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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤
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,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¥¤¤¤
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éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
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éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אלול, תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... מובן וגם פשוט שאין זה אומר שכל הנהגת מי שיהי' בישראל יש להצדיקו במאה אחוז, 

מפני שיודעים שכמה מעשים טובים עשה, אבל מובן ג"כ שח"ו וח"ו לבטל פעולה טובה של מי שהוא 

בישראל, ובפרט פעולה ברבים ועל הרבים בישראל, מפני שהנהגה פ' שני' ושלישית אינה כדבעי. ומה 

לנו ראי' יותר מוכחת מימים אלו ימי אלול, אשר ציוו רז"ל לכ"א מישראל לאמר פעמים בכל יום ה' 

אורי וישעי שמע ה' קולי אקרא, וחנני וענני, ואם יתאספו כו"כ ויאמרו אשר לפב"פ אין לומר זה, וככל 

הביטוים שבמכתב כת"ר, תקותי שגם כת"ר יפסוק ההלכה שבטלים דבריהם... ואף שכמובן אין כת"ר 

מחוייב להתחשב במחאתי, אבל כיון שאין זה מחאה שלי מדעת עצמי, כ"א מבוססת על ציווי תוה"ק 

יצורי  כל  במשפט  יעברון  אשר  הנוראים  ולימים  הדין  לימי  הכנה  הרחמים  חדש  אלול  בימי  ובפרט 

עולמים, ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה כהודעת חז"ל, זה מחזק מחאתי עוד יותר כיון שעל כ"א 

להתנהג כמו שרוצה שיתנהגו עמו, ופס"ד בתורה דעלך סני לחברך לא תעביד...

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט.



ד

,jlieÎmiavp zyxt zay .c"qa
f"kyz'd ,lel` d"k

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ì‡1יקּבצ מּׁשם הּׁשמים, ּבקצה נּדח יהיה ƒְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ

יּקח ּומּׁשם אלקי ֿ 2הוי' לכל הּנה . ְֱֲִִִֵֶֶָָָָָֹ

[ׁשהּוא  הּפׁשט ּדר על הּכתּוב ּפרּוׁש יׁשנֹו ְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹלראׁש

ׁשּׁשם  העׂשּיה ּבעֹולם נּתנה הּתֹורה ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָהעיקר,

הּפׁשט  ּדר מידי 3הּוא יֹוצא מקרא אין ולכן , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

אפילּו4ּפׁשּוטֹו יׂשראל, ּכל את יקּבץ ׁשהּקּב"ה  ,[ ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

,'נּדח' ׁשל ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצאים אּלּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאת

אֹותם  ויעמיד ּומּצבם מּמעמדם ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָויֹוציאם

ׁשהם  ּכפי האמּתי, ּבמקֹומם הּמתאים, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָּבמקֹומם

אלקיכם  להוי' אּתם יׂשראל 5ּבנים ּבכֹורי ּבני ,6, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

הם  מלכים ּבני יׂשראל רׁש"י 7וכל ׁשּכתב ּוכמֹו . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

הּפסּוק  ׁשהּוא 8על ,ׁשבּות את אלקי הוי' וׁשב ְְְֱֲֶֶֶַַָָָָֹ

מּמׁש, ּבידיו אֹוחז להיֹות צרי עצמֹו ְְְִִֵַַַָָָָָָ(הּקּב"ה)

ׁשּנאמר  ּכענין מּמקֹומֹו, איׁש ּתלקטּו9איׁש ואּתם ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָֻ

ּכל  את ׁשּיקּבץ והינּו יׂשראל, ּבני אחד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלאחד

ראׁשיכם  ּכלכם גֹו' נּצבים אּתם יחד, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻיׂשראל

מימי וׁשֹואב עצי חֹוטב עד ,10ׁשבטיכם, ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַ

הוי' עם ויתקּׁשרּו אחד, לגֹוי יהיּו יחד ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָוכּולם

יקּב11אחד  ׁשּבהם האחדּות ועלֿידי את , לּו ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשאֹומרים  ּכמֹו ׁשּמּלמעלה, ּברכנּו12הּברכֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּפׁשּוטֹו ׁשּיקּוים ּבכדי אמנם, ּכאחד. ּכּולנּו ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָאבינּו

ּדאֹוריתא  נׁשמתא עלּֿפי הּכתּוב ּפרּוׁש קּיּום עלֿידי זה הרי הּכתּוב, ,13ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּכדלקּמן. החסידּות, ּבתֹורת ׁשּנתּגּלתה הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשהיא

ּבהּמאמר ÔÈÚ‰Âב) ּכמבֹואר ּבקצה 14ּבזה, נּדח יהיה אם ּדּבּורֿהּמתחיל ¿»ƒ¿»ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

לׁשֹון  נּדח ּׁשּכתּוב מה להבין ּדצרי גֹו', יקּבצ מּׁשם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמים
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בפרטיות).1) לקמן (נסמנו "124 ,84 ח"ב .3 ע' ח"א לאדהאמ"צ "שעה"ת בכתי"ק: שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין זה מאמר על

ד.2) ל, (נצבים) חיוב 3)פרשתנו (מס' ומ"ח בסופו) הנהר רחובות בהקדמת שלום נהר בתחילתו. ומצוה בנגיד (הובא ע"ח

א. תשעא, ח"ד בלקו"ד ונתבארו הובאו מ"ב) פ"א וש"נ.4)הנשמות א. סג, א.5)שבת יד, כב.6)ראה ד, שבת 7)שמות

ב. כז, זח"א א. ג.8)סז, ל, (נצבים) יב.9)פרשתנו כז, (נצבים).10)ישעי' פרשתנו ד.11)ריש ו, "שים 12)ואתחנן ברכת

העמידה. תפלת בסוף א.13)שלום" קנב, א.14)זח"ג ג, ח"א תשובה בשערי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ניצבים: בפרשת נאמר

Ì‡1EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Eˆa˜È ÌMÓ ,ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc ‰È‰È ƒƒ¿∆ƒ«¬ƒ¿≈«»»ƒƒ»¿«∆¿¬»»¡…∆
EÁwÈ ÌMÓe2L‡¯ÏŒÏÎÏ ‰p‰ לפני . של עוד הפנימית המשמעות ƒ»ƒ»∆ƒ≈¿»¿…

חסידות, עלֿפי ‰ËLtהפסוק C¯c ÏÚ ·e˙k‰ Le¯t BLÈ∆¿≈«»«∆∆«¿»
‡e‰L] הפשוט ‰ÈÚ˜¯,הפירוש ∆»ƒ»

ÌÏBÚa ‰z ‰¯Bz‰ È¯‰L∆¬≈«»ƒ¿»¿»
‰iNÚ‰ ארבעת התחתון מבין »¬ƒ»

 ֿ אצילותֿבריאה הכלליים העולמות

העשייה  לעולם הנחלק יצירהֿעשיה

הגשמי  העשייה ועולם «∆ÌMLהרוחני
ËLt‰ C¯c ‡e‰3ÔÎÏÂ כיוון , ∆∆«¿»¿»≈

שירדה שאנו  כפי התורה את לומדים

העשייה  לעולם ≈‡ÔÈהגשמי למטה,
BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡¯˜Ó4,[ ƒ¿»≈ƒ¿≈¿

היא והמשמעות  הפסוק של הפשוטה

ıa˜È ‰"aw‰L,יחד יאסוף ∆«»»¿«≈
לבוא  העתידה Ïkבגאולה ˙‡∆»

el‡ ˙‡ eÏÈÙ‡ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ∆≈
ÏL ·vÓe „ÓÚÓa ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«¬»«»∆

,'EÁc' גדול ורוחני גשמי במרחק ƒ«¬
Ì„ÓÚnÓביותר  Ì‡ÈˆBÈÂ¿ƒ≈ƒ«¬»»

Ì·vÓe וה'נדח'הנחות„ÈÓÚÈÂ «»»¿«¬ƒ
ÌÈ‡˙n‰ ÌÓB˜Óa Ì˙B‡»ƒ¿»««¿ƒ

ישראל,והראוי  בני בתור להם

ÌÓB˜Óa הרוחנימצב ‰‡ÈzÓ,ם ƒ¿»»¬ƒƒ
מבני  ואחד אחד כל דבר של לאמתו כי

קשור  יהיה, אשר מצבו יהיה ישראל,

והמצב  בקדושֿברוךֿהוא ודבוק

הוא ישראל בני של ÈÙk¿ƒהאמיתי
Ì‰Lהפסוקים ‡Ìzבלשון ÌÈa ∆≈»ƒ«∆

ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï5È¯BÎa Èa , «¬»»¡…≈∆¿ƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈ6Èa Ï‡¯NÈ ÏÎÂ , ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈¿≈

Ì‰ ÌÈÎÏÓ7·˙kL BÓÎe . ¿»ƒ≈¿∆»«
˜eÒt‰ ÏÚ È"L¯8'ÈÂ‰ ·LÂ «ƒ««»¿»¬»»

‡e‰L ,E˙e·L ˙‡ EÈ˜Ï‡¡…∆∆¿¿∆
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÓˆÚ (‰"aw‰)«»»«¿»ƒƒ¿

,LnÓ ÂÈ„Èa ÊÁB‡ אחד כל את ≈¿»»«»
ישראל, מבני ‡LÈואחד LÈ‡ƒƒ

BÓB˜nÓ גם כולל נמצא, הוא בו ƒ¿
ביותר, ה'נדח' «¿ÔÈÚk¿ƒמהמקום

¯Ó‡pL9eÈ‰Â ,Ï‡¯NÈ Èa „Á‡ „Á‡Ï eË˜Ïz Ìz‡Â ∆∆¡«¿«∆¿À¿¿««∆»¿≈ƒ¿»≈¿«¿
ıa˜iLהוא ברוך ÁÈ„,הקדוש Ï‡¯NÈ Ïk בפרשת ‡˙ הכתוב כלשון ∆¿«≈∆»ƒ¿»≈««

ËBÁ·השבוע „Ú ,ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯ ÌÎÏk 'B‚ ÌÈ·v Ìz‡«∆ƒ»ƒÀ¿∆»≈∆ƒ¿≈∆«≈
EÈÓÈÓ ·‡BLÂ EÈˆÚ10, כל נכללו מהנעלה שבכך ישראל בעם הסוגים ≈∆¿≈≈∆

ביותר, לנחות ועד "ראשיכם" ביותר

מימך""חוטב  ושואב «¿ÌÏeÎÂעציך
,„Á‡ ÈB‚Ï eÈ‰È „ÁÈ אחד עם ««ƒ¿¿∆»

e¯M˜˙ÈÂ ויתאחדו ויתחברוÌÚ ¿ƒ¿«¿ƒ
„Á‡ 'ÈÂ‰11È„ÈŒÏÚÂ , ¬»»∆»¿«¿≈

Ì‰aL ˙e„Á‡‰ ניצבים כשהם »«¿∆»∆
ביניהם,כולם  ההבדלים למרות כאחד

˙BÎ¯a‰ ˙‡ eÏa˜È הקדוש של ¿«¿∆«¿»
הוא  ÏÚÓlnLBÓkברוך ,‰ ∆ƒ¿«¿»¿

ÌÈ¯ÓB‡L12eÈ·‡ eÎ¯a ∆¿ƒ»¿≈»ƒ
„Á‡k eÏek רק לא היא והכוונה »¿∆»

כולנו  על תבוא שהברכה שמבקשים

שבזכות  גם אלא יתברכו וכולם כאחד

ל"ברכנו  זוכים כאחד" "כולנו האחדות

אבינו".

,ÌÓ‡ יוצא מקרא אין שאכן למרות »¿»
הוא  הפשוט והפירוש פשוטו, מידי

והעיקרי, ÌÈe˜iLהראשון È„Îaƒ¿≈∆¿«
,·e˙k‰ ÏL BËeLt האמור ככל ¿∆«»

˜Ìeiלעיל, È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈ƒ
‡˙ÓL ÈtŒÏÚ ·e˙k‰ Le¯t≈«»«ƒƒ¿»»

‡˙È¯B‡c13, של התורה הנשמה ¿«¿»
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ‡È‰L∆ƒ¿ƒƒ«»
,˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯B˙a ‰˙lb˙pL∆ƒ¿«¿»¿««¬ƒ

.Ôn˜Ï„k¿ƒ¿«»
¯‡B·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»»∆«¿»

¯Ó‡n‰a14 האמצעי אדמו"ר של ¿««¬»
תשובה' 'שערי Œ¯eacƒבספר

ÏÈÁ˙n‰ בפסוק È‰È‰הפותח Ì‡ ««¿ƒƒƒ¿∆
ÌMÓ ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁcƒ«¬ƒ¿≈«»»ƒƒ»

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

 מפתח  כללי

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

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

  אם יהיה נדחך בקצה השמיםה"מאמר ד  )ג

ה   ............  ז"כתש'ה ,לולא ה "כ, וילך-נצביםשבת פרשת 

יח  ..................................  ז"תשי'ימי הסליחות המכתב כללי   )ד

  , וילך- נצביםפרשת  שבתשיחת   )ה

כ   ...........................................ז"כתש'ה ,אלול ה"כ

  נצביםפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

ל  .................................................  דיכרך ) ק"בלה(

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

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

הל  .......  וילך-נצביםשת פר –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

ול  .....  וילך-נצביםפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ט

זנ  .........  וילך- נצביםפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

חנ  .............................  וילך- נצביםפרשת לשבוע  

אע  .....  וילך-נצביםפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יב

גע  ...........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

וע   ......  וילך-נצביםפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יד

הצ   ...  וילך-נצביםפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )טו

אק  .......  וילך- נצביםפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

דק  ......................  טקל-חקלתהלים פרק , טיפרק  במלכים 

  מעילה/כריתותמסכת  –משניות   )יח

וק  ...................................................  ביאור קהתי

גיק  .............................................  מסכת יומא יעקבעין   )יט

  עם ביאורים  חגיגהמסכת   )כ

ידק  ................................................  יבד דף ע ומדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כא

גמק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כב

גמק  .................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי   )כג

המק  ................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

מחק  ............................................  ר האמצעי"אדמו

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

נק  ..........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כו

נק  ................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

אנק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תש'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כח

גנק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כט

דנק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

נוק  .......................................................  צ"ר מוהריי"דמוא

נחק  ..........................  הפרק  פרקי אבותביאורים ל  )לא

נטק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לב

סוק  ..............  וילך- נצביםפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

סזק  .......  בת קודשש ערבלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד

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



ה

,jlieÎmiavp zyxt zay .c"qa
f"kyz'd ,lel` d"k

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ì‡1יקּבצ מּׁשם הּׁשמים, ּבקצה נּדח יהיה ƒְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ

יּקח ּומּׁשם אלקי ֿ 2הוי' לכל הּנה . ְֱֲִִִֵֶֶָָָָָֹ

[ׁשהּוא  הּפׁשט ּדר על הּכתּוב ּפרּוׁש יׁשנֹו ְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹלראׁש

ׁשּׁשם  העׂשּיה ּבעֹולם נּתנה הּתֹורה ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָהעיקר,

הּפׁשט  ּדר מידי 3הּוא יֹוצא מקרא אין ולכן , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

אפילּו4ּפׁשּוטֹו יׂשראל, ּכל את יקּבץ ׁשהּקּב"ה  ,[ ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

,'נּדח' ׁשל ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצאים אּלּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאת

אֹותם  ויעמיד ּומּצבם מּמעמדם ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָויֹוציאם

ׁשהם  ּכפי האמּתי, ּבמקֹומם הּמתאים, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָּבמקֹומם

אלקיכם  להוי' אּתם יׂשראל 5ּבנים ּבכֹורי ּבני ,6, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

הם  מלכים ּבני יׂשראל רׁש"י 7וכל ׁשּכתב ּוכמֹו . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

הּפסּוק  ׁשהּוא 8על ,ׁשבּות את אלקי הוי' וׁשב ְְְֱֲֶֶֶַַָָָָֹ

מּמׁש, ּבידיו אֹוחז להיֹות צרי עצמֹו ְְְִִֵַַַָָָָָָ(הּקּב"ה)

ׁשּנאמר  ּכענין מּמקֹומֹו, איׁש ּתלקטּו9איׁש ואּתם ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָֻ

ּכל  את ׁשּיקּבץ והינּו יׂשראל, ּבני אחד ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלאחד

ראׁשיכם  ּכלכם גֹו' נּצבים אּתם יחד, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻיׂשראל

מימי וׁשֹואב עצי חֹוטב עד ,10ׁשבטיכם, ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַ

הוי' עם ויתקּׁשרּו אחד, לגֹוי יהיּו יחד ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָוכּולם

יקּב11אחד  ׁשּבהם האחדּות ועלֿידי את , לּו ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשאֹומרים  ּכמֹו ׁשּמּלמעלה, ּברכנּו12הּברכֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּפׁשּוטֹו ׁשּיקּוים ּבכדי אמנם, ּכאחד. ּכּולנּו ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָאבינּו

ּדאֹוריתא  נׁשמתא עלּֿפי הּכתּוב ּפרּוׁש קּיּום עלֿידי זה הרי הּכתּוב, ,13ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּכדלקּמן. החסידּות, ּבתֹורת ׁשּנתּגּלתה הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשהיא

ּבהּמאמר ÔÈÚ‰Âב) ּכמבֹואר ּבקצה 14ּבזה, נּדח יהיה אם ּדּבּורֿהּמתחיל ¿»ƒ¿»ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

לׁשֹון  נּדח ּׁשּכתּוב מה להבין ּדצרי גֹו', יקּבצ מּׁשם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמים
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בפרטיות).1) לקמן (נסמנו "124 ,84 ח"ב .3 ע' ח"א לאדהאמ"צ "שעה"ת בכתי"ק: שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין זה מאמר על

ד.2) ל, (נצבים) חיוב 3)פרשתנו (מס' ומ"ח בסופו) הנהר רחובות בהקדמת שלום נהר בתחילתו. ומצוה בנגיד (הובא ע"ח

א. תשעא, ח"ד בלקו"ד ונתבארו הובאו מ"ב) פ"א וש"נ.4)הנשמות א. סג, א.5)שבת יד, כב.6)ראה ד, שבת 7)שמות

ב. כז, זח"א א. ג.8)סז, ל, (נצבים) יב.9)פרשתנו כז, (נצבים).10)ישעי' פרשתנו ד.11)ריש ו, "שים 12)ואתחנן ברכת

העמידה. תפלת בסוף א.13)שלום" קנב, א.14)זח"ג ג, ח"א תשובה בשערי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ניצבים: בפרשת נאמר

Ì‡1EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Eˆa˜È ÌMÓ ,ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc ‰È‰È ƒƒ¿∆ƒ«¬ƒ¿≈«»»ƒƒ»¿«∆¿¬»»¡…∆
EÁwÈ ÌMÓe2L‡¯ÏŒÏÎÏ ‰p‰ לפני . של עוד הפנימית המשמעות ƒ»ƒ»∆ƒ≈¿»¿…

חסידות, עלֿפי ‰ËLtהפסוק C¯c ÏÚ ·e˙k‰ Le¯t BLÈ∆¿≈«»«∆∆«¿»
‡e‰L] הפשוט ‰ÈÚ˜¯,הפירוש ∆»ƒ»

ÌÏBÚa ‰z ‰¯Bz‰ È¯‰L∆¬≈«»ƒ¿»¿»
‰iNÚ‰ ארבעת התחתון מבין »¬ƒ»

 ֿ אצילותֿבריאה הכלליים העולמות

העשייה  לעולם הנחלק יצירהֿעשיה

הגשמי  העשייה ועולם «∆ÌMLהרוחני
ËLt‰ C¯c ‡e‰3ÔÎÏÂ כיוון , ∆∆«¿»¿»≈

שירדה שאנו  כפי התורה את לומדים

העשייה  לעולם ≈‡ÔÈהגשמי למטה,
BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡¯˜Ó4,[ ƒ¿»≈ƒ¿≈¿

היא והמשמעות  הפסוק של הפשוטה

ıa˜È ‰"aw‰L,יחד יאסוף ∆«»»¿«≈
לבוא  העתידה Ïkבגאולה ˙‡∆»

el‡ ˙‡ eÏÈÙ‡ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ∆≈
ÏL ·vÓe „ÓÚÓa ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«¬»«»∆

,'EÁc' גדול ורוחני גשמי במרחק ƒ«¬
Ì„ÓÚnÓביותר  Ì‡ÈˆBÈÂ¿ƒ≈ƒ«¬»»

Ì·vÓe וה'נדח'הנחות„ÈÓÚÈÂ «»»¿«¬ƒ
ÌÈ‡˙n‰ ÌÓB˜Óa Ì˙B‡»ƒ¿»««¿ƒ

ישראל,והראוי  בני בתור להם

ÌÓB˜Óa הרוחנימצב ‰‡ÈzÓ,ם ƒ¿»»¬ƒƒ
מבני  ואחד אחד כל דבר של לאמתו כי

קשור  יהיה, אשר מצבו יהיה ישראל,

והמצב  בקדושֿברוךֿהוא ודבוק

הוא ישראל בני של ÈÙk¿ƒהאמיתי
Ì‰Lהפסוקים ‡Ìzבלשון ÌÈa ∆≈»ƒ«∆

ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï5È¯BÎa Èa , «¬»»¡…≈∆¿ƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈ6Èa Ï‡¯NÈ ÏÎÂ , ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈¿≈

Ì‰ ÌÈÎÏÓ7·˙kL BÓÎe . ¿»ƒ≈¿∆»«
˜eÒt‰ ÏÚ È"L¯8'ÈÂ‰ ·LÂ «ƒ««»¿»¬»»

‡e‰L ,E˙e·L ˙‡ EÈ˜Ï‡¡…∆∆¿¿∆
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÓˆÚ (‰"aw‰)«»»«¿»ƒƒ¿

,LnÓ ÂÈ„Èa ÊÁB‡ אחד כל את ≈¿»»«»
ישראל, מבני ‡LÈואחד LÈ‡ƒƒ

BÓB˜nÓ גם כולל נמצא, הוא בו ƒ¿
ביותר, ה'נדח' «¿ÔÈÚk¿ƒמהמקום

¯Ó‡pL9eÈ‰Â ,Ï‡¯NÈ Èa „Á‡ „Á‡Ï eË˜Ïz Ìz‡Â ∆∆¡«¿«∆¿À¿¿««∆»¿≈ƒ¿»≈¿«¿
ıa˜iLהוא ברוך ÁÈ„,הקדוש Ï‡¯NÈ Ïk בפרשת ‡˙ הכתוב כלשון ∆¿«≈∆»ƒ¿»≈««

ËBÁ·השבוע „Ú ,ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯ ÌÎÏk 'B‚ ÌÈ·v Ìz‡«∆ƒ»ƒÀ¿∆»≈∆ƒ¿≈∆«≈
EÈÓÈÓ ·‡BLÂ EÈˆÚ10, כל נכללו מהנעלה שבכך ישראל בעם הסוגים ≈∆¿≈≈∆

ביותר, לנחות ועד "ראשיכם" ביותר

מימך""חוטב  ושואב «¿ÌÏeÎÂעציך
,„Á‡ ÈB‚Ï eÈ‰È „ÁÈ אחד עם ««ƒ¿¿∆»

e¯M˜˙ÈÂ ויתאחדו ויתחברוÌÚ ¿ƒ¿«¿ƒ
„Á‡ 'ÈÂ‰11È„ÈŒÏÚÂ , ¬»»∆»¿«¿≈

Ì‰aL ˙e„Á‡‰ ניצבים כשהם »«¿∆»∆
ביניהם,כולם  ההבדלים למרות כאחד

˙BÎ¯a‰ ˙‡ eÏa˜È הקדוש של ¿«¿∆«¿»
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f"kyz'dו ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y

ּדוקא, ּבפרטים ׁשּי הּקיּבּוץ ענין הרי ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָיחיד,

ואּתם  ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפרטים, ּבריּבּוי ְְְְְִִִֶֶַָָָּובפרט

על  מהּֿׁשאיןּֿכן יׂשראל, ּבני אחד לאחד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻּתלקטּו

ׁשּנאמר  וכיון קיּבּוץ, הּלׁשֹון נֹופל אין ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָיחיד

ּׁשּכתּוב  מה מּובן אינֹו ,(יקּבצ) קיּבּוץ ְְְִֵֶֶַַָָלׁשֹון

ּבלׁשֹון  והוהֿליּהֿלמימר  יחיד, לׁשֹון ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָנּדח

ִַרּבים.

C‡ היא מּצדֿעצמּה הּנׁשמה ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְְִִִִֵַַַָָָָָ

ירדה  ׁשהּנׁשמה ּכיון אבל יחיד. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָּבחינת

עצמּה, ּבׁשביל היתה לא ירידתּה והרי ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹלמּטה,

הּבהמית  ונפׁש הּגּוף את לתּקן ּבכדי רק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאּלא

ּבעֹולם  הּכּונה 15וחלקֹו את להׁשלים ּבכדי , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְְִִִִֵַַָָָָָּדנתאּוה

ּבדר16ּבתחּתֹונים  יהיה לא זה ׁשענין ּובכדי , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ

ּדכיסּופא  נּתנה 17נהמא לכן עבֹודה, ּבדר אּלא , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו חפׁשית, ּבחירה ראה 18להּנׁשמה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָ

ההיפ ואת הּטֹוב, ואת החּיים את לפני ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנתּתי

למּטה, הּנׁשמה ירידת מּצד הּנה וטֹוב, ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּדחּיים

נּדח. לבחינת עד ּופיזּור, הריּבּוי ענין ּבּה ְְִִִִִִַַַַָָָָׁשּי

היא וה  מּצדֿעצמּה ׁשהּנׁשמה היֹות ּדעם ינּו, ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָ

מעצם  נמׁש ּכאׁשר מּכלֿמקֹום יחיד, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבבחינת

הּפנימּיים  לּכחֹות עד ׁשּבּה, להּכחֹות ְְְִִִֶַַַַַָָָֹֹהּנׁשמה

ּדמחׁשבה  להּלבּוׁשים ועד ּבאברים, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָהּמתלּבׁשים

ּדּבּורים  הּמחׁשבֹות ּכאׁשר הּנה ּומעׂשה, ֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָּדּבּור

וכּמה  ּבכּמה ּומתּפּזרים מתּפּׁשטים ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָּומעׂשים

ריּבּוי, ּבבחינת נעׂשים הם אזי העֹולם, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָעניני

ּבבחינת  הם הּזה ּדעֹולם ׁשהענינים לפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוהינּו

ׁשּיׁשנֹו הריּבּוי מענין ּבמּכלֿׁשּכן זה ויּובן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָריּבּוי.

ׁשּגם  ּכּידּוע ּדקדּוׁשה, הּכלים ּבבחינת ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָאפילּו
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הכתוב  כי 'נדח'שמשמעו של וקיבוץ באסיפה ÔÈÚאחד מדבר È¯‰¬≈ƒ¿«
ıeaÈw‰ ביחד Âc˜‡,והאסיפה ÌÈË¯Ùa CiL הם לכן שקודם «ƒ«»ƒ¿»ƒ«¿»

אותם  ואוספים מקבצים כך ואחר ÌÈË¯t,מפוזרים ÈeaÈ¯a Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ¿»ƒ
eË˜Ïz Ìz‡Â ·e˙kL BÓk¿∆»¿«∆¿À¿
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של  וקיבוץ ליקוט על מדבר הכתוב

אחד" "לאחד רבים »Œ‰Óפרטים
ÈÁÈ ÏÚ ÔkŒÔÈ‡M„ עצמו בפני ∆≈≈«»ƒ

ÔÂÈÎÂ ,ıeaÈ˜ ÔBLl‰ ÏÙB ÔÈ‡≈≈«»ƒ¿≈»
ıeaÈ˜ ÔBLÏ ¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ
‰Ó Ô·eÓ BÈ‡ ,(Eˆa˜È)¿«∆¿≈»«
,„ÈÁÈ ÔBLÏ EÁc ·e˙kM∆»ƒ«¬¿»ƒ

¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰Â– לו והיה «¬»≈¿≈«
לומר  – ¯ÌÈa?לפסוק ÔBLÏaƒ¿«ƒ

‰ÓLp‰ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈«¿»»
dÓˆÚŒ„vÓ במקורה שהיא כפי ƒ««¿»
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העליון  È¯‰Âממקורה ,‰hÓÏ¿«»«¬≈

ÏÈ·La ‰˙È‰ ‡Ï d˙„È¯È¿ƒ»»…»¿»ƒ¿ƒ
של  לפני dÓˆÚ,תועלת שהרי «¿»

תיקון  שדורש במצב הייתה לא הירידה
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‰Ûebהיא  ˙‡ Ôw˙Ï È„Îa ˜«̄ƒ¿≈¿«≈∆«
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C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰«»»ƒ¿ƒ¿»≈

ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc16, שדווקא ƒ»¿«¿ƒ
העולם העולמות  ובמיוחד התחתונים,

התחתון  העולם שהוא הגשמי הזה

להשראת  ראוי מקום יהיו ביותר,
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מצידו  עמל ללא B·Ú„‰,לאדם C¯„a ‡l‡ תמלא לא שהנשמה היינו ∆»¿∆∆¬»

מו  כדבר שלה השליחות ויגיעה את טורח מתוך אלא מאמץ, כל ללא מאליו בן

,˙ÈLÙÁ ‰¯ÈÁa ‰ÓLp‰Ï ‰z ÔÎÏ התמודדות בפני  שתעמוד כדי »≈ƒ¿»¿«¿»»¿ƒ»»¿ƒ
ייעודה  את ולמלא עליהם להתגבר ותבחר הבהמית והנפש הרע היצר עם

·e˙kL BÓk18˙‡Â ,·Bh‰ ˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ EÈÙÏ Èz˙ ‰‡¯ ¿∆»¿≈»«ƒ¿»∆∆««ƒ¿∆«¿∆
,·BËÂ ÌÈiÁc CÙÈ‰‰,"בחיים "ובחרת מסיים vÓ„והכתוב ‰p‰ «≈∆¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«

,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È,שהיא ¿ƒ««¿»»¿«»
גם  לבחור שביכולתה באופן כאמור,

החיים, והיפך הטוב daבהיפך CiL«»»
,¯eÊÈÙe ÈeaÈ¯‰ ÔÈÚ היפך ƒ¿«»ƒƒ

Ácהאחדות, ˙ÈÁ·Ï „Ú המורה «ƒ¿ƒ«ƒ»
מכפי  מהמקור, ביותר גדול ריחוק על

"יחיד", בבחינת עצמה, מצד שהיא

ומבאר. שממשיך ÌÚcוכפי ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
dÓˆÚŒ„vÓ ‰ÓLp‰L ˙BÈ‰¡∆«¿»»ƒ««¿»

,„ÈÁÈ ˙ÈÁ·a ‡È‰ בה ואין ƒƒ¿ƒ«»ƒ
ריחוק  על המורים ופיזור פירוד

L‡k¯מאלוקות, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¬∆
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"יחיד" daL,בבחינת ˙BÁk‰Ï¿«…∆»
ומוגבלת מוגדרת מציאות »Ú„שהם

ונמשכים  יורדים הנשמה שענייני

‰ÌÈiÓÈtמהעצם ˙BÁkÏ«…«¿ƒƒƒ
ÌÈ¯·‡a ÌÈLaÏ˙n‰ באופן «ƒ¿«¿ƒ»≈»ƒ

השייך  לאבר בהתאם כוח כל פנימי,

LÁÓc·‰לו, ÌÈLe·l‰Ï „ÚÂ¿«¿«¿ƒ¿«¬»»
,‰NÚÓe ¯eac הביטוי אמצעי ƒ«¬∆

הנקראים  הנפש כוחות של החיצוניים

הנפש של L‡k¯'לבושים' ‰p‰ƒ≈«¬∆
ÌÈNÚÓe ÌÈ¯eac ˙B·LÁn‰««¬»ƒƒ«¬ƒ
המאוחד  מהעצם מאד הרחוקים

ÌÈ¯ft˙Óeבאלוקות ÌÈËMt˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ
,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ‰nÎÂ ‰nÎa¿«»¿«»ƒ¿¿≈»»
ועושה  מדבר חושב, האדם כאשר

הגשמי  העולם בענייני שונים דברים

˙ÈÁ·a ÌÈNÚ Ì‰ ÈÊ‡¬«≈«¬ƒƒ¿ƒ«
ÌÈÈÚ‰L ÈÙÏ eÈ‰Â ,ÈeaÈƒ̄¿«¿¿ƒ∆»ƒ¿»ƒ
˙ÈÁ·a Ì‰ ‰f‰ ÌÏBÚc¿»«∆≈ƒ¿ƒ«

ÈeaÈ¯ ניכרת לא האלוקית האחדות כי ƒ
בהם.

‰Ê Ô·eÈÂ שנובע) הריבוי עניין ¿»∆
הנפש, כוחות של והפיזור) מהפירוד

העולם, ענייני של מזה יותר ועוד הנפש, לבושי של מזה ≈∆«ÔkLŒÏkÓa¿ƒויותר
‰ÌÈÏkוקלֿוחומר  ˙ÈÁ·a eÏÈÙ‡ BLiL ÈeaÈ¯‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»ƒ∆∆¿¬ƒƒ¿ƒ««≈ƒ

,‰Le„˜c ונמשך מלמעלה יורד האלוקי שהאור וחסידות בקבלה כמבואר ƒ¿»
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minyd dvwa jgcp didi m`

מה  ּכל הּנה ּדקדּוׁשה, ספירֹות ּדעׂשר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּבכלים

הם  הרי יֹותר , ּתחּתֹון ּבעֹולם למּטה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּׁשּנמׁשכים

עצמם  ּבעֹולמֹות ּומּכלֿׁשּכן יֹותר, ריּבּוי ְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבבחינת

העלם  מּלׁשֹון הּוא 19(עֹולם ׁשהעֹולם מה ׁשּכל ,( ְְִֵֶֶֶַָָָָ

ריּבּוי  ּבבחינת הם ׁשּבֹו הענינים אזי יֹותר, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָלמּטה

לקליּפת  ּבּירידה ועלֿאחתּֿכּמהֿוכ ּמה ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָיֹותר,

ׁשּנעׂשה  הּטמאֹות, קליּפֹות לג' ועלֿידּה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָנֹוגּה

ּדעֹולם  ׁשהענינים וכיון ּביֹותר. ריּבּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּבבחינת

ּכאׁשר  הּנה לכן ריּבּוי, ּבבחינת הם ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּזה

מתּפּׁשטים  הּנׁשמה ׁשל ּומעׂשה ּדּבּור ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָהּמחׁשבה

ריּבּוי  ּבבחינת הם ּגם נעׂשים העֹולם, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָּבעניני

נּדח  ׁשל מציאּות ׁשּתהיה ׁשּׁשּי עד ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָּופירּוד,

היפ ׁשהּוא הינּו נּדח, ענין ּופרּוׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָחסֿוׁשלֹום.

הּמחׁשבה  ּגם (ּובמילא ׁשהרצֹון והינּו הוי', ְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָרצֹון

אּלא  הוי', רצֹון ּכפי אינֹו ׁשּלֹו ּומעׂשה) ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָּדּבּור

נעׂשה  הּוא ׁשאז עצמֹו, ׁשל הרצֹונֹות ְְְֲִֶֶֶַַָָּכפי

הּניצֹוצֹות  ׁשּגם ּגֹורם ועלֿידיֿזה נּדח, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּבבחינת

נּדח. ּבבחינת נעׂשים העֹולם ּבעניני ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָהמלּוּבׁשים

מּצד  ּכי ּדוקא, האדם מעׂשה מּצד הּוא זה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָוכל

חסֿוׁשלֹום, נּדח ענין ׁשּי לא עצמּה ְְְְִִִַַַַַָָָָָֹהּבריאה

עד  ּביֹותר למּטה ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות ׁשּגם ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָוהינּו

ּבתכלית  היֹותם עם הּטמאֹות, קליּפֹות ְְְְְֱִִִֵַַָלג'

מּכלֿמקֹו ּופירּוד, נּדח,הריּבּוי ּבבחינת אינם ם ְִִִִִֵֵַָָָָָ

נעׂשה  אזי ה', רצֹון על עֹובר האדם ּכאׁשר ְְֲֲֲֵֶֶַַַַַָָָורק

כּו' הּניצֹוצֹות ׁשּגם וגֹורם נּדח, ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶַַַַָּבעצמֹו

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו נּדחים. יּתּוׁש20יהיּו ְְְִִִֵֶֶַַַָָ
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ובכ"מ.19) ד. לז, שלח פכ"ד.20)לקו"ת תניא וראה א. לח, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האור  של והתפשטות הארה (שהם האורות התלבשות של באופן בעולמות

ההגבלות  ואת הגדרים את היוצרים (שהם בכלים מוגבל) הבלתי האיןֿסופי

ומוגדר) מסוים ב'ציור' להיות האור NÚc¯של ÌÈÏÎa ÌbL Úe„ik«»«∆«¿≈ƒ¿∆∆
,‰Le„˜c ˙B¯ÈÙÒ לאלוקות בטל כולו הקדושה צד כללי שבאופן ¿ƒƒ¿»

בכל  האלוקות, עם ≈p‰ƒ‰זאת ומאוחד
ÌÈÎLÓpM ‰Ó Ïk שבהם הכלים »«∆ƒ¿»ƒ

הספירות  עשר «»¿hÓÏ‰מאירות
Ì‰ È¯‰ ,¯˙BÈ ÔBzÁz ÌÏBÚa¿»«¿≈¬≈≈

,¯˙BÈ ÈeaÈ¯ ˙ÈÁ·a ככל כי ƒ¿ƒ«ƒ≈
המציאות  גדרי יותר, תחתון שהעולם

פחות  ויש יותר ניכרים הדברים כל של

לאלוקות  אם ÔkLŒÏkÓeביטול ƒ»∆≈
יותר  יש עצמן הספירות של בכלים

אחדות  ופחות יורדים ריבוי שהם ככל

 ֿ קל יותר, נחות לעולם אחד מעולם

(ÌÏBÚוחומר  ÌÓˆÚ ˙BÓÏBÚa»»«¿»»
ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ19 האור על והסתר ƒ¿∆¿≈

אותו), ומקיים ומחיה שמהווה האלוקי

‡e‰ ÌÏBÚ‰L ‰Ó ÏkL∆»«∆»»
ÌÈÈÚ‰ ÈÊ‡ ,¯˙BÈ ‰hÓÏ וכל ¿«»≈¬«»ƒ¿»ƒ

ÈÁ·a˙הנבראים  Ì‰ BaL∆≈ƒ¿ƒ«
,¯˙BÈ ÈeaÈ¯ ממקורם יותר ונפרדים ƒ≈

יותר האלוקי  נחותים בעולמות אשר

יותר  ונסתר נעלם »»»¿Œ˙Á‡ŒÏÚÂהוא
‰„È¯ia ‰nÎÂŒ‰nk האור של «»¿«»«¿ƒ»
בריבוי העליון צמצומים האלוקי

d‚B ˙tÈÏ˜Ï של היפך לצד ƒ¿ƒ««
והקדושה  האור על המכסה הקדושה,

הפרי, על מכסה שהקליפה כשם

שנקראת  קליפה יש עצמן ובקליפות

קליפה  היותה עם כי אור. לשון "נוגה",

אור  מעט מכלֿמקום הקדושה, והיפך

בתוכה  ידי על d„ÈŒÏÚÂמעורב ¿«»»
ירידה  נפעלת נוגה לקליפת הירידה

האלוקי  האור של ¿Ï‚'נוספת
‰NÚpL ,˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ¿̃ƒ«¿≈∆«¬∆

.¯˙BÈa ÈeaÈ¯ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿≈
,ÈeaÈ¯ ˙ÈÁ·a Ì‰ ‰f‰ ÌÏBÚc ÌÈÈÚ‰L ÔÂÈÎÂ ריחוקם בגלל ¿≈»∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆≈ƒ¿ƒ«ƒ

לעיל מהמקור  כמבואר eac¯האלוקי, ‰·LÁn‰ ¯L‡k ‰p‰ ÔÎÏ»≈ƒ≈«¬∆««¬»»ƒ
ÌÈËMt˙Ó ‰ÓLp‰ ÏL ‰NÚÓe ומתפזרים,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa «¬∆∆«¿»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈»»

,Ì‰ Ìb ÌÈNÚ הנפש לבושי גם הם היינו עצמם שמצד אף האלוקית, «¬ƒ«≈
עצמו  העולם מענייני e¯ÈÙe„,נעלים ÈeaÈ¯ ˙ÈÁ·a הישיר המגע כי ƒ¿ƒ«ƒ≈

עליהם  משפיע העולם ענייני ÏLעם ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zL CiML „Ú«∆«»∆ƒ¿∆¿ƒ∆
ÌBÏLÂŒÒÁ Ác שהיא כזה במצב נמצאת והיא בנשמה זקוקה אפילו ƒ»«¿»

אל  מהריבוי לשוב בה שיפעל הוא ברוך הקדוש ידי על וקיבוץ' ל'אסיפה'

האחדות.

,Ác ÔÈÚ Le¯Ùe"ל"אסיפה זקוק והוא "נדח" שנקרא יהודי של המצב ≈ƒ¿«ƒ»
הוא  ברוך הקדוש ידי על ‰ÈÂ',ו"קיבוץ" ÔBˆ¯ CÙÈ‰ ‡e‰L eÈ‰«¿∆≈∆¿¬»»

העליון ו"נדח" מהרצון ריחוק היינו

‡ÏÈÓ·e) ÔBˆ¯‰L eÈ‰Â¿«¿∆»»¿≈»
מכך  eac¯כתוצאה ‰·LÁn‰ Ìb«««¬»»ƒ

‰NÚÓe– הביטוי אמצעי «¬∆
הנפש  של – ‡BÈה'לבושים' BlL (∆≈

ÈÙk ‡l‡ ,'ÈÂ‰ ÔBˆ¯ ÈÙk¿ƒ¿¬»»∆»¿ƒ
,BÓˆÚ ÏL ˙BBˆ¯‰ הגוף של »¿∆«¿

הבהמית  NÚ‰והנפש ‡e‰ Ê‡L∆»«¬∆
Ác ˙ÈÁ·a,מאלוקות רחוק ƒ¿ƒ«ƒ»

ÌbL Ì¯Bb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆≈∆«
˙BˆBˆÈp‰ שירדו האלוקיים «ƒ

מטה  למטה עד מעלה מלמעלה

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ÌÈLaeÏÓ‰«¿»ƒ¿ƒ¿¿≈»»
וחומריים גשמיים ÌÈNÚ«¬ƒבדברים

Ác ˙ÈÁ·a הניצוצות וגם ƒ¿ƒ«ƒ»
ממקורם  מתרחקים עצמם האלוקיים

העליון.

‰Ê ÏÎÂ האדם בנפש הירידה כל ¿»∆
להיות  הקדושים בניצוצות ואפילו

‰‡„Ì"נדח", ‰NÚÓ „vÓ ‡e‰ƒ««¬≈»»»
,‡˜Âc גרם טובים הלא שבמעשיו «¿»

זה dÓˆÚאת ‰‡È¯a‰ „vÓ Èkƒƒ««¿ƒ»«¿»
הוא  ברוך הקדוש ידי על שנבראה כפי

Ácמלכתחילה ÔÈÚ CiL ‡Ï…«»ƒ¿«ƒ»
ÌbL eÈ‰Â ,ÌBÏLÂŒÒÁ אפילו «¿»¿«¿∆«

˙BˆBˆÈp‰ האלוקייםeÏÙpL «ƒ∆»¿
העליון  ממקורם מעלה, מלמעלה

˙BtÈÏ˜ '‚Ï „Ú ¯˙BÈa ‰hÓÏ¿«»¿≈«¿¿ƒ
,˙B‡Óh‰"נוגה" מקליפת שבשונה «¿≈

מעורב  טוב שמעט לעיל שנזכרה

ההעלם  אלו קליפות בשלוש בתוכה,

כך  כדי עד הוא האלוקות על וההסתר

כלל  טוב בהם e¯ÈÙe„,שאין ÈeaÈ¯‰ ˙ÈÏÎ˙a Ì˙BÈ‰ ÌÚ והרי ƒ¡»¿«¿ƒ»ƒ≈
וביטול  בדביקות מחסרון נובע האחדות, היפך ריבוי, שכל לעיל נתבאר

מאלוקות  ביותר רחוקות הטמאות הקליפות גם לכאורה כן ואם לאלוקות,

ÌÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓשהם עליהם לומר שאפשר כך כל ÈÁ·a˙רחוקות ƒ»»≈»ƒ¿ƒ«
,'‰ ÔBˆ¯ ÏÚ ¯·BÚ Ì„‡‰ ¯L‡k ˜¯Â ,Ác או מעשים ועושה ƒ»¿««¬∆»»»≈«¿

העליון הרצון נגד פעולות של מחשבות חושב או דיבורים NÚ‰מדבר ÈÊ‡¬««¬∆
eÈ‰Èהאדם  'eÎ ˙BˆBˆÈp‰ ÌbL Ì¯B‚Â ,Ác ˙ÈÁ·a BÓˆÚa¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈∆««ƒƒ¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ .ÌÈÁc20 את להדגיש כדי ƒ»ƒ¿∆∆»¿«≈«
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ז f"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y

ּדוקא, ּבפרטים ׁשּי הּקיּבּוץ ענין הרי ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָיחיד,

ואּתם  ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפרטים, ּבריּבּוי ְְְְְִִִֶֶַָָָּובפרט

על  מהּֿׁשאיןּֿכן יׂשראל, ּבני אחד לאחד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻּתלקטּו

ׁשּנאמר  וכיון קיּבּוץ, הּלׁשֹון נֹופל אין ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָיחיד

ּׁשּכתּוב  מה מּובן אינֹו ,(יקּבצ) קיּבּוץ ְְְִֵֶֶַַָָלׁשֹון

ּבלׁשֹון  והוהֿליּהֿלמימר  יחיד, לׁשֹון ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָנּדח

ִַרּבים.

C‡ היא מּצדֿעצמּה הּנׁשמה ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְְִִִִֵַַַָָָָָ

ירדה  ׁשהּנׁשמה ּכיון אבל יחיד. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָּבחינת

עצמּה, ּבׁשביל היתה לא ירידתּה והרי ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹלמּטה,

הּבהמית  ונפׁש הּגּוף את לתּקן ּבכדי רק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאּלא

ּבעֹולם  הּכּונה 15וחלקֹו את להׁשלים ּבכדי , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְְִִִִֵַַָָָָָּדנתאּוה

ּבדר16ּבתחּתֹונים  יהיה לא זה ׁשענין ּובכדי , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ

ּדכיסּופא  נּתנה 17נהמא לכן עבֹודה, ּבדר אּלא , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו חפׁשית, ּבחירה ראה 18להּנׁשמה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָ

ההיפ ואת הּטֹוב, ואת החּיים את לפני ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנתּתי

למּטה, הּנׁשמה ירידת מּצד הּנה וטֹוב, ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּדחּיים

נּדח. לבחינת עד ּופיזּור, הריּבּוי ענין ּבּה ְְִִִִִִַַַַָָָָׁשּי

היא וה  מּצדֿעצמּה ׁשהּנׁשמה היֹות ּדעם ינּו, ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָ

מעצם  נמׁש ּכאׁשר מּכלֿמקֹום יחיד, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבבחינת

הּפנימּיים  לּכחֹות עד ׁשּבּה, להּכחֹות ְְְִִִֶַַַַַָָָֹֹהּנׁשמה

ּדמחׁשבה  להּלבּוׁשים ועד ּבאברים, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָהּמתלּבׁשים

ּדּבּורים  הּמחׁשבֹות ּכאׁשר הּנה ּומעׂשה, ֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָּדּבּור

וכּמה  ּבכּמה ּומתּפּזרים מתּפּׁשטים ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָּומעׂשים

ריּבּוי, ּבבחינת נעׂשים הם אזי העֹולם, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָעניני

ּבבחינת  הם הּזה ּדעֹולם ׁשהענינים לפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוהינּו

ׁשּיׁשנֹו הריּבּוי מענין ּבמּכלֿׁשּכן זה ויּובן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָריּבּוי.

ׁשּגם  ּכּידּוע ּדקדּוׁשה, הּכלים ּבבחינת ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָאפילּו
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,„ÈÁÈ ÔBLÏ EÁc ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ,'B‚ Eˆa˜È¿«∆¿¿»ƒ¿»ƒ«∆»ƒ«¬¿»ƒ

הכתוב  כי 'נדח'שמשמעו של וקיבוץ באסיפה ÔÈÚאחד מדבר È¯‰¬≈ƒ¿«
ıeaÈw‰ ביחד Âc˜‡,והאסיפה ÌÈË¯Ùa CiL הם לכן שקודם «ƒ«»ƒ¿»ƒ«¿»

אותם  ואוספים מקבצים כך ואחר ÌÈË¯t,מפוזרים ÈeaÈ¯a Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ¿»ƒ
eË˜Ïz Ìz‡Â ·e˙kL BÓk¿∆»¿«∆¿À¿

,Ï‡¯NÈ Èa „Á‡ „Á‡Ï והרי ¿««∆»¿≈ƒ¿»≈
של  וקיבוץ ליקוט על מדבר הכתוב

אחד" "לאחד רבים »Œ‰Óפרטים
ÈÁÈ ÏÚ ÔkŒÔÈ‡M„ עצמו בפני ∆≈≈«»ƒ

ÔÂÈÎÂ ,ıeaÈ˜ ÔBLl‰ ÏÙB ÔÈ‡≈≈«»ƒ¿≈»
ıeaÈ˜ ÔBLÏ ¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ
‰Ó Ô·eÓ BÈ‡ ,(Eˆa˜È)¿«∆¿≈»«
,„ÈÁÈ ÔBLÏ EÁc ·e˙kM∆»ƒ«¬¿»ƒ

¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰Â– לו והיה «¬»≈¿≈«
לומר  – ¯ÌÈa?לפסוק ÔBLÏaƒ¿«ƒ

‰ÓLp‰ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈«¿»»
dÓˆÚŒ„vÓ במקורה שהיא כפי ƒ««¿»

ÈÁÈ„באלוקות  ˙ÈÁa ‡È‰ כי ƒ¿ƒ«»ƒ
בקדוש  ומאוחדת לאלוקות בטלה היא

נפרדת. מציאות ואיננה הוא ברוך

‰„¯È ‰ÓLp‰L ÔÂÈk Ï·‡¬»≈»∆«¿»»»¿»
העליון  È¯‰Âממקורה ,‰hÓÏ¿«»«¬≈

ÏÈ·La ‰˙È‰ ‡Ï d˙„È¯È¿ƒ»»…»¿»ƒ¿ƒ
של  לפני dÓˆÚ,תועלת שהרי «¿»

תיקון  שדורש במצב הייתה לא הירידה

‡l‡ מלמעלה הנשמה למטה ירידת ∆»
‰Ûebהיא  ˙‡ Ôw˙Ï È„Îa ˜«̄ƒ¿≈¿«≈∆«

B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ¿∆¿
ÌÏBÚa15, בעולם אותו חלק »»

ולזכך  לעדן בפרט עליה שמוטל

לקדושה  ÌÈÏL‰Ïולהעלות È„Îaƒ¿≈¿«¿ƒ
‰ek‰ הבריאה ‡˙ של והתכלית ∆««»»

המדרש, כדברי «»¿e‡˙c¿ƒ‰שהיא,
C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰«»»ƒ¿ƒ¿»≈

ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc16, שדווקא ƒ»¿«¿ƒ
העולם העולמות  ובמיוחד התחתונים,

התחתון  העולם שהוא הגשמי הזה

להשראת  ראוי מקום יהיו ביותר,

Ê‰השכינה  ÔÈÚL È„Î·e פעולת ƒ¿≈∆ƒ¿»∆
הגוף  על הבהמית הנשמה והנפש

ÙeÒÈÎc‡ובעולם  ‡Ó‰ C¯„a ‰È‰È ‡Ï17, בושה שניתן לחם …ƒ¿∆¿∆∆«¬»¿ƒ»
מצידו  עמל ללא B·Ú„‰,לאדם C¯„a ‡l‡ תמלא לא שהנשמה היינו ∆»¿∆∆¬»

מו  כדבר שלה השליחות ויגיעה את טורח מתוך אלא מאמץ, כל ללא מאליו בן

,˙ÈLÙÁ ‰¯ÈÁa ‰ÓLp‰Ï ‰z ÔÎÏ התמודדות בפני  שתעמוד כדי »≈ƒ¿»¿«¿»»¿ƒ»»¿ƒ
ייעודה  את ולמלא עליהם להתגבר ותבחר הבהמית והנפש הרע היצר עם

·e˙kL BÓk18˙‡Â ,·Bh‰ ˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ EÈÙÏ Èz˙ ‰‡¯ ¿∆»¿≈»«ƒ¿»∆∆««ƒ¿∆«¿∆
,·BËÂ ÌÈiÁc CÙÈ‰‰,"בחיים "ובחרת מסיים vÓ„והכתוב ‰p‰ «≈∆¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«

,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È,שהיא ¿ƒ««¿»»¿«»
גם  לבחור שביכולתה באופן כאמור,

החיים, והיפך הטוב daבהיפך CiL«»»
,¯eÊÈÙe ÈeaÈ¯‰ ÔÈÚ היפך ƒ¿«»ƒƒ

Ácהאחדות, ˙ÈÁ·Ï „Ú המורה «ƒ¿ƒ«ƒ»
מכפי  מהמקור, ביותר גדול ריחוק על

"יחיד", בבחינת עצמה, מצד שהיא

ומבאר. שממשיך ÌÚcוכפי ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
dÓˆÚŒ„vÓ ‰ÓLp‰L ˙BÈ‰¡∆«¿»»ƒ««¿»

,„ÈÁÈ ˙ÈÁ·a ‡È‰ בה ואין ƒƒ¿ƒ«»ƒ
ריחוק  על המורים ופיזור פירוד

L‡k¯מאלוקות, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¬∆
‰ÓLp‰ ÌˆÚÓ CLÓ אכן שהיא ƒ¿»≈∆∆«¿»»

"יחיד" daL,בבחינת ˙BÁk‰Ï¿«…∆»
ומוגבלת מוגדרת מציאות »Ú„שהם

ונמשכים  יורדים הנשמה שענייני

‰ÌÈiÓÈtמהעצם ˙BÁkÏ«…«¿ƒƒƒ
ÌÈ¯·‡a ÌÈLaÏ˙n‰ באופן «ƒ¿«¿ƒ»≈»ƒ

השייך  לאבר בהתאם כוח כל פנימי,

LÁÓc·‰לו, ÌÈLe·l‰Ï „ÚÂ¿«¿«¿ƒ¿«¬»»
,‰NÚÓe ¯eac הביטוי אמצעי ƒ«¬∆

הנקראים  הנפש כוחות של החיצוניים

הנפש של L‡k¯'לבושים' ‰p‰ƒ≈«¬∆
ÌÈNÚÓe ÌÈ¯eac ˙B·LÁn‰««¬»ƒƒ«¬ƒ
המאוחד  מהעצם מאד הרחוקים

ÌÈ¯ft˙Óeבאלוקות ÌÈËMt˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ
,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚ ‰nÎÂ ‰nÎa¿«»¿«»ƒ¿¿≈»»
ועושה  מדבר חושב, האדם כאשר

הגשמי  העולם בענייני שונים דברים

˙ÈÁ·a ÌÈNÚ Ì‰ ÈÊ‡¬«≈«¬ƒƒ¿ƒ«
ÌÈÈÚ‰L ÈÙÏ eÈ‰Â ,ÈeaÈƒ̄¿«¿¿ƒ∆»ƒ¿»ƒ
˙ÈÁ·a Ì‰ ‰f‰ ÌÏBÚc¿»«∆≈ƒ¿ƒ«

ÈeaÈ¯ ניכרת לא האלוקית האחדות כי ƒ
בהם.

‰Ê Ô·eÈÂ שנובע) הריבוי עניין ¿»∆
הנפש, כוחות של והפיזור) מהפירוד

העולם, ענייני של מזה יותר ועוד הנפש, לבושי של מזה ≈∆«ÔkLŒÏkÓa¿ƒויותר
‰ÌÈÏkוקלֿוחומר  ˙ÈÁ·a eÏÈÙ‡ BLiL ÈeaÈ¯‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»ƒ∆∆¿¬ƒƒ¿ƒ««≈ƒ

,‰Le„˜c ונמשך מלמעלה יורד האלוקי שהאור וחסידות בקבלה כמבואר ƒ¿»
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minyd dvwa jgcp didi m`

מה  ּכל הּנה ּדקדּוׁשה, ספירֹות ּדעׂשר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּבכלים

הם  הרי יֹותר , ּתחּתֹון ּבעֹולם למּטה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּׁשּנמׁשכים

עצמם  ּבעֹולמֹות ּומּכלֿׁשּכן יֹותר, ריּבּוי ְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבבחינת

העלם  מּלׁשֹון הּוא 19(עֹולם ׁשהעֹולם מה ׁשּכל ,( ְְִֵֶֶֶַָָָָ

ריּבּוי  ּבבחינת הם ׁשּבֹו הענינים אזי יֹותר, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָלמּטה

לקליּפת  ּבּירידה ועלֿאחתּֿכּמהֿוכ ּמה ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָיֹותר,

ׁשּנעׂשה  הּטמאֹות, קליּפֹות לג' ועלֿידּה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָנֹוגּה

ּדעֹולם  ׁשהענינים וכיון ּביֹותר. ריּבּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּבבחינת

ּכאׁשר  הּנה לכן ריּבּוי, ּבבחינת הם ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּזה

מתּפּׁשטים  הּנׁשמה ׁשל ּומעׂשה ּדּבּור ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָהּמחׁשבה

ריּבּוי  ּבבחינת הם ּגם נעׂשים העֹולם, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָּבעניני

נּדח  ׁשל מציאּות ׁשּתהיה ׁשּׁשּי עד ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָּופירּוד,

היפ ׁשהּוא הינּו נּדח, ענין ּופרּוׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָחסֿוׁשלֹום.

הּמחׁשבה  ּגם (ּובמילא ׁשהרצֹון והינּו הוי', ְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָרצֹון

אּלא  הוי', רצֹון ּכפי אינֹו ׁשּלֹו ּומעׂשה) ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָּדּבּור

נעׂשה  הּוא ׁשאז עצמֹו, ׁשל הרצֹונֹות ְְְֲִֶֶֶַַָָּכפי

הּניצֹוצֹות  ׁשּגם ּגֹורם ועלֿידיֿזה נּדח, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּבבחינת

נּדח. ּבבחינת נעׂשים העֹולם ּבעניני ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָהמלּוּבׁשים

מּצד  ּכי ּדוקא, האדם מעׂשה מּצד הּוא זה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָוכל

חסֿוׁשלֹום, נּדח ענין ׁשּי לא עצמּה ְְְְִִִַַַַַָָָָָֹהּבריאה

עד  ּביֹותר למּטה ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות ׁשּגם ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָוהינּו

ּבתכלית  היֹותם עם הּטמאֹות, קליּפֹות ְְְְְֱִִִֵַַָלג'

מּכלֿמקֹו ּופירּוד, נּדח,הריּבּוי ּבבחינת אינם ם ְִִִִִֵֵַָָָָָ

נעׂשה  אזי ה', רצֹון על עֹובר האדם ּכאׁשר ְְֲֲֲֵֶֶַַַַַָָָורק

כּו' הּניצֹוצֹות ׁשּגם וגֹורם נּדח, ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶַַַַָּבעצמֹו

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו נּדחים. יּתּוׁש20יהיּו ְְְִִִֵֶֶַַַָָ
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ובכ"מ.19) ד. לז, שלח פכ"ד.20)לקו"ת תניא וראה א. לח, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האור  של והתפשטות הארה (שהם האורות התלבשות של באופן בעולמות

ההגבלות  ואת הגדרים את היוצרים (שהם בכלים מוגבל) הבלתי האיןֿסופי

ומוגדר) מסוים ב'ציור' להיות האור NÚc¯של ÌÈÏÎa ÌbL Úe„ik«»«∆«¿≈ƒ¿∆∆
,‰Le„˜c ˙B¯ÈÙÒ לאלוקות בטל כולו הקדושה צד כללי שבאופן ¿ƒƒ¿»

בכל  האלוקות, עם ≈p‰ƒ‰זאת ומאוחד
ÌÈÎLÓpM ‰Ó Ïk שבהם הכלים »«∆ƒ¿»ƒ

הספירות  עשר «»¿hÓÏ‰מאירות
Ì‰ È¯‰ ,¯˙BÈ ÔBzÁz ÌÏBÚa¿»«¿≈¬≈≈

,¯˙BÈ ÈeaÈ¯ ˙ÈÁ·a ככל כי ƒ¿ƒ«ƒ≈
המציאות  גדרי יותר, תחתון שהעולם

פחות  ויש יותר ניכרים הדברים כל של

לאלוקות  אם ÔkLŒÏkÓeביטול ƒ»∆≈
יותר  יש עצמן הספירות של בכלים

אחדות  ופחות יורדים ריבוי שהם ככל

 ֿ קל יותר, נחות לעולם אחד מעולם

(ÌÏBÚוחומר  ÌÓˆÚ ˙BÓÏBÚa»»«¿»»
ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ19 האור על והסתר ƒ¿∆¿≈

אותו), ומקיים ומחיה שמהווה האלוקי

‡e‰ ÌÏBÚ‰L ‰Ó ÏkL∆»«∆»»
ÌÈÈÚ‰ ÈÊ‡ ,¯˙BÈ ‰hÓÏ וכל ¿«»≈¬«»ƒ¿»ƒ

ÈÁ·a˙הנבראים  Ì‰ BaL∆≈ƒ¿ƒ«
,¯˙BÈ ÈeaÈ¯ ממקורם יותר ונפרדים ƒ≈

יותר האלוקי  נחותים בעולמות אשר

יותר  ונסתר נעלם »»»¿Œ˙Á‡ŒÏÚÂהוא
‰„È¯ia ‰nÎÂŒ‰nk האור של «»¿«»«¿ƒ»
בריבוי העליון צמצומים האלוקי

d‚B ˙tÈÏ˜Ï של היפך לצד ƒ¿ƒ««
והקדושה  האור על המכסה הקדושה,

הפרי, על מכסה שהקליפה כשם

שנקראת  קליפה יש עצמן ובקליפות

קליפה  היותה עם כי אור. לשון "נוגה",

אור  מעט מכלֿמקום הקדושה, והיפך

בתוכה  ידי על d„ÈŒÏÚÂמעורב ¿«»»
ירידה  נפעלת נוגה לקליפת הירידה

האלוקי  האור של ¿Ï‚'נוספת
‰NÚpL ,˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ¿̃ƒ«¿≈∆«¬∆

.¯˙BÈa ÈeaÈ¯ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿≈
,ÈeaÈ¯ ˙ÈÁ·a Ì‰ ‰f‰ ÌÏBÚc ÌÈÈÚ‰L ÔÂÈÎÂ ריחוקם בגלל ¿≈»∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆≈ƒ¿ƒ«ƒ

לעיל מהמקור  כמבואר eac¯האלוקי, ‰·LÁn‰ ¯L‡k ‰p‰ ÔÎÏ»≈ƒ≈«¬∆««¬»»ƒ
ÌÈËMt˙Ó ‰ÓLp‰ ÏL ‰NÚÓe ומתפזרים,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa «¬∆∆«¿»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈»»

,Ì‰ Ìb ÌÈNÚ הנפש לבושי גם הם היינו עצמם שמצד אף האלוקית, «¬ƒ«≈
עצמו  העולם מענייני e¯ÈÙe„,נעלים ÈeaÈ¯ ˙ÈÁ·a הישיר המגע כי ƒ¿ƒ«ƒ≈

עליהם  משפיע העולם ענייני ÏLעם ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zL CiML „Ú«∆«»∆ƒ¿∆¿ƒ∆
ÌBÏLÂŒÒÁ Ác שהיא כזה במצב נמצאת והיא בנשמה זקוקה אפילו ƒ»«¿»

אל  מהריבוי לשוב בה שיפעל הוא ברוך הקדוש ידי על וקיבוץ' ל'אסיפה'

האחדות.

,Ác ÔÈÚ Le¯Ùe"ל"אסיפה זקוק והוא "נדח" שנקרא יהודי של המצב ≈ƒ¿«ƒ»
הוא  ברוך הקדוש ידי על ‰ÈÂ',ו"קיבוץ" ÔBˆ¯ CÙÈ‰ ‡e‰L eÈ‰«¿∆≈∆¿¬»»

העליון ו"נדח" מהרצון ריחוק היינו

‡ÏÈÓ·e) ÔBˆ¯‰L eÈ‰Â¿«¿∆»»¿≈»
מכך  eac¯כתוצאה ‰·LÁn‰ Ìb«««¬»»ƒ

‰NÚÓe– הביטוי אמצעי «¬∆
הנפש  של – ‡BÈה'לבושים' BlL (∆≈

ÈÙk ‡l‡ ,'ÈÂ‰ ÔBˆ¯ ÈÙk¿ƒ¿¬»»∆»¿ƒ
,BÓˆÚ ÏL ˙BBˆ¯‰ הגוף של »¿∆«¿

הבהמית  NÚ‰והנפש ‡e‰ Ê‡L∆»«¬∆
Ác ˙ÈÁ·a,מאלוקות רחוק ƒ¿ƒ«ƒ»

ÌbL Ì¯Bb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆≈∆«
˙BˆBˆÈp‰ שירדו האלוקיים «ƒ

מטה  למטה עד מעלה מלמעלה

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ÌÈLaeÏÓ‰«¿»ƒ¿ƒ¿¿≈»»
וחומריים גשמיים ÌÈNÚ«¬ƒבדברים

Ác ˙ÈÁ·a הניצוצות וגם ƒ¿ƒ«ƒ»
ממקורם  מתרחקים עצמם האלוקיים

העליון.

‰Ê ÏÎÂ האדם בנפש הירידה כל ¿»∆
להיות  הקדושים בניצוצות ואפילו

‰‡„Ì"נדח", ‰NÚÓ „vÓ ‡e‰ƒ««¬≈»»»
,‡˜Âc גרם טובים הלא שבמעשיו «¿»

זה dÓˆÚאת ‰‡È¯a‰ „vÓ Èkƒƒ««¿ƒ»«¿»
הוא  ברוך הקדוש ידי על שנבראה כפי

Ácמלכתחילה ÔÈÚ CiL ‡Ï…«»ƒ¿«ƒ»
ÌbL eÈ‰Â ,ÌBÏLÂŒÒÁ אפילו «¿»¿«¿∆«

˙BˆBˆÈp‰ האלוקייםeÏÙpL «ƒ∆»¿
העליון  ממקורם מעלה, מלמעלה

˙BtÈÏ˜ '‚Ï „Ú ¯˙BÈa ‰hÓÏ¿«»¿≈«¿¿ƒ
,˙B‡Óh‰"נוגה" מקליפת שבשונה «¿≈

מעורב  טוב שמעט לעיל שנזכרה

ההעלם  אלו קליפות בשלוש בתוכה,

כך  כדי עד הוא האלוקות על וההסתר

כלל  טוב בהם e¯ÈÙe„,שאין ÈeaÈ¯‰ ˙ÈÏÎ˙a Ì˙BÈ‰ ÌÚ והרי ƒ¡»¿«¿ƒ»ƒ≈
וביטול  בדביקות מחסרון נובע האחדות, היפך ריבוי, שכל לעיל נתבאר

מאלוקות  ביותר רחוקות הטמאות הקליפות גם לכאורה כן ואם לאלוקות,

ÌÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓשהם עליהם לומר שאפשר כך כל ÈÁ·a˙רחוקות ƒ»»≈»ƒ¿ƒ«
,'‰ ÔBˆ¯ ÏÚ ¯·BÚ Ì„‡‰ ¯L‡k ˜¯Â ,Ác או מעשים ועושה ƒ»¿««¬∆»»»≈«¿

העליון הרצון נגד פעולות של מחשבות חושב או דיבורים NÚ‰מדבר ÈÊ‡¬««¬∆
eÈ‰Èהאדם  'eÎ ˙BˆBˆÈp‰ ÌbL Ì¯B‚Â ,Ác ˙ÈÁ·a BÓˆÚa¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈∆««ƒƒ¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ .ÌÈÁc20 את להדגיש כדי ƒ»ƒ¿∆∆»¿«≈«
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f"kyz'dח ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y

מֹוציא  ואינֹו ׁשּמכניס יּתּוׁש ׁשּגם ,21קדמ, ְְְִִֵֶֶַַַָָ

היא  קֹודמת כּו', ּתחּתֹונה הּיֹותר קליּפה ְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשהיא

ּגם  הּנבראים, ּכל ּכי החֹוטא. לאדם ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָּבמדרגה

ּתפקידם, את מׁשּנים ׁשאינם ּכיון ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהּקליּפֹות,

האדם  מהּֿׁשאיןּֿכן נּדחים, ּבבחינת ְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאינם

נעׂשה  ֿ זה ׁשעלֿידי הּקּב"ה, רצֹון על ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשעֹובר

ּכּנ"ל. ּדנּדח ְְִִַַָָָהענין

ÌB˜ÓŒÏkÓe ּגם ּכי יחיד, לׁשֹון נּדח נאמר ƒ»»ְֱֲִִִֶַַַָ

רצֹון  על עֹובר האדם ְֲֵֶַַָָָּכאׁשר

הּוא  אז ּגם הּנה נּדח, ּבבחינת ונעׂשה ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהּקּב"ה

 ֿ אףֿעל יׂשראל ּכי הּדבר, וטעם יחיד. ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָּבבחינת

הּוא  יׂשראל ׁשחטא נקרא 22ּפי החטא ּבעת ׁשּגם , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אלקים  עם ׂשרית ּכי מּלׁשֹון יׂשראל, ,23ּבׁשם ְְְֱִִִִִִֵֵָָָֹ

וכיון  הׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָוהינּו

ּבזה  אין הרי הׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּוא

ּגם  ולכן הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר והגּבלֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָמדידֹות

ּוכמֹו אחד, ּבבחינת הּוא כּו' למּטה ְְְִִִִֶַַָָָּבירידתֹו

יׂשראל,24ׁשּכתּוב  ׁשּנׁשמֹות ּבארץ, אחד ּגֹוי ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָ

הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר מהמדידֹות למעלה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָלהיֹותם

הּנׁשמה  ירידת (עלֿידי ּבארץ הם ּכאׁשר ּגם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנה

מּזה, ויתירה אחד. ּבבחינת הם הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלמּטה),

אחד, ּבבחינת ּכן ּגם הם החטא ּבׁשעת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשאפילּו

הּוא. יׂשראל ׁשחטא, אףֿעלּֿפי ׁשּיׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכּנ"ל

 ֿ רחמנא ּכרת חּיּוב ּבהם ׁשּיׁש ּבחטאים ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָואפילּו

מּׁשרׁשֹו ׁשּנכרת הינּו הּכרת ׁשענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָליצלן,

ה 25ּומקֹורֹו ידּוע הרי מּׁשרׁשֹו, ׁשּנכרת ּבזה ּדּיּוק ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

ּתמיד  הּוא הרי עצמּותֹו מּצד אבל ּדוקא, ְְְֲֲִִֵַַַָָָּומקֹורֹו

אחד 26מאּוחד  ּכל על הּקּב"ה אֹומר ׁשּלכן , ְֵֵֶֶַַָָָָָָ

מּטעי  נצר ׁשּיהיה, מי יהיה מּיׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואחת

להתּפאר  ידי הּוא 27מעׂשי ׁשהּקּב"ה ּדכׁשם , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
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ב.21) נו, רע"א.22)גיטין מד, כט.23)סנהדרין לב, ועוד.24)וישלח כג. ז, פ"ה.25)שמואלֿב אגה"ת פכ"ד. תניא ראה

עד.26) ע' אעת"ר סה"מ ב. פג, שמע"צ סע"ג. סב, לר"ה דרושים לקו"ת גם כא.27)ראה ס, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
- חטא שבמעשה ˜„CÓ,החומרה LezÈ ימי בששת הבריאה בסדר «»¿»

הדברים  ומשמעות האדם לפני נבראו היתוש ובכללם החיים בעלי כל בראשית

ÈˆBÓ‡היא BÈ‡Â ÒÈÎnL LezÈ ÌbL21, נשארת שהפסולת כך ∆««∆«¿ƒ¿≈ƒ
ביותר  נחות נברא שהוא כך על מורה וזה ‰Bi˙¯בתוכו ‰tÈÏ˜ ‡È‰L∆ƒ¿ƒ»«≈

,'eÎ ‰BzÁz האדם לפני נברא «¿»
על  מלמד בבריאה היתוש של והקדימה

ביותר  התחתונה שהקליפה כך

Ì„‡Ï ‰‚¯„Óa ‡È‰ ˙Ó„B˜∆∆ƒ¿«¿≈»»»»
Ìb ,ÌÈ‡¯·p‰ Ïk Èk .‡ËBÁ‰«≈ƒ»«ƒ¿»ƒ«

˙BtÈÏw‰ והנחותות הטמאות «¿ƒ
‡˙ביותר, ÌÈpLÓ ÌÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈»¿«ƒ∆

Ì„È˜Ùz,נבראו ‡ÌÈשלשמו «¿ƒ»≈»
,ÌÈÁc ˙ÈÁ·a הנחיתות כל ועם ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ

כך  כל רחוקים נחשבים אינם שלהם

‰‡„Ìמאלוקות ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»»»
,‰"aw‰ ÔBˆ¯ ÏÚ ¯·BÚL∆≈«¿«»»
בריאתו  ותכלית לתפקידו בניגוד ופועל

ÔÈÚ‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆»ƒ¿»
.Ï"pk Ácc¿ƒ»««

EÁc ¯Ó‡ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»∆¡«ƒ«¬
,„ÈÁÈ ÔBLÏ כל שכאמור אף ¿»ƒ

רק  שייך ואסיפה 'קיבוץ' של המושג

ומפוזרים, רבים Ìbבדברים Èkƒ«
ÔBˆ¯ ÏÚ ¯·BÚ Ì„‡‰ ¯L‡k«¬∆»»»≈«¿
,Ác ˙ÈÁ·a ‰NÚÂ ‰"aw‰«»»¿«¬∆ƒ¿ƒ«ƒ»

‡e‰ Ê‡ Ìb ‰p‰עדיין˙ÈÁ·a ƒ≈«»ƒ¿ƒ«
„ÈÁÈ מעלה על המורה תואר שהוא »ƒ

Èkוחשיבות. ,¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»ƒ
ז"ל חכמינו ‡ŒÛכמאמר Ï‡¯NÈƒ¿»≈«

‡e‰ Ï‡¯NÈ ‡ËÁL ÈtŒÏÚ22, «ƒ∆»»ƒ¿»≈
בחסידות כך על ÌbL˙Úaומבואר ∆«¿≈

‡ËÁ‰ עצמו החטא מעשה כדי תוך «≈¿
ÔBLlÓ ,Ï‡¯NÈ ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿

ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N Èk23, לשון ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ
וחשיבות  ומעלה ¿»¿eÈ‰Âשררה

‡e‰L בנשמתו ÏÚÓÏ‰היהודי ∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ של הרגיל ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

למטה  מלמעלה האלוקי האור ירידת

קשורה  דרגה של באופן לדרגה מדרגה

שלשלת  של כטבעות בחברתה

בזו, זו e‰L‡האחוזות ÔÂÈÎÂ¿≈»∆
˙BÏa‚‰Â ˙B„È„Ó ‰Êa ÔÈ‡ È¯‰ ,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿¬≈≈»∆¿ƒ¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc ונבראים נעלים ונבראים דרגות, הבדלי יש שמצידן ¿≈∆ƒ¿«¿¿

בעצם  הוא בנשמתו היהודי אבל וחסרון, פגם הוא והחטא למעלה נחותים,

השתלשלות' eÎ'מ'סדר ‰hÓÏ B˙„È¯Èa Ìb ÔÎÏÂ שהנשמה ולמרות ¿»≈«ƒƒ»¿«»
הבהמית  ונפש בגוף ‡Á„,מלובשת ˙ÈÁ·a ‡e‰ ביטול על המורה ƒ¿ƒ«∆»

מאלקות  וריחוק ופיזור פירוד על המורה ריבוי ולא ¿BÓÎeלאלקות,
·e˙kL24 שהם ישראל עם ÈBbעל ∆»

ı¯‡a,עם „Á‡ והמשמעות ∆»»»∆
של  היא הפנימית ¿BÓLpL∆ƒ˙הפסוק

‰ÏÚÓÏ Ì˙BÈ‰Ï ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»
¯„Òc ˙B„È„Ó‰Ó≈«¿ƒ¿≈∆

,˙eÏLÏzL‰ חילוקי יש שמצידם ƒ¿«¿¿
כאמור, ו'מטה', 'מעלה' בין דרגות

ı¯‡a Ì‰ ¯L‡k Ìb ‰p‰ עולם ƒ≈««¬∆≈»»∆
התחתון  הגשמי ≈¿»(È„ÈŒÏÚהזה

È¯‰ ,(‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»¿«»¬≈
„Á‡ ˙ÈÁ·a Ì‰ עצם ומצד ≈ƒ¿ƒ«∆»

ישראל  בני נשארים דבוקים מהותם

תמיד. fÓ‰,באלוקות ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
˙ÚLa eÏÈÙ‡L מעשה‡ËÁ‰ ∆¬ƒƒ¿««≈¿

‡Á„,עצמו  ˙ÈÁ·a Ôk Ìb Ì‰≈«≈ƒ¿ƒ«∆»
באלוקות  קשורים »»¿Ï"pÎÂונשארים

,‡ËÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈««ƒ∆»»
.‡e‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈

Ì‰a LiL ÌÈ‡ËÁa eÏÈÙ‡Â«¬ƒ«¬»ƒ∆≈»∆
,ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ˙¯k ·eiÁƒ»≈«¬»»ƒ¿»

˙¯k‰ ÔÈÚL פנימיות לפי ∆ƒ¿««»≈
ÎpL¯˙העניינים  eÈ‰'נקרע' «¿∆ƒ¿»

B¯B˜Óeונפסק  BL¯MÓ25 ƒ»¿¿
נפגם  בוודאי לכאורה שבהם באלקות,

 ֿ הקדושֿברוך עם הנשמה של הקשר

באלקות הוא  Úe„Èודבקותה È¯‰¬≈»«
BL¯MÓ ˙¯ÎpL ‰Êa ˜eic‰«ƒ»∆∆ƒ¿»ƒ»¿

,‡˜Âc B¯B˜Óe דרגה מאותה היינו ¿«¿»
(גלוי  ומקור שורש שהיא באלוקות

לנשמה  vÓ„וישיר) Ï·‡¬»ƒ«
B˙eÓˆÚ ֿ הקדושֿברוך של ומהותו «¿

אלא  ומפסיק מכרית לא 'כרת' גם הוא

‡e‰ È¯‰ בנשמתו ÈÓz„היהודי ¬≈»ƒ
„Áe‡Ó26,הוא ברוך הקדוש עם ¿»

Ïk ÏÚ ‰"aw‰ ¯ÓB‡ ÔÎlL∆»≈≈«»»«»
‰È‰È ,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡∆»¿««ƒƒ¿»≈ƒ¿∆

,‰È‰iL ÈÓ רמתו הרוחנית תהיה ƒ∆ƒ¿∆
תהיה, t˙‰Ï‡¯אשר È„È ÈNÚÓ ÈÚhÓ ¯ˆ27‰"aw‰L ÌLÎc , ≈∆«»««¬≈»«¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆«»»

ÂÈ„È ‰NÚÓ Ì‰L Ï‡¯NÈ Ìb Ck ,ÈÁˆ ‡e‰28 של הקשר כי ƒ¿ƒ»«ƒ¿»≈∆≈«¬≈»»
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minyd dvwa jgcp didi m`

ידיו  מעׂשה ׁשהם יׂשראל ּגם ּכ וזהּו28נצחי, . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשהּוא  ּבעת ּגם ּכי יחיד, לׁשֹון נּדח ׁשּכתּוב ְְֲִִִֵֶֶַַַָָמה

יחיד. ּבבחינת הּוא הרי רחמנאֿליצלן, ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָנּדח

הּפרּוׁש ואחד 30ּבּמאמר 29וכּידּוע כּו' חכם אחד ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ואחד  אחד ׁשּבכל לׁשאֹול, יֹודע ׁשאינֹו ואחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּתם

ּבחכם, רק לא והינּו, אחד. ּבחינת יׁשנֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמּיׂשראל 

ּברׁשע  אפילּו אּלא לׁשאֹול, יֹודע וׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּתם

רׁשע. אחד - אחד ּבחינת ּכן ּגם ְְִֵֶֶֶַַָָָָיׁשנֹו

ּגם p‰Â‰ג) מּיׂשראל, ואחד אחד ׁשּכל ּכיון ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

 ֿ רחמנא נּדח ּבהיֹותֹו החטא ְְְֲִִִֵַַַָָָּבׁשעת

ה'אחד' מּצד הּנה אחד, ּבחינת ּבֹו יׁש ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָליצלן,

מּמּנּו יּדח ׁשּלא ּכההבטחה הּוא, ּגם יקּוּבץ ְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּבֹו,

את 31נּדח  אלקי הוי' וׁשב ּׁשּכתּוב מה וזהּו . ְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּׁשם  הּׁשמים, ּבקצה נּדח יהיה אם גֹו' ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָׁשבּות

ּבחינת  הּוא אלקי הוי' ּדענין גֹו', ְְְְְֱֲִִֶֶַַַָָֹיקּבצ

ׁשּמקּבל  נברא ניצֹוץ ּבחינת ׁשּבּנפׁש, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּיחידה

חּיים' ּב'עץ ׁשּכתּוב (ּכמֹו ּבֹורא ּומּצד 32מּניצֹוץ ,( ְְִִִִֵֵֶַַָ

(ּבחינת  מּיׂשראל אחד ׁשּבכל אלקי הוי' ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבחינת

הּׁשמים, ּבקצה נּדח ּכׁשהּוא ּגם הּנה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּיחידה),

יּקח  ּומּׁשם יקּבצ מּׁשם וענינֹומּכלֿמקֹום . ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָ

מתּגּלית  ׁשעלֿידּה הּתׁשּובה, ענין הּוא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּבעבֹודה

 ֿ ׁשּבעלי ּבמקֹום אמרּו ׁשּלכן הּיחידה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּבחינת

יכֹולים  אין ּגמּורים צּדיקים עֹומדים, ְְְְִִִִִֵַָּתׁשּובה

ׁשם  מתּגּלה 33לעמֹוד הּתׁשּובה ׁשעלֿידי לפי , ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ּדרּבי  הּתׁשּובה ּגּבי ׁשּמצינּו וזהּו הּיחידה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבחינת

קֹונה  יׁש ואמר  רּבי ׁשּבכה ּדֹורדיא ּבן ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאלעזר

אחת  ּבׁשעה ּברּבי 34עֹולמֹו נתקּנא ׁשרּבי והינּו, , ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

הראׁש היה ׁשרּבי ּדאף ּדֹורדיא, ּבן ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹאלעזר

נתקּנא  מּכלֿמקֹום ּומצֹות, ּבּתֹורה ּבדֹורֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָוהּיחיד
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קמז.28) ע' ח"א אג"ק ספ"ג. התשובה תקוני שער המלך עמק 29.74)ראה ע' תש"ג סה"ש ע"פ 31)הגש"פ.30)ראה

ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, פ'32)שמואלֿב בלקו"ת הובא אבי"ע). דרושי (שער מב שער

א. כז, 33.363)ראה ע' .361 ע' חי"ד לקו"ש ב. לד, ברכות א.34)ראה יז, ע"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעולם. הפסק בו שאין ונצחי תמידי קשר הוא אלוקות עם ישראל ∆¿e‰ÊÂבני

Ác ‡e‰L ˙Úa Ìb Èk ,„ÈÁÈ ÔBLÏ EÁc ·e˙kL ‰Ó«∆»ƒ«¬¿»ƒƒ«¿≈∆ƒ»
,ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ואפ החטאים, של מפני חמורים בחטאים שחטא מי ילו «¬»»ƒ¿»

חלילה, ÈÁÈ„"כרת" ˙ÈÁ·a ‡e‰ È¯‰.באלוקות קשור הוא וגם ¬≈ƒ¿ƒ«»ƒ
Le¯t‰ Úe„iÎÂ29¯Ó‡na30 ¿«»««≈««¬»

בנים  ארבעה "כנגד פסח, של בהגדה

העוסקים דברה  בפסוקים תורה"

מצרים, יציאת סיפור של בחובה

לבנך" eÎ'"והגדת ÌÎÁ „Á‡∆»»»
Ú„BÈ BÈ‡L „Á‡Â Ìz „Á‡Â¿∆»»¿∆»∆≈≈«

,ÏB‡LÏ בחסידות מבואר כך ועל ƒ¿
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
‡Ï ,eÈ‰Â .„Á‡ ˙ÈÁa BLÈ∆¿¿ƒ«∆»¿«¿…
Ú„BÈ BÈ‡LÂ Ìz ,ÌÎÁa ˜«̄¿»»»¿∆≈≈«
ÚL¯a eÏÈÙ‡ ‡l‡ ,ÏB‡LÏƒ¿∆»¬ƒ¿»»
 ֿ אףֿעלֿפי ("ישראל עבירות שעובר

ÈÁa˙שחטא") Ôk Ìb BLÈ∆¿«≈¿ƒ«
„Á‡ עליו שגם ההגדה כלשון – ∆»

¯ÚL,אומרים „Á‡ אצל אפילו כי ∆»»»
"אחד". בחינת קיימת הרשע,

„Á‡Â „Á‡ ÏkL ÔÂÈk ‰p‰Â (‚¿ƒ≈≈»∆»∆»¿∆»
‡ËÁ‰ ˙ÚLa Ìb ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«ƒ¿««≈¿

¯Œ‡ÓÁעצמו  Ác B˙BÈ‰aƒ¿ƒ»«¬»»
,„Á‡ ˙ÈÁa Ba LÈ ,ÔÏˆÈÏƒ¿»≈¿ƒ«∆»
,BaL '„Á‡'‰ „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ«»∆»∆

,‡e‰ Ìb ıae˜È דבר של ובסופו ¿««
בשלימות  יהיה לאלוקות שלו הקשר

ÁcÈובגלוי ‡lL ‰ÁË·‰‰k¿««¿»»∆…ƒ«
Ác epnÓ31. ƒ∆ƒ»

'ÈÂ‰ ·LÂ ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¿»¬»»
Ì‡ 'B‚ E˙e·L ˙‡ EÈ˜Ï‡¡…∆∆¿¿ƒ
,ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«¬ƒ¿≈«»»ƒ
'ÈÂ‰ ÔÈÚc ,'B‚ Eˆa˜È ÌMÓƒ»¿«∆¿¿ƒ¿«¬»»
‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa ‡e‰ EÈ˜Ï‡¡…∆¿ƒ««¿ƒ»

,LÙpaL הכי עמוקה, הכי הדרגה ∆«∆∆
בנשמה פנימית והכי »ÈÁa¿ƒ˙נעלית

ıBˆÈpÓ Ïa˜nL ‡¯· ıBˆÈƒƒ¿»∆¿«≈ƒƒ
‡¯Ba שהנשמה בחסידות כמבואר ≈

והיא  ממש" ממעל אלוקה "חלק היא

היא  הנשמה זאת ועם אלוקית, מהות

מ"ניצוץ  שמקבל ניצוץ יש שבה ה"יחידה" בבחינת אבל "בורא" ולא "נברא"

"נברא" ממהות באיןֿערוך ושונה נעלית מהות שזו e˙kL·בורא" BÓk)¿∆»

'ÌÈiÁ ıÚ'a32„Á‡ ÏÎaL EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙ÈÁa „vÓe ,( ¿≈«ƒƒ«¿ƒ«¬»»¡…∆∆¿»∆»
‰ˆ˜a Ác ‡e‰Lk Ìb ‰p‰ ,(‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa) Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ««¿ƒ»ƒ≈«¿∆ƒ»ƒ¿≈

,ÌÈÓM‰,מאלוקות מאוד רחוק ÌMÓאפילוÌB˜ÓŒÏkÓהיינו «»«ƒƒ»»ƒ»
EÁwÈ ÌMÓe Eˆa˜È שהתרחק מי שגם מבטיח הוא ברוך והקדוש ¿«∆¿ƒ»ƒ»∆

של  בסופו הריחוק, בתכלית מאלוקות

ויתקרב. יחזור דבר

הנידחים  קיבוץ של השלימות תכלית

המשיח, בימות לבוא, לעתיד תהיה

בעבודה  גם קיים העניין כללות אבל

מישראל  ואחד אחד כל של הרוחנית

ומבאר: שממשיך כפי הזה, בזמן

‰„B·Úa BÈÚÂ הרוחנית ה' עבודת ¿ƒ¿»»¬»
ואחד אחד כל ÔÈÚשל ‡e‰ƒ¿«

˙Èlb˙Ó d„ÈŒÏÚL ,‰·eLz‰«¿»∆«»»ƒ¿«≈
‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa שמצידה שבנפש, ¿ƒ««¿ƒ»

בכל  באלוקות דבוק נשאר היהודי

עצמו החטא בעת אפילו ≈«∆ÔÎlLמצב,
e¯Ó‡ז"ל ÌB˜Óaחכמינו »¿¿»

,ÌÈ„ÓBÚ ‰·eLzŒÈÏÚaL∆«¬≈¿»¿ƒ
ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ לא שמעולם «ƒƒ¿ƒ

BÓÚÏ„חטאו  ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡≈¿ƒ«¬
ÌL33È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ , »¿ƒ∆«¿≈

˙ÈÁa ‰lb˙Ó ‰·eLz‰«¿»ƒ¿«»¿ƒ«
‰„ÈÁi‰ צדיקים אצל ואילו «¿ƒ»

בגלוי. איננה ה'יחידה'

‰·eLz‰ Èab eÈˆnL e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ«≈«¿»
‡È„¯Bc Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯c שעבר ¿«ƒ∆¿»»∆¿«»

בתשובה  התעורר וכאשר רבות עבירות

עד  בבכיה וגעה ברכיו בין ראשו הניח

נשמתו  ¯Èaשיצאה ‰ÎaL רבי ∆»»«ƒ
התשובה  את שראה הנשיא יהודה

דורדיא  בן אלעזר רבי של הנעלית

BÓÏBÚ ‰B˜ LÈ ¯Ó‡Â ונעשה ¿»«≈∆»
הבא  עולם ‡Á˙בן ‰ÚLa34, ¿»»««

שעה  אותה עד חייו ימי שבכל  אפילו

כזה  במצב היה לא תשובה עשה שבה

Èa¯L ,eÈ‰Â גמור צדיק שהיה ¿«¿∆«ƒ
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯a ‡p˜˙ƒ¿«≈¿«ƒ∆¿»»∆

‡È„¯Bc בעלֿת Û‡cשובה,שהיה ¿«»¿«
„ÈÁi‰Â L‡¯‰ ‰È‰ Èa¯L∆«ƒ»»»…¿«»ƒ

,˙BˆÓe ‰¯Bza B¯B„a מאד והיה נעלית p˜˙‡בדרגה ÌB˜ÓŒÏkÓ ¿¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈
,‡È„¯Bc Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯a נמוכה שלכאורה יותר הרבה בדרגה היה ¿«ƒ∆¿»»∆¿«»
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ט f"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y

מֹוציא  ואינֹו ׁשּמכניס יּתּוׁש ׁשּגם ,21קדמ, ְְְִִֵֶֶַַַָָ

היא  קֹודמת כּו', ּתחּתֹונה הּיֹותר קליּפה ְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשהיא

ּגם  הּנבראים, ּכל ּכי החֹוטא. לאדם ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָּבמדרגה

ּתפקידם, את מׁשּנים ׁשאינם ּכיון ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהּקליּפֹות,

האדם  מהּֿׁשאיןּֿכן נּדחים, ּבבחינת ְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאינם

נעׂשה  ֿ זה ׁשעלֿידי הּקּב"ה, רצֹון על ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשעֹובר

ּכּנ"ל. ּדנּדח ְְִִַַָָָהענין

ÌB˜ÓŒÏkÓe ּגם ּכי יחיד, לׁשֹון נּדח נאמר ƒ»»ְֱֲִִִֶַַַָ

רצֹון  על עֹובר האדם ְֲֵֶַַָָָּכאׁשר

הּוא  אז ּגם הּנה נּדח, ּבבחינת ונעׂשה ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהּקּב"ה

 ֿ אףֿעל יׂשראל ּכי הּדבר, וטעם יחיד. ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָּבבחינת

הּוא  יׂשראל ׁשחטא נקרא 22ּפי החטא ּבעת ׁשּגם , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אלקים  עם ׂשרית ּכי מּלׁשֹון יׂשראל, ,23ּבׁשם ְְְֱִִִִִִֵֵָָָֹ

וכיון  הׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָוהינּו

ּבזה  אין הרי הׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּוא

ּגם  ולכן הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר והגּבלֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָמדידֹות

ּוכמֹו אחד, ּבבחינת הּוא כּו' למּטה ְְְִִִִֶַַָָָּבירידתֹו

יׂשראל,24ׁשּכתּוב  ׁשּנׁשמֹות ּבארץ, אחד ּגֹוי ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָ

הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר מהמדידֹות למעלה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָלהיֹותם

הּנׁשמה  ירידת (עלֿידי ּבארץ הם ּכאׁשר ּגם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנה

מּזה, ויתירה אחד. ּבבחינת הם הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלמּטה),

אחד, ּבבחינת ּכן ּגם הם החטא ּבׁשעת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשאפילּו

הּוא. יׂשראל ׁשחטא, אףֿעלּֿפי ׁשּיׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכּנ"ל

 ֿ רחמנא ּכרת חּיּוב ּבהם ׁשּיׁש ּבחטאים ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָואפילּו

מּׁשרׁשֹו ׁשּנכרת הינּו הּכרת ׁשענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָליצלן,

ה 25ּומקֹורֹו ידּוע הרי מּׁשרׁשֹו, ׁשּנכרת ּבזה ּדּיּוק ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

ּתמיד  הּוא הרי עצמּותֹו מּצד אבל ּדוקא, ְְְֲֲִִֵַַַָָָּומקֹורֹו

אחד 26מאּוחד  ּכל על הּקּב"ה אֹומר ׁשּלכן , ְֵֵֶֶַַָָָָָָ

מּטעי  נצר ׁשּיהיה, מי יהיה מּיׂשראל, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואחת

להתּפאר  ידי הּוא 27מעׂשי ׁשהּקּב"ה ּדכׁשם , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ
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ב.21) נו, רע"א.22)גיטין מד, כט.23)סנהדרין לב, ועוד.24)וישלח כג. ז, פ"ה.25)שמואלֿב אגה"ת פכ"ד. תניא ראה

עד.26) ע' אעת"ר סה"מ ב. פג, שמע"צ סע"ג. סב, לר"ה דרושים לקו"ת גם כא.27)ראה ס, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
- חטא שבמעשה ˜„CÓ,החומרה LezÈ ימי בששת הבריאה בסדר «»¿»

הדברים  ומשמעות האדם לפני נבראו היתוש ובכללם החיים בעלי כל בראשית

ÈˆBÓ‡היא BÈ‡Â ÒÈÎnL LezÈ ÌbL21, נשארת שהפסולת כך ∆««∆«¿ƒ¿≈ƒ
ביותר  נחות נברא שהוא כך על מורה וזה ‰Bi˙¯בתוכו ‰tÈÏ˜ ‡È‰L∆ƒ¿ƒ»«≈

,'eÎ ‰BzÁz האדם לפני נברא «¿»
על  מלמד בבריאה היתוש של והקדימה

ביותר  התחתונה שהקליפה כך

Ì„‡Ï ‰‚¯„Óa ‡È‰ ˙Ó„B˜∆∆ƒ¿«¿≈»»»»
Ìb ,ÌÈ‡¯·p‰ Ïk Èk .‡ËBÁ‰«≈ƒ»«ƒ¿»ƒ«

˙BtÈÏw‰ והנחותות הטמאות «¿ƒ
‡˙ביותר, ÌÈpLÓ ÌÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈»¿«ƒ∆

Ì„È˜Ùz,נבראו ‡ÌÈשלשמו «¿ƒ»≈»
,ÌÈÁc ˙ÈÁ·a הנחיתות כל ועם ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ

כך  כל רחוקים נחשבים אינם שלהם

‰‡„Ìמאלוקות ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»»»
,‰"aw‰ ÔBˆ¯ ÏÚ ¯·BÚL∆≈«¿«»»
בריאתו  ותכלית לתפקידו בניגוד ופועל

ÔÈÚ‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆»ƒ¿»
.Ï"pk Ácc¿ƒ»««

EÁc ¯Ó‡ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»∆¡«ƒ«¬
,„ÈÁÈ ÔBLÏ כל שכאמור אף ¿»ƒ

רק  שייך ואסיפה 'קיבוץ' של המושג

ומפוזרים, רבים Ìbבדברים Èkƒ«
ÔBˆ¯ ÏÚ ¯·BÚ Ì„‡‰ ¯L‡k«¬∆»»»≈«¿
,Ác ˙ÈÁ·a ‰NÚÂ ‰"aw‰«»»¿«¬∆ƒ¿ƒ«ƒ»

‡e‰ Ê‡ Ìb ‰p‰עדיין˙ÈÁ·a ƒ≈«»ƒ¿ƒ«
„ÈÁÈ מעלה על המורה תואר שהוא »ƒ

Èkוחשיבות. ,¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»ƒ
ז"ל חכמינו ‡ŒÛכמאמר Ï‡¯NÈƒ¿»≈«

‡e‰ Ï‡¯NÈ ‡ËÁL ÈtŒÏÚ22, «ƒ∆»»ƒ¿»≈
בחסידות כך על ÌbL˙Úaומבואר ∆«¿≈

‡ËÁ‰ עצמו החטא מעשה כדי תוך «≈¿
ÔBLlÓ ,Ï‡¯NÈ ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿

ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N Èk23, לשון ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ
וחשיבות  ומעלה ¿»¿eÈ‰Âשררה

‡e‰L בנשמתו ÏÚÓÏ‰היהודי ∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ של הרגיל ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

למטה  מלמעלה האלוקי האור ירידת

קשורה  דרגה של באופן לדרגה מדרגה

שלשלת  של כטבעות בחברתה

בזו, זו e‰L‡האחוזות ÔÂÈÎÂ¿≈»∆
˙BÏa‚‰Â ˙B„È„Ó ‰Êa ÔÈ‡ È¯‰ ,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿¬≈≈»∆¿ƒ¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc ונבראים נעלים ונבראים דרגות, הבדלי יש שמצידן ¿≈∆ƒ¿«¿¿

בעצם  הוא בנשמתו היהודי אבל וחסרון, פגם הוא והחטא למעלה נחותים,

השתלשלות' eÎ'מ'סדר ‰hÓÏ B˙„È¯Èa Ìb ÔÎÏÂ שהנשמה ולמרות ¿»≈«ƒƒ»¿«»
הבהמית  ונפש בגוף ‡Á„,מלובשת ˙ÈÁ·a ‡e‰ ביטול על המורה ƒ¿ƒ«∆»

מאלקות  וריחוק ופיזור פירוד על המורה ריבוי ולא ¿BÓÎeלאלקות,
·e˙kL24 שהם ישראל עם ÈBbעל ∆»

ı¯‡a,עם „Á‡ והמשמעות ∆»»»∆
של  היא הפנימית ¿BÓLpL∆ƒ˙הפסוק

‰ÏÚÓÏ Ì˙BÈ‰Ï ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»
¯„Òc ˙B„È„Ó‰Ó≈«¿ƒ¿≈∆

,˙eÏLÏzL‰ חילוקי יש שמצידם ƒ¿«¿¿
כאמור, ו'מטה', 'מעלה' בין דרגות

ı¯‡a Ì‰ ¯L‡k Ìb ‰p‰ עולם ƒ≈««¬∆≈»»∆
התחתון  הגשמי ≈¿»(È„ÈŒÏÚהזה

È¯‰ ,(‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»¿«»¬≈
„Á‡ ˙ÈÁ·a Ì‰ עצם ומצד ≈ƒ¿ƒ«∆»

ישראל  בני נשארים דבוקים מהותם

תמיד. fÓ‰,באלוקות ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
˙ÚLa eÏÈÙ‡L מעשה‡ËÁ‰ ∆¬ƒƒ¿««≈¿

‡Á„,עצמו  ˙ÈÁ·a Ôk Ìb Ì‰≈«≈ƒ¿ƒ«∆»
באלוקות  קשורים »»¿Ï"pÎÂונשארים

,‡ËÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈««ƒ∆»»
.‡e‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈

Ì‰a LiL ÌÈ‡ËÁa eÏÈÙ‡Â«¬ƒ«¬»ƒ∆≈»∆
,ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ˙¯k ·eiÁƒ»≈«¬»»ƒ¿»

˙¯k‰ ÔÈÚL פנימיות לפי ∆ƒ¿««»≈
ÎpL¯˙העניינים  eÈ‰'נקרע' «¿∆ƒ¿»

B¯B˜Óeונפסק  BL¯MÓ25 ƒ»¿¿
נפגם  בוודאי לכאורה שבהם באלקות,

 ֿ הקדושֿברוך עם הנשמה של הקשר

באלקות הוא  Úe„Èודבקותה È¯‰¬≈»«
BL¯MÓ ˙¯ÎpL ‰Êa ˜eic‰«ƒ»∆∆ƒ¿»ƒ»¿

,‡˜Âc B¯B˜Óe דרגה מאותה היינו ¿«¿»
(גלוי  ומקור שורש שהיא באלוקות

לנשמה  vÓ„וישיר) Ï·‡¬»ƒ«
B˙eÓˆÚ ֿ הקדושֿברוך של ומהותו «¿

אלא  ומפסיק מכרית לא 'כרת' גם הוא

‡e‰ È¯‰ בנשמתו ÈÓz„היהודי ¬≈»ƒ
„Áe‡Ó26,הוא ברוך הקדוש עם ¿»

Ïk ÏÚ ‰"aw‰ ¯ÓB‡ ÔÎlL∆»≈≈«»»«»
‰È‰È ,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡∆»¿««ƒƒ¿»≈ƒ¿∆

,‰È‰iL ÈÓ רמתו הרוחנית תהיה ƒ∆ƒ¿∆
תהיה, t˙‰Ï‡¯אשר È„È ÈNÚÓ ÈÚhÓ ¯ˆ27‰"aw‰L ÌLÎc , ≈∆«»««¬≈»«¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆«»»

ÂÈ„È ‰NÚÓ Ì‰L Ï‡¯NÈ Ìb Ck ,ÈÁˆ ‡e‰28 של הקשר כי ƒ¿ƒ»«ƒ¿»≈∆≈«¬≈»»
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minyd dvwa jgcp didi m`

ידיו  מעׂשה ׁשהם יׂשראל ּגם ּכ וזהּו28נצחי, . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשהּוא  ּבעת ּגם ּכי יחיד, לׁשֹון נּדח ׁשּכתּוב ְְֲִִִֵֶֶַַַָָמה

יחיד. ּבבחינת הּוא הרי רחמנאֿליצלן, ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָנּדח

הּפרּוׁש ואחד 30ּבּמאמר 29וכּידּוע כּו' חכם אחד ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ואחד  אחד ׁשּבכל לׁשאֹול, יֹודע ׁשאינֹו ואחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּתם

ּבחכם, רק לא והינּו, אחד. ּבחינת יׁשנֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמּיׂשראל 

ּברׁשע  אפילּו אּלא לׁשאֹול, יֹודע וׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּתם

רׁשע. אחד - אחד ּבחינת ּכן ּגם ְְִֵֶֶֶַַָָָָיׁשנֹו

ּגם p‰Â‰ג) מּיׂשראל, ואחד אחד ׁשּכל ּכיון ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

 ֿ רחמנא נּדח ּבהיֹותֹו החטא ְְְֲִִִֵַַַָָָּבׁשעת

ה'אחד' מּצד הּנה אחד, ּבחינת ּבֹו יׁש ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָליצלן,

מּמּנּו יּדח ׁשּלא ּכההבטחה הּוא, ּגם יקּוּבץ ְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּבֹו,

את 31נּדח  אלקי הוי' וׁשב ּׁשּכתּוב מה וזהּו . ְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּׁשם  הּׁשמים, ּבקצה נּדח יהיה אם גֹו' ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָׁשבּות

ּבחינת  הּוא אלקי הוי' ּדענין גֹו', ְְְְְֱֲִִֶֶַַַָָֹיקּבצ

ׁשּמקּבל  נברא ניצֹוץ ּבחינת ׁשּבּנפׁש, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּיחידה

חּיים' ּב'עץ ׁשּכתּוב (ּכמֹו ּבֹורא ּומּצד 32מּניצֹוץ ,( ְְִִִִֵֵֶַַָ

(ּבחינת  מּיׂשראל אחד ׁשּבכל אלקי הוי' ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבחינת

הּׁשמים, ּבקצה נּדח ּכׁשהּוא ּגם הּנה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּיחידה),

יּקח  ּומּׁשם יקּבצ מּׁשם וענינֹומּכלֿמקֹום . ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָ

מתּגּלית  ׁשעלֿידּה הּתׁשּובה, ענין הּוא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּבעבֹודה

 ֿ ׁשּבעלי ּבמקֹום אמרּו ׁשּלכן הּיחידה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּבחינת

יכֹולים  אין ּגמּורים צּדיקים עֹומדים, ְְְְִִִִִֵַָּתׁשּובה

ׁשם  מתּגּלה 33לעמֹוד הּתׁשּובה ׁשעלֿידי לפי , ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ּדרּבי  הּתׁשּובה ּגּבי ׁשּמצינּו וזהּו הּיחידה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבחינת

קֹונה  יׁש ואמר  רּבי ׁשּבכה ּדֹורדיא ּבן ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאלעזר

אחת  ּבׁשעה ּברּבי 34עֹולמֹו נתקּנא ׁשרּבי והינּו, , ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

הראׁש היה ׁשרּבי ּדאף ּדֹורדיא, ּבן ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹאלעזר

נתקּנא  מּכלֿמקֹום ּומצֹות, ּבּתֹורה ּבדֹורֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָוהּיחיד
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לעולם. הפסק בו שאין ונצחי תמידי קשר הוא אלוקות עם ישראל ∆¿e‰ÊÂבני

Ác ‡e‰L ˙Úa Ìb Èk ,„ÈÁÈ ÔBLÏ EÁc ·e˙kL ‰Ó«∆»ƒ«¬¿»ƒƒ«¿≈∆ƒ»
,ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ואפ החטאים, של מפני חמורים בחטאים שחטא מי ילו «¬»»ƒ¿»

חלילה, ÈÁÈ„"כרת" ˙ÈÁ·a ‡e‰ È¯‰.באלוקות קשור הוא וגם ¬≈ƒ¿ƒ«»ƒ
Le¯t‰ Úe„iÎÂ29¯Ó‡na30 ¿«»««≈««¬»

בנים  ארבעה "כנגד פסח, של בהגדה

העוסקים דברה  בפסוקים תורה"

מצרים, יציאת סיפור של בחובה

לבנך" eÎ'"והגדת ÌÎÁ „Á‡∆»»»
Ú„BÈ BÈ‡L „Á‡Â Ìz „Á‡Â¿∆»»¿∆»∆≈≈«

,ÏB‡LÏ בחסידות מבואר כך ועל ƒ¿
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
‡Ï ,eÈ‰Â .„Á‡ ˙ÈÁa BLÈ∆¿¿ƒ«∆»¿«¿…
Ú„BÈ BÈ‡LÂ Ìz ,ÌÎÁa ˜«̄¿»»»¿∆≈≈«
ÚL¯a eÏÈÙ‡ ‡l‡ ,ÏB‡LÏƒ¿∆»¬ƒ¿»»
 ֿ אףֿעלֿפי ("ישראל עבירות שעובר

ÈÁa˙שחטא") Ôk Ìb BLÈ∆¿«≈¿ƒ«
„Á‡ עליו שגם ההגדה כלשון – ∆»

¯ÚL,אומרים „Á‡ אצל אפילו כי ∆»»»
"אחד". בחינת קיימת הרשע,

„Á‡Â „Á‡ ÏkL ÔÂÈk ‰p‰Â (‚¿ƒ≈≈»∆»∆»¿∆»
‡ËÁ‰ ˙ÚLa Ìb ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«ƒ¿««≈¿

¯Œ‡ÓÁעצמו  Ác B˙BÈ‰aƒ¿ƒ»«¬»»
,„Á‡ ˙ÈÁa Ba LÈ ,ÔÏˆÈÏƒ¿»≈¿ƒ«∆»
,BaL '„Á‡'‰ „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ«»∆»∆

,‡e‰ Ìb ıae˜È דבר של ובסופו ¿««
בשלימות  יהיה לאלוקות שלו הקשר

ÁcÈובגלוי ‡lL ‰ÁË·‰‰k¿««¿»»∆…ƒ«
Ác epnÓ31. ƒ∆ƒ»

'ÈÂ‰ ·LÂ ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¿»¬»»
Ì‡ 'B‚ E˙e·L ˙‡ EÈ˜Ï‡¡…∆∆¿¿ƒ
,ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«¬ƒ¿≈«»»ƒ
'ÈÂ‰ ÔÈÚc ,'B‚ Eˆa˜È ÌMÓƒ»¿«∆¿¿ƒ¿«¬»»
‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa ‡e‰ EÈ˜Ï‡¡…∆¿ƒ««¿ƒ»

,LÙpaL הכי עמוקה, הכי הדרגה ∆«∆∆
בנשמה פנימית והכי »ÈÁa¿ƒ˙נעלית

ıBˆÈpÓ Ïa˜nL ‡¯· ıBˆÈƒƒ¿»∆¿«≈ƒƒ
‡¯Ba שהנשמה בחסידות כמבואר ≈

והיא  ממש" ממעל אלוקה "חלק היא

היא  הנשמה זאת ועם אלוקית, מהות

מ"ניצוץ  שמקבל ניצוץ יש שבה ה"יחידה" בבחינת אבל "בורא" ולא "נברא"

"נברא" ממהות באיןֿערוך ושונה נעלית מהות שזו e˙kL·בורא" BÓk)¿∆»

'ÌÈiÁ ıÚ'a32„Á‡ ÏÎaL EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙ÈÁa „vÓe ,( ¿≈«ƒƒ«¿ƒ«¬»»¡…∆∆¿»∆»
‰ˆ˜a Ác ‡e‰Lk Ìb ‰p‰ ,(‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa) Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ««¿ƒ»ƒ≈«¿∆ƒ»ƒ¿≈

,ÌÈÓM‰,מאלוקות מאוד רחוק ÌMÓאפילוÌB˜ÓŒÏkÓהיינו «»«ƒƒ»»ƒ»
EÁwÈ ÌMÓe Eˆa˜È שהתרחק מי שגם מבטיח הוא ברוך והקדוש ¿«∆¿ƒ»ƒ»∆

של  בסופו הריחוק, בתכלית מאלוקות

ויתקרב. יחזור דבר

הנידחים  קיבוץ של השלימות תכלית

המשיח, בימות לבוא, לעתיד תהיה

בעבודה  גם קיים העניין כללות אבל

מישראל  ואחד אחד כל של הרוחנית

ומבאר: שממשיך כפי הזה, בזמן

‰„B·Úa BÈÚÂ הרוחנית ה' עבודת ¿ƒ¿»»¬»
ואחד אחד כל ÔÈÚשל ‡e‰ƒ¿«

˙Èlb˙Ó d„ÈŒÏÚL ,‰·eLz‰«¿»∆«»»ƒ¿«≈
‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa שמצידה שבנפש, ¿ƒ««¿ƒ»

בכל  באלוקות דבוק נשאר היהודי

עצמו החטא בעת אפילו ≈«∆ÔÎlLמצב,
e¯Ó‡ז"ל ÌB˜Óaחכמינו »¿¿»

,ÌÈ„ÓBÚ ‰·eLzŒÈÏÚaL∆«¬≈¿»¿ƒ
ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ לא שמעולם «ƒƒ¿ƒ

BÓÚÏ„חטאו  ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡≈¿ƒ«¬
ÌL33È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ , »¿ƒ∆«¿≈

˙ÈÁa ‰lb˙Ó ‰·eLz‰«¿»ƒ¿«»¿ƒ«
‰„ÈÁi‰ צדיקים אצל ואילו «¿ƒ»

בגלוי. איננה ה'יחידה'

‰·eLz‰ Èab eÈˆnL e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ«≈«¿»
‡È„¯Bc Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯c שעבר ¿«ƒ∆¿»»∆¿«»

בתשובה  התעורר וכאשר רבות עבירות

עד  בבכיה וגעה ברכיו בין ראשו הניח

נשמתו  ¯Èaשיצאה ‰ÎaL רבי ∆»»«ƒ
התשובה  את שראה הנשיא יהודה

דורדיא  בן אלעזר רבי של הנעלית

BÓÏBÚ ‰B˜ LÈ ¯Ó‡Â ונעשה ¿»«≈∆»
הבא  עולם ‡Á˙בן ‰ÚLa34, ¿»»««

שעה  אותה עד חייו ימי שבכל  אפילו

כזה  במצב היה לא תשובה עשה שבה

Èa¯L ,eÈ‰Â גמור צדיק שהיה ¿«¿∆«ƒ
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯a ‡p˜˙ƒ¿«≈¿«ƒ∆¿»»∆

‡È„¯Bc בעלֿת Û‡cשובה,שהיה ¿«»¿«
„ÈÁi‰Â L‡¯‰ ‰È‰ Èa¯L∆«ƒ»»»…¿«»ƒ

,˙BˆÓe ‰¯Bza B¯B„a מאד והיה נעלית p˜˙‡בדרגה ÌB˜ÓŒÏkÓ ¿¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈
,‡È„¯Bc Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯a נמוכה שלכאורה יותר הרבה בדרגה היה ¿«ƒ∆¿»»∆¿«»
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f"kyz'dי ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y

הּמעלה  מּצד ּדֹורדיא, ּבן אלעזר ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּברּבי

ּבחינת  לגילּוי  ּבאים ּדוקא ֿ ידּה ׁשעל ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבּתׁשּובה,

ְִָיחידה.

¯e‡·e.ענינים ּב' יׁשנם ּבתׁשּובה ּדהּנה הענין, ≈ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָ

ׁשהיא  עצמּה, הּתׁשּובה הּוא הא' ְְְִִֶַַַָָָענין

ּגם  היא זה ּובכלל להּבא, על טֹובה ְְִִֶַַַַָָָָָקּבלה

העבר  על מהחרטה ּכי העבר, על ֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהחרטה

אמּתית. קּבלה היא להּבא על ׁשהּקּבלה ְֲִִִֶַַַַַָָָָָָמּוכח

עם  להיֹות ׁשּצרי ּדברים ויּדּוי הּוא הּב' ְְְְִִִִִִֶַָָָוענין

הּוא  הּדבר וטעם ּדבר 35הּתׁשּובה. ׁשּבכל לפי , ְְְְִֶַַַַָָָָָָ

הּנעׂשית  ּבּקליּפה ּגם הּוא וכן ונפׁש, ּגּוף ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָיׁשנֹו

ׁשּמהרצֹון  והינּו, ונפׁש. ּגּוף ּבּה ׁשּיׁש ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמהחטא,

הּקליּפה, נפׁש מתהּוה ּבחטא לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוהחּיּות

ולכן  הּקליּפה. ּגּוף מתהּוה העבירה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּמעׂשה

הּתׁשּובה, עלֿידי ׁשּנעׂשה הּקליּפה ּבביטּול ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּגם

ׁשעלֿידי  והינּו, ענינים. ׁשני להיֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָצריכים

הּנפׁש נעקרת מהחטא הרצֹון ועקירת ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהחרטה

ּגּוף  את ּגם לבּטל ּבכדי א הּקליּפה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָׁשל

ׁשּתקנּו וזהּו ּדברים. וידּוי להיֹות צרי ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָהּקליּפה

אל"ף  אֹותּיֹות ּבכל כּו' ּבגדנּו אׁשמנּו ְְְִֶַַַָָָָלֹומר

מראׁשיכם  נפׁש לכל הּׁשוה נּוסח ׁשהּוא ְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבי"ת,

 ֿ על ּכי ,מימי וׁשֹואב עצי חֹוטב עד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַׁשבטיכם

מֹוחה  הּוא הרי הּוידּוי, ׁשל האֹותּיֹות כ"ב ְֲִִֵֵֶֶַָידי

(וכּידּוע א  ּדקליּפה הּגּוף האֹותּיֹות 36ת ׁשכ"ב ְְִִִֶֶַַַָָָ

ּכל  מקֹור הם כּו' ׁשּלהם ּותמּורֹות החילּופים ְְִִִֵֶֶַָָעם

הּוא 37ההתהּוּות  הּתׁשּובה ענין עיקר אמנם, .( ְְְְִִִַַַַַָָָ

לגמרי  הּזה ׁשּבעֹולם הּזרים הרצֹונֹות ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָעקירת

לבּדֹו, לה' הרצֹון אּלא יהיה ולא ְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹמּכלֿוכל,

מּמׁש, הּנפׁש ּבעצמּות ועצמי ּפׁשּוט רצֹון ְְְְִֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
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ב.35) לח, להצ"צ סהמ"צ גם וראה ואילך. ב ו, שם תשובה שערי פ"א.36)ראה והאמונה היחוד שער קצת 37)תניא חסר

(המו"ל).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וזאת  ‰ÏÚn‰ממנו, „vÓ המיוחדת,‰·eLzaL אפילו קיימת שלא ƒ«««¬»∆«¿»

גמור, צדיק ÈÁÈ„‰אצל ˙ÈÁa ÈeÏÈ‚Ï ÌÈ‡a ‡˜Âc d„ÈŒÏÚL∆«»»«¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»
העצמי  הקשר על ומסתיר מעלים לא דבר שום בגלוי, היא ה'יחידה' וכאשר

הוא. ברוך הקדוש עם היהודי של והמהותי

מעלת  את יותר בפרטיות ומבאר והולך

לגילוי  ושייכותה ה"יחידה":התשובה

‰·eL˙a ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»
ÌÈÈÚ 'a ÌLÈ.שונים ∆¿»ƒ¿»ƒ

‰·eLz‰ ‡e‰ '‡‰ ÔÈÚƒ¿«»«¿»
‰Ïa˜ ‡È‰L ,dÓˆÚ החלטה «¿»∆ƒ«»»

‰·BË'ה מצוות את ÏÚלשמור »«
‰Ê ÏÏÎ·e ,‡a‰Ï בלתי חלק ¿«»ƒ¿»∆

העתיד לגבי מההחלטה È‰ƒ‡נפרד
Èk ,¯·Ú‰ ÏÚ ‰Ë¯Á‰ Ìb««¬»»«∆»»ƒ

¯·Ú‰ ÏÚ ‰Ë¯Á‰Ó בכנות ≈«¬»»«∆»»
‡a‰Ï ÏÚ ‰Ïaw‰L ÁÎeÓ»∆««»»«¿«»

˙ÈzÓ‡ ‰Ïa˜ ‡È‰ אם (כי בכנות ƒ«»»¬ƒƒ
על  הקבלה העבר, על מתחרט איננו

ואמיתית). שלימה לא העתיד

ÌÈ¯·c ÈecÈÂ ‡e‰ 'a‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
‰·eLz‰ ÌÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿ƒ«¿»

שכתוב  "והתוודו כמו נשא) (בפרשת

חטאתם". את

לכך  הפנימית הסיבה את ומבאר והולך

משני  מורכב התשובה שתהליך

על  קבלה האחד, – האמורים הדברים

והשני  העבר, על חרטה ואיתה להבא

בדברים: הוידוי

‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ35ÈÙÏ , ¿«««»»¿ƒ
,LÙÂ Ûeb BLÈ ¯·c ÏÎaL∆¿»»»∆¿¿∆∆

והחיות  הדבר ‰e‡שלו כלומר, ÔÎÂ¿≈
‰tÈÏwa Ìb הקדושה היפך של כוח ««¿ƒ»

כשם  אלוקות על ומסתיר (המעלים

הפרי) על מכסה ≈¬»»‰ÈNÚp˙שהקליפה
LÙÂ Ûeb da LiL ,‡ËÁ‰Ó≈«≈¿∆≈»¿∆∆

שלה. והחיות שלה ¿»¿eÈ‰Â,המציאות
BÏ ‰È‰L ˙eiÁ‰Â ÔBˆ¯‰nL∆≈»»¿««∆»»

LÙלאדם  ‰e‰˙Ó ‡ËÁa חיות «≈¿ƒ¿«»∆∆
‰¯È·Ú‰ ‰NÚnÓe ,‰tÈÏw‰«¿ƒ»ƒ«¬≈»¬≈»

Ûebבפועל  ‰e‰˙Ó מציאות ƒ¿«∆
‰tÈÏw‰ ÏeËÈ·a Ìb ÔÎÏÂ .‰tÈÏw‰ עד כוחה להעלאתה ואיבוד «¿ƒ»¿»≈«¿ƒ«¿ƒ»

ÈLלקדושה  ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ,‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈«¿»¿ƒƒƒ¿¿≈
‰Ë¯Á‰ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â .ÌÈÈÚ העבירה עשיית È˜ÚÂ¯˙על ƒ¿»ƒ¿«¿∆«¿≈«¬»»«¬ƒ«

LÙp‰ ˙¯˜Ú ‡ËÁ‰Ó ÔBˆ¯‰ החיותÈ„Îa C‡ ,‰tÈÏw‰ ÏL »»≈«≈¿∆¡∆∆«∆∆∆«¿ƒ»«ƒ¿≈
Ûeb ˙‡ Ìb Ïh·Ï מציאותÌÈ¯·c Èe„ÈÂ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰tÈÏw‰ ¿«≈«∆«¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

בלב). והקבלה להחלטה (בנוסף מעשית פעולה שהוא

e‰ÊÂ לכך הפנימי ÏÎaהטעם 'eÎ e„‚a eÓL‡ ¯ÓBÏ e˜zL ¿∆∆ƒ¿«»«¿»«¿¿»
‡e‰L ,˙"Èa Û"Ï‡ ˙Bi˙B‡ƒ»∆≈∆
LÙ ÏÎÏ ‰ÂM‰ ÁÒe»«»∆¿»∆∆
·ËBÁ „Ú ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯Ó≈»≈∆ƒ¿≈∆«≈

,EÈÓÈÓ ·‡BLÂ EÈˆÚ תיקנו ולא ≈∆¿≈≈∆
שונות  דרגות לבעלי שונה Èkƒנוסח

ÏL ˙Bi˙B‡‰ ·"Î È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ∆
,Èe„Èe‰ ולא) ממשית מציאות שהן «ƒ

בלב) רגש ÁBÓ‰רק ‡e‰ È¯‰¬≈∆
Úe„iÎÂ) ‰tÈÏ˜c Ûeb‰ ˙‡36 ∆«ƒ¿ƒ»¿«»«

ÌÚ ˙Bi˙B‡‰ ·"ÎL∆»ƒƒ
L ˙B¯eÓ˙e ÌÈÙeÏÈÁ‰Ì‰l «ƒƒ¿∆»∆

Ïk ¯B˜Ó Ì‰ 'eÎ≈¿»
˙ee‰˙‰‰37, ב'שער כמבואר «ƒ¿«

והאמונה' –היחוד התניא שבספר

בדומם  שגם ז"ל האר"י שכתב "וזהו

אבנים  כמו בחינת ממש יש ומים ועפר

בחינת  דהיינו רוחנית וחיות נפש

אותיות  מעשרה התלבשות הדבור

הדומם  את ומהוות המחיות מאמרות

מאין  יש ימי להיות ששת שלפני ואפס

אבן  שם הוזכר שלא ואף בראשית,

 ֿ אףֿעלֿפי שבתורה מאמרות בעשרה

צירופים  עלֿידי לאבן חיות נמשך כן

שמשתלשל וחילופי  עד אותיות...

צירוף  מהן ונמשך מאמרות מעשרה

בכל  וכן האבן של חיותו והוא אבן שם

ותמורות  חילופים עלֿידי הנבראים...

חשבון  שהן וגימטריאות האותיות

להתצמצם  שיוכל עד האותיות

נברא  ממנו ולהתהוות ולהתלבש

פרטי").

‰·eLz‰ ÔÈÚ ¯˜ÈÚ ,ÌÓ‡»¿»ƒ«ƒ¿««¿»
˙¯È˜Ú ‡e‰ וביטולÏk ¬ƒ«»

ÌÈ¯f‰ ˙BBˆ¯‰ לכל לאדם שיש »¿«»ƒ
הגשמיים  ‰f‰הדברים ÌÏBÚaL∆»»«∆

‰È‰È ‡ÏÂ ,ÏÎÂŒÏkÓ È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ»»…¿…ƒ¿∆
הזה  העולם לענייני ותאווה רצון שום Bc·Ï,לאדם '‰Ï ÔBˆ¯‰ ‡l‡∆»»»«¿«

ËeLt ÔBˆ¯ ‡e‰L'ו'ציור מהגדרה ומופשט שטבוע ÈÓˆÚÂנעלה ∆»»¿«¿ƒ
LnÓ,ומושרש  LÙp‰ ˙eÓˆÚa פנימיים הפחות הרבדים באחד ולא ¿«¿«∆∆«»
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minyd dvwa jgcp didi m`

ׁשּבּנפׁש הּיחידה הּוא 38ּבבחינת הרי ועלֿידיֿזה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ונּדחּו ׁשּנתּפּזרּו ׁשּלֹו הרצֹונֹות ּכל את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָמקּבץ

היא  המׁשכתם הּפרטּיים, הרצֹונֹות ּכל ּכי ְְְִִִִַַַַָָָָָָּכּנ"ל.

רצֹונֹו את עֹוקר ּכאׁשר ולכן הּכללי, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָמהרצֹון

ּגם  מתקּבצים ּבמילא אזי מהרע, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּכללי

ּגם  מתּבּטלת ועלֿידיֿזה הּפרטּיים. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהרצֹונֹות

ׁשאפילּו ועד החטא, עלֿידי ׁשּנעׂשית ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּקליּפה

אמרּו ׁשעליו ּכזה ׁשּלא 39ּבחטא מעּות איזהּו ְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻ

אין  הרי כּו', והֹוליד כּו' ׁשּבא זה לתקֹון, ְְֲִִֵֵֶֶַָיּוכל

הּתׁשּובה  ּבפני העֹומד ּדבר על 40ל ּגם (ּדקאי ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

ּבּתניא  ּכמרּומז ּכזה, הּידּוע 41חטא וכּמעׂשה ,(42 ְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ּומתּו כּו' נפׁשֹו ּבכל ׁשּצעק אחד ְְְְֵֶֶַַַַָָָָּבבעלּֿתׁשּובה

הּנֹולדים  הּממזרים ּכל הרגע ּבאֹותֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָּפתאֹום

רצֹונֹו את ׁשעֹוקר  עלֿידיֿזה ּכי כּו', ְְֲִֵֵֵֶֶֶַמעֹונֹו

עלֿידי  ׁשּנעׂשתה הּקליּפה מתּבּטלת אזי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהרע,

 ֿ רחמנא ונּדחּו ׁשּנתּפּזרּו רצֹונֹותיו וכל ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהחטא,

לקדּוׁשה. חֹוזרים ּבּקליּפֹות, ְְְְִִִִַָָליצלן

e‰ÊÂ הּוא הרצֹונֹות קיּבּוץ ענין ּׁשּכללּות מה ּגם ¿∆ְְְִִֶַַַָָ

קרבא  ׁשעת צלֹותא ּדׁשעת ,43ּבּתפּלה, ְְְְְִִַַַָָָָ

 ֿ קריאת ועיקר קריאתֿׁשמע, הּוא הּתפּלה ְְְְְְִִִִִַַַַַַָועיקר

ראׁשֹון, ּפסּוק ּובפרט ראׁשֹונה, ּפרׁשה הּוא ְְִִִַָָָָָָׁשמע

ּבזה  והענין יׂשראל. ׁשמע,44ׁשמע ּפרּוׁש ּדהּנה , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

את  ׁשאּול ויׁשּמע ּכמֹו ואסיפה, קיּבּוץ ענין ְְְֲִִִֶַַַַַָָהּוא

הרצֹונֹות 45העם  ּכל את ואֹוסף ׁשּמקּבץ והינּו , ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ

ענין  ׁשּזהּו הּקליּפֹות, ּבמקֹום ׁשּנתּפּזרּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַׁשּלֹו

ע' ׁשם אּומֹות 46ׁשמע ע' ׁשל הּׁשֹורׁש הּוא ע' , ְֵֶֶַַ
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קיז 38) ח"ב תשובה א.שערי ב.39), כב, יבמות (במשנה). א ט, ירושלמי 40)חגיגה וראה הי"ד. פ"ג תשובה הל' רמב"ם

ה"א. סוף פ"א רפ"ד.41)פאה ג.42)אגה"ת ו, שם ח"א תשובה שערי וראה סע"ד. שם, תשובה הובא 43)שערי זהר

א. רמג, ח"ג ב. רמ, ח"א זהר וראה ובכ"מ. שם. התפלה בשער תצא. ר"פ סע"ג.44)בלקו"ת שם, ח"ב תשובה שערי ראה

ד.45) טו, וש"נ.46)שמואלֿא ב. ע, לאדהאמ"צ התפלה שער ד. ו, ואתחנן חזקוני ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלה  LÙpaLועמוקים ‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁ·a38, שהקשר הנשמה עצמיות ƒ¿ƒ««¿ƒ»∆«∆∆

"פשוט  הוא לאלוקות ביטול ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ועצמי"שלה הרצונות עלֿידי ¿«¿≈∆
ה"יחידה  וגילוי הזה העולם Ó˜שבנפש"לענייני ‡e‰ È¯‰Ïk ˙‡ ıa ¬≈¿«≈∆»

˙BBˆ¯‰ הזריםÏ"pk eÁcÂ e¯ft˙pL BlL אותם ומבטל ועוקר »¿∆∆ƒ¿«¿¿ƒ¿««
רצון  אחד, רצון אלא לו שאין עד

לאלוקות.

'קיבוץ' נפעל כיצד ומבאר ומוסיף

טובים: הלא הרצונות

,ÌÈiË¯t‰ ˙BBˆ¯‰ Ïk Èkƒ»»¿«¿»ƒƒ
שונים  לדברים האדם של הנטיות

לענייני Y(ובעניינו  והתאוות הרצונות

הזה) ‰È‡העולם Ì˙ÎLÓ‰«¿»»»ƒ
,ÈÏÏk‰ ÔBˆ¯‰Ó מכך נובע הכול ≈»»«¿»ƒ

לכך  כללית נטייה בנפש שקיימת

BBˆ¯ ˙‡ ¯˜BÚ ¯L‡k ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆≈∆¿
,Ú¯‰Ó ÈÏÏk‰ הרצון וכללות «¿»ƒ≈»«

נמצאים  לא כבר שלו הנפש ונטיית

לאלוקות ברע  ברצון ורק אך »¬‡ÈÊאלא
Ìb ÌÈˆa˜˙Ó ‡ÏÈÓa¿≈»ƒ¿«¿ƒ«

ÌÈiË¯t‰ ˙BBˆ¯‰ וכולם »¿«¿»ƒƒ
- רצויים לא לדברים מרצונות נעקרים

קדושה  לענייני פרטיים לרצונות

לבדו". "לה' הכללי מהרצון שנובעים

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ את עוקר האדם כאשר ¿«¿≈∆
שלו  הרצון וכל העולם מענייני רצונו

לאלוקות  Ìbהוא ˙Ïha˙Óƒ¿«∆∆«
È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰tÈÏw‰«¿ƒ»∆«¬≈«¿≈

לעיל),‰ËÁ‡מעשה  ÚÂ„(כמבואר «≈¿¿«
ÂÈÏÚL ‰Êk ‡ËÁa eÏÈÙ‡L∆¬ƒ¿≈¿»∆∆»»

e¯Ó‡39‡lL ˙eÚÓ e‰ÊÈ‡ »¿≈∆¿À»∆…
'eÎ ‡aL ‰Ê ,ÔB˜˙Ï ÏÎeÈ על «ƒ¿∆∆»

eÎ'הערווה  „ÈÏB‰Â כמבואר ממזר, ¿ƒ
האדם בספר  שכאשר ז) (פרק התניא

כוח  ש"מוסיף באופן חלילה, חוטא,

אינו  אזי ביותר", טמאה בקליפה וחיות

לקדושה  החיות את להעלות יכול

עד  כך כל רבה מאהבה תשובה יעשה כן אם "אלא רגילה תשובה באמצעות

"איזהו  בגמרא אמרו שלכן נאמר לזה ובהמשך כזכיות", לו נעשו שזדונות

היינו  כך", כל גדולה תשובה יעשה אם גם "שאז ממזר", והוליד מעוות...

ירדה  שכבר מאחר לקדושה, החיות להעלות לו אפשר "אי מאהבה, תשובה

זאת  ובכל ודם", בשר בגוף ונתלבשה הזה c·¯לעולם EÏ ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈¿»»

‰·eLz‰ ÈÙa „ÓBÚ‰40ÊÓe¯Ók ,‰Êk ‡ËÁ ÏÚ Ìb È‡˜c) »≈ƒ¿≈«¿»¿»≈««≈¿»∆«¿»
‡Èza41 מועילה לא שהתשובה בזוהר האמור שגם התשובה ' ב'אגרת ««¿»

אבל  נמוכה, בדרגה תשובה תתאה", ל"תשובה הכוונה חמור, חטא לתיקון

מועילה), כן נעלית, בדרגה תשובה עילאה", ‰Úe„i"תשובה ‰NÚnÎÂ42 ¿««¬∆«»«
˜ÚvL „Á‡ ‰·eLzŒÏÚ·a¿««¿»∆»∆»«

'eÎ BLÙ ÏÎa היתה שלו והתשובה ¿»«¿
הלב  B˙B‡aמעומק ÌB‡˙t e˙Óe≈ƒ¿¿

ÌÈ„ÏBp‰ ÌÈ¯ÊÓn‰ Ïk Ú‚¯‰»∆«»««¿≈ƒ«»ƒ
,'eÎ BBÚÓ מועילה כן כזו ותשובה ≈¬

˙‡ ¯˜BÚL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈∆∆≈∆
BBˆ¯ לגמריÈÊ‡ ,Ú¯‰Ó ¿≈»«¬«

‰˙NÚpL ‰tÈÏw‰ ˙Ïha˙Óƒ¿«∆∆«¿ƒ»∆∆∆¿»
,‡ËÁ‰ È„ÈŒÏÚ לעיל כמבואר «¿≈«≈¿

מגוף  (שמורכבת 'קליפה' יוצר שהחטא

ונפש) גוף יש שבעבירה כשם ונפש,

eÁcÂ e¯ft˙pL ÂÈ˙BBˆ¯ ÏÎÂ¿»¿»∆ƒ¿«¿¿ƒ¿
,˙BtÈÏwa ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»«¿ƒ

ÌÈ¯ÊBÁ ועולים‰Le„˜Ï ומהריבוי ¿ƒƒ¿»
"אחד". נעשה והפיזור

ÔÈÚ ˙eÏÏkM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»ƒ¿«
˙BBˆ¯‰ ıeaÈ˜ כללי באופן ƒ»¿
עקירת  של זו הלא עבודה הרצונות

אחד  לרצון והפיכתם הרבים, טובים

lÙza‰,לאלוקות  ‡e‰ כמאמר «¿ƒ»
ÚL˙הזוהר ‡˙BÏˆ ˙ÚLcƒ¿«¿»¿«

שעת ,43˜¯·‡ היא התפילה שעת ¿»»
בין  הפנימי המאבק של הזמן מלחמה,

הבהמית, והנפש האלוקית הנפש

עצמה ‰lÙz‰ובתפילה ¯˜ÈÚÂ¿ƒ««¿ƒ»
e‰¯˜ÈÚÂ ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¿ƒ«¿«¿ƒ«

‰L¯t ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«»»»
˜eÒt Ë¯Ù·e ,‰BL‡ƒ̄»ƒ¿»»

.Ï‡¯NÈ ÚÓL ,ÔBL‡¯ והולך ƒ¿«ƒ¿»≈
ישראל" "שמע בין הקשר את ומבאר

הרצונות":ל"קיבוץ 

‰Êa ÔÈÚ‰Â44Le¯t ‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈
‡e‰ ,ÚÓL(גם)˙‡ Ïe‡L ÚnLÈÂ BÓk ,‰ÙÈÒ‡Â ıeaÈ˜ ÔÈÚ ¿«ƒ¿«ƒ«¬ƒ»¿«¿««»∆

ÌÚ‰45,,להתאסף לעם קרא המלך ששאול שהעבודה eÈ‰Âשפירושו »»¿«¿
היא  ישראל" "שמע אמירת בעת האדם של ‡˙הרוחנית ÛÒB‡Â ıa˜nL∆¿«≈¿≈∆

˙BBˆ¯‰ Ïk טובים ‰BtÈÏw˙,הלא ÌB˜Óa e¯ft˙pL BlL »»¿∆∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
ÚÓL ÔÈÚ e‰fL אותיות'Ú ÌL46, שבעים בגימטריא ‰e‡ע' ∆∆ƒ¿«¿«≈
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יי f"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y

הּמעלה  מּצד ּדֹורדיא, ּבן אלעזר ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּברּבי

ּבחינת  לגילּוי  ּבאים ּדוקא ֿ ידּה ׁשעל ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבּתׁשּובה,

ְִָיחידה.

¯e‡·e.ענינים ּב' יׁשנם ּבתׁשּובה ּדהּנה הענין, ≈ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָ

ׁשהיא  עצמּה, הּתׁשּובה הּוא הא' ְְְִִֶַַַָָָענין

ּגם  היא זה ּובכלל להּבא, על טֹובה ְְִִֶַַַַָָָָָקּבלה

העבר  על מהחרטה ּכי העבר, על ֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהחרטה

אמּתית. קּבלה היא להּבא על ׁשהּקּבלה ְֲִִִֶַַַַַָָָָָָמּוכח

עם  להיֹות ׁשּצרי ּדברים ויּדּוי הּוא הּב' ְְְְִִִִִִֶַָָָוענין

הּוא  הּדבר וטעם ּדבר 35הּתׁשּובה. ׁשּבכל לפי , ְְְְִֶַַַַָָָָָָ

הּנעׂשית  ּבּקליּפה ּגם הּוא וכן ונפׁש, ּגּוף ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָיׁשנֹו

ׁשּמהרצֹון  והינּו, ונפׁש. ּגּוף ּבּה ׁשּיׁש ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמהחטא,

הּקליּפה, נפׁש מתהּוה ּבחטא לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוהחּיּות

ולכן  הּקליּפה. ּגּוף מתהּוה העבירה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּמעׂשה

הּתׁשּובה, עלֿידי ׁשּנעׂשה הּקליּפה ּבביטּול ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּגם

ׁשעלֿידי  והינּו, ענינים. ׁשני להיֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָצריכים

הּנפׁש נעקרת מהחטא הרצֹון ועקירת ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהחרטה

ּגּוף  את ּגם לבּטל ּבכדי א הּקליּפה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָׁשל

ׁשּתקנּו וזהּו ּדברים. וידּוי להיֹות צרי ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָהּקליּפה

אל"ף  אֹותּיֹות ּבכל כּו' ּבגדנּו אׁשמנּו ְְְִֶַַַָָָָלֹומר

מראׁשיכם  נפׁש לכל הּׁשוה נּוסח ׁשהּוא ְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבי"ת,

 ֿ על ּכי ,מימי וׁשֹואב עצי חֹוטב עד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַׁשבטיכם

מֹוחה  הּוא הרי הּוידּוי, ׁשל האֹותּיֹות כ"ב ְֲִִֵֵֶֶַָידי

(וכּידּוע א  ּדקליּפה הּגּוף האֹותּיֹות 36ת ׁשכ"ב ְְִִִֶֶַַַָָָ

ּכל  מקֹור הם כּו' ׁשּלהם ּותמּורֹות החילּופים ְְִִִֵֶֶַָָעם

הּוא 37ההתהּוּות  הּתׁשּובה ענין עיקר אמנם, .( ְְְְִִִַַַַַָָָ

לגמרי  הּזה ׁשּבעֹולם הּזרים הרצֹונֹות ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָעקירת

לבּדֹו, לה' הרצֹון אּלא יהיה ולא ְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹמּכלֿוכל,

מּמׁש, הּנפׁש ּבעצמּות ועצמי ּפׁשּוט רצֹון ְְְְִֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
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ב.35) לח, להצ"צ סהמ"צ גם וראה ואילך. ב ו, שם תשובה שערי פ"א.36)ראה והאמונה היחוד שער קצת 37)תניא חסר

(המו"ל).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וזאת  ‰ÏÚn‰ממנו, „vÓ המיוחדת,‰·eLzaL אפילו קיימת שלא ƒ«««¬»∆«¿»

גמור, צדיק ÈÁÈ„‰אצל ˙ÈÁa ÈeÏÈ‚Ï ÌÈ‡a ‡˜Âc d„ÈŒÏÚL∆«»»«¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»
העצמי  הקשר על ומסתיר מעלים לא דבר שום בגלוי, היא ה'יחידה' וכאשר

הוא. ברוך הקדוש עם היהודי של והמהותי

מעלת  את יותר בפרטיות ומבאר והולך

לגילוי  ושייכותה ה"יחידה":התשובה

‰·eL˙a ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»
ÌÈÈÚ 'a ÌLÈ.שונים ∆¿»ƒ¿»ƒ

‰·eLz‰ ‡e‰ '‡‰ ÔÈÚƒ¿«»«¿»
‰Ïa˜ ‡È‰L ,dÓˆÚ החלטה «¿»∆ƒ«»»

‰·BË'ה מצוות את ÏÚלשמור »«
‰Ê ÏÏÎ·e ,‡a‰Ï בלתי חלק ¿«»ƒ¿»∆

העתיד לגבי מההחלטה È‰ƒ‡נפרד
Èk ,¯·Ú‰ ÏÚ ‰Ë¯Á‰ Ìb««¬»»«∆»»ƒ

¯·Ú‰ ÏÚ ‰Ë¯Á‰Ó בכנות ≈«¬»»«∆»»
‡a‰Ï ÏÚ ‰Ïaw‰L ÁÎeÓ»∆««»»«¿«»

˙ÈzÓ‡ ‰Ïa˜ ‡È‰ אם (כי בכנות ƒ«»»¬ƒƒ
על  הקבלה העבר, על מתחרט איננו

ואמיתית). שלימה לא העתיד

ÌÈ¯·c ÈecÈÂ ‡e‰ 'a‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
‰·eLz‰ ÌÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿ƒ«¿»

שכתוב  "והתוודו כמו נשא) (בפרשת

חטאתם". את

לכך  הפנימית הסיבה את ומבאר והולך

משני  מורכב התשובה שתהליך

על  קבלה האחד, – האמורים הדברים

והשני  העבר, על חרטה ואיתה להבא

בדברים: הוידוי

‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ35ÈÙÏ , ¿«««»»¿ƒ
,LÙÂ Ûeb BLÈ ¯·c ÏÎaL∆¿»»»∆¿¿∆∆

והחיות  הדבר ‰e‡שלו כלומר, ÔÎÂ¿≈
‰tÈÏwa Ìb הקדושה היפך של כוח ««¿ƒ»

כשם  אלוקות על ומסתיר (המעלים

הפרי) על מכסה ≈¬»»‰ÈNÚp˙שהקליפה
LÙÂ Ûeb da LiL ,‡ËÁ‰Ó≈«≈¿∆≈»¿∆∆

שלה. והחיות שלה ¿»¿eÈ‰Â,המציאות
BÏ ‰È‰L ˙eiÁ‰Â ÔBˆ¯‰nL∆≈»»¿««∆»»

LÙלאדם  ‰e‰˙Ó ‡ËÁa חיות «≈¿ƒ¿«»∆∆
‰¯È·Ú‰ ‰NÚnÓe ,‰tÈÏw‰«¿ƒ»ƒ«¬≈»¬≈»

Ûebבפועל  ‰e‰˙Ó מציאות ƒ¿«∆
‰tÈÏw‰ ÏeËÈ·a Ìb ÔÎÏÂ .‰tÈÏw‰ עד כוחה להעלאתה ואיבוד «¿ƒ»¿»≈«¿ƒ«¿ƒ»

ÈLלקדושה  ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ,‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈«¿»¿ƒƒƒ¿¿≈
‰Ë¯Á‰ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â .ÌÈÈÚ העבירה עשיית È˜ÚÂ¯˙על ƒ¿»ƒ¿«¿∆«¿≈«¬»»«¬ƒ«

LÙp‰ ˙¯˜Ú ‡ËÁ‰Ó ÔBˆ¯‰ החיותÈ„Îa C‡ ,‰tÈÏw‰ ÏL »»≈«≈¿∆¡∆∆«∆∆∆«¿ƒ»«ƒ¿≈
Ûeb ˙‡ Ìb Ïh·Ï מציאותÌÈ¯·c Èe„ÈÂ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰tÈÏw‰ ¿«≈«∆«¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

בלב). והקבלה להחלטה (בנוסף מעשית פעולה שהוא

e‰ÊÂ לכך הפנימי ÏÎaהטעם 'eÎ e„‚a eÓL‡ ¯ÓBÏ e˜zL ¿∆∆ƒ¿«»«¿»«¿¿»
‡e‰L ,˙"Èa Û"Ï‡ ˙Bi˙B‡ƒ»∆≈∆
LÙ ÏÎÏ ‰ÂM‰ ÁÒe»«»∆¿»∆∆
·ËBÁ „Ú ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯Ó≈»≈∆ƒ¿≈∆«≈

,EÈÓÈÓ ·‡BLÂ EÈˆÚ תיקנו ולא ≈∆¿≈≈∆
שונות  דרגות לבעלי שונה Èkƒנוסח

ÏL ˙Bi˙B‡‰ ·"Î È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ∆
,Èe„Èe‰ ולא) ממשית מציאות שהן «ƒ

בלב) רגש ÁBÓ‰רק ‡e‰ È¯‰¬≈∆
Úe„iÎÂ) ‰tÈÏ˜c Ûeb‰ ˙‡36 ∆«ƒ¿ƒ»¿«»«

ÌÚ ˙Bi˙B‡‰ ·"ÎL∆»ƒƒ
L ˙B¯eÓ˙e ÌÈÙeÏÈÁ‰Ì‰l «ƒƒ¿∆»∆

Ïk ¯B˜Ó Ì‰ 'eÎ≈¿»
˙ee‰˙‰‰37, ב'שער כמבואר «ƒ¿«

והאמונה' –היחוד התניא שבספר

בדומם  שגם ז"ל האר"י שכתב "וזהו

אבנים  כמו בחינת ממש יש ומים ועפר

בחינת  דהיינו רוחנית וחיות נפש

אותיות  מעשרה התלבשות הדבור

הדומם  את ומהוות המחיות מאמרות

מאין  יש ימי להיות ששת שלפני ואפס

אבן  שם הוזכר שלא ואף בראשית,

 ֿ אףֿעלֿפי שבתורה מאמרות בעשרה

צירופים  עלֿידי לאבן חיות נמשך כן

שמשתלשל וחילופי  עד אותיות...

צירוף  מהן ונמשך מאמרות מעשרה

בכל  וכן האבן של חיותו והוא אבן שם

ותמורות  חילופים עלֿידי הנבראים...

חשבון  שהן וגימטריאות האותיות

להתצמצם  שיוכל עד האותיות

נברא  ממנו ולהתהוות ולהתלבש

פרטי").

‰·eLz‰ ÔÈÚ ¯˜ÈÚ ,ÌÓ‡»¿»ƒ«ƒ¿««¿»
˙¯È˜Ú ‡e‰ וביטולÏk ¬ƒ«»

ÌÈ¯f‰ ˙BBˆ¯‰ לכל לאדם שיש »¿«»ƒ
הגשמיים  ‰f‰הדברים ÌÏBÚaL∆»»«∆

‰È‰È ‡ÏÂ ,ÏÎÂŒÏkÓ È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ»»…¿…ƒ¿∆
הזה  העולם לענייני ותאווה רצון שום Bc·Ï,לאדם '‰Ï ÔBˆ¯‰ ‡l‡∆»»»«¿«

ËeLt ÔBˆ¯ ‡e‰L'ו'ציור מהגדרה ומופשט שטבוע ÈÓˆÚÂנעלה ∆»»¿«¿ƒ
LnÓ,ומושרש  LÙp‰ ˙eÓˆÚa פנימיים הפחות הרבדים באחד ולא ¿«¿«∆∆«»
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minyd dvwa jgcp didi m`

ׁשּבּנפׁש הּיחידה הּוא 38ּבבחינת הרי ועלֿידיֿזה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ונּדחּו ׁשּנתּפּזרּו ׁשּלֹו הרצֹונֹות ּכל את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָמקּבץ

היא  המׁשכתם הּפרטּיים, הרצֹונֹות ּכל ּכי ְְְִִִִַַַַָָָָָָּכּנ"ל.

רצֹונֹו את עֹוקר ּכאׁשר ולכן הּכללי, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָמהרצֹון

ּגם  מתקּבצים ּבמילא אזי מהרע, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּכללי

ּגם  מתּבּטלת ועלֿידיֿזה הּפרטּיים. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהרצֹונֹות

ׁשאפילּו ועד החטא, עלֿידי ׁשּנעׂשית ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּקליּפה

אמרּו ׁשעליו ּכזה ׁשּלא 39ּבחטא מעּות איזהּו ְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻ

אין  הרי כּו', והֹוליד כּו' ׁשּבא זה לתקֹון, ְְֲִִֵֵֶֶַָיּוכל

הּתׁשּובה  ּבפני העֹומד ּדבר על 40ל ּגם (ּדקאי ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

ּבּתניא  ּכמרּומז ּכזה, הּידּוע 41חטא וכּמעׂשה ,(42 ְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ּומתּו כּו' נפׁשֹו ּבכל ׁשּצעק אחד ְְְְֵֶֶַַַַָָָָּבבעלּֿתׁשּובה

הּנֹולדים  הּממזרים ּכל הרגע ּבאֹותֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָּפתאֹום

רצֹונֹו את ׁשעֹוקר  עלֿידיֿזה ּכי כּו', ְְֲִֵֵֵֶֶֶַמעֹונֹו

עלֿידי  ׁשּנעׂשתה הּקליּפה מתּבּטלת אזי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהרע,

 ֿ רחמנא ונּדחּו ׁשּנתּפּזרּו רצֹונֹותיו וכל ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהחטא,

לקדּוׁשה. חֹוזרים ּבּקליּפֹות, ְְְְִִִִַָָליצלן

e‰ÊÂ הּוא הרצֹונֹות קיּבּוץ ענין ּׁשּכללּות מה ּגם ¿∆ְְְִִֶַַַָָ

קרבא  ׁשעת צלֹותא ּדׁשעת ,43ּבּתפּלה, ְְְְְִִַַַָָָָ

 ֿ קריאת ועיקר קריאתֿׁשמע, הּוא הּתפּלה ְְְְְְִִִִִַַַַַַָועיקר

ראׁשֹון, ּפסּוק ּובפרט ראׁשֹונה, ּפרׁשה הּוא ְְִִִַָָָָָָׁשמע

ּבזה  והענין יׂשראל. ׁשמע,44ׁשמע ּפרּוׁש ּדהּנה , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

את  ׁשאּול ויׁשּמע ּכמֹו ואסיפה, קיּבּוץ ענין ְְְֲִִִֶַַַַַָָהּוא

הרצֹונֹות 45העם  ּכל את ואֹוסף ׁשּמקּבץ והינּו , ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ

ענין  ׁשּזהּו הּקליּפֹות, ּבמקֹום ׁשּנתּפּזרּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַׁשּלֹו

ע' ׁשם אּומֹות 46ׁשמע ע' ׁשל הּׁשֹורׁש הּוא ע' , ְֵֶֶַַ
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קיז 38) ח"ב תשובה א.שערי ב.39), כב, יבמות (במשנה). א ט, ירושלמי 40)חגיגה וראה הי"ד. פ"ג תשובה הל' רמב"ם

ה"א. סוף פ"א רפ"ד.41)פאה ג.42)אגה"ת ו, שם ח"א תשובה שערי וראה סע"ד. שם, תשובה הובא 43)שערי זהר

א. רמג, ח"ג ב. רמ, ח"א זהר וראה ובכ"מ. שם. התפלה בשער תצא. ר"פ סע"ג.44)בלקו"ת שם, ח"ב תשובה שערי ראה

ד.45) טו, וש"נ.46)שמואלֿא ב. ע, לאדהאמ"צ התפלה שער ד. ו, ואתחנן חזקוני ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלה  LÙpaLועמוקים ‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁ·a38, שהקשר הנשמה עצמיות ƒ¿ƒ««¿ƒ»∆«∆∆

"פשוט  הוא לאלוקות ביטול ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ועצמי"שלה הרצונות עלֿידי ¿«¿≈∆
ה"יחידה  וגילוי הזה העולם Ó˜שבנפש"לענייני ‡e‰ È¯‰Ïk ˙‡ ıa ¬≈¿«≈∆»

˙BBˆ¯‰ הזריםÏ"pk eÁcÂ e¯ft˙pL BlL אותם ומבטל ועוקר »¿∆∆ƒ¿«¿¿ƒ¿««
רצון  אחד, רצון אלא לו שאין עד

לאלוקות.

'קיבוץ' נפעל כיצד ומבאר ומוסיף

טובים: הלא הרצונות

,ÌÈiË¯t‰ ˙BBˆ¯‰ Ïk Èkƒ»»¿«¿»ƒƒ
שונים  לדברים האדם של הנטיות

לענייני Y(ובעניינו  והתאוות הרצונות

הזה) ‰È‡העולם Ì˙ÎLÓ‰«¿»»»ƒ
,ÈÏÏk‰ ÔBˆ¯‰Ó מכך נובע הכול ≈»»«¿»ƒ

לכך  כללית נטייה בנפש שקיימת

BBˆ¯ ˙‡ ¯˜BÚ ¯L‡k ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆≈∆¿
,Ú¯‰Ó ÈÏÏk‰ הרצון וכללות «¿»ƒ≈»«

נמצאים  לא כבר שלו הנפש ונטיית

לאלוקות ברע  ברצון ורק אך »¬‡ÈÊאלא
Ìb ÌÈˆa˜˙Ó ‡ÏÈÓa¿≈»ƒ¿«¿ƒ«

ÌÈiË¯t‰ ˙BBˆ¯‰ וכולם »¿«¿»ƒƒ
- רצויים לא לדברים מרצונות נעקרים

קדושה  לענייני פרטיים לרצונות

לבדו". "לה' הכללי מהרצון שנובעים

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ את עוקר האדם כאשר ¿«¿≈∆
שלו  הרצון וכל העולם מענייני רצונו

לאלוקות  Ìbהוא ˙Ïha˙Óƒ¿«∆∆«
È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰tÈÏw‰«¿ƒ»∆«¬≈«¿≈

לעיל),‰ËÁ‡מעשה  ÚÂ„(כמבואר «≈¿¿«
ÂÈÏÚL ‰Êk ‡ËÁa eÏÈÙ‡L∆¬ƒ¿≈¿»∆∆»»

e¯Ó‡39‡lL ˙eÚÓ e‰ÊÈ‡ »¿≈∆¿À»∆…
'eÎ ‡aL ‰Ê ,ÔB˜˙Ï ÏÎeÈ על «ƒ¿∆∆»

eÎ'הערווה  „ÈÏB‰Â כמבואר ממזר, ¿ƒ
האדם בספר  שכאשר ז) (פרק התניא

כוח  ש"מוסיף באופן חלילה, חוטא,

אינו  אזי ביותר", טמאה בקליפה וחיות

לקדושה  החיות את להעלות יכול

עד  כך כל רבה מאהבה תשובה יעשה כן אם "אלא רגילה תשובה באמצעות

"איזהו  בגמרא אמרו שלכן נאמר לזה ובהמשך כזכיות", לו נעשו שזדונות

היינו  כך", כל גדולה תשובה יעשה אם גם "שאז ממזר", והוליד מעוות...

ירדה  שכבר מאחר לקדושה, החיות להעלות לו אפשר "אי מאהבה, תשובה

זאת  ובכל ודם", בשר בגוף ונתלבשה הזה c·¯לעולם EÏ ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈¿»»

‰·eLz‰ ÈÙa „ÓBÚ‰40ÊÓe¯Ók ,‰Êk ‡ËÁ ÏÚ Ìb È‡˜c) »≈ƒ¿≈«¿»¿»≈««≈¿»∆«¿»
‡Èza41 מועילה לא שהתשובה בזוהר האמור שגם התשובה ' ב'אגרת ««¿»

אבל  נמוכה, בדרגה תשובה תתאה", ל"תשובה הכוונה חמור, חטא לתיקון

מועילה), כן נעלית, בדרגה תשובה עילאה", ‰Úe„i"תשובה ‰NÚnÎÂ42 ¿««¬∆«»«
˜ÚvL „Á‡ ‰·eLzŒÏÚ·a¿««¿»∆»∆»«

'eÎ BLÙ ÏÎa היתה שלו והתשובה ¿»«¿
הלב  B˙B‡aמעומק ÌB‡˙t e˙Óe≈ƒ¿¿

ÌÈ„ÏBp‰ ÌÈ¯ÊÓn‰ Ïk Ú‚¯‰»∆«»««¿≈ƒ«»ƒ
,'eÎ BBÚÓ מועילה כן כזו ותשובה ≈¬

˙‡ ¯˜BÚL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈∆∆≈∆
BBˆ¯ לגמריÈÊ‡ ,Ú¯‰Ó ¿≈»«¬«

‰˙NÚpL ‰tÈÏw‰ ˙Ïha˙Óƒ¿«∆∆«¿ƒ»∆∆∆¿»
,‡ËÁ‰ È„ÈŒÏÚ לעיל כמבואר «¿≈«≈¿

מגוף  (שמורכבת 'קליפה' יוצר שהחטא

ונפש) גוף יש שבעבירה כשם ונפש,

eÁcÂ e¯ft˙pL ÂÈ˙BBˆ¯ ÏÎÂ¿»¿»∆ƒ¿«¿¿ƒ¿
,˙BtÈÏwa ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»«¿ƒ

ÌÈ¯ÊBÁ ועולים‰Le„˜Ï ומהריבוי ¿ƒƒ¿»
"אחד". נעשה והפיזור

ÔÈÚ ˙eÏÏkM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»ƒ¿«
˙BBˆ¯‰ ıeaÈ˜ כללי באופן ƒ»¿
עקירת  של זו הלא עבודה הרצונות

אחד  לרצון והפיכתם הרבים, טובים

lÙza‰,לאלוקות  ‡e‰ כמאמר «¿ƒ»
ÚL˙הזוהר ‡˙BÏˆ ˙ÚLcƒ¿«¿»¿«

שעת ,43˜¯·‡ היא התפילה שעת ¿»»
בין  הפנימי המאבק של הזמן מלחמה,

הבהמית, והנפש האלוקית הנפש

עצמה ‰lÙz‰ובתפילה ¯˜ÈÚÂ¿ƒ««¿ƒ»
e‰¯˜ÈÚÂ ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¿ƒ«¿«¿ƒ«

‰L¯t ‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«»»»
˜eÒt Ë¯Ù·e ,‰BL‡ƒ̄»ƒ¿»»

.Ï‡¯NÈ ÚÓL ,ÔBL‡¯ והולך ƒ¿«ƒ¿»≈
ישראל" "שמע בין הקשר את ומבאר

הרצונות":ל"קיבוץ 

‰Êa ÔÈÚ‰Â44Le¯t ‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈
‡e‰ ,ÚÓL(גם)˙‡ Ïe‡L ÚnLÈÂ BÓk ,‰ÙÈÒ‡Â ıeaÈ˜ ÔÈÚ ¿«ƒ¿«ƒ«¬ƒ»¿«¿««»∆

ÌÚ‰45,,להתאסף לעם קרא המלך ששאול שהעבודה eÈ‰Âשפירושו »»¿«¿
היא  ישראל" "שמע אמירת בעת האדם של ‡˙הרוחנית ÛÒB‡Â ıa˜nL∆¿«≈¿≈∆

˙BBˆ¯‰ Ïk טובים ‰BtÈÏw˙,הלא ÌB˜Óa e¯ft˙pL BlL »»¿∆∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
ÚÓL ÔÈÚ e‰fL אותיות'Ú ÌL46, שבעים בגימטריא ‰e‡ע' ∆∆ƒ¿«¿«≈
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f"kyz'dיב ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y

הרצֹונֹות  ואסיפת קיּבּוץ הּוא ׁשמע וענין ְְְְֲִִִַַַַָָָהעֹולם,

כּו'. העֹולם אּומ ֹות ּבעניני ע', ּבבחינת ְְְְְְִִִִֵֶַַָָׁשּנתּפּזרּו

יׂשראל, הּוא (ׁשמע) הרצֹונֹות לאסיפת ְְְְֲִִֵַַַַַָָֹוהּכח

ראׁש' 'לי אֹותּיֹות הּוא ענין 47ּדיׂשראל ׁשהּוא , ְְְִִִִֵֶַָֹ

מקּבץ  הּוא זֹו ּבחינה ׁשּמּצד ׁשּבּנפׁש, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָה'יחידה'

מה  וזהּו ּבארּוכה. ּכּנ"ל רצֹונֹותיו ּכל ְְֲֶֶַַַַָָָאת

 ֿ הּמסירת ענין הּוא ּדקריאתֿׁשמע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָׁשהעבֹודה

ּבאחד  נפׁשֹו למסֹור ּכּידּוע 48נפׁש, ,49 ֿ ׁשּמסירת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּגילּוי  ּומּצד ה'יחידה', ּגילּוי ענין הּוא ְְִִִִִֶֶַַַָנפׁש

ׁשמע. הרצֹונֹות, אסיפת נעׂשה ְְְֲֲִִֶַַַַָָה'יחידה'

ּבאה p‰Â‰ד) ׁשּמּמּנה ׁשּבּנפׁש, ה'יחידה' ענין ¿ƒ≈ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

רצֹונֹו ּכל את ׁשעֹוקר הרצֹון ְֲִֵֶֶַָָָעקירת

ּבאלקּות, רק - ּדבר ּבׁשּום רֹוצה ואינֹו ְְֱֵֵֶֶַַָָָֹמהרע

מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ּבׁשלמּות ּתמיד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָיׁשנּה

הּזקן  אדמּו"ר איד 50ּוכמאמר א - יׂשראל ׁשמע ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָ

נפרד  זיין קען ער ניט אּון וויל ער ְִִִִֶֶֶַָניט

הּתׁשּובה  ׁשענין וכיון אלקּות. פּון ְְְְֱִֵֶַַַָָָֹחסֿוׁשלֹום

ׁשהיא  ׁשּבּנפׁש הּיחידה ּבחינת מּצד ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָהּוא

לכן  (ּכּנ"ל), מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבׁשלמּות

ח  ּבׁשעּתא ּגם ּתׁשּובה להיֹות ּוברגעא אפׁשר דא ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָ

חדא,51חדא  ּברגעא ׁשּגם היינּו אחת), (ּבׁשעה ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ

כ"ק  ּכפרּוׁש חדא, ׁשעּתא ּבזה ּכׁשּיׁשנּה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָהּנה

אדמו"ר  עֹולמֹו52מו"ח קֹונה הּוא אזי קער, ֲֵֶֶַָאיין

את  ׁשהמקּדׁש ּבהלכה, ּגם הּוא זה וענין ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָכּו'.

ׁשּום  אין ּגמּור, צּדיק ׁשאני עלֿמנת ְֲִִִֵֶַַָָָָהאּׁשה

וכאׁשר  העבר, ּומּצבֹו ּבמעמדֹו ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָנפקאֿמינּה

ּבוּדאי  מקּודׁשת היא הרי ּבתׁשּובה .53הרהר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ
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פ"א.47) הלולב שער פע"ח ב. מח, שם כח. מז, ויחי להאריז"ל הליקוטים ספר כט. לב, וישלח להאריז"ל הפסוקים שער

ועוד. הזהר. בשם ― ב טו, להצ"צ ב"ח 48)סהמ"צ פי"ב. הק"ש שער חיים עץ פרי א. לג, ח"ג א. קיט, ח"ב זהר ראה

סא. ר"ס או"ח ואילך.49)לטור 118 ע' תש"ט ואילך. קפו ע' תרמ"ח סה"מ ג. לח, תצא לקו"ת אדמו"ר 50)ראה אג"ק ראה

ועוד. סיון). כא יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום (נעתק שפד ע' ח"ד קכט,51)מוהריי"צ זח"א

תרל"ג 52)סע"א. סה"מ ד. סג, א. סא, ר"ה דרושי לקו"ת וראה .121 ע' ריש תש"ה סה"ש וש"נ. תקמא. ע' תרצ"ג סה"מ

תפב. ע' סל"א.53)ח"ב סל"ח אה"ע טושו"ע ה"ה. פ"ח אישות הל' רמב"ם ב. מט, קידושין
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È‡cÂa53 שגם הלכה הרי בענייני ¿««
בןֿרגע, להיות יכולה שתשובה מצינו

ה"יחידה" שבבחינת משום וזאת

קרוב  ונשאר היה האדם שבנפש,

מעמד  בכל בשלימות לעיל.לאלוקות כמבואר ומצב,
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minyd dvwa jgcp didi m`

להיֹות  יכֹול זה הרי הּׁשנה ּכל ּבמׁש ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָאמנם,

ׁשאז  אלּול, ּבחֹודׁש א ניּכר. ׁשאינֹו ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָּבהעלם,

ּפנים  ּבסבר ּכּולם את ּומקּבל ּבּׂשדה הּמל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָנמצא

לכּולם  ׂשֹוחקֹות ּפנים ּומראה ׁשּגם 54יפֹות והינּו , ְְְְֲִֶֶַַַָָָ

ׂשדה  איׁש ּבחינת ּבּׂשדה, ׁשּנמצאים מאיר 55אּלּו , ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מּצד  הּנה ,יתּבר רצֹונֹו ּפנימּיּות הארת ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָלהם

ׁשּמאיר  הּקּב"ה ׁשל הרצֹון ּפנימּיּות ְִִִִֵֶֶַָָָָּגילּוי

הרצֹון  ּפנימּיּות ּגם מתּגּלה אלּול, ְְְֱִִִֶַַָָָּבחֹודׁש

מאּוחד  להי ֹות הּוא רצֹונֹו ׁשּפנימּיּות ְְְְְְִִִִֵֶֶָָׁשּביׂשראל,

ואינֹו רֹוצה אינֹו יׂשראל ׁשאיׁש וכּנ"ל ,יתּבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבֹו

ּגם  וזהּו מאלקּות. חסֿוׁשל ֹום נפרד להיֹות ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹיכֹול

יֹום  ׁשּבכל אלּול, ׁשּבחֹודׁש הּתקיעֹות ענין ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָּכן

אּלא  ּבראׁשֿחֹודׁש, רק לא אלּול, ׁשּבחֹודׁש ְְֱֶֶֶֶַָָֹֹויֹום

ערב  וכן ׁשּבת, (מּלבד החֹודׁש ימי ּבכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָּגם

צדדּיים  טעמים מּצד ּתֹוקעים 56ראׁשֿהּׁשנה ,( ְְְִִִִִַַָָָָֹ

ׁשּכתב  ּכמֹו הּוא הּתקיעֹות ׁשענין ְְְִִֶֶַַַַָָּבּׁשֹופר,

הקיצּו57הרמּב"ם  ונרּדמים מּׁשנתכם יׁשנים עּורּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

מעֹוררת  ׁשֹופר ׁשּתקיעת והינּו כּו', ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָמּתרּדמתכם

ההתעֹוררּות  ואֹופן והּנרּדמים, הּיׁשנים את ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּגם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ועם 58הּוא ּבעיר ׁשֹופר יּתקע אם ְְְִִִֶַָָָָ

וכּו', להתּבֹוננּות צרי ׁשאין והינּו יחרדּו, ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָֹלא

ׁשּמּצד  והינּו, מעצמֹו. ונתעֹורר ׁשּנחרד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאּלא

ּבחֹודׁש ׁשּמאיר יתּבר רצֹונֹו ּפנימּיּות ְְְְִִִִִֵֵֶֶָּגילּוי

אחד  ׁשּבכל הרצֹון ּפנימּיּות נתעֹורר ְְְֱִִִֵֶֶָָָָאלּול,

עקירת  אצלֹו ׁשּתהיה ּבתׁשּובה, לׁשּוב ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָמּיׂשראל

ּבאלקּות, רק ּדבר ּבׁשּום ירצה ולא מהרע, ְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹֹהרצֹון

הרצֹונֹות  ּכל ואסיפת קיּבּוץ יהיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָועלֿידיֿזה 

לקדּוׁשה. ׁשּיחזרּו ְְְִֶַָכּו',

הּמאמר p‰Â‰ה) ֿ 59ידּוע ּבקּודׁשא ואֹוריתא ּבאֹוריתא, מתקּׁשרין יׂשראל ¿ƒ≈ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ

ּכמֹו ּביׂשראל, הּקיּבּוץ ענין ׁשּיׁשנֹו ׁשּכׁשם מּובן ּומּזה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבריֿהּוא.

הּקיּבּוץ  ענין ּובאּור וקּודׁשאּֿבריֿהּוא. ּבאֹוריתא ּגם הּקיּבּוץ ענין יׁשנֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָכן
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ע"ב.54) ריש לב, ראה כז.55)לקו"ת כה, תקפא.56)תולדות ר"ס או"ח טור ה"ד.57)ראה פ"ג תשובה ג,58)הל' עמוס

שם. טור כח.59)ו. ס"ע תרנ"ז סה"מ וראה א. עג, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÏÚ‰a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ ‰M‰ Ïk CLÓa ,ÌÓ‡»¿»¿∆∆»«»»¬≈∆»ƒ¿¿∆¿≈

¯kÈ BÈ‡L קירוב של במצב היה לא שהאדם יתכן ובגלוי ובחיצוניות ∆≈ƒ»
Ê‡Lלאלקות. ,ÏeÏ‡ L„BÁa C‡ ישראל לבני מאיר הוא ברוך הקדוש «¿∆¡∆»

אליהם  ב'לקוטי ומתקרב הזקן רבנו כדברי הוא, לכך והמשל מיוחד, באופן

שבחודש  «¿Óƒˆ‡אלול תורה',
CÏn‰ הוא ברוך Oa„‰הקדוש «∆∆«»∆

השנה  ימות כל כמו (לא בגלוי שמאיר

נסתר  והוא בהיכלו נמצא שהמלך

בשדה) הנמצאים ‡˙מהעם Ïa˜Óe¿«≈∆
˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÌÏek»¿≈∆»ƒ»
˙B˜ÁBN ÌÈt ‰‡¯Óe«¿∆»ƒ¬

ÌÏeÎÏ54el‡ ÌbL eÈ‰Â , ¿»¿«¿∆«≈
,‰„Oa ÌÈ‡ˆÓpL שהדרגה היינו ∆ƒ¿»ƒ«»∆
נחותה  שלהם ‡LÈהרוחנית ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ

‰„N55¯È‡Ó Ì‰Ïאפילו , »∆≈ƒ»∆
,C¯a˙È BBˆ¯ ˙eiÓÈt ˙¯‡‰∆»«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
˙eiÓÈt ÈeÏÈb „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ«ƒ¿ƒƒ
¯È‡nL ‰"aw‰ ÏL ÔBˆ¯‰»»∆«»»∆≈ƒ
Ìb ‰lb˙Ó ,ÏeÏ‡ L„BÁa¿∆¡ƒ¿«»«
,Ï‡¯NÈaL ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ»»∆¿ƒ¿»≈
נעלמת, אינה שוב שבנפש" וה"יחידה

איך  בגלוי ¯ˆBBוניכר ˙eiÓÈtL∆¿ƒƒ¿
יהודי  כל Áe‡Ó„של ˙BÈ‰Ï ‡e‰ƒ¿¿»

Ï"pÎÂ ,C¯a˙È Ba רבנו מדברי ƒ¿»≈¿««
¯Bˆ‰הזקן  BÈ‡ Ï‡¯NÈ LÈ‡L∆ƒƒ¿»≈≈∆

ŒÒÁ „¯Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»ƒ¿ƒ¿»«
.˙e˜Ï‡Ó ÌBÏLÂ¿»≈¡…

˙BÚÈ˜z‰ ÔÈÚ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿««¿ƒ
ÌBÈ ÏÎaL ,ÏeÏ‡ L„BÁaL∆¿∆¡∆¿»
˜¯ ‡Ï ,ÏeÏ‡ L„BÁaL ÌBÈÂ»∆¿∆¡…«
ÏÎa Ìb ‡l‡ ,L„BÁŒL‡¯a¿…∆∆»«¿»
ÔÎÂ ,˙aL „·lÓ) L„BÁ‰ ÈÓÈ¿≈«∆ƒ¿««»¿≈
„vÓ ‰M‰ŒL‡¯ ·¯Ú∆∆…«»»ƒ«

ÌÈi„„ˆ ÌÈÓÚË56 להבדיל כדי ¿»ƒ¿»ƒƒ
שהן  אלול בחודש התקיעות מנהג בין

מצווה, שהן השנה בראש לתקיעות

עניין  של שהתוכן בגלל התקיעות ולא

זה  ליום שייך ÌÈÚ˜Bzלא ,(¿ƒ
‡e‰ ˙BÚÈ˜z‰ ÔÈÚL ,¯ÙBMa«»∆ƒ¿««¿ƒ

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓk57 שהמסר ¿∆»«»«¿«
לבני  קריאה הוא בשופר התקיעה של

MÓישראל  ÌÈLÈ e¯eÚÌÎ˙ ¿≈ƒƒ¿«¿∆

¯ÙBL ˙ÚÈ˜zL eÈ‰Â ,'eÎ ÌÎ˙Óc¯zÓ eˆÈ˜‰ ÌÈÓc¯Â¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿≈«¿∆¿«¿∆¿ƒ«»
Ìb ˙¯¯BÚÓ אפילוÌÈÓc¯p‰Â ÌÈLi‰ לאלוקות,‡˙ להתקרב ¿∆∆«∆«¿≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ

·e˙kL BÓk ‡e‰ ˙e¯¯BÚ˙‰‰ ÔÙB‡Â58¯ÙBL Ú˜zÈ Ì‡ ¿∆«ƒ¿¿¿∆»ƒƒ»«»
,e„¯ÁÈ ‡Ï ÌÚÂ ¯ÈÚa יישמע השופר שקול ייתכן וכי תמיהה, בלשון ¿ƒ¿»…∆¡»

לא  הקול את השומעים והעם בעיר

וחרדה?! פחד ÔÈ‡Lיחושו eÈ‰Â¿«¿∆≈
‡l‡ ,'eÎÂ ˙eBa˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿¿¿∆»
BÓˆÚÓ ¯¯BÚ˙Â „¯ÁpL∆∆¡«¿ƒ¿≈≈«¿
קול  של השמיעה מעצם כתוצאה

ÈeÏÈbהשופר. „vnL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ«ƒ
¯È‡nL C¯a˙È BBˆ¯ ˙eiÓÈt¿ƒƒ¿ƒ¿»≈∆≈ƒ

,ÏeÏ‡ L„BÁa המשל תוכן שזהו ¿∆¡
בשדה", "מלך ≈¿BÚ˙ƒ¯¯של

„Á‡ ÏÎaL ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ»»∆¿»∆»
,‰·eL˙a ·eLÏ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈»ƒ¿»

˙¯È˜Ú BÏˆ‡ ‰È‰zL וביטול ∆ƒ¿∆∆¿¬ƒ«
‰ˆ¯È ‡ÏÂ ,Ú¯‰Ó ÔBˆ¯‰»»≈»«¿…ƒ¿∆
ŒÏÚÂ ,˙e˜Ï‡a ˜¯ ¯·c ÌeLa¿»»«∆¡…¿«
˙ÙÈÒ‡Â ıeaÈ˜ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿∆ƒ«¬ƒ«
e¯ÊÁiL ,'eÎ ˙BBˆ¯‰ Ïk»»¿∆«¿¿

‰Le„˜Ï לעיל שנתבאר כפי ƒ¿»
באריכות.

¯Ó‡n‰ Úe„È ‰p‰Â בזוהר ‰59) ¿ƒ≈»«««¬»
ÔÈ¯M˜˙Óהקדוש  Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ

Œ‡L„e˜a ‡˙È¯B‡Â ,‡˙È¯B‡a¿«¿»¿«¿»¿¿»
‡e‰ŒCÈ¯a מתקשרים ישראל בני ¿ƒ

קשורה  והתורה בתורה, (קשורים)

הוא. ברוך Ô·eÓבקדוש ‰fÓeƒ∆»
ıeaÈw‰ ÔÈÚ BLiL ÌLkL∆¿≈∆∆¿ƒ¿««ƒ

,Ï‡¯NÈa אם" בתורה, כמפורש ¿ƒ¿»≈
ובעבודת  יקבצך", משם נדחך... יהיה

הרצונות",ה' "קיבוץ עניין ¿BÓkהוא
Ìb ıeaÈw‰ ÔÈÚ BLÈ ÔÎ≈∆¿ƒ¿««ƒ«
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â ‡˙È¯B‡a¿«¿»¿¿»¿ƒ

ומבאר. שממשיך כפי

ıeaÈw‰ ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿««ƒ
‡˙È¯B‡a60ÈtŒÏÚ Ô·eÈ , ¿«¿»»«ƒ
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יג f"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y

הרצֹונֹות  ואסיפת קיּבּוץ הּוא ׁשמע וענין ְְְְֲִִִַַַַָָָהעֹולם,

כּו'. העֹולם אּומ ֹות ּבעניני ע', ּבבחינת ְְְְְְִִִִֵֶַַָָׁשּנתּפּזרּו

יׂשראל, הּוא (ׁשמע) הרצֹונֹות לאסיפת ְְְְֲִִֵַַַַַָָֹוהּכח

ראׁש' 'לי אֹותּיֹות הּוא ענין 47ּדיׂשראל ׁשהּוא , ְְְִִִִֵֶַָֹ

מקּבץ  הּוא זֹו ּבחינה ׁשּמּצד ׁשּבּנפׁש, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָה'יחידה'

מה  וזהּו ּבארּוכה. ּכּנ"ל רצֹונֹותיו ּכל ְְֲֶֶַַַַָָָאת

 ֿ הּמסירת ענין הּוא ּדקריאתֿׁשמע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָׁשהעבֹודה

ּבאחד  נפׁשֹו למסֹור ּכּידּוע 48נפׁש, ,49 ֿ ׁשּמסירת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּגילּוי  ּומּצד ה'יחידה', ּגילּוי ענין הּוא ְְִִִִִֶֶַַַָנפׁש

ׁשמע. הרצֹונֹות, אסיפת נעׂשה ְְְֲֲִִֶַַַַָָה'יחידה'

ּבאה p‰Â‰ד) ׁשּמּמּנה ׁשּבּנפׁש, ה'יחידה' ענין ¿ƒ≈ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

רצֹונֹו ּכל את ׁשעֹוקר הרצֹון ְֲִֵֶֶַָָָעקירת

ּבאלקּות, רק - ּדבר ּבׁשּום רֹוצה ואינֹו ְְֱֵֵֶֶַַָָָֹמהרע

מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ּבׁשלמּות ּתמיד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָיׁשנּה

הּזקן  אדמּו"ר איד 50ּוכמאמר א - יׂשראל ׁשמע ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָ

נפרד  זיין קען ער ניט אּון וויל ער ְִִִִֶֶֶַָניט

הּתׁשּובה  ׁשענין וכיון אלקּות. פּון ְְְְֱִֵֶַַַָָָֹחסֿוׁשלֹום

ׁשהיא  ׁשּבּנפׁש הּיחידה ּבחינת מּצד ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָהּוא

לכן  (ּכּנ"ל), מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבׁשלמּות

ח  ּבׁשעּתא ּגם ּתׁשּובה להיֹות ּוברגעא אפׁשר דא ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָ

חדא,51חדא  ּברגעא ׁשּגם היינּו אחת), (ּבׁשעה ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ

כ"ק  ּכפרּוׁש חדא, ׁשעּתא ּבזה ּכׁשּיׁשנּה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָהּנה

אדמו"ר  עֹולמֹו52מו"ח קֹונה הּוא אזי קער, ֲֵֶֶַָאיין

את  ׁשהמקּדׁש ּבהלכה, ּגם הּוא זה וענין ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָכּו'.

ׁשּום  אין ּגמּור, צּדיק ׁשאני עלֿמנת ְֲִִִֵֶַַָָָָהאּׁשה

וכאׁשר  העבר, ּומּצבֹו ּבמעמדֹו ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָנפקאֿמינּה

ּבוּדאי  מקּודׁשת היא הרי ּבתׁשּובה .53הרהר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ
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פ"א.47) הלולב שער פע"ח ב. מח, שם כח. מז, ויחי להאריז"ל הליקוטים ספר כט. לב, וישלח להאריז"ל הפסוקים שער

ועוד. הזהר. בשם ― ב טו, להצ"צ ב"ח 48)סהמ"צ פי"ב. הק"ש שער חיים עץ פרי א. לג, ח"ג א. קיט, ח"ב זהר ראה

סא. ר"ס או"ח ואילך.49)לטור 118 ע' תש"ט ואילך. קפו ע' תרמ"ח סה"מ ג. לח, תצא לקו"ת אדמו"ר 50)ראה אג"ק ראה

ועוד. סיון). כא יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום (נעתק שפד ע' ח"ד קכט,51)מוהריי"צ זח"א

תרל"ג 52)סע"א. סה"מ ד. סג, א. סא, ר"ה דרושי לקו"ת וראה .121 ע' ריש תש"ה סה"ש וש"נ. תקמא. ע' תרצ"ג סה"מ

תפב. ע' סל"א.53)ח"ב סל"ח אה"ע טושו"ע ה"ה. פ"ח אישות הל' רמב"ם ב. מט, קידושין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ıeaÈ˜ ‡e‰ ÚÓL ÔÈÚÂ ,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡ 'Ú ÏL L¯BM‰«∆∆»»¿ƒ¿«¿«ƒ
˙BÓe‡ ÈÈÚa ,'Ú ˙ÈÁ·a e¯ft˙pL ˙BBˆ¯‰ ˙ÙÈÒ‡Â«¬ƒ«»¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿≈

'eÎ ÌÏBÚ‰ וקיבוצם מאלוקות, הרחוקים לדברים האדם של הרצונות היינו »»
לעיל). (כמבואר בלבד לה' אחד לרצון אותם ולהפוך משם אותם לעקור וכינוסם

˙BBˆ¯‰ ˙ÙÈÒ‡Ï Ák‰Â¿«…««¬ƒ«»¿
(ÚÓL) לדביקות והתקרבות ¿«

לעיל, כמבואר ‰e‡באלוקות,
˙Bi˙B‡ ‡e‰ Ï‡¯NÈc ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿»≈ƒ

'L‡¯ ÈÏ'47,,גבוהה דרגה היינו ƒ…
האלוקית  בנשמה ופנימית, עמוקה

יהודי  בכל ÔÈÚשקיימת ‡e‰L∆ƒ¿«
„vnL ,LÙpaL '‰„ÈÁÈ'‰«¿ƒ»∆«∆∆∆ƒ«
Ïk ˙‡ ıa˜Ó ‡e‰ BÊ ‰ÈÁa¿ƒ»¿«≈∆»
‰Îe¯‡a Ï"pk ÂÈ˙BBˆ¿̄»«««¬»
דבוקה  נשארת ה"יחידה" שבחינת

בעת  אפילו תמיד, חטא,באלקות

בהתגלות  ולכן נפגמת, אינה ולעולם

"קיבוץ  את לפעול אפשר ה'יחידה'

הרצונות".

Œ˙‡È¯˜c ‰„B·Ú‰L ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¬»ƒ¿ƒ«
Œ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÚÓL¿«ƒ¿««¿ƒ«

,LÙ קריאת צריכה ובעת שמע ∆∆
כוונה  BLÙלהיות ¯BÒÓÏƒ¿«¿

„Á‡a48Úe„ik ,49Œ˙¯ÈÒnL ¿∆»«»«∆¿ƒ«
LÙ לכל מעבר ה' עבודת שהיא ∆∆

עד  והעולם, האדם של והגבלה מדידה

כל  ואבדן החיים על ויתור כדי

האדם, של ÔÈÚהמציאות ‡e‰ƒ¿«
,'‰„ÈÁÈ'‰ ÈeÏÈb מצד דווקא כי ƒ«¿ƒ»

ה' עבודת שבנפש ה"יחידה" בחינת

הגבלה  כל ÈeÏÈbללא „vÓeƒ«ƒ
˙ÙÈÒ‡ ‰NÚ '‰„ÈÁÈ'‰«¿ƒ»«¬∆¬ƒ«

ÚÓL ,˙BBˆ¯‰.לעיל כמבואר »¿¿«
'‰„ÈÁÈ'‰ ÔÈÚ ‰p‰Â („¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»
˙¯È˜Ú ‰‡a ‰pnnL ,LÙpaL∆«∆∆∆ƒ∆»»»¬ƒ«

ÔBˆ¯‰ רצוי Ïkהלא ˙‡ ¯˜BÚL »»∆≈∆»
BBˆ¯ שלו הטבעית Ú¯‰Óהנטייה ¿≈»«

¯·c ÌeLa ‰ˆB¯ BÈ‡Â מענייני ¿≈∆¿»»
dLÈ-העולם  ,˙e˜Ï‡a ‡Á„קיימת ¯˜ ÏÎa ˙eÓÏLa „ÈÓz «∆¡…∆¿»»ƒƒ¿≈¿»∆»

,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â,יהיה אשר הרוחני ומצבו מעמדו Ó‡ÓÎe¯יהיה ¿∆»ƒƒ¿»≈¿«¬«
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡50 הפסוק Ú¯על ËÈ „È‡ ‡ - Ï‡¯NÈ ÚÓL «¿«»≈¿«ƒ¿»≈«ƒƒ∆

.˙e˜Ï‡ ÔeÙ ÌBÏLÂŒÒÁ „¯Ù ÔÈÈÊ ÔÚ˜ ¯Ú ËÈ Ôe‡ ÏÈÂÂƒƒ∆∆«ƒ¿»«¿»¡…
ואינו  רוצה אינו כאמור) יהודי, לכל (והכוונה מאלקות יהודי נפרד להיות יכול

ÔÈÚLחסֿושלום, ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿«
˙ÈÁa „vÓ ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»ƒ«¿ƒ«
‡È‰L LÙpaL ‰„ÈÁi‰«¿ƒ»∆«∆∆∆ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ˙eÓÏLaƒ¿≈¿»∆»¿∆»
¯LÙ‡ ÔÎÏ ,(Ï"pk) Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈««»≈∆¿»

Ìbיכולה  ‰·eLz ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»«
La‡„Á ‡Ú‚¯·e ‡„Á ‡zÚ51 ¿«¿»»»¿ƒ¿»»»

˙Á‡ ‰ÚLa) אחד ),וברגע ¿»»««
,‡„Á ‡Ú‚¯a ÌbL eÈÈ‰ ברגע «¿∆«¿ƒ¿»»»

קצר  זמן בתוך ≈p‰ƒ‰ביותר,אחד,
,‡„Á ‡zÚL ‰Êa dLiLk¿∆∆¿»»∆«¿»»»

¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î Le¯Ùk52 ¿≈
,¯Ú˜ ÔÈÈ‡ מלשון (שעה אחת  פנייה ≈∆

ואל  הבל אל ה' "וישע כמו פנייה,

לא  מנחתו ואל קין ואל מנחתו,

בכל  לכך ונוטה שפונה היינו שעה"),

BÓÏBÚמציאותו  ‰B˜ ‡e‰ ÈÊ‡¬«∆»
'eÎ מסיפור לעיל (כמובא אחד ברגע

דורדייא  בן אלעזר רבי על הגמרא

"יש  עליו: אמר הנשיא יהודה שרבי

אחת"). בשעה עולמו קונה

‰Ê ÔÈÚÂ תשובה לעשות היכולת ¿ƒ¿»∆
במהירות, ÎÏ‰a‰,ברגע, Ìb ‡e‰««¬»»

ŒÏÚ ‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰L∆«¿«≈∆»ƒ»«
ÔÈ‡ ,¯eÓb ˜Ècˆ È‡L ˙Ó¿»∆¬ƒ«ƒ»≈
B„ÓÚÓa dÈÓŒ‡˜Ù ÌeL«¿»ƒ»¿«¬»

,¯·Ú‰ B·vÓe ידוע אם ואפילו «»∆»»
של  במצב היה לא קצר זמן שלפני

גמור, ‰¯‰¯צדיק ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿≈
˙L„e˜Ó ‡È‰ È¯‰ ‰·eL˙aƒ¿»¬≈ƒ¿∆∆

È‡cÂa53 שגם הלכה הרי בענייני ¿««
בןֿרגע, להיות יכולה שתשובה מצינו

ה"יחידה" שבבחינת משום וזאת

קרוב  ונשאר היה האדם שבנפש,

מעמד  בכל בשלימות לעיל.לאלוקות כמבואר ומצב,
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minyd dvwa jgcp didi m`

להיֹות  יכֹול זה הרי הּׁשנה ּכל ּבמׁש ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָאמנם,

ׁשאז  אלּול, ּבחֹודׁש א ניּכר. ׁשאינֹו ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָּבהעלם,

ּפנים  ּבסבר ּכּולם את ּומקּבל ּבּׂשדה הּמל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָנמצא

לכּולם  ׂשֹוחקֹות ּפנים ּומראה ׁשּגם 54יפֹות והינּו , ְְְְֲִֶֶַַַָָָ

ׂשדה  איׁש ּבחינת ּבּׂשדה, ׁשּנמצאים מאיר 55אּלּו , ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מּצד  הּנה ,יתּבר רצֹונֹו ּפנימּיּות הארת ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָלהם

ׁשּמאיר  הּקּב"ה ׁשל הרצֹון ּפנימּיּות ְִִִִֵֶֶַָָָָּגילּוי

הרצֹון  ּפנימּיּות ּגם מתּגּלה אלּול, ְְְֱִִִֶַַָָָּבחֹודׁש

מאּוחד  להי ֹות הּוא רצֹונֹו ׁשּפנימּיּות ְְְְְְִִִִֵֶֶָָׁשּביׂשראל,

ואינֹו רֹוצה אינֹו יׂשראל ׁשאיׁש וכּנ"ל ,יתּבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבֹו

ּגם  וזהּו מאלקּות. חסֿוׁשל ֹום נפרד להיֹות ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹיכֹול

יֹום  ׁשּבכל אלּול, ׁשּבחֹודׁש הּתקיעֹות ענין ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָּכן

אּלא  ּבראׁשֿחֹודׁש, רק לא אלּול, ׁשּבחֹודׁש ְְֱֶֶֶֶַָָֹֹויֹום

ערב  וכן ׁשּבת, (מּלבד החֹודׁש ימי ּבכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָּגם

צדדּיים  טעמים מּצד ּתֹוקעים 56ראׁשֿהּׁשנה ,( ְְְִִִִִַַָָָָֹ

ׁשּכתב  ּכמֹו הּוא הּתקיעֹות ׁשענין ְְְִִֶֶַַַַָָּבּׁשֹופר,

הקיצּו57הרמּב"ם  ונרּדמים מּׁשנתכם יׁשנים עּורּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

מעֹוררת  ׁשֹופר ׁשּתקיעת והינּו כּו', ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָמּתרּדמתכם

ההתעֹוררּות  ואֹופן והּנרּדמים, הּיׁשנים את ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּגם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ועם 58הּוא ּבעיר ׁשֹופר יּתקע אם ְְְִִִֶַָָָָ

וכּו', להתּבֹוננּות צרי ׁשאין והינּו יחרדּו, ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָֹלא

ׁשּמּצד  והינּו, מעצמֹו. ונתעֹורר ׁשּנחרד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאּלא

ּבחֹודׁש ׁשּמאיר יתּבר רצֹונֹו ּפנימּיּות ְְְְִִִִִֵֵֶֶָּגילּוי

אחד  ׁשּבכל הרצֹון ּפנימּיּות נתעֹורר ְְְֱִִִֵֶֶָָָָאלּול,

עקירת  אצלֹו ׁשּתהיה ּבתׁשּובה, לׁשּוב ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָמּיׂשראל

ּבאלקּות, רק ּדבר ּבׁשּום ירצה ולא מהרע, ְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹֹהרצֹון

הרצֹונֹות  ּכל ואסיפת קיּבּוץ יהיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָועלֿידיֿזה 

לקדּוׁשה. ׁשּיחזרּו ְְְִֶַָכּו',

הּמאמר p‰Â‰ה) ֿ 59ידּוע ּבקּודׁשא ואֹוריתא ּבאֹוריתא, מתקּׁשרין יׂשראל ¿ƒ≈ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ

ּכמֹו ּביׂשראל, הּקיּבּוץ ענין ׁשּיׁשנֹו ׁשּכׁשם מּובן ּומּזה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבריֿהּוא.

הּקיּבּוץ  ענין ּובאּור וקּודׁשאּֿבריֿהּוא. ּבאֹוריתא ּגם הּקיּבּוץ ענין יׁשנֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָכן
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ע"ב.54) ריש לב, ראה כז.55)לקו"ת כה, תקפא.56)תולדות ר"ס או"ח טור ה"ד.57)ראה פ"ג תשובה ג,58)הל' עמוס

שם. טור כח.59)ו. ס"ע תרנ"ז סה"מ וראה א. עג, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÏÚ‰a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ ‰M‰ Ïk CLÓa ,ÌÓ‡»¿»¿∆∆»«»»¬≈∆»ƒ¿¿∆¿≈

¯kÈ BÈ‡L קירוב של במצב היה לא שהאדם יתכן ובגלוי ובחיצוניות ∆≈ƒ»
Ê‡Lלאלקות. ,ÏeÏ‡ L„BÁa C‡ ישראל לבני מאיר הוא ברוך הקדוש «¿∆¡∆»

אליהם  ב'לקוטי ומתקרב הזקן רבנו כדברי הוא, לכך והמשל מיוחד, באופן

שבחודש  «¿Óƒˆ‡אלול תורה',
CÏn‰ הוא ברוך Oa„‰הקדוש «∆∆«»∆

השנה  ימות כל כמו (לא בגלוי שמאיר

נסתר  והוא בהיכלו נמצא שהמלך

בשדה) הנמצאים ‡˙מהעם Ïa˜Óe¿«≈∆
˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÌÏek»¿≈∆»ƒ»
˙B˜ÁBN ÌÈt ‰‡¯Óe«¿∆»ƒ¬

ÌÏeÎÏ54el‡ ÌbL eÈ‰Â , ¿»¿«¿∆«≈
,‰„Oa ÌÈ‡ˆÓpL שהדרגה היינו ∆ƒ¿»ƒ«»∆
נחותה  שלהם ‡LÈהרוחנית ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ

‰„N55¯È‡Ó Ì‰Ïאפילו , »∆≈ƒ»∆
,C¯a˙È BBˆ¯ ˙eiÓÈt ˙¯‡‰∆»«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
˙eiÓÈt ÈeÏÈb „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ«ƒ¿ƒƒ
¯È‡nL ‰"aw‰ ÏL ÔBˆ¯‰»»∆«»»∆≈ƒ
Ìb ‰lb˙Ó ,ÏeÏ‡ L„BÁa¿∆¡ƒ¿«»«
,Ï‡¯NÈaL ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ»»∆¿ƒ¿»≈
נעלמת, אינה שוב שבנפש" וה"יחידה

איך  בגלוי ¯ˆBBוניכר ˙eiÓÈtL∆¿ƒƒ¿
יהודי  כל Áe‡Ó„של ˙BÈ‰Ï ‡e‰ƒ¿¿»

Ï"pÎÂ ,C¯a˙È Ba רבנו מדברי ƒ¿»≈¿««
¯Bˆ‰הזקן  BÈ‡ Ï‡¯NÈ LÈ‡L∆ƒƒ¿»≈≈∆

ŒÒÁ „¯Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»ƒ¿ƒ¿»«
.˙e˜Ï‡Ó ÌBÏLÂ¿»≈¡…

˙BÚÈ˜z‰ ÔÈÚ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿««¿ƒ
ÌBÈ ÏÎaL ,ÏeÏ‡ L„BÁaL∆¿∆¡∆¿»
˜¯ ‡Ï ,ÏeÏ‡ L„BÁaL ÌBÈÂ»∆¿∆¡…«
ÏÎa Ìb ‡l‡ ,L„BÁŒL‡¯a¿…∆∆»«¿»
ÔÎÂ ,˙aL „·lÓ) L„BÁ‰ ÈÓÈ¿≈«∆ƒ¿««»¿≈
„vÓ ‰M‰ŒL‡¯ ·¯Ú∆∆…«»»ƒ«

ÌÈi„„ˆ ÌÈÓÚË56 להבדיל כדי ¿»ƒ¿»ƒƒ
שהן  אלול בחודש התקיעות מנהג בין

מצווה, שהן השנה בראש לתקיעות

עניין  של שהתוכן בגלל התקיעות ולא

זה  ליום שייך ÌÈÚ˜Bzלא ,(¿ƒ
‡e‰ ˙BÚÈ˜z‰ ÔÈÚL ,¯ÙBMa«»∆ƒ¿««¿ƒ

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓk57 שהמסר ¿∆»«»«¿«
לבני  קריאה הוא בשופר התקיעה של

MÓישראל  ÌÈLÈ e¯eÚÌÎ˙ ¿≈ƒƒ¿«¿∆

¯ÙBL ˙ÚÈ˜zL eÈ‰Â ,'eÎ ÌÎ˙Óc¯zÓ eˆÈ˜‰ ÌÈÓc¯Â¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿≈«¿∆¿«¿∆¿ƒ«»
Ìb ˙¯¯BÚÓ אפילוÌÈÓc¯p‰Â ÌÈLi‰ לאלוקות,‡˙ להתקרב ¿∆∆«∆«¿≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ

·e˙kL BÓk ‡e‰ ˙e¯¯BÚ˙‰‰ ÔÙB‡Â58¯ÙBL Ú˜zÈ Ì‡ ¿∆«ƒ¿¿¿∆»ƒƒ»«»
,e„¯ÁÈ ‡Ï ÌÚÂ ¯ÈÚa יישמע השופר שקול ייתכן וכי תמיהה, בלשון ¿ƒ¿»…∆¡»

לא  הקול את השומעים והעם בעיר

וחרדה?! פחד ÔÈ‡Lיחושו eÈ‰Â¿«¿∆≈
‡l‡ ,'eÎÂ ˙eBa˙‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿¿¿∆»
BÓˆÚÓ ¯¯BÚ˙Â „¯ÁpL∆∆¡«¿ƒ¿≈≈«¿
קול  של השמיעה מעצם כתוצאה

ÈeÏÈbהשופר. „vnL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ«ƒ
¯È‡nL C¯a˙È BBˆ¯ ˙eiÓÈt¿ƒƒ¿ƒ¿»≈∆≈ƒ

,ÏeÏ‡ L„BÁa המשל תוכן שזהו ¿∆¡
בשדה", "מלך ≈¿BÚ˙ƒ¯¯של

„Á‡ ÏÎaL ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ»»∆¿»∆»
,‰·eL˙a ·eLÏ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈»ƒ¿»

˙¯È˜Ú BÏˆ‡ ‰È‰zL וביטול ∆ƒ¿∆∆¿¬ƒ«
‰ˆ¯È ‡ÏÂ ,Ú¯‰Ó ÔBˆ¯‰»»≈»«¿…ƒ¿∆
ŒÏÚÂ ,˙e˜Ï‡a ˜¯ ¯·c ÌeLa¿»»«∆¡…¿«
˙ÙÈÒ‡Â ıeaÈ˜ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿∆ƒ«¬ƒ«
e¯ÊÁiL ,'eÎ ˙BBˆ¯‰ Ïk»»¿∆«¿¿

‰Le„˜Ï לעיל שנתבאר כפי ƒ¿»
באריכות.

¯Ó‡n‰ Úe„È ‰p‰Â בזוהר ‰59) ¿ƒ≈»«««¬»
ÔÈ¯M˜˙Óהקדוש  Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ

Œ‡L„e˜a ‡˙È¯B‡Â ,‡˙È¯B‡a¿«¿»¿«¿»¿¿»
‡e‰ŒCÈ¯a מתקשרים ישראל בני ¿ƒ

קשורה  והתורה בתורה, (קשורים)

הוא. ברוך Ô·eÓבקדוש ‰fÓeƒ∆»
ıeaÈw‰ ÔÈÚ BLiL ÌLkL∆¿≈∆∆¿ƒ¿««ƒ

,Ï‡¯NÈa אם" בתורה, כמפורש ¿ƒ¿»≈
ובעבודת  יקבצך", משם נדחך... יהיה

הרצונות",ה' "קיבוץ עניין ¿BÓkהוא
Ìb ıeaÈw‰ ÔÈÚ BLÈ ÔÎ≈∆¿ƒ¿««ƒ«
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â ‡˙È¯B‡a¿«¿»¿¿»¿ƒ

ומבאר. שממשיך כפי

ıeaÈw‰ ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿««ƒ
‡˙È¯B‡a60ÈtŒÏÚ Ô·eÈ , ¿«¿»»«ƒ
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f"kyz'dיד ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y

ז"ל 60ּבאֹוריתא  רּבֹותינּו מאמר עלּֿפי יּובן ,61 ְְֲִֵַַַַַָָ

הֹוׁשיבני  והינּו62ּבמחׁשּכים ּבבלי, ּתלמּוד זה - ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַ

ׁשל  ּבאֹופן הּוא ּבבלי ּבתלמּוד ׁשהּלימּוד ְְְְְִִִֶֶֶַַַלפי

 ֿ אי ההלכֹות, ּופירּוד ּפיזּור מּצד ּכי ְֲִִִִִֵַַָּפלּפּול,

ּפלּפּול  עלֿידי רק ּברּורה, הלכה למצֹוא ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָאפׁשר

ּבהרּבה  נתּפּזרה אחת ׁשהלכה והינּו ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָּדוקא.

ׁשל  הּמחׁשבה מהל ׁשּמּצד עד ְֲֲִֶֶַַַַַַָָמקֹומֹות,

אחד  מּמקֹום ּוסתירֹות קּוׁשיֹות יׁשנן ְְְְִִֶֶֶַַָָָהּמקׁשה,

מקׁשה  ׁשּלכן ההלכה, ּבאֹותּה ׁשני ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָלמקֹום

עלֿידי  ההלכה קיּבּוץ להיֹות וצרי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָּורמינהּו,

ּפירּוקי  וכ"ד הּקּוׁשיֹות את 63ּפלּפּול ׁשּיברר עד ְְְְִֵֵֵֶֶַַָ

לעיל  ׁשּנתּבאר ּכׁשם והּנה לאמּתתּה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָההלכה

ּבחינת  מּצד הּוא ּביׂשראל הרצֹונֹות ְְְְִִִִֵֶַַָָׁשּקיּבּוץ

הּוא  ּבּתֹורה הּקיּבּוץ ּגם כן ּכמֹו הּנה ְְִִִֵֵַַַָָיחידה,

ּתחילה' ּבּתֹורה ׁש'ּברכּו ׁשענין 64עלֿידיֿזה , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

מּבחינת  ּבּתֹורה ההמׁשכה הּוא הּתֹורה ְְְִִִַַַַַַָָָָּברּכת

על  עֹומד ּדוקא ׁשעלֿידיֿזה הּתֹורה, ְְֵֵֵֶֶַַַַָָנֹותן

ז"ל  חכמינּו ׁשאמרּו וזהּו ההלכה. 65אמּתית ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָ

עּמֹו לברר 66והוי' ׁשּבכדי ּכמֹותֹו, ׁשהלכה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשהּוא  עּמֹו, הוי' להיֹות צרי לאמּתתּה ְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָָההלכה

ּכׁשם  והּנה, הּתֹורה. נֹותן מּבחינת ההמׁשכה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָענין

מיּוחד  מקֹום יׁשנֹו ׁשּביׂשראל הּקיּבּוץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּבׁשביל

ׁשעלֿידי  קריאתֿׁשמע, ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָּבּתפּלה,

ּכל  אסיפת נעׂשה ּדקריאתֿׁשמע ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָהּמסירתֿנפׁש

ענין  יׁשנֹו ּבּתֹורה, ּגם כן ּכמֹו ּכּנ"ל, ְְְְִֵֶַַַַָָָהרצֹונֹות

ענין  והּוא הּפיזּור, מּבחינת למעלה ְְְְְִִִִֶַַַַָׁשהּוא

ולא  קּוׁשיא לא ּתמן ּדלית הּתֹורה ְְְְִִֵַַָָָֹֹּפנימּיּות

הּקדׁש'67מחלֹוקת  ּב'אּגרת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,68 ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
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ואילך.60) ג קלו, ח"ב תשובה שערי ואילך.61)ראה צ ע' תרס"ו המשך ואילך. ב כב, אורה שערי וראה א. כד, סנהדרין
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó61 הפסוק ‰È·ÈLBעל ÌÈkLÁÓa62‰Ê - «¬««≈¿«¬«ƒƒ«ƒ∆

‡e‰ ÈÏ·a „eÓÏ˙a „eÓÈl‰L ÈÙÏ eÈ‰Â ,ÈÏ·a „eÓÏz«¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ∆«ƒ¿«¿«¿ƒ
,ÏetÏt ÏL ÔÙB‡a פסוקות הלכות של בדרך ולא ודיון, וטריא ושקלא ¿∆∆ƒ¿

‰‰BÎÏ˙,ברורות, „e¯ÈÙe ¯eÊÈt „vÓ Èk של במתכונת שמופיעות ƒƒ«ƒ≈«¬»
ודיון פרטים  שונות סברות רבים,

‰ÎÏ‰ארוך, ‡BˆÓÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»ƒ¿¬»»
ÏetÏt È„ÈŒÏÚ ˜¯ ,‰¯e¯a¿»««¿≈ƒ¿
˙Á‡ ‰ÎÏ‰L eÈ‰Â .‡˜Âc«¿»¿«¿∆¬»»««
˙BÓB˜Ó ‰a¯‰a ‰¯ft˙ƒ¿«¿»¿«¿≈¿

CÏ‰Óשונים, „vnL „Ú«∆ƒ««¬«
ÔLÈ ,‰L˜n‰ ÏL ‰·LÁn‰««¬»»∆««¿∆∆¿»
ÌB˜nÓ ˙B¯È˙Òe ˙BÈLe˜¿¿ƒƒ»
d˙B‡a ÈL ÌB˜ÓÏ „Á‡∆»¿»≈ƒ¿»
‰L˜Ó ÔÎlL ,‰ÎÏ‰‰«¬»»∆»≈«¿∆

,e‰ÈÓ¯e שתי 'משליך' היינו ¿ƒ¿
זו  מול זו אמרות שתי או משניות

סותרים, הדברים שלכאורה ומקשה

‰ÎÏ‰‰ ıeaÈ˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿ƒ«¬»»
הדיון  כל של המעשית »ŒÏÚהמסקנה

„"ÎÂ ˙BÈLew‰ ÏetÏt È„È¿≈ƒ¿«¿¿
È˜e¯Èt63 שמביא הדיון ולפעמים ≈≈

מורכב  ההלכה מעשרים למסקנת

תירוצים  ‡˙וארבעה ¯¯·iL „Ú«∆¿»≈∆
,d˙zÓ‡Ï ‰ÎÏ‰‰ של זה וענין «¬»»«¬ƒ»»

מתוך  הברורה האחת המסקנה בירור

קושיות  שונים, בפרטים מרובה דיון

בתורה. ה"קיבוץ" ענין הוא ותירוצים,

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿»≈¿≈
Ï‡¯NÈa ˙BBˆ¯‰ ıeaÈwL∆ƒ»¿¿ƒ¿»≈
‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa „vÓ ‡e‰ƒ«¿ƒ«¿ƒ»

היהודית, ÔÎשבנשמה BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈
ŒÏÚ ‡e‰ ‰¯Bza ıeaÈw‰ Ìb««ƒ«»«
‰¯Bza eÎ¯a'L ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆»¿«»

'‰ÏÈÁz64, עיקרי עניין שהוא ¿ƒ»
(כמבואר  התורה בלימוד ביותר

החסידות) ובתורת ז"ל חכמינו במאמרי

‰¯Bz‰ ˙k¯a ÔÈÚL עלֿפי ∆ƒ¿«ƒ¿««»
Bza¯‰חסידות  ‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰««¿»»«»

,‰¯Bz‰ Ô˙B ˙ÈÁaÓ היינו ƒ¿ƒ«≈«»
ביטוי שההכנה  לידי ומביא המדגיש באופן הם עצמו והלימוד התורה ללימוד

הוא בגלוי  ברוך הקדוש של ורצונו חכמתו ה', תורת היא שהתורה

‰ÎÏ‰‰ ˙ÈzÓ‡ ÏÚ „ÓBÚ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL להגיע הדרך וזו ∆«¿≈∆«¿»≈«¬ƒƒ«¬»»

(בעוד  ה' לרצון בהתאם אמיתית, בצורה ההלכה את ולפסוק למסקנה

עלול  האדם ה', תורת והיותה התורה בקדושת הכרה ללא התורה שבלימוד

ההלכה). בפסיקת לטעות

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡L e‰ÊÂ65BnÚ 'ÈÂ‰Â66,B˙BÓk ‰ÎÏ‰L ¿∆∆»¿¬»≈««¬»»ƒ∆¬»»¿
שנאמרו  השבחים לגבי הגמרא כלשון

לישי  בן ראיתי "הנה המלך, דוד על

ואיש  חיל וגבור נגן יודע הלחמי בית

עמו  וה' תואר ואיש דבר ונבון מלחמה

בלימוד  למעלות שהכוונה וגו'",

לישאל, שיודע - נגן "יודע התורה,

- מלחמה איש להשיב, שיודע - גבור

של  במלחמתה וליתן לישא שיודע

פנים  שמראה - תואר איש תורה,

מתוך  דבר שמבין - דבר ונבון בהלכה,

בכל  כמותו שהלכה עמו וה' דבר,

כלומר Ï·¯¯מקום", È„ÎaL∆ƒ¿≈¿»≈
d˙zÓ‡Ï ‰ÎÏ‰‰ בחכמה די לא «¬»»«¬ƒ»»

פי  על בתורה טובה ובהבנה אנושית

אלא ‰ÈÂ'השכל ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¬»»
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,BnÚƒ∆ƒ¿«««¿»»

התורה Ô˙Bבלימוד ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈
,‰¯Bz‰ ביטוי לידי להביא היינו «»

שבתורה. האלקות את גילוי ולידי

ıeaÈw‰ ÏÈ·LaL ÌLk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿ƒ«ƒ
Ï‡¯NÈaL"הרצונות "קיבוץ עניין ∆¿ƒ¿»≈

כמבואר  התשובה, עבודת ידי שעל

באריכות, ÌB˜Óלעיל BLÈ∆¿»
‰lÙza „ÁeÈÓ האדם על שבו ¿»«¿ƒ»

במיוחד, בזה ÔÈÚלעסוק ‡e‰L∆ƒ¿«
È„ÈŒÏÚL ,ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«∆«¿≈
ÚÓLŒ˙‡È¯˜c LÙŒ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«¿«
˙BBˆ¯‰ Ïk ˙ÙÈÒ‡ ‰NÚ«¬∆¬ƒ«»»¿

,Ï"pk מסירותֿנפש עלֿידי כי ««
ה"יחידה" בחינת גילוי את פועלים

בגלוי, היא וכשה"יחידה" שבנשמה

כיוון  הרצונות", "קיבוץ נפעל

לא  לעולם עצמה שה"יחידה"

באלקות, דבוקה תמיד אלא "מתפזרת"

ÔÈÚ BLÈ ,‰¯Bza Ìb ÔÎ BÓk¿≈««»∆¿ƒ¿»
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÔÈÚ ‡e‰Â ,¯eÊÈt‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ«»

בזוהר נאמר בתורה זה חלק ÔÓzשעל ˙ÈÏc שם ˜ÈLe‡שאין ‡Ï ¿≈«»…¿»
˙˜BÏÁÓ ‡ÏÂ67'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡a˙pL BÓk שבספר 68, ¿…«¬∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ∆∆«…∆
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minyd dvwa jgcp didi m`

הּתֹורה, ּבפנימּיּות ּגם יגיעה להיֹות ׁשּצרי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ(ּומה

הבנה  ׁשל ּבאֹותּיֹות ׁשּנתלּבׁשה לפי זה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָהרי

ׁשהיא  הּתֹורה ּפנימּיּות ועלֿידי כּו'), ְְְְִִִֵֶַַַָָָוהּׂשגה

לפעֹול  הּכח יׁשנֹו הּפיזּור, מּבחינת ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹלמעלה

ׁשהּכח  אף והּנה, ּדתֹורה. ּבגליא ּגם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹהּקיּבּוץ

ּפנימּיּות  מּצד הּוא ּדתֹורה ּבגליא הּקיּבּוץ ְְְְְִִִִִַַַָָלפעֹול

ּבּתֹורה  ּברכּו ענין ּגם להיֹות צרי ְְְִִִַַַַָָָָהּתֹורה,

ּבחינֹות  ּב' יׁשנן ׁשּבּתפּלה ּדכמֹו ְְְְְִִִִֶֶַָָָּתחילה,

אני' ׁשּב'מֹודה מסירתֿנפׁש ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַּבמסירּותֿנפ ׁש,

 ֿ ׁשּבקריאת ּב'אחד' ּומסירתֿנפׁש להוי'', ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָו'הֹודּו

ׁשּבקריאתֿׁשמע  הּמסירתֿנפׁש ועלֿידי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַׁשמע,

ּבכל  ענין ׁשּזהּו הּכחֹות, לכל אחרּֿכ ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹנמׁש

מאד ּובכל נפׁש ּובכל ּגם 69לבב ועד , ְְְְְְְְֶַַַָָָֹ

ענין  ׁשּזהּו ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָלהּלבּוׁשים

גֹו' ּוקׁשרּתם גֹו' ודּברּת גֹו' ּכן 70וׁשּננּתם הּנה , ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָ

להיֹות  ׁשּצריכים ׁשּבּתֹורה, הּקיּבּוץ ּבענין ְְְְִִִִִֶֶַַַַָּגם

וענין  הּתֹורה, ּפנימּיּות ענין הענינים, ּב' ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּבזה

ּתחילה  ּבּתֹורה .71ּברכּו ְְִַָָָ

BÓÎe ֿ ּבקּודׁשאּֿברי הּקיּבּוץ ענין יׁשנֹו כן ¿ְְְְְִִִֵֶַַָ

ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות קיּבּוץ ענין ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַָהּוא,

אּלא  ע ֹוד ולא ּגד ֹול, ּבריּבּוי  ונתּפּזרּו ְְְְְְִִֶַַָָָֹלמּטה

וּכנ"ל  נידחים, ּגם נעׂשּו האדם מעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשעלֿידי

ענין  רק ׁשּי עצמּה הּבריאה ׁשּמּצד ב) ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ(סעיף

ענין  ּגם ּכי הּנּדח, ענין ׁשּי לא אבל ְְֲִִִִִַַַַַָָָָֹהריּבּוי,

הּכּונה  ּכפי הּוא עצמּה הּבריאה ׁשּמּצד ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָהריּבּוי

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּנתאּוה

הּפׁשּוטה  אחדּות מּצד ואדרּבה, ְְְְְְִִַַַַַַָָּבתחּתֹונים,

הריּבּוי  ענין ּגם ׁשהאדם 72יׁשנֹו עלֿידי אבל , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
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ה.69) ו, זֿח.70)ואתחנן (המו"ל).71)שם, שבתפלה הענינים לב' שבתורה ענינים ב' שייכות ביאור המשך 72)חסר ראה

תתקמ. ע' ח"ב תער"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Bz¯‰,התניא  ˙eiÓÈÙa Ìb ‰ÚÈ‚È ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‰Óe)«∆»ƒƒ¿¿ƒ»«ƒ¿ƒƒ«»

ובנגלה  בבלי בתלמוד כמו ומחלוקות ופלפולים קושיות בה שאין למרות

בכלל ‰·‰דתורה ÏL ˙Bi˙B‡a ‰LaÏ˙pL ÈÙÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ∆¬»»
'eÎ ‰‚O‰Â השגה של ובסגנון במילים מלובשת התורה פנימיות גם כי ¿«»»

של  המופשטים שהדברים וכדי שכלית,

בשכל  וייתפסו ייקלטו התורה פנימיות

ויגיעה  בעמל צורך יש ),האנושי
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿ƒƒ«»

‡È‰L מהותה עצם ÏÚÓÏ‰מצד ∆ƒ¿«¿»
Ák‰ BLÈ ,¯eÊÈt‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ∆¿«…«
‡ÈÏ‚a Ìb ıeaÈw‰ ÏBÚÙÏƒ¿«ƒ«¿«¿»

‰¯B˙c הנגלה חלק לימוד שגם כך ¿»
תורת  שזו בהכרה חדור יהיה שבתורה

התורה" "נותן המשכת ידי ועל ה',

האמיתי, הלכה לפסק יגיעו בלימוד,

כמותו". שהלכה – עמו "וה'

ÏBÚÙÏ Ák‰L Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆«…«ƒ¿
‡e‰ ‰¯B˙c ‡ÈÏ‚a ıeaÈw‰«ƒ¿«¿»¿»

,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt „vÓ לימוד כי ƒ«¿ƒƒ«»
לגילוי  הדרך הוא התורה פנימיות

שבתורה  BÈ‰Ï˙האלוקות CÈ¯»̂ƒƒ¿
לכך, a¯בנוסף ÔÈÚ ÌbeÎ «ƒ¿«»¿

,‰ÏÈÁz ‰¯Bza הקדמה שהוא «»¿ƒ»
התורה  ללימוד ראוייה ¿BÓÎcƒוהכנה

˙BÈÁa 'a ÔLÈ ‰lÙzaL∆«¿ƒ»∆¿»¿ƒ
LÙŒ˙¯ÈÒÓ ,LÙŒ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«∆∆
,''ÈÂ‰Ï e„B‰'Â 'È‡ ‰„BÓ'aL∆¿∆¬ƒ¿«¬»»
לא  היא שההודייה בחסידות כמבואר

של  במובן גם אלא תודה של עניין רק

של  ובאמת בנכונות והסכמה הודאה

את  מבטל האדם וכאשר האלוקות,

לאלוקות  שלו הרצונות ואת הרי השכל

נפש, מסירות ∆∆»LÙŒ˙¯ÈÒÓe¿ƒזו
,ÚÓLŒ˙‡È¯˜aL '„Á‡'a¿∆»∆ƒ¿ƒ«¿«

מסירות  נעלית שהיא יותר בדרגה נפש

ויותר  עמוק יותר בביטול וקשורה

‰LÙŒ˙¯ÈÒnפנימי  È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿ƒ«∆∆
Œ¯Á‡ CLÓ ÚÓLŒ˙‡È¯˜aL∆ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿»««

ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa ÔÈÚ e‰fL ,˙BÁk‰ ÏÎÏ Ck»¿»«…∆∆ƒ¿«¿»¿»¿¿»«¿¿¿»
E„‡Ó69, בטלים יהיו האדם של המציאות פרטי וכל הנפש כוחות שכל ¿…∆

מוחלט  בביטול eac¯לאלוקות ‰·LÁÓ ÌÈLe·l‰Ï Ìb „ÚÂ¿««¿«¿ƒ«¬»»ƒ
,‰NÚÓe היא ודרכם ביטוי לידי באה הנפש שדרכם האמצעים פועלת שהם «¬∆

'B‚ Ìz¯L˜e 'B‚ z¯a„Â 'B‚ ÌzpLÂ ÔÈÚ e‰fL70, היינו ∆∆ƒ¿«¿ƒ«¿»¿ƒ«¿»¿«¿»

דיבור  בפועל,מחשבה המצוות וקיום התורה בלימוד Ìbומעשה Ôk ‰p‰ƒ≈≈«
,ÌÈÈÚ‰ 'a ‰Êa ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL ,‰¯BzaL ıeaÈw‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ∆«»∆¿ƒƒƒ¿»∆»ƒ¿»ƒ

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÔÈÚ בתורה,באופן הנגלה חלק לימוד על גם שפועל ƒ¿«¿ƒƒ«»
‰ÏÈÁz ‰¯Bza eÎ¯a ÔÈÚÂ71 תורת היא שהתורה בכך הכרה שפועל ¿ƒ¿«»¿«»¿ƒ»

ה'.

ıeaÈw‰ ÔÈÚ BLÈ ÔÎ BÓÎe¿≈∆¿ƒ¿««ƒ
‡e‰L ,‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜a¿¿»¿ƒ∆

ıeaÈ˜ ÔÈÚ וקירוב כינוס ואסיפה ƒ¿«ƒ
של  האלוקיים ‰BˆBˆÈp˙לאלוקות «ƒ

ÈeaÈ¯a e¯ft˙Â ‰hÓÏ eÏÙpL∆»¿¿«»¿ƒ¿«¿¿ƒ
,ÏB„b וחסידות בקבלה כמבואר »

שבו  והנבראים הגשמי העולם שבתוך

וקדושה  אלוקות של ניצוצות ריבוי יש

בחזרה  אותם להעלות צורך שיש

באלוקות למעלה BÚ„למקורם ‡ÏÂ¿…
שנתפזרו  בלבד זו ŒÏÚLלא ‡l‡∆»∆«

Ìb eNÚ Ì„‡‰ ‰NÚÓ È„È¿≈«¬≈»»»«¬«
,ÌÈÁ„È יותר עוד גדול ריחוק שהוא ƒ»ƒ

·)מאלוקות  ÛÈÚÒ) Ï"kÂ¿««¿ƒ
dÓˆÚ ‰‡È¯a‰ „vnL כפי ∆ƒ««¿ƒ»«¿»

הוא  ברוך הקדוש עלֿידי שנבראה

,ÈeaÈ¯‰ ÔÈÚ ˜¯ CiL וכפי «»«ƒ¿«»ƒ
הריבוי  שעניין שם גם שנתבאר קיים

ÔÈÚבקדושה  CiL ‡Ï Ï·‡¬»…«»ƒ¿«
ÈeaÈ¯‰ ÔÈÚ Ìb Èk ,Ácp‰«ƒ»ƒ«ƒ¿«»ƒ
‡e‰ dÓˆÚ ‰‡È¯a‰ „vnL∆ƒ««¿ƒ»«¿»

הוא  אלא רצוי בלתי ענין ÈÙk¿ƒלא
‰"aw‰ ‰e‡˙pL ‰ek‰««»»∆ƒ¿«»«»»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

,ÌÈBzÁ˙a יכולים לא הריבוי וללא ¿«¿ƒ
"תחתונים" ונבראים עולמות להיות

,‰a¯„‡Â דווקא˙e„Á‡ „vÓ ¿«¿«»ƒ««¿
‰ËeLt‰ הגדרה מכל שלמעלה «¿»

ÔÈÚוחלוקה  Ìb BLÈ∆¿«ƒ¿«
ÈeaÈ¯‰72, בקבלה כפי שמוסבר »ƒ

העובדה  דבר של שלאמיתו וחסידות

כל  ללא פשוטה, אחדות היא שאלוקות

לכך  סותרת שאינה רק לא הגדרה,

ריבוי  הגבלה שיתהוו זו הרי כן לא שאם זאת, מחייבת אף אלא נבראים

(וכלשון  –באלוקות שהקדימו 'בשעה במאמרי שהובא מפראג המהר"ל

מוגדר  ואינו אמיתי פשוט להיותו "דהעצמות הרש"ב: לאדמו"ר תער"ב"

יכול  גדר, שאינו בשום תאמר שאם וההתחלקות הריבוי גם ממנו להסתעף

ואינו  וההגדרה הגבול לו נתת הרי וההתחלקות הריבוי ממנו להסתעף יכול
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טו f"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y

ז"ל 60ּבאֹוריתא  רּבֹותינּו מאמר עלּֿפי יּובן ,61 ְְֲִֵַַַַַָָ

הֹוׁשיבני  והינּו62ּבמחׁשּכים ּבבלי, ּתלמּוד זה - ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַ

ׁשל  ּבאֹופן הּוא ּבבלי ּבתלמּוד ׁשהּלימּוד ְְְְְִִִֶֶֶַַַלפי

 ֿ אי ההלכֹות, ּופירּוד ּפיזּור מּצד ּכי ְֲִִִִִֵַַָּפלּפּול,

ּפלּפּול  עלֿידי רק ּברּורה, הלכה למצֹוא ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָאפׁשר

ּבהרּבה  נתּפּזרה אחת ׁשהלכה והינּו ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָּדוקא.

ׁשל  הּמחׁשבה מהל ׁשּמּצד עד ְֲֲִֶֶַַַַַַָָמקֹומֹות,

אחד  מּמקֹום ּוסתירֹות קּוׁשיֹות יׁשנן ְְְְִִֶֶֶַַָָָהּמקׁשה,

מקׁשה  ׁשּלכן ההלכה, ּבאֹותּה ׁשני ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָלמקֹום

עלֿידי  ההלכה קיּבּוץ להיֹות וצרי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָּורמינהּו,

ּפירּוקי  וכ"ד הּקּוׁשיֹות את 63ּפלּפּול ׁשּיברר עד ְְְְִֵֵֵֶֶַַָ

לעיל  ׁשּנתּבאר ּכׁשם והּנה לאמּתתּה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָההלכה

ּבחינת  מּצד הּוא ּביׂשראל הרצֹונֹות ְְְְִִִִֵֶַַָָׁשּקיּבּוץ

הּוא  ּבּתֹורה הּקיּבּוץ ּגם כן ּכמֹו הּנה ְְִִִֵֵַַַָָיחידה,

ּתחילה' ּבּתֹורה ׁש'ּברכּו ׁשענין 64עלֿידיֿזה , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

מּבחינת  ּבּתֹורה ההמׁשכה הּוא הּתֹורה ְְְִִִַַַַַַָָָָּברּכת

על  עֹומד ּדוקא ׁשעלֿידיֿזה הּתֹורה, ְְֵֵֵֶֶַַַַָָנֹותן

ז"ל  חכמינּו ׁשאמרּו וזהּו ההלכה. 65אמּתית ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָ

עּמֹו לברר 66והוי' ׁשּבכדי ּכמֹותֹו, ׁשהלכה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשהּוא  עּמֹו, הוי' להיֹות צרי לאמּתתּה ְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָָההלכה

ּכׁשם  והּנה, הּתֹורה. נֹותן מּבחינת ההמׁשכה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָענין

מיּוחד  מקֹום יׁשנֹו ׁשּביׂשראל הּקיּבּוץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּבׁשביל

ׁשעלֿידי  קריאתֿׁשמע, ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָּבּתפּלה,

ּכל  אסיפת נעׂשה ּדקריאתֿׁשמע ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָהּמסירתֿנפׁש

ענין  יׁשנֹו ּבּתֹורה, ּגם כן ּכמֹו ּכּנ"ל, ְְְְִֵֶַַַַָָָהרצֹונֹות

ענין  והּוא הּפיזּור, מּבחינת למעלה ְְְְְִִִִֶַַַַָׁשהּוא

ולא  קּוׁשיא לא ּתמן ּדלית הּתֹורה ְְְְִִֵַַָָָֹֹּפנימּיּות

הּקדׁש'67מחלֹוקת  ּב'אּגרת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,68 ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
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ואילך.60) ג קלו, ח"ב תשובה שערי ואילך.61)ראה צ ע' תרס"ו המשך ואילך. ב כב, אורה שערי וראה א. כד, סנהדרין

ו.62) ג, ב.63)איכה לג, שבת וש"נ.64)ראה .3 ע' חט"ו לקו"ש וראה א. פה, ב"מ א. פא, ב.65)נדרים צג, סנהדרין

יח.66) טז, (ברע"מ).67)שמואלֿא ב קכד, ואילך.68)זח"ג פי"א החיים עץ קונטרס ג. יג, במדבר לקו"ת וראה סכ"ו.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó61 הפסוק ‰È·ÈLBעל ÌÈkLÁÓa62‰Ê - «¬««≈¿«¬«ƒƒ«ƒ∆

‡e‰ ÈÏ·a „eÓÏ˙a „eÓÈl‰L ÈÙÏ eÈ‰Â ,ÈÏ·a „eÓÏz«¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ∆«ƒ¿«¿«¿ƒ
,ÏetÏt ÏL ÔÙB‡a פסוקות הלכות של בדרך ולא ודיון, וטריא ושקלא ¿∆∆ƒ¿

‰‰BÎÏ˙,ברורות, „e¯ÈÙe ¯eÊÈt „vÓ Èk של במתכונת שמופיעות ƒƒ«ƒ≈«¬»
ודיון פרטים  שונות סברות רבים,

‰ÎÏ‰ארוך, ‡BˆÓÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»ƒ¿¬»»
ÏetÏt È„ÈŒÏÚ ˜¯ ,‰¯e¯a¿»««¿≈ƒ¿
˙Á‡ ‰ÎÏ‰L eÈ‰Â .‡˜Âc«¿»¿«¿∆¬»»««
˙BÓB˜Ó ‰a¯‰a ‰¯ft˙ƒ¿«¿»¿«¿≈¿

CÏ‰Óשונים, „vnL „Ú«∆ƒ««¬«
ÔLÈ ,‰L˜n‰ ÏL ‰·LÁn‰««¬»»∆««¿∆∆¿»
ÌB˜nÓ ˙B¯È˙Òe ˙BÈLe˜¿¿ƒƒ»
d˙B‡a ÈL ÌB˜ÓÏ „Á‡∆»¿»≈ƒ¿»
‰L˜Ó ÔÎlL ,‰ÎÏ‰‰«¬»»∆»≈«¿∆

,e‰ÈÓ¯e שתי 'משליך' היינו ¿ƒ¿
זו  מול זו אמרות שתי או משניות

סותרים, הדברים שלכאורה ומקשה

‰ÎÏ‰‰ ıeaÈ˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿ƒ«¬»»
הדיון  כל של המעשית »ŒÏÚהמסקנה

„"ÎÂ ˙BÈLew‰ ÏetÏt È„È¿≈ƒ¿«¿¿
È˜e¯Èt63 שמביא הדיון ולפעמים ≈≈

מורכב  ההלכה מעשרים למסקנת

תירוצים  ‡˙וארבעה ¯¯·iL „Ú«∆¿»≈∆
,d˙zÓ‡Ï ‰ÎÏ‰‰ של זה וענין «¬»»«¬ƒ»»

מתוך  הברורה האחת המסקנה בירור

קושיות  שונים, בפרטים מרובה דיון

בתורה. ה"קיבוץ" ענין הוא ותירוצים,

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿»≈¿≈
Ï‡¯NÈa ˙BBˆ¯‰ ıeaÈwL∆ƒ»¿¿ƒ¿»≈
‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa „vÓ ‡e‰ƒ«¿ƒ«¿ƒ»

היהודית, ÔÎשבנשמה BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈
ŒÏÚ ‡e‰ ‰¯Bza ıeaÈw‰ Ìb««ƒ«»«
‰¯Bza eÎ¯a'L ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆»¿«»

'‰ÏÈÁz64, עיקרי עניין שהוא ¿ƒ»
(כמבואר  התורה בלימוד ביותר

החסידות) ובתורת ז"ל חכמינו במאמרי

‰¯Bz‰ ˙k¯a ÔÈÚL עלֿפי ∆ƒ¿«ƒ¿««»
Bza¯‰חסידות  ‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰««¿»»«»

,‰¯Bz‰ Ô˙B ˙ÈÁaÓ היינו ƒ¿ƒ«≈«»
ביטוי שההכנה  לידי ומביא המדגיש באופן הם עצמו והלימוד התורה ללימוד

הוא בגלוי  ברוך הקדוש של ורצונו חכמתו ה', תורת היא שהתורה

‰ÎÏ‰‰ ˙ÈzÓ‡ ÏÚ „ÓBÚ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL להגיע הדרך וזו ∆«¿≈∆«¿»≈«¬ƒƒ«¬»»

(בעוד  ה' לרצון בהתאם אמיתית, בצורה ההלכה את ולפסוק למסקנה

עלול  האדם ה', תורת והיותה התורה בקדושת הכרה ללא התורה שבלימוד

ההלכה). בפסיקת לטעות

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡L e‰ÊÂ65BnÚ 'ÈÂ‰Â66,B˙BÓk ‰ÎÏ‰L ¿∆∆»¿¬»≈««¬»»ƒ∆¬»»¿
שנאמרו  השבחים לגבי הגמרא כלשון

לישי  בן ראיתי "הנה המלך, דוד על

ואיש  חיל וגבור נגן יודע הלחמי בית

עמו  וה' תואר ואיש דבר ונבון מלחמה

בלימוד  למעלות שהכוונה וגו'",

לישאל, שיודע - נגן "יודע התורה,

- מלחמה איש להשיב, שיודע - גבור

של  במלחמתה וליתן לישא שיודע

פנים  שמראה - תואר איש תורה,

מתוך  דבר שמבין - דבר ונבון בהלכה,

בכל  כמותו שהלכה עמו וה' דבר,

כלומר Ï·¯¯מקום", È„ÎaL∆ƒ¿≈¿»≈
d˙zÓ‡Ï ‰ÎÏ‰‰ בחכמה די לא «¬»»«¬ƒ»»

פי  על בתורה טובה ובהבנה אנושית

אלא ‰ÈÂ'השכל ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¬»»
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,BnÚƒ∆ƒ¿«««¿»»

התורה Ô˙Bבלימוד ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈
,‰¯Bz‰ ביטוי לידי להביא היינו «»

שבתורה. האלקות את גילוי ולידי

ıeaÈw‰ ÏÈ·LaL ÌLk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿ƒ«ƒ
Ï‡¯NÈaL"הרצונות "קיבוץ עניין ∆¿ƒ¿»≈

כמבואר  התשובה, עבודת ידי שעל

באריכות, ÌB˜Óלעיל BLÈ∆¿»
‰lÙza „ÁeÈÓ האדם על שבו ¿»«¿ƒ»

במיוחד, בזה ÔÈÚלעסוק ‡e‰L∆ƒ¿«
È„ÈŒÏÚL ,ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«∆«¿≈
ÚÓLŒ˙‡È¯˜c LÙŒ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«¿«
˙BBˆ¯‰ Ïk ˙ÙÈÒ‡ ‰NÚ«¬∆¬ƒ«»»¿

,Ï"pk מסירותֿנפש עלֿידי כי ««
ה"יחידה" בחינת גילוי את פועלים

בגלוי, היא וכשה"יחידה" שבנשמה

כיוון  הרצונות", "קיבוץ נפעל

לא  לעולם עצמה שה"יחידה"

באלקות, דבוקה תמיד אלא "מתפזרת"

ÔÈÚ BLÈ ,‰¯Bza Ìb ÔÎ BÓk¿≈««»∆¿ƒ¿»
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÔÈÚ ‡e‰Â ,¯eÊÈt‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ«»

בזוהר נאמר בתורה זה חלק ÔÓzשעל ˙ÈÏc שם ˜ÈLe‡שאין ‡Ï ¿≈«»…¿»
˙˜BÏÁÓ ‡ÏÂ67'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡a˙pL BÓk שבספר 68, ¿…«¬∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ∆∆«…∆
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הּתֹורה, ּבפנימּיּות ּגם יגיעה להיֹות ׁשּצרי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ(ּומה

הבנה  ׁשל ּבאֹותּיֹות ׁשּנתלּבׁשה לפי זה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָהרי

ׁשהיא  הּתֹורה ּפנימּיּות ועלֿידי כּו'), ְְְְִִִֵֶַַַָָָוהּׂשגה

לפעֹול  הּכח יׁשנֹו הּפיזּור, מּבחינת ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹלמעלה

ׁשהּכח  אף והּנה, ּדתֹורה. ּבגליא ּגם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹהּקיּבּוץ

ּפנימּיּות  מּצד הּוא ּדתֹורה ּבגליא הּקיּבּוץ ְְְְְִִִִִַַַָָלפעֹול

ּבּתֹורה  ּברכּו ענין ּגם להיֹות צרי ְְְִִִַַַַָָָָהּתֹורה,

ּבחינֹות  ּב' יׁשנן ׁשּבּתפּלה ּדכמֹו ְְְְְִִִִֶֶַָָָּתחילה,

אני' ׁשּב'מֹודה מסירתֿנפׁש ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַּבמסירּותֿנפ ׁש,

 ֿ ׁשּבקריאת ּב'אחד' ּומסירתֿנפׁש להוי'', ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָו'הֹודּו

ׁשּבקריאתֿׁשמע  הּמסירתֿנפׁש ועלֿידי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַׁשמע,

ּבכל  ענין ׁשּזהּו הּכחֹות, לכל אחרּֿכ ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹנמׁש

מאד ּובכל נפׁש ּובכל ּגם 69לבב ועד , ְְְְְְְְֶַַַָָָֹ

ענין  ׁשּזהּו ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָלהּלבּוׁשים

גֹו' ּוקׁשרּתם גֹו' ודּברּת גֹו' ּכן 70וׁשּננּתם הּנה , ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָ

להיֹות  ׁשּצריכים ׁשּבּתֹורה, הּקיּבּוץ ּבענין ְְְְִִִִִֶֶַַַַָּגם

וענין  הּתֹורה, ּפנימּיּות ענין הענינים, ּב' ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּבזה

ּתחילה  ּבּתֹורה .71ּברכּו ְְִַָָָ

BÓÎe ֿ ּבקּודׁשאּֿברי הּקיּבּוץ ענין יׁשנֹו כן ¿ְְְְְִִִֵֶַַָ

ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות קיּבּוץ ענין ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַָהּוא,

אּלא  ע ֹוד ולא ּגד ֹול, ּבריּבּוי  ונתּפּזרּו ְְְְְְִִֶַַָָָֹלמּטה

וּכנ"ל  נידחים, ּגם נעׂשּו האדם מעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשעלֿידי

ענין  רק ׁשּי עצמּה הּבריאה ׁשּמּצד ב) ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ(סעיף

ענין  ּגם ּכי הּנּדח, ענין ׁשּי לא אבל ְְֲִִִִִַַַַַָָָָֹהריּבּוי,

הּכּונה  ּכפי הּוא עצמּה הּבריאה ׁשּמּצד ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָהריּבּוי

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּנתאּוה

הּפׁשּוטה  אחדּות מּצד ואדרּבה, ְְְְְְִִַַַַַַָָּבתחּתֹונים,

הריּבּוי  ענין ּגם ׁשהאדם 72יׁשנֹו עלֿידי אבל , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
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ה.69) ו, זֿח.70)ואתחנן (המו"ל).71)שם, שבתפלה הענינים לב' שבתורה ענינים ב' שייכות ביאור המשך 72)חסר ראה

תתקמ. ע' ח"ב תער"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Bz¯‰,התניא  ˙eiÓÈÙa Ìb ‰ÚÈ‚È ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‰Óe)«∆»ƒƒ¿¿ƒ»«ƒ¿ƒƒ«»

ובנגלה  בבלי בתלמוד כמו ומחלוקות ופלפולים קושיות בה שאין למרות

בכלל ‰·‰דתורה ÏL ˙Bi˙B‡a ‰LaÏ˙pL ÈÙÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ∆¬»»
'eÎ ‰‚O‰Â השגה של ובסגנון במילים מלובשת התורה פנימיות גם כי ¿«»»

של  המופשטים שהדברים וכדי שכלית,

בשכל  וייתפסו ייקלטו התורה פנימיות

ויגיעה  בעמל צורך יש ),האנושי
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿ƒƒ«»

‡È‰L מהותה עצם ÏÚÓÏ‰מצד ∆ƒ¿«¿»
Ák‰ BLÈ ,¯eÊÈt‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ∆¿«…«
‡ÈÏ‚a Ìb ıeaÈw‰ ÏBÚÙÏƒ¿«ƒ«¿«¿»

‰¯B˙c הנגלה חלק לימוד שגם כך ¿»
תורת  שזו בהכרה חדור יהיה שבתורה

התורה" "נותן המשכת ידי ועל ה',

האמיתי, הלכה לפסק יגיעו בלימוד,

כמותו". שהלכה – עמו "וה'

ÏBÚÙÏ Ák‰L Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆«…«ƒ¿
‡e‰ ‰¯B˙c ‡ÈÏ‚a ıeaÈw‰«ƒ¿«¿»¿»

,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt „vÓ לימוד כי ƒ«¿ƒƒ«»
לגילוי  הדרך הוא התורה פנימיות

שבתורה  BÈ‰Ï˙האלוקות CÈ¯»̂ƒƒ¿
לכך, a¯בנוסף ÔÈÚ ÌbeÎ «ƒ¿«»¿

,‰ÏÈÁz ‰¯Bza הקדמה שהוא «»¿ƒ»
התורה  ללימוד ראוייה ¿BÓÎcƒוהכנה

˙BÈÁa 'a ÔLÈ ‰lÙzaL∆«¿ƒ»∆¿»¿ƒ
LÙŒ˙¯ÈÒÓ ,LÙŒ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«∆∆
,''ÈÂ‰Ï e„B‰'Â 'È‡ ‰„BÓ'aL∆¿∆¬ƒ¿«¬»»
לא  היא שההודייה בחסידות כמבואר

של  במובן גם אלא תודה של עניין רק

של  ובאמת בנכונות והסכמה הודאה

את  מבטל האדם וכאשר האלוקות,

לאלוקות  שלו הרצונות ואת הרי השכל

נפש, מסירות ∆∆»LÙŒ˙¯ÈÒÓe¿ƒזו
,ÚÓLŒ˙‡È¯˜aL '„Á‡'a¿∆»∆ƒ¿ƒ«¿«

מסירות  נעלית שהיא יותר בדרגה נפש

ויותר  עמוק יותר בביטול וקשורה

‰LÙŒ˙¯ÈÒnפנימי  È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿ƒ«∆∆
Œ¯Á‡ CLÓ ÚÓLŒ˙‡È¯˜aL∆ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿»««

ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa ÔÈÚ e‰fL ,˙BÁk‰ ÏÎÏ Ck»¿»«…∆∆ƒ¿«¿»¿»¿¿»«¿¿¿»
E„‡Ó69, בטלים יהיו האדם של המציאות פרטי וכל הנפש כוחות שכל ¿…∆

מוחלט  בביטול eac¯לאלוקות ‰·LÁÓ ÌÈLe·l‰Ï Ìb „ÚÂ¿««¿«¿ƒ«¬»»ƒ
,‰NÚÓe היא ודרכם ביטוי לידי באה הנפש שדרכם האמצעים פועלת שהם «¬∆

'B‚ Ìz¯L˜e 'B‚ z¯a„Â 'B‚ ÌzpLÂ ÔÈÚ e‰fL70, היינו ∆∆ƒ¿«¿ƒ«¿»¿ƒ«¿»¿«¿»

דיבור  בפועל,מחשבה המצוות וקיום התורה בלימוד Ìbומעשה Ôk ‰p‰ƒ≈≈«
,ÌÈÈÚ‰ 'a ‰Êa ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL ,‰¯BzaL ıeaÈw‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ∆«»∆¿ƒƒƒ¿»∆»ƒ¿»ƒ

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÔÈÚ בתורה,באופן הנגלה חלק לימוד על גם שפועל ƒ¿«¿ƒƒ«»
‰ÏÈÁz ‰¯Bza eÎ¯a ÔÈÚÂ71 תורת היא שהתורה בכך הכרה שפועל ¿ƒ¿«»¿«»¿ƒ»

ה'.

ıeaÈw‰ ÔÈÚ BLÈ ÔÎ BÓÎe¿≈∆¿ƒ¿««ƒ
‡e‰L ,‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜a¿¿»¿ƒ∆

ıeaÈ˜ ÔÈÚ וקירוב כינוס ואסיפה ƒ¿«ƒ
של  האלוקיים ‰BˆBˆÈp˙לאלוקות «ƒ

ÈeaÈ¯a e¯ft˙Â ‰hÓÏ eÏÙpL∆»¿¿«»¿ƒ¿«¿¿ƒ
,ÏB„b וחסידות בקבלה כמבואר »

שבו  והנבראים הגשמי העולם שבתוך

וקדושה  אלוקות של ניצוצות ריבוי יש

בחזרה  אותם להעלות צורך שיש

באלוקות למעלה BÚ„למקורם ‡ÏÂ¿…
שנתפזרו  בלבד זו ŒÏÚLלא ‡l‡∆»∆«

Ìb eNÚ Ì„‡‰ ‰NÚÓ È„È¿≈«¬≈»»»«¬«
,ÌÈÁ„È יותר עוד גדול ריחוק שהוא ƒ»ƒ

·)מאלוקות  ÛÈÚÒ) Ï"kÂ¿««¿ƒ
dÓˆÚ ‰‡È¯a‰ „vnL כפי ∆ƒ««¿ƒ»«¿»

הוא  ברוך הקדוש עלֿידי שנבראה

,ÈeaÈ¯‰ ÔÈÚ ˜¯ CiL וכפי «»«ƒ¿«»ƒ
הריבוי  שעניין שם גם שנתבאר קיים

ÔÈÚבקדושה  CiL ‡Ï Ï·‡¬»…«»ƒ¿«
ÈeaÈ¯‰ ÔÈÚ Ìb Èk ,Ácp‰«ƒ»ƒ«ƒ¿«»ƒ
‡e‰ dÓˆÚ ‰‡È¯a‰ „vnL∆ƒ««¿ƒ»«¿»

הוא  אלא רצוי בלתי ענין ÈÙk¿ƒלא
‰"aw‰ ‰e‡˙pL ‰ek‰««»»∆ƒ¿«»«»»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

,ÌÈBzÁ˙a יכולים לא הריבוי וללא ¿«¿ƒ
"תחתונים" ונבראים עולמות להיות

,‰a¯„‡Â דווקא˙e„Á‡ „vÓ ¿«¿«»ƒ««¿
‰ËeLt‰ הגדרה מכל שלמעלה «¿»

ÔÈÚוחלוקה  Ìb BLÈ∆¿«ƒ¿«
ÈeaÈ¯‰72, בקבלה כפי שמוסבר »ƒ

העובדה  דבר של שלאמיתו וחסידות

כל  ללא פשוטה, אחדות היא שאלוקות

לכך  סותרת שאינה רק לא הגדרה,

ריבוי  הגבלה שיתהוו זו הרי כן לא שאם זאת, מחייבת אף אלא נבראים

(וכלשון  –באלוקות שהקדימו 'בשעה במאמרי שהובא מפראג המהר"ל

מוגדר  ואינו אמיתי פשוט להיותו "דהעצמות הרש"ב: לאדמו"ר תער"ב"

יכול  גדר, שאינו בשום תאמר שאם וההתחלקות הריבוי גם ממנו להסתעף

ואינו  וההגדרה הגבול לו נתת הרי וההתחלקות הריבוי ממנו להסתעף יכול
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f"kyz'dטז ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y

ּבּניצֹוצֹות  ּגם ּגֹורם אזי הרצֹון היפ ֲִֵֵֶֶַַַָָעֹוׂשה

ּבּכתּוב  נאמר ואףֿעלּֿפיֿכן כּו'. נּדחים ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּיהיּו

הם  הרי ׁשּנּדחּו, לאחרי ׁשּגם יחיד, לׁשֹון ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָנּדח

,יתּבר ּבעצמּותֹו קׁשּורים ׁשהם יחיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּבבחינת

ּתֹופס  אּתה ּבמקצתֹו ּתֹופס ּכׁשאּתה העצם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכי

הּקיּבּוץ 73ּבּכּולֹו (ענין הּניצֹוצֹות קיּבּוץ והּנה, . ְְְִִִִִֵַַַ

קיּבּוץ  עלֿידי נעׂשה ְְְְֲִִֵֶַַָּבקּודׁשאּֿבריֿהּוא)

עלֿידי  ׁשּדוקא ּדכיון (ּביׂשראל), ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָהרצֹונֹות

נּדח, ּבבחינת הּניצֹוצֹות נעׂשים האדם ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָמעׂשה

ּבתׁשּובה  האדם מעׂשה עלֿידי ּדוקא ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָלכן

הּניצֹוצֹות. קיּבּוץ ּגם נעׂשה רצֹונֹותיו, ְְֲִִִֶַַַָוקיּבּוץ

רׁש"י  ׁשּפרׁש יׂשראל 8וזהּו עם ׁשרּויה ׁשהּׁשכינה  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

לעצמֹו ּגאּולה הכּתיב ּוכׁשּנגאלין ּגלּותן, ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָּבצרת

קיּבּוץ  ׁשעלֿידי הינּו, עּמהם. יׁשּוב ְְִִֵֶֶֶַַָָׁשהּוא

ּגם  נעׂשה ּדיׂשראל, הּגאּולה ענין ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהרצֹונֹות,

 ֿ ּדקּודׁשאּֿברי הּגאּולה ענין הּניצֹוצֹות, ְְְְְִִִִַַַָָקיּבּוץ

ּׁשאמרּו מה ּכן ּגם וזהּו אבדה 64הּוא. מה על ְְְֵֶֶַַַָָָָ

גֹו' ׁש74הארץ על ּתחילה,, ּבּתֹורה ּברכּו ּלא ְְִֵֶֶַַָָָָֹ

הּקיּבּוץ  הרי ּבאֹוריתא, מתקּׁשרין ׁשּיׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּדכיון

וענין  ּדתֹורה, הּקיּבּוץ עלֿידי נעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּדיׂשראל

עלֿידי  ׁשהּוא לעיל נתּבאר ׁשּבּתֹורה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָהּקיּבּוץ

עלֿידי  ּדוקא ולכן ּתחילה, ּבּתֹורה ּברכּו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָענין

ּבּתֹורה, הּקיּבּוץ ונעׂשה ּתחילה ּבּתֹורה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָׁשּברכּו

ּביׂשראל, הּקיּבּוץ ּגם נעׂשה עלֿידיֿזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּנה

הּקּב"ה. ּגאּולת ּגם ועלֿידיֿזה יׂשראל, ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָּגאּולת

גֹו'e‰ÊÂו) אלקי הוי' עד וׁשבּת ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְְֱֲֶֶַַַָָָָֹ

מּׁשם  הּׁשמים ּבקצה נּדח יהיה ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאם

וׁשבּת, ׁשעלֿידי הּוא הּכתּובים ׁשהמׁש ,ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָיקּבצ

,יקּבצ מּׁשם עלֿידיֿזה הּנה הּתׁשּובה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָענין

קיּבּוץ  ּגם ועלֿידיֿזה הרצֹונֹות, קיּבּוץ נעׂשה הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוכּנ"ל

ּבענין  הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ּדוקא. הּתׁשּובה עלֿידי ּבא זה ׁשּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּניצֹוצֹות,

והינּו, .אלקי הוי' וׁשב וׁשבּת, ענינים. ׁשני ּבּכתּוב נאמרּו עצמּה ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּתׁשּובה
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וש"נ.73) סרכ"ז. בהוספות תשס"ד) (הוצאת טוב שם יא.74)כתר ט, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והוא  כו' בכל שיכולתו בהכרח האמיתי הפשיטות מצד  אלא אמיתי, פשוט

שנבראה  כפי עצמה, מצד בבריאה קיים הריבוי עניין ולכן יכול"), כל ענין

הוא, ברוך הקדוש ‰CÙÈעלֿידי ‰NBÚ Ì„‡‰L È„ÈŒÏÚ Ï·‡¬»«¿≈∆»»»∆≈∆
'eÎ ÌÈÁc eÈ‰iL ˙BˆBˆÈpa Ìb Ì¯Bb ÈÊ‡ ÔBˆ¯‰ מאד ורחוקים »»¬«≈««ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ

מאלוקות.

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â שהניצוצות למרות ¿««ƒ≈
מאד  ונתפזרו מאד »¡∆Ó‡¯התרחקו

,„ÈÁÈ ÔBLÏ EÁc ·e˙ka אף «»ƒ«¬¿»ƒ
כשיש  דווקא שייך הקיבוץ עניין שכל

כיוון  eÁcpLריבוי, È¯Á‡Ï ÌbL∆«¿«¬≈∆ƒ¿
הקדושה, ‰Ìניצוצות È¯‰¬≈≈

ÌÈ¯eL˜ Ì‰L ,„ÈÁÈ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»ƒ∆≈¿ƒ
ÌˆÚ‰ Èk ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈ƒ»∆∆
‰z‡ B˙ˆ˜Óa ÒÙBz ‰z‡Lk¿∆«»≈¿ƒ¿»«»

BÏeka ÒÙBz73 מן במקצת גם כי ≈¿
העצם. של המהות כל את יש העצם

ÔÈÚ) ˙BˆBˆÈp‰ ıeaÈ˜ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ«ƒƒ¿«
(‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜a ıeaÈw‰«ƒ¿¿»¿ƒ
˙BBˆ¯‰ ıeaÈ˜ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈ƒ»¿

,(Ï‡¯NÈa) היא הניצוצות והעלאת ¿ƒ¿»≈
בביטול  ישראל בני של עבודתם על

התשובה, ועבודת «≈¿ÔÂÈÎcלאלוקות
Ì„‡‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈«¬≈»»»
˙ÈÁ·a ˙BˆBˆÈp‰ ÌÈNÚ«¬ƒ«ƒƒ¿ƒ«

,Ác בהם להיות יכול החטא ולולי ƒ»
לעיל,ריבוי  כמבואר "נדח", לא אבל

‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ÔÎÏ»≈«¿»«¿≈«¬≈
ıeaÈ˜Â ‰·eL˙a Ì„‡‰»»»ƒ¿»¿ƒ
ıeaÈ˜ Ìb ‰NÚ ,ÂÈ˙BBˆ¿̄»«¬∆«ƒ
L¯tL e‰ÊÂ .˙BˆBˆÈp‰«ƒ¿∆∆≈≈

È"L¯8 הכתוב אלוקיך על ה' "ושב «ƒ
שבותך" Èe¯L‰את ‰ÈÎM‰L∆«¿ƒ»¿»

eÏb ˙¯ˆa Ï‡¯NÈ ÌÚ,Ô˙ ƒƒ¿»≈¿»«»»
‰Ïe‡b ·ÈzÎ‰ ÔÈÏ‡‚pLÎe¿∆ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»
.Ì‰nÚ ·eLÈ ‡e‰L BÓˆÚÏ¿«¿∆»ƒ»∆
שייכות  של הפנימית והמשמעות

של  לגאולה ישראל בני של הגאולה

כביכול, ¿»‰eÈ,הקדושֿברוךֿהוא,
,˙BBˆ¯‰ ıeaÈ˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ»¿
‰NÚ ,Ï‡¯NÈc ‰Ïe‡b‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿ƒ¿»≈«¬∆
ÔÈÚ ,˙BˆBˆÈp‰ ıeaÈ˜ Ìb«ƒ«ƒƒ¿«
.‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‰Ïe‡b‰«¿»¿¿»¿ƒ

e¯Ó‡M ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ64 ¿∆«≈«∆»¿

הפסוק  על בגמרא ז"ל ‚B'חכמינו ı¯‡‰ ‰„·‡ ‰Ó ÏÚ74ÏÚ , «»»¿»»»∆«
,‰ÏÈÁz ‰¯Bza eÎ¯a ‡lL התורה בברכת לידי שהחסרון (המביאה ∆…≈¿«»¿ƒ»

ולגלות  לחורבן גרמה ה') תורת היא שהתורה Ï‡¯NiLהכרה ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ¿»≈
,‡˙È¯B‡a ÔÈ¯M˜˙Ó מהותי בקשר קשורים והתורה ישראל ‰¯Èובני ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¬≈

,Ï‡¯NÈc ıeaÈw‰ קיבוץ" «ƒ¿ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚהרצונות", ‰NÚ«¬∆«¿≈

ÔÈÚÂ ,‰¯B˙c ıeaÈw‰«ƒ¿»¿ƒ¿«
¯‡a˙ ‰¯BzaL ıeaÈw‰«ƒ∆«»ƒ¿»≈
ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ ‡e‰L ÏÈÚÏ¿≈∆«¿≈ƒ¿«
ÔÎÏÂ ,‰ÏÈÁz ‰¯Bza eÎ¯a≈¿«»¿ƒ»¿»≈
‰¯Bza eÎ¯aL È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈∆≈¿«»
ıeaÈw‰ ‰NÚÂ ‰ÏÈÁz¿ƒ»¿«¬∆«ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,‰¯Bza«»ƒ≈«¿≈∆
,Ï‡¯NÈa ıeaÈw‰ Ìb ‰NÚ«¬∆««ƒ¿ƒ¿»≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Ï‡¯NÈ ˙Ïe‡b¿«ƒ¿»≈¿«¿≈∆

‰"aw‰ ˙Ïe‡b Ìb שהכל ונמצא «¿««»»
בני  של עבודתם האדם, במעשי תלוי

לעיל. כמבואר ישראל,

„Ú z·LÂ ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ (Â¿∆«∆»¿«¿»«
‰È‰È Ì‡ 'B‚ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆ƒƒ¿∆
ÌMÓ ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁcƒ«¬ƒ¿≈«»»ƒƒ»

CLÓ‰L ,Eˆa˜È רצף ¿«∆¿∆∆¿≈
ÌÈ·e˙k‰ הפנימית המשמעות לפי «¿ƒ

z·LÂ,שלהם  È„ÈŒÏÚL ‡e‰∆«¿≈¿«¿»
ŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,‰·eLz‰ ÔÈÚƒ¿««¿»ƒ≈«¿≈
Ï"pÎÂ ,Eˆa˜È ÌMÓ ‰Ê∆ƒ»¿«∆¿¿««
‰NÚ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»«¬∆

,˙BBˆ¯‰ ıeaÈ˜"ה"קיבוץ עניין ƒ»¿
ישראל, Ìbבבני ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«

,˙BˆBˆÈp‰ ıeaÈ˜"הקיבוץ עניין ƒ«ƒ
כביכול, הוא, ברוך הקדוש «∆ÏkLאצל

‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ‡a ‰Ê∆»«¿≈«¿»
.‡˜Âc«¿»

ÔÈÚa ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿«
z‰e¯Ó‡ dÓˆÚ ‰·eL «¿»«¿»∆∆¿

·e˙ka זהÌÈÈÚ ÈL.שונים «»¿≈ƒ¿»ƒ
אחד  האדם,z·LÂ,עניין עבודת ¿«¿»
שני ‡EÈ˜Ïועניין 'ÈÂ‰ ·LÂ¿»¬»»¡…∆
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האדם, עבֹודת וׁשבּת, להיֹות צרי ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָׁשּתחילה

הּתׁשּובה  ענין ׁשהּוא ,אלקי הוי' וׁשב ְְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָֹואחרּֿכ

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר לטהר 75מּלמעלה. הּבא ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָ

ה'צמח  אדמּו"ר כ"ק ּומבאר אֹותֹו, ְְְְִֵֶַַַַָמסיעין

הּוא76צדק' ּבזה ׁשּגם A`ׁשהּדּיּוק לטהר, ִֶֶֶֶַָ¨ְֵֶַַ

לטהר, ּבא רק אּלא מאּומה עׂשה לא עדין ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכאׁשר

הּוא  ׁשהעיקר  ואף אֹותֹו. מסיעין ּכבר ְְְְִִִֵֶַַָָָהּנה

ּובפרט  הּמּטה, ׁשעבֹודת ּומּובן מּלמעלה, ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָהּסּיּוע

להּסּיּוע  ּכלל ּבער אינּה לטהר, ּבא רק ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכאׁשר

וׁשבּת, ּבּכתּוב נאמר מּכלֿמקֹום ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָׁשּמּלמעלה,

ׁשאדם  הּמעלה ּבזה יׁש ולכן עבֹודתֹו, מּצד היה הענין ּכל ּכאילּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשּנחׁשב

כּו' ׁשּלֹו ּבקב וכּו',77רֹוצה הרצֹונֹות קיּבּוץ ּגֹורם הּוא הרי הּתׁשּובה ועלֿידי . ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

יקּוים  ועלֿידיֿזה הּתֹורה, ּפנימּיּות עלּֿפי ׁשהּוא ּכמֹו יקּבצ מּׁשם ענין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא

ּבביאת  מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל את יקּבץ ׁשהּקּב"ה ּכפׁשּוטֹו, ּגם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּכתּוב

מּמׁש. ּבקרֹוב ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָמׁשיח
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ב.75) לח, פי"א.76)יומא אגה"ת תניא גם א.77)ראה לח, ב"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מלמעלה. ונמשכת באה שהיא כפי האדם של ÏÈÁzL‰התשובה ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ»

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ,z·LÂ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ,עצמו LÂ·מצד CkŒ¯Á‡Â »ƒƒ¿¿«¿»¬«»»»¿««»¿»
‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ מקבל שהוא בכוחות האדם של ¬»»¡…∆∆ƒ¿««¿»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe .‰ÏÚÓlÓ75¯‰ËÏ ‡a‰ עצמו מצד ƒ¿«¿»¿«¬««≈««»¿«≈

B˙B‡ ÔÈÚÈÒÓ כוחות לו ונותנים ¿«¿ƒ
מלמעלה, Î"˜וסיוע ¯‡·Óe¿»≈

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡76 «¿«∆«∆∆
‡e‰ ‰Êa ˜eic‰L ּבא,¯‰ËÏ ∆«ƒ»∆ָ¿«≈

‰NÚ ‡Ï ÔÈ„Ú ¯L‡k ÌbL∆««¬∆¬«ƒ…»»
,¯‰ËÏ ‡a ˜¯ ‡l‡ ‰Óe‡Ó¿»∆»«»¿«≈

‰p‰ תשובה לעשות הרצון עצם בגלל ƒ≈
עצמו ‡B˙B.ולטהר ÔÈÚÈÒÓ ¯·k¿»¿«¿ƒ

Úeiq‰ ‡e‰ ¯˜ÈÚ‰L Û‡Â¿«∆»ƒ»«ƒ«
˙„B·ÚL Ô·eÓe ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»»∆¬«
‡a ˜¯ ¯L‡k Ë¯Ù·e ,‰hn‰««»ƒ¿»«¬∆«»

,¯‰ËÏ עשה "לא עדיין ולמעשה ¿«≈
ÏÏkמאומה" C¯Úa dÈ‡≈»¿∆∆¿»

,‰ÏÚÓlnL Úeiq‰Ï ואין ¿«ƒ«∆ƒ¿«¿»
למה  מלמעלה הסיוע בין כלל להשוות

לעשות  מסוגל המוגבל שהאדם

עצמו, Ó‡¯בכוחות ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¡«
eÏÈ‡k ·LÁpL ,z·LÂ ·e˙ka«»¿«¿»∆∆¿»¿ƒ
,B˙„B·Ú „vÓ ‰È‰ ÔÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»»»ƒ«¬»

‰ÏÚn‰ ‰Êa LÈ ÔÎÏÂ היתרון‰ˆB¯ Ì„‡L טבעו BlLמצד ·˜a ¿»≈≈»∆««¬»∆»»∆¿«∆
חברו של קבין מכמה יותר ויגיעה בעמל לידו ללא eÎ77'שבא לידו שבאו

אבל  מלמעלה הסיוע בכוח היא התשובה עיקר שאמנם כלומר ויגיעה, עמל

האדם. מצד מהתעוררות שנובעת עבודה של המיוחד היתרון את גם בה יש

‡e‰ È¯‰ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»¬≈
,'eÎÂ ˙BBˆ¯‰ ıeaÈ˜ Ì¯Bb≈ƒ»¿¿
BÓk Eˆa˜È ÌMÓ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ»¿«∆¿¿
˙eiÓÈt ÈtŒÏÚ ‡e‰L∆«ƒ¿ƒƒ

,‰¯Bz‰ ֿ הרוחני במובן "קיבוץ" «»
ÌÈe˜Èנשמתי ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¿«

,BËeLÙk Ìb ·e˙k‰«»«ƒ¿
„Á‡ Ïk ˙‡ ıa˜È ‰"aw‰L∆«»»¿«≈∆»∆»
ÁÈLÓ ˙‡È·a Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ«
·B¯˜a eÏ‡‚ÈÂ ‡B·È ,e˜„ƒ̂¿≈»¿ƒ¿»≈¿»
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האדם, עבֹודת וׁשבּת, להיֹות צרי ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָׁשּתחילה

הּתׁשּובה  ענין ׁשהּוא ,אלקי הוי' וׁשב ְְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָֹואחרּֿכ

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר לטהר 75מּלמעלה. הּבא ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָ

ה'צמח  אדמּו"ר כ"ק ּומבאר אֹותֹו, ְְְְִֵֶַַַַָמסיעין

הּוא76צדק' ּבזה ׁשּגם A`ׁשהּדּיּוק לטהר, ִֶֶֶֶַָ¨ְֵֶַַ

לטהר, ּבא רק אּלא מאּומה עׂשה לא עדין ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכאׁשר

הּוא  ׁשהעיקר  ואף אֹותֹו. מסיעין ּכבר ְְְְִִִֵֶַַָָָהּנה

ּובפרט  הּמּטה, ׁשעבֹודת ּומּובן מּלמעלה, ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָהּסּיּוע

להּסּיּוע  ּכלל ּבער אינּה לטהר, ּבא רק ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכאׁשר

וׁשבּת, ּבּכתּוב נאמר מּכלֿמקֹום ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָׁשּמּלמעלה,

ׁשאדם  הּמעלה ּבזה יׁש ולכן עבֹודתֹו, מּצד היה הענין ּכל ּכאילּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשּנחׁשב

כּו' ׁשּלֹו ּבקב וכּו',77רֹוצה הרצֹונֹות קיּבּוץ ּגֹורם הּוא הרי הּתׁשּובה ועלֿידי . ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

יקּוים  ועלֿידיֿזה הּתֹורה, ּפנימּיּות עלּֿפי ׁשהּוא ּכמֹו יקּבצ מּׁשם ענין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא

ּבביאת  מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל את יקּבץ ׁשהּקּב"ה ּכפׁשּוטֹו, ּגם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּכתּוב

מּמׁש. ּבקרֹוב ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָמׁשיח
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ב.75) לח, פי"א.76)יומא אגה"ת תניא גם א.77)ראה לח, ב"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מלמעלה. ונמשכת באה שהיא כפי האדם של ÏÈÁzL‰התשובה ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ»

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ,z·LÂ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ,עצמו LÂ·מצד CkŒ¯Á‡Â »ƒƒ¿¿«¿»¬«»»»¿««»¿»
‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ מקבל שהוא בכוחות האדם של ¬»»¡…∆∆ƒ¿««¿»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe .‰ÏÚÓlÓ75¯‰ËÏ ‡a‰ עצמו מצד ƒ¿«¿»¿«¬««≈««»¿«≈

B˙B‡ ÔÈÚÈÒÓ כוחות לו ונותנים ¿«¿ƒ
מלמעלה, Î"˜וסיוע ¯‡·Óe¿»≈

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡76 «¿«∆«∆∆
‡e‰ ‰Êa ˜eic‰L ּבא,¯‰ËÏ ∆«ƒ»∆ָ¿«≈

‰NÚ ‡Ï ÔÈ„Ú ¯L‡k ÌbL∆««¬∆¬«ƒ…»»
,¯‰ËÏ ‡a ˜¯ ‡l‡ ‰Óe‡Ó¿»∆»«»¿«≈

‰p‰ תשובה לעשות הרצון עצם בגלל ƒ≈
עצמו ‡B˙B.ולטהר ÔÈÚÈÒÓ ¯·k¿»¿«¿ƒ

Úeiq‰ ‡e‰ ¯˜ÈÚ‰L Û‡Â¿«∆»ƒ»«ƒ«
˙„B·ÚL Ô·eÓe ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»»∆¬«
‡a ˜¯ ¯L‡k Ë¯Ù·e ,‰hn‰««»ƒ¿»«¬∆«»

,¯‰ËÏ עשה "לא עדיין ולמעשה ¿«≈
ÏÏkמאומה" C¯Úa dÈ‡≈»¿∆∆¿»

,‰ÏÚÓlnL Úeiq‰Ï ואין ¿«ƒ«∆ƒ¿«¿»
למה  מלמעלה הסיוע בין כלל להשוות

לעשות  מסוגל המוגבל שהאדם

עצמו, Ó‡¯בכוחות ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¡«
eÏÈ‡k ·LÁpL ,z·LÂ ·e˙ka«»¿«¿»∆∆¿»¿ƒ
,B˙„B·Ú „vÓ ‰È‰ ÔÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»»»ƒ«¬»

‰ÏÚn‰ ‰Êa LÈ ÔÎÏÂ היתרון‰ˆB¯ Ì„‡L טבעו BlLמצד ·˜a ¿»≈≈»∆««¬»∆»»∆¿«∆
חברו של קבין מכמה יותר ויגיעה בעמל לידו ללא eÎ77'שבא לידו שבאו

אבל  מלמעלה הסיוע בכוח היא התשובה עיקר שאמנם כלומר ויגיעה, עמל

האדם. מצד מהתעוררות שנובעת עבודה של המיוחד היתרון את גם בה יש

‡e‰ È¯‰ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»¬≈
,'eÎÂ ˙BBˆ¯‰ ıeaÈ˜ Ì¯Bb≈ƒ»¿¿
BÓk Eˆa˜È ÌMÓ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ»¿«∆¿¿
˙eiÓÈt ÈtŒÏÚ ‡e‰L∆«ƒ¿ƒƒ

,‰¯Bz‰ ֿ הרוחני במובן "קיבוץ" «»
ÌÈe˜Èנשמתי ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¿«

,BËeLÙk Ìb ·e˙k‰«»«ƒ¿
„Á‡ Ïk ˙‡ ıa˜È ‰"aw‰L∆«»»¿«≈∆»∆»
ÁÈLÓ ˙‡È·a Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ«
·B¯˜a eÏ‡‚ÈÂ ‡B·È ,e˜„ƒ̂¿≈»¿ƒ¿»≈¿»
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יז f"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y

ּבּניצֹוצֹות  ּגם ּגֹורם אזי הרצֹון היפ ֲִֵֵֶֶַַַָָעֹוׂשה

ּבּכתּוב  נאמר ואףֿעלּֿפיֿכן כּו'. נּדחים ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּיהיּו

הם  הרי ׁשּנּדחּו, לאחרי ׁשּגם יחיד, לׁשֹון ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָנּדח

,יתּבר ּבעצמּותֹו קׁשּורים ׁשהם יחיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּבבחינת

ּתֹופס  אּתה ּבמקצתֹו ּתֹופס ּכׁשאּתה העצם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכי

הּקיּבּוץ 73ּבּכּולֹו (ענין הּניצֹוצֹות קיּבּוץ והּנה, . ְְְִִִִִֵַַַ

קיּבּוץ  עלֿידי נעׂשה ְְְְֲִִֵֶַַָּבקּודׁשאּֿבריֿהּוא)

עלֿידי  ׁשּדוקא ּדכיון (ּביׂשראל), ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָהרצֹונֹות

נּדח, ּבבחינת הּניצֹוצֹות נעׂשים האדם ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָמעׂשה

ּבתׁשּובה  האדם מעׂשה עלֿידי ּדוקא ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָלכן

הּניצֹוצֹות. קיּבּוץ ּגם נעׂשה רצֹונֹותיו, ְְֲִִִֶַַַָוקיּבּוץ

רׁש"י  ׁשּפרׁש יׂשראל 8וזהּו עם ׁשרּויה ׁשהּׁשכינה  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

לעצמֹו ּגאּולה הכּתיב ּוכׁשּנגאלין ּגלּותן, ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָּבצרת

קיּבּוץ  ׁשעלֿידי הינּו, עּמהם. יׁשּוב ְְִִֵֶֶֶַַָָׁשהּוא

ּגם  נעׂשה ּדיׂשראל, הּגאּולה ענין ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהרצֹונֹות,

 ֿ ּדקּודׁשאּֿברי הּגאּולה ענין הּניצֹוצֹות, ְְְְְִִִִַַַָָקיּבּוץ

ּׁשאמרּו מה ּכן ּגם וזהּו אבדה 64הּוא. מה על ְְְֵֶֶַַַָָָָ

גֹו' ׁש74הארץ על ּתחילה,, ּבּתֹורה ּברכּו ּלא ְְִֵֶֶַַָָָָֹ

הּקיּבּוץ  הרי ּבאֹוריתא, מתקּׁשרין ׁשּיׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּדכיון

וענין  ּדתֹורה, הּקיּבּוץ עלֿידי נעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּדיׂשראל

עלֿידי  ׁשהּוא לעיל נתּבאר ׁשּבּתֹורה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָהּקיּבּוץ

עלֿידי  ּדוקא ולכן ּתחילה, ּבּתֹורה ּברכּו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָענין

ּבּתֹורה, הּקיּבּוץ ונעׂשה ּתחילה ּבּתֹורה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָׁשּברכּו

ּביׂשראל, הּקיּבּוץ ּגם נעׂשה עלֿידיֿזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּנה

הּקּב"ה. ּגאּולת ּגם ועלֿידיֿזה יׂשראל, ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָּגאּולת

גֹו'e‰ÊÂו) אלקי הוי' עד וׁשבּת ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְְֱֲֶֶַַַָָָָֹ

מּׁשם  הּׁשמים ּבקצה נּדח יהיה ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאם

וׁשבּת, ׁשעלֿידי הּוא הּכתּובים ׁשהמׁש ,ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָיקּבצ

,יקּבצ מּׁשם עלֿידיֿזה הּנה הּתׁשּובה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָענין

קיּבּוץ  ּגם ועלֿידיֿזה הרצֹונֹות, קיּבּוץ נעׂשה הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוכּנ"ל

ּבענין  הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ּדוקא. הּתׁשּובה עלֿידי ּבא זה ׁשּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּניצֹוצֹות,

והינּו, .אלקי הוי' וׁשב וׁשבּת, ענינים. ׁשני ּבּכתּוב נאמרּו עצמּה ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּתׁשּובה
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וש"נ.73) סרכ"ז. בהוספות תשס"ד) (הוצאת טוב שם יא.74)כתר ט, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והוא  כו' בכל שיכולתו בהכרח האמיתי הפשיטות מצד  אלא אמיתי, פשוט

שנבראה  כפי עצמה, מצד בבריאה קיים הריבוי עניין ולכן יכול"), כל ענין

הוא, ברוך הקדוש ‰CÙÈעלֿידי ‰NBÚ Ì„‡‰L È„ÈŒÏÚ Ï·‡¬»«¿≈∆»»»∆≈∆
'eÎ ÌÈÁc eÈ‰iL ˙BˆBˆÈpa Ìb Ì¯Bb ÈÊ‡ ÔBˆ¯‰ מאד ורחוקים »»¬«≈««ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ

מאלוקות.

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â שהניצוצות למרות ¿««ƒ≈
מאד  ונתפזרו מאד »¡∆Ó‡¯התרחקו

,„ÈÁÈ ÔBLÏ EÁc ·e˙ka אף «»ƒ«¬¿»ƒ
כשיש  דווקא שייך הקיבוץ עניין שכל

כיוון  eÁcpLריבוי, È¯Á‡Ï ÌbL∆«¿«¬≈∆ƒ¿
הקדושה, ‰Ìניצוצות È¯‰¬≈≈

ÌÈ¯eL˜ Ì‰L ,„ÈÁÈ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»ƒ∆≈¿ƒ
ÌˆÚ‰ Èk ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈ƒ»∆∆
‰z‡ B˙ˆ˜Óa ÒÙBz ‰z‡Lk¿∆«»≈¿ƒ¿»«»

BÏeka ÒÙBz73 מן במקצת גם כי ≈¿
העצם. של המהות כל את יש העצם

ÔÈÚ) ˙BˆBˆÈp‰ ıeaÈ˜ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ«ƒƒ¿«
(‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜a ıeaÈw‰«ƒ¿¿»¿ƒ
˙BBˆ¯‰ ıeaÈ˜ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈ƒ»¿

,(Ï‡¯NÈa) היא הניצוצות והעלאת ¿ƒ¿»≈
בביטול  ישראל בני של עבודתם על

התשובה, ועבודת «≈¿ÔÂÈÎcלאלוקות
Ì„‡‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈«¬≈»»»
˙ÈÁ·a ˙BˆBˆÈp‰ ÌÈNÚ«¬ƒ«ƒƒ¿ƒ«

,Ác בהם להיות יכול החטא ולולי ƒ»
לעיל,ריבוי  כמבואר "נדח", לא אבל

‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ÔÎÏ»≈«¿»«¿≈«¬≈
ıeaÈ˜Â ‰·eL˙a Ì„‡‰»»»ƒ¿»¿ƒ
ıeaÈ˜ Ìb ‰NÚ ,ÂÈ˙BBˆ¿̄»«¬∆«ƒ
L¯tL e‰ÊÂ .˙BˆBˆÈp‰«ƒ¿∆∆≈≈

È"L¯8 הכתוב אלוקיך על ה' "ושב «ƒ
שבותך" Èe¯L‰את ‰ÈÎM‰L∆«¿ƒ»¿»

eÏb ˙¯ˆa Ï‡¯NÈ ÌÚ,Ô˙ ƒƒ¿»≈¿»«»»
‰Ïe‡b ·ÈzÎ‰ ÔÈÏ‡‚pLÎe¿∆ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»
.Ì‰nÚ ·eLÈ ‡e‰L BÓˆÚÏ¿«¿∆»ƒ»∆
שייכות  של הפנימית והמשמעות

של  לגאולה ישראל בני של הגאולה

כביכול, ¿»‰eÈ,הקדושֿברוךֿהוא,
,˙BBˆ¯‰ ıeaÈ˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ»¿
‰NÚ ,Ï‡¯NÈc ‰Ïe‡b‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿ƒ¿»≈«¬∆
ÔÈÚ ,˙BˆBˆÈp‰ ıeaÈ˜ Ìb«ƒ«ƒƒ¿«
.‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‰Ïe‡b‰«¿»¿¿»¿ƒ

e¯Ó‡M ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ64 ¿∆«≈«∆»¿

הפסוק  על בגמרא ז"ל ‚B'חכמינו ı¯‡‰ ‰„·‡ ‰Ó ÏÚ74ÏÚ , «»»¿»»»∆«
,‰ÏÈÁz ‰¯Bza eÎ¯a ‡lL התורה בברכת לידי שהחסרון (המביאה ∆…≈¿«»¿ƒ»

ולגלות  לחורבן גרמה ה') תורת היא שהתורה Ï‡¯NiLהכרה ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ¿»≈
,‡˙È¯B‡a ÔÈ¯M˜˙Ó מהותי בקשר קשורים והתורה ישראל ‰¯Èובני ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¬≈

,Ï‡¯NÈc ıeaÈw‰ קיבוץ" «ƒ¿ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚהרצונות", ‰NÚ«¬∆«¿≈

ÔÈÚÂ ,‰¯B˙c ıeaÈw‰«ƒ¿»¿ƒ¿«
¯‡a˙ ‰¯BzaL ıeaÈw‰«ƒ∆«»ƒ¿»≈
ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ ‡e‰L ÏÈÚÏ¿≈∆«¿≈ƒ¿«
ÔÎÏÂ ,‰ÏÈÁz ‰¯Bza eÎ¯a≈¿«»¿ƒ»¿»≈
‰¯Bza eÎ¯aL È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈∆≈¿«»
ıeaÈw‰ ‰NÚÂ ‰ÏÈÁz¿ƒ»¿«¬∆«ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,‰¯Bza«»ƒ≈«¿≈∆
,Ï‡¯NÈa ıeaÈw‰ Ìb ‰NÚ«¬∆««ƒ¿ƒ¿»≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Ï‡¯NÈ ˙Ïe‡b¿«ƒ¿»≈¿«¿≈∆

‰"aw‰ ˙Ïe‡b Ìb שהכל ונמצא «¿««»»
בני  של עבודתם האדם, במעשי תלוי

לעיל. כמבואר ישראל,

„Ú z·LÂ ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ (Â¿∆«∆»¿«¿»«
‰È‰È Ì‡ 'B‚ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆ƒƒ¿∆
ÌMÓ ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁcƒ«¬ƒ¿≈«»»ƒƒ»

CLÓ‰L ,Eˆa˜È רצף ¿«∆¿∆∆¿≈
ÌÈ·e˙k‰ הפנימית המשמעות לפי «¿ƒ

z·LÂ,שלהם  È„ÈŒÏÚL ‡e‰∆«¿≈¿«¿»
ŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,‰·eLz‰ ÔÈÚƒ¿««¿»ƒ≈«¿≈
Ï"pÎÂ ,Eˆa˜È ÌMÓ ‰Ê∆ƒ»¿«∆¿¿««
‰NÚ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»«¬∆

,˙BBˆ¯‰ ıeaÈ˜"ה"קיבוץ עניין ƒ»¿
ישראל, Ìbבבני ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«

,˙BˆBˆÈp‰ ıeaÈ˜"הקיבוץ עניין ƒ«ƒ
כביכול, הוא, ברוך הקדוש «∆ÏkLאצל

‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ‡a ‰Ê∆»«¿≈«¿»
.‡˜Âc«¿»

ÔÈÚa ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿«
z‰e¯Ó‡ dÓˆÚ ‰·eL «¿»«¿»∆∆¿

·e˙ka זהÌÈÈÚ ÈL.שונים «»¿≈ƒ¿»ƒ
אחד  האדם,z·LÂ,עניין עבודת ¿«¿»
שני ‡EÈ˜Ïועניין 'ÈÂ‰ ·LÂ¿»¬»»¡…∆
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minyd dvwa jgcp didi m`

האדם, עבֹודת וׁשבּת, להיֹות צרי ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָׁשּתחילה

הּתׁשּובה  ענין ׁשהּוא ,אלקי הוי' וׁשב ְְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָֹואחרּֿכ

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר לטהר 75מּלמעלה. הּבא ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָ

ה'צמח  אדמּו"ר כ"ק ּומבאר אֹותֹו, ְְְְִֵֶַַַַָמסיעין

הּוא76צדק' ּבזה ׁשּגם A`ׁשהּדּיּוק לטהר, ִֶֶֶֶַָ¨ְֵֶַַ

לטהר, ּבא רק אּלא מאּומה עׂשה לא עדין ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכאׁשר

הּוא  ׁשהעיקר  ואף אֹותֹו. מסיעין ּכבר ְְְְִִִֵֶַַָָָהּנה

ּובפרט  הּמּטה, ׁשעבֹודת ּומּובן מּלמעלה, ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָהּסּיּוע

להּסּיּוע  ּכלל ּבער אינּה לטהר, ּבא רק ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכאׁשר

וׁשבּת, ּבּכתּוב נאמר מּכלֿמקֹום ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָׁשּמּלמעלה,

ׁשאדם  הּמעלה ּבזה יׁש ולכן עבֹודתֹו, מּצד היה הענין ּכל ּכאילּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשּנחׁשב

כּו' ׁשּלֹו ּבקב וכּו',77רֹוצה הרצֹונֹות קיּבּוץ ּגֹורם הּוא הרי הּתׁשּובה ועלֿידי . ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

יקּוים  ועלֿידיֿזה הּתֹורה, ּפנימּיּות עלּֿפי ׁשהּוא ּכמֹו יקּבצ מּׁשם ענין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא

ּבביאת  מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל את יקּבץ ׁשהּקּב"ה ּכפׁשּוטֹו, ּגם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּכתּוב

מּמׁש. ּבקרֹוב ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָמׁשיח
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מלמעלה. ונמשכת באה שהיא כפי האדם של ÏÈÁzL‰התשובה ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ»

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ,z·LÂ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ,עצמו LÂ·מצד CkŒ¯Á‡Â »ƒƒ¿¿«¿»¬«»»»¿««»¿»
‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ מקבל שהוא בכוחות האדם של ¬»»¡…∆∆ƒ¿««¿»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe .‰ÏÚÓlÓ75¯‰ËÏ ‡a‰ עצמו מצד ƒ¿«¿»¿«¬««≈««»¿«≈

B˙B‡ ÔÈÚÈÒÓ כוחות לו ונותנים ¿«¿ƒ
מלמעלה, Î"˜וסיוע ¯‡·Óe¿»≈

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡76 «¿«∆«∆∆
‡e‰ ‰Êa ˜eic‰L ּבא,¯‰ËÏ ∆«ƒ»∆ָ¿«≈

‰NÚ ‡Ï ÔÈ„Ú ¯L‡k ÌbL∆««¬∆¬«ƒ…»»
,¯‰ËÏ ‡a ˜¯ ‡l‡ ‰Óe‡Ó¿»∆»«»¿«≈

‰p‰ תשובה לעשות הרצון עצם בגלל ƒ≈
עצמו ‡B˙B.ולטהר ÔÈÚÈÒÓ ¯·k¿»¿«¿ƒ

Úeiq‰ ‡e‰ ¯˜ÈÚ‰L Û‡Â¿«∆»ƒ»«ƒ«
˙„B·ÚL Ô·eÓe ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»»∆¬«
‡a ˜¯ ¯L‡k Ë¯Ù·e ,‰hn‰««»ƒ¿»«¬∆«»

,¯‰ËÏ עשה "לא עדיין ולמעשה ¿«≈
ÏÏkמאומה" C¯Úa dÈ‡≈»¿∆∆¿»

,‰ÏÚÓlnL Úeiq‰Ï ואין ¿«ƒ«∆ƒ¿«¿»
למה  מלמעלה הסיוע בין כלל להשוות

לעשות  מסוגל המוגבל שהאדם

עצמו, Ó‡¯בכוחות ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¡«
eÏÈ‡k ·LÁpL ,z·LÂ ·e˙ka«»¿«¿»∆∆¿»¿ƒ
,B˙„B·Ú „vÓ ‰È‰ ÔÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»»»ƒ«¬»

‰ÏÚn‰ ‰Êa LÈ ÔÎÏÂ היתרון‰ˆB¯ Ì„‡L טבעו BlLמצד ·˜a ¿»≈≈»∆««¬»∆»»∆¿«∆
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minyd dvwa jgcp didi m`

האדם, עבֹודת וׁשבּת, להיֹות צרי ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָׁשּתחילה

הּתׁשּובה  ענין ׁשהּוא ,אלקי הוי' וׁשב ְְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָֹואחרּֿכ

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר לטהר 75מּלמעלה. הּבא ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָ

ה'צמח  אדמּו"ר כ"ק ּומבאר אֹותֹו, ְְְְִֵֶַַַַָמסיעין

הּוא76צדק' ּבזה ׁשּגם A`ׁשהּדּיּוק לטהר, ִֶֶֶֶַָ¨ְֵֶַַ

לטהר, ּבא רק אּלא מאּומה עׂשה לא עדין ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכאׁשר

הּוא  ׁשהעיקר  ואף אֹותֹו. מסיעין ּכבר ְְְְִִִֵֶַַָָָהּנה

ּובפרט  הּמּטה, ׁשעבֹודת ּומּובן מּלמעלה, ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָהּסּיּוע

להּסּיּוע  ּכלל ּבער אינּה לטהר, ּבא רק ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכאׁשר

וׁשבּת, ּבּכתּוב נאמר מּכלֿמקֹום ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָׁשּמּלמעלה,

ׁשאדם  הּמעלה ּבזה יׁש ולכן עבֹודתֹו, מּצד היה הענין ּכל ּכאילּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשּנחׁשב

כּו' ׁשּלֹו ּבקב וכּו',77רֹוצה הרצֹונֹות קיּבּוץ ּגֹורם הּוא הרי הּתׁשּובה ועלֿידי . ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

יקּוים  ועלֿידיֿזה הּתֹורה, ּפנימּיּות עלּֿפי ׁשהּוא ּכמֹו יקּבצ מּׁשם ענין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא

ּבביאת  מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל את יקּבץ ׁשהּקּב"ה ּכפׁשּוטֹו, ּגם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּכתּוב

מּמׁש. ּבקרֹוב ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָמׁשיח
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מלמעלה. ונמשכת באה שהיא כפי האדם של ÏÈÁzL‰התשובה ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ»

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ,z·LÂ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ,עצמו LÂ·מצד CkŒ¯Á‡Â »ƒƒ¿¿«¿»¬«»»»¿««»¿»
‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ מקבל שהוא בכוחות האדם של ¬»»¡…∆∆ƒ¿««¿»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe .‰ÏÚÓlÓ75¯‰ËÏ ‡a‰ עצמו מצד ƒ¿«¿»¿«¬««≈««»¿«≈

B˙B‡ ÔÈÚÈÒÓ כוחות לו ונותנים ¿«¿ƒ
מלמעלה, Î"˜וסיוע ¯‡·Óe¿»≈

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡76 «¿«∆«∆∆
‡e‰ ‰Êa ˜eic‰L ּבא,¯‰ËÏ ∆«ƒ»∆ָ¿«≈

‰NÚ ‡Ï ÔÈ„Ú ¯L‡k ÌbL∆««¬∆¬«ƒ…»»
,¯‰ËÏ ‡a ˜¯ ‡l‡ ‰Óe‡Ó¿»∆»«»¿«≈

‰p‰ תשובה לעשות הרצון עצם בגלל ƒ≈
עצמו ‡B˙B.ולטהר ÔÈÚÈÒÓ ¯·k¿»¿«¿ƒ

Úeiq‰ ‡e‰ ¯˜ÈÚ‰L Û‡Â¿«∆»ƒ»«ƒ«
˙„B·ÚL Ô·eÓe ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»»∆¬«
‡a ˜¯ ¯L‡k Ë¯Ù·e ,‰hn‰««»ƒ¿»«¬∆«»

,¯‰ËÏ עשה "לא עדיין ולמעשה ¿«≈
ÏÏkמאומה" C¯Úa dÈ‡≈»¿∆∆¿»

,‰ÏÚÓlnL Úeiq‰Ï ואין ¿«ƒ«∆ƒ¿«¿»
למה  מלמעלה הסיוע בין כלל להשוות

לעשות  מסוגל המוגבל שהאדם
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שאברהם בא15 ממזרח(. ועיין בזה"ק פרשת בהעלתך דף 

ואילך.  שפח  עמוד  תר"ן  המאמרים  ספר  ואילך.  מב  עמוד  בראשית 
שפג.  עמוד  ד'  כרך  ו'.  עמוד  אל"ף-אטב"ח  אותיות  הערכים  ספר 

תקמט. מובא לקמן סימן רא הערה 21.
לרגלו"  יקראהו  צדק  ממזרח  העיר  "מי  ב(  מא,  )ישעי'  כמ"ש   )15
במזרח,  שהוא  מארם  להביאו  אברהם  את  העיר  מי  וז"ל:  ]ופרש"י 
וצדק שהי' עושה היא היתה לקראת רגליו בכל אשר הלך[. ראה שבת 
קנו, ב. בראשית רבה פ' מג, ג. וזהו מ"ש )שם מג, ה( "ממזרח אביא 

זרעך" דקאי על אברהם. ראה גם לקמן סימן קנז הערות 13. 14.

אלף17,  קפ"ו  הי'  באלפים  המספר   – ע"ש  ע"א  קנ"ד16 
מספר מקו"ם.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד תמו

16( וז"ל: דגלא קדמאה )דגל הראשון מארבעה דגלי מחנות השכינה, 
שהוא כנגד מחנה יהודה שחנו במזרח של המשכן(, משריא מזיינא 
)הוא מחנה מזויינת מוכנת למלחמה(, ארי' )ראש המחנה הוא ארי', 
כנגד יהודה שכתוב בו גור ארי' יהודה, והוא( מיכאל, רשים בפרישו 
ימין,  לצד  הפרוש  הדגל  בפרישת  רשום  )הוא  לימינא  פרישא  דגלא 
ועם כל זה צדו הוא( מזרח, שירותא דשמשא )שמשם התחלת זריחת 

השמש( ע"ש.
17( במדבר ב, ט: כל הפקודים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף 

וששת אלפים וגו'. מספר 186.

ילקוט לוי יצחק על התורה
המשך מעמול דל



מכתב כללייח
)תרגום חפשי(

 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

 אל בני ובנות ישראל

 אשר בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

בעמדנו על סף השנה החדשה, בימים של חשבון-הנפש של היחיד בתור יחיד ובתור חלק מן הכלל, הנה 

ההתבוננות בעולם הקטן זה האדם יכולה להאיר רבות את מטרת האדם ותכליתו בעולם הגדול.

בגוף האדם ישנן משימות משותפות בהשתתפותם של כמה מהאברים, ומשימות מיוחדות לכל אבר בפני 

עצמו. בשביל תפקידו המיוחד של אבר מסויים, דרושה, מטבע הדברים, התאמצות מיוחדת, בה בשעה שהמשימות 

המשותפות נעשות בנקל יותר. 

יחיד, אלא מפנה את כל האנרגי' שלו עבור העבודה  מה קורה כאשר אבר מסויים מפסיק לפעול בתור 

בשותפות עם אברים אחרים? 

בהשקפה ראשונה נראה שיהי' בכך ריוח הן עבור אבר מיוחד זה – חסכון עמל מיוחד, והן להגוף – עי"ז 

שאבר זה יוכל להגביר חלקו בעבודה המשותפת ולא להיות נבדל משאר האברים.

כל  את  מאבד  שלו,  המיוחדת  המשימה  את  לפעול  שמפסיק  האבר  לשניהם:  אסון  זה  הרי  בפועל,  אבל 

מהותו הקשורה דוקא עם תפקידו המיוחד. ויתירה מזה, הפסקת המשימה הרגילה, מחלישה את האבר הזה, עד 

שנעשה חסר-תועלת לחלוטין לא רק עבור יישום פעולתו המיוחדת, אלא אפילו עבור תרומתו לגוף בכלל. החסרון 

באבר מיוחד זה בהכרח שיתבטא ויזיק לכל הגוף, והתוצאות יכולות להיות רציניות ביותר אם אבר זה הוא חיוני. 

האמור לעיל ביחס לאברי הגוף, נכון הוא גם בנוגע למצבו של כל יחיד בקבוצתו; של קבוצה – באומה, 

ושל אומה – בכללות האנושות. ודאי שכן הוא גם בנידון דידן, בשייכות ליהודי, לקיבוץ יהודי, ולכלל ישראל בין 

אומות העולם. 

העמים.  בין  קטן  מיעוט  מהוה  העמים",  מכל  "המעט  שהוא  בכך  צויין  דנא  מקדמת  אשר  ישראל,  עם 

היהודי, בתור יחיד, הוא מיעוט בסביבתו; אפילו בקרב אחיו קורה לדאבוננו שיהודי המנהל את אורח חייו כפי 

שיהודי צריך לחיות, דהיינו בהתאם לתורה ומצוות, גם הוא, לדאבוננו ולצערנו, אינו הרוב, כי הרוב עדיין לא מצא 

את הכיוון של תפקידו האמיתי. 

מטבע הדברים, קל יותר לקבוע את תפקידו המיוחד של אבר בתוך הגוף מאשר לקבוע את תפקידו של עם 

בין העמים. אבל בנידון של כלל ישראל, לא יקשה הדבר כלל, בהביאנו בחשבון, שבנ"י הם יחידים בעולם בחוויות 

קיצוניות רב-גווניות והסטורי' בת אלפי שנים. בסקירה פשוטה אפשר בנקל למצוא את הצד השוה, הקו המייחד, 

שהי' תמיד אצל בנ"י בכל התקופות והמאורעות השונים, שבו קשורה עצם המהות והקיום של עם ישראל. 

סקירה אובייקטיבית, ללא דעה קדומה, לאורך ההיסטורי' של עם ישראל, מוכרחת להביא לידי מסקנא, 

נדפסה באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א חט"ו אגרת ה'תשעא. לקו"ש ח"ט ע' 419 ואילך. במהדורא זו ניתוספו 
איזה מ"מ וציונים ע"י המו"ל.

ימי הסליחות: ראה תדא"ז ספכ"ג. ולהעיר מעטרת זקנים לשו"ע או"ח )הל' ר"ה ר"ס תקפא( שהם ימי ביקור עצמי 
)דוגמת קרבן( דר"ה )וכדי שיהי' לעולם יום קבוע – מקדימים ליום א', לבוש שם(.

בימים של חשבון נפש: ראה ד"ה לך אמר לבי תרצ"ו ס"ה )סה"מ קונטרסים ח"ב ע' תעג, סע"א ואילך. סה"מ תרצ"ו 
ס"ע 141 ואילך ובהנסמן שם הערה 21(.

בעולם הקטן זה האדם . . בעולם הגדול: תנחומא פקודי ג. תקו"ז תס"ט )ק, ב. קא, א(. וראה מורה נבוכים ח"א פע"ב. 
אדר"נ ספל"א. קה"ר פ"א, ד. ועוד.

המעט מכל העמים: ואתחנן ז, ז.

שקיומו של עמנו בודאי אינו קשור בשפע חומרי או עוצמה פיזית. אפילו בזמנים הטובים ביותר, תחת הממלכה 

המאוחדת של שלמה המלך, הי' עם ישראל ומלכות ישראל – מבחינה פוליטית וכלכלית – קטנים בהשוואה למלוכות 

את  הבטיחו  הגיאוגרפי  השטח  ולא  המלוכה  שלטון  שלא  ברור,  כמו"כ  ובבל.  אשור  מצרים,  ההוא,  בזמן  העולם 

קיומנו, כי ההיסטורי' שלנו בתור עם, בעל מדינה בארצו, היא קצרה ביותר בהשוואה עם ההסטורי' הגלותית שלנו, 

ללא מלוכה וללא ארץ. כמו"כ לא יכולה השפה להחשב יסוד חיוני בקיומנו, כי עוד בימי קדם שימשה ארמית כשפת 

דיבור של העם: חלקים של התנ"ך, כמעט כל תלמוד בבלי, הזוהר ועוד, נכתבו בלשון הארמית. בימי ר' סעדי' גאון 

והרמב"ם היתה השפה הערבית שפתם של רוב המוני העם, ולאחר מכן אידיש ושפות אחרות. כמו"כ אי אפשר לומר 

שמין תרבות או מדע כלליים הבטיחו את קיום אומתינו, כי דברים אלה נשתנו בתכלית מתקופה לתקופה. 

נשאר רק דבר אחד, שהוא הצד השוה לכל הזמנים, לכל הארצות ולכל התנאים שבדברי ימינו – התורה 

והמצוות ששמרו בנ"י בחייהם היום-יומיים במסירות נפש גדולה ביותר.

היו אמנם, מזמן לזמן, יחידים או קבוצות, שסטו מדרך התורה והמצוה. בזמן בית ראשון היו עובדי עבודה 

זרה של הבעל וכו'; בזמן בית שני – המתייוונים; המתבוללים באלכסנדריא, הקראים וכיו"ב. אבל כל אלה נעלמו 

כליל מתוך עם ישראל )לאחר שהסבו סבל וצרות לא לעצמם בלבד אלא גם לכלל ישראל(. רק שרשרת הזהב של 

תורה ומצוות לא נותקה, וע"י תורה ומצוות עבר כלל ישראל את הדרך הארוכה מהר סיני עד היום הזה. כל בעל שכל 

הישר, המודה על האמת, מוכרח להגיע לידי מסקנא, שקיומו ועצם מהותו של עמנו קשורים בחיי תורה ומצוות, כי 

הם חיינו ואורך ימינו. 

ומכאן המסקנא ההגיונית:

השיטה שנהי' ככל הגויים, לא זו בלבד שאינה יכולה להבטיח את קיומנו, אלא היא מעמידה את עצם קיומו 

של עם ישראל בסכנה ח"ו. ע"י חיקוי העולם שאינו-יהודי, לא נרכוש את ידידותם, ולהיפך, עוד יגדילו את שנאתם.

והוא הדין לאותם יהודים או חוגים יהודיים המבקשים לישא חן בעיני החפשים ע"י פשרות וויתורים בעניני 

תורה ומצוות – לא זו בלבד שבכך מחלישים הם את עמדותיהם, ומגבירים את כוחות החפשים, ומעמידים בסכנה 

ח"ו את עצם הקיום של כלל ישראל, אלא אפילו ה"הישגים" המקווים אינם אלא דמיונות והזיות, כי במקום כבוד 

וקירוב מעוררת שיטה זו רק בזיון ולעג, ובצדק. שכן, פשרה קטנה היום, מביאה לידי פשרה גדולה יותר מחר, ופשרה 

היום במצוות שבין אדם למקום, מביאה מחר לידי פשרה במצוות שבין אדם לחברו. התוקף בקבלת הציווי "אנכי ה' 

אלקיך" ו"זכור את יום השבת לקדשו" – מעמידה בתוקף גם את השמירה של "לא תרצח" ו"לא תגנוב".

בזמן זה של חשבון הנפש, ודאי שאחינו בני ישראל בכל מקום שהם, ה' עליהם יחיו, הן יחידים, הן קיבוצים 

ויערכו  ברצינות  יתבוננו  האחריות(,  גם  עמהן  ויחד  האפשרויות  יותר  גדולות  יותר,  גדול  שהקבוץ  )וככל  ותנועות 

לעצמם חשבון צדק, תוך הכרה מלאה במציאות ובאמת לאמיתתה: 

כי קיום עמנו תלוי אך ורק בקיום התורה והמצוות בחיי יום יום, של היחיד ושל הציבור.

סוד קיומנו כעם הוא "הן עם לבדד ישכון", שכל יחיד, איש, אשה וילד, עובדים רק את ה' אחד, ע"פ תורתנו 

תורה אחת, שהיא נצחית ואינה יכולה להשתנות ח"ו. ה"שוני" שלנו אינו חולשה שלנו, אלא התוקף שלנו. רק בדרך 

התורה והמצוות יכולים אנו למלא את תפקידנו העיקרי והמהותי שהוא לפי ציוויו של בורא העולם כולו – להיות 

"ממלכת כהנים וגוי קדוש" ועי"ז גם "סגולה" לאנושות כולה. 

באיחול לבבי לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד

מנחם שניאורסאהן

כי הם חיינו ואורך ימינו: נוסח תפלת ערבית.
הן עם לבדד ישכון: בלק כג, ט.

תורתינו . . שהיא נצחית ואינה יכולה להשתנות ח"ו: רמב"ם הל' מלכים פי"א סוף ה"ג. הל' יסוה"ת רפ"ט. וראה גם הקדמת 
הרמב"ם לפיה"מ ד"ה החלק הראשון )המתנבא בשם( ואילך, פירוש המשניות סנהדרין הקדמה לפ' חלק היסוד התשיעי. תניא 

פי"ז.
ממלכת כהנים וגוי קדוש . . סגולה: יתרו יט, ו. שם, ה.



יט מכתב כללי
)תרגום חפשי(

 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

 אל בני ובנות ישראל

 אשר בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

בעמדנו על סף השנה החדשה, בימים של חשבון-הנפש של היחיד בתור יחיד ובתור חלק מן הכלל, הנה 

ההתבוננות בעולם הקטן זה האדם יכולה להאיר רבות את מטרת האדם ותכליתו בעולם הגדול.

בגוף האדם ישנן משימות משותפות בהשתתפותם של כמה מהאברים, ומשימות מיוחדות לכל אבר בפני 

עצמו. בשביל תפקידו המיוחד של אבר מסויים, דרושה, מטבע הדברים, התאמצות מיוחדת, בה בשעה שהמשימות 

המשותפות נעשות בנקל יותר. 

יחיד, אלא מפנה את כל האנרגי' שלו עבור העבודה  מה קורה כאשר אבר מסויים מפסיק לפעול בתור 

בשותפות עם אברים אחרים? 

בהשקפה ראשונה נראה שיהי' בכך ריוח הן עבור אבר מיוחד זה – חסכון עמל מיוחד, והן להגוף – עי"ז 

שאבר זה יוכל להגביר חלקו בעבודה המשותפת ולא להיות נבדל משאר האברים.

כל  את  מאבד  שלו,  המיוחדת  המשימה  את  לפעול  שמפסיק  האבר  לשניהם:  אסון  זה  הרי  בפועל,  אבל 

מהותו הקשורה דוקא עם תפקידו המיוחד. ויתירה מזה, הפסקת המשימה הרגילה, מחלישה את האבר הזה, עד 

שנעשה חסר-תועלת לחלוטין לא רק עבור יישום פעולתו המיוחדת, אלא אפילו עבור תרומתו לגוף בכלל. החסרון 

באבר מיוחד זה בהכרח שיתבטא ויזיק לכל הגוף, והתוצאות יכולות להיות רציניות ביותר אם אבר זה הוא חיוני. 

האמור לעיל ביחס לאברי הגוף, נכון הוא גם בנוגע למצבו של כל יחיד בקבוצתו; של קבוצה – באומה, 

ושל אומה – בכללות האנושות. ודאי שכן הוא גם בנידון דידן, בשייכות ליהודי, לקיבוץ יהודי, ולכלל ישראל בין 

אומות העולם. 

העמים.  בין  קטן  מיעוט  מהוה  העמים",  מכל  "המעט  שהוא  בכך  צויין  דנא  מקדמת  אשר  ישראל,  עם 

היהודי, בתור יחיד, הוא מיעוט בסביבתו; אפילו בקרב אחיו קורה לדאבוננו שיהודי המנהל את אורח חייו כפי 

שיהודי צריך לחיות, דהיינו בהתאם לתורה ומצוות, גם הוא, לדאבוננו ולצערנו, אינו הרוב, כי הרוב עדיין לא מצא 

את הכיוון של תפקידו האמיתי. 

מטבע הדברים, קל יותר לקבוע את תפקידו המיוחד של אבר בתוך הגוף מאשר לקבוע את תפקידו של עם 

בין העמים. אבל בנידון של כלל ישראל, לא יקשה הדבר כלל, בהביאנו בחשבון, שבנ"י הם יחידים בעולם בחוויות 

קיצוניות רב-גווניות והסטורי' בת אלפי שנים. בסקירה פשוטה אפשר בנקל למצוא את הצד השוה, הקו המייחד, 

שהי' תמיד אצל בנ"י בכל התקופות והמאורעות השונים, שבו קשורה עצם המהות והקיום של עם ישראל. 

סקירה אובייקטיבית, ללא דעה קדומה, לאורך ההיסטורי' של עם ישראל, מוכרחת להביא לידי מסקנא, 

נדפסה באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א חט"ו אגרת ה'תשעא. לקו"ש ח"ט ע' 419 ואילך. במהדורא זו ניתוספו 
איזה מ"מ וציונים ע"י המו"ל.

ימי הסליחות: ראה תדא"ז ספכ"ג. ולהעיר מעטרת זקנים לשו"ע או"ח )הל' ר"ה ר"ס תקפא( שהם ימי ביקור עצמי 
)דוגמת קרבן( דר"ה )וכדי שיהי' לעולם יום קבוע – מקדימים ליום א', לבוש שם(.

בימים של חשבון נפש: ראה ד"ה לך אמר לבי תרצ"ו ס"ה )סה"מ קונטרסים ח"ב ע' תעג, סע"א ואילך. סה"מ תרצ"ו 
ס"ע 141 ואילך ובהנסמן שם הערה 21(.

בעולם הקטן זה האדם . . בעולם הגדול: תנחומא פקודי ג. תקו"ז תס"ט )ק, ב. קא, א(. וראה מורה נבוכים ח"א פע"ב. 
אדר"נ ספל"א. קה"ר פ"א, ד. ועוד.

המעט מכל העמים: ואתחנן ז, ז.

שקיומו של עמנו בודאי אינו קשור בשפע חומרי או עוצמה פיזית. אפילו בזמנים הטובים ביותר, תחת הממלכה 

המאוחדת של שלמה המלך, הי' עם ישראל ומלכות ישראל – מבחינה פוליטית וכלכלית – קטנים בהשוואה למלוכות 

את  הבטיחו  הגיאוגרפי  השטח  ולא  המלוכה  שלטון  שלא  ברור,  כמו"כ  ובבל.  אשור  מצרים,  ההוא,  בזמן  העולם 

קיומנו, כי ההיסטורי' שלנו בתור עם, בעל מדינה בארצו, היא קצרה ביותר בהשוואה עם ההסטורי' הגלותית שלנו, 

ללא מלוכה וללא ארץ. כמו"כ לא יכולה השפה להחשב יסוד חיוני בקיומנו, כי עוד בימי קדם שימשה ארמית כשפת 

דיבור של העם: חלקים של התנ"ך, כמעט כל תלמוד בבלי, הזוהר ועוד, נכתבו בלשון הארמית. בימי ר' סעדי' גאון 

והרמב"ם היתה השפה הערבית שפתם של רוב המוני העם, ולאחר מכן אידיש ושפות אחרות. כמו"כ אי אפשר לומר 

שמין תרבות או מדע כלליים הבטיחו את קיום אומתינו, כי דברים אלה נשתנו בתכלית מתקופה לתקופה. 

נשאר רק דבר אחד, שהוא הצד השוה לכל הזמנים, לכל הארצות ולכל התנאים שבדברי ימינו – התורה 

והמצוות ששמרו בנ"י בחייהם היום-יומיים במסירות נפש גדולה ביותר.

היו אמנם, מזמן לזמן, יחידים או קבוצות, שסטו מדרך התורה והמצוה. בזמן בית ראשון היו עובדי עבודה 

זרה של הבעל וכו'; בזמן בית שני – המתייוונים; המתבוללים באלכסנדריא, הקראים וכיו"ב. אבל כל אלה נעלמו 

כליל מתוך עם ישראל )לאחר שהסבו סבל וצרות לא לעצמם בלבד אלא גם לכלל ישראל(. רק שרשרת הזהב של 

תורה ומצוות לא נותקה, וע"י תורה ומצוות עבר כלל ישראל את הדרך הארוכה מהר סיני עד היום הזה. כל בעל שכל 

הישר, המודה על האמת, מוכרח להגיע לידי מסקנא, שקיומו ועצם מהותו של עמנו קשורים בחיי תורה ומצוות, כי 

הם חיינו ואורך ימינו. 

ומכאן המסקנא ההגיונית:

השיטה שנהי' ככל הגויים, לא זו בלבד שאינה יכולה להבטיח את קיומנו, אלא היא מעמידה את עצם קיומו 

של עם ישראל בסכנה ח"ו. ע"י חיקוי העולם שאינו-יהודי, לא נרכוש את ידידותם, ולהיפך, עוד יגדילו את שנאתם.

והוא הדין לאותם יהודים או חוגים יהודיים המבקשים לישא חן בעיני החפשים ע"י פשרות וויתורים בעניני 

תורה ומצוות – לא זו בלבד שבכך מחלישים הם את עמדותיהם, ומגבירים את כוחות החפשים, ומעמידים בסכנה 

ח"ו את עצם הקיום של כלל ישראל, אלא אפילו ה"הישגים" המקווים אינם אלא דמיונות והזיות, כי במקום כבוד 

וקירוב מעוררת שיטה זו רק בזיון ולעג, ובצדק. שכן, פשרה קטנה היום, מביאה לידי פשרה גדולה יותר מחר, ופשרה 

היום במצוות שבין אדם למקום, מביאה מחר לידי פשרה במצוות שבין אדם לחברו. התוקף בקבלת הציווי "אנכי ה' 

אלקיך" ו"זכור את יום השבת לקדשו" – מעמידה בתוקף גם את השמירה של "לא תרצח" ו"לא תגנוב".

בזמן זה של חשבון הנפש, ודאי שאחינו בני ישראל בכל מקום שהם, ה' עליהם יחיו, הן יחידים, הן קיבוצים 

ויערכו  ברצינות  יתבוננו  האחריות(,  גם  עמהן  ויחד  האפשרויות  יותר  גדולות  יותר,  גדול  שהקבוץ  )וככל  ותנועות 

לעצמם חשבון צדק, תוך הכרה מלאה במציאות ובאמת לאמיתתה: 

כי קיום עמנו תלוי אך ורק בקיום התורה והמצוות בחיי יום יום, של היחיד ושל הציבור.

סוד קיומנו כעם הוא "הן עם לבדד ישכון", שכל יחיד, איש, אשה וילד, עובדים רק את ה' אחד, ע"פ תורתנו 

תורה אחת, שהיא נצחית ואינה יכולה להשתנות ח"ו. ה"שוני" שלנו אינו חולשה שלנו, אלא התוקף שלנו. רק בדרך 

התורה והמצוות יכולים אנו למלא את תפקידנו העיקרי והמהותי שהוא לפי ציוויו של בורא העולם כולו – להיות 

"ממלכת כהנים וגוי קדוש" ועי"ז גם "סגולה" לאנושות כולה. 

באיחול לבבי לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד

מנחם שניאורסאהן

כי הם חיינו ואורך ימינו: נוסח תפלת ערבית.
הן עם לבדד ישכון: בלק כג, ט.

תורתינו . . שהיא נצחית ואינה יכולה להשתנות ח"ו: רמב"ם הל' מלכים פי"א סוף ה"ג. הל' יסוה"ת רפ"ט. וראה גם הקדמת 
הרמב"ם לפיה"מ ד"ה החלק הראשון )המתנבא בשם( ואילך, פירוש המשניות סנהדרין הקדמה לפ' חלק היסוד התשיעי. תניא 

פי"ז.
ממלכת כהנים וגוי קדוש . . סגולה: יתרו יט, ו. שם, ה.

אגרות קודש



כ

.f"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

בשם ‡. המגיד הרב ורבו ממורו ששמע הזקן, אדמו"ר בשם אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר מה ידוע
נ"ע  הבעש"ט ורבו :1מורו

שהוא  מברכים, בשבת מברכו בעצמו הקב"ה השנה, לחדשי הראשון החודש שהוא השביעי "החודש
בשנה". פעמים יא החדשים את מברכים ישראל זה, ובכח אלול, דחודש  האחרון השבת

נצבים: לפרשת השייכות לבאר וממשיך

וכמ"ש 2"כתיב  הדין, יום שהוא השנה ראש על קאי דהיום היום, נצבים ותרגם,3אתם גו', היום ויהי
בדין. שזוכים והיינו ועומדים, קיימים נצבים, ואתם רבא, דינא יום והוה 

ברכתו  דזהו נצבים, אתם פרשת אז קוראין אלול, דחודש האחרון שבת שהוא ר"ה, שלפני ובשבת
כל  על ישראל לכל טוב ברוב והמשביע המשובע שהוא השביעי, חודש מברכים בשבת הקב"ה, של

השנה".

בזה:·. והענין
ר"ה  קודם לעולם קורין נצבים שפרשת וקוראים 4ידוע מוסיפין שלפעמים (אלא לר"ה הכנה בתור ,

רבא". דינא "יום שהוא ר"ה, על דקאי הידיעה, בה"א "היום", בתיבת כמרומז ר"ה), לפני וילך פרשת גם

דינא "יום הלשון דיוק לבאר רז"ל ax`ויש אמרו שהרי - רק 5" שזהו אלא יום", בכל נידון "אדם
רבא". "דינא הוא שבר"ה הדין ואילו פרטי, דין

ועומדים", "קיימים נצבים", "אתם - הקב"ה של ברכתו באה זה ועל

למלך, בנוגע "נצב" הלשון שמצינו וכפי שינוי, ללא בתוקף עמידה על מורה "נצבים" הלשון כי, -
שינוי 6כמ"ש  אין המלך אצל והרי מלך", פועלים "נצב אינם במדינה, שישנם השינויים שכל והיינו, ים,

אין  לכן עצמו, המלך מצד הם שהשינויים בגלל ואדרבה, המלך, מצד הם שהשינויים אע"פ במלך, שינוי
חסידות  בדרושי בכ"מ המבואר וע"ד לגביו, לשינוי נחשב והגבלה 7זה שמדידה והגבלה, למדידה בנוגע

- והגבלה למדידה נחשבת אינה עצמו) את ומגביל מודד (שהוא עצמית

בדין". שזוכים "והיינו - ועומדים" "קיימים ד"נצבים", הענין לבאר וממשיך

כפירוש  - ד"היום" בענין גם אלא ד"נצבים", בענין רק לא מתבטאת הקב"ה של שברכתו להוסיף, ויש
כו'".8רש"י  ומאיר .. קיים שהוא הזה "כיום

ופי' הדין, יום שהוא ר"ה על שקאי הא', פי' פירושים, שני יש "היום" שבתיבת כיון מזה: ויתירה
אחת  שבתיבה הפירושים שב' וידוע לכם", להאיר עתיד כך .. ומאיר .. קיים שהוא הזה "כיום הב',

זב"ז  והיינו,9קשורים ומאיר", .. קיים "שהוא ד"היום", הענין פועלים גופא הדין שביום מובן, הרי ,
ש"תוציא כדי אלא ח"ו, דין לשם אינו רבא" ל"אור 10משפטינו"xe`kשה"דינא ועד מאיר, שהוא כיום ,

באגה"ק  הזקן רבינו כדברי יותר 11חדש", עליון .. ומחודש חדש אור .. ומאיר יורד ושנה שנה ש"בכל ,
כזה". עליון אור עולם מימי עדיין מאיר הי' שלא

המדרש  (כדברי המשובע שהוא השביעי, חודש מברכים בשבת הקב"ה, של ברכתו והמשביע 12ו"זהו (
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ב"היום 1) (נעתק וש"נ סמ"א. בהוספות טוב שם כתר ראה
אלול). כה יום"

(נצבים).2) פרשתנו ריש
א.3) ב, איוב
(נצבים).4) פרשתנו ריש לקו"ת
א.5) טז, ר"ה
א'רא 6) ע ' (נצבים ) פרשתנו אוה"ת וראה מח. כב, מלכיםֿא

ואילך.
וש"נ.7) ואילך. קנו ע' תרנ"ז סה"מ ראה
יב.8) שם, פרשתנו
וש"נ.9) .156 ע' ריש ח"נ תו"מ ראה

דר"ה.10) במוסף עולם" הרת "היום פיוט נוסח
סי"ד.11)
ח.12) פכ"ט, ויק"ר

f"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy

בענינים  ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה לכתיבה שזוכים והיינו, השנה", כל על ישראל לכל טוב ברוב
גשמיים.

בנוגע  טובה וחתימה כתיבה תחילה נמשכת - מהתורה הענינים כל משתלשלים בנ"י שאצל וכיון
המצוות  בקיום והצלחה חיות, ביתר וחסידות, נגלה התורה, בלימוד הצלחה שתהי' התורה, ללימוד

בעתם" גשמיכם "ונתתי אזי תלכו", ש"בחוקותי ועי"ז התפלה, ובעבודת ומזוני 13בהידור, חיי בבני ,
קוממיות" אתכם "ואולך היעוד לקיום ועד טפחים.14רויחי, מעשרה למטה ,

***

הכתוב ‚. וכהמשך היום", נצבים ד"אתם וההבטחה הברכה וגו'",15לאחרי אלקיך ה' בברית "לעברך
הברכה שבאהzellkaשזוהי כפי הברכה גם ישנה -zeihxta הכתובים בהמשך מ"ש שזהו יהי'16, "אם

יקחך". ומשם אלקיך ה' יקבצך משם השמים בקצה נדחך
בכ"מ  (כמבואר שבתורה הפשט חלק כנגד שהוא העשי', בעולם ניתנה שהתורה שכיון - ),17ובהקדמה

הענין קיום הוא שהעיקר מובן, במעמד eheytkהרי שהם אלו אפילו בנ"י, כל את יקבץ שהקב"ה היינו, ,
ל"קצה  ביותר התחתון השמים" מ"קצה אותם ויביא השמים", בקצה ל"נדחך ועד "נדחים", של ומצב

ביותר. העליון השמים"

צריך  זה הרי ממנו, למטה תחתון שאין והחומרי הגשמי בעוה"ז למטה, זאת לפעול שצריכים וכיון
הפסוק  על רש"י שמפרש וכפי בעצמו, הקב"ה ע"י "כאילו18להיעשות שבותך", את אלקיך ה' ed`"ושב

envr שנאמר כענין ממקומו, איש איש ממש בידיו אוחז להיות בני 19צריך אחד לאחד תלוקטו ואתם
ישראל".

הגאולות, לכל השרש שהיא מצרים, גאולת גם כולל שלפני', הגאולות כמו תהי' לא זו גאולה כלומר:
עדיין  שהרי באמיתיות, שלימה גאולה היתה לא הגאולות, שאר לגבי שלימה גאולה שנחשבת שאף
גאולה  שאינה ניכר כבר הי' עצמה הגאולה שבשעת ועד נוספת, גלות תהי' שלאחרי' אפשרות נשארה

"בחפזון" להיות הוצרכה שלכן ע"י 20שלימה, היתה שלא לפי - שלימה גאולה היתה שלא והטעם ,
לבדו, כמ"ש הקב"ה דינו"21אלא ובית "הוא וא"ו), (בתוספת גו'" תהי'22"והוי' העתידה הגאולה אבל ;

לבדו  הקב"ה גלות 23ע"י אחרי' שאין שלימה גאולה תהי' ולכן ש"לא 24, באופן תהי' עצמה והגאולה ,
תצאו" תושעון"25בחפזון ונחת "בשובה אלא ,26.

יומין"„. כולהו "מתברכין השבת מיום שהרי ממנו, (שמתברך השנה ראש שלפני שבשבת )27וכיון
שדרשו  כפי בתורה, מ"ש מקיים שהקב"ה בודאי הרי - ולאחרי' לפני' ובברכה בתורה, זה ענין קוראים

הפסוק 28רז"ל  לישראל 29על אומר הוא עושה שהוא "מה לישראל", ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו "מגיד
ונעשים" ש"נזכרים ובאופן בגשמיות.30לעשות", ממש בפועל "נעשים" אזי כדבעי, ש"נזכרים" שעי"ז ,

בשעריך" אשר וגרך והטף והנשים האנשים העם את "הקהל - הקהל שנת היא זו ששנה ,31ובפרט
גו'" ויראו ילמדו ולמען ישמעו "למען המלך, מפי התורה פרשיות לשמוע לביהמ"ק כולם .31שמתאספים
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בחוקותי.13) ר"פ
יג.14) שם,
יא.15) שם, פרשתנו
ד.16) ל, שם
(17.57 הערה 36 ע' חכ"א בלקו"ש בהנסמן ראה
ג.18) שם,
יב.19) כז, ישעי'
ג.20) טז, ראה פ'
כט.21) יב, בא
עה"פ.22) פרש"י
זו 23) שנה אלול י"ג במכתב הובא ו. פי"ט שמו"ר ראה

שפט). ע' חכ"ד (אג"ק בהערה

(24- ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה
ב. קטז, פסחים

יב.25) נב, ישעי'
וככה 26) המשך ואילך. רצא ע' בא אוה"ת וראה טו. ל, שם

ועוד. ואילך). (פקכ"ט ובסופו אֿג). (פרקים בתחלתו תרל"ז
א.27) פח, ב. סג, זח"ב
ט.28) פ"ל, שמו"ר
יט.29) קמז, תהלים
ונת'30) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
יב.31) לא, (וילך) פרשתנו



כי
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מוגה  בלתי

בשם ‡. המגיד הרב ורבו ממורו ששמע הזקן, אדמו"ר בשם אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר מה ידוע
נ"ע  הבעש"ט ורבו :1מורו

שהוא  מברכים, בשבת מברכו בעצמו הקב"ה השנה, לחדשי הראשון החודש שהוא השביעי "החודש
בשנה". פעמים יא החדשים את מברכים ישראל זה, ובכח אלול, דחודש  האחרון השבת

נצבים: לפרשת השייכות לבאר וממשיך

וכמ"ש 2"כתיב  הדין, יום שהוא השנה ראש על קאי דהיום היום, נצבים ותרגם,3אתם גו', היום ויהי
בדין. שזוכים והיינו ועומדים, קיימים נצבים, ואתם רבא, דינא יום והוה 

ברכתו  דזהו נצבים, אתם פרשת אז קוראין אלול, דחודש האחרון שבת שהוא ר"ה, שלפני ובשבת
כל  על ישראל לכל טוב ברוב והמשביע המשובע שהוא השביעי, חודש מברכים בשבת הקב"ה, של

השנה".

בזה:·. והענין
ר"ה  קודם לעולם קורין נצבים שפרשת וקוראים 4ידוע מוסיפין שלפעמים (אלא לר"ה הכנה בתור ,

רבא". דינא "יום שהוא ר"ה, על דקאי הידיעה, בה"א "היום", בתיבת כמרומז ר"ה), לפני וילך פרשת גם

דינא "יום הלשון דיוק לבאר רז"ל ax`ויש אמרו שהרי - רק 5" שזהו אלא יום", בכל נידון "אדם
רבא". "דינא הוא שבר"ה הדין ואילו פרטי, דין

ועומדים", "קיימים נצבים", "אתם - הקב"ה של ברכתו באה זה ועל

למלך, בנוגע "נצב" הלשון שמצינו וכפי שינוי, ללא בתוקף עמידה על מורה "נצבים" הלשון כי, -
שינוי 6כמ"ש  אין המלך אצל והרי מלך", פועלים "נצב אינם במדינה, שישנם השינויים שכל והיינו, ים,

אין  לכן עצמו, המלך מצד הם שהשינויים בגלל ואדרבה, המלך, מצד הם שהשינויים אע"פ במלך, שינוי
חסידות  בדרושי בכ"מ המבואר וע"ד לגביו, לשינוי נחשב והגבלה 7זה שמדידה והגבלה, למדידה בנוגע

- והגבלה למדידה נחשבת אינה עצמו) את ומגביל מודד (שהוא עצמית

בדין". שזוכים "והיינו - ועומדים" "קיימים ד"נצבים", הענין לבאר וממשיך

כפירוש  - ד"היום" בענין גם אלא ד"נצבים", בענין רק לא מתבטאת הקב"ה של שברכתו להוסיף, ויש
כו'".8רש"י  ומאיר .. קיים שהוא הזה "כיום

ופי' הדין, יום שהוא ר"ה על שקאי הא', פי' פירושים, שני יש "היום" שבתיבת כיון מזה: ויתירה
אחת  שבתיבה הפירושים שב' וידוע לכם", להאיר עתיד כך .. ומאיר .. קיים שהוא הזה "כיום הב',

זב"ז  והיינו,9קשורים ומאיר", .. קיים "שהוא ד"היום", הענין פועלים גופא הדין שביום מובן, הרי ,
ש"תוציא כדי אלא ח"ו, דין לשם אינו רבא" ל"אור 10משפטינו"xe`kשה"דינא ועד מאיר, שהוא כיום ,

באגה"ק  הזקן רבינו כדברי יותר 11חדש", עליון .. ומחודש חדש אור .. ומאיר יורד ושנה שנה ש"בכל ,
כזה". עליון אור עולם מימי עדיין מאיר הי' שלא

המדרש  (כדברי המשובע שהוא השביעי, חודש מברכים בשבת הקב"ה, של ברכתו והמשביע 12ו"זהו (
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ב"היום 1) (נעתק וש"נ סמ"א. בהוספות טוב שם כתר ראה
אלול). כה יום"

(נצבים).2) פרשתנו ריש
א.3) ב, איוב
(נצבים).4) פרשתנו ריש לקו"ת
א.5) טז, ר"ה
א'רא 6) ע ' (נצבים ) פרשתנו אוה"ת וראה מח. כב, מלכיםֿא

ואילך.
וש"נ.7) ואילך. קנו ע' תרנ"ז סה"מ ראה
יב.8) שם, פרשתנו
וש"נ.9) .156 ע' ריש ח"נ תו"מ ראה

דר"ה.10) במוסף עולם" הרת "היום פיוט נוסח
סי"ד.11)
ח.12) פכ"ט, ויק"ר

f"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy

בענינים  ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה לכתיבה שזוכים והיינו, השנה", כל על ישראל לכל טוב ברוב
גשמיים.

בנוגע  טובה וחתימה כתיבה תחילה נמשכת - מהתורה הענינים כל משתלשלים בנ"י שאצל וכיון
המצוות  בקיום והצלחה חיות, ביתר וחסידות, נגלה התורה, בלימוד הצלחה שתהי' התורה, ללימוד

בעתם" גשמיכם "ונתתי אזי תלכו", ש"בחוקותי ועי"ז התפלה, ובעבודת ומזוני 13בהידור, חיי בבני ,
קוממיות" אתכם "ואולך היעוד לקיום ועד טפחים.14רויחי, מעשרה למטה ,

***

הכתוב ‚. וכהמשך היום", נצבים ד"אתם וההבטחה הברכה וגו'",15לאחרי אלקיך ה' בברית "לעברך
הברכה שבאהzellkaשזוהי כפי הברכה גם ישנה -zeihxta הכתובים בהמשך מ"ש שזהו יהי'16, "אם

יקחך". ומשם אלקיך ה' יקבצך משם השמים בקצה נדחך
בכ"מ  (כמבואר שבתורה הפשט חלק כנגד שהוא העשי', בעולם ניתנה שהתורה שכיון - ),17ובהקדמה

הענין קיום הוא שהעיקר מובן, במעמד eheytkהרי שהם אלו אפילו בנ"י, כל את יקבץ שהקב"ה היינו, ,
ל"קצה  ביותר התחתון השמים" מ"קצה אותם ויביא השמים", בקצה ל"נדחך ועד "נדחים", של ומצב

ביותר. העליון השמים"

צריך  זה הרי ממנו, למטה תחתון שאין והחומרי הגשמי בעוה"ז למטה, זאת לפעול שצריכים וכיון
הפסוק  על רש"י שמפרש וכפי בעצמו, הקב"ה ע"י "כאילו18להיעשות שבותך", את אלקיך ה' ed`"ושב

envr שנאמר כענין ממקומו, איש איש ממש בידיו אוחז להיות בני 19צריך אחד לאחד תלוקטו ואתם
ישראל".

הגאולות, לכל השרש שהיא מצרים, גאולת גם כולל שלפני', הגאולות כמו תהי' לא זו גאולה כלומר:
עדיין  שהרי באמיתיות, שלימה גאולה היתה לא הגאולות, שאר לגבי שלימה גאולה שנחשבת שאף
גאולה  שאינה ניכר כבר הי' עצמה הגאולה שבשעת ועד נוספת, גלות תהי' שלאחרי' אפשרות נשארה

"בחפזון" להיות הוצרכה שלכן ע"י 20שלימה, היתה שלא לפי - שלימה גאולה היתה שלא והטעם ,
לבדו, כמ"ש הקב"ה דינו"21אלא ובית "הוא וא"ו), (בתוספת גו'" תהי'22"והוי' העתידה הגאולה אבל ;

לבדו  הקב"ה גלות 23ע"י אחרי' שאין שלימה גאולה תהי' ולכן ש"לא 24, באופן תהי' עצמה והגאולה ,
תצאו" תושעון"25בחפזון ונחת "בשובה אלא ,26.

יומין"„. כולהו "מתברכין השבת מיום שהרי ממנו, (שמתברך השנה ראש שלפני שבשבת )27וכיון
שדרשו  כפי בתורה, מ"ש מקיים שהקב"ה בודאי הרי - ולאחרי' לפני' ובברכה בתורה, זה ענין קוראים

הפסוק 28רז"ל  לישראל 29על אומר הוא עושה שהוא "מה לישראל", ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו "מגיד
ונעשים" ש"נזכרים ובאופן בגשמיות.30לעשות", ממש בפועל "נעשים" אזי כדבעי, ש"נזכרים" שעי"ז ,

בשעריך" אשר וגרך והטף והנשים האנשים העם את "הקהל - הקהל שנת היא זו ששנה ,31ובפרט
גו'" ויראו ילמדו ולמען ישמעו "למען המלך, מפי התורה פרשיות לשמוע לביהמ"ק כולם .31שמתאספים
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בחוקותי.13) ר"פ
יג.14) שם,
יא.15) שם, פרשתנו
ד.16) ל, שם
(17.57 הערה 36 ע' חכ"א בלקו"ש בהנסמן ראה
ג.18) שם,
יב.19) כז, ישעי'
ג.20) טז, ראה פ'
כט.21) יב, בא
עה"פ.22) פרש"י
זו 23) שנה אלול י"ג במכתב הובא ו. פי"ט שמו"ר ראה

שפט). ע' חכ"ד (אג"ק בהערה

(24- ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה
ב. קטז, פסחים

יב.25) נב, ישעי'
וככה 26) המשך ואילך. רצא ע' בא אוה"ת וראה טו. ל, שם

ועוד. ואילך). (פקכ"ט ובסופו אֿג). (פרקים בתחלתו תרל"ז
א.27) פח, ב. סג, זח"ב
ט.28) פ"ל, שמו"ר
יט.29) קמז, תהלים
ונת'30) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
יב.31) לא, (וילך) פרשתנו
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יבואו  בנ"י וכל וגו'", יקבצך משם השמים בקצה נדחך יהי' "אם היעוד שיקויים - לנו תהי' וכן
הרמב"ם  כדברי - האמיתי המלך מפי התורה פרשיות קריאת וישמעו הוגה 32לביהמ"ק דוד מבית "מלך :

ישראל". נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה .. וינצח ה' מלחמות וילחם .. אביו כדוד במצות ועוסק בתורה

היעוד  תוושעון"33ויקויים ונחת "בשובה וכאמור, ישובון", ה' שיבוא "ופדויי צדקנו, משיח ע"י ,
ממש. בקרוב כו' ויגאלנו

***

גו'.‰. יקבצך משם וגו' נדחך יהי' אם ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.Â,הפשט ע"ד הלימוד הוא העיקר הנה העשי', בעולם ניתנה שהתורה שכיון (ס"ג) לעיל כאמור
העשי'. עולם שכנגד

הרמז, ע"ד להלימוד באים לאח"ז ורק הפשט, ע"ד לומדים שבתחילה הלימוד, בסדר שרואים וכפי
של  "יינה בו שיש נשיאינו רבותינו פתגם כידוע התורה, על רש"י בפירוש וכמודגש והסוד. הדרוש

תורה"34תורה" של "יינה גם בו יש שבהעלם אלא הפשט , ע"ד רש"י מפרש בגלוי הרי - התורה פנימיות ,
בהעלם). הוא והפשט בגלוי, היא התורה שפנימיות להיפך, (ולא

הבחינה  הנה כו', סברות בכמה והפלפול השקו"ט ע "ד ללימוד שמגיעים לאחרי גם מזה: ויתירה
בפועל. למעשה ההלכה עם מתאים זה הרי שסוכ"ס כשרואים - היא הדברים לאמיתות

פעמים) ריבוי נזכר (שכבר הפתגם כידוע - החסידות בתורת גם הוא היותר 35וכן ההשכלה שגם
אין  אם משא"כ אמיתית, היא שההשכלה יודעים ואז "בכן", של בענין ביטוי לידי לבוא צריכה עמוקה

אמיתית. היא ההשכלה אם להסתפק יש "בכן", מזה

העיקר" הוא ש"המעשה - המצוות ענין בכללות  הוא היא 36וכן כוונה בלא שמצוה שאע"פ והיינו, ,
נשמה  בלא בתניא 37כגוף ללא 38(כמבואר מצוה שעושה מי שלכן, הגשמי, המעשה הוא העיקר מ"מ, ,(

הכוונות  כל את שמכוין מי משא"כ המצוה, קיום י"ח ויוצא מברך סיבה), ללא או סיבה, איזו (מצד כוונה
המצוה. קיום י"ח יוצא ואינו לברך יכול אינו בפועל, המצוה את עושה ואינו

בפועל  להיות צריך זה שענין - גו'" יקבצך משם גו' נדחך יהי' "אם למ"ש בנוגע גם מובן ומזה
בגשמיות.

הסיפור  באותה 39וכידוע שאכן אמר הצמחֿצדק שכאשר מסויימת, שנה אודות "קץ" של לענין בנוגע
את  שצריכים - הצ"צ אצל נתקבלה ותשובתו - מהר"ש אדמו"ר השיב תורה", ה"לקוטי נדפס שנה

בגשמיות. בפועל הגאולה

מצד  גלות של ענין שייך לא עכשיו שגם שאע"פ - עלינו" מלכותך כבוד "גלה לבקשה בנוגע וכמו"כ
הידוע  וכלשון ומקום, מקום בכל שנמצא ית', מספיק,40עצמותו זה אין מ"מ, כל", בפי שגור שמים "שם :

" מבקשים שיהי'dlbאלא כפי בשר, לעיני הנראה באופן ובגלוי, בפועל זה שיהי' עלינו", מלכותך כבוד
לבוא. לעתיד

***
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ספי"א.32) מלכים הל'
יא.33) נא, יו"ד. לה, ישעי'
(נעתק 34) 197 ס"ע תרצ"ז .137 ע' תרצ"ו סה"ש ראה

שבט). כט יום" ב"היום
וש"נ.35) .252 ע' חמ"ט תו"מ ראה
מי"ז.36) פ"א אבות

עמוד 37) תמיד מס' של"ה עקב. ר"פ להאריז"ל ל"ת ראה
סע"ב). (רמט, חנוכה ענין התפלה

ואילך.38) פל"ז
(3984 ע' חמ"ו תו"מ גם וש"נ.ראה .2
ב.40) רצו, ח"ב קונטרסים סה"מ מג. ע' תר"ס סה"מ ראה

ועוד.

f"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy

.Ê"אור "תורה - התורה של ממנה,41ענינה שלמעלה ענינים גם מאירה שהתורה ועד להאיר, הוא -
בענין  החסרון על גם מכפרת שתשובה מזה כדמוכח מהתורה, למעלה היותה שעם התשובה, ענין וכמו

בפרשתנו  מ"ש שזהו בתורה, מקורו התשובה ענין גם הרי על 42התורה, דקאי גו'", הזאת המצוה "כי
התשובה  את 43מצות ומגלה מאיר אלא חדשה, מציאות פועל שאינו אור, ענינה שהתורה לפי והיינו, ,

התשובה  ענין פרטי כל את מגלה שהתורה לתשובה, בנוגע הוא וכן הענין, פרטי .44כל
בנוגע  ובמיוחד כולל לתורה, עתים בקביעות ההוספה אודות לעורר המקום כאן הנה לזה, ובהמשך

לכאן  שהגיעו .45להאורחים

כו'" גולה "הוי ההוראה את קיימו לכאן שהגיעו שהאורחים שאע"פ - זה 46ובהקדמה שענין ,
ווסת  שינוי כבר הוא הגלות 47כשלעצמו שענין מזה כמובן מסירותֿנפש, של ענין שזהו ועד לטובה,

מיתה" כצער כמעט להיות48"שקול צריך מ"מ, עי"ז , (ודוקא התורה בלימוד ההוספה ענין גם אצלם
בחסידות, והן בנגלה הן שיעורים האורחים עבור לקבוע יש ולכן כדבעי), הענינים כל את לקבל יוכלו
המעלה  גם שתהי' כדי אחד), לכל שיש השיעורים שאר על (נוסף אלו בשיעורים ישתתפו שכולם ובאופן

גופא  בתורה גדולה הכי המעלה שזוהי דרבים, תורה יצטרפו 49דתלמוד המקום תושבי גם אם - טוב ומה .
אלו. בשיעורים וישתתפו

שהמלך  ורחמים, רצון ימי שהם - אלול חודש בימי הנה אומנתם, שתורתם אוהל, יושבי אצל ולהעיר:
הרחמים  מדות י"ג ומאירים התפלה 50בשדה, בענין ההוספה עיקר להיות צריכה בעלי 51- אצל אבל ;

בתניא  המבואר (וע"ד התורה בלימוד אלול בחודש ההוספה עיקר להיות צריכה לשבתות 52עסק, בנוגע
מוטל  "עליהם הנה בתפלתם", להאריך הכושר ושעת פנאי להם יש עסקים בעלי כל ש"גם טובים, וימים

החול). בימות גם בתפלתם להאריך שיכולים אוהל יושבי מאשר יותר עז", ויתר שאת ביתר

"לחיים". באמירת להתחיל יש החסידים כמנהג הנה - לבב וטוב שמחה מתוך זה כל שיהי' וכדי

וכו' המאוס דבר שזהו משקה, שתיית אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק מ"ש שידוע גם 53ואף מצינו הרי -
נקל  ושיהי' הסירכא, להסיר ופועל אויס"), ניט מאכט ("עס בזה ענין יש ועבודה תומ"צ שלצורך ַשכותב

כו' העור להפשיט .54יותר

***

.Á לסיים יש לכן מקודם אבל, השבוע, בפרשת רש"י פירוש עם פסוק עתה ללמוד יש - הסדר ע"פ
שלפנ"ז: מהשבועות ענין

לאחרונה  שבמשך 55דובר רבינו, משה אצל כבר שמצינו כפי תפלה, - הוא אלול חודש של שענינו
כמ"ש  אלול), מר"ח (החל בהר שהי' האחרונים ימים הראשונים","ואנכ 56ארבעים כימים בהר עמדתי י

ברצון" האחרונים אף ברצון הראשונים כמ"ש 57"מה בתפלה, עסק היום 58, ארבעים את ה' לפני "ואתנפל
וגו'".
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כג.41) ו, משלי
יא.42) ל, נצבים
הובא 43) התשובה. משער פ"א ר"ח עה"פ. רמב"ן ראה

סע"ג). (מה, עה"פ פרשתנו בלקו"ת
וש"נ.44) .322 ע' ח"נ תו"מ גם ראה
ס"ט 45) דאשתקד אלול כ"ה נצו"י, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 345 ע' חמ"ז (תו"מ ואילך
מי"ד.46) פ"ד אבות
וש"נ.47) א. לז, נדרים ראה
תי.48) מצוה חינוך
תרפ"ח 49) סה"מ סכ"ג. אגה"ק תניא מ"ו. פ"ג אבות ראה

ואילך). 265 (ע' ואילך קמח ע' (תש"ח)
ובכ"מ.50) ואילך. א לב, ראה לקו"ת ראה
למטה 51) באלף הובא סק"ו. סתקפ"א או"ח יוסף ברכי ראה

סקט"ו. שם אפרים במטה
א).52) (קג, ס"א אגה"ק
וש"נ.53) ואילך. 351 ס"ע חל"ו תו"מ ראה
(המו"ל).54) הסיום חסר
(55.(344 ע' ח"נ (תו"מ ס"ח תצא ש"פ שיחת
יו"ד.56) יו"ד, עקב
עה"פ.57) פרש"י וראה יח. ט, שם פרש"י
כה.58) ט, שם
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יבואו  בנ"י וכל וגו'", יקבצך משם השמים בקצה נדחך יהי' "אם היעוד שיקויים - לנו תהי' וכן
הרמב"ם  כדברי - האמיתי המלך מפי התורה פרשיות קריאת וישמעו הוגה 32לביהמ"ק דוד מבית "מלך :

ישראל". נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה .. וינצח ה' מלחמות וילחם .. אביו כדוד במצות ועוסק בתורה

היעוד  תוושעון"33ויקויים ונחת "בשובה וכאמור, ישובון", ה' שיבוא "ופדויי צדקנו, משיח ע"י ,
ממש. בקרוב כו' ויגאלנו

***

גו'.‰. יקבצך משם וגו' נדחך יהי' אם ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.Â,הפשט ע"ד הלימוד הוא העיקר הנה העשי', בעולם ניתנה שהתורה שכיון (ס"ג) לעיל כאמור
העשי'. עולם שכנגד

הרמז, ע"ד להלימוד באים לאח"ז ורק הפשט, ע"ד לומדים שבתחילה הלימוד, בסדר שרואים וכפי
של  "יינה בו שיש נשיאינו רבותינו פתגם כידוע התורה, על רש"י בפירוש וכמודגש והסוד. הדרוש

תורה"34תורה" של "יינה גם בו יש שבהעלם אלא הפשט , ע"ד רש"י מפרש בגלוי הרי - התורה פנימיות ,
בהעלם). הוא והפשט בגלוי, היא התורה שפנימיות להיפך, (ולא

הבחינה  הנה כו', סברות בכמה והפלפול השקו"ט ע "ד ללימוד שמגיעים לאחרי גם מזה: ויתירה
בפועל. למעשה ההלכה עם מתאים זה הרי שסוכ"ס כשרואים - היא הדברים לאמיתות

פעמים) ריבוי נזכר (שכבר הפתגם כידוע - החסידות בתורת גם הוא היותר 35וכן ההשכלה שגם
אין  אם משא"כ אמיתית, היא שההשכלה יודעים ואז "בכן", של בענין ביטוי לידי לבוא צריכה עמוקה

אמיתית. היא ההשכלה אם להסתפק יש "בכן", מזה

העיקר" הוא ש"המעשה - המצוות ענין בכללות  הוא היא 36וכן כוונה בלא שמצוה שאע"פ והיינו, ,
נשמה  בלא בתניא 37כגוף ללא 38(כמבואר מצוה שעושה מי שלכן, הגשמי, המעשה הוא העיקר מ"מ, ,(

הכוונות  כל את שמכוין מי משא"כ המצוה, קיום י"ח ויוצא מברך סיבה), ללא או סיבה, איזו (מצד כוונה
המצוה. קיום י"ח יוצא ואינו לברך יכול אינו בפועל, המצוה את עושה ואינו

בפועל  להיות צריך זה שענין - גו'" יקבצך משם גו' נדחך יהי' "אם למ"ש בנוגע גם מובן ומזה
בגשמיות.

הסיפור  באותה 39וכידוע שאכן אמר הצמחֿצדק שכאשר מסויימת, שנה אודות "קץ" של לענין בנוגע
את  שצריכים - הצ"צ אצל נתקבלה ותשובתו - מהר"ש אדמו"ר השיב תורה", ה"לקוטי נדפס שנה

בגשמיות. בפועל הגאולה

מצד  גלות של ענין שייך לא עכשיו שגם שאע"פ - עלינו" מלכותך כבוד "גלה לבקשה בנוגע וכמו"כ
הידוע  וכלשון ומקום, מקום בכל שנמצא ית', מספיק,40עצמותו זה אין מ"מ, כל", בפי שגור שמים "שם :

" מבקשים שיהי'dlbאלא כפי בשר, לעיני הנראה באופן ובגלוי, בפועל זה שיהי' עלינו", מלכותך כבוד
לבוא. לעתיד

***
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ספי"א.32) מלכים הל'
יא.33) נא, יו"ד. לה, ישעי'
(נעתק 34) 197 ס"ע תרצ"ז .137 ע' תרצ"ו סה"ש ראה

שבט). כט יום" ב"היום
וש"נ.35) .252 ע' חמ"ט תו"מ ראה
מי"ז.36) פ"א אבות

עמוד 37) תמיד מס' של"ה עקב. ר"פ להאריז"ל ל"ת ראה
סע"ב). (רמט, חנוכה ענין התפלה

ואילך.38) פל"ז
(3984 ע' חמ"ו תו"מ גם וש"נ.ראה .2
ב.40) רצו, ח"ב קונטרסים סה"מ מג. ע' תר"ס סה"מ ראה

ועוד.
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.Ê"אור "תורה - התורה של ממנה,41ענינה שלמעלה ענינים גם מאירה שהתורה ועד להאיר, הוא -
בענין  החסרון על גם מכפרת שתשובה מזה כדמוכח מהתורה, למעלה היותה שעם התשובה, ענין וכמו

בפרשתנו  מ"ש שזהו בתורה, מקורו התשובה ענין גם הרי על 42התורה, דקאי גו'", הזאת המצוה "כי
התשובה  את 43מצות ומגלה מאיר אלא חדשה, מציאות פועל שאינו אור, ענינה שהתורה לפי והיינו, ,

התשובה  ענין פרטי כל את מגלה שהתורה לתשובה, בנוגע הוא וכן הענין, פרטי .44כל
בנוגע  ובמיוחד כולל לתורה, עתים בקביעות ההוספה אודות לעורר המקום כאן הנה לזה, ובהמשך

לכאן  שהגיעו .45להאורחים

כו'" גולה "הוי ההוראה את קיימו לכאן שהגיעו שהאורחים שאע"פ - זה 46ובהקדמה שענין ,
ווסת  שינוי כבר הוא הגלות 47כשלעצמו שענין מזה כמובן מסירותֿנפש, של ענין שזהו ועד לטובה,

מיתה" כצער כמעט להיות48"שקול צריך מ"מ, עי"ז , (ודוקא התורה בלימוד ההוספה ענין גם אצלם
בחסידות, והן בנגלה הן שיעורים האורחים עבור לקבוע יש ולכן כדבעי), הענינים כל את לקבל יוכלו
המעלה  גם שתהי' כדי אחד), לכל שיש השיעורים שאר על (נוסף אלו בשיעורים ישתתפו שכולם ובאופן

גופא  בתורה גדולה הכי המעלה שזוהי דרבים, תורה יצטרפו 49דתלמוד המקום תושבי גם אם - טוב ומה .
אלו. בשיעורים וישתתפו

שהמלך  ורחמים, רצון ימי שהם - אלול חודש בימי הנה אומנתם, שתורתם אוהל, יושבי אצל ולהעיר:
הרחמים  מדות י"ג ומאירים התפלה 50בשדה, בענין ההוספה עיקר להיות צריכה בעלי 51- אצל אבל ;

בתניא  המבואר (וע"ד התורה בלימוד אלול בחודש ההוספה עיקר להיות צריכה לשבתות 52עסק, בנוגע
מוטל  "עליהם הנה בתפלתם", להאריך הכושר ושעת פנאי להם יש עסקים בעלי כל ש"גם טובים, וימים

החול). בימות גם בתפלתם להאריך שיכולים אוהל יושבי מאשר יותר עז", ויתר שאת ביתר

"לחיים". באמירת להתחיל יש החסידים כמנהג הנה - לבב וטוב שמחה מתוך זה כל שיהי' וכדי

וכו' המאוס דבר שזהו משקה, שתיית אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק מ"ש שידוע גם 53ואף מצינו הרי -
נקל  ושיהי' הסירכא, להסיר ופועל אויס"), ניט מאכט ("עס בזה ענין יש ועבודה תומ"צ שלצורך ַשכותב

כו' העור להפשיט .54יותר

***

.Á לסיים יש לכן מקודם אבל, השבוע, בפרשת רש"י פירוש עם פסוק עתה ללמוד יש - הסדר ע"פ
שלפנ"ז: מהשבועות ענין

לאחרונה  שבמשך 55דובר רבינו, משה אצל כבר שמצינו כפי תפלה, - הוא אלול חודש של שענינו
כמ"ש  אלול), מר"ח (החל בהר שהי' האחרונים ימים הראשונים","ואנכ 56ארבעים כימים בהר עמדתי י

ברצון" האחרונים אף ברצון הראשונים כמ"ש 57"מה בתפלה, עסק היום 58, ארבעים את ה' לפני "ואתנפל
וגו'".
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כג.41) ו, משלי
יא.42) ל, נצבים
הובא 43) התשובה. משער פ"א ר"ח עה"פ. רמב"ן ראה

סע"ג). (מה, עה"פ פרשתנו בלקו"ת
וש"נ.44) .322 ע' ח"נ תו"מ גם ראה
ס"ט 45) דאשתקד אלול כ"ה נצו"י, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 345 ע' חמ"ז (תו"מ ואילך
מי"ד.46) פ"ד אבות
וש"נ.47) א. לז, נדרים ראה
תי.48) מצוה חינוך
תרפ"ח 49) סה"מ סכ"ג. אגה"ק תניא מ"ו. פ"ג אבות ראה

ואילך). 265 (ע' ואילך קמח ע' (תש"ח)
ובכ"מ.50) ואילך. א לב, ראה לקו"ת ראה
למטה 51) באלף הובא סק"ו. סתקפ"א או"ח יוסף ברכי ראה

סקט"ו. שם אפרים במטה
א).52) (קג, ס"א אגה"ק
וש"נ.53) ואילך. 351 ס"ע חל"ו תו"מ ראה
(המו"ל).54) הסיום חסר
(55.(344 ע' ח"נ (תו"מ ס"ח תצא ש"פ שיחת
יו"ד.56) יו"ד, עקב
עה"פ.57) פרש"י וראה יח. ט, שם פרש"י
כה.58) ט, שם
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האחרונות", הלוחות "לקבל בהר", עמדתי "ואנכי הפסוק על רש"י בפירוש מפורש הרי זה: על ושאלו
התורה? ענין שזהו

דר"א  בפרקי שמצינו וכדאיתא 59[ולהעיר, במחנה, אלא בהר, משה הי' לא האמצעיים יום שבארבעים ,
זוטא  אליהו דבי למחנה",60בתנא מחוץ לו ונטה האוהל את משה נטל .. האמצעיים יום ש"ארבעים ,

אליהו  אדרת בספרו מווילנא הגאון שמבאר עקב 61וכפי בפ' ו"מ"ש המקראות", פשטי מוכיחין ש"כן ,62

האחרונים". יום במ' היתה זו .. יום ארבעים כראשונה ה' לפני ואתנפל

ברש"י  מפורש והרי רש"י, שיטת לפי הוא כאן בהר,63אבל, משה הי' האמצעיים יום בארבעים שגם
התורה, שזהו"ע אחרונות, לוחות לקבל עלה אחרונים יום בארבעים ואילו רחמים, וביקש התפלל ובהם

התפלה]. ענין ולא

.Ë:בעצמו רש"י זאת מבהיר - דבר של לאמיתתו אך
הפסוק  וצריך 64על רוצה "אני למשה אמר שהקב"ה רש"י, מפרש גו'", פניך על טובי כל אעביר "אני

תמה  שאם אתה כסבור אבות, זכות לי הזכרת ישראל, על רחמים לבקש שכשנצרכת תפלה, סדר ללמדך
בקשת  סדר ללמדך לפניך, ה' בשם וקראתי .. לפניך טובי מדת כל אעביר אני תקוה, עוד אין אבות, זכות
את  מלמד הוי מדות, י"ג וקורא  מעוטף אותי רואה שאתה זה וכסדר אבות, זכות תכלה אם אף רחמים,

כלים". לא רחמי כי נענין, יהיו וחנון, רחום לפני שיזכירו וע"י כן, לעשות ישראל

יום  בארבעים להר עלייתו לאחרי הנה - האמצעיים יום ארבעים במשך משה תפלת על נוסף כלומר:
מדה"ר, י"ג אמירת ע"י תפלה" "סדר הקב"ה לימדו ריקם"האחרונים, חוזרות .65"שאינן

בחנם  היתה לא מדה"ר י"ג אמירת ע"י תפלה סדר הקב"ה שלימדו קודם משה תפלת שגם ומובן,
השמימה" מגיע וראשו ארצה מוצב "סולם למעלה, מלמטה הוא התפלה ענין כללות שכן, והרי 66ח"ו, ,

לראש  שלכל כך, ממנה, שלמטה לשליבה שמגיעים לפני העליונה לשליבה להגיע אפשר שאי הוא הסדר
שעי"ז  מדה"ר, י"ג אמירת ע"י התפלה להיות יכולה היתה לאח"ז ורק סתם, התפלה ענין להיות הוצרך

האמצעיים. יום בארבעים שהתפלל התפלה את משה והשלים תיקן

מובן, כו', עצמו בפני ענין פעל יום שבכל באופן היתה האמצעיים יום בארבעים משה שתפלת וכיון
במשך  להיות הוצרך מדה"ר) י"ג אמירת ע"י תפלה סדר הקב"ה שלימדו (לאחרי זה על התיקון שגם

תפלה. של ענין גם הי' האחרונים יום בארבעים שגם כך, יום, ארבעים

גם  אלא) האמצעיים, יום בארבעים רק (לא הי' התפלה שענין הכתובים מפשטות גם להוכיח ויש
האחרונים: יום בארבעים

בשמחה  לישראל הקב"ה "נתרצה הכיפורים, יום בתשרי, בי' האחרונים, יום ארבעים שבסוף מצינו
שלם" שלם"67ובלב ברצון .. "בשמחה באגה"ת 68, המבואר באופן 69[וע"ד התשובה ענין על שנוסף

" שנעשה יותר, נעלה אופן יש כו'", דבר וחצי דבר לו מזכירין ה'oevxlש"אין aiageלפני dvexne לפניו
כדברך" סלחתי למשה לו "ואמר החטא"], כקודם ולסליחה"70ית' למחילה הוקבע "לכך ,68.

הלשון  דלכאורה, - כדברך" סלחתי למשה לו ש"אמר רש"י מ"ש על גם להתעכב יש אגב: [דרך
המרגלים  לחטא בנוגע אלא העגל, לחטא בנוגע מצינו לא כדברך" ואכ"מ 71"סלחתי .72.[
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פמ"ו.59)
פ"ד.60)0
ז.61) לג, תשא עה"ת
יח.62) שם,
יו"ד.63) יו"ד, יח. שם, עקב יא. שם, תשא
יט.64) שם, תשא
שם.65) פרש"י

יב.66) כח, ויצא
יא.67) שם, תשא פרש"י
יח.68) ט, עקב פרש"י
פ"ב.69)
שם.70) ועקב תשא פרש"י
כ.71) יד, שלח
(72360 ע' חל"ט לקו"ש גם וראה א. פב, לב"ק שטמ"ק ראה
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למחילה  (ש"הוקבע יוהכ"פ הי' - האמצעיים יום בארבעים רק היתה משה שתפלת נאמר ואם
ארבעים  בסוף בתשרי, בי' שנקבע וכיון אב; כ"ט האמצעיים, יום ארבעים בסוף להיות צריך ולסליחה")

התפלה. ענין הי' האחרונים יום בארבעים שגם עכצ"ל, האחרונים, יום

ורק  אחרונות", לוחות "לקבל התורה, ענין רק הי' האחרונים יום ארבעים כל שבמשך לומר [ואין
בהמשך  בא הוא אלא עצמו, בפני  ענין אינו שיוהכ"פ כיון - הסליחה ענין הי' יוהכ"פ, האחרון, ביום

התפלה]. ענין גם הי' האחרונים יום ארבעים משך שבכל ועכצ"ל, שלפניו, לימים

ענין  גם אלא אחרונות, לוחות קבלת התורה, ענין רק לא הי' האחרונים יום שבארבעים ונמצא,
התורה  ענין יהי' שעי"ז הקדמה בתור הי' (והתשובה) התפלה ענין ואדרבה: בדבר, סתירה ואין התפלה,

יותר. נעלה באופן האחרונות) לוחות (קבלת

.È- האחרונים  יום לארבעים האמצעיים יום ארבעים בין התפלה בענין החילוק ולבאר להוסיף ויש
הנבראים  בחיר היותו עם אשר, עצמו, משה מצד שהוא כפי התפלה ענין הי' האמצעיים יום ,73שבארבעים
גו'" נא מחני אין "ואם שאמר כך, כדי עד השלימות, בתכלית היתה ותפלתו הנאצלים, לשרש ,74ועד

לענין  בערך זה ואין להגיע, יכול ש"נברא" כמה עד רק זה הרי הימנה, למעלה שאין המס"נ ענין שזהו
שלימדו כפי הנבראים.d"awdהתפלה מגדר לגמרי שלמעלה ,

משא"כ  כו'"; אבות זכות ש"תמה ומצב מעמד להיות יכול - עצמו מצד משה לתפלת בנוגע ולכן,
מדה"ר) י"ג אמירת ע"י תפלה" "סדר למשה הקב"ה (כשלימד מלמעלה שנמשך כפי התפלה לענין בנוגע

ריקם". חוזרות "שאינן באופן זה הרי -

לתפלה  ברכה שבין החילוק מבואר כלל בדרך כי, - התפלה בענין חידוש הוא 75וזהו הברכה שענין ,
י"ג  אמירת שע"י תפלה" "סדר אבל כו'; תתקבל אם ספק שיש התפלה, ענין משא"כ וודאות, של באופן

הברכה. ענין כמו וודאות, של באופן זה הרי - ריקם" חוזרות "שאינן מדה"ר

.‡È הסיפור לבאר יש מדוע 76עפ"ז שאלתו על מבעליֿהמוסר, לא' מהר"ש אדמו"ר של המענה אודות
במדרש  שמצינו בתפלתם, מאריכים ולכן 77החסידים מחצה, שעושה תפלה ויש הכל, שעושה תפלה שיש

כולו. יהי' המחצה שגם כדי בתפלה, החסידים מאריכים
הדברים? תוכן מהו אבל - לשון על נופל לשון בבחינת יפה, המצאה זו הרי ולכאורה

בזה: והענין

שאינו  והיינו, הגבלות, ללא פירושה ארוכה שתפלה - הוא ארוכה לתפלה קצרה תפלה בין החילוק
והגבלה. במדידה שהיא היינו קצרה תפלה ואילו ברוחניות, לא וגם בגשמיות, השעון, על מביט

רק  ידה על מגיעים - בהגבלה היא התפלה וכאשר התחתון. וחצי העליון חצי יש ביניהם: והחילוק
התחתון  בחצי אזי - מהגבלות למעלה היא התפלה כאשר ואילו מחצה"); עושה ("תפלה התחתון לחצי

העליון  החצי גם .78יש

***

.·È כבר ופירסמו הכריזו ומסתמא רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד לאחרונה נהוג
הפסוק  על רש"י בפירוש יהי' שבותך".18שהלימוד את אלקיך ה' "ושב
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וש"נ. .25 הערה
ביסוד 73) חלק פ' לסנהדרין להרמב"ם פיהמ"ש ראה

השביעי.
לב.74) לב, תשא
וש"נ.75) .42 ע' ח"י לקו"ש ראה
וראה 76) ואילך. תסה ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ואילך. עדר ס"ע חי"ב אג"ק גם

ה.77) פ"י, ויק"ר
(המו"ל).)78 ברור ואינו שחסר צויין שתח"י ברשימה

ע"י  יל"פ: ובדא"פ (בהערה): ערה ע' שם אג"ק וראה
הם  עליונה מדרי' ורגלי יותר, עליונה במדריגה מגיע האריכות
- הנ"ל ומחצה ספי"ג). (תניא הימנה שלמטה המדרי' כל כנגד

דכתר. והעליון התחתון מחצה הם וע"ק דא"א הל' ע"ד הוא



כה f"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy

האחרונות", הלוחות "לקבל בהר", עמדתי "ואנכי הפסוק על רש"י בפירוש מפורש הרי זה: על ושאלו
התורה? ענין שזהו

דר"א  בפרקי שמצינו וכדאיתא 59[ולהעיר, במחנה, אלא בהר, משה הי' לא האמצעיים יום שבארבעים ,
זוטא  אליהו דבי למחנה",60בתנא מחוץ לו ונטה האוהל את משה נטל .. האמצעיים יום ש"ארבעים ,

אליהו  אדרת בספרו מווילנא הגאון שמבאר עקב 61וכפי בפ' ו"מ"ש המקראות", פשטי מוכיחין ש"כן ,62

האחרונים". יום במ' היתה זו .. יום ארבעים כראשונה ה' לפני ואתנפל

ברש"י  מפורש והרי רש"י, שיטת לפי הוא כאן בהר,63אבל, משה הי' האמצעיים יום בארבעים שגם
התורה, שזהו"ע אחרונות, לוחות לקבל עלה אחרונים יום בארבעים ואילו רחמים, וביקש התפלל ובהם

התפלה]. ענין ולא

.Ë:בעצמו רש"י זאת מבהיר - דבר של לאמיתתו אך
הפסוק  וצריך 64על רוצה "אני למשה אמר שהקב"ה רש"י, מפרש גו'", פניך על טובי כל אעביר "אני

תמה  שאם אתה כסבור אבות, זכות לי הזכרת ישראל, על רחמים לבקש שכשנצרכת תפלה, סדר ללמדך
בקשת  סדר ללמדך לפניך, ה' בשם וקראתי .. לפניך טובי מדת כל אעביר אני תקוה, עוד אין אבות, זכות
את  מלמד הוי מדות, י"ג וקורא  מעוטף אותי רואה שאתה זה וכסדר אבות, זכות תכלה אם אף רחמים,

כלים". לא רחמי כי נענין, יהיו וחנון, רחום לפני שיזכירו וע"י כן, לעשות ישראל

יום  בארבעים להר עלייתו לאחרי הנה - האמצעיים יום ארבעים במשך משה תפלת על נוסף כלומר:
מדה"ר, י"ג אמירת ע"י תפלה" "סדר הקב"ה לימדו ריקם"האחרונים, חוזרות .65"שאינן

בחנם  היתה לא מדה"ר י"ג אמירת ע"י תפלה סדר הקב"ה שלימדו קודם משה תפלת שגם ומובן,
השמימה" מגיע וראשו ארצה מוצב "סולם למעלה, מלמטה הוא התפלה ענין כללות שכן, והרי 66ח"ו, ,

לראש  שלכל כך, ממנה, שלמטה לשליבה שמגיעים לפני העליונה לשליבה להגיע אפשר שאי הוא הסדר
שעי"ז  מדה"ר, י"ג אמירת ע"י התפלה להיות יכולה היתה לאח"ז ורק סתם, התפלה ענין להיות הוצרך

האמצעיים. יום בארבעים שהתפלל התפלה את משה והשלים תיקן

מובן, כו', עצמו בפני ענין פעל יום שבכל באופן היתה האמצעיים יום בארבעים משה שתפלת וכיון
במשך  להיות הוצרך מדה"ר) י"ג אמירת ע"י תפלה סדר הקב"ה שלימדו (לאחרי זה על התיקון שגם

תפלה. של ענין גם הי' האחרונים יום בארבעים שגם כך, יום, ארבעים

גם  אלא) האמצעיים, יום בארבעים רק (לא הי' התפלה שענין הכתובים מפשטות גם להוכיח ויש
האחרונים: יום בארבעים

בשמחה  לישראל הקב"ה "נתרצה הכיפורים, יום בתשרי, בי' האחרונים, יום ארבעים שבסוף מצינו
שלם" שלם"67ובלב ברצון .. "בשמחה באגה"ת 68, המבואר באופן 69[וע"ד התשובה ענין על שנוסף

" שנעשה יותר, נעלה אופן יש כו'", דבר וחצי דבר לו מזכירין ה'oevxlש"אין aiageלפני dvexne לפניו
כדברך" סלחתי למשה לו "ואמר החטא"], כקודם ולסליחה"70ית' למחילה הוקבע "לכך ,68.

הלשון  דלכאורה, - כדברך" סלחתי למשה לו ש"אמר רש"י מ"ש על גם להתעכב יש אגב: [דרך
המרגלים  לחטא בנוגע אלא העגל, לחטא בנוגע מצינו לא כדברך" ואכ"מ 71"סלחתי .72.[

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

פמ"ו.59)
פ"ד.60)0
ז.61) לג, תשא עה"ת
יח.62) שם,
יו"ד.63) יו"ד, יח. שם, עקב יא. שם, תשא
יט.64) שם, תשא
שם.65) פרש"י

יב.66) כח, ויצא
יא.67) שם, תשא פרש"י
יח.68) ט, עקב פרש"י
פ"ב.69)
שם.70) ועקב תשא פרש"י
כ.71) יד, שלח
(72360 ע' חל"ט לקו"ש גם וראה א. פב, לב"ק שטמ"ק ראה

f"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy

למחילה  (ש"הוקבע יוהכ"פ הי' - האמצעיים יום בארבעים רק היתה משה שתפלת נאמר ואם
ארבעים  בסוף בתשרי, בי' שנקבע וכיון אב; כ"ט האמצעיים, יום ארבעים בסוף להיות צריך ולסליחה")

התפלה. ענין הי' האחרונים יום בארבעים שגם עכצ"ל, האחרונים, יום

ורק  אחרונות", לוחות "לקבל התורה, ענין רק הי' האחרונים יום ארבעים כל שבמשך לומר [ואין
בהמשך  בא הוא אלא עצמו, בפני  ענין אינו שיוהכ"פ כיון - הסליחה ענין הי' יוהכ"פ, האחרון, ביום

התפלה]. ענין גם הי' האחרונים יום ארבעים משך שבכל ועכצ"ל, שלפניו, לימים

ענין  גם אלא אחרונות, לוחות קבלת התורה, ענין רק לא הי' האחרונים יום שבארבעים ונמצא,
התורה  ענין יהי' שעי"ז הקדמה בתור הי' (והתשובה) התפלה ענין ואדרבה: בדבר, סתירה ואין התפלה,

יותר. נעלה באופן האחרונות) לוחות (קבלת

.È- האחרונים  יום לארבעים האמצעיים יום ארבעים בין התפלה בענין החילוק ולבאר להוסיף ויש
הנבראים  בחיר היותו עם אשר, עצמו, משה מצד שהוא כפי התפלה ענין הי' האמצעיים יום ,73שבארבעים
גו'" נא מחני אין "ואם שאמר כך, כדי עד השלימות, בתכלית היתה ותפלתו הנאצלים, לשרש ,74ועד

לענין  בערך זה ואין להגיע, יכול ש"נברא" כמה עד רק זה הרי הימנה, למעלה שאין המס"נ ענין שזהו
שלימדו כפי הנבראים.d"awdהתפלה מגדר לגמרי שלמעלה ,

משא"כ  כו'"; אבות זכות ש"תמה ומצב מעמד להיות יכול - עצמו מצד משה לתפלת בנוגע ולכן,
מדה"ר) י"ג אמירת ע"י תפלה" "סדר למשה הקב"ה (כשלימד מלמעלה שנמשך כפי התפלה לענין בנוגע

ריקם". חוזרות "שאינן באופן זה הרי -

לתפלה  ברכה שבין החילוק מבואר כלל בדרך כי, - התפלה בענין חידוש הוא 75וזהו הברכה שענין ,
י"ג  אמירת שע"י תפלה" "סדר אבל כו'; תתקבל אם ספק שיש התפלה, ענין משא"כ וודאות, של באופן

הברכה. ענין כמו וודאות, של באופן זה הרי - ריקם" חוזרות "שאינן מדה"ר

.‡È הסיפור לבאר יש מדוע 76עפ"ז שאלתו על מבעליֿהמוסר, לא' מהר"ש אדמו"ר של המענה אודות
במדרש  שמצינו בתפלתם, מאריכים ולכן 77החסידים מחצה, שעושה תפלה ויש הכל, שעושה תפלה שיש

כולו. יהי' המחצה שגם כדי בתפלה, החסידים מאריכים
הדברים? תוכן מהו אבל - לשון על נופל לשון בבחינת יפה, המצאה זו הרי ולכאורה

בזה: והענין

שאינו  והיינו, הגבלות, ללא פירושה ארוכה שתפלה - הוא ארוכה לתפלה קצרה תפלה בין החילוק
והגבלה. במדידה שהיא היינו קצרה תפלה ואילו ברוחניות, לא וגם בגשמיות, השעון, על מביט

רק  ידה על מגיעים - בהגבלה היא התפלה וכאשר התחתון. וחצי העליון חצי יש ביניהם: והחילוק
התחתון  בחצי אזי - מהגבלות למעלה היא התפלה כאשר ואילו מחצה"); עושה ("תפלה התחתון לחצי

העליון  החצי גם .78יש

***

.·È כבר ופירסמו הכריזו ומסתמא רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד לאחרונה נהוג
הפסוק  על רש"י בפירוש יהי' שבותך".18שהלימוד את אלקיך ה' "ושב
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וש"נ. .25 הערה
ביסוד 73) חלק פ' לסנהדרין להרמב"ם פיהמ"ש ראה

השביעי.
לב.74) לב, תשא
וש"נ.75) .42 ע' ח"י לקו"ש ראה
וראה 76) ואילך. תסה ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ואילך. עדר ס"ע חי"ב אג"ק גם

ה.77) פ"י, ויק"ר
(המו"ל).)78 ברור ואינו שחסר צויין שתח"י ברשימה

ע"י  יל"פ: ובדא"פ (בהערה): ערה ע' שם אג"ק וראה
הם  עליונה מדרי' ורגלי יותר, עליונה במדריגה מגיע האריכות
- הנ"ל ומחצה ספי"ג). (תניא הימנה שלמטה המדרי' כל כנגד

דכתר. והעליון התחתון מחצה הם וע"ק דא"א הל' ע"ד הוא



f"kyz'dכו ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy

קורין  נצבים שפרשת לעיל (כאמור לר"ה ההכנה ימי אלו, לימים במיוחד שייך זה שענין - ובהקדמה
המלכות  בנין הוא ר"ה של ענינו כי , ר"ה), קודם עם"79לעולם בלא מלך ש"אין וכיון עם 80, ו"ברוב ,

מלך" המלכות 81הדרת בנין יהי' אזי שבותך", את אלקיך ה' "ושב היעוד יקויים שכאשר מובן, הרי ,
יותר. נעלה באופן

.‚È במקום) והשיב לכתוב לו "הי' שבותך", את אלקיך ה' "ושב הפסוק על רש"י בפירוש הביאור
"ה' לכפול (ולא שבותך את שנוגע "ושב") הו"ע אלקיך" ה' ד"ושב שההדגשה ועכצ"ל, אלקיך",

שהשכינה כביכול מכאן למדו רבותינו ולכן ), בעצמו, (כלומר:iexy'להקב"ה גלותם בצרת ישראל עם
שהקב"ה בלבד זו פרש"י szzynלא שכבר כפי ישראל, של "מתוך 82בצערם למשה נגלה שהקב"ה

בגלות  אינו בעצמו הוא אבל בצרה", אנכי עמו "משום בעצמו83הסנה", שהוא זאת, עוד אלא ,`vnp
laeqe גלותם בצרת לעצמו,84עמהם גאולה הכתיב וכשנגאלין, כי), הגאולה, ענין להיות יוכל ואעפ"כ, .

עמהם. ישוב שהוא
בנוגע בפסוק נאמר ולמה לגלות, בעיקר שייך זה בענין החידוש רש"י)dle`bl(אמנם, מוסיף ולכן ?

"ה' ע"י נעשית מהגלות בנ"י השבת כי, גלויות, לקיבוץ גם נוגע אלקיך" ה' "ושב (שמ"ש י"ל ועוד
בעצמו  גליות 85אלקיך" קבוץ יום שגדול כיון) ממש 86, בידיו אוחז להיות צריך עצמו הוא כאילו ובקושי

שנאמר  כענין ממקומו, איש ישראל.19איש בני אחד לאחד תלוקטו ואתם

שהענין  הכתוב מדגיש ולמה דוקא, לבנ"י שייך זה אין הרי - גלויות שבקיבוץ הקושי מצד אם (אבל,
את  ושבתי כן, מצינו האומות שאר בגליות "ואף רש"י) מוסיף ולכן אלקיך"? ש"ה' בגלל הוא ד"ושב"
ומ"ש  הטבע, בלבושי בהעלם היא פרטיים אישים על ההשגחה שבאוה"ע (אלא עמון" בני שבות
בנ"י  אצל ואילו  האומה; לכללות בנוגע רק זה הרי - זאת עושה עצמו שהקב"ה בגלוי שניכר "ושבתי",

אחד"). לאחד תלוקטו .. איש איש ממש בידיו ש"אוחז באופן זה הרי

בגלות) עדיין שנמצאים בנ"י שיש (אע"פ איש" איש  ממש בידיו ש"אוחז הענין תורה: של יינה ובדרך
ד  הגאולה אבל בפרטיות; אחד לכל ושייכת שנחלקת פרטית הארה מצד הוא -xwir שלמעלה שכינה,

כאשר רק היא - i"paמהתחלקות lk מ שגאולת יוצאים לעצמו", גאולה הכתיב "כשנגאלין וזהו הגלות,
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פרשתנו 79) לקו"ת שם. הכוונות שער ר"ה. שער פע"ח ראה
ובכ"מ. .5 ע' תש"ג סה"מ ב. נא, (נצבים)

ב).80) (פא, רפ"ז שעהיוה"א תניא ל. לח, וישב בחיי רבינו
.86 הערה רלד ע' תשרי סה"מ בתו"מ נסמן - ועוד.

כח.81) יד, משלי
ב.82) ג, שמות
(מקום 83) במצרים ולא במדין, הי' שה"סנה" ולהעיר,

הגלות), (מקום במצרים נמצא כשהקב"ה גם ועוד: זאת הגלות).
לכרך", "מחוץ עמו מדבר הי' משה, עם לדבר כשהוצרך הנה

א). יב, בא (פרש"י גילולים" מלאה שהיתה "לפי
הפלא 84) גודל מצד - "כביכול" רש"י כותב כאן דוקא ולכן

בעלות  שתהי' הסנה"), "מתוך ההתגלות לגבי בערך (שלא שבדבר
מתורה  יהודי לבלבל שיוכל אלקות, לעניני בנוגע גם המדינה לשר

ועבודה,
עיתון, ועכ"פ "טלוויזיא", לו זורק המדינה שר ולדוגמא: -
בנוגע  בוושינגטון נעשה מה לידע העיתון, את קרא שלא זמן וכל
יכול  אינו וכמו"כ להתפלל!... לעמוד יכול אינו העולם, להנהגת
מסתפקים  שהיו ברוסיא, כמו [לא "דזשוס" שישתה עד להתפלל
טוב  מתפללים היו ואכן חלב, בתוספת - ולפעמים טיי, בשתיית
את  ויתקן דבדיחותא", "מילתא נאה", "שיחה וישוחח יותר],
ועד"ז  ה"עולם". עליו יסתכל כיצד שחושש בגלל כו', ה"עניבה"
הגמרא  (כדברי המאכל את לראות שמוכרח האכילה, לענין בנוגע
רואה  שאינו למי ואוכל שרואה מי דומה "אינו ב) עד, (יומא

שבעין") ואין אוכלין ויתענג ואוכל.. לחיכו שיערב ולהבטיח
- ממנו...

חזקה, מדינה היא שאמריקא אמת הן מובן: אינו ולכאורה
להפריע  הדבר יכול איך אעפ"כ, אבל משובח, "דזשוס" ומייצרת
זה  הרי - שבנפש?! היחידה בחי' מצד שבאה האדם, לעבודת

ערוך! שבאין ענין
בעצמו  הקב"ה שרק - "כביכול" תיבת רש"י מוסיף זה ועל
בנ"י  נמצאים שבה המדינה לשר בעלות שתהי' לפעול יכול

בגלות.
שהרי  - להקב"ה בנוגע גם בעלות לו שיש אלא עוד ולא
בהיותם  עוד - להם וליתן מהגלות, בנ"י את להוציא רוצה הקב"ה
טוען, המדינה שר ואילו וברוחניות; בגשמיות טוב כל - בגלות
הרי  ולכאורה: כו'. הגלות זמן עדיין נסתיים לא החשבון, שע"פ
אלא  - בידו? מעכב ומי החשבונות, מכל למעלה הוא הקב"ה

גלותם. בצרת בנ"י עם יחד להיות עצמו את הכניס שהקב"ה
לפניו 85) נדרשת אלקיך" "ה' הכתוב הדגשת ועפ"ז,

כיון  ישוב, אלקיך" ש"ה' "ושב", תיבת על - לפניו ולאחריו:
על  - ולאחריו גלותן"; בצרת ישראל עם שרוי' ש"השכינה
"ה' ע"י היא שההשבה בנ"י, על שקאי שבותך", "את התיבות

ממקומו". איש איש אוחז.. עצמו.. ש"הוא אלקיך",
קיבוץ 86) "יום הלשון כדיוק - אחד ביום כשנעשה ובפרט

להיעשות  צריך שלכן ביותר, הקשה דבר בודאי זה הרי - גלויות"
לבדו. הקב"ה ע"י

f"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy

ממילא. בדרך כאילו ש"נגאלין", באופן זה הרי זו, מדריגה ומצד רבים); (לשון "כשנגאלין" היא העצמות
הסיבה  היא ישראל כלל של הגאולה כי, איש", איש .. ל"אוחז "כשנגאלין" רש"י מקדים ואעפ"כ

- איש" איש .. ש"אוחז לכך שמביאה

ואילך. 175 ע' ח"ט בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

.„È:ההשגחה בענין לאוה"ע בנ"י בין להחילוק בנוגע רש"י בפירוש במשנ"ת להוסיף ויש
הרגצ'ובי  מ"ש (להבדיל)87ידוע אוה"ע אצל ואילו בנ"י, אצל רק ישנו פרטית השגחה של שהענין

להלכה. הנפק"מ גם ומבאר פרט, כל על לא אבל כללית, השגחה רק יש

הרמב"ם  שיטת לפי הם הרגצ'ובי שדברי לומר שאפשר אמת הן עסק 88ולכאורה, שהרגצ'ובי (כידוע
"אתם  והרי האדם, מין על רק היא פרטית שהשגחה הרמב"ם) בדברי געקאכט") זיך האט ("ער ָָבלהט

אדם" הבעש"ט 89קרויין שיטת עם הדבר יתאים איך מובן, אינו עדיין אבל העולם, אומות ולא בענין 90,
פרטית? השגחה

בזה: הביאור ונקודת

ואופן 91n"ka92מבואר  בעכו"ם), וכש"כ עצמם, בבנ"י (אפילו ההשגחה באופן חילוקים דכמה בדא"ח
בנוגע - בעכו"ם המטונפות dkldlההשגחה מבואות - דוגמא מעין השגחה. זה מש"נ 93אין מובן ועפ"ז .94

גו' מציאותipe`vnגו'ede`vne"והסתרתי התינח שקשה: אלא הריxapd`גו'". אבל ,lka ותנועה דבר
epyiניצוץlreta ze`ivna והביאור בהלכה). מציאות זה שאין לומר אפשר אי (ולכן הקיום תלוי שבו

נבילה  נעשה כביכול - שבפנימיות שהניצוץ -95בזה, והמקיף ,xnel xyt` כללי הא 96שהוא יומתק ובזה .
r"eklc במו"נ (כמבואר המין בכללות השגחה וכו').88יש

שמחי' פרטי ניצוץ ע"י היא מישראל אחד כל של הפנימית שחיותו באופן זה הרי - בנ"י אצל אבל
ואחד. אחד כל על פרטית השגחה ישנה ולכן אותו,

ה' בה שיש "יד", כי, - כו'" בידיו "אוחז שהקב"ה רש"י בפירוש הדיוק גם שזהו להוסיף, ויש
ההתחלקות  ענין על מורה פרט 97אצבעות, לכל התחלקות של באופן החיות נמשכת בנ"י שאצל והיינו, ,

כו' .98ופרט

***

.ÂË טובה וחתימה כתיבה שתומשך יה"ר הנה - ר"ה שלפני השבת סליחות", ב"שבת שעומדים כיון
ומתוקה. טובה לשנה

וגו'" לשמוע אלקיך הוי' אבה ש"לא באופן זה רצונו 99ויהי' את ממלאים שלא בלבד זו שלא והיינו, ,
הוי' אהבך "כי הכתוב99 וכסיום דבריו, את כלל שומעים לא שמלכתחילה אלא ח"ו, המקטרג השטן של

ג"פ  אלקיך" "הוי' נאמר זה שבפסוק  (ולהעיר ).100אלקיך"
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ועוד.87) ואילך. ב יג, ואילך. ב ב, מהדו"ת צפע"נ ראה
פי"זֿיח.88) ח"ג מו"נ ראה
וש"נ.89) רע"א. סא, יבמות
וש"נ.90) ואילך. סקע"ט בהוספות טוב שם כתר ראה
על 91) (במענה שליט"א אדמו"ר כ"ק מרשימת - זה קטע

המניחים). שאלת
וש"נ.92) .199 ע' .35 הערה 167 ע' חי"ח לקו"ש ראה
(93.132 ע' חל"ב תו"מ ראה
יז.94) לא, (וילך) פרשתנו
(נסמן )95 נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק בדרושי כמבואר

יג, (משלי הכתוב בפירוש גם וכידוע .(159 ע' ריש חכ"ה בתו"מ
שם). בתו"מ (נסמן ידעך" רשעים "נר ועוד) ט.

כמה 96) להחיות אחד ניצוץ ביכולת יש מקיף, שבדרך והיינו,
גוים.

ב).97) סג, (דרמ"צ לסעודה נט"י מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ובכ"מ.
(המו"ל).98) הסיום חסר
ו.99) כג, תצא

וש"נ.100) ואילך. 351 ע' ח"נ תו"מ ראה



כז f"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy

קורין  נצבים שפרשת לעיל (כאמור לר"ה ההכנה ימי אלו, לימים במיוחד שייך זה שענין - ובהקדמה
המלכות  בנין הוא ר"ה של ענינו כי , ר"ה), קודם עם"79לעולם בלא מלך ש"אין וכיון עם 80, ו"ברוב ,

מלך" המלכות 81הדרת בנין יהי' אזי שבותך", את אלקיך ה' "ושב היעוד יקויים שכאשר מובן, הרי ,
יותר. נעלה באופן

.‚È במקום) והשיב לכתוב לו "הי' שבותך", את אלקיך ה' "ושב הפסוק על רש"י בפירוש הביאור
"ה' לכפול (ולא שבותך את שנוגע "ושב") הו"ע אלקיך" ה' ד"ושב שההדגשה ועכצ"ל, אלקיך",

שהשכינה כביכול מכאן למדו רבותינו ולכן ), בעצמו, (כלומר:iexy'להקב"ה גלותם בצרת ישראל עם
שהקב"ה בלבד זו פרש"י szzynלא שכבר כפי ישראל, של "מתוך 82בצערם למשה נגלה שהקב"ה

בגלות  אינו בעצמו הוא אבל בצרה", אנכי עמו "משום בעצמו83הסנה", שהוא זאת, עוד אלא ,`vnp
laeqe גלותם בצרת לעצמו,84עמהם גאולה הכתיב וכשנגאלין, כי), הגאולה, ענין להיות יוכל ואעפ"כ, .

עמהם. ישוב שהוא
בנוגע בפסוק נאמר ולמה לגלות, בעיקר שייך זה בענין החידוש רש"י)dle`bl(אמנם, מוסיף ולכן ?

"ה' ע"י נעשית מהגלות בנ"י השבת כי, גלויות, לקיבוץ גם נוגע אלקיך" ה' "ושב (שמ"ש י"ל ועוד
בעצמו  גליות 85אלקיך" קבוץ יום שגדול כיון) ממש 86, בידיו אוחז להיות צריך עצמו הוא כאילו ובקושי

שנאמר  כענין ממקומו, איש ישראל.19איש בני אחד לאחד תלוקטו ואתם

שהענין  הכתוב מדגיש ולמה דוקא, לבנ"י שייך זה אין הרי - גלויות שבקיבוץ הקושי מצד אם (אבל,
את  ושבתי כן, מצינו האומות שאר בגליות "ואף רש"י) מוסיף ולכן אלקיך"? ש"ה' בגלל הוא ד"ושב"
ומ"ש  הטבע, בלבושי בהעלם היא פרטיים אישים על ההשגחה שבאוה"ע (אלא עמון" בני שבות
בנ"י  אצל ואילו  האומה; לכללות בנוגע רק זה הרי - זאת עושה עצמו שהקב"ה בגלוי שניכר "ושבתי",

אחד"). לאחד תלוקטו .. איש איש ממש בידיו ש"אוחז באופן זה הרי

בגלות) עדיין שנמצאים בנ"י שיש (אע"פ איש" איש  ממש בידיו ש"אוחז הענין תורה: של יינה ובדרך
ד  הגאולה אבל בפרטיות; אחד לכל ושייכת שנחלקת פרטית הארה מצד הוא -xwir שלמעלה שכינה,

כאשר רק היא - i"paמהתחלקות lk מ שגאולת יוצאים לעצמו", גאולה הכתיב "כשנגאלין וזהו הגלות,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

פרשתנו 79) לקו"ת שם. הכוונות שער ר"ה. שער פע"ח ראה
ובכ"מ. .5 ע' תש"ג סה"מ ב. נא, (נצבים)

ב).80) (פא, רפ"ז שעהיוה"א תניא ל. לח, וישב בחיי רבינו
.86 הערה רלד ע' תשרי סה"מ בתו"מ נסמן - ועוד.

כח.81) יד, משלי
ב.82) ג, שמות
(מקום 83) במצרים ולא במדין, הי' שה"סנה" ולהעיר,

הגלות), (מקום במצרים נמצא כשהקב"ה גם ועוד: זאת הגלות).
לכרך", "מחוץ עמו מדבר הי' משה, עם לדבר כשהוצרך הנה

א). יב, בא (פרש"י גילולים" מלאה שהיתה "לפי
הפלא 84) גודל מצד - "כביכול" רש"י כותב כאן דוקא ולכן

בעלות  שתהי' הסנה"), "מתוך ההתגלות לגבי בערך (שלא שבדבר
מתורה  יהודי לבלבל שיוכל אלקות, לעניני בנוגע גם המדינה לשר

ועבודה,
עיתון, ועכ"פ "טלוויזיא", לו זורק המדינה שר ולדוגמא: -
בנוגע  בוושינגטון נעשה מה לידע העיתון, את קרא שלא זמן וכל
יכול  אינו וכמו"כ להתפלל!... לעמוד יכול אינו העולם, להנהגת
מסתפקים  שהיו ברוסיא, כמו [לא "דזשוס" שישתה עד להתפלל
טוב  מתפללים היו ואכן חלב, בתוספת - ולפעמים טיי, בשתיית
את  ויתקן דבדיחותא", "מילתא נאה", "שיחה וישוחח יותר],
ועד"ז  ה"עולם". עליו יסתכל כיצד שחושש בגלל כו', ה"עניבה"
הגמרא  (כדברי המאכל את לראות שמוכרח האכילה, לענין בנוגע
רואה  שאינו למי ואוכל שרואה מי דומה "אינו ב) עד, (יומא

שבעין") ואין אוכלין ויתענג ואוכל.. לחיכו שיערב ולהבטיח
- ממנו...

חזקה, מדינה היא שאמריקא אמת הן מובן: אינו ולכאורה
להפריע  הדבר יכול איך אעפ"כ, אבל משובח, "דזשוס" ומייצרת
זה  הרי - שבנפש?! היחידה בחי' מצד שבאה האדם, לעבודת

ערוך! שבאין ענין
בעצמו  הקב"ה שרק - "כביכול" תיבת רש"י מוסיף זה ועל
בנ"י  נמצאים שבה המדינה לשר בעלות שתהי' לפעול יכול

בגלות.
שהרי  - להקב"ה בנוגע גם בעלות לו שיש אלא עוד ולא
בהיותם  עוד - להם וליתן מהגלות, בנ"י את להוציא רוצה הקב"ה
טוען, המדינה שר ואילו וברוחניות; בגשמיות טוב כל - בגלות
הרי  ולכאורה: כו'. הגלות זמן עדיין נסתיים לא החשבון, שע"פ
אלא  - בידו? מעכב ומי החשבונות, מכל למעלה הוא הקב"ה

גלותם. בצרת בנ"י עם יחד להיות עצמו את הכניס שהקב"ה
לפניו 85) נדרשת אלקיך" "ה' הכתוב הדגשת ועפ"ז,

כיון  ישוב, אלקיך" ש"ה' "ושב", תיבת על - לפניו ולאחריו:
על  - ולאחריו גלותן"; בצרת ישראל עם שרוי' ש"השכינה
"ה' ע"י היא שההשבה בנ"י, על שקאי שבותך", "את התיבות

ממקומו". איש איש אוחז.. עצמו.. ש"הוא אלקיך",
קיבוץ 86) "יום הלשון כדיוק - אחד ביום כשנעשה ובפרט

להיעשות  צריך שלכן ביותר, הקשה דבר בודאי זה הרי - גלויות"
לבדו. הקב"ה ע"י
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ממילא. בדרך כאילו ש"נגאלין", באופן זה הרי זו, מדריגה ומצד רבים); (לשון "כשנגאלין" היא העצמות
הסיבה  היא ישראל כלל של הגאולה כי, איש", איש .. ל"אוחז "כשנגאלין" רש"י מקדים ואעפ"כ

- איש" איש .. ש"אוחז לכך שמביאה

ואילך. 175 ע' ח"ט בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

.„È:ההשגחה בענין לאוה"ע בנ"י בין להחילוק בנוגע רש"י בפירוש במשנ"ת להוסיף ויש
הרגצ'ובי  מ"ש (להבדיל)87ידוע אוה"ע אצל ואילו בנ"י, אצל רק ישנו פרטית השגחה של שהענין

להלכה. הנפק"מ גם ומבאר פרט, כל על לא אבל כללית, השגחה רק יש

הרמב"ם  שיטת לפי הם הרגצ'ובי שדברי לומר שאפשר אמת הן עסק 88ולכאורה, שהרגצ'ובי (כידוע
"אתם  והרי האדם, מין על רק היא פרטית שהשגחה הרמב"ם) בדברי געקאכט") זיך האט ("ער ָָבלהט

אדם" הבעש"ט 89קרויין שיטת עם הדבר יתאים איך מובן, אינו עדיין אבל העולם, אומות ולא בענין 90,
פרטית? השגחה

בזה: הביאור ונקודת

ואופן 91n"ka92מבואר  בעכו"ם), וכש"כ עצמם, בבנ"י (אפילו ההשגחה באופן חילוקים דכמה בדא"ח
בנוגע - בעכו"ם המטונפות dkldlההשגחה מבואות - דוגמא מעין השגחה. זה מש"נ 93אין מובן ועפ"ז .94

גו' מציאותipe`vnגו'ede`vne"והסתרתי התינח שקשה: אלא הריxapd`גו'". אבל ,lka ותנועה דבר
epyiניצוץlreta ze`ivna והביאור בהלכה). מציאות זה שאין לומר אפשר אי (ולכן הקיום תלוי שבו

נבילה  נעשה כביכול - שבפנימיות שהניצוץ -95בזה, והמקיף ,xnel xyt` כללי הא 96שהוא יומתק ובזה .
r"eklc במו"נ (כמבואר המין בכללות השגחה וכו').88יש

שמחי' פרטי ניצוץ ע"י היא מישראל אחד כל של הפנימית שחיותו באופן זה הרי - בנ"י אצל אבל
ואחד. אחד כל על פרטית השגחה ישנה ולכן אותו,

ה' בה שיש "יד", כי, - כו'" בידיו "אוחז שהקב"ה רש"י בפירוש הדיוק גם שזהו להוסיף, ויש
ההתחלקות  ענין על מורה פרט 97אצבעות, לכל התחלקות של באופן החיות נמשכת בנ"י שאצל והיינו, ,

כו' .98ופרט

***

.ÂË טובה וחתימה כתיבה שתומשך יה"ר הנה - ר"ה שלפני השבת סליחות", ב"שבת שעומדים כיון
ומתוקה. טובה לשנה

וגו'" לשמוע אלקיך הוי' אבה ש"לא באופן זה רצונו 99ויהי' את ממלאים שלא בלבד זו שלא והיינו, ,
הוי' אהבך "כי הכתוב99 וכסיום דבריו, את כלל שומעים לא שמלכתחילה אלא ח"ו, המקטרג השטן של

ג"פ  אלקיך" "הוי' נאמר זה שבפסוק  (ולהעיר ).100אלקיך"
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ועוד.87) ואילך. ב יג, ואילך. ב ב, מהדו"ת צפע"נ ראה
פי"זֿיח.88) ח"ג מו"נ ראה
וש"נ.89) רע"א. סא, יבמות
וש"נ.90) ואילך. סקע"ט בהוספות טוב שם כתר ראה
על 91) (במענה שליט"א אדמו"ר כ"ק מרשימת - זה קטע

המניחים). שאלת
וש"נ.92) .199 ע' .35 הערה 167 ע' חי"ח לקו"ש ראה
(93.132 ע' חל"ב תו"מ ראה
יז.94) לא, (וילך) פרשתנו
(נסמן )95 נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק בדרושי כמבואר

יג, (משלי הכתוב בפירוש גם וכידוע .(159 ע' ריש חכ"ה בתו"מ
שם). בתו"מ (נסמן ידעך" רשעים "נר ועוד) ט.

כמה 96) להחיות אחד ניצוץ ביכולת יש מקיף, שבדרך והיינו,
גוים.

ב).97) סג, (דרמ"צ לסעודה נט"י מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ובכ"מ.
(המו"ל).98) הסיום חסר
ו.99) כג, תצא

וש"נ.100) ואילך. 351 ע' ח"נ תו"מ ראה
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הי' "וכזה במאמרים): סיפורים הובאו לא כלל שבדרך (אף הצ"צ* של במאמר המובא וכהסיפור
dyrn"ז הבעש"ט שרדפו 101ל בימי ממנו 102, לשמוע רצו ולא לחוב, המקטרג לשטן שלמעלה הב"ד

כו'". הקטרוגים

"בימי  ואירע ממש, בפועל העשי', בעולם שנמשך והיינו, עשי', מלשון הוא הוא ש"מעשה" ולהעיר,
בגילוי. נמשך זה שענין והיינו, גילוי, של שזהו"ע המעיינות, הפצת הי' שענינו הבעש"ט",

הצ"צ  וכפתגם הדברים, נדפסו ועתה זה, ענין כתב שהצ"צ -103וכיון לדורות הוא שבדפוס שדבר
על  מתגבר הימין שקו באופן רק ולא אותם, שומעים שלא כיון כלל, קטרוגים שאין לדורות נקבע הרי
כפי  ימין, כולא אלא שמאל, צד אין שמלכתחילה באופן אלא לימין), נהפך שהשמאל (ועד השמאל קו

עתיקא" בהאי שמאלא ש"לית הצ"צ .104שמביא

טענה  להם שיש צדדים ב' כשיש רק הוא בב"ד הצורך כי, כלל, בביתֿדין צורך אין הרי שכן, וכיון
כמ"ש  זה, על אחד,105זה צד רק יש מלכתחילה כאשר משא"כ שניהם", דבר יבוא (דיינים) האלקים "עד

לבדו. הקב"ה ע"י נקבע הכל אלא בב"ד, צורך אין אזי

קטיגור, שאין כך, אותו, שמגרשים כיון שומעים, לא גופא הא הרי - נבראתי לכך טוען: שהשטן ואף
סניגור. רק אלא

כו'. ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה לבנ"י יתן בעצמו שהקב"ה - לנו תהי' וכן

***

.ÊË(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר אחרונה ברכה (לאחרי
בה" עצב ש"אין בלבד זו לא - בבה"ג 106שבת (כדאיתא שמחה שענינה זאת, עוד אלא ואף 107, .(

כמ"ש  עונג, ענינו השמחה 108ששבת ענין גם נכלל דשבת בעונג הנה עונג", לשבת עוד 109"וקראת ולא ,
שביו"ט. מהשמחה יותר נעלית במדריגה היא שבשבת שהשמחה אלא

יומין" כולהו "מתברכין השבת שמיום צריכה 27וכיון - השנה ראש גם כולל הבא, השבוע ימי כל ,
למעלה, השמחה ענין גם נעשה אזי למטה, השמחה ענין ישנו וכאשר שמחה, מתוך לר"ה ההכנה להיות

גו'" לפנים הפנים ש"כמים אליך"110והיינו, פניו ה' "יאר גם נעשה ,111.

דדוד  סעודתא שבת, ממוצאי החל ר"ה, עד שנשארו בימים התוועדויות לערוך יש לכך, ובהתאם
משיחא  ב',112מלכא ליום באור וכן בשנה, האחרון השבת שזהו כיון כו', נעלה באופן תהי' שבודאי ,

שההתוועדויות  (אלא העולמות ד' בכל ההמשכה שתהי' כך - ר"ה) (ערב ד' ליום ואור ג' ליום אור
אל  ("אריינטאנצן") נרקוד וכך בזמנם), יהיו וכו', הסליחות אמירת כמו הענינים, שכל באופן ַַתהיינה

לבב. וטוב בשמחה החדשה השנה

הלימוד  זמני אודות להכריז צוה שליט"א אדמו"ר לאביו 113[כ"ק הקפות ניגון לנגן התחיל ואח"כ .
אמר:] ואח"כ עמך". את "הושיעה הניגון לנגן התחיל ואח"כ ז"ל, הרלוי"צ
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וש"נ.101) סתט"ו. בהוספות טוב שם כתר ראה
שדחפו.102) כת"י: בכמה
שפב.103) ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
א.104) רפט, שם ועד"ז א. קכט, זח"ג
ח.105) כב, משפטים
(106- מ"ד בתוד"ה הובא סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי ראה

ב. כג, מו"ק
ותו"מ 107) ,130 ס"ע תש"ט בסה"מ בהערה בהנסמן ראה

וש"נ. .214 ע' ח"נ
יג.108) נח, ישעי'
וש"נ.109) .44 הערה 180 ע' חל"ז תו"מ ראה
יט.110) כז, משלי
ב.111) קפד, זח"ב וראה כה. ו, נשא
שער 112) פע"ח ומוצ"ש. הבדלה בכוונת האריז"ל סידור

פכ"ד. השבת
ס"ז.113) לעיל ראה
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לי  כתב - תשכ"ז) שנת שמסיימים לאחרי אלי' ליכנס (שעומדים תשכ"ח שנת הבאה, לשנה בנוגע
הוא: דתשכ"ח שהר"ת ינוך.gשרותkבתyורהzא'

שעוסקים  ואלו מצוות. תרי"ג כל בזה כלולים שיהיו ובאופן ראשיֿתיבות, כמה עוד להוסיף יש ובודאי
לבב. וטוב שמחה מתוך זאת יעשו בודאי - כגוןֿדא בענינים

משיחא, מלכא דדוד סעודתא מלכה, ממלוהֿ החל יום, בכל התוועדויות שיערכו - לעיל וכאמור
לעולם" להם נשיא עבדי "ודוד היעוד קיום יומשך כו',114ועי"ז ויגאלנו שיבוא צדקנו, משיח בביאת ,

ממש. בקרוב

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו [טרם
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כה.114) לז, יחזקאל
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לי  כתב - תשכ"ז) שנת שמסיימים לאחרי אלי' ליכנס (שעומדים תשכ"ח שנת הבאה, לשנה בנוגע
הוא: דתשכ"ח שהר"ת ינוך.gשרותkבתyורהzא'

שעוסקים  ואלו מצוות. תרי"ג כל בזה כלולים שיהיו ובאופן ראשיֿתיבות, כמה עוד להוסיף יש ובודאי
לבב. וטוב שמחה מתוך זאת יעשו בודאי - כגוןֿדא בענינים

משיחא, מלכא דדוד סעודתא מלכה, ממלוהֿ החל יום, בכל התוועדויות שיערכו - לעיל וכאמור
לעולם" להם נשיא עבדי "ודוד היעוד קיום יומשך כו',114ועי"ז ויגאלנו שיבוא צדקנו, משיח בביאת ,

ממש. בקרוב

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו [טרם
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כה.114) לז, יחזקאל
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הי' "וכזה במאמרים): סיפורים הובאו לא כלל שבדרך (אף הצ"צ* של במאמר המובא וכהסיפור
dyrn"ז הבעש"ט שרדפו 101ל בימי ממנו 102, לשמוע רצו ולא לחוב, המקטרג לשטן שלמעלה הב"ד

כו'". הקטרוגים

"בימי  ואירע ממש, בפועל העשי', בעולם שנמשך והיינו, עשי', מלשון הוא הוא ש"מעשה" ולהעיר,
בגילוי. נמשך זה שענין והיינו, גילוי, של שזהו"ע המעיינות, הפצת הי' שענינו הבעש"ט",

הצ"צ  וכפתגם הדברים, נדפסו ועתה זה, ענין כתב שהצ"צ -103וכיון לדורות הוא שבדפוס שדבר
על  מתגבר הימין שקו באופן רק ולא אותם, שומעים שלא כיון כלל, קטרוגים שאין לדורות נקבע הרי
כפי  ימין, כולא אלא שמאל, צד אין שמלכתחילה באופן אלא לימין), נהפך שהשמאל (ועד השמאל קו

עתיקא" בהאי שמאלא ש"לית הצ"צ .104שמביא

טענה  להם שיש צדדים ב' כשיש רק הוא בב"ד הצורך כי, כלל, בביתֿדין צורך אין הרי שכן, וכיון
כמ"ש  זה, על אחד,105זה צד רק יש מלכתחילה כאשר משא"כ שניהם", דבר יבוא (דיינים) האלקים "עד

לבדו. הקב"ה ע"י נקבע הכל אלא בב"ד, צורך אין אזי

קטיגור, שאין כך, אותו, שמגרשים כיון שומעים, לא גופא הא הרי - נבראתי לכך טוען: שהשטן ואף
סניגור. רק אלא

כו'. ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה לבנ"י יתן בעצמו שהקב"ה - לנו תהי' וכן

***

.ÊË(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר אחרונה ברכה (לאחרי
בה" עצב ש"אין בלבד זו לא - בבה"ג 106שבת (כדאיתא שמחה שענינה זאת, עוד אלא ואף 107, .(

כמ"ש  עונג, ענינו השמחה 108ששבת ענין גם נכלל דשבת בעונג הנה עונג", לשבת עוד 109"וקראת ולא ,
שביו"ט. מהשמחה יותר נעלית במדריגה היא שבשבת שהשמחה אלא

יומין" כולהו "מתברכין השבת שמיום צריכה 27וכיון - השנה ראש גם כולל הבא, השבוע ימי כל ,
למעלה, השמחה ענין גם נעשה אזי למטה, השמחה ענין ישנו וכאשר שמחה, מתוך לר"ה ההכנה להיות

גו'" לפנים הפנים ש"כמים אליך"110והיינו, פניו ה' "יאר גם נעשה ,111.

דדוד  סעודתא שבת, ממוצאי החל ר"ה, עד שנשארו בימים התוועדויות לערוך יש לכך, ובהתאם
משיחא  ב',112מלכא ליום באור וכן בשנה, האחרון השבת שזהו כיון כו', נעלה באופן תהי' שבודאי ,

שההתוועדויות  (אלא העולמות ד' בכל ההמשכה שתהי' כך - ר"ה) (ערב ד' ליום ואור ג' ליום אור
אל  ("אריינטאנצן") נרקוד וכך בזמנם), יהיו וכו', הסליחות אמירת כמו הענינים, שכל באופן ַַתהיינה

לבב. וטוב בשמחה החדשה השנה

הלימוד  זמני אודות להכריז צוה שליט"א אדמו"ר לאביו 113[כ"ק הקפות ניגון לנגן התחיל ואח"כ .
אמר:] ואח"כ עמך". את "הושיעה הניגון לנגן התחיל ואח"כ ז"ל, הרלוי"צ

.dtwzz 'r `vz z"de` (*
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וש"נ.101) סתט"ו. בהוספות טוב שם כתר ראה
שדחפו.102) כת"י: בכמה
שפב.103) ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
א.104) רפט, שם ועד"ז א. קכט, זח"ג
ח.105) כב, משפטים
(106- מ"ד בתוד"ה הובא סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי ראה

ב. כג, מו"ק
ותו"מ 107) ,130 ס"ע תש"ט בסה"מ בהערה בהנסמן ראה

וש"נ. .214 ע' ח"נ
יג.108) נח, ישעי'
וש"נ.109) .44 הערה 180 ע' חל"ז תו"מ ראה
יט.110) כז, משלי
ב.111) קפד, זח"ב וראה כה. ו, נשא
שער 112) פע"ח ומוצ"ש. הבדלה בכוונת האריז"ל סידור

פכ"ד. השבת
ס"ז.113) לעיל ראה

f"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy

לי  כתב - תשכ"ז) שנת שמסיימים לאחרי אלי' ליכנס (שעומדים תשכ"ח שנת הבאה, לשנה בנוגע
הוא: דתשכ"ח שהר"ת ינוך.gשרותkבתyורהzא'

שעוסקים  ואלו מצוות. תרי"ג כל בזה כלולים שיהיו ובאופן ראשיֿתיבות, כמה עוד להוסיף יש ובודאי
לבב. וטוב שמחה מתוך זאת יעשו בודאי - כגוןֿדא בענינים

משיחא, מלכא דדוד סעודתא מלכה, ממלוהֿ החל יום, בכל התוועדויות שיערכו - לעיל וכאמור
לעולם" להם נשיא עבדי "ודוד היעוד קיום יומשך כו',114ועי"ז ויגאלנו שיבוא צדקנו, משיח בביאת ,

ממש. בקרוב

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו [טרם
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כה.114) לז, יחזקאל

f"kyz'd ,lel` d"k ,jlieÎmiavp t"y zgiy

לי  כתב - תשכ"ז) שנת שמסיימים לאחרי אלי' ליכנס (שעומדים תשכ"ח שנת הבאה, לשנה בנוגע
הוא: דתשכ"ח שהר"ת ינוך.gשרותkבתyורהzא'

שעוסקים  ואלו מצוות. תרי"ג כל בזה כלולים שיהיו ובאופן ראשיֿתיבות, כמה עוד להוסיף יש ובודאי
לבב. וטוב שמחה מתוך זאת יעשו בודאי - כגוןֿדא בענינים

משיחא, מלכא דדוד סעודתא מלכה, ממלוהֿ החל יום, בכל התוועדויות שיערכו - לעיל וכאמור
לעולם" להם נשיא עבדי "ודוד היעוד קיום יומשך כו',114ועי"ז ויגאלנו שיבוא צדקנו, משיח בביאת ,

ממש. בקרוב

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו [טרם
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כה.114) לז, יחזקאל

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו שואל אם יש כבר אתחלתא דגאולה או לא.

הלכות  סוף  הרמב"ם  הוא  הגדול  המורה  ע"י  בהלכה  ונפסק  הפשוט  בדבר  השאלה  ולפלא 

מלכים מיוסד על כמה כתובים בתורה ובנביאים ורז"ל, שיעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק 

ובהלכות  עיי"ש,  ישראל,  נדחי  ויקבץ  דוקא(  )והוא  בדקה  ולחזק  בה  לילך  ישראל  כל  ויכוף  במצות 

תשובה סוף פרק ט', ונמצאים עתה בגלות חשך כפול ומכופל עוד יותר מדורות שלפנינו, כיון שכמה 

וכו' ולא די בהחשך מצד עצמו, הנה נתקיים גם החזון דשמים חשך  מגדולי ישראל הלכו למנוחות 

לאור ואור לחשך.

ויהי רצון אשר תחת שאלות בענינים האמורים, ינצל את זמנו להתמדה ושקידה לימוד תורתנו 

הק' בנגלה ובחסידות ויוסיף בהידור בקיום המצות, שכל פעולה כזו מוסיפה אור בעולם ומעט אור 

דוחה אפילו הרבה חשך ומקרב עי"ז קץ הגלות המר.

מכאן  עליהם  ישמור  ועכ"פ  יום,  בכל  ותניא  תהלים  דחומש  השיעורים  משלשת  יודע  בטח 

ולהבא.

בברכה לכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



ל

miavp zyxt zegiy ihewl יד חלק

הפסוק ‡. ככל 1על גו' לרעה ה' "והבדילו
מעתיק  הזה" התורה בספר הכתובה הברית אלות
הזה", התורה בספר "הכתובה התיבות רש"י

"ולמעלה 2ומפרש  התורה 3: בספר אומר הוא
נקיבה  לשון הזאת וגו'. מכה וכל חלי כל גם הזאת,
הספר. על מוסב זכר לשון הזה התורה, על מוסב
לשונות, לשתי נחלקים הן הטעמים פיסוק ועלֿידי
בספר, תחת נתונה ה'טפחא' הקללות בפרשת
הזאת. אמר לכך לזה, זה דבוקים הזאת והתורה
ספר  נמצא התורה, תחת נתונה ה'טפחא' וכאן
נופל  זכר לשון לפיכך לזה, זה דבוקים התורה

הספר". על נופל שהלשון אחריו,
להבין: וצריך

תיבת  גם דהכא הכתוב מן מעתיק למה א)
פירושו  (וכן קושייתו והלא רק 4"הכתובה", הם (

הזה" התורה "בספר ?5בהתיבות

מציינו  שרש"י כיון השני: בכתוב כן וכמו ב)
"בספר  התיבות ומעתיק אומר" הוא "ולמעלה
הוא  כתוב לאיזה ידוע כבר הרי הזאת", התורה
הכתוב  התחלת גם להעתיק ולמהֿליה - מתכווין
שיש  תמציֿלומר אם ואפילו גו'". חלי כל "גם
טעמא, מאי - ההתחלה גם להעתיק שצריך טעם
מעתיק  כיֿאם "וגו'"), (ולסיים אלו בתיבות די ולא

וגו'"? מכה "וכל גם

תחילה כותב זה, כתוב בהעתקת דקרא tiq`ג)
הזאת" התורה yixa`(מסמנוjkÎxg`e"בספר

וגו'" מכה וכל חלי כל "גם ?6דקרא)

לצי  חוזר (כשהוא רש"י כוונת מהי את ד) ין
"בפרשת שכותב ש"למעלה") zellwdהפסוק

טעם  איזה משום אם וממהֿנפשך: - וכו' הטפחא"
 ֿ הוה הפרשה, בתוכן הכתוב את לסמן צורך יש

זה  התיבה zligzaליהֿלמימר במקום פירושו
הראשונה  בפעם ואם אומר)", (הוא "ולמעלה
צורך  שאין כלֿשכן - סתם "למעלה" לציינו מספיק
 ֿ והוהֿליה - השניה? בפעם כשמזכירו נוסף בסימן

אוdlrnlלמימר: ,my עלֿדרך) וכו' הטפחא
" להלן) וכו'"?o`keשאמר

ביאור: דורש התירוץ עצם גם

סתירה  שאין מסביר שרש"י לאחר אף ה)
דהכא  "הזה" שלשון מפני הכתובים, בלשונות
על  מוסב דהתם "הזאת" ולשון הספר, על מוסב
למה  בעי: טעמא גופא, שינוי האי הרי - התורה
על  - ושם "הספר", מדגיש דכאן - הכתוב שינה
"בספר  הלשון: אותו נאמר בשניהם והרי "התורה",

?7התורה"

בפירוש ·. דיוק עוד בהקדים זה כל ויובן
רש"י:

מפני  דידן בכתוב להקשות צורך אין לכאורה
קשה  עצמו זה בפסוק כי אחר, מכתוב הסתירה
"התורה" שתיבת כיון זכר), (לשון "הזה" כתבו

dkenqd למעלה (והכתוב נקיבה? לשון היא לה
"התורה תבוא זה z`fdבפרשת ואין - מדויק הוא "

והוהֿליה  - הכרע) לה שאין שקולה לשון בגדר
לפום  הנראה כפי כאן הכתוב כוונת שאין לתרץ
שהוא  ה"ספר", על מוסב ש"הזה" אלא ריהטא,
צריך  אין תבוא דבפרשת הלשון (כי זכר לשון

כנ"ל). הוא, מדויק כי לישוב
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כ.1) כט, פרשתנו
(2) שני בדפוס אבל הדפוסים. ברוב ברש"י f"creכ"ה הוא

תיבת  אין כת"י (וברש"י התורה בספר "הכתובה הגירסא: כת"י)
מכה  וכל חלי כל גם אומר הוא ולמעלה – הזה בהד"ה) "התורה"
(ועוד  כו'" נקיבה לשון הזאת הזאת, התורה בספר כתוב לא אשר
ההתחלה, חסרה ראשון ובדפוס הלשונות). בדיוקי שינויים
לקמן  וראה הדומות), אותיות (ע"י פירושו באמצע שורה ונשמטה

.8 ,6 הערה
סא.3) כח, תבוא
מהכתוב 4) מסוימות תיבות מעתיק שרש"י כמ"פ וכמדובר

שהי' אחר תירוץ לשלול (או התירוץ בשביל או הקושיא, בשביל
לתרץ). אפשר

ו)ברש"י 5) שני (בדפוס הגי' לפי גם ברש"י מועתקת זו ותיבה
שם). חסרה "התורה" שתיבת (אף כת"י

אבל 6) .(2 הערה לעיל (ראה כת"י ורש"י שני בדפוס משא"כ
לא  "אשר התיבות גם מעתיק למה צלה"ב: שם הגי' לפי גם

כתוב"?

קודם 7) רבים ימים משה אמרו "דלעיל כתב לדוד במשכיל
לומר  שייך לא ולכך ליכתב, התורה ספר נשלם לא ועדיין מותו,
יום  הגיע שכבר כאן אבל היא, תורה דעכ"פ אלא כו' הזה* ספר
הזה". ספר לומר שייך הס"ת לכתוב משה סיים ביום ובו כו' מותו
"ספר  אמירת בנוגע הנפק"מ מהי שאי"מ ע"ז (נוסף אבל
הוא  כך ובין כך בין והרי ימים, בעוד או ביום בו יסיים אם הזה"

iptlכאן למה טעם רק הוא לתירוצו גם הנה) לכתוב `xytהגמר,
מתאים, הזאת" התורה "בספר שגם פשוט אבל הזה", "הספר

למה אי"מ לפ dpiyוא"כ ובפרטממ"ש מתאים zehytayנ"ז.
"התורה". לתיבת "הזאת" תיבת סמיכות מפני "הזאת" לומר יותר

.f ,ck mihtyn i"yxtn w"rve *

miavp zyxt - zegiy ihewl

מקום  שאין מובן גופא, הכתוב מהמשך אולם
רש"י  כוונת גם (וזוהי הכתוב מדאמר זו: לקושיא

" גם) להעתיק הזה",daezkdבהוסיפו התורה בספר
קאי  שזה מובן הרי בהכתיבה, הוא שהמדובר היינו
הוא  ("ספר" ה"ברית" כתובה שבו לה"ספר" ושייך
שם  היא "תורה" מהֿשאיןֿכן כותבים): שבו הדבר

okezl שפיר אתי ולכן בספר, הכתובים הדברים
זכר, בלשון הכתוב שאמר מה "הזה",בפשטות

שהפסיק  אלא ה"ספר", על מוסב שהוא מכיון
הספר. של תוכנו לבאר "התורה" בתיבת הכתוב

נאמר  שם (שגם ש"למעלה" מזה קשה אבל
התורה  בספר אומר הוא זאת) ובכל "כתוב", לשון

z`fd"8?

זה‚. "גם uxznעל שם) שנאמר (דכיון רש"י:
לשון  הזאת לומר) צריך (לכן וגו' מכה וכל חלי כל
הזה  כאן) (מהֿשאיןֿכן התורה, על מוסב נקיבה

הספר" על מוסב זכר, למעלה 9לשון כי היינו ,
הוא  לזה וההכרח "התורה", היא בהפסוק העיקר

וגו'" מכה וכל חלי כל "גם דקרא רישא :10מצד
והתוכחה הקללות להתרות zehytaענין הוא

מדרך  לסור ויראו ישמעו למען ישראל בני את
שמרבים  מה שכל ומובן ומצוות: התורה
היראה  תגדל במדה בה בההתראה, ומחמירים

ומצוות. התורה על לעבור

" כשאומר לא mbולכן אשר מכה וכל חלי כל
שהכוונה  וגו'", יעלם הזאת, התורה בספר כתוב
באריכות  הכתוב כל על נוסף ביותר: להפחידם
כתוב" לא "אשר "גם" יתוסף הנה זה, לפני גדולה
כיֿאם  ממנו, חלק רק ולא גו': הוי' יעלם אבל -

"lk ו בזה lkdמחלה",lkחלי לכלול שיש היינו -
ליכלל  שאפשר .11כל

שהוא שענינו ב"ספר", דברים aezkוהנה יש ,
מהנכתב  שנלמדים דברים ויש בפירוש, הנכתבים

כי הכותב ellkaבפירוש מתכוון אותם וגם - הם
הנקרא  זה, ספר עלֿידי אותם תורה) (מלשון שיורו

מ dxezd"ספר זה כל וכמובן ,"i"yx yexit12 במה
"אשר מצוות izazkשנאמר תרי"ג כל להורותם,

llka נאמר עליהם שרק אף - הדברות" עשרת
שיתוסף  כשאומר תבוא, בפרשת גם וכן "כתבתי".

ה" על dxezdבספרaezkעל גם שיתוסף כוונתו - "
שהוא מכווןllkaזה והכתוב מתוך edexeiyהכתוב,

בה"כתוב" הנכללת ההוראה אדרבא, וכאן, הכתוב.
ההפחדה  להגדיל הוא זה פסוק תוכן שהרי - עיקר
עיקר, "התורה" תיבת ולכן כנ"ל, האפשרי, ככל

"זאת". בלשון שמסיים מה שפיר ומובן

שלפנינו, בפסוק הפסוקים: ב' בין החילוק וזהו
"התורה" שתיבת מכריח הענין תוכן שאין מכיון
בספר  "הכתובה כפשוטו לפרש יש - העיקרית היא
בהכתוב  מהֿשאיןֿכן הזה": - תורה (שתוכנו) -

עיקר. ש"התורה" מכריח שתוכנו ש"למעלה"

שמתוכן „. היות עם מספיק: זה אין עדיין אבל
הוא  ש"התורה" מוכח תבוא בפרשת הכתובים
הוא  העיקר ובפרשתנו "הזאת", כתוב ולכן העיקר
שלא  כדי מכלֿמקום - "הזה" כתוב ולכן "בספר"
יותר  מתאים היה וקושיא, לטעות מקום לתת
תיבת  ולהשמיט הזה" "בספר בפרשתנו לכתוב
וכמו  מתכוין: ספר לאיזה מאליו ומובן "התורה",
(בהשמטת  הזאת" "התורה - תבוא בפרשת כן
(למה  מצדֿעצמה קושיא זו שאין [ואף "בספר").
אולם  המקראות, דרך כן כי אלו) תיבות ניתוספו
בין  השינוי מצד זו לקושיא מקום יש בנידוןֿדידן

הכתובים]. ב'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

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

לא)8) "(אשר התיבות בפירוש מעתיק רש"י שאין ואף
מדגיש  דילן, דהפסוק "הכתובה" תיבת שמעתיק ע"י מ"מ כתוב",
קושייתו  שכוונת מובן ומעצמו זו, תיבה מצד היא שהקושיא בזה
הזאת  כו' למעלה מהסגנון: ג"כ זה ומובן "כתוב", תיבת מצד היא
ולהגירסא  הפסוקים. ב' בין שינוי בזה שרק היינו – הזה כו'

הוא מועתק (2 הערה לעיל (ראה כת"י ורש"י שני yexitaבדפוס
בפרש"י.

דפ'9) בהפסוק בתירוצו רש"י התחיל למה יומתק הנ"ל עפ"י
להשיב  צריכים פשטות* שע"פ אף דילן, בהפסוק ואח"כ תבוא
נח. ר"פ רש"י לדוגמא: (ראה אחרון אחרון ועל ראשון ראשון על
ועוד. כד. ח, בהעלותך כז. ג, קדושים יז. ד, ויקרא יג. לח, וישב
ח"ש  מפרש"י ולהעיר לג. יט, וירא ט. יא, נח פירש"י ראה אבל
כוונת  ועיקר מעצמו, מובן שלנו הפסוק לשון טעם כי – כד) כד,
מפרש  ובקיצור דא"ג (ורק תבוא דפ' הפסוק לתרץ רק היא רש"י

בזה. מתחיל לכן שלנו), פסוק גם
זו 10) שלגי' אלא כת"י, ורש"י שני בדפוס להגי' גם וכ"ה

שנוגע  לפי זה גם אבל בהקושיא, אלו תיבות רש"י מעתיק
של  מסוימות תיבות שמעתיק לפעמים רש"י של וכדרכו להתירוץ,

כפירושו וכיו"ב כתוב עצמה iyewda`איזה הקושיא מצד אם אף ,
לתירוצו. הם נוגעים כי אלו, תיבות בלא להסתפק אפשר הי'

zay 'qez .` ,a xifp d`xe .` ,b) mixcpa `zi` dkldd c"r la` *
`edd oipnif ,`yixa gztc `edd yxtn oipnif" (cere .dna d"c a ,k

."`yixa yxtn wilqc

תבוא 11) בפ' בעיקר היא זו שכוונה לומר מקום שיש ובפרט
חסר  קללות "מאה ישנם תבוא בפ' ולכן בחוקותי, מבפ' יותר –

פרשתנו). ריש (פרש"י מ"ט רק בחוקותי ובפ' שתים"
יב.12) כד, משפטים



לי

miavp zyxt zegiy ihewl יד חלק

הפסוק ‡. ככל 1על גו' לרעה ה' "והבדילו
מעתיק  הזה" התורה בספר הכתובה הברית אלות
הזה", התורה בספר "הכתובה התיבות רש"י

"ולמעלה 2ומפרש  התורה 3: בספר אומר הוא
נקיבה  לשון הזאת וגו'. מכה וכל חלי כל גם הזאת,
הספר. על מוסב זכר לשון הזה התורה, על מוסב
לשונות, לשתי נחלקים הן הטעמים פיסוק ועלֿידי
בספר, תחת נתונה ה'טפחא' הקללות בפרשת
הזאת. אמר לכך לזה, זה דבוקים הזאת והתורה
ספר  נמצא התורה, תחת נתונה ה'טפחא' וכאן
נופל  זכר לשון לפיכך לזה, זה דבוקים התורה

הספר". על נופל שהלשון אחריו,
להבין: וצריך

תיבת  גם דהכא הכתוב מן מעתיק למה א)
פירושו  (וכן קושייתו והלא רק 4"הכתובה", הם (

הזה" התורה "בספר ?5בהתיבות

מציינו  שרש"י כיון השני: בכתוב כן וכמו ב)
"בספר  התיבות ומעתיק אומר" הוא "ולמעלה
הוא  כתוב לאיזה ידוע כבר הרי הזאת", התורה
הכתוב  התחלת גם להעתיק ולמהֿליה - מתכווין
שיש  תמציֿלומר אם ואפילו גו'". חלי כל "גם
טעמא, מאי - ההתחלה גם להעתיק שצריך טעם
מעתיק  כיֿאם "וגו'"), (ולסיים אלו בתיבות די ולא

וגו'"? מכה "וכל גם

תחילה כותב זה, כתוב בהעתקת דקרא tiq`ג)
הזאת" התורה yixa`(מסמנוjkÎxg`e"בספר

וגו'" מכה וכל חלי כל "גם ?6דקרא)

לצי  חוזר (כשהוא רש"י כוונת מהי את ד) ין
"בפרשת שכותב ש"למעלה") zellwdהפסוק

טעם  איזה משום אם וממהֿנפשך: - וכו' הטפחא"
 ֿ הוה הפרשה, בתוכן הכתוב את לסמן צורך יש

זה  התיבה zligzaליהֿלמימר במקום פירושו
הראשונה  בפעם ואם אומר)", (הוא "ולמעלה
צורך  שאין כלֿשכן - סתם "למעלה" לציינו מספיק
 ֿ והוהֿליה - השניה? בפעם כשמזכירו נוסף בסימן

אוdlrnlלמימר: ,my עלֿדרך) וכו' הטפחא
" להלן) וכו'"?o`keשאמר

ביאור: דורש התירוץ עצם גם

סתירה  שאין מסביר שרש"י לאחר אף ה)
דהכא  "הזה" שלשון מפני הכתובים, בלשונות
על  מוסב דהתם "הזאת" ולשון הספר, על מוסב
למה  בעי: טעמא גופא, שינוי האי הרי - התורה
על  - ושם "הספר", מדגיש דכאן - הכתוב שינה
"בספר  הלשון: אותו נאמר בשניהם והרי "התורה",

?7התורה"

בפירוש ·. דיוק עוד בהקדים זה כל ויובן
רש"י:

מפני  דידן בכתוב להקשות צורך אין לכאורה
קשה  עצמו זה בפסוק כי אחר, מכתוב הסתירה
"התורה" שתיבת כיון זכר), (לשון "הזה" כתבו

dkenqd למעלה (והכתוב נקיבה? לשון היא לה
"התורה תבוא זה z`fdבפרשת ואין - מדויק הוא "

והוהֿליה  - הכרע) לה שאין שקולה לשון בגדר
לפום  הנראה כפי כאן הכתוב כוונת שאין לתרץ
שהוא  ה"ספר", על מוסב ש"הזה" אלא ריהטא,
צריך  אין תבוא דבפרשת הלשון (כי זכר לשון

כנ"ל). הוא, מדויק כי לישוב
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כ.1) כט, פרשתנו
(2) שני בדפוס אבל הדפוסים. ברוב ברש"י f"creכ"ה הוא

תיבת  אין כת"י (וברש"י התורה בספר "הכתובה הגירסא: כת"י)
מכה  וכל חלי כל גם אומר הוא ולמעלה – הזה בהד"ה) "התורה"
(ועוד  כו'" נקיבה לשון הזאת הזאת, התורה בספר כתוב לא אשר
ההתחלה, חסרה ראשון ובדפוס הלשונות). בדיוקי שינויים
לקמן  וראה הדומות), אותיות (ע"י פירושו באמצע שורה ונשמטה

.8 ,6 הערה
סא.3) כח, תבוא
מהכתוב 4) מסוימות תיבות מעתיק שרש"י כמ"פ וכמדובר

שהי' אחר תירוץ לשלול (או התירוץ בשביל או הקושיא, בשביל
לתרץ). אפשר

ו)ברש"י 5) שני (בדפוס הגי' לפי גם ברש"י מועתקת זו ותיבה
שם). חסרה "התורה" שתיבת (אף כת"י

אבל 6) .(2 הערה לעיל (ראה כת"י ורש"י שני בדפוס משא"כ
לא  "אשר התיבות גם מעתיק למה צלה"ב: שם הגי' לפי גם

כתוב"?

קודם 7) רבים ימים משה אמרו "דלעיל כתב לדוד במשכיל
לומר  שייך לא ולכך ליכתב, התורה ספר נשלם לא ועדיין מותו,
יום  הגיע שכבר כאן אבל היא, תורה דעכ"פ אלא כו' הזה* ספר
הזה". ספר לומר שייך הס"ת לכתוב משה סיים ביום ובו כו' מותו
"ספר  אמירת בנוגע הנפק"מ מהי שאי"מ ע"ז (נוסף אבל
הוא  כך ובין כך בין והרי ימים, בעוד או ביום בו יסיים אם הזה"

iptlכאן למה טעם רק הוא לתירוצו גם הנה) לכתוב `xytהגמר,
מתאים, הזאת" התורה "בספר שגם פשוט אבל הזה", "הספר

למה אי"מ לפ dpiyוא"כ ובפרטממ"ש מתאים zehytayנ"ז.
"התורה". לתיבת "הזאת" תיבת סמיכות מפני "הזאת" לומר יותר

.f ,ck mihtyn i"yxtn w"rve *

miavp zyxt - zegiy ihewl

מקום  שאין מובן גופא, הכתוב מהמשך אולם
רש"י  כוונת גם (וזוהי הכתוב מדאמר זו: לקושיא

" גם) להעתיק הזה",daezkdבהוסיפו התורה בספר
קאי  שזה מובן הרי בהכתיבה, הוא שהמדובר היינו
הוא  ("ספר" ה"ברית" כתובה שבו לה"ספר" ושייך
שם  היא "תורה" מהֿשאיןֿכן כותבים): שבו הדבר

okezl שפיר אתי ולכן בספר, הכתובים הדברים
זכר, בלשון הכתוב שאמר מה "הזה",בפשטות

שהפסיק  אלא ה"ספר", על מוסב שהוא מכיון
הספר. של תוכנו לבאר "התורה" בתיבת הכתוב

נאמר  שם (שגם ש"למעלה" מזה קשה אבל
התורה  בספר אומר הוא זאת) ובכל "כתוב", לשון

z`fd"8?

זה‚. "גם uxznעל שם) שנאמר (דכיון רש"י:
לשון  הזאת לומר) צריך (לכן וגו' מכה וכל חלי כל
הזה  כאן) (מהֿשאיןֿכן התורה, על מוסב נקיבה

הספר" על מוסב זכר, למעלה 9לשון כי היינו ,
הוא  לזה וההכרח "התורה", היא בהפסוק העיקר

וגו'" מכה וכל חלי כל "גם דקרא רישא :10מצד
והתוכחה הקללות להתרות zehytaענין הוא

מדרך  לסור ויראו ישמעו למען ישראל בני את
שמרבים  מה שכל ומובן ומצוות: התורה
היראה  תגדל במדה בה בההתראה, ומחמירים

ומצוות. התורה על לעבור

" כשאומר לא mbולכן אשר מכה וכל חלי כל
שהכוונה  וגו'", יעלם הזאת, התורה בספר כתוב
באריכות  הכתוב כל על נוסף ביותר: להפחידם
כתוב" לא "אשר "גם" יתוסף הנה זה, לפני גדולה
כיֿאם  ממנו, חלק רק ולא גו': הוי' יעלם אבל -

"lk ו בזה lkdמחלה",lkחלי לכלול שיש היינו -
ליכלל  שאפשר .11כל

שהוא שענינו ב"ספר", דברים aezkוהנה יש ,
מהנכתב  שנלמדים דברים ויש בפירוש, הנכתבים

כי הכותב ellkaבפירוש מתכוון אותם וגם - הם
הנקרא  זה, ספר עלֿידי אותם תורה) (מלשון שיורו

מ dxezd"ספר זה כל וכמובן ,"i"yx yexit12 במה
"אשר מצוות izazkשנאמר תרי"ג כל להורותם,

llka נאמר עליהם שרק אף - הדברות" עשרת
שיתוסף  כשאומר תבוא, בפרשת גם וכן "כתבתי".

ה" על dxezdבספרaezkעל גם שיתוסף כוונתו - "
שהוא מכווןllkaזה והכתוב מתוך edexeiyהכתוב,

בה"כתוב" הנכללת ההוראה אדרבא, וכאן, הכתוב.
ההפחדה  להגדיל הוא זה פסוק תוכן שהרי - עיקר
עיקר, "התורה" תיבת ולכן כנ"ל, האפשרי, ככל

"זאת". בלשון שמסיים מה שפיר ומובן

שלפנינו, בפסוק הפסוקים: ב' בין החילוק וזהו
"התורה" שתיבת מכריח הענין תוכן שאין מכיון
בספר  "הכתובה כפשוטו לפרש יש - העיקרית היא
בהכתוב  מהֿשאיןֿכן הזה": - תורה (שתוכנו) -

עיקר. ש"התורה" מכריח שתוכנו ש"למעלה"

שמתוכן „. היות עם מספיק: זה אין עדיין אבל
הוא  ש"התורה" מוכח תבוא בפרשת הכתובים
הוא  העיקר ובפרשתנו "הזאת", כתוב ולכן העיקר
שלא  כדי מכלֿמקום - "הזה" כתוב ולכן "בספר"
יותר  מתאים היה וקושיא, לטעות מקום לתת
תיבת  ולהשמיט הזה" "בספר בפרשתנו לכתוב
וכמו  מתכוין: ספר לאיזה מאליו ומובן "התורה",
(בהשמטת  הזאת" "התורה - תבוא בפרשת כן
(למה  מצדֿעצמה קושיא זו שאין [ואף "בספר").
אולם  המקראות, דרך כן כי אלו) תיבות ניתוספו
בין  השינוי מצד זו לקושיא מקום יש בנידוןֿדידן

הכתובים]. ב'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

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

לא)8) "(אשר התיבות בפירוש מעתיק רש"י שאין ואף
מדגיש  דילן, דהפסוק "הכתובה" תיבת שמעתיק ע"י מ"מ כתוב",
קושייתו  שכוונת מובן ומעצמו זו, תיבה מצד היא שהקושיא בזה
הזאת  כו' למעלה מהסגנון: ג"כ זה ומובן "כתוב", תיבת מצד היא
ולהגירסא  הפסוקים. ב' בין שינוי בזה שרק היינו – הזה כו'

הוא מועתק (2 הערה לעיל (ראה כת"י ורש"י שני yexitaבדפוס
בפרש"י.

דפ'9) בהפסוק בתירוצו רש"י התחיל למה יומתק הנ"ל עפ"י
להשיב  צריכים פשטות* שע"פ אף דילן, בהפסוק ואח"כ תבוא
נח. ר"פ רש"י לדוגמא: (ראה אחרון אחרון ועל ראשון ראשון על
ועוד. כד. ח, בהעלותך כז. ג, קדושים יז. ד, ויקרא יג. לח, וישב
ח"ש  מפרש"י ולהעיר לג. יט, וירא ט. יא, נח פירש"י ראה אבל
כוונת  ועיקר מעצמו, מובן שלנו הפסוק לשון טעם כי – כד) כד,
מפרש  ובקיצור דא"ג (ורק תבוא דפ' הפסוק לתרץ רק היא רש"י

בזה. מתחיל לכן שלנו), פסוק גם
זו 10) שלגי' אלא כת"י, ורש"י שני בדפוס להגי' גם וכ"ה

שנוגע  לפי זה גם אבל בהקושיא, אלו תיבות רש"י מעתיק
של  מסוימות תיבות שמעתיק לפעמים רש"י של וכדרכו להתירוץ,

כפירושו וכיו"ב כתוב עצמה iyewda`איזה הקושיא מצד אם אף ,
לתירוצו. הם נוגעים כי אלו, תיבות בלא להסתפק אפשר הי'

zay 'qez .` ,a xifp d`xe .` ,b) mixcpa `zi` dkldd c"r la` *
`edd oipnif ,`yixa gztc `edd yxtn oipnif" (cere .dna d"c a ,k

."`yixa yxtn wilqc

תבוא 11) בפ' בעיקר היא זו שכוונה לומר מקום שיש ובפרט
חסר  קללות "מאה ישנם תבוא בפ' ולכן בחוקותי, מבפ' יותר –

פרשתנו). ריש (פרש"י מ"ט רק בחוקותי ובפ' שתים"
יב.12) כד, משפטים
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הן  הטעמים, פיסוק "ועלֿידי רש"י מוסיף לזה
לטעות  מקום שאין היינו - לשונות" לשתי נחלקים

ומחלקיםllkוקושיא מפסיקים הטעמים כי ,xexa
לשונות. לשתי

הקללות" "בפרשת רש"י הדגשת תובן ובזה
כנ" ציון, לשם זה תוכנה (שאין שהפרשה זה כי ל)

ש"התורה" מכריח - קללות בריבוי) (להפחיד
באופן  הטעמים פיסוק שיהיה מוכרח ולכן עיקר,

הנ"ל.

דילן:‰. רש"י שבפירוש תורה" של מ"יינה
אף  היא, אחת" "תורה כולה התורה כל

בה  נאמר תורה 13שבפרטיות להביא - "תורתי
מהן  אחת ובכל - מסיני" למשה הלכה שבעלֿפה

ז"ל  רבותינו ואמרו וכו'. וחמורות "לא 14קלות
זהיר  "והוי תורה", של מצוותיה ושוקל יושב תהא

כבחמורה" קלה ועוד.15במצוה ,

כולם  הרי חמורה, - וזו קלה מצוה שזוהי ואף
עתיד  ותיק שתלמיד מה ואפילו הקב"ה. של רצונו
השם  רצון ממלא ובקיומו בסיני, למשה ניתן לחדש
התורה  לקיום האמיתי טעמו להיות צריך זה ואך -
ופשיטא  וכו', הפכו או השכר מפני ולא ומצוות,
הם  כולם כי - וכו' שכלית מצוה שזוהי מפני דלא

ומקיימם 16חוק  - אחד ורצונו שהוא השם, ורצון
גם  וכמובן - (באדם) שבו הפשוט" "רצון מפני

הידועים  הרמב"ם ֿ 17מדברי ומסירת בקבלתֿעול
נפש.

גו' תלכו בחוקותי "אם שהובטחנו ומכיון
הנ"ל, שההנהגה מובן גו'", בעתם גשמיכם ונתתי
טוב  כל השפעת תלויה בה התורה, ציווי שהיא

ורוחני. גשמי

שמועה  ולומר ולהפריד לחלק בא אם זו 18אבל
- עבירה גוררת ועבירה כו', זו ושמועה נאה
מקבל  שבעלֿפה, ותורה שבכתב תורה בין להפריד
כטפל  והתורהֿשבעלֿפה כעיקר, התורהֿשבכתב

וגורם  - התורה היפך זה הרי וכו', חסֿושלום
וכו'. הברכות למניעת

ש"בפרשת רש"י שכתב ה'טפחא'zellwdוזהו
על "בספר",wqtd(המורה תחת נתונה ופירוד)

בא  הברכה היפך - לזה" זה דבוקים הזאת והתורה
שבכתב, תורה - "בספר" בין שמפסיקין עלֿידיֿזה

שב  תורה - כנ"ל.ו"התורה" עלֿפה,

אצלו  נרגש שאין הוא הנ"ל לפירוד והסיבה
ד"אשר aezkהבחינה `l"הזאת התורה בספר

(לא  למעלה שהן וקבלתֿעול, המסירתֿנפש בחינת
בטעמיה 19כתוב  ומוסברת המפורשת מהעבודה (

(התורה). שבעלֿפה ותורה (בספר) שבכתב בתורה

"אשר את גם שמרגיש מי aezkמהֿשאיןֿכן `l
שלא  אצלו פועל זה הרי הזאת", התורה בספר
יקיים  ואדרבה: התורה. פרטי בין ו"יפסיק" יחלק
שהוא  ועלֿדרך ומסירתֿנפש: בקבלתֿעול כולם
האזהרה, חומר שמרגיש שעלֿידי הענין, בפשטות
כתוב  לא אשר וגו' מכה וכל חלי כל "גם כולל
יתר  חיזוק פועל זה הרי הזאת", התורה בספר

ומצוות. התורה בשמירת

.Â פרשת של השייכות גם מובנת הנ"ל עלֿפי
אותה  שקוראין להזמן קודם 20נצבים "לעולם -

ומסירתֿנפש 21ראשֿהשנה" דקבלתֿעול ההרגש :
שהיא  התשובה עבודת ענין הוא בכללותו הנ"ל

והגבלה  ממדידה שלמעלה כן 22עבודה ועל .
הפגמים  למלאות בכוחה העדר 23התשובה שעלֿידי

מתורה  למעלה היא כי ומצוות, התורה קיום
ומצוות.

שלפני  בשבת (ובפרט אלול שחודש ומכיון
ראשֿהשנה  מתברך דמיניה זמן 24ראשֿהשנה הוא (

אז  קורין לכן וכו', רחמים ובקשת התשובה עבודת
בענין  פסוקים וכמה כמה שבה נצבים, פרשת

(בפירוש 25התשובה  האזהרה באה ובה ופרטיה,
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ובפרש"13) ה. כו, שם.תולדות י
ועוד.14) חצר. רמז יתרו יל"ש ב. פ"ו, דב"ר ב. עקב תנחומא
(15.69 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"א. פ"ב אבות
lkשלכן16) ± zellka אף "חוקים", נקראות המצוות

(ומתחיל) וכמש"נ ומשפטים, חוקים לעדות נחלקות שבפרטיות
האלה" החוקים "כל (ומסיים) והמשפטים" והחוקים "העדות

כד). ו, כ. ו, (ואתחנן
ספ"ב.17) גירושין הל'
א.18) סד, עירובין

ב.19) צט, אורה שערי ב. ד, ויקרא לקו"ת כ. צט, תו"א ראה
ואילך. 212 ע' חי"ב לקו"ש וראה ועוד.

ועוד.20) וישב. ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה
נצבים.21) ר"פ לקו"ת
ג.22) מו, ג. מד, שם לקו"ת וראה סע"א. קכט, זח"א ראה

ובכ"מ. ג. כו, אחרי
ותשובה.23) וידוי מצות דרמ"צ גֿד. מה, שם לקו"ת ראה

.1345 ע' ח"ד לקו"ש וראה ועוד.
סליחות).24) שבת הנקרא שבת (או הסליחות בימי שהוא
פשש"מ,25) זה שאין אלא – יא) (ל, הרמב"ן פי' ג"כ ראה

התומ"צ. כל על דקאי פירש"י ולכן
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לקיים  כיֿאם התורה פרטי בין להפסיק שלא רש"י)
ומסירתֿנפש iptlכולם בקבלתֿעול - אלקיכם הוי'

התשובה. עבודת - וכו' השכל מן שלמעלה

רק מפורש זה הרי i"yxואףֿעלֿפיֿכן yexita
שבכתב  בתורה אבל ובפרשתנו, שבעלֿפה) (תורה
(בנוגע  ההפרש כי - ברמז ורק תבוא, בפרשת הוא
הוא  אלו פרשיות ב' בין בכללות וכו') לרע

שהי  תבוא ענין שבפרשת נאמר התוכחה, פרשת א
סור  מלכתחילה להיות צריך שלכן - (ועונשו הרע

לא  אבל - והעבודה yxtzpמרע) התשובה ענין
`ktd`cוהנה לנהורא. הוא lkחשוכא הרע ענין

שנאמר  ליום 26כמו רשע וגם למענהו ה' פעל כל
בהרע  זו שתכלית אלא - ליום הרעה שיהפך - רעה
עלֿידי  האדם אותה שיגלה עד בהעלם היא

ב  ולכן azkayעבודתו. dxez מפי - תורה (לשון
הקודש  ברוח בא 27הגבורה, האדם) עבודת קודם -

ברמז: זה

עבודת  עלֿדבר בארוכה מדברת נצבים פרשת
ו'תשובה  והתוכחה) הרע סיפור (לאחרי התשובה
לכן  - וגו') לבבך את אלקיך הוי' (ומל עילאה'

ב( הרמז dtÎlrayנתפרש dxez חכמים לשון -28(
רש"י שבכתב miavpayפירוש בתורה נקרא בה ,

התשובה, עבודת עלֿדבר ובאריכות מפורש

- ראשֿהשנה שלפני בשבת אותה וקורין
דיבור, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה טובה ומחשבה
בתשובה  מזה יתרה - למעשה מצרפם הקב"ה

תיכףֿומיד תשובה הרהר רק lretaדאפילו dyrp
גמור oicעלֿפי צדיק 29תורה

היום ונצבים בדין זוכים לפני mklekותיכףֿומיד
ועומדים  וקיימים מאירים - אלקיכם 30ziyrpeהוי'

ומתוקה  טובה לשנה טובה וחתימה הכתיבה
וברוחניות. בגשמיות

(e"kyz jlieÎmiavp zyxt zay zgiyn)
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"וכ"כ  סע"ג) (מה, הזאת המצוה כי ד"ה מלקו"ת להעיר -
למה  מקשים דיש – הרמב"ן" בשם התשובה משער פ"א בר"ח
הרמב"ן  בפשטות: ומובן – לפניו הרמב"ן הרי כו' מר"ח מביא

הוא z"dr,בנדו"ד eyexita בשער שמביאו בר"ח ע"ז נוסף
התשובה. ופס"ד הלכות – התשובה

פכ"ז.26) תניא וראה ד. טז, משלי
מעצמו.27) משה תוד"ה בסופה מגילה

לחוד 28) חכמים ולשון לחוד תורה דלשון הא יומתק עפ"ז
דוקא  לומר לחכמים הו"ל דלכאורה – ב) קלז, חולין ב. נח, (ע"ז
מז, (ברכות רבו בלשון לומר אדם דחייב הא ובמכש"כ תורה, בל'

וש"נ). א.
ב.29) מט, קדושין
"היום 30) – הבעש"ט תורת וראה פרשתנו. ריש תנחומא ראה

אלול. כה יום"
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לקיים  כיֿאם התורה פרטי בין להפסיק שלא רש"י)
ומסירתֿנפש iptlכולם בקבלתֿעול - אלקיכם הוי'

התשובה. עבודת - וכו' השכל מן שלמעלה

רק מפורש זה הרי i"yxואףֿעלֿפיֿכן yexita
שבכתב  בתורה אבל ובפרשתנו, שבעלֿפה) (תורה
(בנוגע  ההפרש כי - ברמז ורק תבוא, בפרשת הוא
הוא  אלו פרשיות ב' בין בכללות וכו') לרע

שהי  תבוא ענין שבפרשת נאמר התוכחה, פרשת א
סור  מלכתחילה להיות צריך שלכן - (ועונשו הרע

לא  אבל - והעבודה yxtzpמרע) התשובה ענין
`ktd`cוהנה לנהורא. הוא lkחשוכא הרע ענין

שנאמר  ליום 26כמו רשע וגם למענהו ה' פעל כל
בהרע  זו שתכלית אלא - ליום הרעה שיהפך - רעה
עלֿידי  האדם אותה שיגלה עד בהעלם היא

ב  ולכן azkayעבודתו. dxez מפי - תורה (לשון
הקודש  ברוח בא 27הגבורה, האדם) עבודת קודם -

ברמז: זה

עבודת  עלֿדבר בארוכה מדברת נצבים פרשת
ו'תשובה  והתוכחה) הרע סיפור (לאחרי התשובה
לכן  - וגו') לבבך את אלקיך הוי' (ומל עילאה'

ב( הרמז dtÎlrayנתפרש dxez חכמים לשון -28(
רש"י שבכתב miavpayפירוש בתורה נקרא בה ,

התשובה, עבודת עלֿדבר ובאריכות מפורש

- ראשֿהשנה שלפני בשבת אותה וקורין
דיבור, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה טובה ומחשבה
בתשובה  מזה יתרה - למעשה מצרפם הקב"ה

תיכףֿומיד תשובה הרהר רק lretaדאפילו dyrp
גמור oicעלֿפי צדיק 29תורה

היום ונצבים בדין זוכים לפני mklekותיכףֿומיד
ועומדים  וקיימים מאירים - אלקיכם 30ziyrpeהוי'

ומתוקה  טובה לשנה טובה וחתימה הכתיבה
וברוחניות. בגשמיות

(e"kyz jlieÎmiavp zyxt zay zgiyn)
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"וכ"כ  סע"ג) (מה, הזאת המצוה כי ד"ה מלקו"ת להעיר -
למה  מקשים דיש – הרמב"ן" בשם התשובה משער פ"א בר"ח
הרמב"ן  בפשטות: ומובן – לפניו הרמב"ן הרי כו' מר"ח מביא

הוא z"dr,בנדו"ד eyexita בשער שמביאו בר"ח ע"ז נוסף
התשובה. ופס"ד הלכות – התשובה

פכ"ז.26) תניא וראה ד. טז, משלי
מעצמו.27) משה תוד"ה בסופה מגילה

לחוד 28) חכמים ולשון לחוד תורה דלשון הא יומתק עפ"ז
דוקא  לומר לחכמים הו"ל דלכאורה – ב) קלז, חולין ב. נח, (ע"ז
מז, (ברכות רבו בלשון לומר אדם דחייב הא ובמכש"כ תורה, בל'

וש"נ). א.
ב.29) מט, קדושין
"היום 30) – הבעש"ט תורת וראה פרשתנו. ריש תנחומא ראה

אלול. כה יום"
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הן  הטעמים, פיסוק "ועלֿידי רש"י מוסיף לזה
לטעות  מקום שאין היינו - לשונות" לשתי נחלקים

ומחלקיםllkוקושיא מפסיקים הטעמים כי ,xexa
לשונות. לשתי

הקללות" "בפרשת רש"י הדגשת תובן ובזה
כנ" ציון, לשם זה תוכנה (שאין שהפרשה זה כי ל)

ש"התורה" מכריח - קללות בריבוי) (להפחיד
באופן  הטעמים פיסוק שיהיה מוכרח ולכן עיקר,

הנ"ל.

דילן:‰. רש"י שבפירוש תורה" של מ"יינה
אף  היא, אחת" "תורה כולה התורה כל

בה  נאמר תורה 13שבפרטיות להביא - "תורתי
מהן  אחת ובכל - מסיני" למשה הלכה שבעלֿפה

ז"ל  רבותינו ואמרו וכו'. וחמורות "לא 14קלות
זהיר  "והוי תורה", של מצוותיה ושוקל יושב תהא

כבחמורה" קלה ועוד.15במצוה ,

כולם  הרי חמורה, - וזו קלה מצוה שזוהי ואף
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גו' תלכו בחוקותי "אם שהובטחנו ומכיון
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כטפל  והתורהֿשבעלֿפה כעיקר, התורהֿשבכתב
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אז  קורין לכן וכו', רחמים ובקשת התשובה עבודת
בענין  פסוקים וכמה כמה שבה נצבים, פרשת

(בפירוש 25התשובה  האזהרה באה ובה ופרטיה,
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ובפרש"13) ה. כו, שם.תולדות י
ועוד.14) חצר. רמז יתרו יל"ש ב. פ"ו, דב"ר ב. עקב תנחומא
(15.69 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"א. פ"ב אבות
lkשלכן16) ± zellka אף "חוקים", נקראות המצוות

(ומתחיל) וכמש"נ ומשפטים, חוקים לעדות נחלקות שבפרטיות
האלה" החוקים "כל (ומסיים) והמשפטים" והחוקים "העדות

כד). ו, כ. ו, (ואתחנן
ספ"ב.17) גירושין הל'
א.18) סד, עירובין

ב.19) צט, אורה שערי ב. ד, ויקרא לקו"ת כ. צט, תו"א ראה
ואילך. 212 ע' חי"ב לקו"ש וראה ועוד.

ועוד.20) וישב. ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה
נצבים.21) ר"פ לקו"ת
ג.22) מו, ג. מד, שם לקו"ת וראה סע"א. קכט, זח"א ראה

ובכ"מ. ג. כו, אחרי
ותשובה.23) וידוי מצות דרמ"צ גֿד. מה, שם לקו"ת ראה

.1345 ע' ח"ד לקו"ש וראה ועוד.
סליחות).24) שבת הנקרא שבת (או הסליחות בימי שהוא
פשש"מ,25) זה שאין אלא – יא) (ל, הרמב"ן פי' ג"כ ראה

התומ"צ. כל על דקאי פירש"י ולכן

miavp zyxt - zegiy ihewl

לקיים  כיֿאם התורה פרטי בין להפסיק שלא רש"י)
ומסירתֿנפש iptlכולם בקבלתֿעול - אלקיכם הוי'

התשובה. עבודת - וכו' השכל מן שלמעלה

רק מפורש זה הרי i"yxואףֿעלֿפיֿכן yexita
שבכתב  בתורה אבל ובפרשתנו, שבעלֿפה) (תורה
(בנוגע  ההפרש כי - ברמז ורק תבוא, בפרשת הוא
הוא  אלו פרשיות ב' בין בכללות וכו') לרע

שהי  תבוא ענין שבפרשת נאמר התוכחה, פרשת א
סור  מלכתחילה להיות צריך שלכן - (ועונשו הרע

לא  אבל - והעבודה yxtzpמרע) התשובה ענין
`ktd`cוהנה לנהורא. הוא lkחשוכא הרע ענין

שנאמר  ליום 26כמו רשע וגם למענהו ה' פעל כל
בהרע  זו שתכלית אלא - ליום הרעה שיהפך - רעה
עלֿידי  האדם אותה שיגלה עד בהעלם היא

ב  ולכן azkayעבודתו. dxez מפי - תורה (לשון
הקודש  ברוח בא 27הגבורה, האדם) עבודת קודם -

ברמז: זה

עבודת  עלֿדבר בארוכה מדברת נצבים פרשת
ו'תשובה  והתוכחה) הרע סיפור (לאחרי התשובה
לכן  - וגו') לבבך את אלקיך הוי' (ומל עילאה'

ב( הרמז dtÎlrayנתפרש dxez חכמים לשון -28(
רש"י שבכתב miavpayפירוש בתורה נקרא בה ,

התשובה, עבודת עלֿדבר ובאריכות מפורש

- ראשֿהשנה שלפני בשבת אותה וקורין
דיבור, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה טובה ומחשבה
בתשובה  מזה יתרה - למעשה מצרפם הקב"ה

תיכףֿומיד תשובה הרהר רק lretaדאפילו dyrp
גמור oicעלֿפי צדיק 29תורה

היום ונצבים בדין זוכים לפני mklekותיכףֿומיד
ועומדים  וקיימים מאירים - אלקיכם 30ziyrpeהוי'

ומתוקה  טובה לשנה טובה וחתימה הכתיבה
וברוחניות. בגשמיות

(e"kyz jlieÎmiavp zyxt zay zgiyn)
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"וכ"כ  סע"ג) (מה, הזאת המצוה כי ד"ה מלקו"ת להעיר -
למה  מקשים דיש – הרמב"ן" בשם התשובה משער פ"א בר"ח
הרמב"ן  בפשטות: ומובן – לפניו הרמב"ן הרי כו' מר"ח מביא

הוא z"dr,בנדו"ד eyexita בשער שמביאו בר"ח ע"ז נוסף
התשובה. ופס"ד הלכות – התשובה

פכ"ז.26) תניא וראה ד. טז, משלי
מעצמו.27) משה תוד"ה בסופה מגילה

לחוד 28) חכמים ולשון לחוד תורה דלשון הא יומתק עפ"ז
דוקא  לומר לחכמים הו"ל דלכאורה – ב) קלז, חולין ב. נח, (ע"ז
מז, (ברכות רבו בלשון לומר אדם דחייב הא ובמכש"כ תורה, בל'

וש"נ). א.
ב.29) מט, קדושין
"היום 30) – הבעש"ט תורת וראה פרשתנו. ריש תנחומא ראה

אלול. כה יום"

miavp zyxt - zegiy ihewl
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"וכ"כ  סע"ג) (מה, הזאת המצוה כי ד"ה מלקו"ת להעיר -
למה  מקשים דיש – הרמב"ן" בשם התשובה משער פ"א בר"ח
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הוא z"dr,בנדו"ד eyexita בשער שמביאו בר"ח ע"ז נוסף
התשובה. ופס"ד הלכות – התשובה

פכ"ז.26) תניא וראה ד. טז, משלי
מעצמו.27) משה תוד"ה בסופה מגילה

לחוד 28) חכמים ולשון לחוד תורה דלשון הא יומתק עפ"ז
דוקא  לומר לחכמים הו"ל דלכאורה – ב) קלז, חולין ב. נח, (ע"ז
מז, (ברכות רבו בלשון לומר אדם דחייב הא ובמכש"כ תורה, בל'

וש"נ). א.
ב.29) מט, קדושין
"היום 30) – הבעש"ט תורת וראה פרשתנו. ריש תנחומא ראה

אלול. כה יום"

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"ז

ברוקלין.

האברך יחיאל מיכל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג אלול מבשר טוב מפתיחת שיעור בדא"ח בביהכ"נ חפץ חיים, ויהי רצון 

שלא יסתפקו בהפעולות דעת עתה, ויוסיפו עליהם כהנה וכהנה ובפרט עתה דעת התעוררות הוא ימי 

הסליחות והימים נוראים עליהם נאמר דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, ומובן ופשוט שאין 

הנ"ל פוטר את המתעסקים בזה מהתמדה ושקידה בלימוד התורה וקיום המצות בהידור וכו' ובאופן 

דמוסיף והולך ומעלין בקדש ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ויהי רצון שגם בזה יבשר טוב אליבא 

דאמת וגם על חבריו ישפיע בכגון דא.

בברכה לכוח"ט ולת"ת ביראת שמים,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



לד

בראשית יט, כז – וישכם אברהם בבקר אל המקום 
אשר עמד שם את פני ה'

קכג

הרבה פעמים כתוב אצל אברהם "מקום" דהוא בחי' 
חסד, ורמזים בזה

אל,  פעמים  ו'2  הוא  מקום  כי  חסד,  בחי'1  הוא  מקום 
וכן אם מקום4 הוא שם הוי'  ששם אל3 רומז על חסדים, 
בהכפל5 כל אות על עצמו, הנה שם הוי' רומז על רחמים 

וחסדים.
ולכן באברהם שהוא בחי'6 חסד, ותיקן תפילה שחרית7 
אשר  המקום  אל  בבקר  אברהם  וישכם  כתיב8  דחסדים, 
עמד שם כו', והרבה פעמים9 כתיב באברהם בפרשת לך 

וז"ל:  כו  עמוד  לתניא  הערות  יצחק  לוי  לקוטי  גם  ראה  פירוש:   )1
"מקו"ם גי' ו' פעמים אל, כי חסד נקרא חסד אל אזיל עם כל המדות 
כשם שאי  "ארז"ל  וז"ל:  ב  סה,  פרשת בשלח  אור  ובתורה  כידוע". 
אפשר לעולם בלא רוחות כן ]א"א בלי ישראל[... הענין כי רוחות הם 
ו' קצוות צפון דרום כו' שהם עיקר העולם שזהו גבול המקום, ואם לא 
הרוחות לא הי' בחי' מקום כלל" ע"ש, וכידוע )תהלים פט, ג( "עולם 

חסד יבנה".
2( ו' פעמים א"ל. 6 × 31 = 186, בגי' מקו"ם.

3( כמ"ש )תהלים נב, ג( "חסד אל כל היום", ועיין בזוהר )ח"ג דף סה, 
ב(, עה"פ )תהלים נ, א( "אל אלקים הוי' וגו'" דהוא כנגד חסד גבורה 

תפארת. ]ראה ספר המאמרים תשל"א עמוד 490[.
4( מבאר: דהן תוכן ענין "מקום" )דקאי על התהוות "מקום" וגבול 

מבחי' חסד(, והן הגי' ד"מקום" – שם הוי' – מרמז על חסדים.
5( פירוש: "י" פעמים "י" )בגי' 100( + "ה" פעמים "ה" )25( + "ו" 

פעמים "ו" )36( + "ה" פעמים "ה" )25( = 186, בגי' מקו"ם.
ראה פרדס שער כ"ג )שער ערכי הכינויים( ע' מקום. תקוני זהר תכ"ו 
נ"ך עמוד תא-ב.  ב(. אור התורה פרשת בחוקותי עמוד תרעו.  )עא, 

תד-ה. ספר המאמרים תרמ"ג עמוד צד.
6( כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם זהר בראשית דף מז, 
ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים 

עמוד ד. וש"נ.
שנאמר  שחרית  תפלת  תקן  אברהם  תניא  וז"ל:  כו:  ברכות  ראה   )7
וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם,  כז(  יט,  )בראשית 

ואין עמידה אלא תפלה שנאמר )תהלים קו, ל( ויעמוד פנחס ויפלל.
8( בראשית יט, כז.

9( והם: )בראשית יב, ו( "ויעבר אברהם בארץ עד מקום שכם". )שם 
יג, ג( "וילך למסעיו מנגב ועד בית אל עד המקום אשר הי' שם אהלה 
בתחילה". )שם פסוק ד( "אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה". 
)שם פסוק יד( "וה' אמר אל אברם... שא נא עיניך וראה מן המקום אשר 
אתה שם צפונה ונגבה וגו'". )יד, כד( "אולי יש חמשים צדיקים בתוך 
העיר האף תספה ולא תשא למקום וגו'". )שם כו( "ויאמר ה' אם אמצא 
בסדם חמשים צדיקים בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם". )שם 
לג( "וילך ה' כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקומו". – )ג' 
פעמים – פרק יט פסוקים יב. יג. יד. – אינו באברהם(. – )פסוק יט, 
כז( "וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'". )כ, 
יא( "ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלקים במקום הזה". )שם 
יג( "אל כל המקום אשר נבוא שמה אמרי לי אחי הוא". )כא, לא( "על 

ובפרשת וירא מקום, יען מקום רומז על חסדים והוא שייך 
לאברהם שבחינתו הוא חסד.

כי  הוא,  במקום,  ויפגע10  מקום  ביעקב  שכתוב  ומה 
יעקב תפארת11 נוטה לחסד12 אברהם.

וכן בדגל מחנה יהודה – שכמו"כ הוא למעלה דגל13 
מיכאל מלאך דחסד, )ומה שהוא בצד14 מזרחה הוא ע"ד 

בבוקר...  "וישכם אברהם  ג(  )כב,  למקום ההוא באר שבע".  קרא  כן 
ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלקים". )שם ד( "ביום השלישי 
וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק". )שם ט( "ויבואו אל 

המקום אשר אמר לו האלקים" – טו פעמים.
10( ביעקב כתוב כמה פעמים "מקום", והם: )כח, יא( "ויפגע במקום... 
יעקב  "וייקץ  טז(  )שם  ההוא".  במקום  וישכב  המקום...  מאבני  ויקח 
משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה". )שם יז( "ויירא ויאמר מה נורא 
המקום ההוא בית אל". )שם  המקום הזה". )שם יט( "ויקרא את שם 
ילדה  "ויהי כאשר  )ל, כה(  המקום".  "ויאסוף לבן את כל אנשי  כב( 
רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי". 
)לא, ב( "ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלקים זה ויקרא שם המקום 
ההוא מחנים". )לב, ל( "ויקרא יעקב את שם המקום פניאל. )לג, יז( 
"ויבן  ז(  )לה,  סכות".  המקום  שם  קרא  כן  על  סכתה...  נסע  "ויעקב 
שם מזבח ויקרא למקום א-ל בית א-ל". )שם יג( "ויעל מעליו אלקים 
במקום אשר דבר אתו". )שם יד( "ויצב יעקב מצבה במקום אשר דבר 

אתו וגו'". )שם טו( "ויקרא יעקב את שם המקום... בית א-ל".
]משא"כ ביצחק כתוב רק שני פעמים בפרק כו פסוקים ז, ח. "אנשי 
המקום", והוא על אנשי גררה, ולא על יצחק עצמו. וזהו מתאים עפ"י 

המבואר בהערה 12, ע"ש.[
11( יעקב בחי' תפארת, ראה זהר חלק א' דף קנז, ב. חלק ב' דף שב, א. 

לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, ב. תורה אור פרשת נח יא, א.
נוטה לחסד. ראה לקוטי לוי יצחק לזהר בראשית עמוד  12( תפארת 
קלב וז"ל: יעקב מתייחס לאברהם ביחוד, שהוא לו לבן ואברהם לו 
לאב כמ"ש )בראשית כו, כד( אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק, שעל 
אברהם – חסד, אמר אביך, דיעקב – תפארת, ולא על יצחק גבורה, 
כי תפארת נוטה ומתייחס לחסד, כי פעולת התפארת הוא לרחם כמו 
פעולת החסד, וכתיב )ישעי' כט, כב( ליעקב אשר פדה את אברהם, 

ע"כ יעקב תפארת הנוטה ושייך לחסד.
ראה גם לקמן סימן ר. רא הערה 21. לעיל סימן סב. עט, קטז.

13( ראה הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע בספר המאמרים ה'ש"ת עמוד 40 
דמציין לזוהר ח"ג קנד, א. קנה, א. ראה לקמן הערה 16.

]וראה תורה אור פרשת וישב )כז, ג( וז"ל: ד' מחנות שכינה פני ארי' 
אל הימין ופני שור כו', הם חלקים כוללים עדיין, שכל חלק מהם כולל 
כמה פרטים רבים, ובירידת המדרגה עוד נתחלק מבחי' מיכאל שהוא 

בחי' פני ארי' לקפ"ו אלף בחי' מחולקות וכו'[.
והרי  יהודה".  דגל מחנה  "והחונים קדמה מזרחה  ג.  ב,  14( במדבר 

דרום הוא חסד ומזרח הוא תפארת.
והטעם הוא: ראה רש"י ]שמות כז, יג. במדבר ב, ג[ ד"מזרח" נקרא 
דהקול  המפרשים,  ופירשו  "אחור".  נקרא  ומערב  ו"פנים",  "קדם" 
עומדים  אם  בגשמיות  וכמו  הכרובים,  מבין  יוצא  הי'  השכינה  של 
הפנים כנגד מזרח אז מערב הוא אחור, וצד דרום הוא לימין )כמו יד 
ימין(, וצד צפון לשמאל )כמו יד שמאל(, וכן הוא ברוחניות הענינים, 
שהשכינה – הוא כמו הפנים – מדבר כנגד צד המזרח, ודרום וצפון 

מן הצדדים – לימין ולשמאל – וצד מערב הוא אחור.
ראה זוהר חלק א, דף כט, ב. לקוטי תורה תזריע יט, ד. תורת חיים 

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך בעמול זי



לה

כט, כח – הנסתרות לה' אלקינו והנגלות 
דברי  כל  את  לעשות  עולם  עד  ולבנינו  לנו 

התורה הזאת

זמנים  שני  יש  כי  נ"ל  וכו'.  אלקינו  לה'  הנסתרות  א. 
סתום  והוא  אדם  לשום  ידוע  שאין  נסתר  זמן  לגאולתינו, 
וחתום ואפילו משה לא ידע אותו, ויש זמן הגלוי לכל כמ"ש 
)תהלים צה, ז( היום אם בקולו תשמעו. והנה משה ניבא על 
הגלות ואמר וישליכם אל ארץ אחרת, ועד מתי קץ הפלאות 
לא נודע לו הגם שהי' ראש הנביאים, כי זמן הגאולה אינו 
גלוי רק לה' לבדו. וז"ש הנסתרות פירוש הנסתר שבגאולה 
הוא לה' אלקינו ולא גלה סודו לעבדיו הנביאים אבל הנגלות 
הזמן גלוי לכל לנו ולבנינו הוא לעשות את כל דברי התורה 
כמ"ש  יום  בכל  ולהביאה  הגאולה  לקרב  שבידינו  הזאת, 

היום אם בקולו תשמעו והוא נכון.
כתב סופר

לה, ג – ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך 
ה'  הפיצך  אשר  העמים  מכל  וקבצך  ושב 

אלקיך שמה

ב. רבי נתן אומר חביבים ישראל שבכל מקום שגלו שכינה 
עמהם1. גלו למצרים שכינה עמהם, שנאמר )שמואל-א ב, 
לבית  במצרים  בהיותם  אביך  בית  אל  נגליתי  הנגלה  כז( 
יד(  מג,  )ישעי'  שנאמר  עמהם,  שכינה  לבבל  גלו  פרעה. 
למענכם שולחתי בבלה. גלו לעילם שכינה עמהם, שנאמר 
)ירמי' מט, לח( ושמתי כסאי בעילם והאבדתי משם מלך 
ושרים. גלו לאדום שכינה עמהם, שנאמר )ישעי' סג, א( מי 
זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה. וכשהם חוזרים שכינה 
ורחמך,  שבותך  את  ה'  ושב  ג(  ל,  )דברים  שנאמר  עמהם, 
והשיב לא נאמר אלא ושב ה' אלקיך2. ואומר )שיר השירים 
מראש  תשוב  תבואי  מלבנון  אתי  כלה  מלבנון  אתי  ח(  ד, 
אמנה מראש שניר וחרמון ממעונות אריות ומהררי נמרים.

רבי אומר משל למה הדבר דומה, למלך שאמר לעבדו 
אם תבקשוני הריני אצל בני, כל זמן שאתה מבקשיני הריני 
אצל בני. וכן הוא אומר )ויקרא טז, טז( השוכן אתם בתוך 
טומאותם. ואומר )שם טו, לא( בטמאם את משכני אשר 
יטמאו את מחניהם אשר  ולא  ג(  ה,  )לעיל  ואומר  בתוכם. 
אני שוכן בתוכם. ואומר )כאן( ולא תטמא את הארץ אשר 
אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה כי אני ה' שוכן בתוך 

בני ישראל.
ספרי

* * *

1( חביבים ישראל שבכל מקום שגלו שכינה עמהם וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על 

התורה פרשת אמור סימן שלט סעיף ח. פרשת בשלח סימן קכ.

וגאולה על התורה  ילקוט משיח  וכו': עיין  והשיב לא נאמר אלא ושב ה' אלקיך   )2

פרשת נצבים פרק ל פסוק ג, ובהנסמן שם.

נתן  ר'  דברי  על  רבי  מוסיף  מה  מובן:  אינו  ולכאורה 
ש"חביבים ישראל שכל מקום שגלו שכינה עמהם . . כשהם 
חוזרים שכינה עמהם", הרי גם מדברים אלו מובן שהקב"ה 

נמצא עם ישראל תמיד, בכל מקום.
אלא החילוק בין שני המ"ד הוא:

"ר' נתן אומר חביבים ישראל שבכל מקום שגלו שכינה 
שהיא  כפי  היהודי  של  הנשמה  על  מדבר  נתן  ר'  עמהם". 
בני  )בלשון  החביבות  רגש  בדוגמת  שהוא  לענין  קשורה 
בגילוי,  ונראה   – וגילוי  רגש  אלא  הנפש  עצם  לא  אדם(, 
העולם,  אומות  מכל  נבדלים  הם  שבזה  ישראל,  חביבים 

ומצד הנשמה אומרים שבכל מקום שגלו שכינה עמהם,
ממעל  אלקה  חלק  היא  עצמה  מצד  שהנשמה  ומאחר 
לא  שהגלות  כדי  עמהם"  ש"שכינה  בכך  די  בגלוי,  ממש, 

תפעל עליהם.
ולכן  גם מצד הגוף,  כיצד הדבר הוא  על כך מוסיף רבי 
הוא מביא את המשל "למלך שאמר לעבדו אם תבקשוני 
הריני אצל בני כל זמן שאתה מבקשני הריני אצל בני וכה"א 
דבר  על  המדובר  אין  כאן  טומאתם":  בתוך  אתם  השוכן 
הקשור עם ענין של "חביבים" – רגש וגילוי, אלא עם ענין 
גוף,  עם  קשור  שזה  ובן,  אב  של  השייכות  בדוגמת  עצמי 

שבו יש בחירת העצמות3 כנ"ל4.
מבקשני",  שאתה  זמן  "כל  שזהו  מדגיש  הוא  א(  ולכן: 
כל  בזה  שייך  לא  ית'  עצמותו  עם  קשור  שהדבר  היות 
חילוק ושינוי5. ב( הוא מביא את הפסוק )ועל דרך זה שאר 
להגוף  ששייך  טומאתם",  בתוך  אתם  "השוכן  הפסוקים( 
אין  תורה  דברי  ש)אפילו(   – ועניני'  לנשמה6  ולא  ועניניו, 

מקבלין טומאה7.
לקוטי שיחות חלק כג עמוד 214 ואילך. תרגום מאידית

3( ראה ד"ה וה' אמר המכסה שם. 

רבה  לבמדבר  הספרי  בין  ה'"  "נקמת  בפירוש  החילוק  תוכן  גם  שזהו  לומר  ויש   )4

)ותנחומא( שם: בבמדבר רבה )ותנחומא( מה שנקרא נקמת ה' הוא "בשביל תורה 

ומצות שנתת לנו הלכך הנקמה שלך לתת נקמת ה'", היינו מצד בחי' הגילויים, מצד 

היותם מקושרים בגילוי להקב"ה )על ידי תורה ומצוות(, וזה שייך בעיקר להנשמה; 

משא"כ בספרי הוא מצד עצם ענינם של ישראל שקדמו לתורה, לא מצד התקשרות 

וזה שייך בעיקר להגוף שלכן: א( צריך כאן לשלול  ומצוות(  ידי תורה  הגלוי' )שעל 

אשר "לא נקמת בשר ודם אתם נוקמים". ב( ממשיך בהחיוב: "אלא נקמת מי שאמר 

והי' העולם" – שבענין "הי' העולם" נדמה גוף דבני ישראל לגופי אומות העולם.

]ולהעיר שבתורת שלום שם )עמוד 120( מוכח דבחירת העצמות בהגוף שייכת לזה 

שהתהוות יש מאין הוא בכח העצמות. עיין שם. וראה שם עמוד 122. ולהעיר מספר 

המאמרים תרע"ח עמוד קיד ואילך. ואין כאן מקומו[.

5( ואף שגם בדברי ר"נ אומר "שבכל מקום כו'" – אינו דומה לנדון דידן כי ר"נ מדגיש 

"כל מקום שגלו" ולא "בכל זמן" כבדברי רבי )ראה ספרי דבי רב לספרי שם(.

6( שהיא מעין גנים באר מים חיים )ראה ד"ה אז ישיר ישראל )לקוטי תורה חקת סב, 

ב. ספר המאמרים תש"ב עמוד 921 ואילך. ד"ה הנ"ל תשמ"ג(. וד"ה מעין גנים )ספר 

שאינם  ועוד((  א.  ר,  א  חלק  קונטרסים  המאמרים  ספר   .331 עמוד  שם  המאמרים 

מקבלים טומאה ואדרבה מטמאים את הטמא.

7( ברכות כב, א.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת נצבים-וילך
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ß lel` h"i oey`x mei ß

èë(è)íéávð ízàýåýé éðôì íëlk íBiä ©¤̧¦¨¦³©Æª§¤½¦§¥−§Ÿ̈´
ìk íëéøèLå íëéð÷æ íëéèáL íëéLàø íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¨«¥¤´¦§¥¤À¦§¥¤Æ§´Ÿ§¥¤½−Ÿ

:ìàøNé Léà¦¬¦§¨¥«
i"yx£ÌÈ·v Ìz‡∑מֹותֹו ּביֹום הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפני מׁשה ׁשּכּנסם ּבברית מלּמד ¯‡ÌÎÈL.להכניסם «∆ƒ»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ»≈∆

ÌÎÈË·L∑ לׁשבטיכם ÌÎÈ¯ËLÂ.ראׁשיכם ÌÎÈ˜Ê∑ יׂשראל איׁש "ּכל ּכ ואחר קֹודם, חׁשּוב ."החׁשּוב ƒ¿≈∆ְְִֵֵֶֶָƒ¿≈∆¿…¿≈∆ְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr l zegiy ihewl)

מימימימימימימימי ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹואבאבאבאב .... .... ט־י)ראראראראׁשׁשׁשׁשיכםיכםיכםיכם ּבּבּבּבערבערבערבערבּוּוּוּותתתת(כט, להכניסםלהכניסםלהכניסםלהכניסם ההההּוּוּוּואאאא זהזהזהזה ּבּבּבּבבריתבריתבריתברית ממממׁשׁשׁשׁשהההה החיים)ּכּכּכּכּוּוּוּונתנתנתנת יׂשראל,(אור ׁשל ּבאחדּותם ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
אֹופּנים. ׁשלׁשה יׁשנם ּבזה, זה ּומערבים ערבים (ראׁשיכם)א א א א ׁשּכּלם ראׁש ּגם ּבֹו יׁש ּכאׁשר היא יׂשראל ּכלל ׁשל הּׁשלמּות . ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

.(מימ (ׁשֹואב רגל זה ב ב ב ב וגם ּומׁשלימים לזה זה זקּוקים והרגל ׁשהראׁש ּכ האברים, לׁשאר מּמעלתֹו מׁשּפיע אבר ּכל . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
זה. נקּודה ג ג ג ג את ּכמֹו הם ּכּלם ורגל; ראׁש ׁשל ּכלל התחּלקּות אין יהּודי, ּכל אצל מּמׁש ּבׁשוה ׁשהיא הּיהדּות, נקּודת מּצד . ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

מּמׁש. ַַַָאחת

(é)éðçî áø÷a øLà Eøâå íëéLð íëtèáèçî E ©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−§¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´
éöòéîéî áàL ãò E:E ¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx£EÈˆÚ ·ËÁÓ∑(תנחומא),מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו ּגב מלּמד ׁשּבאּו וזהּוּכדר יהֹוׁשע, ּבימי עֹונים ≈…≈≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
ּבּגבעֹונים: ט)האמּור מים (יהושע וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם ּבערמה", הּמה ּגם ."וּיעׂשּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 117 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

"zFvr"d z` "ahgl"©§Ÿ¤¨¥

::::מימימימימימימימי ׁשׁשׁשׁשאבאבאבאב עדעדעדעד עציעציעציעצי ֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽמחטבמחטבמחטבמחטב ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
מים וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם כּו' מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו רש"י)מלּמד ובפירוש י. (כט, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּזקן רּבנּו ּפתּגם פט)ידּוע עמוד יום" "היום בקובץ ּולהסיח (הובא "לחטב" ׁשּצרי הּכתּוב ּומלּמדנּו עצה, מּלׁשֹון הּוא "ּד"עצי , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּתענּוג" מיני ּכל הּמצמיחים ה"מים על רֹומז "ּו"מימי איׁש"; ּבלב מחׁשבֹות "רּבֹות – ה"עצֹות" א)את פרק ועל (תניא , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

ּגׁשמּיּות. לעניני הּתאוֹות את ּולבּטל מּתֹוכֹו "לׁשאב" – "מימי "ׁשֹואב להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהאדם
ּובתפּלה, ּבתֹורה האדם ׁשעֹוסק ּבׁשעה ּתינח ּתאמר: ּדׁשּמא זֹו. ּבהֹוראה נֹוסף ּפרט מרּמז ּכאן ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י לֹומר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויׁש
אחרֹות  מחׁשבֹות חס־וׁשלֹום ׁשּיתערבּו ׁשאסּור ּופׁשיטא ּבהם, ׁשעֹוסק הּקדּׁשה ּבעניני ורּבֹו ראׁשֹו להכניס ׁשּצרי וּדאי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻאז

הּגּוף; ְֲַַותאוֹות

ÈÈט  Ì„˜ ÔBÎlk ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈÓÈ˜ Ôez‡«»¿ƒ»≈»¿√»¿»
ÔBÎÈ·Ò ÔBÎÈË·L ÔBÎÈLÈ¯ ÔBÎ‰Ï‡√»¬≈≈ƒ¿≈»≈

:Ï‡¯NÈ L‡ Ïk ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈…¡«ƒ¿»≈

CÈ˙È¯LÓי  B‚a Èc C¯Bi‚Â ÔBÎÈL ÔBÎÏÙË«¿¿¿≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»
:CÈiÓ ÈÏÓ „Ú CÈÚ‡ Ë˜lÓƒ»≈»»«¿≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h).íBiä íéávð ízàoFWlaEzMd ©¤¦¨¦©§©¨
,cOlnmW miaSp l`xUi lM EidW §©¥¤¨¨¦§¨¥¦¨¦¨

oeiM ,mFId FzF`AdWn mqPiMW §©¥¨¤¦§¨Ÿ¤
maiSde`EdÎKExAÎWFcTd iptlmFiA §¦¦¨¦§¥©¨¨§

FzFnicM ,zixAA mqipkdloldlck) §¥§©§¦¨©§¦
(`i weqt(m"`x):

èáL íëéLàø.íëéWExiR oi` ¨¥¤¦§¥¤¥¥
xnFlkE ,mihaXd ipA lM - 'mkihaW'¦§¥¤¨§¥©§¨¦§©
lM' :oNdl mixMfEn md ixdW ,mrd lM̈¨¨¤£¥¥§¨¦§©¨Ÿ

FWExiR `N` .'l`xUi Wi`mkiW`x ¦¦§¨¥¤¨¥¨¥¤
mkihaWlmihaXd iW`x -(m"`x): §¦§¥¤¨¥©§¨¦

.íëéøèLå íëéð÷æaEWg aEWgd ¦§¥¤§Ÿ§¥¤¤¨¨
mcFwmrd iwlg z` hxtn aEzMd - ¥©¨§¨¥¤¤§¥¨¨

miCwd KklE ,mzEaiWg xcq itl§¦¥¤£¦¨§¨¦§¦
,mihaXd iW`x z` dNigY hxtl§¨¥§¦¨¤¨¥©§¨¦

,mixhFXde mipwGdKMÎxg`exn`p ©§¥¦§©§¦§©©¨¤¡©
'l`xUi Wi` lM':i dxez Ÿ¦¦§¨¥

(i)éöò áèBçîELinin a`W cr. ¥¥¥¤©Ÿ¥¥¤
Wi` lM' llkA EN` s` ixde©£¥©¥¦§©Ÿ¦

aEzMd `N` ?'l`xUiE`AW cOln ¦§¨¥¤¨©¨§©¥¤¨
KxcM ,dWn iniA xiIbzdl miprpk§©£¦§¦§©¥¦¥Ÿ¤§¤¤

mipFrab E`AWxiIBzdliniA ¤¨¦§¦§¦§©¥¦¥

A xEn`d Edfe ,rWFdidUrn §ª©§¤¨¨§©£¥
dmipFraB(c ,h ryedi)dOd mb EUrIe' ©¦§¦©©£©¥¨

'dnxrA'dOd mB' E`AW - §¨§¨¤¨©¥¨
miprpMd E`AW KxcM (mipFraBd)©¦§¦§¤¤¤¨©§©£¦
EUr mipFraBd] dWn iniA mdiptl¦§¥¤¦¥¤©¦§¦¨
rWFdin ExiYqdW ,'dnxrA'§¨§¨¤¦§¦¦ª©

,[mlAwIW icM md mipFraBWmpzpE ¤¦§¦¥§¥¤§©§¥§¨¨
dWnzFidl - ElNd miprpMd z` - Ÿ¤¤©§©£¦©¨¦§

min ia`FWe mivr iahFg(`negpz) §¥¥¦§£¥¨¦
(l"kyn):`i dxez

jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy
הּתאוֹות  את לעקר צרי אז ׁשּגם יאמר מי הּגּוף, עניני וכל ּוׁשתּיה אכילה זה ׁשּבכלל "מסחר", ּבעניני ׁשעֹוסק ּבׁשעה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאבל

הרׁשּות  עניני ּדלכאֹורה איׁש", ּבלב מחׁשבֹות ה"רּבֹות את ּולהסיח ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּלּבֹו
האדם? ׁשל ותענּוגֹו לדעּתֹו ְְְְֲִֶַַָָָנתּונים

מל  ּכ סֹוחרועל מּלׁשֹון "כנען" – ּכנענים" ׁש"ּבאּו רׁש"י, (הושע ּמדנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ועוד) ח הרׁשּות יב, ּובעניני ּב"מסחר" ועֹוסק "ּכנעני" ׁשהּוא ּבׁשעה ׁשּגם מים", וׁשֹואבי עצים חֹוטבי  מׁשה "נתנם זאת ּובכל ,ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מּלּבֹו. הּתאוֹות את ּולהֹוציא ו"לׁשאב" מחׁשבֹות", ה"רּבֹות את מּדעּתֹו "לחטב" צרי ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּלֹו,

(àé)éäìà ýåýé úéøáa Eøáòìýåýé øLà Búìàáe E §¨§§À¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:íBiä Enò úøk E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«

i"yx£E¯·ÚÏ∑ּכמֹו אּלא ,' להעביר' ּכמֹו לפרׁשֹו יּתכן ולא ּבברית. עֹובר ד)להיֹות אֹותם'(לעיל .'לעׂשֹותכם ¿»¿¿ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
˙È¯·a E¯·ÚÏ∑ּכמֹו ּבנּתים, ועֹוברים מּכאן, ּומחּצה מּכאן מחּצה עֹוׂשין ּבריתֹות ּכֹורתי היּו ּכ העברה. ּדר ¿»¿¿ƒ¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

לד)ׁשּנאמר: ּבתריו (ירמיה ּבין וּיעברּו לׁשנים, ּכרתּו אׁשר .""העגל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(áé)íBiä Eúà-íé÷ä ïòîì|El-äéäé àeäå íòì Bì §©´©¨¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³¦«§¤§Æ
éúáàì òaLð øLàëå Cì-øac øLàk íéäìàìE ¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤¨®§©«£¤³¦§©Æ©«£Ÿ¤½

:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ
i"yx£ÌÚÏ BÏ ÌBi‰ E˙‡ŒÌÈ˜‰ ÔÚÓÏ∑ לעם לפניו אֹות קּים למען לטרח נכנס הּוא ּכ e‰Â‡.ּכל ¿««»ƒ…¿«¿»ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹ¿

ÌÈ‰Ï‡Ï El ‰È‰È∑ אֹוסר הּוא לכ אחרת, ּבאּמה זרעם את להחליף ׁשּלא לאבֹותי ונׁשּבע ל ׁשּדּבר לפי ƒ¿∆¿≈…ƒְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּפׁשּוטֹו לפי ּפרׁשּתי ּכאן עד מּכם. להּבדל יכל אינֹו ׁשהּוא אחר ּתקניטּוהּו, ׁשּלא הּללּו ּבּׁשבּועֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹאתכם

ּפרׁשה  אּגדה:.ׁשל מאה (תנחומא)ּומדרׁש יׂשראל ׁשּׁשמעּו לפי לּקללֹות? נּצבים" "אּתם ּפרׁשת נסמכה לּמה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
התחיל  ּבאּלּו? לעמד יּוכל מי ואמרּו: ּפניהם, הֹוריקּו ּכהנים, ׁשּבתֹורת ממ"ט חּוץ ׁשּתים, חסר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹקללֹות
לפניו  קּימים אּתם והרי ּכליה, אּתכם  עׂשה ולא לּמקֹום הכעסּתם הר ּבה הּיֹום", נּצבים "אּתם לפּיסם: .מׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

Ècיא  d˙ÓBÓ·e C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜a C˙eÏÚ‡Ï¿»»»ƒ¿»»«»¡»»¿»≈ƒ
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ CnÚ ¯Êb C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«ƒ»»≈

˜„È‰BÓיב  ÔÈ„ ‡ÓBÈ C˙È ‡Ó˜‡Ï ÏÈ„a¿ƒ«¬»»»»»≈√»ƒ
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dÏ‡Ï CÏ È‰È ‡e‰Â ‡nÚÏ¿«»¿¿≈»∆¡»¿»ƒ«ƒ
Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡ÓÎe CÏ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»¿«¿»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).Eøáòì,xnFlMlxaFr LzFid §¨§§§©¦§§¥
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ß lel` h"i oey`x mei ß

èë(è)íéávð ízàýåýé éðôì íëlk íBiä ©¤̧¦¨¦³©Æª§¤½¦§¥−§Ÿ̈´
ìk íëéøèLå íëéð÷æ íëéèáL íëéLàø íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¨«¥¤´¦§¥¤À¦§¥¤Æ§´Ÿ§¥¤½−Ÿ

:ìàøNé Léà¦¬¦§¨¥«
i"yx£ÌÈ·v Ìz‡∑מֹותֹו ּביֹום הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפני מׁשה ׁשּכּנסם ּבברית מלּמד ¯‡ÌÎÈL.להכניסם «∆ƒ»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ»≈∆

ÌÎÈË·L∑ לׁשבטיכם ÌÎÈ¯ËLÂ.ראׁשיכם ÌÎÈ˜Ê∑ יׂשראל איׁש "ּכל ּכ ואחר קֹודם, חׁשּוב ."החׁשּוב ƒ¿≈∆ְְִֵֵֶֶָƒ¿≈∆¿…¿≈∆ְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr l zegiy ihewl)

מימימימימימימימי ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹואבאבאבאב .... .... ט־י)ראראראראׁשׁשׁשׁשיכםיכםיכםיכם ּבּבּבּבערבערבערבערבּוּוּוּותתתת(כט, להכניסםלהכניסםלהכניסםלהכניסם ההההּוּוּוּואאאא זהזהזהזה ּבּבּבּבבריתבריתבריתברית ממממׁשׁשׁשׁשהההה החיים)ּכּכּכּכּוּוּוּונתנתנתנת יׂשראל,(אור ׁשל ּבאחדּותם ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
אֹופּנים. ׁשלׁשה יׁשנם ּבזה, זה ּומערבים ערבים (ראׁשיכם)א א א א ׁשּכּלם ראׁש ּגם ּבֹו יׁש ּכאׁשר היא יׂשראל ּכלל ׁשל הּׁשלמּות . ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

.(מימ (ׁשֹואב רגל זה ב ב ב ב וגם ּומׁשלימים לזה זה זקּוקים והרגל ׁשהראׁש ּכ האברים, לׁשאר מּמעלתֹו מׁשּפיע אבר ּכל . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
זה. נקּודה ג ג ג ג את ּכמֹו הם ּכּלם ורגל; ראׁש ׁשל ּכלל התחּלקּות אין יהּודי, ּכל אצל מּמׁש ּבׁשוה ׁשהיא הּיהדּות, נקּודת מּצד . ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

מּמׁש. ַַַָאחת

(é)éðçî áø÷a øLà Eøâå íëéLð íëtèáèçî E ©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−§¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´
éöòéîéî áàL ãò E:E ¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx£EÈˆÚ ·ËÁÓ∑(תנחומא),מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו ּגב מלּמד ׁשּבאּו וזהּוּכדר יהֹוׁשע, ּבימי עֹונים ≈…≈≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
ּבּגבעֹונים: ט)האמּור מים (יהושע וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם ּבערמה", הּמה ּגם ."וּיעׂשּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 117 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

"zFvr"d z` "ahgl"©§Ÿ¤¨¥

::::מימימימימימימימי ׁשׁשׁשׁשאבאבאבאב עדעדעדעד עציעציעציעצי ֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽמחטבמחטבמחטבמחטב ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
מים וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם כּו' מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו רש"י)מלּמד ובפירוש י. (כט, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּזקן רּבנּו ּפתּגם פט)ידּוע עמוד יום" "היום בקובץ ּולהסיח (הובא "לחטב" ׁשּצרי הּכתּוב ּומלּמדנּו עצה, מּלׁשֹון הּוא "ּד"עצי , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּתענּוג" מיני ּכל הּמצמיחים ה"מים על רֹומז "ּו"מימי איׁש"; ּבלב מחׁשבֹות "רּבֹות – ה"עצֹות" א)את פרק ועל (תניא , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

ּגׁשמּיּות. לעניני הּתאוֹות את ּולבּטל מּתֹוכֹו "לׁשאב" – "מימי "ׁשֹואב להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהאדם
ּובתפּלה, ּבתֹורה האדם ׁשעֹוסק ּבׁשעה ּתינח ּתאמר: ּדׁשּמא זֹו. ּבהֹוראה נֹוסף ּפרט מרּמז ּכאן ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י לֹומר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויׁש
אחרֹות  מחׁשבֹות חס־וׁשלֹום ׁשּיתערבּו ׁשאסּור ּופׁשיטא ּבהם, ׁשעֹוסק הּקדּׁשה ּבעניני ורּבֹו ראׁשֹו להכניס ׁשּצרי וּדאי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻאז

הּגּוף; ְֲַַותאוֹות

ÈÈט  Ì„˜ ÔBÎlk ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈÓÈ˜ Ôez‡«»¿ƒ»≈»¿√»¿»
ÔBÎÈ·Ò ÔBÎÈË·L ÔBÎÈLÈ¯ ÔBÎ‰Ï‡√»¬≈≈ƒ¿≈»≈

:Ï‡¯NÈ L‡ Ïk ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈…¡«ƒ¿»≈

CÈ˙È¯LÓי  B‚a Èc C¯Bi‚Â ÔBÎÈL ÔBÎÏÙË«¿¿¿≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»
:CÈiÓ ÈÏÓ „Ú CÈÚ‡ Ë˜lÓƒ»≈»»«¿≈«»
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jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy
הּתאוֹות  את לעקר צרי אז ׁשּגם יאמר מי הּגּוף, עניני וכל ּוׁשתּיה אכילה זה ׁשּבכלל "מסחר", ּבעניני ׁשעֹוסק ּבׁשעה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאבל

הרׁשּות  עניני ּדלכאֹורה איׁש", ּבלב מחׁשבֹות ה"רּבֹות את ּולהסיח ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּלּבֹו
האדם? ׁשל ותענּוגֹו לדעּתֹו ְְְְֲִֶַַָָָנתּונים

מל  ּכ סֹוחרועל מּלׁשֹון "כנען" – ּכנענים" ׁש"ּבאּו רׁש"י, (הושע ּמדנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ועוד) ח הרׁשּות יב, ּובעניני ּב"מסחר" ועֹוסק "ּכנעני" ׁשהּוא ּבׁשעה ׁשּגם מים", וׁשֹואבי עצים חֹוטבי  מׁשה "נתנם זאת ּובכל ,ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מּלּבֹו. הּתאוֹות את ּולהֹוציא ו"לׁשאב" מחׁשבֹות", ה"רּבֹות את מּדעּתֹו "לחטב" צרי ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּלֹו,

(àé)éäìà ýåýé úéøáa Eøáòìýåýé øLà Búìàáe E §¨§§À¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:íBiä Enò úøk E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«

i"yx£E¯·ÚÏ∑ּכמֹו אּלא ,' להעביר' ּכמֹו לפרׁשֹו יּתכן ולא ּבברית. עֹובר ד)להיֹות אֹותם'(לעיל .'לעׂשֹותכם ¿»¿¿ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
˙È¯·a E¯·ÚÏ∑ּכמֹו ּבנּתים, ועֹוברים מּכאן, ּומחּצה מּכאן מחּצה עֹוׂשין ּבריתֹות ּכֹורתי היּו ּכ העברה. ּדר ¿»¿¿ƒ¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

לד)ׁשּנאמר: ּבתריו (ירמיה ּבין וּיעברּו לׁשנים, ּכרתּו אׁשר .""העגל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(áé)íBiä Eúà-íé÷ä ïòîì|El-äéäé àeäå íòì Bì §©´©¨¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³¦«§¤§Æ
éúáàì òaLð øLàëå Cì-øac øLàk íéäìàìE ¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤¨®§©«£¤³¦§©Æ©«£Ÿ¤½

:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ
i"yx£ÌÚÏ BÏ ÌBi‰ E˙‡ŒÌÈ˜‰ ÔÚÓÏ∑ לעם לפניו אֹות קּים למען לטרח נכנס הּוא ּכ e‰Â‡.ּכל ¿««»ƒ…¿«¿»ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹ¿

ÌÈ‰Ï‡Ï El ‰È‰È∑ אֹוסר הּוא לכ אחרת, ּבאּמה זרעם את להחליף ׁשּלא לאבֹותי ונׁשּבע ל ׁשּדּבר לפי ƒ¿∆¿≈…ƒְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּפׁשּוטֹו לפי ּפרׁשּתי ּכאן עד מּכם. להּבדל יכל אינֹו ׁשהּוא אחר ּתקניטּוהּו, ׁשּלא הּללּו ּבּׁשבּועֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹאתכם

ּפרׁשה  אּגדה:.ׁשל מאה (תנחומא)ּומדרׁש יׂשראל ׁשּׁשמעּו לפי לּקללֹות? נּצבים" "אּתם ּפרׁשת נסמכה לּמה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
התחיל  ּבאּלּו? לעמד יּוכל מי ואמרּו: ּפניהם, הֹוריקּו ּכהנים, ׁשּבתֹורת ממ"ט חּוץ ׁשּתים, חסר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹקללֹות
לפניו  קּימים אּתם והרי ּכליה, אּתכם  עׂשה ולא לּמקֹום הכעסּתם הר ּבה הּיֹום", נּצבים "אּתם לפּיסם: .מׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

Ècיא  d˙ÓBÓ·e C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜a C˙eÏÚ‡Ï¿»»»ƒ¿»»«»¡»»¿»≈ƒ
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ CnÚ ¯Êb C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«ƒ»»≈

˜„È‰BÓיב  ÔÈ„ ‡ÓBÈ C˙È ‡Ó˜‡Ï ÏÈ„a¿ƒ«¬»»»»»≈√»ƒ
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dÏ‡Ï CÏ È‰È ‡e‰Â ‡nÚÏ¿«»¿¿≈»∆¡»¿»ƒ«ƒ
Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡ÓÎe CÏ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»¿«¿»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).Eøáòì,xnFlMlxaFr LzFid §¨§§§©¦§§¥
zixaALnvrn -.FWxtl okYi `le ¦§¦¥©§§§Ÿ¦¨¥§¨§

'Lxiardl' FnM,(LzF` xiardl) §§©£¦§§©£¦§
FnM] mixg` ici lr dxard FrnWOW¤©§¨©£¨¨©§¥£¥¦§
xFnWl mWExiRW ,'Lcarl' ,'LxnWl'§¨§§§¨§§¤¥¨¦§

[LzF` cFarle,`N`FWxtl WiFnM §©£§¤¨¥§¨§§
'mihRWnE miTg mkz` cOll§©¥¤§¤ª¦¦§¨¦

'mzF` mkzFUrl,(ci ,c lirl)oi`W ©£§¤¨¤¥
ici lr 'mkz` zFUrl' FrnWn©§¨©£¤§¤©§¥
'mzF` EUrY' mY`W `N` ,mixg £̀¥¦¤¨¤©¤©£¨

mknvrn(g"y): ¥©§§¤
.úéøáa Eøáòìz` aEzMd dPiM §¨§§¦§¦¦¨©¨¤
A zixal mzqipM,'dxard' KxCiM §¦¨¨¦§¦§¤¤©£¨¨¦

,oiUFr zFzixaÎizxFk Eid KMEid ¨¨§¥§¦¦¨
micinrndSignE o`Mn dSign ©£¦¦§¦¨¦¨§¦¨

mizpiA mixaFre o`MniYW oiA - ¦¨§§¦¥§©¦¥§¥
,zFSigOdxn`PW FnM(gi ,cl dinxi) ©§¦§¤¤¡©

oiA ExarIe mipWl EzxM xW` lbrd'¨¥¤£¤¨§¦§©¦©©©§¥
'eixzAzixA l`xUi irWx EzxMWM] §¨¨§¤¨§¦§¥¦§¨¥§¦

mipWl lbr Ekzg ,'dA cFxnl mdipiA¥¥¤¦§©¨§¥¤¦§©¦
swFY z` zF`xdl ,miwlgd oiA Exare§¨§¥©£¨¦§©§¤¤

[zixAd:dxezai ©§¦
(ai)Bì íBiä EúBà íé÷ä ïòîì§©©¨¦§©

.íòìKke ,zixAd zzixkl mrh Edf §¨¤©©¦§¦©©§¦§¨
:dWn mdl xnF``Ed KMÎlM(d"awd) ¥¨¤¤¨¨

qpkp(wqFr)gFxhlzixaA Lqipkdl ¦§©¥¦§©§©§¦§¦§¦
lr xFarl LzF` giPd `le ,drEaWE§¨§Ÿ¦¦©§©£©
z`f lM ,LOr FzixA lHalE FpFvx§§©¥§¦¦§¨Ÿ

mrl eiptl LzF` miIw ornl§©©©¥§§¨¨§¨
.íéäìàì El äéäé àeäåKxFv ,xnFlM §¦§¤§¥Ÿ¦§©¤

,Ff drEaWaE zixaA Wi lFcB'dW itl ¨¥¦§¦¦§¨§¦¤
xaM`NW LizFa`l rAWpe Ll xAC §¨¦¤§§¦§©©£¤¤Ÿ

zxg` dOE`A mrxf z` silgdl§©£¦¤©§¨§¨©¤¤
zcnFr Ff drEaWE ,mrl Fl zFidl¦§§¨§¨¤¤
eiTg ExnWY m` oiA ,mlFrl zniIwe§©¤¤§¨¥¦¦§§ª¨

,e`l m` oiaExqF` `Ed KklaiIgnE ¥¦¨§¨¥§©¥
,ElNd zFrEaXA mkz`icM`NW ¤§¤©§©¨§¥¤Ÿ

EdEhipwzlr Exarze (EdExrvY) ©§¦§©£§©©§©

n ,FpFvxW xg`KMÎoiaE KMÎoiA`Ed §¥©©¤¥¨¥¨
mMn lcAdl lFki Fpi`wigxdlE ¥¨§¦¨¥¦¤§©§¦

EPOn mkz`(m"`x): ¤§¤¦¤
:i"yx siqeneitl iYWxiR o`M cr©¨¥©§¦§¦

dcB`ÎWxcnE .dWxR lW DhEWt§¨¤¨¨¨¦§©©¨¨
:l"fg EWxCzWxt dknqp dOl ¨§¨¨¦§§¨¨¨©

zFllTl 'miaSp mY`'Exn`PW ©¤¦¨¦©§¨¤¤¤§
?`aY iM zWxtAErnXW itl §¨¨©¦¨Ÿ§¦¤¨§

miYW xqg zFllw d`n l`xUi- ¦§¨¥¥¨§¨¨¥§©¦
zFxEn`d zFllw dpFnWE mirWY¦§¦§¤§¨¨£

dlrnl(gk lirl),h"nn uEgzFllw §©§¨¦§¨
WExn`PmipdMÎzxFzA,(`xwIe xtq) ¤¤¤§§©Ÿ£¦¥¤©¦§¨

izFTgA zWxtAW dgkFYAÎci ,ek `xwie) ©¨¨¤§¨¨©§ª©
(bn,mdipt EwixFdl`xUi Eldap - ¦§¥¤¦§£¦§¨¥

,mdipt d`xn dPYWPW cr ,c`n§Ÿ©¤¦§©¨©§¥§¥¤
A cFnrl lkEi in' Exn`ezFllw §¨§¦©©£¦§¨
mqiItl dWn ligzd ,'EN`xn`e ¥¦§¦Ÿ¤§©§¨§¨©

ixd ,mdl;'mFId miaSp mY`',xnFlM ¨¤£¥©¤¦¨¦©§©
mFwOl mYqrkd dAxd(d"awdl) ©§¥¦§©§¤©¨§



jlieÎmiavpלח zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy
ÌBi‰∑(ב קי"ב וכ (סנהדרין לכם האיר ּכ ּומאיר, מאפיל והּוא קּים ׁשהּוא הּזה לכם,ּכּיֹום להאיר עתיד  «ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

והּיּסּורין  "אּתם והּקללֹות הם: ּפּיּוסין מּזֹו ׁשּלמעלה הּפרׁשה ואף לפניו. אתכם ּומּציבין אתכם מקּימין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
מּמׁשה  לפרנס, מּפרנס יֹוצאין יׂשראל ׁשהיּו לפי נּצבים", "אּתם אחר: ּדבר וגֹו'". אׁשר ּכל את ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹראיתם

ׁשמּואל: וכן יהֹוׁשע, עׂשה וכן לזרזם, ּכדי מּצבה אֹותם עׂשה לפיכ יב)ליהֹוׁשע, א ואּׁשפטה (שמואל "התיּצבּו ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
ׁשאּול  ׁשל לידֹו ונכנסּו מּידֹו ּכׁשּיצאּו .אּתכם", ְְְְְְְִִִֶֶֶָָָָ

(âé)úéøaä-úà úøk éëðà íëcáì íëzà àìå§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´
:úàfä äìàä-úàå úàfä©½Ÿ§¤¨«¨−̈©«Ÿ

(ãé)éðôì íBiä ãîò eðnò ät BðLé øLà-úà ék¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−
:íBiä eðnò ät epðéà øLà úàå eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬©«

i"yx£‰t epÈ‡ ¯L‡ ˙‡Â∑ּדֹורֹות עם להיֹות ואף .העתידים ¿≈¬∆≈∆…ְְֲִִִִַָ

(åè)íéøöî õøàa eðáLé-øLà úà ízòãé ízà-ék¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤¨©−§§¤´¤¦§¨®¦
:ízøáò øLà íéBbä áø÷a eðøáò-øLà úàå§¥¯£¤¨©²§§¤¬¤©¦−£¤¬£©§¤«

i"yx£'B‚Â ÌzÚ„È Ìz‡ŒÈk∑ אחריהם ללכת אֹותֹו מּכם אחד לב הּׂשיא וׁשּמא האּומֹות, ׁשראיתם .לפי ƒ«∆¿«¿∆¿ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

˜ÓÈ‡יג  ˙È ¯Ê‚ ‡‡ ÔBÎÈ„BÁÏa ÔBÎnÚ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬»¿«»¿»»
:‡„‰ ‡˙ÓBÓ ˙ÈÂ ‡„‰»»¿»»»»»

˜‡Ìיד  ‡nÚ ‡Î‰ È‰B˙È‡c ÔÓ ˙È È¯‡¬≈»»¿ƒƒ»»ƒ»»»≈
È‰B˙ÈÏ Èc ˙ÈÂ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈√»¿»¡»»»¿»ƒ≈ƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡nÚ ‡Î‰»»ƒ»»»≈

Ú¯‡a‡טו  ‡·˙Èc ˙È ÔezÚ„È Ôez‡ È¯‡¬≈«¿«¿»ƒ≈¿»¿«¿»
Èc ‡iÓÓÚ B‚a ‡¯·Ú Èc ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«¿»¿«¿«»ƒ

:Ôez¯·Ú¬«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

,mki`hgAeok iR lr s`dUr `l ©£¨¥¤§©©¦¥Ÿ¨¨
dilM mkz`,mkz` dNiM `l -ixde ¤§¤§¨¨Ÿ¦¨¤§¤©£¥

mY`e miaSpeiptl miniIw(m"`x): ©¤¦¨¦§©¨¦§¨¨
.íBiä`N` ?'mFId' xnFl cEnlY dn ©©©§©©¤¨

mY` ixd :dWn mdl xn` KMmiaSp ¨¨©¨¤¤£¥©¤¦¨¦
d"awd iptl miniIwe`EdW dGd mFIM §©¨¦¦§¥©©¤¤

miIw,mlFrllit`n `Ede(KiWgn) ©¨§¨§©£¦©£¦
xi`nE.xi`nE xfFg mFIdW mWkE ¥¦§¥¤©¥¥¦

,lit`OW xg`l s` mlFrlKMd"awd §¨©§©©¤©£¦¨
mkl xi`dl cizr Kke ,mkl xi`d¥¦¨¤§¨¨¦§¨¦¨¤

zElBd zkWg xg`lzFllTde , §©©¤§©©¨§©§¨
oiaiSnE mkz` oiniIwn oixEQIde§©¦¦§©§¦¤§¤©¦¦

(micinrn),eiptl mkz`mdW ©£¦¦¤§¤§¨¨¤¥
xFarNn ExnWYW KM icil mi`ian§¦¦¦¥¨¤¦§§¦©£
ExRMzi E`hgY m` s`e ,eizFvn lr©¦§¨§©¦¤¤§¦§©§
KkaE ,mixEQId ici lr mki`hg mkl̈¤£¨¥¤©§¥©¦¦§¨

mlFrl miniIwe miIg EidY. ¦§©¦§©¨¦§¨
:i"yx siqened s`emixEn`d mixaC §©©§¨¦¨£¦

A,FGn dlrnNW dWxRixaCoiqEIR ©¨¨¨¤§©§¨¦¦§¥¦¦
,md`Ed zFllTd xg`l skiY xW`M ¥©£¤¥¤§©©©§¨

xnF`(` weqt lirl)z` mzi`x mY`' ¥©¤§¦¤¥
dUr xW` lMux`A mkipirl 'd ¨£¤¨¨§¥¥¤§¤¤

'ebe 'mixvn(g"y ,l"kyn). ¦§©¦
xg` xaCz` Wxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤
:mixaCdEidW itl - 'miaSp mY`' ©§¨¦©¤¦¨¦§¦¤¨

qpxtl qpxRn oi`vFi l`xUiEidW - ¦§¨¥§¦¦©§¨§©§¨¤¨
lW Fzbdpd zgYn z`vl micnFr§¦¨¥¦©©©§¨¨¤
lW Fzbdpd zgY qpMdlE ,df bidpn©§¦¤§¦¨¥©©©§¨¨¤

df,EpiidCKkitl ,rWFdil dWOn ¤§©§¦Ÿ¤¦ª©§¦¨
daSn mzF` dUrmrd z` qPiM - ¨¨¨©¨¨¦¥¤¨¨

,FzFn mFiA 'd iptl eiCgi maiSdeicM §¦¦¨©§¨¦§¥§§¥
mfxfldxFYd zxinWA mwfglE §¨§¨§¨§¨¦§¦©©¨

.zFevOdedUr okemBrWFdiiptl §©¦§§¥¨¨©§ª©¦§¥
iptl maiSde mrd z` qPiMW ,FzFn¤¦¥¤¨¨§¦¦¨¦§¥

xn`PW FnM ,'d(` ,ck ryedi)sq`Ie' §¤¤¡©©¤¡Ÿ
...dnkW l`xUi ihaW lM z` rWFdi§ª©¤¨¦§¥¦§¨¥§¤¨
mdOr zxke ,'midl`d iptl EaSizIe©¦§©§¦§¥¨¡Ÿ¦§¨©¦¨¤

zFevOde dxFYd zxinW lr zixAoke . §¦©§¦©©¨§©¦§§¥
mB dUrl`EnWzFPnl `AW drWA ¨¨©§¥§¨¨¤¨§©

,Klnl lE`W z`mrd z` qPiMW ¤¨§¤¤¤¦¥¤¨¨
oMW ,FlFwA rFnWl mgikFde 'd iptl¦§¥§¦¨¦§©§¤¥

mW xn`p(f ,ai `Îl`eny)EaSizd' ¤¡©¨¦§©§
mkY` dhtX`e'd iptl'Ecnr] §¦¨§¨¦§¤¦§¥¦§

'd dUrW zFaFHd lr mkz` gikF`e§¦©¤§¤©©¤¨¨

,[mkldf dideE`vIWMl`xUiFcIn ¨¤§¨¨¤§¤¨§¦§¨¥¦¨
,l`EnW lW (Fzbdpd zgYn)Eqpkpe ¦©©©§¨¨¤§¥§¦§§

lE`W lW Fcil(`negpz):dxezbi §¨¤¨
(ci).ät epðéà øLà úàålM ixde §¥£¤¥¤Ÿ©£¥¨

WxFtnM ,mW miaSp Eid l`xUi¦§¨¥¨¦¨¦¨©§¨
`dYW dWn zpeEM `N` ?dlrnl§©§¨¤¨©¨©¤¤§¥
;mzFxFcl l`xUi lM mr zixAd©§¦¦¨¦§¨¥§¨

,mFId dR mi`vnPd mkOrmr s`e ¦¨¤©¦§¨¦Ÿ©§©¦
dzFidl micizrd zFxFCmpi` xW` , ©¨£¦¦¦§£¤¥¨

mFId dR mi`vnp(`"eb ,m"`x):eh dxez ¦§¨¦Ÿ©
(fiÎeh).'Bâå ízòãé ízà ék,xnFlM ¦©¤§©§¤§§©

dxf dcFar EcarYW WWFg ip` Kkl§¨£¦¥¤©©§£¨¨¨
,KM lr mkriAWnEmzi`xW itlz` ©§¦£¤©¨§¦¤§¦¤¤

`OWe ,dxfÎdcFar icaFr zFOE`d̈§¥£¨¨¨§¤¨
KM KFYn`iVd(ziqd)mMn cg` al ¦¨¦¦¥¦¥¤¨¦¤

mdixg` zkll FzF`dcFar cFarle ¨¤¤©£¥¤§©££¨
mzFnM dxf,xn`PW FnM(fi weqt oldl) ¨¨§¨§¤¤¡©

mkA Wi oR'xW` ...dX` F` Wi` ¤¥¨¤¦¦¨£¤
z` carl zkll ...mFId dpt Faal§¨Ÿ¤©¨¤¤©£Ÿ¤

mdd miFBd idl`''Fbeip` Kkitl , ¡Ÿ¥©¦¨¥§§¦¨£¦
mkriAWdl KixvoM EUrY `NW: ¨¦§©§¦£¤¤Ÿ©£¥

dxezfh

jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy

(æè)ïáàå õò íäéìlb úàå íäéöewL-úà eàøzå©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤
:íänò øLà áäæå óñk¤¬¤§¨−̈£¤¬¦¨¤«

i"yx£Ì‰ÈˆewLŒ˙‡ e‡¯zÂ∑ ּכׁשקצים מאּוסים ׁשהם ׁשם ּכגלל ∑Ì‰ÈÏlb.על ּומאּוסין ıÚ.ׁשמסרחים «ƒ¿∆ƒ≈∆ְְִִִֵֵֶַָƒÀ≈∆ְְְִִֶָָָֻ≈
Ô·‡Â∑ ּבגלּוי ראיתם אבנים וׁשל עצים ׁשל ׁשל אֹותן אבל יּגנבּו, ׁשּמא יראים ּכֹוכבים העֹובדי ׁשאין לפי »∆∆ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

יּגנבּו ׁשּמא יראים ׁשהם לפי הם, מׂשּכיתם ּבחדרי עּמהם, – וזהב .ּכסף ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

(æé)èáL-Bà äçtLî Bà äMà-Bà Léà íëa Lé-ït¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈¯¦§¨¨´¥À¤
úëìì eðéäìà ýåýé íòî íBiä äðô Bááì øLà£¤Á§¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤¤́
LøL íëa Lé-ït íää íéBbä éäìà-úà ãáòì©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤

:äðòìå Làø äøtŸ¤¬−Ÿ§©«£¨«
i"yx£'B‚Â ÌÎa LÈŒÔt∑ להׁשּביעכם צרי אני לפיכ.ÌÎa LÈŒÔt∑ ּבכם יׁש Ù‰.ׁשּמא B··Ï ¯L‡ ∆≈»∆¿ְְְֲֲִִִִֶַָָ∆≈»∆ֵֶֶָָ¬∆¿»…∆

ÌBi‰∑ הּברית עליו ÚÏÂ‰.מּלקּבל L‡¯ ‰¯t L¯L∑ מר עׂשב מגּדל ּכלֹומר:ׁשרׁש מרים, ׁשהם ּכּגידין «ְְִִֵַַָָ…∆…∆…¿«¬»ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ּבקרּבכם  רׁשע ּומרּבה .מפרה ְְְְְִֶֶֶֶַַַ

(çé)Cøaúäå úàfä äìàä éøác-úà BòîLa äéäå§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥¸¨«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥¸
Cìà éaì úeøøLa ék él-äéäé íBìL øîàì Bááìa¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®

:äàîvä-úà äåøä úBôñ ïòîì§©²©§¬¨«¨−̈¤©§¥¨«
i"yx£B··Ïa C¯a˙‰Â∑,הּללּו קללֹות יבֹואּוני 'לא לאמר: לעצמֹו, ׁשלֹום ּברּכת ּבלּבֹו יחׁשב ּברכה. לׁשֹון ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹ

לי' יהיה ׁשלֹום א.C¯a˙‰Â∑"והתּפּלל" "והתּגּלח", ּכמֹו: ּבלע"ז, שוי"א ÈaÏ.בנדיר"א ˙e¯¯La ְִִֶַָ¿ƒ¿»≈ְְְְְְִִֵַַַַָƒ¿ƒƒƒ
CÏ‡∑:ּכמֹו לּבי, כד)ּבמראית לעׂשֹות (במדבר רֹואה ׁשּלּבי מה ּכלֹומר: קרֹוב", ולא BÙÒ˙."אׁשּורּנּו ÔÚÓÏ ≈≈ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹ¿««¿

‡Ú‡טז  ÔB‰˙ÂÚË ˙ÈÂ ÔB‰ÈˆewL ˙È Ôe˙ÊÁÂ«¬≈»ƒ≈¿»«¬»¿»»
:ÔB‰nÚ Èc ‡·‰„Â ‡tÒk ‡·‡Â¿«¿»«¿»¿«¬»ƒƒ¿

ÈÚ¯Ê˙יז  B‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿»«¿ƒ
‡zÏÁcÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Èt daÏ Èc ‡Ë·L B‡ƒ¿»ƒƒ≈»≈»≈ƒ««¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È ÁÏÙÓÏ C‰ÓÏ ‡‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»¿≈«¿ƒ¿«»«¬««¿«»
ÔÈ‡ËÁ ¯‰¯‰Ó ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈc Ôep‡‰»ƒƒ¿»ƒ¿¿«¿«¿«ƒ¿ƒ

:ÔB„Ê B‡»

‰„‡יח  ‡˙ÓBÓ ÈÓb˙t ˙È dÚÓLÓa È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈»»»»
È¯‡ ÈÏ È‰È ‡ÓÏL ¯ÓÈÓÏ daÏa ·LÁÈÂƒ««¿ƒ≈¿≈«¿»»¿≈ƒ¬≈
dÏ ‡ÙÒB‡Ï ÏÈ„a ÏÈÊ‡ ‡‡ ÈaÏ ¯B‰¯‰a¿«¿ƒƒ¬»»≈¿ƒ¿»»≈

:‡˙e„Ê ÏÚ ‡˙eÏL È‡ËÁ (dÏ)«∆¿≈»»«¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).íäéöewL úà eàøzå,xnFlM ©¦§¤¦¥¤§©
dPkn aEzMde ,mdNW dxf dcFar£¨¨¨¤¨¤§©¨§©¤

KM mzF`miqE`n mdW mW lr ¨¨©¥¤¥§¦
mivwWM(mi`nh mivxW): ¦§¨¦§¨¦§¥¦
.íäéìelbmWÎlrWmilil`d ¦¥¤©¥¤¨¡¦¦

llbM oiqE`nE migxqEOz`Fv) §¨¦§¦§¨¨©
(dndA: §¥¨

ïáàå õòmdOr xW` adfe sqM.ozF` ¥¨¤¤¤¤§¨¨£¤¦¨¤¨
milil`mipa` lWe mivr lW ¡¦¦¤¥¦§¤£¨¦

,iElBA mzi`x:aEzMd WiBcdW itM §¦¤©¨§¦¤¦§¦©¨
'E`xYeur mdilNB z`e mdivETW z` ©¦§¤¦¥¤§¥¦ª¥¤¥

'oa`e`OW `xi iFBd oi`W itl , ¨¤¤§¦¤¥©¨¥¤¨
EapBimxiYqdl ciRwn Fpi`ela` , ¦¨§§¥©§¦§©§¦¨£¨

milil`d lradfe sqM lW:xn`p ©¨¡¦¦¤¤¤§¨¨¤¡©
xW`''mdOr,iMmziMUn ixcgA £¤¦¨¤¦§©§¥©§¦¨

mdzFxvF`d ixcgA md mixYqEn - ¥§¨¦¥§©§¥¨¨
mdNWEapBi `OW mi`xi mdW itl , ¤¨¤§¦¤¥§¥¦¤¨¦¨§

milil`d oi` mnvr z` s`W ixd]£¥¤©¤©§¨¥¨¡¦¦
[mixg` z` oMW lke ,xFnWl milFki§¦¦§§¨¤¥¤£¥¦

(`negpz):dxezfi
(fi).íëa Lé ïtzF`xwOd aFxA ¤¥¨¤§©¦§¨

cizrd lr dxdf`M 'oR' oFWl WOWn§©¥§¤§©§¨¨©¤¨¦
:FnM] '`NW icM' FrnWnE ,rx`i `NW¤Ÿ¤¡©©§¨§¥¤Ÿ§

'gMWY oR Ll xnXd'(ai ,e lirl)mlE` [ ¦¨¤§¤¦§©¨
lr `Ed WWgdW ,o`M xEn`d 'oR'¤¨¨¨¤©£¨©

:xnFlkE ,'`OW' FrnWn ,deFdd`OW ©¤©§¨¤¨§©¤¨
mkA Wi'ebe dX` F` Wi` - eiWkr - ¥¨¤©§¨¦¦¨

(`"eb):
.íBiä äðBô Bááì øLàWxFR FaaNW £¤§¨¤©¤§¨¥

wNYqnEeilr lAwNnz`:zixAd ¦§©¥¦§©¥¨¨¤©§¦
.äðòìå Làø äøt LøLWxW Ÿ¤Ÿ¤Ÿ§©£¨Ÿ¤

doicibM xn aUr lCbnipin mW=] ©§©¥¥¤©§¦¦¥¦¥
[miaUr,xnFlM .mixn mdWWi`d £¨¦¤¥¨¦§©¨¦

,'d mrn dpFR Faal xW`dxtn £¤§¨¤¥¦©§¤
(lCbn)mkAxwA rWx dAxnE, §©¥©§¤¤©§¦§§¤

miaUr dAxnE ginvOd df WxFWM§¤¤©©§¦©©§¤£¨¦
FzFnM mixn:dxezgi ¨¦§

(gi)Bááìa CøaúäåmFlW xn`l §¦§¨¥¦§¨¥Ÿ¨

iN didi.`Ed o`M xEn`d 'KxAzde' ¦§¤¦§¦§¨¥¨¨¨
,dkxA oFWldpeEMd oi`W s` lr §§¨¨©©¤¥©©¨¨

ixdW] KMÎlr FkxaOW in WIW¤¥¦¤§¨§©¨¤£¥
`le eilr Exn`p zFllw ,dAxC ©̀§©¨§¨¤¤§¨¨§Ÿ
Fnvr `Ed :xnFlM `N` ,[zFkxA§¨¤¨§©©§
Fnvrl 'mFlW zMxA' FAlA aFWgi©§§¦¦§©¨§©§

ipE`Fai `l' :xn`l(ilr E`Fai) ¥ŸŸ§¦¨¨©
'iN didi mFlW K` ,ElNd zFllw§¨©¨©¨¦§¤¦

(`"eb):
.Cøaúäåf"rlA `"iey `"xicpa §¦§¨¥§©©

dpeEMd oi`W ,(Fnvr iciÎlr KxAzn)¦§¨¥©§¥©§¤¥©©¨¨
`N` ,FzlEf lv` KxAzdl KlIW¤¥¥§¦§¨¥¥¤¨¤¨
x`Wke ,KxFanM Fnvr z` dUrIW¤©£¤¤©§¦§¨§¦§¨
zNErR FrnWOW 'lrRzd' oFWl§¦§©¥¤©§¨§©

,FnvrA lrFRdFnM'gNBzde'`xwie) ©¥§©§§§¦§©¨
(bl ,bi:oke ,[Fnvr z` gNbi]§©¥©¤©§§¥

'lNRzde'(an ,g `Îmikln)Fnvr cinri] §¦§©¥©£¦©§
[dNitzA: ¦§¦¨

.Cìà éaì úeøéøLa:FnM FWExiR ¦§¦¦¦¥¥¥§



לט jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy
ÌBi‰∑(ב קי"ב וכ (סנהדרין לכם האיר ּכ ּומאיר, מאפיל והּוא קּים ׁשהּוא הּזה לכם,ּכּיֹום להאיר עתיד  «ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

והּיּסּורין  "אּתם והּקללֹות הם: ּפּיּוסין מּזֹו ׁשּלמעלה הּפרׁשה ואף לפניו. אתכם ּומּציבין אתכם מקּימין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
מּמׁשה  לפרנס, מּפרנס יֹוצאין יׂשראל ׁשהיּו לפי נּצבים", "אּתם אחר: ּדבר וגֹו'". אׁשר ּכל את ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹראיתם

ׁשמּואל: וכן יהֹוׁשע, עׂשה וכן לזרזם, ּכדי מּצבה אֹותם עׂשה לפיכ יב)ליהֹוׁשע, א ואּׁשפטה (שמואל "התיּצבּו ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
ׁשאּול  ׁשל לידֹו ונכנסּו מּידֹו ּכׁשּיצאּו .אּתכם", ְְְְְְְִִִֶֶֶָָָָ

(âé)úéøaä-úà úøk éëðà íëcáì íëzà àìå§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´
:úàfä äìàä-úàå úàfä©½Ÿ§¤¨«¨−̈©«Ÿ

(ãé)éðôì íBiä ãîò eðnò ät BðLé øLà-úà ék¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−
:íBiä eðnò ät epðéà øLà úàå eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬©«

i"yx£‰t epÈ‡ ¯L‡ ˙‡Â∑ּדֹורֹות עם להיֹות ואף .העתידים ¿≈¬∆≈∆…ְְֲִִִִַָ

(åè)íéøöî õøàa eðáLé-øLà úà ízòãé ízà-ék¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤¨©−§§¤´¤¦§¨®¦
:ízøáò øLà íéBbä áø÷a eðøáò-øLà úàå§¥¯£¤¨©²§§¤¬¤©¦−£¤¬£©§¤«

i"yx£'B‚Â ÌzÚ„È Ìz‡ŒÈk∑ אחריהם ללכת אֹותֹו מּכם אחד לב הּׂשיא וׁשּמא האּומֹות, ׁשראיתם .לפי ƒ«∆¿«¿∆¿ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

˜ÓÈ‡יג  ˙È ¯Ê‚ ‡‡ ÔBÎÈ„BÁÏa ÔBÎnÚ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬»¿«»¿»»
:‡„‰ ‡˙ÓBÓ ˙ÈÂ ‡„‰»»¿»»»»»

˜‡Ìיד  ‡nÚ ‡Î‰ È‰B˙È‡c ÔÓ ˙È È¯‡¬≈»»¿ƒƒ»»ƒ»»»≈
È‰B˙ÈÏ Èc ˙ÈÂ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈√»¿»¡»»»¿»ƒ≈ƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡nÚ ‡Î‰»»ƒ»»»≈

Ú¯‡a‡טו  ‡·˙Èc ˙È ÔezÚ„È Ôez‡ È¯‡¬≈«¿«¿»ƒ≈¿»¿«¿»
Èc ‡iÓÓÚ B‚a ‡¯·Ú Èc ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«¿»¿«¿«»ƒ

:Ôez¯·Ú¬«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

,mki`hgAeok iR lr s`dUr `l ©£¨¥¤§©©¦¥Ÿ¨¨
dilM mkz`,mkz` dNiM `l -ixde ¤§¤§¨¨Ÿ¦¨¤§¤©£¥

mY`e miaSpeiptl miniIw(m"`x): ©¤¦¨¦§©¨¦§¨¨
.íBiä`N` ?'mFId' xnFl cEnlY dn ©©©§©©¤¨

mY` ixd :dWn mdl xn` KMmiaSp ¨¨©¨¤¤£¥©¤¦¨¦
d"awd iptl miniIwe`EdW dGd mFIM §©¨¦¦§¥©©¤¤

miIw,mlFrllit`n `Ede(KiWgn) ©¨§¨§©£¦©£¦
xi`nE.xi`nE xfFg mFIdW mWkE ¥¦§¥¤©¥¥¦

,lit`OW xg`l s` mlFrlKMd"awd §¨©§©©¤©£¦¨
mkl xi`dl cizr Kke ,mkl xi`d¥¦¨¤§¨¨¦§¨¦¨¤

zElBd zkWg xg`lzFllTde , §©©¤§©©¨§©§¨
oiaiSnE mkz` oiniIwn oixEQIde§©¦¦§©§¦¤§¤©¦¦

(micinrn),eiptl mkz`mdW ©£¦¦¤§¤§¨¨¤¥
xFarNn ExnWYW KM icil mi`ian§¦¦¦¥¨¤¦§§¦©£
ExRMzi E`hgY m` s`e ,eizFvn lr©¦§¨§©¦¤¤§¦§©§
KkaE ,mixEQId ici lr mki`hg mkl̈¤£¨¥¤©§¥©¦¦§¨

mlFrl miniIwe miIg EidY. ¦§©¦§©¨¦§¨
:i"yx siqened s`emixEn`d mixaC §©©§¨¦¨£¦

A,FGn dlrnNW dWxRixaCoiqEIR ©¨¨¨¤§©§¨¦¦§¥¦¦
,md`Ed zFllTd xg`l skiY xW`M ¥©£¤¥¤§©©©§¨

xnF`(` weqt lirl)z` mzi`x mY`' ¥©¤§¦¤¥
dUr xW` lMux`A mkipirl 'd ¨£¤¨¨§¥¥¤§¤¤

'ebe 'mixvn(g"y ,l"kyn). ¦§©¦
xg` xaCz` Wxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤
:mixaCdEidW itl - 'miaSp mY`' ©§¨¦©¤¦¨¦§¦¤¨

qpxtl qpxRn oi`vFi l`xUiEidW - ¦§¨¥§¦¦©§¨§©§¨¤¨
lW Fzbdpd zgYn z`vl micnFr§¦¨¥¦©©©§¨¨¤
lW Fzbdpd zgY qpMdlE ,df bidpn©§¦¤§¦¨¥©©©§¨¨¤

df,EpiidCKkitl ,rWFdil dWOn ¤§©§¦Ÿ¤¦ª©§¦¨
daSn mzF` dUrmrd z` qPiM - ¨¨¨©¨¨¦¥¤¨¨

,FzFn mFiA 'd iptl eiCgi maiSdeicM §¦¦¨©§¨¦§¥§§¥
mfxfldxFYd zxinWA mwfglE §¨§¨§¨§¨¦§¦©©¨

.zFevOdedUr okemBrWFdiiptl §©¦§§¥¨¨©§ª©¦§¥
iptl maiSde mrd z` qPiMW ,FzFn¤¦¥¤¨¨§¦¦¨¦§¥

xn`PW FnM ,'d(` ,ck ryedi)sq`Ie' §¤¤¡©©¤¡Ÿ
...dnkW l`xUi ihaW lM z` rWFdi§ª©¤¨¦§¥¦§¨¥§¤¨
mdOr zxke ,'midl`d iptl EaSizIe©¦§©§¦§¥¨¡Ÿ¦§¨©¦¨¤

zFevOde dxFYd zxinW lr zixAoke . §¦©§¦©©¨§©¦§§¥
mB dUrl`EnWzFPnl `AW drWA ¨¨©§¥§¨¨¤¨§©

,Klnl lE`W z`mrd z` qPiMW ¤¨§¤¤¤¦¥¤¨¨
oMW ,FlFwA rFnWl mgikFde 'd iptl¦§¥§¦¨¦§©§¤¥

mW xn`p(f ,ai `Îl`eny)EaSizd' ¤¡©¨¦§©§
mkY` dhtX`e'd iptl'Ecnr] §¦¨§¨¦§¤¦§¥¦§

'd dUrW zFaFHd lr mkz` gikF`e§¦©¤§¤©©¤¨¨

,[mkldf dideE`vIWMl`xUiFcIn ¨¤§¨¨¤§¤¨§¦§¨¥¦¨
,l`EnW lW (Fzbdpd zgYn)Eqpkpe ¦©©©§¨¨¤§¥§¦§§

lE`W lW Fcil(`negpz):dxezbi §¨¤¨
(ci).ät epðéà øLà úàålM ixde §¥£¤¥¤Ÿ©£¥¨

WxFtnM ,mW miaSp Eid l`xUi¦§¨¥¨¦¨¦¨©§¨
`dYW dWn zpeEM `N` ?dlrnl§©§¨¤¨©¨©¤¤§¥
;mzFxFcl l`xUi lM mr zixAd©§¦¦¨¦§¨¥§¨

,mFId dR mi`vnPd mkOrmr s`e ¦¨¤©¦§¨¦Ÿ©§©¦
dzFidl micizrd zFxFCmpi` xW` , ©¨£¦¦¦§£¤¥¨

mFId dR mi`vnp(`"eb ,m"`x):eh dxez ¦§¨¦Ÿ©
(fiÎeh).'Bâå ízòãé ízà ék,xnFlM ¦©¤§©§¤§§©

dxf dcFar EcarYW WWFg ip` Kkl§¨£¦¥¤©©§£¨¨¨
,KM lr mkriAWnEmzi`xW itlz` ©§¦£¤©¨§¦¤§¦¤¤

`OWe ,dxfÎdcFar icaFr zFOE`d̈§¥£¨¨¨§¤¨
KM KFYn`iVd(ziqd)mMn cg` al ¦¨¦¦¥¦¥¤¨¦¤

mdixg` zkll FzF`dcFar cFarle ¨¤¤©£¥¤§©££¨
mzFnM dxf,xn`PW FnM(fi weqt oldl) ¨¨§¨§¤¤¡©

mkA Wi oR'xW` ...dX` F` Wi` ¤¥¨¤¦¦¨£¤
z` carl zkll ...mFId dpt Faal§¨Ÿ¤©¨¤¤©£Ÿ¤

mdd miFBd idl`''Fbeip` Kkitl , ¡Ÿ¥©¦¨¥§§¦¨£¦
mkriAWdl KixvoM EUrY `NW: ¨¦§©§¦£¤¤Ÿ©£¥

dxezfh

jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy

(æè)ïáàå õò íäéìlb úàå íäéöewL-úà eàøzå©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤
:íänò øLà áäæå óñk¤¬¤§¨−̈£¤¬¦¨¤«

i"yx£Ì‰ÈˆewLŒ˙‡ e‡¯zÂ∑ ּכׁשקצים מאּוסים ׁשהם ׁשם ּכגלל ∑Ì‰ÈÏlb.על ּומאּוסין ıÚ.ׁשמסרחים «ƒ¿∆ƒ≈∆ְְִִִֵֵֶַָƒÀ≈∆ְְְִִֶָָָֻ≈
Ô·‡Â∑ ּבגלּוי ראיתם אבנים וׁשל עצים ׁשל ׁשל אֹותן אבל יּגנבּו, ׁשּמא יראים ּכֹוכבים העֹובדי ׁשאין לפי »∆∆ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

יּגנבּו ׁשּמא יראים ׁשהם לפי הם, מׂשּכיתם ּבחדרי עּמהם, – וזהב .ּכסף ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

(æé)èáL-Bà äçtLî Bà äMà-Bà Léà íëa Lé-ït¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈¯¦§¨¨´¥À¤
úëìì eðéäìà ýåýé íòî íBiä äðô Bááì øLà£¤Á§¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤¤́
LøL íëa Lé-ït íää íéBbä éäìà-úà ãáòì©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤

:äðòìå Làø äøtŸ¤¬−Ÿ§©«£¨«
i"yx£'B‚Â ÌÎa LÈŒÔt∑ להׁשּביעכם צרי אני לפיכ.ÌÎa LÈŒÔt∑ ּבכם יׁש Ù‰.ׁשּמא B··Ï ¯L‡ ∆≈»∆¿ְְְֲֲִִִִֶַָָ∆≈»∆ֵֶֶָָ¬∆¿»…∆

ÌBi‰∑ הּברית עליו ÚÏÂ‰.מּלקּבל L‡¯ ‰¯t L¯L∑ מר עׂשב מגּדל ּכלֹומר:ׁשרׁש מרים, ׁשהם ּכּגידין «ְְִִֵַַָָ…∆…∆…¿«¬»ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ּבקרּבכם  רׁשע ּומרּבה .מפרה ְְְְְִֶֶֶֶַַַ

(çé)Cøaúäå úàfä äìàä éøác-úà BòîLa äéäå§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥¸¨«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥¸
Cìà éaì úeøøLa ék él-äéäé íBìL øîàì Bááìa¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®

:äàîvä-úà äåøä úBôñ ïòîì§©²©§¬¨«¨−̈¤©§¥¨«
i"yx£B··Ïa C¯a˙‰Â∑,הּללּו קללֹות יבֹואּוני 'לא לאמר: לעצמֹו, ׁשלֹום ּברּכת ּבלּבֹו יחׁשב ּברכה. לׁשֹון ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹ

לי' יהיה ׁשלֹום א.C¯a˙‰Â∑"והתּפּלל" "והתּגּלח", ּכמֹו: ּבלע"ז, שוי"א ÈaÏ.בנדיר"א ˙e¯¯La ְִִֶַָ¿ƒ¿»≈ְְְְְְִִֵַַַַָƒ¿ƒƒƒ
CÏ‡∑:ּכמֹו לּבי, כד)ּבמראית לעׂשֹות (במדבר רֹואה ׁשּלּבי מה ּכלֹומר: קרֹוב", ולא BÙÒ˙."אׁשּורּנּו ÔÚÓÏ ≈≈ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹ¿««¿

‡Ú‡טז  ÔB‰˙ÂÚË ˙ÈÂ ÔB‰ÈˆewL ˙È Ôe˙ÊÁÂ«¬≈»ƒ≈¿»«¬»¿»»
:ÔB‰nÚ Èc ‡·‰„Â ‡tÒk ‡·‡Â¿«¿»«¿»¿«¬»ƒƒ¿

ÈÚ¯Ê˙יז  B‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿»«¿ƒ
‡zÏÁcÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Èt daÏ Èc ‡Ë·L B‡ƒ¿»ƒƒ≈»≈»≈ƒ««¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È ÁÏÙÓÏ C‰ÓÏ ‡‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»¿≈«¿ƒ¿«»«¬««¿«»
ÔÈ‡ËÁ ¯‰¯‰Ó ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈc Ôep‡‰»ƒƒ¿»ƒ¿¿«¿«¿«ƒ¿ƒ

:ÔB„Ê B‡»

‰„‡יח  ‡˙ÓBÓ ÈÓb˙t ˙È dÚÓLÓa È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈»»»»
È¯‡ ÈÏ È‰È ‡ÓÏL ¯ÓÈÓÏ daÏa ·LÁÈÂƒ««¿ƒ≈¿≈«¿»»¿≈ƒ¬≈
dÏ ‡ÙÒB‡Ï ÏÈ„a ÏÈÊ‡ ‡‡ ÈaÏ ¯B‰¯‰a¿«¿ƒƒ¬»»≈¿ƒ¿»»≈

:‡˙e„Ê ÏÚ ‡˙eÏL È‡ËÁ (dÏ)«∆¿≈»»«¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fh).íäéöewL úà eàøzå,xnFlM ©¦§¤¦¥¤§©
dPkn aEzMde ,mdNW dxf dcFar£¨¨¨¤¨¤§©¨§©¤

KM mzF`miqE`n mdW mW lr ¨¨©¥¤¥§¦
mivwWM(mi`nh mivxW): ¦§¨¦§¨¦§¥¦
.íäéìelbmWÎlrWmilil`d ¦¥¤©¥¤¨¡¦¦

llbM oiqE`nE migxqEOz`Fv) §¨¦§¦§¨¨©
(dndA: §¥¨

ïáàå õòmdOr xW` adfe sqM.ozF` ¥¨¤¤¤¤§¨¨£¤¦¨¤¨
milil`mipa` lWe mivr lW ¡¦¦¤¥¦§¤£¨¦

,iElBA mzi`x:aEzMd WiBcdW itM §¦¤©¨§¦¤¦§¦©¨
'E`xYeur mdilNB z`e mdivETW z` ©¦§¤¦¥¤§¥¦ª¥¤¥

'oa`e`OW `xi iFBd oi`W itl , ¨¤¤§¦¤¥©¨¥¤¨
EapBimxiYqdl ciRwn Fpi`ela` , ¦¨§§¥©§¦§©§¦¨£¨

milil`d lradfe sqM lW:xn`p ©¨¡¦¦¤¤¤§¨¨¤¡©
xW`''mdOr,iMmziMUn ixcgA £¤¦¨¤¦§©§¥©§¦¨

mdzFxvF`d ixcgA md mixYqEn - ¥§¨¦¥§©§¥¨¨
mdNWEapBi `OW mi`xi mdW itl , ¤¨¤§¦¤¥§¥¦¤¨¦¨§

milil`d oi` mnvr z` s`W ixd]£¥¤©¤©§¨¥¨¡¦¦
[mixg` z` oMW lke ,xFnWl milFki§¦¦§§¨¤¥¤£¥¦

(`negpz):dxezfi
(fi).íëa Lé ïtzF`xwOd aFxA ¤¥¨¤§©¦§¨

cizrd lr dxdf`M 'oR' oFWl WOWn§©¥§¤§©§¨¨©¤¨¦
:FnM] '`NW icM' FrnWnE ,rx`i `NW¤Ÿ¤¡©©§¨§¥¤Ÿ§

'gMWY oR Ll xnXd'(ai ,e lirl)mlE` [ ¦¨¤§¤¦§©¨
lr `Ed WWgdW ,o`M xEn`d 'oR'¤¨¨¨¤©£¨©

:xnFlkE ,'`OW' FrnWn ,deFdd`OW ©¤©§¨¤¨§©¤¨
mkA Wi'ebe dX` F` Wi` - eiWkr - ¥¨¤©§¨¦¦¨

(`"eb):
.íBiä äðBô Bááì øLàWxFR FaaNW £¤§¨¤©¤§¨¥

wNYqnEeilr lAwNnz`:zixAd ¦§©¥¦§©¥¨¨¤©§¦
.äðòìå Làø äøt LøLWxW Ÿ¤Ÿ¤Ÿ§©£¨Ÿ¤

doicibM xn aUr lCbnipin mW=] ©§©¥¥¤©§¦¦¥¦¥
[miaUr,xnFlM .mixn mdWWi`d £¨¦¤¥¨¦§©¨¦

,'d mrn dpFR Faal xW`dxtn £¤§¨¤¥¦©§¤
(lCbn)mkAxwA rWx dAxnE, §©¥©§¤¤©§¦§§¤

miaUr dAxnE ginvOd df WxFWM§¤¤©©§¦©©§¤£¨¦
FzFnM mixn:dxezgi ¨¦§

(gi)Bááìa CøaúäåmFlW xn`l §¦§¨¥¦§¨¥Ÿ¨

iN didi.`Ed o`M xEn`d 'KxAzde' ¦§¤¦§¦§¨¥¨¨¨
,dkxA oFWldpeEMd oi`W s` lr §§¨¨©©¤¥©©¨¨

ixdW] KMÎlr FkxaOW in WIW¤¥¦¤§¨§©¨¤£¥
`le eilr Exn`p zFllw ,dAxC ©̀§©¨§¨¤¤§¨¨§Ÿ
Fnvr `Ed :xnFlM `N` ,[zFkxA§¨¤¨§©©§
Fnvrl 'mFlW zMxA' FAlA aFWgi©§§¦¦§©¨§©§

ipE`Fai `l' :xn`l(ilr E`Fai) ¥ŸŸ§¦¨¨©
'iN didi mFlW K` ,ElNd zFllw§¨©¨©¨¦§¤¦

(`"eb):
.Cøaúäåf"rlA `"iey `"xicpa §¦§¨¥§©©

dpeEMd oi`W ,(Fnvr iciÎlr KxAzn)¦§¨¥©§¥©§¤¥©©¨¨
`N` ,FzlEf lv` KxAzdl KlIW¤¥¥§¦§¨¥¥¤¨¤¨
x`Wke ,KxFanM Fnvr z` dUrIW¤©£¤¤©§¦§¨§¦§¨
zNErR FrnWOW 'lrRzd' oFWl§¦§©¥¤©§¨§©

,FnvrA lrFRdFnM'gNBzde'`xwie) ©¥§©§§§¦§©¨
(bl ,bi:oke ,[Fnvr z` gNbi]§©¥©¤©§§¥

'lNRzde'(an ,g `Îmikln)Fnvr cinri] §¦§©¥©£¦©§
[dNitzA: ¦§¦¨

.Cìà éaì úeøéøLa:FnM FWExiR ¦§¦¦¦¥¥¥§



jlieÎmiavpמ zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy
‰Â¯‰∑ עּתה וגֹורם עליהם, מעביר והייתי ּבׁשֹוגג, הּנה עד ּׁשעׂשה מה על ּפרענּות לֹו ׁשאֹוסיף לפי »»»ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

הּמזיד, עם זדנּותא',ׁשאצרפם על ׁשלּותא חטאי לּה לאֹוספא 'ּבדיל אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן הּכל. מּמּנּו ואּפרע ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
הּזדֹונֹות  על הּׁשגגֹות אני לֹו מּדעת ∑‰¯Â‰.ׁשאֹוסיף ׁשּלא עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשּכֹור ּכאדם עֹוׂשה ׁשהּוא .ׁשֹוגג, ְְֲִִֶַַַָ»»»ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

‰‡Óˆ‰∑ ּובתאוה מּדעת עֹוׂשה .ׁשהּוא «¿≈»ְֲִֶֶַַַָ

(èé)ýåýé-óà ïLòé æà ék Bì çìñ ýåýé äáàé-àì«ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³
äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå àeää Léàa Búàð÷å§¦§¨Æ¨¦´©½§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈
:íéîMä úçzî BîL-úà ýåýé äçîe äfä øôqa©¥´¤©¤®¨¨³§Ÿ̈Æ¤§½¦©−©©¨¨«¦

i"yx£'‰ŒÛ‡ ÔLÚÈ∑ והע מתחּמם הּגּוף ּכעס, ידי וכן:על האף, מן יֹוצא כב)ׁשן ּבאּפֹו",(ש"ב עׁשן "עלה ∆¿««ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּדר ּכפי לׁשמע, ויכֹולה רגילה ׁשהיא ּכדר האזן את מׁשמיע הּכתּוב הּמקֹום, לפני זֹו ׁשאין ּפי על ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹואף

נקמה,∑B˙‡˜Â.הארץ  לביׁשת אחיזת אנפרטמנ"ט, חמה, הּמּדה לׁשֹון על מעביר .ואינֹו ֶָָ¿ƒ¿»ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ

(ë)ìëk ìàøNé éèáL ìkî äòøì ýåýé Bìécáäå§¦§¦³§Ÿ̈Æ§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ
:äfä äøBzä øôña äáeúkä úéøaä úBìà̈´©§¦½©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«

i"yx£‰f‰ ‰¯Bz‰ ¯ÙÒa ‰·e˙k‰∑:אֹומר הּוא כח)ּולמעלה וכל (לעיל חלי ּכל ּגם הּזאת, הּתֹורה "ּבספר «¿»¿≈∆«»«∆ְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּפּסּוק  ידי ועל הּספר. על מּוסב זכר, לׁשֹון 'הּזה', הּתֹורה. על מּוסב נקבה, לׁשֹון 'הּזאת', וגֹו'"? ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמּכה
ּדבּוקים  הּזאת' ו'הּתֹורה ּבּספר, ּתחת נתּונה הטּפחא הּקללֹות ּבפר ׁשת לׁשֹונֹות: לׁשּתי נחלקים הן ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּטעמים 

Û˜˙Èיט  ÔÎa È¯‡ dÏ ˜aLÓÏ ÈÈ È·ÈÈ ‡Ï»≈≈¿»¿ƒ¿«≈¬≈¿≈ƒ¿≈
da Ôe˜a„ÈÂ ‡e‰‰ ‡¯·‚a d˙ÓÁÂ ÈÈ„ ‡Ê‚»̄¿»«¿»¿∆¿≈¿«¿»«¿ƒ¿¿≈
ÈÈ ÈÁÓÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈¿»

:‡iÓL ˙BÁzÓ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿¿«»

„Ï‡¯NÈכ  ‡iË·L ÏkÓ ‡LÈ·Ï ÈÈ dpL¯ÙÈÂ¿«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ»ƒ…ƒ¿«»¿ƒ¿»≈
‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡ÓÈ˜ ÈËÂÏ ÏÎk¿…¿»≈¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»

:ÔÈ„‰»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

iAl zi`xnAoFWl znbEcM EpivnE . §©§¦¦¦¨¦§§©¨
,dI`x zErnWnA dfFnM:EP`x`' ¤§©§¨§¦¨§¤§¤

'aFxw `le EPxEW` dYr `lexacna) §Ÿ©¨£¤§Ÿ¨
(fi ,ckip` d`Fx :mrlA lW eizFkxAn]¦¦§¨¤¦§¨¤£¦

mdA miIwzIW l`xUi lW mzNEcB§¨¨¤¦§¨¥¤¦§©¥¨¤
[onf xg`l,'zExixW' s` df znbEckE §©©§©§§©¤©§¦

,'dI`x' oFWl `Ed o`M xEn`d,xnFlM ¨¨¨§§¦¨§©
itM bdpz`:zFUrl d`Fx iANX dn ¤§©¥§¦©¤¦¦¤©£

.äåøä úBôñ ïòîìzExixWA KlFdd §©©§¨¨¨©¥¦§¦
EtiqFIW KkA mxFB ,cifnA `Fhgl FAl¦©£§¥¦¥§¨¤¦

;FWpr lr FlFl siqF`W itl ©¨§§¦¤¦
zEprxERmB FzF` Wiprdl siqF` - §¨¦§©£¦©

,bbFWa dPd cr dUrX dn lroMW ©©¤¨¨©¥¨§¥¤¥
did `l cifnA `hFg did `l ENi ¦̀Ÿ¨¨¥§¥¦Ÿ¨¨

,zFbbXd lr Wprpxiarn iziide ¤¡¨©©§¨§¨¦¦©£¦
(lgFn)e ,mdilr`Ed eiUrn iciÎlr ¥£¥¤§©§¥©£¨

mtxv`W dYr mxFbei`hg z`) ¥©¨¤£¨§¥¤£¨¨
(dbbWAd mrA dUrW mi`hgcifO ¦§¨¨¦©£¨¦¤¨¨§¥¦

EPOn rxR`elrmBxY oke .lMd §¤¨©¦¤©©Ÿ§¥¦§¥
i`hg Dil `tqF`l licA' :qElwpE`§§§¦§¨¨¥¤§¥
Fl siqF`W - '`zEpcf lr `zElẄ¨©§¨¨¤¦

ip`z`zFpFcGd lr zFbbXd, £¦¤©§¨©©§
lMd lr EdWipr`e(m"`x): §©£¦¥©©Ÿ

.äåøäA dUFrW mi`hg EN`,bbFW ¨¨¨¥£¨¦¤¤§¥
itldUFr `EdW`hgd z`mc`M §¦¤¤¤©¥§§¨¨

xFMW,oii iEexE iEzXdWFzExkWA ¦©§§©¦¤§¦§
dUFr `EdmiUrn:zrCn `NW ¤©£¦¤Ÿ¦©©

.äàîvä,cifnA dUFrW mi`hg EN` ©§¥¨¥£¨¦¤¤§¥¦
itldUFr `EdW`hgd z`zrCn §¦¤¤¤©¥§¦©©

,de`zaEzFexdl dzFXd mc`M §©£¨§¨¨©¤§©§
FpF`nv:dxezhi ¦§

(hi).'ä óà ïLòéhwpe .'d s` dxgi ¤§©©¤¡¤©§¨©
W mEXn 'oWri' oFWl aEzMdiciÎlr ©¨§¤§©¦¤©§¥
oWrde mOgzn sEBd qrklad) ©©©¦§©¥§¤¨¨¤¤

(sEBdoke .s`d on `vFiEpivn ©¥¦¨©§¥¨¦
:`xwOA'FR`A oWr dlr',ak aÎl`eny) ©¦§¨¨¨¨¨§©

(hoi`W iRÎlrÎs`e .dPEkYFf §©©¦¤¥§¨
zniIwznmFwOd iptlsEB Fpi`W ¦§©¤¤¦§¥©¨¤¥

mFwn lMn ,llMz` rinWn aEzMd §¨¦¨¨©¨©§¦©¤
dlFkie dlibx `idW KxcM of`d̈Ÿ¤§¤¤¤¦§¦¨¦¨

rFnWl`EdW aEzMd KxC ,xnFlM - ¦§©§©¤¤©¨¤
ipf`l zpaEnE zlAwzOd oFWlA xAcn§©¥§¨©¦§©¤¤¤¤§¨§¥
ikxC z` dPkn `Ede ,mce xUÄ¨¨¨§§©¤¤©§¥

,lWn KxcA Fzbdpde d"awdKxC itM §©§¨¨§¤¤¨¨§¦¤¤
ux`dmilibx mc`d ipAW KxCA - ¨¨¤©¤¤¤§¥¨¨¨§¦¦

oiadlE xAcl: §©¥§¨¦
.Búàð÷ådng oFWl(qrM), §¦§¨§¥¨©©

h"pinhxtp`f"rlA.,xnFlMzfig` §©©§©£¦©
lr xiarn Fpi`e dnwp zWial§¦©§¨¨§¥©£¦©

dCOddnwp icbA WaFl d"awd - ©¦¨¥¦§¥§¨¨

`hg lr (mFwpl oiCd zCnA bdpzn)¦§©¥§¦©©¦¦§©¥§
eizFCn lr xiarn Fpi`e ,dxf dcFar£¨¨¨§¥©£¦©¦¨

Fl lFgnl:dxezk ¦§
(k).äfä äøBzä øôña äáeúkä©§¨§¥¤©¨©¤

xtqA' :xkf oFWl aEzMd hwp o`M̈¨©©¨§¨¨§¥¤
,'dGd dxFYddlrnlE(`q ,gk lirl)`Ed ©¨©¤§©§¨

'z`Gd dxFYd xtqA' xnF`oFWl - ¥§¥¤©¨©Ÿ§
:mW xn`PW itM ,dawpilg lM mb' §¥¨§¦¤¤¡©¨©¨¢¦

dMn lkedxFYd xtqA aEzk `l xW` §¨©¨£¤Ÿ¨§¥¤©¨
z`Gd'Lilr 'd mlri?zaiY `N` ©Ÿ©§¥¨¤¤¨¥©

`idW ,'z`Gd'l` aqEn ,dawp oFWl ©Ÿ¤¦§§¥¨¨¤
'dxFYd'(z`Gd dxFYd),ENi`e,'dGd' ©¨©¨©Ÿ§¦©¤
`EdWxtQd l` aqEn ,xkf oFWl ¤§¨¨¨¤©¥¤

(dGd xtQd)minrHd wEQit iciÎlre . ©¥¤©¤§©§¥¦©§¨¦
Wi ,EN` miwEqtAW (`xwOd inrh)©£¥©¦§¨¤¦§¦¥¥
mdipWA oFWNdW s` lrW gikFdl§¦©¤©©¤©¨¦§¥¤

mFwn lMn ,dnFCiYWl oiwlgp od ¨¦¨¨¥¤¡¨¦¦§¥
zFpFWl:dpFW ozErnWnEzWxtA §©§¨¨¨§¨¨©

zFllTddxFYd xtqA' xn`p mW - ©§¨¨¤¡©§¥¤©¨
mrh - 'z`Gd`gRHdmrh `EdW] ©Ÿ©©©¦§¨¤©©

zcnFr daiYdW dxFOd ,wiqtn©§¦©¤¤©¥¨¤¤
daiYl zxAEgn Dpi`e Dnvrl§©§¨§¥¨§¤¤©¥¨

[dixg`NWzgY dpEzpzaiY ¤§©£¤¨§¨©©¥©
e ,'xtqA'zFaiz'z`Gd dxFYd' §¥¤§¥©¨©Ÿ

dfl df miwEaCmdinrhAgPEn'] §¦¤¨¤§©£¥¤¨

jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy
לפיכ לזה, זה ּדבּוקים הּתֹורה' 'ספר נמצא הּתֹורה, ּתחת נתּונה הּטּפחא וכאן "הּזאת", אמר: לכ לזה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹזה

הּספר  על נֹופל ׁשהּלׁשֹון אחריו, נֹופל  זכר .לׁשֹון ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

(àë)eîe÷é øLà íëéða ïBøçàä øBcä øîàå§¨©º©´¨©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ
eàøå ä÷Bçø õøàî àáé øLà éøëpäå íëéøçàî¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈Â§¨Â
älç-øLà äéàìçz-úàå àåää õøàä úBkî-úà¤©º¨¨³¤©¦Æ§¤©´£ª¤½¨£¤¦¨¬

:da ýåýé§Ÿ̈−¨«

(áë)ìå òøfú àì döøà-ìë äôøN çìîå úéøôbà ¨§¦´¨¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ¦¨©Æ§´Ÿ
íãñ úëtäîk áNò-ìk dá äìòé-àìå çîöú©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤§©§¥©º§³Ÿ

íéBáöe äîãà äøîòåBtàa ýåýé Côä øLà ©«£Ÿ̈Æ©§¨´§¦½£¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−
:Búîçáe©«£¨«

(âë)äëk ýåýé äNò äî-ìò íéBbä-ìk eøîàå§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯§Ÿ̈²−̈¨
:äfä ìBãbä óàä éøç äî úàfä õøàì̈¨´¤©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−©¤«

(ãë)éäìà ýåýé úéøa-úà eáæò øLà ìò eøîàå§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´
õøàî íúà BàéöBäa ínò úøk øLà íúáà£Ÿ¨®£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦

(äë)íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà eãáòiå eëìiå©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−¨¤®
:íäì ÷ìç àìå íeòãé-àì øLà íéäìà¡Ÿ¦Æ£¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«

i"yx£ÌeÚ„ÈŒ‡Ï∑ אלהּות ּגבּורת ּבהם ידעּו Ì‰Ï.לא ˜ÏÁ ‡ÏÂ∑:ּתרּגם ואּונקלֹוס לחלקם. נתנם לא …¿»ְְֱֶַָָֹֹ¿…»«»∆ְְְְְְְִֵֶָָָֹ
להם  חלק לא להם ׁשּבחרּו אלּה אֹותֹו חלק", "לא ּולׁשֹון טֹובה. ׁשּום להם הטיבּו לא להֹון', אֹוטיבא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ'ולא

חלק  וׁשּום נחלה .ׁשּום ְֲֵֶַָ

(åë)äéìò àéáäì àåää õøàa ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®§¨¦³¨¤̧¨Æ
:äfä øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤©¤«

ÔeÓe˜Èכא  Èc ÔBÎÈa ‰‡¯˙· ‡¯c ¯ÓÈÈÂ¿≈«»»«¿»»¿≈ƒ¿
‡˜ÈÁ¯ ‡Ú¯‡Ó È˙ÈÈc ÔÈÓÓÚ ¯·e ÔBÎÈ¯˙aÓƒ«¿≈««¿ƒ¿≈≈≈«¿»¿ƒ»
‡‰Ú¯Ó ˙ÈÂ ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡˙ÁÓ ˙È ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»¿»»¿«¿»«ƒ¿»«¿»»

:da ÈÈ Ú¯Ó‡ Ècƒ«¿«¿»«

Ï‡כב  dÚ¯‡ Ïk ˙„È˜È ‡ÁÏÓe ‡˙¯Ùb»¿≈»ƒ¿»¿ƒ«»«¿«»
‡aÒÚ Ïk da ˜qÈ ‡ÏÂ ÁÓˆ˙ ‡ÏÂ Ú¯Êƒ̇¿«¿»«¿«¿»ƒ««»∆¿»
Èc ÌÈB·ˆe ‰Ó„‡ ‰¯ÓÚÂ Ì„Òc ‡zÎt‰Ók¿«¿∆¿»ƒ¿…«¬…»«¿»¿ƒƒ

:d˙ÓÁ·e dÊ‚¯a ÈÈ CÙ‰¬«¿»¿»¿≈¿∆¿≈

ÔÈ„kכג  ÈÈ „·Ú ‰Ó ÏÚ ‡iÓÓÚ Ïk Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿»«¿«»«∆¬«¿»¿≈
:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ ‡Ó ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»»»¿»¿»«»»≈

‡Ï‰‡כד  ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ˙È e˜·Lc ÏÚ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿«ƒ¿»»¿»»«¿»¡»»
ÔB‰˙È d˙e˜t‡a ÔB‰nÚ ¯Êb Èc ÔB‰˙‰·‡„«¬»»¿ƒ¿«ƒ¿¿«»≈»¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„È‚Òeכה  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ eÁÏÙe eÏÊ‡Â«¬»¿»¿«¬««¿«»¿ƒ
‡·ÈËB‡ ‡ÏÂ ÔepÚ„È ‡Ï Èc ÔÏÁc ÔB‰Ï¿«¬»ƒ»¿»À¿»ƒ»

:ÔB‰Ï¿

È‡Ï˙‡‰כו  ‡È‰‰ ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿«¿»«ƒ¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒ· ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk ˙È dÏÚ¬«»»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

mixAEgn mdW mixFOd ,'`Ygpz ¤̀§©§¨©¦¤¥§¨¦
,[cgi'z`Gd' xn` Kkl`EdW itl ©©§¨¨©©Ÿ§¦¤

dawp oFWl `idW dxFYd lr dlFr. ¤©©¨¤¦§§¥¨
eENi`o`k'dxFYdÎxtq' zFaiYd §¦¨©¥¥¤©¨

e ,'`gRh `kxn'A zFnrhEn`gRHd §¨§¥§¨¦§¨§©¦§¨
zgY dpEzpzaiY`vnp ,'dxFYd' §¨©©¥©©¨¦§¨

zFaiYWmiwEaC 'dxFYd xtq' ¤¥¥¤©¨§¦
mixAEgnEdfl dfzgY '`kxO'd] §¨¦¤¨¤©¥§¨©©

dxFOd ,xAgn mrh `Ed 'xtqA' zaiY¥©§¥¤©©§©¥©¤
,[dixg`NW Ffl zxAEgn daiYdW¤©¥¨§¤¤¨¤§©£¤¨

,zg` daizM zFpFCip zFaiYd iYWE§¥©¥¦§¥¨©©
xkf oFWl Kkitld `EdltFpiE`x) §¦¨§¨¨©¥¨

(`Fal,eixg`ipRnlr ltFp oFWNdW ¨©£¨¦§¥¤©¨¥©
,'xtQd'dxFYdÎxtqA' xn`p Kkl ©¥¤§¨¤¡©§¥¤©¨

xtQd lr dlFr 'dGd' zaiYWM ,'dGd©¤§¤¥©©¤¨©©¥¤
:xkf oFWl `EdWdxez`k ¤§¨¨

(dk).íeòãé àìmidl` FWExiR oi` Ÿ§¨¥¥¡Ÿ¦
`NW' `N` ,okl mcFw ExiMd `NW¤Ÿ¦¦¤¨¥¤¨¤Ÿ
minNi` milil` oMW ,'midl`M mErci§¨¥Ÿ¦¤¥¡¦¦¦§¦

e ,mdErci `lExiMd `lemdamEW ¥§Ÿ¨§§Ÿ¦¦¨¤

zEdl` zxEaB(oexkfd ,a"a): §©¡¨
.íäì ÷ìç àìåd"awdmpzp `l- §Ÿ¨©¨¤Ÿ§¨¨
milil`d z`ElNdmwlgllW ¤¨¡¦¦©¨§¤§¨¤

.l`xUi`le' :mBxY qElwpE`e ¦§¨¥§§§¦§¥§¨
'oFdl `aihF`,milil`d ,xnFlM`l ¦¨§§©¨¡¦¦Ÿ

mdl EaihdmdicaFrl.daFh mEW ¥¦¨¤§§¥¤¨
'wlg `l' oFWlEitl FWxtl Wi §Ÿ¨©¥§¨§§¦

FnEBxY-Wmdl ExgAW DFl` FzF` ©§¤¡©¤¨£¨¤
,Fcarlwlg `l(ozp)mEW mdl §¨§Ÿ¨©¨©¨¤

:wlg mEWe dlgpdxezek ©£¨§¥¤



מי jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy
‰Â¯‰∑ עּתה וגֹורם עליהם, מעביר והייתי ּבׁשֹוגג, הּנה עד ּׁשעׂשה מה על ּפרענּות לֹו ׁשאֹוסיף לפי »»»ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

הּמזיד, עם זדנּותא',ׁשאצרפם על ׁשלּותא חטאי לּה לאֹוספא 'ּבדיל אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן הּכל. מּמּנּו ואּפרע ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
הּזדֹונֹות  על הּׁשגגֹות אני לֹו מּדעת ∑‰¯Â‰.ׁשאֹוסיף ׁשּלא עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשּכֹור ּכאדם עֹוׂשה ׁשהּוא .ׁשֹוגג, ְְֲִִֶַַַָ»»»ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

‰‡Óˆ‰∑ ּובתאוה מּדעת עֹוׂשה .ׁשהּוא «¿≈»ְֲִֶֶַַַָ

(èé)ýåýé-óà ïLòé æà ék Bì çìñ ýåýé äáàé-àì«ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³
äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå àeää Léàa Búàð÷å§¦§¨Æ¨¦´©½§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈
:íéîMä úçzî BîL-úà ýåýé äçîe äfä øôqa©¥´¤©¤®¨¨³§Ÿ̈Æ¤§½¦©−©©¨¨«¦

i"yx£'‰ŒÛ‡ ÔLÚÈ∑ והע מתחּמם הּגּוף ּכעס, ידי וכן:על האף, מן יֹוצא כב)ׁשן ּבאּפֹו",(ש"ב עׁשן "עלה ∆¿««ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּדר ּכפי לׁשמע, ויכֹולה רגילה ׁשהיא ּכדר האזן את מׁשמיע הּכתּוב הּמקֹום, לפני זֹו ׁשאין ּפי על ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹואף

נקמה,∑B˙‡˜Â.הארץ  לביׁשת אחיזת אנפרטמנ"ט, חמה, הּמּדה לׁשֹון על מעביר .ואינֹו ֶָָ¿ƒ¿»ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ

(ë)ìëk ìàøNé éèáL ìkî äòøì ýåýé Bìécáäå§¦§¦³§Ÿ̈Æ§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ
:äfä äøBzä øôña äáeúkä úéøaä úBìà̈´©§¦½©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«

i"yx£‰f‰ ‰¯Bz‰ ¯ÙÒa ‰·e˙k‰∑:אֹומר הּוא כח)ּולמעלה וכל (לעיל חלי ּכל ּגם הּזאת, הּתֹורה "ּבספר «¿»¿≈∆«»«∆ְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּפּסּוק  ידי ועל הּספר. על מּוסב זכר, לׁשֹון 'הּזה', הּתֹורה. על מּוסב נקבה, לׁשֹון 'הּזאת', וגֹו'"? ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמּכה
ּדבּוקים  הּזאת' ו'הּתֹורה ּבּספר, ּתחת נתּונה הטּפחא הּקללֹות ּבפר ׁשת לׁשֹונֹות: לׁשּתי נחלקים הן ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּטעמים 

Û˜˙Èיט  ÔÎa È¯‡ dÏ ˜aLÓÏ ÈÈ È·ÈÈ ‡Ï»≈≈¿»¿ƒ¿«≈¬≈¿≈ƒ¿≈
da Ôe˜a„ÈÂ ‡e‰‰ ‡¯·‚a d˙ÓÁÂ ÈÈ„ ‡Ê‚»̄¿»«¿»¿∆¿≈¿«¿»«¿ƒ¿¿≈
ÈÈ ÈÁÓÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈¿»

:‡iÓL ˙BÁzÓ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿¿«»

„Ï‡¯NÈכ  ‡iË·L ÏkÓ ‡LÈ·Ï ÈÈ dpL¯ÙÈÂ¿«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ»ƒ…ƒ¿«»¿ƒ¿»≈
‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡ÓÈ˜ ÈËÂÏ ÏÎk¿…¿»≈¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»

:ÔÈ„‰»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

iAl zi`xnAoFWl znbEcM EpivnE . §©§¦¦¦¨¦§§©¨
,dI`x zErnWnA dfFnM:EP`x`' ¤§©§¨§¦¨§¤§¤

'aFxw `le EPxEW` dYr `lexacna) §Ÿ©¨£¤§Ÿ¨
(fi ,ckip` d`Fx :mrlA lW eizFkxAn]¦¦§¨¤¦§¨¤£¦

mdA miIwzIW l`xUi lW mzNEcB§¨¨¤¦§¨¥¤¦§©¥¨¤
[onf xg`l,'zExixW' s` df znbEckE §©©§©§§©¤©§¦

,'dI`x' oFWl `Ed o`M xEn`d,xnFlM ¨¨¨§§¦¨§©
itM bdpz`:zFUrl d`Fx iANX dn ¤§©¥§¦©¤¦¦¤©£

.äåøä úBôñ ïòîìzExixWA KlFdd §©©§¨¨¨©¥¦§¦
EtiqFIW KkA mxFB ,cifnA `Fhgl FAl¦©£§¥¦¥§¨¤¦

;FWpr lr FlFl siqF`W itl ©¨§§¦¤¦
zEprxERmB FzF` Wiprdl siqF` - §¨¦§©£¦©

,bbFWa dPd cr dUrX dn lroMW ©©¤¨¨©¥¨§¥¤¥
did `l cifnA `hFg did `l ENi ¦̀Ÿ¨¨¥§¥¦Ÿ¨¨

,zFbbXd lr Wprpxiarn iziide ¤¡¨©©§¨§¨¦¦©£¦
(lgFn)e ,mdilr`Ed eiUrn iciÎlr ¥£¥¤§©§¥©£¨

mtxv`W dYr mxFbei`hg z`) ¥©¨¤£¨§¥¤£¨¨
(dbbWAd mrA dUrW mi`hgcifO ¦§¨¨¦©£¨¦¤¨¨§¥¦

EPOn rxR`elrmBxY oke .lMd §¤¨©¦¤©©Ÿ§¥¦§¥
i`hg Dil `tqF`l licA' :qElwpE`§§§¦§¨¨¥¤§¥
Fl siqF`W - '`zEpcf lr `zElẄ¨©§¨¨¤¦

ip`z`zFpFcGd lr zFbbXd, £¦¤©§¨©©§
lMd lr EdWipr`e(m"`x): §©£¦¥©©Ÿ

.äåøäA dUFrW mi`hg EN`,bbFW ¨¨¨¥£¨¦¤¤§¥
itldUFr `EdW`hgd z`mc`M §¦¤¤¤©¥§§¨¨

xFMW,oii iEexE iEzXdWFzExkWA ¦©§§©¦¤§¦§
dUFr `EdmiUrn:zrCn `NW ¤©£¦¤Ÿ¦©©

.äàîvä,cifnA dUFrW mi`hg EN` ©§¥¨¥£¨¦¤¤§¥¦
itldUFr `EdW`hgd z`zrCn §¦¤¤¤©¥§¦©©

,de`zaEzFexdl dzFXd mc`M §©£¨§¨¨©¤§©§
FpF`nv:dxezhi ¦§

(hi).'ä óà ïLòéhwpe .'d s` dxgi ¤§©©¤¡¤©§¨©
W mEXn 'oWri' oFWl aEzMdiciÎlr ©¨§¤§©¦¤©§¥
oWrde mOgzn sEBd qrklad) ©©©¦§©¥§¤¨¨¤¤

(sEBdoke .s`d on `vFiEpivn ©¥¦¨©§¥¨¦
:`xwOA'FR`A oWr dlr',ak aÎl`eny) ©¦§¨¨¨¨¨§©

(hoi`W iRÎlrÎs`e .dPEkYFf §©©¦¤¥§¨
zniIwznmFwOd iptlsEB Fpi`W ¦§©¤¤¦§¥©¨¤¥

mFwn lMn ,llMz` rinWn aEzMd §¨¦¨¨©¨©§¦©¤
dlFkie dlibx `idW KxcM of`d̈Ÿ¤§¤¤¤¦§¦¨¦¨

rFnWl`EdW aEzMd KxC ,xnFlM - ¦§©§©¤¤©¨¤
ipf`l zpaEnE zlAwzOd oFWlA xAcn§©¥§¨©¦§©¤¤¤¤§¨§¥
ikxC z` dPkn `Ede ,mce xUÄ¨¨¨§§©¤¤©§¥

,lWn KxcA Fzbdpde d"awdKxC itM §©§¨¨§¤¤¨¨§¦¤¤
ux`dmilibx mc`d ipAW KxCA - ¨¨¤©¤¤¤§¥¨¨¨§¦¦

oiadlE xAcl: §©¥§¨¦
.Búàð÷ådng oFWl(qrM), §¦§¨§¥¨©©

h"pinhxtp`f"rlA.,xnFlMzfig` §©©§©£¦©
lr xiarn Fpi`e dnwp zWial§¦©§¨¨§¥©£¦©

dCOddnwp icbA WaFl d"awd - ©¦¨¥¦§¥§¨¨

`hg lr (mFwpl oiCd zCnA bdpzn)¦§©¥§¦©©¦¦§©¥§
eizFCn lr xiarn Fpi`e ,dxf dcFar£¨¨¨§¥©£¦©¦¨

Fl lFgnl:dxezk ¦§
(k).äfä äøBzä øôña äáeúkä©§¨§¥¤©¨©¤

xtqA' :xkf oFWl aEzMd hwp o`M̈¨©©¨§¨¨§¥¤
,'dGd dxFYddlrnlE(`q ,gk lirl)`Ed ©¨©¤§©§¨

'z`Gd dxFYd xtqA' xnF`oFWl - ¥§¥¤©¨©Ÿ§
:mW xn`PW itM ,dawpilg lM mb' §¥¨§¦¤¤¡©¨©¨¢¦

dMn lkedxFYd xtqA aEzk `l xW` §¨©¨£¤Ÿ¨§¥¤©¨
z`Gd'Lilr 'd mlri?zaiY `N` ©Ÿ©§¥¨¤¤¨¥©

`idW ,'z`Gd'l` aqEn ,dawp oFWl ©Ÿ¤¦§§¥¨¨¤
'dxFYd'(z`Gd dxFYd),ENi`e,'dGd' ©¨©¨©Ÿ§¦©¤
`EdWxtQd l` aqEn ,xkf oFWl ¤§¨¨¨¤©¥¤

(dGd xtQd)minrHd wEQit iciÎlre . ©¥¤©¤§©§¥¦©§¨¦
Wi ,EN` miwEqtAW (`xwOd inrh)©£¥©¦§¨¤¦§¦¥¥
mdipWA oFWNdW s` lrW gikFdl§¦©¤©©¤©¨¦§¥¤

mFwn lMn ,dnFCiYWl oiwlgp od ¨¦¨¨¥¤¡¨¦¦§¥
zFpFWl:dpFW ozErnWnEzWxtA §©§¨¨¨§¨¨©

zFllTddxFYd xtqA' xn`p mW - ©§¨¨¤¡©§¥¤©¨
mrh - 'z`Gd`gRHdmrh `EdW] ©Ÿ©©©¦§¨¤©©

zcnFr daiYdW dxFOd ,wiqtn©§¦©¤¤©¥¨¤¤
daiYl zxAEgn Dpi`e Dnvrl§©§¨§¥¨§¤¤©¥¨

[dixg`NWzgY dpEzpzaiY ¤§©£¤¨§¨©©¥©
e ,'xtqA'zFaiz'z`Gd dxFYd' §¥¤§¥©¨©Ÿ

dfl df miwEaCmdinrhAgPEn'] §¦¤¨¤§©£¥¤¨

jlieÎmiavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i oey`x meil inei xeriy
לפיכ לזה, זה ּדבּוקים הּתֹורה' 'ספר נמצא הּתֹורה, ּתחת נתּונה הּטּפחא וכאן "הּזאת", אמר: לכ לזה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹזה

הּספר  על נֹופל ׁשהּלׁשֹון אחריו, נֹופל  זכר .לׁשֹון ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

(àë)eîe÷é øLà íëéða ïBøçàä øBcä øîàå§¨©º©´¨©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ
eàøå ä÷Bçø õøàî àáé øLà éøëpäå íëéøçàî¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈Â§¨Â
älç-øLà äéàìçz-úàå àåää õøàä úBkî-úà¤©º¨¨³¤©¦Æ§¤©´£ª¤½¨£¤¦¨¬

:da ýåýé§Ÿ̈−¨«

(áë)ìå òøfú àì döøà-ìë äôøN çìîå úéøôbà ¨§¦´¨¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ¦¨©Æ§´Ÿ
íãñ úëtäîk áNò-ìk dá äìòé-àìå çîöú©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤§©§¥©º§³Ÿ

íéBáöe äîãà äøîòåBtàa ýåýé Côä øLà ©«£Ÿ̈Æ©§¨´§¦½£¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−
:Búîçáe©«£¨«

(âë)äëk ýåýé äNò äî-ìò íéBbä-ìk eøîàå§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯§Ÿ̈²−̈¨
:äfä ìBãbä óàä éøç äî úàfä õøàì̈¨´¤©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−©¤«

(ãë)éäìà ýåýé úéøa-úà eáæò øLà ìò eøîàå§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´
õøàî íúà BàéöBäa ínò úøk øLà íúáà£Ÿ¨®£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦

(äë)íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà eãáòiå eëìiå©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−¨¤®
:íäì ÷ìç àìå íeòãé-àì øLà íéäìà¡Ÿ¦Æ£¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«

i"yx£ÌeÚ„ÈŒ‡Ï∑ אלהּות ּגבּורת ּבהם ידעּו Ì‰Ï.לא ˜ÏÁ ‡ÏÂ∑:ּתרּגם ואּונקלֹוס לחלקם. נתנם לא …¿»ְְֱֶַָָֹֹ¿…»«»∆ְְְְְְְִֵֶָָָֹ
להם  חלק לא להם ׁשּבחרּו אלּה אֹותֹו חלק", "לא ּולׁשֹון טֹובה. ׁשּום להם הטיבּו לא להֹון', אֹוטיבא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ'ולא

חלק  וׁשּום נחלה .ׁשּום ְֲֵֶַָ

(åë)äéìò àéáäì àåää õøàa ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®§¨¦³¨¤̧¨Æ
:äfä øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤©¤«

ÔeÓe˜Èכא  Èc ÔBÎÈa ‰‡¯˙· ‡¯c ¯ÓÈÈÂ¿≈«»»«¿»»¿≈ƒ¿
‡˜ÈÁ¯ ‡Ú¯‡Ó È˙ÈÈc ÔÈÓÓÚ ¯·e ÔBÎÈ¯˙aÓƒ«¿≈««¿ƒ¿≈≈≈«¿»¿ƒ»
‡‰Ú¯Ó ˙ÈÂ ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡˙ÁÓ ˙È ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»¿»»¿«¿»«ƒ¿»«¿»»

:da ÈÈ Ú¯Ó‡ Ècƒ«¿«¿»«

Ï‡כב  dÚ¯‡ Ïk ˙„È˜È ‡ÁÏÓe ‡˙¯Ùb»¿≈»ƒ¿»¿ƒ«»«¿«»
‡aÒÚ Ïk da ˜qÈ ‡ÏÂ ÁÓˆ˙ ‡ÏÂ Ú¯Êƒ̇¿«¿»«¿«¿»ƒ««»∆¿»
Èc ÌÈB·ˆe ‰Ó„‡ ‰¯ÓÚÂ Ì„Òc ‡zÎt‰Ók¿«¿∆¿»ƒ¿…«¬…»«¿»¿ƒƒ

:d˙ÓÁ·e dÊ‚¯a ÈÈ CÙ‰¬«¿»¿»¿≈¿∆¿≈

ÔÈ„kכג  ÈÈ „·Ú ‰Ó ÏÚ ‡iÓÓÚ Ïk Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿»«¿«»«∆¬«¿»¿≈
:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ ‡Ó ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»»»¿»¿»«»»≈

‡Ï‰‡כד  ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ˙È e˜·Lc ÏÚ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿«ƒ¿»»¿»»«¿»¡»»
ÔB‰˙È d˙e˜t‡a ÔB‰nÚ ¯Êb Èc ÔB‰˙‰·‡„«¬»»¿ƒ¿«ƒ¿¿«»≈»¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„È‚Òeכה  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ eÁÏÙe eÏÊ‡Â«¬»¿»¿«¬««¿«»¿ƒ
‡·ÈËB‡ ‡ÏÂ ÔepÚ„È ‡Ï Èc ÔÏÁc ÔB‰Ï¿«¬»ƒ»¿»À¿»ƒ»

:ÔB‰Ï¿

È‡Ï˙‡‰כו  ‡È‰‰ ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿«¿»«ƒ¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒ· ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk ˙È dÏÚ¬«»»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

mixAEgn mdW mixFOd ,'`Ygpz ¤̀§©§¨©¦¤¥§¨¦
,[cgi'z`Gd' xn` Kkl`EdW itl ©©§¨¨©©Ÿ§¦¤

dawp oFWl `idW dxFYd lr dlFr. ¤©©¨¤¦§§¥¨
eENi`o`k'dxFYdÎxtq' zFaiYd §¦¨©¥¥¤©¨

e ,'`gRh `kxn'A zFnrhEn`gRHd §¨§¥§¨¦§¨§©¦§¨
zgY dpEzpzaiY`vnp ,'dxFYd' §¨©©¥©©¨¦§¨

zFaiYWmiwEaC 'dxFYd xtq' ¤¥¥¤©¨§¦
mixAEgnEdfl dfzgY '`kxO'd] §¨¦¤¨¤©¥§¨©©

dxFOd ,xAgn mrh `Ed 'xtqA' zaiY¥©§¥¤©©§©¥©¤
,[dixg`NW Ffl zxAEgn daiYdW¤©¥¨§¤¤¨¤§©£¤¨

,zg` daizM zFpFCip zFaiYd iYWE§¥©¥¦§¥¨©©
xkf oFWl Kkitld `EdltFpiE`x) §¦¨§¨¨©¥¨

(`Fal,eixg`ipRnlr ltFp oFWNdW ¨©£¨¦§¥¤©¨¥©
,'xtQd'dxFYdÎxtqA' xn`p Kkl ©¥¤§¨¤¡©§¥¤©¨

xtQd lr dlFr 'dGd' zaiYWM ,'dGd©¤§¤¥©©¤¨©©¥¤
:xkf oFWl `EdWdxez`k ¤§¨¨

(dk).íeòãé àìmidl` FWExiR oi` Ÿ§¨¥¥¡Ÿ¦
`NW' `N` ,okl mcFw ExiMd `NW¤Ÿ¦¦¤¨¥¤¨¤Ÿ
minNi` milil` oMW ,'midl`M mErci§¨¥Ÿ¦¤¥¡¦¦¦§¦

e ,mdErci `lExiMd `lemdamEW ¥§Ÿ¨§§Ÿ¦¦¨¤

zEdl` zxEaB(oexkfd ,a"a): §©¡¨
.íäì ÷ìç àìåd"awdmpzp `l- §Ÿ¨©¨¤Ÿ§¨¨
milil`d z`ElNdmwlgllW ¤¨¡¦¦©¨§¤§¨¤

.l`xUi`le' :mBxY qElwpE`e ¦§¨¥§§§¦§¥§¨
'oFdl `aihF`,milil`d ,xnFlM`l ¦¨§§©¨¡¦¦Ÿ

mdl EaihdmdicaFrl.daFh mEW ¥¦¨¤§§¥¤¨
'wlg `l' oFWlEitl FWxtl Wi §Ÿ¨©¥§¨§§¦

FnEBxY-Wmdl ExgAW DFl` FzF` ©§¤¡©¤¨£¨¤
,Fcarlwlg `l(ozp)mEW mdl §¨§Ÿ¨©¨©¨¤

:wlg mEWe dlgpdxezek ©£¨§¥¤



jlieÎmiavpמב zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k ipy meil inei xeriy

(æë)äîçáe óàa íúîãà ìòî ýåýé íLziå©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬§¥−̈
Liå ìBãb óö÷áeì:äfä íBik úøçà õøà-ìà íë §¤´¤¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤©¬©¤«

i"yx£'‰ ÌLziÂ∑:וכן 'וטלטלנּון', יב)ּכתרּגּומֹו: אדמתם (ירמיה מעל נֹותׁשם .""הנני «ƒ¿≈ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

(çë)eðéðáìe eðì úìâpäå eðéäìà ýåýéì úøzñpä©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸
ñ :úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì íìBò-ãò©½̈©«£¾¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

i"yx£eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰∑,הּיחיד הרהּורי על הרּבים את מעניׁש אּתה לעׂשֹות, ּבידינּו מה ּתאמרּו: ואם «ƒ¿»…«¡…≈ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
מטמֹונֹותיו  יֹודע אדם אין והלא ההיא", הארץ מּכֹות את "וראּו ּכ ואחר וגֹו'", איׁש ּבכם יׁש "ּפן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּנאמר :

אני אין חברֹו? הּנגלֹות ׁשל אבל יחיד, מאֹותֹו יּפרע והּוא אלהינּו, לה' ׁשהן הּנסּתרֹות, על אתכם מעניׁש ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבהם, ּדין נעׂשה לא ואם מּקרּבנּו, הרע לבער ּולבנינּו, הרּבים.לנּו (את) מג)יענׁשּו "לנּו(סנהדרין על נקּוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

הּׁשבּועה  את עליהם מּׁשּקּבלּו הּירּדן את ׁשעברּו עד הרּבים את ענׁש לא הּנגלֹות על ׁשאף לדרׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹּולבנינּו",
לזה  זה ערבים ונעׂשּו עיבל , ּובהר ּגרּזים .ּבהר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ß lel` 'k ipy mei ß

ì(à)éìò eàáé-éë äéäåälàä íéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´¨¥À¤
éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaäúáLäå E ©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ

éäìà ýåýé Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìàE ¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:änL̈«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 118 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zilrp daEWzl dnCwd ± dkxAd©§¨¨©§¨¨¦§¨©£¥

::::ּוּוּוּובכלבכלבכלבכל־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־לבבלבבלבבלבב גוגוגוגו'''' אלהיאלהיאלהיאלהי עדעדעדעד־־־־יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה ווווׁשׁשׁשׁשבבבבּתּתּתּת גוגוגוגו'''' והוהוהוהּקּקּקּקללהללהללהללה ההההּבּבּבּברכהרכהרכהרכה גוגוגוגו'''' עליעליעליעלי כיכיכיכי־־־־יבאיבאיבאיבאּוּוּוּו א־ב)והיהוהיהוהיהוהיה (ל, ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
עליו, ּבאה קללה ּכׁשּיראה לּבֹו אל יׁשיב קללה, עליו יבֹוא אם ּבׁשלמא . . לׁשאל "יׁש הקׁשה: הּתֹורה על ּכהן' ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּב'ׂשפתי

לּבֹו" אל יׁשיב אי ּברכה יראה אם הקדוש)אבל החיים' ב'אור הקשה .(וכן ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

ÓÁ·e‰כז  Ê‚¯a ÔB‰Ú¯‡ ÏÚÓ ÈÈ ÔeplËÏËÂ¿«¿¿ƒ¿»≈««¿¬ƒ¿«∆¡»
‡ÓBÈk È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÔepÏ‚‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙·eƒ¿¿«¿«¿ƒ¿«¿»»√ƒ¿»

:ÔÈ„‰»≈

Ï‡כח  ÔÈÏbÓ„e ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô¯nhÓc¿ƒ«¿»√»¿»¡»»»¿ƒ»¿»»»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ÌÏÚ „Ú ‡·ÏÂ¿ƒ¿»»«√»¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

‰‡ÔÈlא  ‡iÓb˙t Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬»»ƒ¿»«»»ƒ≈
CaÏÏ ·e˙˙e CÓ„˜ ˙È·‰È Èc ÔÈËÂÏe ÔÎ¯aƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ√»»¿¿ƒ»
:Ôn˙Ï C‰Ï‡ ÈÈ CÏ‚‡ Èc ‡iÓÓÚ ÏÎa¿»«¿«»ƒ«¿»¿»¡»»¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fk).'ä íLziåFWExiR:FnEBxzM ©¦§¥¥§©§
'oEpilhlhe'm`ivFde mlhlh - §©§§¦¦§§¨§¦¨
mznc`noke .`xwOA EpivnoFWl ¥©§¨¨§¥¨¦©¦§¨§

:Ff zErnWnA 'dWizp'mWzFp ippd' §¦¨§©§¨¦§¦§¨
'mznc` lrn(ci ,ai dinxi)z`Eap] ¥©©§¨¨§©

,l`xUil miwiGOd miFBd lr zEprxER§¨©©¦©©¦¦§¦§¨¥
md s`e ,mznc`n m`ivFi d"awdW¤¦¥¥©§¨¨§©¥

[mvx`n Elbi:dxezgk ¦§¥©§¨
(gk)eðéäìà 'äì úBøzñpäzlbPde ©¦§¨©¡Ÿ¥§©¦§Ÿ

EpipalE Epl.,xnFlMm`eEprhYiRlM ¨§¨¥§©§¦¦§£§©¥
e d"awdExn`Y:,zFUrl EpiciA dn §Ÿ§©§¨¥©£
W xg`lr miAxd z` Wiprn dY` ©©¤©¨©£¦¤¨©¦©
ixFdxd(zFaWgn)lW zFxiar ©§¥©§§£¥¤

W ,cigIddNigYA ixdxn`Pweqt lirl) ©¨¦¤£¥©§¦¨¤¡©
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ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

לּבֹו לפנימּיּות  החֹודרת נעלית ּבתׁשּובה לׁשּוב החֹוטא את מעֹורר מ"הּקללה", הּצער ּדהרּגׁש מׁשמע הּכתּובים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָמהמׁש
ּבאפן  להיֹות הּצער רגׁש ּגם צרי – ּכזֹו נעלית ּתׁשּובה ׁשּלעֹורר ּבפׁשטּות ּומּובן ."נפׁש ּובכל לבב "ּבכל – ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹונפׁשֹו

הרגיל. מּכפי יֹותר ְְִִִִֵַַָָהּמכאיב
טֹוב, ּדבר ׁשּקדמֹו אחרי מּגיע מצער ׁשּכׁשּדבר האדם מּטבע ּכי הּברכה, אחרי ּדוקא מּגיעה הּקללה מּדּוע מּובן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָועל־ּפי־זה

צע  הרי עני, ונעׂשה הּגלּגל עליו ׁשּנתהּפ עׁשיר ּוכמֹו הּטֹוב. קדמֹו לא מאּלּו יֹותר הרּבה ּומכאיב מצער זה ּגדֹול הרי רֹו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
חּייו. ּכל עני ׁשהיה מּמי ּכּמה ִִִִֶַַָָָָָָּפי

ּובכל  לבב "ּבכל – נעלית לתׁשּובה האדם את לעֹורר ּבכחּה "הּברכה", אחרי מּגיעה "הּקללה" ּכאׁשר ּדוקא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
."ְֶַנפׁש

(á)éäìà ýåýé-ãò záLåìëk Bì÷á zòîLå E §©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ
éðáe äzà íBiä Eeöî éëðà-øLàEááì-ìëa E £¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®©¨´¨¤½§¨§¨§−

:ELôð-ìëáe§¨©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 45 'nr e"g zegiy ihewl t"r)

?diptl didW oFr xFwrl daEWY dlFki Ki ¥̀§¨§¨©£¨¤¨¨§¨¤¨

ּבּגמרא איתא הּתׁשּובה, ּפעּולת שם)אֹודֹות ובפרש"י ב פו, ּכזכּיֹות",(יֹומא לֹו נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות ּפֹועלת מאהבה ּתׁשּובה אׁשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
ּגם לפעֹול יכֹולה זֹו ּתׁשּובה ּכלֹומר, מּתחילתֹו". עֹונֹו מעֹולם.למפרע למפרע למפרע למפרע ו"נעקר היה לא ּכאילּו ונחׁשב לגמרי, העֹון ׁשּנעקר - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(הּתֹוצאה) ל'מסֹובב' קדּומה להיֹות מּוכרחת 'סיּבה' אׁשר ּבעֹולם, הּוא ּכלל ּתמּוּה: ׁשּיולכאֹורה ּכיצד ואם־ּכן מּמּנה. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
לאחריה? זמן מׁש ּבאה ׁשהיא מאחר (ה'מסֹובב'), "מּתחלתֹו" העבירה רֹוע את לעקֹור סיּבה ּתהּוה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשהּתׁשּובה

לבאר: ְְְִֵֶָונראה
ּבּזמן  היה ׁשּלא חדׁש, ּדבר לפעֹול רֹוצים ּכאׁשר רק הּוא - לּה ׁשּקדם ּדבר על לפעֹול יכֹולה אינּה ׁשּפעּולה זה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּכלל
זמן  על לברר יכֹולה מאּוחרת ּפעּולה ׁשּגם מּובן מאז, ּכבר ּׁשהיה מה ׁשל וגילּוי ּבברּור רק מדּוּבר ּכאׁשר אבל ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּקֹודם.

ֵַהּקֹודם.
מציאּותֹו החטא, ׁשּבזמן אּלא ּוקדּוׁשה, טֹוב הּוא הרי נׁשמתֹו, ּופנימּיּות מהּותֹו מּצד יׂשראל איׁש ּכל ּבּנידֹון־ּדידן: הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכן
לפעֹול  צריכה ׁשאינּה ּכיון - למפרע לפעֹול (מאהבה) הּתׁשּובה ּׁשּיכֹולה מה מּובן ׁשּכן, וכיון ּבהעלם; היא (הּטֹובה) ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהאמית

החטא). (ּבׁשעת לכן קֹודם ּגם ּבּיהּודי ׁשהיּו והּקדּוׁשה הּטֹוב את ּולגּלֹות לברר רק אּלא הּקֹודם, ּבּזמן חדׁש ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָּדבר

(â)éäìà ýåýé áLåáLå Eîçøå EúeáL-úà E §¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈
éäìà ýåýé Eöéôä øLà íénòä-ìkî Eöa÷åE §¦¤§Æ¦¨¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:änL̈«¨
i"yx£E˙e·LŒ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·LÂ∑ ּכביכל מּכאן למדּו רּבֹותינּו ."ׁשבּות את "והׁשיב לכּתב: לֹו היה ¿»¡…∆∆¿¿ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ועֹוד  עּמהם. יׁשּוב ׁשהּוא לעצמֹו, ּגאּלה הכּתיב ּוכׁשּנגאלין ּגלּותם, ּבצרת יׂשראל עם ׁשרּויה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻׁשהּׁשכינה
איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו אֹוחז להיֹות צרי עצמֹו הּוא ּכאּלּו ּובקׁשי, ּגלּיֹות קּבּוץ יֹום ׁשּגדֹול לפרׁש, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻיׁש

ׁשּנאמר: ּכענין כז)מּמקֹומֹו, מצינּו(ישעיה האּמֹות ׁשאר ּבגלּיֹות ואף יׂשראל", ּבני אחד לאחד ּתלּקטּו "ואּתם ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ
כט)ּכן: מצרים (יחזקאל ׁשבּות את .""וׁשבּתי ְְְְִִִֵֶַַ
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(æë)äîçáe óàa íúîãà ìòî ýåýé íLziå©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬§¥−̈
Liå ìBãb óö÷áeì:äfä íBik úøçà õøà-ìà íë §¤´¤¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤©¬©¤«

i"yx£'‰ ÌLziÂ∑:וכן 'וטלטלנּון', יב)ּכתרּגּומֹו: אדמתם (ירמיה מעל נֹותׁשם .""הנני «ƒ¿≈ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

(çë)eðéðáìe eðì úìâpäå eðéäìà ýåýéì úøzñpä©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸
ñ :úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì íìBò-ãò©½̈©«£¾¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

i"yx£eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰∑,הּיחיד הרהּורי על הרּבים את מעניׁש אּתה לעׂשֹות, ּבידינּו מה ּתאמרּו: ואם «ƒ¿»…«¡…≈ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
מטמֹונֹותיו  יֹודע אדם אין והלא ההיא", הארץ מּכֹות את "וראּו ּכ ואחר וגֹו'", איׁש ּבכם יׁש "ּפן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּנאמר :

אני אין חברֹו? הּנגלֹות ׁשל אבל יחיד, מאֹותֹו יּפרע והּוא אלהינּו, לה' ׁשהן הּנסּתרֹות, על אתכם מעניׁש ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבהם, ּדין נעׂשה לא ואם מּקרּבנּו, הרע לבער ּולבנינּו, הרּבים.לנּו (את) מג)יענׁשּו "לנּו(סנהדרין על נקּוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

הּׁשבּועה  את עליהם מּׁשּקּבלּו הּירּדן את ׁשעברּו עד הרּבים את ענׁש לא הּנגלֹות על ׁשאף לדרׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹּולבנינּו",
לזה  זה ערבים ונעׂשּו עיבל , ּובהר ּגרּזים .ּבהר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ß lel` 'k ipy mei ß

ì(à)éìò eàáé-éë äéäåälàä íéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´¨¥À¤
éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaäúáLäå E ©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ

éäìà ýåýé Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìàE ¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:änL̈«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 118 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zilrp daEWzl dnCwd ± dkxAd©§¨¨©§¨¨¦§¨©£¥

::::ּוּוּוּובכלבכלבכלבכל־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־לבבלבבלבבלבב גוגוגוגו'''' אלהיאלהיאלהיאלהי עדעדעדעד־־־־יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה ווווׁשׁשׁשׁשבבבבּתּתּתּת גוגוגוגו'''' והוהוהוהּקּקּקּקללהללהללהללה ההההּבּבּבּברכהרכהרכהרכה גוגוגוגו'''' עליעליעליעלי כיכיכיכי־־־־יבאיבאיבאיבאּוּוּוּו א־ב)והיהוהיהוהיהוהיה (ל, ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
עליו, ּבאה קללה ּכׁשּיראה לּבֹו אל יׁשיב קללה, עליו יבֹוא אם ּבׁשלמא . . לׁשאל "יׁש הקׁשה: הּתֹורה על ּכהן' ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּב'ׂשפתי

לּבֹו" אל יׁשיב אי ּברכה יראה אם הקדוש)אבל החיים' ב'אור הקשה .(וכן ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

ÓÁ·e‰כז  Ê‚¯a ÔB‰Ú¯‡ ÏÚÓ ÈÈ ÔeplËÏËÂ¿«¿¿ƒ¿»≈««¿¬ƒ¿«∆¡»
‡ÓBÈk È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÔepÏ‚‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙·eƒ¿¿«¿«¿ƒ¿«¿»»√ƒ¿»

:ÔÈ„‰»≈

Ï‡כח  ÔÈÏbÓ„e ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô¯nhÓc¿ƒ«¿»√»¿»¡»»»¿ƒ»¿»»»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ÌÏÚ „Ú ‡·ÏÂ¿ƒ¿»»«√»¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

‰‡ÔÈlא  ‡iÓb˙t Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬»»ƒ¿»«»»ƒ≈
CaÏÏ ·e˙˙e CÓ„˜ ˙È·‰È Èc ÔÈËÂÏe ÔÎ¯aƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ√»»¿¿ƒ»
:Ôn˙Ï C‰Ï‡ ÈÈ CÏ‚‡ Èc ‡iÓÓÚ ÏÎa¿»«¿«»ƒ«¿»¿»¡»»¿«»
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` dxez

jlieÎmiavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k ipy meil inei xeriy
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

לּבֹו לפנימּיּות  החֹודרת נעלית ּבתׁשּובה לׁשּוב החֹוטא את מעֹורר מ"הּקללה", הּצער ּדהרּגׁש מׁשמע הּכתּובים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָמהמׁש
ּבאפן  להיֹות הּצער רגׁש ּגם צרי – ּכזֹו נעלית ּתׁשּובה ׁשּלעֹורר ּבפׁשטּות ּומּובן ."נפׁש ּובכל לבב "ּבכל – ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹונפׁשֹו

הרגיל. מּכפי יֹותר ְְִִִִֵַַָָהּמכאיב
טֹוב, ּדבר ׁשּקדמֹו אחרי מּגיע מצער ׁשּכׁשּדבר האדם מּטבע ּכי הּברכה, אחרי ּדוקא מּגיעה הּקללה מּדּוע מּובן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָועל־ּפי־זה

צע  הרי עני, ונעׂשה הּגלּגל עליו ׁשּנתהּפ עׁשיר ּוכמֹו הּטֹוב. קדמֹו לא מאּלּו יֹותר הרּבה ּומכאיב מצער זה ּגדֹול הרי רֹו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
חּייו. ּכל עני ׁשהיה מּמי ּכּמה ִִִִֶַַָָָָָָּפי

ּובכל  לבב "ּבכל – נעלית לתׁשּובה האדם את לעֹורר ּבכחּה "הּברכה", אחרי מּגיעה "הּקללה" ּכאׁשר ּדוקא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
."ְֶַנפׁש

(á)éäìà ýåýé-ãò záLåìëk Bì÷á zòîLå E §©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ
éðáe äzà íBiä Eeöî éëðà-øLàEááì-ìëa E £¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®©¨´¨¤½§¨§¨§−

:ELôð-ìëáe§¨©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 45 'nr e"g zegiy ihewl t"r)

?diptl didW oFr xFwrl daEWY dlFki Ki ¥̀§¨§¨©£¨¤¨¨§¨¤¨

ּבּגמרא איתא הּתׁשּובה, ּפעּולת שם)אֹודֹות ובפרש"י ב פו, ּכזכּיֹות",(יֹומא לֹו נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות ּפֹועלת מאהבה ּתׁשּובה אׁשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
ּגם לפעֹול יכֹולה זֹו ּתׁשּובה ּכלֹומר, מּתחילתֹו". עֹונֹו מעֹולם.למפרע למפרע למפרע למפרע ו"נעקר היה לא ּכאילּו ונחׁשב לגמרי, העֹון ׁשּנעקר - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(הּתֹוצאה) ל'מסֹובב' קדּומה להיֹות מּוכרחת 'סיּבה' אׁשר ּבעֹולם, הּוא ּכלל ּתמּוּה: ׁשּיולכאֹורה ּכיצד ואם־ּכן מּמּנה. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
לאחריה? זמן מׁש ּבאה ׁשהיא מאחר (ה'מסֹובב'), "מּתחלתֹו" העבירה רֹוע את לעקֹור סיּבה ּתהּוה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשהּתׁשּובה

לבאר: ְְְִֵֶָונראה
ּבּזמן  היה ׁשּלא חדׁש, ּדבר לפעֹול רֹוצים ּכאׁשר רק הּוא - לּה ׁשּקדם ּדבר על לפעֹול יכֹולה אינּה ׁשּפעּולה זה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּכלל
זמן  על לברר יכֹולה מאּוחרת ּפעּולה ׁשּגם מּובן מאז, ּכבר ּׁשהיה מה ׁשל וגילּוי ּבברּור רק מדּוּבר ּכאׁשר אבל ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּקֹודם.

ֵַהּקֹודם.
מציאּותֹו החטא, ׁשּבזמן אּלא ּוקדּוׁשה, טֹוב הּוא הרי נׁשמתֹו, ּופנימּיּות מהּותֹו מּצד יׂשראל איׁש ּכל ּבּנידֹון־ּדידן: הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכן
לפעֹול  צריכה ׁשאינּה ּכיון - למפרע לפעֹול (מאהבה) הּתׁשּובה ּׁשּיכֹולה מה מּובן ׁשּכן, וכיון ּבהעלם; היא (הּטֹובה) ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהאמית

החטא). (ּבׁשעת לכן קֹודם ּגם ּבּיהּודי ׁשהיּו והּקדּוׁשה הּטֹוב את ּולגּלֹות לברר רק אּלא הּקֹודם, ּבּזמן חדׁש ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָּדבר

(â)éäìà ýåýé áLåáLå Eîçøå EúeáL-úà E §¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈
éäìà ýåýé Eöéôä øLà íénòä-ìkî Eöa÷åE §¦¤§Æ¦¨¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:änL̈«¨
i"yx£E˙e·LŒ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·LÂ∑ ּכביכל מּכאן למדּו רּבֹותינּו ."ׁשבּות את "והׁשיב לכּתב: לֹו היה ¿»¡…∆∆¿¿ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ועֹוד  עּמהם. יׁשּוב ׁשהּוא לעצמֹו, ּגאּלה הכּתיב ּוכׁשּנגאלין ּגלּותם, ּבצרת יׂשראל עם ׁשרּויה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻׁשהּׁשכינה
איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו אֹוחז להיֹות צרי עצמֹו הּוא ּכאּלּו ּובקׁשי, ּגלּיֹות קּבּוץ יֹום ׁשּגדֹול לפרׁש, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻיׁש

ׁשּנאמר: ּכענין כז)מּמקֹומֹו, מצינּו(ישעיה האּמֹות ׁשאר ּבגלּיֹות ואף יׂשראל", ּבני אחד לאחד ּתלּקטּו "ואּתם ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ
כט)ּכן: מצרים (יחזקאל ׁשבּות את .""וׁשבּתי ְְְְִִִֵֶַַ

Ïa˜˙eב  C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e¿¿««¿»«¿»¡»»¿««
z‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc ÏÎk d¯ÓÈÓÏ¿≈¿≈¿…ƒ¬»¿«¿»»≈«¿

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa CÈ·e¿»¿»ƒ»¿»«¿»

CÏÚג  ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ‚ È·L ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ·e˙ÈÂƒ¿»¡»»»»≈«¿»»ƒ««¬»
ÈÈ Cp¯c·È Èc ‡iÓÓÚ ÏkÓ CpLÎÈÂ ·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒ»«¿«»ƒ¿«¿ƒ»¿»

:Ôn˙Ï C‰Ï‡¡»»¿«»
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WkEl`xUIW dxFYA aFYkl dWn `A §¤¨¤¦§©¨¤¦§¨¥
EidiaiYkd ,oil`bPd"awd Fl xn` - ¦§¦§¨¦¦§¦¨©

oFWl aFYkldNE`Bs`,Fnvrl ¦§§§¨©§©§
zFxFdlWs``EdlFkiaMaEWi §¤©¦§¨¨
mdOrzElBd on(.hk dlibn)Wi cFre . ¦¨¤¦©¨§¥
,xnFlitl ,'aWe' xn`p KkNWlFcBW ©¤§¨¤¡©§¨§¦¤¨

iWFwaE zFIlB uEAw mFiuEAiw - ¦¨ª§¦¦

,zFOE`d oiA migCpe milFB miWp £̀¨¦¦§¦¨¦¥¨
d"awd oM ipRnE ,`Ed dWwe lFcB xaC̈¨¨§¨¤¦§¥¥
,gilW ici lr `le FnvrA EdUFr¥§©§§Ÿ©§¥¨¦©

EFnvr `Ed ENi`M(d"awd)Kixv §¦©§¨¦
Wi` Wi` WOn eiciA fgF` zFidl¦§¥§¨¨©¨¦¦

F`ivFdlExn`PW oiprM ,FnFwOn §¦¦§¨¦§¨¤¤¡©
(ai ,fk diryi)cg` cg`l EhTlY mY`e'§©¤§ª§§©©¤¨



jlieÎmiavpמד zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"k iyily meil inei xeriy

(ã)Eöa÷é íMî íéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨¨®¦¦À̈§©¤§Æ
éäìà ýåýé:Eçwé íMîe E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«

(ä)éäìà ýåýé EàéáäåEeLøé-øLà õøàä-ìà ¤«¡¦«£º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬
éúáàéúáàî Eaøäå Eáèéäå dzLøéå E:E £Ÿ¤−¦«¦§¨®§¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«

(å)éäìà ýåýé ìîeEòøæ ááì-úàå Eááì-úà E ¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§¨«§−§¤§©´©§¤®
éäìà ýåýé-úà äáäàìELôð-ìëáe Eááì-ìëa E §©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−

éiç ïòîì:E §©¬©©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr ck zegiy ihewl)

לבבלבבלבבלבב ואתואתואתואת לבבלבבלבבלבב ו)אתאתאתאת אלאלאלאלּוּוּוּולללל(ל, ּתּתּתּתבבבבֹוֹוֹוֹותתתת הטורים)ראראראראׁשׁשׁשׁשיייי הקּדמה (בעל הּוא הּתׁשּובה, עבֹודת על ׁשּמֹורה זה, ּתבֹות ראׁשי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
אלּול. ּבתבת הּנרמזים חסדים ּוגמילּות עבֹודה לתֹורה, ללללויסֹוד ווווׂשׂשׂשׂשממממּתּתּתּתיייי לידלידלידלידֹוֹוֹוֹו זהּואאאאּנּנּנּנהההה האדם ּובעבֹודת מקלט, ערי ענין - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

קֹולטין ּתֹורה ּדברי ּכי הּתֹורה, א)קו י, לילילילי.(מכות ודודודודֹוֹוֹוֹודידידידי לדלדלדלדֹוֹוֹוֹודידידידי לנּואניאניאניאני ׁשאין אּלּו, ּבימינּו ּובפרט ּתפּלה. היא העבֹודה, קו - ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל את ּומחּבר ׁשּתֹופל ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב עבֹודה לאבילאבילאבילאביֹוֹוֹוֹוניםניםניםניםאּלא ּוּוּוּוממממּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹותתתת לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּו ׁשל איאיאיאיׁשׁשׁשׁש הּקו - ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

חסדים חסדים חסדים חסדים  .ּגּגּגּגמילמילמילמילּוּוּוּותתתת ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִָָָָ

ß lel` `"k iyily mei ß

(æ)éäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìòéàðN-ìòå E:Eeôãø øLà E ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«

(ç)úéNòå ýåýé ìB÷a zòîLå áeLú äzàå§©¨´¨½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

(è)éäìà ýåýé EøéúBäåìëa E|éøôa Eãé äNòî §¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸
ðèáék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe E| ¦§§¹¦§¦¯§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´

éìò NeNì ýåýé áeLéNN-øLàk áBèì E ¨´§Ÿ̈À¨³¨¤̧Æ§½©«£¤−̈
éúáà-ìò:E ©£Ÿ¤«

(é)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì Eåéúåöî øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ
áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä åéúwçå§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ

éäìà ýåýé-ìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

(àé)íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä ék¦µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àì«Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«

ÔnzÓד  ‡iÓL ÈÙÈÒa C˙ÂÏ‚ È‰È Ì‡ƒ¿≈«¿»»ƒ¿»≈¿«»ƒ«»
:Cp·¯˜È ÔÓzÓe C‰Ï‡ ÈÈ CpLÎÈƒ¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ«»¿»¿ƒ»

‡·‰˙Cה  e˙È¯Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈÂ¿»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒƒ¬»»»
:C˙‰·‡Ó CpbÒÈÂ CÏ ·ËBÈÂ d˙¯˙Â¿≈¿«¿∆»¿«¿ƒ»≈¬»»»

ÈÂ˙ו  CaÏ ˙eLÙË ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»¡»»»«¿ƒ»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ CÈ·„ ‡aÏ ˙eLÙË«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»¡»»

:CÈiÁ ÏÈ„a CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»¿ƒ«»

ÏÚז  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»¡»»»»¿»«»»ƒ≈«
:CeÙ„¯ Èc C‡Ò ÏÚÂ C··„ ÈÏÚa«¬≈¿»»¿«»¿»ƒ¿»

È˙ח  „aÚ˙Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙e ·e˙z z‡Â¿«¿¿¿««¿≈¿»«¿»¿«¿≈»
:ÔÈc ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

cÏÂa‡ט  C„È È„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¡»»¿…»≈¿»¿«¿»
CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e CÚÓ„ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»
‡Ók ·ËÏ CÏÚ È„ÁÓÏ ÈÈ ·e˙È È¯‡ ‡·ËÏ¿»»¬≈¿¿»¿∆¡≈¬»¿»¿»

:C˙‰·‡ ÏÚ È„Á È„ƒ¬ƒ«¬»»»

hÓÏ¯י  C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«
‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ·e˙˙ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„¿«¿»»≈¬≈¿√»¿»¡»»

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

ÓBÈ‡יא  C„wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz È¯‡¬≈«¿∆¿»»»ƒ¬»¿«¿»»
:‡È‰ ‡˜ÈÁ¯ ‡ÏÂ CpÓ ‡È‰ ‡L¯ÙÓ ‡Ï ÔÈ„≈»«¿¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

'l`xUi ipAsxvi minId zixg`A] §¥¦§¨¥§©£¦©¨¦§¨¥
cg`l cg` l`xUi z` d"awd¤¦§¨¥¤¨§¤¨

[zElBd on mvAwie.di`x i"yx siqene ¦©§¥¦©¨
:oexg`d yexitleuEAiwA wx `l §Ÿ©§¦

`N` ,l`xUix`W zFIlbA s` ¦§¨¥¤¨©§¨ª§¨
ok Epivn zFOE`daEzMd hwPW - ¨¨¦¥¤¨©©¨
xn`PW ,df oFWl(fn ,gn dinxi)iYaWe' ¨¤¤¤¡©§©§¦

'a`Fn zEaW,'iYaWde' xn`p `le , §¨§Ÿ¤¡©§¥©§¦

xaC `Ed zFIElB uEAiw lMW mEXn¦¤¨¦¨¨¨
d"awd ici lr dUrpe ,dWwe lFcB̈§¨¤§©£¤©§¥

FnvrA(oexkfd):dxezc §©§

jlieÎmiavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"k iyily meil inei xeriy

i"yx£EnÓ ‡Â‰ ˙‡ÏÙŒ‡Ï∑:ׁשּנאמר ּכמֹו ,מּמ היא מכּסה יז)לא 'ארי (לעיל ותרגּומֹו יּפלא", "ּכי …ƒ¿≈ƒƒ¿ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
א)יתּכּסי', ּבּטמּון (איכה חבּוׁשה מכּסה ּבמטמֹונּיֹות, וּתרד ּפלאים", ."וּתרד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻ

(áé)eðl-äìòé éî øîàì àåä íéîMá àì¬Ÿ©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðl äçwéå äîéîMä©¨©̧§¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

i"yx£‡Â‰ ÌÈÓM· ‡Ï∑(נה ּוללמדּה(עירובין אחריה לעלֹות צרי היית ּבּׁשמים, היתה .ׁשאּלּו …«»«ƒƒְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr el zegiy ihewl)

היאהיאהיאהיא ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים יב)לאלאלאלא סיניסיניסיניסיני(ל, מהרמהרמהרמהר ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ננננּתּתּתּתנהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכברברברבר .... .... היאהיאהיאהיא ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים לאלאלאלא ואמרואמרואמרואמר רגליורגליורגליורגליו עלעלעלעל יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע ררררּבּבּבּביייי (בבא עמדעמדעמדעמד ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ב) נט, הרי מציעא וקׁשה: מקּלים. מחסד, ׁשּׁשרׁשם הּלל, ּובית מחמירים, מּגבּורה, נׁשמֹותיהם ׁשּׁשרש ׁשּמאי, ׁשּבית ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹידּוע

ּבמה  הסּתּפקּו לא הּלל ּובית ׁשּמאי ׁשּבית לֹומר, ויׁש הּנׁשמה? ׁשרׁש לפי הלכה לפסק נּתן ואי היא, ּבּׁשמים לא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּתֹורה
מּצד אצלם ל ׁשׁשׁשׁשררררׁשׁשׁשׁשׁשהּונח ׁשהם ּכפי ּבׂשכלם, הענין ּבהבנת התיּגעּו אּלא נׁשמההּנׁשמה, את ּבּבּבּבגגגגּוּוּוּוףףףףמּטה, ּפסקּו ואז - ְִֶֶַַָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ִַהּדין.
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 736 cenr c wlg `"nyz ycew zegiy)

`id minXA `l dxFY¨Ÿ©¨©¦¦

ונעונעונעונעׂשׂשׂשׂשּנּנּנּנהההה:::: אתאתאתאתּהּהּהּה ויויויויׁשׁשׁשׁשמענמענמענמענּוּוּוּו ּלּלּלּלננננּוּוּוּו ויויויויּקּקּקּקחהחהחהחה ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמימהמימהמימהמימה יעלהיעלהיעלהיעלה־־־־ּלּלּלּלננננּוּוּוּו מימימימי לאמרלאמרלאמרלאמר הואהואהואהוא בבבבּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים ֹֹלאלאלאלא ִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּוללמדּה אחריה לעלֹות צרי היית ּבּׁשמים, היתה ׁשאּלּו – היא ּבּׁשמים רש"י)לא ובפירוש יב. (ל, ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מנת  "על ׁשהּמתנה ּבגיטין וכדאיתא ּוללמדּה"? אחריה "לעלֹות אפׁשר ּכיצד זה, רׁש"י ּפרּוׁש על להקׁשֹות אפׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָלכאֹורה
לקּימֹו". ׁשאי־אפׁשר "ּתנאי ּדזהּו ּבטל, ּתנאֹו לרקיע" ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתעלי

ׁשנה  ל"ט לארץ, ׁשּנכנסּו לּדֹור מׁשה אמרם אּלּו ּדברים ּדלכאֹורה אחרת: ּבקּוׁשיא מתרצת זֹו אלימּתא ׁשּקּוׁשיא ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהאמת
היא"? ּבּׁשמים ׁש"לא ּבזה קמׁשמע־לן ּומאי היא", ּבּׁשמים "לא ׁשהּתֹורה יֹודעים ׁשּכּלם ּבוּדאי ואם־ּכן מּתן־ּתֹורה, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻאחר

ּדהא  ּבארץ, נּתנה ּבוּדאי ׁשּבכתב ּתֹורה והּנה, ׁשּבעל־ּפה. ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ליׂשראל נּתנּו ּבמּתן־ּתֹורה ּפׁשּוט: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָוהּתרּוץ
ׁשּקּבלּה רּבנּו מׁשה ׁשל מּפיו ּיׂשראל ׁשמעּו ׁשּבעל־ּפה, ּתֹורה – ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשל ׁשּפרּוׁשּה אּלא הּספר. על ּבדיֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹנכּתבה

סיני. הר על יֹום ארּבעים ּבהיֹותֹו הּגבּורה ְְְִִִִִַַַַָָָמּפי
ליׂשראל, ּולהֹורידם ּתֹורה טעמי לׁשמע ּכדי הּׁשמימה לעלֹות מיׁשהּו צרי לזמן ׁשּמּזמן לטעֹות מקֹום היה הכי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּומּׁשּום
ׁשּנּתנה  ּומאז היא", ּבּׁשמים ׁש"לא היא האמת א – אֹותּה". ויׁשמענּו לנּו ויּקחה הּׁשמימה לנּו יעלה "מי נאמר זה ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועל

הּזה. ּבעֹולם מאד" הּדבר אלי "קרֹוב מּתן־ּתֹורה ּבׁשעת ליׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּתֹורה

(âé)eðì-øáòé éî øîàì àåä íiì øáòî-àìå§«Ÿ¥¥¬¤©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðl äçwéå íiä øáò-ìà¤¥³¤©¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

(ãé)éìà áBø÷-ékéôa ãàî øácä EEááìáe E ¦«¨¬¥¤²©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−
ñ :BúNòì©«£«

i"yx£EÈÏ‡ ·B¯˜ŒÈk∑ לכם נּתנה ּפה הּתֹורה ּובעל .ּבכתב  ƒ»≈∆ְְְִִֶֶַַָָָָ

·iÓL‡יב  ‡Ï‡Ï ˜qÈ ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ »ƒ¿«»ƒ¿≈«»ƒ«»»
d˙È ‡pÚÓLÈÂ ‡Ï d·qÈÂ ‡iÓLÏƒ¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»»«

:dp„aÚÂ¿«¿¿ƒ«

ÚÈ·¯יג  ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ ‡nÈÏ ‡¯·ÚÓ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿»¿«»ƒ¿≈«»≈ƒ«
‡pÚÓLÈÂ ‡Ï d·qÈÂ ‡nÈ„ ‡¯·ÚÏ ‡Ï»»¿ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»

:dp„aÚÂ d˙È»«¿«¿¿ƒ«

CÓeÙaיד  ‡„ÁÏ ‡Ób˙t CÏ ·È¯˜ È¯‡¬≈»ƒ»ƒ¿»»«¬»¿»
:d„aÚÓÏ CaÏ·e¿ƒ»¿∆¿¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).Enî àåä úàìôð àì`l Ÿ¦§¥¦¦§Ÿ
,LOn `id dQEknoFWl lM oMW §¨¦¦§¤¥¨§

iEQiM oFWNn `Ed `xwOA 'd`ltd'©§¨¨©¦§¨¦§¦
,mlrdexn`PW FnM(g ,fi lirl)`lRi iM' §¤§¥§¤¤¡©¦¦¨¥

:qFlwpE` FnBxze ,'hRyOl xac LOn¦§¨¨©¦§¨§¦§§§§
'iqkYi ix`'mNrzie dQMzi xW`M] £¥¦¦§¥©£¤¦§©¤§¦§©¥

xYqp xaCdW itl ,[hRWOA oiC LOn¦§¦©¦§¨§¦¤©¨¨¦§¨
Fzpade Fzricin dQEknE(my i"yx d`x). §¤¦¦¨©£¨¨

oFWl ok FnkE'mi`lR cxYe'(h ,` dki`) §¥§©¥¤§¨¦
,DpAxEgA milWExi lr xn`PdFWExiR ©¤¡¨©§¨©¦§§¨¨¥

:xnFlkE ,iEQiM oFWNncxYe ¦§¦§©©¥¤
zFIpFnhnA(xzq mFwnA),milWExIW §©§¦¦§¥¤¤§¨©¦

dzide ,DzRxg zngn dxYYqd¦§©§¨¥£©¤§¨¨§¨§¨
dQEknea dWEagmFwnoEnHlcFBn §¨©£¨§¨¨¦¤
dWEAd(d"ei):ai dxez ©¨

(ai).àåä íéîMá àìdzid ENi`W Ÿ©¨©¦¦¤¦¨§¨

dxFYdzFlrl Kixv ziid ,minXa ©¨©¨©¦¨¦¨¨¦©£
DcnllE dixg`(.dp oiaexir):dxezbi ©£¤¨§¨§¨

(ci)éìà áBø÷ ék.EdxFYd ixaC ¦¨¥¤¦§¥©¨
iM ,mpiadl Lil` miaFxwdxFYd §¦¥¤©£¦¨¦©¨
dRÎlraE azkA mkl dpYpdxFYde , ¦§¨¨¤¦§¨§©¤§©¨

dxFYd ixaC z` zx`an dR lrAW¤§©¤§¨¤¤¤¦§¥©¨
azkAWpn)(i"g:dxezeh ¤¦§¨



מה jlieÎmiavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"k iyily meil inei xeriy

(ã)Eöa÷é íMî íéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨¨®¦¦À̈§©¤§Æ
éäìà ýåýé:Eçwé íMîe E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«

(ä)éäìà ýåýé EàéáäåEeLøé-øLà õøàä-ìà ¤«¡¦«£º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬
éúáàéúáàî Eaøäå Eáèéäå dzLøéå E:E £Ÿ¤−¦«¦§¨®§¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«

(å)éäìà ýåýé ìîeEòøæ ááì-úàå Eááì-úà E ¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§¨«§−§¤§©´©§¤®
éäìà ýåýé-úà äáäàìELôð-ìëáe Eááì-ìëa E §©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−

éiç ïòîì:E §©¬©©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr ck zegiy ihewl)

לבבלבבלבבלבב ואתואתואתואת לבבלבבלבבלבב ו)אתאתאתאת אלאלאלאלּוּוּוּולללל(ל, ּתּתּתּתבבבבֹוֹוֹוֹותתתת הטורים)ראראראראׁשׁשׁשׁשיייי הקּדמה (בעל הּוא הּתׁשּובה, עבֹודת על ׁשּמֹורה זה, ּתבֹות ראׁשי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
אלּול. ּבתבת הּנרמזים חסדים ּוגמילּות עבֹודה לתֹורה, ללללויסֹוד ווווׂשׂשׂשׂשממממּתּתּתּתיייי לידלידלידלידֹוֹוֹוֹו זהּואאאאּנּנּנּנהההה האדם ּובעבֹודת מקלט, ערי ענין - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

קֹולטין ּתֹורה ּדברי ּכי הּתֹורה, א)קו י, לילילילי.(מכות ודודודודֹוֹוֹוֹודידידידי לדלדלדלדֹוֹוֹוֹודידידידי לנּואניאניאניאני ׁשאין אּלּו, ּבימינּו ּובפרט ּתפּלה. היא העבֹודה, קו - ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל את ּומחּבר ׁשּתֹופל ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב עבֹודה לאבילאבילאבילאביֹוֹוֹוֹוניםניםניםניםאּלא ּוּוּוּוממממּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹותתתת לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּו ׁשל איאיאיאיׁשׁשׁשׁש הּקו - ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

חסדים חסדים חסדים חסדים  .ּגּגּגּגמילמילמילמילּוּוּוּותתתת ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִָָָָ

ß lel` `"k iyily mei ß

(æ)éäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìòéàðN-ìòå E:Eeôãø øLà E ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«

(ç)úéNòå ýåýé ìB÷a zòîLå áeLú äzàå§©¨´¨½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

(è)éäìà ýåýé EøéúBäåìëa E|éøôa Eãé äNòî §¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸
ðèáék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe E| ¦§§¹¦§¦¯§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´

éìò NeNì ýåýé áeLéNN-øLàk áBèì E ¨´§Ÿ̈À¨³¨¤̧Æ§½©«£¤−̈
éúáà-ìò:E ©£Ÿ¤«

(é)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì Eåéúåöî øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ
áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä åéúwçå§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ

éäìà ýåýé-ìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

(àé)íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä ék¦µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àì«Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«

ÔnzÓד  ‡iÓL ÈÙÈÒa C˙ÂÏ‚ È‰È Ì‡ƒ¿≈«¿»»ƒ¿»≈¿«»ƒ«»
:Cp·¯˜È ÔÓzÓe C‰Ï‡ ÈÈ CpLÎÈƒ¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ«»¿»¿ƒ»

‡·‰˙Cה  e˙È¯Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈÂ¿»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒƒ¬»»»
:C˙‰·‡Ó CpbÒÈÂ CÏ ·ËBÈÂ d˙¯˙Â¿≈¿«¿∆»¿«¿ƒ»≈¬»»»

ÈÂ˙ו  CaÏ ˙eLÙË ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»¡»»»«¿ƒ»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ CÈ·„ ‡aÏ ˙eLÙË«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»¡»»

:CÈiÁ ÏÈ„a CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»¿ƒ«»

ÏÚז  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»¡»»»»¿»«»»ƒ≈«
:CeÙ„¯ Èc C‡Ò ÏÚÂ C··„ ÈÏÚa«¬≈¿»»¿«»¿»ƒ¿»

È˙ח  „aÚ˙Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙e ·e˙z z‡Â¿«¿¿¿««¿≈¿»«¿»¿«¿≈»
:ÔÈc ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

cÏÂa‡ט  C„È È„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¡»»¿…»≈¿»¿«¿»
CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e CÚÓ„ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»
‡Ók ·ËÏ CÏÚ È„ÁÓÏ ÈÈ ·e˙È È¯‡ ‡·ËÏ¿»»¬≈¿¿»¿∆¡≈¬»¿»¿»

:C˙‰·‡ ÏÚ È„Á È„ƒ¬ƒ«¬»»»

hÓÏ¯י  C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«
‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ·e˙˙ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„¿«¿»»≈¬≈¿√»¿»¡»»

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

ÓBÈ‡יא  C„wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz È¯‡¬≈«¿∆¿»»»ƒ¬»¿«¿»»
:‡È‰ ‡˜ÈÁ¯ ‡ÏÂ CpÓ ‡È‰ ‡L¯ÙÓ ‡Ï ÔÈ„≈»«¿¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

'l`xUi ipAsxvi minId zixg`A] §¥¦§¨¥§©£¦©¨¦§¨¥
cg`l cg` l`xUi z` d"awd¤¦§¨¥¤¨§¤¨

[zElBd on mvAwie.di`x i"yx siqene ¦©§¥¦©¨
:oexg`d yexitleuEAiwA wx `l §Ÿ©§¦

`N` ,l`xUix`W zFIlbA s` ¦§¨¥¤¨©§¨ª§¨
ok Epivn zFOE`daEzMd hwPW - ¨¨¦¥¤¨©©¨
xn`PW ,df oFWl(fn ,gn dinxi)iYaWe' ¨¤¤¤¡©§©§¦

'a`Fn zEaW,'iYaWde' xn`p `le , §¨§Ÿ¤¡©§¥©§¦

xaC `Ed zFIElB uEAiw lMW mEXn¦¤¨¦¨¨¨
d"awd ici lr dUrpe ,dWwe lFcB̈§¨¤§©£¤©§¥

FnvrA(oexkfd):dxezc §©§

jlieÎmiavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"k iyily meil inei xeriy

i"yx£EnÓ ‡Â‰ ˙‡ÏÙŒ‡Ï∑:ׁשּנאמר ּכמֹו ,מּמ היא מכּסה יז)לא 'ארי (לעיל ותרגּומֹו יּפלא", "ּכי …ƒ¿≈ƒƒ¿ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
א)יתּכּסי', ּבּטמּון (איכה חבּוׁשה מכּסה ּבמטמֹונּיֹות, וּתרד ּפלאים", ."וּתרד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻ

(áé)eðl-äìòé éî øîàì àåä íéîMá àì¬Ÿ©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðl äçwéå äîéîMä©¨©̧§¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

i"yx£‡Â‰ ÌÈÓM· ‡Ï∑(נה ּוללמדּה(עירובין אחריה לעלֹות צרי היית ּבּׁשמים, היתה .ׁשאּלּו …«»«ƒƒְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr el zegiy ihewl)

היאהיאהיאהיא ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים יב)לאלאלאלא סיניסיניסיניסיני(ל, מהרמהרמהרמהר ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ננננּתּתּתּתנהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכברברברבר .... .... היאהיאהיאהיא ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים לאלאלאלא ואמרואמרואמרואמר רגליורגליורגליורגליו עלעלעלעל יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע ררררּבּבּבּביייי (בבא עמדעמדעמדעמד ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ב) נט, הרי מציעא וקׁשה: מקּלים. מחסד, ׁשּׁשרׁשם הּלל, ּובית מחמירים, מּגבּורה, נׁשמֹותיהם ׁשּׁשרש ׁשּמאי, ׁשּבית ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹידּוע

ּבמה  הסּתּפקּו לא הּלל ּובית ׁשּמאי ׁשּבית לֹומר, ויׁש הּנׁשמה? ׁשרׁש לפי הלכה לפסק נּתן ואי היא, ּבּׁשמים לא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּתֹורה
מּצד אצלם ל ׁשׁשׁשׁשררררׁשׁשׁשׁשׁשהּונח ׁשהם ּכפי ּבׂשכלם, הענין ּבהבנת התיּגעּו אּלא נׁשמההּנׁשמה, את ּבּבּבּבגגגגּוּוּוּוףףףףמּטה, ּפסקּו ואז - ְִֶֶַַָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ִַהּדין.
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 736 cenr c wlg `"nyz ycew zegiy)

`id minXA `l dxFY¨Ÿ©¨©¦¦

ונעונעונעונעׂשׂשׂשׂשּנּנּנּנהההה:::: אתאתאתאתּהּהּהּה ויויויויׁשׁשׁשׁשמענמענמענמענּוּוּוּו ּלּלּלּלננננּוּוּוּו ויויויויּקּקּקּקחהחהחהחה ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמימהמימהמימהמימה יעלהיעלהיעלהיעלה־־־־ּלּלּלּלננננּוּוּוּו מימימימי לאמרלאמרלאמרלאמר הואהואהואהוא בבבבּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים ֹֹלאלאלאלא ִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּוללמדּה אחריה לעלֹות צרי היית ּבּׁשמים, היתה ׁשאּלּו – היא ּבּׁשמים רש"י)לא ובפירוש יב. (ל, ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מנת  "על ׁשהּמתנה ּבגיטין וכדאיתא ּוללמדּה"? אחריה "לעלֹות אפׁשר ּכיצד זה, רׁש"י ּפרּוׁש על להקׁשֹות אפׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָלכאֹורה
לקּימֹו". ׁשאי־אפׁשר "ּתנאי ּדזהּו ּבטל, ּתנאֹו לרקיע" ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתעלי

ׁשנה  ל"ט לארץ, ׁשּנכנסּו לּדֹור מׁשה אמרם אּלּו ּדברים ּדלכאֹורה אחרת: ּבקּוׁשיא מתרצת זֹו אלימּתא ׁשּקּוׁשיא ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהאמת
היא"? ּבּׁשמים ׁש"לא ּבזה קמׁשמע־לן ּומאי היא", ּבּׁשמים "לא ׁשהּתֹורה יֹודעים ׁשּכּלם ּבוּדאי ואם־ּכן מּתן־ּתֹורה, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻאחר

ּדהא  ּבארץ, נּתנה ּבוּדאי ׁשּבכתב ּתֹורה והּנה, ׁשּבעל־ּפה. ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ליׂשראל נּתנּו ּבמּתן־ּתֹורה ּפׁשּוט: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָוהּתרּוץ
ׁשּקּבלּה רּבנּו מׁשה ׁשל מּפיו ּיׂשראל ׁשמעּו ׁשּבעל־ּפה, ּתֹורה – ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשל ׁשּפרּוׁשּה אּלא הּספר. על ּבדיֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹנכּתבה

סיני. הר על יֹום ארּבעים ּבהיֹותֹו הּגבּורה ְְְִִִִִַַַַָָָמּפי
ליׂשראל, ּולהֹורידם ּתֹורה טעמי לׁשמע ּכדי הּׁשמימה לעלֹות מיׁשהּו צרי לזמן ׁשּמּזמן לטעֹות מקֹום היה הכי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּומּׁשּום
ׁשּנּתנה  ּומאז היא", ּבּׁשמים ׁש"לא היא האמת א – אֹותּה". ויׁשמענּו לנּו ויּקחה הּׁשמימה לנּו יעלה "מי נאמר זה ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועל

הּזה. ּבעֹולם מאד" הּדבר אלי "קרֹוב מּתן־ּתֹורה ּבׁשעת ליׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּתֹורה

(âé)eðì-øáòé éî øîàì àåä íiì øáòî-àìå§«Ÿ¥¥¬¤©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðl äçwéå íiä øáò-ìà¤¥³¤©¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

(ãé)éìà áBø÷-ékéôa ãàî øácä EEááìáe E ¦«¨¬¥¤²©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−
ñ :BúNòì©«£«

i"yx£EÈÏ‡ ·B¯˜ŒÈk∑ לכם נּתנה ּפה הּתֹורה ּובעל .ּבכתב  ƒ»≈∆ְְְִִֶֶַַָָָָ

·iÓL‡יב  ‡Ï‡Ï ˜qÈ ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ »ƒ¿«»ƒ¿≈«»ƒ«»»
d˙È ‡pÚÓLÈÂ ‡Ï d·qÈÂ ‡iÓLÏƒ¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»»«

:dp„aÚÂ¿«¿¿ƒ«

ÚÈ·¯יג  ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ ‡nÈÏ ‡¯·ÚÓ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿»¿«»ƒ¿≈«»≈ƒ«
‡pÚÓLÈÂ ‡Ï d·qÈÂ ‡nÈ„ ‡¯·ÚÏ ‡Ï»»¿ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»

:dp„aÚÂ d˙È»«¿«¿¿ƒ«

CÓeÙaיד  ‡„ÁÏ ‡Ób˙t CÏ ·È¯˜ È¯‡¬≈»ƒ»ƒ¿»»«¬»¿»
:d„aÚÓÏ CaÏ·e¿ƒ»¿∆¿¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).Enî àåä úàìôð àì`l Ÿ¦§¥¦¦§Ÿ
,LOn `id dQEknoFWl lM oMW §¨¦¦§¤¥¨§

iEQiM oFWNn `Ed `xwOA 'd`ltd'©§¨¨©¦§¨¦§¦
,mlrdexn`PW FnM(g ,fi lirl)`lRi iM' §¤§¥§¤¤¡©¦¦¨¥

:qFlwpE` FnBxze ,'hRyOl xac LOn¦§¨¨©¦§¨§¦§§§§
'iqkYi ix`'mNrzie dQMzi xW`M] £¥¦¦§¥©£¤¦§©¤§¦§©¥

xYqp xaCdW itl ,[hRWOA oiC LOn¦§¦©¦§¨§¦¤©¨¨¦§¨
Fzpade Fzricin dQEknE(my i"yx d`x). §¤¦¦¨©£¨¨

oFWl ok FnkE'mi`lR cxYe'(h ,` dki`) §¥§©¥¤§¨¦
,DpAxEgA milWExi lr xn`PdFWExiR ©¤¡¨©§¨©¦§§¨¨¥

:xnFlkE ,iEQiM oFWNncxYe ¦§¦§©©¥¤
zFIpFnhnA(xzq mFwnA),milWExIW §©§¦¦§¥¤¤§¨©¦

dzide ,DzRxg zngn dxYYqd¦§©§¨¥£©¤§¨¨§¨§¨
dQEknea dWEagmFwnoEnHlcFBn §¨©£¨§¨¨¦¤
dWEAd(d"ei):ai dxez ©¨

(ai).àåä íéîMá àìdzid ENi`W Ÿ©¨©¦¦¤¦¨§¨

dxFYdzFlrl Kixv ziid ,minXa ©¨©¨©¦¨¦¨¨¦©£
DcnllE dixg`(.dp oiaexir):dxezbi ©£¤¨§¨§¨

(ci)éìà áBø÷ ék.EdxFYd ixaC ¦¨¥¤¦§¥©¨
iM ,mpiadl Lil` miaFxwdxFYd §¦¥¤©£¦¨¦©¨
dRÎlraE azkA mkl dpYpdxFYde , ¦§¨¨¤¦§¨§©¤§©¨

dxFYd ixaC z` zx`an dR lrAW¤§©¤§¨¤¤¤¦§¥©¨
azkAWpn)(i"g:dxezeh ¤¦§¨



jlieÎmiavpמו zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k iriax meil inei xeriy

ß lel` a"k iriax mei ß

(åè)éðôì ézúð äàøáBhä-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤©®
:òøä-úàå úånä-úàå§¤©−̈¤§¤¨¨«

i"yx£·Bh‰Œ˙‡Â ÌÈiÁ‰Œ˙‡∑ל הרי רע, ּתעׂשה ואם חּיים, ל הרי טֹוב, ּתעׂשה אם ּבזה: ּתלּוי זה ∆««ƒ¿∆«ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
היא והֹול מפרׁש והּכתּוב .הּמות, ְְְֵֵֵֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(eh jxk glyie zyxt zegiy ihewl)

לכאֹורה, ּבחּיים". ּובחרּת הּטֹוב... ואת החּיים את הּיֹום לפני נתּתי "ראה נאמר ּומצֹות ּתֹורה קּיּום על הּכלליֹות ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבאזהרֹות
צר יׁש מה ּולׁשם וטֹוב", "חּיים היא והמצֹות הּתֹורה ׁשּדר ׂשכלֹו ּבעיני האדם ּבחּיים?להזהירלהזהירלהזהירלהזהירֹוֹוֹוֹו"רֹואה" ׁשּיבחר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ

לא  הּוא והּטֹוב, החּיים ׁשהם הׂשכלית הבנתֹו על רק ּתתּבסס ּובמצוֹות ּבּתֹורה האדם ּבחירת אם הּוא: לכ ההסּבר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא,
עדין מהעעעעֹוֹוֹוֹובד בד בד בד יהא ּכל לאדֹונֹו: העבד ּכעבֹודת היא ה' עבֹודת ּכי אדֹונֹו.ׁשׁשׁשׁשהעבד העבד העבד העבד ה'. עליו ׁשהּטיל העל מּפני הּוא עֹוׂשה ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

על ּובמצוֹות ּבּתֹורה האדם ּבחירת להתּבּסס צריכה ּבחּיים".צצצצּוּוּוּוּוּוּוּוי י י י ולכן "ּובחרּת הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
"ּובחרּת ּבפסּוק מדּגׁש "ּובחרּת" ּבצּוּוי וגם - נתּתי..." "ראה ואמר הּפסּוק מקּדים כן לפני ּכי ּבּבּבּבחחחחּיּיּיּיים ים ים ים א - " ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ולחּוׁש להבין הׂשכל ּגם צרי ּולפיכ וכחֹותיו, האדם ׁשל מציאּותֹו ּכל אל יחּדרּו והמצֹות ׁשהּתֹורה רֹוצה, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהקדֹוׁש־ּברּו־הּוא
והּטֹוב. החּיים הם והמצֹות ְְְִִֵֶַַַַַָׁשהּתֹורה

(æè)ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³
éäìàìå åéëøãa úëìì Eåéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́¦§¨½̈§¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈

éäìà ýåýé Eëøáe úéáøå úééçå åéètLîeE ¦§¨¨®§¨¦´¨§¨¦½¨¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:dzLøì änL-àá äzà-øLà õøàä¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«

i"yx£‰·‰‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡∑,הּטֹוב ּתלּוי הרי È·¯Â˙.ּובֹו ˙ÈÈÁÂ∑ החּיים .הרי ¬∆»…ƒ¿«¿«¿«¬»ֲֵַָ¿»ƒ»¿»ƒ»ֲִֵַַ

(æé)zçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§¨®§¦©§À̈
:ízãáòå íéøçà íéäìàì úéåçzLäå§¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«

i"yx£E··Ï ‰ÙÈŒÌ‡Â∑ הרע .הרי ¿ƒƒ¿∆¿»¿ֲֵַָ

(çé)-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ
ãàä-ìò íéîé ïëéøàúøáò äzà øLà äî ©«£¦ª³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ

:dzLøì änL àBáì ïcøiä-úà¤©©§¥½¨¬−̈¨§¦§¨«
i"yx£Ôe„·‡z „·‡ Èk∑ הּמות .הרי ƒ»……≈ֲֵֶַָ

ÈÂ˙טו  ÈiÁ ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÓ„˜ ˙È·‰È„ ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»»»≈»«≈¿»
:‡LÈa ˙ÈÂ ‡˙BÓ ˙ÈÂ ‡˙·Ë«¿»¿»»¿»ƒ»

ÈÈטז  ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
ÈbÒ˙Â ÈÁÈ˙Â È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿ƒ¿≈
Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡a C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«»

:d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«

ebÒ˙Â„יז  ÈÚË˙Â Ïa˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ÈÙÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿«≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿
:ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

Ôe„·Èzיח  „·ÈÓ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ È˙ÈeÁ«≈ƒ¿»≈¬≈≈«≈¿
˙È ¯·Ú z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙ ‡Ï»¿ƒ««¿»ƒ«¿»≈»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÚÓÏ ‡c¯È«¿¿»¿≈«¿«»¿≈¿«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh)áBhä úàå íéiçä úàz`e ¤©©¦§¤©§¤
rxd z`e zeOd.zeOde miIgd mpn` ©¨¤§¤¨¨¨§¨©©¦§©¨¤

K` ,Lzxigal mipEzp mpi`iElY df ¥¨§¦¦§¦¨§©¤¨
dfaminW iciAW zeOde miIgd - ¨¤©©¦§©¨¤¤¦¥¨©¦

`EdW rxde aFHd ziIUrA miiElY§¦©£¦©©§¨¨¤
;mc` iciALl ixd aFh dUrY m` ¦¥¨¨¦©£¤£¥§

.zeOd Ll ixd rx dUrY m`e ,miIg©¦§¦©£¤¨£¥§©¨¤
Emi`Ad miwEqRaWxtn aEzMd ©§¦©¨¦©¨§¨¥

K`id KlFdezeOde miIgd miiElY §¥¥©§¦©©¦§©¨¤
rxde aFHd ziIUrA(m"`x):fh dxez ©£¦©©§¨¨

(fh).äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤¨Ÿ¦§©§©§©£¨
ixddUrOd dfaFHdLciA oEzPdFaE , £¥¤©©£¤©©¨§¨§

iElzaEzMd KWnd'ziaxe ziige', ¨¤§¥©¨§¨¦¨§¨¦¨
ixdEN`miIgdiciA mipEzPd £¥¥©©¦©§¦¦¥

minW:dxezfi ¨©¦
(fi).Eááì äðôé íàåixdEdf §¦¦§¤§¨§£¥¤

dUrOdrxdLciA oEzPd:dxezgi ©©£¤¨¨©¨§¨§
(gi).ïeãáàz ãáà ékixddfzeOd ¦¨ŸŸ¥£¥¤©¨¤

jlieÎmiavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k iriax meil inei xeriy

(èé)õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãòä©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼
éðôì ézúð úånäå íéiçääììwäå äëøaä E ©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®

:Eòøæå äzà äéçz ïòîì íéiça zøçáe¨«©§¨Æ©«©¦½§©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«
i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡ ÌBi‰ ÌÎ· È˙„Ú‰∑,הרעה אתכם ּתקרה וכאׁשר לעֹולם, קּימים ׁשהם «ƒ…ƒ»∆«∆«»«ƒ¿∆»»∆ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

זאת. ּבכל ּבכם התריתי ׁשאני עדים האזינו)יהיּו אמר (ספרי וגֹו'", אתֿהּׁשמים הּיֹום בכם "העדתי אחר: ּדבר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשּמא  מּדתם?! את ׁשּנּו ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבּׁשמים הסּתּכלּו ליׂשראל: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָלהם

ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם?! לכל והאיר הּמזרח מן חּמה ּגלּגל עלה א)לא הּׁשמׁש".(קהלת ּובא הּׁשמׁש "וזרח ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשּמא  אֹו צּמחה, ולא אֹותּה זרעּתם ׁשּמא מּדתּה?! ׁשּנתה ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבארץ ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹהסּתּכלּו
ׂשכר, מקּבלין אין זֹוכין אם להפסד, ולא לׂשכר לא ׁשּנעׂשּו אּלּו ּומה ׂשעֹורים?! והעלתה חּטים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹזרעּתם
חטאתם, ואם ׂשכר, ּתקּבלּו זכיתם, ׁשאם אּתם – מּדתם את ׁשּנּו לא ּפרענּות, מקּבלין אין חֹוטאין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻואם

וכּמה! ּכּמה אחת על ּפרענּות, ÌÈiÁa.ּתקּבלּו z¯Á·e∑ ּכאדם החּיים, ּבחלק ׁשּתבחרּו לכם מֹורה אני ְְְְַַַַַַָָָֻ»«¿»««ƒְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ועל  .'ל ּברר זה 'את לֹו: ואֹומר הּיפה, חלק על ּומעמידֹו ּבנחלתי', יפה חלק ל 'ּבחר לבנֹו: ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאֹומר

נאמר: טז)זה זה (תהלים 'את לֹומר: הּטֹוב ּגֹורל על ידי הּנחּת ּגֹורלי", ּתֹומי אּתה וכֹוסי, חלקי מנת "ה' ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
'ל .קח ְַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr gk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבחחחחּיּיּיּייםיםיםים יט)ּוּוּוּובחרבחרבחרבחרּתּתּתּת ּבחּיים?(ל, לבחר לאדם לצּוֹות צר יׁש ּכלּום - מות מביא ורע חּיים מביא ׁשּטֹוב מאחר לתמּה, יׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשהּׂשכל הינּו חּיים, מביא ׁשּזה מּׁשּום רק לא טֹוב לעׂשֹות הּוא ׁשהּצּוּוי לֹומר, מּתֹומכריחמכריחמכריחמכריחויׁש ּגם אּלא ,ּכ להתנהג ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָֹ

הּואחפחפחפחפׁשׁשׁשׁשית ית ית ית ּבחירה טֹוב; ּדבר ׁשּזה מּׁשּום רק לא ה' את עֹובד יהּודי ואכן, יתרֹון. ׁשּום ּבכ היה לא אם אפילּו ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוחר חר חר חר , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ
(חיצֹוני). טעם ּבלי ה' עֹובד ְְִִִִֵַַלהיֹות

ÈÂ˙יט  ‡iÓL ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
ÔÎ¯a CÓ„˜ ˙È·‰È ‡˙BÓe ÈiÁ ‡Ú¯‡«¿»«≈»¿»ƒ√»»ƒ¿»
z‡ ÈÁÈ˙c ÏÈ„a ÈiÁa ÈÚ¯z˙Â ÔÈËÂÏe¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ¿≈≈«¿

:CÈ·e¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,minW iciA oEzPdziIUrA iElYd ©¨¦¥¨©¦©¨©£¦©
rxd:dxezhi ¨¨
(hi)íéîMä úà íBiä íëá éúBãòä©¦¦¨¤©¤©¨©¦

.õøàä úàåz` micrl mkl iYcnrd §¤¨¨¤¤¡©§¦¨¤§¥¦¤
itl ux`d z`e minXdminiIw mdW ©¨©¦§¤¨¨¤§¦¤¥©¨¦

xW`ke ,mlFrl'd mrn mkaal dpti §¨§©£¤¦§¤§©§¤¥¦
edrxd mkz` dxwY,o`M dxEn`d §¦§¤¤§¤¨¨¨¨£¨¨

mlFrlEidiux`de minXdmicr §¨¦§©¨©¦§¨¨¤¥¦
z`f lkA mka izixzd ip`WlkA - ¤£¦¦§¥¦¨¤§¨Ÿ§¨

ElNd miWprdxg` xaC .KxC - ¨¢¨¦©¨¨¨©¥¤¤
:mixaCd z` Wxtl zxg`izFcrd' ©¤¤§¨¥¤©§¨¦©¦¦

minXd z` mFId mka'ux`d z`e, ¨¤©¤©¨©¦§¤¨¨¤
zFxndl oi`W dgkFde zEcrM zFidl¦§§¥§¨¨¤¥§©§

Kke ,'d iR z`ÎWFcTd mdl xn` ¤¦§¨¨©¨¤©¨
ElMYqd :l`xUil `EdÎKExÄ§¦§¨¥¦§©§
,mkz` WOWl iz`xAW minXa©¨©¦¤¨¨¦§©¥¤§¤

mzCn z` EPW `OWEtilgd mElM - ¤¨¦¤¦¨¨§¤¡¦
`le ,mzEbdpzd xcq z` mlFrn¥¨¤¥¤¦§©£¨§Ÿ

?mkz` EWOiW`OWW rxi``l ¦§¤§¤¤¨¥©¤Ÿ
dlrxwFAAdOg lBlB(WnXd)on ¨¨©¤©§©©¨©¤¤¦

?mlFrd lkl xi`de gxfOd`N` ©¦§¨§¥¦§¨¨¨¤¨
dxi`nE DxcqM dOgd zWOWn cinŸ¦§©¤¤©©¨§¦§¨§¦¨

,mklxn`PW oiprM(d ,` zldw)gxfe' ¨¤¨¦§¨¤¤¡©§¨©
'WnXd `aE WnXdWnXd gxfY] ©¤¤¨©¨¤¦§©©¤¤

[axrA rwWze xwFAAElMYqd ! ©¤§¦§©¨¤¤¦§©§
,mkz` WOWl iz`xAW ux`ä¨¤¤¨¨¦§©¥¤§¤

dzPW `OWz` mrR i`DzCn ¤¨¦§¨¥©©¤¦¨¨
?mkz` dWOiW `le (DzEbdpzd)¦§©£¨§Ÿ¦§¨¤§¤

`OWW rxi``le DzF` mYrxf ¤¨¥©¤§©§¤¨§Ÿ
miHg mYrxf `OW F` ,dgnv̈§¨¤¨§©§¤¦¦

dzlrde(dginvd)!?mixFrU`lde §¤¤§¨¦§¦¨§¦©£Ÿ
,xnFge lw mixaCEN` dnEminXd) §¨¦©¨¤¨¥©¨©¦

(ux`de`le xkUl `l EUrPW §¨¨¤¤©£Ÿ§¨¨§Ÿ
cqtdlWOWl `N` E`xap `NW - §¤§¥¤Ÿ¦§§¤¨§©¥

lr WpFre xkU milAwn mpi`e ,mkz ¤̀§¤§¥¨§©§¦¨¨¨¤©
s` ixdW ,mdiUrnoikFf m`miUFr) ©£¥¤¤£¥©¦¦¦

(aFhm`e ,xkU oilAwn oi`Eid ¥§©§¦¨¨§¦¨
,zEprxER oilAwn oi` oi`hFgs`e §¦¥§©§¦§¨§©

ok iR lr;mzCn z` EPW `lixd ©¦¥Ÿ¦¤¦¨¨£¥
m`e xkU ElAwY mzikf m`W ,mY ©̀¤¤¦§¦¤§©§¨¨§¦

zg` lr ,zEprxEt ElAwY mz`hg£¨¤§©§§¨©©©
dOke dOMiTgn zFPWl mkl oi`W ©¨§©¨¤¥¨¤§©¥ª¥

d"awd lW FpFvx(al mixac ixtq): §¤
.íéiça zøçáedpEzp dxigAdW s` ¨©§¨©©¦©¤©§¦¨§¨

mFwn lMn ,mkciAdaFh dvrMip` §¤§¤¦¨¨§¥¨¨£¦
.miIgd wlgA ExgaYW mkl dxFn¤¨¤¤¦§£§¥¤©©¦
wlg Ll xgA' Fpal xnF`d mc`M§¨¨¨¥¦§§©§¥¤

e ,'izlgpA dtioAd lr KnFq Fpi` ¨¤§©£¨¦§¥¥©©¥
`N` ,FnvrA xFgaIWlr Fcinrn ¤¦§§©§¤¨©£¦©

ddtId wlgFzlgpAFl xnF`e , ©¥¤©¨¤§©£¨§¥
WExitA'Ll xFxA df z`'Ll xgA - §¥¤¤§§§©§
df wlgxn`p df lre .(d ,fh mildz)'d' ¥¤¤§©¤¤¡©

'ilxFB KinFY dY` ,iqFke iwlg zpn§¨¤§¦§¦©¨¦¨¦
dpOd :d"awdl KlOd ceC zxiW]¦©¨¦©¤¤§©¨¨

`id LOn iqFklE iwlgl zpYiPddY` , ©¦¤¤§¤§¦§¦¦§¦©¨
,xnFlM ,[ilxFbl izF` oeEknd `Ed- ©§©¥¦§¨¦§©

z`' xnFl aFHd lxFB lr ici YgPd¦©§¨¨¦©¨©©¤
'Ll gw df(oexkfd):dxezkzyxt zlqg ¤©§

miavp
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ß lel` a"k iriax mei ß

(åè)éðôì ézúð äàøáBhä-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤©®
:òøä-úàå úånä-úàå§¤©−̈¤§¤¨¨«

i"yx£·Bh‰Œ˙‡Â ÌÈiÁ‰Œ˙‡∑ל הרי רע, ּתעׂשה ואם חּיים, ל הרי טֹוב, ּתעׂשה אם ּבזה: ּתלּוי זה ∆««ƒ¿∆«ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
היא והֹול מפרׁש והּכתּוב .הּמות, ְְְֵֵֵֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(eh jxk glyie zyxt zegiy ihewl)

לכאֹורה, ּבחּיים". ּובחרּת הּטֹוב... ואת החּיים את הּיֹום לפני נתּתי "ראה נאמר ּומצֹות ּתֹורה קּיּום על הּכלליֹות ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבאזהרֹות
צר יׁש מה ּולׁשם וטֹוב", "חּיים היא והמצֹות הּתֹורה ׁשּדר ׂשכלֹו ּבעיני האדם ּבחּיים?להזהירלהזהירלהזהירלהזהירֹוֹוֹוֹו"רֹואה" ׁשּיבחר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ

לא  הּוא והּטֹוב, החּיים ׁשהם הׂשכלית הבנתֹו על רק ּתתּבסס ּובמצוֹות ּבּתֹורה האדם ּבחירת אם הּוא: לכ ההסּבר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא,
עדין מהעעעעֹוֹוֹוֹובד בד בד בד יהא ּכל לאדֹונֹו: העבד ּכעבֹודת היא ה' עבֹודת ּכי אדֹונֹו.ׁשׁשׁשׁשהעבד העבד העבד העבד ה'. עליו ׁשהּטיל העל מּפני הּוא עֹוׂשה ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

על ּובמצוֹות ּבּתֹורה האדם ּבחירת להתּבּסס צריכה ּבחּיים".צצצצּוּוּוּוּוּוּוּוי י י י ולכן "ּובחרּת הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
"ּובחרּת ּבפסּוק מדּגׁש "ּובחרּת" ּבצּוּוי וגם - נתּתי..." "ראה ואמר הּפסּוק מקּדים כן לפני ּכי ּבּבּבּבחחחחּיּיּיּיים ים ים ים א - " ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ולחּוׁש להבין הׂשכל ּגם צרי ּולפיכ וכחֹותיו, האדם ׁשל מציאּותֹו ּכל אל יחּדרּו והמצֹות ׁשהּתֹורה רֹוצה, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהקדֹוׁש־ּברּו־הּוא
והּטֹוב. החּיים הם והמצֹות ְְְִִֵֶַַַַַָׁשהּתֹורה

(æè)ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³
éäìàìå åéëøãa úëìì Eåéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́¦§¨½̈§¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈

éäìà ýåýé Eëøáe úéáøå úééçå åéètLîeE ¦§¨¨®§¨¦´¨§¨¦½¨¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:dzLøì änL-àá äzà-øLà õøàä¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«

i"yx£‰·‰‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡∑,הּטֹוב ּתלּוי הרי È·¯Â˙.ּובֹו ˙ÈÈÁÂ∑ החּיים .הרי ¬∆»…ƒ¿«¿«¿«¬»ֲֵַָ¿»ƒ»¿»ƒ»ֲִֵַַ

(æé)zçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§¨®§¦©§À̈
:ízãáòå íéøçà íéäìàì úéåçzLäå§¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«

i"yx£E··Ï ‰ÙÈŒÌ‡Â∑ הרע .הרי ¿ƒƒ¿∆¿»¿ֲֵַָ

(çé)-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ
ãàä-ìò íéîé ïëéøàúøáò äzà øLà äî ©«£¦ª³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ

:dzLøì änL àBáì ïcøiä-úà¤©©§¥½¨¬−̈¨§¦§¨«
i"yx£Ôe„·‡z „·‡ Èk∑ הּמות .הרי ƒ»……≈ֲֵֶַָ

ÈÂ˙טו  ÈiÁ ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÓ„˜ ˙È·‰È„ ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»»»≈»«≈¿»
:‡LÈa ˙ÈÂ ‡˙BÓ ˙ÈÂ ‡˙·Ë«¿»¿»»¿»ƒ»

ÈÈטז  ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
ÈbÒ˙Â ÈÁÈ˙Â È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿ƒ¿≈
Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡a C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«»

:d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«

ebÒ˙Â„יז  ÈÚË˙Â Ïa˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ÈÙÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿«≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿
:ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

Ôe„·Èzיח  „·ÈÓ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ È˙ÈeÁ«≈ƒ¿»≈¬≈≈«≈¿
˙È ¯·Ú z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙ ‡Ï»¿ƒ««¿»ƒ«¿»≈»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÚÓÏ ‡c¯È«¿¿»¿≈«¿«»¿≈¿«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh)áBhä úàå íéiçä úàz`e ¤©©¦§¤©§¤
rxd z`e zeOd.zeOde miIgd mpn` ©¨¤§¤¨¨¨§¨©©¦§©¨¤

K` ,Lzxigal mipEzp mpi`iElY df ¥¨§¦¦§¦¨§©¤¨
dfaminW iciAW zeOde miIgd - ¨¤©©¦§©¨¤¤¦¥¨©¦

`EdW rxde aFHd ziIUrA miiElY§¦©£¦©©§¨¨¤
;mc` iciALl ixd aFh dUrY m` ¦¥¨¨¦©£¤£¥§

.zeOd Ll ixd rx dUrY m`e ,miIg©¦§¦©£¤¨£¥§©¨¤
Emi`Ad miwEqRaWxtn aEzMd ©§¦©¨¦©¨§¨¥

K`id KlFdezeOde miIgd miiElY §¥¥©§¦©©¦§©¨¤
rxde aFHd ziIUrA(m"`x):fh dxez ©£¦©©§¨¨

(fh).äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤¨Ÿ¦§©§©§©£¨
ixddUrOd dfaFHdLciA oEzPdFaE , £¥¤©©£¤©©¨§¨§

iElzaEzMd KWnd'ziaxe ziige', ¨¤§¥©¨§¨¦¨§¨¦¨
ixdEN`miIgdiciA mipEzPd £¥¥©©¦©§¦¦¥

minW:dxezfi ¨©¦
(fi).Eááì äðôé íàåixdEdf §¦¦§¤§¨§£¥¤

dUrOdrxdLciA oEzPd:dxezgi ©©£¤¨¨©¨§¨§
(gi).ïeãáàz ãáà ékixddfzeOd ¦¨ŸŸ¥£¥¤©¨¤

jlieÎmiavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k iriax meil inei xeriy

(èé)õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãòä©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼
éðôì ézúð úånäå íéiçääììwäå äëøaä E ©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®

:Eòøæå äzà äéçz ïòîì íéiça zøçáe¨«©§¨Æ©«©¦½§©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«
i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡ ÌBi‰ ÌÎ· È˙„Ú‰∑,הרעה אתכם ּתקרה וכאׁשר לעֹולם, קּימים ׁשהם «ƒ…ƒ»∆«∆«»«ƒ¿∆»»∆ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

זאת. ּבכל ּבכם התריתי ׁשאני עדים האזינו)יהיּו אמר (ספרי וגֹו'", אתֿהּׁשמים הּיֹום בכם "העדתי אחר: ּדבר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשּמא  מּדתם?! את ׁשּנּו ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבּׁשמים הסּתּכלּו ליׂשראל: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָלהם

ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם?! לכל והאיר הּמזרח מן חּמה ּגלּגל עלה א)לא הּׁשמׁש".(קהלת ּובא הּׁשמׁש "וזרח ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשּמא  אֹו צּמחה, ולא אֹותּה זרעּתם ׁשּמא מּדתּה?! ׁשּנתה ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבארץ ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹהסּתּכלּו
ׂשכר, מקּבלין אין זֹוכין אם להפסד, ולא לׂשכר לא ׁשּנעׂשּו אּלּו ּומה ׂשעֹורים?! והעלתה חּטים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹזרעּתם
חטאתם, ואם ׂשכר, ּתקּבלּו זכיתם, ׁשאם אּתם – מּדתם את ׁשּנּו לא ּפרענּות, מקּבלין אין חֹוטאין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻואם

וכּמה! ּכּמה אחת על ּפרענּות, ÌÈiÁa.ּתקּבלּו z¯Á·e∑ ּכאדם החּיים, ּבחלק ׁשּתבחרּו לכם מֹורה אני ְְְְַַַַַַָָָֻ»«¿»««ƒְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ועל  .'ל ּברר זה 'את לֹו: ואֹומר הּיפה, חלק על ּומעמידֹו ּבנחלתי', יפה חלק ל 'ּבחר לבנֹו: ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאֹומר

נאמר: טז)זה זה (תהלים 'את לֹומר: הּטֹוב ּגֹורל על ידי הּנחּת ּגֹורלי", ּתֹומי אּתה וכֹוסי, חלקי מנת "ה' ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
'ל .קח ְַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr gk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבחחחחּיּיּיּייםיםיםים יט)ּוּוּוּובחרבחרבחרבחרּתּתּתּת ּבחּיים?(ל, לבחר לאדם לצּוֹות צר יׁש ּכלּום - מות מביא ורע חּיים מביא ׁשּטֹוב מאחר לתמּה, יׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשהּׂשכל הינּו חּיים, מביא ׁשּזה מּׁשּום רק לא טֹוב לעׂשֹות הּוא ׁשהּצּוּוי לֹומר, מּתֹומכריחמכריחמכריחמכריחויׁש ּגם אּלא ,ּכ להתנהג ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָֹ

הּואחפחפחפחפׁשׁשׁשׁשית ית ית ית ּבחירה טֹוב; ּדבר ׁשּזה מּׁשּום רק לא ה' את עֹובד יהּודי ואכן, יתרֹון. ׁשּום ּבכ היה לא אם אפילּו ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוחר חר חר חר , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ
(חיצֹוני). טעם ּבלי ה' עֹובד ְְִִִִֵַַלהיֹות

ÈÂ˙יט  ‡iÓL ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
ÔÎ¯a CÓ„˜ ˙È·‰È ‡˙BÓe ÈiÁ ‡Ú¯‡«¿»«≈»¿»ƒ√»»ƒ¿»
z‡ ÈÁÈ˙c ÏÈ„a ÈiÁa ÈÚ¯z˙Â ÔÈËÂÏe¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ¿≈≈«¿

:CÈ·e¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,minW iciA oEzPdziIUrA iElYd ©¨¦¥¨©¦©¨©£¦©
rxd:dxezhi ¨¨
(hi)íéîMä úà íBiä íëá éúBãòä©¦¦¨¤©¤©¨©¦

.õøàä úàåz` micrl mkl iYcnrd §¤¨¨¤¤¡©§¦¨¤§¥¦¤
itl ux`d z`e minXdminiIw mdW ©¨©¦§¤¨¨¤§¦¤¥©¨¦

xW`ke ,mlFrl'd mrn mkaal dpti §¨§©£¤¦§¤§©§¤¥¦
edrxd mkz` dxwY,o`M dxEn`d §¦§¤¤§¤¨¨¨¨£¨¨

mlFrlEidiux`de minXdmicr §¨¦§©¨©¦§¨¨¤¥¦
z`f lkA mka izixzd ip`WlkA - ¤£¦¦§¥¦¨¤§¨Ÿ§¨

ElNd miWprdxg` xaC .KxC - ¨¢¨¦©¨¨¨©¥¤¤
:mixaCd z` Wxtl zxg`izFcrd' ©¤¤§¨¥¤©§¨¦©¦¦

minXd z` mFId mka'ux`d z`e, ¨¤©¤©¨©¦§¤¨¨¤
zFxndl oi`W dgkFde zEcrM zFidl¦§§¥§¨¨¤¥§©§

Kke ,'d iR z`ÎWFcTd mdl xn` ¤¦§¨¨©¨¤©¨
ElMYqd :l`xUil `EdÎKExÄ§¦§¨¥¦§©§
,mkz` WOWl iz`xAW minXa©¨©¦¤¨¨¦§©¥¤§¤

mzCn z` EPW `OWEtilgd mElM - ¤¨¦¤¦¨¨§¤¡¦
`le ,mzEbdpzd xcq z` mlFrn¥¨¤¥¤¦§©£¨§Ÿ

?mkz` EWOiW`OWW rxi``l ¦§¤§¤¤¨¥©¤Ÿ
dlrxwFAAdOg lBlB(WnXd)on ¨¨©¤©§©©¨©¤¤¦

?mlFrd lkl xi`de gxfOd`N` ©¦§¨§¥¦§¨¨¨¤¨
dxi`nE DxcqM dOgd zWOWn cinŸ¦§©¤¤©©¨§¦§¨§¦¨

,mklxn`PW oiprM(d ,` zldw)gxfe' ¨¤¨¦§¨¤¤¡©§¨©
'WnXd `aE WnXdWnXd gxfY] ©¤¤¨©¨¤¦§©©¤¤

[axrA rwWze xwFAAElMYqd ! ©¤§¦§©¨¤¤¦§©§
,mkz` WOWl iz`xAW ux`ä¨¤¤¨¨¦§©¥¤§¤

dzPW `OWz` mrR i`DzCn ¤¨¦§¨¥©©¤¦¨¨
?mkz` dWOiW `le (DzEbdpzd)¦§©£¨§Ÿ¦§¨¤§¤

`OWW rxi``le DzF` mYrxf ¤¨¥©¤§©§¤¨§Ÿ
miHg mYrxf `OW F` ,dgnv̈§¨¤¨§©§¤¦¦

dzlrde(dginvd)!?mixFrU`lde §¤¤§¨¦§¦¨§¦©£Ÿ
,xnFge lw mixaCEN` dnEminXd) §¨¦©¨¤¨¥©¨©¦

(ux`de`le xkUl `l EUrPW §¨¨¤¤©£Ÿ§¨¨§Ÿ
cqtdlWOWl `N` E`xap `NW - §¤§¥¤Ÿ¦§§¤¨§©¥

lr WpFre xkU milAwn mpi`e ,mkz ¤̀§¤§¥¨§©§¦¨¨¨¤©
s` ixdW ,mdiUrnoikFf m`miUFr) ©£¥¤¤£¥©¦¦¦

(aFhm`e ,xkU oilAwn oi`Eid ¥§©§¦¨¨§¦¨
,zEprxER oilAwn oi` oi`hFgs`e §¦¥§©§¦§¨§©

ok iR lr;mzCn z` EPW `lixd ©¦¥Ÿ¦¤¦¨¨£¥
m`e xkU ElAwY mzikf m`W ,mY ©̀¤¤¦§¦¤§©§¨¨§¦

zg` lr ,zEprxEt ElAwY mz`hg£¨¤§©§§¨©©©
dOke dOMiTgn zFPWl mkl oi`W ©¨§©¨¤¥¨¤§©¥ª¥

d"awd lW FpFvx(al mixac ixtq): §¤
.íéiça zøçáedpEzp dxigAdW s` ¨©§¨©©¦©¤©§¦¨§¨

mFwn lMn ,mkciAdaFh dvrMip` §¤§¤¦¨¨§¥¨¨£¦
.miIgd wlgA ExgaYW mkl dxFn¤¨¤¤¦§£§¥¤©©¦
wlg Ll xgA' Fpal xnF`d mc`M§¨¨¨¥¦§§©§¥¤

e ,'izlgpA dtioAd lr KnFq Fpi` ¨¤§©£¨¦§¥¥©©¥
`N` ,FnvrA xFgaIWlr Fcinrn ¤¦§§©§¤¨©£¦©

ddtId wlgFzlgpAFl xnF`e , ©¥¤©¨¤§©£¨§¥
WExitA'Ll xFxA df z`'Ll xgA - §¥¤¤§§§©§
df wlgxn`p df lre .(d ,fh mildz)'d' ¥¤¤§©¤¤¡©

'ilxFB KinFY dY` ,iqFke iwlg zpn§¨¤§¦§¦©¨¦¨¦
dpOd :d"awdl KlOd ceC zxiW]¦©¨¦©¤¤§©¨¨

`id LOn iqFklE iwlgl zpYiPddY` , ©¦¤¤§¤§¦§¦¦§¦©¨
,xnFlM ,[ilxFbl izF` oeEknd `Ed- ©§©¥¦§¨¦§©

z`' xnFl aFHd lxFB lr ici YgPd¦©§¨¨¦©¨©©¤
'Ll gw df(oexkfd):dxezkzyxt zlqg ¤©§

miavp



jlieÎmiavpמח zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k iriax meil inei xeriy

(ë)éäìà ýåýé-úà äáäàìì EBì÷a òîL §©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−
éiç àeä ék Bá-ä÷áãìeéîé Cøàå Eì EúáL §¨§¨®¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤

éúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìòíäøáàì E ©¨«£¨À̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²
:íäì úúì á÷òéìe ÷çöéì§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨¥¬¨¤«

סימן. לבב"ו פסוקים, נצבים מ' פרשת חסלת

àì(à)älàä íéøácä-úà øaãéå äLî Cìiå©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤
:ìàøNé-ìk-ìà¤¨¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ CÏiÂ. «≈∆…∆¿

(á)-ïa íäìà øîàiåíBiä éëðà äðL íéøNòå äàî ©Ÿ́¤£¥¤À¤¥¨Á§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½
àì éìà øîà ýåýéå àBáìå úàöì ãBò ìëeà-àì«Ÿ©¬−¨¥´§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ

øáòú:äfä ïcøiä-úà ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«

i"yx£‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ „BÚ ÏÎe‡Œ‡Ï∑:לֹומר ּתלמּוד ּכחֹו? ׁשּתׁשׁש לד)יכל נס (לקמן ולא עינֹו כהתה "לא …«»≈¿»ְְֲֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹ
ליהֹוׁשע  ונּתנה הרׁשּות מּמּני ׁשּנּטלה רּׁשאי, איני אּוכל"? "לא מהּו אּלא ‡ÈÏ.לחה". ¯Ó‡ '‰Â∑זהּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ«»«≈«ֶ

ולבֹוא", לצאת עֹוד אּוכל "לא אלי ּפרּוׁש אמר ׁשה' ‰ÌBi.לפי ÈÎ‡∑(יא ּוׁשנֹותי,(ר"ה ימי מלאּו הּיֹום ְְִֵֵֵֶַַַָָָֹ»…ƒ«ְְַַַָָ
מסֹורֹות  מּמּנּו ׁשּנסּתמּו מלּמד ּתֹורה, ּבדברי ולבֹוא", "לצאת אחר: ּדבר אמּות. זה ּוּביֹום נֹולדּתי, זה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּביֹום

החכמה  .ּומעינֹות ְְְַַָָ

(â)éäìà ýåýéàeä E|éðôì øáòãéîLé-àeä E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º
éðôlî älàä íéBbä-úààeä òLBäé ízLøéå E ¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®§ªÀ©µ

éðôì øáò:ýåýé øac øLàk E Ÿ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(ã)âBòìe ïBçéñì äNò øLàk íäì ýåýé äNòå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²
:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«

d¯ÓÈÓÏכ  ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»¿«»»¿≈¿≈
CÈiÁ ‡e‰ È¯‡ dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe¿ƒ¿»»»¿««¿≈¬≈«»
ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ·zÓÏ CÈÓBÈ ˙eÎ¯B‡Â¿»»¿ƒ«««¿»ƒ«ƒ¿»
ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿
Ù Ù Ù

ÌÚא  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ÏÈlÓe ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆«ƒ»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ
:Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈

‡‡ב  ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿∆¿ƒ¿ƒ¬»
ÏÚÓÏe ˜tÓÏ „BÚ ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈≈¬»»ƒ¿ƒ«¿≈»
:ÔÈ„‰ ‡c¯È ˙È ¯aÚ˙ ‡Ï ÈÏ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«ƒ»¿ƒ«»«¿¿»»≈

ÈˆLÈג  ‡e‰ CÓ„˜ ¯·ÚÈ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»≈¿≈≈ƒ«√»»¿≈≈
ÚLB‰È Ôep˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ˙È»«¿«»»ƒ≈ƒ√»»¿≈¿ƒ¿À«

:ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók CÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰»≈√»»¿»ƒ«ƒ¿»

BÚÏe‚ד  ÔBÁÈÒÏ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰Ï ÈÈ „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿¿»ƒ¬«¿ƒ¿
:ÔB‰˙È ÈˆL Èc ÔB‰Ú¯‡Ïe ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ«¿≈¡…»»¿«¿¬ƒ≈ƒ»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

àì(`)'Bâå äLî Cìiå:dxeza ©¥¤Ÿ¤§
(a).àBáìå úàöì ãBò ìëeà àìŸ©¨¥§¨

.mrd zbdpdA gFxhl cFr lkE` `lŸ©¦§©§©§¨©¨¨
lFkiipRn df didW ,xnFl iziid ¨¨¦¦©¤¨¨¤¦§¥

WWYW(Wlgp)FgMdWn lW- ¤¨©¤¡©Ÿ¤¤
xnFl cEnlY(f ,cl onwl)d`n oA dWnE' ©§©¤¤¥¨

FznA dpW mixUreFpir dzdk `l §¤§¦¨¨§ŸŸ¨£¨¥
'dgl qp `le`l FzFn mFiA s`W - §Ÿ¨¥Ÿ¤©§Ÿ

ipniq FA Elr `le eipR x`FY dPYWp¦§©¨©¨¨§Ÿ¨¦¨¥
dpwfEdn `N` .aEzMd xE`iA`l' ¦§¨¤¨©¥©¨Ÿ

,i`Xx ipi` ?'lkE`itldlHPW ©¥¦©©§¦¤¦§¨
zEWxd iPOnl`xUi z` bidpdl ¦¤¦¨§§©§¦¤¦§¨¥

:rWFdil dpYpe§¦§¨¦ª©
.éìà øîà 'äåWExit Edfdnl mrhe ©¨©¥©¤¥§©©§

xn`W'`Fale z`vl cFr lkE` `l' ¤¨©Ÿ©¨¥§¨
il` xn` 'dW itl -z` xarz `l' §¦¤¨©¥©Ÿ©£Ÿ¤

dlHip KkaE ,'dGd oCxIdiPOn ©©§¥©¤§¨¦§¨¦¤¦
:rWFdil dpYipe dbdpdd©©§¨¨§¦§¨¦ª©

.íBiä éëðà?'mFId' xnFl cEnlY dn ¨Ÿ¦©©©§©©
:dWn xn` KM `N`E`ln mFId ¤¨¨¨©¤©¨§

(EnlWp)izFpWE iniil EavwPW ¦§§¨©§©¤¦§§¦
,zFigldf mFiA(xc`A draWA) ¦§§¤§¦§¨©£¨

df mFiaE ,iYclFp(xc`A draWA) ©§¦§¤§¦§¨©£¨
zEn`z` milWn d"awdW itl] ¨§¦¤©§¦¤

mFil mFIn miwiCSd lW mdizFpW§¥¤¤©©¦¦¦§
[WcFgl WcFgnE(:bi dheq)(m"`x)xaC . ¥¤§¤¨¨

xg`aEzMd z` Wxtl zxg` KxC - ©¥¤¤©¤¤§¨¥¤©¨
cFr lkE` `l''`Fale z`vl-`l Ÿ©¨¥§¨Ÿ

mrd z` bidpdl cFr lkE`ixacA ©§©§¦¤¨¨§¦§¥
,dxFzaEzMdecOln,dfAEnYqPW ¨§©¨§©¥¨¤¤¦§§

dnkgd zFpiirnE zFxFqn EPOn- ¦¤¨©§§©¨§¨
lATX dn xFqnl gMd EPOn lHiPW¤¦©¦¤©Ÿ©¦§©¤¦¥
oiirnM dxFYA WCglE ,ipiQn¦¦©§©¥©¨§©£¨

rWFdil EN` lM EpYipe ,xABzOddheq) ©¦§©¥§¦§¨¥¦ª©
(my(g"n`a):dxezb

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"k iying meil inei xeriy

(ä)-ìëk íäì íúéNòå íëéðôì ýåýé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧
:íëúà éúéeö øLà äåönä©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«

(å)íäéðtî eöøòz-ìàå eàøéz-ìà eöîàå e÷æç¦§´§¦§½©¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®
ék|éäìà ýåýéàì Cnò Cìää àeä Eàìå Etøé ¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

ñ :jáæòé©«©§¤«¨
i"yx£Et¯È ‡Ï∑מּמּנּו נעזב להיֹות רפיֹון, ל יּתן .לא …«¿¿ְְְֱִִִִֵֶֶָֹ

ß lel` b"k iying mei ß

(æ)-ìë éðéòì åéìà øîàiå òLBäéì äLî àø÷iå©¦§¸̈¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´¨
äfä íòä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´©¤½
íäì úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®

:íúBà äpìéçðz äzàå§©−̈©§¦¤¬̈¨«
i"yx£‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‡B·z ‰z‡ Èk∑ ׁשּבּדֹור 'זקנים ליהֹוׁשע: אמר מׁשה הדין'. עּמא עם ּתעּול אּת 'ארי ƒ«»»∆»»«∆ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

ה  אבל ועצתן', ּדעּתן לפי הּכל ,עּמ יׂשראל יהיּו ּבני את ּתביא אּתה "ּכי ליהֹוׁשע: אמר הּוא ּברּו ּקדֹוׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
להם" נׁשּבעּתי אׁשר הארץ לג)אל ּדּבר (לקמן קדקדן, על וה מּקל טל ,ּב ּתלּוי הּכל ּכרחם, על ּתביא, אחד , ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

לּדֹור  ּדּברים ׁשני ולא ח)לּדֹור .(סנהדרין ְְִֵַַַָֹ

(ç)àeä ýåýéå|éðôì Cìääàì Cnò äéäé àeä E ©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ
:úçú àìå àøéú àì jáæòé àìå Etøé©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«

ÏÎkה  ÔB‰Ï Ôe„aÚ˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»√»≈¿«¿¿¿¿»
:ÔBÎ˙È ˙È„wÙ Èc ‡z„˜Ùz«¿∆¿»ƒ«≈ƒ»¿

˙Ôe¯·zו  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï eÓÈl‡Â eÙÈ˜z¿ƒ¿«ƒ»ƒ¿¬¿»ƒ»¿
CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¬≈¿»¡»»ƒ¿««√»»

:CpLË¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»

ÏÎז  ÈÈÚÏ dÏ ¯Ó‡Â ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒÀ««¬«≈¿≈≈»
‡nÚ ÌÚ ÏeÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â Û˜z Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¬≈«¿≈ƒ«»
ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«

:ÔB‰˙È dpÒÁz z‡Â ÔB‰Ï¿¿«¿«¿¿ƒ«»¿

·CcÚÒח  È‰È d¯ÓÈÓ CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ ÈÈÂ«¿»ƒ¿««√»»≈¿≈¿≈¿«¿»
‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï Cp˜Á¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»»ƒ¿«¿»

:¯·zƒ̇¿«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).Etøé àìdUri `l' FWExiR oi` Ÿ©§§¥¥Ÿ©£¤
`N` ,'WNge iEtx LzF`Ll oYi `l §¨§©¨¤¨Ÿ¦¥§
EPOn afrp zFidl oFitx`l d"awd - ¦§¦§¤¡¨¦¤Ÿ

Fzfig`z`Wilgi `le LOn FnvrdRxi©§¤©§¦§§Ÿ©£¦¤£¦¨
,lirtd oipAn `Ed 'LRxi' ,xnFlM] LA§§©©§§¦¦§©¦§¦
lAwn l` zqgEind dNErR Dpi`W¤¥¨§¨©§¤¤¤§©¥

dNErRd dUFr lv` `N` ,dNErRdd`x) ©§¨¤¨¥¤¥©§¨
(`l ,c lirl i"yx[(g"y ,m"`x):f dxez

(f).äfä íòä úà àBáz äzà ék¦©¨¨¤¨¨©¤
lkM] 'mr `FaY' FWExiR 'z` `FaY'¨¤¥¨¦§¨
FWExiRW cnFr lrR xg` d`Ad 'z`'¤©¨¨©©Ÿ©¥¤¥
z` dnixvn mi`Ad' :FnM ,'mr'¦§©¨¦¦§¨§¨¥

'awri(` ,` zeny)mi`Ad' FWExiRW , ©£Ÿ¤¥©¨¦
FnEBxzkE ,['awri mr mixvnl§¦§©¦¦©£Ÿ§©§

:qFlwpE`Amr lEriY Y` ix`' §§§£¥©§¥¦
'oicd `Ormr `FaY dY` ixdW - ©¨¨¥¤£¥©¨¨¦

dGd mrd.ixaC md df `xwOW itlE ¨¨©¤§¦¤¦§¨¤¥¦§¥
df oFWl xn`p Kkl ,rWFdil dWn¤¦ª©§¨¤¡©¨¤
deWA - mdOr `FaY' FrnWOW¤©§¨¨¦¨¤§¨¤

oMW .'mdl:rWFdil Fl xn` dWn ¨¤¤¥Ÿ¤¨©¦ª©
Eidi xFCAW mipwf'miPEnnLOr §¥¦¤©¦§§¦¦§

,ux`l l`xUi ipA z` `iadldUr §¨¦¤§¥¦§¨¥¨¨¤£¥
'ozvre oYrc itl lMd,xnFlM , ©Ÿ§¦©§¨©£¨¨§©

dvrA mdOr deW `dY LzbdpdW¤©§¨¨§§¥¨¨¦¨¤§¥¨
zrC iR lr ux`d l` m`iadl ,zg ©̀©©£¦¨¤¨¨¤©¦©©

mrd ipwf`EdÎKExAÎWFcTd la` . ¦§¥¨¨£¨©¨¨
rWFdil xn`(bk weqt oldl)dY` iM' ¨©¦ª©¦©¨

ux`d l` l`xUi ipA z` `iaŸ¦¤§¥¦§¨¥¤¨¨¤
,'mdl iYrAWp xW`-`NW ixd £¤¦§©§¦¨¤£¥¤Ÿ

'mrd mr' FrnWOW ,'z` `FaY' xn`̈©¨¤¤©§¨¦¨¨
'z` `iaY' Fl xn` `N` ,mYrC lre, §©©§¨¤¨¨©¨¦¤

FrnWOW`iaY'ENit`e 'mzF`Îlr ¤©§¨¨¦¨©£¦©

,mgxMLzbdpdA dY` :xnFlM ¨§¨§©©¨§©§¨¨§
`die ,ux`d l` m`iaYElY lMdi §¦¥¤¨¨¤¦¥©Ÿ¨

LA,mipwGde mrd zrcA `le.m`e §§Ÿ§©©¨¨§©§¥¦§¦
,Lixg` `Fal Evxi `lKde lTn lFh Ÿ¦§¨©£¤©¥§©

ocwcw lr,xnFlM ,(mW`x lr dMd) ©¨§¢¨©¤©Ÿ¨§©
Lzni` `dzE dtiTY ciA mbidpd©§¦¥§¨©¦¨§¥¥¨§
`l d"awd zrC iM .mdilr zlHEn¤¤£¥¤¦©©Ÿ
z` sYWi rWFdIW dWnM dzid̈§¨§¤¤§ª©§©¥¤
zrcA KlOdlE ,FzbdpdA mrd̈¨§©§¨¨§¦¨¥§©©
wx `dIW iE`x KMW mEXn ,mipwGd©§¥¦¦¤¨¨¤§¥©

xAC(bidpn)ipW `le ,xFcl cg` ©¨©§¦¤¨§§Ÿ§¥
xFcl mixACEidIW xWt` i` - ©¨¦§¦¤§¨¤¦§

zngn iM ,cg`M mibidpn ipW xFcl§§¥©§¦¦§¤¨¦¥£©
bidpdl ElkEi `l zFpFXd mdizFrC¥¥¤©Ÿ§§©§¦

iE`xM mrd z`(` ,g oixcdpq)(miyxtn): ¤¨¨¨¨
g dxez



מט jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k iriax meil inei xeriy

(ë)éäìà ýåýé-úà äáäàìì EBì÷a òîL §©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−
éiç àeä ék Bá-ä÷áãìeéîé Cøàå Eì EúáL §¨§¨®¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤

éúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìòíäøáàì E ©¨«£¨À̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²
:íäì úúì á÷òéìe ÷çöéì§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨¥¬¨¤«

סימן. לבב"ו פסוקים, נצבים מ' פרשת חסלת

àì(à)älàä íéøácä-úà øaãéå äLî Cìiå©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤
:ìàøNé-ìk-ìà¤¨¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ CÏiÂ. «≈∆…∆¿

(á)-ïa íäìà øîàiåíBiä éëðà äðL íéøNòå äàî ©Ÿ́¤£¥¤À¤¥¨Á§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½
àì éìà øîà ýåýéå àBáìå úàöì ãBò ìëeà-àì«Ÿ©¬−¨¥´§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ

øáòú:äfä ïcøiä-úà ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«

i"yx£‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ „BÚ ÏÎe‡Œ‡Ï∑:לֹומר ּתלמּוד ּכחֹו? ׁשּתׁשׁש לד)יכל נס (לקמן ולא עינֹו כהתה "לא …«»≈¿»ְְֲֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹ
ליהֹוׁשע  ונּתנה הרׁשּות מּמּני ׁשּנּטלה רּׁשאי, איני אּוכל"? "לא מהּו אּלא ‡ÈÏ.לחה". ¯Ó‡ '‰Â∑זהּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ«»«≈«ֶ

ולבֹוא", לצאת עֹוד אּוכל "לא אלי ּפרּוׁש אמר ׁשה' ‰ÌBi.לפי ÈÎ‡∑(יא ּוׁשנֹותי,(ר"ה ימי מלאּו הּיֹום ְְִֵֵֵֶַַַָָָֹ»…ƒ«ְְַַַָָ
מסֹורֹות  מּמּנּו ׁשּנסּתמּו מלּמד ּתֹורה, ּבדברי ולבֹוא", "לצאת אחר: ּדבר אמּות. זה ּוּביֹום נֹולדּתי, זה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּביֹום

החכמה  .ּומעינֹות ְְְַַָָ

(â)éäìà ýåýéàeä E|éðôì øáòãéîLé-àeä E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º
éðôlî älàä íéBbä-úààeä òLBäé ízLøéå E ¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®§ªÀ©µ

éðôì øáò:ýåýé øac øLàk E Ÿ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(ã)âBòìe ïBçéñì äNò øLàk íäì ýåýé äNòå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²
:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«

d¯ÓÈÓÏכ  ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»¿«»»¿≈¿≈
CÈiÁ ‡e‰ È¯‡ dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe¿ƒ¿»»»¿««¿≈¬≈«»
ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ·zÓÏ CÈÓBÈ ˙eÎ¯B‡Â¿»»¿ƒ«««¿»ƒ«ƒ¿»
ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿
Ù Ù Ù

ÌÚא  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ÏÈlÓe ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆«ƒ»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ
:Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈

‡‡ב  ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿∆¿ƒ¿ƒ¬»
ÏÚÓÏe ˜tÓÏ „BÚ ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈≈¬»»ƒ¿ƒ«¿≈»
:ÔÈ„‰ ‡c¯È ˙È ¯aÚ˙ ‡Ï ÈÏ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«ƒ»¿ƒ«»«¿¿»»≈

ÈˆLÈג  ‡e‰ CÓ„˜ ¯·ÚÈ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»≈¿≈≈ƒ«√»»¿≈≈
ÚLB‰È Ôep˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ˙È»«¿«»»ƒ≈ƒ√»»¿≈¿ƒ¿À«

:ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók CÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰»≈√»»¿»ƒ«ƒ¿»

BÚÏe‚ד  ÔBÁÈÒÏ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰Ï ÈÈ „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿¿»ƒ¬«¿ƒ¿
:ÔB‰˙È ÈˆL Èc ÔB‰Ú¯‡Ïe ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ«¿≈¡…»»¿«¿¬ƒ≈ƒ»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

àì(`)'Bâå äLî Cìiå:dxeza ©¥¤Ÿ¤§
(a).àBáìå úàöì ãBò ìëeà àìŸ©¨¥§¨

.mrd zbdpdA gFxhl cFr lkE` `lŸ©¦§©§©§¨©¨¨
lFkiipRn df didW ,xnFl iziid ¨¨¦¦©¤¨¨¤¦§¥

WWYW(Wlgp)FgMdWn lW- ¤¨©¤¡©Ÿ¤¤
xnFl cEnlY(f ,cl onwl)d`n oA dWnE' ©§©¤¤¥¨

FznA dpW mixUreFpir dzdk `l §¤§¦¨¨§ŸŸ¨£¨¥
'dgl qp `le`l FzFn mFiA s`W - §Ÿ¨¥Ÿ¤©§Ÿ

ipniq FA Elr `le eipR x`FY dPYWp¦§©¨©¨¨§Ÿ¨¦¨¥
dpwfEdn `N` .aEzMd xE`iA`l' ¦§¨¤¨©¥©¨Ÿ

,i`Xx ipi` ?'lkE`itldlHPW ©¥¦©©§¦¤¦§¨
zEWxd iPOnl`xUi z` bidpdl ¦¤¦¨§§©§¦¤¦§¨¥

:rWFdil dpYpe§¦§¨¦ª©
.éìà øîà 'äåWExit Edfdnl mrhe ©¨©¥©¤¥§©©§

xn`W'`Fale z`vl cFr lkE` `l' ¤¨©Ÿ©¨¥§¨
il` xn` 'dW itl -z` xarz `l' §¦¤¨©¥©Ÿ©£Ÿ¤

dlHip KkaE ,'dGd oCxIdiPOn ©©§¥©¤§¨¦§¨¦¤¦
:rWFdil dpYipe dbdpdd©©§¨¨§¦§¨¦ª©

.íBiä éëðà?'mFId' xnFl cEnlY dn ¨Ÿ¦©©©§©©
:dWn xn` KM `N`E`ln mFId ¤¨¨¨©¤©¨§

(EnlWp)izFpWE iniil EavwPW ¦§§¨©§©¤¦§§¦
,zFigldf mFiA(xc`A draWA) ¦§§¤§¦§¨©£¨

df mFiaE ,iYclFp(xc`A draWA) ©§¦§¤§¦§¨©£¨
zEn`z` milWn d"awdW itl] ¨§¦¤©§¦¤

mFil mFIn miwiCSd lW mdizFpW§¥¤¤©©¦¦¦§
[WcFgl WcFgnE(:bi dheq)(m"`x)xaC . ¥¤§¤¨¨

xg`aEzMd z` Wxtl zxg` KxC - ©¥¤¤©¤¤§¨¥¤©¨
cFr lkE` `l''`Fale z`vl-`l Ÿ©¨¥§¨Ÿ

mrd z` bidpdl cFr lkE`ixacA ©§©§¦¤¨¨§¦§¥
,dxFzaEzMdecOln,dfAEnYqPW ¨§©¨§©¥¨¤¤¦§§

dnkgd zFpiirnE zFxFqn EPOn- ¦¤¨©§§©¨§¨
lATX dn xFqnl gMd EPOn lHiPW¤¦©¦¤©Ÿ©¦§©¤¦¥
oiirnM dxFYA WCglE ,ipiQn¦¦©§©¥©¨§©£¨

rWFdil EN` lM EpYipe ,xABzOddheq) ©¦§©¥§¦§¨¥¦ª©
(my(g"n`a):dxezb

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"k iying meil inei xeriy

(ä)-ìëk íäì íúéNòå íëéðôì ýåýé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧
:íëúà éúéeö øLà äåönä©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«

(å)íäéðtî eöøòz-ìàå eàøéz-ìà eöîàå e÷æç¦§´§¦§½©¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®
ék|éäìà ýåýéàì Cnò Cìää àeä Eàìå Etøé ¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

ñ :jáæòé©«©§¤«¨
i"yx£Et¯È ‡Ï∑מּמּנּו נעזב להיֹות רפיֹון, ל יּתן .לא …«¿¿ְְְֱִִִִֵֶֶָֹ

ß lel` b"k iying mei ß

(æ)-ìë éðéòì åéìà øîàiå òLBäéì äLî àø÷iå©¦§¸̈¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´¨
äfä íòä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´©¤½
íäì úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®

:íúBà äpìéçðz äzàå§©−̈©§¦¤¬̈¨«
i"yx£‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‡B·z ‰z‡ Èk∑ ׁשּבּדֹור 'זקנים ליהֹוׁשע: אמר מׁשה הדין'. עּמא עם ּתעּול אּת 'ארי ƒ«»»∆»»«∆ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

ה  אבל ועצתן', ּדעּתן לפי הּכל ,עּמ יׂשראל יהיּו ּבני את ּתביא אּתה "ּכי ליהֹוׁשע: אמר הּוא ּברּו ּקדֹוׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
להם" נׁשּבעּתי אׁשר הארץ לג)אל ּדּבר (לקמן קדקדן, על וה מּקל טל ,ּב ּתלּוי הּכל ּכרחם, על ּתביא, אחד , ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

לּדֹור  ּדּברים ׁשני ולא ח)לּדֹור .(סנהדרין ְְִֵַַַָֹ

(ç)àeä ýåýéå|éðôì Cìääàì Cnò äéäé àeä E ©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ
:úçú àìå àøéú àì jáæòé àìå Etøé©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«

ÏÎkה  ÔB‰Ï Ôe„aÚ˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»√»≈¿«¿¿¿¿»
:ÔBÎ˙È ˙È„wÙ Èc ‡z„˜Ùz«¿∆¿»ƒ«≈ƒ»¿

˙Ôe¯·zו  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï eÓÈl‡Â eÙÈ˜z¿ƒ¿«ƒ»ƒ¿¬¿»ƒ»¿
CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¬≈¿»¡»»ƒ¿««√»»

:CpLË¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»

ÏÎז  ÈÈÚÏ dÏ ¯Ó‡Â ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒÀ««¬«≈¿≈≈»
‡nÚ ÌÚ ÏeÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â Û˜z Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¬≈«¿≈ƒ«»
ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«

:ÔB‰˙È dpÒÁz z‡Â ÔB‰Ï¿¿«¿«¿¿ƒ«»¿

·CcÚÒח  È‰È d¯ÓÈÓ CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ ÈÈÂ«¿»ƒ¿««√»»≈¿≈¿≈¿«¿»
‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï Cp˜Á¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»»ƒ¿«¿»

:¯·zƒ̇¿«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).Etøé àìdUri `l' FWExiR oi` Ÿ©§§¥¥Ÿ©£¤
`N` ,'WNge iEtx LzF`Ll oYi `l §¨§©¨¤¨Ÿ¦¥§
EPOn afrp zFidl oFitx`l d"awd - ¦§¦§¤¡¨¦¤Ÿ

Fzfig`z`Wilgi `le LOn FnvrdRxi©§¤©§¦§§Ÿ©£¦¤£¦¨
,lirtd oipAn `Ed 'LRxi' ,xnFlM] LA§§©©§§¦¦§©¦§¦
lAwn l` zqgEind dNErR Dpi`W¤¥¨§¨©§¤¤¤§©¥

dNErRd dUFr lv` `N` ,dNErRdd`x) ©§¨¤¨¥¤¥©§¨
(`l ,c lirl i"yx[(g"y ,m"`x):f dxez

(f).äfä íòä úà àBáz äzà ék¦©¨¨¤¨¨©¤
lkM] 'mr `FaY' FWExiR 'z` `FaY'¨¤¥¨¦§¨
FWExiRW cnFr lrR xg` d`Ad 'z`'¤©¨¨©©Ÿ©¥¤¥
z` dnixvn mi`Ad' :FnM ,'mr'¦§©¨¦¦§¨§¨¥

'awri(` ,` zeny)mi`Ad' FWExiRW , ©£Ÿ¤¥©¨¦
FnEBxzkE ,['awri mr mixvnl§¦§©¦¦©£Ÿ§©§

:qFlwpE`Amr lEriY Y` ix`' §§§£¥©§¥¦
'oicd `Ormr `FaY dY` ixdW - ©¨¨¥¤£¥©¨¨¦

dGd mrd.ixaC md df `xwOW itlE ¨¨©¤§¦¤¦§¨¤¥¦§¥
df oFWl xn`p Kkl ,rWFdil dWn¤¦ª©§¨¤¡©¨¤
deWA - mdOr `FaY' FrnWOW¤©§¨¨¦¨¤§¨¤

oMW .'mdl:rWFdil Fl xn` dWn ¨¤¤¥Ÿ¤¨©¦ª©
Eidi xFCAW mipwf'miPEnnLOr §¥¦¤©¦§§¦¦§

,ux`l l`xUi ipA z` `iadldUr §¨¦¤§¥¦§¨¥¨¨¤£¥
'ozvre oYrc itl lMd,xnFlM , ©Ÿ§¦©§¨©£¨¨§©

dvrA mdOr deW `dY LzbdpdW¤©§¨¨§§¥¨¨¦¨¤§¥¨
zrC iR lr ux`d l` m`iadl ,zg ©̀©©£¦¨¤¨¨¤©¦©©

mrd ipwf`EdÎKExAÎWFcTd la` . ¦§¥¨¨£¨©¨¨
rWFdil xn`(bk weqt oldl)dY` iM' ¨©¦ª©¦©¨

ux`d l` l`xUi ipA z` `iaŸ¦¤§¥¦§¨¥¤¨¨¤
,'mdl iYrAWp xW`-`NW ixd £¤¦§©§¦¨¤£¥¤Ÿ

'mrd mr' FrnWOW ,'z` `FaY' xn`̈©¨¤¤©§¨¦¨¨
'z` `iaY' Fl xn` `N` ,mYrC lre, §©©§¨¤¨¨©¨¦¤

FrnWOW`iaY'ENit`e 'mzF`Îlr ¤©§¨¨¦¨©£¦©

,mgxMLzbdpdA dY` :xnFlM ¨§¨§©©¨§©§¨¨§
`die ,ux`d l` m`iaYElY lMdi §¦¥¤¨¨¤¦¥©Ÿ¨

LA,mipwGde mrd zrcA `le.m`e §§Ÿ§©©¨¨§©§¥¦§¦
,Lixg` `Fal Evxi `lKde lTn lFh Ÿ¦§¨©£¤©¥§©

ocwcw lr,xnFlM ,(mW`x lr dMd) ©¨§¢¨©¤©Ÿ¨§©
Lzni` `dzE dtiTY ciA mbidpd©§¦¥§¨©¦¨§¥¥¨§
`l d"awd zrC iM .mdilr zlHEn¤¤£¥¤¦©©Ÿ
z` sYWi rWFdIW dWnM dzid̈§¨§¤¤§ª©§©¥¤
zrcA KlOdlE ,FzbdpdA mrd̈¨§©§¨¨§¦¨¥§©©
wx `dIW iE`x KMW mEXn ,mipwGd©§¥¦¦¤¨¨¤§¥©

xAC(bidpn)ipW `le ,xFcl cg` ©¨©§¦¤¨§§Ÿ§¥
xFcl mixACEidIW xWt` i` - ©¨¦§¦¤§¨¤¦§

zngn iM ,cg`M mibidpn ipW xFcl§§¥©§¦¦§¤¨¦¥£©
bidpdl ElkEi `l zFpFXd mdizFrC¥¥¤©Ÿ§§©§¦

iE`xM mrd z`(` ,g oixcdpq)(miyxtn): ¤¨¨¨¨
g dxez



jlieÎmiavpנ zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"k iying meil inei xeriy

(è)-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤
ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®

:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå§¤¨¦§¥−¦§¨¥«
i"yx£dziÂ 'B‚Â ‰LÓ ·zÎiÂ∑,ּכּלּה ׁשבטֹוּכׁשגמרה לבני .נתנּה «ƒ¿……∆¿«ƒ¿»ְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

(é)õwî øîàì íúBà äLî åöéå|ãòîa íéðL òáL ©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À§Ÿ¥²
:úBkqä âça ähîMä úðL§©¬©§¦−̈§©¬©ª«

i"yx£ÌÈL Ú·L ıwÓ∑ ׁשנת" אֹותּה קֹורא ולּמה הּׁשמינית. ּׁשנה ׁשהיא ׁשמּטה, ׁשל  ראׁשֹונה ּבׁשנה ƒ≈∆«»ƒְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ׁשביעית  ׁשל ּבקציר ּבּה, נֹוהגת ׁשביעית ׁשעדין ׁשביעית הׁשמּטה"? למֹוצאי .הּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(àé)éäìà ýåýé éðt-úà úBàøì ìàøNé-ìë àBáaE §´¨¦§¨¥À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ãâð úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ¤¬¤

:íäéðæàa ìàøNé-ìk̈¦§¨¥−§¨§¥¤«
i"yx£˙‡f‰ ‰¯Bz‰Œ˙‡ ‡¯˜z∑ סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא הּדברים", "אּלה מּתחּלת קֹורא היה (מא)הּמל, ƒ¿»∆«»«…ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבעזרה  עֹוׂשין ׁשהיּו עץ ׁשל ּבימה .על ֲִִֵֶֶַַָָָָ

(áé)Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä íòä-úà ìä÷ä©§¥´¤¨À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−
éøòLa øLàeàøéå eãîìé ïòîìe eòîLé ïòîì E £¤´¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ

éøác-ìk-úà úBNòì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨¦§¥−
:úàfä äøBzä©¨¬©«Ÿ

i"yx£ÌÈL‡‰∑ ללמד.ÌÈLp‰Â∑ לׁשמע.Ûh‰Â∑ למביאיהם ׂשכר לתת ּבאים? .לּמה »¬»ƒְִֹ¿«»ƒְִַֹ¿««ְִִִֵֵֶָָָָָָ

d·‰ÈÂט  ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»»»ƒ»«
ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÔÈÏËc ÈÂÏ Èa ‡i‰ÎÏ¿»¬«»¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»¬¿»»«¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏe¿»»≈ƒ¿»≈

Ú·Lי  ÛBqÓ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿¿≈»ƒ¿«
:‡ilËÓ„ ‡bÁa ‡˙hÓL„ ‡zL ÔÓÊa ÔÈL¿ƒƒ¿««»ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿««»

ÈÈיא  Ì„˜ ‰‡ÊÁ˙‡Ï Ï‡¯NÈ ÏÎ È˙ÈÓa¿≈≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿¬»»√»¿»
‡˙È¯B‡ ˙È È¯˜z ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»«¿»

:ÔepÚÓL˙Â Ï‡¯NÈ Ïk Ì„˜ ‡„‰»»√»»ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ

ÏÙËÂ‡יב  ‡iLe ‡i¯·b ‡nÚ ˙È LBk¿»«»À¿«»¿«»¿«¿»
ÏÈ„·e ÔeÚÓLÈc ÏÈ„a CÈÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÈÈ Ì„wÓ ÔeÏÁ„ÈÂ (ÔeÙÏÈ„ ‡") ÔeÙlÈc¿«¿¿≈¿¿ƒ¿¬ƒ√»¿»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯hÈÂ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h)äLî áBzëiåz`Gd dxFYd z` ©¦§Ÿ¤¤©¨©Ÿ
.DpYIe,o`M xEn`d 'z`Gd dxFYd' ©¦§¨©¨©Ÿ¨¨¨

dn wx `l iM ,dxFYd lM lr aqEn¨©¨©¨¦Ÿ©©
`N` ,mdl ozp o`M cr aYkPX¤¦§©©¨¨©¨¤¤¨

dxnbPWMdxFYd lMDNEk §¤¦§§¨¨©¨¨
,'l`xyi lM ipirl' cr 'ziy`xA'n¦§¥¦©§¥¥¨¦§¨¥

DpzpdWnFhaW ipal:iel haW - §¨¨¤¦§¥¦§¥¤¥¦
dxezi

(i)íéðL òáL õwîzpW crnA ¦¥¤©¨¦§Ÿ¥§©
dHnXd.,mipW raW sFqlAzNigz ©§¦¨§¤©¨¦§§¦©

lW dpFW`x dpWddHnWd`Ad, ¨¨¦¨¤©§¦¨©¨¨
zipinXd dpXd `idWdHinXl ¤¦©¨¨©§¦¦©§¦¨

zncFTdDzF` `xFw dOle .aEzMd ©¤¤§¨¨¥¨©¨
,'dHnXd zpW'd`vi xaM `lde §©©§¦¨©£Ÿ§¨¨§¨

dpXd dNgde ziriaXd dpXd©¨¨©§¦¦§¥¥¨©¨¨
mEXn ?zipinXdoiicrWzevn ©§¦¦¦¤£©¦¦§©

DA zbdFp ziriaWzvwnA (Ff dpWA) §¦¦¤¤¨§¨¨§¦§¨

:oFbM ,mixaCziriaW lW xivwA §¨¦§§¨¦¤§¦¦
ziriaW i`vFnl `vFIdd`EaY - ©¥§¨¥§¦¦§¨

,ziriaXA DlECiB WilW dgnSW¤¨§¨§¦¦¨©§¦¦
DA mibdFp ,xvTdl diE`x xaM f`OW¤¥¨§¨§¨§¦¨¥£¦¨
zipinXA dxvwp m` s` ziriaW ipiC¦¥§¦¦©¦¦§§¨©§¦¦

(:ai dpyd y`x)(i"`a):dxez`i
(`i).úàfä äøBzä úà àø÷ziEEiv ¦§¨¤©¨©Ÿ¦

KklE ,dlrnl xMfEOd rWFdil `Ed df¤¦ª©©§¨§©§¨§¨
o`MnE .cigi oFWlA '`xwY' xn`p¤¡©¦§¨¦§¨¦¦¨

W Epcnl`xFw did KlOdlM ipf`A ¨©§¤©¤¤¨¨¥§¨§¥¨
mixaC xtqA zFIWxRd z` l`xUi¦§¨¥¤©¨¨¦§¥¤§¨¦
,zFevOde dxFYd zxinWl zFfxfnd©§¨§¦§¦©©¨§©¦§

:od EN`e'mixaCd dN`' zNgYncr §¥¥¦§¦©¥¤©§¨¦©
'l`xUi rnW' zWxR xg`(hÎc ,e); ©©¨¨©§©¦§¨¥

'rFnW m` dide' zWxR(`kÎbi ,`i)xVr' ; ¨¨©§¨¨¦¨©©¥
'xVrY(fkÎak ,ci)'xUrl dNkz iM' ;,ek) §©¥¦§©¤©§¥

(ehÎaizFllTde zFkxAd zWxR ;Î` ,gk) ¨¨©©§¨§©§¨

(hq'Kln ilr dniU`' zWxtl xfFge ,§¥§¨¨©¨¦¨¨©¤¤
(kÎci ,fi),dhFq zkQna `zi`cMsc) ¦§¦¨§©¤¤¨

(.`n.l`xUi lM cbp cnFr did KlOde§©¤¤¨¨¥¤¤¨¦§¨¥
dniA lrddFaBoiUFr EidW ur lW ©¦¨§¨¤¥¤¨¦

dxfrA(g"n`a ,l"kyn):dxezai ¨£¨¨
(ai).íéLðàäcEnlY zevnA miEEvnd ¨£¨¦©§¦§¦§©©§

icM m`FA zxHn caNn ixd ,dxFY¨£¥¦§©©§©¨§¥
,zFUrl mdilr lHEOd z` rFnWl¦§©¤©¨£¥¤©£

icM mB E`AcFnllzevn miIwl - ¨©§¥¦§§©¥¦§©
:aEzMd xn` mdilre ,dxFY cEnlY©§¨©£¥¤¨©©¨

'Ecnli ornlE ErnWi ornl'(i"`A): §©©¦§§§©©¦§§§

.íéLpäåEid ,dxFY cEnlYn zFxEhRd §©¨¦©§¦©§¨¨
icM wx zF`ArFnWllHEOd z` ¨©§¥¦§©¤©¨
zFUrl odilr(i"`a): £¥¤©£

.óhäåmipian mpi`W miPhTd mipAd §©©©¨¦©§©¦¤¥¨§¦¦
,llM?E`a dOl`l mipAd z`iA `N` §¨¨¨¨¤¨¦©©¨¦Ÿ

m` iM ,mnvr ornl dzidxkU zzl ¨§¨§©©©§¨¦¦¨¥¨¨

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr ci zegiy ihewl)

ילמדילמדילמדילמדּוּוּוּו ּוּוּוּולמעןלמעןלמעןלמען ייייׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּו למעןלמעןלמעןלמען .... .... העםהעםהעםהעם אתאתאתאת יב)הקהלהקהלהקהלהקהל [[[[להקהיל להקהיל להקהיל להקהיל (לא, ּבּבּבּבידיהםידיהםידיהםידיהם זהבזהבזהבזהב ׁשׁשׁשׁשלללל וחצוחצוחצוחצֹוֹוֹוֹוצרצרצרצרֹוֹוֹוֹותתתת .... .... עעעעֹוֹוֹוֹומדיםמדיםמדיםמדים ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ההההּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש]]]] לביתלביתלביתלבית העםהעםהעםהעם ח)אתאתאתאת ז, סוטה ּכפי (ּתֹוספּתא לקדּׁשה, ּביֹותר הּנמּו את ּגם להעלֹות הּוא ּכהן ׁשל העּקרי ּתפקידֹו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

מעבירה  :("ּבאּפ קטֹורה "יׂשימּו (ּכּכתּוב מיחדת חׁשיבּות ּבּה ׁשּיׁש הּקטרת, ּבעבֹודת ׁשּמצינּו ּדברים מּׁשלׁשה לראֹות ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּיׁש
הרע הּיצר ׁשל הּזהמא מקהיל (זהר)את ׁשּכהן זהּו רע. ׁשריחּה חלּבנה, ּבּה יׁש לּקרּבנֹות); (ּבנּגּוד אדם למאכל ראּויה אינּה ; ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּביֹותר. הּנמּו הּיהּודי ּגם העם, ּכל את ְְִִֵֵֶַַַָָָָּומרים

(âé)äàøéì eãîìå eòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈
íéiç ízà øLà íéîiä-ìk íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ
änL ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà äîãàä-ìò©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨

ô :dzLøì§¦§¨«

ß lel` c"k iyiy mei ß

(ãé)éîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåúeîì E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼
epeöàå ãòBî ìäàa eávéúäå òLBäé-úà àø÷§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®

:ãòBî ìäàa eávéúiå òLBäéå äLî Cìiå©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«
i"yx£epeˆ‡Â∑ואזרזּנּו. «¬«∆ְֲֶַָ

(åè)ãenò ãîòiå ïðò ãenòa ìäàa ýåýé àøiå©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬
:ìäàä çút-ìò ïðòä¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤

(æè)pä äLî-ìà ýåýé øîàiåéúáà-íò áëL EE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®
äðæå äfä íòä í÷å|éøçà|õøàä-øëð éäìà §¨Á¨¨̧©¤¹§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤

-úà øôäå éðáæòå Baø÷a änL-àá àeä øLà£¤̧³¨¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤
:Bzà ézøk øLà éúéøa§¦¦½£¤¬¨©−¦¦«

i"yx£ı¯‡‰Œ¯Î∑ הארץ .ּגֹויי ≈«»»∆ֵֶָָ

ÔeÙlÈÂיג  ÔeÚÓLÈ ÔeÚ„È ‡Ï Èc ÔB‰È·e¿≈ƒ»»¿ƒ¿¿¿«¿
Ïk ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ (ÔeÙÏÈÂ ‡")¿≈¿¿ƒ¿«»¿»¡»¬»
Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ«»ƒ««»ƒ««¿»ƒ«

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»«»¿≈¿«

ÓÓÏ˙יד  CÈÓBÈ e·È¯˜ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿ƒ»ƒ¿«
‡ÓÊ ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰È ˙È ‡¯¿̃»»¿À«¿ƒ¿«»¿«¿«ƒ¿»
e„zÚ˙‡Â ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ ÏÊ‡Â dp„wÙ‡Â∆¡«¿ƒ≈«¬«…∆ƒÀ¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

Ì˜Âטו  ‡Ú„ ‡„enÚa ‡kLÓa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«»«¬»»¿»
:‡kLÓ Ú¯z ÏÚ ‡Ú„ ‡„enÚ«»«¬»»«¿««¿¿»

‡·‰˙Cטז  ÌÚ ·ÎL z‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»«¿»≈ƒ¬»»»
ÈÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÈÚËÈÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ìe˜ÈÂƒ«»»≈¿ƒ¿≈»««¬««¿≈
Ôe˜aLÈÂ ÔB‰ÈÈa Ônz ÏÚ ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»≈≈¿ƒ¿¿
:ÔB‰nÚ ˙È¯Ê‚ Èc ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈzÏÁc««¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

mdi`ianllr `id devn ,xnFlM , ¦§¦¥¤§©¦§¨¦©
mde ,mOr mipAd z` `iadl zFa`d̈¨§¨¦¤©¨¦¦¨§¥

KM lr xkU ElAwIW EN`(.b dbibg) ¥¤§©§¨¨©¨
(i"`a ,l"kyn ,`"yxdn):dxezbi

(ci).epeöàåo`M xn`p `liEEiv ©£©¤Ÿ¤¡©¨¦
FnM FWExiR `N` ,rWFdil'EPfxf`e'- ¦ª©¤¨¥§©£¨§¤

oNdl xn`PW FnM ,FvO`lE FwGglweqt) §©§§©§§¤¤¡©§©¨
(bkwfg xn`Ie oEp oA rWFdi z` evie'©§©¤§ª©¦©Ÿ¤£©

'un`e(`"eb):dxezeh ¤¡¨
(fh).õøàä øëðx`FY Fpi` 'xkp' ¥©¨¨¤¥©¥©

'xkp l` FOr oi`e' :FnM] 'idl`'loldl) ¤¡Ÿ¥§§¥¦¥¥¨
(ai ,almixf midl`' FWExiR `dIW ,[¤§¥¥¡Ÿ¦¨¦

:FWExiR `N` ,'ux`A xW`iiFB £¤¨¨¤¤¨¥¥
ux`diiFB lW midl`d' ,xnFlkE , ¨¨¤§©¨¡Ÿ¦¤¥

itl ,'ux`d xkp' mi`xwpe .'ux`d̈¨¤§¦§¨¦¥©¨¨¤§¦
on EWxFbIW miiFBd lr xfbp xaMW¤§¨¦§©©©¦¤§§¦
DA mixfM miaWgp xaM dYrnE ,ux`d̈¨¤¥©¨§¨¤§¨¦§¨¦¨

(m"`x):dxezfi



ני jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"k iying meil inei xeriy

(è)-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤
ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®

:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå§¤¨¦§¥−¦§¨¥«
i"yx£dziÂ 'B‚Â ‰LÓ ·zÎiÂ∑,ּכּלּה ׁשבטֹוּכׁשגמרה לבני .נתנּה «ƒ¿……∆¿«ƒ¿»ְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

(é)õwî øîàì íúBà äLî åöéå|ãòîa íéðL òáL ©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À§Ÿ¥²
:úBkqä âça ähîMä úðL§©¬©§¦−̈§©¬©ª«

i"yx£ÌÈL Ú·L ıwÓ∑ ׁשנת" אֹותּה קֹורא ולּמה הּׁשמינית. ּׁשנה ׁשהיא ׁשמּטה, ׁשל  ראׁשֹונה ּבׁשנה ƒ≈∆«»ƒְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ׁשביעית  ׁשל ּבקציר ּבּה, נֹוהגת ׁשביעית ׁשעדין ׁשביעית הׁשמּטה"? למֹוצאי .הּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(àé)éäìà ýåýé éðt-úà úBàøì ìàøNé-ìë àBáaE §´¨¦§¨¥À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ãâð úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ¤¬¤

:íäéðæàa ìàøNé-ìk̈¦§¨¥−§¨§¥¤«
i"yx£˙‡f‰ ‰¯Bz‰Œ˙‡ ‡¯˜z∑ סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא הּדברים", "אּלה מּתחּלת קֹורא היה (מא)הּמל, ƒ¿»∆«»«…ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבעזרה  עֹוׂשין ׁשהיּו עץ ׁשל ּבימה .על ֲִִֵֶֶַַָָָָ

(áé)Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä íòä-úà ìä÷ä©§¥´¤¨À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−
éøòLa øLàeàøéå eãîìé ïòîìe eòîLé ïòîì E £¤´¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ

éøác-ìk-úà úBNòì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨¦§¥−
:úàfä äøBzä©¨¬©«Ÿ

i"yx£ÌÈL‡‰∑ ללמד.ÌÈLp‰Â∑ לׁשמע.Ûh‰Â∑ למביאיהם ׂשכר לתת ּבאים? .לּמה »¬»ƒְִֹ¿«»ƒְִַֹ¿««ְִִִֵֵֶָָָָָָ

d·‰ÈÂט  ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»»»ƒ»«
ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÔÈÏËc ÈÂÏ Èa ‡i‰ÎÏ¿»¬«»¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»¬¿»»«¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏe¿»»≈ƒ¿»≈

Ú·Lי  ÛBqÓ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿¿≈»ƒ¿«
:‡ilËÓ„ ‡bÁa ‡˙hÓL„ ‡zL ÔÓÊa ÔÈL¿ƒƒ¿««»ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿««»

ÈÈיא  Ì„˜ ‰‡ÊÁ˙‡Ï Ï‡¯NÈ ÏÎ È˙ÈÓa¿≈≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿¬»»√»¿»
‡˙È¯B‡ ˙È È¯˜z ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»«¿»

:ÔepÚÓL˙Â Ï‡¯NÈ Ïk Ì„˜ ‡„‰»»√»»ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ

ÏÙËÂ‡יב  ‡iLe ‡i¯·b ‡nÚ ˙È LBk¿»«»À¿«»¿«»¿«¿»
ÏÈ„·e ÔeÚÓLÈc ÏÈ„a CÈÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÈÈ Ì„wÓ ÔeÏÁ„ÈÂ (ÔeÙÏÈ„ ‡") ÔeÙlÈc¿«¿¿≈¿¿ƒ¿¬ƒ√»¿»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯hÈÂ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h)äLî áBzëiåz`Gd dxFYd z` ©¦§Ÿ¤¤©¨©Ÿ
.DpYIe,o`M xEn`d 'z`Gd dxFYd' ©¦§¨©¨©Ÿ¨¨¨

dn wx `l iM ,dxFYd lM lr aqEn¨©¨©¨¦Ÿ©©
`N` ,mdl ozp o`M cr aYkPX¤¦§©©¨¨©¨¤¤¨

dxnbPWMdxFYd lMDNEk §¤¦§§¨¨©¨¨
,'l`xyi lM ipirl' cr 'ziy`xA'n¦§¥¦©§¥¥¨¦§¨¥

DpzpdWnFhaW ipal:iel haW - §¨¨¤¦§¥¦§¥¤¥¦
dxezi

(i)íéðL òáL õwîzpW crnA ¦¥¤©¨¦§Ÿ¥§©
dHnXd.,mipW raW sFqlAzNigz ©§¦¨§¤©¨¦§§¦©

lW dpFW`x dpWddHnWd`Ad, ¨¨¦¨¤©§¦¨©¨¨
zipinXd dpXd `idWdHinXl ¤¦©¨¨©§¦¦©§¦¨

zncFTdDzF` `xFw dOle .aEzMd ©¤¤§¨¨¥¨©¨
,'dHnXd zpW'd`vi xaM `lde §©©§¦¨©£Ÿ§¨¨§¨

dpXd dNgde ziriaXd dpXd©¨¨©§¦¦§¥¥¨©¨¨
mEXn ?zipinXdoiicrWzevn ©§¦¦¦¤£©¦¦§©

DA zbdFp ziriaWzvwnA (Ff dpWA) §¦¦¤¤¨§¨¨§¦§¨

:oFbM ,mixaCziriaW lW xivwA §¨¦§§¨¦¤§¦¦
ziriaW i`vFnl `vFIdd`EaY - ©¥§¨¥§¦¦§¨

,ziriaXA DlECiB WilW dgnSW¤¨§¨§¦¦¨©§¦¦
DA mibdFp ,xvTdl diE`x xaM f`OW¤¥¨§¨§¨§¦¨¥£¦¨
zipinXA dxvwp m` s` ziriaW ipiC¦¥§¦¦©¦¦§§¨©§¦¦

(:ai dpyd y`x)(i"`a):dxez`i
(`i).úàfä äøBzä úà àø÷ziEEiv ¦§¨¤©¨©Ÿ¦

KklE ,dlrnl xMfEOd rWFdil `Ed df¤¦ª©©§¨§©§¨§¨
o`MnE .cigi oFWlA '`xwY' xn`p¤¡©¦§¨¦§¨¦¦¨

W Epcnl`xFw did KlOdlM ipf`A ¨©§¤©¤¤¨¨¥§¨§¥¨
mixaC xtqA zFIWxRd z` l`xUi¦§¨¥¤©¨¨¦§¥¤§¨¦
,zFevOde dxFYd zxinWl zFfxfnd©§¨§¦§¦©©¨§©¦§

:od EN`e'mixaCd dN`' zNgYncr §¥¥¦§¦©¥¤©§¨¦©
'l`xUi rnW' zWxR xg`(hÎc ,e); ©©¨¨©§©¦§¨¥

'rFnW m` dide' zWxR(`kÎbi ,`i)xVr' ; ¨¨©§¨¨¦¨©©¥
'xVrY(fkÎak ,ci)'xUrl dNkz iM' ;,ek) §©¥¦§©¤©§¥

(ehÎaizFllTde zFkxAd zWxR ;Î` ,gk) ¨¨©©§¨§©§¨

(hq'Kln ilr dniU`' zWxtl xfFge ,§¥§¨¨©¨¦¨¨©¤¤
(kÎci ,fi),dhFq zkQna `zi`cMsc) ¦§¦¨§©¤¤¨

(.`n.l`xUi lM cbp cnFr did KlOde§©¤¤¨¨¥¤¤¨¦§¨¥
dniA lrddFaBoiUFr EidW ur lW ©¦¨§¨¤¥¤¨¦

dxfrA(g"n`a ,l"kyn):dxezai ¨£¨¨
(ai).íéLðàäcEnlY zevnA miEEvnd ¨£¨¦©§¦§¦§©©§

icM m`FA zxHn caNn ixd ,dxFY¨£¥¦§©©§©¨§¥
,zFUrl mdilr lHEOd z` rFnWl¦§©¤©¨£¥¤©£

icM mB E`AcFnllzevn miIwl - ¨©§¥¦§§©¥¦§©
:aEzMd xn` mdilre ,dxFY cEnlY©§¨©£¥¤¨©©¨

'Ecnli ornlE ErnWi ornl'(i"`A): §©©¦§§§©©¦§§§

.íéLpäåEid ,dxFY cEnlYn zFxEhRd §©¨¦©§¦©§¨¨
icM wx zF`ArFnWllHEOd z` ¨©§¥¦§©¤©¨
zFUrl odilr(i"`a): £¥¤©£

.óhäåmipian mpi`W miPhTd mipAd §©©©¨¦©§©¦¤¥¨§¦¦
,llM?E`a dOl`l mipAd z`iA `N` §¨¨¨¨¤¨¦©©¨¦Ÿ

m` iM ,mnvr ornl dzidxkU zzl ¨§¨§©©©§¨¦¦¨¥¨¨

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr ci zegiy ihewl)

ילמדילמדילמדילמדּוּוּוּו ּוּוּוּולמעןלמעןלמעןלמען ייייׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּו למעןלמעןלמעןלמען .... .... העםהעםהעםהעם אתאתאתאת יב)הקהלהקהלהקהלהקהל [[[[להקהיל להקהיל להקהיל להקהיל (לא, ּבּבּבּבידיהםידיהםידיהםידיהם זהבזהבזהבזהב ׁשׁשׁשׁשלללל וחצוחצוחצוחצֹוֹוֹוֹוצרצרצרצרֹוֹוֹוֹותתתת .... .... עעעעֹוֹוֹוֹומדיםמדיםמדיםמדים ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ההההּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש]]]] לביתלביתלביתלבית העםהעםהעםהעם ח)אתאתאתאת ז, סוטה ּכפי (ּתֹוספּתא לקדּׁשה, ּביֹותר הּנמּו את ּגם להעלֹות הּוא ּכהן ׁשל העּקרי ּתפקידֹו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

מעבירה  :("ּבאּפ קטֹורה "יׂשימּו (ּכּכתּוב מיחדת חׁשיבּות ּבּה ׁשּיׁש הּקטרת, ּבעבֹודת ׁשּמצינּו ּדברים מּׁשלׁשה לראֹות ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּיׁש
הרע הּיצר ׁשל הּזהמא מקהיל (זהר)את ׁשּכהן זהּו רע. ׁשריחּה חלּבנה, ּבּה יׁש לּקרּבנֹות); (ּבנּגּוד אדם למאכל ראּויה אינּה ; ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּביֹותר. הּנמּו הּיהּודי ּגם העם, ּכל את ְְִִֵֵֶַַַָָָָּומרים

(âé)äàøéì eãîìå eòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈
íéiç ízà øLà íéîiä-ìk íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ
änL ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà äîãàä-ìò©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨

ô :dzLøì§¦§¨«

ß lel` c"k iyiy mei ß

(ãé)éîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåúeîì E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼
epeöàå ãòBî ìäàa eávéúäå òLBäé-úà àø÷§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®

:ãòBî ìäàa eávéúiå òLBäéå äLî Cìiå©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«
i"yx£epeˆ‡Â∑ואזרזּנּו. «¬«∆ְֲֶַָ

(åè)ãenò ãîòiå ïðò ãenòa ìäàa ýåýé àøiå©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬
:ìäàä çút-ìò ïðòä¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤

(æè)pä äLî-ìà ýåýé øîàiåéúáà-íò áëL EE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®
äðæå äfä íòä í÷å|éøçà|õøàä-øëð éäìà §¨Á¨¨̧©¤¹§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤

-úà øôäå éðáæòå Baø÷a änL-àá àeä øLà£¤̧³¨¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤
:Bzà ézøk øLà éúéøa§¦¦½£¤¬¨©−¦¦«

i"yx£ı¯‡‰Œ¯Î∑ הארץ .ּגֹויי ≈«»»∆ֵֶָָ

ÔeÙlÈÂיג  ÔeÚÓLÈ ÔeÚ„È ‡Ï Èc ÔB‰È·e¿≈ƒ»»¿ƒ¿¿¿«¿
Ïk ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ (ÔeÙÏÈÂ ‡")¿≈¿¿ƒ¿«»¿»¡»¬»
Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ«»ƒ««»ƒ««¿»ƒ«

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»«»¿≈¿«

ÓÓÏ˙יד  CÈÓBÈ e·È¯˜ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿ƒ»ƒ¿«
‡ÓÊ ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰È ˙È ‡¯¿̃»»¿À«¿ƒ¿«»¿«¿«ƒ¿»
e„zÚ˙‡Â ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ ÏÊ‡Â dp„wÙ‡Â∆¡«¿ƒ≈«¬«…∆ƒÀ¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

Ì˜Âטו  ‡Ú„ ‡„enÚa ‡kLÓa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«»«¬»»¿»
:‡kLÓ Ú¯z ÏÚ ‡Ú„ ‡„enÚ«»«¬»»«¿««¿¿»

‡·‰˙Cטז  ÌÚ ·ÎL z‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»«¿»≈ƒ¬»»»
ÈÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÈÚËÈÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ìe˜ÈÂƒ«»»≈¿ƒ¿≈»««¬««¿≈
Ôe˜aLÈÂ ÔB‰ÈÈa Ônz ÏÚ ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»≈≈¿ƒ¿¿
:ÔB‰nÚ ˙È¯Ê‚ Èc ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈzÏÁc««¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

mdi`ianllr `id devn ,xnFlM , ¦§¦¥¤§©¦§¨¦©
mde ,mOr mipAd z` `iadl zFa`d̈¨§¨¦¤©¨¦¦¨§¥

KM lr xkU ElAwIW EN`(.b dbibg) ¥¤§©§¨¨©¨
(i"`a ,l"kyn ,`"yxdn):dxezbi

(ci).epeöàåo`M xn`p `liEEiv ©£©¤Ÿ¤¡©¨¦
FnM FWExiR `N` ,rWFdil'EPfxf`e'- ¦ª©¤¨¥§©£¨§¤

oNdl xn`PW FnM ,FvO`lE FwGglweqt) §©§§©§§¤¤¡©§©¨
(bkwfg xn`Ie oEp oA rWFdi z` evie'©§©¤§ª©¦©Ÿ¤£©

'un`e(`"eb):dxezeh ¤¡¨
(fh).õøàä øëðx`FY Fpi` 'xkp' ¥©¨¨¤¥©¥©

'xkp l` FOr oi`e' :FnM] 'idl`'loldl) ¤¡Ÿ¥§§¥¦¥¥¨
(ai ,almixf midl`' FWExiR `dIW ,[¤§¥¥¡Ÿ¦¨¦

:FWExiR `N` ,'ux`A xW`iiFB £¤¨¨¤¤¨¥¥
ux`diiFB lW midl`d' ,xnFlkE , ¨¨¤§©¨¡Ÿ¦¤¥

itl ,'ux`d xkp' mi`xwpe .'ux`d̈¨¤§¦§¨¦¥©¨¨¤§¦
on EWxFbIW miiFBd lr xfbp xaMW¤§¨¦§©©©¦¤§§¦
DA mixfM miaWgp xaM dYrnE ,ux`d̈¨¤¥©¨§¨¤§¨¦§¨¦¨

(m"`x):dxezfi



jlieÎmiavpנב zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy

(æé)ézøzñäå íézáæòå àeää-íBiá Bá étà äøçå§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º§¦§©§¦̧
úBøöå úBaø úBòø eäàöîe ìëàì äéäå íäî éðô̈©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬©−§¨®
éaø÷a éäìà ïéà-ék ìò àìä àeää íBia øîàå§¨©Æ©´©½£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½

:älàä úBòøä éðeàöî§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤
i"yx£ÈÙ Èz¯zÒ‰Â∑ּבצרתם ׁשאיני ּכמֹו .רֹואה ¿ƒ¿«¿ƒ»«ְְִֵֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(199 'nr gi zegiy ihewl)

וצרוצרוצרוצרֹוֹוֹוֹותתתת ררררּבּבּבּבֹוֹוֹוֹותתתת רערערערעֹוֹוֹוֹותתתת ּוּוּוּומצאהמצאהמצאהמצאהּוּוּוּו .... .... מהםמהםמהםמהם פניפניפניפני יז)והסוהסוהסוהסּתּתּתּתררררּתּתּתּתיייי הּוא (לא, מהקב"ה מתנּתק יׂשראל עם ׁשּכאׁשר הרמב"ם, ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
ּפרטית. ּבהׁשּגחה היא עצמּה זֹו הנהגה אמנם, מעצמן. ּכאּלּו "מציאה", ּבדר עליו ּבאֹות והּצרֹות לּמקרה", "מפקר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻנעׂשה

ּכאן הׁשּגחהססססּלּלּלּלּוּוּוּוקקקקאין אּלא ּופרט, ּפרט ּכל על ּכאן ּגם הׁשּגחה קּיימת ּבאמת ׁשהרי ּפני"),מסמסמסמסּתּתּתּתרתרתרתרתההׁשּגחה, ("והסּתרּתי ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
ּבמקרה. ּבאֹות ׁשּצרֹותיו לחׁשב עלּול ׁשאדם ּכ ּכדי ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעד

(çé)ìò àeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬
íéäìà-ìà äðô ék äNò øLà äòøä-ìk̈¨«¨−̈£¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−

:íéøçà£¥¦«

(èé)dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzòå§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬
él-äéäz ïòîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹

:ìàøNé éðáa ãòì úàfä äøéMä©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Œ˙‡˙‡f‰ ‰¯ÈM‰∑(לב עּמֹו(לקמן אדמתֹו "וכּפר עד הּׁשמים", .""האזינּו ∆«ƒ»«…ְְֲִִִֶַַַַַַָָ

ß lel` d"k ycew zay ß

(ë)äîãàä-ìà epàéáà-ék|ézòaLð-øLà ¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
äðôe ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®¨º̈
-úà øôäå éðeöàðå íeãáòå íéøçà íéäìà-ìà¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−¤

:éúéøa§¦¦«
i"yx£Èeˆ‡Â∑ ּכעס לׁשֹון נאּוץ ּכל וכן .והכעיסּוני, ¿ƒ¬ƒְְְְִִִִֵַַָ

(àë)úBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú-ék äéäåÂ§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼
çëMú àì ék ãòì åéðôì úàfä äøéMä äúðòåÂ§¨«§Â̈©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−
äNò àeä øLà Bøöé-úà ézòãé ék Bòøæ étî¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ
:ézòaLð øLà õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦

‰‰È‡יז  ‡„ÈÚa ÔB‰· ÈÊ‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ
ÊaÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜lÒ‡Â Ôep˜Á¯‡Â¿«¿≈ƒ∆¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
¯ÓÈÈÂ Ô˜ÚÂ Ô‡ÈbÒ ÔLÈa ÔB‰˙È ÔÚ¯ÚÈÂƒ»¿«»¿ƒ»«ƒ»¿»»¿≈«
È‰Ï‡ ˙ÈÎL ˙ÈÏcÓ ‡Ï‰ ‡È‰‰ ‡„ÈÚa¿ƒ¿»«ƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ«¡»«

:ÔÈl‡‰ ‡iLÈa ÈeÚ¯Ú ÈÈa≈ƒ»¿ƒƒ«»»ƒ≈

ÓBÈa‡יח  ÔB‰pÓ ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡˜lÒ ‡‡Â«¬»«»»¡««¿ƒ¿ƒƒ¿¿»
eit˙‡ È¯‡ e„·Ú Èc ‡LÈa Ïk ÏÚ ‡e‰‰««»ƒ»ƒ¬»¬≈ƒ¿¿ƒ

:‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»

‰„‡יט  ‡zÁaLz ˙È ÔBÎÏ e·È˙k ÔÚÎe¿«¿ƒ¿»À¿«¿»»»
ÏÈ„a ÔB‰ÓÙa dÈeL Ï‡¯NÈ È·Ï dÙl‡Â¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿«¿À¿¿ƒ
È·a „È‰ÒÏ ‡„‰ ‡zÁaLz ÈÓ„˜ È‰˙cƒ¿≈√»«À¿«¿»»»¿»ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔB‰˙‰·‡Ïכ  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡ È¯‡¬≈»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ«¬»»¿
ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿«¿≈¿¿ƒ¿¿
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a Ôet˙ÈÂ Ôe˜pt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»««¬««¿«»
:ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈÓ„˜ ÔeÊb¯ÈÂ ÔepÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À¿«¿¿√»«¿«¿»¿»«

Ô˜ÚÂכא  Ô‡ÈbÒ ÔLÈa d˙È ÔÚ¯ÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿»¿»»≈ƒ»«ƒ»¿»»
¯‡ „È‰ÒÏ È‰BÓ„˜ ‡„‰ ‡zÁaLz ·˙˙ÂÈ ¿»≈À¿«¿»»»√»ƒ¿»ƒ¬≈
˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰Èa ÌtÓ ÈL˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈ƒÀ¿≈¬≈¡ƒ√»«»
‡Ï „Ú ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔB‰¯ˆÈƒ¿¿ƒƒ»¿ƒ»≈«»

:˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).éðô ézøzñäåz` xiq` §¦§©§¦¨©¨¦¤
invr dUr`e ,mdn izgBWdFnM ©§¨¨¦¥¤§¤¡¤©§¦§

:mzxva d`Fx ipi`Wdxezgi ¤¥¦¤§¨¨¨
(hi).úàfä äøéMä úàdxiXd `id ¤©¦¨©Ÿ¦©¦¨

:oNdl dxEn`d'minXd Epif`d'cr ¨£¨§©¨©£¦©¨©¦©
'FOr Fznc` xRke'(bnÎ` ,al onwl): §¦¤©§¨©

dxezk
(k).éðeöàðåFnM FWExiR'ipEqirkde' §¦£¦¥§§¦§¦¦

EcarIW KkA izng z` ElrIW -¤©£¤£¨¦§¨¤©©§
mixg` midl`uE`ip lM oke . ¡Ÿ¦£¥¦§¥¨¦

`xwOAWoFWlznixBqrM`Ed: ¤©¦§¨§§¦©©©
dxez`k

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy

i"yx£„ÚÏ ÂÈÙÏ ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ‰˙ÚÂ∑ּבתֹוכּה ּבֹו אֹותֹוׁשהתריתי הּמֹוצאֹות ּכל ˙ÁÎM.על ‡Ï Èk ¿»¿»«ƒ»«…¿»»¿≈ְְְִִֵֶַַָָƒ…ƒ»«
BÚ¯Ê ÈtÓ∑ לגמרי מּזרעם מׁשּתּכחת ּתֹורה ׁשאין ליׂשראל, הבטחה זֹו .הרי ƒƒ«¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

(áë)àeää íBia úàfä äøéMä-úà äLî ázëiå©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬©−Ÿ©´©®
:ìàøNé éða-úà dãnìéå©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

(âë)ék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa òLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

:Cnò äéäà éëðàå íäì ézòaLð¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«
i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÈÂ∑:ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשכינה, ּכלּפי למעלה נׁשּבעּתי מּוסב אׁשר הארץ "אל «¿«∆¿À«ƒְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

."להם  ֶָ

(ãë)éäéå|-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk ©§¦´§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«
:ínz ãò øôñ-ìò úàfä©−Ÿ©¥®¤©−ª¨«

(äë)ýåýé-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−
:øîàì¥«Ÿ

(åë)Búà ízîNå äfä äøBzä øôñ úà ç÷ì̈ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½
Ea íL-äéäå íëéäìà ýåýé-úéøa ïBøà ãvî¦©²£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−

:ãòì§¥«
i"yx£Á˜Ï∑,"זכֹור" "הלֹו"ּכמֹו: Œ˙È¯a‰'."ׁשמֹור", ÔB¯‡ „vÓ∑ ּבבבא יׂשראל חכמי ּבֹו נחלקּו »…«ְָָָƒ«¬¿ƒְְְְְִֵֵֶַָָָ

מּבחּוץ  הארֹון מן ּבֹולט היה 'ּדף אֹומרים: מהם יׁש הּלּוחֹות ּבתרא: 'מּצד אֹומרים: ויׁש מּנח', היה וׁשם , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
הארֹון' ּבתֹו מּנח, .היה ְָָָָָֻ

ÓBÈa‡כב  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»¿«¿»»»¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï dpÙl‡Â ‡e‰‰«¿«≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»≈

Û˜zכג  ¯Ó‡Â Ôe ¯a ÚLB‰È ˙È „ÈwÙe«ƒ»¿À«««¬«¿≈
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÏÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â¿«ƒ¬≈«¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:CcÚÒ· È‰È È¯ÓÈÓe ÔB‰Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»

ÈÓb˙tכד  ˙È ·zÎÓÏ ‰LÓ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈…∆¿ƒ¿«»ƒ¿»≈
:eÓÈÏLc „Ú ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ

˜ÓÈ‡כה  ÔB¯‡ ÈÏË È‡ÂÏ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»≈»≈»¿≈¬¿»»
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»

ÔeeL˙eכו  ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒ ˙È e·ÈÒƒ»ƒ¿»¿«¿»»≈¿«
È‰ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ‡B¯‡ ¯ËqÓ d˙È»≈ƒ¿«¬»¿»»«¿»¡»¬ƒ≈

:„È‰ÒÏ Ca Ôn«̇»»¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k)åéðôì úàfä äøéMä äúðòå§¨§¨©¦¨©Ÿ§¨¨
.ãòìzFrx mrd lr E`Fai xW`M §¥©£¤¨©¨¨¨

`dY zFxve zFAxz`Gd dxiXd ©§¨§¥©¦¨©Ÿ
,zEcrMFa izixzdW(mrA)DkFzA §¥¤¦§¥¦¨¨§¨

(dxiXd KFzA)zF`vFOd lM lr §©¦¨©¨©§
FzF`z` Extie rxd EUri m`W -¤¦©£¨¨§¨¥¤

zFrxd lM mzF` dp`vnY ,izixA§¦¦¦§¤¨¨¨¨¨
dxiXA zFxEn`d: ¨£©¦¨

.Bòøæ étî çëMú àì ékcalA Ff `l ¦Ÿ¦¨©¦¦©§Ÿ¦§¨
l`xUIn gkXY `l z`Gd dxiXdW¤©¦¨©ŸŸ¦¨©¦¦§¨¥

`N` ,mlFrll`xUil dghad Ff ixd §¨¤¨£¥©§¨¨§¦§¨¥
,dxFYd lM lrWEhrnzIW onfA s` ©¨©¨¤©¦§©¤¦§©£

,dxExA dkld `vnY `le zFaaNdoi` ©§¨§Ÿ¦¨¥£¨¨§¨¥
dixnbl mrxGn zgMYWn dxFYzay) ©¨¦§©©©¦©§¨§©§¥

(a ,glw(l"kyn ,g"y):ak dxez
(bk).ïeð ïa òLBäé úà åöéå'evie' ©§©¤§ª©¦©§©

wEqRA xMfEOd dWn lr xn`p `lŸ¤¡©©¤©§¨©¨

`Ed `N` ,['dyn aYkIe'] mcFTd©¥©¦§ŸŸ¤¤¨
aqEn.dpikW iRlM dlrnl,xnFlM ¨§©§¨§©¥§¦¨§©

dlrnl xEn`dl KWndM(fh weqt) §¤§¥§¨¨§©§¨
Ie'- 'ebe 'akFW LPd dyn l` 'd xn` ©Ÿ¤¤Ÿ¤¦§¥

z` dEiSW `Ed d"awd o`M s ©̀¨¤¦¨¤
,rWFdiWxFtOW FnM:df wEqtAl`' §ª©§¤§¨§¨¤¤

'mdl iYrAWp xW` ux`dENi`e , ¨¨¤£¤¦§©§¦¨¤§¦
xW`' xnF` did ,dWn ixaC EN` Eid̈¥¦§¥¤¨¨¥£¤

'mdl 'd rAWp:dxezck ¦§©¨¤
(ek).ç÷ì`le 'gwl' cEwpitl ,'gwl' ¨Ÿ©¨¨Ÿ©§Ÿ§©§¦

xtq zgiwl dUrn lr iEEiv Fpi`W¤¥¦©©£¥§¦©¥¤
,`Ed icinY iEEiv `N` ,calA dxFYd©¨¦§¨¤¨¦§¦¦
cinY mkl gEwl `di dxFYd xtQW¤¥¤©¨§¥¨©¨¤¨¦
lM crl zFidl oFx`d cSn gPEnE¨¦©¨¨¦§§¥¨
onf lr Fpi`W iEEiv oFWl lke .minId©¨¦§¨§¦¤¥©§©
onfA dNErR ziIUr lr `N` ,miIEqn§¨¤¨©£¦©§¨¦§©
lrFRd xFwn zxEvM cTEpn ,KXnzn¦§©¥§¨§©§©©

,(mlFge u"nwA)xFkf' :FnMmFi z` §¨©§¨§¨¤
'FWCwl zAXd(g ,k zeny),xFnW'z` ©©¨§©§¨¤

'FWCwl zAXd mFi(ai ,d lirl),KFld' ©©¨§©§¨
'ceC l` YxAce(ck ,b aÎl`eny),,m"`x) §¦©§¨¤¨¦

(g"n`a:
.'ä úéøa ïBøà ãvî`xwnwqFrd ,df ¦©£§¦¦§¨¤¨¥

,dxFYd xtq lW FnFwn zriawA¦§¦©§¤¥¤©¨
A l`xUi inkg Fa EwlgpzkQn ¤§§©§¥¦§¨¥§©¤¤

`xzaÎ`aA(a ,ci):,mixnF` mdn Wi ¨¨©§¨¥¥¤§¦
iMsC(ur zQiR)oFx`d on hlFa did ¦©¦©¥¨¨¥¦¨¨

gPEn did mWe uEgAn,dxFYd xtq ¦©§¨¨¨¨¥¤©¨
zixA oFx` cSn' aEzMd zErnWnkE§©§¨©¨¦©£§¦
on `N` FkFzA gPEn did `NW ,''d¤Ÿ¨¨¨§¤¨¦

cSddid zFgENd cSn ,mixnF` Wie . ©©§¥§¦¦©©¨¨
oFx`d KFzA gPEnitl 'cSn' xn`pe , ¨§¨¨§¤¡©¦©§¦

oiA oFx`d rvn`A gPEn did `NW¤Ÿ¨¨¨§¤§©¨¨¥
mCSn `N` ,zFgENd:dxezfk ©¤¨¦¦¨



נג jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy

(æé)ézøzñäå íézáæòå àeää-íBiá Bá étà äøçå§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º§¦§©§¦̧
úBøöå úBaø úBòø eäàöîe ìëàì äéäå íäî éðô̈©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬©−§¨®
éaø÷a éäìà ïéà-ék ìò àìä àeää íBia øîàå§¨©Æ©´©½£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½

:älàä úBòøä éðeàöî§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤
i"yx£ÈÙ Èz¯zÒ‰Â∑ּבצרתם ׁשאיני ּכמֹו .רֹואה ¿ƒ¿«¿ƒ»«ְְִֵֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(199 'nr gi zegiy ihewl)

וצרוצרוצרוצרֹוֹוֹוֹותתתת ררררּבּבּבּבֹוֹוֹוֹותתתת רערערערעֹוֹוֹוֹותתתת ּוּוּוּומצאהמצאהמצאהמצאהּוּוּוּו .... .... מהםמהםמהםמהם פניפניפניפני יז)והסוהסוהסוהסּתּתּתּתררררּתּתּתּתיייי הּוא (לא, מהקב"ה מתנּתק יׂשראל עם ׁשּכאׁשר הרמב"ם, ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
ּפרטית. ּבהׁשּגחה היא עצמּה זֹו הנהגה אמנם, מעצמן. ּכאּלּו "מציאה", ּבדר עליו ּבאֹות והּצרֹות לּמקרה", "מפקר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻנעׂשה

ּכאן הׁשּגחהססססּלּלּלּלּוּוּוּוקקקקאין אּלא ּופרט, ּפרט ּכל על ּכאן ּגם הׁשּגחה קּיימת ּבאמת ׁשהרי ּפני"),מסמסמסמסּתּתּתּתרתרתרתרתההׁשּגחה, ("והסּתרּתי ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
ּבמקרה. ּבאֹות ׁשּצרֹותיו לחׁשב עלּול ׁשאדם ּכ ּכדי ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעד

(çé)ìò àeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬
íéäìà-ìà äðô ék äNò øLà äòøä-ìk̈¨«¨−̈£¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−

:íéøçà£¥¦«

(èé)dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzòå§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬
él-äéäz ïòîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹

:ìàøNé éðáa ãòì úàfä äøéMä©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Œ˙‡˙‡f‰ ‰¯ÈM‰∑(לב עּמֹו(לקמן אדמתֹו "וכּפר עד הּׁשמים", .""האזינּו ∆«ƒ»«…ְְֲִִִֶַַַַַַָָ

ß lel` d"k ycew zay ß

(ë)äîãàä-ìà epàéáà-ék|ézòaLð-øLà ¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
äðôe ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®¨º̈
-úà øôäå éðeöàðå íeãáòå íéøçà íéäìà-ìà¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−¤

:éúéøa§¦¦«
i"yx£Èeˆ‡Â∑ ּכעס לׁשֹון נאּוץ ּכל וכן .והכעיסּוני, ¿ƒ¬ƒְְְְִִִִֵַַָ

(àë)úBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú-ék äéäåÂ§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼
çëMú àì ék ãòì åéðôì úàfä äøéMä äúðòåÂ§¨«§Â̈©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−
äNò àeä øLà Bøöé-úà ézòãé ék Bòøæ étî¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ
:ézòaLð øLà õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦

‰‰È‡יז  ‡„ÈÚa ÔB‰· ÈÊ‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ
ÊaÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜lÒ‡Â Ôep˜Á¯‡Â¿«¿≈ƒ∆¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
¯ÓÈÈÂ Ô˜ÚÂ Ô‡ÈbÒ ÔLÈa ÔB‰˙È ÔÚ¯ÚÈÂƒ»¿«»¿ƒ»«ƒ»¿»»¿≈«
È‰Ï‡ ˙ÈÎL ˙ÈÏcÓ ‡Ï‰ ‡È‰‰ ‡„ÈÚa¿ƒ¿»«ƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ«¡»«

:ÔÈl‡‰ ‡iLÈa ÈeÚ¯Ú ÈÈa≈ƒ»¿ƒƒ«»»ƒ≈

ÓBÈa‡יח  ÔB‰pÓ ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡˜lÒ ‡‡Â«¬»«»»¡««¿ƒ¿ƒƒ¿¿»
eit˙‡ È¯‡ e„·Ú Èc ‡LÈa Ïk ÏÚ ‡e‰‰««»ƒ»ƒ¬»¬≈ƒ¿¿ƒ

:‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»

‰„‡יט  ‡zÁaLz ˙È ÔBÎÏ e·È˙k ÔÚÎe¿«¿ƒ¿»À¿«¿»»»
ÏÈ„a ÔB‰ÓÙa dÈeL Ï‡¯NÈ È·Ï dÙl‡Â¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿«¿À¿¿ƒ
È·a „È‰ÒÏ ‡„‰ ‡zÁaLz ÈÓ„˜ È‰˙cƒ¿≈√»«À¿«¿»»»¿»ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔB‰˙‰·‡Ïכ  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡ È¯‡¬≈»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ«¬»»¿
ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿«¿≈¿¿ƒ¿¿
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a Ôet˙ÈÂ Ôe˜pt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»««¬««¿«»
:ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈÓ„˜ ÔeÊb¯ÈÂ ÔepÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À¿«¿¿√»«¿«¿»¿»«

Ô˜ÚÂכא  Ô‡ÈbÒ ÔLÈa d˙È ÔÚ¯ÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿»¿»»≈ƒ»«ƒ»¿»»
¯‡ „È‰ÒÏ È‰BÓ„˜ ‡„‰ ‡zÁaLz ·˙˙ÂÈ ¿»≈À¿«¿»»»√»ƒ¿»ƒ¬≈
˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰Èa ÌtÓ ÈL˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈ƒÀ¿≈¬≈¡ƒ√»«»
‡Ï „Ú ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔB‰¯ˆÈƒ¿¿ƒƒ»¿ƒ»≈«»

:˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fi).éðô ézøzñäåz` xiq` §¦§©§¦¨©¨¦¤
invr dUr`e ,mdn izgBWdFnM ©§¨¨¦¥¤§¤¡¤©§¦§

:mzxva d`Fx ipi`Wdxezgi ¤¥¦¤§¨¨¨
(hi).úàfä äøéMä úàdxiXd `id ¤©¦¨©Ÿ¦©¦¨

:oNdl dxEn`d'minXd Epif`d'cr ¨£¨§©¨©£¦©¨©¦©
'FOr Fznc` xRke'(bnÎ` ,al onwl): §¦¤©§¨©

dxezk
(k).éðeöàðåFnM FWExiR'ipEqirkde' §¦£¦¥§§¦§¦¦

EcarIW KkA izng z` ElrIW -¤©£¤£¨¦§¨¤©©§
mixg` midl`uE`ip lM oke . ¡Ÿ¦£¥¦§¥¨¦

`xwOAWoFWlznixBqrM`Ed: ¤©¦§¨§§¦©©©
dxez`k

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy

i"yx£„ÚÏ ÂÈÙÏ ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ‰˙ÚÂ∑ּבתֹוכּה ּבֹו אֹותֹוׁשהתריתי הּמֹוצאֹות ּכל ˙ÁÎM.על ‡Ï Èk ¿»¿»«ƒ»«…¿»»¿≈ְְְִִֵֶַַָָƒ…ƒ»«
BÚ¯Ê ÈtÓ∑ לגמרי מּזרעם מׁשּתּכחת ּתֹורה ׁשאין ליׂשראל, הבטחה זֹו .הרי ƒƒ«¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

(áë)àeää íBia úàfä äøéMä-úà äLî ázëiå©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬©−Ÿ©´©®
:ìàøNé éða-úà dãnìéå©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

(âë)ék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa òLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

:Cnò äéäà éëðàå íäì ézòaLð¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«
i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÈÂ∑:ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשכינה, ּכלּפי למעלה נׁשּבעּתי מּוסב אׁשר הארץ "אל «¿«∆¿À«ƒְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

."להם  ֶָ

(ãë)éäéå|-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk ©§¦´§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«
:ínz ãò øôñ-ìò úàfä©−Ÿ©¥®¤©−ª¨«

(äë)ýåýé-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−
:øîàì¥«Ÿ

(åë)Búà ízîNå äfä äøBzä øôñ úà ç÷ì̈ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½
Ea íL-äéäå íëéäìà ýåýé-úéøa ïBøà ãvî¦©²£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−

:ãòì§¥«
i"yx£Á˜Ï∑,"זכֹור" "הלֹו"ּכמֹו: Œ˙È¯a‰'."ׁשמֹור", ÔB¯‡ „vÓ∑ ּבבבא יׂשראל חכמי ּבֹו נחלקּו »…«ְָָָƒ«¬¿ƒְְְְְִֵֵֶַָָָ

מּבחּוץ  הארֹון מן ּבֹולט היה 'ּדף אֹומרים: מהם יׁש הּלּוחֹות ּבתרא: 'מּצד אֹומרים: ויׁש מּנח', היה וׁשם , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
הארֹון' ּבתֹו מּנח, .היה ְָָָָָֻ

ÓBÈa‡כב  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»¿«¿»»»¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï dpÙl‡Â ‡e‰‰«¿«≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»≈

Û˜zכג  ¯Ó‡Â Ôe ¯a ÚLB‰È ˙È „ÈwÙe«ƒ»¿À«««¬«¿≈
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÏÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â¿«ƒ¬≈«¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:CcÚÒ· È‰È È¯ÓÈÓe ÔB‰Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»

ÈÓb˙tכד  ˙È ·zÎÓÏ ‰LÓ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈…∆¿ƒ¿«»ƒ¿»≈
:eÓÈÏLc „Ú ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ

˜ÓÈ‡כה  ÔB¯‡ ÈÏË È‡ÂÏ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»≈»≈»¿≈¬¿»»
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»

ÔeeL˙eכו  ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒ ˙È e·ÈÒƒ»ƒ¿»¿«¿»»≈¿«
È‰ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ‡B¯‡ ¯ËqÓ d˙È»≈ƒ¿«¬»¿»»«¿»¡»¬ƒ≈

:„È‰ÒÏ Ca Ôn«̇»»¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k)åéðôì úàfä äøéMä äúðòå§¨§¨©¦¨©Ÿ§¨¨
.ãòìzFrx mrd lr E`Fai xW`M §¥©£¤¨©¨¨¨

`dY zFxve zFAxz`Gd dxiXd ©§¨§¥©¦¨©Ÿ
,zEcrMFa izixzdW(mrA)DkFzA §¥¤¦§¥¦¨¨§¨

(dxiXd KFzA)zF`vFOd lM lr §©¦¨©¨©§
FzF`z` Extie rxd EUri m`W -¤¦©£¨¨§¨¥¤

zFrxd lM mzF` dp`vnY ,izixA§¦¦¦§¤¨¨¨¨¨
dxiXA zFxEn`d: ¨£©¦¨

.Bòøæ étî çëMú àì ékcalA Ff `l ¦Ÿ¦¨©¦¦©§Ÿ¦§¨
l`xUIn gkXY `l z`Gd dxiXdW¤©¦¨©ŸŸ¦¨©¦¦§¨¥

`N` ,mlFrll`xUil dghad Ff ixd §¨¤¨£¥©§¨¨§¦§¨¥
,dxFYd lM lrWEhrnzIW onfA s` ©¨©¨¤©¦§©¤¦§©£

,dxExA dkld `vnY `le zFaaNdoi` ©§¨§Ÿ¦¨¥£¨¨§¨¥
dixnbl mrxGn zgMYWn dxFYzay) ©¨¦§©©©¦©§¨§©§¥

(a ,glw(l"kyn ,g"y):ak dxez
(bk).ïeð ïa òLBäé úà åöéå'evie' ©§©¤§ª©¦©§©

wEqRA xMfEOd dWn lr xn`p `lŸ¤¡©©¤©§¨©¨

`Ed `N` ,['dyn aYkIe'] mcFTd©¥©¦§ŸŸ¤¤¨
aqEn.dpikW iRlM dlrnl,xnFlM ¨§©§¨§©¥§¦¨§©

dlrnl xEn`dl KWndM(fh weqt) §¤§¥§¨¨§©§¨
Ie'- 'ebe 'akFW LPd dyn l` 'd xn` ©Ÿ¤¤Ÿ¤¦§¥

z` dEiSW `Ed d"awd o`M s ©̀¨¤¦¨¤
,rWFdiWxFtOW FnM:df wEqtAl`' §ª©§¤§¨§¨¤¤

'mdl iYrAWp xW` ux`dENi`e , ¨¨¤£¤¦§©§¦¨¤§¦
xW`' xnF` did ,dWn ixaC EN` Eid̈¥¦§¥¤¨¨¥£¤

'mdl 'd rAWp:dxezck ¦§©¨¤
(ek).ç÷ì`le 'gwl' cEwpitl ,'gwl' ¨Ÿ©¨¨Ÿ©§Ÿ§©§¦

xtq zgiwl dUrn lr iEEiv Fpi`W¤¥¦©©£¥§¦©¥¤
,`Ed icinY iEEiv `N` ,calA dxFYd©¨¦§¨¤¨¦§¦¦
cinY mkl gEwl `di dxFYd xtQW¤¥¤©¨§¥¨©¨¤¨¦
lM crl zFidl oFx`d cSn gPEnE¨¦©¨¨¦§§¥¨
onf lr Fpi`W iEEiv oFWl lke .minId©¨¦§¨§¦¤¥©§©
onfA dNErR ziIUr lr `N` ,miIEqn§¨¤¨©£¦©§¨¦§©
lrFRd xFwn zxEvM cTEpn ,KXnzn¦§©¥§¨§©§©©

,(mlFge u"nwA)xFkf' :FnMmFi z` §¨©§¨§¨¤
'FWCwl zAXd(g ,k zeny),xFnW'z` ©©¨§©§¨¤

'FWCwl zAXd mFi(ai ,d lirl),KFld' ©©¨§©§¨
'ceC l` YxAce(ck ,b aÎl`eny),,m"`x) §¦©§¨¤¨¦

(g"n`a:
.'ä úéøa ïBøà ãvî`xwnwqFrd ,df ¦©£§¦¦§¨¤¨¥

,dxFYd xtq lW FnFwn zriawA¦§¦©§¤¥¤©¨
A l`xUi inkg Fa EwlgpzkQn ¤§§©§¥¦§¨¥§©¤¤

`xzaÎ`aA(a ,ci):,mixnF` mdn Wi ¨¨©§¨¥¥¤§¦
iMsC(ur zQiR)oFx`d on hlFa did ¦©¦©¥¨¨¥¦¨¨

gPEn did mWe uEgAn,dxFYd xtq ¦©§¨¨¨¨¥¤©¨
zixA oFx` cSn' aEzMd zErnWnkE§©§¨©¨¦©£§¦
on `N` FkFzA gPEn did `NW ,''d¤Ÿ¨¨¨§¤¨¦

cSddid zFgENd cSn ,mixnF` Wie . ©©§¥§¦¦©©¨¨
oFx`d KFzA gPEnitl 'cSn' xn`pe , ¨§¨¨§¤¡©¦©§¦

oiA oFx`d rvn`A gPEn did `NW¤Ÿ¨¨¨§¤§©¨¨¥
mCSn `N` ,zFgENd:dxezfk ©¤¨¦¦¨



jlieÎmiavpנד zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr bl zegiy ihewl)

לעדלעדלעדלעד ּבּבּבּב ׁשׁשׁשׁשםםםם כו)והיהוהיהוהיהוהיה עעעעֹוֹוֹוֹולם לם לם לם (לא, ּבּבּבּבאיאיאיאי לכללכללכללכל ההההּנּנּנּנאמןאמןאמןאמן העדהעדהעדהעד ׁשׁשׁשׁשההההּוּוּוּואאאא .... .... ראראראראׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבכבדכבדכבדכבד ייייׁשׁשׁשׁשבבבב ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ספרספרספרספר לפנילפנילפנילפני ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשבבבב מימימימי ּכּכּכּכלללל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
תורה) ספר הלכות סוף ּדבר (רמב"ם על אינּה עדּות והּנה, העּמים. מּכל ּבנּו ה' ׁשּבחר ּכ על עדּות היא ּתֹורה ׁשּספר ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהרי

- והּנּכר והוהוהוהּמּמּמּמצוהצוהצוהצוה,,,,הּנראה ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה -קקקקּיּיּיּיּוּוּוּוםםםם לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּבעדּות צר אין כן ּכמֹו לעין. הּנראה ּדבר ׁשהּוא ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  הּנעלם קדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשתתתת ּדבר על היא העדּות ּבגּלּוי. מאירה היא רצֹון) ּבעת (ּכגֹון ׁשּלפעמים יהּודי, ׁשּבכל הּקדֹוׁשה הּנפׁש , ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

העצמיהעצמיהעצמיהעצמי- יתּבר.ההההּקּקּקּקׁשׁשׁשׁשרררר עצמּותֹו עם יהּודי ׁשל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

(æë)éøî-úà ézòãé éëðà ékäLwä Etøò-úàå E ¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−©¨¤®
íúéä íéøîî íBiä íënò éç épãBòa ïä¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À©§¦³¡¦¤Æ

:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-íò¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«
(çë)íëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®

äãéòàå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨
:õøàä-úàå íéîMä-úà íä½¤©¨©−¦§¤¨¨«¤

i"yx£ÈÏ‡ eÏÈ‰˜‰∑ הּיֹום אֹותֹו ּתקע ּו ׁשּנאמר:ולא  לפי הּקהל, את להקהיל י)ּבחצצרֹות ל",(במדבר "עׂשה «¿ƒ≈«ְְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
מֹותֹו יֹום קדם נגנזּו ּבחּייו ואף עליהם, יהֹוׁשע הׁשליט מֹותֹו)ולא ּביֹום אחרים: ּׁשּנאמ (ספרים מה לקּים ח)ר:, "ואין (קהלת ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻ

הּמות" ּביֹום ı¯‡‰Œ˙‡Â.ׁשלטֹון ÌÈÓM‰Œ˙‡ Ìa ‰„ÈÚ‡Â∑:למעלה העיד ּכבר הרי ּתאמר: ל)ואם (לעיל ְְִֶַָ¿»ƒ»»∆«»«ƒ¿∆»»∆ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ
"האזינּו לֹומר: ּבא ועכׁשו אמר, לא וארץ לּׁשמים אבל אמר, ליׂשראל התם וגֹו'"? הּיֹום בכם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ"העידתי

וגֹו' ."הּׁשמים ְִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 220 'nr c"kg zegiy ihewl t"r

mzirxn o`v lrn EcxRi `l l`xUi irFx¥¦§¨¥Ÿ¦¨§¥©Ÿ©§¦¨

וּיל כח)ּבפרׁשת הּיֹום (לא, אֹותֹו תקעּו "ולא רׁש"י: ּומפרׁש וׁשֹוטריכם". ׁשבטיכם זקני ּכל את אלי "הקהילּו ּכתּוב ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הּמות". ּביֹום ׁשלטֹון ואין ּׁשּנאמר מה לקּים . . הּקהל את להקהיל ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבחצֹוצרֹות

החסידּות: ּבדר זה לפרׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש
הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב מה ובכ"מ)ידּוע כח. סי' וביאורו. זך סי' אגה"'ק תניא ונׁשמתֹו(ראה צּדיק] [ׁשל רּוחֹו ה' ּד"ּבהעלֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָ

הּמות" ּביֹום ׁשלטֹון "אין ּׁשּכתּוב מה עם מתאים זה אי ותמּוּה, הּמעלֹות". רּום עד עילּוי אחר ּבעילּוי יעלה . . יאסף ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹאליו 
הּצּדיק? ּבנׁשמת ירידה ׁשּנעׂשה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָּדמׁשמעֹו

ע  ׁשֹולט ּדכׁשאדם למעלּיּותא, הּוא הּכתּוב ּדפירּוׁש ּבזה, לֹומר ׁשּביכלּתֹוויׁש עד לּדבר הּוא ׁשּׁשּי הּוא סימן מּׁשהּו, ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּובמילא  הּזה, עֹולם לעניני ׁשּיכּות לֹו אין עילּוי, אחר ּבעילּוי ׁשּנתעּלה מּכיון הּצּדיק, ּפטירת ּביֹום מה־ּׁשאין־ּכן עליו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָלׁשלֹוט

הּמות". ּביֹום ׁשלטֹון ְְִֵֶַָ"אין

ÈÂ˙כז  C˙e·¯Ò ˙È (‡Ú„È) ‡Ú„È ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿«¿»»«¿»»«¿»»¿»
ÔBÎnÚ Ìi˜ ‡‡ „Ú· ‡‰ ‡ÈL˜c CÏ„¿̃»»¿«¿»»¿«¬»«»ƒ¿
(È¯‡) Û‡Â ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»¿«¬≈

:˙eÓ‡c ¯˙a»«¿≈

ÔBÎÈË·Lכח  È·Ò Ïk ˙È È˙ÂÏ eLÈk¿ƒ¿»ƒ»»»≈ƒ¿≈
‡iÓb˙t ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÏlÓ‡Â ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈∆¡«≈√»≈»ƒ¿»«»
:‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÔB‰a „‰Ò‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿«¿≈¿»¿«»¿»«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk).éìà eìéä÷äFzF` Erwz `le ©§¦¥©§Ÿ¨§
zFxvFvgA mFIdicMz` lidwdl ©©£§§¥§©§¦¤

,ldTdcinY miUFr EidW KxcM ©¨¨§¤¤¤¨¦¨¦
mrd z` lidwn did dWOWMitl , §¤¤¨¨©§¦¤¨¨§¦

xn`PW(a ,i xacna)Ll dUr'iYW ¤¤¡©£¥§§¥
`xwnl Ll Eide ...sqM zxvFvg£§Ÿ¤¤§¨§§¦§¨
`le 'Ll' dUr - aEzMd oFWlE ,'dcrd̈¥¨§©¨£¥§§Ÿ
did `l df iEEiSW dxFn - mixg`l©£¥¦¤¤¦¤Ÿ¨¨
wx EcrFp zFxvFvgd iM ,dWnl `N ¤̀¨§¤¦©£§£©
,dWn lW FzEkln zbdpd liaWA¦§¦©§¨©©§¤¤

KlnM eiptl oirwFY EidIW`le , ¤¦§§¦§¨¨§¤¤§Ÿ
mdilr rWFdi hilWd-mpzp `l ¦§¦§ª©£¥¤Ÿ§¨¨

,rWFdi lW FzhilWl dWne`l Kkl ¤¦§¦¨¤§ª©§§¨Ÿ
zriwY ici lr mrd z` dWn lidwd¦§¦¤¤¨¨©§¥§¦©

W ipRn ,zFxvFvgeiIgA s`dWn lW £§¦§¥¤©§©¨¤¤
EfpbpzFxvFvgdFzFn mFi mcFw ¦§§©£§¤

xn`PX dn miIwl ,(FzFn mFiA :`"q)§§©¥©¤¤¡©
(g ,g zldw)eOd mFiA oFhlW oi`e''z §¥¦§§©¨¤

mFiA xMip Kln lW FpFhlW oi`]¥¦§¤¤¤¦¨§
ipniQn zFxvFvgdW itlE ,[FzFn§¦¤©£§¦¦¨¥
dWn zFn mFiA Efpbp Kkl ,od oFhlXd©¦§¥§¨¦§§§¤

(jzelrdae igie `negpz):
úàå íéîMä úà ía äãéòàå§¨¦¨¨¤©¨©¦§¤

.õøàäcird xak ixd xn`Y m`e ¨¨¤§¦Ÿ©£¥§¨¥¦

aEzMddlrnl(hi ,l lirl)izFcird' ©¨§©§¨©¦¦
mFId mka'ux`d z`e minXd z`, ¨¤©¤©¨©¦§¤¨¨¤

?mixaCd z` lFRkl KxvEd dOle§¨¨§©¦§¤©§¨¦
`N`mzd(mW)xn` l`xUil,oM ¤¨¨¨¨§¦§¨¥¨©¥

,ux`de minXd z` mdA cirOW¤¥¦¨¤¤©¨©¦§¨¨¤
ux`le minXl la`oiicrxn` `l £¨©¨©¦§¨¨¤£©¦Ÿ¨©

micr EidIWe ,okleiWkrW`A ¤¦§¥¦§¨¥©§¨¤¨
'Fbe 'minXd Epif`d' xnFl,al onwl) ©©£¦©¨©¦§

(`z` mA dcir`e' xn`e xfg ,¨©§¨©§¨¦¨¨¤
mpinfdl icM 'ux`d z`e minXd©¨©¦§¤¨¨¤§¥§©§¦¨

KM lr micrM mcinrdlE(x"etc i"yx): §©£¦¨§¥¦©¨
hk dxez

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy
הּקׁשר  נפסק יׂשראל, על "ׁשליטה" לֹו ׁשּיׁש לֹומר ׁשּי ׁשאין עד ּכל־ּכ ׁשּנתעּלה מׁשה ּפטירת ּדביֹום הוה־אמינא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלפי־זה

מרעיתֹו. לצאן ּבינֹו ְְְֲִִֵַַָָָֹרחמנא־ליצלן
מּצב  ּבכל ּכי יׂשראל, ּבני ּכל את להקהיל ּבעצמֹו ׁשּביקׁש אלי", "הקהילּו אמר מׁשה, ּפטירת ּביֹום ׁשאף הּכתּוב, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּומלּמדנּו

רׁש"י וכלׁשֹון מרעיתֹו. צאן עם הּוא ּומאּוחד קׁשּור עדין מׁשה, ּבֹו ׁשּנמצא ּדרּגא כא)ּובאיזה כא, יׂשראל,(חקת הּוא "מׁשה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
מׁשה". הּוא ְְִֵֶָֹויׂשראל

(èë)ïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézòãé ék¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½
úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧
-úà eNòú-ék íéîiä úéøçàa äòøä íëúà¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤

:íëéãé äNòîa Bñéòëäì ýåýé éðéòa òøä̈©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«
i"yx£Ôe˙ÁLz ˙ÁL‰ŒÈk È˙BÓ È¯Á‡∑:ׁשּנאמר הׁשחיתּו, לא יהֹוׁשע ימֹות ּכל ב)והרי "וּיעבדּו(שופטים «¬≈ƒƒ«¿≈«¿ƒְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֻ

חי, ׁשּיהֹוׁשע זמן ׁשּכל ּכגּופֹו, עליו חביב אדם ׁשל ׁשּתלמידֹו מּכאן יהֹוׁשע"? ימי ּכל ה' את ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻיׂשראל
נראה  חי היה הּוא ּכאּלּו .למׁשה ְְְִִֶָָָָֹ

(ì)éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
:ínz ãò úàfä äøéMä©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

סימן. אדני"ה פסוקים, ע' נצבים של מ' ועם וילך ל' פרשת חסלת

‡¯Èכט  ˙eÓ‡c ¯˙a (‡Ú„È) ‡Ú„È È¯‡¬≈¿«¿»»«¿»»«¿≈¬≈
˙È„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÏaÁ«»»¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ«≈ƒ
È¯‡ ‡iÓBÈ ÛBÒa ‡zLa ÔBÎ˙È Ú¯Ú˙e ÔBÎ˙È»¿¿»«»¿ƒ¿»¿«»¬≈
È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c ˙È Ôe„aÚ«̇¿¿»¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ

:ÔBÎÈ„È È„·BÚa¿»≈¿≈

È˙ל  Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»»¿»»¿ƒ¿»≈»
:eÓÈÏLc „Ú ‡„‰ ‡zÁaLez ÈÓb˙tƒ¿»≈¿«¿»»»«ƒ¿ƒ

Ù Ù Ù

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì êìéå-íéáöð úøèôä

ãé ÷øô òùåäá

ãéáäáeLéäìà ýåýé ãr ìàøNéðBra zìLë ék E:E µ¨¦§¨¥½©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦¬¨©−§¨©£¤«
âåéìà eøîà ýåýé-ìà eáeLå íéøác íënr eç÷§³¦¨¤Æ§¨¦½§−¤§Ÿ̈®¦§´¥À̈

:eðéúôN íéøô äîlLðe áBè-ç÷å ïBr àOz-ìk̈¦¨³¨Æ§©½§©§¨¬¨¦−§¨¥«
ãøîàð-àìå ákøð àì ñeñ-ìr eðréLBé àì | øeMà©´´Ÿ«¦¥À©Æ´Ÿ¦§½̈§Ÿ¬Ÿ©

:íBúé íçøé Ea-øLà eðéãé äNrîì eðéýìû ãBò²¡Ÿ¥−§©£¥´¨¥®£¤§−§ª©¬¨«
ä:epnî étà áL ék äáãð íáäà íúáeLî àtøà¤§¨Æ§´¨½̈«Ÿ£¥−§¨¨®¦²¨¬©¦−¦¤«
åéå äpLBMk çøôé ìàøNéì ìhë äéäàåéLøL C ¤«§¤³©©Æ§¦§¨¥½¦§©−©«©¨®§©¬¨¨−̈

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,íéøác íënò eç÷ (âeîéNå íëéìò eìa÷ §¦¨¤§¨¦©§£¥¤§¦

.íëì øîBà éðàL íéøácä ìà íëááìàOz ìk §©§¤¤©§¨¦¤£¦¥¨¤¨¦¨
,ïåò.çìñz eðéúBðåò ìk,áBè ç÷åáBè äNòî ¨Ÿ¨£Ÿ¥¦§©§©©£¤

.ïåòä ìeî ïâé eðéNòL,eðéúôN íéøô äîlLðe ¤¨¦¨¥¤¨Ÿ§©§¨¨¦§¨¥
éðôì äîlLð úBðaø÷ì íéøt íB÷îa.eðéúôN éecå E ¦§¨¦§¨§¨§©§¨§¨¤¦§¨¥

,eðòéLBé àì øeMà (ãàì ,åéðôì eøîàz íâå ©Ÿ¦¥§©Ÿ§§¨¨Ÿ

.íéøönî àìå øeMàî àì ,íãà úøæò ãBò Lwáðìò §©¥¤§©¨¨Ÿ¥©§Ÿ¦¦§©¦©
,ákøð àì ñeñíMnL ,íéøöî úøæò àéä Bæ Ÿ¦§¨¦¤§©¦§©¦¤¦¨

.íéñeqä eçìLð,eðéãé äNòîì.íéìéñtä elà ¦§§©¦§©£¥¨¥¥©§¦¦

,íBúé íçøé Ea øLàéäz Ecáì 'ä Ea øLà £¤§§ª©¨£¤§§©§§¦

.íéîBúé íçøîä äzà ,eðúå÷z(äàtøà ¦§¨¥©¨©§©¥§¦¤§¨
,íúáeLîæà ,älàä íéøáck ìàøNé eøîàé øLàk §¨¨©£¤Ÿ§¦§¨¥©§¨¦¨¥¤¨

.éa eãøîe ááBL Cøãa eëìäM äî ìò íäì çìñà¤§©¨¤©©¤¨§§¤¤¨¨§¦

,äáãð íáäà.Cëì íééeàø eéäé àlL óà ,éaì úáãða íúBà áäà(å,ìàøNéì ìhë äéäàïéàL Bîk ìàøNiî éúáäà ÷ñtz àì ,øîBìk Ÿ£¥§¨¨Ÿ©¨§¦§©¦¦©¤Ÿ¦§§¦§¨¤§¤©©§¦§¨¥§©Ÿ¦¨¥©£¨¦¦¦§¨¥§¤¥

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hk)úçLä ék éúBî éøçà©£¥¦¦©§¥
.ïeúéçLzdWn mdl xn` K`id ©§¦¥¨¨©¨¤¤

,FzFn ixg` EzigWIWzFni lk ixde ¤©§¦©£¥©£¥¨§
xn`PW ,EzigWd `l rWFdi,a mihtey) §ª©Ÿ¦§¦¤¤¡©

(fini lM 'd z` mrd EcarIe'©©©§¨¨¤Ÿ§¥
?'rWFdi`N`o`MnEpcnlFcinlYW §ª¤¨¦¨¨©§¤©§¦

,FtEbM eilr aiag mc` lWdnE ¤¨¨¨¦¨¨§©
rWFdi zFn ixg` ,'izFn ixg`' xn`X¤¨©©£¥¦©£¥§ª©

oMW ,`Eddid ig rWFdIW onf lM ¤¥¨§©¤§ª©©¨¨
`Ed ENi`M dWnl d`xpFnvr,ig ¦§¤§Ÿ¤§¦©§¨

(m"`x):
jlie zyxt zlqg



נה jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr bl zegiy ihewl)

לעדלעדלעדלעד ּבּבּבּב ׁשׁשׁשׁשםםםם כו)והיהוהיהוהיהוהיה עעעעֹוֹוֹוֹולם לם לם לם (לא, ּבּבּבּבאיאיאיאי לכללכללכללכל ההההּנּנּנּנאמןאמןאמןאמן העדהעדהעדהעד ׁשׁשׁשׁשההההּוּוּוּואאאא .... .... ראראראראׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבכבדכבדכבדכבד ייייׁשׁשׁשׁשבבבב ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ספרספרספרספר לפנילפנילפנילפני ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשבבבב מימימימי ּכּכּכּכלללל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
תורה) ספר הלכות סוף ּדבר (רמב"ם על אינּה עדּות והּנה, העּמים. מּכל ּבנּו ה' ׁשּבחר ּכ על עדּות היא ּתֹורה ׁשּספר ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהרי

- והּנּכר והוהוהוהּמּמּמּמצוהצוהצוהצוה,,,,הּנראה ההההּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה -קקקקּיּיּיּיּוּוּוּוםםםם לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּבעדּות צר אין כן ּכמֹו לעין. הּנראה ּדבר ׁשהּוא ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  הּנעלם קדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשתתתת ּדבר על היא העדּות ּבגּלּוי. מאירה היא רצֹון) ּבעת (ּכגֹון ׁשּלפעמים יהּודי, ׁשּבכל הּקדֹוׁשה הּנפׁש , ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ

העצמיהעצמיהעצמיהעצמי- יתּבר.ההההּקּקּקּקׁשׁשׁשׁשרררר עצמּותֹו עם יהּודי ׁשל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

(æë)éøî-úà ézòãé éëðà ékäLwä Etøò-úàå E ¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−©¨¤®
íúéä íéøîî íBiä íënò éç épãBòa ïä¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À©§¦³¡¦¤Æ

:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-íò¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«
(çë)íëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®

äãéòàå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨
:õøàä-úàå íéîMä-úà íä½¤©¨©−¦§¤¨¨«¤

i"yx£ÈÏ‡ eÏÈ‰˜‰∑ הּיֹום אֹותֹו ּתקע ּו ׁשּנאמר:ולא  לפי הּקהל, את להקהיל י)ּבחצצרֹות ל",(במדבר "עׂשה «¿ƒ≈«ְְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
מֹותֹו יֹום קדם נגנזּו ּבחּייו ואף עליהם, יהֹוׁשע הׁשליט מֹותֹו)ולא ּביֹום אחרים: ּׁשּנאמ (ספרים מה לקּים ח)ר:, "ואין (קהלת ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻ

הּמות" ּביֹום ı¯‡‰Œ˙‡Â.ׁשלטֹון ÌÈÓM‰Œ˙‡ Ìa ‰„ÈÚ‡Â∑:למעלה העיד ּכבר הרי ּתאמר: ל)ואם (לעיל ְְִֶַָ¿»ƒ»»∆«»«ƒ¿∆»»∆ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ
"האזינּו לֹומר: ּבא ועכׁשו אמר, לא וארץ לּׁשמים אבל אמר, ליׂשראל התם וגֹו'"? הּיֹום בכם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ"העידתי

וגֹו' ."הּׁשמים ְִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 220 'nr c"kg zegiy ihewl t"r

mzirxn o`v lrn EcxRi `l l`xUi irFx¥¦§¨¥Ÿ¦¨§¥©Ÿ©§¦¨

וּיל כח)ּבפרׁשת הּיֹום (לא, אֹותֹו תקעּו "ולא רׁש"י: ּומפרׁש וׁשֹוטריכם". ׁשבטיכם זקני ּכל את אלי "הקהילּו ּכתּוב ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הּמות". ּביֹום ׁשלטֹון ואין ּׁשּנאמר מה לקּים . . הּקהל את להקהיל ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבחצֹוצרֹות

החסידּות: ּבדר זה לפרׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש
הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב מה ובכ"מ)ידּוע כח. סי' וביאורו. זך סי' אגה"'ק תניא ונׁשמתֹו(ראה צּדיק] [ׁשל רּוחֹו ה' ּד"ּבהעלֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָ

הּמות" ּביֹום ׁשלטֹון "אין ּׁשּכתּוב מה עם מתאים זה אי ותמּוּה, הּמעלֹות". רּום עד עילּוי אחר ּבעילּוי יעלה . . יאסף ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹאליו 
הּצּדיק? ּבנׁשמת ירידה ׁשּנעׂשה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָּדמׁשמעֹו

ע  ׁשֹולט ּדכׁשאדם למעלּיּותא, הּוא הּכתּוב ּדפירּוׁש ּבזה, לֹומר ׁשּביכלּתֹוויׁש עד לּדבר הּוא ׁשּׁשּי הּוא סימן מּׁשהּו, ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּובמילא  הּזה, עֹולם לעניני ׁשּיכּות לֹו אין עילּוי, אחר ּבעילּוי ׁשּנתעּלה מּכיון הּצּדיק, ּפטירת ּביֹום מה־ּׁשאין־ּכן עליו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָלׁשלֹוט

הּמות". ּביֹום ׁשלטֹון ְְִֵֶַָ"אין

ÈÂ˙כז  C˙e·¯Ò ˙È (‡Ú„È) ‡Ú„È ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿«¿»»«¿»»«¿»»¿»
ÔBÎnÚ Ìi˜ ‡‡ „Ú· ‡‰ ‡ÈL˜c CÏ„¿̃»»¿«¿»»¿«¬»«»ƒ¿
(È¯‡) Û‡Â ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»¿«¬≈

:˙eÓ‡c ¯˙a»«¿≈

ÔBÎÈË·Lכח  È·Ò Ïk ˙È È˙ÂÏ eLÈk¿ƒ¿»ƒ»»»≈ƒ¿≈
‡iÓb˙t ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÏlÓ‡Â ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈∆¡«≈√»≈»ƒ¿»«»
:‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÔB‰a „‰Ò‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿«¿≈¿»¿«»¿»«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk).éìà eìéä÷äFzF` Erwz `le ©§¦¥©§Ÿ¨§
zFxvFvgA mFIdicMz` lidwdl ©©£§§¥§©§¦¤

,ldTdcinY miUFr EidW KxcM ©¨¨§¤¤¤¨¦¨¦
mrd z` lidwn did dWOWMitl , §¤¤¨¨©§¦¤¨¨§¦

xn`PW(a ,i xacna)Ll dUr'iYW ¤¤¡©£¥§§¥
`xwnl Ll Eide ...sqM zxvFvg£§Ÿ¤¤§¨§§¦§¨
`le 'Ll' dUr - aEzMd oFWlE ,'dcrd̈¥¨§©¨£¥§§Ÿ
did `l df iEEiSW dxFn - mixg`l©£¥¦¤¤¦¤Ÿ¨¨
wx EcrFp zFxvFvgd iM ,dWnl `N ¤̀¨§¤¦©£§£©
,dWn lW FzEkln zbdpd liaWA¦§¦©§¨©©§¤¤

KlnM eiptl oirwFY EidIW`le , ¤¦§§¦§¨¨§¤¤§Ÿ
mdilr rWFdi hilWd-mpzp `l ¦§¦§ª©£¥¤Ÿ§¨¨

,rWFdi lW FzhilWl dWne`l Kkl ¤¦§¦¨¤§ª©§§¨Ÿ
zriwY ici lr mrd z` dWn lidwd¦§¦¤¤¨¨©§¥§¦©

W ipRn ,zFxvFvgeiIgA s`dWn lW £§¦§¥¤©§©¨¤¤
EfpbpzFxvFvgdFzFn mFi mcFw ¦§§©£§¤

xn`PX dn miIwl ,(FzFn mFiA :`"q)§§©¥©¤¤¡©
(g ,g zldw)eOd mFiA oFhlW oi`e''z §¥¦§§©¨¤

mFiA xMip Kln lW FpFhlW oi`]¥¦§¤¤¤¦¨§
ipniQn zFxvFvgdW itlE ,[FzFn§¦¤©£§¦¦¨¥
dWn zFn mFiA Efpbp Kkl ,od oFhlXd©¦§¥§¨¦§§§¤

(jzelrdae igie `negpz):
úàå íéîMä úà ía äãéòàå§¨¦¨¨¤©¨©¦§¤

.õøàäcird xak ixd xn`Y m`e ¨¨¤§¦Ÿ©£¥§¨¥¦

aEzMddlrnl(hi ,l lirl)izFcird' ©¨§©§¨©¦¦
mFId mka'ux`d z`e minXd z`, ¨¤©¤©¨©¦§¤¨¨¤

?mixaCd z` lFRkl KxvEd dOle§¨¨§©¦§¤©§¨¦
`N`mzd(mW)xn` l`xUil,oM ¤¨¨¨¨§¦§¨¥¨©¥

,ux`de minXd z` mdA cirOW¤¥¦¨¤¤©¨©¦§¨¨¤
ux`le minXl la`oiicrxn` `l £¨©¨©¦§¨¨¤£©¦Ÿ¨©

micr EidIWe ,okleiWkrW`A ¤¦§¥¦§¨¥©§¨¤¨
'Fbe 'minXd Epif`d' xnFl,al onwl) ©©£¦©¨©¦§

(`z` mA dcir`e' xn`e xfg ,¨©§¨©§¨¦¨¨¤
mpinfdl icM 'ux`d z`e minXd©¨©¦§¤¨¨¤§¥§©§¦¨

KM lr micrM mcinrdlE(x"etc i"yx): §©£¦¨§¥¦©¨
hk dxez

jlieÎmiavp zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k ycew zayl inei xeriy
הּקׁשר  נפסק יׂשראל, על "ׁשליטה" לֹו ׁשּיׁש לֹומר ׁשּי ׁשאין עד ּכל־ּכ ׁשּנתעּלה מׁשה ּפטירת ּדביֹום הוה־אמינא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלפי־זה

מרעיתֹו. לצאן ּבינֹו ְְְֲִִֵַַָָָֹרחמנא־ליצלן
מּצב  ּבכל ּכי יׂשראל, ּבני ּכל את להקהיל ּבעצמֹו ׁשּביקׁש אלי", "הקהילּו אמר מׁשה, ּפטירת ּביֹום ׁשאף הּכתּוב, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּומלּמדנּו

רׁש"י וכלׁשֹון מרעיתֹו. צאן עם הּוא ּומאּוחד קׁשּור עדין מׁשה, ּבֹו ׁשּנמצא ּדרּגא כא)ּובאיזה כא, יׂשראל,(חקת הּוא "מׁשה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
מׁשה". הּוא ְְִֵֶָֹויׂשראל

(èë)ïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézòãé ék¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½
úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧
-úà eNòú-ék íéîiä úéøçàa äòøä íëúà¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤

:íëéãé äNòîa Bñéòëäì ýåýé éðéòa òøä̈©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«
i"yx£Ôe˙ÁLz ˙ÁL‰ŒÈk È˙BÓ È¯Á‡∑:ׁשּנאמר הׁשחיתּו, לא יהֹוׁשע ימֹות ּכל ב)והרי "וּיעבדּו(שופטים «¬≈ƒƒ«¿≈«¿ƒְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֻ

חי, ׁשּיהֹוׁשע זמן ׁשּכל ּכגּופֹו, עליו חביב אדם ׁשל ׁשּתלמידֹו מּכאן יהֹוׁשע"? ימי ּכל ה' את ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻיׂשראל
נראה  חי היה הּוא ּכאּלּו .למׁשה ְְְִִֶָָָָֹ

(ì)éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
:ínz ãò úàfä äøéMä©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

סימן. אדני"ה פסוקים, ע' נצבים של מ' ועם וילך ל' פרשת חסלת

‡¯Èכט  ˙eÓ‡c ¯˙a (‡Ú„È) ‡Ú„È È¯‡¬≈¿«¿»»«¿»»«¿≈¬≈
˙È„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÏaÁ«»»¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ«≈ƒ
È¯‡ ‡iÓBÈ ÛBÒa ‡zLa ÔBÎ˙È Ú¯Ú˙e ÔBÎ˙È»¿¿»«»¿ƒ¿»¿«»¬≈
È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c ˙È Ôe„aÚ«̇¿¿»¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ

:ÔBÎÈ„È È„·BÚa¿»≈¿≈

È˙ל  Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»»¿»»¿ƒ¿»≈»
:eÓÈÏLc „Ú ‡„‰ ‡zÁaLez ÈÓb˙tƒ¿»≈¿«¿»»»«ƒ¿ƒ

Ù Ù Ù

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì êìéå-íéáöð úøèôä

ãé ÷øô òùåäá

ãéáäáeLéäìà ýåýé ãr ìàøNéðBra zìLë ék E:E µ¨¦§¨¥½©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦¬¨©−§¨©£¤«
âåéìà eøîà ýåýé-ìà eáeLå íéøác íënr eç÷§³¦¨¤Æ§¨¦½§−¤§Ÿ̈®¦§´¥À̈

:eðéúôN íéøô äîlLðe áBè-ç÷å ïBr àOz-ìk̈¦¨³¨Æ§©½§©§¨¬¨¦−§¨¥«
ãøîàð-àìå ákøð àì ñeñ-ìr eðréLBé àì | øeMà©´´Ÿ«¦¥À©Æ´Ÿ¦§½̈§Ÿ¬Ÿ©

:íBúé íçøé Ea-øLà eðéãé äNrîì eðéýìû ãBò²¡Ÿ¥−§©£¥´¨¥®£¤§−§ª©¬¨«
ä:epnî étà áL ék äáãð íáäà íúáeLî àtøà¤§¨Æ§´¨½̈«Ÿ£¥−§¨¨®¦²¨¬©¦−¦¤«
åéå äpLBMk çøôé ìàøNéì ìhë äéäàåéLøL C ¤«§¤³©©Æ§¦§¨¥½¦§©−©«©¨®§©¬¨¨−̈

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,íéøác íënò eç÷ (âeîéNå íëéìò eìa÷ §¦¨¤§¨¦©§£¥¤§¦

.íëì øîBà éðàL íéøácä ìà íëááìàOz ìk §©§¤¤©§¨¦¤£¦¥¨¤¨¦¨
,ïåò.çìñz eðéúBðåò ìk,áBè ç÷åáBè äNòî ¨Ÿ¨£Ÿ¥¦§©§©©£¤

.ïåòä ìeî ïâé eðéNòL,eðéúôN íéøô äîlLðe ¤¨¦¨¥¤¨Ÿ§©§¨¨¦§¨¥
éðôì äîlLð úBðaø÷ì íéøt íB÷îa.eðéúôN éecå E ¦§¨¦§¨§¨§©§¨§¨¤¦§¨¥

,eðòéLBé àì øeMà (ãàì ,åéðôì eøîàz íâå ©Ÿ¦¥§©Ÿ§§¨¨Ÿ

.íéøönî àìå øeMàî àì ,íãà úøæò ãBò Lwáðìò §©¥¤§©¨¨Ÿ¥©§Ÿ¦¦§©¦©
,ákøð àì ñeñíMnL ,íéøöî úøæò àéä Bæ Ÿ¦§¨¦¤§©¦§©¦¤¦¨

.íéñeqä eçìLð,eðéãé äNòîì.íéìéñtä elà ¦§§©¦§©£¥¨¥¥©§¦¦

,íBúé íçøé Ea øLàéäz Ecáì 'ä Ea øLà £¤§§ª©¨£¤§§©§§¦

.íéîBúé íçøîä äzà ,eðúå÷z(äàtøà ¦§¨¥©¨©§©¥§¦¤§¨
,íúáeLîæà ,älàä íéøáck ìàøNé eøîàé øLàk §¨¨©£¤Ÿ§¦§¨¥©§¨¦¨¥¤¨

.éa eãøîe ááBL Cøãa eëìäM äî ìò íäì çìñà¤§©¨¤©©¤¨§§¤¤¨¨§¦

,äáãð íáäà.Cëì íééeàø eéäé àlL óà ,éaì úáãða íúBà áäà(å,ìàøNéì ìhë äéäàïéàL Bîk ìàøNiî éúáäà ÷ñtz àì ,øîBìk Ÿ£¥§¨¨Ÿ©¨§¦§©¦¦©¤Ÿ¦§§¦§¨¤§¤©©§¦§¨¥§©Ÿ¦¨¥©£¨¦¦¦§¨¥§¤¥

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hk)úçLä ék éúBî éøçà©£¥¦¦©§¥
.ïeúéçLzdWn mdl xn` K`id ©§¦¥¨¨©¨¤¤

,FzFn ixg` EzigWIWzFni lk ixde ¤©§¦©£¥©£¥¨§
xn`PW ,EzigWd `l rWFdi,a mihtey) §ª©Ÿ¦§¦¤¤¡©

(fini lM 'd z` mrd EcarIe'©©©§¨¨¤Ÿ§¥
?'rWFdi`N`o`MnEpcnlFcinlYW §ª¤¨¦¨¨©§¤©§¦

,FtEbM eilr aiag mc` lWdnE ¤¨¨¨¦¨¨§©
rWFdi zFn ixg` ,'izFn ixg`' xn`X¤¨©©£¥¦©£¥§ª©

oMW ,`Eddid ig rWFdIW onf lM ¤¥¨§©¤§ª©©¨¨
`Ed ENi`M dWnl d`xpFnvr,ig ¦§¤§Ÿ¤§¦©§¨

(m"`x):
jlie zyxt zlqg



נו

:ïBðálkæBì çéøå BãBä úéfë éäéå åéúB÷ðBé eëìé ©§¨«¥§Æ«§½̈¦¦¬©©−¦®§¥¬©−
:ïBðálkçBøëæ ïôbë eçøôéå ïâã eiçé Blöá éáLé eáLé ©§¨«¨ª̧Æ«Ÿ§¥´§¦½§©¬¨−̈§¦§§´©¨®¤¦§−

:ïBðáì ïéékèéúéðr éðà íéaörì ãBò él-äî íéøôà §¥¬§¨«¤§©¾¦©¦¬−¨£©¦®£¦¯¨¦´¦
éøt épnî ïðrø LBøák éðà epøeLàå:àöîð Eéíëç éî ©£¤À£¦Æ¦§´©£½̈¦¤−¦¤§§¬¦§¨¦³¨¨Æ

íé÷cöå ýåýé éëøc íéøLé-ék írãéå ïBáð älà ïáéå§¨¥́¥½¤¨−§¥¨¥®¦§¨¦º©§¥´§Ÿ̈À§©¦¦Æ

:íá eìLké íérLôe íá eëìéæçéàNð EBîk ìû-éî ¥´§½̈«Ÿ§¦−¦¨¬§¨¦¥´¨ÀŸ¥³
ì òLt-ìr øáòå ïBrãrì ÷éæçä-àì Búìçð úéøàL ¨Æ§Ÿ¥´©¤½©¦§¥¦−©£¨®Ÿ¤«¡¦³¨©Æ

:àeä ãñç õôç-ék Btàèéaëé eðîçøé áeLéeðéúðBr L ©½¦¨¥¬¤−¤«¨´§©£¥½¦§−Ÿ£«Ÿ¥®
éìLúå:íúàhç-ìk íé úBìöîa Cëá÷réì úîà ïzz §©§¦²¦§ª¬−̈¨©Ÿ¨¦¥³¡¤Æ§©£½Ÿ

:íã÷ éîéî eðéúáàì zraLð-øLà íäøáàì ãñç¤−¤§©§¨¨®£¤¦§©¬§¨©£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤
àø÷î íéðùìå øåáéöá äàéø÷ì êìéå-íéáöð úøèôä

âñ÷ 'ò ïî÷ì äñôãð íåâøú ãçàå

.íìBòì øöòð ìhäéå,ïBðálk åéLøL CìL åéLøLå ©©¤§¨§¨§©¨¨¨©§¨§¨¨¨¤

.ïBðálä éöò éLøLk eèMtúé ìàøNé(æeëìé ¦§¨¥¦§©§§¨§¥£¥©§¨¥§
,åéúB÷ðBéåéða eaøúé ,øîBìk .íékøä åéôðò eèMtúé §¨¦§©§£¨¨¨©¦§©¦§©¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום השלישי, בו כותב אודות חוסר המשמעת ככל הצורך וכו'.

בטח יש להתייעץ עם המחנכים על אתר כי הרבה תלוי בזה בתכונות נפש תושבי מדינה ומדינה 

המשמעת,  על  משגיחים  עצמם  התלמידים  מבין  להעמיד  הוא,  מקום  בכל  השוה  וצד  שבו,  והנוער 

ודוקא מבין אלו שאינם מושמעים כ"כ, ואם באפשרי דאופן פרנס חדש וכיו"ב וכשיהיו הם המעונינים 

במשמעת הוא ע"ד מרז"ל מני' ובי' אבא לשדי בי' נרגא...

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט.
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יום ראשון - י"ט אלול
מפרק צ 

עד סוף פרק צו
ופרקים נה-נז

יום רביעי - כ"ב אלול
מפרק קו 

עד סוף פרק קז  
ופרקים סד-סו

יום שני - כ' אלול
מפרק צז 

עד סוף פרק קג
ופרקים נח-ס

יום חמישי - כ"ג אלול
מפרק קח 

עד סוף פרק קיב
ופרקים סז-סט

יום שלישי - כ"א אלול
מפרק קד 

עד סוף פרק קה
ופרקים סא-סג

יום שישי - כ"ד אלול
מפרק קיג 

עד סוף פרק קיח
ופרקים ע-עב

שבת קודש - כ"ה אלול
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו
ופרקים עג-עה

לשבוע פרשת נצבים־וילך תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי 

סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 
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íëéðçnî éì,mkzldwn -íãé äèî øLàmzqpxt avne - ¦¦©£¥¤£¤¨¨¨¨
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,áBø÷a øva íäì áéçøéå- owfd epax azek - df avn ixd - §©§¦¨¤©©§¨
,il reciäæ ìk íòå,mei`d avnd lr had ilan -áBè àì §¦¨¤Ÿ

äçeútä íãé eöô÷ øLà ,òîLpä éôì ,íLôðì íéNBò íä¥¦§©§¨§¦©¦§©£¤¨§¨¨©§¨
ïzì ,äfä íBiä ãò íãBòî,zzl -äôé ïéòå äàìî ãéa4 ¥¨©©©¤¦¥§¨§¥¨§©¦¨¨

íéi÷ð íéðBéáàä éøBñçî éãì úeiçøëää úeëøèöä ìëì5, §¨¦§¨§©¤§¥¦§¥©§¥¨¤§¦§¦¦
,eðéìà úBàeNð íäéðéò øLàiiprl dpeekd ,mzxfrl `eapy - £¤¥¥¤§¥¥

mixfery dn wx dqpxtl xewn mey mdl oi`y l`xyi ux`
,"llek"dn mdl¯ íBìLå-ñç ,íäéìò íçøð àì eðà íàå§¦¨Ÿ§©¥£¥¤©§¨

éçà éçå" ?íäéìò íçøé éîáéúk "Cnò E6!mb ,xnelk - ¦§©¥£¥¤§¥¨¦¦¨§¦

,ipy icedi mr ewlgzi ,xzeia migxkend miigd ikxvaàìå§Ÿ
eøîàl"f epinkg -7:éiç"ãçà ãéaLk àlà ,"ïéîãB÷ E ¨§©¤§¦¤¨§¤§©¤¨

,'eëå íéî ìL ïBz÷ly eiigy mixne` l"f epinkgy dn - ¦¤©¦§
,dpeekd "jnr jig` ige"e ,zlefd ly eiig iptl mi`a mc`
jiig) jnvra dz`y
md ,dligz `a (dz`
cia yiyk wx z`f exn`
miwitqnd min ck cg`
mc` ly eiig zwfgdl
eribiy cr ,cala cg`
my yiy aeyi mewnl
mina wlgzi m`e ,min
,ipy icedi mr dl`
,miiga ex`yi `l mdipy
oincew jiig" mixne` f`y

,"jxiag iiglàeäLck - ¤
,mindäåMä øác̈¨©¨¤

ìäåLa íäéðLiabl - ¦§¥¤§¨¤
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,àîva íLôð áéLäì§¨¦©§¨©¨¨
éøö éðòä íà ìáàC £¨¦¤¨¦¨¦

óhä éôì íçìíéöòå ¤¤§¦©©§¥¦
-éàäëe äøwa úeñëe§©¨¨§©

àðåb,minec miig ikxv - ©§¨
ïéîãB÷ elà íéøác ìk̈§¨¦¥§¦

ãBáë éLeaìî ìëìxew llba mdl miwewf `ly miyealn - §¨©§¥¨
,ceak iyealn md `l` ,dneckeíéâãå øNa äçtLî çáæå§¤©¦§¨¨¨¨§¨¦

iL àìå ,Búéa éða ìëå íãàä ìL íénòèî ìëåCxnel - §¨©§©¦¤¨¨¨§¨§¥¥§Ÿ©¨
éiç" äæaìL Bîk Lnî Lôð éiç ïðéàL øçàî ,"ïéîãB÷ E ¨¤©¤§¦¥©©¤¥¨©¥¤¤©¨§¤

àúéàãk ,Lnî äåLa äåL éðòäepivny enk -íéøãða ¤¨¦¨¤§¨¤©¨¦§¦¨¦§¨¦
.ô ócodiig - mixg` iige odiig - xird ipa ly oiirn" - ©

- mixg` zndae] mznda (ziizy) ;mixg` iigl oincew
- mixg` zqiake ozqiak ;mixg` zndal zncew [mznda
iig"l mina xaecn m` eli`e "mixg` zqiakl zncew ozqiak
lv`y iptn - "ozqiakl oincew mixg` iig - ozqiake mixg`
dey mpi` mikxvd m`y ,ixd .miig ly oipr xzei df mixg`d

z`f lka ,c`n uegp xaca xaecn m` mb ,ynn deya`l
miipr mze` iably drya ,"jxiag iigl oincew jiig" mixne`
,xewd iptn obdl miyealne mivr ,shd itl mgl zece` xaecn
dgtynl miaeyg mikxvn elit` xzei aeyge mcew df ixd

- md mzpad itly zexnl ,zinvrdmd dl`c`n mixac
.mdl miaeyg
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ùã÷ä úøâà
'åëå '÷ éùðàì

ééáåäà æèàì äðä éùôðë øùà ééòøå ééçà
øùà íéúòä ÷åö éðîî íìòð
øùà íëéðçîî éì íéòåãéä èøôáå äñðøôä äìãìãúð
íéååì ùîîå äðòùîå ïòùî íåù éìá íãé äèî
íòå áåø÷á øöá íäì áéçøéå íäéìò íçøé 'ä íéìëåàå
øùà òîùðä éôì íùôðì íéùåò íä áåè àì äæ ìë
ãéá ïúéì äæä íåéä ãò íãåòî äçåúôä íãé åöô÷
éøåñçî éãì íééçøëää úåëøèöä ìëì äôé ïéòå äàìî
åðà íàå åðéìà úåàåùð íäéðéò øùà íéé÷ð íéðåéáàä
êîò êéçà éçå íäéìò íçøé éî å"ç íäéìò íçøð àì
ïåúé÷ ãçà ãéáùë àìà ïéîãå÷ êééç åøîà àìå áéúë
úåúùì äåùá íäéðùì äåùä øáã àåäù 'åëå íéî ìù
éôì íçì êéøö éðòä íà ìáà .àîöá íùôð áéùäì
ïéîãå÷ åìà íéøáã ìë â"äëå äø÷á úåñëå íéöòå óèä
ìëå íéâãå øùá äçôùî çáæå ãåáë éùåáìî ìëì
ïéîãå÷ êééç äæá êééù àìå á"áëå íãàä ìù íéîòèî
äåù éðòä ìù åîë ùîî ùôð ééç ïðéàù øçàî

.'ô óã íéøãðá àúéàãë ùîî äåùá
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.1Î ˙¯Ú‰:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ובכ"מ"."˜ בהר. ר"פ לקו"ת - רעיתי אחותי חילוק ˘ËÈÏ"‡:2."ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שאין "היינו
עתה". ˘ËÈÏ"‡:3.מרויחים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לאכילה שגם (2 ג"כ, מלפנים להם שאין (1 Ù˘)"היינו ÈÈÁ) ÔÈ‡.".4˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."(מ"ג פ"ד (תרומות הנתינה בכמות מוסיף ˘ËÈÏ"‡:5."שזה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ואפ"ל לאביון. רגיל בלתי "תואר
מנכסיו'". 'נקי מל' גם משמע לו.6.דתרתי כה, א.7.בהר סב, ב"מ

lel` 'k ipy mei Ð fh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ' שני יום
,248 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...é"ôò åäæ äðäå,dkw 'nr cr:ùôðå áì
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iL àìc ïéðò àeä íà íb úîàa ìáààîòè éàä Ck ìk C £¨¤¡¤©¦¦§¨§¨©¨¨¨©©£¨
miinzqd eikxvl mincew zlefd ly ynn eiigy ,df mrh -

dfk avna mb ixd ,`ed
xyaa elv` xaecn `lyk
`l` ,minrhn lke mibce
zzl eilr dwcv oziy ick
lv`yk e` ,engln wlg
xaecn `l ,iprd ,lawnd
ynn mgl ly oipr lr
ikxv e` miphwd eiclil
mzq `l` ,mixg` miig

,mikxvp mixacìëì éeàø̈§¨
÷c÷ãì àlL íãà̈¨¤Ÿ§©§¥

,ïécä ìò ãéîòäì- §©£¦©©¦
oicdy itk wxe j` bedpl

,aiignåéiç ÷çãì ÷ø©¦§Ÿ©¨
íéðôìå éðôì ñðkìå§¦¨¥¦§©§¦§¦

øeMî,ïécä úm` mb - ¦©©¦
,eilr lhen `l oic it lr
wlgzdl ,dxwn eze`a
z`f dyri - zlefd mr
,oicd zxeyn miptl cvn
øîànî Bîöòì âàãìå§¦§Ÿ§©§¦©£©

ì"æø8,oic it lryk mb - ©©
lk lyl mcew jly"

,`xnbd zxne` la` ,"mc`Cëa ÷c÷ãîä ìkLitke - ¤¨©§©§¥§¨
bdep `l` "oicd zxeyn miptl" qpkp `ed oi`y ,yxtn i"yxy

,cala aiign oicdy itk,Ck éãéì àa óBñwwcfdl jxhviy - ¨¦¥¨
,dwcvlíBìLå-ñç9.enk wx zeyrl dfa wcwcnd ,xnelk - ©§¨

`ed jxhviy ,melyeÎqg jk icil `ay eteq - oic it lr `edy
,e"g dwcv zlawl wwcfdl envríâå10íéëéøö eðlk ék , §©¦ª¨§¦¦

,úò ìëa íéîL éîçøìici lr mikynpd minyd on mingx - §©£¥¨©¦§¨¥
àzúìc àúeøòúàadhnl dceard zexxerzda -à÷åc §¦§¨¨¦§©¨©§¨

,íéîçøì íéëéøvä ìò eðéîçø øøBòì ,äòL ìëáe úò ìëa§¨¥§¨¨¨§¥©£¥©©§¦¦§©£¦
äéäiL íòè äæéàî äéäé ,åéîçø LáBëå Bááì õnàîä ìëå§¨©§©¥§¨§¥©£¨¦§¤¥¥¤©©¤¦§¤

'eëå Laëì ,äìòîì Ck íøBb ¯,dlrnly mingxd z` -ñç ¥¨§©§¨¦§Ÿ§©
.íBìLålrete ,deedae) cizrl rbepd oipr ixd `ed df lk - §¨

,j` ;(`"hily x"enc` w"k ztqed - jnr deya 'idiy cr oziy
:`"hily x"enc` w"k ztqed) xarl mb rbepd oipr dfa yi
xy`n xzei oziy lrete
edfy oeik - envrl 'idi(

myloewize zepeer zxtk
;xard ly zepeeräîe©

÷écö ïéà ¯ íãà ék ,íb©¦¨¨¥©¦
áBè äNòé øLà õøàä¨¤£¤©£¤

àèçé àìå ãéîz11, ¨¦§Ÿ¤¡¨
úøtëî ä÷ãväå12 §©§¨¨§©¤¤

úeðòøtä ïî äpâîe§¦¨¦©ª§¨
'eëå13úàæìå ,,okle - §§¨Ÿ
àéä,`id dwcvd - ¦

Lôðå óebä úàeôø14 §©©§¤¤
ãòa øBò øLà" ,Lnî©¨£¤§©
ïzé Léàì øLà ìëå øBò§¨£¤§¦¦¥

"BLôð ãòa15.ixd - §©©§
envr liabdl jiiy `ly
mekql cr wx zzl
jiiy `ly myk ,miieqn
mekqd z` liabdl
,d`etx liaya mi`iveny
xy` lk ozep mc` ,oky
myle ,ez`etx myl el
xaecn df lk .eytp zlvd

zece`dpizp,oky ."dpizp" ef oi` ,xac ly ezin`l ,j` ;
:owfd epax oeylae .dltkdae z`f mlyn `ed jexa yecwd
÷ø dðéà ä÷ãvä ék ,íéðéîàî éða íéðéîàî eðà ,íbLa§¤©¨©£¦¦§¥©£¦¦¦©§¨¨¥¨©

àeä-Ceøa-LBãwäì äàåìä16:áéúëãk ,aezky enk -17: ©§¨¨§©¨¨§¦§¦
íéìôëa "Bì ílLé Bìîâe ,ìc ïðBç 'ä äåìî"wx `l - ©§¥¥¨§ª§©¤§¦§©¦

mb `l` ,`ad mleraàkéì úBönä ìk øëNc ,äfä íìBòä¨©¤¦§©¨©¦§¥¨
epi` -ä÷ãvî ãáì ,äfä íìBòa18,minlyn dxky z`y - ¨¨©¤§©¦§¨¨

,dfd mleraúBiøaì áBè àeäL éôì19àúéàãk ,itk -ep`y §¦¤©§¦¦§¦¨
mi`venazkqn -àn÷ ÷øt óBñ ïéLec÷20Leçì Lé íâå . §¦¦¤¤©¨§©¥¨

Lðòì21àeäå äåöî øáãì íéðîð åéøáçLk ,íBìLå-ñç , §Ÿ¤©§¨§¤£¥¨¦§¦¦§©¦§¨§
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ùã÷ä úøâà
é"ôò åäæ äðäå

åùàìã ïéðò àåä íà íâ úîàá ìáà .øåîâ ïéãä úø
ãéîòäì ÷ã÷ãì àìù íãà ìëì éåàø è"ä ë"ë êééù
úøåùî íéðôìå éðôì ñðëéìå åééç ÷åçãì ÷ø ïéãä ìò
óåñ êëá ÷ã÷ãîä ìëù ì"æøàîî åîöòì âåàãìå ïéãä
íéîù éîçøì íéëéøö åðìåë éë íâå å"ç êë éãéì àá
ìëáå úò ìëá à÷åã àúúìã àúåøòúàá úò ìëá
õîàîä ìëå íéîçøì íéëéøöä ìò åðéîçø øøåòì äòù
êë íøåâ äéäéù íòè äæéàî äéäé åéîçø ùáåëå åááì
÷éãö ïéà íãà éë íâ äîå å"ç 'åëå ùåáëì äìòîì
ä÷ãöäå àèçé àìå ãéîú áåè äùòé øùà õøàá
úàåôø àéä úàæìå 'åëå úåðòøåôä ïî äðéâîå úøôëî
ùéàì øùà ìëå øåò ãòá øåò øùà ùîî ùôðå óåâä
éë íéðéîàî éðá íéðéîàî åðà íâùá åùôð ãòá ïúé
'ä äåìî áéúëãë ä"á÷äì äàåìä ÷ø äðéà ä÷ãöä
øëùã äæä íìåòá íééìôëá åì íìùé åìåîâå ìã ïðåç
áåè àåäù éôì ä÷ãöî ãáì æ"äåòá àëéì úåöîä ìë
ùåçì ùé íâå àî÷ ô"ñ ïéùåã÷á àúéàãë úåéøáì
àì àåäå äåöî øáãì íéðîð åéøáçùë å"ç ùðåòì
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בד"ס).8. (לעיין ח"ו". כך לידי בא סוף כך בעצמו מדקדק) (ופרש"י המקיים "כל שם: בגמ' א. לג, ‡„ÂÓ"¯9.ב"מ ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."(מזוני) לממון בנוגע (2 מהעתיד, (1 ˘ËÈÏ"‡:10."דאגה: ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וחיי לבני גם (2 להווה, (1 11."בנוגע:

כ. ז, ג.12.קהלת פ"ה, דב"ר רפכ"ז.13.ראה ויק"ר טו.14.ראה משפטים תנחומא התשובה 15.ראה אגרת וראה יד. יא, איוב
שם.16.ספ"ג. מהר"ל וחדא"ג ופרש"י סע"א י, ב"ב יז.17.ראה יט, ˘ËÈÏ"‡:18.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לכאורה"˙ÏÈÏ˘ השכר

אינה  המצות בכל - בעוה"ז לפרנסה סגולה טעם: עוד דמרמז וי"ל  בצדקה). דישנו החיוב רק (כ"א בנדו"ד נוגע אינו בעוה"ז דמצות
- (וכמש"נ בצדקה ˘ËÈÏ"‡:19.מנתינתו)".·ÌÈÈÏÙÎלבד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נפק"מ מאי מוסיף Ô‡Î"לכאורה דבזה וי"ל הטעם?

וחי בסוג אינו בכלל‡ÍÈÁדאפילו שהוא כיון הנ"ל, שייך בכ"ז -˙ÂÈ¯·(לדקדק (שלא שבאווארנט יומתק ועפ"ז פל"ב) הג'ÏÎ(ראה
(1 שנאמר: אע"פ ÈÁÂ(2הגבלות: בזה, ידקדק לא -ÍÈÁ‡(3 לבריות, גם יתן -ÍÓÚ."להמקבל יותר כ"א בשווה יהי' לא מ,20.-

˘ËÈÏ"‡:21.א. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שכר מניעת רק "לא



נט lel` h"i oey`x mei Ð fh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ט ראשון יום
אגרת טז  ,ckw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééáåäà .æè,248 'nr cr.'ô óã íéøãðá

'eëå úlä÷ éLðàìazk ,ely ycewd zexb`n zeax ,lirl xkfpk §©§¥§¦©§
dl` liaya) l`xyi ux` zwcve ,llka dwcvd oiprl xywa ,owfd epax

ycewd zexb`n wlg ,hxta (l`xyi ux`a dcearae dxeza miwqery

,fh oniq ycewd zxb` .zeniieqn zeiepncfda zeniieqn zeldwl epted

itk ,zniieqn dldwl dazkp

:zxb`d ziy`xa oiievy

d`xpd itke ,'"eke 'w iyp`l"

avn did ,zxb`d okezn

cexi dldw dze`a dqpxtd

lv` zerici elawzpe ,c`n

ly "cnrn"dy ,owfd epax

llek" xear dldw dze`

(l`xyi ux` zwcv) "c"ag

mdl azek okl .jk llba ohw

avn el reciy ,owfd epax

c`n lclczpy ,mzqpxt

z`f lkae ,mipexg`d mipnfa

ilany ,mytpa xacd rbep

z` ewifgi ,mavn lr had

ux` zwcvl "cnrn"d

jk lr minrh oiivne ,l`xyi

miptl mbe oic it lr mb

.oicd zxeyn

.æèéòøå éçà ,éáeäà£©©©§¥©
øLàmiaexw - £¤
il mixwie!éLôðkdpyi - §©§¦

cici ly ezexiqne ezaxwa dlrn dpyie g` ly ezaxwa dlrn
xage1zxb`dy ,"iirx"e "iig`" miiehiad ipy oiivn owfd epax ;

.mipte`d ipya dad`d jezn dazkp÷Bö épnî íìòð àì äpä¦¥Ÿ¤§¨¦¤¦
,íézòä,elld -íéòeãéä èøôáe ,äñðøtä äìcìcúð øLà ¨¦¦£¤¦§©§§¨©©§¨¨¦§¨©§¦

íëéðçnî éì,mkzldwn -íãé äèî øLàmzqpxt avne - ¦¦©£¥¤£¤¨¨¨¨
,dhn cxiäðòLîe ïòLî íeL éìa2,lrad `ly ,xnelk - §¦¦§¨©§¥¨

,dqpxtl migieexn dy`d `leíéìëBàå íéåBì Lnîe3,- ©¨¦§§¦
,lke` ikxv zepwl ick mitqk zeell mivl`píäéìò íçøé 'ä§©¥£¥¤

,áBø÷a øva íäì áéçøéå- owfd epax azek - df avn ixd - §©§¦¨¤©©§¨
,il reciäæ ìk íòå,mei`d avnd lr had ilan -áBè àì §¦¨¤Ÿ

äçeútä íãé eöô÷ øLà ,òîLpä éôì ,íLôðì íéNBò íä¥¦§©§¨§¦©¦§©£¤¨§¨¨©§¨
ïzì ,äfä íBiä ãò íãBòî,zzl -äôé ïéòå äàìî ãéa4 ¥¨©©©¤¦¥§¨§¥¨§©¦¨¨

íéi÷ð íéðBéáàä éøBñçî éãì úeiçøëää úeëøèöä ìëì5, §¨¦§¨§©¤§¥¦§¥©§¥¨¤§¦§¦¦
,eðéìà úBàeNð íäéðéò øLàiiprl dpeekd ,mzxfrl `eapy - £¤¥¥¤§¥¥

mixfery dn wx dqpxtl xewn mey mdl oi`y l`xyi ux`
,"llek"dn mdl¯ íBìLå-ñç ,íäéìò íçøð àì eðà íàå§¦¨Ÿ§©¥£¥¤©§¨

éçà éçå" ?íäéìò íçøé éîáéúk "Cnò E6!mb ,xnelk - ¦§©¥£¥¤§¥¨¦¦¨§¦

,ipy icedi mr ewlgzi ,xzeia migxkend miigd ikxvaàìå§Ÿ
eøîàl"f epinkg -7:éiç"ãçà ãéaLk àlà ,"ïéîãB÷ E ¨§©¤§¦¤¨§¤§©¤¨

,'eëå íéî ìL ïBz÷ly eiigy mixne` l"f epinkgy dn - ¦¤©¦§
,dpeekd "jnr jig` ige"e ,zlefd ly eiig iptl mi`a mc`
jiig) jnvra dz`y
md ,dligz `a (dz`
cia yiyk wx z`f exn`
miwitqnd min ck cg`
mc` ly eiig zwfgdl
eribiy cr ,cala cg`
my yiy aeyi mewnl
mina wlgzi m`e ,min
,ipy icedi mr dl`
,miiga ex`yi `l mdipy
oincew jiig" mixne` f`y

,"jxiag iiglàeäLck - ¤
,mindäåMä øác̈¨©¨¤

ìäåLa íäéðLiabl - ¦§¥¤§¨¤
jxev lr xaecn mdipy

,deey ytpìúBzL ¦§
,àîva íLôð áéLäì§¨¦©§¨©¨¨
éøö éðòä íà ìáàC £¨¦¤¨¦¨¦

óhä éôì íçìíéöòå ¤¤§¦©©§¥¦
-éàäëe äøwa úeñëe§©¨¨§©

àðåb,minec miig ikxv - ©§¨
ïéîãB÷ elà íéøác ìk̈§¨¦¥§¦

ãBáë éLeaìî ìëìxew llba mdl miwewf `ly miyealn - §¨©§¥¨
,ceak iyealn md `l` ,dneckeíéâãå øNa äçtLî çáæå§¤©¦§¨¨¨¨§¨¦

iL àìå ,Búéa éða ìëå íãàä ìL íénòèî ìëåCxnel - §¨©§©¦¤¨¨¨§¨§¥¥§Ÿ©¨
éiç" äæaìL Bîk Lnî Lôð éiç ïðéàL øçàî ,"ïéîãB÷ E ¨¤©¤§¦¥©©¤¥¨©¥¤¤©¨§¤

àúéàãk ,Lnî äåLa äåL éðòäepivny enk -íéøãða ¤¨¦¨¤§¨¤©¨¦§¦¨¦§¨¦
.ô ócodiig - mixg` iige odiig - xird ipa ly oiirn" - ©

- mixg` zndae] mznda (ziizy) ;mixg` iigl oincew
- mixg` zqiake ozqiak ;mixg` zndal zncew [mznda
iig"l mina xaecn m` eli`e "mixg` zqiakl zncew ozqiak
lv`y iptn - "ozqiakl oincew mixg` iig - ozqiake mixg`
dey mpi` mikxvd m`y ,ixd .miig ly oipr xzei df mixg`d

z`f lka ,c`n uegp xaca xaecn m` mb ,ynn deya`l
miipr mze` iably drya ,"jxiag iigl oincew jiig" mixne`
,xewd iptn obdl miyealne mivr ,shd itl mgl zece` xaecn
dgtynl miaeyg mikxvn elit` xzei aeyge mcew df ixd

- md mzpad itly zexnl ,zinvrdmd dl`c`n mixac
.mdl miaeyg
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ùã÷ä úøâà
'åëå '÷ éùðàì

ééáåäà æèàì äðä éùôðë øùà ééòøå ééçà
øùà íéúòä ÷åö éðîî íìòð
øùà íëéðçîî éì íéòåãéä èøôáå äñðøôä äìãìãúð
íéååì ùîîå äðòùîå ïòùî íåù éìá íãé äèî
íòå áåø÷á øöá íäì áéçøéå íäéìò íçøé 'ä íéìëåàå
øùà òîùðä éôì íùôðì íéùåò íä áåè àì äæ ìë
ãéá ïúéì äæä íåéä ãò íãåòî äçåúôä íãé åöô÷
éøåñçî éãì íééçøëää úåëøèöä ìëì äôé ïéòå äàìî
åðà íàå åðéìà úåàåùð íäéðéò øùà íéé÷ð íéðåéáàä
êîò êéçà éçå íäéìò íçøé éî å"ç íäéìò íçøð àì
ïåúé÷ ãçà ãéáùë àìà ïéîãå÷ êééç åøîà àìå áéúë
úåúùì äåùá íäéðùì äåùä øáã àåäù 'åëå íéî ìù
éôì íçì êéøö éðòä íà ìáà .àîöá íùôð áéùäì
ïéîãå÷ åìà íéøáã ìë â"äëå äø÷á úåñëå íéöòå óèä
ìëå íéâãå øùá äçôùî çáæå ãåáë éùåáìî ìëì
ïéîãå÷ êééç äæá êééù àìå á"áëå íãàä ìù íéîòèî
äåù éðòä ìù åîë ùîî ùôð ééç ïðéàù øçàî

.'ô óã íéøãðá àúéàãë ùîî äåùá
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.1Î ˙¯Ú‰:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ובכ"מ"."˜ בהר. ר"פ לקו"ת - רעיתי אחותי חילוק ˘ËÈÏ"‡:2."ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שאין "היינו
עתה". ˘ËÈÏ"‡:3.מרויחים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לאכילה שגם (2 ג"כ, מלפנים להם שאין (1 Ù˘)"היינו ÈÈÁ) ÔÈ‡.".4˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."(מ"ג פ"ד (תרומות הנתינה בכמות מוסיף ˘ËÈÏ"‡:5."שזה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ואפ"ל לאביון. רגיל בלתי "תואר
מנכסיו'". 'נקי מל' גם משמע לו.6.דתרתי כה, א.7.בהר סב, ב"מ

lel` 'k ipy mei Ð fh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ' שני יום
,248 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...é"ôò åäæ äðäå,dkw 'nr cr:ùôðå áì

,øeîb ïécä úøeL ét ìò eäæ ,äpäåzlefd ly miig ikxv - §¦¥¤©¦©©¦¨
,ely qeqweld ikxvl mb dne ,`ed miinzqd eikxvl mincew

iL àìc ïéðò àeä íà íb úîàa ìáààîòè éàä Ck ìk C £¨¤¡¤©¦¦§¨§¨©¨¨¨©©£¨
miinzqd eikxvl mincew zlefd ly ynn eiigy ,df mrh -

dfk avna mb ixd ,`ed
xyaa elv` xaecn `lyk
`l` ,minrhn lke mibce
zzl eilr dwcv oziy ick
lv`yk e` ,engln wlg
xaecn `l ,iprd ,lawnd
ynn mgl ly oipr lr
ikxv e` miphwd eiclil
mzq `l` ,mixg` miig

,mikxvp mixacìëì éeàø̈§¨
÷c÷ãì àlL íãà̈¨¤Ÿ§©§¥

,ïécä ìò ãéîòäì- §©£¦©©¦
oicdy itk wxe j` bedpl

,aiignåéiç ÷çãì ÷ø©¦§Ÿ©¨
íéðôìå éðôì ñðkìå§¦¨¥¦§©§¦§¦

øeMî,ïécä úm` mb - ¦©©¦
,eilr lhen `l oic it lr
wlgzdl ,dxwn eze`a
z`f dyri - zlefd mr
,oicd zxeyn miptl cvn
øîànî Bîöòì âàãìå§¦§Ÿ§©§¦©£©

ì"æø8,oic it lryk mb - ©©
lk lyl mcew jly"

,`xnbd zxne` la` ,"mc`Cëa ÷c÷ãîä ìkLitke - ¤¨©§©§¥§¨
bdep `l` "oicd zxeyn miptl" qpkp `ed oi`y ,yxtn i"yxy

,cala aiign oicdy itk,Ck éãéì àa óBñwwcfdl jxhviy - ¨¦¥¨
,dwcvlíBìLå-ñç9.enk wx zeyrl dfa wcwcnd ,xnelk - ©§¨

`ed jxhviy ,melyeÎqg jk icil `ay eteq - oic it lr `edy
,e"g dwcv zlawl wwcfdl envríâå10íéëéøö eðlk ék , §©¦ª¨§¦¦

,úò ìëa íéîL éîçøìici lr mikynpd minyd on mingx - §©£¥¨©¦§¨¥
àzúìc àúeøòúàadhnl dceard zexxerzda -à÷åc §¦§¨¨¦§©¨©§¨

,íéîçøì íéëéøvä ìò eðéîçø øøBòì ,äòL ìëáe úò ìëa§¨¥§¨¨¨§¥©£¥©©§¦¦§©£¦
äéäiL íòè äæéàî äéäé ,åéîçø LáBëå Bááì õnàîä ìëå§¨©§©¥§¨§¥©£¨¦§¤¥¥¤©©¤¦§¤

'eëå Laëì ,äìòîì Ck íøBb ¯,dlrnly mingxd z` -ñç ¥¨§©§¨¦§Ÿ§©
.íBìLålrete ,deedae) cizrl rbepd oipr ixd `ed df lk - §¨

,j` ;(`"hily x"enc` w"k ztqed - jnr deya 'idiy cr oziy
:`"hily x"enc` w"k ztqed) xarl mb rbepd oipr dfa yi
xy`n xzei oziy lrete
edfy oeik - envrl 'idi(

myloewize zepeer zxtk
;xard ly zepeeräîe©

÷écö ïéà ¯ íãà ék ,íb©¦¨¨¥©¦
áBè äNòé øLà õøàä¨¤£¤©£¤

àèçé àìå ãéîz11, ¨¦§Ÿ¤¡¨
úøtëî ä÷ãväå12 §©§¨¨§©¤¤

úeðòøtä ïî äpâîe§¦¨¦©ª§¨
'eëå13úàæìå ,,okle - §§¨Ÿ
àéä,`id dwcvd - ¦

Lôðå óebä úàeôø14 §©©§¤¤
ãòa øBò øLà" ,Lnî©¨£¤§©
ïzé Léàì øLà ìëå øBò§¨£¤§¦¦¥

"BLôð ãòa15.ixd - §©©§
envr liabdl jiiy `ly
mekql cr wx zzl
jiiy `ly myk ,miieqn
mekqd z` liabdl
,d`etx liaya mi`iveny
xy` lk ozep mc` ,oky
myle ,ez`etx myl el
xaecn df lk .eytp zlvd

zece`dpizp,oky ."dpizp" ef oi` ,xac ly ezin`l ,j` ;
:owfd epax oeylae .dltkdae z`f mlyn `ed jexa yecwd
÷ø dðéà ä÷ãvä ék ,íéðéîàî éða íéðéîàî eðà ,íbLa§¤©¨©£¦¦§¥©£¦¦¦©§¨¨¥¨©

àeä-Ceøa-LBãwäì äàåìä16:áéúëãk ,aezky enk -17: ©§¨¨§©¨¨§¦§¦
íéìôëa "Bì ílLé Bìîâe ,ìc ïðBç 'ä äåìî"wx `l - ©§¥¥¨§ª§©¤§¦§©¦

mb `l` ,`ad mleraàkéì úBönä ìk øëNc ,äfä íìBòä¨©¤¦§©¨©¦§¥¨
epi` -ä÷ãvî ãáì ,äfä íìBòa18,minlyn dxky z`y - ¨¨©¤§©¦§¨¨

,dfd mleraúBiøaì áBè àeäL éôì19àúéàãk ,itk -ep`y §¦¤©§¦¦§¦¨
mi`venazkqn -àn÷ ÷øt óBñ ïéLec÷20Leçì Lé íâå . §¦¦¤¤©¨§©¥¨

Lðòì21àeäå äåöî øáãì íéðîð åéøáçLk ,íBìLå-ñç , §Ÿ¤©§¨§¤£¥¨¦§¦¦§©¦§¨§
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ùã÷ä úøâà
é"ôò åäæ äðäå

åùàìã ïéðò àåä íà íâ úîàá ìáà .øåîâ ïéãä úø
ãéîòäì ÷ã÷ãì àìù íãà ìëì éåàø è"ä ë"ë êééù
úøåùî íéðôìå éðôì ñðëéìå åééç ÷åçãì ÷ø ïéãä ìò
óåñ êëá ÷ã÷ãîä ìëù ì"æøàîî åîöòì âåàãìå ïéãä
íéîù éîçøì íéëéøö åðìåë éë íâå å"ç êë éãéì àá
ìëáå úò ìëá à÷åã àúúìã àúåøòúàá úò ìëá
õîàîä ìëå íéîçøì íéëéøöä ìò åðéîçø øøåòì äòù
êë íøåâ äéäéù íòè äæéàî äéäé åéîçø ùáåëå åááì
÷éãö ïéà íãà éë íâ äîå å"ç 'åëå ùåáëì äìòîì
ä÷ãöäå àèçé àìå ãéîú áåè äùòé øùà õøàá
úàåôø àéä úàæìå 'åëå úåðòøåôä ïî äðéâîå úøôëî
ùéàì øùà ìëå øåò ãòá øåò øùà ùîî ùôðå óåâä
éë íéðéîàî éðá íéðéîàî åðà íâùá åùôð ãòá ïúé
'ä äåìî áéúëãë ä"á÷äì äàåìä ÷ø äðéà ä÷ãöä
øëùã äæä íìåòá íééìôëá åì íìùé åìåîâå ìã ïðåç
áåè àåäù éôì ä÷ãöî ãáì æ"äåòá àëéì úåöîä ìë
ùåçì ùé íâå àî÷ ô"ñ ïéùåã÷á àúéàãë úåéøáì
àì àåäå äåöî øáãì íéðîð åéøáçùë å"ç ùðåòì
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בד"ס).8. (לעיין ח"ו". כך לידי בא סוף כך בעצמו מדקדק) (ופרש"י המקיים "כל שם: בגמ' א. לג, ‡„ÂÓ"¯9.ב"מ ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."(מזוני) לממון בנוגע (2 מהעתיד, (1 ˘ËÈÏ"‡:10."דאגה: ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וחיי לבני גם (2 להווה, (1 11."בנוגע:

כ. ז, ג.12.קהלת פ"ה, דב"ר רפכ"ז.13.ראה ויק"ר טו.14.ראה משפטים תנחומא התשובה 15.ראה אגרת וראה יד. יא, איוב
שם.16.ספ"ג. מהר"ל וחדא"ג ופרש"י סע"א י, ב"ב יז.17.ראה יט, ˘ËÈÏ"‡:18.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לכאורה"˙ÏÈÏ˘ השכר

אינה  המצות בכל - בעוה"ז לפרנסה סגולה טעם: עוד דמרמז וי"ל  בצדקה). דישנו החיוב רק (כ"א בנדו"ד נוגע אינו בעוה"ז דמצות
- (וכמש"נ בצדקה ˘ËÈÏ"‡:19.מנתינתו)".·ÌÈÈÏÙÎלבד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נפק"מ מאי מוסיף Ô‡Î"לכאורה דבזה וי"ל הטעם?

וחי בסוג אינו בכלל‡ÍÈÁדאפילו שהוא כיון הנ"ל, שייך בכ"ז -˙ÂÈ¯·(לדקדק (שלא שבאווארנט יומתק ועפ"ז פל"ב) הג'ÏÎ(ראה
(1 שנאמר: אע"פ ÈÁÂ(2הגבלות: בזה, ידקדק לא -ÍÈÁ‡(3 לבריות, גם יתן -ÍÓÚ."להמקבל יותר כ"א בשווה יהי' לא מ,20.-

˘ËÈÏ"‡:21.א. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שכר מניעת רק "לא



`lelס `"k iyily mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"א שלישי יום
אגרת יז  ,dkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àúåøòúàáã òãåð .æé,250 'nr cr.áèéä ù"òå

íänò äðîð àì22,mipzep dlidwd ipan mixg`yk - Ÿ¦§¤¦¨¤
mdly "zecnrn"d
- ozep epi` `ede "llek"l
mitxhvn mdy df ixd
devn xacl mipnpe cgi
sxhvn epi` `ed eli`e

,mz`øîànî òãBpk©©¦©£©
ì"æø23.weqtd z` jk lr -24."zepndl lkei `l oexqge" ©©

élî ìëa ,áBè úkøa íäéìò àBáúå ,íòðé íéòîBMìå§©§¦ª§©§¨£¥¤¦§©§¨¦¥
'ä äáéèä ,áèéîc§¥©¥¦¨

íéøLéå íéáBhì25, ©¦¦¨¦
Lôðå íLôðkmpevxk - §©§¨§¤¤

oevxkeíîBìL LøBcä©¥§¨
:Lôðå áì ìkîzpeek - ¦¨¥¨¤¤

dyriy aehdy ,owfd epax
.owfd epax ly epevx itke md mpevx itk df idi z"iyd mz`

òãBð .æé1,"àzúìc àúeøòúà"ácly zexxerzdd ici lr - ©¦§¦§¨¨¦§©¨
,dhnl mc`d zcearãñçä úcî Baìa øøBòî íãàäL- ¤¨¨¨§¥§¦¦©©¤¤
,cqge dwcv zeyrlåxxern -úeðîçø,ely -ìk ìò §©£¨©¨
íéîçøì íéëéøväjk ici lr xxern `ed -àúeøòúà" ©§¦¦§©£¦¦§¨¨

,"àìéòìczexxerzd - ¦§¥¨
,dlrnlåéìò øøBòì§¥¨¨

øB÷nî íéaø íéîçø©£¦©¦¦§
,íéîçøäzcn wx `l - ¨©£¦

xcqay mingxd
`idy ,zelylzydd
`l` ,dlabda mingx

nxewn,mingxd zcn
ila md mingxd myny
d"n wxta xkfpk ,dlabd
xtq ly oey`xd wlga
a`" `xwp dfy ,"`ipz"d
a`" `l) "mingxd
a`" m` ik "ongxd

ingxdm,mingxd xewn ,("
lr mingx mikynp myn

,mc`díìBòì ïøwäå ,äfä íìBòa úBøtä Bì òétLäì§©§¦©©¥¨¨©¤§©¤¤¨¨
àaä2.,dfd mlera zexitd zrtydy ,owfd epax yxti oldl ©¨

ik ,ipefne iig ipaa ,dfd mler ipipra drtydd wx dpeekd oi`
`xwp df lky ,ocr ob ly zebydde zertydd mb llek df m`
.miznd ziigz onf `edy "`ad mler"l d`eeyda "dfd mler"

d`eeyday zexnl ,xnelkynn dfd mlerlmya ocr ob `xwp
ly dceard (lr xky xezae) ixg` `a df oky ,"`ad mler
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éiç éðá"a éîLbä©©§¦§¨¥©¥
.'eë "éðBæîelka - §¥

mb drtyd ly mipiprd
cre miipgexd mipipra
dhnl d`a drtyddy
lk ixd - miinyb mipipra
myky ,"zexit" `xwp df
enk mpi` oli`d zexity
cinz `edy envr oli`d
zexitd eli`e ,oli` eze`

,mlerl mlern drtydd dpzyn jk .mitlgzn¯ "ïøwä"å§©¤¤
áeúkL Bîk àeä5øîéîì déì éåäå ,"ãàî Eúåöî äáçø" : §¤¨§¨¨¦§¨§§Ÿ§¨¥¥§¥©

,xnel el did -éúBöî"ì "Eíéaø ïBL,heytd yexitd itl - ¦§¤§©¦
xnel jixv did ,uw odl oi`y ,llka zeevnl `id dpeekdy

,miax oeyl "jizevn"ì íâå);(ïáeî Bðéà "äáçø" ïBL,oky - §©§§¨¨¥¨
,d`yip ,dnx ,dax ,dlecb :`ed dfa libxd oeyldàlà¤¨

,à÷éc "Eúåöî"-`wec jly devnddagx" zpigaa `id ¦§¨§©§¨
,dlrnly "c`n"l agx ilk ,"c`nàéäL ,ä÷ãvä úåöî àéä¦¦§©©§¨¨¤¦

Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwäM äî ,Lnî 'ä úåöî¦§©©¨©¤©¨¨¦§§©§
äNòéå ,úBîìBòä úBéçäì ãéîz äNBò-,jkøúéa ãéúòì ¤¨¦§©£¨¨§©£¤¤¨¦§¤¤

,æòå úàNdign `edÎjexaÎyecwdy dn ,zeki`ae zenka - §¥¨Ÿ
dne zenlerd zrk

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àåáúå íòðåé íéòîåùìå ì"æøàîî òãåðë íäîò äðîð
íéáåèì 'ä äáéèä áèéîã éìéî ìëá áåè úëøá íäéìò

:ùôðå áì ìëî ù"åãä ùôðå íùôðë íéøùéå

òãåð æéøøåòî íãàäù àúúìã àúåøòúàáã
ìë ìò úåðîçøå ãñçä úãî åáìá
åéìò øøåòì àìéòìã àúåøòúà íéîçøì íéëéøöä
úåøéôä åì òéôùäì íéîçøä øå÷îî íéáø íéîçø
äòôùä àéä úåøéôä 'éô .á"äåòì ïø÷äå æ"äåòá
úëùîðå ä"á íééçä ééçå íéîçøä øå÷îî úòôùðä
äìòîìî úåîìåòä úåìùìúùä úðéçáá äèî äèîì
ééç éðáá éîùâä æ"äåòá úùáìúîù ãò 'åë äèîì
ì"ìäå ãàî êúåöî äáçø ù"îë àåä ïø÷äå 'åë éðåæîå
àìà (ïáåî åðéà äáçø ïåùì íâå) íéáø ïåùì êéúåöî
ùîî 'ä úåöî àéäù ä÷ãöä úåöî àéä à÷ééã êúåöî
úåéçäì ãéîú äùåò åîöòáå åãåáëá ä"á÷äù äî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לצדקה כבר נתן אם גם נתעלמוÂ¯„Î˘"ובמילא ובמילא עוד ÏÎלפנ"ז ליתן צריך - דלעיל הענינים
- כו' המנין זו".Â„ÈÁ˘בעת א.23.אגה"ק כו, ברכות ב. ט, טו.24.חגיגה א, ד.25.קהלת קכה, תהלים - הכתוב פח,1.ל' זח"א

˘ËÈÏ"‡:2.א. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(('הב) 7 ע' תש"ט (סה"מ תש"ט המרחם כל ד"ה וראה שם. פיה"מ פאה. ריש רמב"ם 3."משנה
ה"ח. פ"ח תשובה ˘ËÈÏ"‡:4.הל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ח צו.5."וראה קיט, תהלים

lel` `"k iyily mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,xzei dlrp zeig beqae zeig xzia zenlerd z` cizrl diigiy
dwcvd zevn z`xwp okl ,d"awdn dwcv ly oipr df ixd

dyer envra d"awd ,oky .jly devnd ,"jzevn"cinzoipr
,dwcvdáeúkL Bîëe6ä÷ãö úBNòì 'ä Cøc eøîLå" : §¤¨§¨§¤¤©£§¨¨

,"'eëdwcv z`xwp ixd -
,'d jxc `idy ,'"d jxc"

,da jled `edyCøc Bîk§¤¤
øéòî da íéëìBäL¤§¦¨¥¦
Ck ,ìLî-Cøc ìò ,øéòì§¦©¤¤¨¨¨
éelb úðéça àéä ä÷ãvä©§¨¨¦§¦©¦
óBñ-ïéà øBà úøàäå§¤¨©¥
ìk ááBñ" àeä-Ceøä¥¨
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אלול  כ"א שלישי יום
אגרת יז  ,dkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àúåøòúàáã òãåð .æé,250 'nr cr.áèéä ù"òå

íänò äðîð àì22,mipzep dlidwd ipan mixg`yk - Ÿ¦§¤¦¨¤
mdly "zecnrn"d
- ozep epi` `ede "llek"l
mitxhvn mdy df ixd
devn xacl mipnpe cgi
sxhvn epi` `ed eli`e

,mz`øîànî òãBpk©©¦©£©
ì"æø23.weqtd z` jk lr -24."zepndl lkei `l oexqge" ©©
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:Lôðå áì ìkîzpeek - ¦¨¥¨¤¤

dyriy aehdy ,owfd epax
.owfd epax ly epevx itke md mpevx itk df idi z"iyd mz`

òãBð .æé1,"àzúìc àúeøòúà"ácly zexxerzdd ici lr - ©¦§¦§¨¨¦§©¨
,dhnl mc`d zcearãñçä úcî Baìa øøBòî íãàäL- ¤¨¨¨§¥§¦¦©©¤¤
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íéîçøì íéëéøväjk ici lr xxern `ed -àúeøòúà" ©§¦¦§©£¦¦§¨¨

,"àìéòìczexxerzd - ¦§¥¨
,dlrnlåéìò øøBòì§¥¨¨

øB÷nî íéaø íéîçø©£¦©¦¦§
,íéîçøäzcn wx `l - ¨©£¦

xcqay mingxd
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`l` ,dlabda mingx

nxewn,mingxd zcn
ila md mingxd myny
d"n wxta xkfpk ,dlabd
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a`" `xwp dfy ,"`ipz"d
a`" `l) "mingxd
a`" m` ik "ongxd

ingxdm,mingxd xewn ,("
lr mingx mikynp myn

,mc`díìBòì ïøwäå ,äfä íìBòa úBøtä Bì òétLäì§©§¦©©¥¨¨©¤§©¤¤¨¨
àaä2.,dfd mlera zexitd zrtydy ,owfd epax yxti oldl ©¨

ik ,ipefne iig ipaa ,dfd mler ipipra drtydd wx dpeekd oi`
`xwp df lky ,ocr ob ly zebydde zertydd mb llek df m`
.miznd ziigz onf `edy "`ad mler"l d`eeyda "dfd mler"

d`eeyday zexnl ,xnelkynn dfd mlerlmya ocr ob `xwp
ly dceard (lr xky xezae) ixg` `a df oky ,"`ad mler

dfd mler3"`ad mler"l d`eeyda ,la` ,ixd ,,digzd onf ly
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"`ad mler" eli`e ,(ielib oeyl `ed "dfd") dbyd ielibl (zrk

oldl xiaqiy itk ,dbyd ielibn dlrnl `ed ,digzd onf ly4.
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dbixcnle mlerl zkynp `id xzei milrp dbixcne mlerny -
eze`ne ,xzei mipezgz
mlerl ,dbixcne mler
cer mipezgz dbixcnle

,xzeiúLaìúnL ãò- ©¤¦§©¤¤
,drtyddäfä íìBòä¨©¤

éiç éðá"a éîLbä©©§¦§¨¥©¥
.'eë "éðBæîelka - §¥

mb drtyd ly mipiprd
cre miipgexd mipipra
dhnl d`a drtyddy
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myky ,"zexit" `xwp df
enk mpi` oli`d zexity
cinz `edy envr oli`d
zexitd eli`e ,oli` eze`

,mlerl mlern drtydd dpzyn jk .mitlgzn¯ "ïøwä"å§©¤¤
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,xnel el did -éúBöî"ì "Eíéaø ïBL,heytd yexitd itl - ¦§¤§©¦
xnel jixv did ,uw odl oi`y ,llka zeevnl `id dpeekdy
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åéìò øøåòì àìéòìã àúåøòúà íéîçøì íéëéøöä
úåøéôä åì òéôùäì íéîçøä øå÷îî íéáø íéîçø
äòôùä àéä úåøéôä 'éô .á"äåòì ïø÷äå æ"äåòá
úëùîðå ä"á íééçä ééçå íéîçøä øå÷îî úòôùðä
äìòîìî úåîìåòä úåìùìúùä úðéçáá äèî äèîì
ééç éðáá éîùâä æ"äåòá úùáìúîù ãò 'åë äèîì
ì"ìäå ãàî êúåöî äáçø ù"îë àåä ïø÷äå 'åë éðåæîå
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ìk ááBñ" àeä-Ceøä¥¨

,"ïéîìòlr aaeqe siwn - ¨§¦
mze` digne zenlerd
znvnevn dpi`y zeiga
`l` ,mzbixcnl m`zda
,odn dlrn dlrnl `id
íìBò ãò älbúéå øéàiL¤¨¦§¦§©¤©¨
àúeøòúà"a ,äfä©¤§¦§¨¨

,"àzúìcici lr - ¦§©¨
,dhnl zexxerzd
ãñçå ä÷ãö úøBúa§©§¨¨¨¤¤

,ípçxi`ie dlbzi df - ¦¨
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,ïBéìòäåxzei daxd zelbzd dhnl o`k didz cizrl - §¨¤§

,oeilrd ocr obae oezgzd ocr obay zelbzdd xy`n dpeilr
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zelbzd ef didzy ,xnel ixd gxkdd on ,miteba zenypl
df llbay ,oeilrd ocr obay zelbzdd xy`n daxda dpeilr
ocr oba xzeia zepeilrd zebxca ze`vnpd zenypdy i`ck
ziigz onf ly ielibd lawl ick seba dpyalzz ,oeilrd
,oky .mpig cqge dwcv ly oipr wx `edy ielib edfe ,miznd

dhnl zexxerzdd geka oi`jiyndl,dfk ielib beq
"ilk" zpigaa wx `id dhnl zexxerzddzhilwl.df ielib

ielibd on elit` xzei dlrp cizrly ielibd ,`eti` ,dna
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ly mevnv ixd `id

,dcewpúðéça àéäå§¦§¦©
,äàlò äîëçc"ei - ¨§¨¦¨¨
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ly ote`a `id ocr oba eli`e ,mlrda `id ,zenlera "dnkg"
,zednd zbyda zewl` zebiyne zepian zenypdy ,ielib
úBãBñ úâOäî àeä ïãò-ïâa úBîLpä âðòL òãBpk©©¤Ÿ¤©§¨§©¥¤¥©¨©

,äìâpa äfä íìBòa ÷ñòL äøBzäoian `ed ocr obae - ©¨¤¨©¨¨©¤©¦§¤
,dxezay zeceqd z` biyneàúéàãkaezky enk -øäfa ¦§¦¨©Ÿ©
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,éðîçðzxda" m` wtq ly oipray ,`xnbd d`ian my - ©§¨¦

`zbelt - "zxdal dncw oal xry" e` "oal xryl dncw
`zaizne ,xedh xne` d"awd) riwxc `zaizna (zwelgn)
dax - ef zwelgna rixkn in mixne`e ,(`nh mixne` riwxc
"dxez ihewl"a .zeld`a cigie mirbpa cigi `edy ipngp xa

xn`n epyi ,rixfz zyxt ,owfd epax ly17hexhexta xiaqnd
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ùã÷ä úøâà
åøîùå ù"îëå æòå úàù øúéá ãéúòì äùòéå úåîìåòä
äá íéëìåäù êøã åîë 'åë ä÷ãö úåùòì 'ä êøã
úøàäå éåìéâ 'éçá àéä ä÷ãöä êë .î"ãò øéòì øéòî
æ"äåò ãò äìâúéå øéàéù ïéîìò ìë ááåñ ä"á ñ"à øåà
ãéúòì íðç ãñçå ä÷ãö úøåúá àúúìã àúåøòúàá
úðéçáî õ÷ ïéàì æò øúéå úàù øúéá íéúîä úééçúá
éøäù ïåéìòäå ïåúçúä ò"âá [äøàää] (äøàä) éåìéâ
äúò íäù íéàéáðäå íéàðúäå íé÷éãöä úåîùð ìë
ãéúòì íäéúåôåâá åùáìúé úåìòîä íåøá ïåéìòä ò"âá
éôì äðéëùä åéæî úåðäéì äééçúä ïîæá åîå÷éå
ïéîìò ìë àìîî úðéçá àéä ò"âáù éåìéâäå äøàääù
é"ò äâøãîì äâøãîî úåìùìúùä úðéçá àåäù
àéäå á"äåò àøáð ã"åéá ì"æøàîëå íéîåöò íéîåöîö
úìùìúùîä ïåéìòä ïãò úàø÷ðä äàìéò äîëç úðéçá
úéùò äîëçá íìåë ù"îë úåîìåòä ìëá úùáìúîå
äâùää éåìéâ úðéçáá àéä ò"âáå 'åë 'éçú äîëçäå 'åë
úåîùðä âðåòù òãåðë 'éìéã àøåòéù íåôì ãç ìëì
äìâðá æ"äåòá ÷ñòù äøåúä úåãåñ úâùäî àåä ò"âá
øá äáøã àãáåòá 'îâáå çìù 'ô ÷"äåæá àúéàãë
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`lelסב a"k iriax mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ב רביעי יום
,250 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ì"æøàù åäæå,ekw 'nr cr:'åë äçåðî

,mipt lk lr .llka riwxc `zaizn oipre ef zwelgn oipr
xe` - "oinlr lk `lnn" zpigaa ielib `ed ocr obay ielibd

.mvnevnéelb ìáà£¨¦
úiçúaL äøàää©¤¨¨¤¦§¦©
úðéçaî äéäé íéúnä©¥¦¦§¤¦§¦©
,"ïéîìò ìk ááBñ"¥¨¨§¦
íeöîö úðéçáa dðéàL¤¥¨¦§¦©¦§
éìa àìà ,ìeáâe øeòLå§¦§¤¨§¦
Bîk ,úéìëúå ìeáb§§©§¦§
éèewìa øàaúpL¤¦§¨¥§¦¥

íéøîà,"`ipz"d xtq -ìk ááBñ" ïéðò øeàa çî ÷øt £¨¦¤¤¥¦§©¥¨

,"ïéîìò,"zenlerd lk aaeq" -,ìebò Bîk BòîLîk BðéàL ¨§¦¤¥§©§¨§¦
,íBìLå-ñçixnbl dlrnl `edy xe` didz ezernyny - ©§¨

`vnp epi`ye xacdn
ajez,xacdBðéàL àlà¤¨¤¥

úeLaìúä úðéçáa¦§¦©¦§©§
,'eëå`ed xaecnd `l` - §

yalzn epi`y xe`a
ici lr xacd zeinipta
zbixcnl m`zda enevnv
dlrnl `ed `l` ,xacd

,xaca ezrtyde e`vnid jez dbixcna.áèéä íL ïiòå§©¥¨¥¥

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå18:oi` `ad mlerd" - §¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
oiayei miwicv `l` 'eke dizy `le dlik` `l eaíäéúBøèòå"§©§¥¤

"'eë ïéðäðå íäéLàøa19,,dpikyd eifn -ça àéä äøèòúðé §¨¥¤§¤¡¦£¨¨¦§¦©
éwî,ááBñå óyalzn epi`ye mvnvzn epi`y xe` ,xnelk - ©¦§¥

ezbxcl m`zda zeinipta
,`xap e` mler lk ly
cxeid xe` `ed `l`

dhnl20ote`a xi`ne
lkd lr siwn `edy

,deeya"øúk" àø÷ðå§¦§¨¤¤
lî"úøúBk" ïBL21,- ¦§¤¤

'` miklna `aeny itk
ozpy zexzekd lr 'f wxt

iabl "xzk"a dtqedd efy xyt` ,micenrl zeyrl dnly
zxhr ey`xl ziyz" ,y`xd lr ixd `id - dxhr ,"dxhr"

"ft22`ed - zxzek oeyln xzk eli`e ,"mdiy`xa mdizexhre" ,
`a miznd ziigza cizrl xzkd xe` ieliby oeeike ,micenr lr
'fe dxezd ony zeevnd b"ixzy ,zeevnd meiw ici lr ixd

j"xz md ,opaxc zeevnicenr("xzk" zeize` j"xz) xe`23,
xywa z`aend "zexzek" oeyld `ian `ed okly xyt`

,zeevnd icenr lr xzk df ,oky .micenrlàeäåzpiga - §
`id "xzk"dúøàä øaçîä òvîî úðéçazelbzde - §¦©§ª¨©§©¥¤¨©

,íéìöàpäì àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìéöànämler ly - ©©£¦¥¨§©¤¡¨¦
ixd md milv`pde "seq oi`" ixd `ed liv`nd ,"zeliv`"d
ixd - leab ly oipr ixd `ed llka "mler"y ,"mler"a

zxitqe zpiga `ed ,milv`pd oial liv`nd oia rvennd
xzkd zeipevige ,liv`nl zkiiy xzkd zeinipt ;"xzk"d
oia zrvenn `id "xzk"d zpiga jk ici lre ,milv`pl zkiiy
oi` xe`"n jynp "xzk"d ici lr ,xnelk - milv`pl liv`nd
ly milv`pd l` "seq
,"zeliv`"d mler
älbúéå øéàé ãéúòìå§¤¨¦¨¦§¦§©¤
ìëì äfä íìBòä¨©¤§¨

äeîe÷iL íé÷écv ©©¦¦¤¨
äiçza,miznd ziigza - ©§¦¨

íé÷écö ílk Cnòå")24 §©¥ª¨©¦¦
"'eë25.(cizrly xnelk -

ipa lkl dlbzi df
mler ly milv`pl zrk jiiyd xe`dy ,ixd .l`xyi
mlera dhnl `eal cizrl dlbzie xi`i ,cala "zeliv`"d
oba xi`nd xe`dy ,ocr obl xywa lirl xn`y itk `le ,dfd
cg` lkl dbyde ielib zpigaa `ed ,"dnkg"d zpigan ocr

bixcnl m`zdaezlylzynd inipt xe`a xaecn ,oky .
m`zda cg` lkl zelbzda `ae dbixcnl dbixcnn mvnvzne

dbixcnlely`edy ,miznd ziigz ly ielibde xe`d ,`l` -
,deeya mlekl xi`n `l` mvnvzn epi` "xzk" ly siwn xe`

d zbyda ,dxenb zelbzda df didiezednz` mibiyny ,
d z` mi`exy di`xd oipra xacdy itk ,zedndzednly

cizrl lr xn`py itk ,xacd26'd ceak dlbpe"e`xexya lk
.zednd zii`x ,"eicgi-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL äæå§¤¤¨§©¥¦§¨

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úðéçáî 'éäé î"äçúáù äøàää éåìéâ ìáà .éðîçð
ìåáâå øåòéùå íåöîö úðéçáá äðéàù ïéîìò ìë ááåñ
øåàéá ç"îô à"÷ìá ù"îë úéìëúå ìåáâ éìá àìà
åðéàù àìà å"ç ìåâéò åîë åòîùîë åðéàù ò"ëåñ ïéðò

.áèéä ù"òå 'åëå úåùáìúä 'éçáá

ì"æøàù åäæå
úðéçá àéä äøèò 'åë ïéðäðå íäéùàøá íäéúåøèòå

é÷î'éçá àåäå úøúåë ïåùìî øúë àø÷ðå ááåñå ó
íéìöàðäì ä"á ñ"à ìéöàîä úøàä øáçîä òöåîî
åîå÷éù íé÷éãöä ìëì æ"äåòá äìâúéå øéàé ãéúòìå
íéãéúò ì"æøàù äæå .('åë íé÷éãö íìåë êîòå) äééçúá
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דרקיע. במתיבתא מיפלגי קא א.18.ד"ה יז, ˘ËÈÏ"‡:19.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- (מקיף בראשיהם ונהנין ÂÚÂ„"ועטרותיהם ענין)
(פנימי)". ˘ËÈÏ"‡20.כו' È·¯‰" שכן למעלה, כמו למטה מאיר שהוא לומר אפשר אי למטה, גם מאיר שהאור שלמרות Ú"ÎÂÒהעיר,
שלו גילוי -ÌÏÂÚ·שונה ענין עוד ויש שווה, והתחתון בני È¯Ó‚Ïהעליון כל על המלך התנשאות מתגלה: כך למע' שהוא כמו האם -

דעצמו)".·˘ÂÂ‰המדינה ובהרגש בגילוי אפילו כ"א בעצמותו (לא בעצמו שהיא לכמו כלל דומה אינו אבל ,.21¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."(בתחלתו תער"ב א. סט, במדבר (לקו"ת  וביטול שתיקה - לי כתר מל' שהוא הענין ולא כאן, נוגע כא,22."שזה תהלים

ואילך).23.ד. סע"ב (קמט, כט סימן להלן ונתבארה הובאה הקנה, בן נחוניה ר' כא.24.תפלת ס, ‡„ÂÓ"¯25.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ועמך" בתה"מ וג"ע: תחה"מ מחילוקי זה כי כאן יתרו ÌÏÂÎ"הובא תו"א ראה - זוכה העם כל שלא ג"ע משא"כ צדיקים",

שלעיל  שליט"א, הרבי הוסיף - תחלה" בג"ע שיהא עד זו למדריגה להגיע א"א "אך להלן אומר שהוא ולמרות וכו'". לקו"ת ב. עג,
"ועמך אומר -ÌÏÂÎכשהוא ש"כולם רק היא הכוונה ו Â„ÓÚÈצדיקים" כו' והאבות משה אז: ויהיו ופשיטא בתחה"מ, מימיך. שואב עד

-Ï„Â‚."'וכו (בג"ע) שעו"ד לפום וכאו"א דאז, בהגילויים זל"ז שבין ה.26.החילוק מ, ישעי'

lel` a"k iriax mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äëøáì27,"LBã÷ íäéðôì eøîàiL íé÷écö íéãéúò" :itk - ¦§¨¨£¦¦©¦¦¤Ÿ§¦§¥¤¨
,`ed jexa yecwd iptl "yecw" zrk mixne`y"LBã÷" ék¦¨

àeä ék ,úòãå äâOä øãâa BðéàL ,ìcáî úðéça àeä§¦©ª§¨¤¥§¤¤©¨¨¨©©¦
ék ,ïãò ïâaL úòãå äîëçä úðéçaî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦©©¨§¨¨©©¤§©¥¤¦

"àönz ïéàî äîëçä"©¨§¨¥©¦¦¨¥
áéúk28úðéça àeä , §¦§¦©

àø÷pä "ïBéìò øúk"¤¤¤§©¦§¨
LBãwä øäfa "ïéà"29, ©¦©Ÿ©©¨

Búøàäå BúòtLäå§©§¨¨§¤¨¨
,éelb úðéçáaelkeiy - ¦§¦©¦

,zednd zbyda ebiydl
äîLpäLk à÷åc àeä©§¨§¤©§¨¨

æ óeâa Laìúzçöå C ¦§©¥§©§©
,äiçzä øçàixg` - ©©©§¦¨

recne ,miznd ziigz
,ocr obay ,jk xacd

`id dnypdykila,seb
`eal cizrl eli`e ,xzkd xe` z` ieliba biydl dleki `id oi`

recik) seba zyaeln didz dnypdyk ,miznd ziigza30

o"anxd zrck drxkdd31dnypl `wec didz xkyd zilkzy ,
xe` z` ieliba biydl lkez f` `wec ,(miznd ziigz onfa seba

:owfd epiax jk lr xne` ?xzkdékïúlçz õeòð"dbixcnd - ¦¨§¦¨¨
,"dlgz"ay xzeia dpeilrd,à÷åc "ïôBñaxtqa aezkk - §¨©§¨

dxivi32zeciqgd yexit itk ,xacd zernyne33"dlgz"dy ,
zepeilrd zebixcnd enk) "hytznd y`x"dn mb dlrnly

"a z`vnp - (zelylzyd ly xzeiaseqzbixcna ,`wec "
dbixcndn elit` dlrnl) zelylzydn dlrnly "xzk"d
z`xwpd "dnkg" `idy ,zelylzyd ly xzeia ddeabd
cxei df okid .(zelylzydd ziy`x `id `idy ,"ziy`x"
dnypdyk `wec okly ,inyb seba - `wec "oteqa" - ?ieliba
zelbzdd f` da dlbzz - diigzd onfa seba zyaeln didz
ocr oba dnypd geka oi`y ielib ,xzkd xe` ly xzeia dlrpd
`edy oeeik ,df xe` iably cala ef `l :`id dpeekde .elawl
- .sebl dnyp oia lcad mey eiabl oi` ,zelylzydn dlrnl
cxeid ielib `ed lirl xen`ky ocr ob ly ielibd iabl

ocr oba dnypl ,sebl dnyp oia lcad miiw - zelylzyda
`edlekiseba dnypl eli`e ,zelbzdloi`leki `ed

ixnbl dlrnl `edy "xzk"d xe` iabl ,j` .zelbzdl
lcad mey oi` ,zelylzydn,daxc` `l` - sebl dnyp oia

"oteq" `edy ,`wec seba
"uerp" my `wec -
xe` "ozlgz" (`vnp)

,"xzk"däNòî óBñ"å§©£¤
,"'eë älçz äáLçîa§©£¨¨§¦¨

.òãBpka -daygnmpyi ©©
seq"e "daygnd zlgz"

ae ,"daygnddyrn
"dyrnd zlgz" mpyi
ixde - "dyrnd seq"e

"seq`ed `wec "dyrn
,okly ,daygnd zlgza
zeiyrn zeevn ici lr
df ici lr - inyb seba zyaelnd dnyp ici lr zeyrpd `wec
ici lr o`k xne` `edy itk ,"xzk"d xe` z` mikiynn `wec

dwcv mya ze`xwp ixd zeevnd zellke ,dwcvd oipr34lry ,
ody zeiyrn zeevn ,oky ."xzk"d xe` mikiynn zeevn ici
zilkz - daygn ly "dlgz"a opid `wec od - "dyrn seq"
xaqen mipt lk lr .zenlerd z`ixal "oevx"e "xzk"a dpeekd
jnre") miwicvl ,oky ."yecw" miwicvl cizrl exn`i recn
`edy xe` dlbzie jynei (l`xyi ipa lk - "miwicv mlek
xe`d mr envrzi mdy oeeike ,dbydn dlrnle lcaene yecw

."yecw" mnvr md okl - zelbzda mda didiyéà Cà©¦
øLôà35,Bæ äâøãîì òébäìxe`d z` zelbzda helwl - ¤§¨§©¦©§©§¥¨

,zenlerd lk aaeqdâéOäì ,älçz ïãò ïâa àäiL ãò©¤§¥§©¥¤§¦¨§©¦
äàlò äîëç úðéça,dpeilr dnkg -] ('eël"v xWt`36:ìk §¦©¨§¨¦¨¨¤§¨¨

,déìéc àøeòL íeôk [ãç,ezbixcne exeriy itk cg` lk - ©§¦¨¦¥
:`"hily x"enc` w"k ztqed)lh i"r - n"dgza mewi f"g`le

l"fgnk - dxez37(,"eäiçî äøBz ìè"ål"f epinkgy itk - §©¨§©¥
ziigza - "ediign dxez lh dxeza wqerd lk" mixne`

:`"hily x"enc` w"k ztqed) ,miznd(y f"kg`leúBöé÷äå"©£¦¨
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ùã÷ä úøâà
'éçá àåä ùåã÷ éë ùåã÷ íäéðôì åøîàéù íé÷éãö
äìòîì àåä éë úòãå äâùä øãâá åðéàù ìãáåî
äîëçä éë ò"âáù úòãå äîëçä úðéçáî äìòî
ïéà àø÷ðä ïåéìò øúë úðéçá àåä áéúë àöîú ïéàî
à÷åã àåä éåìéâ úðéçáá åúøàäå åúòôùäå ÷"äåæá
õåòð éë 'éçúä øçà çöå êæ óåâá ùáìúú äîùðäùë
'åë äìçú äáùçîá äùòî óåñå à÷åã ïôåñá ïúìçú
ò"âá àäéù ãò åæ äâøãîì òéâäì à"à êà .òãåðë

] ('åë) äàìéò äîëç úðéçá âéùäì äìçúì"ö øùôàìë
úåöé÷äå åäééçî äøåú ìèå äéìéã àøåòéù íåôë [ãç
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ב.27. עה, יב.28.ב"ב כח, ˘ËÈÏ"‡:איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'אין' בהעלם הוא הכתר (ג"ע) נמצאת שהחכ' ‰Ú¯˙29."במקום
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."ובכ"מ כו'. והחכמה סע"א: קכא, משפטים  גם 30."ראה וראה ציצית. מצות (דרמ"צ) להצ"צ המצוות ספר

ג. טו, צו הגמול.31.לקו"ת ז'.32.בשער משנה א' שמו.33.פרק ע' תרס"ו לב.34.המשך סימן לקמן פל"ז. ח"א ‰Ú¯˙35.ראה
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îמחז"ל מובן אינו הנ"ל ע"פ לתרץ: דבא וי"ל - כאן?! זו פיסקא ענין מה לקמן ·Ó"Î"לכאורה ג"כ (וראה

מובן  אינו כן - וכו' דהארה" "הארה רק ה"ז אבל ס"ג, לעיל עפמשנ"ת והתירוץ - הצדקה). מצות - (וכולל בג"ע המצות דשכר סכ"ט)
מוכרח  ולזה - (דתחה"מ). להשכר להו ואהני נפק"מ מאי לעיל) כאן (שהזכיר שנים אלפי כמה בג"ע" עתה שהם כו' הצדיקים "נשמות

ומוסיף כו'. א"א אך הבי': -ÂÚ„להמשיך שייך˙Ó"‰Áבי':˙ÒÂ'ענין שזהו - מחייהו תורה שטל ע"י Ê‰)בא Ï"ÊÁÓÎ) ÈÂÏ˙Â'שיהי
כפוםב  ח"ע "בחי' בהשגת גם תלוי ובמילא בתורה", העוסק "כל „ÈÏÈ'סוג ‡¯ÂÚ˘ומוסיף דוקא. בג"ע  שזהו "„ÂÚ:'בי תוס' - ענין

È¯Á‡Ï" וה"ז - ד"תשיחך" השכר - דילי'‰È‡תחה"מ שיעורא דכפום ח"ע (התורה, תשיחך" שמסיים ·‚"Ú(דוקא) ג"כ יומתק עפ"ז .(
הסדר ÌÂÈÒבבי' גם עי"ז וממתיק - שקדמו להענין שמסתייע אלא ע"ע! אפילו) רמזו (ולא הביאו שלא אף גו', תכלה לכל הכתוב:

ורק כנ"ל) - כו' אא"פ (כי תכלה" "כל צ"ל שתחלה האגרת‡Ê"Áדבכתוב, בתחלת אבל מאד. מצותך לרחבה להזכיר ‡ÔÈיבוא מקום
בי' ענינה שהרי - גו'" תכלה דלמטה".‰¯Â·Á˙"כל הצדקה ˘ËÈÏ"‡:36.שע"י ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אינו שלכאורה - כו' "במקום

חד". כל א. ז. כ"ח. - בחצע"ג הקיפוהו ולכן - ˘ËÈÏ"‡:37.מובן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספל"ו לעיל ב. קיא, כתובות "ראה



סג lel` a"k iriax mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ב רביעי יום
,250 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ì"æøàù åäæå,ekw 'nr cr:'åë äçåðî

,mipt lk lr .llka riwxc `zaizn oipre ef zwelgn oipr
xe` - "oinlr lk `lnn" zpigaa ielib `ed ocr obay ielibd

.mvnevnéelb ìáà£¨¦
úiçúaL äøàää©¤¨¨¤¦§¦©
úðéçaî äéäé íéúnä©¥¦¦§¤¦§¦©
,"ïéîìò ìk ááBñ"¥¨¨§¦
íeöîö úðéçáa dðéàL¤¥¨¦§¦©¦§
éìa àìà ,ìeáâe øeòLå§¦§¤¨§¦
Bîk ,úéìëúå ìeáb§§©§¦§
éèewìa øàaúpL¤¦§¨¥§¦¥

íéøîà,"`ipz"d xtq -ìk ááBñ" ïéðò øeàa çî ÷øt £¨¦¤¤¥¦§©¥¨

,"ïéîìò,"zenlerd lk aaeq" -,ìebò Bîk BòîLîk BðéàL ¨§¦¤¥§©§¨§¦
,íBìLå-ñçixnbl dlrnl `edy xe` didz ezernyny - ©§¨

`vnp epi`ye xacdn
ajez,xacdBðéàL àlà¤¨¤¥

úeLaìúä úðéçáa¦§¦©¦§©§
,'eëå`ed xaecnd `l` - §

yalzn epi`y xe`a
ici lr xacd zeinipta
zbixcnl m`zda enevnv
dlrnl `ed `l` ,xacd

,xaca ezrtyde e`vnid jez dbixcna.áèéä íL ïiòå§©¥¨¥¥

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå18:oi` `ad mlerd" - §¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
oiayei miwicv `l` 'eke dizy `le dlik` `l eaíäéúBøèòå"§©§¥¤

"'eë ïéðäðå íäéLàøa19,,dpikyd eifn -ça àéä äøèòúðé §¨¥¤§¤¡¦£¨¨¦§¦©
éwî,ááBñå óyalzn epi`ye mvnvzn epi`y xe` ,xnelk - ©¦§¥

ezbxcl m`zda zeinipta
,`xap e` mler lk ly
cxeid xe` `ed `l`

dhnl20ote`a xi`ne
lkd lr siwn `edy

,deeya"øúk" àø÷ðå§¦§¨¤¤
lî"úøúBk" ïBL21,- ¦§¤¤

'` miklna `aeny itk
ozpy zexzekd lr 'f wxt

iabl "xzk"a dtqedd efy xyt` ,micenrl zeyrl dnly
zxhr ey`xl ziyz" ,y`xd lr ixd `id - dxhr ,"dxhr"

"ft22`ed - zxzek oeyln xzk eli`e ,"mdiy`xa mdizexhre" ,
`a miznd ziigza cizrl xzkd xe` ieliby oeeike ,micenr lr
'fe dxezd ony zeevnd b"ixzy ,zeevnd meiw ici lr ixd

j"xz md ,opaxc zeevnicenr("xzk" zeize` j"xz) xe`23,
xywa z`aend "zexzek" oeyld `ian `ed okly xyt`

,zeevnd icenr lr xzk df ,oky .micenrlàeäåzpiga - §
`id "xzk"dúøàä øaçîä òvîî úðéçazelbzde - §¦©§ª¨©§©¥¤¨©

,íéìöàpäì àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìéöànämler ly - ©©£¦¥¨§©¤¡¨¦
ixd md milv`pde "seq oi`" ixd `ed liv`nd ,"zeliv`"d
ixd - leab ly oipr ixd `ed llka "mler"y ,"mler"a

zxitqe zpiga `ed ,milv`pd oial liv`nd oia rvennd
xzkd zeipevige ,liv`nl zkiiy xzkd zeinipt ;"xzk"d
oia zrvenn `id "xzk"d zpiga jk ici lre ,milv`pl zkiiy
oi` xe`"n jynp "xzk"d ici lr ,xnelk - milv`pl liv`nd
ly milv`pd l` "seq
,"zeliv`"d mler
älbúéå øéàé ãéúòìå§¤¨¦¨¦§¦§©¤
ìëì äfä íìBòä¨©¤§¨

äeîe÷iL íé÷écv ©©¦¦¤¨
äiçza,miznd ziigza - ©§¦¨

íé÷écö ílk Cnòå")24 §©¥ª¨©¦¦
"'eë25.(cizrly xnelk -

ipa lkl dlbzi df
mler ly milv`pl zrk jiiyd xe`dy ,ixd .l`xyi
mlera dhnl `eal cizrl dlbzie xi`i ,cala "zeliv`"d
oba xi`nd xe`dy ,ocr obl xywa lirl xn`y itk `le ,dfd
cg` lkl dbyde ielib zpigaa `ed ,"dnkg"d zpigan ocr

bixcnl m`zdaezlylzynd inipt xe`a xaecn ,oky .
m`zda cg` lkl zelbzda `ae dbixcnl dbixcnn mvnvzne

dbixcnlely`edy ,miznd ziigz ly ielibde xe`d ,`l` -
,deeya mlekl xi`n `l` mvnvzn epi` "xzk" ly siwn xe`

d zbyda ,dxenb zelbzda df didiezednz` mibiyny ,
d z` mi`exy di`xd oipra xacdy itk ,zedndzednly

cizrl lr xn`py itk ,xacd26'd ceak dlbpe"e`xexya lk
.zednd zii`x ,"eicgi-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL äæå§¤¤¨§©¥¦§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úðéçáî 'éäé î"äçúáù äøàää éåìéâ ìáà .éðîçð
ìåáâå øåòéùå íåöîö úðéçáá äðéàù ïéîìò ìë ááåñ
øåàéá ç"îô à"÷ìá ù"îë úéìëúå ìåáâ éìá àìà
åðéàù àìà å"ç ìåâéò åîë åòîùîë åðéàù ò"ëåñ ïéðò

.áèéä ù"òå 'åëå úåùáìúä 'éçáá

ì"æøàù åäæå
úðéçá àéä äøèò 'åë ïéðäðå íäéùàøá íäéúåøèòå

é÷î'éçá àåäå úøúåë ïåùìî øúë àø÷ðå ááåñå ó
íéìöàðäì ä"á ñ"à ìéöàîä úøàä øáçîä òöåîî
åîå÷éù íé÷éãöä ìëì æ"äåòá äìâúéå øéàé ãéúòìå
íéãéúò ì"æøàù äæå .('åë íé÷éãö íìåë êîòå) äééçúá
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דרקיע. במתיבתא מיפלגי קא א.18.ד"ה יז, ˘ËÈÏ"‡:19.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- (מקיף בראשיהם ונהנין ÂÚÂ„"ועטרותיהם ענין)
(פנימי)". ˘ËÈÏ"‡20.כו' È·¯‰" שכן למעלה, כמו למטה מאיר שהוא לומר אפשר אי למטה, גם מאיר שהאור שלמרות Ú"ÎÂÒהעיר,
שלו גילוי -ÌÏÂÚ·שונה ענין עוד ויש שווה, והתחתון בני È¯Ó‚Ïהעליון כל על המלך התנשאות מתגלה: כך למע' שהוא כמו האם -

דעצמו)".·˘ÂÂ‰המדינה ובהרגש בגילוי אפילו כ"א בעצמותו (לא בעצמו שהיא לכמו כלל דומה אינו אבל ,.21¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."(בתחלתו תער"ב א. סט, במדבר (לקו"ת  וביטול שתיקה - לי כתר מל' שהוא הענין ולא כאן, נוגע כא,22."שזה תהלים

ואילך).23.ד. סע"ב (קמט, כט סימן להלן ונתבארה הובאה הקנה, בן נחוניה ר' כא.24.תפלת ס, ‡„ÂÓ"¯25.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ועמך" בתה"מ וג"ע: תחה"מ מחילוקי זה כי כאן יתרו ÌÏÂÎ"הובא תו"א ראה - זוכה העם כל שלא ג"ע משא"כ צדיקים",

שלעיל  שליט"א, הרבי הוסיף - תחלה" בג"ע שיהא עד זו למדריגה להגיע א"א "אך להלן אומר שהוא ולמרות וכו'". לקו"ת ב. עג,
"ועמך אומר -ÌÏÂÎכשהוא ש"כולם רק היא הכוונה ו Â„ÓÚÈצדיקים" כו' והאבות משה אז: ויהיו ופשיטא בתחה"מ, מימיך. שואב עד

-Ï„Â‚."'וכו (בג"ע) שעו"ד לפום וכאו"א דאז, בהגילויים זל"ז שבין ה.26.החילוק מ, ישעי'

lel` a"k iriax mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äëøáì27,"LBã÷ íäéðôì eøîàiL íé÷écö íéãéúò" :itk - ¦§¨¨£¦¦©¦¦¤Ÿ§¦§¥¤¨
,`ed jexa yecwd iptl "yecw" zrk mixne`y"LBã÷" ék¦¨

àeä ék ,úòãå äâOä øãâa BðéàL ,ìcáî úðéça àeä§¦©ª§¨¤¥§¤¤©¨¨¨©©¦
ék ,ïãò ïâaL úòãå äîëçä úðéçaî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦©©¨§¨¨©©¤§©¥¤¦

"àönz ïéàî äîëçä"©¨§¨¥©¦¦¨¥
áéúk28úðéça àeä , §¦§¦©

àø÷pä "ïBéìò øúk"¤¤¤§©¦§¨
LBãwä øäfa "ïéà"29, ©¦©Ÿ©©¨

Búøàäå BúòtLäå§©§¨¨§¤¨¨
,éelb úðéçáaelkeiy - ¦§¦©¦

,zednd zbyda ebiydl
äîLpäLk à÷åc àeä©§¨§¤©§¨¨

æ óeâa Laìúzçöå C ¦§©¥§©§©
,äiçzä øçàixg` - ©©©§¦¨

recne ,miznd ziigz
,ocr obay ,jk xacd

`id dnypdykila,seb
`eal cizrl eli`e ,xzkd xe` z` ieliba biydl dleki `id oi`

recik) seba zyaeln didz dnypdyk ,miznd ziigza30

o"anxd zrck drxkdd31dnypl `wec didz xkyd zilkzy ,
xe` z` ieliba biydl lkez f` `wec ,(miznd ziigz onfa seba

:owfd epiax jk lr xne` ?xzkdékïúlçz õeòð"dbixcnd - ¦¨§¦¨¨
,"dlgz"ay xzeia dpeilrd,à÷åc "ïôBñaxtqa aezkk - §¨©§¨

dxivi32zeciqgd yexit itk ,xacd zernyne33"dlgz"dy ,
zepeilrd zebixcnd enk) "hytznd y`x"dn mb dlrnly

"a z`vnp - (zelylzyd ly xzeiaseqzbixcna ,`wec "
dbixcndn elit` dlrnl) zelylzydn dlrnly "xzk"d
z`xwpd "dnkg" `idy ,zelylzyd ly xzeia ddeabd
cxei df okid .(zelylzydd ziy`x `id `idy ,"ziy`x"
dnypdyk `wec okly ,inyb seba - `wec "oteqa" - ?ieliba
zelbzdd f` da dlbzz - diigzd onfa seba zyaeln didz
ocr oba dnypd geka oi`y ielib ,xzkd xe` ly xzeia dlrpd
`edy oeeik ,df xe` iably cala ef `l :`id dpeekde .elawl
- .sebl dnyp oia lcad mey eiabl oi` ,zelylzydn dlrnl
cxeid ielib `ed lirl xen`ky ocr ob ly ielibd iabl

ocr oba dnypl ,sebl dnyp oia lcad miiw - zelylzyda
`edlekiseba dnypl eli`e ,zelbzdloi`leki `ed

ixnbl dlrnl `edy "xzk"d xe` iabl ,j` .zelbzdl
lcad mey oi` ,zelylzydn,daxc` `l` - sebl dnyp oia

"oteq" `edy ,`wec seba
"uerp" my `wec -
xe` "ozlgz" (`vnp)

,"xzk"däNòî óBñ"å§©£¤
,"'eë älçz äáLçîa§©£¨¨§¦¨

.òãBpka -daygnmpyi ©©
seq"e "daygnd zlgz"

ae ,"daygnddyrn
"dyrnd zlgz" mpyi
ixde - "dyrnd seq"e

"seq`ed `wec "dyrn
,okly ,daygnd zlgza
zeiyrn zeevn ici lr
df ici lr - inyb seba zyaelnd dnyp ici lr zeyrpd `wec
ici lr o`k xne` `edy itk ,"xzk"d xe` z` mikiynn `wec

dwcv mya ze`xwp ixd zeevnd zellke ,dwcvd oipr34lry ,
ody zeiyrn zeevn ,oky ."xzk"d xe` mikiynn zeevn ici
zilkz - daygn ly "dlgz"a opid `wec od - "dyrn seq"
xaqen mipt lk lr .zenlerd z`ixal "oevx"e "xzk"a dpeekd
jnre") miwicvl ,oky ."yecw" miwicvl cizrl exn`i recn
`edy xe` dlbzie jynei (l`xyi ipa lk - "miwicv mlek
xe`d mr envrzi mdy oeeike ,dbydn dlrnle lcaene yecw

."yecw" mnvr md okl - zelbzda mda didiyéà Cà©¦
øLôà35,Bæ äâøãîì òébäìxe`d z` zelbzda helwl - ¤§¨§©¦©§©§¥¨

,zenlerd lk aaeqdâéOäì ,älçz ïãò ïâa àäiL ãò©¤§¥§©¥¤§¦¨§©¦
äàlò äîëç úðéça,dpeilr dnkg -] ('eël"v xWt`36:ìk §¦©¨§¨¦¨¨¤§¨¨

,déìéc àøeòL íeôk [ãç,ezbixcne exeriy itk cg` lk - ©§¦¨¦¥
:`"hily x"enc` w"k ztqed)lh i"r - n"dgza mewi f"g`le

l"fgnk - dxez37(,"eäiçî äøBz ìè"ål"f epinkgy itk - §©¨§©¥
ziigza - "ediign dxez lh dxeza wqerd lk" mixne`

:`"hily x"enc` w"k ztqed) ,miznd(y f"kg`leúBöé÷äå"©£¦¨
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ùã÷ä úøâà
'éçá àåä ùåã÷ éë ùåã÷ íäéðôì åøîàéù íé÷éãö
äìòîì àåä éë úòãå äâùä øãâá åðéàù ìãáåî
äîëçä éë ò"âáù úòãå äîëçä úðéçáî äìòî
ïéà àø÷ðä ïåéìò øúë úðéçá àåä áéúë àöîú ïéàî
à÷åã àåä éåìéâ úðéçáá åúøàäå åúòôùäå ÷"äåæá
õåòð éë 'éçúä øçà çöå êæ óåâá ùáìúú äîùðäùë
'åë äìçú äáùçîá äùòî óåñå à÷åã ïôåñá ïúìçú
ò"âá àäéù ãò åæ äâøãîì òéâäì à"à êà .òãåðë

] ('åë) äàìéò äîëç úðéçá âéùäì äìçúì"ö øùôàìë
úåöé÷äå åäééçî äøåú ìèå äéìéã àøåòéù íåôë [ãç
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ב.27. עה, יב.28.ב"ב כח, ˘ËÈÏ"‡:איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'אין' בהעלם הוא הכתר (ג"ע) נמצאת שהחכ' ‰Ú¯˙29."במקום
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."ובכ"מ כו'. והחכמה סע"א: קכא, משפטים  גם 30."ראה וראה ציצית. מצות (דרמ"צ) להצ"צ המצוות ספר

ג. טו, צו הגמול.31.לקו"ת ז'.32.בשער משנה א' שמו.33.פרק ע' תרס"ו לב.34.המשך סימן לקמן פל"ז. ח"א ‰Ú¯˙35.ראה
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îמחז"ל מובן אינו הנ"ל ע"פ לתרץ: דבא וי"ל - כאן?! זו פיסקא ענין מה לקמן ·Ó"Î"לכאורה ג"כ (וראה

מובן  אינו כן - וכו' דהארה" "הארה רק ה"ז אבל ס"ג, לעיל עפמשנ"ת והתירוץ - הצדקה). מצות - (וכולל בג"ע המצות דשכר סכ"ט)
מוכרח  ולזה - (דתחה"מ). להשכר להו ואהני נפק"מ מאי לעיל) כאן (שהזכיר שנים אלפי כמה בג"ע" עתה שהם כו' הצדיקים "נשמות

ומוסיף כו'. א"א אך הבי': -ÂÚ„להמשיך שייך˙Ó"‰Áבי':˙ÒÂ'ענין שזהו - מחייהו תורה שטל ע"י Ê‰)בא Ï"ÊÁÓÎ) ÈÂÏ˙Â'שיהי
כפוםב  ח"ע "בחי' בהשגת גם תלוי ובמילא בתורה", העוסק "כל „ÈÏÈ'סוג ‡¯ÂÚ˘ומוסיף דוקא. בג"ע  שזהו "„ÂÚ:'בי תוס' - ענין

È¯Á‡Ï" וה"ז - ד"תשיחך" השכר - דילי'‰È‡תחה"מ שיעורא דכפום ח"ע (התורה, תשיחך" שמסיים ·‚"Ú(דוקא) ג"כ יומתק עפ"ז .(
הסדר ÌÂÈÒבבי' גם עי"ז וממתיק - שקדמו להענין שמסתייע אלא ע"ע! אפילו) רמזו (ולא הביאו שלא אף גו', תכלה לכל הכתוב:

ורק כנ"ל) - כו' אא"פ (כי תכלה" "כל צ"ל שתחלה האגרת‡Ê"Áדבכתוב, בתחלת אבל מאד. מצותך לרחבה להזכיר ‡ÔÈיבוא מקום
בי' ענינה שהרי - גו'" תכלה דלמטה".‰¯Â·Á˙"כל הצדקה ˘ËÈÏ"‡:36.שע"י ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אינו שלכאורה - כו' "במקום

חד". כל א. ז. כ"ח. - בחצע"ג הקיפוהו ולכן - ˘ËÈÏ"‡:37.מובן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספל"ו לעיל ב. קיא, כתובות "ראה



`lelסד a"k iriax mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"'eë EçéNú àéä38.ïéánì éãå ,zkqna xaqend itky - ¦§¦¤§©©¥¦
zea`39weqtd zlgzd oky ,`ad mler lr aqen df40eigi" `id

lh ik" miiqn okn xg`le ,"xtr ipkey eppxe eviwd 'ebe jizn
xe` ,dxeza wqerd lk" `xnbd zyxec jk lry "jilh zexe`

dpeekdyk ,"ediign dxez
ixd ."dxez lh" lr `id
dbixcnl ribdl ick
,miznd ziigza didzy
z` ieliba lawl elkeiy
,"oinlr lk aaeq"d xe`d
dnypdy gxkdd on
ocr oba df iptl didz
"dpeilr dnkg" biyze
dxeriyl m`zda
zexnl ,dzbixcnle
ocr oba dnypd zbydy
lk `lnn" zpigaa `id
inipt xe` ,cala "oinlr
ixd ,la` ,(lirl xaqenk)
zpiga mb da xi`n

,zednd zbydae zelbzda `ly ,"siwn" ly ote`a "xzk"d
,dnypa gek ozep df xac - "ze`ivnd zrici" ly ote`a `l`
zelbzda "aaeq"d xe`d z` lawl lkez diigzd onfay
"riwxc `zaizna ibltin `w" xn`na `aenk) zednd zbydae
oba dnypl xi`n "aaeqd xe`"y ,rixfz zyxt "dxez ihewl"a
`id dnypd zbydy ocr obay ,ixd ,("siwn" ly ote`a ocr
oipr ly zelbzdd my ,(inipt xe`) "oinlr lk `lnn" zpigaa
jeza jzxeze" ,inipt xe`e "oefn" ly oipr `idy "dxez"d

"irn41`l` ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'd wxta `aenk ,
dxi`nymbmitiwne miyeal ody) zeevnd oiprn dx`d

miznd ziigza ,cizrle ,(my "`ipz"a `aend itk ,dnypl
oipr ici lr "oinlr lk aaeq"d xe`n zelbzdd xwir didi

,zeevndmre ici lre"ediign"y - "dxez lh" dxezd oipr
"e`id."jgiyzdagx" weqtd yxtl owfd epax xfeg ,oldl

" dlnd yxit lirly ,"c`n jzevnjzevn`id dpeekdy "
zevn" z`xwpd dwcvd zevnljly devnd ,(jly devnd) "

" dlnd yxti zrk .`ed jexa yecwddagxdwcvd zevny ,"
xe`" ly zelbzdd da yalzdl lkezy ,agx ghye ilk `id

:owfd epiax oeylae .diigzd onfa didzy "seq oi`äáçø" eäæå§¤§¨¨
áçø çèLå éìk àéäL ,ä÷ãvä úåöî àéä ,"ãàî Eúåöî¦§¨§§Ÿ¦¦§©©§¨¨¤¦§¦§¤©¨¨

úøàä da Laìúäì ,ãàî,zelbzde --Ceøa óBñ-ïéà øBà §Ÿ§¦§©¥¨¤¨©¥¨
:áeúkL Bîëe) àeä:dpyd y`x heita -,("ä÷ãö BLeáì" §¤¨§§¨¨

,`ed jexa "seq oi` xe`" zlawl yeal `id dwcvy -øLà£¤
ípç ãñça úéìëúå ìeáb éìa úðéçáa ãéúòì øéàély - ¨¦¤¨¦¦§¦©§¦§§©§¦§¤¤¦¨

,`ed jexa yecwd"àzúìc àúeøòúà"azcear ici lr - §¦§¨¨¦§©¨

,dwcve cqg oipra dhnl mc`d."'ä Cøc" úàø÷pä ,Bæ- ©¦§¥¤¤
zexxerzd dpyiy zexnly (zxb`d zligza) lirl xkfpke
,oky ."mpg cqg" df z`f lka - dwcvd zcear ici lr dhnln
llk jxra dpi` dhnln mc`d zexxerzd xac ly ezin`l
zexxerzd xxerz `idy
zelbzd ly dlrnl efk
,efk zlaben izla ziwl`
,mpg cqg df `l`

`id dwcvdeilkcala
zlawlzelbzde df cqg

.efì eäæå,"ãàî" ïBL- §¤§§Ÿ
,"c`n jzevn dagx"
ìeáb éìa àeäL¤§¦§

.úéìëúåzevny - §©§¦
ila agx ilk `id dwcvd
zlawl zilkze leab
`idy ziwl`d zelbzdd

.zilkze leab ilaìáà- £¨
dagx" weqtd zlgzd

:`id "c`n jzevnìëì"§¨
lî àéä ¯ "äìëz" ,"õ÷ éúéàø ¯ äìëz"Lôpä úBìk" ïBL ¦§¨¨¦¦¥¦§¨¦¦§§©¤¤

,ïãò ïâaL,leabe uw dl yiy ,uw izi`x jkl ixd -àéäL ¤§©¥¤¤¦
,ìéòì økæpk íeöîöå úéìëúå "õ÷" úðéçáaxe`dy - ¦§¦©¥§©§¦§¦§©¦§¨§¥

xe` `edy ,"oinlr lk `lnn" zpigan `ed ocr oba xi`nd
wgvi iel 'x b"dxdl "wgvi iel ihewl"a .mvnevne laben
mipiprd zyly z` yxtn ,epiax w"k ly eia` ,od`qxe`ipy

zepiga zylya mdy ,"mevnv"e "zilkz" ,"uw" lyxe`d
yexita daezk "uw" dlnd recn xiaqn oke ,ocr oba xi`nd
"zilkz" ly oiprd `le ,"uw izi`x dlkz lkl" ,weqta

."mevnv"e"äìëz ìëì"e,ytpd zelke mirebrbd ibeq lkl - §¨¦§¨
ocr obay mirebrbde ytpd zelk zece` o`k xaecny oeeik

" xne` `ed ,`eti` ,recn - `weclkl- ?"dlkzéôì àeä§¦
äfî äìòîì äæ ïãò-ïb úBâøãîe úBìòî änëå änk LiL¤¥©¨§©¨©£©§§©¥¤¤§©§¨¦¤
ì"æ é"øàäî ñ"Mä éèewìa áeúkL Bîk ,úBìònä íeø ãò©©©£§¤¨§¦¥©©¥¨£¦©

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàî Leøôa42íéîëç éãéîìz" : §¥©£©©¥¦§¨¦§¨¨©§¦¥£¨¦
,"'eë äçeðî íäì ïéà,"`ad mlera `le dfd mlera `l - ¥¨¤§¨

,`id dpeekdy ,l"fix`d yxtnäâøãnî ãéîz íéìBòL¤¦¨¦¦©§¥¨
,'eë óBñ dì ïéàL äøBzä úâOäa äâøãîìmdl oi`e - §©§¥¨§©¨©©¨¤¥¨

dbixcnn cinz miler md `l` ,zg` dbixcna cenrl dgepn
,dbixcnlíäì äéäiL äiçzä øçà ãò,f` -:'eë äçeðî- ©©©©§¦¨¤¦§¤¨¤§¨

zay eleky mei" `xwpd diigzd onf ixg` enkdgepne"43,oky ,
mey ea oi`y ,`ed jexa "seq oi`" zenvrn xe` f` dlbzi
dbixcnn dilr mey f` jiiy `ly ixd ,zebixcn ly zewlgzd
"seq oi` xe`" zenvrn bpere dgepn ly oipr df `l` ,dbixcnl
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ùã÷ä úøâà
.ì"ãå 'åë êçéùú àéäàéä ãàî êúåöî äáçø åäæå

ùáìúäì ãàî áçø çèùå éìë àéäù ä÷ãöä úåöî
øùà (ä÷ãö åùåáì ù"îëå) ä"á ñ"à øåà úøàä äá
íðç ãñçá úéìëúå ìåáâ éìá úðéçáá ãéúòì øéàé
ãàî ïåùì åäæå 'ä êøã '÷ðä åæ àúúìã àúåøòúàá
õ÷ éúéàø äìëú ìëì ìáà .úéìëúå ìåáâ éìá àåäù
'éçáá àéäù ò"âáù ùôðä úåìë ïåùìî àéä äìëú
ùéù éôì àåä äìëú ìëìå ì"ðë íåöîöå úéìëúå õ÷
ãò äæî äìòîì äæ ò"â úåâøãîå úåìòî äîëå äîë
'éôá ì"æéøàäî ñ"ùä éèå÷ìá ù"îë úåìòîä íåø
ãéîú íéìåòù 'åë äçåðî íäì ïéà ç"ú ì"æøàî
'åë óåñ äì ïéàù äøåúä úâùäá äâøãîì äâøãîî

:'åë äçåðî íäì äéäéù 'éçúä øçà ãò
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.çéy) ycew zexb`dy ,minrt dnke dnk lirl xkfed xakoe`bd ipa"

oaex eazkp ("`ipz"d xtqn wlgk "ycewd zxb`"a eraw "xagnd

lreta dcearl zexxerzd ipiprk mlekk1dwcvd oipra cgeinae

.l`xyi ux`a dceare dxeza miwqera wifgdl ,"c"ag llek"l xywda

zxb` ixd jkl m`zda

d`xp `l oir zi`xnly

ly oipr zece` da xaecny

,dwcv ly e` lreta dcear

z` `evnl lczydl ie`x

ezece` oiprd oiay xywd

ycewd zxb`a xaecn

z` mb - ixyt` xacd m`e ,hxta dwcvle llka lreta dcearl

okl xy`e ,zncewd zxb`a xaecy dnl ycew zxb` dze` ly jyndd

diptly zxb`d ixg` ef zxb` xagnd oe`bd ipa eraw2.

'd zad`a miillk mibeq ipy owfd epax xiaqn i"g oniq ycewd zxb`a

ribdl mc`d zcear geka oi`e dlrnln d`ad dad` ly cg` beq -

zbixcne zpiga `id efe ,dlrnln dpzn ly oipr wx `id oky ,dil`

,("dpikyd eifn oipdp" my) `ad mler oirn `idy "mibeprza dad`"

dad` ly ipy beq .zewl`n beprze d`pd meyn da yi ef dad` ,xnelk

lr ribdl mc`d geka yi dil` ,zewl`l dweyze oe`nv ly dad` -

.ezeppeazde ezcear ici

`id dn `linae ,(fi oniq) zncewd zxb`l efd ycewd zxb` zekiiy

zeidl leki - cgeina dwcvd oipr iable llka lreta dceara dtiqen

ly zilrpd dlrnd iehia cil `a zncewd ycewd zxb`a ixd :`idy

zrya ,dyerd mc`l zn`a yi ,dwcv zevn ziiyray ,dwcvd zcear

elbzi ocr oba ,oky) diigzd onfn ,`ad mlern mbe ocrÎobn mb ,dyrn

onfa) `ad mlerae ,devnd ly dx`dc dx`d - cala "zexit"d

,zelbzdd oipray .(dnvr devnd ly xkyd ,"oxw"d dlbzz (diigzd

`edy zednd zbyd ly ote`ae dpad ly oipra eze` "gwi" mc`dy

ocr oba wx didi df ixd - devnay zewl`d ly zednd z` oian

devnd z` miiwn `edy drya mc`l yi oiprd mvr ,j` .`ad mlerae

zenvr mr ("xeaige `zeev" oeyln "devn") jk ici lr xagzn `edy)

daeyza zg` dry dti" okly .(devnd deevn ,`ed jexa "seq oi`"

dfd mlera miaeh miyrnelkn"`ad mler iig3daeyz ziiyr mvry ,

nd ly miyrnd ,daeyzd zncwd ici lry) miaeh miyrne- md zeev

mixi`ne miaeh4xy`n xzei aeh dfd mlera (lkzebixcnde zepigad

.`ad mler ly

ieliba df oi`e ,jka yg mc`d oi`y ,"mlrd" ly ote`a `ed df lk ,j`

dl` mibeq ipy owfd epax xiaqi - i"g oniq - ef ycewd zxb`a .eytpa

ote`a ytpd ybxd) ytpa zelbzd ly oipr ixd `id dad`y ,dad`a

zelbzd `ed ("mibeprza dad`") dad` ly cg` beq ,(zelbzd ly

oky ,miznd ziigza `eal cizrl didzy zelbzdl zekiiy dl yiy

eifn oipdpe mdiy`xa mdizexhre miayei miwicv" f` didiy oeeik

"dpikyd5ef dad` okl ,f` dlbziy "devn xky"n beprzde d`pdd ,

dad`" `idmibeprza,"

ly oipra deeln dad`

,xikfn ok` `edy itke ,beprz

ynn `ad mler oirn" dfy

.(dpikyd eifn) "'ek oipdpy

ote`a `idy ,dipyd dad`d

`edy) dweyze sqek ly

my ,ocr obay ielibd oirne zelbzd `id ,(zewl`a weac zeidl dvex

ycewd zxb`a xiaqdy itk) leabe uwa ,dweyze sqek ,"dlkz" miiw

weqtd z` zncewd6ocrÎobay oeilkle sqekly ,"uw izi`x dlkz lkl"

z` miiwn `edy drya icedil yiy cala ef `ly ,jk ,(leabe uw yi

(devnd deevn) `edÎjexaÎyecwd mr zexywzdd oipr mvr ,devnd

el didzy mb leki `l` ;mlrd ly ote`a ixd dfyzelbzdeytpa jkn

zelbzd (elit`) mbe ,"ocr ob"ay ielibd oirn `idy zelbzddn mb -

.miznd ziigza `eal cizrl ly ielibd oirn `idy

oipr `idy "mibeprza dad`"l ribdl leki cg` lk `ly zexnl ,oky

zeciqga ixd xaecn - dlrnln dpzn ly7onhy "sqkd riab" oipra
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"ztqkp seqkp" oeyln "sqk") "mibeprza dad`" zbixcn9jiiyd (
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c"i wxta xne` owfd epaxy itke ;jkn rcei epi` envr `edy ,"oinhd"

miwicv egny" ly dceard lr mby ,"`ipz"d xtq ly oey`xd ewlga

"'da10elv` didi dfy zeidl leki ,oky .zelczyd zeidl dkixv ,

dad`" ly dad`d mby ,jk .wicv znyp ly "xeair" ly ote`a

leki - diigzd onf lye `ad mler ly zelbzdd oirn `idy "mibeprza

meiwa zenily ly ote` ici lr ef oirn zelbzd icedia didzy zeidl

.'d zad` ly zeiga zeevn miiwn `edy ,zeevnd
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ly zewiaca beprze d`pd meyn da yiy dad` ici lr
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"'eë EçéNú àéä38.ïéánì éãå ,zkqna xaqend itky - ¦§¦¤§©©¥¦
zea`39weqtd zlgzd oky ,`ad mler lr aqen df40eigi" `id

lh ik" miiqn okn xg`le ,"xtr ipkey eppxe eviwd 'ebe jizn
xe` ,dxeza wqerd lk" `xnbd zyxec jk lry "jilh zexe`

dpeekdyk ,"ediign dxez
ixd ."dxez lh" lr `id
dbixcnl ribdl ick
,miznd ziigza didzy
z` ieliba lawl elkeiy
,"oinlr lk aaeq"d xe`d
dnypdy gxkdd on
ocr oba df iptl didz
"dpeilr dnkg" biyze
dxeriyl m`zda
zexnl ,dzbixcnle
ocr oba dnypd zbydy
lk `lnn" zpigaa `id
inipt xe` ,cala "oinlr
ixd ,la` ,(lirl xaqenk)
zpiga mb da xi`n

,zednd zbydae zelbzda `ly ,"siwn" ly ote`a "xzk"d
,dnypa gek ozep df xac - "ze`ivnd zrici" ly ote`a `l`
zelbzda "aaeq"d xe`d z` lawl lkez diigzd onfay
"riwxc `zaizna ibltin `w" xn`na `aenk) zednd zbydae
oba dnypl xi`n "aaeqd xe`"y ,rixfz zyxt "dxez ihewl"a
`id dnypd zbydy ocr obay ,ixd ,("siwn" ly ote`a ocr
oipr ly zelbzdd my ,(inipt xe`) "oinlr lk `lnn" zpigaa
jeza jzxeze" ,inipt xe`e "oefn" ly oipr `idy "dxez"d

"irn41`l` ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'd wxta `aenk ,
dxi`nymbmitiwne miyeal ody) zeevnd oiprn dx`d

miznd ziigza ,cizrle ,(my "`ipz"a `aend itk ,dnypl
oipr ici lr "oinlr lk aaeq"d xe`n zelbzdd xwir didi

,zeevndmre ici lre"ediign"y - "dxez lh" dxezd oipr
"e`id."jgiyzdagx" weqtd yxtl owfd epax xfeg ,oldl

" dlnd yxit lirly ,"c`n jzevnjzevn`id dpeekdy "
zevn" z`xwpd dwcvd zevnljly devnd ,(jly devnd) "

" dlnd yxti zrk .`ed jexa yecwddagxdwcvd zevny ,"
xe`" ly zelbzdd da yalzdl lkezy ,agx ghye ilk `id

:owfd epiax oeylae .diigzd onfa didzy "seq oi`äáçø" eäæå§¤§¨¨
áçø çèLå éìk àéäL ,ä÷ãvä úåöî àéä ,"ãàî Eúåöî¦§¨§§Ÿ¦¦§©©§¨¨¤¦§¦§¤©¨¨

úøàä da Laìúäì ,ãàî,zelbzde --Ceøa óBñ-ïéà øBà §Ÿ§¦§©¥¨¤¨©¥¨
:áeúkL Bîëe) àeä:dpyd y`x heita -,("ä÷ãö BLeáì" §¤¨§§¨¨

,`ed jexa "seq oi` xe`" zlawl yeal `id dwcvy -øLà£¤
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,dwcve cqg oipra dhnl mc`d."'ä Cøc" úàø÷pä ,Bæ- ©¦§¥¤¤
zexxerzd dpyiy zexnly (zxb`d zligza) lirl xkfpke
,oky ."mpg cqg" df z`f lka - dwcvd zcear ici lr dhnln
llk jxra dpi` dhnln mc`d zexxerzd xac ly ezin`l
zexxerzd xxerz `idy
zelbzd ly dlrnl efk
,efk zlaben izla ziwl`
,mpg cqg df `l`

`id dwcvdeilkcala
zlawlzelbzde df cqg

.efì eäæå,"ãàî" ïBL- §¤§§Ÿ
,"c`n jzevn dagx"
ìeáb éìa àeäL¤§¦§

.úéìëúåzevny - §©§¦
ila agx ilk `id dwcvd
zlawl zilkze leab
`idy ziwl`d zelbzdd

.zilkze leab ilaìáà- £¨
dagx" weqtd zlgzd

:`id "c`n jzevnìëì"§¨
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xe` `edy ,"oinlr lk `lnn" zpigan `ed ocr oba xi`nd
wgvi iel 'x b"dxdl "wgvi iel ihewl"a .mvnevne laben
mipiprd zyly z` yxtn ,epiax w"k ly eia` ,od`qxe`ipy

zepiga zylya mdy ,"mevnv"e "zilkz" ,"uw" lyxe`d
yexita daezk "uw" dlnd recn xiaqn oke ,ocr oba xi`nd
"zilkz" ly oiprd `le ,"uw izi`x dlkz lkl" ,weqta

."mevnv"e"äìëz ìëì"e,ytpd zelke mirebrbd ibeq lkl - §¨¦§¨
ocr obay mirebrbde ytpd zelk zece` o`k xaecny oeeik

" xne` `ed ,`eti` ,recn - `weclkl- ?"dlkzéôì àeä§¦
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zay eleky mei" `xwpd diigzd onf ixg` enkdgepne"43,oky ,
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.çéy) ycew zexb`dy ,minrt dnke dnk lirl xkfed xakoe`bd ipa"

oaex eazkp ("`ipz"d xtqn wlgk "ycewd zxb`"a eraw "xagnd

lreta dcearl zexxerzd ipiprk mlekk1dwcvd oipra cgeinae

.l`xyi ux`a dceare dxeza miwqera wifgdl ,"c"ag llek"l xywda

zxb` ixd jkl m`zda

d`xp `l oir zi`xnly

ly oipr zece` da xaecny

,dwcv ly e` lreta dcear

z` `evnl lczydl ie`x

ezece` oiprd oiay xywd

ycewd zxb`a xaecn

z` mb - ixyt` xacd m`e ,hxta dwcvle llka lreta dcearl

okl xy`e ,zncewd zxb`a xaecy dnl ycew zxb` dze` ly jyndd

diptly zxb`d ixg` ef zxb` xagnd oe`bd ipa eraw2.

'd zad`a miillk mibeq ipy owfd epax xiaqn i"g oniq ycewd zxb`a

ribdl mc`d zcear geka oi`e dlrnln d`ad dad` ly cg` beq -

zbixcne zpiga `id efe ,dlrnln dpzn ly oipr wx `id oky ,dil`

,("dpikyd eifn oipdp" my) `ad mler oirn `idy "mibeprza dad`"

dad` ly ipy beq .zewl`n beprze d`pd meyn da yi ef dad` ,xnelk

lr ribdl mc`d geka yi dil` ,zewl`l dweyze oe`nv ly dad` -

.ezeppeazde ezcear ici

`id dn `linae ,(fi oniq) zncewd zxb`l efd ycewd zxb` zekiiy

zeidl leki - cgeina dwcvd oipr iable llka lreta dceara dtiqen

ly zilrpd dlrnd iehia cil `a zncewd ycewd zxb`a ixd :`idy

zrya ,dyerd mc`l zn`a yi ,dwcv zevn ziiyray ,dwcvd zcear

elbzi ocr oba ,oky) diigzd onfn ,`ad mlern mbe ocrÎobn mb ,dyrn

onfa) `ad mlerae ,devnd ly dx`dc dx`d - cala "zexit"d

,zelbzdd oipray .(dnvr devnd ly xkyd ,"oxw"d dlbzz (diigzd

`edy zednd zbyd ly ote`ae dpad ly oipra eze` "gwi" mc`dy

ocr oba wx didi df ixd - devnay zewl`d ly zednd z` oian

devnd z` miiwn `edy drya mc`l yi oiprd mvr ,j` .`ad mlerae

zenvr mr ("xeaige `zeev" oeyln "devn") jk ici lr xagzn `edy)

daeyza zg` dry dti" okly .(devnd deevn ,`ed jexa "seq oi`"

dfd mlera miaeh miyrnelkn"`ad mler iig3daeyz ziiyr mvry ,

nd ly miyrnd ,daeyzd zncwd ici lry) miaeh miyrne- md zeev

mixi`ne miaeh4xy`n xzei aeh dfd mlera (lkzebixcnde zepigad

.`ad mler ly

ieliba df oi`e ,jka yg mc`d oi`y ,"mlrd" ly ote`a `ed df lk ,j`

dl` mibeq ipy owfd epax xiaqi - i"g oniq - ef ycewd zxb`a .eytpa

ote`a ytpd ybxd) ytpa zelbzd ly oipr ixd `id dad`y ,dad`a

zelbzd `ed ("mibeprza dad`") dad` ly cg` beq ,(zelbzd ly

oky ,miznd ziigza `eal cizrl didzy zelbzdl zekiiy dl yiy

eifn oipdpe mdiy`xa mdizexhre miayei miwicv" f` didiy oeeik

"dpikyd5ef dad` okl ,f` dlbziy "devn xky"n beprzde d`pdd ,

dad`" `idmibeprza,"

ly oipra deeln dad`

,xikfn ok` `edy itke ,beprz

ynn `ad mler oirn" dfy

.(dpikyd eifn) "'ek oipdpy

ote`a `idy ,dipyd dad`d

`edy) dweyze sqek ly

my ,ocr obay ielibd oirne zelbzd `id ,(zewl`a weac zeidl dvex

ycewd zxb`a xiaqdy itk) leabe uwa ,dweyze sqek ,"dlkz" miiw

weqtd z` zncewd6ocrÎobay oeilkle sqekly ,"uw izi`x dlkz lkl"

z` miiwn `edy drya icedil yiy cala ef `ly ,jk ,(leabe uw yi

(devnd deevn) `edÎjexaÎyecwd mr zexywzdd oipr mvr ,devnd

el didzy mb leki `l` ;mlrd ly ote`a ixd dfyzelbzdeytpa jkn

zelbzd (elit`) mbe ,"ocr ob"ay ielibd oirn `idy zelbzddn mb -

.miznd ziigza `eal cizrl ly ielibd oirn `idy

oipr `idy "mibeprza dad`"l ribdl leki cg` lk `ly zexnl ,oky

zeciqga ixd xaecn - dlrnln dpzn ly7onhy "sqkd riab" oipra

zbixcn - "oinipa"e ,miwicv zbixcn df "sqei"y "oinipa zgzn`a" sqei

zcn" ixd `id "ipepiad zcn"e) mipepialk("mc`8`ed "sqkd riab"e ,

"ztqkp seqkp" oeyln "sqk") "mibeprza dad`" zbixcn9jiiyd (

ly ote`a `l` ,(mipepial) oinipal mb minrtl cxei df ixd ,sqeil

c"i wxta xne` owfd epaxy itke ;jkn rcei epi` envr `edy ,"oinhd"

miwicv egny" ly dceard lr mby ,"`ipz"d xtq ly oey`xd ewlga

"'da10elv` didi dfy zeidl leki ,oky .zelczyd zeidl dkixv ,

dad`" ly dad`d mby ,jk .wicv znyp ly "xeair" ly ote`a

leki - diigzd onf lye `ad mler ly zelbzdd oirn `idy "mibeprza

meiwa zenily ly ote` ici lr ef oirn zelbzd icedia didzy zeidl

.'d zad` ly zeiga zeevn miiwn `edy ,zeevnd

:áéúkaezk -11:"íéâeðòza äáäà ,zîòp äîe úéôi äî"12. §¦©¨¦©¨©§§©£¨©©£¦
,"mibeprza dad`" ici lr jz` xagzdl znrp dne ziti dn -
ly zewiaca beprze d`pd meyn da yiy dad` ici lr

ade`dy ote`a `ly ,dad`dytgnzeidl dvexe ad`pd z`
zewiacdn beprz el yie ad`pa weac xak `edy `l` ,ea weac

.dad`dneéðéî 'á äpäibeqe -,ïä úBáäàopyi dad`a - ¦¥¦¥©£¥
:miillk mibeq ipy mpyi illk ote`a j` ,zeaexn zebixcn'àä̈

,àìôð âðò 'ä ìò âpòúnL eðéäc ,"íéâeðòza äáäà" ¯©£¨©©£¦§©§¤¦§©¥©Ÿ¤¦§¨
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ùã÷ä úøâà
áéúë çé.íéâåðòúá äáäà úîòð äîå úéôé äî

äáäà 'àä ïä úåáäà éðéî 'á äðä
äçîùá àìôð âðåò 'ä ìò âðòúîù åðééäã íéâåðòúá

1
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3

.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אשר והמעשה בה ילכו הדרך ה' לעם להורות נ"ע: ז"ל המחבר הגאון בני שי' הרבנים הסכמת "וכל'
˘ËÈÏ"‡:2.יעשון". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(110 ע' תש"ה (סה"ש הענינים סדר ע"פ כ"א שנכתבו הזמן סדר ע"פ לא נסדרו 3."כי

מי"ז. פ"ד ובכ"מ.4.אבות א. פב, מטות א.5.לקו"ת יז, צו.6.ברכות קיט, אות 7.תהלים המסעות ענין לבאר ד"ה מסעי לקו"ת
י"ד.8.ב'. ר"פ ח"א ל.9.לעיל לא, יב.10.ויצא צז, ז.11.תהלים ז, השירים ˘ËÈÏ"‡:12.שיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- רבים "ל'

לאדה"ז)". תקס"ח בסה"מ (בקיצור באריכות א ח, תולדות תו"א



`lelסו c"k iyiy mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ד שישי יום
,252 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáäà àéä úéðùäå,fkw 'nr cr:åäòã êéëøã

ék dîòèa ,dúBìëe Lôpä úçîN ,äîeöòå äaø äçîNa§¦§¨©¨©£¨¦§©©¤¤§¨§¨£¨¦
,àéìôäì ãò úeáøò úeîéòð ,íéòðå 'ä áBèzenirp `l - §¨¦§¦£¥©§©§¦

dlrnly ,"`lt" ly ote`a `l` ,mibiyny dbyd ly zeaixre
,dbydnL ,Lnî àaä íìBò ïéòîmlera -miwicv ixd `ad ¥¥¨©¨©¨¤

mdizexhre miayei
Îe mdiy`xa,'eë ïéðäp- ¤¡¦

,zewl`n mibprzneìòå§©
äædad`d ote` lr - ¤

,zewl`n dgnye beprza
:áéúkaezk -53:eçîN" §¦¦§

;"'äa íé÷écö- ©¦¦©
ote` epyi miwicvay
,zewl`a dgnye beprzd
,äæì äëBæ íãà ìk àìå§Ÿ¨¨¨¤¨¤

àðäk" úðéça àéä Bæå- §¦§¦©©£¨
`id mzceary mipdk

zpigaa"àaìc àúeòøa¦§¨§¦¨
LBãwä øäfaL13,- ¤©Ÿ©©¨

dzid mipdka dceard
`ly ,"i`yg" ly ote`a
sqek ly `evxe xiya
dfy itk oeilke dweyze
ote`d ,miield lv` did

ly invr oevx `ed "`alc `zerx"e i`yg lyzeinipt,ald
øîàð äæ ìòå14'Bâå äðzî úãBáò" :- mkzpdk z` oz` - §©¤¤¡©£©©¨¨§

dpzn ly ote`a `id ("mibeprza dad`") dpedkd zpigay
,dlrnln"'Bâå áøwä øfäå15.eiabl df ,dcear ly df ote`l - §©¨©¨¥§

,dfl jiiy `ed oi` ,oky .miigd jtiddâéOäì Cøc ïéà ék¦¥¤¤§©¦¨
ïéìàBML ,äàøiä Bîk ,øNa úòéâé éãé-ìòzòâé" :äéìò ©§¥§¦©¨¨§©¦§¨¤£¦¨¤¨¨©§¨

,"äàøéa òbéúð àlL øNáì éBà"å ,"äàøéaribdl - §¦§¨§§¨¨¤Ÿ¦§©©§¦§¨
,"d`xi"l'äîëç úéLàø'a áeúkL Bîk16:äàøéa áéúëe , §¤¨§¥¦¨§¨§¦§¦§¨

aezk "d`xi" iabl -17:,"'Bâå óñkë äpL÷áz íà"- ¦§©§¤¨©¨¤§
,'"d z`xi oiaz f` dpytgz mipenhnkeäëéøvL ãnìî- §©¥¤§¦¨

,"d`xi"d.úBøöBà øçà Ntçîk äîeöòå äaø äòéâé- §¦¨©¨©£¨¦§©¥©©¨
in enky ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga a"n wxta xkfpk

siirzn `ed oi` f`y ,rwxwa oenh i`ceay xve` ytgny
iwnrna `vnp xve`dy ze`ceea ercia ,dxitgd zceara
ly xve`l ribiy cr ,xetgl ,ytgl icedi lr jk - dnc`d
,mxa .icedi lk ly "ald zpia"a i`cea `vnpy miny z`xi
qgia `ed xen`d lk
,"d`xi" ly oiprl
dbixcnd iabl elit`y
,d`xia xzeia dpeilrd
,(dpeilr) "d`lir d`xi"
rbiizdl jiiy ok mb
.dil` ribdl lczydle
`ed dribi ici lr ,oky

.dil` ribi i`ceeaìáà£¨
äáäà] Bæ äaø äáäà©£¨©¨©£¨
úìôBð ,[íéâeðòza©©£¦¤¤
äìòîlî äéìàî íãàì̈¨¨¥¥¤¨¦§©§¨

,dì ïeëéå ïéëiL éìa- §¦¤¨¦¦©¥¨
d`a `id ,j`÷øå Cà©§©

úàøé"a òbéúpL øçà©©¤¦§©©§¦§©
,"úeîîBøädbixcna - ¨§

,"d`xi"ay dpeilrd
ezennex iptn `xi `edy

,`ed jexa yecwd lyå§
- y ixg` -äpnî âéOäì ìëeiM äî úéìëúì òébä- ¦¦©§©§¦©¤©§©¦¦¤¨

,zennexd z`xinBúîLð úðéça éôìm`zda cg`y - §¦§¦©¦§¨
- ipye ,d`xia ef dbixcnl ribdl leki eznyp yxeyl
dbixcnl ribd xak `ed m` ,ixd ,xzei dpeilr dbixcnl

ay xzeia dpeilrdegek- ribdläáäà"ä äàa àìénî éæà£©¦¥¨¨¨¨©£¨
ì ,äìòîlî "íéâeðòzaék ,äàøiä íò ãçéúäìe ïkL ©©£¦¦§©§¨¦§Ÿ§¦§©¥¦©¦§¨¦

,"'eë øfçì Léà ìL Bkøc"dy` lr -18øàaúpL Bîk ©§¤¦§©¥§¤¦§¨¥
.íéøîà éèewìa"n wxt ,oey`x wlg "`ipz"a -dad`y ,b §¦¥£¨¦

"'d z`xi dy`" z`xwp d`xie ,"xkf"e "yi`" z`xwp19-
"dy` lr xfgl yi` ly ekxc" :df l"f epizeax xn`n zpeek
okid ribdle xfgl `id ef dad` zpiga jxcy ,`id dceara

."d`xi" dpyiy

úéðMäåipyd beqd -äeàúî LôpäL ,äåàúå äáäà àéä §©¥¦¦©£¨§©£¨¤©¤¤¦§©¨
ä÷áãì äöôçå úáäBàå§¤¤©£¥¨§¨§¨

øøöì ,'äazeidl - ©¦§Ÿ
,xeyw,íéiçä øBøöa¦§©©¦

dì áBè íéäìà úáø÷å§¦§©¡Ÿ¦¨
Báe ,ãàîl` daxwa - §Ÿ

,miwl`d,õtçzdvtg - ©§Ÿ

,`ed jexa yecwd l` aexw zeidl wx `ed iniptd dpevxeòøå§©
epnî ÷çøúäì ãàî dì̈§Ÿ§¦§©¥¦¤
,íBìLå-ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨
ìæøa ìL ävçî úBéäì¦§§¦¨¤©§¤

íéðBöéçäîzetilwdn - ¥©¦¦
,dyecwd jtid ody

ú÷ñôîoial epia - ©§¤¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

áåè éë äîòèá äúåìëå ùôðä úçîù äîåöòå äáø
á"äåò ïéòî àéìôäì ãò úåáéøò úåîéòð íéòðå 'ä
àìå 'äá íé÷éãö åçîù áéúë æ"òå 'åë ïéðäðù ùîî
àúåòøá àðäë úðéçá àéä åæå äæì äëåæ íãà ìë
øæäå 'åâå äðúî úãåáò øîàð æ"òå ÷"äåæáù àáìã
åîë øùá úòéâé é"ò äâéùäì êøã ïéà éë 'åâå áø÷ä
àìù øùáì éåàå äàøéá úòâé äéìò ïéìàåùù äàøéä
äðù÷áú íà äàøéá áéúëå ç"øá ù"îë äàøéá òâééúð
ùôçîë äîåöòå äáø äòéâé äëéøöù ãîìî 'åâå óñëë
[íéâåðòúá äáäà] åæ äáø äáäà ìáà .úåøöåà øçà
äì ïååëéå ïéëéù éìá äìòîìî äéìàî íãàì úìôåð
úéìëúì òéâäå úåîîåøä úàøéá òâééúðù øçà ÷øå êà
àìéîî éæà åúîùð úðéçá éôì äðîî âéùäì ìëåéù äî
ãçééúäìå ïåëùì äìòîìî íéâåðòúá äáäàä äàá
.à"÷ìá ù"îë 'åë øæçì ùéà ìù åëøã éë äàøéä íò

úáäåàå äåàúî ùôðäù äåàúå äáäà àéä úéðùäå
íéäìà úáø÷å íééçä øåøöá øåøöì 'äá ä÷áãì äöéôçå
åðîî ÷çøúäì ãàî äì òøå õåôçú åáå ãàî äì áåè
ú÷ñôî íéðåöéçäî ìæøá ìù äöéçî úåéäì å"ç 'úé
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ב.13. קעז, זח"ג ז.14.ראה יח, מקומו.16.שם.15.קרח ואילך.17.צ"ע ד ב, ב.18.משלי ב, א.19.קידושין לא, משלי

lel` c"k iyiy mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zewl`.íBìLå-ñçjtid mdy mipiprn deedzn efk dvign - ©§¨
.melyeÎqg jk didiy c`na xacd rx ixd ,oeilrd oevx
,`ed jexa yecwdl aexw zeidl dvex `edy dad`a ,xnelk
.zewl`n melyeÎqg wegx zeidl `ly ,d`xi mb dlelk

"wgvi iel ihewl"a
wgvi iel 'x 'eke b"dxdl
ly eia` ,od`qxe`ipy
z` xiaqn ,epiax w"k
,"de`zn" zepeyld
"dvitg" ,"zade`"
zebixcna "dwacl"e
itk dnypd ly zepey
:zenlerd zrax`a ody
,diyra - "de`zn"
.'eke ,dxivia - "zade`"
úøzñeî àéä Bæ äáäàå§©£¨¦§¤¤

,ìàøNé ììk áìaly - §¥§©¦§¨¥
,l`xyin cg` lkelôà£¦

,íéòLøaxaqeny itk - ¨§¨¦
h"ie g"i wxta hexhexta
xtq ly oey`xd wlga
dad`y ,"`ipz"d
mb dpyi ef zxzeqn

,miryxaäpnîe- ¦¤¨
,zxzeqnd dad`dn

íäì äàa,miryxl - ¨¨¨¤
.äèøçädhxgd - ©£¨¨

ixg` miryxa dpyiy
xn`nk) dxiar ziiyr

zxzeqn dad`n d`a - ("dhxg mi`ln miryx" :l"f epinkg
`ed jexa yecwdl ef dad` mdl yiy ,xacd jk m` ,`l` .ef

:oldl owfd epax jk lr xne` ?miryx md ,`eti` ,recn -Cà©
éøä ¯ óeba úeìb úðéçáa äîìòðå úøzñeî àéäL éðtî¦§¥¤¦§¤¤§¤§¨¨¦§¦©¨©£¥

ì äìBëé ätìwäàéèçnä úeèL çeø eäæå ,äéìò èìL ©§¦¨§¨¦§Ÿ¨¤¨§¤©§©©£¦
íãàì20.`ly ,ef dad` lr dxizqne dqkn "zehy gex"d - ¨¨¨

,`ed jexa yecwdn wzipe wgxzn `ed `hgd ici lry yegi
,ïk ìòå,okle -÷fçúäì ,àéä BðB÷ì íãàä úãBáò §©¥£©¨¨¨§¦§¦§©¥

.ìk ìkî ìka ätìwä ìò øabúäìe,mipiprd lka -,eðéäc §¦§©¥©©§¦¨©Ÿ¦ŸŸ§©§
dLøâì älçzî,dtilwd z` yxbl xac ziy`x -óebäî ¦§¦¨§¨§¨¥©

,éøîâì,sebd ixa` lr dhily mey dl didz `ly -äáLçnî §©§¥¦©£¨¨
mipipr mey aeygi `ly -ly oipr dfy ,'d oevx jtid mdy

,dtilwøeac,'d oevx jtid mdy mixeaic mey xaci `ly - ¦
äNòîe,'d oevx jtid mdy miyrn mey dyri `ly -L- ©£¤¤

md dl` mipipr dylyìå çîa,íéøáà ç"îøe ïBLgendy - §Ÿ©§¨§¨¥¨¦
mipipr mey eyri `l mixa`de xacz `l oeyld ,aeygi `l

.dtilw lyøéqà øbñnî àéöBäì ïk íb ìëeé Ck øçàå§©©¨©©¥§¦¦©§¥¨¦

,ãé ÷æça,eteba yalzdl dtilwl dyxi `ly ixg` - §Ÿ¤¨
`le xacl `le aeygl `ly ,rxn xeq ly mipipra xnyidl

x jtid mdy mipipr) dtilw ly mipipr zeyrlmb lkei ,('d oev
ly mipipra ielba `hazzy ,"zxzeqnd dad`"d z` zelbl

aeh dyraeygi gendy ,
`iaiy xac ,'d zelcba
dad` ielba yegl eze`
cenll ef dad`ae ,'dl
zeevn miiwle dxez

,dyrnae xeaica,eðéäc§©§
Baì õénàå ÷æç úBéäì¦§¨¨§©¦¦
úBéäì ,íéøBaba©¦¦¦§
úøzñîä äáäàä̈©£¨©§ª¤¤
ìëa áø éelâa úéìâð¦§¥§¦©§¨
Lôpä é÷ìç úBçkŸ¤§¥©¤¤

,eðéäc .óebaL,xnelk - ¤©§©§
äáLçîáe ìëNa øwòä̈¦¨§¥¤§©£¨¨

,çnaLlkyd ,oky - ¤©Ÿ©
,dad`d ielibl ixd xfer
`id dad`dyke
xacd `ian - zelbzda
dad`d zezn`zdl

,mixa`d x`yaìëOäL¤©¥¤
ãéîz ïðBaúéå áBLçé©£§¦§¥¨¦
BúìkNäå BìëN éôk§¦¦§§©§¨¨
éà ,Cøaúé àøBaaC ©¥¦§¨¥¥

ììëa íéiçä éiç àeäL¤©¥©©¦¦§¨
,mlera -BúîLð éiçå§©¥¦§¨

,èøôa`id dnypd - ¦§¨
,dnypd ly miigd `edÎjexaÎyecwde ,mc`d iig ixdïk ìòå§©¥

,okle -óñk ,åéìà áBø÷å Ba ÷eác úBéäì äeàúéå óñëé¦§Ÿ§¦§©¤¦§¨§¨¥¨Ÿ¤
óñBkä ïák ,éòáèwwezynd -,åéáà ìöà ãéîz úBéäì ¦§¦§¥©¥¦§¨¦¥¤¨¦

.døB÷îì dòáèa ãéîz äìòîì äìBòä Là Bîëeitk - §¥¨¨§©§¨¨¦§¦§¨¦§¨
rahy ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga h"i wxta xiaqdy

,dyxyl dlrnl cinz zkynp `idy `ed y`däî ìëå§¨©
äæ óñk BìëNa áLçì ãéîúiMzewwezyd -ef,äëk ¤©§¦©£Ÿ§¦§Ÿ¤¤¨¨

÷ñòì åéøáà ìëáe åéôa íb äæ óñk èMtúéå øabúé¦§©¥§¦§©¥Ÿ¤¤©§¦§¨¥¨¨©£Ÿ
íäa ä÷áãì ,úBöîe äøBúa,oci lr -àúéøBàc ,Lnî 'äa §¨¦§§¨§¨¨¤©©¨§©§¨

àLã÷åéøa-ãç àlk àeä-C21.`ed jexa yecwde dxez ,ik - §ª§¨§¦ª¨©
x`yae eitae egena ef dad` rityz okle ,cg` xac md

.ef dad`a zeevn miiwle dxez cenll ,mixa`äæ óñk ìòå§©Ÿ¤¤
,ef dad` lr -:áéúk áø éelâaLaezk -22:éLôð äàîö" ¤§¦©§¦¨§¨©§¦

,"'Bâå,miwl`l -ïéãò âeðòz Bì ïéàå íéîì àîvä íãàk §§¨¨©¨¥§©¦§¥©££©¦
.ììkezeida ,j` ;beprz el yi ,epe`nv z` deexn `edyk - §¨

`id ef dad` jk - wfg oe`nv `l` ,beprz mey el oi` ,`nv
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ùã÷ä úøâà
åìéôà ìàøùé ììë áìá úøúñåî àéä åæ äáäàå å"ç
àéäù éðôî êà äèøçä íäì äàá äðîîå íéòùøá
äôéì÷ä éøä óåâá úåìâ úðéçáá äîìòðå úøúñåî
íãàì àéèçîä úåèù çåø åäæå äéìò èåìùì äìåëé
ìò øáâúäìå ÷æçúäì àéä åðå÷ì íãàä úãåáò ë"òå
óåâäî äùøâì äìçúî åðééäã ìë ìëî ìëá äôéì÷ä
íéøáà ç"îøå ïåùìå çåîáù î"åã äáùçîî éøîâì
åðééäã ãé ÷æåçá øéñà øâñîî àéöåäì ë"â ìëåé ë"çàå
äáäàä úåéäì íéøåáâá åáì õéîàå ÷æç úåéäì
ùôðä é÷ìç úåçë ìëá áø éåìéâá úéìâð úøúåñîä
ìëùäù çåîáù äáùçîáå ìëùá ø÷éòä åðééäã óåâáù

ë ãéîú ïðåáúéå áùçéàøåáá åúìëùäå åìëù éô
èøôá åúîùð ééçå ììëá íééçä ééç àåäù êéà êøáúé
óñåë åéìà áåø÷å åá ÷åáã úåéäì äåàúéå óåñëé ë"òå
ùà åîëå åéáà ìöà ãéîú úåéäì óñåëä ïáë éòáè
ãéîúéù äî ìëå äøå÷îì äòáèá ãéîú äìòîì äìåòä
óñåë èùôúéå øáâúé äëë äæ óñåë åìëùá áåùçì
ä÷áãì úåöîå äøåúá ÷åñòì åéøáà ìëáå åéôá íâ äæ
óñåë ìòå ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã ùîî 'äá íäá
àîöä íãàë 'åâå éùôð äàîö áéúë áø éåìéâáù äæ
äæ óñåë ìò íâå ììë ïééãò âåðòú åì ïéàå íéîì
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ék dîòèa ,dúBìëe Lôpä úçîN ,äîeöòå äaø äçîNa§¦§¨©¨©£¨¦§©©¤¤§¨§¨£¨¦
,àéìôäì ãò úeáøò úeîéòð ,íéòðå 'ä áBèzenirp `l - §¨¦§¦£¥©§©§¦

dlrnly ,"`lt" ly ote`a `l` ,mibiyny dbyd ly zeaixre
,dbydnL ,Lnî àaä íìBò ïéòîmlera -miwicv ixd `ad ¥¥¨©¨©¨¤

mdizexhre miayei
Îe mdiy`xa,'eë ïéðäp- ¤¡¦

,zewl`n mibprzneìòå§©
äædad`d ote` lr - ¤

,zewl`n dgnye beprza
:áéúkaezk -53:eçîN" §¦¦§

;"'äa íé÷écö- ©¦¦©
ote` epyi miwicvay
,zewl`a dgnye beprzd
,äæì äëBæ íãà ìk àìå§Ÿ¨¨¨¤¨¤

àðäk" úðéça àéä Bæå- §¦§¦©©£¨
`id mzceary mipdk

zpigaa"àaìc àúeòøa¦§¨§¦¨
LBãwä øäfaL13,- ¤©Ÿ©©¨

dzid mipdka dceard
`ly ,"i`yg" ly ote`a
sqek ly `evxe xiya
dfy itk oeilke dweyze
ote`d ,miield lv` did

ly invr oevx `ed "`alc `zerx"e i`yg lyzeinipt,ald
øîàð äæ ìòå14'Bâå äðzî úãBáò" :- mkzpdk z` oz` - §©¤¤¡©£©©¨¨§

dpzn ly ote`a `id ("mibeprza dad`") dpedkd zpigay
,dlrnln"'Bâå áøwä øfäå15.eiabl df ,dcear ly df ote`l - §©¨©¨¥§
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,'"d z`xi oiaz f` dpytgz mipenhnkeäëéøvL ãnìî- §©¥¤§¦¨

,"d`xi"d.úBøöBà øçà Ntçîk äîeöòå äaø äòéâé- §¦¨©¨©£¨¦§©¥©©¨
in enky ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga a"n wxta xkfpk

siirzn `ed oi` f`y ,rwxwa oenh i`ceay xve` ytgny
iwnrna `vnp xve`dy ze`ceea ercia ,dxitgd zceara
ly xve`l ribiy cr ,xetgl ,ytgl icedi lr jk - dnc`d
,mxa .icedi lk ly "ald zpia"a i`cea `vnpy miny z`xi
qgia `ed xen`d lk
,"d`xi" ly oiprl
dbixcnd iabl elit`y
,d`xia xzeia dpeilrd
,(dpeilr) "d`lir d`xi"
rbiizdl jiiy ok mb
.dil` ribdl lczydle
`ed dribi ici lr ,oky

.dil` ribi i`ceeaìáà£¨
äáäà] Bæ äaø äáäà©£¨©¨©£¨
úìôBð ,[íéâeðòza©©£¦¤¤
äìòîlî äéìàî íãàì̈¨¨¥¥¤¨¦§©§¨

,dì ïeëéå ïéëiL éìa- §¦¤¨¦¦©¥¨
d`a `id ,j`÷øå Cà©§©

úàøé"a òbéúpL øçà©©¤¦§©©§¦§©
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,"d`xi"ay dpeilrd
ezennex iptn `xi `edy

,`ed jexa yecwd lyå§
- y ixg` -äpnî âéOäì ìëeiM äî úéìëúì òébä- ¦¦©§©§¦©¤©§©¦¦¤¨

,zennexd z`xinBúîLð úðéça éôìm`zda cg`y - §¦§¦©¦§¨
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dbixcnl ribd xak `ed m` ,ixd ,xzei dpeilr dbixcnl
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,"'eë øfçì Léà ìL Bkøc"dy` lr -18øàaúpL Bîk ©§¤¦§©¥§¤¦§¨¥
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"dy` lr xfgl yi` ly ekxc" :df l"f epizeax xn`n zpeek
okid ribdle xfgl `id ef dad` zpiga jxcy ,`id dceara

."d`xi" dpyiy

úéðMäåipyd beqd -äeàúî LôpäL ,äåàúå äáäà àéä §©¥¦¦©£¨§©£¨¤©¤¤¦§©¨
ä÷áãì äöôçå úáäBàå§¤¤©£¥¨§¨§¨

øøöì ,'äazeidl - ©¦§Ÿ
,xeyw,íéiçä øBøöa¦§©©¦

dì áBè íéäìà úáø÷å§¦§©¡Ÿ¦¨
Báe ,ãàîl` daxwa - §Ÿ

,miwl`d,õtçzdvtg - ©§Ÿ

,`ed jexa yecwd l` aexw zeidl wx `ed iniptd dpevxeòøå§©
epnî ÷çøúäì ãàî dì̈§Ÿ§¦§©¥¦¤
,íBìLå-ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨
ìæøa ìL ävçî úBéäì¦§§¦¨¤©§¤
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,dyecwd jtid ody

ú÷ñôîoial epia - ©§¤¤
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ùã÷ä úøâà

áåè éë äîòèá äúåìëå ùôðä úçîù äîåöòå äáø
á"äåò ïéòî àéìôäì ãò úåáéøò úåîéòð íéòðå 'ä
àìå 'äá íé÷éãö åçîù áéúë æ"òå 'åë ïéðäðù ùîî
àúåòøá àðäë úðéçá àéä åæå äæì äëåæ íãà ìë
øæäå 'åâå äðúî úãåáò øîàð æ"òå ÷"äåæáù àáìã
åîë øùá úòéâé é"ò äâéùäì êøã ïéà éë 'åâå áø÷ä
àìù øùáì éåàå äàøéá úòâé äéìò ïéìàåùù äàøéä
äðù÷áú íà äàøéá áéúëå ç"øá ù"îë äàøéá òâééúð
ùôçîë äîåöòå äáø äòéâé äëéøöù ãîìî 'åâå óñëë
[íéâåðòúá äáäà] åæ äáø äáäà ìáà .úåøöåà øçà
äì ïååëéå ïéëéù éìá äìòîìî äéìàî íãàì úìôåð
úéìëúì òéâäå úåîîåøä úàøéá òâééúðù øçà ÷øå êà
àìéîî éæà åúîùð úðéçá éôì äðîî âéùäì ìëåéù äî
ãçééúäìå ïåëùì äìòîìî íéâåðòúá äáäàä äàá
.à"÷ìá ù"îë 'åë øæçì ùéà ìù åëøã éë äàøéä íò

úáäåàå äåàúî ùôðäù äåàúå äáäà àéä úéðùäå
íéäìà úáø÷å íééçä øåøöá øåøöì 'äá ä÷áãì äöéôçå
åðîî ÷çøúäì ãàî äì òøå õåôçú åáå ãàî äì áåè
ú÷ñôî íéðåöéçäî ìæøá ìù äöéçî úåéäì å"ç 'úé
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,`ed jexa yecwdl aexw zeidl dvex `edy dad`a ,xnelk
.zewl`n melyeÎqg wegx zeidl `ly ,d`xi mb dlelk

"wgvi iel ihewl"a
wgvi iel 'x 'eke b"dxdl
ly eia` ,od`qxe`ipy
z` xiaqn ,epiax w"k
,"de`zn" zepeyld
"dvitg" ,"zade`"
zebixcna "dwacl"e
itk dnypd ly zepey
:zenlerd zrax`a ody
,diyra - "de`zn"
.'eke ,dxivia - "zade`"
úøzñeî àéä Bæ äáäàå§©£¨¦§¤¤

,ìàøNé ììk áìaly - §¥§©¦§¨¥
,l`xyin cg` lkelôà£¦

,íéòLøaxaqeny itk - ¨§¨¦
h"ie g"i wxta hexhexta
xtq ly oey`xd wlga
dad`y ,"`ipz"d
mb dpyi ef zxzeqn

,miryxaäpnîe- ¦¤¨
,zxzeqnd dad`dn

íäì äàa,miryxl - ¨¨¨¤
.äèøçädhxgd - ©£¨¨

ixg` miryxa dpyiy
xn`nk) dxiar ziiyr

zxzeqn dad`n d`a - ("dhxg mi`ln miryx" :l"f epinkg
`ed jexa yecwdl ef dad` mdl yiy ,xacd jk m` ,`l` .ef

:oldl owfd epax jk lr xne` ?miryx md ,`eti` ,recn -Cà©
éøä ¯ óeba úeìb úðéçáa äîìòðå úøzñeî àéäL éðtî¦§¥¤¦§¤¤§¤§¨¨¦§¦©¨©£¥

ì äìBëé ätìwäàéèçnä úeèL çeø eäæå ,äéìò èìL ©§¦¨§¨¦§Ÿ¨¤¨§¤©§©©£¦
íãàì20.`ly ,ef dad` lr dxizqne dqkn "zehy gex"d - ¨¨¨

,`ed jexa yecwdn wzipe wgxzn `ed `hgd ici lry yegi
,ïk ìòå,okle -÷fçúäì ,àéä BðB÷ì íãàä úãBáò §©¥£©¨¨¨§¦§¦§©¥

.ìk ìkî ìka ätìwä ìò øabúäìe,mipiprd lka -,eðéäc §¦§©¥©©§¦¨©Ÿ¦ŸŸ§©§
dLøâì älçzî,dtilwd z` yxbl xac ziy`x -óebäî ¦§¦¨§¨§¨¥©

,éøîâì,sebd ixa` lr dhily mey dl didz `ly -äáLçnî §©§¥¦©£¨¨
mipipr mey aeygi `ly -ly oipr dfy ,'d oevx jtid mdy

,dtilwøeac,'d oevx jtid mdy mixeaic mey xaci `ly - ¦
äNòîe,'d oevx jtid mdy miyrn mey dyri `ly -L- ©£¤¤

md dl` mipipr dylyìå çîa,íéøáà ç"îøe ïBLgendy - §Ÿ©§¨§¨¥¨¦
mipipr mey eyri `l mixa`de xacz `l oeyld ,aeygi `l

.dtilw lyøéqà øbñnî àéöBäì ïk íb ìëeé Ck øçàå§©©¨©©¥§¦¦©§¥¨¦

,ãé ÷æça,eteba yalzdl dtilwl dyxi `ly ixg` - §Ÿ¤¨
`le xacl `le aeygl `ly ,rxn xeq ly mipipra xnyidl

x jtid mdy mipipr) dtilw ly mipipr zeyrlmb lkei ,('d oev
ly mipipra ielba `hazzy ,"zxzeqnd dad`"d z` zelbl

aeh dyraeygi gendy ,
`iaiy xac ,'d zelcba
dad` ielba yegl eze`
cenll ef dad`ae ,'dl
zeevn miiwle dxez

,dyrnae xeaica,eðéäc§©§
Baì õénàå ÷æç úBéäì¦§¨¨§©¦¦
úBéäì ,íéøBaba©¦¦¦§
úøzñîä äáäàä̈©£¨©§ª¤¤
ìëa áø éelâa úéìâð¦§¥§¦©§¨
Lôpä é÷ìç úBçkŸ¤§¥©¤¤

,eðéäc .óebaL,xnelk - ¤©§©§
äáLçîáe ìëNa øwòä̈¦¨§¥¤§©£¨¨

,çnaLlkyd ,oky - ¤©Ÿ©
,dad`d ielibl ixd xfer
`id dad`dyke
xacd `ian - zelbzda
dad`d zezn`zdl

,mixa`d x`yaìëOäL¤©¥¤
ãéîz ïðBaúéå áBLçé©£§¦§¥¨¦
BúìkNäå BìëN éôk§¦¦§§©§¨¨
éà ,Cøaúé àøBaaC ©¥¦§¨¥¥

ììëa íéiçä éiç àeäL¤©¥©©¦¦§¨
,mlera -BúîLð éiçå§©¥¦§¨

,èøôa`id dnypd - ¦§¨
,dnypd ly miigd `edÎjexaÎyecwde ,mc`d iig ixdïk ìòå§©¥
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.døB÷îì dòáèa ãéîz äìòîì äìBòä Là Bîëeitk - §¥¨¨§©§¨¨¦§¦§¨¦§¨
rahy ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga h"i wxta xiaqdy

,dyxyl dlrnl cinz zkynp `idy `ed y`däî ìëå§¨©
äæ óñk BìëNa áLçì ãéîúiMzewwezyd -ef,äëk ¤©§¦©£Ÿ§¦§Ÿ¤¤¨¨

÷ñòì åéøáà ìëáe åéôa íb äæ óñk èMtúéå øabúé¦§©¥§¦§©¥Ÿ¤¤©§¦§¨¥¨¨©£Ÿ
íäa ä÷áãì ,úBöîe äøBúa,oci lr -àúéøBàc ,Lnî 'äa §¨¦§§¨§¨¨¤©©¨§©§¨

àLã÷åéøa-ãç àlk àeä-C21.`ed jexa yecwde dxez ,ik - §ª§¨§¦ª¨©
x`yae eitae egena ef dad` rityz okle ,cg` xac md

.ef dad`a zeevn miiwle dxez cenll ,mixa`äæ óñk ìòå§©Ÿ¤¤
,ef dad` lr -:áéúk áø éelâaLaezk -22:éLôð äàîö" ¤§¦©§¦¨§¨©§¦

,"'Bâå,miwl`l -ïéãò âeðòz Bì ïéàå íéîì àîvä íãàk §§¨¨©¨¥§©¦§¥©££©¦
.ììkezeida ,j` ;beprz el yi ,epe`nv z` deexn `edyk - §¨

`id ef dad` jk - wfg oe`nv `l` ,beprz mey el oi` ,`nv
ick jez beprz da yiy dad` `l ,zewl`l oe`nv ly oipr
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ùã÷ä úøâà
åìéôà ìàøùé ììë áìá úøúñåî àéä åæ äáäàå å"ç
àéäù éðôî êà äèøçä íäì äàá äðîîå íéòùøá
äôéì÷ä éøä óåâá úåìâ úðéçáá äîìòðå úøúñåî
íãàì àéèçîä úåèù çåø åäæå äéìò èåìùì äìåëé
ìò øáâúäìå ÷æçúäì àéä åðå÷ì íãàä úãåáò ë"òå
óåâäî äùøâì äìçúî åðééäã ìë ìëî ìëá äôéì÷ä
íéøáà ç"îøå ïåùìå çåîáù î"åã äáùçîî éøîâì
åðééäã ãé ÷æåçá øéñà øâñîî àéöåäì ë"â ìëåé ë"çàå
äáäàä úåéäì íéøåáâá åáì õéîàå ÷æç úåéäì
ùôðä é÷ìç úåçë ìëá áø éåìéâá úéìâð úøúåñîä
ìëùäù çåîáù äáùçîáå ìëùá ø÷éòä åðééäã óåâáù

ë ãéîú ïðåáúéå áùçéàøåáá åúìëùäå åìëù éô
èøôá åúîùð ééçå ììëá íééçä ééç àåäù êéà êøáúé
óñåë åéìà áåø÷å åá ÷åáã úåéäì äåàúéå óåñëé ë"òå
ùà åîëå åéáà ìöà ãéîú úåéäì óñåëä ïáë éòáè
ãéîúéù äî ìëå äøå÷îì äòáèá ãéîú äìòîì äìåòä
óñåë èùôúéå øáâúé äëë äæ óñåë åìëùá áåùçì
ä÷áãì úåöîå äøåúá ÷åñòì åéøáà ìëáå åéôá íâ äæ
óñåë ìòå ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã ùîî 'äá íäá
àîöä íãàë 'åâå éùôð äàîö áéúë áø éåìéâáù äæ
äæ óñåë ìò íâå ììë ïééãò âåðòú åì ïéàå íéîì
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א.20. ג, א.21.סוטה ס, ח"ב א. כד, זח"א מ 22.ראה ג.תהלים ב,



`lelסח d"k ycew zay mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ה קודש שבת יום
אגרת יט  ,fkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äèåò .èé,254 'nr cr.úåìéöàã øúëå

ly dpey`xd dbixcna xacdy itk ,zewl`a zewiac zbyd
.zewl`l oe`nva xaecn o`k `l` ,"mibeprza dad`"íâå23 §©

íéøézòî eðà ,eða úøzñeîä Bæ äáäàå äæ óñk ìò- ©Ÿ¤¤§©£¨©§¤¤¨¨©§¦¦
milltzn ep`,øbñnî dàéöBäì ,eðøæòa úBéäì 'äì- ©¦§§¤§¥§¦¨¦©§¥

ef dad`y zexnl ,xnelk
mc`d lry oipr dppi`
dze` el ewipriy zekfl
mvr oky ,dlrnln
cg` lka epyi ef dad`
ef dad` ielibe ,l`xyin
ezceara ixd ielz
z`f lka - ezeppeazdae
milltzn ef dad` lr mb
`ed jexa yecwd l`
dzelbzdl xefriy
mlrddn dze` `ivedle

,ielibd l`ñðkz àìå ,dcáì äpnî àìî álä äéäiLå§¤¦§¤©¥¨¥¦¤¨§©¨§Ÿ¦¨¥
dúéáa dúøöde`ze zxg` dad` mey ala xexyz `ly - ¨¨¨§¥¨

,`ed jexa yecwdl dad`d cbp odyàéäL`id "dxv"d - ¤¦
,äfä íìBò úåàz,'d zad`l cebip `id de`zdy -÷ø ©£©¨©¤©

àéä äéäzL,cala -úéaä úø÷òdhilyd ,ziad zlra - ¤¦§¤¦£¤¤©©¦
,ald ly dcigidäáLçnî äöeçä dLøâìe dúøöa ìLîì¦§Ÿ§¨¨¨§¨§¨©¨¦©£¨¨

ì ìëeé àlL íâä ,íéðt-ìk-ìò äNòîe øeacéøîâì dçlL ¦©£¤©¨¨¦£©¤Ÿ©§©§¨§©§¥
,Balî`id ef dad` ,oky ,ala de`z mey el didz `ly - ¦¦

,zindad ytpd ly de`zd ala zniiw mda ,"mipepia"a ixd

itk) dyrne xeaic daygna dlrzy ozep `l `edy `l`
xtq ly oey`xd wlga a"i wxta dlrnl xaqedy

,("`ipz"dúeìb úðéçáa úøzñî àéä äéäz íéðt-ìk-ìò©¨¨¦¦§¤¦ª§¤¤¦§¦©¨
,dzøáb úéaä úø÷òì úeãáòå,zewl`l dad`d `id - §©§©£¤¤©©¦§¦§¨

dad`dy mewnay
" didz zewl`ldad`

zxzeqnzelb zpigaae "
ly de`zd didz -
zxzeqn zindad ytpd
,zelb zpigaae

da LnzLäì,de`za - §¦§©¥¨
dì íéçøëä íéøáãì¦§¨¦¤§¥¦¨
,äiúLe äìéëàk ,ãáì§©©£¦¨§¦¨
ziwl`d ytpdy icky -
lkeze seba miiwzz
on ,zeevne dxez miiwl
ytpd oevxa ynzyiy ixd - dzyie lk`i mc`dy gxkdd
ziwl`d ytpd oevx rval ,miinyb mipiprl zindad

,'d zceare dxez ly mipipra:áéúëãkaezky enk -24: §¦§¦
éëøc ìëa":"eäòc Emikxcd lka -jlydidze) z` rcz §¨§¨¤¨¥

zece` ,xaecn ,xnelk ,`ed jexa yecwd (l` xeyw
didiy ,j` .mc`d ly miinybd mipiprde mikxcd ,"jikxc"
ixd zynzyn ,zewl`a zexywzdde zrcd ,"edrc" dfa
didiy ick zindad ytpd ly oevxa ziwl`d ytpd

"edrc"25.

.èéweqtl zqgizn - hi oniq - ef ycewd zxb`1."dnlyk xe` dher" :

reci2"seq oi` xe`" oia rvenn `idy ,dxez zece` xacn df weqty ,

" ly oipr ixd `ed "seq oi` xe`" ,oky .zenler oialseq oi`,(leab ila) "

zeedzd didz eci lr rvennl miwewf `lina ,leab ilra md zenlere

drtydde zenlerd

mdipia rvennd .zenlera

.dxez - `edreci ok3lky ,

dpiidzy gxkdd on rvenn

`edy zebixcnd izyn ea

izy dxeza yi okl ,oxagn

:"dnly"e "xe`" zepigad

ila) seq oi` ly oipr `idy ,dxezd zeinipt `ed dxez ly "xe`"

"dcn ux`n dkex`" ,(leab4`idy "dnly"e ;yeally oiprd `id -

zekiiy dl yi ,xeriye leab da yiy ,(zilbpd dxezd) dxezc `ilb

z` mlrda yi dxezc dlbpay owfd epax xiaqn ef zxb`a .zenlerl

lcadd z` xiaqn oke ,dxezd zeinipt ,"xe`" ly xzei dlrpd oiprd

.d`eap ly dbyd oial dxez ly dbyd oia

."'Bâå äîìOk øBà äèò"xzzqne yalzn xe`dy ,dpeekd - Ÿ¤©©§¨§
xiaqi owfd epaxe .yeala
dlrnly dxezd xe`y
shrzn zelbzdn
.mlrde yeala yalzne
ìL äøBz éèewìa ,äpä¦¥§¦¥¨¤
ék úLøt ì"æ é"øàä̈£¦©¨¨©¦
àø÷iå úLøôe àOú¦¨¨¨©©¦§¨

áúk5äúéä àì íBìMä-åéìò eðaø äLî úâOä ék , ¨©¦©¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨Ÿ¨§¨
,äàlò äîëçc úeiîéðt úðéçáadnkgd zeinipt - ¦§¦©§¦¦§¨§¨¦¨¨

,dpeilrd,"úeìéöàc àaà" àø÷pä"d`lir dnkg"a ,oky - ©¦§¨©¨©£¦
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äðîî àìî áìä äéäéùå øâñîî äàéöåäì åðøæòá
æ"äåò úåàú àéäù äúéáá äúøö ñðëú àìå äãáì
äùøâìå äúøöá ìåùîì úéáä úø÷ò àéä äéäúù ÷ø
éøîâì äçìùì ìëåé àìù íâä ô"ëò î"åãçîî äöåçä
úåãáòå úåìâ 'éçáá úøúñåî àéä äéäú ô"ëò åáìî
íéçøëä íéøáãì äá ùîúùäì äúøáâ úéáä úø÷òì
:åäòã êéëøã ìëá áéúëãë äéúùå äìéëàë ãáì äì

äèåò èééèå÷ìá äðä .'åâå äîìùë øåà
àùú éë 'ô ì"æéøàä ìù äøåú
úðéçáá äúéä àì ä"òøî úâùä éë áúë àø÷éå 'ôå
ù"ëå 'éöàã àáà àø÷ðä äàìéò äîëçã úåéîéðô
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.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ תפלה ע"י כ"א התבוננות ע"י לא נעשה הגילוי שזה ס"ד מש"כ לתרץ - כאן זה להוסיף "מוכרח
לצדקה". שייכות גם זו בעבודה יש ועפ"ז - ו.24.וצדקה. ג, ˘ËÈÏ"‡:משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סרל"א או"ח השו"ע "וכפס"ד

˘ËÈÏ"‡:25.בארוכה". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰השייכות מהי להיופי Â˙Î‰Ï·"עצ"ע הטעם שם בתו"ח המבואר ע"פ וי"ל גו'?! יפית מה
ובאופן ההפלאה „‰ÏÙ‡‰והנועם בה אין שלכן - לאהמ"ס בנוגע (וכן כאן באגה"ק כמבואר היא שאהב"ת מובן - גו') ומה גו' (מה
ונועם)". ב.1.דיופי קד, עה"פ.2.תהלים הצ"צ) (רשימות אור יהל וש"נ.3.ראה ואילך. 11 ע' חי"ט לקו"ש Î"˜4.ראה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.ט יא, ˘ËÈÏ"‡:5."איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שנלמד ואיך בל"ת, ממ"ש - באגה"ק כהנ"ל ללמוד איך היטב "עיי"ש

lel` d"k ycew zay mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dnkg enk ,"zeliv`c dnkg"n dlrnl ody zebixcn opyi
dny ,yxtn `ede - dnecke oencw mc`c dnkge xzkay
dnkgd zeinipta dzid `l epax dyn zbydy xne` `edy
dlrnly dnkgd zebixcnl wx dpeekd oi` ,dpeilrd

mb `l` ,"zeliv`"n
dnkgd zeinipta
"zeliv`"ay dpeilrd
"d`lir dnkg"y itk)
,("zeliv`c `a`" z`xwp
úøéôña ïkL-ìëå§¨¤¥¦§¦©
,äpnî äìòîlL øúkä©¤¤¤§©§¨¦¤¨

,"dnkg"n -àø÷pä©¦§¨
éøà","ïétðà Cixd - £¦©§¦

el dzid `ly i`cea
jix`" oky ,dfa dbyd
ly dpiga ixd `ed "oitp`
;leab ila zekix` ,"jix`"
seba zyaelnd dnype
oi` - leab lra `edy
ly oipr biydl dgeka

,leab ilaíà ékdyn - ¦¦
,biydíéøBçà úðéçáa- ¦§¦©£©¦

,zeipevigdäîëçc,"dnkg"d zbixcn mvre zeiniptd ef oi` - §¨§¨
zebixcna dcixil zekiiy xak dl yiy zeipevigd m` ik

,"dnkg"n dhnlyúLaìîä6úLaìúnä ,äðéáa"dpia" - ©§ª¤¤§¦¨©¦§©¤¤
zyalzn,"ïétðà øéòæ" úBàø÷pL úBðBzçz úBøéôñ 'æa- §§¦©§¤¦§¨¦§¥©§¦

zecnd ray od el` ,dlabde mevnve zephw ,"xirf" ly oipr
" mya ze`xwpdzecnitk xak df ,oky .xeriye "dcn" oeyln ,"

xewn zeidl xeriy lye dcn ly oipra yalzn "seq oi` xe`"y
,zenlerl,äøBzä ãBñ`idy itk (dpeilr) "d`lir dnkg" - ©¨

oipr ly ceqd df - zecnd raya ("dpia" ici lr) zcxei
,i`kfe aiig ,leqte xyk ,dxezd ly mipicde zeklddy ,dxezd
.cqgd zcnn - xedhe i`kf ,xyk :zecndn mi`a ,xedhe `nh

,'eke ,dxeabd zcnn - `nhe aiig ,leqtóBñ ãò úèMtúîe¦§©¤¤©
,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöð :ïäL ,úBðBzçzä úBøéôñ 'ã- §¦©©§¤¥¤©§©§

m` ik ,zecnd zeinvr opi` el` zexitq ,onvr zecnay
z` ynnle cixedl ,zx`tz ,dxeab ,cqg zecn ly mitprd

,"zx`tz" ,"dxeab" ,"cqg" zecndBúàeáð úâOä äúéä íLå§¨¨§¨©¨©§¨
,epax dyn ly -úeiîéðt úðéçaî eðéäc ,úeiîéðt úðéçáa¦§¦©§¦¦§©§¦§¦©§¦¦

,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöðcopipry ,el` zexitqa `wec - §¤©§©§
i zepeilrd zexitqdn drtydd z` cixedlzenlera xze

dzid ok`e zeidl dleki dzid `wec my - "zeliv`"n dhnly
zexitq zeinvre zeinipta epax dyn ly d`eapd zbydel`,

íeL Bì äúéä àì úeëìî-ãBñé-ãBä-çöpî äìòîì ìáà£¨§©§¨¦¤©§©§Ÿ¨§¨
íéøBçà úðéçáa íà ék ,úeiîéðta äâOä,zeipevigd - ©¨¨©§¦¦¦¦¦§¦©£©¦

úLaìîä äîëçc74CBz úèMtúîe úLaìîä ,äðéaa §¨§¨©§ª¤¤©¦¨©§ª¤¤¦§©¤¤
,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöðc úeiîéðtdbyd el dzid my wx - §¦¦§¤©§©§

ycgn dn :dl`yd "mipewize zexrd"a oiivn iaxd .zeinipta
dnkgc miixeg` ly oiprd lr mrtd cer exfga owfd epax
,dpiaa yalznd
ixd ;m"idpa zyalznd
?df iptl xak z`f xn`
epax oi` o`ky oiivl yie
z` xikfn owfd
x`ya zeyalzdd
`l` ,lirl xkfpk zecnd
dpiaay zeyalzdd

.cala m"idpaeãBña- §
yxcna xne`y7:

äîëç úBìáBð"§¨§¨
,"äøBz ¯ äìòîlL- ¤§©§¨¨

zcxei `idy itk "dnkg"
,xzeia dpezgz dbixcna
oirnk wx `idy cr
zbixcnl `nbece
ly oipr dfy) "dnkg"d
oipr edf - ("zelaep"
ly zeinvrd dppi` dxezdy ,`id xacd zernyn ixd .dxezd
ly zeipevigde "zelaep"d m` ik ,(dpeilr) "d`lir dnkg"
,dxenb zelbzda zcxl leki df wx oky ;"d`lir dnkg"
,dxezc dlbp zpiga ,zelbzd ly oipr `idy dxez zpigaa

àéäL`id dxez -,"ïétðà øéòæ" úðéçáaoipr ,lirl xkfpk - ¤¦¦§¦©§¥©§¦
,leabe mevnve zephw ly:áéúëãëeaezky enke -8:úéàøå" §¦§¦§¨¦¨

éðôe ,éøçà úà,zeiniptd -,"eàøé àìlr xn`p df weqt - ¤£Ÿ̈¨©Ÿ¥¨
zpiga wx ze`xl did leki epax dyn mb ,oky ,epax dyn
,dlrnly "dnkg"d ly zeinvrde zeiniptd `le "miixeg`"

íL ïiò,l"fix`d ly "dxez ihewl"a -÷øt äàeápä øòLáe ©¥¨§©©©§¨¤¤
øîàð éøä ;àéìôäì Lé äøBàëìå .à9ãBò àéáð í÷ àìå" : §¦§¨¥§©§¦£¥¤¡©§Ÿ¨¨¦

,"äLîk ìàøNéazedeabd zebixcna biyd epax dyny - §¦§¨¥§Ÿ¤
,d`eapa xzeiaéàåänk Løãå epnî øúBé ì"æ é"øàä âéOä C §¥¦¦¨£¦©¥¦¤§¨©©¨

úBaø úBâøãîe úBøéôña elôà ,úeiîéðt úðéçáa íéLeøc§¦¦§¦©§¦¦£¦¦§¦©§¥©
?úeìéöàc øúëå äîëçäî äìòîlL"miyexc" mpyiy - ¤§©§¨¥©¨§¨§¤¤©£¦

,zeliv`c "dnkg" zeinipta wx `l l"fix`d zlawa miaexn
,zeliv`c "dnkg"n dlrnly zebixcnd zeinipta mb `l`
dyn lr xne` l"fix`dy oeeik ,ixd ;zeliv`c "xzk"n elit`e
wx `l` ,zeliv`c "dnkg" zeinipta ez`eapa biyd `ly epax
- 'eke zeyalzda zcxei "dnkg"y itk ,"dnkg" ly miixeg`a
"zedbd ihewl"a !?epax dyn xy`n xzei biyd l"fix`dy ,ixd

"`ipz"l10"`"ahixd iyecig" oeyl o`k `aen11dyrn" :
mlern mi`iap da elkzqp `ly dyecwd dpeilrd dakxn
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à"ë à"à àø÷ðä äðîî äìòîìù øúëä úøéôñá
úùáìúîä äðéáá úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá
úèùôúîå äøåúä ãåñ à"æ '÷ðù úåðåúçú úåøéôñ 'æá
äúéä íùå î"éäð ïäù úåðåúçúä úåøéôñ 'ã óåñ ãò
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î"éäðã úåéîéðô êåú úèùôúîå úùáåìîä äðéáá
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éîéðô 'éçáá íéùåøã äîë ùøãå åðîî øúåéåìéôà úå
øúëå äîëçäî äìòîìù úåáø úåâøãîå úåøéôñá
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ובויקרא".·ˆÛÂ¯Èדוקא בכ"ת שצ"ל 6.הנא' שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" ב"הערות אבל "המלובשת", שלפנינו: בתניא
ז.7.כבפנים. פי"ז, כג.8.ב"ר לג, י.9.תשא לד, תשל"ג.10.ברכה א.11.קה"ת כח, לסוכה
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ef dad`y zexnl ,xnelk
mc`d lry oipr dppi`
dze` el ewipriy zekfl
mvr oky ,dlrnln
cg` lka epyi ef dad`
ef dad` ielibe ,l`xyin
ezceara ixd ielz
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milltzn ef dad` lr mb
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mlrddn dze` `ivedle
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dúéáa dúøöde`ze zxg` dad` mey ala xexyz `ly - ¨¨¨§¥¨

,`ed jexa yecwdl dad`d cbp odyàéäL`id "dxv"d - ¤¦
,äfä íìBò úåàz,'d zad`l cebip `id de`zdy -÷ø ©£©¨©¤©

àéä äéäzL,cala -úéaä úø÷òdhilyd ,ziad zlra - ¤¦§¤¦£¤¤©©¦
,ald ly dcigidäáLçnî äöeçä dLøâìe dúøöa ìLîì¦§Ÿ§¨¨¨§¨§¨©¨¦©£¨¨

ì ìëeé àlL íâä ,íéðt-ìk-ìò äNòîe øeacéøîâì dçlL ¦©£¤©¨¨¦£©¤Ÿ©§©§¨§©§¥
,Balî`id ef dad` ,oky ,ala de`z mey el didz `ly - ¦¦

,zindad ytpd ly de`zd ala zniiw mda ,"mipepia"a ixd

itk) dyrne xeaic daygna dlrzy ozep `l `edy `l`
xtq ly oey`xd wlga a"i wxta dlrnl xaqedy

,("`ipz"dúeìb úðéçáa úøzñî àéä äéäz íéðt-ìk-ìò©¨¨¦¦§¤¦ª§¤¤¦§¦©¨
,dzøáb úéaä úø÷òì úeãáòå,zewl`l dad`d `id - §©§©£¤¤©©¦§¦§¨

dad`dy mewnay
" didz zewl`ldad`

zxzeqnzelb zpigaae "
ly de`zd didz -
zxzeqn zindad ytpd
,zelb zpigaae

da LnzLäì,de`za - §¦§©¥¨
dì íéçøëä íéøáãì¦§¨¦¤§¥¦¨
,äiúLe äìéëàk ,ãáì§©©£¦¨§¦¨
ziwl`d ytpdy icky -
lkeze seba miiwzz
on ,zeevne dxez miiwl
ytpd oevxa ynzyiy ixd - dzyie lk`i mc`dy gxkdd
ziwl`d ytpd oevx rval ,miinyb mipiprl zindad

,'d zceare dxez ly mipipra:áéúëãkaezky enk -24: §¦§¦
éëøc ìëa":"eäòc Emikxcd lka -jlydidze) z` rcz §¨§¨¤¨¥

zece` ,xaecn ,xnelk ,`ed jexa yecwd (l` xeyw
didiy ,j` .mc`d ly miinybd mipiprde mikxcd ,"jikxc"
ixd zynzyn ,zewl`a zexywzdde zrcd ,"edrc" dfa
didiy ick zindad ytpd ly oevxa ziwl`d ytpd

"edrc"25.

.èéweqtl zqgizn - hi oniq - ef ycewd zxb`1."dnlyk xe` dher" :

reci2"seq oi` xe`" oia rvenn `idy ,dxez zece` xacn df weqty ,

" ly oipr ixd `ed "seq oi` xe`" ,oky .zenler oialseq oi`,(leab ila) "

zeedzd didz eci lr rvennl miwewf `lina ,leab ilra md zenlere

drtydde zenlerd

mdipia rvennd .zenlera

.dxez - `edreci ok3lky ,

dpiidzy gxkdd on rvenn

`edy zebixcnd izyn ea

izy dxeza yi okl ,oxagn

:"dnly"e "xe`" zepigad

ila) seq oi` ly oipr `idy ,dxezd zeinipt `ed dxez ly "xe`"

"dcn ux`n dkex`" ,(leab4`idy "dnly"e ;yeally oiprd `id -

zekiiy dl yi ,xeriye leab da yiy ,(zilbpd dxezd) dxezc `ilb

z` mlrda yi dxezc dlbpay owfd epax xiaqn ef zxb`a .zenlerl

lcadd z` xiaqn oke ,dxezd zeinipt ,"xe`" ly xzei dlrpd oiprd

.d`eap ly dbyd oial dxez ly dbyd oia

."'Bâå äîìOk øBà äèò"xzzqne yalzn xe`dy ,dpeekd - Ÿ¤©©§¨§
xiaqi owfd epaxe .yeala
dlrnly dxezd xe`y
shrzn zelbzdn
.mlrde yeala yalzne
ìL äøBz éèewìa ,äpä¦¥§¦¥¨¤
ék úLøt ì"æ é"øàä̈£¦©¨¨©¦
àø÷iå úLøôe àOú¦¨¨¨©©¦§¨

áúk5äúéä àì íBìMä-åéìò eðaø äLî úâOä ék , ¨©¦©¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨Ÿ¨§¨
,äàlò äîëçc úeiîéðt úðéçáadnkgd zeinipt - ¦§¦©§¦¦§¨§¨¦¨¨

,dpeilrd,"úeìéöàc àaà" àø÷pä"d`lir dnkg"a ,oky - ©¦§¨©¨©£¦
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.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ תפלה ע"י כ"א התבוננות ע"י לא נעשה הגילוי שזה ס"ד מש"כ לתרץ - כאן זה להוסיף "מוכרח
לצדקה". שייכות גם זו בעבודה יש ועפ"ז - ו.24.וצדקה. ג, ˘ËÈÏ"‡:משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סרל"א או"ח השו"ע "וכפס"ד

˘ËÈÏ"‡:25.בארוכה". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰השייכות מהי להיופי Â˙Î‰Ï·"עצ"ע הטעם שם בתו"ח המבואר ע"פ וי"ל גו'?! יפית מה
ובאופן ההפלאה „‰ÏÙ‡‰והנועם בה אין שלכן - לאהמ"ס בנוגע (וכן כאן באגה"ק כמבואר היא שאהב"ת מובן - גו') ומה גו' (מה
ונועם)". ב.1.דיופי קד, עה"פ.2.תהלים הצ"צ) (רשימות אור יהל וש"נ.3.ראה ואילך. 11 ע' חי"ט לקו"ש Î"˜4.ראה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.ט יא, ˘ËÈÏ"‡:5."איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שנלמד ואיך בל"ת, ממ"ש - באגה"ק כהנ"ל ללמוד איך היטב "עיי"ש

lel` d"k ycew zay mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dnkg enk ,"zeliv`c dnkg"n dlrnl ody zebixcn opyi
dny ,yxtn `ede - dnecke oencw mc`c dnkge xzkay
dnkgd zeinipta dzid `l epax dyn zbydy xne` `edy
dlrnly dnkgd zebixcnl wx dpeekd oi` ,dpeilrd

mb `l` ,"zeliv`"n
dnkgd zeinipta
"zeliv`"ay dpeilrd
"d`lir dnkg"y itk)
,("zeliv`c `a`" z`xwp
úøéôña ïkL-ìëå§¨¤¥¦§¦©
,äpnî äìòîlL øúkä©¤¤¤§©§¨¦¤¨

,"dnkg"n -àø÷pä©¦§¨
éøà","ïétðà Cixd - £¦©§¦

el dzid `ly i`cea
jix`" oky ,dfa dbyd
ly dpiga ixd `ed "oitp`
;leab ila zekix` ,"jix`"
seba zyaelnd dnype
oi` - leab lra `edy
ly oipr biydl dgeka

,leab ilaíà ékdyn - ¦¦
,biydíéøBçà úðéçáa- ¦§¦©£©¦

,zeipevigdäîëçc,"dnkg"d zbixcn mvre zeiniptd ef oi` - §¨§¨
zebixcna dcixil zekiiy xak dl yiy zeipevigd m` ik

,"dnkg"n dhnlyúLaìîä6úLaìúnä ,äðéáa"dpia" - ©§ª¤¤§¦¨©¦§©¤¤
zyalzn,"ïétðà øéòæ" úBàø÷pL úBðBzçz úBøéôñ 'æa- §§¦©§¤¦§¨¦§¥©§¦

zecnd ray od el` ,dlabde mevnve zephw ,"xirf" ly oipr
" mya ze`xwpdzecnitk xak df ,oky .xeriye "dcn" oeyln ,"

xewn zeidl xeriy lye dcn ly oipra yalzn "seq oi` xe`"y
,zenlerl,äøBzä ãBñ`idy itk (dpeilr) "d`lir dnkg" - ©¨

oipr ly ceqd df - zecnd raya ("dpia" ici lr) zcxei
,i`kfe aiig ,leqte xyk ,dxezd ly mipicde zeklddy ,dxezd
.cqgd zcnn - xedhe i`kf ,xyk :zecndn mi`a ,xedhe `nh

,'eke ,dxeabd zcnn - `nhe aiig ,leqtóBñ ãò úèMtúîe¦§©¤¤©
,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöð :ïäL ,úBðBzçzä úBøéôñ 'ã- §¦©©§¤¥¤©§©§

m` ik ,zecnd zeinvr opi` el` zexitq ,onvr zecnay
z` ynnle cixedl ,zx`tz ,dxeab ,cqg zecn ly mitprd

,"zx`tz" ,"dxeab" ,"cqg" zecndBúàeáð úâOä äúéä íLå§¨¨§¨©¨©§¨
,epax dyn ly -úeiîéðt úðéçaî eðéäc ,úeiîéðt úðéçáa¦§¦©§¦¦§©§¦§¦©§¦¦

,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöðcopipry ,el` zexitqa `wec - §¤©§©§
i zepeilrd zexitqdn drtydd z` cixedlzenlera xze

dzid ok`e zeidl dleki dzid `wec my - "zeliv`"n dhnly
zexitq zeinvre zeinipta epax dyn ly d`eapd zbydel`,

íeL Bì äúéä àì úeëìî-ãBñé-ãBä-çöpî äìòîì ìáà£¨§©§¨¦¤©§©§Ÿ¨§¨
íéøBçà úðéçáa íà ék ,úeiîéðta äâOä,zeipevigd - ©¨¨©§¦¦¦¦¦§¦©£©¦

úLaìîä äîëçc74CBz úèMtúîe úLaìîä ,äðéaa §¨§¨©§ª¤¤©¦¨©§ª¤¤¦§©¤¤
,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöðc úeiîéðtdbyd el dzid my wx - §¦¦§¤©§©§

ycgn dn :dl`yd "mipewize zexrd"a oiivn iaxd .zeinipta
dnkgc miixeg` ly oiprd lr mrtd cer exfga owfd epax
,dpiaa yalznd
ixd ;m"idpa zyalznd
?df iptl xak z`f xn`
epax oi` o`ky oiivl yie
z` xikfn owfd
x`ya zeyalzdd
`l` ,lirl xkfpk zecnd
dpiaay zeyalzdd

.cala m"idpaeãBña- §
yxcna xne`y7:

äîëç úBìáBð"§¨§¨
,"äøBz ¯ äìòîlL- ¤§©§¨¨

zcxei `idy itk "dnkg"
,xzeia dpezgz dbixcna
oirnk wx `idy cr
zbixcnl `nbece
ly oipr dfy) "dnkg"d
oipr edf - ("zelaep"
ly zeinvrd dppi` dxezdy ,`id xacd zernyn ixd .dxezd
ly zeipevigde "zelaep"d m` ik ,(dpeilr) "d`lir dnkg"
,dxenb zelbzda zcxl leki df wx oky ;"d`lir dnkg"
,dxezc dlbp zpiga ,zelbzd ly oipr `idy dxez zpigaa

àéäL`id dxez -,"ïétðà øéòæ" úðéçáaoipr ,lirl xkfpk - ¤¦¦§¦©§¥©§¦
,leabe mevnve zephw ly:áéúëãëeaezky enke -8:úéàøå" §¦§¦§¨¦¨

éðôe ,éøçà úà,zeiniptd -,"eàøé àìlr xn`p df weqt - ¤£Ÿ̈¨©Ÿ¥¨
zpiga wx ze`xl did leki epax dyn mb ,oky ,epax dyn
,dlrnly "dnkg"d ly zeinvrde zeiniptd `le "miixeg`"

íL ïiò,l"fix`d ly "dxez ihewl"a -÷øt äàeápä øòLáe ©¥¨§©©©§¨¤¤
øîàð éøä ;àéìôäì Lé äøBàëìå .à9ãBò àéáð í÷ àìå" : §¦§¨¥§©§¦£¥¤¡©§Ÿ¨¨¦

,"äLîk ìàøNéazedeabd zebixcna biyd epax dyny - §¦§¨¥§Ÿ¤
,d`eapa xzeiaéàåänk Løãå epnî øúBé ì"æ é"øàä âéOä C §¥¦¦¨£¦©¥¦¤§¨©©¨

úBaø úBâøãîe úBøéôña elôà ,úeiîéðt úðéçáa íéLeøc§¦¦§¦©§¦¦£¦¦§¦©§¥©
?úeìéöàc øúëå äîëçäî äìòîlL"miyexc" mpyiy - ¤§©§¨¥©¨§¨§¤¤©£¦

,zeliv`c "dnkg" zeinipta wx `l l"fix`d zlawa miaexn
,zeliv`c "dnkg"n dlrnly zebixcnd zeinipta mb `l`
dyn lr xne` l"fix`dy oeeik ,ixd ;zeliv`c "xzk"n elit`e
wx `l` ,zeliv`c "dnkg" zeinipta ez`eapa biyd `ly epax
- 'eke zeyalzda zcxei "dnkg"y itk ,"dnkg" ly miixeg`a
"zedbd ihewl"a !?epax dyn xy`n xzei biyd l"fix`dy ,ixd

"`ipz"l10"`"ahixd iyecig" oeyl o`k `aen11dyrn" :
mlern mi`iap da elkzqp `ly dyecwd dpeilrd dakxn
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ובויקרא".·ˆÛÂ¯Èדוקא בכ"ת שצ"ל 6.הנא' שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" ב"הערות אבל "המלובשת", שלפנינו: בתניא
ז.7.כבפנים. פי"ז, כג.8.ב"ר לג, י.9.תשא לד, תשל"ג.10.ברכה א.11.קה"ת כח, לסוכה
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dpeilrd dakxnd dyrn - "zn`d ilral dreci dceqe
"dakxn"d oipr yi ,oky ,"zeliv`"n dlrnly "dakxn")
oipr epyie ,"zeliv`"d mlera "dakxn"e ,"d`ixa"d mlera

dakxn dyrn ixd ,("zeliv`"n dlrnl "dakxn"ddpeilrd

elkzqd `l mlern mi`iapdy ,("zeliv`"d mlern dlrnly)
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אלול, תשי"ז

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מו"ה יהודא זרחי' מרדכי ליב חיים שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו מיום הרביעי, ובטח מכבר קבל מכתבי מענה על מכתבו 

הקודם אף שאינו מזכיר עד"ז, בו כותב שבימי החופש עזרו אנ"ש בעניני החינוך שבסביבתו, ובודאי 

ניצל הזדמנות זו כדי להתקרב אתם יותר, והרי על כל חלקי ועניני התומ"צ נאמר בהם שהתועלת הוא 

דבוק חברים ומרובה מדה טובה בזה שהרבה חברות עושה וכמבואר הענין בארוכה בקונטרס החלצו 

הידוע, וסיסמא היא בפתגם אדמו"ר האמצעי, שכששני יהודים מתדברים יחד, הרי זה שתי נפשות 

אלקית על נפש טבעית אחת, וק"ל.

במ"ש אודות לסדר ספר מדריך לנשואין בקשר עם השאלות השונות אשר במחיצתן במקצוע 

זה, נכון הדבר, כי בתקופתנו נפגשו שתי הקצוות, בעיות ושאלות מסובכות ביותר ומאידך גיסא בהדור 

הכי אחרון נתמעט ביותר הלימוד בהנוגע להוראה להלכה למעשה בפוסקים האחרונים דוקא, דהלכה 

שאלות  צדדי  המבארים  שקובצים  מובן  ולכן  וק"ל.  יותר,  מבוארים  הדברים  באו  ובהם  כבתראי 

ומעוררים עליהם ומה טוב מורים ג"כ הספרים בם נדונה שאלה זו מהספרים ששעה זו מכריחה העסק 

בהם.

דא"ג זה הי' ג"כ אחד הטעמים בהדפסת השדי חמד בו נקבצו מכמה ספרי פוסקים האחרונים 

בהנוגע להלכה למעשה וכמו"כ ג"כ מאשר סו"ס עמדו על הנחיצות להוציא אוצר הפוסקים על אבן 

העזר אף שחבל שהולך הענין לאט כ"כ.

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.
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ה'תש"גיט אלוליום ראשון

חומש: נצו"י, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו. נה־נז.

תניא: טז. אהוביי . . . 248 דף פ'.

רבינו הזקן זייענדיג נָאך אין וויטעבסק, הָאט אמָאל געזָאגט א תורה אויפ'ן פסוק 
אתם נצבים גו', און הָאט געטייטשט מחוטב עצך ל' עצה, מ'דארף אויסהאקען די רבות 
מחשבות בלב איש, שואב מימיך אויסשעּפען די מים ווָאס מצמיחים כל מיני תענוג.

ּוֵפֵרׁש:  ּגֹו'",  ִבים  ִנּצָ ם  "ַאּתֶ סּוק  ַהּפָ ַעל  ּתֹוָרה  ַעם  ּפַ ָאַמר  ְסק,  ִוויטֶעּבְ ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ עֹוד  ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ֵלב ִאיׁש", "ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך" –  בֹות ּבְ "ֵמֹחֵטב ֵעֶצָך" ְלׁשֹון ֵעָצה, ֵיׁש ַלֲעֹקר ]=ַלֲחֹטב[ ֶאת ָה"ַרּבֹות ַמֲחׁשָ

ֲענּוג. ל ִמיֵני ּתַ ְצִמיִחים ּכָ ּמַ ִים ׁשֶ ֹאב ]ַהחּוָצה[ ֶאת ַהּמַ ִלׁשְ

ה'תש"גכ אלוליום שני

חומש: נצבים וילך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג. נח־ס.

תניא: והנה זהו . . . לב ונפש.

און  גרָאבקייט  אייגענע  די  ָאן  ניט  הערט  גרָאב  און  נידעריג  איז  ווָאס  דער 
נידעריקייט.

ּסּותֹו ּוְנִחיתּותֹו הּוא. חּות ְוַגס, ֵאינֹו ָחׁש ֶאת ּגַ ּנָ ֶזה ׁשֶ

ה'תש"גכא אלוליום שלישי

חומש: נצבים וילך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה. סא־סג.

תניא: יז. נודע . . . 250 וע"ש היטב.

ֵרְך – ֵא־ל ֶאָחד –  ִיְתּבָ ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ְלַפְרֵסם ֱאלֹקּותֹו  ּבִ ְגַלל ֲעבֹוָדתֹו  ּבִ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון – ַאְבָרָהם, 
ה' ּוְבתֹוָרתֹו, ְוָכל  הֹוָרה ּבַ ל ַהּדֹורֹות ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהּטְ ֵני ָהעֹוָלם, ָזָכה ְלַהְנִחיל ְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ ְלָכל ּבְ

ה. דֹוׁשָ ם ַעל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ַהּכַֹח ְוָהֹעז ִלְמֹסר ַנְפׁשָ ִיׂשְ ה ּבְ ָ ִאיׁש ְוִאּשׁ

ה'תש"גכב אלוליום רביעי

חומש: נצבים וילך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז. סד־סו.

תניא: וזהו שארז"ל . . . מנוחה כו'.

תורת החסידות דורשת, כי תחלה להוכחה צריכים להסיר את הצפרנים, ניט שטעכען 
נטילת  ואחר  אחרא,  וסטרא  קליפה  איז   שטָאך  יעדער  אחידן,  בטופרהא  כי  זיך, 

הצפרנים צריך להיות נטילת ידים, כמבואר ענינה בדא"ח, המשכת המוחין למדות.

י  ּכִ ִלְדֹקר,  לֹא  ְרַנִים,  ּפָ ַהּצִ ֶאת  ְלָהִסיר  ְצִריִכים  ְלהֹוָכָחה  ה  ִחּלָ ּתְ י  ּכִ ת,  ּדֹוֶרׁשֶ ַהֲחִסידּות  ּתֹוַרת 
ְנִטיַלת  ְוַאַחר  ַאֲחָרא';  ְו'ִסְטָרא  ה'  'ְקִלּפָ ִהיא  ִקיָרה  ּדְ ל  ּכָ ֶנֱאָחזֹות[,  ְרַנִים  ִצּפָ ]=ּבַ ֲאִחיָדן"  טּוְפָרָהא  "ּבְ
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היום יום . . . עב
ַכת  ַהְמׁשָ ֲחִסידּות[,  ים,  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ]ּדִ בדא"ח  ִעְנָיָנּה  ְמֹבָאר  ּכַ ָיַדִים,  ְנִטיַלת  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְרַנִים  ּפָ ַהּצִ

ַהּמִֹחין ְלִמּדֹות.

ה'תש"גכג אלוליום חמישי

חומש: נצבים וילך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב. סז־סט.

תניא: יח. כתיב . . . 252 בלק"א.

ל ֲחָכִמים  ְבָחן ׁשֶ ׁשִ ָנה – ַהּסּוְגָיא ּבְ ֶבן ח־יא ׁשָ ָלְמדֹו – ְוהּוא ָאז ּכְ ֵקן, ּבְ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ נֹו ׁשֶ ה, ּבְ ר' ֹמשֶׁ
ֵני  ׁשְ ֶזה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמּדֹוַתי",  נּו  "ׁשְ ם  ׁשָ יֹוָחאי[  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ]=ַרּבִ "י  ּבִ ַרׁשְ ַמֲאַמר  ּבְ ק  ּפֵ ִנְסּתַ א(  )סז  ין  ִגּטִ ּבְ
ַדְרּכֹו  ִנּגּון, ּכְ ֵקן ְוָאַמר – ּבְ נּו ַהּזָ ְך ִנְכַנס ַרּבֵ תֹוְך ּכָ ְפׁשּוטֹו. ּבְ "י( אֹו ִמּדֹוַתי ּכִ דּו ּתֹוָרִתי )ַרׁשִ ים: ִלּמְ רּוׁשִ ּפֵ
ֵני  ּוׁשְ ְוטֹוב,  ֶחֶסד  ֱאֶמת  ּבֶ ֵהם  ּה  ּבָ ׁשֶ ין  ָהֳעָנׁשִ ֲאִפּלּו  טֹובֹות,  ִמּדֹות  ּה  ּלָ ּכֻ ָלנּו  ָנה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּקֶֹדׁש:  ּבַ
ּתֹוָרה,  ִלי  ּבְ ִמּדֹות טֹובֹות  ִלְהיֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  לּוי[:  ּתָ ֶזה  ּבָ ]=ֶזה  ְלָיא  ּתַ ָהא  ּבְ ְוָהא  ֵהם,  ֶאָחד  ים  רּוׁשִ ַהּפֵ
ָנה. ִגיל ח־יא ׁשָ ְהיֹותֹו ּבְ ַמח ֶצֶדק" ּבִ ם ְלַה"ּצֶ "ל ָקָרה ּגַ ָכל ַהּנַ ִלי ִמּדֹות טֹובֹות. ּכְ ר ְלתֹוָרה ּבְ ְוִאי ֶאְפׁשָ

ה'תש"גכד אלוליום שישי

חומש: נצבים וילך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח. ע־עב.

תניא: והשנית היא . . . .דעהו.א

ַאמָאל איז יעדער ווָארט ווָאס מ'הָאט געהערט געווען א תורה, און יעדער זאך ווָאס 
מ'הָאט געזעהן - א הוראה אין עבודה און הדרכה.

ֲעבֹוָדה ְוַהְדָרָכה. ָראּו – הֹוָרָאה ּבָ ָבר ׁשֶ ְמעּו ָהְיָתה ּתֹוָרה, ְוָכל ּדָ ָ ּשׁ ל ִאְמָרה ׁשֶ ָעָבר, ּכָ ּבֶ

ה'תש"גכה אלולשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ֲאִמיַרת ּכָ

ֹמֶרת ַהּבֶֹקר.  ַאׁשְ ִמים - ּבְ ָאר ַהּיָ ׁשְ ְסִליחֹות - ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ּוְבָסמּוְך ָלּה. ֲאָבל ּבִ
י ְלָפֶניָך גו'. ִבים - ְרֵאה ָנַתּתִ ת ִנּצָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ִביִעי – ׁשַ ֵלְך ִנְפָרדֹות, ַמְתִחיִלין ְלַמְפִטיר ְוֵכן ִלׁשְ ִבים ַוּיֵ ר ִנּצָ ֲאׁשֶ ּכַ

חומש: נצבים וילך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד. עג־עה.

תניא: יט. עוטה . . . ־254־ דאצילות.

ְוַרּבֹו  מֹורֹו  ם  ׁשֵ ּבְ יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  י  ְוַרּבִ ִמּמֹוִרי  י  ַמְעּתִ ׁשָ מֶעְזִריְטׁש,  ּבְ ְהיֹוִתי  ּבִ ר:  ִסּפֵ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָנה, ַהּקָ ָ י ַהּשׁ הּוא ַהֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְלָחְדׁשֵ ִביִעי ׁשֶ ְ ָמתֹו ֵעֶדן: ַהֹחֶדׁש ַהּשׁ ם טֹוב ִנׁשְ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
ָרֵאל ְמָבְרִכים  ֹחֶדׁש ֱאלּול, ּוְבֹכַח ֶזה ִיׂשְ ת ָהַאֲחרֹון ּדְ ּבָ ַ הּוא ַהּשׁ ת ְמָבְרִכים ׁשֶ ּבָ ׁשַ ַעְצמֹו ְמָבְרכֹו ּבְ הּוא ּבְ
הּוא  ָנה ׁשֶ ָ "ַהּיֹום" ָקִאי ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ִבים ַהּיֹום", ּדְ ם ִנּצָ ִתיב "ַאּתֶ ָנה. ּכְ ׁשָ ָעִמים ּבְ ים י"א ּפְ ֶאת ֶהֳחָדׁשִ
ִמים  ַקּיָ  – ִבים  ִנּצָ ם  ְו"ַאּתֶ א",  ַרּבָ יָנא  ּדִ יֹום  "ַוֲהָוה  ם  ְוִתְרּגֵ ּגֹו'"  ַהּיֹום  "ַוְיִהי  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ין,  ַהּדִ יֹום 
ֱאלּול,  ֹחֶדׁש  ּדְ ָהַאֲחרֹון  ת  ּבָ ׁשַ הּוא  ׁשֶ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ין.  ּדִ ּבַ ּזֹוִכים  ׁשֶ ְוַהְינּו  ְועֹוְמִדים", 
ֹחֶדׁש  ְמָבְרִכים  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ְרָכתֹו  ּבִ ֶזהּו  ּדְ ִבים",  ִנּצָ ם  "ַאּתֶ ת  ָרׁשַ ּפָ ָאז  קֹוְרִאין 

ָנה. ָ ל ַהּשׁ ָרֵאל ַעל ּכָ רֹב טֹוב ְלָכל ִיׂשְ יַע ּבְ ּבִ ׂשְ ע ְוַהּמַ ּבָ ׂשֻ הּוא ַהּמְ ִביִעי, ׁשֶ ְ ַהּשׁ
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ה'תשע"ד  אלול י"ט ראשון יום קונה? 'שינוי' איזה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰ïî øác øënL ïnà ìk̈ª¨¤¨©¨¨¦
ìL eéäiL eâäpL íB÷îa ÷øBqä ïøënL ïéëeî ïBâk ...íéøácä©§¨¦§¦¤§¨¨©¥§¨¤¨£¤¦§¤
ìáà ;äáðb ú÷æça ïäL éðtî ,epnî çwì øeñà ¯ úéaä ìòa©©©©¦¨¦©¦¤¦§¥¤¥§¤§©§¥¨£¨

.ïéëeî àìî øk epnî ïéç÷Bì§¦¦¤©¨¥¦
מותר  המוכין, את גנב הסורק שמא לחשוש שיש אף
שמם  נשתנה לכר המוכין בהכנסת כי הכר את ממנו לקנות

קונה. והשינוי
המוכין  את להוציא שאפשר אף משנה': ה'מגיד ומבאר
לברייתו' החוזר 'שינוי וזהו הקודם למצב ולהחזירם הכר מן

קונה ה"י)ואינו פ"ב ואבידה גזילה החוזר (הל' ששינוי הדין הרי ,
מדובר  כאן ואילו וודאי, בגזל נאמר שינוי אינו לברייתו

שהם lfbבמוכין wtq.שינוי כל מועיל ובזה ,
תמרים' ה'כפות וליקגינהו)והקשה ד"ה ב. ל, :(סוכה

הקונים (שם)הגמרא לסוחרים הונא רב הוראת את מביאה
שחיתוך  בשדותיהם, הדסים המגדלים מנכרים הדסים
הקרקע  שמא עצמם הסוחרים ידי על ייעשה לא ההדסים

המחוברים  ההדסים גם (וכך נגזלת' אינה ו'קרקע גזולה
התייאשו, אם גם הבעלים ברשות עומדת אלא לקרקע)
מקיימים  ואין גזל היא המחובר מן ההדסים שתלישת ונמצא

גזולים. מינים בארבע מצווה
הוא  הלולב עם ההדסים איגוד והרי הגמרא: ושואלת

גזל אינם ושוב הקונה, מעשה מהם שינוי נפקע השינוי (וע"י

בעבירה') הבאה 'מצוה של הפסול הלולב גם איגוד ומתרצת: ?
ואינו  'שינוי' שמו שאין לברייתו', החוזר 'שינוי הוא

קונה.
קונה, לברייתו' החוזר 'שינוי גם גזל שבספק נאמר ואם
החוזר  'שינוי שהוא אף מועיל הלולב איגוד אין מדוע
חשש  רק ישנו הנכרים מן ההדסים בקניית והרי לברייתו'

גזל? ספק של
אך  קונה, כזה שינוי גם גזל' 'ספק בסתם אכן ומיישב:

ב  שגם החמירו מצוה של lfb'בהדסים wtq' שינוי יועיל לא
הלולב. איגוד לאחר גם 'גזל' וייחשבו כזה

ה'תשע"ד  אלול כ' שני יום מעריות  חמור גזל

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰úBcî ìL ïLðò äL÷̈¤¨§¨¤¦
ïéáì Bðéa äæå ,íB÷nä ïéáì Bðéa äfL ;úBéøò ìL ïLðòî øúé̈¥¥¨§¨¤£¨¤¤¥§¥©¨§¤¥§¥

.Bøáç£¥
ב)בגמרא פח, בתרא יותר (בבא מדות של עונשן "קשה :

לא  והכא בתשובה אפשר דהתם . . עריות של מעונשן
יודע  ואינו הרבים את שגוזל מאחר כי בתשובה", אפשר

בתשובה לשוב יכול אינו להשיב, שם)למי .(רש"י
לבין  בינו 'שזה משום היא שהחומרה כתב הרמב"ם אך
זה  שמטעם לכאורה וכוונתו חברו', לבין בינו וזה המקום
יש  כן אם אך הגמרא, כדברי בתשובה, לשוב יכול אינו
שאינו  משום היא שהחומרא בפירוש כתב לא מדוע לתמוה

בתשובה? לשוב יכול
התוספות שהקשו מה ליישב שכוונתו ד"ה ונראה (שם

ממנה התם) והוליד איש אשת על שהבא חז"ל אמרו הרי :
לכאורה  כן ואם לתקן, יכול שאינו מעוות זהו הרי ממזר
החומרה  אפוא ומהי, כך, על בתשובה לשוב יכול אינו

מעריות? יותר במידות
מעוות  אכן היא אסורה מביאה ממזר הולדת ותירצו:
עליו  כי התשובה, את מעכב זה אין אך לתקן, יכול שאינו
הגוזל  אך עליו. מוטל אין לכך ומעבר שבידו, מה לעשות
לשוב  יכול אינו להשיב יכול ואינו מאחר הרבים, את

בתשובה.
בינו  'שזה בדבריו הרמב"ם מבאר החילוק טעם ואת
פי  על אף כלומר: חברו'. לבין בינו וזה  המקום לבין

יכ  אינו לבין שבשניהם שבינו בחטא המעוות, את לתקן ול
שאין  ואף כהלכתה תשובה בעשיית תלויה התשובה הקב"ה
כאשר  הרי החטא, ידי על שנוצר הפגם את לתקן בידו
מעצם  מתחייב העוול תיקון חבירו כלפי הוא העוול
מאחר  תוקן, לא עוד כל מוחל הקב"ה ואין התשובה,
אפילו  לתקן, יכול אינו ואם הניזק, האדם כלפי הוא והעוול

בתשובה. לשוב יכול אינו אנוס, הוא אם
(bn 'r daeyz 'ld dpyd zaeyzl)

ה'תשע"ד  אלול כ"א שלישי יום משלם? ומתי לוקה מתי - ותשלומים מלקות החייב

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úà ìæBbä ìk̈©¥¤
,äæ åàì ìò ïé÷Bì ïéàå ...äOòú àìa øáBò ¯ äèeøt äåL Bøáç£¥¨¤§¨¥§Ÿ©£¤§¥¦©¨¤
:øîàpL ;øéæçäì áiç ¯ ìæb íàL ,äOòì B÷zð áeúkä éøäL¤£¥©¨¦§©£¥¤¦¨©©¨§©£¦¤¤¡©
àeä éøäL ;ä÷Bì Bðéà ¯ äìæbä óøO elôàå ...äìæbä úà áéLäå§¥¦¤©§¥¨©£¦¨©©§¥¨¥¤¤£¥

ì áiç.åéìò ïé÷Bì ïéà ïéîeìLúì ïzpL åàì ìëå ,äéîc ílL ©¨§©¥¨¤¨§¨¨¤¦©§©§¦¥¦¨¨
הדבר  את שרף שכאשר מבואר כאן הרמב"ם מדברי
הניתק  'לאו זה אין דמיו) לשלם החיוב רק (ונשאר הנגזל
השבת  על רק היא הגזלה' את 'והשיב המצוה כי לעשה',

שניתן  'לאו שהוא משום לוקה ואינו הגזול, הדבר
סק"ב)לתשלומין' כא סי' ח"א .(אחיעזר

אין  מלקות וגם ממון גם מתחייב אדם כאשר והנה,
'משום  - ולמדו רשעתו", "כדי שנאמר בשניהם לחייבו
שתי  משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה

בדינו  אמוראים ונחלקו ב)רשעיות'. לב, עולא (כתובות לדעת :
ואינו  שלוקה סובר יוחנן ורבי ולדעת לוקה, ואינו משלם

הרמב"ם ופסק ה"א)משלם. פ"ג גניבה עבירה (הל' "העושה
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ה'תשע"ד  אלול י"ט ראשון יום קונה? 'שינוי' איזה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰ïî øác øënL ïnà ìk̈ª¨¤¨©¨¨¦
ìL eéäiL eâäpL íB÷îa ÷øBqä ïøënL ïéëeî ïBâk ...íéøácä©§¨¦§¦¤§¨¨©¥§¨¤¨£¤¦§¤
ìáà ;äáðb ú÷æça ïäL éðtî ,epnî çwì øeñà ¯ úéaä ìòa©©©©¦¨¦©¦¤¦§¥¤¥§¤§©§¥¨£¨

.ïéëeî àìî øk epnî ïéç÷Bì§¦¦¤©¨¥¦
מותר  המוכין, את גנב הסורק שמא לחשוש שיש אף
שמם  נשתנה לכר המוכין בהכנסת כי הכר את ממנו לקנות

קונה. והשינוי
המוכין  את להוציא שאפשר אף משנה': ה'מגיד ומבאר
לברייתו' החוזר 'שינוי וזהו הקודם למצב ולהחזירם הכר מן

קונה ה"י)ואינו פ"ב ואבידה גזילה החוזר (הל' ששינוי הדין הרי ,
מדובר  כאן ואילו וודאי, בגזל נאמר שינוי אינו לברייתו

שהם lfbבמוכין wtq.שינוי כל מועיל ובזה ,
תמרים' ה'כפות וליקגינהו)והקשה ד"ה ב. ל, :(סוכה

הקונים (שם)הגמרא לסוחרים הונא רב הוראת את מביאה
שחיתוך  בשדותיהם, הדסים המגדלים מנכרים הדסים
הקרקע  שמא עצמם הסוחרים ידי על ייעשה לא ההדסים

המחוברים  ההדסים גם (וכך נגזלת' אינה ו'קרקע גזולה
התייאשו, אם גם הבעלים ברשות עומדת אלא לקרקע)
מקיימים  ואין גזל היא המחובר מן ההדסים שתלישת ונמצא

גזולים. מינים בארבע מצווה
הוא  הלולב עם ההדסים איגוד והרי הגמרא: ושואלת

גזל אינם ושוב הקונה, מעשה מהם שינוי נפקע השינוי (וע"י

בעבירה') הבאה 'מצוה של הפסול הלולב גם איגוד ומתרצת: ?
ואינו  'שינוי' שמו שאין לברייתו', החוזר 'שינוי הוא

קונה.
קונה, לברייתו' החוזר 'שינוי גם גזל שבספק נאמר ואם
החוזר  'שינוי שהוא אף מועיל הלולב איגוד אין מדוע
חשש  רק ישנו הנכרים מן ההדסים בקניית והרי לברייתו'

גזל? ספק של
אך  קונה, כזה שינוי גם גזל' 'ספק בסתם אכן ומיישב:

ב  שגם החמירו מצוה של lfb'בהדסים wtq' שינוי יועיל לא
הלולב. איגוד לאחר גם 'גזל' וייחשבו כזה

ה'תשע"ד  אלול כ' שני יום מעריות  חמור גזל

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰úBcî ìL ïLðò äL÷̈¤¨§¨¤¦
ïéáì Bðéa äæå ,íB÷nä ïéáì Bðéa äfL ;úBéøò ìL ïLðòî øúé̈¥¥¨§¨¤£¨¤¤¥§¥©¨§¤¥§¥

.Bøáç£¥
ב)בגמרא פח, בתרא יותר (בבא מדות של עונשן "קשה :

לא  והכא בתשובה אפשר דהתם . . עריות של מעונשן
יודע  ואינו הרבים את שגוזל מאחר כי בתשובה", אפשר

בתשובה לשוב יכול אינו להשיב, שם)למי .(רש"י
לבין  בינו 'שזה משום היא שהחומרה כתב הרמב"ם אך
זה  שמטעם לכאורה וכוונתו חברו', לבין בינו וזה המקום
יש  כן אם אך הגמרא, כדברי בתשובה, לשוב יכול אינו
שאינו  משום היא שהחומרא בפירוש כתב לא מדוע לתמוה

בתשובה? לשוב יכול
התוספות שהקשו מה ליישב שכוונתו ד"ה ונראה (שם

ממנה התם) והוליד איש אשת על שהבא חז"ל אמרו הרי :
לכאורה  כן ואם לתקן, יכול שאינו מעוות זהו הרי ממזר
החומרה  אפוא ומהי, כך, על בתשובה לשוב יכול אינו

מעריות? יותר במידות
מעוות  אכן היא אסורה מביאה ממזר הולדת ותירצו:
עליו  כי התשובה, את מעכב זה אין אך לתקן, יכול שאינו
הגוזל  אך עליו. מוטל אין לכך ומעבר שבידו, מה לעשות
לשוב  יכול אינו להשיב יכול ואינו מאחר הרבים, את

בתשובה.
בינו  'שזה בדבריו הרמב"ם מבאר החילוק טעם ואת
פי  על אף כלומר: חברו'. לבין בינו וזה  המקום לבין

יכ  אינו לבין שבשניהם שבינו בחטא המעוות, את לתקן ול
שאין  ואף כהלכתה תשובה בעשיית תלויה התשובה הקב"ה
כאשר  הרי החטא, ידי על שנוצר הפגם את לתקן בידו
מעצם  מתחייב העוול תיקון חבירו כלפי הוא העוול
מאחר  תוקן, לא עוד כל מוחל הקב"ה ואין התשובה,
אפילו  לתקן, יכול אינו ואם הניזק, האדם כלפי הוא והעוול

בתשובה. לשוב יכול אינו אנוס, הוא אם
(bn 'r daeyz 'ld dpyd zaeyzl)

ה'תשע"ד  אלול כ"א שלישי יום משלם? ומתי לוקה מתי - ותשלומים מלקות החייב

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úà ìæBbä ìk̈©¥¤
,äæ åàì ìò ïé÷Bì ïéàå ...äOòú àìa øáBò ¯ äèeøt äåL Bøáç£¥¨¤§¨¥§Ÿ©£¤§¥¦©¨¤
:øîàpL ;øéæçäì áiç ¯ ìæb íàL ,äOòì B÷zð áeúkä éøäL¤£¥©¨¦§©£¥¤¦¨©©¨§©£¦¤¤¡©
àeä éøäL ;ä÷Bì Bðéà ¯ äìæbä óøO elôàå ...äìæbä úà áéLäå§¥¦¤©§¥¨©£¦¨©©§¥¨¥¤¤£¥

ì áiç.åéìò ïé÷Bì ïéà ïéîeìLúì ïzpL åàì ìëå ,äéîc ílL ©¨§©¥¨¤¨§¨¨¤¦©§©§¦¥¦¨¨
הדבר  את שרף שכאשר מבואר כאן הרמב"ם מדברי
הניתק  'לאו זה אין דמיו) לשלם החיוב רק (ונשאר הנגזל
השבת  על רק היא הגזלה' את 'והשיב המצוה כי לעשה',

שניתן  'לאו שהוא משום לוקה ואינו הגזול, הדבר
סק"ב)לתשלומין' כא סי' ח"א .(אחיעזר

אין  מלקות וגם ממון גם מתחייב אדם כאשר והנה,
'משום  - ולמדו רשעתו", "כדי שנאמר בשניהם לחייבו
שתי  משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה

בדינו  אמוראים ונחלקו ב)רשעיות'. לב, עולא (כתובות לדעת :
ואינו  שלוקה סובר יוחנן ורבי ולדעת לוקה, ואינו משלם

הרמב"ם ופסק ה"א)משלם. פ"ג גניבה עבירה (הל' "העושה
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- ותשלומין מלקות בה mlynשנתחייב epi`e dwel כדעת ,"
כאן לדבריו סותר זה הרי כן ואם יוחנן, גניבה רבי הל' (ולעיל

ה"ב) פי"ח סנהדרין והל' ה"א, לתשלומיןפ"א שניתן לאו `oiשכל
eilr miwel!

לתרץ: ויש
עליו, לוקים אין לתשלומין הניתן שלאו הרמב"ם דברי
כלשון  תשלום, חיוב בפירוש ריבתה התורה כאשר נאמרו

שם)הגמרא לוקה (כתובות ואינו שמשלם בחברו חובל לענין
וגנב גזלן וכן שמשלם. תורה ריבתה בפירוש גנבה כי הל' (ראה

ה"א) לוקיםפ"א אינם בתשלומין אותם חייבה (מים שהתורה

ק) סי' ציון שיבת שם. סנהדרין הל' .חיים

טוב' יום קיח)וה'עונג מיישב:(סי'
מלקות  בה שנתחייב עבירה "העושה הרמב"ם לדעת
החיובים  שני כאשר רק הוא משלם" ואינו לוקה ותשלומין,
הוא  הממון שחיוב גזלן או בגנב כן שאין מה כאחד, באו
אלא  אינו המלקות חיוב ואילו הגזילה או הגניבה בשעת
(ולפני  להשיבה יוכל ולא הגזילה או הגניבה את כשאיבד
על  יעבור לא ישיב אם שהרי מלקות לחייב אפשר אי כן
כי  לקי", לא מילקא משלם "ממונא אומרים ובזה הלאו),
מכן  לאחר שבא המלקות וחיוב קודם חל כבר הממון חיוב

מפניו. נדחה

ה'תשע"ד  אלול כ"ב רביעי יום המלך  של סמכותו מקור

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰Cìnä ïécL¤¦©¤¤
Cìnä äéäL ïéa íéáëBk ãáBò Cìnä äéäL ïéa . .àeä ïéc¦¥¤¨¨©¤¤¥¨¦¥¤¨¨©¤¤

.ìàøOé¦§¨¥
מלכים ה"א)בהלכות למלך (פ"ד יש "רשות הרמב"ם: כתב

ודיניו  . . המלחמות לצורך או לצרכיו העם על מס ליתן
הדב  מלך באלו בפרשת האמור שכל דין, בהם וכיוצא רים

מהפסוקים  נלמדים אלו דינים כלומר: בו". מותר מלך –
המלך פ"ח)שבפרשת א 'לא (שמואל הסוברים כדעת ולא ,

מותר  המלך ואין עליהם' לאיים כדי אלא זו פרשה נאמרה
כן. לעשות

הוא  דין המלך ש"דין הרמב"ם כתב כאן הרי לעיין: ויש
הרי  ישראל", המלך שהיה בין גוי המלך שהיה בין
המלך' מ'פרשת נובעת אינה מסים להטיל שהסמכות
נלמד  מלכים בהלכות מדוע ואםֿכן ישראל, במלך האמורה

המלך? מפרשת ישראל במלך מס הטלת דין
והביאור:

במלך (הי"ח)להלן אמורים, דברים "במה הרמב"ם: כתב
בני  עליו הסכימו שהרי הארצות, באותן יוצא שמטבעו
כגזלן  הוא הרי יוצא מטבעו אין אם אבל . . הארץ אותה
דין", דיניהם שאין המזוינים לסטים חבורת וכמו זרוע בעל
שתהא  זה תנאי הרמב"ם הזכיר לא מלכים בהלכות אך
כפי  שנתמנה ישראל מלך כן ואם בארץ, יוצאת מטבעו

מלכים בהלכות המבוארים ה"ג)התנאים בי"ד (פ"א פי על –
אף  מלך דין לו יש – וכו' נביא פי ועל ואחד שבעים של
פי  על נתמנה שלא במלך ורק במדינה, יוצא מטבעו אין אם

זה. תנאי נדרש מלך מינוי דיני
דין  המלך 'שדין כאן הרמב"ם שדברי מבואר, זה ולפי
אמורים  ישראל' המלך שהיה או גוי המלך שהיה בין הוא
(מכוח  וסמכותו דין, פי על נתמנה שלא ישראל במלך רק
יוצאת, מטבעו שתהא בכך מותנית דינא') דמלכותא 'דינא
מדיני  נובעת דין פי על שנתמנה מלך של סמכותו ואילו

מלכים בהלכות הרמב"ם כדברי המלך' יעקב)'פרשת .(משנת

ה'תשע"ד  אלול כ"ג חמישי יום ?äìéæâä úà áéùäì íéìòáä øçà ùôçì ïìæâä êéøö éúî

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úà ìæBbä©¥¤
¯ äìòîå äèeøt äåL ìò òaLð íà ...äãBäå øæç íà ...Bøáç£¥¦¨©§¨¦¦§©©¨¤§¨¨©§¨
;íiä éiàa íä elôà ,íäì øéæçiL ãò íéìòaä øçà ócøì áiç©¨¦§Ÿ©©©§¨¦©¤©£¦¨¤£¦¥§¦¥©¨

.Bòáúì ãBò ïéàa ïðéàå ,òaLpL øçàî eLàéúð øákL éðtî¦§¥¤§¨¦§¨£¥©©¤¦§©§¥¨¨¦§¨§
חייב  הודה, כך ואחר לשקר ונשבע בחיובו שכפר גזלן

אשם ולהביא חומש בתוספת הקרן את לנגזל (ויקרא להשיב

כאֿכו) להם".ה, שמחזיר עד הבעלים אחר "לרדוף ועליו .
לנגזל  אין לשקר נשבע שהגזלן כיון - טעם נותן והרמב"ם
הגזלן  על ולכן הגזילה את ממנו לתבוע ישוב ולא בו אמון

הגזילה את לו ולהשיב הנגזל אחר א)לחפש קג. קמא .(בבא
הש"ך סק"ו)ומקשה שס"ז סי' :(חו"מ

והודה  לשקר שנשבע שגזלן מבואר קד,א) (שם בגמרא
שהגזלן  משום הגזילה את ולהשיב הנגזל אחר ללכת צריך

הגזילה את שישיב עד מתכפר ואינו כפרה הנגזל.icilצריך
אחר  "לרדוף שצריך אחר, טעם והביא הרמב"ם כתב ומדוע
באין  ואינן שנשבע מאחר נתייאשו שכבר מפני הבעלים...

לתבעו"? עוד
לא  שהנגזל ידוע כאשר הטעמים בין מינה' ו'נפקא
הגזילה  את להשאיר הגזלן יכול הרמב"ם טעם לפי התייאש.
לא  שהרי שלהם את ויטלו הבעלים שיבואו עד בידו
ללכת  הגזלן צריך עדין הגמרא טעם לפי ואילו התייאשו.

חטאו. על יכפר כך רק כי הנגזל אחר
החשן' סק"ג)וה'קצות שסז מבאר:(סי'

אחר)התוספות ד"ה שם לשקר (ב"ק שנשבע שהגזלן חידשו
רק  הגזילה את לידו ולהחזיר הנגזל אחר לחפש צריך והודה

הודה iptaאם `ly הודה אם אבל עדים), בפני (אלא הנגזל
ipta אלא הגזילה את ממנו לקח לא שהנגזל מכיוון – הנגזל

להוליכה  צריך אינו כפיקדון הגזלן ביד להשאירה הסכים
עדיין  שהגזילה אף מתכפר וחטאו קרבן ומביא הנגזל לידי

פיק  (בתורת ממשמעות בידו הבין הרמב"ם אבל דון).
שם)הגמרא והלה (ב"ק הנגזל בפני הודה הגזלן אם שגם

צריך  עדין – פיקדון בתורת הגזלן ביד להשאירה הסכים
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הוכרח  ולכן הגזילה את לו ולהחזיר אחריו לחפש הגזלן
שנתייאשו  מפני הבעלים' אחר 'לרדוף שצריך לפרש

לו, מאמין הוא אין בפניו הודה שהגזלן אף כי הבעלים,
בפועל. לידו הגזילה את שישיב עד כפרה כאן אין וממילא

ה'תשע"ד  אלול כ"ד שישי יום בעיניו' ל'מכובד מכובד' 'זקן בין

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰Bà ÷O àöî̈¨©
elà íéìk ìhì Bkøc ïéàL ãaëî ï÷æ Bà íëç äéä íà ,ät÷ª¨¦¨¨¨¨¨¥§ª¨¤¥©§¦Ÿ¥¦¥
:BlL eéä elà Bzòc úà ãîBàå .ïäa ìthäì áiç Bðéà ¯ Bãéa§¨¥©¨§¦©¥¨¤§¥¤©§¦¨¤
àì íàå ;Bøáç ìL øéæçäì áiç Ck ¯ Bîöòì ïøéæçî äéä íà¦¨¨©£¦¨§©§¨©¨§©£¦¤£¥§¦Ÿ
áiç Bðéà Bøáç ìLa Ck ¯ BlL äéä elôà BãBák ìò ìçBî äéä̈¨¥©§£¦¨¨¤¨§¤£¥¥©¨

.øéæçäì§©£¦
עלֿפי נקבע שהדבר משמע הרמב"ם של eceakמלשון

מחזירן  היה אם שלו, היו אילו דעתו את "אומד ולכן האדם,
כתב  מדוע כן, ואם חבירו", של להחזיר חייב כך לעצמו,

ב  מכובד'?'owfשמדובר
בגמרא הדברים מקור על המהרש"ל הקשה זה (ב"מ וכעין

א) ל, ב: כיצד..כט, הא .. מתעלם שאתה פעמים - "והתעלמת :
"כל  רבא אמר הסוגיה ובהמשך כבודו", לפי ואינה זקן היה
לאחר  ולכאורה, מחזיר". נמי חבירו בשל מחזיר, שבשלו
נמי  חבירו בשל – מחזיר שבשלו "כל הכלל שנקבע
לפי  ואינו 'זקן של דוגמא הברייתא נוקטת מדוע מחזיר",

להחזיר  צריך בשלו מחזיר היה אם הזקן גם והרי כבודו',
אחר? בשל גם

ה'דרישה' בעל תלמידו כך על ערב ומבאר סי' (חו"מ

שבשלו סק"ח) ש"כל הכלל אחר הולכים תמיד לא שאכן
שאינו  ב"מי וכשמדובר מחזיר" נמי חבירו בשל מחזיר,
עצמו, את ומחשב דעתו שמגביה רק הבריות בעיני חשוב

לו" חרפה זו אין ובעיניהם מהבריות, בזה (ש"ע ומתבייש

לו) סעי' ופקדון מציאה הל' היה אדה"ז, ש"אילו למרות אזי –
נפטר  "לא מקום מכל לעצמו", מחזירם היה לא שלו
הברייתא  גם ולכן המצוה". ולקיים חבירו של מלהשיב
להשמיענו, – כבודו' לפי ואינו 'זקן של דוגמא נוקטת
בכלל  להשתמש יש באמת", חשוב ואדם "בזקן שרק

זה.
הזקן אדמו"ר מבאר זה בקו"א)לפי שם לשון (ש"ע דיוק את

[להוציא, "לאפוקי סתם: 'מכובד' ולא מכובד' 'זקן הרמב"ם
בעיניו". מכובד למעט]

ה'תשע"ד  אלול כ"ה קודש שבת רשות  ללא תפילין הנחת

:„È ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰¯ ïélôz àöî̈¨§¦¦
ïééeOò ïéàå ,ìkä ãéa àeä éeöî øácL ;åéìò ïçépîe ïäéîc íL̈§¥¤©¦¨¨¨¤¨¨¨§©©Ÿ§¥£¦

.ãáìa ïúåöîì àlà¤¨§¦§¨¨¦§©
ללא  אחר של חפץ ליטול מותר האם ראשונים, נחלקו
משום  מתירים ויש אוסרים יש מצוה. קיום לשם רשות
מצוה  שתתקיים לו נוח כי שמסכים הבעלים על שחזקה

להלכה נפסק וכן סי"ד)בממונו, יד סי' או"ח ערוך ושלחן .(טור
להשתמש  יכול תפילין שהמוצא נאמר זו בהלכה והנה,
לכשימצאם. לבעלים ולשלמו ערכם את לשום עליו אך בהם,
של  בחפץ להשתמש רשאי שאדם הסוברים לדעת ולכאורה,

כך? על לשלם עליו מדוע מצוה לשם חברו
יעקב' ה'ישועות סק"ב)ומתרץ לז סי' :(או"ח

שהתפילין  לחשוש יש הבעלים מיהו יודע ואינו מאחר
ולשומרם  תפילין להניח היודע קטן שהרי לקטן, שייכים

חינוך משום תפילין מניח שם)בטהרה לז סי' ובקטן (שו"ע ,
בממונו. מצוה שיעשו לו שנוח לומר אין דעת בר שאינו

שם)והב"ח יד כתב:(סי'

באופן  ולא באקראי רק הוא רשות ללא להשתמש ההיתר
ולכן  יום מידי בהן להשתמש כשרוצה מדובר וכאן קבוע,

הזקן אדמו"ר פסק וכן בתשלום. רק יב)מותר ס"י, יד .(סי'
גבורים' סק"ה)וה'מגן ביאר:(שם

אלא  בממונו' מצוה שתיעשה לאדם לו 'נוח אומרים אין
כגון  המצוה, את לקיים אפשר אי הסכמתו שללא במצב
ומאחר  אחרות, תפילין להשיג כעת באפשרותו שאין אדם
לקיים  לו מצווה היה כך על יודע היה התפילין בעל שאם
יודע  היה אילו כי מותר יודע כשאינו גם הרי המצוה, את
מדוע  - חברו של תפילין המוצא אך מסכים, היה בוודאי
תפילין? לעצמו ירכוש או שלו את יניח ולא בהן שישתמש

תשלום. ללא להתיר אין ולכן
ומניחם  דמיהם 'שם הרמב"ם דברי את לבאר יש ובזה

lkdעליו cia `ed ievn xacy לשום שצריך הטעם כלומר: .'
משום  הוא תשלום, ללא להשתמש רשאי ואינו דמיהם את
הבעלים  אין ולכן לרכישה המצוי דבר הם שתפילין

בחינם. בהם שישתמש מסכימים
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- ותשלומין מלקות בה mlynשנתחייב epi`e dwel כדעת ,"
כאן לדבריו סותר זה הרי כן ואם יוחנן, גניבה רבי הל' (ולעיל

ה"ב) פי"ח סנהדרין והל' ה"א, לתשלומיןפ"א שניתן לאו `oiשכל
eilr miwel!

לתרץ: ויש
עליו, לוקים אין לתשלומין הניתן שלאו הרמב"ם דברי
כלשון  תשלום, חיוב בפירוש ריבתה התורה כאשר נאמרו

שם)הגמרא לוקה (כתובות ואינו שמשלם בחברו חובל לענין
וגנב גזלן וכן שמשלם. תורה ריבתה בפירוש גנבה כי הל' (ראה

ה"א) לוקיםפ"א אינם בתשלומין אותם חייבה (מים שהתורה

ק) סי' ציון שיבת שם. סנהדרין הל' .חיים

טוב' יום קיח)וה'עונג מיישב:(סי'
מלקות  בה שנתחייב עבירה "העושה הרמב"ם לדעת
החיובים  שני כאשר רק הוא משלם" ואינו לוקה ותשלומין,
הוא  הממון שחיוב גזלן או בגנב כן שאין מה כאחד, באו
אלא  אינו המלקות חיוב ואילו הגזילה או הגניבה בשעת
(ולפני  להשיבה יוכל ולא הגזילה או הגניבה את כשאיבד
על  יעבור לא ישיב אם שהרי מלקות לחייב אפשר אי כן
כי  לקי", לא מילקא משלם "ממונא אומרים ובזה הלאו),
מכן  לאחר שבא המלקות וחיוב קודם חל כבר הממון חיוב

מפניו. נדחה

ה'תשע"ד  אלול כ"ב רביעי יום המלך  של סמכותו מקור

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰Cìnä ïécL¤¦©¤¤
Cìnä äéäL ïéa íéáëBk ãáBò Cìnä äéäL ïéa . .àeä ïéc¦¥¤¨¨©¤¤¥¨¦¥¤¨¨©¤¤

.ìàøOé¦§¨¥
מלכים ה"א)בהלכות למלך (פ"ד יש "רשות הרמב"ם: כתב

ודיניו  . . המלחמות לצורך או לצרכיו העם על מס ליתן
הדב  מלך באלו בפרשת האמור שכל דין, בהם וכיוצא רים

מהפסוקים  נלמדים אלו דינים כלומר: בו". מותר מלך –
המלך פ"ח)שבפרשת א 'לא (שמואל הסוברים כדעת ולא ,

מותר  המלך ואין עליהם' לאיים כדי אלא זו פרשה נאמרה
כן. לעשות

הוא  דין המלך ש"דין הרמב"ם כתב כאן הרי לעיין: ויש
הרי  ישראל", המלך שהיה בין גוי המלך שהיה בין
המלך' מ'פרשת נובעת אינה מסים להטיל שהסמכות
נלמד  מלכים בהלכות מדוע ואםֿכן ישראל, במלך האמורה

המלך? מפרשת ישראל במלך מס הטלת דין
והביאור:

במלך (הי"ח)להלן אמורים, דברים "במה הרמב"ם: כתב
בני  עליו הסכימו שהרי הארצות, באותן יוצא שמטבעו
כגזלן  הוא הרי יוצא מטבעו אין אם אבל . . הארץ אותה
דין", דיניהם שאין המזוינים לסטים חבורת וכמו זרוע בעל
שתהא  זה תנאי הרמב"ם הזכיר לא מלכים בהלכות אך
כפי  שנתמנה ישראל מלך כן ואם בארץ, יוצאת מטבעו

מלכים בהלכות המבוארים ה"ג)התנאים בי"ד (פ"א פי על –
אף  מלך דין לו יש – וכו' נביא פי ועל ואחד שבעים של
פי  על נתמנה שלא במלך ורק במדינה, יוצא מטבעו אין אם

זה. תנאי נדרש מלך מינוי דיני
דין  המלך 'שדין כאן הרמב"ם שדברי מבואר, זה ולפי
אמורים  ישראל' המלך שהיה או גוי המלך שהיה בין הוא
(מכוח  וסמכותו דין, פי על נתמנה שלא ישראל במלך רק
יוצאת, מטבעו שתהא בכך מותנית דינא') דמלכותא 'דינא
מדיני  נובעת דין פי על שנתמנה מלך של סמכותו ואילו

מלכים בהלכות הרמב"ם כדברי המלך' יעקב)'פרשת .(משנת

ה'תשע"ד  אלול כ"ג חמישי יום ?äìéæâä úà áéùäì íéìòáä øçà ùôçì ïìæâä êéøö éúî

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úà ìæBbä©¥¤
¯ äìòîå äèeøt äåL ìò òaLð íà ...äãBäå øæç íà ...Bøáç£¥¦¨©§¨¦¦§©©¨¤§¨¨©§¨
;íiä éiàa íä elôà ,íäì øéæçiL ãò íéìòaä øçà ócøì áiç©¨¦§Ÿ©©©§¨¦©¤©£¦¨¤£¦¥§¦¥©¨

.Bòáúì ãBò ïéàa ïðéàå ,òaLpL øçàî eLàéúð øákL éðtî¦§¥¤§¨¦§¨£¥©©¤¦§©§¥¨¨¦§¨§
חייב  הודה, כך ואחר לשקר ונשבע בחיובו שכפר גזלן

אשם ולהביא חומש בתוספת הקרן את לנגזל (ויקרא להשיב

כאֿכו) להם".ה, שמחזיר עד הבעלים אחר "לרדוף ועליו .
לנגזל  אין לשקר נשבע שהגזלן כיון - טעם נותן והרמב"ם
הגזלן  על ולכן הגזילה את ממנו לתבוע ישוב ולא בו אמון

הגזילה את לו ולהשיב הנגזל אחר א)לחפש קג. קמא .(בבא
הש"ך סק"ו)ומקשה שס"ז סי' :(חו"מ

והודה  לשקר שנשבע שגזלן מבואר קד,א) (שם בגמרא
שהגזלן  משום הגזילה את ולהשיב הנגזל אחר ללכת צריך

הגזילה את שישיב עד מתכפר ואינו כפרה הנגזל.icilצריך
אחר  "לרדוף שצריך אחר, טעם והביא הרמב"ם כתב ומדוע
באין  ואינן שנשבע מאחר נתייאשו שכבר מפני הבעלים...

לתבעו"? עוד
לא  שהנגזל ידוע כאשר הטעמים בין מינה' ו'נפקא
הגזילה  את להשאיר הגזלן יכול הרמב"ם טעם לפי התייאש.
לא  שהרי שלהם את ויטלו הבעלים שיבואו עד בידו
ללכת  הגזלן צריך עדין הגמרא טעם לפי ואילו התייאשו.

חטאו. על יכפר כך רק כי הנגזל אחר
החשן' סק"ג)וה'קצות שסז מבאר:(סי'

אחר)התוספות ד"ה שם לשקר (ב"ק שנשבע שהגזלן חידשו
רק  הגזילה את לידו ולהחזיר הנגזל אחר לחפש צריך והודה

הודה iptaאם `ly הודה אם אבל עדים), בפני (אלא הנגזל
ipta אלא הגזילה את ממנו לקח לא שהנגזל מכיוון – הנגזל

להוליכה  צריך אינו כפיקדון הגזלן ביד להשאירה הסכים
עדיין  שהגזילה אף מתכפר וחטאו קרבן ומביא הנגזל לידי

פיק  (בתורת ממשמעות בידו הבין הרמב"ם אבל דון).
שם)הגמרא והלה (ב"ק הנגזל בפני הודה הגזלן אם שגם

צריך  עדין – פיקדון בתורת הגזלן ביד להשאירה הסכים

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הוכרח  ולכן הגזילה את לו ולהחזיר אחריו לחפש הגזלן
שנתייאשו  מפני הבעלים' אחר 'לרדוף שצריך לפרש

לו, מאמין הוא אין בפניו הודה שהגזלן אף כי הבעלים,
בפועל. לידו הגזילה את שישיב עד כפרה כאן אין וממילא

ה'תשע"ד  אלול כ"ד שישי יום בעיניו' ל'מכובד מכובד' 'זקן בין

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰Bà ÷O àöî̈¨©
elà íéìk ìhì Bkøc ïéàL ãaëî ï÷æ Bà íëç äéä íà ,ät÷ª¨¦¨¨¨¨¨¥§ª¨¤¥©§¦Ÿ¥¦¥
:BlL eéä elà Bzòc úà ãîBàå .ïäa ìthäì áiç Bðéà ¯ Bãéa§¨¥©¨§¦©¥¨¤§¥¤©§¦¨¤
àì íàå ;Bøáç ìL øéæçäì áiç Ck ¯ Bîöòì ïøéæçî äéä íà¦¨¨©£¦¨§©§¨©¨§©£¦¤£¥§¦Ÿ
áiç Bðéà Bøáç ìLa Ck ¯ BlL äéä elôà BãBák ìò ìçBî äéä̈¨¥©§£¦¨¨¤¨§¤£¥¥©¨

.øéæçäì§©£¦
עלֿפי נקבע שהדבר משמע הרמב"ם של eceakמלשון

מחזירן  היה אם שלו, היו אילו דעתו את "אומד ולכן האדם,
כתב  מדוע כן, ואם חבירו", של להחזיר חייב כך לעצמו,

ב  מכובד'?'owfשמדובר
בגמרא הדברים מקור על המהרש"ל הקשה זה (ב"מ וכעין

א) ל, ב: כיצד..כט, הא .. מתעלם שאתה פעמים - "והתעלמת :
"כל  רבא אמר הסוגיה ובהמשך כבודו", לפי ואינה זקן היה
לאחר  ולכאורה, מחזיר". נמי חבירו בשל מחזיר, שבשלו
נמי  חבירו בשל – מחזיר שבשלו "כל הכלל שנקבע
לפי  ואינו 'זקן של דוגמא הברייתא נוקטת מדוע מחזיר",

להחזיר  צריך בשלו מחזיר היה אם הזקן גם והרי כבודו',
אחר? בשל גם

ה'דרישה' בעל תלמידו כך על ערב ומבאר סי' (חו"מ

שבשלו סק"ח) ש"כל הכלל אחר הולכים תמיד לא שאכן
שאינו  ב"מי וכשמדובר מחזיר" נמי חבירו בשל מחזיר,
עצמו, את ומחשב דעתו שמגביה רק הבריות בעיני חשוב

לו" חרפה זו אין ובעיניהם מהבריות, בזה (ש"ע ומתבייש

לו) סעי' ופקדון מציאה הל' היה אדה"ז, ש"אילו למרות אזי –
נפטר  "לא מקום מכל לעצמו", מחזירם היה לא שלו
הברייתא  גם ולכן המצוה". ולקיים חבירו של מלהשיב
להשמיענו, – כבודו' לפי ואינו 'זקן של דוגמא נוקטת
בכלל  להשתמש יש באמת", חשוב ואדם "בזקן שרק

זה.
הזקן אדמו"ר מבאר זה בקו"א)לפי שם לשון (ש"ע דיוק את

[להוציא, "לאפוקי סתם: 'מכובד' ולא מכובד' 'זקן הרמב"ם
בעיניו". מכובד למעט]

ה'תשע"ד  אלול כ"ה קודש שבת רשות  ללא תפילין הנחת

:„È ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰¯ ïélôz àöî̈¨§¦¦
ïééeOò ïéàå ,ìkä ãéa àeä éeöî øácL ;åéìò ïçépîe ïäéîc íL̈§¥¤©¦¨¨¨¤¨¨¨§©©Ÿ§¥£¦

.ãáìa ïúåöîì àlà¤¨§¦§¨¨¦§©
ללא  אחר של חפץ ליטול מותר האם ראשונים, נחלקו
משום  מתירים ויש אוסרים יש מצוה. קיום לשם רשות
מצוה  שתתקיים לו נוח כי שמסכים הבעלים על שחזקה

להלכה נפסק וכן סי"ד)בממונו, יד סי' או"ח ערוך ושלחן .(טור
להשתמש  יכול תפילין שהמוצא נאמר זו בהלכה והנה,
לכשימצאם. לבעלים ולשלמו ערכם את לשום עליו אך בהם,
של  בחפץ להשתמש רשאי שאדם הסוברים לדעת ולכאורה,

כך? על לשלם עליו מדוע מצוה לשם חברו
יעקב' ה'ישועות סק"ב)ומתרץ לז סי' :(או"ח

שהתפילין  לחשוש יש הבעלים מיהו יודע ואינו מאחר
ולשומרם  תפילין להניח היודע קטן שהרי לקטן, שייכים

חינוך משום תפילין מניח שם)בטהרה לז סי' ובקטן (שו"ע ,
בממונו. מצוה שיעשו לו שנוח לומר אין דעת בר שאינו

שם)והב"ח יד כתב:(סי'

באופן  ולא באקראי רק הוא רשות ללא להשתמש ההיתר
ולכן  יום מידי בהן להשתמש כשרוצה מדובר וכאן קבוע,

הזקן אדמו"ר פסק וכן בתשלום. רק יב)מותר ס"י, יד .(סי'
גבורים' סק"ה)וה'מגן ביאר:(שם

אלא  בממונו' מצוה שתיעשה לאדם לו 'נוח אומרים אין
כגון  המצוה, את לקיים אפשר אי הסכמתו שללא במצב
ומאחר  אחרות, תפילין להשיג כעת באפשרותו שאין אדם
לקיים  לו מצווה היה כך על יודע היה התפילין בעל שאם
יודע  היה אילו כי מותר יודע כשאינו גם הרי המצוה, את
מדוע  - חברו של תפילין המוצא אך מסכים, היה בוודאי
תפילין? לעצמו ירכוש או שלו את יניח ולא בהן שישתמש

תשלום. ללא להתיר אין ולכן
ומניחם  דמיהם 'שם הרמב"ם דברי את לבאר יש ובזה

lkdעליו cia `ed ievn xacy לשום שצריך הטעם כלומר: .'
משום  הוא תשלום, ללא להשתמש רשאי ואינו דמיהם את
הבעלים  אין ולכן לרכישה המצוי דבר הם שתפילין

בחינם. בהם שישתמש מסכימים

             

           
          

           
         

         

         
          

          
          

           





















המשך בזאור דמסכת חגזגה דזום שדזשז עמ' ב
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.‡ּכ ואחר נׁשּבע אם - הּפּקדֹון מּביתֹו ׁשּנגנב ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּטֹוען
זה  הרי - אצלֹו היה וׁשהּפּקדֹון טען, ׁשּׁשקר  עדים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאּו

ּכגּנב  עצמֹו הּוא ׁשהרי כפל, ּתׁשלּומי טבח מׁשּלם ואם ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ואינֹו וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ׁשּנׁשּבע, אחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּומכר
חמׁש, מביא ואינֹו ׁשבּועתֹו; על עדים ּפי על אׁשם ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמביא
קדם  עדים ּבאּו ואם הּכפל. עם מׁשּתּלם החמׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאין

ּבלבד. הּקרן אּלא מׁשּלם אינֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיּׁשבע,
יד ·. ׁשּיׁשלח קדם ׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבּמה

ּגּנב [השתמש] טענת וטען יד, ּבֹו ׁשלח אם אבל ְֲֲִִַַַַַַָָָָָָּבּפּקדֹון.
ּבֹו ׁשּׁשלח ׁשּכיון הּכפל; מן ּפטּור - עדים ּובאּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָונׁשּבע,

נתחּיב  וקנהּו.יד, ּבֹו ְְִֵַָָָ
וטען ‚. וחזר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון אבדה טענת הּטֹוען ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָוכן

הּכפל, מן ּפטּור - עדים ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָטענת
ראׁשֹונה  מּׁשבּועה הּבעלים מידי הּפּקדֹון יצא .ׁשּכבר ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

עדים „. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבאבדה ּגּנב טענת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּטֹוען
כפל  ּתׁשלּומי מׁשּלם - טען וׁשקר ּברׁשּותֹו ,ׁשהאבדה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבליסטיס  ׁשּנגנבה ׁשּיטען והּוא, אבדה"; ּכל "על ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבלא  ׁשּנגנבה טען אם אבל ּופטּור; אנּוס, ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֻמזּין,
ּפי  על לׁשּלם חּיב ׁשהּוא מּפני הּכפל, מן ּפטּור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאנס,
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּוא, ׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ׁשּׁשֹומר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָטענתֹו,

עדים ‰. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּטֹוען
ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ּבֹו וטען וחזר ּברׁשּותֹו, ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָׁשהּוא
חּיב  - ּפעמים מאה אפּלּו - ּברׁשּותֹו הּוא ׁשעדין עדים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבאּו
חמּׁשה  נׁשּבע ואם וטענה; טענה ּכל על ּכפל ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָלׁשּלם
וחמּׁשה  אצלֹו, ׁשהפקד הּקרן - ׁשּׁשה מׁשּלם נמצא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּפעמים,

מהקרן]ּבּקרן חמש חמׁש[פי ׁשל ּכפלֹות חמּׁשה מּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
ְׁשבּועֹות.

.Â,ונׁשּבע אבדה טענת וטען וחזר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָָטען
הֹואיל  - אבד ׁשּלא הּוא והֹודה נגנב, ׁשּלא עדים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּובאּו
על  חמׁש מׁשּלם אינֹו עדים, ּפי על כפל ּתׁשלּומי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּומׁשּלם
המחּיבֹו ׁשהּממֹון ׁשהֹודה; ּפי על אף אחרֹונה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָׁשבּועה

החמׁש מן ּפֹוטרֹו .ּבכפל, ְְִֶֶֶַֹ
.Ê והֹודה ונׁשּבעּו, ּגּנב טענת וטענּו לׁשנים, ׁשֹורֹו ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָמסר

את  מׁשּלמין ׁשניהן - עדים עליו ּבאּו והּׁשני מהן, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
מֹוציאין הּקרן  אין הּכפל, את הּפּקדֹון ּבעל ּתפׂש ואם ; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

הּנׁשּבעין  ּכל ּכׁשאר חמׁש, מׁשּלם - ׁשהֹודה וזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּידֹו.
מעצמן. ׁשהֹודּו הּפּקדֹון ְְִֵֶַַַָָׁשבּועת

.Á ואחר ׁשּנגנב, ונׁשּבע הּׁשֹומר, את ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

הּגּנב  לֹו והֹודה הּגּנב, את הּׁשֹומר ותבע הּגּנב, הּכר ְְֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻּכ
עדים  ּובאּו וכפר, הּגּנב את הּפּקדֹון ּבעל ותבע ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּגנב,
נפטר  ׁשּנגנב, ּכׁשּטען הּׁשֹומר נׁשּבע ּבאמת אם - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּגנב
אין  נׁשּבע, ּבׁשקר ואם לּׁשֹומר. ּבהֹודאתֹו הּכפל מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּגּנב
הּכפל, את הּבעלים ּתפׂשּו ואם הּגּנב; מן הּכפל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמֹוציאין

מּידן  מֹוציאין ואחר אין וׁשּלם, הּׁשֹומר את הּבעלים ּתבעּו . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ואחר  ׁשּגנב, להם והֹודה הּבעלים ּותבעּוהּו הּגּנב הּכר ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻּכ
אין  - ׁשּגנב עדים ּובאּו ּבֹו, וכפר הּׁשֹומר ּתבעֹו ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָּכ
אין  הּכפל, את הּׁשֹומר ּתפׂש ואם הּגּנב; מן הּכפל ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמֹוציאין
אם  וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי הּדין וכן מּידֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָמֹוציאין

מכר. אֹו הּגּנב ַַַַָָָטבח
.Ë ׁשּנתן ּפי על אף - קטן ׁשל ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּטֹוען

ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגדֹול, ּכׁשהּוא ּותבעֹו קטן, ּכׁשהּוא ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָלֹו
הּכפל  מן ּפטּור זה הרי - עדים יּתן ּבאּו "ּכי ׁשּנאמר: , ֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשּתהיה  וצרי ּכלּום, קטן נתינת ואין - רעהּו" אל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאיׁש
ּבגדֹול. ׁשוין ּותביעה ְְְִִִָָָָנתינה

.È ׁשהפקד ׁשֹומר מעדר טלה ׁשּגנב ּכגֹון מרׁשּותֹו, ׁשּגנב ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
חּיב  עדים, עליו יׁש אם - אצלֹו ׁשהפקד מּכיס וסלע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאצלֹו,

לעדרֹוּבכפל  והּטלה למקֹומֹו הּסלע ׁשהחזיר ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
ׁשהרי  הּבעלים, ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו, חּיב זה הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּכלּום, החזיר לא ּוכאּלּו ׁשמירתֹו; ׁשּיֹודיע ּכלתה עד ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ
מּביתֹו, ּכלי אֹו חברֹו מּכיס סלע הּגֹונב אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבעליו.
ּבגנבתֹו, הּבעלים ידעּו אם - למקֹומֹו הּגנּוב ּדבר ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָוהחזיר
עד  ּבאחריּותֹו, חּיב הּגּנב עדין - ּבחזירתֹו ידעּו ְְְֲֲֲִִַַַַַַַָָָָָֹולא

מעֹותיו  את .ׁשּימנה ְְִֶֶֶָ
(.‡È) לא ואם ּפטּור. - הּמנין ׁשלם ּומצאֹו ּכיסֹו, את ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹמנה

אינֹו מנין אפּלּו - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו לא הּבעלים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹידעּו
מאחריּותֹו נפטר למקֹומֹו, ׁשהחזירֹו ּכיון אּלא ;צרי. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.·È אבל חּיים. רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
לעדר  והחזירֹו הּבעלים, ּבֹו וידעּו חברֹו, מעדר טלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּגֹונב

מּדעת  ואם ׁשּלא ּבאחריּותֹו; חּיב - נגנב אֹו ּומת הּבעלים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּפטּור  - ׁשלמה והיא הּצאן את הּבעלים,מנּו ידעּו לא ואם . ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

הּצאן  את ׁשּמנּו ּפי על אף - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
הּבעלים, את ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו ח ּיב - ׁשלמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהיא

לּמדֹו ׁשהרי הּגנּוב; הּטלה את ׁשּיׁשמרּו ּדר[הרגילו]ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
זה. ׁשּבעדר הּצאן ׁשאר מּדר חּוץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹאחרת,

ה  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּגדֹול ועֹון ׁשּגנב, החפץ הּגּנב מן לקנֹות ;אסּור ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּגנבֹות  לגנב לֹו וגֹורם עברה, עֹוברי ידי מחזיק ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹׁשהרי
נאמר: זה ועל ּגֹונב; אינֹו לֹוקח, ימצא לא ׁשאם ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאחרֹות,

נפׁשֹו". ׂשֹונא ּגּנב, עם ְִֵֵַַָ"חֹולק
הּכר ·. ּכ ואחר הּבעלים, נתיאׁשּו ולא ּומכר, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹֻהּגֹונב

ּגנבֹו הּוא זה ּפלֹוני ׁשּמכרֹו החפץ ׁשּזה עדים ּובאּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּגּנב,
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לּלֹוקח  נֹותנין והּבעלים לבעליו, החפץ חֹוזר - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבפנינּו
הּׁשּוק ּתּקנת מּפני לּגּנב ׁשּׁשקל הקונה ּדמים יפסיד [שלא ְִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּגּנב ממונו] ואם הּגּנב. עם ּדין ועֹוׂשין חֹוזרין, והּבעלים ;ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ
הּבעלים  ואין הּׁשּוק, ּתּקנת ּבֹו עׂשּו לא - הּוא ְְְְִֵַַַַָָָָֹֻמפרסם
עם  ּדין ועֹוׂשה הּלֹוקח חֹוזר אּלא ּכלּום, לּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָנֹותנין

לֹו. ׁשּׁשקל ּדמים מּמּנּו ּומֹוציא ִִִֶֶַַַָָָהּגּנב,
.‚ּכ ואחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין - הּגנבה מן הּבעלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָנתיאׁשּו

ׁשּמכר  אחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין הּגּנב, הּלֹוקח מכר קנה - ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לבעליה; עצמּה הּגנבה מחזיר ואינֹו רׁשּות, וׁשּנּוי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּביאּוׁש

הּדמים  להם נֹותן אינֹו{אּלא אֹו מפרסם, מּגּנב לקח אם , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
לא  אם הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני ּדמים ולא חפץ לא ּכלל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹנֹותן

מפרסם  ּגּנב הּמֹוכר זה לא }היה אם השוק, תקנת (מפני ְְֵֶַַָָָָֻ
מפורסם) הגנב .היה

אין „. אם - הּבית ּבעל עם ּדין עֹוׂשה ׁשהּלֹוקח ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַּבזמן
הּתּגר הרי לקח, ּבכּמה חפץ [הקונה]עדים ּבנקיטת נׁשּבע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ונֹוטל [קדוש] הּנׁשּבע וכל הּבעלים. מן ונֹוטל לקח, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּבכּמה
חפץ, ּבנקיטת ונׁשּבע מּדבריהם, ׁשבּועתֹו - הּבעלים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמן

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו
.‰ּבכ' אֹומר: והּוא הּגּנב, עם ּדין עֹוׂשה ׁשהּלֹוקח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבזמן

אּלא  ל מכרּתי 'לא אֹומר: והּלה ,'מּמ לקחּתי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹוכ
הּגּנב  מן ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר - מּזה' ;ּבפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני לּׁשבע, יכֹול הּגּנב ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאין
.Âּבהּקפֹו ּופרע ּגנב ּבחֹובֹו, ּופרע בגניבה ּגנב [שילם ְְֵֶַַַַָָָָ

שחייב] הּבעלים הקפה אּלא הּׁשּוק; ּתּקנת ּבזה אין -ְִֵֶֶַַַַָָָָ
הּגּנב  על אּלּו חֹוב ויּׁשאר ּדמים, ּבלא הּגנבה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹנֹוטלין

אֹותּה ׁשּמׁשּכן ּבין - הּגנבה מׁשּכן על ּכׁשהיה. ּביתר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּמׁשּכֹון, לבעל נֹותנין הּבעלים - מּדמיה ּבפחֹות אֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּדמיה,
ּגּנב  היה ּכן אם אּלא הּגּנב, עם ּדין ועֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוחֹוזרין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַָֻמפרסם,
.Ê ׁשוה מּמּנּו ׁשּלקח ּבין - מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּלֹוקח

ּבמ  נֹוטל מאה זה הרי - ּבמאה מאתים ׁשוה אֹו אתים, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּגנבה  מחזיר ּכ ואחר הּבית, מּבעל ּתּקנת הּדמים מּפני , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַהּׁשּוק,
.Á,חֹובֹו לבעל והביא וגנב זּוז, מאה ּבּגּנב נֹוׁשה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהיה

ואֹומרין  לבעליה, חֹוזרת הּגנבה הרי - אחרת מאה לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונתן
הּמאה  לֹו נתּת ׁשּלא ּבמאתים, הּגּנב ּותבע ל' ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה:
ׁשהאמנּתֹו ּכׁשם ּבלבד; ל ׁשהביא החפץ מּפני ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהאחרת

ּבאחרֹונה' האמנּתֹו .ּבראׁשֹונה, ְֱֲִֶַַָָָָ
.Ë ּבמאה לאחר ּומכר ּבמאה, מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלקח

מאה  האחרֹון לזה נֹותן הּגנבה ּבעל - הּגּנב והּכר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻועׂשרים,
ׁשל  עׂשרים ונֹוטל הּבעל וחֹוזר ּגנבתֹו; ונֹוטל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָועׂשרים,

הּגּנב. מן הּמאה ונֹוטל הּמֹוכר, מן מפרסם ׂשכר ּגּנב ואם ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻ
הּגּנב, מן ׁשּלקח הּתּגר מן ועׂשרים הּמאה נֹוטל - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּוא
אם  הּדין והּוא קרן. ׁשל ּבּמאה הּגּנב ותֹובע הּתּגר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהֹול
- מאה אפּלּו לרביעי, והּׁשליׁשי לׁשליׁשי, הּׁשני ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַָָמכר
מן  הּקרן ונֹוטל ּׁשּנׂשּכר, מה ואחד אחד מּכל נֹוטל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

ׁשּבארנּו.הּגּנב  ּכמֹו יאּוׁש, לפני - האּלּו הּדברים וכל . ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

.È ׁשם לֹו ויצא ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבעל
והּכיר ּבעיר, אֹו[זיהה]ּגנבה אחרים, ּביד ּוספריו ּכליו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ

העׂשּויין  מּכלים ׁשהּכיר אּלּו ּכלים והיּו למּכר, עׂשּוי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹׁשהיה
ּב אם - ּולהׂשּכיר -להׁשאיל זה ׁשל ּכליו ׁשּזה עדים אּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּבעל  ויּטל לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהן זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּׁשבע
ּכליו. לֹו ויחזיר ְְִִֵַַַָהּבית,

.‡Èהיּו ולא ּכליו, את למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהיה
ׁשּיצא  ּפי על אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמּדברים
מּיד  מחזירן אינֹו ּכליו, והּכרּו ּבעיר, ּגנבה ׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֻלֹו

לאחרים  מכרן הּוא ׁשּמא ּבני הּלקֹוחֹות, ּבאּו אם אבל . ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבּלילה: וזעק ועמד ּביתֹו, ּבתֹו ולנּו ּכלי אדם 'נגנבּו ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

חתּורה מחּתרת ּומצאּו אדם ּבני ּובאּו ,[חפורה]ּוספרי', ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָ
על  ּכלים ׁשל ּוצרֹורֹות יֹוצאין ּביתֹו ּבתֹו ׁשּלנּו אדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּובני
- ּפלֹוני' ׁשל ּוספריו ּכליו 'הּללּו אֹומרין: והּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכתפיהן,
ּכּמה  חפץ ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהּכלים זה ויּׁשבע נאמן; זה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

ּכליו. לֹו ויחזיר הּגנבה, מּבעל ויּטל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹהֹוציא,
.·È ועדים חברֹו, ּבית לתֹו ׁשּנכנס ונתּפרסם ׁשהחזק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻּגּנב

ּכנפיו ּתחת לֹו טמּונים וכלים ׁשּיצא בגדו]מעידים ,[כנפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
'לקּוחין  ואמר: וטען הּבית, ּבעל ׁשם ׁשהיה ּפי על ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָאף
ּבעל  היה אם - הן' 'ּגנּובים אֹומר: הּבית ּובעל ּבידי', ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָהן
ּדר אין ּכלים ואֹותן ּכליו, את למּכר ּדרּכֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית
ּכליו  להצניע הּמחזק אֹותֹו ּדר ואין להטמינן אדם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבני
חפץ  ּבנקיטת ויּׁשבע נאמן, הּבית ּבעל הרי - ּכנפיו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּתחת

ּכליו  ּבעל .ונֹוטל אין - ּבגנבה מחזק זה אדם אין ואם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
הּסת  ׁשבּועת ּבידֹו ׁשהּכלים זה נׁשּבע אּלא נאמן, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבית

.והֹול ּבידֹו, הן לקּוחין האּלּו ְְְִִֵֵֵֵֶַָָׁשהּכלים

ו  ¤¤ּפרק
לּקח‡. אסּור ּגנּוב, הּוא ׁשחזקתֹו ּדבר אֹותֹו;[לקנות]ּכל ְִֶֶַָָָָָָ

אֹותֹו. לֹוקחין אין ּגנּוב, ׁשהּוא הּדבר אֹותֹו רב אם ְְִִֵֵֶַָָָֹוכן
ּגדיים; אֹו חלב אֹו צמר הרֹועים מן לֹוקחים אין ,ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָלפיכ
ּבּיּׁשּוב. לא אבל ּבּמדּבר, ּוגבינה חלב מהן לֹוקחין ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹאבל
צמר  ׁשל ּגּזֹות ארּבע אֹו צאן, ארּבע הרֹועים מן לּקח ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּתר
ׁשהּוא  חזקתֹו ׁשאין - ּגדֹול מעדר חמׁש אֹו קטן, ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמעדר

רב. ּבדבר ְֵַָָּגֹונב
ּבעל ·. היה אם - מֹוכרֹו ׁשהרֹועה ּכל ּדבר: ׁשל ְְִֶֶֶַַָָָָָָָּכללֹו

ּבעל  אין ואם הרֹועה; מן אֹותֹו לּקח מּתר ּבֹו, מרּגיׁש ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֻהּבית
אֹותֹו לּקח אסּור ּבֹו, מרּגיׁש .הּבית ְִִִַַַַָ

ּבזמן ‚. אּלא ּפרֹות, אֹו עצים ּפרֹות מּׁשֹומרי לֹוקחין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאין
והּפלס לפניהן והּסּלים ּומֹוכרין יֹוׁשבין [מאזניים]ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ּגנבה. זה ואין קֹול, לֹו ויׁש ּגלּוי הּדבר ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלפניהן;
וכּלן  הּגּנה. מאחֹורי לא אבל הּגּנה, מּפתח ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻולֹוקחין

'הטמן' מן [החבא]ׁשאמרּו לּקח ּומּתר מהן. לּקח אסּור , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
ביבול]האריס חלק תמורת חלק [עובד לֹו יׁש ׁשהרי , ֲִֵֵֵֶֶָָ

ּובעצים  .ּבּפרֹות ִֵֵַָ
אּלא „. הּקטּנים, ּומן העבדים ּומן הּנׁשים מן לֹוקחין ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָאין

נׁשים  ּכגֹון הּבעלים, מּדעת ׁשּלהן ׁשהן ׁשחזקתן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדברים
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.‡ּכ ואחר נׁשּבע אם - הּפּקדֹון מּביתֹו ׁשּנגנב ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּטֹוען
זה  הרי - אצלֹו היה וׁשהּפּקדֹון טען, ׁשּׁשקר  עדים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאּו

ּכגּנב  עצמֹו הּוא ׁשהרי כפל, ּתׁשלּומי טבח מׁשּלם ואם ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ואינֹו וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ׁשּנׁשּבע, אחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּומכר
חמׁש, מביא ואינֹו ׁשבּועתֹו; על עדים ּפי על אׁשם ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמביא
קדם  עדים ּבאּו ואם הּכפל. עם מׁשּתּלם החמׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאין

ּבלבד. הּקרן אּלא מׁשּלם אינֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיּׁשבע,
יד ·. ׁשּיׁשלח קדם ׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבּמה

ּגּנב [השתמש] טענת וטען יד, ּבֹו ׁשלח אם אבל ְֲֲִִַַַַַַָָָָָָּבּפּקדֹון.
ּבֹו ׁשּׁשלח ׁשּכיון הּכפל; מן ּפטּור - עדים ּובאּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָונׁשּבע,

נתחּיב  וקנהּו.יד, ּבֹו ְְִֵַָָָ
וטען ‚. וחזר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון אבדה טענת הּטֹוען ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָוכן

הּכפל, מן ּפטּור - עדים ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָטענת
ראׁשֹונה  מּׁשבּועה הּבעלים מידי הּפּקדֹון יצא .ׁשּכבר ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

עדים „. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבאבדה ּגּנב טענת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּטֹוען
כפל  ּתׁשלּומי מׁשּלם - טען וׁשקר ּברׁשּותֹו ,ׁשהאבדה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבליסטיס  ׁשּנגנבה ׁשּיטען והּוא, אבדה"; ּכל "על ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
ּבלא  ׁשּנגנבה טען אם אבל ּופטּור; אנּוס, ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֻמזּין,
ּפי  על לׁשּלם חּיב ׁשהּוא מּפני הּכפל, מן ּפטּור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאנס,
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּוא, ׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ׁשּׁשֹומר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָטענתֹו,

עדים ‰. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּטֹוען
ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ּבֹו וטען וחזר ּברׁשּותֹו, ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָׁשהּוא
חּיב  - ּפעמים מאה אפּלּו - ּברׁשּותֹו הּוא ׁשעדין עדים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבאּו
חמּׁשה  נׁשּבע ואם וטענה; טענה ּכל על ּכפל ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָלׁשּלם
וחמּׁשה  אצלֹו, ׁשהפקד הּקרן - ׁשּׁשה מׁשּלם נמצא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּפעמים,

מהקרן]ּבּקרן חמש חמׁש[פי ׁשל ּכפלֹות חמּׁשה מּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
ְׁשבּועֹות.

.Â,ונׁשּבע אבדה טענת וטען וחזר ונׁשּבע, ּגּנב טענת ְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָָטען
הֹואיל  - אבד ׁשּלא הּוא והֹודה נגנב, ׁשּלא עדים ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹּובאּו
על  חמׁש מׁשּלם אינֹו עדים, ּפי על כפל ּתׁשלּומי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּומׁשּלם
המחּיבֹו ׁשהּממֹון ׁשהֹודה; ּפי על אף אחרֹונה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָׁשבּועה

החמׁש מן ּפֹוטרֹו .ּבכפל, ְְִֶֶֶַֹ
.Ê והֹודה ונׁשּבעּו, ּגּנב טענת וטענּו לׁשנים, ׁשֹורֹו ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָמסר

את  מׁשּלמין ׁשניהן - עדים עליו ּבאּו והּׁשני מהן, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
מֹוציאין הּקרן  אין הּכפל, את הּפּקדֹון ּבעל ּתפׂש ואם ; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

הּנׁשּבעין  ּכל ּכׁשאר חמׁש, מׁשּלם - ׁשהֹודה וזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּידֹו.
מעצמן. ׁשהֹודּו הּפּקדֹון ְְִֵֶַַַָָׁשבּועת

.Á ואחר ׁשּנגנב, ונׁשּבע הּׁשֹומר, את ׁשּתבע הּפּקדֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

הּגּנב  לֹו והֹודה הּגּנב, את הּׁשֹומר ותבע הּגּנב, הּכר ְְֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻּכ
עדים  ּובאּו וכפר, הּגּנב את הּפּקדֹון ּבעל ותבע ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּגנב,
נפטר  ׁשּנגנב, ּכׁשּטען הּׁשֹומר נׁשּבע ּבאמת אם - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּגנב
אין  נׁשּבע, ּבׁשקר ואם לּׁשֹומר. ּבהֹודאתֹו הּכפל מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּגּנב
הּכפל, את הּבעלים ּתפׂשּו ואם הּגּנב; מן הּכפל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמֹוציאין

מּידן  מֹוציאין ואחר אין וׁשּלם, הּׁשֹומר את הּבעלים ּתבעּו . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ואחר  ׁשּגנב, להם והֹודה הּבעלים ּותבעּוהּו הּגּנב הּכר ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻּכ
אין  - ׁשּגנב עדים ּובאּו ּבֹו, וכפר הּׁשֹומר ּתבעֹו ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָּכ
אין  הּכפל, את הּׁשֹומר ּתפׂש ואם הּגּנב; מן הּכפל ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמֹוציאין
אם  וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי הּדין וכן מּידֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָמֹוציאין

מכר. אֹו הּגּנב ַַַַָָָטבח
.Ë ׁשּנתן ּפי על אף - קטן ׁשל ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּטֹוען

ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגדֹול, ּכׁשהּוא ּותבעֹו קטן, ּכׁשהּוא ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָלֹו
הּכפל  מן ּפטּור זה הרי - עדים יּתן ּבאּו "ּכי ׁשּנאמר: , ֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשּתהיה  וצרי ּכלּום, קטן נתינת ואין - רעהּו" אל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאיׁש
ּבגדֹול. ׁשוין ּותביעה ְְְִִִָָָָנתינה

.È ׁשהפקד ׁשֹומר מעדר טלה ׁשּגנב ּכגֹון מרׁשּותֹו, ׁשּגנב ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
חּיב  עדים, עליו יׁש אם - אצלֹו ׁשהפקד מּכיס וסלע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאצלֹו,

לעדרֹוּבכפל  והּטלה למקֹומֹו הּסלע ׁשהחזיר ּפי על ואף . ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
ׁשהרי  הּבעלים, ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו, חּיב זה הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּכלּום, החזיר לא ּוכאּלּו ׁשמירתֹו; ׁשּיֹודיע ּכלתה עד ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ
מּביתֹו, ּכלי אֹו חברֹו מּכיס סלע הּגֹונב אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבעליו.
ּבגנבתֹו, הּבעלים ידעּו אם - למקֹומֹו הּגנּוב ּדבר ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָוהחזיר
עד  ּבאחריּותֹו, חּיב הּגּנב עדין - ּבחזירתֹו ידעּו ְְְֲֲֲִִַַַַַַַָָָָָֹולא

מעֹותיו  את .ׁשּימנה ְְִֶֶֶָ
(.‡È) לא ואם ּפטּור. - הּמנין ׁשלם ּומצאֹו ּכיסֹו, את ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹמנה

אינֹו מנין אפּלּו - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו לא הּבעלים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹידעּו
מאחריּותֹו נפטר למקֹומֹו, ׁשהחזירֹו ּכיון אּלא ;צרי. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.·È אבל חּיים. רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
לעדר  והחזירֹו הּבעלים, ּבֹו וידעּו חברֹו, מעדר טלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּגֹונב

מּדעת  ואם ׁשּלא ּבאחריּותֹו; חּיב - נגנב אֹו ּומת הּבעלים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּפטּור  - ׁשלמה והיא הּצאן את הּבעלים,מנּו ידעּו לא ואם . ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

הּצאן  את ׁשּמנּו ּפי על אף - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
הּבעלים, את ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו ח ּיב - ׁשלמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהיא

לּמדֹו ׁשהרי הּגנּוב; הּטלה את ׁשּיׁשמרּו ּדר[הרגילו]ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
זה. ׁשּבעדר הּצאן ׁשאר מּדר חּוץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹאחרת,

ה  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּגדֹול ועֹון ׁשּגנב, החפץ הּגּנב מן לקנֹות ;אסּור ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּגנבֹות  לגנב לֹו וגֹורם עברה, עֹוברי ידי מחזיק ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹׁשהרי
נאמר: זה ועל ּגֹונב; אינֹו לֹוקח, ימצא לא ׁשאם ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאחרֹות,

נפׁשֹו". ׂשֹונא ּגּנב, עם ְִֵֵַַָ"חֹולק
הּכר ·. ּכ ואחר הּבעלים, נתיאׁשּו ולא ּומכר, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹֻהּגֹונב

ּגנבֹו הּוא זה ּפלֹוני ׁשּמכרֹו החפץ ׁשּזה עדים ּובאּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּגּנב,
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לּלֹוקח  נֹותנין והּבעלים לבעליו, החפץ חֹוזר - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבפנינּו
הּׁשּוק ּתּקנת מּפני לּגּנב ׁשּׁשקל הקונה ּדמים יפסיד [שלא ְִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּגּנב ממונו] ואם הּגּנב. עם ּדין ועֹוׂשין חֹוזרין, והּבעלים ;ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ
הּבעלים  ואין הּׁשּוק, ּתּקנת ּבֹו עׂשּו לא - הּוא ְְְְִֵַַַַָָָָֹֻמפרסם
עם  ּדין ועֹוׂשה הּלֹוקח חֹוזר אּלא ּכלּום, לּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָנֹותנין

לֹו. ׁשּׁשקל ּדמים מּמּנּו ּומֹוציא ִִִֶֶַַַָָָהּגּנב,
.‚ּכ ואחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין - הּגנבה מן הּבעלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָנתיאׁשּו

ׁשּמכר  אחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין הּגּנב, הּלֹוקח מכר קנה - ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לבעליה; עצמּה הּגנבה מחזיר ואינֹו רׁשּות, וׁשּנּוי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּביאּוׁש

הּדמים  להם נֹותן אינֹו{אּלא אֹו מפרסם, מּגּנב לקח אם , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
לא  אם הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני ּדמים ולא חפץ לא ּכלל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹנֹותן

מפרסם  ּגּנב הּמֹוכר זה לא }היה אם השוק, תקנת (מפני ְְֵֶַַָָָָֻ
מפורסם) הגנב .היה

אין „. אם - הּבית ּבעל עם ּדין עֹוׂשה ׁשהּלֹוקח ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַּבזמן
הּתּגר הרי לקח, ּבכּמה חפץ [הקונה]עדים ּבנקיטת נׁשּבע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ונֹוטל [קדוש] הּנׁשּבע וכל הּבעלים. מן ונֹוטל לקח, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּבכּמה
חפץ, ּבנקיטת ונׁשּבע מּדבריהם, ׁשבּועתֹו - הּבעלים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמן

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו
.‰ּבכ' אֹומר: והּוא הּגּנב, עם ּדין עֹוׂשה ׁשהּלֹוקח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבזמן

אּלא  ל מכרּתי 'לא אֹומר: והּלה ,'מּמ לקחּתי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹוכ
הּגּנב  מן ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר - מּזה' ;ּבפחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני לּׁשבע, יכֹול הּגּנב ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאין
.Âּבהּקפֹו ּופרע ּגנב ּבחֹובֹו, ּופרע בגניבה ּגנב [שילם ְְֵֶַַַַָָָָ

שחייב] הּבעלים הקפה אּלא הּׁשּוק; ּתּקנת ּבזה אין -ְִֵֶֶַַַַָָָָ
הּגּנב  על אּלּו חֹוב ויּׁשאר ּדמים, ּבלא הּגנבה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹנֹוטלין

אֹותּה ׁשּמׁשּכן ּבין - הּגנבה מׁשּכן על ּכׁשהיה. ּביתר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּמׁשּכֹון, לבעל נֹותנין הּבעלים - מּדמיה ּבפחֹות אֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּדמיה,
ּגּנב  היה ּכן אם אּלא הּגּנב, עם ּדין ועֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוחֹוזרין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַָֻמפרסם,
.Ê ׁשוה מּמּנּו ׁשּלקח ּבין - מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּלֹוקח

ּבמ  נֹוטל מאה זה הרי - ּבמאה מאתים ׁשוה אֹו אתים, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּגנבה  מחזיר ּכ ואחר הּבית, מּבעל ּתּקנת הּדמים מּפני , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַהּׁשּוק,
.Á,חֹובֹו לבעל והביא וגנב זּוז, מאה ּבּגּנב נֹוׁשה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהיה

ואֹומרין  לבעליה, חֹוזרת הּגנבה הרי - אחרת מאה לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונתן
הּמאה  לֹו נתּת ׁשּלא ּבמאתים, הּגּנב ּותבע ל' ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה:
ׁשהאמנּתֹו ּכׁשם ּבלבד; ל ׁשהביא החפץ מּפני ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהאחרת

ּבאחרֹונה' האמנּתֹו .ּבראׁשֹונה, ְֱֲִֶַַָָָָ
.Ë ּבמאה לאחר ּומכר ּבמאה, מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלקח

מאה  האחרֹון לזה נֹותן הּגנבה ּבעל - הּגּנב והּכר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻועׂשרים,
ׁשל  עׂשרים ונֹוטל הּבעל וחֹוזר ּגנבתֹו; ונֹוטל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָועׂשרים,

הּגּנב. מן הּמאה ונֹוטל הּמֹוכר, מן מפרסם ׂשכר ּגּנב ואם ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻ
הּגּנב, מן ׁשּלקח הּתּגר מן ועׂשרים הּמאה נֹוטל - ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּוא
אם  הּדין והּוא קרן. ׁשל ּבּמאה הּגּנב ותֹובע הּתּגר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהֹול
- מאה אפּלּו לרביעי, והּׁשליׁשי לׁשליׁשי, הּׁשני ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַָָמכר
מן  הּקרן ונֹוטל ּׁשּנׂשּכר, מה ואחד אחד מּכל נֹוטל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

ׁשּבארנּו.הּגּנב  ּכמֹו יאּוׁש, לפני - האּלּו הּדברים וכל . ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

.È ׁשם לֹו ויצא ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבעל
והּכיר ּבעיר, אֹו[זיהה]ּגנבה אחרים, ּביד ּוספריו ּכליו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ

העׂשּויין  מּכלים ׁשהּכיר אּלּו ּכלים והיּו למּכר, עׂשּוי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹׁשהיה
ּב אם - ּולהׂשּכיר -להׁשאיל זה ׁשל ּכליו ׁשּזה עדים אּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּבעל  ויּטל לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהן זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹיּׁשבע
ּכליו. לֹו ויחזיר ְְִִֵַַַָהּבית,

.‡Èהיּו ולא ּכליו, את למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהיה
ׁשּיצא  ּפי על אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמּדברים
מּיד  מחזירן אינֹו ּכליו, והּכרּו ּבעיר, ּגנבה ׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֻלֹו

לאחרים  מכרן הּוא ׁשּמא ּבני הּלקֹוחֹות, ּבאּו אם אבל . ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבּלילה: וזעק ועמד ּביתֹו, ּבתֹו ולנּו ּכלי אדם 'נגנבּו ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

חתּורה מחּתרת ּומצאּו אדם ּבני ּובאּו ,[חפורה]ּוספרי', ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָ
על  ּכלים ׁשל ּוצרֹורֹות יֹוצאין ּביתֹו ּבתֹו ׁשּלנּו אדם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּובני
- ּפלֹוני' ׁשל ּוספריו ּכליו 'הּללּו אֹומרין: והּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכתפיהן,
ּכּמה  חפץ ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהּכלים זה ויּׁשבע נאמן; זה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

ּכליו. לֹו ויחזיר הּגנבה, מּבעל ויּטל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹהֹוציא,
.·È ועדים חברֹו, ּבית לתֹו ׁשּנכנס ונתּפרסם ׁשהחזק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻּגּנב

ּכנפיו ּתחת לֹו טמּונים וכלים ׁשּיצא בגדו]מעידים ,[כנפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
'לקּוחין  ואמר: וטען הּבית, ּבעל ׁשם ׁשהיה ּפי על ְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָאף
ּבעל  היה אם - הן' 'ּגנּובים אֹומר: הּבית ּובעל ּבידי', ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָהן
ּדר אין ּכלים ואֹותן ּכליו, את למּכר ּדרּכֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית
ּכליו  להצניע הּמחזק אֹותֹו ּדר ואין להטמינן אדם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבני
חפץ  ּבנקיטת ויּׁשבע נאמן, הּבית ּבעל הרי - ּכנפיו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּתחת

ּכליו  ּבעל .ונֹוטל אין - ּבגנבה מחזק זה אדם אין ואם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
הּסת  ׁשבּועת ּבידֹו ׁשהּכלים זה נׁשּבע אּלא נאמן, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבית

.והֹול ּבידֹו, הן לקּוחין האּלּו ְְְִִֵֵֵֵֶַָָׁשהּכלים

ו  ¤¤ּפרק
לּקח‡. אסּור ּגנּוב, הּוא ׁשחזקתֹו ּדבר אֹותֹו;[לקנות]ּכל ְִֶֶַָָָָָָ

אֹותֹו. לֹוקחין אין ּגנּוב, ׁשהּוא הּדבר אֹותֹו רב אם ְְִִֵֵֶַָָָֹוכן
ּגדיים; אֹו חלב אֹו צמר הרֹועים מן לֹוקחים אין ,ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָלפיכ
ּבּיּׁשּוב. לא אבל ּבּמדּבר, ּוגבינה חלב מהן לֹוקחין ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹאבל
צמר  ׁשל ּגּזֹות ארּבע אֹו צאן, ארּבע הרֹועים מן לּקח ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּתר
ׁשהּוא  חזקתֹו ׁשאין - ּגדֹול מעדר חמׁש אֹו קטן, ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמעדר

רב. ּבדבר ְֵַָָּגֹונב
ּבעל ·. היה אם - מֹוכרֹו ׁשהרֹועה ּכל ּדבר: ׁשל ְְִֶֶֶַַָָָָָָָּכללֹו

ּבעל  אין ואם הרֹועה; מן אֹותֹו לּקח מּתר ּבֹו, מרּגיׁש ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֻהּבית
אֹותֹו לּקח אסּור ּבֹו, מרּגיׁש .הּבית ְִִִַַַַָ

ּבזמן ‚. אּלא ּפרֹות, אֹו עצים ּפרֹות מּׁשֹומרי לֹוקחין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאין
והּפלס לפניהן והּסּלים ּומֹוכרין יֹוׁשבין [מאזניים]ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ּגנבה. זה ואין קֹול, לֹו ויׁש ּגלּוי הּדבר ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלפניהן;
וכּלן  הּגּנה. מאחֹורי לא אבל הּגּנה, מּפתח ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻולֹוקחין

'הטמן' מן [החבא]ׁשאמרּו לּקח ּומּתר מהן. לּקח אסּור , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
ביבול]האריס חלק תמורת חלק [עובד לֹו יׁש ׁשהרי , ֲִֵֵֵֶֶָָ

ּובעצים  .ּבּפרֹות ִֵֵַָ
אּלא „. הּקטּנים, ּומן העבדים ּומן הּנׁשים מן לֹוקחין ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָאין

נׁשים  ּכגֹון הּבעלים, מּדעת ׁשּלהן ׁשהן ׁשחזקתן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדברים
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ּבּגליל  ּפׁשּתן ּכלי ׁשאמרּוׁשּמכרּו וכּלן ּבּׁשרֹון; עגלים אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ
ּגנבה. ּבחזקת ׁשהן מּפני מהן, לּקח אסּור - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'הטמן'
אמר  ואם אדם; מּכל מקֹום ּבכל ותרנגֹולין ּביצים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָולֹוקחין

אסּור. ְֵַָ'הטמן',
הּבּדדין‰. מן בד]לֹוקחין בית וׁשמן [בעלי ּבמּדה, זיתים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשחזקתן  - מּועט ׁשמן ולא מּועטין, זיתים לא אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּבמּדה;
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. ְְֵֵֵֵֶַָָֹּגנבה

.Âצמר]מּוכין ׁשּלֹו;[שאריות אּלּו הרי מֹוציא, ׁשהּכֹובס ֲִִֵֵֵֶֶַ
נֹוטל  הּכֹובס הּבית. ּבעל ׁשל אּלּו הרי מֹוציא, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוׁשהּסֹורק
אם  הּבית. ּבעל ׁשל מּכאן, יתר ׁשּלֹו; והן חּוטין, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשה

ׁשּלֹו. והן הּכל, את נֹוטל - לבן ּגּבי על ׁשחר ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהיה
.Ê מחט החּיט מׁשיכת ּכדי החּוט מן מן ׁשּׁשּיר וׁשּיר , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

מטלית בד]הּבגד ׁשלׁש[פיסת על אצּבעֹות ׁשלׁש ׁשהיא ְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לּבעלים; להחזירן חּיב - ׁשּלֹו.אצּבעֹות מּכן, ּפחֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

.Áעץ]נסרת ּבּמעצד[פסולת מֹוציא [כלי ׁשהחרׁש ְֲִֶֶֶַַָָָֹ
ּובכּׁשילנסירה] ׁשּלֹו; היה [גרזן], ואם הּבית. ּבעל ׁשל , ְְִִִֶֶַַַַַָָ

וכל  הּבית. ּבעל ׁשל הּנסרת אף הּבית, ּבעל אצל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֹעֹוׂשה
מנהג  אחר ּבהן הֹולכין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּדברים

ְִַָהּמדינה.
.Ë ּבהלכת ׁשּלֹו ׁשאינן הּדברים מן ּדבר ׁשּמכר אּמן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכל

ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו ּבמקֹום הּסֹורק ׁשּמכרן מּוכין ּכגֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה,
ּבחזקת  ׁשהן מּפני מּמּנּו, לּקח אסּור - הּבית ּבעל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשל
האּמן  מכר ואם מּוכין. מלא ּכר מּמּנּו לֹוקחין אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּגנבה.

מּמּנּו לֹוקחין מדינה, ּבהלכת ׁשּלֹו ׁשהן אמר ּדברים ואם ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
אסּור. ְֵַָ'הטמן',

ה'תשע"ד  אלול כ' שני יום

ז  ¤¤ּפרק
הּמׁשקל ‡. מן חסרֹות ּבמׁשקלֹות לחברֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָהּׁשֹוקל

חסרה  ּבמּדה הּמֹודד אֹו הּמדינה, אֹותּה ּבני עליו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשהסּכימּו
תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - עליה ׁשהסּכימּו הּמּדה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמן
ּבּמׁשקל  ּבּמּדה ּבּמׁשּפט, עול תעׂשּו "לא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ְַָּובּמׂשּורה".
ּגֹונב ·. חסר הּׁשֹוקל אֹו ׁשהּמֹודד ּפי על מׁשּלם אף אינֹו - ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

ואין  הּמׁשקל. אֹו הּמּדה לֹו מׁשּלם אּלא כפל, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתׁשלּומי
ּבתׁשלּומין. חּיב ׁשהּוא מּפני זה, לאו על ְְְִִִֵֶֶַַַָָלֹוקין

אֹו‚. חסרה, מּדה ּבחנּותֹו אֹו ּבביתֹו ׁשּמׁשהה מי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָּכל
ל יהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - חסר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמׁשקל

עביט הּמּדה לעׂשֹות ואפּלּו וגֹו'". מימי [כלי]ּבכיס ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּמא  ּבּה, ּומֹוכר לֹוקח זה ׁשאין ּפי על ׁשאף אסּור; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָרגלים,
לֹוקין  ואין ּבּה. וימּדד חסרה, ׁשהיא יֹודע ׁשאינֹו מי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיבֹוא

מעׂשה. ּבֹו אין ׁשהרי זה, לאו ֲֲֵֵֶֶֶַַָעל
ּבחֹותם „. חתּומֹות העיר ּבני ׁשל והּמׁשקלֹות הּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהיּו

זה  הרי - חֹותם ּבלא החסרים הּמׁשקל אֹו הּמּדה וזֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹידּוע,
הּבית  ּתׁשמיׁשי לׁשאר לׁשהֹותן סלע מּתר ּבזה, ּכּיֹוצא . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

מׁשקלֹותיו, ּבין מׁשקל אֹותּה יעׂשה לא - הּצד מן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנפּגמה
יּקבּנה ולא ּגרּוטֹותיו, ּבין יזרקּנה ויתלּנה [יחורר]ולא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

אֹו אּלא מׁשקל; ויעׂשּנה אחר יבֹוא ׁשּמא ּבנֹו, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבצּואר
הּמלח. לים יׁשלי אֹו יקץ, אֹו ,יחּת אֹו ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹיׁשחק,

עמדה ‰. יקּים. מחצה, על ועמדה ּפחֹות חסרה על ְְְְְֱֵֶַַַָָָָָָָָ
על  ׁשּיעמידּנה עד יקץ מּמחצה, יתר על יקץ; ֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּמחצה,

לׂשאת מחצה  יקּים - מּׁשתּות ּפחֹות אּלא חסרה לא ואם . ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
אבל  ּבּה, ּפחֹות ולתת ׁשּכל למׁשקל; ּבני לא רב מּׁשתּות, ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹ

ּובמּתן. ּבמּׂשא ּבֹו מֹוחלין ְְֲִַַָָָָאדם
.Â להרג אֹותּה למּכר אסּור - ּבאמצע ׁשּנפּגמה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹסלע

לחרם[רוצח] אחרים;[גזלן]אֹו את ּבּה ׁשּמרּמין מּפני , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
הּקטן. ּבצּואר אֹותּה ותֹולה נֹוקבּה, ְְְֲֶַַַָָָָָאבל

.Ê,וקב סאה, ּורביע סאה, וחצי סאה, מּדֹותיו אדם ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָעֹוׂשה
לא  אבל הרבע; ּוׁשמין הרבע, וחצי הּקב, ּורביע קב, ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָֹֹֹוחצי
ּומחצה. קב ׁשהּוא הּסאה ּברבע ּתתחּלף ׁשּלא קּבים, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹיעׂשה
ולג, ההין, ּורביעית הין, וחצי הין, עֹוׂשה הּלח ּבמּדֹות ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַֹוכן
ּבׁשמינית  מּׁשמֹונה ואחד ּוׁשמינית, ּורביעית, לג, .וחצי ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַָָֹ

ּפי  על אף הין, ּורביעית הין ׁשליׁשית לעׂשֹות אסרּו ְְְְֲִִִִִִִַַַָֹולא
מׁשה  מימֹות ּבּמקּדׁש והיּו הֹואיל ּבזה, זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּמתחּלפין

ֵַרּבנּו.
.Á עֹובד הּגֹוי עם אֹו יׂשראל, עם ונֹותן הּנֹוׂשא ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאחד

לא  על עֹובר ּבחסר, ׁשקל אֹו מדד אם - זרה ְֲִֵֵַַַָָָָָָֹעבֹודה
להחזיר  וחּיב הּגֹוי תעׂשה, את להטעֹות אסּור וכן . ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

- קנהּו" עם "וחּׁשב ׁשּנאמר: עּמֹו, ידקּדק אּלא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבחׁשּבֹון,
ׁשאינֹו לגֹוי וחמר קל ,יד ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ּפי על ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאף
אלהי ה' תֹועבת "ּכי אֹומר: הּוא והרי ;יד ּתחת ֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹּכבּוׁש

מקֹום. מּכל עול", עׂשה ּכל אּלה, עׂשה ִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹּכל
.Ë ּבמׁשיחת חברֹו את הטעה אם הּקרקע, ּבמּדת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָוכן

תעׂשּו[מדידת] "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַַֹֹהּקרקע
וכ הּקרקע. מּדת זֹו "ּבּמּדה", - ּבּמּדה" ּבּמׁשּפט, ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָעול
הּקרקע, מּדת ּבמׁשּפט עול תעׂשּו לא זה: ּפסּוק ענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹהּוא
מּדה  אפּלּו הּמּדה, ּבמׁשּפט ולא הּמׁשקל, ּבמׁשּפט ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹֹולא

ּכמׂשּורה קטנה]קטּנה .[מדה ְְִַָָ
.È,ּבחלק חלק ׁשהחליפּו זה על זה הּמקּפידין חבּורה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבני

מּדה, מּׁשּום עֹוברין - לֹו והחזיר מאכל מּמּנּו לוה ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָאֹו
ּביֹום  ּופֹורעין לֹווין ּומּׁשּום מנין, ּומּׁשּום מׁשקל, ְְְְִִִִִִִָָּומּׁשּום

.טֹוב 
.‡È ּתחּום ּבתֹו חברֹו מּתחּום והכניס רעהּו, ּגבּול ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַהּמּסיג

ּגזלן; זה הרי עׂשה, ּבחזקה אם - אצּבע מלא אפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלֹו,
ּגּנ זה הרי ּבּסתר, הּסיג הּסיג ואם יׂשראל ּבארץ ואם ב. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשל  אֹו ּגנבה ׁשל ּבלאו לאוין: ּבׁשני עֹובר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהּגבּול,
ּבלאו  חּיבין ואין ."רע ּגבּול תּסיג "לא ׁשל ּובלאו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּגזלה,
ּתנחל  אׁשר ּבנחלת" ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבארץ אּלא ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה

ֶָָּבארץ".
.·È ׁשּזה עריֹות; ׁשל מענׁשן יתר מּדֹות, ׁשל ענׁשן ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָקׁשה

חברֹו לבין ּבינֹו וזה הּמקֹום, לבין ּבמצות ּבינֹו הּכֹופר וכל . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ
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הּצּוּוי  ּתחּלת ׁשהיא מצרים, ּביציאת ּככֹופר - ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַמּדֹות
הדברות] עשרת -[תחילת מּדֹות מצות עליו המקּבל וכל ;ְְְִִֵַַַָָָ

הּצּוּויין. לכל ּגרמה ׁשהיא מצרים, ּביציאת מֹודה זה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהרי

ח  ¤¤ּפרק
יפה ‡. והּמּדֹות והּמׁשקלֹות הּמאזנים לצּדק עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמצות

"מאזני  ׁשּנאמר: עׂשּיתן, ּבׁשעת ּבחׁשּבֹונן ּולדקּדק ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיפה,
ּבמּדת  וכן לכם". יהיה צדק והין . . צדק אבני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָצדק,

מׁשיחת ּבחׁשּבֹון לדקּדק צרי הּקרקע [מדידת]הּקרקע, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָ
הּגימטרּיֹות ּבכתבי הּמתּבארים העּקרים ּפי ,[ההנדסה]על ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָ

היא  ּכאּלּו אֹותּה רֹואין הּקרקע, מן אצּבע מלא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹׁשאפּלּו
ּכרּכם יקר]מלאה  .[פרח ְְֵַָֹ

מזלזליןארּב·. - לחריץ הּסמּוכין אּמֹות מדייקים]ע [לא ְְְְְְִִִַַַַַָ
אֹותן  מֹוׁשחין אין - הּנהר לׂשפת והּסמּוכין ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּבמׁשיחתן;

הרּבים. רׁשּות ּבני ׁשל ׁשהן מּפני ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָּכלל,
לאחד‚. ימד לא - הּקרקע את שותפים]והּמֹודד [משני ְְְֵֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשהחבל מּפני הּגׁשמים, ּבימֹות ּולאחד החּמה [שבו ּבימֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
החּמהמודדין] ּבימֹות מדד [מהחום]מתקּצר אם ,לפיכ ; ְְִִִִֵַַַַָָָ

ּכלּום. ּבכ אין ּבּה, וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ּבׁשלׁשלת אֹו ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבקנה
עֹופרת,„. ׁשל ולא ּבדיל, ׁשל לא מׁשקלֹות, עֹוׂשין ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹֹאין

חלּדה  מעלין ׁשהן מּפני ּכאּלּו, מּתכֹות מיני ׁשאר ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻולא
סלע צחיח ׁשל עֹוׂשין אבל קשה]ּומתחּסרין; וׁשל [אבן , ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָ

ּבהן. וכּיֹוצא ׁשהם, אבן וׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַַָֹזכּוכית,
הּמחק‰. את עֹוׂשין גדושה]אין מדה מיישרים לא [בו ִֵֶַַַֹ

ׁשהּוא  מּפני מּתכת, ׁשל ולא מקל, ׁשהּוא מּפני ּדלעת, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשל
ׁשקמה, וׁשל אגֹוזים, וׁשל זית, ׁשל עֹוׂשהּו אבל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָמכּביד;

אׁשּכרֹוע אילן]וׁשל ּבהן.[מין וכּיֹוצא , ְְְְֵֶֶֶַַָ
.Â.עבה אחד וצּדֹו קצר אחד צּדֹו הּמחק, את עֹוׂשין ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין

ימחק  ולא לּמֹוכר; ׁשּמפחיתֹו מּפני מעט, מעט ימחק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹֹולא
לּלֹוקח  ׁשּמפחיתֹו מּפני אחת, .ּבבת ְְְִִֵֵֶַַַַַַ

.Ê ולא ׁשּיפחתּו, ּכדי ּבמלח הּמׁשקלֹות את טֹומנין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאין
מגובה]ירּתיח מזיגה ע"י ׁשּמֹודד,[יקציף ּבעת הּלח ּבמּדת ְְְִִֵֵֶַַַַַ

הקּפידה  הּתֹורה ׁשהרי ּביֹותר; קטּנה הּמּדה היתה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואפּלּו
מּדה  והיא "ּובּמׂשּורה", ׁשּנאמר: - ׁשהּוא ּבכל הּמּדֹות ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָעל

ּבלג. ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד ְְְְִִֶַָָָֹֹֹקטּנה
.Áעׁשׁשּיֹות -[חתיכות]מֹוכרי ּבהן וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

ּתלּוי  ּבידֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז הּמאזנים חּוט להיֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹצרי
טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָֹֹּבאויר

טפח. עׂשר ׁשנים החּוטים ואר הּמאזנים קנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹואר
.Ë יהיה - זכּוכית מֹוכרי וׁשל צמר מֹוכרי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹמאזנים

הארץ  מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשני ּבֹו ּתלּויין ׁשהן החּוט ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאר
טפחים. ּתׁשעה אר והחּוטין והּקנה טפחים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשני

.È החּוט אר יהיה - הּבית ּבעל וׁשל חנוני ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמאזנים
הּקנה  ואר טפח, הארץ מן ּוגבֹוהין טפח, ּבֹו ּתלּויין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

טפחים  ׁשּׁשה החּוטין ואר. ְְִִִֶַָָֹ
.‡Èהּפלס ּבֹו ׁשּתֹולין המאזניים]החּוט תלויין וכן [בו , ְִֵֶֶֶַַ

ׁשלׁש ארּכֹו - טֹוב ארּגמן מֹוכרי וׁשל זהב ׁשל מאזנים ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹחּוט
ׁשל  הארץ מן ּוגבֹוהין הּפלס אצּבעֹות, ואר אצּבעֹות, ׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

רֹוצה. ּׁשהּוא מה ּכפי ׁשּלֹו הּׁשלׁשלאֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָֹואר
.·Èלהכריע הּמֹוכר ׁשחּיב ּבעת [להוסיף]מּנין לּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

אמרה  ,"ּל יהיה וצדק ׁשלמה "אבן ׁשּנאמר: לֹו? ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשֹוקל
לֹו. ותן מּׁשּל צּדק ְִֵֵֶַָָּתֹורה:

.‚È מאֹות לארּבע אחד ּוביבׁש, למאה; אחד ּבלח, .וכּמה? ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּגרּומין לֹו נֹותן לח, ליטרין עׂשר לֹו מכר [תוספות]ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

יבׁש, ליטרין עׂשרים לֹו מכר ואם ּבליטרה; מעׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד
חׁשּבֹון  לפי וכן ּבליטרה. מעׂשרים אחד ּגרּומין לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָנֹותן

מּועט. ּבין רב ּבין ֵֵֶַָזה,
.„È;ּבעין עין למּכר ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה

טפח  לֹו להכריע חּיב להכריע, ׁשּנהגּו ּבמקֹום .אבל ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָ
.ÂË ׁשקל' לֹו: יאמר לא - ליטרין עׂשר לֹו ׁשֹוקל ְְִִֵֶֶַָָֹֹֹהיה

אחת, ּבבת עׂשרה לֹו ׁשֹוקל אּלא והכרע'; אחת ְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָאחת
לכּלן  אחד .והכרע ְְְֵֶֶַָָֻ

.ÊËּבדּקה למד ׁשּנהגּו קטנה]מקֹום ּבגּסה;[מדה ימד לא , ְְֲֶַַָָָָָָֹֹֹ
למחק ּבדּקה; ימד לא המדה]ּבגּסה, יגּדׁש[ליישר לא , ְְְְִִַַָָָֹֹֹֹֹ

מן  ויפחֹות ימחק לא לגּדׁש, נהגּו אם וכן ּבּדמים; ְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָֹֹֹויֹוסיף
הּמדינה. ּכמנהג מֹודד אּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָהּדמים,

.ÊÈ על אֹו הּמּדֹות על להֹוסיף ׁשרצּו מדינה ְְְִִִֵֶַַַָָּבני
ׁשתּות  על יתר יֹוסיפּו לא הּקב הּמׁשקלֹות, היה ׁשאם ; ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

יתר  ּבידם; הרׁשּות - ׁשּׁשה מכיל ועׂשאּוהּו חמּׁשה, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָמכיל
יעׂשּו. לא ׁשּׁשה, ֲִַַָֹעל

.ÁÈאחת [מנקה]מקּנח[סיטונאי]הּסיטֹון מּדֹותיו את ְִִֵֶַַַַַָ
חדׁש. עׂשר לׁשנים אחת - הּבית ּובעל יֹום. ְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹלׁשלׁשים

ּבׁשּבת ּפעמים מּדֹותיו מקּנח ּוממחה [בשבוע]והחנוני , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
על [רוחץ] מאזנים ּומקּנח ּבׁשּבת, אחת ּפעם ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָֹמׁשקלֹותיו

יחלידּו. ׁשּלא ּכדי ּומׁשקל, מׁשקל ְְְְִִִֵֶַָָָֹּכל
.ËÈ ליטרה נֹותן - ליטרה רביעי ׁשלׁשה לׁשקל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹהמבּקׁש

ׁשנּיה  ּבכף ליטרה ּורביע והּבׂשר מאזנים, אּתה ּבכף ׁשאם ; ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּמא  - אחת' ּבכף ליטרה ּורביע ליטרה חצי 'נֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹומר

רֹואהּו. הּלֹוקח ואין הּליטרה, רביע ְְְִִִֵֵֵַַַַָֹיּפל
.Î ּומדינה מדינה ּבכל ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָחּיבין

את  ּומצּדקין החנּיֹות, על מחּזרין ׁשּיהיּו ,ופל ּפל ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּובכל
מי  וכל הּׁשערים. את ּופֹוסקין הּמּדֹות, ואת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹהּמאזנים

מ  אֹו חסר, מׁשקל עּמֹו מאזנים ׁשּנמצא אֹו חסרה, ּדה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּכפי  ּולקנסֹו ּכחֹו, ּכפי להּכֹותֹו רׁשּות להם יׁש - ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֻמקלקלין
הּׁשער  את ׁשּמפקיע מי וכל הּדבר. לחּזק ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיראה
הּׁשּוק  ּבׁשער ּומֹוכר אֹותֹו וכֹופין אֹותֹו, מּכין - ּביקר .ּומֹוכר ְְְִִֵֵֶַַַַֹ

ט  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר מּיׂשראל, נפׁש הּגֹונב ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל

הּוא  הּדברים, ּבעׂשרת האמּור זה ּפסּוק - תגנב" ְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹ"לא
ׁשּזה  תעׂשה, ּבלא עֹובר הּמֹוכרֹו וכן נפׁשֹות. לגֹונב ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאזהרה
לאוין  ׁשני על לֹוקין ואין עבד". ממּכרת יּמכרּו "לא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכלל
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ּבּגליל  ּפׁשּתן ּכלי ׁשאמרּוׁשּמכרּו וכּלן ּבּׁשרֹון; עגלים אֹו , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ
ּגנבה. ּבחזקת ׁשהן מּפני מהן, לּקח אסּור - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'הטמן'
אמר  ואם אדם; מּכל מקֹום ּבכל ותרנגֹולין ּביצים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָולֹוקחין

אסּור. ְֵַָ'הטמן',
הּבּדדין‰. מן בד]לֹוקחין בית וׁשמן [בעלי ּבמּדה, זיתים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

ׁשחזקתן  - מּועט ׁשמן ולא מּועטין, זיתים לא אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּבמּדה;
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. ְְֵֵֵֵֶַָָֹּגנבה

.Âצמר]מּוכין ׁשּלֹו;[שאריות אּלּו הרי מֹוציא, ׁשהּכֹובס ֲִִֵֵֵֶֶַ
נֹוטל  הּכֹובס הּבית. ּבעל ׁשל אּלּו הרי מֹוציא, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַוׁשהּסֹורק
אם  הּבית. ּבעל ׁשל מּכאן, יתר ׁשּלֹו; והן חּוטין, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשה

ׁשּלֹו. והן הּכל, את נֹוטל - לבן ּגּבי על ׁשחר ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהיה
.Ê מחט החּיט מׁשיכת ּכדי החּוט מן מן ׁשּׁשּיר וׁשּיר , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

מטלית בד]הּבגד ׁשלׁש[פיסת על אצּבעֹות ׁשלׁש ׁשהיא ְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לּבעלים; להחזירן חּיב - ׁשּלֹו.אצּבעֹות מּכן, ּפחֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

.Áעץ]נסרת ּבּמעצד[פסולת מֹוציא [כלי ׁשהחרׁש ְֲִֶֶֶַַָָָֹ
ּובכּׁשילנסירה] ׁשּלֹו; היה [גרזן], ואם הּבית. ּבעל ׁשל , ְְִִִֶֶַַַַַָָ

וכל  הּבית. ּבעל ׁשל הּנסרת אף הּבית, ּבעל אצל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֹעֹוׂשה
מנהג  אחר ּבהן הֹולכין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּדברים

ְִַָהּמדינה.
.Ë ּבהלכת ׁשּלֹו ׁשאינן הּדברים מן ּדבר ׁשּמכר אּמן ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכל

ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו ּבמקֹום הּסֹורק ׁשּמכרן מּוכין ּכגֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה,
ּבחזקת  ׁשהן מּפני מּמּנּו, לּקח אסּור - הּבית ּבעל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשל
האּמן  מכר ואם מּוכין. מלא ּכר מּמּנּו לֹוקחין אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּגנבה.

מּמּנּו לֹוקחין מדינה, ּבהלכת ׁשּלֹו ׁשהן אמר ּדברים ואם ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
אסּור. ְֵַָ'הטמן',

ה'תשע"ד  אלול כ' שני יום

ז  ¤¤ּפרק
הּמׁשקל ‡. מן חסרֹות ּבמׁשקלֹות לחברֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָהּׁשֹוקל

חסרה  ּבמּדה הּמֹודד אֹו הּמדינה, אֹותּה ּבני עליו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשהסּכימּו
תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - עליה ׁשהסּכימּו הּמּדה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמן
ּבּמׁשקל  ּבּמּדה ּבּמׁשּפט, עול תעׂשּו "לא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ְַָּובּמׂשּורה".
ּגֹונב ·. חסר הּׁשֹוקל אֹו ׁשהּמֹודד ּפי על מׁשּלם אף אינֹו - ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

ואין  הּמׁשקל. אֹו הּמּדה לֹו מׁשּלם אּלא כפל, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתׁשלּומי
ּבתׁשלּומין. חּיב ׁשהּוא מּפני זה, לאו על ְְְִִִֵֶֶַַַָָלֹוקין

אֹו‚. חסרה, מּדה ּבחנּותֹו אֹו ּבביתֹו ׁשּמׁשהה מי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָּכל
ל יהיה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - חסר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמׁשקל

עביט הּמּדה לעׂשֹות ואפּלּו וגֹו'". מימי [כלי]ּבכיס ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּמא  ּבּה, ּומֹוכר לֹוקח זה ׁשאין ּפי על ׁשאף אסּור; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָרגלים,
לֹוקין  ואין ּבּה. וימּדד חסרה, ׁשהיא יֹודע ׁשאינֹו מי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיבֹוא

מעׂשה. ּבֹו אין ׁשהרי זה, לאו ֲֲֵֵֶֶֶַַָעל
ּבחֹותם „. חתּומֹות העיר ּבני ׁשל והּמׁשקלֹות הּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהיּו

זה  הרי - חֹותם ּבלא החסרים הּמׁשקל אֹו הּמּדה וזֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹידּוע,
הּבית  ּתׁשמיׁשי לׁשאר לׁשהֹותן סלע מּתר ּבזה, ּכּיֹוצא . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

מׁשקלֹותיו, ּבין מׁשקל אֹותּה יעׂשה לא - הּצד מן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנפּגמה
יּקבּנה ולא ּגרּוטֹותיו, ּבין יזרקּנה ויתלּנה [יחורר]ולא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

אֹו אּלא מׁשקל; ויעׂשּנה אחר יבֹוא ׁשּמא ּבנֹו, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבצּואר
הּמלח. לים יׁשלי אֹו יקץ, אֹו ,יחּת אֹו ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹיׁשחק,

עמדה ‰. יקּים. מחצה, על ועמדה ּפחֹות חסרה על ְְְְְֱֵֶַַַָָָָָָָָ
על  ׁשּיעמידּנה עד יקץ מּמחצה, יתר על יקץ; ֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּמחצה,

לׂשאת מחצה  יקּים - מּׁשתּות ּפחֹות אּלא חסרה לא ואם . ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
אבל  ּבּה, ּפחֹות ולתת ׁשּכל למׁשקל; ּבני לא רב מּׁשתּות, ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹ

ּובמּתן. ּבמּׂשא ּבֹו מֹוחלין ְְֲִַַָָָָאדם
.Â להרג אֹותּה למּכר אסּור - ּבאמצע ׁשּנפּגמה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹסלע

לחרם[רוצח] אחרים;[גזלן]אֹו את ּבּה ׁשּמרּמין מּפני , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
הּקטן. ּבצּואר אֹותּה ותֹולה נֹוקבּה, ְְְֲֶַַַָָָָָאבל

.Ê,וקב סאה, ּורביע סאה, וחצי סאה, מּדֹותיו אדם ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָעֹוׂשה
לא  אבל הרבע; ּוׁשמין הרבע, וחצי הּקב, ּורביע קב, ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָֹֹֹוחצי
ּומחצה. קב ׁשהּוא הּסאה ּברבע ּתתחּלף ׁשּלא קּבים, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹיעׂשה
ולג, ההין, ּורביעית הין, וחצי הין, עֹוׂשה הּלח ּבמּדֹות ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַֹוכן
ּבׁשמינית  מּׁשמֹונה ואחד ּוׁשמינית, ּורביעית, לג, .וחצי ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַָָֹ

ּפי  על אף הין, ּורביעית הין ׁשליׁשית לעׂשֹות אסרּו ְְְְֲִִִִִִִַַַָֹולא
מׁשה  מימֹות ּבּמקּדׁש והיּו הֹואיל ּבזה, זה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּמתחּלפין

ֵַרּבנּו.
.Á עֹובד הּגֹוי עם אֹו יׂשראל, עם ונֹותן הּנֹוׂשא ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאחד

לא  על עֹובר ּבחסר, ׁשקל אֹו מדד אם - זרה ְֲִֵֵַַַָָָָָָֹעבֹודה
להחזיר  וחּיב הּגֹוי תעׂשה, את להטעֹות אסּור וכן . ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

- קנהּו" עם "וחּׁשב ׁשּנאמר: עּמֹו, ידקּדק אּלא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבחׁשּבֹון,
ׁשאינֹו לגֹוי וחמר קל ,יד ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ּפי על ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאף
אלהי ה' תֹועבת "ּכי אֹומר: הּוא והרי ;יד ּתחת ֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹּכבּוׁש

מקֹום. מּכל עול", עׂשה ּכל אּלה, עׂשה ִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹּכל
.Ë ּבמׁשיחת חברֹו את הטעה אם הּקרקע, ּבמּדת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָוכן

תעׂשּו[מדידת] "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַַֹֹהּקרקע
וכ הּקרקע. מּדת זֹו "ּבּמּדה", - ּבּמּדה" ּבּמׁשּפט, ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָעול
הּקרקע, מּדת ּבמׁשּפט עול תעׂשּו לא זה: ּפסּוק ענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹהּוא
מּדה  אפּלּו הּמּדה, ּבמׁשּפט ולא הּמׁשקל, ּבמׁשּפט ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹֹולא

ּכמׂשּורה קטנה]קטּנה .[מדה ְְִַָָ
.È,ּבחלק חלק ׁשהחליפּו זה על זה הּמקּפידין חבּורה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבני

מּדה, מּׁשּום עֹוברין - לֹו והחזיר מאכל מּמּנּו לוה ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָאֹו
ּביֹום  ּופֹורעין לֹווין ּומּׁשּום מנין, ּומּׁשּום מׁשקל, ְְְְִִִִִִִָָּומּׁשּום

.טֹוב 
.‡È ּתחּום ּבתֹו חברֹו מּתחּום והכניס רעהּו, ּגבּול ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַהּמּסיג

ּגזלן; זה הרי עׂשה, ּבחזקה אם - אצּבע מלא אפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלֹו,
ּגּנ זה הרי ּבּסתר, הּסיג הּסיג ואם יׂשראל ּבארץ ואם ב. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשל  אֹו ּגנבה ׁשל ּבלאו לאוין: ּבׁשני עֹובר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהּגבּול,
ּבלאו  חּיבין ואין ."רע ּגבּול תּסיג "לא ׁשל ּובלאו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּגזלה,
ּתנחל  אׁשר ּבנחלת" ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבארץ אּלא ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה

ֶָָּבארץ".
.·È ׁשּזה עריֹות; ׁשל מענׁשן יתר מּדֹות, ׁשל ענׁשן ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָקׁשה

חברֹו לבין ּבינֹו וזה הּמקֹום, לבין ּבמצות ּבינֹו הּכֹופר וכל . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ
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הּצּוּוי  ּתחּלת ׁשהיא מצרים, ּביציאת ּככֹופר - ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַמּדֹות
הדברות] עשרת -[תחילת מּדֹות מצות עליו המקּבל וכל ;ְְְִִֵַַַָָָ

הּצּוּויין. לכל ּגרמה ׁשהיא מצרים, ּביציאת מֹודה זה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהרי

ח  ¤¤ּפרק
יפה ‡. והּמּדֹות והּמׁשקלֹות הּמאזנים לצּדק עׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמצות

"מאזני  ׁשּנאמר: עׂשּיתן, ּבׁשעת ּבחׁשּבֹונן ּולדקּדק ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיפה,
ּבמּדת  וכן לכם". יהיה צדק והין . . צדק אבני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָצדק,

מׁשיחת ּבחׁשּבֹון לדקּדק צרי הּקרקע [מדידת]הּקרקע, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָ
הּגימטרּיֹות ּבכתבי הּמתּבארים העּקרים ּפי ,[ההנדסה]על ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָ

היא  ּכאּלּו אֹותּה רֹואין הּקרקע, מן אצּבע מלא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹׁשאפּלּו
ּכרּכם יקר]מלאה  .[פרח ְְֵַָֹ

מזלזליןארּב·. - לחריץ הּסמּוכין אּמֹות מדייקים]ע [לא ְְְְְְִִִַַַַַָ
אֹותן  מֹוׁשחין אין - הּנהר לׂשפת והּסמּוכין ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּבמׁשיחתן;

הרּבים. רׁשּות ּבני ׁשל ׁשהן מּפני ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָּכלל,
לאחד‚. ימד לא - הּקרקע את שותפים]והּמֹודד [משני ְְְֵֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשהחבל מּפני הּגׁשמים, ּבימֹות ּולאחד החּמה [שבו ּבימֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
החּמהמודדין] ּבימֹות מדד [מהחום]מתקּצר אם ,לפיכ ; ְְִִִִֵַַַַָָָ

ּכלּום. ּבכ אין ּבּה, וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ּבׁשלׁשלת אֹו ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבקנה
עֹופרת,„. ׁשל ולא ּבדיל, ׁשל לא מׁשקלֹות, עֹוׂשין ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹֹאין

חלּדה  מעלין ׁשהן מּפני ּכאּלּו, מּתכֹות מיני ׁשאר ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻולא
סלע צחיח ׁשל עֹוׂשין אבל קשה]ּומתחּסרין; וׁשל [אבן , ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָ

ּבהן. וכּיֹוצא ׁשהם, אבן וׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַַָֹזכּוכית,
הּמחק‰. את עֹוׂשין גדושה]אין מדה מיישרים לא [בו ִֵֶַַַֹ

ׁשהּוא  מּפני מּתכת, ׁשל ולא מקל, ׁשהּוא מּפני ּדלעת, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשל
ׁשקמה, וׁשל אגֹוזים, וׁשל זית, ׁשל עֹוׂשהּו אבל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָמכּביד;

אׁשּכרֹוע אילן]וׁשל ּבהן.[מין וכּיֹוצא , ְְְְֵֶֶֶַַָ
.Â.עבה אחד וצּדֹו קצר אחד צּדֹו הּמחק, את עֹוׂשין ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין

ימחק  ולא לּמֹוכר; ׁשּמפחיתֹו מּפני מעט, מעט ימחק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹֹולא
לּלֹוקח  ׁשּמפחיתֹו מּפני אחת, .ּבבת ְְְִִֵֵֶַַַַַַ

.Ê ולא ׁשּיפחתּו, ּכדי ּבמלח הּמׁשקלֹות את טֹומנין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאין
מגובה]ירּתיח מזיגה ע"י ׁשּמֹודד,[יקציף ּבעת הּלח ּבמּדת ְְְִִֵֵֶַַַַַ

הקּפידה  הּתֹורה ׁשהרי ּביֹותר; קטּנה הּמּדה היתה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואפּלּו
מּדה  והיא "ּובּמׂשּורה", ׁשּנאמר: - ׁשהּוא ּבכל הּמּדֹות ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָעל

ּבלג. ּוׁשלׁשים מּׁשלׁשה אחד ְְְְִִֶַָָָֹֹֹקטּנה
.Áעׁשׁשּיֹות -[חתיכות]מֹוכרי ּבהן וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

ּתלּוי  ּבידֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז הּמאזנים חּוט להיֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹצרי
טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָֹֹּבאויר

טפח. עׂשר ׁשנים החּוטים ואר הּמאזנים קנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹואר
.Ë יהיה - זכּוכית מֹוכרי וׁשל צמר מֹוכרי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹמאזנים

הארץ  מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשני ּבֹו ּתלּויין ׁשהן החּוט ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאר
טפחים. ּתׁשעה אר והחּוטין והּקנה טפחים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשני

.È החּוט אר יהיה - הּבית ּבעל וׁשל חנוני ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמאזנים
הּקנה  ואר טפח, הארץ מן ּוגבֹוהין טפח, ּבֹו ּתלּויין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהן

טפחים  ׁשּׁשה החּוטין ואר. ְְִִִֶַָָֹ
.‡Èהּפלס ּבֹו ׁשּתֹולין המאזניים]החּוט תלויין וכן [בו , ְִֵֶֶֶַַ

ׁשלׁש ארּכֹו - טֹוב ארּגמן מֹוכרי וׁשל זהב ׁשל מאזנים ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹחּוט
ׁשל  הארץ מן ּוגבֹוהין הּפלס אצּבעֹות, ואר אצּבעֹות, ׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

רֹוצה. ּׁשהּוא מה ּכפי ׁשּלֹו הּׁשלׁשלאֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָֹואר
.·Èלהכריע הּמֹוכר ׁשחּיב ּבעת [להוסיף]מּנין לּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

אמרה  ,"ּל יהיה וצדק ׁשלמה "אבן ׁשּנאמר: לֹו? ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשֹוקל
לֹו. ותן מּׁשּל צּדק ְִֵֵֶַָָּתֹורה:

.‚È מאֹות לארּבע אחד ּוביבׁש, למאה; אחד ּבלח, .וכּמה? ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּגרּומין לֹו נֹותן לח, ליטרין עׂשר לֹו מכר [תוספות]ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

יבׁש, ליטרין עׂשרים לֹו מכר ואם ּבליטרה; מעׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד
חׁשּבֹון  לפי וכן ּבליטרה. מעׂשרים אחד ּגרּומין לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָנֹותן

מּועט. ּבין רב ּבין ֵֵֶַָזה,
.„È;ּבעין עין למּכר ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה

טפח  לֹו להכריע חּיב להכריע, ׁשּנהגּו ּבמקֹום .אבל ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָ
.ÂË ׁשקל' לֹו: יאמר לא - ליטרין עׂשר לֹו ׁשֹוקל ְְִִֵֶֶַָָֹֹֹהיה

אחת, ּבבת עׂשרה לֹו ׁשֹוקל אּלא והכרע'; אחת ְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָאחת
לכּלן  אחד .והכרע ְְְֵֶֶַָָֻ

.ÊËּבדּקה למד ׁשּנהגּו קטנה]מקֹום ּבגּסה;[מדה ימד לא , ְְֲֶַַָָָָָָֹֹֹ
למחק ּבדּקה; ימד לא המדה]ּבגּסה, יגּדׁש[ליישר לא , ְְְְִִַַָָָֹֹֹֹֹ

מן  ויפחֹות ימחק לא לגּדׁש, נהגּו אם וכן ּבּדמים; ְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָֹֹֹויֹוסיף
הּמדינה. ּכמנהג מֹודד אּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָהּדמים,

.ÊÈ על אֹו הּמּדֹות על להֹוסיף ׁשרצּו מדינה ְְְִִִֵֶַַַָָּבני
ׁשתּות  על יתר יֹוסיפּו לא הּקב הּמׁשקלֹות, היה ׁשאם ; ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

יתר  ּבידם; הרׁשּות - ׁשּׁשה מכיל ועׂשאּוהּו חמּׁשה, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָמכיל
יעׂשּו. לא ׁשּׁשה, ֲִַַָֹעל

.ÁÈאחת [מנקה]מקּנח[סיטונאי]הּסיטֹון מּדֹותיו את ְִִֵֶַַַַַָ
חדׁש. עׂשר לׁשנים אחת - הּבית ּובעל יֹום. ְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹלׁשלׁשים

ּבׁשּבת ּפעמים מּדֹותיו מקּנח ּוממחה [בשבוע]והחנוני , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
על [רוחץ] מאזנים ּומקּנח ּבׁשּבת, אחת ּפעם ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָֹמׁשקלֹותיו

יחלידּו. ׁשּלא ּכדי ּומׁשקל, מׁשקל ְְְְִִִֵֶַָָָֹּכל
.ËÈ ליטרה נֹותן - ליטרה רביעי ׁשלׁשה לׁשקל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹהמבּקׁש

ׁשנּיה  ּבכף ליטרה ּורביע והּבׂשר מאזנים, אּתה ּבכף ׁשאם ; ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּמא  - אחת' ּבכף ליטרה ּורביע ליטרה חצי 'נֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹומר

רֹואהּו. הּלֹוקח ואין הּליטרה, רביע ְְְִִִֵֵֵַַַַָֹיּפל
.Î ּומדינה מדינה ּבכל ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָחּיבין

את  ּומצּדקין החנּיֹות, על מחּזרין ׁשּיהיּו ,ופל ּפל ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּובכל
מי  וכל הּׁשערים. את ּופֹוסקין הּמּדֹות, ואת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹהּמאזנים

מ  אֹו חסר, מׁשקל עּמֹו מאזנים ׁשּנמצא אֹו חסרה, ּדה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּכפי  ּולקנסֹו ּכחֹו, ּכפי להּכֹותֹו רׁשּות להם יׁש - ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֻמקלקלין
הּׁשער  את ׁשּמפקיע מי וכל הּדבר. לחּזק ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיראה
הּׁשּוק  ּבׁשער ּומֹוכר אֹותֹו וכֹופין אֹותֹו, מּכין - ּביקר .ּומֹוכר ְְְִִֵֵֶַַַַֹ

ט  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר מּיׂשראל, נפׁש הּגֹונב ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל

הּוא  הּדברים, ּבעׂשרת האמּור זה ּפסּוק - תגנב" ְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹ"לא
ׁשּזה  תעׂשה, ּבלא עֹובר הּמֹוכרֹו וכן נפׁשֹות. לגֹונב ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאזהרה
לאוין  ׁשני על לֹוקין ואין עבד". ממּכרת יּמכרּו "לא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכלל
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ּדין, ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאּלּו,
ּומיתתֹו וגֹו'"; מאחיו נפׁש ּגנב איׁש יּמצא "ּכי ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

ְֶֶּבחנק.
הּיׂשראל,·. את ׁשּיגנב עד חנק, מיתת חּיב הּגּנב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאין

לאחרים  וימּכרּנּו ּבֹו, ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו, -ויכניסּנּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַ
ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ואפּלּו ּומכרֹו". ּבֹו, "והתעּמר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
נסמ אֹו עליו ׁשּנׁשען ּכגֹון ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָאּלא

ּבֹו. נׁשּתּמׁש זה הרי - יׁשן ׁשהּנגנב ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבֹו,
עצמֹו,‚. ּברׁשּות הּנגנב ועדין ּומכרֹו, ּבֹו ונׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָּגנבֹו

ּפטּור  - לרׁשּותֹו הּגּנב הכניסֹו לרׁשּותֹו,ולא והֹוציאֹו ּגנבֹו . ְְְְְְִִִִִַַָָָֹ
אֹו ּבֹו, ׁשּיׁשּתּמׁש קדם מכרֹו אֹו מכרֹו, ולא ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹונׁשּתּמׁש
ׁשּמכרֹו ּכגֹון נגנב, ׁשל מּקרֹוביו לאחד ּומכרֹו ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָנׁשּתּמׁש
נפׁש "ּגנב ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - לאחיו אֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלאביו
אם  וכן ּבמכירה. ּומּקרֹוביו מאחיו ׁשּיבּדילּנּו עד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחיו",
ועדין  ּומכרֹו יׁשן, ּכׁשהּוא ּבֹו ונׁשּתּמׁש יׁשן, והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּגנבֹו

ּפטּור. זה הרי - יׁשן ֲֵֵֶָָהּוא
ׁשהתנה „. ּכגֹון ּבלבד, לעּבריה ּומכרּה אּׁשה, ּגנב אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻוכן

הרי  - הּולדֹות' אּלא ל ואין לי, הּׁשפחה 'ׁשּזֹו הּלֹוקח: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּפטּור  .זה ֶָ

הּקטן ‰. אחיו את אֹו ּבנֹו את האּפיטרֹוּפין הּגֹונב וכן , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּגנב  הּבית ּובעל אצלן, סמּוכין ׁשהן היתֹומים את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגנבּו
ּתינֹוקֹות  ּומלּמד ׁשלחנֹו, על הּסמּוכין ביתֹו מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻאחד
ּפי  על אף - אצלֹו הּלֹומדים הּקטּנים מן אחד ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשּגנב
ּפרט  ּבידֹו", "ונמצא ׁשּנאמר: ּפטּור, ּומכרֹו, ּבֹו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנׁשּתּמׁש

ּבידן. מצּויין ׁשהן ְְְִֵֵֶָָלאּלּו
.Âהּק את הּגֹונב אֹו הּגדֹול, את הּגֹונב יֹומֹואחד ּבן טן ֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

חדׁשיו לֹו הריונו]ׁשּכלּו ימי ּבין [תמו נקבה, ּבין זכר ּבין , ְֳֵֵֵֵֶָָָָָָ
ׁשּנאמר: נהרגין, אּלּו הרי - אּׁשה אֹו אי ׁש הּגּנב ֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
אֹו הּיׂשראלי, את הּגֹונב ואחד מקֹום. מּכל נפׁש", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ"ּגנב
ואּלּו מאחיו", "נפׁש ׁשּנאמר: - מׁשחרר עבד אֹו ּגר ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּגנב
העבד, את הּגֹונב אבל הן. ּובמצוֹות ּבתֹורה אחינּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבכלל

ּפטּור. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָאֹו
.Ê ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּמחּתרת, ּדמים;הּבא לֹו אין - ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּורׁשּות  ּפטּורין. האדם, ׁשאר אֹו הּבית ּבעל הרגֹו אם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיכֹולין  מיתה ּבכל ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין להרגֹו לּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹיׁש

ּדמים". לֹו "אין ׁשּנאמר: - ֱֲִִֵֶֶַַָלהמיתֹו
.Á ּבּמחּתרת הּבא ׁשל ואחד ּגּגֹו ּבתֹו ׁשּנמצא ּגּנב אֹו , ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

קרּפפֹו ּבתֹו אֹו חצרֹו, ּבתֹו אֹו ּבּיֹום [מגרשו]אדם, ּבין - ְְְֲֵֵֵַַָָ
רב  ׁשּדר לפי "ּבּמחּתרת"? נאמר ולּמה ּבּלילה. ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבין

ּבּלילה. ּבּמחּתרת לבֹוא ְְִֶֶַַַַַַָָָהּגּנבים
.Ë ׁשּבא ּפי על אף ּגּנב, ׁשל ּדמֹו ּתֹורה הּתירה מה ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּפני

ּבפניו  הּבית ּבעל עמד ׁשאם ׁשחזקתֹו, לפי ממֹון? עסקי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
יהרגּנּו - לגנב,ּומנעֹו חברֹו לבית הּנכנס זה ונמצא ; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּגדֹול, ׁשהיה ּבין - יהרג ּולפיכ להרגֹו, חברֹו אחר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכרֹודף
נקבה. ּבין זכר ּבין קטן, ׁשהיה ְֵֵֵֵֶָָָָָָָּבין

.Èאינֹו עליו הּבא הּגּנב ׁשּזה הּבית לבעל ּברּור הּדבר ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהיה
ואם  להרגֹו; אסּור - ממֹון עסקי על אּלא ּבא ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהֹורגֹו,

נפׁש הֹורג זה הרי הּׁשמׁשהרגֹו, זרחה "אם ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
,עּמ ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ּכּׁשמׁש הּדבר ל ּברּור אם - ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָעליו"
אינֹו - ּבנֹו על ּבּמחּתרת הּבא אב ,לפיכ ּתהרגהּו. ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאל
נהרג. אביו, על הּבא הּבן אבל הֹורגֹו; ׁשאינֹו ׁשּוּדאי ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנהרג,

.‡È מן יֹוצא ּומצאֹו ּגנב ׁשּלא אֹו ויצא, ׁשּגנב הּגּנב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
ּדמים  לֹו יׁש רֹודף, ואינֹו ערף ּופנה הֹואיל - .הּמחּתרת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הּקיפּוהּו אם ׁשעדין וכן ּפי על אף - אדם ּבני אֹו עדים ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
לֹומר  צרי ואין נהרג. אינֹו עליו, ׁשּבא זה ּברׁשּות ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּוא

נהרג. ׁשאינֹו ּדין, לבית ּבא ְֱִִֵֵֶֶָָאם
.·Èאֹו ׂשדהּו, לתֹו אֹו ּגּנתֹו, לתֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוכן

והּסהר הּדיר מגודר]לתֹו ׁשחזקתֹו[מקום ּדמים; לֹו יׁש - ְְְִִֵֶֶַַַַָָ
הּבעלי  רב ׁשאין לפי ּבלבד, הּממֹון על מצּויין ׁשּבא ם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אּלּו. ְִֵּבמקֹומֹות
.‚Èּדמים לֹו ׁשּיׁש ּגּנב להורגו]ּכל עליו [שאסור נפל אם - ִִֵֶַַָָָָָָ

חּיב  ּבביאתֹו, ּכלים ׁשּבר ואם עליו. מפּקחין ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּגל
ּבביאתֹו ּכלים ׁשּׁשּבר ּדמים לֹו ׁשאין מי אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבתׁשלּומין;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, -ְְֵֶַָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  אלול כ"א שלישי יום
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מצוֹות  וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
ׁשּלא  (ב) לגזל; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
להׁשיב  (ה) להתאּוֹות; ׁשּלא (ד) לחמד; ׁשּלא (ג) ְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹֹֹלעׁשק;
להׁשיב  (ז) האבדה; מן יתעּלם ׁשּלא (ו) הּגזלה; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאת

אּלּו. ּבפרקים – אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֲִִִֵֵֵֵָָָהאבדה.
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תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

הּכתּוב  ׁשהרי זה, לאו על לֹוקין ואין תגזל". "לא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
"והׁשיב  ׁשּנאמר: להחזיר, חּיב - ּגזל ׁשאם לעׂשה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנּתקֹו
את  ׂשרף ואפּלּו עׂשה. מצות זֹו ּגזל", אׁשר הּגזלה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
וכל  ּדמיה, לׁשּלם חּיב הּוא ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגזלה

עליו. לֹוקין אין לתׁשלּומין, ׁשּנּתן ְְִִִֵֶַַָָָלאו
ּתֹורה ·. ּדין ׁשהּוא, ּכל לגזל עֹובד ואסּור ּגֹוי אפּלּו . ְְֲִִִֵֶָָָֹ

עׁשקֹו, אֹו ּגזלֹו ואם לעׁשקֹו; אֹו לגזלֹו אסּור זרה, ְְְְְְֲֲִָָָָָָָָעבֹודה
ֲִַיחזיר.

ּבחזקה ‚. האדם ממֹון את הּלֹוקח זה ּגֹוזל? הּוא ,איזה ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלא  לרׁשּותֹו ׁשּנכנס אֹו מּידֹו, מּטלטלין ׁשחטף ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹּכגֹון
ּבעבדיו  ׁשּתקף אֹו מּׁשם, ּכלים ונטל הּבעלים ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּברצֹון
ואכל  ׂשדהּו לתֹו ׁשּירד אֹו ּבהן, ונׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּובבהמּתֹו
ׁשּנאמר: ּכענין הּגֹוזל, הּוא - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפרֹותיה,

הּמצרי". מּיד החנית את ְְֲִִִִִֶַַַַֹ"וּיגזל
ּברצֹון „. ידֹו לתֹו חברֹו ממֹון ׁשּבא זה עֹוׁשק? הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָאיזה

ּכבׁש - ׁשּתבעּוהּו וכיון אצלֹו[עכב]הּבעלים, הּממֹון ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ
אֹו הלואה חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ּכגֹון החזירֹו; ולא ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹּבחזקה
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מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו ּתֹובעֹו והּוא ׂשכירּות, אֹו ְְְְְִִִִֵֶָָּפּקדֹון
את  תעׁשק "לא נאמר: זה על וקׁשה; אּלם  ׁשהּוא ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמּפני

."ֲֵרע
ׁשּנאמר:‰. עצמּה, הּגזלה את להחזיר חּיב - הּגֹוזל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל

- נׁשּתּנת אֹו אבדה ואם ּגזל"; אׁשר הּגזלה את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"והׁשיב
עדים  עליו ׁשּבאּו ּבין עצמֹו, מּפי ׁשהֹודה ּבין ּדמיה. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
קֹורה  ּגזל אפּלּו ּבלבד. הּקרן לׁשּלם חּיב זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּגזל

ּבבירה אֹותּה ּתֹורה [בנין]ּובנה ּדין נׁשּתּנת, ולא הֹואיל - ְְְִִִִַָָָָָָֹ
ּתּקנּו אבל לבעליה; קֹורה ויחזיר הּבנין את ׁשּיהרס ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּוא

הּׁשבים ּתּקנת מּפני בתשובה]חכמים מלשוב ימנעו ,[שלא ְֲִִִֵַַַָָָ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן הּבנין. יפסיד ולא ּדמיה את נֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיהיה
ּבעל  ּובא החג, ּבסּכת אֹותּה ועׂשה קֹורה, ּגזל אפּלּו ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּבזה.
אבל  ּדמיה. את לֹו נֹותן - החג ימי ּבתֹו לתּבע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּקֹורה
את  מחזיר ּבטיט, ּבנאּה ולא נׁשּתּנת ולא הֹואיל החג, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹאחר

עצמּה. ְַַָָהּקֹורה
.Âאינֹו ׁשעבר, ּפי על אף - ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגֹוזל

ּגזלה  הׁשב ּפרּוטֹות,ּבתֹורת ׁשלׁש ׁשוֹות אגּדֹות ׁשלׁש ּגזל . ְְְֲֵֵֵַַָָָָָֹֹֻ
ׁשּתים  לֹו והחזיר פרּוטֹות, ׁשּתי ׁשוֹות ׁשלׁשּתן והרי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָוהּוזלּו
ׁשוה  היתה ּובּתחּלה הֹואיל הּׁשליׁשית, להחזיר חּיב -ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ
יׁש ּגזלה - אחת והחזיר ּפרּוטה, ׁשוֹות ׁשּתים ּגזל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּפרּוטה.

ּכאן. אין ּגזלה הׁשב מצות ְְִֵֵֵֵַָָָּכאן,
.Ê- ּבּמדּבר ּגזלתֹו לֹו והחזיר ּבּיּׁשּוב, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּגֹוזל

לֹו: אֹומר - לאו ואם נֹוטל; רצה, אם הּנגזל: ּביד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהרׁשּות
ּכאן' מּמּני ּתאנס ׁשּמא ּבּיּׁשּוב, אּלא נֹוטל היא 'איני והרי ; ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

וכן  ּבּיּׁשּוב. לֹו ׁשּיחזירּנה עד ּובאחריּותֹו, הּגזלן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּברׁשּות
הּגזלה. ְְִֵֵַָּבדמי

.Áלֹו והבליע חברֹו, את הגזילה]הּגֹוזל ּבחׁשּבֹון [דמי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ
ממנו] שקנה דבר ּבֹו[של ׁשּיׁש לכיסֹו החזיר ואם יצא. -ְְְִִִֵֶֶָָ

והרי  ׁשעה, ּבכל ּבכיסֹו למׁשמׁש עׂשּוי ׁשאדם יצא, - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָמעֹות
מּדעת  ׁשּלא ּומנין מעֹותיו, ּבכלל לֹו ׁשהחזיר הּמעֹות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמנה
וחּיב  יצא, לא - ּכלּום ּבֹו ׁשאין לכיס החזיר ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּפֹוטר.

ּפלֹוני. לכיס ׁשהחזיר ׁשּיֹודיעֹו עד הּגזלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבאחריּות
.Ë,חברֹו ׁשל וכליו ּביתֹו אֹו אמתֹו אֹו עבּדֹו החֹומד ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָּכל

ּברעים  עליו והכּביד מּמּנּו, ׁשּיקנהּו לֹו ׁשאפׁשר ּדבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָאֹו
ּדמים  לֹו ׁשּנתן ּפי על אף - מּמּנּו ׁשּלקחֹו עד ּבֹו ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָוהפציר
תחמד". "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹרּבים
על  עֹובר ואינֹו מעׂשה. ּבֹו ׁשאין זה, לאו על לֹוקין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָואין
"לא  ׁשּנאמר: ּכענין ׁשחמד, החפץ ׁשּיּקח עד זה, ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלאו
ּבֹו ׁשּיׁש חּמּוד ,"ל ולקחּת עליהם, וזהב ּכסף ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹתחמד

ֲֶַמעׂשה.
.È ּכל וכן חברֹו, ׁשל וכליו אׁשּתֹו אֹו ּביתֹו הּמתאּוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכל

ּכיון  - מּמּנּו לקנֹותן לֹו ׁשאפׁשר ּדברים מּׁשאר ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכּיֹוצא
עבר  - ּבּדבר לּבֹו ונפּתה זה, ּדבר יקנה היא ּבלּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשחׁשב
ּבּלב  אּלא ּתאוה ואין תתאּוה"; "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבלא

ְִַּבלבד.
.‡È,חּמּוד לידי מביאה גזל;הּתאוה לידי מביא והחּמּוד ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

להם  ׁשהרּבה ּפי על אף למּכר, הּבעלים רצּו לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם

"וחמדּו ׁשּנאמר: גזל, לידי יבֹוא - ּברעים והפציר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבדמים
אֹו ממֹונם להּציל ּבפניו הּבעלים עמדּו ואם וגזלּו". ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָבּתים
מּמעׂשה  ּולמד צא ּדמים. ׁשפיכּות לידי יבֹוא לגזל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמנעּוהּו

ונבֹות. ְְַָָאחאב
.·È והּקֹונה אחד; ּבלאו עֹובר - ׁשהּמתאּוה למדּת, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהא

מהם  ּבבּקׁשה אֹו ּבּבעלים ׁשהפציר ּבהפצר ׁשהתאּוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּדבר
לאוין  ּבׁשני עֹובר ו"לא - תחמד" "לא נאמר לכ ; ְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹֹ

לאוין. ּבׁשלׁשה עבר ּגזל, ואם ְְְִִִִֶַַַָָָָֹתתאּוה".
.‚Èנׁשמתֹו נֹוטל ּכאּלּו - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

וגֹו'.מּמּנּו נפׁש" את ּבצע, ּבצע ּכל ארחֹות "ּכן ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּגזלן  ורצה קּימת, הּגזלה היתה לא אם כן, ּפי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹואף
ּתּקנת  - הּגזלה ּדמי והחזיר מאליו ּובא ּתׁשּובה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלעׂשֹות
אֹותֹו עֹוזרין אּלא מּמּנּו, מקּבלין ׁשאין היא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָחכמים
וכל  הּׁשבים. על הּיׁשרה הּדר לקרב ּכדי לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּומֹוחלין
מּמּנּו. נֹוחה חכמים רּוח אין הּגזלה, ּדמי מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהמקּבל

ב  ¤¤ּפרק
.‡- ׁשהיתה ּכמֹות היא הרי אּלא נׁשּתּנת, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּגזלה

מּמּנה  הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי על ׁשּמת אף ּפי על ואף , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
לבעליה  חֹוזרת זֹו הרי - ּבניו ּביד היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּגזלן

- הּגזלן ּביד נׁשּתּנת ואם לא ּבעצמּה; ׁשעדין ּפי על אף ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹ
ּדמיה  ּומׁשּלם ּבׁשּנּוי, אֹותּה קנה - מּמּנה הּבעלים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָנתיאׁשּו

הּגזלה. ְְִֵַַָּכׁשעת
הּגזלה ·. את "והׁשיב ׁשּנאמר: הּוא, ּתֹורה ּדין זה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָודין

ּגזל" מׁשּלם אׁשר ּכׁשּגזלּה, היא אם - למדּו הּׁשמּועה מּפי . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הּבעלים  נתיאׁשּו ּדמיה. מׁשּלם ּבידֹו, נׁשּתּנת ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָאֹותּה;
ׁשהׁשּביחה  הּׁשבח ּכל הּגזלן קנה - נׁשּתּנת ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמּמּנה,
זה  ודבר הּגזלה; ּכׁשעת אּלא מׁשּלם ואינֹו יאּוׁש, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר

הּׁשבים ּתּקנת מּפני מלשוב מּדבריהם, ימנעו [שלא ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ונֹוטל .בתשובה] הּׁשבח, לֹו ׁשמין - הּגזלה את ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוכׁשּמחזיר

הּנגזל. ְִִַָמן
ּבמּתנה ‚. נתנּה אֹו הּגזלן נׁשּתּנת מכרּה ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ונתיאׁשּו הֹואיל הּלֹוקח. מּיד ּבעצמּה חֹוזרת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּגזלה,
ּונתינה  מכירה לאחר ּבין ּונתינה מכירה לפני ּבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּבעלים,

רׁשּות. וׁשּנּוי ּביאּוׁש הּלֹוקח אֹותּה קנה -ְְְִֵֵַַָָָ
מה הּגֹוזל „. - יאּוׁש לפני הֹוריׁש אֹו ּומכר והׁשּביח, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָ

יֹורׁש אֹו לֹוקח וקנה מכר, ּׁשהׁשּביח ּומה הֹוריׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשהׁשּביח
וחֹוז  הּגזלה, ּומחזיר מּנגזל הּׁשבח ּדמי ונֹוטל הּׁשבח, ר את ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

נתיאׁש לא ׁשהרי הּגזלן, מן הּׁשבח ּדמי ונֹוטל וכן הּנגזל | . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הּנגזל. מן הּׁשבח נֹוטל הּיֹורׁש, אֹו הּלֹוקח הׁשּביח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָאם

חֹוזרת ‰. הּגֹוי, ׁשהׁשּביח ּפי על אף - לגֹוי הּגזלן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָמכר
הֹואיל  - ׁשהׁשּביחּה אחר ליׂשראל הּגֹוי מכרּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלבעליה.
ואם  הּׁשבח; קנה יׂשראל, ּבידֹו ׁשהיא וזה יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּגזלן

מּידֹו מֹוציאין אין הּנגזל, .ּתפׂש ְִִִִֵַַָָָ
.Â אחר אֹו יאּוׁש אחר ׁשהׁשּביחה ׁשהּגזלה ּבארנּו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכבר

על  אף הּׁשבים, ּתּקנת מּפני ּגזלן ׁשל הּׁשבח - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּתּנת
מאליה  ׁשהׁשּביחה אצלֹו,ּפי ונתעּברה ּפרה ּגזל ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
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ּדין, ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא מּפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאּלּו,
ּומיתתֹו וגֹו'"; מאחיו נפׁש ּגנב איׁש יּמצא "ּכי ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

ְֶֶּבחנק.
הּיׂשראל,·. את ׁשּיגנב עד חנק, מיתת חּיב הּגּנב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאין

לאחרים  וימּכרּנּו ּבֹו, ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו, -ויכניסּנּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַ
ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ואפּלּו ּומכרֹו". ּבֹו, "והתעּמר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:
נסמ אֹו עליו ׁשּנׁשען ּכגֹון ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָאּלא

ּבֹו. נׁשּתּמׁש זה הרי - יׁשן ׁשהּנגנב ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבֹו,
עצמֹו,‚. ּברׁשּות הּנגנב ועדין ּומכרֹו, ּבֹו ונׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָּגנבֹו

ּפטּור  - לרׁשּותֹו הּגּנב הכניסֹו לרׁשּותֹו,ולא והֹוציאֹו ּגנבֹו . ְְְְְְִִִִִַַָָָֹ
אֹו ּבֹו, ׁשּיׁשּתּמׁש קדם מכרֹו אֹו מכרֹו, ולא ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹונׁשּתּמׁש
ׁשּמכרֹו ּכגֹון נגנב, ׁשל מּקרֹוביו לאחד ּומכרֹו ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָנׁשּתּמׁש
נפׁש "ּגנב ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - לאחיו אֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלאביו
אם  וכן ּבמכירה. ּומּקרֹוביו מאחיו ׁשּיבּדילּנּו עד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחיו",
ועדין  ּומכרֹו יׁשן, ּכׁשהּוא ּבֹו ונׁשּתּמׁש יׁשן, והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּגנבֹו

ּפטּור. זה הרי - יׁשן ֲֵֵֶָָהּוא
ׁשהתנה „. ּכגֹון ּבלבד, לעּבריה ּומכרּה אּׁשה, ּגנב אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻוכן

הרי  - הּולדֹות' אּלא ל ואין לי, הּׁשפחה 'ׁשּזֹו הּלֹוקח: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּפטּור  .זה ֶָ

הּקטן ‰. אחיו את אֹו ּבנֹו את האּפיטרֹוּפין הּגֹונב וכן , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשּגנב  הּבית ּובעל אצלן, סמּוכין ׁשהן היתֹומים את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגנבּו
ּתינֹוקֹות  ּומלּמד ׁשלחנֹו, על הּסמּוכין ביתֹו מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻאחד
ּפי  על אף - אצלֹו הּלֹומדים הּקטּנים מן אחד ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשּגנב
ּפרט  ּבידֹו", "ונמצא ׁשּנאמר: ּפטּור, ּומכרֹו, ּבֹו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנׁשּתּמׁש

ּבידן. מצּויין ׁשהן ְְְִֵֵֶָָלאּלּו
.Âהּק את הּגֹונב אֹו הּגדֹול, את הּגֹונב יֹומֹואחד ּבן טן ֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

חדׁשיו לֹו הריונו]ׁשּכלּו ימי ּבין [תמו נקבה, ּבין זכר ּבין , ְֳֵֵֵֵֶָָָָָָ
ׁשּנאמר: נהרגין, אּלּו הרי - אּׁשה אֹו אי ׁש הּגּנב ֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
אֹו הּיׂשראלי, את הּגֹונב ואחד מקֹום. מּכל נפׁש", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ"ּגנב
ואּלּו מאחיו", "נפׁש ׁשּנאמר: - מׁשחרר עבד אֹו ּגר ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשּגנב
העבד, את הּגֹונב אבל הן. ּובמצוֹות ּבתֹורה אחינּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבכלל

ּפטּור. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָאֹו
.Ê ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּמחּתרת, ּדמים;הּבא לֹו אין - ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּורׁשּות  ּפטּורין. האדם, ׁשאר אֹו הּבית ּבעל הרגֹו אם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיכֹולין  מיתה ּבכל ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין להרגֹו לּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹיׁש

ּדמים". לֹו "אין ׁשּנאמר: - ֱֲִִֵֶֶַַָלהמיתֹו
.Á ּבּמחּתרת הּבא ׁשל ואחד ּגּגֹו ּבתֹו ׁשּנמצא ּגּנב אֹו , ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

קרּפפֹו ּבתֹו אֹו חצרֹו, ּבתֹו אֹו ּבּיֹום [מגרשו]אדם, ּבין - ְְְֲֵֵֵַַָָ
רב  ׁשּדר לפי "ּבּמחּתרת"? נאמר ולּמה ּבּלילה. ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבין

ּבּלילה. ּבּמחּתרת לבֹוא ְְִֶֶַַַַַַָָָהּגּנבים
.Ë ׁשּבא ּפי על אף ּגּנב, ׁשל ּדמֹו ּתֹורה הּתירה מה ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּפני

ּבפניו  הּבית ּבעל עמד ׁשאם ׁשחזקתֹו, לפי ממֹון? עסקי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
יהרגּנּו - לגנב,ּומנעֹו חברֹו לבית הּנכנס זה ונמצא ; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּגדֹול, ׁשהיה ּבין - יהרג ּולפיכ להרגֹו, חברֹו אחר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכרֹודף
נקבה. ּבין זכר ּבין קטן, ׁשהיה ְֵֵֵֵֶָָָָָָָּבין

.Èאינֹו עליו הּבא הּגּנב ׁשּזה הּבית לבעל ּברּור הּדבר ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהיה
ואם  להרגֹו; אסּור - ממֹון עסקי על אּלא ּבא ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהֹורגֹו,

נפׁש הֹורג זה הרי הּׁשמׁשהרגֹו, זרחה "אם ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
,עּמ ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ּכּׁשמׁש הּדבר ל ּברּור אם - ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָעליו"
אינֹו - ּבנֹו על ּבּמחּתרת הּבא אב ,לפיכ ּתהרגהּו. ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאל
נהרג. אביו, על הּבא הּבן אבל הֹורגֹו; ׁשאינֹו ׁשּוּדאי ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנהרג,

.‡È מן יֹוצא ּומצאֹו ּגנב ׁשּלא אֹו ויצא, ׁשּגנב הּגּנב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
ּדמים  לֹו יׁש רֹודף, ואינֹו ערף ּופנה הֹואיל - .הּמחּתרת ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הּקיפּוהּו אם ׁשעדין וכן ּפי על אף - אדם ּבני אֹו עדים ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
לֹומר  צרי ואין נהרג. אינֹו עליו, ׁשּבא זה ּברׁשּות ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּוא

נהרג. ׁשאינֹו ּדין, לבית ּבא ְֱִִֵֵֶֶָָאם
.·Èאֹו ׂשדהּו, לתֹו אֹו ּגּנתֹו, לתֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוכן

והּסהר הּדיר מגודר]לתֹו ׁשחזקתֹו[מקום ּדמים; לֹו יׁש - ְְְִִֵֶֶַַַַָָ
הּבעלי  רב ׁשאין לפי ּבלבד, הּממֹון על מצּויין ׁשּבא ם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אּלּו. ְִֵּבמקֹומֹות
.‚Èּדמים לֹו ׁשּיׁש ּגּנב להורגו]ּכל עליו [שאסור נפל אם - ִִֵֶַַָָָָָָ

חּיב  ּבביאתֹו, ּכלים ׁשּבר ואם עליו. מפּקחין ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָּגל
ּבביאתֹו ּכלים ׁשּׁשּבר ּדמים לֹו ׁשאין מי אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבתׁשלּומין;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, -ְְֵֶַָ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  אלול כ"א שלישי יום
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מצוֹות  וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
ׁשּלא  (ב) לגזל; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
להׁשיב  (ה) להתאּוֹות; ׁשּלא (ד) לחמד; ׁשּלא (ג) ְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹֹֹלעׁשק;
להׁשיב  (ז) האבדה; מן יתעּלם ׁשּלא (ו) הּגזלה; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאת

אּלּו. ּבפרקים – אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֲִִִֵֵֵֵָָָהאבדה.
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תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

הּכתּוב  ׁשהרי זה, לאו על לֹוקין ואין תגזל". "לא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
"והׁשיב  ׁשּנאמר: להחזיר, חּיב - ּגזל ׁשאם לעׂשה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנּתקֹו
את  ׂשרף ואפּלּו עׂשה. מצות זֹו ּגזל", אׁשר הּגזלה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
וכל  ּדמיה, לׁשּלם חּיב הּוא ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגזלה

עליו. לֹוקין אין לתׁשלּומין, ׁשּנּתן ְְִִִֵֶַַָָָלאו
ּתֹורה ·. ּדין ׁשהּוא, ּכל לגזל עֹובד ואסּור ּגֹוי אפּלּו . ְְֲִִִֵֶָָָֹ

עׁשקֹו, אֹו ּגזלֹו ואם לעׁשקֹו; אֹו לגזלֹו אסּור זרה, ְְְְְְֲֲִָָָָָָָָעבֹודה
ֲִַיחזיר.

ּבחזקה ‚. האדם ממֹון את הּלֹוקח זה ּגֹוזל? הּוא ,איזה ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלא  לרׁשּותֹו ׁשּנכנס אֹו מּידֹו, מּטלטלין ׁשחטף ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹּכגֹון
ּבעבדיו  ׁשּתקף אֹו מּׁשם, ּכלים ונטל הּבעלים ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּברצֹון
ואכל  ׂשדהּו לתֹו ׁשּירד אֹו ּבהן, ונׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּובבהמּתֹו
ׁשּנאמר: ּכענין הּגֹוזל, הּוא - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּפרֹותיה,

הּמצרי". מּיד החנית את ְְֲִִִִִֶַַַַֹ"וּיגזל
ּברצֹון „. ידֹו לתֹו חברֹו ממֹון ׁשּבא זה עֹוׁשק? הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָאיזה

ּכבׁש - ׁשּתבעּוהּו וכיון אצלֹו[עכב]הּבעלים, הּממֹון ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ
אֹו הלואה חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ּכגֹון החזירֹו; ולא ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹּבחזקה
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מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו ּתֹובעֹו והּוא ׂשכירּות, אֹו ְְְְְִִִִֵֶָָּפּקדֹון
את  תעׁשק "לא נאמר: זה על וקׁשה; אּלם  ׁשהּוא ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמּפני

."ֲֵרע
ׁשּנאמר:‰. עצמּה, הּגזלה את להחזיר חּיב - הּגֹוזל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכל

- נׁשּתּנת אֹו אבדה ואם ּגזל"; אׁשר הּגזלה את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"והׁשיב
עדים  עליו ׁשּבאּו ּבין עצמֹו, מּפי ׁשהֹודה ּבין ּדמיה. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
קֹורה  ּגזל אפּלּו ּבלבד. הּקרן לׁשּלם חּיב זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּגזל

ּבבירה אֹותּה ּתֹורה [בנין]ּובנה ּדין נׁשּתּנת, ולא הֹואיל - ְְְִִִִַָָָָָָֹ
ּתּקנּו אבל לבעליה; קֹורה ויחזיר הּבנין את ׁשּיהרס ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּוא

הּׁשבים ּתּקנת מּפני בתשובה]חכמים מלשוב ימנעו ,[שלא ְֲִִִֵַַַָָָ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן הּבנין. יפסיד ולא ּדמיה את נֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיהיה
ּבעל  ּובא החג, ּבסּכת אֹותּה ועׂשה קֹורה, ּגזל אפּלּו ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּבזה.
אבל  ּדמיה. את לֹו נֹותן - החג ימי ּבתֹו לתּבע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּקֹורה
את  מחזיר ּבטיט, ּבנאּה ולא נׁשּתּנת ולא הֹואיל החג, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹאחר

עצמּה. ְַַָָהּקֹורה
.Âאינֹו ׁשעבר, ּפי על אף - ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגֹוזל

ּגזלה  הׁשב ּפרּוטֹות,ּבתֹורת ׁשלׁש ׁשוֹות אגּדֹות ׁשלׁש ּגזל . ְְְֲֵֵֵַַָָָָָֹֹֻ
ׁשּתים  לֹו והחזיר פרּוטֹות, ׁשּתי ׁשוֹות ׁשלׁשּתן והרי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָוהּוזלּו
ׁשוה  היתה ּובּתחּלה הֹואיל הּׁשליׁשית, להחזיר חּיב -ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ
יׁש ּגזלה - אחת והחזיר ּפרּוטה, ׁשוֹות ׁשּתים ּגזל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּפרּוטה.

ּכאן. אין ּגזלה הׁשב מצות ְְִֵֵֵֵַָָָּכאן,
.Ê- ּבּמדּבר ּגזלתֹו לֹו והחזיר ּבּיּׁשּוב, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּגֹוזל

לֹו: אֹומר - לאו ואם נֹוטל; רצה, אם הּנגזל: ּביד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהרׁשּות
ּכאן' מּמּני ּתאנס ׁשּמא ּבּיּׁשּוב, אּלא נֹוטל היא 'איני והרי ; ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

וכן  ּבּיּׁשּוב. לֹו ׁשּיחזירּנה עד ּובאחריּותֹו, הּגזלן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּברׁשּות
הּגזלה. ְְִֵֵַָּבדמי

.Áלֹו והבליע חברֹו, את הגזילה]הּגֹוזל ּבחׁשּבֹון [דמי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ
ממנו] שקנה דבר ּבֹו[של ׁשּיׁש לכיסֹו החזיר ואם יצא. -ְְְִִִֵֶֶָָ

והרי  ׁשעה, ּבכל ּבכיסֹו למׁשמׁש עׂשּוי ׁשאדם יצא, - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָמעֹות
מּדעת  ׁשּלא ּומנין מעֹותיו, ּבכלל לֹו ׁשהחזיר הּמעֹות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמנה
וחּיב  יצא, לא - ּכלּום ּבֹו ׁשאין לכיס החזיר ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּפֹוטר.

ּפלֹוני. לכיס ׁשהחזיר ׁשּיֹודיעֹו עד הּגזלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבאחריּות
.Ë,חברֹו ׁשל וכליו ּביתֹו אֹו אמתֹו אֹו עבּדֹו החֹומד ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָּכל

ּברעים  עליו והכּביד מּמּנּו, ׁשּיקנהּו לֹו ׁשאפׁשר ּדבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָאֹו
ּדמים  לֹו ׁשּנתן ּפי על אף - מּמּנּו ׁשּלקחֹו עד ּבֹו ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָוהפציר
תחמד". "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹרּבים
על  עֹובר ואינֹו מעׂשה. ּבֹו ׁשאין זה, לאו על לֹוקין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָואין
"לא  ׁשּנאמר: ּכענין ׁשחמד, החפץ ׁשּיּקח עד זה, ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלאו
ּבֹו ׁשּיׁש חּמּוד ,"ל ולקחּת עליהם, וזהב ּכסף ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹתחמד

ֲֶַמעׂשה.
.È ּכל וכן חברֹו, ׁשל וכליו אׁשּתֹו אֹו ּביתֹו הּמתאּוה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכל

ּכיון  - מּמּנּו לקנֹותן לֹו ׁשאפׁשר ּדברים מּׁשאר ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכּיֹוצא
עבר  - ּבּדבר לּבֹו ונפּתה זה, ּדבר יקנה היא ּבלּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשחׁשב
ּבּלב  אּלא ּתאוה ואין תתאּוה"; "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבלא

ְִַּבלבד.
.‡È,חּמּוד לידי מביאה גזל;הּתאוה לידי מביא והחּמּוד ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

להם  ׁשהרּבה ּפי על אף למּכר, הּבעלים רצּו לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם

"וחמדּו ׁשּנאמר: גזל, לידי יבֹוא - ּברעים והפציר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבדמים
אֹו ממֹונם להּציל ּבפניו הּבעלים עמדּו ואם וגזלּו". ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָבּתים
מּמעׂשה  ּולמד צא ּדמים. ׁשפיכּות לידי יבֹוא לגזל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמנעּוהּו

ונבֹות. ְְַָָאחאב
.·È והּקֹונה אחד; ּבלאו עֹובר - ׁשהּמתאּוה למדּת, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהא

מהם  ּבבּקׁשה אֹו ּבּבעלים ׁשהפציר ּבהפצר ׁשהתאּוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּדבר
לאוין  ּבׁשני עֹובר ו"לא - תחמד" "לא נאמר לכ ; ְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹֹ

לאוין. ּבׁשלׁשה עבר ּגזל, ואם ְְְִִִִֶַַַָָָָֹתתאּוה".
.‚Èנׁשמתֹו נֹוטל ּכאּלּו - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל

וגֹו'.מּמּנּו נפׁש" את ּבצע, ּבצע ּכל ארחֹות "ּכן ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּגזלן  ורצה קּימת, הּגזלה היתה לא אם כן, ּפי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹואף
ּתּקנת  - הּגזלה ּדמי והחזיר מאליו ּובא ּתׁשּובה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלעׂשֹות
אֹותֹו עֹוזרין אּלא מּמּנּו, מקּבלין ׁשאין היא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָחכמים
וכל  הּׁשבים. על הּיׁשרה הּדר לקרב ּכדי לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּומֹוחלין
מּמּנּו. נֹוחה חכמים רּוח אין הּגזלה, ּדמי מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהמקּבל

ב  ¤¤ּפרק
.‡- ׁשהיתה ּכמֹות היא הרי אּלא נׁשּתּנת, ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּגזלה

מּמּנה  הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי על ׁשּמת אף ּפי על ואף , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
לבעליה  חֹוזרת זֹו הרי - ּבניו ּביד היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּגזלן

- הּגזלן ּביד נׁשּתּנת ואם לא ּבעצמּה; ׁשעדין ּפי על אף ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹ
ּדמיה  ּומׁשּלם ּבׁשּנּוי, אֹותּה קנה - מּמּנה הּבעלים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָנתיאׁשּו

הּגזלה. ְְִֵַַָּכׁשעת
הּגזלה ·. את "והׁשיב ׁשּנאמר: הּוא, ּתֹורה ּדין זה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָודין

ּגזל" מׁשּלם אׁשר ּכׁשּגזלּה, היא אם - למדּו הּׁשמּועה מּפי . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
הּבעלים  נתיאׁשּו ּדמיה. מׁשּלם ּבידֹו, נׁשּתּנת ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָאֹותּה;
ׁשהׁשּביחה  הּׁשבח ּכל הּגזלן קנה - נׁשּתּנת ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמּמּנה,
זה  ודבר הּגזלה; ּכׁשעת אּלא מׁשּלם ואינֹו יאּוׁש, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר

הּׁשבים ּתּקנת מּפני מלשוב מּדבריהם, ימנעו [שלא ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ונֹוטל .בתשובה] הּׁשבח, לֹו ׁשמין - הּגזלה את ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּוכׁשּמחזיר

הּנגזל. ְִִַָמן
ּבמּתנה ‚. נתנּה אֹו הּגזלן נׁשּתּנת מכרּה ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ונתיאׁשּו הֹואיל הּלֹוקח. מּיד ּבעצמּה חֹוזרת אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּגזלה,
ּונתינה  מכירה לאחר ּבין ּונתינה מכירה לפני ּבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּבעלים,

רׁשּות. וׁשּנּוי ּביאּוׁש הּלֹוקח אֹותּה קנה -ְְְִֵֵַַָָָ
מה הּגֹוזל „. - יאּוׁש לפני הֹוריׁש אֹו ּומכר והׁשּביח, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָ

יֹורׁש אֹו לֹוקח וקנה מכר, ּׁשהׁשּביח ּומה הֹוריׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשהׁשּביח
וחֹוז  הּגזלה, ּומחזיר מּנגזל הּׁשבח ּדמי ונֹוטל הּׁשבח, ר את ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

נתיאׁש לא ׁשהרי הּגזלן, מן הּׁשבח ּדמי ונֹוטל וכן הּנגזל | . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הּנגזל. מן הּׁשבח נֹוטל הּיֹורׁש, אֹו הּלֹוקח הׁשּביח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָאם

חֹוזרת ‰. הּגֹוי, ׁשהׁשּביח ּפי על אף - לגֹוי הּגזלן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָמכר
הֹואיל  - ׁשהׁשּביחּה אחר ליׂשראל הּגֹוי מכרּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלבעליה.
ואם  הּׁשבח; קנה יׂשראל, ּבידֹו ׁשהיא וזה יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּגזלן

מּידֹו מֹוציאין אין הּנגזל, .ּתפׂש ְִִִִֵַַָָָ
.Â אחר אֹו יאּוׁש אחר ׁשהׁשּביחה ׁשהּגזלה ּבארנּו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכבר

על  אף הּׁשבים, ּתּקנת מּפני ּגזלן ׁשל הּׁשבח - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּתּנת
מאליה  ׁשהׁשּביחה אצלֹו,ּפי ונתעּברה ּפרה ּגזל ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
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ּגזל  ילדה, לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ׁשּתבעֹו קדם ׁשּילדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבין
אצלֹו[כבשה]רחל קדם [בצמר]ונטענה ׁשּגזזּה ּבין , ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ונתיאׁשּו הֹואיל - ּגזזּה לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּתבעֹו
הּגּזֹות  ּוגזזּה, ילדה ואם הּגזלה. ּכׁשעת מׁשּלם ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּבעלים,
ׁשמין  - ּגזזּה ולא ילדה לא עדין ואם ּגזלן; ׁשל ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֹוהּולדֹות

עצמּה. הּבהמה ּומחזיר הּנגזל, מן הּׁשבח ונֹוטל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָלֹו,
.Ê,ילדה ּכ ואחר הּבעלים ונתיאׁשּו מעּברת, ּפרה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּגזל

מׁשּלם  - ּגזזּה ּכ ואחר הּבעלים ונתיאׁשּו טעּונה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָרחל
לּגזז  העֹומדת רחל ּודמי לילד, העֹומדת ּפרה ואם ּדמי . ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

הּגּזֹות  הרי - ּגזזּה אֹו ילדה ׁשּנׁשּתּנת קדם אֹו יאּוׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפני
ּביד  נטענה אֹו ׁשּנתעּברה ּפי על ואף ּבעלים; ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָוהּולדֹות

הּגזלה,,הּגזלן  נׁשּתּנת ולא הּבעלים נתיאׁשּו ולא הֹואיל ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹ
ּבאנסיה. חּיב ׁשהּגזלן ּפי על אף עדין, היא ּבעליה ְְְֲֳִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּברׁשּות

.Á- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו אחר וטבח והקּדיׁש ּגזל, אֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּגנב
ׁשּלא  ּכדי ּבלבד, ׁשהקּדיׁשּה מּׁשעה הּגזלן ּברׁשּות היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
עד  ּגנבה מּׁשעת וגּזֹותיה ולדֹותיה וכל נׂשּכר; חֹוטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיהא

לּבעלים  הקּדׁש, .ׁשעת ְְְִֵֶַַָ
.Ë ּגּזֹות ּכגֹון מאליו, הּבא ּבׁשבח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

לפני ּוולדֹות  אפּלּו - ּופּטמּה ּכחּוׁשה היתה אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָ
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפּטּום. ׁשבח הּנגזל מן נֹוטל ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹיאּוׁש,

הֹוצאה. ּבֹו ׁשּיׁש ִֵֶֶַָָמּׁשבח
.Èלברּיתֹו החֹוזר ּכיצד?[לקדמותו]ׁשּנּוי ׁשּנּוי. אינֹו , ְִִִִֵֵֵַַָ

- ּתבה מהן ועׂשה ּבמסמרים, אֹותם ודּבק עצים ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּגֹוזל
לּוחֹות  וחֹוזרים אֹותן, לפרק אפׁשר ׁשהרי ׁשּנּוי; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָאינֹו

ְֶָּכׁשהיּו.
.‡Èידק ׁשאם קנה; לא - לבנה ועׂשהּו עפר [יכתוש]ּגזל ְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֹ

ועׂשהּו מּתכת ׁשל לׁשֹון ּגזל ּכׁשהיתה. עפר ּתחזר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּלבנה,
ּכׁשהיה. לׁשֹון יחזר הּמטּבע, יּתי ׁשאם קנה; לא - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמטּבע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.·Èוׁשפן עצים הּגֹוזל ּבהן [שייפן]אבל חפר אֹו וקּצצן, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

אֹו ולּבנֹו, נּפצֹו אֹו ּוצבעֹו, צמר ׁשּגזל אֹו ּכלים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָועׂשין
טוי צמר]ׁשּגזל לבנה [חוטי ׁשּגזל אֹו ּבגדים, ועׂשהּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

הרי  - והּתיכן מעֹות אֹו וסּתתן, אבנים אֹו עפר, ְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָועׂשאּה
ּפנים  אחרֹות, מעֹות אֹותֹו יעׂשה ׁשאם ּבידֹו; ׁשּנּוי ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹזה

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. ְֲֵֵֵֶַָָֹחדׁשֹות
.‚È ׁשהרי קנה; לא - וחּדׁשן וׁשפן יׁשנֹות, מעֹות ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹהּגֹוזל

קנה; - ויּׁשנם חדׁשֹות מעֹות ּגזל ּכׁשהיּו. וחֹוזרין ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָמתיּׁשנין,
הן  חדׁשֹות ּפנים אֹותן, יחּדׁש ּוקצצֹוׁשאם מחּבר ּדקל ּגזל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

חליֹות חליֹות ּכרתֹו קנה; לא טבעות]- ועׂשהּו[טבעות ְְְְָָָָָֹֻֻ
קנה. - ָָקֹורֹות

.„È קּצצן קנה; לא - קטּנֹות ועׂשין ּגדֹולֹות קֹורֹות ְְְֲִַַַָָָָָָֹּגזל
לּולב [קרשים]לּוחֹות ּגזל קנה. - ׁשמם ׁשּנׁשּתּנה ְְִֶַַַָָָָָָעד

הּופּיה  ועׂשין עלים ּגזל העלים. קנה - עליו ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָָוהפריד
ׁשֹור [מטאטא] ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ּגזל קנה. -ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ואף  הּגזלה, ּכׁשעת ּומׁשּלם וקנהּו; ּבידֹו, ׁשּנּוי זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּבעלים. נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי ְְֲִִִֶַַָָֹעל

.ÂËׁשמין אין - ּוׁשברֹו ּכלי הּפחת [מעריכים]ּגזל לֹו ְְְִִֵַַָָָָ

בלבד] הנזק של הּׁשבּור [ערכו והּכלי ּדמיו; מׁשּלם אּלא ,ְְְִֵֶַַַָָָָ
- הּׁשבּור הּכלי את לּטל הּבעלים רצּו ואם ּגזלן. ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשל
לא  ואם לּבעלים; היא ּתּקנה ׁשּזֹו הּפחת; ּומׁשּלם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹנֹוטלין,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבידן. הרׁשּות ּבּה, ְְְֵֵֶַָָָָָָֹרצּו
.ÊËׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - והּוקרה נׁשּתּנת, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּגזלה

ּבּה לּגזלן ואין לבעליה, חֹוזרת זֹו הרי - הּבעלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה
ּכגֹון ּכלּום  אּלא יאּוׁש, אחר הּׁשבח את לּגזלן ּתּקנּו ׁשּלא ; ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

קּימת, הּגזלה היתה אם - הּיקר ׁשבח אבל ּוולדֹות; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגּזֹות
ּבֹו. זֹוכה ואינֹו ּבעיניה ְְֵֵֶֶֶֶָחֹוזרת

ג  ¤¤ּפרק
ּדינר ‡. ׁשוה היא והרי מחברֹו, יין ׁשל חבית ֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל

ׁשּבר  אם - ּבארּבעה ועמדה אצלֹו והּוקרה הּגזלה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבׁשעת
אחר  ּבמּתנה נתנּה אֹו מכרּה אֹו אֹותּה ׁשתה אֹו החבית ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָאת
העֹולם; מן הֹוצאה ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָׁשהּוקרה
אֹו מאליה נׁשּברה ּבעצמּה. חֹוזרת היתה הּניחּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאּלּו

הּגזלה  ּכׁשעת ּדינר, מׁשּלם - .אבדה ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
מן ·. הֹוצאה ּובׁשעת ארּבעה, הּגזלה ּבׁשעת ׁשוה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָהיתה

ׁשּׁשּבר  ּבין הּגזלה, ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ּדינר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהעֹולם
ׁשּנ ּבין ׁשּׁשתיּה, אֹו מאליה אֹותּה אבדה אֹו ּכל ׁשּברה וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
חֹותל‚. כלי]הּגֹוזל ּתמרים,[סוג חמּׁשים ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶַָָ

ּוכׁשּיּמכר  ּבתׁשעה, יּמכר ּכאחת ּכּלֹו החֹותל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּוכׁשּיּמכר
ואין  ּתׁשעה, אּלא מׁשּלם אינֹו - ּבעׂשרה יּמכר אחת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאחת
וכן  מֹוכר'. הייתי אחת אחת 'אני לֹו: לֹומר יכֹול ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָהּנגזל
אבל  הדיֹוט; ּבנכסי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמּזיק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּדין

עׂשרה. מׁשּלם אּלא ּכן, אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָּבהקּדׁש
לחזר,„. יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשה אֹו והזקינה, ּבהמה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּגזל

לחזר, יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשּו אֹו והזקינּו, עבדים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּגזל
מטּבע  ׁשּגזל אֹו ּתעלה, רפּואת להם ׁשאין חלאים ְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכגֹון

הּמל ּפסלֹו אֹו אֹוונסּדק ּכּלן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּומׁשּלם  ּוׁשברֹו, ּכלי ׁשּגזל ּכמי זה הרי - והחמיץ יין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּגזל
ּכחׁש וכחׁשּו ועבדים, ּבהמה ּגזל אם אבל הּגזלה. ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכׁשעת
והרי  זֹו, ּבמדינה ונפסל מטּבע ׁשּגזל אֹו לחזר, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאפׁשר
מקצתן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו אחרת, ּבמדינה יֹוצא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּוא
אֹו הּפסח, עליו ועבר חמץ ׁשּגזל אֹו ונטמאת, ּתרּומה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָאֹו
ׁשהיתה  אֹו מּלּקרב, ׁשּנפסלה אֹו עברה, ּבּה ונעברה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָּבהמה
ּומחזיר  ,'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - להּסקל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָיֹוצאה

ּבעצמ  ּה.אֹותּה ְְַָָ
אם ‰. אבל הּגזלה. את ּבׁשהחזיר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

חּיב  - ּבהניה ׁשּנאסרה אחר אבדה אֹו הּגזלה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנׂשרפה
הּגזלה  ּכׁשעת ּדמיה לֹו אחר להחזיר ּבֹו ּכפר אם ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ואׁשם. וחמׁש קרן לׁשּלם חּיב - ונׁשּבע ּבהניה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאסרה
.Âחרׁש אֹו עליה, רכב אֹו מּׂשא, עליה ונׂשא ּבהמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּגֹוזל

על  אף - לבעליה והחזירּה ּבזה, וכּיֹוצא ּבּה ּדׁש אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
תעׂשה  ּבלא ׁשעבר לא ּפי ׁשהרי ּכלּום; לׁשּלם חּיב אינֹו , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

אֹו לגזל זה אדם החזק ואם הכחיׁשּה. ולא ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹֻהפסידּה,
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ואפּלּו אֹותֹו, קֹונסין - ּפעם אחר ּפעם אּלּו מעׂשים ְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַלעׂשֹות
ּבּבהמה, ׁשהׁשּביח הּׁשבח אֹו הּׂשכר וׁשמין לארץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבחּוצה

לּנגזל. ְְִֵַַָּומׁשּלם
.Êּבּטלֹו ולא מלאכה, ּבֹו ועׂשה חברֹו, ׁשל עבּדֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹהּתֹוקף

יּבטל  ׁשּלא לאדם לֹו ׁשּנֹוח ּפטּור, - אחרת ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּמלאכה
ּכפֹועל  לֹו מׁשּלם אחרת, מּמלאכה ּבּטלֹו ואם .עבּדֹו; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

.Á אם - מלאכה ּבּה ועׂשה חברֹו, ׁשל ספינתֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָהּתֹוקף
לׂשכר עׂשּויה ּפחתה,[להשכרה]אינּה ּכּמה לֹו ׁשמין - ְֲֲִֵַָָָָָָָָ

ּבתֹורת  לּה ירד אם - לׂשכר היא עׂשּויה ואם ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָויׁשּלם.
לּטל ׂשכיר  הּבעל רצה אם - ּברׁשּות ׁשּלא וירד הֹואיל ּות, ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֹ

ּבתֹורת  לּה ירד ואם נֹוטל. ּפחתּה, לּטל רצה נֹוטל; ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹׂשכרּה,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפחת. נֹותן ְְֵֵֵֵֶַַָָָֹּגזל,

.Ëאינּה חצר אֹותּה אם - מּדעּתֹו ׁשּלא חברֹו ּבחצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּדר
ּפי  על אף ׂשכר, לֹו להעלֹות צרי אינֹו - לׂשכר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָעׂשּויה
לא  וזה נהנה, ׁשּזה לעצמֹו; מקֹום לׂשּכר הּדר זה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּדר
זה  ּדר ׁשאין ּפי על אף - לׂשכר עׂשּויה החצר ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחסר.

ממֹון  חּסרֹו ׁשהרי ׂשכר, לֹו להעלֹות צרי .לׂשּכר, ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ
.È צמר לֹו ׁשהיה אחד [צבעים]וסּמניןמי ּובא ׁשרּויין, ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ

ּדמי  לֹו מׁשּלם - חברֹו מּדעת ׁשּלא ּבּסּמנין הּצמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹוצבע
ואינֹו ּבּצמר, ּׁשהפסיד ּגּבי מה ׁשעל סּמנין ׁשבח לֹו מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

אין  הּסּמנין, מן ּׁשחּסרֹו מה ּדמי הּנּזק ּתפׂש ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּצמר.
מּידֹו. ִִִָמֹוציאין

.‡Èיד יד [להשתמש]הּׁשֹולח ׁשּׁשלח ּבין - ּבפּקדֹון ְִֵֵֶַַַָָָָ
ּגזלן, זה הרי - ּוׁשלּוחֹו ועבּדֹו ּבנֹו יד על אֹו ְְְְְְְֲֵֶַַַַַָּבעצמֹו,
הּגזלנין. ּכל ּכדין ּברׁשּותֹו, הּגזלה ונעׂשת ּבאנסיו, ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָונתחּיב
ׁשּיׁשלח  עד ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו - ּבפּקדֹון יד לׁשלח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹחׁשב

חּסר ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו; נתחּיב יד, ּומּׁשּיׁשלח מּמּנּויד. ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּכדי  ּברׁשּותֹו למקֹום מּמקֹום הּפּקדֹון נטל אּלא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכלּום,

חּיב  זה הרי - יד ּבֹו צריכה לׁשלח אינּה יד ׁשּׁשליחּות ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ִָחּסרֹון.

.·È נתחּיב - רביעית מּמּנה לּטל החבית את ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהגּביּה
נטל  ׁשּלא ּפי על אף הּכיס ּבאנסיה, את הגּביּה אם אבל . ְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּגּוף ׁשאינן מּדברים בּכיס וכּיֹוצא ּדינר, מּמּנּו [גוש]לּטל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
נתחּיב  לא אֹו הּכיס, ּבכל נתחּיב אם ספק זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאחד

ּבלבד. ּבדינר ְְִִֶַָָאּלא
.‚È אּלא חּיב אינֹו - מקצתן ונטל אצלֹו, מפקדין ּפרֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהיּו

ּבמקֹומֹו, הּמּנח הּפּקדֹון ּוׁשאר ׁשּנטל; הּפרֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבאחריּות
ׁשּנטל, זה מחמת הּׁשאר נפסד ואם ּבעליו. ּברׁשּות הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

ּבּכל  מּמּנה חּיב ונטל ּבמקֹומּה, החבית את הּטה ּכיצד? . ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
- ּבמקֹומּה והיא ׁשּנטל, אחר נׁשּברה אם - יתר אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָרביעית
החבית; את הגּביּה לא ׁשהרי ּׁשּנטל, ּבמה אּלא חּיב ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאינֹו
ּכל  וכן הּגזלה. ּכׁשעת ּכּלּה ּדמי את מ ׁשּלם החמיצה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻואם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.„È ּבׁשעת ּברׁשּותֹו היה אם - ּדין ּבבית ּבפּקדֹון ְְְְִִִִִֵֵַַָָָהּכֹופר

ּבאנסיו  ונתחּיב ּגזלן, עליו נעׂשה - .ׁשּכֹופר ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.ÂË ּגזלן זה הרי הּבעלים, מּדעת ׁשּלא ּכלי הּׁשֹואל היה . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אח  ּולקחֹו עבּדֹו, ּביד אֹו הּבית, ּבעל ׁשל ּבנֹו מהן ּביד ד ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּברׁשּותֹו, ונעׂשה מּדעת, ׁשּלא ׁשֹואל זה הרי - ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹונׁשּתּמׁש
החזירֹו אם ,לפיכ לּבעלים; ׁשּיחזירּנּו עד ּבאנסיו, ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָונתחּיב
חּיב  - נׁשּבר אֹו מהן ואבד לעבד, אֹו ּבידֹו, ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּקטן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַַָֹלׁשּלם.
.ÊË הרי החֹוטף - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּלא הּלוה מּיד מׁשּכֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹ

לֹו חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּגזלן, אם זה לֹומר צרי ואין . ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: ּגזלן, ׁשהּוא - ּומׁשּכנֹו חברֹו ּבית לתֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָנכנס

ּתעמד". ֲַַֹ"ּבחּוץ

ה'תשע"ד  אלול כ"ב רביעי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּכל ‡. על נׁשּבע הּנגזל ׁשּיהיה לּגזלנין, חכמים קנסּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָקנס

הּגזלן  מן ונֹוטל ּׁשּיטען, מחזק מה זה ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
עדים. ּבׁשני ְְִִֵֵֶָׁשּגזלֹו

ּבפני ·. למׁשּכנֹו חברֹו ּבית לתֹו ׁשּנכנס הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַּכיצד?
לֹו מּטלים וכלים ויצא ּכלּום, ּכנפיו ּתחת היה ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻעדים,

ּכנפיו בגדו]ּתחת ּבעל [כנפי הן, מה העדים ידעּו ולא , ְְְִֵֵַַַַָָָָָֹ
'מעֹולם  הּגזלן ׁשאמר ּבין - ּגזלּתני' וכ ּכ' אֹומר: ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּבית
למׁשּכן  'נכנסּתי ׁשאמר ּבין ּכלּום', נטלּתי ולא נכנסּתי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלא
ּכנפי  ּתחת היה ולא נטלּתי לא אבל העדים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹּכמֹו
הּבית  ּובעל זה' ּכלי 'נטלּתי ׁשאמר ּבין ׁשּלי', ּכלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאּלא
ּבנקיטת  נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - אחר ּוכלי זה ׁשּנטל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָטֹוען

ּׁשּיטען. מה ּכל ונֹוטל ְְִֵֵֶֶַָֹחפץ,
להן ‚. אמּוד ׁשהּוא ּדברים ּבׁשּטען אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּמה

לו] שיש אֹותן [משוער אצלֹו ׁשּמפקידין אמּוד ׁשהּוא אֹו ,ְְִִֶֶֶַָָ
ּתחת  ׁשּיּנטלּו ׁשאפׁשר ּבדברים וטען ׁשּטען, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדברים

העדים. ׁשהעידּו ּכמֹו ְְִִִֵֵֶַַָָהּכנפים
ּבעת „. ראּוהּו ולא חברֹו, את למׁשּכן ׁשּנכנס עדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹראּוהּו

הּבית  ּובעל ּכלּום, ּכנפיו ּתחת נראה ואין ׁשּיצא אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיצא,
לא  'מעֹולם אמר: אפּלּו - נטל' וכ ּכ' ואֹומר: ְֲִֵֵֵַַָָָָָָֹטֹוען
ׁשאם  ּפטּור; זה הרי - העדים את מכחיׁש ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָנכנסּתי',

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע נטלּתי', ולא 'נכנסּתי [מדרבנן אמר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ
חפץ] נקיטת ׁשּיּכנס ללא ׁשאפׁשר - והֹול ּכלּום נטל ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא

ּגזל. ולא ְְִַָֹֹלגזל
עד ‰. ּכנפיו,היה ּתחת ּכלים ונטל ׁשּנכנס מעידֹו אחד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

אֹו ּכלּום', ּגזלּתי 'לא אֹומר: והּוא הן, מה יֹודע ְְְְִֵֵֵֵַַָָֹואינֹו
היה  מה יֹודע העד ואין הֹואיל - נטלּתי' 'ּבחֹובי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאמר:
ׁשאינֹו ּגזל; ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ּכנפיו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתחת

עדים  ּבׁשני אּלא ּבגזלנּות, .מחזק ְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
.Â ׁשֹומר ּכ - הּגזלן מן ונֹוטל נׁשּבע הּבית ׁשּבעל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכׁשם

נטל  ׁשּזה נׁשּבעת ׁשֹומר, ׁשל אׁשּתֹו אפּלּו הּבית, ּבעל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשל
הּגזלן  ּומׁשּלם ,וכ ּכ. ְְֵַַַָָָָ

.Êלקיטֹו אֹו ׂשכירֹו ׁשם המלקט]היה ּבעל [פועל ׁשל ְְִִֶַַָָָ
לּׁשבע, יכֹול הּנגזל ואין ונֹוטלין. נׁשּבעין אינן ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּבית,

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



פג dcia`e dlifb zekld - oiwifp xtq - lel` `"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּגזל  ילדה, לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ׁשּתבעֹו קדם ׁשּילדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבין
אצלֹו[כבשה]רחל קדם [בצמר]ונטענה ׁשּגזזּה ּבין , ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ונתיאׁשּו הֹואיל - ּגזזּה לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּתבעֹו
הּגּזֹות  ּוגזזּה, ילדה ואם הּגזלה. ּכׁשעת מׁשּלם ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּבעלים,
ׁשמין  - ּגזזּה ולא ילדה לא עדין ואם ּגזלן; ׁשל ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֹוהּולדֹות

עצמּה. הּבהמה ּומחזיר הּנגזל, מן הּׁשבח ונֹוטל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָלֹו,
.Ê,ילדה ּכ ואחר הּבעלים ונתיאׁשּו מעּברת, ּפרה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּגזל

מׁשּלם  - ּגזזּה ּכ ואחר הּבעלים ונתיאׁשּו טעּונה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָרחל
לּגזז  העֹומדת רחל ּודמי לילד, העֹומדת ּפרה ואם ּדמי . ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

הּגּזֹות  הרי - ּגזזּה אֹו ילדה ׁשּנׁשּתּנת קדם אֹו יאּוׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפני
ּביד  נטענה אֹו ׁשּנתעּברה ּפי על ואף ּבעלים; ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָוהּולדֹות

הּגזלה,,הּגזלן  נׁשּתּנת ולא הּבעלים נתיאׁשּו ולא הֹואיל ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹ
ּבאנסיה. חּיב ׁשהּגזלן ּפי על אף עדין, היא ּבעליה ְְְֲֳִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּברׁשּות

.Á- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו אחר וטבח והקּדיׁש ּגזל, אֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּגנב
ׁשּלא  ּכדי ּבלבד, ׁשהקּדיׁשּה מּׁשעה הּגזלן ּברׁשּות היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
עד  ּגנבה מּׁשעת וגּזֹותיה ולדֹותיה וכל נׂשּכר; חֹוטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיהא

לּבעלים  הקּדׁש, .ׁשעת ְְְִֵֶַַָ
.Ë ּגּזֹות ּכגֹון מאליו, הּבא ּבׁשבח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

לפני ּוולדֹות  אפּלּו - ּופּטמּה ּכחּוׁשה היתה אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָ
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפּטּום. ׁשבח הּנגזל מן נֹוטל ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹיאּוׁש,

הֹוצאה. ּבֹו ׁשּיׁש ִֵֶֶַָָמּׁשבח
.Èלברּיתֹו החֹוזר ּכיצד?[לקדמותו]ׁשּנּוי ׁשּנּוי. אינֹו , ְִִִִֵֵֵַַָ

- ּתבה מהן ועׂשה ּבמסמרים, אֹותם ודּבק עצים ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּגֹוזל
לּוחֹות  וחֹוזרים אֹותן, לפרק אפׁשר ׁשהרי ׁשּנּוי; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָאינֹו

ְֶָּכׁשהיּו.
.‡Èידק ׁשאם קנה; לא - לבנה ועׂשהּו עפר [יכתוש]ּגזל ְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֹ

ועׂשהּו מּתכת ׁשל לׁשֹון ּגזל ּכׁשהיתה. עפר ּתחזר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּלבנה,
ּכׁשהיה. לׁשֹון יחזר הּמטּבע, יּתי ׁשאם קנה; לא - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמטּבע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.·Èוׁשפן עצים הּגֹוזל ּבהן [שייפן]אבל חפר אֹו וקּצצן, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

אֹו ולּבנֹו, נּפצֹו אֹו ּוצבעֹו, צמר ׁשּגזל אֹו ּכלים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָועׂשין
טוי צמר]ׁשּגזל לבנה [חוטי ׁשּגזל אֹו ּבגדים, ועׂשהּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

הרי  - והּתיכן מעֹות אֹו וסּתתן, אבנים אֹו עפר, ְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָועׂשאּה
ּפנים  אחרֹות, מעֹות אֹותֹו יעׂשה ׁשאם ּבידֹו; ׁשּנּוי ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹזה

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. ְֲֵֵֵֶַָָֹחדׁשֹות
.‚È ׁשהרי קנה; לא - וחּדׁשן וׁשפן יׁשנֹות, מעֹות ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹהּגֹוזל

קנה; - ויּׁשנם חדׁשֹות מעֹות ּגזל ּכׁשהיּו. וחֹוזרין ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָמתיּׁשנין,
הן  חדׁשֹות ּפנים אֹותן, יחּדׁש ּוקצצֹוׁשאם מחּבר ּדקל ּגזל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

חליֹות חליֹות ּכרתֹו קנה; לא טבעות]- ועׂשהּו[טבעות ְְְְָָָָָֹֻֻ
קנה. - ָָקֹורֹות

.„È קּצצן קנה; לא - קטּנֹות ועׂשין ּגדֹולֹות קֹורֹות ְְְֲִַַַָָָָָָֹּגזל
לּולב [קרשים]לּוחֹות ּגזל קנה. - ׁשמם ׁשּנׁשּתּנה ְְִֶַַַָָָָָָעד

הּופּיה  ועׂשין עלים ּגזל העלים. קנה - עליו ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָָוהפריד
ׁשֹור [מטאטא] ונעׂשה עגל איל, ונעׂשה טלה ּגזל קנה. -ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ואף  הּגזלה, ּכׁשעת ּומׁשּלם וקנהּו; ּבידֹו, ׁשּנּוי זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּבעלים. נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי ְְֲִִִֶַַָָֹעל

.ÂËׁשמין אין - ּוׁשברֹו ּכלי הּפחת [מעריכים]ּגזל לֹו ְְְִִֵַַָָָָ

בלבד] הנזק של הּׁשבּור [ערכו והּכלי ּדמיו; מׁשּלם אּלא ,ְְְִֵֶַַַָָָָ
- הּׁשבּור הּכלי את לּטל הּבעלים רצּו ואם ּגזלן. ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹׁשל
לא  ואם לּבעלים; היא ּתּקנה ׁשּזֹו הּפחת; ּומׁשּלם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹנֹוטלין,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבידן. הרׁשּות ּבּה, ְְְֵֵֶַָָָָָָֹרצּו
.ÊËׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף - והּוקרה נׁשּתּנת, ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּגזלה

ּבּה לּגזלן ואין לבעליה, חֹוזרת זֹו הרי - הּבעלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה
ּכגֹון ּכלּום  אּלא יאּוׁש, אחר הּׁשבח את לּגזלן ּתּקנּו ׁשּלא ; ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

קּימת, הּגזלה היתה אם - הּיקר ׁשבח אבל ּוולדֹות; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּגּזֹות
ּבֹו. זֹוכה ואינֹו ּבעיניה ְְֵֵֶֶֶֶָחֹוזרת

ג  ¤¤ּפרק
ּדינר ‡. ׁשוה היא והרי מחברֹו, יין ׁשל חבית ֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל

ׁשּבר  אם - ּבארּבעה ועמדה אצלֹו והּוקרה הּגזלה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבׁשעת
אחר  ּבמּתנה נתנּה אֹו מכרּה אֹו אֹותּה ׁשתה אֹו החבית ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָאת
העֹולם; מן הֹוצאה ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָׁשהּוקרה
אֹו מאליה נׁשּברה ּבעצמּה. חֹוזרת היתה הּניחּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאּלּו

הּגזלה  ּכׁשעת ּדינר, מׁשּלם - .אבדה ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
מן ·. הֹוצאה ּובׁשעת ארּבעה, הּגזלה ּבׁשעת ׁשוה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָהיתה

ׁשּׁשּבר  ּבין הּגזלה, ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ּדינר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהעֹולם
ׁשּנ ּבין ׁשּׁשתיּה, אֹו מאליה אֹותּה אבדה אֹו ּכל ׁשּברה וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
חֹותל‚. כלי]הּגֹוזל ּתמרים,[סוג חמּׁשים ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶַָָ

ּוכׁשּיּמכר  ּבתׁשעה, יּמכר ּכאחת ּכּלֹו החֹותל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּוכׁשּיּמכר
ואין  ּתׁשעה, אּלא מׁשּלם אינֹו - ּבעׂשרה יּמכר אחת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאחת
וכן  מֹוכר'. הייתי אחת אחת 'אני לֹו: לֹומר יכֹול ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָהּנגזל
אבל  הדיֹוט; ּבנכסי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמּזיק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּדין

עׂשרה. מׁשּלם אּלא ּכן, אינֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָּבהקּדׁש
לחזר,„. יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשה אֹו והזקינה, ּבהמה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּגזל

לחזר, יכֹול ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשּו אֹו והזקינּו, עבדים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּגזל
מטּבע  ׁשּגזל אֹו ּתעלה, רפּואת להם ׁשאין חלאים ְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכגֹון

הּמל ּפסלֹו אֹו אֹוונסּדק ּכּלן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּומׁשּלם  ּוׁשברֹו, ּכלי ׁשּגזל ּכמי זה הרי - והחמיץ יין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּגזל
ּכחׁש וכחׁשּו ועבדים, ּבהמה ּגזל אם אבל הּגזלה. ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכׁשעת
והרי  זֹו, ּבמדינה ונפסל מטּבע ׁשּגזל אֹו לחזר, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאפׁשר
מקצתן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו אחרת, ּבמדינה יֹוצא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּוא
אֹו הּפסח, עליו ועבר חמץ ׁשּגזל אֹו ונטמאת, ּתרּומה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָאֹו
ׁשהיתה  אֹו מּלּקרב, ׁשּנפסלה אֹו עברה, ּבּה ונעברה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָּבהמה
ּומחזיר  ,'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - להּסקל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָיֹוצאה

ּבעצמ  ּה.אֹותּה ְְַָָ
אם ‰. אבל הּגזלה. את ּבׁשהחזיר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

חּיב  - ּבהניה ׁשּנאסרה אחר אבדה אֹו הּגזלה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנׂשרפה
הּגזלה  ּכׁשעת ּדמיה לֹו אחר להחזיר ּבֹו ּכפר אם ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ואׁשם. וחמׁש קרן לׁשּלם חּיב - ונׁשּבע ּבהניה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאסרה
.Âחרׁש אֹו עליה, רכב אֹו מּׂשא, עליה ונׂשא ּבהמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּגֹוזל

על  אף - לבעליה והחזירּה ּבזה, וכּיֹוצא ּבּה ּדׁש אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
תעׂשה  ּבלא ׁשעבר לא ּפי ׁשהרי ּכלּום; לׁשּלם חּיב אינֹו , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

אֹו לגזל זה אדם החזק ואם הכחיׁשּה. ולא ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹֻהפסידּה,
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ואפּלּו אֹותֹו, קֹונסין - ּפעם אחר ּפעם אּלּו מעׂשים ְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַלעׂשֹות
ּבּבהמה, ׁשהׁשּביח הּׁשבח אֹו הּׂשכר וׁשמין לארץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבחּוצה

לּנגזל. ְְִֵַַָּומׁשּלם
.Êּבּטלֹו ולא מלאכה, ּבֹו ועׂשה חברֹו, ׁשל עבּדֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹהּתֹוקף

יּבטל  ׁשּלא לאדם לֹו ׁשּנֹוח ּפטּור, - אחרת ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּמלאכה
ּכפֹועל  לֹו מׁשּלם אחרת, מּמלאכה ּבּטלֹו ואם .עבּדֹו; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

.Á אם - מלאכה ּבּה ועׂשה חברֹו, ׁשל ספינתֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָהּתֹוקף
לׂשכר עׂשּויה ּפחתה,[להשכרה]אינּה ּכּמה לֹו ׁשמין - ְֲֲִֵַָָָָָָָָ

ּבתֹורת  לּה ירד אם - לׂשכר היא עׂשּויה ואם ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָויׁשּלם.
לּטל ׂשכיר  הּבעל רצה אם - ּברׁשּות ׁשּלא וירד הֹואיל ּות, ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֹ

ּבתֹורת  לּה ירד ואם נֹוטל. ּפחתּה, לּטל רצה נֹוטל; ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹׂשכרּה,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפחת. נֹותן ְְֵֵֵֵֶַַָָָֹּגזל,

.Ëאינּה חצר אֹותּה אם - מּדעּתֹו ׁשּלא חברֹו ּבחצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּדר
ּפי  על אף ׂשכר, לֹו להעלֹות צרי אינֹו - לׂשכר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָעׂשּויה
לא  וזה נהנה, ׁשּזה לעצמֹו; מקֹום לׂשּכר הּדר זה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּדר
זה  ּדר ׁשאין ּפי על אף - לׂשכר עׂשּויה החצר ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחסר.

ממֹון  חּסרֹו ׁשהרי ׂשכר, לֹו להעלֹות צרי .לׂשּכר, ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ
.È צמר לֹו ׁשהיה אחד [צבעים]וסּמניןמי ּובא ׁשרּויין, ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ

ּדמי  לֹו מׁשּלם - חברֹו מּדעת ׁשּלא ּבּסּמנין הּצמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹוצבע
ואינֹו ּבּצמר, ּׁשהפסיד ּגּבי מה ׁשעל סּמנין ׁשבח לֹו מחּׁשב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

אין  הּסּמנין, מן ּׁשחּסרֹו מה ּדמי הּנּזק ּתפׂש ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּצמר.
מּידֹו. ִִִָמֹוציאין

.‡Èיד יד [להשתמש]הּׁשֹולח ׁשּׁשלח ּבין - ּבפּקדֹון ְִֵֵֶַַַָָָָ
ּגזלן, זה הרי - ּוׁשלּוחֹו ועבּדֹו ּבנֹו יד על אֹו ְְְְְְְֲֵֶַַַַַָּבעצמֹו,
הּגזלנין. ּכל ּכדין ּברׁשּותֹו, הּגזלה ונעׂשת ּבאנסיו, ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָונתחּיב
ׁשּיׁשלח  עד ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו - ּבפּקדֹון יד לׁשלח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹחׁשב

חּסר ׁשּלא ּפי על אף ּבֹו; נתחּיב יד, ּומּׁשּיׁשלח מּמּנּויד. ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּכדי  ּברׁשּותֹו למקֹום מּמקֹום הּפּקדֹון נטל אּלא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכלּום,

חּיב  זה הרי - יד ּבֹו צריכה לׁשלח אינּה יד ׁשּׁשליחּות ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ִָחּסרֹון.

.·È נתחּיב - רביעית מּמּנה לּטל החבית את ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהגּביּה
נטל  ׁשּלא ּפי על אף הּכיס ּבאנסיה, את הגּביּה אם אבל . ְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּגּוף ׁשאינן מּדברים בּכיס וכּיֹוצא ּדינר, מּמּנּו [גוש]לּטל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
נתחּיב  לא אֹו הּכיס, ּבכל נתחּיב אם ספק זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאחד

ּבלבד. ּבדינר ְְִִֶַָָאּלא
.‚È אּלא חּיב אינֹו - מקצתן ונטל אצלֹו, מפקדין ּפרֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהיּו

ּבמקֹומֹו, הּמּנח הּפּקדֹון ּוׁשאר ׁשּנטל; הּפרֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבאחריּות
ׁשּנטל, זה מחמת הּׁשאר נפסד ואם ּבעליו. ּברׁשּות הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

ּבּכל  מּמּנה חּיב ונטל ּבמקֹומּה, החבית את הּטה ּכיצד? . ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
- ּבמקֹומּה והיא ׁשּנטל, אחר נׁשּברה אם - יתר אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָרביעית
החבית; את הגּביּה לא ׁשהרי ּׁשּנטל, ּבמה אּלא חּיב ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאינֹו
ּכל  וכן הּגזלה. ּכׁשעת ּכּלּה ּדמי את מ ׁשּלם החמיצה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻואם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.„È ּבׁשעת ּברׁשּותֹו היה אם - ּדין ּבבית ּבפּקדֹון ְְְְִִִִִֵֵַַָָָהּכֹופר

ּבאנסיו  ונתחּיב ּגזלן, עליו נעׂשה - .ׁשּכֹופר ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.ÂË ּגזלן זה הרי הּבעלים, מּדעת ׁשּלא ּכלי הּׁשֹואל היה . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אח  ּולקחֹו עבּדֹו, ּביד אֹו הּבית, ּבעל ׁשל ּבנֹו מהן ּביד ד ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּברׁשּותֹו, ונעׂשה מּדעת, ׁשּלא ׁשֹואל זה הרי - ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹונׁשּתּמׁש
החזירֹו אם ,לפיכ לּבעלים; ׁשּיחזירּנּו עד ּבאנסיו, ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָונתחּיב
חּיב  - נׁשּבר אֹו מהן ואבד לעבד, אֹו ּבידֹו, ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּקטן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַַָֹלׁשּלם.
.ÊË הרי החֹוטף - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּלא הּלוה מּיד מׁשּכֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹ

לֹו חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּגזלן, אם זה לֹומר צרי ואין . ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: ּגזלן, ׁשהּוא - ּומׁשּכנֹו חברֹו ּבית לתֹו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָנכנס

ּתעמד". ֲַַֹ"ּבחּוץ

ה'תשע"ד  אלול כ"ב רביעי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּכל ‡. על נׁשּבע הּנגזל ׁשּיהיה לּגזלנין, חכמים קנסּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָקנס

הּגזלן  מן ונֹוטל ּׁשּיטען, מחזק מה זה ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
עדים. ּבׁשני ְְִִֵֵֶָׁשּגזלֹו

ּבפני ·. למׁשּכנֹו חברֹו ּבית לתֹו ׁשּנכנס הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַּכיצד?
לֹו מּטלים וכלים ויצא ּכלּום, ּכנפיו ּתחת היה ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻעדים,

ּכנפיו בגדו]ּתחת ּבעל [כנפי הן, מה העדים ידעּו ולא , ְְְִֵֵַַַַָָָָָֹ
'מעֹולם  הּגזלן ׁשאמר ּבין - ּגזלּתני' וכ ּכ' אֹומר: ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּבית
למׁשּכן  'נכנסּתי ׁשאמר ּבין ּכלּום', נטלּתי ולא נכנסּתי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלא
ּכנפי  ּתחת היה ולא נטלּתי לא אבל העדים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹּכמֹו
הּבית  ּובעל זה' ּכלי 'נטלּתי ׁשאמר ּבין ׁשּלי', ּכלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאּלא
ּבנקיטת  נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - אחר ּוכלי זה ׁשּנטל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָטֹוען

ּׁשּיטען. מה ּכל ונֹוטל ְְִֵֵֶֶַָֹחפץ,
להן ‚. אמּוד ׁשהּוא ּדברים ּבׁשּטען אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּמה

לו] שיש אֹותן [משוער אצלֹו ׁשּמפקידין אמּוד ׁשהּוא אֹו ,ְְִִֶֶֶַָָ
ּתחת  ׁשּיּנטלּו ׁשאפׁשר ּבדברים וטען ׁשּטען, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדברים

העדים. ׁשהעידּו ּכמֹו ְְִִִֵֵֶַַָָהּכנפים
ּבעת „. ראּוהּו ולא חברֹו, את למׁשּכן ׁשּנכנס עדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹראּוהּו

הּבית  ּובעל ּכלּום, ּכנפיו ּתחת נראה ואין ׁשּיצא אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיצא,
לא  'מעֹולם אמר: אפּלּו - נטל' וכ ּכ' ואֹומר: ְֲִֵֵֵַַָָָָָָֹטֹוען
ׁשאם  ּפטּור; זה הרי - העדים את מכחיׁש ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָנכנסּתי',

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע נטלּתי', ולא 'נכנסּתי [מדרבנן אמר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ
חפץ] נקיטת ׁשּיּכנס ללא ׁשאפׁשר - והֹול ּכלּום נטל ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא

ּגזל. ולא ְְִַָֹֹלגזל
עד ‰. ּכנפיו,היה ּתחת ּכלים ונטל ׁשּנכנס מעידֹו אחד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

אֹו ּכלּום', ּגזלּתי 'לא אֹומר: והּוא הן, מה יֹודע ְְְְִֵֵֵֵַַָָֹואינֹו
היה  מה יֹודע העד ואין הֹואיל - נטלּתי' 'ּבחֹובי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאמר:
ׁשאינֹו ּגזל; ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ּכנפיו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתחת

עדים  ּבׁשני אּלא ּבגזלנּות, .מחזק ְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
.Â ׁשֹומר ּכ - הּגזלן מן ונֹוטל נׁשּבע הּבית ׁשּבעל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכׁשם

נטל  ׁשּזה נׁשּבעת ׁשֹומר, ׁשל אׁשּתֹו אפּלּו הּבית, ּבעל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשל
הּגזלן  ּומׁשּלם ,וכ ּכ. ְְֵַַַָָָָ

.Êלקיטֹו אֹו ׂשכירֹו ׁשם המלקט]היה ּבעל [פועל ׁשל ְְִִֶַַָָָ
לּׁשבע, יכֹול הּנגזל ואין ונֹוטלין. נׁשּבעין אינן ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּבית,
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יֹודעין  העדים ואין ׁשּנגזל; ּבׁשעה ּבביתֹו היה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהרי
ואין  להחזיר. הּגזלן לחּיב ּכדי ּכנפיו, ּתחת ּנטל ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָמה

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני הּגזלן, את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמׁשּביעין
.Áמחרים זה? ּבדין עֹוׂשין חרם]וכיצד הּבית [מטיל ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַַַַ

ּבבית  מֹודה ואינֹו ּכלּום, מּביתֹו ׁשּנטל מי על סתם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחרם
הּמקצת  מחזיר - מקצת ׁשּגזל הּגזלן הֹודה ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָּדין.
וּדאי. טענת טֹוען הּבית ּבעל אין ׁשהרי ּבלבד, ּבֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָׁשהֹודה

.Ë וכל הּנגזל, הּוא מי יֹודע ואינֹו מחמּׁשה, אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל
ּפי  על אף - ּגזלּת' 'לי לֹו: ואֹומר ּתֹובעֹו מהן ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
ּגזלֹו, ׁשּזה נׁשּבע מהן אחד ּכל הרי - ׁשּגזל עדים ׁשם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאין

ואחד  אחד לכל ּגזלה הּוא ּומׁשּלם קנס זה, ּדבר אף . ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּדין  אבל וגזל; עברה ׁשעבר מּפני חכמים אֹותֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּקנסּו

מּספק. לׁשּלם חּיב אינֹו ְִֵֵֵַַָָָּתֹורה,
.Èמּכ אחד את 'ּגזלּתי לׁשנים: אחד אמר ׁשל 'אביו אֹו ם', ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשמים, ידי לצאת ּבא אם - הּוא' איזה יֹודע ואיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּכם,
נֹותן  אינֹו ּבדין, אבל ואחד. אחד לכל ּגזלה לׁשּלם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָחּיב
אחד  אין ׁשהרי ּביניהן; אֹותּה חֹולקין והן אחת, ּגזלה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
חכמים  קנסּו ולא והֹודיעם; ּבא זה אּלא ׁשּנגזל, יֹודע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמהן

ּתֹובע  לֹו ׁשאין מּפני זה, .ּבדבר ְְִֵֵֵֶֶַָָ
.‡È אמר אם - מאה' 'ּגזלּתני לֹו: ואמר חברֹו, את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּטֹוען

נתּבע  ּכל ּכדין הּסת ׁשבּועת נׁשּבע ּגזלּתי', הֹודה 'לא ואם . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
הּתֹורה  ׁשבּועת ונׁשּבע חמּׁשים, מׁשּלם - חמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשּגזלֹו
ּגזלן  החזק לא ׁשהרי ּבמקצת, מֹודה ּכל ּכדין הּׁשאר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻעל
ּכלים, ּוגזלֹו לביתֹו ׁשּנכנס חברֹו את הּטֹוען וכן  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּבעדים.
,'אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹוב לקחּתים מׁשּכֹון ּדר' אֹומר: ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַוהּוא
ּפי  על אף - ּכלּום' ּבידי ל 'אין אֹומר: הּבית ְְְִִִֵֵַַַַַַָּובעל
עדים  ׁשם ואין הֹואיל ּברׁשּות, ׁשּלא ׁשּמׁשּכנֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹׁשהֹודה
הּמׁשּכֹון, מן חֹובֹו וגֹובה נׁשּבע זה הרי ׁשּגזל, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמעידין

ׁשאסר  -]ׁשהּפה לקחתי ׁשהּתיר [ואמר הּפה [שכדין הּוא ִִֶֶֶֶֶַַַָ
ּבנקיטת נטל] נׁשּבע זה הרי ונֹוטל, נׁשּבע והּוא והֹואיל ;ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָ

ונטען.[קדוש]חפץ טֹוען ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ
.·È ּבפני ׁשּלא חברֹו ׁשל ּבית לתֹו ׁשּנכנס עדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹראּוהּו

ׁשהֹוציאן ּפי על אף - ּכלים מּׁשם ונטל הּבית, מגּלין,ּבעל ְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻ
אם  - ּכליו את למּכר עׂשּוי הּזה הּבית ׁשּבעל ּפי על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואף
ּבאתי, ּברׁשּות' אֹומר: והּלה לקחן', ּגזל ּדר' ואמר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָטען
אצל לי ׁשּיׁש 'ּבחֹוב אֹו לי', 'נתּתם אֹו לי', מכרּתם  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָואּתה
ׁשּלא  חברֹו לבית הּנכנס ׁשּכל נאמן; אינֹו - ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּתפׂשּתים'
זה  הרי - עדים ּבפני והֹוציאן מּׁשם ּכלים ונטל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבפניו,
ּכאן  ואין הּבית; לבעל הּכלים מחזיר ,לפיכ ּגזלן. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּבחזקת
חֹוזר  ׁשּיחזיר, ואחר ּגזל. מה ראּו העדים ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשבּועה,

ּביניהן  והּדין ּׁשּיטען, מה ּבכל הּבית ּבעל את .ותֹובע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
.‚È טֹוען וכן הּבית ּובעל ּבלבד, אחד עד ׁשם היה אם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבידי', הּוא 'לקּוח אֹומר: והּלה ּבידֹו, זה ּכלי הּוא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּגזּול
- 'אצל הּוא ּופּקדֹון היה 'ׁשּלי אֹו ּגביתיו', 'ּבחֹובי ְְְְִִִִִֶֶָָָאֹו
ׁשאּלּו ׁשבּועה; ּבלא לבעליו, הּכלי להחזיר חּיב זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהרי
אּלא  ׁשם ׁשאין ועכׁשו לׁשּלם, חּיב היה עדים, ׁשני ׁשם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיּו
אינֹו ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, חּיב אחד, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעד

להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה המחּיב וכל העד; את ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמכחיׁש
ולא מׁשּלם  לביתֹו נכנסּתי 'לא ואמר: ּכפר אם ,לפיכ . ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ

והּוא  אחד, עד אּלא ׁשם ואין הֹואיל - ּכלּום' ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָנטלּתי
מּביתֹו לקח ׁשּלא הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמכחיׁשֹו

ונפטר. ְְְִָּכלּום,
.„È ּבפני חברֹו מּיד ּכסף ׁשל לׁשֹון ׁשחטף ּבאחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמעׂשה

חטפּתי'; וׁשּלי 'חטפּתי, ואמר: החֹוטף ּובא אחד, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעד
ׁשבּועה  מחּיב ׁשהּוא מּפני - להחזיר חכמים אֹותֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֻוחּיבּו
העד. ׁשאמר ּכמֹו הֹודה ׁשהרי להּׁשבע, יכֹול ואינֹו זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעד

נ  היה ּכלל, עד ׁשם היה לא ׁשּׁשּלֹוואּלּו הּסת ׁשבּועת ׁשּבע ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
חטפּתי', לא 'מעֹולם ואמר העד את הכחיׁש ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחטף;

חטף  ׁשּלא הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע ּבכל היה ּדנין זה ּוכדין . ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ
מקֹום. ּבכל ּבזה ְֵֶַָָָּכּיֹוצא

.ÂË ׁשּלי' אֹומר: והּוא אחד, עד ּבפני זהּובים מּמּנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָחטף
ּכּמה  יֹודע העד ׁשאין ּפי על אף - היּו' ועׂשרים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחטפּתי,
ׁשּזהּובים  ּבוּדאי ידע ׁשהרי העׂשרים; מׁשּלם זה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָחטף,
אחד  ּבעד ונמצא לׁשּלם; חּיב היה ׁשנים, היּו ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָחטף.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻמחּיב
.ÊË והּנגזל הם', ׁשּלי חטפּתי, 'עׂשרים החֹוטף: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר

הרי  מנינם, יֹודע העד ואין הֹואיל - חטף' 'מאה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָאֹומר:
ׁשבּועת  ונׁשּבע ׁשחטפן; ּבהן ׁשהֹודה העׂשרים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
ּבזה  נֹוטה ודעּתי ּבמקצת. נתחּיב ׁשהרי הּׁשאר, על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּתֹורה

הּסת אמר [מדרבנן]ׁשּיּׁשבע אּלא ּבכלּום הֹודה לא ׁשהרי , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטפּתי'. ְִִֶַָ'ׁשּלי

.ÊÈ ּכלים מּׁשם ונטל ּבפניו, ׁשּלא חברֹו ׁשל לביתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנכנס
הּבית  ּבעל הרי - נטל ּכּמה יֹודע העד ואין אחד, עד ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבפני
'לא  אֹומר: והּגֹוזל ּבביתי', היה ּכלים 'עׂשרים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹאֹומר:
מּפני  העׂשרה, להחזיר חּיב - ׁשּלי' והן עׂשרה אּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָנטלּתי

להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב על ׁשהּוא נׁשּבע ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ
על  לטען יכֹול ׁשאינֹו מּפני הּסת, ׁשבּועת אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשאר

וּדאי. טענת ְֲַַַַַַָהּגזלן

ה  ¤¤ּפרק
לסעדֹו‡. ואסּור הּגזלן, מן הּגזּול ּדבר לקנֹות ְְְְֲִִַַַַָָָָָָאסּור

אּלּו[לעוזרו] ּדברים העֹוׂשה ׁשּכל ׁשּיקנהּו; ּכדי ׁשּנּויֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעל
"ולפני  על ועֹובר עברה, עֹוברי ידי מחּזק - ּבהן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָוכּיֹוצא

מכׁשֹול". תּתן לא ְִִִֵֵֹעּור
יאּוׁש·. לאחר אפּלּו הּגזּול, ּבדבר להנֹות והּוא אסּור ; ְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

ידע  ּכיצד? עצמּה. הּגזלה הּוא זה ׁשּדבר ּבוּדאי ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּידע
לחרׁש אֹו עליה לרּכב אסּור ּגזּולה, זֹו ׁשהּבהמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבוּדאי

ָּבּה.
לעבר ‚. אסּור - ׂשדה אֹו ּבית להּכנס ּגזל אֹו ּבתֹוכּה, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

ּדר  ואם הּגׁשמים; מּפני ּובּגׁשמים החּמה מּפני ּבחּמה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָלּה
ּבחצר  הּדר ּכדין לּבעלים, ׂשכר להעלֹות חּיב - ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
אסּור  - ּגׁשר מהן ועׂשה ּדקלים ּגזל מּדעּתֹו. ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחברֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. ְֲֵֵֶַַָָָֹֹלעבר
מּלׁשּלם „. ּפטּור - יאּוׁש אחר הּגזלה ואכל ׁשעבר, .מי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
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- האֹוכל מן לגּבֹות הּבעלים ורצּו יאּוׁש, קדם אכל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹואם
הּגזלן  מן ּגֹובין רצּו, ואם היא; ּברׁשּותן ׁשעדין .ּגֹובין, ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ

אחר ‰. לּבנים הּגזלה את ׁשהאכיל ּבין ומת, ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּגֹוזל
הּניח  אם - אבדה אֹו מכרּה אּלא האכילן ׁשּלא ּבין ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיאּוׁש,

לׁשּלם  חּיבין חּיבין קרקע, אינן - הּמּטלטלין מן אבל ; ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ
הּמּטלטלין  ואין הּגזלן, על הן חֹוב הּגזלה ׁשּדמי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָלׁשּלם;

חֹוב. לבעל ְְְְִִַַַמׁשּתעּבדין
.Â,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר

ּבין  אכלּו ּבין לׁשּלם חּיבין ,לפיכ ּפה; על ּבמלוה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
הּבעלים, נתיאׁשּו לא ּבין הּבעלים נתיאׁשּו ּבין אכלּו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹלא

ׁשהּניח  הּמּטלטלין מן ּבין הּקרקע מן .ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַ
.Ê אם הּגּנב: מן ּכלֹוקח הּגזלן, מן מּטלטלין הּלֹוקח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָּדין

הּׁשּוק ּתּקנת ּבֹו עׂשּו לא הּוא, מפרסם נוטל ּגזלן [והנגזל ְְְַַַַָָָָֹֻ
תשלום] ללא ּתּקנת ממנו ּבֹו עׂשּו מפרסם, אינֹו ואם .ְְְִֵַַָָָֻ

ממונו]הּׁשּוק הקונה יפסיד לּלֹוקח [שלא הּנגזל ונֹותן , ְְִֵֵַַַַָ
ּבדמי  הּגזלן ותֹובע וחֹוזר ּגזלתֹו, ולֹוקח ׁשּנתן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּדמים
עצמּה לֹוקח קנה - הּבעלים נתיאׁשּו ּכבר ואם ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָהּגזלה.

מחזירּה. ואינֹו ּגזלה, ְְְִֵֵֶַָָׁשל
.Á אף - ׁשּלֹו מּועט היה ואם הּגזלן; מן להנֹות ְְִִֵֶַַַָָָָָָאסּור

עד  מּמּנּו, להנֹות מּתר הּוא, ּגזּול ממֹונֹו ׁשרב ּפי ִִֵֶֶַַָָָָֹֻעל
ּבידֹו ּגזּול זה ׁשּדבר ּבוּדאי .ׁשּיּודע ְְִֶֶֶַַַָָָָָ

.Ë הּגזל מן ממֹונן ּכל וחזקת ּגזלנין, ׁשחזקתן אדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבני
הּמֹוכסין ּכגֹון ּגזלנּות, ׁשּמלאכתן מס]מּפני [נוטלי ְְְְְְִִֵֶַַַָָ

ׁשהּוא  זה מאכל ׁשחזקת מהן, להנֹות אסּור - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּלסטים
מצרפין ואין מטבעות]ּגזּול; הּתבה [=פריטת מן ּדינרים ְְְִִִִֵֵַָָָָ

המכס] ּגזלה.[קופת ּבחזקת ׁשהּכל ְְְֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלהן,
.Èנטלּו אחרת, ּכסּות לֹו והחזירּו ּכסּותֹו מֹוכסין ְְְְְְְִִֶֶֶַָָנטלּו

ׁשּזֹו מּפני ׁשּלֹו; אּלּו הרי - אחר חמֹור לֹו והחזירּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַחמֹורֹו
יֹודע  ואינֹו מהן, הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו וחזקתן היא, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמכירה
עצמֹו, על ּומחמיר ותיק היה ואם ּגזלה. ׁשּזֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבוּדאי

הראׁשֹונים  לּבעלים .מחזירן ְְִִִִַַָָָ
.‡È ּבזמן ּכליסטיס? ׁשהּמֹוכס אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּבּמה

העֹומד  מֹוכס אֹו מאליו, העֹומד מֹוכס אֹו ּגֹוי, ֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָׁשהּמֹוכס
ּומּניח  ּׁשּירצה מה לֹוקח אּלא קצּבה לֹו ואין הּמל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמחמת
ׁשּיּלקח  ואמר ,הּמל ׁשּפסקֹו מכס אבל ּׁשּירצה. ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה
יׂשראל  מֹוכס והעמיד קצּוב, ּדבר אֹו רביע אֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָׁשליׁש
מֹוסיף  ואינֹו נאמן זה ׁשאדם ונֹודע ,לּמל זה חלק ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלגּבֹות
ּגזלן, ּבחזקת אינֹו - הּמל ּׁשּגזר מה על ּכלּום ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלעצמֹו

הּוא  ּדין הּמל ׁשּדין עֹובר לפי ׁשהּוא אּלא עֹוד, ולא . ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ
גזל] מנת [עבירת ּגֹוזל ׁשהּוא מּפני זה, מּמכס ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַהּמבריח

יׂשראל  מל ׁשהיה ּבין ּגֹוי, הּמל ׁשהיה ּבין ,הּמל. ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.·Èאיׁש ּכל על אֹו העיר, ּבני על מס ׁשהׂשים מל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

ּדבר  וׂשדה ׂשדה על אֹו לׁשנה, מּׁשנה קצּוב ּדבר ְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָָואיׁש,
ּכל  יּלקחּו זה ּדבר על ׁשּיעבר מי ׁשּכל ׁשּגזר אֹו ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקצּוב,
הּגרן  ּבׁשעת ּבּׂשדה ׁשּיּמצא מי ּכל אֹו ,הּמל לבית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנכסיו
ּבין  הּׂשדה ּבעל הּוא ׁשהיה ּבין ׁשעליה, הּמס יּתן ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּוא
ּגֹוזל, אינֹו - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל הּׂשדה, ּבעל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאינֹו

הּוא  והרי ּגזלן, ּבחזקת אינֹו לּמל אֹותן ׁשּגבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויׂשראל
לעצמֹוּכׁשר  יּקח ולא ּכלּום, יׁשּנה ולא יֹוסיף ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹ

ְּכלּום.
.‚È מּבני וׁשּמׁשיו מעבדיו אחד על ׁשּכעס מל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן

להנֹות  ּומּתר ּגזל, אינּה - חצרֹו אֹו ׂשדהּו ולקח ְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֻהּמדינה,
ואין  ׁשּלֹו, היא הרי - הּמל מן אֹותּה והּלֹוקח ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבּה.
ּכּלן, הּמלכים ּדין ׁשּזה מּידֹו; אֹותּה מֹוציאין ְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֻהּבעלים
הּמל והרי עליהן, ּכׁשּכֹועסין ׁשּמׁשיהן ממֹון ּכל ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלּקח
וכל  ּכהפקר, זֹו ׂשדה אֹו זֹו חצר ונעׂשת ׁשעּבּודן; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהפקיע

ּבּה זכה הּמל מן אֹותּה חצר הּקֹונה ׁשּלקח מל אבל . ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכּדינין  ׁשּלא חמס, ּדר הּמדינה מּבני אחד ׁשל ׂשדה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹו
הּבעלים  מֹוציאין מּמּנּו והּלֹוקח ּגזלן, זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשחקק

ִָמּידֹו.
.„È,לּכל הּמל אֹותֹו ׁשּיחקק ּדין ּכל ּדבר: ׁשל ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכללֹו

ׁשּיּקח  וכל ּגזל; אינֹו - עצמֹו ּבפני אחד לאדם יהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹולא
ּכּדת ׁשּלא ּבלבד, זה אּלא [וחוקה]מאיׁש לּכל, הידּועה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

וׁשֹוטריו  הּמל ּגּבאי ,לפיכ ּגזל. זה הרי - זה את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָחמס
ּבּמס הּׂשדֹות מס]ׁשּמֹוכרים הּׂשדֹות,[תמורת על הּקצּוב ְִֶַַַַַַָָָ

ואיׁש איׁש ּכל ׁשעל מס אבל ממּכר. [מס ממּכרן ְְֲִִִִֶַַָָָָָָ
מכרּוגולגולת] ואם עצמֹו; האדם מן אּלא ּגֹובה אינֹו ,ְְְִִֵֶֶַָָָָָ

אּלא  ממּכר, אינֹו זה הרי - האיׁש אֹותֹו ׁשעל ּבּמס  ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּׂשדֹות
.ּכ הּמל ּדין היה ּכן ִִֵֶֶַָָָאם

.ÂË,הּׂשדה ׁשעל הּמס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ּדיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמל
הּמס, מּפני הּׂשדה ּבעל ּוברח הּמס, לנֹותן הּׂשדה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּתהיה
זה  אין - ּפרֹותיה ואכל לּמל ׁשעליה מס ונתן זה ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּובא
הּבעלים  ׁשּיחזרּו עד הּמס ונֹותן ּפרֹות אֹוכל אּלא ;ּגזל, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשאמרנּו. ּכמֹו הּוא, ּדין הּמל ְְִִֶֶֶֶַַָׁשּדין
.ÊË,האיׁש על הּקצּוב מס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ׁשּגזר מל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכן

ׁשעל  הּמס ונתן יׂשראל ּובא נתן, ׁשּלא ּבזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיׁשּתעּבד
מּדי יתר ּבֹו עֹובד זה הרי - העני זה ,[מרגילותו]יׂשראל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּכעבד. ּבֹו עֹובד אינֹו אבל ּדין; הּמל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשּדין
.ÊÈ ּגׁשר מהן ועׂשה בּתים, ּבעלי ׁשל אילנֹות ׁשּכרת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמל

עליו  לעבר מּתר -ּדר אֹותן ועׂשה ּבּתים, הרס אם וכן ; ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּדין  ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. להנֹות מּתר - חֹומה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻאֹו

ּדין. ִֶֶַהּמל
.ÁÈיֹוצא ׁשּמטּבעֹו ּבמל אמּורים? ּדברים ר][נסח ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ

הארץ, אֹותּה ּבני עליו הסּכימּו ׁשהרי הארצֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָּבאֹותן
אם  אבל עבדים. לֹו והם אדֹוניהם ׁשהּוא ּדעּתן ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָוסמכה
חבּורת  ּוכמֹו זרֹוע, ּבעל ּכגזלן הּוא הרי יֹוצא, מטּבעֹו ְְְְְְֲֲֵֵֵַַַַַַָאין
וכל  זה מל וכן ּדין; ּדיניהן ׁשאין הּמזּינין, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻלסטים

ּדבר. לכל ּכגזלנין ְְְֲִַָָָָָָעבדיו,

ו  ¤¤ּפרק
אם ‡. - הּנהר ׁשּׁשטפן ּבהן וכּיֹוצא ועצים ואבנים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקֹורֹות

מּצילן. ׁשל והן מּתרין, אּלּו הרי - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנתיאׁשּו
להחזיר  חּיב - נתיאׁשּו לא אֹו נתיאׁשּו, אם יֹודע אינֹו ;ואם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹ

אחריהן. מרּדפין הּבעלים היּו אם לֹומר, צרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואין
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יֹודעין  העדים ואין ׁשּנגזל; ּבׁשעה ּבביתֹו היה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהרי
ואין  להחזיר. הּגזלן לחּיב ּכדי ּכנפיו, ּתחת ּנטל ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָמה

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני הּגזלן, את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמׁשּביעין
.Áמחרים זה? ּבדין עֹוׂשין חרם]וכיצד הּבית [מטיל ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַַַַ

ּבבית  מֹודה ואינֹו ּכלּום, מּביתֹו ׁשּנטל מי על סתם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחרם
הּמקצת  מחזיר - מקצת ׁשּגזל הּגזלן הֹודה ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָּדין.
וּדאי. טענת טֹוען הּבית ּבעל אין ׁשהרי ּבלבד, ּבֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָׁשהֹודה

.Ë וכל הּנגזל, הּוא מי יֹודע ואינֹו מחמּׁשה, אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל
ּפי  על אף - ּגזלּת' 'לי לֹו: ואֹומר ּתֹובעֹו מהן ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
ּגזלֹו, ׁשּזה נׁשּבע מהן אחד ּכל הרי - ׁשּגזל עדים ׁשם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאין

ואחד  אחד לכל ּגזלה הּוא ּומׁשּלם קנס זה, ּדבר אף . ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּדין  אבל וגזל; עברה ׁשעבר מּפני חכמים אֹותֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּקנסּו

מּספק. לׁשּלם חּיב אינֹו ְִֵֵֵַַָָָּתֹורה,
.Èמּכ אחד את 'ּגזלּתי לׁשנים: אחד אמר ׁשל 'אביו אֹו ם', ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשמים, ידי לצאת ּבא אם - הּוא' איזה יֹודע ואיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּכם,
נֹותן  אינֹו ּבדין, אבל ואחד. אחד לכל ּגזלה לׁשּלם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָחּיב
אחד  אין ׁשהרי ּביניהן; אֹותּה חֹולקין והן אחת, ּגזלה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
חכמים  קנסּו ולא והֹודיעם; ּבא זה אּלא ׁשּנגזל, יֹודע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמהן

ּתֹובע  לֹו ׁשאין מּפני זה, .ּבדבר ְְִֵֵֵֶֶַָָ
.‡È אמר אם - מאה' 'ּגזלּתני לֹו: ואמר חברֹו, את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּטֹוען

נתּבע  ּכל ּכדין הּסת ׁשבּועת נׁשּבע ּגזלּתי', הֹודה 'לא ואם . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
הּתֹורה  ׁשבּועת ונׁשּבע חמּׁשים, מׁשּלם - חמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשּגזלֹו
ּגזלן  החזק לא ׁשהרי ּבמקצת, מֹודה ּכל ּכדין הּׁשאר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻעל
ּכלים, ּוגזלֹו לביתֹו ׁשּנכנס חברֹו את הּטֹוען וכן  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּבעדים.
,'אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹוב לקחּתים מׁשּכֹון ּדר' אֹומר: ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַוהּוא
ּפי  על אף - ּכלּום' ּבידי ל 'אין אֹומר: הּבית ְְְִִִֵֵַַַַַַָּובעל
עדים  ׁשם ואין הֹואיל ּברׁשּות, ׁשּלא ׁשּמׁשּכנֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹׁשהֹודה
הּמׁשּכֹון, מן חֹובֹו וגֹובה נׁשּבע זה הרי ׁשּגזל, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמעידין

ׁשאסר  -]ׁשהּפה לקחתי ׁשהּתיר [ואמר הּפה [שכדין הּוא ִִֶֶֶֶֶַַַָ
ּבנקיטת נטל] נׁשּבע זה הרי ונֹוטל, נׁשּבע והּוא והֹואיל ;ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָ

ונטען.[קדוש]חפץ טֹוען ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ
.·È ּבפני ׁשּלא חברֹו ׁשל ּבית לתֹו ׁשּנכנס עדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹראּוהּו

ׁשהֹוציאן ּפי על אף - ּכלים מּׁשם ונטל הּבית, מגּלין,ּבעל ְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻ
אם  - ּכליו את למּכר עׂשּוי הּזה הּבית ׁשּבעל ּפי על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואף
ּבאתי, ּברׁשּות' אֹומר: והּלה לקחן', ּגזל ּדר' ואמר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָטען
אצל לי ׁשּיׁש 'ּבחֹוב אֹו לי', 'נתּתם אֹו לי', מכרּתם  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָואּתה
ׁשּלא  חברֹו לבית הּנכנס ׁשּכל נאמן; אינֹו - ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּתפׂשּתים'
זה  הרי - עדים ּבפני והֹוציאן מּׁשם ּכלים ונטל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבפניו,
ּכאן  ואין הּבית; לבעל הּכלים מחזיר ,לפיכ ּגזלן. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּבחזקת
חֹוזר  ׁשּיחזיר, ואחר ּגזל. מה ראּו העדים ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשבּועה,

ּביניהן  והּדין ּׁשּיטען, מה ּבכל הּבית ּבעל את .ותֹובע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
.‚È טֹוען וכן הּבית ּובעל ּבלבד, אחד עד ׁשם היה אם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבידי', הּוא 'לקּוח אֹומר: והּלה ּבידֹו, זה ּכלי הּוא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּגזּול
- 'אצל הּוא ּופּקדֹון היה 'ׁשּלי אֹו ּגביתיו', 'ּבחֹובי ְְְְִִִִִֶֶָָָאֹו
ׁשאּלּו ׁשבּועה; ּבלא לבעליו, הּכלי להחזיר חּיב זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהרי
אּלא  ׁשם ׁשאין ועכׁשו לׁשּלם, חּיב היה עדים, ׁשני ׁשם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיּו
אינֹו ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, חּיב אחד, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעד

להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה המחּיב וכל העד; את ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמכחיׁש
ולא מׁשּלם  לביתֹו נכנסּתי 'לא ואמר: ּכפר אם ,לפיכ . ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ

והּוא  אחד, עד אּלא ׁשם ואין הֹואיל - ּכלּום' ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָנטלּתי
מּביתֹו לקח ׁשּלא הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמכחיׁשֹו

ונפטר. ְְְִָּכלּום,
.„È ּבפני חברֹו מּיד ּכסף ׁשל לׁשֹון ׁשחטף ּבאחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמעׂשה

חטפּתי'; וׁשּלי 'חטפּתי, ואמר: החֹוטף ּובא אחד, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעד
ׁשבּועה  מחּיב ׁשהּוא מּפני - להחזיר חכמים אֹותֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֻוחּיבּו
העד. ׁשאמר ּכמֹו הֹודה ׁשהרי להּׁשבע, יכֹול ואינֹו זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעד

נ  היה ּכלל, עד ׁשם היה לא ׁשּׁשּלֹוואּלּו הּסת ׁשבּועת ׁשּבע ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
חטפּתי', לא 'מעֹולם ואמר העד את הכחיׁש ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחטף;

חטף  ׁשּלא הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע ּבכל היה ּדנין זה ּוכדין . ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ
מקֹום. ּבכל ּבזה ְֵֶַָָָּכּיֹוצא

.ÂË ׁשּלי' אֹומר: והּוא אחד, עד ּבפני זהּובים מּמּנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָחטף
ּכּמה  יֹודע העד ׁשאין ּפי על אף - היּו' ועׂשרים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחטפּתי,
ׁשּזהּובים  ּבוּדאי ידע ׁשהרי העׂשרים; מׁשּלם זה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָחטף,
אחד  ּבעד ונמצא לׁשּלם; חּיב היה ׁשנים, היּו ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָחטף.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻמחּיב
.ÊË והּנגזל הם', ׁשּלי חטפּתי, 'עׂשרים החֹוטף: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר

הרי  מנינם, יֹודע העד ואין הֹואיל - חטף' 'מאה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָאֹומר:
ׁשבּועת  ונׁשּבע ׁשחטפן; ּבהן ׁשהֹודה העׂשרים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
ּבזה  נֹוטה ודעּתי ּבמקצת. נתחּיב ׁשהרי הּׁשאר, על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּתֹורה

הּסת אמר [מדרבנן]ׁשּיּׁשבע אּלא ּבכלּום הֹודה לא ׁשהרי , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטפּתי'. ְִִֶַָ'ׁשּלי

.ÊÈ ּכלים מּׁשם ונטל ּבפניו, ׁשּלא חברֹו ׁשל לביתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנכנס
הּבית  ּבעל הרי - נטל ּכּמה יֹודע העד ואין אחד, עד ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבפני
'לא  אֹומר: והּגֹוזל ּבביתי', היה ּכלים 'עׂשרים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹאֹומר:
מּפני  העׂשרה, להחזיר חּיב - ׁשּלי' והן עׂשרה אּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָנטלּתי

להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב על ׁשהּוא נׁשּבע ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ
על  לטען יכֹול ׁשאינֹו מּפני הּסת, ׁשבּועת אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשאר

וּדאי. טענת ְֲַַַַַַָהּגזלן

ה  ¤¤ּפרק
לסעדֹו‡. ואסּור הּגזלן, מן הּגזּול ּדבר לקנֹות ְְְְֲִִַַַַָָָָָָאסּור

אּלּו[לעוזרו] ּדברים העֹוׂשה ׁשּכל ׁשּיקנהּו; ּכדי ׁשּנּויֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעל
"ולפני  על ועֹובר עברה, עֹוברי ידי מחּזק - ּבהן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָוכּיֹוצא

מכׁשֹול". תּתן לא ְִִִֵֵֹעּור
יאּוׁש·. לאחר אפּלּו הּגזּול, ּבדבר להנֹות והּוא אסּור ; ְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

ידע  ּכיצד? עצמּה. הּגזלה הּוא זה ׁשּדבר ּבוּדאי ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּידע
לחרׁש אֹו עליה לרּכב אסּור ּגזּולה, זֹו ׁשהּבהמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבוּדאי

ָּבּה.
לעבר ‚. אסּור - ׂשדה אֹו ּבית להּכנס ּגזל אֹו ּבתֹוכּה, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

ּדר  ואם הּגׁשמים; מּפני ּובּגׁשמים החּמה מּפני ּבחּמה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָלּה
ּבחצר  הּדר ּכדין לּבעלים, ׂשכר להעלֹות חּיב - ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
אסּור  - ּגׁשר מהן ועׂשה ּדקלים ּגזל מּדעּתֹו. ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחברֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. ְֲֵֵֶַַָָָֹֹלעבר
מּלׁשּלם „. ּפטּור - יאּוׁש אחר הּגזלה ואכל ׁשעבר, .מי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
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- האֹוכל מן לגּבֹות הּבעלים ורצּו יאּוׁש, קדם אכל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹואם
הּגזלן  מן ּגֹובין רצּו, ואם היא; ּברׁשּותן ׁשעדין .ּגֹובין, ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ

אחר ‰. לּבנים הּגזלה את ׁשהאכיל ּבין ומת, ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּגֹוזל
הּניח  אם - אבדה אֹו מכרּה אּלא האכילן ׁשּלא ּבין ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיאּוׁש,

לׁשּלם  חּיבין חּיבין קרקע, אינן - הּמּטלטלין מן אבל ; ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ
הּמּטלטלין  ואין הּגזלן, על הן חֹוב הּגזלה ׁשּדמי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָלׁשּלם;

חֹוב. לבעל ְְְְִִַַַמׁשּתעּבדין
.Â,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר

ּבין  אכלּו ּבין לׁשּלם חּיבין ,לפיכ ּפה; על ּבמלוה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
הּבעלים, נתיאׁשּו לא ּבין הּבעלים נתיאׁשּו ּבין אכלּו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹלא

ׁשהּניח  הּמּטלטלין מן ּבין הּקרקע מן .ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַ
.Ê אם הּגּנב: מן ּכלֹוקח הּגזלן, מן מּטלטלין הּלֹוקח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָּדין

הּׁשּוק ּתּקנת ּבֹו עׂשּו לא הּוא, מפרסם נוטל ּגזלן [והנגזל ְְְַַַַָָָָֹֻ
תשלום] ללא ּתּקנת ממנו ּבֹו עׂשּו מפרסם, אינֹו ואם .ְְְִֵַַָָָֻ

ממונו]הּׁשּוק הקונה יפסיד לּלֹוקח [שלא הּנגזל ונֹותן , ְְִֵֵַַַַָ
ּבדמי  הּגזלן ותֹובע וחֹוזר ּגזלתֹו, ולֹוקח ׁשּנתן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּדמים
עצמּה לֹוקח קנה - הּבעלים נתיאׁשּו ּכבר ואם ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָהּגזלה.

מחזירּה. ואינֹו ּגזלה, ְְְִֵֵֶַָָׁשל
.Á אף - ׁשּלֹו מּועט היה ואם הּגזלן; מן להנֹות ְְִִֵֶַַַָָָָָָאסּור

עד  מּמּנּו, להנֹות מּתר הּוא, ּגזּול ממֹונֹו ׁשרב ּפי ִִֵֶֶַַָָָָֹֻעל
ּבידֹו ּגזּול זה ׁשּדבר ּבוּדאי .ׁשּיּודע ְְִֶֶֶַַַָָָָָ

.Ë הּגזל מן ממֹונן ּכל וחזקת ּגזלנין, ׁשחזקתן אדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבני
הּמֹוכסין ּכגֹון ּגזלנּות, ׁשּמלאכתן מס]מּפני [נוטלי ְְְְְְִִֵֶַַַָָ

ׁשהּוא  זה מאכל ׁשחזקת מהן, להנֹות אסּור - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּלסטים
מצרפין ואין מטבעות]ּגזּול; הּתבה [=פריטת מן ּדינרים ְְְִִִִֵֵַָָָָ

המכס] ּגזלה.[קופת ּבחזקת ׁשהּכל ְְְֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלהן,
.Èנטלּו אחרת, ּכסּות לֹו והחזירּו ּכסּותֹו מֹוכסין ְְְְְְְִִֶֶֶַָָנטלּו

ׁשּזֹו מּפני ׁשּלֹו; אּלּו הרי - אחר חמֹור לֹו והחזירּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַחמֹורֹו
יֹודע  ואינֹו מהן, הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו וחזקתן היא, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמכירה
עצמֹו, על ּומחמיר ותיק היה ואם ּגזלה. ׁשּזֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבוּדאי

הראׁשֹונים  לּבעלים .מחזירן ְְִִִִַַָָָ
.‡È ּבזמן ּכליסטיס? ׁשהּמֹוכס אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּבּמה

העֹומד  מֹוכס אֹו מאליו, העֹומד מֹוכס אֹו ּגֹוי, ֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָׁשהּמֹוכס
ּומּניח  ּׁשּירצה מה לֹוקח אּלא קצּבה לֹו ואין הּמל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמחמת
ׁשּיּלקח  ואמר ,הּמל ׁשּפסקֹו מכס אבל ּׁשּירצה. ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה
יׂשראל  מֹוכס והעמיד קצּוב, ּדבר אֹו רביע אֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָׁשליׁש
מֹוסיף  ואינֹו נאמן זה ׁשאדם ונֹודע ,לּמל זה חלק ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלגּבֹות
ּגזלן, ּבחזקת אינֹו - הּמל ּׁשּגזר מה על ּכלּום ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלעצמֹו

הּוא  ּדין הּמל ׁשּדין עֹובר לפי ׁשהּוא אּלא עֹוד, ולא . ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ
גזל] מנת [עבירת ּגֹוזל ׁשהּוא מּפני זה, מּמכס ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַהּמבריח

יׂשראל  מל ׁשהיה ּבין ּגֹוי, הּמל ׁשהיה ּבין ,הּמל. ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.·Èאיׁש ּכל על אֹו העיר, ּבני על מס ׁשהׂשים מל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

ּדבר  וׂשדה ׂשדה על אֹו לׁשנה, מּׁשנה קצּוב ּדבר ְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָָואיׁש,
ּכל  יּלקחּו זה ּדבר על ׁשּיעבר מי ׁשּכל ׁשּגזר אֹו ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקצּוב,
הּגרן  ּבׁשעת ּבּׂשדה ׁשּיּמצא מי ּכל אֹו ,הּמל לבית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנכסיו
ּבין  הּׂשדה ּבעל הּוא ׁשהיה ּבין ׁשעליה, הּמס יּתן ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּוא
ּגֹוזל, אינֹו - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל הּׂשדה, ּבעל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאינֹו

הּוא  והרי ּגזלן, ּבחזקת אינֹו לּמל אֹותן ׁשּגבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויׂשראל
לעצמֹוּכׁשר  יּקח ולא ּכלּום, יׁשּנה ולא יֹוסיף ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹ

ְּכלּום.
.‚È מּבני וׁשּמׁשיו מעבדיו אחד על ׁשּכעס מל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן

להנֹות  ּומּתר ּגזל, אינּה - חצרֹו אֹו ׂשדהּו ולקח ְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֻהּמדינה,
ואין  ׁשּלֹו, היא הרי - הּמל מן אֹותּה והּלֹוקח ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבּה.
ּכּלן, הּמלכים ּדין ׁשּזה מּידֹו; אֹותּה מֹוציאין ְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֻהּבעלים
הּמל והרי עליהן, ּכׁשּכֹועסין ׁשּמׁשיהן ממֹון ּכל ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלּקח
וכל  ּכהפקר, זֹו ׂשדה אֹו זֹו חצר ונעׂשת ׁשעּבּודן; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהפקיע

ּבּה זכה הּמל מן אֹותּה חצר הּקֹונה ׁשּלקח מל אבל . ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכּדינין  ׁשּלא חמס, ּדר הּמדינה מּבני אחד ׁשל ׂשדה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹו
הּבעלים  מֹוציאין מּמּנּו והּלֹוקח ּגזלן, זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשחקק

ִָמּידֹו.
.„È,לּכל הּמל אֹותֹו ׁשּיחקק ּדין ּכל ּדבר: ׁשל ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכללֹו

ׁשּיּקח  וכל ּגזל; אינֹו - עצמֹו ּבפני אחד לאדם יהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹולא
ּכּדת ׁשּלא ּבלבד, זה אּלא [וחוקה]מאיׁש לּכל, הידּועה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

וׁשֹוטריו  הּמל ּגּבאי ,לפיכ ּגזל. זה הרי - זה את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָחמס
ּבּמס הּׂשדֹות מס]ׁשּמֹוכרים הּׂשדֹות,[תמורת על הּקצּוב ְִֶַַַַַַָָָ

ואיׁש איׁש ּכל ׁשעל מס אבל ממּכר. [מס ממּכרן ְְֲִִִִֶַַָָָָָָ
מכרּוגולגולת] ואם עצמֹו; האדם מן אּלא ּגֹובה אינֹו ,ְְְִִֵֶֶַָָָָָ

אּלא  ממּכר, אינֹו זה הרי - האיׁש אֹותֹו ׁשעל ּבּמס  ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּׂשדֹות
.ּכ הּמל ּדין היה ּכן ִִֵֶֶַָָָאם

.ÂË,הּׂשדה ׁשעל הּמס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ּדיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמל
הּמס, מּפני הּׂשדה ּבעל ּוברח הּמס, לנֹותן הּׂשדה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּתהיה
זה  אין - ּפרֹותיה ואכל לּמל ׁשעליה מס ונתן זה ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּובא
הּבעלים  ׁשּיחזרּו עד הּמס ונֹותן ּפרֹות אֹוכל אּלא ;ּגזל, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשאמרנּו. ּכמֹו הּוא, ּדין הּמל ְְִִֶֶֶֶַַָׁשּדין
.ÊË,האיׁש על הּקצּוב מס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ׁשּגזר מל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכן

ׁשעל  הּמס ונתן יׂשראל ּובא נתן, ׁשּלא ּבזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיׁשּתעּבד
מּדי יתר ּבֹו עֹובד זה הרי - העני זה ,[מרגילותו]יׂשראל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּכעבד. ּבֹו עֹובד אינֹו אבל ּדין; הּמל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשּדין
.ÊÈ ּגׁשר מהן ועׂשה בּתים, ּבעלי ׁשל אילנֹות ׁשּכרת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמל

עליו  לעבר מּתר -ּדר אֹותן ועׂשה ּבּתים, הרס אם וכן ; ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּדין  ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. להנֹות מּתר - חֹומה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻאֹו

ּדין. ִֶֶַהּמל
.ÁÈיֹוצא ׁשּמטּבעֹו ּבמל אמּורים? ּדברים ר][נסח ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ

הארץ, אֹותּה ּבני עליו הסּכימּו ׁשהרי הארצֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָּבאֹותן
אם  אבל עבדים. לֹו והם אדֹוניהם ׁשהּוא ּדעּתן ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָוסמכה
חבּורת  ּוכמֹו זרֹוע, ּבעל ּכגזלן הּוא הרי יֹוצא, מטּבעֹו ְְְְְְֲֲֵֵֵַַַַַַָאין
וכל  זה מל וכן ּדין; ּדיניהן ׁשאין הּמזּינין, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻלסטים

ּדבר. לכל ּכגזלנין ְְְֲִַָָָָָָעבדיו,

ו  ¤¤ּפרק
אם ‡. - הּנהר ׁשּׁשטפן ּבהן וכּיֹוצא ועצים ואבנים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקֹורֹות

מּצילן. ׁשל והן מּתרין, אּלּו הרי - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנתיאׁשּו
להחזיר  חּיב - נתיאׁשּו לא אֹו נתיאׁשּו, אם יֹודע אינֹו ;ואם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹ

אחריהן. מרּדפין הּבעלים היּו אם לֹומר, צרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואין
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הּמּציל·. ,ּומּזֹוטֹו[ממון]לפיכ הּנהר, [התפשטותו]מּיד ְִִִִַַַַָָָ
נהר ׁשל ּומּׁשלּוליתֹו ים, גדותיו]ׁשל על הּגיס [שעלה ּומן , ְִִִִֶֶַַָָָ

ּומן [צבא] הּנמר, ּומן הּדב, ּומן הארי, ּומן הּדלקה, ּומן ,ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
אּלּו הרי הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ּבוּדאי ידע אם - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּברּדלס

יד  לא ואם יחזיר.ׁשּלֹו; ע, ְֲִִֶַַָֹ
מּפני ‚. ׁשּלֹו, אּלּו הרי - יׂשראל ליסטיס מּיד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָהּמּציל

נתיאׁשּו ׁשּלא ידע ואם הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו הּדבר ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּסתם
אֹו ּגֹוי ליסטיס מּיד הּמּציל אבל להחזיר. חּיב ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָהּבעלים,
נתיאׁשּו ׁשּלא הּדבר ׁשּסתם להחזיר, חּיב - ּגֹוי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹמֹוכס

ׁשּלֹו אּלּו הרי ׁשּנתיאׁשּו, ּבוּדאי ידע ואם ּומּפני הּבעלים; . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לא  ּגֹוי ּוסתם הּבעלים, ּנתיאׁשּו יׂשראל ליסטיס סתם ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹמה
מּיד  מֹוציאין ׁשהּגֹויים יֹודעים ׁשהּבעלים מּפני ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָנתיאׁשּו?
ּבראיֹות  אּלא ׁשּגזל, עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּגזלן

ּדעּתן. ּובאמּדן ְְְְַַָֻרעּועֹות
ירק]ׁשחלים„. המלּקט [מין - הּפׁשּתן ּבתֹו ׁשּצֹומחין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

מפסידין  ׁשהן מּפני ּגזל, מּׁשּום ּבהן אין לחין, ּכׁשהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותן
ּגזל, מּׁשּום אסּורין - יבׁשּו ואם הּׂשדה; ּבעל על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהּפׁשּתן
- הּגבּול על היּו ואם ּׁשהפסידּו. מה הפסידּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָׁשּכבר

לחין. ּכׁשהן אפּלּו ְֲֲִִִֵֶַאסּורין,
ממֹון ‰. ּבנזקי ּבארנּו לרׁשּות ּכבר וקּׁשֹו ּתבנֹו ׁשהּמֹוציא , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

הּגלל  את הּמֹוציא אבל ּגזל; מּׁשּום ּבהן אין ֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרּבים,
ּבׁשעת  ׁשּלא ּבין זבלים הֹוצאת ּבׁשעת ּבין הרּבים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלרׁשּות

ּגזל. מּׁשּום עליהן חּיבין - זבלים ְֲִִִֵֵֶַַָָָָהֹוצאת
.Âּכליו לֹו ׁשּנתחּלפּו ּבבית [בגדיו]מי אחרים ּבכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָ

עד  ּבהן, יׁשּתּמׁש לא זה הרי - הּמׁשּתה ּבבית אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהאבל
האּמן  ּבבית לֹו נתחּלפּו ׁשּלֹו. את ויּטל ויחזיר הּלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּיבֹוא

ּוב  אׁשּתֹו אם האּמן - לֹו ׁשּנתן אֹו לֹו, נתנּו אּמן ׁשל ניו ְְִִֶֶַָָָָָָָֻֻ
ׁשּיבֹוא  עד ּבהן, יׁשּתּמׁש לא זה הרי - 'ּכלי 'טל לֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹואמר
זה' ּכלי 'טל האּמן: לֹו אמר ׁשּלֹו. את ויּטל ויחזיר ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻהּלה
את  ויּטל ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבֹו, יׁשּתּמׁש זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
את  צּוה הּכלי ּבעל אֹו הּוא, אּמן ׁשל ּכליו ׁשּמא ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּלֹו;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. למכרֹו ְְְֵֵֶַָָָָֹֻהאּמן
.Ê עליהם והעֹובר ּגזל, מּׁשּום חכמים אסרּו הרּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדברים

יֹונים  מפריחי ּכגֹון מּדבריהם; ּגזלן זה הרי והמׂשחקים - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבתֹו יֹונים אדם יפריח לא ּכיצד? יֹונים מפריחי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻּבקּבּיה.
מּפני  ּכּדין, ׁשּלא אחרים ממֹון לֹוקח ׁשהרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהּיּׁשּוב,
ותביא  נקבה אֹו אחר, מּׁשֹוב נקבה ויביא זכר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּמׁשּלח
עֹופֹות  ּבׁשאר ּכזה העֹוׂשה ּכל אּלא ּבלבד, יֹונים ולא ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹזכר.

מּדבריהם. ּגזלן זה הרי - ּובהמה חּיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
.Á ׁשהן מּפני הּיּׁשּוב, ּבתֹו יֹונים לצּוד חכמים אסרּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוכן

נׁשּבין ּפֹורׂשין ואין אחרים. אּלא [מלכודות]ׁשל לּיֹונים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ
יּׁשּוב  היה ואם מילין; ארּבעה הּיּׁשּוב מן הרחיק ּכן ְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָאם
ּבעלי  ׁשל ׁשהּיֹונים יפרׂש, לא מיל מאה אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּכרמים,
ׁשהן  ּפי על אף הּׁשֹובכין, ּבתֹו יפרׂש לא וכן הן. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹכרמים
מן  ׁשהרחיק ּפי על ואף הפקר, ׁשל אֹו ּגֹוי ׁשל אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַׁשּלֹו
הּׁשֹובכין. ליּׁשּוב ּבאֹות ׁשהּיֹונים מּפני מיל, מאה ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּיּׁשּוב

.Ë ולא אּמה. חמּׁשים העיר מן הּׁשֹוב את ְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹמרחיקין

חמּׁשים  לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׂשדהּו, ּבתֹו ׁשֹוב אדם ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיעׂשה
ּבּׂשדֹות  ויפסידּו הּגֹוזלֹות, יּמׁשכּו ׁשּלא ּכדי רּוח, לכל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹאּמה
ּבינֹו היה אפּלּו - מאחר לקחֹו ואם אחרים. מּׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויאכלּו
ּבחזקתֹו, הּוא הרי ּבלבד, רבע ּבית חברֹו ׂשדה ּתחּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּובין

להרחיק  אֹותֹו מחּיבין .ואין ְְְְְִִֵַַ
.Èאֹו ּבעצים ׁשּמׂשחקין אּלּו ּכיצד? ּבקּבּיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻהמׂשחקין

ּביניהם  ּתנאי ועֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ּבעצמֹות אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבצרֹורֹות
וכ ּכ מּמּנּו יּקח הּׂשחֹוק, ּבאֹותֹו חברֹו את הּנֹוצח ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּכל

מּדבריהם  ּגזל זה הרי לקח,- הּבעלים ׁשּברצֹון ּפי על אף . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
זה  הרי והתל, ׂשחֹוק ּדר ּבחּנם חברֹו ממֹון ולקח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהֹואיל
ועֹוׂשים  ּבעֹופֹות אֹו ּבחּיה אֹו ּבבהמה המׂשחקין וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּגזל.
יּקח  יֹותר, ּתרּוץ אֹו ּבהמּתֹו ׁשּתנּצח ׁשּכל ּביניהם, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתנאי
וגזל  אסּור, הּכל - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ,וכ ּכ ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹמחברֹו

ְִִֵֶמּדבריהם.
.‡È אבל ּגזל, אּסּור ּבֹו אין - הּגֹוי עם ּבקּבּיה ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֻוהמׂשחק

ּבטלים  ּבדברים עֹוסק אּסּור ּבֹו לאדם יׁש ראּוי ׁשאין ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ
עֹולם. ׁשל ּוביּׁשּובֹו תֹורה ּבדברי אּלא ימיו ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּיעסק

.·Èלתֹו חּיה מיני ׁשּנפלּו ודגים, ועֹופֹות חּיה ְְְְְִִֵֶַַָָָָמצֹודֹות
מּפני  מּדבריהם, ּגזל זה הרי - ּונטלן אחר ּובא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצֹודה,

ּבה  הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא .ן ׁשעדין ְֲִִִֶֶֶַַַָֹ
.‚Èהּמֹוׁש ּכל [זורם]נהר ׁשל הם הרי הּנֹובעים, ּומעינֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

המנּקף עני ׁשכחה,[חובט]אדם. ׁשל זיתים הּזית ּבראׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
מּדבריהם, ּגזל זה הרי - הארץ מעל ּונטלן אחר עני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּובא
העני  היה ואם ּבהן; הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא ׁשעדין ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּפני
ּגזל  זה הרי - לארץ ּומׁשלי הּזית, ּבראׁש ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמקּבץ

ּבהם. הּזֹוכה ליד הּגיעּו ׁשהרי ְֲִִֵֶֶֶַַָָּגמּור,
.„È ּתרנגֹולים ּכמֹו אדם ׁשל ּברׁשּותֹו אינן ְְְְְִִִֵֶַַָָָהּדבֹורים

והּגֹוזל  מּדבריהם; קנין ּבהן יׁש כן ּפי על ואף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואוזים,
לרׁשּותֹו[קבוצת]נחיל ּבא אם מּבעליו ׁשּמנעֹו אֹו ּדבֹורים, ְְְְְִִִִִֶָָָָ

ׁשל  נחיל ׁשּיצא מי ,לפיכ מּדבריהם. ּגזל זה הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
הּנחיל  לבעל יׁש - חברֹו ּברׁשּות וׁשכן מרׁשּותֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָּדבֹורים
- הּזיק ואם נחילֹו, את ׁשּיּטל עד חברֹו ׂשדה ּבתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַֹלהּל

הּׂשֹוכה את יקץ לא אבל ּׁשהּזיק; מה על [הענף]מׁשּלם ְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּדמים. לּתן ְִִֵָָמנת

.ÂË;'זה נחיל יצא 'מּכאן לֹומר: קטן אֹו אּׁשה ְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָנאמנת
מרּדפין  הּבעלים ויהיּו ּתּמן, לפי מׂשיחין ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָֻוהּוא,
אּׁשה  ׁשאין ּפי על אף חנה'; 'היכן ו ׁשֹואלין הּנחיל, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחר
האמינּו מּדבריהם, ּדבֹורים וקנין הֹואיל עדּות, ּבני קטן ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָאֹו

ּבֹו .אֹותם ָ
.ÊËמּידֹו יֹוצא אינֹו ּדבריהם, ׁשל ּגזל ּבידֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָּכל

ּכמֹוּבדּינין  חמׁש מֹוסיף אינֹו ונׁשּבע, ּבֹו ּכפר אם וכן . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ
הּגמּור. הּגזל על ִֵֶַַַָָׁשּמֹוסיף

ה'תשע"ד  אלול כ"ג חמישי יום
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ּבֹו‡. וכפר הּיׂשראלי, לחברֹו ממֹון ׁשּנתחּיב מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל
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ּבֹו, ׁשּכפר הּקרן לֹו להחזיר חּיב זה הרי - ׁשקר על ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָונׁשּבע
ּגזלֹות' 'אׁשם הּנקרא והּוא ּבקרּבן, וחּיב חמׁש; .והֹוספת ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ

הּגֹונב ·. אֹו העֹוׁשק, אֹו הּגֹוזל, אֹואחד ׁשהלוהּו, אֹו , ְִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהיתה  אֹו ּבּה, וכחׁש אבדה מצא אֹו אצלֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהפקיד
לֹו ׁשעׂשה אֹו ממֹון, אצלֹו לֹו ונׁשאר ׁשּתפּות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻּביניהן
הֹודה  ׁשאּלּו ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשכרֹו. לֹו נתן ולא ְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹֹמלאכה
וחמׁש, קרן מׁשּלם - ונׁשּבע וכפר ּבּדין, לׁשּלם חּיב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהיה

וכּו'". ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָׁשּנאמר:
מחמת ‚. לׁשּלם חּיב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמה

מׁשּלם עצמ  אינֹו אביו, מחמת לׁשּלם חּיב היה אם אבל ֹו; ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
חּיב חמׁש ׁשהיה אֹו ּגנב אֹו אביו ׁשּגזל ּכגֹון ּכיצד? . ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

- הֹודה ּכ ואחר ונׁשּבע, הּבן וכפר יֹודע, והּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָלאחרים,
הּוא  ּגזלֹו על - ּגזל" "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, הּקרן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמׁשּלם

אביו. ּגזל על חמׁש מֹוסיף ואינֹו חמׁש, ְִִִֵֶֶֶֶַָֹֹמֹוסיף
אם „. אבל קּימת; הּגזלה ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

ונׁשּבע, הּיֹורׁש וכפר קּימת, הּגזלה והרי ומת, אביו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּגזל
וחמׁש. קרן מׁשּלם - הֹודה ּכ ְְֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

הּיֹורׁש‰. הרי - מת ּכ ואחר והֹודה, ונׁשּבע האב ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָּגזל
וחמׁש; קרן ְֵֶֶֶַָֹמׁשּלם

.Â.ּבלבד הּקרן מׁשּלם - הּיֹורׁש והֹודה ומת, ונׁשּבע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּגזל
האׁשם  מן ּפטּור הּיֹורׁש ,ּכ ּובין ּכ .ּובין ִֵֵֵַָָָָָָ

.Êּבחמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את מׁשּלם - לגֹוי ,הּנׁשּבע ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות הּגֹוזל וכן ּבעמיתֹו". "וכחׁש ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות ׁשאין ּבחמׁש, חּיב אינֹו - ונׁשּבע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכפר
ּגזל  ׁשאם ּבּקרן; מארּבעה אחד החמׁש? הּוא ּכּמה ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹממֹון.
הּגזלה  היתה ואם חמּׁשה; מׁשּלם ונׁשּבע, ארּבעה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשוה

ׁשּלּה. רביע ּדמי ונֹותן אֹותּה, מחזיר - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָקּימת
.Á ׁשּיֹודה עד חמׁש, מׁשּלם ממֹון ּכפירת על הּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאין

- ּבכפירתֹו עֹומד והּוא עדים, ּבאּו אם אבל ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָמעצמֹו;
החמׁש; את מׁשּלם ואינֹו עדים, ּפי על ּבלבד הּקרן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹמׁשּלם
אֹותן  מביא ואינֹו ּבאים, הם לכּפרה הּקרּבן עם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהחמׁש

עצמֹו ּפי על .אּלא ְִֶַַָ
.Ë ולא הֹואיל ּבֹו, ׁשּכפר ּפי על אף - חברֹו את ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹוזל

עד  הּבעלים אחר לרּדף חּיב אינֹו והֹודה, חזר אם ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹנׁשּבע,
עד  הּגזלן, ּביד יהי אּלא ׁשּבידֹו; ממֹון להן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיחזיר

ׁשּלהן  ויּטלּו הּבעלים ׁשוה ׁשּיבֹואּו על נׁשּבע אם אבל . ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
להן, ׁשּיחזיר עד הּבעלים אחר לרּדף חּיב - ומעלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּפרּוטה
ׁשּנׁשּבע, אחר נתיאׁשּו ׁשּכבר מּפני הּים; ּבאּיי הן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאפּלּו

לתבעֹו. עֹוד ּבאין ְְְִֵָָָואינן
.È חּיב ּפרּוטה, מּׁשוה חּוץ  ּכּלּה הּגזלה החזיר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻאפּלּו

ולא  נגזל, ׁשל לבנֹו לא יּתן ולא הּבעלים; אחר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹלהֹוליכּה
ואם  ּבעדים. הּׁשליח הּנגזל עׂשה ּכן אם אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלׁשלּוחֹו,
זה  הרי - ׁשּבעירֹו ּדין לבית החמׁש ואת הּגזלה את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהביא
ׁשּתּגיע  עד ּבּה, מטּפלין ּדין ּובית לֹו; ּומתּכּפר אׁשם, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמביא

הּגזל לבעלּה הּנֹותן וכל ּדין. ּבית לׁשליח הּוא נֹותן וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ
יצא. ּדין, לבית ּבֹו ְְִֵֵַָָוכּיֹוצא

.‡È ׁשּמחל אֹו החמׁש, את לֹו נתן ולא הּקרן את לֹו ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹנתן

זה  על לֹו ׁשּמחל אֹו החמׁש, על לֹו מחל ולא הּקרן על ְֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלֹו
צרי אינֹו - ּבּקרן ּפרּוטה מּׁשוה מּפחֹות חּוץ זה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָועל

על להֹולי  ואף הּׁשאר. את ויּטל הּנגזל יבֹוא אּלא אחריו,  ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
ונמצא  ּתיקר ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין קּימת, עצמּה ׁשהּגזלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּפי

ּפרּוטה  ׁשוה נתן הּנׁשאר ולא החמׁש את לֹו נתן אם אבל . ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
על  לֹו מחל ולא החמׁש על לֹו ׁשּמחל אֹו הּקרן, את ְֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹלֹו
ּפרּוטה  מּׁשוה חּוץ זה, ועל זה על לֹו ׁשּמחל אֹו ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּקרן,
ׁשּבעירֹו ּדין לבית יּתן אֹו אחריו, להֹוליכֹו חּיב - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבּקרן

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.·Èּבחמׁש ׁשנּיה ּפעם וכפר לּבעלים, הּקרן את ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּמחזיר

עליו  ּומׁשּלם ּדבר, לכל ּכקרן החמׁש נעׂשה - עליו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹונׁשּבע
אחר  מלּמד חמׁש - עליו" יֹוסף "וחמׁשתיו ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּיכּפר  החמׁש ׁשּיתמעט עד חמׁש, על חמׁש מֹוסיף ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹׁשהּוא
ּפרּוטה. מּׁשוה עליו ונׁשּבע ְְְִִֶַָָָָּבֹו

.‚È וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען ּפּקדֹון, אצלֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמי
והֹודה  וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר אצלֹו, ׁשהּוא ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָוהֹודה
הּקרן  עם ּוׁשבּועה ׁשבּועה לכל חמׁש מׁשּלם - אצלֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּוא

ׁשהּוא האחד  מלּמד עליו", יֹוסף "וחמׁשתיו ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אחד. קרן על חמׁשין ּכּמה ְֳִֵֶֶֶַַַָָָמׁשּלם

ח  ¤¤ּפרק
לּיֹורׁשין;‡. הּגזלה יחזיר - הּנגזל ּומת חברֹו, את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּגֹוזל

ּדמיה  להן נֹותן נׁשּתּנת, אֹו אבדה לֹו,ואם נׁשּבע ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
לּיֹורׁשין. והחמׁש הּקרן נֹותן - מת ּכ ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹואחר

הּגזלה ·. אין אם - האב ּומת לֹו, ונׁשּבע אביו את ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל
ועל  הּקרן על אחיו עם חׁשּבֹון עֹוׂשה נׁשּתּנת, אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָקּימת

עצמּההחמׁש הּגזלה להֹוציא חּיב קּימת, הּגזלה ואם ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
לאחיו, החמׁש ואת הּגזלה את נֹותן ,לפיכ ידֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּתחת

חׁשּבֹון. עּמהן ְְִֶֶֶָועֹוׂשה
הּיֹורׁש‚. הּוא לבּדֹו הּגזלן זה ׁשּנמצא אחין, לֹו אין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָאם

לבניו  ידֹו מּתחת הּגזלה מֹוציא לזה - ּבנים לֹו אין ואם ; ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לצדקה. אֹו ּבהלואתֹו, אֹו חֹובֹו, לבעל נֹותנּה - הּגזלן ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָהּבן
ּפי  על אף נפטר, - ידֹו מּתחת עצמּה הּגזלה ויצאה ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָהֹואיל
ויאמר: ׁשּיֹודיעם והּוא, ּבחֹובֹו; ּפרעּה אֹו מּתנה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתנּה

אּבא'. ּגזל ֵֶֶַָ'זה
וזקף וכן „. לֹו, והֹודה וחזר לֹו, ונׁשּבע הּגר את הּגֹוזל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּזכה  ּפי על אף - הּגר מת ּכ ואחר מלוה, הּכל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעליו
ידֹו מּתחת להֹוציאּה חּיב .ּבּגזלה, ְְִִֵַַַַָָָָ

ּגזל ‰. אם אבל ּבינתים. ּבׁשהֹודה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
זה  הרי - הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים, לֹו ׁשאין הּגר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאת
מׁשמר  אֹותֹו ׁשל לּכהנים והחמׁש הּקרן לׁשּלם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹחּיב

ה'אשם'] ּבֹו.[שיקריב יתּכּפר ּכ ואחר אׁשמֹו; ּומביא ,ְְֲִִֵֵַַַָָ
.Â אין "ואם ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּפי

ּגאל" מדּבר.לאיׁש הּכתּוב יֹורׁשים לֹו ואין ׁשּמת ּבגר - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
,לפיכ הּגזלה. ּדמי אֹו הּגזלה הּוא ּכאן, האמּור זה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָואׁשם
קראֹו אׁשם ׁשהרי יצא, לא ּבּלילה, הּגר ּגזל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמחזיר
ּגזל  חֹולקין הּכהנים ואין ּבּלילה. מקריבין ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּכתּוב,
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הּמּציל·. ,ּומּזֹוטֹו[ממון]לפיכ הּנהר, [התפשטותו]מּיד ְִִִִַַַַָָָ
נהר ׁשל ּומּׁשלּוליתֹו ים, גדותיו]ׁשל על הּגיס [שעלה ּומן , ְִִִִֶֶַַָָָ

ּומן [צבא] הּנמר, ּומן הּדב, ּומן הארי, ּומן הּדלקה, ּומן ,ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
אּלּו הרי הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ּבוּדאי ידע אם - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּברּדלס

יד  לא ואם יחזיר.ׁשּלֹו; ע, ְֲִִֶַַָֹ
מּפני ‚. ׁשּלֹו, אּלּו הרי - יׂשראל ליסטיס מּיד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָהּמּציל

נתיאׁשּו ׁשּלא ידע ואם הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו הּדבר ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּסתם
אֹו ּגֹוי ליסטיס מּיד הּמּציל אבל להחזיר. חּיב ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָהּבעלים,
נתיאׁשּו ׁשּלא הּדבר ׁשּסתם להחזיר, חּיב - ּגֹוי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹמֹוכס

ׁשּלֹו אּלּו הרי ׁשּנתיאׁשּו, ּבוּדאי ידע ואם ּומּפני הּבעלים; . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לא  ּגֹוי ּוסתם הּבעלים, ּנתיאׁשּו יׂשראל ליסטיס סתם ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹמה
מּיד  מֹוציאין ׁשהּגֹויים יֹודעים ׁשהּבעלים מּפני ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָנתיאׁשּו?
ּבראיֹות  אּלא ׁשּגזל, עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּגזלן

ּדעּתן. ּובאמּדן ְְְְַַָֻרעּועֹות
ירק]ׁשחלים„. המלּקט [מין - הּפׁשּתן ּבתֹו ׁשּצֹומחין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

מפסידין  ׁשהן מּפני ּגזל, מּׁשּום ּבהן אין לחין, ּכׁשהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותן
ּגזל, מּׁשּום אסּורין - יבׁשּו ואם הּׂשדה; ּבעל על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהּפׁשּתן
- הּגבּול על היּו ואם ּׁשהפסידּו. מה הפסידּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָׁשּכבר

לחין. ּכׁשהן אפּלּו ְֲֲִִִֵֶַאסּורין,
ממֹון ‰. ּבנזקי ּבארנּו לרׁשּות ּכבר וקּׁשֹו ּתבנֹו ׁשהּמֹוציא , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

הּגלל  את הּמֹוציא אבל ּגזל; מּׁשּום ּבהן אין ֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרּבים,
ּבׁשעת  ׁשּלא ּבין זבלים הֹוצאת ּבׁשעת ּבין הרּבים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלרׁשּות

ּגזל. מּׁשּום עליהן חּיבין - זבלים ְֲִִִֵֵֶַַָָָָהֹוצאת
.Âּכליו לֹו ׁשּנתחּלפּו ּבבית [בגדיו]מי אחרים ּבכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָ

עד  ּבהן, יׁשּתּמׁש לא זה הרי - הּמׁשּתה ּבבית אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהאבל
האּמן  ּבבית לֹו נתחּלפּו ׁשּלֹו. את ויּטל ויחזיר הּלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּיבֹוא

ּוב  אׁשּתֹו אם האּמן - לֹו ׁשּנתן אֹו לֹו, נתנּו אּמן ׁשל ניו ְְִִֶֶַָָָָָָָֻֻ
ׁשּיבֹוא  עד ּבהן, יׁשּתּמׁש לא זה הרי - 'ּכלי 'טל לֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹואמר
זה' ּכלי 'טל האּמן: לֹו אמר ׁשּלֹו. את ויּטל ויחזיר ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻהּלה
את  ויּטל ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבֹו, יׁשּתּמׁש זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
את  צּוה הּכלי ּבעל אֹו הּוא, אּמן ׁשל ּכליו ׁשּמא ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּלֹו;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. למכרֹו ְְְֵֵֶַָָָָֹֻהאּמן
.Ê עליהם והעֹובר ּגזל, מּׁשּום חכמים אסרּו הרּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדברים

יֹונים  מפריחי ּכגֹון מּדבריהם; ּגזלן זה הרי והמׂשחקים - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבתֹו יֹונים אדם יפריח לא ּכיצד? יֹונים מפריחי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻּבקּבּיה.
מּפני  ּכּדין, ׁשּלא אחרים ממֹון לֹוקח ׁשהרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהּיּׁשּוב,
ותביא  נקבה אֹו אחר, מּׁשֹוב נקבה ויביא זכר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּמׁשּלח
עֹופֹות  ּבׁשאר ּכזה העֹוׂשה ּכל אּלא ּבלבד, יֹונים ולא ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹזכר.

מּדבריהם. ּגזלן זה הרי - ּובהמה חּיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
.Á ׁשהן מּפני הּיּׁשּוב, ּבתֹו יֹונים לצּוד חכמים אסרּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוכן

נׁשּבין ּפֹורׂשין ואין אחרים. אּלא [מלכודות]ׁשל לּיֹונים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ
יּׁשּוב  היה ואם מילין; ארּבעה הּיּׁשּוב מן הרחיק ּכן ְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָאם
ּבעלי  ׁשל ׁשהּיֹונים יפרׂש, לא מיל מאה אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּכרמים,
ׁשהן  ּפי על אף הּׁשֹובכין, ּבתֹו יפרׂש לא וכן הן. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹכרמים
מן  ׁשהרחיק ּפי על ואף הפקר, ׁשל אֹו ּגֹוי ׁשל אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַׁשּלֹו
הּׁשֹובכין. ליּׁשּוב ּבאֹות ׁשהּיֹונים מּפני מיל, מאה ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּיּׁשּוב

.Ë ולא אּמה. חמּׁשים העיר מן הּׁשֹוב את ְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹמרחיקין

חמּׁשים  לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׂשדהּו, ּבתֹו ׁשֹוב אדם ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיעׂשה
ּבּׂשדֹות  ויפסידּו הּגֹוזלֹות, יּמׁשכּו ׁשּלא ּכדי רּוח, לכל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹאּמה
ּבינֹו היה אפּלּו - מאחר לקחֹו ואם אחרים. מּׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויאכלּו
ּבחזקתֹו, הּוא הרי ּבלבד, רבע ּבית חברֹו ׂשדה ּתחּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּובין

להרחיק  אֹותֹו מחּיבין .ואין ְְְְְִִֵַַ
.Èאֹו ּבעצים ׁשּמׂשחקין אּלּו ּכיצד? ּבקּבּיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻהמׂשחקין

ּביניהם  ּתנאי ועֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ּבעצמֹות אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבצרֹורֹות
וכ ּכ מּמּנּו יּקח הּׂשחֹוק, ּבאֹותֹו חברֹו את הּנֹוצח ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּכל

מּדבריהם  ּגזל זה הרי לקח,- הּבעלים ׁשּברצֹון ּפי על אף . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
זה  הרי והתל, ׂשחֹוק ּדר ּבחּנם חברֹו ממֹון ולקח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהֹואיל
ועֹוׂשים  ּבעֹופֹות אֹו ּבחּיה אֹו ּבבהמה המׂשחקין וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּגזל.
יּקח  יֹותר, ּתרּוץ אֹו ּבהמּתֹו ׁשּתנּצח ׁשּכל ּביניהם, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתנאי
וגזל  אסּור, הּכל - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ,וכ ּכ ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹמחברֹו

ְִִֵֶמּדבריהם.
.‡È אבל ּגזל, אּסּור ּבֹו אין - הּגֹוי עם ּבקּבּיה ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֻוהמׂשחק

ּבטלים  ּבדברים עֹוסק אּסּור ּבֹו לאדם יׁש ראּוי ׁשאין ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ
עֹולם. ׁשל ּוביּׁשּובֹו תֹורה ּבדברי אּלא ימיו ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּיעסק

.·Èלתֹו חּיה מיני ׁשּנפלּו ודגים, ועֹופֹות חּיה ְְְְְִִֵֶַַָָָָמצֹודֹות
מּפני  מּדבריהם, ּגזל זה הרי - ּונטלן אחר ּובא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצֹודה,

ּבה  הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא .ן ׁשעדין ְֲִִִֶֶֶַַַָֹ
.‚Èהּמֹוׁש ּכל [זורם]נהר ׁשל הם הרי הּנֹובעים, ּומעינֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

המנּקף עני ׁשכחה,[חובט]אדם. ׁשל זיתים הּזית ּבראׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
מּדבריהם, ּגזל זה הרי - הארץ מעל ּונטלן אחר עני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּובא
העני  היה ואם ּבהן; הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא ׁשעדין ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּפני
ּגזל  זה הרי - לארץ ּומׁשלי הּזית, ּבראׁש ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמקּבץ

ּבהם. הּזֹוכה ליד הּגיעּו ׁשהרי ְֲִִֵֶֶֶַַָָּגמּור,
.„È ּתרנגֹולים ּכמֹו אדם ׁשל ּברׁשּותֹו אינן ְְְְְִִִֵֶַַָָָהּדבֹורים

והּגֹוזל  מּדבריהם; קנין ּבהן יׁש כן ּפי על ואף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואוזים,
לרׁשּותֹו[קבוצת]נחיל ּבא אם מּבעליו ׁשּמנעֹו אֹו ּדבֹורים, ְְְְְִִִִִֶָָָָ

ׁשל  נחיל ׁשּיצא מי ,לפיכ מּדבריהם. ּגזל זה הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
הּנחיל  לבעל יׁש - חברֹו ּברׁשּות וׁשכן מרׁשּותֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָּדבֹורים
- הּזיק ואם נחילֹו, את ׁשּיּטל עד חברֹו ׂשדה ּבתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַֹלהּל

הּׂשֹוכה את יקץ לא אבל ּׁשהּזיק; מה על [הענף]מׁשּלם ְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּדמים. לּתן ְִִֵָָמנת

.ÂË;'זה נחיל יצא 'מּכאן לֹומר: קטן אֹו אּׁשה ְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָנאמנת
מרּדפין  הּבעלים ויהיּו ּתּמן, לפי מׂשיחין ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָֻוהּוא,
אּׁשה  ׁשאין ּפי על אף חנה'; 'היכן ו ׁשֹואלין הּנחיל, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחר
האמינּו מּדבריהם, ּדבֹורים וקנין הֹואיל עדּות, ּבני קטן ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָאֹו

ּבֹו .אֹותם ָ
.ÊËמּידֹו יֹוצא אינֹו ּדבריהם, ׁשל ּגזל ּבידֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָּכל

ּכמֹוּבדּינין  חמׁש מֹוסיף אינֹו ונׁשּבע, ּבֹו ּכפר אם וכן . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ
הּגמּור. הּגזל על ִֵֶַַַָָׁשּמֹוסיף

ה'תשע"ד  אלול כ"ג חמישי יום
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ּבֹו‡. וכפר הּיׂשראלי, לחברֹו ממֹון ׁשּנתחּיב מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל
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ּבֹו, ׁשּכפר הּקרן לֹו להחזיר חּיב זה הרי - ׁשקר על ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָונׁשּבע
ּגזלֹות' 'אׁשם הּנקרא והּוא ּבקרּבן, וחּיב חמׁש; .והֹוספת ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ

הּגֹונב ·. אֹו העֹוׁשק, אֹו הּגֹוזל, אֹואחד ׁשהלוהּו, אֹו , ְִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהיתה  אֹו ּבּה, וכחׁש אבדה מצא אֹו אצלֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהפקיד
לֹו ׁשעׂשה אֹו ממֹון, אצלֹו לֹו ונׁשאר ׁשּתפּות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻּביניהן
הֹודה  ׁשאּלּו ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשכרֹו. לֹו נתן ולא ְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹֹמלאכה
וחמׁש, קרן מׁשּלם - ונׁשּבע וכפר ּבּדין, לׁשּלם חּיב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהיה

וכּו'". ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָׁשּנאמר:
מחמת ‚. לׁשּלם חּיב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמה

מׁשּלם עצמ  אינֹו אביו, מחמת לׁשּלם חּיב היה אם אבל ֹו; ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
חּיב חמׁש ׁשהיה אֹו ּגנב אֹו אביו ׁשּגזל ּכגֹון ּכיצד? . ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

- הֹודה ּכ ואחר ונׁשּבע, הּבן וכפר יֹודע, והּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָלאחרים,
הּוא  ּגזלֹו על - ּגזל" "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, הּקרן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמׁשּלם

אביו. ּגזל על חמׁש מֹוסיף ואינֹו חמׁש, ְִִִֵֶֶֶֶַָֹֹמֹוסיף
אם „. אבל קּימת; הּגזלה ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

ונׁשּבע, הּיֹורׁש וכפר קּימת, הּגזלה והרי ומת, אביו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּגזל
וחמׁש. קרן מׁשּלם - הֹודה ּכ ְְֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

הּיֹורׁש‰. הרי - מת ּכ ואחר והֹודה, ונׁשּבע האב ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָּגזל
וחמׁש; קרן ְֵֶֶֶַָֹמׁשּלם

.Â.ּבלבד הּקרן מׁשּלם - הּיֹורׁש והֹודה ומת, ונׁשּבע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּגזל
האׁשם  מן ּפטּור הּיֹורׁש ,ּכ ּובין ּכ .ּובין ִֵֵֵַָָָָָָ

.Êּבחמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את מׁשּלם - לגֹוי ,הּנׁשּבע ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות הּגֹוזל וכן ּבעמיתֹו". "וכחׁש ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות ׁשאין ּבחמׁש, חּיב אינֹו - ונׁשּבע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכפר
ּגזל  ׁשאם ּבּקרן; מארּבעה אחד החמׁש? הּוא ּכּמה ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹממֹון.
הּגזלה  היתה ואם חמּׁשה; מׁשּלם ונׁשּבע, ארּבעה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשוה

ׁשּלּה. רביע ּדמי ונֹותן אֹותּה, מחזיר - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָקּימת
.Á ׁשּיֹודה עד חמׁש, מׁשּלם ממֹון ּכפירת על הּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאין

- ּבכפירתֹו עֹומד והּוא עדים, ּבאּו אם אבל ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָמעצמֹו;
החמׁש; את מׁשּלם ואינֹו עדים, ּפי על ּבלבד הּקרן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹמׁשּלם
אֹותן  מביא ואינֹו ּבאים, הם לכּפרה הּקרּבן עם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהחמׁש

עצמֹו ּפי על .אּלא ְִֶַַָ
.Ë ולא הֹואיל ּבֹו, ׁשּכפר ּפי על אף - חברֹו את ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹוזל

עד  הּבעלים אחר לרּדף חּיב אינֹו והֹודה, חזר אם ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹנׁשּבע,
עד  הּגזלן, ּביד יהי אּלא ׁשּבידֹו; ממֹון להן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיחזיר

ׁשּלהן  ויּטלּו הּבעלים ׁשוה ׁשּיבֹואּו על נׁשּבע אם אבל . ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
להן, ׁשּיחזיר עד הּבעלים אחר לרּדף חּיב - ומעלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּפרּוטה
ׁשּנׁשּבע, אחר נתיאׁשּו ׁשּכבר מּפני הּים; ּבאּיי הן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאפּלּו

לתבעֹו. עֹוד ּבאין ְְְִֵָָָואינן
.È חּיב ּפרּוטה, מּׁשוה חּוץ  ּכּלּה הּגזלה החזיר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻאפּלּו

ולא  נגזל, ׁשל לבנֹו לא יּתן ולא הּבעלים; אחר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹלהֹוליכּה
ואם  ּבעדים. הּׁשליח הּנגזל עׂשה ּכן אם אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלׁשלּוחֹו,
זה  הרי - ׁשּבעירֹו ּדין לבית החמׁש ואת הּגזלה את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהביא
ׁשּתּגיע  עד ּבּה, מטּפלין ּדין ּובית לֹו; ּומתּכּפר אׁשם, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמביא

הּגזל לבעלּה הּנֹותן וכל ּדין. ּבית לׁשליח הּוא נֹותן וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ
יצא. ּדין, לבית ּבֹו ְְִֵֵַָָוכּיֹוצא

.‡È ׁשּמחל אֹו החמׁש, את לֹו נתן ולא הּקרן את לֹו ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹנתן

זה  על לֹו ׁשּמחל אֹו החמׁש, על לֹו מחל ולא הּקרן על ְֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלֹו
צרי אינֹו - ּבּקרן ּפרּוטה מּׁשוה מּפחֹות חּוץ זה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָועל

על להֹולי  ואף הּׁשאר. את ויּטל הּנגזל יבֹוא אּלא אחריו,  ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
ונמצא  ּתיקר ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין קּימת, עצמּה ׁשהּגזלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּפי

ּפרּוטה  ׁשוה נתן הּנׁשאר ולא החמׁש את לֹו נתן אם אבל . ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
על  לֹו מחל ולא החמׁש על לֹו ׁשּמחל אֹו הּקרן, את ְֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹלֹו
ּפרּוטה  מּׁשוה חּוץ זה, ועל זה על לֹו ׁשּמחל אֹו ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּקרן,
ׁשּבעירֹו ּדין לבית יּתן אֹו אחריו, להֹוליכֹו חּיב - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבּקרן

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.·Èּבחמׁש ׁשנּיה ּפעם וכפר לּבעלים, הּקרן את ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּמחזיר

עליו  ּומׁשּלם ּדבר, לכל ּכקרן החמׁש נעׂשה - עליו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹונׁשּבע
אחר  מלּמד חמׁש - עליו" יֹוסף "וחמׁשתיו ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּיכּפר  החמׁש ׁשּיתמעט עד חמׁש, על חמׁש מֹוסיף ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹׁשהּוא
ּפרּוטה. מּׁשוה עליו ונׁשּבע ְְְִִֶַָָָָּבֹו

.‚È וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען ּפּקדֹון, אצלֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמי
והֹודה  וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר אצלֹו, ׁשהּוא ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָוהֹודה
הּקרן  עם ּוׁשבּועה ׁשבּועה לכל חמׁש מׁשּלם - אצלֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּוא

ׁשהּוא האחד  מלּמד עליו", יֹוסף "וחמׁשתיו ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אחד. קרן על חמׁשין ּכּמה ְֳִֵֶֶֶַַַָָָמׁשּלם

ח  ¤¤ּפרק
לּיֹורׁשין;‡. הּגזלה יחזיר - הּנגזל ּומת חברֹו, את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּגֹוזל

ּדמיה  להן נֹותן נׁשּתּנת, אֹו אבדה לֹו,ואם נׁשּבע ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
לּיֹורׁשין. והחמׁש הּקרן נֹותן - מת ּכ ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹואחר

הּגזלה ·. אין אם - האב ּומת לֹו, ונׁשּבע אביו את ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל
ועל  הּקרן על אחיו עם חׁשּבֹון עֹוׂשה נׁשּתּנת, אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָקּימת

עצמּההחמׁש הּגזלה להֹוציא חּיב קּימת, הּגזלה ואם ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
לאחיו, החמׁש ואת הּגזלה את נֹותן ,לפיכ ידֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּתחת

חׁשּבֹון. עּמהן ְְִֶֶֶָועֹוׂשה
הּיֹורׁש‚. הּוא לבּדֹו הּגזלן זה ׁשּנמצא אחין, לֹו אין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָאם

לבניו  ידֹו מּתחת הּגזלה מֹוציא לזה - ּבנים לֹו אין ואם ; ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לצדקה. אֹו ּבהלואתֹו, אֹו חֹובֹו, לבעל נֹותנּה - הּגזלן ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָהּבן
ּפי  על אף נפטר, - ידֹו מּתחת עצמּה הּגזלה ויצאה ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָהֹואיל
ויאמר: ׁשּיֹודיעם והּוא, ּבחֹובֹו; ּפרעּה אֹו מּתנה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתנּה

אּבא'. ּגזל ֵֶֶַָ'זה
וזקף וכן „. לֹו, והֹודה וחזר לֹו, ונׁשּבע הּגר את הּגֹוזל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּזכה  ּפי על אף - הּגר מת ּכ ואחר מלוה, הּכל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעליו
ידֹו מּתחת להֹוציאּה חּיב .ּבּגזלה, ְְִִֵַַַַָָָָ

ּגזל ‰. אם אבל ּבינתים. ּבׁשהֹודה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
זה  הרי - הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים, לֹו ׁשאין הּגר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאת
מׁשמר  אֹותֹו ׁשל לּכהנים והחמׁש הּקרן לׁשּלם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹחּיב

ה'אשם'] ּבֹו.[שיקריב יתּכּפר ּכ ואחר אׁשמֹו; ּומביא ,ְְֲִִֵֵַַַָָ
.Â אין "ואם ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּפי

ּגאל" מדּבר.לאיׁש הּכתּוב יֹורׁשים לֹו ואין ׁשּמת ּבגר - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
,לפיכ הּגזלה. ּדמי אֹו הּגזלה הּוא ּכאן, האמּור זה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָואׁשם
קראֹו אׁשם ׁשהרי יצא, לא ּבּלילה, הּגר ּגזל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמחזיר
ּגזל  חֹולקין הּכהנים ואין ּבּלילה. מקריבין ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּכתּוב,

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



dcia`eפח dlifb zekld - oiwifp xtq - lel` b"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּגר ּגזל ּכנגד לאלו]הּגר ופעם לאלו ׁשאין [פעם ּכדר , ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
אחר. אׁשם ּבׂשר ּכנגד זה אׁשם ּבׂשר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָחֹולקין

.Ê מאנׁשי וכהן ּכהן לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין הּגר ּגזל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכל
הׁשבה  ידי הּמחזירֹו יצא לא "הּמּוׁשב מׁשמר, ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

נאמר  ולּמה ּכהן. לכל הׁשבה ׁשּתהיה עד לּכהן", ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלה',
עליו, ולחזר לחקר צרי אּתה ׁשהאיׁש "איׁש"? הּגר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבגזל

אם אבל לֹו; אין אם אֹו יֹורׁשין לֹו יׁש קטן אם הּגר היה ְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
יֹורׁשין. לֹו ׁשאין חזקתֹו אּלא עליו, לחזר צרי אּתה אי -ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

.Áּכ הּגר, ּבגזל הּגֹוזל הּכהנים ,לפיכ הן. מּתנֹות מקּבלי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
חּיב  - הּפסח עליו ועבר יֹורׁשין, לֹו ׁשאין הּגר מן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחמץ

הּגזלה  ּכׁשעת ּדמיו את לּכהנים להם לּתן יּתנּנּו ׁשאם ; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
היה  ואּלּו ּבהניה. אסּור הּוא ׁשהרי - מּתנה אינּה ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָעכׁשו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר היה קּים, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּגר

.Ë הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכהן
ידֹו מּתחת יֹוציא אּלא ידֹו, ׁשּתחת ּבּגזלה זה זכה לא -ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הּמׁשמרה  ּבני הּכהנים אחיו .לכל ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ
.Èאׁשמֹו והפריׁש הּגר, ּומת לֹו, ונׁשּבע הּגר את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּגֹוזל

הרי  - ּכּפרה קדם הּגזלן ּומת לּכהנים, להעלֹותן ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּוגזלתֹו
עצמּה הּגזלה אֹו הּגזלה ּכסף את יֹורׁשין הּגזלן ;ּבני ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹוהאׁשם

.‡È ּכּפרה קדם ּומת מׁשמר, לאנׁשי הּכסף את הּגזלן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנתן
הּכהנים,[הקרבן] מּיד להֹוציא יכֹולין הּגזלן יֹורׁשי אין -ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹ

היה  ואפּלּו יהיה"; לֹו לּכהן, יּתן אׁשר "איׁש ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
מּיד  מֹוציאין יֹורׁשיו אין - מּתנה מּתנתֹו ׁשאין קטן, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּגזלן

ֲִַֹהּכהנים.
.·È האׁשם ואת הּמׁשמרֹות, מן לאחת הּכסף את ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָנתן

זֹו השבוע]למׁשמרה אצל [של הּכסף יחזר - ׁשּבתּה ׁשהיא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלקחה  ׁשהּמׁשמרה הּקבּועה; הּמׁשמרה לאנׁשי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהאׁשם,

מּידּה. ּומֹוציאין זכת, לא ׁשּבתּה ּבלא ְִִִֶֶַָָָָָָֹֹּכסף
.‚È הּקרן הּגזלן ׁשּיחזיר עד האׁשם את מקריבין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאין

נתן  יֹורׁשין. לֹו ׁשאין ּגר ּגזל היה אם לּכהנים אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלּבעלים,
מעּכב  החמׁש ואין לֹו, נתּכּפר - אׁשמֹו והקריב הּקרן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

ּכּפרה  אחר החמׁש את לּתן וחּיב .הּכּפרה; ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
.„È ּתֹוספת ּבהם אין והּקרקעֹות, והּׁשטרֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהעבדים

האמּור חמׁש ּכל - וכּו'" ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ויצאּו הּקרקעֹות, יצאּו ממֹון; וגּופֹו הּוא מּטלטלין ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָּבענין,
ממֹון. ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות ויצאּו לקרקעֹות, ׁשהּקׁשּו ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֻעבדים
לּכהנים. חֹוזרין אינן יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ּגזל היּו אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹוכן
ּבעליה  ּברׁשּות אּלא לעֹולם, לּגזלן נקנית אינּה הּקרקע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכן
ונתיאׁשּו זה, אחר זה לאלף, נמּכרה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָקּימת;
ׁשּיצאה  מי וכל ּדמים. ּבלא לּנגזל חֹוזרת זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּבעלים
הּׁשני  הּמֹוכר וחֹוזר לֹו, ׁשּמכרּה זה על חֹוזר - יד ֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּתחת
הּגזלן  על הּגזלן מן הּלֹוקח ׁשּיחזר עד הראׁשֹון, הּמֹוכר ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹעל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּמּנּו, ְְְִִִֵֶֶָֹויּטל

ט  ¤¤ּפרק
והפסידּה‡. מחברֹו קרקע נזק]הּגֹוזל לה ּכגֹון [גרם , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָ

האילנֹות, את ׁשּקצץ אֹו ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות ּבּה ְִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשחפר
אֹו ׂשדה לֹו להעמיד חּיב - הּבנין והרס הּמעינֹות, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָוׁשחת
ּׁשהפסיד. מה ּדמי יׁשּלם אֹו הּגזלה, ּבׁשעת ּכׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבית
נׂשרפה  אֹו נהר ׁשּׁשטפּה ּכגֹון מאליה, נׁשחתה אם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָאבל
;'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - הּׁשמים מן ׁשּירדה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבאׁש
הפסדּה אחריּות ואין קּימת; ּבעליה ּבחזקת ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּקרקע
ּכן  הּדין ּׁשאין מה - ּבידֹו הפסיד ּכן אם אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעליו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעבדים, אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָּבמּטלטלין
מציקין·. ּונטלּוה מּמּנּו, ונגזלה ׂשדה, ּבכח [אנסים]ּגזל ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

ׂשדֹות  הּמל ׁשּלקח ּכגֹון היא, מדינה מּכת אם - ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמל
ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשל ּבּתים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
ׂשדה  לֹו להעמיד חּיב - נלקחה הּגזלן מחמת ואם ;'ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלפני

ֶֶַאחרת.
מה ‚. ּכל לנּו 'הראה לֹו: ואמר הּגזלן, את הּמל ְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאנס

ּונטלּה ׂשדֹותיו, ּבכלל ׁשּגזל זֹו ׂשדה לֹו והראה ,'ל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּׁשּיׁש
נֹותן  אֹו ּכמֹותּה, אחרת ׂשדה לֹו להעמיד חּיב - ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמל

.ּדמיה  ֶָָ
את „. ּגֹובה הּׂשדה ּכׁשּבעל - ּבידֹו והפסידּה ׂשדה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּגזל

ה  ּׁשהפסיד מה חֹורין ּגזלן ּדמי ּבני מּנכסים אֹותן ּגֹובה , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
בידו] עמד [שנמצאים ואם ּפה; על ּכמלוה ׁשהּוא מּפני ,ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מּנכסים  ּגֹובה - מכר ּכ ואחר לׁשּלם, ונתחּיב ּבּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּגזלן
הגזלן] בדין]מׁשעּבדין[של העמדה אחר .[שנמכרו ְְִָֻ

ׁשאכל ‰. הּפרֹות ּכל מׁשּלם - ּפרֹותיה ואכל ׂשדה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּגזל
חֹורין  ּבני על מּנכסים וידֹו לֹו, ׁשמין - והׁשּביח ּגזל . ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ

ההֹוצאה  נֹוטל ההֹוצאה, על יתר הּׁשבח אם ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונה:
לֹו אין הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה ואם הּנגזל; מן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבלבד

הּׁשבח. ׁשעּור אּלא ההֹוצאה ִִֶֶַַַָָָמן
.Â יתר הּׁשבח אם - הּלֹוקח והׁשּביחּה ּומכרּה, ׂשדה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּגזל

הּקרן  ונֹוטל הּׂשדה, ּבעל מן ההֹוצאה נֹוטל - ההֹוצאה ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעל
הּגזלן  מן הּׁשבח ׁשאר ;עם ְְִִֶַַַַָָ

(.Ê) מּבני - הּׁשבח ּוׁשאר מׁשעּבדין, מּנכסים - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּקרן
ׁשהיאחֹורין  ּבּה הּכיר ואם נֹוטל . אינֹו - ּכׁשּלקחּה ּגזּולה ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ

על  הּיתר הּׁשבח ׁשאר ּומפסיד ּבלבד, הּקרן אּלא הּגזלן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמן
ׁשהּכיר  ּבין - הּׁשבח על יתרה ההֹוצאה היתה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָההֹוצאה.
ההֹוצאה  מן לֹו אין - ּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ּגזּולה, ׁשהיא ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבּה
מן  הּקרן ונֹוטל הּׂשדה, ּבעל מן נֹוטלֹו הּׁשבח; ׁשעּור ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאּלא

מׁשעּבדין  מּנכסים .הּגזלן ְְְְִִִַַָָָֻ
.Á מחּׁשבין - ּפרֹותיה הּלֹוקח ואכל ּומכרּה, ׂשדה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹוזל

וחֹוזר  הּׂשדה; לבעל ּומׁשּלם ׁשאכל, הּפרֹות ּכל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעליו
חֹורין  ּבני מּנכסים הּגזלן מן אֹותן ּבּהוגֹובה הּכיר ואם . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ

אּלא  הּגזלן מן ּגֹובה ואינֹו ּפרֹות, לֹו אין - ּגזּולה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהיא
ּבלבד. ְִֶֶַַהּקרן
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.Ë ולא ממּכר, ממּכרֹו אין - ׁשּלֹו ׁשאינּה ׂשדה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּמֹוכר
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלּום, לֹוקח ׁשּמכרּה,קנה אחר הּגזלן חזר . ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ואפּלּו הּגזלן. מן הּלֹוקח ּביד נתקּימה - מּבעליה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּולקחּה
ׁשחזר  ּכיון - ּבידֹו ּגזּולה ּכׁשהיתה מּתנה הּגזלן לֹו ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָנתנּה
טרח  זה ׁשּמּפני הּמּתנה; ׁשּקּבל זה ּביד נתקּימה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּולקחּה,

ּבנאמנּותֹו. לעמד ּכדי ׁשּקניּה, עד ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָֹהּגזלן
.È ׂשדה לֹו ׁשּמכר מּפני הּגזלן את הּלֹוקח ּתבע אם ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלפיכ

על  להכריז ּדין ּבית והתחילּו לׁשּלם, ונתחּיב ׁשּלֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשאינּה
ואחר [מכירת] לּלֹוקח, מהן להגּבֹות ּכדי הּגזלן ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָנכסי

לא  - הּבעלים מן הּגזלן לקחּה ההכרזֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹׁשהתחילּו
נגלה  נכסיו, על ׁשהכריזּו ׁשּמאחר הּלֹוקח; ּביד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנתקּימה
ּביד  להעמידּה ּכדי הּבעלים מן לקחּה ולא נאמן, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו

ֵַַהּלֹוקח.
.‡Èאחר הּבעלים מן הּגזלן ּגזּולה,לקחּה ּכׁשהיא ׁשּמכרּה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

הרי  - הֹוריׁשּה אֹו ּבמּתנה, נתנּה אֹו לאחר, ּומכרּה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָוחזר
מּמּנּו ׁשּלקחּה זה ּביד להעמידּה רֹוצה ׁשאינֹו ּדעּתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּגּלה
נתקּימה  לא ּבירּׁשה, לּגזלן נפלה אם וכן ּגזּולה. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻּכׁשהיתה

הּלֹוקח. ְֵַַַּביד
.·È,אחרת קרקע לּנגזל יׁש אם - ּבחֹובֹו הּגזלן אֹותּה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּגבה

נתּכּון  זה הרי - ּבחֹובי' ּגֹובה אני 'זֹו הּגזלן: לֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָואמר
זֹו, אּלא קרקע לּנגזל אין ואם הּלֹוקח; ּביד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָלהעמידּה

ׁשּנתּכּון. הּוא חֹובֹו את ְְִִֵֶֶַלגּבֹות
.‚Èׁשאּלּו הּלֹוקח; אֹותּה קנה מּתנה, לּגזלן הּבעלים ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָנתנּוה

טרח, זה ּומּפני מּתנה, לֹו נֹותנין היּו לא לּבעלים, טרח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹלא
ּביד  ותתקּים ּבנאמנּותֹו ויעמד ּבדין, ּבּה ׁשּיזּכה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי

.הּלֹוקח  ֵַַ
.„È חזר עליה ּגזלן  והחזק ׁשּגזלּה ואחר ׂשדה, ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהּגֹוזל

'אנּוס  ואמר: הּנגזל וטען הראׁשֹונים, מּבעלים ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָּולקחּה
מחמת  מכרּתי לדעּתי וׁשּלא לֹו, ׁשּמכרּתי ּבּׁשעה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהייתי

הּגזלן  זכה לא - עדים ּגזלנּותֹו' לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף , ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
לּגזלן  ּומחזירין לבעליה, הּׂשדה ותחזר ּבפניהם; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלקחּה

ׁשּנתן. ִֶַַָָהּדמים
.ÂË ׁשּמנה העדים ּבׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבּמה

מכר  הּקרקע ׁשּבעל העידּו אם אבל הּמעֹות. את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבפניהם
והּנגזל  ,וכ ּכ ּדמים לֹו ׁשּנתן ּבפניהם לֹו והֹודה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלּגזלן,
אין  - לֹו הֹודה יראה ּומחמת ּכלּום, לֹו נתן ׁשּלא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹטֹוען

ּדמ  ּבלא הּׂשדה מּמּנּו מֹוציאין אּלא ּכלּום, מּפני לּגזלן ים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
והחזק  הֹואיל ּכׁשּטען, הּפחד מּפני אּלא לֹו הֹודה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּלא

עליה  .ּגזלן ְֶַָָָ
.ÊËמֹודעה לעׂשֹות צרי הּׂשדה ּבעל לעדים]אין [הודעה ֲִֵֶַַַַָָָָ

זה מכר באונס]על ׂשדה [שהוא על ּגזלן זה והחזק הֹואיל ; ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ואין  מֹודעה. למסר צרי אינֹו ראיה, ּבּה ראיתֹו ואין ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹזֹו
לֹו; ׁשּימּכר עד אֹותֹו ותלה חברֹו האֹונס ּכדין הּגזלן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּדין
,לפיכ ּכלּום; עדין ּגזלֹו ולא לגזל, רֹוצה אינֹו האֹונס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּזה

קּים. ממּכרֹו - מֹודעה האנּוס הּמֹוכר מסר לא ְִִֵַַַָָָָָָָֹאם

ה'תשע"ד  אלול כ"ד שישי יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשאנס‡. זרֹוע ּבעל לתֹו[בכח]ּגֹוי וירד יׂשראל, נכסי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

מחמת  אֹו הּׂשדה, ּבעל על חֹוב לֹו ׁשהיה מחמת ֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׂשדהּו
ׁשהפסיד  מחמת אֹו הּיׂשראלי, זה ּביד נזקין לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּיׁש
אין  - אחר ליׂשראל מכרּה הּׂשדה על ׁשּתקף ואחר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָממֹונֹו,

הּלֹוקח. מּיד להֹוציא יכֹולין ְְְִִִִֵַַַַָהּבעלים
טען ּבּמה ·. ׁשאמת הּבעלים ּבׁשהֹודּו אמּורים? ּדברים ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

וכן  הּגֹוי. טען ׁשאמת יׂשראל עדי יעידּו אֹו הּמֹוכר, ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוי
את  לכף ׁשּיכל הּמקֹום ּבאֹותֹו ׂשר אֹו מל ׁשם היה ְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאם
אינן  - הּגֹוי את הּבעלים ּתבעּו ולא לדין, ׁשּמכר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגֹוי

ׁשאינן יכ  ּפי על אף הּגֹוי, מן הּלֹוקח מּיד להֹוציא ֹולין ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
הּגֹוי; טען ׁשאמת עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ואף לּגֹוי, ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמֹודין
לּמה  הּגֹוי, הּוא ּגזלן 'אם לּבעלים: אֹומר הּלֹוקח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי

ּבדיניהם' אֹותֹו ּתבעּתם ?.לא ְְְִֵֶֶַֹ
עד ‚. אֹותן להרג ּומבּקׁשין ליׂשראל הּמציקין ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹהּגֹויים

לּמציק  ויּתנּנה ּבביתֹו, אֹו ּבׂשדהּו הּגֹוי מּיד עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיפּדה
- הּקרקע אֹותּה למּכר הּמציק ּכׁשּירצה - יּניחּנּו ּכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואחר
אדם. לכל קֹודמין הן הּמציק, מן לּקח הּבעלים ּביד יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָאם
הּמציק  ּביד הּקרקע ׁשּׁשהת אֹו לּקח, הּבעלים ּביד אין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָואם
זכה; הּמציק, מן ולקח הּקֹודם ּכל - חדׁש עׂשר ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשנים
ׁשליׁש אֹו הּקרקע, רביע הראׁשֹונים לּבעלים ׁשּיּתן ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָּובלבד

וקרקע הּמעֹות  הֹואיל ּבזֹול; מֹוכר הּמציק ׁשּזה מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
אֹו רביע ּבפחֹות מֹוכר זה הרי - מֹוכר הּוא ׁשּלֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאינּה
ׁשהיא  מחמת ׁשהרי ּבעלים, ׁשל הרביע וזה לֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָקרֹוב
- ּבׁשלׁשים הּמציק מן הּלֹוקח ,לפיכ ּבזֹול. מֹוכר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּלהן
ואחר  הּקרקע, רביע להם נֹותן אֹו עׂשרה, לּבעלים ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָנֹותן
ּבידֹו. ּכגזל הּקרקע רביע הרי נתן, לא ואם הּכל. יקנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹּכ

אם „. - ּונטעּה ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו ׂשדה לתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹהּיֹורד
לּתן  רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין לּטע, העׂשּויה ׂשדה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהיתה
עׂשּויה  אינּה ואם הּׂשדה; מּבעל ונֹוטל לּטעּה, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבׂשדה

הּתחּתֹונה  על וידֹו לֹו, ׁשמין - .לּטע ְְִִַַַַָָָ
לֹואמר ‰. ׁשֹומעין - 'ול אילנ 'עקר הּׂשדה: ּבעל .לֹו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

מּפני  לֹו, ׁשֹומעין אין - אילני' עֹוקר 'הריני הּנֹוטע: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאמר
הּקרקע. את ְְִֶֶַַַַׁשּמכחיׁש

.Â ּבּתים ּבהן ּולהֹוסיף לבנין, ראּויין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהחצרֹות
ׁשּלא  חברֹו ּבחצר ׁשהּבֹונה הּגאֹונים, הֹורּו לפיכ ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹועלּיֹות;
לֹו וׁשמין לּטע, העׂשּויה ׂשדה ּכנֹוטע זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּדעּתֹו
ּבנין  ׁשּיבנה והּוא, לבנֹותֹו; זה ּבבנין לּתן רֹוצה אדם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכּמה

תועלת]הּמֹועיל אֹותֹו[מביא ּכמנהג חצר לאֹותּה הראּוי ְְְִִֵַַָָָָ
ָמקֹום.

.Êׁשאינּה ׂשדה נטע אפּלּו - ּברׁשּות חברֹו לׂשדה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּיֹורד
היתה  ׁשאם העליֹונה; על וידֹו לֹו, ׁשמין - לּטע ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָעׂשּויה
יתר  הּׁשבח ואם ההֹוצאה; נֹוטל הּׁשבח, על יתרה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָההֹוצאה
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הּגר ּגזל ּכנגד לאלו]הּגר ופעם לאלו ׁשאין [פעם ּכדר , ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
אחר. אׁשם ּבׂשר ּכנגד זה אׁשם ּבׂשר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָחֹולקין

.Ê מאנׁשי וכהן ּכהן לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין הּגר ּגזל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכל
הׁשבה  ידי הּמחזירֹו יצא לא "הּמּוׁשב מׁשמר, ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

נאמר  ולּמה ּכהן. לכל הׁשבה ׁשּתהיה עד לּכהן", ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלה',
עליו, ולחזר לחקר צרי אּתה ׁשהאיׁש "איׁש"? הּגר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבגזל

אם אבל לֹו; אין אם אֹו יֹורׁשין לֹו יׁש קטן אם הּגר היה ְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
יֹורׁשין. לֹו ׁשאין חזקתֹו אּלא עליו, לחזר צרי אּתה אי -ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

.Áּכ הּגר, ּבגזל הּגֹוזל הּכהנים ,לפיכ הן. מּתנֹות מקּבלי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
חּיב  - הּפסח עליו ועבר יֹורׁשין, לֹו ׁשאין הּגר מן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחמץ

הּגזלה  ּכׁשעת ּדמיו את לּכהנים להם לּתן יּתנּנּו ׁשאם ; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
היה  ואּלּו ּבהניה. אסּור הּוא ׁשהרי - מּתנה אינּה ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָעכׁשו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר היה קּים, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּגר

.Ë הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכהן
ידֹו מּתחת יֹוציא אּלא ידֹו, ׁשּתחת ּבּגזלה זה זכה לא -ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הּמׁשמרה  ּבני הּכהנים אחיו .לכל ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ
.Èאׁשמֹו והפריׁש הּגר, ּומת לֹו, ונׁשּבע הּגר את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּגֹוזל

הרי  - ּכּפרה קדם הּגזלן ּומת לּכהנים, להעלֹותן ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּוגזלתֹו
עצמּה הּגזלה אֹו הּגזלה ּכסף את יֹורׁשין הּגזלן ;ּבני ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹוהאׁשם

.‡È ּכּפרה קדם ּומת מׁשמר, לאנׁשי הּכסף את הּגזלן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנתן
הּכהנים,[הקרבן] מּיד להֹוציא יכֹולין הּגזלן יֹורׁשי אין -ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹ

היה  ואפּלּו יהיה"; לֹו לּכהן, יּתן אׁשר "איׁש ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
מּיד  מֹוציאין יֹורׁשיו אין - מּתנה מּתנתֹו ׁשאין קטן, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּגזלן

ֲִַֹהּכהנים.
.·È האׁשם ואת הּמׁשמרֹות, מן לאחת הּכסף את ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָנתן

זֹו השבוע]למׁשמרה אצל [של הּכסף יחזר - ׁשּבתּה ׁשהיא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלקחה  ׁשהּמׁשמרה הּקבּועה; הּמׁשמרה לאנׁשי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהאׁשם,

מּידּה. ּומֹוציאין זכת, לא ׁשּבתּה ּבלא ְִִִֶֶַָָָָָָֹֹּכסף
.‚È הּקרן הּגזלן ׁשּיחזיר עד האׁשם את מקריבין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאין

נתן  יֹורׁשין. לֹו ׁשאין ּגר ּגזל היה אם לּכהנים אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלּבעלים,
מעּכב  החמׁש ואין לֹו, נתּכּפר - אׁשמֹו והקריב הּקרן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

ּכּפרה  אחר החמׁש את לּתן וחּיב .הּכּפרה; ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
.„È ּתֹוספת ּבהם אין והּקרקעֹות, והּׁשטרֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהעבדים

האמּור חמׁש ּכל - וכּו'" ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ויצאּו הּקרקעֹות, יצאּו ממֹון; וגּופֹו הּוא מּטלטלין ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָּבענין,
ממֹון. ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות ויצאּו לקרקעֹות, ׁשהּקׁשּו ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֻעבדים
לּכהנים. חֹוזרין אינן יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ּגזל היּו אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹוכן
ּבעליה  ּברׁשּות אּלא לעֹולם, לּגזלן נקנית אינּה הּקרקע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכן
ונתיאׁשּו זה, אחר זה לאלף, נמּכרה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָקּימת;
ׁשּיצאה  מי וכל ּדמים. ּבלא לּנגזל חֹוזרת זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּבעלים
הּׁשני  הּמֹוכר וחֹוזר לֹו, ׁשּמכרּה זה על חֹוזר - יד ֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּתחת
הּגזלן  על הּגזלן מן הּלֹוקח ׁשּיחזר עד הראׁשֹון, הּמֹוכר ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹעל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּמּנּו, ְְְִִִֵֶֶָֹויּטל

ט  ¤¤ּפרק
והפסידּה‡. מחברֹו קרקע נזק]הּגֹוזל לה ּכגֹון [גרם , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָ

האילנֹות, את ׁשּקצץ אֹו ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות ּבּה ְִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשחפר
אֹו ׂשדה לֹו להעמיד חּיב - הּבנין והרס הּמעינֹות, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָוׁשחת
ּׁשהפסיד. מה ּדמי יׁשּלם אֹו הּגזלה, ּבׁשעת ּכׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבית
נׂשרפה  אֹו נהר ׁשּׁשטפּה ּכגֹון מאליה, נׁשחתה אם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָאבל
;'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - הּׁשמים מן ׁשּירדה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבאׁש
הפסדּה אחריּות ואין קּימת; ּבעליה ּבחזקת ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּקרקע
ּכן  הּדין ּׁשאין מה - ּבידֹו הפסיד ּכן אם אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעליו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעבדים, אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָּבמּטלטלין
מציקין·. ּונטלּוה מּמּנּו, ונגזלה ׂשדה, ּבכח [אנסים]ּגזל ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

ׂשדֹות  הּמל ׁשּלקח ּכגֹון היא, מדינה מּכת אם - ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמל
ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשל ּבּתים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
ׂשדה  לֹו להעמיד חּיב - נלקחה הּגזלן מחמת ואם ;'ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלפני

ֶֶַאחרת.
מה ‚. ּכל לנּו 'הראה לֹו: ואמר הּגזלן, את הּמל ְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאנס

ּונטלּה ׂשדֹותיו, ּבכלל ׁשּגזל זֹו ׂשדה לֹו והראה ,'ל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּׁשּיׁש
נֹותן  אֹו ּכמֹותּה, אחרת ׂשדה לֹו להעמיד חּיב - ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמל

.ּדמיה  ֶָָ
את „. ּגֹובה הּׂשדה ּכׁשּבעל - ּבידֹו והפסידּה ׂשדה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּגזל

ה  ּׁשהפסיד מה חֹורין ּגזלן ּדמי ּבני מּנכסים אֹותן ּגֹובה , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
בידו] עמד [שנמצאים ואם ּפה; על ּכמלוה ׁשהּוא מּפני ,ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מּנכסים  ּגֹובה - מכר ּכ ואחר לׁשּלם, ונתחּיב ּבּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּגזלן
הגזלן] בדין]מׁשעּבדין[של העמדה אחר .[שנמכרו ְְִָֻ

ׁשאכל ‰. הּפרֹות ּכל מׁשּלם - ּפרֹותיה ואכל ׂשדה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּגזל
חֹורין  ּבני על מּנכסים וידֹו לֹו, ׁשמין - והׁשּביח ּגזל . ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ

ההֹוצאה  נֹוטל ההֹוצאה, על יתר הּׁשבח אם ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונה:
לֹו אין הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה ואם הּנגזל; מן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבלבד

הּׁשבח. ׁשעּור אּלא ההֹוצאה ִִֶֶַַַָָָמן
.Â יתר הּׁשבח אם - הּלֹוקח והׁשּביחּה ּומכרּה, ׂשדה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּגזל

הּקרן  ונֹוטל הּׂשדה, ּבעל מן ההֹוצאה נֹוטל - ההֹוצאה ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעל
הּגזלן  מן הּׁשבח ׁשאר ;עם ְְִִֶַַַַָָ

(.Ê) מּבני - הּׁשבח ּוׁשאר מׁשעּבדין, מּנכסים - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּקרן
ׁשהיאחֹורין  ּבּה הּכיר ואם נֹוטל . אינֹו - ּכׁשּלקחּה ּגזּולה ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ

על  הּיתר הּׁשבח ׁשאר ּומפסיד ּבלבד, הּקרן אּלא הּגזלן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמן
ׁשהּכיר  ּבין - הּׁשבח על יתרה ההֹוצאה היתה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָההֹוצאה.
ההֹוצאה  מן לֹו אין - ּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ּגזּולה, ׁשהיא ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבּה
מן  הּקרן ונֹוטל הּׂשדה, ּבעל מן נֹוטלֹו הּׁשבח; ׁשעּור ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאּלא

מׁשעּבדין  מּנכסים .הּגזלן ְְְְִִִַַָָָֻ
.Á מחּׁשבין - ּפרֹותיה הּלֹוקח ואכל ּומכרּה, ׂשדה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹוזל

וחֹוזר  הּׂשדה; לבעל ּומׁשּלם ׁשאכל, הּפרֹות ּכל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעליו
חֹורין  ּבני מּנכסים הּגזלן מן אֹותן ּבּהוגֹובה הּכיר ואם . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ

אּלא  הּגזלן מן ּגֹובה ואינֹו ּפרֹות, לֹו אין - ּגזּולה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהיא
ּבלבד. ְִֶֶַַהּקרן
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.Ë ולא ממּכר, ממּכרֹו אין - ׁשּלֹו ׁשאינּה ׂשדה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּמֹוכר
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלּום, לֹוקח ׁשּמכרּה,קנה אחר הּגזלן חזר . ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ואפּלּו הּגזלן. מן הּלֹוקח ּביד נתקּימה - מּבעליה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּולקחּה
ׁשחזר  ּכיון - ּבידֹו ּגזּולה ּכׁשהיתה מּתנה הּגזלן לֹו ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָנתנּה
טרח  זה ׁשּמּפני הּמּתנה; ׁשּקּבל זה ּביד נתקּימה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּולקחּה,

ּבנאמנּותֹו. לעמד ּכדי ׁשּקניּה, עד ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָֹהּגזלן
.È ׂשדה לֹו ׁשּמכר מּפני הּגזלן את הּלֹוקח ּתבע אם ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלפיכ

על  להכריז ּדין ּבית והתחילּו לׁשּלם, ונתחּיב ׁשּלֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשאינּה
ואחר [מכירת] לּלֹוקח, מהן להגּבֹות ּכדי הּגזלן ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָנכסי

לא  - הּבעלים מן הּגזלן לקחּה ההכרזֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹׁשהתחילּו
נגלה  נכסיו, על ׁשהכריזּו ׁשּמאחר הּלֹוקח; ּביד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנתקּימה
ּביד  להעמידּה ּכדי הּבעלים מן לקחּה ולא נאמן, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו

ֵַַהּלֹוקח.
.‡Èאחר הּבעלים מן הּגזלן ּגזּולה,לקחּה ּכׁשהיא ׁשּמכרּה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

הרי  - הֹוריׁשּה אֹו ּבמּתנה, נתנּה אֹו לאחר, ּומכרּה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָוחזר
מּמּנּו ׁשּלקחּה זה ּביד להעמידּה רֹוצה ׁשאינֹו ּדעּתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּגּלה
נתקּימה  לא ּבירּׁשה, לּגזלן נפלה אם וכן ּגזּולה. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻּכׁשהיתה

הּלֹוקח. ְֵַַַּביד
.·È,אחרת קרקע לּנגזל יׁש אם - ּבחֹובֹו הּגזלן אֹותּה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּגבה

נתּכּון  זה הרי - ּבחֹובי' ּגֹובה אני 'זֹו הּגזלן: לֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָואמר
זֹו, אּלא קרקע לּנגזל אין ואם הּלֹוקח; ּביד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָלהעמידּה

ׁשּנתּכּון. הּוא חֹובֹו את ְְִִֵֶֶַלגּבֹות
.‚Èׁשאּלּו הּלֹוקח; אֹותּה קנה מּתנה, לּגזלן הּבעלים ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָנתנּוה

טרח, זה ּומּפני מּתנה, לֹו נֹותנין היּו לא לּבעלים, טרח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹלא
ּביד  ותתקּים ּבנאמנּותֹו ויעמד ּבדין, ּבּה ׁשּיזּכה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי

.הּלֹוקח  ֵַַ
.„È חזר עליה ּגזלן  והחזק ׁשּגזלּה ואחר ׂשדה, ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהּגֹוזל

'אנּוס  ואמר: הּנגזל וטען הראׁשֹונים, מּבעלים ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָּולקחּה
מחמת  מכרּתי לדעּתי וׁשּלא לֹו, ׁשּמכרּתי ּבּׁשעה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהייתי

הּגזלן  זכה לא - עדים ּגזלנּותֹו' לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף , ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
לּגזלן  ּומחזירין לבעליה, הּׂשדה ותחזר ּבפניהם; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלקחּה

ׁשּנתן. ִֶַַָָהּדמים
.ÂË ׁשּמנה העדים ּבׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבּמה

מכר  הּקרקע ׁשּבעל העידּו אם אבל הּמעֹות. את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבפניהם
והּנגזל  ,וכ ּכ ּדמים לֹו ׁשּנתן ּבפניהם לֹו והֹודה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלּגזלן,
אין  - לֹו הֹודה יראה ּומחמת ּכלּום, לֹו נתן ׁשּלא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹטֹוען

ּדמ  ּבלא הּׂשדה מּמּנּו מֹוציאין אּלא ּכלּום, מּפני לּגזלן ים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
והחזק  הֹואיל ּכׁשּטען, הּפחד מּפני אּלא לֹו הֹודה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּלא

עליה  .ּגזלן ְֶַָָָ
.ÊËמֹודעה לעׂשֹות צרי הּׂשדה ּבעל לעדים]אין [הודעה ֲִֵֶַַַַָָָָ

זה מכר באונס]על ׂשדה [שהוא על ּגזלן זה והחזק הֹואיל ; ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ואין  מֹודעה. למסר צרי אינֹו ראיה, ּבּה ראיתֹו ואין ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹזֹו
לֹו; ׁשּימּכר עד אֹותֹו ותלה חברֹו האֹונס ּכדין הּגזלן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּדין
,לפיכ ּכלּום; עדין ּגזלֹו ולא לגזל, רֹוצה אינֹו האֹונס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּזה

קּים. ממּכרֹו - מֹודעה האנּוס הּמֹוכר מסר לא ְִִֵַַַָָָָָָָֹאם

ה'תשע"ד  אלול כ"ד שישי יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשאנס‡. זרֹוע ּבעל לתֹו[בכח]ּגֹוי וירד יׂשראל, נכסי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

מחמת  אֹו הּׂשדה, ּבעל על חֹוב לֹו ׁשהיה מחמת ֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׂשדהּו
ׁשהפסיד  מחמת אֹו הּיׂשראלי, זה ּביד נזקין לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּיׁש
אין  - אחר ליׂשראל מכרּה הּׂשדה על ׁשּתקף ואחר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָממֹונֹו,

הּלֹוקח. מּיד להֹוציא יכֹולין ְְְִִִִֵַַַַָהּבעלים
טען ּבּמה ·. ׁשאמת הּבעלים ּבׁשהֹודּו אמּורים? ּדברים ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

וכן  הּגֹוי. טען ׁשאמת יׂשראל עדי יעידּו אֹו הּמֹוכר, ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוי
את  לכף ׁשּיכל הּמקֹום ּבאֹותֹו ׂשר אֹו מל ׁשם היה ְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאם
אינן  - הּגֹוי את הּבעלים ּתבעּו ולא לדין, ׁשּמכר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגֹוי

ׁשאינן יכ  ּפי על אף הּגֹוי, מן הּלֹוקח מּיד להֹוציא ֹולין ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
הּגֹוי; טען ׁשאמת עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ואף לּגֹוי, ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמֹודין
לּמה  הּגֹוי, הּוא ּגזלן 'אם לּבעלים: אֹומר הּלֹוקח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי

ּבדיניהם' אֹותֹו ּתבעּתם ?.לא ְְְִֵֶֶַֹ
עד ‚. אֹותן להרג ּומבּקׁשין ליׂשראל הּמציקין ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹהּגֹויים

לּמציק  ויּתנּנה ּבביתֹו, אֹו ּבׂשדהּו הּגֹוי מּיד עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיפּדה
- הּקרקע אֹותּה למּכר הּמציק ּכׁשּירצה - יּניחּנּו ּכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואחר
אדם. לכל קֹודמין הן הּמציק, מן לּקח הּבעלים ּביד יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָאם
הּמציק  ּביד הּקרקע ׁשּׁשהת אֹו לּקח, הּבעלים ּביד אין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָואם
זכה; הּמציק, מן ולקח הּקֹודם ּכל - חדׁש עׂשר ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשנים
ׁשליׁש אֹו הּקרקע, רביע הראׁשֹונים לּבעלים ׁשּיּתן ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָּובלבד

וקרקע הּמעֹות  הֹואיל ּבזֹול; מֹוכר הּמציק ׁשּזה מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
אֹו רביע ּבפחֹות מֹוכר זה הרי - מֹוכר הּוא ׁשּלֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאינּה
ׁשהיא  מחמת ׁשהרי ּבעלים, ׁשל הרביע וזה לֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָקרֹוב
- ּבׁשלׁשים הּמציק מן הּלֹוקח ,לפיכ ּבזֹול. מֹוכר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּלהן
ואחר  הּקרקע, רביע להם נֹותן אֹו עׂשרה, לּבעלים ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָנֹותן
ּבידֹו. ּכגזל הּקרקע רביע הרי נתן, לא ואם הּכל. יקנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹּכ

אם „. - ּונטעּה ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו ׂשדה לתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹהּיֹורד
לּתן  רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין לּטע, העׂשּויה ׂשדה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהיתה
עׂשּויה  אינּה ואם הּׂשדה; מּבעל ונֹוטל לּטעּה, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבׂשדה

הּתחּתֹונה  על וידֹו לֹו, ׁשמין - .לּטע ְְִִַַַַָָָ
לֹואמר ‰. ׁשֹומעין - 'ול אילנ 'עקר הּׂשדה: ּבעל .לֹו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

מּפני  לֹו, ׁשֹומעין אין - אילני' עֹוקר 'הריני הּנֹוטע: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאמר
הּקרקע. את ְְִֶֶַַַַׁשּמכחיׁש

.Â ּבּתים ּבהן ּולהֹוסיף לבנין, ראּויין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהחצרֹות
ׁשּלא  חברֹו ּבחצר ׁשהּבֹונה הּגאֹונים, הֹורּו לפיכ ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹועלּיֹות;
לֹו וׁשמין לּטע, העׂשּויה ׂשדה ּכנֹוטע זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּדעּתֹו
ּבנין  ׁשּיבנה והּוא, לבנֹותֹו; זה ּבבנין לּתן רֹוצה אדם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכּמה

תועלת]הּמֹועיל אֹותֹו[מביא ּכמנהג חצר לאֹותּה הראּוי ְְְִִֵַַָָָָ
ָמקֹום.

.Êׁשאינּה ׂשדה נטע אפּלּו - ּברׁשּות חברֹו לׂשדה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּיֹורד
היתה  ׁשאם העליֹונה; על וידֹו לֹו, ׁשמין - לּטע ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָעׂשּויה
יתר  הּׁשבח ואם ההֹוצאה; נֹוטל הּׁשבח, על יתרה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָההֹוצאה
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הּׁשבח  נֹוטל ההֹוצאה, והּׁשּתף על אׁשּתֹו, ּבנכסי ּובעל . ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
להן  וׁשמין הן, ּברׁשּות ּכיֹורד - ּבּה חלק לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּׂשדה

העליֹונה. על ְְֶַָָָָוידם
.Á ואחר ּבנה, אֹו ונטע ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לׂשדה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּיֹורד

הּנטיעֹות, ׁשּׁשמר אֹו הּבנין והׁשלים הּׂשדה ּבעל ּבא ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּכ
נֹוטה ׁשּדעּתֹו ׁשּמראין הּדברים ּבאּלּו [מסכימה]וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

על  וידֹו לֹו, ׁשמין - הּדבר ּבא וכרצֹונֹו זה ּׁשעׂשה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָלמה
ְֶָָהעליֹונה.

.Ë- ּברׁשּות ׁשּלא ּובנאּה חברֹו, ׁשל חרּבתֹו לתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹהּיֹורד
'עצי  הּבנין: ּבעל אמר ואם הּתחּתֹונה. על וידֹו לֹו, ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמין
ׁשֹומעין  אין ּבׂשדה, לֹו; ׁשֹומעין ּבבית, - נֹוטל' אני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָואבני

הּקרקע  את ׁשּמכחיׁש מּפני 'טל לֹו, הּקרקע: ּבעל לֹו אמר . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹ
לֹו. ׁשֹומעין - ּׁשּבנית' ְִִֶַָָמה

.È ּבין העליֹונה, על ידֹו ׁשהיתה ּבין - לֹו ׁשּׁשמין מי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשּיּׁשבע  עד ּכלּום, נֹוטל אינֹו - הּתחּתֹונה על ידֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהיתה
הּדּינים, 'יבֹואּו אמר: ואם הֹוציא. ּכּמה חפץ ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבנקיטת
ויׁשערּו לעיניהם, ּגלּויה היא והרי ההֹוצאה, ׁשּומת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָויעׂשּו
ׁשּבּׁשערים' ּבּפחֹות האּמנין ּוׂשכר והּסיד והאבנים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻהעצים
הּׁשבח  ׁשּנֹוטל זה וכן ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל לֹו, ׁשֹומעין -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ׁשבּועה. צרי אינֹו - העליֹונה על ידֹו והיתה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּבלבד,
.‡È,'נתּתי' ואמר הּׂשדה ּבעל ׁשּטען ונֹוטל, לֹו ׁשּׁשמין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל

ונׁשּבע  נאמן, הּיֹורד - נטלּתי' 'לא אֹומר לּׂשדה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוהּיֹורד
הּׂשדה: לבעל אֹומרין ׁשהרי ונֹוטל; ּכלּום לֹו נתן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
היא לּתן, חּיב אּתה ּכּמה ידעּת ולא ל ׁשמּו לא ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹ'עדין

ואמר נתּת'? לֹו', 'ּתן הּׂשדה לבעל ואמרּו לֹו ׁשמּו אם אבל ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּבעל  הרי הּיֹורד, נׁשּבע לא ׁשעדין ּפי על אף - ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹ'נתּתי'
ׁשהּקרקע  ויּפטר; ׁשּנתן, הּסת ׁשבּועת ויּׁשבע נאמן, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּׂשדה

ּבעליה. ְְְֶֶַָָּבחזקת
.·Èאריסין ׁשהֹוריד ביבול]ּבעל חלק תמורת [עובדים ֲִִִֶַַ

אריס  עצמֹו הּבעל היה אם - ּגרׁשּה ּכ ואחר אׁשּתֹו, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּבנכסי
לּה[במקצועו] ירדּו ׁשּלא אריסין; נסּתּלקּו ּבעל, נסּתּלק -ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

ואם  הּתחּתֹונה. על וידם להם, וׁשמין הּבעל; ּדעת על ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָאּלא
להם  וׁשמין ירדּו, הּקרקע ּדעת על - אריס הּבעל ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָאין

ְִָּכאריס.

יא  ¤¤ּפרק
"הׁשב ‡. ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - ליׂשראל אבדה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהׁשב

מּמּנה  ונתעּלם יׂשראל, אבדת והרֹואה ."לאחי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתׁשיבם
ׁשֹור  את תראה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹוהּניחּה
עׂשה. מצות קּים הׁשיבּה, ואם עׂשה. מצות ּובּטל ;"ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָאחי

ועבר ·. עׂשה, מצות ּבּטל - הׁשיבּה ולא האבדה את ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלקח
תגזל" "לא ועל להתעּלם", תּוכל "לא על לאוין: ׁשני .על ְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹֹ

לתאבֹון  נבלה ואֹוכל רׁשע האבדה ּבעל היה ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָָאפּלּו
אֹוכל [לתאוותו] אבל אבדתֹו. להׁשיב מצוה - ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָוכּיֹוצא

להכעיס הקב"ה]נבלה והּמינים [את מין; הּוא הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַָ
ׁשּבת  ּומחּללי זרה, עבֹודה ועֹובדי והאּפיקֹורסין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּכגֹוי. אבדה, להם להחזיר אסּור - ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָּבפרהסיה

מּתרת ‚. - הּגֹוי אחי".אבדת "אבדת ׁשּנאמר: , ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻ
ידי  מחזיק ׁשהּוא מּפני עברה, עֹובר זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוהּמחזירּה
ׁשּיפארּו ּכדי הּׁשם, את לקּדׁש החזירּה ואם עֹולם. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָרׁשעי
מׁשּבח. זה הרי - אמּונה ּבעלי ׁשהם וידעּו יׂשראל ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻאת
וחּיב  אסּורה, אבדתֹו - הּׁשם חּלּול ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָּובמקֹום

ּכליהם מכניסין מקֹום ּובכל הבית]להחזירּה. מּפני [לתוך ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשלֹום. ּדרכי מּפני יׂשראל, ּככלי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָהּגּנבים

הּגֹוי„. כספו]טע ּות והּוא [בחשבון ּומּתרת; ּכאבדתֹו, - ְֲֵֶֶַַָָֻ
אסּור. - להטעֹותֹו אבל מעצמֹו, ְְְֲֵֶַַָָָָׁשּטעה

.‰וצרי מאליו. וטעה חׁשּבֹון, הּגֹוי ׁשעׂשה ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ואיני  ,סֹומ אני חׁשּבֹונ ׁשעל 'ראה, יׂשראל: לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיאמר
מּתר. זה ּכגֹון ,'ל נֹותן אני אֹומר ּׁשאּתה מה אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיֹודע,
לבדקֹו, הּנכרי יתּכּון ׁשּמא אסּור, - ּכן לֹו אמר לא אם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאבל

מתחּלל  ׁשמים ׁשם .ונמצא ְְְִִִֵֵַַָָ
.Â ּומחצה ּגֹויים ּומחצה ּבּה, ּדרין וגֹויים ׁשּיׂשראל ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶָָָָָעיר

יׂשראל  ּבא ואם ּומכריז; נֹוטל - אבדה ּבּה ּומצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָיׂשראל,
להחזיר  חּיב סימניה, .ונתן ְְְִִֶַַַָָָָ

.Ê ׁשרב העיר מן ּבמקֹום מצא אם - ּגֹויים העיר רב ְִִִִִֶָָָָָָָֹֹהיה
ּבסרטיה  מצא אם אבל להכריז. חּיב יׂשראל, ׁשם ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָהּמצּויים

גדולה] ּוכבּתי [רחבה]ּופלטיה[דרך כנסּיֹות ּכבּתי ּגדֹולים ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ
ּתמיד ׁשם מצּויין ׁשהּגֹויים ּובכל [כשומרים]מדרׁשֹות , ְְְִִִִֶַָָָָ

ואפּלּו ׁשּלֹו, הּמציאה הרי - ׁשם מצּויין ׁשהרּבים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמקֹום
ּכׁשּנפלה, מּמּנה נתיאׁש ׁשהרי סימניה; ונתן יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָּבא
- ׁשּלֹו ׁשהיא ּפי על אף מצאּה'. 'ּגֹוי אֹומר: ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָמּפני
מּׁשּורת  לפנים ועֹוׂשה והּיׁשר, הּטֹוב ּבדר ליל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהרֹוצה
סימניה. את ּכׁשּיּתן ליׂשראל האבדה את מחזיר - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּדין

.Á אסּור יינּה - יין ׁשל חבית ּגֹויים ׁשרּבּה זֹו ּבעיר ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻמצא
ונתן  יׂשראל ּבא ואם אבדה; מּׁשּום מּתר וקנקּנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻּבהניה,

ׁשּמצאּה לזה ּבׁשתּיה מּתרת .סימניה, ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֻ
.Ë ּפי על אף - אחרת ּבחצר והׁשליכֹו ּבׂשר ׁשחטף ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעֹוף

ׁשהרי  אבדה, מּׁשּום מּתר זה הרי - יׂשראל העיר ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשרב
מּמּנּו הּבעלים .נתיאׁשּו ְְֲִִִֶַָָ

.Èּבזּוטֹו אבדה ּובׁשלּוליתֹו[התפשטותו]הּמֹוצא ים, ׁשל ְְֲִִֵֵֶַָָ
ּפֹוסק ׁשאינֹו נהר גדותיו]ׁשל על ׁשּיׁש[שעלה ּפי על אף - ִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מּמּנּו, ּתאבד "אׁשר ׁשּנאמר: מֹוצאּה, ׁשל זֹו הרי סימן, ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבּה
אדם; ּכל אצל ּומצּואה מּמּנּו ׁשאבּודה מי ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָּומצאתּה",
נתיאׁש וּדאי ׁשּזה אדם, ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה זֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָיצאת

ִֶָמּמּנה.
.‡Èלדעת ממֹונֹו לֹו.[במודעות]המאּבד נזקקין אין , ְְְִִֵֵַַַַָָ

והל קׁשרּה ולא ּדלת לּה ׁשאין ּברפת ּפרתֹו הּניח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכיצד?
ּכיסֹו הׁשלי וכל [ארנקו]לֹו, לֹו, והל הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִַַָָָ

ּפי  על ואף לדעּתֹו. ממֹונֹו אּבד זה הרי - ּבזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכּיֹוצא
- להחזיר זקּוק אינֹו לעצמֹו, לּטל זה ּדבר לרֹואה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאסּור
למאּבד  ּפרט ּומצאתּה", מּמּנּו ּתאבד "אׁשר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:

ְְַלדעּתֹו.
.·È,ּבּה להּטּפל חּיב אינֹו - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאבדה
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.‚Èקּפה אֹו ׂשק גדול]מצא זקן [סל אֹו חכם היה אם - ִֵַָָָָָָָָֻ
להּטּפל  חּיב אינֹו ּבידֹו, אּלּו ּכלים לּטל ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻמכּבד
מחזירן  היה אם - ׁשּלֹו היּו אּלּו ּדעּתֹו: את ואֹומד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבהן;
היה  לא ואם חברֹו; ׁשל להחזיר חּיב היה ּכ ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹלעצמֹו,
חּיב  אינֹו חברֹו ּבׁשל ּכ - ׁשּלֹו היּו אפּלּו ּכבֹודֹו על ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָמֹוחל
ּדרּכֹו ואין ּבּׂשדה, האּלּו ּכלים להחזיר ּדרּכֹו היה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלהחזיר.
מצאן  להחזיר; חּיב אינֹו - ּבעיר מצאן ּבעיר, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלהחזירן
ואף  הּבעלים, לרׁשּות ׁשּיּגיעּו עד להחזירן חּיב - ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּבּׂשדה

.ּבכ ּדרּכֹו ואין לעיר ּבהן נכנס ׁשהרי ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָעל
.„Èּבּה להּטּפל נתחּיב - והּכיׁשּה ּבהמה מצא אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן

התחיל  ׁשהרי כבֹודֹו; לפי ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּולהחזירּה,
חּיב ּבּמצוה  - ּפעמים מאה אפּלּו ּוברחה, החזירּה . ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ

מאה  אפּלּו "הׁשב", - ּתׁשיבם" "הׁשב ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהחזיר,
עד  ּבּה, להּטּפל חּיב הּוא לעֹולם מׁשמעֹו. ְְְְִִֵַַַַָָָָָּפעמים
אם  אבל הּמׁשּתּמר; למקֹום ּבעליה לרׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיחזירּנה
ואבדה  וחרּבה, ּגּנה ּכגֹון מׁשּתּמר, ׁשאין למקֹום ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהחזירּה

ּבאחריּותּה. חּיב - ְֲִַַָָָָמּׁשם
.ÂË נכנסין ׁשהּבעלים למקֹום ּבׁשחרית האבדה את ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהחזיר

ׁשהרי  ּבּה, להּטּפל חּיב אינֹו - ּבׁשחרית ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָויֹוצאין
ׁשאינֹו מקֹום ׁשהּוא ּפי על אף אֹותּה, רֹואין ְִִִֵֶֶַַַָָָהּבעלים

חּיים;מׁשּתּמר  רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיכניסּה עד ּבּה להּטּפל חּיב לעֹולם - חּיים ּבבעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל

ּבעלים. ּדעת צרי ואינֹו הּמׁשּתּמרת; הּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלרׁשּות
.ÊËּב -ראה למקֹומּה והחזירּה הּדיר, מן ׁשּברחה המה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

הּבעלים  ּדעת צרי ואינֹו הּמצוה, קּים .הרי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ
.ÊÈ מּׁשּורת לפנים ועֹוׂשה והּיׁשר, הּטֹוב ּבדר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָההֹול

ׁשאינּה ּפי על ואף מקֹום, ּבכל האבדה את מחזיר - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדין
כבֹודֹו .לפי ְְִ

.ÁÈ מּטּמא אינֹו - הּקברֹות ּבבית האבדה ׁשראה ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכהן
הׁשב  ׁשל עׂשה מצות ׁשּמקּים ׁשּבעת אבדה,להחזירּה; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשל  תעׂשה לא על ועֹובר יהיּו", "קדׁשים ׁשל עׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹמבּטל
תעׂשה  לא את ּדֹוחה עׂשה ואין ּבעּמיו", ּבעל יּטּמא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ"לא

ֲֵַועׂשה.
.ËÈ- ּתחזירּה' 'אל אביו: לֹו ואמר האבדה, את ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָראה

מּמּנּו יקּבל ואל ּבעת יחזיר, נמצא מאביו, יקּבל ׁשאם ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
עׂשה  מצות ּבּטל ,"אבי את "ּכּבד ׁשל עׂשה מצות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּמקּים

להתעּלם". תּוכל "לא על ועבר ּתׁשיבם", "הׁשב ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹׁשל
.Îּב להׁשחית ּובאין ׁשֹוטפין מים אֹוהרֹואה חברֹו, נין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

ּולמנעם  ּבפניהן לגּדר חּיב - ׂשדהּו ׁשּנאמר:להׁשחית , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
קרקעֹו. אבדת לרּבֹות ,"אחי אבדת ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָ"לכל

יב  ¤¤ּפרק
.‡- חברֹו ואבדת ּבאבדתֹו ּופגע אבדה, לֹו ׁשאבדה ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמי

ׁשּתיהן  להחזיר חּיב ׁשּתיהן, את להחזיר יכֹול ואם אם . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ואפּלּו קֹודמת, אבדתֹו - מהן אחת אּלא להחזיר יכֹול ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינֹו

אדם. לכל קֹודם ׁשּלֹו רּבֹו; אֹו אביו ְֲִֵֵֶַַַָָָָלאבדת
אביו ·. אבדת עם רּבֹו ּבאבדת ׁשקּול ּפגע אביו היה אם - ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

רּבֹו[בתורתו] ׁשל לאו, ואם קֹודמת; אביו ׁשל רּבֹו, ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָּכנגד
ּתֹורה  ׁשל חכמתֹו ׁשרב מבהק, רּבֹו ׁשּיהיה והּוא ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻקֹודמת;

ִֶמּמּנּו.
ׂשכרֹו‚. אּלא לֹו אין - חברֹו אבדת והחזיר אבדתֹו, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּניח

לֹו טרחתו]הראּוי וחמֹור [על חמֹורֹו נהר ׁשטף ּכיצד? . ֲֲֵַַַָָָָָ
ׁשּלֹו, את הּניח - מאתים חברֹו וׁשל מנה יפה ׁשּלֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָחברֹו,
ואם  לֹו. הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - חברֹו ׁשל את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָוהּציל
אֹו ׁשּלי', ּדמי לי נֹותן ואּתה ,ׁשּל את 'אּציל לֹו: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
ּפי  על ואף ׁשּלֹו. ּדמי לֹו לּתן חּיב - ּדין ּבית ּבפני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהתנה
זכה  ּבֹו, נתעּסק ולא הֹואיל - מאליו ׁשּלֹו חמֹור ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשעלה

עּמֹו. ּׁשהתנה ְְִִֶַָּבמה
לֹו„. הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - הּציל ולא להּציל .ירד ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּדינר, ׁשּׁשוה מּמלאכּתֹו ּובטל ּבמלאכה, עֹוסק היה אם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
לי  'ּתן לֹו: יאמר לא - ּדינרין מאה ׁשּׁשוה אבדה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹוהחזיר
ׁשּיבטל  ּבטל ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו נֹותן אּלא ׁשהפסדּתי', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדינר
הּבעלים  עם התנה ואם ּבּה. עֹוסק ׁשהיה מלאכה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמאֹותּה
זה  הרי - והרׁשּוהּו ּׁשהפסיד, מה ׁשּיּטל ּדין ּבית ּבפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹאֹו

קֹודם. ׁשּלֹו ּדין, ּבית ולא ּבעלים ׁשם אין ואם ְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹנֹוטל.
וזה ‰. יין ׁשל ּבחבית זה ,ּבּדר ּבאים ׁשהיּו ׁשנים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוכן

ׁשּיּׁשפ וקדם ּדבׁש, ׁשל הּכד ונסּדקה ּדבׁש, ׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבכד
לתֹו הּדבׁש את והּציל יינֹו את זה ׁשפ לארץ, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּדבׁש

לֹו הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - טרחתו]החבית ואם [על ; ְְִִֵֶֶָָָָָ
אֹו ׁשּלי', ּדמי לי נֹותן ואּתה ,ׁשּל את 'אּציל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר:
נׁשּפ ואם לֹו. לּתן חּיב זה הרי - ּדין ּבית ּבפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהתנה
מּציל. לעצמֹו הּמּציל, וכל הפקר; זה הרי - לארץ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדבׁש

.Â,ריקנים ּבקנקּנים ּבא וזה ּדבׁש ׁשל ּבכד ּבא זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהיה
מ  'איני הּקנקּנים: ּבעל לֹו ואמר הּדבׁש, ּכד ּציל ונסּדקה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַָָ

ּכ אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו לי ׁשּתּתן עד ּבקנקּני זה ּדבׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָל
הרי  - 'הן' לֹו ואמר הּדבׁש ּבעל עליו וקּבל ּדינרין', ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוכ

ּבֹו צחק עליו]זה הראּוי [הערים ׂשכרֹו אּלא לֹו נֹותן ואינֹו , ְְִֵֵֵֶֶָָָָ
ּכלּום. הפסידֹו לא ׁשהרי ְְֲִִֵֶֹלֹו;

.Ê מעּברת והיתה האסּורים, מּבית ׁשּברח מי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן
ּדינר',[רפסודה] ל נֹותן ואני 'העבירני, לֹו: ואמר ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָלפניו,

צּיד, היה ואם לֹו. הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָוהעבירֹו
ּׁשהתנה  מה לֹו נֹותן - והעבירני' מצֹודת 'ּבּטל לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָואמר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹעּמֹו.
.Áּגיס עליה ועבר ּבּמדּבר, מהּלכת ׁשהיתה [צבא]ׁשּירה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ועמד [שדדה]ּוטרפּה מּידם, להּציל יכֹולים אינם אם - ְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
להּציל  הם יכֹולין ואם לעצמֹו; הּציל - והּציל מהם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָאחד
'לעצמי  ׁשאמר ּפי על אף - והּציל מהם אחד וקדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּידם,

לאמצע הּציל מּציל', שלו]אני את אחד .[לכל ְֲִִִִֶַַָ
.Ë מּציל הּמּציל, ּכל - הּדחק ידי על להּציל יכֹולין ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהיּו

זה  הרי מּציל', אני 'לעצמי אמר ּכן אם אּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלאמצע;
מּציל', אני 'לעצמי אֹומר ׁשּׁשמעּוהּו ׁשּכיון לעצמֹו; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּציל
הּצילּו ולא ׁשּיׁשבּו וכיון ּולהּציל, עצמם לדחק להם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

הּכל. מן נתיאׁשּו הרי -ְֲֲִִֵַָֹ
.È לאמצע הּציל - מהם אחד והּציל ׁשּתפין, ׁשני ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻהיּו
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הּׁשבח  נֹוטל ההֹוצאה, והּׁשּתף על אׁשּתֹו, ּבנכסי ּובעל . ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
להן  וׁשמין הן, ּברׁשּות ּכיֹורד - ּבּה חלק לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּׂשדה

העליֹונה. על ְְֶַָָָָוידם
.Á ואחר ּבנה, אֹו ונטע ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לׂשדה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּיֹורד

הּנטיעֹות, ׁשּׁשמר אֹו הּבנין והׁשלים הּׂשדה ּבעל ּבא ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּכ
נֹוטה ׁשּדעּתֹו ׁשּמראין הּדברים ּבאּלּו [מסכימה]וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

על  וידֹו לֹו, ׁשמין - הּדבר ּבא וכרצֹונֹו זה ּׁשעׂשה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָלמה
ְֶָָהעליֹונה.

.Ë- ּברׁשּות ׁשּלא ּובנאּה חברֹו, ׁשל חרּבתֹו לתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹהּיֹורד
'עצי  הּבנין: ּבעל אמר ואם הּתחּתֹונה. על וידֹו לֹו, ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמין
ׁשֹומעין  אין ּבׂשדה, לֹו; ׁשֹומעין ּבבית, - נֹוטל' אני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָואבני

הּקרקע  את ׁשּמכחיׁש מּפני 'טל לֹו, הּקרקע: ּבעל לֹו אמר . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹ
לֹו. ׁשֹומעין - ּׁשּבנית' ְִִֶַָָמה

.È ּבין העליֹונה, על ידֹו ׁשהיתה ּבין - לֹו ׁשּׁשמין מי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשּיּׁשבע  עד ּכלּום, נֹוטל אינֹו - הּתחּתֹונה על ידֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהיתה
הּדּינים, 'יבֹואּו אמר: ואם הֹוציא. ּכּמה חפץ ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבנקיטת
ויׁשערּו לעיניהם, ּגלּויה היא והרי ההֹוצאה, ׁשּומת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָויעׂשּו
ׁשּבּׁשערים' ּבּפחֹות האּמנין ּוׂשכר והּסיד והאבנים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻהעצים
הּׁשבח  ׁשּנֹוטל זה וכן ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל לֹו, ׁשֹומעין -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ׁשבּועה. צרי אינֹו - העליֹונה על ידֹו והיתה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּבלבד,
.‡È,'נתּתי' ואמר הּׂשדה ּבעל ׁשּטען ונֹוטל, לֹו ׁשּׁשמין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל

ונׁשּבע  נאמן, הּיֹורד - נטלּתי' 'לא אֹומר לּׂשדה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוהּיֹורד
הּׂשדה: לבעל אֹומרין ׁשהרי ונֹוטל; ּכלּום לֹו נתן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
היא לּתן, חּיב אּתה ּכּמה ידעּת ולא ל ׁשמּו לא ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹ'עדין

ואמר נתּת'? לֹו', 'ּתן הּׂשדה לבעל ואמרּו לֹו ׁשמּו אם אבל ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּבעל  הרי הּיֹורד, נׁשּבע לא ׁשעדין ּפי על אף - ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹ'נתּתי'
ׁשהּקרקע  ויּפטר; ׁשּנתן, הּסת ׁשבּועת ויּׁשבע נאמן, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּׂשדה

ּבעליה. ְְְֶֶַָָּבחזקת
.·Èאריסין ׁשהֹוריד ביבול]ּבעל חלק תמורת [עובדים ֲִִִֶַַ

אריס  עצמֹו הּבעל היה אם - ּגרׁשּה ּכ ואחר אׁשּתֹו, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּבנכסי
לּה[במקצועו] ירדּו ׁשּלא אריסין; נסּתּלקּו ּבעל, נסּתּלק -ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

ואם  הּתחּתֹונה. על וידם להם, וׁשמין הּבעל; ּדעת על ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָאּלא
להם  וׁשמין ירדּו, הּקרקע ּדעת על - אריס הּבעל ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָאין

ְִָּכאריס.

יא  ¤¤ּפרק
"הׁשב ‡. ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - ליׂשראל אבדה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהׁשב

מּמּנה  ונתעּלם יׂשראל, אבדת והרֹואה ."לאחי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתׁשיבם
ׁשֹור  את תראה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹוהּניחּה
עׂשה. מצות קּים הׁשיבּה, ואם עׂשה. מצות ּובּטל ;"ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָאחי

ועבר ·. עׂשה, מצות ּבּטל - הׁשיבּה ולא האבדה את ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלקח
תגזל" "לא ועל להתעּלם", תּוכל "לא על לאוין: ׁשני .על ְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹֹ

לתאבֹון  נבלה ואֹוכל רׁשע האבדה ּבעל היה ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָָאפּלּו
אֹוכל [לתאוותו] אבל אבדתֹו. להׁשיב מצוה - ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָוכּיֹוצא

להכעיס הקב"ה]נבלה והּמינים [את מין; הּוא הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַָ
ׁשּבת  ּומחּללי זרה, עבֹודה ועֹובדי והאּפיקֹורסין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּכגֹוי. אבדה, להם להחזיר אסּור - ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָּבפרהסיה

מּתרת ‚. - הּגֹוי אחי".אבדת "אבדת ׁשּנאמר: , ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻ
ידי  מחזיק ׁשהּוא מּפני עברה, עֹובר זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוהּמחזירּה
ׁשּיפארּו ּכדי הּׁשם, את לקּדׁש החזירּה ואם עֹולם. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָרׁשעי
מׁשּבח. זה הרי - אמּונה ּבעלי ׁשהם וידעּו יׂשראל ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻאת
וחּיב  אסּורה, אבדתֹו - הּׁשם חּלּול ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָּובמקֹום

ּכליהם מכניסין מקֹום ּובכל הבית]להחזירּה. מּפני [לתוך ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשלֹום. ּדרכי מּפני יׂשראל, ּככלי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָהּגּנבים

הּגֹוי„. כספו]טע ּות והּוא [בחשבון ּומּתרת; ּכאבדתֹו, - ְֲֵֶֶַַָָֻ
אסּור. - להטעֹותֹו אבל מעצמֹו, ְְְֲֵֶַַָָָָׁשּטעה

.‰וצרי מאליו. וטעה חׁשּבֹון, הּגֹוי ׁשעׂשה ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ואיני  ,סֹומ אני חׁשּבֹונ ׁשעל 'ראה, יׂשראל: לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיאמר
מּתר. זה ּכגֹון ,'ל נֹותן אני אֹומר ּׁשאּתה מה אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיֹודע,
לבדקֹו, הּנכרי יתּכּון ׁשּמא אסּור, - ּכן לֹו אמר לא אם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאבל

מתחּלל  ׁשמים ׁשם .ונמצא ְְְִִִֵֵַַָָ
.Â ּומחצה ּגֹויים ּומחצה ּבּה, ּדרין וגֹויים ׁשּיׂשראל ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶָָָָָעיר

יׂשראל  ּבא ואם ּומכריז; נֹוטל - אבדה ּבּה ּומצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָיׂשראל,
להחזיר  חּיב סימניה, .ונתן ְְְִִֶַַַָָָָ

.Ê ׁשרב העיר מן ּבמקֹום מצא אם - ּגֹויים העיר רב ְִִִִִֶָָָָָָָֹֹהיה
ּבסרטיה  מצא אם אבל להכריז. חּיב יׂשראל, ׁשם ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָהּמצּויים

גדולה] ּוכבּתי [רחבה]ּופלטיה[דרך כנסּיֹות ּכבּתי ּגדֹולים ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ
ּתמיד ׁשם מצּויין ׁשהּגֹויים ּובכל [כשומרים]מדרׁשֹות , ְְְִִִִֶַָָָָ

ואפּלּו ׁשּלֹו, הּמציאה הרי - ׁשם מצּויין ׁשהרּבים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמקֹום
ּכׁשּנפלה, מּמּנה נתיאׁש ׁשהרי סימניה; ונתן יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָּבא
- ׁשּלֹו ׁשהיא ּפי על אף מצאּה'. 'ּגֹוי אֹומר: ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָמּפני
מּׁשּורת  לפנים ועֹוׂשה והּיׁשר, הּטֹוב ּבדר ליל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהרֹוצה
סימניה. את ּכׁשּיּתן ליׂשראל האבדה את מחזיר - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּדין

.Á אסּור יינּה - יין ׁשל חבית ּגֹויים ׁשרּבּה זֹו ּבעיר ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻמצא
ונתן  יׂשראל ּבא ואם אבדה; מּׁשּום מּתר וקנקּנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻּבהניה,

ׁשּמצאּה לזה ּבׁשתּיה מּתרת .סימניה, ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֻ
.Ë ּפי על אף - אחרת ּבחצר והׁשליכֹו ּבׂשר ׁשחטף ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעֹוף

ׁשהרי  אבדה, מּׁשּום מּתר זה הרי - יׂשראל העיר ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשרב
מּמּנּו הּבעלים .נתיאׁשּו ְְֲִִִֶַָָ

.Èּבזּוטֹו אבדה ּובׁשלּוליתֹו[התפשטותו]הּמֹוצא ים, ׁשל ְְֲִִֵֵֶַָָ
ּפֹוסק ׁשאינֹו נהר גדותיו]ׁשל על ׁשּיׁש[שעלה ּפי על אף - ִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מּמּנּו, ּתאבד "אׁשר ׁשּנאמר: מֹוצאּה, ׁשל זֹו הרי סימן, ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבּה
אדם; ּכל אצל ּומצּואה מּמּנּו ׁשאבּודה מי ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָּומצאתּה",
נתיאׁש וּדאי ׁשּזה אדם, ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה זֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָיצאת

ִֶָמּמּנה.
.‡Èלדעת ממֹונֹו לֹו.[במודעות]המאּבד נזקקין אין , ְְְִִֵֵַַַַָָ

והל קׁשרּה ולא ּדלת לּה ׁשאין ּברפת ּפרתֹו הּניח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכיצד?
ּכיסֹו הׁשלי וכל [ארנקו]לֹו, לֹו, והל הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִַַָָָ

ּפי  על ואף לדעּתֹו. ממֹונֹו אּבד זה הרי - ּבזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכּיֹוצא
- להחזיר זקּוק אינֹו לעצמֹו, לּטל זה ּדבר לרֹואה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאסּור
למאּבד  ּפרט ּומצאתּה", מּמּנּו ּתאבד "אׁשר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:

ְְַלדעּתֹו.
.·È,ּבּה להּטּפל חּיב אינֹו - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאבדה

להחזירּה .ולא ְְְִַָֹ
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.‚Èקּפה אֹו ׂשק גדול]מצא זקן [סל אֹו חכם היה אם - ִֵַָָָָָָָָֻ
להּטּפל  חּיב אינֹו ּבידֹו, אּלּו ּכלים לּטל ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻמכּבד
מחזירן  היה אם - ׁשּלֹו היּו אּלּו ּדעּתֹו: את ואֹומד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבהן;
היה  לא ואם חברֹו; ׁשל להחזיר חּיב היה ּכ ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹלעצמֹו,
חּיב  אינֹו חברֹו ּבׁשל ּכ - ׁשּלֹו היּו אפּלּו ּכבֹודֹו על ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָמֹוחל
ּדרּכֹו ואין ּבּׂשדה, האּלּו ּכלים להחזיר ּדרּכֹו היה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלהחזיר.
מצאן  להחזיר; חּיב אינֹו - ּבעיר מצאן ּבעיר, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלהחזירן
ואף  הּבעלים, לרׁשּות ׁשּיּגיעּו עד להחזירן חּיב - ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּבּׂשדה

.ּבכ ּדרּכֹו ואין לעיר ּבהן נכנס ׁשהרי ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָעל
.„Èּבּה להּטּפל נתחּיב - והּכיׁשּה ּבהמה מצא אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן

התחיל  ׁשהרי כבֹודֹו; לפי ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּולהחזירּה,
חּיב ּבּמצוה  - ּפעמים מאה אפּלּו ּוברחה, החזירּה . ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ

מאה  אפּלּו "הׁשב", - ּתׁשיבם" "הׁשב ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהחזיר,
עד  ּבּה, להּטּפל חּיב הּוא לעֹולם מׁשמעֹו. ְְְְִִֵַַַַָָָָָּפעמים
אם  אבל הּמׁשּתּמר; למקֹום ּבעליה לרׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיחזירּנה
ואבדה  וחרּבה, ּגּנה ּכגֹון מׁשּתּמר, ׁשאין למקֹום ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהחזירּה

ּבאחריּותּה. חּיב - ְֲִַַָָָָמּׁשם
.ÂË נכנסין ׁשהּבעלים למקֹום ּבׁשחרית האבדה את ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהחזיר

ׁשהרי  ּבּה, להּטּפל חּיב אינֹו - ּבׁשחרית ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָויֹוצאין
ׁשאינֹו מקֹום ׁשהּוא ּפי על אף אֹותּה, רֹואין ְִִִֵֶֶַַַָָָהּבעלים

חּיים;מׁשּתּמר  רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיכניסּה עד ּבּה להּטּפל חּיב לעֹולם - חּיים ּבבעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל

ּבעלים. ּדעת צרי ואינֹו הּמׁשּתּמרת; הּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלרׁשּות
.ÊËּב -ראה למקֹומּה והחזירּה הּדיר, מן ׁשּברחה המה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

הּבעלים  ּדעת צרי ואינֹו הּמצוה, קּים .הרי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ
.ÊÈ מּׁשּורת לפנים ועֹוׂשה והּיׁשר, הּטֹוב ּבדר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָההֹול

ׁשאינּה ּפי על ואף מקֹום, ּבכל האבדה את מחזיר - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדין
כבֹודֹו .לפי ְְִ

.ÁÈ מּטּמא אינֹו - הּקברֹות ּבבית האבדה ׁשראה ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכהן
הׁשב  ׁשל עׂשה מצות ׁשּמקּים ׁשּבעת אבדה,להחזירּה; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשל  תעׂשה לא על ועֹובר יהיּו", "קדׁשים ׁשל עׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹמבּטל
תעׂשה  לא את ּדֹוחה עׂשה ואין ּבעּמיו", ּבעל יּטּמא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ"לא

ֲֵַועׂשה.
.ËÈ- ּתחזירּה' 'אל אביו: לֹו ואמר האבדה, את ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָראה

מּמּנּו יקּבל ואל ּבעת יחזיר, נמצא מאביו, יקּבל ׁשאם ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
עׂשה  מצות ּבּטל ,"אבי את "ּכּבד ׁשל עׂשה מצות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּמקּים

להתעּלם". תּוכל "לא על ועבר ּתׁשיבם", "הׁשב ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹׁשל
.Îּב להׁשחית ּובאין ׁשֹוטפין מים אֹוהרֹואה חברֹו, נין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

ּולמנעם  ּבפניהן לגּדר חּיב - ׂשדהּו ׁשּנאמר:להׁשחית , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
קרקעֹו. אבדת לרּבֹות ,"אחי אבדת ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָ"לכל

יב  ¤¤ּפרק
.‡- חברֹו ואבדת ּבאבדתֹו ּופגע אבדה, לֹו ׁשאבדה ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמי

ׁשּתיהן  להחזיר חּיב ׁשּתיהן, את להחזיר יכֹול ואם אם . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ואפּלּו קֹודמת, אבדתֹו - מהן אחת אּלא להחזיר יכֹול ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינֹו

אדם. לכל קֹודם ׁשּלֹו רּבֹו; אֹו אביו ְֲִֵֵֶַַַָָָָלאבדת
אביו ·. אבדת עם רּבֹו ּבאבדת ׁשקּול ּפגע אביו היה אם - ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

רּבֹו[בתורתו] ׁשל לאו, ואם קֹודמת; אביו ׁשל רּבֹו, ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָּכנגד
ּתֹורה  ׁשל חכמתֹו ׁשרב מבהק, רּבֹו ׁשּיהיה והּוא ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻקֹודמת;

ִֶמּמּנּו.
ׂשכרֹו‚. אּלא לֹו אין - חברֹו אבדת והחזיר אבדתֹו, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּניח

לֹו טרחתו]הראּוי וחמֹור [על חמֹורֹו נהר ׁשטף ּכיצד? . ֲֲֵַַַָָָָָ
ׁשּלֹו, את הּניח - מאתים חברֹו וׁשל מנה יפה ׁשּלֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָחברֹו,
ואם  לֹו. הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - חברֹו ׁשל את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָוהּציל
אֹו ׁשּלי', ּדמי לי נֹותן ואּתה ,ׁשּל את 'אּציל לֹו: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
ּפי  על ואף ׁשּלֹו. ּדמי לֹו לּתן חּיב - ּדין ּבית ּבפני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהתנה
זכה  ּבֹו, נתעּסק ולא הֹואיל - מאליו ׁשּלֹו חמֹור ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשעלה

עּמֹו. ּׁשהתנה ְְִִֶַָּבמה
לֹו„. הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - הּציל ולא להּציל .ירד ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּדינר, ׁשּׁשוה מּמלאכּתֹו ּובטל ּבמלאכה, עֹוסק היה אם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
לי  'ּתן לֹו: יאמר לא - ּדינרין מאה ׁשּׁשוה אבדה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹוהחזיר
ׁשּיבטל  ּבטל ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו נֹותן אּלא ׁשהפסדּתי', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדינר
הּבעלים  עם התנה ואם ּבּה. עֹוסק ׁשהיה מלאכה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמאֹותּה
זה  הרי - והרׁשּוהּו ּׁשהפסיד, מה ׁשּיּטל ּדין ּבית ּבפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹאֹו

קֹודם. ׁשּלֹו ּדין, ּבית ולא ּבעלים ׁשם אין ואם ְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹנֹוטל.
וזה ‰. יין ׁשל ּבחבית זה ,ּבּדר ּבאים ׁשהיּו ׁשנים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוכן

ׁשּיּׁשפ וקדם ּדבׁש, ׁשל הּכד ונסּדקה ּדבׁש, ׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבכד
לתֹו הּדבׁש את והּציל יינֹו את זה ׁשפ לארץ, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּדבׁש

לֹו הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - טרחתו]החבית ואם [על ; ְְִִֵֶֶָָָָָ
אֹו ׁשּלי', ּדמי לי נֹותן ואּתה ,ׁשּל את 'אּציל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר:
נׁשּפ ואם לֹו. לּתן חּיב זה הרי - ּדין ּבית ּבפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהתנה
מּציל. לעצמֹו הּמּציל, וכל הפקר; זה הרי - לארץ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדבׁש

.Â,ריקנים ּבקנקּנים ּבא וזה ּדבׁש ׁשל ּבכד ּבא זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהיה
מ  'איני הּקנקּנים: ּבעל לֹו ואמר הּדבׁש, ּכד ּציל ונסּדקה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַָָ

ּכ אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו לי ׁשּתּתן עד ּבקנקּני זה ּדבׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָל
הרי  - 'הן' לֹו ואמר הּדבׁש ּבעל עליו וקּבל ּדינרין', ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוכ

ּבֹו צחק עליו]זה הראּוי [הערים ׂשכרֹו אּלא לֹו נֹותן ואינֹו , ְְִֵֵֵֶֶָָָָ
ּכלּום. הפסידֹו לא ׁשהרי ְְֲִִֵֶֹלֹו;

.Ê מעּברת והיתה האסּורים, מּבית ׁשּברח מי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן
ּדינר',[רפסודה] ל נֹותן ואני 'העבירני, לֹו: ואמר ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָלפניו,

צּיד, היה ואם לֹו. הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָוהעבירֹו
ּׁשהתנה  מה לֹו נֹותן - והעבירני' מצֹודת 'ּבּטל לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָואמר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹעּמֹו.
.Áּגיס עליה ועבר ּבּמדּבר, מהּלכת ׁשהיתה [צבא]ׁשּירה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ועמד [שדדה]ּוטרפּה מּידם, להּציל יכֹולים אינם אם - ְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
להּציל  הם יכֹולין ואם לעצמֹו; הּציל - והּציל מהם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָאחד
'לעצמי  ׁשאמר ּפי על אף - והּציל מהם אחד וקדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּידם,

לאמצע הּציל מּציל', שלו]אני את אחד .[לכל ְֲִִִִֶַַָ
.Ë מּציל הּמּציל, ּכל - הּדחק ידי על להּציל יכֹולין ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהיּו

זה  הרי מּציל', אני 'לעצמי אמר ּכן אם אּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלאמצע;
מּציל', אני 'לעצמי אֹומר ׁשּׁשמעּוהּו ׁשּכיון לעצמֹו; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּציל
הּצילּו ולא ׁשּיׁשבּו וכיון ּולהּציל, עצמם לדחק להם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

הּכל. מן נתיאׁשּו הרי -ְֲֲִִֵַָֹ
.È לאמצע הּציל - מהם אחד והּציל ׁשּתפין, ׁשני ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻהיּו
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חלק [לשניהם] זה הרי - מּציל' אני 'לעצמי אמר: ואם ;ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ
- להּציל הּפֹועל את הּׂשֹוכר וכן לעצמֹו. והּציל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַמחברֹו,
אני  'לעצמי אמר: ואם לּמׂשּכיר; הּוא הרי ׁשּיּציל , ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹּכל
ׁשאמר  אחר ׁשּיּציל וכל הּׂשכירּות, מן ּבֹו חזר הרי - ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמּציל'

ׁשּלֹו. הּוא הרי ֲֵֵֶּכן,
.‡Èּופסקּו לטרפּה, ּגיס עליה ועמד ּבּמדּבר, ׁשחנת ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּירה

ואין  ממֹונם, לפי מחּׁשבין - לֹו ונתנּו ממֹון, הּגיס ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָעם
להֹודיעם  לפניהם ּתּיר ׂשכרּו ואם נפׁשֹות. לפי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמחּׁשבין
יׁשּנּו ואל נפׁשֹות. ּולפי ממֹון לפי ׂשכרֹו מחּׁשבין ,ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּדר

החּמרים  .מּמנהג ְִִִַַַָ
.·È ׁשּתאבד מי 'ּכל ּביניהן: להתנֹות החּמרים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין

ואם  אחרת'; חמֹור לֹו מעמידין הּׁשּירה, מּבני חמֹור ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמּמּנּו
לֹו להעמיד חּיבין אינן ואבדה, הּוא ּבּה .ּפׁשע ְְְֲִִֵַַַָָָָָָ

.‚È לּקח רֹוצה ואיני ּדמיה, לי 'ּתנּו ואמר : חמֹורֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבדה
אּלא  לֹו, ׁשֹומעין אין - עּמכם' ׁשֹומר והריני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָחמֹור,
ּבהמּתֹו. ויׁשמר עצמֹו ׁשּיזרז ּכדי אחרת חמֹור לֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמעמידין
ׁשֹומר  ּדֹומה אינֹו ּבּׁשּירה, אחרת ּבהמה לֹו היתה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואפּלּו

ׁשּתים  לׁשֹומר .אחת ְְִֵַַַ
.„Èנחׁשֹול עליה ועמד ּבּים, מהּלכת ׁשהיתה [גל]ספינה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ואין  מּׂשאֹוי, לפי מחּׁשבין - מּמּׂשאּה והקּלּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹלטּבעּה,
הּסּפנים. מּמנהג יׁשּנּו ואל ממֹון. לפי ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָמחּׁשבין

.ÂËלֹו ׁשּתאבד מי 'ּכל ּביניהם: להתנֹות הּסּפנים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין
אֹו ואבדה, ּבּה ּפׁשע אחרת'; ספינה לֹו מעמידים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָספינה,
- הּזמן ּבאֹותֹו ּבֹו הֹולכֹות הּספינֹות ׁשאין למקֹום ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָׁשּפרׁש

לֹו להעמיד חּיבין .אינן ְֲִִֵַַָָ

ה'תשע"ד  אלול כ"ה קודש שבת יום

יג  ¤¤ּפרק
להכריז ‡. חּיב - להחזירּה חּיב ׁשהּוא אבדה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוצא

ּפלֹוני  מין לֹו ׁשאבד 'מי ולֹומר: ּולהֹודיעּה יבֹוא עליה , ְְְִִִִֶֶַַָָָָָ
ּבעת  ּפרּוטה ׁשוה היתה אפּלּו ויּטל'. סימנין, ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָֹויּתן
היתה  ּגבֹוהה ואבן עליה. להכריז חּיב - והּוזלה ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָהּמציאה,

מכריזין. היּו ׁשעליה לירּוׁשלים, ְִִִִֶֶַַָָָָחּוץ
לֹו·. ׁשאבד 'מי מכריז: מעֹות, מצא אם מכריז? ְְִִִִֵֶַַַַָָָָּכיצד

אֹומטּבע' 'ּבהמה', אֹו ּכסּות', לֹו ׁשאבד 'מי מכריז: וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
מּפני  חֹוׁשׁש ואינֹו ויּטל'. סימנים, ויּתן 'יבֹוא - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָֹ'ׁשטרֹות'
סימנין  ׁשּיּתן עד מחזירּה ׁשאינֹו לפי האבדה, מין ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהֹודיע

ְִָֻמבהקין.
ונתן‚. האבדה, ּבעל אין ּבא - מבהקין ׁשאין סימנין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

מבהקין. סימנים ׁשּיאמר עד לֹו; על מחזירין אף והרּמאי, ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֻ
ׁשּיביא  עד לֹו, מחזירין אין - מבהקין סימנין ׁשאמר ְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּפי

ׁשּלֹו ׁשהיא ּדרׁשעדים עד עּמ "והיה חכמים: אמרּו . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹ
לא. אם הּוא רּמאי אם ,אחי אחר ׁשּתחקר עד - "ְִִִִֶַַַַַַָָֹֹאחי

את „. ונתן ּובא אבדה, לֹו ׁשאבדה מי ּכל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּבראׁשֹונה,
רּמאי. מחזק ּכן אם אּלא לֹו, אֹותּה מחזירין - ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻסימניה

'הבא  לֹו: אֹומרין ׁשּיהּו ּדין ּבית התקינּו הרּמאין, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּׁשרּבּו
וטל' רּמאי, אּתה ׁשאין .עדים ְִֵֵֶַַַָֹ

ּפיהם ‰. על ודנין עליהם סֹומכין - הּמבהקין ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּסימנין
ּתֹורה  ּדין מקֹום, אֹוּבכל הּמנין אֹו הּמׁשקל אֹו והּמּדה . ְְְְִִִִַַַָָָָָָ

הן. מבהקין סימנין האבדה, ְְֲִִִֵֵָָָָֻמקֹום
.Âּכמֹו סימניה נתן וזה האבדה, סימני נתן זה ׁשנים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאּו

מּנחת  ּתהיה אּלא לזה; ולא לזה לא יּתן לא - האחר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּנתן
ּביניהן  ּפׁשרה יעׂשּו אֹו לחברֹו, האחד ׁשּיֹודה נתן עד . ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הּסי  את לבעל האחד יּתן - עדים הביא והּׁשני מנים, ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הרי  - אחד ועד סימנים נתן וזה סימנים, נתן זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעדים;

ויּניח. ׁשאינֹו, ּכמֹו האחד ְְִֵֵֶֶַַָָָהעד
.Êׁשארגּו אריגה עדי הביא וזה ּבּה, וכּיֹוצא ׂשמלה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמצא

לעדי  יּתן - מּמּנּו ׁשּנפלה עדים הביא וזה לֹו, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאֹותּה
למי  יּתן - רחּבּה מּדת נתן וזה ארּכּה, מּדת נתן זה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָנפילה.
רחּבּה מּדת הרּמאי ׁשּיׁשער ׁשאפׁשר ארּכּה; מּדת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנתן
ורחּבּה, ארּכּה מּדת נתן זה ּבּה. מתּכּסה ּבעלּה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכׁשהיה

מׁשקלּה ׁשּכּון למי יּתן - מׁשקלֹותיה ּכּון מּדת וזה נתן זה . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
האמריֹות מּדת נתן וזה ורחּבּה, הבגד]ארּכּה ׁשּבּה[קצות ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

ורחּבּה. ארּכּה מּדת ׁשּנתן למי יּתן -ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
.Á עליה מכריז היה אבדה ׁשּמצא מי ּכל ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּבראׁשֹונה,

אֹומר  ׁשני 'ראׁשֹון', אֹומר ראׁשֹון רגל רגלים: ְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹׁשלׁשה
ׁשני  לֹו יתחּלף ׁשּלא ּכדי - סתם מכריז ׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ'ׁשני',
ּפעם  מכריז ימים ּבׁשבעת האחרֹון רגל ואחר ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָּבׁשליׁשי.
וימּׁשׁש ימים ּבׁשלׁשה לביתֹו הּׁשֹומע ׁשּיל ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹרביעית,

זה [יבדוק] וימצא הּימים, ּבׁשלׁשה ויחזר ּכליו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹאת
ּבּׁשביעי. מכריז ְְְִִִִַַַַהּמכריז

.Ë ּבבּתי מכריזין ׁשּיהּו התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּׁשחרב
האּנסין מּׁשרּבּו מדרׁשֹות; ּובבּתי ואמרּו[גנבים]כנסּיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

לׁשכניו  מֹודיע ׁשּיהא התקינּו היא', מל ׁשל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ'הּמציאה
ודּיֹו. ְְְִַָָֻולמיּדעיו,

.Èּב ולא הֹודיע, אֹו הּמציאה הכריז ּתהיה - הּבעלים אּו ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹ
אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אצלֹו, אצלֹומּנחת ׁשהאבדה זמן וכל . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

נאנסה, ואם ּבאחריּותּה; חּיב אבדה, אֹו נגנבה אם -ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
עֹוסק  ׁשהּוא מּפני הּוא, ׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ׁשּׁשֹומר ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּפטּור;
עֹוסק  ׁשהּוא זמן ּכל עׂשה מצוֹות מּכּמה ונפטר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּבמצוה,

ְִִָָּבׁשמירתּה.
.‡È ּתּפׂשד ׁשּלא ּכדי ּולבדקּה, האבדה את לבּקר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוצרי

מאליה  היאותאבד ראה לֹו", "והׁשבתֹו ׁשּנאמר: - ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
אחת  מנערּה צמר, ׁשל ּכסּות מצא ּכיצד? לֹו. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּתׁשיבּנּו
אדם. בני ּבׁשני ולא ּבמּקל, ינערּה ולא יֹום; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹלׁשלׁשים
לצרּכּה לא אבל ּבלבד, לצרּכּה מּטה ּגּבי על ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹוׁשֹוטחּה

יׁשטחּנה [לתשמישו]ּולצרּכֹו לא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו . ְְְְְְִִִֶַָָָֹ
ּתּגנב. ׁשּמא לצרּכּה, ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּבפניהם

.·È ּכלי ירקבּו. ׁשּלא ּכדי ּבהן, מׁשּתּמׁש - עץ ּכלי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמצא
האּור, ידי על לא אבל ּבחּמין, ּבהן מׁשּתּמׁש - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹנחׁשת
אבל  ּבצֹונן, ּבהן מׁשּתּמׁש - כסף ּכלי ׁשּמׁשחיקם. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּפני
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- וקרּדּמֹות מגרפֹות מצא ׁשּמׁשחירם. מּפני ּבחּמין, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻלא
ׁשּמפחיתם  מּפני ּבקׁשה, לא אבל ,ּבר ּבהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁשּתּמׁש

-[פוגמם] ּפׁשּתן ׁשל ּוכסּות זכּוכית ּוכלי זהב ּכלי מצא .ְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד ּבהם יּגע לא זה ׁשאמרּוהרי ּוכדר . ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

הּים. למדינת ּבעליו ׁשהלכּו ּבפּקדֹון אמרּו ּכ ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָּבאבדה,
.‚È ואם יֹום; לׁשלׁשים אחת ּבהם קֹורא ספרים, ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמצא

לא  ּולעֹולם יֹום. ׁשלׁשים ּכל ּגֹוללם לקרֹות, יֹודע ְְְְִִֵֵַָָָֹֹאינֹו
לכּתחּלה ּבהן ראשון]ילמד ּפרׁשה [לימוד יקרא ולא , ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹ

על  יתר ּבֹו יפּתח ולא ויתרּגם, ּפרׁשה יקרא ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹויׁשנה,
ׁשּמא  ענינֹות, ּבׁשני קֹוראין ׁשנים יהיּו ולא ּדּפין . ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשלׁשה
ּבענין  הן קֹוראין אבל הּספר; ויבלה זה וימׁש זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹימׁש
אחד. ּבענין ואפּלּו אחד, ּבכר ׁשל ׁשה יקראּו ולא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹאחד.

.„Èׁשם - ּתפּלין עליו;[מעריך]מצא ּומניחם ּדמיהם ְְְִִִֵֶָָָָָָ
למצוה  אּלא עׂשּויין ואין הּכל, ּביד הּוא מצּוי ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּדבר

ְִַּבלבד.
.ÂËלהאכילֹו צרי ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמצא

מּטּפל  - וחמֹור ּפרה ּכגֹון ואֹוכל, ׁשעֹוׂשה ּדבר היה אם -ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ולֹוקח  וׂשֹוכרן הּמציאה, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבהם
הרי  אכילתם, על יתר ׂשכרן היה ואם ּומאכילן; ְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָָׂשכרן

לּבעלים  ּומאכילן .הּיתר ּביציהן, מֹוכר - הּתרנגֹולין וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
עליו, ּדמיהם ׁשם - ואיל מּכאן חדׁש; עׂשר ׁשנים ְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹּכל
ּבהמה  הּׁשם ּכל ּכדין ּבׁשּתפּות, ּבעלים וׁשל ׁשּלֹו הן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהרי

ֲֵֵמחברֹו.
.ÊËרעי ׁשל ּוסיחין עגלים ּבהם [מרעה]מצא מּטּפל , ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבריאה וׁשל חדׁשים; להאכילם ׁשלׁשה שצריך - [מפוטמים ְְְֳִִֶָָָֹ
ּגדֹולים,-] ותרנגֹולין אּוזים יֹום. ׁשלׁשים ּבהן , מּטּפל ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ

מּׂשכרֹו, מרּבה ׁשּטּפּולֹו ּדבר וכל קטּנים מצא יֹום. ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֻׁשלׁשים
ּדין. ּבבית מֹוכרן ,ואיל מּכאן ימים; ׁשלׁשה ּבהם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמּטּפל
ּבבית  מֹוכרן ּבהן, וכּיֹוצא להרקיב ׁשהתחילּו ּפרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

ִּדין.
.ÊÈ רׁשּות לֹו ויׁש לּמֹוצא, יּנתנּו ּבּדמים? ּיעׂשּו ְְְֲִִֵֵַַַַָָמה

אֹו ּגיס ׁשּטרפם ּכגֹון - נאנסּו אם ,לפיכ ּבהן; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלהׁשּתּמׁש
ּבהם; נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּפי על ואף לׁשּלם, חּיב - ּבּים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹטבעּו
אצלֹו הם הרי ּבהם, להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכיון

.ּכׁשאלה  ְִֵָ
.ÁÈ ונּטּפל הֹואיל האבדה ּבדמי אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּמה

אבדּו אם לפיכ ּבהן. יׁשּתּמׁש לא אבדה, מעֹות אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבּה;
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׂשכר, ׁשֹומר הּוא ׁשהרי ּפטּור, .ּבאנס ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

.ËÈ ׁשּימּכרּנה קדם ּבאבדה ׁשּמּטּפל הּימים אֹותם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכל
הּבעלים  מן נֹוטל מּׁשּלֹו, האכילם אם - ּדין ויראה ּבבית ; ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

העֹולם. ּתּקּון מּפני ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶָָָֹלי
.Î ׁשאם העֹולם; ּתּקּון מּפני יּׁשבע, לא - מציאה ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּמֹוצא

והֹול  הּמציאה מּניח יּׁשבע, אֹומר יּׁשבע אּתה ׁשּלא ּכדי . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
קׁשּורים  ּכיסים ׁשּׁשני הּמציאה ּבעל וטען ּכיס, מצא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
האחר  נמצא אם אּלא האחד ׁשּיּמצא אפׁשר ואי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהיּו,

יּׁשבע. לא זה הרי - עּמֹו ֲִִֵֶַַָָֹהּקׁשּור

יד  ¤¤ּפרק
.‡"אחי אבדת "ּכל ּבכלל - הּׁשֹור הּׂשמלה וכן היתה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

להחזירֹו חמֹור? הּכתּוב ּפרט ולּמה והחמֹור. ְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָוהּׂשה
לֹו, הּטפל ּבדבר ׁשהּסימן ּפי על אף מרּדעת; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבסימני
הּׂשה, ּגּזֹות אפּלּו להחזיר וׂשה? ׁשֹור ּפרט ולּמה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָיחזיר.
ּפרט  ולּמה מּועט. ּדבר ׁשהּוא ּפי על אף הּׁשֹור, זנב ּגז ְְִֵֶַַַַַָָָָָָאֹו
לּה ׁשּיׁש מיחדת הּׂשמלה מה מּמּנה: ללמד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהּׂשמלה?

ּתֹובעין לּה ׁשּיׁש וחזקתּה להחזיר [הבעלים]סימנין, וחּיב , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
לֹו ׁשּיׁש ּבחזקת הּוא הרי סימנין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל אף -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אּלא  ּתֹובעין, לֹו ׁשאין ּדבר אבל להחזיר. וחּיב ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּתֹובעין,
ּפי  על אף מֹוצאֹו, ׁשל הּוא הרי - מּמּנּו הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָנתיאׁשּו

סימן. ּבֹו ִֵֶָׁשּיׁש
ׁשאבד ·. ּכיון - סימן ּבֹו ׁשאין ּדבר ּכל ּבאבדה: הּכלל ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָזה

מּמּנּו ׁשּנתיאׁשּו ּבחזקת זה הרי ׁשאבד, הּבעלים ּבֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוידעּו
אחד ּבעליו, מטּבע אֹו אחת מחט אֹו אחד מסמר ,ּכגֹון ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

הרי  ּולפיכ להן; להחזירֹו סימן לּתן יכֹולין אינן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
ׁשּמצאֹו. לזה ְֶֶָָהּוא

ּובהמה ‚. ׂשמלה ּכגֹון סימן, ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר זה וכל הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
לּתן  ּתלּויה ּדעּתן ׁשהרי ּבעליו; מּמּנּו נתיאׁשּו ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבחזקת
חּיב  אֹותֹו הּמֹוצא ,לפיכ להן. ויחזר ּבֹו, ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסימנין
ׁשּׁשמע  ּכגֹון הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ידע ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהכריז,

'וי אֹומרים: ּבדברים [אוי]אֹותם וכּיֹוצא הּכיס', לחסרֹון ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
מֹוצאּה. ׁשל האבדה אֹותּה הרי - ׁשּנתיאׁשּו ׁשּמראין ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאּלּו

וכּיֹוצא „. ּבּנהר אֹו ּבּים סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר מצא אם ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכן
ׁשּנתיאׁשּוּבהן  ּבחזקת זה הרי - ּגֹויים ׁשרּבֹו ּבמקֹום אֹו , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻ

מֹוצאֹו, ׁשל הּוא הרי ּולפיכ ׁשּנפל; מּׁשעה ּבעליו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּמּנּו
מּמּנּו. ׁשּנתיאׁשּו הּבעלים ׁשמעּו ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹואף

מּדעת‰. ׁשּלא לאבדה]יאּוׁש מודע ּבדבר [כשאינו אפּלּו , ְֲִִֵֶַַָָֹ
ולא  ּדינר, מּמּנּו נפל ּכיצד? יאּוׁש. אינֹו - סימן ּבֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשאין
- יתיאׁש ׁשּנפל, ּבֹו ׁשּכׁשּידע ּפי על אף - ׁשּנפל ּבֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידע
אבל  ׁשּנפל. הּבעלים ׁשּידעּו עד עּתה, יאּוׁש אינֹו זה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
אֹו לפלֹוני', נתּתיו 'ׁשּמא הּבעלים: אֹומרים עדין ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָאם

ּבּמגּדל טעיתי [בארון]'ׁשּמא 'ׁשּמא אֹו מּנח', הּוא ְִִִֶֶַָָָָָֻ
יאּוׁש. זה אין - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָּבחׁשּבֹון',

.Â,ּבֹו ידע ולא הארץ, על ּדינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרֹואה
עׂשה על עֹובר - יאּוׁש קדם הּדינר תשיבם"]ונטל ["השב ְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

לאוין ׁשני תגזול"]ועל ו"לא להתעלם" תוכל ּכמֹו["לא , ְְְִֵַָ
מּתנה  זֹו - ׁשּנתיאׁש לאחר ּדינר לֹו החזיר ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו.

האּסּורין. על עבר ּוכבר ְִִִַַָָָהיא,
.Êיאּוׁש ּולאחר להחזירֹו, מנת על יאּוׁש לפני הּדינר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָנטל

ּתׁשיבם" "הׁשב מּׁשּום עֹובר - אֹותֹו לגזל המּתין נתּכּון . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָֹ
ׁשּנפל, ׁשּידעּו עד הּדינר נטל ולא לּבעלים, הֹודיע ולא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלֹו,
מעל  הּדינר נטל ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו נתיאׁשּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהרי
וכן  להתעּלם". תּוכל "לא מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהארץ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Á,אדם ּבני מּׁשלׁשה אפּלּו ׁשּנפל מטּבע אֹו סלע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹראה
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חלק [לשניהם] זה הרי - מּציל' אני 'לעצמי אמר: ואם ;ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ
- להּציל הּפֹועל את הּׂשֹוכר וכן לעצמֹו. והּציל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַמחברֹו,
אני  'לעצמי אמר: ואם לּמׂשּכיר; הּוא הרי ׁשּיּציל , ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹּכל
ׁשאמר  אחר ׁשּיּציל וכל הּׂשכירּות, מן ּבֹו חזר הרי - ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמּציל'

ׁשּלֹו. הּוא הרי ֲֵֵֶּכן,
.‡Èּופסקּו לטרפּה, ּגיס עליה ועמד ּבּמדּבר, ׁשחנת ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּירה

ואין  ממֹונם, לפי מחּׁשבין - לֹו ונתנּו ממֹון, הּגיס ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָעם
להֹודיעם  לפניהם ּתּיר ׂשכרּו ואם נפׁשֹות. לפי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמחּׁשבין
יׁשּנּו ואל נפׁשֹות. ּולפי ממֹון לפי ׂשכרֹו מחּׁשבין ,ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּדר

החּמרים  .מּמנהג ְִִִַַַָ
.·È ׁשּתאבד מי 'ּכל ּביניהן: להתנֹות החּמרים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין

ואם  אחרת'; חמֹור לֹו מעמידין הּׁשּירה, מּבני חמֹור ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמּמּנּו
לֹו להעמיד חּיבין אינן ואבדה, הּוא ּבּה .ּפׁשע ְְְֲִִֵַַַָָָָָָ

.‚È לּקח רֹוצה ואיני ּדמיה, לי 'ּתנּו ואמר : חמֹורֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבדה
אּלא  לֹו, ׁשֹומעין אין - עּמכם' ׁשֹומר והריני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָחמֹור,
ּבהמּתֹו. ויׁשמר עצמֹו ׁשּיזרז ּכדי אחרת חמֹור לֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמעמידין
ׁשֹומר  ּדֹומה אינֹו ּבּׁשּירה, אחרת ּבהמה לֹו היתה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואפּלּו

ׁשּתים  לׁשֹומר .אחת ְְִֵַַַ
.„Èנחׁשֹול עליה ועמד ּבּים, מהּלכת ׁשהיתה [גל]ספינה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ואין  מּׂשאֹוי, לפי מחּׁשבין - מּמּׂשאּה והקּלּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹלטּבעּה,
הּסּפנים. מּמנהג יׁשּנּו ואל ממֹון. לפי ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָמחּׁשבין

.ÂËלֹו ׁשּתאבד מי 'ּכל ּביניהם: להתנֹות הּסּפנים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין
אֹו ואבדה, ּבּה ּפׁשע אחרת'; ספינה לֹו מעמידים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָספינה,
- הּזמן ּבאֹותֹו ּבֹו הֹולכֹות הּספינֹות ׁשאין למקֹום ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָׁשּפרׁש

לֹו להעמיד חּיבין .אינן ְֲִִֵַַָָ

ה'תשע"ד  אלול כ"ה קודש שבת יום

יג  ¤¤ּפרק
להכריז ‡. חּיב - להחזירּה חּיב ׁשהּוא אבדה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוצא

ּפלֹוני  מין לֹו ׁשאבד 'מי ולֹומר: ּולהֹודיעּה יבֹוא עליה , ְְְִִִִֶֶַַָָָָָ
ּבעת  ּפרּוטה ׁשוה היתה אפּלּו ויּטל'. סימנין, ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָֹויּתן
היתה  ּגבֹוהה ואבן עליה. להכריז חּיב - והּוזלה ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָהּמציאה,

מכריזין. היּו ׁשעליה לירּוׁשלים, ְִִִִֶֶַַָָָָחּוץ
לֹו·. ׁשאבד 'מי מכריז: מעֹות, מצא אם מכריז? ְְִִִִֵֶַַַַָָָָּכיצד

אֹומטּבע' 'ּבהמה', אֹו ּכסּות', לֹו ׁשאבד 'מי מכריז: וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
מּפני  חֹוׁשׁש ואינֹו ויּטל'. סימנים, ויּתן 'יבֹוא - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָֹ'ׁשטרֹות'
סימנין  ׁשּיּתן עד מחזירּה ׁשאינֹו לפי האבדה, מין ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהֹודיע

ְִָֻמבהקין.
ונתן‚. האבדה, ּבעל אין ּבא - מבהקין ׁשאין סימנין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

מבהקין. סימנים ׁשּיאמר עד לֹו; על מחזירין אף והרּמאי, ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֻ
ׁשּיביא  עד לֹו, מחזירין אין - מבהקין סימנין ׁשאמר ְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּפי

ׁשּלֹו ׁשהיא ּדרׁשעדים עד עּמ "והיה חכמים: אמרּו . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹ
לא. אם הּוא רּמאי אם ,אחי אחר ׁשּתחקר עד - "ְִִִִֶַַַַַַָָֹֹאחי

את „. ונתן ּובא אבדה, לֹו ׁשאבדה מי ּכל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּבראׁשֹונה,
רּמאי. מחזק ּכן אם אּלא לֹו, אֹותּה מחזירין - ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻסימניה

'הבא  לֹו: אֹומרין ׁשּיהּו ּדין ּבית התקינּו הרּמאין, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּׁשרּבּו
וטל' רּמאי, אּתה ׁשאין .עדים ְִֵֵֶַַַָֹ

ּפיהם ‰. על ודנין עליהם סֹומכין - הּמבהקין ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּסימנין
ּתֹורה  ּדין מקֹום, אֹוּבכל הּמנין אֹו הּמׁשקל אֹו והּמּדה . ְְְְִִִִַַַָָָָָָ

הן. מבהקין סימנין האבדה, ְְֲִִִֵֵָָָָֻמקֹום
.Âּכמֹו סימניה נתן וזה האבדה, סימני נתן זה ׁשנים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאּו

מּנחת  ּתהיה אּלא לזה; ולא לזה לא יּתן לא - האחר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּנתן
ּביניהן  ּפׁשרה יעׂשּו אֹו לחברֹו, האחד ׁשּיֹודה נתן עד . ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הּסי  את לבעל האחד יּתן - עדים הביא והּׁשני מנים, ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הרי  - אחד ועד סימנים נתן וזה סימנים, נתן זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעדים;

ויּניח. ׁשאינֹו, ּכמֹו האחד ְְִֵֵֶֶַַָָָהעד
.Êׁשארגּו אריגה עדי הביא וזה ּבּה, וכּיֹוצא ׂשמלה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמצא

לעדי  יּתן - מּמּנּו ׁשּנפלה עדים הביא וזה לֹו, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאֹותּה
למי  יּתן - רחּבּה מּדת נתן וזה ארּכּה, מּדת נתן זה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָנפילה.
רחּבּה מּדת הרּמאי ׁשּיׁשער ׁשאפׁשר ארּכּה; מּדת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנתן
ורחּבּה, ארּכּה מּדת נתן זה ּבּה. מתּכּסה ּבעלּה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכׁשהיה

מׁשקלּה ׁשּכּון למי יּתן - מׁשקלֹותיה ּכּון מּדת וזה נתן זה . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
האמריֹות מּדת נתן וזה ורחּבּה, הבגד]ארּכּה ׁשּבּה[קצות ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

ורחּבּה. ארּכּה מּדת ׁשּנתן למי יּתן -ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
.Á עליה מכריז היה אבדה ׁשּמצא מי ּכל ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּבראׁשֹונה,

אֹומר  ׁשני 'ראׁשֹון', אֹומר ראׁשֹון רגל רגלים: ְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹׁשלׁשה
ׁשני  לֹו יתחּלף ׁשּלא ּכדי - סתם מכריז ׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ'ׁשני',
ּפעם  מכריז ימים ּבׁשבעת האחרֹון רגל ואחר ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָּבׁשליׁשי.
וימּׁשׁש ימים ּבׁשלׁשה לביתֹו הּׁשֹומע ׁשּיל ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹרביעית,

זה [יבדוק] וימצא הּימים, ּבׁשלׁשה ויחזר ּכליו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹאת
ּבּׁשביעי. מכריז ְְְִִִִַַַַהּמכריז

.Ë ּבבּתי מכריזין ׁשּיהּו התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּׁשחרב
האּנסין מּׁשרּבּו מדרׁשֹות; ּובבּתי ואמרּו[גנבים]כנסּיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

לׁשכניו  מֹודיע ׁשּיהא התקינּו היא', מל ׁשל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ'הּמציאה
ודּיֹו. ְְְִַָָֻולמיּדעיו,

.Èּב ולא הֹודיע, אֹו הּמציאה הכריז ּתהיה - הּבעלים אּו ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹ
אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אצלֹו, אצלֹומּנחת ׁשהאבדה זמן וכל . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

נאנסה, ואם ּבאחריּותּה; חּיב אבדה, אֹו נגנבה אם -ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
עֹוסק  ׁשהּוא מּפני הּוא, ׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ׁשּׁשֹומר ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּפטּור;
עֹוסק  ׁשהּוא זמן ּכל עׂשה מצוֹות מּכּמה ונפטר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּבמצוה,

ְִִָָּבׁשמירתּה.
.‡È ּתּפׂשד ׁשּלא ּכדי ּולבדקּה, האבדה את לבּקר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוצרי

מאליה  היאותאבד ראה לֹו", "והׁשבתֹו ׁשּנאמר: - ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
אחת  מנערּה צמר, ׁשל ּכסּות מצא ּכיצד? לֹו. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּתׁשיבּנּו
אדם. בני ּבׁשני ולא ּבמּקל, ינערּה ולא יֹום; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹלׁשלׁשים
לצרּכּה לא אבל ּבלבד, לצרּכּה מּטה ּגּבי על ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹוׁשֹוטחּה

יׁשטחּנה [לתשמישו]ּולצרּכֹו לא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו . ְְְְְְִִִֶַָָָֹ
ּתּגנב. ׁשּמא לצרּכּה, ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּבפניהם

.·È ּכלי ירקבּו. ׁשּלא ּכדי ּבהן, מׁשּתּמׁש - עץ ּכלי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמצא
האּור, ידי על לא אבל ּבחּמין, ּבהן מׁשּתּמׁש - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹנחׁשת
אבל  ּבצֹונן, ּבהן מׁשּתּמׁש - כסף ּכלי ׁשּמׁשחיקם. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּפני
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- וקרּדּמֹות מגרפֹות מצא ׁשּמׁשחירם. מּפני ּבחּמין, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻלא
ׁשּמפחיתם  מּפני ּבקׁשה, לא אבל ,ּבר ּבהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁשּתּמׁש

-[פוגמם] ּפׁשּתן ׁשל ּוכסּות זכּוכית ּוכלי זהב ּכלי מצא .ְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד ּבהם יּגע לא זה ׁשאמרּוהרי ּוכדר . ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

הּים. למדינת ּבעליו ׁשהלכּו ּבפּקדֹון אמרּו ּכ ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָּבאבדה,
.‚È ואם יֹום; לׁשלׁשים אחת ּבהם קֹורא ספרים, ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמצא

לא  ּולעֹולם יֹום. ׁשלׁשים ּכל ּגֹוללם לקרֹות, יֹודע ְְְְִִֵֵַָָָֹֹאינֹו
לכּתחּלה ּבהן ראשון]ילמד ּפרׁשה [לימוד יקרא ולא , ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹ

על  יתר ּבֹו יפּתח ולא ויתרּגם, ּפרׁשה יקרא ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹויׁשנה,
ׁשּמא  ענינֹות, ּבׁשני קֹוראין ׁשנים יהיּו ולא ּדּפין . ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשלׁשה
ּבענין  הן קֹוראין אבל הּספר; ויבלה זה וימׁש זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹימׁש
אחד. ּבענין ואפּלּו אחד, ּבכר ׁשל ׁשה יקראּו ולא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹאחד.

.„Èׁשם - ּתפּלין עליו;[מעריך]מצא ּומניחם ּדמיהם ְְְִִִֵֶָָָָָָ
למצוה  אּלא עׂשּויין ואין הּכל, ּביד הּוא מצּוי ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּדבר

ְִַּבלבד.
.ÂËלהאכילֹו צרי ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמצא

מּטּפל  - וחמֹור ּפרה ּכגֹון ואֹוכל, ׁשעֹוׂשה ּדבר היה אם -ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ולֹוקח  וׂשֹוכרן הּמציאה, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבהם
הרי  אכילתם, על יתר ׂשכרן היה ואם ּומאכילן; ְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָָׂשכרן

לּבעלים  ּומאכילן .הּיתר ּביציהן, מֹוכר - הּתרנגֹולין וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
עליו, ּדמיהם ׁשם - ואיל מּכאן חדׁש; עׂשר ׁשנים ְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹּכל
ּבהמה  הּׁשם ּכל ּכדין ּבׁשּתפּות, ּבעלים וׁשל ׁשּלֹו הן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהרי

ֲֵֵמחברֹו.
.ÊËרעי ׁשל ּוסיחין עגלים ּבהם [מרעה]מצא מּטּפל , ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבריאה וׁשל חדׁשים; להאכילם ׁשלׁשה שצריך - [מפוטמים ְְְֳִִֶָָָֹ
ּגדֹולים,-] ותרנגֹולין אּוזים יֹום. ׁשלׁשים ּבהן , מּטּפל ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ

מּׂשכרֹו, מרּבה ׁשּטּפּולֹו ּדבר וכל קטּנים מצא יֹום. ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֻׁשלׁשים
ּדין. ּבבית מֹוכרן ,ואיל מּכאן ימים; ׁשלׁשה ּבהם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמּטּפל
ּבבית  מֹוכרן ּבהן, וכּיֹוצא להרקיב ׁשהתחילּו ּפרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

ִּדין.
.ÊÈ רׁשּות לֹו ויׁש לּמֹוצא, יּנתנּו ּבּדמים? ּיעׂשּו ְְְֲִִֵֵַַַַָָמה

אֹו ּגיס ׁשּטרפם ּכגֹון - נאנסּו אם ,לפיכ ּבהן; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלהׁשּתּמׁש
ּבהם; נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּפי על ואף לׁשּלם, חּיב - ּבּים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹטבעּו
אצלֹו הם הרי ּבהם, להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכיון

.ּכׁשאלה  ְִֵָ
.ÁÈ ונּטּפל הֹואיל האבדה ּבדמי אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּמה

אבדּו אם לפיכ ּבהן. יׁשּתּמׁש לא אבדה, מעֹות אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבּה;
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׂשכר, ׁשֹומר הּוא ׁשהרי ּפטּור, .ּבאנס ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

.ËÈ ׁשּימּכרּנה קדם ּבאבדה ׁשּמּטּפל הּימים אֹותם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכל
הּבעלים  מן נֹוטל מּׁשּלֹו, האכילם אם - ּדין ויראה ּבבית ; ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

העֹולם. ּתּקּון מּפני ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶָָָֹלי
.Î ׁשאם העֹולם; ּתּקּון מּפני יּׁשבע, לא - מציאה ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּמֹוצא

והֹול  הּמציאה מּניח יּׁשבע, אֹומר יּׁשבע אּתה ׁשּלא ּכדי . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
קׁשּורים  ּכיסים ׁשּׁשני הּמציאה ּבעל וטען ּכיס, מצא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
האחר  נמצא אם אּלא האחד ׁשּיּמצא אפׁשר ואי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהיּו,

יּׁשבע. לא זה הרי - עּמֹו ֲִִֵֶַַָָֹהּקׁשּור

יד  ¤¤ּפרק
.‡"אחי אבדת "ּכל ּבכלל - הּׁשֹור הּׂשמלה וכן היתה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

להחזירֹו חמֹור? הּכתּוב ּפרט ולּמה והחמֹור. ְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָוהּׂשה
לֹו, הּטפל ּבדבר ׁשהּסימן ּפי על אף מרּדעת; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבסימני
הּׂשה, ּגּזֹות אפּלּו להחזיר וׂשה? ׁשֹור ּפרט ולּמה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָיחזיר.
ּפרט  ולּמה מּועט. ּדבר ׁשהּוא ּפי על אף הּׁשֹור, זנב ּגז ְְִֵֶַַַַַָָָָָָאֹו
לּה ׁשּיׁש מיחדת הּׂשמלה מה מּמּנה: ללמד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהּׂשמלה?

ּתֹובעין לּה ׁשּיׁש וחזקתּה להחזיר [הבעלים]סימנין, וחּיב , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
לֹו ׁשּיׁש ּבחזקת הּוא הרי סימנין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל אף -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אּלא  ּתֹובעין, לֹו ׁשאין ּדבר אבל להחזיר. וחּיב ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּתֹובעין,
ּפי  על אף מֹוצאֹו, ׁשל הּוא הרי - מּמּנּו הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָנתיאׁשּו

סימן. ּבֹו ִֵֶָׁשּיׁש
ׁשאבד ·. ּכיון - סימן ּבֹו ׁשאין ּדבר ּכל ּבאבדה: הּכלל ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָזה

מּמּנּו ׁשּנתיאׁשּו ּבחזקת זה הרי ׁשאבד, הּבעלים ּבֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוידעּו
אחד ּבעליו, מטּבע אֹו אחת מחט אֹו אחד מסמר ,ּכגֹון ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

הרי  ּולפיכ להן; להחזירֹו סימן לּתן יכֹולין אינן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
ׁשּמצאֹו. לזה ְֶֶָָהּוא

ּובהמה ‚. ׂשמלה ּכגֹון סימן, ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר זה וכל הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
לּתן  ּתלּויה ּדעּתן ׁשהרי ּבעליו; מּמּנּו נתיאׁשּו ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבחזקת
חּיב  אֹותֹו הּמֹוצא ,לפיכ להן. ויחזר ּבֹו, ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסימנין
ׁשּׁשמע  ּכגֹון הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ידע ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהכריז,

'וי אֹומרים: ּבדברים [אוי]אֹותם וכּיֹוצא הּכיס', לחסרֹון ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
מֹוצאּה. ׁשל האבדה אֹותּה הרי - ׁשּנתיאׁשּו ׁשּמראין ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאּלּו

וכּיֹוצא „. ּבּנהר אֹו ּבּים סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר מצא אם ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכן
ׁשּנתיאׁשּוּבהן  ּבחזקת זה הרי - ּגֹויים ׁשרּבֹו ּבמקֹום אֹו , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻ

מֹוצאֹו, ׁשל הּוא הרי ּולפיכ ׁשּנפל; מּׁשעה ּבעליו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּמּנּו
מּמּנּו. ׁשּנתיאׁשּו הּבעלים ׁשמעּו ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹואף

מּדעת‰. ׁשּלא לאבדה]יאּוׁש מודע ּבדבר [כשאינו אפּלּו , ְֲִִֵֶַַָָֹ
ולא  ּדינר, מּמּנּו נפל ּכיצד? יאּוׁש. אינֹו - סימן ּבֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשאין
- יתיאׁש ׁשּנפל, ּבֹו ׁשּכׁשּידע ּפי על אף - ׁשּנפל ּבֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידע
אבל  ׁשּנפל. הּבעלים ׁשּידעּו עד עּתה, יאּוׁש אינֹו זה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
אֹו לפלֹוני', נתּתיו 'ׁשּמא הּבעלים: אֹומרים עדין ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָאם

ּבּמגּדל טעיתי [בארון]'ׁשּמא 'ׁשּמא אֹו מּנח', הּוא ְִִִֶֶַָָָָָֻ
יאּוׁש. זה אין - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָּבחׁשּבֹון',

.Â,ּבֹו ידע ולא הארץ, על ּדינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרֹואה
עׂשה על עֹובר - יאּוׁש קדם הּדינר תשיבם"]ונטל ["השב ְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

לאוין ׁשני תגזול"]ועל ו"לא להתעלם" תוכל ּכמֹו["לא , ְְְִֵַָ
מּתנה  זֹו - ׁשּנתיאׁש לאחר ּדינר לֹו החזיר ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו.

האּסּורין. על עבר ּוכבר ְִִִַַָָָהיא,
.Êיאּוׁש ּולאחר להחזירֹו, מנת על יאּוׁש לפני הּדינר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָנטל

ּתׁשיבם" "הׁשב מּׁשּום עֹובר - אֹותֹו לגזל המּתין נתּכּון . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָֹ
ׁשּנפל, ׁשּידעּו עד הּדינר נטל ולא לּבעלים, הֹודיע ולא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלֹו,
מעל  הּדינר נטל ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו נתיאׁשּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהרי
וכן  להתעּלם". תּוכל "לא מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהארץ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Á,אדם ּבני מּׁשלׁשה אפּלּו ׁשּנפל מטּבע אֹו סלע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹראה
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חּיב  - ואחד אחד לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואף
לחברֹו, חלקֹו מהם אחד ּומחל הם, ׁשּתפין ׁשּמא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻלהחזיר;

ּפרּוטה. ׁשוה זה ׁשל אבדתֹו ְְְֲִֵֵֶֶָָָָונמצאת
.Ëּבתֹו אֹו החֹול ּבתֹו ּדינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָראה

והרי  לנהר, אֹו לים ּכנֹופל זה הרי - מּמּנּו ונתעּלם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעפר,
סימן. ּבֹו ׁשאין מּפני מּמּנּו, נתיאׁש ׁשהרי מֹוצאֹו, ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָהּוא

ּכברה הביא אֹותֹו ראה ּבדעת [נפה]ואפּלּו - אחריו לחּפׂש ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
בטוחה]רעּועה ּבעפר [לא ׁשּמחּפׂשים ּכדר מחּפׂש, הּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

מה  ימצאּו ׁשּמא ּכלּום, מהם נפל ׁשּלא הּבּלׁשין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאר
נתיאׁש. ׁשּלא מּפני לא מחּפׂש, זה הּוא ּכ לאחרים; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשּנפל

.È,היא 'ׁשּלי לֹו: ואמר חברֹו מצאֹו ּבּׁשּוק, סלע ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוצא
ּפלֹוני  מל וׁשל היא, ּפלֹונית מדינה וׁשל היא, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָוחדׁשה
ואינֹו ּכלּום, אמר לא - עליה' ּכתּוב 'ׁשמי אמר אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהיא',
ׁשחזקתֹו מּפני סימן, הּמטּבע סימני ׁשאין להחזיר; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָחּיב

והֹוציאּה[לשימוש]להֹוצאה היתה, 'ׁשּלֹו אנּו: אֹומרין ; ְְְְִִֶָָָָָָ
עליו  ׁשּסֹומכין סימן ואינֹו והֹואיל אחר'; מּיד ונפלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּידֹו,

מֹוצאּה. ׁשל הּוא והרי נתיאׁש, נפילה מּׁשעת -ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
.‡È סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבצד סימן, ּבֹו ׁשאין ּדבר ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּמֹוצא

ׁשּזה  ואמר ׁשּלֹו, את ונטל הּסימן, ּבעל ּבא להכריז. חּיב -ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
סימן  ּבֹו ׁשאין ּבּדבר הּמֹוצא זכה - מּמּנּו נפל .ּבלבד ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

.·È ּכּלן ׁשּצּורת מּכלים ּבהן וכּיֹוצא חרׂש ּכלי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּמֹוצא
ּכמֹו הן ׁשהרי ׁשּלֹו; אּלּו הרי הם, חדׁשים ּכלים אם - ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָׁשוה
מּכירים  הּבעלים ואין סימן לֹו ׁשאין ּדינרים, מּׁשאר ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּדינר
אֹו ׁשּלֹו זֹו צלֹוחית אֹו זה ּפ אם יֹודע אינֹו ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָאֹותן,

אחר  העיןׁשל ׁשּטבעתם יׁשנים ּכלים היּו ואם [שהעין . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בהם] להכריז הורגלה חּיב חכמים , ּתלמיד יבֹוא ׁשאם ; ְְְֲִִִִֶַַַָָָ

יׁש סימן, ּכזה ּבכלי לּתן יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויאמר:
עין טביעּות ּבֹו במראהו]לֹו לֹו;[מכירו להראֹותֹו חּיב - ְְְִִַַַָ

לֹו. מחזירין הּוא', 'ׁשּלי ואמר: הּכירֹו ְֲִִִִִִֶַַָאם
.‚È מׁשּנה ׁשאינֹו ותיק ּבתלמיד אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה

ׁשלֹום  ּבדברי אּלא - ּכלל ּבמּטה,ּבדּבּורֹו אֹו ּבמּסכּתא, אֹו , ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
נּדה  ּבמּסכת עֹוסק היה ּכיצד? ּבֹו. מתארח ׁשהּוא ּבבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו
ׁשאלֹות  אֹותֹו יׁשאלּו ׁשּלא ּכדי ׁשֹונה', אני 'ּבמקוֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָֹואמר
ׁשּמא  יׁשן', אני 'ּבזֹו ואמר: זֹו ּבמּטה ׁשּיׁשן אֹו נּדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבענין
'אצל  ואמר: ׁשמעֹון אצל ׁשּנתארח אֹו קרי, ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיּמצא
ׁשּנתארח  זה על יטריחּו ׁשּלא ּכדי מתארח', אני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹראּובן
ּכדי  וגרע והֹוסיף לחברֹו אדם ּבין ׁשלֹום ׁשהביא אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאצלֹו,
ׁשּׁשּנה  עדים ּבאּו אם אבל מּתר; זה הרי - לזה זה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלחּבבן
עין. ּבטביעּות לֹו מחזירין אין אּלּו, מּדברים חּוץ ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָּבדּבּורֹו

טו  ¤¤ּפרק
ּבּה‡. ׁשאין ּבין סימן, ּבּה ׁשּיׁש ּבין - אבדה הּמֹוצא ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל

ּבעליה  ׁשּמא ּבּה; לּגע אסּור הּנחה, ּדר מצאּה אם - ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָסימן
והיה  אֹותּה, לּטל יבֹוא ואם לּה, ׁשּיחזרּו עד ׁשם ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹהּניחּוה
אין  ׁשהרי ּבידֹו, חברֹו ממֹון אּבד הרי - סימן ּבֹו ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּדבר

ּבֹו להחזירּה סימן ּבּה סימן לֹו ּבֹו לֹו ׁשּיׁש ּדבר היה ואם . ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ
סימנ  ולּתן אחריה, לרּדף הטריחן זה הרי -ּולפיכ יה. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

אפּלּו נפילה. ּדר אֹותּה ׁשּימצא עד ּבּה, ׁשּיּגע לֹו ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאסּור
הרי  - מּנח אֹו אבּוד זה ּדבר אם ידע ולא הּדבר, לֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻנסּתּפק
לׁשם; להחזירֹו לֹו אסּור ּונטלֹו, עבר ואם ּבֹו; יּגע לא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹזה
להחזירֹו. חּיב ואינֹו ּבֹו, זכה - סימן ּבֹו ׁשאין ּדבר ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָהיה

.·ּדר ּבין הּנחה ּדר ּבין - סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל
חּיב  - הרּבים ּברׁשּות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָנפילה,

ׁשּמצאלהכריז. ּכגֹון הּנחה? ּדר ּפרה ּכיצד אֹו חמֹור ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הרי  - ּבאׁשּפה מכּסה ּכלי ׁשּמצא אֹו ּבּיֹום, ּבּדר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻרֹועים
חמֹור  מצא אם אבל "נּדחים". ׁשּנאמר: ּבהן, יּגע לא ֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹזה
מגּלה  ּכלי אֹו הּכרמים, ּבין רצה ּופרה הפּוכין, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻוכליו

ּומכריז. ונֹוטל אבדה, זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָּבאׁשּפה
אבדה.‚. זֹו הרי ּבּלילה, ּכדרּכן רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָראה

ּובּנׁשף הּיֹום השחר]ּבפנֹות עלות אֹותן [קודם ראה אם - ְִִֶֶַַָָָ
ּומכריז. ונֹוטל אבדה, זֹו הרי - זה אחר זה ימים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשלׁשה
זֹו אין העיר, ּכלּפי ּפניה אם - ּבּדר רצה ּפרה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָראה

אבדה. זֹו הרי לּׂשדה, ּפניה היּו ֲֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָאבדה;
אבדת „. מּׁשּום להחזיר, חּיב - הּכרמים ּבין רֹועה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָמצאּה

אינּה - ּגֹוי ׁשל הּכרמים היּו אם ,לפיכ אבדה,הּקרקע. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
הּגֹוי  אֹותּה יהרג ׁשּמא חׁשׁש ואם להחזיר; חּיב ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹואינֹו
ונֹוטל  אבדה, זֹו הרי - הּכרם ׁשהפסידה מּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשּימצאּנה,

.ּומכריז  ְִַ
לּתחּום ‰. חּוץ עֹומדת אם - הרּבים ּברׁשּות ּפרה ְְִִִֶֶַַָָָָָמצא

אמה] אלפיים ּבעׂשבים,[העיר, רֹועה היתה להחזיר. חּיב ,ְְְֲִִַַָָָָָָ
יּגע  לא - מאּבדת ואינּה מׁשּמרת ׁשאינּה ּברפת ׁשהיתה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאֹו
הרי  הּגדר, ּבצד טּלית אֹו קרּדם מצא אבדה. זֹו ׁשאין  ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבּה,

ּבסרטיה ּבהן; יּגע לא גדולה]זה אבדה,[דרך זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומכריז. ְְְִֵֵֵֶַַָֹונֹוטל

.Âאֹו הּגדר, אחר ּומדּדין ּבכנפיהן, מקּׁשרין ּגֹוזלֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמצא
הּגּפה מקנים]אחר לא [קיר הרי - ׁשּבּׂשדֹות ּבּׁשבילין אֹו , ְֲִִֵֶַַַַַַָָֹ

אּלּו הרי נטלן, ואם ׁשם. הּניחּום ּבעליהן ׁשּמא ּבהן, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיּגע
וכן  להכריז. חּיב סימן, ׁשהּוא קׁשר קׁשּורין היּו ואם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלֹו;
סימן. ׁשהּמקֹום להכריז, חּיב - ּבמקֹומן קבּועים מצאן ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָאם

.Êּכמֹו ּבֹו, יּגע לא זה הרי מכּסה, ּכלי ּבאׁשּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻמצא
ונמל היא, להתּפּנֹות עׂשּויה ׁשאין אׁשּפה ואם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּבארנּו.
ּומכריז. נֹוטל מכּסה, ׁשּמצאֹו ּפי על אף - לפּנֹותּה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻעליה
ּבהם  וכּיֹוצא וׁשּפּוד סּכין ּכגֹון קטּנים, ּכלים היּו אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכן

ּומכריז  נֹוטל הּקבּועה, ּבאׁשּפה מכּסין היּו אפּלּו -. ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻ
.Áּדר ּבהן; יּגע לא הּנחה, ּדר - מפּזרין ּפרֹות ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמצא

ׁשל  קטּנֹות ּכריכֹות מצא אם וכן ׁשּלֹו. הם הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָנפילה
ׁשּמצא  אֹו סימן, ּבהן אין ׁשהרי הרּבים, ּברׁשּות ְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבלים

ּדבלה ׁשל [תאנים]עּגּולי ּומחרֹוזֹות נחּתֹום, ׁשל וכּכרֹות , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מּמדינתן הּבאֹות צמר וגּזי ּבׂשר, ׁשל וחתיכֹות [ללא ּדגים, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מיוחדת] ואניציצורה ׁשל [חבילות], ּולׁשֹונֹות ּפׁשּתן, ְְֲִִֵֶַָ
יׁש ואם סימן. ּבהן ׁשאין מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָארּגמן

לּדרס העׂשּוי ׁשּסימן ּומכריז; נֹוטל - סימן ,[להעלם]ּבהן ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
סימן. הּוא ֲִֵָהרי

.Ëּכּכרֹות מצא אם וגּזי [ביתיות]אבל הּבית, ּבעל ׁשל ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
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חּיב  - ׁשמן וכּדי יין ּכּדי האּמן, מּבית הּלקּוחֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻצמר
מבהקין. סימנין להם יׁש אּלּו ׁשּכל נפּתחּולהכריז; ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

ּפי  על ואף ׁשּלֹו, אּלּו הרי - ׁשמן וׁשל יין ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהאֹוצרֹות
רׁשּומין בטיט]ׁשהן רׁשּומֹות,[חתומין היּו ּכ הּכּדין ׁשּכל ; ְְִִֵֶֶַַָָָ

אחת  צּורה ׁשּיׁש נחּתֹום, ׁשל ּככּכרֹות הּכּדין אּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָונמצאּו
לכּלן. אחד ּומׁשקל ְְְִֶָָָָֻֻלכּלן

.Èאּלּו הרי נפילה, ּדר אם - הּיחיד ּברׁשּות ּכריכֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמצא
ׁשאין  ּפי על ׁשאף להכריז; חּיב הּנחה, ּדר ואם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּלֹו;
מבהק  סימן ׁשאינֹו ּפי על אף סימן, הּמקֹום - סימן .להם ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

אלּמֹות גדולות]מצא ּבין [כריכות הּיחיד ּברׁשּות ּבין , ְֲִִֵֵַָָָֻ
ּומכריז. נֹוטל - הרּבים ְְִִִֵַַָּברׁשּות

.‡Èעּגּול תאנים]מצא ּכּכר [חתיכת]ּובתֹוכֹו[של חרׂש, ְִִֶֶָָָ
ּבחתיכתּה, מׁשּנה ׁשהיא ּבׂשר ׁשל חתיכה מעֹות, ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֻּובתֹוכֹו
חּיב  - ׁשּנּוי ּבהם ויׁש הֹואיל - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ,נׁשּו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹּדג

לסימן. אּלא ּבעליהן עׂשאּום ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹלהכריז;
.·È קב ּכמֹו היּו אם - הּגרנֹות ּבמקֹום מפּזרין ּפרֹות ְְְְִִִֵַַָָָָָֻמצא

אּלּו הרי - אּמֹות ארּבע על ּביתר אֹו אּמֹות ארּבע ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָּבתֹו
מּטּפלים הּבעלים ׁשאין מּפני היּו[טורחים]ׁשּלֹו, ּבאספתן. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּמא  ּבהן, יּגע לא - אּמֹות מארּבע ּבפחֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻמפּזרין
אֹו אּמֹות, ּבׁשּתי קב חצי ּכמֹו היּו ׁשם. הּניחּום ְְְֲִִִִִֵַַַָָָהּבעלים
מינין, ׁשלׁשה מּׁשנים הּקב ׁשהיה אֹו אּמֹות, ּבׁשמֹונה ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹקּבים
לא  לפיכ ספק; אּלּו ּכל - ורּמֹונים ּתמרים ׁשמׁשמין ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹֻּכמֹו

להכריז. חּיב אינֹו - נטל ואם ְְְִִִֵַַַָָֹיּטל,
.‚È ּכמֹות ּכלי אֹו ּבכלי, ּפרֹות אֹו פרֹות, צּבּורי ְְְִִִִֵֵֵֵַהּמֹוצא

להכריז  חּיב - אּלּוׁשהּוא הרי - ּפרֹות ּולפניו ּכלי מצא . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּומכריז; נֹוטל והּכלי הּפרֹות, 'הּפרֹות ׁשּלֹו אֹומר: ׁשאני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ

מראין  ואם סימן'. ּבֹו אין והרי אחד; ׁשל והּכלי אחד, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשל
להכריז. חּיב אחד, אדם ׁשל ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדברים

.„Èאחֹורי היּו הרי [תחתית]ּכיצד? הּפרֹות, לפני הּכלי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין הּפרֹות, לפני הּכלי ּפני היּו ׁשּלֹו; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאּלּו

אגנים לּכלי היּו ואם נׁשּפכּו. הּכלי כפופה מן [שפה ְְְְְֳִִִִִִַַָָ
ׁשּלֹו,פנימה] אּלּו הרי הּפרֹות, ּכלּפי ׁשּפניו ּפי על אף -ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

מּפני  ּבתֹוכֹו מהם נׁשאר היה הּכלי, מן נׁשּפכּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשאּלּו
חּיב  - ּבארץ ּומקצתן ּבּכלי הּפרֹות מקצת היּו ְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהאגנים.

ְְִַלהכריז.
.ÂËקציצֹות מיובשים]הּמֹוצא ּבצד [תאנים ואפּלּו ,ּבּדר ְְֲִִֵֶֶַַַַ

נֹוטה  ׁשהיא ּתאנה וכן ׁשּלֹו. אּלּו הרי - קציצֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָׂשדה
ּגזל, מּׁשּום מּתרֹות - ּתחּתיה ּתאנים ונמצאּו ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻלּדר
מּׁשּום  ּופטּורֹות נמאסת; נפילתּה עם ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּתאנה

אסּורין. ּבהן, וכּיֹוצא וחרּובין זיתים אבל ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָמעׂשר.
.ÊË ׁשהּבעלים מּתרֹות, - הרּוח אֹותן ׁשּמּׁשיר ְְִִִֶֶַַַָָָָָֻּתמרים

ׁשל  היּו ואם חזקתן. היא וזֹו אדם; לכל אֹותם ְְְְֲִִֶֶָָָָָָָָמחלּו
ּבעל  הקּפיד אם וכן אסּורין; - מחילה ּבני ׁשאינם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָיתֹומים,
ּבֹו ׁשּיּפלּו הּמקֹום ּתּקן אֹו האילנֹות, מקֹום והּקיף ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׂשדה,

אסּורֹות,[הנופלות]הּנֹובלֹות אּלּו הרי - אֹותן ׁשּילּקט עד ְְֲֲֵֵֵֶַַַָ
מחל. ׁשּלא ּדעּתֹו ּגּלה ְֲִֵֶֶַַָָֹׁשהרי

.ÊÈּבֹו ואין לקּימֹו; אסּור הּקטּנים, את ׁשהֹורג רע ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָחתּול
ׁשעֹורֹו ּפי על אף אבדה, הׁשב מּׁשּום ולא ּגזל, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹמּׁשּום
ׁשּלֹו והעֹור והֹורגֹו ּבֹו, זֹוכה - הּמֹוצאֹו ּכל אּלא .מֹועיל; ְְְְִֶֶֶַָָָ

.ÁÈ הרי אּמה, חמּׁשים ּבתֹו - לּׁשֹוב קרֹוב הּנמצא ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָּגֹוזל
ׁשל  הּוא הרי אּמה, לחמּׁשים חּוץ ;הּׁשֹוב ּבעל ׁשל ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
נמצא  אּמה. חמּׁשים על יתר מדּדה הּגֹוזל ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמֹוצאֹו,
למחצה, מחצה קרֹוב; ׁשל הּוא הרי ׁשֹובכֹות, ׁשני ְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶָָָָּבין

הּׁשֹובכֹות יחלקּו ׁשני יֹוני ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
אחר  הל - רּבים האחד יֹוני היּו אם אבל ּבמנינן; ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשוים

רחֹוק. ׁשהּוא ּפי על אף ִֶַַָָֹהרב,
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זֹו מצוה ּובאּור נחלֹות. סדר ּדין והיא אחת, עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
והם ‡. ּבניו, יירׁשּנּו - ׁשּמת מי הּוא: ּכ נחלֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָסדר

לּנקבֹות. קֹודמין והּזכרים לּכל; ְְְְְִִִֵַַַָֹקֹודמין
מקֹום·. אם [ירושה]ּבכל ירּׁשה. הּזכר עם לּנקבה אין - ְְְִִֵֵַַָָָָָָֻ

ּבניה. את יֹורׁשת האם ואין אביו; יירׁשּנּו ּבנים, לֹו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָאין
הּקּבלה. מּפי זה ְִִֶַַָָָָודבר

ירכֹו‚. יֹוצאי ּבּנחלה, הּקֹודם קֹודמין.[צאצאיו]וכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
יֹורׁש ּבן, הּניח אם - אּׁשה ּבין איׁש ּבין ׁשּמת, מי ,ְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלפיכ

מעּינין ּבעֹולם, ּבן לֹו נמצא לא זרעֹו[בודקים]הּכל. על ְְְְִִֵַַַַָָָֹֹ
אפּלּו - נקבֹות ּבין זכרים ּבין זרע, להן נמצא אם ּבן: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
לא  הּכל. ּתירׁש היא - העֹולם סֹוף עד ּבנֹו, ּבת ּבת ְִִַַַַַַָָֹֹּבת
ּתירׁש ּבת, לֹו היתה הּבת. אצל חֹוזרין ּבן, זרע לֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנמצא
הּבת: זרע על מעּינין ּבעֹולם, ּבת לֹו נמצאת לא הּכל. ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹאת
העֹולם  סֹוף עד נקבֹות, ּבין זכרים ּבין זרע, לּה נמצא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָאם
הירּׁשה  חֹוזר ּבת, זרע לֹו נמצא לא הּכל. יירׁש הּוא -ְְִִֵֶַַַַַָָֹֹֻ
ׁשהם  האב, זרע על מעּינין - קּים אביו היה לא אם ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלאביו.
לאו, ואם הּכל. יֹורׁש אח, זרע אֹו אח לֹו נמצא הּמת: ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחי
יירׁשּו זרעּה, אֹו אחֹות לֹו נמצאת האחֹות: אצל ְְְְִִִֵֵֶַָָָָחֹוזרין
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חּיב  - ואחד אחד לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואף
לחברֹו, חלקֹו מהם אחד ּומחל הם, ׁשּתפין ׁשּמא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻלהחזיר;

ּפרּוטה. ׁשוה זה ׁשל אבדתֹו ְְְֲִֵֵֶֶָָָָונמצאת
.Ëּבתֹו אֹו החֹול ּבתֹו ּדינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָראה

והרי  לנהר, אֹו לים ּכנֹופל זה הרי - מּמּנּו ונתעּלם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעפר,
סימן. ּבֹו ׁשאין מּפני מּמּנּו, נתיאׁש ׁשהרי מֹוצאֹו, ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָהּוא

ּכברה הביא אֹותֹו ראה ּבדעת [נפה]ואפּלּו - אחריו לחּפׂש ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
בטוחה]רעּועה ּבעפר [לא ׁשּמחּפׂשים ּכדר מחּפׂש, הּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

מה  ימצאּו ׁשּמא ּכלּום, מהם נפל ׁשּלא הּבּלׁשין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאר
נתיאׁש. ׁשּלא מּפני לא מחּפׂש, זה הּוא ּכ לאחרים; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשּנפל

.È,היא 'ׁשּלי לֹו: ואמר חברֹו מצאֹו ּבּׁשּוק, סלע ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוצא
ּפלֹוני  מל וׁשל היא, ּפלֹונית מדינה וׁשל היא, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָוחדׁשה
ואינֹו ּכלּום, אמר לא - עליה' ּכתּוב 'ׁשמי אמר אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהיא',
ׁשחזקתֹו מּפני סימן, הּמטּבע סימני ׁשאין להחזיר; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָחּיב

והֹוציאּה[לשימוש]להֹוצאה היתה, 'ׁשּלֹו אנּו: אֹומרין ; ְְְְִִֶָָָָָָ
עליו  ׁשּסֹומכין סימן ואינֹו והֹואיל אחר'; מּיד ונפלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּידֹו,

מֹוצאּה. ׁשל הּוא והרי נתיאׁש, נפילה מּׁשעת -ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
.‡È סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבצד סימן, ּבֹו ׁשאין ּדבר ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּמֹוצא

ׁשּזה  ואמר ׁשּלֹו, את ונטל הּסימן, ּבעל ּבא להכריז. חּיב -ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
סימן  ּבֹו ׁשאין ּבּדבר הּמֹוצא זכה - מּמּנּו נפל .ּבלבד ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

.·È ּכּלן ׁשּצּורת מּכלים ּבהן וכּיֹוצא חרׂש ּכלי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּמֹוצא
ּכמֹו הן ׁשהרי ׁשּלֹו; אּלּו הרי הם, חדׁשים ּכלים אם - ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָׁשוה
מּכירים  הּבעלים ואין סימן לֹו ׁשאין ּדינרים, מּׁשאר ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּדינר
אֹו ׁשּלֹו זֹו צלֹוחית אֹו זה ּפ אם יֹודע אינֹו ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָאֹותן,

אחר  העיןׁשל ׁשּטבעתם יׁשנים ּכלים היּו ואם [שהעין . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בהם] להכריז הורגלה חּיב חכמים , ּתלמיד יבֹוא ׁשאם ; ְְְֲִִִִֶַַַָָָ

יׁש סימן, ּכזה ּבכלי לּתן יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויאמר:
עין טביעּות ּבֹו במראהו]לֹו לֹו;[מכירו להראֹותֹו חּיב - ְְְִִַַַָ

לֹו. מחזירין הּוא', 'ׁשּלי ואמר: הּכירֹו ְֲִִִִִִֶַַָאם
.‚È מׁשּנה ׁשאינֹו ותיק ּבתלמיד אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה

ׁשלֹום  ּבדברי אּלא - ּכלל ּבמּטה,ּבדּבּורֹו אֹו ּבמּסכּתא, אֹו , ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
נּדה  ּבמּסכת עֹוסק היה ּכיצד? ּבֹו. מתארח ׁשהּוא ּבבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו
ׁשאלֹות  אֹותֹו יׁשאלּו ׁשּלא ּכדי ׁשֹונה', אני 'ּבמקוֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָֹואמר
ׁשּמא  יׁשן', אני 'ּבזֹו ואמר: זֹו ּבמּטה ׁשּיׁשן אֹו נּדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבענין
'אצל  ואמר: ׁשמעֹון אצל ׁשּנתארח אֹו קרי, ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיּמצא
ׁשּנתארח  זה על יטריחּו ׁשּלא ּכדי מתארח', אני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹראּובן
ּכדי  וגרע והֹוסיף לחברֹו אדם ּבין ׁשלֹום ׁשהביא אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאצלֹו,
ׁשּׁשּנה  עדים ּבאּו אם אבל מּתר; זה הרי - לזה זה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלחּבבן
עין. ּבטביעּות לֹו מחזירין אין אּלּו, מּדברים חּוץ ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָּבדּבּורֹו

טו  ¤¤ּפרק
ּבּה‡. ׁשאין ּבין סימן, ּבּה ׁשּיׁש ּבין - אבדה הּמֹוצא ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל

ּבעליה  ׁשּמא ּבּה; לּגע אסּור הּנחה, ּדר מצאּה אם - ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָסימן
והיה  אֹותּה, לּטל יבֹוא ואם לּה, ׁשּיחזרּו עד ׁשם ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹהּניחּוה
אין  ׁשהרי ּבידֹו, חברֹו ממֹון אּבד הרי - סימן ּבֹו ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּדבר

ּבֹו להחזירּה סימן ּבּה סימן לֹו ּבֹו לֹו ׁשּיׁש ּדבר היה ואם . ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ
סימנ  ולּתן אחריה, לרּדף הטריחן זה הרי -ּולפיכ יה. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

אפּלּו נפילה. ּדר אֹותּה ׁשּימצא עד ּבּה, ׁשּיּגע לֹו ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאסּור
הרי  - מּנח אֹו אבּוד זה ּדבר אם ידע ולא הּדבר, לֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻנסּתּפק
לׁשם; להחזירֹו לֹו אסּור ּונטלֹו, עבר ואם ּבֹו; יּגע לא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹזה
להחזירֹו. חּיב ואינֹו ּבֹו, זכה - סימן ּבֹו ׁשאין ּדבר ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָהיה

.·ּדר ּבין הּנחה ּדר ּבין - סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל
חּיב  - הרּבים ּברׁשּות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָנפילה,

ׁשּמצאלהכריז. ּכגֹון הּנחה? ּדר ּפרה ּכיצד אֹו חמֹור ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הרי  - ּבאׁשּפה מכּסה ּכלי ׁשּמצא אֹו ּבּיֹום, ּבּדר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻרֹועים
חמֹור  מצא אם אבל "נּדחים". ׁשּנאמר: ּבהן, יּגע לא ֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹזה
מגּלה  ּכלי אֹו הּכרמים, ּבין רצה ּופרה הפּוכין, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻוכליו

ּומכריז. ונֹוטל אבדה, זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָּבאׁשּפה
אבדה.‚. זֹו הרי ּבּלילה, ּכדרּכן רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָראה

ּובּנׁשף הּיֹום השחר]ּבפנֹות עלות אֹותן [קודם ראה אם - ְִִֶֶַַָָָ
ּומכריז. ונֹוטל אבדה, זֹו הרי - זה אחר זה ימים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשלׁשה
זֹו אין העיר, ּכלּפי ּפניה אם - ּבּדר רצה ּפרה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָראה

אבדה. זֹו הרי לּׂשדה, ּפניה היּו ֲֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָאבדה;
אבדת „. מּׁשּום להחזיר, חּיב - הּכרמים ּבין רֹועה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָמצאּה

אינּה - ּגֹוי ׁשל הּכרמים היּו אם ,לפיכ אבדה,הּקרקע. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
הּגֹוי  אֹותּה יהרג ׁשּמא חׁשׁש ואם להחזיר; חּיב ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹואינֹו
ונֹוטל  אבדה, זֹו הרי - הּכרם ׁשהפסידה מּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשּימצאּנה,

.ּומכריז  ְִַ
לּתחּום ‰. חּוץ עֹומדת אם - הרּבים ּברׁשּות ּפרה ְְִִִֶֶַַָָָָָמצא

אמה] אלפיים ּבעׂשבים,[העיר, רֹועה היתה להחזיר. חּיב ,ְְְֲִִַַָָָָָָ
יּגע  לא - מאּבדת ואינּה מׁשּמרת ׁשאינּה ּברפת ׁשהיתה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאֹו
הרי  הּגדר, ּבצד טּלית אֹו קרּדם מצא אבדה. זֹו ׁשאין  ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבּה,

ּבסרטיה ּבהן; יּגע לא גדולה]זה אבדה,[דרך זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומכריז. ְְְִֵֵֵֶַַָֹונֹוטל

.Âאֹו הּגדר, אחר ּומדּדין ּבכנפיהן, מקּׁשרין ּגֹוזלֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמצא
הּגּפה מקנים]אחר לא [קיר הרי - ׁשּבּׂשדֹות ּבּׁשבילין אֹו , ְֲִִֵֶַַַַַַָָֹ

אּלּו הרי נטלן, ואם ׁשם. הּניחּום ּבעליהן ׁשּמא ּבהן, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיּגע
וכן  להכריז. חּיב סימן, ׁשהּוא קׁשר קׁשּורין היּו ואם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלֹו;
סימן. ׁשהּמקֹום להכריז, חּיב - ּבמקֹומן קבּועים מצאן ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָאם

.Êּכמֹו ּבֹו, יּגע לא זה הרי מכּסה, ּכלי ּבאׁשּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻמצא
ונמל היא, להתּפּנֹות עׂשּויה ׁשאין אׁשּפה ואם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּבארנּו.
ּומכריז. נֹוטל מכּסה, ׁשּמצאֹו ּפי על אף - לפּנֹותּה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻעליה
ּבהם  וכּיֹוצא וׁשּפּוד סּכין ּכגֹון קטּנים, ּכלים היּו אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכן

ּומכריז  נֹוטל הּקבּועה, ּבאׁשּפה מכּסין היּו אפּלּו -. ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻ
.Áּדר ּבהן; יּגע לא הּנחה, ּדר - מפּזרין ּפרֹות ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמצא

ׁשל  קטּנֹות ּכריכֹות מצא אם וכן ׁשּלֹו. הם הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָנפילה
ׁשּמצא  אֹו סימן, ּבהן אין ׁשהרי הרּבים, ּברׁשּות ְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבלים

ּדבלה ׁשל [תאנים]עּגּולי ּומחרֹוזֹות נחּתֹום, ׁשל וכּכרֹות , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מּמדינתן הּבאֹות צמר וגּזי ּבׂשר, ׁשל וחתיכֹות [ללא ּדגים, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מיוחדת] ואניציצורה ׁשל [חבילות], ּולׁשֹונֹות ּפׁשּתן, ְְֲִִֵֶַָ
יׁש ואם סימן. ּבהן ׁשאין מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָארּגמן

לּדרס העׂשּוי ׁשּסימן ּומכריז; נֹוטל - סימן ,[להעלם]ּבהן ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
סימן. הּוא ֲִֵָהרי

.Ëּכּכרֹות מצא אם וגּזי [ביתיות]אבל הּבית, ּבעל ׁשל ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
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חּיב  - ׁשמן וכּדי יין ּכּדי האּמן, מּבית הּלקּוחֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻצמר
מבהקין. סימנין להם יׁש אּלּו ׁשּכל נפּתחּולהכריז; ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ

ּפי  על ואף ׁשּלֹו, אּלּו הרי - ׁשמן וׁשל יין ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהאֹוצרֹות
רׁשּומין בטיט]ׁשהן רׁשּומֹות,[חתומין היּו ּכ הּכּדין ׁשּכל ; ְְִִֵֶֶַַָָָ

אחת  צּורה ׁשּיׁש נחּתֹום, ׁשל ּככּכרֹות הּכּדין אּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָונמצאּו
לכּלן. אחד ּומׁשקל ְְְִֶָָָָֻֻלכּלן

.Èאּלּו הרי נפילה, ּדר אם - הּיחיד ּברׁשּות ּכריכֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמצא
ׁשאין  ּפי על ׁשאף להכריז; חּיב הּנחה, ּדר ואם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּלֹו;
מבהק  סימן ׁשאינֹו ּפי על אף סימן, הּמקֹום - סימן .להם ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

אלּמֹות גדולות]מצא ּבין [כריכות הּיחיד ּברׁשּות ּבין , ְֲִִֵֵַָָָֻ
ּומכריז. נֹוטל - הרּבים ְְִִִֵַַָּברׁשּות

.‡Èעּגּול תאנים]מצא ּכּכר [חתיכת]ּובתֹוכֹו[של חרׂש, ְִִֶֶָָָ
ּבחתיכתּה, מׁשּנה ׁשהיא ּבׂשר ׁשל חתיכה מעֹות, ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֻּובתֹוכֹו
חּיב  - ׁשּנּוי ּבהם ויׁש הֹואיל - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ,נׁשּו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹּדג

לסימן. אּלא ּבעליהן עׂשאּום ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹלהכריז;
.·È קב ּכמֹו היּו אם - הּגרנֹות ּבמקֹום מפּזרין ּפרֹות ְְְְִִִֵַַָָָָָֻמצא

אּלּו הרי - אּמֹות ארּבע על ּביתר אֹו אּמֹות ארּבע ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָּבתֹו
מּטּפלים הּבעלים ׁשאין מּפני היּו[טורחים]ׁשּלֹו, ּבאספתן. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּמא  ּבהן, יּגע לא - אּמֹות מארּבע ּבפחֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻמפּזרין
אֹו אּמֹות, ּבׁשּתי קב חצי ּכמֹו היּו ׁשם. הּניחּום ְְְֲִִִִִֵַַַָָָהּבעלים
מינין, ׁשלׁשה מּׁשנים הּקב ׁשהיה אֹו אּמֹות, ּבׁשמֹונה ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹקּבים
לא  לפיכ ספק; אּלּו ּכל - ורּמֹונים ּתמרים ׁשמׁשמין ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹֻּכמֹו

להכריז. חּיב אינֹו - נטל ואם ְְְִִִֵַַַָָֹיּטל,
.‚È ּכמֹות ּכלי אֹו ּבכלי, ּפרֹות אֹו פרֹות, צּבּורי ְְְִִִִֵֵֵֵַהּמֹוצא

להכריז  חּיב - אּלּוׁשהּוא הרי - ּפרֹות ּולפניו ּכלי מצא . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּומכריז; נֹוטל והּכלי הּפרֹות, 'הּפרֹות ׁשּלֹו אֹומר: ׁשאני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ

מראין  ואם סימן'. ּבֹו אין והרי אחד; ׁשל והּכלי אחד, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשל
להכריז. חּיב אחד, אדם ׁשל ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדברים

.„Èאחֹורי היּו הרי [תחתית]ּכיצד? הּפרֹות, לפני הּכלי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין הּפרֹות, לפני הּכלי ּפני היּו ׁשּלֹו; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאּלּו

אגנים לּכלי היּו ואם נׁשּפכּו. הּכלי כפופה מן [שפה ְְְְְֳִִִִִִַַָָ
ׁשּלֹו,פנימה] אּלּו הרי הּפרֹות, ּכלּפי ׁשּפניו ּפי על אף -ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

מּפני  ּבתֹוכֹו מהם נׁשאר היה הּכלי, מן נׁשּפכּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשאּלּו
חּיב  - ּבארץ ּומקצתן ּבּכלי הּפרֹות מקצת היּו ְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהאגנים.

ְְִַלהכריז.
.ÂËקציצֹות מיובשים]הּמֹוצא ּבצד [תאנים ואפּלּו ,ּבּדר ְְֲִִֵֶֶַַַַ

נֹוטה  ׁשהיא ּתאנה וכן ׁשּלֹו. אּלּו הרי - קציצֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָׂשדה
ּגזל, מּׁשּום מּתרֹות - ּתחּתיה ּתאנים ונמצאּו ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻלּדר
מּׁשּום  ּופטּורֹות נמאסת; נפילתּה עם ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּתאנה

אסּורין. ּבהן, וכּיֹוצא וחרּובין זיתים אבל ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָמעׂשר.
.ÊË ׁשהּבעלים מּתרֹות, - הרּוח אֹותן ׁשּמּׁשיר ְְִִִֶֶַַַָָָָָֻּתמרים

ׁשל  היּו ואם חזקתן. היא וזֹו אדם; לכל אֹותם ְְְְֲִִֶֶָָָָָָָָמחלּו
ּבעל  הקּפיד אם וכן אסּורין; - מחילה ּבני ׁשאינם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָיתֹומים,
ּבֹו ׁשּיּפלּו הּמקֹום ּתּקן אֹו האילנֹות, מקֹום והּקיף ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׂשדה,

אסּורֹות,[הנופלות]הּנֹובלֹות אּלּו הרי - אֹותן ׁשּילּקט עד ְְֲֲֵֵֵֶַַַָ
מחל. ׁשּלא ּדעּתֹו ּגּלה ְֲִֵֶֶַַָָֹׁשהרי

.ÊÈּבֹו ואין לקּימֹו; אסּור הּקטּנים, את ׁשהֹורג רע ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָחתּול
ׁשעֹורֹו ּפי על אף אבדה, הׁשב מּׁשּום ולא ּגזל, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹמּׁשּום
ׁשּלֹו והעֹור והֹורגֹו ּבֹו, זֹוכה - הּמֹוצאֹו ּכל אּלא .מֹועיל; ְְְְִֶֶֶַָָָ

.ÁÈ הרי אּמה, חמּׁשים ּבתֹו - לּׁשֹוב קרֹוב הּנמצא ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָּגֹוזל
ׁשל  הּוא הרי אּמה, לחמּׁשים חּוץ ;הּׁשֹוב ּבעל ׁשל ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
נמצא  אּמה. חמּׁשים על יתר מדּדה הּגֹוזל ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמֹוצאֹו,
למחצה, מחצה קרֹוב; ׁשל הּוא הרי ׁשֹובכֹות, ׁשני ְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶָָָָּבין

הּׁשֹובכֹות יחלקּו ׁשני יֹוני ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
אחר  הל - רּבים האחד יֹוני היּו אם אבל ּבמנינן; ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשוים

רחֹוק. ׁשהּוא ּפי על אף ִֶַַָָֹהרב,
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זֹו מצוה ּובאּור נחלֹות. סדר ּדין והיא אחת, עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמצות
אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א  ¤¤ּפרק
והם ‡. ּבניו, יירׁשּנּו - ׁשּמת מי הּוא: ּכ נחלֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָסדר

לּנקבֹות. קֹודמין והּזכרים לּכל; ְְְְְִִִֵַַַָֹקֹודמין
מקֹום·. אם [ירושה]ּבכל ירּׁשה. הּזכר עם לּנקבה אין - ְְְִִֵֵַַָָָָָָֻ

ּבניה. את יֹורׁשת האם ואין אביו; יירׁשּנּו ּבנים, לֹו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָאין
הּקּבלה. מּפי זה ְִִֶַַָָָָודבר

ירכֹו‚. יֹוצאי ּבּנחלה, הּקֹודם קֹודמין.[צאצאיו]וכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
יֹורׁש ּבן, הּניח אם - אּׁשה ּבין איׁש ּבין ׁשּמת, מי ,ְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלפיכ

מעּינין ּבעֹולם, ּבן לֹו נמצא לא זרעֹו[בודקים]הּכל. על ְְְְִִֵַַַַָָָֹֹ
אפּלּו - נקבֹות ּבין זכרים ּבין זרע, להן נמצא אם ּבן: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
לא  הּכל. ּתירׁש היא - העֹולם סֹוף עד ּבנֹו, ּבת ּבת ְִִַַַַַַָָֹֹּבת
ּתירׁש ּבת, לֹו היתה הּבת. אצל חֹוזרין ּבן, זרע לֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנמצא
הּבת: זרע על מעּינין ּבעֹולם, ּבת לֹו נמצאת לא הּכל. ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹאת
העֹולם  סֹוף עד נקבֹות, ּבין זכרים ּבין זרע, לּה נמצא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָאם
הירּׁשה  חֹוזר ּבת, זרע לֹו נמצא לא הּכל. יירׁש הּוא -ְְִִֵֶַַַַַָָֹֹֻ
ׁשהם  האב, זרע על מעּינין - קּים אביו היה לא אם ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלאביו.
לאו, ואם הּכל. יֹורׁש אח, זרע אֹו אח לֹו נמצא הּמת: ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחי
יירׁשּו זרעּה, אֹו אחֹות לֹו נמצאת האחֹות: אצל ְְְְִִִֵֵֶַָָָָחֹוזרין
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זרע, לאב ואין הֹואיל - אחים זרע לֹו נמצא לא ואם ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּכל.
מעּינין  - קּים האב אבי היה לא האב. לאבי הירּׁשה ְְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּתחזר
והּזכרים  מת; ׁשל אביו אחי ׁשהם האב, אבי ׁשל זרעֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
ּכמֹו לּנקבֹות, קֹודם זכרים ׁשל וזרען לּנקבֹות, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָקֹודמין
לאביו, אחים נמצאּו לא עצמֹו. מת ׁשל ּבזרעֹו הּדין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהיה
ועל  האב. אבי לאבי הירּׁשה ּתחזר - זרעם ולא הם ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָֹֹֹֻלא

ממׁשמׁשת נחלה הּזאת כביכול]הּדר ועֹולה,[מחפשת, ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָֹ
ירכֹו יֹוצאי וכל לּבת, קֹודם הּבן אֹומר, נמצאת ראּובן. ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָעד
יֹוצאי  וכל אביה, לאבי קֹודמת והּבת לּבת. קֹודמין ּבן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשל
הּמת, לאחי קֹודם הּמת ואבי אביה. לאבי קֹודמין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָירכּה
יֹוצאי  וכל לאחֹות, קֹודם והאח ירכֹו. יֹוצאי ׁשהן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָמּפני
אביה, לאבי קֹודמת ואחֹות לאחֹות. קֹודמין אח ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָירכֹו

לא  קֹודמין ירכּה יֹוצאי לאחי וכל קֹודם האב אבי אביה. בי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
יֹוצאי  וכל אביו, לאחֹות קֹודם אביו ואח מת, ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאביו
אביו  ואחֹות אביו, לאחֹות קֹודמין אביו אחי ׁשל ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָירכֹו
ׁשל  ירכּה יֹוצאי ּכל וכן מת, ׁשל אביו אבי לאבי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָקֹודמת
הֹול זֹו ּדר ועל אביו. אבי לאבי קֹודמין אביו ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָאחֹות
מּיׂשראל  אדם ל אין ,לפיכ הּדֹורֹות; ראׁש עד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹועֹולה,

יֹורׁש. לֹו ֵֵֶׁשאין
הּבן „. ּבת ּבת ּבת ואפּלּו - הּבן ּובת ּבת והּניח ׁשּמת ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַמי

לּבת  ואין הּכל, ותירׁש קֹודמת היא - ּדֹורֹות ּכּמה סֹוף ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹעד
אחי ּכלּום  ּבן ּולבת האחֹות, עם האח לבת הּדין והּוא . ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ּבהן. ּכּיֹוצא וכל אביו, אחֹות עם ְֲִִִֵֶַָָָֹאביו
הּבן ‰. והּניח ּבחּייו, הּׁשנים ּומתּו ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמי

מת  ּכ ואחר אחת, ּבת הּׁשני הּבן והּניח ׁשלׁשה, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהאחד
ּובת  הּנחלה, חצי יֹורׁשין ּבנֹו ּבני ׁשלׁשת נמצאּו - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָהּזקן
ועל  אביו. חלק יֹורׁש מהן אחד ׁשּכל החצי; יֹורׁשת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבנֹו
ראׁש עד האב, אחי ּובני האחים, ּבני חֹולקין זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדר

.הּדֹורֹות  ַ
.Â אּלא ירּׁשה ואין מׁשּפחה, קרּויה אינּה האם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻמׁשּפחת

זה  יֹורׁשין אינן האם, מן האחים ,לפיכ האב; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלמׁשּפחת
יֹורׁשי  האב, מן והאחין זה; אחיו את ואחד זה. את זה ן ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּומאּמֹו מאביו ׁשהּוא אחיו אֹו ּבלבד, .מאביו ְִִִִִֵֵֵֶַָָָ
.Êּבעברה הּקרֹובין אסורה]ּכל בעילה יֹורׁשין [ע"י , ְְֲִִֵַַָָ

- ממזר אח אֹו ממזר, ּבן לֹו ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּככׁשרים.
ּבנֹו אבל לנחלה. האחים וכׁשאר הּבנים ּכׁשאר אּלּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהרי
הּדברים, מן לדבר ּבן אינֹו - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָמן

ּכלל. יֹורׁש ְְֵֵָואינֹו
.Á ּכלל ּבעלּה את יֹורׁשת אינּה את האּׁשה יֹורׁש והּבעל ; ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבירּׁשתּה, לּכל קֹודם והּוא סֹופרים. מּדברי אׁשּתֹו, נכסי ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָֹֻּכל
ּגדֹול, לכהן אלמנה ּכגֹון - עליו אסּורה ׁשהיא ּפי על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאף
ואף  קטּנה, ׁשהיא ּפי על ואף הדיֹוט. לכהן וחלּוצה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹּגרּוׁשה

אׁשּתֹו. את יֹורׁש הּוא - חרׁש ׁשהּבעל ּפי ְִִֵֵֵֶֶַַַַעל
.Ë איׁשּות ּבהלכֹות אמרנּו את ּכבר יֹורׁש הּבעל ׁשאין , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

לרׁשּותֹו ׁשּתּכנס עד יֹורׁש[נישואין]אׁשּתֹו, הּפּקח וׁשאין , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
וׁשם  נתּפּקחה. אפּלּו חרׁשת, ּכׁשהיא ׁשּנּׂשאת החרׁשת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאת
לרׁשּותּה ׁשּבאּו אׁשּתֹו נכסי ּכל יֹורׁש ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּבארנּו,

נכסים  ּבין ּבנדּוניתּה, לֹו ׁשהכניסה נכסים ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֻוהחזקּו,
לֹו. הכניסה ׁשׁשּלא אין ּומי - ּומתה ּגרּוׁשין, ספק ּנתּגרׁשה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ

יֹורׁשּה. ְַַַָהּבעל
.Èקטּנה ׁשּנׂשא משש]ּבעל מאּון [פחותה צריכה ׁשאינּה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

כלל] חלים קידושיה אין ּכאן [- אין ׁשהרי יֹורׁשּה; אינֹו -ְֲֵֵֵֶָָ
ׁשּנׂשא  ּפּקח אֹו ּפּקחת, ׁשּנׂשא ׁשֹוטה וכן איׁשּות. ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשם
נּׂשּואין. להם חכמים ּתּקנּו לא ׁשהרי יֹורׁשּה; אינֹו - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשֹוטה

.‡Èאֹו אחיה אֹו אביה מת ּכ ואחר אׁשּתֹו, ׁשּמתה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעל
אּלא  אֹותן, יֹורׁש הּבעל אין - אֹותּה הּמֹוריׁשין מן ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
הירּׁשה  ּתחזר אֹו זרע, לּה היה אם זרעּה, אֹותן ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֹֻיירׁש
הראּויין  נכסים יֹורׁש הּבעל ׁשאין אביה; ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלמׁשּפחת

מּכאן לאחר שמתה]לבֹוא ּבאּו[אחר ׁשּכבר הּנכסים אּלא , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּתמּות. קדם ְִֶֶָָֹלרׁשּותּה

.·È ּכׁשאר ּבּקבר, והּוא אׁשּתֹו את יֹורׁש הּבעל אין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן
ּכ ואחר ׁשּמת, ּבעל ּכיצד? האב. מׁשּפחת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּיֹורׁשין
לכל  קֹודם היה והּבעל הֹואיל אֹומרין, אין - אׁשּתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמתה
יֹורׁשי  לׁשאר יקּדמּו הּבעל יֹורׁשי ּכ ּבירּׁשתּה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻאדם
הם  אביה, ּבית מּמׁשּפחת האּׁשה יֹורׁשי אּלא ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה;

ּבעלּה אחר מתה אם אֹותּה, .הּיֹורׁשים ְְִִֵַַַַָָָ
.‚Èיֹו הּבן אין לאחיו וכן להנחיל ּכדי ּבקברֹו, אּמֹו את רׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

אֹומרין, אין - אּמֹו מתה ּכ ואחר ׁשּמת, מי ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאביו.
יֹורׁשין  אף לּכל, קֹודם היה הּוא קּים הּבן היה ואּלּו ְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹהֹואיל
מאביו  אחיו ונמצאּו זֹו, אּׁשה ׁשל ליֹורׁשיה קֹודמין ּבן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשל
הּוא  ּבנּה זרע אּלא מֹותֹו; אחר זה ׁשל אּמֹו את ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָיֹורׁשין
נחלתּה ּתחזר זרע, לֹו אין ואם זרע. ל ֹו היה אם ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיירׁשּנה,

אביה  ּבית ּכלמׁשּפחת ואחר ּתחּלה, האם מתה אם אבל . ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
חדׁשיו  לֹו ּכלּו ולא יֹומֹו, ּבן קטן היה אפּלּו - הּבן ְֲֳִֵֵֶַָָָָָָָֹמת

הריונו] ימי ּומת,[תמו אחת, ׁשעה אּמֹו אחר וחיה הֹואיל -ְִִֵַַַַָָָָ
ליֹורׁשיו  הּנחלה אֹותּה ּומנחיל אּמֹו, את נֹוחל זה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָהרי

אביו. ְִִִַַָמּמׁשּפחת

ה'תשע"ד  אלול כ' שני יום
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אביו ‡. ּבנכסי ּכאחד ׁשנים ּפי נֹוטל ׁשּנאמר:הּבכֹור , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מהן  ואחד ּבנים, חמּׁשה הּניח ּכיצד? ׁשנים". ּפי לֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ"לתת
הארּבעה  מן אחד וכל הּממֹון, ׁשליׁש נֹוטל הּבכֹור - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָּבכֹור

ׁשתּות נֹוטל הרי [שישית]הּפׁשּוטין - ּבנים ּתׁשעה היּו . ְְְֲִִִֵֵַָָָ
הּפׁשּוטין  הּׁשמֹונה מן אחד וכל חמיׁש, נֹוטל הּבכֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאחד

לעֹולם. חֹולקין הּזאת החלּוקה על וכן עּׂשּור. ְְְֲִִֵֵַַַָָֹנֹוטל
ׁשנים ·. ּפי נֹוטל אינֹו - אביו מיתת לאחר ׁשּנֹולד ,ּבכֹור ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

ּבן ׁשּנא  הּבכר את ּכי . . ּבניו את הנחילֹו ּביֹום "והיה מר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּפּדחּתֹו יצאת ואם יּכיר". -[מצחו]הּׂשנּואה אביו ּבחּיי ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

לאחר  אּלא העֹולם לאויר ראׁשֹו ּכל יצא ׁשּלא ּפי על ְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאף
ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי אביו, ְֲִִִִֵֵֶַַָמיתת

טמטּום‚. בספק]ּבכֹור אינֹו[מינו זכר, ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִֵֶַָָָֻ
ּפׁשּוט וכן ׁשנים; ּפי בכור]נֹוטל זכר,[לא ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
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עד  בנים", לֹו "וילדּו ׁשּנאמר: ּבכֹורה, ּבחלק ממעט ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
לדה. מּׁשעת ּבן ְְִִֵֵֶֶַָׁשּיהיה

ּבכֹור,„. לֹו ׁשהיה הרי ּבכֹורה? ּבחלק ממעט אינֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד
ּפׁשּוטים -[זכרים]ּוׁשני זכר ונמצא ׁשּנקרע הּטמטּום וזה , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשני  אּלא עּמֹו אין ּוכאּלּו הּממֹון, חצי נֹוטל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהּבכֹור
ׁשני  אֹותֹו חֹולקין הּנׁשאר, והחצי ּבלבד; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָהּפׁשּוטים

ּבׁשוה. הּנקרע עם ְְְִִִֶַַָָהּפׁשּוטין
לא ‰. אבל ּבכֹורה; ּבחלק ממעט אחד, יֹום ּבן ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָֹקטן

ּבחלק העּבר  ממעט אינֹו אביו, מיתת לאחר ׁשּנֹולד ּובן . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
ְָּבכֹורה.

.Â ׁשּנתערב ּכגֹון ּפׁשּוט, אֹו ּבכֹור הּוא אם לנּו ׁשּנסּתּפק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּבן
הּכרּו אם עֹוׂשין? וכיצד ׁשנים. ּפי נֹוטל אינֹו - אחר ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַֻעם

הרׁשאה[כשנולדו] ּכֹותבין - נתערבּו ּולבּסֹוף כח], [יפוי ְְְְְִִַַָָָ
הּכרּו, לא ואם אחיהם; עם ּבכֹורה חלק ונֹוטלין לזה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֻזה

ּבמחבֹואה ׁשּנֹולדּו נשיו]ּכגֹון משתי חשוך -[מקום אחת ְְְֲֶַַַָ
ּבכֹורה. חלק ּכאן ואין הרׁשאה, ּכֹותבין ְְְְִֵֵֵֶַָָָָאין

.Ê ׁשניהם ּומתּו ּופׁשּוט, ּבכֹור ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֵֶֶָָָמי
- ּבן הּניח והּפׁשּוט ּבת הּניח הּבכֹור ּבנים, והּניחּו ְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָּבחּייו,
אביו, חלק ׁשהּוא ׁשליׁש, הּזקן ּבנכסי יֹורׁש הּפׁשּוט ּבן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
וכן  אביה. חלק ׁשהּוא ׁשליׁשים, ׁשני יֹורׁשת הּבכֹור ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובת
אם  - הּיֹורׁשין ּובכל האב, אחי ּובבני האחין, ּבבני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָהּדין
ׁשּלֹו ּבכֹורה חלק נֹוטל ּבכֹור, הּיֹורׁשין מן אחד אבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיה

מחמתֹו הּיֹורׁש .זה ֲֵֵֶַָ
.Á ּבכֹור ּכיצד? האם. ּבנכסי ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָאין

ּבכֹור  ׁשהיה ּבין ּבׁשוה, חֹולקין - אּמן את ׁשּירׁשּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָּופׁשּוט
האב]לנחלה רחם[בכור ּפטר ׁשהיה לרחם]ּבין  .[ראשון ְֲֵֶֶֶֶֶַָָָ

.Ë ראׁשֹון לאב הּנֹולד הּוא - הּנחלה "ּכי ּבכֹור ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ
ילדה  אפּלּו האם; על מׁשּגיחין ואין אנֹו". ראׁשית ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹהּוא

ׁשנים. ּפי יירׁש לאביו, ראׁשֹון וזה הֹואיל ּבנים, ְְְִִִִִִִֶַַַָָָּכּמה
.È הּנפל ראׁש ׁשּיצא ּפי על אף - הּנפלים אחר ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבא

ׁשּיצא  ּתׁשעה ּבן וכן לנחלה; ּבכֹור אחריו הּבא חי, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשהּוא
ׁשּנאמר: ׁשּזה לנחלה. ּבכֹור אחריו הּבא מת, ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹראׁשֹו

קדם לֹו נֹולד ׁשּלא הּוא אנֹו", חי "ראׁשית ׁשּיצא ולד לזה ִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ּתׁשעה ּבן ,לפיכ העֹולם. הריון]לאויר רב [חודשי ׁשּיצא ְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹ

ּבכֹור. אינֹו אחריו הּבא חי, ְֲֵַַַָָֹראׁשֹו
.‡Èּדפן קיסרי]יֹוצא בניתוח נולד -]- אחריו והּבא , ְֲֵֶַַָָֹ

נֹולד ׁשּלא לפי הראׁשֹון, ּבכֹור: אינן טבעי]ׁשניהם ,[באופן ְְְִִֵֵֶֶַָָֹ
אחר. קדמֹו ׁשהרי והּׁשני, בנים"; לֹו "וילדּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָונאמר:

.·È לנחלה ּבכֹור לֹו אין - ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו .היּו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָ
הֹואיל  - הּגֹויה ּומן הּׁשפחה מן ּבן לֹו ׁשהיה יׂשראל ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאבל
ּבכֹור  הּיׂשראלית, מן אחריו לֹו הּבא הרי - ּבנֹו קרּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָואינֹו

ׁשנים. ּפי ונֹוטל ְְְֲִִֵַַָלנחלה
.‚È ׁשנים ּפי נֹוטל - ממזר הּבכֹור את היה "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
צריהּב ואין ּבנּׂשּואיה. ׁשּׂשנּואה זֹו יּכיר", הּׂשנּואה ּבן כר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חלּוצה. ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן היה אם ְֲִֶֶַָָָָלֹומר,
.„Èחּיה - הּבכֹור על נאמנין ואּמֹו,[מילדת]ׁשלׁשה , ְְְֱִִֶַַַָָָֹ

ראׁשֹון', יצא 'זה אמרה: ׁשאם מּיד; - חּיה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָואביו.

'זה  לֹומר: נאמנת הּלדה ימי ׁשבעת ּכל - ואּמֹו ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָנאמנת.
מי  על האב אמר אפּלּו לעֹולם. - ואביו הּבכֹור'. ְְְֲִִִַַַָָָָָהּוא
נאמן; - הּוא ּובכֹורי' ּבני הּוא 'זה ּכלל, ּבנֹו החזק ְְְְְֱִִֶֶֶַָָֹֻׁשּלא
ּבכֹור' 'אינֹו ּבכֹורֹו, ׁשהּוא לנּו הּמחזק על אמר אם ְְְְִֵֵֶַַַָָָֻוכן

נאמן. -ֱֶָ
.ÂËׁשּנׁשּתּתק מדבר]האב אֹותֹו[ואינו ּבֹודקין [כושרו - ְְִִֵֶַָָ

ּבנֹוהשכלי] ׁשּזה ּכתב אֹו רמז אם לגּטין: ׁשּבֹודקין ּכדר ,ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי ְְֲִִֵֵֶַּבכֹורֹו,

.ÊË ּדברים אֹומר זה ׁשל אביו ׁשמעּו ׁשהן עדים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָהעידּו
ּבכֹורֹו ּבנֹו ׁשּזה מּכללן יּודע הּדברים אֹותן ׁשהרי ,וכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכ
ּבפרּוׁש האב אמר ׁשּלא ּפי על אף ׁשנים, ּפי נֹוטל זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבכֹורי' ּבני .'זה ְְִִֶ
.ÊÈ נֹוטל אינֹו - ּבכֹור' ּבני 'זה ׁשאמר: האב מן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשמעּו

נתּכּון  ולזה הּוא, לאּמֹו ּבכֹור ׁשּמא ׁשנים; ּפי זֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּבעדּות
ּבכֹורי' 'ּבני ׁשּיאמר עד .האב; ְְִִֶַַָָֹ

ה'תשע"ד  אלול כ"א שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
לאחר ‡. לבֹוא הראּויין ּבנכסים ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָאין

לרׁשּותֹו ׁשּבאּו לאביו הּמחזקין ּבנכסים אּלא אביו, ,מיתת ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ
מּמֹוריׁשי  אחד ּכיצד? לֹו". יּמצא אׁשר "ּבכל ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
יֹורׁשין  והּפׁשּוט הּבכֹור אביו, מיתת לאחר ׁשּמת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָאביו
ספינה  לֹו היתה אֹו מלוה, לאביו היתה אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָּכאחד;

ּכאחד. והּפׁשּוט הּבכֹור אֹותּה יֹורׁשין - ְְְְִֶַַַָָָָּבּים
מחּכרת·. אֹו מׂשּכרת ּפרה אביהן להן [תמורת הּניח ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

ּבאפררווחיה] רֹועה ׁשהיתה אֹו מרעה], וילדה [מקום ְְְֲֶַָָָָָָ
מותו] ׁשנים.[אחר ּפי ּובולדּה ּבּה נֹוטל הּבכֹור -ְְְִִִֵַַָָָ

אביו‚. מּמּכרי אחד כהונה]ׁשחט מתנות לו לתת [הרגיל ִִֵֶַַָָָָ
ּבּמּתנֹות  ׁשנים ּפי נֹוטל - אביו מת ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבהמה,

הּבהמה.[כהונה] אֹותּה ְֵֶַָָׁשל
לאחר „. נכסים ׁשּׁשבחּו ּבּׁשבח ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאין

הּיתר  ונֹותן ּבדמים, הּׁשבח אֹותֹו מעלה אּלא אביו, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמיתת
ּכרמללּפׁשּוט  ּכגֹון - הּנכסים ׁשּיׁשּתּנּו והּוא, [תבואה]; ְְְְְִִֶֶַַַַָָ

ׁשבחּו אבל ּתמרים. ׁשּנעׂשּו וכפנּיֹות ׁשּבלים, ְְְְֲֲֲֳִִִִֶֶַַַָָָָׁשּנעׂשה
ונעׂשה  ׁשּגדל קטן אילן ּכגֹון - נׁשּתּנּו ולא עצמן, ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת

ׂשרטֹון ׁשהעלת וארץ נֹוטל [הושבחה]עבה, זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָ
אינֹו הׁשּביח, הֹוצאה מחמת ואם ׁשנים; ּפי זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבׁשבח

ֵנֹוטל.
ׁשהּוא ‰. ּפי על אף ּבמלוה, ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָאין

אביהן  ּבחֹוב קרקע היתֹומים ׁשּגבּו ּפי על ואף .ּבׁשטר, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
מלוה לאב אם [בשטר]היה ספק זה הרי - הּבכֹור ּביד ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

יּטל, לא אֹו ידֹו, ּתחת ויׁשנּה הֹואיל ׁשנים, ּפי ּבּה ְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹיּטל
ׁשל  לידֹו ּבאה לא ועדין יירׁשּנה אביו ּומחמת ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהֹואיל

ּבכֹורה. חלק חצי מּמּנה יּטל - לפיכ ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹאביו;
.Â;קּים ממּכרֹו - חלּקה קדם ּבכֹורה חלק ׁשּמכר ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבכֹור

אם  ,לפיכ חלּקה. קדם ּבכֹורה חלק לּבכֹור ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻמּפני
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זרע, לאב ואין הֹואיל - אחים זרע לֹו נמצא לא ואם ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּכל.
מעּינין  - קּים האב אבי היה לא האב. לאבי הירּׁשה ְְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּתחזר
והּזכרים  מת; ׁשל אביו אחי ׁשהם האב, אבי ׁשל זרעֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
ּכמֹו לּנקבֹות, קֹודם זכרים ׁשל וזרען לּנקבֹות, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָקֹודמין
לאביו, אחים נמצאּו לא עצמֹו. מת ׁשל ּבזרעֹו הּדין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהיה
ועל  האב. אבי לאבי הירּׁשה ּתחזר - זרעם ולא הם ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָֹֹֹֻלא

ממׁשמׁשת נחלה הּזאת כביכול]הּדר ועֹולה,[מחפשת, ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָֹ
ירכֹו יֹוצאי וכל לּבת, קֹודם הּבן אֹומר, נמצאת ראּובן. ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָעד
יֹוצאי  וכל אביה, לאבי קֹודמת והּבת לּבת. קֹודמין ּבן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשל
הּמת, לאחי קֹודם הּמת ואבי אביה. לאבי קֹודמין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָירכּה
יֹוצאי  וכל לאחֹות, קֹודם והאח ירכֹו. יֹוצאי ׁשהן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָמּפני
אביה, לאבי קֹודמת ואחֹות לאחֹות. קֹודמין אח ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָירכֹו

לא  קֹודמין ירכּה יֹוצאי לאחי וכל קֹודם האב אבי אביה. בי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
יֹוצאי  וכל אביו, לאחֹות קֹודם אביו ואח מת, ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאביו
אביו  ואחֹות אביו, לאחֹות קֹודמין אביו אחי ׁשל ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָירכֹו
ׁשל  ירכּה יֹוצאי ּכל וכן מת, ׁשל אביו אבי לאבי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָקֹודמת
הֹול זֹו ּדר ועל אביו. אבי לאבי קֹודמין אביו ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָאחֹות
מּיׂשראל  אדם ל אין ,לפיכ הּדֹורֹות; ראׁש עד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹועֹולה,

יֹורׁש. לֹו ֵֵֶׁשאין
הּבן „. ּבת ּבת ּבת ואפּלּו - הּבן ּובת ּבת והּניח ׁשּמת ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַמי

לּבת  ואין הּכל, ותירׁש קֹודמת היא - ּדֹורֹות ּכּמה סֹוף ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹעד
אחי ּכלּום  ּבן ּולבת האחֹות, עם האח לבת הּדין והּוא . ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ּבהן. ּכּיֹוצא וכל אביו, אחֹות עם ְֲִִִֵֶַָָָֹאביו
הּבן ‰. והּניח ּבחּייו, הּׁשנים ּומתּו ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמי

מת  ּכ ואחר אחת, ּבת הּׁשני הּבן והּניח ׁשלׁשה, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהאחד
ּובת  הּנחלה, חצי יֹורׁשין ּבנֹו ּבני ׁשלׁשת נמצאּו - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָהּזקן
ועל  אביו. חלק יֹורׁש מהן אחד ׁשּכל החצי; יֹורׁשת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבנֹו
ראׁש עד האב, אחי ּובני האחים, ּבני חֹולקין זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדר

.הּדֹורֹות  ַ
.Â אּלא ירּׁשה ואין מׁשּפחה, קרּויה אינּה האם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻמׁשּפחת

זה  יֹורׁשין אינן האם, מן האחים ,לפיכ האב; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלמׁשּפחת
יֹורׁשי  האב, מן והאחין זה; אחיו את ואחד זה. את זה ן ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּומאּמֹו מאביו ׁשהּוא אחיו אֹו ּבלבד, .מאביו ְִִִִִֵֵֵֶַָָָ
.Êּבעברה הּקרֹובין אסורה]ּכל בעילה יֹורׁשין [ע"י , ְְֲִִֵַַָָ

- ממזר אח אֹו ממזר, ּבן לֹו ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּככׁשרים.
ּבנֹו אבל לנחלה. האחים וכׁשאר הּבנים ּכׁשאר אּלּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהרי
הּדברים, מן לדבר ּבן אינֹו - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָמן

ּכלל. יֹורׁש ְְֵֵָואינֹו
.Á ּכלל ּבעלּה את יֹורׁשת אינּה את האּׁשה יֹורׁש והּבעל ; ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבירּׁשתּה, לּכל קֹודם והּוא סֹופרים. מּדברי אׁשּתֹו, נכסי ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָֹֻּכל
ּגדֹול, לכהן אלמנה ּכגֹון - עליו אסּורה ׁשהיא ּפי על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאף
ואף  קטּנה, ׁשהיא ּפי על ואף הדיֹוט. לכהן וחלּוצה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹּגרּוׁשה

אׁשּתֹו. את יֹורׁש הּוא - חרׁש ׁשהּבעל ּפי ְִִֵֵֵֶֶַַַַעל
.Ë איׁשּות ּבהלכֹות אמרנּו את ּכבר יֹורׁש הּבעל ׁשאין , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

לרׁשּותֹו ׁשּתּכנס עד יֹורׁש[נישואין]אׁשּתֹו, הּפּקח וׁשאין , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
וׁשם  נתּפּקחה. אפּלּו חרׁשת, ּכׁשהיא ׁשּנּׂשאת החרׁשת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאת
לרׁשּותּה ׁשּבאּו אׁשּתֹו נכסי ּכל יֹורׁש ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּבארנּו,

נכסים  ּבין ּבנדּוניתּה, לֹו ׁשהכניסה נכסים ּבין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֻוהחזקּו,
לֹו. הכניסה ׁשׁשּלא אין ּומי - ּומתה ּגרּוׁשין, ספק ּנתּגרׁשה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ

יֹורׁשּה. ְַַַָהּבעל
.Èקטּנה ׁשּנׂשא משש]ּבעל מאּון [פחותה צריכה ׁשאינּה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

כלל] חלים קידושיה אין ּכאן [- אין ׁשהרי יֹורׁשּה; אינֹו -ְֲֵֵֵֶָָ
ׁשּנׂשא  ּפּקח אֹו ּפּקחת, ׁשּנׂשא ׁשֹוטה וכן איׁשּות. ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשם
נּׂשּואין. להם חכמים ּתּקנּו לא ׁשהרי יֹורׁשּה; אינֹו - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשֹוטה

.‡Èאֹו אחיה אֹו אביה מת ּכ ואחר אׁשּתֹו, ׁשּמתה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעל
אּלא  אֹותן, יֹורׁש הּבעל אין - אֹותּה הּמֹוריׁשין מן ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
הירּׁשה  ּתחזר אֹו זרע, לּה היה אם זרעּה, אֹותן ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֹֻיירׁש
הראּויין  נכסים יֹורׁש הּבעל ׁשאין אביה; ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלמׁשּפחת

מּכאן לאחר שמתה]לבֹוא ּבאּו[אחר ׁשּכבר הּנכסים אּלא , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּתמּות. קדם ְִֶֶָָֹלרׁשּותּה

.·È ּכׁשאר ּבּקבר, והּוא אׁשּתֹו את יֹורׁש הּבעל אין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן
ּכ ואחר ׁשּמת, ּבעל ּכיצד? האב. מׁשּפחת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּיֹורׁשין
לכל  קֹודם היה והּבעל הֹואיל אֹומרין, אין - אׁשּתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמתה
יֹורׁשי  לׁשאר יקּדמּו הּבעל יֹורׁשי ּכ ּבירּׁשתּה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻאדם
הם  אביה, ּבית מּמׁשּפחת האּׁשה יֹורׁשי אּלא ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה;

ּבעלּה אחר מתה אם אֹותּה, .הּיֹורׁשים ְְִִֵַַַַָָָ
.‚Èיֹו הּבן אין לאחיו וכן להנחיל ּכדי ּבקברֹו, אּמֹו את רׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

אֹומרין, אין - אּמֹו מתה ּכ ואחר ׁשּמת, מי ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאביו.
יֹורׁשין  אף לּכל, קֹודם היה הּוא קּים הּבן היה ואּלּו ְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹהֹואיל
מאביו  אחיו ונמצאּו זֹו, אּׁשה ׁשל ליֹורׁשיה קֹודמין ּבן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשל
הּוא  ּבנּה זרע אּלא מֹותֹו; אחר זה ׁשל אּמֹו את ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָיֹורׁשין
נחלתּה ּתחזר זרע, לֹו אין ואם זרע. ל ֹו היה אם ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיירׁשּנה,

אביה  ּבית ּכלמׁשּפחת ואחר ּתחּלה, האם מתה אם אבל . ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
חדׁשיו  לֹו ּכלּו ולא יֹומֹו, ּבן קטן היה אפּלּו - הּבן ְֲֳִֵֵֶַָָָָָָָֹמת

הריונו] ימי ּומת,[תמו אחת, ׁשעה אּמֹו אחר וחיה הֹואיל -ְִִֵַַַַָָָָ
ליֹורׁשיו  הּנחלה אֹותּה ּומנחיל אּמֹו, את נֹוחל זה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָהרי

אביו. ְִִִַַָמּמׁשּפחת

ה'תשע"ד  אלול כ' שני יום

ב  ¤¤ּפרק
אביו ‡. ּבנכסי ּכאחד ׁשנים ּפי נֹוטל ׁשּנאמר:הּבכֹור , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מהן  ואחד ּבנים, חמּׁשה הּניח ּכיצד? ׁשנים". ּפי לֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ"לתת
הארּבעה  מן אחד וכל הּממֹון, ׁשליׁש נֹוטל הּבכֹור - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָּבכֹור

ׁשתּות נֹוטל הרי [שישית]הּפׁשּוטין - ּבנים ּתׁשעה היּו . ְְְֲִִִֵֵַָָָ
הּפׁשּוטין  הּׁשמֹונה מן אחד וכל חמיׁש, נֹוטל הּבכֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאחד

לעֹולם. חֹולקין הּזאת החלּוקה על וכן עּׂשּור. ְְְֲִִֵֵַַַָָֹנֹוטל
ׁשנים ·. ּפי נֹוטל אינֹו - אביו מיתת לאחר ׁשּנֹולד ,ּבכֹור ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

ּבן ׁשּנא  הּבכר את ּכי . . ּבניו את הנחילֹו ּביֹום "והיה מר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּפּדחּתֹו יצאת ואם יּכיר". -[מצחו]הּׂשנּואה אביו ּבחּיי ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

לאחר  אּלא העֹולם לאויר ראׁשֹו ּכל יצא ׁשּלא ּפי על ְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאף
ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי אביו, ְֲִִִִֵֵֶַַָמיתת

טמטּום‚. בספק]ּבכֹור אינֹו[מינו זכר, ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִֵֶַָָָֻ
ּפׁשּוט וכן ׁשנים; ּפי בכור]נֹוטל זכר,[לא ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
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עד  בנים", לֹו "וילדּו ׁשּנאמר: ּבכֹורה, ּבחלק ממעט ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
לדה. מּׁשעת ּבן ְְִִֵֵֶֶַָׁשּיהיה

ּבכֹור,„. לֹו ׁשהיה הרי ּבכֹורה? ּבחלק ממעט אינֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד
ּפׁשּוטים -[זכרים]ּוׁשני זכר ונמצא ׁשּנקרע הּטמטּום וזה , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשני  אּלא עּמֹו אין ּוכאּלּו הּממֹון, חצי נֹוטל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהּבכֹור
ׁשני  אֹותֹו חֹולקין הּנׁשאר, והחצי ּבלבד; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָהּפׁשּוטים

ּבׁשוה. הּנקרע עם ְְְִִִֶַַָָהּפׁשּוטין
לא ‰. אבל ּבכֹורה; ּבחלק ממעט אחד, יֹום ּבן ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָֹקטן

ּבחלק העּבר  ממעט אינֹו אביו, מיתת לאחר ׁשּנֹולד ּובן . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
ְָּבכֹורה.

.Â ׁשּנתערב ּכגֹון ּפׁשּוט, אֹו ּבכֹור הּוא אם לנּו ׁשּנסּתּפק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּבן
הּכרּו אם עֹוׂשין? וכיצד ׁשנים. ּפי נֹוטל אינֹו - אחר ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַֻעם

הרׁשאה[כשנולדו] ּכֹותבין - נתערבּו ּולבּסֹוף כח], [יפוי ְְְְְִִַַָָָ
הּכרּו, לא ואם אחיהם; עם ּבכֹורה חלק ונֹוטלין לזה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֻזה

ּבמחבֹואה ׁשּנֹולדּו נשיו]ּכגֹון משתי חשוך -[מקום אחת ְְְֲֶַַַָ
ּבכֹורה. חלק ּכאן ואין הרׁשאה, ּכֹותבין ְְְְִֵֵֵֶַָָָָאין

.Ê ׁשניהם ּומתּו ּופׁשּוט, ּבכֹור ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֵֶֶָָָמי
- ּבן הּניח והּפׁשּוט ּבת הּניח הּבכֹור ּבנים, והּניחּו ְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָּבחּייו,
אביו, חלק ׁשהּוא ׁשליׁש, הּזקן ּבנכסי יֹורׁש הּפׁשּוט ּבן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
וכן  אביה. חלק ׁשהּוא ׁשליׁשים, ׁשני יֹורׁשת הּבכֹור ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובת
אם  - הּיֹורׁשין ּובכל האב, אחי ּובבני האחין, ּבבני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָהּדין
ׁשּלֹו ּבכֹורה חלק נֹוטל ּבכֹור, הּיֹורׁשין מן אחד אבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיה

מחמתֹו הּיֹורׁש .זה ֲֵֵֶַָ
.Á ּבכֹור ּכיצד? האם. ּבנכסי ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָאין

ּבכֹור  ׁשהיה ּבין ּבׁשוה, חֹולקין - אּמן את ׁשּירׁשּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָּופׁשּוט
האב]לנחלה רחם[בכור ּפטר ׁשהיה לרחם]ּבין  .[ראשון ְֲֵֶֶֶֶֶַָָָ

.Ë ראׁשֹון לאב הּנֹולד הּוא - הּנחלה "ּכי ּבכֹור ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ
ילדה  אפּלּו האם; על מׁשּגיחין ואין אנֹו". ראׁשית ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹהּוא

ׁשנים. ּפי יירׁש לאביו, ראׁשֹון וזה הֹואיל ּבנים, ְְְִִִִִִִֶַַַָָָּכּמה
.È הּנפל ראׁש ׁשּיצא ּפי על אף - הּנפלים אחר ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבא

ׁשּיצא  ּתׁשעה ּבן וכן לנחלה; ּבכֹור אחריו הּבא חי, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשהּוא
ׁשּנאמר: ׁשּזה לנחלה. ּבכֹור אחריו הּבא מת, ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹראׁשֹו

קדם לֹו נֹולד ׁשּלא הּוא אנֹו", חי "ראׁשית ׁשּיצא ולד לזה ִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ּתׁשעה ּבן ,לפיכ העֹולם. הריון]לאויר רב [חודשי ׁשּיצא ְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹ

ּבכֹור. אינֹו אחריו הּבא חי, ְֲֵַַַָָֹראׁשֹו
.‡Èּדפן קיסרי]יֹוצא בניתוח נולד -]- אחריו והּבא , ְֲֵֶַַָָֹ

נֹולד ׁשּלא לפי הראׁשֹון, ּבכֹור: אינן טבעי]ׁשניהם ,[באופן ְְְִִֵֵֶֶַָָֹ
אחר. קדמֹו ׁשהרי והּׁשני, בנים"; לֹו "וילדּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָונאמר:

.·È לנחלה ּבכֹור לֹו אין - ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו .היּו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָ
הֹואיל  - הּגֹויה ּומן הּׁשפחה מן ּבן לֹו ׁשהיה יׂשראל ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאבל
ּבכֹור  הּיׂשראלית, מן אחריו לֹו הּבא הרי - ּבנֹו קרּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָואינֹו

ׁשנים. ּפי ונֹוטל ְְְֲִִֵַַָלנחלה
.‚È ׁשנים ּפי נֹוטל - ממזר הּבכֹור את היה "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
צריהּב ואין ּבנּׂשּואיה. ׁשּׂשנּואה זֹו יּכיר", הּׂשנּואה ּבן כר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חלּוצה. ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן היה אם ְֲִֶֶַָָָָלֹומר,
.„Èחּיה - הּבכֹור על נאמנין ואּמֹו,[מילדת]ׁשלׁשה , ְְְֱִִֶַַַָָָֹ

ראׁשֹון', יצא 'זה אמרה: ׁשאם מּיד; - חּיה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָואביו.

'זה  לֹומר: נאמנת הּלדה ימי ׁשבעת ּכל - ואּמֹו ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָנאמנת.
מי  על האב אמר אפּלּו לעֹולם. - ואביו הּבכֹור'. ְְְֲִִִַַַָָָָָהּוא
נאמן; - הּוא ּובכֹורי' ּבני הּוא 'זה ּכלל, ּבנֹו החזק ְְְְְֱִִֶֶֶַָָֹֻׁשּלא
ּבכֹור' 'אינֹו ּבכֹורֹו, ׁשהּוא לנּו הּמחזק על אמר אם ְְְְִֵֵֶַַַָָָֻוכן

נאמן. -ֱֶָ
.ÂËׁשּנׁשּתּתק מדבר]האב אֹותֹו[ואינו ּבֹודקין [כושרו - ְְִִֵֶַָָ

ּבנֹוהשכלי] ׁשּזה ּכתב אֹו רמז אם לגּטין: ׁשּבֹודקין ּכדר ,ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי ְְֲִִֵֵֶַּבכֹורֹו,

.ÊË ּדברים אֹומר זה ׁשל אביו ׁשמעּו ׁשהן עדים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָהעידּו
ּבכֹורֹו ּבנֹו ׁשּזה מּכללן יּודע הּדברים אֹותן ׁשהרי ,וכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכ
ּבפרּוׁש האב אמר ׁשּלא ּפי על אף ׁשנים, ּפי נֹוטל זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבכֹורי' ּבני .'זה ְְִִֶ
.ÊÈ נֹוטל אינֹו - ּבכֹור' ּבני 'זה ׁשאמר: האב מן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשמעּו

נתּכּון  ולזה הּוא, לאּמֹו ּבכֹור ׁשּמא ׁשנים; ּפי זֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּבעדּות
ּבכֹורי' 'ּבני ׁשּיאמר עד .האב; ְְִִֶַַָָֹ

ה'תשע"ד  אלול כ"א שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
לאחר ‡. לבֹוא הראּויין ּבנכסים ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָאין

לרׁשּותֹו ׁשּבאּו לאביו הּמחזקין ּבנכסים אּלא אביו, ,מיתת ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ
מּמֹוריׁשי  אחד ּכיצד? לֹו". יּמצא אׁשר "ּבכל ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
יֹורׁשין  והּפׁשּוט הּבכֹור אביו, מיתת לאחר ׁשּמת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָאביו
ספינה  לֹו היתה אֹו מלוה, לאביו היתה אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָּכאחד;

ּכאחד. והּפׁשּוט הּבכֹור אֹותּה יֹורׁשין - ְְְְִֶַַַָָָָּבּים
מחּכרת·. אֹו מׂשּכרת ּפרה אביהן להן [תמורת הּניח ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

ּבאפררווחיה] רֹועה ׁשהיתה אֹו מרעה], וילדה [מקום ְְְֲֶַָָָָָָ
מותו] ׁשנים.[אחר ּפי ּובולדּה ּבּה נֹוטל הּבכֹור -ְְְִִִֵַַָָָ

אביו‚. מּמּכרי אחד כהונה]ׁשחט מתנות לו לתת [הרגיל ִִֵֶַַָָָָ
ּבּמּתנֹות  ׁשנים ּפי נֹוטל - אביו מת ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבהמה,

הּבהמה.[כהונה] אֹותּה ְֵֶַָָׁשל
לאחר „. נכסים ׁשּׁשבחּו ּבּׁשבח ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאין

הּיתר  ונֹותן ּבדמים, הּׁשבח אֹותֹו מעלה אּלא אביו, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמיתת
ּכרמללּפׁשּוט  ּכגֹון - הּנכסים ׁשּיׁשּתּנּו והּוא, [תבואה]; ְְְְְִִֶֶַַַַָָ

ׁשבחּו אבל ּתמרים. ׁשּנעׂשּו וכפנּיֹות ׁשּבלים, ְְְְֲֲֲֳִִִִֶֶַַַָָָָׁשּנעׂשה
ונעׂשה  ׁשּגדל קטן אילן ּכגֹון - נׁשּתּנּו ולא עצמן, ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת

ׂשרטֹון ׁשהעלת וארץ נֹוטל [הושבחה]עבה, זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָ
אינֹו הׁשּביח, הֹוצאה מחמת ואם ׁשנים; ּפי זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבׁשבח

ֵנֹוטל.
ׁשהּוא ‰. ּפי על אף ּבמלוה, ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָאין

אביהן  ּבחֹוב קרקע היתֹומים ׁשּגבּו ּפי על ואף .ּבׁשטר, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
מלוה לאב אם [בשטר]היה ספק זה הרי - הּבכֹור ּביד ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

יּטל, לא אֹו ידֹו, ּתחת ויׁשנּה הֹואיל ׁשנים, ּפי ּבּה ְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹיּטל
ׁשל  לידֹו ּבאה לא ועדין יירׁשּנה אביו ּומחמת ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהֹואיל

ּבכֹורה. חלק חצי מּמּנה יּטל - לפיכ ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹאביו;
.Â;קּים ממּכרֹו - חלּקה קדם ּבכֹורה חלק ׁשּמכר ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבכֹור

אם  ,לפיכ חלּקה. קדם ּבכֹורה חלק לּבכֹור ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻמּפני
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ּבין  ּבקרקע ּבין נכסים, ּבמקצת קדם אחיו עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹחלק
ואינֹו הּנכסים, ּבכל וּתר - ּכפׁשּוט חלק ונטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבמּטלטלין,

ּבׁשארן אמּורים?[ביתר]נֹוטל ּדברים ּבּמה ּכפׁשּוט. אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
עדים: ּבפני ואמר ּבאחיו, מחה אם אבל מחה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבׁשּלא
ׁשּמחלּתי  מּפני לא ּבׁשוה, אחי עם חֹולק ׁשאני אּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ'ענבים
נכסים. ּבׁשאר וּתר ולא מחאה, זֹו הרי - ּבכֹורה' ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹּבחלק

ּבׁשוה אפּלּו וחלקּום ּובצרּום מחּברין, ּכׁשהן ּבענבים מחה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
עּמהן  וחלק ּדרכּום, אם אבל נכסים. ּבׁשאר וּתר לא -ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹ
ּבׁשאר  וּתר - יין מּׁשּנעׂשה ּבהם מחה ולא ּבּיין, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשוה
וחלק  ּבענבים, ׁשּמחה למי ּדֹומה? זה למה הא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּנכסים.
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּכל. וּתר ׁשהרי - ּבזיתים ּבׁשוה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹעּמהן

.Ê אחיו נכסי ּכל יֹורׁש הּוא אחיו, אׁשת ׁשּיּבם ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמי
הרי [ברשותו]הּמחזקין מּכאן, לאחר לבֹוא הראּויין אבל ; ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֻ

הּכתּוב, אֹותֹו קרא 'ּבכֹור' ׁשהרי - האחים ּככל ּבהם ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
אחיו  ׁשם על יקּום ּתלד, אׁשר הּבכֹור "והיה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
מּמּנּו נֹוטל ׁשאינֹו ּוכׁשם מּיׂשראל". ׁשמֹו יּמחה ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהּמת;

לבוא]ּבראּוי ּבּׁשבח [בעתיד נֹוטל אינֹו ּכ - ּכבּמחזק ְְֵֵֶַַַָָָָֻ
ׁשעת  עד מיתה מּׁשעת אביו, מיתת אחרי נכסים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּׁשבחּו
אחר  נכסים הׁשּביחּו ואפּלּו אביו. ּבנכסי אחיו עם ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻחלּקתֹו
האחין, מן ּכאחד ּבּׁשבח הּוא הרי - ׁשּיחלקּו וקדם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיּבם
וחלק  חלקֹו חלקים, ׁשני אּלּו מּנכסים ׁשּנֹוטל ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאף

ּכּלם. ּבחּיי האב ּומת הֹואיל אׁשּתֹו, ׁשּיּבם ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻאחיו
.Á ׁשכנים ּבהלכֹות ּבארנּו חלקים ּכבר ׁשני נֹוטל ׁשהּבכֹור , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

אחד ּבמצר ּכאחד, עם [סמוכים]ׁשּלֹו ׁשחלק הּיבם אבל . ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ואם  ּבגֹורל; אחיו וחלק חלקֹו נֹוטל אביו, ּבנכסי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָאחיו

מקֹומֹות. ּבׁשני נֹוטל מקֹומֹות, ּבׁשני ּגֹורלֹו ְְְְִִֵֵֵָָָעלה
.Ëיבם ליבום]ׁשֹומרת ּבּה[ממתינה עׂשה אפּלּו - ׁשּמתה ֲִֵֶֶֶָָָָָָ

מאמר האחים מן יֹורׁשין [קנין]אחד אביה ּבית מׁשּפחת - ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
מלֹוג בהם]נכסי חלק לבעלה שאין האשה ׁשּלּה[נכסי ְְִֵֶָ

ּברזל צאן נכסי יֹורׁשין [נדוניה]וחצי הּבעל ויֹורׁשי , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹ
חּיבין  הּבעל ויֹורׁשי ּברזל. צאן נכסי חצי עם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻּכתּבתּה
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכתּבתּה, יירׁשּו והם הֹואיל ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻּבקבּורתּה,

ְִּבמקֹומֹו.

ה'תשע"ד  אלול כ"ב רביעי יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשאר ‡. אֹו אבי', 'אחי אֹו אחי', 'זה אֹו ּבני', 'זה ְְֲִִִִֵֶֶָָָָהאֹומר:

מחזקין  ׁשאינן ּבאנׁשים ׁשהֹודה ּפי על אף - אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּיֹורׁשין
ּכׁשהּוא  ׁשאמר ּבין ויירׁשּנּו; נאמן, זה הרי - קרֹוביו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן

מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא ׁשאמר ּבין למות]ּבריא, אפּלּו[נוטה . ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
מדבר]נׁשּתּתק ּבֹודקין [ואינו - יֹורׁש ׁשּזה ּבידֹו וכתב , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

השכלי]אֹותֹו לגּטין.[כושרו ׁשּבֹודקין ּכדר ,ְְְִִִֶֶֶ
ואמר:·. דֹודֹו, ּבן אֹו אחיו, ׁשהּוא ּבזה מחזקין ְְִִִֶֶֶַָָָָָֻהיינּו

הּוא  נאמן אבל נאמן. אינֹו - דֹודי' ּבן ו'אינֹו אחי', ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָ'אינֹו
יירׁשּנּו ולא ּבני', 'אינֹו לֹומר ּבנֹו ׁשהּוא ׁשהחזק מי .על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֻ

נאמן  ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבנים לּבן היּו ׁשאפּלּו לי, ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָויראה

אֹותֹו מחזיקין ואין יחּוס, לענין ּבני' 'אינֹו לֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָעליו
יירׁשּנּו. ולא ירּׁשה, לענין הּוא נאמן - ּפיו על ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֻממזר

אינֹו‚. - הּוא' 'עבּדי ואמר: וחזר ּבני', 'זה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָהאֹומר:
ׁשהּוא  ּפי על אף - 'ּבני' ואמר: וחזר 'עבּדי', אמר: ְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָנאמן.
'הרי  ּכלֹומר 'עבּדי', ׁשאמר ׁשּזה נאמן; ּכעבד, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמׁשּמׁשֹו

לֹו קֹורין היּו ואם ּכעבד'. לי מאה [ברחוב]הּוא ּבן 'עבד ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ
אּלא  ּביחּוד אֹותן קֹוראין ׁשאין אּלּו, ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָזּוז',

נאמן. אינֹו זה הרי - ֱֲֲִֵֵֶֶַָָלעבדים
וחזר „. זה', הּוא 'ּבני ואמר: הּמכס, ּבית על עֹובר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיה

אּלא  'ּבני', אמר ׁשּלא נאמן; - 'עבּדי' ואמר: ּכ ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחר
הּמכס מן עבדים]להבריח 'עבּדי [מס הּמכס: ּבבית אמר . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

נאמן. אינֹו - הּוא' 'ּבני ואמר: וחזר ְְְֱִֵֶַַָָָהּוא',
להן‰. קֹורין אין - והּׁשפחֹות חשיבות העבדים [בתוארי ְְֲִִֵֶַָָָָ

אז:] נהוגים ׁשּלא שהיו ּפלֹונית', 'אּמא ולא ּפלֹוני', ְְְִִִֶַָָֹֹ'אּבא
הּבן זה ונמצא ּתּקלה, הּדבר מן שקרא יבֹוא האדון, [של ְְִִֵֶַַַָָָָָָ

'אבא'] הע [יחוסו]נפּגםלעבד היּו אם ,לפיכ בדים . ְְֲִִִִָָָָָ
הּקהל  ּכל והרי קֹול, להן ויׁש ּביֹותר, חׁשּובין ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָוהּׁשפחֹות
הרי  - הּנׂשיא עבדי ּכגֹון אדֹוניהם, ּבני ואת אֹותן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּכירין

ו'אּמא'. 'אּבא' להן לקרֹות מּתרין ְְִִִֵֶַָָָָֻאּלּו
.Âּבֹו נֹוהג והיה ּבן, מּמּנה והֹוליד ׁשפחה, לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָמי

- אּמֹו' היא ּומׁשחררת הּוא 'ּבני ׁשאמר: אֹו ּבנים, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֻמנהג
ּבדקּדּוקי  ׁשהחזק ּכׁשר אדם אֹו הּוא, חכמים ּתלמיד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻאם
ּבת  נֹוׂשא אינֹו כן, ּפי על ואף יירׁשּנּו. זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמצוֹות
ילדה, ּכ ואחר אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ראיה ׁשּיביא עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָיׂשראל,
הּוא, ההדיֹוטֹות מּׁשאר ואם ּבפנינּו. ׁשפחה החזקה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשהרי
הרי  - לכ עצמן הּמפקירין מן היה אם לֹומר צרי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָואין
ואם  אֹותֹו; מֹוכרין מאביו ואחיו ּדבר, לכל עבד ּבחזקת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָזה
הּדין  הּוא וזה מתיּבמת. אביו אׁשת מּמּנּו, חּוץ לאביו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאין

הּקּבלה עּקרי על הֹול ׁשהּוא לי ויׁש[המסורת]ׁשּיראה . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ימּכרּו ׁשּלא לענין העם, לׁשאר ּכׁשרים ּבין חלק ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמי
לא  לירׁשֹו, ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ויׁש ּבלבד. אחיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹאֹותֹו

זה. ּדבר על לסמ ראּוי ואין ּביׂשראל. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹנחלק
.Êׁשהעידּו עדים ּכיצד? ּבחזקה. יֹורׁשין הּיֹורׁשין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל

על  אף - 'אחיו' אֹו ּפלֹוני', ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא לנ ּו מחזק ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֻ'ׁשּזה
אּלּו הרי - יחּוסין אמּתת ידעּו ולא יחּוס, עדי ׁשאינן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹּפי

זֹו ּבעדּות .יֹורׁשין ְְִֵ
.Á ּבן לֹו החזק ולא וׁשמעֹון, ראּובן והּניח ׁשּמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹֹֻיעקב

'ּגם  ואמר: הּׁשּוק, מן לוי את ראּובן ּתפׂש - ׁשניהם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
ׁשמעֹון  הרי - יֹודע' 'איני אֹומר: וׁשמעֹון הּוא', אחינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָזה

ה  חצי ׁשלׁשה נֹוטל ׁשהן הֹודה ׁשהרי ׁשליׁש, ּוראּובן ּממֹון; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשתּות נֹוטל ולוי הּׁשתּות [שישית]אחין; יחזר לוי, מת . ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַֹ

ראּובן  אֹותן יחלקּו - מאחרים נכסים ללוי נפלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָלראּובן.
אחיהם. זה ׁשּלוי לׁשמעֹון מֹודה ראּובן ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶוׁשמעֹון,
ׁשבח  אם - לוי מת ּכ ואחר מאליו, הּׁשתּות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהׁשּביח
הרי  - להּבצר ׁשהּגיעּו ענבים ּכגֹון הּוא, לּכתפים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמּגיע
ואם  ּבהן; ויחלקּו מאחרים, לֹו ׁשּנפלּו ּכנכסים הּזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשבח
אמר  לבּדֹו. ראּובן ׁשל הן הרי להּבצר, הּגיעּו לא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹעדין
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ּכמֹו ראּובן ּבחלק לוי ונטל אחי', זה לוי 'אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשמעֹון:
ּכלּום, ׁשמעֹון מּמּנּו יירׁש לא - לוי מת ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּבארנּו,
האחרים  הּנכסים ׁשאר עם הּׁשתּות יירׁש לבּדֹו ראּובן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאּלא
מקצתן  ׁשּיֹודּו הּיֹורׁשין ּבכל הּדין והּוא לוי. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהּניח

מקצתן. יֹודּו ולא אחרים, ְְְְֲִִִֵָָֹּביֹורׁשין

ה'תשע"ד  אלול כ"ג חמישי יום

ה  ¤¤ּפרק
יֹורׁש‡. מהן ׁשאחד יֹורׁשין, ׁשני ּכל ּביֹורׁשין: הּכלל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה

ספק, ׁשניהם היּו ואם ּכלּום; לּספק אין - ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוּדאי,
ּבׁשוה  חֹולקין - זה ׁשּמא אֹו הּיֹורׁש הּוא זה לפיכ,ׁשּמא . ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

אנּדרֹוגינֹוס אֹו וטמטּום ּבן והּניח ׁשּמת או מי זכר [ספקי ְְְְְִִִִֵֵֶַַֻ
והאנּדרֹוגינֹוס ה]נקב  ׁשהּטמטּום הּכל; יֹורׁש הּבן הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹֻ

ּבׁשוה, יֹורׁשֹות - ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום ּבנֹות הּניח ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻספק.
הּבנֹות. מן ּכאחת הּוא ְֲִֵַַַַָוהרי

איׁשּות ·. ּבהלכֹות ּבארנּו הּבנים ּכבר עם הּבנֹות ּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָָ
ׁשהּמזֹונֹות ּבארנּו וׁשם ּובפרנסתן, הבנות ּבמזֹונֹותיהן [של ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

חתונתן] אין עד מרּבין, ׁשהּנכסים ּובזמן ּכתּבה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻֻמּתנאי
ויתּפרנסּו הּכל; יירׁשּו והּבנים מזֹונֹותיהן, אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלּבנֹות

ּבעּׂשּור לבעלים.[עשירית]הּבנֹות ּבֹו ׁשּיּנׂשאּו ּכדי נכסים, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
הּכל  אּלא ּכלּום, לּבנים אין מּועטין, ׁשהּנכסים ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּובזמן
וטמטּום  ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת מי ,לפיכ הּבנֹות. ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֻלמזֹון
יֹורׁשין, הּבנים - מרּבין ׁשהּנכסים ּבזמן - אנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֻאֹו
ׁשהּנכסים  ּובזמן ּכמֹותן; ונּזֹון הּבנֹות אצל הּטמטּום ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻודֹוחין
ואֹומרֹות  הּבנים אצל הּטמטּום את ּדֹוחֹות הּבנֹות - ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻמּועטין

מזֹונֹות'. עּמנּו ל ואין אּתה, 'זכר ְְְִֵַָָָָלֹו:
ונּׂשאת ‚. חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהת ׁשּלא ְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמי

לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ּבן, ּבן [המת]וילדה אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מּפני  מּׁשניהן, אחד את יֹורׁש הּבן זה אין - לאחרֹון ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשבעה
וחֹולקין  אֹותֹו יֹורׁשין ׁשניהן - הּבן מת ואם ספק. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשהּוא
אביו. זה אֹו אביו זה ׁשּמא ספק, ׁשּׁשניהן מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּבׁשוה,

ׁשהת„. ׁשּלא בעלה]יבמה מות חדׁשים,[אחר ׁשלׁשה ְְֳִֶָָָָָָֹֹ
ּתׁשעה  ּבן אם ידּוע ואין חדׁשים, ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֹונתיּבמה

הּספ  זה - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו 'ׁשּמא לראׁשֹון אֹומר: ק ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ליּבם, ראּוי אּתה ואין ּכּלם, אבי נכסי ואירׁש אני, הּמת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבן
ואּמ אּתה, ּבני 'ׁשּמא אֹומר: והּיבם יּבּום', ּבת אּמי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
זה  וגם הֹואיל - ּכלּום' אחי ּבנכסי ל ואין ליּבּום, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָראּויה
ּבׁשוה. חֹולקין - יבם אינֹו אֹו הּוא יבם ׁשּמא ספק, ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהּיבם

ּבנכסי הּיבם, ּבני עם הּספק זה ּדין הּמת [אחיו]וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּובני  מחצה, הּספק ּבׁשוה: חֹולקין - אׁשּתֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנתיּבמה

הּוּדיין עם [וודאיים]הּיבם ׁשחלק אחר הּיבם מת מחצה. ֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
על  אף - אביהן לירׁש הּוּדיים הּיבם ּבני ּובאּו הּספק, ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָזה
לי  ּתנּו אני, אחיכם 'אם להן: לֹומר הּספק לזה ׁשּיׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּפי
החצי  לי החזירּו אחיכם, אני אין ואם זֹו; ּבירּׁשה ְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻחלק

אביהן  ּבנכסי עּמהם הּספק לזה אין - אביכם' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלקח
מּידם. מֹוציא ואינֹו ְְִִֵָָּכלּום,

אביהם‰. ּבנכסי לחלק ׁשּבאּו והּיבם היבם ספק [של ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבן ואחיו] הּוא אם - הּספק וזה וּדאי; יֹורׁש הּיבם הרי -ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבן  הּוא ואם חציֹו, הּיבם ּולזה הּממֹון חצי לֹו יׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמת,
הּספק. ויּדחה הּיבם, יירׁש ,לפיכ ּכלּום; לֹו אין ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּיבם,
- הּיבם אבי מת ּכ ואחר וּדאין, ּבנים ׁשני הּיבם ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּניח
ולׁשניכם  מחצה לי ויׁש הּמת, ּבן 'אני אֹומר: הּספק ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
אּתה, הּיבם ּובן אּתה, 'אחינּו אֹומרים: והּׁשנים ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָמחצה',
ּבֹו להן ׁשּמֹודה החצי - הּזקן' ּבנכסי ׁשליׁש אּלא ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואין
והּׁשתּות  נֹוטלֹו; לֹו ּבֹו הם ׁשּמֹודין והּׁשליׁש ְְְְְְִִִֵֶַַנֹוטלין,

הּוא[שישית] ּבׁשוה, אֹותֹו חֹולקין - חציֹוהּנׁשאר נֹוטל ְְְְִִֵֶֶַָָ
ּבני  'ׁשּמא אֹומר: הּיבם הרי - הּספק מת חציֹו. ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּוׁשניהם
הּמת  ּבני ּבן 'ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי אירׁשּנּו', ואני ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא,
הּספק  הרי - הּיבם מת ּבׁשוה. חֹולקין - אירׁשּנּו' ואני ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּוא,
ּבן  'ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי ואירׁשּנּו', אני, 'ּבנֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומר:
- אירׁשּנּו' ואני הּוא, אבי אחי וזה אּתה, האחר ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבני

ּבׁשוה. ְְִֶָחֹולקין
.Â האּׁשה אם ידּוע ואין אׁשּתֹו, ועל עליו הּבית ׁשּנפל ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

אֹו נכסיה, ּכל יֹורׁשין הּבעל יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמתה
נכסיה  ּכל יֹורׁשין האּׁשה יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, מת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּבעל

מלֹוג נכסי מעמידין ּדינם? ּכיצד שאין - האשה [נכסי ְְֲִִִִֵֵַַָ
בהם] חלק עּקר לבעלה והּכתּבה האּׁשה, יֹורׁשי ְְְְְִִֵֶַַָָָָֻּבחזקת

ּברזל  צאן ּבנכסי וחֹולקין הּבעל; יֹורׁשי ּבחזקת ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹותֹוספת
חצין.[נדוניה] הּבעל ויֹורׁשי חצין, נֹוטלין האּׁשה יֹורׁשי -ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נכסי  את מעמידין - אּמֹו ועל עליו הּבית נפל אם ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָאבל
יֹורׁשי  אבל וּדאין; יֹורׁשין ׁשהם האם, יֹורׁשי ּבחזקת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאם
מאביו  לאחיו אין ּתחּלה, הּבן מת ׁשאם - הם ספק ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, אּמֹו ְְְְְִִֵֵֶַּבנכסי
.Ê- ּתחּלה מת האב אם - ּבּתֹו ּבן ועל עליו הּבית ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָנפל

ּבן  ואם הּבן; יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ונמצאּו יירׁשּנּו, ּבּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבן
ּכמֹו ּבּקבר אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין - ּתחּלה מת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּבּתֹו

האב ׁשּבארנּו יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ונמצאּו יחלקּו, ,לפיכ . ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
נׁשּבה אם וכן הּבת. ּבן יֹורׁשי עם האב [בשבי]יֹורׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

אּמֹו אבי ּומת הּבן, ׁשּנׁשּבה אֹו ּבּמדינה, ּבּתֹו ּבן ּומת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאב,
הּבת. ּבן יֹורׁשי עם האב יֹורׁשי יחלקּו - ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבּמדינה

.Áמֹוריׁשין ׁשאר אֹו אביו ועל הּבית עליו הבן]נפל ,[של ְְִִִִַַַַָָָָָ
יֹורׁשי [מוטלת]והיתה - חֹובֹות ּובעלי אּׁשה ּכתּבת עליו ְְְְֲִֵֵַַָָָָָֻ

ואבד  ּכלּום הּניח ולא ּתחּלה, הּבן 'מת אֹומרין: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהאב
הּבן  וזכה ּתחּלה, מת 'האב אֹומרים: חֹובֹות ּובעלי ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהחֹוב',
ּבחזקת  הּנכסים הרי - מחלקֹו' לגּבֹות לנּו ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבירּׁשתֹו
ילכּו אֹו ראיה, להביא חֹובֹות ּובעלי האּׁשה ועל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָהּיֹורׁשין;

ּכלּום. ּבלא ְְֶָֹלהם
.Ëאֹו ּבּים, ׁשּטבעּו אֹו הּמּפלת, ּתחת ׁשּמתּו אּלּו ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּדין

והאחר  ּבּמדינה וזה אחד, ּביֹום ׁשּמתּו אֹו לאׁש, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנפלּו
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ּבין  ּבקרקע ּבין נכסים, ּבמקצת קדם אחיו עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹחלק
ואינֹו הּנכסים, ּבכל וּתר - ּכפׁשּוט חלק ונטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבמּטלטלין,

ּבׁשארן אמּורים?[ביתר]נֹוטל ּדברים ּבּמה ּכפׁשּוט. אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
עדים: ּבפני ואמר ּבאחיו, מחה אם אבל מחה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבׁשּלא
ׁשּמחלּתי  מּפני לא ּבׁשוה, אחי עם חֹולק ׁשאני אּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ'ענבים
נכסים. ּבׁשאר וּתר ולא מחאה, זֹו הרי - ּבכֹורה' ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹּבחלק

ּבׁשוה אפּלּו וחלקּום ּובצרּום מחּברין, ּכׁשהן ּבענבים מחה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
עּמהן  וחלק ּדרכּום, אם אבל נכסים. ּבׁשאר וּתר לא -ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹ
ּבׁשאר  וּתר - יין מּׁשּנעׂשה ּבהם מחה ולא ּבּיין, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשוה
וחלק  ּבענבים, ׁשּמחה למי ּדֹומה? זה למה הא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּנכסים.
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּכל. וּתר ׁשהרי - ּבזיתים ּבׁשוה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹעּמהן

.Ê אחיו נכסי ּכל יֹורׁש הּוא אחיו, אׁשת ׁשּיּבם ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמי
הרי [ברשותו]הּמחזקין מּכאן, לאחר לבֹוא הראּויין אבל ; ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֻ

הּכתּוב, אֹותֹו קרא 'ּבכֹור' ׁשהרי - האחים ּככל ּבהם ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
אחיו  ׁשם על יקּום ּתלד, אׁשר הּבכֹור "והיה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
מּמּנּו נֹוטל ׁשאינֹו ּוכׁשם מּיׂשראל". ׁשמֹו יּמחה ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהּמת;

לבוא]ּבראּוי ּבּׁשבח [בעתיד נֹוטל אינֹו ּכ - ּכבּמחזק ְְֵֵֶַַַָָָָֻ
ׁשעת  עד מיתה מּׁשעת אביו, מיתת אחרי נכסים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּׁשבחּו
אחר  נכסים הׁשּביחּו ואפּלּו אביו. ּבנכסי אחיו עם ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻחלּקתֹו
האחין, מן ּכאחד ּבּׁשבח הּוא הרי - ׁשּיחלקּו וקדם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיּבם
וחלק  חלקֹו חלקים, ׁשני אּלּו מּנכסים ׁשּנֹוטל ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאף

ּכּלם. ּבחּיי האב ּומת הֹואיל אׁשּתֹו, ׁשּיּבם ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻאחיו
.Á ׁשכנים ּבהלכֹות ּבארנּו חלקים ּכבר ׁשני נֹוטל ׁשהּבכֹור , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

אחד ּבמצר ּכאחד, עם [סמוכים]ׁשּלֹו ׁשחלק הּיבם אבל . ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ואם  ּבגֹורל; אחיו וחלק חלקֹו נֹוטל אביו, ּבנכסי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָאחיו

מקֹומֹות. ּבׁשני נֹוטל מקֹומֹות, ּבׁשני ּגֹורלֹו ְְְְִִֵֵֵָָָעלה
.Ëיבם ליבום]ׁשֹומרת ּבּה[ממתינה עׂשה אפּלּו - ׁשּמתה ֲִֵֶֶֶָָָָָָ

מאמר האחים מן יֹורׁשין [קנין]אחד אביה ּבית מׁשּפחת - ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
מלֹוג בהם]נכסי חלק לבעלה שאין האשה ׁשּלּה[נכסי ְְִֵֶָ

ּברזל צאן נכסי יֹורׁשין [נדוניה]וחצי הּבעל ויֹורׁשי , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹ
חּיבין  הּבעל ויֹורׁשי ּברזל. צאן נכסי חצי עם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻּכתּבתּה
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכתּבתּה, יירׁשּו והם הֹואיל ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻּבקבּורתּה,

ְִּבמקֹומֹו.

ה'תשע"ד  אלול כ"ב רביעי יום
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ׁשאר ‡. אֹו אבי', 'אחי אֹו אחי', 'זה אֹו ּבני', 'זה ְְֲִִִִֵֶֶָָָָהאֹומר:

מחזקין  ׁשאינן ּבאנׁשים ׁשהֹודה ּפי על אף - אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּיֹורׁשין
ּכׁשהּוא  ׁשאמר ּבין ויירׁשּנּו; נאמן, זה הרי - קרֹוביו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן

מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא ׁשאמר ּבין למות]ּבריא, אפּלּו[נוטה . ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
מדבר]נׁשּתּתק ּבֹודקין [ואינו - יֹורׁש ׁשּזה ּבידֹו וכתב , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

השכלי]אֹותֹו לגּטין.[כושרו ׁשּבֹודקין ּכדר ,ְְְִִִֶֶֶ
ואמר:·. דֹודֹו, ּבן אֹו אחיו, ׁשהּוא ּבזה מחזקין ְְִִִֶֶֶַָָָָָֻהיינּו

הּוא  נאמן אבל נאמן. אינֹו - דֹודי' ּבן ו'אינֹו אחי', ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָ'אינֹו
יירׁשּנּו ולא ּבני', 'אינֹו לֹומר ּבנֹו ׁשהּוא ׁשהחזק מי .על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֻ

נאמן  ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבנים לּבן היּו ׁשאפּלּו לי, ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָויראה

אֹותֹו מחזיקין ואין יחּוס, לענין ּבני' 'אינֹו לֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָעליו
יירׁשּנּו. ולא ירּׁשה, לענין הּוא נאמן - ּפיו על ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֻממזר

אינֹו‚. - הּוא' 'עבּדי ואמר: וחזר ּבני', 'זה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָהאֹומר:
ׁשהּוא  ּפי על אף - 'ּבני' ואמר: וחזר 'עבּדי', אמר: ְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָנאמן.
'הרי  ּכלֹומר 'עבּדי', ׁשאמר ׁשּזה נאמן; ּכעבד, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמׁשּמׁשֹו

לֹו קֹורין היּו ואם ּכעבד'. לי מאה [ברחוב]הּוא ּבן 'עבד ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ
אּלא  ּביחּוד אֹותן קֹוראין ׁשאין אּלּו, ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָזּוז',

נאמן. אינֹו זה הרי - ֱֲֲִֵֵֶֶַָָלעבדים
וחזר „. זה', הּוא 'ּבני ואמר: הּמכס, ּבית על עֹובר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיה

אּלא  'ּבני', אמר ׁשּלא נאמן; - 'עבּדי' ואמר: ּכ ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחר
הּמכס מן עבדים]להבריח 'עבּדי [מס הּמכס: ּבבית אמר . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

נאמן. אינֹו - הּוא' 'ּבני ואמר: וחזר ְְְֱִֵֶַַָָָהּוא',
להן‰. קֹורין אין - והּׁשפחֹות חשיבות העבדים [בתוארי ְְֲִִֵֶַָָָָ

אז:] נהוגים ׁשּלא שהיו ּפלֹונית', 'אּמא ולא ּפלֹוני', ְְְִִִֶַָָֹֹ'אּבא
הּבן זה ונמצא ּתּקלה, הּדבר מן שקרא יבֹוא האדון, [של ְְִִֵֶַַַָָָָָָ

'אבא'] הע [יחוסו]נפּגםלעבד היּו אם ,לפיכ בדים . ְְֲִִִִָָָָָ
הּקהל  ּכל והרי קֹול, להן ויׁש ּביֹותר, חׁשּובין ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָוהּׁשפחֹות
הרי  - הּנׂשיא עבדי ּכגֹון אדֹוניהם, ּבני ואת אֹותן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּכירין

ו'אּמא'. 'אּבא' להן לקרֹות מּתרין ְְִִִֵֶַָָָָֻאּלּו
.Âּבֹו נֹוהג והיה ּבן, מּמּנה והֹוליד ׁשפחה, לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָמי

- אּמֹו' היא ּומׁשחררת הּוא 'ּבני ׁשאמר: אֹו ּבנים, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֻמנהג
ּבדקּדּוקי  ׁשהחזק ּכׁשר אדם אֹו הּוא, חכמים ּתלמיד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻאם
ּבת  נֹוׂשא אינֹו כן, ּפי על ואף יירׁשּנּו. זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמצוֹות
ילדה, ּכ ואחר אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ראיה ׁשּיביא עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָיׂשראל,
הּוא, ההדיֹוטֹות מּׁשאר ואם ּבפנינּו. ׁשפחה החזקה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשהרי
הרי  - לכ עצמן הּמפקירין מן היה אם לֹומר צרי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָואין
ואם  אֹותֹו; מֹוכרין מאביו ואחיו ּדבר, לכל עבד ּבחזקת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָזה
הּדין  הּוא וזה מתיּבמת. אביו אׁשת מּמּנּו, חּוץ לאביו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאין

הּקּבלה עּקרי על הֹול ׁשהּוא לי ויׁש[המסורת]ׁשּיראה . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ימּכרּו ׁשּלא לענין העם, לׁשאר ּכׁשרים ּבין חלק ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמי
לא  לירׁשֹו, ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ויׁש ּבלבד. אחיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹאֹותֹו

זה. ּדבר על לסמ ראּוי ואין ּביׂשראל. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹנחלק
.Êׁשהעידּו עדים ּכיצד? ּבחזקה. יֹורׁשין הּיֹורׁשין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל

על  אף - 'אחיו' אֹו ּפלֹוני', ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא לנ ּו מחזק ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֻ'ׁשּזה
אּלּו הרי - יחּוסין אמּתת ידעּו ולא יחּוס, עדי ׁשאינן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹּפי

זֹו ּבעדּות .יֹורׁשין ְְִֵ
.Á ּבן לֹו החזק ולא וׁשמעֹון, ראּובן והּניח ׁשּמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹֹֻיעקב

'ּגם  ואמר: הּׁשּוק, מן לוי את ראּובן ּתפׂש - ׁשניהם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
ׁשמעֹון  הרי - יֹודע' 'איני אֹומר: וׁשמעֹון הּוא', אחינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָזה

ה  חצי ׁשלׁשה נֹוטל ׁשהן הֹודה ׁשהרי ׁשליׁש, ּוראּובן ּממֹון; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשתּות נֹוטל ולוי הּׁשתּות [שישית]אחין; יחזר לוי, מת . ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַֹ

ראּובן  אֹותן יחלקּו - מאחרים נכסים ללוי נפלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָלראּובן.
אחיהם. זה ׁשּלוי לׁשמעֹון מֹודה ראּובן ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶוׁשמעֹון,
ׁשבח  אם - לוי מת ּכ ואחר מאליו, הּׁשתּות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהׁשּביח
הרי  - להּבצר ׁשהּגיעּו ענבים ּכגֹון הּוא, לּכתפים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמּגיע
ואם  ּבהן; ויחלקּו מאחרים, לֹו ׁשּנפלּו ּכנכסים הּזה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשבח
אמר  לבּדֹו. ראּובן ׁשל הן הרי להּבצר, הּגיעּו לא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹעדין
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ּכמֹו ראּובן ּבחלק לוי ונטל אחי', זה לוי 'אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשמעֹון:
ּכלּום, ׁשמעֹון מּמּנּו יירׁש לא - לוי מת ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּבארנּו,
האחרים  הּנכסים ׁשאר עם הּׁשתּות יירׁש לבּדֹו ראּובן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאּלא
מקצתן  ׁשּיֹודּו הּיֹורׁשין ּבכל הּדין והּוא לוי. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהּניח

מקצתן. יֹודּו ולא אחרים, ְְְְֲִִִֵָָֹּביֹורׁשין

ה'תשע"ד  אלול כ"ג חמישי יום

ה  ¤¤ּפרק
יֹורׁש‡. מהן ׁשאחד יֹורׁשין, ׁשני ּכל ּביֹורׁשין: הּכלל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה

ספק, ׁשניהם היּו ואם ּכלּום; לּספק אין - ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוּדאי,
ּבׁשוה  חֹולקין - זה ׁשּמא אֹו הּיֹורׁש הּוא זה לפיכ,ׁשּמא . ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

אנּדרֹוגינֹוס אֹו וטמטּום ּבן והּניח ׁשּמת או מי זכר [ספקי ְְְְְִִִִֵֵֶַַֻ
והאנּדרֹוגינֹוס ה]נקב  ׁשהּטמטּום הּכל; יֹורׁש הּבן הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹֻ

ּבׁשוה, יֹורׁשֹות - ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום ּבנֹות הּניח ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻספק.
הּבנֹות. מן ּכאחת הּוא ְֲִֵַַַַָוהרי

איׁשּות ·. ּבהלכֹות ּבארנּו הּבנים ּכבר עם הּבנֹות ּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָָ
ׁשהּמזֹונֹות ּבארנּו וׁשם ּובפרנסתן, הבנות ּבמזֹונֹותיהן [של ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

חתונתן] אין עד מרּבין, ׁשהּנכסים ּובזמן ּכתּבה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻֻמּתנאי
ויתּפרנסּו הּכל; יירׁשּו והּבנים מזֹונֹותיהן, אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלּבנֹות

ּבעּׂשּור לבעלים.[עשירית]הּבנֹות ּבֹו ׁשּיּנׂשאּו ּכדי נכסים, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
הּכל  אּלא ּכלּום, לּבנים אין מּועטין, ׁשהּנכסים ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּובזמן
וטמטּום  ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת מי ,לפיכ הּבנֹות. ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֻלמזֹון
יֹורׁשין, הּבנים - מרּבין ׁשהּנכסים ּבזמן - אנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֻאֹו
ׁשהּנכסים  ּובזמן ּכמֹותן; ונּזֹון הּבנֹות אצל הּטמטּום ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻודֹוחין
ואֹומרֹות  הּבנים אצל הּטמטּום את ּדֹוחֹות הּבנֹות - ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻמּועטין

מזֹונֹות'. עּמנּו ל ואין אּתה, 'זכר ְְְִֵַָָָָלֹו:
ונּׂשאת ‚. חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהת ׁשּלא ְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמי

לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ּבן, ּבן [המת]וילדה אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מּפני  מּׁשניהן, אחד את יֹורׁש הּבן זה אין - לאחרֹון ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשבעה
וחֹולקין  אֹותֹו יֹורׁשין ׁשניהן - הּבן מת ואם ספק. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשהּוא
אביו. זה אֹו אביו זה ׁשּמא ספק, ׁשּׁשניהן מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּבׁשוה,

ׁשהת„. ׁשּלא בעלה]יבמה מות חדׁשים,[אחר ׁשלׁשה ְְֳִֶָָָָָָֹֹ
ּתׁשעה  ּבן אם ידּוע ואין חדׁשים, ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֹונתיּבמה

הּספ  זה - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו 'ׁשּמא לראׁשֹון אֹומר: ק ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ליּבם, ראּוי אּתה ואין ּכּלם, אבי נכסי ואירׁש אני, הּמת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבן
ואּמ אּתה, ּבני 'ׁשּמא אֹומר: והּיבם יּבּום', ּבת אּמי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
זה  וגם הֹואיל - ּכלּום' אחי ּבנכסי ל ואין ליּבּום, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָראּויה
ּבׁשוה. חֹולקין - יבם אינֹו אֹו הּוא יבם ׁשּמא ספק, ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהּיבם

ּבנכסי הּיבם, ּבני עם הּספק זה ּדין הּמת [אחיו]וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
ּובני  מחצה, הּספק ּבׁשוה: חֹולקין - אׁשּתֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנתיּבמה

הּוּדיין עם [וודאיים]הּיבם ׁשחלק אחר הּיבם מת מחצה. ֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
על  אף - אביהן לירׁש הּוּדיים הּיבם ּבני ּובאּו הּספק, ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָזה
לי  ּתנּו אני, אחיכם 'אם להן: לֹומר הּספק לזה ׁשּיׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּפי
החצי  לי החזירּו אחיכם, אני אין ואם זֹו; ּבירּׁשה ְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֻחלק

אביהן  ּבנכסי עּמהם הּספק לזה אין - אביכם' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלקח
מּידם. מֹוציא ואינֹו ְְִִֵָָּכלּום,

אביהם‰. ּבנכסי לחלק ׁשּבאּו והּיבם היבם ספק [של ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבן ואחיו] הּוא אם - הּספק וזה וּדאי; יֹורׁש הּיבם הרי -ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבן  הּוא ואם חציֹו, הּיבם ּולזה הּממֹון חצי לֹו יׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמת,
הּספק. ויּדחה הּיבם, יירׁש ,לפיכ ּכלּום; לֹו אין ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּיבם,
- הּיבם אבי מת ּכ ואחר וּדאין, ּבנים ׁשני הּיבם ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּניח
ולׁשניכם  מחצה לי ויׁש הּמת, ּבן 'אני אֹומר: הּספק ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
אּתה, הּיבם ּובן אּתה, 'אחינּו אֹומרים: והּׁשנים ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָמחצה',
ּבֹו להן ׁשּמֹודה החצי - הּזקן' ּבנכסי ׁשליׁש אּלא ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָואין
והּׁשתּות  נֹוטלֹו; לֹו ּבֹו הם ׁשּמֹודין והּׁשליׁש ְְְְְְִִִֵֶַַנֹוטלין,

הּוא[שישית] ּבׁשוה, אֹותֹו חֹולקין - חציֹוהּנׁשאר נֹוטל ְְְְִִֵֶֶַָָ
ּבני  'ׁשּמא אֹומר: הּיבם הרי - הּספק מת חציֹו. ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּוׁשניהם
הּמת  ּבני ּבן 'ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי אירׁשּנּו', ואני ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא,
הּספק  הרי - הּיבם מת ּבׁשוה. חֹולקין - אירׁשּנּו' ואני ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּוא,
ּבן  'ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי ואירׁשּנּו', אני, 'ּבנֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומר:
- אירׁשּנּו' ואני הּוא, אבי אחי וזה אּתה, האחר ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבני

ּבׁשוה. ְְִֶָחֹולקין
.Â האּׁשה אם ידּוע ואין אׁשּתֹו, ועל עליו הּבית ׁשּנפל ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

אֹו נכסיה, ּכל יֹורׁשין הּבעל יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמתה
נכסיה  ּכל יֹורׁשין האּׁשה יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, מת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּבעל

מלֹוג נכסי מעמידין ּדינם? ּכיצד שאין - האשה [נכסי ְְֲִִִִֵֵַַָ
בהם] חלק עּקר לבעלה והּכתּבה האּׁשה, יֹורׁשי ְְְְְִִֵֶַַָָָָֻּבחזקת

ּברזל  צאן ּבנכסי וחֹולקין הּבעל; יֹורׁשי ּבחזקת ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹותֹוספת
חצין.[נדוניה] הּבעל ויֹורׁשי חצין, נֹוטלין האּׁשה יֹורׁשי -ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נכסי  את מעמידין - אּמֹו ועל עליו הּבית נפל אם ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָאבל
יֹורׁשי  אבל וּדאין; יֹורׁשין ׁשהם האם, יֹורׁשי ּבחזקת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאם
מאביו  לאחיו אין ּתחּלה, הּבן מת ׁשאם - הם ספק ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, אּמֹו ְְְְְִִֵֵֶַּבנכסי
.Ê- ּתחּלה מת האב אם - ּבּתֹו ּבן ועל עליו הּבית ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָנפל

ּבן  ואם הּבן; יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ונמצאּו יירׁשּנּו, ּבּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבן
ּכמֹו ּבּקבר אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין - ּתחּלה מת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּבּתֹו

האב ׁשּבארנּו יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ונמצאּו יחלקּו, ,לפיכ . ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
נׁשּבה אם וכן הּבת. ּבן יֹורׁשי עם האב [בשבי]יֹורׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

אּמֹו אבי ּומת הּבן, ׁשּנׁשּבה אֹו ּבּמדינה, ּבּתֹו ּבן ּומת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאב,
הּבת. ּבן יֹורׁשי עם האב יֹורׁשי יחלקּו - ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבּמדינה

.Áמֹוריׁשין ׁשאר אֹו אביו ועל הּבית עליו הבן]נפל ,[של ְְִִִִַַַַָָָָָ
יֹורׁשי [מוטלת]והיתה - חֹובֹות ּובעלי אּׁשה ּכתּבת עליו ְְְְֲִֵֵַַָָָָָֻ

ואבד  ּכלּום הּניח ולא ּתחּלה, הּבן 'מת אֹומרין: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהאב
הּבן  וזכה ּתחּלה, מת 'האב אֹומרים: חֹובֹות ּובעלי ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהחֹוב',
ּבחזקת  הּנכסים הרי - מחלקֹו' לגּבֹות לנּו ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבירּׁשתֹו
ילכּו אֹו ראיה, להביא חֹובֹות ּובעלי האּׁשה ועל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָהּיֹורׁשין;

ּכלּום. ּבלא ְְֶָֹלהם
.Ëאֹו ּבּים, ׁשּטבעּו אֹו הּמּפלת, ּתחת ׁשּמתּו אּלּו ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּדין

והאחר  ּבּמדינה וזה אחד, ּביֹום ׁשּמתּו אֹו לאׁש, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנפלּו
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ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ׁשּבכל הּוא; אחד ּדין - אחרת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבמדינה
ּתחּלה. ׁשּמת הּוא מי יֹודעין ְְִִִֵֵֶָאין

ה'תשע"ד  אלול כ"ד שישי יום

ו  ּפרק
יום שישי ֿ ש "ק כ "ד ֿ כ "ה אלול 

¤¤
לירׁשֹו‡. ראּוי ׁשאינֹו מי להֹוריׁש יכֹול אדם ולא אין , ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹ

לפי  הּוא; ממֹון ׁשּזה ּפי על אף הּיֹורׁש, מן הירּׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻלעקר
לחּקת  יׂשראל לבני "והיתה נחלֹות: ּבפרׁשת ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנאמר
מֹועיל  הּתנאי ואין ּתׁשּתּנה, לא זֹו ׁשחּקה לֹומר - ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻמׁשּפט"

מרע ׁשכיב ׁשהיה ּבין ּבריא והּוא ׁשּצּוה ּבין [נוטה ּבּה; ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מֹועיל.למות] אינֹו - ּבכתב ּבין ּפה על ּבין ,ְִִֵֵֵֶַָ

ּפי ·. יּטל לא ּבכֹורי ּבני ּפלֹוני 'איׁש האֹומר: ,ְְְְִִִִִִִֵָָֹֹלפיכ
אמר  לא - אחיו' עם יירׁש לא ּבני ּפלֹוני 'איׁש ְְְִִִִִִֶַַַָָֹֹׁשנים',

אֹוּכלּום  ּבת, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום יירׁשני', ּפלֹוני 'איׁש ; ְְְִִִִֵֵֶַָָ
אמר  לא - ּבן לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום ּתירׁשני', 'ּבּתי ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאמר:
רּבים, יֹורׁשין לֹו היּו אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹּכלּום.
ׁשכיב  ּכׁשהּוא ואמר אחים, אֹו ּבנֹות אֹו רּבים ּבנים ְְְְִִִִֶַַַָָָּכגֹון
ּפלֹונית  'ּבּתי אֹו אחי', מּכלל יירׁשני אחי 'ּפלֹוני ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָמרע:
ּפה  על ׁשאמר ּבין קּימין, ּדבריו - ּבנֹותי' מּכלל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּתירׁשני
לבּדֹו' יירׁשני ּבני 'ּפלֹוני אמר: אם אבל ּבכתב. ׁשּכתב ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבין
נכסיו  ּכל ּכתב אם אבל קּימין; ּדבריו ּפה, על אמר אם -ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָ

אּפֹוטרֹוּפא אּלא עׂשהּו לא - ׁשּבארנּו.[אחראי]לבנֹו ּכמֹו , ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
.‚- החצי' ּבני ּוׁשאר נכסי, חצי יירׁש ּבני 'ּפלֹוני ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָאמר:

ּכפׁשּוט  ׁשּיירׁש הּבכֹור על אמר אם אבל קּימין. ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָּדבריו
האחים] -[כאחד אחיו עם ׁשנים ּפי יירׁש לא ׁשאמר אֹו ,ְִִִִֶֶַַַָָֹ

יּוכל "לא ׁשּנאמר: ּכלּום, אמר האהּובה לא ּבן את לבּכר ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
יּכיר". הּׂשנּואה ּבן הּבכר את ּכי . .ְְִִֶֶַַַָֹ

לא „. לגרע, ולא להֹוסיף יכֹול אינֹו - ּבריא היה ְְְְִִִִֵַָָָָֹֹֹואם
הּיֹורׁשין  מּׁשאר לאחד ולא .לּבכֹור ְְְְְִִֶַַָָֹ

אם ‰. אבל ירּׁשה; ּבלׁשֹון ּבׁשאמר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָֻּבּמה
ּפיו  על נכסיו המחּלק ,לפיכ קּימין. ּדבריו מּתנה, ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָנתן
לאחד, ּומעט לאחד, רּבה מרע, ׁשכיב ּכׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָלבניו
מּׁשּום  אמר ואם קּימין; ּדבריו - הּבכֹור את להן ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָוהׁשוה

ּכלּום  אמר לא .ירּׁשה, ְְַָָֹֻ
.Â- מּתנה מּׁשּום ּבּסֹוף ּבין ּבאמצע ּבין ּבּתחּלה ּבין ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכתב

'ּתּנתן  ּכיצד? קּימין. ּדבריו ירּׁשה, לׁשֹון ׁשהזּכיר ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאף
ׂשדה  'יירׁש ׁשאמר: אֹו ויירׁשּנה', ּבני לפלֹוני ּפלֹוני ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׂשדה
ויירׁשּנה' לֹו ותּנתן 'יירׁשּנה ׁשאמר: אֹו לֹו', ותּנתן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּפלֹוני
לׁשֹון  ׁשהזּכיר ּפי על אף - מּתנה לׁשֹון ׁשם ויׁש הֹואיל -ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשלׁש היּו אם וכן קּימין. ּדבריו ּובּסֹוף, ּבּתחּלה ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֻירּׁשה
ּפלֹונית, ׂשדה ּפלֹוני 'יירׁש ואמר: יֹורׁשין, לׁשלׁשה ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹׂשדֹות
- ּפלֹונית' ׂשדה ּפלֹוני ויירׁש ּפלֹונית, ׂשדה לפלֹוני ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָותּנתן
אינֹו ירּׁשה, ּבלׁשֹון לֹו ׁשאמר ׁשּזה ּפי על אף ׁשלׁשּתן; ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקנּו

ּבמּתנה  חלקֹו לֹו ׁשּנתן אמירה זה ּבין יׁשהה ׁשּלא והּוא, . ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
לׁשֹון  ׁשּיהיה צרי ׁשהה, אם אבל ּדּבּור; ּכדי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָלאמירה

ּבׁשלׁשּתן. מערב ְְְִַַָָָָָֹהּמּתנה

.Ê ּפלֹוני' - ּבאמצע הּמּתנה לׁשֹון היה אם יאמר? ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכיצד
ׁשּנתּתים  ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני ׂשדה יירׁשּו ּופלֹוני ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַָּופלֹוני
- ּבּתחּלה הּמּתנה לׁשֹון היה ואם ויירׁשּום'. ּבמּתנה, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָלהם
ּופלֹוני  לפלֹוני ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני ׂשדה 'ּתּנתן ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹיאמר:
יאמר: - ּבּסֹוף מּתנה לׁשֹון היה ואם ויירׁשּום'. ְְְְִִִַַַָָָָָֹּופלֹוני,
ּופלֹוני, ּופלֹוני ּפלֹוני ׂשדה ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִִִֶַָ'יירׁש

ּבמּתנה' להם .ׁשּנתּתים ְְִֶֶַַָָָ
.Áמּדבריהם ׁשהיא ּפי על אף - הּבעל ,[מדרבנן]ירּׁשת ְְִִִִֵֶֶַַַַַַֻ

ּבּה מֹועיל הּתנאי ואין ּתֹורה; ּכׁשל לדבריהם חּזּוק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעׂשּו
ׁשּבארנּו ּכמֹו ארּוסה, ּכׁשהיא עּמּה התנה ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא

איׁשּות. ְְִִּבהלכֹות
.Ë הּתֹורה מן אביו את יֹורׁש ירּׁשֹותיהן,הּגֹוי ׁשאר אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

מנהגן. לפי אֹותן ְְִִִִַָָָמּניחין
.Èּתּקנּו מּדבריהם; אּלא הּגֹוי, אביו את יֹורׁש אינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהּגר

למרּדֹו יחזר ׁשּמא ּכׁשהיה, ׁשּיירׁש לי [לגיותו]לֹו ויראה . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
לעמד  מחּיב הּגֹוי ואין הֹואיל זֹו, ּבירּׁשה מֹועיל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֻֻׁשהּתנאי
ּגר  ולא הּגר, אביו את יֹורׁש הּגֹוי ואין חכמים. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּבתּקנת

סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה, מּדברי לא הּגר, את ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹיֹורׁש
.‡È אף - הּיֹורׁשין את והּניח לאחרים, נכסיו הּנֹותן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכל

חכמים  רּוח אין - ּכּׁשּורה ּבֹו נֹוהגין הּיֹורׁשין ׁשאין ּפי ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָעל
ּומּדת  להם. ּׁשּנתן מה ּבכל האחרים וזכּו הימּנּו, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנֹוחה
ּבּה ׁשּמעבירין ּבצּואה חסיד אדם יעיד ׁשּלא היא, ְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹחסידּות
לאחיו  ּכּׁשּורה, נֹוהג ׁשאינֹו מּבן אפּלּו הּיֹורׁש, מן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהירּׁשה

ּכּׁשּורה  ונֹוהג חכם .ׁשהּוא ְֵֶַָָָ
.·È הּיׂשראלּיים קרֹוביו את יֹורׁש ׁשּנׁשּתּמד, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיׂשראל

ּדיןּכׁשהיה  ּבית ראּו ואם ּולקנסֹו[לנכון]. ממֹונֹו לאּבד ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
ּבידם. הרׁשּות - הרׁשעים ידי לחּזק ׁשּלא ּכדי יירׁש, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא
המׁשּמד  אביהם ירּׁשת ּתּנתן ּביׂשראל, ּבנים לֹו יׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻואם

ּבּמערב. ּתמיד הּמנהג וכן ְְֲִִֵֶַַַָָָָלהן.
.‚È,ּבחּייו הּבנים ּבין ּבן אדם יׁשּנה ׁשּלא חכמים, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹצּוּו

ּכאחי  וקנאה, ּתחרּות לידי יבֹואּו ׁשּלא מּועט, ּבדבר ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹאפּלּו
יֹוסף  עם .יֹוסף ִֵֵ

ה'תשע"ד  אלול כ"ה קודש שבת יום

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּיביאּו‡. עד נֹוחלין, הּיֹורׁשין ׁשּמת אין ּברּורה ראיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

מׂשיחין  ּגֹויים ׁשּבאּו אֹו ׁשּמת, ּבֹו ׁשמעּו אם אבל ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָמֹוריׁשן.
ּפיהם, על אׁשּתֹו את ׁשּמּׂשיאין ּפי על אף - תּמן ְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֻלפי

ּפיהם. על נֹוחלין הּיֹורׁשין אין - ּכתּבתּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֻונֹוטלת
ׁשהיא ·. ּפי על אף - ּבעלי' 'מת ואמרה: ׁשּבאת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאּׁשה

לּנחלה  נכנסין הּיֹורׁשין אין - ּכתּבתּה ותּטל ותּנׂשא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻנאמנת,
נכנס  יבמּה הרי - ונתיּבמה ּבעלי', 'מת אמרה: ּפיה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָעל
והרי  הּמת", אחיו ׁשם על "יקּום ׁשּנאמר: ּפיה, על ֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלּנחלה

ָקם.
סֹוף‚. להם ׁשאין ּבמים ׁשּטבע את מי רואים [שלא ְִִֵֶֶֶַַָָ

זכרֹוסופם] ואבד ּבפניהם, ׁשּטבע עדים ּובאּו שמעו , [לא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
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הרי ממנו] לכּתחּלה, אׁשּתֹו את מּׂשיאין ׁשאין ּפי על אף -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ׁשראּוהּו עדים ּבאּו אם וכן ּפיהן. על נֹוחלין ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָהּיֹורׁשין
אֹוכל  והעֹוף צלּוב ׁשראּוהּו אֹו ּונמרים, אריֹות לגב ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּנפל
ּפניו. הּכירּו ולא ׁשּנהרג אֹו ּומת, ּבמלחמה ׁשּנדקר אֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבֹו,
ּבכל  - אֹותן והּכירּו ּבגּופֹו מבהקין סימנים לֹו היּו אם ְְְְֲִִִִִִָָָָָָֻאבל
יֹורדין  ּכן, אחר זכרֹו אבד אם - ּבהם וכּיֹוצא הּדברים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאּלּו
אׁשּתֹו; את מּׂשיאין ׁשאין ּפי על אף זֹו, ּבעדּות ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָלּנחלה
אּסּור  מּפני אּלא אּלּו, ּבדברים החמירּו ׁשּלא אֹומר, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשאני
ּבדברים  העדים העידּו אם - ממֹון לענין אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָּכרת,
וׁשאבד  הּדברים אֹותם ׁשראּו והעידּו למיתה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשחזקתן

ּפיה  על נֹוחלין אּלּו הרי - ׁשּמת ונׁשמע ּכ אחר ם.זכרֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבמי  ׁשמענּו ולא ּדינין, ּבּתי ּבכל יֹום ּבכל מעׂשים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹוכזה

זה. ּבדבר ְֵֶֶָָׁשחֹולק
לּנחלה,„. יֹורׁשיו וירדּו ׁשּמת, ּבֹו וׁשמעּו ׁשּנׁשּבה, ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָׁשבּוי

וכן  מּידם. אֹותּה מֹוציאין אין - ּביניהם אֹותּה ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָוחלקּו
סּכנה מחמת מות]הּבֹורח לדעת [של הּיֹוצא אבל . ְֲֲֵֵֵַַַַַַַָָָ

וחלקּום [מרצונו] לנכסיו, יֹורׁשין וירדּו ׁשּמת, ּבֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָׁשּׁשמעּו
מֹוריׁשן. ׁשּמת ראיה ׁשּיביאּו עד מּידם, מֹוציאין -ְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּבית ‰. חּיבין - נפׁשֹות סּכנת מחמת ּובֹורח ׁשּנׁשּבה, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשבּוי
ּבנכסיהן  להתעּסק יהיּוּדין הּמּטלטלין ּכל עֹוׂשין? ּכיצד . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָ

הּקרקעֹות  לתֹו ּומֹורידין ּדין, ּבית ּפי על נאמן ּביד ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָֻמפקדין
ּולהתעּסק  הּקרקע את לעבד ּכדי לירּׁשה הראּויין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻקרֹובין
הּׁשבּוי  ולכׁשּיבֹואּו ׁשּיבֹואּו. עד אֹו ׁשּמתּו, ׁשּיּודע עד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּה,
ּומה  ּׁשעׂשּו מה ׁשהּורדּו הּקרֹובים לאּלּו ׁשמין - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּבֹורח
לא  ולּמה הּמדינה. אֹותּה ׁשל האריסין ּכל ּכמנהג ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּׁשאכלּו,

אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ּבית בחינם]יעמידּו ּבין [שהוא הּכל, על ְֲִִִֵֵֶַַַֹ
עד  אֹו הּבעלים, ׁשּיבֹואּו עד ּבּקרקעֹות, ּבין ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָּבּמּטלטלין
להעמיד  חּיבין ּדין ּבית ׁשאין לפי ׁשּמתּו? ּבוּדאי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיּודע

דעת. ּבני ׁשהם לגדֹולים ְְְִִִֵֵֶֶַַאּפיטרֹוּפֹוס
.Â ענבים לקצר, קמה והּניח המסּכן, ּוברח הּׁשבּוי, ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָֹֻנׁשּבה

לנכסיו  יֹורדין ּדין ּבית - למסק זיתים לגּדר, ּתמרים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָֹֹֹלבצר,

ּומֹוסק  וגֹודר ּובֹוצר וקֹוצר אּפיטרֹוּפֹוס, להן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָּומעמידין
ּבבית  הּמּטלטלין ׁשאר עם ּדמיהם ּומּניחין הּפרֹות; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּומֹוכר
- ּתחּלה ירד ׁשאם לנכסיו; הּקרֹוב מֹורידין ּכ ואחר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדין,
והּוא  אֹותן. ויאכל ּכתלּוׁשין, ׁשהם הּפרֹות אּלּו יתלׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּמא

ּופּונּדקּיֹות ּבחצרֹות העׂשּויֹות [אכסניות]הּדין וחנּיֹות ְְֲֲֲִִֵַַַָֻ
ואין [להשכירם]לׂשכר טרח, ולא עבֹודה צריכין ואינן , ְְְְְֲִִֵֵַָָָָֹֹ

ּבאריסּות אֹותן נֹותן יבול]אדם תמורת בהם -[שיעבדו ֲִֵַָָָ
אּלא  ואֹוכל. הּׂשכר ּגֹובה ׁשהרי יֹורׁש, להם מֹורידין ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאין
הּׂשכר  ויהיה ּגּבאי, להן מעמידין ּדין ּבית עֹוׂשין? ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכיצד
ויּטל  ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּמת, ראיה ׁשּתבֹוא עד ּדין, ּבבית ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמּנח

ֶׁשּלֹו.
.Êהּקרֹוב מֹורידין שבוי]ואין לׂשדֹות [של אּלא לעֹולם ְְְִִֵֶַָָָָ

ׁשּלא  ּכדי ּכאריס, ּבהם ׁשּיהיה ּבהן, וכּיֹוצא ּוכרמים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוגּנֹות
ּונׁשּמים ּבּורים ונמצאּו .[שוממים]יפסדּו, ְְְְְְִִִִַ

.Á ולא הל לאין ידּוע ואין נכסיו, והּניח לדעת ׁשּיצא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמי
מסּלקין  ירד, ואם לנכסיו; קרֹוב מֹורידין אין - לֹו ארע ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָמה
לֹו ּולהעמיד ּבֹו להּטּפל צריכין ּדין ּבית ואין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַאֹותֹו.
יצא  לדעּתֹו ׁשהרי לּמּטלטלין, ולא לּקרקע לא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹאּפיטרֹוּפֹוס,

נכסיו  -והּניח הּמּטלטלין זה? נכסי ּדין יהיה וכיצד . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּימּות יעמד  עד אֹו ויתּבע, ׁשּיבֹוא עד ידֹו ּתחת ׁשהן ּביד ּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

הּיֹורׁשין; ְְְְִִַויתּבעּו
.Ëׁשכן ׁשהּניחֹו מי - בקרקע והּקרקעֹות שדר [אדם ְְִִִֵֶַַָָ

ּבהן ברשות] ׁשהיה ּכרם אֹו וׂשדה ׂשכר, מּמּנּו לֹוקחין אין ,ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָ
ׁשהּניחם  ּכרם אֹו וׂשדה ׁשּיבֹוא, עד ּכׁשהּניחן יּׁשארּו ְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאריס,
ממֹונֹו; אּבד ּברצֹונֹו הּוא ׁשהרי ּבּורים; יּׁשארּו ְֲֲִִִִִֵֵֶָָּבּורים,

להחזירּה. מצּוין אנּו אין לדעת, ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֻואבדה
.È,הּמּטלטלין ּכל מֹוציאין ּדין ּבית הרי - ׁשּמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשמעּו

לּׂשדֹות  הּקרֹוב ּומֹורידין ּפיהן, על נאמן אצל אֹותן ֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּומּניחין
ּברּורה  ראיה ׁשּתבֹוא עד ּכאריס, ּבהן ויהיה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָולּכרמים,

ׁשּיבֹוא  עד אֹו .ׁשּמת, ֵֶֶַָ
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― הר"ח הּמׁשקלֹותהּמצוה לצּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹוהּמאזנים
צדק והין צדק איפת ֿ צדק אבני צדק "מאזני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹיתעּלה:

לכם" el)יהיה ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְְִִֶֶָָ
ֿ צדק אבני יפה; יפה ֿ הּמאזנים את צּדק ― צדק ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"מאזני
צּדק ― צדק איפת יפה; יפה ֿ הּמׁשקלֹות את צּדק ―ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

יפה ההינין את צּדק ― צדק והין יפה; יפה ֿ האיפֹות ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאת
מּדת ― וההין הּיבׁש; מּדת ׁשאיפה ידעּת, ּוכבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיפה"
מיני ׁשּנׁשּתּנּו ֿ ּפי ֿ על אף אחד, ענינם ֿ אּלּו וכל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלח.
אּלא אינֹו נמּדד אֹו הּנׁשקל הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּדֹות.
ּכלֹומר: האּלה, ֿ הּסּוגים וכל מסּים. ּדבר ׁשל ּכּמּותֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשעּור
נקראים: הּלח, ּומּדֹות הּיבׁש ּומּדֹות והּמׁשקלֹות ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָֹֹהּמאזנים
הּׁשעּורין ּבדּיּוק להקּפיד ׁשּנצטּוינּו והּצּוּוי, ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַמּדֹות.

מה ֿ סּוג ּבכל עליהם מּדֹות.ׁשּמסּכם מצות נקרא: ― ם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ספרא מארץ(my)ּולׁשֹון אתכם הֹוצאתי ּכ ּתנאי "על : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
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ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ׁשּבכל הּוא; אחד ּדין - אחרת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבמדינה
ּתחּלה. ׁשּמת הּוא מי יֹודעין ְְִִִֵֵֶָאין

ה'תשע"ד  אלול כ"ד שישי יום

ו  ּפרק
יום שישי ֿ ש "ק כ "ד ֿ כ "ה אלול 

¤¤
לירׁשֹו‡. ראּוי ׁשאינֹו מי להֹוריׁש יכֹול אדם ולא אין , ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹ

לפי  הּוא; ממֹון ׁשּזה ּפי על אף הּיֹורׁש, מן הירּׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻלעקר
לחּקת  יׂשראל לבני "והיתה נחלֹות: ּבפרׁשת ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנאמר
מֹועיל  הּתנאי ואין ּתׁשּתּנה, לא זֹו ׁשחּקה לֹומר - ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻמׁשּפט"

מרע ׁשכיב ׁשהיה ּבין ּבריא והּוא ׁשּצּוה ּבין [נוטה ּבּה; ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
מֹועיל.למות] אינֹו - ּבכתב ּבין ּפה על ּבין ,ְִִֵֵֵֶַָ

ּפי ·. יּטל לא ּבכֹורי ּבני ּפלֹוני 'איׁש האֹומר: ,ְְְְִִִִִִִֵָָֹֹלפיכ
אמר  לא - אחיו' עם יירׁש לא ּבני ּפלֹוני 'איׁש ְְְִִִִִִֶַַַָָֹֹׁשנים',

אֹוּכלּום  ּבת, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום יירׁשני', ּפלֹוני 'איׁש ; ְְְִִִִֵֵֶַָָ
אמר  לא - ּבן לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום ּתירׁשני', 'ּבּתי ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאמר:
רּבים, יֹורׁשין לֹו היּו אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹּכלּום.
ׁשכיב  ּכׁשהּוא ואמר אחים, אֹו ּבנֹות אֹו רּבים ּבנים ְְְְִִִִֶַַַָָָּכגֹון
ּפלֹונית  'ּבּתי אֹו אחי', מּכלל יירׁשני אחי 'ּפלֹוני ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָמרע:
ּפה  על ׁשאמר ּבין קּימין, ּדבריו - ּבנֹותי' מּכלל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּתירׁשני
לבּדֹו' יירׁשני ּבני 'ּפלֹוני אמר: אם אבל ּבכתב. ׁשּכתב ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבין
נכסיו  ּכל ּכתב אם אבל קּימין; ּדבריו ּפה, על אמר אם -ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָ

אּפֹוטרֹוּפא אּלא עׂשהּו לא - ׁשּבארנּו.[אחראי]לבנֹו ּכמֹו , ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
.‚- החצי' ּבני ּוׁשאר נכסי, חצי יירׁש ּבני 'ּפלֹוני ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָאמר:

ּכפׁשּוט  ׁשּיירׁש הּבכֹור על אמר אם אבל קּימין. ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָּדבריו
האחים] -[כאחד אחיו עם ׁשנים ּפי יירׁש לא ׁשאמר אֹו ,ְִִִִֶֶַַַָָֹ

יּוכל "לא ׁשּנאמר: ּכלּום, אמר האהּובה לא ּבן את לבּכר ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
יּכיר". הּׂשנּואה ּבן הּבכר את ּכי . .ְְִִֶֶַַַָֹ

לא „. לגרע, ולא להֹוסיף יכֹול אינֹו - ּבריא היה ְְְְִִִִֵַָָָָֹֹֹואם
הּיֹורׁשין  מּׁשאר לאחד ולא .לּבכֹור ְְְְְִִֶַַָָֹ

אם ‰. אבל ירּׁשה; ּבלׁשֹון ּבׁשאמר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָֻּבּמה
ּפיו  על נכסיו המחּלק ,לפיכ קּימין. ּדבריו מּתנה, ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָנתן
לאחד, ּומעט לאחד, רּבה מרע, ׁשכיב ּכׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָלבניו
מּׁשּום  אמר ואם קּימין; ּדבריו - הּבכֹור את להן ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָוהׁשוה

ּכלּום  אמר לא .ירּׁשה, ְְַָָֹֻ
.Â- מּתנה מּׁשּום ּבּסֹוף ּבין ּבאמצע ּבין ּבּתחּלה ּבין ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכתב

'ּתּנתן  ּכיצד? קּימין. ּדבריו ירּׁשה, לׁשֹון ׁשהזּכיר ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאף
ׂשדה  'יירׁש ׁשאמר: אֹו ויירׁשּנה', ּבני לפלֹוני ּפלֹוני ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׂשדה
ויירׁשּנה' לֹו ותּנתן 'יירׁשּנה ׁשאמר: אֹו לֹו', ותּנתן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּפלֹוני
לׁשֹון  ׁשהזּכיר ּפי על אף - מּתנה לׁשֹון ׁשם ויׁש הֹואיל -ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשלׁש היּו אם וכן קּימין. ּדבריו ּובּסֹוף, ּבּתחּלה ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֻירּׁשה
ּפלֹונית, ׂשדה ּפלֹוני 'יירׁש ואמר: יֹורׁשין, לׁשלׁשה ְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹׂשדֹות
- ּפלֹונית' ׂשדה ּפלֹוני ויירׁש ּפלֹונית, ׂשדה לפלֹוני ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָותּנתן
אינֹו ירּׁשה, ּבלׁשֹון לֹו ׁשאמר ׁשּזה ּפי על אף ׁשלׁשּתן; ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקנּו

ּבמּתנה  חלקֹו לֹו ׁשּנתן אמירה זה ּבין יׁשהה ׁשּלא והּוא, . ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
לׁשֹון  ׁשּיהיה צרי ׁשהה, אם אבל ּדּבּור; ּכדי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָלאמירה

ּבׁשלׁשּתן. מערב ְְְִַַָָָָָֹהּמּתנה

.Ê ּפלֹוני' - ּבאמצע הּמּתנה לׁשֹון היה אם יאמר? ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכיצד
ׁשּנתּתים  ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני ׂשדה יירׁשּו ּופלֹוני ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַָּופלֹוני
- ּבּתחּלה הּמּתנה לׁשֹון היה ואם ויירׁשּום'. ּבמּתנה, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָלהם
ּופלֹוני  לפלֹוני ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני ׂשדה 'ּתּנתן ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹיאמר:
יאמר: - ּבּסֹוף מּתנה לׁשֹון היה ואם ויירׁשּום'. ְְְְִִִַַַָָָָָֹּופלֹוני,
ּופלֹוני, ּופלֹוני ּפלֹוני ׂשדה ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִִִֶַָ'יירׁש

ּבמּתנה' להם .ׁשּנתּתים ְְִֶֶַַָָָ
.Áמּדבריהם ׁשהיא ּפי על אף - הּבעל ,[מדרבנן]ירּׁשת ְְִִִִֵֶֶַַַַַַֻ

ּבּה מֹועיל הּתנאי ואין ּתֹורה; ּכׁשל לדבריהם חּזּוק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעׂשּו
ׁשּבארנּו ּכמֹו ארּוסה, ּכׁשהיא עּמּה התנה ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא

איׁשּות. ְְִִּבהלכֹות
.Ë הּתֹורה מן אביו את יֹורׁש ירּׁשֹותיהן,הּגֹוי ׁשאר אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

מנהגן. לפי אֹותן ְְִִִִַָָָמּניחין
.Èּתּקנּו מּדבריהם; אּלא הּגֹוי, אביו את יֹורׁש אינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהּגר

למרּדֹו יחזר ׁשּמא ּכׁשהיה, ׁשּיירׁש לי [לגיותו]לֹו ויראה . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
לעמד  מחּיב הּגֹוי ואין הֹואיל זֹו, ּבירּׁשה מֹועיל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֻֻׁשהּתנאי
ּגר  ולא הּגר, אביו את יֹורׁש הּגֹוי ואין חכמים. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּבתּקנת

סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה, מּדברי לא הּגר, את ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹיֹורׁש
.‡È אף - הּיֹורׁשין את והּניח לאחרים, נכסיו הּנֹותן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכל

חכמים  רּוח אין - ּכּׁשּורה ּבֹו נֹוהגין הּיֹורׁשין ׁשאין ּפי ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָעל
ּומּדת  להם. ּׁשּנתן מה ּבכל האחרים וזכּו הימּנּו, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנֹוחה
ּבּה ׁשּמעבירין ּבצּואה חסיד אדם יעיד ׁשּלא היא, ְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹחסידּות
לאחיו  ּכּׁשּורה, נֹוהג ׁשאינֹו מּבן אפּלּו הּיֹורׁש, מן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהירּׁשה

ּכּׁשּורה  ונֹוהג חכם .ׁשהּוא ְֵֶַָָָ
.·È הּיׂשראלּיים קרֹוביו את יֹורׁש ׁשּנׁשּתּמד, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיׂשראל

ּדיןּכׁשהיה  ּבית ראּו ואם ּולקנסֹו[לנכון]. ממֹונֹו לאּבד ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
ּבידם. הרׁשּות - הרׁשעים ידי לחּזק ׁשּלא ּכדי יירׁש, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא
המׁשּמד  אביהם ירּׁשת ּתּנתן ּביׂשראל, ּבנים לֹו יׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻואם

ּבּמערב. ּתמיד הּמנהג וכן ְְֲִִֵֶַַַָָָָלהן.
.‚È,ּבחּייו הּבנים ּבין ּבן אדם יׁשּנה ׁשּלא חכמים, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹצּוּו

ּכאחי  וקנאה, ּתחרּות לידי יבֹואּו ׁשּלא מּועט, ּבדבר ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹאפּלּו
יֹוסף  עם .יֹוסף ִֵֵ

ה'תשע"ד  אלול כ"ה קודש שבת יום

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּיביאּו‡. עד נֹוחלין, הּיֹורׁשין ׁשּמת אין ּברּורה ראיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

מׂשיחין  ּגֹויים ׁשּבאּו אֹו ׁשּמת, ּבֹו ׁשמעּו אם אבל ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָמֹוריׁשן.
ּפיהם, על אׁשּתֹו את ׁשּמּׂשיאין ּפי על אף - תּמן ְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֻלפי

ּפיהם. על נֹוחלין הּיֹורׁשין אין - ּכתּבתּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֻונֹוטלת
ׁשהיא ·. ּפי על אף - ּבעלי' 'מת ואמרה: ׁשּבאת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאּׁשה

לּנחלה  נכנסין הּיֹורׁשין אין - ּכתּבתּה ותּטל ותּנׂשא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻנאמנת,
נכנס  יבמּה הרי - ונתיּבמה ּבעלי', 'מת אמרה: ּפיה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָעל
והרי  הּמת", אחיו ׁשם על "יקּום ׁשּנאמר: ּפיה, על ֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלּנחלה

ָקם.
סֹוף‚. להם ׁשאין ּבמים ׁשּטבע את מי רואים [שלא ְִִֵֶֶֶַַָָ

זכרֹוסופם] ואבד ּבפניהם, ׁשּטבע עדים ּובאּו שמעו , [לא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
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הרי ממנו] לכּתחּלה, אׁשּתֹו את מּׂשיאין ׁשאין ּפי על אף -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ׁשראּוהּו עדים ּבאּו אם וכן ּפיהן. על נֹוחלין ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָהּיֹורׁשין
אֹוכל  והעֹוף צלּוב ׁשראּוהּו אֹו ּונמרים, אריֹות לגב ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּנפל
ּפניו. הּכירּו ולא ׁשּנהרג אֹו ּומת, ּבמלחמה ׁשּנדקר אֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבֹו,
ּבכל  - אֹותן והּכירּו ּבגּופֹו מבהקין סימנים לֹו היּו אם ְְְְֲִִִִִִָָָָָָֻאבל
יֹורדין  ּכן, אחר זכרֹו אבד אם - ּבהם וכּיֹוצא הּדברים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאּלּו
אׁשּתֹו; את מּׂשיאין ׁשאין ּפי על אף זֹו, ּבעדּות ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָלּנחלה
אּסּור  מּפני אּלא אּלּו, ּבדברים החמירּו ׁשּלא אֹומר, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשאני
ּבדברים  העדים העידּו אם - ממֹון לענין אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָּכרת,
וׁשאבד  הּדברים אֹותם ׁשראּו והעידּו למיתה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשחזקתן

ּפיה  על נֹוחלין אּלּו הרי - ׁשּמת ונׁשמע ּכ אחר ם.זכרֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבמי  ׁשמענּו ולא ּדינין, ּבּתי ּבכל יֹום ּבכל מעׂשים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹוכזה

זה. ּבדבר ְֵֶֶָָׁשחֹולק
לּנחלה,„. יֹורׁשיו וירדּו ׁשּמת, ּבֹו וׁשמעּו ׁשּנׁשּבה, ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָׁשבּוי

וכן  מּידם. אֹותּה מֹוציאין אין - ּביניהם אֹותּה ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָוחלקּו
סּכנה מחמת מות]הּבֹורח לדעת [של הּיֹוצא אבל . ְֲֲֵֵֵַַַַַַַָָָ

וחלקּום [מרצונו] לנכסיו, יֹורׁשין וירדּו ׁשּמת, ּבֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָׁשּׁשמעּו
מֹוריׁשן. ׁשּמת ראיה ׁשּיביאּו עד מּידם, מֹוציאין -ְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּבית ‰. חּיבין - נפׁשֹות סּכנת מחמת ּובֹורח ׁשּנׁשּבה, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשבּוי
ּבנכסיהן  להתעּסק יהיּוּדין הּמּטלטלין ּכל עֹוׂשין? ּכיצד . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָ

הּקרקעֹות  לתֹו ּומֹורידין ּדין, ּבית ּפי על נאמן ּביד ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָֻמפקדין
ּולהתעּסק  הּקרקע את לעבד ּכדי לירּׁשה הראּויין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻקרֹובין
הּׁשבּוי  ולכׁשּיבֹואּו ׁשּיבֹואּו. עד אֹו ׁשּמתּו, ׁשּיּודע עד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּה,
ּומה  ּׁשעׂשּו מה ׁשהּורדּו הּקרֹובים לאּלּו ׁשמין - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּבֹורח
לא  ולּמה הּמדינה. אֹותּה ׁשל האריסין ּכל ּכמנהג ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּׁשאכלּו,

אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ּבית בחינם]יעמידּו ּבין [שהוא הּכל, על ְֲִִִֵֵֶַַַֹ
עד  אֹו הּבעלים, ׁשּיבֹואּו עד ּבּקרקעֹות, ּבין ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָּבּמּטלטלין
להעמיד  חּיבין ּדין ּבית ׁשאין לפי ׁשּמתּו? ּבוּדאי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיּודע

דעת. ּבני ׁשהם לגדֹולים ְְְִִִֵֵֶֶַַאּפיטרֹוּפֹוס
.Â ענבים לקצר, קמה והּניח המסּכן, ּוברח הּׁשבּוי, ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָֹֻנׁשּבה

לנכסיו  יֹורדין ּדין ּבית - למסק זיתים לגּדר, ּתמרים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָֹֹֹלבצר,

ּומֹוסק  וגֹודר ּובֹוצר וקֹוצר אּפיטרֹוּפֹוס, להן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָּומעמידין
ּבבית  הּמּטלטלין ׁשאר עם ּדמיהם ּומּניחין הּפרֹות; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּומֹוכר
- ּתחּלה ירד ׁשאם לנכסיו; הּקרֹוב מֹורידין ּכ ואחר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדין,
והּוא  אֹותן. ויאכל ּכתלּוׁשין, ׁשהם הּפרֹות אּלּו יתלׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּמא

ּופּונּדקּיֹות ּבחצרֹות העׂשּויֹות [אכסניות]הּדין וחנּיֹות ְְֲֲֲִִֵַַַָֻ
ואין [להשכירם]לׂשכר טרח, ולא עבֹודה צריכין ואינן , ְְְְְֲִִֵֵַָָָָֹֹ

ּבאריסּות אֹותן נֹותן יבול]אדם תמורת בהם -[שיעבדו ֲִֵַָָָ
אּלא  ואֹוכל. הּׂשכר ּגֹובה ׁשהרי יֹורׁש, להם מֹורידין ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאין
הּׂשכר  ויהיה ּגּבאי, להן מעמידין ּדין ּבית עֹוׂשין? ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכיצד
ויּטל  ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּמת, ראיה ׁשּתבֹוא עד ּדין, ּבבית ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמּנח

ֶׁשּלֹו.
.Êהּקרֹוב מֹורידין שבוי]ואין לׂשדֹות [של אּלא לעֹולם ְְְִִֵֶַָָָָ

ׁשּלא  ּכדי ּכאריס, ּבהם ׁשּיהיה ּבהן, וכּיֹוצא ּוכרמים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוגּנֹות
ּונׁשּמים ּבּורים ונמצאּו .[שוממים]יפסדּו, ְְְְְְִִִִַ

.Á ולא הל לאין ידּוע ואין נכסיו, והּניח לדעת ׁשּיצא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמי
מסּלקין  ירד, ואם לנכסיו; קרֹוב מֹורידין אין - לֹו ארע ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָמה
לֹו ּולהעמיד ּבֹו להּטּפל צריכין ּדין ּבית ואין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַאֹותֹו.
יצא  לדעּתֹו ׁשהרי לּמּטלטלין, ולא לּקרקע לא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹאּפיטרֹוּפֹוס,

נכסיו  -והּניח הּמּטלטלין זה? נכסי ּדין יהיה וכיצד . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּימּות יעמד  עד אֹו ויתּבע, ׁשּיבֹוא עד ידֹו ּתחת ׁשהן ּביד ּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

הּיֹורׁשין; ְְְְִִַויתּבעּו
.Ëׁשכן ׁשהּניחֹו מי - בקרקע והּקרקעֹות שדר [אדם ְְִִִֵֶַַָָ

ּבהן ברשות] ׁשהיה ּכרם אֹו וׂשדה ׂשכר, מּמּנּו לֹוקחין אין ,ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָ
ׁשהּניחם  ּכרם אֹו וׂשדה ׁשּיבֹוא, עד ּכׁשהּניחן יּׁשארּו ְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאריס,
ממֹונֹו; אּבד ּברצֹונֹו הּוא ׁשהרי ּבּורים; יּׁשארּו ְֲֲִִִִִֵֵֶָָּבּורים,

להחזירּה. מצּוין אנּו אין לדעת, ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֻואבדה
.È,הּמּטלטלין ּכל מֹוציאין ּדין ּבית הרי - ׁשּמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשמעּו

לּׂשדֹות  הּקרֹוב ּומֹורידין ּפיהן, על נאמן אצל אֹותן ֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּומּניחין
ּברּורה  ראיה ׁשּתבֹוא עד ּכאריס, ּבהן ויהיה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָולּכרמים,

ׁשּיבֹוא  עד אֹו .ׁשּמת, ֵֶֶַָ
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― הר"ח הּמׁשקלֹותהּמצוה לצּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹוהּמאזנים
צדק והין צדק איפת ֿ צדק אבני צדק "מאזני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹיתעּלה:

לכם" el)יהיה ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְְִִֶֶָָ
ֿ צדק אבני יפה; יפה ֿ הּמאזנים את צּדק ― צדק ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"מאזני
צּדק ― צדק איפת יפה; יפה ֿ הּמׁשקלֹות את צּדק ―ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

יפה ההינין את צּדק ― צדק והין יפה; יפה ֿ האיפֹות ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאת
מּדת ― וההין הּיבׁש; מּדת ׁשאיפה ידעּת, ּוכבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיפה"
מיני ׁשּנׁשּתּנּו ֿ ּפי ֿ על אף אחד, ענינם ֿ אּלּו וכל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלח.
אּלא אינֹו נמּדד אֹו הּנׁשקל הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּדֹות.
ּכלֹומר: האּלה, ֿ הּסּוגים וכל מסּים. ּדבר ׁשל ּכּמּותֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשעּור
נקראים: הּלח, ּומּדֹות הּיבׁש ּומּדֹות והּמׁשקלֹות ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָֹֹהּמאזנים
הּׁשעּורין ּבדּיּוק להקּפיד ׁשּנצטּוינּו והּצּוּוי, ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַמּדֹות.

מה ֿ סּוג ּבכל עליהם מּדֹות.ׁשּמסּכם מצות נקרא: ― ם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ספרא מארץ(my)ּולׁשֹון אתכם הֹוצאתי ּכ ּתנאי "על : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
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מּדֹות, מצות עליכם ׁשּתקּבלּו ּתנאי על ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַמצרים
וכלֿ מצרים; ּביציאת מֹודה מּדֹות ּבמצות ֿ הּמֹודה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּכל
ּוכבר מצרים". ּביציאת ּכֹופר מּדֹות ּבמצות ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָהּכֹופר

מ ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(gt.)ּבתרא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

― הרע"א ּבמדידתהּמצוה מּלרּמֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ תעׂשּו "לא אמרֹו: והּוא ּובּמׁשקלֹות, ּובּמּדֹות ְְְְֲִִַַַַַָָָֹהּקרקעֹות

ּובּמׂשּורה" ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט dl)עול ,my)ענין , ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ
ּבמׁשּפט עול" ּתעׂשּו "לא ּבּקּבלה: ׁשּבא ּכפי ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּפסּוק

אמרם והּוא miyecw)הּמּדה. zyxt `xtq)ענין ּבבאּור ְְְְִִֵַַָָָ
לדין אם ּבּמׁשּפט', עול תעׂשּו "'לא זה: oicd)לאו ziaa) ְְֲִִִֶֶַַָָָֹ

מלּמד ּבּמׁשּפט? נאמר לּמה ּכן אם אמּור; ּכבר ―ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָ
מדידת זֹו ― "ּבּמּדה אמרּו: וׁשם ּדּין". נקרא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהּמֹודד
ּכפי ֿ זה את ׁשּיעׂשה וחלּוקתּה, מדידתּה ּכלֹומר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהארץ",

הּתׁשּברת מֹופתי ׁשּמחּיבים dqcpdde)מה oeaygd znkg) ְְְְִִֵֶֶַַָֹ
יעׂשה ואל ּבהם, הּנכֹונים הּדרכים וידיעת הּמּדֹות ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָּבדּיּוק
ׁשעֹוׂשים ּכדר אמת ּבהם ׁשאין הּׁשערה ּבדרכי ֿ זה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאת

והּמאזנים. הּמׁשקלֹות ּכֹולל ― ּומׁשקל העם. ְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹרב

― הער"ב מּלהחזיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ואף ּבבּתינּו אצלנּו חסרים ּומּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמׁשקלֹות
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ּבמּקח ּבהם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹנׁשּתּמׁש

ּוקטּנה" ּגדֹולה ואבן אבן ּבכיס ל bi)יהיה ,dk mixac), ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָ
ואיפה איפה weוכן ;dipwl Ð dlecb :zelewyn ibeq ipy)dph ְְֵֵֵָָ

(dxiknl Ðּבתרא ּבבא ּגמרא ּולׁשֹון .(:ht)לאדם "אסּור : ְְְַָָָָָָָָָ
היא ואפּלּו ּביתֹו ּבתֹו יתרה אֹו חסרה מּדה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיׁשהה

ׁשאמרֹו:(ilk)עביט ּתחׁשֹוב ואל רגלים". מימי ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
― ואבן" אבן ל ֿ יהיה ולא ואיפה, איפה ל ֿ יהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ"לא
ּדיני להׁשלמת נאמרּו הּלאוין ׁשּׁשני לפי מצות, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּתי
הּמׁשקל ׁשהם הּמדידה מיני ׁשני לכלֹול ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּמצוה,

("oa`")והּמּדה("dti`" Ð gtpd zcn)לא אמר: ּכאּלּו , ְְִִַָָָֹ
ּכדר ּבמּדה, ולא ּבמׁשקל לא מּדֹות ׁשּתי ל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹיהיּו

עׂשה ּבמצות ּבכיס(gx)ׁשּבארנּו ל ֿ יהיה "לא ואמרֹו: . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ
אמרֹו: ּכמֹו ואיפה" איפה ל יהיה ולא ואבן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאבן
אׁשר ֿ ּדבר ּכל נׁש אכל נׁש ּכסף נׁש לאחי תּׁשי ֿ ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ"לא

"יּׁש(k ,bk my)רּבים מינים ּבֹו ׁשּכלל אחד, לאו ׁשהּוא ִִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבכפל מתרּבֹות הּמצות ואין עצמֹו. אחד ענין ּבכּלם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּדן
הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשהקּדמנּו ּכמֹו אחד, הענין אם ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"ולא"
מאתים הּמׁשלימה ּבּמצוה לזה ּדֹומה ל קדם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּוכבר
חמץ ל ֿ יראה "ולא אמרֹו: והּוא ֿ תעׂשה, לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹמּמצות

ׂשאר". ל ֿ יראה ולא
יום שני ֿ רביעי כ 'ֿ כ "ב אלול 

ְְְֵֶָֹֹ

ה'תשע"ד  אלול כ' שני יום

.‚Ó¯ .ÂÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ו ּגבּולֹותהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

לבין ׁשּבינינּו ֿ הּגבּול את נׁשּנה ׁשּלא והּוא ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּקרקעֹות,
לטעֹון לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד ֿ קרקע(envrl)זּולתנּו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

"רע ּגבּול תּסיג "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא (mixacזּולתֹו. ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ
(ci ,hiּובספרי .(my mihtey zyxt)תּסיג "לא אמרּו: ְְְִִֵַָֹ

ּתלמּוד ּומה תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"רע ְְְְֱֲֲִֵֶַַַַָֹֹֹּגבּול
ׁשּכ מלּמד תּסיג" "לא חברֹולֹומר ׁשל ּתחּומֹו ֿ העֹוקר ל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּתלמּוד לארץ? ּבחּוצה אף יכֹול לאוין. ּבׁשני עֹובר ―ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
ּבארץ" ּתנחל אׁשר ּבנחלת" יׂשראל(my)לֹומר: ּבארץ , ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה לאוין; ּבׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָעֹובר
זה ׁשּלאו נתּבאר הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: ― אחד" ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלאו

יׂשראל. ּבארץ אּלא ְְִֵֵֶֶֶָָאינֹו

― הרמ"ג אדםהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ
ּתגנב" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיׂשראל,

(eh ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)הרי" : ְְְֲִֵַָ
סנהדרין ּובגמרא נפׁש". לגֹונב "אזהרה(et.)אזהרה : ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ֿ ּתגנב", מ"ּלא אֹומר: יאׁשּיה רּבי מּנין? נפׁשֹות ְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹלגֹונב
עבד" ממּכרת יּמכרּו מ"ּלא אֹומר: יֹוחנן dk,רּבי `xwie) ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

(anּפליגי miwleg)ולא mpi` md)חׁשב קא מר :cg`) ְְִִֵָָָָ
(l qgiiznלפי ּדמכירה", לאו חׁשב קא ּומר ּדגנבה ְְְִִִִֵֵָָָָָָָלאו

וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב עד ּכ על אֹותֹו עֹונׁשים ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשאין
אמר חנק. חּיב ― אּלּו לאוין ׁשני על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָּוכׁשּיעבֹור
יּומת" מֹות בידֹו ונמצא ּומכרֹו איׁש "וגנב ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹיתעּלה:

(fh ,`k zeny)י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
.(dt:)מּסנהדרין ְְִִֶַ

ה'תשע"ד  אלול כ"א שלישי יום
יום שלישי ֿ שישי כ "א ֿ כ "ד אלול 

.‰Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ה והיאהּמצוה מּלגזֹול, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ

והּוא ּבגלּוי, ּובחזקה ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו ׁשאין ּדבר ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹלקיחת
תגזל" "לא יתעּלה: bi)אמרֹו ,hi `xwie)ּבעלי ּפרׁשּו וכ . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹ

hr:)הּקּבלה `nw `aa)ּכ ― תגזל" "לא ׁשּנאמר:: ענין ְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ
הּמצרי" מּיד ֿ החנית את k`)"וּיגזל ,bk aÎl`eny)ולאו . ְְְֲִִִִִֶַַַַָֹ

ּגזל" אׁשר ֿ הּגזלה את "והׁשיב אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
(bk ,d `xwie)ּבטל ׁשאפּלּו אּלא ,meiw zrpend dlert dyr) ֲִֶֶַָָ

(dלֹוקה אינֹו ― ׁשּבּה dyrl)עׂשה wzipd e`l lkak `ly), ֲֵֵֶֶָ
[ׁשּנּתק] ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא לפי ּומׁשּלם] לֹוקה אדם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ[ׁשאין
― לּים זרקּה אֹו ֿ הּגזלה את ׂשרף ׁשאם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָלתׁשלּומין:
מֹוסיף ― ונׁשּבע ּבּה ּכפר ואם ׁשוה; ֿ ּׁשהיתה מה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמׁשּלם

ּבמקֹומֹו ׁשּנתּבאר ּכמֹו אׁשם, ּומקריב fr)חמׁש dyr zevn), ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף נתּבאר זֹו(fh.)וכן מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ

קּמא. מּבבא י' ּופרק ט' ְִֶֶֶֶַָָָּבפרק

ה'תשע"ד  אלול כ"ב רביעי יום

.ÊÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ז מּלכּבֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו (akrl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

הּקבּועים החֹובֹות ּבהם(milhend)את נחזיק לבל עלינּו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָ
רע ֿ את ֿ תעׁשק "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא נׁשּלמם, ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹֹֹולא
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lel` d"kÎb"k w"yÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

תגזל" bi)ולא ,hi `xwie)ּדבר לקיחת היא ׁשהגנבה והּוא . ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ
זה מּמעׂשה והזהרנּו ּובהסּתר, ּבתחּבּולה הּזּולת ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֻׁשל

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתגנבּו", "לא cnx)ּבאמרֹו: dyrz `l)והּגזל ; ְְְְְְִֵֵֶַַָָֹֹ
ּכמֹו ּבגלּוי וחזקה ּבאנס הּזּולת ׁשל ּדבר לקיחת ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹהּוא
זה מעׂשה על ּגם והזהרנּו הּדרכים, ׁשֹודדי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֻׁשעֹוׂשים
אצל לזּולת ׁשּיהא הּוא והעׁשק תגזל"; "לא ְְְְְְְְְִֵֶֶֶָָָֹֹֹּבאמרֹו:
ממֹון ּובאחריּות אצל לֹו ׁשּנקּבע ּכלֹומר: מסּים, ְְְְְְְֲִֶֶַַַָָָֻחֹוב
ׁשּלא ּבין אנס ּדר ּבין לֹו מֹוסרֹו ואינ ּבֹו מחזיק ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹואּתה

אּלא אנס, ּדר(zeprha edgec)ּברמּיה.ּבל אֹו וׁשּוב  ְְִִֵֶֶֶֶָָָֹ
תעׁשק "לא יתעּלה: ּבאמרֹו זה מעׂשה על ּגם ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָֹֹֻהזהרנּו

ּבספרא אמרּו ּובפרּוׁש ."רע ֿ miyecw)את zyxt)ֿלא" : ְְְְֲִֵֵֶָָֹ
ׂשכר הּכֹובׁש זה ואיזה? ממֹון, ׁשל ׁשהּוא עׁשק ― ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹתעׁשק

lretd)ׂשכיר" xky akrn)והמׁשיל לֹו. ֿ הּדֹומה ּכל וכן ְְְִִִֵֶַָָ
ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף עלי הּקבּוע חֹוב ׁשהּוא לפי ׂשכיר, ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבׂשכר
ממֹון, ׁשּום מּמּנּו אּתה ליד ּבא ולא מּׁשּלֹו ממֹון ל ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹמסר
הזהרּת חֹוב אצל לֹו ׁשּנקּבע ּכיון ֿ כן ֿ ּפי ֿ על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻואף
לדגמא והביא זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ּבֹו. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻמּלהחזיק

ׂשכיר" "לאֿתעׁשק ואמר: ּבעצמֹו זה ci)ּדבר ,ck mixac), ְְְֲִֶַַַָָָָֹֹ
ואביֹון, עני ׁשהּוא לפי ֿ הּׂשכיר את ֿ תעׁשֹוק לא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹענינֹו:

הּׁשמׁש עליו ֿ תבֹוא "ולא ּבֹו: ׁשאמר ּכדרmlyzy ila) ְְֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
(el ribnd"הּוא עני eh)ּכי ,my)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְִִִֵָ

(`vzÎik:נאמר ּכבר והלא ואביֹון, עני ׂשכיר ֿ תעׁשק "לא :ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹֹ
עֹובר ― ׂשכיר ׂשכר ֿ הּכֹובׁש ׁשּכל מלּמד תגזל"? ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ"לא
ׂשכיר, ּפעּלת ֿ תלין ּובל ֿ תגזל, ּובל תעׁשק, ּבל ְְֲִִִִַַַַַָָֹֹֻמּׁשּום:
אמרֹו ענין ּבפרּוׁש אמרּו וׁשם ׂשכרֹו". תּתן ּביֹומֹו ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָּומּׁשּום

ֿ ידי על להּפרע אני "ממהר אמרּו: ואביֹון" (xaecnyk"עני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
(aהּגזלן ודין ּבענׁש ּדינֹו העׁשק על והעֹובר ואביֹון". ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעני

ֿ בתׂשּומת אֹו ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש יתעּלה: אמר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשוה.
ֿ עמיתֹו" את עׁשק אֹו ּבגזל אֹו k`)יד ,d `xwie).

יום חמישי ֿ ש "ק כ "ג ֿ כ "ה אלול 
ְֲִֵֶַָָָ

ה'תשע"ד  אלול כ"ג חמישי יום

.‰Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרס"ה מּלהעסיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

זּולתנּו ׁשל קנין לרּכֹוׁש אי ּבתחּבּולֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָמחׁשבֹותינּו
"רע ּבית תחמד "לא יתעּלה: אמרֹו וזהּו (zenyמאחינּו, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

(fi ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)― תחמד "לא : ְְְְִַַָֹֹ
`ile)אֹו jkÎm`):לֹומר ּתלמּוד ּבדּבּור? חּמּוד ְְֲִִִַַאפּלּו

"ל ולקחּת עליהם וזהב ּכסף ֿ תחמד dk)"לא ,f mixac), ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשעֹוׂשה עד נּמי ּכאן אף מעׂשה, ׁשּיעׂשה עד ּלהּלן ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמה
מּלעׂשֹות מזהיר זה ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמעׂשה",
מרכּוׁש ׁשחמדנּו ּדבר לעצמנּו ׁשּנּׂשיג ּכדי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּבּולֹות
ֿ זה ׁשּכל ― מרּבים ּדמים ּומּתן ּבקנּיה ואפּלּו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻאחינּו,

תחמד". "לא על ְֲֵַַָֹֹעברה

ה'תשע"ד  אלול כ"ד שישי יום

.ÂÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרס"ו מּלתלֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו (xeywl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ׁשּזה לפי לֹו, ּולהתאּות זּולתנּו רכּוׁש ּבחּמּוד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹמחׁשבֹותינּו
ׁשּבא הּלאו לׁשֹון וזהּו לרכיׁשתֹו, ּתחּבּולה עׂשּית לידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָיביא

"רע ּבית תתאּוה "ולא אמר: זה, gi)ּבענין ,d mixac)ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
"לא והּוא הראׁשֹון הּלאו אּלא אחד, ענין הּלאוין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשני

זּולתנּו קנין מּלרּכֹוׁש מזהיר zeleagz)תחמד", ici lr), ְְְְִִִִֵַַַָֹ
ּולׁשֹון ּבלבד. והחּמּוד הּתאוה על אפּלּו מזהיר הּׁשני ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָוהּלאו

exzi)הּמכלּתא zyxt)הּוא ּולהּלן "רע ּבית תחמד "לא : ְְְְִֵֵֶַַַָָֹֹ
הּתאוה על לחּיב ― "רע ּבית תתאּוה "לא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹאֹומר:

(ale daygna)החּמּוד ועל עצמּה ּבפני(dyrna)ּבפני ְְְְִִִֵֵַַַָ
לחמֹוד סֹופֹו אדם התאּוה ׁשאם "מּנין אמרּו: וׁשם ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָעצמֹו".

(zeiyrn zelert zhiwpa)ולא תתאּוה "לא לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְִֶַַַֹֹ
לֹומר: ּתלמּוד לגזֹול? סֹופֹו אדם חמד ׁשאם מּנין ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹתחמד".

וגזלּו" ׂשדֹות a)"וחמדּו ,a dkin)ראה ׁשאם זה: ּדבר ּפרּוׁש . ְְְִֵֶֶָָָָָָָָ
לֹו ונתאּוה עליו מחׁשבּתֹו הׁשליט אם אחיו אצל יפה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּדבר
ּבֹו ותתחּזק תתאּוה". "לא יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי ―ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
יחּדל ולא להּׂשיגֹו, ּתחּבּולה ׁשּיעׂשה עד הּדבר אֹותֹו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאהבת
טֹוב יֹותר ׁשהּוא להחליפֹו אֹו למכרֹו עליו ּולהכּביד ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמּלפּיסֹו
על ּגם עבר הרי ― זה ּדבר ּבידֹו עלה אם יקר. ויֹותר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּמּנּו
ׁשּלא חברֹו ׁשל ׁשהיה הּדבר אֹותֹו ּכׁשּירּכׁש תחמד" ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ"לא
ּתחּבּולה ועׂשה עליו ׁשהכּביד אּלא ּבמכירתֹו, ענין לֹו ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָָהיה
ׁשּבארנּו ּכמֹו לאוין, ׁשני על ׁשעבר ונמצא ׁשהּׂשיגֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעד

(mxeb df lky)מחמת חליפין ּולקּבל מּלמּכֹור זה נמנע ואם .ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַ
מחמת ּובאנס ּבחזקה לֹוקחֹו אז הרי הּדבר, לאֹותֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹחּבתֹו
על ּגם עבר אז והרי ּבנפׁשֹו, הּדבר אֹותֹו אהבת ְְְְֲֲִֵַַַַַַַַַָָָָהתחזקּות
ונבֹות אחאב ּבמעׂשה זה ּבענין והתּבֹונן תגזל". ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"לא

(`k ,`Îmikln)לא" אמרֹו ּבין ההבּדל ל נתּבאר הּנה .ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹ
תחמד". "לא ּובין ְְִֵֶַַֹֹתתאּוה"

ה'תשע"ד  אלול כ"ה קודש שבת יום

.„ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ד ֿ הּגזלההּמצוה את להׁשיב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

חמׁש ּתֹוספת עם ּבעינּה, קּימת היא אם xtkעצמּה m`) ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
(dreaya dzlfb lrאמרֹו והּוא נׁשּתּנתה, אם ּדמיה לּתן ְְְְִִִֵֶַָָָָאֹו

וגֹו'" ּגזל אׁשר ֿ הּגזלה את "והׁשיב bk)יתעּלה: ,d `xwie). ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מּכֹות ּבמּסכת ּבארּו לאו(fh.)ּוכבר הּוא ּדגזל ׁשּלאו , ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָ

תגזל לא אמר: "רחמנא ואמרּו: לעׂשה bi)ׁשּנּתק ,hi my), ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגֹו'". ֿ הּגזלה את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָוהׁשיב

מ האחרֹונים קּמא.(aa`)ּבּפרקים ְֲִִִַַַָָָ
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קג lel` a"kÎ'k iriaxÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מּדֹות, מצות עליכם ׁשּתקּבלּו ּתנאי על ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַמצרים
וכלֿ מצרים; ּביציאת מֹודה מּדֹות ּבמצות ֿ הּמֹודה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּכל
ּוכבר מצרים". ּביציאת ּכֹופר מּדֹות ּבמצות ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָהּכֹופר

מ ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(gt.)ּבתרא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

― הרע"א ּבמדידתהּמצוה מּלרּמֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ תעׂשּו "לא אמרֹו: והּוא ּובּמׁשקלֹות, ּובּמּדֹות ְְְְֲִִַַַַַָָָֹהּקרקעֹות

ּובּמׂשּורה" ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט dl)עול ,my)ענין , ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ
ּבמׁשּפט עול" ּתעׂשּו "לא ּבּקּבלה: ׁשּבא ּכפי ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּפסּוק

אמרם והּוא miyecw)הּמּדה. zyxt `xtq)ענין ּבבאּור ְְְְִִֵַַָָָ
לדין אם ּבּמׁשּפט', עול תעׂשּו "'לא זה: oicd)לאו ziaa) ְְֲִִִֶֶַַָָָֹ

מלּמד ּבּמׁשּפט? נאמר לּמה ּכן אם אמּור; ּכבר ―ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָ
מדידת זֹו ― "ּבּמּדה אמרּו: וׁשם ּדּין". נקרא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהּמֹודד
ּכפי ֿ זה את ׁשּיעׂשה וחלּוקתּה, מדידתּה ּכלֹומר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהארץ",

הּתׁשּברת מֹופתי ׁשּמחּיבים dqcpdde)מה oeaygd znkg) ְְְְִִֵֶֶַַָֹ
יעׂשה ואל ּבהם, הּנכֹונים הּדרכים וידיעת הּמּדֹות ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָּבדּיּוק
ׁשעֹוׂשים ּכדר אמת ּבהם ׁשאין הּׁשערה ּבדרכי ֿ זה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאת

והּמאזנים. הּמׁשקלֹות ּכֹולל ― ּומׁשקל העם. ְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹרב

― הער"ב מּלהחזיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ואף ּבבּתינּו אצלנּו חסרים ּומּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמׁשקלֹות
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ּבמּקח ּבהם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹנׁשּתּמׁש

ּוקטּנה" ּגדֹולה ואבן אבן ּבכיס ל bi)יהיה ,dk mixac), ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָ
ואיפה איפה weוכן ;dipwl Ð dlecb :zelewyn ibeq ipy)dph ְְֵֵֵָָ

(dxiknl Ðּבתרא ּבבא ּגמרא ּולׁשֹון .(:ht)לאדם "אסּור : ְְְַָָָָָָָָָ
היא ואפּלּו ּביתֹו ּבתֹו יתרה אֹו חסרה מּדה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיׁשהה

ׁשאמרֹו:(ilk)עביט ּתחׁשֹוב ואל רגלים". מימי ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
― ואבן" אבן ל ֿ יהיה ולא ואיפה, איפה ל ֿ יהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ"לא
ּדיני להׁשלמת נאמרּו הּלאוין ׁשּׁשני לפי מצות, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּתי
הּמׁשקל ׁשהם הּמדידה מיני ׁשני לכלֹול ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּמצוה,

("oa`")והּמּדה("dti`" Ð gtpd zcn)לא אמר: ּכאּלּו , ְְִִַָָָֹ
ּכדר ּבמּדה, ולא ּבמׁשקל לא מּדֹות ׁשּתי ל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹיהיּו

עׂשה ּבמצות ּבכיס(gx)ׁשּבארנּו ל ֿ יהיה "לא ואמרֹו: . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ
אמרֹו: ּכמֹו ואיפה" איפה ל יהיה ולא ואבן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאבן
אׁשר ֿ ּדבר ּכל נׁש אכל נׁש ּכסף נׁש לאחי תּׁשי ֿ ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ"לא

"יּׁש(k ,bk my)רּבים מינים ּבֹו ׁשּכלל אחד, לאו ׁשהּוא ִִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבכפל מתרּבֹות הּמצות ואין עצמֹו. אחד ענין ּבכּלם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּדן
הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשהקּדמנּו ּכמֹו אחד, הענין אם ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"ולא"
מאתים הּמׁשלימה ּבּמצוה לזה ּדֹומה ל קדם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּוכבר
חמץ ל ֿ יראה "ולא אמרֹו: והּוא ֿ תעׂשה, לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹמּמצות

ׂשאר". ל ֿ יראה ולא
יום שני ֿ רביעי כ 'ֿ כ "ב אלול 

ְְְֵֶָֹֹ

ה'תשע"ד  אלול כ' שני יום

.‚Ó¯ .ÂÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ו ּגבּולֹותהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

לבין ׁשּבינינּו ֿ הּגבּול את נׁשּנה ׁשּלא והּוא ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּקרקעֹות,
לטעֹון לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד ֿ קרקע(envrl)זּולתנּו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

"רע ּגבּול תּסיג "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא (mixacזּולתֹו. ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ
(ci ,hiּובספרי .(my mihtey zyxt)תּסיג "לא אמרּו: ְְְִִֵַָֹ

ּתלמּוד ּומה תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"רע ְְְְֱֲֲִֵֶַַַַָֹֹֹּגבּול
ׁשּכ מלּמד תּסיג" "לא חברֹולֹומר ׁשל ּתחּומֹו ֿ העֹוקר ל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּתלמּוד לארץ? ּבחּוצה אף יכֹול לאוין. ּבׁשני עֹובר ―ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
ּבארץ" ּתנחל אׁשר ּבנחלת" יׂשראל(my)לֹומר: ּבארץ , ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה לאוין; ּבׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָעֹובר
זה ׁשּלאו נתּבאר הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: ― אחד" ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלאו

יׂשראל. ּבארץ אּלא ְְִֵֵֶֶֶָָאינֹו

― הרמ"ג אדםהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ
ּתגנב" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיׂשראל,

(eh ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)הרי" : ְְְֲִֵַָ
סנהדרין ּובגמרא נפׁש". לגֹונב "אזהרה(et.)אזהרה : ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ֿ ּתגנב", מ"ּלא אֹומר: יאׁשּיה רּבי מּנין? נפׁשֹות ְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹלגֹונב
עבד" ממּכרת יּמכרּו מ"ּלא אֹומר: יֹוחנן dk,רּבי `xwie) ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

(anּפליגי miwleg)ולא mpi` md)חׁשב קא מר :cg`) ְְִִֵָָָָ
(l qgiiznלפי ּדמכירה", לאו חׁשב קא ּומר ּדגנבה ְְְִִִִֵֵָָָָָָָלאו

וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב עד ּכ על אֹותֹו עֹונׁשים ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשאין
אמר חנק. חּיב ― אּלּו לאוין ׁשני על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָּוכׁשּיעבֹור
יּומת" מֹות בידֹו ונמצא ּומכרֹו איׁש "וגנב ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹיתעּלה:

(fh ,`k zeny)י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
.(dt:)מּסנהדרין ְְִִֶַ

ה'תשע"ד  אלול כ"א שלישי יום
יום שלישי ֿ שישי כ "א ֿ כ "ד אלול 

.‰Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ה והיאהּמצוה מּלגזֹול, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ

והּוא ּבגלּוי, ּובחזקה ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו ׁשאין ּדבר ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹלקיחת
תגזל" "לא יתעּלה: bi)אמרֹו ,hi `xwie)ּבעלי ּפרׁשּו וכ . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹ

hr:)הּקּבלה `nw `aa)ּכ ― תגזל" "לא ׁשּנאמר:: ענין ְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ
הּמצרי" מּיד ֿ החנית את k`)"וּיגזל ,bk aÎl`eny)ולאו . ְְְֲִִִִִֶַַַַָֹ

ּגזל" אׁשר ֿ הּגזלה את "והׁשיב אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
(bk ,d `xwie)ּבטל ׁשאפּלּו אּלא ,meiw zrpend dlert dyr) ֲִֶֶַָָ

(dלֹוקה אינֹו ― ׁשּבּה dyrl)עׂשה wzipd e`l lkak `ly), ֲֵֵֶֶָ
[ׁשּנּתק] ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא לפי ּומׁשּלם] לֹוקה אדם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ[ׁשאין
― לּים זרקּה אֹו ֿ הּגזלה את ׂשרף ׁשאם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָלתׁשלּומין:
מֹוסיף ― ונׁשּבע ּבּה ּכפר ואם ׁשוה; ֿ ּׁשהיתה מה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמׁשּלם

ּבמקֹומֹו ׁשּנתּבאר ּכמֹו אׁשם, ּומקריב fr)חמׁש dyr zevn), ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף נתּבאר זֹו(fh.)וכן מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ

קּמא. מּבבא י' ּופרק ט' ְִֶֶֶֶַָָָּבפרק

ה'תשע"ד  אלול כ"ב רביעי יום

.ÊÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרמ"ז מּלכּבֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו (akrl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

הּקבּועים החֹובֹות ּבהם(milhend)את נחזיק לבל עלינּו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָ
רע ֿ את ֿ תעׁשק "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא נׁשּלמם, ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹֹֹולא
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lel` d"kÎb"k w"yÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

תגזל" bi)ולא ,hi `xwie)ּדבר לקיחת היא ׁשהגנבה והּוא . ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ
זה מּמעׂשה והזהרנּו ּובהסּתר, ּבתחּבּולה הּזּולת ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֻׁשל

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתגנבּו", "לא cnx)ּבאמרֹו: dyrz `l)והּגזל ; ְְְְְְִֵֵֶַַָָֹֹ
ּכמֹו ּבגלּוי וחזקה ּבאנס הּזּולת ׁשל ּדבר לקיחת ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹהּוא
זה מעׂשה על ּגם והזהרנּו הּדרכים, ׁשֹודדי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֻׁשעֹוׂשים
אצל לזּולת ׁשּיהא הּוא והעׁשק תגזל"; "לא ְְְְְְְְְִֵֶֶֶָָָֹֹֹּבאמרֹו:
ממֹון ּובאחריּות אצל לֹו ׁשּנקּבע ּכלֹומר: מסּים, ְְְְְְְֲִֶֶַַַָָָֻחֹוב
ׁשּלא ּבין אנס ּדר ּבין לֹו מֹוסרֹו ואינ ּבֹו מחזיק ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹואּתה

אּלא אנס, ּדר(zeprha edgec)ּברמּיה.ּבל אֹו וׁשּוב  ְְִִֵֶֶֶֶָָָֹ
תעׁשק "לא יתעּלה: ּבאמרֹו זה מעׂשה על ּגם ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָֹֹֻהזהרנּו

ּבספרא אמרּו ּובפרּוׁש ."רע ֿ miyecw)את zyxt)ֿלא" : ְְְְֲִֵֵֶָָֹ
ׂשכר הּכֹובׁש זה ואיזה? ממֹון, ׁשל ׁשהּוא עׁשק ― ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹתעׁשק

lretd)ׂשכיר" xky akrn)והמׁשיל לֹו. ֿ הּדֹומה ּכל וכן ְְְִִִֵֶַָָ
ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף עלי הּקבּוע חֹוב ׁשהּוא לפי ׂשכיר, ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבׂשכר
ממֹון, ׁשּום מּמּנּו אּתה ליד ּבא ולא מּׁשּלֹו ממֹון ל ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹמסר
הזהרּת חֹוב אצל לֹו ׁשּנקּבע ּכיון ֿ כן ֿ ּפי ֿ על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻואף
לדגמא והביא זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ּבֹו. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻמּלהחזיק

ׂשכיר" "לאֿתעׁשק ואמר: ּבעצמֹו זה ci)ּדבר ,ck mixac), ְְְֲִֶַַַָָָָֹֹ
ואביֹון, עני ׁשהּוא לפי ֿ הּׂשכיר את ֿ תעׁשֹוק לא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹענינֹו:

הּׁשמׁש עליו ֿ תבֹוא "ולא ּבֹו: ׁשאמר ּכדרmlyzy ila) ְְֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
(el ribnd"הּוא עני eh)ּכי ,my)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְִִִֵָ

(`vzÎik:נאמר ּכבר והלא ואביֹון, עני ׂשכיר ֿ תעׁשק "לא :ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹֹ
עֹובר ― ׂשכיר ׂשכר ֿ הּכֹובׁש ׁשּכל מלּמד תגזל"? ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ"לא
ׂשכיר, ּפעּלת ֿ תלין ּובל ֿ תגזל, ּובל תעׁשק, ּבל ְְֲִִִִַַַַַָָֹֹֻמּׁשּום:
אמרֹו ענין ּבפרּוׁש אמרּו וׁשם ׂשכרֹו". תּתן ּביֹומֹו ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָּומּׁשּום

ֿ ידי על להּפרע אני "ממהר אמרּו: ואביֹון" (xaecnyk"עני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
(aהּגזלן ודין ּבענׁש ּדינֹו העׁשק על והעֹובר ואביֹון". ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעני

ֿ בתׂשּומת אֹו ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש יתעּלה: אמר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשוה.
ֿ עמיתֹו" את עׁשק אֹו ּבגזל אֹו k`)יד ,d `xwie).

יום חמישי ֿ ש "ק כ "ג ֿ כ "ה אלול 
ְֲִֵֶַָָָ

ה'תשע"ד  אלול כ"ג חמישי יום

.‰Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרס"ה מּלהעסיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

זּולתנּו ׁשל קנין לרּכֹוׁש אי ּבתחּבּולֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָמחׁשבֹותינּו
"רע ּבית תחמד "לא יתעּלה: אמרֹו וזהּו (zenyמאחינּו, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

(fi ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)― תחמד "לא : ְְְְִַַָֹֹ
`ile)אֹו jkÎm`):לֹומר ּתלמּוד ּבדּבּור? חּמּוד ְְֲִִִַַאפּלּו

"ל ולקחּת עליהם וזהב ּכסף ֿ תחמד dk)"לא ,f mixac), ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשעֹוׂשה עד נּמי ּכאן אף מעׂשה, ׁשּיעׂשה עד ּלהּלן ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמה
מּלעׂשֹות מזהיר זה ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמעׂשה",
מרכּוׁש ׁשחמדנּו ּדבר לעצמנּו ׁשּנּׂשיג ּכדי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּבּולֹות
ֿ זה ׁשּכל ― מרּבים ּדמים ּומּתן ּבקנּיה ואפּלּו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻאחינּו,

תחמד". "לא על ְֲֵַַָֹֹעברה

ה'תשע"ד  אלול כ"ד שישי יום

.ÂÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרס"ו מּלתלֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו (xeywl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ׁשּזה לפי לֹו, ּולהתאּות זּולתנּו רכּוׁש ּבחּמּוד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹמחׁשבֹותינּו
ׁשּבא הּלאו לׁשֹון וזהּו לרכיׁשתֹו, ּתחּבּולה עׂשּית לידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָיביא

"רע ּבית תתאּוה "ולא אמר: זה, gi)ּבענין ,d mixac)ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
"לא והּוא הראׁשֹון הּלאו אּלא אחד, ענין הּלאוין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשני

זּולתנּו קנין מּלרּכֹוׁש מזהיר zeleagz)תחמד", ici lr), ְְְְִִִִֵַַַָֹ
ּולׁשֹון ּבלבד. והחּמּוד הּתאוה על אפּלּו מזהיר הּׁשני ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָוהּלאו

exzi)הּמכלּתא zyxt)הּוא ּולהּלן "רע ּבית תחמד "לא : ְְְְִֵֵֶַַַָָֹֹ
הּתאוה על לחּיב ― "רע ּבית תתאּוה "לא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹאֹומר:

(ale daygna)החּמּוד ועל עצמּה ּבפני(dyrna)ּבפני ְְְְִִִֵֵַַַָ
לחמֹוד סֹופֹו אדם התאּוה ׁשאם "מּנין אמרּו: וׁשם ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָעצמֹו".

(zeiyrn zelert zhiwpa)ולא תתאּוה "לא לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְִֶַַַֹֹ
לֹומר: ּתלמּוד לגזֹול? סֹופֹו אדם חמד ׁשאם מּנין ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹתחמד".

וגזלּו" ׂשדֹות a)"וחמדּו ,a dkin)ראה ׁשאם זה: ּדבר ּפרּוׁש . ְְְִֵֶֶָָָָָָָָ
לֹו ונתאּוה עליו מחׁשבּתֹו הׁשליט אם אחיו אצל יפה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּדבר
ּבֹו ותתחּזק תתאּוה". "לא יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי ―ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
יחּדל ולא להּׂשיגֹו, ּתחּבּולה ׁשּיעׂשה עד הּדבר אֹותֹו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאהבת
טֹוב יֹותר ׁשהּוא להחליפֹו אֹו למכרֹו עליו ּולהכּביד ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמּלפּיסֹו
על ּגם עבר הרי ― זה ּדבר ּבידֹו עלה אם יקר. ויֹותר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּמּנּו
ׁשּלא חברֹו ׁשל ׁשהיה הּדבר אֹותֹו ּכׁשּירּכׁש תחמד" ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ"לא
ּתחּבּולה ועׂשה עליו ׁשהכּביד אּלא ּבמכירתֹו, ענין לֹו ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָָהיה
ׁשּבארנּו ּכמֹו לאוין, ׁשני על ׁשעבר ונמצא ׁשהּׂשיגֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעד

(mxeb df lky)מחמת חליפין ּולקּבל מּלמּכֹור זה נמנע ואם .ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַ
מחמת ּובאנס ּבחזקה לֹוקחֹו אז הרי הּדבר, לאֹותֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹחּבתֹו
על ּגם עבר אז והרי ּבנפׁשֹו, הּדבר אֹותֹו אהבת ְְְְֲֲִֵַַַַַַַַַָָָָהתחזקּות
ונבֹות אחאב ּבמעׂשה זה ּבענין והתּבֹונן תגזל". ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"לא

(`k ,`Îmikln)לא" אמרֹו ּבין ההבּדל ל נתּבאר הּנה .ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹ
תחמד". "לא ּובין ְְִֵֶַַֹֹתתאּוה"

ה'תשע"ד  אלול כ"ה קודש שבת יום

.„ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ד ֿ הּגזלההּמצוה את להׁשיב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

חמׁש ּתֹוספת עם ּבעינּה, קּימת היא אם xtkעצמּה m`) ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
(dreaya dzlfb lrאמרֹו והּוא נׁשּתּנתה, אם ּדמיה לּתן ְְְְִִִֵֶַָָָָאֹו

וגֹו'" ּגזל אׁשר ֿ הּגזלה את "והׁשיב bk)יתעּלה: ,d `xwie). ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מּכֹות ּבמּסכת ּבארּו לאו(fh.)ּוכבר הּוא ּדגזל ׁשּלאו , ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָ

תגזל לא אמר: "רחמנא ואמרּו: לעׂשה bi)ׁשּנּתק ,hi my), ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגֹו'". ֿ הּגזלה את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָוהׁשיב

מ האחרֹונים קּמא.(aa`)ּבּפרקים ְֲִִִַַַָָָ
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(Ê).‰ÚÂÓ˘ ÚÓ˘Â,לארצו ושב מעליכם ויעלה
לארצו  ישוב זמן לאחר אלא השמועה, מחמת ולא
היא  ומה בחרב, שם והפלתיו פנים, בבושת
תרהקה  שיצא שמע תרהקה, אל וישמע השמועה,
לכוש, והלך ירושלים מעל ועלה עמו, להלחם
ונטל  ונצחם שעמו, ומצרים ופוט תרהקה עם ונלחם
הוא  שם, ונפל לירושלים ובא אוצרותיהם, חמדת

יד)שאמר מה וגו'(ישעיהו כוש וסחר מצרים יגיע :
וגו': יעבורו ÌÈÎ‡ÏÓ.(Ë)עליך ÁÏ˘ÈÂ ˘ÈÂ

כוש, עם להלחם אלא לארצו, שב שאינו להודיע
כאן: מדינה:Ô„Ú.(È)ולחזור ‰Ú(È‚)שם

.‰ÂÚÂ:אשור מלך הוא ‡ÌÓ.(ÊÈ)אותן אמת
אלהיהם  את ונתנו העמים, את אשור מלכי שהחריבו

באש:

 
(Ê).ÁÂ Â Ô˙Â,שמועה ישמע כאשר מפה ללכת רצונו  אעיר

כוש: מלך תרהקה  שמועת Âˆ‡Ï.היא  ˘Âיהיה הדבר  סוף
בחרב: אותו אפיל  ובארצו נפש , בפחי לארצו שישוב 

(Ë).‰˜‰˙ Ï‡ ÚÓ˘ÈÂהוא גם ויצא דבריו, קבל  לומר: רצה 
למלחמה: לשוב:˘ÈÂ.לקראתו מנת  על אם כי לגמרי, מסתלק  שאינו להודיע מלאכים, שוב תנצל ,Â‡˙‰.(È‡)שלח  אתה וכי

העמים:‰‰ˆÂÏÈ.(È)בתמיה: את הצילו העמים אלהי  ÌÈÂÙÒ.(È‚)וכי  ÈÚÏ:'לעיר' בה אמר וחשובה, גדולה  שהיתה לפי 
(„È).ÌÈÙÒ‰:האלה הדברים שלח במכתב  ואחת:Â‰˘ÙÈÂ.כי אחת כל  הארון,‰ÌÈÂÎ.(ÂË)פרס על  אשר  הכפורת  שעל 

צר: ביד  הכרובים  ויבאו ירושלים, את בידו תמסור  כן  אם  ואיך ˘ÂÁÏ.(ÊË)וכאומר, ˘‡:הספרים המביא המלאך  את 
(ÊÈ).'‰ ÌÓ‡:העמים את שהחריבו הוא  אמת  הנה ה', ‡Ï‰(ÁÈ)אתה ‡Ï ÈÎ.‰Ó‰ ÌÈבהם שאין בעבור  היה זה כל  אבל 

האבידם: ולזה ÈÁÒ.(Î)אלהות , Ï‡:סנחריב דברי סנחריב:ÂÈÏÚ.(Î‡)בעבור ÍÏ.על  ‰Êתלעג אותך , תבזה  ציון בת
וכן הבעל , ברשות  באה  שלא  זו כבתולה  אחר, עם בה למשול מעולם, עדיין  נכבשה לא כי על בתולה , [וקראה (ישעיהו עליך,

יב) צידון]:כג בת  בתולת :.ÍÈÁ‡:לעג בדרך  בראשה תניע מפלתך , ÈÓ.(Î)אחרי מי‡˙ את להבין לבך  על  שמת לא למה 
רקיע:ÌÂÓ.חרפת: לרום

 
(Ê).ÁÂכמו יב)רצון, א הרוח (יחזקאל שמה  יהיה אשר אל :

אותך :Í‡È˘È.(È)ללכת: ויפתה כמוÁ˜Ù.(ÊË)יסית פתח
ד) יב עיני:(זכריה את אפקח  :
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(‡).ÍÓÊ‡ ÌÈ‰Ï‡ „‚השרים :(מלאכים)לעיני
().Í˙Ó‡ ÍÓ˘ ÏÎ ÏÚ ˙Ï„‚‰ ÈÎ בעל שמך

וחסדך  טובך הבטחת ואמרת ונוקם קנוא גבורות
על  לנו מעביר שאתה אמרתך שמך כל על הגדלת

לנו: וסולח ÈÎ(„)הגדלתני:˙ÈÈ‰.(‚)מדותיך
.ÂÚÓ˘ הודו תנאף לא תרצח לא פיך אמרי כששמעו

להקבילם  הוא כדי לך יהיה ולא אנכי על פיך אמרי על
גזרותיו: כל יגזור ואח"כ תחלה עליהם מלכותו עול

(Â).Ú„ÈÈ:סכות אנשי את בהם ויודע כמו ייסר
(Á).È„Ú ÂÓ‚È:בקשותי ע"י ÍÈ„È.יסכים È˘ÚÓ

ידיך כוננו בו שנאמר הבחירה טו)בבית :(שמות
().˜ÂÁÓ ÈÚÏ ‰˙ אל למושכני מרחוק בנתה

וחבתך: אליך:ÈÚÏ.רעותך ÈÚÂ(‚)לקרבני ÈÁ‡
.˙ÈÊ לעשות לי שאין מחיצה סבבת ושכני ורבצי דרכי

סביב זהב זר לשון זרית ידיעתך, בלא כה)דבר (שמות

תשמיש  טיפת על דרשו ורבותינו מנחם, חברו וכן
זורה  לשון זרית ופירושו שבה הברור מן נוצר שהולד

שבה: הפסולת את לברור למדת:‰ÎÒ˙‰.התבואה
(‰).È˙ˆ Ì„˜Â ÂÁ‡:ואחורי אכפך ÎÙÎ‰.פני

בלעז: דישטרוי"ט ורדוייך

 
(‡).ÌÈ‰Ï‡ „‚האלהים עד  כמו והחכמים השופטים  הם

שניהם דבר כב)יבא ‡Í˙Ó.():(שמות ÏÚÂמאמת שאתה על 
שבים : לקבל  הבטחתך  ‡Í˙Ó.אמרי ÍÓ˘ ÏÎ ÏÚ ˙Ï„‚‰ ÈÎ

גדולתו מרבית  על  מורים  ב"ה המקום שמות  כל  הנה  כי 
שום מועיל  ואין להמית  דתו  אחת הלא  גדול  במלך והמורד 
המורה לך  שיש שם כל על  הגדלת אתה  כי אמר ולזה פיוס
הגדלת כולם על הנה  מאוד  החוטא  את ומאשימים הגדולה על
אתה: גדול  מלך  כי  ועם שבים לקבל  שהבטחת אמרתך 

(‚).ÈÈ‰˙להתחזק ואמצות עוז בנפשי לשום תחזקני 
˘ÂÚÓ.(„)בעבודתך: ÈÎשאתה פיך  אמרי  שמעו  כאשר 

יודוך: אז  שבים שחוקÂÈ˘ÈÂ.(‰)מקבל  שירי ישירו  לא 
מדותיו: בהנהגת  ה' בדרכי ישירו כ "א  Â‚Â'.וחשק ÏÂ„‚ ÈÎ:בדרכיו לשיר  כן אם ‰'.(Â)וראוי Ì ÈÎ מאוד רם  שהוא  עם 

להקימו: בו וישגיח  השפל  את יראה החוטאים:Â‚Â‰.מ "מ  את ייסר ממרחק מ "מ  השמים  בגבהי מושבו כי ˙ÈÈÈÁ.(Ê)עם
מהצרה: תחייני ‡ÈÈÂ.ר"ל Û‡ ÏÚ: בימינך לי  ותושיע ידך  מכת עליהם תשלח לזה לבלעני וחמתם אפם בהם בערה כי על 

(Á).È„Ú ÂÓ‚È:לעולם עלי חסדו ישלים ר "ל  בעדי  יגמור כן חסדי להראות  החל ÍÈ„È.כאשר  È˘ÚÓ ידיך מעשה  אני הלא
בי: ואחוז ממני ידך  תרף אל  לזה המלכתני אתה אותם:È˙˜Á.(‡)כי ותדע  לבי מחשבות ÈÓÂ˜Â.()חקרת  È˙˘מחשבת

וקומי : שנבראתי :˙‰.שבתי  משעה  ר "ל  רחוק  מזמן לבבי לרעיון ÈÚÂ.(‚)תבין ÈÁ‡להם וגדרת  סבבת  ורבצי  דרכי
יעבור: ולא  וגבול  בה:‰ÎÒ˙.חוק  כל שיודע בדבר המורגל  כאדם יודעם  אתה ÏÓ‰.(„)ר "ל  ÔÈ‡ ÈÎעדיין המלה כאשר 

דברתיה: טרם  המלה כל  ידעת ה ' אתה  הן לדבר החילותי ולא בלשוני Ì„˜Â.(‰)איננה  ÂÁ‡ומקדם מאחור מסביב עלי צרת
לבלי מסביב עיר  על הצרים חיל  לאנשי הדבר  והמשיל  מנוס לי ואין בידך  תמיד  אני  ר"ל בי להכות כפך עלי ושמת  אברח  לבל

כרצונם: בהם ומכים יוצא  תת

 
(‚).ÈÈ‰˙כמו התחזקות  ואון ענין  עמל צ)ורהבם  :(לעיל
(Â).Ú„ÈÈ סוכות אנשי את  בהם ויודע כמו  ח)ייסר  :(שופטים
(Á).ÂÓ‚È: והשלמה גמר מל '˙Û.עלי:È„Ú.מלשון 

בינה :˙‰.()רפיון : כמוÈÚÏ.מלשון מחשבה ענין
לבו ב)וברעיון רביצהÈÚÂ.דרכי :‡ÈÁ.(‚):(קהלת ענין

בלעם תחת  ותרבץ כמו לנוח  השכיבה  כג)והוא תרגומו(במדבר
כלאים תרביע  לא לו וקרוב י"ט)ורבעת סבובÈÊ˙.:(ויקרא ענין 

זהב זר  מלשון כ"ה)והוא  כמו‰ÎÒ˙‰.:(שמות ההרגל  ענין
הסכנתי כג)ההסכן דבור :ÏÓ‰.(„):(במדבר ˆÈ˙.(‰)ענין

וסבוב: מצור  שימה:Â˙˘˙.מלשון ענין 

 
אחור ר'ה דאמר  ע"א דס"א  דברכות  פ "ט צרתני *. וקדם 

אחד  תחלה בראו  פרצופין (שני פרצופין דו  אלעזר בן ירמי'
חוה) האחד מן  ועשה לשנים וצלחו מלאחריו ואחד מלפניו

(לשון צרתני וקדם אחור שנאמר  הראשון  באדם  הקב"ה ברא
ע "א י"ח  דף  דעירובין פ"ב  וכ"ה פרצופין). שני דהיינו צורה

יו "ד : סעי' ועל "ק



קה     
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(Ê).‰ÚÂÓ˘ ÚÓ˘Â,לארצו ושב מעליכם ויעלה
לארצו  ישוב זמן לאחר אלא השמועה, מחמת ולא
היא  ומה בחרב, שם והפלתיו פנים, בבושת
תרהקה  שיצא שמע תרהקה, אל וישמע השמועה,
לכוש, והלך ירושלים מעל ועלה עמו, להלחם
ונטל  ונצחם שעמו, ומצרים ופוט תרהקה עם ונלחם
הוא  שם, ונפל לירושלים ובא אוצרותיהם, חמדת

יד)שאמר מה וגו'(ישעיהו כוש וסחר מצרים יגיע :
וגו': יעבורו ÌÈÎ‡ÏÓ.(Ë)עליך ÁÏ˘ÈÂ ˘ÈÂ

כוש, עם להלחם אלא לארצו, שב שאינו להודיע
כאן: מדינה:Ô„Ú.(È)ולחזור ‰Ú(È‚)שם

.‰ÂÚÂ:אשור מלך הוא ‡ÌÓ.(ÊÈ)אותן אמת
אלהיהם  את ונתנו העמים, את אשור מלכי שהחריבו

באש:

 
(Ê).ÁÂ Â Ô˙Â,שמועה ישמע כאשר מפה ללכת רצונו  אעיר

כוש: מלך תרהקה  שמועת Âˆ‡Ï.היא  ˘Âיהיה הדבר  סוף
בחרב: אותו אפיל  ובארצו נפש , בפחי לארצו שישוב 

(Ë).‰˜‰˙ Ï‡ ÚÓ˘ÈÂהוא גם ויצא דבריו, קבל  לומר: רצה 
למלחמה: לשוב:˘ÈÂ.לקראתו מנת  על אם כי לגמרי, מסתלק  שאינו להודיע מלאכים, שוב תנצל ,Â‡˙‰.(È‡)שלח  אתה וכי

העמים:‰‰ˆÂÏÈ.(È)בתמיה: את הצילו העמים אלהי  ÌÈÂÙÒ.(È‚)וכי  ÈÚÏ:'לעיר' בה אמר וחשובה, גדולה  שהיתה לפי 
(„È).ÌÈÙÒ‰:האלה הדברים שלח במכתב  ואחת:Â‰˘ÙÈÂ.כי אחת כל  הארון,‰ÌÈÂÎ.(ÂË)פרס על  אשר  הכפורת  שעל 

צר: ביד  הכרובים  ויבאו ירושלים, את בידו תמסור  כן  אם  ואיך ˘ÂÁÏ.(ÊË)וכאומר, ˘‡:הספרים המביא המלאך  את 
(ÊÈ).'‰ ÌÓ‡:העמים את שהחריבו הוא  אמת  הנה ה', ‡Ï‰(ÁÈ)אתה ‡Ï ÈÎ.‰Ó‰ ÌÈבהם שאין בעבור  היה זה כל  אבל 

האבידם: ולזה ÈÁÒ.(Î)אלהות , Ï‡:סנחריב דברי סנחריב:ÂÈÏÚ.(Î‡)בעבור ÍÏ.על  ‰Êתלעג אותך , תבזה  ציון בת
וכן הבעל , ברשות  באה  שלא  זו כבתולה  אחר, עם בה למשול מעולם, עדיין  נכבשה לא כי על בתולה , [וקראה (ישעיהו עליך,

יב) צידון]:כג בת  בתולת :.ÍÈÁ‡:לעג בדרך  בראשה תניע מפלתך , ÈÓ.(Î)אחרי מי‡˙ את להבין לבך  על  שמת לא למה 
רקיע:ÌÂÓ.חרפת: לרום

 
(Ê).ÁÂכמו יב)רצון, א הרוח (יחזקאל שמה  יהיה אשר אל :

אותך :Í‡È˘È.(È)ללכת: ויפתה כמוÁ˜Ù.(ÊË)יסית פתח
ד) יב עיני:(זכריה את אפקח  :
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(‡).ÍÓÊ‡ ÌÈ‰Ï‡ „‚השרים :(מלאכים)לעיני
().Í˙Ó‡ ÍÓ˘ ÏÎ ÏÚ ˙Ï„‚‰ ÈÎ בעל שמך

וחסדך  טובך הבטחת ואמרת ונוקם קנוא גבורות
על  לנו מעביר שאתה אמרתך שמך כל על הגדלת

לנו: וסולח ÈÎ(„)הגדלתני:˙ÈÈ‰.(‚)מדותיך
.ÂÚÓ˘ הודו תנאף לא תרצח לא פיך אמרי כששמעו

להקבילם  הוא כדי לך יהיה ולא אנכי על פיך אמרי על
גזרותיו: כל יגזור ואח"כ תחלה עליהם מלכותו עול

(Â).Ú„ÈÈ:סכות אנשי את בהם ויודע כמו ייסר
(Á).È„Ú ÂÓ‚È:בקשותי ע"י ÍÈ„È.יסכים È˘ÚÓ

ידיך כוננו בו שנאמר הבחירה טו)בבית :(שמות
().˜ÂÁÓ ÈÚÏ ‰˙ אל למושכני מרחוק בנתה

וחבתך: אליך:ÈÚÏ.רעותך ÈÚÂ(‚)לקרבני ÈÁ‡
.˙ÈÊ לעשות לי שאין מחיצה סבבת ושכני ורבצי דרכי

סביב זהב זר לשון זרית ידיעתך, בלא כה)דבר (שמות

תשמיש  טיפת על דרשו ורבותינו מנחם, חברו וכן
זורה  לשון זרית ופירושו שבה הברור מן נוצר שהולד

שבה: הפסולת את לברור למדת:‰ÎÒ˙‰.התבואה
(‰).È˙ˆ Ì„˜Â ÂÁ‡:ואחורי אכפך ÎÙÎ‰.פני

בלעז: דישטרוי"ט ורדוייך

 
(‡).ÌÈ‰Ï‡ „‚האלהים עד  כמו והחכמים השופטים  הם

שניהם דבר כב)יבא ‡Í˙Ó.():(שמות ÏÚÂמאמת שאתה על 
שבים : לקבל  הבטחתך  ‡Í˙Ó.אמרי ÍÓ˘ ÏÎ ÏÚ ˙Ï„‚‰ ÈÎ

גדולתו מרבית  על  מורים  ב"ה המקום שמות  כל  הנה  כי 
שום מועיל  ואין להמית  דתו  אחת הלא  גדול  במלך והמורד 
המורה לך  שיש שם כל על  הגדלת אתה  כי אמר ולזה פיוס
הגדלת כולם על הנה  מאוד  החוטא  את ומאשימים הגדולה על
אתה: גדול  מלך  כי  ועם שבים לקבל  שהבטחת אמרתך 

(‚).ÈÈ‰˙להתחזק ואמצות עוז בנפשי לשום תחזקני 
˘ÂÚÓ.(„)בעבודתך: ÈÎשאתה פיך  אמרי  שמעו  כאשר 

יודוך: אז  שבים שחוקÂÈ˘ÈÂ.(‰)מקבל  שירי ישירו  לא 
מדותיו: בהנהגת  ה' בדרכי ישירו כ "א  Â‚Â'.וחשק ÏÂ„‚ ÈÎ:בדרכיו לשיר  כן אם ‰'.(Â)וראוי Ì ÈÎ מאוד רם  שהוא  עם 

להקימו: בו וישגיח  השפל  את יראה החוטאים:Â‚Â‰.מ "מ  את ייסר ממרחק מ "מ  השמים  בגבהי מושבו כי ˙ÈÈÈÁ.(Ê)עם
מהצרה: תחייני ‡ÈÈÂ.ר"ל Û‡ ÏÚ: בימינך לי  ותושיע ידך  מכת עליהם תשלח לזה לבלעני וחמתם אפם בהם בערה כי על 

(Á).È„Ú ÂÓ‚È:לעולם עלי חסדו ישלים ר "ל  בעדי  יגמור כן חסדי להראות  החל ÍÈ„È.כאשר  È˘ÚÓ ידיך מעשה  אני הלא
בי: ואחוז ממני ידך  תרף אל  לזה המלכתני אתה אותם:È˙˜Á.(‡)כי ותדע  לבי מחשבות ÈÓÂ˜Â.()חקרת  È˙˘מחשבת

וקומי : שנבראתי :˙‰.שבתי  משעה  ר "ל  רחוק  מזמן לבבי לרעיון ÈÚÂ.(‚)תבין ÈÁ‡להם וגדרת  סבבת  ורבצי  דרכי
יעבור: ולא  וגבול  בה:‰ÎÒ˙.חוק  כל שיודע בדבר המורגל  כאדם יודעם  אתה ÏÓ‰.(„)ר "ל  ÔÈ‡ ÈÎעדיין המלה כאשר 

דברתיה: טרם  המלה כל  ידעת ה ' אתה  הן לדבר החילותי ולא בלשוני Ì„˜Â.(‰)איננה  ÂÁ‡ומקדם מאחור מסביב עלי צרת
לבלי מסביב עיר  על הצרים חיל  לאנשי הדבר  והמשיל  מנוס לי ואין בידך  תמיד  אני  ר"ל בי להכות כפך עלי ושמת  אברח  לבל

כרצונם: בהם ומכים יוצא  תת

 
(‚).ÈÈ‰˙כמו התחזקות  ואון ענין  עמל צ)ורהבם  :(לעיל
(Â).Ú„ÈÈ סוכות אנשי את  בהם ויודע כמו  ח)ייסר  :(שופטים
(Á).ÂÓ‚È: והשלמה גמר מל '˙Û.עלי:È„Ú.מלשון 

בינה :˙‰.()רפיון : כמוÈÚÏ.מלשון מחשבה ענין
לבו ב)וברעיון רביצהÈÚÂ.דרכי :‡ÈÁ.(‚):(קהלת ענין

בלעם תחת  ותרבץ כמו לנוח  השכיבה  כג)והוא תרגומו(במדבר
כלאים תרביע  לא לו וקרוב י"ט)ורבעת סבובÈÊ˙.:(ויקרא ענין 

זהב זר  מלשון כ"ה)והוא  כמו‰ÎÒ˙‰.:(שמות ההרגל  ענין
הסכנתי כג)ההסכן דבור :ÏÓ‰.(„):(במדבר ˆÈ˙.(‰)ענין

וסבוב: מצור  שימה:Â˙˘˙.מלשון ענין 

 
אחור ר'ה דאמר  ע"א דס"א  דברכות  פ "ט צרתני *. וקדם 

אחד  תחלה בראו  פרצופין (שני פרצופין דו  אלעזר בן ירמי'
חוה) האחד מן  ועשה לשנים וצלחו מלאחריו ואחד מלפניו

(לשון צרתני וקדם אחור שנאמר  הראשון  באדם  הקב"ה ברא
ע "א י"ח  דף  דעירובין פ"ב  וכ"ה פרצופין). שני דהיינו צורה

יו "ד : סעי' ועל "ק
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      ,הסודרי של זה לסימ הוצרכו מדוע 

   שהריהשעיר שילוח מקו    
מרחק יש המדבר, תחילת   כבר המדבר לתחילת השעיר וכשהגיע 

כב)התקיי טז והיו(ויקרא בעבודתו, להמשי הכה ויכול דר' תא 'ולח ְְִִַַָ
מרחק המשלח את ללוות  ,לירושלי ע המשלח התרחק זה  ובזמ 

,נוס מיל השעיר הילו זמ זה חישוב לפי  


        השעיר שהגיע לדעת כדי 
שהרי למדבר,   אדו וצבעו לשו כמי ומשו סרוק צמר  

           לסימ 
 וכעני ישראל, של עוונותיה יח)שנתכפרו א (ישעיה   

  .למדבר השעיר כשהגיע מיד המקדש בבית ידעו וכ 
:יהודה רבי שיטת את מבארת הגמרא  עד' נקט יהודה שרבי ממה 

המדבר' 'עד ולא חידודו' בית  ש   ה תחילת  
נמצא, הוא       להמתי צרי שאי רק שלא 

אלא המדבר, לאמצע שיגיע להמתי צרי אי ג אלא לצוק, השעיר שיגיע עד
 ה        שביעי פרק 

גדול  כה לו בא
 שמסר לאחר .הכפורי ביו גדול כה של ועבודתו יומו בסדר ממשיכה המשנה

לעזאזל  הגורל עליו שעלה והשעיר לה', הגורל עליו שעלה והשעיר הפר את לשריפה

בעבודתו: גדול הכה המשי למדבר, הגיע   כדי ,נשי לעזרת 
.היו פרשת את בתורה     בה לבוש שעדיי לב בגדי  

שעבד, פני מעבודת  ,בו בבגדי לקרוא רוצה אינו א  
[חלוק מי]   ,השמש    

  ,התפילות בענייני הצבור הנהגת על הממונה   
 ,פסול בו יארע א תחתיו לשרת העומד גדול כה של  
    נעמד ,הספר עבודת את סדר את בו 

בפרשת הכתובה הכיפורי יו (א־לד טז הכפורי (ויקרא יו ענייני את 
מפסוק האמורי (כז כג ואיל.(ויקרא    
 ,לשמוע ש שהתאס לקהל     

ופרשת בתורה. כתובה  פה, בעל כעת שאקרא הקריאה  ג כלומר, 
ז) כט (במדבר ,הכפורי יו מוספי נאמרו ש ב  
 ,קריאתה לאחר  ,וה    
      מיוחדת ברכה   

ברכה         
   .ישראל לישועת הנצרכי הענייני שאר  



     
    

   
    

    
  

  
   

    
    

    
    

   
   

   
    

     
     

    
   

   
   

   
    

   
   

     
   

   
    

   
     
   
   
    
     

    
     

   
               

        

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

יכול  לא  ת"ו  ובאה"ק  וחסידות,  נגלה  ללמוד  שרוצה  כותב  בו  אלול,  מי"ג  למכתבו  במענה 

למלאות כל הנ"ל לדעתו, ולכן מוכרח לצאת מאה"ק ת"ו וכו'.

והנה מובנת הסתירה מרישא לסיפא, כי פשוט שגם באה"ק ת"ו ישנו הציווי דתלמוד תורה 

שאינו תלוי בזמן ומקום, והנמצאים שם, ואינם לומדים תורה, הוא לא מפני שאין לו היכולת אלא 

מפתויי היצה"ר שמפתה את האדם בכל מיני תחבולות שלא לקיים מצות הבורא ובפרט בענין דת"ת 

שהיא שקולה כנגד כולם ובפרטי פרטית בענין ת"ת דתורת החסידות, וכמבואר בקונטרס עץ חיים, 

ומה תועיל היציאה מאה"ק ת"ו כיוןן שגם היצה"ר יצא ביחד עמו, וחבל על ההוצאות נוסף עליהם גם 

הענין דיציאה מאה"ק ת"ו, שהותרה רק במקום יוצא מן הכלל.

בהתמדה  ללמוד  לו  ניתנה  מלאה  שהיכולת  ז.א.  הוא,  באשר  האמת  את  שיכיר  רצון  ויהי 

ובשקידה, וכל יום העובר בלי התמדה ושקידה זו, ה"ז אבדה שאינה חוזרת ואם מבלה זמן בחיפוש 

סיבה להעדר לימוד אין בזה צורך כלל וכלל והסיבה היחידה היא כנ"ל, היצר הרע, ובהתבוננות אפילו 

קלה ולשעה קלה יראה אשר כן הוא, ויהי רצון שיהי' זה בהקדם ובמילא גם התחלת הלימוד בהקדם.

בברכה לכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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      ,הסודרי של זה לסימ הוצרכו מדוע 

   שהריהשעיר שילוח מקו    
מרחק יש המדבר, תחילת   כבר המדבר לתחילת השעיר וכשהגיע 

כב)התקיי טז והיו(ויקרא בעבודתו, להמשי הכה ויכול דר' תא 'ולח ְְִִַַָ
מרחק המשלח את ללוות  ,לירושלי ע המשלח התרחק זה  ובזמ 

,נוס מיל השעיר הילו זמ זה חישוב לפי  


        השעיר שהגיע לדעת כדי 
שהרי למדבר,   אדו וצבעו לשו כמי ומשו סרוק צמר  

           לסימ 
 וכעני ישראל, של עוונותיה יח)שנתכפרו א (ישעיה   

  .למדבר השעיר כשהגיע מיד המקדש בבית ידעו וכ 
:יהודה רבי שיטת את מבארת הגמרא  עד' נקט יהודה שרבי ממה 

המדבר' 'עד ולא חידודו' בית  ש   ה תחילת  
נמצא, הוא       להמתי צרי שאי רק שלא 

אלא המדבר, לאמצע שיגיע להמתי צרי אי ג אלא לצוק, השעיר שיגיע עד
 ה        שביעי פרק 

גדול  כה לו בא
 שמסר לאחר .הכפורי ביו גדול כה של ועבודתו יומו בסדר ממשיכה המשנה

לעזאזל  הגורל עליו שעלה והשעיר לה', הגורל עליו שעלה והשעיר הפר את לשריפה

בעבודתו: גדול הכה המשי למדבר, הגיע   כדי ,נשי לעזרת 
.היו פרשת את בתורה     בה לבוש שעדיי לב בגדי  

שעבד, פני מעבודת  ,בו בבגדי לקרוא רוצה אינו א  
[חלוק מי]   ,השמש    

  ,התפילות בענייני הצבור הנהגת על הממונה   
 ,פסול בו יארע א תחתיו לשרת העומד גדול כה של  
    נעמד ,הספר עבודת את סדר את בו 

בפרשת הכתובה הכיפורי יו (א־לד טז הכפורי (ויקרא יו ענייני את 
מפסוק האמורי (כז כג ואיל.(ויקרא    
 ,לשמוע ש שהתאס לקהל     

ופרשת בתורה. כתובה  פה, בעל כעת שאקרא הקריאה  ג כלומר, 
ז) כט (במדבר ,הכפורי יו מוספי נאמרו ש ב  
 ,קריאתה לאחר  ,וה    
      מיוחדת ברכה   

ברכה         
   .ישראל לישועת הנצרכי הענייני שאר  
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.(ci mixac) "jziae dz` zgnye" :aizkc ,miypêìéàå ïàëî`aiign `l dini`c -

.ziad xda ze`xzdlìîâé ãòmixyr seql -

dpey`x dpyne .wpei wepiz oky ,ycg drax`e

zelrl ick eia` ly etizk lr aekxl leki `ed

.okynl dliyn oky lke ,ziad xdl milyexin

.qxb ikdàîåñå éàîù úéá éøáãì øâéç ïè÷
ïäéðù éøáãì`l lld zia ixacl xbig eli`c -

oi` opixn` `dc ,dil opikpgn `lc ol `irain
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`l ikda lecbc oeik :`nlc e` .lecb `edyk

aiigin-.`l ohw mb

äééàøä,`ed opaxcne - sqk izyª

oaxwl xeriy el oi` `ziixe`cnc

:dia aizkc (zecrd zreay) zelirn my`l wx

:(a,ek) zezixka opze ,(d `xwie) "milwy sqk"

opixn`c `de .my`l mirlq izy yixtnd

dn ,e`cen xeng ewitq `di `l] :(`,gn) migafa

`wpc za z`hg e`ce-.[`wpc xa my` ewitq s`

rlqa eikqpe `ed my` `iai :(a,fw) zegpnae-

zezixkc ipy wxta opixn`c ,aiygw `wec e`l

wxta opixn`c `d oke .rlqa my` `iai :(a,i)

ifef drax` lewyip (a,dp) `neia "el e`ived"

`xdpa icype-i`d ilek ira `lc ,`wec e`l

.izyxit (a,fw) zegpnc ipy wxtae

äðùédii`x zler dil `xiaqe - xeacd iptl

.jenqa xn`wck ,i`ed

ïáø÷`neic iying wxtae .dbibg oebk - cigi

xeav oaxw dil ixwc (`,`p)-iab epiid

`nrh i`n dbibg :mzd xn`wck ,ipy gqt

xeav oaxw `ixwn-inp gqt ,`itepka `iz`c

`iz` `lc ipy gqt `ki` ,`itepka `iz`

.`itepka

ïéðãoipc xninl ira `le - zexecl bdepd xac

aeh meilegc mi`iyp iwet`l ,aeh mein

s` .mewn meya `welig i`d dil epivn `lc .ied

opitli (a,bk) "ycewa xneg" wxt ,onwlc ab lr

;zg` skay dn lk dyr aezkd "zg` sk" sexiv

opitli `l dryn opikxt `le-`kilc oeik ,mzdc

zexecn itlnl-:inp i` .dryn xity dil opitli

opixn`ck ,ipnif xqixz `xw dia ipzc mzd ip`y

"dax unewd" wxtae ,(a,g) zegpnc `nw wxta

l`eny silie .gld ycwn gld ilk iab (a,hi my)

.ipnif xqixz `xw dia ipzc ,dryn zexec

éáøåoi`e - 'eke xfrl` iaxe l`rnyi

ziak icare lld zia iwaye :zeywdl

epi` lld zia mewna i`ny zia `ld ?i`ny

zia ewlgp `l edl `xiaqc :xnel yie !dpyn

.df xaca lld ziae i`ny

úéá`pn :iieyw`l `kile - oxn`c `d i`ny

`nlc ?i`ed dii`x zler edl zi`c dil

edcic `nrhe ,cinz zler edl `xiaq mlerl

`l `nrh i`n iracn rnyn ikdc ,edl sicr

,`id `zlin e`l i`d ?ediizeek lld zia xn`

zler lld zia ixn`w `l i`n` dil `irainc

.i`ny ziak dii`x
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oiaiigקטז lkda cenr e sc ± oey`x wxtohw cren
ãòåî ìäàá úåèøôå,aezkd el yxit my ,zkextd lrn enr xaice okynd mwedyn -

epiidc ,mipdk zxez xtqae ."xn`l cren ld`n eil` 'd xacie dyn l` `xwie" :aizkck

.daxd mixac oke ,oaxw zekld lk eyxtzp ,`xwieåðùðåxn`py dn lke ,zipy mrt -

.azkp `ly it lr s`e ,o`k xn`p o`káàåî úåáøòá åùìúùðå,l`xyil dyn itn -

dyn li`ed a`en ux`a ocxid xara" :xn`py

.(` mixac) 'ebe "dxezd z` x`aà÷ìñ éàå
éàåä ãéîú úìåò éðéñ úìåò êúòãzaege -

.dxeabd itn zexecd'åë éãéî àëéà éî`l` -

.deaixwd mdili`ne ,i`ed dii`x zler i`ce

äáø÷ àì äîöò àéäåeaixwdy dlerde -

.ded dii`x zler - zexekadíéé÷î éðà äîå
øáãîá éì íúùâä äçðîå íéçáæä,dniz oeyl -

.eid oitefpy itl ,eaixwd `ly rnyneåèáù
éåì ìù.mdlyn deaixwd -äçîùmd s` -

xcp ly minly xya el oi` m` .dgny inly

`le ,lbxa oi`iany ,dpyd lk acpzdy dacpe

zernn e` ,elyn minly `ian - dnda xyrn

oi`y .raeyl xya el zeidl ,ely ipy xyrn

.xyaa `l` bgd zgnyéðôì äðùé äâéâçù
øåáéãäs` ,zexekad eaixwdy minly oze` -

,e`xwp dbibg - meaixwd lbxa `ly it lr

(d zeny) "xacna il ebegie" miiwzp oday

.mixvna mdl xn`pyíéùðá úâäåð äçîùä-

.(ci mixac) "jziae dz` zgnye" :aizkcäî
ïäéúùá ïë ïéàù`nxb onfdy dyr zevnc -

:opiqxb ikd .oze` daix `l aezkde ,odéáøå
úéáë äéì úî÷åî à÷ àîòè éàî ìàòîùé

'åëå êúòã à÷ìñ éà éàîùxn` :opiqxb `le -

zia lirl xn`c ,jixt iia`l :`yexit ikde .jl

dl znwen `nrh i`n ,'ek l`rnyi iaxe i`ny

i`ny ziac ?`zkldk `lc l`rnyi iaxl

zrnyc meyn - dpyn epi` lld zia mewna

:jl `iywe ,ipiqa exn`p `l zehxt xn`c dil

i`ed cinz zler jzrc `wlq i``ki` ine -

ziak dnwe`l jl ded `l ikd meyn 'ek icin

.i`nyéìéìâä éñåé éáø àädil zrnyc -

elit`e i`ed cinz zler lirl xn`c `icda

hytd dia zilc cinz zlera opirny ikd

.gezipeíéîòè é÷åñôìxn`z m` .zepibpa -

elrie" ly mrhd weqtl dz` jixv - oipin ipy

e` ,eze` oixew ep`y enk ,`zgpz`a "zeler

;eixg`ly dnn xeacd wiqtny mrh ,ohw swfa

cg`a ezexwl dz` jixv - did cg` oin m`e

e` `hyt oebk ,oiwiqtn oi`y minrh x`yn

.riax'åë äìåò éìò éøä øîåàì`le ,opiqxb

.xne`k :opiqxbéìò éøä øîåàì äðéî à÷ôð
äìåò äúåàë äìåò?miyak e` mixt ,`iai dn -

.ewizíúä ïðú.d`t zkqna -
äàôä
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éîaizk hytd xwirc meyn ,dil `iran `w `wec - hytd ira `l `xwirnc icin `ki`

hytd dperhc `ed zn`c ab lr s` ,dii`x zlern la` .diteba-,icin dil dyw `l

.aizk diteba e`lc oeik

éáøipiq cr dxez dpzip `le ,gafn dpa iyingac ab lr s` - 'eke `aiwr-yixc

,ipiqa diyrn xn`pc dry dze`n

o`ne ."ipiq xda dieyrd cinz zler" aizkck

i`d yixc `lc-oke ,ilk dperh dlerc dl iwen

.ipiq xda dieyrd yneg iwenipa i"yx yxit

mcew ipiq xda ziyrpy :dl yixc ixtiqae

.gafn dpay iyinga epiide ,dxezl

ùé:opiqxb `ztqezae - odizya oi`y dgnya

`le ,dray lk oinelyz dl yi dgnydyª

dil qixb `lc eply `zzrnye ,odizya-`xiaq

yi xn`w `le .oinelyz odl yi jpi`a mbc dil

dgnya ok oi`y dn ,xeriy oikixvy odizya-

ikd e`la ,edine .xeriy dl yi dgny s` `ni`c

ziyixtck `llk `d ipzinl zigp `lc ,`gip

.mizya oi`y zg`a `xneg wx ,(a,a) lirl

dn ,xac lkn oi`a opi` odizy aiyg `l ikdle

ixneg `dc ,xac lkn d`ay dgnya ok oi`y

.aiyg `w `l mizyc

éãéàxn`c o`nc `ail` - eed mixt ici`e

xn`c o`nl elit`e .i`ed dii`x zler

dxez ozn mcew cinz zler-,mixt ly dzid

gegipe hWtd on dpzypy enk ,epzyi` xcde¤¥

.ililbd iqei iaxl

éàîoke .ded dedc i`n :xnelk - dpin `wtp

cvik iab (a,d) `neic `nw wxta jixt

,migqt ixeni` iab (`,ev) migqtae ,oyiald

,ira `l dnka ipiq xey iab (a,eh) oixcdpqae

dcearae .dryn zexec itel`l `xiaqc meyn

dna iab (a,`i) ziprzae ,(`,cl) ipy wxt dxf

dil jixt `lc mi`elnd ini lk dyn yny-

icba epivn `ly itl .i`xw xaqinl inp mzd

ekpgzp `l izk`c :cere .eipae oxd`l wx dpedk

cearl dpin `wtpe ,d`fd ediilr opirac .micbad

.micba z`fd `la mi`elna

é÷åñôìze`xwn yngl inc `le - `nrh

`le ,(`,ap `nei) rxkd odl oi`y

wx i`w ivn `l mzd ?`nrh iweqt xza opilf`

la` ,dey odizy zernyn oi`c ,ediipin cgl

.ediieexzl i`w ivn `kd

ïéàùdlkz `l" :aizkc - d`td xeriy odl

`ziixe`cne (hi `xwie) "jcy z`t

"fbd ziy`x" wxta xn` opaxcn eli`c ,`id

(zegt oxeba iprl) oizget oi` :(a,flw oileg)

oi` :xn` cg ,inlyexia i`xen` ibilte ,miyyn

lkei :xnelk ,dhnl `le dlrnl xeriy mdl

:xn` cge .edcy lk dlrnle ,dhg cr zegtl

eriy dl oi` dlrnldhnl `d ,x-:irae .dl yi

!`ki` `nlr ilekl i`ce ,xnelk ?ediipia i`n

el oi` xn`c o`nl ,miyyn zgit m` :ipyne

,llk xeriyozpy dn-m`e ,d`tn xehte ,ozp

siqed-ozpy dn ,dhnl xeriy el yi xn`c o`nle .xyrna aiig-el mliy `l m` d`t ied `lc .zg` zaa miyy xeriy mlyiy cr xyrna aiegne ,iprd dkfe ,d`tn xeht epi`e ,ozp

iax xn`c ,welig da yiy :xnelk ,(a,f `rivn `aa) sxeza oiwec` odipyya zwelgnc `inec ,`zbelt oeyl .zwelgnd iptn xztz :ipyne ?dnexz aiyg `l i`n` :jixte .'ek zg` zaa

dnexz edcy lk dyer xn` `le ,mixeka edcy lk mc` dyer :opgei-:ipyne !d`t edcy lk dyer mc` oi`c ,d`t ixd :oeaizd ."oiaxrn lka" wxta mixkip dixiyy ziy`x opira `dc

inp mixeka `niz ike .xeriy dl oi` d`ta aiigzpync :xn`w ikde .xivwa d`t `pngx dlz ,"jxvewa jcy z`t" aizkc :xnelk .d`t edcy aiigzp `l zleay xvw `ly cr-aizkd

zwelgnd iptn :yxtn iziid ip`e ."lk ixeka lk ziy`x" mzd dil opiaxnc ,dnexza enk mixkip mixiy iraile "ziy`x"-ibiltc ,cere .dey mpiiprc jd iwet`l ,zipepiae drx oir dti oir

o`kn xzi ,dxyrn cg` :xne` xfril` iax ,dnexza daxnd :(d dpyn c wxt) dnexz zkqna-`aiwr 'x .dnexz dvgne oileg dvgn :xne` l`rnyi iax .xg` mewnl xyrn znexz dyri

"jpbc ziy`x"c :l`rnyi iaxc `nrh inlyexia yxtne .oileg my xiiyiy cr :xne`-.obck ediy ziy`xl eic
mixekade
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חגיגה. הכל חייבין - פרק ראשון דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קיז oiaiig lkda cenr e sc ± oey`x wxtohw cren
ãòåî ìäàá úåèøôå,aezkd el yxit my ,zkextd lrn enr xaice okynd mwedyn -

epiidc ,mipdk zxez xtqae ."xn`l cren ld`n eil` 'd xacie dyn l` `xwie" :aizkck

.daxd mixac oke ,oaxw zekld lk eyxtzp ,`xwieåðùðåxn`py dn lke ,zipy mrt -

.azkp `ly it lr s`e ,o`k xn`p o`káàåî úåáøòá åùìúùðå,l`xyil dyn itn -

dyn li`ed a`en ux`a ocxid xara" :xn`py

.(` mixac) 'ebe "dxezd z` x`aà÷ìñ éàå
éàåä ãéîú úìåò éðéñ úìåò êúòãzaege -

.dxeabd itn zexecd'åë éãéî àëéà éî`l` -

.deaixwd mdili`ne ,i`ed dii`x zler i`ce

äáø÷ àì äîöò àéäåeaixwdy dlerde -

.ded dii`x zler - zexekadíéé÷î éðà äîå
øáãîá éì íúùâä äçðîå íéçáæä,dniz oeyl -

.eid oitefpy itl ,eaixwd `ly rnyneåèáù
éåì ìù.mdlyn deaixwd -äçîùmd s` -

xcp ly minly xya el oi` m` .dgny inly

`le ,lbxa oi`iany ,dpyd lk acpzdy dacpe

zernn e` ,elyn minly `ian - dnda xyrn

oi`y .raeyl xya el zeidl ,ely ipy xyrn

.xyaa `l` bgd zgnyéðôì äðùé äâéâçù
øåáéãäs` ,zexekad eaixwdy minly oze` -

,e`xwp dbibg - meaixwd lbxa `ly it lr

(d zeny) "xacna il ebegie" miiwzp oday

.mixvna mdl xn`pyíéùðá úâäåð äçîùä-

.(ci mixac) "jziae dz` zgnye" :aizkcäî
ïäéúùá ïë ïéàù`nxb onfdy dyr zevnc -

:opiqxb ikd .oze` daix `l aezkde ,odéáøå
úéáë äéì úî÷åî à÷ àîòè éàî ìàòîùé

'åëå êúòã à÷ìñ éà éàîùxn` :opiqxb `le -

zia lirl xn`c ,jixt iia`l :`yexit ikde .jl

dl znwen `nrh i`n ,'ek l`rnyi iaxe i`ny

i`ny ziac ?`zkldk `lc l`rnyi iaxl

zrnyc meyn - dpyn epi` lld zia mewna

:jl `iywe ,ipiqa exn`p `l zehxt xn`c dil

i`ed cinz zler jzrc `wlq i``ki` ine -

ziak dnwe`l jl ded `l ikd meyn 'ek icin

.i`nyéìéìâä éñåé éáø àädil zrnyc -

elit`e i`ed cinz zler lirl xn`c `icda

hytd dia zilc cinz zlera opirny ikd

.gezipeíéîòè é÷åñôìxn`z m` .zepibpa -

elrie" ly mrhd weqtl dz` jixv - oipin ipy

e` ,eze` oixew ep`y enk ,`zgpz`a "zeler

;eixg`ly dnn xeacd wiqtny mrh ,ohw swfa

cg`a ezexwl dz` jixv - did cg` oin m`e

e` `hyt oebk ,oiwiqtn oi`y minrh x`yn

.riax'åë äìåò éìò éøä øîåàì`le ,opiqxb

.xne`k :opiqxbéìò éøä øîåàì äðéî à÷ôð
äìåò äúåàë äìåò?miyak e` mixt ,`iai dn -

.ewizíúä ïðú.d`t zkqna -
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éîaizk hytd xwirc meyn ,dil `iran `w `wec - hytd ira `l `xwirnc icin `ki`

hytd dperhc `ed zn`c ab lr s` ,dii`x zlern la` .diteba-,icin dil dyw `l

.aizk diteba e`lc oeik

éáøipiq cr dxez dpzip `le ,gafn dpa iyingac ab lr s` - 'eke `aiwr-yixc

,ipiqa diyrn xn`pc dry dze`n

o`ne ."ipiq xda dieyrd cinz zler" aizkck

i`d yixc `lc-oke ,ilk dperh dlerc dl iwen

.ipiq xda dieyrd yneg iwenipa i"yx yxit

mcew ipiq xda ziyrpy :dl yixc ixtiqae

.gafn dpay iyinga epiide ,dxezl

ùé:opiqxb `ztqezae - odizya oi`y dgnya

`le ,dray lk oinelyz dl yi dgnydyª

dil qixb `lc eply `zzrnye ,odizya-`xiaq

yi xn`w `le .oinelyz odl yi jpi`a mbc dil

dgnya ok oi`y dn ,xeriy oikixvy odizya-

ikd e`la ,edine .xeriy dl yi dgny s` `ni`c

ziyixtck `llk `d ipzinl zigp `lc ,`gip

.mizya oi`y zg`a `xneg wx ,(a,a) lirl

dn ,xac lkn oi`a opi` odizy aiyg `l ikdle

ixneg `dc ,xac lkn d`ay dgnya ok oi`y

.aiyg `w `l mizyc

éãéàxn`c o`nc `ail` - eed mixt ici`e

xn`c o`nl elit`e .i`ed dii`x zler

dxez ozn mcew cinz zler-,mixt ly dzid

gegipe hWtd on dpzypy enk ,epzyi` xcde¤¥

.ililbd iqei iaxl

éàîoke .ded dedc i`n :xnelk - dpin `wtp

cvik iab (a,d) `neic `nw wxta jixt

,migqt ixeni` iab (`,ev) migqtae ,oyiald

,ira `l dnka ipiq xey iab (a,eh) oixcdpqae

dcearae .dryn zexec itel`l `xiaqc meyn

dna iab (a,`i) ziprzae ,(`,cl) ipy wxt dxf

dil jixt `lc mi`elnd ini lk dyn yny-

icba epivn `ly itl .i`xw xaqinl inp mzd

ekpgzp `l izk`c :cere .eipae oxd`l wx dpedk

cearl dpin `wtpe ,d`fd ediilr opirac .micbad

.micba z`fd `la mi`elna

é÷åñôìze`xwn yngl inc `le - `nrh

`le ,(`,ap `nei) rxkd odl oi`y

wx i`w ivn `l mzd ?`nrh iweqt xza opilf`

la` ,dey odizy zernyn oi`c ,ediipin cgl

.ediieexzl i`w ivn `kd

ïéàùdlkz `l" :aizkc - d`td xeriy odl

`ziixe`cne (hi `xwie) "jcy z`t

"fbd ziy`x" wxta xn` opaxcn eli`c ,`id

(zegt oxeba iprl) oizget oi` :(a,flw oileg)

oi` :xn` cg ,inlyexia i`xen` ibilte ,miyyn

lkei :xnelk ,dhnl `le dlrnl xeriy mdl

:xn` cge .edcy lk dlrnle ,dhg cr zegtl

eriy dl oi` dlrnldhnl `d ,x-:irae .dl yi

!`ki` `nlr ilekl i`ce ,xnelk ?ediipia i`n

el oi` xn`c o`nl ,miyyn zgit m` :ipyne

,llk xeriyozpy dn-m`e ,d`tn xehte ,ozp

siqed-ozpy dn ,dhnl xeriy el yi xn`c o`nle .xyrna aiig-el mliy `l m` d`t ied `lc .zg` zaa miyy xeriy mlyiy cr xyrna aiegne ,iprd dkfe ,d`tn xeht epi`e ,ozp

iax xn`c ,welig da yiy :xnelk ,(a,f `rivn `aa) sxeza oiwec` odipyya zwelgnc `inec ,`zbelt oeyl .zwelgnd iptn xztz :ipyne ?dnexz aiyg `l i`n` :jixte .'ek zg` zaa

dnexz edcy lk dyer xn` `le ,mixeka edcy lk mc` dyer :opgei-:ipyne !d`t edcy lk dyer mc` oi`c ,d`t ixd :oeaizd ."oiaxrn lka" wxta mixkip dixiyy ziy`x opira `dc

inp mixeka `niz ike .xeriy dl oi` d`ta aiigzpync :xn`w ikde .xivwa d`t `pngx dlz ,"jxvewa jcy z`t" aizkc :xnelk .d`t edcy aiigzp `l zleay xvw `ly cr-aizkd

zwelgnd iptn :yxtn iziid ip`e ."lk ixeka lk ziy`x" mzd dil opiaxnc ,dnexza enk mixkip mixiy iraile "ziy`x"-ibiltc ,cere .dey mpiiprc jd iwet`l ,zipepiae drx oir dti oir

o`kn xzi ,dxyrn cg` :xne` xfril` iax ,dnexza daxnd :(d dpyn c wxt) dnexz zkqna-`aiwr 'x .dnexz dvgne oileg dvgn :xne` l`rnyi iax .xg` mewnl xyrn znexz dyri

"jpbc ziy`x"c :l`rnyi iaxc `nrh inlyexia yxtne .oileg my xiiyiy cr :xne`-.obck ediy ziy`xl eic
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.sqk izy sqk drn :xeriy mdl epzp minkg la`

jdl ,`l` .ikdl zigp `l eply cenlzd ,edine

ixiin oizipznc xninl irac rnyn `nw `pyil

,oaxw zii`xa inwe`l ivn `l jkld ,crena s`

mipt zii`xa la` .`iadl llk aiigin `l f`c-

oi` d`lde (df) myne ,`pnif `cg `eal aiigin

zii`xa inp oizipznc xn` yiwl yixe .xeriy el

xnel jixv n"ne .`iadl aiiginc ,oaxwa mipt

`ly ick ,izyxitck ryedi iaxk dil `xiaqc

ea izii`e `z`c ,`pyil jci`le .llk xeriy `di

opilawn `lc xn`w meia-oeik ,siqez la meyn

`xge` `neile xgnl la` .witp xakc-ivn

ip` dn `xw dil xht `l `de .dvxi m` `iadl

mpga-iziin i` la` ,`aeiga wx-xity

`le `z`c lirlc `pyil rnyn oke .opilawn

`lc wx opgei iax bilt `le .inei x`ya izii`

iziin i` la` ,iiez`l aiigin-.xity opilawn

`le aiiginc meyn `l` azezi` `l yiwl yixe

xeriy el yi i`d inc `le .`xw dil aiign

(igce) ,ixiin dhnln mzdc ,inlyexic `iddl

m`e .ez`ada xeriy opiniiw `kd la` ,oaxwd

cgi mzeeydl `eap-xeriy el yi oaxwl `d

`ed oic inp `kde ,inlyexia `zi`ck ,dhnl

iziin ira i` ,ez`ada xeriy el yiy-i`

inlyexid oeyl itl ,edine .`l e` dipin opilawn

mipt zii`xa oizipzn dl iwen ikid `prci `l

dxfraiaxk xeriy dl yiy meyn ,oaxwa `le

!dhnl xeriy dl yiy d`t aiyg `de .opgei

s` ,lkd ixack oizipznl eayiil irai`c `nye

`le dlrnl `l xeriy dl oi` d`t xn`c `pzk

.opgei iaxl cegl mipt zii`xa `nwezne ,dhnl

.`zzrny jdc yexitd il d`xp ok
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oiaiigקכ lkda cenr f sc ± oey`x wxtohw cren
ééáà äéì øîàz` aiigy xg`n ,`hiyt inp `xw e`lac ,`xw jl iraiz `l inp i`d -

,oifixf eed el`l a`d xn`i j`idc .envr z` fxfl jixv cg` lkc `prci `p` - olek

.oilvr eed el`leíéøçàãëì àø÷ àìàie`x epi`y inc ;oi`vgl oi`xp oi` inp epiide -

iixiage .ipira d`xp jk ,onvrl dxeag eyriy ,el` oebk zhren dxeaga `l` zelrl

iia` `z` oi`vgl oi`xp oi` e`lc oiyxtn

.`z` ikdl e`l `xwc `xninl `l` ,iyextl

:il `iywei`n ,oi`vg oi`xp oi`c `d seq seq

`kid lk cenlzd zhiyy :cere ?`pz xn`w

ipelt dil xn`e ,ikd xninl ipelt xaq `ki`c

xninl ivn dedc `teb `zlin `idd - ikd

ikd diyxtz `lc dil xn`e ,`xza uxzn `nw

.ikd `l`äðùîïî úåàá ãòåîá úåìåò
ïéìåçäze`ad dii`x zeler `zyd rnyn -

zernn `le ,oilegd on ze`a cren ly elega

epi` daegay xac lk :ol `niiwc .ipy xyrn

.(`,ak) zegpn zkqna ,oilegd on `l` `a

cnln - "zqn" :`ipz (`,g) `xnba inp onwle

:jixt `xnbae .oilegd on ezaeg `ian mc`y

meia dl iziin ik ?cren ly eleg hwp i`n`

!iiez`l ira oilegd on inp - aehïî íéîìùå
øùòîäedpiaxc ,dgny inly :yxtn `xnba -

.ilin lka `xwçñô ìù ïåùàøä áåè íåéå-

.hwpc gqt `py i`ne ,`id i`n yxtn `xnba

ïúáåç éãé ïéàöåé ìàøùélka ,dgny meyn -

geafl oiwewf oi`e ,raeyl xya odl yiy oipr

.jk myl minlyúåáãðå íéøãðálk eacpzdy -

,oze` oi`ian lbxa milyexil oileryke ,dpyd

- milral lk`p xyade odixeni` oiaixwne

ipzinl irac meyn .dgny meyn oda oi`vei

`yixa hwp ,'eke "ze`hga mipdkde" `tiq

.l`xyiíéðäëäå,lbxa ze`hg odl e`ay -

yie ,oiaiiegn milbx iler eidy zeny`e ze`hg

,dgny meyn oda oi`vei - raeyl xya odl

`l` dgny myl minly `iadl oikixv oi`e

.raeyl xya odl oi`y onfa÷åùå äæçá ïéàöåé
.milbx iler inlyn odl minxend -àì ìáà

úåôåòá`l` raey oi`y ,serd z`hga -

.dl sili `xnbae ,dnda xyaaàøîâàä-

m` ,xyrnd on m`iai ,aeh meia o`iad m`

.dinza !?dvxiàîéú éëåcrena hwpc i`d -

`zlin ol rnyn `w digxe` ab`c meyn

s`e ,aeh meia daixw dii`x zler oi`c :izixg`

dl yie li`ed ,lbxd zaeg `idy it lr

.xgnl oinelyzíéîìù ïéàéáî,aeh meia -

.heicd lk`n jxev mda yiy itlïéëîåñ ïéàå
ïäéìòynzyny ,`id zeay dkinqdy -

`l :zeay meyn od el` :opze ,miig ilraa

.(a,el dvia) dnda iab lr oiakex `le oli`a oilerúåìåò àì ìáà,reaw opnfy oitqene oicinzn ueg ,deabl `le - (ai zeny) "mkl" i`ny zial edl `xiaqc ,llk oi`ian oi` -

.aeh meia oky lke ,zaya elit`e "ecrena" eda aizk reaw opnfy lkeïäéìò ïéëîåñå.ozkinq lhal zeay exfb `l - o`iadl xzenc oeik -úåàá ïðéà áåè íåéázial elit`e -

it lr s` ,dbibg inlye dii`x zlera - lld zia exy ike .aeh meia oiaixw oi` zeacpe mixcpc 'ipznc `pzl dil `xiaq ,lldaizkc ,oey`x meia ozevn xwir - oinelyz odl yiy

.rnyn oey`x meia - (bk `xwie) "eze` mzebge"ïéìåçä ïî àìà äàá äðéà äàá àéäùëådbibga - dlith ixzyi` ikc ,odnr xyrn zern lteh xninle ibelti`l evn `l `kde -

`iai ?dlteh dnl dler la` .oilegd on olek zelik` `iadl xyt` i`e ,mihren oiqkpe oiaexn oilke` el yiy mc` yi ,minly iab 'ek axrl dvx m`y oiipn :onwl ,ixzyi`c `ed

.sqk drnaøùòîä ïî óàzegny ipin lk onwl `xw iaxe ,minly mda dpwie milyexia `ivedl el yiy ipy xyrn zern el yi ixde ,xya yiy mewna `ed daegay xac e`lc -

.dgnylïåùàøä áåè íåé úâéâçå?hwpc gqt `py i`n :jixt dinwle .'ebe "eze` mzebge"n onwl opitlic ,daxd xya el yi elit` ,daegay xac i`ce `edy -íéøîåà ììä úéáå
'åë.lteha dl iwene !`id daegay xac i`ce `d :jixt onwl -àì øùò äòáøà úâéâçeid daexn gqt zxeag dzidyk ,zxg` dbibg gqt axr yiy itl ,gqt hwp ikdl ,xnelk -

.xyrnd on s` d`a - xyr drax` zbibg la` ,oilegd on `l` d`a dpi`c `ed envr aeh mei zbibgc oizipzn opirny`e raeyd lr lk`p gqt `diy ick ,dbibg enr oi`ian
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ïéàéáî`ly (`,fi) onwl xn`c ,max i`nyk edl `xiaqc - mdilr oikneq oi`e minly

da ebiltc `zbelt epivn `l zelern la` .jenql xne` llde ,aeh meia jenql

`iddne ,mixac dylya wx ewlgp `lc (mye .eh) zayc `nw wxta opixn`e ,i`nye lld

.`da ewlgp `le ,zeler s` maxn elaw micinlzd `l` .xity dl ipyne jixt dkinqc

cg`a dyrn :(a,k) dviac ipy wxtc `iddae

el xn`e 'ek dxfra ezler `iady lld icinlzn

dkinq ef dn :i`ny icinlzn cg`-oicd `ed

`ly mixne` mdy dler ef dn xninl ivnc

dkinqd la` ,dler didy oiad `l `l` .`iadl

ok enk citwd `lc `de .citwd eiptl d`xy

dpin lirl iziinc `caera ,envr llda-`nyc

`l` oigen eid `l `ny ,cere .dkinqd e`x `l

max mr wlg lld la` ,oiwleg eidy eicinlzl

.zegnl mcia oi`e

úåìåòmeia `le ze`a crena zeacpe mixcpe

oiaixw oi`c ecen lld zia s`c - aeh

dviac `nw wxta opixn`wc `de .aeh meia

xn`c ,dwel aeh meia dacp zler hgeyd :(`,ai)

ipn jl-,lld ziak dl iwen `le ,`id i`ny zia

`ki` `xeqi`c idpc-dil zi`c oeik ,`kil e`l

wxt mzd opixn` oke .mzd opixn`wck 'jezn'

'x xn` :dpyn i`dc `xnba (`,hi) dviac ipy

lld ziae i`ny zia ewlgp `l xfrl` oa oerny

[`de] .oiaixw oi`y aeh mei ly mpi`y zeler lr

zia zwelgn xn`c `ler lr jixt ik mzdc

'eke jenql dbibg inlya lld ziae i`ny

ly opi`y minly lr `zbelt da ipzc `ziixan

`kdc oizipznn dil iyw` `le ,'ek aeh mei-ik

crena zeacpe mixcp zeler dl ivxznc ikid

dil `ticrc ,`nrh epiid `l ,aeh meia ze`a

ici lr `le ,`icda ipznc `ziixan iieyw`l

iziin `lc `de .ipzw ikde `xqgin ixeqge `weic

oi` lld zial xn`c ,`lerl zeacpe mixcp edl

zeacpe mixcp oiaixw-meyn eda witpc meyn

inwe`l `ki`c jenqa opixn`ck ,dgny inly

axde opgl` iax axde .epick dgny axw xaky

inlya witpc jenqa xn` `lc :uxzn epax

meyn meaixwdy `kid epiid `l` mixcpa dgny

mixcp myl me`iad la` ,dgny-wx witp `l

.myicwd meyn
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קכי oiaiig lkda cenr f sc ± oey`x wxtohw cren
ééáà äéì øîàz` aiigy xg`n ,`hiyt inp `xw e`lac ,`xw jl iraiz `l inp i`d -

,oifixf eed el`l a`d xn`i j`idc .envr z` fxfl jixv cg` lkc `prci `p` - olek

.oilvr eed el`leíéøçàãëì àø÷ àìàie`x epi`y inc ;oi`vgl oi`xp oi` inp epiide -

iixiage .ipira d`xp jk ,onvrl dxeag eyriy ,el` oebk zhren dxeaga `l` zelrl

iia` `z` oi`vgl oi`xp oi` e`lc oiyxtn

.`z` ikdl e`l `xwc `xninl `l` ,iyextl

:il `iywei`n ,oi`vg oi`xp oi`c `d seq seq

`kid lk cenlzd zhiyy :cere ?`pz xn`w

ipelt dil xn`e ,ikd xninl ipelt xaq `ki`c

xninl ivn dedc `teb `zlin `idd - ikd

ikd diyxtz `lc dil xn`e ,`xza uxzn `nw

.ikd `l`äðùîïî úåàá ãòåîá úåìåò
ïéìåçäze`ad dii`x zeler `zyd rnyn -

zernn `le ,oilegd on ze`a cren ly elega

epi` daegay xac lk :ol `niiwc .ipy xyrn

.(`,ak) zegpn zkqna ,oilegd on `l` `a

cnln - "zqn" :`ipz (`,g) `xnba inp onwle

:jixt `xnbae .oilegd on ezaeg `ian mc`y

meia dl iziin ik ?cren ly eleg hwp i`n`

!iiez`l ira oilegd on inp - aehïî íéîìùå
øùòîäedpiaxc ,dgny inly :yxtn `xnba -

.ilin lka `xwçñô ìù ïåùàøä áåè íåéå-

.hwpc gqt `py i`ne ,`id i`n yxtn `xnba

ïúáåç éãé ïéàöåé ìàøùélka ,dgny meyn -

geafl oiwewf oi`e ,raeyl xya odl yiy oipr

.jk myl minlyúåáãðå íéøãðálk eacpzdy -

,oze` oi`ian lbxa milyexil oileryke ,dpyd

- milral lk`p xyade odixeni` oiaixwne

ipzinl irac meyn .dgny meyn oda oi`vei

`yixa hwp ,'eke "ze`hga mipdkde" `tiq

.l`xyiíéðäëäå,lbxa ze`hg odl e`ay -

yie ,oiaiiegn milbx iler eidy zeny`e ze`hg

,dgny meyn oda oi`vei - raeyl xya odl

`l` dgny myl minly `iadl oikixv oi`e

.raeyl xya odl oi`y onfa÷åùå äæçá ïéàöåé
.milbx iler inlyn odl minxend -àì ìáà

úåôåòá`l` raey oi`y ,serd z`hga -

.dl sili `xnbae ,dnda xyaaàøîâàä-

m` ,xyrnd on m`iai ,aeh meia o`iad m`

.dinza !?dvxiàîéú éëåcrena hwpc i`d -

`zlin ol rnyn `w digxe` ab`c meyn

s`e ,aeh meia daixw dii`x zler oi`c :izixg`

dl yie li`ed ,lbxd zaeg `idy it lr

.xgnl oinelyzíéîìù ïéàéáî,aeh meia -

.heicd lk`n jxev mda yiy itlïéëîåñ ïéàå
ïäéìòynzyny ,`id zeay dkinqdy -

`l :zeay meyn od el` :opze ,miig ilraa

.(a,el dvia) dnda iab lr oiakex `le oli`a oilerúåìåò àì ìáà,reaw opnfy oitqene oicinzn ueg ,deabl `le - (ai zeny) "mkl" i`ny zial edl `xiaqc ,llk oi`ian oi` -

.aeh meia oky lke ,zaya elit`e "ecrena" eda aizk reaw opnfy lkeïäéìò ïéëîåñå.ozkinq lhal zeay exfb `l - o`iadl xzenc oeik -úåàá ïðéà áåè íåéázial elit`e -

it lr s` ,dbibg inlye dii`x zlera - lld zia exy ike .aeh meia oiaixw oi` zeacpe mixcpc 'ipznc `pzl dil `xiaq ,lldaizkc ,oey`x meia ozevn xwir - oinelyz odl yiy

.rnyn oey`x meia - (bk `xwie) "eze` mzebge"ïéìåçä ïî àìà äàá äðéà äàá àéäùëådbibga - dlith ixzyi` ikc ,odnr xyrn zern lteh xninle ibelti`l evn `l `kde -

`iai ?dlteh dnl dler la` .oilegd on olek zelik` `iadl xyt` i`e ,mihren oiqkpe oiaexn oilke` el yiy mc` yi ,minly iab 'ek axrl dvx m`y oiipn :onwl ,ixzyi`c `ed

.sqk drnaøùòîä ïî óàzegny ipin lk onwl `xw iaxe ,minly mda dpwie milyexia `ivedl el yiy ipy xyrn zern el yi ixde ,xya yiy mewna `ed daegay xac e`lc -

.dgnylïåùàøä áåè íåé úâéâçå?hwpc gqt `py i`n :jixt dinwle .'ebe "eze` mzebge"n onwl opitlic ,daxd xya el yi elit` ,daegay xac i`ce `edy -íéøîåà ììä úéáå
'åë.lteha dl iwene !`id daegay xac i`ce `d :jixt onwl -àì øùò äòáøà úâéâçeid daexn gqt zxeag dzidyk ,zxg` dbibg gqt axr yiy itl ,gqt hwp ikdl ,xnelk -

.xyrnd on s` d`a - xyr drax` zbibg la` ,oilegd on `l` d`a dpi`c `ed envr aeh mei zbibgc oizipzn opirny`e raeyd lr lk`p gqt `diy ick ,dbibg enr oi`ian
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ïéàéáî`ly (`,fi) onwl xn`c ,max i`nyk edl `xiaqc - mdilr oikneq oi`e minly

da ebiltc `zbelt epivn `l zelern la` .jenql xne` llde ,aeh meia jenql

`iddne ,mixac dylya wx ewlgp `lc (mye .eh) zayc `nw wxta opixn`e ,i`nye lld

.`da ewlgp `le ,zeler s` maxn elaw micinlzd `l` .xity dl ipyne jixt dkinqc

cg`a dyrn :(a,k) dviac ipy wxtc `iddae

el xn`e 'ek dxfra ezler `iady lld icinlzn

dkinq ef dn :i`ny icinlzn cg`-oicd `ed

`ly mixne` mdy dler ef dn xninl ivnc

dkinqd la` ,dler didy oiad `l `l` .`iadl

ok enk citwd `lc `de .citwd eiptl d`xy

dpin lirl iziinc `caera ,envr llda-`nyc

`l` oigen eid `l `ny ,cere .dkinqd e`x `l

max mr wlg lld la` ,oiwleg eidy eicinlzl

.zegnl mcia oi`e

úåìåòmeia `le ze`a crena zeacpe mixcpe

oiaixw oi`c ecen lld zia s`c - aeh

dviac `nw wxta opixn`wc `de .aeh meia

xn`c ,dwel aeh meia dacp zler hgeyd :(`,ai)

ipn jl-,lld ziak dl iwen `le ,`id i`ny zia

`ki` `xeqi`c idpc-dil zi`c oeik ,`kil e`l

wxt mzd opixn` oke .mzd opixn`wck 'jezn'

'x xn` :dpyn i`dc `xnba (`,hi) dviac ipy

lld ziae i`ny zia ewlgp `l xfrl` oa oerny

[`de] .oiaixw oi`y aeh mei ly mpi`y zeler lr

zia zwelgn xn`c `ler lr jixt ik mzdc

'eke jenql dbibg inlya lld ziae i`ny

ly opi`y minly lr `zbelt da ipzc `ziixan

`kdc oizipznn dil iyw` `le ,'ek aeh mei-ik

crena zeacpe mixcp zeler dl ivxznc ikid

dil `ticrc ,`nrh epiid `l ,aeh meia ze`a

ici lr `le ,`icda ipznc `ziixan iieyw`l

iziin `lc `de .ipzw ikde `xqgin ixeqge `weic

oi` lld zial xn`c ,`lerl zeacpe mixcp edl

zeacpe mixcp oiaixw-meyn eda witpc meyn

inwe`l `ki`c jenqa opixn`ck ,dgny inly

axde opgl` iax axde .epick dgny axw xaky

inlya witpc jenqa xn` `lc :uxzn epax

meyn meaixwdy `kid epiid `l` mixcpa dgny

mixcp myl me`iad la` ,dgny-wx witp `l

.myicwd meyn
`nl`
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"Eøeëæ ìk" :øîàpL ,äéiàøä¯úBìòì ìBëiL éî ¨§¦¨¤¤¡©¨§§¦¤¨©£
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ïéëîBñ ïéàå íéîìL ïéàéáî :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦§¦¦§¨¦§¥§¦
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המשך בזאור דמסכת חגזגה דזום שנז עמ' א
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oiaiig lkd` cenr g sc ± oey`x wxtohw cren
øùòîä ïî óà íéøîåà ììä úéáå øî øîà.`ed daegay xac `lde -ìôåèáxagn -

.oilteh cvik i`xen` ibilte ,`iane oilegd mr xyrnäîäáì äîäá øîà äé÷æçm` -

x`yde oilegd on dbibgl zg` `iai ,zg` dndaa wetiq odl oi`e daxd oilke` el yi

daeg ici `vi xak ,odilr dbibg my oey`x meia ze`ad oleky it lr s`e ,xyrnd on

dpey`xa.oilegd onúåòîì úåòî ïéìôåè ïéàå
:`kti` xn` opgei iaxe .dlecb dnda zepwl -

on ezaeg ici z`ivi ith xity dil ifgz` xnl

xnle ,oilegd on dnly dnda `ianyk ,oilegd

lk mr oiaxern oilegyk ith xity dil ifgz`

zeidl xzenc i`xwn dl sili onwle .eizelik`

.ltehúñîbg ziyre" :aizk zereaya -

onwle ,"jci zacp zqn jidl` 'dl zereay

.oileg oeyl zqn yxtnáøòîdf oeyl oi` -

izyc ,dnda oda dpwy zerna `l` ltep

.dnvrl zxkip efe dnvrl zxkip ef - zenda

êëøáé øùà.jkxai xy` lkn -ïåùàø íåé-

edl zile ,oilegd on edi - dbibg myl `edy

.daegay xaca dlith i`ny zialêìéàå ïàëî
:aizk dbibga eli`c .dgny `l` epi`y -

on s` ,`l eze cg` mei - "eze` mzebge"

.xyrndäðåùàø äìéëàjzrc `wlq `zyd -

.oey`x ogly lr dp`iaie ,dnvrl dndaïàëî
êìéàå.meia ea elit` -çñôä úåîé ìë øàùå-

dnda xyrna `vei mc` ,dgnyl `l` opi`y

zerna minly dpewy oky lke ,el yi m`

.ipy xyrnàì àîòè éàî áåè íåéáwitp -

on ueg zelik` x`ya dnda xyrna

.ipy xyrna exyc ikid ik ,dpey`xdíåùî
àúø÷ñ`veid :(a,gp) zexekaa opzc .eraevy -
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.dil `xiaq `ziixza `ziixak zyyéðú÷ àäå
ïéìåçä ïî äðåùàø äìéëàjzrc `wlq `we -

dlek ira ogleyd lr dpey`x d`ad dcerqc

.oilegnäðåùàø äìéëà éîãdlik` :xnelk -

dnda oia dil zi`c ,ipzw `nzq dpey`x

.dpey`x dlik` xeriy zern oia ,dnvrøæåç
éðù áåè íåéá ùîç áéø÷îåxaer opixn` `le -

"eze` mzebge" :xn` `pngxe ,"siqez la"a `ed

`ed `nei cgc inp jpdc ,`l eze `nei cg -

.oey`xc oinelyz ipyeíúñáoyixtd m` -

.lif`e yxtnck ,oaixwne xfeg epi` - mzqïàë
ùøôîáyixtn ip` oey`x meil :`icda xn`c -

inelyz `l` epi`y ,oaixwne xfeg olek z`

.oey`xíúñ éàä,oaixwdl xeq` zxn`c -

?inc ikidàåä úåäù äéì äåä àìã íåùî-

.oyixtd oey`x meil `nzqneøééù éøåéù-

.mini ipy begl ezrca didyàøáúñî éîð éëä
.yxtnca opgei 'x dcenc -éîð øîúéà-

begl ezrca did `lc `zlin gkenc `kidc

.opgei 'x dcen - mini ipy
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éî`l (a,i) onwl ,edine ."ibg alg oili `l" aizkc :i"yx yxit - mdn d`a dbibgy

mewn lkn `nye !"xacn" "xacn"c dey dxifbn `l` ,`pwqnd itl dil opiwtn

"xacn" "xacn"n dil opiwtn onwle .dbibg rnyn `xwnd zernyn-oeyl` `ny

xacnn i`c .dbibg rnync ,jinq `w "ebegie"c-.mdn d`a minlye dler `pin` ded

ok m` :xninl `kile-dgny inly mi`a edi `l

`dc !dbibg enk ,dlith ici lr wx xyrnn

"mW" ea aizkc ,dey dxifbn dil opitli ixtiqa¨

dxfb xkcn (`,at zegpn) "dcezd"a mbe ,xyrna

epiax axd dywd .minlyl 'my' 'my' dey

mixac) aizkc ,lair xdn dgny slil :opgl`

zeter opihrnn dpine "minly zgafe" :(fk

migqta `xiza oa dcedi iax yixc oke .zegpne

xyaa `xw opinwen `l i`n` :cere !(`,hw)

opitli i`cec :uxize !dgny xity ixwinc ,oileg

minly oldlc dgny dn ,lair xdn-o`k s`

zetera `l la` :`ki` inlyexiae .minly

.lair xda "gaf" aizkc ,zegpne

êâçádl witnc `nw `pze - jzy`a `le

'eke dbibgy in "jbga zgnye" dyxcn

-aezkilc ,dpin opirny ediiexzc :xnel yi

`le ,dilr biltc xninl epivn ,edine ."bga"

crena miyp mi`yep oi`c `de .dil rnyn-

.mzdc jci`k `nrh iwen

éî:opixn` inlyexia - oiaexn oilke` el yiy

dagx ecie ipr-yi`" eilr ip` `xew

dhern ecie xiyr ,"eci zpznk-xn`p df lr

dhern ecie ipr "jidl` 'd zkxak"-df lr

sqk drnn zegt oi` ,sqk izy sqk drn :xn`p

.sqk izyn zegt oi`e

øæåçyxit - ipy aeh meia (`ed) aixwne

,siqez la meyn xaer epi`e :i"yx

"bg eze` mzebge" :xn` `pngxc-,`nei cg

mini ipy bbeg `ede-oinelyz dil dedc

mzqa la` .oey`xc-`le .lif`e yxtnck ,xeq`

oey`xa ifg ied `lc oeik :iieyw`l jiiy-ji`

opgei 'xl dil opirnye li`ed ?ipya ifg ded

opixw oey`xa ifg dedc ,oey`xc oinelyz jenqa

eaixwiy mipdk daxd my `ki`e li`ed ,dia

oipra yxit l`ppg epiax ,edine .zg` zaa oze`

dxyr yixtd yiwl yix xn` :epeyl edfe ,xg`

oey`x aeh meia dyng aixwd ,ezbibgl zenda-

aeh meia dyng aixwnoi`c ab lr s`e ,oexg`

aeh meia zeacpe mixcp oiaixwn-ellde li`ed

dzid dbibgl ozyxtd zligz-oaixwdl xzen

epi` aey wqty oeik :xn` opgei iaxe .aeh meia

o`k ,ibilt `le :`a` 'x xn` .`iane aixwne xfeg

-o`k ,mzqa-oebk opgei 'xc `d .yxtna

hegyl meia zedy el yie ,aixwde mzq oyixtdy

ohgy `le ,milke` el yi mbe ,x`yd-ixeiy

yiwl yixce .oiaixw oi`y ,aeh mei zngn `ly zeacpe mixcpk eyrpe ,edpixiiy-df oebk ,oexg` aeh meia maixwi mix`ypd el`y yxity oebk-oiax `z` ikc ,`xazqn inp ikd .xzen

wqty oeikc epy `l :opgei iax xn` `a` xa ony ax xn` ,inp xnzi` ,'ek e`l `l` ,'ek iccd` `iyw 'eke aixwne xfeg ,'eke dyng aixwd ezbibgl zenda dxyr yixtd :opgei iax xn`

[aixwn epi` aey]-meid xnb la` .zeacpe mixcp eyrpe edpixiiy ixeiy :opixn`c ,meid xnb `ly `l`-:oizliknc inlyexia rnyn ,eixacl dii`xe .l`ppg epiax yxit jk .aixwne xfeg

`le .dgec epi` :xne` cge ,dgec :xne` cg ,yiwl yixe opgei 'x oebltzi` :xne` `tqixw iax ?oexg`d aeh mei dgciy edn xzende ,oey`x aeh meia dyng aixwd ,zenda dxyr eiptl eidŸ¨

zernl zern lteh xn` ec opgei iaxc .oediln on opaxc oediln yxtp :`xif iax xn` .[`c xn` o`ne `c] xn` o`n opirci-,dndal dnda lteh mc` xn` ec yiwl yix ,dgec xn` ec

zernl zern lteh mc` oi`e-rnyn .siqedl ezrca cer oi` xn`iy cr ,aeh mei dgece jlede siqen `ed mlerl :opgei 'x mya `a` xa ony ax xn` .dgec epi` xn` ec-ziigc oiprlc

.ixiin aeh mei
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oiaiig lkd` cenr h sc ± oey`x wxtohw cren
åðù àì.meid xnb `ly `l` ,xzei `le bbeg dz` eze` :onwl `ipzc `d -øîâ ìáà

íåéä.yixtdy zebibg lk aixwdl zedy el did `le -äðùîâç àìù éî`ly -

.bg ly oey`xd meia ezbibg `iadâç ìù ïåøçàä áåè íåéås`e .zxvr ipiny bbeg -

.oey`xl oinelyz ied - `ed envr ipta lbxc ab lrøæîî ãéìåäåoileqt `iady -

oiwgnp eizeper oi` jkitl ,oexkf `die ,l`xyia

.daeyzaøéæçäì ìåëéezlfbe ezaipb inc -

.milralï÷úéå.`hgd on owezn `die -úååòî
.lwlewn -àøîâéìéî éðäðîaeh meic -

bgd zepaxwl oinelyz zekeqd bg ly oexg`d

.micigilçñô ìù éòéáùá úøöòlk" zyxta -

meiae zevn lk`z mini zyy" - "xekad

.(fh mixac) "zxvr iriaydìù éòéáùì äî
çñôwelg epi` ixdy ,oey`xl oinelyz -

oiprl eiptlyn welg zxvr ipiny - eiptlyn

.a"yw x"ftäðôåîef dey dxifb dkixve -

lkc .icin dilr opikxt `l ezc ,dpten `dzy

.oiaiyn oi`e oicinl dpten dey dxifbééàì-

.zn`aäëàìî äùòú àì áéúë àä`edda -

,jidl` 'dl zxvr iriayd meiae" diteb `xw

."dk`ln dyrz `làëäî äì éúééî àðúå-

lirl opixn`ck dl xnbc opgei 'xc meyn

.`pyil i`d `kd hwp ,`ed `xen`äòáù ìë-

.meie mei lkéòéáùä ùãçábgd ini lk -

.iriayd ycga xen`dìë êìåäå ââåç àäé ìåëé
ùãçäm` ,bgd inelyzl dvxiy mei dfi` -

.bga aixwd `låúåà øîåì ãåîìúditiqa -

.dia aizk "eze`" ixz ,`xwcïéîåìùú éàî-

.oinelyz od cvikïåùàøì ïéîåìùú ïìåë-

aizkc ,oleka xwir aezkd dyr cg` mei ixdy

.el oinelyz dyr eixg`lye ,"eze`"ïìåë
äæì äæ ïéîåìùúezaeg oi`y mda mei jl oi` -

,eiptly minia d`xp `ly inl envra ea dielz

,dicicl xwir `iadl d`xp `edy oey`x mei

.el oinelyz eixg`ly einieøâéçie`x epi` -

.oizipzna opixn`ck ,ze`xilíåéá àîèð-

lr cg` oaxw `ian xifp :opz (`,h) zezixka

,ipiny meia `nhp :diwfg xn`e .daxd ze`neh

oipn ligzdle zepaxw `iadl ie`x `edy

enk ,oilha d`neh mcew dpny minie ,eizexifp

ipy e` mixez izy `iai ipinyd meiae" :'`py

minide 'ebe exfp ini lk 'dl xifde 'ebe ipa

.(e xacna) "exfp `nh ik elti mipey`xdàéáî
aiigzp xaky ,zipyd d`nehd lr oaxw -

ef ixde - dipy dligzde ,d`nehd oaxwa

epi` - ipiny lila `nhp la` .zxg` d`neh

`l` `iand`nehn `vi `lc oeikc ,cg` oaxw

dilr `iadl die`x `idy dryl dpey`xd

el oi`e ,oey`xd oaxwa aiigzp `l - oaxw

.oinelyzøîà ïðçåé éáøålahe li`ed -

aiigzp eyny aixrde dpey`x ez`nehl

.oaxwl ie`x dlil oi`y it lr s`e ,oaxwa

el yi - oaxwl ie`x `lc ab lr s` :`nl`

.oinelyzäàîåè éðàùiptn dgcpd oaxw -

ab lr s`e ,oinelyz el yi jkitle ,d`nehd

.`iadl d`xp `lcïéîåìùú äì ùéå ìéàåä-

d`xp `ly in ixdy .ipy gqta el` oebk

xac iptn dgcpd la` .oinelyz el yi oey`xa

.`iadl d`xp ok m` `l` ,oinelyz el epivn `l - xg`'åë øîàã ïàîì àçéðä.(`,bv) "`nh didy in" wxta migqt zkqna `id `zbelt -
àìà
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äægvex ,zexiar x`y la` .mlerl d`xp xfnndy ,xkip ezyea ithc - dexrd lr `ad

olfbe-.eiptl eicr oi`

øîàðxyr dyng xn`p :l`rnyi 'x mya opgei 'x dl sili inlyexiae - gqta zxvr

s` ,oey`xl oinelyz oexg` aeh mei] oldl dn ,bga xyr dyng xn`pe gqta

`kil eze .[oey`xl oinelyz oexg` h"i o`k

y cenlza jixtck jxtinldey dxfb `dc ,epl

(`,fk) "oyid" wxta dkeqa dpin opitlick ,dxenb

yixc `irye` iax mya `xtq xa dcedi ,cere -

ike "mini zray 'dl bg eze` mzebge" :mzd

zay `vi ,`l` !md dpny `lde ?md dray

[mdn]-epcnl o`kn ike :ira iqei 'x .dray ixd

aizd xg` mewnn `lde ?zay dgec dbibg oi`y

,ok gqta s` :`ipzde :`xtq axc ieg` opgei iax

lgy jnvr rbd ,[dyy] ixd zay odn `v dzrn

[mini ipy mdn `v] zaya oexg`e oey`x h"i-

'x mya `xtq xa dcedi `z` .dyy o`k ixd

`v "mini zray 'dl bg eze` mzebge" :`irye`

,zay dgec dbibg oi`y epcnl xaky zay odn

"edebgz" xnel cenlz dne-aeh mei zeaxl

zeyxc oze` lke .oey`xl oinelyzl oexg`d

(a,r migqt) "mixac el`" wxta j` .o`ka opi`

`idd dlr jixte ,`xtq dcedic `iddl iziin

o`k ixd zaya oexg`de oey`xd aeh mei lgc

."edebgz" iziin `le ,dyy

ïéîåìùú(`,fi) onwlc `idde - dfl df

zereayd bgl oinelyz opitlic

xninl xazqn `l dray lk zevnd bgn

.`ed xenb legc oeik dfl df oinelyz

ïåéëjixve - ipya ifg `l ez oey`xa ifg `lc

,ipya xbge oey`xa heyt did m` :oeir

oey`xa `inx dilr `aeigc oeik ,opixn` in-ez

e` ,ifg `l `zydc ab lr s` ,dipin rwt `l

e`l `irye` 'xl dfl df oinelyzc oeik :`nlc

`ed `aeig xa e`l `zydc oeik ,edine ?aiigin-

ied `l d`iaa epi`e li`ed ,dil iziin ivn `l

.d`ada

àîèð.i`w `nhpy xifp iab - `ian meia

xa iqei 'xe iax ibilt `l ok lrc

`vi oky ,ipinya `nhpa (`,gi xifp) dcedi

,ipiny lila la` .oaxw `iadl die`xd dryl

oaxwl ifg `lc-hwpc dcedi xa iqei iaxe .`l

iriaya `nhp-,`ed oaxw z`ad meyn e`l
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`l - dpey`xd oaxw onf jeza dzligzy

z` sqei ax yxite .`id d`neh `cg opixn`
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"xgyd zltz"c `idd rnyn oke ,zvw qpe`
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cxi `l-zekld yxitk `le .zvw qpe` epiid
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oiaiig lkd` cenr i sc ± oey`x wxtohw cren
ïåöøá.dlra lr dxq` -ïäë úùà:(a,`p) zeaezka ,dlral dxeq` qpe`a elit` -

aizkcne .l`xyi zy` ef - ef i`e ,zxzen - dytzp `d ,dxeq` - "dytzp `l `ide"

zy` ef - ef i`e ,dxeq` dytzpy it lr s`y ,zxg` jl yi :xnel ,ied `herin - "`id"

.odkíåìù ïéà àáìå àöåéìå`ae dxezd on `veil o`k edeyxce ,dixkfa `ed `xwn -

.mixg` mixacl eläëìä øáãî íãà àöåéù
íåìù åì ïéà áåù àø÷î øáãìd`xed oi`y -

.dxezd znizq dyxtn dpyndy ,`xwn xacn

äðùîì ãåîìúîody minkgd z` yny m` -

zeipynd oiadl ,zeipyn mrh ozil oiwcwcn

,daegle xehtl mrh `evnle ef z` ef zexzeqd

m`e ,cenlz iexw ef dpyndy .xzidle xeqi`l

oi` aey - zeipynd zqxibl ewqr ozpe odn `vi

dpekp d`xed oi`y ,d`xed xaca mely el

odixac oi`y yi zeipyn dnky .dpyn xaca

i`na `kd :cenlzd ipa mevxize oipeekn

`id ipelt iax ipn `d ,`xqgn ixeqg ,opiwqr

.ezenk dkld oi`eãåîìúì ãåîìúî åìéôà-

,wenr `edy ilaa cenlzl inlyexi cenlzn

mikygna" :(`,ck) oixcdpqa opixn`ck

.laa ly cenlzd ef - "mler iznk ipaiyed

äðùîøéåàá íéçøåô íéøãð øúéäzxzd -

xcpd z` xizn mkgdy ,minkg exn`y mixcp

,jenql dn lr oi`e ,`xwna yi fnx hrn -

.dt lray dxeza minkgl xeqn oky `l`

úåìéòî úåëìä ,äâéâç úåëìäå ,úáù úåëìä-

.hren `xwn ,fnxa zeielz ody zekld oda yi

íéåìúä ïéøøäë.y`x zexrya -úåãåáòäå-

.oaxw zcear zekldúåéøòäå.dexr -ïä ïä
äøåú éôåâiteb e`l jpd eh` :jixt `xnba -

!?edpip dxezàøîâéúù àéìôé éëíéîòô-

xcp `ilti ik" :xifpa cg`e oikxra cg`

."xifp xcp xecpl `ilti ik" ,"jkxraúçà
øåñéàì äàìôä,yexit oeyl d`ltd dilek -

d`ltd azk dnle ,"yixti ix`" enebxzk

,xcpa envr xq`e xcpe yxityk zg` ?odipya

ok :xne`e ,mkgd iptl yxtne xfegy zg`e

`l ok zrcl la` ,izxcp ok zrcle ,izxcp

`a jk jezne ,dhxg icil `a `ed ixde .izxcp

.xzid iciléôàá éúòáùð"it`a" xn`wcn -

it` zngny itl ,eilr l`yil ip` leki :rnyn

,o`kn cenll yi .izrayp zayein zrcn `le

ok zrcl `l xn`l ,excpl gzt `vendy

lr il `ad d`ex ip`y df xac ipxwiy izxcp

.el oixizn - ixcp iciåàéáä åáì áéãð ìëm` -

- hxgzn m`e ,e`iai - eilr eacep eal epcer

.el exiziéèôùî øåîùì äîéé÷àå éúòáùð
ê÷ãödvx m`c llkn ,"dniiw`e" xn`wcn -

.el oixizn - miiwl `lyøæòéìà éáøãî éà-

.`zxizi d`ltd yixccàîìãoetxh iaxckl -

.`z`øéæð ïäî ãçà ïéàeidy mipy -,oiayei

dfy xifp ipixd :cg` xn`e ,mdiptl cg` `ae

xifp ipixd :xne` exiage ,`ed xifp eplv` `ad

cg` oi` - odn cg`k `vnp seqale ,xifp epi`y

xifp zeidl zexifp dpzip `ly itl .xifp odn

.zyxetn zi`ce d`ltda `l` ,wtqae diilza

åáìá øîâ.ycwd e` xcp e` dreay -äåöîä íéé÷ì ïéòáùðù.dniiwl fxcfie xdniy ick devn miiwl rayp mc` `diy devn xnelk -àúìôìô.ltlt ly cg` oirxb -áúëéî
ïáéúë?oizipzn xn`wc hren `xwn i`n ,zaya iaizk zexdf` `aeh -'åë àëøöð àì.dxezd on cenll el yi hren fnx ,ea `veike df xac -àîåâ øôåçm`e ,`ed oipa dpea -

.dpea meyn aiig epi` - iepa oipady it lr s` ,xtrd z` lehil `l` dl jixv epi`äôåâì äëéøö äðéàùz` `iven iab dizlin xn` oerny iaxe .df oipal jixv epi`y df oebk -

.dl jixv did `le ,eil` d`a dzid `l epevxay ,ef d`ved lr xeht :oerny iax xn`we ,(a,bv zay) zaya exaewl dhna zndäãåäé 'øì àîéú åìéôàjda dcen ,dilr biltc -

.exvg z` `ed lwlwn - `neb xteg i`de ,`ed owzn - znd z` xaewd mzd el`c .`nebïéøøäë éàîå?fnxd edne ,df cnll dxezd on fnx zvw yiy rnync ,oizipzna xn`wc -
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åìéôàxn` oke .i"yx yxitck ilaa cenlzl inlyexi cenlzn - cenlzl cenlzn

"mler iznk ipaiyed mikygna" :inlyexia-(`pdk ax) oke .ilaad cenlz el`

:eyexit ikde ,xnel yi `kti` elit` ,edine .ilaad cenlz dipin gkzyilc miiv dedc

.dxexa dkld ecia dlri `l jk jezny ,dfa oiad `l oiicre dfn yxityàîìãiaxk

jixvny dn `kxit dil aiygc rnyn - dcedi

`nw wxta eli`e .izixg` dyxcl aezkd

,dxn`p ycwd gexa xzq` iab (`,f) dlibnc

"elawe eniiw" :aizkc meyn ,l`eny xn`w-

cenlzd xn`we .dhnl elawy dn dlrnl eniiw

"`aiwr 'x" wxta zaya eli`e `kxit dil zilc

,xak elawy dn eniiw :dipin opiyxc (`,gt)

axd xn`e !yexeyg` inia oevxa dxezd elawc

dl witn mzdc ,`id `iyew e`lc :wgvi epiax

e` "eniiwe eniiw" aezkilc ,dixeaca dl ipycn

.dpin rny izxz i`ce `l` ,"elawe elaw"

éôàáaxd dywde - ia `pxcd `le izrayp

,yixcin ikda `xw jgxk lrc :opgl` epiax

"izgepn l` oe`eai m` it`a izrayp" :aizkcn

!ux`l e`a `ly xacnd xec iab dpin opiyxce

z`iaa e`l `xw i`dc :wgvi epax axd el uxize

epivne .`ad mlerl wlga `l` ,irzyn ux`

xacnd xec" :(a,iw oixcdpq) "wlg"a xn`c `pz

:yxcinl `ki` ok m` "`ad mlerl wlg mdl yi

.ia `pxcde

é÷åôàìeala xnb l`eny xn`c l`enycn

meyn e`l - eiztya `iveiy jixv

.aizk `xw `dc ,eala xnb l`enyl dil zilc

aizkc `ed dxfra (e`iady) miycwl iwen `l`

"zeler al aicp lke" :aizk miycw iabe ,`xw i`d

,xity dl dcen l`enye (hk ,a minid ixac)

wxt dl ipyne ,`xw i`dn l`enyl dpin iywne

dpin silip `niz ike .(a,ek) zereayc iyily-

znexz :xnel dvex ,dnexz dil dedc meyn

miycwe "eal aicp lk" dia aizk okynd zk`ln

.micnln oi`e ,cg`k oi`ad miaezk ipy

íéé÷ìick ,miny my xikfdl jixvc - zevn

.diytp ifexfl

ìàåîùìopiyxcc `de - `kxit dil zil

lgin la` :(a,fh) mixcpc ipy wxt

miny ivtg `ed-.dil iwtp "exac"n mzd

éáøãëìmilwlwn x`yl oicd `ed - `a`

`l` ,xninl ivn ded oixehtc

xtrl jixvc ab lr s`c :ol rnyn `w `zeax-
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lrae ,ycwd zern `ivedy `hg df gily ike
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úëàìî,z`f dk`ln oina dtebl dkixv dpi`y :i"yx yxit - dxez dxq` zaygn

oebk ,inp zek`ln lka ok m`c ,okzi `le .mlera df oipa did `l epevxay

rxewa oke !mlera oipad didy dil `gip `l `dc ?aiigin dnl enewna zepal n"r xzeq

xetzl zpn lr-,`cxh zngn e` ,ela`a `ad rxewe mlern df rxwa dil `gip `l ok mb

axdl d`xp okl .dizni` inxnl eznga rxewe

yxey xwirl jixv epi`y :yxtl wgvi epiax

`idy `nebl jixv epi`y ,`kd oebk ,xeqi`d

aiygc daxde ,dhna zn `iven oke .dk`lnd

zk`lnl enc `le - (a,bv zay) "ripvnd" wxt

dakn :dk`lnd xwirl mikixv eidy ,okynd-

oke ,oeflge miygz zcive ,oingtd jxev meyn

.oda `veik mlek

åâåç:enk ,zelegn oeyl miyxtn yi - `bg

.(fw mildz) "xekyk erepie ebegi"

ïîæáik - 'eke (`ipzde) oili `lc `ed bg

dbibga :iieyw`l jiiy `l dbibga `xw opinwen

zepaxw x`y lk `d ,oili `lc `ed-`d .oili

ne "xwad cr dlild lk" :aizklkl dl opinwe

ded `lc xninl `ki` `dc .gafnd lr oilerd

enk lilk dlek `iady ,dlerl wx `xw opinwen

zebibge minly oebk ,zepaxw x`y la` .dler

lilk mpi`y-.`l

àìåopinwenc ab lr s`e - xyad on oili

(`,`r migqt) "mixac el`" wxta `xwl

:cere .cg` dlile mini ipyl zlk`py dbibga

aizk xyac-mewn lkn !mc` zlik` rnync

oey`xd meia" :aizkcn ,izxz dipin opiwtn

.iyilyd meia aizk `le "xwaløåáòìeilr

lk :`nlra opixn`c ab lr s`e - oie`l ipya

yxcinl `ki`c `kid-opinwen `le ,opiyxc

oaxwa ecinrdl oi`y ,ip`y `kd !ixizi ie`la

enk el dnece .dxeza ea `veik epivn `ly ,ycg

"dlbi `l" opinwenc (`,c) zenai yixa epivny

opinwen `le ,`xizi e`la eia` ly mai zxneya

.eia` zqep`a dil

åâåçéå`z` "ibg alg oili `le" - xacna il

dbibga ixiinc ,dey dxfb lr cnll

.zepaxw x`ya `le

úåìéòîhren `xwn 'eke iaizk azkn

i"yx yexit jezn .zeaexn zeklde

dxrya oiielzd :yexit `edy rnyn-ea yiy

xdk ,hren `xwn fnxa oiielz zeaexn zekld

jixt i`n :ixenl dywe .y`xd xriya ielzd

la` ,iaizk i`ce ?iaizk azkn zelirn `xnba

zeklde hren `xwn epiide ,daxd zekld oda yi

zeielz i"yx yxity dn itl ,edine !zeaexn

j` ,iaizk `l `icdac dil `xiaqc rnyn ,fnxa

`aeh :yexit ,iaizk azkin :yxit zay iab

xn`wc hren `xwn i`n ,zaya iaizk zexdf`

.zelirn iab yxtl il xyt` `l ikde ?oizipzn

axdl d`xpe !iaizkc xn`w `icdac rnyn mbe

:`id diytp it`a `zlinc yxtl opgl` epiax

,hren `xwn oda yie zeld`l i`we hren `xwn

oia geix yi mixtq dnkae .zeaexn zekldd la`

xne` did o`kn .eknqiy dn lr mdl oi`e ,dxrya oiielzd oixxdk zeaexn zeklde hren `xwn :`pz (` wxt) `ztqeza j` .`ed diytp it`a `zlinc rnyn ok m` .lirlc` hren `xwn

hren `xwn xn`wc `d lr i"yx yxitck yxite .i"yx yxitck rnync ,hren fnxa dleze hren `xwn :xnel dvex .xgava xgav :ryedi iax-.epzp fnxay

äðúð`iveiy cr lrn `lc ipepge ,llgzn oi`e cifna ixiin mzdc .lrn `lc ipepgl dpzpc `iddl inc `le - lrn exagl-.dyrn car `lc meyn mzd

ì÷ùîexagl dpzpy oeik ,daxd dpiy i`cec :dniz yi - exag il dn `ed il dn dlwy-:(`,hv `rivn `aa) "l`eyd" wxt opixn`ck ,dl`y ly d`pd zaeh meyn lernl el yi

ycwd ly mecxew li`ynd-dpzp `l ik la` .dlgzkl ea rwal xzen exage ,exag ly d`pd zaeh itl lrn-oiekzny ixiin `kdc :xnel yie !melk dpnn dpdp `l izk`

.izyxit (`,`w) zegpnae ,ycwd zeyxn `ivedl
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המשך בעמול אני

oiaiig lkd` cenr `i sc ± oey`x wxtohw cren
äçðîã àëéä ìëã`l - dlhpy dnk lk jkld ,dgpn dizeyxa ikd inwn elit` -

.ycwdc `cin wetizc icin diipyäééðù ééåðùdzzqny iepya diipwe ,oipaa drawyk -

.draeweäáåøà éô ìò äçéðäùdiipy `le ,dlhep dvxiy dry lke ,daex`d wewtl -

.icinàáøãë.'ek ziad lra xkfp -äøòùá ïééåìúä ïéøøäë åðééäzhren dkinqa -

ixdy ,oilegl ycwd zern `ivenl dl opincn

.bbeyd on xzei qpe`l `ed aexwáúëéî ïéðéã
ïáéúëodl yi ipzw oizipzne .dti oiyxetn -

.oiyxetn opi`y rnyn dkinq'åë àëøöð àì-

,yexita oiyxetn opi`y mixac oda yi :xnelk

.da `veike df oebkùôð úçú ùôð áéúëã-

inc oenn ozi - dy`d dzny "didi oeq` m`"

`ly ,dzin aeig dilr oi`y ,diyxeil dy`d

evpi ike" aizkc ,oeekzp exagl `l` dl oeekzp

df z` bexdl oeekzp :iax xaqw ,"eicgi miyp`

.oenn mlyne dzinn xeht df z` bxdeäðéúð
äìòîìozpe" ,aizk zeclee inc oiprl -

.(`k zeny) "mililtaäèîì äðéúðdzzpe" -

.ytpd inc - ytp i`ne ,oenn - "ytp zgz ytp

íãä úìá÷ åæ åáéø÷äåoeyl `edy it lr s` -

dhigy xg`l ixdy ,dlaw `l` dpi` - dkled

.mcd laiw ok m` `l` dkled oi`e ,dazkp

ìëä úà ïäëä áéø÷äå,aizk mixa` iab -

z` odkd aixwde ,mina ugxi mirxkde axwde"

."dgafnd xihwde lkdùáëì íéøáà úëìåä åæ
xihwde" :`xwa aizk `icda dxhwd eli`c -

."dgafndäìá÷ ììëî äé÷ôú àìlkl -

xyt`y dcear `idy ab lr s`e .dixac

,wxefe gafnd cva hgey dvx m`y ,dlhal

z` oilbtne ,`id dcear - dlha `lc `kid

,dpedk icbae odk dkixve ,dzaygna oaxwd

.lxre ,ayeie ,ope` da lqeteíéîáezcewp -

.oiae`y iwet`l ,micgeind min :rnyn ,gzta

min" :afa aizkcn ,jixv `l miig min ,edine

e`l oi`nh x`yc llkn - (eh `xwie) "miig

,oicgeind mina - "mina" ,edine .era miig min

.minyb ody it lr s` ,dewnaíäálk" -

."mda rbepdíäîmdn eilr leti xy` lk" -

."`nhi mzenaèîåçoin `edy ip` xne` -

zkledd dtilwa lcbd ,`"bnil* oixewy uxy

xvipd zligze ,lcby dnk lk cinz zlbrne

.`id dycr ly dtilwkäàèìä áðæëitl -

ezvwn epiide ,dkzgpy xg`l zqkxtny

.zeig ea yiy ,elekk `edy
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øáæâáoexqg dkixv oi` ci zegily xn`c o`nl elit`e - el zexeqnd-,ip`y `kd

`zi`c `kid lkc-.i`w `klnc `fb ia

ãòoikxra opiqxb oke .dhext dze` wx oilegl `wtp `le - dhext deya dizgz xeciy

xky `wecc ,ok yxit i"yx mbe .oilegl xky (dia) witp dia xcc oeike .(mye .`k)

`idd wgvi epiax axd yxit oke .`zia `lek `le

xfge ea rwa ,exagl ycwd ly mecxw li`yndc¤

ea rwae exag-opz `d ?inc ikide .elrn olek

`l` !zxy ilke dnda `l` lren xg` lren oi`

`le ,ycwd ly zenecxw el zexeqnd xafba i`ce

jkitl ,drewa cbpk wx oilegl o`ivedl oiekn

zegpnae (`,dp) ipy wxt oiyecwae .elrn olek

.izyxit (`,`w) "mikqpde zegpnd" wxt

àìytp dzzpe `ipzc iaxckl `l` `kxvp

iaiig :xn`c ,opgei iaxe - oenn ytp zgz

oinelyzd on oixeht oibbey zezin-dl iwen

`lc "oir zgz oir zzpe" :`ipzc ,iaxc jci`l

.`kdc dpyn mzq` bilt

åáéø÷äå`l dkledae - mcd zlaw ef

`dc ,`xwc `hytk dil opinwen

cin did dlawe ,aizk dhigy xza-epiide

:il rnyn `l j` .i"yx yxit jk ,dpey`x dcear

inwn dklede ,dixza aizk "ewxfe" inp ikdc

!miizpia dkledc dlaw iwet`l ,cin ied dwixf

wxt idliy opixn`c :wgvi epiaxl dyw cere

"eaixwde" :(`,bi) migafc `nw-dz` .dlaw ef

xne` `edyk ?dwixf `l` epi` e` ,dlaw ef xne`

"ewxfe"-opinwen dedc rnyn ,xen` dwixf ixd

`lc ab lr s`e ,`xw aizkc e`l i` dwixfa dl

dil `gip `lc xnel yi :edine .`ied dhigy xza

,daeyg dcear dpi`y itl dkleda `xw inwe`l

.gafn ly ey`xa hegyl lekie dlhal xyt`y

àìivn ded `l - dewn xeriyl `l` `kxvp

yxitck ,aizk `lc ,[dlral] xninl

:xnege lwa `l` ol `wtp `lc zelecb zeklda

zxkc dlral "ugxe" aizk zexdhl `zydc-

lw i`dnc ,`id `zlin e`l `dc ?oky lk `l

`dc .`ed `kixt xnege lwc ,witp ivn `l xnege

(`,`l) oilegc ipy wxtac dpeeke zevivg dnk

`xw i`dn ,`l` .dlral `le zexdhl epivn

xg`e eilr dzcp idze") :(eh `xwie) aizkc :`wtp

("xdhz-yixcck .mina `azy cr `dz dzcpa

yxit oke - (a,cq) zayc iyy wxta `aiwr 'x

ded jkld ,dcp zliah ol `wtp mzdnc mz epiax

.daezk enk dil

éîá,gzta ezcewp :i"yx yxit - dewn

min iwet`l ,micgeind min opireny`l

`kdn e`l oiae`y min `dc ,okzi `le .oiae`y

"'ebe min dewn xeae oirn j`"n `l` ,`wtp

icia oirn dn :mipdk zxeza opiyxce (`i `xwie)

miny-rnyn ikid :cere !miny icia dewn s`

dewn in :yxtl d`xpe !zeyixtck ,oirnl diknqc e`l i` ,oiae`y rnyn `xw xwir `d ?oiae`y iwet`l dewn-(a,dq zay) oxeay`a dewn oilgefa xdhn oirn :opixn`ck ,oxeay` epiid.

äîà`lc okzi `zyde .dn` m` ik oex`d iaer mr wifgn epi`y (`,`w `xza `aa) "zexitd" wxta oikekc oizrnya gken oke ,miyealn mr iaera dn` wifgn mc`y - dn` lr

.`zn`a `zn` lah ikid dywzíåøázen` rax` jekd jxe`c ,oikekc oizrnya gkenck ,dnew zen` rax` wifgn mc`y ab lr s`e - zen` yly-yly `l` epi` mc`d znew

zen` rax` hwpc `de .cvd on ey`x z` oikxdl ivne ,y`xd cal zen`-rax` dii`x xeriy dii`x wfid iab (a,a) `xza `aac `nw wxta epivnc ab lr s`e .oex`d iciv iaer meyn

zen`-cal zen` yly oznew daeby ,yxcnd it lr xcqpy xzq` zlibn ly mebxza ond ipac `caera gken oke .zen` rax` uiviy cr eizerav` iy`x lr envr diabdl lekiy epiid

ipa zxyr z`e yi` ze`n yng ca`e micedid ebxd dxiad oyeya" :`xw irzyn oke .diilzd mcew xak mibxdp eide ,dxyrd lk ziilz itl zen` miyng mex lr lif`e aiygwc ,y`xd

"ond-."dlebn xie` (ziyinge) ziriaxde zen` ylya yi` mewa mc`" :dgilqa cqi hiitd mbe .eid dbixd llkay rnynàäepiax axd dywd .mdk `edy mdn dfi` :yexit - cvik

"mda" aizk :xn` (`,ep dcp) "dcpd mc" wxta eli`e ,`pipr cga `xw dilek opinwen `kdc :uinn xfril`-"mdn" aizke ,oleka-o`k :`iyw `l !ozvwna-o`k ,gla-`nl` .yaia
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oiaiig lkd` cenr `i sc ± oey`x wxtohw cren
äçðîã àëéä ìëã`l - dlhpy dnk lk jkld ,dgpn dizeyxa ikd inwn elit` -

.ycwdc `cin wetizc icin diipyäééðù ééåðùdzzqny iepya diipwe ,oipaa drawyk -

.draeweäáåøà éô ìò äçéðäùdiipy `le ,dlhep dvxiy dry lke ,daex`d wewtl -

.icinàáøãë.'ek ziad lra xkfp -äøòùá ïééåìúä ïéøøäë åðééäzhren dkinqa -

ixdy ,oilegl ycwd zern `ivenl dl opincn

.bbeyd on xzei qpe`l `ed aexwáúëéî ïéðéã
ïáéúëodl yi ipzw oizipzne .dti oiyxetn -

.oiyxetn opi`y rnyn dkinq'åë àëøöð àì-

,yexita oiyxetn opi`y mixac oda yi :xnelk

.da `veike df oebkùôð úçú ùôð áéúëã-

inc oenn ozi - dy`d dzny "didi oeq` m`"

`ly ,dzin aeig dilr oi`y ,diyxeil dy`d

evpi ike" aizkc ,oeekzp exagl `l` dl oeekzp

df z` bexdl oeekzp :iax xaqw ,"eicgi miyp`

.oenn mlyne dzinn xeht df z` bxdeäðéúð
äìòîìozpe" ,aizk zeclee inc oiprl -

.(`k zeny) "mililtaäèîì äðéúðdzzpe" -

.ytpd inc - ytp i`ne ,oenn - "ytp zgz ytp

íãä úìá÷ åæ åáéø÷äåoeyl `edy it lr s` -

dhigy xg`l ixdy ,dlaw `l` dpi` - dkled

.mcd laiw ok m` `l` dkled oi`e ,dazkp

ìëä úà ïäëä áéø÷äå,aizk mixa` iab -

z` odkd aixwde ,mina ugxi mirxkde axwde"

."dgafnd xihwde lkdùáëì íéøáà úëìåä åæ
xihwde" :`xwa aizk `icda dxhwd eli`c -

."dgafndäìá÷ ììëî äé÷ôú àìlkl -

xyt`y dcear `idy ab lr s`e .dixac

,wxefe gafnd cva hgey dvx m`y ,dlhal

z` oilbtne ,`id dcear - dlha `lc `kid

,dpedk icbae odk dkixve ,dzaygna oaxwd

.lxre ,ayeie ,ope` da lqeteíéîáezcewp -

.oiae`y iwet`l ,micgeind min :rnyn ,gzta

min" :afa aizkcn ,jixv `l miig min ,edine

e`l oi`nh x`yc llkn - (eh `xwie) "miig

,oicgeind mina - "mina" ,edine .era miig min

.minyb ody it lr s` ,dewnaíäálk" -

."mda rbepdíäîmdn eilr leti xy` lk" -

."`nhi mzenaèîåçoin `edy ip` xne` -

zkledd dtilwa lcbd ,`"bnil* oixewy uxy

xvipd zligze ,lcby dnk lk cinz zlbrne

.`id dycr ly dtilwkäàèìä áðæëitl -

ezvwn epiide ,dkzgpy xg`l zqkxtny

.zeig ea yiy ,elekk `edy
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xky `wecc ,ok yxit i"yx mbe .oilegl xky (dia) witp dia xcc oeike .(mye .`k)

`idd wgvi epiax axd yxit oke .`zia `lek `le

xfge ea rwa ,exagl ycwd ly mecxw li`yndc¤

ea rwae exag-opz `d ?inc ikide .elrn olek

`l` !zxy ilke dnda `l` lren xg` lren oi`

`le ,ycwd ly zenecxw el zexeqnd xafba i`ce

jkitl ,drewa cbpk wx oilegl o`ivedl oiekn

zegpnae (`,dp) ipy wxt oiyecwae .elrn olek

.izyxit (`,`w) "mikqpde zegpnd" wxt

àìytp dzzpe `ipzc iaxckl `l` `kxvp

iaiig :xn`c ,opgei iaxe - oenn ytp zgz

oinelyzd on oixeht oibbey zezin-dl iwen

`lc "oir zgz oir zzpe" :`ipzc ,iaxc jci`l

.`kdc dpyn mzq` bilt

åáéø÷äå`l dkledae - mcd zlaw ef

`dc ,`xwc `hytk dil opinwen

cin did dlawe ,aizk dhigy xza-epiide

:il rnyn `l j` .i"yx yxit jk ,dpey`x dcear

inwn dklede ,dixza aizk "ewxfe" inp ikdc

!miizpia dkledc dlaw iwet`l ,cin ied dwixf

wxt idliy opixn`c :wgvi epiaxl dyw cere

"eaixwde" :(`,bi) migafc `nw-dz` .dlaw ef

xne` `edyk ?dwixf `l` epi` e` ,dlaw ef xne`

"ewxfe"-opinwen dedc rnyn ,xen` dwixf ixd

`lc ab lr s`e ,`xw aizkc e`l i` dwixfa dl

dil `gip `lc xnel yi :edine .`ied dhigy xza

,daeyg dcear dpi`y itl dkleda `xw inwe`l

.gafn ly ey`xa hegyl lekie dlhal xyt`y

àìivn ded `l - dewn xeriyl `l` `kxvp

yxitck ,aizk `lc ,[dlral] xninl

:xnege lwa `l` ol `wtp `lc zelecb zeklda

zxkc dlral "ugxe" aizk zexdhl `zydc-

lw i`dnc ,`id `zlin e`l `dc ?oky lk `l

`dc .`ed `kixt xnege lwc ,witp ivn `l xnege

(`,`l) oilegc ipy wxtac dpeeke zevivg dnk

`xw i`dn ,`l` .dlral `le zexdhl epivn

xg`e eilr dzcp idze") :(eh `xwie) aizkc :`wtp

("xdhz-yixcck .mina `azy cr `dz dzcpa

yxit oke - (a,cq) zayc iyy wxta `aiwr 'x

ded jkld ,dcp zliah ol `wtp mzdnc mz epiax

.daezk enk dil

éîá,gzta ezcewp :i"yx yxit - dewn

min iwet`l ,micgeind min opireny`l

`kdn e`l oiae`y min `dc ,okzi `le .oiae`y

"'ebe min dewn xeae oirn j`"n `l` ,`wtp

icia oirn dn :mipdk zxeza opiyxce (`i `xwie)

miny-rnyn ikid :cere !miny icia dewn s`
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5

`zax `zkld
äéøçàì 'ãå [ã את ההפטרה לפני ואמר טעה אם -

ויאמר  יחזור ההפטרה, שלאחר עולמים' כל 'צור ברכת
יחזור  לא ההפטרה ואחרי בחר', 'אשר ברכת את גם

אמרה  שכבר כיון העולמים', כל 'צור ברכת את ויאמר
ההפטרה  .11קודם

zetqede mipeiv
תחלה 10) בתורה שיקרא צריך בנביא המפטיר י: סעיף

בנביא. יפטיר ואח"כ וסוף תחלה עליה ויברך
שלפניה 11) ברכה דומה שאינה מטעם כ, ס"ק החיים כף

בזה  ונחלק לתורה העולה כברכות דלא שלאחריה לברכה
את  אמר שאם שכתב ס"א) (בוטשאטש, אברהם האשל על
חובה, ידי יצא - ההפטרה קודם העולמים' כל 'צור ברכת

בחר'. 'אשר שלפניה הברכה את יאמר ההפטרה ואחרי

וצדק 12) אמת שלאחר היה קהילות בכמה הקדום המנהג
סופרים  במסכת (כמובא עונים הקהל היו הברכה) (באמצע
חי  נאמן דבריך ונאמנים אלהינו י"י הוא אתה נאמן פי"ג):
שאין  ובמקומות ועד. לעולם עלינו תמלוך תמיד וקיים
יענו  לא למען להפסיק שלא להזהר יש זאת  עונים הקהל

בחינם. אמן

•
zay zekld - jexr ogley

ÂË סופרים מדברי בשבת מהכוורת דבש לרדות אסור
כשהחלות  אמורים דברים במה לתולש שדומה מפני
אם  אבל מגידולו דבר כעוקר שנראה בכוורת דבוקות הן
מותר  בתוכה כך ומונחים יום מבעוד מהכוורת נתלשו
הן  ואפילו סביב גבן על הדבוק הדבש ולאכול להוציאן
והדבש  יום מבעוד בתוכה שנתרסקו אלא בכוורת דבוקים

ולאכלו: להוציאו מותר בכוורת צף

ÊË המים בנתינת חייב ואינו מלאכות מאבות הוא הלש
ואין  בחול כדרכו שיגבל עד אלא בלבד הקמח לתוך
או  קמח כגון גיבול בני שהם בדברים אלא חייב המגבל
קלי  וקמח ומורסן הגס וחול אפר אבל בנין של לטיט עפר
אסור  אבל פטור והמגבלן הן גיבול בני לאו בהם וכיוצא
קמח  לגבל יבא שמא הרבה קלי קמח לגבל סופרים מדברי
מעט  מעט הקלי את לגבל מותר אבל ויתחייב קלי שאינו
וקשה  עב הוא הגיבול אם (ואפילו החול מדרך שינוי שזהו
שלא  תבואה אבל בשינוי) שמגבל כיון מותר כלש ונראה
היא  והרי גסה אותה טחנו ואח"כ אותה שקלו שליש הביאה
בחומץ  ממנה לגבל מותר שתיתא הנקראת והיא כחול
רך  הגיבול שיהיה והוא אחת בבת הרבה אפילו  בו וכיוצא

מ  כן אם (אלא כלש שנראה מפני אסור קשה מעט אבל גבל

אם  מעט לשנות צריך ברך ואפילו בקלי) שנתבאר כמו מעט
נותן  ואח"כ השתיתא את נותן כיצד אחת בבת הרבה עושה
החומץ  ליתן בחול בו שרגילין מקום הוא אם החומץ את
יתנו  תחלה השתיתא ליתן בחול שרגילין ובמקום תחלה

תחלה. החומץ בשבת

שהם  דברים בין חילוק שאין ואומרים זה כל על חולקין ויש
מים  בנתינת חייב ובכולן גיבול בני שאינן לדברים גיבול בני
כלל  גיבל שלא אע"פ פירות ומי משקין משאר אחד או לבד
שאז  רך הוא הגיבול כן אם אלא גיבולו זהו המים נתינת כי
סופרים  מדברי אלא איסורו ואין כלל לישה כאן אין
בדברים  בין שיתבאר שינוי ע"י השבת לצורך והתירוהו
בין  ולפיכך גיבול בני שאינן בדברים בין גיבול בני שהם
אפילו  בשבת המשקה בהם ליתן אסור שתיתא בין קלי
מותר  שאז רך גיבול הוא כן אם אלא החול מדרך בשינוי
החומץ  ואח"כ תחלה השתיתא ליתן דהיינו בשינוי ליתן
שינוי  הוא שההפך במקום להפך או שינוי שזהו במקום
כיון  אחת בבת הרבה אפילו לגבל מותר בשינוי וכשנותן
לש  משום ענין בכל אסור עב גיבול אבל רך גיבול שהוא
לגבל  מותר אזי יום מבעוד כבר המשקה נתן כן אם אלא

בשתיתא. בין בקלי בין מעט) (מעט בשבת
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד אלול, תשי"ט

ברוקלין.

האברך בעל מרץ ורב פעלים יצחק צבי שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מז' אלול, בו כותב ר"פ מפעולותיו במשך שבועות שעברו.

ויהי רצון שבכל הענינים אודותם כותב, יהי' לא רק ביסוס, כי אם גם התפתחות והתרחבות, 

הן בכמות והן באיכות. ומובן וגם פשוט שהדבר תלוי בהשתדלות והתעסקות בזה, שהרי ידוע פסק דין 

בית דין של מעלה, אשר בגלל המסירות הנפש הלזו )של רבנו הזקן( על תורת החסידות, פסקו בבי"ד 

של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות, תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על 

העליונה. ובפרט שרואים במוחש באה"ק ת"ו הצלחת מפעלי חב"ד בכל מקום שמתעסקים בהם כדבעי, 

ז.א. במסירה ונתינה ובדרכי נועם ובדרכי שלום, אף כי בתוקף המתאים. ומובן שהכתוב מופנה לכל 

חבריו שי' בביה"ס אודותו כותב, בתוככי כללות המתעסקים ומשתדלים בבתי ספר הרשת ומוסדות 

חב"ד בכלל. ויהי רצון שבהמשך למכתבו זה, תתקבלנה בקרוב ממש ידיעות מפורטות ומשמחות בכל 

כיוונים האמורים.

בהנוגע למקום עבודתו, בטח יתייעצו ביניהם יחד, וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ.

ומובן שטוב במאד שכותב שנוסע למקום שנתמנה, כי הרי אין אתנו יודע עד מה, וכהוראת 

כ"ק רבותינו נשיאינו, צריך להתעסק במסירה ונתינה ובודאי שהשי"ת יצליח.

ומובטח רבנו הזקן על הבטחתו, שנעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, ומובן מהגהות 

אדמו"ר הצ"צ שהוא אלף פעמים ממש כמבואר בלקו"ת לג' פרשיות, ובזה מענה על סיומו במכתבו 

שאין לו פנאי וכו'.

בבככה לבשו"ט ולכוח"ט,

מ. שניאורסאהן
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ב  סעיף וברכותיה ההפטרה דין רפד סימן
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5

`zax `zkld
äéøçàì 'ãå [ã את ההפטרה לפני ואמר טעה אם -

ויאמר  יחזור ההפטרה, שלאחר עולמים' כל 'צור ברכת
יחזור  לא ההפטרה ואחרי בחר', 'אשר ברכת את גם

אמרה  שכבר כיון העולמים', כל 'צור ברכת את ויאמר
ההפטרה  .11קודם

zetqede mipeiv
תחלה 10) בתורה שיקרא צריך בנביא המפטיר י: סעיף

בנביא. יפטיר ואח"כ וסוף תחלה עליה ויברך
שלפניה 11) ברכה דומה שאינה מטעם כ, ס"ק החיים כף

בזה  ונחלק לתורה העולה כברכות דלא שלאחריה לברכה
את  אמר שאם שכתב ס"א) (בוטשאטש, אברהם האשל על
חובה, ידי יצא - ההפטרה קודם העולמים' כל 'צור ברכת

בחר'. 'אשר שלפניה הברכה את יאמר ההפטרה ואחרי

וצדק 12) אמת שלאחר היה קהילות בכמה הקדום המנהג
סופרים  במסכת (כמובא עונים הקהל היו הברכה) (באמצע
חי  נאמן דבריך ונאמנים אלהינו י"י הוא אתה נאמן פי"ג):
שאין  ובמקומות ועד. לעולם עלינו תמלוך תמיד וקיים
יענו  לא למען להפסיק שלא להזהר יש זאת  עונים הקהל

בחינם. אמן

•
zay zekld - jexr ogley

ÂË סופרים מדברי בשבת מהכוורת דבש לרדות אסור
כשהחלות  אמורים דברים במה לתולש שדומה מפני
אם  אבל מגידולו דבר כעוקר שנראה בכוורת דבוקות הן
מותר  בתוכה כך ומונחים יום מבעוד מהכוורת נתלשו
הן  ואפילו סביב גבן על הדבוק הדבש ולאכול להוציאן
והדבש  יום מבעוד בתוכה שנתרסקו אלא בכוורת דבוקים

ולאכלו: להוציאו מותר בכוורת צף

ÊË המים בנתינת חייב ואינו מלאכות מאבות הוא הלש
ואין  בחול כדרכו שיגבל עד אלא בלבד הקמח לתוך
או  קמח כגון גיבול בני שהם בדברים אלא חייב המגבל
קלי  וקמח ומורסן הגס וחול אפר אבל בנין של לטיט עפר
אסור  אבל פטור והמגבלן הן גיבול בני לאו בהם וכיוצא
קמח  לגבל יבא שמא הרבה קלי קמח לגבל סופרים מדברי
מעט  מעט הקלי את לגבל מותר אבל ויתחייב קלי שאינו
וקשה  עב הוא הגיבול אם (ואפילו החול מדרך שינוי שזהו
שלא  תבואה אבל בשינוי) שמגבל כיון מותר כלש ונראה
היא  והרי גסה אותה טחנו ואח"כ אותה שקלו שליש הביאה
בחומץ  ממנה לגבל מותר שתיתא הנקראת והיא כחול
רך  הגיבול שיהיה והוא אחת בבת הרבה אפילו  בו וכיוצא

מ  כן אם (אלא כלש שנראה מפני אסור קשה מעט אבל גבל

אם  מעט לשנות צריך ברך ואפילו בקלי) שנתבאר כמו מעט
נותן  ואח"כ השתיתא את נותן כיצד אחת בבת הרבה עושה
החומץ  ליתן בחול בו שרגילין מקום הוא אם החומץ את
יתנו  תחלה השתיתא ליתן בחול שרגילין ובמקום תחלה

תחלה. החומץ בשבת

שהם  דברים בין חילוק שאין ואומרים זה כל על חולקין ויש
מים  בנתינת חייב ובכולן גיבול בני שאינן לדברים גיבול בני
כלל  גיבל שלא אע"פ פירות ומי משקין משאר אחד או לבד
שאז  רך הוא הגיבול כן אם אלא גיבולו זהו המים נתינת כי
סופרים  מדברי אלא איסורו ואין כלל לישה כאן אין
בדברים  בין שיתבאר שינוי ע"י השבת לצורך והתירוהו
בין  ולפיכך גיבול בני שאינן בדברים בין גיבול בני שהם
אפילו  בשבת המשקה בהם ליתן אסור שתיתא בין קלי
מותר  שאז רך גיבול הוא כן אם אלא החול מדרך בשינוי
החומץ  ואח"כ תחלה השתיתא ליתן דהיינו בשינוי ליתן
שינוי  הוא שההפך במקום להפך או שינוי שזהו במקום
כיון  אחת בבת הרבה אפילו לגבל מותר בשינוי וכשנותן
לש  משום ענין בכל אסור עב גיבול אבל רך גיבול שהוא
לגבל  מותר אזי יום מבעוד כבר המשקה נתן כן אם אלא

בשתיתא. בין בקלי בין מעט) (מעט בשבת
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c"agקמד i`iyp epizeax zxezn

לערבו  יכול שבת מערב שלשו חרדל הראשונה סברא ולפי
ובלבד  דבש לתוכו וליתן בכף בין ביד בין למחר במשקה

מעט: מעט מערבו אלא בכח יטרוף שלא

(חסר).

או  מאכל תקוני ודין טוחן ודין בשבת תולש דיני שכא, סימן ב' חלק

טוֿטז  סעיפים ולש מעבד

פלוני ‡ משקה זה כלי לי  מלא בשבת לחבירו לומר מותר
מיוחד  הוא הכלי אפילו השבת אחר לך ואשלם והשקיני
בזה  ואין ולמכור) בו למדוד המוכר שרגיל (פירוש למדה
את  המשקה שאף מפני כך בשביל בשבת קנין קונה משום
בכלי  להשקותו לפעמים ג"כ דרכו מתנה בדרך חבירו

למדה. המיוחד

אלא  כלל ממנו קונה אינו אפילו מדה שם לו כשמזכיר (אבל
כלל  לאסור שאין יין מדה השאילני לו ואומר ממנו שואל
דחול  עובדין משום איסור יש מקום מכל וממכר מקח משום
שנתבאר  כמו ממנו שמבקש המדה לו מודד שהמשאיל במה
מעשה  שהוא מפני בשבת דבר שום למדוד שאסור ש"ו בסי'
אלא  מדה שם לו מזכיר כשאינו אבל לשבת וזלזול חול
אלא  למדידה כמתכוין נראה אינו סתם זה כלי לי מלא
עובדין  משום בו ואין בלבד ממנו שמבקש הכלי למלאות

דחול).

של  מדה השואל) (או הלוקח כשנוטל אמורים דברים במה
אם  לומר צריך ואין לביתו ומוליכה משאיל) של (או מוכר
והמוכר  זה כלי לי מלא לו ואמר מביתו מדה הלוקח מביא
בכלי  תחלה למדוד אבל זו כמדה שאינו אחר מכלי ממלאהו
השואל) (או לוקח של בכלי אח"כ ולשפוך למדה  המיוחד
משום  בו (ויש למדידה מתכוין שהוא ניכר שבזה מפני אסור

דחול). עובדין

לגמרי  המדה ומצמצם מכוין שאינו שכל לומר מקילין ויש
מפני  גזל משום בו ואין מותר מעט מוסיף או שממעט
נהגו  וכן ויו"ט בשבת בכך רגילין שהכל לבעלים שידוע

מוקצה. שאינו דבר שאר או במדה טבעת להטיל

שלא  רק מדה ושם דמים שם להזכיר אפילו מתירין ויש
תן  לו יאמר שלא דהיינו מדה סכום או דמים סכום לו יזכיר
ויהיה  וכך כך בעד בידי לך יש וכבר מעות וכך כך בעד לי
מדות  וכך כך או מדה לי תן במדה וכן וכך כך בידי לך
שכיון  וכך כך בידי לך ויהיה וכך כך בידי לך יש וכבר
מקח  שהוא ניכר לו שחייב המעות בסכום לו שמזכיר
חול  דרך זה הרי המדות בסכום כשמדקדק וכן וממכר
לו  לומר אסור מחבירו השואל (ואפילו וממכר למקח ודומה
כך  בעד לי תן כשאומר אבל וממכר) למקח שדומה לפי כן
שמודיע  אלא כלל וממכר למקח שמתכוין נראה אינו וכך
אלא  אינו לו שמזכיר וכך כך והמעות לו צריך כמה לו

מעות. וכך כך ששוה כמה לו שצריך בעלמא לסימן

שאין  בדבר אלא כלל דמים שם להזכיר שאסור אמרו ולא
תן  לו לומר שאסור מהטבח בשר הלוקח כגון ידוע מקחו
שאינו  לומר אפשר שאי לפי ת"ק בסי' כמ"ש בשר בדינר לי
כמה  יודע אינו שהרי צריך הוא בשר כמה לו מודיע אלא

שמקחו  דבר אבל בזה כיוצא בכל וכן דינר בעד לו יתנו
להזכיר  איסור אין במדה וכן דמים שם להזכיר מותר ידוע
תן  לו שאומר כגון ידוע מדתו שאין בדבר אלא מדה שם
למדוד  רגילים שאין מדברים בהם וכיוצא אגוזים מדה לי
צריך  יהיה אם יודע ואינו המדה מחזקת כמה יודע אינו שאז
לו  מודיע אלא שאינו לומר אפשר אי כן ואם לאו אם יותר
לידע  כדי דוקא במדה ליקח שמתכוין וניכר צריך הוא כמה
אבל  וממכר למקח ודומה חול דרך זה והרי לו לפרוע כמה
להזכיר  מותר בהם וכיוצא ושכר יין כגון ידוע שמדתו דבר
אבל  מדות וכך כך לי תן לו שיאמר (ובלבד מדה שם לו
שמתכוין  ניכר שאז מדות וכך כך לי מדוד לו יאמר לא

לי). מדוד לו שאומר כיון דוקא במדה ליקח

אלו  במדינות כן פי על ואף הראשונה כסברא והעיקר
בדבר  דמים שם בהזכרת להקל זו כסברא המנהג נתפשט
ומכל  ידוע שמדתו בדבר מדה שם ובהזכרת ידוע שמקחו
כמ"ש  לגמרי המדה לכוין שלא ליזהר צריך המוכר מקום
והמוכר  ביתו מתוך מדה הביא הלוקח אם (ואפילו למעלה
מדה  שם לו מזכיר שהלוקח כיון לגמרי יכוין לא לו ממלאה

למעלה): שנתבאר כמו

אותו · נמדוד ולמחר זה כלי לי מלא לחבירו לומר מותר
מקח  כדרך זה אין ידוע מדתו אין שעכשיו (שכיון

שבחול): וממכר

לומר ‚ וכן במנין ואגוזים ביצים לי תן לחבירו לומר מותר
ואין  אגוזים חמשים או ביצים עשרים לי תן לחנוני
לידע  כדי מנין לו שמזכיר וממכר למקח דומה שזה אומרים
דרכו  ביתו בתוך הבית בעל שאף לפי לו לפרוע יתחייב כמה

הצורך. כפי אלא יטול שלא נוטל הוא כמה מונה להיות

לך  יש הרי לו יאמר שלא מנין סכום לו להזכיר אסור אבל
מאה  בידי לך ויהיה חמשים עוד לי תן אגוזים חמשים בידי
ביתו  בתוך כך מצמצם להיות הבית בעל של דרכו אין שהרי
בפירוש  אומר אפילו (ואסור וממכר למקח דומה זה והרי

השאילני):

מבוי „ דרך למקום ממקום לסעודה יין כדי המביא
ה' או ד' לתוכן לתת ובקופה בסל יביאם לא המעורב
וזלזול  משאות לשאת חול כמעשה שנראה מפני כדים
(וגם  בו מצויים שרבים במבוי כן כשעושה הוא לשבת
אחד  יביאם אלא החול) לצורך משאות שנושא יחשדוהו
מדרך  לשנות בזה וכיוצא כתפו על או בידו ב' ב' או אחד
לשנות  צריך במשא קלות בשינוי אין אם ואפילו החול
במבוי  לשבת הדין והוא יו"ט לענין תק"י בסי' כמ"ש

בזה. הם ששוין המעורב

וצריך  הרבה אורחים שזימן כגון לשנות לו אפשר אי ואם
מותר: לפניהם להביאם למהר

באותה ‰ לבית מבית או לזוית מזוית יין כדי המביא אבל
בסל  להביאם טוב יותר שם מצויים רבים שאין חצר
מפני  עצמו בפני ואחד אחד כל מלהביא אחת בבת ובקופה

בהילוך: שמרבה

הכלים  והדחת שבת צרכי וקנין השאלה דין שכג סימן ב חלק

אֿה  סעיפים בשבת וטבילתן ותיקונן
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הביטול תוכןתוכןתוכןתוכן - בפיך" שמתי אשר "ודברי

התורה  לימוד בעת הנדרש העצום

בפרשה  שאומרים מה נתבאר הקודמים [בפרקים

דק  ""ראשונה גו'ש ואהבת אחד, ה' גו' ישראל שמע

גו' האלה הדברים ""והיו שגילוי אחד , האדם ה' בנפש "

" נמצא יתברך שהוא ההרגשה שום לבדו (היינו בלי "

- ממש) חשיב כלא קמי' דכולא משום זולתו, מציאות

" שהיא התורה, ידי על הקב לבושו הוא של ורק "" ה,

הנפש  ותשוקת צמאון את לרוות יכולה התורה

יתברך. אליו להבטל

של "עפ  שני' פרשה ענין זה בפרק לבאר ימשיך ז

העבודה "ק  על התורה לימוד מעלת בביאור ויסיק ש,

המצוות]. דקיום

íéøîåà ù"÷ ìù äéðù äùøôáù äî ïáåé äæáå
,'åë êãùá áùò éúúðå 'åëå íëöøà øèî éúúðå
øèî ïúåðä àåä äùîù] åãòá øáãî åìàë

.ïúåðä àåä ä"á÷ä úîàáå ,['åâ íëöøà

úøáãî äðéëùù éôì äæ øîà ä"ò åðéáø äùîå
äðéëùä øîàî åäæå ,äùî ìù åðåøâ êåúî
åðçðàù äî ìáà ,éúúðå úøîåàù åðåøâáù

.äøåàëì ïáåî åðéà éúúðå ë"â íéøîåà

úà äáäàì äìçú íéøîåàù éãé ìò åðééä àìà
,íëùôð ìëáå íëááì ìëá åãáòìå íëéäìà 'ä

.ùôð úøéñî åðééäå
את  נוטל אפילו - נפשך "בכל רז"ל אמרו
אהבה  היא נפשך בכל ה' שאהבת ונמצא נפשך",
עבורו  נפשו את למסור מוכן שהאדם כך כל גדולה

יתברך.

àìà ,ùîî 'äá øôåë àäé àìù ìéáùá àìå
.íãàáù çåøä úåñâå ùéä ìåèéá åðééä

להיות  רק אינו נפש מסירת של הפנימי התוכן
להיות  אלא אחד, בה' לכפור ולא ליהרג מוכן
ישות  שום בלי להקב"ה מוחלט ביטול של במצב

הרוח. וגסות

éåàø çåøä úåñâ åá ùéù éî ìë ì"æø åøîàù
,ùîî äøéùà úðéçáá àåäù ,äøéùàë åòãâì
.'úé åãåçéî ãøôð øáãå ùéì åîöò úà äùåòù
החסידות, משנת ע"פ ה"ביטול" ענין פירוש

לקי  רצונו את מבטל שהאדם רק ה',אינו רצון ים

ואחדותו  יחודו את מרגיש שהאדם הכוונה אלא
מציאות  שום ואין הוא" לבדו "הוא אשר יתברך
הוא  גם מתבטל ובמילא ח"ו, בלעדו אמיתית
ומתנהג  עצמו את שעושה לא היינו ממציאותו,
שכן  אלא חשובה, מציאות אינו כאילו כזה באופן
כי  כלל, מציאותו את מרגיש שאינו באמת, הוא
הנהגתו  כל שאזי ומובן, יתברך. אחדותו בו חקוקה
עשיותיו  שכל לגמרי, אחר באופן היא יום יום בחיי
יתברך  לרצונו בהתאם רק הם ומחשבותיו דיבוריו
מלבד  דבר שום קיים לא שבהרגשתו (מאחר

אלקות).

גסות  מדת את דימו שרז"ל הטעם גם וזהו
הוא  כשאדם כי (כאשירה), זרה לעבודה הרוח
שהוא  (אע"פ עצמו בעיני חשיבות לו ויש "יש"
שענין  סימן זה הרי מצוות) ומקיים תורה לומד
מלבדו  עוד (שאין האמיתית יתברך אחדותו
את  מכיר הי' אם כי - אצלו נרגש לא כפשוטו)
הרגש  לשום שייך הי' לא כדבעי אחד" ד"ה' הענין

הרוח. וגסות ישות של

.'äì ùôð úøéñîå ìåèéá úðéçáá úåéäì êéøöå
כשיש  רק אינה נפשך דבכל שהאהבה ונמצא
ענין  הוא אלא בה', כפירה בענין נסיון לפניו
את  לבטל כדי תמיד בעצמו לעורר צריך שהאדם

"איך"). (דעם וה"אנוכיות" ה"ישות" הרגש

.êì åðçðà íéãåî øîàîî òãåðù åîë åðééäå
באחדותו  ההכרה (מחמת להקב"ה זה ביטול
ענין  של הפנימי התוכן הוא - האמיתית) יתברך
לך". אנחנו "מודים התפלה כנוסח לה', ה"הודאה"

רק  אינו חסידות פי על "הודאה" גדר פירוש:
שמבטל  משמעו אלא להשי"ת, וההודי' השבח ענין
יתכן  זה שפירוש אחרים, לדעת ומודה דעתו את
מודה  ואח"כ מחולקים היו שבתחילה בדבר רק
זה  ענין שייך איך מובן אינו זה ולפי לשני. אחד
יש  וכי לך"), אנחנו ("מודים לה' מודים כשאנו
צריכים  שאנו הקב"ה ובין בינינו ח"ו פלוגתא איזו

לה'? להודות

áéùç àìë äéî÷ àìåëã 'úé åéìà àéä äàãåääù
åîë àìå ,àìë øúåé àåä äèî äèîìù äî ìëå
äàøðå ,ïéàî ùé àéä äàéøáäù åðëøòá äàøðù
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קמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

לערבו  יכול שבת מערב שלשו חרדל הראשונה סברא ולפי
ובלבד  דבש לתוכו וליתן בכף בין ביד בין למחר במשקה

מעט: מעט מערבו אלא בכח יטרוף שלא

(חסר).

או  מאכל תקוני ודין טוחן ודין בשבת תולש דיני שכא, סימן ב' חלק

טוֿטז  סעיפים ולש מעבד

פלוני ‡ משקה זה כלי לי  מלא בשבת לחבירו לומר מותר
מיוחד  הוא הכלי אפילו השבת אחר לך ואשלם והשקיני
בזה  ואין ולמכור) בו למדוד המוכר שרגיל (פירוש למדה
את  המשקה שאף מפני כך בשביל בשבת קנין קונה משום
בכלי  להשקותו לפעמים ג"כ דרכו מתנה בדרך חבירו

למדה. המיוחד

אלא  כלל ממנו קונה אינו אפילו מדה שם לו כשמזכיר (אבל
כלל  לאסור שאין יין מדה השאילני לו ואומר ממנו שואל
דחול  עובדין משום איסור יש מקום מכל וממכר מקח משום
שנתבאר  כמו ממנו שמבקש המדה לו מודד שהמשאיל במה
מעשה  שהוא מפני בשבת דבר שום למדוד שאסור ש"ו בסי'
אלא  מדה שם לו מזכיר כשאינו אבל לשבת וזלזול חול
אלא  למדידה כמתכוין נראה אינו סתם זה כלי לי מלא
עובדין  משום בו ואין בלבד ממנו שמבקש הכלי למלאות

דחול).

של  מדה השואל) (או הלוקח כשנוטל אמורים דברים במה
אם  לומר צריך ואין לביתו ומוליכה משאיל) של (או מוכר
והמוכר  זה כלי לי מלא לו ואמר מביתו מדה הלוקח מביא
בכלי  תחלה למדוד אבל זו כמדה שאינו אחר מכלי ממלאהו
השואל) (או לוקח של בכלי אח"כ ולשפוך למדה  המיוחד
משום  בו (ויש למדידה מתכוין שהוא ניכר שבזה מפני אסור

דחול). עובדין

לגמרי  המדה ומצמצם מכוין שאינו שכל לומר מקילין ויש
מפני  גזל משום בו ואין מותר מעט מוסיף או שממעט
נהגו  וכן ויו"ט בשבת בכך רגילין שהכל לבעלים שידוע

מוקצה. שאינו דבר שאר או במדה טבעת להטיל

שלא  רק מדה ושם דמים שם להזכיר אפילו מתירין ויש
תן  לו יאמר שלא דהיינו מדה סכום או דמים סכום לו יזכיר
ויהיה  וכך כך בעד בידי לך יש וכבר מעות וכך כך בעד לי
מדות  וכך כך או מדה לי תן במדה וכן וכך כך בידי לך
שכיון  וכך כך בידי לך ויהיה וכך כך בידי לך יש וכבר
מקח  שהוא ניכר לו שחייב המעות בסכום לו שמזכיר
חול  דרך זה הרי המדות בסכום כשמדקדק וכן וממכר
לו  לומר אסור מחבירו השואל (ואפילו וממכר למקח ודומה
כך  בעד לי תן כשאומר אבל וממכר) למקח שדומה לפי כן
שמודיע  אלא כלל וממכר למקח שמתכוין נראה אינו וכך
אלא  אינו לו שמזכיר וכך כך והמעות לו צריך כמה לו

מעות. וכך כך ששוה כמה לו שצריך בעלמא לסימן

שאין  בדבר אלא כלל דמים שם להזכיר שאסור אמרו ולא
תן  לו לומר שאסור מהטבח בשר הלוקח כגון ידוע מקחו
שאינו  לומר אפשר שאי לפי ת"ק בסי' כמ"ש בשר בדינר לי
כמה  יודע אינו שהרי צריך הוא בשר כמה לו מודיע אלא

שמקחו  דבר אבל בזה כיוצא בכל וכן דינר בעד לו יתנו
להזכיר  איסור אין במדה וכן דמים שם להזכיר מותר ידוע
תן  לו שאומר כגון ידוע מדתו שאין בדבר אלא מדה שם
למדוד  רגילים שאין מדברים בהם וכיוצא אגוזים מדה לי
צריך  יהיה אם יודע ואינו המדה מחזקת כמה יודע אינו שאז
לו  מודיע אלא שאינו לומר אפשר אי כן ואם לאו אם יותר
לידע  כדי דוקא במדה ליקח שמתכוין וניכר צריך הוא כמה
אבל  וממכר למקח ודומה חול דרך זה והרי לו לפרוע כמה
להזכיר  מותר בהם וכיוצא ושכר יין כגון ידוע שמדתו דבר
אבל  מדות וכך כך לי תן לו שיאמר (ובלבד מדה שם לו
שמתכוין  ניכר שאז מדות וכך כך לי מדוד לו יאמר לא

לי). מדוד לו שאומר כיון דוקא במדה ליקח

אלו  במדינות כן פי על ואף הראשונה כסברא והעיקר
בדבר  דמים שם בהזכרת להקל זו כסברא המנהג נתפשט
ומכל  ידוע שמדתו בדבר מדה שם ובהזכרת ידוע שמקחו
כמ"ש  לגמרי המדה לכוין שלא ליזהר צריך המוכר מקום
והמוכר  ביתו מתוך מדה הביא הלוקח אם (ואפילו למעלה
מדה  שם לו מזכיר שהלוקח כיון לגמרי יכוין לא לו ממלאה

למעלה): שנתבאר כמו

אותו · נמדוד ולמחר זה כלי לי מלא לחבירו לומר מותר
מקח  כדרך זה אין ידוע מדתו אין שעכשיו (שכיון

שבחול): וממכר

לומר ‚ וכן במנין ואגוזים ביצים לי תן לחבירו לומר מותר
ואין  אגוזים חמשים או ביצים עשרים לי תן לחנוני
לידע  כדי מנין לו שמזכיר וממכר למקח דומה שזה אומרים
דרכו  ביתו בתוך הבית בעל שאף לפי לו לפרוע יתחייב כמה

הצורך. כפי אלא יטול שלא נוטל הוא כמה מונה להיות

לך  יש הרי לו יאמר שלא מנין סכום לו להזכיר אסור אבל
מאה  בידי לך ויהיה חמשים עוד לי תן אגוזים חמשים בידי
ביתו  בתוך כך מצמצם להיות הבית בעל של דרכו אין שהרי
בפירוש  אומר אפילו (ואסור וממכר למקח דומה זה והרי

השאילני):

מבוי „ דרך למקום ממקום לסעודה יין כדי המביא
ה' או ד' לתוכן לתת ובקופה בסל יביאם לא המעורב
וזלזול  משאות לשאת חול כמעשה שנראה מפני כדים
(וגם  בו מצויים שרבים במבוי כן כשעושה הוא לשבת
אחד  יביאם אלא החול) לצורך משאות שנושא יחשדוהו
מדרך  לשנות בזה וכיוצא כתפו על או בידו ב' ב' או אחד
לשנות  צריך במשא קלות בשינוי אין אם ואפילו החול
במבוי  לשבת הדין והוא יו"ט לענין תק"י בסי' כמ"ש

בזה. הם ששוין המעורב

וצריך  הרבה אורחים שזימן כגון לשנות לו אפשר אי ואם
מותר: לפניהם להביאם למהר

באותה ‰ לבית מבית או לזוית מזוית יין כדי המביא אבל
בסל  להביאם טוב יותר שם מצויים רבים שאין חצר
מפני  עצמו בפני ואחד אחד כל מלהביא אחת בבת ובקופה

בהילוך: שמרבה

הכלים  והדחת שבת צרכי וקנין השאלה דין שכג סימן ב חלק

אֿה  סעיפים בשבת וטבילתן ותיקונן
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הביטול תוכןתוכןתוכןתוכן - בפיך" שמתי אשר "ודברי

התורה  לימוד בעת הנדרש העצום

בפרשה  שאומרים מה נתבאר הקודמים [בפרקים

דק  ""ראשונה גו'ש ואהבת אחד, ה' גו' ישראל שמע

גו' האלה הדברים ""והיו שגילוי אחד , האדם ה' בנפש "

" נמצא יתברך שהוא ההרגשה שום לבדו (היינו בלי "

- ממש) חשיב כלא קמי' דכולא משום זולתו, מציאות

" שהיא התורה, ידי על הקב לבושו הוא של ורק "" ה,

הנפש  ותשוקת צמאון את לרוות יכולה התורה

יתברך. אליו להבטל

של "עפ  שני' פרשה ענין זה בפרק לבאר ימשיך ז

העבודה "ק  על התורה לימוד מעלת בביאור ויסיק ש,

המצוות]. דקיום

íéøîåà ù"÷ ìù äéðù äùøôáù äî ïáåé äæáå
,'åë êãùá áùò éúúðå 'åëå íëöøà øèî éúúðå
øèî ïúåðä àåä äùîù] åãòá øáãî åìàë

.ïúåðä àåä ä"á÷ä úîàáå ,['åâ íëöøà

úøáãî äðéëùù éôì äæ øîà ä"ò åðéáø äùîå
äðéëùä øîàî åäæå ,äùî ìù åðåøâ êåúî
åðçðàù äî ìáà ,éúúðå úøîåàù åðåøâáù

.äøåàëì ïáåî åðéà éúúðå ë"â íéøîåà

úà äáäàì äìçú íéøîåàù éãé ìò åðééä àìà
,íëùôð ìëáå íëááì ìëá åãáòìå íëéäìà 'ä

.ùôð úøéñî åðééäå
את  נוטל אפילו - נפשך "בכל רז"ל אמרו
אהבה  היא נפשך בכל ה' שאהבת ונמצא נפשך",
עבורו  נפשו את למסור מוכן שהאדם כך כל גדולה

יתברך.

àìà ,ùîî 'äá øôåë àäé àìù ìéáùá àìå
.íãàáù çåøä úåñâå ùéä ìåèéá åðééä

להיות  רק אינו נפש מסירת של הפנימי התוכן
להיות  אלא אחד, בה' לכפור ולא ליהרג מוכן
ישות  שום בלי להקב"ה מוחלט ביטול של במצב

הרוח. וגסות

éåàø çåøä úåñâ åá ùéù éî ìë ì"æø åøîàù
,ùîî äøéùà úðéçáá àåäù ,äøéùàë åòãâì
.'úé åãåçéî ãøôð øáãå ùéì åîöò úà äùåòù
החסידות, משנת ע"פ ה"ביטול" ענין פירוש

לקי  רצונו את מבטל שהאדם רק ה',אינו רצון ים

ואחדותו  יחודו את מרגיש שהאדם הכוונה אלא
מציאות  שום ואין הוא" לבדו "הוא אשר יתברך
הוא  גם מתבטל ובמילא ח"ו, בלעדו אמיתית
ומתנהג  עצמו את שעושה לא היינו ממציאותו,
שכן  אלא חשובה, מציאות אינו כאילו כזה באופן
כי  כלל, מציאותו את מרגיש שאינו באמת, הוא
הנהגתו  כל שאזי ומובן, יתברך. אחדותו בו חקוקה
עשיותיו  שכל לגמרי, אחר באופן היא יום יום בחיי
יתברך  לרצונו בהתאם רק הם ומחשבותיו דיבוריו
מלבד  דבר שום קיים לא שבהרגשתו (מאחר

אלקות).

גסות  מדת את דימו שרז"ל הטעם גם וזהו
הוא  כשאדם כי (כאשירה), זרה לעבודה הרוח
שהוא  (אע"פ עצמו בעיני חשיבות לו ויש "יש"
שענין  סימן זה הרי מצוות) ומקיים תורה לומד
מלבדו  עוד (שאין האמיתית יתברך אחדותו
את  מכיר הי' אם כי - אצלו נרגש לא כפשוטו)
הרגש  לשום שייך הי' לא כדבעי אחד" ד"ה' הענין

הרוח. וגסות ישות של

.'äì ùôð úøéñîå ìåèéá úðéçáá úåéäì êéøöå
כשיש  רק אינה נפשך דבכל שהאהבה ונמצא
ענין  הוא אלא בה', כפירה בענין נסיון לפניו
את  לבטל כדי תמיד בעצמו לעורר צריך שהאדם

"איך"). (דעם וה"אנוכיות" ה"ישות" הרגש

.êì åðçðà íéãåî øîàîî òãåðù åîë åðééäå
באחדותו  ההכרה (מחמת להקב"ה זה ביטול
ענין  של הפנימי התוכן הוא - האמיתית) יתברך
לך". אנחנו "מודים התפלה כנוסח לה', ה"הודאה"

רק  אינו חסידות פי על "הודאה" גדר פירוש:
שמבטל  משמעו אלא להשי"ת, וההודי' השבח ענין
יתכן  זה שפירוש אחרים, לדעת ומודה דעתו את
מודה  ואח"כ מחולקים היו שבתחילה בדבר רק
זה  ענין שייך איך מובן אינו זה ולפי לשני. אחד
יש  וכי לך"), אנחנו ("מודים לה' מודים כשאנו
צריכים  שאנו הקב"ה ובין בינינו ח"ו פלוגתא איזו

לה'? להודות

áéùç àìë äéî÷ àìåëã 'úé åéìà àéä äàãåääù
åîë àìå ,àìë øúåé àåä äèî äèîìù äî ìëå
äàøðå ,ïéàî ùé àéä äàéøáäù åðëøòá äàøðù
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ù"îë 'åë ãøôð øáãå ùéì íìåòä úåéîùâ åðéðéòì
.à"îá

בני  תפיסת בין הבדל יש כי הוא, הענין אך
מצד  באמת שהיא וכפי הבריאה, של במהותה אדם
אומרים  מטה שוכני אנו דהנה הקב"ה. של "מבטו"
שכל  אומרת, זאת מאין", "יש היא שהבריאה

ושמ  לשמים עד הארץ (מן השמים)הנבראים י
הנראית  קיימת מציאות שהם "יש", נקראים
מה  דכל ממש, להיפך הוא ית' אצלו אבל לעינינו,
באמת  הוא קוב"ה קמי הנה ל"יש", לעינינו שנראה
כי  חשיב, ממש כלא הכל ית' שלגבי' לפי "אין",
כלל. העולמות כל בגדר ואינו ונשא רם ית' הוא
מצד  "ישות", יותר בו שמורגש נברא כל ואדרבה,
"למטה  הוא (ובמילא וקדושתו ה' מאור ריחוקו
יותר  הוא יתברך אצלו הרי רוחנית), מבחינה יותר"

חשיב. וכלא כאין

לכפי  האדם תפיסת בין ה"פלוגתא" וזוהי
תפיסתנו  שלפי כביכול, הקב"ה מצד שהוא
יש  היא שהבריאה היינו מאין", "יש היא הבריאה
ממש, להיפך הוא יתברך ומצידו ומציאות,
ואילו  האמיתית, ומציאות ה"יש" הוא שהקב"ה

באמת. "אין" הם הנבראים

שאנו  לך", אנחנו "מודים אומרים זה ועל
בידיעתו  שהוא כמו היא שהאמת להקב"ה "מודים"
אע"פ  "אין", באמת הם שהנבראים יתברך,

להיפך. נראה ותפיסתנו שבדעתנו

óåñ ïéà øåà ãåçé äìâúîå êùîð äæ ìåèéá é"òå
ïéà øåàù ,éúúðå øîåì ìåëéå ,åùôðá ùîî ä"á

.åá øáãîä àåä àåä åá äìâúîä ä"á óåñ
אפשר  איך דלעיל, השאלה מתורצת ובזה
הוא  כאילו גו'", ארצכם מטר "ונתתי לומר לאדם
באמת  מגיע שהאדם דלאחרי הענין, אך ח"ו. הנותן
לפי  באמת בטל שהוא נפשכם", "בכל ה' לאהבת
כאן  אין אזי - בנפשו מאיר האמיתי יתברך שיחודו
הקב"ה  דברי הם אלא "ונתתי", האומר "הוא"

בנפשו. המאיר אלקות גילוי מחמת כביכול,

עצום  שביטול התורה, מעלת לביאור חוזר [ועתה

אינם  שדבריו עד באמת כך כל מתבטל שהאדם  - כזה

שניתן  הביטול הוא הוא - ה' דברי אלא עצמו דברי

ע  (ולא התורה לימוד ידי על רק אליו ולהגיע י "להשיג

" נאמר שלכן המצוות), דקיום הדברים העבודה והיו

גו' בהמשך האלה - מדבר הכתוב תורה שבדברי - דוקא "

גו'"ל  ואהבת אחד ."ה'

ומבאר:] שהולך וזהו

'ä øáãù ,êéôá éúîù øùà éøáãå ïéðòë àåäå
.åéôá àåä ùîî

דבר  כי בתורה, רק הוא זה התורה ביטול י
אלא  האדם, חכמת אינם בשכלו מבין שהאדם
ומשיג  המבין אדם ולמשל, הקב"ה. של חכמתו
דרךֿמשל  וכך כך ראובן "שכשיטעון בשכלו
הרי  - וכך" כך ביניהם הפסק יהי' וכך כך ושמעון
חכמתו  היא זה הלכה בפסק וההגיון הסברא
שיהי' הקב"ה של חכמתו מחייבת שכך יתברך,
אינה  בתורה אמיתית שסברא ונמצא, כך. הפסק
מחוייב  שכן הקב"ה, של חכמתו אלא האדם שכל
שהקב"ה  אלא כביכול, הקב"ה של ושכלו בחכמתו
יוכל  שלו האנושי בשכל שגם לאדם אפשרות נתן

זו. סברא להשיג

שכל  לה', ביטול מתוך לומד כשאדם ולכן
שכלו  הרי יתברך, חכמתו אל לכוון היא מגמתו
ה' דבר מתגלה ידו שעל צינור כמו אלא אינו
בפיך". שמתי אשר "ודברי שנאמר וכענין בעולם,

éøáã åìàå åìà ì"æø øîàîá àöîú äæ êøã ìòå
íéøîåà ä"áå íéøîåà ù"áù äîù ,íééç íéäìà
àìà ùîî íäéøáã äæ ïéà àáøå ééáà éøáã ïëå
úéáäì ãéâîä øîàù åîëå ,íäéôáù 'ä øáã
ïéðò åäæå .êéôá úøáãîä äðùîä éðà óñåé-

.äøåúä
כאשר  הוא כדבעי התורה שלימוד זה, ענין
דבר  הם שלומד התורה שדברי האדם אצל נרגש
על  שאמרו בחז"ל מפורש ידו, על המתגלה ה'
חיים", אלקים דברי ואלו "אלו וב"ה ב"ש פלוגתות
שדבריהם  והאמוראים התנאים בכל גם הוא וכן
אמר  וכן שבפיהם". ה' "דבר הוא בגמ' שנאמרו
"אני  הביתֿיוסף עם שלמד ("המגיד") המלאך

בפיך". המדברת המשנה

להתבטל  האדם צריך התורה שבלימור ונמצא
ה'. דבר גילוי אלא כאן אין כאילו להשי"ת כולו

.à÷åã êìîä úåöî íåé÷á íä úåöîä êà
להקב"ה  הביטול אין המצוות, בקיום משא"כ
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

הענין: ביאור

ובמילא  ישראל, לבני ציווי - הוא מצוות גדר
שצריך  האדם מציאות בלי המצוה ענין יצוייר לא
שבו  גשמי חפץ צ"ל וכן המצוה, את לקיים
מעשה  להיות א"א שבלעדם - המצוה את מקיימים
של  חכמתו עצם היא התורה משא"כ המצוה;
ח"ו  כלל תלוי' בלתי מציאותה אשר הקב"ה,
שניתנה  (אלא תורה הלומד אדם של במציאות

התורה). את ולהשיג ללמוד לאדם אפשריות

ה"ביטול" במדריגת הבדל ישנו זה הבדל ומצד
המצוות: וקיום התורה לימוד בין

שחכמתו  - היא התורה לימוד של המטרה
אשר למטה, תתגלה שנרגשת יתברך מה כל בזה,

ה', דבר יותר מתגלה האדם, של מציאותו פחות
הוא  התורה לימוד כאשר היא השלימות ותכלית
דברי  הם שאין בפיך", שמתי אשר ד"דברי באופן
המתגלים  עצמו) (המלך הקב"ה דברי אלא האדם
יתברך  חכמתו גילוי יש כזה שבלימוד פיו, דרך

אמיתתה; בכל

המצוה  גדר שעצם המצוות, בקיום משא"כ
את  המקיים אדם של מציאות שתהי' מחייב
קיום  ידי על להקב"ה ה"ביטול" גם הרי המצוה,
רבו, מצות המקיים עבד כמו רק הוא המצוות
מכל  לו, וקנוי רבו אל לגמרי בטל שהעבד דאע"פ
המקיים  עצמו, בפני מציאות הוא סוף סוף מקום
בשם  שנקראות במצוות הוא וכך אדונו; פקודת
הוא  מצוות המקיים שהאדם המלך", "מצוות

המלך". מצות המקיים "כעבד

בין  החילוק מהו דלעיל, השאלה מיישב [ומעתה

צריך  המצוות שקיום התורה, ללימוד המצוות קיום

משא  כו', מסויימים ובזמן במקום ידי "להיות על כ

עליו  מעלה זמן ובכל מקום בכל התורה הלכות לימוד

ביאור  מקדים שמקודם אלא - עשאו כאילו הכתוב

הנ  הלשון ""דיוק המלך ל שהתוכן מצות דייקא, "

ממידת  הוא המצוות שמקור הוא, זה בביטוי הפנימי

ית'. מלכותו

ומבאר:] שהולך וזהו

ìë úåéç àåä 'úé åúåëìî úðéçáî äðäå
.ïîæáå íå÷îá ìåáâ éìòá úåîìåòä

העולמות  כל וחיות שקיום לעיל הובא

וידוע  יתברך. מלכותו ממידת רק הם והברואים
מוגבל  נברא (דכל ומקום" "זמן הוא העולם דגדר
שמוגדר  מסויים בזמן נמצא וכן מסויים, במקום

ועתיד). הוה עבר בגדר

øåã ìëá êúìùîîå íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî
úðéçá øåãå øåã ,íå÷î úðéçá íéîìåò ìë ,øåãå
úðéçáá àìà êééù ïîæå íå÷î úðéçá ïéàå ,ïîæ

.êåìîéå êìî êìî ,'úé åúåëìî
מלכות  "מלכותך בכתוב הכפל פירוש גם וזהו
הוא  ד"עולם" ודור", דור בכל וממשלתך עולמים כל
הדורות), המשך לפי (שנמדד זמן - ו"דור" מקום,
מידת  מצד רק הוא הבריאה גדר שכל ומאחר
מקורם  ומקום דזמן הגדרים גם לכן כנ"ל, המלכות

וזמן. במקום מוגדרת שהמלכות המלכות, במידת

כנגד  - ימלוך" ה' מלך ה' מלך "ה' וכמאמר
שמידת  והיות הזמן. גדר שזהו ועתיד, הוה עבר
כן  על זמן, וגדר הבריאה של מקורה היא המלכות

ועתיד. הוה דעבר גדר זו במידה שייך

ïîæ úðéçá êééù àì åîöò ä"á óåñ ïéàá ìáà
.ììë íå÷îå

הנבראים, את המגבילים גדרים הם ומקום זמן
גדר  שום לו שאין סוף" ב"אין שייך אינו זה וכל

וגבול.

úðéçáá àåäù ,åðîìöá àø÷ð äøåúä ÷ñò äðäå
úðéçáá ïäù úåöîä ë"àùî ,ïîæä ïî äìòîì
.ïîæä ïåùì íäá êééùå ,åðúåîãë àø÷ð úåëìî
- המצוות על התורה מעלת ענין יובן ומעתה
אדם  "נעשה בכתוב הפנימי הפירוש ובהקדם
בחינת  היא דהתורה דידוע כדמותנו", בצלמנו
פירוש  זה, ולפי אדם", - התורה "זאת כמ"ש אדם,
כדמותנו" בצלמנו [התורה] אדם "נעשה הכתוב
דלמעלה  ו"דמות" ב"צלם" היא שהתורה הוא,

כביכול.

"צלם" הוא: כדמותנו" "בצלמנו בין וההבדל
אינה  "דמות" ואילו עצמו, הדבר מהות תואר הוא
(כמו  ממנו והארה "דמות" רק אלא עצמו הדבר
כלל), האדם ממהות בה שאין במראה, האדם דמות

הדמיון. בכף "כדמותינו" שנאמר ובפרט

ההבדל  זהו - כנ"ל "אדם" בחינת - ובתורה
התורה: ומצוות עצמה התורה בין

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



קמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ù"îë 'åë ãøôð øáãå ùéì íìåòä úåéîùâ åðéðéòì
.à"îá

בני  תפיסת בין הבדל יש כי הוא, הענין אך
מצד  באמת שהיא וכפי הבריאה, של במהותה אדם
אומרים  מטה שוכני אנו דהנה הקב"ה. של "מבטו"
שכל  אומרת, זאת מאין", "יש היא שהבריאה

ושמ  לשמים עד הארץ (מן השמים)הנבראים י
הנראית  קיימת מציאות שהם "יש", נקראים
מה  דכל ממש, להיפך הוא ית' אצלו אבל לעינינו,
באמת  הוא קוב"ה קמי הנה ל"יש", לעינינו שנראה
כי  חשיב, ממש כלא הכל ית' שלגבי' לפי "אין",
כלל. העולמות כל בגדר ואינו ונשא רם ית' הוא
מצד  "ישות", יותר בו שמורגש נברא כל ואדרבה,
"למטה  הוא (ובמילא וקדושתו ה' מאור ריחוקו
יותר  הוא יתברך אצלו הרי רוחנית), מבחינה יותר"

חשיב. וכלא כאין

לכפי  האדם תפיסת בין ה"פלוגתא" וזוהי
תפיסתנו  שלפי כביכול, הקב"ה מצד שהוא
יש  היא שהבריאה היינו מאין", "יש היא הבריאה
ממש, להיפך הוא יתברך ומצידו ומציאות,
ואילו  האמיתית, ומציאות ה"יש" הוא שהקב"ה

באמת. "אין" הם הנבראים

שאנו  לך", אנחנו "מודים אומרים זה ועל
בידיעתו  שהוא כמו היא שהאמת להקב"ה "מודים"
אע"פ  "אין", באמת הם שהנבראים יתברך,

להיפך. נראה ותפיסתנו שבדעתנו

óåñ ïéà øåà ãåçé äìâúîå êùîð äæ ìåèéá é"òå
ïéà øåàù ,éúúðå øîåì ìåëéå ,åùôðá ùîî ä"á

.åá øáãîä àåä àåä åá äìâúîä ä"á óåñ
אפשר  איך דלעיל, השאלה מתורצת ובזה
הוא  כאילו גו'", ארצכם מטר "ונתתי לומר לאדם
באמת  מגיע שהאדם דלאחרי הענין, אך ח"ו. הנותן
לפי  באמת בטל שהוא נפשכם", "בכל ה' לאהבת
כאן  אין אזי - בנפשו מאיר האמיתי יתברך שיחודו
הקב"ה  דברי הם אלא "ונתתי", האומר "הוא"

בנפשו. המאיר אלקות גילוי מחמת כביכול,

עצום  שביטול התורה, מעלת לביאור חוזר [ועתה

אינם  שדבריו עד באמת כך כל מתבטל שהאדם  - כזה

שניתן  הביטול הוא הוא - ה' דברי אלא עצמו דברי

ע  (ולא התורה לימוד ידי על רק אליו ולהגיע י "להשיג

" נאמר שלכן המצוות), דקיום הדברים העבודה והיו

גו' בהמשך האלה - מדבר הכתוב תורה שבדברי - דוקא "

גו'"ל  ואהבת אחד ."ה'

ומבאר:] שהולך וזהו

'ä øáãù ,êéôá éúîù øùà éøáãå ïéðòë àåäå
.åéôá àåä ùîî

דבר  כי בתורה, רק הוא זה התורה ביטול י
אלא  האדם, חכמת אינם בשכלו מבין שהאדם
ומשיג  המבין אדם ולמשל, הקב"ה. של חכמתו
דרךֿמשל  וכך כך ראובן "שכשיטעון בשכלו
הרי  - וכך" כך ביניהם הפסק יהי' וכך כך ושמעון
חכמתו  היא זה הלכה בפסק וההגיון הסברא
שיהי' הקב"ה של חכמתו מחייבת שכך יתברך,
אינה  בתורה אמיתית שסברא ונמצא, כך. הפסק
מחוייב  שכן הקב"ה, של חכמתו אלא האדם שכל
שהקב"ה  אלא כביכול, הקב"ה של ושכלו בחכמתו
יוכל  שלו האנושי בשכל שגם לאדם אפשרות נתן

זו. סברא להשיג

שכל  לה', ביטול מתוך לומד כשאדם ולכן
שכלו  הרי יתברך, חכמתו אל לכוון היא מגמתו
ה' דבר מתגלה ידו שעל צינור כמו אלא אינו
בפיך". שמתי אשר "ודברי שנאמר וכענין בעולם,

éøáã åìàå åìà ì"æø øîàîá àöîú äæ êøã ìòå
íéøîåà ä"áå íéøîåà ù"áù äîù ,íééç íéäìà
àìà ùîî íäéøáã äæ ïéà àáøå ééáà éøáã ïëå
úéáäì ãéâîä øîàù åîëå ,íäéôáù 'ä øáã
ïéðò åäæå .êéôá úøáãîä äðùîä éðà óñåé-

.äøåúä
כאשר  הוא כדבעי התורה שלימוד זה, ענין
דבר  הם שלומד התורה שדברי האדם אצל נרגש
על  שאמרו בחז"ל מפורש ידו, על המתגלה ה'
חיים", אלקים דברי ואלו "אלו וב"ה ב"ש פלוגתות
שדבריהם  והאמוראים התנאים בכל גם הוא וכן
אמר  וכן שבפיהם". ה' "דבר הוא בגמ' שנאמרו
"אני  הביתֿיוסף עם שלמד ("המגיד") המלאך

בפיך". המדברת המשנה

להתבטל  האדם צריך התורה שבלימור ונמצא
ה'. דבר גילוי אלא כאן אין כאילו להשי"ת כולו

.à÷åã êìîä úåöî íåé÷á íä úåöîä êà
להקב"ה  הביטול אין המצוות, בקיום משא"כ

כזו. נעלית במדריגה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

הענין: ביאור

ובמילא  ישראל, לבני ציווי - הוא מצוות גדר
שצריך  האדם מציאות בלי המצוה ענין יצוייר לא
שבו  גשמי חפץ צ"ל וכן המצוה, את לקיים
מעשה  להיות א"א שבלעדם - המצוה את מקיימים
של  חכמתו עצם היא התורה משא"כ המצוה;
ח"ו  כלל תלוי' בלתי מציאותה אשר הקב"ה,
שניתנה  (אלא תורה הלומד אדם של במציאות

התורה). את ולהשיג ללמוד לאדם אפשריות

ה"ביטול" במדריגת הבדל ישנו זה הבדל ומצד
המצוות: וקיום התורה לימוד בין

שחכמתו  - היא התורה לימוד של המטרה
אשר למטה, תתגלה שנרגשת יתברך מה כל בזה,

ה', דבר יותר מתגלה האדם, של מציאותו פחות
הוא  התורה לימוד כאשר היא השלימות ותכלית
דברי  הם שאין בפיך", שמתי אשר ד"דברי באופן
המתגלים  עצמו) (המלך הקב"ה דברי אלא האדם
יתברך  חכמתו גילוי יש כזה שבלימוד פיו, דרך

אמיתתה; בכל

המצוה  גדר שעצם המצוות, בקיום משא"כ
את  המקיים אדם של מציאות שתהי' מחייב
קיום  ידי על להקב"ה ה"ביטול" גם הרי המצוה,
רבו, מצות המקיים עבד כמו רק הוא המצוות
מכל  לו, וקנוי רבו אל לגמרי בטל שהעבד דאע"פ
המקיים  עצמו, בפני מציאות הוא סוף סוף מקום
בשם  שנקראות במצוות הוא וכך אדונו; פקודת
הוא  מצוות המקיים שהאדם המלך", "מצוות

המלך". מצות המקיים "כעבד

בין  החילוק מהו דלעיל, השאלה מיישב [ומעתה

צריך  המצוות שקיום התורה, ללימוד המצוות קיום

משא  כו', מסויימים ובזמן במקום ידי "להיות על כ

עליו  מעלה זמן ובכל מקום בכל התורה הלכות לימוד

ביאור  מקדים שמקודם אלא - עשאו כאילו הכתוב

הנ  הלשון ""דיוק המלך ל שהתוכן מצות דייקא, "

ממידת  הוא המצוות שמקור הוא, זה בביטוי הפנימי

ית'. מלכותו

ומבאר:] שהולך וזהו

ìë úåéç àåä 'úé åúåëìî úðéçáî äðäå
.ïîæáå íå÷îá ìåáâ éìòá úåîìåòä

העולמות  כל וחיות שקיום לעיל הובא

וידוע  יתברך. מלכותו ממידת רק הם והברואים
מוגבל  נברא (דכל ומקום" "זמן הוא העולם דגדר
שמוגדר  מסויים בזמן נמצא וכן מסויים, במקום

ועתיד). הוה עבר בגדר

øåã ìëá êúìùîîå íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî
úðéçá øåãå øåã ,íå÷î úðéçá íéîìåò ìë ,øåãå
úðéçáá àìà êééù ïîæå íå÷î úðéçá ïéàå ,ïîæ

.êåìîéå êìî êìî ,'úé åúåëìî
מלכות  "מלכותך בכתוב הכפל פירוש גם וזהו
הוא  ד"עולם" ודור", דור בכל וממשלתך עולמים כל
הדורות), המשך לפי (שנמדד זמן - ו"דור" מקום,
מידת  מצד רק הוא הבריאה גדר שכל ומאחר
מקורם  ומקום דזמן הגדרים גם לכן כנ"ל, המלכות

וזמן. במקום מוגדרת שהמלכות המלכות, במידת

כנגד  - ימלוך" ה' מלך ה' מלך "ה' וכמאמר
שמידת  והיות הזמן. גדר שזהו ועתיד, הוה עבר
כן  על זמן, וגדר הבריאה של מקורה היא המלכות

ועתיד. הוה דעבר גדר זו במידה שייך

ïîæ úðéçá êééù àì åîöò ä"á óåñ ïéàá ìáà
.ììë íå÷îå

הנבראים, את המגבילים גדרים הם ומקום זמן
גדר  שום לו שאין סוף" ב"אין שייך אינו זה וכל

וגבול.

úðéçáá àåäù ,åðîìöá àø÷ð äøåúä ÷ñò äðäå
úðéçáá ïäù úåöîä ë"àùî ,ïîæä ïî äìòîì
.ïîæä ïåùì íäá êééùå ,åðúåîãë àø÷ð úåëìî
- המצוות על התורה מעלת ענין יובן ומעתה
אדם  "נעשה בכתוב הפנימי הפירוש ובהקדם
בחינת  היא דהתורה דידוע כדמותנו", בצלמנו
פירוש  זה, ולפי אדם", - התורה "זאת כמ"ש אדם,
כדמותנו" בצלמנו [התורה] אדם "נעשה הכתוב
דלמעלה  ו"דמות" ב"צלם" היא שהתורה הוא,

כביכול.

"צלם" הוא: כדמותנו" "בצלמנו בין וההבדל
אינה  "דמות" ואילו עצמו, הדבר מהות תואר הוא
(כמו  ממנו והארה "דמות" רק אלא עצמו הדבר
כלל), האדם ממהות בה שאין במראה, האדם דמות

הדמיון. בכף "כדמותינו" שנאמר ובפרט

ההבדל  זהו - כנ"ל "אדם" בחינת - ובתורה
התורה: ומצוות עצמה התורה בין
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שבו  כנ"ל, הקב"ה של לבושו שהיא התורה
מגדר  שלמעלה ממש ב"ה סוף אין אור מלובש

"בצלמנו"; נקראת זמן,

שנקראות  המצוות על קאי "כדמותנו" משא"כ
מלכותו  ממדת שמקורן לפי המלך", "מצות בשם
שיש  מחייב המצוות דגדר כמשנת"ל והיינו ית',
עצמו  בפני מציאות שהוא "עבד" של מציאות
מתקיימת  שבו חפצא - [וכן המצוות את המקיים
המלכות  ממידת הן המצוות ולכן - המצוה]
נפרד  על שייך ו"מלוכה הבריאה, גדר הוא שממנה

מלך". ייקרא לא בנים אלף על שלכן דוקא,

שמקורן  לפי "כדמותנו", הן שהמצוות וזהו
בעלמא" "הארה אלא שאינה המלכות ממידת

יתברך. מאתו

(מקורה  המלכות ממידת הן שהמצוות ומאחר
זמן. בגדר הם המצוות גם כן על "זמן"), של

ïééåìú úåðáø÷å ïîæá éåìú úåöîä íåé÷ ïëì
ùé äáù] äøåúä ÷ñò ë"àùî ,÷"îäá ïîæá
[íå÷îå ïîæî äìòîìù ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâ

.ììë äðåäë éãâáå ïäëå ÷"îäáá éåìú åðéà
הנ [ הירושלמי דברי ביאור גם חפצי "וזהו דגם ל

המעלה  גודל מצד והיינו לתורה, ישוו לא שמים

כנ  התורה ל]."שבעסק

íå÷î ìëî ,úåöîä ùåøéô àåä äøåúäù óàå
,úåéðçåø úðéçáá àåä ïééãò øåáãå äáùçîá

:ùîî ìòåôá óåâä äùòîá íä úåöîä ìáà
הן  דהמצוות עכצ"ל דלכאורה להקשות ואין
ולפרש  לבאר באה התורה שהרי מהתורה, למעלה
כי  - לתורה) קדמו שהמצוות (הרי המצוות הן מה
העליון" ב"רצון שרשן שהמצוות בשרשן, רק זהו

הרצון. "פירוש" היינו ית', חכמתו היא והתורה

פועל, לידי באות והמצוות שהתורה כפי אבל
(במחשבה  רוחני ענין הוא התורה עסק הרי
אור  גילוי זה בעסק להרגיש ניתן ובמילא ודיבור),
נתלבשו  המצוות משא"כ ממש, ב"ה סוף אין
גשמית  עשי' ידי על הוא וקיומן גשמיים בדברים
נפרדת  מציאות שהיא גשמי, גוף ידי על הנעשית
להקב"ה  הביטול ולפיכך מאלקות, (בהרגשתה)
העושה  עבד כמו רק הוא זאת בעבודה הנרגש
נפרד" "הוא שמכלֿמקום המלך, מצות ומקיים

כנ"ל. מהמלך,

e wxt xtki dfd meia ik d"c
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בכלל ÚÓÂ˙‰(פב) כ"ע סובב בבחי' ג"כ יובן הנה
דהיינו  דא"ס מל' מבחי' נמשך שהוא
שזהו  כנ"ל כו' אמלוך דאנא הקדומה מחשבה בחי'
ומל' בבריאה דאצי' מל' בבחי' הנ"ל ע"ד ממש ג"כ
אמלוך  דאנא זו מחשבה שבחי' רק כו' ביצירה דבריאה
בחי' דהיינו יותר כללות בבחי' הוא דא"ס מל' שנק'
עדיין  אא"ס עצמות בבחי' שכלול אלקית ההתנשאו'
מחשבה  פי' אמלוך אנא הקדומ' במחשבה שעלה וזהו
לכל  קדמון שנק' ממש העצמות בבחי' היינו הקדומה
נק' שהרצון הרצון בחי' הוא זו מחשבה ופי' הקדומים
עדיין  העצמות בחי' קדום רצון נק' אך כידוע מחשבה
דהתנשאות  במשל למעלה שמבואר כמו והנה כו'
שמבחי' להיות עמו דומה הנמשל שאין למטה מלוכה
כן  כו' ממש וחיות אור בחי' נמשך שלמעלה מלוכה

דא  זו שבמחשבה המלוכה בחי' בכללות ג"כ נא יובן
ומחיה  מאיר בחי' שהוא ממש אא"ס שבעצמות אמלוך

מאיר  שהוא רק דאבי"ע ההשתלשלות לכל ממש
לד' שמקיף הכללי מקיף בחי' והוא בשוה לכלם ומחיה
וכמו  הכל בכללות כ"ע סובב ונק' ממש בשוה עולמות
הבריאה  בעולם דאצי' מל' בענין למעלה שמבואר
הבריאה  לעולם בפרט וסובב מקיף בבחי' שנמשך
גם  כי כו' לסופו מראשו אחת בהשוואה בו שמאיר
כנ"ל  כו' עולם באותו בכללות הוא שם שנמשך הרצון
שנעשה  דא"ס מל' בבחי' יותר בכללות ג"כ יובן וכן
דאבי"ע  עולמות הד' לכל כללי וסובב מקיף בחי'
בראש  א' בהשוואה יחד לכללותם ומחיה מאיר שהוא
הרצון  שבחי' להיות כו' העשיה עולם סוף עם  האצי'
הוא  כו' אמלוך דאנא זו מחשבה מבחי' שנמשך העליון
כי  כנ"ל דכ"ר רעוא ונק' ביותר כללות בבחי' בא
שנעשה  הוא כו' אמלוך דאנא זו ומחשבה רצון בשביל
ההשתלשלות  לכל מקור ממנו להיות כללי רצון בחי'
דכ"ר  רעוא הנק' והוא לרצון רצון בחי' דהיינו בכלל
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לעולם  להאציל בגלוי הבא רצון בחי' הנה כי כו'
הרי  וכה"ג דא"ק ממל' שנמשך דאצי' כתר ונק' האצי'
זה  רצון לו שיהיה והסכמה רצון בתחלה להיות צריך
הרצון  בחי' וכן כלל להאציל ברצונו יעל' לא וא"ל
צ"ל  הרי כו' הבריאה עולם לברוא בגלוי שבא העליון
עולה  היה לא וא"ל הפרטי זה לרצון רצון בחי' תחלה
בגלוי  לרצון לו להיו' וכן כו' לברוא בגלוי ברצונו
כל  מקור הנה כו' יצרתיו בראתיו כמ"ש היצי' לעול'
אשר  שהוא דכ"ר רעוא הנקרא הוא הללו הרצונות
להשתלשלות  רצון לו שיהיה קדום ברצון הוסכם
רעוין  בחי' אח"כ נמשכין וממילא בכלל העולמות
עד  כו' לברוא והרצון להאציל הרצון כמו פרטיים
עולם  שבסוף תחתונה היותר ומדרגה בחי' שאפי'
רעוא  שנק' הקדום ורצון בהסכם תחלה עלה העשיה
התהוות  בין הפרש ואין כו' הקדומה מחשבה או דכ"ר
להיות  העשיה שבסוף הרצון להתהוות להאציל הרצון
לכלם  כו' ממש עשה ה' חפץ אשר כל כמו גשמי יש
מצד  בא שהוא דכ"ר רעוא מבחי' ממש בשוה מחי'
בע"ח  וז"ש דא"ס מל' הנק' אמלוך דאנא מחשבה בחי'
שהרי  ממש בשוה דאבי"ע העולמות לכל ומחי' שמאיר
קדום  ורצון מחשבה שנק' הפשוט ברצונו שעלה כמו
הפשוט  ברצונו עלה ממש כמו"כ האצי' עולם להיות
בחי' עד היצירה ועולם הבריאה עולם להיות הזה
אין  וא"כ כו' העשיה שבסוף תחתונה היותר ומדרגה
שנמשך  וחיות הארה התפשטות בחי' בין הפרש
הארתו  בין האצי' לעולם זה קדום ורצון ממחשבה
מאחר  דהיינו גשמית עשיה להיות בבי"ע והתפשטותו
כמו  ממש גשמית עשיה להיות הקדום רצונו שהיה
בחי' גם וא"כ האצי' בחי' להיות הקדום רצונו שהיה
שהוא  דא"ס דמל' וחיות אור בחי' מקבל גשמית עשיה
האצי' עולם שמקבל כמו הקדומה ומחשבה רצון בחי'
ית' מלכותו התפשטות שבחי' ונמצא בשוה ממש
בשוה  העולמות בכל הוא דא"ס מל' שנקרא העצמות
פנוי  אתר דלית וז"ש וגסותו העוה"ז בחומריות אפי'
שוין  עצמו דא"ס מל' שבבחי' לפי ממש מניה כו' מניה
מפני  רק בכלל כ"ע סובב ונק' ממש ומטה מעלה
שאינו  ממש א"ס בבחי' ה"ה שבעצמות הקדום שרצונו
בבחי' ונעלם סתום הוא אלא בעולמות למט' בגלוי בא
נק' ע"כ כו' סתימין דכל סתימו שנק' העצמות העלם
בבחי' רק מאיר שאינו כ"ע סובב בשם זאת הארה בחי'
ומקיף  סובב שהוא דסובב הפירוש אין אמנם מקיף
שהחיות  אלא כו' ומחיה מאיר ואינו בלבד מלמעלה
אלא  גילוי בבחי' שאינו סובב בבחי' בא הוא והשפע
מחשבה  נק' שהרי ממש ומחיה מאיר הוא אבל בהעלם
ממש  וחיות אור בחי' היינו ורצון מחשב' ופי' הקדומה

הרצון  זה הרי ורצון במחשבה עלה כאשר כי
ממש  והחיות האור להמשכת מקור הוא והמחשבה
ברצונו  שעלה כמו וכך כך במציאות חי הדבר להיות
לדבר  חיות וימשוך יפעול שלא האדם רצון כמו ולא
ממש  המחיה הוא העליון רצון בחי' אבל שרוצה מה
האור  נמשך מיד וכך כך שיהיה ברצונו שעלה מיד כי
ה' שחפץ אור יהי אלקים ויאמר כמו וכך כך והחיות
התהוות  בכל וכה"ג אור ויהי מיד אור מציאות שיהיה
להיות  כמו המעלות רום עד עליונים היותר העולמות
הקדומ' ומחשב' ברצון שעלה מיד האצי' אור התהוות
שבחי' רק האצי' אור התהוו' מקור נמשך מיד לזה
מאחר  ומקיף סובב בבחי' בהעלם מאיר הקדום הרצון
מאיר  הוא ע"כ אשר כנ"ל בכללות לרצון רצון שנקר'
(ויובן  וד"ל הנ"ל מטעם בשוה העולמות לכל ומחיה
פלטרין  לבנות המלך ברצון הוחלט כאשר עד"מ כ"ז
שיהיה  רק הוא זה רצון שתכלית וכה"ג גדולים
מכבר  ברצונו שהעלה כמו בשלמות בנוי הפלטרין
פרטי  כל בו כלול הנה אך בלבד כללי רצון ה"ז וא"כ
שעלה  לאחר שהרי אח"כ בגלוי בו הבאים הרצונות
שיתחיל  מוכרח זה פלטרין בנין לו שיהיה בכלל ברצונו
להתחיל  בגלוי הבא שני רצון ה"ז בפ"מ במלאכתו
ג' רצון שיעלה מוכרח שהתחיל ולאחר עכ"פ מלאכתו

או באבנים אם לעשותו ובמה ציור איך ובאיזה בעצים
לו  מתחדשים הבנין במלאכת בעסקו ואח"כ וכה"ג
כמו  בפרט שבו מלאכ' דבר לכל פרטיות רבות רצונות
גגו  כלות עד והרצפה ודלתותיו ולחלונותיו לקירותיו
טפלים  דברים שהם הגם הקטנים חלקיו פרטי וכל
העפר  או הרצפה שתחת שבקרקע העפר כמו לטפלים
א"א  כי בפרט רצון בא א' לכל וכה"ג הקורה שע"ג
נכללים  הן גם והרי בלעדם הבנין ענין שלמות שיושלם
שיהי' מכבר תחלה ברצונו שעלה השלם הרצון בכלל
הרצון  נשלם לא שבלעדם ומאחר פלטרין בנין לו
של  שלמותו לענין כלל הפרש אין הרי א"כ הזה הכללי
לגמר  המלאכה רצון תחלת עיקר בין הקדום הרצון
וכה"ג  הטפלים בדברים בגמרו בסופו הקטנים רצונותיו
עלה  כאשר ודאי כי הקדום ברצון עלו בשוה כלם כי
לבנין  שא"א ידע פלטרין בנין לו שיהי' אצלו והוחלט
הרצפה  שבקרקע עפר או הקורה שע"ג מעזיבה בלא
מעזיבה  גם שיהיה הקדום ברצון עלה וא"כ וכה"ג
שרש  שיש שמה לומר וא"א וכה"ג פלטרין בבנין
נעלה  יותר הוא הכללי ברצון הבנין בעיקר לרצון
וכה"ג  הרצפה בעשיית הקטן האחרון הרצון משרש
שיהי' רק הוא הקדו' הכללי רצון ענין עיקר שכל מאחר
שבתחלת  רצון בין הפרש ענין לו מה א"כ פלטרין לו
הוא  א' ברצון הכל מלאכתו שבסוף לרצון מלאכתו
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שבו  כנ"ל, הקב"ה של לבושו שהיא התורה
מגדר  שלמעלה ממש ב"ה סוף אין אור מלובש

"בצלמנו"; נקראת זמן,

שנקראות  המצוות על קאי "כדמותנו" משא"כ
מלכותו  ממדת שמקורן לפי המלך", "מצות בשם
שיש  מחייב המצוות דגדר כמשנת"ל והיינו ית',
עצמו  בפני מציאות שהוא "עבד" של מציאות
מתקיימת  שבו חפצא - [וכן המצוות את המקיים
המלכות  ממידת הן המצוות ולכן - המצוה]
נפרד  על שייך ו"מלוכה הבריאה, גדר הוא שממנה

מלך". ייקרא לא בנים אלף על שלכן דוקא,

שמקורן  לפי "כדמותנו", הן שהמצוות וזהו
בעלמא" "הארה אלא שאינה המלכות ממידת

יתברך. מאתו

(מקורה  המלכות ממידת הן שהמצוות ומאחר
זמן. בגדר הם המצוות גם כן על "זמן"), של

ïééåìú úåðáø÷å ïîæá éåìú úåöîä íåé÷ ïëì
ùé äáù] äøåúä ÷ñò ë"àùî ,÷"îäá ïîæá
[íå÷îå ïîæî äìòîìù ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâ

.ììë äðåäë éãâáå ïäëå ÷"îäáá éåìú åðéà
הנ [ הירושלמי דברי ביאור גם חפצי "וזהו דגם ל

המעלה  גודל מצד והיינו לתורה, ישוו לא שמים

כנ  התורה ל]."שבעסק

íå÷î ìëî ,úåöîä ùåøéô àåä äøåúäù óàå
,úåéðçåø úðéçáá àåä ïééãò øåáãå äáùçîá

:ùîî ìòåôá óåâä äùòîá íä úåöîä ìáà
הן  דהמצוות עכצ"ל דלכאורה להקשות ואין
ולפרש  לבאר באה התורה שהרי מהתורה, למעלה
כי  - לתורה) קדמו שהמצוות (הרי המצוות הן מה
העליון" ב"רצון שרשן שהמצוות בשרשן, רק זהו

הרצון. "פירוש" היינו ית', חכמתו היא והתורה

פועל, לידי באות והמצוות שהתורה כפי אבל
(במחשבה  רוחני ענין הוא התורה עסק הרי
אור  גילוי זה בעסק להרגיש ניתן ובמילא ודיבור),
נתלבשו  המצוות משא"כ ממש, ב"ה סוף אין
גשמית  עשי' ידי על הוא וקיומן גשמיים בדברים
נפרדת  מציאות שהיא גשמי, גוף ידי על הנעשית
להקב"ה  הביטול ולפיכך מאלקות, (בהרגשתה)
העושה  עבד כמו רק הוא זאת בעבודה הנרגש
נפרד" "הוא שמכלֿמקום המלך, מצות ומקיים

כנ"ל. מהמלך,
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בכלל ÚÓÂ˙‰(פב) כ"ע סובב בבחי' ג"כ יובן הנה
דהיינו  דא"ס מל' מבחי' נמשך שהוא
שזהו  כנ"ל כו' אמלוך דאנא הקדומה מחשבה בחי'
ומל' בבריאה דאצי' מל' בבחי' הנ"ל ע"ד ממש ג"כ
אמלוך  דאנא זו מחשבה שבחי' רק כו' ביצירה דבריאה
בחי' דהיינו יותר כללות בבחי' הוא דא"ס מל' שנק'
עדיין  אא"ס עצמות בבחי' שכלול אלקית ההתנשאו'
מחשבה  פי' אמלוך אנא הקדומ' במחשבה שעלה וזהו
לכל  קדמון שנק' ממש העצמות בבחי' היינו הקדומה
נק' שהרצון הרצון בחי' הוא זו מחשבה ופי' הקדומים
עדיין  העצמות בחי' קדום רצון נק' אך כידוע מחשבה
דהתנשאות  במשל למעלה שמבואר כמו והנה כו'
שמבחי' להיות עמו דומה הנמשל שאין למטה מלוכה
כן  כו' ממש וחיות אור בחי' נמשך שלמעלה מלוכה

דא  זו שבמחשבה המלוכה בחי' בכללות ג"כ נא יובן
ומחיה  מאיר בחי' שהוא ממש אא"ס שבעצמות אמלוך

מאיר  שהוא רק דאבי"ע ההשתלשלות לכל ממש
לד' שמקיף הכללי מקיף בחי' והוא בשוה לכלם ומחיה
וכמו  הכל בכללות כ"ע סובב ונק' ממש בשוה עולמות
הבריאה  בעולם דאצי' מל' בענין למעלה שמבואר
הבריאה  לעולם בפרט וסובב מקיף בבחי' שנמשך
גם  כי כו' לסופו מראשו אחת בהשוואה בו שמאיר
כנ"ל  כו' עולם באותו בכללות הוא שם שנמשך הרצון
שנעשה  דא"ס מל' בבחי' יותר בכללות ג"כ יובן וכן
דאבי"ע  עולמות הד' לכל כללי וסובב מקיף בחי'
בראש  א' בהשוואה יחד לכללותם ומחיה מאיר שהוא
הרצון  שבחי' להיות כו' העשיה עולם סוף עם  האצי'
הוא  כו' אמלוך דאנא זו מחשבה מבחי' שנמשך העליון
כי  כנ"ל דכ"ר רעוא ונק' ביותר כללות בבחי' בא
שנעשה  הוא כו' אמלוך דאנא זו ומחשבה רצון בשביל
ההשתלשלות  לכל מקור ממנו להיות כללי רצון בחי'
דכ"ר  רעוא הנק' והוא לרצון רצון בחי' דהיינו בכלל
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לעולם  להאציל בגלוי הבא רצון בחי' הנה כי כו'
הרי  וכה"ג דא"ק ממל' שנמשך דאצי' כתר ונק' האצי'
זה  רצון לו שיהיה והסכמה רצון בתחלה להיות צריך
הרצון  בחי' וכן כלל להאציל ברצונו יעל' לא וא"ל
צ"ל  הרי כו' הבריאה עולם לברוא בגלוי שבא העליון
עולה  היה לא וא"ל הפרטי זה לרצון רצון בחי' תחלה
בגלוי  לרצון לו להיו' וכן כו' לברוא בגלוי ברצונו
כל  מקור הנה כו' יצרתיו בראתיו כמ"ש היצי' לעול'
אשר  שהוא דכ"ר רעוא הנקרא הוא הללו הרצונות
להשתלשלות  רצון לו שיהיה קדום ברצון הוסכם
רעוין  בחי' אח"כ נמשכין וממילא בכלל העולמות
עד  כו' לברוא והרצון להאציל הרצון כמו פרטיים
עולם  שבסוף תחתונה היותר ומדרגה בחי' שאפי'
רעוא  שנק' הקדום ורצון בהסכם תחלה עלה העשיה
התהוות  בין הפרש ואין כו' הקדומה מחשבה או דכ"ר
להיות  העשיה שבסוף הרצון להתהוות להאציל הרצון
לכלם  כו' ממש עשה ה' חפץ אשר כל כמו גשמי יש
מצד  בא שהוא דכ"ר רעוא מבחי' ממש בשוה מחי'
בע"ח  וז"ש דא"ס מל' הנק' אמלוך דאנא מחשבה בחי'
שהרי  ממש בשוה דאבי"ע העולמות לכל ומחי' שמאיר
קדום  ורצון מחשבה שנק' הפשוט ברצונו שעלה כמו
הפשוט  ברצונו עלה ממש כמו"כ האצי' עולם להיות
בחי' עד היצירה ועולם הבריאה עולם להיות הזה
אין  וא"כ כו' העשיה שבסוף תחתונה היותר ומדרגה
שנמשך  וחיות הארה התפשטות בחי' בין הפרש
הארתו  בין האצי' לעולם זה קדום ורצון ממחשבה
מאחר  דהיינו גשמית עשיה להיות בבי"ע והתפשטותו
כמו  ממש גשמית עשיה להיות הקדום רצונו שהיה
בחי' גם וא"כ האצי' בחי' להיות הקדום רצונו שהיה
שהוא  דא"ס דמל' וחיות אור בחי' מקבל גשמית עשיה
האצי' עולם שמקבל כמו הקדומה ומחשבה רצון בחי'
ית' מלכותו התפשטות שבחי' ונמצא בשוה ממש
בשוה  העולמות בכל הוא דא"ס מל' שנקרא העצמות
פנוי  אתר דלית וז"ש וגסותו העוה"ז בחומריות אפי'
שוין  עצמו דא"ס מל' שבבחי' לפי ממש מניה כו' מניה
מפני  רק בכלל כ"ע סובב ונק' ממש ומטה מעלה
שאינו  ממש א"ס בבחי' ה"ה שבעצמות הקדום שרצונו
בבחי' ונעלם סתום הוא אלא בעולמות למט' בגלוי בא
נק' ע"כ כו' סתימין דכל סתימו שנק' העצמות העלם
בבחי' רק מאיר שאינו כ"ע סובב בשם זאת הארה בחי'
ומקיף  סובב שהוא דסובב הפירוש אין אמנם מקיף
שהחיות  אלא כו' ומחיה מאיר ואינו בלבד מלמעלה
אלא  גילוי בבחי' שאינו סובב בבחי' בא הוא והשפע
מחשבה  נק' שהרי ממש ומחיה מאיר הוא אבל בהעלם
ממש  וחיות אור בחי' היינו ורצון מחשב' ופי' הקדומה

הרצון  זה הרי ורצון במחשבה עלה כאשר כי
ממש  והחיות האור להמשכת מקור הוא והמחשבה
ברצונו  שעלה כמו וכך כך במציאות חי הדבר להיות
לדבר  חיות וימשוך יפעול שלא האדם רצון כמו ולא
ממש  המחיה הוא העליון רצון בחי' אבל שרוצה מה
האור  נמשך מיד וכך כך שיהיה ברצונו שעלה מיד כי
ה' שחפץ אור יהי אלקים ויאמר כמו וכך כך והחיות
התהוות  בכל וכה"ג אור ויהי מיד אור מציאות שיהיה
להיות  כמו המעלות רום עד עליונים היותר העולמות
הקדומ' ומחשב' ברצון שעלה מיד האצי' אור התהוות
שבחי' רק האצי' אור התהוו' מקור נמשך מיד לזה
מאחר  ומקיף סובב בבחי' בהעלם מאיר הקדום הרצון
מאיר  הוא ע"כ אשר כנ"ל בכללות לרצון רצון שנקר'
(ויובן  וד"ל הנ"ל מטעם בשוה העולמות לכל ומחיה
פלטרין  לבנות המלך ברצון הוחלט כאשר עד"מ כ"ז
שיהיה  רק הוא זה רצון שתכלית וכה"ג גדולים
מכבר  ברצונו שהעלה כמו בשלמות בנוי הפלטרין
פרטי  כל בו כלול הנה אך בלבד כללי רצון ה"ז וא"כ
שעלה  לאחר שהרי אח"כ בגלוי בו הבאים הרצונות
שיתחיל  מוכרח זה פלטרין בנין לו שיהיה בכלל ברצונו
להתחיל  בגלוי הבא שני רצון ה"ז בפ"מ במלאכתו
ג' רצון שיעלה מוכרח שהתחיל ולאחר עכ"פ מלאכתו

או באבנים אם לעשותו ובמה ציור איך ובאיזה בעצים
לו  מתחדשים הבנין במלאכת בעסקו ואח"כ וכה"ג
כמו  בפרט שבו מלאכ' דבר לכל פרטיות רבות רצונות
גגו  כלות עד והרצפה ודלתותיו ולחלונותיו לקירותיו
טפלים  דברים שהם הגם הקטנים חלקיו פרטי וכל
העפר  או הרצפה שתחת שבקרקע העפר כמו לטפלים
א"א  כי בפרט רצון בא א' לכל וכה"ג הקורה שע"ג
נכללים  הן גם והרי בלעדם הבנין ענין שלמות שיושלם
שיהי' מכבר תחלה ברצונו שעלה השלם הרצון בכלל
הרצון  נשלם לא שבלעדם ומאחר פלטרין בנין לו
של  שלמותו לענין כלל הפרש אין הרי א"כ הזה הכללי
לגמר  המלאכה רצון תחלת עיקר בין הקדום הרצון
וכה"ג  הטפלים בדברים בגמרו בסופו הקטנים רצונותיו
עלה  כאשר ודאי כי הקדום ברצון עלו בשוה כלם כי
לבנין  שא"א ידע פלטרין בנין לו שיהי' אצלו והוחלט
הרצפה  שבקרקע עפר או הקורה שע"ג מעזיבה בלא
מעזיבה  גם שיהיה הקדום ברצון עלה וא"כ וכה"ג
שרש  שיש שמה לומר וא"א וכה"ג פלטרין בבנין
נעלה  יותר הוא הכללי ברצון הבנין בעיקר לרצון
וכה"ג  הרצפה בעשיית הקטן האחרון הרצון משרש
שיהי' רק הוא הקדו' הכללי רצון ענין עיקר שכל מאחר
שבתחלת  רצון בין הפרש ענין לו מה א"כ פלטרין לו
הוא  א' ברצון הכל מלאכתו שבסוף לרצון מלאכתו
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שעלה  מטע' הבנין בעיקר שרוצה כמו דהיינו רוצה
בסופו  לבנין הצריך בדבר רוצה הוא כן ברצונו כבר
שניהם  ועל תחלה ברצונו זה גם עלה שכבר מטעם
עלה  כבר אשר מפני שהוא פשוט א' ברצון אומר יגזור
שיגזור  בלי להיות שא"א כמו פלטרין לו שיהי' ברצונו
שיגזור  מבלי גמרו שיהיה א"א כן מלאכתו תחלת על
הבנין  שיסודות הגם דוגמא וע"ד סופו מלאכת על
שברצפה  הטפלים חלקיו ועל מרובה הוצאה צריכים

יחול  שניהם על מאד מועטת בהוצאה הם בסופו וגם
ביסוד  הכללי הרצון יחול ולא בשוה הכללי הרצון
אע"פ  שלו ורצפה מבגגו יותר פנימית בבחי' הבנין
הבנין  ועיקר ביסוד יחול הרצון גילוי בחי' שמצד
שעלה  הרצון כללות שלענין מפני כו' יותר בפנימית
לסופו  תחלתו בין הפרש אין פלטרין לו שיהיה תחלה
רצונו  כללות בענין ברצונו בשוה עלו ושניהם כלל

וד"ל: זה בדבר
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‰Ê·Â בזה ויש כחדשים, בעיניך יהי' יום בכל פי' יובן
גופא  בזה התבוננות ע"י הא' פירושים, שני
קמי' דכולא כ"ע הסובב אור ממשיכים מצות שע"י
האהבה  מדת להתעורר יוכל גופא מזה חשיב כלא
השני  ופי' יום, בכל כחדשים ושיהי' ית' מצותיו לקיום
האור  התגלות להמשיך יוכל המצות קיום ע"י כי
האיר  שלא מה דהיינו ממש חדש אור שהוא מסוכ"ע
מלמעלה  ומשם עו"ע ההשתלשלות בסדר עדיין
ממכ"ע, בבחי' חדש אור ומאיר נמשך מהשתלשלות
בעיניך  המצות יום בכל יהי' זו התבוננות ע"י ולכן
יום  בכל חדש אור להמשיך נוכל כי ממש כחדשים
ולכן  גבול שבלי ב"ה אוא"ס בחי' שהוא סוכ"ע מבחי'
יום, בכל חדשים ואורות מוחין שיומשך מניעה אין

דוקא  השמש תחת השמש תחת חדש כל אין וז"ש
מגן  כמו אלקים הוי' ומגן שמש כי ממכ"ע בחי' שהוא
שם  כמו"כ השמש אור על ומסתיר שמכסה ונרתק
הוי', דשם האור להעלים הוי' לשם נרתק הוא אלקים
וזיו  הארה רק שהוא ממכ"ע בבחי' שנמשך האור וזהו
נמשך  שאין חדש כל אין ובזה השכינה זיו ונק' בעלמא
כולם  את מחי' ואתה בחי' רק חדשים ומוחין חיות
הישנות  לחדש ונק' א' והדרגה בסדר הכל תמיד שמחי'
בחי' ונק' א' וסדר באופן העולמות מחי' שתמיד
ש"ע  קדמונו הוא קדם ימי משא"כ עו"ע השתלשלות
אור  המשכת ומשם כו' מהשתלשלות למעלה שהוא
כו' לה' וערבה וז"ש עולם, ימי בבחי' גם חדש

קדמוניות. שנים מבחי' עולם בימי שיומשך
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â'הנק המל' בחי' עלתה לא עדיין בזה"ג עכשיו
מקבלת  אלא כנ"ל בתחילתן נעוץ להיות סוף
אחרית  מראשית מגיד וזהו בלבד, חכ' מבחי' השפע
והיינו  כו' ונפיק דנגיד נהר כמו המשכה ל' מגיד פי'
עד  להאיר ונמשך בא אשר הוא דחכ' הראשית שבחי'
למעלה  ולא כו', סודכ"ד אחרית הנק' דאצי' המל' בחי'
החכ', תמצא שממנו האין בחי' שהוא החכ' מן

ל  רואי' אנו לזה התחתונה והמופת הלזו בארץ מטה
כנ"ל  להצמיח המחדש כח בה שיש שהגם הגשמיות

מטר  עלי' כשיבא רק עצמה מצד צמחה תוציא לא מ"מ
והצמיחה  והולידה דוקא אז הארץ את והרוה השמי' מן
ומשקה  עולה התהום מי וגם כנ"ל, ליש מאין
עולים  טפיים שאין מלמעלה יורד טפה אין וכמארז"ל
בשם  הקבלה בס' הנק' הוא השמי' מטר ובחי' כנגדן,
ואע"פ  כו', להצמיח הגורמי' שהמה מ"ד המשכת
דוקא  שבארץ דוקא הארץ מכח היא בעצם שהצמיחה
בכוחה  יש לא עכ"ז להצמיח, הצומח כח מלובש
דוקא, המ"ד המשכת בחי' תקבל כאשר כ"א להצמיח
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זו  וכדוגמא כו', המטיר לא כי כו' שיח וכל וכמ"ש
הכח  הוא דוקא שבהנקבה הגם הנה ונקבה זכר בזיווג
כאשר  כ"א מעצמה, תוליד לא מ"מ לו בדומה להוליד

כו'. דוקא המ"ד המשכת בחי' תקבל
ÌÓ‡Â מ"ן ההעלאת אם עתה גם יתרון יש בזה מ"מ

מלבד  הנה המ"ד, המשכת לעורר ממנה נמשך
וישם  בד"ה שנת' אתעדל"ע אתעדל"ת ע"ד שזהו מה
בלי  מלמעלה הבאה שהאתעדל"ע אמת דהן הכיור, את
כי  מבחי' והיינו מאד גבוה מבחי' ג"כ היא אתעדל"ת
יולדת  תחלה מזריע איש ע"ד זהו אמנם הוא, חסד חפץ
מ"מ  בנש"י הולדה בחי' מזה נמשך אם אפי' פי' נקבה,

לבד, האהבה קטנות בחי' נקבה רק הוא שיולדת מה
ע"ד  שהוא אתעדל"ת ע"י נמשך האתעדל"ע אם אבל
בדרך  שכשנמשך פי' זכר, וילדה אזי תזריע כי אשה
היא  מלמעלה הבאה ההמשכה אז אתעדל"ע אתעדל"ת
פניו  ה' יאר בחי' להיות ונמשך יותר פנימיות בבחי'
בחי' הוא זכר יולדת אזי כו' הלב פנימיות בבחי' אליך
הנ"ל  כל מלבד הנה גבול. בלי בחי' מאדך דבכל אה"ר
ממנה  בא ההתעוררות אם ונוקבא דכר בזיווג
התחילה, נעיצת כוונת כח יש בה הנה מלמטלמ"ע
דוקא  לו בדומה להוליד הכח נמצא דוקא בה לכן אשר
היש. מציאות להוות בה הנמצא האין כח בחי' והוא

.(d`l dxeac eza ly mi`pzd lr .a"l ,xekf 't `xwie t"y) .c"qa
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

הכלים שמדידת – הכללי  לרעיון נ"ע הרבי  חוזר כעת
הקבלה: מספרי  זאת  ומוכיח האורות, לפי  היא

úåùòì éãëá àåä å÷ä úëùîäã íééç õòá áåúëù åîëå
,'åë äèîå äìòîבצורה נמשך שהקו הסיבה כל -

ומטה מעלה ליצור כדי הוא äëùîääמוגבלת äéä íàã
å÷ä éãé ìò àìù,סוף אין  מהאור ישירות äéäאלא àì

ìëá äàååùäá äéä íìåò ìëã úåîìåòá äèîå äìòî
åîë 'åë úåøéôñ 'é é÷ìç åá íéøëéð åéä àìå åé÷ìç

íéøòù àåáîá øàåáîù122, אין אור נמשך היה אם -
מעל היתה לא החכמה ספירת – הקו ידי על שלא סוף
עולם מעל היה לא אצילות ועולם הבינה, ספירת
היא והמטה, המעלה לחלוקת והסיבה וכו '. הבריאה

קו. של בצורה נמשך שהאור àåäמכיוון ïë ìòå
,'åë äèîå äìòî äéäéù éãëá å÷ä éãé ìò äëùîää

לחלוקת האפשרות  את שנותנת זו  היא הקו צורת
ומטה: åáãå÷המעלה òâåð ïåéìòä åäö÷á å÷äù úåéäìã

àåä êåøá óåñ ïéà øåàá קו ממנו שנמשך העיגול כציור
ááåñä óåñ ïéà øåàä ãò êùîð åðéà ïåúçúä åäö÷áå

,åá ÷åáã åðéàå úåîìåòä úçú שהקו למרות  כלומר
העיגול, של השני בקצה דבוק הוא אין מהעיגול, נמשך
דבוק היה צדדיו משני כי  חילוקים בו  היה לא אז  שהרי
עד קו נמשך שבתוכו  גדול עיגול וכציור סוף . אין באור

בלבד. äæאמצעיתו éãé ìò éøäדבוק האחד בצדו  שרק
סוף אין  åë',באור äèîå äìòîå óåñå ùàø å÷äá ùé

äèîå äìòî ïë íâ úåøéôñå úåîìåòá ùé äæ éãé ìòå
íéìá÷îäã–שמקבלים ÷åהעולמות ìù åðåéìòî

åáù äìòî úðéçá àåäù óåñ ïéà øåàä ìà øúåé áåø÷ù
ïåéìòä åäö÷î ÷çøúîù äî ìëå äìòî úðéçáá íä éøä

.'åë äèî úðéçáá äæ éøä אור כקרן הוא הקו -
נחלשת. עוצמתה ממקורה שמתרחקת וככל שמתרחקת
מקבלים קדמון' 'אדם כמו  העליונים העולמות ולכן 
הקו, מתחתית מקבלים תחתונים ועולמות הקו, מראשית 
כתוצאה היא ותחתון עליון לעולם שהחלוקה מכאן

מהקו.
îä å÷ àø÷ð å÷äù åäæåäã123פועל הקו שאור כיון  –

בעולמות. המדידה את
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לשונו:122). וזה א', פרק liv`dyבתחילתו mxh ik rc
milv`p eiykr md xy` el`d zenlerd lke zeliv`d z` liv`nd
lk `lnn q"`d did elv`py mxh f` dpd .miyrpe mixvepe mi`xape
mey did `le el`d r"ia` zenler 'c micner ea xy` dfd mewnd
cv meya e` ekeza iept xie`e zewix 'iga elit`e .epnn ueg xac
seq el did `l xe`d eze` ik mleray ote` meya did `l eiccvn
k"` q"` `xwpd `edd xe`d on `lenn did lkdy oeike .xwire llk
dlrn 'iga ea wcviy cr eizevw l` eizevwn ea yxtd did `l
ik mrhde .q"id zeliv` xg` dzr wcviy enk ,xeg`e mipt dhne

dligz `l ea oi`e dxenb d`eydae zecg`a dey did xe`d lk ixd
seqd mewne ,dlrn `xwz dlgzdd mewn ik xn`py cr ,seq `le
e` my mey ea did `l d`eyda '` xe` lkdy oeik mbe .dhn `xwi
dxitq oiay yxtd xikdl ,cgeine aevw xac lr dxen myd ik ,iepik
iepik e` my ea jiiy did `l '` xe` lkdy oeik mpn` ,dzxagl ef

.llk dpenze oeinc mey `le dcewp e` ze` e`
.(123 ֿ אור ב. עמוד א' חלק תקס"ה המאמרים ספר ראה

ועוד. ואילך. תצג עמוד סוף שלח התורה



קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

שעלה  מטע' הבנין בעיקר שרוצה כמו דהיינו רוצה
בסופו  לבנין הצריך בדבר רוצה הוא כן ברצונו כבר
שניהם  ועל תחלה ברצונו זה גם עלה שכבר מטעם
עלה  כבר אשר מפני שהוא פשוט א' ברצון אומר יגזור
שיגזור  בלי להיות שא"א כמו פלטרין לו שיהי' ברצונו
שיגזור  מבלי גמרו שיהיה א"א כן מלאכתו תחלת על
הבנין  שיסודות הגם דוגמא וע"ד סופו מלאכת על
שברצפה  הטפלים חלקיו ועל מרובה הוצאה צריכים

יחול  שניהם על מאד מועטת בהוצאה הם בסופו וגם
ביסוד  הכללי הרצון יחול ולא בשוה הכללי הרצון
אע"פ  שלו ורצפה מבגגו יותר פנימית בבחי' הבנין
הבנין  ועיקר ביסוד יחול הרצון גילוי בחי' שמצד
שעלה  הרצון כללות שלענין מפני כו' יותר בפנימית
לסופו  תחלתו בין הפרש אין פלטרין לו שיהיה תחלה
רצונו  כללות בענין ברצונו בשוה עלו ושניהם כלל

וד"ל: זה בדבר
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‰Ê·Â בזה ויש כחדשים, בעיניך יהי' יום בכל פי' יובן
גופא  בזה התבוננות ע"י הא' פירושים, שני
קמי' דכולא כ"ע הסובב אור ממשיכים מצות שע"י
האהבה  מדת להתעורר יוכל גופא מזה חשיב כלא
השני  ופי' יום, בכל כחדשים ושיהי' ית' מצותיו לקיום
האור  התגלות להמשיך יוכל המצות קיום ע"י כי
האיר  שלא מה דהיינו ממש חדש אור שהוא מסוכ"ע
מלמעלה  ומשם עו"ע ההשתלשלות בסדר עדיין
ממכ"ע, בבחי' חדש אור ומאיר נמשך מהשתלשלות
בעיניך  המצות יום בכל יהי' זו התבוננות ע"י ולכן
יום  בכל חדש אור להמשיך נוכל כי ממש כחדשים
ולכן  גבול שבלי ב"ה אוא"ס בחי' שהוא סוכ"ע מבחי'
יום, בכל חדשים ואורות מוחין שיומשך מניעה אין

דוקא  השמש תחת השמש תחת חדש כל אין וז"ש
מגן  כמו אלקים הוי' ומגן שמש כי ממכ"ע בחי' שהוא
שם  כמו"כ השמש אור על ומסתיר שמכסה ונרתק
הוי', דשם האור להעלים הוי' לשם נרתק הוא אלקים
וזיו  הארה רק שהוא ממכ"ע בבחי' שנמשך האור וזהו
נמשך  שאין חדש כל אין ובזה השכינה זיו ונק' בעלמא
כולם  את מחי' ואתה בחי' רק חדשים ומוחין חיות
הישנות  לחדש ונק' א' והדרגה בסדר הכל תמיד שמחי'
בחי' ונק' א' וסדר באופן העולמות מחי' שתמיד
ש"ע  קדמונו הוא קדם ימי משא"כ עו"ע השתלשלות
אור  המשכת ומשם כו' מהשתלשלות למעלה שהוא
כו' לה' וערבה וז"ש עולם, ימי בבחי' גם חדש

קדמוניות. שנים מבחי' עולם בימי שיומשך
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a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â'הנק המל' בחי' עלתה לא עדיין בזה"ג עכשיו
מקבלת  אלא כנ"ל בתחילתן נעוץ להיות סוף
אחרית  מראשית מגיד וזהו בלבד, חכ' מבחי' השפע
והיינו  כו' ונפיק דנגיד נהר כמו המשכה ל' מגיד פי'
עד  להאיר ונמשך בא אשר הוא דחכ' הראשית שבחי'
למעלה  ולא כו', סודכ"ד אחרית הנק' דאצי' המל' בחי'
החכ', תמצא שממנו האין בחי' שהוא החכ' מן

ל  רואי' אנו לזה התחתונה והמופת הלזו בארץ מטה
כנ"ל  להצמיח המחדש כח בה שיש שהגם הגשמיות

מטר  עלי' כשיבא רק עצמה מצד צמחה תוציא לא מ"מ
והצמיחה  והולידה דוקא אז הארץ את והרוה השמי' מן
ומשקה  עולה התהום מי וגם כנ"ל, ליש מאין
עולים  טפיים שאין מלמעלה יורד טפה אין וכמארז"ל
בשם  הקבלה בס' הנק' הוא השמי' מטר ובחי' כנגדן,
ואע"פ  כו', להצמיח הגורמי' שהמה מ"ד המשכת
דוקא  שבארץ דוקא הארץ מכח היא בעצם שהצמיחה
בכוחה  יש לא עכ"ז להצמיח, הצומח כח מלובש
דוקא, המ"ד המשכת בחי' תקבל כאשר כ"א להצמיח
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זו  וכדוגמא כו', המטיר לא כי כו' שיח וכל וכמ"ש
הכח  הוא דוקא שבהנקבה הגם הנה ונקבה זכר בזיווג
כאשר  כ"א מעצמה, תוליד לא מ"מ לו בדומה להוליד

כו'. דוקא המ"ד המשכת בחי' תקבל
ÌÓ‡Â מ"ן ההעלאת אם עתה גם יתרון יש בזה מ"מ

מלבד  הנה המ"ד, המשכת לעורר ממנה נמשך
וישם  בד"ה שנת' אתעדל"ע אתעדל"ת ע"ד שזהו מה
בלי  מלמעלה הבאה שהאתעדל"ע אמת דהן הכיור, את
כי  מבחי' והיינו מאד גבוה מבחי' ג"כ היא אתעדל"ת
יולדת  תחלה מזריע איש ע"ד זהו אמנם הוא, חסד חפץ
מ"מ  בנש"י הולדה בחי' מזה נמשך אם אפי' פי' נקבה,

לבד, האהבה קטנות בחי' נקבה רק הוא שיולדת מה
ע"ד  שהוא אתעדל"ת ע"י נמשך האתעדל"ע אם אבל
בדרך  שכשנמשך פי' זכר, וילדה אזי תזריע כי אשה
היא  מלמעלה הבאה ההמשכה אז אתעדל"ע אתעדל"ת
פניו  ה' יאר בחי' להיות ונמשך יותר פנימיות בבחי'
בחי' הוא זכר יולדת אזי כו' הלב פנימיות בבחי' אליך
הנ"ל  כל מלבד הנה גבול. בלי בחי' מאדך דבכל אה"ר
ממנה  בא ההתעוררות אם ונוקבא דכר בזיווג
התחילה, נעיצת כוונת כח יש בה הנה מלמטלמ"ע
דוקא  לו בדומה להוליד הכח נמצא דוקא בה לכן אשר
היש. מציאות להוות בה הנמצא האין כח בחי' והוא

.(d`l dxeac eza ly mi`pzd lr .a"l ,xekf 't `xwie t"y) .c"qa

zixg` ziy`xn cibnd
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

הכלים שמדידת – הכללי  לרעיון נ"ע הרבי  חוזר כעת
הקבלה: מספרי  זאת  ומוכיח האורות, לפי  היא

úåùòì éãëá àåä å÷ä úëùîäã íééç õòá áåúëù åîëå
,'åë äèîå äìòîבצורה נמשך שהקו הסיבה כל -

ומטה מעלה ליצור כדי הוא äëùîääמוגבלת äéä íàã
å÷ä éãé ìò àìù,סוף אין  מהאור ישירות äéäאלא àì

ìëá äàååùäá äéä íìåò ìëã úåîìåòá äèîå äìòî
åîë 'åë úåøéôñ 'é é÷ìç åá íéøëéð åéä àìå åé÷ìç

íéøòù àåáîá øàåáîù122, אין אור נמשך היה אם -
מעל היתה לא החכמה ספירת – הקו ידי על שלא סוף
עולם מעל היה לא אצילות ועולם הבינה, ספירת
היא והמטה, המעלה לחלוקת והסיבה וכו '. הבריאה

קו. של בצורה נמשך שהאור àåäמכיוון ïë ìòå
,'åë äèîå äìòî äéäéù éãëá å÷ä éãé ìò äëùîää

לחלוקת האפשרות  את שנותנת זו  היא הקו צורת
ומטה: åáãå÷המעלה òâåð ïåéìòä åäö÷á å÷äù úåéäìã

àåä êåøá óåñ ïéà øåàá קו ממנו שנמשך העיגול כציור
ááåñä óåñ ïéà øåàä ãò êùîð åðéà ïåúçúä åäö÷áå

,åá ÷åáã åðéàå úåîìåòä úçú שהקו למרות  כלומר
העיגול, של השני בקצה דבוק הוא אין מהעיגול, נמשך
דבוק היה צדדיו משני כי  חילוקים בו  היה לא אז  שהרי
עד קו נמשך שבתוכו  גדול עיגול וכציור סוף . אין באור

בלבד. äæאמצעיתו éãé ìò éøäדבוק האחד בצדו  שרק
סוף אין  åë',באור äèîå äìòîå óåñå ùàø å÷äá ùé

äèîå äìòî ïë íâ úåøéôñå úåîìåòá ùé äæ éãé ìòå
íéìá÷îäã–שמקבלים ÷åהעולמות ìù åðåéìòî

åáù äìòî úðéçá àåäù óåñ ïéà øåàä ìà øúåé áåø÷ù
ïåéìòä åäö÷î ÷çøúîù äî ìëå äìòî úðéçáá íä éøä

.'åë äèî úðéçáá äæ éøä אור כקרן הוא הקו -
נחלשת. עוצמתה ממקורה שמתרחקת וככל שמתרחקת
מקבלים קדמון' 'אדם כמו  העליונים העולמות ולכן 
הקו, מתחתית מקבלים תחתונים ועולמות הקו, מראשית 
כתוצאה היא ותחתון עליון לעולם שהחלוקה מכאן

מהקו.
îä å÷ àø÷ð å÷äù åäæåäã123פועל הקו שאור כיון  –

בעולמות. המדידה את
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לשונו:122). וזה א', פרק liv`dyבתחילתו mxh ik rc
milv`p eiykr md xy` el`d zenlerd lke zeliv`d z` liv`nd
lk `lnn q"`d did elv`py mxh f` dpd .miyrpe mixvepe mi`xape
mey did `le el`d r"ia` zenler 'c micner ea xy` dfd mewnd
cv meya e` ekeza iept xie`e zewix 'iga elit`e .epnn ueg xac
seq el did `l xe`d eze` ik mleray ote` meya did `l eiccvn
k"` q"` `xwpd `edd xe`d on `lenn did lkdy oeike .xwire llk
dlrn 'iga ea wcviy cr eizevw l` eizevwn ea yxtd did `l
ik mrhde .q"id zeliv` xg` dzr wcviy enk ,xeg`e mipt dhne

dligz `l ea oi`e dxenb d`eydae zecg`a dey did xe`d lk ixd
seqd mewne ,dlrn `xwz dlgzdd mewn ik xn`py cr ,seq `le
e` my mey ea did `l d`eyda '` xe` lkdy oeik mbe .dhn `xwi
dxitq oiay yxtd xikdl ,cgeine aevw xac lr dxen myd ik ,iepik
iepik e` my ea jiiy did `l '` xe` lkdy oeik mpn` ,dzxagl ef

.llk dpenze oeinc mey `le dcewp e` ze` e`
.(123 ֿ אור ב. עמוד א' חלק תקס"ה המאמרים ספר ראה

ועוד. ואילך. תצג עמוד סוף שלח התורה
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øåàéáäá áåúëù äî ïééò) המאמר àìùשל ìãâé äúòåã
ñôãð124øáãä øå÷îã øîåì ùéå שם, בביאור המובא של

(ìéòì øëæðä íééç õòî àåä
המדה: קו  שנקרא àåäוהסיבה å÷ä éãé ìòù úåéäì

å÷ä ìù åðåéìòî àéä äëùîää íà ,úåøåàä úãéãî
ìù äðåéìòä äðéçáî ìá÷îù ïåîã÷ íãàã óåöøô åîëå

,àåä êåøá óåñ ïéà øåàì áåøé÷á àåäù å÷äהואשהרי
הצמצום, לאחר שנאצל הראשון  úåîìåòäåהעולם

,'åë ÷åçéø úðéçáá íéìá÷î ïåîã÷-íãàî äèîìù
הקו. לאור בקירבתם  תלויה העולמות של שהמדידה

.'åë èøôá äøéôñ ìëá àåä ïëåשבעולמות כמו  –
מראשית שמקבל כיון  עליון  עולם הוא  א"ק כללי  באופן
עליונה היא החכמה ספירת גופא, בספירות כך הקו,

הקו. מראשית יותר מקבלת שהיא כיון  יותר
íééç õòá áåúëù äî åäæù125øåà øéàî äîëçå øúëáã

åðééäå ,'åë ÷åçéø úðéçáá äðéááå íå÷î áåøé÷á óåñ ïéà
äâùä øãâá àåäù åîë óåñ ïéà øåàä øéàî äðéááù
הוא עצמו סוף אין האור שהרי  ריחוק, כבר נקרא שזה

מהשגה àåäùלמעלה åîë óåñ ïéà øåàä øéàî äîëçáå
'åë ïééãò äâùä øãâî äìòîìבקירוב נקרא זה ולכן

øàáúéùמקום åîëåבאריכות הבא .במאמר
המדידה  וכמו לסיכום, באור , המדידה לפי  היא בכלים

תלוי שבעולמות ומטה שהמעלה  בעץֿחיים שרואים
מראשית מקבל שהעולם שככל לקו, שלהם בקירבה
נקרא הקו ראשית עצמו ובקו  יותר, נעלה הוא  הרי הקו

מעלה.
'åë èøôá äøéôñ ìëì íéèøô úåøåðéö ùéù ïë íâ òåãéå,

לצינור  מתחבר שהוא פרטי  צינור יש  ספירה לכל  -
של מים של ענק צינור לדוגמא וכמו הקו, שהוא הכללי 
וכו' פרטיים  צינורות נמשכים וממנו הארצי ", "המוביל

ובית בית לכל שמגיע éøåàéááעד äæî áåúëù äî ïééòå .
øäåæä126.'åë 'ä éëøã íéøùé éë ÷åñô ìò çìùéå úùøô

íééåðéëä éëøò øòùá ñ"ãøôáå127øåòéù áúë 'ù úåà
äîå÷" קומה "שיעור זה ביטוי  של שהפירוש כלומר

הוא בזוהר, רשב"י  êåúáשאמר úãçàúîä äîùðäù
úåøéôñäבהם שמתגלה האור  øåòéùכלומר àø÷ð
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עמוד 124). ב, חלק תקס"ג, שנת הזקן אדמו"ר במאמרי נמצא
ראשונה): (נוסחה שם לשונו וזה ואילך. lyתקפו oyxy oiadle

'xwpy ,'defa 'fpy dcnd ew oipr ,dlgz l"v ,l"pd mixacd lk
'fpd hegde ewd 'iga `ed ,dcnd ewy 'ite ,'ek `zipecxwc `pivea
lk jeza cxeie jynp `edy ,'ek d"a q"` xe`n jynpy 'ek g"ra

.'ek dcnd ew 'wp `ede ,'ek q"id
eelkeiy q"id lkl ccen `edy ,'ek dcnd ew 'wp jkly ,`ed oiprd

,`ed ok enyk d"a q"` xe` ik 'it ,d"a q"` xe`n q"i 'iga lv`il
epnn lv`iy `"` okle llk zilkze leab ila ynn q"` 'iga `edy
`la ik ,dcnd ew 'idiy izla ('ek q"il 'ewlgzd 'igaa) q"i 'iga
zklede 'kynp 'id dnecw dnkg 'iga dlv`p 'idyky if` ,dcnd ewd
xyt` 'id `le ,llk leab ila llk zwqet 'id `ly ,ynn q"` 'igaa
'iga llk zwqet 'id `l ik ,dpnid dhnly zxg` dcn lv`iy
cqg zcn `edy zxg` dcn 'iga lv`idl lkeiy ,jynzdln dnkg
q"` xe`n jyneiy f` llk xyt` 'id `le ,'ek dpnid dhnly dnecw
'kynp 'idyk skizy 'ek dhne dlrn] 'ewlgzd 'igaa q"i 'iga d"a
'iga jyneiy ixyt`a 'id `le jynzdln 'wqet 'id `l 'nkg 'iga
l"pk llk [l"ce 'ek dnkg 'iga wx 'ide dpnid dhnly zxg` 'cn
'it .'ek dcn 'igaa q"id lk ccend `edy ,dcnd ew `ed dfle .l"ce
'nkg 'igan dlv`pyky ,xzqde mevnv 'iga `ed ely dcicndy
dcna dnk leabe dcn 'igaa zkynp 'idiy dccen `ed if` 'ek

..xzei `le dnkg zcn lv`il jynei.הביאור המשך שם עיין
שם: כתב תקפ"ח jynpובעמוד `ed dcnd ewdy ,l"pyn l"v j`

'ek mewnd on dlrnly 'igaa jiiy ji` ,'ek q"id lk jeza cxeie
,dhne dlrn 'iga ly 'itd oi`y ,`ed oiprde .'ek dhne dlrn 'iga
dhne dlrn ly 'itd `"k ,e"g mewn 'igaa `edy dlrnly
dbixcna dlrp `ed dnkg 'igay ,'ek dbxcn 'igaa `ed ,dlrnly
`id ,cqg zcin oke .'ek dbxcda dpnn dhnl `edy cqg 'igan
'itd oleka oke ,dbxcna epnid dhnly dxeab zcnn dbxcda dlrp
dbxcna dlrp efy dbxcdd 'igaa lkd `ed ,dhne dlrn 'iga ly

.l"ce l"pk 'ek efn
שם:125). לשונו וזה א'. פרק אבי"ע) סדר (שער מז שער

meye jqn mey izla seq oi`d ea xi`n zeliv`ay xzkd dpde

(wizr ceq d"nc xzk 'it) seq oi` `xwp xzkd okl llk dwgxd
ik dwgxd i"r seq oi`d xe` dlaw dpia j` xzk i"r lawn dnkge
xe`d lawn epi` `"fde elawl dlekie dpnn wegx seq oi`d dzr
izla xe`d xaer `edd oelgd jeza xy` xv awpe oelg jxc `"k
on ik aexw `ed la` c`n xv wx agx jxc oi`y `l` llk jqn
xe`d dl jynp oitp` xirfc `awep la` wegx epi` `"fd l` dpiad

`"fd enk oelge awp jxcxy` 'iga 'c md ixd dwgxda `edy j`
jqn izla md mlek la` diae dipin zeliv`d ihxt elcaei mda
envr seq oi`d xe`d ik zeliv`d mler `xwp okl xwire llk
envr seq oi` oi` dhnle myn mpn`e jqn izla eleka hytzp
cebxte jqnd ik `ede jqn jxc epnn d`veid dx`d wx hytzn

.lirl xkfpk d`ixal zeliv` oia licand
לשונו 126). זה יט, עמוד א חלק האמצעי, אדמו"ר :לכ"ק

mewn lk z` `lnn did q"`d xe`c g"rd zligza reci dpdc
lkn dlrnl `ed dzr mbe zilkza heyt xe` `edy itl 'ek llgd
mb illkd r"keq 'wpe hege ewd 'igan jynpy r"ia`c zelylzydd
ziy`xn zelylzydd lk z` siwne g"ewd mevnv jynpy xg`l
zgzne y"nk zeezyda ynn diiyrd ilbx cr g"ewd zkynd
'iga ea oi`e zeezyda cv lkn siwnd lebrd lynk mler zerexf
didy xg`l j` 'ek dxe`k dkiygk dinwc recik llk dhne dlrn
t"wn 'iga dyrpe r"` mvnv llgd mewn lk `lnn df q"`c 'ln
one recik g"ew 'igaa mevnva jynpe g"ra y"nk l"pk ezrvn`a
mb llka 'iv`c q"il xewn zeidl dhn dhnl jynp dfd g"ewd
xepvd n"cr enk 'iv`d lka xaer `ed dpd dfd g"ewd hxta
epnn jiynn ux`d ghya exarae lecbd xdpdn min ea glwny
cinz `lnziy cr eaiaq my mi`vnpd miax milkl mind geliw
zexepv k"b yiy xnel gxkda ixde my xaerd dfd xepvd on
ilk lkl zexepv i"r rtyd xearzy ick lecbd xepvdn mitrzqnd
mleke cala odil` cgein ohw xepv ilke ilk lkl yie hxta ilke
cinz glwn lecbd xepvde mlek `lnnd lecbd xepvdn milawn
milka mrty xdpdn lawzn did `l dfd xepvd `lel j` wqtd ila

.lkd shey xdpd did ik miphwd.הביאור המשך שם עיין
כא.127). פרק כג שער
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מדידה של ענין ìëìכלומר øåòéù úðúåðä àéäù éðôî
äîå÷äהספירה וכלי  גוף äøéôñìהיינו  úøîåàä àéäå
,'åë éãשהמדידה כלומר אותם. מגדילה לחילופין או

האור. היינו  ה"נשמה " מצד היא הספירה וגוף  ïëåבכלי 
'æ ÷øô íéìëå úåîöò øòùá áúë

הבדל שיש  נ"ע הרבי  מדייק המוסגר שבמאמר אלא
חיים': ה 'עץ לשיטת בפרד"ס  הרמ"ק בין  זה בעניין

íù áúëù äî éôìå)הפרד"סêåøá ìéöàîä ïåöø åäæ
,äøéôñä ïéðòá àåäהוא והכלי  האור של המדידה

שם הפרד"ס כלומר עצמה, בספירה המאציל של הרצון
מדגיש ולא עצמה, הספירה בתוך למדידה הדגש את
פי על  וזהו הקו. בהאצלת כבר היא  המדידה שראשית
האור. מצד ולא  הכלי מצד רק היא שהמדידה שיטתו ,
ããîð øáëù äî éôì àåä íééç-õòá áåúëù äî éôìå

ïåéìò ïåöøäá האור לפני  עוד ההתהוות, בראשית
כבר  אלא עצמה, å÷äשבספירה úëùîä ïôåàáאת יש 

העליון  הרצון  של åçéøäå÷המדידה áåøé÷ä úðéçáá
.('åë åáù

àöîðå הענין àåäמסקנת äèîå äìòîã äãéãîäã
àåä ïôåà äæéàá øåàäá ובין הפרד"ס לשיטת בין –

- חיים' ה'עץ åë',לשיטת  äøéôñäá êùîð
éøäנמצא זה  äìòîלפי  úå÷ìçúä ùé úåøéôñ øùòáù

,íéìëäá ïäå úåøåàäá ïä äèîåהקודם שבפרק וכפי  -
הכלים, מצד היא והמטה שהמעלה  בהרחבה הסביר
באורות. היא המדידה  שעיקר וחידש  הוסיף זה ובפרק

äéäéù êéàלמה קודם øåàäáמה àåä äãéãîäù íà
éìëä äååäúð äæë ïôåàáåזה בפרק שביאר  åàכפי 

.'åë øåàä úà êéùîú äæë ïôåàáå éìëäá àéä äãéãîäù
הקודם. בפרק שהתבאר úîàכפי íäéðù úîàáã

ïôåà äæéàá øåàäá àéä äãéãîä úåìâúää úìçúáã
,'åë íéìëä úååäúä àåä äæ ïôåà éôìã äìâúéå øéàé

האור. לפי  הוא שהכלי êåëéæהיינו ïôåà éôì êë øçàå
.'åë øåàä úà íéëéùîî íéìëäלפי הוא שהאור היינו 

הכלי .
äæ ìëåומטה מעלה  של באופן  בספירות התחלקות  שיש

êééù åðéàאלאúðéçáá íéàáù íééîéðô úåøåàá ÷ø
úå÷ìçúä úðéçáá äãéãîä íäá ùéù íéìëá úåùáìúä

.'åë äèîå äìòîãששם המקיף, הסובב, באור לא אך
ומטה. מעלה של התחלקות אין

ìéòì øëæðä éô ìòåבספירות והתחלקות מדידה שיש
øäæá äù÷äå ,íëéùãç éùàøáå áåúëù äî ïáåéכפי

המאמר  בתחילת  àìäåשהובא ïåðéà ïéùàø äîë éëå
àùîù àìà àøäéñì àùéø úéìיש ראשין כמה (וכי 

הראש שהיא  השמש אלא  לירח ראש אין  והרי  לירח
ïéøúלגבה)? éùàø àìàראשים שתי  –.óñåéå á÷òé

יעקב שהם וחודש חודש בכל ראשין  שני שיש כלומר,
ד הזוהר, על מלך' ה'מקדש  ופירש ויוסףויוסף, יעקב

בתחילת הקשה זה  ועל ויסוד. תפארת ספירות הם
ה'מקדש של הפירוש  מובן  אינו  שלכאורה - המאמר
על עוברת כן  גם מתפארת ההמשכה והלא בזוהר, מלך'
כן  ואם מיסוד, הן  ההמשכות שכל וכנודע יסוד, ידי

עצמו ? בפני  לראש היסוד את מחשיב מדוע
(כנגד מתפארת השפעה שיש – דלהלן הביאור ונקודת
(כנגד היסוד מבחינת יותר עמוקה השפעה ויש יעקב),
שלמעלה "ישראל" בחינת את מגלה יוסף שדוקא יוסף ),
שתי הן כי  ראשין" "שני  לירח יש  ולכן  "יעקב". מבחינת
היסוד ומבחינת התפארת , מבחינת נפרדות, השפעות
שכל שחשבנו כפי לא ישראל. בחינת את שמגלה
בהשפעת יש אלא היסוד, דרך "עוברות" רק ההשפעות
בהשפעה שאין  השפעה של מרובה תוספת היסוד

ה"תפארת". של הרגילה

a"xrz qgpt zyxt zay

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

שם:128). לשונו וזה לד, סעיף מ"ם, אות wp'מערכת sqen
jxe`a zlcbp zeklnd sqena ik mb ztqez ceqa `a `ed ik ceqid

.lgxe l`xyi ly ynn ceqia ceqi beefe `"f lk

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd - mixn`nd xtq

אקדמיּהp‰Â‰יג) הּבהמית ׁשהּנפׁש מאחר ¿ƒ≈ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
האלקית טז טעניתיּה הּנפׁש ּכאׁשר הּנה , ֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּבהּנפׁש מתעּלם הּוא הרי ׁשנה, י"ג לאחר ּומתּגּלה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבא

עליו  ּומסּתיר מעלים הּבהמית ׁשהּנפׁש ּדהינּו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָהּבהמית,
ּכ ואחר ּגֹורעין ּתחּלה להיֹות צרי ולזאת ְְְְְִִִִַַָָָָֹכּו',
להסיר  הּוא ּדגֹורעין לעיל, נתּבאר ּדהּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָמֹוסיפין.
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טענתה.טז. קדמה



קנג c"ag i`iyp epizeax zxezn

øåàéáäá áåúëù äî ïééò) המאמר àìùשל ìãâé äúòåã
ñôãð124øáãä øå÷îã øîåì ùéå שם, בביאור המובא של

(ìéòì øëæðä íééç õòî àåä
המדה: קו  שנקרא àåäוהסיבה å÷ä éãé ìòù úåéäì

å÷ä ìù åðåéìòî àéä äëùîää íà ,úåøåàä úãéãî
ìù äðåéìòä äðéçáî ìá÷îù ïåîã÷ íãàã óåöøô åîëå

,àåä êåøá óåñ ïéà øåàì áåøé÷á àåäù å÷äהואשהרי
הצמצום, לאחר שנאצל הראשון  úåîìåòäåהעולם

,'åë ÷åçéø úðéçáá íéìá÷î ïåîã÷-íãàî äèîìù
הקו. לאור בקירבתם  תלויה העולמות של שהמדידה

.'åë èøôá äøéôñ ìëá àåä ïëåשבעולמות כמו  –
מראשית שמקבל כיון  עליון  עולם הוא  א"ק כללי  באופן
עליונה היא החכמה ספירת גופא, בספירות כך הקו,

הקו. מראשית יותר מקבלת שהיא כיון  יותר
íééç õòá áåúëù äî åäæù125øåà øéàî äîëçå øúëáã

åðééäå ,'åë ÷åçéø úðéçáá äðéááå íå÷î áåøé÷á óåñ ïéà
äâùä øãâá àåäù åîë óåñ ïéà øåàä øéàî äðéááù
הוא עצמו סוף אין האור שהרי  ריחוק, כבר נקרא שזה

מהשגה àåäùלמעלה åîë óåñ ïéà øåàä øéàî äîëçáå
'åë ïééãò äâùä øãâî äìòîìבקירוב נקרא זה ולכן

øàáúéùמקום åîëåבאריכות הבא .במאמר
המדידה  וכמו לסיכום, באור , המדידה לפי  היא בכלים

תלוי שבעולמות ומטה שהמעלה  בעץֿחיים שרואים
מראשית מקבל שהעולם שככל לקו, שלהם בקירבה
נקרא הקו ראשית עצמו ובקו  יותר, נעלה הוא  הרי הקו

מעלה.
'åë èøôá äøéôñ ìëì íéèøô úåøåðéö ùéù ïë íâ òåãéå,

לצינור  מתחבר שהוא פרטי  צינור יש  ספירה לכל  -
של מים של ענק צינור לדוגמא וכמו הקו, שהוא הכללי 
וכו' פרטיים  צינורות נמשכים וממנו הארצי ", "המוביל

ובית בית לכל שמגיע éøåàéááעד äæî áåúëù äî ïééòå .
øäåæä126.'åë 'ä éëøã íéøùé éë ÷åñô ìò çìùéå úùøô

íééåðéëä éëøò øòùá ñ"ãøôáå127øåòéù áúë 'ù úåà
äîå÷" קומה "שיעור זה ביטוי  של שהפירוש כלומר

הוא בזוהר, רשב"י  êåúáשאמר úãçàúîä äîùðäù
úåøéôñäבהם שמתגלה האור  øåòéùכלומר àø÷ð
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עמוד 124). ב, חלק תקס"ג, שנת הזקן אדמו"ר במאמרי נמצא
ראשונה): (נוסחה שם לשונו וזה ואילך. lyתקפו oyxy oiadle

'xwpy ,'defa 'fpy dcnd ew oipr ,dlgz l"v ,l"pd mixacd lk
'fpd hegde ewd 'iga `ed ,dcnd ewy 'ite ,'ek `zipecxwc `pivea
lk jeza cxeie jynp `edy ,'ek d"a q"` xe`n jynpy 'ek g"ra

.'ek dcnd ew 'wp `ede ,'ek q"id
eelkeiy q"id lkl ccen `edy ,'ek dcnd ew 'wp jkly ,`ed oiprd

,`ed ok enyk d"a q"` xe` ik 'it ,d"a q"` xe`n q"i 'iga lv`il
epnn lv`iy `"` okle llk zilkze leab ila ynn q"` 'iga `edy
`la ik ,dcnd ew 'idiy izla ('ek q"il 'ewlgzd 'igaa) q"i 'iga
zklede 'kynp 'id dnecw dnkg 'iga dlv`p 'idyky if` ,dcnd ewd
xyt` 'id `le ,llk leab ila llk zwqet 'id `ly ,ynn q"` 'igaa
'iga llk zwqet 'id `l ik ,dpnid dhnly zxg` dcn lv`iy
cqg zcn `edy zxg` dcn 'iga lv`idl lkeiy ,jynzdln dnkg
q"` xe`n jyneiy f` llk xyt` 'id `le ,'ek dpnid dhnly dnecw
'kynp 'idyk skizy 'ek dhne dlrn] 'ewlgzd 'igaa q"i 'iga d"a
'iga jyneiy ixyt`a 'id `le jynzdln 'wqet 'id `l 'nkg 'iga
l"pk llk [l"ce 'ek dnkg 'iga wx 'ide dpnid dhnly zxg` 'cn
'it .'ek dcn 'igaa q"id lk ccend `edy ,dcnd ew `ed dfle .l"ce
'nkg 'igan dlv`pyky ,xzqde mevnv 'iga `ed ely dcicndy
dcna dnk leabe dcn 'igaa zkynp 'idiy dccen `ed if` 'ek

..xzei `le dnkg zcn lv`il jynei.הביאור המשך שם עיין
שם: כתב תקפ"ח jynpובעמוד `ed dcnd ewdy ,l"pyn l"v j`

'ek mewnd on dlrnly 'igaa jiiy ji` ,'ek q"id lk jeza cxeie
,dhne dlrn 'iga ly 'itd oi`y ,`ed oiprde .'ek dhne dlrn 'iga
dhne dlrn ly 'itd `"k ,e"g mewn 'igaa `edy dlrnly
dbixcna dlrp `ed dnkg 'igay ,'ek dbxcn 'igaa `ed ,dlrnly
`id ,cqg zcin oke .'ek dbxcda dpnn dhnl `edy cqg 'igan
'itd oleka oke ,dbxcna epnid dhnly dxeab zcnn dbxcda dlrp
dbxcna dlrp efy dbxcdd 'igaa lkd `ed ,dhne dlrn 'iga ly

.l"ce l"pk 'ek efn
שם:125). לשונו וזה א'. פרק אבי"ע) סדר (שער מז שער

meye jqn mey izla seq oi`d ea xi`n zeliv`ay xzkd dpde

(wizr ceq d"nc xzk 'it) seq oi` `xwp xzkd okl llk dwgxd
ik dwgxd i"r seq oi`d xe` dlaw dpia j` xzk i"r lawn dnkge
xe`d lawn epi` `"fde elawl dlekie dpnn wegx seq oi`d dzr
izla xe`d xaer `edd oelgd jeza xy` xv awpe oelg jxc `"k
on ik aexw `ed la` c`n xv wx agx jxc oi`y `l` llk jqn
xe`d dl jynp oitp` xirfc `awep la` wegx epi` `"fd l` dpiad

`"fd enk oelge awp jxcxy` 'iga 'c md ixd dwgxda `edy j`
jqn izla md mlek la` diae dipin zeliv`d ihxt elcaei mda
envr seq oi`d xe`d ik zeliv`d mler `xwp okl xwire llk
envr seq oi` oi` dhnle myn mpn`e jqn izla eleka hytzp
cebxte jqnd ik `ede jqn jxc epnn d`veid dx`d wx hytzn

.lirl xkfpk d`ixal zeliv` oia licand
לשונו 126). זה יט, עמוד א חלק האמצעי, אדמו"ר :לכ"ק

mewn lk z` `lnn did q"`d xe`c g"rd zligza reci dpdc
lkn dlrnl `ed dzr mbe zilkza heyt xe` `edy itl 'ek llgd
mb illkd r"keq 'wpe hege ewd 'igan jynpy r"ia`c zelylzydd
ziy`xn zelylzydd lk z` siwne g"ewd mevnv jynpy xg`l
zgzne y"nk zeezyda ynn diiyrd ilbx cr g"ewd zkynd
'iga ea oi`e zeezyda cv lkn siwnd lebrd lynk mler zerexf
didy xg`l j` 'ek dxe`k dkiygk dinwc recik llk dhne dlrn
t"wn 'iga dyrpe r"` mvnv llgd mewn lk `lnn df q"`c 'ln
one recik g"ew 'igaa mevnva jynpe g"ra y"nk l"pk ezrvn`a
mb llka 'iv`c q"il xewn zeidl dhn dhnl jynp dfd g"ewd
xepvd n"cr enk 'iv`d lka xaer `ed dpd dfd g"ewd hxta
epnn jiynn ux`d ghya exarae lecbd xdpdn min ea glwny
cinz `lnziy cr eaiaq my mi`vnpd miax milkl mind geliw
zexepv k"b yiy xnel gxkda ixde my xaerd dfd xepvd on
ilk lkl zexepv i"r rtyd xearzy ick lecbd xepvdn mitrzqnd
mleke cala odil` cgein ohw xepv ilke ilk lkl yie hxta ilke
cinz glwn lecbd xepvde mlek `lnnd lecbd xepvdn milawn
milka mrty xdpdn lawzn did `l dfd xepvd `lel j` wqtd ila

.lkd shey xdpd did ik miphwd.הביאור המשך שם עיין
כא.127). פרק כג שער

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מדידה של ענין ìëìכלומר øåòéù úðúåðä àéäù éðôî
äîå÷äהספירה וכלי  גוף äøéôñìהיינו  úøîåàä àéäå
,'åë éãשהמדידה כלומר אותם. מגדילה לחילופין או

האור. היינו  ה"נשמה " מצד היא הספירה וגוף  ïëåבכלי 
'æ ÷øô íéìëå úåîöò øòùá áúë

הבדל שיש  נ"ע הרבי  מדייק המוסגר שבמאמר אלא
חיים': ה 'עץ לשיטת בפרד"ס  הרמ"ק בין  זה בעניין

íù áúëù äî éôìå)הפרד"סêåøá ìéöàîä ïåöø åäæ
,äøéôñä ïéðòá àåäהוא והכלי  האור של המדידה

שם הפרד"ס כלומר עצמה, בספירה המאציל של הרצון
מדגיש ולא עצמה, הספירה בתוך למדידה הדגש את
פי על  וזהו הקו. בהאצלת כבר היא  המדידה שראשית
האור. מצד ולא  הכלי מצד רק היא שהמדידה שיטתו ,
ããîð øáëù äî éôì àåä íééç-õòá áåúëù äî éôìå

ïåéìò ïåöøäá האור לפני  עוד ההתהוות, בראשית
כבר  אלא עצמה, å÷äשבספירה úëùîä ïôåàáאת יש 

העליון  הרצון  של åçéøäå÷המדידה áåøé÷ä úðéçáá
.('åë åáù

àöîðå הענין àåäמסקנת äèîå äìòîã äãéãîäã
àåä ïôåà äæéàá øåàäá ובין הפרד"ס לשיטת בין –

- חיים' ה'עץ åë',לשיטת  äøéôñäá êùîð
éøäנמצא זה  äìòîלפי  úå÷ìçúä ùé úåøéôñ øùòáù

,íéìëäá ïäå úåøåàäá ïä äèîåהקודם שבפרק וכפי  -
הכלים, מצד היא והמטה שהמעלה  בהרחבה הסביר
באורות. היא המדידה  שעיקר וחידש  הוסיף זה ובפרק

äéäéù êéàלמה קודם øåàäáמה àåä äãéãîäù íà
éìëä äååäúð äæë ïôåàáåזה בפרק שביאר  åàכפי 

.'åë øåàä úà êéùîú äæë ïôåàáå éìëäá àéä äãéãîäù
הקודם. בפרק שהתבאר úîàכפי íäéðù úîàáã

ïôåà äæéàá øåàäá àéä äãéãîä úåìâúää úìçúáã
,'åë íéìëä úååäúä àåä äæ ïôåà éôìã äìâúéå øéàé

האור. לפי  הוא שהכלי êåëéæהיינו ïôåà éôì êë øçàå
.'åë øåàä úà íéëéùîî íéìëäלפי הוא שהאור היינו 

הכלי .
äæ ìëåומטה מעלה  של באופן  בספירות התחלקות  שיש

êééù åðéàאלאúðéçáá íéàáù íééîéðô úåøåàá ÷ø
úå÷ìçúä úðéçáá äãéãîä íäá ùéù íéìëá úåùáìúä

.'åë äèîå äìòîãששם המקיף, הסובב, באור לא אך
ומטה. מעלה של התחלקות אין

ìéòì øëæðä éô ìòåבספירות והתחלקות מדידה שיש
øäæá äù÷äå ,íëéùãç éùàøáå áåúëù äî ïáåéכפי

המאמר  בתחילת  àìäåשהובא ïåðéà ïéùàø äîë éëå
àùîù àìà àøäéñì àùéø úéìיש ראשין כמה (וכי 

הראש שהיא  השמש אלא  לירח ראש אין  והרי  לירח
ïéøúלגבה)? éùàø àìàראשים שתי  –.óñåéå á÷òé

יעקב שהם וחודש חודש בכל ראשין  שני שיש כלומר,
ד הזוהר, על מלך' ה'מקדש  ופירש ויוסףויוסף, יעקב

בתחילת הקשה זה  ועל ויסוד. תפארת ספירות הם
ה'מקדש של הפירוש  מובן  אינו  שלכאורה - המאמר
על עוברת כן  גם מתפארת ההמשכה והלא בזוהר, מלך'
כן  ואם מיסוד, הן  ההמשכות שכל וכנודע יסוד, ידי

עצמו ? בפני  לראש היסוד את מחשיב מדוע
(כנגד מתפארת השפעה שיש – דלהלן הביאור ונקודת
(כנגד היסוד מבחינת יותר עמוקה השפעה ויש יעקב),
שלמעלה "ישראל" בחינת את מגלה יוסף שדוקא יוסף ),
שתי הן כי  ראשין" "שני  לירח יש  ולכן  "יעקב". מבחינת
היסוד ומבחינת התפארת , מבחינת נפרדות, השפעות
שכל שחשבנו כפי לא ישראל. בחינת את שמגלה
בהשפעת יש אלא היסוד, דרך "עוברות" רק ההשפעות
בהשפעה שאין  השפעה של מרובה תוספת היסוד

ה"תפארת". של הרגילה
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שם:128). לשונו וזה לד, סעיף מ"ם, אות wp'מערכת sqen
jxe`a zlcbp zeklnd sqena ik mb ztqez ceqa `a `ed ik ceqid
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•
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd - mixn`nd xtq

אקדמיּהp‰Â‰יג) הּבהמית ׁשהּנפׁש מאחר ¿ƒ≈ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
האלקית טז טעניתיּה הּנפׁש ּכאׁשר הּנה , ֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּבהּנפׁש מתעּלם הּוא הרי ׁשנה, י"ג לאחר ּומתּגּלה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבא

עליו  ּומסּתיר מעלים הּבהמית ׁשהּנפׁש ּדהינּו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָהּבהמית,
ּכ ואחר ּגֹורעין ּתחּלה להיֹות צרי ולזאת ְְְְְִִִִַַָָָָֹכּו',
להסיר  הּוא ּדגֹורעין לעיל, נתּבאר ּדהּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָמֹוסיפין.
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טענתה.טז. קדמה
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ּדהינּו כּו', "עּמ "ׁשכחי ּוכענין העב, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָחמרּיּות
הרי  כּו', הּתֹולדה מּצד ּבהם מרּגל ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻהחמרּיּות
האלקית  הּנפׁש ונעלם מסּתר הּזאת ההסרה ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻקדם
הּצּדיק", את מכּתיר ּד"רׁשע הּבהמית, ּדנפׁש ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבחמרּיּות
ּדהּנה  כּו'. אלקי ענין איזה ּכלל ּבֹו ונרּגׁש נראה ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹואינֹו
הּנׁשמֹות  ולכן לאלקּות, ּכלי הּוא ּבעצם האלקית ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהּנפׁש
"הּוא  ׁשאֹומרים ּוכמֹו הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש ּכּסא ְְְְִִִִֵֶַָָָנקראים
נׁשמֹות  על ּדקאי נכֹון", וכסאֹו קּים ּוׁשמֹו ְְְְְִֵַַַָָָָָקּים

ּכּסא  עֹוסק 14ׁשּנקראים ּדכאׁשר לאלקּות, ּכלי ׁשהן לפי , ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
הענין  את ּומרּגיׁש מבין הּוא הרי אלקית, ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבהּׂשגה
והאֹור  ּבנפׁשֹו, טֹובה הּנחה ּבבחינת ׁשּבא ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָָֹהאלקי,
זה  ּכל אבל כּו'. ּבזה ׁשּמתּפעל ּבנפׁשֹו מאיר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאלקי
ּכן  ּׁשאין מה ּבהתּגּלּות, הּוא האלקית ּכׁשהּנפׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּוא
ּבֹו מאיר אין הרי הּבהמית, ּבהּנפׁש מסּתר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻּכׁשהּוא

האל  היּוהאֹור עֹונֹותיכם אם "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו קי, ְֱֲִִִֵֶֶָָָָֹ
ה, ּפרק הּתׁשּובה ּבאּגרת ׁשּמבאר ּוכמֹו כּו', ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹמבּדילים"
עֹונֹותיכם  אם "ּכי לפניו ּומפסיק חֹוצץ ּדבר ׁשּום ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדאין
כּו'. הּוא ּברּו העליֹון הרצֹון נגד ׁשהם לפי כּו', ְְִֵֶֶֶֶָָָָָהיּו"
ידי  על העב החמרּיּות ּתחּלה להסיר ּבהכרח ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולזאת
ּבכדי  כּו', ּבפעל ּכפּיה ּבבחינת נפׁשֹו על ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹההגּברה
יכֹול  ואז ּפנים, ּכל על ּבמקצת האלקית הּנפׁש ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיתּגּלה
אבל  כּו', הּׂשגה ידי על האלקי ּבאֹור נפׁשֹו ְְְֱֲִִֵַַַָָָָָָֹלהאיר
הּנפׁש ׁשּיתּגּלה ּבכדי החמרּיּות להסיר צריכים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּתחּלה
מּצד  העבֹודה להיֹות צרי ּבאמת ּכ ואחר ְְֱֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹהאלקית,
הּבהמית  הּנפׁש מּצד כן ּוכמֹו כּו'. האלקית ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּנפׁש
ּבכדי  העב, החמרּיּות ׁשבירת ּתחּלה להיֹות צרי ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָּגּופא,
ּבתקף  ׁשהּוא זמן ּדכל כּו', להתּתּקן ּבאפׁשרּותֹו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה
מּפני  והּבּטּול, ההכנעה ּבֹו לפעל אפׁשר אי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹיֹותר,
ּדנפׁש האֹור ואין אלקי, מהאֹור ּכלל מתּפעל ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשאינֹו
הּתׁשּובה, ּבענין לא אם הּבּטּול, ּבֹו ּפֹועל ְְְֱִִִִֵַַַָָֹֹהאלקית
ּגם  ּפֹועל זה הרי האלקית, מהּנפׁש יתרה התּגּלּות ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּזהּו
ׁשעל  העבֹודה אבל כּו', ּבתקף הּוא הּבהמית ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשהּנפׁש
ּכׁשהּוא  הּבהמית ּבהּנפׁש ּפֹועל אינֹו ודעת, טעם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּפי

החמרּיּות  ּכללּות ּתחּלה לׁשּבר צריכים ולזאת ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֹֹּבתקף,
ׁשּי ּכלי לעׂשֹותֹו והּברּור הּתּקּון ׁשעּקר ּגם ּומה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשּלֹו,
ירצה  הּוא ׁשּגם לאלקּות, להפכם והינּו ׁשּלֹו, ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהּכחֹות
ּבער אינֹו הּיׁשּות ּבתקף הּוא וכאׁשר כּו', ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹּבאלקּות
כּו', ּבאלקּות וירצה אלקי, ענין איזה אצלֹו ׁשּיּנח ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֻּכלל
ׁשּזה  העב, החמרּיּות ׁשבירת ּתחּלה להיֹות צרי אם ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָּכי
ּבהּכחֹות  ּדגם לגמרי, העברה ּבבחינת להיֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹצרי
הּכח  רק לגמרי, העברה צרי הרע הּצּיּור הרי ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלֹו,

ׁשּמבא  ּוכמֹו כּו', להתהּפ יכֹול ּבמקֹום הּמתאּוה ר ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
אפׁשר 15אחר  אי הּכללית ׁשהחמרּיּות ּומּכלֿׁשּכן , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

כּו', ּבֹו ּומׁשרׁש ׁשּמטּבע הרע צּיּור זהּו ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻלהתּתּקן,
ּכ ואחר כּו', לגמרי והעברה ׁשבירה צריכה אם ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָּכי
והּנה  כּו'. ׁשּלֹו הּכחֹות ּבתּקּון העבֹודה להיֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָֹיּוכל
י"ג  מאירים ׁשאז הרחמים, זמן הּוא אלּול חדׁש ְְְֱֲִִִֶֶַַָָֹֹּבראׁש
ּדכתיב  יֹותר, ּבנקל עבֹודה עניני ואז הרחמים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָמּדֹות
הראׁשֹונים  מה הראׁשנים", ּכּימים בהר עמדּתי ְְִִִִִִִַַָָָָָָָָֹֹ"ואנכי
אּלּו ּבימים העבֹודה הּנה ולכן ּברצֹון, אּלּו אף ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּברצֹון
הּסליחֹות, ימי הם אלּול חדׁש ּובסֹוף יֹותר, ּבנקל ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָֹהיא
עליו  ּׁשעבר ּבמה וחׁשּבֹון, ּדין לימי קבּועים ימים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם
כּו', יל ּבהבל ּכי אי ּומתּבֹונן הּׁשנה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבמׁש
לּבֹו ּבכל הוי' אל וׁשב זה, על מאד ּבנפׁשֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹּומתמרמר
הּׁשנה, ּדראׁש העבֹודה אל הכנה והּוא ּומאדֹו, ְְְְְֲֲֶַַָָָָָָֹֹונפׁשֹו
על  ּדקּבלת העבֹודה הּוא העּקר הרי הּׁשנה ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָֹֹּדבראׁש
עבֹודתֹו אפן ּוכפי עבד, עבֹודת מיני ּבכל ׁשמים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹמלכּות
ּבכלל, עֹולם עניני מּכל רצֹונֹו לעקר הּסליחה, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹּבימי
ּבראׁש עבֹודתֹו ּתהא ּכזה ּבאפן ּבפרט, הּפרטים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹועניניו

ַָָהּׁשנה.
.¯ev˜ הּבהמית ּבּנפׁש מתעּלם האלקית ּדנפׁש ימׁשי ƒְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּתחּלה  להיֹות צרי ולכן טעניתיּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּדאקּדים
צרי ּכן ּגם עצמּה הּבהמית ּבּנפׁש ההסּתר. ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהסרת
ּכ ואחר החמרּיּות ּכללּות ׁשבירת ּתחּלה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָלהיֹות
וזהּו ּבנקל, העבֹודה אלּול ּבחדׁש ּכחֹותיו. ְְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹמתּקנים

הּׁשנה. ּדראׁש להעבֹודה ְְֲֲַָָָָָָֹהכנה
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שעולם 14) ולהעיר רגלים. שלש של כסא א: לב, ברכות ראה
כידוע. הנשמות, עולם וגם הכסא עולם הוא הבריאה

חוקת 15) פרשת תורה (לקוטי אדומה דפרה דרושים ראה
ועוד).
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ושלוה  בשלום ד' בחסדי הכל מתנהג החורף ועד
יאנוואר  בחודש אבל ממש, הטבע מדרך ולמעלה
גנב  ה"אפראוודאם" אשר ונתודע נתגלה תרפ"ז
ארבעה  בערך גדול סכום דאמא" מה"אפראוולעניע

לדין  ונשאל נקרא אשר ואחרי זהב, רובלים אלפים
הנחסר  איפוא אי' ודרישה, לחקירה וחשבון,
כי  להשיב  מה כלום ידע לא בראשונה בהקאסע,
יודע  אינו שכרותו, כולנו על טפשותו... פשטותו מרוב
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כלל, זוכר ואינו וחשבון, דבר לשום שייך ואינו
"מנהל  אחר, רק הנ"ל המעות את גנב הוא לא ובאמת
וערום, רשע רע איש בטוב חשבון ויודע הספרים"
ועליו  הזה, הסכום את בערמומיתו והעלים גנב הוא
אשר  בידעו הכל תלה האפראוודאם השיכור על
את  יציל ובזה עליו, יאמינו והכל הוא גדול שיכור
מבלי  הזה הדבר את ולתעתע לעקם ולמען נפשו,
לא  כי לנפשו ירא אשר אחרי וסוף ראש שימצאו
כסה  אשר בזה הפושע הוא אשר חשש עליו גם יפול
לטוב  מצא כזה, רב  זמן והנחסר הגניבה את והעלים
אשר  ואמר שליט"א, רבינו את בזה שיתערב  לפניו
הוסיף  וגם שליט"א, מרבינו מגיע הנחסר הסכום כל
אשר  יודעים "סוויאטאי" הקדוש בבית כי לדבריו
ממנו  קבלו ובטח ושיכור פשוט איש האפראוודאם
המה  ומזויפים כפליים בסכומים שכרתו, בעת קבלות,
שכר  המשלם איש של יד תחת הנמצאים השטרות
לאמר  כן גם ולהאפראוודאם רבינו, דירת בעד דירה
ברב  האדונים כל לפני לרצון נתקבלה והעלילה כן
פתאום  ובפתע הקדוש... של בבית מצאו כי ענג
והצעה  בהתראה החצר של מהמנהלים מכתב נתקבל

באם  אשר כזה: בנוסח קשים, ישלם בדברים לא
אזי  ממנו המגיע האלפים את אחדים ימים במשך
לשלם  יהי' ומשפטו המשפט לבית הדבר את ימסרו
את  לשלם רבינו מבית הממונה דירתו. את ולעזוב
החשבונות  את אתם ולנהל חודש בכל דירה השכר
ויהי  במעשיו ותמים ומישור בצדק הולך איש הי'
של  והתראתם תביעתם כתב את לידו מסרו כאשר
לא  באמת אשר היטב בידעו והוא האפראווליעניא,
ולהתעולל  היא, ושקר שוא עלילת רק וכי כלום מגיע
ובטבעו  הזה הדבר כל יצמח מי מבטן ידע וגם באו
לרוחו, מעצור הי' ולא חמה, וימלא גדול כעסן  הוא
עלילה  כי להם ויגלה גדולה במחאה אליהם ויבוא
המנהל  ושל היא, תעתועים מעשה רק וכי היא,
את  לבלבל בשביל העקומית, תצמח היא הספרים
אשר  בחזקה הוא ותובע עיניהם, את ולסמא מוחם
הוא  ורק ראש, היושב לבית ספריהם כל את  יביאו
את  יברר והוא צדק חשבון יעשה בעצמו ראש היושב

בעצמו. הזאת השאלה
ויצאו  ויושר בצדק נאמרים האלה הדברים
ויכנסו  פעולתם עשו הזה, הממונה של לבבו מעומק
שתתקבל, אמת לדברי כרותה וברית ראש היושב ללב
לא  טובה כפוי להיות אוכל לא בהיו"ר בו ומדברי
הי' מלפנים פשוט, איש ג"כ הוא לטוב, אותו לזכור
דירעקטאר  הוא ועתה "אופה" פשוט עובד
שנים  איזהו הי' בינתיים גדולה, בפאבריקא
הוא  עתה שגם אומרים הגדולים, מה"טשעקיסטן"

הוא  הקאמוניסטן ומחסידי שביניהם, מהנסתרים
צדקתו  את והרגיש ידע הוא ידו, על הזכות ונתגלגל 
אשר  שנים השלש בכל כי אף רבינו בית של וישרותו
אך  אחת, פעם אף אותו ראה לא בשכנות דרים היו
הבאים  ואת אותו הסובבים האנשים את וידע ראה
מהבית  היוצא והתפלה הרינה שמע גם בהיכלו, לבקר
שום  שליט"א לרבינו לו אין כי ידע ובבירור הזה,
יהגה  ועבודה בתורה רק וכי לפאליטיקא, שייכות
ישראל  לבבות מקרב  הוא אשר וזאת ולילה, יומם
לא  וישיבות חדרים ומייסד ועושה שבשמים לאביהם

הוא. מהיעווסעקציע עברי לא כי כלל, איכפת
מאומות  להקאמוניסטן זה בעד טובה ונגמל בואו
בענינים  ומתן במשא עסק שום להם אין אשר העולם
הארורה  היעווסעקציא ולולא ישראל, לדת הנוגעים
ולא  ממצרים אתנו יצאו אשר מהערב ־רב  ימ"ש
תורה  למדו אז כי זוהמתן להם חזרה או פסקה
בלתי  היתה, שלמה יעקב בית וכל בפרהסיא במדינתנו
 ה"קאפארציא הם גם לנו, וכידוע נהרסה,
בכללותה  פארטיא"  קאמוניסטיטשעסקי
ה"יעווסעקציא" את כלל סובלת איננה ובשלימותה
הגדול" "לוכאטשארסקע מפורש אמר כאשר
ה"יעווסעקציא" על במאסקווע, אחת כללית באסיפה
של  בבשרה היא" אדמדמת "צרעת היא אשר
האסיפה  על במליצתו אמר אחת ופעם הפארטיא,

ה"יעווסע  כי הבימה "תבלול"מעל היא קציא"
הקאמוניסטים  אבל הפארטיא, של בעינה "בילמא"
ראש  היושב גם ומהאלה להם, אחרת דרך הנכרים
מובן  במלוא "קאמוניסט" פשוט איש זכרתי, אשר
קופץ  אינו במדומה, הכבוד אחר רודף איננו המלה,
בכפירתו  שלו חפשית בהדעה מתפאר ואיננו בראש,
"קאמוניסט  לא לכפור, זולתו את מכריח איננו בכול,
רק  אם אשר מה"יעווסעקציא" כהרוב הוא ניירי"
"פארטינא  הכתב־פארטי את ישיג  נפשו מסירת ברוב
להתפאר  קריא, קיש קיש בלגינתו, ביליעט"
בפנימיותו  בידעו הוא, קאמוניסט כי לכול ולהתראות
שיש  במה יחשדוהו שלא וכדי לחשדו הוא עלול אשר
מצלצל  הוא ניירי" "קאמוניסט רק וכי בלבבו עמוק בו
כפירתו  את ולפרסם לגלות היום כל תמיד בפעמון
ולירד  לרדוף שבקדושה, דבר ובכל דתי ענין בכל
שקר  בזה גם ובאמת ומצוות תורה שומרי של לחיים
מופת  פעמים הרבה ראינו במוחש וכאשר ידברו
ברקים  וישמע יראה פתאום בפתע אם כי חותך
וגבורתו  שכוחו ויברך לנפשו, יפחד חזקים, ורעמים
שמים, לשם בכוונה ודוקא ומלכות, בשם עולם מלא
העליון  כוח רק אשר הוא ויודע מאמין שעה ובאותה
יתפזרו  אשר אחר ומיד ממש, פשוט יהודי כמו הוא,
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ּדהינּו כּו', "עּמ "ׁשכחי ּוכענין העב, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָחמרּיּות
הרי  כּו', הּתֹולדה מּצד ּבהם מרּגל ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻהחמרּיּות
האלקית  הּנפׁש ונעלם מסּתר הּזאת ההסרה ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻקדם
הּצּדיק", את מכּתיר ּד"רׁשע הּבהמית, ּדנפׁש ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבחמרּיּות
ּדהּנה  כּו'. אלקי ענין איזה ּכלל ּבֹו ונרּגׁש נראה ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹואינֹו
הּנׁשמֹות  ולכן לאלקּות, ּכלי הּוא ּבעצם האלקית ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהּנפׁש
"הּוא  ׁשאֹומרים ּוכמֹו הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש ּכּסא ְְְְִִִִֵֶַָָָנקראים
נׁשמֹות  על ּדקאי נכֹון", וכסאֹו קּים ּוׁשמֹו ְְְְְִֵַַַָָָָָקּים

ּכּסא  עֹוסק 14ׁשּנקראים ּדכאׁשר לאלקּות, ּכלי ׁשהן לפי , ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
הענין  את ּומרּגיׁש מבין הּוא הרי אלקית, ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבהּׂשגה
והאֹור  ּבנפׁשֹו, טֹובה הּנחה ּבבחינת ׁשּבא ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָָֹהאלקי,
זה  ּכל אבל כּו'. ּבזה ׁשּמתּפעל ּבנפׁשֹו מאיר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאלקי
ּכן  ּׁשאין מה ּבהתּגּלּות, הּוא האלקית ּכׁשהּנפׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּוא
ּבֹו מאיר אין הרי הּבהמית, ּבהּנפׁש מסּתר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻּכׁשהּוא

האל  היּוהאֹור עֹונֹותיכם אם "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו קי, ְֱֲִִִֵֶֶָָָָֹ
ה, ּפרק הּתׁשּובה ּבאּגרת ׁשּמבאר ּוכמֹו כּו', ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹמבּדילים"
עֹונֹותיכם  אם "ּכי לפניו ּומפסיק חֹוצץ ּדבר ׁשּום ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדאין
כּו'. הּוא ּברּו העליֹון הרצֹון נגד ׁשהם לפי כּו', ְְִֵֶֶֶֶָָָָָהיּו"
ידי  על העב החמרּיּות ּתחּלה להסיר ּבהכרח ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולזאת
ּבכדי  כּו', ּבפעל ּכפּיה ּבבחינת נפׁשֹו על ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹההגּברה
יכֹול  ואז ּפנים, ּכל על ּבמקצת האלקית הּנפׁש ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיתּגּלה
אבל  כּו', הּׂשגה ידי על האלקי ּבאֹור נפׁשֹו ְְְֱֲִִֵַַַָָָָָָֹלהאיר
הּנפׁש ׁשּיתּגּלה ּבכדי החמרּיּות להסיר צריכים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּתחּלה
מּצד  העבֹודה להיֹות צרי ּבאמת ּכ ואחר ְְֱֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹהאלקית,
הּבהמית  הּנפׁש מּצד כן ּוכמֹו כּו'. האלקית ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּנפׁש
ּבכדי  העב, החמרּיּות ׁשבירת ּתחּלה להיֹות צרי ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָּגּופא,
ּבתקף  ׁשהּוא זמן ּדכל כּו', להתּתּקן ּבאפׁשרּותֹו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיהיה
מּפני  והּבּטּול, ההכנעה ּבֹו לפעל אפׁשר אי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹיֹותר,
ּדנפׁש האֹור ואין אלקי, מהאֹור ּכלל מתּפעל ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשאינֹו
הּתׁשּובה, ּבענין לא אם הּבּטּול, ּבֹו ּפֹועל ְְְֱִִִִֵַַַָָֹֹהאלקית
ּגם  ּפֹועל זה הרי האלקית, מהּנפׁש יתרה התּגּלּות ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּזהּו
ׁשעל  העבֹודה אבל כּו', ּבתקף הּוא הּבהמית ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשהּנפׁש
ּכׁשהּוא  הּבהמית ּבהּנפׁש ּפֹועל אינֹו ודעת, טעם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַּפי

החמרּיּות  ּכללּות ּתחּלה לׁשּבר צריכים ולזאת ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֹֹּבתקף,
ׁשּי ּכלי לעׂשֹותֹו והּברּור הּתּקּון ׁשעּקר ּגם ּומה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשּלֹו,
ירצה  הּוא ׁשּגם לאלקּות, להפכם והינּו ׁשּלֹו, ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהּכחֹות
ּבער אינֹו הּיׁשּות ּבתקף הּוא וכאׁשר כּו', ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹּבאלקּות
כּו', ּבאלקּות וירצה אלקי, ענין איזה אצלֹו ׁשּיּנח ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֻּכלל
ׁשּזה  העב, החמרּיּות ׁשבירת ּתחּלה להיֹות צרי אם ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָּכי
ּבהּכחֹות  ּדגם לגמרי, העברה ּבבחינת להיֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹצרי
הּכח  רק לגמרי, העברה צרי הרע הּצּיּור הרי ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלֹו,

ׁשּמבא  ּוכמֹו כּו', להתהּפ יכֹול ּבמקֹום הּמתאּוה ר ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
אפׁשר 15אחר  אי הּכללית ׁשהחמרּיּות ּומּכלֿׁשּכן , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

כּו', ּבֹו ּומׁשרׁש ׁשּמטּבע הרע צּיּור זהּו ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻלהתּתּקן,
ּכ ואחר כּו', לגמרי והעברה ׁשבירה צריכה אם ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָּכי
והּנה  כּו'. ׁשּלֹו הּכחֹות ּבתּקּון העבֹודה להיֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָֹיּוכל
י"ג  מאירים ׁשאז הרחמים, זמן הּוא אלּול חדׁש ְְְֱֲִִִֶֶַַָָֹֹּבראׁש
ּדכתיב  יֹותר, ּבנקל עבֹודה עניני ואז הרחמים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָמּדֹות
הראׁשֹונים  מה הראׁשנים", ּכּימים בהר עמדּתי ְְִִִִִִִַַָָָָָָָָֹֹ"ואנכי
אּלּו ּבימים העבֹודה הּנה ולכן ּברצֹון, אּלּו אף ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּברצֹון
הּסליחֹות, ימי הם אלּול חדׁש ּובסֹוף יֹותר, ּבנקל ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָֹהיא
עליו  ּׁשעבר ּבמה וחׁשּבֹון, ּדין לימי קבּועים ימים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם
כּו', יל ּבהבל ּכי אי ּומתּבֹונן הּׁשנה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבמׁש
לּבֹו ּבכל הוי' אל וׁשב זה, על מאד ּבנפׁשֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹּומתמרמר
הּׁשנה, ּדראׁש העבֹודה אל הכנה והּוא ּומאדֹו, ְְְְְֲֲֶַַָָָָָָֹֹונפׁשֹו
על  ּדקּבלת העבֹודה הּוא העּקר הרי הּׁשנה ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָֹֹּדבראׁש
עבֹודתֹו אפן ּוכפי עבד, עבֹודת מיני ּבכל ׁשמים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹמלכּות
ּבכלל, עֹולם עניני מּכל רצֹונֹו לעקר הּסליחה, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹּבימי
ּבראׁש עבֹודתֹו ּתהא ּכזה ּבאפן ּבפרט, הּפרטים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹועניניו

ַָָהּׁשנה.
.¯ev˜ הּבהמית ּבּנפׁש מתעּלם האלקית ּדנפׁש ימׁשי ƒְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּתחּלה  להיֹות צרי ולכן טעניתיּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּדאקּדים
צרי ּכן ּגם עצמּה הּבהמית ּבּנפׁש ההסּתר. ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהסרת
ּכ ואחר החמרּיּות ּכללּות ׁשבירת ּתחּלה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָלהיֹות
וזהּו ּבנקל, העבֹודה אלּול ּבחדׁש ּכחֹותיו. ְְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹמתּקנים

הּׁשנה. ּדראׁש להעבֹודה ְְֲֲַָָָָָָֹהכנה
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שעולם 14) ולהעיר רגלים. שלש של כסא א: לב, ברכות ראה
כידוע. הנשמות, עולם וגם הכסא עולם הוא הבריאה

חוקת 15) פרשת תורה (לקוטי אדומה דפרה דרושים ראה
ועוד).

•
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ושלוה  בשלום ד' בחסדי הכל מתנהג החורף ועד
יאנוואר  בחודש אבל ממש, הטבע מדרך ולמעלה
גנב  ה"אפראוודאם" אשר ונתודע נתגלה תרפ"ז
ארבעה  בערך גדול סכום דאמא" מה"אפראוולעניע

לדין  ונשאל נקרא אשר ואחרי זהב, רובלים אלפים
הנחסר  איפוא אי' ודרישה, לחקירה וחשבון,
כי  להשיב  מה כלום ידע לא בראשונה בהקאסע,
יודע  אינו שכרותו, כולנו על טפשותו... פשטותו מרוב
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כלל, זוכר ואינו וחשבון, דבר לשום שייך ואינו
"מנהל  אחר, רק הנ"ל המעות את גנב הוא לא ובאמת
וערום, רשע רע איש בטוב חשבון ויודע הספרים"
ועליו  הזה, הסכום את בערמומיתו והעלים גנב הוא
אשר  בידעו הכל תלה האפראוודאם השיכור על
את  יציל ובזה עליו, יאמינו והכל הוא גדול שיכור
מבלי  הזה הדבר את ולתעתע לעקם ולמען נפשו,
לא  כי לנפשו ירא אשר אחרי וסוף ראש שימצאו
כסה  אשר בזה הפושע הוא אשר חשש עליו גם יפול
לטוב  מצא כזה, רב  זמן והנחסר הגניבה את והעלים
אשר  ואמר שליט"א, רבינו את בזה שיתערב  לפניו
הוסיף  וגם שליט"א, מרבינו מגיע הנחסר הסכום כל
אשר  יודעים "סוויאטאי" הקדוש בבית כי לדבריו
ממנו  קבלו ובטח ושיכור פשוט איש האפראוודאם
המה  ומזויפים כפליים בסכומים שכרתו, בעת קבלות,
שכר  המשלם איש של יד תחת הנמצאים השטרות
לאמר  כן גם ולהאפראוודאם רבינו, דירת בעד דירה
ברב  האדונים כל לפני לרצון נתקבלה והעלילה כן
פתאום  ובפתע הקדוש... של בבית מצאו כי ענג
והצעה  בהתראה החצר של מהמנהלים מכתב נתקבל

באם  אשר כזה: בנוסח קשים, ישלם בדברים לא
אזי  ממנו המגיע האלפים את אחדים ימים במשך
לשלם  יהי' ומשפטו המשפט לבית הדבר את ימסרו
את  לשלם רבינו מבית הממונה דירתו. את ולעזוב
החשבונות  את אתם ולנהל חודש בכל דירה השכר
ויהי  במעשיו ותמים ומישור בצדק הולך איש הי'
של  והתראתם תביעתם כתב את לידו מסרו כאשר
לא  באמת אשר היטב בידעו והוא האפראווליעניא,
ולהתעולל  היא, ושקר שוא עלילת רק וכי כלום מגיע
ובטבעו  הזה הדבר כל יצמח מי מבטן ידע וגם באו
לרוחו, מעצור הי' ולא חמה, וימלא גדול כעסן  הוא
עלילה  כי להם ויגלה גדולה במחאה אליהם ויבוא
המנהל  ושל היא, תעתועים מעשה רק וכי היא,
את  לבלבל בשביל העקומית, תצמח היא הספרים
אשר  בחזקה הוא ותובע עיניהם, את ולסמא מוחם
הוא  ורק ראש, היושב לבית ספריהם כל את  יביאו
את  יברר והוא צדק חשבון יעשה בעצמו ראש היושב

בעצמו. הזאת השאלה
ויצאו  ויושר בצדק נאמרים האלה הדברים
ויכנסו  פעולתם עשו הזה, הממונה של לבבו מעומק
שתתקבל, אמת לדברי כרותה וברית ראש היושב ללב
לא  טובה כפוי להיות אוכל לא בהיו"ר בו ומדברי
הי' מלפנים פשוט, איש ג"כ הוא לטוב, אותו לזכור
דירעקטאר  הוא ועתה "אופה" פשוט עובד
שנים  איזהו הי' בינתיים גדולה, בפאבריקא
הוא  עתה שגם אומרים הגדולים, מה"טשעקיסטן"

הוא  הקאמוניסטן ומחסידי שביניהם, מהנסתרים
צדקתו  את והרגיש ידע הוא ידו, על הזכות ונתגלגל 
אשר  שנים השלש בכל כי אף רבינו בית של וישרותו
אך  אחת, פעם אף אותו ראה לא בשכנות דרים היו
הבאים  ואת אותו הסובבים האנשים את וידע ראה
מהבית  היוצא והתפלה הרינה שמע גם בהיכלו, לבקר
שום  שליט"א לרבינו לו אין כי ידע ובבירור הזה,
יהגה  ועבודה בתורה רק וכי לפאליטיקא, שייכות
ישראל  לבבות מקרב  הוא אשר וזאת ולילה, יומם
לא  וישיבות חדרים ומייסד ועושה שבשמים לאביהם

הוא. מהיעווסעקציע עברי לא כי כלל, איכפת
מאומות  להקאמוניסטן זה בעד טובה ונגמל בואו
בענינים  ומתן במשא עסק שום להם אין אשר העולם
הארורה  היעווסעקציא ולולא ישראל, לדת הנוגעים
ולא  ממצרים אתנו יצאו אשר מהערב ־רב  ימ"ש
תורה  למדו אז כי זוהמתן להם חזרה או פסקה
בלתי  היתה, שלמה יעקב בית וכל בפרהסיא במדינתנו
 ה"קאפארציא הם גם לנו, וכידוע נהרסה,
בכללותה  פארטיא"  קאמוניסטיטשעסקי
ה"יעווסעקציא" את כלל סובלת איננה ובשלימותה
הגדול" "לוכאטשארסקע מפורש אמר כאשר
ה"יעווסעקציא" על במאסקווע, אחת כללית באסיפה
של  בבשרה היא" אדמדמת "צרעת היא אשר
האסיפה  על במליצתו אמר אחת ופעם הפארטיא,

ה"יעווסע  כי הבימה "תבלול"מעל היא קציא"
הקאמוניסטים  אבל הפארטיא, של בעינה "בילמא"
ראש  היושב גם ומהאלה להם, אחרת דרך הנכרים
מובן  במלוא "קאמוניסט" פשוט איש זכרתי, אשר
קופץ  אינו במדומה, הכבוד אחר רודף איננו המלה,
בכפירתו  שלו חפשית בהדעה מתפאר ואיננו בראש,
"קאמוניסט  לא לכפור, זולתו את מכריח איננו בכול,
רק  אם אשר מה"יעווסעקציא" כהרוב הוא ניירי"
"פארטינא  הכתב־פארטי את ישיג  נפשו מסירת ברוב
להתפאר  קריא, קיש קיש בלגינתו, ביליעט"
בפנימיותו  בידעו הוא, קאמוניסט כי לכול ולהתראות
שיש  במה יחשדוהו שלא וכדי לחשדו הוא עלול אשר
מצלצל  הוא ניירי" "קאמוניסט רק וכי בלבבו עמוק בו
כפירתו  את ולפרסם לגלות היום כל תמיד בפעמון
ולירד  לרדוף שבקדושה, דבר ובכל דתי ענין בכל
שקר  בזה גם ובאמת ומצוות תורה שומרי של לחיים
מופת  פעמים הרבה ראינו במוחש וכאשר ידברו
ברקים  וישמע יראה פתאום בפתע אם כי חותך
וגבורתו  שכוחו ויברך לנפשו, יפחד חזקים, ורעמים
שמים, לשם בכוונה ודוקא ומלכות, בשם עולם מלא
העליון  כוח רק אשר הוא ויודע מאמין שעה ובאותה
יתפזרו  אשר אחר ומיד ממש, פשוט יהודי כמו הוא,

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



c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

"נייר  הלא כי יזכור הרעמים ויפסקו העננים
א' סעיף פי על הוא ומצווה בצלחתו קאמונא"
ולכפור  יתברך בבורא להאמין לא קאמונא מהלכות
ג"כ. הזו ההלכה את בפיו לקיים ומתחיל בכל,
יכול  אתה ואי תמיד, היום כל עומד הוא זו ובמלחמה
נזיד  בעד אשר הזה, הגדול של אופיו על לעמוד
ומאבד  יחדיו גופו עם ונשמתו נפשו את מוכר עדשים
בשל  הרעה ובעינו אחת, בשעה והבא הזה עולמו את
ומשבר  עוקר יהרוס, ובתורתו, בד' המאמינים אחרים
בתי  חומסים עתה, העליונה בידו ישראל בני כל את
ותיאטראות, קלובים ועושים ישראל מאלפי כנסיות
של  פסל מעמידים הקודש" ה"ארון של ובמקום
העמידו  הראשונה בלילה ד', בהיכל וכדומה. "לענין"
ובאותיות  הכנסיות מבתי באחד הקודש בארון "חזיר"
עליו. ולהגו פסח" "קרבן עליו כתבו גדולות
במינסק  קרה הזה, טמא והמקרה הזו, ההתעללות
זה  לפני דהתם, היעווסעקציא ע"י נעשתה והתועבה

ישראל  קברי בתי את שם חופרים וכעת זמן. איזה
הקדוש  במקום לבנות מתים העצמות את ומוציאים
אלף  מיני אחת היא וזאת בו. לטייל דשא נאות הזה
ככה  משפטם, את ד' ישפוט הרעים, מעשיהם מכל

ורק יום, יום הרשעים להפארטיא עושים להראות
בהם. יאמינו וכי מסירתם את

מלידה  אדבר. בו אשר ראש" "היושב הוא כן לא
באמת, היא כפירתו עתה וגם בד' האמין לא ומבטן
על  יתערב , לא חבירו של אמונתו ואל לפנים, לא
מעלליו  בפרי וגם יתעולל, לא אמונתו ועל ישראל
בפני  יתהלל ולא דת שומרי את הוא מכבד כי יתנכר,
יתפאר  ולא העצמי, כפירתו בגודל המאמין ישראל
בבקשה  רבינו מבית אליו פנו אשר פעם ובכל בזה.
לא  הוא בהחצר, גדולה ודוקא סוכה לבנות להרשות
החצר  לשומר ציווה גם אך לעשותה הרשה אשר רק

המזיקים. הילדים מפני לשומרה
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תרפ"ג] אייר [תחלת

כן  לא קהילתם. על ח"ו לרעה גם ופועל ...ומשמרתם,

היו  ית' בעזרתו עכ"פ במעט מובטח מצבם הי' אם הוא

השפעה  לו יש אחד כל ות"ל בענינם, להתעסק יכולים

להם  הי' כאשר מלמדים שהיו מי וכן במקומו, גדולה

בהבתי  הבע"ב רצון למלאות יכולים היו מהצד עזר איזה

הגדולים  לפני ברבים ילמדו כי חפצים אשר מדרשים

אשר  והדומה, אגדה משניות בגמרא שונים שיעורים

שום  ובלי גדולה לא אפילו בהתעוררות כי הראנו הנסיון

ולקבוע  שיעור לשמוע בזה חפץ אחד כל הנה התעסקות

בכל  יסע שא' באם הי' טוב אשר ומובן לתורה. עתים

בזה. לעורר הפלך

את  הוא מכיר אשר שליט"א כת"ר אל פונה הנני ובזה

כללות  וכן עזרה, הצריכים שבפלכו שי' הרבנים כבוד

בעזרתו  ויכולים מלמדים שהיו אלו וגם בגו"ר, מהותם

שיעורים. בהגדת כאמור הנרצה תועלת להביא ית'

אדע  טרם כי זו, כוונתי לפרסם לי כבד כי והגם

העיקר  כי ראיתי הנה ובכ"ז הדרושה, עזרה להשיג האוכל

לפעול  מאתנו האלקי' דורש זה את כי והעשי', הפועל הוא

עלינו  ירחם הוא והשי"ת והיישר, הטוב את ולעשות

בגו"ר.

משתדל  הייתי הפנימיות שליט"א כת"ר בקשת ע"ד

והשי"ת  בזה, דבר אדע לא לע"ע אבל כוחי, בכל בזה

ולברכה  לטובה שליט"א כת"ר לבב משאלות וימלא יעזור

ממש. בקרוב

ומכבדו  מוקירו והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

ידי"ע.
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קנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

"נייר  הלא כי יזכור הרעמים ויפסקו העננים
א' סעיף פי על הוא ומצווה בצלחתו קאמונא"
ולכפור  יתברך בבורא להאמין לא קאמונא מהלכות
ג"כ. הזו ההלכה את בפיו לקיים ומתחיל בכל,
יכול  אתה ואי תמיד, היום כל עומד הוא זו ובמלחמה
נזיד  בעד אשר הזה, הגדול של אופיו על לעמוד
ומאבד  יחדיו גופו עם ונשמתו נפשו את מוכר עדשים
בשל  הרעה ובעינו אחת, בשעה והבא הזה עולמו את
ומשבר  עוקר יהרוס, ובתורתו, בד' המאמינים אחרים
בתי  חומסים עתה, העליונה בידו ישראל בני כל את
ותיאטראות, קלובים ועושים ישראל מאלפי כנסיות
של  פסל מעמידים הקודש" ה"ארון של ובמקום
העמידו  הראשונה בלילה ד', בהיכל וכדומה. "לענין"
ובאותיות  הכנסיות מבתי באחד הקודש בארון "חזיר"
עליו. ולהגו פסח" "קרבן עליו כתבו גדולות
במינסק  קרה הזה, טמא והמקרה הזו, ההתעללות
זה  לפני דהתם, היעווסעקציא ע"י נעשתה והתועבה

ישראל  קברי בתי את שם חופרים וכעת זמן. איזה
הקדוש  במקום לבנות מתים העצמות את ומוציאים
אלף  מיני אחת היא וזאת בו. לטייל דשא נאות הזה
ככה  משפטם, את ד' ישפוט הרעים, מעשיהם מכל

ורק יום, יום הרשעים להפארטיא עושים להראות
בהם. יאמינו וכי מסירתם את

מלידה  אדבר. בו אשר ראש" "היושב הוא כן לא
באמת, היא כפירתו עתה וגם בד' האמין לא ומבטן
על  יתערב , לא חבירו של אמונתו ואל לפנים, לא
מעלליו  בפרי וגם יתעולל, לא אמונתו ועל ישראל
בפני  יתהלל ולא דת שומרי את הוא מכבד כי יתנכר,
יתפאר  ולא העצמי, כפירתו בגודל המאמין ישראל
בבקשה  רבינו מבית אליו פנו אשר פעם ובכל בזה.
לא  הוא בהחצר, גדולה ודוקא סוכה לבנות להרשות
החצר  לשומר ציווה גם אך לעשותה הרשה אשר רק

המזיקים. הילדים מפני לשומרה
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תרפ"ג] אייר [תחלת

כן  לא קהילתם. על ח"ו לרעה גם ופועל ...ומשמרתם,

היו  ית' בעזרתו עכ"פ במעט מובטח מצבם הי' אם הוא

השפעה  לו יש אחד כל ות"ל בענינם, להתעסק יכולים

להם  הי' כאשר מלמדים שהיו מי וכן במקומו, גדולה

בהבתי  הבע"ב רצון למלאות יכולים היו מהצד עזר איזה

הגדולים  לפני ברבים ילמדו כי חפצים אשר מדרשים

אשר  והדומה, אגדה משניות בגמרא שונים שיעורים

שום  ובלי גדולה לא אפילו בהתעוררות כי הראנו הנסיון

ולקבוע  שיעור לשמוע בזה חפץ אחד כל הנה התעסקות

בכל  יסע שא' באם הי' טוב אשר ומובן לתורה. עתים

בזה. לעורר הפלך

את  הוא מכיר אשר שליט"א כת"ר אל פונה הנני ובזה

כללות  וכן עזרה, הצריכים שבפלכו שי' הרבנים כבוד

בעזרתו  ויכולים מלמדים שהיו אלו וגם בגו"ר, מהותם

שיעורים. בהגדת כאמור הנרצה תועלת להביא ית'

אדע  טרם כי זו, כוונתי לפרסם לי כבד כי והגם

העיקר  כי ראיתי הנה ובכ"ז הדרושה, עזרה להשיג האוכל

לפעול  מאתנו האלקי' דורש זה את כי והעשי', הפועל הוא

עלינו  ירחם הוא והשי"ת והיישר, הטוב את ולעשות

בגו"ר.

משתדל  הייתי הפנימיות שליט"א כת"ר בקשת ע"ד

והשי"ת  בזה, דבר אדע לא לע"ע אבל כוחי, בכל בזה

ולברכה  לטובה שליט"א כת"ר לבב משאלות וימלא יעזור

ממש. בקרוב

ומכבדו  מוקירו והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

ידי"ע.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים 

מו"ה מיכאל יהודא ארי' ליב שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח וי"ד אלול, נהניתי במאד מאד מכתבו שהתחיל ללמד בזרנוגה... 

ויהי  שברור בתכלית, שהנהגתו בנסיעתו לזרנוגה, נכונה היא במאד, הן מצד הכלל והן מצד הפרט. 

רצון שממנו יראו וכן יעשו גם אחרים בהנוגע לקבלת עול תורה ועול מצות, שבזה נכלל ג"כ קבלת עול 

דטובת מוסדות חינוך עטה"ק, שמיסודם ובהנהלתם של רבותינו נשיאינו הק' ובודאי יצליח בזרנוגה 

ולפום צערא אגרא, ובזה במדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה ברוב נחת חסידותי 

ביחד עם זוגתו תחי' מכל יו"ח שיחיו.

עדיין לא נתקבלו הידיעות אודות כנוס התמימים, אבל כנראה גם בפעם הזאת חסרה היתה 

ההכנה בעוד מועד, ומפני קוצר הזמן כנראה שלא כל הפרטים הובטחו )באווארענט געווארען( והעיקר 

השתתפותם של כל התמימים הנמצאים באה"ק ת"ו, אף שמובן שהזמן לזה הי' מוכשר יותר, בימי 

אלול, תקופת ששים שנה להתיסדותה של ישיבת תומכי תמימים ]ולהעיר מענין דששים המה מלכות, 

וממאמר רז"ל )ב"ב קנז, ב( דמהדורות תושבע"פ ארכו ששים שנה, וכן, אף שאינו ברור בעיני נכונות 

כל הפרטים שבשבחי הבעש"ט, אף שכפי כתבו, רובו מיוסד על דברי וסיפורי רבנו הזקן, אבל בטח 

להמובא  וכוונתי  הענין.  עצם  על  נוסף  סיפורים  לכמה  יסוד  שהם  להענינים  ובפרט  לזה,  ישנו  יסוד 

שם, שאמר הבעש"ט שאם לא יבוא הגואל צדק במשך ששים שנה, מוכרח אז הוא לבוא בזה העולם, 

ובהמשך שם, שנשמע מאחרים שאמר בפירוש, שכעבור ששים שנה יבוא עוה"פ בזה העולם, וחסידים 

מספרים אודות פתגם אדמו"ר האמצעי בזה וכו', וכיון שלא שמעתיו אני מכ"ק מו"ח אדמו"ר, ועכ"פ 

מבר סמכא מוחלטי, אינני מעתיקו, ואפשר נודע לו ע"ד זה יותר בפרטיות[. ואחכה לידיעות מפורטות 

מהכנוס, וכן מ"ש בטח התועדו בח"י אלול ויתועדו גם בשבת מברכין - ע"י הקב"ה - דחדש תשרי וכל 

השנה.

ובעיקר כמ"ש לכמה מאנ"ש ע"ד הכנת תכנית מפורטת לניצול ימי חדש תשרי הבע"ל והימים 

שלפניהם ושלאחריהם ככל האפשרי במסגרת צעירי אגו"ח ובמסגרת אנ"ש בכלל, ויהי רצון שתהיינה 

מהמבואר  ג"כ  ולהעיר  לבריות,  וטוב  לשמים  טוב  מ"א(  )קדושין  רז"ל  וכלשון  אמיתי  בטוב  בשו"ט 

בד"ה כל המרחם על הבריות )קונ' סא(.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.
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המקשים נמצא1יש להבראות" יכול אחד ש"במאמר מכיון :

ויחיד; אחד מאמר של לכוחו שווה העולם של האמיתי ערכו כי
עלֿפי והעונש השכר נמדדים אפוא (כפיעשרהמדוע מאמרות

רוצה הוא "אם - המקשים ובלשון בפועל)? נברא שהעולם
על ולא הרשע על מוטל הדבר אין במאמרים להרבות

הצדיק"?!

הענין: ביאור

אין להבראות", יכול אחד במאמר "והלא המשנה דברי את
בפועל, שגם אלא בוצעה, ולא שנדחתה כאפשרות אותם לפרש
גםֿיחד הכוחות שני של צירוף בו יש נברא, אכן שהעולם כפי

אחד" "במאמר נבראה2- - אחד" ב"מאמר מאמרות". ו"בעשרה
החומר הראשון"מציאות "החומר זהו מאין; יש קיים3, שהוא

מאמרות" ב"עשרה זאת לעומת כולם. הנבראים בכל בשווה
יצירה בספר כמבואר וצירופים, חילופים ספור אין )4(הכוללים

ונברא.צורתנבראה נברא בכל השונה הנבראים,

בזולתו: שאין מעלה יש הללו הכוחות משני אחד בכל

בעניני ו"מתלבשים" לפרטים נחלקים מאמרות" "עשרה
ומוגבלת, מצומצמת אלוקית דרגה שזוהי ואף השונים, הבריאה

"חודרת" שהיא בכך היא העולם.מציאותלתוךמעלתה

בהיותו היא אחד" ה"מאמר של מעלתו גיסא, לאידך
אלוקי אור מבטא והוא הבריאה מגדרי מוגבללמעלה בלתי

בעולם. מהתלבשות שלמעלה

אלוקות - אמיתית שלמות נוצרת יחדיו הענינים שני בצירוף
ומשפיעה החודרת אחד"), ("מאמר מהעולם בתוךשלמעלה

מאמרות"). ("עשרה הנבראים ופרטי העולם גדרי
(538 עמ' ב. כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

המפרשים: הקשו

להטיב", הטוב ו"טבע הטוב, עצם הוא הקב"ה הרי א)
באופן במיוחד העולם את ברא שהקב"ה יתכן כיצד אםֿכן

הרשעים"? מן "להיפרע כדי מסויים

אחד במאמר העולם את לברוא הקב"ה יכול אמנם אם ב)
מדוע מאמרות), בעשרה לבוראו בחר כלשהי שמסיבה (אלא
זוז השווה כלי שקנה ראובן והלא זו, בטענה הרשעים מן ייפרע
זוז אלא לו משלם שמעון אין שמעון, וגנבו זוזים בעשרה אחד

נאמר וכבר אםֿכן5אחד; שניהם", דבר יבוא האלוקים "עד
בעשרה שנברא העולם איבוד על הרשעים יתחייבו מדוע

מאמרות?

לעיל) נתבאר שכבר מה על (בנוסף אלה קושיות לתרץ ויש

משנתנו: דברי על בחסידות המובא עלֿפי

הרמב"ם ביאר מאמרות" "בעשרה המשנה דברי את דהנה,
רק בראשית) (בפרשת נזכרת "ויאמר" שהמילה אףֿעלֿפי כי
נמי "בראשית כי מאמרות עשרה ישנם זאת בכל פעמים, תשע

הוא" למעלה6מאמר הוא "בראשית" שמאמר בחסידות ומוסבר .
לכך הסיבה זו "מחשבה". בדרגת והוא הדיבור מבחינת

ש מה הוא ענינו כי "ויאמר" כתוב לא עלהשב"בראשית"

גשמיבמחשבה עולם שיתהווה בכדי אך העולם. את לברוא
"דיבור" צריך היה ועלֿכן ב"מחשבה" להישאר היה איֿאפשר
אחד במאמר "והלא באומרה המשנה כוונת אפוא זוהי ממש.
העולם בריאת ה"יכולת", שבדרגת כלומר, להבראות"; יכול

"בראשית". - אחד "מאמר" עלֿידי נתהוותה אכן

- והלא.." לומר תלמוד "ומה המשנה בשאלת הפירוש זהו
על המחשבה? בבחינת ולא הדיבור בבחינת העולם נברא מדוע

תשובתה. את המשנה משיבה כך

בין ההבדל את ולבאר להקדים יש המשנה, תשובת להבנת
הוא דיבור - הענין נקודת הנפש. בכוחות למחשבה, דיבור
מחשבה, הזולת. עם הקשר בשביל הוא ועיקרו לאדם "חיצוני"

לבושל והיא עצמו, לאדם שייכת "פנימית", היא זה, עומת
הנפש. עם המאוחד

אלוקה" אחזה בבחינת7"מבשרי נברא העולם היה אילו :

והיתה הקב"ה, עם ומאוחד קשור העולם היה בלבד, מחשבה
של מציאותו שבפועל העובדה בפשיטות. אלקות בו נרגשת
נברא שהעולם מפני היא מאלקות כנפרדת נראית העולם

("ויאמר"). דיבור בבחינת

כו'": להיפרע "כדי - המשנה דברי תוכן אםֿכן זהו

כל אזי מחשבה, בבחינת אחד", "במאמר העולם נברא אילו
היו לא גם וממילא בעולם קיים היה לא ה"בחירה" רעיון
עלֿכן ועונש. שכר של הענין לכל מקום היה ולא "רשעים"

("בעשרה דיבור בבחינת העולם שתהיהמאמרותנברא כדי ,("
הרשעים.. מן "להיפרע יהיה אפשר וממילא לאדם "בחירה"

לצדיקים". טוב שכר וליתן

כי לומר אין גםֿיחד: השאלות שתי יתיישבו זה לפי
"מאמר (רק) הוא העולם של האמיתי עתהאחד"שוויו" שכן ,"

אכן הוא הרי "דיבור" בבחינת העולם משנברא בפועל, כי מובן
" הראשונה,עשרה"שווה" השאלה מתורצת כן כמו מאמרות".

אלא הרשעים עם להחמיר המשנה כוונת אין המבואר לאור שכן
שכר. ולתת להעניש האפשרות לעצם

(473 ע' התש"נ השיחות (ספר

שער2).מדרשֿשמואל1). פרדס (ראה בפועל גם באה שהיכולת אלא היכולת, בדרגת רק לא הוא להבראות" יכול אחד "במאמר והפירוש

ג). פרק בראשית.3).יא פרשת תחילת רמב"ן א.4).ראה פרק והאמונה היחוד ח.5).שער כב, כא,6).משפטים מגילה א. לב, ראשֿהשנה

כו.7).ב. יט, איוב
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להצטער  עליו הּגלּות, צער את ּתמיד להרּגיׁש צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָיהּודי

אביהם  ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכבנים הם יׂשראל ׁשּבני ּכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻעל

הּגלּות  מצר על להצטער ׁשּיׁש ּובוּדאי ּבגלּותא. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּוׁשכינּתא

זמן  ּבמׁש יׂשראל ּכלל על ׁשעברּו הּצרֹות ּכל לאחרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבזמּננּו,

ּבּטּוי  לידי לבֹוא צרי זה צער זה. לדֹורנּו ועד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגלּות,

הּפלאֹות"! קץ מתי "עד ּובצעקה: הּגאּלה ּותביעת ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻּבדריׁשת
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המקשים נמצא1יש להבראות" יכול אחד ש"במאמר מכיון :

ויחיד; אחד מאמר של לכוחו שווה העולם של האמיתי ערכו כי
עלֿפי והעונש השכר נמדדים אפוא (כפיעשרהמדוע מאמרות

רוצה הוא "אם - המקשים ובלשון בפועל)? נברא שהעולם
על ולא הרשע על מוטל הדבר אין במאמרים להרבות

הצדיק"?!

הענין: ביאור

אין להבראות", יכול אחד במאמר "והלא המשנה דברי את
בפועל, שגם אלא בוצעה, ולא שנדחתה כאפשרות אותם לפרש
גםֿיחד הכוחות שני של צירוף בו יש נברא, אכן שהעולם כפי

אחד" "במאמר נבראה2- - אחד" ב"מאמר מאמרות". ו"בעשרה
החומר הראשון"מציאות "החומר זהו מאין; יש קיים3, שהוא

מאמרות" ב"עשרה זאת לעומת כולם. הנבראים בכל בשווה
יצירה בספר כמבואר וצירופים, חילופים ספור אין )4(הכוללים

ונברא.צורתנבראה נברא בכל השונה הנבראים,

בזולתו: שאין מעלה יש הללו הכוחות משני אחד בכל

בעניני ו"מתלבשים" לפרטים נחלקים מאמרות" "עשרה
ומוגבלת, מצומצמת אלוקית דרגה שזוהי ואף השונים, הבריאה

"חודרת" שהיא בכך היא העולם.מציאותלתוךמעלתה

בהיותו היא אחד" ה"מאמר של מעלתו גיסא, לאידך
אלוקי אור מבטא והוא הבריאה מגדרי מוגבללמעלה בלתי

בעולם. מהתלבשות שלמעלה

אלוקות - אמיתית שלמות נוצרת יחדיו הענינים שני בצירוף
ומשפיעה החודרת אחד"), ("מאמר מהעולם בתוךשלמעלה

מאמרות"). ("עשרה הנבראים ופרטי העולם גדרי
(538 עמ' ב. כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

המפרשים: הקשו

להטיב", הטוב ו"טבע הטוב, עצם הוא הקב"ה הרי א)
באופן במיוחד העולם את ברא שהקב"ה יתכן כיצד אםֿכן

הרשעים"? מן "להיפרע כדי מסויים

אחד במאמר העולם את לברוא הקב"ה יכול אמנם אם ב)
מדוע מאמרות), בעשרה לבוראו בחר כלשהי שמסיבה (אלא
זוז השווה כלי שקנה ראובן והלא זו, בטענה הרשעים מן ייפרע
זוז אלא לו משלם שמעון אין שמעון, וגנבו זוזים בעשרה אחד

נאמר וכבר אםֿכן5אחד; שניהם", דבר יבוא האלוקים "עד
בעשרה שנברא העולם איבוד על הרשעים יתחייבו מדוע

מאמרות?

לעיל) נתבאר שכבר מה על (בנוסף אלה קושיות לתרץ ויש

משנתנו: דברי על בחסידות המובא עלֿפי

הרמב"ם ביאר מאמרות" "בעשרה המשנה דברי את דהנה,
רק בראשית) (בפרשת נזכרת "ויאמר" שהמילה אףֿעלֿפי כי
נמי "בראשית כי מאמרות עשרה ישנם זאת בכל פעמים, תשע

הוא" למעלה6מאמר הוא "בראשית" שמאמר בחסידות ומוסבר .
לכך הסיבה זו "מחשבה". בדרגת והוא הדיבור מבחינת

ש מה הוא ענינו כי "ויאמר" כתוב לא עלהשב"בראשית"

גשמיבמחשבה עולם שיתהווה בכדי אך העולם. את לברוא
"דיבור" צריך היה ועלֿכן ב"מחשבה" להישאר היה איֿאפשר
אחד במאמר "והלא באומרה המשנה כוונת אפוא זוהי ממש.
העולם בריאת ה"יכולת", שבדרגת כלומר, להבראות"; יכול

"בראשית". - אחד "מאמר" עלֿידי נתהוותה אכן

- והלא.." לומר תלמוד "ומה המשנה בשאלת הפירוש זהו
על המחשבה? בבחינת ולא הדיבור בבחינת העולם נברא מדוע

תשובתה. את המשנה משיבה כך

בין ההבדל את ולבאר להקדים יש המשנה, תשובת להבנת
הוא דיבור - הענין נקודת הנפש. בכוחות למחשבה, דיבור
מחשבה, הזולת. עם הקשר בשביל הוא ועיקרו לאדם "חיצוני"

לבושל והיא עצמו, לאדם שייכת "פנימית", היא זה, עומת
הנפש. עם המאוחד

אלוקה" אחזה בבחינת7"מבשרי נברא העולם היה אילו :

והיתה הקב"ה, עם ומאוחד קשור העולם היה בלבד, מחשבה
של מציאותו שבפועל העובדה בפשיטות. אלקות בו נרגשת
נברא שהעולם מפני היא מאלקות כנפרדת נראית העולם

("ויאמר"). דיבור בבחינת

כו'": להיפרע "כדי - המשנה דברי תוכן אםֿכן זהו

כל אזי מחשבה, בבחינת אחד", "במאמר העולם נברא אילו
היו לא גם וממילא בעולם קיים היה לא ה"בחירה" רעיון
עלֿכן ועונש. שכר של הענין לכל מקום היה ולא "רשעים"

("בעשרה דיבור בבחינת העולם שתהיהמאמרותנברא כדי ,("
הרשעים.. מן "להיפרע יהיה אפשר וממילא לאדם "בחירה"

לצדיקים". טוב שכר וליתן

כי לומר אין גםֿיחד: השאלות שתי יתיישבו זה לפי
"מאמר (רק) הוא העולם של האמיתי עתהאחד"שוויו" שכן ,"

אכן הוא הרי "דיבור" בבחינת העולם משנברא בפועל, כי מובן
" הראשונה,עשרה"שווה" השאלה מתורצת כן כמו מאמרות".

אלא הרשעים עם להחמיר המשנה כוונת אין המבואר לאור שכן
שכר. ולתת להעניש האפשרות לעצם

(473 ע' התש"נ השיחות (ספר

שער2).מדרשֿשמואל1). פרדס (ראה בפועל גם באה שהיכולת אלא היכולת, בדרגת רק לא הוא להבראות" יכול אחד "במאמר והפירוש

ג). פרק בראשית.3).יא פרשת תחילת רמב"ן א.4).ראה פרק והאמונה היחוד ח.5).שער כב, כא,6).משפטים מגילה א. לב, ראשֿהשנה

כו.7).ב. יט, איוב
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BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡(dxhtddn) «»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

להצטער  עליו הּגלּות, צער את ּתמיד להרּגיׁש צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָיהּודי

אביהם  ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכבנים הם יׂשראל ׁשּבני ּכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻעל

הּגלּות  מצר על להצטער ׁשּיׁש ּובוּדאי ּבגלּותא. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּוׁשכינּתא

זמן  ּבמׁש יׂשראל ּכלל על ׁשעברּו הּצרֹות ּכל לאחרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבזמּננּו,

ּבּטּוי  לידי לבֹוא צרי זה צער זה. לדֹורנּו ועד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגלּות,

הּפלאֹות"! קץ מתי "עד ּובצעקה: הּגאּלה ּותביעת ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻּבדריׁשת
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BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
. . קרא ּדאמר לּמקּדׁש, זכר ּדעבדינן "מּנלן אמרּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָרז"ל

ּבזה  הּדּיּוק ּדריׁשה". ּדבעיא מּכלל לּה, אין ּדֹורׁש היא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָצּיֹון

אּלא LÈ¯c‰הּוא הּגאּלה, על ּבעלמא ּבבּקׁשה ּדי לא ּדוקא: ¿ƒ»ְְְְְֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּתמידית. ּותביעה ּדריׁשה להיֹות ְְְְְִִִִִִָָָצריכה
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íiä øár-ìà eðì-øáré éî øîàì àåä íiì©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈¤¥³¤©¨Æ
:äpNrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéåãéáBø÷-ék §¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨¦«¨¬

éìàéôa ãàî øácä E:BúNrì Eááìáe Eñ ¥¤²©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−©«£«
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz dax `pryed zgiy)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
ׁשּנפעלה  הּגדֹולה העלּיה את נראה צדקנּו מׁשיח ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשּיבא

אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכּכתּוב ,ּכ על לה' ונֹודה הּגלּות ידי ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָעל

חלילה  ּתפּגע הּגלּות מעלת ׁשּידיעת אסּור אמנם, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבי".

והּפּוכֹו: ּדבר מיהּודי ּתֹובעים הּגלּות. מן לצאת ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבּתׁשּוקה

ּבכל  לזעק עליו זה עם ּוביחד ּבּגלּות, מעלה ׁשּיׁש לדעת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעליו

מהּגלּות. לצאת ׁשרֹוצה ִֵֵֶֶַָָלּבֹו

éòéáøåèéðôì ézúð äàø-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤
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éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiäåéëøãa úëìì E ©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́¦§¨½̈
ìåúéáøå úééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL §¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨®̈§¨¦´¨§¨¦½¨

éäìà ýåýé EëøáeänL-àá äzà-øLà õøàa E ¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨
:dzLøìæézçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå §¦§¨«§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§¨®§¦©§À̈

:ízãárå íéøçà íéäìàì úéåçzLäåçéézãbä §¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«¦©³§¦
íéîé ïëéøàú-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì̈¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ
àBáì ïcøiä-úà øáò äzà øLà äîãàä-ìr©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬

:dzLøì änLèé-úà íBiä íëá éúãrä −̈¨§¦§¨«©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤
éðôì ézúð úånäå íéiçä õøàä-úàå íéîMäE ©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½

äéçz ïrîì íéiça zøçáe äììwäå äëøaä©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½§©¬©¦«§¤−
:Erøæå äzàëéäìà ýåýé-úà äáäàìì ErîL ©¨¬§©§¤«§©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©

éiç àeä ék Bá-ä÷áãìe Bì÷aéîé Cøàå EE §Ÿ−§¨§¨®¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½
ìéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìr úáLE ¨¤´¤©¨«£¨À̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²

:íäì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàìttt §©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨¥¬¨¤«
àìàCìiåälàä íéøácä-úà øaãéå äLî ©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤

:ìàøNé-ìk-ìàáäàî-ïa íäìà øîàiå ¤¨¦§¨¥«©Ÿ́¤£¥¤À¤¥¨Á
úàöì ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL íéøNrå§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−¨¥´
ïcøiä-úà øárú àì éìà øîà ýåýéå àBáìå§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬

:äfäâéäìà ýåýééðôì øáò | àeä E-àeä E ©¤«§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«
éðôlî älàä íéBbä-úà ãéîLéízLøéå E ©§¦º¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®

éðôì øáò àeä rLBäé:ýåýé øac øLàk E §ªÀ©µŸ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
ãâBòìe ïBçéñì äNr øLàk íäì ýåýé äNrå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²

:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«
ä-ìëk íäì íúéNrå íëéðôì ýåýé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧

:íëúà éúéeö øLà äåönäå-ìà eöîàå e÷æç ©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«¦§´§¦§½©
éäìà ýåýé | ék íäéðtî eöørz-ìàå eàøézE ¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À

:jáæré àìå Etøé àì Cnr Cìää àeäñ µ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz miavp t"y zgiy)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

לצר היא הירידה הּגלּות: ּבמעלת ּבאּורים ּכּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁשנם

ּבאּורים  אמנם, ועֹוד. ;החׁש מּתֹו הּוא האֹור יתרֹון ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹעלּיה;

מרירּות  עקב ׁשּבּלב, ּברגׁש מתקּבלים אינם הּללּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׂשכלּיים

iriay ,iyiy ,iying - `l - jlieÎmiavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּתתּבּטל  ׁשהּגלּות ּבּתפּלה וצֹועקים מבּקׁשים אנּו ולכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגלּות,

הּגאּלה. ותבא ְְְַָָָֹֻּכבר

éùéîçæéðérì åéìà øîàiå rLBäéì äLî àø÷iå©¦§¸̈¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´
írä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé-ìë̈¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´
úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà äfä©¤½¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´

:íúBà äpìéçðz äzàå íäìç| àeä ýåýéå ¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈¨«©«Ÿ̈º´
éðôì Cìääàìå Etøé àì Cnr äéäé àeä E ©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

:úçú àìå àøéú àì jáæréèäLî ázëiå ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«©¦§´Ÿ¤»
éåì éða íéðäkä-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½
éð÷æ-ìk-ìàå ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®§¤¨¦§¥−

:ìàøNééòáL | õwî øîàì íúBà äLî åöéå ¦§¨¥«©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©
íéðL:úBkqä âça ähîMä úðL ãrîa ¨¦À§Ÿ¥²§©¬©§¦−̈§©¬©ª«

àéðt-úà úBàøì ìàøNé-ìë àBáaýåýé é §´¨¦§¨¥À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´
éäìàäøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na E ¡Ÿ¤½©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬

:íäéðæàa ìàøNé-ìk ãâð úàfäáé-úà ìä÷ä ©²Ÿ¤¬¤¨¦§¨¥−§¨§¥¤«©§¥´¤
øLà Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä írä̈À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−£¤´

éørLaeàøéå eãîìé ïrîìe eòîLé ïrîì E ¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ
-ìk-úà úBNrì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨

:úàfä äøBzä éøácâéeòãé-àì øLà íäéðáe ¦§¥−©¨¬©«Ÿ§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À
-ìk íëéäìà ýåýé-úà äàøéì eãîìå eòîLé¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨
øLà äîãàä-ìr íéiç ízà øLà íéîiä©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧

:dzLøì änL ïcøiä-úà íéøár ízàô ©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr k zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
מעניקה  עצמּה זֹו ּובּקׁשה הּגאּלה, את לבּקׁש צרי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻיהּודי

מׁשיח  רֹוצים 'אנּו ּכׁשאֹומר ה'. ּבעבֹודת ועּדּוד סּיּוע ְְֲִִִִֵֶַַַַָָלֹו

יתרה  ּוזהירּות ּבעבֹודתֹו, והֹוספה זרּוז ּבֹו ּפֹועל זה - ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָעכׁשיו'

הּמׁשיח. ּביאת את ח"ו ׁשּמעּכב ּדבר ׁשּום ּבידֹו יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

éùéùãééîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»
ãrBî ìäàa eávéúäå rLBäé-úà àø÷ úeîì̈¼§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−

rLBäéå äLî Cìiå epeöàåìäàa eávéúiå ©«£©¤®©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤
:ãrBîåèãîriå ïðr ãenra ìäàa ýåýé àøiå ¥«©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ

:ìäàä çút-ìr ïðrä ãenræèýåýé øîàiå ©¬¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
pä äLî-ìàéúáà-ír áëL Eäfä írä í÷å E ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹

àeä øLà õøàä-øëð éäìà | éøçà | äðæå§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³
øLà éúéøa-úà øôäå éðáærå Baø÷a änL-àá̈¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬

:Bzà ézøkæéíézáærå àeää-íBiá Bá étà äøçå ¨©−¦¦«§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º
úBòø eäàöîe ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬
ïéà-ék ìr àìä àeää íBia øîàå úBøöå úBaø©−§¨®§¨©Æ©´©½£ÀŸ©´¦¥³

älàä úBòøä éðeàöî éaø÷a éäìà:çééëðàå ¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤§¨«Ÿ¦À
ärøä-ìk ìr àeää íBia éðt øézñà øzñä©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬¨¨«¨−̈

:íéøçà íéäìà-ìà äðô ék äNr øLàèéäzrå £¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−£¥¦«§©À̈
-éða-úà dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬¤§¥«
äøéMä él-äéäz ïrîì íäéôa dîéN ìàøNé¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹©¦¨¬

úàfä:ìàøNé éðáa ãrì ©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr l zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
לבּקׁש צרי חז"ל:Úa˙ÏÂיהּודי אמרּו וכ הּגאּלה. את ְְִִֵַָ¿ƒ¿…«ְְְֲֶַַָָָֻ

אּלא  נפלּו לא ּדוד, ּבימי ּבּמלחמה ׁשּנפלּו אלפים אֹותן ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ"ּכל

היה  ׁשּלא אּלּו אם ּומה הּמקּדׁש. ּבית ּבנין ּתבעּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל

ּכ להם נעׂשה ּבימיהם, נחרב ולא ּביניהם הּמקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבית

ׁשּלא על אנּוeÚ·zונענׁשּו ואין ּבימינּו ׁשחרב אנּו, אֹותֹו, ְְֶֶֶַֹ»¿ְְֵֵֶַָָָָ

 ֿ עלֿאחתּֿכּמה רחמים, עליו נבּקׁש ולא עליו ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹמתאּבלים

ְַָוכּמה".

,éùéù
éòéáùëézraLð-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦

ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®
øôäå éðeöàðå íeãárå íéøçà íéäìà-ìà äðôe¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−

:éúéøa-úààëúBòø Búà ïàöîú-ék äéäå ¤§¦¦«Â§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´
ãrì åéðôì úàfä äøéMä äúðrå úBøöå úBaø©»§¨¼Â§¨«§Â̈©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½
Bøöé-úà ézrãé ék Bòøæ étî çëMú àì ék¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À
õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä äNò àeä øLà£¤̧³Ÿ¤Æ©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤

:ézraLð øLàáëäøéMä-úà äLî ázëiå £¤¬¦§¨«§¦©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬
:ìàøNé éða-úà dãnìéå àeää íBia úàfä©−Ÿ©´©®©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

âëék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa rLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

àå íäì ézraLð:Cnr äéäà éëðãë| éäéå ¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«©§¦´
úàfä-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ

:ínz ãr øôñ-ìräëíiåìä-úà äLî åöéå ©¥®¤©−ª¨«©§©³¤Æ¤©«§¦¦½
:øîàì ýåýé-úéøa ïBøà éàNðåëøôñ úà ç÷ì «Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−¥«Ÿ¨ÀŸ©¥´¥³¤



קסי iriax ,iyily - `l - jlieÎmiavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éäìà ýåýé:Eçwé íMîe Eäýåýé Eàéáäå §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«¤«¡¦«£º§Ÿ̈´
éäìàEõøàä-ìàéúáà eLøé-øLàdzLøéå E ¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬£Ÿ¤−¦«¦§®̈

éúáàî Eaøäå Eáèéäå:Eåéäìà ýåýé ìîeE §¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
ýåýé-úà äáäàì Erøæ ááì-úàå Eááì-úà¤§¨«§−§¤§©´©§¤®§©«£º̈¤§Ÿ̈¯

éäìàéiç ïrîì ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E:E ¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−§©¬©©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(202 'nr cl zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
. . קרא ּדאמר לּמקּדׁש, זכר ּדעבדינן "מּנלן אמרּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָרז"ל

ּבזה  הּדּיּוק ּדריׁשה". ּדבעיא מּכלל לּה, אין ּדֹורׁש היא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָצּיֹון

אּלא LÈ¯c‰הּוא הּגאּלה, על ּבעלמא ּבבּקׁשה ּדי לא ּדוקא: ¿ƒ»ְְְְְֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּתמידית. ּותביעה ּדריׁשה להיֹות ְְְְְִִִִִִָָָצריכה

éùéìùæéäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìréàðN-ìrå E:Eeôãø øLà Eçäzàå ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«§©¨´

-ìk-úà úéNrå ýåýé ìB÷a zrîLå áeLú̈½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ¤¨
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöîèýåýé EøéúBäå ¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«§¦«§Á§Ÿ̈¸

éäìàðèá éøôa Eãé äNrî | ìëa Eéøôáe E ¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸¦§§¹¦§¦¯
ýåýé áeLé | ék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´¨´§Ÿ̈À

éìr NeNìéúáà-ìr NN-øLàk áBèì E:Eéék ¨³¨¤̧Æ§½©«£¤−̈©£Ÿ¤«¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLúì Eåéúåöî øîL ¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ

áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä åéúwçå§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ
éäìà ýåýé-ìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eñ ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

àéíBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä ék¦µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àìáéàì «Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«¬Ÿ

äîéîMä eðl-äìré éî øîàì àåä íéîMá©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ
:äpNrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéåâéøárî-àìå §¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨§«Ÿ¥¥¬¤

íiä øár-ìà eðì-øáré éî øîàì àåä íiì©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈¤¥³¤©¨Æ
:äpNrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéåãéáBø÷-ék §¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨¦«¨¬

éìàéôa ãàî øácä E:BúNrì Eááìáe Eñ ¥¤²©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−©«£«
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz dax `pryed zgiy)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
ׁשּנפעלה  הּגדֹולה העלּיה את נראה צדקנּו מׁשיח ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשּיבא

אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכּכתּוב ,ּכ על לה' ונֹודה הּגלּות ידי ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָעל

חלילה  ּתפּגע הּגלּות מעלת ׁשּידיעת אסּור אמנם, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבי".

והּפּוכֹו: ּדבר מיהּודי ּתֹובעים הּגלּות. מן לצאת ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבּתׁשּוקה

ּבכל  לזעק עליו זה עם ּוביחד ּבּגלּות, מעלה ׁשּיׁש לדעת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעליו

מהּגלּות. לצאת ׁשרֹוצה ִֵֵֶֶַָָלּבֹו

éòéáøåèéðôì ézúð äàø-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤
:òøä-úàå úånä-úàå áBhäæèEeöî éëðà øLà ©®§¤©−̈¤§¤¨¨«£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»

éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiäåéëøãa úëìì E ©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́¦§¨½̈
ìåúéáøå úééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL §¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨®̈§¨¦´¨§¨¦½¨

éäìà ýåýé EëøáeänL-àá äzà-øLà õøàa E ¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨
:dzLøìæézçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå §¦§¨«§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§¨®§¦©§À̈

:ízãárå íéøçà íéäìàì úéåçzLäåçéézãbä §¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«¦©³§¦
íéîé ïëéøàú-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì̈¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ
àBáì ïcøiä-úà øáò äzà øLà äîãàä-ìr©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ¤©©§¥½¨¬

:dzLøì änLèé-úà íBiä íëá éúãrä −̈¨§¦§¨«©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤
éðôì ézúð úånäå íéiçä õøàä-úàå íéîMäE ©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½

äéçz ïrîì íéiça zøçáe äììwäå äëøaä©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½§©¬©¦«§¤−
:Erøæå äzàëéäìà ýåýé-úà äáäàìì ErîL ©¨¬§©§¤«§©«£¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©

éiç àeä ék Bá-ä÷áãìe Bì÷aéîé Cøàå EE §Ÿ−§¨§¨®¦´³©¤̧Æ§´Ÿ¤¨¤½
ìéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìr úáLE ¨¤´¤©¨«£¨À̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²

:íäì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàìttt §©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨¥¬¨¤«
àìàCìiåälàä íéøácä-úà øaãéå äLî ©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤

:ìàøNé-ìk-ìàáäàî-ïa íäìà øîàiå ¤¨¦§¨¥«©Ÿ́¤£¥¤À¤¥¨Á
úàöì ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL íéøNrå§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−¨¥´
ïcøiä-úà øárú àì éìà øîà ýåýéå àBáìå§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬

:äfäâéäìà ýåýééðôì øáò | àeä E-àeä E ©¤«§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«
éðôlî älàä íéBbä-úà ãéîLéízLøéå E ©§¦º¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®

éðôì øáò àeä rLBäé:ýåýé øac øLàk E §ªÀ©µŸ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
ãâBòìe ïBçéñì äNr øLàk íäì ýåýé äNrå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²

:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«
ä-ìëk íäì íúéNrå íëéðôì ýåýé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧

:íëúà éúéeö øLà äåönäå-ìà eöîàå e÷æç ©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«¦§´§¦§½©
éäìà ýåýé | ék íäéðtî eöørz-ìàå eàøézE ¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À

:jáæré àìå Etøé àì Cnr Cìää àeäñ µ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤«¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz miavp t"y zgiy)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

לצר היא הירידה הּגלּות: ּבמעלת ּבאּורים ּכּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁשנם

ּבאּורים  אמנם, ועֹוד. ;החׁש מּתֹו הּוא האֹור יתרֹון ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹעלּיה;

מרירּות  עקב ׁשּבּלב, ּברגׁש מתקּבלים אינם הּללּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׂשכלּיים

iriay ,iyiy ,iying - `l - jlieÎmiavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּתתּבּטל  ׁשהּגלּות ּבּתפּלה וצֹועקים מבּקׁשים אנּו ולכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגלּות,

הּגאּלה. ותבא ְְְַָָָֹֻּכבר

éùéîçæéðérì åéìà øîàiå rLBäéì äLî àø÷iå©¦§¸̈¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´
írä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé-ìë̈¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´
úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà äfä©¤½¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´

:íúBà äpìéçðz äzàå íäìç| àeä ýåýéå ¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈¨«©«Ÿ̈º´
éðôì Cìääàìå Etøé àì Cnr äéäé àeä E ©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

:úçú àìå àøéú àì jáæréèäLî ázëiå ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«©¦§´Ÿ¤»
éåì éða íéðäkä-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½
éð÷æ-ìk-ìàå ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®§¤¨¦§¥−

:ìàøNééòáL | õwî øîàì íúBà äLî åöéå ¦§¨¥«©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©
íéðL:úBkqä âça ähîMä úðL ãrîa ¨¦À§Ÿ¥²§©¬©§¦−̈§©¬©ª«

àéðt-úà úBàøì ìàøNé-ìë àBáaýåýé é §´¨¦§¨¥À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´
éäìàäøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na E ¡Ÿ¤½©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬

:íäéðæàa ìàøNé-ìk ãâð úàfäáé-úà ìä÷ä ©²Ÿ¤¬¤¨¦§¨¥−§¨§¥¤«©§¥´¤
øLà Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä írä̈À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−£¤´

éørLaeàøéå eãîìé ïrîìe eòîLé ïrîì E ¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ
-ìk-úà úBNrì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨

:úàfä äøBzä éøácâéeòãé-àì øLà íäéðáe ¦§¥−©¨¬©«Ÿ§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À
-ìk íëéäìà ýåýé-úà äàøéì eãîìå eòîLé¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨
øLà äîãàä-ìr íéiç ízà øLà íéîiä©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧

:dzLøì änL ïcøiä-úà íéøár ízàô ©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr k zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
מעניקה  עצמּה זֹו ּובּקׁשה הּגאּלה, את לבּקׁש צרי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻיהּודי

מׁשיח  רֹוצים 'אנּו ּכׁשאֹומר ה'. ּבעבֹודת ועּדּוד סּיּוע ְְֲִִִִֵֶַַַַָָלֹו

יתרה  ּוזהירּות ּבעבֹודתֹו, והֹוספה זרּוז ּבֹו ּפֹועל זה - ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָעכׁשיו'

הּמׁשיח. ּביאת את ח"ו ׁשּמעּכב ּדבר ׁשּום ּבידֹו יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

éùéùãééîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»
ãrBî ìäàa eávéúäå rLBäé-úà àø÷ úeîì̈¼§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−

rLBäéå äLî Cìiå epeöàåìäàa eávéúiå ©«£©¤®©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤
:ãrBîåèãîriå ïðr ãenra ìäàa ýåýé àøiå ¥«©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ

:ìäàä çút-ìr ïðrä ãenræèýåýé øîàiå ©¬¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
pä äLî-ìàéúáà-ír áëL Eäfä írä í÷å E ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹

àeä øLà õøàä-øëð éäìà | éøçà | äðæå§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³
øLà éúéøa-úà øôäå éðáærå Baø÷a änL-àá̈¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬

:Bzà ézøkæéíézáærå àeää-íBiá Bá étà äøçå ¨©−¦¦«§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º
úBòø eäàöîe ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬
ïéà-ék ìr àìä àeää íBia øîàå úBøöå úBaø©−§¨®§¨©Æ©´©½£ÀŸ©´¦¥³

älàä úBòøä éðeàöî éaø÷a éäìà:çééëðàå ¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤§¨«Ÿ¦À
ärøä-ìk ìr àeää íBia éðt øézñà øzñä©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬¨¨«¨−̈

:íéøçà íéäìà-ìà äðô ék äNr øLàèéäzrå £¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−£¥¦«§©À̈
-éða-úà dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬¤§¥«
äøéMä él-äéäz ïrîì íäéôa dîéN ìàøNé¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹©¦¨¬

úàfä:ìàøNé éðáa ãrì ©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr l zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
לבּקׁש צרי חז"ל:Úa˙ÏÂיהּודי אמרּו וכ הּגאּלה. את ְְִִֵַָ¿ƒ¿…«ְְְֲֶַַָָָֻ

אּלא  נפלּו לא ּדוד, ּבימי ּבּמלחמה ׁשּנפלּו אלפים אֹותן ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ"ּכל

היה  ׁשּלא אּלּו אם ּומה הּמקּדׁש. ּבית ּבנין ּתבעּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל

ּכ להם נעׂשה ּבימיהם, נחרב ולא ּביניהם הּמקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבית

ׁשּלא על אנּוeÚ·zונענׁשּו ואין ּבימינּו ׁשחרב אנּו, אֹותֹו, ְְֶֶֶַֹ»¿ְְֵֵֶַָָָָ

 ֿ עלֿאחתּֿכּמה רחמים, עליו נבּקׁש ולא עליו ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹמתאּבלים

ְַָוכּמה".

,éùéù
éòéáùëézraLð-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦

ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®
øôäå éðeöàðå íeãárå íéøçà íéäìà-ìà äðôe¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−

:éúéøa-úààëúBòø Búà ïàöîú-ék äéäå ¤§¦¦«Â§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´
ãrì åéðôì úàfä äøéMä äúðrå úBøöå úBaø©»§¨¼Â§¨«§Â̈©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½
Bøöé-úà ézrãé ék Bòøæ étî çëMú àì ék¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À
õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä äNò àeä øLà£¤̧³Ÿ¤Æ©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤

:ézraLð øLàáëäøéMä-úà äLî ázëiå £¤¬¦§¨«§¦©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬
:ìàøNé éða-úà dãnìéå àeää íBia úàfä©−Ÿ©´©®©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

âëék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa rLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

àå íäì ézraLð:Cnr äéäà éëðãë| éäéå ¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«©§¦´
úàfä-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ

:ínz ãr øôñ-ìräëíiåìä-úà äLî åöéå ©¥®¤©−ª¨«©§©³¤Æ¤©«§¦¦½
:øîàì ýåýé-úéøa ïBøà éàNðåëøôñ úà ç÷ì «Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−¥«Ÿ¨ÀŸ©¥´¥³¤



xihtnקסב - `l - jlieÎmiavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-úéøa ïBøà ãvî Búà ízîNå äfä äøBzä©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½¦©²£¬§¦«
:ãrì Ea íL-äéäå íëéäìà ýåýéæëéëðà ék §Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−§¥«¦´¨«Ÿ¦³

éøî-úà ézrãéépãBòa ïä äLwä Etør-úàå E ¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−©¨¤®¥´§¤Á¦Á
óàå ýåýé-ír íúéä íéøîî íBiä íënr éç©̧¦¨¤¹©À©§¦³¡¦¤Æ¦§Ÿ̈½§©−

:éúBî éøçà-ékçëéð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä ¦©«£¥¬¦«©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬
úà íäéðæàá äøaãàå íëéøèLå íëéèáL¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ
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íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå ïeúçLz©§¦½§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®
-ék íéîiä úéøçàa ärøä íëúà úàø÷å§¨¨̧¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦
äNrîa Bñérëäì ýåýé éðéra òøä-úà eNrú©«£³¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬

:íëéãéììàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå §¥¤«©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½
:ínz ãr úàfä äøéMä éøác-úàttt ¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz miyecw ixg` t"y zgiy)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
"צרכיו  את לבּקׁש האדם ׁשעל הּוא, ּתפּלה מצות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָחּיּוב

ּברכֹות  י"ח ּתּקנּו הּגדֹולה ּכנסת ואנׁשי להם", צרי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

איׁש חפצי לכל אבֹות ּכמֹו ׁשהן הּדברים ּכל "ׁשאלת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהן

הּגדֹולה  ּכנסת אנׁשי :עצמ והּגע ּכּלֹו". הּצּבּור ּולצרכי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻואיׁש

איׁש ּכל ׁשל ׁשחפצֹו וקבעּו יהּודי ּכל ׁשל ּדעּתֹו את ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָהעריכּו

זה  וצר צדקנּו. מׁשיח ּביאת – הּוא ּכּלֹו הּצּבּור וצר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻואיׁש

ּבכל  ּפעמים ּכּמה זאת ּומבּקׁשים ׁשחֹוזרים עד ,ּכ ּכל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹנֹוגע

יֹום!

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
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: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

øéèôîçëíëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−
íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå íëéøèLå§«Ÿ§¥¤®©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´
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èëïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézrãé ék¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½
úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧
-úà eNrú-ék íéîiä úéøçàa ärøä íëúà¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤
:íëéãé äNrîa Bñérëäì ýåýé éðéra òøä̈©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«

ìéøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
:ínz ãr úàfä äøéMättt ©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

ּבבגדים  לבנה, ּבקּדּוׁש יֹותר ּולהׁשּתּדל להּזהר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָיׁש

,מל הדרת עם ּוברב ּברחֹוב ונאים, ּבאֹותם חׁשּובים ּגם ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ

מיחדת  ּכּונה ּומּתֹו זה, על הקּפידּו לא עכׁשו ׁשעד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻמקֹומֹות

על  מׁשיחא, מלּכא ּדוד ּביאת ּומּיד ּתכף ולפעל ּולזרז ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלמהר

קּדּוׁש וחֹותם ּכסּיּום הּגאּלה, על ּובּקׁשה ּבדריׁשה הֹוספה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻידי

" אמן".eL˜·eלבנה: מלּכם, ּדוד ואת אלקיהם ה' את ְָָƒ¿ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz miyecw ixg` t"y zgiy)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
"צרכיו  את לבּקׁש האדם ׁשעל הּוא, ּתפּלה מצות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָחּיּוב

ּברכֹות  י"ח ּתּקנּו הּגדֹולה ּכנסת ואנׁשי להם", צרי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא

איׁש חפצי לכל אבֹות ּכמֹו ׁשהן הּדברים ּכל "ׁשאלת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהן

הּגדֹולה  ּכנסת אנׁשי :עצמ והּגע ּכּלֹו". הּצּבּור ּולצרכי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻואיׁש

איׁש ּכל ׁשל ׁשחפצֹו וקבעּו יהּודי ּכל ׁשל ּדעּתֹו את ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָהעריכּו

זה  וצר צדקנּו. מׁשיח ּביאת – הּוא ּכּלֹו הּצּבּור וצר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻואיׁש

ּבכל  ּפעמים ּכּמה זאת ּומבּקׁשים ׁשחֹוזרים עד ,ּכ ּכל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹנֹוגע
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ּבבגדים  לבנה, ּבקּדּוׁש יֹותר ּולהׁשּתּדל להּזהר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָיׁש

,מל הדרת עם ּוברב ּברחֹוב ונאים, ּבאֹותם חׁשּובים ּגם ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ

מיחדת  ּכּונה ּומּתֹו זה, על הקּפידּו לא עכׁשו ׁשעד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻמקֹומֹות

על  מׁשיחא, מלּכא ּדוד ּביאת ּומּיד ּתכף ולפעל ּולזרז ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלמהר

קּדּוׁש וחֹותם ּכסּיּום הּגאּלה, על ּובּקׁשה ּבדריׁשה הֹוספה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻידי

" אמן".eL˜·eלבנה: מלּכם, ּדוד ואת אלקיהם ה' את ְָָƒ¿ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹ
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ìk ìò äðekä ,ïélç àeä íàå .éðL øNòî àeä íà¦©£¥¥¦§¦ª¦©©¨¨©¨

.ìàøNé õøà(é,'åâå íéøòMa eøáò eøáòàeä ¤¤¦§¨¥¦§¦§©§¨¦
eëìe øéòä éøòL Cøc eøáò ,íéBbä ìà àéápä øîàî©£©©¨¦¤©¦¦§¤¤©£¥¨¦§

ìàøNé da eëìé øLà Cøcä úà ìBLënî epôe äãOì©¨¤©¦¦§¤©¤¤£¤¥§¨¦§¨¥

ìlä ìôëå .íöøàì áeL.÷efçì ïBLelñ elñ ¨§©§¨§¤¤©¨§¦ŸŸ
,älñîäeéäé àlL dúBà ùaëìå Cøcä úà ììñì ©§¦¨¦§Ÿ¤©¤¤§¦§Ÿ¨¤Ÿ¦§

.úBiìeìúe úBnb da,ïáàî eìwñ.íéðáàî úBpôì ¨ª§¦©§¥¤¤§©¥£¨¦

,íénòä ìò ñð eîéøäìâcä íò èBî eäéaâä ¨¦¥©¨©¦©§¦¦©¤¤

ìàøNé ìk úà ìàøNé õøàì eàéáiL ,íénòä ìëì úBàì§§¨¨©¦¤¨¦§¤¤¦§¨¥¤¨¦§¨¥

.íìöà eìbL(àé,àa CòLé.EúòeLz äàaäpä ¤¨¤§¨¦§¥¨¨¨§¨¥¦¥
,Bzà BøëNìò ìàøNéì ílLiL áBhä øëOä äpä §¨¦¦¥©¨¨©¤§©¥§¦§¨¥©

.ìBãbä BîL øeáòa eìáqL úeìbä,åéðôì Búlòôe ©¨¤¨§©£§©¨§ª¨§¨¨
íøîLa úeìba ìàøNé eNòL úBáBhä úBlòtä øëNe§©©§ª©¤¨¦§¨¥©¨§¨§¨

.åéúåöîe BúøBz(áé,Cìå.ïBiöì,äLeøc'äL ¨¦§Ÿ¨§¨§¦§¨¤

.dîBìLa LøBc(à,'åâå íBãàî àa äæ éî ¥¦§¨¦¤¨¥¡
ìa àéápä øîàå ,íBãàa äî÷ð úBNòì ä"á÷ä ãéúòïBL ¨¦©£§¨¨¤¡§¨©©¨¦§¨

áéBàa äî÷ð íúBNòaL íéãâa éLeáì íãà éðáa âäBpä©¥¦§¥¨¨§¥§¨¦¤©£¨§¨¨¨¥

àeä éî ,ìàøNé eìàLé elàëe .íäéãâa ìò ícä æzð¦¨©¨©¦§¥¤§¦¦§£¦§¨¥¦

äøöa øéòî íéâeøää íãa åéãâa òeáö íBãàî àaä äæ¤©¨¥¡§©§¨¨§©©£¦¥¦¨§¨

lî àeäL ïëzéå .òeáö ,"õeîç" .íBãà ìLõçîz" ïBL ¤¡£¨©§¦¨¥¤¦§¦§©

"íãa Eìâø(ck,gq mildz)Bîk ,úBiúBàä øãñ óelça , ©§§§¨§¦¥¤¨¦§

."áNk" "Nák",BLeáìa øeãä äæéãâa LálL äæ ¤¤¤¤¤¨¦§¤¤¨©¦§¥

.í÷ð,Bçk áøa äòöòéðî àeä Bçk áøaL ¨¨Ÿ¤§ŸŸ¤§ŸŸ¥¦©

.äö÷ ìà äöwî íéBbä úà ìèìèîe,ä÷ãöa øaãî éðà.ìàøNéì ä÷ãö úBNòì çéèánäå øaãîä äæ àeä éðà ,øîBàå íäì áéLî ä"á÷ä elàk §©§¥¤©¦¦¨¤¤¨¤£¦§©¥¦§¨¨§¦¥¦¨¤§¥£¦¤©§©¥§©©§¦©©£§¨¨§¦§¨¥

,òéLBäì áø.òéLBäì äaøî(á,'åâå ELeáìì íãà òecîéLeáì ìò íénãà íéîúk òecî ,ä"á÷ä úà íb eìàLé elàkéãâáe ,EE ©§¦©©§¤§¦©©©¨Ÿ¦§¤§¦¦§£©¤©©§¨¦£ª¦©§¤§¨¤

úk åéãâa ìò LiL ,úâa íéáðò CøBcä éãâák.ïéiäî íénãà íéî(â,écáì ézëøc äøetúb ézëøc écáì éðà ,øîBàå áéLî ä"á÷ä elàk §¦§¥©¥£¨¦§©¤¥©§¨¨§¨¦£ª¦¥©©¦¨¨©§¦§©¦§¦¥¦§¥£¦§©¦¨©§¦©

úb ,"äøet" .ïéiä àéöBäì úâa íéëøBcL Bîk íîc àéöBäì Bnòå íBãà ìL øOä úà ézâøä ãáì éú÷ãöa íà ék ,íëúeëæa àì ,øîBìk ,íéáðòä̈£¨¦§©Ÿ¦§§¤¦¦§¦§¨¦§©¨©§¦¤©©¤¡§©§¦¨¨§¤§¦§©§¦©©¦¨©

.íúBà íéëøBcLk íéáðòä dëBúa íéövøîe íéøøônL íL ìò "äøet" àø÷ðå .ïééì íéáðòä Ba íéëøBcL,ézà Léà ïéà íénòîeíénòä ìkîe ¤§¦¨£¨¦§©¦§¦§¨¨©¥¤§¨§¦§©§¦§¨¨£¨¦§¤§¦¨¥©¦¥¦¦¦¦¨¨©¦

.íäéáéBà ílk ék ,ìàøNé éáéBàa í÷päì éúøæòì àaL ãçà ïéà,'åâå étàa íëøãàå.'åâå íëøãà Cëéôì ,ìàøNéì íéáéBà íénòä ìkL ïåékæéå ¥¤¨¤¨§¤§¨¦§¦¨¥§§¥¦§¨¥¦ª¨§¥¤§¤§§¥§©¦¥¨¤¨¨©¦§¦§¦§¨¥§¦¨¤§§¥§¥
,'åâå éãâa ìò íçöð.B÷æçå íãàä éiç àeäL éôì ,"çöð" ícä àø÷ðå ,íîc ,"íçöð" .íãa íéìàâî éúéNò éLeaìî ìëå ,éãâa ìò íîc äféå ¦§¨©§¨©§¦¤¨¨©§¨©§¨©§©¨¦¦§Ÿ¨¦§¨¦§¨¨¨§¦§¨©¨¤©§¦¤©¥¨¨¨§¨§

lî ìLî Cøc ìò øîàð äæ ìëå.íãà éðáa âäBpä ïBL(ã,'åâå í÷ð íBé ékäéäé æàå éìeàb úðL äàaL ãò ,áø ïîæ éaìa äéä í÷pä íBé ék §¨¤¤¡©©¤¤¨¨¦¨©¥¦§¥¨¨¦¨¨¦©¨¨¨¨§¦¦§©©©¤¨¨§©§©§¨¦§¤

.íénòa í÷pä íBé(ä,øæBò ïéàå èéaàå,älàbì øæò äéäiL ìàøNéa úeëæ Lé íà ézìkzñä ,øîBìk .äéä àìå ,øæBò àöîà íà ìkzñî éúééä ©¨¨¨©¦§©¦§¥¥¨¦¦¦§©¥¦¤§¨¥§Ÿ¨¨§©¦§©©§¦¦¥§§¦§¨¥¤¦§¤¥¤©§ª¨

.éúàöî àìå,CîBñ ïéàå íîBzLàå.éúàöî àìå ,älàbì Cîñ úBéäì úeëæ íäa àöîà íà ézððBaúäå ïBänúa ézãîò,éòBøæ éì òLBzå §Ÿ¨¨¦§¤§¥§¥¥¨©§¦§¦¨§¦§©§¦¦¤§¨¨¤§¦§¤¤©§ª¨§Ÿ¨¨¦©©¦§¦
.éða úà ézòLBä úeëæ íäa ïéàL ét-ìò-óà ,øîBìk,éðúëîñ àéä éúîçåúBNòìå ìàøNé úà ìàâì éúBà úëîBñ àéä íéBbä ìò éì LiL äîçä §©©©¦¤¥¨¤§©§¦¤¨©©£¨¦¦§¨¨§¦©¥¨¤¥¦©©¦¦¤¤¦¦§Ÿ¤¦§¨¥§©£

.íéBba í÷ð(å,étàa íénò ñeáàå.étàa íénòä úà ñîøàå,éúîça íøkLàåì íäì ïzàåì ãò éúîç ñBk úà úBzL.úeøëLãéøBàå ¨¨©¦§¨©¦§©¦§¤§Ÿ¤¨©¦§©¦©£©§¥©£¨¦§¤¥¨¤¦§¤£¨¦©§¦§§¦

:íçöð õøàì ãéøBàå éúîça íøkLàåæéãñç ©«£©§¥−©«£¨¦®§¦¬¨¨−¤¦§¨«©«§¥¸
eðìîb-øLà ìk ìrk ýåýé úläz øékæà | ýåýé§Ÿ̈³©§¦¸§¦´Ÿ§Ÿ̈½§©¾¬Ÿ£¤§¨−̈
åéîçøk íìîb-øLà ìàøNé úéáì áeè-áøå ýåýé§Ÿ̈®§©¸§¥´¦§¨¥½£¤§¨¨¬§©«£−̈

:åéãñç áøëeçàì íéða änä énr-Cà øîàiå §¬Ÿ£¨¨«©¸Ÿ¤¸©©¦´¥½¨¨¦−´Ÿ
:réLBîì íäì éäéå eøwLéèøö Bì | íúøö-ìëa §©¥®©§¦¬¨¤−§¦«©§¨¨«¨¨´´À̈

àeä Búìîçáe Búáäàa íréLBä åéðt Càìîe©§©³¨¨¸«¦½̈§©«£¨¬§¤§¨−´
:íìBò éîé-ìk íàOðéå íìhðéå íìàâ§¨¨®©§©§¥¬©§©§¥−¨§¥¬¨«

,íçöð õøàì.õøàì CtLà íîc úàå(æéãñç ¨¨¤¦§¨§¤¨¨¤§Ÿ¨¨¤©§¥
,'ä úBläz øékæà 'äìàøNéì øékæà ,àéápä øîà ©§¦§¦¨©©¨¦©§¦§¦§¨¥

úBaøäì éeàøäî øLà ,íänò äNòL 'ä éãñç úà¤©§¥¤¨¨¦¨¤£¤¥¨¨§©§

.'ä úBläz,'ä eðìîb øLà ìk ìòkíúBà øékæà §¦§©Ÿ£¤§¨¨©§¦¨

.eðìîb øLà ìk ìò eéäL Bîk íéãñçäáeè áøå ©£¨¦§¤¨©¨£¤§¨¨§©
,ìàøNé úéáì.ìàøNé úéáì äNòL áeè áøåøLà §¥¦§¨¥§©¤¨¨§¥¦§¨¥£¤

,åéãñç áøëe åéîçøk íìîb.íäéNòî éôì àìå §¨¨§©£¨§Ÿ£¨¨§Ÿ§¦©£¥¤

(ç,'åâå änä énò Cà øîàiåíàéöBäLk ©Ÿ¤©©¦¥¨§¤¦¨

ìkî ézøça íäáe ,énò ãáì änä Cà ,øîà íéøönî¦¦§©¦¨©©¥¨§©©¦¨¤¨©§¦¦¨

äéä ïëìå ,éðáæòì éa eøwLé àìå ,eáLçé íéðáìe ,úBnàä̈ª§¨¦¥¨§§Ÿ§©§¦§¨§¥¦§¨¥¨¨

.òéLBîì íäì(è,øö Bì íúøö ìëaïîæ ìëa ¨¤§¦©§¨¨¨¨¨§¨§©

.íòéLBäì øäîe ,øö Bì äéä äøöa eéäLåéðt Càìîe ¤¨§¨¨¨¨©¦¥§¦¨©§©¨¨
,íòéLBä.ä"á÷ä ìL BúeçéìLa íòéLBä åéðôì LnLîä Càìîe,íàOðéå íìhðéåBúáäàa úeáéLçå ãBáëa íîéøäå íàNðe ,Búìîça äøvä ïî íäéaâäå ¦¨©§¨©§©¥§¨¨¦¨¦§¦¤©§©§¥©§©§¥§¦§¦¨¦©¨¨§¤§¨§¨¨¤¡¦¨§¨©£¦§©£¨

.íúBà,íìBò éîé ìk.òéLBîì íäì äéä úBøBcä ìëa ãéîz ¨¨§¥¨¨¦§¨©¨¨¨¤§¦©

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,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©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 15e zFwc 18 ,xwFAA 8 drW ,c mFi :ixWY WcFgl clFnd©¨§¤¦§¥¨¨©¤©§£¨¦

zAWA Fkxan FnvrA `EdÎKExAÎWFcTd ,dpXd iWcgl oFW`xd Wcgd `EdW [ixWY=] iriaXd Wcgd©Ÿ¤©§¦¦¦§¥¤©Ÿ¤¨¦§¨§¥©¨¨©¨¨§©§§¨§§©¨
.dpWA minrR `"i miWcgd z` mikxan l`xUi df gkaE ,lEl` WcgC oFxg`d zAXd `EdW mikxan§¨§¦¤©©¨¨©£§Ÿ¤¡§Ÿ©¤¦§¨¥§¨§¦¤¤¢¨¦§¨¦§¨¨

(ìåìà äë íåé íåéä)



קסה
:íëì éîc-ìà ýåýé-úà íéøékænäæeðzz-ìàå ©©§¦¦Æ¤§Ÿ̈½©¢¦−¨¤«§©¦§¬

äläz íéìLeøé-úà íéNé-ãrå ïðBëé-ãr Bì éîã¢¦−®©§¥º§©¨¦¯¤§«¨©²¦§¦−̈
:õøàaçïzà-íà Bfr rBøæáe Bðéîéa ýåýé òaLð ¨¨«¤¦§©¯§Ÿ̈²¦«¦−¦§´©ª®¦¤¥Á

ðâc-úàéáéàì ìëàî ãBò Cá ezLé-íàå Cøëð-éð ¤§¨¥̧³©«£¨Æ§´Ÿ§©½¦§¦¦§³§¥«¥¨Æ
:Ba zrâé øLà CLBøézèeäìëàé åéôñàî ék ¦«¥½£¤¬¨©−©§«¦³§©«§¨Æ«Ÿ§ª½

:éLã÷ úBøöça eäzLé åéöa÷îe ýåýé-úà eììäå§¦«§−¤§Ÿ̈®§©§¨¬¦§ª−§©§¬¨§¦«
éelñ elñ írä Cøc ept íéørMa eøár eøár¦§³¦§Æ©§¨¦½©−¤´¤¨¨®´Ÿ³Ÿ

:íénrä-ìr ñð eîéøä ïáàî eìwñ älñîäàéäpä ©§¦¨Æ©§´¥¤½¤¨¦¬¥−©¨«©¦«¦¥´
äpä ïBiö-úáì eøîà õøàä äö÷-ìà réîLä ýåýé§Ÿ̈À¦§¦̧©Æ¤§¥´¨½̈¤¦§Æ§©¦½¦¥¬

:åéðôì Búlrôe Bzà BøëN äpä àa CrLéáéeàø÷å ¦§¥−¨®¦¥³§¨Æ¦½§ª¨−§¨¨«§¨«§¬
äLeøã àøwé Cìå ýåýé éìeàb Lãwä-ír íäì̈¤²©©−Ÿ¤§¥´§Ÿ̈®§¨Æ¦¨¥´§½̈

:äáærð àì øérâñàõeîç íBãàî àa | äæ-éî ¦−¬Ÿ¤«¡¨«¨¦¤´¨´¥«¡À£³
Bçk áøa ärö BLeáìa øeãä äæ äøöaî íéãâa§¨¦Æ¦¨§½̈¤µ¨´¦§½Ÿ¤−§´ŸŸ®

:réLBäì áø ä÷ãöa øaãî éðàáíãà recî £¦²§©¥¬¦§¨−̈©¬§¦«©©¬©¨−Ÿ
éãâáe ELeáìì:úâa Cøãk Eâécáì ézëøc | äøet ¦§¤®§¨¤−§Ÿ¥¬§©«¨´¨©´§¦§©¦À

íñîøàå étàa íëøãàå ézà Léà-ïéà íénrîe¥«©¦Æ¥«¦´¦¦½§¤§§¥Æ§©¦½§¤§§¥−
:ézìàâà éLeaìî-ìëå éãâa-ìr íçöð æéå éúîça©«£¨¦®§¥³¦§¨Æ©§¨©½§¨©§©−¤§¨«§¦

ã:äàa éìeàb úðLe éaìa í÷ð íBé ékäèéaàå ¦²¬¨¨−§¦¦®§©¬§©−¨«¨§©¦Æ
érøæ éì òLBzå CîBñ ïéàå íîBzLàå øæò ïéàå§¥´Ÿ¥½§¤§¥−§¥´¥®©³©«¦Æ§Ÿ¦½

:éðúëîñ àéä éúîçååétàa íénr ñeáàå ©«£¨¦−¦¬§¨¨«§¦§¨³©¦Æ§©¦½

à 'ä,íëì éîc ì,íäì øîBàå íæøæî àéápä elàk ©¢¦¨¤§¦©¨¦§¨§¨§¥¨¤

ãéîz dðBøëæ íéøékæîe ïBiö ìò íéìaàúnä ízà©¤©¦§©§¦©¦©§¦¦¦§¨¨¦

.e÷zLz ìà ,íëéúBëøááe íëéúBlôúa(æeðzz ìàå ¦§¦¥¤§¦§¥¤©¦§§§©¦§
,'åâå Bì éîãúBáBhä úBçèáää ìëå ìéàBä ,øîBìk ¢¦§©¦§¨©©§¨©

ãéîz BîL úà eøékæä ,íëúà ä"á÷ä çéèáî älàä̈¥¤©§¦©¤§¤©§¦¤§¨¦

úà ïðBëéå úeìbä õa÷iL ãò íëááì åéðôì eëôLå§¦§§¨¨§©§¤©¤§©¥©¨¦¥¤

.õøàa äläz äéîéNéå íéìLeøé(èåéôñàî §¨©¦¦¦¤¨§¦¨¨¨¤§©§¨
,eäeìëàéíä úéaä ìà ïâcä úà íéôqàîä Ÿ§©§©§¦¤©¨¨¤©©¦¥

.eäeìëàé,eäezLé åéöa÷îeLBøézä úà íéöa÷îä Ÿ§§©§¨¦§©§©§¦¤©¦

.eäezLé íä,éLã÷ úBøöça,Lãwä øéò íéìLeøéa ¥¦§§©§¨§¦¦¨©¦¦©Ÿ¤

ìk ìò äðekä ,ïélç àeä íàå .éðL øNòî àeä íà¦©£¥¥¦§¦ª¦©©¨¨©¨

.ìàøNé õøà(é,'åâå íéøòMa eøáò eøáòàeä ¤¤¦§¨¥¦§¦§©§¨¦
eëìe øéòä éøòL Cøc eøáò ,íéBbä ìà àéápä øîàî©£©©¨¦¤©¦¦§¤¤©£¥¨¦§

ìàøNé da eëìé øLà Cøcä úà ìBLënî epôe äãOì©¨¤©¦¦§¤©¤¤£¤¥§¨¦§¨¥

ìlä ìôëå .íöøàì áeL.÷efçì ïBLelñ elñ ¨§©§¨§¤¤©¨§¦ŸŸ
,älñîäeéäé àlL dúBà ùaëìå Cøcä úà ììñì ©§¦¨¦§Ÿ¤©¤¤§¦§Ÿ¨¤Ÿ¦§

.úBiìeìúe úBnb da,ïáàî eìwñ.íéðáàî úBpôì ¨ª§¦©§¥¤¤§©¥£¨¦

,íénòä ìò ñð eîéøäìâcä íò èBî eäéaâä ¨¦¥©¨©¦©§¦¦©¤¤

ìàøNé ìk úà ìàøNé õøàì eàéáiL ,íénòä ìëì úBàì§§¨¨©¦¤¨¦§¤¤¦§¨¥¤¨¦§¨¥

.íìöà eìbL(àé,àa CòLé.EúòeLz äàaäpä ¤¨¤§¨¦§¥¨¨¨§¨¥¦¥
,Bzà BøëNìò ìàøNéì ílLiL áBhä øëOä äpä §¨¦¦¥©¨¨©¤§©¥§¦§¨¥©

.ìBãbä BîL øeáòa eìáqL úeìbä,åéðôì Búlòôe ©¨¤¨§©£§©¨§ª¨§¨¨
íøîLa úeìba ìàøNé eNòL úBáBhä úBlòtä øëNe§©©§ª©¤¨¦§¨¥©¨§¨§¨
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לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים-וילך בערים שונות בעולם קסו
זמני יום ראשון ויום שבת
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5:485:468:198:178:488:469:509:4917:5617:5318:1818:1517:3618:24קולומביה, בוגוטה )ח(

6:567:029:219:2410:0210:0411:0711:0819:3019:1920:0019:4919:0220:01קנדה, טורונטו )ק(

6:316:398:568:599:389:4110:4310:4419:0718:5619:3919:2718:4019:40קנדה, מונטריאול )ק(

6:276:328:578:589:329:3310:3610:3618:5418:4619:2119:1218:2919:23קפריסין, לרנקה )ק(

7:267:379:439:4910:3710:4111:4311:4520:1620:0120:5520:3919:4520:55רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:597:109:149:2010:1010:1411:1611:1819:5019:3420:3020:1419:1920:30רוסיה, מוסקבה )ק(

6:577:059:209:2410:0510:0811:1011:1119:3619:2420:0919:5619:0820:09רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

7:027:109:259:2910:0910:1211:1511:1619:4019:2820:1320:0119:1220:14שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:398:389:089:0710:1210:1018:2018:1618:4318:3917:5918:48תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קסז לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים-וילך 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
6:246:288:548:559:289:2910:3210:3218:4818:4019:1419:0618:2219:16באר שבע )ק(

6:236:278:538:549:279:2810:3110:3118:4818:4019:1419:0618:1119:16חיפה )ק(

6:226:268:528:539:269:2710:3010:3018:5118:4319:1319:0518:0519:15ירושלים )ק(

6:246:288:548:559:289:2910:3210:3218:4918:4119:1519:0718:2219:17תל אביב )ק(

6:306:388:528:569:389:4110:4310:4419:1018:5719:4319:3018:4119:43אוסטריה, וינה )ק(

6:236:148:418:359:189:1210:1810:1418:0918:1518:3718:4217:5618:53אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:336:418:579:019:419:4410:4610:4719:1118:5919:4419:3118:4319:44אוקראינה, אודסה )ק(

6:046:128:278:319:129:1510:1710:1918:4418:3119:1719:0418:1519:18אוקראינה, דונייצק )ק(

6:156:238:378:419:239:2610:2810:3018:5518:4319:2919:1618:2719:29אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:396:489:009:059:489:5110:5310:5519:2219:0819:5719:4318:5319:57אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:326:418:538:579:409:4410:4610:4819:1519:0119:5019:3618:4519:50אוקראינה, קייב )ק(

7:007:089:259:2810:0710:1011:1211:1319:3719:2520:0819:5719:0920:09איטליה, מילאנו )ק(

6:066:048:388:359:069:0410:0810:0618:1318:1118:3518:3317:5318:41אקוואדור, קיטו )ח(

6:556:469:159:109:509:4510:5110:4718:4418:4919:1119:1518:3019:26ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:487:3810:049:5810:4310:3611:4311:3919:3419:4020:0320:0919:2120:21ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:476:529:149:169:529:5410:5710:5719:1619:0719:4519:3518:5019:46ארה״ב, בולטימור )ק(

6:356:419:029:059:419:4310:4610:4619:0618:5619:3619:2518:4019:37ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:366:429:039:059:429:4410:4610:4719:0718:5719:3619:2618:4119:37ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:117:179:379:4010:1710:1911:2211:2319:4419:3320:1420:0319:1720:15ארה״ב, דטרויט )ק(

7:057:099:369:3610:0910:1011:1311:1319:2819:2019:5319:4619:0419:56ארה״ב, האוסטון )ק(

6:356:399:049:059:399:4010:4310:4319:0018:5119:2619:1818:3519:28ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:067:099:379:3810:0910:0911:1311:1219:2619:1919:5119:4419:0319:54ארה״ב, מיאמי )ק(

6:316:378:589:009:379:3910:4210:4219:0318:5219:3219:2218:3619:33ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:306:368:568:589:369:3810:4010:4119:0218:5119:3119:2118:3519:33ארה״ב, שיקגו )ק(

6:296:248:578:539:269:2310:2810:2518:2818:2818:5118:5118:1019:00בוליביה, לה-פס )ח(

7:167:259:369:4010:2410:2811:3011:3219:5919:4620:3520:2119:3020:35בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:167:259:379:4110:2510:2811:3011:3219:5919:4620:3520:2119:3020:35בלגיה, בריסל )ק(

6:055:588:308:269:018:5710:0310:0018:0018:0218:2418:2617:4418:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:525:468:188:148:498:459:519:4817:4817:5018:1218:1417:3218:23ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:336:438:538:589:429:4610:4810:5019:1819:0419:5319:3918:5119:53בריטניה, לונדון )ק(

6:406:518:589:049:509:5410:5610:5819:2819:1320:0519:5019:0020:05בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:396:498:589:039:489:5210:5410:5619:2419:1020:0119:4718:5520:01גרמניה, ברלין )ק(

6:597:089:219:2510:0810:1111:1311:1519:4219:2820:1620:0319:1320:17גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:065:598:318:269:038:5810:0410:0018:0018:0318:2518:2717:4418:37דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:266:278:588:579:289:2710:3110:3018:4218:3719:0619:0018:2019:09הודו, מומבאי )ח(

6:226:238:548:539:249:2410:2710:2618:3818:3319:0118:5618:1619:05הודו, פונה )ח(

6:196:278:438:469:279:3010:3210:3418:5818:4619:3119:1918:3019:32הונגריה, בודפשט )ק(

6:406:469:069:099:469:4810:5010:5119:1219:0119:4119:3118:4519:42טורקיה, איסטנבול )ק(

7:067:119:349:3610:1110:1311:1611:1619:3519:2620:0319:5419:0920:05יוון, אתונה )ק(

6:416:489:049:089:489:5110:5310:5519:1919:0719:5219:3918:5119:52מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים-וילך 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
6:236:248:558:549:259:2510:2810:2718:3918:3419:0318:5718:1719:06מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:356:248:478:409:289:2210:2910:2418:1618:2318:4718:5518:0419:07ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:485:518:198:208:528:529:569:5518:1018:0318:3518:2817:4618:38נפאל, קטמנדו )ח(

6:576:559:289:269:569:5410:5910:5719:0419:0119:2619:2418:4419:32סינגפור, סינגפור )ח(

6:086:188:288:339:189:2210:2310:2518:5418:4019:3019:1618:2419:30פולין, ורשא )ק(

6:035:598:328:299:028:5810:0410:0118:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:177:259:429:4510:2510:2711:3011:3119:5419:4320:2620:1419:2720:27צרפת, ליאון )ק(

7:257:349:489:5210:3410:3711:3911:4020:0619:5320:4020:2719:3720:40צרפת, פריז )ק(

5:485:468:198:178:488:469:509:4917:5617:5318:1818:1517:3618:24קולומביה, בוגוטה )ח(

6:567:029:219:2410:0210:0411:0711:0819:3019:1920:0019:4919:0220:01קנדה, טורונטו )ק(

6:316:398:568:599:389:4110:4310:4419:0718:5619:3919:2718:4019:40קנדה, מונטריאול )ק(

6:276:328:578:589:329:3310:3610:3618:5418:4619:2119:1218:2919:23קפריסין, לרנקה )ק(

7:267:379:439:4910:3710:4111:4311:4520:1620:0120:5520:3919:4520:55רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:597:109:149:2010:1010:1411:1611:1819:5019:3420:3020:1419:1920:30רוסיה, מוסקבה )ק(

6:577:059:209:2410:0510:0811:1011:1119:3619:2420:0919:5619:0820:09רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

7:027:109:259:2910:0910:1211:1511:1619:4019:2820:1320:0119:1220:14שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:398:389:089:0710:1210:1018:2018:1618:4318:3917:5918:48תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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