨¨¨¦
'lkez `l' weqta mlek z` yxtle xefgl dxezd dkixv recne

,'ebeàlàaezkd `a jgxk lrãçå ãç ìëì éåàì eäì éãeçéì- ¤¨§©¥§¨¥§¨©§©
lka azk eli`k df ixd ,lkez `l weqta mlek z` ltky oeiky
edpz jkl jxvp epi`y oeike ,dnegl ueg ly e`ld z` aey cg`
ueg lr cg` ,zewln ipy eidi cg` lkay xnelk .xg` oicl oipr
weqta mdilr xn`pe mipey`xd miweqta exkfedy meyn dnegl
'lkez `l' weqta aey exkfedy meyn ipyde ,'ebe 'lkez `l' df

l mixekiaa ,cnll `ae ,'ebe,d`ixw mcew mlke`d z` aiig
mlke`d z` aiigl [mc zwixf mda jiiyy] zepaxwd x`yae
xeqi`l ezpeek oerny iax xikfdy mixeqi`d x`ye ,dwixf mcew
ueg miycw iycwl epizpyna iepyd xeqi`d caln] zewlnl `le
'elk`z `l dtixh dcya xyae' weqtdn cnlp exeqi`y ,mirlwl

(l ak zeny).[`xnba oldl `aenk
àôeblirl e`aedy `ax ixac mvrl aeyp -(:fi)`l recn xxape , ¨

,mitqep mixeqi` meyn aiigéðôì äìBòä ïî ìëàL øæ ,àáø øîà̈©¨¨¨¤¨©¦¨¨¦§¥
Lîç ä÷Bì ïBòîL éaøì äîBçì õeç ä÷éøæ. §¦¨©¨§©¦¦§¤¨¥

:`xnbd dywnénð é÷ìéìåmb dwli dler lke`d xfy -øæå' íeMî §¦§¥©¦¦§¨
'íä Lã÷ ék ìëàé àì(bl hk zeny)zyxta xen` df weqty , ŸŸ©¦Ÿ¤¥

,mlke`l eehvd eipae oxd`y ,mglde li`d xya iabl ,mi`elind
mrh zpzep dxezdy jkne ,mdn lek`l xf lr xq`p df weqtae

dlik` xeqi` cenll yi ,'md ycw'y meyn dlik`d xeqi`l
mb zewll jixv dler lke`d ok m`e ,miycw iycw lka mixfl

.df e`l meyn
:`xnbd zvxznéæç íéðäëìc àëéä éléî éðäyi df weqtn - ¨¥¦¥¥¨¦§Ÿ£¦£¦

oky ,mipdkl xzid ea yiy xaca wx ,mixfl xeqi` cenll
ly e`ld xn`p df ote`ae ,'mze` elk`e' xn`p weqtd zligza

la` ,'lk`i `l xfe'àëä,dler lk`y xfa o`k -àì énð íéðäëìc ¨¨¦§Ÿ£¦©¦Ÿ
éæçe`l xn`p `l dfa ,dler oaxw lek`l xeq` mipdkl mby - £¦
.df

:zeywdl `xnbd dtiqenénð é÷ìéìåueg dler lke`d xfy - §¦§¥©¦
mb dwli dnegl'eìëàú àì äôøè äãOa øNáe' íeMî(l ak zeny), ¦¨¨©¨¤§¥¨ŸŸ¥

daizd ok m` ixdy ,dtixh xeqi`l wx `a `l df weqty i`cey
migaf zkqna eyxc o`kn `l` ,zxzein 'dcya'(:at)yiwdl ,

xya lk jk ,zevign dl oi` dcyy myk ,dcyl xyaàöiL ïåék¥¨¤¨¨
,øñàð Búvéçîì õeç øNae` dxfrl ueg e`viy miycw iycw oebk ¨¨¦§¦¨¤¡¨

ueg dler lke`d ok m`e ,exq`p dnegl ueg e`viy milw miycw
.df e`l meyn mb zewll jixv did ,dnegl

:`xnbd zvxznéléî éðälr e`l yiy epxn`y el` mixac ± ¨¥¦¥
wx mixen` ,ezvignl ueg `viy xya lke`déæç íéðôác àëéä- ¥¨§¦§¦£¦

la` ,dlik`a xzen ezvign jezay okidéæç àì énð íéðôác àëä̈¨§¦§¦©¦Ÿ£¦
`l dilr ,dlik`a dxeq` dzvign jeza mby ,dlera o`k -

.df e`l xn`p
:zeywdl `xnbd dtiqenénð é÷ìéìåd`viy dler lke`d xf - §¦§¥©¦

zewln cer eaiigl yi dnegl uegéaø øîàc ,øæòéìà éaøãk¦§©¦¡¦¤¤§¨©©¦
,øæòéìàxn`p(cl hk zeny)cr mgNd onE mi`NOd xUAn xzEi m`e' ¡¦¤¤§¦¦¨¥¦§©©¦ª¦¦©¤¤©

W`A xzFPd z` YtxUe xwAd(àeä) Lã÷ ék ìëàé àìepiidc ,' ©Ÿ¤§¨©§¨¤©¨¨¥ŸŸ©¦Ÿ¤
dxezd dazky jkne ,'xzep'a elqtpy meyn dlik`a mixeq`y

,'ycw ik' jk lr
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oifge` mipy` cenr gi sc ± oey`x wxt`nw `aa
àåä àøéúé àø÷Ðaizk icknc .dieba edlekl ipn `wc "lek`l lkez `l"c `xw i`d

lkez `l" dixza aezkil Ð iaizk `xw i`da edleke ,"dny mz`ade" dipin lirl

dlek`c oeik ,ied `l zellkay e`le .xidfdl `a dnegl ueg lr m` "jixrya mlk`l

,"y` ilv m` ik lk`z `l" oebk Ð zellkay e`l inc ikide .cge cg lk` e`l ied i`w

iedinl 'ebe "oiid otbn dyri xy` lkn" oebke

.diytp ditp`a e`lcge cg lklÐxfg eli`k

epi`c oeike ,dnegl uegc e`l cg` lka azke

mixekaa jkld .xg` xacl oipr edpz el oipr

cg lk jpi`e ,`z` odilr `xw `ly cr lke`l

miycwd lka :xn`z m`e .`z` dizlinl cge

oipr e`ld z` ozz m` jiic o`k miaezkd

ikd oi` !mixekan ueg oleka ,dwixf iptl lke`l

miycw iycw lke`a oiwel ipzwc `zipzne ,inp

`l dtxh dcya xyae"n Ð mirlwl ueg

xn`wc yng dwele ,onwlck `wtp "elk`z

.xn`w ixeqi` dyng Ð `ax:ïðéñøâ éëä
ìëàé àì øæå íåùî éîð é÷ìéìåÐaizkc

mrh ozpe "md ycw ik" aizkcne ,mi`elna

xfd z` xidfdl ,miycw iycw mdy itl xacl

.miycw iycw lk lrïäëì éæçãÐaizkck

."mda xtek xy` mze` elk`e" `xwc diyix

øñàð åúöéçîì õåç øùá àöéù ïåéëÐea oi`y dcyk Ð wiic `w `xizi "dcya"n

zhigy zrya eci z` `ivedy xaere ,mirlwl ueg miycw iycw o`kn epcnle ,zevign

.en`
áéúëã
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dizlina lirl (qxhpewd) yixtck xeqi`l encp cge cg lkc dil wetiz ?il dnl ,qxhpewd

ixenl d`xp jk .`kdn `l` opireny` `l e`l `xeqi`c xnel yi edin !oerny iaxc

Ð `nlra xeqi` yxtl d`xp okl .xity eyw zexg` zeiyew mewn lkn la` .digiy

opireny` `l zewlnc ab lr s` .xyrnc xnege lwn opitli dnegl uegc xeqi` :yexit

oeik mewn lkn ,oicd on oixidfn oi`c ,xnege lwn

aeh Ð dnegl ueg lke`a xak opirny `xeqi`c

xzei yecig ea didiy xg` xaca e`l cinrdl il

cr mixeka oebk ,e`l xeqi` oiicr epivn `ly

.dizlinl cge cg lkae ,mdilr e`xw `ly

yxcinl `ki`c `kid lk :`nlra opixn`ck

`dl inc `lc .ixizi ie`la opinwen `le opiyxc

`nlce :(`,ck migqt) "dry lk" wxt jixtc

ol zi` ith i`cec ,`ed diytp it`a e`l icegiil

x`y oiprl edpz xneln diytp` dinewe`l

opinwen diytpa cg lk la` ,dxezay oixeqi`

oipr edpz :`ziixaa ipzwc `gip `zyde .dil

oke ,dwelc odilr `xw `ly cr mixeka lke`l

dwixf iptl dlerd lk`y xf :`ax xn`de .mlek

,ycg e`ll `l` zewln oi` `lde .yng dwel

epnn lke`d odk epiid dlera ycgl `ay dne

op` `de .ixeqi` dyng :dl wiqne !dwixf xg`l

minlye dceza `nl` .dnegl ueg ipy xyrne milw miycw ipzwe ,oiweld od el` :opz

ickn ,`ed `xizi `xw `l` !dwixf iptl e`ld `pniwe` `d Ð jcicle ,iwl dnegl uegc

cg lka e`l icegiil dpin rny ?il dnl cg lka yxtne xcd`c ,"dny mz`ade" aizk

inwenc ,`zyd cr dizrc `wlqck epivn dxdf`e ,"mlke`l lkez `l" aezkl ,xnelk .cge

iielbl xnelk ,cge cg lka e`l icegiil Ð edleka yxtne xfgc `zyde .cg lka iz`wc `ed ycg xaca zewlnl cge cg lkac e`ld xwire ,xyrnc xnege lwn cg lka dnegl ueg xeqi`

la` .`nw `xwa e`ld xwir ea oicinrn ep`y enk ycg xaca zewlne ,`iz` `xwn dnegl uegn ,cge cg lka zeiwln ipy `ki` `zyde .cge cg lka dnegl uegc xeqi`a zewlnl el

xnel xyrnl xnege lwn edlek opitlic .dnegl uegl xeqi`l iielbl `l` xeziid ipdn `lc ,zewlnl `le xeqi`l edpd Ð ozylyn dlere ,odizyn z`hge ,dcezn cnl xekay dn

xn`w ikde .zewln yng e`l Ð `ax xn`wc yng dwele .`ki` inp zewlncjgxk lr jixv xyrnc xnel yie ?dia hxte xcd i`n` diteb xyrne :xn`z m`e .[i"yx yxitck] `ibeqa

xezii oda oi` i`cec ,ycg xac yxec iziid `l Ð "mlke`l lkez `l" `l` aizk `le ,`icda xyrn aizk `l i` i`ce `dc .`x`y` Ð mlke`l "lkez `l" xn`wc `de ,`icda aezkl

iptl oiprl dcezn jpi` edlek opitli ikid ok m`c :digiy ixenl dyw edine .ecal xyrn yxtn did m`yn xzei `xwc zekix` oi` ixdy ,xyrnc xnege lwn epcnll df `a dn xnel

xcd ik ,'ebe "dny mz`ade" lirlc `xwa miyxetn olekc oeikc xnel jixv i`ce `l` !"mlke`l lkez `l"n `cga iwtp edlek `dc ,oeyl zekix` xezii mey `kil `d ?xekaa oke ,dwixf

hextl ,xcd i`n` diteb xyrn :jixty `iyew dyw `l mewn lkne .`icda azkp eli`k xnege lwa dixagn cg xinb xitye ,e`l `edda mlek eyxtp eli`k ixd "mlke`l lkez `l" aizk

,dnegl uega e`l xyrna `kil `pin` ded jgxk lrc ,cere .ycgzpy ycg xac liaya Ð zipype dxn`py dyxt :(a,cq `nw `aa) opixn`ck ,diazk jpi` ab`c xninl `ki`c .dia

mirney ep`y oixeqi` lk lrc ol iielbl xeziid ipd`c Ð cge cg lkl e`l icegiil :yxtn wgvi epiaxe .`xwir` i`w `l "mlke`l lkez `l" `zyd `dc ,xyrna xiiye jpi`a yixtcn

`dc ipyil ?'eke xfrl` iaxc meyn iwlile :jenqa jixt i`n ,ok m`c :dywe .ynn yng dwel Ð `ax xn`wc yng dwel ,df itle .zewln aeig yi olekay ,elld mixenge milwn oleka

`lc ipyn dipin `ticr `l` ,ikd iiepyl ivnc inp ikd oi`c xnel yie !zewln aiyg `w `axe ,(a,`n migqt) "dry lk" wxt opixn` ikdc ,eilr oiwel oi`e `ed zellkay e`l xfrl` iax

"dtxh dcya xyae" mrhn dnegl ueg zewlnc ipyil Ð iwlil dnegl ueg milw miycw opzc `dn jixtc ,"oiweld od el` opz `de" yxity yexitl :xn`z m`e .e`l eze` llk `kd xiiy

mirlwd on ueg e`viy miycw iycw ipzil ok m`c ,`xw i`dn e`l Ð dnegl ueg aiignc oizipznc `nrhc cenlzdl dil miwc :wgvi epiax axd xne`e !xq`p ezvignl ueg `viy oeik

yiy rnyn dnegl ueg ipzwc `zyde .(a,gq oileg) "dywnd dnda" wxta `zi`ck ,odilr dwel mipta mlk`e xfg elit` exq`p dnegl ueg e`viy oeiknc rnzyn iede ,milw miycwe

xyae"c `xwn il wetiz ,mirlwl ueg "jp`ve jxwa" oerny iax iwenc `ziixaa :dyw zvwe ."jixrya lek`l lkez `l"c `xwn epiide ,dnegl ueg cner elke`d mc`y mrhn zewln

(my) "dywnd dnda" yixa oke !'ebe "dtxh dcya`d ,lekiz `lc `ed jixrya Ð "jixrya lek`l lkez `l" aizkcn ,xzenc xfge dvignl ueg `vi m`y xyrna epivny itl :xn`wc

zk inp my`e z`hg `dc ,dywe .oixzen mirlwl ueg e`vilkez `l :`xw xn` ikd my`e z`hg iab i`cec :xy` oa wgvi epiax yxite !oixeq` exfge e`vi ikd elit`e ,`xw i`da iai

`l i`ce jixrya :rnyn ,"jixrya [lek`l] lkez `l" xn`we ,ziad ipt e`xiy cr e`l dia zilc `wxit i`da opixn` mixekae xyrn la` ,mirlwd jez m` ik (`l`) jixrya lek`l

.oixzen i`ce exfg m` la` ,lekizé÷ìéìå,`gip `l ikd elit` ,dnexzn "`hg" "`hg" ixnb ik s`e .aizk dnexza `eddc meyn ,dil opiqxb `lc yxit i"yx Ð ycw lk`i `l xf meyn

."md ycw ik lk`i `l xfe" :qxb `l` .zifk zlik` `l` ipn `l `axe ,dlik` (enk) epyie dhext deya `l` dizil seq seqc

é÷ìéìåxya" meyn dwel igd on xya lke`c (a,aw oileg) "dypd cib" wxt seqa opixn`c ,zellkay e`l "dcya xya" opixn` `l i`n` :dywe Ð elk`z `l dtxh dcya xyae meyn

e`l opiayg `lc :xnel yie ?zellkay e`l aeygzc "y` ilv m`e"n `py i`nc .dnegl ueg `ived oia en`l ueg eci xaer `ived oia ,dvign oexqg lk `ed llek ixdy "dcya

iedc wx ,`id `cg `vei mye ,cal `vei lk lleky `kd la` .zeny ipy ody mixg` oileqte `nhe `veic leqt yceway lk oke ,lyeane `p lleky "y` ilv m`" oebk `l` zellkay

`le ,miycw iycwc xzepe milw miycwc xzepe dcezc xzep opifg dipin mzde ,"lk`i `l y`a xzepd ztxye"n witp xzepc e`l `dc ,rcz .zellkay e`l dil aiyg `l Ð mikxc dnka
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אגרות קודש

 ב"ה,  יום ראשון, כ"ח מ"ח, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

 אל האסיפה המיוחדה של ה"מרכז לעניני חינוך"

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

להאספכם היום יחד לשמוע דו"ח על העבודות והפעולות הטובות של ה"מרכז לעניני חינוך" 

ולדון על מצבו הגשמי, הנני מביע את ברכתי שתצליחו למצוא העצות והדרכים איך לחזק את המוסד 

הק' הזה, להעמידו על בסיס נכון, וליתן לו את האפשריות להרחיב חוג השפעתו.

המוסד "מרכז לעניני חינוך" הוא מיסודו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והי' 

יקר אצלו באהבה וחיבה יתירה, וכל אחד ואחת מאנ"ש שיחיו, לפי ערכם ומצבם, מחויב להשתתף 

בעבודה זו, הן בעבודה הגלוי' והן בעבודה החשאית - בשדה הרבצת החינוך הכשר והחזקתו, וקיום 

היהדות בטהרתה המסורתית בכל קצוי תבל.

התפשטות  גדולה  במדה  תלוי  חינוך"  לעניני  "מרכז  להמוסד  הדרושים  האמצעים  בסיפוק 

הנחוצים  במקומות  הכשר  חינוך  בתי  והחזקת  יסוד  ובפרט  בכלל,  והתעמולה  העבודה  והתרחבות 

ביותר, עכ"פ.

האחריות אשר על שכם כולנו גדולה היא, ומילוי החסרון בממון הקל כאין נחשב נגדה.

תקותי, אשר כל אחד ואחד מהנאספים היום - ועל ידם בטח יומסר תוכן קריאתי זו גם לשאר 

המשך בעמוד הבא
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`l dtxh dcya xyae"n Ð mirlwl ueg

xn`wc yng dwele ,onwlck `wtp "elk`z

.xn`w ixeqi` dyng Ð `ax:ïðéñøâ éëä
ìëàé àì øæå íåùî éîð é÷ìéìåÐaizkc

mrh ozpe "md ycw ik" aizkcne ,mi`elna

xfd z` xidfdl ,miycw iycw mdy itl xacl

.miycw iycw lk lrïäëì éæçãÐaizkck

."mda xtek xy` mze` elk`e" `xwc diyix

øñàð åúöéçîì õåç øùá àöéù ïåéëÐea oi`y dcyk Ð wiic `w `xizi "dcya"n

zhigy zrya eci z` `ivedy xaere ,mirlwl ueg miycw iycw o`kn epcnle ,zevign
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dizlina lirl (qxhpewd) yixtck xeqi`l encp cge cg lkc dil wetiz ?il dnl ,qxhpewd

ixenl d`xp jk .`kdn `l` opireny` `l e`l `xeqi`c xnel yi edin !oerny iaxc

Ð `nlra xeqi` yxtl d`xp okl .xity eyw zexg` zeiyew mewn lkn la` .digiy

opireny` `l zewlnc ab lr s` .xyrnc xnege lwn opitli dnegl uegc xeqi` :yexit

oeik mewn lkn ,oicd on oixidfn oi`c ,xnege lwn

aeh Ð dnegl ueg lke`a xak opirny `xeqi`c

xzei yecig ea didiy xg` xaca e`l cinrdl il

cr mixeka oebk ,e`l xeqi` oiicr epivn `ly

.dizlinl cge cg lkae ,mdilr e`xw `ly

yxcinl `ki`c `kid lk :`nlra opixn`ck

`dl inc `lc .ixizi ie`la opinwen `le opiyxc

`nlce :(`,ck migqt) "dry lk" wxt jixtc

ol zi` ith i`cec ,`ed diytp it`a e`l icegiil

x`y oiprl edpz xneln diytp` dinewe`l

opinwen diytpa cg lk la` ,dxezay oixeqi`

oipr edpz :`ziixaa ipzwc `gip `zyde .dil

oke ,dwelc odilr `xw `ly cr mixeka lke`l

dwixf iptl dlerd lk`y xf :`ax xn`de .mlek

,ycg e`ll `l` zewln oi` `lde .yng dwel

epnn lke`d odk epiid dlera ycgl `ay dne

op` `de .ixeqi` dyng :dl wiqne !dwixf xg`l

minlye dceza `nl` .dnegl ueg ipy xyrne milw miycw ipzwe ,oiweld od el` :opz

ickn ,`ed `xizi `xw `l` !dwixf iptl e`ld `pniwe` `d Ð jcicle ,iwl dnegl uegc

cg lka e`l icegiil dpin rny ?il dnl cg lka yxtne xcd`c ,"dny mz`ade" aizk

inwenc ,`zyd cr dizrc `wlqck epivn dxdf`e ,"mlke`l lkez `l" aezkl ,xnelk .cge

iielbl xnelk ,cge cg lka e`l icegiil Ð edleka yxtne xfgc `zyde .cg lka iz`wc `ed ycg xaca zewlnl cge cg lkac e`ld xwire ,xyrnc xnege lwn cg lka dnegl ueg xeqi`

la` .`nw `xwa e`ld xwir ea oicinrn ep`y enk ycg xaca zewlne ,`iz` `xwn dnegl uegn ,cge cg lka zeiwln ipy `ki` `zyde .cge cg lka dnegl uegc xeqi`a zewlnl el

xnel xyrnl xnege lwn edlek opitlic .dnegl uegl xeqi`l iielbl `l` xeziid ipdn `lc ,zewlnl `le xeqi`l edpd Ð ozylyn dlere ,odizyn z`hge ,dcezn cnl xekay dn

xn`w ikde .zewln yng e`l Ð `ax xn`wc yng dwele .`ki` inp zewlncjgxk lr jixv xyrnc xnel yie ?dia hxte xcd i`n` diteb xyrne :xn`z m`e .[i"yx yxitck] `ibeqa

xezii oda oi` i`cec ,ycg xac yxec iziid `l Ð "mlke`l lkez `l" `l` aizk `le ,`icda xyrn aizk `l i` i`ce `dc .`x`y` Ð mlke`l "lkez `l" xn`wc `de ,`icda aezkl

iptl oiprl dcezn jpi` edlek opitli ikid ok m`c :digiy ixenl dyw edine .ecal xyrn yxtn did m`yn xzei `xwc zekix` oi` ixdy ,xyrnc xnege lwn epcnll df `a dn xnel

xcd ik ,'ebe "dny mz`ade" lirlc `xwa miyxetn olekc oeikc xnel jixv i`ce `l` !"mlke`l lkez `l"n `cga iwtp edlek `dc ,oeyl zekix` xezii mey `kil `d ?xekaa oke ,dwixf

hextl ,xcd i`n` diteb xyrn :jixty `iyew dyw `l mewn lkne .`icda azkp eli`k xnege lwa dixagn cg xinb xitye ,e`l `edda mlek eyxtp eli`k ixd "mlke`l lkez `l" aizk

,dnegl uega e`l xyrna `kil `pin` ded jgxk lrc ,cere .ycgzpy ycg xac liaya Ð zipype dxn`py dyxt :(a,cq `nw `aa) opixn`ck ,diazk jpi` ab`c xninl `ki`c .dia

mirney ep`y oixeqi` lk lrc ol iielbl xeziid ipd`c Ð cge cg lkl e`l icegiil :yxtn wgvi epiaxe .`xwir` i`w `l "mlke`l lkez `l" `zyd `dc ,xyrna xiiye jpi`a yixtcn

`dc ipyil ?'eke xfrl` iaxc meyn iwlile :jenqa jixt i`n ,ok m`c :dywe .ynn yng dwel Ð `ax xn`wc yng dwel ,df itle .zewln aeig yi olekay ,elld mixenge milwn oleka

`lc ipyn dipin `ticr `l` ,ikd iiepyl ivnc inp ikd oi`c xnel yie !zewln aiyg `w `axe ,(a,`n migqt) "dry lk" wxt opixn` ikdc ,eilr oiwel oi`e `ed zellkay e`l xfrl` iax

"dtxh dcya xyae" mrhn dnegl ueg zewlnc ipyil Ð iwlil dnegl ueg milw miycw opzc `dn jixtc ,"oiweld od el` opz `de" yxity yexitl :xn`z m`e .e`l eze` llk `kd xiiy

mirlwd on ueg e`viy miycw iycw ipzil ok m`c ,`xw i`dn e`l Ð dnegl ueg aiignc oizipznc `nrhc cenlzdl dil miwc :wgvi epiax axd xne`e !xq`p ezvignl ueg `viy oeik

yiy rnyn dnegl ueg ipzwc `zyde .(a,gq oileg) "dywnd dnda" wxta `zi`ck ,odilr dwel mipta mlk`e xfg elit` exq`p dnegl ueg e`viy oeiknc rnzyn iede ,milw miycwe

xyae"c `xwn il wetiz ,mirlwl ueg "jp`ve jxwa" oerny iax iwenc `ziixaa :dyw zvwe ."jixrya lek`l lkez `l"c `xwn epiide ,dnegl ueg cner elke`d mc`y mrhn zewln

(my) "dywnd dnda" yixa oke !'ebe "dtxh dcya`d ,lekiz `lc `ed jixrya Ð "jixrya lek`l lkez `l" aizkcn ,xzenc xfge dvignl ueg `vi m`y xyrna epivny itl :xn`wc

zk inp my`e z`hg `dc ,dywe .oixzen mirlwl ueg e`vilkez `l :`xw xn` ikd my`e z`hg iab i`cec :xy` oa wgvi epiax yxite !oixeq` exfge e`vi ikd elit`e ,`xw i`da iai

`l i`ce jixrya :rnyn ,"jixrya [lek`l] lkez `l" xn`we ,ziad ipt e`xiy cr e`l dia zilc `wxit i`da opixn` mixekae xyrn la` ,mirlwd jez m` ik (`l`) jixrya lek`l

.oixzen i`ce exfg m` la` ,lekizé÷ìéìå,`gip `l ikd elit` ,dnexzn "`hg" "`hg" ixnb ik s`e .aizk dnexza `eddc meyn ,dil opiqxb `lc yxit i"yx Ð ycw lk`i `l xf meyn

."md ycw ik lk`i `l xfe" :qxb `l` .zifk zlik` `l` ipn `l `axe ,dlik` (enk) epyie dhext deya `l` dizil seq seqc

é÷ìéìåxya" meyn dwel igd on xya lke`c (a,aw oileg) "dypd cib" wxt seqa opixn`c ,zellkay e`l "dcya xya" opixn` `l i`n` :dywe Ð elk`z `l dtxh dcya xyae meyn

e`l opiayg `lc :xnel yie ?zellkay e`l aeygzc "y` ilv m`e"n `py i`nc .dnegl ueg `ived oia en`l ueg eci xaer `ived oia ,dvign oexqg lk `ed llek ixdy "dcya

iedc wx ,`id `cg `vei mye ,cal `vei lk lleky `kd la` .zeny ipy ody mixg` oileqte `nhe `veic leqt yceway lk oke ,lyeane `p lleky "y` ilv m`" oebk `l` zellkay

`le ,miycw iycwc xzepe milw miycwc xzepe dcezc xzep opifg dipin mzde ,"lk`i `l y`a xzepd ztxye"n witp xzepc e`l `dc ,rcz .zellkay e`l dil aiyg `l Ð mikxc dnka
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מכות. ואלו הן הלוקין - פרק שלישי דף יח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

ידידינו אנ"ש שיחיו, אשר פשיטא שגם אליהם מכוונת היא - יעריכו את דברי האמורים בזה, ויתנו אל 

לבם את גודל האחריות העמוסה עליהם, וישתדלו בכל יכולתם, לעזור לעבודת ה"מרכז לעניני חינוך" 

לכל סעיפי', ולתת לו על ידי זה את האפשריות למלא את תעודתו ותפקידו אשר הוטל עליו על ידי 

מיסדו כ"ק מו"ח אדמו"ר למלאותם מתאים לרצונו.

והשי"ת יזכה את כל אחד מאתנו לגשם את כל החלטותיו הטובות במילואן ומתוך הרחבה בגו"ר.

בברכת הצלחה רבה.

המשך מעמוד הקודם
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.elqtpy miycwd lkéæç åìåñô íãå÷ã àëéä éìéî éðäÐ.xzepkåìëàú äúåàÐ

oipniq oi`y d`nh dnda `le "elk`z dze` 'ebe dqxt zqxtn dnda lk" [aizkc]

.dyr dyr llkn `ad e`l `nl` ,eda elldìëàé àì øæå äéá àðéø÷Ðditiq `edc

e`l "ycw lk`i `l xf lke" .`xw i`dc
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wqt oky d`ian `xnbd .zakrn dgpd wxe zakrn `l d`ixwy

:eixaca dpce ,`iryed iax [`xen`d]éaø øîà øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦
ïäa úákòî äçpä íéøeka ,àéòLBäxeq` dxfra egpedy mcew - ©§¨¦¦©¨¨§©¤¤¨¤

la` ,mlk`l odklïäa úákòî ïéà äéiø÷zyxt `xw `l m` ± §¦¨¥§©¤¤¨¤
.mlk`l odkd lekie akrn df oi` 'ia` cae` inx`'

:`xnbd dywnéëä øæòìà éaø øîà éîeok xn` xfrl` iax ike - ¦¨©©¦¤§¨¨¨¦
,`iryed iax myaàäåixde -,àéòLBä éaø øîà øæòìà éaø øîà §¨¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨

âçì íãB÷ íéøeka Léøôä,bgd mcew m`iadl zpn lr ,zekeqøáòå ¦§¦¦¦¤¤¨§¨©
âçä ïäéìò,zekeq bg xary cr m`iad `le -eá÷øécr mgipn - £¥¤¤¨¥¨§

:`iyewd z` `xnbd zx`an .dty`l mkilyne eawxiyåàì éàî©¨
df oi` m`d -ïäéìò éø÷éîì éöî àìc íeMîd`ixwa eaiigzdy - ¦§Ÿ¨¥§¦§¥£¥¤

,zekeq ixg` `exwl leki epi`eCzòc à÷ìñ éàådler m`e - §¦©§¨©§¨
y `iryed iax mya xn` xfrl` iaxy xnel jzrcaïéà äéiø÷§¦¨¥

eá÷øé éànà ,ïäa úákòîzial m`iadl leki `ld ,eawxi recn - §©¤¤¨¤©©¥¨§
.dlik`a mxizi jkae ,my mgipdle ycwnd

`ed eawxiy mrhd :`xnbd zvxznàøéæ éaøãkllkd meyn - ¦§©¦¥¨
,`xif iax xn`yàøéæ éaø øîàc,zegpn iabläléáì éeàøä ìk §¨©©¦¥¨¨¨¨§¦¨

mze` yell ie`xy zenka dgpnl ony bele zleq oexyr `iand
cgiBa úákòî äléa ïéà,mze` lelal daeg oi` -éeàø BðéàL ìëå ¥¦¨§©¤¤§¨¤¥¨

äléáì,llaidl miie`x mpi`y zenka md m` la` -úákòî äléa §¦¨¦¨§©¤¤
,Babgd mcew yixtdy oeiky ,df llk jiiy mixekia oiprl oke

dxezdy oeik la` ,zakrn `l d`ixwd mpn` ,d`ixwa eaiigzde
zexyt` didzy jixvy zegtd lkl xazqn ,jk lr dzeiv

bgd xg`l okle ,`exwldpwz mdl oi` ,`exwl leki epi`y
,d`ixwl ie`xd onf `edy ,zekeq mcew m`ian m` la` ,eawxie

.zakrn d`ixwd oi`
:xg` ote`a df oic dpy awri xa `g` axy `xnbd d`ianáø©

ïðçBé éaø øîà éqà éaøãk dì éðúî ,á÷òé øa àçàdf oic dpy - £¨©©£Ÿ©§¥¨¦§©¦©¦¨©©¦¨¨
iax mya iq` iax mya [zakrn `l d`ixwe zakrn dgpdy]

,opgeiïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc déì àéL÷åyiy dywzd df it lre - §©§¨¥§©¦¨¨©§©¦¨¨
.opgei iax ixaca dxizqéîem`d -äçpä íéøeka ïðçBé éaø øîà ¦¨©©¦¨¨¦¦©¨¨

éqà éaø dépéî àòa àäå ,ïäa úákòî ïéà äéiø÷ ïäa úákòîixde - §©¤¤¨¤§¦¨¥§©¤¤¨¤§¨§¨¦¥©¦©¦
ewitq z` iq` iax l`yïéøzeî éúîéàî íéøeka ,ïðçBé éaøî¥©¦¨¨¦¦¥¥¨©¨¦

déì øîàå ,íéðäkìmixekiay ,iq` iaxl opgei iax dpre -ïéeàøä ©Ÿ£¦§¨©¥¨§¦
äéiø÷ìmixzen ,zekeql zereay oia e`aedy -,ïäéìò àøwMî ¦§¦¨¦¤¨¨£¥¤

äéiø÷ì ïéeàø ïéàLåmixzen ,zekeq xg`l e`aedy -éðt eàøMî §¤¥§¦¦§¦¨¦¤¨§¥
úéaäok m`e .'dgpd' mda miiw `l elit`e dxfrl eqpkiyn - ©©¦

,äéiø÷à äéiø÷ àéL÷,zakrn d`ixwy iq` iaxl dpr opgei iaxy ©§¨§¦¨©§¦¨
oke ,zakrn `l d`ixwy enya xne` iq` iax eli`eäçpä àéL÷©§¨©¨¨

,äçpäàd`ixwl miie`x mpi` xy`ky iq` iaxl dpr opgei iaxy ©©¨¨
dgpdy enya xne` iq` iax eli`e ,dgpd elit` jixv oi`

.zakrn
:`xnbd zvxznàéL÷ àì äéiø÷à äéiø÷eixacn dxizq oi` - §¦¨©§¦¨Ÿ©§¨

y meyn ,d`ixw iablïðaø àä ïBòîL éaø àädpry daeyzd - ¨©¦¦§¨©¨¨
dne ,zakrn d`ixwy xaeqy oerny iax zhiyk `id iq` iaxl
`l d`ixwy mixaeqy opax zhiyk `ed enya xn` iq` iaxy

lirl `aenk] zakrn(.fi),[àéL÷ àì énð äçpäà äçpäoi` oke - ©¨¨©©¨¨©¦Ÿ©§¨
y meyn ,dgpd iabl eixacn dxizqïðaø àäå äãeäé éaø àä- ¨©¦§¨§¨©¨¨

[oldl z`aend] dcedi iax zhiyk `id iq` iaxl dpry daeyzd
opax zhiyk `ed enya xn` iq` iaxy dne ,zakrn `l dgpdy

.zakrn dgpdy mixaeqy
:`xnbd zxxanäãeäé éaø éàîxaeq dcedi iaxy epipy okid - ©©¦§¨

:`xnbd daiyn .zakrn `l dgpdyàéðúc,`ziixaaäãeäé éaø §©§¨©¦§¨
,øîBàmixekia zyxt seqa xn`py dn(i ek mixac)Bzçpäå''d iptl ¥§¦©§¦§¥

,'Lidl`äôeðz Bæmixekiad z` mitipn odkde milrady - ¡Ÿ¤§¨
,cixene dlrne zegex rax`l:ezyxc z` dcedi iax x`anäzà©¨

Lnî äçpä àlà Bðéà Bà ,äôeðz Bæ øîBàdpeekdy xn`z `ny - ¥§¨¥¤¨©¨¨©¨
`an ,dxfra ynn dgpdlixdy ,ok xnel oi`y dcedi iax x

àeäLk[aezkd-]øîBàdyxtd zligza(c ek my)odMd gwle' §¤¥§¨©©Ÿ¥
LcIn `pHdBçépäå,'Lidl` 'd gAfn iptléøäaeigàä ,øeîà äçpä ©¤¤¦¨¤§¦¦¦§¥¦§©¡Ÿ¤£¥©¨¨¨¨
a ok m` -íéi÷î éðà äîaezkd ixac z`,'Bzçpäå'jixv gxkda ¨£¦§©¥§¦©§

y xnel.äôeðz Bædipyd dgpdd z` yxec dcedi iaxy xg`ne §¨
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc zekn(iyiy meil)

) éúîéàînïäéìò ïéáéiç(icia dzin aiig izni`n mlke`d xf - ¥¥¨©§©¨¦£¥¤
,minyúéaä éðt eàøiMî.ycwnd ziaa dxfrl eqpkiyn - ¦¤¦§§¥©©¦

:`xnbd zxxanïàîk.dfa wgvi iax xaeq `pz dfi` zhiyk - §©
:`xnbd daiynàpz éàä ék,df `pzk -àéðúc,`ziixaaéaø ¦©©¨§©§¨©¦

íéøeka ,øîBà øæòéìà,ixnbl eqpkp `l j` ycwnd zial e`aedy ¡¦¤¤¥¦¦
`l`íéðôa ïúö÷îe õeça ïúö÷îzexitd ,ïéleçk ïä éøä õeçaL ¦§¨¨©¦§¨¨¦§¦¤©£¥¥§¦

,íäéøác ìëìzexitde.íäéøác ìëì Lc÷äk ïä éøä íéðôaL §¨¦§¥¤¤¦§¦£¥¥§¤§¥§¨¦§¥¤
.ycwnd zial mzqipka miycwzn mixekiay eixaca x`ean

eg `xnbdlirl oecipl zxf(:gi)zeakrn m` dgpde d`ixw oiprl
:odkd zlik`aïäa úákòî äçpä íéøeka úLL áø øîàmcewy - ¨©©¥¤¦¦©¨¨§©¤¤¨¤

,mlk`l odkl xeq` dxfra dgpdäéiø÷inx`' zyxt z`ixw - §¦¨
,'ia` cae`ïäa úákòî ïéà,zyy ax x`an .ïàîkdfi` enk - ¥§©¤¤¨¤§©

,xaeq ip` `pzàpz éàä ék,df `pz zhiyk ±àéðúc`ziixaaéaø ¦©©¨§©§¨©¦
ìL øîBà éñBéìL íeMî íéøác äLíéð÷æ äL,[owf lkn cg` xac] ¥¥§Ÿ¨§¨¦¦§Ÿ¨§¥¦

,mdn cg`e,øîBà ìàòîLé éaømilrny dxeza xn`py itl ©¦¦§¨¥¥
,milyexia d"awd iptl elk`l ipy xyrnìBëéy xnel iziidäìòé ¨©£¤

éðL øNòî íãàs`epìëàéå íéìLeøéa äfä ïîfas` oeict `la my ¨¨©£¥¥¦©§©©¤¦¨©¦§Ÿ§¤
,z`f dgece ,miiw ycwnd zia oi`yàeä ïéãåxeq`l cenll yi - §¦
oky ,xekan 'epivn dn' oica z`fíB÷î úàáä ïeòè øBëa- §¨£¨©¨

,milyexil e`iadleok enk,íB÷î úàáä ïeòè éðL øNòîyie ©£¥¥¦¨£¨©¨
,dfn df cenllBðéà øBëa äîlk`púéaä éðôa àlàziay onfa - ©§¥¤¨¦§¥©©¦

w ycwnd,miiBðéà øNòî óàlk`púéaä éðôa àlàmewn yi j` . ©©£¥¥¤¨¦§¥©©¦
y meyn ,ipy xyrnl xekan cenll oi`y aey oecløBëál äî©¦§

ïkLy jka `ed xeng.çaæî éaâì ïéøeîéàå íéîc ïzî ïeòèdgece ¤¥¨©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©
xnel yi oiicry z`feçéëBé íéøekaozn miperh mpi` mixekiay - ¦¦¦

j` .ziad ipta `l` milk`p mpi` z`f lkae ,mixeni`e minc
y meyn ,mixekian cenll oi`y oecl mewn yi oiicríéøekál äî©§¦¦

ïkLy jka md mixeng.äçpä íéðeòèepi` df oic ok`y wiqn `l` ¤¥§¦©¨¨
oky ,ywida cnlp `l` epivn dna cnlpøîBì ãeîìzepcnln ± ©§©

aezkd(bk ci mixac)éäìà 'ä éðôì zìëàå''åâå ELWxiY LpbC xUrn §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤©§©§¨§¦Ÿ§
df weqtae ,'Lp`ve LxwA zxkaE LxdvieLéwîaezkdøNòî §¦§¨¤§ŸŸ§¨§§Ÿ¤©¦©£¥

øBëáì,Bðéà øBëa äîlk`pøNòî óà úéaä éðôì àlàipyBðéà ¦§©§¥¤¨¦§¥©©¦©©£¥¥
lk`p,úéaä éðôì àlàzyy ax giken .l`rnyi iax ixac o`k cr ¤¨¦§¥©©¦

,d`ixw `le zakrn dgpd wxy l`rnyi iax ixacnàúéà íàå- §¦¦¨
,zakrn d`ixw mby oic yi m`eCBøôéìodizy xikfdl jixv did ¦§

xnele ezkxitaäçpäå äéiø÷ ïéðeòè ïkL íéøekál äîi`ce `l` . ©§¦¦¤¥§¦§¦¨§©¨¨
.zakrn dpi`y meyn d`ixw xikfd `ly

:l`rnyi iax ixacn zyy ax ly dgkedd z` dgec iy` ax
éMà áø øîàiax recn oaen `l jzhiyl mb ixd ,zyy axl ¨©©©¦

ixdy ,ezkxita 'd`ixw' xikfd `l l`rnyiàkéì àáekéòc éäð- §¦§¦¨¥¨
la` ,zakrn dpi`y mbdàkéì éî äåöî,devn jka oi` m`d - ¦§¨¦¥¨

åok m`CBøôéìå äåöî àîéìyi oky mixekial dn xn`ie jextiy - §¥¨¦§¨§¦§
.gipdle `exwl devn mdaéMà áø øîà àlàxnel jixv i`ce ¤¨¨©©©¦

dpi`y meyn epi` d`ixw xikfd `l l`rnyi iaxy mrhdy
n `ed `l` ,zakrnøbä éøeka àkéàc ïåékllek 'mixekia'y oeik - ¥¨§¦¨¦¥©¥

meyn ,`xew epi` xbe ,xb `iany mixekia mbøîéîì éòác- §¨¥§¥©
ux`d l` iz`a iM' weqtd z` d`ixwa xnel jixvyòaLð øLà ¦¨¦¤¨¨¤£¤¦§©

'eðéúáàì ['ä](b ek mixac),øîà éöî àìåweqt xnel leki `l xbde - ©£Ÿ¥§Ÿ¨¥¨©
ux` z` mdl zzl rayp `l 'de eid miieb eizea` ixdy ,df

y oeike ,l`xyidéì à÷éñt àìlkay xacd hlgen `l - Ÿ§¦¨¥
,d`ixwn l`rnyi iax jxt `l okl ,d`ixw zevn yi mixekiad

xb epi`y l`xyia d`ixwy xaeqy okzie ,xac eixacn wiicl oi`e
.zakrn

l`rnyi iax dvx dligza .l`rnyi iax zyxca dpc `xnbd
,mixeni`e minc ozn oerh oky jxte ,xekan epivn dna cenll
.dgpd miperh oky mixekial dn jxte ,egikei mixekiay xn`e

:`xnbd zl`eyàðéc øcäéìådgciy xnelk ,oicd xefgiy - §¤§©¦¨
lkne dgpd oerh epi`y 'gikei xeka' xn`iy ici lr ef dkxit
ly `xnegd oi`y gkene ,ziad onfa `l` lk`p epi` mewn

,dzegcl il yi xn`zy dkxit lk dzrne ,znxeb 'dgpd'åok m` §
ãvä äîa éúéúmyky ,cgia mixekane xekan ipy xyrn cnlp - ¥¥§¨©©

jk ,ziad onfa `l` milk`p mpi`e ,mewn z`ad miperh mdy
recne ,ziad onfa `l` lk`p epi` ,mewn z`ad oerhd ipy xyrn

.ywidl l`rnyi iax jxved
:`xnbd zvxznCøôéîì àkéàc íeMî,df cenil jextl yi -äî ¦§¦¨§¦§©©

,çaæî ãö ïäa Lé ïkL ïäaL äåMä ãvälmixekiae ,daxwdl xeka §©©©¨¤¤¨¤¤¥¥¨¤©¦§¥©
jkle ,gafn zaeg mey oi` ipy xyrna eli`e ,gafnd iptl dgpdl

.ziad onfa `weec ipy xyrn bdpiy mdipyn cenll oi`
:`xnbd zxxan .l`rnyi iax ixaca oecl `xnbd dtiqenéàîe©

øáñ÷xekay el heyt did ok zngny l`rnyi iax xaq dn - ¨¨©
.wtzqd ipy xyrna eli`e ,dfd onfa bdep `lz` `xnbd zx`an

:dl`yd iccväðBLàø äMeã÷ øáñ÷ éà,ycwnd zial dzidy ¦¨¨©§¨¦¨
ì äLã÷dúòLmiiw ycwnd ziay dryl -åmbàáì ãéúòì äLã÷ ¨§¨§©£¨§¨§¨¤¨¦¨Ÿ

`id dyecw oiicre mlerl ycwnd zia mewn z` dyciw -
ipy xyrn iable ,miiw ycwnd zia eli`k da aixwdl milyexi
,dneg oi`y dfd onfa m`d wtzqd 'jidl` 'd iptl' ea xn`py

ok m` ,`l e` 'd iptl aygpénð øBëa eléôàzeidl jixv mb - £¦§©¦
e .dfd onfa lk`pe axwpì äLã÷ äðBLàø äMeã÷ øáñ÷ éàdúòL ¦¨¨©§¨¦¨¨§¨§©£¨
,àáì ãéúòì äLã÷ àìåxyrna wtzqne ,oaxgd xg`l dlhae §Ÿ¨§¨¤¨¦¨Ÿ

`ny e` ,milyexia lk`p ,ycwnd zial jixv epi`y oeik m`d
ok m` ,'d iptl `xwp epi`éòaz énð øBëa eléôàwtzqdl el did - £¦§©¦¦¨¥

iab lr mixen`e minc zwixf ly oexqg oi`y ote`a ,xekaa mb
,miiw exya oiicre ,ziad axgpy mcew enc wxfpy oebk ,gafn

.elk`l mi`yx m`d
:`xnbd zx`an,àðéáø øîàøáñ÷ íìBòìdpey`x dyecwäLã÷ ¨©©¦¨§¨¨¨©¨§¨

ì,àáì ãéúòì äLã÷ àìå dúòLàëäå,xekal ipy xyrn ywida - §©£¨§Ÿ¨§¨¤¨¦¨Ÿ§¨¨
xaecn ok`,úéaä ïaøeç íãB÷ Bîc ÷øæpL øBëáa,úéaä áøçåïééãòå ¦§¤¦§©¨¤§©©©¦§¨©©©¦©£©¦
íéi÷ BøNae ,k`p epi`y heyty meyn lBîãì BøNa ïðéLwî, §¨©¨©§¦©§¨§¨

xeka iabl xn`py(giÎfi gi xacna),'ebe gAfOd lr wxfY mnC z`'¤¨¨¦§Ÿ©©¦§¥©
,miyxece ,'ebe 'KN didi mxUaE,çaæna BøNa óà çaæna Bîc äî §¨¨¦§¤¨©¨§¦§¥©©§¨§¦§¥©

`le ,gafna mc zwixfl die`xd drya wx lk`p exyay xnelk
xekan ,ipy xyrn cenll l`rnyi iax dvxe .axgpy xg`l

,df cenil jxte ,epivn dna mixekianeeseqaløBëáì øNòî Léwî©¦©£¥¦§
s` ,ziad onfa wx lk`p xeka dn ,xekan ywida xyrn cnl -

.ziad onfa wx lk`p xyrn
ywidn exya lk`p oi`y cnlpy xeka cvik :`xnbd zl`ey

ipy xyrnl ywida cnlle xefgl leki enclLwäa ãîlä øác éëå§¦¨¨©¨¥§¤¥
,Lwäa ãnìîe øæBçywida cnlpy xacy ,`ed miycwa llk `ld ¥§©¥§¤¥

:`xnbd zvxzn .cnlne xfeg epi`àeä ïéleç ïâc øNòîxyrn - ©£¥¨¨¦
micnl `l` ,df llk mixne` oi` oilegae ,miycw aygp epi` ipy

.ywidn envra cnlpdn s` ywida
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!devnc diixw inp jextp Ð `ki` devnc oeike

äéì à÷éñô àìÐelit` l`xyia edine

.xninl `ki` `aekiräîá éúéðå àðéã øãäéðå
ãöäÐ`yiwid il dnl?,gikei xeka `nip

z`ad oiperhy oday deyd cvd ,oicd xfge

.ziad ipta `l` oibdep opi`e ,mewnçáæî ãö
Ð.dgpdl dfe minc oznl dføáñ÷ éàîåÐ

.xyrnn ith xeka dil `hiytc ,`pz i`di`

dpey`x dyecw xaqwÐdycw zia ly

`xiaqc ikid ik ,`al cizrl dycwe dzryl

in :dil `irain `we ,ux`d zyecwa dil

"jidl` 'd iptl" dneg `la `zyd dia `pixw

.xekan xyrn hiyt `we ,`l e`øåëá åìéôà
éîðÐdycw dil zi`c o`n `dc ,lk`ie axwi

it lr s` miaixwn dil `xiaq `al cizrl
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מכות. ואלו הן הלוקין - פרק שלישי דף יט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zekn(iyiy meil)

:`xnbd dywnïðéìæà ãîì øúa øîàc ïàîì àçéðäcnld xg` ± ¨¦¨§©§¨©¨©¨¥©§¦©
xfeg dey dxifba cnld oi` miycway llkd oiprl ,mikled
epi` okl ,oileg `edy ipy xyrn `ed cnld o`ky oeike ,cnlne

,cnldl lekie df llkaéàî ,ïðéìæà ãnìî øúa øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¨©§©¥©§¦©©
øîéîì àkéà,ywida cnlpe miycw `edy xekay x`ap ji` ± ¦¨§¥©

:`xnbd zvxzn .ywida ipy xyrn lr cnlie xefgiàãç øNáe íc̈¨¨£¨
,àéä àúléîlkei `l aeyy ywida cnlp xyady aygp df oi`e ¦§¨¦

.xg` xacl cnll
dpyna epipy(.fi)lke`dy'åëå íéLã÷ éLã÷e` mirlwl ueg ¨§¥¨¨¦

.mirax`d z` dwel df ixd ,dnegl ueg ipy xyrne milw miycw

.ipy xyrn zlik` lr miwely miinrt xkfp recn zxxan `xnbd
:`xnbd dywnàðîéæ àãç àðéðzlirl ,zg` mrt epipy xak ± §¦¨£¨¦§¨

wxtd y`xa(.bi),dnegl ueg ipy xyrn zlik` lr dwely ,
lke`dy my xn`pyecôð àlL Lc÷äå éðL øNòîzvxzn .dwel ©£¥¥¦§¤§¥¤Ÿ¦§

:`xnbdàôéñ ,àðéðç øa éñBé éaø øîàepizpyn ±(.fi lirl)zwqer ¨©©¦¥©£¦¨¥¨
å øBäè éðL øNòîad okàøáâelke`d,øBäèxaecneìéëà à÷c §©£¥¥¦¨§©§¨¨§¨¨¦

näîBçì õeçe`ld lr dwele ,ezectl `la milyexi lyai mixac) ©¨
(fieli`e ,'Lxdvie LWxize LpbC xUrn LixrWA lFk`l lkEz `l'Ÿ©¤¡¦§¨¤©§©§¨§§¦Ÿ§§¦§¨¤

àLéøzwqer lirl dpynd ±îè àøáâå àîè éðL øNòîaà÷å ,à ¥¨§©£¥¥¦¨¥§©§¨¨¥§¨
déì ìéëàelit`,íéìLeøéamby ,d`neha elk`y meyn dwely ¨¦¥¦¨©¦

.oldlcke ,e`la dxq`p d`neha ezlik`
:d`neha ipy xyrn lek`l xeqi`d xewn z` zxxan `xnbd
,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc ,äàîeè íeMî déìò áéiçîc ïì àðîe§¨¨§¦©©£¥¦§¨§©§¨©¦¦§¥

xn`p(ci ek mixac)e' ipy xyrn ieciea,'àîèa epnî ézøòá àì §Ÿ¦©§¦¦¤§¨¥
dpeekde ,d`neha xyrnd on izlk` `l xne`e dceezny epiidc

,d`nehd ipte` lkl `idàeäå àîè éðàL ïéa[xyrnd-],øBäè ¥¤£¦¨¥§¨
e.àîè àeäå øBäè éðàL ïéa,d`neha xyrn lek`l oi`y epcnle ¥¤£¦¨§¨¥

envr z`neha `le [`nh mc`dy-] sebd z`neha `l
.[`nh xyrndy-]
:`ziixad zxxanøäæeî ïëéäåyxetn e`laäìéëà ìòd`neha §¥¨§¨©£¦¨

oiicr ,dilr dwliy,òãBé éðéàaezkd on mipian ep`y s`y ¥¦¥©
iptl xne`y mixac xetiq `l` o`k oi` mewn lkn ,xacd xeq`y

.e`l zxdf` `le ,d"awd
dlik` lr e`ll xewn zywan `ziixady lr ddnz `xnbd
ipy xyrn lek`l xeqi`d `ld :`xnbd zl`ey .d`neha

aàéãäa óebä úàîeè[yxetna-]áéúkxn`py ,dxezaak `xwie) §©©§¤§¨§¦
(eÎc'ebe Wtp `nh lkA rbPde'áøòä ãò äàîèå Ba òbz øLà Lôð §©Ÿ¥©§¨§¥¤¤¤¤£¤¦©§¨§¨©¨¨¤

'åâå íéLãwä ïî ìëàé àìådxidfdy ixd ,'miOA FxUA ugx m` iM §ŸŸ©¦©¢¨¦¦¦¨©§¨©¨¦
.eteb `nh xy`k ipy xyrn lek`l `ly dxez

:`xnbd zx`anàlàipy xyrn zlik` lr `id `ziixad zl`y ¤¨
aúàîeèxyrnd,Bîöò,xedh lke`de `nh xyrndy epiidcïépî §©©§¦©¦

.dilr dwel `ed ok lry e`la dzxq`e dilr dxezd dxidfdy
n `ed ef dxdf`l xewnd :`ziixad ixac jyndáéúëc(fi ai mixac) ¦§¦

éøòLa ìBëàì ìëeú àì'E,'Lxdvie LWxize LpbC xUrn,ïläìe Ÿ©¤¡¦§¨¤©§©§¨§§¦Ÿ§§¦§¨¤§©¨
,men lra xeka iabløîBà àeä(ak eh mixac)éøòLa'àîhä epìëàz E ¥¦§¨¤Ÿ§¤©¨¥

øBähäå,'eCgiàéðúådzpypy `ziixaaéác[ly eyxcn ziaa-] §©¨©§¨§©§¨§¥
,ìàòîLé éaøi xedhde `nhd' weqtdn cenll yiy 'eicgeléôà ©¦¦§¨¥£¦

ïéìëBà øBäèå àîèxekad xyanïéLLBç ïéàå úçà äøò÷ayiy ¨¥§¨§¦¦§¨¨©©§¥§¦
dfiba xeq` men lra xeka mby s`y ,xacd xzeny ,xeqi` jka
z`neha `l ,d`neha ezlik` dxq`p `l z`f lka ,dceare
z`neha `le ,elke`l leki `nh mby weqta my xen`k ,sebd
dxrwa eicgi epnn milke` xedhe `nhy my xn`p ixdy ,envr
.e`nhe `nhd ea rbpy xyadn lke` xedhdy `vnpe ,zg`

àðîçø øîà÷åjpbc xyrn jixrya lek`l lkez `l' weqta §¨¨©©£¨¨
oi`y xnelk] ipy xyrna lek`l lkez `ly ,'jxdvie jyexiz
jixrya' weqta epiidc ,'jixrya' jl izxzdy dn z` [ea xizdl

xnelk ,'eicgi xedhde `nhd eplk`zéàäéab Cì éøLc àîè C ©¦¨¥¦§©¨©¥
íúä øBäè,men lra xekaa ,my jl izxzdy d`neh dze` ±àëä ¨¨¨¨¨

ìeëéú àìzlik` lr dxdf` epcnl o`kne ,da lk`z `l o`k ± Ÿ¥
.envr z`nehae sebd z`neha ipy xyrn

wxtd y`xa dpyna xen`d z` `xnbd dcinrd lirl xen`k
(.bi)elk`y `nh ipy xyrna ,'ectp `ly ycwde ipy xyrn'

elit`e ,xzida elke`le ezectl did lekiy rnyne .milyexia
xg` dctp epi` xedh ipy xyrny s`e ,milyexia xak `edy

:`xnbd zxxan .milyexil qpkpyc ïì àðîe`nh ipy xyrnøá §¨¨§©
eä äéiãtà,milyexil qpkp xak elit`eïépî ,øæòéìà éaø øîàc §¦¨§¨©©¦¡¦¤¤¦©¦

øîBì ãeîìz ,íéìLeøéa eléôà BúBà ïéãBtL àîèpL éðL øNòîì§©£¥¥¦¤¦§¨¤¦£¦¦¨©¦©§©
(dkÎck ci mixac)BúàN ìëeú àì ék'dYzpe 'ebe mFwOd LOn wgxi iM ¦Ÿ©§¥¦¦§©¦§©¨§¨©¨

,'sqMAïéàådlind yexitàlà 'úàN'oeyløîàpL ,äìéëàziy`xa) ©¨¤§¥§¥¤¨£¦¨¤¤¡©
(cl bn,'åéðt úàî úBàNî àOiå'weqtd z` yexcl yiy `vnpe ©¦¨©§¥¥¨¨

elit`e ,`nhpy meyn ,elke`l epiidc ,ez`yl lkez `l m`y
ea xgay mewnd jnn wegx la` xedh `edy e` ,milyexia `ed

.ezectl dz` lekiy ,[milyexi `edy] d"awd
`l' weqtdn cnlpy ,ipy xyrn oeicta sqep oic d`ian `xnbd

:'ez`y lkezøBäè éðL øNòîì ïépî ,éqà áø øîà éáéa áø øîà̈©©¥©¨©©©¦¦©¦§©£¥¥¦¨
a eléôà BúBà ïéãBtLwgxnúçà äòéñôn,äîBçì õeçmiyxec oi`e ¤¦£¦§§¦¨©©©¨

weqtd on(my mixac)`weec ezectl xyt`y 'mewnd jnn wgxi ik'
,milyexin c`n wegx `ed m`øîàpL(my)BúàN ìëeú àì ék''ebe ¤¤¡©¦Ÿ©§¥

aexiw e` mewn wegixa ielz oeictd xzid oi`y ,'sqMA dYzpe§¨©¨©¨¤
lke ,milyexil e`iadle ez`yl jxeva `l` ,milyexil mewn
,zg` driqt ick `l` opi` elit` ,d`ade d`iyp xqegn `edy

.ezectl dz` leki
dywn .cg` weqtn zeyxcd izy zecnlp cvik zxxan `xnbd

`ld :`xnbdéàädf aezk ±déì éòaî[`ed yxcp-]éaøãëì ©¦¨¥¥§¦§©¦
øæòéìà:`xnbd zvxzn .milyexia elit` dctp `nh ipy xyrny ¡¦¤¤
,ïk íà,xfril` iaxckl `l` aezkd `a `lyàì' àø÷ àîéì ¦¥¥¨§¨Ÿ

éàî ,'BìëBàì ìëeúoeyl,'BúàN'xyrny z`f mb cnll `a `l` ©§§©§¥
,milyexin zg` driqt `l` wegx epi` elit` dctp xedh ipy

.eqipkdle ez`yl jixv oiicry oeik
:`xnbd zl`eyàîéàåweqtdyàúàc àeä éëäì Blekdyxcl ± §¥¨§¨¥©£¨

dctp `nh ipy xyrny z`f mb yexcl epl oipne ,`a ef
:`xnbd daiyn .milyexia,'Bìhéì ìëeú àì' àø÷ àîéì ,ïk íà¦¥¥¨§¨Ÿ©¦§

éàîoeyld'BúàN'`a `l` ,lirl xen`ke ,dlik` oeyl `edy ©§¥
,milyexia elit` dctp `nh ipy xyrny z`f mb cnll aezkd
oeyld z` aezkd hwpy dnny `vnpe .elke`l ozip oi`y oeik

,dlik` oeyl mbe dlihp oeyl mb `edy ,'ez`y'.ézøz dpéî òîL§©¦¨©§¥
ueg zg` driqta elit` xedh ipy xyrn dctp lirl xen`k

:df oica mipey mihxt zxxan `xnbd .milyexiláéúéeayi ±áø §¥©
eäî íéìLeøéc àçúétà eäì àéòaî à÷å àéòLBä áøå àðéðç± £¦¨§©©§¨§¨¦©§¨§©¦§¨¦¨©¦©

.oldlcke ,milyexi ly dgzt lr ewtzqde
àèéLtm`yàeä[mc`d-]õeça[dnegl uegn-]BàOîelry §¦¨©©¨

`vnp etzk,íéðôayeäeèì÷[xyrnd z`-]úBvéçîi`e ,milyexi ¦§¦§¨§¦
oi` ixdy ,dl dvegn ep`iveie xefgi elit`e ,ezectl xzei xyt`
ewtzqpe .e`ivede xfg elit` milyexil qpkpy ipy xyrn micet

m`,eäî ,õeça BàOîe íéðôa àeäxak `vnpk xyrnd aygp m`d ¦§¦©¨©©
e` ,ezectl xzei xyt` i`e ,mipta `vnp e`yepy oeik ,milyexia
epi` envr xyrndy oeik milyexia `vnpk aygp epi` `ny

.mipta `vnp
àáñ àeää eäì àðzdzpypy `ziixa cg` owf mdiptl dpy ±éáãa ¨¨§©¨¨¦§¥
,éçBé ïa ïBòîL éaøxn`p(my mixac),'íB÷nä Enî ÷çøé ék'yie ©¦¦§¤©¦¦§©¦§©¨

'jnn' yexcl,Eàelénîmc` ly e`yne ,jly ielin lkn epiidc ¦¦¤
cer xyt` i` uega e`yne mipta `ed m` ok lre ,eielin aygp

.ezectl
:df oipra wtq d`ian `xnbd,àtt áø éòa`ede mipta mc`d m` ¨¥©¨¨

déì èé÷ðe`yn z` wifgn ±àéð÷apwa ±,eciay jex` d,éàîm`d ¨¦¥§©§¨©
`ed ixde e`elinn aygp epi` etizk lr epi`y oeiky xn`p
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zekn(iyiy meil)

:`xnbd dywnïðéìæà ãîì øúa øîàc ïàîì àçéðäcnld xg` ± ¨¦¨§©§¨©¨©¨¥©§¦©
xfeg dey dxifba cnld oi` miycway llkd oiprl ,mikled
epi` okl ,oileg `edy ipy xyrn `ed cnld o`ky oeike ,cnlne

,cnldl lekie df llkaéàî ,ïðéìæà ãnìî øúa øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¨©§©¥©§¦©©
øîéîì àkéà,ywida cnlpe miycw `edy xekay x`ap ji` ± ¦¨§¥©

:`xnbd zvxzn .ywida ipy xyrn lr cnlie xefgiàãç øNáe íc̈¨¨£¨
,àéä àúléîlkei `l aeyy ywida cnlp xyady aygp df oi`e ¦§¨¦

.xg` xacl cnll
dpyna epipy(.fi)lke`dy'åëå íéLã÷ éLã÷e` mirlwl ueg ¨§¥¨¨¦

.mirax`d z` dwel df ixd ,dnegl ueg ipy xyrne milw miycw

.ipy xyrn zlik` lr miwely miinrt xkfp recn zxxan `xnbd
:`xnbd dywnàðîéæ àãç àðéðzlirl ,zg` mrt epipy xak ± §¦¨£¨¦§¨

wxtd y`xa(.bi),dnegl ueg ipy xyrn zlik` lr dwely ,
lke`dy my xn`pyecôð àlL Lc÷äå éðL øNòîzvxzn .dwel ©£¥¥¦§¤§¥¤Ÿ¦§

:`xnbdàôéñ ,àðéðç øa éñBé éaø øîàepizpyn ±(.fi lirl)zwqer ¨©©¦¥©£¦¨¥¨
å øBäè éðL øNòîad okàøáâelke`d,øBäèxaecneìéëà à÷c §©£¥¥¦¨§©§¨¨§¨¨¦

näîBçì õeçe`ld lr dwele ,ezectl `la milyexi lyai mixac) ©¨
(fieli`e ,'Lxdvie LWxize LpbC xUrn LixrWA lFk`l lkEz `l'Ÿ©¤¡¦§¨¤©§©§¨§§¦Ÿ§§¦§¨¤

àLéøzwqer lirl dpynd ±îè àøáâå àîè éðL øNòîaà÷å ,à ¥¨§©£¥¥¦¨¥§©§¨¨¥§¨
déì ìéëàelit`,íéìLeøéamby ,d`neha elk`y meyn dwely ¨¦¥¦¨©¦

.oldlcke ,e`la dxq`p d`neha ezlik`
:d`neha ipy xyrn lek`l xeqi`d xewn z` zxxan `xnbd
,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc ,äàîeè íeMî déìò áéiçîc ïì àðîe§¨¨§¦©©£¥¦§¨§©§¨©¦¦§¥

xn`p(ci ek mixac)e' ipy xyrn ieciea,'àîèa epnî ézøòá àì §Ÿ¦©§¦¦¤§¨¥
dpeekde ,d`neha xyrnd on izlk` `l xne`e dceezny epiidc

,d`nehd ipte` lkl `idàeäå àîè éðàL ïéa[xyrnd-],øBäè ¥¤£¦¨¥§¨
e.àîè àeäå øBäè éðàL ïéa,d`neha xyrn lek`l oi`y epcnle ¥¤£¦¨§¨¥

envr z`neha `le [`nh mc`dy-] sebd z`neha `l
.[`nh xyrndy-]
:`ziixad zxxanøäæeî ïëéäåyxetn e`laäìéëà ìòd`neha §¥¨§¨©£¦¨

oiicr ,dilr dwliy,òãBé éðéàaezkd on mipian ep`y s`y ¥¦¥©
iptl xne`y mixac xetiq `l` o`k oi` mewn lkn ,xacd xeq`y

.e`l zxdf` `le ,d"awd
dlik` lr e`ll xewn zywan `ziixady lr ddnz `xnbd
ipy xyrn lek`l xeqi`d `ld :`xnbd zl`ey .d`neha

aàéãäa óebä úàîeè[yxetna-]áéúkxn`py ,dxezaak `xwie) §©©§¤§¨§¦
(eÎc'ebe Wtp `nh lkA rbPde'áøòä ãò äàîèå Ba òbz øLà Lôð §©Ÿ¥©§¨§¥¤¤¤¤£¤¦©§¨§¨©¨¨¤

'åâå íéLãwä ïî ìëàé àìådxidfdy ixd ,'miOA FxUA ugx m` iM §ŸŸ©¦©¢¨¦¦¦¨©§¨©¨¦
.eteb `nh xy`k ipy xyrn lek`l `ly dxez

:`xnbd zx`anàlàipy xyrn zlik` lr `id `ziixad zl`y ¤¨
aúàîeèxyrnd,Bîöò,xedh lke`de `nh xyrndy epiidcïépî §©©§¦©¦

.dilr dwel `ed ok lry e`la dzxq`e dilr dxezd dxidfdy
n `ed ef dxdf`l xewnd :`ziixad ixac jyndáéúëc(fi ai mixac) ¦§¦

éøòLa ìBëàì ìëeú àì'E,'Lxdvie LWxize LpbC xUrn,ïläìe Ÿ©¤¡¦§¨¤©§©§¨§§¦Ÿ§§¦§¨¤§©¨
,men lra xeka iabløîBà àeä(ak eh mixac)éøòLa'àîhä epìëàz E ¥¦§¨¤Ÿ§¤©¨¥

øBähäå,'eCgiàéðúådzpypy `ziixaaéác[ly eyxcn ziaa-] §©¨©§¨§©§¨§¥
,ìàòîLé éaøi xedhde `nhd' weqtdn cenll yiy 'eicgeléôà ©¦¦§¨¥£¦

ïéìëBà øBäèå àîèxekad xyanïéLLBç ïéàå úçà äøò÷ayiy ¨¥§¨§¦¦§¨¨©©§¥§¦
dfiba xeq` men lra xeka mby s`y ,xacd xzeny ,xeqi` jka
z`neha `l ,d`neha ezlik` dxq`p `l z`f lka ,dceare
z`neha `le ,elke`l leki `nh mby weqta my xen`k ,sebd
dxrwa eicgi epnn milke` xedhe `nhy my xn`p ixdy ,envr
.e`nhe `nhd ea rbpy xyadn lke` xedhdy `vnpe ,zg`

àðîçø øîà÷åjpbc xyrn jixrya lek`l lkez `l' weqta §¨¨©©£¨¨
oi`y xnelk] ipy xyrna lek`l lkez `ly ,'jxdvie jyexiz
jixrya' weqta epiidc ,'jixrya' jl izxzdy dn z` [ea xizdl

xnelk ,'eicgi xedhde `nhd eplk`zéàäéab Cì éøLc àîè C ©¦¨¥¦§©¨©¥
íúä øBäè,men lra xekaa ,my jl izxzdy d`neh dze` ±àëä ¨¨¨¨¨

ìeëéú àìzlik` lr dxdf` epcnl o`kne ,da lk`z `l o`k ± Ÿ¥
.envr z`nehae sebd z`neha ipy xyrn

wxtd y`xa dpyna xen`d z` `xnbd dcinrd lirl xen`k
(.bi)elk`y `nh ipy xyrna ,'ectp `ly ycwde ipy xyrn'

elit`e ,xzida elke`le ezectl did lekiy rnyne .milyexia
xg` dctp epi` xedh ipy xyrny s`e ,milyexia xak `edy

:`xnbd zxxan .milyexil qpkpyc ïì àðîe`nh ipy xyrnøá §¨¨§©
eä äéiãtà,milyexil qpkp xak elit`eïépî ,øæòéìà éaø øîàc §¦¨§¨©©¦¡¦¤¤¦©¦

øîBì ãeîìz ,íéìLeøéa eléôà BúBà ïéãBtL àîèpL éðL øNòîì§©£¥¥¦¤¦§¨¤¦£¦¦¨©¦©§©
(dkÎck ci mixac)BúàN ìëeú àì ék'dYzpe 'ebe mFwOd LOn wgxi iM ¦Ÿ©§¥¦¦§©¦§©¨§¨©¨

,'sqMAïéàådlind yexitàlà 'úàN'oeyløîàpL ,äìéëàziy`xa) ©¨¤§¥§¥¤¨£¦¨¤¤¡©
(cl bn,'åéðt úàî úBàNî àOiå'weqtd z` yexcl yiy `vnpe ©¦¨©§¥¥¨¨

elit`e ,`nhpy meyn ,elke`l epiidc ,ez`yl lkez `l m`y
ea xgay mewnd jnn wegx la` xedh `edy e` ,milyexia `ed

.ezectl dz` lekiy ,[milyexi `edy] d"awd
`l' weqtdn cnlpy ,ipy xyrn oeicta sqep oic d`ian `xnbd

:'ez`y lkezøBäè éðL øNòîì ïépî ,éqà áø øîà éáéa áø øîà̈©©¥©¨©©©¦¦©¦§©£¥¥¦¨
a eléôà BúBà ïéãBtLwgxnúçà äòéñôn,äîBçì õeçmiyxec oi`e ¤¦£¦§§¦¨©©©¨

weqtd on(my mixac)`weec ezectl xyt`y 'mewnd jnn wgxi ik'
,milyexin c`n wegx `ed m`øîàpL(my)BúàN ìëeú àì ék''ebe ¤¤¡©¦Ÿ©§¥

aexiw e` mewn wegixa ielz oeictd xzid oi`y ,'sqMA dYzpe§¨©¨©¨¤
lke ,milyexil e`iadle ez`yl jxeva `l` ,milyexil mewn
,zg` driqt ick `l` opi` elit` ,d`ade d`iyp xqegn `edy

.ezectl dz` leki
dywn .cg` weqtn zeyxcd izy zecnlp cvik zxxan `xnbd

`ld :`xnbdéàädf aezk ±déì éòaî[`ed yxcp-]éaøãëì ©¦¨¥¥§¦§©¦
øæòéìà:`xnbd zvxzn .milyexia elit` dctp `nh ipy xyrny ¡¦¤¤
,ïk íà,xfril` iaxckl `l` aezkd `a `lyàì' àø÷ àîéì ¦¥¥¨§¨Ÿ

éàî ,'BìëBàì ìëeúoeyl,'BúàN'xyrny z`f mb cnll `a `l` ©§§©§¥
,milyexin zg` driqt `l` wegx epi` elit` dctp xedh ipy

.eqipkdle ez`yl jixv oiicry oeik
:`xnbd zl`eyàîéàåweqtdyàúàc àeä éëäì Blekdyxcl ± §¥¨§¨¥©£¨

dctp `nh ipy xyrny z`f mb yexcl epl oipne ,`a ef
:`xnbd daiyn .milyexia,'Bìhéì ìëeú àì' àø÷ àîéì ,ïk íà¦¥¥¨§¨Ÿ©¦§

éàîoeyld'BúàN'`a `l` ,lirl xen`ke ,dlik` oeyl `edy ©§¥
,milyexia elit` dctp `nh ipy xyrny z`f mb cnll aezkd
oeyld z` aezkd hwpy dnny `vnpe .elke`l ozip oi`y oeik

,dlik` oeyl mbe dlihp oeyl mb `edy ,'ez`y'.ézøz dpéî òîL§©¦¨©§¥
ueg zg` driqta elit` xedh ipy xyrn dctp lirl xen`k

:df oica mipey mihxt zxxan `xnbd .milyexiláéúéeayi ±áø §¥©
eäî íéìLeøéc àçúétà eäì àéòaî à÷å àéòLBä áøå àðéðç± £¦¨§©©§¨§¨¦©§¨§©¦§¨¦¨©¦©

.oldlcke ,milyexi ly dgzt lr ewtzqde
àèéLtm`yàeä[mc`d-]õeça[dnegl uegn-]BàOîelry §¦¨©©¨

`vnp etzk,íéðôayeäeèì÷[xyrnd z`-]úBvéçîi`e ,milyexi ¦§¦§¨§¦
oi` ixdy ,dl dvegn ep`iveie xefgi elit`e ,ezectl xzei xyt`
ewtzqpe .e`ivede xfg elit` milyexil qpkpy ipy xyrn micet

m`,eäî ,õeça BàOîe íéðôa àeäxak `vnpk xyrnd aygp m`d ¦§¦©¨©©
e` ,ezectl xzei xyt` i`e ,mipta `vnp e`yepy oeik ,milyexia
epi` envr xyrndy oeik milyexia `vnpk aygp epi` `ny

.mipta `vnp
àáñ àeää eäì àðzdzpypy `ziixa cg` owf mdiptl dpy ±éáãa ¨¨§©¨¨¦§¥
,éçBé ïa ïBòîL éaøxn`p(my mixac),'íB÷nä Enî ÷çøé ék'yie ©¦¦§¤©¦¦§©¦§©¨

'jnn' yexcl,Eàelénîmc` ly e`yne ,jly ielin lkn epiidc ¦¦¤
cer xyt` i` uega e`yne mipta `ed m` ok lre ,eielin aygp

.ezectl
:df oipra wtq d`ian `xnbd,àtt áø éòa`ede mipta mc`d m` ¨¥©¨¨

déì èé÷ðe`yn z` wifgn ±àéð÷apwa ±,eciay jex` d,éàîm`d ¨¦¥§©§¨©
`ed ixde e`elinn aygp epi` etizk lr epi`y oeiky xn`p
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xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zekn(ycew zay meil)

ä÷Bì,úçàlr eli`e .xyrn znexzl leahd ixt lk`y oeik ¤©©
oke ,el zxzen dnexze `ed odk ixdy ,dwel epi` dnexz lk`y
`ed xzene milyexia `ed ixdy ,ipy xyrn lk`y lr dwel epi`
s` ,ipr xyrne oey`x xyrn lk`y lr dwel epi` oke ,elke`l
oi`y oeik ,iprd ly ipr xyrnde ield ly oey`xd xyrndy
xeqi` `l j` ,iprde ield lfb `l` mzlik`a oi`e ,dyecw mda

.zewln eilr yiy dlik`dìëàL øæådyxted `ly ef dp`zl §¨¤£¨¨
,xyrn znexz dpnn,íézL ä÷Bìel dxeq` dnexzdy meyn ¤§©¦

mileahd zexit zlik` xeqi` lr xary calny `vnpe ,dlik`a
,mixfl dnexz zlik` xeqi` lr mb xar ,xyrn znexzleléàL¤¦

,dìëà älçza,zeyxtdd lk mcew,úçà àlà ä÷Bì Bðéàmeyn ©§¦¨£¨¨¥¤¤¨©©
eaxd ,olek z` `le odn wlg eyixtdy dzre ,lah zlik` xeqi`

a eilr.mizy dwele mixeqi`
,milyexia ipy xyrnd didy `ziixaa xn`p :`xnbd zwiicn

íéìLeøéa déúéàc àîòè`vnp xyrndy meyn `weec ± ©£¨§¦¥¦¨©¦
,ezlik` lr dwel oi` ok lr ,milyexiaàädid m` la` ±ïéìeába ¨©§¦

dp`zd z` lke`d xfd did ,[milyexil uegn-]ìL ä÷Bì,L ¤¨Ÿ
xyrn zlik` xeqi` mdilr sqepy ,mizy dwel dlke`d odkde

,milyexil ueg ipyc áb ìò óàcxyrnd,äîBç éðt äàBø åàì §©©©§¨¤§¥¨
xyrn s`y o`kn gkene .milyexil mlern qpked `l oiicry
,milyexil uegn ezlik` lr miwel mlern milyexia did `ly

.opgei iax ixack `lye
milyexia dp`zd dzid `l m`y zwiicy dn :`xnbd zvxzn

xaecn ,yly dwel didé÷tàå éìéiòcdp`zd z` qipkdy ± §©§¥§©§¥
,dnegd ipt z` xyrnd d`xy `vnpe ,d`ivede milyexil

.milyexil uegn eilr miwel dzrne
:`xnbd dywnéëä éà,d`vie dqpkp dp`zdy xaecny jk m` ± ¦¨¥

àøîéîì éàîda xen`d lk ixdy ,`ziixad ixaca yecigd edn ± ©§¥§¨
mb] laha xeq`e dnexza xzen odky `ed reci xacy ,`ed heyt
xg`l el mixzend xyrn znexzl e` dnexzl leahd laha
lkdy oke ,dnexza xeq` xfy `ed reci xac oke ,[eyxtedy
epcnl `ly `vnpe ,dnegl ueg ipy xyrn zlik`a mixeq`
weica `ziixad epl drinydy xn`p m` wxy .melk ef `ziixan
dilr dwel did milyexia dp`zd dzidy ileli` mby dpeyl
,`ziixaa yecig yi f` ,dnegl ueg ipy xyrn zlik` meyn
lr aiigzdl icka `vie qpki xyrndy jxev oi`y cnll d`ay
dzr la` ,[opgei iax ixack `lye] milyexil uegn ezlik`

vie qpkp xyrndy da xaecny epxn`ylk da oi` aey ,`
.yecig

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn `ziixaa o`k ±ïBâk ¨¨§©©§¦©§
eäééìáéèa eäðéìéiòc,lah dzeida dp`zd z` qipkdy ote`a ± §©§¦§§¦§©§

s`y `ziixad zycgne ,lah oiicr `ide d`ived jk xg`e
aygdl ef dqpkd dliren lah dzeida wx milyexia dzidy

,dnegd ipt z` ipy xyrnd d`x eli`kåy iptnøáñ÷[xaeqe-] §¨¨©
y iqei iaxúBðzîs` [zexyrne zenexz-]eîøeä àlL,oiicréîk ©¨¤Ÿ§§¦

ïééîc eîøeäL,zexita yiy zeyxtdd oze`y epiidc ,[zeaygp-] ¤§©§¨
oiicr zexitde eyxted `l oiicry s` ,xyrne dnexz oebk
o`k oke ,eyxted xak eli`k mipey mipic iabl zeaygp ,mlaha
xacd aygp ,lah dzidy s` ,milyexia dp`zd dzid xy`k
`vnpe mxzp xak eli`k da mexzl cizry ipy xyrnd eli`k

.milyexi ipt z` d`xy
:`xnbd dywn .iqei iax zrca ok xnel ozip m` zxxan `xnbd

åy xnel xyt` m`déñBé éaø øáñyéîk eîøeä àlL úBðzî §¨©©¦¥©¨¤Ÿ§§¦
éîc eîøeäLmcew milyexil qpkpy ipy xyrne ,[zeaygp-] ¤§¨¥

,yxtedy xg` qpkpy xyrnk epic yxtedyàéðúäå,`ziixaa §¨©§¨
éànL úéa e÷ìçð àì ,éñBé éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§¨¥¦©¦¥Ÿ¤§§¥©©

ìlä úéáeoldlcïzëàìî äøîâð àlL úBøét ìòzexyrnleøáòå ¥¦¥©¥¤Ÿ¦§§¨§©§¨§¨§
íéìLeøéamdizenexz z` eyixtd aeye ,dpnn me`ivede ¦¨©¦

micen lkdy ,ipy xyrn mb mdipiae mdizexyrneøNòî äãtiL¤¦¨¤©£¥

,íB÷î ìëa ìëàéå ïälL éðLeaiigzpy iptl milyexil eqpkpy oeik ¥¦¤¨¤§¥¨¥§¨¨
miaygp mpi`e ,'oiinc enxedy ink'y mixne` oi` zexyrna

.dnegd ipt e`xye÷ìçp äî ìòå,lld ziae i`ny ziaúBøét ìò §©©¤§§©¥
íéìLeøéa eøáòå ,ïzëàìî äøîâpL,dpnn me`ivedeéànL úéaL ¤¦§§¨§©§¨§¨§¦¨©¦¤¥©©

øéæçé ,íéøîBà[xefgi-],íéìLeøéa ìëàéå íälL éðL øNòîitl §¦©£¦©£¥¥¦¤¨¤§¥¨¥¦¨©¦
mixne` ,mzk`ln dxnbpy xg`l milyexia exary oeiky
d`xy xyrnd aygpe ,enxed xak eli`k enxed `ly zepzny

,ezectl xzei xyt` i`e dnegd ipt z` xak,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦
äãtéipy xyrnd.íB÷î ìëa ìëàéå,dyw dzrneCzòc à÷ìñ éàå ¦¨¤§¥¨¥§¨¨§¦©§¨©§¨

y xnel jzrc lr dler m`e ±eîøeäL éîk eîøeä àlL úBðzî©¨¤Ÿ§§¦¤§
,ïééîczra yxted xaky aygp jk xg` yxteiy ipy xyrnde ©§¨

,xyrnd z` zectl leki ji` ok m` ,milyexia zexitd exary
àä[ixd-],úBvéçî eäeèì÷milyexia didy ipy xyrn lk oick ¨§¨§¦

lld zia zrcy gkene .ezectle e`ivedl xzei xyt` i`y
ok lre ,oiinc enxed `ly ink enxed `ly zepznyzexitdy s`

yxtedy xyrnd z` zectl xzen oiicr milyexia mlaha exar
xyt` i`e milyexil qpkp xaky aygpy mixne` oi`e okn xg`l
xyrnd lr miaiig oi` mb mzrcly gken dzrne .ezectl xzei
mixne` oi`e ,milyexil uegn elk` m` okn xg`l yxtedy
dkldy oeike .mileaba ezlik` lr miaiige milyexil qpkp xaky
z` `iady iqei iax zrc ok i`ce ,lld zia zrck mlerl
`ziixaa eixac z` cinrdl xyt` i`y `vnpe .mzwelgn
ycgl `ay ,lah ly dp`z ecia dzlry odk iabl ,lirlc
ecera milyexia didyk mileaba ipy xyrn zlik` lr miaiigy
zrc ok oi` ixdy ,enxedy ink enxed `ly zepzny meyn lah
oi`y `l m` ef `ziixaa ycgzp dn le`yl yi aeye ,iqei iax
,mileaba eilr aiigzdl ick milyexil xyrnd qpkiy jixv

.opgei iax zrck `lye
:`xnbd zvxzn,ìBëàì ävéçî ,äaø øîàm`y df oic xnelk ¨©©¨§¦¨¤¡

enke ,oileaba ezlik` lr dzrn miaiig milyexil xyrnd qpkp
oic `ed ,lirl opgei iax xn`y,àúééøBàczepzny mixne` dfae §©§¨

ic ,lah mzeida zexitd eqpkp m` mbe ,enxedy ink enxed `ly
uegn eplk`i m` yxteiy xyrnd lr okn xg`l aiigl ick dfa

la` .milyexil,èBì÷ì ävéçîxyrnd qpkp m`y df oic xnelk §¦¨¦§
oic `ed ,ezectle e`ivedl xzei xyt` i` milyexilïðaøc,cala §©¨¨

øeæb éëåexfbyke ±ïðaøexfb ,milyexil qpkpy xyrn zectl `ly §¦¨©¨¨
wxdéðéòa déúéà ék,ynn yxtedy xg`l milyexia did xy`k ± ¦¦¥§¥¥

dyk la`ecera milyexia didéìáèa,[elaha-]ïðaø øeæb àì §¦§¥Ÿ¨©¨¨
.mewn lka lk`ie dctiy lld zia zrc ok lre ,ezectl `ly

epiidc ,'`xninl i`n' lirlc `iyewl sqep uexiz d`ian `xnbd
z` lk` m`y dixaca rnyny dpey`xd `ziixaa ycgzp dn
yly eilr dwely ,`vie milyexil qpkpy xg` ,oileaba xyrnd

:ea yi yecig dne `ed heyt df oic `ldy ,zeiwln,øîà àðéáø©¦¨¨©
`l` ,milyexil ynn qpkpy `ziixaa xaecn oi`déì èé÷ðc ïBâk§§¨¦¥

àéð÷a,dpwa xyrnd z` wifgne milyexia `vnp `edy ote`a ± §©§¨
`edy oeik ,qpkp xak eli`k uega eilr aiig dfa mby xnele

.milyexia cnerd mc` lv` dpwa wfgene`linnèBLôúo`kn ¦§
z`àéòa[ewitq-]àtt áøclirlc(:hi)oiprl xaca wtzqpy ©§¨§©¨¨

erixkdl yi o`kny ,ewitq rxked `le ,milyexil ueg eziict
dzrny myke ,milyexia did eli`k xyrnd aygp df ote`ay
oi` mb jk ,milyexil qpkp eli`k oileaba ezlik` lr aiig

.milyexil qpkpy xyrn lk oick ,ezectl
dvignl lek`l dvign oia wlgl oi` `piax ly df uexizl
`l` ,enxedy ink enxed `ly zepzny mixne` oi` mbe ,helwl
xyrnd lr miaiig oi` ,e`vie exfge mlaha eqpkpy zexit mlerl
mb] mzectl oiicr ozip oke ,mileaba elk` m` jk xg` yxtedy
lld zia zrcke ,[df ote`a minkg exfb `ly xn`py `ll
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המשך בעמוד קצק

oifge` mipy` cenr k sc ± oey`x wxt`nw `aa
úçà ä÷åìÐleahd oey`x xyrn lik`we ,df my z`ixwa lah icin d`ived `lc

odk `dc ,`kil Ð lik`wc dnexz xeqi` la` .lahc e`l` xarwe ,xyrn znexzl

,icin iwl `le dlek lik` ivn ied "dzirvn`a xyrn znexz" xn` ded i` idpe .`ed

s` `dc ,iwl `l ipy xyrn`e oey`x xyrn`e ,odk `ede odkl xyrn znexz dedc

.ixy mixfléðù øùòîã àîòè :ïðéñøâ éëä
éðù øùòî àä ïéìåáâá éðò øùòîå íéìùåøéá

.ùìù ä÷åì ïéìåáâáäéìééòãÐ,milyexil

xyrn `fgc ,ueg diwt` xcde ,my dilr `xwe

.yly dwel jkld ,dnegd ipt ipyéàî éëä éà
àøîéîìÐipy xyrn zxn` i` `nlyac

ipt `fg `lc ab lr s` yly dwel oileaba

lr s` eilr oiaiigc ,`aeh opireny` Ð dnegd

dipzinl jixhvi`e ,dneg ipt d`x `ly it

zxn` i` `l` .oileaba `d :dcic `weic meyn

`xninl i`n Ð diwt`e diliirca?`id `l

`hiyt `dc ,dcic `weic e`le `kixhvi`

dnexzd lr xfe lahd lr dwel odk elit`c

!dnegl ueg ipy xyrn lreäìáéèá äìééòãÐ

exia dp`z `iddlzevign edehlwc ,mily

.dpnn mxzil cizrd ipy xyrnløáñ÷å
ïééîã åîøåäù éîë åîøåä àìù úåðúîÐince

d`x dil dedc ,dipira ipy xyrn liirc o`nk

oebke ,eilr dwel dwt` ik jklde ,dnegd ipt

.dlaiha inp dwt`cïúëàìî äøîâðùÐ

` wxt zexyrn) mirxfa yxtnck ,xyrnl

xyrnl ozk`ln xnb izni`n :(d dpyn?

.'ek eqwtiyn oirelica ,ixkd gxniyn oihiga

éðù øùòî äãôéùÐoeikc .diict el yi oiicr

ink :opixn` `l Ð ozk`ln dxnbp `lc

.diict el oi`e ,dnegd ipt d`xe ,oiinc enxedy

íéìùåøéá ìëàéå éðù øùòî øéæçéÐixaqwc

.oiinc enxedy ink i`ny ziaìëá ìëàéå äãôé
íå÷îÐlld ziac `ail` iqei iax ipzncn

ziac ,dil `xiaq ikdc dpin rny Ð dcti

xn`wcne .dpyn dpi` lld zia mewna i`ny

ink e`l enxed `ly zepznc dpin rny dcti

el yie ,dnegd ipt d`x `le ,oiinc enxedy

.'ek jzrc `wlq i`e .diictøîà àðéáøÐ`d

`we ,yly dwel oileaba `d :lirl opiwiicc

dil hiwpc oebk jixhvi` Ð `xninl i`n :zira

dnegd ipt d`xc o`nkc ol rnyn `we ,`ipwa

diwgx` xcd i` "lkez `l" meyn dwele ,inc

`rac `tt axc `ira dpin heytze .dilk`e

.lirläðùîåùàøá äçø÷ çøå÷äÐlr

.`xnba yxtnck ,zndé÷îäååùàø úàô óÐ

.dil hiwp ey`x iz`t edpip id xninl irac meynèøùÐ.ezn xrv meyn envra dxeag dyeráééç úîä ìò úçà äèéøù èøåùäÐ`l` ,zg` dhixy hwp `wec e`l `kd

.dil opiqxb `lc dnecnke .`kd inp dil hiwp zehixy izyl zg` dhixy oia dinwl ibeltl irac meynãçà úî ìò úåèéøù ùîç åà íéúî äùîç ìò úçà äèéøùÐ`xnba

.zg`e zg` lk lr aiigc dil iaxnùàøä ìò áééçÐmewne ,zg` dkizg xriyd mewn ,zekizg izyk y`xdy .y`xl el yi ze`t izyc ,zeiwln izy aiig y`xd ztwd lr

seq myy d`t `xwp mye ,`"ltph* oifrely mewn ,eiptln ofe`d cva ef mr ef zexagzne ,zg` dkizg owfde miptd`rciv ,ze`t izy el yiy `vnpe .miwxtd xeaig mewn y`xd

xn`ck ,`ki` d`t `kd life `ki` d`t `kd lifc ,"siwz l`" dil dxzn `w d`xzd cgc ab lr s`e ,eici izya zg` zaa olhp elit` mizy odilr aiige ,o`kn `rcive o`kn
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zaa diizyc ,`id df xg` dfa eziizyc ab lr s`e ,d`xzd `cg `l` ea exz` `le

.`kil meid lk zg`äúùú ìà äúùú ìàÐ.diizye diizy lkl ea oixznàùðÐ
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zegixw yng edl eedc ,zenewn dynga

,ciar `w zg` zaac oeikc .d`xzd `cgae

ith rav` i`d` d`xzd `liigc zifg i`n

i`dn?d`xzdc ,`aygin `l wtq z`xzde

xzl`le ,`gpne `icy zerav` edlek`

.`l e` ez`xzdl yyeg m` el xxaznäàøéù
åùàøî.mexr y`xd xyan d`xiy Ðáø øîà

éàðú àúìú äá éâéìô àáéáç øá äãåäéÐ

.dycrk liirne zexry izy witnc `ki`

êðîéñåÐliirne qixbk witn :`niz `lc

,dycrk digne qixbk zxda ef dpyn .dycrk

,dycrke qixbk `ki` dgxw ixerya inp `kdc
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,iwet`l mikixv eed `l ey`xn d`xic .zexry
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øåñà ìåçáÐ.dy` iiepa envr d`pzny
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dwel `edy ryt dn swip ,xnelk?oi`y e`l

!iwlil `le ied dyrn eaéðî êì øîàãÐ

dwel swip zxn`w o`nk :jl l`eyd?`ni`

.a,c zekn) lirl xn`c ,`id dcedi iax :dil

e`l epiide .oiwel dyrn ea oi`y e`l :(`,fh

e`l` xar `wc `ed swipc ,dyrn ea oi`y
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:`id mi`pz zwelgny d`ian `xnbdéàpúk`ped ax zwelgn - §©¨¥

,`ziixa epipyy ,`id mi`pz zwelgn ,opgei iaxeänk`edøeòéL ©¨¦
meyn zewln aiigzdl ick,íéøîBà íéøçà ,ñéøbk ,äçø÷̈§¨©¨¦£¥¦§¦

cr gxwiy `ed exeriyyäàøiL éãkxyaBLàøî.xriy `ll §¥¤¥¨¤¥Ÿ
:xaca ztqep zwelgn `xnbd d`ian,àáéáç øa äãeäé áø øîà̈©©§¨©£¦¨

éàpz àúìz da éâéìt,mi`pz dyly df xeriya ewlgp -,øîBà ãç §¦¥¨§¨¨©¨¥©¥
`ed xeriydy,øîBà ãçå ,ñéøbk`ed xeriydyäàøiL éãkxya ©¨¦§©¥§¥¤¥¨¤

BLàøî,xriy `ll,øîBà ãçå`ed xeriydyàkéàå .úBøòN ézLk ¥Ÿ§©¥¦§¥§¨§¦¨
÷étîczxaeqd dhiyd z` `iveny yie -ìéiòîe ,úBøòN ézL- §©¦§¥§¨§©¥

`ed xeriydy zxaeqy dhiy dnewna qipkneäLãòëalceba - §¨£¨¨
.zexry izy ly zexey izy zginv mewn `edy ,dycr ly

ðîéñåCqipkde qixbk zhiy z` `ivedy xnel drhz `ly §¦¨¨
dpyna epipyy ,dycrk dnewna(a"n e"t mirbp)úøäarbp oin - ©¤¤

`ed dxeriy ,mc`a zrxväéçîe ,ñéøbkoniq `idy ,dkezay ©¨¦¦§¨
`ed dxeriy ,zxdad rbpa d`neh,äLãòëayi dgxw oiprl s`e §¨£¨¨

.dycrk xeriy yie qixbk xeriy
zaya xriy zlihp xeriy z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:dgxw oiprl exeriy mb x`azn dpnne ,z`hg aiigzdl ick,àðz̈¨
ìèBpäxriyâefä ét àìîmixtqnd ceg -áéiç ,úaLa.z`hg ©¥§Ÿ¦©§©¨©¨

:`xnbd zxxanänëå`ed xriy,äãeäé áø øîà ,âefä ét àìî §©¨§Ÿ¦©¨©©§¨
íézL:`xnbd dywn .zexry izy -àéðúäå,`ziixad jynda §©¦§¨©§¨

äçø÷ì`ed exeriy zn lr dgxw meyn zewln aiigzdl -.íézL §¨§¨§©¦
:`xnbd zvxzn .dpey exeriy zayay rnynàîéàxen` - ¥¨

,`ziixaaäçø÷ì ïëå`ed exeriy,íézL`ed dn yxtl d`ae §¥§¨§¨§©¦
.befd it `ln xeriy

it `ln xeriyy yexita da x`eany `ziixa d`ian `xnbd
:zexry izy `ed befdéëä énð àéðz,`ziixaa s` ok epipy - ©§¨©¦¨¥

ìèBpäxriyâefä ét àìîmixtqnd ceg -áéiç ,úaLa,z`hg ©¥§Ÿ¦©§©¨©¨
änëåxeriy `edíézL ,âefä ét àìî.zexry izy -øæòéìà éaø §©¨§Ÿ¦©§©¦©¦¡¦¤¤
,øîBàdxry `ed zay oiprl aeigd xeriyíéîëç íéãBîe .úçà ¥©©¦£¨¦

èwìîa ,øæòéìà éaøìzexryCBzî úBðáìzexry,úBøBçL §©¦¡¦¤¤¦§©¥§¨¦§
yeléôàdxry wx hwiláéiç àeäL ,úçàcitwny oeiky ,z`hg £¦©©¤©¨

aygp ,owfk d`xi `ly ick ,zexegy zexry oia oal xriy lr
.ffeb meyn jk lr aiige ,daeyg dk`ln ehewiläæ øáãå,eléôà §¨¨¤£¦

øeñà ìBça,ezeyrl yi`løîàpL íeMî(a dk mixac)Laìé àì' ©¨¦¤¤¡©Ÿ¦§©
,'äMà úìîN øábzexegy jezn zepal zexry hwlnyke ¤¤¦§©¦¨

.dy` iiepa `ed d`pzn
:dpyna epipyéwnäå.'åëå BLàø úàt ó`ziixa d`ian `xnbd §©©¦§©Ÿ

:y`xd z`t aygp dn zx`andBLàø úàt ,ïðaø eðzepiidóBñ ¨©¨¨§©Ÿ
BLàø óBñ eäæéàå ,BLàø,etiwz `l meyn siwnd z` aiigläæ Ÿ§¥¤Ÿ¤

åéòãö äåLnä,xriy mda yiy ey`x iciv -Bzçcôìe Bðæà éøBçàì ©©§¤§¨¨©£¥¨§§©©§
,yi y`xd icivae ,xriy oi` ofe`d ixeg`ae gvnay ,[egvnl-]
egvnl epf` ixeg` oia wiqtnd xriyd lk z` lhepy ici lre

.y`xd ztwd idefe ,xriy `ll zeidl mze` deyn
àcñç áøc dén÷ àpz éðz`ziixa dpy zeziixa dpeyd `xen` - ¨¥©¨©¥§©¦§¨

,`cqg ax iptlãçà[oia-]éwnäãçàå ó[oiae-]ä÷Bì ówépämeyn ¤¨©©¦§¤¨©¦¨¤
.etiwz `ldéì øîà,`cqg axé÷ì àìéaøàa éøîz ìéëàc ïàî- ¨©¥©§¨¦©§¥§©§¥¨¨¥

,urdn aeh meia exiag hwily dxak jezn mixnz lke`y in ike
dyr `ly swipd ,xnelk ,dwel ,exiag dyry xeqi`dn df dpdpe
,el xn`e siqede .dyrn ea oi`y e`l `ed ixd ,dwel recn xac

épî Cì øîàcd in zhiyk jze` el`yi m` -,efd `ziixad `i §¨©¨©¦
zhiyy xn`zïé÷Bì äNòî Ba ïéàL åàì ,øîàc ,àéä äãeäé éaø©¦§¨¦§¨©¨¤¥©£¤¦

,åéìò.dwel ,xac dyr `ly swipd s` ok lre ¨¨
:`ziixaa mixg` mixe`ia d`ian `xnbd,øîBà àáøepipyy dn ¨¨¥

xaecn ,swip meyn aiigyéwîa,Bîöòì ó,dyrn dyeryéøáãå §©¦§©§§¦§¥
ìkä.swip meyn mbe siwn meyn mb ,zeiewln izy aiige ,`idáø ©Ÿ©

,øîBà éMà,z`f cinrdl xyt` xg` ici lr swipa s`òéiñîa- ©¦¥¦§©¥©
,eptiwiy ick eizexry z` siwnl `ivnnyìkä éøáãåoeik ,`ed §¦§¥©Ÿ

.dyrn dfa dyery
:dpyna epipy.Bð÷æ úàt úéçLnäå`ziixa d`ian `xnbd §©©§¦§©§¨

:owfd z`t idn zx`andBð÷æ úàt ,ïðaø eðzepiideäæéàå ,Bð÷æ óBñ ¨©¨¨§©§¨§¨§¥¤
,Bð÷æ úìBaL ,Bð÷æ óBñzenewnd zyng lk owfd zleaiy llkae §¨¦¤§¨

.dpyna miiepnd
:dpyna epipy'åëå úçà äèéøN èøNîäå`xnbd .aiig znd lr §©§¨¥§¦¨©©

:aeigd ipte` z` x`al `ziixa d`ian,ïðaø eðzweqta xn`p ¨©¨¨
(gk hi `xwie)èøNå','mkxUaA EpYz `l WtplèøN eléôà ìBëé §¤¤¨¤¤Ÿ¦§¦§©§¤¨£¦¨©

exrv zngníia äòáhL Búðéôñ ìòå ,ìôpL Búéa ìò,aiigãeîìz ©¥¤¨©§©§¦¨¤¨§¨©¨©§
øîBìhxUe','Lôðì,xnelkàlà áéiç Bðéàexrv zngn hxey m` ©§¤¤¨¤¤¥©¨¤¨

ìòytp.ãáìa únä ©©¥¦§©
èøNîì ïépîeexyaaúBèéøN Lîçexrv zngnàeäL ãçà úî ìò ¦©¦¦§¨¥¨¥§¦©¥¤¨¤

áéiçzewln,'èøNå' øîBì ãeîìz ,úçàå úçà ìk ìòxeziny ©¨©¨©©§©©©§©§¤¤
micnl e"`ed.äèéøNe äèéøN ìk ìò áéiçì§©¥©¨§¦¨§¦¨

úçà äèéøN èøNîì ïépî ,øîBà éñBé éaøexrvaíéúî äMîç ìò ©¦¥¥¦©¦¦§¨¥§¦¨©©©£¦¨¥¦
úçàå úçà ìk ìò áéiç àeäL,miznd zeytpnøîBì ãeîìz ¤©¨©¨©©§©©©§©

Lôðå Lôð ìk ìò áéiçì ,'Lôðì'.dzngn mihxeyy ¨¤¤§©¥©¨¤¤¨¤¤
:iqei iax lr `xnbd dywndéz÷étà àäåepcnl xak ixde - §¨©¦§¥
hxeyd z` xehtl 'ytpl'n,íia äòáhL Búðéôñìå ìôpL Búéáì§¥¤¨©§¦§¦¨¤¨§¨©¨

z` `ivedl xewn el oi` ixdy ,jk lr wleg epi` iqei iaxy i`cee
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על־ידי ההצטרפות לציבור בחלוקת הש"ס, נחשב לו כאילו למד בעצמו את כל הש"ס.
משיחת י"ט כסלו, ה'תש"ל



ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zekn(ycew zay meil)

eàlàxaecny xn`päàøúä àãçazg` mrt wx ea exzdy - ¤¨©£¨©§¨¨
,zegixw yng gxweéî[ike-]áéiçî,zeiewln yng df ote`a ¦¦©©

ïðúäå(.`k oldl)àlà áéiç Bðéà ,íBiä ìk ïéé äúBL äéäL øéæðzewln §¨§©¨¦¤¨¨¤©¦¨©¥©¨¤¨
,úçàe oii dzey ede`xy micrd ea exzd m` j`ìà' Bì eøîà ©©¨§©

äúBL àeäå 'äzLz ìà' 'äzLzepi`e d`xzde d`xzd lk xg` ¦§¤©¦§¤§¤
,wiqtnáéiçzewlnúçàå úçà ìk ìòo`k recne .ea exzdy ©¨©¨©©§©©

.zeiewln dnk zg` d`xzd lr aiigzi
:`xnbd daiynàëéøö àìs` ,zg`e zg` lk lr aiigy xnel ¨§¦¨

ote`a `l` ,zg` d`xzd wx o`k dzidyCñcz`åéúBòaöà Lîç §¨¨¥¤§§¨
aàLð,gnev epi` aeye ,xriyd z` xiynd mq -eäðéáúBàå- ¨¨§§¦§

y`xa zenewn yng lr mgipdedéì àéåäc ,úçà úáad`xzdy - §©©©§©§¨¥
`id efàãçå àãç ìëì äàøúäoeik ,eizerav`n zg`e zg` lkl - ©§¨¨§¨£¨©£¨

,dzxag lrn xzei zg` rav` lr dlg d`xzddy xnel oi`y
.zeiewln yng aiig ok lre

:`xnbd zl`eyänëå`edøeòéLick gexwl jixvy xriyd §©¨¦
xeqi` zngn zewlläçø÷.:`xnbd daiynéãk ,øîBà àðeä áø ¨§¨©¨¥§¥

äàøiLxyaBLàøî.xriy `la mexréaø íeMî øîBà ïðçBé éaø ¤¥¨¤¥Ÿ©¦¨¨¥¦©¦
k ,ïBòîL éaøa øæòìàlceb,ñéøbyye miyly zginv mewn `edy ¤§¨¨§©¦¦§§¨¦

.zexry yy ly zexey yy raexna epiide ,zexry
:`id mi`pz zwelgny d`ian `xnbdéàpúk`ped ax zwelgn - §©¨¥

,`ziixa epipyy ,`id mi`pz zwelgn ,opgei iaxeänk`edøeòéL ©¨¦
meyn zewln aiigzdl ick,íéøîBà íéøçà ,ñéøbk ,äçø÷̈§¨©¨¦£¥¦§¦

cr gxwiy `ed exeriyyäàøiL éãkxyaBLàøî.xriy `ll §¥¤¥¨¤¥Ÿ
:xaca ztqep zwelgn `xnbd d`ian,àáéáç øa äãeäé áø øîà̈©©§¨©£¦¨

éàpz àúìz da éâéìt,mi`pz dyly df xeriya ewlgp -,øîBà ãç §¦¥¨§¨¨©¨¥©¥
`ed xeriydy,øîBà ãçå ,ñéøbk`ed xeriydyäàøiL éãkxya ©¨¦§©¥§¥¤¥¨¤

BLàøî,xriy `ll,øîBà ãçå`ed xeriydyàkéàå .úBøòN ézLk ¥Ÿ§©¥¦§¥§¨§¦¨
÷étîczxaeqd dhiyd z` `iveny yie -ìéiòîe ,úBøòN ézL- §©¦§¥§¨§©¥

`ed xeriydy zxaeqy dhiy dnewna qipkneäLãòëalceba - §¨£¨¨
.zexry izy ly zexey izy zginv mewn `edy ,dycr ly

ðîéñåCqipkde qixbk zhiy z` `ivedy xnel drhz `ly §¦¨¨
dpyna epipyy ,dycrk dnewna(a"n e"t mirbp)úøäarbp oin - ©¤¤

`ed dxeriy ,mc`a zrxväéçîe ,ñéøbkoniq `idy ,dkezay ©¨¦¦§¨
`ed dxeriy ,zxdad rbpa d`neh,äLãòëayi dgxw oiprl s`e §¨£¨¨

.dycrk xeriy yie qixbk xeriy
zaya xriy zlihp xeriy z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:dgxw oiprl exeriy mb x`azn dpnne ,z`hg aiigzdl ick,àðz̈¨
ìèBpäxriyâefä ét àìîmixtqnd ceg -áéiç ,úaLa.z`hg ©¥§Ÿ¦©§©¨©¨

:`xnbd zxxanänëå`ed xriy,äãeäé áø øîà ,âefä ét àìî §©¨§Ÿ¦©¨©©§¨
íézL:`xnbd dywn .zexry izy -àéðúäå,`ziixad jynda §©¦§¨©§¨

äçø÷ì`ed exeriy zn lr dgxw meyn zewln aiigzdl -.íézL §¨§¨§©¦
:`xnbd zvxzn .dpey exeriy zayay rnynàîéàxen` - ¥¨

,`ziixaaäçø÷ì ïëå`ed exeriy,íézL`ed dn yxtl d`ae §¥§¨§¨§©¦
.befd it `ln xeriy

it `ln xeriyy yexita da x`eany `ziixa d`ian `xnbd
:zexry izy `ed befdéëä énð àéðz,`ziixaa s` ok epipy - ©§¨©¦¨¥

ìèBpäxriyâefä ét àìîmixtqnd ceg -áéiç ,úaLa,z`hg ©¥§Ÿ¦©§©¨©¨
änëåxeriy `edíézL ,âefä ét àìî.zexry izy -øæòéìà éaø §©¨§Ÿ¦©§©¦©¦¡¦¤¤
,øîBàdxry `ed zay oiprl aeigd xeriyíéîëç íéãBîe .úçà ¥©©¦£¨¦

èwìîa ,øæòéìà éaøìzexryCBzî úBðáìzexry,úBøBçL §©¦¡¦¤¤¦§©¥§¨¦§
yeléôàdxry wx hwiláéiç àeäL ,úçàcitwny oeiky ,z`hg £¦©©¤©¨

aygp ,owfk d`xi `ly ick ,zexegy zexry oia oal xriy lr
.ffeb meyn jk lr aiige ,daeyg dk`ln ehewiläæ øáãå,eléôà §¨¨¤£¦

øeñà ìBça,ezeyrl yi`løîàpL íeMî(a dk mixac)Laìé àì' ©¨¦¤¤¡©Ÿ¦§©
,'äMà úìîN øábzexegy jezn zepal zexry hwlnyke ¤¤¦§©¦¨

.dy` iiepa `ed d`pzn
:dpyna epipyéwnäå.'åëå BLàø úàt ó`ziixa d`ian `xnbd §©©¦§©Ÿ

:y`xd z`t aygp dn zx`andBLàø úàt ,ïðaø eðzepiidóBñ ¨©¨¨§©Ÿ
BLàø óBñ eäæéàå ,BLàø,etiwz `l meyn siwnd z` aiigläæ Ÿ§¥¤Ÿ¤

åéòãö äåLnä,xriy mda yiy ey`x iciv -Bzçcôìe Bðæà éøBçàì ©©§¤§¨¨©£¥¨§§©©§
,yi y`xd icivae ,xriy oi` ofe`d ixeg`ae gvnay ,[egvnl-]
egvnl epf` ixeg` oia wiqtnd xriyd lk z` lhepy ici lre

.y`xd ztwd idefe ,xriy `ll zeidl mze` deyn
àcñç áøc dén÷ àpz éðz`ziixa dpy zeziixa dpeyd `xen` - ¨¥©¨©¥§©¦§¨

,`cqg ax iptlãçà[oia-]éwnäãçàå ó[oiae-]ä÷Bì ówépämeyn ¤¨©©¦§¤¨©¦¨¤
.etiwz `ldéì øîà,`cqg axé÷ì àìéaøàa éøîz ìéëàc ïàî- ¨©¥©§¨¦©§¥§©§¥¨¨¥

,urdn aeh meia exiag hwily dxak jezn mixnz lke`y in ike
dyr `ly swipd ,xnelk ,dwel ,exiag dyry xeqi`dn df dpdpe
,el xn`e siqede .dyrn ea oi`y e`l `ed ixd ,dwel recn xac

épî Cì øîàcd in zhiyk jze` el`yi m` -,efd `ziixad `i §¨©¨©¦
zhiyy xn`zïé÷Bì äNòî Ba ïéàL åàì ,øîàc ,àéä äãeäé éaø©¦§¨¦§¨©¨¤¥©£¤¦

,åéìò.dwel ,xac dyr `ly swipd s` ok lre ¨¨
:`ziixaa mixg` mixe`ia d`ian `xnbd,øîBà àáøepipyy dn ¨¨¥

xaecn ,swip meyn aiigyéwîa,Bîöòì ó,dyrn dyeryéøáãå §©¦§©§§¦§¥
ìkä.swip meyn mbe siwn meyn mb ,zeiewln izy aiige ,`idáø ©Ÿ©

,øîBà éMà,z`f cinrdl xyt` xg` ici lr swipa s`òéiñîa- ©¦¥¦§©¥©
,eptiwiy ick eizexry z` siwnl `ivnnyìkä éøáãåoeik ,`ed §¦§¥©Ÿ

.dyrn dfa dyery
:dpyna epipy.Bð÷æ úàt úéçLnäå`ziixa d`ian `xnbd §©©§¦§©§¨

:owfd z`t idn zx`andBð÷æ úàt ,ïðaø eðzepiideäæéàå ,Bð÷æ óBñ ¨©¨¨§©§¨§¨§¥¤
,Bð÷æ úìBaL ,Bð÷æ óBñzenewnd zyng lk owfd zleaiy llkae §¨¦¤§¨

.dpyna miiepnd
:dpyna epipy'åëå úçà äèéøN èøNîäå`xnbd .aiig znd lr §©§¨¥§¦¨©©

:aeigd ipte` z` x`al `ziixa d`ian,ïðaø eðzweqta xn`p ¨©¨¨
(gk hi `xwie)èøNå','mkxUaA EpYz `l WtplèøN eléôà ìBëé §¤¤¨¤¤Ÿ¦§¦§©§¤¨£¦¨©

exrv zngníia äòáhL Búðéôñ ìòå ,ìôpL Búéa ìò,aiigãeîìz ©¥¤¨©§©§¦¨¤¨§¨©¨©§
øîBìhxUe','Lôðì,xnelkàlà áéiç Bðéàexrv zngn hxey m` ©§¤¤¨¤¤¥©¨¤¨

ìòytp.ãáìa únä ©©¥¦§©
èøNîì ïépîeexyaaúBèéøN Lîçexrv zngnàeäL ãçà úî ìò ¦©¦¦§¨¥¨¥§¦©¥¤¨¤

áéiçzewln,'èøNå' øîBì ãeîìz ,úçàå úçà ìk ìòxeziny ©¨©¨©©§©©©§©§¤¤
micnl e"`ed.äèéøNe äèéøN ìk ìò áéiçì§©¥©¨§¦¨§¦¨

úçà äèéøN èøNîì ïépî ,øîBà éñBé éaøexrvaíéúî äMîç ìò ©¦¥¥¦©¦¦§¨¥§¦¨©©©£¦¨¥¦
úçàå úçà ìk ìò áéiç àeäL,miznd zeytpnøîBì ãeîìz ¤©¨©¨©©§©©©§©

Lôðå Lôð ìk ìò áéiçì ,'Lôðì'.dzngn mihxeyy ¨¤¤§©¥©¨¤¤¨¤¤
:iqei iax lr `xnbd dywndéz÷étà àäåepcnl xak ixde - §¨©¦§¥
hxeyd z` xehtl 'ytpl'n,íia äòáhL Búðéôñìå ìôpL Búéáì§¥¤¨©§¦§¦¨¤¨§¨©¨

z` `ivedl xewn el oi` ixdy ,jk lr wleg epi` iqei iaxy i`cee
.ytpe ytp lk lr aiigy yexcl el oipne ,eheytn weqtd
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אין לך דבר בעולם שהוא רק שלילי, אלא בהכרח שיש בו איזה דבר חיובי.
משיחת י"ט כסלו, ה'תש"ל
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dkld ixe`ia
áééç äæ éøä [àë או לחבר בעיקרן המיועדות סיכות -

מותר  - בבגד קרעים להצמיד או הבגד, קצות את לקצר
בשבת  בהן ב'68לצאת לפחות בבגד תחובות (כשהן

לתפירה.69תכיפות  המיועדת במחט לא אך ,(
áééç äæ éøä [áë לסגירת המיועדים כפתורים -

לצאת  מותר - בבגד תפורים שאינם (חפתים) שרוולים

השרוולים  לסגירת שמשמשים בשעה רק .70בהם
áééç äæ éøä [âë המחזיקות ראש בסיכות לצאת מותר -

העניבה  (או תזוז 71הכיפה או תיפול שלא וכן 72) ,
גומיות  או בסיכות לצאת אפשר הצורך בשעת

מקופל  להעמידו כדי בזקן לתוחבם 73שתוחבים ויש ,
ייפלו  שלא .74יפה

zetqede mipeiv
ÈÒ"‡עד"ז65) ˘È¯ ‚˘ 'ÈÒ· לה משמשת שהיא שכיון :

להמלבושים. יד כבית היא הרי לבישה לצורך
שמא 66) באיש גם גזרו ולאשה לאיש המיוחד שבתכשיט

ס"ו. כדלקמן ישלפנו,
(67‡"ÈÒ ‚˘ 'ÈÒ·Â ועכשיו אשה): קישורי העמדת (לגבי

מפני  עב אחד שראשה נקובה שאינה במחט להקל נהגו
תכשיט. כעין עשוי שאינו

בכך 68) כשדרכם גם - במחט להקל שאין משמע בשוע"ר
אמנם  זה, במקרה גם חטאת המחייבים שישנם משום
שאינו  כתב יב), הג"ה ושם אבל, ד"ה שא (לסי' במהדו"ב
לבישה. בדרך שלא מיירי חטאת דהמחייבים ואפשר מוכרח
ידענא  "ולא זה איסור על תמה ה) (ס"ק לדוד ובתהלה
בשפילק"א  כ"כ להחמיר יש אם שצ"ע והסיק מאי", טעמא
קשוריהן  להעמיד אנשים דרך לכאורה דנראה הזה בזמן

בכרמלית. ובפרט בכך
במחט  לצאת שמותר הסיק כט) ס"ק קטו (סי' בבדה"ש גם
לא  אבל לזה, מיועדת שהיא כל וכיו"ב המעיל את הסוגרת
הנקראת  כפולה שפילקע (מין לזה מיוחדת שאינה במחט

נאגראפקא).
פי 69) על גם מרווח יהיה שבזמננו הסיכות שהיתר כדי

ממחט  יותר חשובה הייתה שבזמנם שמחט לומר יש שוע"ר
לדברים  גם בה להשתמש רגילים היו ולכך שבזמננו,
יתחבו  אם ולכך בבגד, הניתנת סיכה משא"כ נוספים,
לגמרי  לבגד בטלה תהיה - תכיפות ב' לפחות בבגד הסיכה

דלהלן. מטפחת כדין
שמ. סימן על ראה עצמה, בשבת הסיכה תחיבת ולעניין

לבגד 70) בטלים שאינם כיון כט, ס"ק קטו סי' בדה"ש
ושלא  בידו. ויביאם שיפלו חשש שיש ועוד משוי, והם
משמשים  כשאינם גם בהם לצאת שמותר הבגד, ככפתורי

הבגד. לסגירת

אף  כתכשיט ומשמשים זהב העשויים בחפתים שהקילו ויש
בתכשיט  שהקילו ס"ו (כדלהלן לבגד משמשים שאינם

לאיש).
המיועדת 71) סיכה היא ואם סז. סי' ח"ג משה באר שו"ת

לכך פעמים.רק ב' לתוכפה צריך אין -
סי'72) ח"ב נדברו אז (שו"ת ומותר מלבוש צורך שהוא

מה).
מהן 73) שיש ושמעתי כתב: כא סוס"ק קמו סי' בבדה"ש

"האר  שקורין מחט הסנטר תחת הזקן בראש שתוחבין
השערות, על הצעיף להעמיד בו משתמשות שנשים נאדל"
משאוי  הוי הזה דהמחט לעירוב, חוץ לצאת אסורין ובזה
שלא  לו שצריך ואע"פ תכשיט, ולא לבישה צורך שאינו
רוב  דרך שאין כיון מ"מ מטה, לצד הזקן שערות ישתמטו
אצל  דעתן דבטלה לבישה דרך המחט הוי לא בזה, העולם
הרי  כ"ז ולבד זקנם. מקפלין שאין העולם שדרך אדם כל
לצורך  בבגדו התחובה נקובה שאינה במחט היוצא באיש
(סי' אדמו"ר כמ"ש הרי"ף דעת והיא דחייב י"א הלבישה
כדרכו  מוציאו שאין אסור אבל פטור שכאן אלא ה'), ש"א

ע"כ. יד. כלאחר אלא
ללבוש  אדם בני דרך שיהיה שצריך רבינו דברי גם ולענ"ד,
לבגד  בטלה להיות הצריכה במחט אלא אינם המחט,
אין  - בזה רגילות וכשאין יד), כבית לו שמשמשת (מחמת
הסיכה  את מניח כאן אמנם מהבגד. כחלק המחט את רואים
האסורים  שברגלי כבלים ובדוגמת לבישה, בדרך בזקנו
נחשבים  ואעפ"כ ללובשם דרך שאין (שוודאי סט"ו דלהלן
גבי  על שנותנים מנופץ וצמר סרוק לפשתן או כמלבוש),
אלא  כבגד), דינם אין אם שצ"ע אלא סי"ח, (להלן המכה
בדבר  גם המהדו"ב) פי (על לאסור הסתפק שבבדה"ש
המכה  על שנותנים במשיחה כמו הגוף על ישר שנותנים

תסרט. שלא
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ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא, סימן שבת הלכות ב, חלק

ה  סעיף כליו נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה
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אסורים  (שאז המהדו"ב על מבוססת לאיסור סברתו והנה
המהדו"ב  על י בהגהה אמנם בשו"ע), שהותרו הכבלים גם
שאינה  במחט אפילו לגמרי שהחמיר שהרי"ף שייתכן כתב
הרי"ף  ואם המלבוש, לצורך כשלובשה דיבר לא - נקובה
לדעת  גם הרי נקובה, שאינה במחט חטאת חייב לא
שהטעם  משוע"ר קצת (משמע יותר להקל יש המתירים

חטאת). המחייב הרי"ף דעת מפני הוא כ"כ להחמיר
אנשים  שרוב שאף בזקן, שנותנים בסיכה להקל סברא ועוד
סיכה  נותנים המקפלים רוב מכלֿמקום הזקן, מקפלים אינם

אפילו  הסיכה ליתן מותר (ואז אדם בני כדרך ונחשב בזקנם,
בכבלים). לצאת שאין למהדו"ב

ומשליכים 74) ערך להם שאין סיכה  או גומי הם אם אף
הנצרכת  אחת מסיכה יותר ליתן אין וכן ייפלו, אם אותם

לזה.
לכתחילה 75) לצאת מותרת שאשה נתבאר שם יא, סעיף

עשויה במח  ושאינה ללבישה המשמשת נקובה שאינה ט
לתכשיט.

•
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ÁÈ מותרות ביצים בה ומצא טוב ביום שנשחטה תרנגולת
גמורות  הן והביצים השבת שאחר טוב יום הוא אפילו
חוששין  ואין לידתן בשעת להיות שרגילין כמו קליפתן עם
שכבר  ונמצא היום נולדין היו שוחטה היה לא אם שמא
חשובה  זו אין בשבת שנגמרה דאף בשבת מאתמול נגמרו
ע"י  נולדה כשלא אבל זה גמר ע"י נולדה כן אם אלא הכנה
שוה  הוא הביצה שטעם לפי הכנה נקרא זה גמר אין זה גמר

זה: גמר ואחר זה גמר קודם

ËÈ עד ובטלטול באכילה אסור טוב ביום שנולד אפרוח
ביו"ט  מוקצה המתירין ואף מוקצה שהוא מפני הערב
לא  העולם לאויר האפרוח שיצא שעד כזה במוקצה מודים
כשהיה  אותו אוכלין היו לא הכלבים ואף לכלום ראוי היה

בקליפתו.

שע"י  לפי התורה מן שלאחריו ביו"ט אסור בשבת נולד ואם
לשחטו  אפשר אי שבשבת וכיון לאכילה הוכן זו לידה
וכבר  שלאחריו ביו"ט לאכלו בשבת שהוכן נמצא ולאכלו

טוב: ליום מכינה שבת דאין נתבאר

סימן ד ביו"ט:חלק שנולדה ביצה דין תקיג

שנשרף ‡ ביתו רואה אפילו ביו"ט דליקה לכבות אסור
מותר  שאז נפשות סכנת חשש שם יש כן אם אלא

ע"ש: של"ד בסי' כמ"ש בשבת אפילו לכבות

בלבד · ממונו הפסד משום כשמכבה אמורים דברים במה
לא  שעדיין כגון זו בכבייה אכילה צורך יש אם אבל
מקום  לו יהיה לא ביתו ישרף ואם טוב יום סעודת גמר

הוא  זה כיבוי שהרי לכבות מותר סעודתו ויפסיד שם לאכול
יוכל  אם אבל ביו"ט לעשותן שמותר נפש אוכל כמכשירי
ואם  לכבות אסור הנכרי בבית אפילו אחר במקום לאכול
לאכול  אחרים כלים לו ואין אכילה כלי ישרפו יכבה כשלא
לצורך  מאחרים כלים לשאול אפשר אי וגם ביו"ט בהן
מותר  יכבה לא אם סעודתו שיפסיד ונמצא יו"ט אכילת

להצילם: כדי לכבות

אע"פ ‚ לכבותה אסור הבית את ומעשנת הדולקת בקעת
בעישון  לישב ויצטרך שם לישב אחר בית לו שאין

עינים:

הקדרה „ תתעשן שלא בשביל הבקעת לכבות אסור וכן
בלי  מעישון הקדרה להציל אפשר שהרי התבשיל ויפסד
זו  לבקעת צריך הוא ואם לחוץ הבקעת שישליך ע"י כיבוי
אחרת  אש לו ואין קדרתו בו ומבשל יפה דולק שמקצתה
הקדרה  להציל לו אפשר ואי הבקעת זו של רק בה לבשל
מותר  מתעשן שהוא הבקעת מקצת שיכבה ע"י רק מעישון

ממש: הוא נפש אוכל לצורך זה כיבוי שהרי לכבות

הנאת ‰ בשביל לכבותו צריך אפילו הנר את לכבות אסור
אחר  חדר לו ואין מטתו לשמש שרוצה כגון הגוף
דרך  ועל הכלי את עליו יכפה אלא לשם הנר את להוציא
ועל  מחיצה לפניו יעשה או שם עיין רע"[ז] בסי' שנתבאר

שם: עיין שט"ו בסי' שנתבאר דרך

Â כדי קצת להגביהו אסור דולק שהוא שמן של נר
צריך  ואין האש את יכבה ולא לאחוריו השמן שיסתלק
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שמסיר  דכיון הדולק שבנר מהשמן להסתפק שאסור לומר
מעט  מתרחק בנר הנשאר שהשמן גורם הוא מהנר מעט שמן
כמכבה: זה והרי קצת אורו כהה זה ידי ועל הדולק מאור

Ê רוצה אפילו בנר הדולקת פתילה להוציא אסור וכן
אורה  מכהה הוא שמוציאה דמיד אחר בנר מיד להניחה
או  אחר בנר מיד שמניחה מה כלום מועיל זה ואין
כשמוציאה  אמורים דברים במה הנר לאותו מיד שמחזירה
חוץ  העליון מקצתה להוציא מותר אבל השמן מן לגמרי
מהשמן  שהוציא המקצת בזה האור שתאחוז כדי לשמן
בפתילה  לאחוז יכול אינו ואם יפה דולקת הפתילה ותהא
לאש  מאוד סמוך שהשמן מחמת לשמן חוץ מקצתה להוציא
מעט  השמן שיסתלק כדי מעט הנר להגביה מותר הדולק
כדי  מקצתה ולהוציא בפתילה לאחוז ויוכל לאחוריו
האש  אל השמן ויקרב יחזור ואח"כ האור בו שתאחוז
הנר  אור את לגמרי מכהה אינו זו שבהגבהה דכיון כשהיה
וע"י  השמן בתוך מונחת נשארה הפתילה מקצת שהרי
מקדם  שהיה ממה יותר אורו את להרבות יוכל זו הגבהה

כלל: כיבוי חשש כאן אין לפיכך

Á עוד בתוכו להניח מותר יפה דולק שהוא שמן של נר
במהרה  השמן שיכלה כדי ולהדליקם הרבה פתילות
כיון  שיתבאר כמו אסור שהוא כיבוי לגרם דומה זה ואין
של  נר לכפול מותר וכן הבערה ריבוי ע"י כן עושה שהוא
נר  להטות מותר וכן במהרה שישרף כדי ולהדליקו שעוה
כדי  החלב או השעוה להתיך חלב של או שעוה של דולק
כיבויו  למהר גורם זה ידי שעל אע"פ במהרה הנר שיכלה
זה  הרי הבערה ריבוי ע"י זה עושה שהוא כיון מקום מכל
עד  באמצעיתו שיבעירנו ע"י לקצרו מותר וכן מותר
להדליק  כלל צריך אינו אפילו דולקות נרות לשתי שיחלקנו

במהרה. הנר שישרף כדי אלא השני חלק

אחר  בדבר או בסכין מלמטה שיחתכנו ע"י לקצרו אסור אבל
כולו  ישרף שלא עליו וחס מאוד גדול נר הוא אם אפילו
הבערה: ריבוי ע"י שלא הנר כיבוי למהר גורם שהוא מפני

Ë המונעו דבר הנר סביבות למטה ליתן מותר אבל
לתוך  לתחבו כגון לשם כשיגיע שיכבה בענין מלהשרף

שאי  בענין תיחוח תצ"ח חול בסי' כמ"ש גומא בו נעשית ן
שהוא  אע"פ הדולק דבר בגוף מעשה עושה שאינו דכיון
כיבוי  לגרום שאסור ואע"פ כלום בכך אין כיבוי למהר גורם
מקום  מכל של"ד בסי' שנתבאר כמו הפסד במקום לא אם
האש  את ממש מכבה אינו הנר סביבות המונח שהדבר כיון
משום  בזה גזרו לא לפיכך מלהשרף אותו מונע שהוא אלא
שעוה  או חלב חתיכות הרבה מונחים אם וכן כיבוי גרם
מהפתילה  הרחוקות מהחתיכות אחת ליקח מותר הנר בתוך
נוטל  שהוא שחתיכה כיון הדולק דבר בגוף נוגע אינו שהרי

הדולקת: חתיכה עם מחוברת אינה

È אפילו שם שולטת שהרוח במקום דולק נר להעמיד אסור
בשעה  שם יעמידנו שמא גזירה כלל מנשב רוח אין
אינו  שהוא ואע"פ כיבוי לידי בא ונמצא מנשב שהרוח
אי  מנשבת שהרוח כיון מקום מכל לכיבוי כלל מתכוין

נר  כנגד חלון או דלת לפתוח אסור וכן כיבוי בלא אפשר
רע"ז  בסי' שנתבאר כמו כלל מנשבת רוח אין אפילו הדולק
אפילו  המדורה כנגד לפתוח מותר אבל ע"ש שבת לענין

מבעיר: אלא מכבה אינו שהרי מנשבת שהרוח בשעה

‡È במנורה או בכותל ולדבקו שעוה של נר לחמם אסור
פני  על להחליקו שישפשפנו דהיינו ימרח שמא גזרה

הממחק: תולדת והוא הכותל שטח

·È לחתוך מותר ביום בו ולהדליקו לחזור ורוצה שכבה נר
אפילו  לידלק נוחה שתהא כדי הפתילה שבראש הפחם
בו  ולהדליקו לחזור רוצה אינו אם אבל לכך המיוחד בכלי
מיום  מכין הוא שהרי בידו אפילו הפחם להסיר אסור ביום

לחול: טוב

‚È להדליקו אסור כלל לו צריך שאינו דהיינו בטלה של נר
אוכל  לצורך שלא אפילו הבערה הותרה שלא ביו"ט
הוא  אם אבל קצת היום צורך בה יש כן אם אלא נפש
בטלה  של נר זה אין יו"ט לכבוד בנרות להרבות מתכוין
נרות  עוד עליהם להוסיף יכול הנרות על בירך כבר ואפילו
אם  אלא בטלה של נר נקרא זה ואין יו"ט לכבוד להדליקן
מתכוין  ואינו ונדיבתו עשרו להראות כדי בנרות מתכוין כן

טוב:כ  יום לכבוד בזה לל

„È זה אין הכנסת בית של נרות כגון מצוה של נר כל וכן
אחר  טוב ביום אפילו להדליקן ומותר בטלה של נר
בהדלקתו  שהרי לחול מיו"ט מכין משום בזה ואין מנחה
בבית  אדם שום שם אין אפילו שעה לאותה מצוה יש
לפניו  נרות כשמדליקין המקום כבוד שהוא מפני הכנסת

ה': כבדו באורים כן על שנאמר

ÂË והעששיות מהפתילות ראשון ביו"ט לתקן אסור אבל
ביום  בו להדליקן כדי שאינו הכנסת בית נרות של
בליל  להדליקן לו מזומנים שיהיו כדי אלא מתקנן ואינו
להדליקן  כדי שעוה של הנרות להעמיד אסור וכן שני יו"ט
לחבירו  מיו"ט הכנה שום להכין שאסור לפי שני יו"ט בליל
תק"ג  בסי' כמ"ש מלאכה חשש שום בו שאין דבר אפילו
ראשון  ביו"ט בביתו נרות להדליק לאדם מותר מקום ומכל
אף  שהרי לחבירו מיו"ט כמכין זה ואין לחשכה סמוך
שכבר  כיון הנר לאור צריך הוא שמדליק שעה באותה

היום: החשיך

ÊË יו"ט מערב אפילו אילן גבי על דולק נר להניח אסור
שמא  גזרה הלילה עד שם דולק להניחו רוצה אם
משתמש  ונמצא ביו"ט לכשיכבה האילן גבי מעל יטלנו

של"ו: סי' עיין ביו"ט לקרקע במחובר

ÊÈ ביצים כמו רך כשעודו דהיינו חרס של נר פוחתין אין
קבול  בית לו לעשות ביד אותו וממעכים יוצר של
ליטול  אסור וכן כלי מתקן שהוא מפני כן לעשות אין וביו"ט
יפלו  שלא כדי רך בעודו באוירו שמשימין הקש את מהנר
וביו"ט  ממנו הקש נוטלין הנר וכשמתייבש יחד הדפנות

מלאכתו: גמר שזהו כלי מתקן שהוא מפני ליטלו אסור

ÁÈ כמו עשייתן בתחלת יחד מחוברים שהן כלים שני
בזה  זה דבוקין נרות שתי או כוסות שתי לעשות  שדרך
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רכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

אבל  כלי מתקן שהוא מפני ביו"ט לשנים אותם פוחתין אין
דרך  ממילא נדבקו אח"כ רק עשייתן בתחלת נדבקו לא אם
כיון  כלי תיקון כאן שאין בשבת אפילו לפוחתן מותר עראי
ש"מ: סי' סוף עיין מלאכתן גמר לאחר מפורדין היו שכבר

ÈË ביו"ט לקצרה אסור לקצרה ורוצה ארוכה שהיא פתילה
בידו  מקצתה לפרק רוצה ואפילו באור בין בסכין בין
ארוכה  מפתילה שעושה כלי כמתקן שהוא מפני אסור
אסור  פתילות לשתי לחלקה רוצה אם וכן קצרה פתילה
נרות  שתי בפי ראשיה שתי נותן אלא בידו או בסכין לחתכה
אלא  כלי לתקן שמתכוין ניכר אין דאז באמצע ומדליקה
הנרות  שתי כשצריך אמורים דברים במה בעלמא להדלקה
מהן  לאחת אלא צריך אינו אם אבל יו"ט לכבוד או להאיר
הראשונה  של הפתילה לקצר כדי אלא השנית מדליק ואינו

אסור: זה הרי

Î לכתחלה לגדלה שאסור דהיינו פתילה לעשות אסור
היתה  כבר אם אבל כלי מתקן שהוא מפני טוב ביום
מותר  צרכה כל קשה שאינה אלא טוב יום מערב גדולה
כלאחר  תיקון שהוא מפני להקשותה כדי בידו למעכה
שיזהר  רק בנר שיניחנה קודם בשמן לשרותה ידומותר
מהנר  שמן מעט ממעט שהרי דולק שבנר בשמן מלשרותה
(פירוש  להבהב אסור אבל למעלה כמ"ש כמכבה זה והרי
שהוא  מפני יפה האור בה שתאחוז כדי באור אותה לחרוך)

כלי: כמתקן

‡Î שמחת ביום הנוהגים ההמון מקצת ביד למחות יש
שהם  דאף פולווי"ר שקורין נפט מיני להבעיר תורה
לכל  שוה אינה זו שמחה מקום מכל היום לשמחת מתכוונים
אבל  תקי"א בסי' כמ"ש ביו"ט בשבילה להבעיר ואסור נפש
של  נר בתוכה שתחוב בשפופרת פולווי"ר לקבוע מותר
פולווי"ר  יתבער לשם האור דכשיגיע חלב של או שעוה
מקום  מכל הנר כיבוי זה ידי על גורם שהוא ואע"פ מאליו
כדרך  כיבוי גרם לו התירו למצוה מתכוין שהוא כיון
של"ד: בסי' כמ"ש ממונו הפסד במקום כיבוי גרם שהתירו

·Î שהוא מפני ביו"ט לכתחלה פתילה גודלים שאין כשם
מפני  ביו"ט קליעתה להתיר אסור כך כלי כמתקן
להתיר  אסור שעוה של קלוע נר וכן כלי כסותר שהוא

ביו"ט: קליעתה

‚Î ביד בין דולק כשהוא הנר שבראש הפחם להסיר אסור
ואע"פ  בידים הפחם מכבה שהוא מפני בכלי בין
יפה  דולק הנר כך ידי שעל הבערה צורך הוא זה שכיבוי
ממש  נפש אוכל צורך זו בהבערה שאין כיון מקום מכל
לא  הכיבוי שמלאכת בשבילו לכבות אסור להאיר כדי אלא
אבל  תק"ז בסימן כמ"ש ממש נפש אוכל לצורך אלא הותרה
בידים  מכבהו שאינו כיון באצבעו הפחם את לנפץ מותר
הפתילה  ראש את באצבעו להטות שמותר לומר צריך ואין

יפה: שתדלק כדי

„Î הפחות לכל אחד נר בביתו להדליק אדם שחייב כשם

הדלקה  בשעת לברך צריך לפיכך ביו"ט חייב הוא כך בשבת
יו"ט. של נר להדליק וציונו במצותיו קדשנו אשר

הדלקת  מצות לשם בו ונתכוין הואיל עליו שבירך נר ואותו
ממנו  שנשתייר ממה להסתפק אסור לפיכך ביו"ט נרות
ביו"ט  לאכלו אסור שומן של הוא אם כגון שנכבה לאחר
עד  ממנו מלהסתפק ימתין או ביום בו וידליקנו יחזור אלא

יו"ט. מוצאי

טוב  יום ליל כניסת קודם כשהדליקו אמורים דברים במה
מחמת  ממנו להסתפק אסור היה יו"ט כניסת שבשעת דכיון
בשעה  ממנו והמסתפק מצוה הדלקת לשם כולו שהוקצה
שנאסר  וכיון המצוה את מבזה הוא מצוה לשם דולק שהוא
אבל  כולו יו"ט לכל נאסר יו"ט כניסת בתחלת מוקצה מחמת
להסתפק  מותר יו"ט ליל תחילת כניסת אחר הדליקו אם
שנתבאר  כמו שבת לחצי מוקצה דאין שנכבה לאחר ממנו
אסור  דולק שהוא בשעה מקום ומכל ע"ש ש"י  בסי'
הוא  זו שבשעה לפי מהנר הנוטף השומן מן להסתפק
מהנר  שנטף לאחר לטלטלו מותר אבל למצותו כולו מוקצה
לחזור  ראוי הוא שהרי דולק שהנר בשעה אפילו מאליו
ממנו: מלהסתפק אלא מוקצה ואינו שעה באותה ולהדליקו

‰Î מצות עיקר לשם בו שנתכוין עליו שבירך בנר זה וכל
לכבוד  שמוסיף הנרות שאר אבל ביו"ט הנר הדלקת
דולק  שהנר בשעה אפילו הנוטף מן להסתפק מותר יו"ט
הנר  מן שנשתייר ממה להסתפק שמותר לומר צריך ואין
ואע"פ  יו"ט ליל כניסת קודם נדלק אפילו שנכבה לאחר
מעט  אפילו לחתוך יכול היה לא יו"ט כניסת שבתחילת
וכמ"ש  כיבוי למהר גורם שהוא מפני הדולק הנר מן שומן
יו"ט  כניסת בתחלת ממנו להסתפק שנאסר וכיון למעלה
כניסת  בתחלת שאף כיון מקום מכל כולו היום לכל נאסר

הי  צד לו היה שישים יו"ט ע"י דהיינו ממנו להסתפק תר
שיכבה  בענין מלשרוף אותו המונע דבר הנר סביבות
מעולם: נאסר שלא נמצא ממנו להסתפק ויוכל לשם כשיגיע

טוב: ביום לכבות שלא תקיד סימן ד חלק

מאותו ‡ שיש פירות מיני לישראל דורון שהביא נכרי
היו  שהביא שאלו לומר שיש לקרקע במחובר המין
מיני  הביא אם וכן טוב יום כניסת בתחילת לקרקע מחוברין
שאלו  לומר שיש צידה מחוסר המין מאותו שיש חיים בעלי
אלו  הרי יו"ט כניסת בתחלת צידה מחוסרין היו שהביא
שכח  או עבר ואפילו הערב עד ובטלטול באכילה אסורין
כל  כדין מיד יפלוט אלא לבלוע אסור פיו לתוך ונתן

אסורות. מאכלות

שיעשו  בכדי שהמתין לאחר אלא מותרין אינן לערב ואפילו
משם  צד או שליקט למקום הנכרי שילך בכדי (פירוש
שהביא  דכיון שיתבאר) כמו לכאן ויחזור המלאכה ויגמור
דורון  המביא וכל לשמו צד או ליקט בודאי לישראל הדורון
מאותן  ויביא והמובחר המשובח מן להביא מתכוין הוא
ביו"ט  גמורה מלאכה הנכרי שעשה ונמצא היום וצד שליקט
שיעשו  בכדי להמתין חכמים הצריכו לפיכך הישראל לצורך
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c"agרכב i`iyp epizeax zxezn

ישראל  בשביל הנעשית יו"ט ממלאכת כלום יהנה שלא
צריך  בשבילו הובא שלא אחר אדם אפילו זה ומטעם

יו"ט. ממלאכת יהנה שלא שיעשו בכדי להמתין

באכילה  מותרים ראשון ביו"ט הביא אם הטעם זה ולפי
שני  יו"ט כניסת לערב שהמתין לאחר גליות של שני ביו"ט
זה  בערב זו מלאכה לעשות אפשר שאי ואע"פ שיעשו בכדי
מכל  ביו"ט הנכרי שהביא ממה שנהנה ונמצא יו"ט שהוא
ראשון  יו"ט הרי יו"ט הוא זה ערב אם נפשך ממה מקום
מקום  ומכל כלל להמתין צריך ואינו חול היה בו שהובא
כיון  בטלטול ג"כ אסורין שיעשו בכדי שהמתין קודם
שאינו  וכל לאכילה עדיין ראויין אין והן יו"ט הוא שהיום

ביו"ט. לטלטלו אסור לאכילה ראוי

ששני  כיון שבת בערב להיות שחל ביו"ט לו הביא אם אבל
קדושים  הן בכדי הימים שבת במוצאי להמתין צריך בודאי

יו"ט  ממלאכת נהנה הרי מיד ויאכל ימתין לא שאם שיעשו
מהן  ליהנות יכול היה לא ביו"ט לו מביא היה לא אם שהרי
צריך  לפיכך שבת במוצאי לו מביא היה כן אם אלא בהיתר
שחל  ביו"ט הדין והוא ויביא לשם שילך בכדי להמתין
שימתין  עד שאסורין בשבת לו והביא השבת אחר להיות
של  טובים ימים בשני הדין וכן שיעשו בכדי  יו"ט במוצאי
ת"ר  בסי' כמ"ש בודאי קדושים הן הימים ששני השנה ראש
במוצאי  להמתין צריך ראשון ביו"ט לו הביא אם לפיכך

יו"ט. ממלאכת יהנה שלא שיעשו בכדי שני יו"ט

סימן ד לתחום:חלק חוץ טוב ביום הבאים דברים דין תקטו
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xgp" oFWl oxg `xwp if`e .Fnvr iptA cxtpe Wi md¥¥§¦§¨¦§¥©§©£©¦§¨¨¨§¦©

ipFxB'כּוaEzMW FnkE ,"(b ,hl miNdY)dInEc iYnl`p" ".כּו': §¦§¤¨§¦¦¤¡©§¦¦¨
lM 'd xF` zElWlYWde zcixiA oeEkOd zilkY dPde§¦¥©§¦©§ª¨¦¦©§¦§©§§¨
didIW ickA Epiid ,icExtCÎoinlre KWg mFwnl KM©¦§Ÿ¤§¨§¦§¥¥©§¦§¥¤¦§¤

`xFdpl `kFWgn `kRdz`e `itMz`'כּוdl ,lM z` KFt ¦§©§¨§¦§©§¨¥£¨¦§¨©£¤¨
mlFr ilad lW W` iRWxe dad`d mdW zFrx zFCOd©¦¨¤¥¨©£¨§¦§¥¥¤©§¥¨

qrMd F`'כּוzFidle ,FCal 'dl wx EidIW mktdl , ©©©§¨§¨¤¦§©©§©§¦§
cxtpe Wi zpigaA `le ,cal 'dl oFvxd lEHA zpigaA¦§¦©¦¨¨©§©§Ÿ¦§¦©¥§¦§¨

Fnvr iptA'כּו. ¦§¥©§
`ligA" `EdW ,daEWY zpigA z`f dpigA `xwpe§¦§¨§¦¨Ÿ§¦©§¨¤§¥¨

"xiYi'כּו± W` iRWxA mdW zFrx zFCOd ,EpiidC . ©¦§©§©¦¨¤¥§¦§¥¥
ÎilrAW mFwnA" Edfe) .l"PM cal 'dl maiWdle mktdl§¨§¨§©£¦¨©§©©©§¤§¨¤©£¥
.("cFnrl milFki oi` mixEnB miwiCv ± oicnFr daEWY§¨§¦©¦¦§¦¥§¦©£
zpigAn `Ede ,dlrnl lFcB bEprY dUrp df ici lre§©§¥¤©£¤©£¨§©§¨§¦§¦©
Edfe .dHnNW `xFdpl `kFWgn `kRdz`e `itMz ¦̀§©§¨§¦§©§¨¥£¨¦§¨¤§©¨§¤

daEWzA zg` drW dti"'כּוzpigA ici lrW zFidl ," ¨¨¨¨©©¦§¨¦§¤©§¥§¦©
`EdW ,KM lM dlrnl bEprYd dUrp `weC daEWY§¨©§¨©£¤©©£§©§¨¨©¤

.l"PM zxAcOd xFRv lWnM WOn©¨¦§©¦©§©¤¤©©
zpigAn dUrp if`eo"xg±.d"Px ©£©©£¨¦§¦©¨¨¦¨

u"ng lW z"igd zF`nW dSnE ung oipr lr rcFPke§©¨©¦§¨¨¥©¨¤¥©¥¤¨¥
wEqR lr qgpR zWxR xdGA aEzMW FnM ,`"d dUrp©£¤¥§¤¨©Ÿ©¨¨©¦§¨©¨

(`l ,gq miNdY)xrB"z"Igdpw'כּו;dSn zpigA dUrpe ," §¦¦§©©©¨¤§©£¤§¦©©¨
aEzMW FnM ,dPx dUrp oxgn ok FnM(i ,`i ilWn)cFa`A" : §¥¥¨¨©£¤¦¨§¤¨¦§¥©£

mirWxdPxdlrnl dUrPW bEprYd zpigA `EdW ," §¨¦¦¨¤§¦©©©£¤©£¤§©§¨
.l"PM `kRdz`e `itMz` zpigAn¦§¦©¦§©§¨§¦§©§¨©©

f`W ,`weC cizrl dNBzi dGd bEprYd zpigA dPde§¦¥§¦©©©£©¤¦§©¤¤¨¦©§¨¤¨
(a ,bi dixkf)xiar` d`nEHd gEx z`e" cFrכּו': didi `NW ," §©§¨§¤©©§¨©£¦¤Ÿ¦§¤

,zFcixie zFIlrA dYr `EdW FnM mixExiaE KWg zpigA§¦©Ÿ¤¥¦§¤©¨©£¦¦¦
aEzMW FnM `N`(`k ,cl zFnW)xivTaE WixgA" :zFAWY", ¤¨§¤¨§¤¨¦©¨¦¦§

אחר  ּבמק ֹום  dHnlּכמבֹואר  'd xF` iENiB zpigA didie . ְְֵַַָָ§¦§¤§¦©¦§©¨
dlrnl `EdW FnM ,zilkzA lEHiaE cEgi zpigaA¦§¦©¦¦§©§¦§¤§©§¨

cg idFnxbe idFIge Edi`"C mipFilr zFnlFrA'כּו." §¨¤§¦§¦§©¦§©§¦¨
Wil oi`n `Ed dYrW'כּוWIn didi cizrl oM oi`X dn , ¤©¨¥©¦§¥©¤¥¥§¨¦¦§¤¦¥

`kRdz`e lEHiA zpigaA oi`l'כּו. §©¦¦§¦©¦§¦§©§¨
Îoi` zpigaA `EdW ,oFilrdÎbpr zpigA dNBzi if`e©£©¦§©¤§¦©Ÿ¤¨¤§¤¦§¦©¥
dgEpnE zAW FNEMW mFi" ± 'fd mFi zpigA `Ede ,sFq§§¦©©¤©¨§¨
rcFPM ,oFilrdÎbpr iENiB zpigA `EdW ,"minlFrd iIgl§©¥¨¨¦¤§¦©¦Ÿ¤¨¤§©¨

oipW itl` `YiW"A dHnNW mixExiAdn dUrPW'כּו." ¤©£¨¥©¥¦¤§©¨§¦¨©§¥§¦
" EdfeiYaWe'כּוdxfg zpigA `EdW :"ia` ziA l` §¤§©§¦¤¥¨¦¤§¦©£¨¨

zpigal l"PM o"xg zpigAn ,awri zpigA lW daWde©£¨¨¤§¦©©£Ÿ¦§¦©¨¨©©¦§¦©
`EdW ,wgvi zpigA `EdW ,"ia` ziA" `xwPW ,dPx¦¨¤¦§¨¥¨¦¤§¦©¦§¨¤
zpigAn cizrl dNBzIW oFilrd bEprYde wFgSd zpigA§¦©©§§©©£¨¤§¤¦§©¤¤¨¦¦§¦©

.l"Pd `kRdz`e `itMz`: ¦§©§¨§¦§©§¨©©

Edfelr cizrl Exn`IWwgvi,"Epia` dY` iM" `weC §¤¤Ÿ§¤¨¦©¦§¨©§¨¦©¨¨¦
zElWlYWde zcixiA oeEkOd zilkY Edf iM zFidl¦§¦¤©§¦©§ª¨¦¦©§¦§©§§
dlrnl bEprze wFgv didi df ici lrW icM ,zFnlFrd̈¨§¥¤©§¥¤¦§¤§§©£§©§¨

.l"PM©©
A iYaWe" EdfemFlW'כּו:" §¤§©§¦§¨

lr `weC `Ed ,cizrl dNBzIW l"Pd bpr zpigA iM¦§¦©Ÿ¤©©¤¦§©¤¤¨¦©§¨©
mixExiAd zpigA mdW ,zFkWnde zF`lrd zpigA ici§¥§¦©©£¨§©§¨¤¥§¦©©¥¦
zpigA `xwPW ,l"PM `kRdz`e `iitMz` zpigaA dHnl§©¨¦§¦©¦§©§¨§¦§©§¨©©¤¦§¨§¦©
FnkE .miktd ipW xAgnd `Ed mFlW iM zFidl "mFlW"¨¦§¦¨©§©¥§¥£¨¦§

aEzMW(a ,dk aFI`)l`kiO"W ± "einFxnA mFlW dUFr" : ¤¨¦¤¨¦§¨¤¦¨¥
W` lW xU l`ixabe ,min lW xU'2כּו." ©¤©¦§©§¦¥©¤¥

aizM dPde(hi ,fp EdirWi),"aFxTle wFgxl mFlW mFlW" : §¦¥§¦§©§¨¨¨¨¨§©¨
Epiide ,dlrnlÎdHnNn mFlW :mFlW zFpigA 'a Epiide§©§§¦¨¨¦§©¨§©§¨§©§
ÎdHOn d`lrd zpigA `EdW ,"aFxw dUrPW wFgxl"¨¨¤©£¨¨¤§¦©©£¨¨¦©¨
zcixi zpigA Epiid ,dHnlÎdlrnln mFlWe ;dlrnl§©§¨§¨¦§©§¨§©¨©§§¦©§¦©

zFvnE dxFY zpigaA dHnl zEwl` zkWnde3. §©§¨©¡Ÿ§©¨¦§¦©¨¦§
`kRdz` zpigA mdW ,l"Pd mFlW zFpigA 'a ici lre§©§¥§¦¨©©¤¥§¦©¦§©§¨
wx ,icExtCÎoinlr zpigaA Eidi `NW ,`xFdpl `kFWgn¥£¨¦§¨¤Ÿ¦§¦§¦©¨§¦§¥¥©
zFnlFrA dlrnl `EdW FnM lEHiaE cEgi zpigaA¦§¦©¦¦§¤§©§¨§¨

if`e ,WOn mipFilraEW`l`"ia` ziAdNBzIW ± " ¤§¦©¨©£©¨¤¥¨¦¤¦§©¤
sFqÎoi` zpigaA `EdW oFilrdÎbprd zpigA `liOn¦¥¨§¦©¨Ÿ¤¨¤§¤¦§¦©¥
zFnlFrd zElWlYWdn dlrn dlrnl ± WOn©¨§©§¨©§¨¥¦§©§§¨¨
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oM oi`X dn .xF`e KWge ,dHnE dlrn ,zFAx zFbxcnA§©§¥©©§¨©¨§Ÿ¤§©¤¥¥
ilA WOn mieW lFcbe ohw ,KxAzi FzEdnE FzEnvr iAbl§©¥©§©¦§¨¥¨¨§¨¨¦©¨§¦

"dxF`M dkWgk"e ,iEPiW(ai ,hlw miNdY).WOn ¦§©£¥¨¨¨§¦¦©¨

" f`emiwl`l il died dide'כּו:" §¨§¨¨£¨¨¦¥Ÿ¦

aizM dPd iM(ai ,ct miNdY)± died obnE WnW iM" : ¦¦¥§¦§¦¦¦¤¤¨¥£¨¨
dQknE WnXdl wYxp `Ed obOdW FnMW ,"miwl ¡̀Ÿ¦¤§¤©¨¥©§¥§©¤¤§©¤
zpigA `Ed miwl` mW ok FnM ,WnXd xF` lr xiYqnE©§¦©©¤¤§¥¥¡Ÿ¦§¦©
mi`xap zFidl eilr xiYqnE dQknE ,died mWl wYxp©§¥§¥£¨¨§©¤©§¦¨¨¦§¦§¨¦
died mW oM oi`X dn .mnvr iptA micxtpe lEabÎilrA©£¥§§¦§¨¦¦§¥©§¨©¤¥¥¥£¨¨

dHnl 'd xF` zkWnd zpigA `Ed'כּו. §¦©©§¨©§©¨
,dHnE dlrn ± zElWlYWd zpigaA `Ed df lM dPde§¦¥¨¤¦§¦©¦§©§§©§¨©¨

,oFilrdÎbpr zpigA dNBzIW ,cizrl la` ;xF`e KWge§Ÿ¤§£¨¤¨¦¤¦§©¤§¦©Ÿ¤¨¤§
`Ede ,zElWlYWdd zpigAn dlrn dlrnl `EdW¤§©§¨©§¨¦§¦©©¦§©§§§
dn if`e ,miwl` mWe died mW zpigAn dlrn dlrnl§©§¨©§¨¦§¦©¥£¨¨§¥¡Ÿ¦©£©©
,miwl` zpigA f` didi ,died mW zpigA `Ed dYrX¤©¨§¦©¥£¨¨¦§¤¨§¦©¡Ÿ¦

;l"Pd oFilrd bpr zpigA iAbl§©¥§¦©Ÿ¤¨¤§©©

didi ± l"PM "daSn iYnU xW` z`Gd oa`de" if`e©£©§¨¤¤©Ÿ£¤©§¦©¥¨©©¦§¤
"ziAmiwl`cizrlC miwl` zpigal ilkE ziA didIW ," ¥¡Ÿ¦¤¦§¤©¦§¦¦§¦©¡Ÿ¦¦¤¨¦

.dYr died zpigA `EdW¤§¦©£¨¨©¨

xW` lke"oYYzFIlr lM Epiid ,cizr oFWl `Ed "il §Ÿ£¤¦¤¦§¨¦©§¨£¦
" lMd ± cizrl EidIWxVrxUrn zpigaA "Kl EPxVr` ¤¦§§¨¦©Ÿ©¥£©§¤¨¦§¦©©£¥

.oiaOl ice .rcFPM: ©¨§©©¥¦

¦קיּצּור

(`)g ,c"EId KiWnd awri dPd.miiawr zpigal ,d`NirÎdnk ¦¥©£Ÿ¦§¦©¨§¨¦¨¨¦§¦©£¥©¦
zpigal ,`Oi`ÎcFqi ,"raWÎx`A"n awri z`ivi oipr Edfe§¤¦§¨§¦©©£Ÿ¦§¥¤©§¦¨¦§¦©
ipa`n" gwNX dn Epiide .DbFp ixExiA zFlrdl icM ,"oxg"¨¨§¥§©£¥¥©§©§©¤¨©¥©§¥
dUre ,g"vcA miWAElnd 'd xaC zFIzF` zpigA mdW ,"mFwOd©¨¤¥§¦©¦§©©§¨¦§©©§¨¨

"eizW`xn mUIe" EdGW ,c"Ei zpigA `Ed zg` oa` mdn4. ¥¤¤¤©©§¦©¤¤©¨¤§©£Ÿ¨
KWnPW 'e zpigA zkWnd ± "daSn DzF` mUIe" KM xg`e§©©©©¨¤¨©¥¨©§¨©§¦©¤¦§¨
"onW dilr wvIe" ,"zwtp dnkgn `ziixF`" oipr `Ede .c"EIdn¥©§¦§¨©§¨¥¨§¨¨§¨©¦Ÿ¨¤¨¨¤

."d`xie dni`A o`M s` d`xie dni`A oNdN dn" zFidl ±: ¦§©§©¨§¥¨§¦§¨©¨§¥¨§¦§¨

(a)± wgvi zpigA ± "ia` ziA l` mFlWa iYaWe" df ici lre§©§¥¤§©§¦§¨¤¥¨¦§¦©¦§¨
`alÎcizrl didIW bEprYde wFgSd `Ede ,"Epia` dY` iM"¦©¨¨¦§©§§©©£¤¦§¤¤¨¦¨Ÿ
xxAzp `kRdz`e `itMz` ici lr Epiide .EN` mixExiAn¦¥¦¥§©§©§¥¦§©§¨§¦§©§¨¦§¨¥

zpigAno"xgzFidl `"dl z"igd KRdpe ,d"Px.bEprY zpigA ± ¦§¦©¨¨§¤§©©¥§¥¦§¦¨§¦©©£

KxC lr ,oFxBd xvin ± mixvnÎz`ivi oiprA df KxC lre)§©¤¤¤§¦§¨§¦©¦§©¦¥©©¨©¤¤
ipFxB xgp" ± oxg zpigA ּוכׁשּנעׂשה אב ֹותינּו. ח ּיי וימררּו כּו'". §¦©¨¨¦©§¦ְְֲֲֲֵֵֶַַַָָ

ּבחינת הּוא  dSnoMיציאת־ מצרים oi`X dn ,ungWxtdd oiprM ± ְְְִִִִַַַ©¨©¤¥¥¨¥§¦§¨©¤§¥
(dPxl oxg oiA.: ¥¨¨§¦¨

(b),"aFxTle wFgxl mFlW" :zFpigA 'a ici lr ± df bpr iENibe§¦Ÿ¤¤©§¥§¦¨¨¨§©¨
KkitlE .`Edd iENiB iAbl miwl` zpigaA wx didi died mW f`e§¨¥£¨¨¦§¤©¦§¦©¡Ÿ¦§©¥¦©§¦¨
didi died mXn zlAwnd zEklnd zpigA `idW "z`Gd oa`d"¨¤¤©Ÿ¤¦§¦©©©§©§©¤¤¦¥£¨¨¦§¤

."miwl` ziA" zpigA§¦©¥¡Ÿ¦
dY` iM" wgvil Exn`i `alÎcizrlC oeiM :xnFl Wi mbe)§©¥©¥¨§¤¨¦¨ŸŸ§§¦§¨¦©¨

" :aEzMW Edfe .miwl` mWA Ff dpigA KiIW oM lr ,"Epia`wFgv ¨¦©¥©¨§¦¨§¥¡Ÿ¦§¤¤¨§
il dUrmiwl`(".: ¨¨¦¡Ÿ¦
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.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

‰‰ ונימוקי טעמי ראשון בחלק שיחתי פרשתי כבר
תשובה  עניני הביאור בהרחבת לאור להוציא
לאור  להוציא שניות בידים באתי ועתה שבלב. ועבודה
תשובה  בעניני באמרים לקטתי אשר ביאורים כמה עוד
מרגוע  ימצא אשר כפי א' כל ה' אל לקרב ועבודה
שכתבתי  ק"ש בעניני שמדברים בדברים ובפרט לנפשו.
ונק' עקב והיה וע"פ כו' ואתחנן ע"פ לעצמי באריכות
מדריגתו  לפי אחד כל להיות דרכו פי על לנער חנוך בשם
דורש  לבבות וכל כו' ה' לבות תוכן כמ"ש ודעתו לבו יתן

לחבירו  דומה א' שכל ואין לחבירו דומה א' לב ואין ה'
כי  עשיתי להתגדל ולא כאו"א בלב ה' אור יקלט למען
לבו  ולתן להבין החפץ לכל מסבירות פנים רק כאן אין
ובדוחק  הזמן בהבלי טרוד אשר וכל אמת לדרכי הטיב
לאביו  לבו לקרב מעט מעט נפשו ישים הפרנסה
יסור  לא יזקין כי וגם בלבבו יוחקק אשר עד שבשמים
באמת  אלקי' דורשי לכל באמת החפץ הכ"ד ה' מדרכי
באאמו"ר  דובער הימים. כל להם יטב למען ובתמים
נבג"מ: זלמן שניאור מו"ר ישראל קדוש אלקי הגאון
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c"agרכו i`iyp epizeax zxezn

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

„ÂÚÂ אותי כי כמ"ש הוא והענין חיים מים לזה צריך
חיים, מקור עמך כי וכמ"ש מ"ח, מקור עזבו
ב' הוי' הוי' ויקרא כתי' הנה כי מ"ח. מקור שיש
הוי' ענין שזהו שבהשתלשלות הוי' א' פעמים,
מההשתלשלות, שלמעלה הוי' שם הוא והב' שבתו"מ,
הוי' שם כלל ערוך אין כי בגוויהו טעמא ופסיק
והיינו  מהשתלשלות, למעלה לגבי שבהשתלשלות
שעהמ"ט  בק"ש כמו (היינו בתו"מ הוי' בשם כשפוגם
צריך  אזי וכידוע) ה"א באות פגמתי יו"ד באות שפגמתי
הי' שנבה"ע קודם כמו וזהו מחדש, הוי' שם להמשיך
אם  שמו, שנבה"ע קודם הי' ואיך בלבד, ושמו הוא
הוי' שם אך בשמו, הנק' הוא מי עדיין אינם העולמות
ושמו  הוא הי' שנבה"ע קודם וזהו בעצמותו, כלול הוא
וע"י  מהשתלשלות, שלמעלה הוי' שם וזהו בלבד,
הוי' קראתיך ממעמקי' וכמ"ש דלבא מעומקא תשובה
כל  למלאות מחדש המשכה ענין שזהו מחדש קראתיך
כי  מ"ח, ענין וזהו בהשתלשלות, הוי' שבשם הפגמים
מעדן  יוצא ונהר וכמ"ש נהר נק' תו"מ שע"י הוי' שם

מ"ח  מקור מ"ח נק' תשובה שע"י הוי' שם  אבל
על  עבר ביו"כ וכמו הפגמי', כל מתמלאי' שמהמקור
תשובה  מל"ת על עבר וכו' משם זז אינו ושב מ"ע
הוי' משם למעלה תטהרו הוי' לפני שזהו מכפר, ויוה"כ
מקוה  ע"י טהרה ענין שזהו תטהרו, שבהשתלשלות

מתו"מ. שלמעלה תשובה ענין וזהו מ"ח,
Â‰ÊÂ משל הפרה, וחוקת הפסח חוקת המדרש ענין

איזה  וכו' בדרך מהלכו' שהיו מטרונו' לשתי
גדולה, איזהו במצות לשקול אפשר ואיך גדולה, מהם
כתי' שבמצות קטנה שהיא הקן בשילוח הלא כי
המצות  מכל גדולה שהיא אם ובכיבוד ימים והארכת
שזהו  הוא הענין אך ימיך, יאריכון למען ג"כ כתי'
ענין  שזהו הפרה וחוקת תו"מ ענין הפסח חוקת
איזהו  ענין וזהו מתו"מ, למעלה הוא ותשובה תשובה,
בלתי  פסח לעשות א"א כי גדולה הפרה חוקת גדולה
הפרה  שריפת מעפר לטמא ולקחו וכמ"ש הפרה אפר
כשפוגם  יובן (והענין הפסח לעשות הטמאי' את לטהר

תו"מ). ואח"כ תשובה צריך אזי בתו"מ
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יריעות ‡Íו) תחלה צ"ל מלא הוי' וכבוד להיות כדי
ובחי' כיריעה, שמים נוטה וכמ"ש המשכן
הוא  אי' שבחי' כבודו מקום אי' לבחי' רומז זה מקיף
הם  היריעות כי כח"ב, ג"ר אי"ה כבודו, של המקור
מצוה  כי והענין מקיפים. המשכת שהם המצות מעשה
ב"ה  א"ס המאציל חיבור שבהם וחיבור צוותא ל'
כי  המשכן יריעות עשר וכמו"כ דאצי', בע"ס שיאיר
התחברי, התרועעי, פלשת עלי ע"פ פי' ז"ל רש"י
כענין  והיינו רועה, או ריעות ל' יריעה פי' ישע ובשורש
שם  שאין מהשכל, שלמעלה מדות האהובים ריעי'
אצי' שמחברת והיינו יריעה נק' המל' גם התחלקות,
שמי' נוטה וזהו לבי"ע, עתיק ונעשית בי"ע עם
להיות  זהו ע"ס כי יריעות עשר נק' ע"ס וגם כיריעה,
המשכן  יריעות עשר וז"ע לבי"ע, סוף אין התחברות
כיריעה, סוכ"ע בחי' זהו שמים נוטה לפי' וגם ג"כ.
שמצד  לעולמות א"ס התחברות ג"כ סוכ"ע הרי

ולא  ממלא בבחי' לא כלל, עלמין מגדר אינו עצמותו
ועוי"ל  כיריעה. זהו סוכ"ע המשכת לכן סובב, בבחי'
הרע, ובערת לבבך, ירע אל מלשון הרע שדוחה יריעה
קיום  על דקאי אני שחורה שז"ע מל"ת קיום שז"ע
ע"ש  כיריעה ועוי"ל שלמה. כיריעות ונאוה ועי"ז מל"ת
דפי' החדשים השמים כאשר כי בד"ה בלק"ת מ"ש
הפרסא  נמשך וממנו כתר בחי' שמים כסאי השמים
השכל, מעומק נמשך שהמשל ע"ד לבי"ע אצי' שבין
מראשון  מרום כבוד כסא בהמק"ד נק' כמו"כ והנה
היריעות  נמצא היריעות, ע"י זהו לכן מקדשינו, מקום
בהיכל  להאיר הכבוד נמשך וע"י שבו הפרסא כמו י"ל
הא' פרסות כמה יש באצי' וכמ"כ יצי', דבריאה קדק"ד
מבטן  אלה ברא מי שז"ע לז"א בינה בין הב' בכתר,
כי  היינו ת"ת נק' יריעה כ' ובפרדס הקרח, יצא מי
שבין  הפרסא שז"ע לז"א כתר נעשה דאו"א מת"ת
גם  לבי"ע. אצי' שבין הפרסא שורש וממנו לז"א, בינה
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כל  על כי וכתי' כנ"ל כבוד בחי' ב' חיבור במשכן כי
יריעות  וז"ע חופה, צ"ל היחוד שקודם חופה כבוד
הדיעות  ב' הכולל אל שם זהו חופה כי וי"ל המשכן,
לקשר  היריעות נשאו גרשון שבני וז"ע יחד, המחברן
כיריעה  שמים נוטה וזהו בא"א, דז"א מדות ולחבר
מהשכל  שלמעלה הרצון הם היריעות כי תשובה, בחי'
ע"י  צ"ל שההמשכה מועד אהל ופי' הטבע, להפך

כו'. המצות ע"י שזהו בתחלה ומקיף אוהל
˙ÂÈÏÏÎÂ וצדקה כמ"ש צדקה בשם נק' המצות כל

המצוה  כל את לעשות נשמור כי לנו תהי'

היריעות  בחי' כמו ממשיכי' הצדקה ע"י ולכן הזאת,
כבוד  כי הגם ולכן הנ"ל, כבוד בחי' ב' נמשך שע"י
להמשיך  ג"כ עסק הבעלי יכולי' מ"מ ינחלו, חכמי'
פי' בכבוד, תרום קרנו לאביוני' נתן פזר כמ"ש זו בחי'
רוממות  בחי' נמשך ע"י לאביונים שמפזר הצדקה ע"י
בענין  במ"א כמ"ש מל' בחי' הוא קרן כי והיינו קרן,
כמו  המל' שורש בחי' היינו קרן ורוממות לקרן, לו ובא
דיריעות, המקיף כענין וה"ז דא"ס, מל' או אד', כח
וכבוד  עילאה כבוד כבוד בחי' ב' בכבוד נמשך ועי"ז
זו. בחי' יאיר ברוחניות עכשיו שגם שבבהמ"ק, תתאה
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שתי בין  ההבדל מה נ"ע, הרבי מבאר הבאות בשורות
והתגלותה בעצמות', הטמונה 'היכולת - אלו דרגות
ונקודת המלכות. ספירת בתוך האור' 'עצם  בדרגת
ספירת תחילת היא הרצון עליית שדרגת היא, הביאור
יש למלכות אבל מלכות'. 'כתר הנקראת בפועל המלכות
בהתכללות שהיא  כפי התגלותה, קודם  עוד פנימי שורש 
דרגות ושתי  בבינה. בהתכללות שהיא וכפי  אנפין בזעיר 
שני הם - והתגלותה  בעצמות הטמונה  היכולת - אלו

שמעליה. בספירות המלכות התכללות  של האופנים
¯ 'àä äâéøãîã øîåì ùéåשמקבילה הדרגה כלומר,

בעצמות, éøåàéááליכולת øàáúðù äî êøã ìò àéä
øäåæäפרשת האמצעי , אדמו "ר ìá24øåáéã÷לכ"ק

íéøåö ùàøî éë ìéçúîä אשורנו אראנ ומגבעות כי,25ו
אנפין) (זעיר העליונות המידות בהתכללות עוסק הפסוק
שורש על קאי אראנו " צורים  "מראש  ובבינה, בחכמה
שורש על קאי אשורנו " ו "מגבעות בחכמה, המידות

בבינה. המידות
שם הזוהר ïéðòáומבאר זה:26דברי  פסוק èéùåàעל

) øáì äòéñôהמידות התגלות תחילת שזו לחוץ),
מתחילה ובבינה  התגלות כלל אין שבחכמה מהבינה,

בחינת היא (שבינה אימו במעי עובר דרך ועל התגלות.
כלול כשהולד ואילו התגלות, קצת בזה שיש  האם )
מוחלט. בהעלם זה  האב) בחינת היא (שחכמה באביו
לבר", פסיעה "אושיט הזוהר בלשון  הכוונה וזו
היינו, חוץ, לכיון פסיעה עושה אימו במעי שהעובר 

בבינה. בהתכללותם המידות התגלות שמתחילה
שהכוונה ביאור , בתוספת שם מבאר מכן לאחר
התכללות על רק (לא היא  לבר" ב"פסיעה האמיתית
המלכות התכללות  על גם אלא) בבינה, אנפין  זעיר

äðåáúãבבינה, úåëìîáù øåáãä úåéúåà ùøù åäæù
¯ 'åë ìëù úáùçî àø÷ðä'השכל 'עצם את יש כלומר,

השכל אותיות את ויש שבבינה, עצמה ההבנה שזה
את בפועל מגלות שהם  שכל', 'מחשבת הנקראים
כלומר, - דתבונה' 'מלכות נקראים שלכן השכל,

(תבונה). הבינה  של (מלכות) התגלות
íù ïééòå27 זוהר האמצעיáúëùבביאורי  éëהאדמו"ר

,'åë ïéôðà øéòæ úðéçá àåä å"éåäשיש ה' האות כלומר,
שענינה הבינה כנגד היא ולרוחב לאורך קוים בה
בסוף שיש  הקצרה והרגל ולרוחב, לאורך הענין הרחבת 
המידות את מסמלת - ו ' האות בדוגמת  - ה' האות
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קג.24. עמוד

ט.25. כג, במדבר

לשונו:26. וזה ב. עמוד רג, xeiv`דף ..ep`x` mixev y`xn ik
`ni`c `drna zedc dpnf `iddne ynn dia miyxz` iea`c `pweice
`pebk epxey` edi` `ce ..xizi xal driqt hiye`e gznz` dlic `xhqn

...`c

לשונו:27. וזה בסופו, קד ztqezaבעמוד l"i oiicr dpd j`
i`wc xal driqt oipra dlrnl x`ean dpdc l"pd xal driqt oipr xe`ia
`"day xvwd lbx `edy dpiaa milelkd onvr `"fc w"e dpiga lr
i"dp zpiga `edy xal driqt hiye` lbxd ef seqa mpn`e 'ek dpey`x
xn`nd oeyl itl ayiizn epi` oiicr df 'it j` 'b eb 'b ezeida milbpd eay
xal 'it xal driqt hiye` 'ni`a 'ilelkd `"fc w"e zpigay rnync
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בה ', הכלולים אנפין) õåç(הזעיר èéùåàã øáì äòéñôäå
¯ åúåîöòìהקצרה הרגל בסיום  החוצה הנטיה כלומר,

ת '), האות סיום ¯(בדוגמת äðéá úðéçáî ïë íâ åùøù
המלכות התכללות את מסמלת זו åë',נטיה

ìù úåéúåàä úåàéöîì øå÷îå ùøù äååäúîù ÷ø åðééäå
¯ ,øåáãäשורש להתהוות מתחיל הבינה בתוך כלומר,
úåììëúäהדיבור, úðéçáá àåä ïééãò êàבהתגלות ולא

,'åë
¯ ïéôðà øéòæ úðéçá éë- ¯המידות àîéàá ìåìëù

- הבינה òåãéë,בחינת ìëùáù úåãî àø÷ðעוד וזה
התפעלות זה אלא האותיות, של ממש  המחשבה לפני

שבשכל, מידות הנקראים השכל äòéñôשבתוך úðéçáå
¯ åúåîöòî øáì- ההתפעלות úðéçáלאחר àåä

¯ ìëù úáùçîהאותיותåðåùì ïàë ãò 'åë אדמו"ר של
זוהר. בביאורי האמצעי 

הטמונה היכולת - הראשונה הדרגה  התבארה כאן עד
המלכות שהיא המלכות, בספירת שהיא כפי בעצמות

שכל'. 'מחשבת  ונקראת  בבינה, שכלולה כפי
'áä äâéøãîå(הרצון עליית לפני (עוד האור' 'עצם של

¯ ïéôðà øéòæä êåúá àåä úåëìîäù åîë àåä,המידות
¯ 'åë éåìéâä çë úðéçá,העליון שבשורש כפי כלומר,

מתחיל שמשם האור' 'עצם דרגת היא  השניה הדרגה
ש לפניענין האור עצם  עדיין שזה  (אף ואור גילוי  ל

כפי היא  זו  דרגה המלכות, בתוך כך ההתפשטות),

שהרי הגילוי . כוח ענינה אנפין הזעיר בתוך שנמצאת
גילוי , ענינם  øô÷המידות ïî÷ì øàáúéù åîëå28שנ"ג,

éë ìéçúîä øåáãá øçà íå÷îá øàáúðù äî ïééòå
íù ùéù íâä ìëù úáùçîã õøàä äúáùå 'åë åàåáú
äìëùää úåáçøúäá ïééãò íéøùå÷î ïä éøä úåéúåà

¯ ,'åëהיא המחשבה  עיון  עיקר השכל במחשבת
מורגשות, לא  שם האותיות ולכן עצמה, ìáàבהשכלה

¯ äìëùää èåòéîá íìåò ïåãà úåéúåà áùåçùë כאשר
השכל על ופחות  המילים  על יותר לחשוב מתחיל

¯שבהם, 'åë äáùçîáù øåáã úðéçá äæ éøä כבר זה
'דיבור  הנקראת במחשבה  יותר נמוכה דרגה

שבמחשבה'.
ו "דיבור  שכל" "מחשבת - אלו דרגות ושתי 
שהרי המלכות , בשורש אופנים  שני  הם שבמחשבה"
בבינה כלולה היא וכאשר ודיבור, גילוי ענינה המלכות
בעיקר  שמורגשת היינו, שכל, מחשבת של באופן היא
היא כאשר ואילו והאותיות, המילים ופחות  ההשכלה
כבר  שבו שבמחשבה, דיבור זה הרי  יותר, נמוך בשורש 
שזה (אף החוצה  והגילוי האותיות ענין  יותר  מורגש

המחשבה). בתוך עדיין 
עצמיות היא הבינה בתוך שהיא כפי  המלכות לסיכום :
כוח היא אנפין  בזעיר שהיא כפי המלכות המלכות,
לפני בשורש, עדיין שהיא כפי  אך המלכות, של הגילוי 

בפועל. האצלתה
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'itd `l` t"kr ezenvr zpigan aygp eay i"dp zpiga ixde ezeinvrn
'wep zpiga `ed ezenvrn xal `"f hiye` xy` z`f driqtc izin`d
`ede 'eke `ni` ohaa 'eke ezeida mb ea dlelkd l"nd zpiga `edy
xewna dlelk `idy enk oeilrd xeac zpiga 'wpy d`zz `"d zpiga
.mipad m` 'wp dpiad ixdy died myc d`lir `"d `edy dpiaa daveg

ואומר: ממשיך מכן ולאחר זאת, לבאר zeklnומאריך zpigaa dpde
daygna mb oiicr mixenb zeize` ze`ivn ybxp epi` my l"pd dpeazc
`l` epi` `ed mbe zeize` zeedzd xewne yxy zpiga wx `ed myy wx
envr lkya zellkzde mlrd zpigaa ezeidl cala '` dcewp zpigaa
lk xwqp dpd daygna ilky oipr dfi` ayeg mc` xy`k yega d`xpk
llk mihxtl zewlgzd izla '` zellkzda '` dcewp 'xiwqa lkyd oipr
dry jxra xeace 'aygna zeize`a df lkya aigxdl yiy dn lk wx
lkyd zaygn 'wpd dpeazc 'ln 'wpd lkyd oeir zpigaa xwqp lkd mizye
k"g` jxvpy dn '` rbxa dxiwqa (l"pk d`l 'wpy 'aygn mzq `le)
ihxt iptn epiide zery dnk jix`dl ezaygna mbe xeaca yxtl
xeacd zeize`e 'aygnd zeize`a mieedzny mitexivd zewlgzd
mixwqp eid elld 'itexivd ihxt lk ixde dn xace yi ze`ivn zybxda
k"g` e`viy wx l"pd 'peazc 'ln zpigaa '` dcewp zpigaa wx millkpe
miwlg ieaxa dagxde zehytzd icil lkya mdly 'ellkzdde 'lrddn
l"pd xal 'riqt zpigaa k"b 'lrnl likynl oaei df lkn lynpde l"ce 'ek
xeac zpiga 'pd `"fc 'wep oipa avgn xewne yxy zpiga lr fnex `edy

l"pk xeriy oi`l daxd mitexiva mi`ay zexn`n dxyray oeilrd
inybd `hand lyn enk xeacd lew l"pd x"n`n dybxd zpigaa mi`ae
zxacnd ytp 'wpy 'iv`c l"nay miipgex zeize` zpigaa eyxy j`
'iv`c l"nay zeize` yxyc recie 'ek `llnn gexl 'ig ytpl mebxzk
zpiga `edy dpeazc zekln zpigan xwirde 'iv`c a"egn jynp `ed
'wpy 'gnd 'ize` zeedzd yxy myny lky zaygn 'pd lkyd zeize`
`id zeliv`c dpiay edfe 'ek lgx 'wpy xeacd zeize` yxye d`l
epiide 'ek za dcli xg`e y"nke za 'wpy l"nd zpigal mb zclend
e"ied ik l"pk dpiac dpey`x `"dd jezay e"`eay xal driqtd zpiga
ezenvrl ueg hiye`c xal driqtde `ni`l oa 'wpy `"f zpiga `ed
yxy deedzny wx epiide mipad m` z`xwpy dpia zpigan k"b eyxy
zellkzd zpigaa `ed oiicr j` xeacd ly zeize`d 'e`ivnl xewne
ik xal driqt 'wpd `ede dpiad zbixcn seq `edy dpeazc l"na mlrde
xal driqt zpigae .recik lkyay zecin 'wp `ni`a lelky `"f zpiga

.l"pk lky zaygn zpiga `ed ezenvrn
שם:28. לשונו וזה הגיליון, שולי פי f"`על dpdc `ed oiprde

zeid mre ,'ek mlrde xzqd ila ynn ielib zpiga edfy zeidl "df" `xwp
ielibd xwirc ,ielibd `wec `ed f"ir n"n herine mevnv i"r `ed ielibdy
i"r `"k llk ielibd zpiga 'id `l `"f zpiga `lelc `wec `"fd i"r `ed

y xg`n ielibde ,`wec `"fzpiga `ed ixd mlrde xzqd zpigaa `l `ed
.xe`iad jynd my oiir .'ek `edy enk xe`d zedn
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.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

ה'תש"ג] [כסלו

Â˘Ú ÌÈÓ˘ '‰ צבאם""·„·¯ כל פיו .1וברוח
הקודם  לפסוק המשך הוא זה ה'2פסוק "חסד נאמר בו

הארץ". מלאה
ממעזריטש  המגיד כך על שהכוונה 3אומר נשמתוֿעדן,

הכוח  את לברואים נתן יתברך שה' ה', חסד שזהו היא
האלקות. ענין את להשיג

הארציים  הדברים שמכל – הארץ" מלאה ה' "חסד זהו
ומאחר  אלקות, רואים – טבע להם קוראים שאנשים
בתורה  בדיבורו האדם לכן נעשו", שמים ה' ש"בדבר
ויש  העולם. את מקיים טובים, ודיבורים ותפילה

התורה. אותיות באמירת להרבות
צריך  נעשו", שמים ה' "בדבר ענין את יותר טוב להבין
העולמות  את יתברך ה' ברא שבה הדרגה מדוע להבין

דיבור? בשם נקראת שבהם, הברואים כל ואת
שהוא  כפי הקב"ה של שהדיבור הוא, הענין אלא
שכתוב  כמו המלכות, ספירת זוהי העליונות 4בספירות

שלטון". מלך דבר "באשר
הוא  שדיבור כלומר הזולת, בשביל הוא הדיבור ענין
זקוק  אינו הרי עצמו בעד כי הזולת, לצורך גילוי
שברצונו  מה את יידע שהזולת כדי רק אלא לדיבור,

הדיבור. עלֿידי נעשה זה לו, להודיע
הכוחות. לשאר דיבור בין החילוק זהו

עצמו. עבור רק הם הכוחות שאר
הרי  שכליים, רעיונות מבינים ועלֿידו שבו השכל כוח
לזולת  זקוק אינו כי עצמו, עבור הוא השכל שכוח ודאי
שהזולת  קורה לפעמים אדרבה, דברֿשכל. להבין כדי
כפי  במושכלות, העיסוק את ומבלבל הפרעה מהווה
להשכלה  המסורים שהאנשים במוחש רואים שאנו
הבדידות  כי ומבודדים, שקטים במקומות יותר נמצאים

יותר  להתמסר שיוכל לטובה, משפיעים והשלוה
מתייגע. הוא שעליהם השכליים הרעיונות להשכלות

והוא  לעצמו רק הוא באדם השכל שענין משום זאת
הזולת. ללא להסתדר יכול

על  – הזולת ללא להיות יכולות שלא המידות ענין גם
לעשות  זולת שיהיה מוכרח הרי החסד, מדת משל דרך

חסד; עמו
עצמו  כלפי המידות לענין מקום אין האדם אצל
את  מגלה הוא שכלפיו אחר מישהו להיות ומוכרח
זולת  ישנו כאשר רק שייך המידות ענין כל כי 5המידה,

נפשיים. כוחות הן המידות זאת עם אבל –
רק  הוא קיומן שאופן כוחות הן שהמידות למרות
המידה  אבל המידה, את אליו לגלות זולת ישנו כאשר

עצמו. לאדם שנוגע כוח היא עצמה
לאהוב  שניתן זולת יש כאשר רק שייכות ושנאה אהבה
המידות, פעולת היא זה כל אותו; לשנוא או אותו
פעולת  את כלפיו לפעול לזולת זקוקים שלצורכן
שהרי  עצמו, לאדם נוגע הדבר זאת עם אבל המידות,
ושנאה  אהבה שהמידות כך השונא, והוא האוהב הוא

ממנו. שחוץ בדבר שזהו אלא עצמו, לאדם נוגעות
ואילו  עצמו, באדם רק הוא שהרי לשכל דומה זה אין
הזולת, על להיות מוכרחת המידות פעולת – במידות
בא  שזה אלא עצמו, לאדם נוגעת המידה עצם אבל

לאדם. מחוץ שהם בדברים
.¯ÂˆÈ˜ והארציים הטבעיים הענינים שמכל מבאר

והזולת  עצמו לאדם רק הוא שכל אלקות. משיגים
אלא  עצמו, האדם עבור הן המידות גם להפריע. עלול
אבל  לאדם, מחוץ שהם בדברים הוא המידות שגילוי

הזולת. עבור רק הוא הדיבור

ב.

Í‡ בעיקרו הוא בנפש, כוח שזהו למרות הדיבור, ענין
לדיבור. זקוק האדם אין עצמו, עבור הזולת. עבור

ודיבור: מחשבה בין החילוק זהו
הנפש  לבושי נקראים ודיבור שגילוי 6מחשבה כיון ,

ידם. על הוא הנפש כוחות
הגילוי  את מגלה שהמחשבה הוא, ביניהם החילוק

עצמו. לאדם
המחשבה. עלֿידי לאדם בא השכל כוח גילוי למשל,
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המחשבה  שענין הרי לזולת. הגילוי את מגלה הדיבור
אם  שגם במוחש, רואים שאנו כפי לעצמו, רק הוא
חושב. הוא מה יידע לא הזולת היום, כל אדם יחשוב
המחשבה  אבל לנפש, לבוש רק היא מחשבה שגם הגם

פנימי  לבוש הרי עם 7היא מאוחד המחשבה לבוש לכן ,
המחשבה  גם כך תמיד בגוף היא שהנפש כשם הנפש,

תמידית.
שכתוב  כמו החיצון, לבוש הוא אלא כן, אינו 8דיבור

אינו  הדיבור ענין וכל מלדבר", לחשות ועת לדבר "עת
הזולת. עבור אלא

יוב  להוות בזה כדי מגלה יתברך שה' והחיות שהאור ן
בשם  נקראים גבול, בעלי ונבראים עולמות ולהחיות
עבור  רק הוא הרי באדם הדיבור שענין שכשם דיבור,
ומחיה  שמהווה למעלה, הדיבור ענין גם כך הזולת,
 ֿ בעלי נבראים האלקות שלגבי בעליֿגבול, נבראים

זולת. כמו כביכול, הם, גבול
ממנו, שחוץ דבר לך אין הרי גבול. בלי הוא אלקות
אלקות  הוא גבול כי אלקות, מלבד דבר שום אין
האלקות  זאת עם אבל הגבלה, של בלבוש שהתלבש
בליֿגבול, של האלקות לגבי זולת כמו הוא שבהגבלה
גילוי  הוא דיבור שלכן נפרד, הוא באדם שדיבור כשם
נשארת  המחשבה – כמחשבה אינו שדיבור לזולת,
שיהיו  כדי גם כך – מהאדם יוצא והדיבור באדם
הכוונה  תתבצע ידם שעל בעליֿגבול ונבראים עולמות
יתברך  ה' היווה – יתברך ברצונו שעלה העליונה,

העליון. דיבור שזהו המלכות ספירת עלֿידי עולמות
גם  הנפש, כוחות כל לגבי יתרוןֿמעלה יש בדיבור
כל  שגילוי לכך שבנוסף ביותר, הנעלים הכוחות לגבי
על  בכוח הגדלה נפעלת דיבור, עלֿידי הוא הכוחות

הדיבור  .9ידי
השכל  כוח שגילוי לכך בנוסף למשל, השכל, בכוח

הגדלה  נעשה בשכל דיבור ועלֿידי דיבור, עלֿידי הוא
בביטוי  השכל את מבטא שהדיבור זאת ומלבד בשכל,
זה  עלֿידי ההבנה להרחבת גורם הדיבור – וברור טוב

מפורטים. שונים הסברים מעורר שדיבור
בהשכלה, הדיבור שבשעת במוחש, רואים שאנו כפי
ההשכלה  בהשכלה, הדיבור שעלֿידי זאת מלבד
מבוארים, עניינים אצלו נוספים יותר, בהירה לו נעשית

אצלו. היו לא – בזה שדיבר לפני – לכן שקודם
דוקא  בדיבור תורה ללמוד יש שהדיבור 10לכן כיון ,

השכל. כוח את מגדיל
במידה. הגדלה פועל שהדיבור במידות, גם הוא כך
ושנאה, אהבה במידות במוחש רואים שאנו וכפי
מתחזק, האהבה גילוי אהבה, דברי מדברים שכאשר
הדיבור  שעלֿידי והכעס, השנאה במדת גם וכך

והכעס. השנאה מתגברת
מוסר  בספרי כתובה כך מ 11משום את לנצח דת העצה

מגדיל  הדיבור כי שכועסים, בשעה לדבר שלא – הכעס
מידה. בכל גם וכך והשנאה, האהבה מדת את

בספירות  אשר הדיבור, עלֿידי הם הגילויים שכל נמצא
המלכות. ספירת עלֿידי הם הגילויים כל

נעשו". שמים ה' "בדבר פירוש זהו
עלֿידי  נבראו שלהם הברואים וכל העולמות כל
העולמות  בריאת של העליונה והכוונה העליון, הדיבור
וקיום  התורה לימוד עלֿידי ישראל, שבני כדי היא
את  ויעדנו יבררו טובות, במידות והנהגות המצוה

העולם.
.¯ÂˆÈ˜ לבוש שהיא מחשבה בין החילוק את מבאר

דיבור  חיצוני. לבוש רק שהוא ודיבור הנפש, של פנימי
ביחס  כזולת הוא גבול שבטבע. האלקות הוא העליון
לכן  ומידות. בשכל הגדלה גורם דיבור לבליֿגבול.

התורה. אותיות אמירת עלֿידי הוא העולם קיום

ג.

‰‡È¯·‰ היא – יצר יתברך שה' היצירה בכל העיקרית
.12האדם 

בתורה  האדם עבודת שעלֿידי רוצה ברוךֿהוא, הבורא
העליונים, העולמות כל יתפרנסו טובות ומידות ומצוות

האדם. בהנהגת תלוי התחתון העולם וקיום

שבזוהר  הנעלם כתוב 13במדרש שרה, חיי פרשת ,
האדם  של ולנשמה לגוף כינוי הם ושרה .14שאברהם

רע, והן טוב הן עושה, שאדם מה שכל אומר יהודה ר'
וחשבון. דין לתת יצטרך הוא הכל ועל למעלה רשום

הכתוב  על רב שאמר שכל 15כפי עיניך", ראו "גלמי
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עושה, – הבא עולם על חושב שאינו זה – שהגולם מה
דין  למסור וצריך נרשם הכל למעלה, הכל את רואים

וחשבון.
והדיבורים  לאיבוד, הולך אינו שמדבר דיבור גם
שה' לכך בנוסף לזכות, לו נחשבים שמדבר הטובים
"הקרן  הרי הזה, בעולם הפירות את לו נותן יתברך

הבא" לעולם .16קיימת
שכתוב  לעני 17כמו נותנים שכאשר הצדקה, במצות

מה' מתברכים וכאשר נדבה, ברכות, בשש יתברך
יתברך  מה' מתברכים טובים, בדיבורים אותו מנחמים

ברכות. באחתֿעשרה
נותן  יתברך שה' הצדקה מצות של הפירות הן אלה כל
הצדקה  מצות של הקרן אבל הזה, בעולם לאדם

שכתוב  כמו הבא, לעולם בביתו 18נשארת ועושר "הון
לעד". עומדת וצדקתו

כמו  הבא, והעולם הזה העולם הכוונה "ביתו"
כל 19שכתוב  – הבא" לעולם חלק להם יש ישראל "כל

העולם  אחרי המגיע הבא בעולם חלק לה יש נשמה
הבא  והעולם הזה העולם – העולמות שני לכן הזה,
ביתו  זהו "ביתו", נקראים – הזה העולם אחרי שמגיע

האדם. של
שה"הון" בביתו", ועושר "הון של הפירוש זהו
ב"ביתו", הוא השכר והמצוות, התורה של וה"עושר"

הבא. ובעולם הזה בעולם
המצוה  את עושה האדם כאשר – "וצדקתו" אבל
בקיום  לצדיק שיש העונג בדוגמת ובעונג, בחיות
בהתמסרות, המצוה את עושה הוא כאשר המצוה,
ללא  לעד", "עומדת היא אזי – "וצדקתו" שזהו

הגבלה.
ועושר 20רבינו  "הון הפסוק את מפרש נשמתוֿעדן

בעולם  צוברת יהודית שנשמה ועושר ההון – בביתו"
שלושת  אלו בביתו, האלקי האור גילוי מאיר הזה,

בי"ע עשיה]העולמות יצירה, לאצילות.[בריאה, ועולה
העולמות  שבשלושת מהגילויים הוא גם כך על השכר
את  שעושים בעבודה המידה – "וצדקתו" אבל בי"ע,
הרצון, מסירת מתוך בהתמסרות והמצוות התורה עניני

לעד". "עומדת היא הרי
האצילות, בעולם מאיר העבודה של האלקי האור גילוי
בעולם  גם גבול, בלי שהוא השכר, נמשך ומשם

התחתון.
העולמות  בשלושת שממשיכים האלקי האור גילוי
בעליֿגבול, עולמות הם בי"ע אך גדול, הוא גם בי"ע
האור  לכן בי"ע, לגבי בליֿגבול הוא האצילות ועולם

בליֿגבול. הם לעד", "עומדת והשכר,
והם  מענישים, טובים לא ודיבורים מחשבות על
פטירתו  שלאחר זאת שמלבד כך לחובתו, נרשמים

הקלע' ו'כף הקבר' ב'חיבוט אותו 21מענישים

הוא  הקלע' ו'כף לגוף, עונש הוא הקבר' 'חיבוט –
את  שמשליכים הוא הקלע כף של ענינו לנפש. עונש

ממקום ו [רוחני]הנפש לשני, כדי אחד היא בכך הכוונה
בטלים  הדברים של המילים את מהנפש להוציא
ואבק, בכתמים המלא בגד למשל, כמו, דיבר. שהאדם
מנערים  חמים או קרים במים הכתמים כיבוס שלפני
בגיהנום, שמענישים לפני גם הוא כן האבק. את ממנו

– הקבר חיבוט עונש בא אש, של או שלג של
התורה. אותיות לומר היא זה מעונש להפטר והעצה

על  הן ומשפט, דין יש האדם של מעשיו כל על גם כך
הגוף. על והן הנפש

.¯ÂˆÈ˜,רע או טוב עושה, שהאדם מה שכל מבאר
הדיבורים  על בשמים. נרשם קלה, שיחה ואפילו
"ביתו" הבא. ובעולם הזה בעולם שכר מקבל הטובים
הגבלה. ללא – "צדקתו" הבא, והעולם הזה העולם –
ובעד  האצילות. עולם – ו"לעד" בי"ע, הוא "ביתו"

הקלע. וכף הקבר בחיבוט נענש הרעים הדיבורים

ד.

˘¯„Ó· והספדו 22הנעלם שרה פטירת פרשת מבוארת
לאחר  והנפש הגוף ועונש שכר ענין על אברהם, של

הפטירה.
את 23כתיב  תמצאו אם ירושלים בנות אתכם "השבעתי

אני". אהבה שחולת לו תגידו מה דודי

האמת, לעולם הנשמה באה מהגוף, הפטירה לאחר
כל  על וחשבון דין ונותנת מעלה, של לביתֿדין

הזכרונות. בספר הרשומים הדברים
של  ביתֿדין בפני בדין שזכו לנשמות אומרת היא
משביעה  אני – מעלה של לירושלים להכנס מעלה

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

א.16) משנה א, פרק פאה
והמהרש"א.17) התוספות לפירוש ע"ב. ט, בתרא בבא
הפסוק.18) על דוד מצודת ראה ג. קיב, תהלים
ע"א.19) צ, סנהדרין
ע'20) תש"ג, .161 ע' תרנ"ט, המאמרים בספר הזקן, אדמו"ר

.101
גם 21) וראה ע"ב. עה, פנחס תורה, לקוטי ז-ח. פרק תניא,

.30 והערה 140 ע' לקמן
א.22) קכב, א, חלק זוהר,
ח.23) ה, השירים שיר
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ה' דודי, את כשתפגשו ירושלים, בנות אתן אתכן,
מתאווה  שאני מכך חולה שאני לו תאמרו יתברך,

שמירתו. תחת ולהיות אורו את לראות
הנשמה  – פירושו אהבה" ש"חולת אומר הונא רב
לה  היתה הזה בעולם בהיותה כי חולה, שהיא אומרת
ועלֿידי  המותרים, בדברים העולם לעניני אהבה

חולה. ונהייתה הדרך, מן סרה המותרים, הדברים
הנשמה  – פירושו אהבה" ש"חולת אומר יהודה ר'
הגוף  חיי ימי של הסוף וכשמגיע הגוף, את אוהבת
שהנשמה  לגוף, הנשמה של האהבה ניכרת בעולם,

עני. מהעולם הולך הוא כמה עד מאוד כואבת
בא  חברון היא ארבע בקרית שרה כנען""ותמת .24רץ

מארבעת  והרכבה במזיגה הגוף את ברא יתברך ה'
עפר  מים, רוח, אש, .25היסודות

בגוף, מחוברים היסודות ארבעת כל חי שהגוף בשעה
נפרדים. היסודות לחיות מפסיק וכשהגוף

שרה". "ותמת זהו
ארבעת  ארבע", ש"קרית היא הגוף מיתת מת. הגוף
הזה, העולם כנען", "בארץ שבהיותם היסודות,

סוחר  פירושו כנען",26ש"כנען" "ארץ נקרא והעולם ,
הם  כעת מחוברים, ב"חברון", היו הם מסחר, של ארץ

נפרדים.
אפשר  בו בגוף הנשמה ירידת של ה'מסחר' שכל מאחר
בעולם  רק הוא טובים, ומעשים ומצוות בתורה לעסוק

כנען". "ארץ הזה העולם נקרא לכן הזה,
בעולם  רק הוא בגוף הנשמה ירידת של המסחר כל

שכתוב  כמו הזה 27הזה, בעולם שרק לעשותם", "היום
עשה  מצות החסיר ואם ומצוות, תורה לקיים אדם יכול
תשובה, לעשות יכול עדיין הוא תעשה, לא על עבר או
הזה, בעולם בגוף נמצא הוא כאשר הוא זה כל אבל

מועילה. אינה תשובה הפטירה לאחר אך
את  מענישים שבהם הגדולים היסורים אחד זהו
את  ורואים הבא לעולם מגיעים כשהם החוטאים,
אזי  החוטאים, את מענישים שבהם הגדולים היסורים

הלב  מעומק והזעקות הגדול מהבכי מזדעזע החוטא
תשובה  עושה לבו, מעומק ובוכה הנענשים של
לו  עונים – שעשה הרעים הדברים כל על ומתחרט

הזה. בעולם רק תשובה לעשות שאפשר
אינה  חרטה האמת, לעולם באים כאשר הפטירה, אחר

לעשות. אפשר אי ותשובה מועילה,
לשרה  "לספוד הנשמה, זו אברהם", "ויבוא

הגוף.24ולבכותה" על מקוננת הנשמה ,
למלאכי  נמסר הוא חוטא, אדם של הוא הגוף כאשר
הקלע, וכף הקבר חיבוט של העונש לאחר החבלה,
ביתֿדין  של הדין פסק עלֿפי העונש את יבצעו שהם
נכלה, שהגוף אף צדיק, של הוא הגוף ואם מעלה, של

המתים. לתחיית יקום הגוף אותו אך
"ויהיו שרה"זהו הגוף.28חיי בחיי

עבודה  לשם הרי היא והגוף העולם בריאת כוונת
חילוקי  יש עצמה שבעבודה אלא ומצוות, בתורה
דרגת  שזו – שנה" "מאה של הדרגות שהן דרגות,
ובינה, חכמה המוחין, דרגת – שנה" "עשרים הכתר,

המידות  דרגת – שנים" .29ו"שבע
שרה", חיי "שני הגוף, שרה, של בשנותיה הרמז זהו

הגוף. חיי תכלית זוהי
אדם  התורה 30לכן אותיות באמירת להרבות צריך

שביכלתו, והיכן מתי משניות), לחזור תהלים, (לומר
עצמו  את להציל כדי העולם, קיום את לחזק כדי
הנעלים  לגילויים ולזכות הקלע וכף הקבר מחיבוט

ביותר.
.¯ÂˆÈ˜ שנגרם החולי הוא אהבה" ש"חולת מבאר

"ארץ  העני. לגוף הנשמה אהבת לגשמיות. מאהבה
ומצוות, תורה לרכוש ניתן שבו הזה העולם היא כנען"
הוא  ואברהם הגוף היא שרה ותשובה. טובים מעשים
של  גופו על מקוננת הנשמה מת, הגוף כאשר הנשמה.
החוטא  של גופו ועל ומצוות מתורה שמשוחרר הצדיק
את  מצילים התורה אותיות ידי על העונשים. בגלל

הקלע. וכף הקבר מחיבוט עצמם
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ב.24) כג, שרה חיי
ד.25) פרק התורה יסודי הלכות רמב"ם,
ב.26) לח, וישב רש"י, ח. יב, הושע ח. כג, ישעיהו
הפסוק.27) על תורה לקוטי ראה יא. ז, ואתחנן

א.28) כג, שרה חיי
ע"ב.29) קכו, שרה, חיי חיים, תורת קנא. א חלק זוהר,
ז'30) שם גם וראה שבט. ה' יום...", "היום בלוח הועתק

טבת.

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

שמח. חג
היהודי. הגוף להצלת זכרון מהווה הפורים חג
האלקי. הפלא את ראו כולם נס, בדרך היתה ההצלה

הצליח  מצרים, גאולת הראשונה, הגאולה אחרי
לאנשים  פרטיים נסים שונים, בנסים השי"ת לנו
לעיר  כלליים ונסים פרטיות, ולמשפחות פרטיים
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שהקיפו  כלליים נסים אך, שלימה. למדינה או שלימה
שלשת  בשנת – פורים בנס היו , ישראל, כלל כל את
היהודים  כל את שהקיף – וארבע מאות ארבע אלפים
ובנס  אחשורוש, מלכות מדינות ושבע עשרים במאה
עשרים  מאות שש אלפים שלשת בשנת – חנוכה

ישראל. בארץ – ושתים
אלקיים  פלאים הם – וחנוכה פורים – הנסים שני
כל  העולם, כל ביותר. הגדול השם לקידוש שהביאו
ישראל  שעם האלקיים הפלאים את ראו העמים,
נסים  שני שונים זאת בכל אך, בהם. מאושר נהיה
היהודי, הגוף הצלת היתה פורים שבנס בכך, אלה

היהודי  והמוסר הרוח הצלת – חנוכה .1ובנס

***

צרה  וכל מסויימת, צרה אחרי באה ישועה כל
עבירות  על עונש היא ישראל בני על הבאה
על  תשובה עושים ישראל כשבני כלומר, מסויימות.
ישועתו. את השי"ת להם שולח שחטאו, החטאים
העונש  את מסיר שהשי"ת מה רק איננה הישועה
ידי  על להם, מעניק גם הוא אלא ישראל, מבני
הוא  הצרה שעונש מובן מזה האושר. את הישועה,
בהתאם  הוא הישועה ואושר לעבירות, בהתאם

לתשובה.

***

עונש  אחרי בא חנוכה נס של הישועה אושר
העבירות  על נענשו ישראל שבני היוונים, של הצרה

השני. הבית בזמן שחטאו
המקדש  בית שלגבי למרות השני, המקדש בית

מסויימים  דברים בו חסרו זאת 2הראשון בכל היו ,
מאה  – השני המקדש בית של הראשונות השנים
תקופה  – לערך שנה ותשעים מאה ושמונים,
להתחבר  החלו ישראל ובני ישראל. לבני מאושרת

הי  עם ובמיוחד האומות, שאר עם וונים,ולהתיידד
שונים  מלומדים אנשים מצאו .3בהם

יון  במלכות היה החכמות שגרם 4שר דבר .
גורמת  מהקדושה היניקה שכן, יון. מלכות להתגברות

מהזהר  וכידוע הקליפה. שקר,5להתגברות בענין
אתוון  דאינון ק"ר, הן שקר של העצמיות שהאותיות

שקר. ונעשה בינייהו שי"ן אות ונטלין זיופין

של  תנועה התעוררה ספורות שנים במשך
ובמשך  רבות, מכך נהנו היוונים וטמיעה. התבוללות
ישראל. בני עם בחבורתם החזיקו שנים וכמה עשרים
ומהשי"ת. ומצוות מתורה היהודים את ניתקו הם
שבהיכל, השמנים כל שטמאו מה היתה ההתגברות
את  רצו לא הם ישראל. בבני וקדוש יקר שהיה כל
כל  'טמאו אלא היהודי, הגוף את ולא היהודי הרכוש
כמאמר  הדת, על להעביר רצו הם שבהיכל', השמנים

חלק 6חז"ל  לכם שאין השור קרן על לכם "כתבו
נפש  מסירות היתה בכלל ליהודים ישראל". באלקי
המשיך  ישראל מכלל חלק אך ומצוות, תורה על

היוונים. עם בחברותו
את  הזהירו הגדולים, האמיתיים היהודים מנהיגי
אך  היוונים, עם חברותם את להפסיק ישראל בני

הועיל. ללא
את  גדול, עונש השי"ת להם שלח זה חטא בגלל
את  היפר שנים חמש שבמשך הרשע, אנטיוכוס
בית  בהיכל צלם העמיד המקדש, בבית העבודה
עשרות  הרבה הכחיד היהדות, קדושת חילל המקדש,
מישראל  אלפים הרבה הגלה יהודיות, משפחות אלפי

לעבדים. ומכרם
והנקודה  היהודי, הלב  את עוררו הגדולות הצרות
תשובה  של בצעקה התגלתה הנצחית היהודית
והמצוות. התורה לשמירת גדולה נפש ומסירות
להיהרג  בשמחה הלכו וצעירים, זקנים ונשים, אנשים

השם. קידוש על ולהישרף
האזינו  ישראל בני וכל היהודי, הלב  נפתח אז
ואת  הסיבה את להם שהסבירו התנאים, לדברי היטב
עליהם  שלח שהשי"ת הצרות עונשי של המשמעות
שמירת  ואי טריפות אכילת השבת, חילול בגלל
וצעירים, זקנים ונשים, אנשים ישראל, בני הטהרה.
דרגת  את והעלו הללו, העבירות כל על בתשובה חזרו
בחרו  ביותר קטנים שילדים כזו, למדריגה החינוך
גם  בחיים, להישאר מאשר תמימים, כיהודים להיהרג
באמצעות  לעבודה־זרה מדומה השתחוואה בזכות לא

בניה  ושבעת חנה – מהריצפה דבר .7הרמת

***

כהן  מתתיהו של לקריאתו נענו ישראל בני כל
"מי  הקדוש הדגל תחת והתלקטו אלי", לה' "מי גדול
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סק"ג.1) שם ט"ז סתר"ע. או"ח לבוש ראה
כא,ב.2) יומא ראה
ג"א 3) הדורות סדר ראה – היהודים. אצל למדו השכלתם שאת
שפ"ה.

(לח,א).4) יתרו פ' חדש זוהר ראה
ב,ב.5) זח"א
ה"ב.6) פ"ב, חגיגה ירושלמי
שם.7) ובמפרשים פא,נ. רבה איכה נז,ב. גיטין גם ראה יוסיפון.
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 הוי'", באלים הנצחית È·ÎÓכמוכה ובקריאה –
ניצחו  אחד" הוי' אלקינו הוי' ישראל "שמע הקדושה

והחזק. הגדול השונא את ישראל בני
על  ישראל, בני זכו בארץ", אחד "גוי של באחדות
לכוח  ומצוות, תורה על נפש ומסירות תשובה ידי
המר, הדת שונא את וניצחו אחד", "הוי' של הקדוש
את  שוב וקיימו המקדש בית את מחדש קידשו

לנו. נתן שהשי"ת האחת התורה
הוא: הסך־הכל

התחברותם  היו אז ישראל בני של העבירות
שבת  חילול יון, חכמת לימוד היוונים, עם והתידדותם
היהודית. הטהרה שמירת אי טריפות, אכילת ומועד,
הריגה  הרוחני, המקדש בית חורבן היה הצרה עונש
נס  בא נפש ומסירות תשובה ידי ועל בגלות, ושעבוד

חנוכה. נס הגדול, האלקי הישועה

***

– עשרה ותשע מאות  שלש אלפים שלשת בשנת
בהרבה  מפוזרים ישראל בני היו – בבל גלות בזמן
זה  היה אחשורוש. מלכות במדינות גם מדינות,
ישראל  בני המקדש, בית חורבן אחרי שנה חמשים
המקדש  בית של הנסים ראו בו הקדוש, מהבית נותקו

הנביאים. דברי ושמעו
בכאלו  שונות, במדינות והופצו פוזרו ישראל בני
שהכירו  בכאלו וגם טוב, לא אליהם שהתייחסו
אשר  ארצות, אותן לטובת ובכישוריהם במעלותיהם

בטוב. אליהם התייחסו זה בגלל

***

גם  כך על ונוסף בטבעו הפכפך היה אחשורוש
עירבוביה  בו שררה לכעוס. ונוח בעיניו חכם גס ־רוח,
כמאמר  ביחד. הכל וטפשות, חכמה ורע, טוב של

היה".8חז"ל  טפש מלך היה, פקח "מלך
לבני  היו הוא, ימיו בתחילת וגם דריוש, אביו בימי

במדינותיו. טובה ופרנסה עיסוקים ישראל
וידידות  עסקים שונות, סיבות בגלל – לזמן מזמן
והמצוות  התורה מחיי ישראל בני התנתקו – עסקית
אחרי  חיפשו העולם, בחיי עצמם והכניסו שלהם,
בכשרות, ראש הקלו לחול, נהפכה השבת מותרות,

גסים. נהיו – המשפחה טהרת – המשפחה וחיי
הנבחר, העם שהם שכחו ימים באותם ישראל בני

שה  במה ראש להקל עם והחלו מכל בנו "בחר קב"ה
ככל  עליזים חולין חיי ולחיות לשון", מכל ורוממנו

הגויים.
על  הרבה דיברו הנביא ומלאכי היהודי מרדכי
השי"ת  שאין אותם, והזהירו ישראל בני של לבם
כך. על קשות אותם יעניש ואשר כאלה חיים סובל

לבני  הסבירו הנביא ומלאכי היהודי מרדכי
ועל  עליהם חלילה חמתו ישפוך הקב"ה שאם ישראל,
ידידיהם  עם חברותם להם תעזור לא משפחותיהם,
הם  הגדולה. עשירותם תעזור ולא העולם, מאומות
שאמר  ממה שונים דברים ישראל לבני הבהירו
הצער, למרבה אך, התוכחה. בפרשיות השי"ת
לא  ההם בימים ישראל בני של הנלוזים לבותיהם

אלה. ומסורים נכונים לדברים להתייחס להם נתן
בחצר  מהחשובים אחד היה שמרדכי הבט ומבלי
ומצוות. תורה שמירת על דיבוריו הועילו לא המלך,

***

שונות  מדינות עם גדולה מלחמה ניהל אחשורוש
רבות  עזרו אחשורוש במלכות ישראל בני וניצחן.
קיבלו  הם מאד. אותם העריכו זאת ובגלל לנצחונו
תפקידים  בידיהם ונמסרו שונים הצטיינות אותות

בממשל. חשובים
רם  לתפקיד מינה שאחשורוש האנשים בין
בבית  מגלח נחות, ממוצא אחד היה בממשלתו,

אמביציה 9המרחץ  בעל אדם המדתא, בן המן בשם ,
יועצי  בין עצמו שהגניב  שקרן גאוה, בעל גדולה,

אחשורוש.
גדול, נצחון עטור הקרב  משדה אחשורוש כשחזר
מוזמנים, היו אליהן נתיניו, לכל גדולות סעודות ערך
ההוראות  היהודים. נתיניו גם ממלכתית, ועדה ידי על
לו  ולספק אורח לכל היטב להתייחס היו הממלכתיות

ובמשקה. במאכל ידרוש אשר ככל המיטב מן
התהוללות  מלוות והטריפה הנבילה סעודות
על  הבט ומבלי ישראל, בני את יותר השחיתו פרועה,
נביאי  של לנבואתם בהתאם – הגאולה ימי התקרבות
מכך  ולעגו מזה לשמוע ישראל בני רצו לא – ישראל

ביותר. מחוצפים לעג בדברי
מכתבי  בצירוף שלהם הגדולות המלחמה זכויות
השתכנו  הם אותם. שיכרו – הממלכתיות התודה
"חיי  בעיניהם חן ונמצא ביותר, היפים פאר בבניני
מקוה, בלי כשרות, בלי שבת, בלי והדרור", החופש
במלוא  הגופניים מהחיים ונהנו וכו', תפילין בלי

המדה.
היה  מחפיר, באופן דחו הם המוסר דברי כל את
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השופטים  שפוט של הזמן היו 10זה העשירים ,
בעש  את בטוחים העריכו שלא בלבד זו ולא ירותם,

בכל  אותם ענשו גם אלא התורה, ויהודי הרבנים
יכלו. אשר

***

ושתי  אשתו את אחשורוש העניש בו יום מאותו
הוכתרה  זמן באותו שנים. חמש עברו – מות בעונש

אף  ידע לא מרדכי של לציוויו ובהתאם למלכה אסתר
מולדתה. ועל עמה על אחד

הגדול  החלק ואולי – גדול חלק חי שנים חמש
חיי  אחשורוש המלך במדינות ישראל בני של – ביותר
קיום  ובלי תורה בלי ובחופש, במותרות ואושר, עושר
ונבילות, טריפות אכלו טוב, ויום שבת חיללו מצוות,
היהודי  המוסר את וחיללו העמים שאר כמו חיו

האמיתי.
dcerqa mixet
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טו,ב).10) (ב"ב שופטיו את ששופט דור

•
ycew zexb`

תר"ץ  אייר כ"ה ב"ה,

יארק  ניו

נודע  והנעלה, הנכבד הרה"ג ידידי כבוד

משכיל  ותפארת, תהלה לשם ומפורסם

שי' מוהרמ"ז אי"א וו"ח טוב, דבר על

הכהן 

וברכה! שלום

ממקום  נסיעותי לסיבת זמן, באיחור הגיעוני מכתביו

הגיעוני  זמן בלי ואחד לח"ז מג' מכתביו ושני למקום.

ראוי  שהי' דבר שלומו, מנועם לשמוע ונהניתי כאחד,

יותר. קרובות לעתים להודיע

דבר, בזה להגיד אוכל לא הילסינגפארס רבנות בנדון

אפשר  התעסקות איזה יודע איני וביותר המקום. לי זר כי

קויתי  זה כעין אל לא כי אכחד ולא שמה. לעשות וראוי

במדינת  ולהתיישב ת"ו אה"ק את לעזוב לו שיעצתי בשעה

אנ"ש  ועניני התורה מוסדות בהחזקת לעבודה נרחב כר

נכונה. ודרישה חקירה דורש הדבר ובכ"ז שי'.

שי', פערגאמענט להד"ר מכתב שאכתוב זה ובנדון

להיות  אפשרית בזה דעתי וחוות לנכון. זה מוצא איני הנה

בשאלה. אלי פונים הם היו אם מענה בתור

אתעכב  אם חזרה, צלחה נסיעתי אדות שאלתו בנדון

ביאתי  וזמן הנסיעה סדרי אצלי נשתנו בכלל הנה באנגלי',

אם  דבר החלט אדע טרם עוד זו בשעה גם אשר חזרה,

בכל  אבל לזה, קודם אסע או שאומרים הזמן פה אתעכב

לא  אנגליא אודות ע"כ אשר הבע"ל, מנ"א אמצע עד אופן

לע"ע. לחשוב עדיין אוכל

אי"ה. אודיעו להצלחה בזה דבר יוחלט בעה"י וכאשר

וידיעות  מכתבים בקשורי תמיד לעמוד חפצי הי' מאד ומה

חרוצים  עובדים וחסרון אעשה מה אבל תמידיות,

משלום  משלומו, לדעת חפץ הנני ניכרת. בכל ומסודרים

ובבקשה  ובפרט, בכלל שי' אנ"ש משלום יחיו, ב"ב

להודיע.

ומברכו  מוקירו הדו"ש ידידו והנני

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ח מ"ח והקודם לו, ואתו רב הסליחה על שנתעכב המענה שלי מפני רוב 

הטרדות והמכתבים שנתקבצו מחדש תשרי העבר, אשר המענה על המכתבים הנוגעים למעשה, הנה 

המשך בעמוד הבא



רלו

ראיתי נוהגים להקדימם לאלו הדנים ע"ד המדרש )להעיר מפת"ש ליו"ד סרמ"ב סק"ט( ובפרט שבטוח 

הנני שכת"ר שי' יסלח לי על איחור המענה בידעו הסיבה לזה.

ובנוגע להערותיו:

א( מה שציינתי לביאורי הזהר פ' עקב, הרי מראש לא היתה כוונתי בזה שגם שם מבואר 

בנגלה  ענין  הנני  כמנהגי מאז, שכשמוצא  נהגתי  בחילוף מכתבינו, אלא,  נדבר  הענין שעליו  בדיוק 

- לחטוף, בהזדמנות זו, ולחפש ביאור הענין בתורת החסידות, וכן לאידך גיסא כשלומדים ביאור 

דוגמתו בתורת הנגלה, אף אם הביאור הוא באופן אחר, אבל אחרי  ענין בתורת החסידות לחפש 

העיון הנה נוסף ע"ז, הרי כיון שבביאורי הזהר הנ"ל מבואר הענין דברכת הנהנין, הרי בודאי שגם 

ע"י ביאור זה יש למצוא הארה נוספת בהנוגע לתוכן דמכתבינו. ויעוין שם בכ"מ ובפרט בסוף ד"ה 

ה' דא רזא דאמצעיתא, וז"ל: וזהו פי' ברוך אתה ה' כו' כדי שיהי' העלאה דהיינו פרי העץ הגשמי 

יוכלל במאמר עץ עושה פרי כו' וזהו פי' בורא פרי העץ וכיו"ב בכל ברכת הנהנין וד"ל, עכ"ל. שמזה 

מובן שאם מברך ברכה כללית הרי נכלל במאמר הכללי הקודם למאמר הפרטי דמין זה, משא"כ 

כשעושה ברכה מיוחדת הרי נכלל גם במאמר המיוחד למין זה, אם שנאמר בפירוש, וכמו בברכת 

פרי העץ המובא בביאורי הזהר, או במאמר שבא בחילופים ותמורות, וכמו שנתבאר בשער היחוד 

לרבינו הזקן פ"א וסוף פי"ב.

ב( בקיצור יש לבאר הדבר גם בנוסח אחר, והוא: כמו שברכת המשכה כללית מעלתה על ברכה 

פרטית מפני שנוסף על פרט זה כוללת בתוכה עוד פרטים, הנה זה הנימוק גופא הוא ג"כ בזה דבברכת 

הנהנין יש לאמר ברכה מיוחדה למין זה דוקא, כי אז הרי נוסף על ההודאה על מעלות הסוג, וכמו 

סוג הצומח, נוספת עוד הודאה על מעלות שבמין זה דזה הסוג, וכמו פה"ע. והוא בדוגמת ענין דכולל 

ומוסיף שבש"ס, וק"ל.

ג( ולולא דמסתפינא הייתי מוסיף עוד טעם במה שנהגו לאמר בר"ה נוסח ברכה כללית - מפני 

שענין ר"ה הוא הכלל של השנה.

ד( מעיר במכתבו מרש"י לדברים ל"ג כ"ט, שמפירושו מוכרח דגם בברכת המשכה יש בפרט 

מה שאין בכלל, ולא הבנתי כוונתו, כי הרי לשון רש"י הוא "לאחר שפרט להם הברכות אמר להם מה 

לי לפרוט לכם, כלל דבר הכל שלכם". וא"כ לכאורה, משמע להיפך.

קטע  מוסג"פ  הנה  ואדרבה,  המתפרסם,  מכל  לו  לשלוח  שאפשר  מאז,  כת"ר  דברי  על  נשען 

יש  ויר"ש  ת"ת  בהפצת  אשר  הוא,  הנ"ל  לענינים  והשייכות  העבר,  דשמח"ת  בהתועדות  מהמדובר 

נמנעים או מייעצים להמנע מהלימוד דמאור שבתורה זוהי פנימיות התורה, מפני שברצונם ללכת מן 

הקל אל הכבד, למלא כרסם בש"ס ופוסקים ואח"כ כו'.

אבל ידוע הוא בכ"מ בדא"ח, אשר עומק רום ועומק תחת הם זלע"ז, וכמו שהירידה לבירא 

עמיקתא הנה היא דוקא ביכולתו של זה שהי' באיגרא רמא, וגם אח"כ העלי' גם למעלה מהאיגרא 

רמא הוא דוקא ע"י ירידה לבירא עמיקתא, וכידוע החילוק מירידת המלאכים למטה ונפילתם עי"ז 

וירידת הנשמות למטה אשר דוקא עי"ז מגיעים לאשתאבא בגופא דמלכא, ועד"ז הוא בלימוד התורה 

גופא - כדי לבוא ללימוד בחביבות )נדרים פא, א( וקיום המצות בדיוק גם בפרטים ופרטי פרטים, הרי 

)בימינו אלה בפרט( בא זה דוקא ע"י קישור בפנימיות התורה )להעיר מתניא פ"ד: ובלעדה אין להן 

קיום אמיתי(. וזהו ג"כ ענין אור שנברא ביום ראשון שגנזו בתורה )מובא בשם הבעש"ט, ועיין ג"כ 

זח"א רסד, א. זח"ב קעט, א. ת"ז ת"ו. ז"ח רות פה, א(. והאריכות לדכוותי' בטח אך למותר.

בכבוד ובברכה.

המשך מעמוד הקודם

אגרות קודש
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íB÷na ákLiå åéúLàøî íNiå íB÷nä éðáàî¥«©§¥´©¨½©−̈¤§©«£Ÿ®̈©¦§©−©¨¬

:àeääáéBLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå ©«©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−
íéìò íéýìû éëàìî äpäå äîéîMä rébî©¦´©©¨¨®§¨§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬

:Ba íéãøéå(éåì)âéøîàiå åéìr ávð ýåýé äpäå §«Ÿ§¦−«§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼
éáà íäøáà éýìû ýåýé éðà÷çöé éýìûå E £¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ©§¨¨´¨¦½¥«Ÿ¥−¦§®̈

äpðzà Eì äéìr áëL äzà øLà õøàä̈À̈¤£¤³©¨ÆŸ¥´¨¤½¨§¬¤§¤−¨
:Erøæìeãézöøôe õøàä øôrk Erøæ äéäå §©§¤«§¨¨³©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²

-ìk Eá eëøáðå äaâðå äðôöå äîã÷å äné̈¬¨¨¥−§¨§¨´Ÿ¨¨¤®§¨§¦§§¬§²¨
:Erøæáe äîãàä úçtLîåèCnr éëðà äpäå ¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈§©§¤«§¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈

ézøîLeéúáLäå Cìz-øLà ìëa E-ìà E §©§¦̧Æ§´Ÿ£¤¥¥½©«£¦´Ÿ¦½¤
øLà ãr Eáærà àì ék úàfä äîãàä̈«£¨−̈©®Ÿ¦ µ´Ÿ¤«¡¨§½©µ£¤´

:Cì ézøac-øLà úà éúéNr-íàæèõ÷éiå ¦¨¦½¦¥¬£¤¦©−§¦¨«©¦©´
íB÷na ýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷ré©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½©¨−

:ézrãé àì éëðàå äfäæé-äî øîàiå àøéiå ©¤®§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦©¦¨Æ©Ÿ©½©
ä íB÷nä àøBpíéýìû úéa-íà ék äæ ïéà äf −̈©¨´©¤®¥´¤À¦µ¦¥´¡Ÿ¦½

:íéîMä ørL äæå(ìàøùé)çéø÷aa á÷ré íkLiå §¤−©¬©©¨¨«¦©©§¥̧©«£¹Ÿ©ÀŸ¤
íNiå åéúLàøî íN-øLà ïáàä-úà çwiå©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨´§©«£Ÿ½̈©¨¬¤

:dLàø-ìr ïîL ÷öiå äávî dúàèéàø÷iå Ÿ−̈©¥®̈©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«©¦§¨²
æeì íìeàå ìû-úéa àeää íB÷nä-íL-úà¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²¬

:äðLàøì øérä-íLëøîàì øãð á÷ré øciå ¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«©¦©¬©«£−Ÿ¤´¤¥®Ÿ
äfä Cøca éðøîLe éãnr íéýìû äéäé-íà¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À§¨©¸¦Æ©¤³¤©¤Æ
ãâáe ìëàì íçì éì-ïúðå CìBä éëðà øLà£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤¤«¡−Ÿ¤¬¤

:Laììàëäéäå éáà úéa-ìà íBìLá ézáLå ¦§«Ÿ§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯
:íéýìûì éì ýåýéáë-øLà úàfä ïáàäå §Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«§¨¤´¤©ÀŸ£¤

øLà ìëå íéýìû úéa äéäé äávî ézîN©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´¡Ÿ¦®§ŸÆ£¤´
:Cì epøOrà øOr éì-ïzz¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr dk jxk zegiy ihewl)

ÌB˜na ÚbÙiÂ(יא (כח, «ƒ¿««»

ı¯‡‰ BÏ ‰ˆÙwL . . ‰lÙz ÔBLÏ(רש"י) ¿¿ƒ»∆»¿»»»∆

ויׁש ּב"וּיפּגע". הּפרּוׁשים ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹיׁש

מבאר  הּדבר ּובטעם רׁשּות, ערבית ּתפּלת ּדהּנה ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹלֹומר,

ׁשאינּה ּכזֹו נעלית ּבדרּגה קׁשּורה ׁשהיא מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבחסידּות,

ּומּמילא'. 'מאליו ּכאּלּו אּלא האדם, עבֹודת ידי על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנמׁשכת

ּביחס  ׁשּכן "וּיפּגע", ּבתבת ּדוקא זֹו ּתפּלה נרמזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָולכן

קפיצת  ואף ּבכּונה'. 'לא ּכאּלּו היא ההמׁשכה האדם ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָֹלעבֹודת

ידי  על ולא הרגיל הּסדר לפי לא מלמעלה, ּבאה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהארץ

האדם. ֲַָָָעבֹודת

,ïåùàø
éðùèëà-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷ré àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥

:íã÷áíL-äpäå äãOa øàá äpäå àøiå ¤«¤©©º§§¦¥¯§¥´©¨¤À§¦¥º̈
ìLøàaä-ïî ék äéìr íéöáø ïàö-éøãr äL §¨³¤§¥ŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦µ¦©§¥´

ét-ìr äìãb ïáàäå íéøãrä e÷Lé àåää©¦½©§−¨«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬
:øàaäâ-úà eììâå íéøãrä-ìë änL-eôñàðå ©§¥«§¤«¤§¨´¨¨¨«£¨¦À§¨«£³¤

eáéLäå ïàvä-úà e÷Läå øàaä ét ìrî ïáàä̈¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½§¦§−¤©®Ÿ§¥¦¯
:dî÷îì øàaä ét-ìr ïáàä-úàãíäì øîàiå ¤¨¤²¤©¦¬©§¥−¦§Ÿ¨«©³Ÿ¤¨¤Æ

:eðçðà ïøçî eøîàiå ízà ïéàî éçà á÷ré©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®©´Ÿ§½¥«¨−̈£¨«§
äøBçð-ïa ïáì-úà ízrãéä íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤½©§©§¤−¤¨¨´¤¨®

:eðrãé eøîàiååeøîàiå Bì íBìLä íäì øîàiå ©«Ÿ§−¨¨«§©¬Ÿ¤¨¤−£¨´®©«Ÿ§´
:ïàvä-ír äàa Bza ìçø äpäå íBìLæøîàiå ¨½§¦¥Æ¨¥´¦½¨−̈¦©«Ÿ©ÀŸ¤

äð÷nä óñàä úr-àì ìBãb íBiä ãBò ïä¥¬Æ©´¨½Ÿ¥−¥«¨¥´©¦§¤®
:erø eëìe ïàvä e÷Läçãr ìëeð àì eøîàiå ©§¬©−Ÿ§¬§«©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´

ìrî ïáàä-úà eììâå íéøãrä-ìk eôñàé øLà£¤³¥¨«§Æ¨¨´£¨¦½§¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−
:ïàvä eðé÷Läå øàaä étèínr øaãî epãBò ¦´©§¥®§¦§¦−©«Ÿ¤−§©¥´¦¨®

ärø ék äéáàì øLà ïàvä-ír äàa | ìçøå§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´§¨¦½¨¦¬Ÿ−̈
:àåäéïáì-úa ìçø-úà á÷ré äàø øLàk éäéå ¦«©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ

á÷ré Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå Bnà éçà£¦´¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ
ïàö-úà ÷Liå øàaä ét ìrî ïáàä-úà ìâiå©¨³¤¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ

:Bnà éçà ïáìàéàOiå ìçøì á÷ré ÷Miå ¨−̈£¦¬¦«©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬
:jáiå Bì÷-úàáéäéáà éçà ék ìçøì á÷ré ãbiå ¤Ÿ−©¥«§§©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ

:äéáàì ãbzå õøzå àeä ä÷áø-ïá éëå àeä½§¦¬¤¦§−̈®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨
âéBúçà-ïa á÷ré | òîL-úà ïáì rîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©¨¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ

eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå Búàø÷ì õøiå©¨³¨¦§¨Æ©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−
:älàä íéøácä-ìk úà ïáìì øtñéå Búéa-ìà¤¥®©§©¥´§¨½̈¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤

ãéáLiå äzà éøNáe éîör Cà ïáì Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤
:íéîé Lãç Bnråèéçà-éëä á÷réì ïáì øîàiå ¦−¬Ÿ¤¨¦«©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´

:EzøkNn-äî él äãébä ípç éðzãárå äzà©½¨©«£©§©−¦¦¨®©¦¬¨¦−©©§ª§¤«



iyilyרלח - l - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

æèíLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬
:ìçø äpèwäæéäúéä ìçøå úBkø äàì éðérå ©§©−̈¨¥«§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸¨«§½̈

:äàøî úôéå øàz-úôé§©−Ÿ©¦©¬©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr dl jxk zegiy ihewl)

¯‡z ˙ÙÈ ‰˙È‰ ÏÁ¯Â ˙Bk¯ ‰‡Ï ÈÈÚÂ(יז (כט, ¿≈≈≈»«¿»≈»¿»¿«…«

‰‡Ï ּבעלי לעבֹודת ׁשּיכת מּבכי, רּכֹות עיניה ׁשהיּו - ≈»ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

.ּכ על ּתׁשּובה ועׂשּו יֹוסף ּבמכירת חטאּו ּובניה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּתׁשּובה;

ÏÁ¯ לעבֹודת ׁשּיכת ּופגם, מּום ללא ּתאר, יפת ׁשהיתה - »≈ְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

לא  ּובנימין) (יֹוסף ּובניה הּמצֹות; ּבקּיּום ׁשלמּות ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּצּדיקים,

ּכי  ליעקב, מיעדת ׁשרחל אֹומרים הּברּיֹות היּו לכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹחטאּו.

מיעדת  ולאה הּצּדיקים; עבֹודת אהלים, יֹוׁשב ּתם איׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּוא

למּוטב. להחזירֹו ּבכחּה ּכי ְְְְֲִִֵַָָָֹלעׂשו,

éùéìùçéEãárà øîàiå ìçø-úà á÷ré áäàiå©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ
:äpèwä Eza ìçøa íéðL òáLèéïáì øîàiå ¤´©¨¦½§¨¥¬¦§−©§©¨«©´Ÿ¤¨À̈

øçà Léàì dúà ézzî Cì dúà ézz áBèµ¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈§¦´©¥®
:éãnr äáLëíéðL òáL ìçøa á÷ré ãáriå §−̈¦¨¦«©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®

:dúà Búáäàa íéãçà íéîék åéðérá eéäiå©¦«§³§¥¨Æ§¨¦´£¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«
àëék ézLà-úà äáä ïáì-ìà á÷ré øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬

:äéìà äàBáàå éîé eàìîáë-úà ïáì óñàiå ¨«§−¨®̈§¨−¨¥¤«¨©¤«¡¬Ÿ¨¨²¤
:äzLî Nriå íB÷nä éLðà-ìkâëáørá éäéå ¨©§¥¬©¨−©©¬©¦§¤«©§¦´¨¤½¤

àáiå åéìà dúà àáiå Bzá äàì-úà çwiå©¦©Æ¤¥¨´¦½©¨¥¬Ÿ−̈¥¨®©¨−Ÿ
:äéìàãëäàìì BúçôL ätìæ-úà dì ïáì ïziå ¥¤«¨©¦¥³¨¨Æ½̈¤¦§−̈¦§¨®§¥¨¬

:äçôL Bzáäëäàì àåä-äpäå ø÷aá éäéå ¦−¦§¨«©§¦´©½Ÿ¤§¦¥¦−¥®̈
ìçøá àìä él úéNr úàf-äî ïáì-ìà øîàiå©´Ÿ¤¤¨À̈©ŸÆ¨¦´¨¦½£³Ÿ§¨¥¸

éðúénø änìå Cnr ézãár:åëïáì øîàiå ¨©´§¦¦½̈§−̈¨¦¦¨«¦©´Ÿ¤¨½̈
éðôì äøérvä úúì eðîB÷îa ïë äNré-àìŸ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦−̈¦§¥¬

:äøéëaäæë-úà-íb Eì äðzðå úàæ ráL àlî ©§¦¨«©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤
-òáL ãBò éãnr ãárz øLà äãára úàæÀŸ©«£Ÿ̈Æ£¤´©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©

:úBøçà íéðLçëráL àlîéå ïk á÷ré Nriå ¨¦¬£¥«©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©
:äMàì Bì Bza ìçø-úà Bì-ïziå úàæèëïziå ®Ÿ©¦¤²¤¨¥¬¦−¬§¦¨«©¦¥³

dì BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì ïáì̈¨Æ§¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈
ì:äçôLì-úà-íb áäàiå ìçø-ìà íb àáiå §¦§¨«©¨ŸÆ©´¤¨¥½©¤«¡©¬©¤

íéðL-òáL ãBò Bnr ãáriå äàlî ìçø̈¥−¦¥¨®©©«£´Ÿ¦½−¤«©¨¦¬
:úBøçààìçzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé àøiå £¥«©©³§§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−

:äø÷r ìçøå dîçø-úàáìãìzå äàì øäzå ¤©§®̈§¨¥−£¨¨«©©³©¥¨Æ©¥´¤
ýåýé äàø-ék äøîà ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´¨«§À̈¦«¨¨³§Ÿ̈Æ

:éLéà éðáäàé äzr ék ééðraâìãBò øäzå §¨§¦½¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«©©´©»
äàeðN-ék ýåýé òîL-ék øîàzå ïa ãìzå©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ¦«§¨´
:ïBrîL BîL àø÷zå äæ-úà-íb éì-ïziå éëðà̈½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−¦§«

ãìírtä äzr øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ
ìL Bì ézãìé-ék éìà éLéà äåléíéðá äL ¦¨¤³¦¦Æ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®

:éåì BîL-àø÷ ïk-ìräìïa ãìzå ãBò øäzå ©¥¬¨«¨§−¥¦«©©̧©¹©¥´¤¥À
äàø÷ ïk-ìr ýåýé-úà äãBà írtä øîàzå©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤´¤§Ÿ̈½©¥²¨«§¨¬

:úãlî ãîrzå äãeäé BîLìàìçø àøzå §−§®̈©©«£−Ÿ¦¤«¤©¥´¤¨¥À
dúçàa ìçø àp÷zå á÷réì äãìé àì ék¦´³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−©«£Ÿ¨®
äúî ïéà-íàå íéðá él-äáä á÷ré-ìà øîàzå©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦¥¨¬

:éëðàáúçúä øîàiå ìçøa á÷ré óà-øçiå ¨«Ÿ¦©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©
:ïèá-éøt Cnî òðî-øLà éëðà íéýìû¡Ÿ¦Æ¨½Ÿ¦£¤¨©¬¦¥−§¦¨«¤

âãìúå äéìà àa ääìá éúîà äpä øîàzå©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈´Ÿ¥¤®¨§¥¥Æ
:äpnî éëðà-íâ äðaàå ékøa-ìrãBì-ïzzå ©¦§©½§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨©¦¤²

:á÷ré äéìà àáiå äMàì dúçôL ääìa-úà¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨©«£«Ÿ
ä:ïa á÷réì ãìzå ääìa øäzååìçø øîàzå ©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«©³Ÿ¤¨¥¸

ïk-ìr ïa éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc̈©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−¥®©¥²
:ïc BîL äàø÷æääìa ãìzå ãBò øäzå ¨«§¨¬§−¨«©©´©½©¥¾¤¦§−̈

:á÷réì éðL ïa ìçø úçôLçìçø øîàzå ¦§©´¨¥®¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤¨¥À
ézìëé-íb éúçà-ír ézìzôð | íéýìû éìezôð©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−©¨®Ÿ§¦

:éìzôð BîL àø÷zåèäãîr ék äàì àøzå ©¦§¨¬§−©§¨¦«©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈
dúà ïzzå dúçôL ätìæ-úà çwzå úãlî¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´¦§¨½̈©¦¥¬Ÿ¨²

:äMàì á÷réìéäàì úçôL ätìæ ãìzå §©«£−Ÿ§¦¨«©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥−̈
:ïa á÷réìàéäàì øîàzåáéúëãâáéø÷ãâ àa §©«£¬Ÿ¥«©¬Ÿ¤¥−̈¨´®̈

L-úà àø÷zå:ãb BîáéúçôL ätìæ ãìzå ©¦§¨¬¤§−¨«©¥À¤¦§¨Æ¦§©´
:á÷réì éðL ïa äàìâééøLàa äàì øîàzå ¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾

:øLà BîL-úà àø÷zå úBða éðeøMà ék¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬¤§−¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˙„lÓ „ÓÚzÂ(לה (כט, ««¬…ƒ∆∆
מיהּודה  ׁשבט יסּור "לא נאמר ּבֹו ּביהּודה, נאמר זה ֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּפסּוק

על  ׁשרֹומז לֹומר, ויׁש הּמׁשיח). מל) ׁשילה" יבא ּכי עד . .ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

"ּכל  ּדהּנה ּגלּות. אחריה ׁשאין והּׁשלמה, האמּתית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּגאּלה
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זכר". לׁשֹון ּדלעתיד מּׁשירה חּוץ נקבה, לׁשֹון ְְְְִִִִִֵַָָָָָהּׁשירֹות

לּה יׁש "ׁשהּנקבה ÈÏ„‰ּכלֹומר: ¯Úˆ נמׁשל ׁשהּגלּות (ּכּידּוע ְְֵֵֶַַָָ««≈»ְִֶַַַָָָ

ּבׁשם  נקראים הּמׁשיח ימֹות חבלי וכן ללידה. והּגאּלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻלעּבּור

מּלעתיד  חּוץ צער; אחריהם יׁש הּנּסים ּכל אף לידה), ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָחבלי

ּכזכרים . . צער אחריה Ì„ÈÏBÈׁשאין ‡Ï",קטז פסחים (תוספות ְֲִִֵֶֶַַַָָ…ƒ≈
ב).

éòéáøãéàöîiå íéhç-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À©¦§¨³
Bnà äàì-ìà íúà àáiå äãOa íéàãeã«¨¦Æ©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®
éàãecî éì àð-éðz äàì-ìà ìçø øîàzå©³Ÿ¤¨¥¸¤¥½̈§¦¨´¦½¦«¨¥−

ða:CåèéLéà-úà Czç÷ èrîä dì øîàzå §¥«©´Ÿ¤À̈©«§©Æ©§¥´¤¦¦½
ïëì ìçø øîàzå éða éàãec-úà íb úç÷ìå§¨©¾©©¬¤«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ

ðá éàãec úçz äìélä Cnr ákLé:Cæèàáiå ¦§©³¦¨Æ©©½§¨©−©«¨¥¬§¥«©¨¸Ÿ
Búàø÷ì äàì àözå áøra äãOä-ïî á÷ré©«£¬Ÿ¦©¨¤»¨¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈¦§¨À

ézøëN øëN ék àBáz éìà øîàzåéàãeãa E ©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½¦ µ¨´Ÿ§©§¦½§«¨¥−
:àeä äìéla dnr ákLiå éðaæéíéýìû òîLiå §¦®©¦§©¬¦−̈©©¬§¨«©¦§©¬¡Ÿ¦−

:éLéîç ïa á÷réì ãìzå øäzå äàì-ìà¤¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬£¦¦«
çéézúð-øLà éøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦

:øëùOé BîL àø÷zå éLéàì éúçôLèéøäzå ¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«©©¬©
:á÷réì éML-ïa ãìzå äàì ãBòëøîàzå −¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤

írtä áBè ãáæ éúà | íéýìû éðãáæ äàì¥À̈§¨©̧¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ
àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬

:ïeìáæ BîL-úààëàø÷zå úa äãìé øçàå ¤§−§ª«§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬
:äðéc dîL-úàáëìçø-úà íéýìû økæiå ¤§−̈¦¨«©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®

:dîçø-úà çzôiå íéýìû äéìà òîLiå©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½©¦§©−¤©§¨«
âëíéýìû óñà øîàzå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−

:éútøç-úàãëøîàì óñBé BîL-úà àø÷zå ¤¤§¨¦«©¦§¨¯¤§²¥−¥®Ÿ
:øçà ïa éì ýåýé óñéäëäãìé øLàk éäéå Ÿ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬

éðçlL ïáì-ìà á÷ré øîàiå óñBé-úà ìçø̈¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¨½̈©§¥̧¦Æ
:éöøàìe éîB÷î-ìà äëìàååëéLð-úà äðz §¥´§½̈¤§¦−§©§¦«§º̈¤¨©´

ék äëìàå ïäa Eúà ézãár øLà éãìé-úàå§¤§¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²¨¥−§¥¥®¨¦ µ
ézãár øLà éúãár-úà zrãé äzà:E ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«

æëéðéra ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåE ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®
:Eììâa ýåýé éðëøáéå ézLçð¦©¾§¦©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(134 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÔeÏe·Ê BÓL ˙‡ ‡¯˜zÂ . . ÈLÈ‡ ÈÏaÊÈ ÌÚt‰(כ (ל, «««ƒ¿¿≈ƒƒƒ«ƒ¿»∆¿¿

ÈnÚ ‡l‡ B˙¯Èc ¯wÚ ‡‰z ‡Ï(רש"י) …¿≈ƒ«ƒ»∆»ƒƒ

'ּדירה  לֹו ׁשּיהיה נתאּוה הּקּב"ה לבֹוראן. ּדֹומים ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָצּדיקים

ּבקׁשר  נקּבע אבינּו יעקב ׁשל ּדירתֹו עּקר ואף ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּבתחּתֹונים';

יּׂששכר, ללידת ּבקׁשר (לא ּבמסחר ׁשעסק זבּולּון, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹללידת

לֹו ל'דירה' והפיכתֹו העֹולם זּכּו קרי: ּבּתֹורה), ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָׁשעסק

.ְִֵָיתּבר

éùéîççë:äðzàå éìr EøëN äá÷ð øîàiå©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨
èëézãár øLà úà zrãé äzà åéìà øîàiåE ©Ÿ́¤¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®

ð÷î äéä-øLà úàå:ézà Eì-øLà èrî ék §¥²£¤¨¨¬¦§§−¦¦«¦¿§©Á£¤
Eúà ýåýé Cøáéå áøì õøôiå éðôì Eì äéä̈¨̧§³§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤§Ÿ̈²«Ÿ§−
:éúéáì éëðà-íâ äNrà éúî äzrå éìâøì§©§¦®§©À̈¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−§¥¦«

àìåéì-ïzú-àì á÷ré øîàiå Cì-ïzà äî øîài ©−Ÿ¤¨´¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´
äáeLà äfä øácä él-äNrz-íà äîeàî§½¨¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨

ðàö ärøà:øîLà Eáìðàö-ìëa øáràE ¤§¤¬«Ÿ§−¤§«Ÿ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹
àeìèå ã÷ð | äN-ìk íMî øñä íBiä©À¨¥̧¦¹̈¨¤´¨´Ÿ§¨À
íéfra ã÷ðå àeìèå íéáNka íeç-äN-ìëå§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ¨«¦¦®

:éøëN äéäåâìøçî íBéa éú÷ãö éa-äúðrå §¨−̈§¨¦«§¨«§¨¦³¦§¨¦Æ§´¨½̈
éðôì éøëN-ìr àBáú-ékã÷ð epðéà-øLà ìk E ¦«¨¬©§¨¦−§¨¤®´Ÿ£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ

:ézà àeä áeðb íéáNka íeçå íéfra àeìèå§¨¹¨«¦¦À§Æ©§¨¦½¨¬−¦¦«
ãì:Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiåäìíBia øñiå ©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«©¨´©©Á

úàå íéàìhäå íéc÷rä íéLézä-úà àeää©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´§©§ª¦À§¥³
Ba ïáì-øLà ìk úàìhäå úBc÷pä íéfrä-ìk̈¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ£¤¨¨Æ½

ïziå íéáNka íeç-ìëå:åéða-ãéaåìCøc íNiå §¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«©À̈¤¤µ¤
ìLärø á÷réå á÷ré ïéáe Bðéa íéîé úL §´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸŸ¤²

:úøúBpä ïáì ïàö-úàæììwî á÷ré Bì-çwiå ¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ©¦©´©«£ÀŸ©©¬
úBðáì úBìöt ïäa ìvôéå ïBîørå æeìå çì äðáì¦§¤²©−§´§©§®©§©¥³¨¥Æ§¨´§¨½

:úBì÷nä-ìr øLà ïálä óNçîçì-úà âviå ©§Æ©¨½̈£¤−©©©§«©©¥À¤
íénä úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´©¨®¦

ì ïàvä ïàáz øLàäðîçiå ïàvä çëðì úBzL £¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ©¥©−§¨
ì ïàáa:úBzLèìúBì÷nä-ìà ïàvä eîçiå §Ÿ¨¬¦§«©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®

å:íéàìèe íéc÷ð íéc÷r ïàvä ïãìz ©¥©´§¨©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦«
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î-ìà ïàvä éðt ïziå á÷ré ãéøôä íéáNkäå§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤
Bcáì íéøãr Bì úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå ã÷r̈²Ÿ§¨−§´Ÿ¨®̈©¨̧¤³£¨¦Æ§©½

:ïáì ïàö-ìr íúL àìåàîíçé-ìëa äéäå §¬Ÿ¨−̈©¬Ÿ¨¨«§¨À̈§¨©¥»
úBì÷nä-úà á÷ré íNå úBøM÷îä ïàvä©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ¤©©§²
:úBì÷na äpîçéì íéèäøa ïàvä éðérì§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨©©§«

áîéèräáeíéôèrä äéäå íéNé àì ïàvä ó §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ
:á÷réì íéøLwäå ïáììâîãàî Léàä õøôiå §¨½̈§©§ª¦−§©«£«Ÿ©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ

íéãárå úBçôLe úBaø ïàö Bì-éäéå ãàî§®Ÿ©«§¦Æ´Ÿ©½§¨Æ©«£¨¦½
:íéøîçå íélîâeàìà-éðá éøác-úà òîLiå §©¦−©«£Ÿ¦«©¦§©À¤¦§¥³§¥«

eðéáàì øLà-ìk úà á÷ré ç÷ì øîàì ïáì̈¨Æ¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ¥−¨£¤´§¨¦®
:äfä ãákä-ìk úà äNr eðéáàì øLàîe¥«£¤´§¨¦½¨¾̈¥¬¨©¨−Ÿ©¤«

áBnr epðéà äpäå ïáì éðt-úà á÷ré àøiå©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−
ìL ìBîúk:íBLâáeL á÷ré-ìà ýåýé øîàiå ¦§¬¦§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²

éúBáà õøà-ìà:Cnr äéäàå EzãìBîìe E ¤¤¬¤£¤−§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«
ãäãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷ré çìLiå©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−

:Bðàö-ìàäéðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå ¤Ÿ«©´Ÿ¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´
ìL ìîúk éìà epðéà-ék ïëéáàéáà éýìûå íL £¦¤½¦«¥¤¬¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½

:éãnr äéäåézãár éçk-ìëa ék ïzrãé äðzàå ¨−̈¦¨¦«§©¥−¨§©§¤®¦µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦
:ïëéáà-úàæ-úà óìçäå éa ìúä ïëéáàå ¤£¦¤«©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤

òøäì íéýìû Bðúð-àìå íéðî úøNr ézøkNî©§ª§¦−£¤´¤Ÿ¦®§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−
:éãnrçEøëN äéäé íéc÷ð øîàé äk-íà ¦¨¦«¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½

íéc÷r øîàé äk-íàå íéc÷ð ïàvä-ìë eãìéå§¨«§¬¨©−Ÿ§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ
:íéc÷r ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäéèìviå ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ£ª¦«©©¥¯

:éì-ïziå íëéáà äð÷î-úà íéýìûéúra éäéå ¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−©¦¤¦«©§¦À§¥Æ
äpäå íBìça àøàå éðér àOàå ïàvä íçé©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤©«£®§¦¥³
íéc÷ð íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä̈«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−

:íécøáeàéíBìça íéýìûä Càìî éìà øîàiå §ª¦«©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−
:éðpä øîàå á÷réáééðér àð-àN øîàiåäàøe E ©«£®Ÿ¨«Ÿ©−¦¥«¦©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ

íéc÷ð íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä-ìk̈¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−
:Cl äNò ïáì øLà-ìk úà éúéàø ék íécøáe§ª¦®¦´¨¦½¦¥²¨£¤¬¨−̈¬Ÿ¤¨«

âéäávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà̈«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈
àö íe÷ äzr øãð íL él zøãð øLà£¤̧¨©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ

áeLå úàfä õøàä-ïî:EzãìBî õøà-ìà ¦¨¨´¤©½Ÿ§−¤¤¬¤«©§¤«

ãé÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå äàìå ìçø ïrzå©©³©¨¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤
:eðéáà úéáa äìçðååèBì eðáLçð úBiøëð àBìä §©«£−̈§¥¬¨¦«£¯¨§¦²¤§©¬§−

:eðtñk-úà ìBëà-íb ìëàiå eðøëî ékæèék ¦´§¨¨®©¬Ÿ©©¨−¤©§¥«¦´
àeä eðì eðéáàî íéýìû ìévä øLà øLòä-ìë̈¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬−
éìà íéýìû øîà øLà ìk äzrå eðéðáìeE §¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧¨©¯¡Ÿ¦²¥¤−

:äNr£¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(113 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ı¯ÙiÂ(מג (לא, «ƒ¿…»ƒ¿…¿…
"ּופרצּת הּקּב"ה ּבּׂשרֹו לחרן יעקב ׁשל הליכתֹו ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹּבתחּלת

לֹו נאמרה מה לׁשם ולכאֹורה, ונגּבה". וצפֹונה וקדמה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָיּמה

ּבכל  ּוׁשמרּתי עּמ אנכי "והּנה ּבהבטחה ּדי ולא זֹו, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹּבׂשֹורה

ׁשהּקּב"ה  לֹומר, ויׁש זֹו. מהליכה יירא ׁשּלא ּכדי "ּתל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשר

הּמדידה  את 'לפרץ' ּכדי לחרן יֹורד ׁשהּוא לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהֹודיע

ּבית  את ׁשם ּולהקים מקֹום' ׁשל אף 'חרֹון ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָוההגּבלה

"מּטתֹו ׁשל ּבאפן נהיה ÓÏL‰יׂשראל, זֹו עבֹודתֹו ידי ועל ." ְְִִֵֶֶָָֹ¿≈»ְְְֲִֵַָָ

" האיׁש".ı¯ÙiÂאצלֹו ְֶ«ƒ¿…ִָ

éùùæéåéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷ré í÷iå©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈
:íélîbä-ìrçé-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå ©©§©¦«©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨

ïcôa Lëø øLà Bðéð÷ äð÷î Lëø øLà BLëø§ªÆ£¤´¨½̈¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−§©©´
:ïrðk äöøà åéáà ÷çöé-ìà àBáì íøàèéïáìå £¨®¨²¤¦§¨¬¨¦−©¬§¨§¨«©§¨¨´

íéôøzä-úà ìçø áðâzå Bðàö-úà ææâì Cìä̈©½¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤©§¨¦−
:äéáàì øLàëïáì áì-úà á÷ré áðâiå £¤¬§¨¦«¨©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈

:àeä çøá ék Bì ãébä éìa-ìr énøàä̈«£©¦®©§¦Æ¦¦´½¦¬Ÿ¥−©«
àë-úà øáriå í÷iå Bì-øLà-ìëå àeä çøáiå©¦§©¬Æ§¨£¤½©−̈¨©©«£´Ÿ¤

:ãrìbä øä åéðt-úà íNiå øäpäáëïáìì ãbiå ©¨®̈©¨¬¤¤¨−̈©¬©¦§¨«©ª©¬§¨−̈
:á÷ré çøá ék éLéìMä íBiaâëåéçà-úà çwiå ©´©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ©¦©³¤¤¨Æ

÷aãiå íéîé úráL Cøc åéøçà ócøiå Bnr¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´¨¦®©©§¥¬
:ãrìbä øäa Búàãëïáì-ìà íéýìû àáiå Ÿ−§©¬©¦§¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬

Eì øîMä Bì øîàiå äìélä íìça énøàä̈«£©¦−©«£´Ÿ©®̈§¨©Ÿ́¤À¦¨¯¤§²
:òø-ãr áBhî á÷ré-ír øaãz-ïtäëïáì âOiå ¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬©¨«©©¥¬¨−̈

ïáìå øäa Bìäà-úà ò÷z á÷réå á÷ré-úà¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³¤¨«¢Æ¨½̈§¨¨²
:ãrìbä øäa åéçà-úà ò÷zåëïáì øîàiå ¨©¬¤¤−̈§©¬©¦§¨«©³Ÿ¤¨¨Æ

ðâzå úéNr äî á÷réìâäðzå éááì-úà á §©«£½Ÿ¤´¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®©§©¥Æ
:áøç úBéáLk éúða-úàæëçøáì úàaçð änì ¤§Ÿ©½¦§ª−¨«¤¨³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©

äçîNa EçlLàå él zãbä-àìå éúà áðâzå©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ¦©´§¨¦½¨«£©¥«£²§¦§¨¬



רמי iriay - al - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øBpëáe óúa íéøLáeçë÷Mðì éðzLèð àìå §¦¦−§¬Ÿ§¦«§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬
:BNr zìkñä äzr éúðáìå éðáìèëìàì-Lé §¨©−§¦§Ÿ®̈©−̈¦§©¬§¨£«¤§¥´

| Lîà íëéáà éýìûå òø íënr úBNrì éãé̈¦½©«£¬¦¨¤−®̈¥«Ÿ¥̧£¦¤¹¤´¤
á÷ré-ír øacî Eì øîMä øîàì éìà øîà̈©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ

:òø-ãr áBhîìóñëð-ék zëìä Cìä äzrå ¦¬©¨«§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ
éáà úéáì äzôñëð:éäìà-úà záðâ änì E ¦§©−§¨§¥´¨¦®¨¬¨¨©−§¨¤¡Ÿ¨«

àìézøîà ék éúàøé ék ïáìì øîàiå á÷ré ïriå©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤§¨®̈¦´¨¥½¦¦´¨©½§¦
éúBða-úà ìæâz-ït:énrî EáìøLà ír ¤¦§¬Ÿ¤§¤−¥«¦¦«¦Â£¤̧

éäìà-úà àöîzeðéçà ãâð äéçé àì E ¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ¦«§¤¼¤´¤©¥¯
ék á÷ré òãé-àìå Cì-ç÷å éãnr äî Eì-økä©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ¦¬

:íúáðb ìçøâì| á÷ré-ìäàa ïáì àáiå ¨¥−§¨¨«©©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ
àöî àìå úäîàä ézL ìäàáe äàì ìäàáe§´Ÿ¤¥À̈§²Ÿ¤§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®

:ìçø ìäàa àáiå äàì ìäàî àöiåãììçøå ©¥¥Æ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ§¬Ÿ¤¨¥«§¨¥º
áLzå ìîbä øëa íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì̈«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈©¥´¤
àöî àìå ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå íäéìr: £¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ¨¨«

äìék éðãà éðéra øçé-ìà äéáà-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´
éðtî íe÷ì ìëeà àBìéì íéLð Cøã-ék E ³©Æ¨´¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®

:íéôøzä-úà àöî àìå Ntçéååìá÷réì øçiå ©§©¥¾§¬Ÿ¨−̈¤©§¨¦«©¦¬©§©«£−Ÿ
érLt-äî ïáìì øîàiå á÷ré ïriå ïáìa áøiå©¨´¤§¨®̈©©³©©«£ŸÆ©Ÿ́¤§¨½̈©¦§¦Æ

:éøçà z÷ìã ék éúàhç äîæìzLMî-ék ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨©«£¨«¦«¦©´§¨
íéN Eúéá-éìk ìkî úàön-äî éìk-ìk-úà¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«¥¤½¦´

éçàå éçà ãâð äk:eðéðL ïéa eçéëBéå Eçìäæ ½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬§¥«¤Á
éìçø Cnr éëðà äðL íéøNréfrå Eàì E ¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ

ðàö éìéàå eìkL:ézìëà àì Eèìäôøè ¦¥®§¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦§¥¨Æ
éìà éúàáä-àìäpL÷áz éãiî äphçà éëðà E «Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−§©§¤®¨

:äìéì éúáðâe íBé éúáðbîéðìëà íBiá éúééä §ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨¨¦¯¦©²£¨©¬¦
:éðérî éúðL ãczå äìéla çø÷å áøçàîél-äæ −Ÿ¤§¤´©©®̈§¨©¦©¬§¨¦−¥«¥¨«¤¦º

ézãár Eúéáa äðL íéøNräøNr-òaøà E ¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©¤§¥³
éúðá ézLa äðLðàöa íéðL LLå Eóìçzå E ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®©©«£¥¬

:íéðî úøNr ézøkNî-úàáîéáà éýìû éìeì ¤©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á
äzr ék éì äéä ÷çöé ãçôe íäøáà éýìû¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨¦½¦¬©−̈
äàø étk réâé-úàå ééðr-úà éðzçlL í÷éø¥¨´¦©§¨®¦¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²¨¨¬

:Lîà çëBiå íéýìû¡Ÿ¦−©¬©¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

‰ÏÈla Á¯˜Â ·¯Á ÈÏÎ‡ ÌBia(מ (לא, «¬»«ƒ…∆¿∆«««¿»
מנע  ׁשהּצער ּכ על אּלא עצמֹו, צער על לא הקּפיד ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹיעקב

רז"ל  ּוכמאמר 'מרּכבה'. ּבתֹור העבֹודה ׁשלמּות ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָמּמּנּו

(ּובפרט הּמרּכבה" הן הן ּומבאר ÈÁa¯"האבֹות ׁשּבאבֹות), ְְִֵֵֶַָָָָָ¿ƒְֶָָָֹ

הּתניא עֹולם (פכ"ג)ּבספר מעניני ּומבּדלים "קדֹוׁשים ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

. . Ì‰ÈÓÈהּזה Ïk.(ּבחרן לבן, ּבבית יעקב ּבהיֹות (ּגם " ֶַ»¿≈∆ְְְֲִֵַַָָָָֹ

ּגּוף  נזקי הלכֹות הּזקן אדמֹו"ר 'ערּו מ'ׁשּולחן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ(ּולהעיר

אחרֹון ּבקנטרס ד' סעיף -(ב)ונפׁש ּגּופֹו לצער ּׁשאֹוסר מה : ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַֻ

וקרח). חרב ׁשאכלֹו אבינּו, מּיעקב ּגדֹול עּיּון ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹצרי

éòéáùâîéúða úBðaä á÷ré-ìà øîàiå ïáì ïriå©©̧©¨¹̈©Ÿ́¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹
éða íéðaäåäàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå §©¨¦³¨©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−

Bà íBiä älàì äNrà-äî éúðáìå àeä-éì¦®§¦§Ÿ©º¨¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬
:eãìé øLà ïäéðáìãîúéøá äúøëð äëì äzrå ¦§¥¤−£¤¬¨¨«§©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−

ðéáe éðéa ãrì äéäå äzàå éðà:Eäîá÷ré çwiå £¦´¨¨®¨§¨¨¬§¥−¥¦¬¥¤«©¦©¬©«£−Ÿ
:äávî äîéøéå ïáàåîeè÷ì åéçàì á÷ré øîàiå ®̈¤©§¦¤−¨©¥¨«©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´

íL eìëàiå ìâ-eNriå íéðáà eç÷iå íéðáà£¨¦½©¦§¬£¨¦−©©«£¨®©¬Ÿ§−̈
:ìbä-ìræîá÷réå àúeãäN øâé ïáì Bì-àø÷iå ©©¨«©¦§¨´¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ

:ãrìb Bì àø÷çîéðéa ãr äfä ìbä ïáì øîàiå ¨¬¨−©§¥«©´Ÿ¤¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬
ðéáe:ãrìb BîL-àø÷ ïk-ìr íBiä Eèîätönäå ¥«§−©®©¥¬¨«¨§−©§¥«§©¦§¨Æ

ðéáe éðéa ýåýé óöé øîà øLàLéà øúqð ék E £¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬¦¨¥−¦¬
:eärøîðíéLð çwz-íàå éúða-úà äprz-íà ¥«¥¥«¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ

éðéa ãr íéýìû äàø eðnr Léà ïéà éúða-ìr©§Ÿ©½¥¬¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬
ðéáe:Eàðäfä ìbä | äpä á÷réì ïáì øîàiå ¥¤«©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´©©´©¤À

ðéáe éðéa éúéøé øLà äávnä äpäå:Eáðãr §¦¥Æ©©¥½̈£¤¬¨¦−¦¥¦¬¥¤«¥µ
øárà-àì éðà-íà äávnä äãrå äfä ìbä©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ

éìàéìà øárú-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà E ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹
:ärøì úàfä äávnä-úàå äfä ìbä-úà¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«

âðBçð éýìûå íäøáà éýìûeðéðéá eètLé ø ¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½
:÷çöé åéáà ãçôa á÷ré òáMiå íäéáà éýìû¡Ÿ¥−£¦¤®©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«

ãð-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷ré çaæiå©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨
:øäa eðéìiå íçì eìëàiå íçìáìàíkLiå ®̈¤©Ÿ́§¤½¤©¨¦−¨¨«©©§¥̧

íäúà Cøáéå åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì̈¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈©§¨´¤¤§¤®
:Bî÷îì ïáì áLiå CìiåáBkøãì Cìä á÷réå ©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«§©«£−Ÿ¨©´§©§®

:íéýìû éëàìî Bá-eòbôiåâøLàk á÷ré øîàiå ©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´



xihtnרמב - al - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íB÷nä-íL àø÷iå äæ íéýìû äðçî íàø̈½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²¥«©¨¬
:íéðçî àeää©−©«£¨«¦

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr d jxk zegiy ihewl)

‰Ú¯Ï . . ‰f‰ Ïb‰ ˙‡ ÈÏ‡ ¯·Ú˙ ‡Ï ‰z‡ Ì‡Â(נב (לא, ¿ƒ«»…«¬…≈«∆«««∆¿»»
‡ÈËÓ˜¯ÙÏ ¯·BÚ ‰z‡ Ï·‡(רש"י) ¬»«»≈ƒ¿«¿«¿»

את  לבאר ויׁש ּבעמר. לל"ג רֹומז ׁש"ּגל" ּבחסידּות, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמבאר

ּגּלה  ּכיצד קׁשה, לכאֹורה ּדהּנה הּדברים. ׁשני ׁשּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּקׁשר

הּמחּצה ¯ÔÈÊרׁשּב"י אּלא, ׁשּבּתֹורה? הּנסּתר חלק ּדאֹוריתא, ְִַ»ƒְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

חֹומה, אינּה הּתֹורה ּפנימּיּות לבין ּדתֹורה ּגליא ּבין ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּמבּדילה

ה'ּגל' מעביר ּבכ לטֹובה. אֹותֹו לעבר ׁשאפׁשר ּגל, ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא

ּבּטּול  ּכאׁשר אֹותֹו', 'לעבר צרי ואף ׁשּמּתר הּמסר את ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻעצמֹו

לטֹובה. אּלא ח"ו לרעה אינֹו ְְְִֵֶַָָָָָהּמחּצה

øéèôîáìàåéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå åéúBðáìå§¦§−̈©§¨´¤¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«

á:íéýìû éëàìî Bá-eòbôiå Bkøãì Cìä á÷réå§©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«
âäæ íéýìû äðçî íàø øLàk á÷ré øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®

:íéðçî àeää íB÷nä-íL àø÷iå©¦§¨²¥«©¨¬©−©«£¨«¦
ïîéñ í"éðçî ,é"÷ìç .íé÷åñô ç"î÷ ôôô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
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æàäëaCàìnäBì ïpçúiåa äpä øîà äëå ,úëìì Bçépäìepàöîé ìà-úéa ¨¨−̈©©§¨©¦§©¤®§©¦¨¤¤§Ÿ¨©¦¥§¥«¥Æ¦§¨¤½
'äeðnr øaãé íLåäéäàå Eëøáé íLåúBëøaä ìò Eì äãBàå éðà íb íL §−̈§©¥¬¦¨«§¨§¨¤§§¤§¤¨©£¦§¤§©©§¨

øeMàîe íéøönî äøæò Lwáì eëìúå éa eçèáz àì ïk íà òecîe:åàìäýåýéå ©©¦¥Ÿ¦§§¦§¥§§©¥¤§¨¦¦§©¦¥©£Ÿ©«Ÿ̈−
àeäéýìûìòýåýé úBàáväàeä ¡Ÿ¥´©©§¨®§Ÿ̈−

Bøëæìkä ïBãà àeäL äøBnä BîLe: ¦§«§©¤¤£©Ÿ

æéäìàa äzàåEBúøæòaáeLú §©−̈¥«Ÿ¤´§¤§¨¨®
÷ø ,EúâøãîìøîL ètLîe ãñç §©§¥¨§©¤³¤¦§¨Æ§½Ÿ

äNòz Ck íàéäìà-ìà äe÷åE ¦¨©£¤§©¥¬¤¡Ÿ¤−
ãéîzEúå÷z àlîiL äéäz çeèa ék: ¨¦«¦¨©¦§¤¤§©¥¦§¨§

çøçBñk ízà ìáàïrðkéànøä £¨©¤§¥§©À©¨©©

øLàäîøî éðæàî Bãéaék÷Lrì £¤§¨²«Ÿ§¥¬¦§−̈¦©«£¬Ÿ
úBiøaä úàáäàðéàåãñça õôç E ¤©§¦¨¥«§¥§¨¥§¤¤

ètLîáe:èéñBé ãBòå,ék òLt ó §¦§¨§¦¤©¦

Cà íéøôà øîàiåäaqä ©´Ÿ¤¤§©½¦©´©¦¨

LézøLrék øeáòa àeäéúàöîçk ¤¨©½§¦©£¦¨¨¬¦Ÿ©

óBñàìïBààaä ïBäéìììâa-ìk ¤¡−©¨¦®¦§©¨
éì-eàöîé àì éréâéíeL äæaïBr §¦©¾¬Ÿ¦§§¦−¨¤¨¬

àèç-øLàíB÷nä ïéàL áBLçé ék £¤¥«§¦©£¤¥©¨

åéNòîa øékî àeä-Ceøa:éàìä ìáà ¨©¦§©£¨£¨£Ÿ

éäìà ýåýé éëðàåEéúàöBä úòîE §¨«Ÿ¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¥¥¥¦

íéøöî õøàîéîöòa éðà æàîe ¥¤´¤¦§®̈¦¥¨£¦§©§¦

éNòîa çébLîe äáBè Eì òétLîE ©§¦©§¨©§¦©§©£¤

úéèøt äçbLäaãòøLà ïîæ àBáé §©§¨¨§¨¦²Ÿ¨§©£¤

å äìBbäî àözíéìäàá EáéLBà ¥¥¥©¨§¦«§¬¨«¢¨¦−
ãrBî éîékíéøöî õøàî Eúàö: ¦¥¬¥«¥§¥¤¤¦§©¦

àéìr ézøaãåíòíéàéápä- §¦©̧§¦Æ©¦©§¦¦½
áèenì íëúà øéæçäìe íëúà çéëBäì§¦©¤§¤§©£¦¤§¤©¨

ïBæç éëðàåìLîáe ïBéîãaéúéaøä §¨«Ÿ¦−¨´§¦§§¨¨¦§¥®¦
éøácänãà íéàéápä ãéáeíäì §¨©§©¬©§¦¦−£©¤«¨¤

ìò íáMéì éãk íéìLî éãé ìò éøác§¨©©§¥§¨¦§¥§©§¨©

,ìéòBä àì äæ ìk ìáà :íäéòîBL§¥¤£¨¨¤Ÿ¦

...ïëì:áéíàìà àaïåà ãrìb- ¨¥¦¨¤¦§¨¬¨̧¤Æ
ñðBàå øáLàåL-Cà,äø÷îa àa àì ¤¤§¤©¨´§Ÿ¨§¦§¤

ékìbìba eéäälçza Lc÷nä íB÷î ¦¨½©¦§−̈§©¦§¨©§¦¨

íéøåLøLàeçaæå ìòaìíb §¨¦´£¤¦¥®©©©§©³
íúBçaæîúBaeøî eéä íéáëBk úãBáòì eNòLíélâkíéðáà ìLéîìz ìr ¦§§¨Æ¤¨©£©¨¦¨§§©¦½¤£¨¦©−©§¥¬

:éãNâéá÷ré çøáiååéçà åNò éðtîäãNõøàíøàíLåãáriå ¨¨«©¦§©¬©«£−Ÿ¦§¥¥¨¨¦§¥´¤¤£¨®§¨©©«£³Ÿ
ìàøNéïáììäMàaìçø àéääMàáeúøçàøîLäéä äæ ìëå ïàvä úà ¦§¨¥Æ§¨¨§¦½̈¦¨¥§¦−̈©¤¤¨¨«¤©Ÿ§¨¤¨¨

úB÷éø íéãéa àa ék ,Béðò áBøî:ãéàéáðáeäLî éãé ìòýåýé äìrä ¥¨§¦¨§¨©¦¥§¨¦¾©§¥¤¤«¡¨¯§Ÿ̈²
àéáðáe íéøönî ìûøNé-úàBãé ìòåøîLðøaãna eéäL äðL íéòaøà: ¤¦§¨¥−¦¦§®̈¦§¨¦−§©¨¦§¨«©§¨¦¨¨¤¨©¦§¨



רמה

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
ãåéçà åNr-ìà åéðôì íéëàìî á÷ré çìLiå©¦§©̧©«£³Ÿ©§¨¦Æ§¨½̈¤¥−̈¨¦®

:íBãà äãN øérN äöøàäøîàì íúà åöéå ©¬§¨¥¦−§¥¬¡«©§©³Ÿ¨Æ¥½Ÿ
á÷ré Ecár øîà äk åNrì éðãàì ïeøîàú äḱŸ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ¨©Æ©§§´©«£½Ÿ

:äzr-ãr øçàå ézøb ïáì-íråøBL éì-éäéå ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©¨«¨©«§¦¦Æ´
ãébäì äçìLàå äçôLå ãárå ïàö øBîçå©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§¨®¨«¤§§¨Æ§©¦´

éðéra ïç-àöîì éðãàì:E(éåì)æíéëàìnä eáLiå ©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«©¨ª̧Æ©©§¨¦½
éçà-ìà eðàa øîàì á÷ré-ìàíâå åNr-ìà E ¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤¨¦̧Æ¤¥½̈§©Æ

:Bnr Léà úBàî-òaøàå Eúàø÷ì Cìäçàøéiå Ÿ¥´¦§¨«§½§©§©¥¬¦−¦«©¦¨¯
Bzà-øLà írä-úà õçiå Bì øöiå ãàî á÷ré©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®©©¹©¤¨¨´£¤¦À

ì íélîbäå ø÷aä-úàå ïàvä-úàå:úBðçî éðL §¤©¯Ÿ§¤©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬©«£«

èúçàä äðçnä-ìà åNr àBáé-íà øîàiå©¾Ÿ¤¦¨¬¥¨²¤©©«£¤¬¨©©−
:äèéìôì øàLpä äðçnä äéäå eäkäå(ìàøùé) §¦¨®§¨¨²©©«£¤¬©¦§−̈¦§¥¨«

ééáà éýìûå íäøáà éáà éýìû á÷ré øîàiå©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´
EzãìBîìe Eöøàì áeL éìà øîàä ýåýé ÷çöé¦§®̈§Ÿ̈º¨«Ÿ¥´¥©À¯§©§§²§«©§§−

:Cnr äáéèéàåàé-ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷ §¥¦¬¨¦¨«¨¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨
éì÷îá ék Ecár-úà úéNr øLà úîàä́̈¡¤½£¤¬¨¦−¨¤©§¤®¦´§©§¦À

iä-úà ézøárì éúééä äzrå äfä ïcøéðL ¨©̧§¦Æ¤©©§¥´©¤½§©¨¬¨¦−¦¦§¥¬
:úBðçîáéàøé-ék åNr ãiî éçà ãiî àð éðìévä ©«£«©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥¨®¦«¨¥³

:íéða-ìr íà éðkäå àBáé-ït Búà éëðàâéäzàå ¨«Ÿ¦ÆŸ½¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«§©¨´
Erøæ-úà ézîNå Cnr áéèéà áèéä zøîà̈©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤©§£Æ

:áøî øôqé-àì øLà íiä ìBçk§´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

תחילת זמן קידוש לבנה: מוצש"ק ז' כסלו



לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא בערים שונות בעולם רמו
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
6:126:178:128:158:478:509:419:4416:4116:3917:0817:0716:1917:17באר שבע )ח(

6:146:198:128:158:488:519:419:4416:4016:3817:0517:0316:0817:14חיפה )ח(

6:116:168:108:138:468:499:409:4316:4316:4117:0617:0416:0117:15ירושלים )ח(

6:136:198:128:158:488:519:429:4516:3916:3717:0717:0516:1717:16תל אביב )ח(

7:087:168:358:399:229:2710:0910:1316:1216:0716:4916:4415:4916:58אוסטריה, וינה )ח(

5:575:548:458:439:309:2910:4310:4320:1520:2220:4620:5320:0321:06אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:057:138:368:419:219:2610:1010:1416:2016:1516:5516:5115:5817:05אוקראינה, אודסה )ח(

6:416:508:098:138:569:019:439:4715:4715:4216:2316:1915:2416:33אוקראינה, דונייצק )ח(

6:547:028:208:259:079:129:559:5915:5615:5116:3316:2915:3416:43אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:257:358:478:529:369:4110:2210:2616:1616:1016:5416:4915:5217:04אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:197:288:408:449:299:3410:1510:1916:0716:0116:4616:4115:4416:56אוקראינה, קייב )ח(

7:287:369:029:069:469:5110:3510:3916:5216:4717:2417:2016:3017:33איטליה, מילאנו )ח(

5:565:578:258:278:568:579:5810:0018:0318:0518:2718:2917:4718:38אקוואדור, קיטו )ח(

5:385:358:258:249:079:0610:1910:1919:4219:4820:1120:1719:2920:29ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:136:109:029:009:509:4911:0511:0520:4920:5621:2221:3020:3621:44ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:557:018:428:459:219:2510:1310:1616:4916:4617:2017:1716:2817:29ארה״ב, בולטימור )ח(

6:476:548:328:369:129:1610:0310:0616:3516:3117:0617:0316:1417:15ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:486:558:328:369:139:1710:0410:0716:3516:3217:0717:0416:1417:16ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:287:359:099:139:519:5510:4110:4417:0717:0317:3917:3616:4517:48ארה״ב, דטרויט )ח(

6:506:558:518:549:269:3010:2110:2417:2517:2317:5117:4917:0518:00ארה״ב, האוסטון )ח(

6:286:348:248:289:019:049:549:5716:4616:4417:1517:1316:2617:24ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:426:468:498:519:229:2510:1810:2117:3117:3017:5717:5617:1218:06ארה״ב, מיאמי )ח(

6:456:528:288:329:099:1310:0010:0316:2916:2517:0116:5816:0817:10ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:117:188:569:009:369:4010:2710:3116:5916:5617:3117:2816:3817:40ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:456:528:278:319:099:139:5910:0216:2616:2316:5916:5516:0517:08ארה״ב, שיקגו )ח(

5:505:508:308:309:029:0310:0910:1018:4618:4919:1119:1418:3119:24בוליביה, לה-פס )ח(

8:068:169:259:2910:1510:2011:0011:0516:4916:4317:2817:2316:2517:38בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:058:149:259:2910:1410:2011:0011:0416:5016:4417:3017:2416:2717:39בלגיה, בריסל )ח(

5:125:117:557:558:308:319:399:4018:3718:4118:5819:0318:2219:13ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:025:017:447:448:198:199:279:2818:1918:2318:4518:4918:0419:00ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:257:358:438:489:339:3910:1910:2316:0816:0116:4616:4015:4716:55בריטניה, לונדון )ח(

7:427:528:538:589:469:5210:3010:3516:0615:5916:4816:4215:4516:58בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:357:458:508:559:429:4710:2610:3116:0916:0316:4916:4315:4616:59גרמניה, ברלין )ח(

7:457:549:079:129:5610:0110:4210:4616:3616:3017:1417:0916:1317:24גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:085:077:527:528:298:299:389:3918:4418:4919:0419:0918:3019:20דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:486:529:029:059:349:3710:3210:3417:5917:5918:2418:2417:4118:34הודו, מומבאי )ח(

6:436:478:589:009:309:3210:2810:3017:5617:5618:2118:2117:3818:31הודו, פונה )ח(

6:547:038:248:289:109:159:5710:0116:0315:5816:3916:3515:4116:49הונגריה, בודפשט )ח(

6:536:598:378:409:179:2110:0810:1116:3916:3517:1017:0716:1817:19טורקיה, איסטנבול )ח(

7:107:169:009:039:389:4210:3010:3317:1117:0817:4117:3816:5017:50יוון, אתונה )ח(

7:147:228:448:499:309:3510:1810:2216:2616:2117:0216:5716:0417:11מולדובה, קישינב )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¤



רמז לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:466:509:009:029:329:3410:3010:3217:5617:5618:2118:2117:3818:30מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:454:407:337:298:288:269:459:4419:4519:5320:2220:3119:3420:48ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:286:328:328:359:069:0910:0210:0417:1017:0917:3717:3516:5117:46נפאל, קטמנדו )ח(

7:037:108:508:539:299:3410:2110:2416:5516:5217:2617:2316:3217:35סין, בייג'ין )ח(

6:486:509:179:189:479:4910:4910:5118:5218:5319:1519:1718:3519:26סינגפור, סינגפור )ח(

7:047:148:198:249:109:169:5510:0015:3815:3216:1916:1315:1516:29פולין, ורשא )ח(

5:335:338:108:108:418:429:479:4818:1518:1818:3918:4217:5918:52פרו, לימה )ח(

7:467:549:209:2410:0410:0910:5310:5617:0617:0117:4017:3616:4417:50צרפת, ליאון )ח(

8:068:159:329:3610:1910:2411:0611:1017:0717:0217:4317:3816:4517:52צרפת, פריז )ח(

5:455:478:118:138:418:439:439:4517:3917:4018:0218:0317:2218:13קולומביה, בוגוטה )ח(

7:177:248:558:599:389:4210:2810:3116:5116:4717:2217:1816:3017:31קנדה, טורונטו )ח(

6:597:078:338:379:179:2210:0610:1016:2116:1716:5416:5015:5917:04קנדה, מונטריאול )ח(

6:246:298:188:228:558:599:489:5116:3816:3517:0717:0516:1817:16קפריסין, לרנקה )ח(

8:358:469:419:4610:3610:4311:1911:2416:4716:4017:3117:2516:2317:41רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:138:249:159:2010:1210:1810:5410:5916:2016:1217:0216:5515:5517:12רוסיה, מוסקבה )ח(

7:317:399:019:059:479:5210:3410:3816:4216:3717:1817:1316:1917:27רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:367:459:069:109:529:5710:3910:4316:5116:4617:2217:1716:2817:31שוויץ, ציריך )ח(

6:206:238:398:419:109:1210:0910:1117:4717:4818:1118:1217:2918:21תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



êøãä úìôú
minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv
:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca akrzny

éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðãéröúå íBìLì eðëéøãúå íBìLíBìL §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¥§¨§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨
ì eðëîñúåìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL) ,íBìLxne` cin xefgl ezrc m`eì eðøéæçúå,(íBìL §¦§§¥§¨§©¦¥¦§¤§¥§©¦§¦§¨§¨§©£¦¥§¨

.íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBiçå íéèñìå áøBàå áéBà-ìk ókî eðìévúå§©¦¥¦©¨¥§¥§¦§¦§©¨©¤¤¦¨§¨¦©¦§©§¨§¨
éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa äëøa çìLúåíéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E §¦§©§¨¨§¨©£¥¨¥§¦§¥¦§¥§¤¤§©£¦§¥¤§¥¥¨¥§¦§§¥£¨¦

:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz ìB÷ òîLúå íéáBè¦§¦§©§¦¨¥¦©¨¥©§¦©¨¤¨©¨§¨¥©§¦¨

zekfl
iel'iyielddpg oa

ezbefegxy dble`xnz za

mdivlg i`veie

'iavdlraeaexfril` ield cec
ield wgvi melyezbefeilxe`

zexdlraeaexfili ield mixt`
ield oeleafezbefezex

zibgdlraeaiiteq l`ixab
ield 'irnyezbefel`ixen

zli`dlraeoeqaewri oercb
ield xpa` xe`e ield ryedieigiy

aiial
אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 P.O.Bת.ד. 373 Kfar Chabad 60840 Israel
USA@DvarMalchus.OrgE-mail: Israel@DvarMalchus.Org

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנוייםומנוייםומנוייםומנויים:::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה

הקבצים: להורדת

Internet: www.DvarMalchus.Org
www.otzar770.com * www.lahak.org * www.Chasidut.TV

      

ל: לשלוח ניתן ותיקונים הערות

www.chazak.co.il-E-mail: chazak@zahav.net.il

Dvar Malchus
Issue # 00604
19/11/2018

P.P.
mley

1949
aia` lz

 הורידו את יישומון  
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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