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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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äøåúä úëøá
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.sebd xarl zehep
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שלום וברכה!

... לכתבו במרז"ל מפני מה כו' לכוון בשם - )לכאורה מקומו שוח"ט סו"ס צא - ודלא כגירסתנו. 

וצ"ע( - עי' הפי' בשער הק"ש ד"ה איתא בספרי )בסידור אדה"ז( וכן בשרש מצות התפלה - לאדמו"ר 

הצ"צ - פ"ז.
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ÔpÁ˙‡Â'וגֹו הוי' ּב'ספרי'1אל ואיתא ׁשני 2, »∆¿««ְְְְְֲִִִֵֶָָָ

ליׂשראל, להם עמדּו טֹובים ְְְְִִִֵֶַָָָָּפרנסים

כּו' לתלֹות יכֹולים והיּו יׂשראל, מל ודוד ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹמׁשה

ׁשּיּתן  הּמקֹום מן  ּבּקׁשּו ולא הּטֹובים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבמעׂשיהם

כּו' ׁשאינֹו מי כּו', אּלּו ּומה כּו'. חּנם אּלא ִִֵֵֶֶֶַָָָלהם

הּמקֹום  מּלפני יבּקׁש ׁשּלא ֿ וכּמה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹעלֿאחתּֿכּמה

ה', אל ואתחּנן אחר: ּדבר חּנם. אּלא לֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיּתן

ועלּֿדרֿזה  כּו'. ּתפּלה נקראת לׁשֹונֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָעׂשרה

רּבה' ּב'מדרׁש נקראת 3איתא לׁשֹונֹות עׂשרה , ְְְְֲִִִֵַַָָָָ

מׁשה  נתּפּלל לא ּומּכּולן כּו', הן ואּלּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹּתפּלה,

ׁשאין  למד אּתה מּכאן כּו', ּתחנּונים ּבלׁשֹון ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאּלא

לא  כ ּו' מ ׁשה ׁשהרי ּבֹוראֹו, אצל ּכלּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶָֹֹלברּיה

לּמה  ׁשם) ּוממׁשי) ּתחנּונים. ּבלׁשֹון אּלא ְְֲִִִֶַַָָָָָּבא

אמר  ּכ כּו', ּתחנּונים ּבלׁשֹון אּלא מׁשה ּבא ְֲִִֶֶַַָָָָֹֹלא

וחּנתי  למׁשה: מי 4הּקּב"ה כּו', אחן אׁשר את ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹֹ

עֹוׂשה  אני חּנם ּבמּתנת "וחּנתי" ּבידי, לֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשאין

וכּו'. ְִעּמֹו

ÔÈÚ‰Â ואתחּנן"5ּבזה" רּבה', ה'ּמדרׁש ׁשּלפי , ¿»ƒ¿»ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּנקראת  לׁשֹונֹות מעׂשרה אחד ְְֲִֵֵֶֶָָָהּוא

להיֹות  ׁשּצריכה (ּכפי ׁשּכללּותּה ְְְְְִִִִֶֶָָָָּתפּלה,

ּבאֹופן  הּוא אמת") "ּתֹורת עלּֿפי ְְְֱִִִֶֶַַַָמּלכתחילה

[ּולהעיר  כּו' ּוזכּוּיֹותיו האדם עבֹודת עם ְְֲִִַַָָָָָָהּקׁשּור

ּומחּבר  הּתֹופל מּלׁשֹון ׁש"ּתפּלה" מה ּפירּוׁש ו 6ּגם חּבּור להיֹות צרי ּכי ׁשּיכּות , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשעׂשאהּו אּומן ׁשהּוא עלֿידיֿזה אליו, ׁשּמתּפּלל וכּו'],7לזה זכּיֹות לֹו ויׁש , ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

את  ולתלֹות מהּקּב"ה לתּבֹוע ׁשאין אּלא ּבּקׁשתֹו, ׁשּתתמּלא הּוא ראּוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלכן
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פרשתנו.1) בהתוועדות.2)ריש בארוכה נתבאר - שם רש"י פירוש גם דב"ר 3)וראה

א. יט.4)פ"ב, לג, ממאמר 5)תשא (גם ואילך 28 ע' חכ"ד לקו"ש ראה - לקמן בהבא

שם.6)זה). שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת 79 ע' תש"ט סה"מ סע"ד. עט, תרומה תו"א

ע"ב.7) ריש כ, תענית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל: לבני אומר רבינו משה השבוע, פרשת בתחילת נאמר

ÔpÁ˙‡Â התחננתי'B‚Â 'ÈÂ‰ Ï‡1 להיכנס מהקדושֿברוךֿהוא ובקשתי »∆¿««∆¬»»¿
החומשים È¯ÙÒ'a2'מובא È‡Â˙‡ישראל,לארץ  על הלכתי מדרש ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

ודברים  ÌÈÒ¯tבמדבר ÈL רועים Ì‰Ïמנהיגים, e„ÓÚ ÌÈ·BË ¿≈«¿»ƒƒ»¿»∆
CÏÓ „Â„Â ‰LÓ ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈…∆¿»ƒ∆∆
˙BÏ˙Ï ÌÈÏBÎÈ eÈ‰Â ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿ƒƒ¿
 ֿ מהקדושֿברוך שלהם הבקשות את

‰ÌÈ·Bhהוא  Ì‰ÈNÚÓa 'eÎ¿«¬≈∆«ƒ
בזכות  בקשותיהם מילוי את ולבקש

‰ÌB˜nמעשיהם, ÔÓ eLwa ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ«»
‡l‡ Ì‰Ï ÔziL מתנת בתור ∆ƒ≈»∆∆»

'eÎ ÌpÁ.שלהם הזכויות בגלל ולא ƒ»
ב'ספרי' ז"ל חכמינו לומדים ומכאן

'eÎ el‡ ‰Óe ודוד רבנו משה «≈
רבות  וזכויות מעלות להם שהיו המלך

 ֿ מהקדוש לקבל ביקשו מכלֿמקום

חינם, מתנת BÈ‡Lברוךֿהוא ÈÓƒ∆≈
הוא  אלא הללו והזכויות המעלות בכל

פשוט  Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚאדם 'eÎ««««»
‰nÎÂ וקלֿוחומר lL‡כלֿשכן ¿«»∆…

BÏ ÔziL ÌB˜n‰ ÈÙlÓ Lw·È¿«≈ƒƒ¿≈«»∆ƒ≈
זכויות  ÌpÁ.בגלל ‡l‡∆»ƒ»
¯Á‡ ¯·c דורשים נוספת דרשה »»«≈

זה: פסוק על ב'ספרי' ז"ל חכמינו

‰¯NÚ ,'‰ Ï‡ ÔpÁ˙‡Â»∆¿««∆¬»»
.'eÎ ‰lÙz ˙‡¯˜ ˙BBLÏ¿ƒ¿≈¿ƒ»

‡˙È‡ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ גם מובא ¿«∆∆∆ƒ»
'‰a¯ L¯„Ó'a3‰¯NÚ , ¿ƒ¿««»¬»»

el‡Â ,‰lÙz ˙‡¯˜ ˙BBLÏ¿ƒ¿≈¿ƒ»¿≈
'eÎ Ô‰ עשר את מפרט והמדרש ≈

התפילה, נקראת שבהן הלשונות

‰LÓ Ïlt˙ ‡Ï ÔÏekÓe כאן ƒ»…ƒ¿«≈…∆
מהקדושֿברוךֿהוא  ביקש כאשר

לארץ  ÔBLÏaלהיכנס ‡l‡∆»ƒ¿
‰z‡ Ô‡kÓ ,'eÎ ÌÈeÁz«¬ƒƒ»«»
ÌeÏk ‰i¯·Ï ÔÈ‡L „ÓÏ כל »≈∆≈ƒ¿ƒ»¿

וחשיבות B‡¯Ba,לגבי ‡ˆÏערך ≈∆¿
'eÎ ‰LÓ È¯‰L מעלותיו כל עם ∆¬≈…∆

ÔBLÏaהגדולות  ‡l‡ ‡a ‡Ï…»∆»ƒ¿
ÌL CÈLÓÓe) .ÌÈeÁz«¬ƒ«¿ƒ»

LÓ‰במדרש  ‡a ‡Ï ‰nÏ (»»…»…∆
'eÎ ÌÈeÁz ÔBLÏa ‡l‡ ולא ∆»ƒ¿«¬ƒ

את  ימלא שהקדושֿברוךֿהוא ביקש

הסיבה  מסויימת, זכות בגלל בקשתו

כי  היא ‰aw"‰לכך ¯Ó‡ Ck»»««»»
È˙pÁÂ :‰LÓÏ4ÔÁ‡ ¯L‡ ˙‡ ¿…∆¿«…ƒ∆¬∆»…

È„Èa BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ,'eÎ,וזכויות ÌpÁמעלות ˙zÓa "È˙pÁÂ" ƒ∆≈¿»ƒ¿«…ƒ¿«¿«ƒ»
'eÎÂ BnÚ ‰NBÚ È‡ כמתנת תתמלא שלו התפילה שגם משה ביקש ולכן ¬ƒ∆ƒ¿

חינם.

ÔÈÚ‰Â הפנימי‰Êa5,חסידות ¯a‰',עלֿפי L¯„n'‰ ÈÙlL ¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«ƒ¿««»
‰¯NÚÓ „Á‡ ‡e‰ "ÔpÁ˙‡Â"»∆¿««∆»≈¬»»

˙‡¯˜pL ˙BBLÏ בהם,‰lÙz ¿∆ƒ¿≈¿ƒ»
d˙eÏÏkL והמשמעות התוכן ∆¿»»

התפילה  ענין של ÈÙk)¿ƒהכללית
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL התפילה ∆¿ƒ»ƒ¿

˙¯Bz" ÈtŒÏÚ ‰ÏÈÁ˙ÎlÓƒ¿«¿ƒ»«ƒ«
¯eLw‰ ÔÙB‡a ‡e‰ ("˙Ó‡¡∆¿∆«»
ÂÈ˙BieÎÊe Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÌÚƒ¬«»»»¿»

'eÎ בעת ולעבודה האדם של הרוחנית

הרוחניות  הזכויות למידת וכן התפילה

יש  שתפילתו שלו לעניין משמעות

תיענה  ובקשתו ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ¯תתקבל
"‰lÙz"L Le¯Èt‰Ó Ìb בה «≈«≈∆¿ƒ»

הקדושֿברוךֿהוא  אל מתקרב האדם

האלוקות  עם ¿ÔBLlÓƒהיא ומתחבר
¯aÁÓe ÏÙBz‰6 המשנה כלשון «≈¿«≈

את  שמייצר היינו חרס", כלי "התופל

העפר  והדבקת חיבור ידי על הכלים

ובאש, BÈ‰Ï˙במים CÈ¯ˆ Èkƒ»ƒƒ¿
˙eÎiLÂ ¯eaÁ המתפלל האדם בין ƒ¿«»

,ÂÈÏ‡ Ïlt˙nL ‰ÊÏ הוא ¿∆∆ƒ¿«≈≈»
∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰הקדושֿברוךֿהוא,

‡e‰LהקדושֿברוךֿהואÔÓe‡ ∆»
e‰‡NÚL7 ועשה שיצר הבורא ∆¬»»

BiÎÊ˙אותו, BÏ LÈÂ ולעניין ¿≈¿À
בתפילה  לאלוקות האדם של החיבור

שהודות  שלו לזכויות חשיבות יש אכן

את  ופועל יותר נעלה הוא החיבור לכך

ÔÎlLפעולתו  ,['eÎÂ בגלל ¿∆»≈
שלו ‰e‡הזכויות Èe‡»̄

ÔÈ‡L ‡l‡ ,B˙Lwa ‡lÓ˙zL∆ƒ¿«≈«»»∆»∆≈
‰"aw‰Ó ÚBa˙Ï את שימלא ƒ¿«≈«»»

שבתפילה  ‡˙הבקשה ˙BÏ˙ÏÂ¿ƒ¿∆
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כללי מפתח  

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

 ג   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

שבת  ,פרשת ואתחנן שבתואתחנן על הוי' ה "מאמר ד  )ג

 ה   .............................הה'תשכ" ,אב- מנחם נחמו, ט"ז

  שבת נחמו ,פרשת ואתחנן שבתשיחת   )ד

 בי  ..............................  הה'תשכ" אב-חםמנ "זט

   ,פרשת ואתחנןבת שת ומשיח  )ה

 יז  ...................................  נש"ה'תאב -י"ג מנחם

  כה  .............  טיך כר פרשת ואתחנןשיחות -ילקוט  )ו

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח ורהתהיצחק על  ויל ילקוט  )ז

 לא  .................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 לג  ...........  פרשת ואתחנן –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 לד  .......  פרשת ואתחנןלשבוע יומי חומש  יורשיע  )ט

 סט  ...........  פרשת ואתחנןלשבוע עורי תהלים יש  )י

   (מוגה)א יפר התנשיעורים בס  )יא

 ע  ....................................  פרשת ואתחנןוע לשב 

 הפ  ...........פרשת ואתחנןלשבוע ם" יום ויה"ח ול  )יב

 חפ  .........................  יון ברמב"םמית לעהלכה יו  )יג

 שיעורי רמב"ם

 צא  .........  פרשת ואתחנןלשבוע ליום  ג' פרקים –  )יד

 לטק   .....  פרשת ואתחנןלשבוע יום פרק אחד ל –  )טו

 נוק  ...........  פרשת ואתחנןלשבוע ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

 סאק  ...............................  זפרק  קהלת ,טי-חיפרק  הרמיי

  ותאב/רהז עבודהסכת מ – משניות  )יח

 סגק  .................................................  תיקהור ביא

 עאק  ....................................... מגילהמסכת  עקביעין   )יט

  עם ביאורים תמורהמסכת   )כ

 בעק  ...........................................  טכעד דף  כגמדף 

 ר  ................................  ת איכהמדרש רבה למגיל  )כא

 ריד  .........  בר קמצא' ללימוד בתשעה באב'סוגיית   )כב

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כג

 בכר  .................................................  אדמו"ר הזקן

  ת קריאת שמעווך הלכשולחן ער  )כד

 כגר  ...............................  זקןאדמו"ר ה לפי לוח רב יומי

  וידעת היום [א] התורלקוטי   )כה

 כור  .................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כו

 מגר  ..............................................  מצעימו"ר האאד

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כז

 דמר  .......................................  ח צדק"אדמו"ר ה"צמ

   תורת שמואל תרל"ב  )כח

 דמר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   ץ החייםקונטרס ע  )כט

 המר  ............................................  מו"ר מוהרש"באד

  יםקונטרס –ם מאמריספר ה  )ל

 זמר  ............................................  הריי''צו''ר מומאד

  ק"בלה גתש"-ש"בות ה'תפר השיחס  )לא

 נאר  .............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  )לב

 נדר  .......................................................  מוהריי"צאדמו"ר 

 נור  ........................  בית הבחירהכות הל –רמב"ם   )לג

 חנר  .................................  אה בציבורריקומש לח  )לד

 זסר  ................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לה

 טסר  ..........................  גפרק  ביאורים לפרקי אבות  )לו

 רע  .....................  פרשת ואתחנןע לשבוזמנים  לוח  )לז

 עאר  ............  ת קודששבלת סדר מצות הדלקת נרו  )לח



ebe'ו 'ied l` opgz`e

עצמֹו ּבזכּות מה 8הּתפלה ׁשאפילּו ידּוע ׁשהרי , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ּבאֹופן  זה אין  ׂשכר, ּבתֹורת נֹותן ְְֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשהּקּב"ה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ליּתן, מחּויב חסד 9ׁשהּוא ה' ּול ְְְִֵֶֶֶֶָָ

הּתׁשלּום  ׁשּגם ּכמעׂשהּו, לאיׁש ּתׁשּלם אּתה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָּכי

הּקּב"ה  ׁשל חסד הּוא לפי 10"ּכמעׂשהּו" [והינּו, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

 ֿ אתערּותא ּדאתערּותאּֿדלתּתא הענין ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָׁשּכללּות

ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ מּפני רק הּוא ְְְִִִֵֵֶַַָָָּדלעילא

11יתּבריתּבר ּברצֹונֹו ׁשעלה ׁשּלאחרי ואף , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכן  נע ׂשה (יתּבר רצ ֹונֹו (מּפני  ּתעֹורר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשהעבֹודה

מּפני 12ּבאמת  רק הּוא ּגּופא זה מּכלֿמקֹום , ְֱִִֵֶֶֶַָָָ

להתּפּלל  ו)צרי ׁשּי) ולכן ,[יתּבר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָחסּדֹו

ּכמֹו ּתחנּונים, ּבלׁשֹון לתפּלה ועד ְְְְֲִִִִַַַָָָלהּקּב"ה,

זֹו אין ׁשּבאמת (אף חּנם' 'מּתנת  ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשּמבּקׁשים

מּצד  לכ ראּוי ׁשהאדם ּכיון חּנם', ְְִִֵֶַַַָָָָָָָ'מּתנת

ה'ספרי', לפי ואלּו ּוזכּוּיֹותיו). ְְְְֲִִִִַָָעבֹודתֹו

חּנם) י ּתן ׁשהּקּב"ה הּבּקׁשה (ׁשהיא ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ"ואתחּנן"

ּתפלה  ׁשּנקראת לׁשֹונֹות עׂשרה ּבכלל ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָאינֹו

להיֹותֹו כּו'), ּוזכּיֹות עבֹודה עם ְְְֲִִֶָָֻ(ׁשּקׁשּורה

זכּיֹות  לֹו ׁשאין אצלֹו ׁשּנרּגׁש ּכזֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֻּבמדרגה

ּבּקׁשתֹו, ימּלא ׁשהּקּב"ה ראּוי יהיה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבגללם

אּלא  לֹו ׁשּיּתן הּמקֹום מן מבּקׁש אינֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָולכן

מּמׁש. חּנם' 'מּתנת ְִִַַַָָָ'חּנם',

LÈÂ ּבדרּוׁשי מבאר ּדהּנה ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְְִִִֵֵֶָָֹ

הם 13חסידּות  ּתפּלה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשעׂשרה ְְֲֲִִֵֶֶָָָ

ּובּקׁשת  ּדאצילּות, ׁשּבמלכּות ספירֹות עׂשר ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָּכנגד

ח  ׁשּמּצד 'מּתנת ׁשּבמלכּות, ּכתר ּבחינת היא ּנם' ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ

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

ב.8) יו"ד, ברכות יג.9)ראה סב, שו"ע 10)תהלים ועיין ועוד. ואילך. תשמט ע' ב) (כרך שה"ש באוה"ת בהנסמן ראה

ס"ה. סצ"ח או"ח פ"ו.11)אדה"ז תש"ג עולם אדון ד"ה בארוכה וראה ועוד. א. יב, שה"ש ב. פג, שמע"צ ראה 12)לקו"ת

וש"נ. .13 הערה 1133 ע' ח"ד קיח.13)לקו"ש ע' פרשתנו אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÓˆÚ ˙eÎÊa ‰ÏÙz‰8‰"aw‰M ‰Ó eÏÈÙ‡L Úe„È È¯‰L , «¿ƒ»ƒ¿«¿∆¬≈»«∆¬ƒ«∆«»»
¯ÎN ˙¯B˙a Ô˙B,האדם של הטובים מעשיו ÔÙB‡aעל ‰Ê ÔÈ‡ ≈¿«»»≈∆¿∆

‡e‰L הקדושֿברוךֿהוא·e˙kL BÓÎe ,ÔzÈÏ ·ÈeÁÓ9'‰ EÏe ∆¿»ƒ≈¿∆»¿
ÌeÏLz‰ ÌbL ,e‰NÚÓk LÈ‡Ï ÌlLz ‰z‡ Èk „ÒÁ∆∆ƒ«»¿«≈¿ƒ¿«¬≈∆«««¿

"e‰NÚÓk" תשלום בתור שבא ¿«¬≈
האדם  של הטובים מעשיו על שכר

‰"aw‰ ÏL „ÒÁ ‡e‰10 ולא ∆∆∆«»»
בו, מחוייב שהקדושֿברוךֿהוא דבר

הדין מצד וטעם [eÈ‰Â,כביכול, ¿«¿
השפעה  כל באמת מדוע הדבר,

 ֿ הקדוש מצד חסד נחשבת מלמעלה

לאדם, eÏÏkL˙ברוךֿהוא ÈÙÏ¿ƒ∆¿»
ÔÈÚ‰בזוהר Œ‡˙e¯Ú˙‡cהאמור »ƒ¿»¿ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿¬»ƒ¿≈»
האדם, מצד מלמטה, התעוררות

שתהיה  פועלת לאלוקות, להתקרב

 ֿ הקדוש מצד מלמעלה, התעוררות

האדם  אל להתקרב ברוךֿהוא

כלל  הוא זה שדבר וכיוון לו, ולהשפיע

האדם  מעשי לכאורה קבוע, וסדר

מלמעלה, שכר תשלום מחייבים למטה

הזה  והסדר הכלל דבר של לאמתו אבל

‰ÏÚ CkL ÈtÓ ˜¯ ‡e‰«ƒ¿≈∆«»»
C¯a˙È BBˆ¯a11 הכרח מפני ולא  ƒ¿ƒ¿»≈

לגבי  כלל שייך שלא דבר כלשהו,

È¯Á‡lLהקדושֿברוךֿהוא, Û‡Â¿«∆¿«¬≈
C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚL∆»»ƒ¿ƒ¿»≈

‰„B·Ú‰L למטה האדם של ∆»¬»
¯¯BÚz והשפעה התגלות ותמשיך ¿≈
C¯a˙È)מלמעלה BBˆ¯ ÈtÓ)ƒ¿≈¿ƒ¿»≈

˙Ó‡a Ôk ‰NÚ12 ו'אתערותא «¬∆≈∆¡∆
ומעוררת  ממשיכה אכן דלתתא'

דלעילא', ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ'אתערותא
‡Ùeb ‰Ê הדבר הוא שכך עצמו זה ∆»

BcÒÁבאמת ÈtÓ ˜¯ ‡e‰«ƒ¿≈«¿
C¯a˙È כאמור ההכרח, בגלל ],ולא ƒ¿»≈

CÈ¯ˆ(Â CiL) ÔÎÏÂ יש אם אפילו ¿»≈«»¿»ƒ
רבינו  במשה שמצינו כמו רבות זכויות ולא Ïlt˙‰Ï‰"aw‰Ïלאדם ¿ƒ¿«≈«»»

הטובים, ומעשיו שלו הזכויות בגלל לו מגיע שהשפע lÙ˙Ï‰לחשוב „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ»
'ÌpÁ ˙zÓ' ÌÈLw·nL BÓk ,ÌÈeÁz ÔBLÏa לקבל בקשה ƒ¿«¬ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿«ƒ»

כלל  המקבל של זכות או מעשה בגלל ולא הנותן של חסדו מצד »(‡Ûחינם,

„vÓ CÎÏ Èe‡¯ Ì„‡‰L ÔÂÈk ,'ÌpÁ ˙zÓ' BÊ ÔÈ‡ ˙Ó‡aL∆∆¡∆≈«¿«ƒ»≈»∆»»»»¿»ƒ«
,ÂÈ˙BieÎÊe B˙„B·Ú חינם מתנת שיקבל היא והתפילה הבקשה עד )אבל ¬»¿»

רבה'. ה'מדרש מדברי שעולה כפי התפילה של הכללי התוכן הוא כאן

‰"aw‰L ‰Lwa‰ ‡È‰L) "ÔpÁ˙‡Â" ,'È¯ÙÒ'‰ ÈÙÏ eÏ‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆¿««∆ƒ««»»∆«»»
‰¯NÚ ÏÏÎa BÈ‡ (ÌpÁ ÔzÈƒ≈ƒ»≈ƒ¿»¬»»
‰ÏÙz ˙‡¯˜pL ˙BBLÏ¿∆ƒ¿≈¿ƒ»
˙BiÎÊe ‰„B·Ú ÌÚ ‰¯eLwL)∆¿»ƒ¬»¿À

,('eÎ ובקשה בתחינה מדובר אלא

יש  אכן שבה כתפילה מוגדרת שאינה

אלא  המתפלל של לזכויות חשיבות

כל  לו אין שאכן גישה מתוך בקשה

BÊkזכויות, ‰‚¯„Óa B˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¿≈»»
BÏˆ‡ Lb¯pL את רואה שהוא כפי ∆ƒ¿»∆¿

ÌÏÏ‚aLעצמו  ˙BiÎÊ BÏ ÔÈ‡L∆≈¿À∆ƒ¿»»
‡lÓÈ ‰"aw‰L Èe‡¯ ‰È‰Èƒ¿∆»∆«»»¿«≈
ÔÓ Lw·Ó BÈ‡ ÔÎÏÂ ,B˙Lwa«»»¿»≈≈¿«≈ƒ
,'ÌpÁ' ‡l‡ BÏ ÔziL ÌB˜n‰«»∆ƒ≈∆»ƒ»

LnÓ 'ÌpÁ ˙zÓ' קשר כל ללא «¿«ƒ»«»
לו  אין ובעיניו שלו ולזכויות למעשים

כלל. זכויות

‰p‰c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈
ÈLe¯„a ¯‡·Ó מאמרי ¿…»ƒ¿≈

˙e„ÈÒÁ13˙BBLÏ ‰¯NÚL ¬ƒ∆¬»»¿
‰lÙz ÏL חכמינו בדברי הנזכרים ∆¿ƒ»

B¯ÈÙÒ˙ז"ל  ¯NÚ „‚k Ì‰≈¿∆∆∆∆¿ƒ
,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓaL כמבואר ∆¿«¿«¬ƒ

'מתכללות' הספירות וחסידות, בקבלה

יש  הספירות מעשר אחת ובכל בזו זו

(בספירת  הבחינות עשר כל את

שבחכמה, חכמה יש לדוגמא, החכמה,

מלכות  עד הלאה וכן שבחכמה, בינה

תפילה  של הלשונות ועשר שבחכמה),

הספיר  עשר כנגד שהן הם כפי ות

האצילות  שבעולם המלכות בספירת

וכן  שבמלכות, בינה שבמלכות, (חכמה

שבמלכות, מלכות עד »«»Lw·e˙הלאה,
¯˙k ˙ÈÁa ‡È‰ 'ÌpÁ ˙zÓ'«¿«ƒ»ƒ¿ƒ«∆∆

,˙eÎÏÓaL שההתחלה בחינת) מהספירות למעלה היא עליון' 'כתר ∆««¿
והמוח), הראש מעל שהוא כפשוטו כתר כמו בחכמה, היא שלהן והראשית

שבתפילה, העניינים מעשר למעלה היא חינם מתנת בתור הבקשה ובענייננו

הספירות, עשר כנגד שהם הלשונות, בעשר BÊ,המרומזים ‰ÈÁa „vnL∆ƒ«¿ƒ»
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ז d"kyz'd ,a`Îmgpn f"h ,engp zay ,opgz`e zyxt zay

יׁש ואּולי חׁשיב. ּכלא קּמיּה ּכּוּלא זֹו, ְְְִִֵֵַַָָָָּבחינה

הם  חּנם' ּב'מּתנת הּנ"ל האֹופּנים ׁשּׁשני ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָלֹומר,

חיצֹונּיּות  מּצד ׁשּבּכתר. הּבחינֹות ׁשּתי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַּכנגד

לּנבראים  חׁשיבּות ׁשּיׁש ('ארי') ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָהּכתר

ּבלׁשֹון  רק הּוא חּנם' ּד'מּתנת הענין ְְְְֲִִִַַַַָָָָָועבֹודתם,

הּכתר 14הּמתּפּלל  ּפנימּיּות מּצד מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

אפׁשר  מּמׁש, חׁשיב לא קּמיּה ּדכּוּלא ְְִִֵֶַַַָָָָָ('עּתיק')

ּבאמת. חּנם' 'מּתנת ּבתֹורת רק ְְְֱִֵֶֶַַַַַָלב ּקׁש

ּד'מּתנת LÈÂב) ּבאֹופן הּתפלה ׁשענין לֹומר, ¿≈ְְְְְִִֶֶַַַַַָ

ׁשהרי  הּׁשּבת, ּתפלת ענין הּוא ְְֲִִִֵֶַַַַָָחּנם'

ּכמאמר  מּתנה, ׁשל ּבאֹופן הּוא הּׁשּבת ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָענין

ז"ל  ּגנזי,15רּבֹותינּו ּבבית לי יׁש טֹובה מּתנה ְְִֵֵֵַַַַָָָָ

ענין  ּגם הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ׁשמּה. ְְְְִִִִֵֵַַַָָָוׁשּבת

הּׁשּבת, ּבחינת הּוא החֹול ׁשּבימֹות ְְִִִֶַַַַַָָהּתפלה

ׁשּנמׁשכת  ּכפי הּׁשּבת הארת ענין ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכּידּוע

החֹול  ׁשּׁשני 16ּבימֹות לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְִִֵֵֶֶַַַ

ּתפּלה  "ואתחּנן", ּבענין הּנ"ל ּופירּוׁשים ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָאֹופּנים

ׁשּמבּקׁשים  ּכמֹו ּתחנּונים ּבלׁשֹון נאמרת ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַׁשרק

ּותפלה  רּבה'), ה'ּמדרׁש (ּכפירּוׁש חּנם' ְְְְִִִֵַַַַַָָָ'מּתנת

(ּכפירּוׁש מּמׁש חּנם' 'מּתנת ּבּקׁשת ְְִִֵֶַַַַַָָָׁשהיא

החֹול  ימֹות ּדתפלת הענינים ׁשני הם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָה'ספרי'),

הּׁשּבת  היֹותּה17ּותפלת עם החֹול, ימֹות ּדתפלת , ְְְֱִִִִַַַַַָָ

ׁשּבימֹות  הּׁשּבת ּבחינת זֹו הרי ׁשּבת, ְְֲִִִֵֶַַַַַָָּבחינת

עבֹודה  ׁשל ּבאֹופן היא הּתפלה ולכן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָהחֹול,

כּו', ּתחנּון ּדאמירת הענין ּגם ּבּה ויׁש ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָויגיעה,

ׁשל  ּבאֹופן אינּה הּתפלה הּׁשּבת ּביֹום ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָאבל

לנּו" "סלח אמירת ּבּה ואין כּו', ויגיעה ְְֲֲִִִֵַַָָָָעבֹודה
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ספירות.14) בעשר מתלבש - מזו ויתירה הקרוב, מקיף הוא הכתר חיצוניות כי תפילה, של לשונות בעשרה נכלל ולכן

(כתר). מאדך" "בכל של באופן כשהיא היא ששלימותה מובן ובמילא כתר, - חדש רצון" "יהי ה"ז תפילה שכל ולהעיר

ב.15) י, א.16)שבת מא, בהר לקו"ת א. פח, ויקהל תו"א שם 17)ראה וראה ואילך. א'קכח ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

א'צו. ע' א'צב. ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ומאירה  יורדת שהיא כפי מהספירות שלמעלה הבחינה שבמלכות', 'כתר

המלכות, ספירת האחרונה, ÈLÁ·בספירה ‡Ïk dÈn˜ ‡lek הכול »«≈¿»»ƒ
מקום  תופסת לא המציאות כל שלגביה מדריגה כלומר, נחשב, כלא לפניו

קיימת. אינה וכאילו כלל

ÈML ,¯ÓBÏ LÈ ÈÏe‡Â¿«≈«∆¿≈
'ÌpÁ ˙zÓ'a Ï"p‰ ÌÈpÙB‡‰»«ƒ««¿«¿«ƒ»
בו  רבה', ב'מדרש מדובר עליו האופן

ומכל  משמעות יש האדם של לזכויות

והאופן  חינם מתנת מבקש הוא ֿמקום

האדם  בעיני שגם ב'ספרי' מדובר בו

חשיב' ו'כלא זכויות כל לו אין עצמו

˙BÈÁa‰ ÈzL „‚k Ì‰≈¿∆∆¿≈«¿ƒ
¯˙kaL יש עצמו עליון' ב'כתר ∆«∆∆

אנפין' 'אריך הנקראת הכתר' 'חיצוניות

כוח  הוא הנפש בכוחות לו (המקביל

הנקראת  הכתר' ו'פנימיות הרצון)

בכוחות  לו (והמקביל יומין' 'עתיק

העונג). כוח הוא »vÓƒ„הנפש
('CÈ¯‡') ¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«∆∆¬ƒ
ÌÈ‡¯·pÏ ˙e·ÈLÁ LiL∆≈¬ƒ«ƒ¿»ƒ
˙zÓ'c ÔÈÚ‰ ,Ì˙„B·ÚÂ«¬»»»ƒ¿»¿«¿«
ÔBLÏa ˜¯ ‡e‰ 'ÌpÁƒ»«ƒ¿

Ïlt˙n‰14 עניין מצד אבל «ƒ¿«≈
מלכתחילה, שהוא כפי עצמו, התפילה

חשיבות, יש ולזכויות »Œ‰Óלמעשים
¯˙k‰ ˙eiÓÈt „vÓ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ«¿ƒƒ«∆∆
‡Ï dÈn˜ ‡leÎc ('˜ÈzÚ')«ƒ¿»«≈»

LnÓ ·ÈLÁ המציאות כל ולגביו »ƒ«»
לחלוטין, ערך חסרת «¿∆LÙ¯‡היא

˙zÓ' ˙¯B˙a ˜¯ Lw·Ï¿«≈«¿««¿«
˙Ó‡a 'ÌpÁ לבקש כלל מקום ואין ƒ»∆¡∆

טובים. ומעשים זכויות בגלל

‰ÏÙz‰ ÔÈÚL ,¯ÓBÏ LÈÂ (·¿≈«∆ƒ¿««¿ƒ»
'ÌpÁ ˙zÓ'c ÔÙB‡a בדרגה ¿∆¿«¿«ƒ»

לו  אין שבאמת חש כשהאדם הגבוהה,

משלו, וזכויות משלו ‰e‡מציאות
È¯‰L ,˙aM‰ ˙ÏÙz ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«««»∆¬≈
ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ ˙aM‰ ÔÈÚƒ¿«««»¿∆∆

‰zÓ,ישראל לבני Ï"Êמהקדושֿברוךֿהוא eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók15 «»»¿«¬««≈«
dÓL.בגמרא  ˙aLÂ ,ÈÊb ˙È·a ÈÏ LÈ ‰·BË ‰zÓ«»»»≈ƒ¿≈¿»«¿«»¿»

‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e,כללי באופן היא, השבת שתפילת לכך בנוסף ƒ¿»ƒ≈ƒ≈
חינם' 'מתנת מבקש שהאדם הרגשה BÓÈaL˙מתוך ‰ÏÙz‰ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««¿ƒ»∆ƒ

˙aM‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ÏBÁ‰ בהם עוסק שהאדם החולין ענייני לעומת כי «¿ƒ«««»
הוא  התפילה עבודת של והתוכן התפילה, זמן היום, של אחרות בשעות

החול, ימות לעומת שבת בדוגמת

Úe„ik החסידות עניין e‰fLבתורת «»«∆∆
ÈÙkהתפילה  ˙aM‰ ˙¯‡‰ ÔÈÚƒ¿«∆»«««»¿ƒ

˙ÎLÓpL וגילוי ביטוי לידי ובאה ∆ƒ¿∆∆
ÏBÁ‰ ˙BÓÈa16. ƒ«

ÈML ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆¿≈
Ï"p‰ ÌÈLe¯ÈÙe ÌÈpÙB‡«ƒ≈ƒ««
˜¯L ‰lÙz ,"ÔpÁ˙‡Â" ÔÈÚa¿ƒ¿«»∆¿««¿ƒ»∆«
BÓk ÌÈeÁz ÔBLÏa ˙¯Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«¬ƒ¿
'ÌpÁ ˙zÓ' ÌÈLw·nL∆¿«¿ƒ«¿«ƒ»
,('‰a¯ L¯„n'‰ Le¯ÈÙk)¿≈«ƒ¿««»
˙zÓ' ˙Lwa ‡È‰L ‰ÏÙ˙e¿ƒ»∆ƒ«»««¿«

LnÓ 'ÌpÁ של תחושה מתוך ƒ»«»
מציאות  לו ואין זכויות לו שאין האדם

‰Ìכלל  ,('È¯ÙÒ'‰ Le¯ÈÙk)¿≈«ƒ¿ƒ≈
˙BÓÈ ˙ÏÙ˙c ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«¿
˙aM‰ ˙ÏÙ˙e ÏBÁ‰17, «¿ƒ«««»

ÌÚ ,ÏBÁ‰ ˙BÓÈ ˙ÏÙ˙cƒ¿ƒ«¿«ƒ
˙aL ˙ÈÁa d˙BÈ‰ לעיל כאמור ¡»¿ƒ««»

היא  התפילה החול בימות שגם

שבת, ÈÁa˙בדוגמת BÊ È¯‰¬≈¿ƒ«
ÏBÁ‰ ˙BÓÈaL ˙aM‰ עניין ולא ««»∆ƒ«

לאמתו, ‰È‡השבת ‰ÏÙz‰ ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒ»ƒ
‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú ÏL ÔÙB‡a וכדי ¿∆∆¬»ƒƒ»
לאלוקות  ולהתקרב על להתעלות

מצידו  הוא כי הרבה להתייגע האדם

גשמיים  בעניינים ושקוע עסוק

חול, ענייני Ìbוחומריים da LÈÂ¿≈»«
ÔeÁz ˙¯ÈÓ‡c ÔÈÚ‰ שמחייבת »ƒ¿»«¬ƒ««¬

לא  דברים עם והתעסקות התייחסות

ועוונות  חטאים ‡·Ïרצויים, ,'eÎ¬»
dÈ‡ ‰ÏÙz‰ ˙aM‰ ÌBÈa¿««»«¿ƒ»≈»
'eÎ ‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬»ƒƒ»

האדם  השבת קדושת בגלל נמצא כי

והחומריות, החול מענייני מנותק והוא יותר מרומם ומצב daבמעמד ÔÈ‡Â¿≈»
השבת  eÏ"בתפילות ÁÏÒ" ˙¯ÈÓ‡ על ומחילה סליחה חטאים בקשת ¬ƒ«¿«»
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"ּכל  הּנה חצֹות, לאחרי ׁשּבת ּבערב ׁשּכבר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ(ּכיון

וכּו' מינּה" מתעּברין היא 18ּדינין הּתפלה אּלא ,( ְְְְִִִִִִִֶַַָָָ

ּובאֹופן  ׁשּבת, ליל ּבתפּלת הן מּתנה, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

הּׁשּבת  ּביֹום ּובפרט הּׁשּבת, ּביֹום יֹותר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָנעלה

ּדרעוין  רעוא חצֹות, עקר 19לאחרי הּוא ׁשאז , ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַָָ

הּׁשּבת  ּדיֹום הּמּתנה .20ענין ְְִַַַַַָָָ

הּזקן LÈÂג) רּבנּו ּבאּור עם זה ּכל לקּׁשר ¿≈ְִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּתֹורה' ואתחּנן 21ּב'לּקּוטי "אין ּבענין ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

לארץ  ּכניסתֹו ׁשעלֿידי חּנם", מּתנת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא

גֹו' ואראה" נא לפעֹול 22("אעּברה מׁשה רצה ( ְְְְְִֶֶֶֶָָָָֹ

להּגיע  ׁשאיֿאפׁשר ּכזֹו מדרגה יׂשראל ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאצל

ּבחינת  ׁשּזֹוהי הּנבראים, עבֹודת עלֿידי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָאליה

לגמרי  ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָאתערּותאּֿדלעילא

'מּתנת  הּלׁשֹון ּפירּוׁש וזהּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָמאתערּותאּֿדלתּתא.

מצֹות" ּבלא "חּנם ּכמֹו מדרגה 23חּנם', הינּו, , ְְְְְִִִֵַַָָָֹ

 ֿ ועלּֿפי הּמצֹות. מּבחינת מעלה למעלה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָׁשהיא

אינֹו ׁש"ואתחּנן" ה'ספרי' סברת לבאר יׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזה

היא  הּתפלה ּכי ּתפלה, ׁשל לׁשֹונֹות ְְְֲִִִִֵֶַָָָָמעׂשרה

אתערּותאּֿדלתּתא  ּבדר ּכדי 24עבֹודה ולכן , ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ

נא  ּד"אעּברה המבּוקׁש מלּוי הּקּב"ה אצל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָלפעֹול

את  יׂשראל ּבני אצל ּפֹועל ׁשהיה גֹו', ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָואראה"

להיֹות  הּוצר אתערּותאּֿדלעילא, ּבדר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָהּגלּוי

זה  מעין הּבּקׁשה אֹופן (לא 25ּגם לבּקׁש והינּו, , ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
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ב.18) קלה, המשך 19)זח"ב ג. רד, דא"ח עם סידור וראה (אד"ז). ב רפח, (אד"ר). א קכט, ח"ג סע"ב. פח, ח"ב זהר ראה

תקמה. ע' עטר"ת 20)תרס"ו רמד. ס"ע תר"ל סה"מ תרטז7. ע' בהר ב'תשצד. ע' ח"ז ויקהל אוה"ת שם. תער"ב המשך ראה

.86 ע' ה'ש"ת תיא. תקס"ד.21)ע' הזקן אדמו"ר מאמרי בס' ואתחנן ד"ה גם וראה ואילך). ג ג, א. (ג, פרשתנו ריש

עה"פ. באוה"ת - כה.22)ובארוכה שם, בלקו"ת 23)פרשתנו הובא - ה יא, בהעלותך עה"פ ורש"י) (ספרי חז"ל לשון ע"ד

ג. ואילך).24)ג, נא (ע' באוה"ת ובארוכה א). ד, ג. (ב, כאן בלקו"ת גם תער"ג 25)כמבואר ואתחנן מסד"ה גם להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BˆÁ˙,ועוונות  È¯Á‡Ï ˙aL ·¯Úa ¯·kL ÔÂÈk) כניסת לפני עוד ≈»∆¿»¿∆∆«»¿«¬≈¬
הזוהר ‰p‰השבת  dÈÓ"כמאמר ÔÈ¯aÚ˙Ó ÔÈÈc Ïk" הדינים כל ƒ≈»ƒƒƒ¿«¿ƒƒ»

קיימים עוברים  ואינם ‰eÎÂ18‰ÏÙz'ממנה ‡l‡ בשונה ), בשבת, ¿∆»«¿ƒ»
החול, zÓ‰,מימות ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ עצמה שבשבת הוא הדברים וסדר ƒ¿∆∆«»»

לדרגה  מדרגה התעלות ≈‰Ôיש
ÔÙB‡·e ,˙aL ÏÈÏ ˙lÙ˙aƒ¿ƒ«≈«»¿∆
,˙aM‰ ÌBÈa ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈¿««»
È¯Á‡Ï ˙aM‰ ÌBÈa Ë¯Ù·eƒ¿»¿««»¿«¬≈

,˙BˆÁ של התגלות יש שבו הזמן ¬
נעלית  בזוהר בחינה הנקראת באלוקות

ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯19, הרצונות רצון «¬»¿«¬ƒ
בסדר  בחינה שלכל הוא העניין (כללות

להתהוות  רצון קדם ההשתלשלות

כל  ובראשית כתר), (בחינת זו בחינה

(כתר  כללי רצון יש ההשתלשלות

שהוא  קדמון") "אדם הנקרא כללי,

הבחינות  וכל הרצונות לכל הרצון

אחת) בהשוואה בו «∆Ê‡Lכלולות
מנחה, תפילת בזמן היום, חצות לאחר

ÌBÈc ‰zn‰ ÔÈÚ ¯˜Ú ‡e‰ƒ«ƒ¿«««»»¿
˙aM‰20 בחסידות כמבואר ««»

והשפעה  המשכה היינו ש'מתנה'

עבודת  מצד לא מלמעלה, שבאה

יתירה  בהדגשה קיים זה ועניין האדם,

ב'המשך' כמבואר דרעוין', 'רעוא בעת

לגבי  נ"ע הרש"ב לאדמו"ר תער"ב

לעת  שהיא שלישית סעודה מעלת

הסעודות  שתי על שבת של המנחה

הוא  שלישית סעודה ..." הקודמות:

מפני  עתיק... פנימיות בחינת גילוי

שבאתערותא  מה הן סעודות שהב'

דליל  דלעילא אתערותא שבת דלתתא

כו', ממש הבירורים עבודת עלֿידי הוא

ההמשכה  כן על כו'... עשה אשר מכל העונג כן גם הוא השבת ביום כן וכמו

בחי' היא שלישית סעודה אבל כו', בהתלבשות הבא העונג בחינת היא

המשכה  בבחינת לשובע אוכל צדיק עניין והוא עצמה מצד דלעילא אתערותא

כו'. בעצמותו שהוא כמו העצמי העונג בחינת הוא כן על למטה... מלמעלה

דלעילא  אתערותא בחינת שהיא מפני זו... בסעודה קידוש שאין מה יובן ובזה

טובה...". מתנה בחינת עצמה מצד

'‰¯Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ea¯ ¯e‡a ÌÚ ‰Ê Ïk ¯M˜Ï LÈÂ (‚21 ¿≈¿«≈»∆ƒ≈«≈«»≈¿ƒ≈»
ואתחנן, פרשת  ז"ל ÔÈÚaפרשתנו, חכמינו מאמר של הפנימית המשמעות ¿ƒ¿«

ı¯‡Ï B˙ÒÈk È„ÈŒÏÚL ,"ÌpÁ ˙zÓ ‡l‡ ÔpÁ˙‡Â ÔÈ‡"≈»∆¿««∆»«¿«ƒ»∆«¿≈¿ƒ»»»∆
רבנו( משה ביקש זה ‡שעל ‰¯aÚ‡"הירדן הארץ Â‡¯‡‰"את את ∆¿¿»»¿∆¿∆

'B‚22Ïˆ‡ ÏBÚÙÏ ‰LÓ ‰ˆ¯ (»»…∆ƒ¿≈∆
BÊk ‰‚¯„Ó Ï‡¯NÈ Èa בעבודת ¿≈ƒ¿»≈«¿≈»»

‡ÈÏ‰ה' ÚÈb‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»¿«ƒ«≈∆»
ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ מצד «¿≈¬««ƒ¿»ƒ

ÈÁa˙עצמם, È‰BfL∆ƒ¿ƒ«
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»

האלוקות, מצד מלמעלה, (והמשכה)

Œ‡˙e¯Ú˙‡Ó È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿«¿≈≈ƒ¿¬»
‡z˙Ïc מצד (והתעלות) התעוררות ƒ¿«»

עצמו. ‰ÔBLlהאדם Le¯Èt e‰ÊÂ¿∆≈«»
,'ÌpÁ ˙zÓ' שלא מלמעלה מתנה «¿«ƒ»

מלמטה  האדם של בפעולה תלוייה

BÓk לגבי בחסידות שמבואר ¿
של הפנימית Ïa‡המשמעות ÌpÁ"ƒ»¿…

"˙BˆÓ23‰‚¯„Ó ,eÈ‰ , ƒ¿«¿«¿≈»
˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«

˙Bˆn‰ את אין המצוות ולמעשה «ƒ¿
ולגרום  זו למדריגה להגיע הכוח

זו. ממדריגה והשפעה להמשכה

˙¯·Ò ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈¿»«
"ÔpÁ˙‡Â"L 'È¯ÙÒ'‰ היותו עם «ƒ¿ƒ∆»∆¿««

תחנונים של NÚÓ¯‰עניין BÈ‡≈≈¬»»
Èk ,‰ÏÙz ÏL ˙BBLÏ¿∆¿ƒ»ƒ
C¯„a ‰„B·Ú ‡È‰ ‰ÏÙz‰«¿ƒ»ƒ¬»¿∆∆

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡24,מלמטה ƒ¿¬»ƒ¿«»
מדובר  וכאן האדם מצד עבודה עלֿידי

בכוחה  אין האדם שעבודת בהמשכה

‡ˆÏלגרום, ÏBÚÙÏ È„k ÔÎÏÂ¿»≈¿≈ƒ¿≈∆
L˜e·Ó‰ ÈeÏÓ ‰"aw‰«»»ƒ«¿»

רבינו משה של הבקשה Â‡¯שתתמלא ‡ ‰¯aÚ‡"c,'B‚ "‰‡ ¿∆¿¿»»¿∆¿∆
Ï‡¯NÈ Èa Ïˆ‡ ÏÚBt ‰È‰L הייתה רבינו משה בקשת אילו ∆»»≈≈∆¿≈ƒ¿»≈

לארץ, ונכנס הירדן את עובר היה והוא C¯„aמתמלאת ÈeÏb‰ ˙‡∆«ƒ¿∆∆
,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ להמשיך האדם של בכוחו שאין מלמעלה המשכה ƒ¿¬»ƒ¿≈»

Ê‰ולעורר, ÔÈÚÓ ‰Lwa‰ ÔÙB‡ Ìb ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰25, באופן ¿«ƒ¿«∆««»»≈≈∆
כלל האדם עבודת מצד לא היא וההמשכה Lw·Ïשההתעוררות ,eÈ‰Â¿«¿¿«≈
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כּו', זכּויֹות  עם ׁשּקׁשּורה ּתפלה, ׁשל ְְְְִִֶֶָָָּבלׁשֹון

ּכלל  קׁשּורה ׁשאינּה מּמׁש, חּנם' 'מּתנת ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָאּלא)

כּו'. זכּויֹות ְִעם

C‡"ואתחּנן" ׁשּגם היא רּבה' ה'ּמדרׁש סברת «ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָ

ויּובן  ּתפלה. ׁשל לׁשֹונֹות מעׂשרה ְְְֲִֵֶָָָָהּוא

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי המבאר ׁשּבּקׁשת 26ּבהקּדים ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

אתערּותאּֿדלעילא  ּבחינת (ׁשּתהיה הּנ"ל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמׁשה

הּתֹורה, ענין הּוא ֿ ּדלתּתא) מאתערּותא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ׁשאנכי", מי "אנכי מּבחינת נמׁש עלֿידּה ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשהרי

ּובאה  מאתערּותאּֿדלתּתא, מעלה למעלה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהיא

מה  מּובן אינֹו עלּֿפיֿזה  א מּתנה. ְִֵֶֶֶַַַַָָָּבדר

הרי  עכׁשו, נתקּימה לא מׁשה ׁשּבּקׁשת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּׁשאֹומרים

עּתה  ּגם נמׁש ׁשעלֿידּה הּתֹורה ענין ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָיׁשנֹו

 ֿ אתערּותא ּבלי ּדאתערּותאּֿדלעילא זֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵָָָָמּבחינה

צדק'27ּדלתּתא  ה'צמח ּומבאר מׁשה 28. ׁשּבּקׁשת , ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(ׁשּבאה  הּתֹורה ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה

ּתפעל  ּכּנ"ל) ואתערּותאּֿדלעילא מּתנה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּבדר

ּבעֹולם  ׁשּבּתפלה 29למּטה ּבחדּוׁש הּיתרֹון ׁשּזהּו , ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ

הּתֹורה  (ּבעקר)30לגּבי היא הּתֹורה ׁשּפעּולת , ְְְִִֵֶַַַַָָָ

העליֹונים  ּבעֹולמֹות האצילּות), (ּבעֹולם ְְְְֲִִֶַָָָָָָלמעלה

ּכנגּדֹו" וׁשֹונה קֹורא ׁש"הּקּב"ה ענין ),31(ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

הּנבראים  לׁשּנֹות ּפֹועלים הּתפלה עלֿידי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָואלּו

כּו', הּגׁשם וירד  החֹולה ׁשּיתרּפא  ׁשהם, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַמּכמֹות

למעלה, מּלמּטה ּבדר ּבאה ׁשהּתפלה לפי ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָוהינּו

היא  ׁשּבֹו הּמקֹום ּזהּו ּכי ּבּמּטה ּפֹועלת ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָולכן
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עיי"ש. שפלות, בדרך - עבדך" את "להראות אומרו בטעם תער"ב) שם.26)(בהמשך באוה"ת ובארוכה ד. ב, שם

אין 27) תורה אפילו תורה אלא לי אין האומר כל ב] קט, [יבמות רז"ל אמרו שהרי אלא ואילך): סע"ד (ג, שם ובלקו"ת

הבהמית  ונפשו גופו מזכך (שעי"ז כו' עמוק ולב איש מקרב תחילה שיתפלל ע"י צ"ל התורה שע"י זו המשכה גם כי לו,

הרי  עכ"ז אך לבד, אתעדל"ע מבחי' עליונה המשכה ג"כ נמשך התפילה הקדמת בלי לבד התורה ע"י שגם היות ועם כו'),

וזהו  התפילה, שאחר התורה לעסק התפילה שקודם התורה דמי לא ולכן זו, בהמשכה קץ אין ומדריגות מעלות שיש נודע

כו'. התורה בעסק ראי' בחי' להמשיך הי' משה בקשת עיקר אך כו'. למיטתי סמוכה שתהא תפילתי על בנימין אבא מאמר

ואילך.28) נד ס"ע פרשתנו אדמו"ר 29)אוה"ת במאמרי נת' ב. נט, (זח"ג תורה ע"י שהיא דרשב"י גשמים הורדת ע"ד

ועוד). ואילך. רסז ע' תרכ"ז סה"מ ואילך. רנד ע' א) (כרך אחרי אוה"ת ואילך). רי (ע' לאזניא אתהלך תניא 30)הזקן ראה

א). (קנה, בפע"ח מ"ש להבין רד"ה תתרלד.31)קו"א רמז איכה שמעוני ילקוט פי"ח. רבה אליהו דבי תנא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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ebe'י 'ied l` opgz`e

ההמׁשכה  ׁשּגם לפעֹול רצה ּומׁשה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹהּתפלה.

(עלֿידי  אתערּותאּֿדלעילא ּבדר ּתהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלמּטה

ׁשּגם  רּבה' ל'מדרׁש סביראֿליּה ולכן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורה).

ׁשל  לׁשֹון היתה מׁשה ׁשל חּנם' 'מּתנת ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּקׁשת

ׁשּת חּבּור ׁשּיהיה רצה ׁשּמׁשה ּכיון י ּתפלה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּבדר ּבאה  ׁשההמ ׁשכה ׁשאףֿעלּֿפי ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמעלֹות,

מּכלֿמקֹום  (אתערּותאּֿדלעילא), חּנם' ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ'מּתנת

ולכן  הּתפלה), (ּבמקֹום מּטה למּטה עד ְְְְְִִֵַַַַַָָָָּתּומׁש

ׁשל  לׁשֹון ׁשהיתה הענינים, ׁשני ּבתפלתֹו ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָהיּו

'מּתנת  ּבּקׁשת הּוא ׁשענינּה ּבאֹופן אבל ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָּתפלה,

ִָחּנם'.

ענין ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âד) רּבנּו מׁשה ּפעל לא ¿««ƒ≈ְִֵֶַַָָֹֹ

ּכיון  ּבתפלתֹו, ְִִֵֶָָזה

עלֿידי  יהיּו הענינים ׁשּכל היא הּכּונה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּתכלית

אףֿעלּֿפי  הּנה ולכן ּדוקא. ׁשּבגלל 32עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

לארץ  הּכניסה היתה לארץ נכנס לא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּמׁשה

לבנה  ּפני יהֹוׁשע, ׁשינּויים,33עלֿידי ּבּה ׁשּיׁש , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻ

הּגלּות  ענין אחרּֿכ להיֹות יכֹול היה ְְְִִֵַַַַָָָָָָּובמילא

עלֿידי  היתה לארץ הּכניסה אם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ[מהּֿׁשאיןּֿכן

(ּכיון  נצחית ּגאּולה ׁשל ּבאֹופן היתה ׁשאז ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹמׁשה,

מּכלֿמקֹום  הּמּטה)], ּבעבֹודת ּתלּויה היתה ְְֲִֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

למעׂשה  העבֹודה, מעלת יׁשנּה עלֿידיֿזה ְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָּדוקא

ּתכסֹוף  יֹותר 34ידי נעלה אֹור ׁשּממׁשיכה ,35 ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

'מּתנת  עלֿידי ׁשּנמׁש מהאֹור ּגם ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ(למעלה

האמּתית  ּבּגאּולה למּטה ׁשּיתּגּלה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָחּנם'),

עם  ּגם ׁשּקׁשּור צדקנּו, מׁשיח עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּׁשלמה,

ּגֹואל  הּוא ראׁשֹון "ּגֹואל ׁשהרי רּבנּו, ֲִֵֵֵֵֶֶַֹמׁשה

מּמׁש,36אחרֹון" ּבימינּו ּבמהרה ויגאלנּו יבא , ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ

"ּבעּתּה" ׁשל ּבאֹופן ׁשּבזה, האֹופּנים ,37ּובׁשני ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

"לחׁש ׂשם "קץ ׁשהּקּב"ה אֹו38עלֿידיֿזה , ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
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וש"נ.32) ואילך. סה ע' פרשתנו אוה"ת ראה - לקמן א.33)בהבא עה, טו.34)ב"ב יד, פז.35)איוב ע' שם אוה"ת ראה

ואילך. קט תשנ"ב 36)ע' השיחות ספר ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש ויחי. פ' הפסוקים שער א. רנג, זח"א ו. פ"ב, שמו"ר ראה

ואילך. 98 ע' א.37)ח"א צח, סנהדרין כב. ס, ג.38)ישעי' כח, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÙz‰ ‡È‰ BaL הזה בעולם כאן המתרחש על השפעה לה יש ולכן ∆ƒ«¿ƒ»

‰‰ÎLÓ‰התחתון. ÌbL ÏBÚÙÏ ‰ˆ¯ ‰LÓeמלמעלה‰hÓÏ …∆»»ƒ¿∆«««¿»»¿«»
(‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ) ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a ‰È‰z ולא ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿≈«»

התפילה. ידי על דלתתא ¯a‰'באתערותא L¯„Ó'Ï dÈÏŒ‡¯È·Ò ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»≈¿ƒ¿««»
היא 'zÓ˙ודעתו ˙Lwa ÌbL∆««»««¿«

ÔBLÏ ‰˙È‰ ‰LÓ ÏL 'ÌpÁƒ»∆…∆»¿»»
‰ÏÙz ÏL לעורר היתה וכוונתו ∆¿ƒ»

על  מלמעלה המשכה ולהמשיך

דלתתא', LnL‰'אתערותא ÔÂÈk≈»∆…∆
ÈzL ¯eaÁ ‰È‰iL ‰ˆ»̄»∆ƒ¿∆ƒ¿≈

,˙BÏÚn‰ תופל לשון תפילה ««¬
ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒומחבר,

C¯„a ‰‡a ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»»»¿∆∆
Œ‡˙e¯Ú˙‡) 'ÌpÁ ˙zÓ'«¿«ƒ»ƒ¿¬»

(‡ÏÈÚÏc כלל שבדרך המשכה והיא ƒ¿≈»
ב'אתערותא  להמשיך אפשר אי

כך, כדי עד מגעת שאינה דלתתא'

‰hÓÏ „Ú CLÓez ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿««¿«»
‰ÏÙz‰ ÌB˜Óa) ‰hÓ שהוא «»ƒ¿«¿ƒ»

למטה  כאן ÔÎÏÂדווקא למעשה ), ¿»≈
,ÌÈÈÚ‰ ÈL B˙ÏÙ˙a eÈ‰»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ¿»ƒ

‰ÏÙz ÏL ÔBLÏ ‰˙È‰L שבו ∆»¿»»∆¿ƒ»
האדם, לעבודת משמעות «¬‡·Ïיש

˙Lwa ‡e‰ dÈÚL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»»«»«
'ÌpÁ ˙zÓ' במצבו להתחשב בלי «¿«ƒ»

האדם. של

(„ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â רצונו למרות ¿««ƒ≈
לעיל  מבואר שעניינה ובקשתו,

¯eaבאריכות, ‰LÓ ÏÚt ‡Ï…»«…∆«≈
‰Ê ÔÈÚ תהיה שההמשכה ƒ¿»∆

זאת  ובכל דלעילא' ב'אתערותא

ביותר למטה «B˙ÏÙ˙aƒ¿ƒ,תומשך
‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎzL ÔÂÈk≈»∆«¿ƒ««»»ƒ
È„ÈŒÏÚ eÈ‰È ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒƒ¿«¿≈

‰„B·Ú מלמטה האדם Âc˜‡של ¬»«¿»
דלעילא. ב'אתערותא ולא

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰ ÔÎÏÂ32 ¿»≈ƒ≈««ƒ
ÒÎ ‡Ï ‰LnL ÏÏ‚aL∆ƒ¿«∆…∆…ƒ¿«
ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ ‰˙È‰ ı¯‡Ï»»∆»¿»«¿ƒ»»»∆
‰·Ï Èt ,ÚLB‰È È„ÈŒÏÚ33, «¿≈¿À«¿≈¿»»

,ÌÈÈeÈL da LiL כמאמר ∆≈»ƒƒ

הירח  על השמש מעלת בדוגמת היא יהושע על משה שמעלת ז"ל חכמינו

"פני  נקרא ויהושע חמה" "פני נקרא משה ולכן יותר הרבה גדול השמש שאור

שינויים  יש הירח באור אבל מידה באותה תמיד מאירה שהשמש וכשם לבנה",

היתה  הכניסה רבנו, משה ידי על היתה לארץ הכניסה אילו כך החודש, במהלך

הזמן, במשך שינויים ללא נצחית,

עלֿידי  הייתה הכניסה שלמעשה וכיוון

שינויים, בה שיהיו אפשרות יש יהושע,

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡ÏÈÓ·e¿≈»»»»ƒ¿
˙eÏb‰ ÔÈÚ CkŒ¯Á‡ שהוא ««»ƒ¿««»
לארץ  לכניסה מוחלטת »[Œ‰Óסתירה

ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ Ì‡ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ«¿ƒ»»»∆
Ê‡L ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈…∆∆»
‰Ïe‡b ÏL ÔÙB‡a ‰˙È‰»¿»¿∆∆¿»
‰˙È‰ ‡lL ÔÂÈk) ˙ÈÁˆƒ¿ƒ≈»∆…»¿»

‰hn‰ ˙„B·Úa ‰ÈeÏz אם וגם ¿»«¬«««»
ירידה, יש ישראל בני של העבודה מצד

הגלות) את גורם זה כן ],אין ואם

חסרון  יש ֿ לכאורה על לארץ בכניסה

יהושע  Âc˜‡ידי ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿»
˙ÏÚÓ dLÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆¿»«¬«

,‰„B·Ú‰ הכתוב NÚÓÏ‰כלשון »¬»¿«¬≈
ÛBÒÎz EÈ„È34, ֿ שהקדוש היינו »∆ƒ¿

למעשיו  כביכול, משתוקק, ברוךֿהוא

האדם, האדם Lשל ∆עבודת
‰ÎÈLÓn¯˙BÈ ‰ÏÚ ¯B‡35 «¿ƒ»«¬∆≈

CLÓpL ¯B‡‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ)¿«¿»«≈»∆ƒ¿»
,('ÌpÁ ˙zÓ' È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿«ƒ»

‰lb˙iL זה אור hÓÏ‰נעלה ∆ƒ¿«∆¿«»
,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»

L ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ המשיח «¿≈¿ƒ«ƒ¿≈∆
,ea¯ ‰LÓ ÌÚ Ìb ¯eLw»«ƒ…∆«≈
‡e‰ ÔBL‡¯ Ï‡Bb" È¯‰L∆¬≈≈ƒ

"ÔB¯Á‡ Ï‡Bb36eÏ‡‚ÈÂ ‡·È , ≈«¬»…¿ƒ¿»≈
ÈL·e ,LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»ƒ¿≈

‰ÊaL ÌÈpÙB‡‰ האמורים בגאולה »«ƒ∆»∆
ה' "אני הפסוק על ז"ל חכמינו בדברי

על  מרמז שהכתוב אחישנה" בעתה

בגאולה, אופנים ÏLשני ÔÙB‡a¿∆∆
"dzÚa"37‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ , ¿ƒ»«¿≈∆
‰"aw‰L מצידוÌN ı˜" ∆«»»≈»
"CLÁÏ38,העת ÔÙB‡aבבוא B‡ «…∆¿∆
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ּד"אחיׁשּנה" ׁשּיׂשראל 37ּבאֹופן עלֿידיֿזה , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ

נגאלין  הן ּומּיד ּתׁשּובה ׁשּיהיּו39עֹוׂשין ּובאֹופן , ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ

אחד  ׁשּבכל הּמעלֹות ּכל עם הענינים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשני

ּבּה40מהם  ׁשּיׁש הּׁשּבת, ּביֹום נפעל זה וכל . ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ועלֿידיֿזה  חּנם'*, מ'מּתנת ּגם ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּבחינה

ּגם  ּובכללם כּו', הּגזרֹות ּכל את לבּטל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָיכֹולים

הּׁשבּועֹות  הּקץ 44ׁשלׁשת את ידחקּו ׁשּלא .45כּו' ְְְֲִֵֶֶֶַַֹֹ

ּדידן. ּבעגלא לנּו, ּתהיה ְְֲִִֵֶַַָָָוכן

∑
ספירֹות  עׂשר – ׁשּבּתפּלה לׁשֹונֹות עׂשר אנּפין').41*) ּב'ארי ּכבׁשרׁשן הּיֹותר (לכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּכתר  - חּנם ּב'אריֿאנּפין'.41מּתנת (מתלּבׁש) הּׁשּי 'עּתיקאֿקּדיׁשא' הּיֹותר מעין 42ניחא È·Ú„(לכל ּגםּֿכן , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ¬ƒְֵֵֵַַָ

- "לקּים הּכחֹות עׂשר את ּומׂשּביעה מתלּבׁשת ׁשבּועה ּדאתערּותאּֿדלתּתא. את Ì‰L(עלּֿכלּֿפנים) - הּמקּימים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ∆≈ְְִֶַַ

ְִַָהּמצוה").

ׁשהּוא לזה ּכׁשּנֹותן - לאחר מּתנה מּנֹותן - מהּנ"ל ׁשראּוי BÓˆÚ")˙Ó‚e„a"למעלה לזה מּתנה עדיפּות יֹותר) (ועֹוד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ«¿¿¿«ְְֲִֵֶֶַָָָ

- ּולמעלה Á·È¯ליֹורׁשֹו) קּדיׁשא' ּד'עּתיקא ראׁשֹונֹות ג' אנּפין', ּב'ארי מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה קּדיׁשא' ('עּתיקא לנּו ְְƒ¿«ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

וכּו'). ְִֶמּזה

‰Ï‚a:לֹומר הּצּוּוי‰Ù¯˙יׁש ׁשבּועה. עֹון על אפילּו מֹועילה ּתׁשּובה א). עד, ב"ב (ראה ּתתיאׁשÏ‚a‰הּׁשבּועה אל ¿ƒ¿∆ֵַ¬»«ְְְֲֲִִִַַַָָָָ¿ƒ¿∆ְִֵַָ

(עיי"ש הּפּורענּיּות הּוא·È"˘¯ÈÙמן - פ"א) ‰‚Ïa‰אבות ‡Ïa. ְִִַָ¿…«¿»»

כּו' לחברֹו מּתנה הּנֹותן ב): (י, ּבׁשּבת הּׁשינּוי עלּֿפיֿזה לפרׁש יׁש BË·‰ואּולי ‰zÓ.ׁשמּה וׁשּבת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ«»»»ְְַָָ

ּב (נתּבאר טֹובה מּתנה (2 מּתנה (1 ּבׁשּבת: ענינים ...).43ׁשני ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
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ה"ה.39) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ואילך.40)ראה א פז, אורה שערי סוס"א.41)ראה לעיל תער"ב 42)ראה המשך ראה

.17 (המו"ל).43)שבהערה בכתי"ק ברורה אינה זו 20)44)תיבה הערה - (בשיחות לעיל להאמור בסתירה זה אין ולכן

חינם. ממתנת גם שלמעלה בחי' אודות כאן שמדובר כיון שבועה, לבטל מועילה אינה חינם קיא,45)שמתנת כתובות ראה

א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‰pLÈÁ‡"c37, במהירות‰·eLz ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ¿¬ƒ∆»«¿≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»

דלתתא' ÔÈÏ‡‚ב'אתערותא Ô‰ „iÓe39ÈL eÈ‰iL ÔÙB‡·e , ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿¿≈
ÌÈÈÚ‰"ו"אחישנה "בעיתה" של »ƒ¿»ƒ

„Á‡ ÏÎaL ˙BÏÚn‰ Ïk ÌÚƒ»««¬∆¿»∆»
Ì‰Ó40 של באופן ובכללות, ≈∆

ובאופן  העבודה מעלת יש "בעיתה"

אור ש  של המעלה את יש "אחישנה" ל

יותר. נעלה

,˙aM‰ ÌBÈa ÏÚÙ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿»¿««»
Ìb ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa da LiL∆≈»¿ƒ»∆¿«¿»«

,*'ÌpÁ ˙zÓ'Ó בהערת כמבואר ƒ«¿«ƒ»

נגלה  פי על והן הקבלה פי על הן השבת במעלת כאן הגיליון בשולי הרבי

˙B¯Êb‰ Ïk ˙‡ Ïh·Ï ÌÈÏBÎÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ לא דברים רצויים של ¿«¿≈∆¿ƒ¿«≈∆»«¿≈
˙LÏL Ìb ÌÏÏÎ·e ,'eÎƒ¿»»«¿…∆

˙BÚe·M‰44 ֿ הקדוש שהשביע «¿
ישראל  בני את ואחת eÎ'ברוךֿהוא

היא  ‡˙מהן e˜Á„È ‡lL∆…ƒ¿¬∆
ıw‰45 באופן הבקשה 'מתנת כי של «≈

הגזירות. כל את מבטלת ≈¿ÔÎÂחינם'
‡Ï‚Úa ,eÏ ‰È‰z במהירות ƒ¿∆»«¬»»

Ô„Èc המושגים לפי מהר היינו שלנו, ƒ«
כפשוטה. מהירות שלנו,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dxenz(oey`x meil)

:dziiyew z` `xnbd zx`anàîìàc ,ef `ziixan gken -úéà ©§¨¦
ïBòîL éaøì äáãð déìzern xzeny dcen oerny iax s`y - ¥§¨¨§©¦¦§

ycgl `a in` iaxy yxtl oi` ok m`e .dacpl jled my`e z`hg
xak df xac ixdy ,dacpl ekli exzepy zernd oerny iaxl s`y

.`ziixaa yxetn
:`xnbd zvxznéøèöéàCiax zrcly `ziixaa epipy xaky s` - ¦§§¦

ycgl in` iax jxved ,dacpl jled z`hg zern xzen oerny
iax xeaqi zeixg`l zern ixeaiv ipy yixtdy df ote`a s`y

.dacpl mixzepd zernd eltiy oernyokyàðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨
cïBòîL éaøì äáãð déì úéà ék`weec epiidàøãéñ ãçaxcqa - ¦¦¥§¨¨§©¦¦§§©¦§¨

elfede ,ez`hgl zern yixtdy oebk ,zern zyxtd ly cg`
,el` zernn el exzepe ,zendad
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המשך ביאסר למו' תמסרה ליסם ראשסן עמ' ב



יב

.d"kyz'd ,a`Îmgpn f"h ,engp zay ,opgz`e t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מתנת ‡. לשון אלא מקום בכל חנון "אין ומפרש: "ואתחנן", תיבת רש"י מעתיק פרשתנו בהתחלת
מתנת  אלא המקום מאת מבקשים אין הטובים, במעשיהם לתלות לצדיקים להם שיש אףֿעלֿפי חנם,

אחון  אשר את וחנותי לו שאמר לפי שנקראת 1חנם, לשונות מעשרה אחד זה ד"א ואתחנן. בלשון לו אמר ,
בספרי". כדאיתא תפלה,

להבין: וצריך

חנוןא) "אין רש"י כותב mewnמדוע lka הכתוב פירוש לפרש הוא רש"י של ענינו הרי - כו'" אלא
"מתנת  פירושו ש"ואתחנן" הוהֿליהֿלמימר כן, ואם המקומות, לשאר בנוגע כללים לקבוע ולא אתר, על

חנם"?

שזוהי  נתפרש ושם בספרי", "כדאיתא מסיים: שרש"י כפי ב'ספרי', הוא רש"י של שמקורו גם ומה
. "שיתן מקום".בקשה ל"כל בנוגע "כלל" נזכר ולא חנם", .

.ב) ש"מבקשים הלשון דיוק כלשון zpzn.מהו חנם, שמבקשים לומר מספיק דלכאורה - חנם"
חנם"? אלא להם שיתן המקום מן בקשו "לא ה'ספרי':

שבמדרש  הלשון 2ולהעיר, ושם ב'ספרי', הוא רש"י של מקורו אבל חנם", "מתנת הלשון אמנם נזכר
חנם"). "מתנת (ולא "חנם" הוא

.ג) חנון "אין בפירוש מסתפק אינו שרש"י הטעם פירוש .מהו מביא אלא חנם", מתנת לשון אלא
כשלעצמו  השני בפירוש די לא גיסא, ולאידך תפלה"; שנקראת לשונות מעשרה אחד זה "ד"א נוסף,
הראשון  הפירוש זהו ואדרבה, הקודם, בפירוש גם צורך יש אלא זה), פירוש רק מביא רש"י היה כן, (דאם

השני. בפירוש גם צורך יש קושי, איזה בו שיש בגלל ורק והעיקרי,

ללא ד) רז"ל מדברי שמביא מקומות בריבוי כדרכו ולא בספרי", "כדאיתא רש"י מסיים מה לשם
המקור? ציון

לכן  אותם, מפרט ואינו תפלה", שנקראת לשונות "עשרה שישנם אומר שרש"י שכיון מפרשים, יש
דוחק  אבל לשונות. העשרה כל נתפרטו ששם ב'ספרי' לעיין יוכל שרוצה שמי  בספרי", "כדאיתא מסיים
עשרה  הם מה נוגע לא - רש"י פירוש של ענינו שזהו - מקרא של שבפשוטו כיון כן, לפרש גדול
בספרי" "כדאיתא שהסיום לומר, צריך כן ועל נתפרטו. היכן לציין צורך אין ובמילא תפלה, של הלשונות

עצמו. רש"י לפירוש נוגע

הכתובים. בפשטות מובנים להיות צריכים אלו ענינים שכל פעמים, כמה וכמדובר

בזה ·. הביאור לומר :3ויש

בכל  והיחידה הראשונה הפעם שזוהי כיון הנה "ואתחנן", תיבת לומד למקרא' חמש ה'בן כאשר
חנם". מתנת "לשון שזהו לפרש רש"י צריך זו, תיבה שנאמרה התורה

חנון "אין רש"י mewnומוסיף lka"חנם מתנת לשון בהכרח 4אלא מקום", "בכל הפירוש שזהו שכיון -
"מתנת  משה ביקש כאן שגם .5לפרש להם שיש ש"אףֿעלֿפי הצדיקים, כדרך במעשיהם חנם", לתלות .

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

יט.1) לג, תשא
א.2) פ"ב, פרשתנו דב"ר
אדמו"ר 3) כ"ק ממענה ענינים כמה ניתוספו לקמן בהבא

) ה'חוזרים' שאלות על ).המו"ל שליט"א

(4.29 הערה 31 ע' בפנים) (דלקמן לקו"ש גם ראה
יכול מתנת "5) סתם, "חנם" כי: - סתם "חנם" ולא חנם",

בחנם, אותו נותנים שלכן חסרֿערך, דבר שזהו באופן גם להיות
ממנו, להיפטר ורוצים הרבה, ומפציר מבקש פלוני שכאשר או
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לבקשה  שבנוגע לומר יותר מסתבר זאת, לולי כי חנם", מתנת אלא המקום מאת מבקשים אין הטובים,
לתבוע  אפשר שאי חנם, מתנת בקשת על סומך היה לא ביותר, למשה נוגעת שהיתה לארץ הכניסה ,6על

לו. שמגיע שכר כמו

ש  גו'"וכיון גשמיכם ש"ונתתי הוא הסדר תורה עלֿפי שהרי חידוש, של ענין הוא חנם מתנת בקשת
גו'" תלכו בחוקותי ב"אם מתנת 7תלוי ליתן הקדושֿברוךֿהוא של שדרכו הוכחה להביא רש"י הוצרך -

"לפי elחנם: xn`y אחון אשר את ואתחנן".8וחנותי בלשון לו אמר ,

מתנת ‚. אלא המקום מאת מבקשים ש"אין הצדיקים דרך זוהי אם מובן: אינו זה פירוש לפי אבל,
רק "ואתחנן" נאמר למה - בתורה?!o`kחנם" שנזכרו התפילות בכל ולא ,

התפילות  לכל בנוגע למדים חנם", מתנת "לשון שהוא "ואתחנן", כאן שכתוב שממה לומר ודוחק
. מבקשים למה ש"אין בנוגע ולא ולהבא, מכאן בנוגע רק להיות יכול זה לימוד כי חנם", מתנת אלא .

בפעם "ואתחנן" הלשון הוהֿליהֿלמימר כן, ואם זה, לפני משה.dpey`xdשכתוב גבי תפלה שנזכרה

עסקי  על שלקתה מה לבטל שצריך כיון למתנה, לכאורה זקוק הוא ששם מרים, על בתפלתו ובפרט
כו' גו'"9דבה הארץ את ואראה נא "אעברה משה בתפלת מהֿשאיןֿכן לכך 10; שהסיבה כיון הרי -

גזירה" זה 11ש"נגזרה לפני שכתוב כמו אלא עצמו, משה בגלל ה'12אינה התאנף בי לאמר mkllba"גם
פרשתנו  בהמשך שכתוב וכמו שמה", תבוא לא אתה בי13גם ה' רש"י:mkprnl"ויתעבר ופירש ,"

אומר `mz"בשבילכם, הוא וכן לי, שהחטא 14גרמתם והיינו, בעבורם", למשה וירע מריבה מי על ויקציפו
בגלל אלא משה, של באשמתו היה לא מריבה etivwdדמי l`xyiÎipay האט ("ער כו' מפיו נפלט לכן ,ָ

במעשיו  לתלות יכול היה אלא חנם, מתנת לבקש זקוק משה היה לא - ווארט") א מיט ארויסגערעדט ַַָזיך
הטובים.

מעשרה אחד זה "ד"א נוסף: פירוש רש"י מפרש תפלה",zepeylולכן שנקראת אחד) ענין (של
אחר. בלשון ולפעמים זה, בלשון משתמשים  ולפעמים

תחנונים  של לשון "ואתחנן", בלשון משה תפלת היתה כאן דוקא למה קשה: זה לפירוש גם אך
"ויצעק" הראשון.15(מהֿשאיןֿכן לפירוש גם צריך ולכן בזה), וכיוצא

בספרי":„. "כדאיתא מסיים ורש"י

שנקראת  הלשונות וא' חנם דמתנת הענינים שב' המדרש, פירוש לשלול רש"י שכוונת - הביאור המשך
של  טובים ומעשים זכויות מצד שהיא תפלה, של לשון הוא ש"ואתחנן" והיינו, אחד, בפירוש הם תפלה

שהיא אלא רש"oeylaהמתפלל, ידבר ("תחנונים לו16תחנונים שיתנו שמבקש ,(xeza אלא חנם, מתנת
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ומדגיש  רש"י מוסיף ולכן כו'. לבלבל שיפסיק כדי לו, נותנים אזי
" אלא סתם, "חנם" זה דוקא,מתנת שאין מתנה של באופן חנם",

סתם), חנם לגבי (ועאכו"כ מכירה לגבי אפילו מעלה בה שיש
בעין  הנותן "כל וש"נ): רע"א. (נג, ב"ב במסכת הגמרא כדברי

נותן". הוא יפה
נאכל  אשר גו' "זכרנו ה) יא, (בהעלותך ממ"ש גם ולהעיר
בקשת  ואילו המצוות". מן "חנם רש"י: ופירש חנם", במצרים

בשביל אלא היתה לא ישראל לארץ להיכנס רבינו קיום משה
רבינו המצוות  משה נתאוה מה "מפני א) יד, (סוטה כמארז"ל ,

הוא  מטובה לשבוע או צריך הוא מפרי' לאכול וכי לא"י, ליכנס
ואין  ישראל נצטוו מצוות הרבה משה, אמר כך אלא צריך,
על  כולן שיתקיימו כדי לארץ אני אכנס בא"י, אלא מתקיימין

ידי".
"אותן 6) אחון", אשר את "וחנותי מ"ש רש"י שפירש וכפי

. לחון שאתרצה כו'".פעמים אענה עתים אלא הבטיחו לא .
בחוקותי.7) ר"פ
לא 8) ועתים אענה עתים אלא הבטיחו לא כאן ש"עד ואף

הבטיחו  ברית, כורת אנכי הנה לו אמר מעשה "בשעת הרי אענה",
ריקם". חוזרות שאינן

שלח.9) ר"פ פרש"י
כה.10) ג, פרשתנו
כד.11) שם, פרש"י
לז.12) א, דברים
כו.13) שם,
לב.14) קו, תהלים
יג.15) יב, בהעלותך
כג.16) יח, משלי
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פירושים  ב' הובאו ששם בספרי", זכויות 17"כדאיתא מצד תפלה, של לשון אינו "ואתחנן" הא', ולפירוש ,
בקשת אלא טובים, ynnומעשים mpg zpzn18.

לך" "רב למשה, הקדושֿברוךֿהוא במענה (וסדרם) הפירושים ב' הם לכך הפירוש 13[ובהתאם לפי :
דכיון  סרבן", כמה והתלמיד קשה כמה הרב יאמרו "שלא לבקש, שיפסיק - ממש חנם מתנת שביקש

לבקש  יוכל כמה הגבלה אין חנם, מתנת בתור מצד 19שמבקש תפלה, של לשון שזהו הפירוש ולפי ;
לך" הצפון טוב רב לך שמור מזה "הרבה - ].20זכויותיו

הותר שמא ש"דמיתי לאחרי שגם ובהקדם, - הפלוגתא של xcpd"21וביאור לשבועתו בנוגע
השבועה  בטלה כולו, הותר מקצתו שהותר שנדר (דכיון לארץ יכנס שלא יש 22הקדושֿברוךֿהוא עדיין ,(

ש"נגזרה מה לבטל עלֿידיdxifb"23צורך - המדרש לדעת :dltz ולדעת דין, גזר לאחרי גם שמועילה ,
- לבקשה'ספרי' הוצרך ולכן דין, גזר לאחרי מועילה תפלה mpgאין zpzn שהגזירה כיון (ואףֿעלֿפיֿכן,

תפלה  מהני שבה הציבור, לגזירת נחשבת משה כו'24על לתלות לו היה דין, גזר לאחר שמצד 25גם אלא ,
יחיד  כשל - וכחו זכותו את משה החשיב ).26ענוותנותו

הירושלמי  שלדעת שוא", תפלת זו הרי זכר אשתי "שתלד בענין והירושלמי הבבלי פלוגתת 27וביאור

הגבלות, בה שאין חנם מתנת דרך כשהיא המשבר"), על היושבת ("אף לזכר מנקבה לשנות תפלה מועילה
הבבלי  והגבלות 28ולדעת גדרי (שלפי התפילה אזי הולד, צורת נקבע שכבר יום ארבעים לאחרי מיד ,

חלק  שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - שוא" "תפלת היא המתפלל)
ואילך. 28 עמוד כ"ד

***
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שני 17) לחבר יכולים (מדרש) הדרוש ע"ד שרק נתבאר,
הפשט  ע"ד וכן (ספרי), ההלכה ע"ד משא"כ יחד, הפירושים
הערה  1 ע' ח"ה לקו"ש (ראה העשי' עולם שכנגד רש"י), (פירוש

כו'"). ("ד"א פירושים שני ה"ה - (3
וברכת  המצוה ו)מעשה (עצם המצוות, בענין לדבר: דוגמא
היא  הברכה "שע"י אחד, ענינם התורה פנימיות ע"פ - המצוה
גורם  באתעדל"ת המצוה עשיית להיות ההמשכה שנעשית
וכן  דתורה, נגלה ע"פ אבל ד), ב, פרשתנו (לקו"ת אתעדל"ע"
- והמעשה בדיבור, - הברכה ענינים: ב' ה"ה הענינים, בפשטות

אחר". ב"דבר
דמכיון 18) - דוקא כהספרי בפשש"מ מפרש שרש"י והטעם

תקנו  לא ובנ"י ס"ג), (כנ"ל "בגללכם" היתה משה על שהגזירה
לבקש  הוצרך ולכן מע"ט, בזכות שהיא תפלה תועיל  לא זה, את

חנם  37).*מתנת הערה שבפנים לקו"ש (ראה
תפלת19) מעלת גודל מצד כאשר ובפרט שגם הצדיקים,

פועלת אינה סיבה למעלה מאיזו פועלת ה"ה למטה, ההמשכה
כו'. עליונים יחודים

ב.20) יג, (עירובין חיים" אלקים דברי ואלו ש"אלו וכיון
שהרי  - בפשטות - לך" ב"רב אמת: הפירושים שני הרי וש"נ),

ב"ואתחנן" וגם זל"ז; סותרים אינם שמשה מלכתחילה מה כי, -
מצד  אבל כו', ענוותנותו גודל מצד רק ה"ז חנם, מתנת ביקש
אלא  חנם, מתנת לבקש זקוק אינו גליא, שמיא שכלפי כפי  האמת,

תפלה. של מלשונות בא' להתפלל שפיר יכול
פרשתנו.21) ריש פרש"י
לבטל 22) מועילה היתה לא חנם מתנת גם זאת, לולי אבל

בלבד). גזירה (כיֿאם שבועה
לאבר 23) "זכור משה שאמר מה יומתק ליצחק ועפ"ז הם

אבות  זכות יג), לב, (תשא גו'" להם נשבעת אשר עבדיך ולישראל
ושבועהוגם הגזירה, לבטל - אבות זכות לבטל שבועה: -

לארץ, בנ"י את להכניס לאבות השבועה שקדמה דכיון השבועה,
מעיקרא. חלה לא לארץ יכנסו שלא שלאח"ז השבועה הרי

(24- מהם וא' בזה, הפירושים בשני תלוי צריך שציבור אבל
זה. על להתפלל

הוא25) שעיקרם - רועה של הטובים" דוקא "במעשיהם
הצאן. מרעה עניני

הזולת,26) על בתפלה משא"כ עצמו, על בתפלה - זה וכל
מו"ח  כ"ק (כדברי כו' והזכות הטוב את רק לראות צריך שבו
ולכן, ועוד)). .158 ע' תרצ"א סה"ש (ראה שיחות בכמה אדמו"ר
צורך  ללא תפלה, של בלשון להתפלל יכול משה הי' מרים על
ציבור, של ענין שזהו לכך נוסף - זה וכל חנם. מתנת בבקשת

משלשת אחת מרים א),הרועים שהרי ט, תענית בני וכל (ראה
לבארה. הוזקקו ישראל

ה"ג.27) פ"ט ברכות
א.28) ס, שם

*(y xnel jiiy k"tr`e"miwicvl mdl yiiyrna zelzlmdmiaehd"ik -:edeyipriy dnmkllbadxaqd jixv f"d -.iptn `edy l"vkre
e`) mkllbac dbdpdd mr yprpdl yiy zekiiy efi`ely dkxcdda xqgy,a - i"yxtk e`"zgyjnr"al `yz),(f,a"eike(.'id leki df lre

zekiiyd lelyl - 'ek zelzl.
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גו'.‰. הוי' אל ואתחנן דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

תורה' ה'לקוטי לימוד את כבר סיימו שבודאי שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת אמר המאמר לאחרי
וכו' "לחיים" יאמרו ולכן הבדלה), קודם יסיימו - סיימו לא שעדיין (ואלו השבוע לפרשת .29השייך

***

.Â- דפורענותא דתלתא התיקון נעשה שבהם דנחמתא', ה'שבע התחלת נחמו, בשבת אנו עומדים
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה והגלות, החורבן ענין כללות תיקון

הבעלֿשםֿטוב  באגרת שכתב כמו החסידות, תורת התגלות עם קשור זה של 30וענין המענה אודות
תורת  התגלות ענין שזהו חוצה", מעיינותיך "לכשיפוצו מר": אתי "אימת השאלה על משיח

המגיד,הבעלֿשםֿטוב  הרב מקומו ממלא עלֿידי ההמשך גם כולל ה', בעבודת חדשה דרך יסד שבה ,
(כפי  כו' חדשה נשמה להיות הוצרך ולכן גופא, החסידות בתורת חדשה דרך שיסד הזקן, רבינו ולאחריו

ומכתבים  שיחות בכמה אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת ).31שמבאר

וביניהם  חסידות, ביכלאך כמה לכאן הגיעו באב, עשר חמשה קודש, שבת בערב הנה לזה, ַובקשר
החידוש  אבל ספרים, בכמה כבר שנמצא הזקן, אדמו"ר של בלבד) אחדות (שורות קצר מאמר נמצא

בסעודה! באב ט' ערב המאמר: אמירת זמן בכותרת מופיע שבו - זה בביכל

המאמר  לשון :32וזה

כל מורי  השומעים יבינו שלא אף בפה, אומרה היה במוחו השגה איזה לו כשנפלה נוהג היה זלה"ה
לו, שנפלה ההשגה את להמשיך בכדי הוא לזה והטעם כו'. עצמו בפני כמו רק מדברה שהיה כך,
הדיבור  אותיות בצירופי  שמדברה עלֿידיֿזה בפיו כשמדברה הדיבור יציאת בבחינת העולם, בזה
עלֿידי  להשיגה העולם בסוף שהוא אף אחר יוכל הזה לעולם כשימשיכנה ואזי הזה, לעולם ממשיכה
שהמשיכה  עלֿידי הזה בעולם שישנה מאחר ההשגה, זו במוחו ליפול שיוכל ועבודה, בתורה יגיעתו
אבל  לעיל. כנזכר יגיעתו עלֿידי אחר במוח ליפול יכולה לכך לעיל, כנזכר הדיבור ביציאות אותה בדברו
שאינה  במוחו, ישיגנה לא הרבה, אחר שייגע אף כו', הדיבור עלֿידי הזה לעולם ממשיכה היה לא אם
לצורך  שלא עצמו בפני מדברה שהיה כוונתו היה וזה וד"ל. כו', בשמים שהיא העולם, בזה נמצאת
כנזכר  ותפלה בתורה כשייגע אחר במוח ליפול ויוכל כו', הזה לעולם שימשיכנה בכדי רק השומעים,

וד"ל. לעיל
.Ê המאמ אמירת אם נתברר שלא אף זה,והנה, שלפני בסעודה או המפסקת בסעודה היתה ר

עם  ושייכות קשר לזה שיש משמע, באב, תשעה ערב סעודת שזוהי בכותרת שצויין כיון מכלֿמקום,
באב. דתשעה הענין

בזה: והענין

שכתוב  כמו הגילוי, היפך - הוא באב תשעה של בזה 33ענינו הכוונה תכלית אבל דומיה", "נאלמתי
הגילוי. אל הכנה הוא שההעלם והיינו, הגילוי, ענין יהיה שעלֿידיֿזה היא

רז"ל  מאמר הוא 34ועלֿדרך הדאגה ענין והרי בקרבו", דואג שלבו למי אלא תורה רזי מגלין "אין
התורה. רזי מפני היא גופא שהדאגה גם ומה תורה, רזי לגילוי הכנה שזוהי אלא, הגילוי, היפך
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וש"נ.29) .144 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה
ובכ"מ.30) בתחלתו. כש"ט
וש"נ.31) .22 ע' ריש תש"ו סה"ש ראה

וש"נ.32) תסד. ע' הקצרים אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס
א'מח.33) ע' ח"ב נ"ך אוה"ת וראה ג. לט, תהלים
א.34) יג, חגיגה ראה



d"kyz'dטז ,a`Îmgpn f"h ,engp zay ,opgz`e t"y zgiy

דבר  אמירת אודות באב) תשעה ערב בסעודת (שנאמר הנ"ל במאמר שנתבאר הענין תוכן גם וזהו
להשיגו  אפשר יהיה שעלֿידיֿזה בעולם, הענין להמשיך כדי כלֿכך, השומעים יבינו שלא אף בפה תורה
הרי  גילוי, זה אין שעדיין כך, הענין, את מבינים השומעים אין מעשה שבשעת שאףֿעלֿפי - זה לאחרי

להגילוי. הכנה זה

התורה  דפנימיות הגילוי לשלימות ההכנה שזוהי החסידות, תורת דהתגלות הענין כללות גם וזהו
לעתידֿלבוא. שיהיה

ועלֿדרך  הזה, לזמן ולא דלעתידֿלבוא, לזמן שייך התורה פנימיות דגילוי הענין שעיקר שאף והיינו,
שכרם", ליטול הבא לעולם "למחר רש"י: ומפרש לעשותם", "היום פרשתנו: בסיום שכתוב מה

בחייך" תראה ד"עולמך הענין ישנו לעתידֿלבוא.35מכלֿמקום, הגילוי ושלימות לעיקר ההכנה וזוהי ,

***

.Á בפירו "ולמחרהביאור לעשותם", "היום פרשתנו, בסוף רש"י שאין ש - שכרם" ליטול הבא לעולם
לצדיקים  שכר שאין לומר רש"י גו'",36כוונת לשונאיו "ומשלם זה לפני שכתוב למה (בניגוד בעולםֿהזה

גמולם  לצדיקים הקדושֿברוךֿהוא משלם מקרא של פשוטו עלֿפי שהרי הטוב"), גמולו לו משלם "בחייו
רק יש ("היום") הזה שבעולם אלא הזה, בעולם אין zlawהטוב אבל נותן, שהקדושֿברוךֿהוא השכר

בפועל  יומשך לא שהשכר שיגרמו צדדיות סיבות להתערב יכולים ולכן, מעצמם, ליטול כח ישראל לבני
הגמרא  של 37(כסיפור שביתֿדין בעבודהֿזרה, מהרהר בהיותו הקן, ושילוח אב כיבוד מצות קיום אודות

" הבעלות ישראל לבני תהיה "למחר" ואילו השכר), נתינת ומעכב מקטרג בעצמם,lehilמעלה שכרם"
עיכובים  עמוד 38ללא כ"ט חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה -
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סע"א.35) יז, ברכות
גו'",36) המצוה את "ושמרת הפסוק, בתחלת שמ"ש גם ומה

בפסוק  שנזכרו אלו על גם אלא צדיקים, על רק לא בפשטות קאי
שאפילו  תימן) ואגרת השמד (באגרת הרמב"ם וכמ"ש שלפנ"ז,
את  גם לקיים חייב הרבים, את והחטיא שחטא נבט בן ירבעם

תבשילין. עירוב כמו סופרים, שמדברי הציווים

וש"נ.37) ב. לט, קידושין
כו'38) הבתיֿדינים כל סגורים שבו השבת, ביום גם הוא וכן

להיות  יכול ולכן כו', לקטרוג מקום אין ובמילא ב), לו, (ביצה
דלעתיד  ומצב המעמד ודוגמת מעין שכרם", ד"ליטול הענין
אעביר  הטומאה רוח "את ב) יג, (זכרי' היעוד יקויים שאז לבוא,

הארץ". מן
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דבר  אמירת אודות באב) תשעה ערב בסעודת (שנאמר הנ"ל במאמר שנתבאר הענין תוכן גם וזהו
להשיגו  אפשר יהיה שעלֿידיֿזה בעולם, הענין להמשיך כדי כלֿכך, השומעים יבינו שלא אף בפה תורה
הרי  גילוי, זה אין שעדיין כך, הענין, את מבינים השומעים אין מעשה שבשעת שאףֿעלֿפי - זה לאחרי

להגילוי. הכנה זה

התורה  דפנימיות הגילוי לשלימות ההכנה שזוהי החסידות, תורת דהתגלות הענין כללות גם וזהו
לעתידֿלבוא. שיהיה

ועלֿדרך  הזה, לזמן ולא דלעתידֿלבוא, לזמן שייך התורה פנימיות דגילוי הענין שעיקר שאף והיינו,
שכרם", ליטול הבא לעולם "למחר רש"י: ומפרש לעשותם", "היום פרשתנו: בסיום שכתוב מה

בחייך" תראה ד"עולמך הענין ישנו לעתידֿלבוא.35מכלֿמקום, הגילוי ושלימות לעיקר ההכנה וזוהי ,

***

.Á בפירו "ולמחרהביאור לעשותם", "היום פרשתנו, בסוף רש"י שאין ש - שכרם" ליטול הבא לעולם
לצדיקים  שכר שאין לומר רש"י גו'",36כוונת לשונאיו "ומשלם זה לפני שכתוב למה (בניגוד בעולםֿהזה

גמולם  לצדיקים הקדושֿברוךֿהוא משלם מקרא של פשוטו עלֿפי שהרי הטוב"), גמולו לו משלם "בחייו
רק יש ("היום") הזה שבעולם אלא הזה, בעולם אין zlawהטוב אבל נותן, שהקדושֿברוךֿהוא השכר

בפועל  יומשך לא שהשכר שיגרמו צדדיות סיבות להתערב יכולים ולכן, מעצמם, ליטול כח ישראל לבני
הגמרא  של 37(כסיפור שביתֿדין בעבודהֿזרה, מהרהר בהיותו הקן, ושילוח אב כיבוד מצות קיום אודות

" הבעלות ישראל לבני תהיה "למחר" ואילו השכר), נתינת ומעכב מקטרג בעצמם,lehilמעלה שכרם"
עיכובים  עמוד 38ללא כ"ט חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה -
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סע"א.35) יז, ברכות
גו'",36) המצוה את "ושמרת הפסוק, בתחלת שמ"ש גם ומה

בפסוק  שנזכרו אלו על גם אלא צדיקים, על רק לא בפשטות קאי
שאפילו  תימן) ואגרת השמד (באגרת הרמב"ם וכמ"ש שלפנ"ז,
את  גם לקיים חייב הרבים, את והחטיא שחטא נבט בן ירבעם

תבשילין. עירוב כמו סופרים, שמדברי הציווים

וש"נ.37) ב. לט, קידושין
כו'38) הבתיֿדינים כל סגורים שבו השבת, ביום גם הוא וכן

להיות  יכול ולכן כו', לקטרוג מקום אין ובמילא ב), לו, (ביצה
דלעתיד  ומצב המעמד ודוגמת מעין שכרם", ד"ליטול הענין
אעביר  הטומאה רוח "את ב) יג, (זכרי' היעוד יקויים שאז לבוא,

הארץ". מן
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המשך ביאסר למו' תמסרה ליסם שישי עמ' ב
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.p"yz'd a`Îmgpn b"i ,opgz`e t"y zegiyn .c"qa
– מאידית תרגום –

ד"שבע ‡. הראשונה השבת – השבת הפטרת
עמי"1דנחמתא" נחמו ב"נחמו "מתחילה –2.

טעמים  כמה מבוארים חז"ל במדרשי והנה,
באיכה  מהם ואחד (כדלקמן). נחמו" ד"נחמו בכפל

לקו 3רבה  בו ישראל שחטאו שבדבר מוצא "את :
דכתיב  בכפליים חטאו כו', מתנחמין חטא 4ובו

דכתיב  בכפליים ולקו ירושלים, לקחה 5חטאה כי
בכפליים  ומתנחמים חטאותי', בכל כפליים ה' מיד
ועד"ז  אלקיכם". יאמר עמי נחמו נחמו דכתיב

שמעוני  בילקוט עמי,6מובא נחמו נחמו "כתיב :
הללו  מכות שכל לפי אומר רבי פעמים, שני למה
שבר  על שבר אומר ירמי' שכן היו, כפולות שלקו

תבכה 7נקרא  בכה שחטאה 8, לפי למה, כך וכל כו'
שנאמר  וכיון 9בכפליים עמי, עשה רעות שתים כי

שמצוותי' ולפי כו' בכפליים לקו בכפליים שחטאו
עמי  נחמו נחמו שנאמר כפולות נחמותי' כפולות

כו'".

ביאור: הדורשים דברים כמה זה במדרש ויש

אפילו  – חטא עשו שכאשר לומר יתכן איך א)
ונחמה  כפול עונש כך על יהי' – בכפליים" "חטאו
בכפליים"): מתנחמים בכפליים, ("לקו כפולה
העונש  הרי – כפול הוא החטא כאשר אפילו

עונש מקבלים חטא כל שעל היא, ע"ז `cgונחמה
אחת  נחמה התשובה) (ע"י ישנה ,10ואח "כ

כך  על המובא (והפסוק בכפליים "לקו מהלשון
חטאותי'") בכל כפליים ה' מיד לקחה "כי –
הם  והנחמה שהעונש משמע בכפליים", מתנחמים
אחד) חטא הוא החטא כאשר (אפילו כפולים
הפשוט  דבר זה הרי קמ"ל: מאי – [דאל"כ

ומהו  נחמה, – ולאח"ז חטא, על עונש שמקבלים
"לקו  בכפליים", ש"חטאו שבשביל בזה החידוש
– ולכאורה בכפליים"?!] ו"מתנחמים בכפליים"
חטא  על יעניש שהקב"ה בכלל לומר אפשר איך

miiltka11 מהכלל ולהעיר מדה 12ח"ו, "מרובה :
כו'" ?!13טובה

(על  נחמות ב' אודות לכאורה, שמדובר, כיון ב)
עמי  "נחמו צ"ל הי' הפסוק לשון – המכות) ב'
("עמי") שבנ"י יותר שמדגיש עמי" נחמו
נחמו  "נחמו מהלשון משא"כ פעמים; ב' מתנחמים

אירוע (רק) שישנו משמע שמורכב `cgעמי"
כפולה. מנחמה

נוספים  חז"ל במדרשי המבואר ע"פ 14ובפרט

שונים  ענינים ב' מבטא נחמו" ד"נחמו שהכפל
"על  והב' ראשון" בית "על אחת נחמה בנחמה:
תבכה"), ד"בכה הפעמים ב' (כנגד שני" בית
ב' במדרש, אחרים פירושים לפי מזו: ויתירה
הם  אלא) שונים, ענינים ב' רק (אינם הנחמות
"נחמוה  הקצה: אל הקצה מן הפכיים ענינים
נחמוה  חיים, נחמוה תחתונים, נחמוה עליונים
הבא, לעולם נחמוה הזה בעולם נחמוה מתים,
יהודה  שבט על נחמוה השבטים עשרת על נחמוה
כנגד  הם נחמו" ש"נחמו להפירוש וכן ובנימין";

"אני  – והנביאים דהקב"ה הנחמות נלך 15ב' ואתם
עמי  נחמוה נחמוה עמי, נחמו נחמו הוי ִונחמנה,

עמדי)", – ופירוש בחיריק, (העיי"ן

יותר, מתאים הי' אלו פירושים כל וע"פ
עמי" נחמו עמי "נחמו כתוב שיהי' לכאורה,
הבית  על עמי" ("נחמו שונות נחמות ב' שמשמעו
השני, הבית על שני' פעם עמי" ו"נחמו הראשון
על  שני' ונחמה השבטים עשרת על אחת נחמה או
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ועוד.1) תכח. סו"ס טואו"ח ב. לא, ר"ה – ראש תוד"ה ראה
א.2) מ, ישעי'
ספ"א.3)
ח.4) א, איכה
ב.5) שם, ישעי'
תתריח.6) רמז איכה
כ.7) ד, ירמי'
ב.8) שם, איכה
יג.9) ב, ירמי'

(10.126 ע' אידיש המאמרים בספר – נחמו ד"ה

(המשך 11) תער"ב קצה). ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ"ו נחמו רד"ה
עז). ע' ח"א תער"ב

וש"נ.12) א. יא, סוטה
טובה 13) שמדה מפני הוא – בכפליים הנחמה בשלמא

שלקתה  ומפני כו', בכפליים לקתה שייך מה אבל כו', מרובה
שם). תער"ב (המשך בכפליים ניחמה לכן בכפליים

נחמו.14) דפ' פסיקתא תמד. רמז ישעי' יל"ש
שם.15) פסיקתא תמג. רמז שם יל"ש
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עמי" נחמו "נחמו ולא וכו'), ובנימין יהודה 16שבט

היינו  כפולה, בנחמה מתנחם ש"עמי" שמשמעו
נחמות. ב' בה שיש אחת נחמה

שמי'?! דכר מאן – כפולות" "מצוותי' ג)
ל"לקו  שהביא בכפליים" "חטאו על כאן מדובר
ומדוע  – בכפליים" "מתנחמים ולכן בכפליים"

כפולות" ש"מצוותי' –17מזכיר מזו ויתירה ,
" הוא בכפליים" ש"מתנחמים לכך itlשהטעם

שזהו  הענין מתחילת (היפך כפולות" שמצוותי'
בכפליים") ש"לקו .18לפי

כפולות"? ד"מצוותי' הפירוש מהו ד)

בזה:·. והביאור

בכפליים, לקו בכפליים, "חטאו מהלשון
כנ"ל, מובן, כפולות" נחמותי' כפולות, מצוותי'
ב' – וכנגדם חטאים, ב' אודות מדובר שלא
אלא  נחמות, ב' – וכנגדם מצוות, ב' עונשים,
כפול  לעונש שמביא כפול חטא – כפליים אודות

כפולה. לנחמה שמביאות כפולות ומצוות

בפסוק  ש)נאמר מכך הוא ע"ז (וההכרח ולכן
עמי": נחמו עמי "נחמו ולא עמי", נחמו "נחמו
המשמעות  היתה עמי" נחמו עמי "נחמו נאמר אילו
הפירוש  גם [כולל (שונות) נחמות ב' שישנם
יותר  עמוק דוקא לאו הוא הב' עמי" ש"נחמו
לחזק  כדי הכפלה אלא ואינו הא', עמי" מ"נחמו
ש"עמי" פירושו עמי" נחמו "נחמו הנחמה]; את
נחמה  – כפולה בנחמה מתנחם והיחיד האחד
נחמה  של לשונות ב' נחמו", "נחמו – בכפליים
הב' ש"נחמו" מובן [שמזה "עמי" לאותו המתייחס

בנחמה]. ודרגא, ענין, עוד הוא

(הנ"ל) הפירושים שכל גם מובן ועפ"ז
ב' משמעם אין נחמו" ד"נחמו בכפל במדרז"ל
על  – כפולה שהיא אחת נחמה אלא שונות, נחמות
נחמוה  עליונים נחמוה שני, בית ועל ראשון בית

וכו'. תחתונים

.‚– נחמו" ה"נחמו קאי שעליו – המקדש בית
בית בית letkהי' בגלוי: יחד גם ורוחני גשמי בית ,

כולו משני lkeהמקדש מורכב הי' (לא ממנו חלק
כולו) כל אלא רוחני, וחלק גשמי חלק – חלקים
"ועשו  – לה' (רוחני) מקדש שהוא גשמי בית הי'

מקדש mkezaלי izpkye"19.

כזה  באופן הי' לא והמקדש המשכן בנין וגם
את  ובנו הגשמיים הדברים את הביאו שקודם

כבר f"g`leהמקדש אלא לרוחניות, כלי נעשו הם
גו'" ונחושת וכסף "זהב המשכן, תרומת בלקיחת
צ"ל, היתה הגשמיים) הדברים (ט"ו) י"ג (וכל

– תרומה לי ד"ויקחו באופן התורה, ilכציווי
inyl"20:המשכן לעשיית בנוגע וכמו"כ (רוחניות).

לשמי" לי – מקדש לי .21"ועשו

והמקדש  המשכן עשיית גמר לאחרי ועאכו"כ
כיצד  בגלוי ה' שאזי – השכינה להשראת שהביאה
גשמי  – כפול היא והמקדש המשכן מציאות כל
שיש  גשמיים וכלים גשמי בנין יחד: גם ורוחני

"ושכנתי בגלוי mkezaבהם לאחר 22" שגם [ועד
"שכינה  כי עומדין", הן "בקדושתן ביהמ"ק חורבן

בטלה" במקדש,23אינה בעבודה גם ועד"ז .[
הקרבת  ע"י שהיתה הקרבנות, עבודת שעיקרה

" גשמיות –dnylבהמות "myl דברים כו'.24ששה

כפול  חורבן הי' ביהמ"ק שחורבן מובן עפ"ז
ודרגות  שלבים לשני הכוונה אין בכפליים): (לקו

כפול  תוכן בו שיש אחד חורבן אלא :25בחורבן,
הנחמה  גם ולכן אחת; בבת ורוחני גשמי חורבן
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פירושו 16) נחמו" "נחמו שהכפל שם) (ישעי' פרש"י לפי וגם

לנביאים  הדיבור שזהו (היינו, עמי" את נחמו נביאי אתם "נחמו –
לנביאים  הדבור ענין מהו מובן "אינו – ישראל) את שינחמו

ה  דבור והלא לנביאים שינחמו וכשאומר הנחמה, גופא זהו נבואה
עצמה, הנבואה דבור לבד נחמה איזה שיש המשמעות הרי נחמו
שם). אידיש סה"מ שם. תער"ב (המשך הזאת" הנחמה מהו וצ"ל

.50 הערה לקמן וראה
(דמצוותי'17) זה ענין הוזכר לא שם שבאיכ"ר ובפרט

כלל. כפולות)
בא 18) בכפליים שהלקו דכשם היא, בפשטות בזה הכוונה

עי"ז  באה בכפליים הנחמה כמו"כ בכפליים, מהחטא כתוצאה
שמלשון  בזה ביאור צריך אבל הן. שכפולות מצוות שמקיים
וגם  כפולות, שמצוותי' בזה קשור דנחמה שהכפל משמע, המדרש

בפנים. כדלקמן כפולות, דמצוותי' הפירוש מהו –

ח.19) כה, תרומה
ובפרש"י.20) תרומה ר"פ
ח.21) כה, תרומה פרש"י
בהן 22) שיש דהגם בעולם, גשמיים דברים שאר כמו ולא

הם  והגשמיות הרוחניות ועכ"פ בגלוי, לא ה"ז – רוחנית חיות
שני  כמו הם והרוחניות הגשמיות – שבגלוי עד גילוי, באותו לא
מרוחניות  כפול אחד בית הוא הביהמ"ק משא"כ נפרדים, דברים

בגלוי. וגשמיות
הט"ז.23) פ"ו ביהב"ח הל' רמב"ם
וש"נ.24) במשנה. – ב מו, זבחים
בית 25) על קאי בכפליים (ונחמה) שהלקו הפירוש ולפי

.62 הערה לקמן ראה – שני בית ועל ראשון
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לא  דהיינו, נחמו", "נחמו בכפליים: נחמה היא ע"ז
נחמ  עמי ("נחמו שונות נחמות אלא שתי עמי"), ו

אחת, בבת ורוחנית גשמית נחמה – כפולה נחמה
נחמוה  עליונים "נחמוה המדרש: ובלשון

בביהמ"ק cgiתחתונים" הנחמה בשלימות – ועד .
ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש שיהי'26השלישי, ,

נצחי  מקדש 27מקדש – כפול דבית השלימות ,
למעלה  ומשוכלל (שבנוי שלמעלה )28רוחני

שנעשה  כך שלמטה, גשמי בהמקדש שמתלבש
יחד.`cgמקדש גם ורוחני גשמי –

בכפליים"„. ש"לקו לזה והכח הטעם
וחורבן  שבנין מכיון הוא בכפליים" ו"מתנחמים

תלוי mc`dביהמ"ק zceara– כפולה היא שגם
כפול, הוא קיומם (והעדר כפולות" "מצוותי'

בכפליים"): "חטאו

נשאר  בשלימות היא בנ"י שעבודת עי"ז
נחרב; הוא חטאינו" ו"מפני בשלימות ביהמ"ק
עבודת  כללות את משקף המקדש בית מזו: ויתירה

בתחתונים  יתברך לו דירה לעשות – שכל 29האדם ,
השכינה  להשראת ראוי מקום יהי' כולו העולם
עלֿידי  במקדש), בתוכם" ל"ושכנתי (בדוגמא
וממשיכים  שמזככים ומצוות, בתורה העבודה
שנעשית  עד ורוחניות, קדושה העולם בגשמיות

יתברך. לו דירה

שהעולם  באופן נברא הגשמי) (עוה"ז העולם
(ז.א. אלקות ומעלים מסתיר והסתר) העלם (מלשון
בנ"י  עבודת וע"י לעולם), נוסף כדבר הוא שאלקות

המלובשים ומצוות, גשמיים,jezaבתורה דברים
בגשמיות  רוחני) וחיות (כח אלקות מחדירים
דירה  (תחתונים) העולם את שעושים עד העולם,
כפולה, דירה ויחידה, אחת דירה – יתברך לו
(תחתונים), גשמית דירה יחד: גם ורוחנית גשמית
שהקב"ה  עד – בגלוי שם שורה (רוחניות) שאלקות
עצמותו. בכל בגלוי, שם נמצא יתברך) (לו עצמו

ומצוות, דתורה העבודה ע"י נעשה זה וענין
היא  המצוות קיום שלימות כפולות": ש"מצוותי'
אחת  פעולה כפולה, היא המצוה פעולת כאשר
פעולה  ענינים: שתי בתוכה שמכילה ויחידה

מלובשים  ה"ה (מצוות גשמי דבר עם גשמית
וכיו"ב, גשמי בקלף תפילין גשמיים, בדברים
– זה עם וביחד גשמיים), בכחות הוא וקיומם
האדם  ורגש בידיעה רוחנית הכוונה המצוה, כוונת

לשמה. שיקיימנה המצוה, בקיום

שצריכים  גשמי עולם הוא בכלל שהעולם וכשם
הוא  כמו"כ (אלקות), רוחנית הנשמה את בו לגלות

האדם  זה קטן (עולם באדם מגוף 30גם המורכב ,(
מציאות הינם ששניהם ובאופן (ולא `zgונשמה,

וחלק  להגוף שייך זה שחלק ביניהם, להפריד יתכן
להנשמה). – זה

גם  ונשמתו גופו עם צ"ל היהודי עבודת ועד"ז
ובכחותיו  בגופו משתמש שהוא עי"ז יחד,
הנשמה, של הרוחניים להכחות ככלים הגשמיים
כנ"ל, כפול באופן ומצוות, תורה שמקיים בכך
אחת  מציאות היא מציאותו שכל – פועל ועי"ז
– כפול שהוא באופן הקב"ה את שעובדת ויחידה
מגלה  גם הוא – ועי"ז יחד. גם וגופו בנשמתו
(והכוונה  האלקות "נשמתה", את העולם בגשמיות

הטבע  בגימטריא אלקים שבעולם, .31אלקית)

לעבוד  צריך שיהודי רק לא הוא, בזה והפירוש
כל  אין שבכך בגופו, ובין בנשמתו בין השם את

קוני" את לשמש נבראתי ש"אני כיון – ,32חידוש
גופו  את והן נשמתו את הן כולל ה"נבראתי" והרי
בעולמו  הקב"ה שברא מה "כל – בעולם (ועד"ז

לכבודו" אלא בראו והן 33לא הנשמה הן בראו ,
– הוא כפולות" ב"מצוותי' החידוש הגוף);
אצלו  שקיימים בכך לא היא, ה' עבודת ששלימות

עבודה אופני ואופן mipeyשני בנשמתו, אחד (אופן
בגופו) עבודה34אחר ישנה שאצלו אלא ,zg`,

יחד. גם ורוחניות בגשמיות – כפולה שהיא

ד"כפולות"‰. באופן בשלימות המצוות וקיום
הקצוות: בשתי הוא –
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יז.26) טו, בשלח
א.27) כח, זח"א
סע"א.28) מא, סוכה ותוס' רש"י
פל"ו.29) תניא ראה

פק 30) תנחומא ועוד.ראה א). (ק, תס"ט תקו"ז ג. ודי
ב"מצוותי'31) שהפירוש אידיש) (בסה"מ נחמו סד"ה ראה

האדם  זיכוך כפולה: פעולה לה יש מצוה שכל – הוא כפולות"
הוא  ובעולם) (באדם עצמו זה שזיכוך נתבאר, וכאן העולם. וזיכוך
נפרדות). עבודות ב' כמו (ולא יחד וגוף הנשמה של כפול, באופן

קידושין.32) סוף וברייתא משנה
ספ"ו.33) אבות
בנשמתם,34) ה' עובדי – בעבודה וסוגים דרגות מב' ולהעיר

תש"ח  סה"מ ואילך. קנז ע' תרס"ו המשך (ראה בגופם ה' עובדי
ואילך). 210 ע'
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וידיעה  הלב ברגש הוא קיומן שעיקר המצוות
שמשפיע  באופן לקיימם צריך – (רוחנית) בשכל
לחלקו  עד שבגוף, גשמיים ואברים הכלים על גם
משפיע  המצוה שעבודתו, רק ולא בעולם, (הגשמי)
וחלק  הגשמי (החלק יחד ששניהם אלא עליהם,
עבודה  בתור מאוחדים נעשים המצוה) של הרוחני

zg`.

עבודה  (בעיקר) שהיא – התפלה מצות כמו
תפלה  זוהי שבלב עבודה היא (איזו ),35שבלב

ה': יראת ה', אהבת בלב, התלויות במצוות ועד"ז
פועל  שלא רוחני, רגש הוא הרגיל) (ע"ד הלב רגש

הלב; בגשמיות והזזה שינוי zenilydבהכרח
נפשך  ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את ב"ואהבת

מאדך" שבלב,36ובכל והכוונה להרגש שנוסף היא,
לב  בבשר והזזה שינוי ותפעל תחדור שהאהבה
– פיזי גם הוא להשם האהבה רגש הגשמי,
(כרשפי  כאש ובוער משתוקק שליבו איך שמרגיש

ליבו לקב"ה; אהבה עם zeinybaאש) wtec עם
אחת  אהבה שנעשית עד הקב"ה. מפני ופחד יראה
של  גשמית הזזה עם ביחד רוחני רגש – ויחידה
בשני  – לבבך "בכל על ונוסף [כולל הלב

מאדך 37יצריך" "בכל עד וחודר משפיע שזה עד :[
בכל –jpenn"37.בעולם חלקו ,

התלויות  ומצוות תורה, תלמוד במצות ועד"ז
יותר: גדול החידוש שבזה ומחשבה, בשכל

ריחוק  מרגש; יותר ורוחני עדין הוא שכל
ריחוק  מאשר יותר רחוק הוא מגשמיות השכל

מגשמיות  זאת 38ההרגש מבין שהאדם כמו .
בלב  הרגש לו יש כאשר אישית: ממנו בפשטות
(נוסף  בליבו ותנועה תזוזה לפעמים חש הוא אזי
משא"כ  בתמידות); מתנענע הרי שהלב זה על
במוחו  לתזוזה מביא אי"ז סברא מבין כשהוא

מתנענע). אינו ובכלל "קר", הוא (המוח  הגשמי

גם  נשתלשל (ומזה התורה בלימוד השלימות
כאשר  הוא בכלל) בשכל והתעמקות במחשבה
כזאת  והתעמקות ביגיעה הם ומחשבה השכל
וכמבואר  הגשמי, במוחו גם ותזוזה שינוי שפועלת
העמקה  שעלֿידי בחסידות) (הובא רפואה בספרי

וזה  הגשמי, במוח קמטים יותר נעשים בשכל
להבנה  אפשרות ונותן הגשמי המוח את מרחיב
ופעולה  מצוה שנעשית ז.א. יותר. ורחבה עמוקה

הגשמי והמוח השכל – תורה.cgiaכפולה לומדים

באופן  צ"ל התורה לימוד שלימות מזו: ויתירה
פועלים  (שאז איברים" רמ"ח בכל ד"ערוכה

"משתמרת" שהיא התורה וכמנהג 39בלימוד .(
בעת  ועד"ז התורה, לימוד שבעת – ישראל

"על 40התפלה  הגשמי) הגוף (את א"ע מנענעים ,
כל  שלכאורה 43תאמרנה"42עצמותי 41שם אע"פ ,

מבלבלת הגוף בדבר zewnrzdlתנועת ולהתעסק
רבם  לפני תלמידים אפילו מזו: ויתירה שכל,

שמים" כמורא רבך ש"מורא אע"פ ,44מתנענעים,
מרא  קמי' כעבדא כשעומדים התפלה בשעת ועד"ז
מרידה  ה"ז כו' מלכא קמי במחוג דמחוי [ומאן

ולהתנענע...]45במלכות  מלך לפני לעמוד ועאכו"כ ,
התפלה  ועבודת התורה בלימוד שהשלימות כיון –
בגוף  גם ופועלת חודרת העבודה כאשר היא

כרע  מנפשי' ע"ד – (עד ).46הגשמי

המצוות) (רוב המצוות גיסא: לאידך גם ועד"ז
קיומ  –שעיקר בפועל במעשה בגשמיות, הוא ן

המצוה  כוונת גם בהם כשישנה הוא בהם השלימות
המצוות: כל כללות – הצדקה במצות כמו לשמה.
במעשה  הצדקה נתינת היא המצוה שעיקר אע"פ
שבזה  העני", נפש "החיית את עושה שזה בפועל,
שלו  והרגש הידיעה הנותן, כוונת חשובה לא
הרי  כו' עני ומצאה סלע שהמאבד ועד שבזה,

צדקה  מצות קיים בזה 47המאבד לו שאין אע"פ ,
יודע  הי' שאם יתכן – (ואדרבה ודעת כוונה שום
מכל  – לצדקה) לתתו מעוניין הי' לא הוא מזה
בזה  כשישנה היא הצדקה מצות שלימות מקום,
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א.35) ב, תענית
ה.36) ו, ואתחנן
א.37) נד, ברכות
סע"א).38) (נד, פל"ז תניא ראה

רע"א.39) נד, עירובין
קריאת 40) גבי זה הובא ושם מח. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע

לימוד. גבי גם זה מנהג הובא ובכ"מ ותפלה. התורה
יו"ד.41) לה, תהלים
הוא 42) הדם שבהם גידים, בכלל: ענינים ג' שבהגוף להעיר,

שהם  עצמות – יותר ולמטה רך; שהוא בשר – יותר למטה הנפש;
דכל  והחידוש שבהם. ה"גשמיות" יותר מודגש שבהם קשים

izenvrגם פועלת ותפלה דתורה שהאמירה .zenvrdaתאמרנה,
ת 43) גבי שם אדה"ז הובא שו"ע שם שבתניא ולהעיר פלה.

גבי זה .dxezכתוב
מי"ב.44) פ"ד אבות
ב.45) ה, חגיגה
ב.46) קיח, שבת – עיון תוד"ה סה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי
יט.47) כד, תצא ספרי
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פנים  בסבר שבזה, האדם ורגש הידיעה הכוונה,
במעלת  הדרגות בהלכה כמבואר וכו', יפות

.48הצדקה 

.Â גלינו" הרי (שבגללם ש"חטאינו" מובן, ומזה
מלשון  (חטא חסרון – כפול חטא היינו מארצנו")

גם 49חסרון  ולכן בגשמיות, והן ברוחניות הן (
"לקו  – כפולים החטא) (תוצאת והגלות החורבן
באדם  (בין בגשמיות והן ברוחניות הן בכפליים",

בעולם  ובין 31ובין לגלות, שנשלחו – בבנ"י בין ,(
כביכול  נמצא שהקב"ה – כביכול באלקות

;50בגלות 

"מצוותי' המצוות, קיום בבנ"י שיש ועי"ז
נחמו  "נחמו – בכפליים נחמה נעשה כפולות",
יחד, גם וברוחניות בגשמיות בגוף, נשמה עמי",
להשלימות  עד תחתונים", נחמוה עליונים "נחמוה

כנ"ל. הכפול, בביהמ"ק בבנין – בזה

.Ê:לומר יש – יותר ובעומק

(תחתונים), גשמיות עם שקשורה הנחמה
בה  (שאין שבמצוה הגשמי החלק ע"י שנפעלת
יותר  שנעלה ממקום הוא שורשה – ודעת) טעם
הרוחני  מהחלק שבאה (עליונים) רוחנית מנחמה
– ודעת) טעם בה שיש המצוה (כוונת שבמצוה
מתבטאת  היא ולכן ודעת, מטעם שלמעלה מדרגא

מצד בק  כוונה), ללא (אפילו במעשה המצוה יום
שהדבר  בכדי רק ודעת; מטעם שלמעלה הביטול
ודעת  בטעם ההמשכה גם בזה צ"ל בשלימות, יהי'

המצוה. של (רוחניות) הכוונה –

שהמאבד  לכך פנימי הטעם שזהו לומר, ויש
אע"פ  צדקה מצות מקיים ה"ה עני ומצאה סלע
אפשר  – (ואדרבה כלשהי כוונה בזה לו שאין
סלע  המאבד של המצב כי – כנ"ל) להיפך שכוונתו
בשרש  מקורו ודעת, מטעם למטה (לגריעותא)
אלא  ודעת. מטעם שלמעלה מעבודה הוא הענינים

ע"ד  לגריעותא, דהמאבד הענין נשתלשל שמזה
לו  שנותנים מה המאבד שוטה .51איזהו

באופן  המצוה (קיום בזה שהמעלה לומר, ויש
במצות  בגלוי גם נראית ודעת) מטעם שלמעלה
שהשלימות  – המצוות) כל (כללות הנ"ל הצדקה

הנותן כאשר היא rceiבמצוה epi` הוא מי
שתי 52המקבל  את לו יש עי"ז מזו: ויתירה .

– במצוה oevxaהמעלות dpeekdשהוא`l מי יראה
שלמעלה  המעלה – זה עם וביחד המקבל, הוא
בקיום  העיקרית המעלה על נוסף ודעת, מטעם

בגשמיות. המצוה

המצוה  שקיום המצוות, בכל גם הוא זה ומעין
שלמעלה  עול קבלת עם קשור (בגשמיות) בפועל
וכוונת  המצוה קיום באופן והידיעה ודעת, מטעם

ודעת. בטעם ההמשכה היא – המצוה

הוא  כפולות" ב"מצוותי' שהפירוש נמצא עפ"ז
ורוחניות, גשמיות כפול, ענין כולל שזה רק לא
בסגנון  ודעת. מטעם שלמעלה השלימות גם אלא
ריבוי  אלא שתים, רק לא כולל במצוות הכפל אחר:

לתושי'" ב"כפליים הפירוש (ע"ד א"ס ז.א.53עד ,(
המעלות  וכל הקוים כל שכוללת אחת נקודה שזו
למטה  ודעת, טעם רוחניות, גשמיות, והשלימויות:
שניהם  חיבור ודעת, מטעם למעלה ודעת, מטעם

וכו'. יחד

כפל כי הוא, לכך שהטעם לומר מראה dfויש
ית', ומהותו עצמותו העצם, עם קשור שזה
וחיבור  ורוחניות גשמיות גדרי מכל שלמעלה
בכפל. כלל, חילוק בלי כולם, נכללים ולכן שניהם,

.Á,שזה – נחמו" ד"נחמו הכפל גם מובן עפ"ז
הכוללת  ("עמי") יחיד לשון אחת, נקודה בעצם,
הקוים: בכל מתבטא שזה כפי שלימויות, מיני כל

עתידה  עמי") נחמו (מ"נחמו הנחמות אלה "כל
המשיח" יחידה 54לימות בחי' הוא משיח .

עצמותו 55הכללית  לייחדך, יחידה עם הקשורה ,
גם  הענינים: וכל הקוים כל שלימות הכולל ית',
שמשיח  כידוע – ודעת מטעם שלמעלה השלימות
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י'.48) פרק עניים מתנות הל' רמב"ם
ובכ"מ.49) א. פב, מטות לקו"ת
תער"ב 50) והמשך תרכ"ו שם. אידיש בסה"מ נחמו ד"ה ראה

שם.
א'רטו. ע' נ"ך ואילך. ב'ר ע' פרשתנו (אוה"ת נתבאר ובמ"א
על  קאי נחמו" "נחמו שהכפל תער"ב) עת"ר תרס"ט, נחמו ד"ה
שם  תער"ב ובהמשך עיי"ש. שניהם, והתחברות ופנימי מקיף בחי'

.16 הערה דלעיל רש"י דברי בזה מבאר
וש"נ.51) סע"ב. ג, חגיגה

ה"ח.52) שם רמב"ם
א.53) פמ"ו, שמו"ר
עה"פ.54) הרד"ק פי'
ועוד.55) ב. רס, לזח"ג רמ"ז
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שנאמר  הדעת, בהיסח עבדי 56בא דוד ,57מצאתי
כידוע  ודעת, דטעם שלימות – זה עם וביחד

מלך) להיותו (נוסף רב יהי' המלמד 58שמשיח ,
שכן, וכיון משיח. של תורתו כולו, העם לכל תורה
(בטעם  לימוד ע"י המשיח לקבלת ההכנה צ"ל
"יפוצו  משיח, של תורתו המעיינות, ודעת)

חוצה". מעיינותיך

אומר  הקב"ה כביכול: הקב"ה אצל גם וכך
עבדי"iz`vnש" בהיסח 59דוד מציאה של באופן ,

כביכול; שלמעלה ודעת מטעם למעלה הדעת,
עבדי  בדוד שהבחירה מוצאים אנו זה עם וביחד

שמשתי השתלשלות, סדר דרך רות zeig`dבאה
גילוי  על מורה [שזה נעמי עם רות נשארה וערפה,
וכתוצאה  וערפה], רות שווים, שני בין הבחירה

דוד  את הוליד וישי ישי, ממנה יצא ובחיי 60מכך ,
בצאן  אותו בחן הקב"ה עצמו שבחר 61דוד עד כו',
דוד. בית מלכות את להעמיד בו

(שקאי  בכפליים נחמו" שה"נחמו מובן, ומזה
היחידה  נקודת את מדגיש המשיח) ימות על בעיקר
הקוים  כל את שכולל דוד, בן משיח של

הנ"ל והשל  במדרש כמבואר א"ס, עד ימויות,
עולם  תחתונים, נחמוה עליונים נחמוה – (ס"א)

וכו' הבא עולם .62הזה

.Ë ואתחנן" ואתחנן: פרשת עם זה לקשר ויש
גו'" הטובה הארץ את ואראה נא אעברה גו' ה' אל
אשר, לארץֿישראל, להיכנס משה תפלת על קאי
את  מכניס והי' מתקבלת היתה משה תפלת באם
לא  אזי המקדש, בית את ובונה ישראל לארץ בנ"י

נצחית  גאולה זו והיתה חרב המקדש .63הי'

– מעלות הרבה בה כוללת משה תפלת
כמנין 64כמאחז"ל  תפלות תקט"ו התפלל שמשה

בכ"מ  ומבואר על 65"ואתחנן". רומז שתקט"ו
מסדר  שלמעלה י"ה, בחי' דט"ו, ההמשכה
רקיע  בין שנה ת"ק מהלך – בת"ק השתלשלות,

ת"ק  פעמים ט"ו עד כו', סדר 66לרקיע שלימות –
ההשתלשלות.

עקב  "והי' – עקב לפ' באים מכן ולאחר
שלמעלה  השלימות את גם שמדגיש תשמעון",
על  שמורה עקב – ודעת וטעם השתלשלות מסדר
עול, וקבלת שמיעה בפירושו ותשמעון עול, קבלת
והבנה, שמיעה מלשון "תשמעון", – זה עם וביחד
דסדר  הדרגות בכל נמשך וזה ודעת, טעם
דכל  וסוף העקביים עקב, לבחי' עד ההשתלשלות,

ובמקום. בזמן הדרגות,

ואת  הברית את לך אלקיך ה' "ושמר – ואח"כ
ד"את  המעלה הן לאבותיך": נשבע אשר החסד
שהאבות  לאבותיך", נשבע אשר החסד ואת הברית
מטעם  שלמעלה הביטול מעלת – המרכבה הן הן
למעליותא  קודם תורה, מתן קודם שזה כפי ודעת,
ואיך  שבתורה; ודעת מטעם שלמעלה ביטול –
שהתורה  כפי מתןֿתורה, לאחרי לבנ"י נמשך שזה
הזה  דעולם ובמקום בזמן ודעת בטעם ניתנת

הגשמי.

.È נחמו שבת בין קשר גם ישנו הנ"ל ע"פ
נחמו, משבת (שמתברך באב עשר וחמשה
וכן  עצמו), נחמו בשבת קביעותו חלה ולפעמים

באב: עשר חמשה עם שקשור בענין ביאור

ש"מחמשה  תענית), מס' (בסוף  אומרת הגמרא
מכאן  כו' חמה של כחה תשש ואילך באב עשר
עשר  "מחמשה ופרש"י: יוסיף", דמוסיף ואילך

בתור  לעסוק הימים על לילות דמוסיף ואילך ה באב
להלכה: גם מובא זה וענין חייו". על חיים יוסיף
באב  מט"ו בלילה ללמוד להתחיל לאדם "ויש

מעט" מעט יוסיף ואילך באב "מט"ו .67ואילך".
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כא.56) פט, תהלים
סע"א.57) צז, סנהדרין
מלך.58) מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
דוד59) "מצאתי מ"ש יומתק קאי icarועפ"ז זה בכתוב כי ,"

הביטול  על שמורה עבדי, בתור משיחא) (מלכא דוד מעלת על
מציאה  "מצאתי", של באופן הוא ולכן ודעת. מטעם שלמעלה

הדעת. בהיסח הבאה
ואילך.60) יו"ד א, רות
ג.61) פ"ב, שמו"ר
בית 62) ועל ראשון בית על דנחמו הכפל שגם מובן ועפ"ז

(עבודת  אלו מקדשות בתי בשני שיש שלימות על קאי שני
לקו"ש  עת"ר. נחמו סד"ה ראה – התשובה) ועבודת הצדיקים

ואילך. 61 ע' ח"ט
ראובני 63) בילקוט (הובא קפה אופן עמוקות מגלה ראה

ע' פרשתנו אוה"ת פרשתנו. ריש ועוד אוה"ח אלשיך פרשתנו).
ועוד. ב'רא. ו') (כרך צג. סה.

ט.64) פי"א, דב"ר ראה
קטז.65) ע' פרשתנו אוה"ת
א.66) יג, חגיגה – מהרש"א וחדא"ג תוס'
לומר 67) קבלו "האחרונים סרל"ח: או"ח לטור ב"ח גם וראה

קומי  שאומרים באב מט' . . קומי שכבי עד ומקומי כו' משכבי
אור  קודם לקום חייב קומי, שכבי, שאומרים השבועות חג עד
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שניתן  שהשכר גם מוסיפים מדוע להבין: וצריך
ואילך), באב (מט"ו התורה בעסק הוספה עבור
שמזה  לומר: ויש חייו"? על חיים "יוסיף הוא
כאשר  היא התורה בלימוד שהשלימות למדים
כל  בו שנכללים – כפל של באופן הוא הלימוד
גשמיות, והן רוחניות הן והשלימויות, המעלות
תלמוד  מצות (קיום ברוחניות המעלה על שנוסף
בגשמיות, משפיע שהיא המעלה, גם בה יש תורה)

"כדכתיב  ימינו", ואורך "חיינו של הוא 68במצב
וכתיב  ושלום 69חייך, חיים ושנות ימים אורך
לך" התורה 70יוסיפו בלימוד ההוספה שע"י ,

בחיים גם ימיםmiinybניתוסף באריכות ,zehyta.

ההוספה  את שמנצלים שעי"ז ולהוסיף,
בעולם  מגלים – התורה ללימוד הלילה באריכות
(ואריכות  הלילה של והפנימיות הנשמה את

לגירסא" אלא ליליא איברא ש"לא .71הלילה),

באב  מט"ו התורה בלימוד (הוספה זה וענין
אודות  מדובר שבה בפרשתנו גם מרומז ואילך)

וכידוע  וקדמוני, קניזי הרי 72קיני האדם שבעבודת
הג' כנגד הם וקדמוני קניזי שעיקר oigenקיני ,

והשגה. בהבנה התורה, בלימוד – הוא עבודתם

.‡È:לפועל ובנוגע

ומקום  מקום בכל ולהכריז לפרסם ונכון כדאי
ואילך  באב עשר ש"מחמשה חז"ל הוראת את

לעסוק  הימים על לילות חיים דמוסיף יוסיף בתורה
חייו", על

יעורר  שזה בעצמו, ופרסום" מה"הכרזה החל
בכמות  התורה, בלימוד הוספה אחד כל אצל

ואיכות,

יהודי  וכל ביתו, בני את ולעורר לפרסם וכמו"כ
אותו. ולעורר להשפיע שיכול

מעלה  בה יש עצמה התורה בלימוד ההוספה
ברבים  בתורה לשיעור מצטרפים כאשר נוספת

בבד" "בד ועוסקים 73(ולא שיושבים "שנים ,(
בתורה" ועוסקים שיושבים "עשרה עד .74בתורה",

– באב עשר מחמשה ההוראה את לנצל כדאי ולכן
תורה בשיעורי במיוחד יסוד miaxaלהוסיף ע"י ,

בהם  קיים לא שעדיין במקומות חדשים שיעורים
קיימים. שכבר השיעורים ולהרחיב ולחזק שיעור,

בודאי  תביא – התורה בלימוד וההוספה
מעשה  לידי שמביא גדול בתלמוד ,75להוספה

של  ובאופן בהידור, המצוות בקיום הוספה
בארוכה. כנ"ל כפולות", "מצוותי'

להוספה  בנוגע ופרסום ההכרזה וכאמור,
שעי"ז  הוספה עם – בהדגשה צ"ל התורה בלימוד
ההבטחה  שישנה היינו חייו", על חיים "יוסיף
יתוסף  שעי"ז אמת, תורת הקדושה, דתורתנו
בלימוד  המוסיף אצל בפשטות ימים אריכות

התורה!

לקבל  יהודי מחזקת בזה, הידיעה עצם אשר,
ולהתעלות  התורה, בלימוד להוספה טובה החלטה
ולהעמיד  וכיו"ב, הפרנסה דאגות הבלבולים, מעל
תורה  ניתנה (ש"לא המן" "אוכלי של במצב א"ע

המן" לאוכלי הלימוד,76אלא בשעת עכ"פ ,(
עצמותי  ד"כל באופן התורה, ללימוד ולהתמסר
("געשמאק") ונעימות בהתעמקות תאמרנה",
וצרכי  צרכיו כל לו מספק שהקב"ה ביודעו (כנ"ל),
מקבל  ה"ה – דאגה ישנה אם ואפילו ביתו, בני
ההחלטה  עצם וע"י לו, יפריע לא שהדבר החלטה
יהי' לא שמלכתחילה אותו, מברך הקב"ה – בזה
יהודי  שכל דין ע"פ צ"ל שכך (ובפרט דאגות לו
שלמה  "כסעודת והלכה דין ע"פ לקבל ראוי
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ה"ז ועפ"ז ארוכים". דהלילות כיון ללמוד, כו' באב*.hn'הבוקר
שהוא לומר קבעו c"rויש מדבר מתי גזירת דבטלה שבהטעם

h"eidביום הראשונה, בפעם שהי' כמו ,xxazpy באב ט"ו –
שנתברר  אף לג), פתיחה איכ"ר שם. ותוס' וברש"י ב ל, (תענית

באב בט' גם eiptlyשבטלה וראה שם). לאיכ"ר מת"כ (ראה
.25 הערה 273 ע' חכ"ד בהערה. 447 ע' חי"ט לקו"ש

נצבים.68) ס"פ
ב.69) ג, משלי
ב.70) קכא, ב"ב רשב"ם
סרל"ח.71) או"ח טושו"ע א. סה, עירובין
האמצעי.72) לאדמו"ר מואב את תצר אל ד"ה

l"ic ,a`a dryz i`vena dpald ycwl l`xyi bdpnn xirdle (*
mewn yi ,a`a dryza dxifbd dlhay a`a e"ha xxazpy ixg`ly
lr dxen dpal yeciwy ,a`a dryz i`vena skiz dpald ycwl
`aendn xirdle .dpall oipene oinecd l`xyiae ,dpala 'ilre yeciw
l"ie) 'ek zeriqple mini zekix`l dlebq `ed dpal yeciwy mixtqa
i"r d`ad mini zekix`a dtqedl rbepa mipta y"n t"r mrhd

.(jli`e a`a e"hn dxezd cenila dtqed

ב.73) סג, ברכות (כדרז"ל ונואלו לו) נ, (ירמי' הכתוב וסיום
וש"נ).

מ"ו.74) פ"ג אבות
וש"נ.75) ב. מ, קידושין
ד.76) טז, שם בשלח. ר"פ מכילתא
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מכן  יותר ואף במנוחת 77בשעתו", תורה ולומד ,(
טובות, ושנים ימים באריכות הגוף, ומנוחת הנפש

והנשמה. הגוף בריאות מתוך

כלל  בתוך בנ"י וכל יהודי כל – שזוכים עד
"בנערינ  ובבנותינו"ישראל, בבנינו גו' ובזקנינו 78ו

בלי  ועוברים, והשלימה, האמיתית לגאולה –
ולקיום  נצחיים, לחיים עתה, מחיינו כלל הפסק
בית  "בנין תענית: מסכת וחותם בסיום היעוד
ההוא  ביום "ואמר בימינו", במהרה שיבנה המקדש
לו  קוינו ה' זה ויושיענו לו קוינו זה אלקינו הנה

בישועתו". ונשמחה נגילה
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רפ"ז.77) ב"מ
ט.78) יו"ד, בא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dxenz(iyily meil)

oeikn `l` ,ok xacd oi`y i`ce ,epevxk cled z` yicwdle
dpynd dkxved dnle ,dzenk dcle minlyl m`d z` yicwdy

.dlerl dyicwdle dzepyl leki epi`y eprinydl
:`xnbd zvxznäëøöð àì ,àtt áø øîàdpynd dkxved `l - ¨©©¨¨Ÿ¦§§¨

z`f xnelàlàote`aøîàLdler didi cledyøeaéc éãk CBúa ¤¨¤¨©§§¥¦
[dpey`xd ezxin`l xeaic ick ly onf jyn xeriy jeza-]

,minly didz m`dy ezxin`løeaéc éãk CBz ,àîéúc eäî©§¥¨§¥¦
øeaéãk,dler didi cledy xn` xeaic ick jezay oeikne ,cg` §¦

,dler clede minly didz m`dy zg` zaa xn` eli`k aygp
éàäå,zg` zaa ok xn` `ly ,df mc`e -ïéiòî÷c àeä éðeiò- §©©¥§¨§©¥

mixne` epiid okle ,ea xfgy iptn epi`e ,xaca oiirn didy iptn
,dler clede miniiw eixacyïì òîLî à÷meyn ,ok xacd oi`y ¨©§©¨

xeaic ick jezy mda mixne` oi`y mixacdn cg` `ed ycwdy
.cg` xeaicl aygp

äðùî
lr minlye dler zyecw xindy in ly epica zwqer epizpyn
dxenzdy e` ,dndad lr zelg zeyecwd izy m`d ,zg` dnda

.dndad lr dlgy dyecwd `id dligz xindy
,minly znda lv`e dler znda lv` oileg znda cinrdy in

oileg znda lr xn`eBæ éøä ,'íéîìL úøeîz äìBò úøeîz Bæ éøä'£¥§©¨§©§¨¦£¥
ziyrp,äìBò úøeîzoey`xd epeyl z` xwirl qetzl epl yiy §©¨

lr dlg minly zxenz zyecw oi`e ,'dler zxenz' xn`y
,dler zxenz zyecwïëì íà ,éñBé éaø øîà .øéàî éaø éøác- ¦§¥©¦¥¦¨©©¦¥¦§¥
,'minly zxenz' miiqléðL úBø÷ì øLôà éàå ìéàBä ,älçz ïéekúð¦§©¥§¦¨¦§¦¤§¨¦§§¥

úBîL[minlye dler ly-],úçàkxg` dfa xindl gxked okle ¥§©©
,df,íéîéi÷ åéøáczxenz divge ,dler zxenz divg ziyrpe §¨¨©¨¦

,minlyøîàå Cìîð ,'äìBò úøeîz' øîàMî íàådidzyz'úøeî §¦¦¤¨©§©¨¦§©§¨©§©
.äìBò úøeîz Bæ éøä ,'íéîìL§¨¦£¥§©¨
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המשך ביאסר למו' תמסרה ליסם שלישי עמ' ב

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

ok m`aíéãò éðL úàãBäL òaøðå òáBødriaxd lrBzìñBt ¥©§¦§¨¤¨©§¥¥¦©§
,äìéëàîikeãçà ãò úàãBäL ïéc Bðéàdriaxd lrBzìñBt ¥£¦¨¥¦¤¨©¥¤¨©§
,äáø÷äîraex xeqi` epcnll weqt jixv oi`y dyw oiicr ok m`e ¥©§¨¨

:`ziixad dwiqn .gafnl raxpeàéöBäì ,'äîäaä ïî' øîBì ãeîìz©§©¦©§¥¨§¦

òaøðå òáBø.daxwdl mixeq`y ¥©§¦§¨
,weqtd jxvp recn :`ziixad zpwqn lr dywn `xnbdàäå§¨

àðécî àéúàlran xnege lwa cnlp raxpe raex xeqi` ixde - ©§¨¦¦¨
.oerny iax ixack men(àéúà àì)
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המשך ביאסר למו' תמסרה ליסם שישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dxenz(ycew zay meil)

äàî élzx`an .opz` `ed ixd dxkya zgwely dn lk ,zenda ¦¥¨
:`xnbdàëéøö àìote`a `l` ,df oic eprinydl dpynd÷Lcäì Ÿ§¦¨§¨§¨

àãç àøâà,dligz epzd jk lre zg` dnda dxkya zgwely - ©§¨£¨
eseqaláéäé[ozp-]dìlreadäàîdpynd zycgne ,zenda ¨¦¨¥¨

oeik zexeq` olekyeúà÷ ïðúà çkî eäleëcozp `ed olek z`y - §§¦Ÿ©¤§©¨¨
.dliral dxenzk

:opz` ipica `ziixadì ïúð ,ïðaø eðzdnda dpefl,äéìò àa àìå ¨©¨¨¨©¨§Ÿ¨¨¤¨
e`øzeî dpðúà ,dì ïúð àìå äéìò àam` :`xnbd zl`ey .gafnl ¨¨¤¨§Ÿ¨©¨¤§©¨¨

déì úéø÷ dpðúà ,äéìò àa àìå dì ïúð,opz` `xew dz` jkl ike - ¨©¨§Ÿ¨¨¤¨¤§©¨¨¥¥
.dpzn `l` df oi` ixdeeúåm` ,dyw cere -ïúð àìå äéìò àa §¨¨¤¨§Ÿ¨©

dì áéäé éàî ,dìxzen `edy epipy eilry lread dl ozp dn - ¨©¨¦¨

:`xnbd daiyn .gafnldì ïúð ,éðz÷ éëä àlàdndaCk øçàå ¤¨¨¦¨¨¥¨©¨§©©¨
[onf xg`l-],äéìò àae`.øzeî dpðúà ,dì ïúð Ck øçàå äéìò àa ¨¨¤¨¨¨¤¨§©©¨¨©¨¤§©¨¨

epi` recn oaen dl ozp jk xg`e dilr `a m` :`xnbd dywn
dxkya dl epzil df dlh cgii `l d`iad zryay oeiky ,opz`
,dyw dilr `a jk xg`e dl epzp m` j` .dpzn mzqk `ed ixd

òøôîì ïðúà déìò ìeçéìålr rxtnl legi d`iad zryay - §¦£¥¤§©§©§¥©
,df dlh zpizp meyn dilr `a `ed ixdy ,opz` oic dciay dlhd

:`xnbd zvxzn .dry dze`a miiw dlhde,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨
,d`iad zrya miiw dlhde dilr `a jk xg`e dl ozp m` mlerl
xaecn `ziixaae ,opz` meyn rxtnl gafnl xq`p `ed i`ce

ote`a
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

Œ„ÂÓÏ˙·˘ ÌÈÈÂÂÈˆ‰ È˘ ÔÈ· ¯„Ò‰ ÏÚ ‰‰ÈÓ˙‰
‰¯Â˙

שני  כללי, באופן ישנם, תלמודֿתורה במצות
ציוויים:

"ללמוד" תורה 1א) ללמוד החובה ).3(כשיכיר 2–

"ללמדה" לאחרים 1ב) התורה את ללמד –4,
בניו  את ללמד האב חובת – .5ובמיוחד

והן  הרמב"ם הן מפליא: דבר מוצאים זה 6בענין

הזקן  תלמוד `7mpiאדמו"ר "הלכות את פותחים
הקובעת 8תורה" בהלכה אלא תורה, ללמוד בחובה

הקטן  בנו את תורה ללמד האב על וזוהי 9שחובה ,
התורה. מן מצותֿעשה

היתה  צריכה ובראשונה בראש מובן: לא לכאורה,
אחר  ורק לעצמו, בכלל, תורה ללמוד החובה להיכתב

צורך 10כך  ויש ב"ללמוד", די שאין להיאמר, היה צריך
הקטן? לבנו ב"ללמדה" גם

לבנו  "ללמדה" שהחובה בפשטות, שמובן כפי
ציווי וזהו תורה, ללמוד החובה מן נובעת sqepהקטן

התורה, מצוות שאר לעומת תורה, תלמוד במצות
בלבד  מדרבנן הקטנים חינוך חובת חלה .11שלגביהם

בלי  "ללמדה" של הענין שיתקיים ייתכן לא וגם,

"חדורים 12"ללמוד" הם התורה דברי אשר עד ,
.13בפיך"

סיבות: שתי לכך שיש להסביר, ניתן בפשטות

ללמוד  התורה מן מצותֿעשה שקיימת כיוון א)

לגביהם  חלה שלא המצוות כבשאר שלא לקטן, תורה
קטנים  לחנך התורה מן התורה 11חובה שלימוד יוצא, .

בהיותו  עוד יהודי כל אצל להתחיל התורה מן חייב

בדינים  תורה" תלמוד "הלכות את פותחים לכן קטן.
בקטנותו  – מהתחלתם היהודי של התורה לימוד אודות

יהודי  כל .14של

רבות" פעמים "נכפל תורה תלמוד על הציווי 15ב)

"ללמוד" הציווי הן "ללמדה"16– הציווי אך 17והן –
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מנין 1) יא*. מ"ע  בסהמ"צ רמב"ם ידֿטו. מ"ע בסהמ"צ הרס"ג לשון
חינוך  תורה"). "ללמוד רק ת"ת להל' (וב"כותרת" היד ספר בריש המצות
ילמדון, לעצמם. ילפון ילמדון, י: ד, פרשתנו רש"י וראה תיט. מצוה

לאחרים. יאלפון
רמה.2) ר"ס יו"ד טושו"ע ה"ח. שם ה"גֿד. פ"א ת"ת הל' רמב"ם

ועוד. רפ"ב. לאדה"ז ת"ת הל' קנה. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע סרמ"ו. שם
(3" (ה"ג) הבאה שבהערה להצ"צ xikiykברמב"ם פס"ד וראה ."

שם  וראה .254 .249 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה – לרמב"ם.
אדה"ז. בשיטת – 17 הערה

לאדה"ז 4) ת"ת הל' סרמ"ה. שם טושו"ע ה"וֿז. ה"אֿג. שם רמב"ם
וס"ח. ס"ד ס"א, פ"א

ת"ת 5) והל' (ס"ג) טושו"ע (ה"בֿג), רמב"ם – בנו להקדים מצוה כי
רס"ג  לסהמ"צ פערלא הרי"פ בביאור שקו "ט וראה שם. (ס"ח) לאדה"ז

לתלמידים). או לבנים (אם ב"ללמד" הרס"ג בכוונת גֿד) (קכו, שם
הכותרת 6) בטור) (משא"כ שם שבשו"ע ולהעיר בטושו"ע**. ועד"ז

מלמדים" "הלכות היא כו') בנו ללמד החיוב (ע"ד סרמ"ה ליו"ד
החיוב  ע"ד (המתחיל רמו לסי' רק היא תורה" תלמוד "הלכות והכותרת
תלמוד  להל' מלמדים הל' מקדים למה עצ"ע אבל בת"ת). אדם כל על

תורה.
הלכות7) שהן סקנ"ה שבאו"ח ת"ת הל' meidושאני xcqa ולא

ופשוט. כשלעצמם. דת"ת החיובים
גם 8) כ"ה – (1 להערה בשוה"ג לעיל (נעתק קאפח ובתרגום

להרמב"ם. בסהמ"צ

(כי 9) סתם "בנו" – שם ובטושו"ע לאדה"ז. ת"ת והל' ברמב"ם כ"ה
ת"ת mbקאי הל' וראה יוד. סי' ח"ב דווינסק צפע"נ שו"ת וראה גדול. על

שבכתב התורה כל ה"ד: פ"א א'.t"rayeלאדה"ז לסעיף שם קו"א .
ואכ"מ).
שהוא10) שם mcewובפרט טושו"ע ה"ד. פ"א שם (רמב"ם לבנו

ס"ז). פ"א שם אדה"ז ס"ב.
וש"נ.11) בתחילתן. לאדה"ז ת"ת הל'
ה"ד:12) פ"א לאדה"ז ת"ת מהל' z"dn..cnlnלהעיר el `evnl e`.

שם. קו"א וראה
ושננתם 13) ז) ו , (פרשתנו עה"פ (ורש"י) וספרי סע"א) (ל, קידושין

ה"ג. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' שם. להרמב"ם סהמ"צ לבניך.
בלימוד14) המדובר אין כי קצת, שעל ohwdודוחק החיוב ע"ד כ"א ,

cnll a`d הו"ל וא"כ ניתנה), לגדולים – התורה חיובי שככל פשוט, (כי
לאחרים, ללמד שמחוייב מה – אח"כ ורק שבגופו, המצוה להקדים

בפנים. כנ"ל תחלה, "ללמוד" מבלי "ללמד" שאא"פ ובפרט
שם.15) בחינוך ועד"ז שם***. בסהמ"צ הרמב"ם לשון
לב].16) יא, ראה ספרי ע"פ שם. [כפרש"י ו ד, בפרשתנו: לדוגמא

ובסהמ"צ  רפ"ב. לאדה"ז ה"ג. פ"א להרמב"ם ת"ת בהל' [הובא א ה,
(ע" ועשיתם ולמדתם זה שם: לפסוק הכוונה ואולי ב). קט, יבמות ד

עה"פ. ורש"י (ספרי דחז"ל [ע"פ ז ו, שם)]. וקאפח העליר בהוצאת (וראה

סט"ז. סקנ"ו או"ח שו"ע – אדה"ז (הב'). בם ד"ה שם וברש"י ב יט, יומא
ועוד. מדבר]. הכתוב תורה דבדברי וה"ה) ה"ב פ"ג ת"ת הל'

ה"ב.17) שם להרמב"ם ת"ת בהל' [הובא ט ד, בפרשתנו: לדוגמא

."(envrl) dcnlle ..(mixg`l) cnll" :gt`w mebxzae (*
c"ig y"ewla 'zp ± z"zn xeht envr ohwdy dfa (`"k ,my r"eyehak ,ohwd epa cnll a`d lry aeigd c"r `l) `id dlgzdd f"dc`l z"z 'lde m"anxay `l` (**

.cere .236 'r
.minrt dnk :gt`w z`vedae .`zil "zeax" zaiz xilrd z`veda (***

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

ok m`aíéãò éðL úàãBäL òaøðå òáBødriaxd lrBzìñBt ¥©§¦§¨¤¨©§¥¥¦©§
,äìéëàîikeãçà ãò úàãBäL ïéc Bðéàdriaxd lrBzìñBt ¥£¦¨¥¦¤¨©¥¤¨©§
,äáø÷äîraex xeqi` epcnll weqt jixv oi`y dyw oiicr ok m`e ¥©§¨¨

:`ziixad dwiqn .gafnl raxpeàéöBäì ,'äîäaä ïî' øîBì ãeîìz©§©¦©§¥¨§¦

òaøðå òáBø.daxwdl mixeq`y ¥©§¦§¨
,weqtd jxvp recn :`ziixad zpwqn lr dywn `xnbdàäå§¨

àðécî àéúàlran xnege lwa cnlp raxpe raex xeqi` ixde - ©§¨¦¦¨
.oerny iax ixack men(àéúà àì)
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רמב"ם ixwirdהציווי של המצוות במנין הנמנה הוא 18,
לבניך" ציווי 19"ושננתם רמב"ם, כדברי הכולל, ,

"cenll20 כלומר,21תורה העיקרי xewndוללמדה".
"ושננתם הפסוק מן הוא התורה לימוד ",jipalלחובת

הקטן heytd22שמובנו ל"בנו – ולפיכך 23הוא ,"24

ללמד  האב בחובת תורה' תלמוד 'הלכות את פותחים
הקטן. בנו את

אכן  מדוע הסבר: דורשים עצמם אלו טעמים אך
פרטים  בשני המצוות משאר תלמודֿתורה מצוות שונה
לקטן. גם התורה מן כחובה חל תורה שלימוד א) אלו:
"ושננתם  בציווי נכללת תורה ללמוד החובה ויותר, ב)

jipal?"

.·

‰¯Â˙‰ ˙ÓÂÚÏ "Ï·‰" ‡È‰ ‰˙Ú ˙„ÓÏ‰ ‰¯Â˙‰
‡Â·ÏŒ„È˙ÚÏ Â„ÓÏÈ˘

שהסיבה  בדוחק) כי (אם לומר היה ניתן לכאורה,
התורה  לימוד בין ההבדל את להראות כדי היא לכך

שלעתידֿלבוא: הלימוד לבין הזה בעולם

בתורה  פנויין "יהיו ישראל שכאשר מובן,
ו"מלאה  גדולים", חכמים ישראל ו"יהיו וחכמתה"

והאמת" והחכמה הדעה ו"תרבה דעה" יהיו 25הארץ ,
באיןֿערוך  הגבוהה בדרגה והבנתה התורה לימוד

חז"ל  כדברי עתה. עתה 26מאשר הנלמדת שהתורה ,
עלֿ לעתידֿלבוא שילמדו התורה לעומת "הבל" היא
עלֿידי  גם הזה, בזמן התורה לימוד לפיכך המשיח. ידי
של  לימוד מאשר יותר כללי, באופן אינו, גדולים,

"קטן",

של  ענין הוא קטן של התורה שלימוד כשם ועוד:
גם  הוא כך יגדל, כאשר העיקרי לחיוב הכנה חינוך,
חינוך  שהוא בכלל, הזה בעולם התורה לימוד לגבי
לאחר  רק לעתידֿלבוא, התורה ללימוד והכנה

בידו" התורה 27ש"תלמודו לימוד את "לקלוט" יוכל
משיח  עלֿידי .28בשלימות

מוצאים  אנו לכך בדומה כי זה, בהסבר די אין אך
כך  על כנאמר אחרות, מצוות קיום לגבי ,29גם

"ציונים" הן הזה בעולם מקיימים שאנו שהמצוות
המצוות  קיום יהי' אז כי לעתידֿלבוא, שנקיים למצוות

השלימות  בשיא רצונך" "כמצות –30.

בדרגה  הוא הזה בעולם המצוות קיום גם כלומר,
לעתידֿ המצוות קיום לעומת ("ציונים") "קטנות" של
המצוות  לקיום והכנה חינוך כך) (משום וזהו לבוא,

.31בשלימות 

גם  קשורה תורה תלמוד מצוות שדוקא מזה אך
"ושננתם  בציווי נכלל עליה הכללי והציווי לקטן,

jipal,מיוחד ענין יש תורה תלמוד שבמצוות מובן, – "
לה. דוקא השייך

.‚

˙ÂÂˆÓÏ ‰¯Â˙ ÔÈ· Ï„·‰‰

תורה  בין להבדל ההסבר עלֿידי יובנו הדברים
למצוות:

בדברים  המתבצעות במצוות, העיקרי הענין
על32גשמיים  עליהם, להשפיע הוא ,mlerd) .dneca

הגשמיות  את לזכך החפצא), על משפיע גברא לביטוי:
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ברמב"ם  [הובא ז ו, ס"א]. סרמ"ה שם טושו"ע ס"ח. פ"א לאדה"ז
ועוד. שם]. ואדה"ז

שם.18) בחינוך ועד"ז היד. ספר בריש המצות מנין שם. סהמ"צ
מנה  יב מ"ע ובסמ"ג פרשתנו. ריש להאריז"ל המצות משער ולהעיר
בתחילת  כלל הזכיר לא ששם [ולהעיר, בניכם" את אותם "ולמדתם

ומצות"]. תורה בנו ללמד "מ"ע – רק "ללמוד", החיוב המצוה
מצוות. כשתי וללמד" "ללמוד מנה שם לרס"ג בסהמ"צ אבל

ז.19) ו, פרשתנו
(20.1 להערה שוה"ג לעיל ראה
שם.21) בחינוך וכ"ה התורה. חכמת וקאפח: העליר בהוצאת
ת"ת 22) הל' שם . סהמ"צ  עה"פ. ורש"י (ספרי רז"ל שפירשו אף כי

הציווים  כשמפרטים זהו הרי – תלמידיך" "אלו שם) ולאדה"ז להרמב"ם
אותם  "ולמדתם יט) יא, (עקב ממש"נ הוא תורה בנו ללמד הציווי דת"ת,
רסרמ"ה): שם טור בתחילתן. ואדה"ז להרמב"ם ת"ת (הל' בניכם" את
ומאריך  ממשיך (שלכן כפשוטם "לבניך" הוא כתוב של פשוטו אבל

כו'). בכ"מ מצינו רש"י:
ד), (קכו, שם פערלא הרי"פ מביאור ולהעיר

זה  גם כי הוא, לבנים ת"ת רק (באזהרותיו) הרס"ג שמנה דהטעם
הוא, כבנו חברו בן גם ת"ת שלענין מפני הוא תלמידים עם ללמוד שצריך

עיי"ש.
(23.9 הערה לעיל ראה
לבניך"24) "ושננתם בתחילה בכתוב: כסדרם שהוא קצת, ובאו"א

.(16 הערה לעיל נסמן – מדבר הכתוב תורה (דבדברי בם" "ודברת ואח"כ
ה"ב.25) פ"ט תשובה הל' שם מלכים. הל' סוף רמב"ם
ספי"א.26) שם שם. ובמ"כ רפ"ב קה"ר
וש"נ.27) א. נ, פסחים
בג"ע.28) שלומדים התורה לגבי – ועוד ואילך. ב מ, בהר לקו"ת

רפל"ז). תניא (ראה משיח של לתורתו בנוגע הוא (ובמכש"כ) שעד"ז וי"ל
כו'. לעוה"ב תשמע בעוה"ז שמעת אם ד: תבא מתנחומא ולהעיר

בשלח 29) אוה"ת וראה יח). שם, ברש"י (הובא יז יא, עקב ספרי
הציבי  בד"ה במ"א ועמ"ש תמד): (ע' שלח ובאוה"ת הפנים. כמים ד"ה
דלע"ל  המצות מענין ורושם ציונים רק הם דעכשיו שהמצות ציונים לך

הבאה. בהערה הנסמן וראה כו'.
ואילך.30) פי"ז תרל"ז וככה המשך – ובארוכה ויחי. ר"פ תו"ח
מלחמה 31) תכסיסי שלומדים כמו שם: ושלח) (בשלח אוה"ת ראה

כו'.
ספר 32) ראה – מעשיות מצות הן הלבבות דחובת המצות גם כי

ערֿרעא), (ע' ה' אהבת ע' .p"yeהערכיםֿחב"ד
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שבאמצעותם  האדם, של הבהמית הנפש כוחות ואת
המצוה  את 33מתבצעת לקיים שיש למרות לפיכך, ;

התבטלות  מתוך מפני 34המצוות אלא הבנה, מתוך לא ,
במצוותיו קדשנו ("אשר ה' רצון בכל epeeive"35שזהו ,(

היא המצוות בקיום העיקר ההתבטלות diyrd36זאת, .
לגרום המצוה חז"ל mc`lשצריכה "מצרף 37(כלשון –

קיום  את בדיעבד, מעכבת, איננה הבריות") את
המצוה. קיום לעצם הנוסף כדבר והיא המצוה,

יבין שהאדם הוא, התורה לימוד של elkyaענינו
עם שזה lkyend38ויתאחד לרצות לא הנלמד, הרעיון ,

ealיתאים ziihpl ש האמת את לחפש אלא ,lkya,
לגבי  הדבר שמשמעות לכך, בהתאם רצונו את ולבטל

את להשיג היא d'התורה znkg'ענין 39ית לפיכך .
הוא כי ixwir40ההתבטלות התורה, בלימוד במיוחד

יכולה  איננה והיא הנבראים, מן לגמרי נעלית ה' חכמת
תורה  לומד הוא כאשר אלא הנברא, עלֿידי להיקלט

התבטלות  השכל,41מתוך בכח רק לומד הוא כאשר .
כהלכה  שלא בתורה פנים ל"מגלה להגיע עלול 42הוא

ל"חכמה" מגיע הוא אמנם אך 43– הגיוניים, לרעיונות .
של ההלכה זאת ה'dxezdאין חכמת –44.

חז"ל  אומרים "ברכו 45לפיכך להיות שצריך ,
צורך  יש התורה ללימוד כהכנה תחילה": בתורה

" מודגש שבהן התורה, אתozpeבברכות –ezxezלנו "
כלפי התבטלות לידי הלומד את מביאות ozepוהן
ל  הראוי לכלי נעשה הוא שבאמצעותה zxezהתורה,

'd.
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בהתבטלות הכרח שיש dpkdkeכשם ceqik ללימוד
נדרשת  כך ה', לתורת כלי נעשים ובאמצעותה התורה,

עלֿידי התבטלות שתהיה בעת cnelהזהירות התורה,
המצוות: בקיום מאשר יותר עצמו, הלימוד

שכך  משום כראוי, המצוות את מקיים אדם כאשר
deiv של "מציאותו" המצוה בקיום "מתערבת" אין ה',

וכ  ציות של רוח בהלך שרוי הוא ונשמע האדם. ניעה,

להתבטלות. לדאוג צורך לו ואין ה', להוראות

שהוא התורה, לימוד מכך האדם `cegiשונה שכל

לאמיתתה  מכוון האדם כאשר כלומר, ה'. חכמת עם
עלֿידי  המעובדת שהסברא באופן, זה הרי תורה, של

elky לדאוג צריך לפיכך כביכול. ה', חכמת היא

של  ושיקולים "פניות" כאן יתערבו שלא ולהבטיח
העצמית. מציאותו

כבר  שהוא ולחשוב לטעות, עלול התורה לומד
לו שנוגעת כאשר wxבדרגה, ולכן, תורה, של אמיתתה

אחרת אומר אומר ezrcnמישהו שהאחר חושב הוא ,

מן ההיפך חז"ל dxezdאת הוא 46[כלשון "אורייתא :
אצלו")], שרותחת היא (=התורה ליה" מרתחא דקא

את  שאומרים לו שאכפת בדרגה, עדיין הוא אשר בעוד
מדעתו .elyההיפך

חדור  להיות התורה לימוד בשעת גם צריך לפיכך
והישות  המציאות את מלערב ולהיזהר התבטלות,

יגיעת  את ותטה אותו שתשחד באופן בלימוד העצמית

יתברך. ה', חכמת וגילוי מהבנת שכלו

.‰
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א': שבסעיף הענינים לשני ההסבר שזהו לומר, יש

על  שהציווי (ב) לקטן גם שייך התורה שלימוד (א)

– לבניך" "ושננתם בציווי נכלל לגדול, התורה לימוד
הנדרשים  ההתבטלות עניני שני מתבטאים בהם כי

תלמודֿתורה: במצות

לפני  ואפילו קטן, אצל כבר מתחיל התורה לימוד

"יודע  כאשר מיד אלא להבנה, קשר לו שיש גילֿקטנות
ש 47לדבר" מדגיש, וזה ,dlgzddceqide ללימוד
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עיי"ש.33) פל"ז, תניא
לנשמע.34) נעשה הקדמת – הידוע בלשון
המצות.35) כל ברכות נוסח
ובכ"מ.36) פל"ח תניא ראה
רפמ"ד.37) ב"ר
פס"ח.38) ח"א מו"נ ראה
פ"ה.39) תניא ראה
לקיום 40) – (ולא ותפלה לד"ת רק שהי' עזרא מטבילת ולהעיר

ביטול  ואותיות סע"ד): קנט, – המקוה כוונת (סוף סידור ראה – מצוה)
כו'. טבילה כאותיות

בארוכה 41) נת' א. ז, תענית וראה ובכ"מ. גֿד. מ, בהר לקו"ת ראה

ואילך. 353 ע' חט"ו [המתורגם] בלקו"ש –
מי"א.42) פ"ג אבות
יש 43) כו' תאמן בגוים חכמה יש יג) פ"ב, (איכ"ר ממרז"ל להעיר

תאמן. אל בגוים תורה
(44,151 ע' תש"ב סה"ש וראה ועוד. ד. לה, אמור לקו"ת ראה

.354 ע' שם לקו"ש
סמ"ז.45) לאו"ח ב"ח וראה ע"ב. ריש פה, ב"מ א. פא, נדרים

ואילך. 1 ע' שם לקו"ש – ובארוכה
רע"א.46) ד, תענית
סרמ"ה 47) יו"ד טושו"ע ה"ו. פ"א ת"ת הל' רמב"ם א. מב, סוכה

ס"א. פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ס"ה.
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איננו והמעטת lkydהתורה הקטנת אלא 48שבתורה,

שעניןzelhazddעצמו, לשכל, מעל התורה, dfלנותן
אחד, כל אצל קיים אלא ובשכל, ב"גדלות" כרוך איננו

נשמתו  מצד לדבר", מש"יודע תינוק אצל .49ואפילו

נכלל  התורה לימוד על שהציווי השני, הפרט
הלימוד בעת שגם מלמד, לבניך", ,envrב"ושננתם

צריך  ובהשגה, בהבנה השכל, בכח בו שקועים כאשר
"קטן". של כמו ביטול, להיות

.Â
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רבות  פעמים ענין,50כאמור שכל כיוון הרי ,
קשר  שיש מובן, פרטית, בהשגחה הוא בתורה, במיוחד
אבות  בפרקי הפרק לבין השבוע פרשת בין תוכני

ונלמד  פסח 51הנאמר שבין [שבשבתות שבת באותו
המנהג 52לשבועות  לפי – הקיץ שבתות בכל וכן ,53

הקיץ"]. שבתות "כל אבות פרקי לומר

בדברי  שונות דעות שקיימות כיוון בעניננו:
באב 54הפוסקים  תשעה בשבת אבות פרקי אומרים אם

כאן  זה ענין יוסבר – חיים" אלקים דברי ואלו ו"אלו –
אבות, פרקי אומרים שכן הדעה לפי הדעות, אחת לפי

בכל  גדולה) (בתשוקה לו ש"אחכה מפני במיוחד
לימיםֿטובים, אלו ימים ויהפכו משיח, שיבוא" יום

לסמוך עד מחכים ynnהרי באב, תשעה לשבת
גדולה zercdבתשוקה lkly:אבות פרקי אז יאמרו

לקש  פרק בנוסף לבין ואתחנן פרשת בין הכללי ר
שת"ב  בשנה גם הנ"ל, לפי (הנאמר, שב"אבות" רביעי
נמצאים  שבשניהם ואתחנן), פרשת בשבת בש"ק, חל
תלמוד  על ציוויים כמה תורה: תלמוד על רבים ענינים

ואתחנן  בפרשת כתובים וכמה 55תורה כמה וגם ,
ללימוד  הקשורות הוראות מכילות זה בפרק משניות

הדגשה  זה בפרק משניות בשתי גם מוצאים – התורה
הנדרשים  דלעיל, ההתבטלות עניני שני לגבי מיוחדת

כדלהלן: התורה, בלימוד

.Ê
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תורה  "הלומד נאמר: כ' הוא 56במשנה למה ילד

תורה  והלומד חדש, נייר על כתובה לדיו – 55דומה?

מחוק". נייר על כתובה לדיו – דומה? הוא למה – זקן
ברור: לא לכאורה,

תורה "הלומד – הראשון שבחלק ..."cliההוראה
לגבי  היהודי את לעורר באה היא כי מובנת –

זאת  לדחות ולא בצעירות, התורה לימוד של החשיבות

לזקנה.

החלק  עלֿידי זו הוראה המשנה מדגישה מדוע אך

האם  – דומה..." הוא למה זקן תורה "והלומד השני
כלשהיא, מסיבה תורה, למד שלא שמי לומר כוונתה

בלימוד  מהצלחה להתייאש ח"ו, צריך, זקן, להיותו עד

?!57התורה 

כוונת  לעיל, האמור לפי הוא: לכך ההסבר אך

תורה "הלומד תורה cliהמילים שלומד למי היא "
כךzelhazdמתוך שרק התורה zhlwpכילד, אצלו

לימוד  כאשר ואילו חדש". נייר על כתובה כ"דיו

הוא שקנה wxהתורה זה (זקן... ושכלו חכמתו מתוך
אין58חכמה  התבטלות, ללא ('d zxez.כראוי נקלטת

.Á
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בנפול  אומר: הקטן "שמואל נאמר: י"ט במשנה
ורע א  ה' יראה פן לבך, יגל אל ובכשלו תשמח אל ויבך

מהו  השאלה: וידועה אפו". מעליו והשיב בעיניו
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א.48) פט, מחולין להעיר
מה 49) שזהו ושם, ואילך). 147 (ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש גם ראה

(ראה  יעקב" קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה היא הלימוד שתחילת
עיי"ש. ,(47 בהערה המצוין –

ע'50) חי"ז [המתורגם] לקו"ש .178 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש ראה
ועוד. .325

(51.1 הערה שם ח"ז לקו"ש ראה
(52.(2 ,1 (הערות שם ח"ז בלקו"ש הנסמן וראה בסידורו. אדה"ז
נוהגין").53) ("ויש אדה"ז מו"ח סידור כ"ק מאמרי שכמה ולהעיר,

אלו  דשבתות אבות שבפרקי משנה – היא התחלתם הקיץ דימי אדמו"ר
תש"ב). – ופינחס קרח בהעלותך, נשא, ש"פ (לדוגמא:

אין 54) בשבת ט"ב) (ערב חל ד"אם תקנג) (סו"ס או"ח ברמ"א

מג"א (וראה אבות" פרק ועפ"ז,אומרים בכ"מ). המנהג וכ"ה ועוד. שם.
שלישי. פרק ואתחנן בפ' ולומדים בשבת*, חל שט"ב (תשל"ח) זו בשנה
לערב  ג' אשנב המצרים. בין (דיני יעב"ץ סי' (שם), ט"ז ראה אבל –
ובברכ"י  ותמוה. צ"ע זה דמנהג – שם) (או"ח מרדכי מאמר יב), אות ט"ב
אבלות  חשש עניני מכל ליזהר למנהגנו ובפרט כו'. ללמוד דשרי שם
השיורי  בשם ואילך (3526 (ס"ע ח' כרך שד"ח וראה בשבת. בפרהסיא

"ile`eטהרה. בסידורו אדה"ז מל' גם לדייק הקיץ".lkיש שבתות
(55.17 ,16 הערות לעיל ראה
ליתא 56) שראיתי דא"ח עם [סידור ועוד אור. תורה בסידור כ"ה

שם. למשניות נוסחאות שינויי וראה תורה]. תיבת:
נמי").57) ("אי בתחילתו שם שמואל מדרש וראה
ב.58) לב, קידושין לב. יט, קדושים (ורש"י) תו"כ

.(dlecbd zqpkn) my `"bn d`x ± zaya lgy a"h axrn ith xingy (*
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הוא  אויבך..." "בנפול הרי הקטן? שמואל של חידושו
במשלי  ?59פסוק

ויטרי" על 60ב"מחזור אמור שהפסוק מוסבר,
שגם  מחדש, הקטן ושמואל העולם", "בעסק מלחמה

תורה  של חכמים 61במלחמתה תלמידי שני בין

ניצח, מהם ואחד הלכה", בדבר זה עם זה ש"נתרוצצו
אויבך  ש"בנפול לדעת, כתפילת 62עליו תשמח...", אל

הקנה  בן נחוניא הלכה 63רבי בדבר חברי יכשלו "ולא

בהם". ואשמח

היה  ניתן שבה תורה, של מלחמתה שונה מדוע

ש  משום zxzenלחשוב ואשר אויבך", "בנפול שמחת
הקטן? שמואל זה על מדבר כך

בדבר  האחר את ניצח שהוא כיוון הוא, הענין אלא
נצחון זה אין שלelyהלכה, "נצחון" אלא ,dxezd–

לשמחה  להביאו צריך וזה – בתורה ענין נתברר

.64גדולה 

אל  אויבך "בנפול – הקטן שמואל אומר זה על אך

בלבד, התורה אמיתות על לו אכפת היה אם תשמח":
" היא ששמחתו מורגש היה `jaieלא letpa נצחו על ,"

הענין רק אלא האחר, ענין iaeigdאת שהתברר ,

.65בתורה 

באמת, ה' חכמת בגילוי עסוק היה הוא אם ועוד:

" של מקרה בזאת רואה היה לא כלל ",`letpjaieהוא
ואלו "אלו miigכי miwl` ixac"66ההלכה]dyrnl

יש  למעשה כי יחד, הדיעות כשתי להיות יכולה אינה

"דברי  הן הדיעות שתי אך מהן, כאחת רק לנהוג
חיים"], אלקים

הדעה  נשארת ההלכה פסק לאחר שגם וכיוון
" עליה לומר ייתכן לא תורה, של ענין ",letpaהאחרת

" לא ".`jaieוגם

אויבך", "בנפול שהיא מורגש שבשמחתו וכיוון
"דידן  של הרגשה כאן שמעורבת הוכחה זאת הרי

– ניצח) (=שלנו אתed`נצח" לפיכך xg`dניצח .
"שמואל מקטין ohwdאומר שהוא "לפי כך הנקרא ,"

מתוך 67עצמו" להיות מוכרח התורה שלימוד ,
איכפת 68התבטלות  – תשמח" אל  אויבך ש"בנפול כך ,

התורה  לאמיתות להגיע רק .69לו

.Ë
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דעת  גם אמנם, הטענה: להתעורר יכולה אך
והיא  חיים", אלקים "דברי על להתבסס יכולה "אויבך"
כפסק  דעתו את להביא רצה האחר אך בתורה, ענין

dyrnl dkldl,idefeבפירוש כי כך,`oiטעותו, הדבר
"`okוזהו של .70אויבך letpaענין

עצמו  את יביא שהוא ממנו דורשים אפוא, מדוע,
של ענין בכך יחוש ולא תשמח", "אל letpלידי

וזה  לאֿאמיתי, ענין ביטל זאת בכל הוא הן אויבך?
שמחה. לידי להביאו צריך

ה' יראה "פן ואומר  הקטן שמואל ממשיך כך על
לא  שחבירו ייתכן, אפו": מעליו והשיב בעיניו ורע
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יזֿיח.59) כד,
בר 60) מהר"י (בשם שם שמואל במדרש גם הובא שם. לאבות
שלמה).
ספי"ח.61) רבה אליהו דבי תנא גם ראה
ת"ח 62) א: כד, סנהדרין וראה ע"ב. ריש ל, קידושין חז"ל כלשון

כו'. שבבבל
עיי"ש.63) שם. אדה"ז ובשו"ע קי סו"ס או"ח טושו"ע ב. כח, ברכות

שלא לא וצע"ג (גם בסידורים הנוסח נדפס ולא כן, נוהגין ראיתי
תויו"ט  וראה וכו')*. ללומדים שהוא – וכיו"ב דא"ח עם בהסידור
דעכשיו  משום ד"נראה כ' השולחן ובערוך – שלו. לפיה"מ בפתיחתו

הוראות". מורים אינם בביהמ"ד הלומדים
פרטי 64) ולהבין ד"ה קו"א וראה ואילך). ב (קמד, סכ"ו אגה"ק ראה

ההלכות.
לא f"crראה65) אבל – בגמרא) (סד"ה שם שמואל מדרש

תורה. של במלחמתה
מרועה66) נתנו ב: ג, חגיגה וראה וש"נ. ב. יג, .`cgעירובין
שם 67) (וראה שם ויטרי במחזור הובא הי"ג. פ"ט סוטה ירושלמי

ועוד. שם. שמואל מדרש הקטן). שמואל ע"ד מחז"ל עוד
כו'"68) ילד תורה "הלומד שלאח"ז להמשנה ההמשך יובן ועפ"ז

ס"ז). הנ"ל (ע"פ
לו 69) נוגע שיהי' כזה עצום בביטול להיות מאד שקשה דכיון וי"ל
wxe j` מציאות של הרגש איזה כלל בזה לערב מבלי תורה של אמיתתה

דרבי  הא יומתק ועפ"ז דחסידותא. מילי של ענין רק הוא לכן – שלו
פעם. בכל ע"ז להתפלל הוצרך הקנה בן נחומיא

ובכשלו 70) תשמח אל אויבך "בנפול – הלשון כפל לבאר יש עפ"ז
לבך": יגל אל

א) ענינים: בב' אפ"ל תורה של כאשר iwqtaמלחמתה שאז – הלכה
" של הו"ע חברו ב)letpמנצח לגמרי. שמתבטל ההלכה inrhaאויבך",

"כשלון". בנדו"ד היא המנוצחת חברו דעת שאז –
"אל אומר לזה ו"אלgnyzובהתאם "lbi היא שמחה כי – לבך"

–'ielb מדרש וראה רע"א. מז, נצבים (לקו"ת בלב בסתר היא וגילה ,
אפשר  אויבך) (נפול הלכה בפסק חברו מנצח כאשר ולכן: שם), שמואל
ההלכה  טעמי בבירור רק בנצחון משא"כ גלוי', שמחה אצלו שתתעורר

ד"אל זהירות רק צריך לבך".lbi(בכשלו)

,d"ly ,(dynl dltz) w"nxd xeciqa oke .(gn ze` "cenild zpeek") awri lew 'iqae ,"dxezd zeriaw xcq" `"c zekld (izay 'x) l"fix`d xeciqa `vnpy s` (*
.zeltzd xve` ,u"ari



opgz`eל zyxt - zegiyÎihewl

אלא  וכדומה, בשכלו פגם מפני לא להלכה, כיוון
להלכה. לכוון זכה לא הוא ה', של "אפו" מפני כעונש,
שנגרם  מכך – אויבך" "בנפול לשמוח אסור לכן
לשמוח  יש זולתו. על הקב"ה מאת עונש באמצעותו

לאמיתתה. ההלכה שנתבררה כך על רק

הרי  אויבך", "בנפול ישמח הוא אם ואדרבה:
ל"71ייתכן  יגרום שבכך ,eilrn aiyde הקב"ה – אפו"

אליו  – החבר מן "אפו" את .72יסיר

לידי  יגיע הוא בזה, והתעמקות התבוננות עלֿידי
להיפך: אלא אויבך", "בנפול ישמח לא רק שלא כך,
שנעשים  עד משם זזים ש"אינם ההיפך, אצלו יקויים

זה..." את זה כמאמר 73אוהבים מכך, יותר ואף ,
וריעות 74חז"ל  חיבה שמאי: ובית הלל בית לגבי

שנאמר  מה לקיים בזה, זה והשלום 75נוהגים האמת
אהבו.

,g"lyz zah c"kl xe` zegiyn)
(f"lyz opgz`e t"y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

שם.71) שמואל (מדרש הקושיא עפ"ז ומתורצת מוכרח. אינו אבל
אמר למה ot.65ועוד) דלעיל שמואל מדרש וראה ה'. יראה

שם.72) לאבות רש"י שם. משלי – ומצו"ד רלב"ג ראב"ע,
ע"ב.73) ריש ל, קידושין

תשל"ד 74) וישב וש"פ כסלו י"ט שיחת בארוכה וראה ב. יד יבמות
ת"ח. בין שלום בענין – ברכות למס' הדרן –

יט.75) ח זכרי'

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מנ"א, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד מנ"א, בשאלה בנוגע לתורת בני ישראל מצותי' וכו' ואיזוהי הדרך שהיא 

עדיפה וכו'.

הודיעונו חכמינו ז"ל במשנתם, המעשה הוא העיקר ואף שפשוט אשר רחמנא לבא בעי, בכל 

זה )בסגנון המובא בספרים( מי שיכוון כוונות הכי טובות ובפועל לא יתן צדקה לעני, לא קיים מצות 

צדקה, ועבר על הציווי לא תקפוץ ידך וגו' משא"כ בהפכו הנק' צדקה שלא לשמה, החי' נפש העני וב"ב.

ו)ע"ד המוסר( כן הוא בהנוגע לכל עניני תורה ומצות שתוכנם להחיות את הרעב וצמא, זוהי 

נפש האלקית שבישראל, הרעבה וצמאה לקיים מצות בוראה.

יומים  היום  בחיי  הנהגתו  בודאי  אבל  תארותיות  הן  האמורות  שאלות  אשר  חזקה  תקותי 

מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהן נאמר וחי בהם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

איך זה בכלל אפשרי שתהי' ככתבו "הזדהות" אמתית עם הקב"ה ביחד עם מרידה בציוויו 

של הקב"ה?!



לי

יוסף  את  ויקרא  פרעה  וישלח   – יד  מא,  בראשית 
אל  ויבא  שמלתיו  ויחלף  ויגלח  הבור  מן  ויריצהו 

פרעה

נ

יוסף בחי' יסוד מדה ה"השישית", יצא מבית האסורים 
ביום השישי למעשה בראשית

יוסף יצא מבית האסורים1 בראש השנה, שהוא יום ו' 

למעשה בראשית.

ו', הוא מדת2 היסוד, בחי'3 יוסף.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד שפח

נא

רמז יוסף – בחי' יסוד – יצא מבית האסורים ביום ר"ה, 
והקשר לזה לחג שמיני עצרת – בחי' יוסף, שיוסף מקבל 

מהאבות וכו'

יוסף בחי'4 יסוד.

ויצא מבית האסורים ונתעלה לגדולה בראש השנה 

1( ראה ראש השנה דף י, ב. יא, א.

הוד  נצח  תפארת  גבורה  חסד  השישית,  המדה  הוא  היסוד  מדת   )2

יסוד, וזהו גי' “ו", וכן "יוסף" בגי' ו' פעמים הוי', ראה הערה 3. וראה 

לעיל סימן מ, דיש באות ו' מילוי אות ו' שזה ו"ו, האות ו' הראשון 

מרמז ליעקב )תפארת(, והאות השני' – המילוי – מרמז ליוסף, בסוד 

"אלה תולדות יעקב יוסף", והוא נק' ו' זעירא ע"ש.

3( יוסף בחי' יסוד: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". וראה בתורת לוי יצחק חידושים וביאורים 

בש"ס עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון 

בראשית  ספר  על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי' 

הוא המדה  כי  הוי'  ו' פעמים  יסוד מספרו  בחי'  רפד "שיוסף  עמוד 

השישית". וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ 

בלק עמוד 15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, 

שענינו הוא להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע – ראה 

ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן 

ד הערה 3(. אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. 

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

4( יוסף בחי' יסוד: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". וראה בתורת לוי יצחק חידושים וביאורים 

בש"ס עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון 

בראשית  ספר  על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי' 

הוא המדה  כי  הוי'  ו' פעמים  יסוד מספרו  בחי'  רפד "שיוסף  עמוד 

השישית". וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ 

בלק עמוד 15. ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, 

שענינו הוא להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע – ראה 

ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן 

ד הערה 3(. אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. 

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

כדאיתא5 במס' ראש השנה.

יסוד נק'6 חי, אבר חי, וכמ"ש ביוסף7 עוד בני יוסף 

חי הוא.

שהוא  דחג  בתראה  יומא  עצרת  שמיני8  בחי'  והוא 

במלכות  דיסוד10  היחוד  הוא  יסוד, שאז   – יוסף9  בחי' 

5( ראש השנה דף י, ב. יא, א.

6( ראה מאורי אור אות ח' סעיף כד וז"ל: חי הוא יסוד ונקרא חי, בעת 

הזווג נעשה מאבר מת חי ע"ש.

פה  עמוד  ומאחז"ל  תנ"ך  פסוקי  על  לקוטים  יצחק,  לוי  לקוטי 

וז"ל: יסוד נק' חי שממנו נמשך חיות למלכות כידוע, ועל ידו הוא 

ההתחברות דהמלך והמלכה, ע"ש.

7(  בראשית מה, כח.

8( ראה הערה 6. אור התורה פרשת וישב עמוד 536 וז"ל: והנה ג' 

רגלים הם נגד ג' אבות פסח נגד אברהם לושי ועשי עוגות, שבועות 

ויעקב  בחי' יצחק כי קול השופר דמתן תורה הי' מאילו של יצחק, 

לענין  עצמו  בפני  רגל  שהוא  עצרת  שמיני  ענין  וצ"ל  סוכתה.  נסע 

פז"ר קש"ב והרי בתורה נזכר רק שלשה רגלים משמע שכללות ז' ימי 

הסוכות עם שמיני עצרת הם רגל א'.

אך שמיני עצרת זהו בחי' יוסף כמ"ש בזהר פרשת ויגש דף ר"ח ע"ב 

וכ"מ במד"ר פרשת פנחס שהביאו ע"פ ביום השמיני עצרת תהי' לכם 

פסוק )ישעי' כו, טו( יספת לגוי ה' הרי יום שמיני עצרת זהו פי' יספת 

דהיינו תוספת על ז' ימי ההקף והוא יום שמיני, וזהו בחי' יוסף שהוא 

ל' תוס' כמ"ש במד"ר פרשת שמות פ' א'.

והנה אלה תולדות יעקב יוסף כי יעקב ויוסף הכל א' הו"ע אות ו"ו 

שיש בו שני ווי"ן, עצם הוא"ו זהו יעקב, ומילויו ו' זהו יוסף וכמ"ש 

בזהר פרשת וישב דף קפ"ב ע"א וה"ע גוף וברית כולא חד ע' פרדס 

בשער סדר האצי' פ"ב, וע"כ אף כי שמיני רגל בפני עצמו הוא בחי' 

יוסף עכ"ז הכל רגל אחד, ומה שהוא רגל בפני עצמו זהו רק לענין 

פז"ר קש"ב. ויובן ע"ד מ"ש בזהר ויגש דף ר"ו ע"ב כדין תרין עלמין 

בגוי',  ולמיכנש  ללקטא  ודא  אוצרין  לאפתחא  דא  כחדא  מתקשרין 

וזהו פזר שיוסף יסוד הוא המפזר השפע לבחי' מלכות . . ומלכות היא 

המלקט ומקבל וזהו קשב, ע"ש.

9( וכמו בגשמיות יש השני ידים, שהם אינם מעיקר הגוף, והם רמז 

יד ימין – חסד, ויד שמאל – גבורה, והם כנגד אברהם – חסד ימין, 

ויצחק – גבורה שמאל.

ואמצע ה"גוף" כנגד יעקב בחי' תפארת, וזהו שכתוב בפתח אליהו 

)הקדמת הזהר יז, ב( "תפארת גופא".

ם "יסוד  והאבר היסוד נמשך ויוצא מן ה"גוף" עצמו, וזהו שכתוב ׁשָ

סיומא דגופא אות ברית קודש".

יצחק,  כנגד  שבועות  אברהם,  כנגד  פסח  בהמועדים,  הוא  כן  כמו 

לחג  המשך אחד מחובר  הוא  וחג שמיני עצרת  יעקב,  כנגד  וסוכות 

הסוכות, וכמו אבר היסוד שהוא המשך הגוף, וכמו"כ שמיני עצרת 

זמן הקליטה, חיבור יסוד ומלכות.

10( מבואר כאן, ובשאר כתבי הלקוטי לוי יצחק, הקשר דיוסף עם 

שמיני עצרת בכמה ענינים, והם:

ובשמיני  אומות,  הע'  כנגד  הם  החג  ֵרי  ּפָ בזהר, דשבעים  מבואר  א( 

עצרת הי' “פר אחד" הו"ע היחוד דבנ"י עם הקב"ה, והוא ע"ד מ"ש 

ביוסף "ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף".

ב( מבואר דהג' רגלים כנגד האבות, פסח – אברהם, שבועות – יצחק, 

סוכות – יעקב, ושמיני עצרת הוא המשך אחד עם חג הסוכות, ועד"ז 

יד ימין חסד )אברהם(, יד שמאל גבורה )יצחק(,  והגוף עצמו תפארת 

ילקוט לוי יצחק על התורה



לב

אחיו,  אל  יוסף  בהתודע  אתו  איש  עמד  ולא  כמ"ש11 

בזמן דקודשא בריך הוא הוה מתחבר בהו בישראל כו' 

בגין כאן 12ביום השמיני עצרת תהי' לכם כמ"ש בזהר 

חלק א'13 דף ר"ח ע"ב ע"ש.

כי יוסף שהי'14 יפה תואר ויפה מראה הוא ע"ד15 מלך 

דוקא  שמיני17  עצרת,  שמיני  והיינו  הדר,   – השמיני16 

ויוצא מן הגוף, ע"ד "אלה  א'  המשך  יסוד הוא  ובחי' אבר  )יעקב(, 

תולדות יעקב יוסף".

הדר  השמיני  למלך  רמז  הוא  כנ"ל,  היחוד  דהו"ע  עצרת  שמיני  ג( 

ומהיטבאל, רמז ליוסף יסוד – יחוד.

ד( רמז בהנ"ל, ביוסף כתוב "יפה תואר", והמלך הדר הוא השמיני – 

רמז לשמיני עצרת.

ה( רמז בשמיני עצרת, לבחי' יסוד – יוסף, דמילה בשמיני.

ו( רמז דיוסף יצא מבית האסורים בר"ה, ומן ר"ה עד שמיני עצרת 

הוא כ"ב יום כנגד כ"ב שנה שנתקיים חלומות יוסף )ראה לקמן סימן 

צו(.

ז( רמז בהנ"ל, דיש כ"א יום מר"ה עד שמע"צ, מספר כ"א הוא ר"ת 

יעקב יצחק אברהם, דיוסף מקבל מהאבות.

ח( רמז בהנ"ל ב"פרטי" אותיות ר"ת האבות "י" מר"ה עד יוהכ"פ 

ואח"ז י"א ימים עד שמע"צ. ראה הערה 18.

11( בראשית מה, א. ראה הערה 10.

12( במדבר כט, לה.

בזמנא דקדשא בריך הוא הוה  יוסף אל אחיו,  בהתודע  וז"ל:   )13

מתחבר בהו בישראל )בזמן שהקב"ה בא להתייחד עם ישראל(, בגין 

דאינון נטלי בלחודייהו )לפי שהם לבדם נוסעים עם השכינה(, ולא 

ישראל(,  עם  עמים  שאר  של  חיבור  )ואין  בהדייהו  דעמין  חיבורא 

בגין כך )בשביל זה, אומר הכתוב( ביום השמיני עצרת תהי' לכם, 

דהא בזמנא דא איהו קדשא בריך הוא בלחודוי בחבורא חדא עם 

ישראל )כי בזמן של עצרת הקב"ה הוא לבדו בחבור אחד עם ישראל 

וכו'(. ע"ש.

)ראה תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט ח"א עמוד פא(.

14( בראשית לט, ו.

15( דיש ז' מלכי אדום, דתהו )וישלח לט פסוקים לא, לט( ובכולם 

נזכר בהם מיתה, מלבד מלך השמיני הדר ומהיטבאל המרמז לעולם 

ב'  חלק  עה"ת  יצחק  לוי  בילקוט  הביאור  באריכות  ראה  התיקון, 

סימנים צו ואילך. ו"הדר" הוא רמז ליוסף שהוא "יפה תואר", וזהו 

שמיני עצרת כנגד מלך ה"שמיני" הדר. ראה הערה 13.

הי'  יוסף  הנה  וז"ל:   2204 עמוד  מקץ  פרשת  התורה  אור  ראה   )16

מבחי' הד"ר שהוא מלך הח' שהוא שרש ומקור עולם התיקון דהיינו 

התיקון  בבחי'  שיוכללו  ומתקנם  דתהו  מלכים  הז'  המברר  שהוא 

ולזה הי' יוסף מלך במצרים על הגוים כי כמ"כ הדר הי' לפני מלוך 

יפ"ת  יוסף  הי'  ולכן  כו'  והתיקון  מהתהו  למעלה  והוא  לבנ"י  מלך 

הוא  היופי  עיקר  כי  בהיות  ויופי,  הידור  לשון  הוא  הדר  וכן  ויפ"מ 

אבל  והתפארת  היופי  עיקר  נמצא  יחד שאז  גוונין  כמה  מהתכללות 

בגוון א' אין כאן יופי כ"כ, וזה מרמז על בחי' התיקון ששם נעשה 

התכללות ומזיגת הספירות שהתפארת כולל ומזווג חו"ג יחד, ולפי 

שיוכללו  וההתכללות  התיקון  העושה  מקור  הוא  הדר  ובחי'  שיוסף 

אשה18  יש  עצרת  בשמיני  17ולהדר  הדר,  הח'  מלך  ע"ד 

מהיטבאל הוא היחוד בשמיני עצרת.

ומן19 ראש השנה עד שמיני עצרת יש כ"א20 יום.

י21 ימים הראשונים, מראש השנה עד יום הכיפורים.

יא ימים, ממחרת יום הכיפורים עד יום הז' דסוכות.
ה"י" ימים מראש השנה עד יום הכיפורים הוא בחי' 

גבורות, שמאלו22 תחת לראשי.

הז'  יום  עד  הכיפורים  יום  ממחרת  ימים  ו"יא" 

דסוכות בחי' חסדים, וימינו תחבקני.

ג"כ  הוא  לסוכות  הכיפורים  יום  בין  ימים  הד'  )כי 

בחי' חסדים כמ"ש בפרי עץ חיים שער חג הסוכות פרק 

א(.

בר"ה   – לראשי  תחת  שמאלו  מקודם  כשיש  כי 

ויוהכ"פ, וימינו תחבקנו – ד' ימים וימי סוכות, אז יש 

גוף היחוד23 אחר כך, בשמיני עצרת.

כי  אברהם,  יצחק  יעקב  ר"ת  יי"א  ואותיות  מספר 

יסוד – יוסף, מקבל24 מהג' אבות.

מלקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד תכו

מג' גוונין משא"כ בתהו היו בבחי' פירוד זה תחת זה כו' לכך נז' בהם 

ל' יופי והידור, ע"ש.

אור  ראה  לו".  הדר  שורו  “בכור  יז(  לג,  )דברים  כתוב  ביוסף  וכן 

התורה ברכה עמוד א'תתעז. ועוד.

17( ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן קסא, דמילה הוא 

ב"שמיני" והוא נק' הדורא דגופא, כנגד "הדר" מלך השמיני, ע"ש.

18( פירוש: מבואר בקבלה ובחסידות, דהז' מלכי אדום )וישלח פרק 

לו, פסוקים לא-לט( הם מלכי תהו, דבכולם לא נזכר בהם אשה, רק 

בהמלך השמיני "הדר" כתוב "ושם אשתו מהיטבאל" וכמ"ש בזוהר 

חלק א' דף רכג, ב. חלק ג' דף קלה, ב. רצב, א. מובא בילקוט לוי 

יצחק עה"ת חלק ב' סימן קמו. קמז. דממנו התחיל עולם התיקון יחוד 

דכר ונוקבא.

19( מבאר כאן הקשר, בין ראש השנה שאז יצא יוסף מבית האסורים, 

וכן שמיני עצרת שהוא בחי' יוסף – יסוד.

20( להעיר מלשון הגמ' תענית ה, א “מונה עשרים ואחד יום".

21( מבאר ומרמז, דהמספר “כא" יום מר"ה עד שמע"צ הוא מדויק, 

לא רק מצד המספר ה"כללי" כ"א ימים, אלא גם ב"פרטי" המספרים 

"י-יא" הוא מדויק.

22( שיר השירים ב, ו.

23( ראה ספר המאמרים תרנ"ט עמוד מג. תרס"ה עמוד מז. המשך 

תרס"ו עמוד שעט. תרפ"ו עמוד סח. תורת מנחם – ספר המאמרים 

מלוקט חלק א' עמוד רטו. ועוד.

24( פירוש: כמו בגשמיות אבר היסוד, מקבל הכח מהגוף, כמו כן 

בגי'  שיוסף  לזה  רמז  ח,  סימן  לעיל  וראה  מהאבות.  מקבל   – יוסף 

ג' פעמים “בן", שהוא “בן" – בחי' מקבל – מהשלשה אבות, ע"ש. 

לקמן סימן קעג.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לג

ג, כג – ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר

מהגלות  בנ"י  את  להציל  התפלל  רבינו  משה 
ומחורבן בהמ"ק וכו'

צוה  שהקב"ה  כ"ד(  )פתיחתא  איכא  במדרש  איתא 
לירמי' שילך על קברי אבות, ואחר כך על קברו של משה, 
ישראל,  את  ואציל  אלך  אני  לירמי'  ואמר  עמד  ומשה 
אותנו  יציל  עמרם  בן  הא  אמרו  אותו,  ישראל  כשראו 
כדאיתא במדרש איכה. קודשא בריך הוא כל מילין סתימין 
דאיהו עביד אעלין באורייתא קדישא, והיכן מבואר ענין זה 

בתורה. אבל נוכל לומר שבכאן נרמז ענין זה.
ולכן פתח ואתחנן שביקש על חן שיהי' לירמי' ועל כל 
כל שוביהם בעת  לפני  יתן להם רחמים  ואל שדי  ישראל, 
ההיא, על אותו עת צרה שהי' ליעקב בשעת החורבן, ההוא 
ונתבקש לפני הקב"ה  כתיב שהוצרך משה לעמוד מקברו 

שיבא בעצמו מקברו, לאמר שיעורר הספד.
ובמלת ההיא נרמזין בו שלשה דברים שנעשו לישראל 
ונשרף  וירושלים,  ישראל  ארץ  שנחרב  החורבן,  בשעת 
המקדש כמ"ש בפסוק. וזה נרמז במלת ההי"א, ה"ר ה"בית 
)ירמי'  י"שראל  א"רץ  תהי'  לעיים  י"רושלים  יער  לבמות 
שבשם,  אחרונה  ה'  שני  ב"ית  חורבנין  שב'  וידוע  יח(.  כו, 
על זה אמר אדנ"י בית ראשון ה' ראשונה שבשם, ועל זה 
אמר הוי"ה בנקודות אלקים, שהראה הקב"ה למשה חורבן 
בית ראשון, ועל זה אמר את גדלך. על בית שני שנחסרו ה' 
דברים, כמ"ש ביומא )דף ך"א ]ע"ב[( על פסוק )חגי א, ח( 
ידך החזקה, על בית שני  זה אמר את  ה', על  ואכבד חסר 

שנחסרו ממנו ה' דברים כמנין אצבעות שביד.
נא, רוצה אני  והנה התפלל משה על אותו עת אעברה 
ואראה  במדרש  כמ"ש  ישראל  את  ואציל  מקברי  לקום 
ג' לשונות ואראה את הארץ, שרצה  מי ימחה בידי, ואמר 
כך  ואחר  שבטים.  י'  גלות  שהוא  ישראל  ארץ  כל  להציל 
גלות יהודה ובנימין שהוא ירושלים, אמר ההר הטוב הזה. 

ואחר כך על בית המקדש על הר הבית אמר הלבנון.
השיב לו הקב"ה כבר יצאה הגזירה רב לך על ב' חורבנין, 
ואל תוסף דבר אלי עוד, שאי אפשר להחזיר אותם. גם רמז 

במלת נ"א, על חן של ירמי' שיהי' לו בעיני נ"בוזרא"דן.
מגלה עמוקות אופן פה

שיהי'  כדי  לא"י  ליכנס  משה  שביקש  רמזים 
השם והכסא שלם וכמו שיהי' לע"ל וכו'

הקב"ה  שצוה  אחת  מצוה  היא  עמלק1  מלחמת  הנה 
לישראל בכניסתן לארץ מג' מצות )סנהדרין כ:(, שסימנם 
מן  בר"ת  ט(,  יט,  )תהלים  'עינים  'מאירת  'ברה  ה'  מצות 
ג' מצות אלו שנצטוו ישראל  'עינים, נרמזין  'ברה 'מאירת 
המקדש,  בית  'בנין  בר"ה  של  ב'  דהיינו  לארץ,  בכניסתן 
מלחמת  עיני"ם  של  ע'  'מלך,  להם  למנות  מאירת  של  מ' 
'עולם  'בגבורתו  'מושל  נוטריקון  מב"ע,  וסימנם  'עמלק. 

ה' ברה מאירת  . . שסימנם מצות  מג' מצות   . . מלחמת עמלק   )1

עינים וכו': עיין בזה רשימות

'בן 'עמרם,  ז(, והי' חושב שיקיים שלשתן 'משה  )שם סו, 
אבל באמת שלא יתקיימו עד שיבא 'מנחם 'בן 'עמיאל וכו'.

אלא  מלא  השם  שאין  יא(  סימן  תצא  )תנחומא  וידוע 
ארץ  לכניסת  משה  נתאוה  ולכן  עמלק.  של  זרעו  במחיית 
ישראל ולהשלים השם והכסא, וג' מצות אלו שנצטוו, הם 
בית  בבנין  דהיינו  יה,  מכס  שחסרים  אותיות  ג'  להשלים 
כסאות  ישבו  שמה  כי  כסא,  של  א'  אות  ישלימו  המקדש 
למשפט )תהלים קכב, ו(, ובית המקדש הוא כסא ה', כמו 
)ירמי'  מקדשינו  מקום  מראשון  מרום  כבוד  כסא  שכתוב 
נמצא  כבוד,  הוא כסא  מקום המקדש  לומר  ]יב[(, רצה  יז 
שבבנין של בית המקדש נשלם אות א' של כסא. ובמינוי 
מלך נשלם אות ה' מן השם, כי הוצרך המלך להיות ממלכות 
בית דוד שהוא מלכות שמים ה' אחרונה של השם, כמ"ש 
דוד כי בכה ארוץ גדוד )תהלים יח ]ל[(, אמר בכה בתוספת 
שהיא  ברית  באות  שפגם  עמלק  של  זרעו  ובמחיית  ה'. 
רזא דו' גוף וברית חשבינן חד, הרי שבג' מצות אלו יושלם 

התיקון של השם והכסא.
ה' בעת ההיא, ר"ל שרצה  ולכן אמר משה ואתחנן אל 
ההוא  לדורות,  לאמר  הקב"ה  שצוה  מה  עת  באותו  לתקן 
כתיב, ר"ת אותן אותיות החסרים מן השם שהוא ה"ו, ומן 
אפשר  שאי  ולפי  עתה,  לתקן  הוא  רצה  א',  שהוא  הכסא 
ב"ן  של  משם  שיניקתו  מי  אלא  עמלק  של  זרעו  להכרית 
שהוא בעולם העשיי', כי עמלק הוא יסוד כל"ב, ולכן הוא 
במדרש  כדאיתא  עמלק  נקרא  ולכן  כלב,  בצורת  מאמין 
שלקק  עם  ט(  סי'  תצא  תנחומא  ס"ה,  פרשה  )שמו"ר 
בכלב2 וכו'. ולכן התחיל משה בכאן מאחר שאתה החלות 
ראש  על  נצב  אנכי  כמ"ש  עמלק,  עם  להלחם  לי  להראות 

הגבעה )שמות יז ]ט[( וכו'.
ומי שמתחיל במצוה ראוי לגמור כדאיתא )בסוטה דף יג 
]ע"ב[(, את ידך החזקה שראוי לסייע אל המצוה שנשבעת 
)טז(,  יז  )שמות  יה  כס  על  יד  כי  כמ"ש  החזקה,  בידך  שם 
גם שם הראה לו ידו החזקה כאשר ירים משה את ידו וגבר 
כאן  הזכיר  ובארץ,  בשמים  אל  מי  אשר  סיים  לכן  ישראל. 
שמים וארץ, בסוד כה אמר 'י"י 'השמים כסאי 'והארץ 'הדום 
רגלי )ישעי' סו, א(, תסתכל תמן ותמצא שם מלא בראשי 
תיבות  ראשי  'השמים  'י"י  אמר  כה  באמצע,  והכסא  אתוון 

י"ה, 'והארץ 'הדום ראשי תיבות ו"ה, והכסא באמצע וכו'.
לפי  בעמלק  להלחם  חושב  אתה  לך,  רב  הקב"ה  השיב 
אבל  ביתי,  בן  אותך  שקראתי  ב"ן3  של  שם  מן  שיניקתם 
הגדולה שלך היא בסוד של מ"ה שהוא יותר גבוה מן שם 
של ב"ן, כמ"ש מה שם בנו )משלי ל ]ד[( שהוא משה )זוהר 
יהושע  את  צו  אבל  דבר,  תוסף  אל  לכן  ע"א(,  קצ"ז  ח"ב 
שהוא ישלים מלחמות עמלק מדור דור, מדורו של שאול 
 שיניקתו מן שם ב"ן, לדורו של מרדכי שהי' גם כן משבט  
חזקה"ו  לכן  ב"ן,  של  שם  דתמן  ע"ב(,  י"ב  )מגילה  בנימין 

ואמצה"ו בגימטריא מרדכ"י.
מגלה עמוקות אופן קמ

2( כל"ב בגי' ב"ן ע"ש.

3( עיין באריכות בפנים הספר שעמלק סוד כל"ב בגי' ב"ן.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ואתחנן
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i"yx£ÔpÁ˙‡Â∑ מקֹום ּבכל 'חּנּון' לׁשֹון אין אּלא »∆¿««ְְִֵֶָָָ

לתלֹות  לּצּדיקים להם ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי חּנם, ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמּתנת
אּלא  הּמקֹום מאת מבּקׁשים אין הּטֹובים, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבמעׂשיהם

לֹו ׁשאמר לפי חּנם, לג)מּתנת אתֿאׁשר (שמות "וחּנתי : ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹ
אחד  זה אחר: ּדבר "ואתחּנן". ּבלׁשֹון לֹו אמר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחן",

ּתפּלה, ׁשּנקראת לׁשֹונֹות ּב'ּספרי'מעׂשרה .ּכדאיתא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
‡Â‰‰ ˙Úa∑,ועֹוג סיחֹון ארץ ׁשּכבׁשּתי לאחר »≈«ƒְְְִִֶֶֶַַַָ

הּתר  ׁשּמא אחד ∑Ó‡Ï¯.(ספרי)הּנדרּדּמיתי זה ִִִֵֶֶַַָֻ≈…ֶֶָ
מקֹומֹות  'איני מּׁשלׁשה הּמקֹום: לפני מׁשה ׁשאמר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

לאו' אם ׁשאלתי, ּתעׂשה אם ׁשּתֹודיעני עד מּניח. ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 28 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxfBd lEHaA dWn zNrR§ª©Ÿ¤§¦©§¥¨

אל־יהֹוה  ְְֶֶַַָָֽואתחּנן
אחד  זה אחר: ּדבר . . חּנם מּתנת לׁשֹון אּלא . . חּנּון ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

ּתפּלה. ׁשּנקראת לׁשֹונֹות רש"י)מעׂשרה ובפירוש כג. (ג, ְְְֲִִֵֵֶָָָ
אף  ּדהּנה אּלּו, ּפרּוׁשים ב' ּבין החּלּוק טעם לבאר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָויׁש
הּנדר" הּתר "ׁשּמא חׁשב ּכי לארץ לּכנס התּפּלל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמׁשה

שלאחרי־זה) המתחיל' 'דבור ׁשּכבר (רש"י ידע הּוא אף ְֲֵֶַַָָהרי
ּגזרה" כד)"נגזרה פסוק לקמן רש"י לארץ.(לשון יּכנס ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹ

הּׁשנה' ּב'ראׁש ואילך)והּנה ב ּתפּלה (יז, אם מחלֹוקת יׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ
על  ּדין ּדבגזר ׁשם הּגמרא ּומסקנת ּדין. ּגזר לאחר ְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָמֹועילה

מהּני. הּצּבּור ועל מהּני, לא ְְְִִֵֵַַַַַָֹהּיחיד
ּברׁש"י  הּפרּוׁשים ׁשני נחלקּו ּדבזה לֹומר יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָועל־ּפי־זה
הוי, הּצּבּור ּכגזרת מׁשה על ּדהּגזירה אֹומרים ּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹהּנ"ל,

מׁשה" הם ויׂשראל יׂשראל הּוא "מׁשה כא,ּדהרי (חוקת (רש"י ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
ישראל) וישלח המתחיל' 'דבור "ואתחּנן"כא) הוי ׁשפיר ְְֲִֵֵֶַַַָָולכן

אחר  ּגם ּתפּלה מהּני הּצּבּור על ּדין ּבגזר ּכי ּתפּלה, ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָלׁשֹון
על  ּכגזרה היא מׁשה על ּדהּגזירה אֹומרים יׁש אבל ּדין, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּגזר
ּתפּלה  לׁשֹון ּד"ואתחּנן" לֹומר אי־אפׁשר ולכן ּגרידא. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיחיד

חּנם". "מּתנת מׁשה ּדבּקׁש לֹומר וצרי ְְְִִִֵֶַַַָָֹהּוא,

(ãë)é éðãàýåýEcáò-úà úBàøäì úBlçä äzà £Ÿ¨´¡Ÿ¦À©¨³©«¦¸¨Æ§©§´¤©§§½
íéîMa ìà-éî øLà ä÷æçä Eãé-úàå Eìãb-úà¤̧¨§§½§¤¨«§−©«£¨®̈£¤³¦¥Æ©¨©´¦

éNòîë äNòé-øLà õøàáe:Eúøeáâëå E ¨½̈¤£¤©«£¤¬§©«£¤−§¦§«Ÿ¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‰BlÁ˙.ּבּדין רחּום ∑‰' ‰z‡ ¡…ƒִַַ«»«ƒ»

Ec·ÚŒ˙‡ ˙B‡¯‰Ï∑(שם) עֹומד להיֹות ּפתח, ¿«¿∆«¿¿ְִֵֶַ
מּמ לֹו: אמר ּגזרה. ׁשּנגזרה אףֿעלּֿפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּומתּפּלל,

לי ׁשאמרּת לב)למדּתי, וכי (שמות ּלי", הּניחה "ועּתה, : ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ
ּתלּוי  היה ׁשּבי ּפתח, לפּתח אּלא ?ּב הייתי ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתֹופס

עכׁשו להתּפּל לעׂשֹות סבּור הייתי כן ּכמֹו עליהם, .ל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
EÏ„bŒ˙‡∑אֹומר הּוא וכן ,טּוב מּדת יד)זֹו :(במדבר ∆»¿¿ְְִֵֵַ

נא  יגּדל ה'""ועּתה ימינE„ÈŒ˙‡Â∑.ּכח זֹו ְְִַַַָָֹ¿∆»¿ְְִ
ּבאי  לכל ּפׁשּוטה ׁשאּתה ∑‰ÊÁ˜‰.עֹולם ׁשהיא ְְִֵֶָָָָ«¬»»ֶַָ

החזקה  הּדין מּדת את ּברחמים ‡L¯.ּכֹובׁש ְֲֲִִִֵֶַַַַָָ¬∆
'B‚Â Ï‡ŒÈÓ∑לֹו ׁשּיׁש ּבׂשרֿודם, למל ּדֹומה אינ ƒ≈¿ְְֵֵֶֶֶֶָָָָ

וסנקּתדרין  לעׂשֹות יֹועצים ּכׁשרֹוצה ּבידֹו הּממחין ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָ
ּביד ימחה מי אין אּתה, מּדֹותיו. על ולעבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹחסד
"אּתה  ּפׁשּוטֹו: ּולפי .ּגזרת ּותבּטל לי  ּתמחל ְְְְְְִִִִֵֵַַָָֹאם
ועֹוג, סיחֹון מלחמת ,"עבּד את להראֹות ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָהחּלֹות

ב)ּכדכתיב הראני (דברים ,"לפני ּתת החּלתי "ראה : ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹ
מלכים  ואחד ׁשלׁשים .מלחמת ְְְְִִִֶֶֶָָֹ

ÓÈÓÏ¯:כג  ‡È‰‰ ‡cÚa ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»¿ƒ»»«ƒ¿≈»

Cc·Úכד  ˙È ‰‡ÊÁ‡Ï ‡˙È¯L z‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…ƒ«¿»≈»¿«¬»»»«¿»
‡e‰ z‡ Èc ‡zÙwz C„È ˙ÈÂ C˙e·¯ ˙È»¿»¿»¿»«∆¿»ƒ«¿
ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa CzÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ
:Cz¯a‚Îe CÈ„·BÚk „aÚÈc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿≈¿«¿≈¿»»¿ƒ»¿»

mixehd lra

â)(bk.ïpçúàålirl(ak ,b)`l" aizM ¨¤§©©§¥§¦Ÿ
ilE` l`xUi z` iYwGg ,"mE`xiY¦¨¦©§¦¤¦§¨¥©

.ilr mgxi§©¥¨©
.ïpçúàå`IxhnibA.dxiWxn`W ¨¤§©©§¦©§¦¨¦¨¤¨©

.FzNtY rnWIW icM dxiW eiptl§¨¨¦¨§¥¤¦§©§¦¨
Knqmkidl` 'd(mW)loPgz`e:xnFl , ¨©¡Ÿ¥¤¨§¨¤§©©©

"cinz iCbpl 'd iziEW",fh miNdY) ¦¦¦§¤§¦¨¦§¦¦

(g.ck dxez

)(ck.úBlçädY`" .dxFqOA 'a ©¦¨©§¨©¨
zFNgd xW`" ,"[zF`xdl] zFNgd©¦¨§©§£¤©¦¨

"eiptl lRpl(bi ,e xYq`)"zFNgd dY`" . ¦§Ÿ§¨¨¤§¥©¨©¦¨
oFgiq iptl YWaMW dOA zF`xdl§©§©¤¤¨©§¨§¨©¦
dOA ,"eiptl lRpl zFNgd" Edfe ,bFre§§¤©¦¨¦§Ÿ§¨¨©¤

.lFRpl zFNgdW¤©¦¨¦§
"zFGr dpri xiWre ,Wx xAci mipEpgY"©£¦§©¤¨§¨¦©£¤©

(bk ,gi ilWn)wEqRd ligznE .dWn fEnx ¦§¥¨¤©§¦©¨

dkf `NW itl ,e"izA miIqnE e"izA§¨§©¥§¨§¦¤Ÿ¨¨
lr dqxR zF`n 'c `idW ux`A qpMil¦¨¥¨¨¤¤¦¥©§¨©
lW o"iWix ipW oke .dqxR zF`n 'c¥©§¨§¥§¥¥¦¤
lW zFIzF`d oiAW 'xiWr'e 'xAci'§©¤§¨¦¤¥¨¦¤
ux`l qpMil lNRzdW ,'z dlFr dWn¤¤¤¦§©¥¦¨¥¨¨¤

'z `idW.dqxR ¤¦©§¨
.úBàøäìipzi`xdW ,W"ixd lr bY §©§©©¨¥¤¦§¦©¦

.LiYWTA `NX dn s ©̀©¤Ÿ¦©§¦



לה opgz`e zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i oey`x meil inei xeriy

(äë)øLà äáBhä õøàä-úà äàøàå àp-äøaòà¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤¨¨´¤©½̈£¤−
:ïðáläå äfä áBhä øää ïcøiä øáòa§¥´¤©©§¥®¨¨¬©²©¤−§©§¨«Ÿ

i"yx£‡pŒ‰¯aÚ‡∑ ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא' ‰f‰.אין ·Bh‰ לט)∑Ô·l‰Â.ירּוׁשלים זֹו∑‰‰¯ ּבית (יומא זה ∆¿¿»»ְֵֶַָָָָ»»««∆ְִַָ¿«¿»…ֵֶ
.הּמקּדׁש ְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - e"nyz zekeq crendÎlegc 'c lil zgiy itÎlr)

ux`l qpMdl dWn oFvx§Ÿ¤§¦¨¥¨¨¤

הּטֹובה את־הארץ ואראה כה)אעּברה־ּנא (ג, ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָ
א)ּבּגמרא יד, רּבנּו(סוטה מׁשה נתאּוה מה "מּפני אמרּו: ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

לׂשּבע  אֹו צרי הּוא מּפריּה לאכֹול וכי יׂשראל? לארץ ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלּכנס
נצטּוּו מצֹות הרּבה מׁשה: אמר ּכ אּלא ?צרי הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמּטּובּה
לארץ  אני אּכנס יׂשראל. ּבארץ אּלא מתקּימין ואין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָיׂשראל,

ידי". על הּמצֹות] [ּכל ּכּלן ׁשּיתקּימּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻּכדי
ּדלכאֹורה  ּתמּוּה, ידי" על ּכּלן "ׁשּיתקּימּו הּלׁשֹון ּדּיּוק ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻוהּנה,

ּכּלם". את "ׁשאקּים ְֲֲֵֵֵֶֶַַָָֻהוה־ליּה־למימר
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּכדאיתא  האמת, מּדת היא רּבנּו מׁשה ׁשל ׁשּמּדתֹו ְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹידּוע
י)ּבּמדרׁש ה, רבה מֹורה (שמות זֹו ׁשּמּדה מׁשה", זה "אמת ְֱִִֶֶֶֶַָָָֹ

הּמה, נצחּיים' מׁשה ידי 'מעׂשה ולכן ּוקביעּות. נצחּיּות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹעל
ּבּגמרא וכּנאמר ׁשּנּוי. ּכל א)ללא  ט, לא (סוטה ודוד "מׁשה ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ

ּבמעׂשיהם" ׂשֹונאיהם כ"ו ׁשלטּו חלק לקוטי־שיחות גם (ראה ְְְֲֵֵֶֶַָ
(4 .עמוד

ּבספרים איתא זה, ועוד)ּומּטעם קפה, אופן עמוקות (מגלה ְִִִִֶַַָָ
ׁשּי היה לא לארץ, יׂשראל ּבני את מכניס היה מׁשה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשאם
ּכיון  לעֹולם, נצחית יׁשיבה זֹו והיתה וכּו', ּגלּות ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָענין

נצחּיים. ידיו ְֲִִִֵֶַָָׁשּמעׂשה
על  הּמצֹות) (ּכל ּכּלן "ׁשּיתקּימּו מׁשה ׁשל ּבּקׁשתֹו ּתכן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻוזהּו
ּכדי  לארץ "אּכנס אּנפׁשיּה ּבּקׁש לא זֹו ּדבבּקׁשתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹידי",
מּבעי?. קא עצמֹו ּדלטֹובת הּמצֹות", ּכל את אקּים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאני
"ׁש[הּמצֹות] ּבכדי הּוא הארץ, אל לּכנס רצֹונֹו טעם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּבארץ  יתקּימּו ׁשהּמצֹות היה ׁשחפצֹו היינּו ידֹו", על ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָיתקּימּו
הפסק  ּכל ללא לעֹולם, קּימים יהיּו וכ ׁשּלֹו, מּכחֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹיׂשראל

ּגלּות. ֶָׁשל

(åë)éìà òîL àìå íëðòîì éa ýåýé øaòúiå©¦§©¥̧§Ÿ̈¬¦Æ§©´©§¤½§¬Ÿ¨©−¥¨®
ãBò éìà øac óñBz-ìà Cì-áø éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©½̈©À¤©¥¬¥©²−

:äfä øáca©¨¨¬©¤«
i"yx£'‰ ¯aÚ˙iÂ∑(ספרי) חמה ∑ÌÎÚÓÏ.נתמּלא «ƒ¿«≈ְִֵֵַָ¿««¿∆

אֹומר הּוא וכן לי. ּגרמּתם אּתם :קו)(תהלים ּבׁשבילכם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַ
ל  וּירע מריבה עלֿמי ּבעבּורם""וּיקציפּו .מׁשה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

CÏŒ·¯∑(ספרי),קׁשה ּכּמה הרב יאמרּו: ׁשּלא «»ְֶֶַַָָָֹֹ
,"רבֿל" אחר: ּדבר ּומפציר. סרבן ּכּמה ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָוהּתלמיד

מּזה  להרּבה הּצפּון רבֿטּוב ,ל .ׁשמּור ְְְִֵֶַַַָָ

Ècכה  ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚk ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿∆¡≈»«¿»«¿»ƒ
˙È·e ÔÈ„‰ ‡·Ë ‡¯eË ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»»»»»≈≈

:‡Lc˜Ó«¿»»

ÏÂ‡כו  ÔBÎÏÈ„a ÈÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ√»¿»¬«¿ƒ¿¿»
ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ÈbÒ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ÈpÓ ÏÈa«̃ƒƒƒ«¬«¿»ƒ«ƒ»»≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùa „BÚ ÈÓ„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»«¿ƒ¿»»»≈

mixehd lra

.úBàøäìz` zF`xdl" .dxFqOA 'b §©§©§¨§©§¤
miOrd zF`xdl" :Kci`e ,"LCar©§§§¦¨§©§¨©¦

"Diti z` mixVde(`i ,` xYq`)xW`" , §©¨¦¤¨§¨¤§¥£¤
zF`xdl Fl ozp mcinWdl oWEWA oYp¦©§¨§©§¦¨¨©§©§

"xYq` z`(g ,c mW)WFcTd Fl d`xdW . ¤¤§¥¨¤¤§¨©¨
rxi`X dn lM dWnl `Ed KExÄ§¤¨©¤¥©
lke ,mzelWA EaWi K`id ,l`xUil§¦§¨¥¥¨¥§§©§¨¨§¨
Edfe .odl wivdl oicizrW miwivOd©§¦¦¤£¦¦§¨¦¨¤§¤
,"Diti z` mixVde miOrd zF`xdl"§©§¨©¦§©¨¦¤¨§¨
oke .ozelWaE oitiA Eid K`id¥¨¨§¨§¨§©§¨¨§¥
Ed`xdW ,"zF`xdl Fl ozp mcinWdl"§©§¦¨¨©§©§¤¤§¨

.odl oiwivOd©§¦¦¨¤
.Ecáò úàiCar ok `l" Yxn`W ¤©§§¤¨©§¨Ÿ¥©§¦

"dWn(f ,ai xAcOA)ligzn wEqRd . ¤©¦§¨©¨©§¦

`"k FA Wie ,s"kA miIqnE s"l`A§¨¤§©¥§¨§¥
"l`xUil aFh K`" cbpM zFaiYmiNdY) ¥§¤¤©§¦§¨¥§¦¦

(` ,br"did`" cbpkE(ci ,b zFnW).dk dxez §¤¤¤§¤§

)(dk.àp äøaòà`l ,dO` 'p oCxId ¤§§¨¨©©§¥©¨Ÿ
.zg` dO` `N` xFar ¤̀¡¤¨©¨¤¨

.ïðáläåmixaC 'e mW lr ,e"ie xqg §©§¨Ÿ¨¥¨©¥§¨¦
dxFYd z`f"AWdgpOl dlrl ¤§Ÿ©¨¨Ÿ¨©¦§¨

gaflE mi`ENOle mW`le z`Hgle§©©¨§¨¨¨§©¦¦§¤©
minlXd"(fl ,f `xwIe). ©§¨¦©¦§¨

,zFaiY 'n 'opaNde' cr 'oPgz`e' on¦¨¤§©©©§©§¨Ÿ¥
Liptl iYcnrW mFi 'n il xFkf :xnFl©§¦¤¨©§¦§¨¤

.xdÄ¨
WFcTd lW FgaW mc` xCqi mlFrl§¨§©¥¨¨¦§¤©¨
- ?ol `pn ,lNRzi KM xg`e `Ed KExÄ§©©¨¦§©¥§¨¨

:dWOn¦¤
Eìãb úà.'lFcBd l`d' df - ¤¨§§¤¨¥©¨

ä÷æçä Eãé úàå.'xFAb dY`' df - §¤¨§©£¨¨¤©¨¦
íéîMa ìà éî øLàdY`' cbpM - £¤¦¥©¨©¦§¤¤©¨

.'WFcẅ
àp äøaòàmc` l`Wi l`W o`Mn - ¤§§¨¨¦¨¤©¦§©¨¨

.zFpFW`x 'bA eikxvek dxez §¨¨§¦
)(ek.Cì áøYlgzd dY` :WExiR ©¨¥©¨¦§©§¨

lFcbe Llv` `Ed ax ,igaWA xRql§©¥§¦§¦©¤§§§¨
.FA xRqNn LOn¦§¦§©¥

:øçà øác̈¨©¥
mc` `Ede ,LOn lFcbe LNW axd̈©¤§§¨¦§§¨¨

lr ,oFW`xd,lMl dzin dqpwp Fci ¨¦©¨¦§§¨¦¨©Ÿ
.dPOn lvPdl Ll xWt` i`e§¦¤§¨§§¦¨¥¦¤¨



opgz`eלו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i oey`x meil inei xeriy

(æë)äìò|éðéò àNå äbñtä Làøäðôöå äné E £¥´´Ÿ©¦§À̈§¨¬¥¤²¨¯¨§¨²Ÿ¨
éðéòá äàøe äçøæîe äðîéúåøáòú àì-ék E §¥¨¬¨¦§−̈¨§¥´§¥¤®¦¬Ÿ©«£−Ÿ
:äfä ïcøiä-úà¤©©§¥¬©¤«

i"yx£EÈÈÚ· ‰‡¯e∑ל מראה אני הּטֹובה". הארץ את "ואראה מּמּני: ׁשּנאמרּבּקׁשּת ּכּלּה, לד)את :(דברים ¿≈¿≈∆ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הארץ  ּכל את ה' .""וּיראהּו ְֵֶֶַַָָָ

(çë)øáòé àeä-ék eäönàå eä÷fçå òLBäé-úà åöå§©¬¤§ª−©§©§¥´§©§¥®¦´©«£ÀŸ
õøàä-úà íúBà ìéçðé àeäå äfä íòä éðôì¦§¥Æ¨¨´©¤½§Æ©§¦´½̈¤¨−̈¤

:äàøz øLà£¤¬¦§¤«
i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÂ∑ הּמּׂשאֹות ועל הּטרחֹות על ¿«∆¿À«ְְַַַַַָָ

הּמריבֹות  e‰ˆn‡Â.ועל e‰˜fÁÂ∑,ׁשּלא ּבדבר ְְִַַ¿«¿≈¿«¿≈ְְִֶָֹ
סֹופי  ּכ עליהם, רּבי ׁשּנענׁש 'ּכׁשם לֹומר: לּבֹו ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָיר
והּוא  יעבר הּוא ּכי אני, מבטיחֹו עליהם'! ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָֹליענׁש

ÚÈ·¯.ינחיל  ‡e‰ŒÈk∑ לפניהם יעבר ינחלּו,אם ְִַƒ«¬…ְְֲֲִִִֵֶַֹ
מן  ּכׁשּׁשלח מֹוצא אּתה וכן ינחלּו. לא לאו, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹואם

יׁשב: והּוא העי, אל ז)העם אנׁשי (יהושע מהם "וּיּכּו ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אמר  ּפניו, על ׁשּנפל וכיון וגֹו'", ל",העי "קם לֹו: ְְֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ּכתיב, 'ל ּומׁשּלח 'קם ּבמקֹומ העֹומד הּוא אּתה ְְְְְִִֵֵַַַָָָ
,"ּפני על נֹופל אּתה זה "לּמה למלחמה, ּבני ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאת
עֹוברין. עֹובר, הּוא אם :רּב למׁשה אמרּתי ּכ ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ'לא

עֹוברין'?! אין לאו, .ואם ְְִִֵָ

(èë)ô :øBòt úéa ìeî àéba áLpå©¥´¤©½̈§−¥¬§«
i"yx£'B‚Â ‡Èba ·LpÂ∑(ספרי),אלילים לעבֹודת אלֿהחּקים",ו ונצמדּתם ׁשמע יׂשראל, "ועּתה אףֿעלּֿפיֿכן: «≈∆«»¿¿ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ

לי  לּמחל זכיתי לא ואני ,ל מחּול .והּכל ְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹ

ã(à)-ìàå íéwçä-ìà òîL ìàøNé äzòå§©¨´¦§¨¥À§©³¤©«ª¦Æ§¤
ïòîì úBNòì íëúà ãnìî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¥¬¤§¤−©«£®§©´©
ýåýé øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe eéçz¦«§À¨¤Æ¦«¦§¤´¤¨½̈¤£¤¯§Ÿ̈²

:íëì ïúð íëéúáà éäìà¡Ÿ¥¬£«Ÿ¥¤−Ÿ¥¬¨¤«

ÚÓÏ¯·‡כז  CÈÈÚ ÛB˜Êe ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ˜Ò«¿≈»»»¿≈»¿«¬»»
CÈÈÚ· ÈÊÁÂ ‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB¯„ÏÂ ‡etˆÏe¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¬≈¿≈»

:ÔÈ„‰ ‡c¯È ˙È ¯·Ú˙ ‡Ï È¯‡¬≈»¿ƒ«»«¿¿»»≈

‡¯Èכח  È‰Ól‡Â È‰Ùw˙Â ÚLB‰È ˙È „wÙe«≈»¿À«¿«∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¬≈
ÔÒÁÈ ‡e‰Â ÔÈ„‰ ‡nÚ Ì„˜ ¯·ÚÈ ‡e‰≈ƒ«√»«»»≈¿«¿≈

:ÈÊÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔB‰˙È»¿»«¿»ƒ∆¡≈

BÚt¯:כט  ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁ· ‡·˙ÈÂƒ≈¿»¿≈»»»√≈≈¿

Ècא  ‡iÈ„Ïe ‡iÓÈ˜Ï ÚÓL Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈¿«ƒ¿»«»¿ƒ«»ƒ
ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È Ûl‡Ó ‡‡¬»¿«≈»¿¿∆¿«¿ƒ¿≈
‡‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â Ôe˙È˙Â¿≈¿≈¿»«¿»ƒ¿»¡»»

:ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ˙‰·‡„«¬»«¿»≈¿

mixehd lra

:øçà øác̈¨©¥
.Cì áø.iCbpM ziUr minrR dAxd ©¨©§¥§¨¦¨¦¨§¤§¦

"glWY ciA `p glW" Yxn`(bi ,c zFnW), ¨©§¨§©¨§©¦§©§

"dzrxd dOl"e(ak ,d mW)"xwaE o`vd" , §¨¨£¥Ÿ¨¨£Ÿ¨¨
(ak ,`i xAcOA)rlQde ,(k mW)il xWt` i` . ©¦§¨§©¤©¨¦¤§¨¦

.xzFi Ll lFAql¦§§¥
:øçà øác̈¨©¥

dUFr dY`W hrEOd xacA ENit £̀¦§¨¨©¨¤©¨¤
.Lznkg itl Ll ax `Ed ,obdM `NW¤Ÿ©Ÿ¤©§§¦¨§¨§

:øçà øác̈¨©¥
iM ,LAx ip` iM ,Kl axW rcEi dfÄ¤¦¨©¤©¨¦£¦©§¦
lkEY `l dYre ,ipYgSp minrR dOM©¨§¨¦¦©§©¦§©¨Ÿ©

.ipgSpl§©§¥¦

:øçà øác̈¨©¥
.Cì áøxiYdl lFkie ,ax Ll Wi dY` ©¨©¨¥§©§¨§©¦

xiYIW ax il oi` ip` la` ;Lxcp¦§§£¨£¦¥¦©¤©¦
"E`iaz `l okl" iYrAWPW izrEaW§¨¦¤¦§©§¦¨¥Ÿ¨¦

(ai ,k xAcOA). ©¦§¨

:øçà øác̈¨©¥
riBd xaM iM ,ax Ll WIW drXd riBd¦¦©©¨¨¤¥§©¦§¨¦¦©
xMip FzEpAx oi`e rWFdi lW FPnf§©¤§ª©§¥©¨¦¨

.ig LcFrA§§©
:øçà øác̈¨©¥

LNW axd iM ,zeOd K`lOn `xiY l ©̀¦¨¦©§©©¨¤¦¨©¤§
.LA wFqri©£§
:øçà øác̈¨©¥

.Cì áø,Ll mipTEzn zFaFh dAxd ©¨©§¥§¨¦§
"Li`xiN Yptv xW` LaEh ax dn"¨©§£¤¨©§¨¦¥¤

(k ,`l miNdY).fk dxez §¦¦

)(gk.eä÷fçåz` eve" .dxFqOA 'a §©§¥©§¨§©¤
WFdil` LYngln wfgd" ,"EdwGge r §ª©§©§¥©£¥¦§©§§¤

"EdwGge Dqxde xird(dk ,`i 'a l`EnW) ¨¦§¨§¨§©§¥§¥

KM ,`aSd xU did a`FIW FnM .a`FiA§¨§¤¨¨¨©©¨¨¨
dWn iIgA s` `aSd xU rWFdi did̈¨§ª©©©¨¨©§©¥¤
znglnA WxFtOW FnM ,Fwifgdl icM§¥§©£¦§¤§¨§¦§¤¤

.wlnrhk dxez £¨¥
ã)(`.úBNòì íëúà ãnìî§©¥¤§¤©£

.dUrn icil `ian cEnlYdWa dxez ¤©©§¥¦¦¥©£¤



לז opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'i oey`x meil inei xeriy

(á)íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìò eôñú àì́ŸŸ¦À©©¨¨Æ£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½
ì epnî eòøâú àìåíëéäìà ýåýé úåöî-úà øîL §¬Ÿ¦§§−¦¤®¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:íëúà äeöî éëðà øLà£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤¬¤§¤«
i"yx£eÙÒ˙ ‡Ï∑(שם תגרעּו(ספרי "לא וכן ציצּיֹות, וחמׁש ּבלּולב מינין חמׁשת ּבתפּלין, ּפרׁשּיֹות חמׁש ."ּכגֹון: ……ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr i zeiecreezd mgpn zxez - c"iyz da`eyd zia zgny zgiy)

תגרעּו ולא תֹוסיפּו ב)לא (ד, ְְְִִֹֹ
ׁשלמּות  על רֹומזת סּכה ׁשּמצות ז"ל, מאאמו"ר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשמעּתי

ׁשּכתּוב וזהּו עׂשה, מצוֹות רמ"ח ׁשל ו)הּקּיּום ד, וסּכה (ישעיה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֻ

אחד  הּוא זר"ם ּומּמטר: מּזרם ּולמסּתֹור למחסה . . ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָּתהיה
ׁשֹומרת  והּסּכה מרמ"ח, יֹותר אחד הּוא ּומט"ר מרמ"ח, ְִִֵֶֶֶַָָָֻּפחֹות

תֹוסיפּו. לא מט"ר, מּפני והן תגרעּו, לא זר"ם, מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֹֹהן

(â)ìòáa ýåýé äNò-øLà úà úBàøä íëéðéò¥«¥¤Æ¨«Ÿ½¥²£¤¨¨¬§Ÿ̈−§©´©
øBòt-ìòá éøçà Cìä øLà Léàä-ìë ék øBòt§®¦´¨¨¦À£¤³¨©Æ©«£¥´©«©§½

Läéäìà ýåýé Bãéî:Eaøwî E ¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¦§¤«

(ã)íëlk íéiç íëéäìà ýåýéa íé÷ácä ízàå§©¤Æ©§¥¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©¦¬ª§¤−
:íBiä©«

wÙÓ„ב  ‡‡ Èc ‡Ób˙t ÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿«ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈
‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ dpÓ ÔeÚÓ˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È»¿¿»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ«»ƒ«»

:ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿

‡¯Èג  ¯BÚt ÏÚ·a ÈÈ „·Ú Èc ˙È ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ≈≈»»»ƒ¬«¿»¿««¿¬≈
ÈÈ dÈˆL ¯BÚt ÏÚa ¯˙a ÏÊ‡ Èc ‡¯·b Ïk»«¿»ƒ¬«»«««¿≈¿≈¿»

:CÈaÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈»

‡ÔBÎ‰Ïד  ÈÈ„ ‡zÏÁ„a Ôez˜a„‡c Ôez‡Â¿«¿«¿∆¿¿««¿»«¿»¡»¬
:ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎÏk ÔÈÓi«̃»ƒ»¿»≈

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

áàá äòùúì äøèôäè¯ç ÷øô åäéîøéá

âéíéáðò ïéà ýåýé-íàð íôéñà óñà̈¬Ÿ£¦¥−§ª§Ÿ̈®¥Á£¨¦̧
ìáð äìòäå äðàza íéðàz ïéàå ïôba©¤¹¤§¥¯§¥¦´©§¥À̈§¤«¨¤Æ¨¥½

:íeøáòé íäì ïzàåãéeðçðà äî-ìò ¨¤¥¬¨¤−©©§«©¨Æ£©´§
øöánä éøò-ìà àBáðå eôñàä íéáLé«Ÿ§¦½¥«¨§À§¨²¤¨¥¬©¦§−̈

:ýåýéì eðàèç ék Làø-éî eð÷Liå eðnãä eðéäìà ýåýé ék íM-äîcðååèì äe÷ïéàå íBìL §¦§¨¨®¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥³£¦Æ̈Æ©©§¥´¥½Ÿ¦¬¨−̈©Ÿ̈«©¥¬§¨−§¥´
:äúòá äpäå ätøî úòì áBèæèäLòø åéøéaà úBìäöî ìBwî åéñeñ úøçð òîLð ïcî ®§¥¬©§¥−§¦¥¬§¨¨«¦¨³¦§©Æ©£©´À̈¦Æ¦§£´©¦½̈¨£−̈

:dá éáLéå øéò dàBìîe õøà eìëàiå eàBáiå õøàä-ìkæéíéLçð íëa çlLî éððä ék ¨¨¨®¤©¨À©«Ÿ§Æ¤´¤§½̈¦−§¬Ÿ§¥¨«¦Á¦§¦̧§©¥¹©¨¤À§¨¦Æ

mixn zxhrmixn zxhr
(øîBà 'ä) âéíôéñà óñàúBNòì éðBöø ék ,úBNòl äî õòéúäì eôqàúiL ¥¨¬Ÿ£¦¥−¤¦§©§§¦§©¥©©£¦§¦©£

äìëå óBñ íänòýåýé-íàðàìä ¯ (íòä éøác)ïéàå ïôba íéáðò ïéà ¦¨¤§¨¨§ª§Ÿ̈®¦§¥¨¨£Ÿ¥Á£¨¦̧©¤¹¤§¥¯
ìáð äìòäå äðàza íéðàzéà (íMä úáeLz) ,Lôð áéLäì ìëBà ïéàåC §¥¦´©§¥À̈§¤«¨¤Æ¨¥½§¥¤§¨¦¤¤§©©¥¥

àìä ,íéðàúe íéáðò íäì ïzàíäì ïzàåàìä äåönäå äøBzäíeøáòé ¤¥¨¤£¨¦§¥¦£Ÿ¨¤¥¬¨¤−©¨§©¦§¨£Ÿ©©§«
íäéìò:ãé(íòä éøác)äî-ìò £¥¤¦§¥¨¨©¨Æ

íéáLé eðçðàäøeáâe äöò éìa £©´§«Ÿ§¦½§¦¥¨§¨

äîçìîìéøò-ìà àBáðå eôñàä §¦§¨¨¥«¨§À§¨²¤¨¥¬
øöánä,áéBàä íò íMî íçläì ©¦§−̈§¦¨¥¦¨¦¨¥

,äfî àöi äî (àéápä úáeLz)äîcðå §©©¨¦©¥¥¦¤§¦§¨
÷BzLðeðéäìà ýåýé ék íM ¦§®̈¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥³
eðnãäíéáLBiä íéìáàk íL äéäð £¦Æ̈Æ¦§¤¨©£¥¦©§¦

'ä ék íéîîBãåLàø-éî eð÷Liå §§¦¦©©§¥´¥½Ÿ

,íéìáàì ïzépä íéîeçðz ñBk íB÷îa:ýåýéì eðàèç ékåèàìä (íòä éøác) ¦§©§¦©¦¨©£¥¦¦¬¨−̈©Ÿ̈«¦§¥¨¨£Ÿ

éeàøäe÷úBe÷ììíBìLòecîeáBè ïéàåéeàø äéäL éðtî (àéápä úáeLz) ¨©¥¬§©§¨−©©§¥´®§©©¨¦¦§¥¤¨¨¨

úBe÷ìäúòá äpäå ätøî úòìíúòøa íé÷éæçî íãBò:æè(íòä éøác) §©§¥¬©§¥−§¦¥¬§¨¨«¨©£¦¦§¨¨¨¦§¥¨¨

àìäïcî'øBçà BáëBø ìtiå ñeñ éáwò CLBpä' úBéäì á÷òiî CøaúpLòîLð £Ÿ¦¨³¤¦§¨¥¦©£Ÿ¦§©¥¦§¥©¦Ÿ§¨¦§©Æ
äzòåéñeñ úøçðáéBàä ìLìBwî ©¨©£©´À̈¤¨¥¦Æ

-ìk äLòø åéøéaà úBìäöî¦§£´©¦½̈¨£−̈¨
õøàäéáwò Lçpä CLð àì úàæ ìëáe ¨¨®¤§¨ŸŸ¨©©¨¨¦§¥

äpäå BáëBøå ñeñeìëàiå eàBáiå §§§¦¥©¨À©«Ÿ§Æ
:dá éáLéå øéò dàBìîe õøà¤´¤§½̈¦−§¬Ÿ§¥¨«

æéCeôä ìkä øák úòk ('ä úáeLz)ék §©¨¥§¨©Ÿ¨¦Á
íéLçð íëa çlLî éððä¦§¦̧§©¥¹©¨¤À§¨¦Æ

íéðòôöLçpî íéL÷ íäLøLà ¦§Ÿ¦½¤¥¨¦¦¨¨£¤¬



לח

eëMðå Lçì íäì-ïéà øLà íéðòôö¦§Ÿ¦½£¤¬¥¨¤−¨®©§¦§¬
:ýåýé-íàð íëúàçéïBâé éìò éúéâéìáî ¤§¤−§ª§Ÿ̈«©§¦¬¦¦−£¥´¨®

:éeã éaì éìòèéénò-úa úòåL ìB÷-äpä ¨©−¦¦¬©¨«¦¥º©«§©´©©¦À

-íà ïBiöa ïéà ýåýéä íéwçøî õøàî¥¤Æ¤Æ©§©¦½©«Ÿ̈Æ¥´§¦½¦
íäéìñôa éðeñòëä òecî da ïéà dkìî©§−̈¥´¨®©À©¦§¦²¦¦§¦¥¤−

:øëð éìáäaëõé÷ äìk øéö÷ øáò §©§¥¬¥¨«¨©¬¨¦−¨´¨®̈¦
:eðòLBð àBì eðçðàåàëénò-úa øáL-ìò ©£©−§¬¨«§©¤¬¤©©¦−

:éðú÷æçä änL ézøã÷ ézøaLä̈§¨®§¦¨©¾§¦©−̈¤¡¦¨«§¦
áëék íL ïéà àôø-íà ãòìâa ïéà éøöä©¢¦Æ¥´§¦§½̈¦Ÿ¥−¥´¨®¦À

:énò-úa úëøà äúìò àì òecîâë-éî ©Æ©Æ´Ÿ¨«§½̈£ª©−©©¦«¦«
äkáàå äòîc øB÷î éðéòå íéî éLàø ïzé¦¥³Ÿ¦Æ©½¦§¥¦−§´¦§¨®§¤§¤Æ

:énò-úá éììç úà äìéìå íîBéà-éî ¨´¨©½§¨¥−©«§¥¬©©¦«¦«
-úà äáæòàå íéçøà ïBìî øaãná éððzé¦§¥´¦©¦§À̈§Æ«Ÿ§¦½§¤«¤§¨Æ¤

ék ízàî äëìàå énòíéôàðî ílë ©¦½§¥§−̈¥«¦¨®¦³ª¨Æ§¨´£¦½

:íéãâa úøöòáì-úà eëøãiåíðBL £¤−¤Ÿ§¦«©«©§§³¤§¨Æ

ék õøàá eøáb äðeîàì àìå ø÷L ízL÷©§¨´¤½¤§¬Ÿ¤¡−̈¨§´¨¨®¤¦Á

eòãé-àì éúàå eàöé | äòø-ìà äòøî¥¨¨̧¤¨¨¯¨¨²§Ÿ¦¬«Ÿ¨−̈
:ýåýé-íàðâék eçèáz-ìà çà-ìk-ìòå eøîMä eäòøî Léà §ª§Ÿ̈«¦³¥¥¥ÆÆ¦¨¥½§©¨−̈©¦§¨®¦³

:Cìäé ìéëø òø-ìëå á÷òé áB÷ò çà-ìëãelúäé eäòøa Léàå ¨¨Æ¨´©§½Ÿ§¨¥−©¨¦¬©£«Ÿ§¦³§¥¥ÆÆ§¨¥½

ì eãnì eøaãé àì úîàåø÷L-øac íðBL:eàìð äåòäääîøîa äîøî CBúa EzáL ¤¡¤−´Ÿ§©¥®¦§¯§¨²©¤¤−¤©£¥¬¦§«¦§§−§´¦§¨®§¦§¨²
:ýåýé-íàð éúBà-úòã eðàîåéà-ék íézðçáe íôøBö éððä úBàáö äåäé øîà äk ïëìC ¥£¬©«©¦−§ª§Ÿ̈«¨¥À³Ÿ¨©Æ§¨´§¨½¦§¦¬§−̈§©§¦®¦«¥´

:énò-úa éðtî äNòàæì èeçL (èçåù) õçeäòø-úà íBìL åéôa øaã äîøî íðBL ¤¡¤½¦§¥−©©¦«¥¬¨²§−̈¦§¨´¦¥®§¦À¨³¤¥¥ÆÆ

:Baøà íéNé Baø÷áe øaãéçàì äæk-øLà éBâa íà ýåýé-íàð ía-ã÷ôà-àì älà-ìòä §©¥½§¦§−¨¦¬¨§«©©¥¬¤«Ÿ¤§¨−̈§ª§Ÿ̈®¦ µ§´£¤¨¤½¬Ÿ

:éLôð íwðúúèLéà-éìaî eúvð ék äðé÷ øaãî úBàð-ìòå éäðå éëá àOà íéøää-ìò ¦§©¥−©§¦«©¤̧¨¦¹¤¨¯§¦´¨¤À¦§©§³¦§¨Æ¦½̈¦³¦§Æ¦§¦¦´
:eëìä eããð äîäa-ãòå íéîMä óBòî äð÷î ìB÷ eòîL àìå øáòéíìLeøé-úà ézúðå Ÿ¥½§¬Ÿ¨§−´¦§¤®¥³©¨©Æ¦Æ§©§¥½̈¨§−¨¨«§¨©¦¯¤§¨©²¦

mixn zxhrmixn zxhr
Lçì íäì-ïéàäòaLä àìaíëúà eëMðåíëéñeñ úà àìå:ýåýé-íàð ¥¨¤−®̈©§Ÿ©§¨¨§¦§¬¤§¤−§Ÿ¤¥¤§ª§Ÿ̈«

çé(íòä éøác)éúéâéìáîéz÷fçúäM äîïBâé éìòìáà ,da ãéîúà ìáì ¦§¥¨¨©§¦¬¦¦−©¤¦§©©§¦£¥´¨®§©©§¦¨£¨

ék ãBò ìëeà àìéeã éaì éìòLôpä ãò éìçä òâðå:èéúòåL ìB÷-äpä Ÿ©¦¨©−¦¦¬©¨«§¨©©¢¦©©¤¤¦¥º©«§©´
énò-úaàaä áéBàä ãçtî íé÷òBöíéwçøî õøàî,úàæ ìk änìåýåýéä ©©¦À£¦¦©©¨¥©¨¥¤Æ¤Æ©§©¦½§¨¨¨Ÿ©«Ÿ̈Æ

'ä éëåïéà dkìî-íà ïBiöa ïéà §¦¥´§¦½¦©§−̈¥´
daíäì àöné æàå åéìà eáeLzòecî ®̈¨¥¨§¨¦¨¥¨¤©À©

ïk íàíäéìñôa éðeñòëä ¦¥¦§¦²¦¦§¦¥¤−
:øëð éìáäaëøák àìäøáò §©§¥¬¥¨«£Ÿ§¨¨©¬

õé÷ äìk øéö÷úàæ ìëáeeðçðàå ¨¦−¨´¨®̈¦§¨Ÿ©£©−§
eðòLBð àBìïéãò:àëøáL-ìò ¬¨«§£©¦©¤¬¤

énò-úaàBáì äãéúòä úeðòøetä ìò ©©¦−©©§¨¨£¦¨¨

ézøaLäíb éøîâì ézøaLðézøã÷ ¨§¨®§¦¦§©§¦§©§¦©¨©¾§¦
éøàz øçLäänLïBänzä ¨§©¨¢¦©−̈©¦¨

:éðú÷æçäáëéëåéøöäïìéà óøN ¤¡¦¨«§¦§¦©¢¦Æ§©¦¨

äàeôøì ãçeéîãòìâa ïéààeäL §¨¦§¨¥´§¦§½̈¤

íãéa ïéà éëå :øîBì äöBø ,éøvä íB÷î§©¢¦¤©§¦¥§¨¨

,úBöîe äøBzíL ïéà àôø-íàéëå ¨¦§¦Ÿ¥−¥´¨®§¦

Cøcä íúBøBäì íéîëç íäì ïéàék ¥¨¤£¨¦§¨©¤¤¦À
úëøà äúìò àì òecîúàeôø ©Æ©Æ´Ÿ¨«§½̈£ª©−§©

énò-úaúà ìháìe ,áèenì íøéæçäì ©©¦«§©£¦¨©¨§©¥¤

äøéæbä:âëäéäé éàåìäéîLïzé ©§¥¨©§©¦§¤¦«¤¦¥³
íéî éLàøéëá éî àìîéðéòå Ÿ¦Æ©½¦¨¥¥§¦§¥¦−

øB÷îòáBpäíîBé äkáàå äòîc §´©¥©¦§®̈§¤§¤Æ¨´
:énò-úá éììç úà äìéìåà-éî ¨©½§¨¥−©«§¥¬©©¦«¦«

éððzééëøöìïBìî øaãná ¦§¥´¦¦§¨©©¦§À̈§Æ
,íéçøàæàénò-úà äáæòàå «Ÿ§¦½¨§¤«¤§¨Æ¤©¦½

ízàî äëìàåøaãnä ïBìî ìàék §¥§−̈¥«¦¨®¤§©¦§¨¦³
éôàðî ílëúøöò íúöeá÷ ª¨Æ§¨´£¦½£¤−¤§©

:íéãâaáänä íbeëøãiåeðéîæä Ÿ§¦«©¥¨©«©§§³¦§¦

ì-úàíðBLì äîBcízL÷äëeøcä ¤§¨Æ¨§©§¨´©§¨

øaãìeøáb äðeîàì àìå ø÷L §©¥¤½¤§¬Ÿ¤¡−̈¨§´
älà ìò älàõøàáètLî eètLiL ¥¤©¥¤¨®̈¤¤¦§§¦§©

íé÷LBòä eòðîiLå úîàäòøî ék ¡¤§¤¦§§¨§¦¦Á¥¨¨̧
äòø äNònîìàäNòî| äòø ¦©£¥¨¨¤©£¥¨¨¯

:ýåýé-íàð eòãé-àì éúàå eàöé̈¨²§Ÿ¦¬«Ÿ¨−̈§ª§Ÿ̈«

âíëì äeöî éðàeøîMä eäòøî Léàäfî äæ íéøîLð eéäìk-ìòåìò £¦§©¤¨¤¦³¥¥¥ÆÆ¦¨¥½¡¦§¨¦¤¦¤§©¨©

íeLá÷òé áB÷ò çà-ìë ék eçèáz-ìà çàåéçà úà änøîòø-ìëå −̈©¦§®̈¦³¨¨Æ¨´©§½Ÿ§©¤¤¨¦§¨¥−©
Cìäé ìéëøéøöåepnî øîMäì C:ãLéàåLéà ìkelúäé eäòøa,âéòìîe ¨¦¬©£«Ÿ§¨¦§¦¨¥¦¤§¦³¨¦§¥¥ÆÆ§¨¥½©§¦

eøaãé àì úîàåékeãnìeìébøäìeàìð äåòä ø÷L-øac íðBL ¤¡¤−´Ÿ§©¥®¦¦§¯¦§¦§¨²©¤¤−¤©£¥¬¦§«
íéøácä íwòìe äåòäì øák eòbéúð: ¦§©§§¨§©£¤§©¥©§¨¦

äCøaúé ìàä øîàìéòBi äîEzáL ¨©¨¥¦§¨¥©¦¦§§−
CBúaíòäîøîìëez àlL §´¦¦§®̈¤Ÿ©

éìà íáéLäìí÷ñò øeáòáe ,E ©£¦¨¥¤©£¦§¨

eðàî äîøîaì-íàð éúBà-úòã §¦§¨²¥£¬¨©«©¦−§ª
:ýåýéåäåäé øîà äk ïëì §Ÿ̈«¨¥À³Ÿ¨©Æ§¨´

íôøBö éððä úBàáöøéñäì ïéøeqéa §¨½¦§¦¬§−̈§¦¦§¨¦

ïBòä éâéñ íäîíézðçáeeøàMé íà ¥¤¦¥¤¨§©§¦®¦¦¨£

,íéâéñéà-ékäNòà Cìëeà éðéà ék ¦¦¦«¥´¤¡¤½¦¥¦©

ízòãa íçépäìéðtîíéàø÷ð íäL §©¦¨§©§¨¦§¥−¤¥¦§¨¦

:énò-úaæèeçL (èçåù) õç ©©¦«¥¬¨²
äîãð ,÷Bçøî âøBää ,CeLîìíðBL ¨©¥¥¨¦§¤§−̈

ãBòåøaã äîøîékíBìL åéôa §¦§¨´¦¥®¦§¦À¨³
íéNé Baø÷áe øaãé eäòø-úà¤¥¥ÆÆ§©¥½§¦§−¨¦¬

Baøàáøàî:çéëåìòäíéNòî ¨§«©£¨§¦©©©£¦

kã÷ôà-àì älàçébLàía ¨¥¬¤«Ÿ¤§¨©§¦©−̈
íäî òøtäìéBâa íà ýåýé-íàð §¦¨©¥¤§ª§Ÿ̈®¦µ§´

:éLôð íwðúú àì äæk-øLà£¤¨¤½¬Ÿ¦§©¥−©§¦«
èìòïaøçíéøääçîö àì øLà ©ª§©¤̧¨¦¹£¤Ÿ¨©

ïàvä äòøî íäéìòéäðå éëá àOà £¥¤¦§¥©Ÿ¤¨¯§¦´¨¤À¦
,äììéåøaãî úBàð-ìòåíB÷î ¦¨¨§©§³¦§¨Æ§

øaãna äòøîeúvð ék äðé÷eéäð ¦§¤©¦§¨¦½̈¦³¦§Æ¦§

äîîLàìå øáò Léà-éìaî §¨¨¦§¦¦´Ÿ¥½§¬Ÿ
eòîLãBò íLäð÷î ìB÷íâå ¨§−¨´¦§¤®§©

eããð äîäa-ãòå íéîMä óBòî¥³©¨©Æ¦Æ§©§¥½̈¨§−
å íîB÷nîeëìäíäì:éézúðå ¦§¨§¨¨«¨¤§¨©¦¯

íélâì íìLeøé-úàíéðáà ìL ¤§¨©²¦§©¦−¤£¨¦

,eñøäpL úBîBçäå íézaäîïBòî ¥©¨¦§©¤¤¤§§´



לט

ïzà äãeäé éøò-úàå íépz ïBòî íélâì§©¦−§´©¦®§¤¨¥¯§¨²¤¥¬
:áLBé éìaî äîîLàéíëçä Léàä-éî §¨−̈¦§¦−¥«¦«¨¦³¤«¨¨Æ

åéìà ýåýé-ét øac øLàå úàæ-úà ïáéå§¨¥´¤½Ÿ©£¤̧¦¤¯¦«§Ÿ̈²¥−̈
øaãnë äúvð õøàä äãáà äî-ìò dãbéå§©¦¨®©¨Æ¨§¨´¨½̈¤¦§¨¬©¦§−̈

:øáò éìaîáéíáæò-ìò ýåýé øîàiå ¦§¦−Ÿ¥«©Ÿ́¤§Ÿ̈½©¨§¨Æ

eòîL-àìå íäéðôì ézúð øLà éúøBz-úà¤´¨¦½£¤¬¨©−¦¦§¥¤®§Ÿ¨§¬
:dá eëìä-àìå éìB÷áâééøçà eëìiå §¦−§Ÿ¨¬§¨«©¥´§½©£¥−

íeãnì øLà íéìòaä éøçàå íaì úeøøL§¦´¦¨®§©£¥Æ©§¨¦½£¤¬¦§−
áà:íúBãéé øîà-äk ïëìýåýúBàáö £¨«¨¥À«Ÿ¨©º§Ÿ̈³§¨Æ

äfä íòä-úà íìéëàî éððä ìàøNé éäìà¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦§¦¯©£¦¨²¤¨¨¬©¤−
:Làø-éî íéúé÷Läå äðòìåèíéúBöôäå ©«£¨®§¦§¦¦−¥«Ÿ©£¦«¦Æ

íúBáàå änä eòãé àì øLà íéBba©¦½£¤Æ´Ÿ¨«§½¥−¨©«£¨®
éúBlk ãò áøçä-úà íäéøçà ézçlLå§¦©§¦³©«£¥¤Æ¤©¤½¤©¬©¦−

:íúBàæèé øîà äkýåýeððBaúä úBàáö ¨«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§«§²
úBîëçä-ìàå äðéàBáúe úBððB÷îì eàø÷å§¦§¬©§§−§¤®¨§¤©£¨¬

:äðàBáúå eçìLæéäðOúå äðøäîúe ¦§−§¨«¨§©¥¾§¨§¦¤¬¨
eðétòôòå äòîc eðéðéò äðãøúå éäð eðéìò̈¥−¤®¦§¥©³§¨¥¥ÆÆ¦§½̈§©§©¥−

:íéî-eìféçééà ïBivî òîLð éäð ìB÷ ékãàî eðLa eðãcL C ¦§¨«¦¦´¬§¦²¦§©¬¦¦−¥´ª¨®§³Ÿ§«§ŸÆ

:eðéúBðkLî eëéìLä ék õøà eðáæò-ékèéé-øác íéLð äðòîL-ékýåýíëðæà çwúå ¦«¨©´§½̈¤¦¬¦§¦−¦§§¥«¦«§©³§¨¨¦Æ§©§Ÿ̈½§¦©¬¨§§¤−
:äðé÷ dúeòø äMàå éäð íëéúBðá äðãnìå åét-øácëàa eðéðBlça úåî äìò-ék §©¦®§©¥³§¨§«¥¤Æ¤½¦§¦¨¬§−̈¦¨«¦«¨³¨Æ̈¤Æ§©¥½−̈

:úBáçøî íéøeça õeçî ììBò úéøëäì eðéúBðîøàaàëé-íàð äk øacýåýúìáð äìôðå §©§§¥®§©§¦³¨Æ¦½©¦−¥§Ÿ«©¥ÀµŸ§ª§Ÿ̈½§¨«§¨Æ¦§©´
:óqàî ïéàå øöwä éøçàî øéîòëe äãOä éðt-ìò ïîãk íãàäáëé øîà | äkýåý ¨«¨½̈§−Ÿ¤©§¥´©¨¤®§¨¦²¥©£¥¬©Ÿ¥−§¥¬§©¥«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À

:BøLòa øéLò ìläúé-ìà Búøeáâa øBabä ìläúé-ìàå Búîëça íëç ìläúé-ìàâëék ©¦§©¥³¨¨Æ§¨§¨½§©¦§©¥¬©¦−¦§«¨®©¦§©¥¬¨¦−§¨§«¦´
é éðà ék éúBà òãéå ìkNä ìläúnä ìläúé úàæa-íàýåýä÷ãöe ètLî ãñç äNò ¦§ºŸ¦§©¥´©¦§©¥À©§¥»§¨´Ÿ©¦¼¦ µ£¦´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¤²¤¦§¨¬§¨−̈
é-íàð ézöôç älàá-ék õøàaýåý: ¨¨®¤¦«§¥¬¤¨©−§¦§ª§Ÿ̈«

mixn zxhrmixn zxhr
øBãîáLBé éìaî äîîL ïzà äãeäé éøò-úàå íépzeëìé ílk ék §©¦®§¤¨¥¯§¨²¤¥¬§¨¨−¦§¦−¥«¦ª¨¥§

úeìba:àéïáéå íëçä Léàä-éîBzòcîúàæ-úààéápä éîeøLàå ©¨¦«¨¦³¤«¨¨Æ§¨¥´¦©§¤½Ÿ¦©¨¦©£¤̧
-ìò dãbéå åéìà ýåýé-ét øacõøàä äãáà äîäéäz àlL ãò éøîâì ¦¤¯¦«§Ÿ̈²¥−̈§©¦®̈©¨Æ¨§¨´¨½̈¤§©§¦©¤Ÿ¦§¤

ììk áeMéì äéeàø:øáò éìaî øaãnë äúvðáéýåýé øîàiå,Bîöòa §¨§¦§¨¦§¨¬©¦§−̈¦§¦−Ÿ¥«©´Ÿ¤§Ÿ̈½§©§

øLà éúøBz-úà íáæò-ìò©¨§¨Æ¤´¨¦½£¤¬
íäéðôì ézúðúà eãîì àlL ¨©−¦¦§¥¤®¤Ÿ¨§¤

ïëìå ,äøBzäéìB÷á eòîL-àìå ©¨§¨¥§Ÿ¨§¬§¦−
äéúBöî íi÷ìdá eëìä-àìåCøãa §©¥¦§¤¨§Ÿ¨¬§¨«§¤¤

äøBzä:âéúeøøL éøçà eëìiå ©¨©¥´§½©£¥−§¦´
íaìãîçå äàø íalM äîéøçàå ¦®̈©¤¦¨¨¨§¨©§©£¥Æ

íeãnì øLà íéìòaäíeìébøä ©§¨¦½£¤¬¦§−¦§¦

áà:íúBãéé øîà-äk ïëìýåý £¨«¨¥À«Ÿ¨©º§Ÿ̈³
éððä ìàøNé éäìà úBàáö§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦§¦¯
äðòì äfä íòä-úà íìéëàî©£¦¨²¤¨¨¬©¤−©«£®̈

,øî áNòLàø-éî íéúé÷Läå ¥¤©§¦§¦¦−¥«Ÿ
íäéìò àéáà :øîBì äöBø ,Lçð ñøà¤¤¨¨¤©¨¦£¥¤

úBðBL úBøö:åèíéúBöôäåøfôà ¨©£¦«¦Æ£©¥

íúBàíéBbaúBîB÷îaàì øLà ¨©¦½¦§£¤Æ´Ÿ
eòãéíb íìBòî eøékä àìänäíb ¨«§½Ÿ¦¦¥¨©¥−¨©

íäéøçà ézçlLå íúBáàåìà ©«£®̈§¦©§¦³©«£¥¤Æ¤

eñeðé øLà úBîB÷näãò áøçä-úà ©§£¤¨¤©¤½¤©¬
:íúBà éúBlkæèøîà äk ©¦−¨«³Ÿ¨©Æ

éýåýeððBaúä úBàáöúeðòøeta §Ÿ̈´§¨½¦§«§²©§¨

àáì äáBøwäeàø÷åäzòî ©¨¨¨Ÿ§¦§¬¥©¨

úBððB÷îìãBtñì úBòãBiä íéLpä ©§§−©¨¦©§¦§

íéúnä ìò ïðB÷ìeäðéàBáúeïðB÷ì §¥©©¥¦§¤®¨§¥

íéúnä ìòúBîëçä-ìàåéøáãa ©©¥¦§¤©£¨¬§¦§¥

äðé÷å ãtñä:äðàBáúå eçìL ¤§¥§¦¨¦§−§¨«¨
æéäðOúå äðøäîúeäðîøúå §©¥¾§¨§¦¤¬¨§¨¤§¨

éäð eðéìòeøøBòúé ïòîì äììé ¨¥−¤®¦§¨¨§©©¦§§

eðéááìäòîc eðéðéò äðãøúå §¨¥§¥©³§¨¥¥ÆÆ¦§½̈
:íéî-eìfé eðétòôòåçéìB÷ ék §©§©¥−¦§¨«¦¦´¬
ïBivî òîLð éäðíéøîBàLéàC §¦²¦§©¬¦¦−¤§¦¥´

õøà eðáæò-ék ãàî eðLa eðãcLäìBba úàöìékíéáéBàäeëéìLä ª®̈§³Ÿ§«§ŸÆ¦«¨©´§½̈¤¨¥©¨¦¬¨§¦¦§¦−
eðéúBðkLîì÷Bçø íB÷îa ïBkL:èéäfî õeçäðòîL-ékïzàíéLð ¦§§¥«¦§§¨¨¦¤¦«§©³§¨©¤¨¦Æ

úBððB÷îäé-øácýåýäø÷îa àìå äçbLäa øácä äéäL ìòçwúåìa÷úe ©§§§©§Ÿ̈½©¤¨¨©¨¨§©§¨¨§Ÿ§¦§¤§¦©¬§©¥

åét-øác íëðæàïëìäðãnìåeãnìíëéúBðáúàNìäMàå éäð ¨§§¤−§©¦®¨¥§©¥³§¨©§§«¥¤Æ¨¥¤½¦§¦¨¬
úà ãnìz:äðé÷ dúeòøë-ék §©¥¤§−̈¦¨«¦«
úåî äìòúéînä áéBàäeðéðBlça ¨³¨Æ̈¤Æ¨¥©¥¦§©¥½

Cëå úBðBlçä CøceðéúBðîøàa àa ¤¤©©§¨¨−§©§§¥®
õeçî ììBò úéøëäìéøBçàî §©§¦³¨Æ¦½¥£¥

ïëå ,úB÷Bðézä íé÷çBN íML ,íézaä©¨¦¤¨£¦©¦§¥

ä úéøëäúBáçøî íéøeçaíML ¦§¦©©¦−¥§Ÿ«¤¨

ãéîz úëìì íâäðî:àëìà 'ä øîàî ¦§¨¨¨¤¤¨¦©£©¤

àéápäøacìàøNé ìà-íàð äk ©¨¦©¥À¤¦§¨¥µŸ§ª
éýåýíãàä úìáð äìôðåéøât §Ÿ̈½§¨«§¨Æ¦§©´¨«¨½̈¦§¥

õøàä ìò eìté íãàïîãkìáæk ¨¨¦§©¨¨¤§−Ÿ¤§¤¤

øéîòëe äãOä éðt-ìòéøîòëe ©§¥´©¨¤®§¨¦²§¨§¥

íéëìLenä äàeázäøöwä éøçàî ©§¨©§¨¦¥©£¥¬©Ÿ¥−
óqàî ïéàåíúBà øáB÷ ïéàå: §¥¬§©¥«§¥¥¨

áëé øîà | äkýåýìläúé-ìà ´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¦§©¥³
Búîëça íëçìéväì ìëeé àì ék ¨¨Æ§¨§¨½¦Ÿ©§©¦

Búîëça BLôðøBabä ìläúé-ìàå ©§§¨§¨§©¦§©¥¬©¦−
BúøeáâaBúøeáâa BLôð ìéväì-ìà ¦§«¨®§©¦©§¦§¨©

BøLòa øéLò ìläúéäcôé àì ék ¦§©¥¬¨¦−§¨§«¦Ÿ¦§¤

BøLòa BLôð:âëúàæa-íà ék ©§§¨§¦´¦§ºŸ
ìläúnä ìläúé,BîöòaìkNä ¦§©¥´©¦§©¥À§©§©§¥»

ìékNäM äîaéðà ék éúBà òãéå §©¤¦§¦§¨´Ÿ©¦¼¦ µ£¦´
éýåýàeä éðàå ,écálî ãBò ïéàå §Ÿ̈½§¥¦§©¦©£¦

äãñç äNòìe éáäBàìéøîBL ¨¬Ÿ¤¤²¤§£©§§¥

äNBòä àeä éðàå ,éúBöîètLî ¦§©©£¦¨¤¦§¨¬
íéòLøä ïî òøtäìõøàa ä÷ãöe §¦¨©¦¨§¨¦§¨−̈¨®̈¤

íéáMä úà ìa÷ìälàá-ék §©¥¤©¨¦¦«§¥¬¤
ézöôçBìeîâk ãçà ìëì úúì ¨©−§¦¨¥§¨¤¨¦§

é-íàðýåý: §ª§Ÿ̈«



מ

øåáéö úéðòúì äøèôääð ÷øô äéòùéá

åBúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøc¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬
:áBø÷æïåà Léàå Bkøc òLø áæòé ¨«©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤

-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìà áLéå åéúáLçî©§§Ÿ¨®§¨³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤
:çBìñì äaøé-ék eðéýìàçàì ék ¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´³Ÿ

ìå íëéúBáLçî éúBáLçîíëéëøã à ©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ©§¥¤−
:ýåýé íàð éëøcèõøàî íéîL eäáâ-ék §¨¨®§ª−§Ÿ̈«¦«¨§¬¨©−¦¥¨®¤

éúáLçîe íëéëøcî éëøã eäáb ïk¥´¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−
:íëéúáLçnîéíLbä ãøé øLàk ék ¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´¥¥Á©¤̧¤

âìMäåàì änLå íéîMä-ïîék áeLé §©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦ µ
dçéîöäå dãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈§¦§¦¨®

:ìëàì íçìå òøfì òøæ ïúðåàéäéäé ïk §¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³
í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈
çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íà ék¦³¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©

:åézçìL øLàáéeàöú äçîNá-ék £¤¬§©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½

eçöôé úBòábäå íéøää ïeìáez íBìLáe§¨−«¨®¤¨¦´§©§¨À¦§§³
:óë-eàçîé äãOä éöò-ìëå äpø íëéðôìâéäìòé õeöòpä úçz ¦§¥¤Æ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©³©©«©£Æ©£¤´

ì ýåýéì äéäå ñãä äìòé ãtøqä úçúå LBøá:úøké àì íìBò úBàì íLàøîà äk §½§©¬©©¦§−̈©£¤´£©®§¨¨³©«Ÿ̈Æ§¥½§¬−̈¬Ÿ¦¨¥«µŸ¨©´
:úBìbäì éú÷ãöå àBáì éúòeLé äáBø÷-ék ä÷ãö eNòå ètLî eøîL ýåýéáLBðà éøLà §Ÿ̈½¦§¬¦§−̈©£´§¨®̈¦«§¨³§«¨¦Æ¨½§¦§¨¦−§¦¨«©§¥³¡Æ

:òø-ìk úBNòî Bãé øîLå Bìlçî úaL øîL da ÷éæçé íãà-ïáe úàf-äNòéâøîàé-ìàå ©£¤½Ÿ¤¨−̈©£¦´¨®Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«§©Ÿ©´
éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå Bnò ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä øîàì ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−

:Láé õòãézöôç øLàa eøçáe éúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì äåäé øîà | äë-ék ¥¬¨¥«¦´Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½¨«£−©£¤´¨¨®§¦
:éúéøáa íé÷éæçîeäíìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLå ãé éúîBçáe éúéáa íäì ézúðå ©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³§«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ

:úøké àì øLà Bì-ïzàåì ýåýé-ìò íéåìpä øëpä éðáeýåýé íL-úà äáäàìe BúøL ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½

mixn zxhrmixn zxhr
åBàönäa ýåýé eLøcíëa éeöî àeä ãBòa:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨¨¤§¨ª−¦«§¬¨«
æBkøc òLø áæòéätáe äNòîaåéúáLçî ïåà LéàåúBòøäáLéå ©£³Ÿ¨¨Æ©§½§©£¤©¤§¦¬−̈¤©§§Ÿ¨®¨¨§¨³Ÿ

áeLéåeðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìàäå÷z Léå:çBìñì äaøé-ék §¨¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−§¥¦§¨¦«©§¤¬¦§«©
çíëéúBáLçî éúBáLçî àì ékéìöà øàMé àìå çBìñì äaøî éðà ék ¦´³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½¦£¦©§¤¦§©§Ÿ¦¨¥¤§¦

øác ïBòäîéëøc íëéëøã àìå ¥¤¨¨¨§¬Ÿ©§¥¤−§¨®̈
Ba ãøBnä úà LBðòì íãå-øNa Cøc¤¤¨¨¨¨©£¤©¥

ékøc ìáà ,ñeiôe äáeLz ìéòBî ïéàå§¥¦§¨¦£¨©§¦

àéä ïë àì:ýåýé íàðèïéàå Ÿ¥¦§ª−§Ÿ̈«§¥

àlà ,øúéå úBçôa ìcáä ÷ø ïàkék ¨©¤§¥§¨§¨¥¤¨¦«
Bîkeäáb ïk õøàî íéîL eäáâ §¨§¬¨©−¦¥®̈¤¥´¨§³

áø ìcáäaíëéëøcî éëøã §¤§¥©§¨©Æ¦©§¥¤½
íëéúáLçnî éúáLçîeCøc ék ©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¤¤

ékøãå ,ììëe ììk ìBçîé àlL íãå-øNä¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§¨§©§¦

ìëå ìkî ìBçîì:éãøé øLàk ék ¦§¦Ÿ¨Ÿ¦¿©£¤´¥¥Á
íéîMä-ïî âìMäå íLbä©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦

áeLé àì änLåí÷éø-íà ék §Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¥¨¦ µ¦
äåøäòéaNäõøàä-úà ¦§¨´¦§¦©¤¨½̈¤

dãéìBäåïéòøbäî çîvä àéöBî §¦−̈¦©¤©¥©©§¦

õøàä ÷îBòadçéîöäåçîvä §¤¨¨¤§¦§¦¨®©¤©

õøàì ìònîíçìå òøfì òøæ ïúðå ¦©©¨¨¤§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤
:ìëàìàéã äéäé ïkøLà éøá ¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´

ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³
-íàézöôç øLà-úà äNò ¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦

åézçìL øLà çéìöäåéàcåaL §¦§¦−©£¤¬§©§¦«¤§©©

éúçèáä íi÷úz:áéäçèáää éäBæå ¦§©¥©§¨¨¦§¦©©§¨¨

eàöú äçîNá-ékúeìbä ïî ¦«§¦§¨´¥¥½¦©¨

ïeìáez íBìLáe,íëöøàì eàáez §¨−«¨®§§©§§¤

íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ
äpø,ìLî CøcäãOä éöò-ìëå ¦½̈¤¤¨¨§¨£¥¬©¨¤−

óë-eàçîéíb ,çBîNì íäétëa eké ¦§£¨«©§©¥¤¦§©©

äöéìî ïéðò äæ:âéúçzíB÷îa ¤¦§©§¦¨©³©¦§

õeöòpäíéòLøäLBøá äìòé ©«©£Æ¨§¨¦©£¤´§½

íé÷écö eìLîéãtøqä úçúåíéöB÷ éðéî íä õeöòðåäéäå ñãä äìòé ¦§§©¦¦§©¬©©¦§−̈§©£¥¦¥¦©£¤´£©®§¨¨³
äfä øácäì ýåýéìíLäøeábúBàìãò:úøké àì íìBòàøîà ©¨¨©¤©«Ÿ̈Æ§¥½§¨§¬©−̈¬Ÿ¦¨¥«¨©

úeìbä éðáìètLî eøîL ýåýé øîà äkBøéáçì íãà ïéaeNòå ¦§¥©¨µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈¥¨¨©£¥©£´
ä÷ãö,íB÷nì íãà ïéaàBáì éúòeLé äáBø÷-ékäæ éãé ìòéú÷ãöå §¨®̈¥¨¨©¨¦«§¨³§«¨¦Æ¨½©§¥¤§¦§¨¦−

úBìbäìúàéa úákòî äáeLzä ÷øå §¦¨«§©©§¨§©¤¤¦©

çéLnä:á-äNòé LBðà éøLà ©¨¦©©§¥³¡Æ©£¤
úàfähîì øeîàä úàíãà-ïáe ½Ÿ¤¨¨§©¨¤¨−̈

Bìlçî úaL øîL da ÷éæçé©£¦´®̈Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½
Bìlçlî-ìk úBNòî Bãé øîLå ¦§©§§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨
:òøâøëpä-ïa øîàé-ìàå ¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈

ýåýé-ìà äåìpäBa ïéîàäì ©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ§©£¦

ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä øîàì¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´
Bnòìa÷à àìå äáBhä eìa÷é úòa ©®§¥§©§©¨§Ÿ£©¥

÷cöà änì ïk íàå ,íänò-ìàå ¦¨¤§¦¥¨¨¤§©§©
Láé õò éðà ïä ñéøqä øîàéŸ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«
ïBøkæì éîL øàMé àìå ,éøt ìcâî éðéàå§¥¦§©¥§¦§Ÿ¦¨¥§¦§¦¨

ékøc øMéà äî ìòå:ã| äë-ék §©¨£©¥©§¦¦´Ÿ
øLà íéñéøqì äåäé øîà̈©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³
eøçáe éúBúaL-úà eøîLé¦§§Æ¤©§©½¨«£−

íé÷éæçîe ézöôç øLàaíéæçBà ©£¤´¨®̈§¦©£¦¦−£¦

éúéøáaéúøBúa:äíäì ézúðå ¦§¦¦«§¨¦§¨©¦̧¨¤¹
éúéáaìëéäaéúîBçáeáLBîa §¥¦³©¥¨§«Ÿ©Æ§©

íéð÷fäå ïéøãäðqäãéäìòî íB÷î ©©§¤§¦§©§¥¦¨´§©£¨

çáLeíLåøác àeäå ,äáBèì øBkæiL §¨¨¥½¤¦§§¨§¨¨

áBèàaä ïBøkfî øúBéíéðaî −¥¦¦¨©¨¦¨¦´
íL úBðaîeãò äáBèìíìBò ¦¨®¥³§¨©¨Æ

úøké àì øLà Bì-ïzàïBøëæ ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«¦§

BîL:åøëpä éðáeíénòä éðáe §§¥´©¥À̈§¥¨©¦

ýåýé-ìò íéåìpä'ä ìàìBúøL ©¦§¦³©§Ÿ̈Æ¤§¨´§½
úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìe«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬



מי

Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½

:éúéøáa íé÷éæçîeæøä-ìà íéúBàéáäå ©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º¤©´
íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷̈§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯
-úéa éúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì íäéçáæå§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥

:íénòä-ìëì àøwé älôzçéðãà íàð §¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´
:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

mixn zxhrmixn zxhr
ìk íéãáòì BìøLà íäá éî −©£¨¦®¨¦¨¤£¤

íé÷éæçîe Bìlçî úaL øîLŸ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−
éúéøáaéúøBúa:æeàBáiLk ¦§¦¦«§¨¦§¤¨

:øibúäìíéúBàéáäåíéNBòä úà §¦§©¥©£¦¦º¤¨¦

älà ìkéLã÷ øä-ìàúéa ìà ¨¥¤¤©´¨§¦À¤¥

Lc÷näíézçnNåíçnNàúéáa ©¦§¨§¦©§¦Æ£©§¥§¥´
éúlôzíL ìltúäì ïëenä úéaa §¦¨¦½©©¦©¨§¦§©¥¨

,éðôìíäéçáæå íäéúìBòeéäé §¨©Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§

íéìa÷îék éçaæî-ìò ïBöøì §ª¨¦§¨−©«¦§§¦®¦´
àøwé älôz-úéa éúéáïëeî äéäé ¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨

:íénòä-ìëìçéðãà íàð §¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´
õa÷î ýåýéõa÷îäìàøNé éçãð ¡Ÿ¦½§©¥−©§©¥¦§¥´¦§¨¥®
õa÷à ãBòíéøbåéìòìàøNé ìò ²£©¥¬¥¦¨−̈©¦§¨¥

íéôñBð úBéäìåéöa÷ðììàøNiî: ¦§¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáøîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ

äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§®̈§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦

äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³

øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéò íìLeøé§¨©¦ÆÆ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬

:LãwäãeáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ

BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æ§¥¦´§¥½¦§Ÿ−§¨®̈¦§¦¯¦§©§²

:íéîé áøî Bãéaäeàìné øéòä úBáçøe §¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½

:äéúáçøa íé÷çNî úBãìéå íéãìéåøîà äk §¨¦−¦«¨®§©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ

äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½

:úBàáö äåäé íàð àìté éðéòa-íb íää íéîia©¨¦−¨¥®©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«

æénò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−

:LîMä àBáî õøàîe çøæî õøàîçéúàáäå ¥¤´¤¦§®̈¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´

éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúàŸ½̈§¨§−§´§¨®̈¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàì íäì äéäàè-äk ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ

íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà̈©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ

étî älàä íéøácä úà älàä íéîia©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ

úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²

:úBðaäì ìëéääéøëN íää íéîiä éðôì ék ©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³

àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä̈«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®̈§©¥̧

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå-ìk-úà §©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬¤¨

:eäòøa Léà íãàäàéíéîië àì äzòå ¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³

ì éðà íéðLàøäýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáédéøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ

ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤

âéäãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ

äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨¨®

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìàãéøîà äë ék ©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»

íëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©¹§¦§¨©´¨¤À

éö÷äaàìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà ó §©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ

:ézîçðåèälàä íéîia ézîîæ ézáL ïk ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤

-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§¨®©

:eàøézæèeøac eNòz øLà íéøácä älà ¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³

íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½

:íëéøòLa eèôLæéeäòø úòø-úà | Léàå ¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìà©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«

çé:øîàì éìà úBàáö äåäé-øác éäéåèé-äk ©§¦²§©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ

éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà̈©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á

äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä íBöå§¸©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ



opgz`eמב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i ipy meil inei xeriy

ß a`Îmgpn `"i ipy mei ß

(ä)äàø|øLàk íéètLîe íéwç íëúà ézãnì §¥´¦©´§¦¤§¤Àª¦Æ¦§¨¦½©«£¤¬
øLà õøàä áø÷a ïk úBNòì éäìà ýåýé éðeö¦©−¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©«£´¥½§¤´¤¨½̈¤£¤¬

dzLøì änL íéàa ízà: ©¤²¨¦¬−̈¨§¦§¨«

(å)íëúðéáe íëúîëç àåä ék íúéNòå ízøîLe§©§¤»©«£¦¤¼¦´¦³¨§©§¤Æ¦´©§¤½
älàä íéwçä-ìk úà ïeòîLé øLà íénòä éðéòì§¥¥−¨«©¦®£¤´¦§§À¥µ¨©«ª¦´¨¥½¤
:äfä ìBãbä éBbä ïBáðå íëç-íò ÷ø eøîàå§¨«§À©µ©¨¨´§¨½©¬©¨−©¤«

i"yx£Ìz¯ÓLe∑מׁשנה זֹו.Ì˙ÈNÚÂ∑ּכמׁשמעֹו.'B‚Â ÌÎ˙È·e ÌÎ˙ÓÎÁ ‡Â‰ Èk∑ּתחׁשבּו חכמים ּבזאת ¿«¿∆ְִָ«¬ƒ∆ְְַָƒƒ»¿«¿∆ƒ«¿∆¿ְְֲִֵָָֹ
העּמים  לעיני .ּונבֹונים ְְִִֵֵַָ

(æ)åéìà íéáø÷ íéäìà Bì-øLà ìBãb éBâ-éî ék¦ µ¦´¨½£¤¬¡Ÿ¦−§Ÿ¦´¥¨®
åéìà eðàø÷-ìëa eðéäìà ýåýék: ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½§¨¨§¥−¥¨«

(ç)í÷écö íéètLîe íéwç Bì-øLà ìBãb éBb éîe¦Æ´¨½£¤²ª¦¬¦§¨¦−©¦¦®
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà úàfä äøBzä ìëk§ŸÆ©¨´©½Ÿ£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈËtLÓe ÌÈwÁ∑ ּומקּבלים הגּונים. Àƒƒ¿»ƒ«ƒƒְֲִִָֻ

(è)çkLz-ït ãàî ELôð øîLe Eì øîMä ÷ø©¿¦¨´¤§Á§¸Ÿ©§§¹§ÀŸ¤¦§©̧
éðéò eàø-øLà íéøácä-úàEáálî eøeñé-ïôe E ¤©§¨¦¹£¤¨´¥¤À¤¨¸Æ¦§¨´§½

éiç éîé ìkéðáì ízòãBäå Eéðá éðáìå E:E −Ÿ§¥´©¤®§«©§¨¬§¨¤−§¦§¥¬¨¤«

„Èה  ‡Ók ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔBÎ˙È ˙ÈÙl‡c BÊÁ¬¿«≈ƒ»¿¿»«»¿ƒ«»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ B‚a Ôk „aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»¡»»¿∆¿«≈¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈlÚ Ôez‡««ƒ«»¿≈¿«

ÔBÎ˙ÓÎÁו  ‡È‰ È¯‡ Ôe„aÚ˙Â Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿«¿¿¬≈ƒ»¿«¿
˙È ÔeÚÓLÈ Èc ‡iÓÓÚ ÈÈÚÏ ÔBÎ˙e˙ÏÎeÒÂ¿¿¿»¿¿≈≈«¿«»ƒƒ¿¿»
ÌÈkÁ ÌÚ „BÁÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ Ïk»¿»«»»ƒ≈¿≈¿¿««ƒ

:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡nÚ Ô˙ÏÎeÒÂ¿¿»»«»«»»≈

dÏז  ·È¯˜ ‡‰Ï‡ dÏ Èc ·¯ ÌÚ ÔÓ È¯‡¬≈»««ƒ≈¡»»»ƒ≈
‡‰Ï‡ ÈÈk d˙˜Ú ÔcÚa d˙BÏˆ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿ƒ««¿≈«¿»¡»»»

:È‰BÓ„˜ ÔÈlˆÓ ‡Á‡c ÔcÚ ÏÎa¿»ƒ»«¬«¿»¿««ƒ√»ƒ

˜ÔÈËÈMח  ÔÈÈ„Â ÔÈÓÈ˜ dÏ Èc ·¯ ÌÚ ÔÓe»««ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Èc ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÏÎk¿…«¿»»»ƒ¬»»≈√»≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

ÁÏ„‡ט  CLÙ ¯ËÂ CÏ ¯nzÒ‡ „BÁÏ¿ƒ¿««»¿««¿»«¬»
CÈÈÚ BÊÁ Èc ‡iÓb˙t ˙È ÈL˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿»«»ƒ¬≈»ƒ
CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk CalÓ ÔecÚÈ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»¿ƒƒƒ»…≈«»

:CÈ· È·ÏÂ CÈ·Ï ÔepÚ„B‰˙e¿¿ƒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»

úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬

:eáäà íBìMäåëãò úBàáö ýåýé øîà äk §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ

:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«

àëäëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLé eëìäå§«¨§¿Ÿ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³

ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä̈Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´

:éðà-íb äëìà úBàáöáëíéaø íénò eàáe §¨®¥§−̈©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ

úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−

:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéaâëøîà äk ¦¨¨®¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»

äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´

ì ìkî íéLðàðëa e÷éæçäå íéBbä úBðLLéà ó £¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§«¤¡¦¿¦§©Á¦̧

íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬

:íënò¦¨¤«

mixehd lra

)(e.íò ÷ø eøîàå älàä:zFaiY itFq ¨¥¤§¨§©©¥¥
dewn:zFaiY iW`xe ,.dexrzexr dOl ¦§¤§¨¥¥¤§¨¨¨¤§©

,zxYEn eig` zA zexre dxEq` zFg`̈£¨§¤§©©¨¦¤¤
xqg m`e xdhn d`q 'n dewn dOle§¨¨¦§¤§¨§©¥§¦¨¥
,`Ed `hErin 'wx' .xdhn Fpi` aFhxFw§¥§©¥©¦¨

dxtE mi`lM mrh mircFi mpi`W¤¥¨§¦©©¦§©¦¨¨
.mdA `vFIkef dxez §©¥¨¤

)h(.ELôð øîLe"mc` znWp 'd xp" §Ÿ©§§¥¦§©¨¨
(fk ,k ilWn)m` ,LciA ixpe iciA Lxp , ¦§¥¥§§¨¦§¥¦§¨§¦

:Lxp xFnW` ikp` ixp xFnWY¦§¥¦¨Ÿ¦¤§¥§

éðáì ízòãBäåéðá éðáìå E.Eo"ipEp 'b §©§¨§¨¤§¦§¥¨¤¦
oaE FpaE `EdW in lMW xnFl ,oikEtd£¦©¤¨¦¤§¤
dxFYd oi` aEW ,minkg icinlY FpA§©§¦¥£¨¦¥©¨

.FrxGn zwqFRi dxez ¤¤¦©§



מג opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i ipy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ¯·c‰Œ˙‡ ÁkLzŒÔt 'B‚Â EÏ ¯ÓM‰ ˜¯∑ «ƒ»∆¿¿∆ƒ¿«∆«¿»ƒ

אמּתתם, על ותעׂשּום אֹותם ּתׁשּכחּו ּכׁשּלא ְְְְֲֲִִֶַַָָָָֹאז,
מּתֹו אֹותם ּתעּותּו ואם ּונבֹונים, חכמים ְְְְְֲִִִִֵַָָָּתחׁשבּו

ׁשֹוטים  ּתחׁשבּו .ׁשכחה, ְְִִֵָָ

(é)éäìà ýåýé éðôì zãîò øLà íBéáøça E À£¤̧¨©¹§¨¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»§Ÿ¥¼
íòîLàå íòä-úà éì-ìä÷ä éìà ýåýé øîàa¤«¡¸Ÿ§Ÿ̈¹¥©À©§¤¦Æ¤¨½̈§©§¦¥−
íéîiä-ìk éúà äàøéì ïeãîìé øLà éøác-úà¤§¨¨®£¤̧¦§§¹§¦§¨´Ÿ¦À¨©¨¦Æ
:ïeãnìé íäéða-úàå äîãàä-ìò íéiç íä øLà£¤̧¥³©¦Æ©¨´£¨½̈§¤§¥¤−§©¥«

i"yx£z„ÓÚ ¯L‡ ÌBÈ∑ ׁשּלמעלה מקרא על מּוסב ¬∆»«¿»ְְְִֶַַָָָ
ּבחֹורב, עמדּת אׁשר יֹום ,"עיני ראּו "אׁשר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָמּמּנּו:

הּלּפידים  ואת הּקֹולֹות את ראית ∑Ôe„ÓÏÈ.אׁשר ְֲִִִֶֶֶַַַָָƒ¿¿
לאחרים ∑Ôe„nÏÈ.לעצמם ילפּון .יאּלפּון ְְְֵַָ¿«≈ְְֲִֵַַ

(àé)Làa øòa øääå øää úçz ïeãîòzå ïeáø÷zå©¦§§¬©©«©§−©´©¨¨®§¨À̈Ÿ¥³¨¥Æ
:ìôøòå ïðò CLç íéîMä áì-ãò©¥´©¨©½¦−¤¨¨¬©«£¨¤«

(áé)íéøác ìB÷ Làä CBzî íëéìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²£¥¤−¦´¨¥®³§¨¦Æ
:ìB÷ éúìeæ íéàø íëðéà äðeîúe íéòîL ízà©¤´«Ÿ§¦½§¨²¥«§¤¬Ÿ¦−«¨¦¬«

(âé)úBNòì íëúà äeö øLà Búéøa-úà íëì ãbiå©©¥̧¨¤¹¤§¦À£¤̧¦¨³¤§¤Æ©«£½
:íéðáà úBçì éðL-ìò íázëiå íéøácä úøNò£¤−¤©§¨¦®©¦§§¥½©§¥−ª¬£¨¦«

(ãé)íëúà ãnìì àåää úòa ýåýé äeö éúàå§Ÿ¦À¦¨³§Ÿ̈Æ¨¥´©¦½§©¥´¤§¤½
øLà õøàa íúà íëúNòì íéètLîe íéwçª¦−¦§¨¦®©«£«§¤´Ÿ½̈¨¾̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ „nÏÏ ‡Â‰‰ ˙Úa '‰ ‰eˆ È˙‡Â∑ ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה. ¿…ƒƒ»»≈«ƒ¿«≈∆¿∆ְֶֶַָ

(åè)-ìk íúéàø àì ék íëéúLôðì ãàî ízøîLðå§¦§©§¤¬§−Ÿ§©§«Ÿ¥¤®¦´³Ÿ§¦¤Æ¨
:Làä CBzî áøça íëéìà ýåýé øac íBéa äðeîz§½̈§À¦¤̧§Ÿ̈¯£¥¤²§Ÿ¥−¦¬¨¥«

(æè)-ìk úðeîz ìñt íëì íúéNòå ïeúçLz-ït¤©̧§¦½©«£¦¤¬¨¤²¤−¤§©´¨
:äá÷ð Bà øëæ úéðáz ìîñ̈®¤©§¦¬¨−̈¬§¥¨«

i"yx£ÏÓÒ∑ צּורה. »∆ָ

(æé)øBtö-ìk úéðáz õøàa øLà äîäa-ìk úéðáz©§¦¾¨§¥−̈£¤´¨¨®¤©§¦Æ¨¦´
ðk:íéîMa óeòz øLà ó ¨½̈£¤¬¨−©¨¨«¦

(çé)äâc-ìk úéðáz äîãàa Nîø-ìk úéðáz©§¦¾¨Ÿ¥−©«£¨¨®©§¦²¨¨¨¬
:õøàì úçzî íéna-øLà£¤©©−¦¦©¬©¨¨«¤

„‡Ó¯י  ·¯Áa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡zÓ˜ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«¿»√»¿»¡»»¿…≈¿¬«
‡nÚ ˙È ÈÓ„˜ (LÎ‡) LBk ÈÏ ÈÈ¿»ƒ¿«¿≈√»«»«»
ÏÁ„ÓÏ ÔeÙÏÈ Èc ÈÓb˙t ˙È ÔepÚÓL‡Â¿«¿¿ƒ»ƒ¿»»ƒ≈¿¿ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôep‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk ÈÓ„√̃»«»«»ƒƒ«»ƒ««¿»

:ÔeÙlÈ ÔB‰Èa ˙ÈÂ¿»¿≈«¿

eËÂ¯‡יא  ‡¯eË ÈÏBtL· ÔezÓ˜Â Ôez·¯˜e¿∆¿¿«¿¿ƒ≈»¿»
‡Ú ‡ÎBLÁ ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ‡˙M‡a ¯Úa»≈¿∆»»«≈¿«»¬»¬»»

:‡˙ËÈÓ‡Â«¬ƒ¿»

ÔÈÓb˙tיב  Ï˜ ‡˙M‡ BbÓ ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆»»«ƒ¿»ƒ
Ô‰l‡ ÔÊÁ ÔBÎÈ˙ÈÏ ˙eÓ„e ÔÈÚÓL Ôez‡«»¿ƒ¿≈≈»»∆»≈

:‡Ï»̃»

ÔBÎ˙Èיג  „ÈwÙ Èc dÓÈ˜ ˙È ÔBÎÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿»¿»≈ƒ«ƒ»¿
ÔÈ¯z ÏÚ Ôe·˙Îe ÔÈÓb˙t ˙¯NÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈

:‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»

ÔBÎ˙Èיד  ‡Ùl‡Ï ‡È‰‰ ‡cÚa ÈÈ „Èwt È˙ÈÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»«ƒ¿«»»»¿
Èc ‡Ú¯‡a ÔB‰˙È ÔBÎ„aÚÓÏ ÔÈÈ„Â ÔÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«¿»¿¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

Ï‡טו  È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙÏ ‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â¿ƒ¿«¿«¬»¿«¿»≈¬≈»
ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡ÓBÈa ˙eÓc Ïk Ôe˙ÈÊÁ¬≈»¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿

:‡˙M‡ BbÓ ·¯Áa¿…≈ƒ∆»»

ˆÌÏטז  ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿¿«¿¿¿∆∆
:‡a˜ B‡ ¯Îc ˙eÓc ‡¯eˆ Ïk ˙eÓc¿»»¿¿«À¿»

Ïkיז  ˙eÓc ‡Ú¯‡· Èc ‡¯ÈÚa Ïk ˙eÓc¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
:‡iÓL ÚÈ˜¯ ¯Â‡a Á¯Ù Èc ‡Ù„b ¯tƒ̂««¿»ƒ»««¬≈¿ƒ«¿«»

Èeיח  Ïk ˙eÓc ‡Ú¯‡· È„ ‡LÁ¯ Ïk ˙eÓc¿»ƒ¬»ƒ¿«¿»¿»≈
:‡Ú¯‡Ï Ú¯lÓ ‡iÓ· È„ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿»



opgz`eמד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i ipy meil inei xeriy

(èé)éðéò àOz-ïôeLîMä-úà úéàøå äîéîMä E ¤¦¨̧¥¤¹©¨©À§¨Â§¨¦Â¨¤©¤̧¤
zçcðå íéîMä àáö ìk íéáëBkä-úàå çøiä-úàå§¤©¨¥¹©§¤©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦§¦©§¨²
éäìà ýåýé ÷ìç øLà ízãáòå íäì úéåçzLäåE §¦§©«£¦¬¨¨¤−©«£©§¨®£¤̧¨©¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:íéîMä-ìk úçz íénòä ìëì íúàŸ½̈§ŸÆ¨´©¦½©−©¨©¨¨«¦
i"yx£EÈÈÚ ‡OzŒÔÙe∑ לב ולתת ּבדבר להס ּתּכל ∆ƒ»≈∆ְְְִֵֵֵַַָָָ

אחריהם  ‰ÌÈÓÚ.לטעֹות ÏÎÏ 'B‚Â '‰ ˜ÏÁ ¯L‡∑ ְֲִֵֶַ¬∆»«¿¿…»«ƒ
ח) לאלהּות,(מגילה אחר: ּדבר להם. מנען להאיר לא ְְֱִֵֶֶַָָָָָָָֹ

הבליהם  ּבדברי החליקם אּלא אחריהם, ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּלטעֹות
אֹומר הּוא וכן העֹולם, מן "ּכי לו)תהלים (לטרדם : ְְְִִֵֵָָָָ

לׂשנא  עונֹו למצא ּבעיניו אליו ."החליק ְְְֱֲִִִֵֵֶָָֹֹֹ

(ë)ìæøaä øekî íëúà àöBiå ýåýé ç÷ì íëúàå§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²¦¬©©§¤−
:äfä íBik äìçð íòì Bì úBéäì íéøönî¦¦§¨®¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬©¤«

i"yx£¯ekÓ∑ הּזהב את ּבֹו ׁשּמזּקקין ּכלי .הּוא ƒְְְִִֶֶַַָָ

(àë)pàúä ýåýéåézìáì òáMiå íëéøác-ìò éa-ó ©«Ÿ̈¬¦§©©¦−©¦§¥¤®©¦¨©À§¦§¦³
äáBhä õøàä-ìà àá-ézìáìe ïcøiä-úà éøáò̈§¦Æ¤©©§¥½§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤©½̈

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£Ûp‡˙‰∑ רגז ÌÎÈ¯·c.נתמּלא ÏÚ∑ עסקיכם על אֹודֹותיכם, .על ƒ¿««ְִֵֶַֹ«ƒ¿≈∆ְִֵֵֶֶַַ

(áë)ïcøiä-úà øáò épðéà úàfä õøàa úî éëðà ék¦´¨«Ÿ¦¬¥Æ¨¨´¤©½Ÿ¥¤¬¦Ÿ¥−¤©©§¥®
:úàfä äáBhä õøàä-úà ízLøéå íéøáò ízàå§©¤Æ´Ÿ§¦½¦«¦§¤¾¤¨¨¬¤©−̈©«Ÿ

i"yx£'B‚Â ˙Ó ÈÎ‡ Èk∑.¯·BÚ ÈpÈ‡ עֹוברים אינם עצמֹותי אף אּלא יעבר ? מהיכן ׁשּמת, .מאחר ƒ»…ƒ≈¿≈∆ƒ≈ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

(âë)ýåýé úéøa-úà eçkLz-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤À¤¦§§Æ¤§¦³§Ÿ̈Æ
ìñt íëì íúéNòå íënò úøk øLà íëéäìà¡´Ÿ¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤®©«£¦¤̧¨¤¬¤̧¤Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà ìk úðeîz:E §´©½Ÿ£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£Ïk ˙eÓz∑ ּדבר ּכל ‰'.ּתמּונת Eeˆ ¯L‡∑ לעׂשֹות ׁשּלא צּו .אׁשר ¿«…ְַָָָ¬∆ƒ¿ְֲֲִֶֶַֹ

(ãë)éäìà ýåýé ékô :àp÷ ìà àeä äìëà Là E ¦ µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬«Ÿ§−̈®¥−©¨«

i"yx£‡p˜ Ï‡∑,לנקם ּבלע"זמקּנא מע (אייפער)אנפרדמנ"ט להּפרע רגזֹו, על מתחרה ּכֹוכבים , עבֹודת .ֹובדי ≈«»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

È˙יט  ÈÊÁ˙Â ‡iÓLÏ CÈÈÚ ÛB˜Ê˙ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿«»¿∆¡≈»
ÈÏÈÁ Ïk ‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡¯‰ÈÒ ˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»¿»ƒ¬»¿»¿«»…≈≈
Èc ÔepÁÏÙ˙Â ÔB‰Ï „ebÒ˙Â ÈÚË˙Â ‡iÓL¿«»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒƒ
Ïk ˙BÁz ‡iÓÓÚ ÏÎÏ ÔB‰˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ«ƒ¿»¡»»»¿¿…«¿«»¿»

:‡iÓL¿«»

ÔBÎ˙Èכ  ˜t‡Â dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿»ƒ¿»¿««¿≈¿«≈»¿
‡nÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ‡¯ekÓƒ»¿«¿¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈¡≈≈¿«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

ÔBÎÈÓb˙tכא  ÏÚ ÈÏÚ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓeƒ√»¿»¬»¿«¬««ƒ¿»≈
ÏÈ„·e ‡c¯È ˙È ¯·ÚÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÌÈi˜Â¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈¬«»«¿¿»¿ƒ
·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ÏÚÈÓÏ ‡Ïc¿»¿≈«¿«¿»»»ƒ¿»¡»»»≈

:‡ÒÁ‡ CÏ»«¬»»

‡‡כב  ˙ÈÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ˙È‡Ó ‡‡ È¯‡¬≈¬»»ƒ¿«¿»»»≈¬»
˙È Ôe˙¯È˙Â ÔÈ¯·Ú Ôez‡Â ‡c¯È ˙È ¯·Ú»«»«¿¿»¿«»¿ƒ¿≈¿»

:‡„‰ ‡·Ë ‡Ú¯‡«¿»»»»»

˜ÓÈ‡כג  ˙È ÔeLz˙ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿»»
ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔBÎnÚ ¯Ê‚ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»¬ƒ¿«ƒ¿¿«¿¿¿
:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ È„ ‡lk ˙eÓc ÌÏ∆̂∆¿…»ƒ«¿»¿»¡»»

‰e‡כד  ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»≈¿≈∆»»¿»
:‡p˜ Ï‡≈«»

mixehd lra

)(k.àöBiåmkz` `vFIe" .dxFqOA 'c ©¦©§¨©¦¤§¤
"oFUUa FOr `vFIe" ,"lfxAd xEMn¦©©§¤©¦©§¨

(bn ,dw miNdY)"rlQn milfFp `vFIe" ,mW) §¦¦©¦§¦¦¨©¨

(fh ,gr"KlOd oA z` `vFIe" ,,`i 'a mikln) ©¦¤¤©¤¤§¨¦

(ai`vFIe" "lfxAd xEMn mkz` `vFIe" .©¦¤§¤¦©©§¤©¦

xn`PW ,"oFUUa FOr(g ,ci zFnW)ipaE" ©§¨¤¤¡©§§¥
mdl `ivFde ."dnx ciA mi`vi l`xUi¦§¨¥Ÿ§¦§¨¨¨§¦¨¤
,Kln mdl Ecinrde ,rlQn milfFp§¦¦¤©§¤¡¦¨¤¤¤

xn`PW(d ,bl mixaC)oExWia idie" ¤¤¡©§¨¦©§¦¦ª
."Kln`k dxez ¤¤

)(ckéäìà 'ä ékàeä äìëà Là E ¦¡Ÿ¤¥Ÿ§¨
.ãéìBú ék .àp÷ ìàxg`l ,fnxi"k ¥©¨¦¦¤¤§©©

,dxf dcFar Ecari FzFn ixg` dpẄ¨©£¥©©§£¨¨¨
.dkin lqRdk dxez ¤¤¦¨



מה opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i ipy meil inei xeriy

(äë)õøàa ízðLBðå íéðá éðáe íéða ãéìBú-ék¦«¦³¨¦Æ§¥´¨¦½§«©§¤−¨¨®¤
òøä íúéNòå ìk úðeîz ìñt íúéNòå ízçLäå§¦§©¤À©«£¦³¤¤̧¤Æ§´©½Ÿ©«£¦¤¬¨©²

éäìà-ýåýé éðéòa:Bñéòëäì E §¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−§©§¦«
i"yx£ÌzLBÂ∑(לח מּמּנה (סנהדרין ׁשּיגלּו להם רמז ¿«¿∆ְִִֶֶֶַָָָ

ׁשנה, ּוׁשּתים וחמּׁשים מאֹות ׁשמֹונה ּכמנין לסֹוף ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
מאֹות  ׁשמֹונה לסֹוף והגלם הקּדים והּוא ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָ"ונֹוׁשנּתם",
ׁשּלא  ּכדי ל"ונֹוׁשנּתם" ׁשנים ׁשּתי והקּדים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֹוחמּׁשים,

ׁשּנאמר וזהּו ּתאבדּון", אבד "ּכי ּבהם: (דניאל יתקּים ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ה'ט) ּכיֿצּדיק עלינּו, ויביאה עלֿהרעה ה' "וּיׁשקד :ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּתי אלהינּו", להביאּה ׁשּמהר עּמנּו עׂשה צדקה ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ
זמּנּה לפני .ׁשנים ְְִִֵַָָ

(åë)õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãéòä©«¦ŸÁ¦Á¨¤̧©¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤
ízà øLà õøàä ìòî øäî ïeãáàz ãáà-ék¦«¨´ŸŸ¥»©¥¼¥©´¨½̈¤£¤̧©¤¹
ïëéøàú-àì dzLøì änL ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨®Ÿ©«£¦ª³

:ïeãîMz ãîMä ék äéìò íéîé̈¦Æ¨¤½¨¦¬¦¨¥−¦¨«¥«
i"yx£ÌÎ· È˙„ÈÚ‰∑ ּבכם ׁשהתריתי עדים להיֹות מזמינם .הנני «ƒ…ƒ»∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָ

(æë)éúî ízøàLðå íénòa íëúà ýåýé õéôäå§¥¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«©¦®§¦§©§¤Æ§¥´
:änL íëúà ýåýé âäðé øLà íéBba øtñî¦§½̈©¦¾£¤̧§©¥¯§Ÿ̈²¤§¤−¨«¨

(çë)õò íãà éãé äNòî íéäìà íL-ízãáòå©«£©§¤¨´¡Ÿ¦½©«£¥−§¥´¨¨®¥´
àìå ïeìëàé àìå ïeòîLé àìå ïeàøé-àì øLà ïáàå̈¤½¤£¤³«Ÿ¦§Æ§´Ÿ¦§§½§¬Ÿ«Ÿ§−§¬Ÿ

:ïçéøé§¦ª«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÌLŒÌz„·ÚÂ∑ להם עֹובדים אּתם ּכאּלּו לעֹובדיהם, עֹובדים מּׁשאּתם .ּכתרּגּומֹו, «¬«¿∆»¡…ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

(èë)éäìà ýåýé-úà íMî ízLwáeék úàöîe E ¦©§¤¬¦¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¨®¨¦´
:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa epLøãú¦§§¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

(ì)úéøçàa älàä íéøácä ìk Eeàöîe Eì øva©©´§½§¨¾−Ÿ©§¨¦´¨¥®¤§©«£¦Æ
éäìà ýåýé-ãò záLå íéîiä:Bì÷a zòîLå E ©¨¦½§©§¨Æ©§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈§Ÿ«

(àì)éäìà ýåýé íeçø ìà ékàìå Etøé àì E ¦´¥³©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©§§−§´Ÿ
éúáà úéøa-úà çkLé àìå EúéçLéòaLð øLà E ©§¦¤®§³Ÿ¦§©Æ¤§¦´£Ÿ¤½£¤¬¦§©−

:íäì̈¤«

Ôe˜zÚ˙˙Âכה  ÔÈ· È·e ÔÈa Ôe„ÏB˙ È¯‡¬≈¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿
‡Ïk ˙eÓc ÌÏˆ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ˙e ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿∆∆¿…»
‡Êb¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿ƒ√»¿»¡»»¿«¿»»

:È‰BÓ„√̃»ƒ

ÈÂ˙כו  ‡iÓL ˙È ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·Èz „·ÈÓ È¯‡ ‡Ú¯‡«¿»¬≈≈«≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»
‡Ï d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ècƒ«»¿ƒ»«¿¿»¿«»¿≈¿«»
:ÔeˆzLz ‰‡ˆzL‡ È¯‡ dÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙¿ƒ¬«¬≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈

ÌÚכז  Ôe¯‡zL˙Â ‡iÓÓÚa ÔBÎ˙È ÈÈ ¯c·ÈÂƒ««¿»»¿¿«¿«»¿ƒ¿»¬«
:Ôn˙Ï ÔBÎ˙È ÈÈ ¯a„È Èc ‡iÓÓÚa ÔÈÓc¿ƒ¿»¿«¿«»ƒ¿««¿»»¿¿«»

ÂÚË˙‡כח  ÈÁÏÙ ‡iÓÓÚÏ Ônz ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿«»¿«¿«»»¿≈«¬»»
ÔeÊÁÈ ‡Ï Èc ‡·‡Â ‡Ú‡ ‡L‡ È„È „·Ú…«¿≈¬»»»»¿«¿»ƒ»∆¡
:ÔÈÁÈ¯Ó ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡ ‡ÏÂ ÔÈÚÓL ‡ÏÂ¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒƒ

‡C‰Ïכט  ÈÈ„ ‡zÏÁc ÔnzÓ ÔeÚa˙˙Â¿ƒ¿¿ƒ«»««¿»«¿»¡»»
CaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÔÓ ÈÚ·˙ È¯‡ ÁkL˙Â¿ƒ¿»¬≈ƒ¿≈ƒ√»ƒ¿»ƒ»

:CLÙ ÏÎ·e¿»«¿»

‰‡ÔÈlל  ‡iÓb˙t Ïk CpÁkLÈÂ CÏ ˜BÚÈ „k«≈»¿«¿¿À»…ƒ¿»«»»ƒ≈
C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e ‡iÓBÈ ÛBÒa¿«»¿¿««¿»«¿»¡»»

:d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿≈

Cp˜aLÈלא  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÁ¯ ‡‰Ï‡ È¯‡¬≈¡»»«¬»»¿»¡»»»ƒ¿¿ƒ»
C˙‰·‡„ ‡ÓÈ˜ ˙È ÈLzÈ ‡ÏÂ CpÏaÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈»¿»»«¬»»»

:ÔB‰Ï ÌÈi˜ Ècƒ«ƒ¿

mixehd lra

)(ek.éúãéòäDiA izii` ,c"Ei `ln ©¦Ÿ¦¨¥©§¥¥
.`zNinl inEqxtl c"Eifk dxez §©§¥§¦§¨

)(fk.íénòa:`IxhnibA.miIlaAd oiA ¨©¦§¦©§¦¨¥©©§¦¦
.íéBba:`IxhnibA.icnaE ©¦§¦©§¦¨§¨©

.âäðé:`IxhnibA.oeiA §©¥§¦©§¦¨§¨¨
.änL:`IxhnibA.miInFxn ¨¨§¦©§¦¨¥¦¦

.zFIlB 'c o`M mifEnx ixdgk dxez £¥§¦¨¨ª
)(gk.íéäìà íL ízãáòåFpi`e ©£©§¤¨¡Ÿ¦§¥

,mFwn lkA FnM 'mixg` midl`' xnF`¥¡Ÿ¦£¥¦§§¨¨
icaFr ux`l uEgAW l`xUil fnx¤¤§¦§¨¥¤§¨¨¤§¥

.md dxdhA dxf dcFarhk dxez £¨¨¨§¨¢¨¥



opgz`eמו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i ipy meil inei xeriy
i"yx£Et¯È ‡Ï∑ּב "לא מּלהחזיק ּולׁשֹון ּבידיו. …«¿¿ְְְְֲִִַָָֹ

רפיֹון, ל יּתן לא הּוא, יפעיל לא לׁשֹון ,"לא ירּפ ְְְְְְִִִֵַַֹֹֹ
וכן מאצלֹו, אֹות ג)יפריׁש ולא (שיר "אחזּתיו : ְְְְְְֲִִֵֵֶַַֹ

ארּפּנּו. ננקד ׁשּלא על ארּפּנּו", מּוסב רפיֹון לׁשֹון ּכל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹ
ּכמֹו ּומתּפעל, מפעיל ד)לׁשֹון ב "הרּפהֿלּה",(מלכים ְְְְְִִֵֵַַַָ

רפיֹון. לּה ט)ּתן מּמּני",(דברים מּמּני "הרף .התרּפה ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָ

(áì)éðôì eéä-øLà íéðLàø íéîéì àð-ìàL ékE ¦´§©¨Á§¨¦̧¦«Ÿ¦¹£¤¨´§¨¤À
íéäìà àøa øLà íBiä-ïîì|õøàä-ìò íãà §¦©Æ£¤Á¨¸̈¡Ÿ¦³¨¨Æ©¨½̈¤

øáck äéäðä íéîMä äö÷-ãòå íéîMä äö÷îìe§¦§¥¬©¨©−¦§©§¥´©¨¨®¦£¦«§À̈©¨¨³
:eäîk òîLðä Bà äfä ìBãbä©¨Æ©¤½−£¦§©¬¨«Ÿ

i"yx£ÌÈBL‡¯ ÌÈÓÈÏ∑ימים .ראׁשֹונים על ¿»ƒƒƒִִִַָ
ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜ÓÏe∑ אׁשר הּבר ּואים לכל ׁשאל וגם ¿ƒ¿≈«»«ƒְְְְֲִֶַַַָ

ּפׁשּוטֹו. זהּו קצה, אל יב)מּקצה מלּמד (חגיגה ּומדרׁשֹו: ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ
אדם, ׁשל קֹומתֹו הּׁשמים,על עד הארץ מן ׁשהיתה ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

קצה  אל מּקצה אׁשר עצמֹו הּׁשעּור ‰È‰‰.והּוא ְְֲִִֶֶֶֶַַָָ¬ƒ¿»
‰f‰ ÏB„b‰ ¯·ck∑הׁשמע ּו" הּגדֹול? הּדבר מהּו «»»«»«∆ֲַַַַָָָָ

וגֹו' ."עם ְָ

(âì)Làä-CBzî øaãî íéäìà ìB÷ íò òîLä£¨´©¬¨Á¸¡Ÿ¦¹§©¥¯¦«¨¥²
:éçiå äzà zòîL-øLàk©«£¤¨©¬§¨©−̈©¤«¦

(ãì)Bà|áøwî éBâ Bì úç÷ì àBáì íéäìà äqðä ´£¦¨´¡Ÿ¦ÀÂ¨Â¨©̧©´»¦¤´¤
ä÷æç ãéáe äîçìîáe íéúôBîáe úúàa úqîa éBb¼§©ŸÁ§Ÿ¸Ÿ§«§¦¹§¦§¨À̈§¨³£¨¨Æ
äNò-øLà ìëk íéìãb íéàøBîáe äéeèð òBøæáe¦§´©§½̈§«¨¦−§Ÿ¦®Â§ÂŸ£¤¨¨̧

éðéòì íéøöîa íëéäìà ýåýé íëì:E ¨¤¹§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²§¦§©−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ‰q‰ B‡∑,אלּה ׁשּום נּסים עׂשה הכי ¬ƒ»¡…ƒֱֲִִִַָָֹ

הן, ּתמיהֹות הּללּו ההי"ן ּכל וגֹו'? ּגֹוי לֹו לקחת ְְִִֵֵַַַָָָָֹלבא
ּפּתח: ּבחטף הן נקּודֹות הנׁשמע,לכ הנהיה, ְְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָ

הנּסה  הֹודיעם ∑qÓa˙.הׁשמע, נסיֹונֹות עלֿידי ֲֲִַָָ¿«…ְְִִֵַָ
ּכגֹון: ח)ּגבּורֹותיו, עלי",(שמות אּוכל "התּפאר אם ְְְִִֵַַָָָ

נּסיֹון  זה הרי ּכן, ּבסימנים,∑a‡˙˙.לעׂשֹות ֲֲִֵֵֶַָ¿……ְִִָ
ּכגֹון מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ׁשהּוא ד)להאמין  ּזה :(שם "מה ְְְֲִֶֶֶַַָ

?"ּביד.ÌÈ˙ÙBÓ·e∑ עליהם ׁשהביא נפלאֹות, הם ְֶָ¿¿ƒְֲִִֵֵֵֶֶָ
מפלאֹות  ׁשּנאמר∑ÓÁÏÓ·e‰.מּכֹות יד)ּבּים, :(שם ְַָֻ¿ƒ¿»»ֱֶֶַַָ

להם  נלחם ה' .""ּכי ְִִֶָָ

(äì)ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék úòãì úàøä äzà©¨Æ¨§¥´¨¨©½©¦¬§Ÿ̈−´¨«¡Ÿ¦®¥¬
:Bcálî ãBò−¦§©«

i"yx£˙‡¯‰∑ ּכׁשּנתן 'אתחזיתא', ּכתרּגּומֹו: »¿≈»ְְְְֲִֵֶַַָָ
ׁשבעה  להם ּפתח הּתֹורה, את ְִֶֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
את  קרע ּכ העליֹונים, את ׁשּקרע ּוכׁשם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָרקיעים,

"אּתה  נאמר: לכ יחידי, ׁשהּוא וראּו ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָהּתחּתֹונים,
לדעת  ."הראת ְֵַַָָָ

BÂ‰cלב  È‡Ó„˜ ‡iÓBÈÏ ÔÚk Ï‡L È¯‡¬≈¿≈¿«¿«»«¿»≈«¬
‡Ú¯‡ ÏÚ Ì„‡ ÈÈ ‡¯· Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ CÓ„√̃»»¿ƒ»ƒ¿»¿»»»««¿»
‰Â‰‰ ‡iÓL ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡iÓL ÈÙÈqÓÏe¿ƒ¿»≈¿«»¿«¿»≈¿«»«¬»
:d˙Âk ÚÓzL‡‰ B‡ ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»«»»≈«ƒ¿¿«¿»≈

BbÓלג  ÏlÓÓ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ‡nÚ ÚÓL‰«¿««»«≈¿»«¿»¿«≈ƒ
:Ìi˜˙ÈÂ z‡ zÚÓL È„ ‡Ók ‡˙M‡∆»»¿»ƒ¿««¿«¿¿ƒ¿«»

dÏלד  ˜¯ÙÓÏ ‰‡lb˙‡Ï ÈÈ „·Ú Èc ÔÈq B‡ƒƒƒ¬«¿»¿ƒ¿«»»¿ƒ¿«≈
‡·¯˜·e ÔÈ˙ÙBÓ·e ÔÈ˙‡a ÔÈqa ÌÚ BbÓ ÌÚ«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»»
ÔÈÂÊÁ·e ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw˙ ‡„È·eƒ»«ƒ»ƒ¿»»¿»»¿∆¿»ƒ
ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÔBÎÏ „·Ú Èc ÏÎk ÔÈ·¯·«̄¿¿ƒ¿…ƒ¬«¿¿»¡»¬

:CÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈»

‡ÌÈ‰Ïלה  ‡e‰ ÈÈ È¯‡ ÚcÓÏ ‡˙ÈÊÁ˙‡ z‡«¿ƒ¿¬≈»¿ƒ«¬≈¿»¡»ƒ
:dpÓ ¯a „BÚ ˙ÈÏ≈«ƒ≈

mixehd lra

)(dl-cl.äqðä BàlM Wi wEqRd dfA £¦¨§¤©¨¥¨
KExA WFcTd dvxW ,`ziA `tl`d̈©§¨¥¨¤¨¨©¨¨
`N` ,mixvnA dxFYd mdl oYil `Ed¦¥¨¤©¨§¦§©¦¤¨
dNgY mzF` dQp :oiCd zCn dxn`W¤¨§¨¦©©¦©¥¨§¦¨
'dQpd' Kkl .mixaC mrinWYW mcFw¤¤©§¦¥§¨¦§¨£¦¨
xac dQpd" :Kci`e ,`kd .dxFqOA 'a©§¨¨¨§¦¨£¦¨¨¨

"d`lY Lil`(a ,c aFI`)zCn dxn`W , ¥¤¦§¤¦¤¨§¨¦©
mrinWYW mcFw mzF` dQp :oiCd©¦©¥¨¤¤©§¦¥

.LixaC§¨¤
,s"kA miIqnE s"l`A ligzn wEqRde§©¨©§¦§¨¤§©¥§¨

"K`"l`xUil aFh(` ,br miNdY)`Ede , ©§¦§¨¥§¦¦§
mWM dlFrdid`dWnl FA dlbp xW` ¤§¥¤§¤£¤¦§¨§¤

zFOE`l dMn FaE ,mixvOn m`ivFdl§¦¨¦¦§©¦©¤¨
" -K`e"LzF`(eh ,h zFnW). ¨©§§

:o`M mixMfEn mixaC 'f§¨¦§¨¦¨
,íéúôBîa ,úBúBàa ,úBqîa§©§§§¦
,äéeèð òBøæáe ,ä÷æç ãéáe ,äîçìîa§¦§¨¨§¨£¨¨¦§©§¨

íéìBãb íéàøBîáemini 'f cbpM , §¨¦§¦§¤¤¨¦



מז opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1170 'nr c jxk zegiy ihewl)

מּלבּדֹו עֹוד אין . . לדעת הראית לה)אּתה (ד, ְְִֵֵַַַַָָָָ
ּבאחדּותֹוהראית נׁשמתֹו, מּצד ּומאמין, 'רֹואה' יהּודי ּכל - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

להיֹות  צרי א זּולתֹו. ואפס הּוא לבּדֹו הּוא הּבֹורא: ְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשל
והבנה לדעתּגם ּבידיעה ּגם זֹו אמּונה להביא יׁש – ְֱֲִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּבֹו, ׁשּמאמין ּדבר עם מתאחד אינֹו אדם ׁשּכן, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׂשכלית.
ּבמיחד  חׁשּוב והּדבר ּבׂשכלֹו. ׁשמבינֹו ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמה־ּׁשאין־ּכן
חדר  ׁשּלא מסּים וענין ּכח נׁשאר ּכאׁשר ּכי הּיחּוד, ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻּבאמּונת

זה הרי הּיחּוד, ּומנּגדלתֹוכֹו לּיחּוד.הפ ְְֲִִֵֵֶֶַַָֻ

(åì)-ìòå jøqéì Bì÷-úà EòéîLä íéîMä-ïî¦©¨©²¦¦§¦«£¬¤Ÿ−§©§¤®¨§©
zòîL åéøáãe äìBãbä BMà-úà Eàøä õøàä̈À̈¤¤§£Æ¤¦´©§½̈§¨¨¬¨©−§¨

:Làä CBzî¦¬¨¥«

(æì)éúáà-úà áäà ék úçúååéøçà Bòøæa øçáiå E §©À©¦³¨©Æ¤£Ÿ¤½©¦§©¬§©§−©«£¨®
:íéøönî ìãbä Bçëa åéðôa EàöBiå©¦«£¯§¨¨²§Ÿ¬©¨−Ÿ¦¦§¨«¦

i"yx£·‰‡ Èk ˙Á˙Â∑"אהב אׁשר "ּתחת זה .וכל ¿««ƒ»«ְֲֶֶַַַָָ
ÂÈÙa E‡ˆBiÂ∑,לפניו ּבנֹו הּמנהיג ׁשּנאמר ּכאדם «ƒ¬¿»»ְְְְֱִֶֶַַַָָָָ

יד) וּיל(שם וגֹו' ההל האלהים מלא "וּיּסע :ְְֱִִֵֵֶַַַַַַָֹֹ
ּבפני  ּבפניו", וּיֹוצא" אחר: ּדבר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמאחריהם".

ׁשּנאמר ּכמֹו עׂשה עח)תהלים (אבֹותיו, אבֹותם "נגד : ְֱֲֲֶֶֶֶַָָָָ
יחיד, ּבלׁשֹון ׁשהזּכירם על ּתתמּה ואל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָפלא".

יחידׁשהרי ּבלׁשֹון ּבזרעֹו(שם)ּכתבם "וּיבחר : ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
."אחריו  ֲַָ

(çì)éðtî Enî íéîöòå íéìãb íéBb LéøBäìE §¦À¦²§Ÿ¦¯©«£ª¦²¦§−¦¨¤®
:äfä íBik äìçð íöøà-úà Eì-úúì Eàéáäì©«£¦«£À¨«¤§¯¤©§¨²©«£−̈©¬©¤«

i"yx£EÈtÓ EnÓ∑מּמ ועצּומים ּגדֹולים ּגֹוים מּפני להֹוריׁש ודרׁשהּו: ‰f‰.סרסהּו ÌBik∑ אּתה ּכאׁשר ƒ¿ƒ»∆ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ««∆ֲֶַַָ
הּיֹום  .רֹואה ֶַ

(èì)àeä ýåýé ék Eááì-ìà úáLäå íBiä zòãéå§¨«©§¨´©À©«£¥«Ÿ¨»¤§¨¤¼¼¦³§Ÿ̈Æ´
ïéà úçzî õøàä-ìòå ìònî íéîMa íéäìàä̈«¡Ÿ¦½©¨©´¦¦©½©§©¨−̈¤¦¨®©¥−

:ãBò«

ã ycew zegiyn zecewp ã

יׁשנם  לפעמים אבל הּמצֹות, את לקּים נקל אמנם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלפעמים
"ּבּמדּבר  יׂשראל ּבני ׁשהיּו ּבּזמן ּכמֹו כו', ונסיֹונֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָקׁשיים

גֹו'" ועקרב ׂשרף נחׁש והּנֹורא טו)הּגדֹול ח, היּו(עקב אז וגם , ְְְְַַַַָָָָָָָָָ

מּלבּדֹו" עֹוד ׁש"אין לידע לה)צריכים שם, .(ואתחנן ְְִִִֵֵֶַַ
ּברּוסיא, ׁשהיה ּכמֹו קׁשים, נסיֹונֹות יׁשנם ּכאׁשר רק ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹולא
ללא  מּמׁש, ּבהם ׁשאין ענינים אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ּגם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא

d¯ÓÈÓלו  Ï˜ ˙È CÚÓL‡ ‡iÓL ÔÓƒ¿«»«¿¿»»«≈¿≈
d˙M‡ ˙È CÈÊÁ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÂ C˙eÙl‡Ï¿«»»¿««¿»«¿¿»»∆»≈
:‡˙M‡ BbÓ zÚÓL È‰BÓb˙Ùe ‡˙a«̄¿»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ∆»»

ÈÚ¯z‡Âלז  C˙‰·‡ ˙È ÌÈÁ¯ È¯‡ ÛÏÁÂ»√«¬≈¿ƒ»¬»»»¿ƒƒ¿≈
dÏÈÁa d¯ÓÈÓa C˜t‡Â È‰B¯˙a È‰B··ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»¿≈¿≈¿≈≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡a«̄»ƒƒ¿»ƒ

ÔÓלח  CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ‡Î¯˙Ï¿»»»«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»ƒ
ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ÔzÓÏ C˙eÏÚ‡Ï CÓ„√̃»»¿»»»¿ƒ«»»«¿¬

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡ÒÁ‡«¬»»¿»»≈

‰e‡לט  ÈÈ È¯‡ CaÏÏ ·e˙˙e ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¿¿ƒ»¬≈¿»
ÏÚ ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa dzÎLc ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ«

:„BÚ ˙ÈÏ Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»≈

mixehd lra

'f oCbpkE ,dMnE dMn lM dWOXW¤¦§¨¨©¨©¨§¤§¨
.gqR lW minï¦¤¤©

éðéòì íéøöîa.EDil KinqEdY` §¦§©¦§¥¤§¦¥©¨
.z`xdmixvnA mihtW iziUrWM ¨§¥¨§¤¨¦¦§¨¦§¦§©¦

.'d ip` iM mYrci mdidl`aE¥Ÿ¥¤§©§¤¦£¦
.úàøäz`xd dY`" .dxFqOA 'a ¨§¥¨©§¨©¨¨§¥¨

"xdA z`xd xW`" ,"zrcl(l ,ek zFnW). ¨©©£¤¨§¥¨¨¨§

."xdA" - ?"zrcl z`xd" okidn¥¥¨¨§¥¨¨©©¨¨
inWE ux`e minW mdl d`xdW¤¤§¨¨¤¨©¦¨¨¤§¥

zEWx `N` oi`W E`xe ,minẄ©¦§¨¤¥¤¨§
.cg`el dxez ¤¨

)(eläìBãbä BMà úà Eàøä.KinqE ¤§£¤¦©§¨§¦
Dil.LizFa` z` ad` iM zgY:xnFl ¥©©¦¨©¤£¤©

zEkfA Ed`xd ,dWnl d`xdX dn lM̈©¤¤§¨§¤¤§¨¦§
.zFa`d̈¨
.úçúåz` ad` iM zgze" .dxFqOA 'a §©©©§¨§©©¦¨©¤
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opgz`eמח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyily meil inei xeriy
הּטֹוב, עצם הּוא ׁשהּקּב"ה (ּדכיון ּבזה וכּיֹוצא ּכיס ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחסרֹון
ּכאׁשר  ּולדּוגמא: ּכאּלּו), ּבענינים אּלא אֹותֹו מנּסה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָאינֹו
- לֹו ּׁשּנֹוגע מה (והעיקר ּפלֹוני את ׁשּמכּבדים לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָנראה
ׁשּיכּבדּו לכ זקּוק לא מּצּדֹו הּוא ּפלֹוני!... את ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹׁשּמכּבדים
מּמה  יֹותר ּפלֹוני!) את ׁשמכּבדים מה לֹו מפריע אבל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָאֹותֹו,
יׁשנם  ּדבר, ׁשל לאמּתֹו ּכאׁשר (ּגם אֹותֹו ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשמכּבדים
יֹותר)!... הּגדֹול הּכבֹוד את מקּבל הּוא ׁשּדוקא ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָהּסבּורים
אֹותֹו ּומבלּבל לֹו מפריע ּכזה ׁשּדבר ּבכ מתּבּיׁש לא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוהּוא

חדׁשים! ּכּמה ּכבר זה ְֲֳִֵֶַָָָָמעבֹודתֹו
ּתֹורת  ּובידעֹו ּפלֹוני. את ׁשּכּבדּו לֹו נֹודע ּבמקרה -ְְְְְְִִִֶֶֶַַָ
ּבהׁשּגחה  אּלא) ּבמקרה, (לא הּוא ּדבר ׁשּכל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּבעל־ׁשם־טֹוב

וש"נ)ּפרטית ואילך. סקע"ט בהוספות כתר־שם־טוב ,(ראה ְִָ
ּכזאת  ׁשהיתה היּתכן הּקּב"ה: על קּוׁשיא אצלֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמתעֹוררת
ׁשהּכבֹוד  ּבׁשעה ּבּה לפלֹוני, ּכבֹוד להעניק יתּבר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָמּלפניו
ׁשאין  מסקנא, לידי אֹותֹו מביאה זֹו וקּוׁשיא לֹו?!... ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמּגיע

מעלה!... ׁשל מּבית־ּדין אּלא מהּקּב"ה, ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה
מא  ׁשמע וגם חסידּות, למד הּוא :עצמ חסידּות והּגע מרי ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָ

ויֹודע  נׁשמתֹו־עדן, (מהֹורׁש"ּב) אדמּו"ר קדּוׁשת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָמּכבֹוד
הּוא  ּד"הוי' הּפרּוׁש יֹודע וגם מּלבּדֹו", עֹוד ּד"אין ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהענין
ּבגימטרּיא  ואלקים ּכאחד, ויהיה הוה היה ׁשהוי' ְְְְְְֱֱֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהאלקים",
ּבדבר  נּסיֹון לידי ּכׁשּבא ואף־על־ּפי־כן חד; ּכּוּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּטבע,
("ער  מציאּותֹו ּכל את מאּבד אזי הּכבֹוד, ּבענין ּכמֹו קל, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָהכי
הּקּב"ה!... על טענֹות לֹו ׁשּיׁש עד אינגאנצן"), זיך ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָפארלירט
ׁשּנברא  ּבׁשעה ּבּה הּקּב"ה, על ּבטענֹות לבא ּבכלל ׁשּי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹאי

נברא  יּוכל אי ואם־ּכן ּכלל, לזה זה ּבער אינם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּובֹורא
וקל־וחמר  ּבמּכל־ׁשּכן הּבֹורא, ׂשכל את ּולהכיל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלהבין

ּדמחטא"!... ל"קּופא "ּפילא" ׁשּבין הער ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָמריחּוק
הם" מלכים ּבני יׂשראל ׁש"ּכל ׁשּכיון היא, האמת ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּובכן:

וש"נ) א. סז, ׁשּיהיּו(שבת מּיׂשראל ואחד אחד לכל מּגיע אזי ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
והרחבה", הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה "מּידֹו הענינים ּכל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָָלֹו
אינֹו הּמּצב ּכאׁשר ּגם אבל, כּו'; קּוׁשיֹות לֹו יהיּו ׁשּלא ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹּכ
- נּסיֹון ׁשל ענין ׁשּזהּו לדעת עליו כּו', קּוׁשיֹות לֹו ויׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכן,
גֹו'" אֹוהבים היׁשכם לדעת אתכם אלקיכם ה' מנּסה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ"ּכי

ד) יג, ראה צּדיק,(פ' ׁשהיה ּבאּיֹוב, ׁשּמצינּו על־ּדר -ְִִִֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּכאן  אּלא לנּסֹותֹו, ּכדי כּו' יּסּורים לֹו היּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָואף־על־ּפי־כן
קטנּות, עניני רק אּלא חס־וׁשלֹום, יּסּורים אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹלא
ּכדי  ּברּבים...), ּבּוׁשה לא (אפילּו ּבלבד הּכבֹוד מניעת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹּכמֹו
רּבֹות  ׁשנים לאחרי ּומּצבֹו, מעמדֹו את ולבחֹון ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָלנּסֹותֹו
לֹו יפריע ׁשּלא ּכזֹו לדרּגא הּגיע האם וכּו', חסידּות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלֹומד

להּקּב"ה!... ּבטענֹות לבא ּכדי עד ְְִֵַַַַָָָָָָֹהּדבר
לּדבר וש"נ)ּדּוגמא .175 ע' ל"ב חלק תו"מ גם יהּודי (ראה ּכאׁשר : ְְֲִֶַַָָָ

אזי  - טרף ׁשהעֹוף ּפֹוסק והרב עֹוף, אֹודֹות רב ְֲֵֵֵֶַַַָָָׁשֹואל
ּתֹורה" ּב"ּדין ואילּו ּודברים; אֹומר ללא העֹוף את ְְְְְִִִִֶֶַָָָֹמׁשלי
ּכאׁשר  העֹוף), ׁשל מּׁשויֹו (ּפחֹות ּפרּוטה ׁשוה על חברֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָעם

מתרעם  אזי חברֹו, לטֹובת ּפֹוסק ּומרעיׁשהרב הרב על ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַָָ
ׁשּלֹו, ההפסד (לא לֹו ׁשאכּפת ּבגלל - הּדבר וטעם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹנגּדֹו.

חברֹו!... ׁשל הרוח ֲֵֶֶֶַָָאּלא)

(î)éëðà øLà åéúåöî-úàå åéwç-úà zøîLå§¨«©§º̈¤ª¨´§¤¦§ŸÀ̈£¤̧¨«Ÿ¦³
éðáìe Eì áèéé øLà íBiä Eeöîéøçà Eïòîìe E §©§Æ©½£¤Æ¦©´§½§¨¤−©«£¤®§©̧©

éøàzéäìà ýåýé øLà äîãàä-ìò íéîé Cïúð E ©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬
ô :íéîiä-ìk Eì§−¨©¨¦«

ß a`Îmgpn a"i iyily mei ß

(àî)ìL äLî ìécáé æàïcøiä øáòa íéøò L ¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½§¥−¤©©§¥®
:LîL äçøæî¦§§−̈¨«¤

i"yx£ÏÈc·È Ê‡∑ לּדבר חרד להיֹות לב נתן »«¿ƒְִֵֵַַָָָָ
י)ׁשּיבּדילם. עד (מכות קֹולטֹות ׁשאינן ואףֿעלּֿפי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

'מצוה  מׁשה: אמר ּכנען, ׁשּבארץ אֹותן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשיּבדלּו
אקּימּנה' לקּימּה, Á¯ÊÓ‰.ׁשאפׁשר Ôc¯i‰ ¯·Úa ְְְְֲֶֶֶַַָָָ¿≈∆««¿≈ƒ¿¿»

LÓL∑ עבר ירּדן ּבאֹותֹו ׁשל Á¯ÊÓ‰.ׁשּבמזרחֹו »∆ְְְְִֵֵֶֶֶַָƒ¿¿»
LÓL∑,ּבחטף ריׁש נקּודה ּדבּוק, ׁשהּוא מזרח לפי »∆ְְְֲִִֵֶַָָָָ

הּׁשמׁש זריחת מקֹום ׁשמׁש, .ׁשל ְְִֶֶֶֶֶַַ

‡‡מ  Èc È‰B„Bwt ˙ÈÂ È‰BÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»ƒ¿»ƒƒƒ¬»
C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ ·ËÈÈ Èc ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ≈«»¿ƒ¿»«¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿ƒƒ««¿»ƒ¿»¡»»

:‡iÓBÈ Ïk CÏ ·‰È»≈»»«»

Úa·¯‡מא  ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ‰LÓ L¯ÙÈ ÔÎa¿≈«¿≈…∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
:‡LÓL Á„Ó ‡c¯Èc¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

mixehd lra
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מט opgz`e zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr hl zegiy ihewl)

ערים ׁשלׁש מׁשה יבּדיל מא)אז (ד, ְִִֶַָָָֹֹ
ׁשאינן  ּפי על ואף ׁשּיבּדילם, לּדבר חרד להיֹות לב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנתן

ּכנען ׁשּבארץ אֹותן ׁשּיּבדלּו עד (רש"י)קֹולטֹות ְְְְִֶֶֶֶַַַָָ
עד  הּירּדן ּבעבר הערים ׁשלׁש קלטּו לא מּדּוע להבין, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹיׁש
וחצי  ראּובן ּובני ּגד ּבני והרי ּכנען? ׁשּבארץ אֹותן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשהבּדלּו
יקּבלּו לא ּומּדּוע הּירּדן, ּבעבר התי ּׁשבּו ּכבר מנּׁשה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשבט
ׁשּלא  לֹומר, יׁש ואּולי מקלט. ערי ׁשל ההגנה את ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלאלּתר

ּבּמקֹום, ּדבּוקים היּו יׂשראל ּבני ּכי מקלט, לערי צריכים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָהיּו
ד)ּכּכתּוב פסוק חּיים (לעיל אלקיכם ּבה' הּדבקים ואּתם ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

החּיים. הפ ׁשל לענין ּכלל ׁשּיכים היּו ולא הּיֹום, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּכּלכם
את  ׁשהעלה רּבנּו, מׁשה ידי על נפעל זה נעלה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּומּצב
מּדרּגתם  ירדּו הסּתּלקּותֹו ּולאחרי זֹו, לדבקּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָיׂשראל

מקלט. לערי ְְְְְִֵָָֻוהצרכּו

(áî)-éìáa eäòø-úà çöøé øLà çöBø änL ñðì̈ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³¤¥¥̧Æ¦§¦
ìL ìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-ìà ñðå íL ©½©§²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ¦§®Ÿ§À̈¤

:éçå ìàä íéøòä-ïî úçà©©²¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«

(âî)-úàå éðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa-úà¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®§¤
:éMðîì ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãòìba úîàø̈³Ÿ©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈©«§©¦«

(ãî)éða éðôì äLî íN-øLà äøBzä úàæå§−Ÿ©¨®£¤¨´¤½¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰¯Bz‰ ˙‡ÊÂ∑זֹו ּפרׁשה אחר לסּדר עתיד ׁשהּוא .זֹו ¿…«»ְִֵֶַַַָָָָ

(äî)øac øLà íéètLnäå íéwçäå úãòä älà¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®£¤̧¦¤³
:íéøönî íúàöa ìàøNé éða-ìà äLî¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

i"yx£ac ¯L‡ 'B‚Â ˙„Ú‰ ‰l‡¯∑ מֹואב ּבערבֹות להם ּוׁשנאּה חזר מּמצרים, ּבצאתם ּדּבר אׁשר הם .הם ≈∆»≈…¿¬∆ƒ∆ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

(åî)úéa ìeî àéba ïcøiä øáòaïçéñ õøàa øBòt §¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½§¤À¤¦ŸÆ
äLî äkä øLà ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®£¤̧¦¨³¤Æ

:íéøönî íúàöa ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

(æî)õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå|ïLaä-Cìî âBò ©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤©¨À̈
:LîL çøæî ïcøiä øáòa øLà éøîàä éëìî éðL§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−¨«¤

i"yx£Ôc¯i‰ ¯·Úa ¯L‡∑ ּבּמערב היה הּׁשני ׁשהעבר ּבּמזרח, .ׁשהּוא ¬∆¿≈∆««¿≈ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

È˙מב  ÏBË˜È Èc ‡ÏBË˜ Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ¿≈ƒ«»»»ƒƒ¿»
dÏ ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â ÈÚcÓ ‡Ïa d¯·Á«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈≈
‡iÂ¯˜ ÔÓ „ÁÏ ˜B¯ÚÈÂ È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«»

:Ìi˜˙ÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿«»

LÈÓ¯‡מג  ‡Ú¯‡a ‡¯a„Óa ¯ˆa ˙È»∆∆¿«¿¿»¿«¿»≈¿»
„ÚÏba ˙BÓ‡¯ ˙ÈÂ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«ƒ¿»
‡Ë·LÏ Ô˙Óa ÔÏBb ˙ÈÂ „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿»»¿«¿»¿ƒ¿»

:‰MÓ„ƒ¿«∆
Èaמד  Ì„˜ ‰LÓ ¯cÒ Èc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»ƒ««…∆√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÏÈlÓמה  Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò ÔÈl‡ƒ≈»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

BÚt¯מו  ˙Èa Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁa ‡c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿≈»»»√≈≈¿
·˙È Èc ‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒc ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»ƒ»≈
Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ‡ÁÓ Èc ÔBaLÁa¿∆¿ƒ¿»…∆¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

kÏÓ‡מז  ‚BÚc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ dÚ¯‡ ˙È e˙È¯ÈÂƒƒ»«¿≈¿»«¿»¿«¿»
‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z Ô˙Óc¿«¿»¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»

:‡LÓL Á„Ó ‡c¯È„¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»
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opgz`eנ zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i iriax meil inei xeriy

(çî)øä-ãòå ïðøà ìçð-úôN-ìò øLà øòøòî¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©©§²Ÿ§©©¬
:ïBîøç àeä ïàéN¦−Ÿ¬¤§«

(èî)íé ãòå äçøæî ïcøiä øáò äáøòä-ìëå§¨¨̧£¨¹̈¥³¤©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´
ô :äbñtä úcLà úçz äáøòä̈«£¨¨®©−©©§¬Ÿ©¦§¨«

ß a`Îmgpn b"i iriax mei ß

ä(à)íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©´Ÿ¤£¥¤À
øLà íéètLnä-úàå íéwçä-úà ìàøNé òîL§©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦½£¤¯
ízøîLe íúà ízãîìe íBiä íëéðæàa øác éëðà̈«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®§©§¤´Ÿ½̈§©§¤−

:íúNòì©«£Ÿ¨«

(á):áøça úéøa eðnò úøk eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«

(â)ék úàfä úéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà-úà àì́Ÿ¤£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´
:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðà eðzà¦½̈£©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«

i"yx£eÈ˙·‡Œ˙‡ ‡Ï∑'וגֹו אּתנּו ּכי וגֹו', ה' ּכרת .ּבלבד …∆¬…≈ְְְִִִַָָָ

(ã)íéðt|íënò ýåýé øac íéðôaCBzî øäa ¨¦´§¨¦À¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬
:Làä̈¥«

i"yx£ÌÈÙa ÌÈt∑ אמר ּכ' ּברכיה: רּבי אמר »ƒ¿»ƒְְִֶַַַָָָָ
דבר, לא על אתכם מטעה אני ּתאמרּו, אל ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹמׁשה:

הרי  לּלֹוקח, הּמֹוכר ּבין עֹוׂשה ׁשהּסרסּור ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַּכדר
עּמכם' מדּבר עצמֹו .הּמֹוכר ְְִֵֵֶַַַָ

(ä)ãébäì àåää úòa íëéðéáe ýåýé-ïéa ãîò éëðàÂ¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬
-àìå Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác-úà íëì̈¤−¤§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ

ñ :øîàì øäa íúéìò£¦¤¬¨−̈¥«Ÿ
i"yx£¯Ó‡Ï∑'ה ּבין עֹומד ואנכי וגֹו', ה' "אנכי לאמר: האׁש", מּתֹו ּבהר עּמכם ה' "ּדּבר על: מּוסב ≈…ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

."ּוביניכם  ֵֵֶ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz dxez zgny mei zgiyn

הּמקֹום  ּכאן – לעיל) (ׁשהזּכר הּלּוחֹות ענין לכללּות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבנֹוגע
ּובהקּדים: מסּים. ענין ְְְְְִִִַָָָֻלהעיר

ּבארֹון, - הּוא הּלּוחֹות ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומם לעיל ְְְֵֶֶַַַַָָָָהּוזּכר

ותכלית  ּגֹו"'. האבנים לּוחֹות ׁשני רק ּבארֹון "אין ׁשּכתּוב ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּכמֹו
ּבית  ּבתֹו ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר - ׁשּבזה ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשלמּות
ואל  הּמנּוחה "אל הּגיעּו יׂשראל ׁשּבני לאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמקּדׁש,

ÚÂ„מח  Ô¯‡„ ‡ÏÁ ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»¿«¿…¿«
:ÔBÓ¯Á ‡e‰ Ô‡ÈN„ ‡¯eË»¿ƒ…∆¿

ÁÈ„ÓÏ‡מט  ‡c¯È„ ‡¯·Ú ‡¯LÈÓ ÏÎÂ¿»≈¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿»ƒ¿»
:‡˙Ó¯Ó CtLÓ ˙BÁz ‡¯LÈÓ„ ‡nÈ „ÚÂ¿««»¿≈¿»¿«¿«¿»»»

ÚÓLא  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«¿¿«
ÏlÓÓ ‡‡ Èc ‡iÈc ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿»«»¿»ƒ«»ƒ¬»¿«≈
Ôe¯h˙Â ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„√̃»≈»≈¿«¿»¿¿ƒ¿

:ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

Áa¯·:ב  ÌÈ˜ ‡nÚ ¯Êb ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»¿«ƒ»»¿»¿…≈

‰„‡ג  ‡ÓÈ˜ ˙È ÈÈ ¯Êb ‡˙‰·‡ ÌÚ ‡Ï»ƒ¬»»»»¿«¿»»¿»»»»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡Î‰ ÔÈl‡ ‡Á‡ ‡nÚ Ô‰l‡∆»≈ƒ»»¬«¿»ƒ≈»»»≈

:ÔÈÓi˜ ‡lkÀ»»«»ƒ

eËa¯‡ד  ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÏÏÓÓ ÌÚ ÏÏÓÓ«¿»ƒ«¿»«ƒ¿»ƒ¿¿»
:‡˙M‡ BbÓƒ∆»»

ÔBÎÈÈ·eה  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡‡¬»¬≈ƒ»≈≈≈¿»«¿»≈≈
ÈÈ„ ‡Ób˙t ˙È ÔBÎÏ ‰‡eÁÏ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ¿«»»¿»ƒ¿»»«¿»
Ôez˜ÏÒ ‡ÏÂ ‡˙M‡ Ì„wÓ ÔezÏÁ„ È¯‡¬≈¿∆¿ƒ√»∆»»¿»¿∆¿

:¯ÓÈÓÏ ‡¯eËa¿»¿≈»

mixehd lra
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ני opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i iriax meil inei xeriy
ּבמׁשּכן  ׁשהיה ּכפי ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר ּכי ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּנחלה",
וכּו'. עראי ׁשל ּבאפן זה היה כּו'), מׁשה ׁשעׂשה ּבארֹון ְְֲִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹֹ(לא
ּבאפן  ּבארֹון הּלּוחֹות נׁשארּו הּמקּדׁש ּבית חרּבן לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוגם

הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו – קביעּות ריׁשׁשל הּבחירה ּבית (הלכֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ד) ׁשּסֹופֹוּפרק וידע הּבית את הּמל ׁשלמה ׁשּבנה ׁש"ּבעת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבמטמֹונּיֹות  למּטה הארֹון ּבֹו לגנֹוז מקֹום ּבֹו ּבנה ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָלחרב,
ׁשּבנה  ּבמקֹום ּוגנזֹו צּוה הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקלֹות, ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻעמּקֹות
ּגם  הרי - כּו' ּבגלּות נלקח ׁשהארֹון להדעה וגם כּו'". ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשלמה

כּו'. קביעּות ׁשל ּבאפן הּלּוחֹות ׁשם נמצאים ְְְִִִֶֶַַָָָֹעּתה
אחד  ּדבר ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּברא ׁשּלא הּכלל ידּוע ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹוהּנה,
ועל־ּפי־זה  קדּׁשה. עניני אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּובפרט ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻלבּטלה,
ׁשּלא  ּבאפן הארֹון, חלל ּכל את ממּלאים היּו ׁשהּלּוחֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמּובן
ריק, מקֹום נׁשאר היה אם ּכי ריק, ּומקֹום ּפנּוי מקֹום ְְִִִִֵֵַַָָָָָָנׁשאר
ׁשמּצינּו ועל־דר חס־וׁשלֹום. לבּטלה הּוא זה מקֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהרי

ּדוקא. מּלאים ּכׁשהם מקדׁשים ׁשרת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּכלי
ּבגמרא א)וכמפֹורׁש יד, ּבתרא אמתים (ּבבא מׁשה ׁשעׂשה "ארֹון ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבת  ּבאּמה קֹומתֹו וחצי ואּמה רחּבֹו וחצי ואּמה ארּכֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָוחצי
ועבין  ׁשׁשה ורחּבן ׁשׁשה ארּכן והּלּוחֹות טפחים, ְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָָָׁשׁשה
אֹוכלֹות  לּוחֹות ּכּמה ארֹון, ׁשל ארּכֹו ּכנגד מּונחֹות ְְְְֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה,
ּכּמה  לרחּבֹו, ארֹון ּופרנס צא לארּכֹו. ארֹון ּפרנסּת כּו', ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָּבארֹון
אֹומרת, זאת - וכּו"' טפחים ׁשׁשה ּבארֹון אֹוכלֹות ְְְִִֶֶָָָָֹלּוחֹות
היה  ׁשּלא ּבאפן מלא הארֹון היה הּגמרא, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשעל־ּפי

ּפנּוי. מקֹום ָָּבֹו
רּבּוע  היה מהּלּוחֹות אחד ׁשּכל לֹומר ּבהכרח הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־ּפי־זה
ׁשקצהּו לֹומר ואי־אפׁשר טפחים, ׁשׁשה על טפחים ׁשׁשה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
יֹוצא  אז ּכי עּגּול, חצי ּבּצּורת היה הּלּוחֹות ׁשל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהעליֹון
מּלמעלה  אבל לגמרי, מלא הארֹון אמנם היה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּמּלמטה
הפ וזה - עּגּול דחצי הּצּורה ּבגלל ּפנּוי, מקֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָנׁשאר

הּגמרא. ְְַַָָָמׁשמעּות
וארּגּונים  מֹוסדֹות וכּמה ּכּמה ׁשּיׁשנם - ּגדֹול הכי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּולפלא
עּגּול  חצי ּבּצּורת הּלּוחֹות את ׁשּלהם ּב"סמל" ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשמצירים

הּגמרא! ּדברי הפ - ְְְְִִֵֵֶַַָָָמּלמעלה
יׂשראל  ילּדי ׁשּמחּנכים חּנּו מֹוסדֹות אֹודֹות ּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻוהּמדּבר,
ּכּונת  ׁשּתכלית זה על הּבט מּבלי הּנה - הּקדׁש טהרת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
כּו', מּבחּוץ הׁשּפעה מּפני הּילדים על להגן היא  ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּמֹוסד
יהיּו מעׂשי ד"כל ּבאפן ּתהיה ׁשהנהגתם עליהם ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹולפעל
ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה  דעהּו", ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלׁשם
מצירים  הם ּכאׁשר אף־על־ּפי־כן וכּו', הּתֹורה ללּמּוד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָּבנֹוגע
קּבלֹות  ּפנקסי למֹוסד, הּׁשּיכים טפסים ּגּבי (על הּלּוחֹות ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָאת
ּכמבאר  ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ּכלּולים ׁשּבהם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוכּו'),
ׁשּבלּוחֹות  ּכתּובים", הם ּומּזה "מּזה הּפסּוק על ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָּב'ירּוׁשלמי'
ותיק  ׁשּתלמיד מה אפּלּו ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ"ּכתּובים"
מדברי  הפכי ּבאפן זאת מצירים הם הרי - לחדׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹעתיד

ְַָָהּגמרא!
ׁשּצּורת  לֹומר ּבהכרח הּגמרא, ּדברי ׁשעל־ּפי לעיל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּכאמּור

- מּלמעלה) עּגּול חצי (ולא רּבּוע ׁשל ּבאפן היתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּלּוחֹות
ּבין  ׁשהיא ּבבא־ּבתרא, מּסכת ּבגמרא הּמפרׁש ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוזהּו

ּביׁשיבֹות! הּנלמדֹות הּמּסכּתֹות ְְְְִִִֶַַַַַָׁשבעת
ּבבאר־ׁש מסּים רב ׁשּפרסם יׁשנֹו - חּב"ד חסיד לא - בע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשעל־ּפי  – הּלּוחֹות צּורת אֹודֹות ּגם מבאר ּובֹו ספר, ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלאחרֹונה
ׁשהּלּוחֹות  לֹומר ּבהכרח ּבבא־ּבתרא, ּבמּסכת הּגמרא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּדברי
ּבעיניו  ׁשּלפלא ּומסּים, עּגּול. חצי ּבצּורת ולא מרּבעֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיּו
עּגּול, חצי ּבצּורת הּלּוחֹות את מקֹום ּבכל מצירים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָמּדּוע

ּבבא־ּבתרא! ּבמּסכת הּגמרא ּדברי ּכפי ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא
- הראׁשֹונים על לעז להֹוציא רֹוצים ׁשּלא הּידּועה ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹוהּטענה
את  צּירּו וכ ׁשנים, וכּמה ּכּמה ּכבר קּים זה ׁשּמֹוסד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמאחר
מקֹום  לּה אין זֹו טענה הּנה - כּו' הּזמן ּכל ּבמׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהּלּוחֹות
יׂשראל! ילּדי לחּנּו ׁשּנֹוגע ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכלל

מֹופיע  ּובּה לּזמן, מּזמן ּתעּודה מקּבל הּילד ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּדהּנה,
ללא  אצלֹו מתקּבל מּלמעלה, עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹצּיּור
ילמד  ּכאׁשר ואחר־ּכ הּלּוחֹות. צּורת היתה ׁשּכ ספק, ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּכל
ּכּתֹוצאה  ּבפׁשטּות אצלֹו ׁשהּונח ׁשמה יּוכח הּנ"ל, הּגמרא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאת
ּוכּתֹוצאה  הּגמרא! ּפׁשטּות הּפ זה הרי זה, ּבמֹוסד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהּלּמּוד
ׁשּלֹו, ּומחּנ ּבמלּמד האּמּון ּכל את מאּבד הּוא הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּזה

ּסֹופֹו! ועד מּתחיּלתֹו אמּתי ּדבר עּמֹו ילמדּו ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָּגם
מה  ׁשל ּדבר ׁשּזהּו לחׁשֹוב ואין זה, ענין לתקן ּבהכרח ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָולכן,
ּתהי  אל נאמר קטן, ּדבר אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר אפּלּו ּכי ,ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻּבכ
ענין  אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה לּקטּנֹות, ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻּבז

ּכּלּה! הּתֹורה ּכל יסֹוד ׁשהם הּלּוחֹות, עם ְִֵֶַַַָָָָֻהּקׁשּור
נֹוסף: ּדבר יׁשנֹו זה ׁשּבענין ְְְְִִֶֶֶָָָָָּובפרט

העֹולם, מאּמֹות נלקח - עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור ְְְֲִִִִֵַַַָָֻמקֹור
מצירים  ּכאׁשר ּכן, ואם הּגמרא. ּדברי הּפ הּוא זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוצּיּור
גירסת  את מעדיפים הרי – עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַאת

הּגמרא! ּדברי על העֹולם ְְִֵַַָָָָֻאּמֹות
הּדבר  ׁשּתּקּון ּובפרט זה, ענין יתּקנּו ּולהּבא ׁשּמּכאן ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָויהי־רצֹון
טפסים  מדּפיסים ּפעם מּדי הרי ּכי מיחד, קׁשי עם ּכרּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻאינֹו
ה"ּפרעזידענט" ׁשל ׁשמֹו את לׁשנֹות ׁשאפׁשר ּוכׁשם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּנ"ל,
מה"ּפרעזידענט" לגמרי ׁשּׁשֹוכחים [ועד וכּו' הּמֹוסד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשל
איזה  לֹו מׁשאירים הּכלל מן הּיֹוצאים ּבמקרים ורק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹהּקדם,
הינּו, הּלּוחֹות. צּיּור את לׁשנֹות אפׁשר כן ּכמֹו - ּכבֹוד!] ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹּתאר
רּבּוע. ּבצּורת מצּירים הּלּוחֹות יהיּו עּגּול, חצי צּורת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֻׁשּבמקֹום
ילּדי  חּנּו עם הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו לעיל האמּור על־ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובפרט
הּׁשלמּות, ּבתכלית להיֹות צרי החּנּו ענין והרי – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָיׂשראל
ּבהיֹותֹו ׁשּגם הּוא האדם ׁשּטבע ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּוכפי
ּדבר  לקים עצמֹו את להטריח רֹוצה ׁשאינֹו ּומּצב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבמעמד
הּדבר  ּבקּיּום מסּתּפק הּוא אּלא הּׁשלמּות, ּבתכלית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמסּים
ּבניו, חּנּו אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר הּנה - כּו' הּמּצּוע ּדר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻעל
החּנּו את להם להעניק ּביֹותר ּומׁשּתּדל מתיּגע הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהרי

הּׁשלמּות. ּבתכלית ּביֹותר, ְְְְִֵֵַַַהּטֹוב
מנהגי  אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּגם זה הרי ,החּנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּוׁשלמּות
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מנהג  לבּטל ׁשאסּור הרׁשּב"א ׁשּכתב מה ּכּידּוע – ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָיׂשראל
אֹומרים  יׂשראל חכמי ּכאׁשר אפּלּו ׁשּביׂשראל, זקנֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשים
מצוה, הדּור אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־ּדר־זה אחר. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּבאפן
ּבסּכה, ּדפנֹות ד' ּכגֹון: לעיּכּובא, זה ׁשאין ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻאף־על־ּפי

כּו'. וטפח ּדפנֹות ב' מסּפיק ּדין ׁשעל־ּפי ְְְִִִִֶֶַַַַַָאף־על־ּפי
עם  הּקׁשּור ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻועל־אחת־ּכּמה־וכּמה

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל וׁשרׁש יסֹוד ׁשּזהּו ְְֶֶֶַַָָָֹֻהּלּוחֹות,
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(áé)ýåýé Eeö øLàk BLc÷ì úaMä íBé-úà øBîL̈²¤¬©©−̈§©§®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

i"yx£¯BÓL∑!"זכֹור" אֹומר: הּוא ּובראׁשֹונֹות »ִֵָָ
ּובׁשמיעה  נאמרּו, אחת ּובתיבה אחד ּבדּבּור ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשניהם

נׁשמעּו ˆEe.(מכילתא)אחת ¯L‡k∑(פז קדם (שבת ְְִַַ«¬∆ƒ¿ֶֹ
ּבמרה  .מּתןּֿתֹורה ְַַָָָ

(âé):Ezëàìî-ìk úéNòå ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«

„ÌÈ¯ˆÓו  ‡Ú¯‡Ó Cz˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓƒ≈«¿»

ÈpÓ:ז  ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

·iÓL‡ח  Èc ˙eÓc Ïk ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯lÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

ÈÈט  ‡‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó¿»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿«¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»«¿

È¯ËÏeי  ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯c ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èיא  ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈ Èc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

„Èיב  ‡Ók d˙eLc˜Ï ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯Ë«»»¿«¿»¿«»≈¿»ƒ
:C‰Ï‡ ÈÈ Cc˜Ù«¿»¿»¡»»

Cz„·Ú:יג  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

mixehd lra

)(g.äðeîz ìk ìñtzFxACaE ¤¤¨§¨©¦§
zFpFW`xd(c ,k zFnW)lke" aizM ¨¦§§¦§¨

:mixaC 'e cbpM ,dxizi e"ie ,"dpEnY§¨¨§¥¨§¤¤§¨¦
lM zipaY ,dawp F` xkf zipaY"©§¦¨¨§¥¨©§¦¨
lM zipaY ...xFRv lM zipaY ...dndA§¥¨©§¦¨¦©§¦¨

"dbC lM zipaY ...Unx,c lirl) Ÿ¥©§¦¨¨¨
(gi-fh.h dxez

)(hKnq`Pw l`l`Vz `llMW , ¨©¥©¨§Ÿ¦¨¤¨

.dxf dcFar caFr EN`M xwXl rAWPd©¦§¨©¤¤§¦¥£¨¨¨
ìe.àOú àì .éúBöî éøîLENit`W §Ÿ§¥¦§¨Ÿ¦¨¤£¦

,"`Vz `l" mEXn Wi devn zxinWA¦§¦©¦§¨¥¦Ÿ¦¨
minW mWl `NW devn dUFrdW¤¨¤¦§¨¤Ÿ§¥¨©¦
iOp i` .dlHal minW mW `UFp EN`M§¦¥¥¨©¦§©¨¨¦©¦
"`Vz `l" lr xFarl `NW xidfOW¤©§¦¤Ÿ©£©Ÿ¦¨
mirAWp ixdW ,devn zxinW oiprA§¦§©§¦©¦§¨¤£¥¦§¨¦

.devOd miIwli dxez §©¥©¦§¨

)(aiKnqzAWl`Vz `lmdipWAW , ¨©©¨§Ÿ¦¨¤¦§¥¤
inWa EraXz `le" ,lENg xn`p¤¡©¦§Ÿ¦¨§¦§¦

"YlNge xwXl(ai ,hi `xwIe)dillgn" , ©¨¤§¦©§¨©¦§¨§©§¤¨
"znEi zFn(ci ,`l zFnW). ¨§

.úaMä íBé úà øBîL:zFaiY iW`x ¨¤©©¨¨¥¥
dI`W:zFaiY itFqe ,mzx:Ll xnFl . §¦¨§¥¥Ÿ¤©§

oigFp mzx ilgbe dI`WA mipFCPd©¦¦¦§¦¨§©£¥Ÿ¤¦
.zAWAbi dxez §©¨



נג opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"i iriax meil inei xeriy

(ãé)éäìà ýåýéì úaL éòéáMä íBéåäNòú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧
äzà äëàìî-ìë|ðáeEúîàå-Ecáòå Ezáe-E ¨§¨¹̈©¨´¦§«¦¤´§©§§«©«£¨¤À

éøòLa øLà Eøâå Ezîäa-ìëå Eøîçå EøBLåE §«§³©«£«Ÿ§Æ§¨§¤§¤½§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½
:EBîk Eúîàå Ecáò çeðé ïòîì§©À©¨²©©§§¬©«£¨«§−¨«

(åè)ýåýé Eàöiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©Ÿ¦̧£¹§Ÿ̈³
éäìàEeö ïk-ìò äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íMî E ¡Ÿ¤̧Æ¦½̈§¨¬£¨−̈¦§´Ÿ©§¨®©¥À¦§Æ

éäìà ýåýéñ :úaMä íBé-úà úBNòì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£−¤¬©©¨«
i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑,ּפדא מצותיו עלֿמנתּֿכן ותׁשמר עבד לֹו .ׁשּתהיה ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr ai .203 'nr k jxk zegiy ihewl)

הּׁשּבת  יֹום את . . מצרים ּבארץ היית עבד ּכי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוזכרּת
טו) (ה,

הרמב"ם יב)ּכתב פסוק ברמב"ן הובא לא. ב, נבוכים ,(מורה ַָָ
זכר  יתרֹו, ּבפרׁשת ׁשּנאמר ׁשּבת ׁשמירת על ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשהּטעם
ּתיּתֹו אמנם . . והגדילֹו הּיֹום ּכבֹוד הּוא ּבראׁשית, ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָלמעׂשה

וצוֹותֹולנּו הּׁשּבת העּמים,אֹותנּוּתֹורת ׁשאר (ולא לׁשֹומרֹו ְְְְְִַַַַַַָָָָֹ

היֹותנּו לסּבת . . הּוא ּבראׁשית) ימי ּבׁשׁשת נבראּו הם ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַׁשּגם
ולא  . . ּברצֹוננּו עֹובדים היינּו לא אׁשר ּבמצרים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָֹֹעבדים

הּכֹולל' ּב'ּׁשער ּוראה לׁשּבת. יכֹולים סכ"ט)היינּו ׁשּזהּו(פי"ז , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ
אֹומרים  ׁשּבהן ׁשּבת, ׁשל ּומּוסף ערבית ּתפּלת ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָההבּדל

ׁשחרית. בתפּלת מה־ׁשאין־ּכן ּבראׁשית, למעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַזכר

(æè)éáà-úà ãakýåýé Eeö øLàk Enà-úàå E ©¥³¤¨¦̧Æ§¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´
éäìàïòîì E|éîé ïëéøàéìò Cì áèéé ïòîìe E ¡Ÿ¤®§©´©©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ

éäìà ýåýé-øLà äîãàäñ :Cì ïúð E ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑(נו ׁשּנאמר(סנהדרין ּבמרה, נצטּוּו ואם אב ּכּבּוד על טו)אף ּומׁשּפט (שמות חק לֹו ׂשם "ׁשם :". «¬∆ƒ¿ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

Ï‡יד  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ ‡„È·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc C¯BibÂ C¯ÈÚa ÏÎÂ C¯ÓÁÂ C¯B˙Â C˙Ó‡Â¿«¿»¿»«¬»»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ
:C˙Âk C˙Ó‡Â Cc·Ú ÁeÈ Èc ÏÈ„a CÂ¯˜·¿ƒ¿»¿ƒƒ¿««¿»¿«¿»¿»»

Ú¯‡a‡טו  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»«≈»¿«¿»
‡„Èa ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¿»¡»»ƒ«»ƒ»
ÈÈ C„wt Ôk ÏÚ ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw«̇ƒ»ƒ¿»»¿»»«≈«¿»¿»

:‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È „aÚÓÏ C‰Ï‡¡»»¿∆¿«»»¿«¿»

ÈÈטז  C„wÙ È„ ‡Ók Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»¬¿»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
CÏ ·ËBÈc ÏÈ„·e CÈÓBÈ ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆»

:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¿»¡»»»≈»

mixehd lra

)(fhKnqLia` z` cAMlzAWmBW , ¨©©¥¤¨¦§©¨¤©
aizM zAXA(bi ,gp dirWi),'FYcAke' ©©¨§¦§©§¨§¦©§

.zEqkE lk`nA FcAkl Kixve§¨¦§©§§©£¨§
.Cì áèéé ïòîìe,z"iHd lr oiBY §©©¦©¨©¦©©¥

eia`e ,miWcg drWY FO` EYxArW¤¦§©¦¦§¨¢¨¦§¨¦
mixEn`d zFCn drWYn Exdfp FO`e§¦¦§£¦¦§¨¦¨£¦

mixcpA(a ,k):mpniq dfe ,z"pq` ¦§¨¦§¤¦¨¨
g"rbynipA :oFwixhFp ,'`ipA ,dqEp §¦§¥£¨§¥

'UipA ,d`Ep'pipA ,dC'YipA ,dxEn §¨§¥¦¨§¥§¨§¥
'nipA ,daix'WipA ,zExkzWEx'B §¦¨§¥¦§§¥§©

'r ipA ,aNdipA ,`iaEAx'g.dtEv ©¥§¥¦§§¨§¥£¨
:WExiRdqEp` ipAxnFl Kixv Fpi` , ¥§¥£¨¥¨¦©

`N` ,oA dPOn cilFde dX` qp` m`W¤¦¨©¦¨§¦¦¤¨¥¤¨
.WinWzl Dqp`e FYW` `id ENit £̀¦¦¦§©£¨¨§©§¦
oiied dn ipRn' :dNM zkQnA EpipW oke§¥¨¦§©¤¤©¨¦§¥¨¨§¨
ipRn ,oinEn ilrA mipA mc`l Dil¥§¨¨¨¦©£¥¦¦§¥
,'Fl zrAzp Dpi` FYW`e DraFYW¤§¨§¦§¥¨¦§©©
dcEdi iAxe' .Fl dSxzn Dpi` :WExiR¥¥¨¦§©¨§©¦§¨

zrWA Fl zxnF`W ipRn ,xnF`¥¦§¥¤¤¤¦§©
EdiipiA `Mi`e .'ip` dqEp` WinWY©§¦£¨£¦§¦¨¥©§
oiaExirA `zi` oke .dvFx Dpi`e dvFx¨§¥¨¨§¥¦¨§¥¦

(a ,w)devn xacl FYW` dtFMd lM̈©¤¦§¦§©¦§¨
xn`PW ,`hFg `xwp(a ,hi ilWn)mB" ¦§¨¥¤¤¡©¦§¥©

iM `vnp ."aFh `l Wtp zrc `lA§Ÿ©©¤¤Ÿ¦§¨¦
`Ed m` `N` ,FYW`A s` xEq` qp`d̈Ÿ¤¨©§¦§¤¨¦
KM xg`e qiIti dUrn FzF`l Kixv̈¦§©£¤§©¥§©©¨

.lFrai¦§
äàeðN éðad`EpVW `Ede .DrnWnM , §¥§¨§©§¨¨§¤§¨

diEvx `id m` la` ,WinWY zrWA¦§©©§¦£¨¦¦§¨
`idW iR lr s` ,WinWY zrWA¦§©©§¦©©¦¤¦

.ixW d`EpU§¨¨¥
éecð éðaiR lr s` .dCp ipA [:WExiR] , §¥¦¥§¥¦¨©©¦

miWxtn Wie .dxFYd on xfnn Fpi`W¤¥©§¥¦©¨§¥§¨§¦
WinWzA oixEq`W ,iECpA f` `idW¤¦¨§¦¤£¦§©§¦

cg` m` iOp oiCd `Ede .dHOdmdn ©¦¨§©¦©¦¦¤¨¥¤
.la`̈¥

äøeîz éðadexrl oiEkn didW , §¥§¨¤¨¨§©¥§¤§¨
ENit` miWxtn Wie .FYW` Fl dpOCfpe§¦§©§¨¦§§¥§¨§¦£¦
Fl dpOCfpe Ffl oeEMzPW eiWp iYW§¥¨¨¤¦§©¥¨§¦§©§¨

.zxg`d̈©¤¤
úãøBî éða`pirA `l Dil dxn`C , §¥¤¤§¨§¨¥¨¨¥¨

,DOr WOWn `Ed ok iR lr s`e Kl̈§©©¦¥§©¥¦¨
`Ed m` ENit`e ,dpFfM Flv` `id ixde©£¥¦¤§§¨©£¦¦

.DYrCn¦©§¨
:`pixg` `gqEplEdaixn ipAmdW , §§¨©£¦¨§¥§¦¨¤¥

`iedC ,mrR lkA cgiA mihhFwzn¦§§¦§©©§¨©©§¨§¨
KFYn Fpi`W oeiM zEpf FnM Ff d`iA¦¨§§¥¨¤¥¦

.dad ©̀£¨
äøBkL éða.mixFMW `id F` `EdW , §¥¦¨¤¦¦¦

álä úLeøb éða,DWxbl FAlAW , §¥§©©¥¤§¦§¨§¨
ozF`n oFbM ,d`pU FAlA oi` ENit £̀¦¥§¦¦§¨§¥¨
DWxbl FAlA xnbe `ivFdl oitFMW¤¦§¦§¨©§¦§¨§¨

.dilr `A KM xg`e§©©¨¨¨¤¨
àééáeaøò éðaFYW` mr WOWOW , §¥¦§§¨¤§©¥¦¦§



opgz`eנד zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i iying meil inei xeriy

(æé)ñ çöøú àì-àìå ñ áðâú àìå ñ óàðú àìå ¬Ÿ¦§©−§´Ÿ¦§¨®§´Ÿ¦§½Ÿ§Ÿ
ñ :àåL ãò Eòøá äðòú©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«§

i"yx£Û‡˙ ‡ÏÂ∑איׁש ּבאׁשת אּלא 'נאּוף' לׁשֹון .אין ¿…ƒ¿»ְְִִֵֵֶֶָ

(çé)ñ Eòø úLà ãîçú àìåEòø úéa äeàúú àìå §¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹¥´¥¤À
øLà ìëå Bøîçå BøBL Búîàå Bcáòå eäãN̈¥¹§©§³©«£¨Æ´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬

ñ :Eòøì§¥¤«
i"yx£‰e‡˙˙ ‡ÏÂ∑,חמּדה לׁשֹון הּוא אף ּתרֹוג, ב)ּכמֹולא 'ּדמרּגג (בראשית ּדמתרּגמינן: למראה" "נחמד : ¿…ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

.למחזי' ְֱֵֶ

ß a`Îmgpn c"i iying mei ß

(èé)íëìä÷-ìk-ìà ýåýé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨§©§¤¹
óñé àìå ìBãb ìB÷ ìôøòäå ïðòä Làä CBzî øääÀ̈¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬¨−§´Ÿ¨¨®

:éìà íðziå íéðáà úçì éðL-ìò íázëiå©¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ£¨¦½©¦§¥−¥¨«
i"yx£ÛÒÈ ‡ÏÂ∑ פסק',מ 'ולא ּבׂשר תרּגמינן: ׁשּמּדת (לפי ¿…»»ְְְְְְִִִֶַַַָָָָ

אינֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּומּדת להפסיק, וצרי אחת, ּבנׁשימה ּדבריו ּכל לדּבר יכל אינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָֹודם

מֹוסיף) היה לא ּפֹוסק, היה ּומּׁשּלא ּפֹוסק, היה לא וקּים ,ּכן, חזק קֹולֹו ּכי ְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹֹֹ

להראֹות  הֹוסיף לא יסף", "ולא אחר: ּדבר ְְְִֵֵַָָָָָָֹֹלעֹולם.
ּפמּבי  .ּבאֹותֹו ְְִֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(c wlg opgz`e zegiyÎihewl)

ּבתֹו ּגם הּדּברֹות עׂשרת ׁשל הּקֹול חדר ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָּבמּתן־ּתֹורה
קֹול  יסף", ולא ּגדֹול "קֹול ׁשהיה מּׁשּום הּגׁשמי, הּזה ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹהעֹולם
הפכּיים: הם וגׁשמּיּות רּוחנּיּות הרי ּכי - הגּבלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹללא
יכֹולה  אינּה ורּוחנּיּות רּוחנּיּות, "לסּפֹוג" יכֹולה אינּה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָּגׁשמּיּות

ה'קול ּדוקא ּבגׁשמּיּות; למעלה ּגדֹול לחּדֹור ׁשהּוא ,' ְְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ
ׁשוים, ורּוחנּיּות ּגׁשמּיּות וׁשּלפניו והׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמהגּבלֹות
ּגם  הּוא על־ּדר־זה ּבגׁשמּיּות. ּגם לחּדֹור יכֹול הּוא ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָּדוקא
ּגם  ּתחּדֹור לֹומד ׁשאדם ׁשהּתֹורה זה, ּכח האדם: ֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבעבֹודת

˙‚B·יז  ‡ÏÂ .Ûeb˙ ‡ÏÂ .LÙ ÏBË˜˙ ‡Ï»ƒ¿¿»¿»¿¿»ƒ¿
‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡ÏÂ .(‡LÙ)«¿»¿»«¿≈¿«¿»«¬»

:‡¯˜L„¿ƒ¿»

Èa˙יח  ‚B¯˙ ‡ÏÂ C¯·Á ˙z‡ „ÓÁ˙ ‡ÏÂ¿»«¿≈ƒ««¿»¿»≈≈
d¯ÓÁÂ d¯Bz d˙Ó‡Â d„·ÚÂ dÏ˜Á C¯·Á«¿»«¿≈¿«¿≈¿«¿≈≈«¬»≈

:C¯·ÁÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ¿«¿»

Ïkיט  ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È»ƒ¿»«»»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»
‡˙ËÈÓ‡Â ‡Ú ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎÏ‰¿̃»¿¿»ƒ∆»»¬»»«¬ƒ¿»
ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÚ Ôep·˙Îe ˜ÒÙ ‡ÏÂ ·¯ Ï»̃«¿»¿«¿»ƒ«¿≈≈

:ÈÏ Ôep·‰ÈÂ ‡i·‡«¿«»ƒ»ƒƒ

mixehd lra

odiYXW ENit` ,zxg` lr FYrC ozpe§¨©©§©©¤¤£¦¤§¥¤
.eiWp Eid̈¨¨

äôeöç éða`id ixde ,dtA FYraFYW , §¥£¨¤©§§¤©£¥¦
FYW`W in la` .DniIwl xEq`e dpFfM§¨§¨§©§¨£¨¦¤¦§
iESx lW mixacA FzF` dSxn§©¨¦§¨¦¤¦
FYrC oYIW icM eiptl Dnvr zhXwnE§©¤¤©§¨§¨¨§¥¤¦¥©§

l"f EpizFAx Exn` Ff lr ,dilr,k mixcp) ¨¤¨©¨§©¥©§¨¦

(aminkg mipA dPOn mi`vFIW¤§¦¦¤¨¨¦£¨¦
.xkyVi dPOn `vIW d`lM ,mipFapE§¦§¥¨¤¨¨¦¤¨¦¨¨
ENit` ,zFCn drWYd EN` lke§¨¥©¦§¨¦£¦
Dpi`W oFbM ,dIaxE dIxtl [oikixv]§¦¦¦§¦¨§¦¨§¤¥¨
zFCOd EN` lkA ikd ENit` ,zxAErn§¤¤£¦¨¦§¨¥©¦

.rWFR `xwpe clEd mbFR¥©¨¨§¦§¨¥©
lik`n ,mixaC drWzA mcAkl Kixve§¨¦§©§¨§¦§¨§¨¦©£¦
`Ow wxtA `zi`cM ,'eke WiAlnE©§¦¦§¦¨§¤¤©¨

oiWECw(a ,`l). ¦¦

lr zFpFxg` zFxAC zFxizi zFaiY f"i¥§¥¦§©£©
oipnM ,zFpFW`xd.'aFh'aEzMW Edfe ¨¦§¦§©§¤¤¨

o`MKl ahii ornlE.zFpFW`xA Fpi`W ¨§©©¦©¨¤¥¨¦
éäìà 'ä Eeö øLàk.EzFaiY itFq ©£¤¦§¡Ÿ¤¥¥

:`IxhnibA.dxn §¦©§¦¨¨¨
éäìà 'ä øLà äîãàä ìò.Cì ïúð E ©¨£¨¨£¤¡Ÿ¤Ÿ¥¨

Dil KinqEgvxY `laizkC mEXn , §¦¥Ÿ¦§¨¦¦§¦
(bl ,dl xAcOA)xRki `l ux`le" ©¦§¨§¨¨¤Ÿ§ª©

."mClfi dxez ©¨
)(fiKnqdgivxl s`pY `laizkcM , ¨©Ÿ¦§¨¦§¦¨§¦§¦

(a ,c rWFd)`ivFOd oke ."s`pe 'ebe gvxe" ¥©§¨Ÿ©§¨Ÿ§¥©¦
.minC KtFW EN`M dlHal rxf zakW¦§©¤©§©¨¨§¦¥¨¦

o`M azkes`pY `lecbpM ,dxizi e"ie §¨©¨§Ÿ¦§¨¨§¥¨§¤¤
minrR zWWe 'mixx`n' minrR 'e§¨¦§¨§¦§¥¤§¨¦

dhFq zWxtA aizkC 'mixn'(d xAcOA). ¨¦¦§¦§¨¨©¨©¦§¨

Dil KinqEapbY `lemin" mEXn §¦¥§Ÿ¦§Ÿ¦©¦

"EwYni miaEpB(fi ,h ilWn)DiA aizkE . §¦¦§¨¦§¥§¦¥
WixA aizkC mixaC 'e cbpM dxizi e"ië§¥¨§¤¤§¨¦¦§¦§¥
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מוגה בלתי

.ÂÓ:ובהקדים מסויים. ענין להעיר המקום כאן – לעיל) (שהוזכר הלוחות ענין לכללות בנוגע
ותכלית גו"'. האבנים לוחות שני רק בארון "אין כמ"ש בארון, - הוא הלוחות של הקבוע שמקומם לעיל הוזכר
הנחלה", ואל המנוחה "אל הגיעו שבנ"י לאחרי המקדש, בית בתוך בארון היו הלוחות כאשר - שבזה השלימות

וכו'. עראי של באופן זה הי' כו'), משה שעשה בארון (לא במשכן שהי' כפי בארון היו הלוחות כאשר כי

רפ"ד) ביהב"ח (הל' הרמב"ם כמ"ש - קביעות של באופן בארון הלוחות נשארו ביהמ"ק חורבן לאחרי וגם
במטמוניות למטה הארון בו לגנוז מקום בו בנה ליחרב, שסופו וידע הבית את המלך שלמה שבנה ש"בעת
כו' בגלות נלקח שהארון להדעה וגם כו'". שלמה שבנה במקום וגנזו צוה המלך ויאשיהו ועקלקלות, עמוקות

כו'. קביעות של באופן הלוחות שם נמצאים עתה גם הרי -

קדושה. עניני אודות מדובר כאשר ובפרט לבטלה, אחד דבר בעולמו הקב"ה ברא שלא הכלל ידוע והנה,
הי' אם כי ריק, ומקום פנוי מקום נשאר שלא באופן הארון, חלל כל את ממלאים היו שהלוחות מובן ועפ"ז

דוקא. מלאים כשהם מקדשים שרת שכלי שמצינו וע"ד ח"ו. לבטלה הוא זה מקום הרי ריק, מקום נשאר

קומתו וחצי ואמה רחבו וחצי ואמה ארכו וחצי אמתיים משה שעשה "ארון א) יד, (ב"ב בגמרא וכמפורש
כמה ארון, של ארכו כנגד מונחות שלשה, ועוביין ששה ורחבן ששה ארכן והלוחות טפחים, ששה בת באמה
טפחים ששה בארון אוכלות לוחות כמה לרחבו, ארון ופרנס צא לארכו ארון פירנסת כו', בארון אוכלות לוחות

פנוי. מקום בו הי' שלא באופן מלא הארון הי' הגמרא חשבון שע"פ אומרת, זאת - וכו"'

לומר אפשר ואי טפחים, ששה על טפחים ששה של ריבוע הי' מהלוחות א' שכל לומר בהכרח הרי ועפ"ז
אבל לגמרי, מלא הארון אמנם הי' שמלמטה יוצא אז כי עיגול, חצי בצורת הי' הלוחות של העליון שקצהו

הגמרא. משמעות היפך וזה - עיגול דחצי הצורה בגלל פנוי, מקום נשאר מלמעלה

.ÊÓבצורת הלוחות את שלהם ב"סמל" שמציירים וארגונים מוסדות וכמה כמה שישנם - גדול הכי ולפלא
הגמרא! דברי היפך - מלמעלה עיגול חצי

שתכלית זה על הבט מבלי הנה - הקודש טהרת על ישראל ילדי שמחנכים חינוך מוסדות אודות גם והמדובר
מעשיך ד"כל באופן תהי' שהנהגתם עליהם ולפעול כו', מבחוץ השפעה מפני הילדים על להגן היא המוסד כוונת
את מציירים הם כאשר אעפ"כ, וכו', התורה ללימוד בנוגע ועאכו"כ דעהו", דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו
כמבואר כולה, התורה עניני כל כלולים שבהם וכו'), קבלות פנקסי למוסד, השייכים טפסים גבי (על הלוחות
ותיק שתלמיד מה אפילו כולה, התורה עניני כל "כתובים" שבלוחות כתובים", הם ומזה "מזה עה"פ בירושלמי

הגמרא! מדברי הפכי באופן זאת מציירים הם הרי - לחדש עתיד

עיגול חצי (ולא ריבוע של באופן היתה הלוחות שצורת לומר בהכרח הגמרא דברי שע"פ לעיל וכאמור
בישיבות! הנלמדות המסכתות שבעת בין שהיא בתרא, בבא מסכת בגמרא המפורש ענין וזהו - מלמעלה)

הלוחות צורת אודות גם מבאר ובו ספר, לאחרונה שפירסם - חב"ד חסיד לא - בבאר-שבע מסויים רב ישנו
ומסיים עיגול. חצי בצורת ולא מרובעות, היו שהלוחות לומר בהכרח בתרא, בבא במסכת הגמרא דברי שע"פ -

בבא במסכת הגמרא דברי כפי ולא עיגול, חצי בצורת הלוחות את מקום בכל מציירים מדוע בעיניו שלפלא
בתרא!

וכך שנים, וכמה כמה כבר קיים זה שמוסד מאחר - הראשונים על לעז להוציא רוצים שלא הידועה והטענה
לחינוך שנוגע ענין אודות מדובר כאשר כלל מקום לה אין זו טענה הנה - כו' הזמן כל במשך הלוחות את ציירו

ישראל! ילדי

מתקבל מלמעלה, עיגול חצי בצורת הלוחות ציור מופיע ובה לזמן, מזמן תעודה מקבל הילד כאשר דהנה,
אצלו שהונח שמה יווכח הנ"ל, הגמרא את ילמד כאשר ואח"כ הלוחות. צורת היתה שכן ספק כל ללא אצלו
כל את מאבד הוא הרי - מזה וכתוצאה הגמרא! פשטות היפך זה הרי זה, במוסד מהלימוד כתוצאה בפשטות

סופו! ועד מתחילתו אמיתי דבר עמו ילמדו כאשר גם שלו. ומחנך במלמד האימון
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כל את מאבד הוא הרי - מזה וכתוצאה הגמרא! פשטות היפך זה הרי זה, במוסד מהלימוד כתוצאה בפשטות

סופו! ועד מתחילתו אמיתי דבר עמו ילמדו כאשר גם שלו. ומחנך במלמד האימון



נו

קטן דבר אודות מדובר כאשר אפילו כי בכך, מה של דבר שזהו לחשוב ואין זה, ענין לתקן בהכרח ולכן,
כולה! התורה כל יסוד שהם הלוחות, עם הקשור ענין אודות מדובר כאשר ועאכו"כ לקטנות, בז תהי אל נאמר

נוסף: דבר ישנו זה שבענין ובפרט

ע חצי בצורת הלוחות ציור כאשרמקור וא"כ, הגמרא. דברי היפך הוא זה וציור העולם, מאומות נלקח יגול
הגמרא! דברי על העולם אומות גירסת את מעדיפים הרי – עיגול חצי בצורת הלוחות את מציירים

פעם מידי הרי כי מיוחד, קושי עם כרוך אינו הדבר שתיקון ובפרט זה ענין יתקנו ולהבא שמכאן ויה"ר
לגמרי ששוכחים [ועד וכו' המוסד של ה"פרעזידענט" של שמו את לשנות שאפשר וכשם הנ"ל, טפסים מדפיסים
לשנות אפשר כן כמו - כבוד!] תואר איזה לו משאירים הכלל מן היוצאים במקרים ורק הקודם, מה"פרעזידענט"

ריבוע. בצורת מצויירים הלוחות יהיו עיגול, חצי צורת שבמקום היינו, הלוחות, ציור את

בתכלית להיות צריך החינוך ענין והרי – ישראל ילדי חינוך עם הקשור ענין שזהו לעיל האמור ע"פ ובפרט
עצמו את להטריח רוצה שאינו ומצב במעמד בהיותו שגם הוא האדם שטבע במוחש שרואים וכפי השלימות,
מדובר כאשר הנה - כו' המיצוע ע"ד הדבר בקיום מסתפק הוא אלא השלימות, בתכלית מסויים דבר לקיים
השלימות. בתכלית ביותר, הטוב החינוך את להם להעניק ביותר ומשתדל מתייגע הוא הרי בניו, חינוך אודות

מנהג לבטל שאסור הרשב"א מ"ש כידוע – ישראל מנהגי אודות מדובר כאשר גם זה הרי החינוך ושלימות
מצוה, הידור אודות מדובר כאשר ועד"ז אחר. באופן אומרים ישראל חכמי כאשר אפילו שבישראל, זקנות נשים
כאשר ועאכו"כ כו'. וטפח דפנות ב' מספיק דין שע"פ אע"פ בסוכה, דפנות ד' כגון: לעיכובא, זה שאין אע"פ

כולה. התורה כל ושורש יסוד שזהו הלוחות, עם הקשור ענין אודות מדובר

•



נז opgz`e zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"i iying meil inei xeriy
ּבין  ׁשּיכּות ּכל אין ׁשּכן ׁשּבּתֹורה, הּׂשכל מּצד אינֹו ִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּב'עקב',
ּולגּבי  ׁשּבתֹוכּה, האלקּות מּצד ׁשּזה אּלא ודֹומם, ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׂשכל
ּבכל  חֹודר הּתֹורה לימּוד וכאׁשר הגּבלֹות. ּכל אין ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָֹאלקּות
הרי  אברים", רמ"ח ּבכל "ערּוכה ׁשּלֹו, ל'עקב' עד ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאדם
ּכּסא  "לפני ּבחינת עד מּגעת היא ׁשּכן "מׁשּתּמרת", ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַהיא

יסף". "ולא - הגּבלה ּכל אין ׁשכחה", "אין ׁשם ,"ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָֹכבֹוד
ּגם  חֹודר ׁשהּוא ּכזה ּבאֹופן הּוא הּתֹורה לימּוד ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָּכאׁשר

ׁשאינֹו (ּכּנ"ל ּבזמן ּגם יסף" "ולא זה הרי ׁשּבאדם, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבּדֹומם
הּתֹורה ּכי הּליּמּוד,ּתֹופסת ׁשֹוכח) ּבׁשעת רק לא אֹותֹו ְִִִֵֶֶַַַַַָֹ

ּבדברי  הּתֹורה) (ּבהיּתר עסּוק ּכׁשהּוא מּכן, לאחר ּגם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
ּתֹורה, הּלֹומד יהּודי ׁשהּוא הנהגֹותיו ּבכל ּבֹו נּכר ְְְְִִֵֶַַָָָָָָהרׁשּות,
ׁש"ּבכל  עד הּגׁשמּיים, ּגם עניניו, ּבכל מּורגׁשת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָוהּתֹורה

- דעהּוּדרכי.יתּבר לֹו ּדירה ּבעֹולם, מחלקֹו ועֹוׂשה ," ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1093 'nr c zegiy ihewl)

יסף ולא ּגדֹול יט)קֹול הּנביאים (ה, ּכל נתנּבאּו ׁשּמּמּנּו ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ
ו)ׁשעמדּו כח, רבה ּתֹורה (שמות ׁשּבמּתן מלּמדנּו, הּמדרׁש ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

הּדּברֹות  עׂשרת הּדֹורֹות. ּכל ׁשל הּתֹורה חּדּוׁשי ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָנּתנּו
יהּודי  לכל ונאמרּו ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו הקב"ה מּפי ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָנאמרּו

לדברי  הּדין והּוא מהּכלל. חלק ּבתֹור רק לא יחיד, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבתֹור
אֹותם  אֹומר יתּבר ועצמּותֹו מהּותֹו והחכמים: ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָהּנביאים
ּפלֹוני. חכם אֹו נביא ׁשּבא עד נתּגּלּו ׁשּלא אּלא יהּודי, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹלכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1092 cenr c wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dxFYÎoYnC lFTd zlrO©£©©§©©¨

יסף ולא ּגדֹול יח)קֹול (ה, ְָָָֹ
ּבת־קֹול לֹו היתה יתרו)ׁשּלא פרשת רבה (שמות ְֶַָָֹ

ּדמּתן־ּתֹורה  ׁשהּקֹול ּבכ הּגדֹולה הּמעלה מהי ּבאּור, ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָצרי
ּדקּודׁשא־ּברי־ הּידּוע לפי ּובפרט ּבת־קֹול? לֹו היתה ְְְְְְִִִַַַָָָָָֹלא
זה? לנס הצרכּו לּמה צרי־עּיּון למגנא, ניסא עביד לא ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֻהּוא

הּקדֹוׁשים ּבּספרים הּמבאר על־ּפי זה לבאר תניא ויׁש (ראה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ל"ו) מעין פרק הּוא ּתֹורה, מּתן ּבׁשעת ׁשהיה האלקי ּדהּגּלּוי ,ְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבתכלית  ה' אֹור ּיתּגּלה ׁשאז לעתיד־לבא, ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּגּלּוי
ּבּדבר  הּקדּׁשה ׁשּתחּדר עד וצמצּום, הסּתר ּכל ללא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻהּגּלּוי

ּפי  ּכי יחּדו ּבׂשר ּכל "וראּו הּכתּוב ּוכמאמר עצמֹו, ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָהּגׁשמי
ּדּבר" ה)ה' מ, .(ישעי' ִֵ

ּדבר  ּבאיזה ּומּכה מּגיע ׁשּכׁשהּוא הּוא, הּקֹול טבע ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוהּנה
ּבּדבר  הּקֹול נסּפג אם א הד, מּמּנּו וחֹוזר נעצר הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּגׁשמי,

ּבת־קֹול. ּתהיה לא אז הּנה ְְִִִֵֶַַַָֹהּגׁשמי,
לֹו היתה לא ּדמּתן־ּתֹורה ׁשהּקֹול מה יּובן ְְְִֶֶַַַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
חדר  ׁשהּקֹול ּכזה ּבאפן היה ׁשהּגּלּוי מּׁשּום ׁשּזהּו ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבת־קֹול,
ּבת־קֹול. לֹו היתה לא ולכן עצמֹו, העֹולם ּבגׁשמּיּות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹונסּפג

(ë)øääå CLçä CBzî ìBwä-úà íëòîLk éäéå©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´©½¤§¨−̈
íëéèáL éLàø-ìk éìà ïeáø÷zå Làa øòaŸ¥´¨¥®©¦§§´¥©½¨¨¥¬¦§¥¤−

:íëéð÷æå§¦§¥¤«

(àë)Bãák-úà eðéäìà ýåýé eðàøä ïä eøîàzå©«Ÿ§À¥´¤§¹̈§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ´
äfä íBiä Làä CBzî eðòîL Bì÷-úàå Bìãb-úàå§¤¨§½§¤Ÿ¬¨©−§¦´¨¥®©³©¤Æ
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ÓÈÓ¯‡כג  Ï˜ ÚÓL È„ ‡¯Na Ïk ÔÓ È¯‡¬≈»»ƒ¿»ƒ¿«»≈¿»
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קטן דבר אודות מדובר כאשר אפילו כי בכך, מה של דבר שזהו לחשוב ואין זה, ענין לתקן בהכרח ולכן,
כולה! התורה כל יסוד שהם הלוחות, עם הקשור ענין אודות מדובר כאשר ועאכו"כ לקטנות, בז תהי אל נאמר

נוסף: דבר ישנו זה שבענין ובפרט

ע חצי בצורת הלוחות ציור כאשרמקור וא"כ, הגמרא. דברי היפך הוא זה וציור העולם, מאומות נלקח יגול
הגמרא! דברי על העולם אומות גירסת את מעדיפים הרי – עיגול חצי בצורת הלוחות את מציירים

פעם מידי הרי כי מיוחד, קושי עם כרוך אינו הדבר שתיקון ובפרט זה ענין יתקנו ולהבא שמכאן ויה"ר
לגמרי ששוכחים [ועד וכו' המוסד של ה"פרעזידענט" של שמו את לשנות שאפשר וכשם הנ"ל, טפסים מדפיסים
לשנות אפשר כן כמו - כבוד!] תואר איזה לו משאירים הכלל מן היוצאים במקרים ורק הקודם, מה"פרעזידענט"

ריבוע. בצורת מצויירים הלוחות יהיו עיגול, חצי צורת שבמקום היינו, הלוחות, ציור את

בתכלית להיות צריך החינוך ענין והרי – ישראל ילדי חינוך עם הקשור ענין שזהו לעיל האמור ע"פ ובפרט
עצמו את להטריח רוצה שאינו ומצב במעמד בהיותו שגם הוא האדם שטבע במוחש שרואים וכפי השלימות,
מדובר כאשר הנה - כו' המיצוע ע"ד הדבר בקיום מסתפק הוא אלא השלימות, בתכלית מסויים דבר לקיים
השלימות. בתכלית ביותר, הטוב החינוך את להם להעניק ביותר ומשתדל מתייגע הוא הרי בניו, חינוך אודות

מנהג לבטל שאסור הרשב"א מ"ש כידוע – ישראל מנהגי אודות מדובר כאשר גם זה הרי החינוך ושלימות
מצוה, הידור אודות מדובר כאשר ועד"ז אחר. באופן אומרים ישראל חכמי כאשר אפילו שבישראל, זקנות נשים
כאשר ועאכו"כ כו'. וטפח דפנות ב' מספיק דין שע"פ אע"פ בסוכה, דפנות ד' כגון: לעיכובא, זה שאין אע"פ

כולה. התורה כל ושורש יסוד שזהו הלוחות, עם הקשור ענין אודות מדובר

•
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(ãë)ýåýé øîàé øLà-ìk úà òîLe äzà áø÷§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´
zàå eðéäìà|ýåýé øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãz ¡Ÿ¥®§©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹§Ÿ̈¯

éìà eðéäìà:eðéNòå eðòîLå E ¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«
i"yx£eÈÏ‡ ¯a„z z‡Â∑,ּכנקבה ּכחי את הּתׁשּתם ¿«¿¿«≈≈≈ְְִִִֵֶֶַָֹ

ׁשאינכם  ראיתי ּכי ידי, את ּורפיתם עליכם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנצטערּתי
לכם  יפה היה לא וכי מאהבה. אליו להתקרב ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחרדים

מּמּני? ללמד ולא הּגבּורה מּפי ְְְְִִִִִִֶַָֹֹֹללמד

(äë)éìà íëøaãa íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©³§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥¨®
äfä íòä éøác ìB÷-úà ézòîL éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ

éìà eøac øLà:eøac øLà-ìk eáéèéä E £¤´¦§´¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«

(åë)ìå éúà äàøéì íäì äæ íááì äéäå ïzé-éîøîL ¦«¦¥¿§¨¨Á§¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬Ÿ¦²§¦§¬Ÿ
íéîiä-ìk éúåöî-ìk-úàíäì áèéé ïòîì ¤¨¦§Ÿ©−¨©¨¦®§©̧©¦©¬¨¤²
íäéðáìå:íìòì §¦§¥¤−§Ÿ¨«

(æë):íëéìäàì íëì eáeL íäì øîà Cì¥−¡´Ÿ¨¤®¬¨¤−§¨«¢¥¤«

(çë)éìà äøaãàå éãnò ãîò ät äzàåúà E §©À̈Ÿ»£´Ÿ¦¨¦¼©«£©§¨´¥¤À¥¯
kíãnìz øLà íéètLnäå íéwçäå äåönä-ì ¨©¦§¨²§©«ª¦¬§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®

:dzLøì íäì ïúð éëðà øLà õøàá eNòå§¨´¨½̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«

(èë)íëéäìà ýåýé äeö øLàk úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
:ìàîNe ïéîé eøñú àì íëúà¤§¤®¬Ÿ¨ª−¨¦¬§«Ÿ

(ì)íëúà íëéäìà ýåýé äeö øLà Cøcä-ìëa§¨©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¤§¤−
íéîé ízëøàäå íëì áBèå ïeéçz ïòîì eëìz¥¥®§©³©¦«§Æ§´¨¤½§©«£©§¤´¨¦½

:ïeLøéz øLà õøàä−̈¤£¤¬¦«¨«

å(à)äeö øLà íéètLnäå íéwçä äåönä úàæå§´Ÿ©¦§À̈©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²
øLà õøàa úBNòì íëúà ãnìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

‡‰Ï‡כד  ÈÈ ¯ÓÈÈ Èc Ïk ˙È ÚÓLe z‡ ·¯¿̃≈«¿¿«»»ƒ≈«¿»¡»»»
‡‰Ï‡ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È ‡nÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»»»»ƒ«≈¿»¡»»»

:„aÚÂ Ïa˜e CnÚƒ»¿«≈¿«¿≈

ÔBÎÈÓb˙tכה  Ï˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»ƒ¿»≈
˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ÈnÚ ÔBÎ˙eÏlÓa¿«»¿ƒƒ«¬«¿»ƒ¿ƒ«√»«»
CnÚ eÏÈlÓ Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓb˙t Ï»̃ƒ¿»≈«»»≈ƒ«ƒƒ»

:eÏÈlÓ Èc ÏÎ eÈ˜˙‡«¿ƒ»ƒ«ƒ

˜„ÈÓכו  ÏÁ„ÓÏ ÔB‰Ï ÔÈ„‰ ‡aÏ È‰È Èc ÈÂÏ¿«ƒ¿≈ƒ»»≈¿¿ƒ¿«√»«
·ËÈÈc ÏÈ„a ‡iÓBÈ Ïk È„Bwt Ïk ˙È ¯hÓÏe¿ƒ«»»ƒ«»«»¿ƒ¿≈«

:ÌÏÚÏ ÔB‰È·ÏÂ ÔB‰Ï¿¿ƒ¿≈¿»»

ÔBÎÈkLÓÏ:כז  ÔBÎÏ e·ez ÔB‰Ï ¯Ó‡ Ïf‡ƒ≈¡«¿¿¿«¿¿≈

Ïkכח  ˙È CnÚ ÏlÓ‡Â ÈÓ„˜ ÌÈ˜ ‡Î‰ z‡Â¿«¿»»ƒ√»«∆¡«≈ƒ»»»
Ôe„aÚÈÂ ÔeÙl˙ È„ ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡z„˜Ùz«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«¿¿«¿¿
:d˙¯ÈÓÏ ÔB‰Ï ·‰È ‡‡ Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿≈¿«

‡ÔBÎ‰Ïכט  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók „aÚÓÏ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿∆¿«¿»ƒ«ƒ¿»¡»¬
:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÔeËÒ˙ ‡Ï ÔBÎ˙È»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»

ÔBÎ˙Èל  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡ ÏÎa¿»»¿»ƒ«ƒ¿»¡»¬»¿
ÔeÎ¯B˙Â ÔBÎÏ ·ËÈÈÂ ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a ÔeÎ‰z¿»¿ƒ¿≈¿≈«¿¿¿

:Ôe˙¯È˙ Èc ‡Ú¯‡a ÔÈÓBÈƒ¿«¿»ƒ≈¿

ÈÈא  „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ‡z„˜Ù˙ ‡„Â¿»«¿∆¿»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»
Èc ‡Ú¯‡a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ‡Ùl‡Ï ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿«»»»¿¿∆¿«¿«¿»ƒ

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ«»¿≈¿«

mixehd lra

)(ck.øaãz zàå,dX`M KEnp lFwA §©§§©¥§¨§¦¨
.lFAql lkEPW oiprA§¦§¨¤©¦§

.øaãz zàå:`IxhnibAdpFnW §©§§©¥§¦©§¦¨§¤
.zFxACdk dxez ¦§

)(gk.ät äzàåFl fnx ,`"R lr oiBY §©¨Ÿ©¦©¥¨©

tA cFnrIW.dxdhaE zEWix ¤©£¦§¦§¨¢¨
:øçà øác̈¨©¥

'cFnr' oipnM digze ,mipW 't oA dY`e§©¨¤¨¦§¦§¤§¦§©£
.mipẄ¦
.éãnòdni`A cFnrYW ,dtEtM c"Ei ¦¨¦§¨¤©£§¥¨

.iptl sEtM̈§¨©
:øçà øác̈¨©¥

'i Ll iYzpe ,zFcixi 'i iYcxi LliaWA¦§¦§¨©§¦§¦§¨©¦§
.zFxAChk dxez ¦§
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(á)éäìà ýåýé-úà àøéz ïòîìì E-ìk-úà øîL §©̧©¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤ÀÂ¦§ÂŸ¤¨
ðáe äzà Eeöî éëðà øLà åéúåöîe åéúwç-ïáe E ªŸ¨´¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼©¨Æ¦§´¤

ðaéiç éîé ìk Eéîé ïëøàé ïòîìe E:E ¦§½−Ÿ§¥´©¤®§©−©©«£¦ª¬¨¤«

(â)Eì áèéé øLà úBNòì zøîLå ìàøNé zòîLå§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ¦©´§½
éúáà éäìà ýåýé øac øLàk ãàî ïeaøz øLàåE ©«£¤¬¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ

ô :Láãe áìç úáæ õøà Cì̈½¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

ß a`Îmgpn e"h iyiy mei ß

(ã)îLòýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNé|çàã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
i"yx£„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ אלהינּו∑‰' ׁשהּוא עּתה ה' ¡…≈∆»ֱֵֶַָֹ

ה' להיֹות עתיד הּוא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ְְְֱִִִֵֵָָָֹֹולא
ׁשּנאמר ג)אחד, ׂשפה (צפניה אלֿעּמים אהּפ אז "ּכי : ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ונאמר ה'", ּבׁשם כּלם לקרא יד)ברּורה "ּבּיֹום (זכריה : ְְְְֱִֵֶַַָָֹֻ
אחד  ּוׁשמֹו אחד ה' יהיה ."ההּוא ְְִֶֶֶַָָ

(ä)éäìà ýåýé úà záäàå-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨
:Eãàî-ìëáe ELôð©§§−§¨§Ÿ¤«

i"yx£z·‰‡Â∑(ספרי)אינֹו מאהבה, ּדבריו עׂשה ¿»«¿»ְֲֲֵֵֵַָָָ
אצל  העֹוׂשה מּיראה: לעֹוׂשה מאהבה עֹוׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּדֹומה
לֹו והֹול מּניחֹו עליו, מטריח ּכׁשהּוא מיראה, .רּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

E··ÏŒÏÎa∑(נד יצרי.(ברכות "ּבכל ּבׁשני אחר: ּדבר ¿»¿»¿ְְְִֵֵֶַָָָָ
ה  על חלּוק לּב יהיה ׁשּלא ,"ּמקֹום לבב.ŒÏÎ·e ְְְְִִֶֶַַָָָֹ¿»

ELÙ∑נפׁש את נֹוטל הּוא ∑E„‡ÓŒÏÎ·e.אפּלּו «¿¿ְְֲִֵֶַ¿»¿…∆

ב) סא ׁשּממֹונֹו(שם אדם ל יׁש :ממֹונ עליו ּבכל חביב ְְְִֵֶָָָָָָָָ
"ּבכל  אחר: ּדבר ."ּובכלֿמאד" נאמר: לכ ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹמּגּופֹו,
ּבמּדה  ּבין ,ל ׁשּמֹודד ּומּדה מּדה ּבכל ,"ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹמאד

אֹומר הּוא ּבדוד וכן ּפרענּות, ּבמּדת ּבין תהלים (טֹובה, ְְְְִִֵֵֵַָָָֻ
אמצא קטז) ויגֹון צרה וגֹו', אּׂשא יׁשּועֹות "ּכֹוס :ְְְְֶֶָָָָָ

."וגֹו' ְ

Ïkב  ˙È ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿ƒ«»»
C¯·e z‡ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒƒ¬»¿«¿»«¿¿»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„·e CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk C¯a ¯·e«¿»»≈«»¿ƒ¿¿

:CÈÓBÈ»

CÏג  ·ËÈÈ Èc „aÚÓÏ ¯h˙Â Ï‡¯NÈ Ïa˜˙e¿«≈ƒ¿»≈¿ƒ«¿∆¿«ƒ≈«»
‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡„ÁÏ ÔebÒ˙ È„Â¿ƒƒ¿«¬»¿»ƒ«ƒ¿»¡»»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ C˙‰·‡„«¬»»»»«¿»»¿»¬«¿»

Á„:ד  ÈÈ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¿»¡»»»¿»»

CLÙה  ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿»ƒ»¿»«¿»
:CÒÎ ÏÎ·e¿»ƒ¿»

mixehd lra

å)(béúáà éäìà 'ä øac øLàkE ©£¤¦¤¡Ÿ¥£Ÿ¤
.CìDil KinqE.l`xUi rnWxiMfdW ¨§¦¥§©¦§¨¥¤¦§¦

.zFa`d cbpM zFnXd EN ¥̀©¥§¤¤¨¨
'äcbpMmdxa`DiA aizkcM ,ziW`xA) §¤¤©§¨¨§¦§¦¥§¥¦

(f ,eh.'ebe "Liz`vFd xW` 'd ip`"£¦£¤¥¦
eðéäìàcbpMwgviDiA aizkC ,,ek mW) ¡Ÿ¥§¤¤¦§¨¦§¦¥¨

(ck."Lia` mdxa` idl` ikp`"¨Ÿ¦¡Ÿ¥©§¨¨¨¦
ãçà 'äcbpMawriFA xn`PW ,,gk mW) ¤¨§¤¤©£Ÿ¤¤¡©¨

(bi."'d ip`"£¦
.Láãe áìç úáæ õøàminrR e"i ¤¤¨©¨¨§¨§¨¦

cbpM ,dxFYA "WacE alg zaf" aizM§¦¨©¨¨§©©¨§¤¤
'l`xUi lkC WacE alg i`fg icicl'§¦¦£©¨¨§©§¨¦§¨¥

(` ,e dNibn).zF`qxR e"i iede ,c dxez §¦¨§¨¥©§¨
)(cWi zFnW 'rW ,dlFcB 'rnW'C o"ir©¦¦§©§¨¤¥¥

'r Dl WIW dxFY mdl ozpe ,l`xUil§¦§¨¥§¨©¨¤¨¤¥¨

'rn lcAdl mipR 'rA zWxcpe ,zFnW¥§¦§¤¤§¨¦§¦¨¥¥
,'Epidl`'l 'd oiA wqR Wie .zFOE`§¥¨¥¥¤¡Ÿ¥
dOM mzi`xW iR lr s` :xnFl©©©¦¤§¦¤©¨
df mr `A ip`W iR lr s`e ,zFpFinC¦§§©©¦¤£¦¨¦¤
,mingxd zCnA df mre oiCd zCnA§¦©©¦§¦¤§¦©¨©£¦

.cg` lMd ok iR lr s ©̀©¦¥©Ÿ¤¨
.ãçàLl xnFl ,dlFcB z"lC ¤¨¨¤§¨©§

rAx`aE ux`aE minXA EdkilnYW¤©§¦¥©¨©¦¨¨¤§©§©
drhY `NW mbe ,mlFrd zFgEx¨¨§©¤Ÿ¦§¤
l`l degYWz `l"C W"ix oke ;W"ixA§¥§¥¥§Ÿ¦§©£¤§¥

"xg`(ci ,cl zFnW)`NW ,dlFcB W"ixd ©¥§¨¥§¨¤Ÿ
.z"lcA drhY¦§¤§¨¤

:øçà øác̈¨©¥
ixd ,dlFcB z"lce o"ircrmY`" Edfe , ©¦§¨¤§¨£¥¥§¤©¤

"'d m`p icr(i ,bn dirWi)WFcTd mbe . ¥©§ª§©§¨§©©¨

aizkcM ,l`xUil cr `Ed `Ed KExÄ¥§¦§¨¥§¦§¦
(d ,b ik`ln)."xdnn cr iziide" ©§¨¦§¨¦¦¥§©¥

.òîL`IxhnibAi"zcnr dpW i"zW , §©§¦©§¦¨¤¨¨¨©
o"iWA ligzn wEqRd .oFW`x ziA©¦¦©¨©§¦§¦

ixd ,z"lcA miIqnEcWmicXdW , §©¥§¨¤£¥¥¤©¥¦
.dpeEkA rnW `xFTdn migxFAd dxez §¦¥©¥§©§©¨¨

)(d.záäàå.'zFa`d' zFIzF` §¨©§¨¦¨¨
Eááì ìëa,mdxa`M:FA xn`PW §¨§¨§§©§¨¨¤¤¡©

"Faal z` z`vnE"(g ,h dingp). ¨¨¨¤§¨§¤§¨

ELôð ìëa,wgviMFWtp xqOW §¨©§§§¦§¨¤¨©©§
.`Ed KExA WFcTdl§©¨¨

Eãàî ìëáe,awriMDiA aizkC §¨§Ÿ¤§©£Ÿ¦§¦¥
(ak ,gk ziW`xA)xVr il oYY xW` lke" : §¥¦§Ÿ£¤¦¤¦©¥
."Kl EPxVr`e dxez £©§¤¨
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(å)íBiä Eeöî éëðà øLà älàä íéøácä eéäå§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−
:Eááì-ìò©§¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â∑והיּוּו" אהבה? מהּו ¿»«¿»ƒ¿ְֲַַָָ
מּכיר אּתה ּכ ׁשּמּתֹו האּלה", ּבהּקדֹוׁשֿהּדברים ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבדרכיוּברּוֿהּוא  ּומּדּבק ‰ÌBi.(ספרי), EeˆÓ∑(שם) ְִִֵַָָָ¿«¿«

א  ׁשאין יׁשנה, ּכדיֹוטגמא ּבעיני יהיּו סֹופנּה,לא דם ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכחדׁשה  מצות אּלא ּדיֹוטגמא, לקראתּה. רצין ׁשהּכל ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבמכּתב  הּבאה הּמל. ְְִֶֶַַָָָ

(æ)éðáì ízðpLåEúéáa EzáLa ía zøaãå E §¦©§¨´§¨¤½§¦©§−̈¨®§¦§§³§¥¤̧Æ
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£ÌzpLÂ∑(שם):הּוא חּדּוד מחּדדים לׁשֹון ׁשּיהיּו ¿ƒ«¿»ְְְִִִֶָֻ
לגמּגם  צרי ּתהא לא ּדבר, אדם יׁשאל ׁשאם ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבפי

מּיד  לֹו אמר אּלא הּתלמידים.∑EÈ·Ï.ּבֹו, אּלּו ֱִֶָָֹ¿»∆ְִִֵַַ
ׁשּנאמר  ּבנים, קרּויים ׁשהּתלמידים מקֹום ּבכל ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָמצינּו

יד) ואֹומר(דברים אלהיכם", לה' אּתם "ּבנים ב): ב :(מלכים ְֱִֵֵֶֶַַָֹ
ּבחזקּיהּו וכן אל". ּבית אׁשר הּנביאים ׁשּלּמד "ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

ׁשּנאמר ּבנים, קראם יׂשראל, לכל כט)ּתֹורה ב :(ד"ה ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָ
קרּויים  ׁשהּתלמידים ּוכׁשם אלּֿתּׁשלּו". עּתה ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ"ּבני

הרב  ּכ אלהיכם", לה' אּתם "ּבנים ׁשּנאמר: ֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבנים,
ׁשּנאמרק  אב, ב)רּוי ב יׂשראל (מלכים רכב אבי "אבי : ְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

Ìa.וגֹו'" z¯a„Â∑(ספרי)ּדּבּור עּקר יהא ׁשּלא ְ¿ƒ«¿»»ְְִִֵֶַֹ
ּבם, טפל אּלא ּתעׂשם ואל עּקר ∑EaÎL·e.עׂשם ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָ¿»¿¿

לֹומר:(שם) ּתלמּוד הּיֹום? ּבחצי ׁשכב אפּלּו ְֲֲִִַַַַַָָֹיכל
ּתלמּוד  הּלילה? ּבחצי עמד אפּלּו יכל ,"ּובקּומ"ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹ

ּבבית ּבׁשבּת" ארץ לֹומר: ּדר ,"בּדר ּובלכּת ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַ
קימה  ּוזמן ׁשכיבה זמן ּתֹורה: .ּדּברה ְְְְִִִַַָָָָ
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לבני ְְְִֶַָָוׁשּננּתם
ׁשהּתלמידים  מקֹום ּבכל מצינּו הּתלמידים. אּלּו – ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלבני

ּבנים. רש"י)קרּוים ובפירוש ז. .(ו, ְִִָ
מּפׁשּוטֹו, הּכתּוב את להֹוציא רׁש"י ראה מה להבין: ְְְִִִִִֶַַָָָָָָצרי
ׁשל  ׁשענינֹו ּובפרט, הּתלמידים". אּלּו – ׁש"ּבני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּולפרׁש
אּלא  ּבאתי לא "אני ּבעצמֹו) (ּכלׁשֹונֹו הּוא רׁש"י ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּפרּוׁש

מקרא"? ׁשל ח)לפׁשּוטֹו ג, .(בראשית ְְִִֶָ
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

לׁשמעֹון יעקב ׁשאמר הּפסּוק ז)על מט, "אחּלקם (בראשית ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹ
ענּיים  ל "אין רׁש"י מפרׁש ּביׂשראל", ואפיצם ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹּביעקב
ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, אּלא ּתינֹוקֹות ּומלּמדי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָוסֹופרים
מבּקׁשים  היּו ּתינֹוקֹות מלּמדי ּכי מׁשמע, מּכ ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻנפֹוצים".
התּפרנס  ׁשלם ׁשבט ׁשּכמעט עד יׂשראל, עם ּבקרב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמאד

זה. ִֵֶמעּסּוק

"וׁשּננּתם  ּכאן הּכתּוב ּפׁשטּות את לפרׁש ּכׁשּנבֹוא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָועל־ּכן,
ּבעצמֹו האב אם ּכי הּבנים, על ׁשּקאי לֹומר נּוכל לא "ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלבני

צ  יׁש לּמה ּתֹורה, ּבנֹו את ללּמד ּתינֹוקֹות.חּיב ּבמלּמדי ר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עם־הארץ, ּבני עבּור אֹו יתֹומים עב ּור הם ׁשּנדרׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָּדאף
ׁשּכמעט  אֹומרת הּתֹורה ואי מּועטים, מקרים אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי
ּבעֹוד  סֹופרים) (ולהיֹות ּתינֹוקֹות ּבלּמּוד יתעּסק ׁשלם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָׁשבט

רחֹוקֹות!? לעּתים הּוא ּבזה ְְִִֶֶֶַָֹׁשהּצר
ּפרּוׁש נֹועד (ׁשּבׁשבילֹו למקרא' חמׁש 'ּבן ילד זאת: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּומּלבד
ׁשנים  חמׁש "ּבן ּבאבֹות הּמׁשנה הֹוראת לפי ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָרׁש"י,
חּיּוב  ׁשּיׁש להבין יכֹול אינֹו הּפסּוק, את ׁשּלֹומד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלמקרא")
לֹומדים  וחבריו ׁשהּוא ּבׁשעה ּבעצמֹו, ּתֹורה ללּמדֹו אביו ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל

מלּמדים. ְְִֵֶַאצל
הּתלמידים", אּלּו – לבני" ּכי לפרׁש הכרח ּׁשרׁש"י מה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּומּובן

הּבנים. על ּדקאי הּכתּוב ּפׁשט את לפרׁש נּתן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשלא

(ç)ïéa úôèèì eéäå Eãé-ìò úBàì ízøL÷e§©§¨¬§−©¨¤®§¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬
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ד)ׁשּבראׁש. נקראּו(סנהדרין ּפרׁשּיֹותיהם מנין ׁשם ועל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּתים  ּבאפריקי ּפת ׁשּתים, ּבכתפי טט .טטפת, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹ
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:עיני ּבין לטטפת והיּו על־יד לאֹות ח)ּוקׁשרּתם (ו, ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹֹֽֽ
ואּלּו "ּוקׁשרּתם", הּלׁשֹון הּכתּוב נקט ׁשל־יד לתפּלין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבנֹוגע
ׁשל־יד  ּדבתפּלין מּוכח ּומּזה "והיּו", ּכתב ׁשל־ראׁש ְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָֹּבתפּלין
ּתפּלין  מה־ּׁשאין־ּכן הּקׁשירה, מעׂשה רק היא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמצוה
ׁשּכל  ונמצא הראׁש, על מּנחים ׁשּיהיּו מצותן – ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹֻׁשל־ראׁש

ּתפּליןרגע מצות מקּים הראׁש על פענח ׁשהן בצפנת (וראה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
פט, ד. ע, תנינא מהדורא ד. הלכה ד פרק תפילין (הלכות הרמב"ם על

הרמב"ם) לשון זה חילוק על־פי שביאר .א)
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

הּוא  ׁשל־ראׁש ּותפּלין ׁשל־יד ּתפּלין ּבין הּפנימי ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָֹהחּלּוק
'ערּו ּב'ׁשלחן ה)ּכּמבאר סעיף כה סימן חיים ּדתפּלין (אורח ְְְְִִִַָָָֹֻ

עבֹודת  על מֹורה - הּלב ּכנגד הּזרֹוע על ׁשּמּניחים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשל־יד
הּתאוֹות  עּקר ׁשהּוא "הּלב להּקּב"ה לׁשעּבד ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמּדֹות,
– הּמח" ּכנגד הראׁש "על ׁשל־ראׁש ּותפּלין ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹוהּמחׁשבֹות",

להּקּב"ה. ּבּמח" ׁשהיא "הּנׁשמה ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹלׁשעּבד

ּותפּלין  ׁשל־יד ּתפּלין ּבין הּנ"ל החּלּוק לבאר יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה
ֶֹׁשל־ראׁש:

ּברׁשּותֹו אדם ּכל ׁשל לּבֹו אין הרי ׁשּבּלב, לּמּדֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבנֹוגע
ּבאמת" ה' לאהבת הּזה עֹולם מּתאוֹות לּבֹו תניא "להפ) ְֱֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָֹ

יז) פרק ּברׁשּותם"ריש "לּבם צּדיקים רק ּכי שם), ולכן (תניא , ְְִִִִִֵַַָָָ
"ׁשּיהיה  – הּלב ּתאוֹות ׁשעּבּוד – ׁשל־יד ּתפּלין מצות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָאין
ּדאף־על־ אֹומרת, זאת הּקׁשירה, מעׂשה על רק אּלא ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻמּנח",
לאהבת  לּבֹו מּתאוֹות לּבֹו את להפ יכֹול האדם ׁשאין ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּפי
מּכל־ ה', לאהבת ּבתמידּיּות מׁשעּבד ׁשּיהיה ּבאמת, ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֻה'
עצמֹו על לׁשלֹוט ּכפּיה, ּבדר לּבֹו, את לקׁשר עליו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹמקֹום

הּפעל. אל הּכח מן ּתאותֹו להֹוציא ְֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹׁשּלא
אחד  ּכל ׁשל ּברׁשּותֹו" "מחֹו הרי למחֹו, ּבנֹוגע ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמה־ּׁשאין־ּכן

יחּפץ" אׁשר ּבכל ּבֹו להתּבֹונן ׁש"יכֹול מּיׂשראל, (תניא ואחד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
"ׁשּיהיה שם) ּתמידית, מצוה היא ׁשל־ראׁש ּתפּלין מצות ולכן ,ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹ

.יתּבר לעבֹודתֹו ּתמידי ּבאפן מׁשעּבד ׁשּיהיה היינּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻמּנח",
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עיני ּבין לטֹוטפֹות והיּו יד על לאֹות ח)ּוקׁשרּתם (ו, ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ
יׂשראל  ּכעּמ ּומי ּבהּו, ּכתיב מה עלמא ּדמארי ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָּתפּלין

ּבארץ אחד א)ּגֹוי ו, אֹומר,(ברכות הּבעל־ׁשם־טֹוב ֵֵֶֶַַַָָָ
הּפׁשּוטים, הּיהּודים הם הקב"ה ׁשל יד' ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָׁשה'ּתפּלין
ּתפּלין  ׁשהּנחת ּכׁשם הּתֹורה. ּבעלי הם ראש' ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוה'ּתפּלין
ׁשל  עבֹודתֹו ּגם ּכ ראׁש, ׁשל ּתפּלין להּנחת קֹודמת יד ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשל

לעבֹודת  קֹודמת על, ּבקּבלת ה' את העֹובד ּפׁשּוט, ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹיהּודי
מֹוחין 133)ּבעל עמ' ת"ש השיחות ּפי (ספר על לבאר ויׁש . ְְִִֵֵַַַָ

על, וקּבלת יראה ׁשל ׁשהּבּטּול החסידּות, ּבתֹורת ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֹהּידּוע
הּנפׁש, עצם ׁשל העצמי לּבּטּול קׁשּור ּתּתאה, יראה ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאפּלּו

ראׁש. ׁשל ּתפּלין מעבֹודת ׁשּלמעלה ׁשּבּנפׁש, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹיחידה

(è)éøòLáe Eúéa úBææî-ìò ízáúëeñ :E §©§¨²©§ª¬¥¤−¦§¨¤«
i"yx£E˙Èa ˙BÊÊÓ∑צרי ׁשאין ּכתיב, אחת מזזֹות מדינֹות ∑EÈ¯ÚL·e.אּלא וׁשערי חצרֹות ׁשערי לרּבֹות ¿À≈∆ְְִִֵֶֶַַָָֻƒ¿»∆ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַ

עירֹות יא)וׁשערי .(יומא ְֲֲֵַָ

(é)Eàéáé-ék äéäå|éäìà ýåýéøLà õøàä-ìà E §¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧
éúáàì òaLðCì úúì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ¦§©¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®

:úéðá-àì øLà úáèå úìãb íéøò̈¦²§Ÿ¬Ÿ§Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨

(àé)úøáe úàlî-àì øLà áeè-ìk íéàìî íézáe¨̧¦¹§¥¦´¨»£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ
øLà íéúéæå íéîøk záöç-àì øLà íéáeöç£¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¨¦¬§¥¦−£¤´

:zòáNå zìëàå zòèð-àì«Ÿ¨¨®§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨
i"yx£ÌÈ·eˆÁ∑ חציבה לׁשֹון ּבֹו נֹופל ּוסלעים, טרׁשין מקֹום ׁשהּוא .לפי ¬ƒְְְְְֲִִִִֵֶָָָ

(áé)EàéöBä øLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯¦«£²
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

i"yx£ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ∑ עבדים ׁשם ׁשהייתם מּמקֹום עבדּותא', 'מּבית .ּכתרּגּומֹו: ƒ≈¬»ƒְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

·C˙Èט  ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÈÚ¯˙·e¿«¿»

˜ÌÈiי  Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«ƒ
ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï«¬»»»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«
:‡˙È· ‡Ï Èc Ô·ËÂ Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ CÏ»ƒ¿ƒ«¿¿»¿»»ƒ»¿≈»

ÔÈa‚Âיא  ‡˙ÈlÓ ‡Ï Èc ·eË Ïk ÔÏÓ ÔÈz·e»ƒ¿»»ƒ»«≈»¿Àƒ
‡Ï Èc ÔÈ˙ÈÊÂ ÔÈÓ¯k ‡zÏÒÙ ‡Ï Èc ÔÏÈÒt¿ƒ»ƒ»¿«¿»«¿ƒ¿≈ƒƒ»

:ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â ‡z·ˆ¿∆¿»¿≈¿ƒ¿»

„ÈÈיב  ‡zÏÁ„ ˙È ÈL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿≈»««¿»«¿»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»



opgz`eסב zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn e"h iyiy meil inei xeriy

(âé)éäìà ýåýé-úàBîLáe ãáòú Búàå àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−
:òáMz¦¨¥«©

i"yx£Ú·Mz BÓL·e∑,הּללּו הּמּדֹות ּכל ּב יׁש אם ƒ¿ƒ»≈«ְִִֵַַָָ
ּתּׁשבע, ּבׁשמֹו אז אֹותֹו, ועֹובד ׁשמֹו את ירא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאּתה

ׁשּמּתֹו,ּבׁשבּועת זהיר ּתהא ׁשמֹו, את ירא ׁשאּתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּתּׁשבע  לא לאו, .ואם ְִִַָָֹ

(ãé)íénòä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà ïeëìú àì́Ÿ¥«§½©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½
:íëéúBáéáñ øLà£¤−§¦«¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙B·È·Ò ¯L‡ ÌÈnÚ‰ È‰Ï‡Ó∑ ּתֹועים סביבֹותי את רֹואה ׁשאּתה לפי אּלא לרחֹוקים, הּדין והּוא ≈¡…≈»«ƒ¬∆¿ƒ≈∆ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּביֹותר  עליהם להזהיר הצר .אחריהם, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֻ

åè)(éäìà ýåýé àp÷ ìà ék-óà äøçé-ït Eaø÷a E ¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®¤Â¤«¡¤Â©
éäìà ýåýéñ :äîãàä éðt ìòî EãéîLäå Ca E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−§¥¬¨«£¨¨«

(æè)íúéqð øLàk íëéäìà ýåýé-úà eqðú àì́Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬¦¦¤−
:äqna©©¨«

i"yx£‰qna∑ׁשּנאמר ּבּמים, ׁשּנּסּוהּו מּמצרים, יז)ּכׁשּיצאּו ּבקרּבנּו"?(שמות ה' "היׁש :. ««»ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

(æé)åéúãòå íëéäìà ýåýé úåöî-úà ïeøîLz øBîL̈´¦§§½¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬
:Ceö øLà åéwçå§ª−̈£¤¬¦¨«

(çé)Cì áèéé ïòîì ýåýé éðéòa áBhäå øLiä úéNòå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©½̈
ýåýé òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå úàáeÀ̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬§Ÿ̈−

éúáàì:E ©«£Ÿ¤«
i"yx£·Bh‰Â ¯Li‰∑ הּדין מּׁשּורת לפנים ּפׁשרה, .זֹו «»»¿«ְְִִִִַַָָ

(èé)éáéà-ìk-úà óãäìéðtî Eøac øLàk E ©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®©«£¤−¦¤¬
ñ :ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כג)והיכן וגֹו'(שמות העם ּכל את .""והּמתי «¬∆ƒ∆ְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

(ë)ðá EìàLé-ékíéwçäå úãòä äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ
íëúà eðéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå: §©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«

i"yx£¯ÁÓ E· EÏ‡LÈŒÈk∑ זמן אחר ׁשהּוא "מחר" .יׁש ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְֵֶַַָָָ

ÁÏÙzיג  È‰BÓ„˜Â ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«¿»»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·eƒ¿≈¿««

ÂÚhÓ˙יד  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÔeÎ‰˙ ‡Ï»¿»»««¬««¿«»ƒ«¬«
:ÔBÎÈ¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿«¬»≈

CÈaטו  dzÎL C‰Ï‡ ÈÈ ‡p˜ Ï‡ È¯‡¬≈≈«»¿»¡»»¿ƒ¿≈≈»
CˆLÈÂ Ca C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»¿»«¿»¡»»»ƒ≈»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ≈««≈«¿»

Ôe˙qטז  È„ ‡Ók ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôeq˙ ‡Ï»¿«√»¿»¡»¬¿»ƒ«≈
:‡˙Èqa¿ƒ≈»

‡ÔBÎ‰Ïיז  ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È Ôe¯hz ¯hÓƒ«ƒ¿»ƒ«»«¿»¡»¬
:Cc˜Ù È„ È‰BÓÈ˜e d˙Â„‰Òe¿∆¿»≈¿»ƒƒ«¿»

„ËÈÈ·יח  ÏÈ„a ÈÈ Ì„˜ Ô˜˙„e ¯LÎc „aÚ˙Â¿«¿≈¿»«¿»≈√»¿»¿ƒ¿≈«
ÌÈi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â ÏeÚ˙Â CÏ»¿≈¿≈«»«¿»«¿»ƒ«ƒ

:CÈ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»

Ók‡יט  CÓ„wÓ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯·zÓÏ¿ƒ¿«»»«¬≈¿»»ƒ√»»¿»
:ÈÈ ÏÈlÓ È„ƒ«ƒ¿»

Ó‡כ  ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ C¯a CpÏ‡LÈ È¯‡¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈»»
‡‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò»∆¿»»¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»¡»»»

:ÔBÎ˙È»¿

mixehd lra

)bi(.àøéz:`IxhnibA.minkg icinlYci dxez)(hi.óãäì.dptE cnr iWBxBd iM ,e"ie xqgk dxez ¦¨§¦©§¦¨©§¦¥£¨¦©£Ÿ¨¥¨¦©¦§¨¦¨©¨¨



סג opgz`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h ycew zayl inei xeriy

(àë)ðáì zøîàåíéøöîa äòøôì eðééä íéãáò E §¨«©§¨´§¦§½£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§¨®¦
:ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàéöiå©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(áë)íéòøå íéìãb íéúôîe úúBà ýåýé ïziå| ©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧§¨¦¯
eðéðéòì Búéa-ìëáe äòøôa íéøöîa: §¦§©²¦§©§¬Ÿ§¨¥−§¥¥«

(âë)eðì úúì eðúà àéáä ïòîì íMî àéöBä eðúBàå§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´Ÿ½̈¨³¤¨̧Æ
:eðéúáàì òaLð øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¥«

(ãë)älàä íéwçä-ìk-úà úBNòì ýåýé eðeöéå©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´¨¥½¤
íéîiä-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨©¨¦½

:äfä íBiäk eðúiçì§©Ÿ¥−§©¬©¤«

(äë)-ìk-úà úBNòì øîLð-ék eðl-äéäz ä÷ãöe§¨−̈¦«§¤¨®¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨
ñ :eðeö øLàk eðéäìà ýåýé éðôì úàfä äåönä©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«

ß a`Îmgpn f"h ycew zay ß

æ(à)éäìà ýåýé Eàéáé ékäzà-øLà õøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤©¨¬
íéaø-íéBb ìLðå dzLøì änL-àá|éðtîézçä E ¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á

éñeáéäå éeçäå éføtäå éðòðkäå éøîàäå éLbøbäå§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½
:jnî íéîeöòå íéaø íéBâ äòáL¦§¨´¦½©¦¬©«£¦−¦¤«¨

i"yx£ÏLÂ∑וכן והּתזה, הׁשלכה יט)לׁשֹון הּברזל (דברים "ונׁשל :". ¿»«ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָ

(á)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eíøçä íúékäå E §¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−§¦¦¨®©«£¥³
:ípçú àìå úéøa íäì úøëú-àì íúà íéøçz©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«

i"yx£ÌpÁ˙ ‡ÏÂ∑(כ א (ע"ז ּדבר הּזה'! ּכנעני נאה 'ּכּמה לֹומר: לאדם לֹו אסּור חן, להם ּתּתן ּתּתן לא לא חר: ¿…¿»≈ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבארץ  חנּיה .להם ֲִֶֶָָָָ

(â)-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì Eza ía ïzçúú àìå§¬Ÿ¦§©¥−¨®¦§Æ«Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ
ðáì çwú:E ¦©¬¦§¤«

Ú¯ÙÏ‰כא  ‡ÈÂ‰ ÔÈ„·Ú C·Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ¿»«¿ƒ¬≈»¿«¿…
:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÔÈLÈ·eכב  ÔÈ·¯·¯ ÔÈ˙ÙBÓe ÔÈ˙‡ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»ƒ¿ƒ«¿¿ƒƒƒ
:‡ÈÚÏ d˙Èa L‡ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»¡«≈≈¿≈»»

˙È‡כג  ‡ÏÚ‡Ï ÏÈ„a ÔnzÓ ˜t‡ ‡˙ÈÂ¿»»»«≈ƒ«»¿ƒ¿«¬»»»»
:‡˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»»«¿»ƒ«ƒ«¬»»»»

‰‡ÔÈlכד  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ ÈÈ ‡„wÙe«¿»»¿»¿∆¿«»»¿»«»»ƒ≈
‡iÓBÈ Ïk ‡Ï ·ËÏ ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«»¿»¡»»»¿«»»»«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡˙eÓi˜Ï¿«»»»¿»»≈

Ïkכה  ˙È „aÚÓÏ ¯h È¯‡ ‡Ï È‰z ‡˙eÎÊÂ¿»»¿≈»»¬≈ƒ«¿∆¿«»»
È„ ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡z„˜Ùz«¿∆¿»»»√»¿»¡»»»¿»ƒ

:‡„wÙ«¿»»

ÏÏÚא  z‡ Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈
ÔÓ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚ C¯˙ÈÂ d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï¿«»¿≈¿«ƒ»≈«¿ƒ«ƒƒƒ
È‡ÚÎe È‡¯Ó‡Â È‡Lb¯‚Â È‡zÁ CÓ„√̃»»ƒ»≈¿ƒ¿»»≈∆¡…»≈¿«¬»≈
ÔÈÓÓÚ ‡Ú·L È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈«¿»«¿ƒ

:CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ¿«ƒƒƒ»

nb¯‡ב  ÔepÁÓ˙Â CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»¿ƒ¿ƒ«»»
ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï ÔB‰˙È ¯n‚¿̇««»¿»ƒ¿«¿¿»¿»¿««

:ÔB‰ÈÏÚ¬≈

d¯·Ïג  Ôz˙ ‡Ï Cz¯a ÔB‰a ÔzÁ˙˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿««¿¿«»»ƒ≈ƒ¿≈
:C¯·Ï ·q˙ ‡Ï dz¯·e¿«≈»ƒ«ƒ¿»

mixehd lra

)(dk.eðéäìà 'ä éðôì úàfä äåönä©¦§¨©Ÿ¦§¥¡Ÿ¥
iptl zFcirnE zF`A zFvOdW cOln§©¥¤©¦§¨§¦¦§¥
xnFl ,dlEtM 'iptl'C `"tE .'d¥§¦§¥§¨©

.miptle iptl zFqpkPW¤¦§¨¦§©§¦§¦

.Eàéáé ék .eðeö øLàkxkUA ©£¤¦¨¦§¦£¦§©
.zFvOd` dxez ©¦§

æ)(`.ìLðåmiFB lWpe" .dxFqOA 'b §¨©©§¨§¨©¦
miFBd z` Lidl` 'd lWpe" ,"miAx©¦§¨©¡Ÿ¤¤©¦

"LipRn l`d(ak wEqR oNdl)lfxAd lWpe" , ¨¥¦¨¤§©¨¨§¨©©©§¤
"urd on(d ,hi oNdl)E`hgW `lnl` . ¦¨¥§©¨¦§¨¥¤¨§

Edfe .oif ilkl oikixv Eid `l l`xUi¦§¨¥Ÿ¨§¦¦¦§¥©¦§¤
."lfxAd lWpe" ,"miFB lWpe"a dxez §¨©¦§¨©©©§¤



opgz`eסד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h ycew zayl inei xeriy

(ã)ða-úà øéñé-ékíéøçà íéäìà eãáòå éøçàî E ¦«¨¦³¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®
:øäî EãéîLäå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¨³©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«

i"yx£È¯Á‡Ó EaŒ˙‡ ¯ÈÒÈŒÈk∑(סח ׁשל (קידושין ּבנֹו ƒ»ƒ∆ƒ¿≈«¬«ְֶ
לֹו ּתלד אׁשר ּבנ את יסיר ּבּת את ּכׁשּיּׂשא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכנעני,
קרּוי  הּכנעני מן הּבא ּבּת ׁשּבן למדנּו מאחרי, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבּת

ּבנ קרּוי אינֹו הּכנענית מן הּבא ּבנ ּבן אבל ,ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָּבנ
תסיר  ּכי תּקח 'לא ּבּתֹו: על נאמר לא ׁשהרי ּבנּה, ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאּלא

וגֹו' ּבנ את יסיר "ּכי אּלא מאחרי', ּבנ ."את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

(ä)eözz íäéúçaæî íäì eNòú äk-íà ék¦´¦³Ÿ©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ
íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàå eøaLz íúávîe©¥«Ÿ−̈§©¥®©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−

:Làa ïeôøNz¦§§¬¨¥«
i"yx£Ì‰È˙ÁaÊÓ∑ ּבנין אֹותם ∑Ì‰¯ÈL‡Â.אחת אבן ∑Ì˙·vÓ.ׁשל ׁשעֹובדין .אילנֹות ƒ¿¿…≈∆ְִֶָ«≈…»ֶֶַַ«¬≈≈∆ְִִֶָָ

(å)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékøça Ea E|ýåýé ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´
éäìàøLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì E ¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìò©§¥¬¨«£¨¨«

(æ)íëa ýåýé ÷Lç íénòä-ìkî íëaøî àìøçáiå ´Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À¨©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´
:íénòä-ìkî èòîä ízà-ék íëä¤®¦«©¤¬©§©−¦¨¨«©¦«

i"yx£ÌÎa¯Ó ‡Ï∑ ׁשאין לפי ּומדרׁשֹו: ּכפׁשּוטֹו. …≈À¿∆ְְְִִִֵֶָ
טֹובה, לכם מׁשּפיע ּכׁשאני עצמכם מגּדילים ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָאּתם

ּבכם" ה' "חׁשק לפיכ.ËÚÓ‰ Ìz‡ŒÈk∑ ְִֶַָָָƒ«∆«¿«
ׁשאמר אברהם ּכגֹון עצמכם, יח)הּממעטין :(בראשית ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָ

ׁשאמרּו ואהרן מׁשה ּוכגֹון ואפר", עפר (שמות "ואנכי ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

ׁשאמרטז) ּכנבּוכדנאּצר לא מה", "ונחנּו יד): :(ישעיה ְְְְִֶֶַַַַָָֹ
ׁשאמר וסנחריב לעליֹון", לו)"אּדּמה ּבכל (שם "מי : ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשאמר וחירם הארצֹות", כח)אלהי אני (יחזקאל "אל : ְֱֲִִֵֵֶַָָָָָֹ
יׁשבּתי" אלהים ‰ËÚÓ.מֹוׁשב Ìz‡ Èk∑'ּכי' הרי ְֱִִַַָֹƒ«∆«¿«ֲִֵ

'ּדהא' ּבלׁשֹון .מׁשּמׁש ְְְִֵַָ

(ç)äòáMä-úà BøîMîe íëúà ýåýé úáäàî ék¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤©§ª¨Æ
ãéa íëúà ýåýé àéöBä íëéúáàì òaLð øLà£¤³¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´
:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãáò úéaî Ecôiå ä÷æç£¨®̈©¦§§Æ¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦

i"yx£'‰ ˙·‰‡Ó Èk∑ ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒ≈«¬«ְְֲִִֵֵַ
ה' מאהבת אּלא ּבכם ה' חׁשק מרּבכם לא ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ'אּלא',

‰Ú·M‰.אתכם  ˙‡ B¯ÓMÓe∑ׁשמרֹו את מחמת ְֶֶƒ»¿∆«¿À»ְֲֶַַָ
.הּׁשבּועה  ְַָ

(è)éäìà ýåýé-ék zòãéåìàä íéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ
ìe åéáäàì ãñçäå úéøaä øîL ïîàpäéøîL ©¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬

:øBc óìàì åéúåöî¦§Ÿ−̈§¤¬¤«

ÔeÁÏÙÈÂד  ÈÁÏt ¯˙aÓ C¯a ˙È ÔÈÚËÈ È¯‡¬≈«¿¬«»¿»ƒ»«»¿»ƒ¿ƒ¿¿
ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿≈»¿»«¿»¿

:ÚÈ¯Ùa CˆLÈÂƒ≈»ƒ¿ƒ«

‡‚ÔB‰È¯Bה  ÔB‰Ï Ôe„aÚz ÔÈ„k Ì‡ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿¿¿¡≈
ÔB‰È¯L‡Â Ôe¯a˙z ÔB‰˙Ó˜Â ÔeÚ¯˙z¿»¿¿»»¿¿«¿«¬≈≈
:‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏˆÂ ÔeˆˆB˜z¿¿¿«¿≈«¬»¿¿¿»

Caו  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¡»»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

ÈÈז  È·ˆ ‡iÓÓÚ ÏkÓ Ôez‡ ÔÈ‡ÈbÒcÓ ‡Ï»ƒ¿«ƒƒ«ƒ»«¿«»»≈¿»
ÏkÓ ÔÈ¯ÚÊ Ôez‡ È¯‡ ÔBÎ· ÈÚ¯z‡Â ÔBÎa¿¿ƒƒ¿≈¿¬≈«¿≈ƒƒ»

:‡iÓÓÚ«¿«»

Ècח  ‡ÓÈ˜ ˙È ¯ËcÓe ÔBÎ˙È ÈÈ ÌÁ¯cÓ È¯‡¬≈ƒ¿««¿»»¿ƒƒ¿«»¿»»ƒ
‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ ˜t‡ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»¿«≈¿»»¿ƒ»«ƒ»
‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓ ‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ C˜¯Ùe»¿»ƒ≈«¿»ƒ»¿«¿…«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

‡Ï‰‡ט  ÌÈ‰Ï‡ ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈¿»¡»»¡»ƒ¡»»
È‰BÓÁ¯Ï ‡cÒÁÂ ‡ÓÈ˜ ¯Ë ‡ÓÈ‰Ó¿≈¿»»≈¿»»¿ƒ¿»¿«¬ƒ

:ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï È‰B„Bwt È¯ËÏe¿»¿≈ƒƒ¿«¿≈»ƒ

mixehd lra

)(f.íëaøî àì:xnFl ,'e xqg aizM Ÿ¥ª§¤§¦¨¥©
oihirnn mY`W ,mkAW zEpAxn `lŸ¥©¨¤¨¤¤©¤©§¦¦

.mknvr©§§¤

.èòîä ízà ékzFgRWn f"p .hrn 'd ¦©¤©§©§©¦§¨
.d"q ixd ,mIelA 'ge ,qgpR zWxtA§¨¨©¦§¨§©§¦¦£¥

Eidi cgtlv zFpA 'd mdOr sxvYWkE§¤§¨¥¦¨¤§§¨§¨¦§
.miraWg dxez ¦§¦



סה opgz`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"h ycew zayl inei xeriy
i"yx£¯Bc ÛÏ‡Ï∑אֹומר הּוא ה)ּולהּלן :(דברים ¿∆∆ְֵַָ

מצותיו", "לׁשֹומרי אצל סמּו ׁשהּוא ּכאן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ"לאלפים".
לאלף. אֹומר הּוא מּיראה, סמּוהעֹוׂשין ׁשהּוא ּולהּלן ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

יֹותר  ׁשּׂשכרם מאהבה, העֹוׂשין "לאֹוהביו", ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָאצל
לאלפים  אֹומר הּוא העֹוׂשין ∑ÂÈ·‰B‡Ï.ּגדֹול, אּלּו ֲִֵַָָ¿¬»ִֵָ

ÂÈ˙ÂˆÓ.מאהבה  È¯ÓLÏe∑ מּיראה העֹוׂשין .אּלּו ֲֵַָ¿…¿≈ƒ¿…»ְִִִֵָָ

(é)øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì ílLîe§©¥¯§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ
ìà BàðNì:Bì-ílLé åéðt- §´§½¤¨−̈§©¤«

i"yx£ÂÈtŒÏ‡ ÂÈ‡NÏ ÌlLÓe∑,הּטֹוב ּגמּולֹו לֹו מׁשּלם הּבא ּבחּייו, העֹולם מן להאבידֹו .ּכדי ¿«≈¿¿»∆»»ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

(àé)-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤
:íúNòì íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«

i"yx£Ì˙BNÚÏ ÌBi‰∑(כב לעֹולם(עירובין ׂשכרם:ּולמחר, לּטל הּבא, ««¬»ְְִַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr eq qxhpew zeniyx)

לעׂשֹותם יא)הּיֹום (ז, ֲַַָ
ׂשכרם לּטֹול הּבא לעֹולם הינּולעׂשֹותם(רש"י)ּולמחר – ְְְֲִַַַָָָָָָָָ

העֹולם, ּבגׁשמיּות אֹור נמׁש ׁשעל־ידּה הּזה, ּבּזמן ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָהעבֹודה
ּבהעלם. רק ׂשכרםאבל העליֹון לקּבל הּתענּוג ּגּלּוי הינּו – ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגם  אּלה ּבחינֹות ׁשּתי ּומצינּו העבֹודה. ּבגמר לבֹוא, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלעתיד

ּבעבֹודת עצמֹו: הּזה החֹול ּבּזמן ימי ימים ׁשׁשת ׁשׁשת , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּוקדּׁשה  אֹור להמׁשי היא הּמּטרה ,מלאכּת ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֻּתעׂשה

א ּגׁשמּיים. וקראת ׁשּבתּבדברים הּתענּוג, ּגּלּוי הּוא ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָ
הּמעׂשה, ימי ׁשׁשת הקּדמת ידי על ׁשּבא ענג, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹלּׁשּבת

ּבׁשּבת". יאכל ׁשּבת ּבערב ּׁשּטרח "מי ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכמאמר
סימן. עזיא"ל פסוקים, ואתחנן קי"ח פרשת חסלת

ÔÈ„·Úי  Ôep‡ Èc Ô·Ë È‰B‡ÒÏ ÌlLÓe¿«≈¿»¿ƒ»»ƒƒ»¿ƒ
¯Á‡Ó ‡Ï ÔB‰È„·B‡Ï ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿»≈»¿««
ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔÂ·Ë È‰B‡ÒÏ ·Ë „·Ú…«»¿»¿ƒ«¿»ƒƒ»¿ƒ

:ÔB‰Ï ÌlLÓ ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿««¿

iÈc‡יא  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡z„˜Ùz ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»«¿∆¿»¿»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔB‰„aÚÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿∆¿»¿

Ù Ù Ù

ìå øåáéöì äøèôääú"åîùåñø ¯ âñø íéãåîò ïî÷ì

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc dxenz(iying meil)

ìëå`edy xacïðaø da eìéwà ,ïðaøcokle ,minkg ea eliwd - §¨§©¨¨©¦¨©¨¨
xzei e` dyly mixne` eiykr m` s` ,dyly it lr lligy oeik
.ycwdl cer siqedl edekixvd `l ,xzei dey ycwddy dylyn

äðùî
,oileg ly dnda lr xne`d,'äìBò úçz Bæ éøä'ef ixd' xn`y e` £¥©©¨

,íeìk øîà àì ,'úàhç úçzly dnda lr dyecw dlg `le ©©©¨Ÿ¨©§
ixd' oileg ly dnda lr xn`e ,eiptl z`hg dzid m` la` .oileg

efå ,'Bæ úàhç úçzef ixd' xn`e eiptl dler dzid m` okúçz ©©©¨§©©
,'Bæ äìBò.dxenz oileg ly dndad ziyrpe ,miniiw eixacm` oke ¨

ef ixd' oileg ly dnda lr xn`éì LiL äìBò úçúå úàhç úçz©©©¨§©©¨¤¥¦
,'úéaam`Bì äéä,ziaa dlere z`hgéøácíéîéi÷ ådxenz dlge ©©¦¨¨§¨¨©¨¦

.oileg ly dndad lr
m`äîäaä ìò øîàyäàîè,gafnd lr dze` miaixwn oi`y - ¨©©©§¥¨§¥¨

,íeìk øîà àì ,'äìBò elà éøä' ,íeî úìòa ìòåxyt` i`y oeiky §©©£©£¥¥¨Ÿ¨©§
xn` m` la` .eixacl zernyn mey oi` ,dlerl oaixwdléøä'£¥

,'äìBòì elà,dler incl miyecw eidiy ,`id eixac zernyny ¥§¨
e ,mdincl eycwzd.äìBò íäéîãá àéáéå eøëné¦¨§§¨¦¦§¥¤¨

àøîâ
ïéúéðúî ,áø øîà äãeäé áø øîàm`y ,dpyna epipyy oicd - ¨©©§¨¨©©©§¦¦

,'z`hg zgz' e` 'dler zgz ef ixd' ,oileg ly dnda lr xn`
`id ,melk xn` `lyøéàî éaøk éàc ,øéàî éaøk àìcm`y - §Ÿ§©¦¥¦§¦§©¦¥¦

c ,ok oicd did `l ,xi`n iax zrcl zipyp dzidàäiax ixdy - ¨
xn` xi`n(.d oikxr)yceg oan zegt `edy in lr xn`y iny ,

dey `edy enk einc z` ycwdl zzl `ed jixv ,'ilr ekxr'
,ycegn zegt `edy inl jxr oi`y rcei mc`y ,weya xkndl

y oeike,äìháì åéøác àéöBî íãà ïéàoziy xnel oiekzd i`ce ¥¨¨¦§¨¨§©¨¨
oi`y rcei mc`y ,o`k xnel jixv did ok enke ,einc z` ycwdl
ezpeek i`ceae ,xinn `ed dnda dfi` reciyk `l` dxenz
.dxenz ef dnda dzyrpe ,eziaa el yiy dlere z`hg lr xindl

,men zlra lre d`nh dnda lr xn` :dpyna epipyelà éøä£¥¥
.äìBò íäéîãá àéáéå eøëné ,äìBòì§¨¦¨§§¨¦¦§¥¤¨

my`l yixtdy dawp oic `pzd dpy `l recn zx`an `xnbd
:`xnbd zwiicn .dlerleàîòèmda didiy jixv oi`y mrhd - ©£¨

meyn `ed ,mxkenl ick mencyicwd,íeî úìòáe äàîè äîäa §§¥¨§¥¨©£©
ç àìcïééæokle ,oaxw meyl zeie`x opi`y -àîeî ïééòa àìoi` - §Ÿ©§¨Ÿ¨§¨¨

,oxkenl ick men oda didiy jixvìáày iníLàì äá÷ð Léøôî £¨©§¦§¥¨§¨¨
äìBòì Bà,yixtdy dawpd ,mixkfdn `l` mi`a mpi`yoeik §¨

,minlyl axwdl die`x `idyàîeî ïééòamen da didiy jixv - ¨§¨¨
.dzectl ickïéúéðúî ,áø øîà äãeäé áø øîà`id dpynd -àìc ¨©©§¨¨©©©§¦¦§Ÿ

ïðúc ,ïBòîL éaøkdpyna epipyy -(:hi lirl),dawp yixtdy iny §©¦¦§¦§©
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éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À
:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À

éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®

המשך מזמסר קיט מעמסד ג



סז mildz

éúãò éòãéå:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E ¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ
:LBáàëàôEøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬
:ézìçéáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬
:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ

:EúøBúëåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E §«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦
:éðøæòæôézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨®̈¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦
éãwô:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçk:E ¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«

ìèô:íéîMa ávð Eøác ýåýé íìBòìöøãì §¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ
:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãåàöéètLîìE −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤

éãáò ìkä ék íBiä eãîò:EáöEúøBú éìeì ¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§
:ééðòá ézãáà æà éòLòLâöçkLà-àì íìBòì ©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´

éãewt:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéðãaàì íéòLø ee÷ éì ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦
éúãò:ïðBaúà Eåöäáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈

:ãàî EúåöîîæöíBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî ¦§¨«§´§«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À
:éúçéN àéäçöék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−

:éì-àéä íìBòìèöék ézìkNä éãnìî-ìkî §¨´¦¦«¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬
éúåãò:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fîE ¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´
:ézøöðà÷ïòîì éìâø éúàìk òø çøà-ìkî ¨¨«§¦¦¨´Ÿ©−¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©

:Eøác øîLàá÷éètLnîäzà-ék ézøñ-àì E ¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦¦©¹À̈
:éðúøBäâ÷:éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp-äî «¥¨«¦©¦§§´−§¦¦¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«

ã÷éãewtîçøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E ¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©
:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«

å÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷éLôð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´
:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëáé÷íéòLø eðúð §©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´

éãewtîe éì çt:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðE ©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´
:änä éaì ïBNN-ék íìBòìáé÷éaì éúéèð §¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦

éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦
:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬

:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬
:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«

åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥
éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³

:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦
ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥®̈©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
èì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö E ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«
î÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøö§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«

àî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì E ¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦
áî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷-øö ¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«©

éúåöî éðeàöî ÷Böîe:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤

äòeLàå:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ ¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´

:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ



mildzסח

:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦
äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§®̈¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨®̈¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨®̈§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«

áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«

åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦
ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦

àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב מנ"א, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יהושע זאב שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מט"ו מנ"א.

זצוקללה"ה  על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר  וזוגתו שתליט"א  יזכירו אותו  רצון  בעת 

נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בזה, ובפרט אשר הבטיחונו רז"ל כיון דאיפלג 

איפליג הרי יתגבר כת"ר בהנהגת קהלתו קדישא להוסיף ולהפיץ ביניהם לימודי תורתנו הק' הנגלה 

)ולא  לטהר  הזקן  רבנו  דיוק  ]וידוע  לטהר  הבא  הובטחנו  והרי  המצות,  בקיום  והידור  והחסידות 

ענינים  ושולל  לזה המוסיף  בנוגע  ברכה  ג"כ מוסיף  זה  והרי  גם אחרים[ מסייעין אותו,  ליטהר(  רק 

המבלבלים וכו' - שהרי אי אפשר שיבין וכו' והוא חולה ובפרט כשרבים צריכים לו )עיין הלכות דיעות 

להרמב"ם סוף פרק ג' וריש פרק ד'(.

והרי מתקרבים אנו לחודש אלול חודש הרחמים, אשר כדברי רבנו הזקן המלך נמצא בשדה 

ומקבל את כל אדם בספ"י ומראה פנים שוחקות לכולם וכו' )לקו"ת ד"ה אני לדודי(.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.



סט

יום ראשון - י' מנחם־אב
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום רביעי -י"ג מנחם־אב
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שני - י"א מנחם־אב
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום חמישי - י"ד מנחם־אב
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"ב מנחם־אב
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו מנחם־אב
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז מנחם־אב
פרק כ

מפרק עט עד סוף פרק פב

לשבוע פרשת ואתחנן תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

   ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



a`Îmgpnע 'i oey`x mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י' ראשון יום
אגרת ב  ,206 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìëî éúðè÷ .á,cw 'nr cr:'åâå íéðôä

âøeaøètî Búàéa øçà©©¦¨¦¤¤§§
.á`elk did my) ,bxeaxhtn ayy xg`l owfd epax azk ef zxb` -

zhiye zxez enqxt oiba ecbp dybedy dpyldn d`vezk xq`na

dlynnd cvn dnkqd (mb) riad xq`ndn exexgy .zeciqgd

.zeciqgd zxez zehytzdl

ixd did xq`ndy oeeik

miiaxd xn`nk)1d`vez (

ezhiy lr dlrnl bexhwn

z` "cixedl" ,owfd epax ly

lkya zeciqgd zxez

`hazn xacdy itk ,dpadae

dvitdle ,c"ag zeciqga

cg` lk l` ribzy ote`a

,oaen ixd ,l`xyin

`a dhnl xexgydy

gek ozipe dnkqd dpzip - daxc`e ,dlrnl bexhwd lehian d`vezk

epax azk f` ± (owfd epax ly ezhiy itl zeciqgd zxez z` mqxtl

ycew zxb` owfdefdtewzd dlgd f`y ,fnxnd xac .a oniqdipyd

"a wxt" aezk o`ky ,oiivl oiiprn .zeciqgd zhiye zxez zehytzda

."a"tn ez`ia xg`" azkp dfy oiievy ixg`

,zxb`d ly miptd iptl ,z`aen my ,"ycewd zxb`" ly f"k oniqa

,(zxb` dze` owfd epax azk ellbay rxe`nd z` dxiaqnd) dncwd

zxb`a eli`e .zxb`l dncwdd okn xg`le ,"f"k oniq" dligza aezk

oniqy iptn z`fe ,"'a oniq" dixg`le dncwdd dligza z`aen epiptly

zeciqgd oeyla e`) dipyd dtewzd - 'a2ixg` dlgd ("ipy zelcb"

.bxeaxhtn ez`ia

"'Bâ ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷"3awri xn` el` milin - ¨Ÿ§¦¦Ÿ©£¨¦¦¨
.eyrn eze` livi d"awdy ,ezywal dncwd xeza epia`

el gihad ixd d"awdy zexnl4lka jizxnye jnr ikp` dpde"
izphw"y oeeik `l` ?cgtl dnn el did `ly ixd ,"jlz xy`
dyrp ,d"awd ez` dyry micqgd lk oiba - "micqgd lkn
ywal wewf `edy avna oezp `edy cgtn `ede xzei ohw awri
`ian owfd epaxy dn] .eze` livi d"awdy ,"`p iplivd" ycgn

" milind wx weqtdnmicqgd lkn"zn`d lkn" milind z`e ,"
xiaqd - "xnebe"e "lkne" dlnd wx ,yexita `ian `ed oi`
`id "micqg"a dpeekd ,i"yx yexit itly ,`"hily iaxd mrt
"zn`"a dpeekde ,el gihad `ly micqg ez` dyr d"awdy
eli`e .yxetna el gihady dghadd miiwe zni` d"awdy dn
"zn`" la` ,ielba "micqg" mpn` eid ,owfd epax ly ezle`ba
`l ixdy ,did `l ixd - owfd epaxl dielb dghad meiw -
`ian owfd epax oi` okl .ezle`bl dielb dghad mey dzid

" dlnd z` `ian `edy dne ."zn`d (lkne)" yexitalkne"

,xac ly ezin`ly iptn df ixd ,"'ebe"a "zn`"d lr fnxn mbe
jxca jledd l`xyin cg` lkl dghaedy dghad zniiw
zekxad lk eilr elegi "eklz izewega m`"y ,zeevnde dxezd

dyxta okn xg`l zeaezkd5xqend l`xyia `iypl cgeinae ,
zhiy mqxtl eytp
oeeik ,`l` .zeciqgd
dghad ef dzid `ly
owfd epaxl zyxetn
eil` qgia ixd ,hxta
`id dghadd ,hxta
`l) mlrd ly ote`a
`id dpeekdy ,ielba
owfd epax mb okl ,(eil`
ly ote`a z`f fnxn
.["'ebe" dlna mlrd

,Leøti"yx ixdy -6lkn d`vezk `a "izphw"dy ,yxtn ¥
ehrnzp"y ,xnelk ,zn`d lke micqgdizeiekfmicqgd ici lr

oekp epi`e" o"anxd xne` jk lr ."inr ziyry zn`deoeyla
,"izphw" aezk weqta ixdy ,"aezkdip``le xzei ohw iziyrp

zenka herin `le zeki`a herin ,ephwzp zeiekfdy7o"anxde ,
xg` ote`a yxtn8ip`y ,"izphw"d z`icn ohwlk z` helwl

ixd ,o"anxd ly df eyexitl m`zda .zn`de micqgd
icn ohw `edy m`Îik ,zn`de micqgdn d`vez epi` "izphw"d
yexitk yxtn owfd epax ,mxa .zn`de micqgd lkl i`kf epi`e
zehytk ,zn`de micqgdn d`vez `ed "izphw"dy ,i"yx

izphw" weqtdmicqgd lkny ,"ndyrp zn`de micqgd
aqen "izphw"dy ote`a z`f yxti owfd epaxy `l` ."izphw"
ieaixn d`vezk ohwzd envr `edy ,envr mc`d lr ok`

dy `le) zn`de micqgdzeiekfjk llbae ehrnzpe ephwzp
`ed mb ohwzp9d`vez `ed "izphw"dy `l` ,dxiyimicqgdn

" xne` owfd epaxy dn df .(zn`deyexit"izphw" ,xnelk ,"
micqgdn d`vezk `a df z`f lkae ,mc`d lr ok` aqen

,zn`deíãàì äNBò àeä-Ceøa-LBãwäL ãñçå ãñç ìëaL¤§¨¤¤¨¤¤¤©¨¨¤¨¨¨
éøöC,envrl mc`d ±.ãàîa çeø ìôL úBéäìwifgdl ± ¨¦¦§§©©¦§Ÿ

,d"awd ez` dyry cqgdn d`vezk xzeia jenp envrék¦
ãñç,zepeilrd zexitqa ,dlrnl ±,àðéîé àòBøc`ed - ¤¤§¨§¦¨

,aexiwe oini ly oipr ,oinid rexf ly dpigadBðéîéå"¦¦
"éð÷açz10,,mc`d z` siwn dlrnly oinid -úðéça àéäL §©§¥¦¤¦§¦©

,íéðôlî úàN øúéa Lnî íéäìà úáø÷dyery cqga - ¦§©¡Ÿ¦©¨§¤¤§¥¦§¨¦
xy`n d"awd l` xzei aexw mc`d dyrp ,mc`d mr d"awd

,cqgd ez` dyrpy iptl didúàN øúéa 'ä ìà áBøwä ìëå§¨©¨¤§¤¤§¥
äìòîì dábäåéøö ¯ äìòîúBéäì C,envr jeza ±øúBé §©¨Ÿ©§©§¨©§¨¨¦¦§¥
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ùã÷ä úøâà
.á''ôî åúàéá øçà

éúðè÷ á'éô .'åë ìëîå íéãñçä ìëî
ä"á ùåã÷äù ãñçå ãñç ìëáù
ãñç éë .ãàîá çåø ìôù úåéäì êéøö íãàì äùåò
úáø÷ 'éçá àéäù .éð÷áçú åðéîéå .àðéîé àòåøã
ìà áåø÷ä ìëå .íéðôìî úàù øúéá ùîî íéäìà
úåéäì êéøö .äìòî äìòîì äáâäå úàù øúéá 'ä
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.1.74 ע' ח"א שיחות לקוטי ואילך.2.ראה שסז ע' במדבר התורה אור יא.3.ראה לב, טו.4.וישלח כח, ג.5.ויצא כו, בחוקותי

א".6. לב, שבת בש"ס "מיוסד שליט"א: אדמו"ר כ"ק ˘ËÈÏ"‡:7.הערת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שם חדא"ג Î"˜8."ראה ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."כאן בב"ר הוא ˘ËÈÏ"‡:9."וכן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שם ו 10."כבחדא"ג ב, השירים .שיר



עי a`Îmgpn 'i oey`x mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ähî ähîì çeø ìôL,ce`n ce`n jenp envr wifgdl eilr - §©©§©¨©¨
áeúkL Bîk11:."éì äàøð 'ä ÷Bçøî"d`xp d"awdyk ± §¤¨¥¨¦§¨¦

lr lertl xacd jixv ± ez` dyer `edy cqgd ici lr mc`l
e` ,zekinpae wegixa envr wifgdl ,"wegxn" ly dybxd mc`d

ilkdy ,`id dpeekdy
± "il d`xp 'd" z` helwl
wifgn mc`dyk `ed
.zekinpae "wegxn" envr
"dén÷" àlëc ,òãBpëå§©©§ª¨©¥
,áéLç àìk ¯ à÷åc- ©§¨§¨¨¦

aygp lkdy recikeeiabl
elit` ,melkk `wec
,xzeia zilrpd dbixcnd
zeidl ,"'inw" zeidl
,jxazi eil` aexw ,eiptl
`id ,"aiyg `lk" `id
dppi` eli`ke dlha
eiabl ,oky) llk zniiw
mey miiw `le aygp `l

,(xacàeäL ìk ïk-íàå§¦¥¨¤
øúBé "dén÷"in lk ± ©¥¥

aexw ,"eiptl" xzei `edy
,jxazi eil` xzeiàeä

.ñôàå ïéàå àìk øúBé,"`lk" ± milind ylyn zg` lk ± ¥§Ÿ§©¦§¤¤
cvn `ad cgein zelhazd ote` z`han ± "qt`"e "oi`"

,jxazi eil` aexiwd cvn ,"'inw"dBæåïéîé úðéça àéä §¦§¦©¨¦
ãñçå ,äMã÷aLjynpd ±,íäøáàìweqtd oeylk -12ozz" : ¤¦§ª¨§¤¤§©§¨¨

.lehia ly ote`ae dpigaa df ixd ,"mdxa`l cqg awril zn`
øîàL13::epia` mdxa` -."øôàå øôò éëðàå""lrt" cqgd ± ¤¨©§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

` epia` mdxa` lrxtr"l envr wifgdy cr ,lehiad zilkz z
oipry ± jk `ed dlrnl dyecway oinidy oeeik ,oky ;"xt`e
cqgd eil` jynpy ina mb xacd lret okl ± lehia `ed cqgd

,zelhazdd oipr ±.á÷òé ìL Búcî ïk-íb àéä Bæåcqgdy ± §¦©¥¦¨¤©£Ÿ
.zelhazdd zilkz ea lrtìvðúä úàæáe,awri ±Búàøé ìò ¨Ÿ¦§©¥©¦§¨

àìå ,åNò éðtî,did ±Búçèáäa Bì éc:4:eil` d"awd ly - ¦§¥¥¨§Ÿ©§©§¨¨
,"'eë Cnò éëðà äpäå","jlz xy` lka jizxnye" -éðtî §¦¥¨Ÿ¦¦¨¦§¥

íéãñçä éeaø úîçî ,åéðéòa ãàî ãàîa á÷òé ïè÷ úBéä¡¨¨©£Ÿ¦§Ÿ§Ÿ§¥¨©£©¦©£¨¦
xn`y itk ±14:,"'eë éì÷îa ék"dfd ocxid z` izxar" - ¦§©§¦

-y xaqe ,"zepgn ipyl iziid dzreììk éàãëe éeàø Bðéàå§¥¨§©§¨
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe ,'eë ìöpäì15:awriy - §¦¨¥§©£©©¥¦§¨¦§¨¨

,cgt,"àèçä íøâé ànL",lvpii `ly -åéðéòa äîãpL ¤¨¦§Ÿ©¥§¤¦§¤§¥¨
.àèçLwifgdl ,zephwzde lehia cqgd ea lrt jk ick cr ± ¤¨¨

ieaixy ,"micqgd lkn izphw" yexit df .`heg ly avna envr
icil cr ,jenpe ohw envr yibxdl ,"izphw" ea lrt micqgd
,"`p iplivd" ycgn ywal okl `ed wewfe ,`hg `ny cgt
xy` lka jizxnye jnr ikp` dpde" el ghaed xaky zexnl
cqg lky ,`id l`xyin cg` lkl xen`dn d`xedd .'eke "jlz

ixv ,ez` dyer d"awdywifgdl ,"izphw" ea lertl xacd j
,"cqge cqg lkay" xne` owfd epaxy dn .jenpe ohw envr
epyi :micqg ibeq ipyl `id dpeekdy ,`"hily iaxd mrt yxit
mr dyrpd cqg ly oipra `ad zelylzydd xcq ly cqg
epyie ,rahd it lr mc`d
dlrnly cqg
oipra `ad zelylzydn
mr dyrpd cqg ly
on dlrnly ote`a mc`d
mb xne` `ed okl .rahd
`rexc cqg ik" mrhd
,cg` oipr dfy ,"`pini
oipr dfy ,"ipwagz epini"e
`rexc cqg" oky ,ipy
ly cqg `ed "`pini
cqg ,zepeilrd zexitqd
,zelylzyd xcq ly
rexfd enk ,ilka xe` dfy
,xa`a geke zeig `edy
oini `ed "ipwagz epinie"e
dlrnly oeilr cqge
wagny ,zelylzydn
mc`d z` cala (aaeq)
rexfd zeig enk zeinipta yalzn epi`e) siwn ly ote`a

.milka zexe` zeyalzdn dlrnl dfy iptn ,(xa`a-äî©
,'äæ únòì äæ'a ïk-ïéàM,dyecw ly cqgl cbepd cvd -àeä ¤¥¥§¤§ª©¤
,ätì÷c ãñç ìàòîLé,dyecw ly cqgl cebipd ,oky - ¦§¨¥¤¤¦§¦¨

,wgvil cebipde ;"dtilw" ly cqg ,l`rnyi `ed ,mdxa`l
lv` ,eiably ,dtilw ly dxeab ,eyr `ed ,dyecw ly dxeab

- l`rnyi zpigaa `edy inCìBä àeä ¯ ìBãb ãñçäL ìk̈¤©¤¤¨¥
.Baì áçøå çeøä úeqâå dáâa ìãâåxnyidl icedi lre - §¨¥§Ÿ©§©¨©§Ÿ©¦

e"g lerti `l df cqgy ,l`rnyi ly df cqg ote`n xdfidle
didi cqgdy lczydl eilr `l` ,gexd zeqbe zelcb eilr
lv`e mdxa` lv` didy enk ,dyecw ly cqg ly ote`a elv`

.depre lehia lret cqgdy ,awriúàæìå,okle ±ïî éúàa §¨Ÿ¨¦¦
,L"ðà úeììëì äaø äòãBî íéòéãBnä,miciqgd lkl -ìò ©¦¦¨¨©¨¦§¨©

,eðnò úBNòì 'ä ìécâä øLà íéãñçä éeaøcqg zpigay - ¦©£¨¦£¤¦§¦©£¦¨
zeiepn ody itk zepeilrd zecnd) "dlecb" mya z`xwp ixd

weqta16"dlecbd"a dpeekd ixd ,'eke "dxeabde dlecbd 'd jl" :
cqga xzei ddeab dbixcn z`han dlecbe ,(cqgd zcnl `id
zeyrl 'd licbd xy`" owfd epiax xne` okl ,mzq cqg xy`n

cqgd ,"epnrlecbdly ezle`ba ± miciqg ± epz` 'd dyry
rti ± owfd epiaxdf cqg leøàL" ¯ á÷òé ìL åéúBcîa æçàì¤¡Ÿ§¦¨¤©£Ÿ§¨

,"ìàøNé úéøàL"e "Bnòx`y" ixd mi`xwp l`xyi ipa - ©§¥¦¦§¨¥
"enr17"l`xyi zix`y'e18lye "x`y" ly dcnd mda yiy ,

,"zix`y"Bîöò íéNnL,envr wifgne ±úBøúBîe íéøéLk19 ¤¥¦©§§¦©¦¨
,xzein `edy xacn miixiy `l` ,llk xwir `ed oi`y xac -
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ùã÷ä úøâà
äàøð 'ä ÷åçøî ù"îë äèî äèîì çåø ìôù øúåé
ë"àå .áéùç àìë à÷ååã 'éî÷ àìåëã òãåðëå .éì
åæå ñôàå ïéàå àìë øúåé àåä øúåé 'éî÷ àåäù ìë
éëðà øîàù íäøáàì ãñçå äùåã÷áù ïéîé 'éçá
úàæáå .á÷òé ìù åúãî ë"â àéä åæå .øôàå øôò
åúçèáäá åì éã àìå åùò éðôî åúàøé ìò ìöðúä
ãàîá á÷òé ïè÷ úåéä éðôî .'åë êîò éëðà äðäå
.'åë éì÷îá éë íéãñçä éåáéø úîçî åéðéòá ãàî
àîù ì"æøàîëå .'åë ìöðäì ììë éàãëå éåàø åðéàå
æ"òìæá ë"àùî .àèçù åéðéòá äîãðù àèçä íåøâé
ìåãâ ãñçäù ìë .äôéì÷ã ãñç ìàòîùé àåä
.åáì áçåøå çåøä úåñâå äáåâá ìãâå êìåä àåä
úåììëì äáø äòãåî íéòéãåîä ïî éúàá úàæìå
åðîò úåùòì 'ä ìéãâä øùà íéãñçä éåáéø ìò ù"ðà
ìàøùé úéøàùå åîò øàù á÷òé ìù åéúåãîá æåçàì
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ב.11. לא, ב.12.ירמיה ז, כז.13.מיכה יח, שם.14.וירא א.15.וישלח ד, יב.16.ברכות כט, יא.17.דה"א יא, ישעי' ראה 18.ראה
ועוד. ו. לא, ט. ו, א.19.ירמי' יז, ר"ה ראה



a`Îmgpnעב `"i ipy mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"א שני יום
אגרת ג  ,cw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùáìéå .â,208 'nr cr:[å"ç] ìåáâå

,'eë íäéçàî íááì íeø ézìáì .Cøö íeL Ba ïéàL Lnî©¨¤¥Ÿ¤§¦§¦§¨¨¥£¥¤
enxby micbpnd -
,owfd epiax ly exq`nl
íäéìò áéçøäì àìå§Ÿ§©§¦£¥¤

,ätmdil` xacl `ly - ¤
ly drepzae zeagxa

,oegvipì Bàíäéìò ÷øL ¦§Ÿ£¥¤
ñä ,íBìLå-ñç©§¨©
äøäæàa øékæälî¦§©§¦§©§¨¨

,äàøBðzeyrl `ly - ¨¨

,z`féðtî ,á÷òéì úîà úcîa ,íaìå íçeø ìétLäì ÷ø©§©§¦¨§¦¨§¦©¡¤§©£Ÿ¦§¥
,çeø úeëéîða ,íãà ìk̈¨¨¦§¦©
,äîç áéLî Cø äðòîe©£¤©¥¦¥¨
"'eë äàëð çeøå"20, §©§¥¨

éìeàå éàä élëålre ± §ª¥©§©
,ile`e ,df lk ici'ä ïzé¦¥

íäéçà áìa,micbpnd ± §¥£¥¤
"'Bâå íéðtä íénk"21:- ©©¦©¨¦§

mbe mzecbpzd lhai dfy
.dfk ote`a ebdpzi md

bLaìiå" .ly yeal ±,ïéøMk ä÷ãö,sebd lr oibnd -òáBëå ©¦§©§¨¨©¦§¨§©
"BLàøa äòeLé1.`edy ,d"awd itlk aqen weqtdy zexnl - §¨§Ÿ

ly miyeale ,l`xyi ipal dreyie dwcv ly miyeal yali
oeeik j` ,mlerd zene` itlk (weqta miiqn `edy itk) dnwp

e`) zhilwl ilkdy
mipiprd (zeedzdl

dlrnly2on xvep -
l`xyi ipay mipiprd
dnbece oirn dhnl miyer
`id dpeekd ixd ,mdn
dwcvd zcearay ,(mb)
oiprd epyi l`xyi ipa ly
enk ,yeal `id dwcvy
,sebd lr oibnd oeixy
liaya dreyi raeke

,y`xdeðéúBaø eLøãå§¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ3:äî ¦§¨¦§¨¨©

ätì÷e ätì÷ ìk äæ ïBéøM,oeixyd akxen odn ±úôøèöî ¦§¤¨§¦¨§¦¨¦§¨¤¤
ìäèeøôe äèeøt ìk ¯ ä÷ãö óà ,ìBãb ïBéøLmipzepy ± §¦§¨©§¨¨¨§¨§¨

,dwcvl.ìBãb ïBaLçì úôøèöîoaeny xac eze` ,dxe`kl - ¦§¨¤¤§¤§¨
mihxtn deedzn oeixyay myk :lynpa mb eil`n oaen lyna
oipr mihxt daxdn deedzn ,lynpa jk ,cg` lecb oipr - miax
eid `l ecrlay ,lynd ,`eti` ,siqen dn .lecb cg` oeayge

:`ed yexitd `l` ?lynpa xacd z` mipianïBéøMäL ,Leøt¥¤©¦§
íéO÷N÷ éeNò,bcd iywyw oirk ±íäå ,íéá÷ð ìò± ¨©§©¦©§¨¦§¥

,miywywdäNòî àeä äëëå ,íéá÷pa õç ñðké àlL íépâî§¦¦¤Ÿ¦¨¥¥©§¨¦§¨¨©£¥
:ä÷ãvämiywywe miawp ly oiprd epyi dwcva mby - ©§¨¨

lr lynd siqen df z` ,oldl xiaqiy itk ,miawpd lr mipibnd
mipibn ± zehextd ± miywywde ,miawp ly oipr epyiy ,lynpd

.miawpd lr
,ïéðòä øeàáedyrn ly "miywyw"dy "miawp"d oipr edn - ¥¨¦§¨

?mdilr mipibn dwcvdék¦
ìkî ä÷ãö äìBãb§¨§¨¨¦¨

ïänL ,úBönä± ©¦§¤¥¤
zeevndn,llkaíéNòð± ©£¦
,mixvepíéLeáì§¦

äîLpäì4,ick - §©§¨¨
z` lawl lkez dnypdy
`lye ocrÎob ly ielibd
dwewf `id ,lhazz
mzervn`ay miyeall
.ielibd z` lawl lkez
mieedzn dl` miyeal
,zeevnd dyrnn

íéëLîpä,mikynp miyeald ±àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî± ©¦§¨¦¥¥¨
lr lawl xyt` okl ,seqÎoi` `edy mewnn mi`a mdy oeeikne
,leab ilae seqÎoi` ly ielib `edy ocrÎob ly ielibd mci

"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaîitl mvnevn epi`y xe` `edy ± ¦§¦©¥¨¨§¦
dpiga m`Îik ,mda dielb zeinipta yalzdl ,mi`xapd jxr
dlrnl ezeida mda lret df xe`e ,mdilrn siwne aaeq ly

,mdnLeøtä øàánk),ly -ááBñ"å "ïéîìò ìk àlîî" ©§Ÿ¨©¥§©¥¨¨§¦§¥
'íéøîà éèewì'a "ïéîìò ìk5,xtq ly oey`xd wlga - ¨¨§¦§¦¥£¨¦

,"`ipz"d(íL ïiò,"oinlr lk aaeq" zpigany dl` miyeal - ©¥¨
mieedzn,àzúìc àúeøòúàa,dhnlny zexxerzda -àéä §¦§¨¨¦§©¨¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íåù åá ïéàù ùîî úåøúåîå íééøéùë åîöò íéùîù
áéçøäì àìå 'åë íäéçàî íááì íåø éúìáì .êøåö
øéëæäìî ñä .å"ç íäéìò ÷åøùì åà äô íäéìò
úîà úãîá íáìå íçåø ìéôùäì ÷ø äàøåð äøäæàá
áéùî êø äðòîå çåø úåëéîðá íãà ìë éðôî á÷òéì
áìá 'ä ïúé éìåàå éàä éìåëå .'åë äàëð çåøå .äîéç

:'åâå íéðôä íéîë íäéçà

ùáìéå â.åùàøá äòåùé òáåëå ïåéøùë ä÷ãö
äôéì÷ ìë äæ ïåéøù äî ì"æø åùøãå
äèåøô ìë ä÷ãö óà ìåãâ ïåéøùì úôøèöî äôéì÷å
éåùò ïåéøùäù 'éô .ìåãâ ïåáùçì úôøèöî äèåøôå
.íéá÷ðá õç ñðëé àìù íéðéâî íäå íéá÷ð ìò íéù÷ù÷

:ä÷ãöä äùòî àåä äëëå
øåàéáåïäîù úåöîä ìëî ä÷ãö äìåãâ éë ïéðòä

ñ"à øåàî 'éëùîðä äîùðäì 'éùåáì 'éùòð
ááåñå ò"ëîî 'éôä øàåáîë) ïéîìò ìë ááåñ 'éçáî ä"á
'ä úåöî àéä àúúìã àúåøòúàá (ù"ò à"÷ìá ò"ë
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.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.יג טו, (משלי הכתובים ג' דכל גו' בכותבו מרמז למה (2 בזה . מוסיף מה (1 מובן: אינו "לכאורה
כל  מביא גו' מענה בהכתוב זה לפני (3 לטוב). אינם (ואדרבא כלל לכאן שייכים אין לכאורה נכאה ברוח המדברים יד) יח, כב. יז,

תיבש נכאה ורוח כב) (יז, למשלי דכוונתו וי"ל ב"גו'". מרמזו וכאן וי"ג ‚¯Ìהענין ספי"ז. (ב"ר להתפייס וקשה תוקף ענינו דגרם .
כמים  כו' האי וכולי יותר ועוד שיתפייסו גם כ"א חמה משיב רק לא יהי' נכאה רוח וע"י מעצמי) עצם עה"פ – פ"ט באדר"נ גם וכן

ב"גו'". רמזו רק לכן בטוב אינו הכתוב דהסיום דפשוטו וכיון וגו'. יט.21.הפנים כז, יז.1.משלי נט, ‡„ÂÓ"¯2.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."(באייר י"ג יום (היום ממך – למע' מה דע אדה"ז ב.3."וכפי' ט, ˘ËÈÏ"‡:4.ב"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לקמן "כמשנ"ת

מ"ח.5.סכ"ט". פרק



עג a`Îmgpn `"i ipy mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøe 'ä úåöî`id devndy oeeiky - ¦§©§¨¤§¨
oevxokl - aaeqe (siwn gk `edy) oevx ly dpigad ,oeilrd

."oinlr lk aaeq" zpigan miyeal dciÎlr mikynpøwéòå§¦©
øBà"å Leáì àeä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî Bæ äëLîä©§¨¨¥¥¨§§

éwîúBøéôñ øLòì "ó- ©¦§¤¤§¦
,zenlerd zrax` ly

-äàéøa-úeìéöàc©£¦§¦¨
,äiNò-äøéöé§¦¨£¦¨

ìzLnäúBìLxyr - ©¦§©§§
ly zexitqdzrax`

zelylzyn ,zenlerd
äâøãnîe älòì älòî¥¦¨§¦¨¦©§¥¨
úBàø÷pä ,'eë äâøãîì§©§¥¨©¦§¨

,ze`xwp zexitqd ±íLa§¥
."ïéîìò ìk àlîî"± §©¥¨¨§¦

seqÎoi` xe`n dkyndd
lk aaeq"e `edÎjexa
ici lr zkynpd "oinlr
xwira ziyrp ,zeevnd
siwne yeal
ly ozelylzydl
,dxe`kl ,mxa .zexitqd
od onvr zexitqdy oeeik
ly zewl`d ± zewl` ixd

yealk seqÎoi` xe`n dkynd zyxcp ,`eti` ,recn ,zenlerd
?zexitql,Leøt,`id dpeekd -àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ék ¥¦¥¨

ìzLä ìk CBúa øéàîe LaìúîúBøéôñ øNòä úeìLly ± ¦§©¥¥¦§¨¦§©§§¨¤¤§¦
,zenlerd,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc`ed ,xnelk - ©£¦§¦¨§¦¨£¦¨

,zeyalzd ly ote`a ,zeinipta mda xi`nìéöànä àeäå§©©£¦
ìzLnä ,úeìéöàc úBøéôñ øNòä-äøéöé-äàéøáì úBìL ¨¤¤§¦©£¦©¦§©§§¦§¦¨§¦¨

,äiNò,"zeliv`"d mler ly mitevxtde zexitqdy recik - £¦¨
mieedn mde ,"diyr" ,"dxivi" ,"d`ixa" zenlera mixi`n
ly dlv`dd zrvazn cvik ,j` .dl` zenleray zewl`d
,xi`n seqÎoi` xe`y dne "zeliv`"d mler ly zexitqd

- df ixd ?zenlerd x`y ly zexitqd zelylzydaéãé-ìò©§¥
a øàáîä íeöò íeöîöxtq ±,'íéiç õò'mzq df oi`y - ¦§¨©§Ÿ¨§¥©¦

mevnvherineedf `l` ,xe`d lyweliqote`a xe`d ly
xi`dle lv`p zeidl lkei ,leab ilae seqÎoi` `edy xe`y

,leab ly ote`a,"éîéðt øBà" àø÷ðåyalznd xe` - §¦§¨§¦¦
.yalzn `ed eay xacd jxr itl mvnevn `ed oky ,zeinipta

éwî øBà" CLîð úBönä íei÷ éãé-ìòå,ìéòì økæpä "ó §©§¥¦©¦§¦§¨©¦©¦§¨§¥
Nò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc úBøéôñ øNòä CBz øéàîe,äi ¥¦¨¤¤§¦©£¦§¦¨§¦¨£¦¨

,"éîéðt øBà"ä íò ãçéúîexe`d jeza f` xi`n ixd - ¦§©¥¦¨§¦¦
,seqÎoi` zpigaa `edy xe` (zelylzydd xcqa) iniptd

éøa-àLã÷ ãeçé" àø÷ðåàeä-C,lcaene yecw `edy dn ± §¦§¨¦ª§¨§¦
,"oinlr lk aaeq" zpiga ,mlerdn dlrnl,"dézðéëLemr - §¦§¥

yalzne okeyy my lr ,"dpiky" `xwpd iniptd xe`d
,zelylzydaøçà íB÷îa øàaúpL Bîk6,iciÎlry - §¤¦§¨¥§¨©¥

,ely dpikyd mr `edÎjixaÎ`ycew ly cegi dyrp zeevn
`edÎjixaÎ`ycew cegi myl" zeevnd meiw iptl mixne` okly
zeevnd oky ,"'izpikye

"zelret"df cegi,
lk aaeq"d xe` zkynd
Î`ycew" `xwpd "oinlr
xe`a ± "`edÎjixa
"oinlr lk `lnn"d
m` ,df ."dpiky" `xwpd
dkyndd xwir ,ok
seqÎoi` xe`n zkynpd
dkyndd ± zeevn ici lr
seqÎoi` xe`n
zexitqd zelylzyda

,zenlerd lyäøàäîe¥¤¨¨
éwî øBà"î äøàäc"ó §¤¨¨¥©¦

éãé-ìò ,ìéòì økæpä©¦§¨§¥©§¥
Leáì äNòð ,áø íeöîö¦§©©£¤§
-çeø-Lôð úBðéçáì¦§¦¤¤©
-ïâa íãàä ìL äîLð§¨¨¤¨¨¨§©
,ïBéìòäå ïBzçzä ïãò¥¤©©§§¨¤§

eìëeiLÎgexÎytpd ± ¤§
,mc`d ly dnypøBàî äøàäå äâOä äæéà âéOäìe úBðäéì¥¨§©¦¥¤©¨¨§¤¨¨¥

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà,df yeal xcrda ik ,ocr oba xi`nd - ¥¨
biydle lawl dleki ,leab zlra `idy ,dnypd dzid `l

xe`n dx`dseqÎoi`,leab ila `edyíB÷îa øàBáîL Bîk§¤§¨§¨
.øçà"ycewd zxb`"a oldl ±7.eðéúBaø eøîàL äæå ©¥§¤¤¨§©¥

äëøáì-íðBøëæ8:,"àkéì àîìò éàäa äåöî øëN"xky - ¦§¨¦§¨¨§©¦§¨§©©§¨¥¨
devn xkyy mixne` `l l"f epinkg .oi` ± dfd mlera devn

epi`ozip,mixne` md `l` ,`ad mlera m`Îik dfd mlera
dfd mlerayoi`.devn xky meyéîLbä äfä íìBòa ék¦¨¨©¤©©§¦
å ìeáb ìòáeÎa `ed eay zeigd ±ãàî íeöòå áø íeöîö ©©§§¦§©§¨§Ÿ

øLôà éà ,ãàî,okl ±Laìúäì,dfd mlera ±äøàä íeL §Ÿ¦¤§¨§¦§©¥¤¨¨
íà-ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàîwxe j` ,`l` ±éãé-ìò± ¥¥¨¦¦©§¥

zervn`a"àôeb" íéàø÷pä ,úBøéôñ øNò9:LBãwä øäfa ¤¤§¦©¦§¨¦¨©Ÿ©©¨
,dnypl sebd z`eeydky oldl cin xiaqn owfd epiaxy itk -
Îoi`a od zexitqd jk ,dnypd iabl jexrÎoi`a `ed sebdy
`ed zeevnd dyrnl xkydy xg`ne ,seqÎoi` iabl jexr
okle ,df mlera yalzdl leki `ed oi` ± "seqÎoi`"n dkynd
dkynd beq dfd mlera oi` ,"`kil ± `nlr i`da devn xky"
wx ze`a df mlera zeyalznd zekyndd ik ,efk zizeyalzd

,"`teb" yecwd xdefa ze`xwpd zexitq xyrd ici lrãñç"¤¤
."'eë àðéîé àòBøcrexf ± dxeabe ,oini rexf `xwp ± cqg ± §¨§¦¨
.d`ld jke ,l`nyéîLbä óebäì Bì Cøò ïéàL BîkL ,éôì§¦¤§¤¥£Ÿ§©©©§¦
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ùã÷ä úøâà
ä"á ñ"à øåàî åæ äëùîä ø÷éòå .ä"á ïåéìòä ïåöøå

é÷î øåàå ùåáì àåääìéòî úåìùìúùîä ò"éáàã ñ"éì ó
.ò"ë àìîî íùá úåàø÷ðä 'åë äâøãîì äâøãîîå äìéòì
'åìùìúùä ìë êåúá øéàîå ùáìúî ä"á ñ"à øåà éë 'éô
'åìùìúùîä úåìéöàã ñ"òä ìéöàîä àåäå ò"éáàã ñ"òä
.éîéðô øåà àø÷ðå ç"òá øàåáîä íåöò íåöîö é"ò ò"éáì

é÷î øåà êùîð úåöîä íåé÷ é"òåñ"òä êåú øéàîå ì"ðä ó
ä"áå÷ ãåçé àø÷ðå éîéðô øåàä íò ãçééúîå ò"éáàã

é÷î øåàî äøàäã äøàäîå .à"îá ù"îë 'éúðéëùåì"ðä ó
ò"âá íãàä ìù ï"øð 'éçáì ùåáì äùòð áø íåöîö é"ò
äâùä äæéà âéùäìå úåðäéì åìëåéù ïåéìòäå ïåúçúä
øëù ì"æø åøîàù äæå .à"îá ù"îë ä"á ñ"à øåàî äøàäå
ìåáâ ìòáå éîùâä æ"äåòá éë .àëéì àîìò éàäá äåöî
äøàä íåù ùáìúäì à"à ãàî ãàî íåöòå áø íåöîöå
ãñç .÷"äåæá àôåâ íéàø÷ðä ñ"é é"ò à"ë ä"á ñ"à øåàî
éîùâä óåâäì åì êåøò ïéàù åîëù éôì .'åë àðéîé àòåøã
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.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כדלעיל – "בלק"א" הול"ל דא"כ – מתכוון שלזה לומר אין אבל פמ"א. מח"א האגרת ·ÂÊ"להעיר
לסוכ"ע". כ"ט.7.בנוגע ב.8.סימן לט, ˘ËÈÏ"‡9.קידושין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אוא"ס – דילי' לנשמה בירידה ערוך "שבאין :

a`Îmgpn `"i ipy mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"א שני יום
אגרת ג  ,cw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùáìéå .â,208 'nr cr:[å"ç] ìåáâå

,'eë íäéçàî íááì íeø ézìáì .Cøö íeL Ba ïéàL Lnî©¨¤¥Ÿ¤§¦§¦§¨¨¥£¥¤
enxby micbpnd -
,owfd epiax ly exq`nl
íäéìò áéçøäì àìå§Ÿ§©§¦£¥¤

,ätmdil` xacl `ly - ¤
ly drepzae zeagxa

,oegvipì Bàíäéìò ÷øL ¦§Ÿ£¥¤
ñä ,íBìLå-ñç©§¨©
äøäæàa øékæälî¦§©§¦§©§¨¨

,äàøBðzeyrl `ly - ¨¨

,z`féðtî ,á÷òéì úîà úcîa ,íaìå íçeø ìétLäì ÷ø©§©§¦¨§¦¨§¦©¡¤§©£Ÿ¦§¥
,çeø úeëéîða ,íãà ìk̈¨¨¦§¦©
,äîç áéLî Cø äðòîe©£¤©¥¦¥¨
"'eë äàëð çeøå"20, §©§¥¨

éìeàå éàä élëålre ± §ª¥©§©
,ile`e ,df lk ici'ä ïzé¦¥

íäéçà áìa,micbpnd ± §¥£¥¤
"'Bâå íéðtä íénk"21:- ©©¦©¨¦§

mbe mzecbpzd lhai dfy
.dfk ote`a ebdpzi md

bLaìiå" .ly yeal ±,ïéøMk ä÷ãö,sebd lr oibnd -òáBëå ©¦§©§¨¨©¦§¨§©
"BLàøa äòeLé1.`edy ,d"awd itlk aqen weqtdy zexnl - §¨§Ÿ

ly miyeale ,l`xyi ipal dreyie dwcv ly miyeal yali
oeeik j` ,mlerd zene` itlk (weqta miiqn `edy itk) dnwp

e`) zhilwl ilkdy
mipiprd (zeedzdl

dlrnly2on xvep -
l`xyi ipay mipiprd
dnbece oirn dhnl miyer
`id dpeekd ixd ,mdn
dwcvd zcearay ,(mb)
oiprd epyi l`xyi ipa ly
enk ,yeal `id dwcvy
,sebd lr oibnd oeixy
liaya dreyi raeke

,y`xdeðéúBaø eLøãå§¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ3:äî ¦§¨¦§¨¨©

ätì÷e ätì÷ ìk äæ ïBéøM,oeixyd akxen odn ±úôøèöî ¦§¤¨§¦¨§¦¨¦§¨¤¤
ìäèeøôe äèeøt ìk ¯ ä÷ãö óà ,ìBãb ïBéøLmipzepy ± §¦§¨©§¨¨¨§¨§¨

,dwcvl.ìBãb ïBaLçì úôøèöîoaeny xac eze` ,dxe`kl - ¦§¨¤¤§¤§¨
mihxtn deedzn oeixyay myk :lynpa mb eil`n oaen lyna
oipr mihxt daxdn deedzn ,lynpa jk ,cg` lecb oipr - miax
eid `l ecrlay ,lynd ,`eti` ,siqen dn .lecb cg` oeayge

:`ed yexitd `l` ?lynpa xacd z` mipianïBéøMäL ,Leøt¥¤©¦§
íéO÷N÷ éeNò,bcd iywyw oirk ±íäå ,íéá÷ð ìò± ¨©§©¦©§¨¦§¥

,miywywdäNòî àeä äëëå ,íéá÷pa õç ñðké àlL íépâî§¦¦¤Ÿ¦¨¥¥©§¨¦§¨¨©£¥
:ä÷ãvämiywywe miawp ly oiprd epyi dwcva mby - ©§¨¨

lr lynd siqen df z` ,oldl xiaqiy itk ,miawpd lr mipibnd
mipibn ± zehextd ± miywywde ,miawp ly oipr epyiy ,lynpd

.miawpd lr
,ïéðòä øeàáedyrn ly "miywyw"dy "miawp"d oipr edn - ¥¨¦§¨

?mdilr mipibn dwcvdék¦
ìkî ä÷ãö äìBãb§¨§¨¨¦¨

ïänL ,úBönä± ©¦§¤¥¤
zeevndn,llkaíéNòð± ©£¦
,mixvepíéLeáì§¦

äîLpäì4,ick - §©§¨¨
z` lawl lkez dnypdy
`lye ocrÎob ly ielibd
dwewf `id ,lhazz
mzervn`ay miyeall
.ielibd z` lawl lkez
mieedzn dl` miyeal
,zeevnd dyrnn

íéëLîpä,mikynp miyeald ±àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî± ©¦§¨¦¥¥¨
lr lawl xyt` okl ,seqÎoi` `edy mewnn mi`a mdy oeeikne
,leab ilae seqÎoi` ly ielib `edy ocrÎob ly ielibd mci

"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaîitl mvnevn epi`y xe` `edy ± ¦§¦©¥¨¨§¦
dpiga m`Îik ,mda dielb zeinipta yalzdl ,mi`xapd jxr
dlrnl ezeida mda lret df xe`e ,mdilrn siwne aaeq ly

,mdnLeøtä øàánk),ly -ááBñ"å "ïéîìò ìk àlîî" ©§Ÿ¨©¥§©¥¨¨§¦§¥
'íéøîà éèewì'a "ïéîìò ìk5,xtq ly oey`xd wlga - ¨¨§¦§¦¥£¨¦

,"`ipz"d(íL ïiò,"oinlr lk aaeq" zpigany dl` miyeal - ©¥¨
mieedzn,àzúìc àúeøòúàa,dhnlny zexxerzda -àéä §¦§¨¨¦§©¨¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íåù åá ïéàù ùîî úåøúåîå íééøéùë åîöò íéùîù
áéçøäì àìå 'åë íäéçàî íááì íåø éúìáì .êøåö
øéëæäìî ñä .å"ç íäéìò ÷åøùì åà äô íäéìò
úîà úãîá íáìå íçåø ìéôùäì ÷ø äàøåð äøäæàá
áéùî êø äðòîå çåø úåëéîðá íãà ìë éðôî á÷òéì
áìá 'ä ïúé éìåàå éàä éìåëå .'åë äàëð çåøå .äîéç

:'åâå íéðôä íéîë íäéçà

ùáìéå â.åùàøá äòåùé òáåëå ïåéøùë ä÷ãö
äôéì÷ ìë äæ ïåéøù äî ì"æø åùøãå
äèåøô ìë ä÷ãö óà ìåãâ ïåéøùì úôøèöî äôéì÷å
éåùò ïåéøùäù 'éô .ìåãâ ïåáùçì úôøèöî äèåøôå
.íéá÷ðá õç ñðëé àìù íéðéâî íäå íéá÷ð ìò íéù÷ù÷

:ä÷ãöä äùòî àåä äëëå
øåàéáåïäîù úåöîä ìëî ä÷ãö äìåãâ éë ïéðòä

ñ"à øåàî 'éëùîðä äîùðäì 'éùåáì 'éùòð
ááåñå ò"ëîî 'éôä øàåáîë) ïéîìò ìë ááåñ 'éçáî ä"á
'ä úåöî àéä àúúìã àúåøòúàá (ù"ò à"÷ìá ò"ë
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.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.יג טו, (משלי הכתובים ג' דכל גו' בכותבו מרמז למה (2 בזה . מוסיף מה (1 מובן: אינו "לכאורה
כל  מביא גו' מענה בהכתוב זה לפני (3 לטוב). אינם (ואדרבא כלל לכאן שייכים אין לכאורה נכאה ברוח המדברים יד) יח, כב. יז,

תיבש נכאה ורוח כב) (יז, למשלי דכוונתו וי"ל ב"גו'". מרמזו וכאן וי"ג ‚¯Ìהענין ספי"ז. (ב"ר להתפייס וקשה תוקף ענינו דגרם .
כמים  כו' האי וכולי יותר ועוד שיתפייסו גם כ"א חמה משיב רק לא יהי' נכאה רוח וע"י מעצמי) עצם עה"פ – פ"ט באדר"נ גם וכן

ב"גו'". רמזו רק לכן בטוב אינו הכתוב דהסיום דפשוטו וכיון וגו'. יט.21.הפנים כז, יז.1.משלי נט, ‡„ÂÓ"¯2.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."(באייר י"ג יום (היום ממך – למע' מה דע אדה"ז ב.3."וכפי' ט, ˘ËÈÏ"‡:4.ב"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לקמן "כמשנ"ת

מ"ח.5.סכ"ט". פרק



a`Îmgpnעד `"i ipy mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úeìéöàc úBøéôñ øNòì ììk Cøò ïéà Ck ,äîLpä éaâì§©¥©§¨¨¨¥£Ÿ§¨§¤¤§¦©£¦
ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä ìéöànä éaâì,oky ±elôà §©¥©©£¦¨¤§¥¨¦£¦

,äàlò äîëç,dpeilr -,ïúéLàø àéäLxyrd ly - ¨§¨¦¨¨¤¦¥¦¨
,zexitq-Ceøa óBñ-ïéà éaâì úéðôeb äiNò úðéçáa àéä¦¦§¦©£¦¨¨¦§©¥¥¨
,àeä¯diyry myk

zwgexn mc`d ly zipteb
,ely ytpd mvrnBîk§

éèewìa øàaúpL¤¦§¨¥§¦¥
.íéøîàoey`xd wlga ± £¨¦

ddbda ,"`ipz"d xtq ly
'a wxtay10.,úàæì éàå§¦¨Ÿ

,okle -ä÷ãvä äNòîa§©£¥©§¨¨
íãàL ,íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦¤¨¨
íìBòa ïäéúBøtî ìëBà¥¦¥¥¤¨¨

äfä11,dwcva m` ,ixd - ©¤
mc`l yi micqg zelinbe
± zexitd ± xky edyn
`id dpeekd ,dfd mlera
cxei ok` el` zeevnay
xe`dn edyn dfd mlerl
iptn z`fe ,lirl xkfpd

y-Cøc-ìò ,íéá÷ð Lé¥§¨¦©¤¤
ïBéìòä Leála ,ìLî̈¨©§¨¤§

éwnäìò ózpiga ± ©©¦©
,úBøéôñ øNòc íéìkä íä ,"àôeb"ly milkdn edyny - ¨¥©¥¦§¤¤§¦

,dfd mlerl miawpd jxc ecxi zexitqd xyríäî øéàäì§¨¦¥¤
ãñç"î òôLå øBà òétLäìezpiga `edy ±"àðéîé àòBøc §©§¦©§¤©¦¤¤§¨§¦¨

jynp ,zipnid rexfd ±øLòå ,éîLbä äfä íìBòa íéîé CøàŸ¤¨¦¨¨©¤©©§¦§Ÿ¤
ãBáëå,dfd mlera mikynp ±,"àìàîN àòBøc"îzxitqn - §¨¦§¨§¨¨

,zil`nyd rexfd zpiga `idy dxeabdïëådrtyd zkynp ± §¥
dhnlúøàôúa,zx`tzd zxitqn ±äåãçå øãäå ãBäå §¦§¤¤§§¨¨§¤§¨
'eëå12:ke ,ceqi ,ced zexitqn dhnl mikynp -xen`d lk .'e §

mixvepd lynl miawpd ici lr dhnl zkynpd drtyd `ed
.zexitqd jeza jynpd siwnd xe`ae yealaàlL éãk Cà©§¥¤Ÿ

äìòîì íéðBöéçä e÷ðé,zetilwd ±ìzLnä òôLå øBàîìL ¦§©¦¦§©§¨¥§¤©©¦§©§¥
,éîLbä äfä íìBò ãò ähî ähîì ãøBéådrya - §¥§©¨©¨©¨©¤©©§¦

elkeiy mewn ozep df ixd ,jk lk znvnhvn drtyddy
ilkd ixd ,`edy enk xe`d xi`nyk .dfn wepil mipevigd
xe`dyk eli`e ;dyecw ly mipipre zexitqd wx md ezhilwl

yi ,inybd dfd mlerl cr miax minevnv ixg` dhnl cxei
,df xe`n dwipi lawl elkei mipevigdy e"g mewnähîì ïëå§¥§©¨

jxev yi dhnl mb jke ±ìe íãàä ìò ïâäìBìéväìe BøîL §¨¥©¨¨¨§¨§§©¦
,úeiðçeøáe úeiîLâa òø øác ìkîlekiy oipr dfy - ¦¨¨¨©§©§¦§¨¦

ici lr dhnl zeidl
yie ± mipevigd zwipi

,z`f repnl jxevúàæì§Ÿ
,okle ±øBà øéàîe øæBç¥¥¦
éwnä,á÷pä íúBñå ó ©©¦§¥©¤¤

,ìLî-Cøc-ìòawpd - ©¤¤¨¨
dyrn ici lr xvepy
micqg zelinbe dwcvd
ick ,mzqpe xfeg
elkei `l mipevigdy
dwipi mey lawl
lr zrtypd drtyddn
oky ,lynl awpd ici
md oi` siwnd xe`dn

,dwipi lawl milekiék¦
àeä`a siwnd xe`d ±

óBñ-ïéà úðéçaî¦§¦©¥
"ïéîìò ìk ááBñ"å§¥¨¨§¦

.ìéòì økæpkmyny ± ©¦§¨§¥
mileki mipevigd oi`
yi micqg zelinbe dwcvd dyrna mby ,ixd .dwipi lawl
miawpd .miawpd z` minzeqd miywywe miawp ly oipr
ecxi dkxc ,yealae siwnd xe`a dgiztk miynyn
xe`d md miywywde .dfd mleray mc`l xkyk "odizexit"
,mipevigl dwipi zeidl lkez `ly miawpd z` mzeqd siwnd
miywywe miawpn ieyrd oeixyd lynl oeekn df ixd df itle

.miawpd lr mipibnd:äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
,lecb oeixyl dtilwe dtilw lk ztxhvn oeixyay myk -

dwcva jkúôøèöî",dhexte dhext lk ±"ìBãb ïBaLçì ¦§¨¤¤§¤§¨
c,à÷é,weica `ed "lecb" dlnd -ìläîe 'ä ìBãb ék" ©§¨¦¨§ª¨

"ãàî13:[íBìLå-ñç] ìeáâe úéìëúå óBñ éìa ,ixd - §Ÿ§¦§©§¦§©§¨
lecb" ly dpigadn mikiynn dwcv ly zehextd iciÎlry
,dpia 'd ,dnkg 'i ,zexitqd xyr lr fnxnd 'iedy itk ,"'d

zekln dpexg` 'de ,zecnd zyy 'e14n lawn ±seqÎoi`ode
."seqÎoi`"n "dlecb" zpigaa
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ùã÷ä úøâà
éáâì úåìéöàã ñ"éì ììë êåøò ïéà êë äîùðä éáâì
ïúéùàø àéäù ò"ç 'éôà éë .ä"á ñ"à ïåéìòä ìéöàîä
ù"îë ä"á ñ"à éáâì úéðôåâ äéùò 'éçáá àéä
íãàù ç"îâå ä÷ãöä äùòîá úàæì éàå .à"÷ìá
ùåáìá î"ãò íéá÷ð ùé æ"äåòá ïäéúåøéôî ìëåà

é÷îä ïåéìòäøéàäì .ñ"éã íéìëä íä àôåâ ìò ó
êøåà àðéîé àòåøã ãñçî òôùå øåà òéôùäìå íäî
.àìàîù àòåøãî ãåáëå øùåòå éîùâä æ"äåòá íéîé
àìù éãë êà :'åëå äåãçå øãäå ãåäå .úøàôúá ïëå

ùå øåàî äìòîì íéðåöéçä å÷ðéãøåéå ìùìúùîä òô
ìò ïéâäì äèîì ïëå .éîùâä æ"äåò ãò äèî äèîì
úåéîùâá òø øáã ìëî åìéöäìå åøîùìå íãàä

é÷îä øåà øéàîå øæåç úàæì .úåéðçåøáåíúåñå ó
.ì"ðë ò"ë ááåñå ñ"à 'éçáî àåä éë .î"ãò á÷ðä
éë à÷ééã ìåãâ ïåáùçì úôøèöî ì"æø åøîàù åäæå
:[å"ç] ìåáâå úéìëúå óåñ éìá ãàî ììåäîå 'ä ìåãâ
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰יש ששם – פ"חֿט לח"ב שהכוונה נ"ל ÛÒÂ"יותר 'È·בההג"ה משא"כ כאן, מש "כ .„‡„¯·‡על
מוסיף (ועוד) פ"ד דבאגה"ת המקום"Á"·"ואף מציין דשם משום הוא – "בלק"א" מש"כ כאן".·„ÂÈ˜על משא"כ פי"א, וכהסיום

א.11. מ, ˘ËÈÏ"‡:12.קידושין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ורע"ב סע"א (צח, זח"ב ע"פ זהו וכנראה "וכו'". ומהו נצח השמיט "לכאורה
ואואפ"ל  נה"י]. ולא אלו כינויים כאן שכתב מה ג"כ י"ל שם [ועפמש"כ נה"י. הם וחדוה והדר דהוד א) קד, לתהילים בצ"צ הובא –

שהיא מל' היינו ב.13.דכהנ"ל".ÈÏÂÎד"וכו'" מח, פ"ד.14.תהלים התשובה אגרת לעיל ראה



עה a`Îmgpn a"i iyily mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ב שלישי יום
,208 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àåä éî êà,dw 'nr cr:åðùøãú

äfä íìBòì òôMäå øBàä úãéøéì íøBbä àeä éî Cà©¦©¥¦¦©¨§©¤©¨¨©¤
"àôeb" íéàø÷pä úBøéôñ øNòî éîLbä15,,mxebd dn - ©©§¦¥¤¤§¦©¦§¨¦¨

eil` milk od "zeliv`" ly zexitqd xyr wxy ,dfk xe`y
- ?inybd dfd mlera dhnl cxi ±,ìéòì økæpä ãeçiä àeä©¦©¦§¨§¥

Î`ycew" ly cegid -
,"dizpikye `edÎjixa
xe`d ly cegid
mr "seqÎoi`" zpigaay
zeinipta xi`ny xe`d
,zelylzyde zexitqa
,zeevnd ici lr dyrpd
äøàä úôñBz àéäL¤¦¤¤¤¨¨
øBà úðéçaî äòtLäå§©§¨¨¦§¦©
ìéöànä óBñ-ïéà¥©©£¦

,àeä-Ceøa ïBéìòä- ¨¤§¨
zexitqd xyr liv`ny
,"zeliv`"d mler ly
äøàää ìò úàN øúéa§¤¤§¥©©¤¨¨

äòtLääåzekynpd ± §©©§¨¨
,"zeliv`"aúlçúaL¤¦§¦©
úeìéöàämler ly ± ¨£¦

,"zeliv`"d
ìzLääåúeìL,zexitqd ly ±.'eëåzkynpy oeeik ,ixd ± §©¦§©§§§

,df xe` iable ,"zeliv`"n dlrn dlrnly xe` ztqez
leki okl ± (seqÎoi` `ed xe`d ik) miey "diyr"e "zeliv`"
"zeliv`" ly zexitq xyrn drtyd df xe` cvn jynidl

.inybd dfd mlerlääå äøàää úôñBz úéLàøå,äòtL §¥¦¤¤©¤¨¨§©©§¨¨
,"zeliv`"c zexitqa zkynpd -øNòä úéLàøì àéä¦§¥¦¨¤¤

.úBøéôñxyr ly oziy`x `idy "dnkg"d zxitql ± §¦
.zexitqdàeä äæå"oeixyk dwcv yalie" ixg` aezky dn ± §¤

-lî àeä "äòeLé" ¯ "BLàøa äòeLé òáBëå"òLiå" ïBL §©§¨§Ÿ§¨¦§©¦©
"Búçðî ìàå ìáä ìà 'ä16,oeyln `id dreyiy ixd - ¤¤¤§¤¦§¨
,jynpe dptp d"awdy ,diptúãéøé àeäåzkynde ±øBàä §§¦©¨

c òôMäåzpiga ly ±ïéøBäð ò"ùmiraye ze`n yely ± §©¤©§§¦

,zexe`LBãwä øäfaL17,xyrn dlrn dlrnl `edy xe` - ¤©Ÿ©©¨
'b ,c"ag zpiga lr fnxn 'yd :"zeliv`" ly zexitqd
'rde ,ze`n yly ± ze`n ly dbixcna mdy itk ,oigend
,miray ± xyr zllek odn zg` lky itk zecnd 'f lr fnxn
raeke") df dlrp xe`
,"ey`xa" jynp ("dreyi
xyr ly oziy`xa

.zexitqdBîëe§
áeúkL18:åéðt 'ä øàé" ¤¨¨¥¨¨

zeinipt ,ely zeiniptd ±
,seqÎoi` xe` ly rtyd

éìà,"El`xyi ipa l` - ¥¤
,dhnl o`kåéðt øàé"± ¨¥¨¨

,ely zeiniptdeðzà¦¨
"äìñ19- ."eðzà"ick ± ¤¨¦¨

jxazi eipt ly xe`dy
didie jyniiepz`o`k

,dhnléãé-ìò àeä©§¥
.ä÷ãvä äNòîäæå ©£¥©§¨¨§¤

àeäaezky dn ±20:
çéîöî ¯ úB÷ãö òøBæ"¥©§¨©§¦©

."úBòeLédwcvy ± §
zpigan ielibe dginv eidiy ,zereyid oipr z` d`ian

.oixedp r"y ly xe`dn ,dreyiäëëå21åéðt 'ä øàé §¨¨¨¥¨¨
ãòì úãîBò íú÷ãö ,íäéìà22,,dxen`d dkyndd ,oky - £¥¤¦§¨¨¤¤¨©

dzr zcxeiyeli`e ,cala zexitdn `id ixd dhnl ieliba
`l` ,dhnl ieliba dzr cxei eppi` ,xkyd "mvr"e "oxw"d
dlbzi f`y ,digzd mlera `ealÎcizrl cr ,mlrda x`yp
xe`d yalzie xi`i f` ik ,dhnl o`k envr devnd xky
z`f xiaqn owfd epaxy itk ± .dhnl "oinlr lk aaeq"d

,a"l oniq "ycewd zxb`"a oldlúòeLéa íeøz íðø÷å§©§¨¨¦©
"ä÷ãö çîö" ,"äòeLé ïø÷ çéîöî"mr dyer d"awdy ± ©§¦©¤¤§¨¤©§¨¨

,l`xyi:epLøãz Lôðk ,ìéòì økæpä "äòeLé òáBk"äî¥©©§¨©¦§¨§¥§¤¤¦§§¤
.eze` zyxecd ytpd itk -
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ùã÷ä úøâà
æ"äåòì òôùäå øåàä úãéøéì íøåâä àåä éî êà
àéäù ì"ðä ãåçéä àåä àôåâ íéàø÷ðä ñ"éî éîùâä
ìéöàîä ñ"à øåà 'éçáî äòôùäå äøàä úôñåú
äòôùääå äøàää ìò úàù øúéá ä"á ïåéìòä
úéùàøå .'åëå úåìùìúùääå úåìéöàä úìéçúáù
äæå ñ"éä úéùàøì àéä äòôùääå äøàää úôñåú
òùéå ïåùìî àåä äòåùé åùàøá äòåùé òáåëå àåä
òôùäå øåàä úãéøé àåäå .åúçðî ìàå ìáä ìà 'ä
.êéìà åéðô 'ä øàé ù"îëå .÷"äåæáù ïéøåäð ò"ùã
.ä÷ãöä äùòî é"ò àåä åðúà .äìñ åðúà åéðô øàé
åéðô 'ä øàé äëëå .úåòåùé çéîöî úå÷ãö òøåæ àåä äæå
úòåùéá íåøú íðø÷å ãòì úãîåò íú÷ãö íäéìà
.ì"ðä äòåùé òáåëäî ä÷ãö çîö äòåùé ïø÷ çéîöî

:åðùøãú ùôðë
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.15:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– עוה"ז".„‡Ò"‡Â"שלמעלה לגבי בעילוי באי"ע ה"ה א"כ ד.16.– ד, זח"א 17.בראשית ראה
ובכ"מ. ב. קלג, ח"ג ב. כה.18.ד, ו, ב.19.נשא סז, שחרית.20.תהלים של ק"ש ברכות ˘ËÈÏ"‡:21.נוסח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מכאן"

הצדקה". נותני – האגרת למקבלי אדה"ז פניית ג.22.– קיב, תהלים

a`Îmgpn `"i ipy mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úeìéöàc úBøéôñ øNòì ììk Cøò ïéà Ck ,äîLpä éaâì§©¥©§¨¨¨¥£Ÿ§¨§¤¤§¦©£¦
ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä ìéöànä éaâì,oky ±elôà §©¥©©£¦¨¤§¥¨¦£¦

,äàlò äîëç,dpeilr -,ïúéLàø àéäLxyrd ly - ¨§¨¦¨¨¤¦¥¦¨
,zexitq-Ceøa óBñ-ïéà éaâì úéðôeb äiNò úðéçáa àéä¦¦§¦©£¦¨¨¦§©¥¥¨
,àeä¯diyry myk

zwgexn mc`d ly zipteb
,ely ytpd mvrnBîk§

éèewìa øàaúpL¤¦§¨¥§¦¥
.íéøîàoey`xd wlga ± £¨¦

ddbda ,"`ipz"d xtq ly
'a wxtay10.,úàæì éàå§¦¨Ÿ

,okle -ä÷ãvä äNòîa§©£¥©§¨¨
íãàL ,íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦¤¨¨
íìBòa ïäéúBøtî ìëBà¥¦¥¥¤¨¨

äfä11,dwcva m` ,ixd - ©¤
mc`l yi micqg zelinbe
± zexitd ± xky edyn
`id dpeekd ,dfd mlera
cxei ok` el` zeevnay
xe`dn edyn dfd mlerl
iptn z`fe ,lirl xkfpd

y-Cøc-ìò ,íéá÷ð Lé¥§¨¦©¤¤
ïBéìòä Leála ,ìLî̈¨©§¨¤§

éwnäìò ózpiga ± ©©¦©
,úBøéôñ øNòc íéìkä íä ,"àôeb"ly milkdn edyny - ¨¥©¥¦§¤¤§¦

,dfd mlerl miawpd jxc ecxi zexitqd xyríäî øéàäì§¨¦¥¤
ãñç"î òôLå øBà òétLäìezpiga `edy ±"àðéîé àòBøc §©§¦©§¤©¦¤¤§¨§¦¨

jynp ,zipnid rexfd ±øLòå ,éîLbä äfä íìBòa íéîé CøàŸ¤¨¦¨¨©¤©©§¦§Ÿ¤
ãBáëå,dfd mlera mikynp ±,"àìàîN àòBøc"îzxitqn - §¨¦§¨§¨¨

,zil`nyd rexfd zpiga `idy dxeabdïëådrtyd zkynp ± §¥
dhnlúøàôúa,zx`tzd zxitqn ±äåãçå øãäå ãBäå §¦§¤¤§§¨¨§¤§¨
'eëå12:ke ,ceqi ,ced zexitqn dhnl mikynp -xen`d lk .'e §

mixvepd lynl miawpd ici lr dhnl zkynpd drtyd `ed
.zexitqd jeza jynpd siwnd xe`ae yealaàlL éãk Cà©§¥¤Ÿ

äìòîì íéðBöéçä e÷ðé,zetilwd ±ìzLnä òôLå øBàîìL ¦§©¦¦§©§¨¥§¤©©¦§©§¥
,éîLbä äfä íìBò ãò ähî ähîì ãøBéådrya - §¥§©¨©¨©¨©¤©©§¦

elkeiy mewn ozep df ixd ,jk lk znvnhvn drtyddy
ilkd ixd ,`edy enk xe`d xi`nyk .dfn wepil mipevigd
xe`dyk eli`e ;dyecw ly mipipre zexitqd wx md ezhilwl

yi ,inybd dfd mlerl cr miax minevnv ixg` dhnl cxei
,df xe`n dwipi lawl elkei mipevigdy e"g mewnähîì ïëå§¥§©¨

jxev yi dhnl mb jke ±ìe íãàä ìò ïâäìBìéväìe BøîL §¨¥©¨¨¨§¨§§©¦
,úeiðçeøáe úeiîLâa òø øác ìkîlekiy oipr dfy - ¦¨¨¨©§©§¦§¨¦

ici lr dhnl zeidl
yie ± mipevigd zwipi

,z`f repnl jxevúàæì§Ÿ
,okle ±øBà øéàîe øæBç¥¥¦
éwnä,á÷pä íúBñå ó ©©¦§¥©¤¤

,ìLî-Cøc-ìòawpd - ©¤¤¨¨
dyrn ici lr xvepy
micqg zelinbe dwcvd
ick ,mzqpe xfeg
elkei `l mipevigdy
dwipi mey lawl
lr zrtypd drtyddn
oky ,lynl awpd ici
md oi` siwnd xe`dn

,dwipi lawl milekiék¦
àeä`a siwnd xe`d ±

óBñ-ïéà úðéçaî¦§¦©¥
"ïéîìò ìk ááBñ"å§¥¨¨§¦

.ìéòì økæpkmyny ± ©¦§¨§¥
mileki mipevigd oi`
yi micqg zelinbe dwcvd dyrna mby ,ixd .dwipi lawl
miawpd .miawpd z` minzeqd miywywe miawp ly oipr
ecxi dkxc ,yealae siwnd xe`a dgiztk miynyn
xe`d md miywywde .dfd mleray mc`l xkyk "odizexit"
,mipevigl dwipi zeidl lkez `ly miawpd z` mzeqd siwnd
miywywe miawpn ieyrd oeixyd lynl oeekn df ixd df itle

.miawpd lr mipibnd:äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
,lecb oeixyl dtilwe dtilw lk ztxhvn oeixyay myk -

dwcva jkúôøèöî",dhexte dhext lk ±"ìBãb ïBaLçì ¦§¨¤¤§¤§¨
c,à÷é,weica `ed "lecb" dlnd -ìläîe 'ä ìBãb ék" ©§¨¦¨§ª¨

"ãàî13:[íBìLå-ñç] ìeáâe úéìëúå óBñ éìa ,ixd - §Ÿ§¦§©§¦§©§¨
lecb" ly dpigadn mikiynn dwcv ly zehextd iciÎlry
,dpia 'd ,dnkg 'i ,zexitqd xyr lr fnxnd 'iedy itk ,"'d

zekln dpexg` 'de ,zecnd zyy 'e14n lawn ±seqÎoi`ode
."seqÎoi`"n "dlecb" zpigaa
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ùã÷ä úøâà
éáâì úåìéöàã ñ"éì ììë êåøò ïéà êë äîùðä éáâì
ïúéùàø àéäù ò"ç 'éôà éë .ä"á ñ"à ïåéìòä ìéöàîä
ù"îë ä"á ñ"à éáâì úéðôåâ äéùò 'éçáá àéä
íãàù ç"îâå ä÷ãöä äùòîá úàæì éàå .à"÷ìá
ùåáìá î"ãò íéá÷ð ùé æ"äåòá ïäéúåøéôî ìëåà

é÷îä ïåéìòäøéàäì .ñ"éã íéìëä íä àôåâ ìò ó
êøåà àðéîé àòåøã ãñçî òôùå øåà òéôùäìå íäî
.àìàîù àòåøãî ãåáëå øùåòå éîùâä æ"äåòá íéîé
àìù éãë êà :'åëå äåãçå øãäå ãåäå .úøàôúá ïëå

ùå øåàî äìòîì íéðåöéçä å÷ðéãøåéå ìùìúùîä òô
ìò ïéâäì äèîì ïëå .éîùâä æ"äåò ãò äèî äèîì
úåéîùâá òø øáã ìëî åìéöäìå åøîùìå íãàä

é÷îä øåà øéàîå øæåç úàæì .úåéðçåøáåíúåñå ó
.ì"ðë ò"ë ááåñå ñ"à 'éçáî àåä éë .î"ãò á÷ðä
éë à÷ééã ìåãâ ïåáùçì úôøèöî ì"æø åøîàù åäæå
:[å"ç] ìåáâå úéìëúå óåñ éìá ãàî ììåäîå 'ä ìåãâ
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.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰יש ששם – פ"חֿט לח"ב שהכוונה נ"ל ÛÒÂ"יותר 'È·בההג"ה משא"כ כאן, מש "כ .„‡„¯·‡על
מוסיף (ועוד) פ"ד דבאגה"ת המקום"Á"·"ואף מציין דשם משום הוא – "בלק"א" מש"כ כאן".·„ÂÈ˜על משא"כ פי"א, וכהסיום

א.11. מ, ˘ËÈÏ"‡:12.קידושין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ורע"ב סע"א (צח, זח"ב ע"פ זהו וכנראה "וכו'". ומהו נצח השמיט "לכאורה
ואואפ"ל  נה"י]. ולא אלו כינויים כאן שכתב מה ג"כ י"ל שם [ועפמש"כ נה"י. הם וחדוה והדר דהוד א) קד, לתהילים בצ"צ הובא –

שהיא מל' היינו ב.13.דכהנ"ל".ÈÏÂÎד"וכו'" מח, פ"ד.14.תהלים התשובה אגרת לעיל ראה



a`Îmgpnעו b"i iriax mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ג רביעי יום
אגרת ד  ,dw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìàøùé ïéà .ã,ew 'nr cr.ä÷ãöá 'éáùå

"ä÷ãöa àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà" .ã1,,dwcvd zekfa - ¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨¦§¨¨
øîàpL2:."ä÷ãöa äéáLå"ecti ± oeiv l` ± dil` miayde ± ¤¤¡©§¨¤¨¦§¨¨

mil`bpe oeivl l`xyi ipa miay dwcv ici lry ,dwcv ici lr
.zelbdn:áéúkaezk -3:-déì-éåäå ,"Cläé åéðôì ÷ãö" §¦¤¤§¨¨§©¥©£¥¥

."Cìé" :øîéîì`le ± §¥©¥¥
zernyn ixdy ,"jldi"
wcvd ± `edy `id "jli"
± "jldi" eli`e ,jli ±
xg` xacl mexbi `edy
xn`py dnn .zkll
,`eti` ,xazqn "jldi"
oipr lr `id dpeekdy
± dwcv ± "wcv"dy xg`

.dkild ea mxebCà©
,ïéðòä,`ed -äî ét-ìò ¨¦§¨©¦©
áeúkM4:éaì øîà Eì" ¤¨§¨©¦¦

,"éðô eLwaeyexit - ©§¨¨
- ,`ed weqtd ly heytd
ly) jzegilyae jl
:ial il xne` (d"awd
zeiniptde miptd z` ytg
yxtn i"yxy itk) ily
:miiqn `ede ,(df weqt
ip` ,"ywa` 'd jipt z`"
ytgn ip`e jk dyer ok`
,mxa .'d ,jly "mipt"d

`l ,dlrnly zeiniptd ,dlrnly miptd epiid "ipt"y ,df itl
jipt z`" okn xg`l xnel ,dxe`kl ,jixv did'd`l` ,"ywa`

z`"jipt`ed weqtd ly oey`xd ewlga mb ixdy "ywa`
"ipt"y ,owfd epax o`k yxtn ,okl .dlrnly miptd lr xacn
zeiniptl dpeekd "'d jipt"e) icedid ald ly zeiniptd epiid

(dlrnly,Leøt,epiid "ipt eywa" -.álä úeéîéðt eLwa± ¥©§§¦¦©¥
.dzelble dytgl yie ,ielba dppi`yãBñé áäìa ,äpä ék¦¦¥§©©§

álaL úé÷ìàä Làäzewl`l zhdeld dad`d `idy ± ¨¥¨¡Ÿ¦¤©¥
owfd epax xn`y itk ,ziwl`d ytpd ly y`d ceqi deednd

,"`ipz"d ly oey`xd wlgay 'b wxta,äpä :øçà çqð)ª¨©¥¦¥
úðéça :úBðéça 'á Lé ([álaL úé÷ìàä Làä ãBñé] áläa§©¥§¨¥¨¡Ÿ¦¤©¥¥§¦§¦©

.úeiîéðt úðéçáe ,úeiðBöéç.zinipt dad`e zipevig dad` ± ¦¦§¦©§¦¦
úeáäìúä àéä ,álä úeiðBöéç±,dad` lyúáäìúnä ¦¦©¥¦¦§©£©¦§©¤¤

úòcäå äðéaä úðéçaî,zewnrzdd ±'ä úlãâaedy ±,` ¦§¦©©¦¨§©©©¦§ª©

,Búlãâa [ïðBaúäì] (ïððBaúäì) ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¦§¥§¦§¥¦§ª¨
.'eëå Là étLøk äfò äáäà Bæ äðeázî ãéìBäìedfy ± §¦¦§¨©£¨©¨§¦§¥¥§

lky ici lr zxvepy dad` ± ziwl`d ytpd ly ald zeipevig
mc`dy okid ala zybxene dielb ef dad` .'d zlecba dpade
.'dl ezad` z` yibxn
àéä ,álä úeiîéðôe§¦¦©¥¦
álä úeiîéðôaL äc÷pä©§ª¨¤¦§¦¦©¥

,àaìc à÷îòåwnere - §¨§¨§¦¨
,aldäìòîì àéäL¤¦§©§¨

úòcä úðéçaî äìòî©§¨¦§¦©©©©
íãàä ìëeiL äðeázäå§©§¨¤©¨¨¨
úlãâa Baìa ïðBaúäì§¦§¥§¦¦§ª©

,'äelkya mc`d -
did `l ,ezeppeazdae
xevil mrt s` leki
dlecb dad` eaxwa
`id `l` ,efk dwenre
,dnypl dlrnln zpzip
lre ,oldl xiaqiy itk
ef dad` zelbl mc`d

.ekezaáeúkL Bîëe5: §¤¨
éúàø÷ íéwîònî""'ä E ¦©£©¦§¨¦

"àaìc à÷îòî" ¯± ¥¨§¨§¦¨
xn`p okl .ald wnern
,miax oeyl "miwnrnn"
wnere wner yi ala oky

,wnerl,àîìòc élîa Bîk ,ìLî-Cøc-ìòå)ipipra - §©¤¤¨¨§§¦¥§©§¨
,'d zcear ipipra `l ,mlerdãàî ìBãb ïéðò Lé íéîòôì¦§¨¦¥¦§¨¨§Ÿ

òâBðå Ba éeìz íãàä úeiç ìkL ãàî,oiprd ±úc÷ð ãò §Ÿ¤¨©¨¨¨¨§¥©©§ª©
íéNòî úBNòì íéîòôì Bì íøBâå ,ììëa ãòå álä úeiîéðt§¦¦©¥§©¦§¨§¥¦§¨¦©£©£¦

.*(ììk úòãa àlL íéøác øaãìemvra rbep xacd oky ± §©¥§¨¦¤Ÿ§©©§¨
.dpadne zrcn dlrnly ytpd,äæ únòì äæå'd zceara - §¤§ª©¤

ilinay myk okle ,mlerd ipipra mpyiy mipipr mze` mpyi
,zrcn dlrnly zeinipta rbepd oipr minrtl epyi `nlrc

.álaL äãBáòa Lnî àeä äëkd"awdl icedi ly ezad`a ± ¨¨©¨©£¨¤©¥
zrcn dlrnl `idy ,dnypd mvra zrbepd dad` dpyiy ±

.dpadneàéä álä úéîéðt úc÷ð úðéçaL éôì ,eðéäå§©§§¦¤§¦©§ª©§¦¦©¥¦
Laìúîe èMtúnä úòcä úðéçaî äìòîìzrcdy ± §©§¨¦§¦©©©©©¦§©¥¦§©¥

zyalzne dnewnn zhytzn-äðéa-äîëçî eãìBpL úBcna©¦¤§¥¨§¨¦¨
÷ø ,òãBpk úòc,ald zeinipt zcewp ±úøàä úðéça àéä ©©©©©¦§¦©¤¨©
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ùã÷ä úøâà
ïéà ãäéáùå 'àðù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé

ì"ìåäå êìäé åéðôì ÷ãö áéúë .ä÷ãöá
åù÷á 'éô éðô åù÷á éáì øîà êì ù"î é"ôò ïéðòä êà .êìé
áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé áäìá äðä éë áìä úéîéðô

)à"ð.'éçá 'á ùé ([áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé] áìäá äðä
úåáäìúä àéä áìä 'éðåöéç .úåéîéðô 'éçáå úåéðåöéç 'éçá
ä"á ñ"à 'ä úìåãâá úòãäå äðéáä 'éçáî úáäìúîä
äáäà åæ äðåáúî ãéìåäìå åúìåãâá [ïðåáúäì] (ïððåáúäì)
úåéîéðôáù äãå÷ðä àéä áìä 'éîéðôå .'åëå ùà éôùøë äæò
úòãä 'éçáî äìòî äìòîì àéäù àáéìã à÷îåòå áìä
ù"îëå .'ä úìåãâá åáìá ïðåáúäì íãàä ìëåéù äðåáúäå
éìéîá åîë î"ãòå) àáéìã à÷îåòî 'ä êéúàø÷ íé÷îòîî
úåéç ìëù ãàî ãàî ìåãâ ïéðò ùé íéîòôì àîìòã
ãòå áìä úåéîéðô úãå÷ð ãò òâåðå åá éåìú íãàä

ùòî úåùòì íéîòôì åì íøåâå ììëáíéøáã øáãìå íé
äãåáòá ùîî àåä äëë æ"òìæå (ììë úòãá àìù
àéä áìä úéîéðô úãå÷ð 'éçáù éôì åðééäå .áìáù
úåãîá ùáìúîå èùôúîä úòãä 'éçáî äìòîì
äîëç úøàä 'éçá àéä ÷ø .òãåðë ã"áçî åãìåðù
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ט.1. סימן סוף לקמן שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת כז.2.ראה א, יד.3.ישעי' פה, ח.4.תהלים כז, סג,5.שם זח"ב א. קל, תהלים

ב.

המילים  אחרי להלן, לבוא צריך אלה עיגול חצאי שסיום מעיר, שליט"א הרבי ברם, המקורי. ה"תניא" בספר הם העיגול חצאי (*
מישראל". נפש "שבכל
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dáe ,úòcäå äðéaäî äìòîlL äðBéìò äîëçdnkga ± ¨§¨¤§¨¤§©§¨¥©¦¨§©©©¨
,dpeilrdáeúkL Bîk ,Lnî 'ä øBà æeðâå Laìî6:'ä" §ª¨§¨©¨§¤¨

,"'eë äîëça,"dnkg"a yaeln seqÎoi` xe` -àéä àéäå §¨§¨§¦¦
.ìàøNiî Lôð ìëaL úe÷ìà õBöéð úðéçauevipd"n ± §¦©¦¡Ÿ¤§¨¤¤¦¦§¨¥

dlrnl `edy "iwl`d
± "dbyd"e "zrc"n ixnbl
zeiniptay dad`d d`a
zrcn dlrnly ,ald

dbydne7.ìk ïéàM äîe©¤¥¨
,Bæ äâøãîì äëBæ íãà̈¨¤§©§¥¨
à÷îòî álaL äãBáòì©£¨¤©¥¥¨§¨

àaìc,ald wnern ± §¦¨
,úeiîéðt úðéçáa- ¦§¦©§¦¦

ef dceare dad`y oeeik
iwl`d uevipd cvn ze`a
iwl` uevipe ± dnypay
cg` lka miiw ixd df
did okÎm` ± l`xyin
ribdl cg` lk ,jixv

dbixcnlefdcearleef-
Bæ äðéçaL éôì eðéä©§§¦¤§¦¨
úeìb úðéçáa Bìöà àéä¦¤§¦§¦©¨
úðéça àéäå ,äéáLå§¦§¨§¦§¦©
,Lnî äðéëMä úeìb- ¨©§¦¨©¨

,icedi ly eytpaàéä ék¦¦
,dpikyd ±úðéça àéä¦§¦©

BLôðaL úeäìà õBöéð¦¡Ÿ¤§©§
.úéäìàäxy`ke ± ¨¡Ÿ¦

ixd ± zelba z`vnp dnypd ly iwl`d uevipd ly ef dpiga
z`vnp iwl`d uevipd zpigay oeeike ,"dpiky"d zelb df
dad`d ly dceard didzy ytpa zlret `id oi` ,zelba

.ald zeiniptn,úeìbä úañå,dnypay iwl`d uevipd ly - §¦©©¨
øîàî àeä8äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø9:äðéëL ¯ ìááì eìb" ©£©©¥¦§¨¦§¨¨¨§¨¤§¦¨

,"íänòcg` lkay ihxtd uevipd ly zelbd iabl - ¦¨¤
`ed ,"laa"a `vnp `edy dryay ,`id dpeekd ,l`xyin

.zelba ez` cgi dpikyd z`vnp ± "laa" iyrn dyereðéäc§©§
únòì äæ"a Bááì úc÷ð úéîéðt úðéça LéaìäL éðtî¦§¥¤¦§¦§¦©§¦¦§ª©§¨§¤§ª©

,"äæ,dyecwl ,cebipd ,"df znerl" mdy mipipra -eðéäc± ¤§©§
envr yialdyàîìòc élîc íéàBö íéLeáìaoileg ixac ± ¦§¦¦§¦¥§©§¨

,mlerd ly,"ìáa" íLa àø÷pä ,äfä íìBò úåàúållbae - §©£©¨©¤©¦§¨§¥¨¤
,"laa"a ± ely iwl`d uevipd ly ± dpikyd zelb dpyi ,jk

.zee`ze mler ipipraàéäå,`ed ytpa df oipre ±äìøò úðéça §¦§¦©¨§¨
-å úéøaä ìò äqëîäÎd lräæ ìòå .álaL úéîéðtä äc÷ð ©§©¨©©§¦§§ª¨©§¦¦¤©¥§©¤

øîàð10:."íëááì úìøò úà ízìîe"zeidl dkixvy ± ¤¡©©§¤¥¨§©§©§¤
dqknd z` xiqdl ,"mkaal zlxr z` mzlne" ly dceard

`aeny itk .alay ziniptd dcewpd lr xizqnd11dlin oipra
efk ly zillkd dpikyd zelbay myky ,daeyzd oipr ±ipa l

"oil`bp od cin ± daeyz oiyer l`xyi m`" ixd ,l`xyi12,
uevipd ly zelba mb jk ,dpikyd zle`bl d`ian daeyzy
cg` lkay iwl`d
daeyz ici lry ,l`xyin
dpikyl dle`bd d`a
uevipl ± ely zihxtd
ieqikdy ,ely iwl`d
zilbzpe mixqen mlrdde

.ziniptd dcewpd,äpäå§¦¥
éðL Lé äìénaizy ± ©¦¨¥§¥

,äòéøôe äìéî :úBðéça§¦¦¨§¦¨
ätì÷e äqb äìøò ïäL¤¥¨§¨©¨§¦¨

.äwcdxiqn "dlin" ± ©¨
,dqbd dlxrd z`
z` dxiqn "drixt"e
dqknd dwcd dtilwd

,zixad lrïëåjke ± §¥
xacdálä úìøòa± §¨§©©¥

z` mzlne" aezk diabl
,"mkaal zlxrïk-íb Lé¥©¥
úBqb úBàzody ± ©£©

,dqbd dlxrd enk lynl
úBwãåzewc zee`ze ± §©

dtilwd enk lynl ody
dlxrd zxqde ,dwcd
,dwcd dtilwde dqbd

ici lr `id ,zewcd zee`zde zeqbd zee`zd;äòéøôe äìéî¦¨§¦¨
,ytpd ly zipgexd dceara -àì elàk ¯ òøt àìå ìî"e¨§Ÿ¨©§¦Ÿ

"ìî13,zlxr ,zinybd dlxrd zlin iabl oicd `ed jk - ¨
,("mkaal zlxr z` mzlne") zipgexd dlina mb jke ,sebd
oipr ,zewcd zee`zd ly dqknd z` xiqn `ed oi` m`y

,dlind oipr lk f` xqg ,drixtdúc÷ð ïéãò óBñ óBqL éðtî¦§¥¤£©¦§ª©
,÷c ÷N Leáìa äqëî àéä álä úéîéðt,dtilw ly - §¦¦©¥¦§ª¨¦§©©

.äéáLå úeìb úðéçáaz`vnp ealay ziniptd dcewpd ± ¦§¦©¨§¦§¨
ly ,drixt ly oiprd mb epyiyk `wece ,diaye zelba oiicr

.ziniptd dcewpd zl`bp f` ± zewcd zee`zdúìéî ìò ,äpäå§¦¥©¦©
Lnî äìøòä,zeqbd zee`zd zxqd ±áéúk:aezk - ¨¨§¨©¨§¦

à ¯ "íëááì úìøò úà ízìîe".íëîöòa íz,"mzlne" ± ©§¤¥¨§©§©§¤©¤§©§§¤
.envra zeyrl icedi lk ly egeka z`f z` ,elenz mz`y
xzqdde dqknd z` xiqne lhan `ed daeyz ici lr ,oky

.alay ziniptd dcewpd lr zexizqne zeqkn zee`zdyCà©
,äwcä ätìwä øéñäì,zewcd zee`zdn zxvepd -øác eäæ §¨¦©§¦¨©©¨¤¨¨

øîàð äæ ìòå ,íãàä ìò äLwä14'ä ìîe" :çéLnä úàéáa ©¨¤©¨¨¨§©¤¤¡©§¦©©¨¦©¨
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ùã÷ä úøâà
æåðâå ùáåìî äáå úòãäå äðéáäî äìòîìù äðåéìò
'éçá àéä àéäå 'åë äîëçá 'ä ù"îë ùîî 'ä øåà
íãà ìë ïéàù äîå .ìàøùéî ùôð ìëáù úå÷ìà õåöéð
'éçáá àáìã à÷îåòî áìáù äãåáòì åæ äâøãîì äëåæ
úåìâ 'éçáá åìöà àéä åæ äðéçáù éôì åðééä úåéîéðô
àéä àéä éë ùîî äðéëùä úåìâ úðéçá àéäå äéáùå
úåìâä úáñå úéäìàä åùôðáù úåäìà õåöéð úðéçá
éðôî åðééäã íäîò äðéëù ìááì åìâ ì"æø øîàî àåä
äæ úîåòì äæá åááì úãå÷ð úéîéðô úðéçá ùéáìäù
æ"äåò úåàúå àîìòã éìéîã íéàåö íéùåáìá åðééäã
úéøáä ìò äñëîä äìøò úðéçá àéäå ìáá íùá àø÷ðä
úà íúìîå øîàð äæ ìòå áìáù úéîéðôä äãå÷ðå
äìéî úåðéçá éðù ùé äìéîá äðäå .íëááì úìøò
áìä úìøòá ïëå ä÷ã äôéì÷å äñâ äìøò ïäù äòéøôå
òøô àìå ìîå äòéøôå äìéî úå÷ãå úåñâ úåàú ë"â ùé
áìä úéîéðô úãå÷ð ïééãò óåñ óåñù éðôî ìî àì åìàë
äðäå .äéáùå úåìâ úðéçáá ÷ã ÷ù ùåáìá äñåëî àéä
íëááì úìøò úà íúìîå 'éúë ùîî äìøòä úìéî ìò
äù÷ä øáã åäæ ä÷ãä äôéì÷ä øéñäì êà íëîöòá íúà
úà êéäìà 'ä ìîå çéùîä úàéáá 'àð æ"òå íãàä ìò
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יט.6. ג, ˘ËÈÏ"‡:7.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פי"ט ח"א ˘ËÈÏ"‡:8."ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כמאמר' צ"ל מגילה 9."אולי
א. טז.10.כט, י, מילה.11.עקב ערך צ"צ – דא"ח הליקוטים ספר ה"ה.12.ראה פ"ז תשובה הל' רמב"ם א. צח, שבת 13.סנהדרין

במשנה. ב ו.14.קלז, ל, נצבים

a`Îmgpn b"i iriax mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ג רביעי יום
אגרת ד  ,dw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìàøùé ïéà .ã,ew 'nr cr.ä÷ãöá 'éáùå

"ä÷ãöa àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà" .ã1,,dwcvd zekfa - ¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨¦§¨¨
øîàpL2:."ä÷ãöa äéáLå"ecti ± oeiv l` ± dil` miayde ± ¤¤¡©§¨¤¨¦§¨¨

mil`bpe oeivl l`xyi ipa miay dwcv ici lry ,dwcv ici lr
.zelbdn:áéúkaezk -3:-déì-éåäå ,"Cläé åéðôì ÷ãö" §¦¤¤§¨¨§©¥©£¥¥

."Cìé" :øîéîì`le ± §¥©¥¥
zernyn ixdy ,"jldi"
wcvd ± `edy `id "jli"
± "jldi" eli`e ,jli ±
xg` xacl mexbi `edy
xn`py dnn .zkll
,`eti` ,xazqn "jldi"
oipr lr `id dpeekdy
± dwcv ± "wcv"dy xg`

.dkild ea mxebCà©
,ïéðòä,`ed -äî ét-ìò ¨¦§¨©¦©
áeúkM4:éaì øîà Eì" ¤¨§¨©¦¦

,"éðô eLwaeyexit - ©§¨¨
- ,`ed weqtd ly heytd
ly) jzegilyae jl
:ial il xne` (d"awd
zeiniptde miptd z` ytg
yxtn i"yxy itk) ily
:miiqn `ede ,(df weqt
ip` ,"ywa` 'd jipt z`"
ytgn ip`e jk dyer ok`
,mxa .'d ,jly "mipt"d

`l ,dlrnly zeiniptd ,dlrnly miptd epiid "ipt"y ,df itl
jipt z`" okn xg`l xnel ,dxe`kl ,jixv did'd`l` ,"ywa`

z`"jipt`ed weqtd ly oey`xd ewlga mb ixdy "ywa`
"ipt"y ,owfd epax o`k yxtn ,okl .dlrnly miptd lr xacn
zeiniptl dpeekd "'d jipt"e) icedid ald ly zeiniptd epiid

(dlrnly,Leøt,epiid "ipt eywa" -.álä úeéîéðt eLwa± ¥©§§¦¦©¥
.dzelble dytgl yie ,ielba dppi`yãBñé áäìa ,äpä ék¦¦¥§©©§

álaL úé÷ìàä Làäzewl`l zhdeld dad`d `idy ± ¨¥¨¡Ÿ¦¤©¥
owfd epax xn`y itk ,ziwl`d ytpd ly y`d ceqi deednd

,"`ipz"d ly oey`xd wlgay 'b wxta,äpä :øçà çqð)ª¨©¥¦¥
úðéça :úBðéça 'á Lé ([álaL úé÷ìàä Làä ãBñé] áläa§©¥§¨¥¨¡Ÿ¦¤©¥¥§¦§¦©

.úeiîéðt úðéçáe ,úeiðBöéç.zinipt dad`e zipevig dad` ± ¦¦§¦©§¦¦
úeáäìúä àéä ,álä úeiðBöéç±,dad` lyúáäìúnä ¦¦©¥¦¦§©£©¦§©¤¤

úòcäå äðéaä úðéçaî,zewnrzdd ±'ä úlãâaedy ±,` ¦§¦©©¦¨§©©©¦§ª©

,Búlãâa [ïðBaúäì] (ïððBaúäì) ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¦§¥§¦§¥¦§ª¨
.'eëå Là étLøk äfò äáäà Bæ äðeázî ãéìBäìedfy ± §¦¦§¨©£¨©¨§¦§¥¥§

lky ici lr zxvepy dad` ± ziwl`d ytpd ly ald zeipevig
mc`dy okid ala zybxene dielb ef dad` .'d zlecba dpade
.'dl ezad` z` yibxn
àéä ,álä úeiîéðôe§¦¦©¥¦
álä úeiîéðôaL äc÷pä©§ª¨¤¦§¦¦©¥

,àaìc à÷îòåwnere - §¨§¨§¦¨
,aldäìòîì àéäL¤¦§©§¨

úòcä úðéçaî äìòî©§¨¦§¦©©©©
íãàä ìëeiL äðeázäå§©§¨¤©¨¨¨
úlãâa Baìa ïðBaúäì§¦§¥§¦¦§ª©

,'äelkya mc`d -
did `l ,ezeppeazdae
xevil mrt s` leki
dlecb dad` eaxwa
`id `l` ,efk dwenre
,dnypl dlrnln zpzip
lre ,oldl xiaqiy itk
ef dad` zelbl mc`d

.ekezaáeúkL Bîëe5: §¤¨
éúàø÷ íéwîònî""'ä E ¦©£©¦§¨¦

"àaìc à÷îòî" ¯± ¥¨§¨§¦¨
xn`p okl .ald wnern
,miax oeyl "miwnrnn"
wnere wner yi ala oky

,wnerl,àîìòc élîa Bîk ,ìLî-Cøc-ìòå)ipipra - §©¤¤¨¨§§¦¥§©§¨
,'d zcear ipipra `l ,mlerdãàî ìBãb ïéðò Lé íéîòôì¦§¨¦¥¦§¨¨§Ÿ

òâBðå Ba éeìz íãàä úeiç ìkL ãàî,oiprd ±úc÷ð ãò §Ÿ¤¨©¨¨¨¨§¥©©§ª©
íéNòî úBNòì íéîòôì Bì íøBâå ,ììëa ãòå álä úeiîéðt§¦¦©¥§©¦§¨§¥¦§¨¦©£©£¦

.*(ììk úòãa àlL íéøác øaãìemvra rbep xacd oky ± §©¥§¨¦¤Ÿ§©©§¨
.dpadne zrcn dlrnly ytpd,äæ únòì äæå'd zceara - §¤§ª©¤

ilinay myk okle ,mlerd ipipra mpyiy mipipr mze` mpyi
,zrcn dlrnly zeinipta rbepd oipr minrtl epyi `nlrc

.álaL äãBáòa Lnî àeä äëkd"awdl icedi ly ezad`a ± ¨¨©¨©£¨¤©¥
zrcn dlrnl `idy ,dnypd mvra zrbepd dad` dpyiy ±

.dpadneàéä álä úéîéðt úc÷ð úðéçaL éôì ,eðéäå§©§§¦¤§¦©§ª©§¦¦©¥¦
Laìúîe èMtúnä úòcä úðéçaî äìòîìzrcdy ± §©§¨¦§¦©©©©©¦§©¥¦§©¥

zyalzne dnewnn zhytzn-äðéa-äîëçî eãìBpL úBcna©¦¤§¥¨§¨¦¨
÷ø ,òãBpk úòc,ald zeinipt zcewp ±úøàä úðéça àéä ©©©©©¦§¦©¤¨©
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ùã÷ä úøâà
ïéà ãäéáùå 'àðù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé

ì"ìåäå êìäé åéðôì ÷ãö áéúë .ä÷ãöá
åù÷á 'éô éðô åù÷á éáì øîà êì ù"î é"ôò ïéðòä êà .êìé
áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé áäìá äðä éë áìä úéîéðô

)à"ð.'éçá 'á ùé ([áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé] áìäá äðä
úåáäìúä àéä áìä 'éðåöéç .úåéîéðô 'éçáå úåéðåöéç 'éçá
ä"á ñ"à 'ä úìåãâá úòãäå äðéáä 'éçáî úáäìúîä
äáäà åæ äðåáúî ãéìåäìå åúìåãâá [ïðåáúäì] (ïððåáúäì)
úåéîéðôáù äãå÷ðä àéä áìä 'éîéðôå .'åëå ùà éôùøë äæò
úòãä 'éçáî äìòî äìòîì àéäù àáéìã à÷îåòå áìä
ù"îëå .'ä úìåãâá åáìá ïðåáúäì íãàä ìëåéù äðåáúäå
éìéîá åîë î"ãòå) àáéìã à÷îåòî 'ä êéúàø÷ íé÷îòîî
úåéç ìëù ãàî ãàî ìåãâ ïéðò ùé íéîòôì àîìòã
ãòå áìä úåéîéðô úãå÷ð ãò òâåðå åá éåìú íãàä

ùòî úåùòì íéîòôì åì íøåâå ììëáíéøáã øáãìå íé
äãåáòá ùîî àåä äëë æ"òìæå (ììë úòãá àìù
àéä áìä úéîéðô úãå÷ð 'éçáù éôì åðééäå .áìáù
úåãîá ùáìúîå èùôúîä úòãä 'éçáî äìòîì
äîëç úøàä 'éçá àéä ÷ø .òãåðë ã"áçî åãìåðù
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ט.1. סימן סוף לקמן שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת כז.2.ראה א, יד.3.ישעי' פה, ח.4.תהלים כז, סג,5.שם זח"ב א. קל, תהלים

ב.

המילים  אחרי להלן, לבוא צריך אלה עיגול חצאי שסיום מעיר, שליט"א הרבי ברם, המקורי. ה"תניא" בספר הם העיגול חצאי (*
מישראל". נפש "שבכל



a`Îmgpnעח b"i iriax mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éäìàéäìà 'ä úà äáäàì ,'eë Eááì úà EEááì ìëa E ¡Ÿ¤¤§¨§§©£¨¤¡Ÿ¤§¨§¨§
éiç ïòîì ELôð ìëáeàeä Bcáì 'ä ék ïòîì :øîBìk ,"E §¨©§§§©©©¤§©§©©¦§©

éiç ìk,Lnî Ecala ielibe gek `idy dad` didz `ly - ¨©¤©¨
mc`y myke .ynn "jiig" `edy ote`a dad` `l` ,ytpdn

xack eiig z` yibxn epi`
`ed df `l` ,epnn cxtp
z` eyibxi `ly jk ,envr
`l` ,cxtp xack dad`d
dpi`y zinvr dad`k

.llk zybxpäáäà ïëlL¤¨¥©£¨
àaìc à÷îòî àéä Bæ± ¦¥¨§¨§¦¨

,ald wnern d`aäc÷pî¦§ª¨
økæpk Lnî úéîéðt§¦¦©¨©¦§¨

,ìéòì`ide -äìòîìe §¥§©§¨
.úòcä úðéçaî± ¦§¦©©©©

.dybxde dpadn dlrnl
çqäa àa çéLî ïëìå§¨¥¨¦©¨§¤©
,ìàøNé úeììëì úòcä©©©¦§¨¦§¨¥
df didi 'l`xyi llk'a -

,zrcd gqidaàéäå± §¦
,giynd z`iaéelb¦

úéîéðt äc÷ð úðéça§¦©§ª¨§¦¦
,úéììkäipa lk ly - ©§¨¦
,l`xyiäðéëMä úàéöéå¦¦©©§¦¨
úéììkällk ly ± ©§¨¦
,l`xyiúeìbäî¥©¨

éîìBòìe ãòì ,äéáMäå§©¦§¨¨©§§¥
.íéîìBòxacdy itk ± ¨¦

zle`b iabl xaqen
zihxtd dpikyd z`ivie
`idy ± iwl`d uevipd ±
dlrnl ,zrcd gqida
mb jk ± dbyde zrcn

didz ,l`xyi llk ly zillkd dpikyd ly d`ivid iabl
le`be zelbdn dz`ivigiynd ici lr l`xyi llk ly ez

"jaal z` jiwl` 'd lne" ly oiprd zzin` .zrcd gqida
,xen`k ,mpn` didz "jiig `ed ik jiwl` 'd z` dad`l"e
d`ivi dpyi ± oldl xiaqi ± zrk mb ,j` ,giynd z`iaa
lr ± (iwl`d uevipd ly) zihxtd dpikyd ly zelbdn
epax oeylae .dltzd zceara ± dry itl d`ivi miptÎlkÎ

:owfdãçà ìk LôðaL äðéëMäî éèøt õBöéð ìk ,ïëå§¥¨¦§¨¦¥©§¦¨¤§¤¤¨¤¨
"äòL éiç"a ,äòL éôì äéáMäå úeìbäî úàöBé ìàøNiî¦¦§¨¥¥¥©¨§©¦§¨§¦¨¨§©¥¨¨

,älôz Bæ`xnbdy itk -15,"dry iig" dlitzl z`xew §¦¨
-åÎa,àaìc à÷îòî álaL äãBáò,ald wnern -úðéçaî §£¨¤©¥¥¨§¨§¦¨¦§¦©

,äìøòäî úéìâpä úéîéðtä äc÷ð,dilr dqknd -äìBòå §ª¨©§¦¦©¦§¥¥¨¨§¨§¨
éiç ïòîì" úðéçáa äfò ä÷eLúa Ba ä÷áãì ,äìòîì."E± §©§¨§¨§¨¦§¨©¨¦§¦©§©©©¤

,eiig lk `id zewl`dyàeäådcewpd ly dry itl d`ivid ± §

`id ,dlitzd zceara ziniptdïk íb,zillkd dle`bd enk ± ©¥
úòcî äìòîì àéä Bæ äðéça ék ,íãàä úòc çqä úðéçáa¦§¦©¤©©©¨¨¨¦§¦¨¦§©§¨¦©©
äðeúð äðzî úðéça àéä ÷ø ,'ä úlãâa BúeððBaúäå íãàä̈¨¨§¦§§¦§ª©©¦§¦©©¨¨§¨
,íéðBéìòä íéðt úðéça úøàäî ,íéîMä ïî 'ä úàî- ¥¥¦©¨©¦¥¤¨©§¦©¨¦¨¤§¦

,dlrnly zeiniptdn
áeúkL Bîk16:'ä øàé" §¤¨¨¥

åéðt,ely zeiniptd ± ¨¨
éìà:áeúkL Bîëe ,"E ¥¤§¤¨

é÷ìà 'ä ìîe"."'eë E± ¨¡Ÿ¤
mb xacd miiw dry itly

.dzr
ék ,úàæ úòãeî Cà©©©Ÿ¦
"àìéòìc àúeøòúà"¦§¨¨¦§¥¨
àúeøòúà"a àéä¦§¦§¨¨

c "àzúìc,à÷ålk - ¦§©¨©§¨
dlrnln zexxerzd
d`a ,mc`l zkynpd
zexxerzdd ici lr `wec
ici lr xxern mc`dy
elit` ixd ,dhnl ezcear

`ad oiprdlrnln,`wec
geka oi`emc`d zcear

± df oipr jiyndle lertl
miwewf z`f lka
mb dhnln zexxerzdl
,df beqn dkyndl
ïééî" úàìòä úðéçáa¦§¦©©£¨©©¦

,"ïéá÷eðzexxerzdd - §¦
,lawnd cvn dweyzde
zkyndl ilk zeednd
on rtyd ± "oixkec oiin"

,rityndeøîàL Bîk§¤¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì17:."'eë äìòîlî úãøBé ätè ïéà"miler oi`y ± ¦§¨¨¥¦¨¤¤¦§©§¨
."miith dcbpkéøö ïëìåäìéî úlçz Bîöòa úBNòì íãàä C §¨¥¨¦¨¨¨©£§©§§¦©¦¨

úBLéaìnä ,äwãå äqbä ätì÷e álä úìøò øéñäì ,Bæ§¨¦¨§©©¥§¦¨©©¨§©¨©©§¦
àéäL ,álä úéîéðt úc÷ð úðéça ìò úBqëîezeinipt ± §©©§¦©§ª©§¦¦©¥¤¦

`id ,ald zcewpéiç ïòîì" úðéça ,'ä úáäà úðéça,"E- §¦©©£©§¦©§©©©¤
,eiig lk `id zewl`dy,äfä íìBò úBåàúa úeìba àéäL¤¦©¨§©£¨©¤

íäLod zee`zd ±úðéçáa ïk-íb- ly ote`ae ±éiç ïòîì""E ¤¥©¥¦§¦©§©©©¤
,"äæ únòì äæ"arwyen `edy ,dyecwl cbepnd cva - §¤§ª©¤

,eiig lk ody cr zee`za.ìéòì økæpklky mixac mpyiy ± ©¦§¨§¥
,eal zeinipt lka mda rewy `ede ,mda miielz mc`d iig

,eðéäå`id ,dxen`d dlxrd zxqd -ä÷ãvä úðéúð éãé-ìò §©§©§¥§¦©©§¨¨
àeäL ,BðBînî 'äì`ed oennd ±.Búeiçowfd epaxy itk ± ©¦¨¤©

epennay oeeik ± mc` lkay ,oey`xd wlgay f"l wxta xiaqn
`edy oennay ixd ,eytp iig el ozepy xac zepwl leki `ed
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ùã÷ä úøâà
êùôð ìëáå êááì ìëá êéäìà 'ä úà äáäàì 'åë êááì
.ùîî êééç ìë àåä åãáì 'ä éë ïòîì øîåìë êééç ïòîì
úéîéðô äãå÷ðî àáìã à÷îåòî àéä åæ äáäà ïëìù
àá çéùî ïëìå úòãä úðéçáî äìòîìå ì"ðë ùîî
äãå÷ð úðéçá éåìéâ àéäå ìàøùé úåììëì úòãä çñéäá
úåìâäî úéììëä äðéëùä úàéöéå úéììëä úéîéðô
éèøô õåöéð ìë ïëå íéîìåò éîìåòìå ãòì äéáùäå
úåìâäî úàöåé ìàøùéî ãçà ìë ùôðáù äðéëùäî
áìáù äãåáòå äìôú åæ äòù ééçá äòù éôì äéáùäå
úéìâðä úéîéðôä äãå÷ð úðéçáî àáìã à÷îåòî
äæò ä÷åùúá åá ä÷áãì äìòîì äìåòå äìøòäî
úòã çñéä 'éçáá ïë íâ àåäå êééç ïòîì úðéçáá
åúåððåáúäå íãàä úòãî äìòîì àéä åæ äðéçá éë íãàä
ïî 'ä úàî äðåúð äðúî úðéçá àéä ÷ø 'ä úìåãâá
åéðô 'ä øàé ù"îë íéðåéìòä íéðô 'éçá úøàäî íéîùä
éë úàæ úòãåî êà .'åë êé÷ìà 'ä ìîå ù"îëå êéìà
à÷åã àúúìã àúåøòúàá àéä àìéòìã àúåøòúà
úãøåé äôè ïéà ì"æøàùîë ð"î úàìòä úðéçáá
úìçú åîöòá úåùòì íãàä êéøö ïëìå .'åë äìòîìî
ä÷ãå äñâä äôéì÷å áìä úìøò øéñäì åæ äìéî
áìä úéîéðô úãå÷ð úðéçá ìò úåñëîå úåùéáìîä
àéäù êééç ïòîì úðéçá 'ä úáäà úðéçá àéäù
êééç ïòîì 'éçáá ë"â íäù æ"äåò úååàúá úåìâá
åðåîîî 'äì ä÷ãöä úðéúð é"ò åðééäå ì"ðë æ"òìæá
à÷éçãå íéîöîåöî åéúåðåæîù éî èøôáå åúåéç àåäù
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א.15. י, כה.16.שבת ו, ב.17.נשא כה, תענית ב. רמז, זח"ג



עט a`Îmgpn c"i iying mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ד חמישי יום
אגרת ד  ,ew 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷ãö åäæå,212 'nr cr:ø"éëà äìñ

,d"awdl "eytp iig" ozep `ed ,dwcvl ozepéî èøôáe¦§¨¦
,àáeè àzòL déì à÷éçãe íéîöîöî åéúBðBænLdryde - ¤§¨§ª§¨¦§¦¨¥©§¨¨

dze`a c`n el wegc ezqpxt avny ,daexn dcna el zwgec
,dry.Lnî åéiçî ïúBpLlr had ilan dwcv ozep `edyk ± ¤¥¥©¨©¨

,dywd eavnúeèøôáe¦§¨
íà`ed ±òéâéî äðäð ¦¤¡¤¦¦©

,åétk"ig" `edy - ©¨
ezk`lnn e` exgqnn
÷ñò àlL øLôà-éàL¤¦¤§¨¤Ÿ¨©
úBaø íéîòt íää¤§¨¦©
úéîéðt úc÷ð úðéçáa¦§¦©§ª©§¦¦
,àaìc à÷îòî álä- ©¥¥¨§¨§¦¨

,ald wnernâäðîk§¦§©
àOîa íäé÷ñòa íìBòä̈¨§¦§¥¤§©¨

,àðåb éàäëe ïzîe- ©¨§©©§¨
i`ceay ixd mda `veike
gieexdl mrt i` jka wqr
dcewpd jezn etqk

,eal ly ziniptdéøäå©£¥
Bòéâéî øfônLk íòtä äzò,ecnrn itl `ly ±'äì ïúBðå ©¨©©©§¤§©¥¦¦§¥©

eðéäc ,úçMî BLôð äãBt äæa äpä ¯ ááì áeèáe äçîNa§¦§¨§¥¨¦¥¨¤¤©§¦©©§©§
dcet `edy ±äúéäL ,Bááì úéîéðt úc÷ð úðéçacr ± §¦©§ª©§¦¦§¨¤¨§¨

,dry dze`lBà äqb ätìwä CBúa äéáLå úeìb úðéçáa¦§¦©¨§¦§¨§©§¦¨©¨
áeúkL Bîk ,äwc18:"øîLî" ¯ "Eaì øöð øîLî ìkî" ©¨§¤¨¦¨¦§¨§Ÿ¦¤¦§¨

,íéøeñàä úéa :Leøt"jal xevp xnyn lkn" weqtd yexite ¥¥¨£¦
jeza zelbae xq`na oezp `di `ly jal z` xeny ± `ed
ixd ,zee`zde zetilwd
did dry dze`l cry

,diayae zelba ealäzòå§©¨
äcôðzeinipt zcewp ± ¦§¤
,eaalíéðBöéçäî± ¥©¦¦

,zetilwdn.Bæ ä÷ãöa¦§¨¨
ì ïk-íb äæåïBL §¤©¥§

"äòéøt",lirl xaqenk ± §¦¨
,dwcd dtilwd zxqdy
z`xwp ,zewcd zee`zd
mb df ixd ,"drixt" mya
"drixt" dlnd yexit ok

-áBç úòéøt ïéðò19, ¦§©§¦©
ãaòzLðå áiçúpL¤¦§©¥§¦§©§¥
ìò Ba eìLnL íéðBöéçì©¦¦¤¨§©

eäæå .Bááì úeiîéðt úc÷ðxne` weqtdy dn ±äéáLå" §ª©§¦¦§¨§¤§¨¤¨
"ä÷ãöamictp ,diay zpigaa mipezp eidy dl` mby ± ¦§¨¨

.dwcv ici lr mil`bpe

,"Cläé åéðôì ÷ãö" eäæåxnel jixv didy ,lirl el`yy - §¤¤¤§¨¨§©¥
edyinl mxeb `edy ernyn "jldi" oky ,"jldi" `le "jli"

- zkll xg`lî àeä ¯ "åéðôì",úeiîéðt ïBLzeiniptl - §¨¨¦§§¦¦
,elylî àeä ¯ "Cläé"åéìBnL ,äëìBä ïBLC± wcvd ± ¦§©¥¦§¨¨¤¦

jilen ± dwcvdúà¤
,'äì álä úéîéðt§¦¦©¥©

Ck-øçàå:weqtd itl ± §©©¨
åéîòt 'ä Cøãì íéNé20, ¨¦§¤¤§¨¨

,'d jxca bdpzi `edy -
áeúkL Bîk21zëìäå" : §¤¨§¨©§¨

'ä éøçà" ,"åéëøãa¦§¨¨©£¥
"eëìz íëéäìà22ìëa , ¡Ÿ¥¤¥¥§¨

ãeîìúå ,úBönä äNòî©£¥©¦§§©§
äøBz`edy ±ãâðk ¨§¤¤
ïlk23,mipiprd lkae - ª¨

,dxeze zeevn ly dl`d
ly ote`a 'd jxca jli

,dkildïlkLely zeevnde dxezd ±éãé-ìò 'äì ïéìBò ¤ª¨¦©©§¥
,álä úéîéðt,dwcvd zcear ici lr dlib `edy -øúéa §¦¦©¥§¤¤

äìòî äìòîe úàNzilrp `id ald zeinipt ici lr dilrd ± §¥©§¨©§¨
xzei daxdãìBpä ,álä úéðBöéç éãé-ìò 'äì ïúiìòî¥£¦¨¨©©§¥¦¦©¥©¨

úòcäå äðeázäî± ¥©§¨§©©©
'd zelcbaéìa ,ïcáì§©¨§¦

lî íéðt úøàääìòî ¤¨©¨¦¦§©§¨
øzñä úðéçáa àlà¤¨¦§¦©¤§¥
íéðtä ïéà ék ,íéðẗ¦¦¥©¨¦
ähîì íéøéàî íéðBéìòä̈¤§¦§¦¦§©¨
àúeøòúàa àlà¤¨§¦§¨¨

,àzúìczexxerzda - ¦§©¨
,dhnlnä÷ãvä äNòîa§©£¥©§¨¨

."íBìL" àø÷pä± ©¦§¨¨
dyer dwcvd dyrn
,dhnl dlrn oia mely
dcigid jxcd efe
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íà úåèøôáå ùîî åééçî ïúåðù àáåè àúòù äéì
úåáø íéîòô íäá ÷ñò àìù à"àù åéôë òéâéî äðäð
âäðîë àáìã à÷îåòî áìä úéîéðô úãå÷ð 'éçáá
íòôä äúò éøäå â"äëå î"åîá íäé÷ñòá íìåòä
äðä ááì áåèáå äçîùá 'äì ïúåðå åòéâéî øæôîùë
úéîéðô úãå÷ð úðéçá åðééäã úçùî åùôð äãåô äæá
äñâ äôéì÷ä êåúá äéáùå úåìâ 'éçáá äúéäù åááì
úéá 'éô øîùî êáì øåöð øîùî ìëî ù"îë ä÷ã åà
ïë íâ äæå åæ ä÷ãöá íéðåöéçäî äãôð äúòå íéøåñàä
ãáòúùðå áééçúðù áåç úòéøô ïéðò äòéøô ïåùì
åäæå åááì úåéîéðô úãå÷ð ìò åá åìùîù íéðåöéçì

.ä÷ãöá äéáùå

ïåùìî àåä åéðôì êìäé åéðôì ÷ãö åäæå
úéîéðô úà êéìåîù äëìåä ïåùìî àåä êìäéå úåéîéðô
úëìäå ù"îë åéîòô 'ä êøãì íéùé êë øçàå 'äì áìä
úåöîä äùòî ìëá åëìú íëéäìà 'ä éøçà åéëøãá
áìä úéîéðô éãé ìò 'äì ïéìåò ïìåëù ïìåë ãâðë ú"úå
úéðåöéç é"ò 'äì ïúééìòî äìòî äìòîå úàù øúéá
íéðô úøàä éìá ïãáì úòãäå äðåáúäî ãìåðä áìä
íéðôä ïéà éë íéðô øúñä úðéçáá àìà äìòîìî
àúúìã àúåøòúàá àìà äèîì íéøéàî íéðåéìòä
éùôð íåìùá äãô ù"æå .íåìù àø÷ðä ä÷ãöä äùòîá
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כג.18. ד, ˘ËÈÏ"‡:19.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.בסופו תכ"ד ועד"ז כו'. מזונא למיהב מפריעה דמטיפין ודמא תל"ז: תקו"ז "עיין
ס"י". סרס"ה ליו"ד לבוש ערופה. עגלה מצות להצ"צ סהמ"צ ˘ËÈÏ"‡:20.ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לזה (ובהמשך פעמיו "הל'

תצוה)". באוה"ת (נדפס ורמון פעמון לד"ה עה"פ) (לתהלים הצ"צ מציין – פעמינו) ט.21.לקמן כח, ה.22.תבוא יג, משנה 23.ראה
פאה. ריש

a`Îmgpn b"i iriax mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éäìàéäìà 'ä úà äáäàì ,'eë Eááì úà EEááì ìëa E ¡Ÿ¤¤§¨§§©£¨¤¡Ÿ¤§¨§¨§
éiç ïòîì ELôð ìëáeàeä Bcáì 'ä ék ïòîì :øîBìk ,"E §¨©§§§©©©¤§©§©©¦§©

éiç ìk,Lnî Ecala ielibe gek `idy dad` didz `ly - ¨©¤©¨
mc`y myke .ynn "jiig" `edy ote`a dad` `l` ,ytpdn

xack eiig z` yibxn epi`
`ed df `l` ,epnn cxtp
z` eyibxi `ly jk ,envr
`l` ,cxtp xack dad`d
dpi`y zinvr dad`k

.llk zybxpäáäà ïëlL¤¨¥©£¨
àaìc à÷îòî àéä Bæ± ¦¥¨§¨§¦¨

,ald wnern d`aäc÷pî¦§ª¨
økæpk Lnî úéîéðt§¦¦©¨©¦§¨

,ìéòì`ide -äìòîìe §¥§©§¨
.úòcä úðéçaî± ¦§¦©©©©

.dybxde dpadn dlrnl
çqäa àa çéLî ïëìå§¨¥¨¦©¨§¤©
,ìàøNé úeììëì úòcä©©©¦§¨¦§¨¥
df didi 'l`xyi llk'a -

,zrcd gqidaàéäå± §¦
,giynd z`iaéelb¦

úéîéðt äc÷ð úðéça§¦©§ª¨§¦¦
,úéììkäipa lk ly - ©§¨¦
,l`xyiäðéëMä úàéöéå¦¦©©§¦¨
úéììkällk ly ± ©§¨¦
,l`xyiúeìbäî¥©¨

éîìBòìe ãòì ,äéáMäå§©¦§¨¨©§§¥
.íéîìBòxacdy itk ± ¨¦

zle`b iabl xaqen
zihxtd dpikyd z`ivie
`idy ± iwl`d uevipd ±
dlrnl ,zrcd gqida
mb jk ± dbyde zrcn

didz ,l`xyi llk ly zillkd dpikyd ly d`ivid iabl
le`be zelbdn dz`ivigiynd ici lr l`xyi llk ly ez

"jaal z` jiwl` 'd lne" ly oiprd zzin` .zrcd gqida
,xen`k ,mpn` didz "jiig `ed ik jiwl` 'd z` dad`l"e
d`ivi dpyi ± oldl xiaqi ± zrk mb ,j` ,giynd z`iaa
lr ± (iwl`d uevipd ly) zihxtd dpikyd ly zelbdn
epax oeylae .dltzd zceara ± dry itl d`ivi miptÎlkÎ

:owfdãçà ìk LôðaL äðéëMäî éèøt õBöéð ìk ,ïëå§¥¨¦§¨¦¥©§¦¨¤§¤¤¨¤¨
"äòL éiç"a ,äòL éôì äéáMäå úeìbäî úàöBé ìàøNiî¦¦§¨¥¥¥©¨§©¦§¨§¦¨¨§©¥¨¨

,älôz Bæ`xnbdy itk -15,"dry iig" dlitzl z`xew §¦¨
-åÎa,àaìc à÷îòî álaL äãBáò,ald wnern -úðéçaî §£¨¤©¥¥¨§¨§¦¨¦§¦©

,äìøòäî úéìâpä úéîéðtä äc÷ð,dilr dqknd -äìBòå §ª¨©§¦¦©¦§¥¥¨¨§¨§¨
éiç ïòîì" úðéçáa äfò ä÷eLúa Ba ä÷áãì ,äìòîì."E± §©§¨§¨§¨¦§¨©¨¦§¦©§©©©¤

,eiig lk `id zewl`dyàeäådcewpd ly dry itl d`ivid ± §

`id ,dlitzd zceara ziniptdïk íb,zillkd dle`bd enk ± ©¥
úòcî äìòîì àéä Bæ äðéça ék ,íãàä úòc çqä úðéçáa¦§¦©¤©©©¨¨¨¦§¦¨¦§©§¨¦©©
äðeúð äðzî úðéça àéä ÷ø ,'ä úlãâa BúeððBaúäå íãàä̈¨¨§¦§§¦§ª©©¦§¦©©¨¨§¨
,íéðBéìòä íéðt úðéça úøàäî ,íéîMä ïî 'ä úàî- ¥¥¦©¨©¦¥¤¨©§¦©¨¦¨¤§¦

,dlrnly zeiniptdn
áeúkL Bîk16:'ä øàé" §¤¨¨¥

åéðt,ely zeiniptd ± ¨¨
éìà:áeúkL Bîëe ,"E ¥¤§¤¨

é÷ìà 'ä ìîe"."'eë E± ¨¡Ÿ¤
mb xacd miiw dry itly

.dzr
ék ,úàæ úòãeî Cà©©©Ÿ¦
"àìéòìc àúeøòúà"¦§¨¨¦§¥¨
àúeøòúà"a àéä¦§¦§¨¨

c "àzúìc,à÷ålk - ¦§©¨©§¨
dlrnln zexxerzd
d`a ,mc`l zkynpd
zexxerzdd ici lr `wec
ici lr xxern mc`dy
elit` ixd ,dhnl ezcear

`ad oiprdlrnln,`wec
geka oi`emc`d zcear

± df oipr jiyndle lertl
miwewf z`f lka
mb dhnln zexxerzdl
,df beqn dkyndl
ïééî" úàìòä úðéçáa¦§¦©©£¨©©¦

,"ïéá÷eðzexxerzdd - §¦
,lawnd cvn dweyzde
zkyndl ilk zeednd
on rtyd ± "oixkec oiin"

,rityndeøîàL Bîk§¤¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì17:."'eë äìòîlî úãøBé ätè ïéà"miler oi`y ± ¦§¨¨¥¦¨¤¤¦§©§¨
."miith dcbpkéøö ïëìåäìéî úlçz Bîöòa úBNòì íãàä C §¨¥¨¦¨¨¨©£§©§§¦©¦¨

úBLéaìnä ,äwãå äqbä ätì÷e álä úìøò øéñäì ,Bæ§¨¦¨§©©¥§¦¨©©¨§©¨©©§¦
àéäL ,álä úéîéðt úc÷ð úðéça ìò úBqëîezeinipt ± §©©§¦©§ª©§¦¦©¥¤¦

`id ,ald zcewpéiç ïòîì" úðéça ,'ä úáäà úðéça,"E- §¦©©£©§¦©§©©©¤
,eiig lk `id zewl`dy,äfä íìBò úBåàúa úeìba àéäL¤¦©¨§©£¨©¤

íäLod zee`zd ±úðéçáa ïk-íb- ly ote`ae ±éiç ïòîì""E ¤¥©¥¦§¦©§©©©¤
,"äæ únòì äæ"arwyen `edy ,dyecwl cbepnd cva - §¤§ª©¤

,eiig lk ody cr zee`za.ìéòì økæpklky mixac mpyiy ± ©¦§¨§¥
,eal zeinipt lka mda rewy `ede ,mda miielz mc`d iig

,eðéäå`id ,dxen`d dlxrd zxqd -ä÷ãvä úðéúð éãé-ìò §©§©§¥§¦©©§¨¨
àeäL ,BðBînî 'äì`ed oennd ±.Búeiçowfd epaxy itk ± ©¦¨¤©

epennay oeeik ± mc` lkay ,oey`xd wlgay f"l wxta xiaqn
`edy oennay ixd ,eytp iig el ozepy xac zepwl leki `ed
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ùã÷ä úøâà
êùôð ìëáå êááì ìëá êéäìà 'ä úà äáäàì 'åë êááì
.ùîî êééç ìë àåä åãáì 'ä éë ïòîì øîåìë êééç ïòîì
úéîéðô äãå÷ðî àáìã à÷îåòî àéä åæ äáäà ïëìù
àá çéùî ïëìå úòãä úðéçáî äìòîìå ì"ðë ùîî
äãå÷ð úðéçá éåìéâ àéäå ìàøùé úåììëì úòãä çñéäá
úåìâäî úéììëä äðéëùä úàéöéå úéììëä úéîéðô
éèøô õåöéð ìë ïëå íéîìåò éîìåòìå ãòì äéáùäå
úåìâäî úàöåé ìàøùéî ãçà ìë ùôðáù äðéëùäî
áìáù äãåáòå äìôú åæ äòù ééçá äòù éôì äéáùäå
úéìâðä úéîéðôä äãå÷ð úðéçáî àáìã à÷îåòî
äæò ä÷åùúá åá ä÷áãì äìòîì äìåòå äìøòäî
úòã çñéä 'éçáá ïë íâ àåäå êééç ïòîì úðéçáá
åúåððåáúäå íãàä úòãî äìòîì àéä åæ äðéçá éë íãàä
ïî 'ä úàî äðåúð äðúî úðéçá àéä ÷ø 'ä úìåãâá
åéðô 'ä øàé ù"îë íéðåéìòä íéðô 'éçá úøàäî íéîùä
éë úàæ úòãåî êà .'åë êé÷ìà 'ä ìîå ù"îëå êéìà
à÷åã àúúìã àúåøòúàá àéä àìéòìã àúåøòúà
úãøåé äôè ïéà ì"æøàùîë ð"î úàìòä úðéçáá
úìçú åîöòá úåùòì íãàä êéøö ïëìå .'åë äìòîìî
ä÷ãå äñâä äôéì÷å áìä úìøò øéñäì åæ äìéî
áìä úéîéðô úãå÷ð úðéçá ìò úåñëîå úåùéáìîä
àéäù êééç ïòîì úðéçá 'ä úáäà úðéçá àéäù
êééç ïòîì 'éçáá ë"â íäù æ"äåò úååàúá úåìâá
åðåîîî 'äì ä÷ãöä úðéúð é"ò åðééäå ì"ðë æ"òìæá
à÷éçãå íéîöîåöî åéúåðåæîù éî èøôáå åúåéç àåäù
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א.15. י, כה.16.שבת ו, ב.17.נשא כה, תענית ב. רמז, זח"ג



a`Îmgpnפ e"h iyiy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ט"ו שישי יום
אגרת ה  ,212 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íù ãåã ùòéå .ä,214 'nr cr:ìëä ïéáîù

.dhnl dlbzze xi`z dlrnly zeiniptdyáeúkL eäæå24: §¤¤¨
,"éLôð íBìLá äãt"l"f epinkg xn`n itly -25aqen df ¨¨§¨©§¦

,"mely" mi`xwpd micqg zelinbe dwcv lrà÷éc "éLôð"26. ©§¦©§¨
`idy dpikyd lr aqen df ,oky .weica `id "iytp" dlnd ±

lka jke ;icedi ly ytpd
lr ± l`xyin cg`
ely iwl`d uevipd
mictpd ,eytp z` dignd
ici lr ,"mely" ici lr

.dwcvd dyrn-íb eäæå§¤©
àø÷pL íòhä ïk¥©©©¤¦§¨
éôì ,"íBìL" ä÷ãvä©§¨¨¨§¦

äNòpL,dwcvd ici lr ± ¤©£¤
ìàøNé ïéa íBìL̈¥¦§¨¥
íéîMaL íäéáàì©£¦¤¤©¨©¦
eðéúBaø øîàîk§©£©©¥

äëøáì-íðBøëæ27eðéäc , ¦§¨¦§¨¨§©§
,Lnî 'ä ÷ìç íä ,ïäéúBLôð ïBéãt éãé-ìòmdizeytp - ©§¥¦§©§¥¤¥¥¤©¨

zectip ode ,ynn 'dn wlg ody,íéðBöéçä éãéîicin - ¦¥©¦¦
,zetilwd,ìàøNé õøà ú÷ãö èøôáezxb` azk owfd epax - ¦§¨¦§©¤¤¦§¨¥

± "`ipz"ay "ycewd zxb`" wlgay zeax zexb` jke ± ef

,l`xyi ux`a "c"ag llek" xear dwcv zpizpl xywda
wecexedn lcprn mgpn iax ly `ixagd icinlz zwfgdl

,l`xyi ux`a eayiizdy eixage,Lnî 'ä ú÷ãö àéäL- ¤¦¦§©©¨
,zelbzda 'ied my eay mewnl dwcváeúkL Bîk28" :ãéîz §¤¨¨¦

éðéòzinipt dkynde ± ¥¥
lyéäìà 'ä,"da E- ¡Ÿ¤¨

,l`xyi ux`aéðéò eéäå"§¨¥©
"íéîiä ìk íL éaìå29. §¦¦¨¨©¨¦

l`xyi ux`ay ixd ±
zinipt dkynd dxi`n
miyery dwcvde ,'iedn
minkg icinlz mr
`id ,l`xyi ux`ay

,ynn 'd zwcvàéäå± §¦
,l`xyi ux` zwcv
éiç úBãôì eðì äãîòL¤¨§¨¨¦§©¥
íéáLBçä úöòî eðLôð©§¥¥£©©§¦

,eðéîòt úBçãì,epl wifdl mivexd zvrn -,ãòì eðì ãîòúå ¦§§¨¥§©£Ÿ¨¨©
íeNì,cinrdl ±øBàì ,íéiçä éiçî ,íéizîà íéiça eðLôð ¨©§¥§©¦£¦¦¦¥©¥©©¦¥

,xi`dl ±ïîà ,"äìñ eðzà åéðt 'ä øàé" øLà ,íéiçä øBàa§©©¦£¤¨¥¨¨¦¨¤¨¨¥
:ïBöø éäé ïk¥§¦¨

.d"íL ãåc Nòiå"1.cec :`ed ,df weqt ly heytd eyexit ± ©©©¨¦¥
,mi`peyd ly mdizn exawa ± l`xyi ipal aeh my dyr
± ezxeab ici lr ,my envrl dpw cec :e` ,i"yx ly eyexitk

,miyxtnd x`y yexit itkLBãwä øäfa Løôe2íeMî , ¥©©Ÿ©©¨¦
øîàpL3ãåc éäéå" : ¤¤¡©©§¦¨¦

ä÷ãöe ètLî äNòŸ¤¦§¨§¨¨
,"'eë Bnò ìëìxdefd - §¨©

yrie"ly yxtn yecwd
xen`l xyw yi "my cec
dyer did cecy oldl
,enr lkl dwcve htyn
,dwcve htyn eziiyrae
epiid "my"d z` dyr
.d"awd ly yecwd eny
:øîàå ïBòîL éaø äëa"¨¨©¦¦§§¨©
àLéc÷ àîL ãéáò ïàî©¨¦§¨©¦¨

."'eë éðkñîì ä÷ãö áéäéc ïàî ¯ àîBé ìëa"dyer" in ± §¨¨©§¨¦§¨¨§¦§§¥
.iprl dwcv ozepy df ± ?mei lka (d"awd ly) yecwd myd z`
yecwd eny lr xnel mi`zn cvik (` :xaqd miperh mixacd

oeylke ,"yrie" weqtd oeylk) 'my zeyrl' iehiad d"awd ly
oipr ici lr df xac miyer cvik (a ?("ciar" yecwd xdefd

?dwcvdäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàî íéc÷äa ïáeéå4ìò §¨§©§¦©£©©¥¦§¨¦§¨¨©
÷eñt5'äa ¯ "íéîìBò øeö 'ä déa ék" :my ly 'd ze`a ± ¨¦§¨¨¦§

,'ied,äfä íìBò àøáð¦§¨¨©¤
ã"eéaly c"ei ze`ae ± §

,'ied myíìBò àøáð¦§¨¨
.àaäzekiiyd `id dn ± ©¨

dfd mlerd oia `wec yiy
oiae ,'ied my ly 'd ze`l
'i ze`l `wec `ad mlerd
jk myl ?'ied my ly
edn owfd epax xiaqn
Îobe `ad mler ly epipr
zekiiyd oaez jkae ,ocr
'i ze`l `ad mler ly

:'ied my lyíé÷écvä úBîLð íéâpòúnL âeðòzäL ,Leøt¥¤©©£¤¦§©§¦¦§©©¦¦
àeä ,ïBzçúå ïBéìò ïãò-ïâa øéànä äðéëMä åéfî ïéðäðå§¤¡¦¦¦©§¦¨©¥¦§©¥¤¤§§©§

,íúìkNäå íúâOäa íéâpòúnLlye lky ly beprz - ¤¦§©§¦§©¨¨¨§©§¨¨¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íåìù ä÷ãöä àø÷ðù íòèä ë"â åäæå .à÷ééã éùôð
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá íåìù äùòðù éôì
'ä ÷ìç íä ïäéúåùôð ïåéãô éãé ìò åðééäã ì"æøàîë
ú÷ãö àéäù é"à ú÷ãö èøôáå íéðåöéçä éãéî ùîî
éðéò åéäå äá êéäìà 'ä éðéò ãéîú ù"îë ùîî 'ä
åðùôð ééç úåãôì åðì äãîòù àéäå íéîéä ìë íù éáìå
íåùì ãòì åðì ãåîòúå åðéîòô úåçãì íéáùåçä úöòî
íééçä øåàá øåàì íééçä ééçî íéúéîà íééçá åðùôð

:ø"éëà äìñ åðúà åéðô 'ä øàé øùà

ùòéå äøîàðù íåùî ÷"äåæá 'éôå íù ãåã
ìëì ä÷ãöå èôùî äùåò ãåã éäéå
ìëá àùéã÷ àîù ãéáò ïàî øîàå ù"ø äëá 'åë åîò
íéã÷äá ïáåéå .'åë éðëñîì ä÷ãö áéäéã ïàî àîåé
àøáð 'äá íéîìåò øåö 'ä äéá éë ô"ò ì"æø øîàî
íéâðòúîù âåðòúäù 'éô .á"äåò àøáð ã"åéá æ"äåò
ò"âá øéàîä äðéëùä åéæî ïéðäðå íé÷éãöä úåîùð
íúìëùäå íúâùäá íéâðòúîù àåä ïåúçúå ïåéìò
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י.24. נה, ובפרש"י.25.תהלים א ח, ˘ËÈÏ"‡:26.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ו לא, (תהלים אותי" "פדית וכמו אותי "דהול"ל

א'.27. פרק פאה יב.28.תוספתא יא, ג.29.עקב ט, א יג.1.מלכים ח, ב ב.2.שמואל קיג, טו.3.זח"ג ב.4.פסוק כט, מנחות
ה"א. פ"ב חגיגה ד.5.ירושלמי כו, ישעי'



פי a`Îmgpn e"h iyiy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dpadíéìékNnL,"dnkg"d geka ±íéòãBéå,"zrc"d geka ± ¤©§¦¦§§¦
íéâéOîedylya ,dbyde dpadl gekd `edy ,"dpia"d geka ± ©¦¦

mipian md ,zrcÎdpiaÎdnkg ly dl` zegekäâOä äæéà¥¤©¨¨
úðéçáa ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàî íL òôBMä úeiçå øBàa§§©©¥©¨¥¥¨¦§¦©

éelbzeigdy ,ote`a ± ¦
"seqÎoi`"n my dxi`nd
mibiyn mde ,ieliba `id
`ly ,ef zeig ly dzedn
zeigdy ,dfd mlera enk
ly ote`a my d`a
milekiy dbydde ,mlrd
,zeig dze`a my biydl
ze`ivnd zrici `id
,zednd zbyd `le cala
`id zeigd ocrÎoba eli`e
mibiyny ,ielib zpigaa

z`,zeigd ly zednd
ielib zpigaa `idy
,íúðéa çeøå íúîLðì§¦§¨¨§©¦¨¨
äæéà âéOäìe ïéáäì§¨¦§©¦¥¤

,åéNòî éôìe Búâøãî éôì ãçàå ãçà ìk äâOäihewl"a - ©¨¨¨¤¨§¤¨§¦©§¥¨§¦©£¨
wgvi iel iax wicvd oe`bd ,`"hily iaxd ly eia`l "wgvi iel
ocrÎobay zenypl dpeekd "ezbixcn itl" ,yxtn ocrÎ eznyp
Î`zerxe dpeekd zbixcnl m`zda `id ozbydy - oeilrd
dlna mix`ezn oigene ,oigen ly dcear `idy ,odly `alc
wxt "dpen`de cegid xry"n my oiivn `edy itk ,"dbixcn"
itl"e ;"zbxcne" dlnd owfd epax siqen c"ag oigen iably 'h
ici lr jkl zekefd ,oezgzd ocrÎobay zenypl dpeekd "eiyrn

"eiyrn itl" `xwp df okly ,`wec zeiyrn zeevn6ote` lka .
dpad lye lky ly beprz `ed ocrÎobay beprzdy oaen

,zewl`a.LBãwä øäfa "äðéa" íLa àaä íìBò àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨¨©¨§¥¦¨©Ÿ©©¨
"dpia"d zxitq dxi`n my ,oky ±7dbyd zenypl didzy ,

;zewl`a dpade,äàlò äîëç úðéçaî úëLîð Bæ äòtLäå§©§¨¨¦§¤¤¦§¦©¨§¨¦¨¨
,dpeilr dnkg -àeäL,dpeilrd dnkgd ±äìkNää øB÷î ¤§©©§¨¨

,äðéa íLa àø÷pä äâOääådbydd xewn `id "dnkg" - §©©¨¨©¦§¨§¥¦¨
,"dpia" lyàeäå,edfe ±éelb ììëì àaL íã÷ ìëOä úeîã÷ §©§©¥¤Ÿ¤¤¨¦§©¦

,øzñäå íìòä úðéçáa àeä ïéãò ÷ø ,äðáäå äâOäidef - ©¨¨©£¨¨©£©¦¦§¦©¤§¥§¤§¥
zeipevigd enk `ly ,dpade lkyn dlrnly "dnkg"a dpigad
,lkyd xe` xi`n xak da dlkydd zcewp `idy "dnkg" ly
mi`a okn xg`l wxe - "llk"e "dcewp" zpigaa df my `l`
dbixcn zece` xaecn o`k eli`e ;"dpia" ly mihxta mixacd

,lkyn ixnbl dlrnly "dnkg" ly efíL øéòfî èònL ÷ø©¤§©¦§¥¨

íL øéòæ,hrnd on hrn ±,äðéa úðéçáì íMî CLîðå òôBL §¥¨¥©§¦§¨¦¨¦§¦©¦¨
edf ,mevnv cere mevnv ixg`e dhren zeidl ef drtyd lr -
ziyrp cg` mevnv ici lr ,"my xirf my xirf" oeyld ltk
ick mevnv aey zeidl jixv df hrnae ,dhren drtydd
xirf") edyn f` ribiy
."dpia"d zpigaa ("my
mevnvd ixg` ,oky
drtydd oi` oey`xd
zpada zcxl oiicr dleki
ixg` wx ,"dpia"d
d`a `id ipyd mevnvd

,"dpia"a zrtypeïéáäì§¨¦
íìòpä ìëN âéOäìe- §©¦¥¤©¤§¨

`ed mvray dfk lky
- dbydn dlrnl ,mlrp
,dbydÎxa didie jynei
,"dpikyd eif" ixd edf
"seqÎoi`"n dx`d
mvray ,ocrÎoba dxi`nd
ixnbl dlrnl `id
itk dnyp enk `xap df m` dpyn `l - `xap ly ezpadn
ef dx`dy icke - oezgzd ocrÎoba e` oeilrd ocrÎoba `idy
mevnv xearl dilr ,`xapd ly lkyd zbydl ribze cxz
ixg` ,mxa .dnypd zpade zbyda dzcixil cr ,mevnv xg`
zbyd ixd `idy ,zewl` ly zednd ef ixd minevnvd lk

.zewl`d zedna dbyd - ocrÎoba dnypdïëìådf ±àø÷ð §¨¥¦§¨
LBãwä øäfa "àìëéäa äc÷ð" íLa8,ly dcewp idefy - §¥§ª¨§¥¨¨©Ÿ©©¨

dzeida mby ,"dpia"d lkida dxi`n `idy itk "dnkg"
dlrnly "dcewp" oiicr `id ,dbydae dpada ,"dpia"a

.oda dnvr zbviin "dpia"y dbyde dpad ly mihxtdnBæå§
.àeä-Ceøa ä"éåä íL ìL ã"eé úðeîz àéäxeive zpenz ± ¦§©¤¥£¨¨¨

fnxnd ,"dcewp" ixd `ed c"ei ze`d9zxitq ly dcewpd lr
,"dnkg"døîàð åéìò øLà ,"ïãò" àø÷ðå10äúàø àì ïéò" : §¦§¨¥¤£¤¨¨¤¡©©¦Ÿ¨£¨

."'eëxe` mvra `ed ,oky .llk dbyd mey dfa oi`y ±
,dbydne lkyn dlrnlyàø÷ðå11."àzøa ãñé àaà"± §¦§¨©¨¨©§©¨

,"`zxa" ze`xwpd zeize`l ceqid `ide "`a`" `id dnkg
yi zekiiy efi` .oldl xiaqiy itk ,"zekln"e "za" zpiga
yi dxe`kl ?"dnkg"l (xeaicd zeize` ± "zekln") "`zxa"l
mc`a lynl enk ,"dpia"le zecnl zekiiy xeaicd zeize`l
zbyd ly oipr e` zecn ly oipr e` (xeaicd zeize`a) xacnd
`idy "dnkg"l xeaicd zeize` oia yi zekiiy efi` ,j` .lkyd
xiaqi owfd epax ?lkyd zbyd oiprn dlrnl (lirl xaqenk)
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ùã÷ä úøâà
úåéçå øåàá äâùä äæéà íéâéùîå íéòãåéå íéìéëùîù
çåøå íúîùðì éåìéâ úðéçáá ä"á ñ"àî íù òôåùä
åúâøãî éôì à"åàë äâùä äæéà âéùäìå ïéáäì íúðéá
÷"äåæá äðéá íùá àáä íìåò àø÷ð ïëìå åéùòî éôìå
äìëùää øå÷î àåäù ò"ç 'éçáî úëùîð åæ äòôùäå
íãå÷ ìëùä úåîã÷ àåäå äðéá íùá àø÷ðä äâùääå
'éçáá àåä ïééãò ÷ø äðáäå äâùä éåìéâ ììëì àáù
òôåù íù øéòæ íù øéòæî èòîù ÷ø øúñäå íìòä
íìòðä ìëù âéùäìå ïéáäì äðéá úðéçáì íùî êùîðå
úðåîú àéä åæå ÷"äåæá àìëéäá äãå÷ð íùá àø÷ð ïëìå
ïéò øîàð åéìò øùà ïãò àø÷ðå ä"á 'éåä íù ìù ã"åé
äðä éë 'éô .àúøá ãñé àáà àø÷ðå 'åë äúàø àì
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.6‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דמצות - ובגעה"ת וכוונה מרעותא בגעה"ע דהלבושים ב) (קנ, סכ"ט אגה"ק "ראה :˙ÂÈ˘ÚÓ˘ÓÓ,
המצוה". וזאת רד"ה ואתחנן לקו"ת וראה ובכ"מ. רע"א. קנה, בקו"א ˘ËÈÏ"‡7.וכ"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שבערך (אף בגעה"ת "גם :

ובכ"מ". ב. י, ואתחנן לקו"ת א). (קיד, ח"ש אוה"ת ראה מל') הוא - ˘ËÈÏ"‡:8.געה"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ר"פ בלקו"ת "בארוכה
˘"˘Â.".9:‡"ËÈÏראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(דשעהיוה"א ברפי"ב (הגה כו' וההתגלות ההמשכה ציור על מורה האות "תמונת
ג.10. סד, א.11.ישעי' רכח, זח"ג

a`Îmgpn e"h iyiy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ט"ו שישי יום
אגרת ה  ,212 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íù ãåã ùòéå .ä,214 'nr cr:ìëä ïéáîù

.dhnl dlbzze xi`z dlrnly zeiniptdyáeúkL eäæå24: §¤¤¨
,"éLôð íBìLá äãt"l"f epinkg xn`n itly -25aqen df ¨¨§¨©§¦

,"mely" mi`xwpd micqg zelinbe dwcv lrà÷éc "éLôð"26. ©§¦©§¨
`idy dpikyd lr aqen df ,oky .weica `id "iytp" dlnd ±

lka jke ;icedi ly ytpd
lr ± l`xyin cg`
ely iwl`d uevipd
mictpd ,eytp z` dignd
ici lr ,"mely" ici lr

.dwcvd dyrn-íb eäæå§¤©
àø÷pL íòhä ïk¥©©©¤¦§¨
éôì ,"íBìL" ä÷ãvä©§¨¨¨§¦

äNòpL,dwcvd ici lr ± ¤©£¤
ìàøNé ïéa íBìL̈¥¦§¨¥
íéîMaL íäéáàì©£¦¤¤©¨©¦
eðéúBaø øîàîk§©£©©¥

äëøáì-íðBøëæ27eðéäc , ¦§¨¦§¨¨§©§
,Lnî 'ä ÷ìç íä ,ïäéúBLôð ïBéãt éãé-ìòmdizeytp - ©§¥¦§©§¥¤¥¥¤©¨

zectip ode ,ynn 'dn wlg ody,íéðBöéçä éãéîicin - ¦¥©¦¦
,zetilwd,ìàøNé õøà ú÷ãö èøôáezxb` azk owfd epax - ¦§¨¦§©¤¤¦§¨¥

± "`ipz"ay "ycewd zxb`" wlgay zeax zexb` jke ± ef

,l`xyi ux`a "c"ag llek" xear dwcv zpizpl xywda
wecexedn lcprn mgpn iax ly `ixagd icinlz zwfgdl

,l`xyi ux`a eayiizdy eixage,Lnî 'ä ú÷ãö àéäL- ¤¦¦§©©¨
,zelbzda 'ied my eay mewnl dwcváeúkL Bîk28" :ãéîz §¤¨¨¦

éðéòzinipt dkynde ± ¥¥
lyéäìà 'ä,"da E- ¡Ÿ¤¨

,l`xyi ux`aéðéò eéäå"§¨¥©
"íéîiä ìk íL éaìå29. §¦¦¨¨©¨¦

l`xyi ux`ay ixd ±
zinipt dkynd dxi`n
miyery dwcvde ,'iedn
minkg icinlz mr
`id ,l`xyi ux`ay

,ynn 'd zwcvàéäå± §¦
,l`xyi ux` zwcv
éiç úBãôì eðì äãîòL¤¨§¨¨¦§©¥
íéáLBçä úöòî eðLôð©§¥¥£©©§¦

,eðéîòt úBçãì,epl wifdl mivexd zvrn -,ãòì eðì ãîòúå ¦§§¨¥§©£Ÿ¨¨©
íeNì,cinrdl ±øBàì ,íéiçä éiçî ,íéizîà íéiça eðLôð ¨©§¥§©¦£¦¦¦¥©¥©©¦¥

,xi`dl ±ïîà ,"äìñ eðzà åéðt 'ä øàé" øLà ,íéiçä øBàa§©©¦£¤¨¥¨¨¦¨¤¨¨¥
:ïBöø éäé ïk¥§¦¨

.d"íL ãåc Nòiå"1.cec :`ed ,df weqt ly heytd eyexit ± ©©©¨¦¥
,mi`peyd ly mdizn exawa ± l`xyi ipal aeh my dyr
± ezxeab ici lr ,my envrl dpw cec :e` ,i"yx ly eyexitk

,miyxtnd x`y yexit itkLBãwä øäfa Løôe2íeMî , ¥©©Ÿ©©¨¦
øîàpL3ãåc éäéå" : ¤¤¡©©§¦¨¦

ä÷ãöe ètLî äNòŸ¤¦§¨§¨¨
,"'eë Bnò ìëìxdefd - §¨©

yrie"ly yxtn yecwd
xen`l xyw yi "my cec
dyer did cecy oldl
,enr lkl dwcve htyn
,dwcve htyn eziiyrae
epiid "my"d z` dyr
.d"awd ly yecwd eny
:øîàå ïBòîL éaø äëa"¨¨©¦¦§§¨©
àLéc÷ àîL ãéáò ïàî©¨¦§¨©¦¨

."'eë éðkñîì ä÷ãö áéäéc ïàî ¯ àîBé ìëa"dyer" in ± §¨¨©§¨¦§¨¨§¦§§¥
.iprl dwcv ozepy df ± ?mei lka (d"awd ly) yecwd myd z`
yecwd eny lr xnel mi`zn cvik (` :xaqd miperh mixacd

oeylke ,"yrie" weqtd oeylk) 'my zeyrl' iehiad d"awd ly
oipr ici lr df xac miyer cvik (a ?("ciar" yecwd xdefd

?dwcvdäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàî íéc÷äa ïáeéå4ìò §¨§©§¦©£©©¥¦§¨¦§¨¨©
÷eñt5'äa ¯ "íéîìBò øeö 'ä déa ék" :my ly 'd ze`a ± ¨¦§¨¨¦§

,'ied,äfä íìBò àøáð¦§¨¨©¤
ã"eéaly c"ei ze`ae ± §

,'ied myíìBò àøáð¦§¨¨
.àaäzekiiyd `id dn ± ©¨

dfd mlerd oia `wec yiy
oiae ,'ied my ly 'd ze`l
'i ze`l `wec `ad mlerd
jk myl ?'ied my ly
edn owfd epax xiaqn
Îobe `ad mler ly epipr
zekiiyd oaez jkae ,ocr
'i ze`l `ad mler ly

:'ied my lyíé÷écvä úBîLð íéâpòúnL âeðòzäL ,Leøt¥¤©©£¤¦§©§¦¦§©©¦¦
àeä ,ïBzçúå ïBéìò ïãò-ïâa øéànä äðéëMä åéfî ïéðäðå§¤¡¦¦¦©§¦¨©¥¦§©¥¤¤§§©§

,íúìkNäå íúâOäa íéâpòúnLlye lky ly beprz - ¤¦§©§¦§©¨¨¨§©§¨¨¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íåìù ä÷ãöä àø÷ðù íòèä ë"â åäæå .à÷ééã éùôð
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá íåìù äùòðù éôì
'ä ÷ìç íä ïäéúåùôð ïåéãô éãé ìò åðééäã ì"æøàîë
ú÷ãö àéäù é"à ú÷ãö èøôáå íéðåöéçä éãéî ùîî
éðéò åéäå äá êéäìà 'ä éðéò ãéîú ù"îë ùîî 'ä
åðùôð ééç úåãôì åðì äãîòù àéäå íéîéä ìë íù éáìå
íåùì ãòì åðì ãåîòúå åðéîòô úåçãì íéáùåçä úöòî
íééçä øåàá øåàì íééçä ééçî íéúéîà íééçá åðùôð

:ø"éëà äìñ åðúà åéðô 'ä øàé øùà

ùòéå äøîàðù íåùî ÷"äåæá 'éôå íù ãåã
ìëì ä÷ãöå èôùî äùåò ãåã éäéå
ìëá àùéã÷ àîù ãéáò ïàî øîàå ù"ø äëá 'åë åîò
íéã÷äá ïáåéå .'åë éðëñîì ä÷ãö áéäéã ïàî àîåé
àøáð 'äá íéîìåò øåö 'ä äéá éë ô"ò ì"æø øîàî
íéâðòúîù âåðòúäù 'éô .á"äåò àøáð ã"åéá æ"äåò
ò"âá øéàîä äðéëùä åéæî ïéðäðå íé÷éãöä úåîùð
íúìëùäå íúâùäá íéâðòúîù àåä ïåúçúå ïåéìò
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י.24. נה, ובפרש"י.25.תהלים א ח, ˘ËÈÏ"‡:26.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ו לא, (תהלים אותי" "פדית וכמו אותי "דהול"ל

א'.27. פרק פאה יב.28.תוספתא יא, ג.29.עקב ט, א יג.1.מלכים ח, ב ב.2.שמואל קיג, טו.3.זח"ג ב.4.פסוק כט, מנחות
ה"א. פ"ב חגיגה ד.5.ירושלמי כו, ישעי'



a`Îmgpnפב e"h iyiy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:epeylae ± `wec "dnkg"n zexvep xeaicd zeize`y ,oldl
øeacä úBiúBà úeeäúä äpä ék ,Leøt,ytpd ly ± ¥¦¦¥¦§©¦©¦

ìkNî øác ïðéà ¯ ätä úBàöBî 'äî úBàöBiäxn`py ± ©§¥§©¤¥¨¨¨ª§¨
,"ze`ven"dn zeize`d ly oz`ivi aiign lkydyàìåoke ± §Ÿ

`l mbòáèa òaèîª§¨§¤©
,eìlä úBàöBîyi - ¨©¨

lr eppi`y oipr minrtl
xacd jk j` ,lky it
df o`k eli`e ,erah cvn
,"ze`ven"d rahn `l mb
àèáî àéöBäì§¦¦§¨
ìáää éãé-ìò úBiúBàä̈¦©§¥©¤¤

ïäa äknä ìBwäå± §©©©¤¨¤
ly d`kdd ,"ze`ven"a
,"ze`ven"a lewde ladd
ly oz`ivi zaiign dpi`

,xeaicd zeize`ét-ìò©¦
Cøcxcqe ±àìå òáhä ¤¤©¤©§Ÿ

ìëOä Cøc ét-ìò± ©¦¤¤©¥¤
aiign epi` lkyd
lewde ladd z`kdny
dp`vz ,"ze`ven"a

,el`e el` zeize`ïBâk§
-Cøc-ìò ,íéúôOä©§¨©¦©¤¤
ô"îåá úBiúBàL ,ìLî̈¨¤¦
,`"t ,m"n ,e"ie ,z"ia ±

ïäî úBàöBémiiztya ± §¥¤
ze`xpe zeielb xzei ody
xzei lw ± ziyep`d oirl

zrepz ici lr ze`ad zeize`dy ji` yibxdle ze`xl
- oky ,rah it lr e` lky it lr opi` ,miiztydòáhä ïéà¥©¤©

éeha ééepL é÷ìç òaøà àèáî úàéöéì ïúBð ìëOä àìå§Ÿ©¥¤¥¦¦©¦§¨©§©¤§¥¦¥¦
,elà úBiúBàzrepzny miaiign rahd `le lkyd `l - ¦¥

mi`haznd mipey miiehia ibeq drax` e`vi miiztyd
,`"te m"n ,e"ie ,z"ia zeize`d zrax`aúòeðz ééepL ét-ìò©¦¦¥§©

,íéúôOä`id miiztyd zrepz ,lynl ,z"ia ze`d iehiaay - ©§¨©¦
,'eke ipy ote`a e"ie ze`ae ,cg` ote`aúBòðòBðúnL± ¤¦§©§

,miiztydäåLa ïäa òâBtä ãçà ìB÷å ãçà ìáäazribp - §¤¤¤¨§¤¨©¥©¨¤§¨¤
e` ,z"ia ze`d `han `edy drya miiztya lewde ladd
ixd ,lew eze`e lad eze` `ed - `"te m"n ze`d e` ,e"ie ze`d
ze` e` ef ze` iehiaa iepiyd oiicr `a `l lewde ladd cvny
zrepz zeawra `a iepiydy xnel gxkdd one ,zxg`
dpey miiztyd zrepz z"ia ze`d iehia zryay ,miiztyd
did ixd ,jkl m`zda .lynl 'e ze`d iehia zrya xy`n
miiztyd reprp zxg` oeeki elkya mc`dy zeidl jixv
e"ie ze`d `hal ezevxa zxg`e ,z"ia ze`d `hal ezevxa12,

z` rprpl dvxi rahd jxcay ,raha jk zeidl jixv didy e`

dyrnle - ze` lk ly ipeyd z` `hal ick zxg` miiztyd
,jk xacd oi`éôì àeä íéúôOaL úBòeðzä éepL ,äaøcàå§©§©¨¦©§¤©§¨©¦§¦

,Lôpä ïBöøaL úBiúBàä éeha éepL,oevxay miiepiyd itl - ¦¦¨¦¤¦§©¤¤
,dðBöøk íéúôOa àháì,ytpd ly -'å Bà 'á úBà :øîBì §©¥©§¨©¦¦§¨©

.'ô Bà 'î Bà-
z` `hal ezevxayk
,lynl ,z"ia ze`d
miiztyd zerprpzn
dpey ote`a `linn jxca
dvex `edyk xy`n
dnecke e"ie ze`d `hal
`id ze`d ly diehia -
iepiyd z` d`iany `id

,miiztyd zrepzaàìå§Ÿ
ïBöø äéäiL ,Côäì§¥¤¤¦§¤§
úBNòì dúðeëå Lôpä©¤¤§©¨¨¨©£
íéúôOä úBòeðz éepL¦§©§¨©¦
úBòðòðúî ïäL Bîk§¤¥¦§©§§
úBiúBà 'ã ééeháa äzò©¨§¦¥¦
,Leça äàøpëå .elà- ¥§©¦§¤§

mi`ex ep`y enke
daa,ygenae zexiïéàL¤¥

úòãBéå úðekúî Lôpä©¤¤¦§©¤¤§©©
ji` ±éepL ììk ïeëì§©¥§¨¦

íéúôOä úBòeðz§©§¨©¦
.elà íééepLalk iabl ± §¦¦¥

oi`y oeeike ,cegl ze`
dppi`e zpeekzn ytpd
oeekl ji` llk zrcei
epevxay ze`l m`zda miiztyd zerepza iepiyd z` zeyrle
ick ,ef dpeeka `a epi` miiztyd zrepza ipeydy ,ixd - `hal
xnel dvex mc`dy oeeik ,jtidl `l` ,zniieqn ze` `hal
.`linn jxca jk miiztyd zerprepzn ,zeniieqn zeize`

,úBc÷pä éeháa ïk äàøð øúBéå,dnecke gzt e` ,unw - §¥¦§¤¥§¦©§ª
àìénî éæà ¯ õî÷ úc÷ð äétî àéöBäì dðBöø LôpäLkL¤§¤©¤¤§¨§¦¦¦¨§ª©¨©£©¦¥¨
ïBöøL àìå ,íéúôOä íéçzôð ¯ çzôáe ,íéúôOä íéöî÷ð¦§¨¦©§¨©¦©©¨¦§¨¦©§¨©¦§Ÿ¤§

çzôì àìå õî÷ì Lôpä,miiztyd z` ±ïéàå .ììëe ììk ©¤¤¦§Ÿ§Ÿ¦§Ÿ©§¨§¨§¥
éøàäì,ìékNî ìëì ìkNîe ïáeîe èeLtä øáãa C §©£¦§¨¨©¨¨ª§¨§¨©§¦

âOnä ìëOäî äìòîì àeä úBc÷päå úBiúBàä àèánL¤¦§¨¨¦§©§ª§©§¨¥©¥¤©ª¨
àlà ,ïáeîeze`a zeize`d ±ìëOä úeîã÷å íìòpä ìëOî ¨¤¨¦¥¤©¤§¨§©§©¥¤

,"dnkg" edfy ,lkydn dlrnle iptly df ±LôpaL¤©¤¤
:ìkä ïéánL óà ,øaãì ìBëé ÷Bðézä ïéà ïëìå ,úøaãîä©§©¤¤§¨¥¥©¦¨§©¥©¤¥¦©Ÿ
m`Îik ,oian `edy ielbd lkydn `a epi` xeaicd ,oky -
ielbe gzetn epi` oiicr df geke - jkn dlrnly "dnkg"n
,"dnkg"n ze`a xeaicd zeize`y ixd ,miptÎlkÎlr .elv`
- "`zxa"l ceqidy ,"`zxa cqi `a`" ly oiprd edfy

."dnkg" ,"`a`" `ed - xeaicd zeize`e "zekln"
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ùã÷ä úøâà
äôä úåàöåî 'äî úåàöåéä øåáãä úåéúåà úååäúä
åììä úåàöåî òáèá òáèåî àìå ìëùåî øáã ïðéà
ïäá äëîä ìå÷äå ìáää é"ò úåéúåàä àèáî àéöåäì
íéúôùä ïåâë ìëùä êøã éô ìò àìå òáèä êøã é"ôò
àìå òáèä ïéà ïäî úåàöåé ô"îåá úåéúåàù î"ãò
éåèéá ééåðéù é÷ìç òáøà àèáî úàéöéì ïúåð ìëùä
úåòðòåðúîù íéúôùä úòåðú ééåðéù éô ìò åìà úåéúåà
äáøãàå äåùá ïäá òâåôä ãçà ìå÷å ãçà ìáäá
éåèéá éåðéù éôì àåä íéúôùáù úåòåðúä éåðéù
øîåì äðåöøë íéúôùá àèáì ùôðä ïåöøáù úåéúåàä
ïåöø äéäéù êôéäì àìå 'ô åà 'î åà 'å åà 'á úåà
ïäù åîë íéúôùä úåòåðú éåðéù úåùòì äúðåëå ùôðä
ùåçá äàøðëå .åìà úåéúåà 'ã ééåèéáá äúò úåòðòðúî
úåòåðú éåðéù ììë ïéåëì úòãåéå úðååëúî ùôðä ïéàù
úåãå÷ðä éåèéáá ïë äàøð øúåéå åìà íééåðéùá íéúôùä
àìéîî éæà õî÷ úãå÷ð äéôî àéöåäì äðåöø ùôðäùëù
ïåöøù àìå íéúôùä íéçúôð çúôáå íéúôùä íéöî÷ð
êéøàäì ïéàå ììëå ììë çåúôì àìå õåî÷ì ùôðä
àèáîù ìéëùî ìëì ìëùåîå ïáåîå èåùôä øáãá
ïáåîå âùåîä ìëùäî äìòîì àåä úåãå÷ðäå úåéúåàä
úøáãîä ùôðáù ìëùä úåîã÷å íìòðä ìëùî àìà

:ìëä ïéáîù óà øáãì ìåëé ÷åðéúä ïéà ïëìå
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פג a`Îmgpn f"h ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  ט"ז קודש שבת יום
,214 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåéúåàä êà,gw 'nr cr:[(ù"ò á"éå
c"ei ze`dn `xap `ad mlerdy ,l"f epinkg xn`n xaqed o`k cr

zkynp epnn xewnd `id ,"dnkg" ,c"ei ze`d ,oky .'ied myay

oipra xn`y dnl m`zda ,mxa .`ad mleray ocrÎob ly dkyndd

mlerd mby ixd ,"dnkg"n ze`a xeaicd zeize`y ,"`zxa cqi `a`"

zeize` ici lr `xapy ,dfd

jynp ,dlrnly xeaicd

,recn ,"dnkg" ly c"eidn

,l"f epinkg mixne` ,`eti`

c"eia `xap `ad mlerd wxy

'da `xap dfd mlerd eli`e

owfd epax xiaqi ?'ied myay

zeize`a mipipr ipyy ,oldl

(xeiv) zxev :xeaicd

oia ipeyd d`xp da ,zeize`d

ok` d`a ,ze`l ze`

(xnege) seb eli`e ;"dnkg"n

- "lad"d `edy ,zeize`d

dyrnl mbe .ald on `a

zeiniptd dpyiy ,jk xacd

d`ad zeize`d ly

zeedzd dpnne ,"dnkg"n

yiy) miipgexd mi`xapd

dpadde dnkgd oipr mda

`ede ,"lad"n `a dlrnly xeaicd zeize` zeipevige sebde ,(zewl`a

oeylae .dfd mlerd ly zeedzdd dzid dfne ,'ied my ly 'd ze`d

:owfd epax

úBiúBàä Cà,"dnkg"n ze`a xen`ky ±úðéçáa ïä ©¨¦¥¦§¦©
,äøeöå øîç"dxev"de zeize`d ly "xneg"d mpyiy - Ÿ¤§¨
,zeize`d ly,úéðBöéçå úéîéðt àø÷päly "xneg"d - ©¦§¨§¦¦§¦¦

,(zeize`d ly sebd) zeize`d ly zeipevigd `ed zeize`d
ly zeipgexde zeiniptd `id zeize`d ly "dxev"de

,zeize`dïøB÷nL íâä ék,zeize`d ly ±úeîãwî àeä ¦£©¤§¨¦©§
ìëOälkyl zncewe dlrnl `idy "dnkg"d zpigan ± ©¥¤

,Lôpä ïBöøee` ef ze` `hal ytpd oevxn ,xen`ky - §©¤¤
,ze`d ly dxeiv `a ,zxg`éepL úøeö úðéça àéä Bæ¦§¦©©¦
,úBiúBà á"ëaL àèánäze`l ze` oiay iepiya - ©¦§¨¤§¦

.oiiehia zryaàeäå ,ïúeeäúä óeâå øîçä úðéça ìáà£¨§¦©©Ÿ¤§¦§©¨§
epnnL ,áläî àöBiä ìáää àeä ,ïúeiðBöéç úðéça§¦©¦¦¨©¤¤©¥¥©¥¤¦¤
÷ìçð Ck-øçàå ,ïBøbäî àöBiä èeLt ìB÷ äeäúî¦§©¤¨©¥¥©¨§©©¨¤¡¨

úBiúBà á"ë éeháe ,úBøáä á"ëìipeyde dwelgd ± §£¨¦¦
miyrpò"äçà :úBòeãéä úBàöBî 'äa13,'` zeize`d - §¨©§

ze`a 'r ,'d ,'g,ïBøbäî÷"ëéâw ,'k ,i ,'b zeize`d ± ¥©¨
ze`a.'eë Cçäî± s"nea ± 't ,'n ,e ,'a zeize`d ± ¥©¥

.'eke miiztydn ze`aàèáîelilve ±ìáääladd ± ¦§¨©¤¤
oi`yk mb ,lilve iehia ly dxev ok mb el yi envrlyk

,ze`a `hazn `ed'ä úBà àeädtdn ladd z`va ±
`idy ,'d ze` ly lilvd rnyp,"'eë àìél÷ àúà"- ¨¨©¦¨

da oi`y ,dlw ze`
ze` ly zeynne ynn

,znlyenøB÷î àeäå§§
úBiúBàä óeâå øîçä©Ÿ¤§¨¦
á"ëì ïúe÷lçúä íøè¤¤¦§©§¨§
ze`dy ,ixd .zeize` ±
xewn z` "zbviin" 'd
.zeize`d ly "seb"d
eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥
íìBòL ,äëøáì-íðBøëæ¦§¨¦§¨¨¤¨

:'äa àøáð äfäly - ©¤¦§¨§
xnelk ,'ied my
`xap dfd mlerdy
zeize`d sebe zeipevign
ze`a oxewny ,dlrnly

.'ied my ly 'd
íâä ,äpäå,zexnl - §¦¥£©

'ä ,äàzz 'ä àéäL¤¦©¨¨
,ä"éåä íLaL äðBøçà- ©£¨¤§¥£¨¨

jln xac" ,"zekln" ly dpigad ixd `ed dlrnly xeaicd
"oehly14dpexg`d 'dd `id ,xeaicd xewn `idy 'd ze`de ,

,"zekln"d zpiga `idy ,'ied my ly (d`zz)eðéúBaøå§©¥
äæ eLøc äëøáì-íðBøëæ'dae `ad mler `xap c"eiay - ¦§¨¦§¨¨¨§¤

,dfd mler `xap,"déa ék" :÷eñt ìò,"minler xev 'd - ©¨¦§¨
l"f epinkg xn`na dpeekdy ,o`k mixiaqn ep` ,`eti` ,cvik
ladd xewn ,(dpexg`d) d`zz 'dd `id ,dfd mlerd `xap 'da

?xeaicd zeize` lyeðéä,df ixd ±dúéLàøå døB÷nL éôì ©§§¦¤§¨§¥¦¨
ã"eiä íìòäî éelb úðéçáì àáìly c"eid "mlrd"y - ¨Ÿ¦§¦©¦¥¤§¥©

ielibd mb ,ielib ly beq lkl yxeyde xewnd ixd `ed "dnkg"
mb zeize`a enk ,dfd mler ly ielibd mbe `ad mler ly
o`eaay `l` ,zeize`d ly xnegd mbe zeize`d ly xeivd
zeize`d xeiv ixd ,xzei xge`na ze`a ody itk ,zelbzda

,dnvr c"eidn mi`a ,`ad mler ly ielibde,dnvr "dnkg"n
,ald ladn mi`a ,zeize`d zeipevige xnegd ly ielibd eli`e
,xewnde ziy`xd ixd ,'ied my ly (dpexg`) d`zz 'd

- dfd mler ly ielibd ligznykúðéçaî CLîðå òtLî àeäª§¨§¦§¨¦§¦©
,äàlò 'ä,'ied myay dpey`xd 'd ze`d -dì LiLxeivl ± ¦¨¨¤¥¨

,'d ze`d zpenze,áçøå Cøà úeèMtúäick z`fe -úBøBäì ¦§©§Ÿ¤§Ÿ©§
,ze`xdl ±,äðéa úðéça ìò`id ,'ied my ly d`lir 'd - ©§¦©¦¨
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ùã÷ä úøâà
êàúéîéðô àø÷ðä äøåöå øîåç úðéçáá ïä úåéúåàä

ìëùä úåîã÷î àåä ïøå÷îù íâä éë úéðåöéçå
á"ëáù àèáîä éåðéù úøåö úðéçá àéä åæ ùôðä ïåöøå
'éçá àåäå ïúååäúä óåâå øîåçä úðéçá ìáà úåéúåà
äåäúî åðîîù áìäî àöåéä ìáää àåä ïúåéðåöéç
úåøáä á"ëì ÷ìçð ë"çàå ïåøâäî àöåéä èåùô ìå÷
ò"äçà úåòåãéä úåàöåî 'äá úåéúåà á"ë éåèéáå
'ä úåà àåä ìáää àèáîå 'åë êéçäî ÷"ëéâ ïåøâäî
íøè úåéúåàä óåâå øîåçä øå÷î àåäå 'åë àìéì÷ àúà

:'äá àøáð æ"äåòù ì"æøà ïëìå á"ëì ïúå÷ìçúä
äðäå'éåä íùáù äðåøçà 'ä äàúú 'ä àéäù íâä

éôì åðééä äéá éë ÷åñô ìò äæ åùøã ì"æøå
àåä ã"åéä íìòäî éåìéâ 'éçáì àáì äúéùàøå äøå÷îù
úåèùôúä äì ùéù äàìéò 'ä úðéçáî êùîðå òôùåî
úåèùôúä àéäù äðéá úðéçá ìò úåøåäì áçåøå êøåà
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a`Îmgpn e"h iyiy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:epeylae ± `wec "dnkg"n zexvep xeaicd zeize`y ,oldl
øeacä úBiúBà úeeäúä äpä ék ,Leøt,ytpd ly ± ¥¦¦¥¦§©¦©¦

ìkNî øác ïðéà ¯ ätä úBàöBî 'äî úBàöBiäxn`py ± ©§¥§©¤¥¨¨¨ª§¨
,"ze`ven"dn zeize`d ly oz`ivi aiign lkydyàìåoke ± §Ÿ

`l mbòáèa òaèîª§¨§¤©
,eìlä úBàöBîyi - ¨©¨

lr eppi`y oipr minrtl
xacd jk j` ,lky it
df o`k eli`e ,erah cvn
,"ze`ven"d rahn `l mb
àèáî àéöBäì§¦¦§¨
ìáää éãé-ìò úBiúBàä̈¦©§¥©¤¤

ïäa äknä ìBwäå± §©©©¤¨¤
ly d`kdd ,"ze`ven"a
,"ze`ven"a lewde ladd
ly oz`ivi zaiign dpi`

,xeaicd zeize`ét-ìò©¦
Cøcxcqe ±àìå òáhä ¤¤©¤©§Ÿ

ìëOä Cøc ét-ìò± ©¦¤¤©¥¤
aiign epi` lkyd
lewde ladd z`kdny
dp`vz ,"ze`ven"a

,el`e el` zeize`ïBâk§
-Cøc-ìò ,íéúôOä©§¨©¦©¤¤
ô"îåá úBiúBàL ,ìLî̈¨¤¦
,`"t ,m"n ,e"ie ,z"ia ±

ïäî úBàöBémiiztya ± §¥¤
ze`xpe zeielb xzei ody
xzei lw ± ziyep`d oirl

zrepz ici lr ze`ad zeize`dy ji` yibxdle ze`xl
- oky ,rah it lr e` lky it lr opi` ,miiztydòáhä ïéà¥©¤©

éeha ééepL é÷ìç òaøà àèáî úàéöéì ïúBð ìëOä àìå§Ÿ©¥¤¥¦¦©¦§¨©§©¤§¥¦¥¦
,elà úBiúBàzrepzny miaiign rahd `le lkyd `l - ¦¥

mi`haznd mipey miiehia ibeq drax` e`vi miiztyd
,`"te m"n ,e"ie ,z"ia zeize`d zrax`aúòeðz ééepL ét-ìò©¦¦¥§©

,íéúôOä`id miiztyd zrepz ,lynl ,z"ia ze`d iehiaay - ©§¨©¦
,'eke ipy ote`a e"ie ze`ae ,cg` ote`aúBòðòBðúnL± ¤¦§©§

,miiztydäåLa ïäa òâBtä ãçà ìB÷å ãçà ìáäazribp - §¤¤¤¨§¤¨©¥©¨¤§¨¤
e` ,z"ia ze`d `han `edy drya miiztya lewde ladd
ixd ,lew eze`e lad eze` `ed - `"te m"n ze`d e` ,e"ie ze`d
ze` e` ef ze` iehiaa iepiyd oiicr `a `l lewde ladd cvny
zrepz zeawra `a iepiydy xnel gxkdd one ,zxg`
dpey miiztyd zrepz z"ia ze`d iehia zryay ,miiztyd
did ixd ,jkl m`zda .lynl 'e ze`d iehia zrya xy`n
miiztyd reprp zxg` oeeki elkya mc`dy zeidl jixv
e"ie ze`d `hal ezevxa zxg`e ,z"ia ze`d `hal ezevxa12,

z` rprpl dvxi rahd jxcay ,raha jk zeidl jixv didy e`

dyrnle - ze` lk ly ipeyd z` `hal ick zxg` miiztyd
,jk xacd oi`éôì àeä íéúôOaL úBòeðzä éepL ,äaøcàå§©§©¨¦©§¤©§¨©¦§¦

,Lôpä ïBöøaL úBiúBàä éeha éepL,oevxay miiepiyd itl - ¦¦¨¦¤¦§©¤¤
,dðBöøk íéúôOa àháì,ytpd ly -'å Bà 'á úBà :øîBì §©¥©§¨©¦¦§¨©

.'ô Bà 'î Bà-
z` `hal ezevxayk
,lynl ,z"ia ze`d
miiztyd zerprpzn
dpey ote`a `linn jxca
dvex `edyk xy`n
dnecke e"ie ze`d `hal
`id ze`d ly diehia -
iepiyd z` d`iany `id

,miiztyd zrepzaàìå§Ÿ
ïBöø äéäiL ,Côäì§¥¤¤¦§¤§
úBNòì dúðeëå Lôpä©¤¤§©¨¨¨©£
íéúôOä úBòeðz éepL¦§©§¨©¦
úBòðòðúî ïäL Bîk§¤¥¦§©§§
úBiúBà 'ã ééeháa äzò©¨§¦¥¦
,Leça äàøpëå .elà- ¥§©¦§¤§

mi`ex ep`y enke
daa,ygenae zexiïéàL¤¥

úòãBéå úðekúî Lôpä©¤¤¦§©¤¤§©©
ji` ±éepL ììk ïeëì§©¥§¨¦

íéúôOä úBòeðz§©§¨©¦
.elà íééepLalk iabl ± §¦¦¥

oi`y oeeike ,cegl ze`
dppi`e zpeekzn ytpd
oeekl ji` llk zrcei
epevxay ze`l m`zda miiztyd zerepza iepiyd z` zeyrle
ick ,ef dpeeka `a epi` miiztyd zrepza ipeydy ,ixd - `hal
xnel dvex mc`dy oeeik ,jtidl `l` ,zniieqn ze` `hal
.`linn jxca jk miiztyd zerprepzn ,zeniieqn zeize`

,úBc÷pä éeháa ïk äàøð øúBéå,dnecke gzt e` ,unw - §¥¦§¤¥§¦©§ª
àìénî éæà ¯ õî÷ úc÷ð äétî àéöBäì dðBöø LôpäLkL¤§¤©¤¤§¨§¦¦¦¨§ª©¨©£©¦¥¨
ïBöøL àìå ,íéúôOä íéçzôð ¯ çzôáe ,íéúôOä íéöî÷ð¦§¨¦©§¨©¦©©¨¦§¨¦©§¨©¦§Ÿ¤§

çzôì àìå õî÷ì Lôpä,miiztyd z` ±ïéàå .ììëe ììk ©¤¤¦§Ÿ§Ÿ¦§Ÿ©§¨§¨§¥
éøàäì,ìékNî ìëì ìkNîe ïáeîe èeLtä øáãa C §©£¦§¨¨©¨¨ª§¨§¨©§¦

âOnä ìëOäî äìòîì àeä úBc÷päå úBiúBàä àèánL¤¦§¨¨¦§©§ª§©§¨¥©¥¤©ª¨
àlà ,ïáeîeze`a zeize`d ±ìëOä úeîã÷å íìòpä ìëOî ¨¤¨¦¥¤©¤§¨§©§©¥¤

,"dnkg" edfy ,lkydn dlrnle iptly df ±LôpaL¤©¤¤
:ìkä ïéánL óà ,øaãì ìBëé ÷Bðézä ïéà ïëìå ,úøaãîä©§©¤¤§¨¥¥©¦¨§©¥©¤¥¦©Ÿ
m`Îik ,oian `edy ielbd lkydn `a epi` xeaicd ,oky -
ielbe gzetn epi` oiicr df geke - jkn dlrnly "dnkg"n
,"dnkg"n ze`a xeaicd zeize`y ixd ,miptÎlkÎlr .elv`
- "`zxa"l ceqidy ,"`zxa cqi `a`" ly oiprd edfy

."dnkg" ,"`a`" `ed - xeaicd zeize`e "zekln"
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ùã÷ä úøâà
äôä úåàöåî 'äî úåàöåéä øåáãä úåéúåà úååäúä
åììä úåàöåî òáèá òáèåî àìå ìëùåî øáã ïðéà
ïäá äëîä ìå÷äå ìáää é"ò úåéúåàä àèáî àéöåäì
íéúôùä ïåâë ìëùä êøã éô ìò àìå òáèä êøã é"ôò
àìå òáèä ïéà ïäî úåàöåé ô"îåá úåéúåàù î"ãò
éåèéá ééåðéù é÷ìç òáøà àèáî úàéöéì ïúåð ìëùä
úåòðòåðúîù íéúôùä úòåðú ééåðéù éô ìò åìà úåéúåà
äáøãàå äåùá ïäá òâåôä ãçà ìå÷å ãçà ìáäá
éåèéá éåðéù éôì àåä íéúôùáù úåòåðúä éåðéù
øîåì äðåöøë íéúôùá àèáì ùôðä ïåöøáù úåéúåàä
ïåöø äéäéù êôéäì àìå 'ô åà 'î åà 'å åà 'á úåà
ïäù åîë íéúôùä úåòåðú éåðéù úåùòì äúðåëå ùôðä
ùåçá äàøðëå .åìà úåéúåà 'ã ééåèéáá äúò úåòðòðúî
úåòåðú éåðéù ììë ïéåëì úòãåéå úðååëúî ùôðä ïéàù
úåãå÷ðä éåèéáá ïë äàøð øúåéå åìà íééåðéùá íéúôùä
àìéîî éæà õî÷ úãå÷ð äéôî àéöåäì äðåöø ùôðäùëù
ïåöøù àìå íéúôùä íéçúôð çúôáå íéúôùä íéöî÷ð
êéøàäì ïéàå ììëå ììë çåúôì àìå õåî÷ì ùôðä
àèáîù ìéëùî ìëì ìëùåîå ïáåîå èåùôä øáãá
ïáåîå âùåîä ìëùäî äìòîì àåä úåãå÷ðäå úåéúåàä
úøáãîä ùôðáù ìëùä úåîã÷å íìòðä ìëùî àìà

:ìëä ïéáîù óà øáãì ìåëé ÷åðéúä ïéà ïëìå
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a`Îmgpnפד f"h ycew zay mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"dpia" zpigaéelb úðéçáa íìòpä ìëOä úeèMtúä àéäL¤¦¦§©§©¥¤©¤§¨¦§¦©¦
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,"ïéáî álä dáe,oian ald dae ,ald zpiga `id "dpia"y - ¨©¥¥¦

"dpia"d zrtydy ixd
,ala `idàöBé íMîe¦¨¥

ìáää,`edy ±øB÷î ©¤¤§
úBiúBàä óeb éelb¦¨¦
'äa úBlbúnä ,øeacä©¦©¦§©§

íìòäî úBàöBîeidy ± ¨¥¤§¥
,mlrda f` crã"eiä± ©

,c"eiaäàzz 'ä úðeîúe§©©¨¨
dpexg`d 'd ze`d ±
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,áçøå'd"a xacdy itk - §Ÿ©
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xeaicd lret dlrnl
zehytzd z` dlrnly
lka d"awd ly dkelnd
,mlerd zeevw zyy
,zegex 'ce dhn ,dlrna
zellk z` mitiwnd
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אליהו").15. ("פתח בהקדמה תקו"ז

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

,oileg,øéieLîy ,oileg `ed ixdeàeä Bnà Cøé åàì øaeòxaerd - §¨¨¨¤¤¦
okle ,dnvr ipta dndak `l` ,en` ly dtebn wlgk oecip epi`
`l m` oicd `ede ,oileg didi xaerde dyecw didz m`dy xyt`
dtebn wlgk epic oi`y ,en` mr eyicwd `l` xaerd z` xiiy
z`hg clek epic oi`e ,envr zngn yecw `ed `l` ,en` ly

,dzinl jledy,úeéøçàì úBàhç ézL Léøôîk déì äåäcm`y ©£¨¥§©§¦§¥©¨§©£¨
y `ed oicdy ,dzxaga xtkzi ef ca`zda øtkúî äöøzg`a - ¨¨¦§©¥¨

e ,men da letiy cr drxz dipyde ,odn,dzøéáça øtkúî äöø̈¨¦§©¥©£¤§¨
epic oi` okle ,zeixg`l eyixtd eli`k cled ly epic o`k s`e

.dzinl jledy z`hg clek
:`xnbd dywnøæòìà éaø áéúBî,dpyna epipy ,opgei iax lràéä ¦©¦¤§¨¨¦
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,øéieLîly `pzd dpy recn ok m` ,en` ly dpick epic oi`e §¨

oeyla dpynd,'íéîìL ãìå äæ éøä'dyecwdy rnyn df oeylny £¥¤§©§¨¦
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פה היום יום . . . 

ה'תש"גי מנחם אביום רביעי

חומש: ואתחנן, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: ב. קטנתי . . . הפנים וגו'.

מסיפורי אאזמו"ר: א( מתחלה הי' אגה"ק קטנתי מסיימת "ורוח נכאה כו'", ואחרי 
אשר אמר רבינו הגדול שלש פעמים - בליאזנא - המאמר כמים הפנים גו' כפירש"י 
וגו'", ובזה נטע בהחסידים  ולא כתרגומו, אז הוסיף התיבות "וכולי האי - הפנים 

מידות טובות.
ב( ווען דער רבי ווָאלט ניט געשטעלט די דריי ווערטער "במדת אמת ליעקב" - 
באגה"ק קטנתי - ווָאלט ער געהַאט נָאך פופציג טויזענט חסידים, אבער דער רבי 

מָאנט מדת אמת.

ֶמת  י" ְמַסּיֶ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקֹטְנּתִ ה ָהְיָתה ִאּגֶ ִחּלָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: א( ִמּתְ ּפּוֵרי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּסִ
ִים  ּמַ "ּכַ ֲאָמר  ַהּמַ  – ִליָאְזָנא  ּבְ  – ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  ׁשָ דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ְוַאֲחֵרי  כּו'",  ְנֵכָאה  "ְורּוַח 
ָנַטע  ּוָבֶזה  ְוגֹו'",  ִנים  ַהּפָ י ַהאי –  בֹות "ְוֻכּלֵ ַהּתֵ ַתְרּגּומֹו, ָאז הֹוִסיף  ּכְ ְולֹא  "י  ַרׁשִ ֵפרּוׁש  ּכְ ּגֹו'  ִנים"  ַהּפָ

ַהֲחִסיִדים ִמּדֹות טֹובֹות. ּבְ

י"  ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקֹטְנּתִ ִאּגֶ ת ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב" – ּבְ ִמּדַ ים "ּבְ ּלִ לֹשׁ ַהּמִ י ַמְכִניס ֶאת ׁשְ ב( ִאּלּוֵלי ָהָיה ָהַרּבִ
ת ֱאֶמת. י ּתֹוֵבַע ִמּדַ ים ֶאֶלף ֲחִסיִדים, ַאְך ָהַרּבִ ִ – ָהיּו לֹו עֹוד ֲחִמּשׁ

ה'תש"גיא מנחם אביום חמישי

חומש: ואתחנן, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: ג. וילבש . . . 208 )ח"ו(.

ִלי ְרׁשּות  ּבְ ַנת תקכ"ד. ַמֲהִרי"ל ָהַלְך  ׁשְ ּבִ ַיַחד ִעם ָאִחיו ַמֲהִרי"ל  ּבְ ֵקן ָהַלְך ְלמֶעְזִריְטׁש,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ַעד ַאֲחֵרי  ּפַ ם, ּבַ ָהה ׁשָ א ְלמֶעְזִריְטׁש – ְוׁשָ נּו ּבָ ְרּכֹו, ְוַרּבֵ ּתֹו[, ְוָלֵכן ָחַזר ִמּדַ יתֹו ]=ִאׁשְ ּבֵ
"ַנֲחמּו  ָהָיה  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ֲאָמר  ְוַהּמַ ם,  ׁשָ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ִאם  ק  ְמֻסּפָ ָהָיה  בּוַעִים  ׁשְ תקכ"ה.  ַסח  ַהּפֶ ַחג 
ֶהְחִליט  ׁשֶ בּוַעִים  ְ ַהּשׁ ְלַאַחר  ָהִראׁשֹון  אֹו  ְלבֹואֹו,  ָהִראׁשֹון  ֲאָמר  ַהּמַ הּוא  ִאם  ָסֵפק  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש  ַנֲחמּו". 

ר. ֵ ֵאר ְוִנְתַקּשׁ ָ ְלִהּשׁ

ה'תש"גיב מנחם אביום שישי

חומש: ואתחנן, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סוסח.

תניא: אך מי . . . תדרשנו.

דער רבי - אדמו"ר הזקן - הָאט געזָאגט פון מעזריטשער מגיד פון בעש"ט'ס 
וועגען: ואהבת לרעך כמוך איז א פירוש וביאור אויף ואהבת את ה' אלקיך. אז מ'הָאט 
הָאלט א אידען, הָאט מען הָאלט דעם אויבערשטען, ווייל א איד הָאט דָאך אין זיך א 
חלק אלקה ממעל, איז אז מ'הָאט הָאלט דעם אידען, דעם אינוועניג פון איהם, ממילא 

הָאט מען הָאלט דעם אויבערשטען.

ם־טֹוב: "ְוָאַהְבּתָ  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ל  מֹו ׁשֶ ְ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש, ִמּשׁ ּגִ ַהּמַ ם  ׁשֵ ּבְ ֵקן – ָאַמר  ַהּזָ י – ַאְדמֹו"ר  ָהַרּבִ
ר אֹוֲהִבים ְיהּוִדי, אֹוֲהִבים ֶאת  ֲאׁשֶ ּכַ ּוֵבאּור ַעל "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֶֹקיָך":  רּוׁש  ּפֵ מֹוָך" הּוא  ּכָ ְלֵרֲעָך 
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היום יום . . . פו
ֶאת  אֹוֲהִבים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֲהֵרי  ַעל,  ִמּמַ ֱאלַֹקּה  ֵחֶלק  תֹוכֹו  ּבְ ֲהֵרי  לֹו  ֵיׁש  ְיהּוִדי  ן  ּכֵ ׁשֶ רּוְך־הּוא,  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ

רּוְך־הּוא. דֹוׁש־ּבָ יָלא אֹוֲהִבים ֶאת ַהּקָ ּבֹו, ִמּמֵ ִניִמּיּות ׁשֶ ַהְיהּוִדי, ֶאת ַהּפְ

ה'תש"גיג מנחם אבשבת
בשעת קריאת עשה"ד עומדים ופניהם אל הס"ת.

חומש: ואתחנן, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ד. אין . . . קו בצדקה.

ֶפר-ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

תּוב  ִדְבֵרי תֹוָרה ַהּכָ ם – ּבְ ְרּתָ ּבָ ָך ּגֹו'", ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה: "ְוִדּבַ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ְרּתָ ּבָ "ְוִדּבַ
ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ְדֵרגֹות:  ַהּמַ ל  ּכָ אן  ּכָ ּוְמָבֵאר  ַמְדֵרגֹות,  ִחּלּוֵקי  ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  ּגּוָפא  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ּבְ ָאְמָנם  ר".  ְמַדּבֵ
ּתֹוָרה.  ם ּבַ ה, ְועֹוֶסֶקת ׁשָ מֹות, ֹקֶדם ְיִריָדָתּה ְלַמּטָ ׁשָ אֹוַצר ַהּנְ ָמה ְלַמְעָלה ּבְ ׁשָ ֵביֶתָך – הּוא ַמֲעַמד ַהּנְ ּבְ
ה  ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה, ַעד ּבֹוָאּה ְלַמּטָ ָמה יֹוֶרֶדת ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ּוִמּמַ ׁשָ ַהּנְ ַמן ׁשֶ ֶרְך – ָקִאי ַעל ַהּזְ ָך ַבּדֶ ְבֶלְכּתְ
ַעד  יָבה,  ְוׂשֵ ִזְקָנה  ְיֵמי  ַעד  ֶזה  עֹוָלם  ֶדֶרְך  ּבְ ָלֶלֶכת  ּוַמְתִחיל  ִמי,  ׁשְ ּגַ גּוף  ּבְ ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ְחּתֹון  ַהּתַ ָלעֹוָלם 
ּוְבקּוֶמָך  ָאבֹות, ַעד  ּדְ י  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ ָעָליו  ֹמר  ׁשְ ּתִ ַהּתֹוָרה  ה  ִהּנֵ ָאז  ְוַגם  תֹו,  ֻקּדָ ּפְ ְיֵמי  בֹוא  ּבְ ָך  ְכּבְ ּוְבׁשָ

ָאמּור "ַוֲהִקיצֹוָת ּגֹו'". ּכָ

ה'תש"גיד מנחם אביום ראשון

חומש: עקב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וזהו צדק . . . סלה אכי"ר.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

"ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלי  ָאַמר  ׁשֶ ִמּיֹום  ָנה  ׁשָ ים  ִ ֲחִמּשׁ ִנְמְלאּו   – תש"א  ָאב  ְמַנֵחם  י"ד 
ִעְנְיֵני ִנְגֶלה ַוֲחִסידּות,  ַמח ֶצֶדק" ִלְכּתֹב ּבְ ר ִהְתִחיל ַה"ּצֶ ֲאׁשֶ ר ִלי. ּכַ ַסּפֵ ּמְ ּפּוִרים ׁשֶ ַאְתִחיל ִלְרׁשֹם ַהּסִ ׁשֶ
ֶסגֹול( – ְלׁשֹון קּוְלמּוס – ְלָך ָחֵבר.  ָקַמץ, נּון ּבְ ֵקן: "ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר", ְוָקֶנה )קּוף ּבְ ָאַמר לֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ָחֵבר,  ְלָך  ְלׁשֹון קּוְלמּוס –  ְוָקֶנה –  ֵקן:  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ם  ׁשֵ ּבְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ַעם  ּפַ

ּלֹוְמִדים ָצִריְך "ִלְחיֹות" אֹותֹו. ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ ב; ׁשֶ "ּב[: קּוְלמּוס ַהּלֵ י ]ָהַרׁשַ ּוֵפֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ה'תש"גטו מנחם אביום שני
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: עקב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: ה. ויעש . . . 214 שמבין הכל.

ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַרק  הּו  ּזֶ ׁשֶ ֹחֶדׁש,  ּבַ טו  ל  ּכָ ַעל  ָאב  ּבְ טו  ַמֲעַלת  "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ם  רֹוׁשֵ
ה  ָהֲעִלּיָ ְקִביעּות, ְלִפי ׁשֶ ּה ּבִ ָאב ָהאֹור ּבָ טו ּבְ ל, ֲאָבל ּבְ ִחיַנת ְמַקּבֵ ל־ָמקֹום ִהיא ַרק ּבְ ּלּוי, ֲאָבל ִמּכָ ַהּגִ ּבְ
ה", ַעּכּו"ם ]=עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ל ַחּמָ ׁש ּכָֹחּה ׁשֶ ׁשַ ָאב,.. ְוֶזהּו "ּתָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ִהיא ְלִפי ֶעֶרְך ֹעֶצם ַהְיִריָדה ּדְ
ל־  לֹֹמה, ּכָ ָהיּו ִנְכָנִעים ִלׁשְ ִית ׁשֶ ַמן ַהּבַ ן ִמּזְ ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ׁש כּו' ּבְ ׁשַ א, ּוְבט"ו ּתָ יׁשָ ה ּבִ לֹות[ מֹוִנים ְלַחּמָ ּוַמּזָ

טו  ּבְ ֶזה  ּוֵמֵעין  כּו',  ַאֲעִביר  ְמָאה  ַהּטֻ רּוַח  ְוֶאת  ְלַגְמֵרי,  ּטּול  ּבִ ְבִחיַנת  ּבִ ֵאָליו",  "ְוָנֲהרּו  ֶלָעִתיד,  ן  ּכֵ ׁשֶ
ׁש כּו'. ׁשַ ָאב ּתָ ּבְ
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יום 
חמישי

יום 
שישי



פז היום יום . . . 

ה'תש"גטז מנחם אביום שלישי

חומש: עקב, שלישי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך . . . קח וי"ב ע"ש.

נסיעות הבעש"ט בתחילת ההתגלות שלו היו ע"ד שלשה ענינים: פדיון שבוים, 
חיזוק התורה ויראת שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו"ר האמצעי הי' מבאר בזה: 
גליא שבתורה נקרא מים און צו וואסער גייט מען. פנימיות התורה נקרא אש און פאר 
פייער הָאט מען מורא. דערפאר דארף דער משפיע גיין צום מקבל און זָאגען איהם: 

הָאב קיין מורא ניט ווייל ה' אלקיך אש אוכלה הוא.

בּוִיים,  ׁשְ ְדיֹון  ּפִ ִעְנָיִנים:  ה  לֹשָׁ ׁשְ ַבר  ּדְ ַעל  ָהיּו  ּלֹו  ׁשֶ ּלּות  ַהִהְתּגַ ת  ְתִחּלַ ּבִ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְנִסיעֹות 
ְלָיא  ּגַ ֶזה:  ּבָ ְמָבֵאר  ָהָיה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ַהּתֹוָרה.  ִניִמּיּות  ּפְ ּלּות  ִהְתּגַ ַמִים,  ׁשָ ְוִיְרַאת  ַהּתֹוָרה  ִחּזּוק 
ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִנְקָרא "ֵאׁש", ּוֵמֵאׁש – ְמַפֲחִדים. ָלֵכן  ּתֹוָרה ִנְקָרא "ַמִים", ְוֶאל ַמִים – הֹוְלִכים. ּפְ ּבַ ׁשֶ

י "ה' ֱאלֶֹקיָך ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא". יָרא, ּכִ ל ְולֹוַמר לֹו: ַאל ּתִ יַע ָלֶלֶכת ֶאל ַהְמַקּבֵ ּפִ ׁשְ ָצִריְך ַהּמַ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dxenz(ycew zay meil)

ïläla zxacn zeixr zyxtéëä ,da ïéñôBz ïéLec÷ ïéàL úBéøò §©¨£¨¤¥¦¦§¦¨¨¦
éîðy dpefa bdep ,opz` mb jk -,da ïéñôBz ïéLec÷ ïéàok lre ©¦¥¦¦§¦¨

.xeq` dppz` da miqtez oiyeciw oi`y miakek zcaer
:miakek zcaer dpef oipra zxg` dkld siqen iia`àaL ïäëå§Ÿ¥¤¨

,äðBæ íeMî äéìò ä÷Bì ïéà äéìòe`la odkl dxeq` dpefy s`e ¨¤¨¥¤¨¤¨¦¨
xn`pk(f `k `xwie),'EgTi `l dllge dpf dX`'øîàc ,àîòè éàî ¦¨Ÿ¨©£¨¨Ÿ¦¨©©£¨§¨©
àø÷my oldl(eh `k)e','Bòøæ ìlçé àìa zwqer dyxtdy gkeneéî §¨Ÿ§©¥©§¦

BòøfLef dpefn `veid,åéøçà ñçeéîok m`eàöélr `ad df llkn ¤©§§¨©£¨¨¨
Bòøæ ïéàc íéáëBk úãáBòdpnn,åéøçà ñçeéî`l` epa iexw epi`y ¤¤¨¦§¥©§§¨©£¨

.dpa
:iia` jiynnúéìàøNé äðBælreal dxeq` dpi`e opz` dlawy ¨¦§§¥¦

,zeixrdn zg` meynïéñôBz ïéLec÷ àäc ,íòh äî ,øzeî dpðúà¤§©¨¨©©©§¨¦¦§¦
el,daoiyeciw oi`y ina wx xn`p xeqi`dy epcnl 'darez'ne ¨

.lirl x`eank ,da miqtezíeMî ä÷Bì äéìò àaL ïäëåxeqi` §Ÿ¥¤¨¨¤¨¤¦
Bòøæ àäc ,àîòè éàî ,äðBædpnn,åéøçà ñçeéî.lirl x`eanke ¨©©£¨§¨©§§¨©£¨

dxen`d 'darez'n yexci `ed s`y ,ax zhiy zayein df itle
zil`xyi dpef hrnle miakek zcaer dpef zeaxl ,iia`k opz`a

.da miqtez oiyeciwy
:mipicd ipya iia` lr wleg `axäæ ãçàå äæ ãçà ,øîà àáøå- §¨¨¨©¤¨¤§¤¨¤

zcaer dpef oiae [oiyeciw da miqtezy s`] zil`xyi dpef oia
miakekíeMî ä÷Bì äéìò àaä ïäëå ,øeñà dpðúàxeqi`éàî .äðBæ ¤§©¨¨§Ÿ¥©¨¨¤¨¤¦¨©
,àîòèmdixeqi`y oeikéããäî éôìé,epivn dnaa dfn df micnl - ©£¨¨§¦¥£¨¥

úéìàøNé äðBf äîdxeq`åàìa,odklíéáëBk úãáBò äðBæ óà ©¨¦§§¥¦§¨©¨¤¤¨¦
el dxeq`øeñà íéáëBk úãáBò äðBæ ïðúà äîe ,åàìa,gafnlóà §¨©¤§©¨¤¤¨¦¨©

.øeñà úéìàøNé äðBæ ïðúà¤§©¨¦§§¥¦¨
:iia` zhiy lr `iyew,éáéúéî,`ziixaa epipyúãáBò äðBæ ãçà ¥¦¥¤¨¨¤¤

,øeñà dpðúà úéìàøNé äðBæ ãçàå íéáëBkdpef lk rnyne ¨¦§¤¨¨¦§§¥¦¤§©¨¨
ef ixd ok m`e ,zil`xyiàzáeéz[`kxit-].ééaàczvxzn §§¨§©©¥

:`xnbd,ééaà Cì øîàel miqtez oiyeciwy zil`xyi dpef mlerl ¨©¨©©¥
,xzen dppz` da]eàä éðz÷ éëzxacn ef `ziixae -ïéàL úBéøòa ¦¨¨¥¨©£¨¤¥

.ïäa ïéñôBz ïéLec÷¦¦§¦¨¤
:`xnbd dywnàôéñ éðz÷ àäå,epipy `ziixa dze` seqa ixde - §¨¨¨¥¥¨

ìBãb ïäëì äðîìàoke ,opz` dl ozpe dilr `ay -äöeìçå äLeøb ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨
éðä àäå ,øeñà dpðúà ,èBéãä ïäëì[el` ixde-]ïéñôBz ïéLec÷ §Ÿ¥¤§¤§©¨¨§¨¨¥¦¦§¦

.[ïäa:`xnbd zvxznépî àä,dxn`p in zhiyk ef `ziixa -éaø ¨¤¨©¦©¦
ïéñôBz ïéLec÷ ïéà øîàc ,àéä àáé÷òelit`,ïéåàì éáééçaok lre £¦¨¦§¨©¥¦¦§¦§©§¥¨¦

.da miqtez eiyeciw oi` ixdy ,xeq` dpnl`l lecb odk opz` mb
ïì òîLî÷ àäå,lecb odkl dpnl` oic `weec `iady dna `pzd §¨¨©§©¨

äðBæ ìëcm` wx xeq` dppz`äðîìàc àéîec ,ïéLec÷ da éñôz àì §¨¨Ÿ¨§¦¨¦¦§¨§©§¨¨
ïéLecé÷ da éñôz àìcmpi` dpnl`a lecb odk iyeciwy itk - §Ÿ¨§¦¨¦¦
.`aiwr iaxl miqtez

:`xnbd dywnàáøìeoiyeciw da miqtezy dpef s`y xaeqd §¨¨
,xeq` dppz`ìBãb ïäëì äðîìà ïBâk éðz÷c àðL éàîdna - ©§¨§¨¨¥§©§¨¨§Ÿ¥¨

ixd ,eze` `weec `ziixad dhwpy lecb odkl dpnl` oic dpzyp
`ziixad dhwp `axl :`xnbd zvxzn .xeq` diept opz` elit`

dpef oicy eprinydl ,lecb odkl dpnl`äðîìàc àéîecdnec - §¨§©§¨¨
,dpnl` oiclda éøúîc ãò é÷ì àì äðîìà äîlecb odk oi` - ¨©§¨¨Ÿ¨¥©§©§¥¨

,ea exziy cr dwel dilr `adäðBæ óàxeq` dppz` oi`øîàc ãò ©¨©§¨©
yexita lread dlCì àäoeyl xikfdy oeiky ,jppz`a df dlh ¥¦

mzqa dlh dl ozpe dilr `a m` j` ,`id zepf z`iay gken opz`
`pzd `ae .opz` `le dpzn `ed ixdøæòìà éaøcî é÷etàì- §©¥¦§©¦¤§¨¨

,xfrl` iax lr welgløæòìà éaø øîàc,odkl dpef xeqi` iabl §¨©©¦¤§¨¨
ì àlL äéeðtä ìò àaä éeðtúeMéà íL[oi`eyip-],äðBæ dàNò ¨©¨©©§¨¤Ÿ§¥¦£¨¨¨

zepf oiyeciw `la d`ia lky ,mzqa s` xeq` dppz` ezhiyle
.`id

dpey`x mrta `l` df oic xn`p `l `axl s` :`xnbd zniiqne
,dzpifyàøwéòî äðBæc àëéä ìáà,ok iptl dpef xak dzidy -éëä £¨¥¨§¨¥¦¨¨¨¦

øeñàc éîð.mzqa epzp m` mb xeq` dppz` didi - ©¦§¨
àðéøçà àðMéìdpef mlerl ,iia` lr `ziixadn `iyewd uexiza ¦¨¨©£¦¨

e ,xzen dppz` da el miqtez oiyeciwy zil`xyiàä éðz÷ éë- ¦¨¨¥¨
zxacn ,zil`xyi opz` dxq`y `ziixadeïéLec÷ ïéàL úBéøòa©£¨¤¥¦¦

.da ïéñôBz,`ziixad z` jk x`al xyt` ji` :`xnbd dywn §¦¨
ìBãb ïäëì äðîìà ,àôéñ éðz÷ àäåoke ,opz` dl ozpyäLeøb §¨¨¨¥¥¨©§¨¨§Ÿ¥¨§¨

éðä àäå ,øeñà dpðúà ,èBéãä ïäëì äöeìçå[el` ixde-]ïéLec÷ ©£¨§Ÿ¥¤§¤§©¨¨§¨¨¥¦¦
.ïäa ïéñôBz§¦¨¤

mb zxqe` `ziixad mlerl :xg` ote`a `xnbd zvxzn ok lr
e ,oiyeciw da miqtezy dpef opz`épî àä,`id in ef `ziixae - ¨©¦
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ה'תשע"ט  אב מנחם י' ראשון יום הכנסת  מבית אבן סתירת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰elôà øúBqä©¥£¦
,ä÷Bì ...ìëéää ïî Bà ,çaænä ïî äúçLä Cøc úçà ïáà¤¤©©¤¤©§¨¨¦©¦§¥©¦©¥¨¤
àì" :áeúëå ,"ïeözz íúçaæî úà ék" :äøæ-äãBáòa øîàpL¤¤¡©©£¨¨¨¦¤¦§§Ÿ¨¦Ÿ§¨Ÿ

.'äì ïk ïeNòú©£¥©
הרמב"ם  כלל המצוות ' סה)ב 'מנין מצוה ל"ת, מצוות (בהקדמתו,

כתב וכן מדרשות . ובתי  כנסיות בתי סתירת  גם  זה  באיסור 

תתכו)ה 'מרדכי' אות מעט ...(מגילה מקדש  נקרא  הכנסת  "בית  :

מנת על נתץ  ואם  הכנסת ... מבית  דבר לנתוץ  אסור  ולכך

הרמ"א והביאו  מקרי". בנין נתיצה  דההיא  שרי, – לבנות 

קנב) סו"ס להלכה .(או"ח

הט"ז  סק"ג)וביאר  קנא סי' סתירה(שם ה'מרדכי' לדעת  כי

מקום את  וימלא  ויבנה  יחזור  אם  רק מותרת  לבנות עלֿמנת 

אם אף  גומא, שם  שתהיה  כדי לסתור רוצה אם  אבל הסתירה ,

אסור . – האדם  לצורך היא  זו גומא 

רבה ' שם)וה 'אליה  משב"ז מגדים', ה'פרי שאיסור(הביאו סובר

רק הוא  dzgydסתירה  jxcכאן הרמב "ם מלשון  דייק וכן .

האדם לצורך  וסתירה  לוקה ', השחתה ... דרך 'הסותר... שרק

השחתה . איננה 

צדק ' ה 'צמח זה  על כ)והקשה  סי או"ח (שבת מהמסופר (שו"ת

א) המקום קכט, את לחמם  צריך והיה  דם  שהקיז רבה  (כי על

הדם) למקיז מסוכנת והשתמשוהצינה הספסל את  שברו  זה ולצורך

משום בה  אין הספסל  ששבירת רבה  וביאר  למדורה. בקרשיו

' כי  תשחית' sebd'בל ly 'zigyz la(יצטנן xzei(שלא aeyg.

זו הרי האדם  לצורך כלי  שובר  כאשר שגם  מזה ומשמע 

ידי על אם  ורק  תשחית ' 'בל משום האסורה השחתה 

לשבור . מותר  – הגוף ' 'השחתת  תיגרם  מהשבירה  ההימנעות 

היא הכלי  ששבירת  אף  הגוף ' 'השחתת  אין שאם  ומכאן,

השחתה . זו  הרי  האדם , לצורך

סובר הרמב "ם  שגם  לומר אפשר  צדק ': ה 'צמח והוסיף 

שכתב ומה  מותר , לבנות  על ֿמנת  סותר ורק  כ'מרדכי'

מלקות חיוב  לענין  רק  הוא לוקה ' השחתה ... דרך 'הסותר ...

השחתה  דרך  אינה הסתירה  dwelשאם  epi` אין אבל ,dxizdl
לתקן. מנת  על היא  אם  אלא 

ה'תשע"ט  אב מנחם י"א שני יום האבות? בימי התורה ניתנה לא מדוע

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰àéáð ãîò íà¦¨©¨¦
ìL Búàeáð Léçëäì Lwáe ,íéìBãb íéúôBîe úBúBà äNòå§¨¨§¦§¦¦¥§©§¦§¨¤
dðéà eðaø äLî úàeápL éôì ...Bì ïéòîBL ïéà ¯ eðaø äLîŸ¤©¥¥§¦§¦¤§©Ÿ¤©¥¥¨
eðéðéòa àlà ,äæ úBúBàì äæ úBúBà CøòpL éãk úBúBàä ét ìò©¦¨§¥¤©£Ÿ¤§¤¤¨§¥¥

...äeðòîL eðéðæàáe äeðéàø§¦¨§¨§¥§©£¨
יתן אשר לנביא  להאמין שאין  הקביעה  את  מנמק  הרמב "ם 

נבואת כי  משה , מתורת  ולסור  להכחיש  ויבקש  ומופת  אות 

נענה מה  כן , ואם  שמענוה ". ובאזנינו ראינוה  "בעינינו משה 

ידי על שנצטווינו  מצוות לבטל  ויבקש  מופת  שיביא לנביא 

אבינו נח(מילה)אברהם  ידי על  החי)או מן יע(אבר ידי  על קבאו

הנשה)אבינו ?(גיד

ב 'פירוש הרמב"ם  שכתב  מה פי על מבואר  הדבר אך

מ"ו)המשניות ' פ"ז :(חולין

אלא עושים  אנו  אין  היום, עושים  שאנו... מה "שכל

אנו אין  כן וכמו ע "ה ... רבינו משה  ידי על הקב "ה  במצות 

מפני אלא  בנו , ואת  עצמו מל ע "ה  אבינו שאברהם מפני  מלין

כמו שנמול ע "ה , רבינו  משה  ידי  על  אותנו  ציוה  שהקב"ה 

מצוות תרי"ג שאמרו : מה תראה  הלא  אבינו ... אברהם  שנמול 

המצוות". מכלל  – אלו  וכל מסיני, למשה  לו נאמרו

משה , ידי על בא המצוות  כל על הציווי שלמעשה  ומאחר 

אחד  דבר  אפילו לבטל וירצה תורה, מתן אחר  שיבוא  מי

בפיו. שקר הרי  - ומופת  אות יעשה  אם  גם  מתורתנו ,

רבינו, משה  בימי אלא  האבות בימי  התורה  ניתנה  לא ולכן 

וכולם באוכלוסין  מרובה  גדול  עם היה  כבר ישראל עם כאשר 

רבינו  משה  ידי על  ה ' לציווי  תורה  במתן  ראיה עדי (משך היו 

ד) לג, דברים .חכמה

סימוכין להביא  יש  בעיניים, ראיה  של המיוחד  ולתוקף

דיין " נעשה עד "אין של א)מההלכה  כו, :(ר"ה

כי בו , לדון  יכול אינו בעיניו  וראהו למעשה  עד שהיה  מי 

על  ומצווה העדה ", והצילו העדה ... "ושפטו אמרה  התורה

את שראה  ומי ולהצילו, הנידון בזכות להפוך  דין בית 

ו'להציל' עיניו ממראה להתעלם  מסוגל לא  בעיניו  המעשה 

הנידון 185)את  עמ' יט, שיחות .(לקוטי

ה'תשע"ט  אב מנחם י"ב שלישי יום דעת? גניבת מהי

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰,úBiøaä úòc áðâì øeñà̈¦§Ÿ©©©§¦
áäøñé àì ...?ãöék .éBbä úòc elôàå[יפציר]ìëàiL Bøáça ©£¦©©©¥©Ÿ§©§¤©£¥¤Ÿ©

.ìëBà BðéàL òãBé àeäå ,Bìöà¤§§¥©¤¥¥
הזקן אדמו"ר יד)וכתב  סע' אונאה רק(הלכות הוא  שהאיסור

עמו יאכל  שלא  שיודע  משום  עמו  לאכול  בחבירו כשמפציר 

בו) מפציר היה לא אוכל, היה אך (ואילו אמיתית , אינה הזמנתו כי ,

מותר להזמנתו, שייעתר  ביודעו  גם בחבירו  מפציר  היה  אם 

דעת גניבת זו  ואין  עמו יאכל שלא  שיודע בעת גם  בו להפציר 

אמיתית . היא  שהזמנתו  כיון 

להבין: וצריך

לא שחבירו שיודע  בשעה  מזמינו שאם  אומרים  אין מדוע 

מזמינו היה  אם  גם  אופן , בכל דעת  גניבת זו הרי  עמו יאכל



פט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

והרי להזמנתו, ייעתר שחבירו  יודע היה  אם  אפילו  לאכול 

ואם ֿכן אצלו, לאכול יסכים שלא  הוא  יודע  כעת  סוף  סוף 

אמיתית ? הזמנה זו  אין  אולי 

רש "י לשון  ממשמעות  נלמד שהדבר  הזקן אדמו"ר ומבאר 

הגמרא דברי  שעל יסרהב ). לא ד "ה  א צד, "אל (שם)(חולין  ,

שאינו(יפציר)יסרהב  בו  ויודע אצלו  לסעוד  לחבירו אדם 

משום יעשה , שלא  ויודע  הואיל בו יפציר  "לא  פירש : סועד",

ש כסבור בחינם , טובה לו להחזיק  דעתו aldדגונב onמסרהב

כן". לו

דעת גניבת  היא אצלו לאכול לחבירו הפצרתו  כלומר :

ש סבור שהחבר aldמשום  on כך (ומשום  בו  מפציר הוא 

כאשר רק  הלב ' 'מן  אינה  ההזמנה  ואמנם , טובה ). לו  יחזיק 

בו, מפציר היה  לא  ההזמנה , את יקבל  שחבירו יודע  היה  אם 

הזמנה הרי  תתקבל, שהזמנתו בידעו  גם  מזמינו היה  אם אבל 

הלב ' 'מן  היא  ההזמנה)זו את כעת יקבל לא אם לו(גם יחזיק  ואם  ,

בחינם . זה  אין זה , עבור טובה

(my n"nae ci 'rq d`pe` 'ld owfd x"enc` r"y)

ה'תשע"ט  אב מנחם י"ג רביעי יום לקיים  צריכים הבטחות

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰ìL ïðzîe ïàOî©¨¨©¨¨¤
çwî éøáãa Bîöò áiçî ...äðeîàáe úîàa ,íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦¤¡¤¤¡¨§©¥©§§¦§¥¦¨
àìå Bøeaãa ãîòiL éãk ,äøBz BúBà äáiç àlL íB÷îa økîîe¦§¨§¨¤Ÿ¦§¨¨§¥¤©£Ÿ§¦§Ÿ

.eäpLé§©¥
גמור חיוב  שאינם  בדברים  הרמב "ם עוסק  אלו  בהלכות 

וראוי אדם  לכל  שנכונות ראויות  הנהגות אלא  מהתורה

לעמוד  החובה  לגבי וכך במיוחד . עליהן יקפיד חכם  שתלמיד 

ומכל ֿמקום קנין עשה  אם  רק  בזה חייב  התורה שמן  בדיבורו

מכירה  בהל' שכותב  כפי בדיבורו, לעמוד לאדם  (פ"ז ראוי

זה ה"ח) הרי  בלבד בדברים  ונותן "הנושא  :ie`x לעמוד

אמנה ממחוסרי  זה  הרי  בו  החוזר וכל  gexבדיבורו... oi`e
"epnid dgep minkg(ג רנט, חינוך מנחת .(ראה

לעיל ה"ו)אך  "(פ"ב הרמב "ם : להנהיג`xeqכתב לאדם 

תוכו אלא  בלב  אחד יהיה  ולא  ופיתוי, חלקות  בדברי  עצמו 

וכן ראויה . הנהגה  רק ולא  גמור איסור  שזהו  הרי כברו ",

הזקן  אדמו"ר  בדברי ס"ב)מפורש  מכירה הל' "בשעה(שו"ע :

בדעתו יהיה  ולא גמורה בדעת  להיות  צריך לו  ליתן  לו שאומר 

בלב  ואחד בפה  אחד לדבר  כי  dxezdלשנות , on xeq`."

ההבטחה שבעת  מדובר שם כי הוא ההלכות  בין  וההבדל

כאן אך  מהתורה, גמור  איסור  וזהו  לקיימה בדעתו היה  לא 

מכן שלאחר  אלא  לקיימה  התכוון  ההבטחה  שבעת  מדובר

חכמים רוח "אין בבחינת  רק  הוא  זה  ואיסור בו לחזור  החליט

הימנו " 69)נוחה  עמ' א תשמ"ז מנחם תורת שם, אדה"ז שו"ע ולכן(ראה .

מלהבטיח  מלכתחילה נמנע  חכם שתלמיד הרמב"ם  כתב

mniiwlדברים  ezrc dyrn zrya m` s` יחליט שמא  ,

בהם . לעמוד לא  שונות , מסיבות מכן , לאחר

במילים הרמב"ם  רומז  אליהן  דרגות , שתי יש  בכך  וגם

ישנהו": ולא  בדיבורו, "שיעמוד

מה את  בפועל לקיים  החיוב  היינו  – בדיבורו' 'לעמוד 

הראשון לדיבורו  יתכחש  שלא  היינו ישנהו ' ו'שלא  שהבטיח;

מעצם יותר  חמור וזה  אחרת , בצורה  אותו ויפרש  ו 'ישנה '

הזקן  אדמו"ר שכותב  כפי בהבטחה , משא אי ֿהעמידה  הל' (שו"ע

ס"ב) כוכביםsilgndש "כלומתן עובד כאילו  דיבורו  את 

ואילך)ומזלות " 86 עמ' תתלח תורה אהלי וביאורים הערות .(ראה

ה'תשע"ט  אב מנחם י"ד חמישי יום חטא  אם גם - מישראל אחד כל לאהוב

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰áäàì íãà ìk ìò äåöî¦§¨©¨¨¨¤¡Ÿ
Eòøì záäàå" :øîàpL ,Bôeâk ìàøNiî ãçàå ãçà ìk úà¤¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥§¤¤¡©§¨©§¨§¥£

."EBîk̈
בגמרא  ב)(פסחים אמרו עבירהקיג, עובר  חבירו  את  שהרואה 

שהוא "דוקא  מיימוניות': ב 'הגהות  כתב  וכן לשנאותו , מצוה 

- תוכחה  מקבל שאינו  רשע  אדם  אבל ובמצוות  בתורה  רעך

רע '". שנאת ה ' 'יראת  שנאמר לשנאותו, מצוה

שיק המהר "ם  רמד)והקשה מצוה מצוות, :(תרי"ג

צריכה זו , מיתה  החייבים דין בית מיתת  חייבי  שריפת 

"ואהבת ומהפסוק  ומהירה , קלה בצורה  להיות  צריכה  להיות 

בגמרא  למדו כמוך " א)לרעך נב, מיתות(סנהדרין חייבי  לגבי 

בקלות בה שימות  יפה ", מיתה  לו "ברור - דין בית 

לרעך  'ואהבת נאמר עבירה  בעוברי שגם הרי  ובמהירות .

כמוך '!

ותירץ :

רע לעשות לא  גם  משמעו כמוך ' לרעך 'ואהבת הציווי 

seblלגופו להזיק  אין הרשע  את  לשנוא  שמצוה ואף  חבירו ,

חלק שהיא  הקדושה  לנשמה  ודירה  מעון הוא שהגוף  "כיון 

מיתת עליה שחייבים  עבירה  שעבר  מי גם ולכן, אלוקה".

יפה . מיתה  לו  לברור מצוה  בית ֿדין 

שערים ' 'בית סט)ובספר  סי' דברי(או"ח פי על מיישב 

ב)הגמרא מג, מתוודים ,(סנהדרין דין בבית  המומתים  שכל :

הבא לעולם  חלק לו  ויש  שהתוודה  ה"א)ולאחר  פי"ג סנהדרין (הל

לאהבו. ומצווה רשע , אינו כבר 

לובלין סי"ג)ומהר "ם מבאר :(שו"ת

קודם אבל  להוכיחו, חייב  עבירה  עובר  חבירו  את  הרואה 

"לא על עובר שונאו ואם אותו, לשנוא  לו  אסור  שהוכיחו 

בלבבך" אחיך את  ה"ה)תשנא  וסירב(להלן הוכיחו  אם  ורק  .

לשנאו. מותר  התוכחה , את  לקבל

ב 'תניא ' לב)ואדה "ז כתב :(פרק

עם אך - לשנאו מצוה  מחטאו  שב  ולא הוכיחו  אם  אמנם,

ואילו שבו, הרע  מצד  היא  השנאה  כי  לאהבו , מצוה  זאת 

המחיה שבתוכו  אלוקות  ניצוץ  היינו בו , הגנוז הטוב מצד 

לאהבו. מצוה - האלוקית נפשו 



v"ndqeצ ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ט  אב מנחם ט"ו שישי יום שבתורה  המאור

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰ìL Bðéc úlçz§¦©¦¤
;åéNòî øàL ìò Ck øçàå ,ãeîìzä ìò àlà ïBcð Bðéà ,íãà̈¨¥¦¤¨©©©§§©©¨©§¨©£¨
àlL elôà ,äøBza íãà ÷ñòé íìBòì' :íéîëç eøîà Cëéôì§¦¨¨§£¨¦§¨©£Ÿ¨¨©¨£¦¤Ÿ

ìì àlL CBznL ¯ dîLì àa ,dîL.'dîL ¦§¨¤¦¤Ÿ¦§¨¨¦§¨
תורה' תלמוד ה"א)ב 'הלכות  דעת(פ"ד הזקן  אדמו"ר הביא 

כב)ראשונים  סוטה תוס' פ"ד, פסחים 'לעולם(רא"ש חכמים שמאמר  ,

לשמה ' שלא  אפילו  ובמצוות בתורה  אדם  ב)יעסוק נ, (פסחים

זאת עושה  אינו אך בתורה  שלומד המצוות את  כשמקיים הוא 

"ליקח  או השכר  מאהבת  או העונש  מיראת  אלא  שמים לשם

אבל  ישיבה , ראש  ויהיה  רבי  שיקראוהו וגדולה  כבוד לעצמו

אומר הכתוב  ועליו רשע , נקרא  שלומד מה  מקיים  אינו אם 

חוקי'". לספר לך  מה  אלקים  אמר  'ולרשע 

אם שגם  כאן , הרמב "ם  דעת  היא שניה , דעה  גם והביא 

בתורה . יעסוק  שלומד, מה  מקיים ואינו במצוות מזלזל

"התלמוד  כי למעשה  קודם  שהתלמוד מלשונו כך  ומדויק 

מעשה " לידי  ה"ג)מביא  לעולם(לעיל חכמים "אמרו ולכן 

לשמה שלא שמתוך לשמה  שלא  אפילו בתורה אדם  יעסוק 

שאמרו כמו למוטב , מחזירו  שבה "המאור כי לשמה ", בא 

אותי הלואי - שמרו' לא  ותורתי  עזבו 'אותי פסוק  על חכמים 

למוטב". מחזירם  היה שבה  שהמאור שמרו, ותורתי עזבו

סם לו  נעשית  ש 'תורתו זה אדם  על חכמים  שאמרו ומה 

ב)המוות ' עב, הקבלה(יומא חכמי  שאמרו  הזקן אדמו"ר  מביא –

פל"ט) סוף תניא בעודו(ראה עשה  שאדם  ומצוות  התורה  "שכל 

בקליפות  כח שמוסיף  אך dryרשע , itlמכל ֿמקום –

התורה כל מהקליפה  מוציא  בתשובה ... כך אחר  כשיחזור

למנוע לו אין ולפיכך  בחזרתו, לקדושה  וחוזרים  והמצוות 

לעולם". מלעסוק 

אדם "יעסוק  הרמב "ם  לשמה",dxezaוכתב שלא  אפילו

חז "ל כלשון ב)ולא  כב, בתורה (סוטה אפילוzeevne"יעסוק

כתיקונה שנעשתה כיון לשמה , שלא  במצוה  כי לשמה ", שלא

הרמב "ם צריך לא  המצוה , לשם  אינה  המחשבה ורק 

אבל  לשמה , שלא  אף  במצוות  לעסוק  שצריך להשמיענו

הלימוד  שלומד, מה מקיים  ואינו כשלומד תורה , בתלמוד 

ומשמיענו כלל. ילמד  שלא  לומר מקום והיה כתיקונו  אינו

ללמוד  סופו מעשה ' לידי מביא  ש 'תלמוד  שכיון  הרמב "ם,

שלא אפילו בתורה  אדם  יעסוק  ו "לעולם לשמה , ולקיים 

לשמה".

(`"wq my `"ewe `"q c"t z"z 'ld owfd x"enc` r"y)

ה'תשע"ט  אב מנחם ט"ז קודש שבת באוטובוס? - תקום' שיבה 'מפני

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰¯ íëç äàBøä̈¤¨¨
,øáòL ïåéëå ;úBnà òaøàì Bì òébiL ãò ,åéðôlî ãîBò Bðéà¥¥¦§¨¨©¤©¦©§©§©©§¥¨¤¨©

.áLé¥¥
החכם שהגיע משעה  חל  הקימה  שחיוב  זו  בהלכה  מבואר 

אמותיו  מטרים)לארבע  מפניו (כ-2 שעובר  כמבואר ועד זקן, לגבי (וכן

ט) ועצרבהל' אמותיו לארבע הגיע  כאשר  השאלה : ונשאלת  .

הוא העמידה  שחיוב  או ולעמוד להמשיך  יש  האם  – מלכת 

הזקן ? או החכם  הילוך בשעת  רק

הפוסקים  בדבר פה ונחלקו  עמ' והידור' ב'קימה בעניין הדעות (ראה

:ואילך)

אם אלא  כשנעצר גם  ממשיך העמידה  שחיוב אומרים  יש 

מחמת נעמד אם  אך שם, ונעמד הקבוע  למקומו הגיע כן

יש וכדומה , אחר  אדם  עם לשוחח  כדי או  ישיבה  מקום  העדר 

לכבודו. ולעמוד להמשיך

משנה ' ה 'כסף  מדברי שלמדו  יש  ה"ט)מאידך, פ"י ס"ת (הל'

נעמד  הספר  נושא  שאם  תורה , ספר מפני העמידה  חיוב  לגבי

לגבי הדין והוא  התורה , ספר מפני ולעמוד להמשיך צריך  אין 

לפניו. לעמוד  צריך אין נעמד שאם  חכם מפני העמידה  חיוב

הדעה לפי  באוטובוס : המקום  נתינת לגבי  ונפקא ֿמינה 

שיעמוד  די  אלא  לזקן מקומו את  למסור  חיוב  אין  השניה

לפי אך  לעמוד, נשאר שהזקן למרות מיד ויתיישב לכבודו 

ומאחר לשבת . אסור עומד , הזקן  עוד  כל  הראשונה  הדעה 

מקומו  את לו למסור  עליו  לשבת , רשאי אינו 'אז וממילא (ראה

שם) והידור' 'קימה ל, י, .נדברו'

מחייבת אינה הקימה  מצוות  אם  שאפילו שכתבו ויש 

מחמת כשעומד הרי החכם , עמידת בעת  לעמוד להמשיך 

הקימה שכן מקומו, את לו לתת  חייב בוודאי מקום  חוסר 

הידור ' בה  שיש  'קימה  – כבוד המבטא  באופן  להיות צריכה

ה"ב) מחוסר(לעיל עומד  שהחכם  מזה גדול כבוד חוסר לך ואין ,

לשבת  נשאר  הוא  בעוד  קיד)מקום סי' ב, הלוי .(שבט

גם המצוות שהן עבור . . אומות העולם . . לא זו בלבד שעליהם לקיים את המצוות מצד ציווי הוי' – ולא משום שהשכל מחייבם – 
אלא יתירה מזו, עליהם לקיימן כי כן ציווה הקדוש־ברוך־הוא בתורה והודיע על ידי משה רבינו, שעל בני נח לקיים את השבע מצוות.

לקוטי שיחות פרשת ואתחנן חלק ד
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ה'תשע"ט  מנ"א י' ראשון יום
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מארבעת 1) מורכבים הרקיע מן למטה הנבראים כל

בראשית  מעשה בין מה וצורתו; האדם נפש היסודות;
מרכבה. למעשה

.‡,ı¯‡Â ÌÈÓe Áe¯Â L‡ Ì‰L ,eÏl‰ ÌÈÙe‚ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ«»∆≈≈¿««ƒ»»∆
ÏÎÂ .ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ˙B„BÒÈ Ì‰≈¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ»»ƒ«¿…
ÁÓˆÂ ‚„Â NÓ¯Â ÛBÚÂ ‰Ó‰aÓe Ì„‡Ó ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈»»ƒ¿≈»»¿∆∆¿»¿∆«
,ÔÈ· È·‡ ¯‡Le ,˙BiÏb¯Óe ˙B·BË ÌÈ·‡Â ˙ÎzÓe«∆∆«¬»ƒ«¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿»
‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ ÔÓÏb Ïk‰ - ¯ÙÚ ÈLe‚Â ÌÈ¯‰Â¿»ƒ¿≈»»«…»¿»¿À»≈«¿»»
ÔÓ ‰hÓlL ÌÈÙeb‰ Ïk e‡ˆÓ .eÏl‰ ˙B„BÒÈ¿«»ƒ¿¿»«ƒ∆¿«»ƒ

‰Úa¯‡Ó ıeÁ ,ÚÈ˜¯‰2ÌÈ¯aÁÓ ,el‡‰ ˙B„BÒÈ »»ƒ«≈«¿»»¿»≈¿À»ƒ
˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ Ì‰lL ÌÏ‚Â ,‰¯eˆÂ ÌÏbÓƒ…∆¿»¿…∆∆»∆¿À»≈«¿»»¿
¯aÁÓ BÈ‡ ˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ Ïk Ï·‡ .el‡‰»≈¬»»∆»≈«¿»»«¿≈¿À»

.„·Ïa ‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ‡l‡∆»ƒ…∆¿»ƒ¿»

"כל 2) אומר: אלה פרקים לארבעה בפירושו הריטב"א
משני  רק המורכבים גופים יש שהרי דווקא, לאו - הגופים"
מעפר  - אבק ועפר; מאש רק מורכב עשן, כגון: יסודות,

ורוח. ממים - אש ורוח:

.·¯eahÓ ,‰hnÓ ÌÎÏ‰Ó ˙BÈ‰Ï Áe¯‰Â L‡‰ C¯c3 ∆∆»≈¿»«ƒ¿«¬»»ƒ«»ƒ«
ı¯‡‰Â ÌÈn‰ C¯„Â .ÚÈ˜¯‰ ÈtÏk ‰ÏÚÓÏ ,ı¯‡‰»»∆¿«¿»¿«≈»»ƒ«¿∆∆««ƒ¿»»∆
;ÚˆÓ‡Ï „Ú ‰hÓÏ ÚÈ˜¯‰ ˙ÁzÓ ÌÎÏ‰Ó ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬»»ƒ««»»ƒ«¿«»«»∆¿«
epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ‰hn‰ ‡e‰ ÚÈ˜¯‰ ÚˆÓ‡L4. ∆∆¿«»»ƒ«««»∆≈¿«»ƒ∆

ÌˆÙÁ· ‡ÏÂ ÌzÚ„· ‡Ï ,ÌÎel‰ ÔÈ‡Â5‚‰Ó ‡l‡ , ¿≈ƒ»…¿«¿»¿…¿∆¿»∆»ƒ¿»
Ú·ËÂ Ô‰a Úa˜pL6ÌÁ - L‡‰ Ú·Ë .Ô‰a ÚaËpL ∆ƒ¿«»∆¿∆«∆ƒ¿«»∆∆«»≈«

Â .ÁÏÂ ÌÁ - Áe¯‰Â .ÌlkÓ Ï˜ ‡e‰Â ,L·ÈÂ- ÌÈn‰ ¿»≈¿«ƒÀ»¿»««»«¿««ƒ
‰„·Î ‡È‰Â ,‰¯˜Â ‰L·È - ı¯‡‰Â .ÌÈÁÏÂ ÌÈ¯»̃ƒ¿«ƒ¿»»∆¿≈»¿»»¿ƒ¿≈»
‰ÏÚÓÏ ÌÈ‡ˆÓ CÎÈÙÏ ,‰pnÓ ÌÈl˜ ÌÈn‰Â ,ÌlkÓƒÀ»¿««ƒ«ƒƒ∆»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿»
ÛÁ¯Ó ‡e‰ CÎÈÙÏ ,ÌÈn‰ ÔÓ Ï˜ Áe¯‰Â .ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿»««ƒ««ƒ¿ƒ»¿«≈
Ì‰L ÈtÓe .Áe¯‰ ÔÓ Ï˜ L‡‰Â .ÌÈn‰ ÈtŒÏÚ«¿≈«»ƒ¿»≈«ƒ»«ƒ¿≈∆≈
Ûeb Ïk ‡ˆnÈ ,ÚÈ˜¯‰ ˙ÁzL ÌÈÙeb ÏÎÏ ˙B„BÒÈ¿¿»ƒ∆««»»ƒ«ƒ»≈»
˙ÎzÓe ÁÓˆÂ ‚„Â ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰·e Ì„‡Ó Ûe‚Â¿≈»»¿≈»¿«»»¿»»∆««∆∆
ÔzÚa¯‡Â .¯ÙÚÂ ÌÈÓe Áe¯Â L‡Ó ¯aÁÓ BÓÏb ,Ô·‡Â»»∆»¿¿À»≈≈¿««ƒ¿»»¿«¿«¿»
,·e¯Ú‰ ˙Úa Ì‰Ó „Á‡ Ïk epzLÈÂ ,„ÁÈ· e·¯Ú˙Èƒ¿»¿¿««¿ƒ¿«»∆»≈∆¿≈»≈
Ô‰Ó „Á‡Ï ‰ÓB„ BÈ‡ ÔzÚa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ ‡ˆniL „Ú«∆ƒ»≈«¿À»≈«¿«¿»≈∆¿∆»≈∆
„Á‡ ˜ÏÁ elÙ‡ Ô‰Ó ·¯ÚÓa ÔÈ‡Â .Bc·Ï ‡e‰Lk¿∆¿«¿≈«¿…»≈∆¬ƒ≈∆∆»
ı¯‡ B‡ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÓ B‡ BÓˆÚ ÈÙa L‡ ‡e‰L∆≈ƒ¿≈«¿«ƒƒ¿≈«¿»∆∆

epzL Ïk‰ ‡l‡ ,dÓˆÚ ÈÙa Áe¯ B‡ dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»«ƒ¿≈«¿»∆»«…ƒ¿«
Ûe‚ eNÚÂ7,ÔzÚa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ Ûe‚Â Ûeb ÏÎÂ .„Á‡ ¿«¬∆»¿»»«¿À»≈«¿«¿»

Ì‰Ó LÈ Ï·‡ .„Á‡k L·ÈÂ ÁÏ ,ÌÁÂ ¯˜ B· ‡ˆnÈƒ»≈…»…≈«¿…∆¿∆»¬»≈≈∆
‰˜ÊÁ Ì‰· ‰È‰iL ,ÌÈÙeb8ÈÏÚa BÓk ,L‡‰ „BÒÈÓ ƒ∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ»≈¿«¬≈

Ô‰Ó LÈÂ .¯˙È ÌÁ‰ Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ ,‰iÁ LÙ∆∆«»¿ƒ»≈»∆»∆«…»≈¿≈≈∆
,ÌÈ·‡‰ BÓk ,ı¯‡‰ „BÒÈÓ ‰˜ÊÁ Ô‰· ‰È‰iL ÔÈÙebƒ∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ»»∆¿»¬»ƒ
,ÔÈÙeb Ô‰Ó LÈÂ .‰a¯‰ L·i‰ Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆»∆«…∆«¿≈¿≈≈∆ƒ
Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ ,ÌÈn‰ „BÒÈÓ ‰˜ÊÁ Ì‰· ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ««ƒ¿ƒ»≈»∆»∆
ÛebÓ ¯˙È ÌÁ Ûeb ‡ˆnÈ ‰f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .¯˙È Ál‰«≈«»≈¿««∆∆«∆ƒ»≈«∆∆ƒ
e‡ˆnÈ ÔÎÂ ;L·È ¯Á‡ ÛebÓ ¯˙È L·È Ûe‚Â ,ÌÁ ¯Á‡«≈«¿»≈∆∆ƒ«≈»≈¿≈ƒ»¿
Ô‰· ‰‡¯È ÌÈÙe‚Â ,„·Ïa ¯w‰ Ô‰· ‰‡¯iL ,ÌÈÙe‚ƒ∆≈»∆»∆«…ƒ¿»¿ƒ≈»∆»∆
„Á‡k L·i‰Â ¯w‰ Ô‰· ‰‡¯È ÌÈÙe‚Â ,„·Ïa Ál‰«≈«ƒ¿»¿ƒ≈»∆»∆«…¿«…∆¿∆»
L·i‰Â ÌÁ‰ B‡ ,‰ÂLa „Á‡k Ál‰Â ¯w‰ B‡ ,‰ÂLa¿»∆«…¿«≈«¿∆»¿»∆«…¿«…∆
·¯ ÈÙÏ - ‰ÂLa „Á‡k Ál‰Â ÌÁ‰ B‡ ,‰ÂLa „Á‡k¿∆»¿»∆«…¿«≈«¿∆»¿»∆¿ƒ…
B˙B‡ ‰NÚÓ ‰‡¯È ,˙·¯Úz‰ ¯wÚa ‰È‰L „BÒÈ‰«¿∆»»¿ƒ«««¬…∆≈»∆«¬≈

.·¯ÚÓ‰ Ûeba BÚ·ËÂ „BÒÈ‰«¿¿ƒ¿««¿…»

מרכזו.3) הוא - שבו נקודה כל כדורי, דבר הארץ. ממרכז
המטה 4) הוא - הרקיע גלגל של במרכזו הנמצא הארץ כדור

הימנו. למטה שהם 5)שאין והגלגלים הכוכבים כהילוך
ורצון. דעה בה 6)בעלי שאין תולדתית וסגולה תכונה

שאינם 7)רצון. עד כך כל היסודות נשתנו הערבוב ידי על
עוד. גדול.8)ניכרים יותר חלק תוקף,

.‚„¯Ù ‡e‰ el‡ ˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿À»≈«¿»»¿≈ƒ¿»
LÈÂ ,ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ ¯Á‡Ï „¯Ù ‡e‰L LÈ :ÛBqa«≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¬»ƒ¿≈
,Ì‰Ó ¯aÁ˙pL ÏÎÂ .˙Ba¯ ÌÈL ¯Á‡Ï „¯Ù ‡e‰L∆ƒ¿»¿««»ƒ«¿…∆ƒ¿«≈≈∆

Ì„‡‰Â ·‰f‰ elÙ‡ .Ô‰Ï „¯tÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡9È‡ ƒ∆¿»∆…ƒ»≈»∆¬ƒ«»»¿»…∆ƒ
B˙ˆ˜Ó ·eLÈÂ ,ÂÈ˙B„BÒÈÏ ¯ÊÁÈÂ „ÒtÈ ‡lL ¯LÙ‡∆¿»∆…ƒ»≈¿«¬…ƒ»¿»ƒ¿»
.ı¯‡Ï B˙ˆ˜Óe Áe¯Ï B˙ˆ˜Óe ÌÈnÏ B˙ˆ˜Óe L‡Ï¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ¿»¿«ƒ¿»»»∆

החושן.9) מאבני אחת - אודם ביותר. קשים חמרים שהם

.„‰nÏ - el‡ ˙B„BÒÈÏ „¯tÈ „ÒÙp‰ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»≈ƒ≈»»
BÈa ·¯L ÈÙÏ ?"·eLz ¯ÙÚ Ï‡Â" :Ì„‡Ï ¯Ó‡∆¡«»»»¿∆»»»¿ƒ∆…ƒ¿»
¯ÊÁÈ „iÓ „ÒtiLk „ÒÙp‰ Ïk ‡ÏÂ .¯ÙÚ‰ ÔÓƒ∆»»¿…»«ƒ¿»¿∆ƒ»≈ƒ»«¬…
,¯Á‡ ¯·„Ï ¯ÊÁÈÂ „ÒtÈ ‡l‡ ,˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ï¿«¿»»«¿∆»ƒ»≈¿«¬…¿»»«≈

¯Á‡ ¯·„Ï ¯Á‡ ¯·„Â10¯ÊÁÈ ÌÈ¯·c‰ ÛBÒÂ , ¿»»«≈¿»»«≈¿«¿»ƒ«¬…
‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈ¯·c‰ Ïk e‡ˆÓÂ ;˙B„BÒÈÏ11. «¿¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ»

אחרת.10) צורה ולובשים צורה סובבים 11)פושטים
תוארֿהפועל  - חלילה קץ, אין במעגל וסובבים וחוזרים
במעגל. רקידה - מחֹול השם: ומזה חֹול; אחי חלל, ָָֹמשורש

.‰ÏÎa „ÈÓz ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈpzLÓ el‡‰ ˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡«¿»»¿»≈ƒ¿«ƒ∆»∆»ƒ¿»
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dxezdצב iceqi zekld - rcnd xtq - `"pn 'i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ˆ˜Ó ?„ˆÈk .ÔÙeb ÏÎ ‡Ï ,Ô˙ˆ˜Ó ,‰ÚL ÏÎ·e ÌBÈ¿»»»ƒ¿»»…»»≈«ƒ¿»
˙¯¯Bt˙Óe ˙ÈpzLÓ ÌÈn‰ ÔÓ ‰·B¯w‰ ı¯‡‰12 »»∆«¿»ƒ««ƒƒ¿«≈ƒ¿∆∆
Áe¯Ï ÌÈÎeÓq‰ ÌÈn‰ ˙ˆ˜Ó ÔÎÂ .ÌÈÓ ˙ÈNÚÂ¿«¬≈»ƒ¿≈ƒ¿»««ƒ«¿ƒ»«

ÔÈÒÓÒÓ˙Óe ÔÈpzLÓ13B˙ˆ˜Ó ,Áe¯‰ ÔÎÂ .Áe¯ ÔÈÂ‰Â ƒ¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ¿…ƒ«¿≈»«ƒ¿»
ÏÏBÁ˙Óe ‰pzLÓ L‡Ï CeÓq‰14ÔÎÂ .L‡ ‰NÚÂ «»»≈ƒ¿«∆ƒ¿≈¿«¬∆≈¿≈

‰pzLÓ ,ÏÏBÁ˙Ó Áe¯Ï CeÓq‰ d˙ˆ˜Ó ,L‡‰»≈ƒ¿»»«»»«ƒ¿≈ƒ¿«∆
Òpk˙Óe15CeÓq‰ B˙ˆ˜Ó ,Áe¯‰ ÔÎÂ .Áe¯ ‰NÚÂ ƒ¿«≈¿«¬∆«¿≈»«ƒ¿»«»

Òpk˙Óe ‰pzLÓ ÌÈnÏ16ÌÈn‰ ÔÎÂ .ÌÈÓ ‰NÚÂ17, ««ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈¿«¬∆»ƒ¿≈««ƒ
.ı¯‡ ‰NÚÂ Òpk˙Óe ‰pzLÓ ı¯‡Ï CeÓq‰ B˙ˆ˜Óƒ¿»«»»»∆ƒ¿«∆ƒ¿«≈¿«¬∆»∆
Ïk ÔÈ‡Â .ÌÈÓi‰ C¯‡ ÈÙÏe ,ËÚÓ ËÚÓ - ‰Ê ÈepLÂ¿ƒ∆¿«¿«¿ƒ…∆«»ƒ¿≈»
Ïk B‡ Áe¯ ÌÈn‰ Ïk ‰NÚiL „Ú ,‰pzLÓ „BÒÈ‰«¿ƒ¿«∆«∆≈»∆»««ƒ«»
˙B„BÒÈ‰ ÔÓ „Á‡ ÏËaiL ¯LÙ‡ È‡L ,L‡ Áe¯‰»«≈∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆»ƒ«¿
˙ˆ˜Óe ,Áe¯Ï L‡Ó ‰pzLÈ ˙ˆ˜Ó ‡l‡ ;‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿«∆≈≈¿«ƒ¿»
‡ˆnÈ B¯·ÁÂ „Á‡ Ïk ÔÈa ÔÎÂ ,L‡Ï Áe¯Ó ‰pzLÈƒ¿«∆≈«¿≈¿≈≈»∆»«¬≈ƒ»≈
.ÌÏBÚÏ ‰ÏÈÏÁ ˙B¯ÊBÁÂ ,ÔzÚa¯‡ ÔÈa ÈepM‰«ƒ≈«¿«¿»¿¿¬ƒ»¿»

יט).12) כד, (ישעיה ארץ התפוררה פור הכתוב: מלשון
(תהלים 13) מים כמו ימאסו מלשון; רוח. ונעשים מתנדפים

ח). יט).14)נח, כג, (ירמיה מתחולל סע מלשון:
ומצטמצם.15) הים 16)מתכווץ מי כנד כונס מלשון:

ז). לג, המים.17)(תהלים יסוד

.ÂÏbÏb‰ ˙·È·Òa ‰È‰È ‰Ê ÈepLÂ18B˙·È·qÓe , ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«««¿«ƒ¿ƒ»
Ì„‡ŒÈ· ÈÓÏb ¯‡L Ô‰Ó ‰È‰ÈÂ ÔzÚa¯‡ e¯aÁ˙Èƒ¿«¿«¿«¿»¿ƒ¿∆≈∆¿»»¿≈¿≈»»
ÌÏb ÏÎÏ Ô˙B Ï‡‰Â .˙ÎzÓe Ô·‡Â ÁÓˆ ,‰iÁ LÙÂ¿∆∆«»∆«¿∆∆«∆∆¿»≈≈¿»…∆
‡È‰L ,È¯ÈNÚ‰ C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ ,BÏ ‰Èe‡¯ ‰¯eˆ ÌÏ‚Â»…∆»¿»«¿≈«¿»»¬ƒƒ∆ƒ

'ÌÈLÈ‡' ˙‡¯˜p‰ ‰¯ev‰19. «»«ƒ¿≈ƒƒ

היסודות,18) מתמזגים והשפעתם הגלגלים סיבוב ידי על
מדבר. חי, צומח, דומם, מטה: יצורי כל מתהווים ומהם

ז).19) הלכה ב, (פרק למעלה כמבואר

.Ê‰¯eˆ B‡ ‰¯eˆ ‡Ïa ÌÏb ‰‡B¯ ‰z‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈«»∆…∆¿…»»
Ì„‡‰ ·Ï ‡l‡ ,ÌÏ‚ ‡Ïa20Ûeb ˜lÁnL ‡e‰ ¿……∆∆»≈»»»∆¿«≈

;‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ¯aÁÓ ‡e‰L Ú„BÈÂ ,BzÚ„a ‡ˆÓp‰«ƒ¿»¿«¿¿≈«∆¿À»ƒ…∆¿»
˙Úa¯‡Ó ¯aÁÓ ÌÓÏbL ÌÈÙeb ÌL LiL Ú„BÈÂ¿≈«∆≈»ƒ∆»¿»¿À»≈«¿««
˜¯ ¯aÁÓ BÈ‡Â ËeLt ÌÓÏbL ÌÈÙe‚Â ,˙B„BÒÈ‰«¿¿ƒ∆»¿»»¿≈¿À»«

„Á‡ ÌÏbÓ21ÌÏb Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙B¯ev‰Â .22ÔÈ‡¯ ÔÈ‡ ƒ…∆∆»¿«∆≈»∆…∆≈»ƒ¿ƒ
·l‰ ÔÈÚa ‡l‡ ,ÔÈÚÏ23ÔB„‡ eÚ„iL BÓk ,ÔÈÚe„È Ô‰ »«ƒ∆»¿≈«≈≈¿ƒ¿∆»«¿¬

.ÔÈÚ ˙i‡¯ ‡Ïa Ïk‰«…¿…¿ƒ«»ƒ

אדם.20) הגלגלים.21)תבונת גולם כגון:
הנפרדות.22) הצורות השאלה.23)המלאכים, דרך

את  האדם משיג שבליבו והבינה השכל בכח כלומר:
הבשר. עין הפשוטה, לעין נראות הבלתי הצורות

.ÁB˙¯eˆ ‡È‰ ¯Na Ïk LÙ24;Ï‡‰ BÏ Ô˙pL ∆∆»»»ƒ»∆»«»≈
˙¯eˆ ‡È‰ ,Ì„‡ ÏL BLÙa ‰Èeˆn‰ ‰¯˙È‰ ˙Úc‰Â¿««««¿≈»«¿»¿«¿∆»»ƒ«
:‰¯Bza ¯Ó‡ BÊ ‰¯eˆ ÏÚÂ .BzÚ„a ÌÏM‰ Ì„‡‰»»»«»≈¿«¿¿«»∆¡««»

"e˙eÓ„k eÓÏˆa Ì„‡ ‰NÚ"25‰È‰zL ,¯ÓBÏk , «¬∆»»¿«¿≈ƒ¿≈¿«∆ƒ¿∆
,ÌÏb Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙BÚc‰ ˙‚NÓe ˙Ú„Bi‰ ‰¯eˆ BÏ»««««∆∆«≈∆≈»∆…∆

‰Ó„iL „Ú ,ÌÏ‚ ‡Ïa ‰¯eˆ Ì‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰ BÓk¿««¿»ƒ∆≈»¿……∆«∆ƒ¿∆
¯ÓB‡ BÈ‡Â .Ô‰Ï26,ÌÈÈÚÏ ˙¯kp‰ BÊ ‰¯eˆ ÏÚ »∆¿≈≈«»«ƒ∆∆»≈«ƒ

BfL ,Ûeb‰ ÌL¯ ¯‡Le ˙B˙Òl‰Â ÌËÁ‰Â ‰t‰ ‡È‰L∆ƒ«∆¿«…∆¿«¿»¿»∆«∆
,‰iÁ LÙ ÏÎÏ ‰Èeˆn‰ LÙp‰ dÈ‡Â ;dÓL '¯‡z'…«¿»¿≈»«∆∆«¿»¿»∆∆«»
‡l‡ ;¯‰¯‰Óe LÈb¯Óe „ÈÏBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ daL∆»≈¿∆ƒ«¿ƒ¿«¿≈∆»

LÙp‰ ˙¯eˆ ‡È‰L ,˙Úc‰27·e˙k‰ LÙp‰ ˙¯eˆ·e , «««∆ƒ««∆∆¿««∆∆«»
‡¯wz ˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ."e˙eÓ„k eÓÏˆa" :¯a„Ó¿«≈¿«¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ»≈

Áe¯Â LÙ ‰¯ev‰ ˙‡Ê28¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe . …«»∆∆»«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈
„ÓlÈ ÌLÂ ÌL ÏÎÂ ,Ô‰a Ì„‡ ‰ÚËÈ ‡lL ,Ô˙BÓLaƒ¿»∆…ƒ¿∆»»»∆¿»≈»≈ƒ»≈

BÈÚÓ29. ≈ƒ¿»

ה"צומח".24) מסוג נבדל הוא הרוחניים.25)שבה
וידמה  מופשטים, דברים להשיג ודעת בינה בו ניתן כלומר:
א). א, חלק נבוכים (מורה מרום יושבי לנו,

דעת 28)החיונית.27)"בצלמנו".26) בלא גם כגון:
האלוקים  אל תשוב והרוח ב); יט, (משלי טוב לא נפש

ז). יב, במובן 29)(קהלת ורוח" "נפש תבאנה לפעמים כי
לפיכך  כא), ג, (קהלת למטה היא היורדת החיונית הנפש
לטעות  ולא לערבבם שלא אלה בשמות להיזהר רבינו מזהיר
תוגדר  הנידון הנושא מתוך מעניינם: ללמדם אלא בהם,

מהותם.

.ËÈ„k ˙B„BÒÈ‰ ÔÓ ˙¯aÁÓ ˙‡f‰ LÙp‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡≈««∆∆«…¿À∆∆ƒ«¿¿≈
‰ÓLp‰ ÁkÓ dÈ‡Â ,Ì‰Ï „¯tzL30‡‰zL „Ú ∆ƒ»≈»∆¿≈»ƒ…««¿»»«∆¿≈

‡l‡ ;ÛebÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÓLp‰L BÓk ,‰ÓLÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿∆«¿»»¿ƒ»«∆»
,ÌÏb‰ „¯tiLk CÎÈÙÏ .‡È‰ ÌÈÓM‰ ÔÓ '‰ ˙‡Ó≈≈ƒ«»«ƒƒ¿ƒ»¿∆ƒ»≈«…∆
ÈtÓ ,‰ÓLp‰ „·‡˙Â ,˙B„BÒÈ‰ ÔÓ ¯aÁÓ ‡e‰L∆¿À»ƒ«¿¿…««¿»»ƒ¿≈
ÏÎa ÛebÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,Ûeb‰ ÌÚ ‡l‡ ‰ÈeˆÓ dÈ‡L∆≈»¿»∆»ƒ«¿ƒ»«¿»
dÈ‡L ÈÙÏ ,˙‡f‰ ‰¯ev‰ ˙¯k˙ ‡Ï - ‰ÈNÚÓ«¬∆»…ƒ»≈«»«…¿ƒ∆≈»
˙BÚc‰ ˙‚NÓe ˙Ú„BÈ ‡l‡ ,‰ÈNÚÓa ‰ÓLÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿«¬∆»∆»«««∆∆«≈
˙„ÓBÚÂ Ïk‰ ‡¯Ba ˙Ú„BÈÂ ,ÌÈÓÏb‰ ÔÓ ˙B„e¯t‰«¿ƒ«¿»ƒ¿««≈«…¿∆∆
‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ∆»«¿……
Áe¯‰Â ,‰È‰Lk ı¯‡‰ ÏÚ ¯ÙÚ‰ ·LÈÂ" :B˙ÓÎÁ·¿»¿»¿»…∆»»«»»∆¿∆»»¿»«

˙ ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ·eLz."d »∆»¡…ƒ¬∆¿»»

אשר 30) כל כמו: למינהו, חי כל נחלת החיונית הנפש היא
לומר: רצונו כב). ז, (בראשית באפיו חיים רוח נשמת
הנשמה, אותה מסוג אינה עליון דעת היודעת ההיא הנשמה
היא  גם תאבד מותו שעם לגוף, הצריכה החיונית הנפש
תלוייה  שאינה האדם צורת והיא היא ה' מאת אלא - עימו
מות  אחרי גם קיימת והיא החיונית, בנפש ולא בגוף לא

י). פרק סנהדרין למשנה, בפירושו (עיין האדם

.ÈÈÏcÓ ¯Ók ,‰Ê ÔÈÚa e¯acL el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk31 »«¿»ƒ»≈∆ƒ«¿¿ƒ¿»∆¿«ƒ¿ƒ
˜¯t ˜ÓÚ ÔÈÚk ÌÈ‡ Ï·‡ ;Ì‰ ÌÈwÓÚ ÌÈ¯·„e Ì‰≈¿»ƒ¬Àƒ≈¬»≈»¿ƒ¿«…∆∆∆

ÈLÂ ÔBL‡¯32˜¯ÙaL ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ¯e‡·e . ƒ¿≈ƒ≈»≈«¿»ƒ∆¿∆∆
'˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL33CÎÂ . ¿ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»«¬≈¿≈ƒ¿»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ eeˆ34Ìb ÔÈL¯Bc ÔÈ‡L - ƒ«¬»ƒ»ƒƒ∆≈¿ƒ«
ÔÈÚÈ„BÓ „Á‡ Ì„‡Ï ‡l‡ ,ÌÈa¯a el‡‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ»≈»«ƒ∆»¿»»∆»ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈¿«¿ƒ»
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כלומר:31) מלא, מדלי הנופלת מים כטיפת מזעיר, מעט
זה. נשגב בעניין לדבר שיש מה כל לעומת הם מזעיר מעט

מרכבה.32) במעשה ורזי 33)העוסקים הטבע תורת
הראשונה  בפרשה פרקים" "ראשי בצורת המוצעת היצירה

"בראשית". ספר יא:).34)של (חגיגה

.‡È‰NÚÓ ÔÈÚÏ ‰·k¯Ó ‰NÚÓ ÔÈÚ ÔÈa ‰Óe«≈ƒ¿««¬≈∆¿»»¿ƒ¿««¬≈
ÔÈ‡ „Á‡Ï elÙ‡ ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ ÔÈÚL ?˙ÈL‡¯·¿≈ƒ∆ƒ¿««¬≈∆¿»»¬ƒ¿∆»≈
,BzÚcÓ ÔÈ·Óe ÌÎÁ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,Ba ÌÈL¯Bc¿ƒ∆»ƒ≈»»»»≈ƒƒ«¿
˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ ÔÈÚÂ ;ÌÈ˜¯t‰ ÈL‡¯ BÏ ÔÈ¯ÒBÓ¿ƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿««¬≈¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·Ó BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÈÁiÏ B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ¿«¿ƒ«»ƒ««ƒ∆≈≈ƒ
Ú„ÈÏ ÏBÎiM ‰Ó Ïk B˙B‡ ÌÈÚÈ„BÓe ,BzÚcÓƒ«¿ƒƒ»«∆»≈«
ÈÙÏ ?ÌÈa¯Ï B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ .el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈¿»»≈¿«¿ƒ»«ƒ¿ƒ
Le¯t ‚ÈN‰Ï ‰·Á¯ ˙Ú„ BÏ LÈ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»»»∆««¿»»¿«ƒ≈

ÔÈ¯a ÏÚ ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯e‡·e35. ≈»«¿»ƒ«À¿»

וגדולי 35) לב זכי סגולה ליחידי רק אותם מלמדים לפיכך
מחשבה.

.·ÈÏk ¯ÈkÓe ,el‡‰ ÌÈ¯·ca ÔBa˙Ó Ì„‡L ÔÓÊaƒ¿«∆»»ƒ¿≈«¿»ƒ»≈«ƒ»
‰‡¯ÈÂ ,B· ‡ˆBik Ì„‡Â ÏbÏ‚Â C‡ÏnÓ ÌÈ‡e¯a‰«¿ƒƒ«¿»¿«¿«¿»»«≈¿ƒ¿∆
ÏÎÂ ÌÈ¯eˆÈ‰ ÏÎa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»»¿»«¿ƒ¿»
BLÙ ‡Óˆ˙Â ,ÌB˜nÏ ‰·‰‡ ÛÈÒBÓ - ÌÈ‡e¯a‰«¿ƒƒ«¬»«»¿ƒ¿»«¿

dÓÎÈÂ36‡e‰ Ce¯a ÌB˜n‰ ·‰‡Ï B¯Na37‡¯ÈÈÂ , ¿ƒ¿«¿»∆¡…«»»¿ƒ»
BÓˆÚ CÈ¯ÚiLk ,B˙el˜Â B˙el„Â B˙eÏÙMÓ „ÁÙÈÂ¿ƒ¿«ƒƒ¿¿«¿«¿∆«¬ƒ«¿

ÌÈÏB„b‰ ÌÈLB„w‰ ˙BÙeb‰Ó „Á‡Ï38ÔkLŒÏÎÂ ; ¿∆»≈««¿ƒ«¿ƒ¿»∆≈
,ÌÈÓÏb‰ ÔÓ ˙B„¯Ùp‰ ,˙B¯B‰h‰ ˙B¯ev‰Ó ˙Á‡Ï¿««≈««¿«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ

ÏÏk ÌÏ‚a e¯aÁ˙ ‡lL39‡e‰L BÓˆÚ ‡ˆÓÈÂ ; ∆…ƒ¿«¿¿…∆¿»¿ƒ¿»«¿∆
.¯ÒÁÂ ˜È¯ ,‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ ÈÏÎkƒ¿ƒ»≈»¿ƒ»≈¿»≈

(תהלים 36) בשרי לך ּכמּה מלשון: גדולה, תשוקה ַָישתוקק
ב). "משכיל 37)סג, להיות תאלצהו לאלוקים ואהבתו

זה  ידי ועל ויותר; יותר לדעת להכירו כדי אלוקים", דורש
תכלית  והיא - השכליות ובמעלות המידות במעלת ישתלם
(עיין  נצחים לחיי בזה להגיע אדם של העליונה הנרצה

י). פרק סנהדרין למשנה, הגלגלים.38)פירושו
המלאכים.39)

.‚È˙BˆÓ LÓÁaL el‡ ÌÈ˜¯Ù ‰Úa¯‡ ÈÈÚÂ¿ƒ¿¿≈«¿»»¿»ƒ≈∆¿»≈ƒ¿
el‡‰40B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁL Ì‰ , »≈≈∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ
'Òc¯t'41Òc¯tÏ eÒÎ ‰Úa¯‡ :e¯Ó‡L BÓk ,42; «¿≈¿∆»¿«¿»»ƒ¿¿««¿≈

ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ Ï‡¯NÈ ÈÏB„bL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿≈ƒ¿»≈»«¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯·c‰ Ïk ‚ÈN‰Ïe Ú„ÈÏ Ák Ô‰· ‰È‰ ÌlÎ ‡Ï ,eÈ‰»…À»»»»∆…«≈«¿«ƒ»«¿»ƒ

ÔÈ¯a ÏÚ43,Òc¯ta ÏiËÏ Èe‡¯ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â . «À¿»«¬ƒ≈∆≈»¿«≈««¿≈
¯N·e ÌÁÏÂ ;¯N·e ÌÁÏ BÒ¯Î ‡lÓ˙pL ÈÓ ‡l‡44 ∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿≈∆∆»»¿∆∆»»
¯‡MÓ Ì‰· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ Ú„ÈÏ - ‡e‰≈«»»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»
e‡¯˜ 'ÔË˜ ¯·c' el‡ ÌÈ¯·cL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙Bˆn‰«ƒ¿¿««ƒ∆¿»ƒ≈»»»»»¿

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ È¯‰L ,ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡45- ÏB„b ¯·c : »¬»ƒ∆¬≈»¿¬»ƒ»»»
˙BÈÂ‰ - ÔË˜ ¯·„Â ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ46;‡·¯Â ÈÈa‡c «¬≈∆¿»»¿»»»»¬»¿«»≈¿»»

ÔÈ·MÈÓ Ô‰L ,ÔÓÈc˜‰Ï Ô‰ ÔÈÈe‡¯ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈¿ƒ≈¿«¿ƒ»∆≈¿«¿ƒ

BzÚc47‰ÏB„b‰ ‰·Bh‰ Ì‰L ,„BÚÂ ;‰lÁz Ì„‡ ÏL «¿∆»»¿ƒ»¿∆≈«»«¿»
,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ·eMÈÏ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÚÈtL‰L∆ƒ¿ƒ««»»¿ƒ»»«∆
,Ïk‰ ÌÚ„iL ¯LÙ‡Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏÁÏ È„k¿≈ƒ¿…«≈»»«»¿∆¿»∆≈»≈«…
·Ï ÏÚ·e ·Á¯ ·Ï ÏÚa ,‰M‡Â LÈ‡ ,ÏB„‚Â ÔË»̃»¿»ƒ¿ƒ»««≈»»««≈

.¯ˆ»̃»

זולתו;40) ואין הוא שאחד ב) אלוקה; שם שיש לידע א)
ממנו. ליראה ה) לאהבו; ד) לייחדו; נחמד,41)ג) גן

ח"ן, ויודעי האלוקי. המסתורין של גן שמים, לגן הוא כינוי
מצאו  הבאים, בדורות וה"מקובלים" המסתורין בעלי המה
מתאים  נאה נוטריקון בו מצאו וגם בו; להתגדר מקום בו

נכנסו 42)וד.Òרוש,„מז,¯שט,Ùלשיטתם: יד:) (חגיגה
במעשהֿ התבוננות ידי על ה' בנועם ולחזות בו לטייל

ובמעשהֿבראשית. מאחד.43)מרכבה חוץ ניזוקו וכולם
אלו 44) - ב) ג, (ישעיה לחם משען כל חז"ל: אמרו וכן

כל  - תורה דברי אמרו: כן כמו יד.). (חגיגה תלמוד בעלי
כא:). (עירובין בשר טעם טועם בהם (סוכה 45)ההוגה

והאיבעיות 46)כח.). הקושיות בתלמוד; השקלאֿוטריא
ביחס  כי קטן"? "דבר נקרא ולמה בהם. עסקו ורבא שאביי
בכבודו  הקדושֿברוךֿהוא הוא שנושאו למעשהֿמרכבה

ומשפטיו. ה' במצוות התלמוד עוסק וכן 47)ובעצמו,
(סוטה  העולם" "מיישבי שהם התנאים, על חז"ל אמרו

כב.).

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לעבור 1) מתי השם; קידוש על מצּווים ישראל בית ְִשכל

ה'. חילול ומהו להיהרג, ולא

.‡Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk2Lec˜ ÏÚ ÔÈeˆÓ3ÏB„b‰ ÌM‰ »≈ƒ¿»≈¿Àƒ«ƒ«≈«»
."Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â" :¯Ó‡pL ,‰f‰«∆∆∆¡«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
˙‡ eÏlÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,BÏlÁÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓeÀ¿»ƒ∆…¿«¿∆∆¡«¿…¿«¿∆
Ò‡ÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „ÓÚiLk ?„ˆÈk ."ÈL„˜ ÌL≈»¿ƒ≈«¿∆«¬…≈»ƒ¿∆¡…
˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈«¬…«««ƒ»ƒ¿»¬
¯Ó‡pL ,‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ - e‚¯‰È B‡ ‰¯Bza«»««¿∆«¬…¿«≈»≈∆∆¡«
ÈÁÂ - "Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡" :˙Bˆna«ƒ¿¬∆«¬∆…»»»»»«»∆»«

Ì‰a ˙eÓiL ‡ÏÂ ,Ì‰a4È¯‰ - ¯·Ú ‡ÏÂ ˙Ó Ì‡Â . »∆¿…∆»»∆¿ƒ≈¿…»«¬≈
BLÙa ·iÁ˙Ó ‰Ê5. ∆ƒ¿«≈¿«¿

השם,2) קידוש על מצוות הן שגם נשים, גם לרבות
ב(. (עד, סנהדרין במסכת על 3)כמבואר הנפש את למסור

('תורת  יתעלה שמו מתקדש שעלֿידיֿזה ודתו, ה' תורת
מצות  על רבינו דברי בזה להביא וכדאי אמור). כהנים',
הרשע  נבוכדנצר כשגזר ט): המצוות, (ספר השם" "קידוש
כל  לו השתחוו דניאל, בספר כמסופר לצלם. להשתחוות
שמים, שם מקדש ביניהם שם היה ולא ישראל בית המון
שבאו  עד ישראל. כל על חרפה והעטו לנפשם פחדו כי
ברבים, שמים שם וקידשו ועזריה מישאל חנניה, דניאל,
ישעיה  דברי אז ונתקיימו עמם. מעל החרפה את והסירו
יחורו, פניו עתה ולא יעקב יבוש עתה לא שאמר: הנביא,
יעקב  קדוש את והקדישו שמי יקדישו ילדיו... בראותו כי

כג). כט, (ישעיה יעריצו ישראל אלהי פה,4)ואת יומא
רבינו 5)ב. חינם. נפשו שמסר על הדין את ליתן חייב

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

dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - `"pn 'i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ˆ˜Ó ?„ˆÈk .ÔÙeb ÏÎ ‡Ï ,Ô˙ˆ˜Ó ,‰ÚL ÏÎ·e ÌBÈ¿»»»ƒ¿»»…»»≈«ƒ¿»
˙¯¯Bt˙Óe ˙ÈpzLÓ ÌÈn‰ ÔÓ ‰·B¯w‰ ı¯‡‰12 »»∆«¿»ƒ««ƒƒ¿«≈ƒ¿∆∆
Áe¯Ï ÌÈÎeÓq‰ ÌÈn‰ ˙ˆ˜Ó ÔÎÂ .ÌÈÓ ˙ÈNÚÂ¿«¬≈»ƒ¿≈ƒ¿»««ƒ«¿ƒ»«

ÔÈÒÓÒÓ˙Óe ÔÈpzLÓ13B˙ˆ˜Ó ,Áe¯‰ ÔÎÂ .Áe¯ ÔÈÂ‰Â ƒ¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ¿…ƒ«¿≈»«ƒ¿»
ÏÏBÁ˙Óe ‰pzLÓ L‡Ï CeÓq‰14ÔÎÂ .L‡ ‰NÚÂ «»»≈ƒ¿«∆ƒ¿≈¿«¬∆≈¿≈

‰pzLÓ ,ÏÏBÁ˙Ó Áe¯Ï CeÓq‰ d˙ˆ˜Ó ,L‡‰»≈ƒ¿»»«»»«ƒ¿≈ƒ¿«∆
Òpk˙Óe15CeÓq‰ B˙ˆ˜Ó ,Áe¯‰ ÔÎÂ .Áe¯ ‰NÚÂ ƒ¿«≈¿«¬∆«¿≈»«ƒ¿»«»

Òpk˙Óe ‰pzLÓ ÌÈnÏ16ÌÈn‰ ÔÎÂ .ÌÈÓ ‰NÚÂ17, ««ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈¿«¬∆»ƒ¿≈««ƒ
.ı¯‡ ‰NÚÂ Òpk˙Óe ‰pzLÓ ı¯‡Ï CeÓq‰ B˙ˆ˜Óƒ¿»«»»»∆ƒ¿«∆ƒ¿«≈¿«¬∆»∆
Ïk ÔÈ‡Â .ÌÈÓi‰ C¯‡ ÈÙÏe ,ËÚÓ ËÚÓ - ‰Ê ÈepLÂ¿ƒ∆¿«¿«¿ƒ…∆«»ƒ¿≈»
Ïk B‡ Áe¯ ÌÈn‰ Ïk ‰NÚiL „Ú ,‰pzLÓ „BÒÈ‰«¿ƒ¿«∆«∆≈»∆»««ƒ«»
˙B„BÒÈ‰ ÔÓ „Á‡ ÏËaiL ¯LÙ‡ È‡L ,L‡ Áe¯‰»«≈∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆»ƒ«¿
˙ˆ˜Óe ,Áe¯Ï L‡Ó ‰pzLÈ ˙ˆ˜Ó ‡l‡ ;‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿«∆≈≈¿«ƒ¿»
‡ˆnÈ B¯·ÁÂ „Á‡ Ïk ÔÈa ÔÎÂ ,L‡Ï Áe¯Ó ‰pzLÈƒ¿«∆≈«¿≈¿≈≈»∆»«¬≈ƒ»≈
.ÌÏBÚÏ ‰ÏÈÏÁ ˙B¯ÊBÁÂ ,ÔzÚa¯‡ ÔÈa ÈepM‰«ƒ≈«¿«¿»¿¿¬ƒ»¿»

יט).12) כד, (ישעיה ארץ התפוררה פור הכתוב: מלשון
(תהלים 13) מים כמו ימאסו מלשון; רוח. ונעשים מתנדפים

ח). יט).14)נח, כג, (ירמיה מתחולל סע מלשון:
ומצטמצם.15) הים 16)מתכווץ מי כנד כונס מלשון:

ז). לג, המים.17)(תהלים יסוד

.ÂÏbÏb‰ ˙·È·Òa ‰È‰È ‰Ê ÈepLÂ18B˙·È·qÓe , ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«««¿«ƒ¿ƒ»
Ì„‡ŒÈ· ÈÓÏb ¯‡L Ô‰Ó ‰È‰ÈÂ ÔzÚa¯‡ e¯aÁ˙Èƒ¿«¿«¿«¿»¿ƒ¿∆≈∆¿»»¿≈¿≈»»
ÌÏb ÏÎÏ Ô˙B Ï‡‰Â .˙ÎzÓe Ô·‡Â ÁÓˆ ,‰iÁ LÙÂ¿∆∆«»∆«¿∆∆«∆∆¿»≈≈¿»…∆
‡È‰L ,È¯ÈNÚ‰ C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ ,BÏ ‰Èe‡¯ ‰¯eˆ ÌÏ‚Â»…∆»¿»«¿≈«¿»»¬ƒƒ∆ƒ

'ÌÈLÈ‡' ˙‡¯˜p‰ ‰¯ev‰19. «»«ƒ¿≈ƒƒ

היסודות,18) מתמזגים והשפעתם הגלגלים סיבוב ידי על
מדבר. חי, צומח, דומם, מטה: יצורי כל מתהווים ומהם

ז).19) הלכה ב, (פרק למעלה כמבואר

.Ê‰¯eˆ B‡ ‰¯eˆ ‡Ïa ÌÏb ‰‡B¯ ‰z‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈«»∆…∆¿…»»
Ì„‡‰ ·Ï ‡l‡ ,ÌÏ‚ ‡Ïa20Ûeb ˜lÁnL ‡e‰ ¿……∆∆»≈»»»∆¿«≈

;‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ¯aÁÓ ‡e‰L Ú„BÈÂ ,BzÚ„a ‡ˆÓp‰«ƒ¿»¿«¿¿≈«∆¿À»ƒ…∆¿»
˙Úa¯‡Ó ¯aÁÓ ÌÓÏbL ÌÈÙeb ÌL LiL Ú„BÈÂ¿≈«∆≈»ƒ∆»¿»¿À»≈«¿««
˜¯ ¯aÁÓ BÈ‡Â ËeLt ÌÓÏbL ÌÈÙe‚Â ,˙B„BÒÈ‰«¿¿ƒ∆»¿»»¿≈¿À»«

„Á‡ ÌÏbÓ21ÌÏb Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙B¯ev‰Â .22ÔÈ‡¯ ÔÈ‡ ƒ…∆∆»¿«∆≈»∆…∆≈»ƒ¿ƒ
·l‰ ÔÈÚa ‡l‡ ,ÔÈÚÏ23ÔB„‡ eÚ„iL BÓk ,ÔÈÚe„È Ô‰ »«ƒ∆»¿≈«≈≈¿ƒ¿∆»«¿¬

.ÔÈÚ ˙i‡¯ ‡Ïa Ïk‰«…¿…¿ƒ«»ƒ

אדם.20) הגלגלים.21)תבונת גולם כגון:
הנפרדות.22) הצורות השאלה.23)המלאכים, דרך

את  האדם משיג שבליבו והבינה השכל בכח כלומר:
הבשר. עין הפשוטה, לעין נראות הבלתי הצורות

.ÁB˙¯eˆ ‡È‰ ¯Na Ïk LÙ24;Ï‡‰ BÏ Ô˙pL ∆∆»»»ƒ»∆»«»≈
˙¯eˆ ‡È‰ ,Ì„‡ ÏL BLÙa ‰Èeˆn‰ ‰¯˙È‰ ˙Úc‰Â¿««««¿≈»«¿»¿«¿∆»»ƒ«
:‰¯Bza ¯Ó‡ BÊ ‰¯eˆ ÏÚÂ .BzÚ„a ÌÏM‰ Ì„‡‰»»»«»≈¿«¿¿«»∆¡««»

"e˙eÓ„k eÓÏˆa Ì„‡ ‰NÚ"25‰È‰zL ,¯ÓBÏk , «¬∆»»¿«¿≈ƒ¿≈¿«∆ƒ¿∆
,ÌÏb Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙BÚc‰ ˙‚NÓe ˙Ú„Bi‰ ‰¯eˆ BÏ»««««∆∆«≈∆≈»∆…∆

‰Ó„iL „Ú ,ÌÏ‚ ‡Ïa ‰¯eˆ Ì‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰ BÓk¿««¿»ƒ∆≈»¿……∆«∆ƒ¿∆
¯ÓB‡ BÈ‡Â .Ô‰Ï26,ÌÈÈÚÏ ˙¯kp‰ BÊ ‰¯eˆ ÏÚ »∆¿≈≈«»«ƒ∆∆»≈«ƒ

BfL ,Ûeb‰ ÌL¯ ¯‡Le ˙B˙Òl‰Â ÌËÁ‰Â ‰t‰ ‡È‰L∆ƒ«∆¿«…∆¿«¿»¿»∆«∆
,‰iÁ LÙ ÏÎÏ ‰Èeˆn‰ LÙp‰ dÈ‡Â ;dÓL '¯‡z'…«¿»¿≈»«∆∆«¿»¿»∆∆«»
‡l‡ ;¯‰¯‰Óe LÈb¯Óe „ÈÏBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ daL∆»≈¿∆ƒ«¿ƒ¿«¿≈∆»

LÙp‰ ˙¯eˆ ‡È‰L ,˙Úc‰27·e˙k‰ LÙp‰ ˙¯eˆ·e , «««∆ƒ««∆∆¿««∆∆«»
‡¯wz ˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ."e˙eÓ„k eÓÏˆa" :¯a„Ó¿«≈¿«¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ»≈

Áe¯Â LÙ ‰¯ev‰ ˙‡Ê28¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe . …«»∆∆»«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈
„ÓlÈ ÌLÂ ÌL ÏÎÂ ,Ô‰a Ì„‡ ‰ÚËÈ ‡lL ,Ô˙BÓLaƒ¿»∆…ƒ¿∆»»»∆¿»≈»≈ƒ»≈

BÈÚÓ29. ≈ƒ¿»

ה"צומח".24) מסוג נבדל הוא הרוחניים.25)שבה
וידמה  מופשטים, דברים להשיג ודעת בינה בו ניתן כלומר:
א). א, חלק נבוכים (מורה מרום יושבי לנו,

דעת 28)החיונית.27)"בצלמנו".26) בלא גם כגון:
האלוקים  אל תשוב והרוח ב); יט, (משלי טוב לא נפש

ז). יב, במובן 29)(קהלת ורוח" "נפש תבאנה לפעמים כי
לפיכך  כא), ג, (קהלת למטה היא היורדת החיונית הנפש
לטעות  ולא לערבבם שלא אלה בשמות להיזהר רבינו מזהיר
תוגדר  הנידון הנושא מתוך מעניינם: ללמדם אלא בהם,

מהותם.

.ËÈ„k ˙B„BÒÈ‰ ÔÓ ˙¯aÁÓ ˙‡f‰ LÙp‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡≈««∆∆«…¿À∆∆ƒ«¿¿≈
‰ÓLp‰ ÁkÓ dÈ‡Â ,Ì‰Ï „¯tzL30‡‰zL „Ú ∆ƒ»≈»∆¿≈»ƒ…««¿»»«∆¿≈

‡l‡ ;ÛebÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÓLp‰L BÓk ,‰ÓLÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿∆«¿»»¿ƒ»«∆»
,ÌÏb‰ „¯tiLk CÎÈÙÏ .‡È‰ ÌÈÓM‰ ÔÓ '‰ ˙‡Ó≈≈ƒ«»«ƒƒ¿ƒ»¿∆ƒ»≈«…∆
ÈtÓ ,‰ÓLp‰ „·‡˙Â ,˙B„BÒÈ‰ ÔÓ ¯aÁÓ ‡e‰L∆¿À»ƒ«¿¿…««¿»»ƒ¿≈
ÏÎa ÛebÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,Ûeb‰ ÌÚ ‡l‡ ‰ÈeˆÓ dÈ‡L∆≈»¿»∆»ƒ«¿ƒ»«¿»
dÈ‡L ÈÙÏ ,˙‡f‰ ‰¯ev‰ ˙¯k˙ ‡Ï - ‰ÈNÚÓ«¬∆»…ƒ»≈«»«…¿ƒ∆≈»
˙BÚc‰ ˙‚NÓe ˙Ú„BÈ ‡l‡ ,‰ÈNÚÓa ‰ÓLÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿«¬∆»∆»«««∆∆«≈
˙„ÓBÚÂ Ïk‰ ‡¯Ba ˙Ú„BÈÂ ,ÌÈÓÏb‰ ÔÓ ˙B„e¯t‰«¿ƒ«¿»ƒ¿««≈«…¿∆∆
‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ∆»«¿……
Áe¯‰Â ,‰È‰Lk ı¯‡‰ ÏÚ ¯ÙÚ‰ ·LÈÂ" :B˙ÓÎÁ·¿»¿»¿»…∆»»«»»∆¿∆»»¿»«

˙ ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ·eLz."d »∆»¡…ƒ¬∆¿»»

אשר 30) כל כמו: למינהו, חי כל נחלת החיונית הנפש היא
לומר: רצונו כב). ז, (בראשית באפיו חיים רוח נשמת
הנשמה, אותה מסוג אינה עליון דעת היודעת ההיא הנשמה
היא  גם תאבד מותו שעם לגוף, הצריכה החיונית הנפש
תלוייה  שאינה האדם צורת והיא היא ה' מאת אלא - עימו
מות  אחרי גם קיימת והיא החיונית, בנפש ולא בגוף לא

י). פרק סנהדרין למשנה, בפירושו (עיין האדם

.ÈÈÏcÓ ¯Ók ,‰Ê ÔÈÚa e¯acL el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk31 »«¿»ƒ»≈∆ƒ«¿¿ƒ¿»∆¿«ƒ¿ƒ
˜¯t ˜ÓÚ ÔÈÚk ÌÈ‡ Ï·‡ ;Ì‰ ÌÈwÓÚ ÌÈ¯·„e Ì‰≈¿»ƒ¬Àƒ≈¬»≈»¿ƒ¿«…∆∆∆

ÈLÂ ÔBL‡¯32˜¯ÙaL ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ¯e‡·e . ƒ¿≈ƒ≈»≈«¿»ƒ∆¿∆∆
'˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL33CÎÂ . ¿ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»«¬≈¿≈ƒ¿»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ eeˆ34Ìb ÔÈL¯Bc ÔÈ‡L - ƒ«¬»ƒ»ƒƒ∆≈¿ƒ«
ÔÈÚÈ„BÓ „Á‡ Ì„‡Ï ‡l‡ ,ÌÈa¯a el‡‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ»≈»«ƒ∆»¿»»∆»ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈¿«¿ƒ»
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dxezdצד iceqi zekld - rcnd xtq - `"pn 'i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מחויב  – פירושו רבותינו, שאמרו ייהרג" ואל "יעבור סובר:
הראשונים  מגדולי רבים אבל ייהרג. שלא כדי לעבור,
צדקה  – עבר ולא נהרג שאם וסבורים בזה, עליו חולקים
ולא  היא רשות ייהרג" ולא "יעבור ולדעתם לו, תיחשב
דיבורֿהמתחיל  ב'תוספות' ב כז, זרה עבודה (עיין חובה

אפילו). יכול

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6ıeÁ ,˙BˆÓ ¯‡La ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿
Ï·‡ .ÌÈÓc ˙ÎÈÙLe ˙BÈ¯Ú Èel‚Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ≈¬«»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«»ƒ¬»
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ¯·Ú :BÏ ¯Ó‡È Ì‡ ,el‡ ˙B¯·Ú LÏL¿¬≈≈ƒ…«¬…«««≈∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È - !‚¯‰˙ B‡7? ≈»≈≈»≈¿««¬…«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙‡‰Ï Ôek˙Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»≈»ƒƒ¿«≈«¬»««¿¿
,BÏÈL·z BÏ ÏM·Ï B‡ ˙aMa B˙È· BÏ ˙B·Ï BÒ‡L∆¬»ƒ¿≈¿«»¿«≈«¿ƒ

‰M‡ Ò‡ B‡8Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê· ‡ˆBiÎÂ dÏÚ·Ï »«ƒ»¿»√»¿«≈»∆¬»ƒƒ¿«≈
ÔÈ·Ï BÈa ‰È‰ Ì‡ - „·Ïa ˙Bˆn‰ ÏÚ B¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿«ƒ»»≈¿≈

Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ ÌL ÔÈ‡Â BÓˆÚ9;‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ , «¿¿≈»¬»»ƒƒ¿»≈«¬…¿«≈»≈
Ï‡Â ‚¯‰È - Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa B¯È·Ú‰Ï BÒ‡ Ì‡Â¿ƒ¬»¿«¬ƒ«¬»»ƒƒ¿»≈≈»≈¿«
‰ÂˆÓ ÏÚ ‡l‡ B¯È·Ú‰Ï Ôek˙ ‡Ï elÙ‡Â ,¯·ÚÈ«¬…«¬ƒ…ƒ¿«≈¿«¬ƒ∆»«ƒ¿»

.„·Ïa ˙BˆÓ ¯‡MÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

ייהרג.6) ולא עבירות 7)שיעבור שלוש בין לחלק שיש
שבתורה. העבירות לשאר פה,8)אלו ידובר פנויה באשה

היא. עריות" "גילוי בכלל איש אשת פרהסיא 9)כי אין כי
ב). עד, (סנהדרין אדם בני מעשרה פחות

.‚el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ10‰¯Êb‰ ˙ÚLa ‡lL -11; ¿»«¿»ƒ»≈∆…ƒ¿««¿≈»
ÚL¯ CÏÓ „ÓÚiL ‡e‰Â ,‰¯Êb‰ ˙ÚLa Ï·‡¬»ƒ¿««¿≈»¿∆«¬…∆∆»»
Ïh·Ï Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰¯Êb ¯Ê‚ÈÂ ,ÂÈ¯·ÁÂ ¯v„Îe·kƒ¿«¿∆««¬≈»¿ƒ¿…¿≈»«ƒ¿»≈¿«≈
elÙ‡ ,¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È - ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ B‡ Ì˙c»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»≈¿««¬…¬ƒ
ÔÈa ,‰¯NÚ CB˙a Ò‡ ÔÈa ,˙BˆÓ ¯‡MÓ ˙Á‡ ÏÚ«««ƒ¿»ƒ¿≈∆¡»¿¬»»≈

.ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÔÈ·Ï BÈa Ò‡∆¡»≈¿≈¿≈»ƒ

ופחות 10) עשרה ובין לעבירה, עבירה בין לחלק שיש
(שם).11)מעשרה. דתיות וגזירות רדיפות

.„‡ÏÂ ‚¯‰Â !‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ :Ba ¯Ó‡pL ÈÓ Ïk»ƒ∆∆¡««¬…¿«≈»≈¿∆¡«¿…
:Ba ¯Ó‡pL ÈÓ ÏÎÂ .BLÙa ·iÁ˙Ó ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú»«¬≈∆ƒ¿«≈¿«¿¿»ƒ∆∆¡«
˙‡ Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú ‡ÏÂ ‚¯‰Â !¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È≈»≈¿««¬…¿∆¡«¿…»«¬≈∆ƒ≈∆
Lc˜ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌM‰«≈¿ƒ»»«¬»»ƒƒ¿»≈¬≈∆ƒ≈
,‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ,‰ÈÁ ,Ï‡i„k ,ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡∆«≈»«ƒ¿»ƒ≈¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»

ÂÈ¯·ÁÂ ‡·È˜Ú Èa¯Â12ÔÈ‡L ,˙eÎÏÓ È‚e¯‰ Ô‰ el‡Â . ¿«ƒ¬ƒ»«¬≈»¿≈≈¬≈«¿∆≈
Ô˙ÏÚÓ ÏÚ ‰ÏÚÓ13e‚¯‰ EÈÏÚ Èk" :¯Ó‡ Ô‰ÈÏÚÂ , «¬»««¬»»«¬≈∆∆¡«ƒ»∆…«¿

ÌBi‰ ÏÎ14"‰Á·Ë Ô‡ˆk e·LÁ ,15:¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ ; »«∆¿«¿¿…ƒ¿»«¬≈∆∆¡«
ÈÓ ÏÎÂ ."Á·Ê ÈÏÚ È˙È¯· È˙¯k ,È„ÈÒÁ ÈÏ eÙÒ‡"ƒ¿ƒ¬ƒ»…¿≈¿ƒƒ¬≈»«¿»ƒ
È¯‰ - ‚¯‰ ‡ÏÂ ¯·ÚÂ !¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È :Ba ¯Ó‡pL∆∆¡«≈»≈¿««¬…¿»«¿…∆¡«¬≈
È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌM‰ ˙‡ ÏlÁÓ ‰Ê∆¿«≈∆«≈¿ƒ»»«¬»»ƒƒ¿»≈¬≈
‡È‰L ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ,ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê∆ƒ≈∆«≈»«ƒƒ≈ƒ¿«¬≈∆ƒ
ÏelÁ ‡È‰L ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÂ ,ÌM‰ Lecƒ̃«≈¿»««ƒ¿«…«¬∆∆ƒƒ
ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ ,Ò‡a ¯·ÚL ÈtÓ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌM‰«≈¿««ƒ≈ƒ¿≈∆»«¿…∆≈«¿ƒ
,ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;B˙B‡¿≈»ƒ«∆≈¿ƒƒ≈ƒ
¯·BÚÏ ‡l‡ ÔÈ˙ÈÓÓe ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡L ;Ò‡a ‚¯‰ elÙ‡¬ƒ»«¿…∆∆≈«¿ƒ¿ƒƒ∆»»≈

BÚ¯fÓ Ô˙Ba ¯Ó‡pL ,‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú·e ,BBˆ¯aƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»∆∆¡«¿≈ƒ«¿
Èz˙Â" :CÏnÏ16ÈtÓ ;"‡e‰‰ LÈ‡a Èt ˙‡ È‡ «…∆¿»«ƒ¬ƒ∆»«»ƒ«ƒƒ

‰ÚeÓM‰17'‡e‰‰' :e„ÓÏ18,‚‚BL ‡ÏÂ ,Òe‡ ‡Ï - «¿»»¿«…»¿…≈
‰¯eÓÁ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ì‡ ‰Óe ;‰ÚËÓ ‡ÏÂ¿…À¿∆»ƒ¬«»ƒ∆ƒ¬»

˙¯k ·iÁ BÈ‡ Ò‡a d˙B‡ „·BÚ‰ ,Ïk‰ ÔÓ19ÔÈ‡Â , ƒ«…»≈»¿…∆≈«»»≈¿≈
ÔÈcŒÔÈa ˙˙ÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ20˙BˆÓ ¯‡LÏ ¯ÓÁÂŒÏ˜ - »ƒ«ƒ«≈ƒ«»…∆ƒ¿»ƒ¿

‡Ï ‰¯ÚpÏÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BÈ¯Ú·e ;‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰»¬«»«¬»≈¿««¬»…
"¯·„ ‰NÚ˙21Ï·‡ .22Á¯·ÏÂ BLÙ ËlÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ «¬∆»»¬»ƒ»¿«≈«¿¿ƒ¿…«

‡e‰ ‰p‰ - ‰NBÚ BÈ‡Â ,ÚL¯‰ CÏn‰ „È ˙ÁzÓƒ««««∆∆»»»¿≈∆ƒ≈
B‡˜ ÏÚ ·L ·ÏÎk23˙„B·Ú „·BÚ ‡¯˜ ‡e‰Â , ¿∆∆»«≈¿ƒ¿»≈¬«

„ÈÊÓa ÌÈ·ÎBk24„¯BÈÂ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ „¯Ë ‡e‰Â , »ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ»»«»¿≈
.Ìp‰Èb ÏL ‰BzÁz‰ ‰‚¯„nÏ««¿≈»««¿»∆≈ƒ…

ב.12) י, הרוגי 13)בבבאֿבתרא חז"ל: שאמרו כמו
(שם). במחיצתם לעמוד יכולה בריה כל אין - מלכות

ב.14) נז, עצמם 15)גיטין שמסרו וחבריו עקיבא רבי אלו
קי:). (סנהדרין תורה דברי על היה 16)לשחיטה זה נוסח

וברוב  רוקח". "מעשה בעל שלפני החזקה" "היד בספר גם
ההוא" באיש פני את "ונתתי הפסוק: כאן מובא  הדפוסים
מזרעו  בנותן כלל נזכר כזה פסוק אין שהרי הוא, ותמוה –

גם 17)למולך. לו ויש מסיני, חז"ל שקיבלוהו דבר כל
מהֿשאיןֿ השמועה", "מפי רבינו: קוראו בקרא, אסמכתא
מלאכי"). ("יד בקרא אסמכתא לו שאין "קבלה" כן

הוא 18) העבירה את העובר כשהאיש משמע, – "ההוא"
והמעשה  הברורה, ובהכרתו בדעתו שהוא: כמו בהווייתו,
להוציא  – והסכמתו ברצונו נעשה הפועל אל מוציא שהוא
וכן  אחרים. עלֿידי המוטעה את או מאליו, השוגג את
אותו  שמכריחים הכרח מתוך שעושה האנוס את להוציא
קח:). זבחים קדושים. כהנים' ('תורת ברצונו ולא

והתראה.19) עדים בלי אבל במזיד, בעדים 20)כשעבדוה
והולך:21)והתראה. הפסוק שמפרש כמו היא, אנוסה כי

הזה", הדבר כן נפש, ורצחו רעהו על איש יקום "כאשר
נד.). (ע"ז פטריה רחמנא וכן 22)ואונס ברלין, בכתבֿיד

היקפנוה  ולכן הזאת, הפיסקה כל חסרה באוקספורד,
להרמב"ם. השמד" ב"אגרת נמצא זה מעין אולם בסוגריים.

יא).23) כו, (משלי הכתוב שהיה 24)מלשון מה כי
ביאור  ב. נא, (כתובות ברצון לבסוף נעשה באונס, תחילה

כ). ס"ק קנז, סי' יו"ד שו"ע הגר"א,

.‰Ì‰Ï e¯Ó‡L ÌÈL˙Á‡ eÏ ez :ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ »ƒ∆»¿»∆¿≈»ƒ¿»««
- !ÔÎlk ˙‡ ‡nË ,Â‡Ï Ì‡Â ,d˙B‡ ‡nËe ÔkÓƒ∆¿«≈»¿ƒ»¿«≈∆À¿∆
Ï‡¯NiÓ ˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â ,ÔlÎ e‡nhÈ25. ƒ«¿À»¿«ƒ¿¿»∆∆∆««ƒƒ¿»≈

„Á‡ eÏ ez :ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»∆¿≈»ƒ¿»∆»
,ÌlÎ e‚¯‰È - !ÌÎlk ‚¯‰ ,Â‡Ï Ì‡Â ,ep‚¯‰Â ÌkÓƒ∆¿««¿∆¿ƒ»«¬…À¿∆≈»¿À»
e‰e„ÁÈ Ì‡Â .Ï‡¯NiÓ ˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â26 ¿«ƒ¿¿»∆∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ¬
- !ÌÎlk ˙‡ ‚¯‰ B‡ ,ÈBÏÙ eÏ ez :e¯Ó‡Â Ì‰Ï»∆¿»¿¿»¿ƒ«¬…∆À¿∆

È¯ÎaŒÔa Ú·Lk ‰˙ÈÓ ·iÁÓ ‰È‰ Ì‡27B˙B‡ ezÈ , ƒ»»¿À«ƒ»¿∆«∆ƒ¿ƒƒ¿
‰lÁzÎÏ Ôk Ì‰Ï ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï28·iÁ BÈ‡ Ì‡Â ; »∆¿≈ƒ»∆≈¿«¿ƒ»¿ƒ≈««

˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â ,ÔlÎ e‚¯‰È - ‰˙ÈÓƒ»≈»¿À»¿«ƒ¿¿»∆∆∆««
.Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈
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מי"ב.25) פ"ח, (תרומות נפש מפני נפש דוחים שאין לפי
ה"ד). שם מהם,26)ירושלמי, אחד של בשמו שנקבו

לידם. ימסרוהו כי שמרד 27)ודרשו על מיתה שנתחייב
כ). פרק (שמואלֿב, חסידים,28)במלכות ממידת זו שאין

שנתחייב  אחד על ה"ד) פ"ח, תרומות (ירושלמי, כמסופר
והתחבא  בןֿלוי יהושע רבי אצל ללוד וברח למלכות, מיתה
אם  להחריבה ואיימו העיר את המלך חילות כשהקיפו שם.
בדברים  האיש את יהושע רבי שידל בידם, ימסרוהו לא
חיי  את לסכן שלא כדי העיר, את ולעזוב אליהם לצאת
יהושע  רבי עלֿידם ונמסר יצא הסכים, הלה תושביה.
יהושע  רבי אצל תמיד רגיל שהיה הנביא ואליהו למלכות.
מצטער  יהושע רבי והיה עוד. אליו מאז נגלה לא בןֿלוי
וכי  לו: ואמר אליהו אליו שנתגלה עד בתענית וישב מאד,
הלא  יהושע: רבי אמר נגלה?! אני ולמלשינים למסורות
תרומות  (תוספתא, מותר? זה שכגון היא, מפורשת משנה

היא? חסידים משנת וכי אליהו: לו אמר פ"ז).

.ÂÔÈÒ‡a e¯Ó‡L ÔÈÚk29.ÌÈ‡ÏÁa e¯Ó‡ Ck , »ƒ¿»∆»¿»√»ƒ»»¿»√»ƒ
,ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡Â ,˙eÓÏ ‰ËÂ ‰ÏÁL ÈÓ ?„ˆÈk≈«ƒ∆»»¿»»»¿»¿»¿ƒ
.ÔÈNBÚ - ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡Ó ÈBÏt ¯·„a B˙‡eÙ¯L∆¿»¿»»¿ƒ≈ƒƒ∆«»ƒ

ÔÈ¯eq‡ ÏÎa ÔÈ‡t¯˙Óe30,‰kÒ ÌB˜Óa ‰¯BzaL ƒ¿«¿ƒ¿»ƒƒ∆«»ƒ¿«»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ31˙BÈ¯Ú Èel‚Â32˙ÎÈÙLe ≈¬«»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«

ÌÈÓc33Ô‰a ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡ ‰kÒ ÌB˜Óa elÙ‡L ,34. »ƒ∆¬ƒƒ¿«»»≈ƒ¿«¿ƒ»∆
LÚ ÔÈcŒ˙È· B˙B‡ ÔÈLBÚ - ‡t¯˙Â ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ…∆

BÏ Èe‡¯‰35. »»

ושפיכות 29) עריות גילוי עבודהֿזרה, בין חילוק שיש
עבירות. לשאר הנאה.30)דמים, באיסורי אפילו

או 31) המים, את ישתה שאם לו אמרו שהרופאים כגון:
יירפא. – עבודהֿזרה מאותה העלים לקמן 32)יאכל עיין

ט. –33)הלכה בסכנה וחייה לילד המקשה אשה כגון:
כדי  בו נוגעים אין שוב ראשו, את כבר הוציא הוולד אם

מ"ו). פ"ז, (אהלות אמו חיי את כה,34)להציל פסחים
עם  אדם ויתן ישא לא ב): כז, זרה (עבודה אמרו וכן א.
מעשה  שעה. לחיי אפילו מהם, מתרפאים ואין המינים,
ובא  נחש, שהכישו ישמעאל, רבי של אחותו בן בבןֿדמא,
ישמעאל. רבי הניחו ולא לרפאותו, סכניא כפר איש יעקב
ואני  ממנו ואירפא לו הנח אחי, ישמעאל רבי לו: ואמר
ולא  – בהם (וחי מותר שהוא התורה מן מקרא לך אביא
שיצתה  עד הדבר את לגמור הפסיק ולא בהם). שימות
בןֿדמא, אשריך, ישמעאל: רבי עליו קרא ומת. נשמתו
דברי  על עברת ולא בטהרה נשמתך ויצתה טהור שגופך

וכו'. מחמת 35)חבריך ואם לכך. אנסו לא איש שהרי
גם  יירפא ואולי לרפואה? לו שתהיה לו יערוב מי – חליו
(ה"ד) למעלה שנאמר לאנוס, דומה זה אין ולפיכך בלעדיה.

רוקח). (מעשה ודאי אונס שם כי – אותו עונשים שאין

.ÊÔÈ¯·BÚ ÔÈ‡ ˙BLÙ ˙kÒ ÌB˜Óa elÙ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒƒ¿«»«¿»≈¿ƒ
˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ?el‡ ˙B¯·Ú LÏMÓ ˙Á‡ ÏÚ«««ƒ¿¬≈≈∆∆¡«¿»«¿»≈
- "E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa ,EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆¿»¿»¿¿»«¿¿¿»¿…∆
Ï‡¯NiÓ LÙ ˙‚È¯‰Â .ELÙ ˙‡ ÏËB ‡e‰ elÙ‡¬ƒ≈∆«¿∆«¬ƒ«∆∆ƒƒ¿»≈

Òp‡ „iÓ Ì„‡ ÏÈv‰Ï B‡ ,˙¯Á‡ LÙ ˙‡t¯Ï36- ¿«…∆∆«∆∆¿«ƒ»»ƒ««»

BÏ ‰ËB ˙Úc‰L ¯·c37LÙ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡L ,‡e‰ »»∆«««»∆≈¿«¿ƒ∆∆
LÙ ÈtÓ38Èk" :¯Ó‡pL ,˙BLÙÏ eL˜e‰ ˙BÈ¯ÚÂ . ƒ¿≈»∆«¬»¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ

¯·c‰ Ôk ,LÙ BÁˆ¯e e‰Ú¯ ÏÚ LÈ‡ Ìe˜È ¯L‡k«¬∆»ƒ«≈≈¿»∆∆≈«»»
."‰f‰«∆

חמסן.36) זרוע, זאת.37)איש מחייב הישר השכל
דדמא 38) חזית מה כה:): (פסחים חכמינו שאמרו כמו

אחרים, מדם אדום יותר דמך תראה למה – טפי סומק דידך
ז"ל  ורש"י להיפך?! אולי אחרים, מחיי יקרים יותר וחייך
שבתורה, עבירות כל אמנם דוחה נפש פיקוח שם: מפרש
סוף  שסוף במקום אבל ישראל, איש של נפשו חיבת מפני
דין  שם אין – עשויה תהיה והעבירה מישראל, נפש תאבד
המקום  לפני חביבה שנפשך יאמר מי כי נפש", "פיקוח של

להיפך? אולי זה, משל יותר

.Á¯‡La ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»
C¯c Ô‰L ÔÓÊa ?‰kÒ ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈ¯eq‡ƒƒ∆»ƒ¿«»»ƒ¿«∆≈∆∆

Ô˙‡‰39ÌÈˆ˜L ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡nL ÔB‚k , ¬»»»¿∆«¬ƒƒ∆«∆¿»ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡nL B‡ ,ÁÒta ıÓÁ B‡ ÌÈNÓ¯e¿»ƒ»≈«∆«∆«¬ƒƒ
ÔB‚k ,Ô˙‡‰ C¯c ‡lL Ï·‡ .ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa¿«ƒƒ¬»∆…∆∆¬»»»¿

‰iË¯ BÏ ÔÈNBÚL40‡Ó‚eÏÓ B‡41;‰Ï¯ÚÓ B‡ ıÓÁÓ ∆ƒ¿ƒ»¿¿»≈»≈≈»¿»
ÌÚ ·¯ÚÓ ¯Ó Ô‰a LiL ÌÈ¯·c B˙B‡ ÔÈ˜LnL B‡∆«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«¿…»ƒ
‰Ê È¯‰ - CÁÏ ‰‡‰ Ô‰a ÔÈ‡ È¯‰L ,ÏÎ‡Ó È¯eq‡ƒ≈«¬»∆¬≈≈»∆¬»»«≈¬≈∆

‰kÒ ÌB˜Óa ‡lL elÙ‡Â ,¯zÓ42È‡ÏkÓ ıeÁ ; À»«¬ƒ∆…ƒ¿«»»ƒƒ¿≈
C¯c ‡lL elÙ‡ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,·ÏÁa ¯N·e Ì¯k‰«∆∆»»¿»»∆≈¬ƒ¬ƒ∆…∆∆

Ô˙‡‰43C¯c ‡lL elÙ‡ Ô‰Ó ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¬»»»¿ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ≈∆¬ƒ∆…∆∆
.‰kÒ ÌB˜Óa ‡l‡ ,Ô˙‡‰¬»»»∆»ƒ¿«»»

כגון 39) אכילה, בלשון שנאמרו שבתורה האיסורים כל
(ויקרא  תאכלו לא ומבשרם בו: שכתוב חזיר, אכילת איסור
דרך  אותם כשאוכלים אלא עליהם לוקים אין ח), יא,
בהם  נזכרה שלא איסורים אבל הנאתם: דרך שזהו אכילתם,
בין  אסורים – הכרם וכלאי בחלב בשר כגון: אכילה, לשון
רק  בהם ומתרפאים הנאתם, כדרך שלא ובין הנאתם דרך

סכנה. לרככה.40)במקום מכה על תחבושת
לחממה.41) מכה על לחה ב.42)תחבושת כה, פסחים
ב.43) כד, שם

.Ëe¯Ó‡Â ,˙eÓÏ ‰ËÂ ‰ÏÁÂ ,‰M‡a ÂÈÈÚ Ô˙pL ÈÓƒ∆»«≈»¿ƒ»¿»»¿»»»¿»¿
˙eÓÈ - !BÏ ÏÚazL „Ú ‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡ :ÌÈ‡ÙB¯‰»¿ƒ≈¿»«∆ƒ»≈»
dnÚ ¯a„Ï elÙ‡Â .‰ÈeÙ ‰˙È‰ elÙ‡ ,BÏ ÏÚaz Ï‡Â¿«ƒ»≈¬ƒ»¿»¿»«¬ƒ¿«≈ƒ»
e¯BÈ ‡ÏÂ ,˙eÓÈÂ ,CÎa BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ ,¯„b‰ È¯BÁ‡Ó≈¬≈«»≈≈ƒ¿»¿»¿…
Ï‡¯NÈ ˙Ba e‰È ‡lL ;¯„b‰ È¯BÁ‡Ó dnÚ ¯a„Ï¿«≈ƒ»≈¬≈«»≈∆…¿¿ƒ¿»≈

˙BÈ¯Úa ı¯ÙÏ el‡ ÌÈ¯·„· e‡B·ÈÂ ,¯˜Ù‰44. ∆¿≈¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿…»¬»

א.44) עה, סנהדרין

.È˙BˆÓ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ,Ò‡ ‡Ïa ,BzÚcÓ ¯·BÚ‰ Ïk»»≈ƒ«¿¿……∆«««ƒ»ƒ¿
Ë‡La ‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰45ÒÈÚÎ‰Ï ,LÙa46È¯‰ - »¬«»ƒ¿»¿∆∆¿«¿ƒ¬≈

:¯˜L ˙Úe·La ¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,ÌM‰ ˙‡ ÏlÁÓ ‰Ê∆¿«≈∆«≈¿ƒ»∆¡«ƒ¿«∆∆
‰¯NÚa ¯·Ú Ì‡Â ;"'‰ È‡ EÈ‰Ï‡ ÌL ˙‡ zÏlÁÂ"¿ƒ«¿»∆≈¡…∆¬ƒ¿ƒ»««¬»»

Ï‡¯NiÓ47Ïk ÔÎÂ .ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ƒƒ¿»≈¬≈∆ƒ≈∆«≈»«ƒ¿≈»
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מחויב  – פירושו רבותינו, שאמרו ייהרג" ואל "יעבור סובר:
הראשונים  מגדולי רבים אבל ייהרג. שלא כדי לעבור,
צדקה  – עבר ולא נהרג שאם וסבורים בזה, עליו חולקים
ולא  היא רשות ייהרג" ולא "יעבור ולדעתם לו, תיחשב
דיבורֿהמתחיל  ב'תוספות' ב כז, זרה עבודה (עיין חובה

אפילו). יכול

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6ıeÁ ,˙BˆÓ ¯‡La ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿
Ï·‡ .ÌÈÓc ˙ÎÈÙLe ˙BÈ¯Ú Èel‚Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ≈¬«»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«»ƒ¬»
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ¯·Ú :BÏ ¯Ó‡È Ì‡ ,el‡ ˙B¯·Ú LÏL¿¬≈≈ƒ…«¬…«««≈∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È - !‚¯‰˙ B‡7? ≈»≈≈»≈¿««¬…«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙‡‰Ï Ôek˙Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»≈»ƒƒ¿«≈«¬»««¿¿
,BÏÈL·z BÏ ÏM·Ï B‡ ˙aMa B˙È· BÏ ˙B·Ï BÒ‡L∆¬»ƒ¿≈¿«»¿«≈«¿ƒ

‰M‡ Ò‡ B‡8Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê· ‡ˆBiÎÂ dÏÚ·Ï »«ƒ»¿»√»¿«≈»∆¬»ƒƒ¿«≈
ÔÈ·Ï BÈa ‰È‰ Ì‡ - „·Ïa ˙Bˆn‰ ÏÚ B¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿«ƒ»»≈¿≈

Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ ÌL ÔÈ‡Â BÓˆÚ9;‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ , «¿¿≈»¬»»ƒƒ¿»≈«¬…¿«≈»≈
Ï‡Â ‚¯‰È - Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa B¯È·Ú‰Ï BÒ‡ Ì‡Â¿ƒ¬»¿«¬ƒ«¬»»ƒƒ¿»≈≈»≈¿«
‰ÂˆÓ ÏÚ ‡l‡ B¯È·Ú‰Ï Ôek˙ ‡Ï elÙ‡Â ,¯·ÚÈ«¬…«¬ƒ…ƒ¿«≈¿«¬ƒ∆»«ƒ¿»

.„·Ïa ˙BˆÓ ¯‡MÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

ייהרג.6) ולא עבירות 7)שיעבור שלוש בין לחלק שיש
שבתורה. העבירות לשאר פה,8)אלו ידובר פנויה באשה

היא. עריות" "גילוי בכלל איש אשת פרהסיא 9)כי אין כי
ב). עד, (סנהדרין אדם בני מעשרה פחות

.‚el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ10‰¯Êb‰ ˙ÚLa ‡lL -11; ¿»«¿»ƒ»≈∆…ƒ¿««¿≈»
ÚL¯ CÏÓ „ÓÚiL ‡e‰Â ,‰¯Êb‰ ˙ÚLa Ï·‡¬»ƒ¿««¿≈»¿∆«¬…∆∆»»
Ïh·Ï Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰¯Êb ¯Ê‚ÈÂ ,ÂÈ¯·ÁÂ ¯v„Îe·kƒ¿«¿∆««¬≈»¿ƒ¿…¿≈»«ƒ¿»≈¿«≈
elÙ‡ ,¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È - ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ B‡ Ì˙c»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»≈¿««¬…¬ƒ
ÔÈa ,‰¯NÚ CB˙a Ò‡ ÔÈa ,˙BˆÓ ¯‡MÓ ˙Á‡ ÏÚ«««ƒ¿»ƒ¿≈∆¡»¿¬»»≈

.ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÔÈ·Ï BÈa Ò‡∆¡»≈¿≈¿≈»ƒ

ופחות 10) עשרה ובין לעבירה, עבירה בין לחלק שיש
(שם).11)מעשרה. דתיות וגזירות רדיפות

.„‡ÏÂ ‚¯‰Â !‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ :Ba ¯Ó‡pL ÈÓ Ïk»ƒ∆∆¡««¬…¿«≈»≈¿∆¡«¿…
:Ba ¯Ó‡pL ÈÓ ÏÎÂ .BLÙa ·iÁ˙Ó ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú»«¬≈∆ƒ¿«≈¿«¿¿»ƒ∆∆¡«
˙‡ Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú ‡ÏÂ ‚¯‰Â !¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È≈»≈¿««¬…¿∆¡«¿…»«¬≈∆ƒ≈∆
Lc˜ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌM‰«≈¿ƒ»»«¬»»ƒƒ¿»≈¬≈∆ƒ≈
,‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ,‰ÈÁ ,Ï‡i„k ,ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡∆«≈»«ƒ¿»ƒ≈¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»

ÂÈ¯·ÁÂ ‡·È˜Ú Èa¯Â12ÔÈ‡L ,˙eÎÏÓ È‚e¯‰ Ô‰ el‡Â . ¿«ƒ¬ƒ»«¬≈»¿≈≈¬≈«¿∆≈
Ô˙ÏÚÓ ÏÚ ‰ÏÚÓ13e‚¯‰ EÈÏÚ Èk" :¯Ó‡ Ô‰ÈÏÚÂ , «¬»««¬»»«¬≈∆∆¡«ƒ»∆…«¿

ÌBi‰ ÏÎ14"‰Á·Ë Ô‡ˆk e·LÁ ,15:¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ ; »«∆¿«¿¿…ƒ¿»«¬≈∆∆¡«
ÈÓ ÏÎÂ ."Á·Ê ÈÏÚ È˙È¯· È˙¯k ,È„ÈÒÁ ÈÏ eÙÒ‡"ƒ¿ƒ¬ƒ»…¿≈¿ƒƒ¬≈»«¿»ƒ
È¯‰ - ‚¯‰ ‡ÏÂ ¯·ÚÂ !¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È :Ba ¯Ó‡pL∆∆¡«≈»≈¿««¬…¿»«¿…∆¡«¬≈
È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌM‰ ˙‡ ÏlÁÓ ‰Ê∆¿«≈∆«≈¿ƒ»»«¬»»ƒƒ¿»≈¬≈
‡È‰L ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ,ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê∆ƒ≈∆«≈»«ƒƒ≈ƒ¿«¬≈∆ƒ
ÏelÁ ‡È‰L ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÂ ,ÌM‰ Lecƒ̃«≈¿»««ƒ¿«…«¬∆∆ƒƒ
ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ ,Ò‡a ¯·ÚL ÈtÓ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌM‰«≈¿««ƒ≈ƒ¿≈∆»«¿…∆≈«¿ƒ
,ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;B˙B‡¿≈»ƒ«∆≈¿ƒƒ≈ƒ
¯·BÚÏ ‡l‡ ÔÈ˙ÈÓÓe ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡L ;Ò‡a ‚¯‰ elÙ‡¬ƒ»«¿…∆∆≈«¿ƒ¿ƒƒ∆»»≈

BÚ¯fÓ Ô˙Ba ¯Ó‡pL ,‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú·e ,BBˆ¯aƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»∆∆¡«¿≈ƒ«¿
Èz˙Â" :CÏnÏ16ÈtÓ ;"‡e‰‰ LÈ‡a Èt ˙‡ È‡ «…∆¿»«ƒ¬ƒ∆»«»ƒ«ƒƒ

‰ÚeÓM‰17'‡e‰‰' :e„ÓÏ18,‚‚BL ‡ÏÂ ,Òe‡ ‡Ï - «¿»»¿«…»¿…≈
‰¯eÓÁ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ì‡ ‰Óe ;‰ÚËÓ ‡ÏÂ¿…À¿∆»ƒ¬«»ƒ∆ƒ¬»

˙¯k ·iÁ BÈ‡ Ò‡a d˙B‡ „·BÚ‰ ,Ïk‰ ÔÓ19ÔÈ‡Â , ƒ«…»≈»¿…∆≈«»»≈¿≈
ÔÈcŒÔÈa ˙˙ÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ20˙BˆÓ ¯‡LÏ ¯ÓÁÂŒÏ˜ - »ƒ«ƒ«≈ƒ«»…∆ƒ¿»ƒ¿

‡Ï ‰¯ÚpÏÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BÈ¯Ú·e ;‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰»¬«»«¬»≈¿««¬»…
"¯·„ ‰NÚ˙21Ï·‡ .22Á¯·ÏÂ BLÙ ËlÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ «¬∆»»¬»ƒ»¿«≈«¿¿ƒ¿…«

‡e‰ ‰p‰ - ‰NBÚ BÈ‡Â ,ÚL¯‰ CÏn‰ „È ˙ÁzÓƒ««««∆∆»»»¿≈∆ƒ≈
B‡˜ ÏÚ ·L ·ÏÎk23˙„B·Ú „·BÚ ‡¯˜ ‡e‰Â , ¿∆∆»«≈¿ƒ¿»≈¬«

„ÈÊÓa ÌÈ·ÎBk24„¯BÈÂ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ „¯Ë ‡e‰Â , »ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ»»«»¿≈
.Ìp‰Èb ÏL ‰BzÁz‰ ‰‚¯„nÏ««¿≈»««¿»∆≈ƒ…

ב.12) י, הרוגי 13)בבבאֿבתרא חז"ל: שאמרו כמו
(שם). במחיצתם לעמוד יכולה בריה כל אין - מלכות

ב.14) נז, עצמם 15)גיטין שמסרו וחבריו עקיבא רבי אלו
קי:). (סנהדרין תורה דברי על היה 16)לשחיטה זה נוסח

וברוב  רוקח". "מעשה בעל שלפני החזקה" "היד בספר גם
ההוא" באיש פני את "ונתתי הפסוק: כאן מובא  הדפוסים
מזרעו  בנותן כלל נזכר כזה פסוק אין שהרי הוא, ותמוה –

גם 17)למולך. לו ויש מסיני, חז"ל שקיבלוהו דבר כל
מהֿשאיןֿ השמועה", "מפי רבינו: קוראו בקרא, אסמכתא
מלאכי"). ("יד בקרא אסמכתא לו שאין "קבלה" כן

הוא 18) העבירה את העובר כשהאיש משמע, – "ההוא"
והמעשה  הברורה, ובהכרתו בדעתו שהוא: כמו בהווייתו,
להוציא  – והסכמתו ברצונו נעשה הפועל אל מוציא שהוא
וכן  אחרים. עלֿידי המוטעה את או מאליו, השוגג את
אותו  שמכריחים הכרח מתוך שעושה האנוס את להוציא
קח:). זבחים קדושים. כהנים' ('תורת ברצונו ולא

והתראה.19) עדים בלי אבל במזיד, בעדים 20)כשעבדוה
והולך:21)והתראה. הפסוק שמפרש כמו היא, אנוסה כי

הזה", הדבר כן נפש, ורצחו רעהו על איש יקום "כאשר
נד.). (ע"ז פטריה רחמנא וכן 22)ואונס ברלין, בכתבֿיד

היקפנוה  ולכן הזאת, הפיסקה כל חסרה באוקספורד,
להרמב"ם. השמד" ב"אגרת נמצא זה מעין אולם בסוגריים.

יא).23) כו, (משלי הכתוב שהיה 24)מלשון מה כי
ביאור  ב. נא, (כתובות ברצון לבסוף נעשה באונס, תחילה

כ). ס"ק קנז, סי' יו"ד שו"ע הגר"א,

.‰Ì‰Ï e¯Ó‡L ÌÈL˙Á‡ eÏ ez :ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ »ƒ∆»¿»∆¿≈»ƒ¿»««
- !ÔÎlk ˙‡ ‡nË ,Â‡Ï Ì‡Â ,d˙B‡ ‡nËe ÔkÓƒ∆¿«≈»¿ƒ»¿«≈∆À¿∆
Ï‡¯NiÓ ˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â ,ÔlÎ e‡nhÈ25. ƒ«¿À»¿«ƒ¿¿»∆∆∆««ƒƒ¿»≈

„Á‡ eÏ ez :ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»∆¿≈»ƒ¿»∆»
,ÌlÎ e‚¯‰È - !ÌÎlk ‚¯‰ ,Â‡Ï Ì‡Â ,ep‚¯‰Â ÌkÓƒ∆¿««¿∆¿ƒ»«¬…À¿∆≈»¿À»
e‰e„ÁÈ Ì‡Â .Ï‡¯NiÓ ˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â26 ¿«ƒ¿¿»∆∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ¬
- !ÌÎlk ˙‡ ‚¯‰ B‡ ,ÈBÏÙ eÏ ez :e¯Ó‡Â Ì‰Ï»∆¿»¿¿»¿ƒ«¬…∆À¿∆

È¯ÎaŒÔa Ú·Lk ‰˙ÈÓ ·iÁÓ ‰È‰ Ì‡27B˙B‡ ezÈ , ƒ»»¿À«ƒ»¿∆«∆ƒ¿ƒƒ¿
‰lÁzÎÏ Ôk Ì‰Ï ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï28·iÁ BÈ‡ Ì‡Â ; »∆¿≈ƒ»∆≈¿«¿ƒ»¿ƒ≈««

˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â ,ÔlÎ e‚¯‰È - ‰˙ÈÓƒ»≈»¿À»¿«ƒ¿¿»∆∆∆««
.Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈
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¯·„ ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂˆÓ ‰NÚ B‡ ‰¯·ÚÓ L¯Bt‰«≈≈¬≈»»»ƒ¿»…ƒ¿≈»»
‡l‡ ,„B·k Lw·Ï ‡ÏÂ ‰‡¯È ‡ÏÂ „ÁÙ ‡Ï ,ÌÏBÚa»»…««¿…ƒ¿»¿…¿«≈»∆»

‡¯Ba‰ ÈtÓ48˜Ècv‰ ÛÒBÈ ˙ÚÈÓk ,‡e‰ Ce¯a ƒ¿≈«≈»ƒ¿ƒ«≈««ƒ
Ba¯ ˙L‡Ó BÓˆÚ49.ÌM‰ ˙‡ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - «¿≈≈∆«¬≈∆¿«≈∆«≈

ראש.45) וקלות כביכול,46)בזלזול ה', את להכעיס
בזה  אין לעצמו שלו בעוד בסביבתו, הבריות את ולהרעים
ולא  שאכל שנשבע שקר, שבועת כגון והנאה. תועלת שום

סג. ל"ת, המצוות' 'ספר השווה בפרהסיא.47)אכל.
בה'48) שבבטחונו יהודה, שבט נשיא בןֿעמינדב כנחשון

עם  זה מדיינים היו שאחרים בעוד תחילה, הים לתוך קפץ
לז.). (סוטה שמים שם וקידש (שם,49)זה, חז"ל כדברי

אחת  אות לו הוסיפו בסתר, שמים שם שקידש יוסף לו:):
ו). פא, (תהלים ביהוסף עדות שנאמר: שמו, על

.‡È,ÌM‰ ÏelÁ ÏÏÎa Ì‰L ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c LÈÂ¿≈¿»ƒ¬≈ƒ∆≈ƒ¿«ƒ«≈
ÏB„b Ì„‡ Ì˙B‡ ‰NÚiL - ‡e‰ÂÌÒ¯ÙÓe ‰¯Bza ¿∆«¬∆»»»»«»¿À¿»

ÌÈp¯Ó ˙Bi¯a‰L ÌÈ¯·c ,˙e„ÈÒÁa50ÂÈ¯Á‡ «¬ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»
˙B¯·Ú ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÏÈ·La51ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆≈»¬≈¬≈∆ƒ≈

Áwn‰ ÈÓc Ô˙B BÈ‡Â ,Á˜lL ÔB‚k ,ÌM‰ ˙‡∆«≈¿∆»«¿≈≈¿≈«ƒ»
¯zÏ‡Ï52ÔÈÚ·Bz ÌÈ¯ÎBn‰ e‡ˆÓÂ ,BÏ LiL ‡e‰Â ,53 ¿«¿«¿∆∆¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÙÈwÓ ‡e‰Â54‰ÏÈÎ‡a B‡ ˜BÁNa ‰a¯iL B‡ ; ¿«ƒ»∆«¿∆ƒ¿«¬ƒ»
Ô‰ÈÈ·e ı¯‡‰ ÈnÚ Ïˆ‡ ‰i˙Le55ÌÚ B¯eacL B‡ ; ¿ƒ»≈∆«≈»»∆≈≈∆∆ƒƒ

,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÔÏa˜Ó BÈ‡Â ˙Á· BÈ‡ ˙Bi¯a‰«¿ƒ≈¿««¿≈¿«¿»¿≈∆»ƒ»
- el‡‰ ÌÈ¯·c· ‡ˆBiÎÂ ;ÒÚÎÂ ‰ËË˜ ÏÚa ‡l‡∆»««¿»»»««¿«≈«¿»ƒ»≈

˜c˜„iL CÈ¯ˆ ,ÌÎÁ ÏL BÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰56BÓˆÚ ÏÚ «…¿ƒ»¿∆»»»ƒ∆¿«¿≈««¿
ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ ‰NÚÈÂ57ÌÎÁ‰ ˜c˜c Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¬∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆»»

˙Á· B¯ea„ ‰È‰Â ,BÓˆÚ ÏÚ58BzÚ„Â ˙Bi¯a‰ ÌÚ ««¿¿»»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¿«¿
˙·¯ÚÓ59·ÏÚÂ ,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÌÏa˜Óe ,Ì‰nÚ ¿…∆∆ƒ»∆¿«¿»¿≈∆»ƒ»¿∆¡»

ÔÈl˜nÏ elÙ‡Â ,Ô‰Ï „aÎÓ ;Ì·ÏBÚ BÈ‡Â Ì‰Ó60,BÏ ≈∆¿≈¿»¿«≈»∆«¬ƒ«¿ƒƒ
˙BÁÈ¯‡a ‰a¯È ‡ÏÂ ,‰eÓ‡a Ô˙BÂ ‡NBÂ61ÈnÚ ¿≈¿≈∆¡»¿…«¿∆«¬ƒ«≈

,‰¯Bza ˜ÒBÚ ‡l‡ „ÈÓ˙ ‰‡¯È ‡ÏÂ ,Ô˙·ÈLÈÂ ı¯‡‰»»∆ƒƒ»»¿…≈»∆»ƒ∆»≈«»
ÂÈNÚÓ ÏÎa ‰NBÚÂ ,ÔÈlÙ˙a ¯zÎÓ ,˙ˆÈˆa ÛeËÚ»¿ƒƒÀ¿»ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¬»

‡e‰Â ;ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ62˜Á¯˙È ‡lL ,63‰a¯‰ ƒ¿ƒƒ««ƒ¿∆…ƒ¿«≈«¿≈
B˙B‡ ÔÈÒl˜Ó Ïk‰ e‡ˆniL „Ú ,ÌÓBzLÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈«∆ƒ»¿«…¿«¿ƒ

NÚÓÏ ÌÈe‡˙Óe B˙B‡ ÌÈ·‰B‡Â˙‡ Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿«¬»¬≈∆ƒ≈∆
,‰z‡ Èc·Ú ÈÏ ¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌM‰«≈¿»»«»≈«…∆ƒ«¿ƒ»»

."¯‡t˙‡ Ea ¯L‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬∆¿∆¿»»

בגנותו.50) מבני 51)מדברים שאינם אחרים, לגבי
תיכף.52)עלייה. אתר, הגמרא 53)על גירסת לפי

כשאי  משמע: וזהו שלנו, השם, חילול יש אותו תובעים ן
הרגיש  וכבר פו.). יומא (עיין כאן רבינו שכתב ממה ההיפך
אוקספורד, כתבֿיד שבש"ס, נתברר והנה הכסףֿמשנה. בזה
סופרים". ב"דקדוקי גם והובאה כאן, רבינו כדברי הגירסא

ושוב":54) ב"לך פעם בכל לבוא ומטריחם מסבבם הוא
לפרוע. רוצה ואינו אותם גוזל שהוא אומרים זאת והרואים

(55– בביתו שולחנו על עמם להסב אבל ועמהם: בביתם
עצמו.56)מותר. על ויחמיר החוק 57)יקפיד ֵֵֶמעבר

"שורת  זוהי - ומשפט צדק למשל: הויתור, לצד והמנהג

הדין". משורת "לפנים – ורחמים חסד יומא 58)הדין",
א. הבריות.59)פו, על ומקובל להתרועע רעים איש

פרק 60) (דא"ז, ראש קלות בו ונוהגים בכבודו למזלזלים
מרבה 61)ו). ואינו ופירושו: ארח, מהפועל משפט ַָֹשם

אריחהֿ מן ריבוי אריחות, קוראים: ויש באכסניא. אצלם
סעודה. – לקיצוניות,63)ובלבד.62)ארוחה מדי יותר

תמהון  המעורר הישוב מן שאינו שומם כאיש ויהא
תתחכם  אל הכתוב: עלֿדרך הבריות, אצל והשתוממות

טז). ז, (קהלת תשומם למה יותר,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שמות 1) ואלו הקדושים; השמות את למחוק שאסור

במחיקה. מותרים

.‡„a‡Ó‰ Ïk2,ÌÈLB„w‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL »«¿«≈≈ƒ«≈«¿ƒ
‰˜BÏ - ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ì‰· ‡¯˜pL ,ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆ƒ¿»»∆«»»∆

‰¯Bz‰ ÔÓ3:ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ; ƒ«»∆¬≈≈«¬«»ƒ
ÔeNÚ˙ ‡Ï - ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â"¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ«»«…«¬

Ï Ôk."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ≈«¡…≈∆

כב.).2) (מכות שהן 3)המוחק מדאורייתא, מלקות
גם  כך ביתֿדין, מיתת וכמו אחת. חסר מלקיות ארבעים

והתראה. בעדים אלא אינו מלקות עונש

.·‰Ú·LÂ4‡"‰ „"eÈ ·zÎp‰ ÌM‰ :Ì‰ ˙BÓL ¿ƒ¿»≈≈«≈«ƒ¿»≈
,È„‡ ·zÎp‰ B‡ ,L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰Â ,‡"‰ Â"‡Â»≈¿«≈«¿…»«ƒ¿»¬…»

È‰Ï‡Â ,ÌÈ‰Ï‡Â ,dBÏ‡ ,Ï‡Â5Ïk - ˙B‡·ˆe ,ÈcLÂ , ¿≈¡«≈…ƒ≈…≈¿««¿»»
˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ˜ÁBn‰6.‰˜BÏ ,el‡ ‰Ú·MÓ «≈¬ƒ««ƒƒ¿»≈∆

כאחד,4) חשובים אדנות ושם המפורש שם א. לה, שבועות
אדנ"י. נקראים: ושניהם וכן 5)הואיל אוקספורד. כנוסחת

בין  "אהיה" השם את (שם), שבועות במסכת חז"ל מנו
"אלוהי" נמצא הדפוסים, וברוב נמחקים. שאינם השמות

"אהיה". אות 6)במקום למוחק מנין אומר: ישמעאל רבי
ראה). (ספרי, וכו' בלאֿתעשה שהוא השם מן אחת

.‚B˜ÁÓÏ ¯zÓ ,ÂÈÙlÓ ÌMÏ ÏtËp‰ Ïk7ÔB‚k ; »«ƒ¿»«≈ƒ¿»»À»¿»√¿
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÌÈ‰Ï‡a'Ó ˙"È·e '‰Â‰Èl'Ó „"ÓÏ»∆ƒ«…»≈ƒ≈…ƒ¿«≈»∆
ÔB‚k ,ÂÈ¯Á‡Ó ÌMÏ ÏtËp‰ ÏÎÂ .ÌM‰ ˙M„˜k ÔÈ‡≈»ƒ¿À««≈¿»«ƒ¿»«≈≈«¬»¿
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÌÎÈ‰Ï‡' ÏL 'ÌÎ'Â 'EÈ‰Ï‡' ÏL 'E∆¡…∆¿∆∆¡…≈∆¿«≈»∆
,ÌL ÏL ˙Bi˙B‡ ¯‡Lk Ì‰ È¯‰Â ,ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡≈»ƒ¿»ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

ÌLc˜Ó ÌM‰L ÈtÓ8eLc˜˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ƒ¿≈∆«≈¿«¿»¿««ƒ∆ƒ¿«¿
,˙BÏtËp‰ ˙Bi˙B‡‰ el‡ ˜ÁBn‰ - Ì˜ÁÓÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿»«≈≈»ƒ«ƒ¿»

‰˜BÏ BÈ‡9˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,10. ≈∆¬»«ƒ«««¿

ב.7) לה, מתפשטת 8)שבועות שלפניהן, השם קדושת
עליהן. גם דאורייתא.9)ועוברת מלקות 10)מלקות

עיני  ראות לפי אלא קצבה, לה שאין סופרים מדברי
מרדות  מכת פירש: ז"ל ורש"י השעה. צורך וכפי ביתֿהדין
אלא  קצבה לה ואין בכך, רגיל יהא שלא תוכחת רידוי –
ומעל. מרד מלשון – מרדות קמא:). (חולין עליו שיקבל עד
מלשון  רש"י, ולדעת (הערוך). חכמים בדברי שמרד על

אותו. ומייסרים שרודים וייסור, רידוי
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.„‡"‰ „"eÈ ,'ÌÈ‰Ï‡'Ó „"ÓÏ Û"Ï‡ ·˙k»«»∆»∆≈¡…ƒ≈
'‰Â‰È'Ó11'dÈ' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˜ÁÓ BÈ‡ -12, ƒ…»≈ƒ¿»¿≈»ƒ«»

BÓˆÚ ÈÙa ÌL ‡e‰L13ÌL ˙ˆ˜Ó ÌM‰ ‰fL ÈtÓ , ∆≈ƒ¿≈«¿ƒ¿≈∆∆«≈ƒ¿»≈
,'ÈcM'Ó ˙"Ïc Ô"ÈL ·˙Bk‰ Ï·‡ .‡e‰ L¯ÙÓ‰«¿…»¬»«≈ƒ»∆ƒ««

˜ÁÓ ‰Ê È¯‰ ,'˙B‡·v'Ó ˙"Èa È"„ˆ14. »ƒ≈ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»

יה 11) וכן אל, רק וכתב הספיק ולא אלהים, לכתוב רצה
עצמם. בפני הם קודש שמות אלה שמות ושני הויה, משם

שתי 12) בו שיש יה, לכתוב התכוון כשמלכתחילה
המפורש. שם מקצת קדושת וגם עצמית קדושה קדושות:

וכו'.13) מקצת" השם שזה מפני "ועוד, גורס: הפר"ח
– הויה משם 'וה' מאלהים, אל כתב היא: הרדב"ז וגירסת
עצמו. בפני שם שהוא 'יה' לומר צורך ואין נמחק, אינו
'וה' אל חוזר המפורש" שם מקצת השם שזה ו"מפני

קכא) ג"א ה, חלק הרדב "ז (תשובת שבועות 14)שברישא
קדושה. של צד שום בהן אין כשלעצמן שהן מפני ב לה,

.‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁaLnL ÔÈÈepk‰ ¯‡L¿»«ƒƒ∆¿«¿ƒ»∆∆«»»
,‡¯Bp‰Â ¯Bab‰ ,ÏB„b‰ ,ÌeÁ¯Â ÔepÁ ÔB‚k ,‡e‰¿«¿««»«ƒ¿«»
¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜ÊÁÂ ‡p˜ ,ÔÓ‡p‰«∆¡»«»¿»»¿«≈»∆¬≈≈ƒ¿»

È·˙k15.Ô˜ÁÓÏ ¯zÓe L„w‰ ƒ¿≈«…∆À»¿»√»

רוב 15) ונוסחת ברלין. וכתבֿיד אקספורד נוסחת זוהי
מאד, היא ותמוהה הקודש", כתבי "כשאר היא: הדפוסים
בפרקנו  לקמן כמבואר נמחקים, אינם הקודש כתבי שהרי
שאר  הוא: כך הדברים ביאור גירסתנו, ולפי ח). (הלכה
כדברי  כלומר: הקודש, דברי כשאר הם הרי הכינויים...
במחיקה, שמותרים במקומם שלא שנכתבו כתביֿהקודש

המלך). (עבודת מהם פקעה העיקרית שקדושתם מפני

.ÂÌM‰ ÌB˜Ó ˙‡ ıˆB˜ - ÂÈÏÚ ·e˙k ÌL ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»≈»»»≈∆¿«≈
BÊB‚Â16·e˙k ÌM‰ ‰È‰ elÙ‡Â ;17B‡ ˙BÎzÓ ÈÏÎa ¿¿«¬ƒ»»«≈»ƒ¿ƒ«»

˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎa18‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÈÏk‰ CÈz‰Â ,19‡l‡ ; ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¬≈∆∆∆»
ÏÚ ·e˙k ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÊB‚Â BÓB˜Ó ˙‡ C˙BÁ≈∆¿¿¿¿≈ƒ»»≈»«

CeÒÈ ‡ÏÂ ıÁ¯È ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,B¯Na20„ÓÚÈ ‡ÏÂ ¿»¬≈∆…ƒ¿«¿…»¿…«¬…
˙Ùph‰ ÌB˜Óa21- ‰ÂˆÓ ÏL ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰ncÊ ; ƒ¿«ƒ…∆ƒ¿«¿»¿ƒ»∆ƒ¿»
ÈÓb ÂÈÏÚ C¯Bk22‡Â ;Ï·BËÂ·aÒÓ - ÈÓ‚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì ≈»»∆ƒ¿≈¿ƒ…»»∆ƒ¿«≈

˜c‰È ‡ÏÂ ;ÂÈ„‚·a23ıÁÈ ‡lL È„k ,24e¯Ó‡ ‡lL ; ƒ¿»»¿…¿«≈¿≈∆…»…∆…»¿
ÌM‰ ÈÙa „ÓÚÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ C¯ÎÏƒ¿…»»∆»ƒ¿≈∆»«¬…ƒ¿≈«≈

Ì¯Ú ‡e‰Lk25. ¿∆»…

נתון 16) שהשם החלק מאותו ליהנות שאסור א ו, ערכין
דברים,17)עליו. הרבה שלענין ואףֿעלֿפי כתוב. ולא

פסול, והגט לכתיבה נחשבת החקיקה אין גט, לענין כגון
לענין  אבל כ.), (גיטין 'חקק' ולא "וכתב", בגט: שנאמר
החקוק  השם ואין ככתיבה, החקיקה נחשבת השם מחיקת

מפני 18)נמחק. זה, בשם קדושה שאין לומר שאפשר
גבי  על אלא אינו השם מקום שהרי הוא, במקומו" ש"שלא

קלף. גבי על או הכלי 19)נייר את להתיך שאיֿאפשר
כמחיקה  זה והרי בו, החקוק השם את גם למחוק מבלי
חקוק... השם "היה הגירסא: ברלין, ובכתבֿיד ממש. בידים
היא  בעלמא גרמא סוףֿסוף כי סובר שכנראה לוקה". אינו

קכ:). (שבת זה כגון על לוקים ואין ממש בידים מחיקה ולא
ישירה.20) מחיקה יש וסיכה בשפשוף ולא 21)כי משום:

טו). כג, (דברים דבר ערות בך הגדל 22)יראה סוף גמא,
מתורגמים: ו), יט, (ישעיה קמלו וסוף קנה הנחל. שפת על

וגומא. לבשרו.23)קני הגמי את בחזקה ידביק ולא
הגוף 24) בין החוצצת חציצה בזה יעשה שלא יבדיל, שלא

המטהרים. והמים של 25)הטובל עצמה כל כלומר:
ערות  בך יראה "ולא משום: אלא באה לא בגמי הכריכה
וימחקו  יהדק כשלא המים ייכנסו שמא – ולמחיקה דבר":

הוא. בעלמא גרמא כי חוששים, אנו אין – השם את

.Ê‰˙ÁL‰ C¯c ˙Á‡ Ô·‡ elÙ‡ ¯˙Bq‰26ÁaÊn‰ ÔÓ «≈¬ƒ∆∆««∆∆«¿»»ƒ«ƒ¿≈«
‰˜BÏ - ‰¯ÊÚ‰ ¯‡MÓ B‡ ÏÎÈ‰‰ ÔÓ B‡27¯Ó‡pL , ƒ«≈»ƒ¿»»¬»»∆∆∆¡«

:·e˙ÎÂ ,"Ôeˆzz Ì˙ÁaÊÓ ˙‡ Èk" :ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒƒ∆ƒ¿¿…»ƒ…¿»
ÈˆÚ Û¯BN‰ ÔÎÂ ."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï"…«¬≈«¡…≈∆¿≈«≈¬≈
Ì‰È¯L‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰ C¯c Lc˜‰∆¿≈∆∆«¿»»∆∆∆¡««¬≈≈∆
'‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï" :·È˙Îe ,"L‡a ÔeÙ¯Nzƒ¿¿»≈¿ƒ…«¬≈«

."ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆

לבנות.26) עלֿמנת ראה.27)שלא פרשת 'ספרי',

.ÁL„w‰ È·˙k28Ô‰ÈLe¯Ùe ,Ôlk29Ô‰È¯e‡·e30, ƒ¿≈«…∆À»≈≈∆≈≈∆
„ia Ì„a‡Ï B‡ ÌÙ¯NÏ ¯eÒ‡31,„ia Ô„a‡Ó‰Â ; »¿»¿»¿«¿»«»¿«¿«¿»«»

˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ32?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ«««¿«∆¿»ƒ¬ƒ
Ï·‡ ;‰M„˜a Ï‡¯NÈ Ì·˙kL L„w‰ È·˙Îa¿ƒ¿≈«…∆∆¿»»ƒ¿»≈ƒ¿À»¬»

ÒB¯B˜Èt‡33ÔÈÙ¯BN - ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙kL Ï‡¯NÈ ∆ƒƒ¿»≈∆»«≈∆»¿ƒ
˙M„˜a ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L ÈtÓ ,BaL ˙B¯kÊ‡‰ ÌÚ B˙B‡ƒ»«¿»∆ƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ¿À«
BzÚ„· ‰ÏÚÓ ‡e‰L ‡l‡ ,BÓLÏ B·˙Î ‡ÏÂ ÌM‰«≈¿…¿»ƒ¿∆»∆«¬∆¿«¿

ÌÈ¯·c‰ ¯‡Lk ‰fL34‡Ï ,ÔÎ BzÚ„Â ÏÈ‡B‰Â ; ∆∆ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈…
BÙ¯NÏ ‰ÂˆÓe .ÌM‰ Lc˜˙35ÌL ÁÈp‰Ï ‡lL È„k , ƒ¿«≈«≈ƒ¿»¿»¿¿≈∆…¿«ƒ«≈

ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .Ì‰ÈNÚÓÏ ‡ÏÂ ÌÈÒ¯B˜Èt‡Ï»∆ƒ¿ƒ¿…¿«¬≈∆¬»≈»ƒ
ÔÈÊBb - ÌM‰ ˙‡ ·˙kL36L„w‰ È·˙k ÔÎÂ .B˙B‡ ∆»«∆«≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈«…∆

eÏaL37.eÊbÈ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô·˙kL B‡ ∆»∆¿»»≈»ƒƒ»≈

הקמץ 28) שהרי ּכתבי, לנקד הראוי מן – הקודש ְֵָכתבי
כמו: בסמיכות, גם משתנה ואינו יסודו הוא לתי"ו שמתחת
נשתרשה  ּכתבי שהצורה מפני אולם ח). ד, (אסתר ְִֵכתבֿהדת
ידי  על שנתקדשה וכמעט יהודי, כל בפי ושגורה כבר
כן  על בשבת, שאומרים הרחמים" "אב האזכרה תפילת

בה. עניניהם.30)תרגומיהם.29)החזקנו ביאורי
קטו,31) שבת במסכת וכן ולכתחילה. ישיר באופן ממש,

ביד"? לאבדו מותר "וכי סופרים.32)א: מדברי מלקות
ב'ספר  עיין אולם ידובר. אזכרות בהם שאין ובכתביֿהקודש

סה). ל"ת, השמים 33)המצוות' מן בתורה הכופר ישראל
שם  על – אפיקורוס צט:). (סנהדרין תלמידיֿחכמים ומבזה
חורבן  לפני שנה מאות כארבע שחי אפיקור היוני הפילוסוף
הנפש, השארת שאין והורה בעיקר שכפר (חב"ש) שני בית
ותכליתם. החיים עיקר הם ותענוגיו העולם הנאת וכי

בעלמא.34) ספרות אקפח 35)כדברי טרפון: רבי כדברי
האזכרות  ואת אותם אשרוף שאני לידי יבואו שאם בני, את

קטז.). (שבת אותו 36)שבהם שורפים ולא קוראים לא
מה:). א.37)(גיטין צ, שבת
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¯·„ ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂˆÓ ‰NÚ B‡ ‰¯·ÚÓ L¯Bt‰«≈≈¬≈»»»ƒ¿»…ƒ¿≈»»
‡l‡ ,„B·k Lw·Ï ‡ÏÂ ‰‡¯È ‡ÏÂ „ÁÙ ‡Ï ,ÌÏBÚa»»…««¿…ƒ¿»¿…¿«≈»∆»

‡¯Ba‰ ÈtÓ48˜Ècv‰ ÛÒBÈ ˙ÚÈÓk ,‡e‰ Ce¯a ƒ¿≈«≈»ƒ¿ƒ«≈««ƒ
Ba¯ ˙L‡Ó BÓˆÚ49.ÌM‰ ˙‡ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - «¿≈≈∆«¬≈∆¿«≈∆«≈

ראש.45) וקלות כביכול,46)בזלזול ה', את להכעיס
בזה  אין לעצמו שלו בעוד בסביבתו, הבריות את ולהרעים
ולא  שאכל שנשבע שקר, שבועת כגון והנאה. תועלת שום

סג. ל"ת, המצוות' 'ספר השווה בפרהסיא.47)אכל.
בה'48) שבבטחונו יהודה, שבט נשיא בןֿעמינדב כנחשון

עם  זה מדיינים היו שאחרים בעוד תחילה, הים לתוך קפץ
לז.). (סוטה שמים שם וקידש (שם,49)זה, חז"ל כדברי

אחת  אות לו הוסיפו בסתר, שמים שם שקידש יוסף לו:):
ו). פא, (תהלים ביהוסף עדות שנאמר: שמו, על

.‡È,ÌM‰ ÏelÁ ÏÏÎa Ì‰L ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c LÈÂ¿≈¿»ƒ¬≈ƒ∆≈ƒ¿«ƒ«≈
ÏB„b Ì„‡ Ì˙B‡ ‰NÚiL - ‡e‰ÂÌÒ¯ÙÓe ‰¯Bza ¿∆«¬∆»»»»«»¿À¿»

ÌÈp¯Ó ˙Bi¯a‰L ÌÈ¯·c ,˙e„ÈÒÁa50ÂÈ¯Á‡ «¬ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»
˙B¯·Ú ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÏÈ·La51ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆≈»¬≈¬≈∆ƒ≈

Áwn‰ ÈÓc Ô˙B BÈ‡Â ,Á˜lL ÔB‚k ,ÌM‰ ˙‡∆«≈¿∆»«¿≈≈¿≈«ƒ»
¯zÏ‡Ï52ÔÈÚ·Bz ÌÈ¯ÎBn‰ e‡ˆÓÂ ,BÏ LiL ‡e‰Â ,53 ¿«¿«¿∆∆¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÙÈwÓ ‡e‰Â54‰ÏÈÎ‡a B‡ ˜BÁNa ‰a¯iL B‡ ; ¿«ƒ»∆«¿∆ƒ¿«¬ƒ»
Ô‰ÈÈ·e ı¯‡‰ ÈnÚ Ïˆ‡ ‰i˙Le55ÌÚ B¯eacL B‡ ; ¿ƒ»≈∆«≈»»∆≈≈∆∆ƒƒ

,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÔÏa˜Ó BÈ‡Â ˙Á· BÈ‡ ˙Bi¯a‰«¿ƒ≈¿««¿≈¿«¿»¿≈∆»ƒ»
- el‡‰ ÌÈ¯·c· ‡ˆBiÎÂ ;ÒÚÎÂ ‰ËË˜ ÏÚa ‡l‡∆»««¿»»»««¿«≈«¿»ƒ»≈

˜c˜„iL CÈ¯ˆ ,ÌÎÁ ÏL BÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰56BÓˆÚ ÏÚ «…¿ƒ»¿∆»»»ƒ∆¿«¿≈««¿
ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ ‰NÚÈÂ57ÌÎÁ‰ ˜c˜c Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¬∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆»»

˙Á· B¯ea„ ‰È‰Â ,BÓˆÚ ÏÚ58BzÚ„Â ˙Bi¯a‰ ÌÚ ««¿¿»»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¿«¿
˙·¯ÚÓ59·ÏÚÂ ,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÌÏa˜Óe ,Ì‰nÚ ¿…∆∆ƒ»∆¿«¿»¿≈∆»ƒ»¿∆¡»

ÔÈl˜nÏ elÙ‡Â ,Ô‰Ï „aÎÓ ;Ì·ÏBÚ BÈ‡Â Ì‰Ó60,BÏ ≈∆¿≈¿»¿«≈»∆«¬ƒ«¿ƒƒ
˙BÁÈ¯‡a ‰a¯È ‡ÏÂ ,‰eÓ‡a Ô˙BÂ ‡NBÂ61ÈnÚ ¿≈¿≈∆¡»¿…«¿∆«¬ƒ«≈

,‰¯Bza ˜ÒBÚ ‡l‡ „ÈÓ˙ ‰‡¯È ‡ÏÂ ,Ô˙·ÈLÈÂ ı¯‡‰»»∆ƒƒ»»¿…≈»∆»ƒ∆»≈«»
ÂÈNÚÓ ÏÎa ‰NBÚÂ ,ÔÈlÙ˙a ¯zÎÓ ,˙ˆÈˆa ÛeËÚ»¿ƒƒÀ¿»ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¬»

‡e‰Â ;ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ62˜Á¯˙È ‡lL ,63‰a¯‰ ƒ¿ƒƒ««ƒ¿∆…ƒ¿«≈«¿≈
B˙B‡ ÔÈÒl˜Ó Ïk‰ e‡ˆniL „Ú ,ÌÓBzLÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈«∆ƒ»¿«…¿«¿ƒ

NÚÓÏ ÌÈe‡˙Óe B˙B‡ ÌÈ·‰B‡Â˙‡ Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿«¬»¬≈∆ƒ≈∆
,‰z‡ Èc·Ú ÈÏ ¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌM‰«≈¿»»«»≈«…∆ƒ«¿ƒ»»

."¯‡t˙‡ Ea ¯L‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬∆¿∆¿»»

בגנותו.50) מבני 51)מדברים שאינם אחרים, לגבי
תיכף.52)עלייה. אתר, הגמרא 53)על גירסת לפי

כשאי  משמע: וזהו שלנו, השם, חילול יש אותו תובעים ן
הרגיש  וכבר פו.). יומא (עיין כאן רבינו שכתב ממה ההיפך
אוקספורד, כתבֿיד שבש"ס, נתברר והנה הכסףֿמשנה. בזה
סופרים". ב"דקדוקי גם והובאה כאן, רבינו כדברי הגירסא

ושוב":54) ב"לך פעם בכל לבוא ומטריחם מסבבם הוא
לפרוע. רוצה ואינו אותם גוזל שהוא אומרים זאת והרואים

(55– בביתו שולחנו על עמם להסב אבל ועמהם: בביתם
עצמו.56)מותר. על ויחמיר החוק 57)יקפיד ֵֵֶמעבר

"שורת  זוהי - ומשפט צדק למשל: הויתור, לצד והמנהג

הדין". משורת "לפנים – ורחמים חסד יומא 58)הדין",
א. הבריות.59)פו, על ומקובל להתרועע רעים איש

פרק 60) (דא"ז, ראש קלות בו ונוהגים בכבודו למזלזלים
מרבה 61)ו). ואינו ופירושו: ארח, מהפועל משפט ַָֹשם

אריחהֿ מן ריבוי אריחות, קוראים: ויש באכסניא. אצלם
סעודה. – לקיצוניות,63)ובלבד.62)ארוחה מדי יותר

תמהון  המעורר הישוב מן שאינו שומם כאיש ויהא
תתחכם  אל הכתוב: עלֿדרך הבריות, אצל והשתוממות

טז). ז, (קהלת תשומם למה יותר,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שמות 1) ואלו הקדושים; השמות את למחוק שאסור

במחיקה. מותרים

.‡„a‡Ó‰ Ïk2,ÌÈLB„w‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL »«¿«≈≈ƒ«≈«¿ƒ
‰˜BÏ - ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ì‰· ‡¯˜pL ,ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆ƒ¿»»∆«»»∆

‰¯Bz‰ ÔÓ3:ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ; ƒ«»∆¬≈≈«¬«»ƒ
ÔeNÚ˙ ‡Ï - ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â"¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ«»«…«¬

Ï Ôk."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ≈«¡…≈∆

כב.).2) (מכות שהן 3)המוחק מדאורייתא, מלקות
גם  כך ביתֿדין, מיתת וכמו אחת. חסר מלקיות ארבעים

והתראה. בעדים אלא אינו מלקות עונש

.·‰Ú·LÂ4‡"‰ „"eÈ ·zÎp‰ ÌM‰ :Ì‰ ˙BÓL ¿ƒ¿»≈≈«≈«ƒ¿»≈
,È„‡ ·zÎp‰ B‡ ,L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰Â ,‡"‰ Â"‡Â»≈¿«≈«¿…»«ƒ¿»¬…»

È‰Ï‡Â ,ÌÈ‰Ï‡Â ,dBÏ‡ ,Ï‡Â5Ïk - ˙B‡·ˆe ,ÈcLÂ , ¿≈¡«≈…ƒ≈…≈¿««¿»»
˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ˜ÁBn‰6.‰˜BÏ ,el‡ ‰Ú·MÓ «≈¬ƒ««ƒƒ¿»≈∆

כאחד,4) חשובים אדנות ושם המפורש שם א. לה, שבועות
אדנ"י. נקראים: ושניהם וכן 5)הואיל אוקספורד. כנוסחת

בין  "אהיה" השם את (שם), שבועות במסכת חז"ל מנו
"אלוהי" נמצא הדפוסים, וברוב נמחקים. שאינם השמות

"אהיה". אות 6)במקום למוחק מנין אומר: ישמעאל רבי
ראה). (ספרי, וכו' בלאֿתעשה שהוא השם מן אחת

.‚B˜ÁÓÏ ¯zÓ ,ÂÈÙlÓ ÌMÏ ÏtËp‰ Ïk7ÔB‚k ; »«ƒ¿»«≈ƒ¿»»À»¿»√¿
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÌÈ‰Ï‡a'Ó ˙"È·e '‰Â‰Èl'Ó „"ÓÏ»∆ƒ«…»≈ƒ≈…ƒ¿«≈»∆
ÔB‚k ,ÂÈ¯Á‡Ó ÌMÏ ÏtËp‰ ÏÎÂ .ÌM‰ ˙M„˜k ÔÈ‡≈»ƒ¿À««≈¿»«ƒ¿»«≈≈«¬»¿
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÌÎÈ‰Ï‡' ÏL 'ÌÎ'Â 'EÈ‰Ï‡' ÏL 'E∆¡…∆¿∆∆¡…≈∆¿«≈»∆
,ÌL ÏL ˙Bi˙B‡ ¯‡Lk Ì‰ È¯‰Â ,ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡≈»ƒ¿»ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

ÌLc˜Ó ÌM‰L ÈtÓ8eLc˜˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ƒ¿≈∆«≈¿«¿»¿««ƒ∆ƒ¿«¿
,˙BÏtËp‰ ˙Bi˙B‡‰ el‡ ˜ÁBn‰ - Ì˜ÁÓÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿»«≈≈»ƒ«ƒ¿»

‰˜BÏ BÈ‡9˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,10. ≈∆¬»«ƒ«««¿

ב.7) לה, מתפשטת 8)שבועות שלפניהן, השם קדושת
עליהן. גם דאורייתא.9)ועוברת מלקות 10)מלקות

עיני  ראות לפי אלא קצבה, לה שאין סופרים מדברי
מרדות  מכת פירש: ז"ל ורש"י השעה. צורך וכפי ביתֿהדין
אלא  קצבה לה ואין בכך, רגיל יהא שלא תוכחת רידוי –
ומעל. מרד מלשון – מרדות קמא:). (חולין עליו שיקבל עד
מלשון  רש"י, ולדעת (הערוך). חכמים בדברי שמרד על

אותו. ומייסרים שרודים וייסור, רידוי
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.Ë‰Ê Û‡ ;L„˜ - Ì‰¯·‡a ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰ Ïk»«≈»¬ƒ¿«¿»»…∆«∆
ÔÁ È˙‡ˆÓ ‡ Ì‡ ,È„‡" :¯Ó‡pL38È¯‰ ,"EÈÈÚa ∆∆¡«¬…»ƒ»»»ƒ≈¿≈∆¬≈

ıeÁ ,ÏÁ - ËBÏa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰ Ïk .L„˜ ‡e‰…∆»«≈»¬ƒ¿…
È„‡ ‡ Ï‡" :‰fÓ39Ïk ."ÔÁ Ec·Ú ‡ˆÓ ‡ ‰p‰ , ƒ∆«»¬…»ƒ≈»»»«¿¿≈»

ÔÈÓÈa ˙Ú·‚a ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰40Ïk .L„˜ - «≈»¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ…∆»
‰ÎÈÓa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰41˙BÓM‰ Ïk .ÏÁ - «≈»¬ƒ¿ƒ»…»«≈

˙B·a ÌÈ¯eÓ‡‰42¯eÓ‡‰ '‰ÓÏL' Ïk .L„˜ - »¬ƒ¿»…∆»¿……»»
L„˜ - ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈLa43‡Lk ‡e‰ È¯‰Â ,ÔÈÈepk‰ ¯44, ¿ƒ«ƒƒ…∆«¬≈ƒ¿»«ƒƒ

'‡iÎÏÓ' Ïk ."‰ÓÏL EÏ ÛÏ‡‰" :‰fÓ ıeÁ45 ƒ∆»∆∆¿¿……»«¿«»
Ï‡i„a ¯eÓ‡‰46‡kÏÓ z‡" :‰fÓ ıeÁ ,ÏÁ - »»¿»ƒ≈…ƒ∆«¿¿«¿»

CÏÓ47.ÔÈÈepk‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â ,"‡iÎÏÓ ∆∆«¿«»«¬≈ƒ¿»«ƒƒ

המלאך 38) וׁשאל חול", "שם שזה הסוברים כדעת ְֶֶלא
רבי  כדעת אלא אברהם, דברי מכוונים באמצע ההולך
לה' בזה פנה שאברהם לה:), (שבועות המודעי אלעזר

אורחיו. את שיכניס עד לו להמתין פנה 39)בבקשה לוט
הוא: כך הכתוב ושיעור ולהחיות, להמית שבידו ה' אל בזה
כדבריכם  יהיה "אלֿנא המלאכים: אל אליהם, לוט ויאמר
ה': אל פונה הוא ומעתה ההרה". להימלט אלי שאמרתם
כפירוש  או שם), (רש"י, וגו' חן עבדך מצא נא הנה אדוני!
כולו  והדיבור בפניהם, – אליהם" לוט "ויאמר הריטב"א:

כ.40)לה'. פרק יזֿיח.41)שופטים מלכים42ֿ)שם,
כא. פרק שלו.43)א, שהשלום להקב"ה כוונתו

המלך).44) (עבודת למחקם שאסור במקומם הכתובים
וגם 45) תמיד, הוא חול 'מלכיא' דאילו ''מלך', כל כלומר:
עוד 46)פה. יש דניאל בספר דאילו גופו, דניאל בדברי

לד). ד, (דניאל קודש שהוא כך 47)'מלך' הכתוב ושיעור
אלהא  שהוא מלכיא, מלך נבוכדנצר, מלכא אנת, הוא:

שם). שבועות (רש"י, וגו' חסנא מלכותא דשמיא

ה'תשע"ט  מנ"א י"א שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נבואת 1) בין ההבדל לה; הזוכה ומיהו הנבואה, מעלת

הנביאים. שאר לנבואת רבינו משה

.‡‡aÓ Ï‡‰L Ú„ÈÏ - ˙c‰ È„BÒÈÓ2Èa ˙‡ ƒ≈«»≈«∆»≈¿«≈∆¿≈
‰ÏÁ ‰‡e·p‰ ÔÈ‡Â .Ì„‡‰3ÏB„b ÌÎÁ ÏÚ ‡l‡ »»»¿≈«¿»»»∆»«»»»

ÂÈ˙BcÓa ¯Bab ,‰ÓÎÁa4ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‡‰È ‡ÏÂ , ¿»¿»ƒ¿ƒ»¿…¿≈ƒ¿ƒ¿«≈»»
B¯ˆÈ ÏÚ BzÚ„a ¯ab˙Ó ‡e‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚa ¯·„a¿»»»»∆»ƒ¿«≈¿«¿«ƒ¿

„ÈÓz5‰BÎ ,‰·Á¯ ‰Úc ÏÚa ‡e‰Â ,6Ì„‡ .„‡Ó „Ú »ƒ¿««≈»¿»»¿»«¿…»»
BÙe‚a ÌÏL ,el‡‰ ˙Bcn‰ ÏÎa ‡lÓÓ ‡e‰L7- ∆¿À»¿»«ƒ»≈»≈¿

Òc¯tÏ ÒkiLk8ÌÈÏB„b‰ ÌÈÈÚ‰ Ô˙B‡a CLnÈÂ , ¿∆ƒ»≈««¿≈¿ƒ»≈¿»»ƒ¿»ƒ«¿ƒ
ÌÈ˜BÁ¯‰9,‚ÈN‰Ïe ÔÈ·‰Ï ‰BÎ ‰Úc BÏ ‰È‰˙Â , »¿ƒ¿ƒ¿∆≈»¿»¿»ƒ¿«ƒ

ÏÏk ÈÎ¯cÓ L¯BÙe ,CÏB‰Â Lc˜˙Ó ‡e‰Â10ÌÚ‰ ¿ƒ¿«≈¿≈≈ƒ«¿≈¿«»»
Ê¯ÊÓe CÏB‰Â ,ÔÓf‰ ÈkLÁÓa ÌÈÎÏB‰‰11,BÓˆÚ «¿ƒ¿«¬«≈«¿»¿≈¿»≈«¿

„Á‡a ÏÏk ‰·LÁÓ BÏ ‰È‰˙ ‡lL BLÙ „nÏÓe¿«≈«¿∆…ƒ¿∆«¬»»¿»¿∆»
ÌÈÏËa ÌÈ¯·cÓ12ÂÈ˙BÏeaÁ˙Â ÔÓf‰ ÈÏ·‰Ó ‡ÏÂ13; ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿…≈«¿≈«¿«¿«¿»

‰ÈeÙ BzÚc ‡l‡14˙Áz ‰¯eL˜ ,‰ÏÚÓÏ „ÈÓz ∆»«¿¿»»ƒ¿«¿»¿»««

‡qk‰15,˙B¯B‰h‰ ,˙BLB„w‰ ˙B¯ev‰ Ô˙B‡a ÔÈ·‰Ï «ƒ≈¿»ƒ¿»««¿«¿
,dlk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL B˙ÓÎÁa ÏkzÒÓeƒ¿«≈¿»¿»∆«»»À»

‰BL‡¯ ‰¯evÓ16Ô‰Ó Ú„BÈÂ ,ı¯‡‰ ¯eaË „Ú17 ƒ»ƒ»««»»∆¿≈«≈∆
ÁezL ˙Ú·e .ÂÈÏÚ ‰¯BL L„w‰ Áe¯ „iÓ - BÏ„b»¿ƒ»««…∆»»»»≈∆»«
ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÏÚÓa BLÙ ·¯Ú˙z ,Áe¯‰ ÂÈÏÚ»»»«ƒ¿»≈«¿¿«¬«««¿»ƒ

'ÌÈLÈ‡' ÌÈ‡¯˜p‰18ÔÈ·ÈÂ ,¯Á‡ LÈ‡Ï CÙ‰ÈÂ , «ƒ¿»ƒƒƒ¿≈»≈¿ƒ«≈¿»ƒ
‰È‰L ˙BÓk BÈ‡L BzÚ„a19ÏÚ ‰lÚ˙pL ‡l‡ , ¿«¿∆≈¿∆»»∆»∆ƒ¿«»«

¯Ó‡pL BÓk ,ÌÈÓÎÁ‰ Ì„‡ŒÈa ¯‡L ˙ÏÚÓ«¬«¿»¿≈»»«¬»ƒ¿∆∆¡«
."¯Á‡ LÈ‡Ï zÎt‰Â ÌnÚ ˙Èa˙‰Â" :Ïe‡La¿»¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿∆¿«¿»¿ƒ«≈

נבואתו.2) שפע להם ונותן קדשו רוח עליהם משרה
ח). הלכה ג, פרק תשובה הלכות מ"ת, (נדרים 3)(השווה

יצרו.5)התרומיות.4)לח.). את וכובש ברוחו מושל
ז).6) (פרק להרמב"ם פרקים שמונה השווה וישרה. הגיונית

גם  לנבואה המכשירות הסגולות בין רבינו מונה שם
שאין  מה על מצטער ואינו בחלקו השמח כלומר: "עשיר",

בריא 7)לו. גם והמידותיות השכליות המעלות עם ויחד
כל  ללא השווי בתכלית הם ומזגו שחמרו בגופו, ושלם
הכוח  על לרעה משפיעים וייסורים מכאובים כי הפרעה.
מהידבק  האדם את ומונעים הנבואה לסגולת הנחוץ המדמה
מתוך  לא שורה הנבואה אין חכמינו: כדברי העליון, בשכל

ל:). (שבת וכו' במעשהֿמרכבה 8)עצבות לעסוק
פשוטים.9)ובמעשהֿבראשית. בניֿאדם מדעת הנשגבים

עצומות,10) בעיניים בחושך ההולך העם מהמון ומתרחק
הזמן. תעתועי ומעורר.11)אחרי אהבת 12)מעיר כגון:

מדומה. וכבוד מדומים 13)הניצוח קניינים אחרי רדיפה
על  אותם ומעבירים בניֿאדם ליבות המושכים מותרות וחיי

הכבוד.15)מכּוונת.14)דעתם. "חיות 16)כסא ְֶֶ
למעלה  עיין הצורות. שאר מכל למעלה שהיא הקודש",

ז). הלכה ב, הוא 17)(פרק מכיר בהן הסתכלותו ידי על
השמים  בבחינת: הקדושֿברוךֿהוא, של גדלו ויודע

א). יט, (תהילים אֿל כבוד הצורה 18)מספרים היא
והם  בניֿאדם, דעת למעלת הקרובה התחתונה, העשירית
עיין  הנבואה. במראה להם ונראים הנביאים עם המדברים

ז). הלכה ב, (פרק שנחה 19)למעלה בטרם לכן קודם
הרוח. עליו

.·‰ÓÎÁa LiL BÓk .Ô‰ ˙BÏÚÓ ˙BÏÚÓ - ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ«¬«¬≈¿∆≈«»¿»
ÏB„b ‡È· - ‰‡e·pa Ck ,B¯·ÁÓ ÏB„b ÌÎÁ»»»≈¬≈»«¿»»ƒ»

‡È·pÓ20‡l‡ ‰‡e·p‰ ‰‡¯Ó ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ ÔlÎÂ . ƒ»ƒ¿À»≈ƒ«¿≈«¿»∆»
Ô‰ÈÏÚ ÏtzL ¯Á‡ ,ÌBi· B‡ ,‰ÏÈÏ ÔBÈÊÁa ,ÌBÏÁ·«¬¿∆¿»¿»«««∆ƒ…¬≈∆

‰Óc¯z21,ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰‡¯na" :¯Ó‡pL BÓk , «¿≈»¿∆∆¡«««¿»≈»∆¿«»
Ô‰È¯·‡ ,ÌÈ‡a˙nLk ÔlÎÂ ."Ba ¯a„‡ ÌBÏÁa«¬¬«∆¿À»¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆
Ì‰È˙BBzLÚÂ ,ÏLk Ûeb‰ ÁÎÂ ,ÔÈÚÊÚcÊÓƒ¿«¿¿ƒ¿…««»≈¿∆¿≈∆

˙BÙ¯Ë˙Ó22‰Èet ˙Úc‰ ¯‡M˙Â ,23‰Ó ÔÈ·‰Ï ƒ¿«¿¿ƒ»≈«««¿»¿»ƒ«
‰ÓÈ‡ ‰p‰Â" :Ì‰¯·‡a ¯Ó‡pL BÓk ;‰‡¯zM∆ƒ¿∆¿∆∆¡«¿«¿»»¿ƒ≈≈»
:Ï‡i„a ¯Ó‡pL BÓÎe ;"ÂÈÏÚ ˙ÏÙ ‰Ï„‚ ‰ÎLÁ¬≈»¿…»…∆∆»»¿∆∆¡«¿»ƒ≈
."Ák Èz¯ˆÚ ‡ÏÂ ˙ÈÁLÓÏ ÈÏÚ Ct‰ È„B‰Â"¿ƒ∆¿«»«¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ…«

כל 20) "ושאר בהעלותך): זוטרתא, (פסיקתא שאמרו כמו
כוחו". לפי ואחד אחד כל הדברים 21)הנביאים, על
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ב, חלק נבוכים (מורה השווה ושלאחריה זו שבהלכה
מתבלבלות.22)מאֿמה). ליבם ומערכי מחשבותיהם

הגופניות.23) סיגי מכל ונקייה צרופה

.‚C¯c ,‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ‡È·pÏ ÌÈÚÈ„BnL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ«»ƒ¿«¿≈«¿»∆∆
ÏLn‰ ÔB¯˙t BaÏa ˜˜ÁÈ „iÓe ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ÏLÓ»»ƒƒƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«»»
‰‡¯L Ìlq‰ BÓk .‡e‰ ‰Ó Ú„ÈÂ ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa¿«¿≈«¿»¿≈««¿«À»∆»»

Ba ÌÈ„¯BÈÂ ÌÈÏBÚ ÌÈÎ‡ÏÓe ,eÈ·‡ ·˜ÚÈ24‡e‰Â , «¬…»ƒ«¿»ƒƒ¿¿ƒ¿
Ô„eaÚLÂ ˙BiÎÏnÏ ÏLÓ ‰È‰25‰‡¯L ˙BiÁ‰ BÓÎe ; »»»»««¿À¿ƒ¿»¿««∆»»

Ï‡˜ÊÁÈ26,‰ÈÓ¯È ‰‡¯L „˜L ÏwÓe ÁeÙ ¯Èq‰Â , ¿∆¿≈¿«ƒ»««≈»≈∆»»ƒ¿¿»
‰È¯ÎÊ ‰‡¯L ‰ÙÈ‡‰Â Ï‡˜ÊÁÈ ‰‡¯L ‰l‚n‰Â27ÔÎÂ , ¿«¿ƒ»∆»»¿∆¿≈¿»≈»∆»»¿«¿»¿≈

BÓk ,BB¯˙Ùe ÏLn‰ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Ó .ÌÈ‡È·p‰ ¯‡L¿»«¿ƒƒ≈∆¿ƒ«»»ƒ¿¿
el‡28ÌÈÓÚÙe ;„·Ïa ÔB¯˙t‰ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Ó LÈÂ ; ≈¿≈≈∆¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

È¯·c ˙ˆ˜Ók ,ÔB¯˙Ù ‡Ïa „·Ïa ÏLn‰ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«»»ƒ¿«¿…ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿≈
Ì‰ ‰„ÈÁ C¯„Â ÏLÓa ÔlÎÂ ;‰È¯ÎÊe Ï‡˜ÊÁÈ¿∆¿≈¿«¿»¿À»¿»»¿∆∆ƒ»≈

.ÌÈ‡a˙Óƒ¿«¿ƒ

יב).24) כח, סח).25)(בראשית (בראשיתֿרבה,
בֿג).26) ו).27)(יחזקאל ה, שהזכרנום.28)(זכריה

.„‡l‡ ,eˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ÔÈ‡a˙Ó ÔÈ‡ ÌÈ‡È·p‰ Ïk»«¿ƒƒ≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»
ÌÈeÎÓ29·ÏŒÈ·BËÂ ÌÈÁÓN ÌÈ·LBÈÂ ,ÌzÚc ¿«¿ƒ«¿»¿¿ƒ¿≈ƒ¿≈≈

ÌÈ„„Ba˙Óe30CBzÓ ‡Ï ,‰¯BL ‰‡e·p‰ ÔÈ‡L ; ƒ¿¿ƒ∆≈«¿»»…ƒ
‰ÁÓN CBzÓ ‡l‡ ,˙eÏˆÚ CBzÓ ‡ÏÂ ˙e·ˆÚ31. «¿¿…ƒ«¿∆»ƒƒ¿»

,¯BpÎÂ ÏÈÏÁÂ Û˙Â Ï· Ì‰ÈÙÏ ,ÌÈ‡È·p‰ Èa CÎÈÙÏ¿ƒ»¿≈«¿ƒƒƒ¿≈∆≈∆¿…¿»ƒ¿ƒ
‰‡e·p‰ ÌÈL˜·Ó Ì‰Â32‰n‰Â" :¯Ó‡pL e‰ÊÂ . ¿≈¿«¿ƒ«¿»¿∆∆∆¡«¿≈»

‰‡e·p‰ C¯„a ÔÈÎl‰Ó :¯ÓBÏk ,"ÌÈ‡a˙Ó33„Ú ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿∆∆«¿»«
Ïcb˙Ó ÈBÏt :¯ÓB‡ ‰z‡L BÓk ,e‡·piL34! ∆ƒ»¿¿»«»≈¿ƒƒ¿«≈

העניין 29) עם אותה ומייחדים דעתם את מרכזים הם
מתדבקים 30)המבוקש. הם ובהתבודדותם בדד. יושבים

העליון. בשכל פנימית הסתכלות ידי ל:)31)על (שבת
מאז  בישראל הנבואה שפסקה - רבינו יאמר - הסיבה וזוהי
המקננת  והעצבות הדיכאון לרגל החורבן, בימי בגולה הלכו
המצערים  סכלים בידי מסורים עבדים להיותם בלב
אין  בגויים ושריה מלכה הכתוב: כעניין אותנו, ומדכאים

מצאו לא נביאיה גם כל ÔÂÊÁתורה, כי ט); ב, (איכה מה'
שתשוב  כן גם הסיבה והיא המדמה. הכוח על משפיע זה
(מורה  פינו שחוק כשימלא המשיח, בימות הנבואה אלינו

לו). ב, חלק ממעל.32)נבוכים עליונה השראה
שפע 33) את לקבל מסוגלים להיות ומשתדלים מתאמצים

וגדול,34)הנבואה. הלוך הולך גדול; להיות משתדל
הנרצה. התכלית אל עדיין הגיע לא אבל

.‰Èa' ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,‡a˙‰Ï ÔÈL˜·Ó Ì‰L el‡≈∆≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈≈«ƒ¿»ƒ¿≈
ÈeÎnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .'ÌÈ‡È·p‰ÌzÚc Ì35¯LÙ‡ - «¿ƒƒ¿««ƒ∆¿«¿ƒ«¿»∆¿»

‰¯L˙ ‡lL ¯LÙ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÈÎL ‰¯LzL36. ∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈∆¿∆¿»∆…ƒ¿∆

קודמת.35) והכנה הכשרה ידי על לנבואה להגיע משתדלים
אלא 36) שכינה, עליו שתשרה הוא ראוי חז"ל: שאמרו כמו

(מורה  בספרו ורבינו יא.). (סנהדרין לכך זכאי דורו שאין
הראשונה  בנבואה: דעות שלוש אומר: לב) ב, חלק נבוכים

או  חכם אם איש, כל כי המאמינים, הפתאים דעת היא -
החסידות  ממידת קצת בו יש אך אם בער, או מלומד סכל,
להשרות  ה' בו כשיבחר נביא להיות יכול המידות ותיקון
כי  האומרים, הפילוסופים דעת היא - השנייה שכינתו. עליו
בכל  מושלם האדם ואם טבעית, שלימות היא הנבואה
המדמה  בכוח גם וחונן והמידותיות השכליות המעלות
הדעה  יינבא. שלא אפשר ואי נביא הוא בהכרח אז - הדרוש
מסכימה  היא אמונתינו. ועיקר תורתנו דעת היא - השלישית
היא  אבל הרוחנית, להכשרה בנוגע הפילוסופים לדעת בכל
שיהיה  עדיין הכרח אין הכשרתו כל שעם בזה, עליה חולקת
של  תלמידו נריה, בן ברוך הלא ה'. ברצון תלוי והכל לנביא
שפע  ממנו מנע וה' לכך ומוכשר מוכן היה הנביא ירמיה
ומנוחה  באנחתי יגעתי ואני ומתאונן: קובל והוא נבואתו,
שנאמר: נבואה, אלא מנוחה ואין ג) מה, (ירמיה מצאתי לא
אשר  הנה ירמיה: ביד לו השיב וה' הרוח". עליהם "ותנח
אין  אם ה). (שם, גדולות? לך מבקש ואתה הורס אני בניתי
ישראל  בזכות אלא מתנבאים הנביאים אין רואה! אין כרם
ואינה  ה', ברצון תלוייה שהנבואה למדת הא בא). (מכילתא,

הפילוסופים. כדעת טבעי דבר

.ÂÏÎÏ ‰‡e· C¯c Ì‰ e¯Ó‡L ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ∆»«¿≈∆∆¿»¿»
,ea¯ ‰LnÓ ıeÁ ,ÌÈB¯Á‡‰Â ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ»ƒƒ¿»«¬ƒƒ∆«≈
˙‡e· ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe .ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa«̄»∆»«¿ƒƒ«∆¿≈≈≈¿«
B‡ ÌBÏÁa ÌÈ‡È·p‰ ÏkL ?ÌÈ‡È·p‰ Ïk ¯‡LÏ ‰LÓ∆ƒ¿»»«¿ƒƒ∆»«¿ƒƒ«¬
,„ÓBÚÂ ¯Ú ‡e‰Â ‡a˙Ó ea¯ ‰LÓe ;‰‡¯Ó·¿«¿∆∆«≈ƒ¿«≈¿≈¿≈
Bz‡ ¯a„Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ ‰LÓ ‡··e" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…∆∆…∆≈¿«≈ƒ
- ÌÈ‡È·p‰ Ïk ."ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰ ˙‡ ÚÓLiÂ«ƒ¿«∆«ƒ«≈≈»»«¿ƒƒ
ÏLÓa ÌÈ‡B¯ Ì‰M ‰Ó ÌÈ‡B¯ CÎÈÙÏ ,C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»¿ƒ»ƒ«∆≈ƒ¿»»

‰„ÈÁÂ37:¯Ó‡pL ,C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ ‡Ï - ea¯ ‰LÓ ; ¿ƒ»∆«≈…«¿≈«¿»∆∆¡«
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„Â" :¯Ó‡Â ;"Ba ¯a„‡ ‰t Ï‡ ‰t"∆∆∆¬«∆¿∆¡«¿ƒ∆∆∆
;"ËÈaÈ '‰ ˙Ó˙e" :¯Ó‡Â ;"ÌÈt Ï‡ ÌÈt»ƒ∆»ƒ¿∆¡«¿À««ƒ
,BÈ¯a ÏÚ ¯·c‰ ‰‡B¯ ‡l‡ ,ÏLÓ ÌL ÔÈ‡L ,¯ÓBÏk¿«∆≈»»»∆»∆«»»«À¿
:ÂÈÏÚ ‰„ÈÚÓ ‰¯Bz‰L ‡e‰ ;ÏLÓ ‡Ï·e ‰„ÈÁ ‡Ïa¿…ƒ»¿…»»∆«»¿ƒ»»»
‡l‡ ,‰„ÈÁa ‡a˙Ó BÈ‡L ,"˙„ÈÁ· ‡ÏÂ ‰‡¯Óa"¿«¿∆¿…¿ƒ…∆≈ƒ¿«≈¿ƒ»∆»

BÈ¯a ÏÚ ¯·c‰ ‰‡B¯L ,‰‡¯Óa38ÌÈ‡È·p‰ Ïk . ¿«¿∆∆∆«»»«À¿»«¿ƒƒ
ÔÈ‚‚BÓ˙Óe ÌÈÏ‰·Â ÌÈ‡¯È39;ÔÎ BÈ‡ ea¯ ‰LÓe , ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ∆«≈≈≈

,"e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ¯a„È ¯L‡k" :¯ÓB‡ ·e˙k‰L ‡e‰∆«»≈«¬∆¿«∆ƒ∆≈≈
,B¯·Á È¯·c ÚÓLÏ Ï‰· Ì„‡ ÔÈ‡L BÓk :¯ÓBÏk¿«¿∆≈»»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ¿≈¬≈
È¯·c ÔÈ·‰Ï ea¯ ‰LÓ ÏL BzÚ„a ÁÎ ‰È‰ Ck»»»…«¿«¿∆∆«≈¿»ƒƒ¿≈
ÌÈ‡È·p‰ Ïk .ÌÏL B„ÓÚ ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,‰‡e·p‰«¿»¿≈«»¿»≈»«¿ƒƒ
,ÔÎ BÈ‡ ea¯ ‰LÓ ;eˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ÌÈ‡a˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆«≈≈≈

ıtÁiL ÔÓÊ Ïk ‡l‡40‰‡e·e BzL·BÏ L„w‰ Áe¯ , ∆»»¿«∆«¿…««…∆«¿¿»
ÔncÊ‰Ïe BzÚc ÔeÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ;ÂÈÏÚ ‰¯BL41,dÏ »»»¿≈»ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿«≈»

,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓk „ÓBÚÂ ÔnÊÓe ÔeÎÓ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈¿À»¿À»¿≈¿«¿¬≈«»≈
‰ÚÓL‡Â e„ÓÚ" :¯Ó‡pL ,˙Ú ÏÎ· ‡a˙Ó CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿«≈¿»≈∆∆¡«ƒ¿¿∆¿¿»
:¯Ó‡pL ,Ï‡‰ BÁÈË·‰ ‰Ê·e ."ÌÎÏ '‰ ‰eˆi ‰Ó«¿«∆»∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆∆¡«
„ÓÚ ‰t ‰z‡Â ,ÌÎÈÏ‰‡Ï ÌÎÏ e·eL Ì‰Ï ¯Ó‡ CÏ"≈¡…»∆»∆¿»√≈∆¿«»…¬…
‰‡e·p‰Lk ,ÌÈ‡È·p‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ ."È„nÚƒ»ƒ»»«¿»∆»«¿ƒƒ¿∆«¿»

ÌÏ‰‡Ï ÌÈ¯ÊBÁ Ì‰Ó ˙˜lzÒÓ42,Ûeb‰ ÈÎ¯ˆ ‡e‰L , ƒ¿«∆∆≈∆¿ƒ¿»√»∆»¿≈«
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.Ë‰Ê Û‡ ;L„˜ - Ì‰¯·‡a ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰ Ïk»«≈»¬ƒ¿«¿»»…∆«∆
ÔÁ È˙‡ˆÓ ‡ Ì‡ ,È„‡" :¯Ó‡pL38È¯‰ ,"EÈÈÚa ∆∆¡«¬…»ƒ»»»ƒ≈¿≈∆¬≈

ıeÁ ,ÏÁ - ËBÏa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰ Ïk .L„˜ ‡e‰…∆»«≈»¬ƒ¿…
È„‡ ‡ Ï‡" :‰fÓ39Ïk ."ÔÁ Ec·Ú ‡ˆÓ ‡ ‰p‰ , ƒ∆«»¬…»ƒ≈»»»«¿¿≈»

ÔÈÓÈa ˙Ú·‚a ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰40Ïk .L„˜ - «≈»¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ…∆»
‰ÎÈÓa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰41˙BÓM‰ Ïk .ÏÁ - «≈»¬ƒ¿ƒ»…»«≈

˙B·a ÌÈ¯eÓ‡‰42¯eÓ‡‰ '‰ÓÏL' Ïk .L„˜ - »¬ƒ¿»…∆»¿……»»
L„˜ - ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈLa43‡Lk ‡e‰ È¯‰Â ,ÔÈÈepk‰ ¯44, ¿ƒ«ƒƒ…∆«¬≈ƒ¿»«ƒƒ

'‡iÎÏÓ' Ïk ."‰ÓÏL EÏ ÛÏ‡‰" :‰fÓ ıeÁ45 ƒ∆»∆∆¿¿……»«¿«»
Ï‡i„a ¯eÓ‡‰46‡kÏÓ z‡" :‰fÓ ıeÁ ,ÏÁ - »»¿»ƒ≈…ƒ∆«¿¿«¿»

CÏÓ47.ÔÈÈepk‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â ,"‡iÎÏÓ ∆∆«¿«»«¬≈ƒ¿»«ƒƒ

המלאך 38) וׁשאל חול", "שם שזה הסוברים כדעת ְֶֶלא
רבי  כדעת אלא אברהם, דברי מכוונים באמצע ההולך
לה' בזה פנה שאברהם לה:), (שבועות המודעי אלעזר

אורחיו. את שיכניס עד לו להמתין פנה 39)בבקשה לוט
הוא: כך הכתוב ושיעור ולהחיות, להמית שבידו ה' אל בזה
כדבריכם  יהיה "אלֿנא המלאכים: אל אליהם, לוט ויאמר
ה': אל פונה הוא ומעתה ההרה". להימלט אלי שאמרתם
כפירוש  או שם), (רש"י, וגו' חן עבדך מצא נא הנה אדוני!
כולו  והדיבור בפניהם, – אליהם" לוט "ויאמר הריטב"א:

כ.40)לה'. פרק יזֿיח.41)שופטים מלכים42ֿ)שם,
כא. פרק שלו.43)א, שהשלום להקב"ה כוונתו

המלך).44) (עבודת למחקם שאסור במקומם הכתובים
וגם 45) תמיד, הוא חול 'מלכיא' דאילו ''מלך', כל כלומר:
עוד 46)פה. יש דניאל בספר דאילו גופו, דניאל בדברי

לד). ד, (דניאל קודש שהוא כך 47)'מלך' הכתוב ושיעור
אלהא  שהוא מלכיא, מלך נבוכדנצר, מלכא אנת, הוא:

שם). שבועות (רש"י, וגו' חסנא מלכותא דשמיא

ה'תשע"ט  מנ"א י"א שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נבואת 1) בין ההבדל לה; הזוכה ומיהו הנבואה, מעלת

הנביאים. שאר לנבואת רבינו משה

.‡‡aÓ Ï‡‰L Ú„ÈÏ - ˙c‰ È„BÒÈÓ2Èa ˙‡ ƒ≈«»≈«∆»≈¿«≈∆¿≈
‰ÏÁ ‰‡e·p‰ ÔÈ‡Â .Ì„‡‰3ÏB„b ÌÎÁ ÏÚ ‡l‡ »»»¿≈«¿»»»∆»«»»»

ÂÈ˙BcÓa ¯Bab ,‰ÓÎÁa4ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‡‰È ‡ÏÂ , ¿»¿»ƒ¿ƒ»¿…¿≈ƒ¿ƒ¿«≈»»
B¯ˆÈ ÏÚ BzÚ„a ¯ab˙Ó ‡e‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚa ¯·„a¿»»»»∆»ƒ¿«≈¿«¿«ƒ¿

„ÈÓz5‰BÎ ,‰·Á¯ ‰Úc ÏÚa ‡e‰Â ,6Ì„‡ .„‡Ó „Ú »ƒ¿««≈»¿»»¿»«¿…»»
BÙe‚a ÌÏL ,el‡‰ ˙Bcn‰ ÏÎa ‡lÓÓ ‡e‰L7- ∆¿À»¿»«ƒ»≈»≈¿

Òc¯tÏ ÒkiLk8ÌÈÏB„b‰ ÌÈÈÚ‰ Ô˙B‡a CLnÈÂ , ¿∆ƒ»≈««¿≈¿ƒ»≈¿»»ƒ¿»ƒ«¿ƒ
ÌÈ˜BÁ¯‰9,‚ÈN‰Ïe ÔÈ·‰Ï ‰BÎ ‰Úc BÏ ‰È‰˙Â , »¿ƒ¿ƒ¿∆≈»¿»¿»ƒ¿«ƒ

ÏÏk ÈÎ¯cÓ L¯BÙe ,CÏB‰Â Lc˜˙Ó ‡e‰Â10ÌÚ‰ ¿ƒ¿«≈¿≈≈ƒ«¿≈¿«»»
Ê¯ÊÓe CÏB‰Â ,ÔÓf‰ ÈkLÁÓa ÌÈÎÏB‰‰11,BÓˆÚ «¿ƒ¿«¬«≈«¿»¿≈¿»≈«¿

„Á‡a ÏÏk ‰·LÁÓ BÏ ‰È‰˙ ‡lL BLÙ „nÏÓe¿«≈«¿∆…ƒ¿∆«¬»»¿»¿∆»
ÌÈÏËa ÌÈ¯·cÓ12ÂÈ˙BÏeaÁ˙Â ÔÓf‰ ÈÏ·‰Ó ‡ÏÂ13; ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿…≈«¿≈«¿«¿«¿»

‰ÈeÙ BzÚc ‡l‡14˙Áz ‰¯eL˜ ,‰ÏÚÓÏ „ÈÓz ∆»«¿¿»»ƒ¿«¿»¿»««

‡qk‰15,˙B¯B‰h‰ ,˙BLB„w‰ ˙B¯ev‰ Ô˙B‡a ÔÈ·‰Ï «ƒ≈¿»ƒ¿»««¿«¿
,dlk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL B˙ÓÎÁa ÏkzÒÓeƒ¿«≈¿»¿»∆«»»À»

‰BL‡¯ ‰¯evÓ16Ô‰Ó Ú„BÈÂ ,ı¯‡‰ ¯eaË „Ú17 ƒ»ƒ»««»»∆¿≈«≈∆
ÁezL ˙Ú·e .ÂÈÏÚ ‰¯BL L„w‰ Áe¯ „iÓ - BÏ„b»¿ƒ»««…∆»»»»≈∆»«
ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÏÚÓa BLÙ ·¯Ú˙z ,Áe¯‰ ÂÈÏÚ»»»«ƒ¿»≈«¿¿«¬«««¿»ƒ

'ÌÈLÈ‡' ÌÈ‡¯˜p‰18ÔÈ·ÈÂ ,¯Á‡ LÈ‡Ï CÙ‰ÈÂ , «ƒ¿»ƒƒƒ¿≈»≈¿ƒ«≈¿»ƒ
‰È‰L ˙BÓk BÈ‡L BzÚ„a19ÏÚ ‰lÚ˙pL ‡l‡ , ¿«¿∆≈¿∆»»∆»∆ƒ¿«»«

¯Ó‡pL BÓk ,ÌÈÓÎÁ‰ Ì„‡ŒÈa ¯‡L ˙ÏÚÓ«¬«¿»¿≈»»«¬»ƒ¿∆∆¡«
."¯Á‡ LÈ‡Ï zÎt‰Â ÌnÚ ˙Èa˙‰Â" :Ïe‡La¿»¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿∆¿«¿»¿ƒ«≈

נבואתו.2) שפע להם ונותן קדשו רוח עליהם משרה
ח). הלכה ג, פרק תשובה הלכות מ"ת, (נדרים 3)(השווה

יצרו.5)התרומיות.4)לח.). את וכובש ברוחו מושל
ז).6) (פרק להרמב"ם פרקים שמונה השווה וישרה. הגיונית

גם  לנבואה המכשירות הסגולות בין רבינו מונה שם
שאין  מה על מצטער ואינו בחלקו השמח כלומר: "עשיר",

בריא 7)לו. גם והמידותיות השכליות המעלות עם ויחד
כל  ללא השווי בתכלית הם ומזגו שחמרו בגופו, ושלם
הכוח  על לרעה משפיעים וייסורים מכאובים כי הפרעה.
מהידבק  האדם את ומונעים הנבואה לסגולת הנחוץ המדמה
מתוך  לא שורה הנבואה אין חכמינו: כדברי העליון, בשכל

ל:). (שבת וכו' במעשהֿמרכבה 8)עצבות לעסוק
פשוטים.9)ובמעשהֿבראשית. בניֿאדם מדעת הנשגבים

עצומות,10) בעיניים בחושך ההולך העם מהמון ומתרחק
הזמן. תעתועי ומעורר.11)אחרי אהבת 12)מעיר כגון:

מדומה. וכבוד מדומים 13)הניצוח קניינים אחרי רדיפה
על  אותם ומעבירים בניֿאדם ליבות המושכים מותרות וחיי

הכבוד.15)מכּוונת.14)דעתם. "חיות 16)כסא ְֶֶ
למעלה  עיין הצורות. שאר מכל למעלה שהיא הקודש",

ז). הלכה ב, הוא 17)(פרק מכיר בהן הסתכלותו ידי על
השמים  בבחינת: הקדושֿברוךֿהוא, של גדלו ויודע

א). יט, (תהילים אֿל כבוד הצורה 18)מספרים היא
והם  בניֿאדם, דעת למעלת הקרובה התחתונה, העשירית
עיין  הנבואה. במראה להם ונראים הנביאים עם המדברים

ז). הלכה ב, (פרק שנחה 19)למעלה בטרם לכן קודם
הרוח. עליו

.·‰ÓÎÁa LiL BÓk .Ô‰ ˙BÏÚÓ ˙BÏÚÓ - ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ«¬«¬≈¿∆≈«»¿»
ÏB„b ‡È· - ‰‡e·pa Ck ,B¯·ÁÓ ÏB„b ÌÎÁ»»»≈¬≈»«¿»»ƒ»

‡È·pÓ20‡l‡ ‰‡e·p‰ ‰‡¯Ó ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ ÔlÎÂ . ƒ»ƒ¿À»≈ƒ«¿≈«¿»∆»
Ô‰ÈÏÚ ÏtzL ¯Á‡ ,ÌBi· B‡ ,‰ÏÈÏ ÔBÈÊÁa ,ÌBÏÁ·«¬¿∆¿»¿»«««∆ƒ…¬≈∆

‰Óc¯z21,ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰‡¯na" :¯Ó‡pL BÓk , «¿≈»¿∆∆¡«««¿»≈»∆¿«»
Ô‰È¯·‡ ,ÌÈ‡a˙nLk ÔlÎÂ ."Ba ¯a„‡ ÌBÏÁa«¬¬«∆¿À»¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆
Ì‰È˙BBzLÚÂ ,ÏLk Ûeb‰ ÁÎÂ ,ÔÈÚÊÚcÊÓƒ¿«¿¿ƒ¿…««»≈¿∆¿≈∆

˙BÙ¯Ë˙Ó22‰Èet ˙Úc‰ ¯‡M˙Â ,23‰Ó ÔÈ·‰Ï ƒ¿«¿¿ƒ»≈«««¿»¿»ƒ«
‰ÓÈ‡ ‰p‰Â" :Ì‰¯·‡a ¯Ó‡pL BÓk ;‰‡¯zM∆ƒ¿∆¿∆∆¡«¿«¿»»¿ƒ≈≈»
:Ï‡i„a ¯Ó‡pL BÓÎe ;"ÂÈÏÚ ˙ÏÙ ‰Ï„‚ ‰ÎLÁ¬≈»¿…»…∆∆»»¿∆∆¡«¿»ƒ≈
."Ák Èz¯ˆÚ ‡ÏÂ ˙ÈÁLÓÏ ÈÏÚ Ct‰ È„B‰Â"¿ƒ∆¿«»«¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ…«

כל 20) "ושאר בהעלותך): זוטרתא, (פסיקתא שאמרו כמו
כוחו". לפי ואחד אחד כל הדברים 21)הנביאים, על
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;Ì‰È˙BLpÓ ÔÈL¯Bt ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,ÌÚ‰ ¯‡Lk ÌlkÀ»ƒ¿»»»¿ƒ»≈¿ƒƒ¿≈∆
L¯t CÎÈÙÏ ,ÔBL‡¯‰ BÏ‰‡Ï ¯ÊÁ ‡Ï ea¯ ‰LÓe∆«≈…»«¿»√»ƒ¿ƒ»»«
BzÚ„ ‰¯L˜Â ,BÏ ‰ÓBc‰ ÔÓe ÌÏBÚÏ ‰M‡‰ ÔÓƒ»ƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¿¿»«¿
,ÌÏBÚÏ „B‰‰ ÂÈÏÚÓ ˜lzÒ ‡ÏÂ ,ÌÈÓÏBÚ‰ ¯eˆÏ¿»»ƒ¿…ƒ¿«≈≈»»«¿»

.ÌÈÎ‡Ïnk Lc˜˙Â ÂÈt ¯BÚ Ô¯˜Â¿»«»»¿ƒ¿«≈««¿»ƒ

מעורפלת 37) במראה כלומר: מאירה, שאינה באספקלרייה
מאירה.38)ומטושטשת. נבהלים 39)באספקלרייה

טו, (שמות כנען יושבי כל נמוגו מלשון: החיזיון, מפחד
(במדבר 40)טו). ה' יצוה מה ואשמעה עימדו שנאמר:

מובטח, היה שכך אשה ילוד אשרי חז"ל: ואמרו ח), ט,
בהעלותך). (ספרי, עימו מדבר היה רוצה שהיה זמן שכל
שאר  לנבואת משה נבואת שבין אלו הבדלים ארבעה  על
י, פרק (סנהדרין לרבינו המשנה פירוש השווה הנביאים,

שבי  ד).41)עי).יסוד (הלכה למעלה כמבואר
כמקודם.42) משפחתם ולחיי לביתם

.Ê,„·Ïa BÓˆÚÏ B˙‡e· ‰È‰zL ¯LÙ‡ ,‡È·p‰«»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆¿»¿«¿ƒ¿«
‡lM ‰Ó Ú„iL „Ú ,BzÚc ÛÈÒB‰Ïe BaÏ ·ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒ«¿«∆≈««∆…
ÁlLiL ¯LÙ‡Â .ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡Ó Ú„BÈ ‰È‰»»≈«≈»«¿»ƒ«¿ƒ¿∆¿»∆¿À«
ÔBÎÏ ,‰ÎÏÓÓ B‡ ¯ÈÚ ÈL‡Ï B‡ ı¯‡‰ ÈnÚÓ ÌÚÏ¿«≈«≈»»∆¿«¿≈ƒ«¿»»¿≈
ÌÈNÚnÓ ÌÚÓÏ B‡ ,eNÚi ‰Ó ÌÚÈ„B‰Ïe Ì˙B‡»¿ƒ»««¬¿»¿»ƒ«¬ƒ
˙B‡ BÏ ÔÈ˙B ,B˙B‡ ÌÈÁlLnLÎe .Ì‰È„ÈaL ÌÈÚ¯‰»»ƒ∆ƒ≈∆¿∆¿«¿ƒ¿ƒ

˙Ó‡a BÁÏL Ï‡‰L ÌÚ‰ eÚ„iL È„k ,˙ÙBÓe43‡ÏÂ . ≈¿≈∆≈¿»»∆»≈¿»∆¡∆¿…
BÏ ÌÈÈÓ‡Ó ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NBÚ‰ Ïk44‡È· ‡e‰L45, »»∆≈«¬ƒƒ∆»ƒ

Èe‡¯ ‡e‰L B˙lÁzÓ Ba ÌÈÚ„BÈ eÈÈ‰L Ì„‡ ‡l‡∆»»»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»
Ïk ÏÚ Ô‰· ‰lÚ˙pL ,ÂÈNÚÓ·e B˙ÓÎÁa ‰‡e·pÏ«¿»¿»¿»¿«¬»∆ƒ¿«»»∆«»
d˙M„˜a ,‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a Cl‰Ó ‰È‰Â ,BÏÈ‚ŒÈa¿≈ƒ¿»»¿«≈¿«¿≈«¿»ƒ¿À»»
¯Ó‡Â ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NÚÂ ‡a CkŒ¯Á‡Â ,d˙eLÈ¯Ù·eƒ¿ƒ»¿««»»¿»»≈¿»«

epnÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ - BÁÏL Ï‡‰L46:¯Ó‡pL , ∆»≈¿»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ∆∆∆¡«
BÈ‡Â ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NÚiL ¯LÙ‡Â ."ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡"≈»ƒ¿»¿∆¿»∆«¬∆≈¿≈

B‚a ÌÈ¯·„ BÏŒLÈ ˙B‡‰ ‰ÊÂ ,‡È·47ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â , »ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿¿««ƒ≈
Èe‡¯Â ÌÎÁÂ ÏB„b Ì„‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…«ƒ¿»»»¿»»¿»

B˙˜ÊÁ ÏÚ B˙B‡ ÌÈ„ÈÓÚÓ ,[‡e‰] ‰‡e·Ï48CÎaL , ƒ¿»«¬ƒƒ«∆¿»∆¿»
ÈL ÈtŒÏÚ ÔÈc‰ ˙‡ CzÁÏ eÈeËˆpL BÓk .eÈeËˆƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ«¿…∆«ƒ«ƒ¿≈
¯˜L· e„ÈÚ‰L ¯LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ¿««ƒ∆∆¿»∆≈ƒ¿∆∆
ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,eÏˆ‡ Ì‰ ÌÈ¯LÎe ÏÈ‡B‰ -ƒ¿≈ƒ≈∆¿≈«¬ƒƒ»«

Ô˙e¯Lk49:¯Ó‡ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c·e . «¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆∆¡«
,"eÈ·Ïe eÏ ˙Ï‚p‰Â ,eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰"«ƒ¿»…«¡…≈¿«ƒ¿…»¿»≈
."··lÏ ‰‡¯È '‰Â ÌÈÈÚÏ ‰‡¯È Ì„‡‰ Èk" :¯Ó‡Â¿∆¡«ƒ»»»ƒ¿∆«≈«ƒ«ƒ¿∆«≈»

ו):43) הלכה י"א, פרק סנהדרין (ירושלמי, אמרו וכן
ואם  לו; שומעין - אות נתן אם בתחילה, שנתנבא "והנביא

לו. שומעין אין - "אותו".44)לא אחרת: נוסחה
חכמתו 45) מיעוט מצד לנבואה ראוי שאינו ראינו אם

ממש. במופתיו אין - מידותיו ודווקא 46)ופחיתות
אבל  הרשות, בדבר או התורה שמירת על מזהיר כשהוא
לשמוע  אין - שעה לפי התורה ממצוות מצוה על לעבור
עיין  הכרמל. בהר אליהו כמו לנביא, כבר שהוחזק למי אלא

ג). הלכה ט, (פרק מסותרים 47)למטה דברים כאן יש

שהאות  ואפשר קיא.); כתובות (רש"י, לב להם לתת שצריך
שנבדק; בטרם רק זהו אולם עיניים. ואחיזת בלהטים נעשה
זה  הרי מכּוונים, דבריו ונמצאו פעם לא אותו כשבדקו ְִָאבל

ב). הלכה י, (פרק לקמן כמבואר אמת שהוא 48)נביא
אמת. -49)נביא עליו מלעיזים שאין זמן כל אדם, סתם

הוא. כשר בחזקת

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
כדי 1) ולא עשאם, הצורך לפי משה שעשה האותות

ידם. על בו שיאמינו

.‡˙B˙B‡‰ ÈtÓ Ï‡¯NÈ B· eÈÓ‡‰ ‡Ï ,ea¯ ‰LÓ∆«≈…∆¡ƒƒ¿»≈ƒ¿≈»
‰NÚL2ÈÙc BaÏa LÈ ,˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ ÔÈÓ‡n‰L ,3, ∆»»∆««¬ƒ«ƒ»≈¿ƒ…ƒ

ËÏa ˙B‡‰ ‰NÚiL ¯LÙ‡L4Ïk ‡l‡ .ÛeMÎÂ ∆∆¿»∆≈»∆»¿»¿ƒ∆»»
C¯v‰ ÈÙÏ ,¯a„na ‰LÓ ‰NÚL ˙B˙B‡‰5,Ì‡NÚ »∆»»∆«ƒ¿»¿ƒ«…∆¬»»

ÚÈ˜L‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ .‰‡e·p‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‡Ï…¿»ƒ¿»»««¿»»»»ƒ¿«¿ƒ«
ÔÏÈÏˆ‰Â Ìi‰ ˙‡ Ú¯˜ - ÌÈi¯ˆn‰ ˙‡6;BÎB˙a ∆«ƒ¿ƒƒ»«∆«»¿ƒ¿ƒ»¿

eÎ¯ˆ7Ú˜a - e‡Óˆ ;Ôn‰ ˙‡ eÏ „È¯B‰ - ÔBÊÓÏ »«¿¿»ƒ»∆«»»¿»«
Ô˙B‡ ‰ÚÏa - Á¯˜ ˙„Ú B· e¯Ùk ;Ô·‡‰ ˙‡ Ô‰Ï»∆∆»∆∆»¿¬«…«»¿»»
?B· eÈÓ‡‰ ‰n·e .˙B˙B‡‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ ;ı¯‡‰»»∆¿≈¿»»»«»∆¡ƒ
eÈÊ‡Â ,¯Ê ‡ÏÂ e‡¯ eÈÈÚL ,ÈÈÒŒ¯‰ „ÓÚÓa¿«¬««ƒ»∆≈≈»¿…»¿»¿≈
‡e‰Â ,ÌÈ„Ètl‰Â ˙BÏBw‰Â L‡‰ ,¯Á‡ ‡ÏÂ eÚÓL»¿¿…«≈»≈¿«¿««ƒƒ¿
:ÌÈÚÓBL e‡Â ,ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰Â ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lbƒ«∆»¬»∆¿«ƒ«≈≈»¿»¿ƒ
:¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ !CÎÂ Ck Ô‰Ï ¯Ó‡ CÏ ,‰LÓ ,‰LÓ∆∆≈¡…»∆»»»¿≈≈
˙‡ ‡Ï" :¯Ó‡Â ;"ÌÎnÚ '‰ ¯ac ÌÈÙa ÌÈt"»ƒ¿»ƒƒ∆ƒ»∆¿∆¡«…∆
„ÓÚnL ÔÈpÓe ."˙‡f‰ ˙È¯a‰ ˙‡ '‰ ˙¯k eÈ˙·‡¬…≈»«∆«¿ƒ«…ƒ«ƒ∆«¬«
,˙Ó‡ ‡È‰L B˙‡e·Ï ‰È‡¯‰ ‡È‰ Bc·Ï ÈÈÒŒ¯‰«ƒ«¿«ƒ»¿»»ƒ¿»∆ƒ¡∆
·Úa EÈÏ‡ ‡a ÈÎ‡ ‰p‰" :¯Ó‡pL ?ÈÙ„ Ba ÔÈ‡L∆≈…ƒ∆∆¡«ƒ≈»…ƒ»≈∆¿«
eÈÓ‡È Ea Ì‚Â CnÚ È¯a„a ÌÚ‰ ÚÓLÈ ¯e·Úa ÔÚ‰∆»»«¬ƒ¿«»»¿«¿ƒƒ»¿«¿«¬ƒ
B· eÈÓ‡‰ ‡Ï ‰Ê ¯·c Ì„wL ,ÏÏkÓ ;"ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿»∆…∆»»∆…∆¡ƒ
LiL ˙eÓ‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰L ˙eÓ‡∆¡»∆ƒ∆∆¿»∆»∆¡»∆≈

.‰·LÁÓe ¯e‰¯‰ ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ¿«¬»»

במצרים.2) זיוף 3)להם של חשש משום ודחיה, פקפוק
הדףֿגדף, אחי דפה משורש נגזר שם – דופי עינים. ָָָֹֹֹואחיזת
דופי  תתן בבןֿאמך כמו: איֿאמון, מגרעת, ופירושו:

כ). נ, כ).4)(תהלים ז, (שמות בלטיהם מן יחיד,
בו.5) שיאמינו כדי ולא עשאם ולצרכם השעה לצורך

המשנה). לפירוש רבנו הקדמת אותם 6)(השווה טיבע
הים. עוז",7)במצולות "מגדל בדפוס הנוסחא כך

הדפוסים: רוב ונוסחת רוקח". "מעשה בעל עמה והסכים
שכולם  המאמר, למשפטי מתאימה אינה למזון" "צרכנו

שלישי. בגוף

.·B˙‡e· ÏÚ ÌÈ„Ú‰ Ì‰ Ô‰Ï ÁlML el‡ e‡ˆÓƒ¿¿≈∆À«»∆≈»≈ƒ«¿»
,¯Á‡ ˙B‡ Ô‰Ï ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙Ó‡ ‡È‰L∆ƒ¡∆¿≈»ƒ«¬»∆«≈

¯·ca ÌÈ„Ú ‡e‰Â Ì‰L8¯·c e‡¯L ÌÈ„Ú ÈLk , ∆≈»≈ƒ«»»ƒ¿≈≈ƒ∆»»»
¯ÓB‡ ‡e‰L B¯·ÁÏ „Ú Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,„ÁÈa „Á‡∆»¿««∆»∆»≈∆≈«¬≈∆≈
Ck ;B¯·ÁÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó‡¡∆¿≈∆»≈∆»ƒ¿»ƒ¿»»«¬≈»
„ÓÚÓ ¯Á‡ BÏ ÌÈ„Ú Ï‡¯NÈ Ïk ,ea¯ ‰LÓ∆«≈»ƒ¿»≈≈ƒ«««¬«
¯Ó‡L e‰ÊÂ .˙B‡ Ì‰Ï ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÈÈÒŒ¯‰«ƒ»¿≈»ƒ«¬»∆¿∆∆»«
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BÏ Ô˙pL ˙Úa ,B˙‡e· ˙lÁ˙a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ«»»ƒ¿ƒ«¿»¿≈∆»«
"EÏ˜Ï eÚÓLÂ" BÏ ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆÓa Ô˙BNÚÏ ˙B˙B‡‰»«¬»¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»¿¿…∆
LÈ ˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ ÔÈÓ‡n‰L ,ea¯ ‰LÓ Ú„È -»«∆«≈∆««¬ƒ«ƒ»≈
CÏÈlÓ ËÓL ‰È‰Â ,·MÁÓe ¯‰¯‰Óe ÈÙc B··Ïaƒ¿»…ƒ¿«¿≈¿«≈¿»»ƒ¿»ƒ≈≈
ŒLB„w‰ BÚÈ„B‰L „Ú ;"ÈÏ eÈÓ‡È ‡Ï Ô‰Â" :¯Ó‡Â¿»«¿≈…«¬ƒƒ«∆ƒ«»

‡e‰ŒCe¯a9e‡ˆiL „Ú ‡l‡ ÔÈ‡ ˙B˙B‡‰ el‡L , »∆≈»≈»∆»«∆≈¿
˜lzÒÈ ,‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ e„ÓÚÈÂ e‡ˆiL ¯Á‡Â ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿««∆≈¿¿««¿«»»«∆ƒ¿«≈
,˙B‡ Ô‡k EÏ Ô˙B È‡L ,EÈ¯Á‡ ÔÈ¯‰¯‰nL ¯e‰¯‰ƒ¿∆¿«¿¬ƒ«¬∆∆¬ƒ≈¿»
¯‡MÈ ‡ÏÂ ,‰lÁzÓ ˙Ó‡a EÈzÁÏL È‡L eÚ„iL∆≈¿∆¬ƒ¿«¿ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»¿…ƒ»≈
˙B‡‰ El ‰ÊÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰L ‡e‰Â .¯e‰¯‰ ÌaÏa¿ƒ»ƒ¿¿∆«»≈¿∆¿»
ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰ ˙‡ E‡ÈˆB‰a ,EÈzÁÏL ÈÎ‡ Èkƒ»…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¬∆»»ƒƒ¿«ƒ

"‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ Ôe„·Úz10˙‡ˆÓ . ««¿∆»¡…ƒ«»»«∆ƒ¿≈»
e‡ ÔÈ‡ ,ea¯ ‰LÓ ¯Á‡ „ÓÚiL ‡È· ÏkL ,¯ÓB‡≈∆»»ƒ∆«¬…««∆«≈≈»
Ì‡ :¯Ó‡pL È„k ,Bc·Ï ˙B‡‰ ÈtÓ Ba ÌÈÈÓ‡Ó«¬ƒƒƒ¿≈»¿«¿≈∆…«ƒ
ÈtÓ ‡l‡ !¯Ó‡iM ‰Ó ÏÎÏ BÏ ÚÓL ,˙B‡ ‰NÚÈ«¬∆ƒ¿«¿»«∆…«∆»ƒ¿≈
,˙B‡ Ô˙ Ì‡ :¯Ó‡Â ‰¯Bza ‰LÓ ‰evL ,‰Âˆn‰«ƒ¿»∆ƒ»∆«»¿»«ƒ»«
ÈtŒÏÚ ¯·c‰ CzÁÏ eevL BÓk !ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡≈»ƒ¿»¿∆ƒ»«¿…«»»«ƒ
e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ„Ú ÌÈL¿«ƒ≈ƒ¿««ƒ∆≈»¿ƒƒ≈ƒ
,‡È·p‰ ‰fÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ Ck ,¯˜L Ì‡ ˙Ó‡¡∆ƒ∆∆»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ∆«»ƒ
B‡ ,˙Ó‡ ˙B‡‰ Ì‡ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»¿ƒƒ»¡∆

.ËÏÂ ÛeMÎ·¿ƒ»»

עדים 8) והוא "שהם הדפוסים: וברוב אוקספורד. כנוסחת
שקבענו. הנוסח יותר ונהיר לאמצו 9)בדבר", כדי לבסוף,

שליחותו. את לקבל שיואיל הרמב"ם 10)ולעודדו דברי
עלֿפי  הנידון הענין את מבאר הוא שהרי תמוהים, פה ז"ל
ה' הודיע סיני" הר "מעמד על הלא כסדרם: שלא הכתובים
וכאן  נבואתו, ובתחילת אליו התגלותו בראשית למשה
שהוא  שראה אחרי זה, על לו הודיע לבסוף שאך משמע
(עין  בזה מתחבטים והמפרשים ללכת? ומסרב משמתט
ליישב  ויש נא). סימן רלב"ח, ותשובות שאלות לחםֿמשנה,
ומאוחר  מוקדם "אין חז"ל: של הידוע הכלל עלֿפי זאת
שהובאה  מארנ"ח סברת גם וכן משה"). ("משרת בתורה"
בתחילה  שכתוב מה ז"ל: רבינו שלדעת רוקח", ב"מעשה
להיות  צריך וגו'" תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
הוא  אחריו שבא ומה הדברים: כל תכלית שהיא מפני בסוף,

היה. איך הדברים גלגול וסיפור הענין ביאור רק

.‚ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ‰NÚÂ ‡È·p‰ „ÓÚ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««»ƒ¿»»¿ƒ
- ea¯ ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï Lw·e ,ÌÈÏB„b¿ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»∆∆«≈

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡11¯e‡·a ÔÈÚ„BÈ e‡Â ,12Ô˙B‡L , ≈¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆»
˙‡e·pL ÈÙÏ ;Ô‰ ÛeMÎÂ ËÏa ˙B˙B‡‰13ea¯ ‰LÓ »¿»¿ƒ≈¿ƒ∆¿«∆«≈

‰Ê ˙B˙B‡ C¯ÚpL È„k ,˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ dÈ‡14 ≈»«ƒ»¿≈∆«¬…∆
‰eÚÓL eÈÊ‡·e ‰eÈ‡¯ eÈÈÚa ‡l‡ ,‰Ê ˙B˙B‡Ï¿∆∆»¿≈≈¿ƒ»¿»¿≈¿«¬»
ÌÈ„ÚÏ ?‰ÓB„ ¯·c‰ ‰ÓÏ ‡‰ .‡e‰ ÚÓML BÓk¿∆»«»¿»«»»∆¿≈ƒ
BÓk BÈ‡L ,ÂÈÈÚ· ‰‡¯L ¯·c ÏÚ Ì„‡Ï e„ÈÚ‰L∆≈ƒ¿»»«»»∆»»¿≈»∆≈¿
Ô‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‡l‡ ,Ô‰Ï ÚÓBL BÈ‡L ;‰‡¯L∆»»∆≈≈«»∆∆»≈«¿««∆≈
˙B‡‰ ‡a Ì‡L ,‰¯B˙ ‰¯Ó‡ CÎÈÙÏ .¯˜L È„Ú≈≈»∆¿ƒ»»¿»»∆ƒ»»
È¯‰L ,"‡e‰‰ ‡È·p‰ È¯·c Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï" ,˙ÙBn‰Â¿«≈…ƒ¿«∆ƒ¿≈«»ƒ«∆¬≈

˙È‡¯M ‰Ó LÈÁÎ‰Ï ˙ÙBÓe ˙B‡a EÈÏ‡ ‡a ‰Ê∆»≈∆¿≈¿«¿ƒ«∆»ƒ»
‡l‡ ˙ÙBÓa ÌÈÈÓ‡Ó e‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â ,EÈÈÚ·¿≈∆¿ƒ¿≈»«¬ƒƒ¿≈∆»
,‰Ê ˙B‡Ó Ïa˜ C‡È‰ - ‰LÓ eevL ˙Bˆn‰ ÈtÓƒ¿≈«ƒ¿∆ƒ»∆≈«¿«≈≈∆
.eÚÓMLÂ eÈ‡¯L ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡aL∆»¿«¿ƒ¿»∆∆∆»ƒ¿∆»»¿

"כי 11) – אותותיו מקיום להקשות ואין א. צ, סנהדרין
כד). ח"ג, (מו"נ אתכם" ה' בבירור.12)מנסה

נבואתו.13) אותות 14)אמיתת לעומת זה נביא אותות
רבינו. משה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ממניין 1) לגרוע ולא מצוה, לחדש רשאי נביא שאין

המצוות.

.‡‡È‰L ,‰¯Bza L¯ÙÓe ¯e¯a ¯·c2˙„ÓBÚ ‰ÂˆÓ »»»¿…»«»∆ƒƒ¿»∆∆
‡ÏÂ ÈepL ‡Ï ,dÏ ÔÈ‡ ;ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ≈»…ƒ¿…
¯L‡ ¯·c‰ Ïk ˙‡" :¯Ó‡pL ,˙ÙÒB˙ ‡ÏÂ ÔBÚ¯‚≈»¿…∆∆∆∆¡«≈»«»»¬∆
ÛÒ˙ ‡Ï ,˙BNÚÏ e¯ÓL˙ B˙‡ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ‡»…ƒ¿«∆∆¿∆…ƒ¿¿«¬……≈
eÏ ˙Ï‚p‰Â" :¯Ó‡Â ;"epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ»»¿…ƒ¿«ƒ∆¿∆¡«¿«ƒ¿…»
‰¯Bz‰ È¯·c Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe¿»≈«»«¬∆»ƒ¿≈«»
e‡ ÔÈeˆÓ ‰¯B˙ È¯·c ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ ."˙‡f‰«…»»«¿»∆»ƒ¿≈»¿Àƒ»
ÌÏBÚ ˙wÁ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÌÏBÚ „Ú Ô˙BNÚÏ«¬»«»¿≈≈À«»

"‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :¯Ó‡Â ,"ÌÎÈ˙¯„Ï3,z„ÓÏ ‡‰ . ¿……≈∆¿∆¡«…«»«ƒƒ»»«¿»
LcÁÏ È‡M¯ ‡È· ÔÈ‡L4‰zÚÓ ¯·cÌ‡ CÎÈÙÏ . ∆≈»ƒ««¿«≈»»≈»»¿ƒ»ƒ

‰NÚÈÂ - Ï‡¯NiÓ ÔÈa ,˙Bn‡‰ ÔÓ ÔÈa - LÈ‡ „ÓÚÈ«¬…ƒ≈ƒ»À≈ƒƒ¿»≈¿«¬∆
B‡ ‰ÂˆÓ ÛÈÒB‰Ï BÁÏL '‰L ,¯Ó‡ÈÂ ˙ÙBÓe ˙B‡≈¿…«∆¿»¿ƒƒ¿»
Le¯t ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓa L¯ÙÏ B‡ ,‰ÂˆÓ Ú¯‚Ïƒ¿…«ƒ¿»¿»≈¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈
˙Bˆn‰ Ô˙B‡L ,¯Ó‡L B‡ ;‰LnÓ eÚÓL ‡lL∆…»«¿ƒ∆∆»«∆»«ƒ¿
,˙B¯B„ È¯B„Ïe ÌÏBÚÏ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ Ô‰· eeËˆpL∆ƒ¿«»∆ƒ¿»≈≈»¿»¿≈

eÈ‰ ÔÓÊ ÈÙÏ ˙BˆÓ ‡l‡5È¯‰L ,¯˜L ‡È· ‰Ê È¯‰ - ∆»ƒ¿¿ƒ¿«»¬≈∆¿ƒ∆∆∆¬≈
˜Áa B˙˙ÈÓe ;‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡·6ÏÚ , »¿«¿ƒ¿»∆∆ƒ»¿∆∆«

Ce¯a ,‡e‰L .e‰eˆ ‡Ï ¯L‡ '‰ ÌLa ¯a„Ï „ÈÊ‰L∆≈ƒ¿«≈¿≈¬∆…ƒ»∆»
„Ú eÈ·Ïe eÏ ˙‡f‰ ‰Âˆn‰L ,‰LÓÏ ‰eˆ ,BÓL¿ƒ»¿∆∆«ƒ¿»«…»¿»≈«

.·fÎÈÂ Ï‡ LÈ‡ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚ»¿…ƒ≈ƒ«≈

הלכות 2) להלן (השווה עולם לדורות מצוה היא שהתורה
ה"ח). פ"ג, אנו 3)תשובה ואין מסיני, תורה ניתנה כבר

וכן  נט:). (ב"מ מתנבא בנביא וכלֿשכן בבתֿקול, משגיחים
משה. של אבלו בימי נשתכחו הלכות אלפים ג' חז"ל: אמרו
בשמים  לא להם: אמר (בשמים)! שאל ליהושע: לו אמרו

טז.). (תמורה ב.4)היא ב, ועם 5)מגילה שעתן, לפי
הן. גם חלפו הזמנים ההוא 6)חילוף הנביא ומת דכתיב:

בחנק  – סתם בתורה האמורה מיתה וכל כ), יח, (דברים
פט:). (סנהדרין

.·Ì‰Ï ÌÈ˜‡ ‡È·" :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡ƒ≈»»∆¡««»»ƒ»ƒ»∆
‡· ‡e‰ ˙c ˙BNÚÏ ‡Ï - ?"EBÓk Ì‰ÈÁ‡ ·¯wÓ7, ƒ∆∆¬≈∆»…«¬»»
‡lL ÌÚ‰ ¯È‰Ê‰Ïe ‰¯Bz‰ È¯·c ÏÚ ˙BeˆÏ ‡l‡∆»¿««ƒ¿≈«»¿«¿ƒ»»∆…

Ì‰aL ÔB¯Á‡‰ ¯Ó‡L BÓk ,‰ÈÏÚ e¯·ÚÈ8e¯ÎÊ" : ««¿»∆»¿∆»«»«¬∆»∆ƒ¿
,˙eL¯‰ È¯·„a eeˆ Ì‡ ÔÎÂ ;"Èc·Ú ‰LÓ ˙¯Bz«∆«¿ƒ¿≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»¿
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;Ì‰È˙BLpÓ ÔÈL¯Bt ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,ÌÚ‰ ¯‡Lk ÌlkÀ»ƒ¿»»»¿ƒ»≈¿ƒƒ¿≈∆
L¯t CÎÈÙÏ ,ÔBL‡¯‰ BÏ‰‡Ï ¯ÊÁ ‡Ï ea¯ ‰LÓe∆«≈…»«¿»√»ƒ¿ƒ»»«
BzÚ„ ‰¯L˜Â ,BÏ ‰ÓBc‰ ÔÓe ÌÏBÚÏ ‰M‡‰ ÔÓƒ»ƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¿¿»«¿
,ÌÏBÚÏ „B‰‰ ÂÈÏÚÓ ˜lzÒ ‡ÏÂ ,ÌÈÓÏBÚ‰ ¯eˆÏ¿»»ƒ¿…ƒ¿«≈≈»»«¿»

.ÌÈÎ‡Ïnk Lc˜˙Â ÂÈt ¯BÚ Ô¯˜Â¿»«»»¿ƒ¿«≈««¿»ƒ

מעורפלת 37) במראה כלומר: מאירה, שאינה באספקלרייה
מאירה.38)ומטושטשת. נבהלים 39)באספקלרייה

טו, (שמות כנען יושבי כל נמוגו מלשון: החיזיון, מפחד
(במדבר 40)טו). ה' יצוה מה ואשמעה עימדו שנאמר:

מובטח, היה שכך אשה ילוד אשרי חז"ל: ואמרו ח), ט,
בהעלותך). (ספרי, עימו מדבר היה רוצה שהיה זמן שכל
שאר  לנבואת משה נבואת שבין אלו הבדלים ארבעה  על
י, פרק (סנהדרין לרבינו המשנה פירוש השווה הנביאים,

שבי  ד).41)עי).יסוד (הלכה למעלה כמבואר
כמקודם.42) משפחתם ולחיי לביתם

.Ê,„·Ïa BÓˆÚÏ B˙‡e· ‰È‰zL ¯LÙ‡ ,‡È·p‰«»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆¿»¿«¿ƒ¿«
‡lM ‰Ó Ú„iL „Ú ,BzÚc ÛÈÒB‰Ïe BaÏ ·ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒ«¿«∆≈««∆…
ÁlLiL ¯LÙ‡Â .ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡Ó Ú„BÈ ‰È‰»»≈«≈»«¿»ƒ«¿ƒ¿∆¿»∆¿À«
ÔBÎÏ ,‰ÎÏÓÓ B‡ ¯ÈÚ ÈL‡Ï B‡ ı¯‡‰ ÈnÚÓ ÌÚÏ¿«≈«≈»»∆¿«¿≈ƒ«¿»»¿≈
ÌÈNÚnÓ ÌÚÓÏ B‡ ,eNÚi ‰Ó ÌÚÈ„B‰Ïe Ì˙B‡»¿ƒ»««¬¿»¿»ƒ«¬ƒ
˙B‡ BÏ ÔÈ˙B ,B˙B‡ ÌÈÁlLnLÎe .Ì‰È„ÈaL ÌÈÚ¯‰»»ƒ∆ƒ≈∆¿∆¿«¿ƒ¿ƒ

˙Ó‡a BÁÏL Ï‡‰L ÌÚ‰ eÚ„iL È„k ,˙ÙBÓe43‡ÏÂ . ≈¿≈∆≈¿»»∆»≈¿»∆¡∆¿…
BÏ ÌÈÈÓ‡Ó ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NBÚ‰ Ïk44‡È· ‡e‰L45, »»∆≈«¬ƒƒ∆»ƒ

Èe‡¯ ‡e‰L B˙lÁzÓ Ba ÌÈÚ„BÈ eÈÈ‰L Ì„‡ ‡l‡∆»»»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»
Ïk ÏÚ Ô‰· ‰lÚ˙pL ,ÂÈNÚÓ·e B˙ÓÎÁa ‰‡e·pÏ«¿»¿»¿»¿«¬»∆ƒ¿«»»∆«»
d˙M„˜a ,‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a Cl‰Ó ‰È‰Â ,BÏÈ‚ŒÈa¿≈ƒ¿»»¿«≈¿«¿≈«¿»ƒ¿À»»
¯Ó‡Â ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NÚÂ ‡a CkŒ¯Á‡Â ,d˙eLÈ¯Ù·eƒ¿ƒ»¿««»»¿»»≈¿»«

epnÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ - BÁÏL Ï‡‰L46:¯Ó‡pL , ∆»≈¿»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ∆∆∆¡«
BÈ‡Â ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NÚiL ¯LÙ‡Â ."ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡"≈»ƒ¿»¿∆¿»∆«¬∆≈¿≈

B‚a ÌÈ¯·„ BÏŒLÈ ˙B‡‰ ‰ÊÂ ,‡È·47ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â , »ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿¿««ƒ≈
Èe‡¯Â ÌÎÁÂ ÏB„b Ì„‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…«ƒ¿»»»¿»»¿»

B˙˜ÊÁ ÏÚ B˙B‡ ÌÈ„ÈÓÚÓ ,[‡e‰] ‰‡e·Ï48CÎaL , ƒ¿»«¬ƒƒ«∆¿»∆¿»
ÈL ÈtŒÏÚ ÔÈc‰ ˙‡ CzÁÏ eÈeËˆpL BÓk .eÈeËˆƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ«¿…∆«ƒ«ƒ¿≈
¯˜L· e„ÈÚ‰L ¯LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ¿««ƒ∆∆¿»∆≈ƒ¿∆∆
ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,eÏˆ‡ Ì‰ ÌÈ¯LÎe ÏÈ‡B‰ -ƒ¿≈ƒ≈∆¿≈«¬ƒƒ»«

Ô˙e¯Lk49:¯Ó‡ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c·e . «¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆∆¡«
,"eÈ·Ïe eÏ ˙Ï‚p‰Â ,eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰"«ƒ¿»…«¡…≈¿«ƒ¿…»¿»≈
."··lÏ ‰‡¯È '‰Â ÌÈÈÚÏ ‰‡¯È Ì„‡‰ Èk" :¯Ó‡Â¿∆¡«ƒ»»»ƒ¿∆«≈«ƒ«ƒ¿∆«≈»

ו):43) הלכה י"א, פרק סנהדרין (ירושלמי, אמרו וכן
ואם  לו; שומעין - אות נתן אם בתחילה, שנתנבא "והנביא

לו. שומעין אין - "אותו".44)לא אחרת: נוסחה
חכמתו 45) מיעוט מצד לנבואה ראוי שאינו ראינו אם

ממש. במופתיו אין - מידותיו ודווקא 46)ופחיתות
אבל  הרשות, בדבר או התורה שמירת על מזהיר כשהוא
לשמוע  אין - שעה לפי התורה ממצוות מצוה על לעבור
עיין  הכרמל. בהר אליהו כמו לנביא, כבר שהוחזק למי אלא

ג). הלכה ט, (פרק מסותרים 47)למטה דברים כאן יש

שהאות  ואפשר קיא.); כתובות (רש"י, לב להם לתת שצריך
שנבדק; בטרם רק זהו אולם עיניים. ואחיזת בלהטים נעשה
זה  הרי מכּוונים, דבריו ונמצאו פעם לא אותו כשבדקו ְִָאבל

ב). הלכה י, (פרק לקמן כמבואר אמת שהוא 48)נביא
אמת. -49)נביא עליו מלעיזים שאין זמן כל אדם, סתם

הוא. כשר בחזקת

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
כדי 1) ולא עשאם, הצורך לפי משה שעשה האותות

ידם. על בו שיאמינו

.‡˙B˙B‡‰ ÈtÓ Ï‡¯NÈ B· eÈÓ‡‰ ‡Ï ,ea¯ ‰LÓ∆«≈…∆¡ƒƒ¿»≈ƒ¿≈»
‰NÚL2ÈÙc BaÏa LÈ ,˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ ÔÈÓ‡n‰L ,3, ∆»»∆««¬ƒ«ƒ»≈¿ƒ…ƒ

ËÏa ˙B‡‰ ‰NÚiL ¯LÙ‡L4Ïk ‡l‡ .ÛeMÎÂ ∆∆¿»∆≈»∆»¿»¿ƒ∆»»
C¯v‰ ÈÙÏ ,¯a„na ‰LÓ ‰NÚL ˙B˙B‡‰5,Ì‡NÚ »∆»»∆«ƒ¿»¿ƒ«…∆¬»»

ÚÈ˜L‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ .‰‡e·p‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‡Ï…¿»ƒ¿»»««¿»»»»ƒ¿«¿ƒ«
ÔÏÈÏˆ‰Â Ìi‰ ˙‡ Ú¯˜ - ÌÈi¯ˆn‰ ˙‡6;BÎB˙a ∆«ƒ¿ƒƒ»«∆«»¿ƒ¿ƒ»¿

eÎ¯ˆ7Ú˜a - e‡Óˆ ;Ôn‰ ˙‡ eÏ „È¯B‰ - ÔBÊÓÏ »«¿¿»ƒ»∆«»»¿»«
Ô˙B‡ ‰ÚÏa - Á¯˜ ˙„Ú B· e¯Ùk ;Ô·‡‰ ˙‡ Ô‰Ï»∆∆»∆∆»¿¬«…«»¿»»
?B· eÈÓ‡‰ ‰n·e .˙B˙B‡‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ ;ı¯‡‰»»∆¿≈¿»»»«»∆¡ƒ
eÈÊ‡Â ,¯Ê ‡ÏÂ e‡¯ eÈÈÚL ,ÈÈÒŒ¯‰ „ÓÚÓa¿«¬««ƒ»∆≈≈»¿…»¿»¿≈
‡e‰Â ,ÌÈ„Ètl‰Â ˙BÏBw‰Â L‡‰ ,¯Á‡ ‡ÏÂ eÚÓL»¿¿…«≈»≈¿«¿««ƒƒ¿
:ÌÈÚÓBL e‡Â ,ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰Â ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lbƒ«∆»¬»∆¿«ƒ«≈≈»¿»¿ƒ
:¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ !CÎÂ Ck Ô‰Ï ¯Ó‡ CÏ ,‰LÓ ,‰LÓ∆∆≈¡…»∆»»»¿≈≈
˙‡ ‡Ï" :¯Ó‡Â ;"ÌÎnÚ '‰ ¯ac ÌÈÙa ÌÈt"»ƒ¿»ƒƒ∆ƒ»∆¿∆¡«…∆
„ÓÚnL ÔÈpÓe ."˙‡f‰ ˙È¯a‰ ˙‡ '‰ ˙¯k eÈ˙·‡¬…≈»«∆«¿ƒ«…ƒ«ƒ∆«¬«
,˙Ó‡ ‡È‰L B˙‡e·Ï ‰È‡¯‰ ‡È‰ Bc·Ï ÈÈÒŒ¯‰«ƒ«¿«ƒ»¿»»ƒ¿»∆ƒ¡∆
·Úa EÈÏ‡ ‡a ÈÎ‡ ‰p‰" :¯Ó‡pL ?ÈÙ„ Ba ÔÈ‡L∆≈…ƒ∆∆¡«ƒ≈»…ƒ»≈∆¿«
eÈÓ‡È Ea Ì‚Â CnÚ È¯a„a ÌÚ‰ ÚÓLÈ ¯e·Úa ÔÚ‰∆»»«¬ƒ¿«»»¿«¿ƒƒ»¿«¿«¬ƒ
B· eÈÓ‡‰ ‡Ï ‰Ê ¯·c Ì„wL ,ÏÏkÓ ;"ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿»∆…∆»»∆…∆¡ƒ
LiL ˙eÓ‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰L ˙eÓ‡∆¡»∆ƒ∆∆¿»∆»∆¡»∆≈

.‰·LÁÓe ¯e‰¯‰ ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ¿«¬»»

במצרים.2) זיוף 3)להם של חשש משום ודחיה, פקפוק
הדףֿגדף, אחי דפה משורש נגזר שם – דופי עינים. ָָָֹֹֹואחיזת
דופי  תתן בבןֿאמך כמו: איֿאמון, מגרעת, ופירושו:

כ). נ, כ).4)(תהלים ז, (שמות בלטיהם מן יחיד,
בו.5) שיאמינו כדי ולא עשאם ולצרכם השעה לצורך

המשנה). לפירוש רבנו הקדמת אותם 6)(השווה טיבע
הים. עוז",7)במצולות "מגדל בדפוס הנוסחא כך

הדפוסים: רוב ונוסחת רוקח". "מעשה בעל עמה והסכים
שכולם  המאמר, למשפטי מתאימה אינה למזון" "צרכנו

שלישי. בגוף

.·B˙‡e· ÏÚ ÌÈ„Ú‰ Ì‰ Ô‰Ï ÁlML el‡ e‡ˆÓƒ¿¿≈∆À«»∆≈»≈ƒ«¿»
,¯Á‡ ˙B‡ Ô‰Ï ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙Ó‡ ‡È‰L∆ƒ¡∆¿≈»ƒ«¬»∆«≈

¯·ca ÌÈ„Ú ‡e‰Â Ì‰L8¯·c e‡¯L ÌÈ„Ú ÈLk , ∆≈»≈ƒ«»»ƒ¿≈≈ƒ∆»»»
¯ÓB‡ ‡e‰L B¯·ÁÏ „Ú Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,„ÁÈa „Á‡∆»¿««∆»∆»≈∆≈«¬≈∆≈
Ck ;B¯·ÁÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó‡¡∆¿≈∆»≈∆»ƒ¿»ƒ¿»»«¬≈»
„ÓÚÓ ¯Á‡ BÏ ÌÈ„Ú Ï‡¯NÈ Ïk ,ea¯ ‰LÓ∆«≈»ƒ¿»≈≈ƒ«««¬«
¯Ó‡L e‰ÊÂ .˙B‡ Ì‰Ï ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÈÈÒŒ¯‰«ƒ»¿≈»ƒ«¬»∆¿∆∆»«
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‰ÓÁÏÓ eNÚ ;eÎÏz Ï‡ B‡ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ eÎÏ :ÔB‚k¿¿¿»¿ƒ«≈¿¬ƒ¿»»
ÌBi‰9eNÚz Ï‡ B‡10‰e·z Ï‡ B‡ BÊ ‰ÓBÁ ea ;11 «««¬¿»«ƒ¿»

‰˙ÈÓ ·iÁ - ÂÈ¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ -ƒ¿»ƒ¿…«¿»≈«¿»»«»ƒ»
ÌÈÓL È„Èa12ÚÓLÈ ‡Ï ¯L‡ LÈ‡‰ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL , ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿»»»ƒ¬∆…ƒ¿«

L¯„‡ ÈÎ‡ ,ÈÓLa ¯a„È ¯L‡ ‡È·p‰ È¯·c Ï‡∆ƒ¿≈«»ƒ¬∆¿«≈ƒ¿ƒ»…ƒ∆¿
."BnÚÓ≈ƒ

השווה 7) מכוונים. הדברים והאסלאם, הנצרות מייסדי כלפי
תימן". השני,8)"אגרת הבית בתחילת מלאכי הנביא

הנביאים. אחרון טו.9)שהיה מלכיםֿב 10)שמואלֿא,
כב. בהקדמתו 11)ו, רבינו דברי השווה יא. כב, ישעיה

המשנה. נכרתת 12)לפירוש נפשו ואין זמנו, קודם שימות
תיכרת  נפשו שגם "כרת" לעונש בניגוד הבא, העולם מחיי
בידי  מיתה רש"י: ולפי מ"ו). פ"ט, סנהדרין (ברטנורא,
על  נוסף – וכרת ערירי: הולך ואינו נקצרים ימיו – שמים

כה.). (שבת ערירי גם הולך הוא ימיו קיצור

.‚BÓˆÚ È¯·c ÏÚ ¯·ÚL ‡È· ÔÎÂ13L·Bk‰Â , ¿≈»ƒ∆»««ƒ¿≈«¿¿«≈
B˙‡e·14ÔzLÏL·e ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ -15 ¿»«»ƒ»ƒ≈»»ƒƒ¿»¿»

"BnÚÓ L¯„‡ ÈÎ‡" :¯Ó‡16eÏ ¯Ó‡È Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡«»…ƒ∆¿≈ƒ¿≈ƒ…«»
ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ,‡È· ‡e‰L eÏ Ú„BpL ,‡È·p‰«»ƒ∆«»∆»ƒ«¬…«««ƒ»
ÔÈa ,‰a¯‰ ˙BˆÓ ÏÚ B‡ ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓƒ¿»¬«»«ƒ¿«¿≈≈

‰ÚL ÈÙÏ ,˙B¯eÓÁ ÔÈa ˙Bl˜17BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ -18. «≈¬¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¿…«
Ïka :‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ÌÈBL‡¯ ÌÈÓÎÁÓ e„ÓÏ ÔÎÂ¿≈»«¿≈¬»ƒƒƒƒƒ«¿»«…
e‰iÏ‡k !‰¯B˙ È¯·c ÏÚ ¯·Ú :‡È·p‰ EÏ ¯Ó‡È Ì‡ƒ…«¿«»ƒ¬…«ƒ¿≈»¿≈ƒ»

ÏÓ¯k‰ ¯‰a19ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ,BÏ ÚÓL -20. ¿«««¿∆¿«≈¬«»ƒ
¯‰a e‰iÏ‡ ÔB‚k ,‰ÚL ÈÙÏ ¯·c‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»»¿≈ƒ»¿«
˙¯Á· ÌÈÏLe¯ÈÂ ,ıeÁa ‰ÏBÚ ·È¯˜‰L ,ÏÓ¯k‰««¿∆∆ƒ¿ƒ»«ƒ»«ƒƒ¿∆∆

CÎÏ21‡e‰L ÈtÓe .˙¯k ·iÁ ıeÁa ·È¯˜n‰Â , ¿»¿««¿ƒ««»»≈ƒ¿≈∆
‡È·22Ï ‰ÂˆÓ ,ÂÈÏ‡" :¯Ó‡ ‰Êa Ì‚Â ,BÏ ÚÓL »ƒƒ¿»ƒ¿…«¿«»∆∆¡«≈»

C‡È‰ :BÏ e¯Ó‡Â e‰iÏ‡ ˙‡ eÏ‡L el‡Â ."ÔeÚÓLzƒ¿»¿ƒ»¬∆≈ƒ»¿»¿≈«
ÏÎa EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz Ôt" :‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ¯˜Ú«¬…«∆»«»∆«¬∆……∆¿»
ıeÁa ·È¯˜n‰ ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰È‰ ?"ÌB˜Ó»»»≈…∆¡«∆»««¿ƒ«
·È¯˜‡ È‡ Ï·‡ ;‰LÓ ‰evL BÓk ,˙¯k ·iÁ ,ÌÏBÚÏ¿»«»»≈¿∆ƒ»∆¬»¬ƒ«¿ƒ

'‰ ¯·„a ıeÁa ÌBi‰23.ÏÚa‰ È‡È· LÈÁÎ‰Ï È„k , ««ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ¿ƒ≈«»«
ÈÙÏ ¯·ÚÏ ÌÈ‡È·p‰ Ïk eeˆ Ì‡ ,˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ¿««∆∆«…ƒƒ»«¿ƒƒ«¬…¿ƒ
¯˜Ú ¯·c‰L ,e¯Ó‡ Ì‡Â .Ì‰Ï ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ - ‰ÚL»»ƒ¿»ƒ¿…«»∆¿ƒ»¿∆«»»∆¡»

˜Áa B˙˙ÈÓ - ÌÏBÚÏ24eÏ" :‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰L ; ¿»ƒ»¿∆∆∆«»»¿»»
."ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe¿»≈«»

למרות 13) בביתֿאל לחם שאכל הנביא, עידו כגון:
ה' פי את מרית כי יען בו: שנאמר לאכול, שלא שנצטוה
כא). יג, (מלכיםֿא ה' צוך אשר המצוה את שמרת ולא

אמיתי.14) בן יונה הנביא.15)כגון: דברי על העובר – א
נבואתו. הכובש – ג עצמו. דברי על העובר הנביא – ב

זה 16) ממקרא ושלשתם, שמים. בידי מיתה שמשמעו:
פט.). (סנהדרין לתמיד.17)נלמדים ולא שעה הוראת

ב.18) צ, יח.19)יבמות פרק שאף 20)מלכיםֿא,
צ.), (סנהדרין לו שומעים אין קלה ולשעה שעה בהוראת
– הרקיע באמצע חמה לך מעמיד אם "אפילו שם: ואמרו

הכתוב: שאמר הוא לאותותיו, לחשוש ואין לו": תשמע אל
ד). יג, (דברם אתכם אלהיכם ד' מנסה אףֿעלֿפי 21)כי

לכך. נועדה ירושלים כבר 22)שרק שהוחזק מפני אלא
ולא 23)לנביא. לו) יח, (מלכיםֿא עשיתי ובדברך ככתוב:

(ירושלמי  וכן כב). (ויקראֿרבה שעשיתי מה עשיתי מלבי
– עשיתי" "ובדברך שמלאי: ר' אמר הי"א) פ"א. מגילה

לו. אמר ב.24)הקדושֿברוךֿהוא ד, הוריות

.„ÈtÓ e„ÓlL ÌÈ¯·cÓ ¯·c ¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»»ƒ¿»ƒ∆»«¿ƒƒ
‰ÚeÓM‰25‰eˆ '‰L ,‰¯B˙ ÈÈcÓ ÔÈ„a ¯Ó‡L B‡ , «¿»∆»«¿ƒƒƒ≈»∆ƒ»

‰Ê È¯‰ - ÈBÏÙ È¯·„k ‰ÎÏ‰Â ‡e‰ Ck ÔÈc‰L BÏ∆«ƒ»«¬»»¿ƒ¿≈¿ƒ¬≈∆
¯˜M‰ ‡È·26È¯‰L ;˙B‡ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜ÁÈÂ ¿ƒ«∆∆¿≈»≈««ƒ∆»»∆¬≈

."‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :‰¯Ó‡L ,‰¯Bz‰ LÈÁÎ‰Ï ‡·»¿«¿ƒ«»∆»¿»…«»«ƒƒ
.Ïka BÏ ÔÈÚÓBL ,‰ÚL ÈÙÏ Ï·‡¬»¿ƒ»»¿ƒ«…

שאינו 25) הכיפורים ביום ושתיה אכילה איסור כגון:
האמור  נפש שעינוי למדו השמועה מפי אלא בתורה, מפורש
צום. הוא כז), כג, (ויקרא נפשותיכם את ועניתם זה: ביום
את  וקצותה שאמר: כגון יאמר: למשנה, בהקדמתו ורבינו
שקונסים  קנס ולא ממש יד כריתת היא יב) כה, (דברים כפה
ויסמוך  כח.), (בבאֿקמא בקבלה שבא כמו המבייש, את
שהדברים  לו אמר שהקב"ה ויאמר, לנבואה ההוא הדבר

ויהרג. הוא שקר נביא – שבעיון 26)כפשוטם בדברים כי
כאליהו  נביאים ואלף מחכם. עדיף נביא אין וסברא,
שנאמר: כחכמים, הלכה – ואחד חכמים ואלף ואלישע,
הקדושֿברוךֿ הרשנו ולא ב). כג, (שמות להטות רבים אחרי
הסברות  אנשי החכמים מן אלא הנביאים מן ללמוד הוא
ההם, בימים יהיה אשר הנביא אל ובאת אמר: לא והדעות.
(רבינו  וגו'" השופט ואל הלויים הכהנים אל "ובאת אלא

למשנה). בהקדמתו

.‰Ï·‡ ,˙BˆÓ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿¬»
;‰ÚL ÈÙÏ elÙ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒ≈¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»
'‰L ,¯Ó‡Â ÌÈÏB„b ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ‰NÚ elÙ‡Â«¬ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»«∆
‰ÚL· B‡ ,„·Ïa ÌBi‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚzL e‰eƒ̂»∆«¬…¬«»ƒ«ƒ¿«¿»»
‰eˆ ‰Ê ÏÚÂ ;'‰ ÏÚ ‰¯Ò ¯a„ ‰Ê È¯‰ - „·Ïa BÊƒ¿«¬≈∆ƒ∆»»«¿«∆ƒ»
Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï ...˙ÙBn‰Â ˙B‡‰ ‡·e" :¯Ó‡Â ·e˙k‰«»¿»«»»¿«≈…ƒ¿«∆
'‰ ÏÚ ‰¯Ò ¯a„ Èk ...‡e‰‰ ‡È·p‰ È¯·cƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ∆»»«

"ÌÎÈ‰Ï‡27;‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡· È¯‰L , ¡…≈∆∆¬≈»¿«¿ƒ¿»∆∆
‰Ó ÏÎÂ ,¯˜L ‡È· ‡e‰L È‡cÂa Ú„ CÎÈÙÏe¿ƒ»≈«¿««∆¿ƒ∆∆¿»«

.˜ÁÈÂ ,‰NÚ ÛeMÎÂ ËÏa ‰NÚM∆»»¿»¿ƒ»»¿≈»≈

עשאם.27) שבלט אפשר שעשה, לאותותיו לב לשים ולא
הרואה  העין מן נאמן יותר עדותו, את המכזיב השכל ועוד:
לעבוד  שאין השכל לבעלי נתבאר כבר והרי – אותותיו

(שם). הנמצאים כל ממציא ה' זולתי

ה'תשע"ט  מנ"א י"ב שלישי יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בו.1) שיאמינו כדי הנביא יעשה אות איזה

.‡BÈ‡ ,BÁÏL '‰L ¯Ó‡ÈÂ eÏŒ„ÓÚiL ‡È· Ïk»»ƒ∆«¬…»¿…«∆¿»≈
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קג dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - `"pn a"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B‡ ea¯ ‰LÓ ˙B˙B‡Ó „Á‡k ˙B‡ ˙BNÚÏ CÈ¯»̂ƒ«¬¿∆»≈∆«≈
ÏL B‚‰Ó ÈepL Ì‰a LiL ,ÚLÈÏ‡Â e‰iÏ‡ ˙B˙B‡k¿≈ƒ»∆¡ƒ»∆≈»∆ƒƒ¿»∆
ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ¯Ó‡iL - BlL ˙B‡‰ ‡l‡ ;ÌÏBÚ»∆»»∆∆…«¿»ƒ»¬ƒƒ
¯Ó‡˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈ¯·„ eÓ‡ÈÂ ,ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ïƒ¿»»¿≈»¿¿»»∆∆¡«¿ƒ…«
‡B·iLk ,CÎÈÙÏ ."'B‚Â ¯·c‰ ˙‡ Ú„ ‰ÎÈ‡ ,E··Ïaƒ¿»∆≈»≈«∆«»»¿¿ƒ»¿∆»

‰‡e·Ï Èe‡¯‰ Ì„‡2‡B·È ‡ÏÂ ,ÌM‰ ˙eÎ‡ÏÓa »»»»ƒ¿»¿«¿¬«≈¿…»
˙BˆÓa '‰ ˙‡ „·ÚÏ ‡l‡ ,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿…ƒ¿…«∆»«¬…∆¿ƒ¿
‰ÈÁ‰ B‡ Ìi‰ eÏ Ú¯˜ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰¯Bz‰«»≈¿ƒ¿«»«»«¬≈
‡l‡ !Ea ÔÈÓ‡ CkŒ¯Á‡Â ,el‡· ‡ˆBiÎÂ ˙Ó≈¿«≈¿≈¿««»«¬ƒ¿∆»
ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ¯Ó‡ ,‰z‡ ‡È· Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ»ƒ«»¡…¿»ƒ»¬ƒƒ
e‡B·È‰ ˙B‡¯Ï ÌÈkÁÓ e‡Â ,¯ÓB‡ ‡e‰Â !˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈¿»¿«ƒƒ¿¬»
Úe„Èa - ÔË˜ ¯·c ÏÙ elÙ‡Â .e‡B·È ‡Ï Ì‡ ÂÈ¯·„¿»»ƒ…»«¬ƒ»«»»»»¿»«

¯˜L ‡È· ‡e‰L3‰È‰È - Ìlk ÂÈ¯·„ e‡a Ì‡Â ; ∆¿ƒ∆∆¿ƒ»¿»»À»ƒ¿∆
.ÔÓ‡ eÈÈÚ·¿≈≈∆¡»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ..epiax dyn zeze`n cg`k ze` zeyrl jixv epi`"

התורה  אמיתות להוכחת אינם רבינו, משה שעשה האותות
שאין  שכותב וכיון הקב"ה, ידי על שנשלח להוכחה אלא
הביא  שלחו, שה' אות לעשות צריך לנו שיעמוד הנביא
הוכחת  לשם שנעשו רבינו משה של מהאותות הדוגמא

שליחותו.
(95 cenr 'k wlg y"ewl itÎlr)

שפע 2) לקבל וראוי המעלות בכל מוכתר סגולה איש
א). הלכה ז, (פרק למעלה כמפורש אמר 3)נבואה, ירמיה

כח, (ירמיה מת אתה השנה לכן... השקר: נביא חנניה אל
בחודש  ההיא בשנה הנביא חנניה וימת אחריו: וכתוב טז).
אין  השביעי", "בחודש אם כיצד? הא יז). (שם, השביעי
השביעי", "החודש אין ההיא", "בשנה ואם ההיא", "בשנה
מלמד  אלא החדשה? אחרת לשנה כבר נמנה תשרי שהרי
ביתו  בני ואת בניו את וציווה ראשֿהשנה בערב שמת
בשביל  ראשֿהשנה, אחרי ושיוציאוהו הדבר את להסתיר
יא, סנהדרין (ירושלמי, שקר ירמיה של נבואתו לעשות
הנביא  מדברי אחד פרט נפל שאם למדת, הא ה). הלכה

שקר". "נביא נקרא:

.·‰a¯‰ ÌÈÓÚt B˙B‡ ÔÈ˜„B·e4ÂÈ¯·„ e‡ˆÓ Ì‡ - ¿ƒ¿»ƒ«¿≈ƒƒ¿¿¿»»
¯Ó‡pL BÓk ;˙Ó‡ ‡È· ‰Ê È¯‰ ,Ôlk ÌÈÓ‡∆¡»ƒÀ»¬≈∆¿ƒ¡∆¿∆∆¡«
Èk ,Ú·L ¯‡a „ÚÂ ÔcÓ Ï‡¯NÈ Ïk Ú„iÂ" :Ï‡eÓLaƒ¿≈«≈«»ƒ¿»≈ƒ»¿«¿≈»«ƒ

."'‰Ï ‡È·Ï Ï‡eÓL ÔÓ‡∆¡»¿≈¿»ƒ«

"טורי 4) בעל ולדעת פעמים; כמה פירש ולא רבינו סתם
שליחותו  בתחילת רבינו משה שכן פעמים, שלוש אבן";
לעשותם  אותות שלושה הקדושֿברוךֿהוא לו נתן למצרים
לנביא  בעיניהם מוחזק שיהא ישראל בני ולפני פרעה לפני

אלוקים. ואיש אמת

.‚„È˙ÚM ‰Ó ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰ ‡Ï‰Â«¬…«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ
‡l‡ ?ÌÈ·e ‡È·p‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe ,˙BÈ‰Ïƒ¿«∆¿≈≈≈«»ƒ≈»∆»
Ì‰È¯·c ˙ˆ˜Ó ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰L∆«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿≈∆

:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÔÈÓi˜˙Ó ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe ÔÈÓi˜˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»»≈ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»∆∆¡«
,ÌÈ·ÎBka ÌÈÊÁ‰ ÌÈÓL È¯·‰ CÚÈLBÈÂ ‡ e„ÓÚÈ"««¿»¿ƒÀ…¿≈»«ƒ«…ƒ«»ƒ
'¯L‡Ó' - "CÈÏÚ e‡·È ¯L‡Ó ÌÈL„ÁÏ ÌÈÚÈ„BÓ5 ƒƒ∆√»ƒ≈¬∆»…»»ƒ≈¬∆
,ÌeÏk Ì‰È¯·cÓ Ìi˜˙È ‡lL ¯LÙ‡Â ;¯L‡ Ïk ‡ÏÂ¿…»¬∆¿∆¿»∆…ƒ¿«≈ƒƒ¿≈∆¿

ËÈ ‡l‡Ïk· eÚ6ÌÈca ˙B˙‡ ¯ÙÓ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk , ∆»ƒ¿«…»ƒ¿»∆∆¡«≈≈…«ƒ
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c Ïk ,‡È·p‰ Ï·‡ ;"ÏÏB‰È ÌÈÓÒ˜Â¿…¿ƒ¿≈¬»«»ƒ»¿»»«»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ ;"‰ˆ¯‡ '‰ ¯·cÓ ÏtÈ ‡Ï Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…ƒ…ƒ¿««¿»¿≈
¯L‡Â ÌBÏÁ ¯tÒÈ ÌBÏÁ Bz‡ ¯L‡ ‡È·p‰" :¯ÓB‡≈«»ƒ¬∆ƒ¬¿«≈¬«¬∆
Ì‡ ¯a‰ ˙‡ Ô·zl ‰Ó ,˙Ó‡ È¯·c ¯a„È Bz‡ È¯·c¿»ƒƒ¿«≈¿»ƒ¡∆««∆∆∆«»¿À
Ô·˙k ˙BÓBÏÁ‰Â ÌÈÓÒBw‰ È¯·cL ,¯ÓBÏk ;"'‰¿«∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«¬¿∆∆
Ô·z Ba ÔÈ‡L ¯ak ,'‰ ¯·„e ;¯a ËÚÓ Ba ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿«»¿««»∆≈∆∆
Ô˙B‡L ,¯Ó‡Â ÁÈË·‰ ·e˙k‰ ‰f‰ ¯·c·e .ÏÏk¿»«»»«∆«»ƒ¿ƒ«¿»«∆»
˙Bn‡Ï ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰ ÔÈÚÈ„BnL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ»À
Ìz‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó‡ È¯·c ÌÎÏ ÚÈ„BÈ ‡È·p‰ ,ÔÈ·fÎÓe¿«¿ƒ«»ƒƒ«»∆ƒ¿≈¡∆¿≈«∆

B· ‡ˆBiÎÂ ÌÒB˜Â ÔBÚÓÏ ÔÈÎÈ¯ˆ7‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿ƒƒƒ¿≈¿≈¿«≈∆∆¡«…
ÌÈBb‰ Èk ,'B‚Â L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈¿ƒ«ƒ
."'B‚Â EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ ‡È·" :¯Ó‡Â ,"'B‚Â ‰l‡‰»≈∆¿¿»«»ƒƒƒ¿¿≈«∆¿
eÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ,eÏ „ÓBÚ ‡È·p‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆≈«»ƒ≈»∆»¿ƒ≈
,·Ú¯Â Ú·NÓ ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·„¿»ƒ»¬ƒƒƒ¿»»ƒ«¿»»
„ÈÁÈ ÈÎ¯ˆ elÙ‡Â ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌBÏLÂ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿»¿«≈»∆«¬ƒ»¿≈»ƒ
‡È·pÏ CÏ‰Â ,‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ,Ïe‡Lk ,BÏ ÚÈ„BÓƒ«¿»∆»¿»¬≈»¿»««»ƒ

dÓB˜Ó BÚÈ„B‰Ï8‡e‰ ÌÈ¯·c‰ el‡· ‡ˆBiÎÂ . ¿ƒ¿»¿«≈¿≈«¿»ƒ
ÛÈÒBÈ B‡ ˙¯Á‡ ˙„ ‰NÚiL ‡Ï ,‡È·p‰ ¯Ó‡iL∆…««»ƒ…∆«¬∆»«∆∆ƒ

.Ú¯‚È B‡ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿»

כי 5) מגיד, התיבה שבראש מֿהחלקי פה) (בראשיתֿרבה,
כולם. ולא מתקיים מדבריהם חלק כאותם 6)רק

יודעים  ואינם שצופים והמהגים, המצפצפים האיצטגנינים
יב:). (סוטה צופים להם 7)מה תאמר: "שמא כמאמרם:

כן  לא ואתה לומר: תלמוד - לי אין ולי לשאול, במה יש
שופטים). (ספרי, לך" אקים מקרבך... נביא ה'... נתן

ט).8) פרק (שמואלֿא,

.„:¯Ó‡iL ÔB‚k ,¯ÓB‡ ‡È·p‰L ˙eÚ¯t‰ È¯·cƒ¿≈«À¿»∆«»ƒ≈¿∆…«
,‰ÓÁÏÓ B‡ ·Ú¯ ˙ÈBÏÙ ‰L B‡ ,˙eÓÈ ÈBÏt¿ƒ»»»¿ƒ»»ƒ¿»»
‰Êa ÔÈ‡ ,ÂÈ¯·„ e„ÓÚ ‡Ï Ì‡ - el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ…»¿¿»»≈»∆
!‡· ‡ÏÂ ¯a„ ‰p‰ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,B˙‡e·Ï ‰LÁÎ‰«¿»»ƒ¿»¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆¿…»
ÏÚ ÌÁÂ „ÒÁ ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L∆«»»∆∆««ƒ¿«∆∆¿ƒ»«
ÈL‡k Ì‰Ï ÁÏÒÂ ‰·eL˙ eNÚL ¯LÙ‡Â ;‰Ú¯‰»»»¿∆¿»∆»¿»¿ƒ¿«»∆¿«¿≈

‰ÂÈ9‰i˜ÊÁk Ì‰Ï ‰ÏzL B‡ ,10ÁÈË·‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈∆»»»∆¿ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿ƒ«
‰·Bh‰ ‰‡· ‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ‰È‰iL ¯Ó‡Â ‰·BË ÏÚ«»¿»«∆ƒ¿∆»»»¿…»»«»
‰·BË ¯·c ÏkL ;¯˜L ‡È· ‡e‰L Úe„Èa - ¯Ó‡L∆»«¿»«∆¿ƒ∆∆∆»¿«»

¯ÊBÁ BÈ‡ ,È‡z ÏÚ elÙ‡ ,Ï‡‰ ¯Ê‚iL11‡ÏÂ ; ∆ƒ¿…»≈¬ƒ«¿«≈≈¿…
eÈˆÓ12,ÔBL‡¯ Ôa¯Áa ‡l‡ ,‰·BË ¯·„a ¯ÊÁL »ƒ∆»«ƒ¿«»∆»¿À¿»ƒ

¯ÊÁÂ ,ÌÈÚL¯‰ ÌÚ e˙eÓÈ ‡lL ÌÈ˜ÈcvÏ ÁÈË·‰Lk¿∆ƒ¿ƒ«««ƒƒ∆…»ƒ»¿»ƒ¿»«
ÂÈ¯·„a13˙aL ˙ÎqÓa L¯ÙÓ ‰ÊÂ ;14,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿»»¿∆¿…»¿«∆∆«»»»«¿»

e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‡È·p‰ ÔÁaÈ „·Ïa ‰·Bh‰ È¯·„aL∆¿ƒ¿≈«»ƒ¿«ƒ»≈«»ƒ∆ƒ¿¿»
‰ÈÓ¯È ‰È‰Lk ,¯efÚ Ô· ‰ÈÁÏ B˙·eL˙a ¯Ó‡»«ƒ¿»«¬«¿»∆«¿∆»»ƒ¿¿»
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‰ÓÁÏÓ eNÚ ;eÎÏz Ï‡ B‡ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ eÎÏ :ÔB‚k¿¿¿»¿ƒ«≈¿¬ƒ¿»»
ÌBi‰9eNÚz Ï‡ B‡10‰e·z Ï‡ B‡ BÊ ‰ÓBÁ ea ;11 «««¬¿»«ƒ¿»

‰˙ÈÓ ·iÁ - ÂÈ¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ -ƒ¿»ƒ¿…«¿»≈«¿»»«»ƒ»
ÌÈÓL È„Èa12ÚÓLÈ ‡Ï ¯L‡ LÈ‡‰ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL , ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿»»»ƒ¬∆…ƒ¿«

L¯„‡ ÈÎ‡ ,ÈÓLa ¯a„È ¯L‡ ‡È·p‰ È¯·c Ï‡∆ƒ¿≈«»ƒ¬∆¿«≈ƒ¿ƒ»…ƒ∆¿
."BnÚÓ≈ƒ

השווה 7) מכוונים. הדברים והאסלאם, הנצרות מייסדי כלפי
תימן". השני,8)"אגרת הבית בתחילת מלאכי הנביא

הנביאים. אחרון טו.9)שהיה מלכיםֿב 10)שמואלֿא,
כב. בהקדמתו 11)ו, רבינו דברי השווה יא. כב, ישעיה

המשנה. נכרתת 12)לפירוש נפשו ואין זמנו, קודם שימות
תיכרת  נפשו שגם "כרת" לעונש בניגוד הבא, העולם מחיי
בידי  מיתה רש"י: ולפי מ"ו). פ"ט, סנהדרין (ברטנורא,
על  נוסף – וכרת ערירי: הולך ואינו נקצרים ימיו – שמים

כה.). (שבת ערירי גם הולך הוא ימיו קיצור

.‚BÓˆÚ È¯·c ÏÚ ¯·ÚL ‡È· ÔÎÂ13L·Bk‰Â , ¿≈»ƒ∆»««ƒ¿≈«¿¿«≈
B˙‡e·14ÔzLÏL·e ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ -15 ¿»«»ƒ»ƒ≈»»ƒƒ¿»¿»

"BnÚÓ L¯„‡ ÈÎ‡" :¯Ó‡16eÏ ¯Ó‡È Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡«»…ƒ∆¿≈ƒ¿≈ƒ…«»
ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ,‡È· ‡e‰L eÏ Ú„BpL ,‡È·p‰«»ƒ∆«»∆»ƒ«¬…«««ƒ»
ÔÈa ,‰a¯‰ ˙BˆÓ ÏÚ B‡ ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓƒ¿»¬«»«ƒ¿«¿≈≈

‰ÚL ÈÙÏ ,˙B¯eÓÁ ÔÈa ˙Bl˜17BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ -18. «≈¬¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¿…«
Ïka :‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ÌÈBL‡¯ ÌÈÓÎÁÓ e„ÓÏ ÔÎÂ¿≈»«¿≈¬»ƒƒƒƒƒ«¿»«…
e‰iÏ‡k !‰¯B˙ È¯·c ÏÚ ¯·Ú :‡È·p‰ EÏ ¯Ó‡È Ì‡ƒ…«¿«»ƒ¬…«ƒ¿≈»¿≈ƒ»

ÏÓ¯k‰ ¯‰a19ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ,BÏ ÚÓL -20. ¿«««¿∆¿«≈¬«»ƒ
¯‰a e‰iÏ‡ ÔB‚k ,‰ÚL ÈÙÏ ¯·c‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»»¿≈ƒ»¿«
˙¯Á· ÌÈÏLe¯ÈÂ ,ıeÁa ‰ÏBÚ ·È¯˜‰L ,ÏÓ¯k‰««¿∆∆ƒ¿ƒ»«ƒ»«ƒƒ¿∆∆

CÎÏ21‡e‰L ÈtÓe .˙¯k ·iÁ ıeÁa ·È¯˜n‰Â , ¿»¿««¿ƒ««»»≈ƒ¿≈∆
‡È·22Ï ‰ÂˆÓ ,ÂÈÏ‡" :¯Ó‡ ‰Êa Ì‚Â ,BÏ ÚÓL »ƒƒ¿»ƒ¿…«¿«»∆∆¡«≈»

C‡È‰ :BÏ e¯Ó‡Â e‰iÏ‡ ˙‡ eÏ‡L el‡Â ."ÔeÚÓLzƒ¿»¿ƒ»¬∆≈ƒ»¿»¿≈«
ÏÎa EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz Ôt" :‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ¯˜Ú«¬…«∆»«»∆«¬∆……∆¿»
ıeÁa ·È¯˜n‰ ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰È‰ ?"ÌB˜Ó»»»≈…∆¡«∆»««¿ƒ«
·È¯˜‡ È‡ Ï·‡ ;‰LÓ ‰evL BÓk ,˙¯k ·iÁ ,ÌÏBÚÏ¿»«»»≈¿∆ƒ»∆¬»¬ƒ«¿ƒ

'‰ ¯·„a ıeÁa ÌBi‰23.ÏÚa‰ È‡È· LÈÁÎ‰Ï È„k , ««ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ¿ƒ≈«»«
ÈÙÏ ¯·ÚÏ ÌÈ‡È·p‰ Ïk eeˆ Ì‡ ,˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ¿««∆∆«…ƒƒ»«¿ƒƒ«¬…¿ƒ
¯˜Ú ¯·c‰L ,e¯Ó‡ Ì‡Â .Ì‰Ï ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ - ‰ÚL»»ƒ¿»ƒ¿…«»∆¿ƒ»¿∆«»»∆¡»

˜Áa B˙˙ÈÓ - ÌÏBÚÏ24eÏ" :‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰L ; ¿»ƒ»¿∆∆∆«»»¿»»
."ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe¿»≈«»

למרות 13) בביתֿאל לחם שאכל הנביא, עידו כגון:
ה' פי את מרית כי יען בו: שנאמר לאכול, שלא שנצטוה
כא). יג, (מלכיםֿא ה' צוך אשר המצוה את שמרת ולא

אמיתי.14) בן יונה הנביא.15)כגון: דברי על העובר – א
נבואתו. הכובש – ג עצמו. דברי על העובר הנביא – ב

זה 16) ממקרא ושלשתם, שמים. בידי מיתה שמשמעו:
פט.). (סנהדרין לתמיד.17)נלמדים ולא שעה הוראת

ב.18) צ, יח.19)יבמות פרק שאף 20)מלכיםֿא,
צ.), (סנהדרין לו שומעים אין קלה ולשעה שעה בהוראת
– הרקיע באמצע חמה לך מעמיד אם "אפילו שם: ואמרו

הכתוב: שאמר הוא לאותותיו, לחשוש ואין לו": תשמע אל
ד). יג, (דברם אתכם אלהיכם ד' מנסה אףֿעלֿפי 21)כי

לכך. נועדה ירושלים כבר 22)שרק שהוחזק מפני אלא
ולא 23)לנביא. לו) יח, (מלכיםֿא עשיתי ובדברך ככתוב:

(ירושלמי  וכן כב). (ויקראֿרבה שעשיתי מה עשיתי מלבי
– עשיתי" "ובדברך שמלאי: ר' אמר הי"א) פ"א. מגילה

לו. אמר ב.24)הקדושֿברוךֿהוא ד, הוריות

.„ÈtÓ e„ÓlL ÌÈ¯·cÓ ¯·c ¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»»ƒ¿»ƒ∆»«¿ƒƒ
‰ÚeÓM‰25‰eˆ '‰L ,‰¯B˙ ÈÈcÓ ÔÈ„a ¯Ó‡L B‡ , «¿»∆»«¿ƒƒƒ≈»∆ƒ»

‰Ê È¯‰ - ÈBÏÙ È¯·„k ‰ÎÏ‰Â ‡e‰ Ck ÔÈc‰L BÏ∆«ƒ»«¬»»¿ƒ¿≈¿ƒ¬≈∆
¯˜M‰ ‡È·26È¯‰L ;˙B‡ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜ÁÈÂ ¿ƒ«∆∆¿≈»≈««ƒ∆»»∆¬≈

."‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :‰¯Ó‡L ,‰¯Bz‰ LÈÁÎ‰Ï ‡·»¿«¿ƒ«»∆»¿»…«»«ƒƒ
.Ïka BÏ ÔÈÚÓBL ,‰ÚL ÈÙÏ Ï·‡¬»¿ƒ»»¿ƒ«…

שאינו 25) הכיפורים ביום ושתיה אכילה איסור כגון:
האמור  נפש שעינוי למדו השמועה מפי אלא בתורה, מפורש
צום. הוא כז), כג, (ויקרא נפשותיכם את ועניתם זה: ביום
את  וקצותה שאמר: כגון יאמר: למשנה, בהקדמתו ורבינו
שקונסים  קנס ולא ממש יד כריתת היא יב) כה, (דברים כפה
ויסמוך  כח.), (בבאֿקמא בקבלה שבא כמו המבייש, את
שהדברים  לו אמר שהקב"ה ויאמר, לנבואה ההוא הדבר

ויהרג. הוא שקר נביא – שבעיון 26)כפשוטם בדברים כי
כאליהו  נביאים ואלף מחכם. עדיף נביא אין וסברא,
שנאמר: כחכמים, הלכה – ואחד חכמים ואלף ואלישע,
הקדושֿברוךֿ הרשנו ולא ב). כג, (שמות להטות רבים אחרי
הסברות  אנשי החכמים מן אלא הנביאים מן ללמוד הוא
ההם, בימים יהיה אשר הנביא אל ובאת אמר: לא והדעות.
(רבינו  וגו'" השופט ואל הלויים הכהנים אל "ובאת אלא

למשנה). בהקדמתו

.‰Ï·‡ ,˙BˆÓ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿¬»
;‰ÚL ÈÙÏ elÙ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒ≈¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»
'‰L ,¯Ó‡Â ÌÈÏB„b ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ‰NÚ elÙ‡Â«¬ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»«∆
‰ÚL· B‡ ,„·Ïa ÌBi‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚzL e‰eƒ̂»∆«¬…¬«»ƒ«ƒ¿«¿»»
‰eˆ ‰Ê ÏÚÂ ;'‰ ÏÚ ‰¯Ò ¯a„ ‰Ê È¯‰ - „·Ïa BÊƒ¿«¬≈∆ƒ∆»»«¿«∆ƒ»
Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï ...˙ÙBn‰Â ˙B‡‰ ‡·e" :¯Ó‡Â ·e˙k‰«»¿»«»»¿«≈…ƒ¿«∆
'‰ ÏÚ ‰¯Ò ¯a„ Èk ...‡e‰‰ ‡È·p‰ È¯·cƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ∆»»«

"ÌÎÈ‰Ï‡27;‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡· È¯‰L , ¡…≈∆∆¬≈»¿«¿ƒ¿»∆∆
‰Ó ÏÎÂ ,¯˜L ‡È· ‡e‰L È‡cÂa Ú„ CÎÈÙÏe¿ƒ»≈«¿««∆¿ƒ∆∆¿»«

.˜ÁÈÂ ,‰NÚ ÛeMÎÂ ËÏa ‰NÚM∆»»¿»¿ƒ»»¿≈»≈

עשאם.27) שבלט אפשר שעשה, לאותותיו לב לשים ולא
הרואה  העין מן נאמן יותר עדותו, את המכזיב השכל ועוד:
לעבוד  שאין השכל לבעלי נתבאר כבר והרי – אותותיו

(שם). הנמצאים כל ממציא ה' זולתי

ה'תשע"ט  מנ"א י"ב שלישי יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בו.1) שיאמינו כדי הנביא יעשה אות איזה

.‡BÈ‡ ,BÁÏL '‰L ¯Ó‡ÈÂ eÏŒ„ÓÚiL ‡È· Ïk»»ƒ∆«¬…»¿…«∆¿»≈
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Ì‡ :‰ÈÁÏ BÏ ¯Ó‡ ,‰·BËÏ ‰ÈÁÂ ‰Ú¯Ï ‡a˙Óƒ¿«≈¿»»«¬«¿»¿»»««¬«¿»ƒ
¯˜L ‡È· È‡L ‰È‡¯ ‰Êa ÔÈ‡ ,È¯·„ e„ÓÚÈ ‡Ï15; …««¿¿»«≈»∆¿»»∆¬ƒ¿ƒ∆∆

!¯˜L ‡È· ‰z‡L Ú„eÈ ,EÈ¯·„ e„ÓÚÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…««¿¿»∆ƒ»«»«»¿ƒ∆∆
‡È·p‰ ,'B‚Â ‰f‰ ¯·c‰ ˙‡ ‡ ÚÓL C‡" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«»∆«»»«∆¿«»ƒ
Ú„eÈ ‡È·p‰ ¯·c ‡·a ,ÌBÏL (¯a„È) [‡·pÈ] ¯L‡¬∆ƒ»≈¿«≈»¿…¿««»ƒƒ»«

."˙Ó‡a '‰ BÁÏL ¯L‡ ‡È·p‰«»ƒ¬∆¿»∆¡∆

ג).9) פרק חמשֿעשרה 10)(יונה, והוספה ארכה שקיבל
אתה  מת כי לביתך, צוו הנביא: לו שאמר זה אחרי שנה,

לח). (ישעיה, תחיה לשאול 11)ולא ואין ז.). (ברכות
אחרי  לו", וייצר "ויירא אצלו: שכתוב אבינו מיעקב
(בראשית  תלך אשר בכל ושמרתיך לו: ואמר ה' שהבטיחו
הנביא  ובין הקדושֿברוךֿהוא שבין דברים כי - טו) כח,

חז"ל:בתו  כדברי לרעה, גם יינחם שה' ייתכן פרטי, איש ר
אבל  ד.); (ברכות החטא יגרום שמא יעקב נתיירא

בניֿאדם כשהקדושֿברוךֿהוא את להבטיח לנביא אמר
רבינו  (הקדמת לרעה שוב יינחם לא אז טובה , בבשורה

המשנה). במסכת 12)לספר מפורש "וזה עד זו פיסקה
ובנוסח  וברלין, אברבנאל בכתביֿיד היא חסרה שבת",
על  משיג איזה השגת שהיא כנראה איננה. כן גם אוקספורד
שבת" במסכת מפורש "וזה האחרונה והפיסקה הרמב"ם;
המקורות  את לציין רבינו של דרכו אין שהרי תוכיח,
השגת  כאן יש מרגליות ראובן ר' הגאון הרב ולדעת לדבריו.
ראשי  ראשון". בחורבן "אלא מן מתחילה והיא הראב"ד,
השגותיו  כל מתחילות שבהם אברהם) (אמר א"א התיבות:
המלה  נתהוותה ומהן נסתלפו הרמב"ם, על הראב"ד של

דבריו. ונהירים קטרגה 13)"אלא". הדין שמידת מפני
ברשעים. מיחו שלא על כי 15)(נה.).14)עליהם

חז"ל: אמרו וכן לעשות. שדיבר הרעה על ה' יינחם לפעמים
ליתן  יכול ואיני לרעה מתנבא אני לחנניה, ירמיה לו "אמר
רעה  להביא אומר שהקדושֿברוךֿהוא לדברי, סימן
סימן  ליתן שצריך הוא אתה לטובה, מתנבא ואתה ומתנחם;
ובמדרש  ה). הלכה יא, סנהדרין (ירושלמי, לדבריך"

באריכות. הדברים מפרשים יג), אות (וירא, תנחומא

.‰È¯‰ - ‡È· ‡e‰L ¯Á‡ ‡È· BÏ „ÈÚ‰L ‡È·»ƒ∆≈ƒ»ƒ«≈∆»ƒ¬≈
;‰¯È˜Á CÈ¯ˆ ÈM‰ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡È· ˙˜ÊÁa ‡e‰¿∆¿«»ƒ¿≈∆«≈ƒ»ƒ¬ƒ»
Ïk B· eÈÓ‡‰Â ,ÚLB‰ÈÏ „ÈÚ‰ ea¯ ‰LÓ È¯‰L∆¬≈∆«≈≈ƒƒÀ«¿∆¡ƒ»
‡È· .˙B¯BcÏ ÔÎÂ ;˙B‡ ‰NÚiL Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈…∆∆«¬∆¿≈«»ƒ
,ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ÂÈ¯·„· eÈÓ‡‰Â ,B˙‡e· ‰Ú„BpL∆¿»¿»¿∆¡ƒƒ¿»»««««««
‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ ‰È‰Â ,‡È· BÏ „ÈÚ‰L B‡16- ∆≈ƒ»ƒ¿»»≈¿«¿≈«¿»

dÈ‡ ‡nL B˙‡e·a ¯‰¯‰Ïe ÂÈ¯Á‡ ·MÁÏ ¯eÒ‡»¿«≈«¬»¿«¿≈ƒ¿»∆»≈»
ÈcÓ ¯˙BÈ B˙BqÏ ¯eÒ‡Â ,˙Ó‡17ÌÈÎÏB‰ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¡∆¿»¿«≈ƒ«¿…ƒ¿∆¿ƒ

ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ eq˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÌÈqÓe¿«ƒ¿»∆∆¡«…¿«∆¡…≈∆
'‰ LÈ‰" :e¯Ó‡L ,"‰qna Ì˙Èq ¯L‡kea¯˜a «¬∆ƒƒ∆««»∆»¿¬≈¿ƒ¿≈

eÈÓ‡È ,‡È· ‰fL Ú„BpL ¯Á‡Ó ‡l‡ ;"ÔÈ‡ Ì‡ƒ»ƒ∆»≈««∆«∆∆»ƒ«¬ƒ
e·LÁÈ ‡ÏÂ e¯‰¯‰È ‡ÏÂ ,Ìa¯˜a '‰ Èk eÚ„ÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿…¿«¿¬¿…«¿¿
‰È‰ ‡È· Èk eÚ„ÈÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÂÈ¯Á‡«¬»»ƒ¿»∆∆¡«¿»¿ƒ»ƒ»»

."ÌÎB˙·¿»

אמת.16) לנביאי שהוחזקו הנביאים של  כי 17)כמנהגם

מנסה  כאילו אותו שמנסה מי אז ה', כנביא שנתאמת אחרי
הספק  דרך על ה' את לעבוד ייתכן ולא ה', את הוא
התורה, על (הרמב"ן ומופתים אותות ובבקשת והפקפוק

טז). ו, דברים

-rcndxtq
zFrC zFkld¦§¥

,‰NÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ ‰¯NÚŒ˙Á‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»««∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¬≈
˙Bnc‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿ƒ«
.ÌÈÚ¯ ˙‡ ·‰‡Ï (‚ .ÂÈÚ„BÈa ˜ac‰Ï (· .ÂÈÎ¯„aƒ¿»»¿ƒ«≈¿¿»∆¡…≈≈ƒ
(Â .ÌÈÁ‡ ‡NÏ ‡lL (‰ .ÌÈ¯b‰ ˙‡ ·‰‡Ï („∆¡…∆«≈ƒ∆…ƒ¿…«ƒ
˙BpÚÏ ‡lL (Á .ÌÈt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL (Ê .ÁÈÎB‰Ï¿ƒ«∆…¿«¿ƒ»ƒ∆…¿«
(‡È .Ì˜Ï ‡lL (È .ÏÈÎ¯ CÏ‰Ï ‡lL (Ë .ÌÈÏÏÓ‡À¿»ƒ∆…«¬…»ƒ∆…ƒ¿…

.¯ËÏ ‡lL∆…ƒ¿…
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙BˆÓ‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
היא 1) ושהממוצעת שונות, מדיעות דיעות באדם שיש

להשיגה. כיצד הטובה;

.‡˙BÚc2BÊÂ ,Ì„‡ŒÈaÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ LÈ ‰a¯‰ ≈«¿≈≈¿»∆»¿∆»ƒ¿≈»»¿
BfÓ ‰pLÓ3‡e‰L ,Ì„‡ LÈ .¯˙BÈa ‰pnÓ ‰˜BÁ¯e , ¿À»ƒ¿»ƒ∆»¿≈≈»»∆

˙·MÈÓ BzÚcL ,Ì„‡ LÈÂ ;„ÈÓz ÒÚBk ,‰ÓÁ ÏÚa««≈»≈»ƒ¿≈»»∆«¿¿À∆∆
ËÚÓ ÒÚk ÒÚÎÈ ,ÒÚÎÈ Ì‡Â ;ÏÏk ÒÚBÎ BÈ‡Â ÂÈÏÚ»»¿≈≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿«««¿«
LÈÂ ,¯˙BÈa ·ÏŒd·‚ ‡e‰L ,Ì„‡ LÈÂ .ÌÈL ‰nÎa¿«»»ƒ¿≈»»∆¿«≈¿≈¿≈
‡Ï ,‰Â‡z ÏÚa ‡e‰L LÈÂ .¯˙BÈa Áe¯ŒÏÙL ‡e‰L∆¿««¿≈¿≈∆«««¬»…
·Ï ÏÚa ‡e‰L LÈÂ ;‰Â‡˙a CÏ‰Ó BLÙ ÚaNƒ̇¿««¿≈¬…¿«¬»¿≈∆««≈
ÌÈhÚÓ ÌÈ¯·„Ï elÙ‡ ‰e‡˙È ‡ÏÂ ,„‡Ó ¯B‰Ë»¿…¿…ƒ¿«∆¬ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ

‰·Á¯ LÙ ÏÚa LÈÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L4‡lL , ∆«»ƒ»∆¿≈««∆∆¿»»∆…
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÏBÚ‰ ÔBÓÓ ÏkÓ BLÙ ÚaNƒ̇¿««¿ƒ»»»»»ƒ¿»∆∆¡«

‡"BLÙ ¯v˜Ó LÈÂ ;"ÛÒk ÚaNÈ ‡Ï ÛÒk ·‰5, …≈∆∆…ƒ¿«∆∆¿≈¿«≈«¿
Ûc¯È ‡ÏÂ ,BÏ ˜ÈtÒÈ ‡lL ËÚÓ ¯·c elÙ‡ BicL∆«¬ƒ»»¿«∆…«¿ƒ¿…ƒ¿…
,·Ú¯a BÓˆÚ ÛbÒÓ ‡e‰L LÈÂ .Bk¯ˆ Ïk ‚ÈN‰Ï¿«ƒ»»¿¿≈∆¿«≈«¿¿»»

B„È ÏÚ ı·B˜Â6‡l‡ ,BlMÓ ‰Ëe¯t ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿≈«»¿≈≈¿»ƒ∆∆»
B„Èa BBÓÓ Ïk „a‡Ó ‡e‰L LÈÂ ;ÏB„b ¯Úˆa¿««»¿≈∆¿«≈»»¿»
ÔB‚k ,˙BÚc‰ Ïk ¯‡L el‡ ÌÈÎ¯c ÏÚÂ .BzÚ„Ï¿«¿¿«¿»ƒ≈¿»»«≈¿

ÏÏB‰Ó7ÔB‡Â8ÈÏÈÎÂ ,9ÚBLÂ10,ÔÓÁ¯Â È¯ÊÎ‡Â , ¿≈¿≈¿ƒ«»«¿«¿»ƒ¿«¬»
··ÏŒC¯Â11·ÏŒıÈn‡Â12.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ , ¿«≈»¿«ƒ≈¿«≈»∆

ארבע 2) המשנה: כלשון מוסריות, נפש תכונות מידות,
יא). ה, פרק (אבות וכו' לכעוס נוח – בדעות מידות

אין 3) כך לזה, זה שוים פרצופיהם שאין כשם חז"ל: כדברי
ברכות  במסכת גם זה וכעין י). פנחס (תנחומא, שוה דעתם

א. הרחיבה 4)נח, לכן מלשון: הכל. לבלוע השואפת
יד). ה, (ישעיה נפשה מצמצם 5)שאול נפשו, את מחסר

טז). טז, (שופטים נפשו ותקצר מלשון: לאפס. עד צרכיו
לפרוטה.6) פרוטה שיצרף ובלבד נפשו, ומרעיב מפיו חושך
והוללות,7) תענוגים ורודף תמיד ומהתלות שחוק אוהב

ב). ב, (קהלת מהולל – אמרתי לשחוק בעל 8)מלשון:
תמיד. ומתאונן רוח עצוב שחורה: עין,9)מרה רע קמצן

עינו  דלעיל, ברעב" עצמו וה"מסגף באחרים: צרה שעינו
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(לחםֿמשנה). לנפשו אף ומקמץ בעצמו, בו גם צרה
שוע 10) יאמר לא ולכילי שנאמר: כמו "כילי", של ההיפך

יותר  לפזר המרבה בממונו ותרן ופירושו: ה), לב, (ישעיה
ש"המאבד  בעוד שבצדקה, לדברים גם ולו ידו, מיסת מכפי
בם  שאין לדברים ממונו המבזבז הוא דלעיל ממונו" כל

(לחםֿמשנה). מוגֿלב.11)מועיל המחרף 12)פחדן,
לסכנות. עצמו ומוסר נפשו

.·‰ˆwa ‰pnÓ ‰˜BÁ¯‰ ‰Ú„Â ‰Úc Ïk ÔÈa LÈÂ¿≈≈»≈»¿≈»»¿»ƒ∆»«»∆
¯Á‡‰13˙BiBÈa ˙BÚc14ÏÎÂ .BfÓ ‰˜BÁ¯ BÊ , »«≈≈≈ƒ¿»ƒ¿»

Ó Ì„‡Ï Ô‰L ˙BÚc Ô‰Ó LÈ ,˙BÚc‰B˙i¯a ˙lÁz «≈≈≈∆≈∆≈»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
Ì„‡ ÏL BÚ·hL ,˙BÚc Ô‰Ó LÈÂ ;BÙeb Ú·Ë ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈≈∆≈∆ƒ¿∆»»

ÔeÎÓ ‰Ê15¯‡MÓ ¯˙BÈ ‰¯‰Óa Ì˙B‡ Ïa˜Ï „È˙ÚÂ ∆¿À»¿»ƒ¿«≈»ƒ¿≈»≈ƒ¿»
‡l‡ ,B˙i¯a ˙lÁzÓ Ì„‡Ï ÔÈ‡L ,Ô‰Ó LÈÂ .˙BÚc‰«≈¿≈≈∆∆≈»»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»

ÌÈ¯Á‡Ó Ì˙B‡ „ÓÏ16ÈÙÏ BÓˆÚÓ Ô‰Ï ‰ÙpL B‡ , »«»≈¬≈ƒ∆ƒ¿»»∆≈«¿¿ƒ
‰Úc‰ BfL ,ÚÓML B‡ ;BaÏa ‰˙ÏÚL ‰·LÁÓ«¬»»∆»¿»¿ƒ∆»«∆«≈»
„Ú da BÓˆÚ ‚È‰‰Â ,CÏÈÏ Èe‡¯ d·e BÏ ‰·BË»»»≈≈¿ƒ¿ƒ«¿»«

.BaÏ· ‰Úa˜pL∆ƒ¿¿»¿ƒ

בהלכה 13) כאן רבינו שמנה האלה הקיצוניות הדעות כמו
הקצוות 14)הקודמת. שני בין הנמצאות ממוצעות,

זה  לצד נטייתן לפי מחברתה אחת רחוקות הן שגם האלה,
זה. לצד חכמינו:16)מותאם.15)או שאמרו כמו

ז.). (סוטה עושים הרעים שכנים הרבה

.‚‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL BfÓ BÊ ˙B˜BÁ¯‰ ˙BÂˆ˜ ÈzL¿≈¿»»¿ƒ∆¿»≈»¿≈»
‡ÏÂ Ô‰a ˙ÎÏÏ Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‰·BË C¯c ÔÈ‡≈»∆∆»¿≈»»»»»∆∆»∆¿…
Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰ËB BÚ·Ë ‡ˆÓ Ì‡Â .BÓˆÚÏ Ô„nÏÏ¿«¿»¿«¿¿ƒ»»ƒ¿∆¿««≈∆
‚‰Â Ô‰Ó ˙Á‡ „ÓÏ ¯·kL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÔÎeÓ B‡»¿««≈∆∆¿»»«««≈∆¿»«
‡È‰Â ,ÌÈ·Bh‰ C¯„a CÏÈÂ ·ËeÓÏ BÓˆÚ ¯ÈÊÁÈ - da»«¬ƒ«¿¿»¿≈≈¿∆∆«ƒ¿ƒ

.‰¯LÈ‰ C¯c‰«∆∆«¿»»

.„‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈ· ‰cÓ ‡È‰ ‰¯LÈ‰ C¯c‰«∆∆«¿»»ƒƒ»≈ƒ∆¿»≈»
‰Úc‰ ‡È‰Â ,Ì„‡Ï BÏ LiL ˙BÚc‰ ÏkÓ ‰Ú„Â¿≈»ƒ»«≈∆∆»»»¿ƒ«≈»

˙BÂˆw‰ ÈzLÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰L17dÈ‡Â ,‰ÂL ˜eÁ¯ ∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ»∆¿≈»
ÌÈÓÎÁ eeˆ CÎÈÙÏ .BÊÏ ‡ÏÂ BÊÏ ‡Ï ,‰·B¯¿̃»…¿¿…»¿ƒ»ƒ¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰18ÌL Ì„‡ ‡‰iL ,19¯ÚLÓe „ÈÓz ÂÈ˙BÚc »ƒƒ∆¿≈»»»≈»»ƒ¿«≈
ÌÏL ‡‰iL È„k ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯ca Ì˙B‡ ÔeÎÓe Ì˙B‡»¿«≈»«∆∆»∆¿»ƒ¿≈∆¿≈»≈

BÙe‚a20‡ÏÂ ,ÒÚÎÏ ÁB ‰ÓÁ ÏÚa ‡‰È ‡Ï ?„ˆÈk . ¿≈«…¿≈««≈»«ƒ¿…¿…
ÏÚ ‡l‡ ,ÒÚÎÈ ‡Ï .ÈBÈa ‡l‡ ,LÈb¯Ó BÈ‡L ˙ÓÎ¿≈∆≈«¿ƒ∆»≈ƒ…ƒ¿«∆»«
‰NÚÈ ‡lL È„k ,ÂÈÏÚ ÒÚÎÏ Èe‡¯L ÏB„b ¯·c»»»∆»ƒ¿…»»¿≈∆…≈»∆

‡ ‰e‡˙È ‡Ï ÔÎÂ .˙¯Á‡ ÌÚt B· ‡ˆBikÌÈ¯·„Ï ‡l «≈«««∆∆¿≈…ƒ¿«∆∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈÚk ,Ô˙ÏeÊa ˙BÈÁÏ ¯LÙ‡ È‡Â Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L∆«»ƒ»∆¿ƒ∆¿»ƒ¿¿»»»ƒ¿»
‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ ."BLÙ Ú·NÏ ÏÎ‡ ˜Ècˆ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ…≈¿««¿¿≈…ƒ¿∆
ŒÈiÁÏ BÏ CÈ¯vL ¯·c ‚ÈN‰Ï ‡l‡ ,B˜ÒÚa ÏÓÚ»≈¿ƒ¿∆»¿«ƒ»»∆»ƒ¿«≈
‡ÏÂ ."˜ÈcvÏ ËÚÓ ·BË" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,‰ÚL»»»ƒ¿»∆∆¡«¿«««ƒ¿…
‰˜„ˆ Ô˙B ‡l‡ ;BBÓÓ ¯fÙÈ ‡ÏÂ ,¯˙BÈa B„È ıt˜Èƒ¿…»¿≈¿…¿«≈»∆»≈¿»»

Èe‡¯Î ‰ÂÏÓe ,B„È ˙qÓ ÈÙk21‡‰È ‡ÏÂ .CÈ¯vL ÈÓÏ ¿ƒƒ«»«¿∆»»¿ƒ∆»ƒ¿…¿≈
ÏÏB‰Ó22ÔB‡Â ·ˆÚ ‡ÏÂ ,˜ÁBNÂ23Ïk ÁÓN ‡l‡ , ¿≈¿≈¿…»≈¿≈∆»»≈«»

˙Áa ÂÈÓÈ24.ÂÈ˙BÚc ¯‡L ÔÎÂ .˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa , »»¿««¿≈∆»ƒ»¿≈¿»≈»

ÌÈÓÎÁ‰ C¯c ‡È‰ BÊ C¯„Â25ÂÈ˙BÚcL Ì„‡ Ïk . ¿∆∆ƒ∆∆«¬»ƒ»»»∆≈»
.ÌÎÁ ‡¯˜ ,˙BÚvÓÓ ,˙BiBÈa ˙BÚc≈≈ƒ¿À»ƒ¿»»»

הזהב"17) "שביל וזהו בדיוק, בתווך נמצאת שהיא כלומר:
(ירושלמי, חכמינו וכדברי העתים. בכל החכמים ששיבחוהו
אחד  שבילים: לשני דומה הזו התורה ה"א): פ"ב, חגיגה
בזו  היטה באור, מת – בזה היטה שלג. של ואחד אור של
מידה  לכל באמצע. יהלך – יעשה? מה בשלג. מת –
הוא  – הראשון ואחרון. ראשון קצוות: שתי יש שבאדם
השלילי, הצד הוא – והאחרון התוספת: צד החיובי, הצד
הקצה  – היא הפזרנותֿהשועות למשל: החסרון. צד
נותן  כשהנותן הצדקה, נתינת במידת החיובי הצד הראשון,
האחרון, הקצה – היא והקמצנותֿהכילות יכלתו. מכפי יותר
שתי  רחמים. ללא ידו קופץ כשהנותן והחסרון, השלילי הצד
שתי  בין הממוצעת הדרך ורק יחד, גם הם רעים אלה קצוות
ידבק  ובה המשובחת היא – הנדיבות מידת הללו, הקצוות
פרקים  שמונה (השווה המידות. כל בשאר וכן האדם.
מן  שנסתעפה קצוה מן – קצוות ד). פרק ְַָלהרמב"ם,

ונקבה. זכר ומשמש ה18ֿ)קצהֿקצו, חסר המתואר ְֶָָ
הגדולה. כנסת כמו: המשנה, לשון כדרך הידיעה,

ה:).19) (סוטה דרכו מחשב ושוקלן. דעותיו מעריך
איננה.20) "בגופו" המלה ובאוקספורד, אברבנאל בכתבֿיד
עה:).21) (ב"מ ועדים החיובי.22)בשטר לצד קיצוני
השלילי.23) לצד הלכה 25)בינוני.24)קיצוני סוף כאן

רסט). קושטא, דפוס (עלֿפי ד

.‰˜Á¯˙ÈÂ ,¯˙BÈa BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ó ‡e‰L ÈÓeƒ∆¿«¿≈««¿¿≈¿ƒ¿«≈
‡¯˜ - ‰Ê „ˆÏ B‡ ‰Ê „ˆÏ ËÚÓ ˙ÈBÈ· ‰ÚcÓƒ≈»≈ƒ¿«¿«∆¿«∆ƒ¿»

„ÈÒÁ26‰ˆw‰ „Ú ·l‰ d·bÓ ˜Á¯˙iL ÈÓ ?„ˆÈk . »ƒ≈«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ…««≈««»∆
BÊÂ ,„ÈÒÁ ‡¯˜ ,¯˙BÈa Áe¯ŒÏÙL ‰È‰ÈÂ ÔB¯Á‡‰»«¬¿ƒ¿∆¿««¿≈ƒ¿»»ƒ¿
„·Ïa ÚˆÓ‡‰ „Ú ˜Á¯˙ Ì‡Â .˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ‡È‰ƒƒ«¬ƒ¿ƒƒ¿«≈«»∆¿«ƒ¿«
ÏÚÂ .‰ÓÎÁ ˙cÓ ‡È‰ BÊÂ ,ÌÎÁ ‡¯˜ - ÂÚ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»»ƒ¿»»»¿ƒƒ«»¿»¿«
eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁÂ .˙BÚc‰ Ïk ¯‡L BÊ C¯c∆∆¿»»«≈«¬ƒƒ»ƒƒ»
ÈzL „‚k ˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÓ Ô‰lL ˙BÚc ÔÈhÓ«ƒ≈∆»∆ƒ∆∆»∆¿»ƒ¿∆∆¿≈

˙BÂˆw‰27‰ˆw‰ „‚k d˙B‡ ÔÈhnL ‰Úc LÈ : «¿»≈≈»∆«ƒ»¿∆∆«»∆
‰ˆw‰ „‚k d˙B‡ ÔÈhnL ‰Úc LÈÂ ,ÔB¯Á‡‰»«¬¿≈≈»∆«ƒ»¿∆∆«»∆

ÔBL‡¯‰28ÔÈc‰Œ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ e‰ÊÂ ,29e‡ ÔÈeˆÓe . »ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¿Àƒ»
ÌÈÎ¯c‰ Ì‰Â ,ÌÈBÈa‰ el‡‰ ÌÈÎ¯ca ˙ÎÏÏ»∆∆«¿»ƒ»≈«≈ƒ¿≈«¿»ƒ
."ÂÈÎ¯„a zÎÏ‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯LÈ‰Â ÌÈ·Bh‰«ƒ¿«¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

"eikxca zklde xn`py"

של  בשליחותו ללכת גם הוא בדרכיו" ב"והלכת הפירוש
כמותו", לעליון) (אדמה אדם של "שלוחו והרי הקב"ה,
וצריך  יכול יהודי שכל הוא בדרכיו" "והלכת הציווי וממילא

להקב"ה. להדמות
(280 cenr b"i wlg y"ewl itÎlr)

ב.26) קכא, והרחקה.27)שבת סייג לא 28)לשם כי
החיובי  הראשון, הקצה – האחת אצל שוות: המידות כל
האחרון  טוב – האחרת ואצל האחרון. מן טוב יותר הוא
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Ì‡ :‰ÈÁÏ BÏ ¯Ó‡ ,‰·BËÏ ‰ÈÁÂ ‰Ú¯Ï ‡a˙Óƒ¿«≈¿»»«¬«¿»¿»»««¬«¿»ƒ
¯˜L ‡È· È‡L ‰È‡¯ ‰Êa ÔÈ‡ ,È¯·„ e„ÓÚÈ ‡Ï15; …««¿¿»«≈»∆¿»»∆¬ƒ¿ƒ∆∆

!¯˜L ‡È· ‰z‡L Ú„eÈ ,EÈ¯·„ e„ÓÚÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…««¿¿»∆ƒ»«»«»¿ƒ∆∆
‡È·p‰ ,'B‚Â ‰f‰ ¯·c‰ ˙‡ ‡ ÚÓL C‡" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«»∆«»»«∆¿«»ƒ
Ú„eÈ ‡È·p‰ ¯·c ‡·a ,ÌBÏL (¯a„È) [‡·pÈ] ¯L‡¬∆ƒ»≈¿«≈»¿…¿««»ƒƒ»«

."˙Ó‡a '‰ BÁÏL ¯L‡ ‡È·p‰«»ƒ¬∆¿»∆¡∆

ג).9) פרק חמשֿעשרה 10)(יונה, והוספה ארכה שקיבל
אתה  מת כי לביתך, צוו הנביא: לו שאמר זה אחרי שנה,

לח). (ישעיה, תחיה לשאול 11)ולא ואין ז.). (ברכות
אחרי  לו", וייצר "ויירא אצלו: שכתוב אבינו מיעקב
(בראשית  תלך אשר בכל ושמרתיך לו: ואמר ה' שהבטיחו
הנביא  ובין הקדושֿברוךֿהוא שבין דברים כי - טו) כח,

חז"ל:בתו  כדברי לרעה, גם יינחם שה' ייתכן פרטי, איש ר
אבל  ד.); (ברכות החטא יגרום שמא יעקב נתיירא

בניֿאדם כשהקדושֿברוךֿהוא את להבטיח לנביא אמר
רבינו  (הקדמת לרעה שוב יינחם לא אז טובה , בבשורה

המשנה). במסכת 12)לספר מפורש "וזה עד זו פיסקה
ובנוסח  וברלין, אברבנאל בכתביֿיד היא חסרה שבת",
על  משיג איזה השגת שהיא כנראה איננה. כן גם אוקספורד
שבת" במסכת מפורש "וזה האחרונה והפיסקה הרמב"ם;
המקורות  את לציין רבינו של דרכו אין שהרי תוכיח,
השגת  כאן יש מרגליות ראובן ר' הגאון הרב ולדעת לדבריו.
ראשי  ראשון". בחורבן "אלא מן מתחילה והיא הראב"ד,
השגותיו  כל מתחילות שבהם אברהם) (אמר א"א התיבות:
המלה  נתהוותה ומהן נסתלפו הרמב"ם, על הראב"ד של

דבריו. ונהירים קטרגה 13)"אלא". הדין שמידת מפני
ברשעים. מיחו שלא על כי 15)(נה.).14)עליהם

חז"ל: אמרו וכן לעשות. שדיבר הרעה על ה' יינחם לפעמים
ליתן  יכול ואיני לרעה מתנבא אני לחנניה, ירמיה לו "אמר
רעה  להביא אומר שהקדושֿברוךֿהוא לדברי, סימן
סימן  ליתן שצריך הוא אתה לטובה, מתנבא ואתה ומתנחם;
ובמדרש  ה). הלכה יא, סנהדרין (ירושלמי, לדבריך"

באריכות. הדברים מפרשים יג), אות (וירא, תנחומא

.‰È¯‰ - ‡È· ‡e‰L ¯Á‡ ‡È· BÏ „ÈÚ‰L ‡È·»ƒ∆≈ƒ»ƒ«≈∆»ƒ¬≈
;‰¯È˜Á CÈ¯ˆ ÈM‰ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡È· ˙˜ÊÁa ‡e‰¿∆¿«»ƒ¿≈∆«≈ƒ»ƒ¬ƒ»
Ïk B· eÈÓ‡‰Â ,ÚLB‰ÈÏ „ÈÚ‰ ea¯ ‰LÓ È¯‰L∆¬≈∆«≈≈ƒƒÀ«¿∆¡ƒ»
‡È· .˙B¯BcÏ ÔÎÂ ;˙B‡ ‰NÚiL Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈…∆∆«¬∆¿≈«»ƒ
,ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ÂÈ¯·„· eÈÓ‡‰Â ,B˙‡e· ‰Ú„BpL∆¿»¿»¿∆¡ƒƒ¿»»««««««
‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ ‰È‰Â ,‡È· BÏ „ÈÚ‰L B‡16- ∆≈ƒ»ƒ¿»»≈¿«¿≈«¿»

dÈ‡ ‡nL B˙‡e·a ¯‰¯‰Ïe ÂÈ¯Á‡ ·MÁÏ ¯eÒ‡»¿«≈«¬»¿«¿≈ƒ¿»∆»≈»
ÈcÓ ¯˙BÈ B˙BqÏ ¯eÒ‡Â ,˙Ó‡17ÌÈÎÏB‰ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¡∆¿»¿«≈ƒ«¿…ƒ¿∆¿ƒ

ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ eq˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÌÈqÓe¿«ƒ¿»∆∆¡«…¿«∆¡…≈∆
'‰ LÈ‰" :e¯Ó‡L ,"‰qna Ì˙Èq ¯L‡kea¯˜a «¬∆ƒƒ∆««»∆»¿¬≈¿ƒ¿≈

eÈÓ‡È ,‡È· ‰fL Ú„BpL ¯Á‡Ó ‡l‡ ;"ÔÈ‡ Ì‡ƒ»ƒ∆»≈««∆«∆∆»ƒ«¬ƒ
e·LÁÈ ‡ÏÂ e¯‰¯‰È ‡ÏÂ ,Ìa¯˜a '‰ Èk eÚ„ÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿…¿«¿¬¿…«¿¿
‰È‰ ‡È· Èk eÚ„ÈÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÂÈ¯Á‡«¬»»ƒ¿»∆∆¡«¿»¿ƒ»ƒ»»

."ÌÎB˙·¿»

אמת.16) לנביאי שהוחזקו הנביאים של  כי 17)כמנהגם

מנסה  כאילו אותו שמנסה מי אז ה', כנביא שנתאמת אחרי
הספק  דרך על ה' את לעבוד ייתכן ולא ה', את הוא
התורה, על (הרמב"ן ומופתים אותות ובבקשת והפקפוק

טז). ו, דברים

-rcndxtq
zFrC zFkld¦§¥

,‰NÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ ‰¯NÚŒ˙Á‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»««∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¬≈
˙Bnc‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿ƒ«
.ÌÈÚ¯ ˙‡ ·‰‡Ï (‚ .ÂÈÚ„BÈa ˜ac‰Ï (· .ÂÈÎ¯„aƒ¿»»¿ƒ«≈¿¿»∆¡…≈≈ƒ
(Â .ÌÈÁ‡ ‡NÏ ‡lL (‰ .ÌÈ¯b‰ ˙‡ ·‰‡Ï („∆¡…∆«≈ƒ∆…ƒ¿…«ƒ
˙BpÚÏ ‡lL (Á .ÌÈt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL (Ê .ÁÈÎB‰Ï¿ƒ«∆…¿«¿ƒ»ƒ∆…¿«
(‡È .Ì˜Ï ‡lL (È .ÏÈÎ¯ CÏ‰Ï ‡lL (Ë .ÌÈÏÏÓ‡À¿»ƒ∆…«¬…»ƒ∆…ƒ¿…

.¯ËÏ ‡lL∆…ƒ¿…
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙BˆÓ‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
היא 1) ושהממוצעת שונות, מדיעות דיעות באדם שיש

להשיגה. כיצד הטובה;

.‡˙BÚc2BÊÂ ,Ì„‡ŒÈaÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ LÈ ‰a¯‰ ≈«¿≈≈¿»∆»¿∆»ƒ¿≈»»¿
BfÓ ‰pLÓ3‡e‰L ,Ì„‡ LÈ .¯˙BÈa ‰pnÓ ‰˜BÁ¯e , ¿À»ƒ¿»ƒ∆»¿≈≈»»∆

˙·MÈÓ BzÚcL ,Ì„‡ LÈÂ ;„ÈÓz ÒÚBk ,‰ÓÁ ÏÚa««≈»≈»ƒ¿≈»»∆«¿¿À∆∆
ËÚÓ ÒÚk ÒÚÎÈ ,ÒÚÎÈ Ì‡Â ;ÏÏk ÒÚBÎ BÈ‡Â ÂÈÏÚ»»¿≈≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿«««¿«
LÈÂ ,¯˙BÈa ·ÏŒd·‚ ‡e‰L ,Ì„‡ LÈÂ .ÌÈL ‰nÎa¿«»»ƒ¿≈»»∆¿«≈¿≈¿≈
‡Ï ,‰Â‡z ÏÚa ‡e‰L LÈÂ .¯˙BÈa Áe¯ŒÏÙL ‡e‰L∆¿««¿≈¿≈∆«««¬»…
·Ï ÏÚa ‡e‰L LÈÂ ;‰Â‡˙a CÏ‰Ó BLÙ ÚaNƒ̇¿««¿≈¬…¿«¬»¿≈∆««≈
ÌÈhÚÓ ÌÈ¯·„Ï elÙ‡ ‰e‡˙È ‡ÏÂ ,„‡Ó ¯B‰Ë»¿…¿…ƒ¿«∆¬ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ

‰·Á¯ LÙ ÏÚa LÈÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L4‡lL , ∆«»ƒ»∆¿≈««∆∆¿»»∆…
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÏBÚ‰ ÔBÓÓ ÏkÓ BLÙ ÚaNƒ̇¿««¿ƒ»»»»»ƒ¿»∆∆¡«

‡"BLÙ ¯v˜Ó LÈÂ ;"ÛÒk ÚaNÈ ‡Ï ÛÒk ·‰5, …≈∆∆…ƒ¿«∆∆¿≈¿«≈«¿
Ûc¯È ‡ÏÂ ,BÏ ˜ÈtÒÈ ‡lL ËÚÓ ¯·c elÙ‡ BicL∆«¬ƒ»»¿«∆…«¿ƒ¿…ƒ¿…
,·Ú¯a BÓˆÚ ÛbÒÓ ‡e‰L LÈÂ .Bk¯ˆ Ïk ‚ÈN‰Ï¿«ƒ»»¿¿≈∆¿«≈«¿¿»»

B„È ÏÚ ı·B˜Â6‡l‡ ,BlMÓ ‰Ëe¯t ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿≈«»¿≈≈¿»ƒ∆∆»
B„Èa BBÓÓ Ïk „a‡Ó ‡e‰L LÈÂ ;ÏB„b ¯Úˆa¿««»¿≈∆¿«≈»»¿»
ÔB‚k ,˙BÚc‰ Ïk ¯‡L el‡ ÌÈÎ¯c ÏÚÂ .BzÚ„Ï¿«¿¿«¿»ƒ≈¿»»«≈¿

ÏÏB‰Ó7ÔB‡Â8ÈÏÈÎÂ ,9ÚBLÂ10,ÔÓÁ¯Â È¯ÊÎ‡Â , ¿≈¿≈¿ƒ«»«¿«¿»ƒ¿«¬»
··ÏŒC¯Â11·ÏŒıÈn‡Â12.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ , ¿«≈»¿«ƒ≈¿«≈»∆

ארבע 2) המשנה: כלשון מוסריות, נפש תכונות מידות,
יא). ה, פרק (אבות וכו' לכעוס נוח – בדעות מידות

אין 3) כך לזה, זה שוים פרצופיהם שאין כשם חז"ל: כדברי
ברכות  במסכת גם זה וכעין י). פנחס (תנחומא, שוה דעתם

א. הרחיבה 4)נח, לכן מלשון: הכל. לבלוע השואפת
יד). ה, (ישעיה נפשה מצמצם 5)שאול נפשו, את מחסר

טז). טז, (שופטים נפשו ותקצר מלשון: לאפס. עד צרכיו
לפרוטה.6) פרוטה שיצרף ובלבד נפשו, ומרעיב מפיו חושך
והוללות,7) תענוגים ורודף תמיד ומהתלות שחוק אוהב

ב). ב, (קהלת מהולל – אמרתי לשחוק בעל 8)מלשון:
תמיד. ומתאונן רוח עצוב שחורה: עין,9)מרה רע קמצן

עינו  דלעיל, ברעב" עצמו וה"מסגף באחרים: צרה שעינו
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יותר  טוב – הנדיבות במידת למשל: הראשון. מן השלילי
האחרון, הקצה מן השועות הפזרנות. הראשון: הקצה
הקצה  יותר טוב – אהבתֿכבוד ובמידת והכילות: הקמצנות
הגאוותנות. הראשון, הקצה מן שפלותֿהרוח האחרון.
להתנהג  עצמם על ומחמירים המקפידים החסידים לפיכך
הזהב" "שביל את רוב עלֿפי עוזבים הדין, משורת לפנים
– האחרון לקצה ופעם הראשון לקצה פעם עצמם ומטים
ל:), (ב"מ התלמוד לנו מספר וכן ה"דעה". מהות לפי הכל
"פריקה  במצות עוסק היה יוסי ברבי ישמעאל שרבי
"זקן  משום מזה פטור היה הדין שמצד אףֿעלֿפי וטעינה",
הדין. משורת לפנים זאת עשה הוא אבל כבודו", לפי ואינה

רסט).29) קושטא, נוסח (לפי ה הלכה סוף כאן

.ÂBÊ ‰ÂˆÓ Le¯Ùa e„nÏ Ck30,ÔepÁ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó : »ƒ¿¿≈ƒ¿»«ƒ¿»«
‰z‡ Û‡ ,ÌeÁ¯ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó ;ÔepÁ ‰È‰ ‰z‡ Û‡««»¡≈««ƒ¿»«««»
‰È‰ ‰z‡ Û‡ ,LB„˜ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó ;ÌeÁ¯ ‰È‰¡≈««ƒ¿»»««»¡≈
Ô˙B‡ ÏÎa Ï‡Ï ÌÈ‡È·p‰ e‡¯˜ BÊ C¯c ÏÚÂ .LB„»̃¿«∆∆»¿«¿ƒƒ»≈¿»»

„ÒÁ ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡' :ÔÈÈepk‰,'¯LÈÂ ˜Ècˆ' ,' «ƒƒ∆∆««ƒ¿«∆∆«ƒ¿»»
Ô‰L ÚÈ„B‰Ï - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,'˜ÊÁÂ ¯Bab' ,'ÌÈÓz'»ƒƒ¿»»¿«≈»∆¿ƒ«∆≈
Ô‰a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ ,ÌÈ¯LÈÂ ÌÈ·BË ÌÈÎ¯c¿»ƒƒƒ»ƒ¿«»»»¿«¿ƒ«¿»∆

.BÁÎ ÈÙk ÂÈÏ‡ ˙Bnc‰Ïe¿ƒ«≈»¿ƒ…

ב).30) קלג, שבת עקב. ('ספרי' בדרכיו" "והלכת של
נד). ח"א, מו"נ גם (השווה

.ÊeÚ·˜iL „Ú el‡ ˙BÚ„a BÓˆÚ Ì„‡ ÏÈb¯È „ˆÈÎÂ¿≈««¿ƒ»»«¿¿≈≈«∆ƒ»¿
LlLÈÂ ‰LÈÂ ‰NÚÈ ?B·31ÈtŒÏÚ ‰NBÚL ÌÈNÚna «¬∆¿ƒ¿∆ƒ«≈««¬ƒ∆∆«ƒ

eÈ‰iL „Ú ,„ÈÓz Ì‰a ¯ÊÁÈÂ ,˙BiÚˆÓ‡‰ ˙BÚc‰«≈»∆¿»ƒ¿«¬…»∆»ƒ«∆ƒ¿
,ÂÈÏÚ Á¯Ë Ì‰· ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÌÈl˜ Ì‰ÈNÚÓ«¬≈∆«ƒ»»¿…ƒ¿∆»∆…«»»
‡¯˜ el‡‰ ˙BÓM‰L ÈÙÏe .BLÙa ˙BÚc‰ eÚ·wÈÂ¿ƒ»¿«≈¿«¿¿ƒ∆«≈»≈ƒ¿»
˙ÎÏÏ ÔÈ·iÁ e‡L ˙ÈBÈa‰ C¯c‰ Ì‰Â ,¯ˆBi‰ Ô‰·»∆«≈¿≈«∆∆«≈ƒ∆»«»ƒ»∆∆
Ì‰¯·‡ „nlL ‡È‰Â ."'‰ C¯c" BÊ C¯c ˙‡¯˜ - da»ƒ¿≈∆∆∆∆¿ƒ∆ƒ≈«¿»»
‰eˆÈ ¯L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk" :¯Ó‡pL ,ÂÈ·Ï eÈ·‡»ƒ¿»»∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆
,BÓˆÚÏ ‰Î¯·e ‰·BË ‡È·Ó ,BÊ C¯„a CÏB‰‰Â ."'B‚Â¿¿«≈¿∆∆≈ƒ»¿»»¿«¿
¯ac ¯L‡ ˙‡ Ì‰¯·‡ ÏÚ '‰ ‡È·‰ ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿««»ƒ««¿»»≈¬∆ƒ∆

."ÂÈÏÚ»»

רוב 31) לפי "והכל יט) פ"ג, (אבות זו הלכה מקור
לא  המעלות נקנות בפירושו, (שם) רבינו לדעת המעשה".
דבריו  וכה המעשים, מספר רוב לפי אלא המעשה גודל לפי
זהובים  אלף של נדבה לבו ידבנו אשר אדם כשיתן בקירוב:
הגדול  במעשה הנדיבות מידת בידו תעלה לא אחת, בבת
זהובים  אלף שהתנדב זה בידי שתעלה כמו הזה, היחידי
הנדיבות  מעשה כפל האחרון שזה מפני – פעמים באלף
בעוד  מאד, חזק נפש קנין בזה לו והגיע פעמים אלף

יספה. ולא אחת פעם התעוררה נפשו שהראשון

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הטובה.1) היא הקיצונית הדעה לפעמים

.‡LÈÂ .¯Ó ˜B˙Óe ˜B˙Ó ¯n‰ ÌÈÓÚBË Ûeb‰ ÈÏBÁ≈«¬ƒ««»»»¿≈
ÔÓÔÈ‡L ˙BÏÎ‡ÓÏ ·‡˙Â ‰e‡˙nL ÈÓ ÌÈÏBÁ‰ ƒ«ƒƒ∆ƒ¿«∆¿»≈¿«¬»∆≈»

‡BNÂ ,ÌÁt‰Â ¯ÙÚ‰ ÔB‚k ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»¿∆»»¿«∆»¿≈
·¯ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯Na‰Â ˙t‰ ÔB‚k ,ÌÈ·Bh‰ ˙BÏÎ‡n‰««¬»«ƒ¿««¿«»»«…¿ƒ…
ÌÈe‡˙Ó ,˙BÏBÁ Ì‰È˙BLÙpL Ì„‡ŒÈa Ck .ÈÏÁ‰«…ƒ»¿≈»»∆«¿≈∆ƒ¿«ƒ
‰·Bh‰ C¯c‰ ÌÈ‡BNÂ ,˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰ ÌÈ·‰B‡Â¿¬ƒ«≈»»¿¿ƒ«∆∆«»
ÈÙÏ „‡ÓÏ Ì‰ÈÏÚ ‰„·Î ‡È‰Â ,da ˙ÎÏÏ ÌÈÏvÚ˙Óeƒ¿«¿ƒ»∆∆»¿ƒ¿≈»¬≈∆ƒ¿…¿ƒ

ÌÈÏÁ2ÈB‰" :eÏl‰ ÌÈL‡a ¯ÓB‡ e‰ÈÚLÈ ÔÎÂ . »¿»¿≈¿«¿»≈»¬»ƒ«»
¯B‡Â ¯B‡Ï CLÁ ÌÈÓN ,Ú¯ ·BhÏÂ ·BË Ú¯Ï ÌÈ¯Ó‡‰»…¿ƒ»«¿«»»ƒ∆¿¿
Ì‰ÈÏÚÂ ;"¯ÓÏ ˜B˙Óe ˜B˙ÓÏ ¯Ó ÌÈÓN ,CLÁÏ¿∆»ƒ«¿»»¿»«¬≈∆
."CLÁ ÈÎ¯„a ˙ÎÏÏ ¯LÈ ˙BÁ¯‡ ÌÈ·ÊÚ‰" :¯Ó‡∆¡««…¿ƒ»¿∆»∆∆¿«¿≈∆
,ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ eÎÏÈ ?˙BLÙp‰ ÈÏBÁ ˙wz ‡È‰ ‰Óe«ƒ«»«≈«¿»≈¿≈∆«¬»ƒ
ÔÈ„nÏnL ˙BÚca ÌÈÏÁ e‡t¯ÈÂ ,˙BLÙp‰ È‡ÙB¯ Ô‰L∆≈¿≈«¿»ƒ«¿»¿»«≈∆¿«¿ƒ

„Ú ,Ì˙B‡‰·Bh‰ C¯cÏ Ìe¯ÈÊÁiL3ÌÈ¯Èkn‰Â . »«∆«¬ƒ«∆∆«»¿««ƒƒ
ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÈ‡Â Ì‰lL ˙BÚ¯‰ ˙BÚ„a«≈»»∆»∆¿≈»¿ƒ≈∆«¬»ƒ
¯ÒeÓe ‰ÓÎÁ" :‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ ,Ì˙B‡ ‡t¯Ï¿«≈»¬≈∆»«¿……»¿»»

."eÊa ÌÈÏÈÂ‡¡ƒƒ»

פ"ג).2) (ב"שמונהֿפרקים", רבינו דברי השווה
אחד 3) על א) הלכה א, פרק (תענית בירושלמי כמסופר

הש"ס  גליון כפירוש ולשוןֿהרע, (ברכילות בלשונו שחטא
לרפואתו. נפשות) רופא (שהיה חנינא לרבי ושלחוהו שם)
לך, ורפא – בתורה ועסוק בך חזור חנינא: רבי לו אמר
חיים  עץ ואין ד), טו, (משלי החיים עץ לשון מרפא שנאמר:

תורה. אלא –

.·,‰ÓÁ ÏÚa ‡e‰L ÈÓ ?Ì˙‡eÙ¯ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿»»ƒ∆««≈»
LÈb¯È ‡Ï Ïl˜Â ‰k‰ Ì‡L ,BÓˆÚ ‚È‰‰Ï BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«¿ƒ«¿∆ƒÀ»¿À«…«¿ƒ
‰ÓÁ‰ ¯˜ÚzL „Ú ,‰a¯Ó ÔÓÊ BÊ C¯„a CÏÈÂ ;ÏÏk¿»¿≈≈¿∆∆¿«¿À∆«∆≈»≈«≈»
,‰a¯‰ ÔBÈf·a BÓˆÚ ‚È‰È - ·ÏŒd·‚ ‰È‰ Ì‡Â .BalÓƒƒ¿ƒ»»¿«≈«¿ƒ«¿¿ƒ»«¿≈
˙Bf·Ó‰ ˙B·ÁÒ ÈÈBÏa LaÏÈÂ ,Ïk‰ ÔÓ ‰hÓÏ ·LÈÂ¿≈≈¿«»ƒ«…¿ƒ¿«¿≈¿»«¿«
d·b ¯˜ÚiL „Ú ,el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ ,Ì‰ÈL·BÏ ˙‡∆¿≈∆¿«≈ƒ¿»ƒ≈«∆«¬……«
C¯c ‡e‰L ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÏ ¯ÊÁÈÂ epnÓ ·l‰«≈ƒ∆¿«¬…«∆∆»∆¿»ƒ∆∆∆

‰·Bh‰4Ïk da CÏÈ ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÏ ¯ÊÁiLÎÏÂ . «»¿ƒ¿∆«¬…«∆∆»∆¿»ƒ≈≈»»
‰Ê Â˜ ÏÚÂ .ÂÈÓÈ5‰È‰ Ì‡ :˙BÚc‰ Ïk ¯‡La ‰NÚÈ »»¿««∆«¬∆ƒ¿»»«≈ƒ»»

ÈM‰ ‰ˆwÏ BÓˆÚ ˜ÈÁ¯È - „Á‡‰ ‰ˆwÏ ˜BÁ¯6‚‰ÈÂ »«»∆»∆»«¿ƒ«¿«»∆«≈ƒ¿ƒ¿«
‰cÓ ‡È‰Â ,‰·Bh‰ C¯cÏ Ba ¯ÊÁiL „Ú ,·¯ ÔÓÊ Ba¿«««∆«¬…«∆∆«»¿ƒƒ»

.‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈ·≈ƒ∆¿»≈»¿≈»

ונתעקם,4) שנתכופף לחפץ דומה? הדבר מה משל
לצד  אותו כופפים מתכונתו, על ולהעמידו לתקנו וכשרוצים

לתיקונו. וחוזר מתיישר הוא ואז זה,5)שכנגד, אופן על
הזאת. השיטה מלוי6ֿ)עלֿפי על חכמינו שאמרו כמו

– לעדות)? כשרים (להיות חזרתם, היא מאימתי בריבית:
לנכרים  אפילו בריבית עוד ילוו ולא שטריהם את משיקרעו

כה:). (סנהדרין

.‚,˙ÈBÈaa Ô‰a ‚‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ˙BÚc LÈÂ¿≈≈∆»»»»ƒ¿…»∆«≈ƒ
,¯Á‡‰ ‰ˆw‰ „Ú „Á‡‰ ‰ˆw‰ ÔÓ ˜Á¯˙È ‡l‡∆»ƒ¿«≈ƒ«»∆»∆»««»∆»«≈
ÂÚ Ì„‡ ‰È‰iL ,‰·Bh‰ C¯c ÔÈ‡L ,·Ï d·b ‡e‰Â¿…«≈∆≈∆∆«»∆ƒ¿∆»»»»
‰ÎeÓ BÁe¯ ‰È‰˙Â Áe¯ŒÏÙL ‰È‰iL ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»∆ƒ¿∆¿««¿ƒ¿∆¿»
‡ÏÂ ,"„‡Ó ÂÚ" ea¯ ‰LÓa ¯Ó‡ CÎÈÙÏe .„‡ÓÏƒ¿…¿ƒ»∆¡«¿∆«≈»»¿…¿…
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קז zerc zekld - rcnd xtq - `"pn a"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÓÎÁ eeˆ CÎÈÙÏe .„·Ïa "ÂÚ" ¯Ó‡7„‡Ó" : ∆¡«»»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¬»ƒ¿…
e¯Ó‡ „BÚÂ ."Áe¯ŒÏÙL ÈÂ‰ „‡Ó8dÈa‚n‰ ÏkL , ¿…¡≈¿««¿»¿∆»««¿ƒ«

˙‡ zÁÎLÂ ,E··Ï Ì¯Â" :¯Ó‡pL ,¯wÚa ¯Ùk ,BaÏƒ»«»ƒ»∆∆¡«¿»¿»∆¿»«¿»∆
da ˙È‡c Ô‡Ó ‡˙nLa" :e¯Ó‡ „BÚÂ ."EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆¿»¿¿«¿»»¿ƒ≈

"Áe¯‰ ˙eqb9‰cÓ - ÒÚk‰ ÔÎÂ .d˙ˆ˜Ó elÙ‡Â , «»««¬ƒƒ¿»»¿≈«««ƒ»
‰pnÓ ˜Á¯˙iL Ì„‡Ï Èe‡¯Â ,„‡ÓÏ „Ú ‡È‰ ‰Ú»̄»ƒ«ƒ¿…¿»»»»∆ƒ¿«≈ƒ∆»

ÒÚÎÈ ‡lL BÓˆÚ „nÏÈÂ ,¯Á‡‰ ‰ˆw‰ „Ú10elÙ‡Â , ««»∆»«≈ƒ«≈«¿∆…ƒ¿««¬ƒ
‰ÓÈ‡ ÏÈË‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ÒÚÎÏ Èe‡¯L ¯·c ÏÚ«»»∆»ƒ¿…»»¿ƒ»»¿»ƒ≈»
,Ò¯Ù ‰È‰ Ì‡ ¯eav‰ ÏÚ B‡ ,B˙È·ŒÈ·e ÂÈa ÏÚ«»»¿≈≈««ƒƒ»»«¿»
‰‡¯È - ·ËeÓÏ e¯ÊÁiL È„k Ì‰ÈÏÚ ÒÚÎÏ ‰ˆ¯Â¿»»ƒ¿…¬≈∆¿≈∆««¿¿»«¿∆
‰È‰˙Â ,Ì¯qÈÏ È„k ,ÒÚBÎ ‡e‰L Ì‰ÈÙa BÓˆÚ«¿ƒ¿≈∆∆≈¿≈¿«¿»¿ƒ¿∆
‰ncÓ ‡e‰L Ì„‡k ,BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ˙·MÈÓ BzÚ„11 «¿¿À∆∆≈¿≈«¿¿»»∆ƒ«∆
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÒÚBÎ BÈ‡ ‡e‰Â ,BÒÚk ˙ÚLa ÒÚBk≈ƒ¿««¿¿≈≈»¿¬»ƒ
˙„B·Ú „·BÚ el‡k ,ÒÚBk‰ Ïk" :ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»«≈¿ƒ≈¬«

"ÌÈ·ÎBk12,‡e‰ ÌÎÁ Ì‡ - ÒÚBk‰ ÏkL ,e¯Ó‡Â ; »ƒ¿»¿∆»«≈ƒ»»
epnÓ ˙˜lzÒÓ B˙ÓÎÁ13B˙‡e· ,‡e‰ ‡È· Ì‡Â , »¿»ƒ¿«∆∆ƒ∆¿ƒ»ƒ¿»

ÌÈiÁ Ì‰ÈiÁ ÔÈ‡ ÒÚÎ ÈÏÚ·e .epnÓ ˙˜lzÒÓ14. ƒ¿«∆∆ƒ∆«¬≈««≈«≈∆«ƒ
BÓˆÚ ‚È‰iL „Ú ,ÒÚk‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ï eeˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ««««∆«¿ƒ«¿
‡È‰ BÊÂ ,ÌÈÒÈÚÎn‰ ÌÈ¯·„Ï elÙ‡ LÈb¯È ‡lL∆…«¿ƒ¬ƒƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ÔÈ·eÏÚ Ô‰ - ÌÈ˜Ècv‰ C¯„Â .‰·Bh‰ C¯c‰«∆∆«»¿∆∆««ƒƒ≈¬ƒ¿≈»
ÔÈNBÚ ,ÔÈ·ÈLÓ ÌÈ‡Â Ì˙t¯Á ÌÈÚÓBL ,ÔÈ·ÏBÚ¿ƒ¿ƒ∆¿»»¿≈»¿ƒƒƒ

ÌÈ¯eqÈa ÌÈÁÓNe ‰·‰‡Ó15:¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ ; ≈«¬»¿≈ƒ¿ƒƒ«¬≈∆«»≈
"B˙¯·‚a LÓM‰ ˙‡ˆk ÂÈ·‰‡Â"16. ¿…¬»¿≈«∆∆ƒ¿À»

ד.7) פ"ד, ב.8)אבות ד, בחרם 9)סוטה א. ה, שם,
גאוה. בו שיש מי על 10)יהא ד.) (תענית אמרו וכן

בו  רותחת שתורתו מפני לכעוס, העלול מרבנן צורבא
את  ולהרגיל הכעס מן להתרחק שעליו – אותו ומרתיחה
מלבך  כעס והסר שנאמר: ובמתינות, בנחת להתנהג עצמו

י). יא, כועס 11)(קהלת ואינו כועס של פנים מעמיד
מדמה. סוברים: ויש ב). קה, ב,12)(שבת בראשית זוהר,

עובד  כאילו הכועס שכל אוקמוה, "והא לשונו: וזה טז.
הרשב"ש  שבתשובת מעיר הלר חיים ר' והגאון עבודהֿזרה.
א. כב, נדרים ממסכת כלשונו זה מאמר הובא ש"ע סימן
ז"ל. הראשונים רבותינו לפני הנוסחה כך היתה וכנראה
מיני  כל – הכועס "כל היא: שלפנינו בתלמוד הנוסחה

בו". שולטים ב.13)גיהנום סו, קיג,14)פסחים שם,
ב.15)ב. לו, גיטין א. כג, מן 16)יומא היה השמש גם

והציע  הקב"ה לפני בא כשהירח עולבים, ואינם העלובים
בכתר  משתמשים מלכים שני שאין מפני מהם, אחד שיקטין

ו  באורו אחד. מנצח כגבור בגבורתו השמש יצא לבסוף
שם). "עיןֿיעקב", על (מהרי"ף הגדול

.„B‡ ‡l‡ ¯a„È ‡ÏÂ ,‰˜È˙La Ì„‡ ‰a¯È ÌÏBÚÏ¿»«¿∆»»ƒ¿ƒ»¿…¿«≈∆»
‰ÓÎÁ ¯·„a17.BÙe‚ ÈiÁÏ Ì‰Ï CÈ¯vL ÌÈ¯·„· B‡ , ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ∆»ƒ»∆¿«≈

‰ÁÈN ÁN ‡lL ,LB„w‰ ea¯ „ÈÓÏz ,·¯ ÏÚ e¯Ó‡»¿«««¿ƒ«≈«»∆…»ƒ»
ÂÈÓÈ Ïk ‰ÏË·18.Ì„‡ Ïk ·¯ ˙ÁÈN ‡È‰ BÊÂ - ¿≈»»»»¿ƒƒ«…»»»

‰Ê ÏÚÂ .ÌÈ¯·c Ì„‡ ‰a¯È ‡Ï Ûeb‰ ÈÎ¯ˆa elÙ‡Â«¬ƒ¿»¿≈«…«¿∆»»¿»ƒ¿«∆
e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ19‡È·Ó ÌÈ¯·„ ‰a¯n‰ Ïk" : ƒ¬»ƒ¿»¿»««¿∆¿»ƒ≈ƒ

‡l‡ ,·BË ÛebÏ È˙‡ˆÓ ‡Ï" :e¯Ó‡Â ,"‡ËÁ≈¿¿»¿…»»ƒ«∆»
È¯·c eÈ‰È ‰ÓÎÁ È¯·„·e ‰¯B˙ È¯·„a ÔÎÂ ."‰˜È˙L¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ¿≈

Ì‰ÈÈÚÂ ÌÈhÚÓ Ì„‡‰20eevL ‡e‰Â .ÌÈa¯Ó »»»¿«ƒ¿ƒ¿¿≈∆¿Àƒ¿∆ƒ
C¯c ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï Ì„‡ ‰LÈ ÌÏBÚÏ" :e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»¿¿»«¿∆»»¿«¿ƒ»∆∆

"‰¯ˆ˜21ËÚeÓ ÔÈÚ‰Â ÔÈa¯Ó ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»¬»ƒ»«¿»ƒ¿Àƒ¿»ƒ¿»»
·¯a ÌBÏÁ‰ ‡a Èk" :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,˙eÏÎÒ BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿¿«∆∆¡«ƒ»«¬¿…

."ÌÈ¯·c ·¯a ÏÈÒk ÏB˜Â ,ÔÈÚƒ¿»¿¿ƒ¿…¿»ƒ

דאורייתא 17) ופטטיא בישין, פטטיא "כל ז"ל: כמאמרם
רעים  הפטפוטים כל – ה"ה) פ"ט, ברכות (ירושלמי, טבין"

טובים. תורה בדברי פטפוטים רק ב.18)הם, יט, יומא
קע"ח, דמשק" "נהרות ספר בסוף הגאונים" ב"תשובות
מהם  אחת וזו בהם, נהג שרב חסידות דברי עשרה מנויים
(אבות  למשנה בפירושו שגם לציין וראוי הרד"ל). (הגהת

לרב. זו מידה ז"ל רבינו מייחס יז) שם.19)פ"א,
שלהם.20) לשון 21)התוכן באריכות ולא - ב ג, פסחים

ומבלבלת. המטרידה

.‰‰˜È˙L - ‰ÓÎÁÏ ‚ÈÒ22·ÈL‰Ï ¯‰ÓÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ¿»«»¿»¿ƒ»¿ƒ»…¿«≈¿»ƒ
,˙ÁÂ ‰·eLa ÌÈ„ÈÓÏzÏ „nÏÈÂ ;¯a„Ï ‰a¯È ‡ÏÂ¿…«¿∆¿«≈ƒ«≈««¿ƒƒ¿»»««
:‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÔBLÏ ˙eÎÈ¯‡ ‡Ï·e ‰˜Úˆ ‡Ïa¿…¿»»¿…¬ƒ»∆»«¿……

."ÌÈÚÓL ˙Áa ÌÈÓÎÁ È¯·c"ƒ¿≈¬»ƒ¿««ƒ¿»ƒ

יג.22) ג, אבות

.Â.ÈezÙe ˙B˜ÏÁ È¯·„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»»»»¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿≈¬»ƒ
·la „Á‡Â ‰ta „Á‡ ‰È‰È ‡ÏÂ23B¯·k BÎBz ‡l‡ ,24, ¿…ƒ¿∆∆»«∆¿∆»«≈∆»¿»

˙Úc ·‚Ï ¯eÒ‡Â .‰taL ¯·c‰ ‡e‰ ·laL ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»∆«≈«»»∆«∆¿»ƒ¿…««
È¯ÎÏ ¯kÓÈ ‡Ï ?„ˆÈk .È¯Îp‰ ˙Úc elÙ‡Â ,˙Bi¯a‰«¿ƒ«¬ƒ«««»¿ƒ≈«…ƒ¿…¿»¿ƒ
ÏL ÏÚÓ ‡ÏÂ ,‰ËeÁL ¯Na ÌB˜Óa ‰Ï· ¯Na¿«¿≈»ƒ¿¿«¿»¿…ƒ¿»∆

‰˙Ó25·‰¯ÒÈ ‡ÏÂ .‰ËeÁL ÏL ÏÚÓ ÌB˜Óa26 ≈»ƒ¿ƒ¿»∆¿»¿…¿«¿≈
‡ÏÂ ;ÏÎB‡ BÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡iL B¯·Áa«¬≈∆…«∆¿¿≈«∆≈≈¿…

˙·¯˜˙a BÏ ‰a¯È27‡ÏÂ ;Ïa˜Ó BÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â , «¿∆¿ƒ¿…∆¿≈«∆≈¿«≈¿…
È„k ,Ô¯ÎÓÏ ÔÁ˙ÙÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Bi·Á BÏ ÁzÙÈƒ¿«»ƒ∆»ƒ¿»¿»¿»¿»¿≈
.B· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,Á˙t B„B·k ÏÈ·LaL ,B˙BzÙÏ¿«∆ƒ¿ƒ¿»«¿≈…«≈
,¯eÒ‡ - ˙ÚcŒ˙·b ÏLÂ Èezt ÏL ˙Á‡ ‰lÓ elÙ‡Â«¬ƒƒ»««∆ƒ¿∆¿ƒ«««»
ÏÓÚ ÏkÓ ¯B‰Ë ·ÏÂ ,ÔBÎ Áe¯Â ,˙Ó‡ ˙ÙN ‡l‡∆»¿«¡∆¿«»¿≈»ƒ»»»

˙Be‰Â28. ¿«

המדבר 23) שונאם: הקב"ה שלושה, ז"ל: חכמינו כדברי
קיד:). (פסחים וכו' בלב ואחד בפה פנימיותו 24)אחד

ב"אבות  אמרו וכן עב:). (יומא לבו, כן כפיו כחיצוניותו:
כגלוי". עליך סתרך "יהא כח: פרק נתן", נעל 25)דרבי

בריאה  של כנעל חזקה כלֿכך אינה שמתה בהמה מעור
נשיכת  מחמת שמא סכנה, חשש משום ועוד, שנשחטה.

צד.). (חולין בעור נבלע והארס מתה יפצר 26)נחש לא
דעת". "גניבת משום בזה שיש מאד, מנחה 27)בו

(שם). האורחים את בו שמכבדים "כיבוד" ודורון:
תרמית.28) ומעשי נכלים

.ÊÏˆÚ ‡ÏÂ ,˙Bl˙‰Óe ˜BÁN ÏÚa Ì„‡ ‡‰È ‡Ï…¿≈»»««¿«¬«¿…»≈
ÁÓN ‡l‡ ,ÔB‡Â29ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .30˜BÁN" : ¿≈∆»»≈«»»¿¬»ƒ¿
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יותר  טוב – הנדיבות במידת למשל: הראשון. מן השלילי
האחרון, הקצה מן השועות הפזרנות. הראשון: הקצה
הקצה  יותר טוב – אהבתֿכבוד ובמידת והכילות: הקמצנות
הגאוותנות. הראשון, הקצה מן שפלותֿהרוח האחרון.
להתנהג  עצמם על ומחמירים המקפידים החסידים לפיכך
הזהב" "שביל את רוב עלֿפי עוזבים הדין, משורת לפנים
– האחרון לקצה ופעם הראשון לקצה פעם עצמם ומטים
ל:), (ב"מ התלמוד לנו מספר וכן ה"דעה". מהות לפי הכל
"פריקה  במצות עוסק היה יוסי ברבי ישמעאל שרבי
"זקן  משום מזה פטור היה הדין שמצד אףֿעלֿפי וטעינה",
הדין. משורת לפנים זאת עשה הוא אבל כבודו", לפי ואינה

רסט).29) קושטא, נוסח (לפי ה הלכה סוף כאן

.ÂBÊ ‰ÂˆÓ Le¯Ùa e„nÏ Ck30,ÔepÁ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó : »ƒ¿¿≈ƒ¿»«ƒ¿»«
‰z‡ Û‡ ,ÌeÁ¯ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó ;ÔepÁ ‰È‰ ‰z‡ Û‡««»¡≈««ƒ¿»«««»
‰È‰ ‰z‡ Û‡ ,LB„˜ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó ;ÌeÁ¯ ‰È‰¡≈««ƒ¿»»««»¡≈
Ô˙B‡ ÏÎa Ï‡Ï ÌÈ‡È·p‰ e‡¯˜ BÊ C¯c ÏÚÂ .LB„»̃¿«∆∆»¿«¿ƒƒ»≈¿»»

„ÒÁ ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡' :ÔÈÈepk‰,'¯LÈÂ ˜Ècˆ' ,' «ƒƒ∆∆««ƒ¿«∆∆«ƒ¿»»
Ô‰L ÚÈ„B‰Ï - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,'˜ÊÁÂ ¯Bab' ,'ÌÈÓz'»ƒƒ¿»»¿«≈»∆¿ƒ«∆≈
Ô‰a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ ,ÌÈ¯LÈÂ ÌÈ·BË ÌÈÎ¯c¿»ƒƒƒ»ƒ¿«»»»¿«¿ƒ«¿»∆

.BÁÎ ÈÙk ÂÈÏ‡ ˙Bnc‰Ïe¿ƒ«≈»¿ƒ…

ב).30) קלג, שבת עקב. ('ספרי' בדרכיו" "והלכת של
נד). ח"א, מו"נ גם (השווה

.ÊeÚ·˜iL „Ú el‡ ˙BÚ„a BÓˆÚ Ì„‡ ÏÈb¯È „ˆÈÎÂ¿≈««¿ƒ»»«¿¿≈≈«∆ƒ»¿
LlLÈÂ ‰LÈÂ ‰NÚÈ ?B·31ÈtŒÏÚ ‰NBÚL ÌÈNÚna «¬∆¿ƒ¿∆ƒ«≈««¬ƒ∆∆«ƒ

eÈ‰iL „Ú ,„ÈÓz Ì‰a ¯ÊÁÈÂ ,˙BiÚˆÓ‡‰ ˙BÚc‰«≈»∆¿»ƒ¿«¬…»∆»ƒ«∆ƒ¿
,ÂÈÏÚ Á¯Ë Ì‰· ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÌÈl˜ Ì‰ÈNÚÓ«¬≈∆«ƒ»»¿…ƒ¿∆»∆…«»»
‡¯˜ el‡‰ ˙BÓM‰L ÈÙÏe .BLÙa ˙BÚc‰ eÚ·wÈÂ¿ƒ»¿«≈¿«¿¿ƒ∆«≈»≈ƒ¿»
˙ÎÏÏ ÔÈ·iÁ e‡L ˙ÈBÈa‰ C¯c‰ Ì‰Â ,¯ˆBi‰ Ô‰·»∆«≈¿≈«∆∆«≈ƒ∆»«»ƒ»∆∆
Ì‰¯·‡ „nlL ‡È‰Â ."'‰ C¯c" BÊ C¯c ˙‡¯˜ - da»ƒ¿≈∆∆∆∆¿ƒ∆ƒ≈«¿»»
‰eˆÈ ¯L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk" :¯Ó‡pL ,ÂÈ·Ï eÈ·‡»ƒ¿»»∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆
,BÓˆÚÏ ‰Î¯·e ‰·BË ‡È·Ó ,BÊ C¯„a CÏB‰‰Â ."'B‚Â¿¿«≈¿∆∆≈ƒ»¿»»¿«¿
¯ac ¯L‡ ˙‡ Ì‰¯·‡ ÏÚ '‰ ‡È·‰ ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿««»ƒ««¿»»≈¬∆ƒ∆

."ÂÈÏÚ»»

רוב 31) לפי "והכל יט) פ"ג, (אבות זו הלכה מקור
לא  המעלות נקנות בפירושו, (שם) רבינו לדעת המעשה".
דבריו  וכה המעשים, מספר רוב לפי אלא המעשה גודל לפי
זהובים  אלף של נדבה לבו ידבנו אשר אדם כשיתן בקירוב:
הגדול  במעשה הנדיבות מידת בידו תעלה לא אחת, בבת
זהובים  אלף שהתנדב זה בידי שתעלה כמו הזה, היחידי
הנדיבות  מעשה כפל האחרון שזה מפני – פעמים באלף
בעוד  מאד, חזק נפש קנין בזה לו והגיע פעמים אלף

יספה. ולא אחת פעם התעוררה נפשו שהראשון

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הטובה.1) היא הקיצונית הדעה לפעמים

.‡LÈÂ .¯Ó ˜B˙Óe ˜B˙Ó ¯n‰ ÌÈÓÚBË Ûeb‰ ÈÏBÁ≈«¬ƒ««»»»¿≈
ÔÓÔÈ‡L ˙BÏÎ‡ÓÏ ·‡˙Â ‰e‡˙nL ÈÓ ÌÈÏBÁ‰ ƒ«ƒƒ∆ƒ¿«∆¿»≈¿«¬»∆≈»

‡BNÂ ,ÌÁt‰Â ¯ÙÚ‰ ÔB‚k ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»¿∆»»¿«∆»¿≈
·¯ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯Na‰Â ˙t‰ ÔB‚k ,ÌÈ·Bh‰ ˙BÏÎ‡n‰««¬»«ƒ¿««¿«»»«…¿ƒ…
ÌÈe‡˙Ó ,˙BÏBÁ Ì‰È˙BLÙpL Ì„‡ŒÈa Ck .ÈÏÁ‰«…ƒ»¿≈»»∆«¿≈∆ƒ¿«ƒ
‰·Bh‰ C¯c‰ ÌÈ‡BNÂ ,˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰ ÌÈ·‰B‡Â¿¬ƒ«≈»»¿¿ƒ«∆∆«»
ÈÙÏ „‡ÓÏ Ì‰ÈÏÚ ‰„·Î ‡È‰Â ,da ˙ÎÏÏ ÌÈÏvÚ˙Óeƒ¿«¿ƒ»∆∆»¿ƒ¿≈»¬≈∆ƒ¿…¿ƒ

ÌÈÏÁ2ÈB‰" :eÏl‰ ÌÈL‡a ¯ÓB‡ e‰ÈÚLÈ ÔÎÂ . »¿»¿≈¿«¿»≈»¬»ƒ«»
¯B‡Â ¯B‡Ï CLÁ ÌÈÓN ,Ú¯ ·BhÏÂ ·BË Ú¯Ï ÌÈ¯Ó‡‰»…¿ƒ»«¿«»»ƒ∆¿¿
Ì‰ÈÏÚÂ ;"¯ÓÏ ˜B˙Óe ˜B˙ÓÏ ¯Ó ÌÈÓN ,CLÁÏ¿∆»ƒ«¿»»¿»«¬≈∆
."CLÁ ÈÎ¯„a ˙ÎÏÏ ¯LÈ ˙BÁ¯‡ ÌÈ·ÊÚ‰" :¯Ó‡∆¡««…¿ƒ»¿∆»∆∆¿«¿≈∆
,ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ eÎÏÈ ?˙BLÙp‰ ÈÏBÁ ˙wz ‡È‰ ‰Óe«ƒ«»«≈«¿»≈¿≈∆«¬»ƒ
ÔÈ„nÏnL ˙BÚca ÌÈÏÁ e‡t¯ÈÂ ,˙BLÙp‰ È‡ÙB¯ Ô‰L∆≈¿≈«¿»ƒ«¿»¿»«≈∆¿«¿ƒ

„Ú ,Ì˙B‡‰·Bh‰ C¯cÏ Ìe¯ÈÊÁiL3ÌÈ¯Èkn‰Â . »«∆«¬ƒ«∆∆«»¿««ƒƒ
ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÈ‡Â Ì‰lL ˙BÚ¯‰ ˙BÚ„a«≈»»∆»∆¿≈»¿ƒ≈∆«¬»ƒ
¯ÒeÓe ‰ÓÎÁ" :‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ ,Ì˙B‡ ‡t¯Ï¿«≈»¬≈∆»«¿……»¿»»

."eÊa ÌÈÏÈÂ‡¡ƒƒ»

פ"ג).2) (ב"שמונהֿפרקים", רבינו דברי השווה
אחד 3) על א) הלכה א, פרק (תענית בירושלמי כמסופר

הש"ס  גליון כפירוש ולשוןֿהרע, (ברכילות בלשונו שחטא
לרפואתו. נפשות) רופא (שהיה חנינא לרבי ושלחוהו שם)
לך, ורפא – בתורה ועסוק בך חזור חנינא: רבי לו אמר
חיים  עץ ואין ד), טו, (משלי החיים עץ לשון מרפא שנאמר:

תורה. אלא –

.·,‰ÓÁ ÏÚa ‡e‰L ÈÓ ?Ì˙‡eÙ¯ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿»»ƒ∆««≈»
LÈb¯È ‡Ï Ïl˜Â ‰k‰ Ì‡L ,BÓˆÚ ‚È‰‰Ï BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«¿ƒ«¿∆ƒÀ»¿À«…«¿ƒ
‰ÓÁ‰ ¯˜ÚzL „Ú ,‰a¯Ó ÔÓÊ BÊ C¯„a CÏÈÂ ;ÏÏk¿»¿≈≈¿∆∆¿«¿À∆«∆≈»≈«≈»
,‰a¯‰ ÔBÈf·a BÓˆÚ ‚È‰È - ·ÏŒd·‚ ‰È‰ Ì‡Â .BalÓƒƒ¿ƒ»»¿«≈«¿ƒ«¿¿ƒ»«¿≈
˙Bf·Ó‰ ˙B·ÁÒ ÈÈBÏa LaÏÈÂ ,Ïk‰ ÔÓ ‰hÓÏ ·LÈÂ¿≈≈¿«»ƒ«…¿ƒ¿«¿≈¿»«¿«
d·b ¯˜ÚiL „Ú ,el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ ,Ì‰ÈL·BÏ ˙‡∆¿≈∆¿«≈ƒ¿»ƒ≈«∆«¬……«
C¯c ‡e‰L ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÏ ¯ÊÁÈÂ epnÓ ·l‰«≈ƒ∆¿«¬…«∆∆»∆¿»ƒ∆∆∆

‰·Bh‰4Ïk da CÏÈ ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÏ ¯ÊÁiLÎÏÂ . «»¿ƒ¿∆«¬…«∆∆»∆¿»ƒ≈≈»»
‰Ê Â˜ ÏÚÂ .ÂÈÓÈ5‰È‰ Ì‡ :˙BÚc‰ Ïk ¯‡La ‰NÚÈ »»¿««∆«¬∆ƒ¿»»«≈ƒ»»

ÈM‰ ‰ˆwÏ BÓˆÚ ˜ÈÁ¯È - „Á‡‰ ‰ˆwÏ ˜BÁ¯6‚‰ÈÂ »«»∆»∆»«¿ƒ«¿«»∆«≈ƒ¿ƒ¿«
‰cÓ ‡È‰Â ,‰·Bh‰ C¯cÏ Ba ¯ÊÁiL „Ú ,·¯ ÔÓÊ Ba¿«««∆«¬…«∆∆«»¿ƒƒ»

.‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈ·≈ƒ∆¿»≈»¿≈»

ונתעקם,4) שנתכופף לחפץ דומה? הדבר מה משל
לצד  אותו כופפים מתכונתו, על ולהעמידו לתקנו וכשרוצים

לתיקונו. וחוזר מתיישר הוא ואז זה,5)שכנגד, אופן על
הזאת. השיטה מלוי6ֿ)עלֿפי על חכמינו שאמרו כמו

– לעדות)? כשרים (להיות חזרתם, היא מאימתי בריבית:
לנכרים  אפילו בריבית עוד ילוו ולא שטריהם את משיקרעו

כה:). (סנהדרין

.‚,˙ÈBÈaa Ô‰a ‚‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ˙BÚc LÈÂ¿≈≈∆»»»»ƒ¿…»∆«≈ƒ
,¯Á‡‰ ‰ˆw‰ „Ú „Á‡‰ ‰ˆw‰ ÔÓ ˜Á¯˙È ‡l‡∆»ƒ¿«≈ƒ«»∆»∆»««»∆»«≈
ÂÚ Ì„‡ ‰È‰iL ,‰·Bh‰ C¯c ÔÈ‡L ,·Ï d·b ‡e‰Â¿…«≈∆≈∆∆«»∆ƒ¿∆»»»»
‰ÎeÓ BÁe¯ ‰È‰˙Â Áe¯ŒÏÙL ‰È‰iL ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»∆ƒ¿∆¿««¿ƒ¿∆¿»
‡ÏÂ ,"„‡Ó ÂÚ" ea¯ ‰LÓa ¯Ó‡ CÎÈÙÏe .„‡ÓÏƒ¿…¿ƒ»∆¡«¿∆«≈»»¿…¿…
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‡lL ,eeˆÂ ."‰Â¯ÚÏ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈb¯Ó L‡¯Œ˙el˜Â¿«…«¿ƒƒ∆»»»¿∆¿»¿ƒ∆…
‡l‡ ,Ïa‡˙Óe ·ˆÚ ‡ÏÂ ,˜BÁˆa ıe¯t Ì„‡ ‡‰È¿≈»»»ƒ¿¿…»≈ƒ¿«≈∆»

˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ïa˜Ó31‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ . ¿«≈∆»»»»¿≈∆»ƒ»¿≈…ƒ¿∆
‰·Á¯ LÙ ÏÚa32ÏË·e ·ˆÚ ‡ÏÂ ,ÔB‰Ï Ï‰· , ««∆∆¿»»ƒ¿»«¿…»≈»≈

‰Î‡ÏnÓ33˜ÒÚa ËÚÓÓ ,‰·BË ÔÈÚ ÏÚa ‡l‡ ;34 ƒ¿»»∆»«««ƒ»¿«≈¿≈∆
ÁÓNÈ ,B˜ÏÁ ‡e‰L ËÚÓ‰ B˙B‡Â .‰¯Bza ˜ÒBÚÂ¿≈«»¿«¿«∆∆¿ƒ¿«

Ba35‡ÏÂ ,‰‡˜ ÏÚa ‡ÏÂ ,‰ËË˜ ÏÚa ‰È‰È ‡ÏÂ .¿…ƒ¿∆««¿»»¿…««ƒ¿»¿…
e¯Ó‡ Ck .„B·k‰ ¯Á‡ Û„B¯ ‡ÏÂ ,‰Â‡z ÏÚa«««¬»¿…≈«««»»»¿

ÌÈÓÎÁ36˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ „B·k‰Â ‰Â‡z‰Â ‰‡w‰" : ¬»ƒ«ƒ¿»¿««¬»¿«»ƒƒ∆
‰cna CÏÈ :¯·c ÏL BÏÏk ."ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰»»»ƒ»»¿»∆»»≈≈«ƒ»
ÂÈ˙BÚc Ïk eÈ‰iL „Ú ,‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈa‰«≈ƒ∆¿»≈»¿≈»«∆ƒ¿»≈»
Òlt" :¯Ó‡ ‰ÓÏML ‡e‰Â .˙eÚˆÓ‡a ˙BeÎÓ37 ¿À»¿∆¿»¿∆¿……»««≈

."ekÈ EÈÎ¯c ÏÎÂ ,EÏ‚¯ ÏbÚÓ«¿««¿∆¿»¿»∆ƒ…

הממוצעת.29) הדרך הזהב", "שביל פ"ג,30)הוא אבות
טו.31)יג. א, בעל 32)שם הרשע: בלעם מתלמידי

יט). פ"ה, (שם שבעה ידע לא אשר בצע ושואף תאוה
הדברים 33) מן נפשו ומחסר צרכיו לסיפוק כלל דואג שאינו

מתוך  אלא מת אדם "אין הישוב. מן אינו כאילו ההכרחיים,
יא). (אדר"נ, י).34)בטלה" פ"ד, (שם להעשיר אץ ואינו

א).35) פ"ד, (אבות האמיתי העושר כא.36)זהו שם,
ומדוד 37) שקול יא). טז, (משל משפט ומאזני פלס מלשון:

או  לכאן הכרע בלי באמצעותן מכוונות שתהיינה דרכיך
תצליח. ואז – לכאן

ה'תשע"ט  מנ"א י"ג רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התורה.1) שהפרישתו ממה יותר פרוש האדם יהא שלא

.‡‰Â‡z‰Â ‰‡w‰Â ÏÈ‡B‰ :Ì„‡ ¯Ó‡È ‡nL∆»…«»»ƒ¿«ƒ¿»¿««¬»
„B·k‰Â˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ô‰ ‰Ú¯ C¯c ,Ì‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«»¿«≈»∆∆∆»»≈ƒƒ∆

„vÏ ˜Á¯˙‡Â ¯˙BÈa Ô‰Ó L¯Ù‡ - ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰»»»ƒ»»∆¿≈∆¿≈¿∆¿«≈««
ÔB¯Á‡‰2‡ÏÂ ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ,¯Na ÏÎ‡È ‡lL „Ú ! »«¬«∆……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ¿…

LaÏÈ ‡ÏÂ ,‰‡ ‰¯È„a ·LÈ ‡ÏÂ ,‰M‡ ‡NÈƒ»ƒ»¿…≈≈¿ƒ»»»¿…ƒ¿«
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰Lw‰ ¯Óv‰Â ˜N‰ ‡l‡ ,‰‡ LeaÏÓ«¿»∆∆»««¿«∆∆«»∆¿«≈»∆
‡È‰ ‰Ú¯ C¯c ‰Ê Ìb - ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ È‰k ÔB‚k¿…¬≈¿≈»ƒ«∆∆∆»»ƒ
;‡ËBÁ ‡¯˜ BÊ C¯„a Cl‰Ó‰ .da CÏÈÏ ¯eÒ‡Â¿»≈≈»«¿«≈¿∆∆ƒ¿»≈
‡ËÁ ¯L‡Ó ÂÈÏÚ ¯tÎÂ" :¯ÈÊa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈¿»ƒ¿ƒ∆»»≈¬∆»»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "LÙp‰ ÏÚ3‡lL ,¯ÈÊ Ì‡ ‰Óe : ««»∆»¿¬»ƒ»ƒ»ƒ∆…
ÏkÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ;‰¯tk CÈ¯ˆ ,ÔÈi‰ ÔÓ ‡l‡ L¯Ù»«∆»ƒ««ƒ»ƒ«»»«≈««¿ƒ»
eeˆ CÎÈÙÏ .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ,¯·„Â ¯·c»»¿»»««««»¿«»¿ƒ»ƒ
ÌÈ¯·cÓ ‡l‡ ,BÓˆÚ Ì„‡ ÚÓÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…ƒ¿«»»«¿∆»ƒ¿»ƒ
BÓˆÚ ¯ÒB‡ ‡‰È ‡ÏÂ ;„·Ïa ‰¯Bz‰ ezÚnL∆¿»««»ƒ¿«¿…¿≈≈«¿
e¯Ó‡ Ck .ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c ÏÚ ˙BÚe·L·e ÌÈ¯„aƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ«À»ƒ»»¿

ÌÈÓÎÁ4‰z‡L ‡l‡ ,‰¯Bz ‰¯Ò‡M ‰Ó Ei„ ‡Ï" : ¬»ƒ…«∆«∆»¿»»∆»»«»
el‡ - ‰f‰ ÏÏk·e "!ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c EÈÏÚ ¯ÒB‡≈»∆¿»ƒ¬≈ƒ«¿»«∆≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡Â .‰·BË C¯„a ÔÈ‡ ,„ÈÓz ÔÈpÚ˙nL5 ∆ƒ¿«ƒ»ƒ≈»¿∆∆»¿»¿¬»ƒ
ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚÂ .˙ÈÚ˙a BÓˆÚ ÛbÒÓ Ì„‡ ‡‰iL∆¿≈»»¿«≈«¿¿«¬ƒ¿«»«¿»ƒ

È‰z Ï‡" :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ‰eˆ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆ƒ»¿……¿»««¿ƒ
"ÌÓBMz ‰nÏ ,¯˙BÈ ÌkÁ˙z Ï‡Â ‰a¯‰ ˜Ècˆ6. «ƒ«¿≈¿«ƒ¿««≈»»ƒ≈

הלכה 2) א, (פרק למעלה כמבואר והשלילה, הצמצום לצד
יא.).3)ה). הלכה 4)(תענית ט, פרק נדרים (ירושלמי,
(תענית 5)א). חוטא נקרא: בתענית היושב שמואל: אמר

עליו?6)יא.). חרב שעולמו משומם כאיש תהיה למה

.·Ú„ÈÏ Ìlk ÂÈNÚÓ ÏÎÂ BaÏ ÔeÎiL ,Ì„‡‰ CÈ¯»̂ƒ»»»∆¿«≈ƒ¿»«¬»À»≈«
ÌM‰ ˙‡7BÓe˜Â Bz·L ‰È‰ÈÂ .„·Ïa ‡e‰ Ce¯a ∆«≈»ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿¿

¯·c‰ ‰Ê ˙nÚÏ Ïk‰ ,B¯ea„Â8,ÔzÈÂ ‡NiLk ?„ˆÈk . ¿ƒ«…¿À«∆«»»≈«¿∆ƒ»¿ƒ≈
ıa˜Ï BaÏ· ‰È‰È ‡Ï - ¯ÎN ÏhÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡«¬∆¿»»ƒ…»»…ƒ¿∆¿ƒƒ¿…
‡ˆÓiL È„k el‡‰ ÌÈ¯·„ ‰NÚÈ ‡l‡ ,„·Ïa ÔBÓÓ»ƒ¿«∆»«¬∆¿»ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»
˙·ÈLÈÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ,Ì‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L ÌÈ¯·„¿»ƒ∆«»ƒ»∆≈¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ«
‡Ï ,ÏÚ·ÈÂ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iLk ÔÎÂ .‰M‡ ˙‡ÈNe ˙Èa«ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆…«¿ƒ¿∆¿ƒ¿«…
,„·Ïa ˙B‰Ï È„k el‡‰ ÌÈ¯·c ˙BNÚÏ BaÏa ÌÈNÈ»ƒ¿ƒ«¬¿»ƒ»≈¿≈≈»ƒ¿«
,CÁÏ ˜B˙n‰ ‡l‡ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ BÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»∆≈≈¿∆∆»«»«≈
ÏÎ‡iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;˙B‰Ï È„k ÏÚ·ÈÂ¿ƒ¿«¿≈≈»∆»»ƒ«ƒ∆…«
‡Ï CÎÈÙÏ .„·Ïa ÂÈ¯·È‡Â BÙeb ˙B¯·‰Ï È„k ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿≈¿«¿¿≈»»ƒ¿»¿ƒ»…
ÏÎ‡È ‡l‡ ,¯BÓÁÂ ·ÏÎk ,‰e‡˙Ó CÁ‰L Ïk ÏÎ‡È…«…∆«≈ƒ¿«∆¿∆∆«¬∆»…«
‡ÏÂ ;ÌÈ˜e˙Ó Ì‡ ÌÈ¯Ó Ì‡ ,ÛebÏ ÌÈÏÈÚBn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«ƒƒ«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿…
ÌÈ˜e˙Ó Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛebÏ ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c ÏÎ‡È…«¿»ƒ»»ƒ«««ƒ∆≈¿ƒ
¯Na ÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÁ B¯N· ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .CÁÏ«≈≈«ƒ∆»»¿»«……«»»
‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ,L·„ ‡ÏÂ¿…¿«¿…ƒ¿∆«ƒ»ƒ¿»∆»«¿……
."·BË ‡Ï ˙Ba¯‰ L·c ÏÎ‡" :ÏLÓ C¯c CÏn‰«∆∆∆∆»»»…¿««¿…

ÔÈLÏÚ‰ ÈÓ ‰˙BLÂ9‡ˆÓpL ;¯Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆≈»…»ƒ««ƒ∆«∆ƒ¿»
„ÓÚÈÂ ‡È¯·iL È„k ,„·Ïa ‰‡eÙ¯ C¯c ‰˙BLÂ ÏÎB‡≈¿∆∆∆¿»ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ¿«¬…
‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ˙BÈÁÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÏL»≈ƒ¿ƒ∆¿»»»»ƒ¿∆»«¬ƒ»
˙B¯·‰Ï È„k ‡l‡ ÏÚ·È ‡Ï ,ÏÚ·iLk ÔÎÂ .‰i˙Le¿ƒ»¿≈¿∆ƒ¿«…ƒ¿«∆»¿≈¿«¿

Ú¯f‰ ˙‡ Ìi˜Ï È„Îe ,BÙeb10ÏÚB· BÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿≈¿«≈∆«»«¿ƒ»≈≈
CÈ¯ˆ ‡e‰L Ú„iL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,‰e‡˙iL ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ¿«∆∆»»≈∆≈«∆»ƒ
˙‡ Ìi˜Ï B‡ ‰‡eÙ¯‰ C¯c BÓk ,Ú¯ÊŒ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«∆«¿∆∆»¿»¿«≈∆

.Ú¯f‰«»«

ומנהיגו.7) העולם להשגת 8)בורא כאמצעי מכּוון ְָהכל
הבורא. ידיעת הקלויים 9)התכלית: שמשורשיו צמח מין

בלע"ז) (ציקורי ברותחים לשתייה חומר מין יעשו באש
ב). משנה א, פרק (כלאיים במשנה המין 10)ונזכר קיום

האנושי.

.‚,BaÏ ÏÚ ÌN Ì‡ - ‰‡eÙ¯‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ‚È‰n‰««¿ƒ«¿«ƒ»¿»ƒ»«ƒ
BÏ eÈ‰iLÂ ,„·Ïa ÌÈÓÏL ÂÈ¯·‡Â BÙeb Ïk ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬»»¿≈ƒƒ¿«¿∆ƒ¿
C¯c BÊ ÔÈ‡ ,Bk¯ˆÏ ÔÈÏÓÚÂ BzÎ‡ÏÓ ÔÈNBÚ ÌÈ·»ƒƒ¿«¿«¬≈ƒ¿»¿≈∆∆
,˜ÊÁÂ ÌÏL BÙe‚ ‡‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;‰·BË»∆»»ƒ«ƒ∆¿≈»≈¿»»
¯LÙ‡ È‡L ;'‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰¯LÈ BLÙ ‰È‰zL È„k¿≈∆ƒ¿∆«¿¿»»»««∆∆ƒ∆¿»

ÏkzNÈÂ ÔÈ·iL11„Á‡ B‡ ‰ÏBÁÂ ·Ú¯ ‡e‰Â ,˙BÓÎÁa ∆»ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿¿»≈¿∆∆»
ÈÏe‡ ,Ôa BÏ ‰È‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈÂ ;·‡Bk ÂÈ¯·‡Ó≈¬»»≈¿»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆≈«
BÊ C¯„a Cl‰Ó‰ ‡ˆÓ .Ï‡¯NÈa ÏB„‚Â ÌÎÁ ‰È‰Èƒ¿∆»»¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«¿«≈¿∆∆
‡NBpL ‰ÚLa elÙ‡ ,„ÈÓz ÌM‰ ˙‡ „·BÚ ,ÂÈÓÈ Ïk»»»≈∆«≈»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
Ïka Bz·LÁnL ÈtÓ ,ÏÚBaL ‰ÚLa elÙ‡Â ,Ô˙BÂ¿≈«¬ƒ¿»»∆≈ƒ¿≈∆«¬«¿«…
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קט zerc zekld - rcnd xtq - `"pn b"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙‡ „·ÚÏ ÌÏL BÙe‚ ‰È‰iL „Ú ,ÂÈÎ¯ˆ ‡ˆÓiL È„k¿≈∆ƒ¿»¿»»«∆ƒ¿∆»≈«¬…∆
˙Ú„Ï ÔLÈ Ì‡ - ÔLÈ ‡e‰L ‰ÚLa elÙ‡Â .'‰12È„k «¬ƒ¿»»∆»≈ƒ»≈»««¿≈

‡ÏÂ ,‰ÏÁÈ ‡lL È„k ,BÙeb ÁeÈÂ ÂÈÏÚ BzÚc ÁezL∆»««¿»»¿»«¿≈∆…∆¡∆¿…
BlL ‰L ˙‡ˆÓ - ‰ÏBÁ ‡e‰Â '‰ ˙‡ „·ÚÏ ÏÎeÈ««¬…∆¿∆ƒ¿≈≈»∆
ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÂ .‡e‰ Ce¯a ÌB˜nÏ ‰„B·Ú¬»«»»¿«ƒ¿»∆ƒ¬»ƒ

"ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ ÏÎÂ" :e¯Ó‡Â13‡e‰Â ; ¿»¿¿»«¬∆ƒ¿¿≈»»ƒ¿
e‰Ú„ EÈÎ¯c ÏÎa" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L14‡e‰Â ∆»«¿……¿»¿»¿»¿»∆»≈¿

."EÈ˙Á¯‡ ¯MÈÈ¿«≈…¿…∆

תחילה.12)וישכיל.11) במחשבה (אבות 13)בכוונה,
היו  מעשיו שכל טז.). (ביצה הלל על אמרו וכך יב). ב, פרק
לתלמידיו: אומר היה למרחץ הולך וכשהיה לשםֿשמים.
זה: מאמר על לד). (ויקראֿרבה, מצוה לקיים הולך הנני
את  המחזיק מועט שהוא לשםֿשמים", יהיו מעשיך "וכל
("שמונה  אבות למסכת בהקדמתו רבינו יאמר המרובה
הביע  מלים שבקוצר זה, מאמר "כשתבחן ה): פרק פרקים"
ולא  בו חיברו שלמים שחיבורים ועצום גדול עניין
ספק". בלי אלוקי בכוח שנאמר תדע - השלימוהו

(14- בה? תלויים תורה גופי שכל קטנה, פרשה איזוהי
סג.). (ברכות דעהו" דרכיך "בכל

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיהיו 1) צריך דברים כמה הבריאות; אור ישכון דרך באיזה

חכם. תלמיד בה שידור בעיר

.‡ÌM‰ ÈÎ¯cÓ ,ÌÏLÂ ‡È¯a Ûeb‰ ˙BÈ‰Â ÏÈ‡B‰ƒ∆¡«»ƒ¿»≈ƒ«¿≈«≈
˙ÚÈ„ÈÓ ¯·c Ú„È B‡ ÔÈ·iL ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‡e‰∆¬≈ƒ∆¿»∆»ƒ≈«»»ƒƒ«
Ì„‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ - ‰ÏBÁ ‡e‰Â ‡¯Ba‰«≈¿∆¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ»»
BÓˆÚ ‚È‰‰Ïe ,Ûeb‰ ˙‡ ÔÈ„a‡Ó‰ ÌÈ¯·cÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆«¿«¿ƒ«¿
‡Ï ÌÏBÚÏ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÈÏÁn‰Â ÔÈ¯·n‰ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ««¿ƒ¿««¬ƒƒ¿≈≈¿»…

·Ú¯ ‡e‰Lk ‡l‡ Ì„‡ ÏÎ‡È2‡l‡ ‰zLÈ ‡ÏÂ , …«»»∆»¿∆»≈¿…ƒ¿∆∆»
ÂÈ·˜ ‡‰LÈ Ï‡Â .‡Óˆ ‡e‰Lk3,„Á‡ Ú‚¯ elÙ‡ ¿∆»≈¿««¿∆¿»»¬ƒ∆«∆»
ÔÈzL‰Ï CÈ¯vL ÔÓÊŒÏk ‡l‡4ÂÈÏ‚¯ ˙‡ CÒ‰Ï B‡5, ∆»»¿«∆»ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆«¿»

.„iÓ „ÓÚÈ«¬…ƒ»

ב.2) סב, המשהה 3)ברכות טז:) (מכות ז"ל כמאמרם
יא, (ויקרא נפשותיכם" את תשקצו "אל משום: עובר נקביו,
ומתחייב  רעים חליים עצמו על מביא הוא זה על ונוסף  מג).
וכן  לא). הלכה יז, פרק אסורות מאכלות (הלכות בנפשו
מנופחי  מעיים חלי ממותי "מרובים לג:): (שבת אמרו

קטנים.4)רעב". גדולים.5)נקבים נקבים

.·BÒ¯Î ‡lÓ˙zL „Ú Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï6˙ÁÙÈ ‡l‡ , ……«»»«∆ƒ¿«≈¿≈∆»ƒ¿…
ÚÈ·¯ BÓk7,ÔBÊn‰ CB˙a ÌÈÓ ‰zLÈ ‡ÏÂ .B˙Ú·NÓ ¿¿ƒ«ƒ»¿»¿…ƒ¿∆«ƒ¿«»

‚eÊÓe ,ËÚÓ ‡l‡8ÏkÚ˙‰Ï ÔBÊn‰ ÏÈÁ˙iLÎe .ÔÈÈa9 ∆»¿«»¿»ƒ¿∆«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈
‰a¯È ‡ÏÂ .˙BzLÏ CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ‰˙BL ,ÂÈÚÓa¿≈»∆«∆»ƒƒ¿¿…«¿∆

˙BzLÏ10ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iLk elÙ‡Â ,ÌÈÓ ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«»¿……«
CÈ¯ˆ ‰È‰È ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÓˆÚ ˜c·iL „Ú«∆ƒ¿…«¿»∆»∆∆»ƒ¿∆»ƒ

ÂÈ·˜Ï11‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ CÏiL „Ú Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï .12, ƒ¿»»……«»»«∆≈≈…∆¬ƒ»
ÚbÈ˙È B‡ ,‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡ ,ÌÁÏ BÙeb ÏÈÁ˙iL „Ú«∆«¿ƒ»…«¬∆¿»»ƒ¿««

Ú‚Èa13Ïk Ú‚ÈÈÂ BÙe‚ ‰pÚÈ :¯·c ÏL BÏÏk .¯Á‡ ¿∆««≈¿»∆»»¿«∆¿ƒ«»

ÌÁÏ BÙeb ÏÈÁ˙iL „Ú ,¯˜aa ÌBÈ14ËÚÓ Ë˜LÈÂ , «…∆«∆«¿ƒ»…¿ƒ¿…¿«
BLÙ ·MÈ˙zL „Ú15¯Á‡ ÔÈnÁa ıÁ¯ Ì‡Â .ÏÎB‡Â , «∆ƒ¿«≈«¿¿≈¿ƒ»«¿«ƒ««
·BË ‰Ê È¯‰ ,Ú‚iL16.ÏÎB‡Â ËÚÓ ‰‰BL CkŒ¯Á‡Â , ∆»«¬≈∆¿««»∆¿«¿≈

א.6) ע, שליש 7)גיטין אכול נתן: לרבי אליהו אמר
מלואך  על תעמוד ולכשתכעס שליש, והנח שליש ושתה
רביע  הוא הכרס מילוי שליש כי רבינו, וסבור (שם).

המלך). (עבודת אדם של את 8)משבעתו לשרות כדי
רגילים  היו "ולא שם: אומר ורש"י מב:). (ברכות המאכל

מעט". אלא הסעודה בתוך שיעור 9)לשתות וכמה
ואמרו: נג:): (שם, אכילתו מחמת שיצמא זמן כל עיכול?

סב:). (שם, שתה! – מי 10)כשתצמא כל אמרו: שכן
כד:). (נדה שרופות עצמותיו - אכילתו על מרובה ששתייתו

לתנור 11) דומה ואוכל, לנקביו "הנצרך פב.): (שבת
זוהמא". ריח תחילת זוהי – אפרו גב על שהסיקוהו

ב.12) כג, התעלמות.13)ברכות, כגון: אחר, מייגע בדבר
בדפוס  גם וכן ואוכל", שיתייגע "עד קושטא: דפוס ונוסח

מלאכה 14)מנטובה. וזיעת לגוף... יפות זיעות שלוש
שהיה  ששת וכרב מא): פרק נתן, דרבי (אבות מהן אחת
סז:). (גיטין בעליה" את שמחממת מלאכה "גדולה אומר:

ויינפש.15) (שבת 16)ינוח ומשתטף יוצא ומזיע, נכנס
הזיעה. אחר יפה שהשטיפה נמצא, מ.).

.‚BÓB˜Óa ·LÈ ,Ì„‡ ÏÎ‡iLk ÌÏBÚÏ17ÏÚ ‰hÈ B‡ ¿»¿∆…«»»≈≈ƒ¿ƒ∆«
Ï‡ÓN18ÚÊÚÊÈ ‡ÏÂ Ú‚ÈÈ ‡ÏÂ ·k¯È ‡ÏÂ Cl‰È ‡ÏÂ . ¿…¿…¿«≈¿…ƒ¿«¿…ƒ«¿…¿«¿«

ÏÎÂ .ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL „Ú ,ÏiËÈ ‡ÏÂ BÙeb¿…¿«≈«∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»¿»
ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ ,Ú‚iL B‡ B˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ÏiËÓ‰«¿«≈««¬ƒ»∆»≈«¬≈∆≈ƒ«

ÌÈ‡ÏÁ BÓˆÚ19.ÌÈL˜Â ÌÈÚ¯ «¿√»ƒ»ƒ¿»ƒ

א.17) ע, לאו 18)גיטין - ימין "והסיבת ב מו, ברכות
קח.). (פסחים הסיבה" ב.19)שמה י, תענית

.„BÏ Èc .˙BÚL Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ - ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰«¿««¿»∆¿ƒ¿«¿«»«
‰BÓL ‡e‰L ,ÔLÈÏL ÔLÈÏ Ì„‡Ï20eÈ‰ÈÂ ,˙BÚL ¿»»ƒ…¿ƒ»∆¿∆»¿ƒ¿

ÛBÒa21„Ú B˙L ˙lÁzÓ ‰È‰zL È„k ,‰ÏÈl‰ ¿««¿»¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿»«
B˙hnÓ „ÓBÚ ‡ˆÓÂ ,˙BÚL ‰BÓL LÓM‰ ‰ÏÚzL∆«¬∆«∆∆¿∆»¿ƒ¿»≈ƒƒ»

.LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„…̃∆∆«¬∆«»∆

"אז"20) יג). ג, (איוב לי ינוח אז ישנתי לדבר: וזכר
המאירי, מנחם לרבי הבחירה" ("בית שמונה בגימטריא:
סי' אברהם" "מגן או"ח, שו"ע מ"ו: פ"ו, אבות מסכת
ששבע  חז"ל, מאמר מובא הספרדי רוקח" וב"מעשה רלט).

מקורו. מציין ואינו אדם, כל שינת הן לפי 21)שעות
ברכות  במסכת כמבואר לגוף, יפה הלילה בסוף שהשינה
כהשחזה  – לפרזלא כאיסטמא השחר בעמוד שינה ב: סב,

(פר"ח). אותו שמחדדת לברזל

.‰‡l‡ ,Bt¯Ú ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈt ÏÚ ‡Ï ,Ì„‡ ÔLÈÈ ‡Ï…ƒ«»»…«»»¿…«»¿∆»
Bcˆ ÏÚ22„ˆ ÏÚ ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a ;Ï‡ÓN23ÛBÒ·e , «ƒƒ¿ƒ«««¿»««¿…¿

‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï CeÓÒ ÔLÈÈ ‡ÏÂ .ÔÈÓÈ „ˆ ÏÚ ‰ÏÈl‰««¿»««»ƒ¿…ƒ«»»¬ƒ»∆»
‡ÏÂ .˙BÚL Úa¯‡ B‡ LÏL BÓk ‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ÔÈzÓÈ«¿ƒ««¬ƒ»¿»«¿«»¿…

ÌBia ÔLÈÈ24. ƒ««

ב.22) יג, על 23)ברכות בימין שהוא הכבד שיהא כדי
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‡lL ,eeˆÂ ."‰Â¯ÚÏ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈb¯Ó L‡¯Œ˙el˜Â¿«…«¿ƒƒ∆»»»¿∆¿»¿ƒ∆…
‡l‡ ,Ïa‡˙Óe ·ˆÚ ‡ÏÂ ,˜BÁˆa ıe¯t Ì„‡ ‡‰È¿≈»»»ƒ¿¿…»≈ƒ¿«≈∆»

˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ïa˜Ó31‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ . ¿«≈∆»»»»¿≈∆»ƒ»¿≈…ƒ¿∆
‰·Á¯ LÙ ÏÚa32ÏË·e ·ˆÚ ‡ÏÂ ,ÔB‰Ï Ï‰· , ««∆∆¿»»ƒ¿»«¿…»≈»≈

‰Î‡ÏnÓ33˜ÒÚa ËÚÓÓ ,‰·BË ÔÈÚ ÏÚa ‡l‡ ;34 ƒ¿»»∆»«««ƒ»¿«≈¿≈∆
ÁÓNÈ ,B˜ÏÁ ‡e‰L ËÚÓ‰ B˙B‡Â .‰¯Bza ˜ÒBÚÂ¿≈«»¿«¿«∆∆¿ƒ¿«

Ba35‡ÏÂ ,‰‡˜ ÏÚa ‡ÏÂ ,‰ËË˜ ÏÚa ‰È‰È ‡ÏÂ .¿…ƒ¿∆««¿»»¿…««ƒ¿»¿…
e¯Ó‡ Ck .„B·k‰ ¯Á‡ Û„B¯ ‡ÏÂ ,‰Â‡z ÏÚa«««¬»¿…≈«««»»»¿

ÌÈÓÎÁ36˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ „B·k‰Â ‰Â‡z‰Â ‰‡w‰" : ¬»ƒ«ƒ¿»¿««¬»¿«»ƒƒ∆
‰cna CÏÈ :¯·c ÏL BÏÏk ."ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰»»»ƒ»»¿»∆»»≈≈«ƒ»
ÂÈ˙BÚc Ïk eÈ‰iL „Ú ,‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈa‰«≈ƒ∆¿»≈»¿≈»«∆ƒ¿»≈»
Òlt" :¯Ó‡ ‰ÓÏML ‡e‰Â .˙eÚˆÓ‡a ˙BeÎÓ37 ¿À»¿∆¿»¿∆¿……»««≈

."ekÈ EÈÎ¯c ÏÎÂ ,EÏ‚¯ ÏbÚÓ«¿««¿∆¿»¿»∆ƒ…

הממוצעת.29) הדרך הזהב", "שביל פ"ג,30)הוא אבות
טו.31)יג. א, בעל 32)שם הרשע: בלעם מתלמידי

יט). פ"ה, (שם שבעה ידע לא אשר בצע ושואף תאוה
הדברים 33) מן נפשו ומחסר צרכיו לסיפוק כלל דואג שאינו

מתוך  אלא מת אדם "אין הישוב. מן אינו כאילו ההכרחיים,
יא). (אדר"נ, י).34)בטלה" פ"ד, (שם להעשיר אץ ואינו

א).35) פ"ד, (אבות האמיתי העושר כא.36)זהו שם,
ומדוד 37) שקול יא). טז, (משל משפט ומאזני פלס מלשון:

או  לכאן הכרע בלי באמצעותן מכוונות שתהיינה דרכיך
תצליח. ואז – לכאן

ה'תשע"ט  מנ"א י"ג רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התורה.1) שהפרישתו ממה יותר פרוש האדם יהא שלא

.‡‰Â‡z‰Â ‰‡w‰Â ÏÈ‡B‰ :Ì„‡ ¯Ó‡È ‡nL∆»…«»»ƒ¿«ƒ¿»¿««¬»
„B·k‰Â˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ô‰ ‰Ú¯ C¯c ,Ì‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«»¿«≈»∆∆∆»»≈ƒƒ∆

„vÏ ˜Á¯˙‡Â ¯˙BÈa Ô‰Ó L¯Ù‡ - ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰»»»ƒ»»∆¿≈∆¿≈¿∆¿«≈««
ÔB¯Á‡‰2‡ÏÂ ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ,¯Na ÏÎ‡È ‡lL „Ú ! »«¬«∆……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ¿…

LaÏÈ ‡ÏÂ ,‰‡ ‰¯È„a ·LÈ ‡ÏÂ ,‰M‡ ‡NÈƒ»ƒ»¿…≈≈¿ƒ»»»¿…ƒ¿«
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰Lw‰ ¯Óv‰Â ˜N‰ ‡l‡ ,‰‡ LeaÏÓ«¿»∆∆»««¿«∆∆«»∆¿«≈»∆
‡È‰ ‰Ú¯ C¯c ‰Ê Ìb - ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ È‰k ÔB‚k¿…¬≈¿≈»ƒ«∆∆∆»»ƒ
;‡ËBÁ ‡¯˜ BÊ C¯„a Cl‰Ó‰ .da CÏÈÏ ¯eÒ‡Â¿»≈≈»«¿«≈¿∆∆ƒ¿»≈
‡ËÁ ¯L‡Ó ÂÈÏÚ ¯tÎÂ" :¯ÈÊa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈¿»ƒ¿ƒ∆»»≈¬∆»»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "LÙp‰ ÏÚ3‡lL ,¯ÈÊ Ì‡ ‰Óe : ««»∆»¿¬»ƒ»ƒ»ƒ∆…
ÏkÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ;‰¯tk CÈ¯ˆ ,ÔÈi‰ ÔÓ ‡l‡ L¯Ù»«∆»ƒ««ƒ»ƒ«»»«≈««¿ƒ»
eeˆ CÎÈÙÏ .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ,¯·„Â ¯·c»»¿»»««««»¿«»¿ƒ»ƒ
ÌÈ¯·cÓ ‡l‡ ,BÓˆÚ Ì„‡ ÚÓÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…ƒ¿«»»«¿∆»ƒ¿»ƒ
BÓˆÚ ¯ÒB‡ ‡‰È ‡ÏÂ ;„·Ïa ‰¯Bz‰ ezÚnL∆¿»««»ƒ¿«¿…¿≈≈«¿
e¯Ó‡ Ck .ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c ÏÚ ˙BÚe·L·e ÌÈ¯„aƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ«À»ƒ»»¿

ÌÈÓÎÁ4‰z‡L ‡l‡ ,‰¯Bz ‰¯Ò‡M ‰Ó Ei„ ‡Ï" : ¬»ƒ…«∆«∆»¿»»∆»»«»
el‡ - ‰f‰ ÏÏk·e "!ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c EÈÏÚ ¯ÒB‡≈»∆¿»ƒ¬≈ƒ«¿»«∆≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡Â .‰·BË C¯„a ÔÈ‡ ,„ÈÓz ÔÈpÚ˙nL5 ∆ƒ¿«ƒ»ƒ≈»¿∆∆»¿»¿¬»ƒ
ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚÂ .˙ÈÚ˙a BÓˆÚ ÛbÒÓ Ì„‡ ‡‰iL∆¿≈»»¿«≈«¿¿«¬ƒ¿«»«¿»ƒ

È‰z Ï‡" :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ‰eˆ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆ƒ»¿……¿»««¿ƒ
"ÌÓBMz ‰nÏ ,¯˙BÈ ÌkÁ˙z Ï‡Â ‰a¯‰ ˜Ècˆ6. «ƒ«¿≈¿«ƒ¿««≈»»ƒ≈

הלכה 2) א, (פרק למעלה כמבואר והשלילה, הצמצום לצד
יא.).3)ה). הלכה 4)(תענית ט, פרק נדרים (ירושלמי,
(תענית 5)א). חוטא נקרא: בתענית היושב שמואל: אמר

עליו?6)יא.). חרב שעולמו משומם כאיש תהיה למה

.·Ú„ÈÏ Ìlk ÂÈNÚÓ ÏÎÂ BaÏ ÔeÎiL ,Ì„‡‰ CÈ¯»̂ƒ»»»∆¿«≈ƒ¿»«¬»À»≈«
ÌM‰ ˙‡7BÓe˜Â Bz·L ‰È‰ÈÂ .„·Ïa ‡e‰ Ce¯a ∆«≈»ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿¿

¯·c‰ ‰Ê ˙nÚÏ Ïk‰ ,B¯ea„Â8,ÔzÈÂ ‡NiLk ?„ˆÈk . ¿ƒ«…¿À«∆«»»≈«¿∆ƒ»¿ƒ≈
ıa˜Ï BaÏ· ‰È‰È ‡Ï - ¯ÎN ÏhÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡«¬∆¿»»ƒ…»»…ƒ¿∆¿ƒƒ¿…
‡ˆÓiL È„k el‡‰ ÌÈ¯·„ ‰NÚÈ ‡l‡ ,„·Ïa ÔBÓÓ»ƒ¿«∆»«¬∆¿»ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»
˙·ÈLÈÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ,Ì‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L ÌÈ¯·„¿»ƒ∆«»ƒ»∆≈¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ«
‡Ï ,ÏÚ·ÈÂ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iLk ÔÎÂ .‰M‡ ˙‡ÈNe ˙Èa«ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆…«¿ƒ¿∆¿ƒ¿«…
,„·Ïa ˙B‰Ï È„k el‡‰ ÌÈ¯·c ˙BNÚÏ BaÏa ÌÈNÈ»ƒ¿ƒ«¬¿»ƒ»≈¿≈≈»ƒ¿«
,CÁÏ ˜B˙n‰ ‡l‡ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ BÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»∆≈≈¿∆∆»«»«≈
ÏÎ‡iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;˙B‰Ï È„k ÏÚ·ÈÂ¿ƒ¿«¿≈≈»∆»»ƒ«ƒ∆…«
‡Ï CÎÈÙÏ .„·Ïa ÂÈ¯·È‡Â BÙeb ˙B¯·‰Ï È„k ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿≈¿«¿¿≈»»ƒ¿»¿ƒ»…
ÏÎ‡È ‡l‡ ,¯BÓÁÂ ·ÏÎk ,‰e‡˙Ó CÁ‰L Ïk ÏÎ‡È…«…∆«≈ƒ¿«∆¿∆∆«¬∆»…«
‡ÏÂ ;ÌÈ˜e˙Ó Ì‡ ÌÈ¯Ó Ì‡ ,ÛebÏ ÌÈÏÈÚBn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«ƒƒ«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿…
ÌÈ˜e˙Ó Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛebÏ ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c ÏÎ‡È…«¿»ƒ»»ƒ«««ƒ∆≈¿ƒ
¯Na ÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÁ B¯N· ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .CÁÏ«≈≈«ƒ∆»»¿»«……«»»
‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ,L·„ ‡ÏÂ¿…¿«¿…ƒ¿∆«ƒ»ƒ¿»∆»«¿……
."·BË ‡Ï ˙Ba¯‰ L·c ÏÎ‡" :ÏLÓ C¯c CÏn‰«∆∆∆∆»»»…¿««¿…

ÔÈLÏÚ‰ ÈÓ ‰˙BLÂ9‡ˆÓpL ;¯Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆≈»…»ƒ««ƒ∆«∆ƒ¿»
„ÓÚÈÂ ‡È¯·iL È„k ,„·Ïa ‰‡eÙ¯ C¯c ‰˙BLÂ ÏÎB‡≈¿∆∆∆¿»ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ¿«¬…
‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ˙BÈÁÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÏL»≈ƒ¿ƒ∆¿»»»»ƒ¿∆»«¬ƒ»
˙B¯·‰Ï È„k ‡l‡ ÏÚ·È ‡Ï ,ÏÚ·iLk ÔÎÂ .‰i˙Le¿ƒ»¿≈¿∆ƒ¿«…ƒ¿«∆»¿≈¿«¿

Ú¯f‰ ˙‡ Ìi˜Ï È„Îe ,BÙeb10ÏÚB· BÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿≈¿«≈∆«»«¿ƒ»≈≈
CÈ¯ˆ ‡e‰L Ú„iL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,‰e‡˙iL ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ¿«∆∆»»≈∆≈«∆»ƒ
˙‡ Ìi˜Ï B‡ ‰‡eÙ¯‰ C¯c BÓk ,Ú¯ÊŒ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«∆«¿∆∆»¿»¿«≈∆

.Ú¯f‰«»«

ומנהיגו.7) העולם להשגת 8)בורא כאמצעי מכּוון ְָהכל
הבורא. ידיעת הקלויים 9)התכלית: שמשורשיו צמח מין

בלע"ז) (ציקורי ברותחים לשתייה חומר מין יעשו באש
ב). משנה א, פרק (כלאיים במשנה המין 10)ונזכר קיום

האנושי.

.‚,BaÏ ÏÚ ÌN Ì‡ - ‰‡eÙ¯‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ‚È‰n‰««¿ƒ«¿«ƒ»¿»ƒ»«ƒ
BÏ eÈ‰iLÂ ,„·Ïa ÌÈÓÏL ÂÈ¯·‡Â BÙeb Ïk ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬»»¿≈ƒƒ¿«¿∆ƒ¿
C¯c BÊ ÔÈ‡ ,Bk¯ˆÏ ÔÈÏÓÚÂ BzÎ‡ÏÓ ÔÈNBÚ ÌÈ·»ƒƒ¿«¿«¬≈ƒ¿»¿≈∆∆
,˜ÊÁÂ ÌÏL BÙe‚ ‡‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;‰·BË»∆»»ƒ«ƒ∆¿≈»≈¿»»
¯LÙ‡ È‡L ;'‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰¯LÈ BLÙ ‰È‰zL È„k¿≈∆ƒ¿∆«¿¿»»»««∆∆ƒ∆¿»

ÏkzNÈÂ ÔÈ·iL11„Á‡ B‡ ‰ÏBÁÂ ·Ú¯ ‡e‰Â ,˙BÓÎÁa ∆»ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿¿»≈¿∆∆»
ÈÏe‡ ,Ôa BÏ ‰È‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈÂ ;·‡Bk ÂÈ¯·‡Ó≈¬»»≈¿»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆≈«
BÊ C¯„a Cl‰Ó‰ ‡ˆÓ .Ï‡¯NÈa ÏB„‚Â ÌÎÁ ‰È‰Èƒ¿∆»»¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«¿«≈¿∆∆
‡NBpL ‰ÚLa elÙ‡ ,„ÈÓz ÌM‰ ˙‡ „·BÚ ,ÂÈÓÈ Ïk»»»≈∆«≈»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
Ïka Bz·LÁnL ÈtÓ ,ÏÚBaL ‰ÚLa elÙ‡Â ,Ô˙BÂ¿≈«¬ƒ¿»»∆≈ƒ¿≈∆«¬«¿«…
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(פר"ח). המזון עיכול להחיש ויחממהו האצטומכא,
(סוכה 24) ואמרו רוקח). (מעשה קבועה לשינה רבינו כוונת

ששים  כדי ארעית, שינה ביום ישן היה המלך שדוד כו:),
נשימות.

.ÂÔÈÏLÏLÓ‰ ÌÈ¯·c25ÌÈ·Ú ÔB‚k ,ÌÈÚÓŒÈa ˙‡ ¿»ƒ«¿«¿¿ƒ∆¿≈≈«ƒ¿¬»ƒ
ÌÈ˙e˙Â ÌÈ‡˙e26ÌÈÁÈh·‡Â ÌÈÒb‡Â27ÈÈÓe ¿≈ƒ¿ƒ¿«»ƒ«¬«ƒƒƒ≈

˙BBÙÙÏÓ ÈÈÓe ÌÈ‡eMw‰28Ì„‡‰ Ì˙B‡ ÏÎB‡ - «ƒƒƒ≈¿»¿≈»»»»
Ì„˜ ‰lÁza29‡l‡ ,ÔBÊn‰ ÌÚ Ì·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡ «¿ƒ»…∆¬ƒ»¿…¿»¿≈ƒ«»∆»

.BBÊÓ ÏÎB‡Â ,ÔBÈÏÚ‰ ÔËaÓ e‡ˆiL „Ú ËÚÓ ‰‰BL∆¿««∆≈¿ƒ∆∆»∆¿¿≈¿
ÔÈˆn‡nL ÌÈ¯·„e30ÌÈBn¯ ÔB‚k ,ÌÈÚÓŒÈa ˙‡ ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆¿≈≈«ƒ¿ƒƒ

ÌÈLÈ¯Ùe31ÔÈÏBÓBËNe¯˜e ÌÈÁet˙Â32Ô˙B‡ ÏÎB‡ , ¿ƒƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈»
.Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‰a¯È ‡ÏÂ ,BBÊÓÏ ÛÎz≈∆ƒ¿¿…«¿∆∆¡…≈∆

הקיבה.25) את ניתנים 26)המרפים שלו שעלים עץ פרי
בעערבוים). (מויל בלע"ז ונקרא המשי, לתולעי למאכל

בלע"ז).27) מעלאנע מעלאנע).28)(וואססער (צוקער
ב.29) י, משלשלים.30)כתובות של הם 31)ההיפך

ונזכרים  קיטען, ובלע"ז: ספרגל, בערבית ונקראים חבושים,
מ"ד). פ"א, (כלאים ונזכר 32)במשנה קטן, אגס מין

(שם).

.Ê‰Ó‰aŒ¯N·e ÛBÚŒ¯Na ÏÎ‡Ï Ì„‡ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆»»∆¡…¿«¿«¿≈»
Œ¯N·e ÌÈˆÈa ÔÎÂ ;ÛBÚ‰ ¯Na ‰lÁza ÏÎB‡ ,„Á‡k¿∆»≈«¿ƒ»¿«»¿≈≈ƒ¿«
¯N·e ‰w„ ‰Ó‰a ¯Na ;ÌÈˆÈa ‰lÁza ÏÎB‡ - ÛBÚ≈«¿ƒ»≈ƒ¿«¿≈»«»¿«
ÌÈc˜È ÌÏBÚÏ .‰wc ¯Na ‰lÁza ÏÎB‡ - ‰q‚ ‰Ó‰a¿≈»«»≈«¿ƒ»¿««»¿»«¿ƒ

„·k‰ ¯Á‡Óe ,Ïw‰ ¯·c Ì„‡33. »»»»««¿«≈«»≈

(33– מיד מתעכל שהקל בעוד להתעכל, מאחר הכבד כי
העליון  הבטן מן לצאת שימהר הקל את יקדים לפיכך

(פר"ח).

.Á‰a¯È ‡ÏÂ ,ÌÈ¯w‰ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»≈«¬»ƒ«»ƒ¿…«¿∆
ÌÈÏ·˙a34ıÓÁ‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,35ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e . ƒ¿»ƒ¿≈∆«…∆ƒ«¿»ƒ

ÌÈnÁ‰ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡36ÏÎB‡Â ,ÌÈÏ·˙a ‰a¯Óe , ≈«¬»ƒ««ƒ«¿∆ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈzÏÁ‰ ÔÓe Ïc¯Á‰ ÔÓ ËÚÓ37CÏB‰ BÊ C¯c ÏÚÂ . ¿«ƒ««¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«∆∆≈

ÏÎa ,ÌÈnÁ‰ ˙BÓB˜n·e ÌÈ¯w‰ ˙BÓB˜na ‰NBÚÂ¿∆«¿«»ƒ«¿««ƒ¿»
.BÏ Èe‡¯‰ - ÌB˜Óe ÌB˜Ó»»»»

תבשילים 34) לתיקון אחרים וסממנים ירקות מיני תבלין.
מחממים. והם המאכלים, טעם את 35)ולהטבת בו טובל

(שבת  ואמרו יד), ב, (רות בחומץ פתך וטבלת כתוב: פתו.
אבל  "אוכל", ודווקא לשרב". יפה שהחומץ "מכאן קיג:):

מזיקה. ב.36)השתייה נו, תבלין 37)עירובין מיני
קמ, ושבת א מ, ברכות במסכת ונזכרים ומחממים, חריפים
אחת  בחרדל "הרגיל שם): (ברכות אמרו החרדל ועל א,
יום, בכל לא אבל ביתו. מתוך חליים מונע – יום לשלשים
רק  אוכלים החלתית את הלב". את מחליש שהוא מפני

הקרות. בארצות

.ËÈe‡¯Â ,„‡Ó „Ú ¯˙BÈa ÌÈÚ¯ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈ≈«¬»∆≈»ƒ¿≈«¿…¿»
,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ‚c‰ ÔB‚k ,ÌÏBÚÏ ÔÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï»»»∆…¿»¿»¿»¿«»ƒ«¿ƒ
,‰LÈ‰ ‰ÁeÏn‰ ‰È·b‰Â ,ÌÈLÈ‰ ÌÈÁeÏn‰«¿ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ»«¿»«¿»»

ÁÈÏn‰ ¯Na‰Â ,˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók‰Â38ÔÈÈÂ ,ÔLi‰ ¿«¿≈ƒƒ¿ƒ¿«»»«»ƒ««»»¿«ƒ
BzbÓ39Ïk ÔÎÂ ,BÁÈ¯ Û„pL „Ú ‰‰ML ÏÈL·˙Â , ƒƒ¿«¿ƒ∆»»«∆»«≈¿≈»

BÓk ÛebÏ el‡ È¯‰ - ¯˙BÈa ¯Ó B‡ Ú¯ BÁÈ¯L ÏÎ‡Ó«¬»∆≈««¿≈¬≈≈«¿
BÓk ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈÚ¯ Ô‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ .˙Ân‰ŒÌÒ««»∆¿≈«¬»∆≈»ƒ¬»≈»¿
Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï Èe‡¯ CÎÈÙÏ .Ú¯Ï ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»…«¿ƒ»»»»»∆…∆¡…≈∆
BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡ÏÂ ;‰a¯‰ ÌÈÓÈ ¯Á‡Â ,ËÚÓ ‡l‡∆»¿«¿««»ƒ«¿≈¿…«¿ƒ«¿
:ÔB‚k ,„ÈÓz BBÊÓ ÌÚ ÔÏÎ‡Ï B‡ ,Ì‰Ó BBÊÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈∆¿»¿»ƒ¿»ƒ¿
·ÏÁpL ¯Á‡ ‡‰ML ·ÏÁÂ ,‰È·‚e ,ÌÈÏB„b ÌÈ‚c»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»»∆»»««∆∆¡«

˙BÚL Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ40ÌÈÏB„b ÌÈ¯ÂL ¯N·e ,41 ∆¿ƒ¿«¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ
¯Ètq‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â ,ÌÈÏB„b ÌÈLÈ˙e42ÌÁÏÂ , ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿««ƒ¿∆∆

ÌÈ¯BÚN43·e¯k‰Â ,˙BvÓ ÌÁÏÂ44¯ÈˆÁ‰Â ¿ƒ¿∆∆«¿«¿¿∆»ƒ
ÌÈÏˆa‰Â45ÌÈÓeM‰Â46el‡ Ïk - ÔBv‰Â Ïc¯Á‰Â ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿««¿»¿«¿»≈

el‡Ó ÏÎ‡Ï Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ,Ì‰ ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó«¬»ƒ»ƒ≈≈»»»»∆¡…≈≈
˙BÓÈa Ï·‡ ;ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e ,„‡Ó „Ú ËÚÓ ‡l‡∆»¿««¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ
,„·Ïa ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â .ÏÏk Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï ‰nÁ‰««»……«≈∆¿»¿«¿»¬»ƒƒ¿«
˙BÓÈa ‡ÏÂ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‡Ï ,ÔÏÎ‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡≈»¿»¿»…ƒ««»¿…ƒ

ÔÈÚeÏc‰Â .ÌÈÓLb‰47.‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ , «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈∆ƒ««»

ב.38) עד, בתרא מעורבים 39)בבא עדיין ששמריו
פ"ו, (עדויות מגיתו יין נקרא: ימים ארבעים עד בתוכו.

הבבלי 40)מ"א). שכותח מב.): (פסחים שאמרו כמו
שנתיישן  כלומר: החלב, נסיוב משום הלב את מטמטם

בלע"ז). (מאלקען נסיוב ונעשה ונתקלקל ע"ז 41)החלב
א. ונזכר 42)כט, נאהיט, בלע"ז: הנקרא קטנית מין

מ"א). פ"א, (כלאים א.43)במשנה סב, קידושין
חכמינו 44) מנו מבושל כרוב כי חי, בכרוב פה עוסק רבינו

כט.). (ע"ז החולים את המרפאים הדברים בצלים 45)בין
סב.). (קידושין כחרבות לגוף חז"ל 46)קשים אמרו

שהם  מאכל דבר לכל משתנה היה המן בהעלותך): (ספרי,
את  זכרנו בפסוק: המנויים המינים מחמשת חוץ רוצים,
ואת  החציר, ואת האבטיחים, ואת הקישואים, את הדגה...

ה). יא, (במדבר השומים ואת קירביס 47)הבצלים,
את  בהם מתבלים והחולים הם, טובים רכים בעודם בלע"ז.
(נדרים  המוות כמלאך הם מזיקים קשים, וכשהם פתם.

מט.).

.È:Ì‰Â ,el‡ BÓk ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ¯ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ¿≈«¬»∆≈»ƒ¿≈»¿≈¿≈
ÌÈn‰ ÛBÚ48ÌÁÏÂ ,ÌÈ¯Óz‰Â ,ÌÈpËw‰ ‰BÈŒÈ·e , ««ƒ¿≈»«¿«ƒ¿«¿»ƒ¿∆∆

ÈeÏ˜49etpL ˙Ïq‰Â ,ÔÓLa LBlpL ÌÁÏ B‡ ,ÔÓLa »¿∆∆∆∆∆ƒ¿∆∆¿«…∆∆ƒ
ÔÒ¯Ó ÁÈ¯ d· ‰¯‡L ‡lL „Ú ,dk¯ˆŒÏk d˙B‡50, »»»¿»«∆…ƒ¿¬»»≈«À¿»

¯Èv‰Â51ÒÈ¯en‰Â52˙BÏÎ‡Ó ˙Ba¯‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ - ¿«ƒ¿«¿»≈»¿«¿«¬»
CLnÈ ‡ÏÂ ,B¯ˆÈ ˙‡ L·BÎÂ ÌÎÁ ‡e‰L Ì„‡Â .el‡≈¿»»∆»»¿≈∆ƒ¿¿…ƒ»≈
Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÌÈ¯kÊp‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,B˙Â‡z ¯Á‡«««¬»¿……«ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»ƒ

.¯Ba‚ ‰Ê È¯‰ - ‰‡eÙ¯Ï Ì‰Ï C¯ˆƒ¿»»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ

וכיו"ב.48) שנעשה 49)ברווזים מקמח אפוי לחם
יד). כג, ויקרא (רש"י, בתנור שנתייבשו מקליות

ומתאים 50) מ"ז. פ"ב, פסחים במסכת ונזכר גסים, סובים
ולא  הדור בני בה שמתהללים החדשה הרפואה לתורת

המלך). (עבודת זקן מפי שיצאו בדברים מיץ 51)הרגישו
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קיי zerc zekld - rcnd xtq - `"pn b"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ומלוחים. כבושים אחרים ממאכלים או מדגים היוצא
נא:).52) (נדרים כבושים מדגים היוצאת שמנונית

.‡È‡ÏÂ ;˙BÏÈ‡‰ ˙B¯ÈtÓ BÓˆÚ Ì„‡ ÚÓÈ ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿«»»«¿ƒ≈»ƒ»¿…
.ÌÈaË¯ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔÈL·È elÙ‡Â ,Ô‰Ó ‰a¯È«¿∆≈∆«¬ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿Àƒ
˙B·¯Ák Ô‰ È¯‰ ,Ôk¯ˆŒÏk eÏMa˙iL Ì„˜ Ï·‡¬»…∆∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈≈«¬»
˙B¯t‰ ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ÌÈÚ¯ ÌÈ·e¯Á‰ ÔÎÂ .ÛebÏ«¿≈«¬ƒ»ƒ¿»¿»«≈
ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ¯ - ÔÈˆeÓÁ‰«¬ƒ»ƒ¿≈¿ƒ≈∆∆»¿«

ÓÈaÌÈ‡z‰Â .ÌÈnÁ‰ ˙BÓB˜n·e ,‰nÁ‰ ˙B53 ƒ««»«¿««ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈa ,ÔÈaË¯ ÔÈa - ÌÈ·BË ÌÏBÚÏ ,ÌÈ„˜M‰Â ÌÈ·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈¿Àƒ≈
„ÈÓ˙È ‡ÏÂ ;Bk¯ˆ Ïk Ì‰Ó Ì„‡ ÏÎB‡Â ;ÔÈL·È¿≈ƒ¿≈»»≈∆»»¿¿…«¿ƒ
.˙BÏÈ‡‰ È¯t ÏkÓ ÌÈ·BË Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ì˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»««ƒ∆≈ƒƒ»¿ƒ»ƒ»

למאכל 53) טובה "התאנה י): ה, קהלת (מדרש חז"ל ואמרו
חכמה". ומוסיפה לעינים ויפה

.·È,ÌÈ˜fÏ ‰ÙÈÂ ÌÈpËwÏ Ú¯ - ÔÈi‰Â L·c‰«¿«¿««ƒ«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ
˙BÓÈa ÏÎ‡Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ .ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»»∆¡…ƒ
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó ÈLÈÏL ÈL ‰nÁ‰««»¿≈¿ƒ≈«∆≈ƒ«¿»ƒ

.‚ÈÔÈÙ¯ ÂÈÚÓ eÈ‰iL ,Ì„‡ ÏczLÈ ÌÏBÚÏ54Ïk ¿»ƒ¿«≈»»∆ƒ¿≈»»ƒ»
ÏeLÏLÏ ·B¯˜ ‰È‰ÈÂ ,ÂÈÓÈ55ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .ËÚÓ »»¿ƒ¿∆»¿ƒ¿¿«¿∆¿»»
ÈÚ¯‰L ÔÓÊŒÏk :‰‡eÙ¯a56- ÈL˜a ‡ˆBÈ B‡ ÚÓ »¿»»¿«∆»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ

Ì‡ ÂÈÚÓ Ì„‡ ‰t¯È ‰n·e .ÌÈ‡a ÌÈÚ¯ ÌÈ‡ÏÁ√»ƒ»ƒ»ƒ«∆¿«∆»»≈»ƒ
¯˜aa ¯˜aa ÏÎ‡È - ¯eÁ· ‰È‰ Ì‡ ?ËÚÓ eˆn‡˙Èƒ¿«¿¿«ƒ»»»…««…∆«…∆

ÌÈÁeÏÓ57ÌÈ˜eÏL58ÒÈ¯eÓ·e ˙ÈÊŒÔÓLa ÔÈÏa˙Ó ¿ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿∆∆«ƒ¿¿»
ÔÈ„¯z ÏL ˜ÏLŒÈÓ ‰zLÈ B‡ ;˙Ù ‡Ïa ÁÏÓ·e59B‡ ¿∆«¿…«ƒ¿∆≈∆∆∆¿»ƒ

- Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â .ÁÏÓÂ ÒÈ¯eÓe ˙ÈÊŒÔÓLa ,·e¯Î¿¿∆∆«ƒ¿»»∆«¿ƒ»»»≈
BÓk ‡‰LÈÂ ,¯˜aa ÌÈnÁ ÌÈÓa ‚eÊÓ L·„ ‰zLÈƒ¿∆¿«»¿«ƒ«ƒ«…∆¿ƒ¿∆¿
Ôk ‰NÚÈÂ .B˙„eÚÒ ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,˙BÚL Úa¯‡«¿«»¿««»…«¿»¿«¬∆≈
,CÎÏ CÈ¯ˆ Ì‡ ,ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿»«¿»»»ƒƒ»ƒ¿»

.ÂÈÚÓ et¯iL „Ú«∆ƒ¿≈»

בשר,54) כל רופא יצר": "אשר בברכת אומרים ולפיכך
ס:). ברכות (רש"י, הגוף כל רפואת היא שהיציאה מפני

התמרים,55) של בשבחם שם חכמינו דיברו ב: י, כתובות
הקיבה. את מרפים שהם צמחים 57)צואה.56)מפני

ד). ל, (איוב שיח עלי מלוח הקוטפים בטעמם: מלוחים
מאלווע. נקרא: הרבה.58)ובלע"ז תרד 59)מבושלים

- תרדין בהם ששלקו ומים שפינאט. בלע"ז: שקורין ירק –
שנתאמצה. לקיבה יפים

.„ÈÔÓÊŒÏk :Ûeb‰ ˙e‡È¯·a e¯Ó‡ ¯Á‡ ÏÏk „BÚÂ¿¿»«≈»¿ƒ¿ƒ«»¿«
Ú·N BÈ‡Â ,‰a¯‰ Ú‚ÈÂ ÏnÚ˙Ó Ì„‡L60ÂÈÚÓe , ∆»»ƒ¿«≈¿»≈««¿≈¿≈»≈«≈»

ÏÎB‡ elÙ‡Â ,˜fÁ˙Ó BÁÎÂ ÂÈÏÚ ‡a ÈÏÁ ÔÈ‡ - ÔÈÙ»̄ƒ≈…ƒ»»»¿…ƒ¿«≈«¬ƒ≈
.ÌÈÚ¯‰ ˙BÏÎ‡Ó«¬»»»ƒ

כמבואר 60) משבעתו, רביע ופוחת כרסו ממלא שאינו
ב). (הלכה בפרקנו למעלה

.ÂËB‡ ,ÏnÚ˙Ó BÈ‡Â ÁË·Ï ·LBÈ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈»∆«¿≈ƒ¿«≈
ÏÎ‡ elÙ‡ - ÔÈL˜ ÂÈÚnL ÈÓ B‡ ,ÂÈ·˜ ‡‰LnL ÈÓƒ∆«¿∆¿»»ƒ∆≈»»ƒ¬ƒ»«

Ïk - ‰‡eÙ¯‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ¯ÓLÂ ÌÈ·BË ˙BÏÎ‡Ó«¬»ƒ¿»««¿«ƒ»¿»»
‰q‚ ‰ÏÈÎ‡Â .LLz BÁÎÂ ÌÈ·B‡ÎÓ eÈ‰È ÂÈÓÈ61Ûe‚Ï »»ƒ¿«¿ƒ¿…»≈«¬ƒ»«»¿

.ÌÈ‡ÏÁ‰ ÏÎÏ ¯wÚ ‡e‰Â ,˙Ân‰ŒÌÒ BÓk - Ì„‡ Ïk»»»¿««»∆¿ƒ»¿»∆√»ƒ
ÏÚ ÌÈ‡aL ÌÈ‡ÏÁ‰ ·¯ÂÈtÓ B‡ ‡l‡ ÌÈ‡ Ì„‡‰ ¿…∆√»ƒ∆»ƒ«»»»≈»∆»ƒ¿≈

‡lÓÓ ‡e‰L ÈtÓ B‡ ,ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó62ÏÎB‡Â BË· «¬»ƒ»ƒƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿¿≈
‰ÓÏML ‡e‰ .ÌÈ·BË ÌÈÏÎ‡nÓ elÙ‡ ,‰q‚ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«»¬ƒƒ«¬»ƒƒ∆¿……
˙B¯vÓ ¯ÓL ,BBLÏe ÂÈt ¯ÓL" :B˙ÓÎÁa ¯Ó‡»«¿»¿»…≈ƒ¿…≈ƒ»
B‡ Ú¯ ÏÎ‡Ó ÏÎ‡lÓ ÂÈt ¯ÓBL - ¯ÓBÏk ;"BLÙ«¿¿«≈ƒƒ∆¡…«¬»«

ÚaNlÓ63ÂÈÎ¯ˆa ‡l‡ ¯a„lÓ BBLÏe ,64. ƒƒ¿…«¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿»»

שבעה.61) מכדי יותר מגדל 62)אכילה – כריסו "ממלא
לב.). (ברכות גם 63)חליים" פירש וכן גסה. באכילה

שם. בטלים.64)הראב"ע דברים ולא החיוניים,

.ÊË‰Ú·MÓ ıÁ¯nÏ Ì„‡ ÒkiL - ‰ˆÈÁ¯‰ C¯c∆∆»¿ƒ»∆ƒ»≈»»«∆¿»ƒƒ¿»
‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï CeÓÒ ÒkÈ ‡ÏÂ .ÌÈÓÈ ‰Ú·LÏ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿…ƒ»≈»»¬ƒ»¿…
ıÁB¯Â .ÏkÚ˙‰Ï ÔBÊn‰ ÏÈÁ˙iLk ‡l‡ ,·Ú¯ ‡e‰LÎ¿∆»≈∆»¿∆«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈¿≈
BL‡¯Â ;Ô‰a ‰ÂÎ Ûeb‰ ÔÈ‡L ,ÔÈnÁa BÙeb Ïk»¿«ƒ∆≈«ƒ¿∆»∆¿…
ıÁ¯È CkŒ¯Á‡Â .Ô‰a ‰ÂÎ Ûeb‰L ÔÈnÁa - „·Ïaƒ¿«¿«ƒ∆«ƒ¿∆»∆¿««»ƒ¿«

ÔÈ¯LBÙa BÙeb65,ÔÈ¯LBt‰ ÔÓ ÔÈ¯LBÙa CkŒ¯Á‡Â , ¿¿ƒ¿««»¿¿ƒƒ«¿ƒ
ÔBˆa ıÁ¯iL „Ú66‡Ï ,ÌÈÓ BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ . «∆ƒ¿«¿≈¿…«¬…«…«ƒ…

.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔBˆa ıÁ¯È ‡ÏÂ .ÔBˆ ‡ÏÂ ÔÈ¯LBÙ¿ƒ¿…≈¿…ƒ¿«¿≈ƒ«¿»ƒ
C¯ÙÈÂ ÚÈfiL „Ú ıÁ¯È ‡ÏÂ67CÈ¯‡È ‡ÏÂ .BÙeb Ïk ¿…ƒ¿««∆«ƒ«ƒ»≈»¿…«¬ƒ

.‡ˆÈÂ ÛhzLÈ ,BÙeb C¯ÙÈÂ ÚÈfiLk ‡l‡ ,ıÁ¯na«∆¿»∆»¿∆»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«≈¿≈≈
‡nL ,‡ˆiL ¯Á‡Â ıÁ¯nÏ ÒkiL Ì„˜ BÓˆÚ ˜„B·e≈«¿…∆∆ƒ»≈«∆¿»¿««∆≈≈∆»
Ì„˜ „ÈÓz BÓˆÚ Ì„‡ ˜„Ba ÔÎÂ .ÂÈ·˜Ï CÈ¯ˆ ‡‰È¿≈»ƒƒ¿»»¿≈≈»»«¿»ƒ…∆
,‰ÏÈÚa ¯Á‡Â ‰ÏÈÚa Ì„˜Â ,‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡Â ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿««¬ƒ»¿…∆¿ƒ»¿««¿ƒ»
Ì„˜Â ,ÏnÚ˙ÈÂ Ú‚ÈiL ¯Á‡Â ÏnÚ˙ÈÂ Ú‚ÈiL Ì„˜Â¿…∆∆ƒ«¿ƒ¿«≈¿««∆ƒ«¿ƒ¿«≈¿…∆

¯eÚL·e .(ÔLÈiL ¯Á‡Â) ÔLÈiL68.‰¯NÚ - Ïk‰ ∆ƒ«¿««∆ƒ«¿ƒ«…¬»»

קרים.65) ולא חמים ולא 66)לא בחמין "רחץ קרים
הכניסוהו  ולא לאור שהכניסוהו לברזל דומה בצונן, נשתטף
(שבת  הברזל את מחזיקים שהם רש"י: ומפרש לצונן",

וישפשף.67)מא.). יחד.68)יעסה הבדיקות כל מספר
שיישן  "וקודם אוקספורד: ונוסח לזכרון. נקט בעלמא סימן

עשרה". הכל – ְֵֶּוכׁשיעֹור

.ÊÈ‰qÎÈÂ ÂÈ„‚a LaÏÈ ,ıÁ¯n‰ ÔÓ Ì„‡ ‡ˆiLk¿∆≈≈»»ƒ«∆¿»ƒ¿«¿»»ƒ«∆
Áe¯ Ba ËÏL˙ ‡lL È„k ,ÔBˆÈÁ‰ ˙Èaa BL‡…̄««ƒ«ƒ¿≈∆…ƒ¿…«

‰¯˜69‡‰LÈÂ .¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ;70 »»«¬ƒƒ««»»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆
¯eÒ˙Â BÙeb ÁeÈÂ BLÙ ·MÈ˙zL „Ú ‡ˆiL ¯Á‡««∆»»«∆ƒ¿«≈«¿¿»«¿»
‡ˆiLk ËÚÓ ÔLÈ Ì‡Â .ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,˙eÓÈÓÁ‰«¬ƒ¿««»…«¿ƒ»≈¿«¿∆»»
‡ÏÂ .„‡Ó ‰ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ ıÁ¯n‰ ÔÓƒ«∆¿»…∆¬ƒ»¬≈∆»∆¿…¿…

ÌÈ¯˜ ÌÈÓ ‰zLÈ71CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ıÁ¯n‰ ÔÓ B˙‡ˆa ƒ¿∆«ƒ»ƒ¿≈ƒ«∆¿»¿≈»ƒ
ÔÓ ‡ˆiLk ‡Óˆ Ì‡Â .ıÁ¯na ‰zLÈ ‡lL ¯ÓBÏ«∆…ƒ¿∆«∆¿»¿ƒ»≈¿∆»»ƒ
ÔÈÈa ÌÈn‰ ·¯ÚÈ - BÓˆÚ ÚÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ıÁ¯n‰«∆¿»¿≈»ƒ¿…««¿¿»≈««ƒ¿«ƒ

L·„· B‡72˙BÓÈa ıÁ¯na ÔÓLa CÒ Ì‡Â .‰zLÈÂ ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆«∆¿»ƒ
·BË ‰Ê È¯‰ - ÛhzLiL ¯Á‡ ÌÈÓLb‰73. «¿»ƒ««∆ƒ¿«≈¬≈∆

יצטנן.69) כמאמר 71)ימתין.70)שלא חמין, אלא
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(פר"ח). המזון עיכול להחיש ויחממהו האצטומכא,
(סוכה 24) ואמרו רוקח). (מעשה קבועה לשינה רבינו כוונת

ששים  כדי ארעית, שינה ביום ישן היה המלך שדוד כו:),
נשימות.

.ÂÔÈÏLÏLÓ‰ ÌÈ¯·c25ÌÈ·Ú ÔB‚k ,ÌÈÚÓŒÈa ˙‡ ¿»ƒ«¿«¿¿ƒ∆¿≈≈«ƒ¿¬»ƒ
ÌÈ˙e˙Â ÌÈ‡˙e26ÌÈÁÈh·‡Â ÌÈÒb‡Â27ÈÈÓe ¿≈ƒ¿ƒ¿«»ƒ«¬«ƒƒƒ≈

˙BBÙÙÏÓ ÈÈÓe ÌÈ‡eMw‰28Ì„‡‰ Ì˙B‡ ÏÎB‡ - «ƒƒƒ≈¿»¿≈»»»»
Ì„˜ ‰lÁza29‡l‡ ,ÔBÊn‰ ÌÚ Ì·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡ «¿ƒ»…∆¬ƒ»¿…¿»¿≈ƒ«»∆»

.BBÊÓ ÏÎB‡Â ,ÔBÈÏÚ‰ ÔËaÓ e‡ˆiL „Ú ËÚÓ ‰‰BL∆¿««∆≈¿ƒ∆∆»∆¿¿≈¿
ÔÈˆn‡nL ÌÈ¯·„e30ÌÈBn¯ ÔB‚k ,ÌÈÚÓŒÈa ˙‡ ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆¿≈≈«ƒ¿ƒƒ

ÌÈLÈ¯Ùe31ÔÈÏBÓBËNe¯˜e ÌÈÁet˙Â32Ô˙B‡ ÏÎB‡ , ¿ƒƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈»
.Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‰a¯È ‡ÏÂ ,BBÊÓÏ ÛÎz≈∆ƒ¿¿…«¿∆∆¡…≈∆

הקיבה.25) את ניתנים 26)המרפים שלו שעלים עץ פרי
בעערבוים). (מויל בלע"ז ונקרא המשי, לתולעי למאכל

בלע"ז).27) מעלאנע מעלאנע).28)(וואססער (צוקער
ב.29) י, משלשלים.30)כתובות של הם 31)ההיפך

ונזכרים  קיטען, ובלע"ז: ספרגל, בערבית ונקראים חבושים,
מ"ד). פ"א, (כלאים ונזכר 32)במשנה קטן, אגס מין

(שם).

.Ê‰Ó‰aŒ¯N·e ÛBÚŒ¯Na ÏÎ‡Ï Ì„‡ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆»»∆¡…¿«¿«¿≈»
Œ¯N·e ÌÈˆÈa ÔÎÂ ;ÛBÚ‰ ¯Na ‰lÁza ÏÎB‡ ,„Á‡k¿∆»≈«¿ƒ»¿«»¿≈≈ƒ¿«
¯N·e ‰w„ ‰Ó‰a ¯Na ;ÌÈˆÈa ‰lÁza ÏÎB‡ - ÛBÚ≈«¿ƒ»≈ƒ¿«¿≈»«»¿«
ÌÈc˜È ÌÏBÚÏ .‰wc ¯Na ‰lÁza ÏÎB‡ - ‰q‚ ‰Ó‰a¿≈»«»≈«¿ƒ»¿««»¿»«¿ƒ

„·k‰ ¯Á‡Óe ,Ïw‰ ¯·c Ì„‡33. »»»»««¿«≈«»≈

(33– מיד מתעכל שהקל בעוד להתעכל, מאחר הכבד כי
העליון  הבטן מן לצאת שימהר הקל את יקדים לפיכך

(פר"ח).

.Á‰a¯È ‡ÏÂ ,ÌÈ¯w‰ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»≈«¬»ƒ«»ƒ¿…«¿∆
ÌÈÏ·˙a34ıÓÁ‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,35ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e . ƒ¿»ƒ¿≈∆«…∆ƒ«¿»ƒ

ÌÈnÁ‰ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡36ÏÎB‡Â ,ÌÈÏ·˙a ‰a¯Óe , ≈«¬»ƒ««ƒ«¿∆ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈzÏÁ‰ ÔÓe Ïc¯Á‰ ÔÓ ËÚÓ37CÏB‰ BÊ C¯c ÏÚÂ . ¿«ƒ««¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«∆∆≈

ÏÎa ,ÌÈnÁ‰ ˙BÓB˜n·e ÌÈ¯w‰ ˙BÓB˜na ‰NBÚÂ¿∆«¿«»ƒ«¿««ƒ¿»
.BÏ Èe‡¯‰ - ÌB˜Óe ÌB˜Ó»»»»

תבשילים 34) לתיקון אחרים וסממנים ירקות מיני תבלין.
מחממים. והם המאכלים, טעם את 35)ולהטבת בו טובל

(שבת  ואמרו יד), ב, (רות בחומץ פתך וטבלת כתוב: פתו.
אבל  "אוכל", ודווקא לשרב". יפה שהחומץ "מכאן קיג:):

מזיקה. ב.36)השתייה נו, תבלין 37)עירובין מיני
קמ, ושבת א מ, ברכות במסכת ונזכרים ומחממים, חריפים
אחת  בחרדל "הרגיל שם): (ברכות אמרו החרדל ועל א,
יום, בכל לא אבל ביתו. מתוך חליים מונע – יום לשלשים
רק  אוכלים החלתית את הלב". את מחליש שהוא מפני

הקרות. בארצות

.ËÈe‡¯Â ,„‡Ó „Ú ¯˙BÈa ÌÈÚ¯ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈ≈«¬»∆≈»ƒ¿≈«¿…¿»
,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ‚c‰ ÔB‚k ,ÌÏBÚÏ ÔÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï»»»∆…¿»¿»¿»¿«»ƒ«¿ƒ
,‰LÈ‰ ‰ÁeÏn‰ ‰È·b‰Â ,ÌÈLÈ‰ ÌÈÁeÏn‰«¿ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ»«¿»«¿»»

ÁÈÏn‰ ¯Na‰Â ,˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók‰Â38ÔÈÈÂ ,ÔLi‰ ¿«¿≈ƒƒ¿ƒ¿«»»«»ƒ««»»¿«ƒ
BzbÓ39Ïk ÔÎÂ ,BÁÈ¯ Û„pL „Ú ‰‰ML ÏÈL·˙Â , ƒƒ¿«¿ƒ∆»»«∆»«≈¿≈»

BÓk ÛebÏ el‡ È¯‰ - ¯˙BÈa ¯Ó B‡ Ú¯ BÁÈ¯L ÏÎ‡Ó«¬»∆≈««¿≈¬≈≈«¿
BÓk ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈÚ¯ Ô‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ .˙Ân‰ŒÌÒ««»∆¿≈«¬»∆≈»ƒ¬»≈»¿
Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï Èe‡¯ CÎÈÙÏ .Ú¯Ï ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»…«¿ƒ»»»»»∆…∆¡…≈∆
BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡ÏÂ ;‰a¯‰ ÌÈÓÈ ¯Á‡Â ,ËÚÓ ‡l‡∆»¿«¿««»ƒ«¿≈¿…«¿ƒ«¿
:ÔB‚k ,„ÈÓz BBÊÓ ÌÚ ÔÏÎ‡Ï B‡ ,Ì‰Ó BBÊÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈∆¿»¿»ƒ¿»ƒ¿
·ÏÁpL ¯Á‡ ‡‰ML ·ÏÁÂ ,‰È·‚e ,ÌÈÏB„b ÌÈ‚c»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»»∆»»««∆∆¡«

˙BÚL Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ40ÌÈÏB„b ÌÈ¯ÂL ¯N·e ,41 ∆¿ƒ¿«¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ
¯Ètq‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â ,ÌÈÏB„b ÌÈLÈ˙e42ÌÁÏÂ , ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿««ƒ¿∆∆

ÌÈ¯BÚN43·e¯k‰Â ,˙BvÓ ÌÁÏÂ44¯ÈˆÁ‰Â ¿ƒ¿∆∆«¿«¿¿∆»ƒ
ÌÈÏˆa‰Â45ÌÈÓeM‰Â46el‡ Ïk - ÔBv‰Â Ïc¯Á‰Â ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿««¿»¿«¿»≈

el‡Ó ÏÎ‡Ï Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ,Ì‰ ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó«¬»ƒ»ƒ≈≈»»»»∆¡…≈≈
˙BÓÈa Ï·‡ ;ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e ,„‡Ó „Ú ËÚÓ ‡l‡∆»¿««¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ
,„·Ïa ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â .ÏÏk Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï ‰nÁ‰««»……«≈∆¿»¿«¿»¬»ƒƒ¿«
˙BÓÈa ‡ÏÂ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‡Ï ,ÔÏÎ‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡≈»¿»¿»…ƒ««»¿…ƒ

ÔÈÚeÏc‰Â .ÌÈÓLb‰47.‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ , «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈∆ƒ««»

ב.38) עד, בתרא מעורבים 39)בבא עדיין ששמריו
פ"ו, (עדויות מגיתו יין נקרא: ימים ארבעים עד בתוכו.

הבבלי 40)מ"א). שכותח מב.): (פסחים שאמרו כמו
שנתיישן  כלומר: החלב, נסיוב משום הלב את מטמטם

בלע"ז). (מאלקען נסיוב ונעשה ונתקלקל ע"ז 41)החלב
א. ונזכר 42)כט, נאהיט, בלע"ז: הנקרא קטנית מין

מ"א). פ"א, (כלאים א.43)במשנה סב, קידושין
חכמינו 44) מנו מבושל כרוב כי חי, בכרוב פה עוסק רבינו

כט.). (ע"ז החולים את המרפאים הדברים בצלים 45)בין
סב.). (קידושין כחרבות לגוף חז"ל 46)קשים אמרו

שהם  מאכל דבר לכל משתנה היה המן בהעלותך): (ספרי,
את  זכרנו בפסוק: המנויים המינים מחמשת חוץ רוצים,
ואת  החציר, ואת האבטיחים, ואת הקישואים, את הדגה...

ה). יא, (במדבר השומים ואת קירביס 47)הבצלים,
את  בהם מתבלים והחולים הם, טובים רכים בעודם בלע"ז.
(נדרים  המוות כמלאך הם מזיקים קשים, וכשהם פתם.

מט.).

.È:Ì‰Â ,el‡ BÓk ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ¯ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ¿≈«¬»∆≈»ƒ¿≈»¿≈¿≈
ÌÈn‰ ÛBÚ48ÌÁÏÂ ,ÌÈ¯Óz‰Â ,ÌÈpËw‰ ‰BÈŒÈ·e , ««ƒ¿≈»«¿«ƒ¿«¿»ƒ¿∆∆

ÈeÏ˜49etpL ˙Ïq‰Â ,ÔÓLa LBlpL ÌÁÏ B‡ ,ÔÓLa »¿∆∆∆∆∆ƒ¿∆∆¿«…∆∆ƒ
ÔÒ¯Ó ÁÈ¯ d· ‰¯‡L ‡lL „Ú ,dk¯ˆŒÏk d˙B‡50, »»»¿»«∆…ƒ¿¬»»≈«À¿»

¯Èv‰Â51ÒÈ¯en‰Â52˙BÏÎ‡Ó ˙Ba¯‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ - ¿«ƒ¿«¿»≈»¿«¿«¬»
CLnÈ ‡ÏÂ ,B¯ˆÈ ˙‡ L·BÎÂ ÌÎÁ ‡e‰L Ì„‡Â .el‡≈¿»»∆»»¿≈∆ƒ¿¿…ƒ»≈
Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÌÈ¯kÊp‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,B˙Â‡z ¯Á‡«««¬»¿……«ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»ƒ

.¯Ba‚ ‰Ê È¯‰ - ‰‡eÙ¯Ï Ì‰Ï C¯ˆƒ¿»»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ

וכיו"ב.48) שנעשה 49)ברווזים מקמח אפוי לחם
יד). כג, ויקרא (רש"י, בתנור שנתייבשו מקליות

ומתאים 50) מ"ז. פ"ב, פסחים במסכת ונזכר גסים, סובים
ולא  הדור בני בה שמתהללים החדשה הרפואה לתורת

המלך). (עבודת זקן מפי שיצאו בדברים מיץ 51)הרגישו
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שהסיקוהו  לתנור דומה מהם, שתה ולא בחמין "רחץ חז"ל:
מועיל  שאינו א), מא, (שבת מבפנים" הסיקוהו ולא מבחוץ

א.72)כלום. קמ, למים 73)שם דומה סך  ולא "רחץ
מא.). (שם, חבית" גבי על

.ÁÈÊÈw‰Ï Ì„‡ ÏÈb¯È ‡Ï74ÊÈwÈ ‡ÏÂ ,„ÈÓz Ìc …«¿ƒ»»¿«ƒ»»ƒ¿…«ƒ
¯˙BÈa BÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È Ì‡ ‡l‡75‡Ï ,ÊÈwÈ ‡ÏÂ . ∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿≈¿…«ƒ…

ÈÓÈa ËÚÓ ‡l‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ· ‡ÏÂ ‰nÁ‰ ˙BÓÈ·ƒ««»¿…ƒ«¿»ƒ∆»¿«ƒ≈
‰L ÌÈMÓÁ ¯Á‡Óe .È¯L˙ ÈÓÈa ËÚÓe ÔÒÈ76‡Ï , ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈≈««¬ƒƒ»»…

Ba ıÁ¯nÏ ÒkÈÂ ,Ìc Ì„‡ ÊÈwÈ ‡ÏÂ .ÏÏk ÊÈwÈ«ƒ¿»¿…«ƒ»»»¿ƒ»≈«∆¿»
ÌBi·77ÔÓ ‡·iL ÌBÈa ‡ÏÂ ,C¯cÏ ‡ˆÈÂ ÊÈwÈ ‡ÏÂ , «¿…«ƒ¿≈≈«∆∆¿…¿∆»…ƒ

‡e‰M ‰nÓ ˙BÁt ‰Êw‰‰ ÌBÈa ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ .C¯c‰«»∆¿…«¿ƒ¿∆¿««»»»ƒ«∆
‰Êw‰‰ ÌBÈa ÁeÈÂ .ÏÈ‚¯78ÏnÚ˙È ‡ÏÂ Ú‚ÈÈ ‡ÏÂ , »ƒ¿»«¿««»»¿…ƒ«¿…ƒ¿«≈

.ÏiËÈ ‡ÏÂ¿…¿«≈

קרני 74) או עלוקות ידי על הגוף מן דם מותרות להוציא
על  או הצואר, על שמהדקים בלע"ז) (באנקעס דאומנא

ע.). (גיטין רפואה לשם היא 75)הכתפיים שההקזה לפי
יפה  מיעוטם חז"ל: עליהם שאמרו הדברים משמונת

(שם). קשה אמרו 76)וריבויים – ימעט" הפרקים "ובין
הגיע  שם: חננאל רבינו ופירש קכט:), (שבת חכמינו

ימעט. – שנה א.77)לחמשים ע, שם.78)גיטין

.ËÈ.ÌÈÈÚ‰ ¯B‡Óe ÂÈiÁÂ Ûeb‰ Ák ‡È‰ Ú¯ÊŒ˙·ÎLƒ¿«∆«ƒ…««¿«»¿»≈«ƒ
ÂÈiÁÂ ‰ÏÎ BÁÎÂ ‰Ïk Ûeb‰ ,¯˙BÈa ‡ˆzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆≈≈¿≈«»∆¿…»∆¿«»
Ôzz Ï‡" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÌÈ„·B‡¿ƒ∆»«¿……¿»¿»«ƒ≈
˙ˆÙB˜ ‰˜Ê ,‰ÏÈÚ·a ÛeËM‰ Ïk ."EÏÈÁ ÌÈLpÏ79 «»ƒ≈∆»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆∆

LLz BÁÎÂ ,ÂÈÏÚ80Û„B Ú¯ ÁÈ¯Â ,˙B‰k ÂÈÈÚÂ , »»¿…»≈¿≈»≈¿≈««≈
BÈÁMÓe ÂÈtÓ81ÈÒÈ¯Â ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â BL‡¯ ¯ÚNe ,82 ƒƒƒ∆¿¿«…¿«≈»¿ƒ≈

;‰·¯ ÂÈÏ‚¯ ¯ÚNe BÈÁLÂ B˜Ê ¯ÚNe ,˙B¯LB ÂÈÈÚ≈»¿¿«¿»¿∆¿¿««¿»»∆
.ÂÈÏÚ ÌÈ‡a el‡Ó ıeÁ ÌÈ·‡Î ‰a¯‰Â ,˙BÏÙB ÂÈpLƒ»¿¿«¿≈¿≈ƒ≈≈»ƒ»»
¯‡La ˙Ó ÛÏ‡Ó „Á‡ :ÌÈ‡ÙB¯‰ ÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿«¿≈»¿ƒ∆»≈∆∆≈ƒ¿»
Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .LÈÓLz‰ ·¯Ó - ÛÏ‡‰Â ,ÌÈ‡ÏÁ√»ƒ¿»∆∆≈…««¿ƒ¿ƒ»»ƒ»»
,ÏÚ·È ‡ÏÂ .‰·BËa ˙BÈÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰Ê ¯·„a ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»»∆ƒ»»ƒ¿¿»¿…ƒ¿«
‡e‰Â ,¯˙BÈa ˜ÊÁÂ ‡È¯a BÙe‚ ‡ˆÓiLk ‡l‡∆»¿∆ƒ¿»»ƒ¿»»¿≈¿
¯·„Ï BÓˆÚ ÁÈqÓe ,BzÚ„Ï ‡lL ‰a¯‰ ‰M˜˙Óƒ¿«∆«¿≈∆…¿«¿«ƒ««¿¿»»
ÂÈ˙nÓ „·Î ‡ˆÓÈÂ ,‰È‰Lk Ba ÈeMw‰Â ,¯Á‡«≈¿«ƒ¿∆»»¿ƒ¿»…∆ƒ»¿»
- ÌÁ B¯N·e ÌÈÎLÓ ÌÈˆÈa‰ ÈËeÁ el‡Îe ,‰hÓÏe¿«»¿ƒ≈«≈ƒƒ¿»ƒ¿»«
‡ ÏÚ·È ‡Ï .ÏÚ·iL BÏ ‰‡eÙ¯e ,ÏÚ·Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÌ„ ∆»ƒƒ¿…¿»∆ƒ¿«…ƒ¿«»»

ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL ¯Á‡ ‡l‡ ,·Ú¯ ‡ÏÂ ,Ú·N ‡e‰Â¿»≈«¿…»≈∆»««∆ƒ¿«≈«»
ÂÈÚÓaL83.‰ÏÈÚa ¯Á‡ÏÂ ‰ÏÈÚa Ì„˜ ÂÈ·˜ ˜c·ÈÂ . ∆¿≈»¿ƒ¿…¿»»…∆¿ƒ»¿¿««¿ƒ»

,ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ,·MÈÓ ‡ÏÂ „nÚÓ ÏÚ·È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿À»¿…¿À»¿…¿≈«∆¿»
‡ÏÂ ,‰Êw‰ ÌBÈa ‡ÏÂ ,ıÁ¯nÏ ÒkiL ÌBi· ‡ÏÂ¿…«∆ƒ»≈«∆¿»¿…¿«»»¿…
Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ,C¯c‰ ÔÓ ‰‡È· B‡ C¯cÏ ‰‡ÈˆÈ ÌBÈa¿¿ƒ»«∆∆ƒ»ƒ«∆∆…ƒ¿≈∆

Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ84. ¿…¿«¬≈∆

א.79) קנב, וחלש.80)שבת הלוך הולך מתמעט,
הידים.81) לאצילי שמתחת עיניו.82)השקע עפעפי
לקמן 83) ועיין ב. כ, נדרים במסכת נמצא זו הלכה מקור

ה"ד). א.84)(פ"ה, ע, גיטין במסכת אלה כל מקור

.ÎeÈ¯B‰L el‡ ÌÈÎ¯„a BÓˆÚ ‚È‰n‰ Ïk85È‡ - »««¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¬ƒ
ÔÈ˜ÊiL „Ú ,ÂÈÓÈ Ïk ÈÏÁ È„ÈÏ ‡· BÈ‡L ,BÏ ·¯Ú»≈∆≈»ƒ≈…ƒ»»»«∆«¿ƒ
ÌÏL BÙe‚ ‰È‰ÈÂ ,‡ÙB¯Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙eÓÈÂ ‰a¯‰«¿≈¿»¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆»≈
Ú¯ BÙe‚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ .ÂÈÓÈ Ïk BÈ¯a ÏÚ „ÓBÚÂ86 ¿≈«À¿»»»∆»ƒ≈»»«
ÔÓ ‚‰Óa ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ B‡ ,B˙i¯a ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÌÈÚ¯‰ ˙B‚‰n‰87‡·z Ì‡ B‡ ,Bz„ÏBÓ ˙lÁzÓ «ƒ¿»»»ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»…
˙¯va ˙kÓ B‡ ¯·c ˙kÓ88.ÌÏBÚÏ ««∆∆«««…∆»»

של 85) בדורו הדקדוק ידיעת היתה רפויה כמה עד
בדבר  לפניו שהביאו התמימה השאלה מעידה הרמב"ם,
והוא  בצירה. או בחירק אם "הורינו", המילה: קריאת
לקרוא: שצריכים מצדו, הערה בלי להם, השיב בענוותנותו

פ"ג). הרמב"ם, (תשובות מטבעו,86)הֹורינּו חלש ִ
בהם.87)מלידה. הנוהג האדם כוחות את המחלישים

ידאג 88) לא בצורת ובשנת גשמים: מחוסר הבא רעבון
ח). יז, (ירמיה

.‡ÎÔÈ‡ ,e¯Ó‡L el‡‰ ÌÈ·Bh‰ ˙B‚‰n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»«ƒ»≈∆»«¿≈
ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ‰ Ï·‡ ;‡È¯a‰ ‡l‡ Ô‰a ‚‰Ï Èe‡»̄ƒ¿…»∆∆»«»ƒ¬»«∆ƒ
ÌÈL Ú¯ ‚‰Ó ‚‰pL ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ ÂÈ¯·‡Ó „Á‡L∆∆»≈¬»»∆ƒ∆»«ƒ¿»«»ƒ
˙B‚‰‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯c Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈ - ˙Ba«̄≈¿»∆»≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿«¿»
ÈepLÂ .˙B‡eÙ¯‰ ¯ÙÒa ¯‡a˙iL BÓk ,BÈÏÁ ÈÙk¿ƒ»¿¿∆ƒ¿»≈¿≈∆»¿¿ƒ

˙ÒÂ89.ÈÏÁ ˙lÁz - ∆∆¿ƒ«…ƒ

חולי 89) תחילת וסת "שינוי קבוע. ומנהג הרגל חיים, אורח
קי:). (כתובות מעיים"

.·Î„Á‡Â ‡È¯a‰ „Á‡ - ‡ÙB¯ Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆≈≈∆»«»ƒ¿∆»
el‡‰ ÌÈÎ¯c‰ ÏkÓ ÊeÊÏ BÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ‰«∆≈»»ƒ»«¿»ƒ»≈
‰·BË ˙È¯Á‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,‰Ê ˜¯Ùa e¯Ó‡pL∆∆∆¿¿∆∆∆∆»∆»≈∆¿«¬ƒ»

.‡È·Ó≈ƒ

.‚ÎÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·„ ‰¯NÚ da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¬»»¿»ƒ»≈≈
ÌÎÁŒ„ÈÓÏz90,‡ÙB¯ :Ô‰ el‡Â ,dÎB˙a ¯e„Ï È‡M¯ «¿ƒ»»««»¿»¿≈≈≈

Ôn‡Â91,ÔÈÈeˆÓ ÌÈÓe ,‡qk‰Œ˙È·e ,ıÁ¯n‰Œ˙È·e , ¿À»≈«∆¿»≈«ƒ≈«ƒ¿ƒ
ÚÓe ¯‰ ÔB‚k,˙B˜BÈz „nÏÓe ,˙Òk‰Œ˙È·e ,ÔÈ ¿»»«¿»≈«¿∆∆¿«≈ƒ

¯Ï·ÏÂ92ÌÈL·BÁÂ ÌÈkÓ ÔÈcŒ˙È·e ,‰˜„ˆŒÈ‡a‚Â ,93. ¿«¿»¿««¿»»≈ƒ«ƒ¿¿ƒ

ב.90) יז, דם.91)סנהדרין לכתוב 92)מקיז סופר
ראוי 93)ספרים. הסוהר. בבית הפושעים את אוסרים

אולם  ועונשים". "מכים הנוסחא: שלנו, בגמרא כי להעיר
במקום  "וחובשים" הנוסחא: סופרים" ב"דקדוקי

"ועונשים".

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בדיבורו,1) במעשיו, ניכר שיהא חכם; תלמיד התנהגות

ומתנו. ובמשאו

.‡‡e‰Â ,ÂÈ˙BÚ„·e B˙ÓÎÁa ¯k ÌÎÁ‰L ÌLk¿≈∆∆»»ƒ»¿»¿»¿≈»¿
¯k ‰È‰iL CÈ¯ˆ Ck ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ Ì‰a Ïc·ÓÀ¿»»∆ƒ¿»»»»»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»
˙iNÚ·e ,B˙ÏÈÚ··e ,e‰˜LÓ·e BÏÎ‡Óa - ÂÈNÚÓa¿«¬»¿«¬»¿«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ«

ÂÈÎ¯ˆ2B¯ea„·e ,3ÏekÏÎ·e ,BLeaÏÓ·e ,BÎel‰·e , ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿
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קיג zerc zekld - rcnd xtq - `"pn b"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÂÈ¯·c4BzÓ·e B‡NÓ·e ,5Ún‰ Ïk eÈ‰ÈÂ .el‡‰ ÌÈN ¿»»¿«»¿«»¿ƒ¿»««¬ƒ»≈
‰È‰È ‡Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ?„ˆÈk .¯˙BÈa ÌÈw˙Óe ÌÈ‡»ƒ¿À»ƒ¿≈≈««¿ƒ»»…ƒ¿∆

Ô¯b¯‚6‡ÏÂ ,BÙeb ˙B¯·‰Ï Èe‡¯‰ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‡l‡ , «¿¿»∆»≈«¬»»»¿«¿¿…
‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ epnÓ ÏÎ‡È7˙‡lÓÏ Û„B¯ ‡‰È ‡ÏÂ , …«ƒ∆¬ƒ»«»¿…¿≈≈¿«…

ÁtzL „Ú ‰zLÓe ÏÎ‡nÓ ÔÈ‡lÓ˙nL el‡k ,BËaƒ¿»≈∆ƒ¿«¿ƒƒ«¬»ƒ¿∆«∆ƒ«
ÌÒ¯k8‰Ïawa L¯ÙÓ Ì‰ÈÏÚÂ ;9L¯Ù È˙È¯ÊÂ" :10ÏÚ ¿≈»«¬≈∆¿…»««»»¿≈ƒƒ∆∆«

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "ÌÎÈbÁ N¯t ÌÎÈt11ŒÈ· el‡ : ¿≈∆∆∆«≈∆»¿¬»ƒ≈¿≈
ÌÈbÁk Ì‰ÈÓÈ Ïk ÔÈNBÚÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡L Ì„‡12, »»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆¿«ƒ

e‰ÊÂ ,"˙eÓ ¯ÁÓ Èk B˙LÂ ÏBÎ‡" :ÌÈ¯ÓB‡‰ Ì‰Â¿≈»¿ƒ»¿»ƒ»»»¿∆
ÌÈÚL¯‰ ÏÎ‡Ó13·e˙k‰ ‰pbL Ì‰ el‡ ˙BÁÏLÂ . «¬«»¿»ƒ¿À¿»≈≈∆ƒ»«»

‰‡Bˆ ‡È˜ e‡ÏÓ ˙BÁÏL Ïk Èk" :¯Ó‡Â14ÈÏa , ¿»«ƒ»À¿»»¿ƒ»¿ƒ
"ÌB˜Ó15„Á‡ ÏÈL·z ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï·‡ . »¬»∆»»≈≈∆»«¿ƒ∆»

¯Ó‡L ‡e‰ .Bi„Â ÂÈiÁ È„k epnÓ ÏÎB‡Â ,ÌÈL B‡¿«ƒ¿≈ƒ∆¿≈«»¿«∆»«
."BLÙ Ú·NÏ ÏÎ‡ ˜Ècˆ" :‰ÓÏL¿……«ƒ…≈¿««¿

סב.).2) (ברכות לנקביו בנחת 3)ביציאתו שהיא
חכם  שתלמיד ניכר שפתיך מעקימת אמרו: וכן ובמתינות.

יז:). (מעילה מלשון:4)אתה וסידורם, עניניו הנהלת
ה). קיב, (תהלים במשפט דבריו בעסקיו 5)יכלכל

הבריות. עם בהליכותיו ידו: וסובא 6)ובמשלח זולל
לרע  טוב בין מבחין ואינו ושתייה, אכילה אחרי הלהוט

גופו. שבעתו.7)לבריאות מכדי צבה 8)יותר בטנם
לחמשה 9)ומתבקעת. בניגוד וכתובים: נביאים דברי

כמו: תורה", "דברי או תורה, הנקראים: תורה חומשי
ב:). (ב"ק ילפינן" לא קבלה מדברי תורה מה 10)"דברי

צואה. המעיים, מן ויוצא ב.11)שנפרש קנא, שבת
נוצרו.12) לכך רק כאילו בחיים, אחרת תכלית להם שאין
חשובה,13) מטרה לאיזו אמצעי אצלם אינה שאכילתם

לעצמה. תכלית אלא – ה"ג) (פ"ג, למעלה כמבואר
(ראב"ע).14) מתחת וצואה ממעל יהא 15)קיא לא

מלוכלך.

.·epÏÎ‡È ‡Ï ,BÏ Èe‡¯‰ ‰Ê ËÚÓ ÏÎB‡ ÌÎÁ‰Lk¿∆∆»»≈¿«∆»»……¿∆
‡ÏÂ ˙eÁa ÏÎ‡È ‡ÏÂ .BÁÏL ÏÚ B˙È·a ‡l‡∆»¿≈«À¿»¿……««¬¿…

˜eM·16ÈÙa ‰pb˙È ‡lL È„k ,ÏB„b C¯ˆ ÈtÓ ‡l‡ , «∆»ƒ¿≈…∆»¿≈∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈
˙Bi¯a‰17ı¯‡‰ŒÈnÚ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .18ÏÚ ‡ÏÂ , «¿ƒ¿……«≈∆«≈»»∆¿…«

‰a¯È ‡ÏÂ .‰‡Bˆ ‡È˜ ÌÈ‡Ïn‰ ,˙BÁÏM‰ Ô˙B‡»«À¿»«¿≈ƒƒ»¿…«¿∆
ÌÈÓÎÁ‰ ÌÚ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈ˙B„eÚÒ19‡ÏÂ . ¿»¿»»«¬ƒƒ«¬»ƒ¿…

‰a¯‰ ıea˜ Ô‰a LiL ˙B„eÚÒa ÏÎ‡È20Èe‡¯ ÔÈ‡Â . …«ƒ¿∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈»
a ‡l‡ .ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÏÎ‡Ï BÏ‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ∆¡…ƒ∆¬≈ƒ∆»ƒ¿»∆ƒ¿»

‡e‰Â ;ÔÈ‡eNÂ ÔÈÒe¯‡ ˙„eÚÒ ÔB‚k ,„·Ïa21‰È‰iL , ƒ¿«¿¿«≈ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿∆
ÌÈ˜Ècv‰Â .ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ˙a ‡NpL ÌÎÁŒ„ÈÓÏ«̇¿ƒ»»∆»»««¿ƒ»»¿««ƒƒ
dÈ‡L ‰„eÚqÓ eÏÎ‡ ‡Ï ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ‰Â¿«¬ƒƒ»ƒƒ…»¿ƒ¿»∆≈»

Ô‰lL22. ∆»∆

בשוק 16) אוכל להיות חכם תלמיד של שבחו שאין
אמרו  שחז"ל ואףֿעלֿפי ה"ב). פ"ג, מעשרות (ירושלמי,
זהו  מ:), (קידושין לכלב דומה בשוק האוכל אדם: כל לגבי
לתלמיד  אלא גנאי אינה ארעי אכילת אבל קבע, בסעודת רק
ויש  דיבורֿהמתחיל: שם ב'תוספות' (רבינוֿתם, בלבד. חכם

התורה.17)אומרים). כבוד יחלל מג,18)ולא ברכות
א.19)ב. מט, הם 20)פסחים מי יודע שאינו שם ,

יסב. הוא מי ועם רק...21)המסובים אז אמרו 22)ואם
על  בצע לא דעתו על שעמד שמיום יאיר, בן פנחס רבי על

ז:). (חולין שלו שאינה פרוסה

.‚˙B¯LÏ È„k ‡l‡ ‰˙BL BÈ‡ ,ÔÈÈ ‰˙BL ÌÎÁ‰Lk¿∆∆»»∆«ƒ≈∆∆»¿≈ƒ¿
ÂÈÚÓaL ‰ÏÈÎ‡23‡ËBÁ ‰Ê È¯‰ ,¯kzLn‰ ÏÎÂ .24 ¬ƒ»∆¿≈»¿»«ƒ¿«≈¬≈∆≈

ŒÈnÚ ÈÙa ¯kzL Ì‡Â .B˙ÓÎÁ „ÈÒÙÓe ,‰p‚Óe¿À∆«¿ƒ»¿»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈«≈
ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ ,ı¯‡‰25ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡Â . »»∆¬≈∆ƒ≈∆«≈¿»ƒ¿«ƒ

ÌÈ¯‰va26ÏÏÎa ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,ËÚÓ elÙ‡Â , «»√«ƒ«¬ƒ¿«∆»ƒ»»ƒ¿«
dÈ‡ ‰ÏÈÎ‡‰ ÏÏÎa ‡È‰L ‰i˙M‰L ;‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿«»¬ƒ»≈»

˙¯kLÓ27.ÔBÊn‰ ¯Á‡lL ÔÈiÓ ‡l‡ ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡Â . ¿«∆∆¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ«ƒ∆¿«««»

ח:).23) (כתובות להתעכל נוחה שתהא כי 24)לרככה
ולא  תרווי "לא כמאמרם: חטא, לידי מביאה השכרות
מרבנן  צורבא האי יהודה: רב אמר כט:). (ברכות  תחטא"
ולא  כב). יא, (משלי חזיר באף זהב נזם ביה: קרינן דמרווי,
לג). יט, בראשית (זוהר, שםֿשמים שמחלל אלא עוד,
ה"ד). כה, פרק סנהדרין (הלכות רבינו דברי והשווה

ולומדיה.25) התורה כבוד בזה הוא מבזה אבות 26)כי
י. ה"ו.27)פ"ג, פ"י, פסחים ירושלמי,

.„- „ÈÓz BÏ ˙¯zÓ Ì„‡ ÏL BzL‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿∆»»À∆∆»ƒ
‰M„˜a BÓˆÚ ‚È‰iL ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï BÏ Èe‡¯28‡ÏÂ , »¿«¿ƒ»»∆«¿ƒ«¿ƒ¿À»¿…

ÏB‚¯zk BzL‡ Ïˆ‡ ÈeˆÓ ‡‰È29˙aLŒÈÏÈlÓ ‡l‡ , ¿≈»≈∆ƒ¿««¿¿∆»ƒ≈≈«»
˙aLŒÈÏÈÏÏ30dnÚ ¯tÒÓ ‡e‰LÎe .Ák Ba LÈ Ì‡ , ¿≈≈«»ƒ∆…«¿∆¿«≈ƒ»

BË·e Ú·N ‡e‰Lk ,‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a ¯tÒÈ ‡Ï -…¿«≈ƒ¿ƒ«««¿»¿∆»≈«ƒ¿
ÚˆÓ‡a ‡l‡ ,·Ú¯ ‡e‰Lk ‰ÏÈl‰ ÛBÒa ‡ÏÂ ,‡ÏÓ»≈¿…¿««¿»¿∆»≈∆»¿∆¿«

ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iLk ,‰ÏÈl‰31Ï˜È ‡ÏÂ . ««¿»¿∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»¿…»≈
BL‡¯32,È‡·‰ È¯·„a ÂÈt ˙‡ ÏaÈ ‡ÏÂ ,¯˙BÈa …¿≈¿…¿«≈∆ƒ¿ƒ¿≈¬«

‰Ïawa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .dÈ·Ï BÈa elÙ‡Â33: «¬ƒ≈¿≈»¬≈≈««»»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "BÁN ‰Ó Ì„‡Ï „ÈbÓe"34elÙ‡ : «ƒ¿»»«≈»¿¬»ƒ¬ƒ

˙‡ ‰ÈÏÚ ÔzÏ „È˙Ú BzL‡Ï Ì„‡ ÔÈaL ‰l˜ ‰ÁÈNƒ»«»∆≈»»¿ƒ¿»ƒƒ≈»∆»∆
ÌÈ¯BkL ‡Ï ,Ì‰ÈL eÈ‰È ‡ÏÂ .ÔÈc‰35ÌÈÏˆÚ ‡ÏÂ «ƒ¿…ƒ¿¿≈∆…ƒƒ¿…«¿»ƒ

ÌÈaˆÚ ‡ÏÂ36‰LÈ ‰È‰˙ ‡ÏÂ .Ô‰Ó „Á‡ ‡ÏÂ ,37. ¿…«¿»ƒ¿…∆»≈∆¿…ƒ¿∆¿≈»
‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ Ò‡È ‡ÏÂ38ÔBˆ¯· ‡l‡ , ¿…∆¡…»¿ƒ≈»»∆»ƒ¿

È„k ,dnÚ ËÚÓ ˜ÁNÈÂ ¯tÒÈ .Ì˙ÁÓN·e Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿»»¿«≈ƒ«≈¿«ƒ»¿≈
Ù ·MÈ˙zLdL39L¯ÙÈÂ ˙efÚ· ‡ÏÂ ‰Le·a ÏÚ·ÈÂ , ∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿«¿»¿…¿«¿ƒ¿

„iÓ40. ƒ»

ב.28) יח, אריסטו 29)שבועות ובספרי א. כב, ברכות
על  (הגהות לעולם תאוותו משביע אינו שהתרנגול כתוב,

מנטובה). דפוס יתן 30)ה"ידֿהחזקה", פריו "אשר
לערבֿשבת  מערבֿשבת תלמידֿחכם עונת זוהי – בעתו"

סב:). הלכה 31)(כתובות (פ"ד, למעלה עיין ב. כ, נדרים
ראש.32)יט). בקלות יתנהג למעלה 33)לא מבואר

ב.34)(ה"א). ה, דעתו 35)חגיגה אין שכרותם שמתוך
כ:). (נדרים עליו דעתה אין וכן אמרו:36)עליה, שכן

עב:). (פסחים מצוה לדבר אשתו את לשמח אדם חייב
ובדפוסים  מנטובה. ודפוס אברבנאל עלֿפי הוא נוסחנו
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שהסיקוהו  לתנור דומה מהם, שתה ולא בחמין "רחץ חז"ל:
מועיל  שאינו א), מא, (שבת מבפנים" הסיקוהו ולא מבחוץ

א.72)כלום. קמ, למים 73)שם דומה סך  ולא "רחץ
מא.). (שם, חבית" גבי על

.ÁÈÊÈw‰Ï Ì„‡ ÏÈb¯È ‡Ï74ÊÈwÈ ‡ÏÂ ,„ÈÓz Ìc …«¿ƒ»»¿«ƒ»»ƒ¿…«ƒ
¯˙BÈa BÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È Ì‡ ‡l‡75‡Ï ,ÊÈwÈ ‡ÏÂ . ∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿≈¿…«ƒ…

ÈÓÈa ËÚÓ ‡l‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ· ‡ÏÂ ‰nÁ‰ ˙BÓÈ·ƒ««»¿…ƒ«¿»ƒ∆»¿«ƒ≈
‰L ÌÈMÓÁ ¯Á‡Óe .È¯L˙ ÈÓÈa ËÚÓe ÔÒÈ76‡Ï , ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈≈««¬ƒƒ»»…

Ba ıÁ¯nÏ ÒkÈÂ ,Ìc Ì„‡ ÊÈwÈ ‡ÏÂ .ÏÏk ÊÈwÈ«ƒ¿»¿…«ƒ»»»¿ƒ»≈«∆¿»
ÌBi·77ÔÓ ‡·iL ÌBÈa ‡ÏÂ ,C¯cÏ ‡ˆÈÂ ÊÈwÈ ‡ÏÂ , «¿…«ƒ¿≈≈«∆∆¿…¿∆»…ƒ

‡e‰M ‰nÓ ˙BÁt ‰Êw‰‰ ÌBÈa ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ .C¯c‰«»∆¿…«¿ƒ¿∆¿««»»»ƒ«∆
‰Êw‰‰ ÌBÈa ÁeÈÂ .ÏÈ‚¯78ÏnÚ˙È ‡ÏÂ Ú‚ÈÈ ‡ÏÂ , »ƒ¿»«¿««»»¿…ƒ«¿…ƒ¿«≈

.ÏiËÈ ‡ÏÂ¿…¿«≈

קרני 74) או עלוקות ידי על הגוף מן דם מותרות להוציא
על  או הצואר, על שמהדקים בלע"ז) (באנקעס דאומנא

ע.). (גיטין רפואה לשם היא 75)הכתפיים שההקזה לפי
יפה  מיעוטם חז"ל: עליהם שאמרו הדברים משמונת

(שם). קשה אמרו 76)וריבויים – ימעט" הפרקים "ובין
הגיע  שם: חננאל רבינו ופירש קכט:), (שבת חכמינו

ימעט. – שנה א.77)לחמשים ע, שם.78)גיטין

.ËÈ.ÌÈÈÚ‰ ¯B‡Óe ÂÈiÁÂ Ûeb‰ Ák ‡È‰ Ú¯ÊŒ˙·ÎLƒ¿«∆«ƒ…««¿«»¿»≈«ƒ
ÂÈiÁÂ ‰ÏÎ BÁÎÂ ‰Ïk Ûeb‰ ,¯˙BÈa ‡ˆzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆≈≈¿≈«»∆¿…»∆¿«»
Ôzz Ï‡" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÌÈ„·B‡¿ƒ∆»«¿……¿»¿»«ƒ≈
˙ˆÙB˜ ‰˜Ê ,‰ÏÈÚ·a ÛeËM‰ Ïk ."EÏÈÁ ÌÈLpÏ79 «»ƒ≈∆»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆∆

LLz BÁÎÂ ,ÂÈÏÚ80Û„B Ú¯ ÁÈ¯Â ,˙B‰k ÂÈÈÚÂ , »»¿…»≈¿≈»≈¿≈««≈
BÈÁMÓe ÂÈtÓ81ÈÒÈ¯Â ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â BL‡¯ ¯ÚNe ,82 ƒƒƒ∆¿¿«…¿«≈»¿ƒ≈

;‰·¯ ÂÈÏ‚¯ ¯ÚNe BÈÁLÂ B˜Ê ¯ÚNe ,˙B¯LB ÂÈÈÚ≈»¿¿«¿»¿∆¿¿««¿»»∆
.ÂÈÏÚ ÌÈ‡a el‡Ó ıeÁ ÌÈ·‡Î ‰a¯‰Â ,˙BÏÙB ÂÈpLƒ»¿¿«¿≈¿≈ƒ≈≈»ƒ»»
¯‡La ˙Ó ÛÏ‡Ó „Á‡ :ÌÈ‡ÙB¯‰ ÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿«¿≈»¿ƒ∆»≈∆∆≈ƒ¿»
Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .LÈÓLz‰ ·¯Ó - ÛÏ‡‰Â ,ÌÈ‡ÏÁ√»ƒ¿»∆∆≈…««¿ƒ¿ƒ»»ƒ»»
,ÏÚ·È ‡ÏÂ .‰·BËa ˙BÈÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰Ê ¯·„a ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»»∆ƒ»»ƒ¿¿»¿…ƒ¿«
‡e‰Â ,¯˙BÈa ˜ÊÁÂ ‡È¯a BÙe‚ ‡ˆÓiLk ‡l‡∆»¿∆ƒ¿»»ƒ¿»»¿≈¿
¯·„Ï BÓˆÚ ÁÈqÓe ,BzÚ„Ï ‡lL ‰a¯‰ ‰M˜˙Óƒ¿«∆«¿≈∆…¿«¿«ƒ««¿¿»»
ÂÈ˙nÓ „·Î ‡ˆÓÈÂ ,‰È‰Lk Ba ÈeMw‰Â ,¯Á‡«≈¿«ƒ¿∆»»¿ƒ¿»…∆ƒ»¿»
- ÌÁ B¯N·e ÌÈÎLÓ ÌÈˆÈa‰ ÈËeÁ el‡Îe ,‰hÓÏe¿«»¿ƒ≈«≈ƒƒ¿»ƒ¿»«
‡ ÏÚ·È ‡Ï .ÏÚ·iL BÏ ‰‡eÙ¯e ,ÏÚ·Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÌ„ ∆»ƒƒ¿…¿»∆ƒ¿«…ƒ¿«»»

ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL ¯Á‡ ‡l‡ ,·Ú¯ ‡ÏÂ ,Ú·N ‡e‰Â¿»≈«¿…»≈∆»««∆ƒ¿«≈«»
ÂÈÚÓaL83.‰ÏÈÚa ¯Á‡ÏÂ ‰ÏÈÚa Ì„˜ ÂÈ·˜ ˜c·ÈÂ . ∆¿≈»¿ƒ¿…¿»»…∆¿ƒ»¿¿««¿ƒ»

,ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ,·MÈÓ ‡ÏÂ „nÚÓ ÏÚ·È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿À»¿…¿À»¿…¿≈«∆¿»
‡ÏÂ ,‰Êw‰ ÌBÈa ‡ÏÂ ,ıÁ¯nÏ ÒkiL ÌBi· ‡ÏÂ¿…«∆ƒ»≈«∆¿»¿…¿«»»¿…
Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ,C¯c‰ ÔÓ ‰‡È· B‡ C¯cÏ ‰‡ÈˆÈ ÌBÈa¿¿ƒ»«∆∆ƒ»ƒ«∆∆…ƒ¿≈∆

Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ84. ¿…¿«¬≈∆

א.79) קנב, וחלש.80)שבת הלוך הולך מתמעט,
הידים.81) לאצילי שמתחת עיניו.82)השקע עפעפי
לקמן 83) ועיין ב. כ, נדרים במסכת נמצא זו הלכה מקור

ה"ד). א.84)(פ"ה, ע, גיטין במסכת אלה כל מקור

.ÎeÈ¯B‰L el‡ ÌÈÎ¯„a BÓˆÚ ‚È‰n‰ Ïk85È‡ - »««¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¬ƒ
ÔÈ˜ÊiL „Ú ,ÂÈÓÈ Ïk ÈÏÁ È„ÈÏ ‡· BÈ‡L ,BÏ ·¯Ú»≈∆≈»ƒ≈…ƒ»»»«∆«¿ƒ
ÌÏL BÙe‚ ‰È‰ÈÂ ,‡ÙB¯Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙eÓÈÂ ‰a¯‰«¿≈¿»¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆»≈
Ú¯ BÙe‚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ .ÂÈÓÈ Ïk BÈ¯a ÏÚ „ÓBÚÂ86 ¿≈«À¿»»»∆»ƒ≈»»«
ÔÓ ‚‰Óa ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ B‡ ,B˙i¯a ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÌÈÚ¯‰ ˙B‚‰n‰87‡·z Ì‡ B‡ ,Bz„ÏBÓ ˙lÁzÓ «ƒ¿»»»ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»…
˙¯va ˙kÓ B‡ ¯·c ˙kÓ88.ÌÏBÚÏ ««∆∆«««…∆»»

של 85) בדורו הדקדוק ידיעת היתה רפויה כמה עד
בדבר  לפניו שהביאו התמימה השאלה מעידה הרמב"ם,
והוא  בצירה. או בחירק אם "הורינו", המילה: קריאת
לקרוא: שצריכים מצדו, הערה בלי להם, השיב בענוותנותו

פ"ג). הרמב"ם, (תשובות מטבעו,86)הֹורינּו חלש ִ
בהם.87)מלידה. הנוהג האדם כוחות את המחלישים

ידאג 88) לא בצורת ובשנת גשמים: מחוסר הבא רעבון
ח). יז, (ירמיה

.‡ÎÔÈ‡ ,e¯Ó‡L el‡‰ ÌÈ·Bh‰ ˙B‚‰n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»«ƒ»≈∆»«¿≈
ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ‰ Ï·‡ ;‡È¯a‰ ‡l‡ Ô‰a ‚‰Ï Èe‡»̄ƒ¿…»∆∆»«»ƒ¬»«∆ƒ
ÌÈL Ú¯ ‚‰Ó ‚‰pL ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ ÂÈ¯·‡Ó „Á‡L∆∆»≈¬»»∆ƒ∆»«ƒ¿»«»ƒ
˙B‚‰‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯c Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈ - ˙Ba«̄≈¿»∆»≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿«¿»
ÈepLÂ .˙B‡eÙ¯‰ ¯ÙÒa ¯‡a˙iL BÓk ,BÈÏÁ ÈÙk¿ƒ»¿¿∆ƒ¿»≈¿≈∆»¿¿ƒ

˙ÒÂ89.ÈÏÁ ˙lÁz - ∆∆¿ƒ«…ƒ

חולי 89) תחילת וסת "שינוי קבוע. ומנהג הרגל חיים, אורח
קי:). (כתובות מעיים"

.·Î„Á‡Â ‡È¯a‰ „Á‡ - ‡ÙB¯ Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆≈≈∆»«»ƒ¿∆»
el‡‰ ÌÈÎ¯c‰ ÏkÓ ÊeÊÏ BÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ‰«∆≈»»ƒ»«¿»ƒ»≈
‰·BË ˙È¯Á‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,‰Ê ˜¯Ùa e¯Ó‡pL∆∆∆¿¿∆∆∆∆»∆»≈∆¿«¬ƒ»

.‡È·Ó≈ƒ

.‚ÎÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·„ ‰¯NÚ da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¬»»¿»ƒ»≈≈
ÌÎÁŒ„ÈÓÏz90,‡ÙB¯ :Ô‰ el‡Â ,dÎB˙a ¯e„Ï È‡M¯ «¿ƒ»»««»¿»¿≈≈≈

Ôn‡Â91,ÔÈÈeˆÓ ÌÈÓe ,‡qk‰Œ˙È·e ,ıÁ¯n‰Œ˙È·e , ¿À»≈«∆¿»≈«ƒ≈«ƒ¿ƒ
ÚÓe ¯‰ ÔB‚k,˙B˜BÈz „nÏÓe ,˙Òk‰Œ˙È·e ,ÔÈ ¿»»«¿»≈«¿∆∆¿«≈ƒ

¯Ï·ÏÂ92ÌÈL·BÁÂ ÌÈkÓ ÔÈcŒ˙È·e ,‰˜„ˆŒÈ‡a‚Â ,93. ¿«¿»¿««¿»»≈ƒ«ƒ¿¿ƒ

ב.90) יז, דם.91)סנהדרין לכתוב 92)מקיז סופר
ראוי 93)ספרים. הסוהר. בבית הפושעים את אוסרים

אולם  ועונשים". "מכים הנוסחא: שלנו, בגמרא כי להעיר
במקום  "וחובשים" הנוסחא: סופרים" ב"דקדוקי

"ועונשים".

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בדיבורו,1) במעשיו, ניכר שיהא חכם; תלמיד התנהגות

ומתנו. ובמשאו

.‡‡e‰Â ,ÂÈ˙BÚ„·e B˙ÓÎÁa ¯k ÌÎÁ‰L ÌLk¿≈∆∆»»ƒ»¿»¿»¿≈»¿
¯k ‰È‰iL CÈ¯ˆ Ck ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ Ì‰a Ïc·ÓÀ¿»»∆ƒ¿»»»»»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»
˙iNÚ·e ,B˙ÏÈÚ··e ,e‰˜LÓ·e BÏÎ‡Óa - ÂÈNÚÓa¿«¬»¿«¬»¿«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ«

ÂÈÎ¯ˆ2B¯ea„·e ,3ÏekÏÎ·e ,BLeaÏÓ·e ,BÎel‰·e , ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿
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עצבנים. (נדה 37)אחרים: ה'תוספות' ומדברי כלה. מסכת
במסכת  גם היתה זו שנוסחה נראה, ישינות") "בין ד"ה: יב.

פיק. ישעיה ר' הגאון הערת ב. כ, ק,38)נדרים עירובין
ב.39)ב. ה, ב.40)חגיגה כ, נדרים

.‰BLÙ LcwL BÏ È„ ‡Ï - ‰Ê ‚‰Ó ‚‰Bp‰ Ïk»«≈ƒ¿»∆…«∆ƒ≈«¿
,ÌÈa BÏ eÈ‰ Ì‡L ‡l‡ ,ÂÈ˙BÚc Ôw˙Â BÓˆÚ ¯‰ËÂ¿ƒ≈«¿¿ƒ≈≈»∆»∆ƒ»»ƒ
˙e„ÈÒÁÏÂ ‰ÓÎÁÏ ÔÈÈe‡¯ ,ÌÈLi·e ÌÈ‡ eÈ‰È41. ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»¿»¿«¬ƒ
CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÚ‰ ¯‡L ˙B‚‰Óa ‚‰Bp‰ ÏÎÂ42- ¿»«≈¿ƒ¿¬¿»»»«¿ƒ«∆

.ÌÚ‰ Ì˙B‡ BÓk ÌÈa BÏ eÈ‰Èƒ¿»ƒ¿»»»

צניעות.41) דרך יודעים פ"ה.42)ואינם זוטא ארץ דרך

.Â‰ÏB„b ˙eÚÈˆ43.ÔÓˆÚa ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÈ‚‰B ¿ƒ¿»¬ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿»
ÔL‡¯ elb˙È ‡ÏÂ ,efa˙È ‡Ï44elÙ‡Â .ÔÙe‚ ‡ÏÂ …ƒ¿«¿…ƒ¿«…»¿…»«¬ƒ

‰l‚È ‡ÏÂ ,Úeˆ ‡‰È ,‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ‰ÚLa¿»»∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈¿≈»«¿…¿«∆
·LiL „Ú ÂÈ„‚·45ÔÈÓÈa Áp˜È ‡ÏÂ .46ÏkÓ ˜Á¯˙ÈÂ . ¿»»«∆≈≈¿…¿««¿»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»

Ì„‡47ÔÓ ÌÈÙÏ ‰¯ÚÓ ,¯„ÁÓ ÌÈÙÏ ¯„Á ÒkÈÂ . »»¿ƒ»≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆∆¿»»ƒ¿ƒƒ
‰¯Ún‰48˜Á¯˙È - ¯„b‰ È¯BÁ‡ ‰Ù Ì‡Â .‰ÙÂ , «¿»»¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆¬≈«»≈ƒ¿«≈

‰Ù Ì‡Â .LhÚ˙ Ì‡ BÏB˜ B¯·Á ÚÓLÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«¬≈ƒƒ¿«≈¿ƒƒ¿∆
BÚe¯t B¯·Á ‰‡¯È ‡lL È„k ˜ÈÁ¯È - ‰Ú˜·a49. ¿ƒ¿»«¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆¬≈≈

ÏB„b C¯ˆÏ elÙ‡ ,‰Ù ‡e‰Lk ¯a„È ‡ÏÂ50C¯„Îe . ¿…¿«≈¿∆ƒ¿∆¬ƒ¿…∆»¿∆∆
.‰ÏÈla ‚‰B Ck ,‡qk‰Œ˙È·a ÌBia ˙eÚÈˆ ‚‰BpL∆≈¿ƒ«¿≈«ƒ≈»≈«»¿»
˙È¯ÁL ˙Bt‰Ï BÓˆÚ Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏe51 ¿»¿«≈»»«¿¿ƒ»«¬ƒ

˙È·¯ÚÂ52˜Á¯˙È ‡lL È„k ,„·Ïa53. ¿«¿ƒƒ¿«¿≈∆…ƒ¿«≈

את 43) מצא אבא בר חייא שרבי שם, יסופר א. ל, קידושין
שלא  ומפני לביתֿהכנסת, בנו את מוליך לוי בן יהושע רבי
על  שם לו, הוגנת עטיפה בסודרו להתעטף פנאי לו היה

ראש. בגילוי ילך שלא ובלבד ארעי כיסוי שב 44)ראשו
כז. (תמיד וקום כסה - א.46)45)וגלה סב, ברכות

ב.47) יג, הוריות רש"י, ויבא 48)שם. שכתוב: כמו
(שמואלֿא  להסך שאול ויבא מערה ושם הצאן... אלֿגדרות
מערה  מן לפנים ומערה גדר, מן לפנים גדר תנא: ג). כד,

סב:). (שם).49)(ברכות המגולה "קבלה 50)גופו
סב.). (שם, ושתיקה" צניעות - הכסא בבוקר 51)דבית

היום. אור לפני יצטרך 53)משחשכה.52)השכם שלא
ושבים  עוברים אין אלה בשעות כי הדרך, מן להתרחק
שהיו  בבבל כמו בתיֿכבוד, שם שאין ובעיר בשוק. מצויים
יתדחק", "שלא גורסים: ויש פה. ידובר הגמרא, חכמי שם
שחרית  ולהיפנות קיבתו את לווסת אדם צריך כלומר:
את  לדחוק ויצטרך עצירות ליד יבוא שלא כדי וערבית,

עצמו.

.ÊB¯eac ˙ÚLa ÁÂBˆÂ ˜ÚBˆ ‡‰È ‡Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»…¿≈≈¿≈«ƒ¿«ƒ
B¯eac ‡l‡ ,¯˙BÈa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ .˙BiÁÂ ˙BÓ‰·kƒ¿≈¿«¿…«¿ƒ«¿≈∆»ƒ

˙Bi¯a‰ Ïk ÌÚ ˙Áa54‡lL ¯‰fÈ ,˙Áa ¯a„iLÎe . ¿««ƒ»«¿ƒ¿∆¿«≈¿««ƒ»≈∆…
˜Á¯˙È55Áe¯‰ŒÈq‚ È¯·„k ‰‡¯iL „Ú56ÌÈc˜Óe . ƒ¿«≈«∆≈»∆¿ƒ¿≈«≈»««¿ƒ

Ì„‡‰ ÏÎÏ ÌBÏL57.epÓÈ‰ ‰ÁB ÔÁe¯ ‡‰zL È„k , »¿»»»»¿≈∆¿≈»»≈∆
B¯·Á Á·La ¯tÒÓ .˙eÎÊŒÛÎÏ Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ô„Â58, ¿»∆»»»»¿«¿¿«≈¿∆«¬≈

ÏÏk B˙e‚· ‡ÏÂ59ÌBÏL Û„B¯Â ÌBÏL ·‰B‡ .60Ì‡ . ¿…ƒ¿¿»≈»¿≈»ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,¯ÓB‡ - ÌÈÚÓLÂ ÌÈÏÈÚBÓ ÂÈ¯·cL ‰‡B¯∆∆¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»

˜˙BL -61BÒÚk ˙ÚLa B¯·Á ‰v¯È ‡Ï ?„ˆÈk .62; ≈≈«…¿«∆¬≈ƒ¿««¿
¯„pL ‰ÚLa B¯„ ÏÚ BÏ Ï‡LÈ ‡ÏÂ63¯¯˜˙zL „Ú , ¿…ƒ¿««ƒ¿¿»»∆»««∆ƒ¿»≈

,ÂÈÙÏ ÏËeÓ B˙nL ‰ÚLa epÓÁÈ ‡ÏÂ ;ÁeÈÂ BzÚc«¿¿»«¿…¿«¬∆¿»»∆≈»¿»»
¯a˜iL „Ú Ïe‰· ‡e‰L ÈtÓe‰64‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ƒ¿≈∆»«∆ƒ¿¿≈¿≈…«≈

B˙Ï˜Ï˜ ˙ÚLa B¯·ÁÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ .el‡·65‡l‡ , »≈¿…ƒ¿∆«¬≈ƒ¿««¿»»∆»
ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ ,B¯ea„a ‰pLÈ ‡ÏÂ .epnÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚÈ«¿ƒ≈»ƒ∆¿…¿«∆¿ƒ¿…ƒ

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌBÏL È¯·„a ‡l‡ ,Ú¯‚È ‡ÏÂ66BÏÏk . ¿…ƒ¿«∆»¿ƒ¿≈»¿«≈»∆¿»
˙eÏÈÓ‚a B‡ ‰ÓÎÁ È¯·„a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡ :¯·c ÏL∆»»≈¿«≈∆»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ
,˜eMa ‰M‡ ÌÚ ¯tÒÈ ‡ÏÂ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ¿«≈»∆¿…¿«≈ƒƒ»«

Bz· B‡ B˙BÁ‡ B‡ BzL‡ ‡È‰ elÙ‡Â67. «¬ƒƒƒ¿¬ƒ

א.54) פו, יישמע 55)יומא שלא כך כדי עד לקיצוניות,
כלל. ההוגים 56)קולו "אלה פ"ב). ארץ, דרך מסכת

הכתוב  שעליהם אצבעותיהם, בראשי והמהלכים כיונים
יב). לו, (תהלים גאוה" רגל תבואני אל אמרו 57)אומר:

מעולם, שלום אדם הקדימו שלא בןֿזכאי, יוחנן רבן על
יז.). (ברכות בשוק נכרי לחכמינו 58)ואפילו מצינו שכן

סז. (גיטין ותלמידיהם חבריהם בשבח מספרים שהיו
כט:). א.59)קידושין פא, יב.60)נדרים פ"א, אבות

מצוה 61) כך הנשמע, דבר לומר אדם על שמצוה כשם כי
וכן  סה:). (יבמות נשמע שאינו דבר לומר שלא אדם על
דברי  שמוציא מי "כל מא): פ' (שמות, במדרשֿרבה אמרו
אמרם". שלא לו נוח שומעיהם, על ערבים ואינם תורה

דעתו 62) שתתיישב עד להמתין וטוב אז, יתרצה לא כי
יח). פ"ד, שישאלהו,63)(אבות שאלה כל על כי (שם)

פתחי  כל ימצא - ולכשיתחרט נדרתי". כן מנת "על לו: יענה
בפניו. נעולים מקובלים 64)חרטה התנחומים ואין (שם).

מרובה 65)עליו. ובשתו הגון, שאינו בדבר כשנכשל
הקב"ה 66)(שם). שאף השלום, "גדול סה:) (יבמות

הקב"ה  וכשגילה זקן", "ואדוני אמרה: שרה – בו" שינה
זקנתי", ואני שרה... צחקה זה "למה אמר: לאברהם, הדבר

שם). (רש"י, השלום מפני הדבר הכל 67)ושינה שאין
מג:). (ברכות אותו וחושדים בקרבותיו בקיאים

.Á‰Ùe˜Ê ‰ÓB˜a ÌÎÁŒ„ÈÓÏz CÏÈ ‡Ï68,ÈeË ÔB¯‚Â …≈≈«¿ƒ»»¿»¿»¿»»
˙B¯wNÓe ÔB¯b ˙BÈeË ‰ÎÏzÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««≈«¿»¿»¿«¿

Ï„eb „ˆa ·˜Ú Cl‰È ‡ÏÂ ."ÌÈÈÚ69BÓk ,˙Áa ≈»ƒ¿…¿«≈»≈¿«»¿««¿
ÛBÙËÂ CBÏ‰" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Áe¯‰ŒÈq‚Â ÌÈLp‰«»ƒ¿«≈»«»ƒ¿»∆∆¡«»¿»
Œ˙eL¯a ıe¯È ‡ÏÂ ."‰ÒkÚz Ì‰ÈÏ‚¯·e ‰ÎÏz≈«¿»¿«¿≈∆¿««¿»¿…»ƒ¿

ÌÈÚbLÓ ‚‰Ók ,ÌÈa¯‰70ÈÏÚ·k B˙ÓB˜ ÛtÎÈ ‡ÏÂ ; »«ƒ¿ƒ¿«¿À»ƒ¿…ƒ¿…»¿«¬≈
˙¯ËBËÁ71„ÓBÚ ‡e‰L BÓk ,‰hÓÏ ÏkzÒÓ ‡l‡ ; ¬∆∆∆»ƒ¿«≈¿«»¿∆≈
‰lÙza72„e¯Ë ‡e‰L Ì„‡k ˜eMa Cl‰Óe , «¿ƒ»¿«≈«¿»»∆»
ÂÈ˜ÒÚa73ÌÎÁ Ì‡ ¯k Ì„‡ ÏL BÎÏ‰nÓ Ìb . «¬»»«ƒ«¬»∆»»ƒ»ƒ»»

‰ÓÏL ¯Ó‡ ÔÎÂŒÏÎÒÂ ‰ËBL B‡ ‡e‰ ‰ÚcŒÏÚ·e««≈»∆¿»»¿≈»«¿……
,¯ÒÁ BaÏ CÏ‰ ÏÎq‰Lk C¯ca Ì‚Â" :B˙ÓÎÁa¿»¿»¿««∆∆¿∆«»»…≈ƒ»≈
BÓˆÚ ÏÚ ÏkÏ ÚÈ„BÓ ‡e‰ - "‡e‰ ÏÎÒ ÏkÏ ¯Ó‡Â¿»««…»»ƒ««…««¿

.ÏÎÒ ‡e‰L∆»»

בפסיעות 69)שם.68) הליכה שברגל. הגדולה האצבע
נוגע  האחת רגלו שעקב עד גאוה, של מתינות מתוך קטנות

השנית. רגלו (ברשותֿהרבים 70)באגודל רץ אמרו: וכן
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לב.). (ב"ק משונה שהוא מפני חייב, – כאילו 71)והזיק)
כב:). (סוטה הגבן גב שעל הגבנון – חטוטרת גבן. הוא

למעלה"72) ולבו למטה עיניו שיתן צריך "המתפלל,
קה:). רצינות.73)(יבמות מביעים שפניו

.Ë¯eÒ‡Â ;È˜Â ‰‡ LeaÏÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz LeaÏÓ«¿«¿ƒ»»«¿»∆¿»ƒ¿»
˙ÈeÓL B‡ Ì˙k B„‚·a ‡ˆniL BÏ74.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ∆ƒ»≈¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿«≈»∆

·‰Ê È„‚a ÔB‚k ,ÌÈÎÏÓ LeaÏÓ ‡Ï ,LaÏÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«…«¿¿»ƒ¿ƒ¿≈»»
ÔÓb¯‡Â75,ÌÈiÚ LeaÏÓ ‡ÏÂ ,Ì‰a ÔÈÏkzÒÓ Ïk‰L , ¿«¿»»∆«…ƒ¿«¿ƒ»∆¿…«¿¬ƒƒ

.ÌÈ‡ ÌÈBÈa ÌÈ„‚a ‡l‡ ,ÂÈL·BÏ ˙‡ ‰f·Ó ‡e‰L∆¿«∆∆¿»∆»¿»ƒ≈ƒ»ƒ
ÂÈcÓ ˙ÁzÓ ‰‡¯ B¯N· ‡‰È ‡ÏÂ76È„‚a BÓk , ¿…¿≈¿»ƒ¿∆ƒ«««»¿ƒ¿≈

eÈ‰È ‡ÏÂ .ÌÈ¯ˆÓa ÌÈNBÚL ¯˙BÈa ÌÈlw‰ ÔzLt‰«ƒ¿»««ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿
eÁÒ ÂÈ„‚·‡l‡ ,Áe¯‰ŒÈq‚ È„‚a BÓk ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈ· ¿»»¿ƒ«»»∆¿ƒ¿≈«≈»«∆»

„ÈŒ˙È·e ,B·˜Ú „Ú77ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ „Ú - BlL78. «¬≈≈»∆«»≈∆¿¿»
,Áe¯‰ ˙eq‚k ‰‡¯pL ÈtÓ ,B˙ÈlË ÏLÏLÈ ‡ÏÂ¿…¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«»«

ÛÈÏÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „·Ïa ˙aLa ‡l‡79ÏÚÈ ‡ÏÂ . ∆»¿«»ƒ¿«ƒ≈¿«¬ƒ¿…ƒ¿«
˙BÓÈa È‡ÏË ÈabŒÏÚ È‡ÏË ÌÈ‡lËÓ ÌÈÏÚÓƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿«««≈¿«ƒ

‰nÁ‰80.ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,¯zÓ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Ï·‡ , ««»¬»ƒ«¿»ƒÀ»ƒ»»»ƒ
‡ÏÂ ;ÌÈÓN·Ó ÌÈ„‚·a ‡ÏÂ ,˜eMÏ ÌN·Ó ‡ˆÈ ‡Ï…≈≈¿À»«¿…ƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿…
È„k ÌN·a B¯Na ÁLÓ Ì‡ Ï·‡ ;B¯ÚNa ÌNa ÌÈNÈ»ƒ…∆ƒ¿»¬»ƒ»«¿»¿…∆¿≈
È„ÈÁÈ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÎÂ .¯zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ∆«À¬»À»¿≈…≈≈¿ƒƒ
Ba ˙‡ˆÏ Úe·˜ ÔÓÊ BÏ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰ÏÈla««¿»∆»ƒ≈»»¿«»«»≈

B„eÓÏ˙Ï81„LÁ‰ ÈtÓ el‡ Ïk -82. ¿«¿»≈ƒ¿≈«¬»

מיתה"74) חייב – בגדו על רבב שנמצא תלמידֿחכם "כל
על  ומשניאה התורה את מבזה שהוא מפני קיד.). (שבת

ב.75)הבריות. קמה, ב.76)שם, נז, בבאֿבתרא
שם:78)שרוול.77) נאמר קמג. רמז שמעוני, ילקוט

היתה  אבא של משפחתו לדוד: שאול בת מיכל לו "אמרה
רגל  ופיסת יד פיסת מימיהם שנראה להם, חלילה ממך: נאה
ה"ב). פ"ה, ביצה ירושלמי, גם (השווה מגולים". ועקב

נראים 79) שיהיו מטה כלפי בגדיהם לשלשל העשירים דרך
לסלקם  צריכים ואינם ממלאכה בטלים והם הואיל ארוכים,
נראה  יהא שלא זאת לעשות אסור ולתלמידֿחכם הארץ. מן
אחרים  בגדים לו כשאין שבת לכבוד אולם רוח. כגס
קיג.). (שבת בגדיו לשלשל לו מותר – להחליף

ב.80) מג, לשיעור 81)ברכות הולך שהוא לכל שידוע
יחשדוהו. ולא ילעיזו 82)תלמודו שלא עבירה, דבר של

שם. אלה, כל מקור עליו.

.ÈËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÓ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz83ÏÎB‡ : «¿ƒ»»¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,B˙ÁÏˆ‰Â BBÓÓ ÈÙk B˙È·ŒÈL‡ ˙‡ ÔÊÂ ‰˙BLÂ¿∆¿»∆«¿≈≈¿ƒ»¿«¿»»¿…

ÈcÓ ¯˙BÈ BÓˆÚ ÏÚ ÁÈ¯ËÈ84ÌÈÓÎÁ eeˆ .85ŒC¯„a «¿ƒ«««¿≈ƒ»ƒ¬»ƒ¿∆∆
ı¯‡86ÔB·‡˙Ï ‡l‡ ¯Na Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL ,87, ∆∆∆……«»»»»∆»¿≈»

‡È¯aÏ Bic ."¯Na ÏÎ‡Ï ELÙ ‰e‡˙ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«∆«¿¿∆¡…»»««»ƒ
˙aLŒ·¯ÚÏ ˙aLŒ·¯ÚÓ ¯Na ÏÎ‡Ï88‰È‰ Ì‡Â . ∆¡…»»≈∆∆«»¿∆∆«»¿ƒ»»

eeˆ .ÏÎB‡ - ÌBÈ ÏÎa ¯Na ÏÎ‡Ï È„k ¯ÈLÚ»ƒ¿≈∆¡…»»¿»≈ƒ
ÌÈÓÎÁ89Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt Ì„‡ ÏÎ‡È ÌÏBÚÏ :e¯Ó‡Â ¬»ƒ¿»¿¿»…«»»»ƒ»»

BzL‡ „aÎÈÂ ,BÏ Èe‡¯k - LaÏÈÂ ,BBÓÓ ÈÙÏ BÏ¿ƒ»¿ƒ¿«»»ƒ«≈ƒ¿
BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ - ÂÈ·e90. »»≈ƒ»»

כהוגן.83) ביתו הליכות ומנהל עניניו ואינו 84)מסדר
ז"ל: כמאמרם מרובות, הוצאות של בעול צוארו מכניס
במועט  הסתפק כלומר: קיד.), (פסחים בצל ושב בצל אכול
יטרידוך. לא ונושים קורתך, בצל במנוחה ותשב

א.85) פד, והנהגתו.86)חולין אדם חיי לא 87)באורח
ובהזדמנות. לפרקים אלא –88)בתדירות, חולה אולם

שיבריא. עד ואוכל ב.89)לווה פד, יותר 90)חולין
והוא  בו, תלויים "שהם שם: מסיימת והגמרא יכלתו. מכפי

העולם". והיה שאמר במי תלוי

.‡È‰Ú„ŒÈÏÚa C¯c91‰Î‡ÏÓ Ì„‡ BÏ Úa˜iL , ∆∆«¬≈≈»∆ƒ¿«»»¿»»
,‰¯ÈcŒ˙Èa ‰˜È CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz B˙B‡ ˙Ò¯ÙÓ‰«¿«¿∆∆¿ƒ»¿««»ƒ¿∆≈ƒ»
¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" :¯Ó‡pL ;‰M‡ ‡NÈ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ»ƒ»∆∆¡«ƒ»ƒ¬∆
˙È· ‰a ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" ,"BÏlÁ ‡ÏÂ Ì¯k ÚË»«∆∆¿…ƒ¿ƒ»ƒ¬∆»»«ƒ

"BÎÁ ‡ÏÂ L„Á92‰M‡ N¯‡ ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" , »»¿…¬»ƒ»ƒ¬∆≈«ƒ»
,‰M‡ ‡NÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÔÈLth‰ Ï·‡ ."dÁ˜Ï ‡ÏÂ¿…¿»»¬»«ƒ¿ƒ«¿ƒƒƒ»ƒ»
,CkŒ¯Á‡Â ,˙Èa ‰˜È ,B„È ‡ˆÓz Ì‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒƒ¿»»ƒ¿∆«ƒ¿««»
ÔÓ Ò¯t˙È B‡ ,˙en‡ Lw·Ï ¯ÊÁÈ ,ÂÈÓÈ ÛBÒa¿»»«¬…¿«≈À»ƒ¿«¿≈ƒ
,"N¯‡˙ ‰M‡" :˙BÏÏwa ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .‰˜„v‰«¿»»¿≈≈«¿»ƒ»¿»≈
EÈNÚÓ eÈ‰È :¯ÓBÏk ,"Úhz Ì¯k" ,"‰·z ˙Èa"«ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿«ƒ¿«¬∆

ÔÈÎeÙ‰93‰Î¯a·e .EÈÎ¯c ˙‡ ÁÈÏˆ˙ ‡lL È„k , ¬ƒ¿≈∆…«¿ƒ«∆¿»∆«¿»»
'‰Â ÏÈkNÓ ÂÈÎ¯c ÏÎÏ „Â„ È‰ÈÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰≈«¿ƒ»ƒ¿»¿»»«¿ƒ«

."BnÚƒ

בריא.91) והגיון שכל הסדר 92)בעלי על מסתמך רבינו
משם  ומביא למלחמה, היוצא העם אל השוטרים שבדברי
בית, כרם, דעה": בעלי של החיים ב"דרך לשיטתו ראיה
לכרם? בית הקדימו השוטרים הלא הדבר, ותמוה – אשה

הביא זו סתירה חריף ליישב תירוץ רוקח" "מעשה בעל
"חילול  על מדברים השוטרים והוא: אדרבי, מהר"י בשם
שעתו  הגיעה וכבר לנטיעתו הרביעית בשנה שחל הכרם",
ביתו. בנין לפני באמת היתה הכרם" "נטיעת אבל לחללו,

זוטרתא.93) פסיקתא

.·È,ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰Ï B‡ ¯È˜Ù‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»
˙Bi¯a‰ ÏÚ ÁÈ¯ËÈÂ94˙È· ‰˜ÈÂ ‰„N ¯kÓÈ ‡ÏÂ .95, ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿…ƒ¿…»∆¿ƒ¿∆«ƒ

ÈÓ„a ‰¯BÁÒ ‰NÚÈ B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ‰˜ÈÂ ˙È· ‡ÏÂ¿…«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿¿ƒ«¬∆¿»ƒ¿≈
BÏÏk .‰„N ‰B˜Â ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰ ¯ÎBÓ Ï·‡ .B˙È·≈¬»≈ƒ«¿¿ƒ¿∆»∆¿»
ÛÈÏÁ‰Ïe ÂÈÒÎ ÁÈÏˆ‰Ï B˙n‚Ó ÌÈNÈ :¯·c ÏL∆»»»ƒ¿«»¿«¿ƒ¿»»¿«¬ƒ

Ìiwa ‰Ïk‰96ÈÙÏ ËÚÓ ˙B‰Ï B˙eÎ ‰È‰˙ ‡ÏÂ ; «»∆««»¿…ƒ¿∆«»»≈»¿«¿ƒ
‰ÚL97‰a¯‰ „ÈÒÙÈÂ ËÚÓ ˙B‰Ï B‡ ,98. »»≈»¿«¿«¿ƒ«¿≈

מ"ד).94) פ"ח, (ערכין הבריות על למשא ויפול
בהר).95) כהנים', בבית,96)'תורת  מטלטלין כגון:

אינו  ועומד: הקיים נכס הוא שדה כי בשדה, – ושניהם
נב.). גיטין עט. (כתובות נהרס ואינו נשרף אינו נגנב,

הנולד.97) את רואים שאינם דעת קלי ולא 98)כדרך
מעות  אביו לו שהניח מי כמאמרם: הונו, ולאבד להתקשט
זכוכית  בכלי וישתמש פשתן בגדי ילבש – לאבדן ורוצה
אברבנאל. כתבֿיד כנוסחת היא נוסחתנו כט:). (ב"מ לבנה
הרבה". ויפסיד מעט ליהנות "או היא: הדפוסים רוב ונוסחת
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עצבנים. (נדה 37)אחרים: ה'תוספות' ומדברי כלה. מסכת
במסכת  גם היתה זו שנוסחה נראה, ישינות") "בין ד"ה: יב.

פיק. ישעיה ר' הגאון הערת ב. כ, ק,38)נדרים עירובין
ב.39)ב. ה, ב.40)חגיגה כ, נדרים

.‰BLÙ LcwL BÏ È„ ‡Ï - ‰Ê ‚‰Ó ‚‰Bp‰ Ïk»«≈ƒ¿»∆…«∆ƒ≈«¿
,ÌÈa BÏ eÈ‰ Ì‡L ‡l‡ ,ÂÈ˙BÚc Ôw˙Â BÓˆÚ ¯‰ËÂ¿ƒ≈«¿¿ƒ≈≈»∆»∆ƒ»»ƒ
˙e„ÈÒÁÏÂ ‰ÓÎÁÏ ÔÈÈe‡¯ ,ÌÈLi·e ÌÈ‡ eÈ‰È41. ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»¿»¿«¬ƒ
CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÚ‰ ¯‡L ˙B‚‰Óa ‚‰Bp‰ ÏÎÂ42- ¿»«≈¿ƒ¿¬¿»»»«¿ƒ«∆

.ÌÚ‰ Ì˙B‡ BÓk ÌÈa BÏ eÈ‰Èƒ¿»ƒ¿»»»

צניעות.41) דרך יודעים פ"ה.42)ואינם זוטא ארץ דרך

.Â‰ÏB„b ˙eÚÈˆ43.ÔÓˆÚa ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÈ‚‰B ¿ƒ¿»¬ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿»
ÔL‡¯ elb˙È ‡ÏÂ ,efa˙È ‡Ï44elÙ‡Â .ÔÙe‚ ‡ÏÂ …ƒ¿«¿…ƒ¿«…»¿…»«¬ƒ

‰l‚È ‡ÏÂ ,Úeˆ ‡‰È ,‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ‰ÚLa¿»»∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈¿≈»«¿…¿«∆
·LiL „Ú ÂÈ„‚·45ÔÈÓÈa Áp˜È ‡ÏÂ .46ÏkÓ ˜Á¯˙ÈÂ . ¿»»«∆≈≈¿…¿««¿»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»

Ì„‡47ÔÓ ÌÈÙÏ ‰¯ÚÓ ,¯„ÁÓ ÌÈÙÏ ¯„Á ÒkÈÂ . »»¿ƒ»≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆∆¿»»ƒ¿ƒƒ
‰¯Ún‰48˜Á¯˙È - ¯„b‰ È¯BÁ‡ ‰Ù Ì‡Â .‰ÙÂ , «¿»»¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆¬≈«»≈ƒ¿«≈

‰Ù Ì‡Â .LhÚ˙ Ì‡ BÏB˜ B¯·Á ÚÓLÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«¬≈ƒƒ¿«≈¿ƒƒ¿∆
BÚe¯t B¯·Á ‰‡¯È ‡lL È„k ˜ÈÁ¯È - ‰Ú˜·a49. ¿ƒ¿»«¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆¬≈≈

ÏB„b C¯ˆÏ elÙ‡ ,‰Ù ‡e‰Lk ¯a„È ‡ÏÂ50C¯„Îe . ¿…¿«≈¿∆ƒ¿∆¬ƒ¿…∆»¿∆∆
.‰ÏÈla ‚‰B Ck ,‡qk‰Œ˙È·a ÌBia ˙eÚÈˆ ‚‰BpL∆≈¿ƒ«¿≈«ƒ≈»≈«»¿»
˙È¯ÁL ˙Bt‰Ï BÓˆÚ Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏe51 ¿»¿«≈»»«¿¿ƒ»«¬ƒ

˙È·¯ÚÂ52˜Á¯˙È ‡lL È„k ,„·Ïa53. ¿«¿ƒƒ¿«¿≈∆…ƒ¿«≈

את 43) מצא אבא בר חייא שרבי שם, יסופר א. ל, קידושין
שלא  ומפני לביתֿהכנסת, בנו את מוליך לוי בן יהושע רבי
על  שם לו, הוגנת עטיפה בסודרו להתעטף פנאי לו היה

ראש. בגילוי ילך שלא ובלבד ארעי כיסוי שב 44)ראשו
כז. (תמיד וקום כסה - א.46)45)וגלה סב, ברכות

ב.47) יג, הוריות רש"י, ויבא 48)שם. שכתוב: כמו
(שמואלֿא  להסך שאול ויבא מערה ושם הצאן... אלֿגדרות
מערה  מן לפנים ומערה גדר, מן לפנים גדר תנא: ג). כד,

סב:). (שם).49)(ברכות המגולה "קבלה 50)גופו
סב.). (שם, ושתיקה" צניעות - הכסא בבוקר 51)דבית

היום. אור לפני יצטרך 53)משחשכה.52)השכם שלא
ושבים  עוברים אין אלה בשעות כי הדרך, מן להתרחק
שהיו  בבבל כמו בתיֿכבוד, שם שאין ובעיר בשוק. מצויים
יתדחק", "שלא גורסים: ויש פה. ידובר הגמרא, חכמי שם
שחרית  ולהיפנות קיבתו את לווסת אדם צריך כלומר:
את  לדחוק ויצטרך עצירות ליד יבוא שלא כדי וערבית,

עצמו.

.ÊB¯eac ˙ÚLa ÁÂBˆÂ ˜ÚBˆ ‡‰È ‡Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»…¿≈≈¿≈«ƒ¿«ƒ
B¯eac ‡l‡ ,¯˙BÈa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ .˙BiÁÂ ˙BÓ‰·kƒ¿≈¿«¿…«¿ƒ«¿≈∆»ƒ

˙Bi¯a‰ Ïk ÌÚ ˙Áa54‡lL ¯‰fÈ ,˙Áa ¯a„iLÎe . ¿««ƒ»«¿ƒ¿∆¿«≈¿««ƒ»≈∆…
˜Á¯˙È55Áe¯‰ŒÈq‚ È¯·„k ‰‡¯iL „Ú56ÌÈc˜Óe . ƒ¿«≈«∆≈»∆¿ƒ¿≈«≈»««¿ƒ

Ì„‡‰ ÏÎÏ ÌBÏL57.epÓÈ‰ ‰ÁB ÔÁe¯ ‡‰zL È„k , »¿»»»»¿≈∆¿≈»»≈∆
B¯·Á Á·La ¯tÒÓ .˙eÎÊŒÛÎÏ Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ô„Â58, ¿»∆»»»»¿«¿¿«≈¿∆«¬≈

ÏÏk B˙e‚· ‡ÏÂ59ÌBÏL Û„B¯Â ÌBÏL ·‰B‡ .60Ì‡ . ¿…ƒ¿¿»≈»¿≈»ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,¯ÓB‡ - ÌÈÚÓLÂ ÌÈÏÈÚBÓ ÂÈ¯·cL ‰‡B¯∆∆¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»

˜˙BL -61BÒÚk ˙ÚLa B¯·Á ‰v¯È ‡Ï ?„ˆÈk .62; ≈≈«…¿«∆¬≈ƒ¿««¿
¯„pL ‰ÚLa B¯„ ÏÚ BÏ Ï‡LÈ ‡ÏÂ63¯¯˜˙zL „Ú , ¿…ƒ¿««ƒ¿¿»»∆»««∆ƒ¿»≈

,ÂÈÙÏ ÏËeÓ B˙nL ‰ÚLa epÓÁÈ ‡ÏÂ ;ÁeÈÂ BzÚc«¿¿»«¿…¿«¬∆¿»»∆≈»¿»»
¯a˜iL „Ú Ïe‰· ‡e‰L ÈtÓe‰64‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ƒ¿≈∆»«∆ƒ¿¿≈¿≈…«≈

B˙Ï˜Ï˜ ˙ÚLa B¯·ÁÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ .el‡·65‡l‡ , »≈¿…ƒ¿∆«¬≈ƒ¿««¿»»∆»
ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ ,B¯ea„a ‰pLÈ ‡ÏÂ .epnÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚÈ«¿ƒ≈»ƒ∆¿…¿«∆¿ƒ¿…ƒ

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌBÏL È¯·„a ‡l‡ ,Ú¯‚È ‡ÏÂ66BÏÏk . ¿…ƒ¿«∆»¿ƒ¿≈»¿«≈»∆¿»
˙eÏÈÓ‚a B‡ ‰ÓÎÁ È¯·„a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡ :¯·c ÏL∆»»≈¿«≈∆»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ
,˜eMa ‰M‡ ÌÚ ¯tÒÈ ‡ÏÂ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ¿«≈»∆¿…¿«≈ƒƒ»«

Bz· B‡ B˙BÁ‡ B‡ BzL‡ ‡È‰ elÙ‡Â67. «¬ƒƒƒ¿¬ƒ

א.54) פו, יישמע 55)יומא שלא כך כדי עד לקיצוניות,
כלל. ההוגים 56)קולו "אלה פ"ב). ארץ, דרך מסכת

הכתוב  שעליהם אצבעותיהם, בראשי והמהלכים כיונים
יב). לו, (תהלים גאוה" רגל תבואני אל אמרו 57)אומר:

מעולם, שלום אדם הקדימו שלא בןֿזכאי, יוחנן רבן על
יז.). (ברכות בשוק נכרי לחכמינו 58)ואפילו מצינו שכן

סז. (גיטין ותלמידיהם חבריהם בשבח מספרים שהיו
כט:). א.59)קידושין פא, יב.60)נדרים פ"א, אבות

מצוה 61) כך הנשמע, דבר לומר אדם על שמצוה כשם כי
וכן  סה:). (יבמות נשמע שאינו דבר לומר שלא אדם על
דברי  שמוציא מי "כל מא): פ' (שמות, במדרשֿרבה אמרו
אמרם". שלא לו נוח שומעיהם, על ערבים ואינם תורה

דעתו 62) שתתיישב עד להמתין וטוב אז, יתרצה לא כי
יח). פ"ד, שישאלהו,63)(אבות שאלה כל על כי (שם)

פתחי  כל ימצא - ולכשיתחרט נדרתי". כן מנת "על לו: יענה
בפניו. נעולים מקובלים 64)חרטה התנחומים ואין (שם).

מרובה 65)עליו. ובשתו הגון, שאינו בדבר כשנכשל
הקב"ה 66)(שם). שאף השלום, "גדול סה:) (יבמות

הקב"ה  וכשגילה זקן", "ואדוני אמרה: שרה – בו" שינה
זקנתי", ואני שרה... צחקה זה "למה אמר: לאברהם, הדבר

שם). (רש"י, השלום מפני הדבר הכל 67)ושינה שאין
מג:). (ברכות אותו וחושדים בקרבותיו בקיאים

.Á‰Ùe˜Ê ‰ÓB˜a ÌÎÁŒ„ÈÓÏz CÏÈ ‡Ï68,ÈeË ÔB¯‚Â …≈≈«¿ƒ»»¿»¿»¿»»
˙B¯wNÓe ÔB¯b ˙BÈeË ‰ÎÏzÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««≈«¿»¿»¿«¿

Ï„eb „ˆa ·˜Ú Cl‰È ‡ÏÂ ."ÌÈÈÚ69BÓk ,˙Áa ≈»ƒ¿…¿«≈»≈¿«»¿««¿
ÛBÙËÂ CBÏ‰" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Áe¯‰ŒÈq‚Â ÌÈLp‰«»ƒ¿«≈»«»ƒ¿»∆∆¡«»¿»
Œ˙eL¯a ıe¯È ‡ÏÂ ."‰ÒkÚz Ì‰ÈÏ‚¯·e ‰ÎÏz≈«¿»¿«¿≈∆¿««¿»¿…»ƒ¿

ÌÈÚbLÓ ‚‰Ók ,ÌÈa¯‰70ÈÏÚ·k B˙ÓB˜ ÛtÎÈ ‡ÏÂ ; »«ƒ¿ƒ¿«¿À»ƒ¿…ƒ¿…»¿«¬≈
˙¯ËBËÁ71„ÓBÚ ‡e‰L BÓk ,‰hÓÏ ÏkzÒÓ ‡l‡ ; ¬∆∆∆»ƒ¿«≈¿«»¿∆≈
‰lÙza72„e¯Ë ‡e‰L Ì„‡k ˜eMa Cl‰Óe , «¿ƒ»¿«≈«¿»»∆»
ÂÈ˜ÒÚa73ÌÎÁ Ì‡ ¯k Ì„‡ ÏL BÎÏ‰nÓ Ìb . «¬»»«ƒ«¬»∆»»ƒ»ƒ»»

‰ÓÏL ¯Ó‡ ÔÎÂŒÏÎÒÂ ‰ËBL B‡ ‡e‰ ‰ÚcŒÏÚ·e««≈»∆¿»»¿≈»«¿……
,¯ÒÁ BaÏ CÏ‰ ÏÎq‰Lk C¯ca Ì‚Â" :B˙ÓÎÁa¿»¿»¿««∆∆¿∆«»»…≈ƒ»≈
BÓˆÚ ÏÚ ÏkÏ ÚÈ„BÓ ‡e‰ - "‡e‰ ÏÎÒ ÏkÏ ¯Ó‡Â¿»««…»»ƒ««…««¿

.ÏÎÒ ‡e‰L∆»»

בפסיעות 69)שם.68) הליכה שברגל. הגדולה האצבע
נוגע  האחת רגלו שעקב עד גאוה, של מתינות מתוך קטנות

השנית. רגלו (ברשותֿהרבים 70)באגודל רץ אמרו: וכן
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.‚È˙Ó‡a - ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏL BzÓe B‡NÓ«»«»∆«¿ƒ»»∆¡∆
‰eÓ‡·e99˜c˜„Ó .Ô‰ Ô‰ ÏÚÂ Â‡Ï Â‡Ï ÏÚ ¯ÓB‡ . ∆¡»≈«»«¿«≈≈¿«¿≈

ÌÈ¯Á‡Ï ¯zÂÓe Ô˙BÂ ,ÔBaLÁa BÓˆÚ ÏÚ100ÁwiLk ««¿¿∆¿¿≈¿«≈«¬≈ƒ¿∆ƒ«
Áwn‰ ÈÓc Ô˙BÂ .Ô‰ÈÏÚ ˜c˜„È ‡ÏÂ ,Ô‰Ó≈∆¿…¿«¿≈¬≈∆¿≈¿≈«ƒ»

¯zÏ‡Ï101·¯Ú ‡Ï ,‰NÚ BÈ‡Â ;102ÔÏa˜ ‡ÏÂ103 ¿«¿«¿≈«¬∆…»≈¿…«¿»
‰‡L¯‰a ‡·È ‡ÏÂ104ÁwÓ È¯·„a BÓˆÚ ·iÁÓ ¿…»…¿«¿»»¿«≈«¿¿ƒ¿≈ƒ»

‰¯Bz B˙B‡ ‰·iÁ ‡lL ÌB˜Óa ¯kÓÓe105È„k , ƒ¿»¿»∆…ƒ¿»»¿≈
ÌÈ¯Á‡ BÏ e·iÁ˙ Ì‡Â .e‰pLÈ ‡ÏÂ B¯ea„a „ÓÚiL∆«¬…¿ƒ¿…¿«≈¿ƒƒ¿«¿¬≈ƒ
„¯È ‡ÏÂ .ÔBÁÂ ‰ÂÏÓe ,Ì‰Ï ÏÁBÓe CÈ¯‡Ó - ÔÈca«ƒ«¬ƒ≈»∆«¿∆¿≈¿…≈≈

B¯·Á ˙en‡ CB˙Ï106ÌÏBÚÏ Ì„‡Ï ¯ˆÈ ‡ÏÂ ,107 ¿À»¬≈¿…»≈¿»»¿»
ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈÙc¯p‰ ÔÓ ‰È‰È :¯·c ÏL BÏÏk .ÂÈiÁa¿«»¿»∆»»ƒ¿∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿…ƒ
Ì„‡Â ,ÌÈ·ÏBÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÏÚp‰ ÔÓ ,ÌÈÙ„B¯‰»¿ƒƒ«∆¡»ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿»»
ÂÈÏÚ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈNÚn‰ Ïk ‰NBÚL108 ∆∆»««¬ƒ»≈¿«≈»∆»»

¯L‡ Ï‡¯NÈ ,‰z‡ Èc·Ú ÈÏ ¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰«»≈«…∆ƒ«¿ƒ»»ƒ¿»≈¬∆
."¯‡t˙‡ Ea¿∆¿»»

א.99) פו, משלו 100)יומא ומוותר עצמו על מחמיר
אמ  כח.). ימים (מגילה שהאריך הקנה, בן נחוניא רבי על רו

בממונו". "ותרן שהיה – מהן ואחת הטובות, מדותיו בגלל
לשלם.101) כסף לו כשיש בהקפה לוקח ואינו א פו, יומא

יא). הלכה פ"ה, התורה יסודי הלכות (מ"ת, כי 102)עיין
ז). יא, (משלי זר ערב כי ירוע פקדונות 103)רש המקבל

כן  גם הוא "קבלן" מפרשים: ויש קט.). (יבמות לשמירה
למלוה: האומר זה – ערב ביניהם: וההבדל "ערב", מסוג
ממנו  לתבוע למלוה רשות אין אז אתן, ואני – הלוהו
– וקבלן פורע. אינו וזה הלווה, מן קודם תבע אלאֿאםֿכן
ביד  הרשות ואז לך", אתן ואני – לו "תן האומר: זה הוא
ולווה  מלוה הלכות (מ"ת, מלכתחילה ממנו להיפרע המלוה

ה"ה). כה, המלוה 104)פרק מטעם כמורשה יופיע שלא
טוב  לא ואשר אמרו: וכן הלווה, עם ולדון חובו לגבות
בהרשאה  הבא זהו – יח) יח, (יחזקאל עמיו בתוך עשה
ריב  על "מתעבר הוא כי שם: רש"י ופירש לא.), (שבועות
והראב"ד  לפשרה. יותר לו נוח הראשון ושמא לו": לא
היה  שאם ה"ה), פ"ג, ושותפין שלוחין הלכות (מ"ת, העיד
ומצוה  הוא, חבירו ממון מציל – אחרת בעיר דינו בעל
רוצה  ואינו קשה הלווה שאם הכסףֿמשנה כתב וכן קעביד.

מורשה. למנות מותר - אין 105)לשלם הדין, שמצד
יכול  אחד וכל בעלמא, בדברים נגמר וממכר" "מקח מעשה
ולעמוד  עצמו על לדקדק צריך תלמידֿחכם אבל בו. לחזור

ויחי). פ' של"ו, (שאילתות א 106)בדיבורו פא, סנהדרין
גבולו. את ולהסיג ידו במשלח עמו להתחרות

בממון,107) ולא בגוף לא משפטים. פרשת מכילתא,
השערים  "כל נט:): (בבאֿמציעא דברים באונאת וכלֿשכן
אין  דברים אונאת על הצועק – אונאה" משערי חוץ ננעלו
להוריד  וקרוב הוא הלב שצער לפי בפניו, ננעל השער
ריבו. ויריב נפשו בצרת ה' ורואה (רש"י), דמעות

א.108) פו, יומא

ה'תשע"ט  מנ"א י"ד חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אהבת 1) לישריֿלב; ולהתחבר רשע מאנשי להתרחק

ובאלמנות. ביתומים הזהירות הבריות;

.‡Ì„‡ ÏL B˙i¯a C¯c2ÂÈ˙BÚ„a CLÓ ˙BÈ‰Ï ∆∆¿ƒ»∆»»ƒ¿ƒ¿»¿≈»
ÈL‡ ‚‰Ók ‚‰BÂ ,ÂÈ¯·ÁÂ ÂÈÚ¯ ¯Á‡ ÂÈNÚÓ·e¿«¬»««≈»«¬≈»¿≈¿ƒ¿««¿≈

B˙È„Ó3ÌÈ˜ÈcvÏ ¯aÁ˙‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈««ƒƒ
;Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏiL È„k ,„ÈÓz ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ·LÈÏÂ¿≈≈≈∆«¬»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ«¬≈∆
‡lL È„k ,CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÈÚL¯‰ ÔÓ ˜Á¯˙ÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ«¿ƒ«∆¿≈∆…
˙‡ CÏB‰" :¯ÓB‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÈƒ¿«ƒ«¬≈∆∆¿……≈≈∆

ÌkÁÈ ÌÈÓÎÁ4"ÚB¯È ÌÈÏÈÒÎ ‰Ú¯Â ,5:¯ÓB‡Â ; ¬»ƒ∆¿»¿…∆¿ƒƒ≈«¿≈
‰È„Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ."'B‚Â LÈ‡‰ È¯L‡"«¿≈»ƒ¿¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»
‰¯LÈ C¯„a ÌÈÎÏB‰ ‰ÈL‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚ¯ ‰È˙B‚‰nL∆ƒ¿»∆»»ƒ¿≈¬»∆»¿ƒ¿∆∆¿»»
C¯„a ÌÈ‚‰BÂ ÌÈ˜Ècˆ ‰ÈL‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈ -≈≈¿»∆¬»∆»«ƒƒ¿¬ƒ¿∆∆
ÚÓBLÂ ÌÚ„BÈ ‡e‰L ˙BÈ„n‰ Ïk eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈ·BËƒ¿ƒ»»«¿ƒ∆¿»¿≈«
B‡ ;epÓÊ BÓk ,‰·BË ‡Ï C¯„a ÌÈ‚‰B Ô˙ÚeÓL¿»»¬ƒ¿∆∆…»¿¿«≈
ÈtÓ ,ÌÈ·BË ‰È˙B‚‰nL ‰È„ÓÏ ˙ÎÏÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»»∆∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿≈
ÔÈÚk ,È„ÈÁÈ Bc·Ï ·LÈ - ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ ˙BÒÈb‰«¿»ƒ¿≈«…ƒ≈≈¿«¿ƒƒ»ƒ¿»
,ÌÈ‡hÁÂ ÌÈÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â ."ÌcÈÂ „„a ·LÈ" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈≈»»¿ƒ…¿ƒ»»ƒ¿«»ƒ
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰È„na ·LÈÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈≈«¿ƒ»∆»ƒ≈
˙B¯ÚnÏ ‡ˆÈ - Ú¯‰ Ì‚‰Óa ‚‰BÂ Ô‰nÚ ·¯Ú˙ƒ¿»≈ƒ»∆¿≈¿ƒ¿»»»«≈≈«¿»

ÌÈÁÂÁÏÂ6C¯„a BÓˆÚ ‚È‰È Ï‡Â ,˙B¯a„nÏÂ ¿«¬»ƒ¿«ƒ¿»¿««¿ƒ«¿¿∆∆
ÔBÏÓ ¯a„n· ÈzÈ ÈÓ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÈ‡hÁ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¿

."ÌÈÁ¯‡…¿ƒ

אדם.2) של אצל 3)מטבעו פירושה - מדינה עירו, אנשי
"עלת  אומר: המשל ערב. כבלשון עיר, רוב: פי על רבינו
עליך  עיר, לאיזו כשנכנסת - בנימוסיה" הלך לקרייה,

מח). (בראשיתֿרבה, העיר אנשי כמנהג למה 4)להתנהג
שלא  פי על אף המרקחים, לבתי שנכנס למי דומה? הדבר
עימו  והוציא טוב ריח לקח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח
וממעשיהם  מדרכיהם לוקח צדיקים עם שהולך מי כל כך -

כה). אליעזר, דרבי (פרקי דומה?5)הטובים הדבר למה
פי  על אף עורות). עיבוד (בית הבורסקי לתוך שנכנס לאדם
והוציא  קלט רע ריח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח שלא

(שם). במערות 6)עימו העם ויתחבא הכתוב: כלשון
מן  שורים כמו חֹוח, מן חוחים א). יג, (שמואלֿא ְֲֲִִִַַָָָּובחוחים
וכן  שם. (רש"י, קוצים קבוצת מקום - חוחים ופירוש שֹור.
הכופרים  בין הדר שכל השמד", ב"אגרת גם רבינו יאמר
גרשוני  כי שאמר: דוד דברי על ומסתמך כמותם, שהוא
וכי  יט). כו, (שמואלֿא אחרים אלוהים עבוד לך מהסתפח...
בין  דירתו שקולה אלא זרה? עבודה לעבוד לו אמר מי

אחרים. אלוהים עבד כאילו נכרים

.·È„k Ì‰È„ÈÓÏ˙Â ÌÈÓÎÁa ˜ac‰Ï ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ«≈«¬»ƒ¿«¿ƒ≈∆¿≈
ÈÎÂ - "˜a„˙ B·e" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÏƒ¿…ƒ«¬≈∆»ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»¿ƒ
e¯Ó‡ Ck ‡l‡ ?‰ÈÎMa ˜ac‰Ï Ì„‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»»¿ƒ«≈«¿ƒ»∆»»»¿
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ÌÈÓÎÁ7ÌÈÓÎÁa ˜ac‰ :BÊ ‰ÂˆÓ Le¯Ùa ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈«¬»ƒ
˙a ‡NiL ,ÏczL‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .Ì‰È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈∆¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈∆ƒ»«
ÏÎ‡ÏÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Bz· ‡ÈNÈÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»¿∆¡…

ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÚ ˙BzLÏÂ8‡ÈËÓ˜¯t ˙BNÚÏÂ ,9 ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¬¿«¿«¿»
,¯eaÁ ÈÈÓ ÏÎa Ô‰Ï ¯aÁ˙‰Ïe ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈»∆¿»ƒ≈ƒ

"B· ‰˜·„Ïe" :¯Ó‡pL10:e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ . ∆∆¡«¿»¿»¿≈ƒ¬»ƒ¿»¿
˙‡ ‡Óˆ· ‰˙BLÂ Ì‰ÈÏ‚¯ ¯ÙÚa ˜a‡˙Ó ÈÂ‰Â"∆≈ƒ¿«≈«¬««¿≈∆¿∆¿»»∆

"Ì‰È¯·c11. ƒ¿≈∆

קיא:).7) כתובות עקב; מסעודה 8)(ספרי, הנהנה כל
השכינה  מזיו נהנה כאילו בתוכה, שרוי חכם שתלמיד

סד.). כדי 9)(ברכות חכמים תלמידי בממון מתעסק
(כתובות  בתורה לעסוק פנויים והם שכר, להם להמציא

רש"י). אוכלה 10)קיא:, אש והלא כן, לומר אפשר וכי
עליך  אני ומעלה ובתלמידים בחכמים הידבק אלא הוא?

מט). עקב (ספרי, בו נדבקת ד).11)כאילו א, פרק (אבות

.‚„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙‡ ·‰‡Ï Ì„‡ Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓƒ¿»«»»»∆¡…∆»∆»¿∆»
."EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÙe‚k Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿∆∆¡«¿»«¿»¿≈¬»
¯L‡k ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ ,BÁ·La ¯tÒÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»«»«¬∆

BÓˆÚ ÔBÓÓ ÏÚ ÒÁ ‡e‰12.BÓˆÚ „B·Îa ‰ˆB¯Â »«»«¿¿∆ƒ¿«¿
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,B¯·Á ÔBÏ˜a „ak˙n‰Â13. ¿«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈≈∆»»«»

יֿיב).12) משנה ב, פרק פרק 13)(שם חגיגה (ירושלמי,
א). הלכה ב,

.„ÈzL - ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÒÎÂ ‡aL ¯b‰ ˙·‰‡«¬««≈∆»¿ƒ¿««««¿≈«¿ƒ»¿≈
ÌÈÚ¯ ÏÏÎa ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡ :‰NÚ ˙BˆÓ14, ƒ¿¬≈««ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ

Ìz·‰‡Â" :‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰Â ,¯‚ ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡Â¿««ƒ¿≈∆≈¿«»»¿»«¬«¿∆
˙·‰‡ ÏÚ ‰evL BÓk ¯b‰ ˙·‰‡ ÏÚ ‰eˆ - "¯b‰ ˙‡∆«≈ƒ»««¬««≈¿∆ƒ»««¬«
ŒLB„w‰ ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ«¿∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆«»
."¯b ·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯b ·‰B‡ BÓˆÚa ‡e‰ŒCe¯a»¿«¿≈≈ƒ∆∆¡«¿…≈≈

הקודמת.14) בהלכה כמבואר אהבתם, על ציוותה והתורה

.‰BaÏa Ï‡¯NiÓ „Á‡ ‡BN‰ Ïk15Œ‡Ïa ¯·BÚ , »«≈∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿…
."E··Ïa EÈÁ‡ ˙‡ ‡N˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«…ƒ¿»∆»ƒƒ¿»∆

‰NÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â16‡ÏÂ . ¿≈ƒ«»∆¿ƒ∆≈«¬∆¿…
‰kn‰ Ï·‡ ,·laL ‰‡N ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ»»∆»«ƒ¿»∆«≈¬»««∆
È‡M¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - BÙ¯ÁÓ‰Â B¯·Á ˙‡17, ∆¬≈¿«¿»¿««ƒ∆≈««

."‡N˙ ‡Ï" ÌeMÓ ¯·BÚ BÈ‡≈≈ƒ…ƒ¿»

גילוי.15) לידי באה ולא בליבו שמורה שנאתו כלומר:
טז.).16) יכנו 17)(מכות ארבעים התורה: הזהירה שהרי

חרש  תקלל לא הזהירה: וכן ב); כה, (דברים יוסיף לא
מפני  עובר, אינו תשנא" "לא על אבל יד), יט, (ויקרא

טז:). (ערכין שבלב שנאה ואינה גלוייה ששנאתו

.Â˜zLÈÂ epÓËNÈ ‡Ï ,LÈ‡Ï LÈ‡ ‡ËÁiLk18BÓk , ¿∆∆¡»ƒ¿ƒ…ƒ¿¿∆¿ƒ¿…¿
ÔBÓ‡ ˙‡ ÌBÏL·‡ ¯a„ ‡ÏÂ" :ÌÈÚL¯a ¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»ƒ¿…ƒ∆«¿»∆«¿
˙‡ ÌBÏL·‡ ‡N Èk ,·BË „ÚÂ Ú¯ÓÏ ‰Óe‡Ó¿»¿≈»¿«ƒ»≈«¿»∆
‰ÓÏ :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ;"ÔBÓ‡«¿∆»ƒ¿»»»¿ƒ¿«»»
?ÈBÏt ¯·„a Èl ˙‡ËÁ ‰nÏÂ ,CÎÂ Ck Èl ˙ÈNÚ»ƒ»ƒ»»»¿»»»»»ƒ¿»»¿ƒ

Lw·e ¯ÊÁ Ì‡Â ."E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈«ƒ«∆¬ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈
ÏÁBn‰ ‡‰È ‡ÏÂ .ÏÁÓÏ CÈ¯ˆ ,BÏ ÏÁÓÏ epnÓƒ∆ƒ¿…»ƒƒ¿…¿…¿≈«≈
"ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ Ì‰¯·‡ Ïlt˙iÂ" :¯Ó‡pL ,È¯ÊÎ‡19. «¿»ƒ∆∆¡««ƒ¿«≈«¿»»∆»¡…ƒ

ביניהם.18) נפל לא כאילו פנים ויעמיד חשאית, משטמה
שנאה  על וכאן חינם שנאת על רבינו דיבר הקודמת בהלכה

כנגדו. חטא שחבירו החטא, בעקב פי 19)הבאה על אף
בעדו  התפלל וגם לו, למחול נמנע לא כנגדו חטא שאבימלך

צב.). קמא (בבא

.Ê‰·BË ‡Ï C¯„a CÏ‰L B‡ ‡ËÁL B¯·Á ‰‡B¯‰»∆¬≈∆»»∆»«¿∆∆…»
·ËeÓÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓ -20‡ËBÁ ‡e‰L BÚÈ„B‰Ïe ƒ¿»¿«¬ƒ¿»¿ƒ∆≈

ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚÓa BÓˆÚ ÏÚ««¿¿«¬»»»ƒ∆∆¡«≈«ƒ«
BÈaL ÌÈ¯·„a ÔÈa - B¯·Á ˙‡ ÁÈÎBn‰ ."E˙ÈÓÚ ˙‡∆¬ƒ∆«ƒ«∆¬≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

BÈ·Ï21ÌB˜n‰ ÔÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a ÔÈa ,22CÈ¯ˆ - ¿≈≈ƒ¿»ƒ∆≈¿≈«»»ƒ
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa BÁÈÎB‰Ï23ÔBLÏ·e ˙Áa BÏ ¯a„ÈÂ . ¿ƒ≈¿≈«¿ƒ«≈¿««¿»

B‡È·‰Ï ,B˙·BËÏ ‡l‡ BÏ ¯ÓB‡ BÈ‡L BÚÈ„BÈÂ ,‰k«̄»¿ƒ∆≈≈∆»¿»«¬ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ - epnÓ Ïa˜ Ì‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«»ƒƒ≈ƒ∆»¿ƒ»
Ì„‡ ·iÁ ,„ÈÓz ÔÎÂ .˙ÈLÈÏLe ‰iL ÌÚt epÁÈÎBÈ -ƒ∆««¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»ƒ«»»»

e‰kiL „Ú BÁÈÎB‰Ï24ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ‡ËBÁ‰ ¿ƒ«∆«≈«≈¿…«≈ƒ
˙BÁÓÏ B„Èa ¯LÙ‡L ÏÎÂ !ÚÓBL25,‰ÁBÓ BÈ‡Â ≈«¿…∆∆¿»¿»ƒ¿¿≈∆

Nt˙ ‡e‰26˙BÁÓÏ BÏ ¯LÙ‡L ÔÂÈk ,el‡ ÔBÚa ƒ¿»«¬≈≈»∆∆¿»ƒ¿
Ì‰a27. »∆

הוכיחה 20) לשיכורה חנה את שחשב הכהן עלי כגון:
לרואה  "מכאן יד). א, (שמואלֿא תשתכרין? מתי עד ואמר:
לא.). (ברכות להוכיחו" שצריך הגון שאינו דבר בחבירו

כנגדו.21) שחטא וזה המוכיח הקדושֿברוךֿהוא,22)בין
מקומו. העולם ואין עולם של מקומו הוא כי - כן ונקרא

טז:).23) (ערכין אחרים בפני פניו להלבין שלא
קטרגה 24) הדין שמידת תזריע): (תנחומא, אמרו וכן (שם).

דורם  בבני מיחו שלא הצדיקים על הקדושֿברוךֿהוא לפני
ולסבול  להתבזות להם "היה ראשון: בית חורבן בזמן
למורטים" ּולחיי למכים נתתי גוי הנביא: כדברי ְִֵַָהכאות,

ו). נ, נשמעים.25)(ישעיה ודבריו השפעה בעל שהוא
על 26) ראשון בית חורבן בימי הצדיקים שנענשו כמו נענש,

נה:). (שבת דורם באנשי מיחו שהיה 27)שלא ואפשר
הוכיחם. אלמלי למוטב מחזירם

.Á‰lÁz B¯·Á ˙‡ ÁÈÎBn‰28˙BL˜ BÏ ¯a„È ‡Ï , «ƒ«∆¬≈¿ƒ»…¿«≈»
Ck ."‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡N˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,epÓÈÏÎiL „Ú«∆«¿ƒ∆∆∆¡«¿…ƒ»»»≈¿»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡29ÂÈÙe BÁÈÎBÓ ‰z‡ ÏBÎÈ : »¿¬»ƒ»«»ƒ»»
˙BpzLÓ30ÂÈÏÚ ‡N˙ ‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ? ƒ¿««¿«¿…ƒ»»»
"‡ËÁ31,Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈÏÎ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L Ô‡kÓ ; ≈¿ƒ»∆»¿»»¿«¿ƒ∆ƒ¿»≈

B¯·Á ˙‡ ÌÈÏÎn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈa¯a ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈»«ƒ««ƒ∆««¿ƒ∆¬≈
‰˜BÏ BÈ‡32e¯Ó‡ Ck .‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ÂÈÏÚ ≈∆»»»»»»¿

ÌÈÓÎÁ33˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈa¯a B¯·Á Èt ÔÈaÏn‰" : ¬»ƒ««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ≈≈∆
Li·Ï ‡lL ,¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ."‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ»≈∆…¿«≈

ÔË˜ ÔÈa ,ÌÈa¯a B¯·Á34BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ .ÏB„b ÔÈa ¬≈»«ƒ≈»»≈»¿…ƒ¿»
ÌLa35¯·c ÂÈÙÏ ¯tÒÈ ‡ÏÂ ,epnÓ LB· ‡e‰L ¿≈∆ƒ∆¿…¿«≈¿»»»»

epnÓ LB· ‡e‰L36ÌÈ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ
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.‚È˙Ó‡a - ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏL BzÓe B‡NÓ«»«»∆«¿ƒ»»∆¡∆
‰eÓ‡·e99˜c˜„Ó .Ô‰ Ô‰ ÏÚÂ Â‡Ï Â‡Ï ÏÚ ¯ÓB‡ . ∆¡»≈«»«¿«≈≈¿«¿≈

ÌÈ¯Á‡Ï ¯zÂÓe Ô˙BÂ ,ÔBaLÁa BÓˆÚ ÏÚ100ÁwiLk ««¿¿∆¿¿≈¿«≈«¬≈ƒ¿∆ƒ«
Áwn‰ ÈÓc Ô˙BÂ .Ô‰ÈÏÚ ˜c˜„È ‡ÏÂ ,Ô‰Ó≈∆¿…¿«¿≈¬≈∆¿≈¿≈«ƒ»

¯zÏ‡Ï101·¯Ú ‡Ï ,‰NÚ BÈ‡Â ;102ÔÏa˜ ‡ÏÂ103 ¿«¿«¿≈«¬∆…»≈¿…«¿»
‰‡L¯‰a ‡·È ‡ÏÂ104ÁwÓ È¯·„a BÓˆÚ ·iÁÓ ¿…»…¿«¿»»¿«≈«¿¿ƒ¿≈ƒ»

‰¯Bz B˙B‡ ‰·iÁ ‡lL ÌB˜Óa ¯kÓÓe105È„k , ƒ¿»¿»∆…ƒ¿»»¿≈
ÌÈ¯Á‡ BÏ e·iÁ˙ Ì‡Â .e‰pLÈ ‡ÏÂ B¯ea„a „ÓÚiL∆«¬…¿ƒ¿…¿«≈¿ƒƒ¿«¿¬≈ƒ
„¯È ‡ÏÂ .ÔBÁÂ ‰ÂÏÓe ,Ì‰Ï ÏÁBÓe CÈ¯‡Ó - ÔÈca«ƒ«¬ƒ≈»∆«¿∆¿≈¿…≈≈

B¯·Á ˙en‡ CB˙Ï106ÌÏBÚÏ Ì„‡Ï ¯ˆÈ ‡ÏÂ ,107 ¿À»¬≈¿…»≈¿»»¿»
ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈÙc¯p‰ ÔÓ ‰È‰È :¯·c ÏL BÏÏk .ÂÈiÁa¿«»¿»∆»»ƒ¿∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿…ƒ
Ì„‡Â ,ÌÈ·ÏBÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÏÚp‰ ÔÓ ,ÌÈÙ„B¯‰»¿ƒƒ«∆¡»ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿»»
ÂÈÏÚ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈNÚn‰ Ïk ‰NBÚL108 ∆∆»««¬ƒ»≈¿«≈»∆»»

¯L‡ Ï‡¯NÈ ,‰z‡ Èc·Ú ÈÏ ¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰«»≈«…∆ƒ«¿ƒ»»ƒ¿»≈¬∆
."¯‡t˙‡ Ea¿∆¿»»

א.99) פו, משלו 100)יומא ומוותר עצמו על מחמיר
אמ  כח.). ימים (מגילה שהאריך הקנה, בן נחוניא רבי על רו

בממונו". "ותרן שהיה – מהן ואחת הטובות, מדותיו בגלל
לשלם.101) כסף לו כשיש בהקפה לוקח ואינו א פו, יומא

יא). הלכה פ"ה, התורה יסודי הלכות (מ"ת, כי 102)עיין
ז). יא, (משלי זר ערב כי ירוע פקדונות 103)רש המקבל

כן  גם הוא "קבלן" מפרשים: ויש קט.). (יבמות לשמירה
למלוה: האומר זה – ערב ביניהם: וההבדל "ערב", מסוג
ממנו  לתבוע למלוה רשות אין אז אתן, ואני – הלוהו
– וקבלן פורע. אינו וזה הלווה, מן קודם תבע אלאֿאםֿכן
ביד  הרשות ואז לך", אתן ואני – לו "תן האומר: זה הוא
ולווה  מלוה הלכות (מ"ת, מלכתחילה ממנו להיפרע המלוה

ה"ה). כה, המלוה 104)פרק מטעם כמורשה יופיע שלא
טוב  לא ואשר אמרו: וכן הלווה, עם ולדון חובו לגבות
בהרשאה  הבא זהו – יח) יח, (יחזקאל עמיו בתוך עשה
ריב  על "מתעבר הוא כי שם: רש"י ופירש לא.), (שבועות
והראב"ד  לפשרה. יותר לו נוח הראשון ושמא לו": לא
היה  שאם ה"ה), פ"ג, ושותפין שלוחין הלכות (מ"ת, העיד
ומצוה  הוא, חבירו ממון מציל – אחרת בעיר דינו בעל
רוצה  ואינו קשה הלווה שאם הכסףֿמשנה כתב וכן קעביד.

מורשה. למנות מותר - אין 105)לשלם הדין, שמצד
יכול  אחד וכל בעלמא, בדברים נגמר וממכר" "מקח מעשה
ולעמוד  עצמו על לדקדק צריך תלמידֿחכם אבל בו. לחזור

ויחי). פ' של"ו, (שאילתות א 106)בדיבורו פא, סנהדרין
גבולו. את ולהסיג ידו במשלח עמו להתחרות

בממון,107) ולא בגוף לא משפטים. פרשת מכילתא,
השערים  "כל נט:): (בבאֿמציעא דברים באונאת וכלֿשכן
אין  דברים אונאת על הצועק – אונאה" משערי חוץ ננעלו
להוריד  וקרוב הוא הלב שצער לפי בפניו, ננעל השער
ריבו. ויריב נפשו בצרת ה' ורואה (רש"י), דמעות

א.108) פו, יומא

ה'תשע"ט  מנ"א י"ד חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אהבת 1) לישריֿלב; ולהתחבר רשע מאנשי להתרחק

ובאלמנות. ביתומים הזהירות הבריות;

.‡Ì„‡ ÏL B˙i¯a C¯c2ÂÈ˙BÚ„a CLÓ ˙BÈ‰Ï ∆∆¿ƒ»∆»»ƒ¿ƒ¿»¿≈»
ÈL‡ ‚‰Ók ‚‰BÂ ,ÂÈ¯·ÁÂ ÂÈÚ¯ ¯Á‡ ÂÈNÚÓ·e¿«¬»««≈»«¬≈»¿≈¿ƒ¿««¿≈

B˙È„Ó3ÌÈ˜ÈcvÏ ¯aÁ˙‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈««ƒƒ
;Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏiL È„k ,„ÈÓz ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ·LÈÏÂ¿≈≈≈∆«¬»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ«¬≈∆
‡lL È„k ,CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÈÚL¯‰ ÔÓ ˜Á¯˙ÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ«¿ƒ«∆¿≈∆…
˙‡ CÏB‰" :¯ÓB‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÈƒ¿«ƒ«¬≈∆∆¿……≈≈∆

ÌkÁÈ ÌÈÓÎÁ4"ÚB¯È ÌÈÏÈÒÎ ‰Ú¯Â ,5:¯ÓB‡Â ; ¬»ƒ∆¿»¿…∆¿ƒƒ≈«¿≈
‰È„Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ."'B‚Â LÈ‡‰ È¯L‡"«¿≈»ƒ¿¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»
‰¯LÈ C¯„a ÌÈÎÏB‰ ‰ÈL‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚ¯ ‰È˙B‚‰nL∆ƒ¿»∆»»ƒ¿≈¬»∆»¿ƒ¿∆∆¿»»
C¯„a ÌÈ‚‰BÂ ÌÈ˜Ècˆ ‰ÈL‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈ -≈≈¿»∆¬»∆»«ƒƒ¿¬ƒ¿∆∆
ÚÓBLÂ ÌÚ„BÈ ‡e‰L ˙BÈ„n‰ Ïk eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈ·BËƒ¿ƒ»»«¿ƒ∆¿»¿≈«
B‡ ;epÓÊ BÓk ,‰·BË ‡Ï C¯„a ÌÈ‚‰B Ô˙ÚeÓL¿»»¬ƒ¿∆∆…»¿¿«≈
ÈtÓ ,ÌÈ·BË ‰È˙B‚‰nL ‰È„ÓÏ ˙ÎÏÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»»∆∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿≈
ÔÈÚk ,È„ÈÁÈ Bc·Ï ·LÈ - ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ ˙BÒÈb‰«¿»ƒ¿≈«…ƒ≈≈¿«¿ƒƒ»ƒ¿»
,ÌÈ‡hÁÂ ÌÈÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â ."ÌcÈÂ „„a ·LÈ" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈≈»»¿ƒ…¿ƒ»»ƒ¿«»ƒ
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰È„na ·LÈÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈≈«¿ƒ»∆»ƒ≈
˙B¯ÚnÏ ‡ˆÈ - Ú¯‰ Ì‚‰Óa ‚‰BÂ Ô‰nÚ ·¯Ú˙ƒ¿»≈ƒ»∆¿≈¿ƒ¿»»»«≈≈«¿»

ÌÈÁÂÁÏÂ6C¯„a BÓˆÚ ‚È‰È Ï‡Â ,˙B¯a„nÏÂ ¿«¬»ƒ¿«ƒ¿»¿««¿ƒ«¿¿∆∆
ÔBÏÓ ¯a„n· ÈzÈ ÈÓ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÈ‡hÁ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¿

."ÌÈÁ¯‡…¿ƒ

אדם.2) של אצל 3)מטבעו פירושה - מדינה עירו, אנשי
"עלת  אומר: המשל ערב. כבלשון עיר, רוב: פי על רבינו
עליך  עיר, לאיזו כשנכנסת - בנימוסיה" הלך לקרייה,

מח). (בראשיתֿרבה, העיר אנשי כמנהג למה 4)להתנהג
שלא  פי על אף המרקחים, לבתי שנכנס למי דומה? הדבר
עימו  והוציא טוב ריח לקח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח
וממעשיהם  מדרכיהם לוקח צדיקים עם שהולך מי כל כך -

כה). אליעזר, דרבי (פרקי דומה?5)הטובים הדבר למה
פי  על אף עורות). עיבוד (בית הבורסקי לתוך שנכנס לאדם
והוציא  קלט רע ריח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח שלא

(שם). במערות 6)עימו העם ויתחבא הכתוב: כלשון
מן  שורים כמו חֹוח, מן חוחים א). יג, (שמואלֿא ְֲֲִִִַַָָָּובחוחים
וכן  שם. (רש"י, קוצים קבוצת מקום - חוחים ופירוש שֹור.
הכופרים  בין הדר שכל השמד", ב"אגרת גם רבינו יאמר
גרשוני  כי שאמר: דוד דברי על ומסתמך כמותם, שהוא
וכי  יט). כו, (שמואלֿא אחרים אלוהים עבוד לך מהסתפח...
בין  דירתו שקולה אלא זרה? עבודה לעבוד לו אמר מי

אחרים. אלוהים עבד כאילו נכרים

.·È„k Ì‰È„ÈÓÏ˙Â ÌÈÓÎÁa ˜ac‰Ï ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ«≈«¬»ƒ¿«¿ƒ≈∆¿≈
ÈÎÂ - "˜a„˙ B·e" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÏƒ¿…ƒ«¬≈∆»ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»¿ƒ
e¯Ó‡ Ck ‡l‡ ?‰ÈÎMa ˜ac‰Ï Ì„‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»»¿ƒ«≈«¿ƒ»∆»»»¿
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¯ÊÁ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈÓL È¯·„a Ï·‡ ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL∆≈»»«¬≈¬»¿ƒ¿≈»«ƒƒ…»«
,B‡ËÁ ÌÈÓÒ¯ÙÓe ,ÌÈa¯a B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓ - ¯˙qa Ba«≈∆«¿ƒƒ»«ƒ¿«¿¿ƒ∆¿
„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏl˜Óe ÔÈf·Óe ,ÂÈÙa B˙B‡ ÌÈÙ¯ÁÓe¿»¿ƒ¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ«
.Ï‡¯NÈa ÌÈ‡È·p‰ Ïk eNÚL BÓk ,·ËeÓÏ ¯ÊÁiL∆«¬…¿»¿∆»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈

הראשונה.28) טז:).29)בפעם מאדימות 30)(ערכין
תוכחתך. בדברי שביישתו בושה מתוך ומלבינות

(שם).31) פנים הלבנת של חטא בה תהא שלא כזו תוכחה
ה).32) (הלכה לעיל כאמור הוא, מעשה בו שאין לאו שהרי
יא).33) ג, פרק פו.).34)(אבות קמא כינוי 35)(בבא

נח:). מציעא אל 36)(בבא תשובה, בעל היה אם כגון:
הראשונים! מעשיך זכור לו: יאמר

.Ë‡ÏÂ BÁÈÎB‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,B¯·Á ÂÈÏÚ ‡ËÁL ÈÓƒ∆»»»»¬≈¿…»»¿ƒ¿…
¯˙BÈa ËBÈ„‰ ‡ËBÁ‰ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌeÏk BÏ ¯a„Ï37, ¿«≈¿ƒ¿≈∆»»«≈∆¿¿≈

˙LaLÓ BzÚ„ ‰˙È‰L B‡38‡ÏÂ BaÏa BÏ ÏÁÓe ∆»¿»«¿¿À∆∆»«¿ƒ¿…
˙e„ÈÒÁ ˙cÓ BÊ È¯‰ - BÁÈÎB‰ ‡ÏÂ BÓËN39‡Ï . ¿»¿…ƒ¬≈ƒ«¬ƒ…
‰ÓËNn‰ ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰40. ƒ¿ƒ»»∆»«««¿≈»

בדברים.37) איתו לבוא כבודו לפי זה מטורפת 38)ואין
מעשיו. על נתפס שאינו שפוייה, זוטרא 39)ובלתי מר

לכל  ה' "יסלח אומר: היה בערב מיטתו על עולה כשהיה
כח.). (מגילה שציערוני" כבושה 40)אלה שנאה שהיא

כמו אחריו:בלב. וכתוב יעקב, את עשיו וישטום שנאמר:
מא). כז, (בראשית בליבו... עשיו ויאמר

.ÈÔLÙpL ÈtÓ ,˙BÓÏ‡Â ÌÈÓB˙Èa ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈∆«¿»
ÈÏÚa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÎeÓ ÌÁe¯Â „‡ÓÏ ‰ÏÙL¿»»ƒ¿…¿»¿»««ƒ∆≈«¬≈

CÏÓ ÏL B˙ÓÏ‡ elÙ‡ .ÔBÓÓ41ÌÈ¯‰ÊÓ ,ÂÈÓB˙ÈÂ »¬ƒ«¿»»∆∆∆ƒ»À¿»ƒ
."ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,Ô‰ÈÏÚ e‡»¬≈∆∆∆¡«»«¿»»¿»…¿«
,˙Bk¯ ‡l‡ Ì‰ÈÏ‡ ¯a„È ‡Ï ?Ô‰nÚ ÔÈ‚‰B C‡È‰Â¿≈«¬ƒƒ»∆…¿«≈¬≈∆∆»«
ÌÙeb ·È‡ÎÈ ‡ÏÂ ,„B·k ‚‰Ó ‡l‡ Ô‰a ‚‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»∆∆»ƒ¿«»¿…«¿ƒ»

ÌÈL˜ ÌÈ¯·„a ÌaÏÂ ,‰„B·Úa42ÌBÓÓ ÏÚ ÒeÁÈÂ , «¬»¿ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«»»
BÓˆÚ ÔBÓnÓ ¯˙BÈ43B‡ ,ÔÒÈÚÎÓ B‡ ÔËÈ˜n‰ Ïk . ≈ƒ»«¿»««¿ƒ»«¿ƒ»

‰„¯ B‡ ,ÌaÏ ·È‡Î‰44È¯‰ - ÔBÓÓ „a‡ B‡ ,Ô‰· ƒ¿ƒƒ»»»»∆ƒ≈»»¬≈
B‡ Ì˙B‡ ‰kn‰ ÔkLŒÏÎÂ ;‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê∆≈¿…«¬∆¿»∆≈««∆»
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .ÔÏl˜Ó‰45- «¿«¿»¿»∆««ƒ∆≈ƒ»»

ÌÎ˙‡ Èz‚¯‰Â Èt‡ ‰¯ÁÂ" :‰¯Bza L¯ÙÓ BLÚ È¯‰¬≈»¿¿…»«»¿»»«ƒ¿»«¿ƒ∆¿∆
,ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓ Ô‰Ï ˙¯k ˙È¯a - "·¯Áa∆»∆¿ƒ»«»∆ƒ∆»«¿»»»»
:¯Ó‡pL ,ÌÈÚ Ì‰ ÒÓÁÓ ÌÈ˜ÚBˆ Ì‰L ÔÓÊŒÏkL∆»¿«∆≈¬ƒ≈»»≈«¬ƒ∆∆¡«
‰na ."B˙˜Úˆ ÚÓL‡ ÚÓL ÈÏ‡ ˜ÚˆÈ ˜Úˆ Ì‡ Èk"ƒƒ»…ƒ¿«≈«»…«∆¿««¬»«∆
,BÓˆÚ C¯ˆÏ Ô˙B‡ ‰pÚL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ»»¿…∆«¿
,˙en‡ B‡ ‰¯Bz Ô„nÏÏ È„k ·¯‰ Ì˙B‡ ‰pÚ Ï·‡¬»ƒ»»»«¿≈¿«¿»»À»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯LÈ C¯„a ÔÎÈÏB‰Ï B‡46ŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»¿∆∆¿»»¬≈∆À»¿««
‰NÚÈ ‡l‡ ,Ì„‡ Ïk ‚‰Ó Ô‰a ‚‰È ‡Ï ,ÔÎŒÈtƒ≈…ƒ¿«»∆ƒ¿«»»»∆»«¬∆
,„B·ÎÂ ÌÈÏB„b ÌÈÓÁ¯·e ˙Áa ÌÏ‰ÈÂ ,L¯Ù‰ Ì‰Ï»∆∆¿≈ƒ«¬≈¿««¿«¬ƒ¿ƒ¿»

"Ì·È¯ ·È¯È '‰ Èk" :¯Ó‡pL47Ó ÌB˙È „Á‡ .,·‡ ∆∆¡«ƒ»ƒƒ»∆»»≈»
Ì‡Ó ÌB˙È „Á‡48ÔÈÚÏ ÌÈÓB˙È ÌÈ‡¯˜ È˙ÓÈ‡ „ÚÂ . ∆»»≈≈¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

CÓq‰Ï ÏB„b Ì„‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰È ‡lL „Ú ?‰Ê∆«∆…ƒ¿¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»≈

ÂÈÏÚ49ÔÓ‡Ïe50Ïk ‰NBÚ ‰È‰È ‡l‡ ,Ô‰a Ïth‰Ïe »»¿»¿»¿ƒ«≈»∆∆»ƒ¿∆∆»
ÌÈÏB„b‰ Ïk ¯‡Lk BÓˆÚÏ BÓˆÚ ÈÎ¯ˆ51. »¿≈«¿¿«¿ƒ¿»»«¿ƒ

דרשב"י).41) וצרת 42)(מכילתא גורלם קושי להם די כי
שומר 43)נפשם. היה שמואל אבי יח:), (ברכת כמסופר

שלו  את שלו, בתוך בידו מפקידים שהיו היתומים כסף את
שאם  - באמצע נתן היתומים של ואת ומתחת ממעל נתן
העליונים  משלו: וייגנבו יירקבו ייגנבו, או יירקבו

באמצע. אשר היתומים משל ולא שיעבד 44)והתחתונים,
בחזקה. בהם ושלט תמוהים:45)אותם בזה רבינו דברי

בלאֿתעשה  עליהם שעוברים כאן הנמנים הדברים בין הלא
ומדוע  מעשה", בו שיש "לאו וזהו אותם" "המכה גם נמצא
מפרשים  ולכן עליו"? לוקים שאין פי על "אף רבינו: אומר
שעונש  מפני מלקות, עונש לו די לא אותם היכה שאם כאן:
אפי" "וחרה בתורה: המפורש והוא לו, צפוי חמור יותר
מיתת  לאזהרת הניתן לאו יג:): (מכות שאמרו וכמו וגו',
(ב"ספר  הדברים מפורשים וכן עליו. לוקין אין ביתֿדין,

רנו). לאֿתעשה דרשב"י).46)המצוות" (מכילתא
"כי 47) יא) כג, (משלי הפסוק מובא שבהם דפוסים ישנם

כתוב: זה שלפני ובפסוק ריבם, את הואֿיריב חזק גואלם
כאן  מובא הדפוסים ברוב אך אלֿתבוא". יתומים "ובשדי
לא  שם אבל כג); כב, (משלי ריבם יריב ה' כי הפסוק:

מיתומים. כלל דרשב"י).48)ידובר (מכילתא
את 50)בפרנסתם.49) אומן ויהי מלשון: ולחנכם, לגדלם

ז). ב, (אסתר דרשב"י).51)הדסה (מכילתא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ונטירה.1) נקימה הרע; ולשון רכילות

.‡Ïb¯Ó‰2:¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·Áa «¿«≈«¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«
ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï"3ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."EÈnÚa …≈≈»ƒ¿«∆¿««ƒ∆≈ƒ

¯·c ÏÚ4Ù ‚¯‰Ï Ì¯B‚Â ,‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ‰Ê˙BL «»»∆»»¿≈«¬…¿»
Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :BÏ CÓÒ CÎÏ ;Ï‡¯NiÓ ˙Ba«̄ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿…«¬…««

"EÚ¯5ÈÓB„‡‰ ‚‡B„Ï Ú¯‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .6. ≈∆≈¿«»≈«¿≈»¬ƒ

רעה 2) דיבתו להביא כדי ולמעשיו, לדבריו לחבירו, האורב
יט, (שמואלֿב אדוני אל בעבדך וירגל לשון: אחרים. אל

הכתוב:3)יח). ופירוש גיכ"ק. אותיות בחילוף רגיל כמו:
רעהו, אל איש דיבת ומביא לשונו על הרוגל מרגל תהיה לא
לזה  זה של ודבריו לזה זה של דבריו המטעין רוכל כאותו

א). הלכה פ"א, פאה שאין 4)(ירושלמי, לאו שהוא מפני
שבכללות: לאו שהוא מפני וגם טז.): (מכות מעשה בו
ואין  – כדלקמן בו כלולות לשוןֿהרע מיני כל על שאזהרות

מא:). (פסחים שבכללות לאו על ללמדך 5)לוקין
רכיל  ההולך וכל דמים, שפיכות לידי מביאה שהרכילות

א). פרק דרךֿארץ, (מסכת דמים שופך שעלֿידו 6)כאילו
בד  אפוד נושאי כהנים וחמשה שמונים ונהרגו נוב חרבה
מיני  כל על רבינו מדבר זו בהלכה כב). (שמואלֿא,
הראשונות: המלים בשתי יחד וכוללם כלל בדרך לשוןֿהרע
אלה  כל על דן הוא ואילך מכאן בחבירו": "המרגל
בלשוןֿהרע, מדריגות ארבע ופורט הולך והוא בפרוטרוט,
לשון  מספר ב) רכיל. א) הן: ואלו מחברתה, גרועה אחת

הרע. לשון בעל ד) רע. שם מוציא ג) הרע.
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.·‰fÓ CÏB‰Â ,ÌÈ¯·c ÔÚBhL ‰Ê ?ÏÈÎ¯ e‰ÊŒÈ‡≈∆»ƒ∆∆≈¿»ƒ¿≈ƒ∆
‰ÊÏ7ÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ Ck !ÈBÏt ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡Â »∆¿≈»»«¿ƒ»¿»»«¿ƒ«
ÈBÏt8˙Ó‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ !9˙‡ ·È¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ , ¿ƒ««ƒ∆¡∆¬≈∆«¬ƒ∆
ÌÏBÚ‰10ÏÏÎa ‡e‰Â ,„‡Ó „Ú ‰fÓ ÏB„b ÔBÚ LÈ . »»≈»»ƒ∆«¿…¿ƒ¿«
‰Ê Â‡Ï11˙e‚a ¯tÒÓ‰ ,‡e‰Â ;Ú¯‰ ÔBLÏ - ‡e‰Â , »∆¿»»»¿«¿«≈ƒ¿

˙Ó‡ ¯ÓB‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Á12,¯˜L ¯ÓB‡‰ Ï·‡ . ¬≈««ƒ∆≈¡∆¬»»≈∆∆
B¯·Á ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ‡¯˜13ÔBLÏ ÏÚa Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈««¬≈¬»««»

Ú¯‰14CÎÂ !ÈBÏÙ ‰NÚ CÎÂ Ck :¯ÓB‡Â ·LBiL ‰Ê , »»∆∆≈¿≈»¿»»»¿ƒ¿»
¯Ó‡Â !ÂÈÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ CÎÂ !ÂÈ˙B·‡ eÈ‰ CÎÂ¿»»¬»¿»¿»»«¿ƒ»»¿»«
'‰ ˙¯ÎÈ" :·e˙k‰ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ - È‡b ÏL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆¿««∆»««»«¿≈

."˙BÏ„b ˙¯a„Ó ÔBLÏ ,˙B˜ÏÁ È˙ÙN Ïk»ƒ¿≈¬»»¿«∆∆¿…

קונה 7) בעיירות, המחזר כרוכל ה"א. פ"א, פאה ירושלמי,
לזה. ומוכר עליך.8)מזה בדברים 9)שאמר אין וגם

מכוונים  שהדברים כיון אבל עליו, הנאמר כלפי גנות משום
ביניהם. שנאה לגרום לפעמים הם עלולים המקבל, כלפי

דבר 10) ולא שקר דבר היה לא האדומי דואג בדברי גם
רק  לא עצמו אחימלך שהרי הכהן, אחימלך כלפי גנאי
לדוד, שעשה מה כל לצדקה לו חשב גם אלא בכל, שהודה
לדראון, שמו נחתם זאת ובכל – הוא המלך חתן כן על כי
בדבר  נוגע שהיה שאול כלפי מכוונים היו שדבריו מפני

דמים. לשפיכות בזה רכיל".11)וגרם תלך "לא
שאין 12) לשוןֿהרע", "מספר הנקרא: וזהו מאד, גדול עוונו

רפיון  של מקרה אלא אצלו, קביעות זאת ואין בכך דרכו
הקודמים.13)רוחני. השניים מעוון גדול ועוונו

ודרכו 14) אצלו היא שקביעות מפני מכולם, הגרוע והוא
ולהזיק. ולספר לילך באחרים, ולדבר לישב בכך:

.‚Á e¯Ó‡ÌÈÓÎ15Ì„‡‰ ÔÓ ÔÈÚ¯Ù ˙B¯·Ú LÏL : »¿¬»ƒ»¬≈ƒ¿»ƒƒ»»»
˙„B·Ú :‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡Â ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿≈≈∆»»«»¬«
Ú¯‰ ÔBLÏÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe ,˙BÈ¯Ú Èel‚Â ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»ƒ¿»»»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ „BÚÂ .Ìlk „‚k16ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ Ïk : ¿∆∆À»¿»¿¬»ƒ»«¿«≈¿»
¯wÚa ¯ÙBk el‡k ,Ú¯‰17e¯Ó‡ ¯L‡" :¯Ó‡pL , »»¿ƒ≈»ƒ»∆∆¡«¬∆»¿

„BÚÂ ."eÏ ÔB„‡ ÈÓ ez‡ eÈ˙ÙN ¯Èa‚ eLÏÏƒ¿…≈«¿ƒ¿»≈ƒ»ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡18,B¯ÓB‡‰ :˙‚¯B‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ‰LÏL : »¿¬»ƒ¿»»»»∆∆»¿

ÂÈÏÚ ¯ÓB‡L ‰ÊÂ ,BÏa˜Ó‰Â19ÔÓ ¯˙BÈ - BÏa˜Ó‰Â ; ¿«¿«¿¿∆∆≈»»¿«¿«¿≈ƒ
B¯ÓB‡‰20. »¿

ה"א.15) פ"א, פאה בהקדוש17ֿ)שם.16)ירושלמי,
ומקיימו. בוראו עולם: של עיקרו שהוא ברוךֿהוא,

ב.18) טו, גואלי 19)ערכין האומר: את הורג המקבל
שניהם  דם וגואלי המקבל: את ההורגים האומר של הדם
במדרשֿרבה  מסופר וכן שם). (רש"י, המספר את הורגים
מספרת  מהן ואחת בנות, שלוש לו שהיו אחד על אמור) (פ'
חמיה, אביה, נפשות: שלש ידה על ונהרגו היתה, לשוןֿהרע

בעצמה. היא גם נו.)20)ולאחרונה (שבת אמרו שכן
לא  מפיבושת) על (מציבא לשוןֿהרע דוד קיבל "אלמלא
ולא  עבודהֿזרה ישראל עבדו ולא דוד, בית מלכות נחלקה
המקבל  בדוד הקולר את חכמינו תלו הרי – מארצנו" גלינו
פ"א, (אבות רבינו דברי מתוך אמנם המספר. בציבא ולא

בגמרא  אולם כלשונו, לפניו היה זה חז"ל שמאמר נראה, יז)
חסר. הוא שלנו

.„˜·‡ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈÂ21ÈÓ ?„ˆÈk .Ú¯‰ ÔBLÏ ¿≈¿»ƒ∆≈¬«»»»≈«ƒ
‰zÚ ‡e‰L ˙BÓk ‰È‰iL ,ÈBÏÙÏ ¯Ó‡È22B‡ ! …«ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¿∆»»

‰Ó ÚÈ„B‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ - ÈBÏtÓ e˜˙L :¯Ó‡iL∆…«ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ«»
¯tÒÓ‰ ÏÎÂ .el‡‰ ÌÈ¯·ca ‡ˆBiÎÂ !‰È‰ ‰Óe Ú¯‡≈«∆»»¿«≈«¿»ƒ»≈¿»«¿«≈

ÂÈ‡BN ÈÙa B¯·Á ˙·BËa23ÔBLÏ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ , ¿«¬≈ƒ¿≈¿»¬≈∆¬«»
ÔÈÚ‰ ‰Ê ÏÚÂ .B˙e‚a e¯tÒiL Ì‰Ï Ì¯B‚ ‰fL ,Ú¯‰»»∆∆≈»∆∆¿«¿ƒ¿¿«∆»ƒ¿»
,ÌkL‰ ¯˜aa ÏB„b ÏB˜a e‰Ú¯ C¯·Ó" :‰ÓÏL ¯Ó‡»«¿……¿»≈≈≈¿»«…∆«¿≈
.B˙Ú¯ È„ÈÏ ‡a B˙·BË CBznL ,"BÏ ·LÁz ‰ÏÏ¿̃»»≈»∆∆ƒ»»ƒ≈»»

˜BÁN C¯c Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ ÔÎÂ24Œ˙el˜ C¯„Â ¿≈«¿«≈¿»»»∆∆¿¿∆∆«
‰ÓÏML ‡e‰ .‰‡Na ¯a„Ó BÈ‡L ,¯ÓBÏk ,L‡…̄¿«∆≈¿«≈¿ƒ¿»∆¿……

dÏ‰Ï˙Ók" :B˙ÓÎÁa ¯Ó‡25ÌÈvÁ ÌÈwÊ ‰¯i‰ »«¿»¿»¿ƒ¿«¿≈««…∆ƒƒƒƒ
ÔBLÏ ¯tÒÓ‰ ÔÎÂ ."È‡ ˜ÁNÓ ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ,˙ÂÓÂ»»∆¿»«¬…¿«≈»ƒ¿≈«¿«≈»

˙e‡n¯ C¯c Ú¯‰26Bn˙Ï ¯tÒiL ,‡e‰Â ;27BÈ‡ el‡k »«∆∆«»¿∆¿«≈¿À¿ƒ≈
‡l‡ ;‡e‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ¯acL ‰Ê ¯·cL Ú„BÈ≈«∆»»∆∆ƒ≈»»«∆»

ÔÈÁÓnLk28ÔBLÏ ‰Ê ¯·cL Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ,B„Èa ¿∆¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«∆»»∆»
!ÈBÏt ÏL ÂÈNÚÓ el‡L B‡ ,Ú¯‰»«∆≈«¬»∆¿ƒ

שהוא 21) אבק כמו ממש, לשוןֿהרע ולא לשוןֿהרע מעין
באבות  רבינו דיבר כאן עד ממש. עפר ולא עפר כעין
תולדותיהם. על מדבר הוא ופה לשוןֿהרע, של הנזיקין

הדברים 22) כיום?! שהוא למה יגיע שפלוני פילל מי
מעין  זהו ולגנאי. לשבח שונים: בפנים ומתפרשים סתומים
גלויות  מדבר כשהמספר הוא הרעֿממש ולשון לשוןֿהרע.
פ"א, (אבות רבינו של בפירושו כמבואר לכל, ברור באופן

בפני 23)יז). דאילו שונאיו", "בפני דווקא א: קס, ב"ב
בשבח  מספרים היו שחכמינו מצינו שהרי מותר, – אוהבים
ובגמרא  סו). גיטין מ"ה. פ"ב, (אבות ותלמידיהם חבריהם
של  תוספת והיא שונאיו" "בפני המלים: אין שם) (ב"ב,

זקן",24)רבינו. ואדוני צחוק: בדרך שאמרה אמנו כשרה
הקדושֿ היה צריך אברהם, ובין בינה שלום להטיל וכדי
(ירושלמי, זקנתי" "ואני ואמר: לשנות כביכול, ברוךֿהוא,

א). הלכה פ"א, עושה 25)פאה (ראב"ע), משתטה
ראש. וקלות השתובבות מתוך יסופר:26)מעשים (שם)

ואיש  המלך, לעבודת נתגייסה ציפורי העיר של חבורה
החבורה  מן אחד לעבודה. בא ולא השתמט יוחנן ושמו
היום  נבקר לא לחבירו: ואמר התחכם בו, צרה היתה שעינו
אבק  זהו – הנעדר ביוחנן הרגישו מיד יוחנן? ר' את

רמאות. דרך לפי 27)לשוןֿהרע כמסיח ומתחפש מיתמם
שהוא. למי להרע כוונה כל בלי כשמוכיחים 28)תומו

לדבר.אותו, לו נותנים כשאין או

.‰B¯·Á ÈÙa Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ „Á‡29‡lL B‡ ∆»«¿«≈¿»»«ƒ¿≈¬≈∆…
ÌÈÓ¯BbL ÌÈ¯·c ¯tÒÓ‰Â ;ÂÈÙa30LÈ‡ eÚÓL Ì‡ , ¿»»¿«¿«≈¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿¿ƒ

elÙ‡Â ,BBÓÓ· B‡ BÙe‚a B¯·Á ˜Èf‰Ï ,LÈ‡ ÈtÓƒƒƒ¿«ƒ¬≈¿¿»«¬ƒ
Ì‡Â .Ú¯‰ ÔBLÏ ‰Ê È¯‰ - B„ÈÁÙ‰Ï B‡ BÏ ¯ˆ‰Ï¿»≈¿«¿ƒ¬≈∆»»»¿ƒ

el‡ ÌÈ¯·„ e¯Ó‡31¯·c‰ ÚÓL ¯·k - ‰LÏL ÈÙa ∆∆¿¿»ƒ≈ƒ¿≈¿»¿»ƒ¿««»»
ÌÚt ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ ¯·c‰ ¯tÒ Ì‡Â .Ú„BÂ¿«¿ƒƒ≈«»»∆»ƒ«¿»««

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

zerc zekld - rcnd xtq - `"pn c"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯ÊÁ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈÓL È¯·„a Ï·‡ ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL∆≈»»«¬≈¬»¿ƒ¿≈»«ƒƒ…»«
,B‡ËÁ ÌÈÓÒ¯ÙÓe ,ÌÈa¯a B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓ - ¯˙qa Ba«≈∆«¿ƒƒ»«ƒ¿«¿¿ƒ∆¿
„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏl˜Óe ÔÈf·Óe ,ÂÈÙa B˙B‡ ÌÈÙ¯ÁÓe¿»¿ƒ¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ«
.Ï‡¯NÈa ÌÈ‡È·p‰ Ïk eNÚL BÓk ,·ËeÓÏ ¯ÊÁiL∆«¬…¿»¿∆»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈

הראשונה.28) טז:).29)בפעם מאדימות 30)(ערכין
תוכחתך. בדברי שביישתו בושה מתוך ומלבינות

(שם).31) פנים הלבנת של חטא בה תהא שלא כזו תוכחה
ה).32) (הלכה לעיל כאמור הוא, מעשה בו שאין לאו שהרי
יא).33) ג, פרק פו.).34)(אבות קמא כינוי 35)(בבא

נח:). מציעא אל 36)(בבא תשובה, בעל היה אם כגון:
הראשונים! מעשיך זכור לו: יאמר

.Ë‡ÏÂ BÁÈÎB‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,B¯·Á ÂÈÏÚ ‡ËÁL ÈÓƒ∆»»»»¬≈¿…»»¿ƒ¿…
¯˙BÈa ËBÈ„‰ ‡ËBÁ‰ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌeÏk BÏ ¯a„Ï37, ¿«≈¿ƒ¿≈∆»»«≈∆¿¿≈

˙LaLÓ BzÚ„ ‰˙È‰L B‡38‡ÏÂ BaÏa BÏ ÏÁÓe ∆»¿»«¿¿À∆∆»«¿ƒ¿…
˙e„ÈÒÁ ˙cÓ BÊ È¯‰ - BÁÈÎB‰ ‡ÏÂ BÓËN39‡Ï . ¿»¿…ƒ¬≈ƒ«¬ƒ…
‰ÓËNn‰ ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰40. ƒ¿ƒ»»∆»«««¿≈»

בדברים.37) איתו לבוא כבודו לפי זה מטורפת 38)ואין
מעשיו. על נתפס שאינו שפוייה, זוטרא 39)ובלתי מר

לכל  ה' "יסלח אומר: היה בערב מיטתו על עולה כשהיה
כח.). (מגילה שציערוני" כבושה 40)אלה שנאה שהיא

כמו אחריו:בלב. וכתוב יעקב, את עשיו וישטום שנאמר:
מא). כז, (בראשית בליבו... עשיו ויאמר

.ÈÔLÙpL ÈtÓ ,˙BÓÏ‡Â ÌÈÓB˙Èa ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈∆«¿»
ÈÏÚa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÎeÓ ÌÁe¯Â „‡ÓÏ ‰ÏÙL¿»»ƒ¿…¿»¿»««ƒ∆≈«¬≈

CÏÓ ÏL B˙ÓÏ‡ elÙ‡ .ÔBÓÓ41ÌÈ¯‰ÊÓ ,ÂÈÓB˙ÈÂ »¬ƒ«¿»»∆∆∆ƒ»À¿»ƒ
."ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,Ô‰ÈÏÚ e‡»¬≈∆∆∆¡«»«¿»»¿»…¿«
,˙Bk¯ ‡l‡ Ì‰ÈÏ‡ ¯a„È ‡Ï ?Ô‰nÚ ÔÈ‚‰B C‡È‰Â¿≈«¬ƒƒ»∆…¿«≈¬≈∆∆»«
ÌÙeb ·È‡ÎÈ ‡ÏÂ ,„B·k ‚‰Ó ‡l‡ Ô‰a ‚‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»∆∆»ƒ¿«»¿…«¿ƒ»

ÌÈL˜ ÌÈ¯·„a ÌaÏÂ ,‰„B·Úa42ÌBÓÓ ÏÚ ÒeÁÈÂ , «¬»¿ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«»»
BÓˆÚ ÔBÓnÓ ¯˙BÈ43B‡ ,ÔÒÈÚÎÓ B‡ ÔËÈ˜n‰ Ïk . ≈ƒ»«¿»««¿ƒ»«¿ƒ»

‰„¯ B‡ ,ÌaÏ ·È‡Î‰44È¯‰ - ÔBÓÓ „a‡ B‡ ,Ô‰· ƒ¿ƒƒ»»»»∆ƒ≈»»¬≈
B‡ Ì˙B‡ ‰kn‰ ÔkLŒÏÎÂ ;‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê∆≈¿…«¬∆¿»∆≈««∆»
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .ÔÏl˜Ó‰45- «¿«¿»¿»∆««ƒ∆≈ƒ»»

ÌÎ˙‡ Èz‚¯‰Â Èt‡ ‰¯ÁÂ" :‰¯Bza L¯ÙÓ BLÚ È¯‰¬≈»¿¿…»«»¿»»«ƒ¿»«¿ƒ∆¿∆
,ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓ Ô‰Ï ˙¯k ˙È¯a - "·¯Áa∆»∆¿ƒ»«»∆ƒ∆»«¿»»»»
:¯Ó‡pL ,ÌÈÚ Ì‰ ÒÓÁÓ ÌÈ˜ÚBˆ Ì‰L ÔÓÊŒÏkL∆»¿«∆≈¬ƒ≈»»≈«¬ƒ∆∆¡«
‰na ."B˙˜Úˆ ÚÓL‡ ÚÓL ÈÏ‡ ˜ÚˆÈ ˜Úˆ Ì‡ Èk"ƒƒ»…ƒ¿«≈«»…«∆¿««¬»«∆
,BÓˆÚ C¯ˆÏ Ô˙B‡ ‰pÚL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ»»¿…∆«¿
,˙en‡ B‡ ‰¯Bz Ô„nÏÏ È„k ·¯‰ Ì˙B‡ ‰pÚ Ï·‡¬»ƒ»»»«¿≈¿«¿»»À»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯LÈ C¯„a ÔÎÈÏB‰Ï B‡46ŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»¿∆∆¿»»¬≈∆À»¿««
‰NÚÈ ‡l‡ ,Ì„‡ Ïk ‚‰Ó Ô‰a ‚‰È ‡Ï ,ÔÎŒÈtƒ≈…ƒ¿«»∆ƒ¿«»»»∆»«¬∆
,„B·ÎÂ ÌÈÏB„b ÌÈÓÁ¯·e ˙Áa ÌÏ‰ÈÂ ,L¯Ù‰ Ì‰Ï»∆∆¿≈ƒ«¬≈¿««¿«¬ƒ¿ƒ¿»

"Ì·È¯ ·È¯È '‰ Èk" :¯Ó‡pL47Ó ÌB˙È „Á‡ .,·‡ ∆∆¡«ƒ»ƒƒ»∆»»≈»
Ì‡Ó ÌB˙È „Á‡48ÔÈÚÏ ÌÈÓB˙È ÌÈ‡¯˜ È˙ÓÈ‡ „ÚÂ . ∆»»≈≈¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

CÓq‰Ï ÏB„b Ì„‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰È ‡lL „Ú ?‰Ê∆«∆…ƒ¿¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»≈

ÂÈÏÚ49ÔÓ‡Ïe50Ïk ‰NBÚ ‰È‰È ‡l‡ ,Ô‰a Ïth‰Ïe »»¿»¿»¿ƒ«≈»∆∆»ƒ¿∆∆»
ÌÈÏB„b‰ Ïk ¯‡Lk BÓˆÚÏ BÓˆÚ ÈÎ¯ˆ51. »¿≈«¿¿«¿ƒ¿»»«¿ƒ

דרשב"י).41) וצרת 42)(מכילתא גורלם קושי להם די כי
שומר 43)נפשם. היה שמואל אבי יח:), (ברכת כמסופר

שלו  את שלו, בתוך בידו מפקידים שהיו היתומים כסף את
שאם  - באמצע נתן היתומים של ואת ומתחת ממעל נתן
העליונים  משלו: וייגנבו יירקבו ייגנבו, או יירקבו

באמצע. אשר היתומים משל ולא שיעבד 44)והתחתונים,
בחזקה. בהם ושלט תמוהים:45)אותם בזה רבינו דברי

בלאֿתעשה  עליהם שעוברים כאן הנמנים הדברים בין הלא
ומדוע  מעשה", בו שיש "לאו וזהו אותם" "המכה גם נמצא
מפרשים  ולכן עליו"? לוקים שאין פי על "אף רבינו: אומר
שעונש  מפני מלקות, עונש לו די לא אותם היכה שאם כאן:
אפי" "וחרה בתורה: המפורש והוא לו, צפוי חמור יותר
מיתת  לאזהרת הניתן לאו יג:): (מכות שאמרו וכמו וגו',
(ב"ספר  הדברים מפורשים וכן עליו. לוקין אין ביתֿדין,

רנו). לאֿתעשה דרשב"י).46)המצוות" (מכילתא
"כי 47) יא) כג, (משלי הפסוק מובא שבהם דפוסים ישנם

כתוב: זה שלפני ובפסוק ריבם, את הואֿיריב חזק גואלם
כאן  מובא הדפוסים ברוב אך אלֿתבוא". יתומים "ובשדי
לא  שם אבל כג); כב, (משלי ריבם יריב ה' כי הפסוק:

מיתומים. כלל דרשב"י).48)ידובר (מכילתא
את 50)בפרנסתם.49) אומן ויהי מלשון: ולחנכם, לגדלם

ז). ב, (אסתר דרשב"י).51)הדסה (מכילתא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ונטירה.1) נקימה הרע; ולשון רכילות

.‡Ïb¯Ó‰2:¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·Áa «¿«≈«¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«
ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï"3ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."EÈnÚa …≈≈»ƒ¿«∆¿««ƒ∆≈ƒ

¯·c ÏÚ4Ù ‚¯‰Ï Ì¯B‚Â ,‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ‰Ê˙BL «»»∆»»¿≈«¬…¿»
Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :BÏ CÓÒ CÎÏ ;Ï‡¯NiÓ ˙Ba«̄ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿…«¬…««

"EÚ¯5ÈÓB„‡‰ ‚‡B„Ï Ú¯‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .6. ≈∆≈¿«»≈«¿≈»¬ƒ

רעה 2) דיבתו להביא כדי ולמעשיו, לדבריו לחבירו, האורב
יט, (שמואלֿב אדוני אל בעבדך וירגל לשון: אחרים. אל

הכתוב:3)יח). ופירוש גיכ"ק. אותיות בחילוף רגיל כמו:
רעהו, אל איש דיבת ומביא לשונו על הרוגל מרגל תהיה לא
לזה  זה של ודבריו לזה זה של דבריו המטעין רוכל כאותו

א). הלכה פ"א, פאה שאין 4)(ירושלמי, לאו שהוא מפני
שבכללות: לאו שהוא מפני וגם טז.): (מכות מעשה בו
ואין  – כדלקמן בו כלולות לשוןֿהרע מיני כל על שאזהרות

מא:). (פסחים שבכללות לאו על ללמדך 5)לוקין
רכיל  ההולך וכל דמים, שפיכות לידי מביאה שהרכילות

א). פרק דרךֿארץ, (מסכת דמים שופך שעלֿידו 6)כאילו
בד  אפוד נושאי כהנים וחמשה שמונים ונהרגו נוב חרבה
מיני  כל על רבינו מדבר זו בהלכה כב). (שמואלֿא,
הראשונות: המלים בשתי יחד וכוללם כלל בדרך לשוןֿהרע
אלה  כל על דן הוא ואילך מכאן בחבירו": "המרגל
בלשוןֿהרע, מדריגות ארבע ופורט הולך והוא בפרוטרוט,
לשון  מספר ב) רכיל. א) הן: ואלו מחברתה, גרועה אחת

הרע. לשון בעל ד) רע. שם מוציא ג) הרע.
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Ba ÔÈ‡ ,˙¯Á‡Ú¯‰ ÔBLÏ ÌeMÓ32‡lL ,‡e‰Â ; «∆∆≈ƒ»»»¿∆…
¯˙BÈ B˙Bl‚Ïe ÏBw‰ ¯È·Ú‰Ï Ôek˙È33. ƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿«≈

(ערכין 29) מצח עזות משום כאן יש לשוןֿהרע, על שנוסף
ש"כל  וסובר אביי, על שם חולק שרבא ואףֿעלֿפי טו:).
משום  בו אין – הדבר מכוון שאליו בעליו בפני הנאמר דבר
מפורשת  שברייתא משום כאביי רבינו פסק הרע", לשון
משה  של בגנותו דיברה שלא מרים "ומה והיא: מסייעתו,
– בפניו חבירו של בגנותו המדבר נענשה, – בפניו
יד). ויקרא כהנים', ('תורת עלֿאחתֿכמהֿוכמה!"

אלא 30) גנות, משום בהם אין לעצמם כשהם שהדברים
בן  יהודה בר' המעשה כמו לנזקים, גורמים להיות יכולים
כלפי  בןֿיוחאי שמעון רבי דברי תלמידיו לפני שסיפר גרים
שמעון  ורבי המלכות, לאזני הגיעו הדברים רומי. מלכות
רבות. שנים ולהתחבא לברוח הוכרחו אליעזר ובנו בןֿיוחאי
לא  שכוונתו אףֿעלֿפי זה, על נענש גם גרים בן יהודה ור'
לג:). (שבת בןֿיוחאי שמעון רבי של בגנותו לדבר היתה
לחבירו  דבר לאומר מנין ד:): (יומא חכמינו אמרו כבר
שנאמר: אמור! לך לו: שיאמר עד יאמר" ב"בל שהוא
יאמר  לא – א) א, (ויקרא לאמר מועד מאוהל אליו ה' וידבר

שם). (רש"י, רשות לו נותן אלאֿאםֿכן שאין 31)הדברים
היזק, לגרום לפעמים הם עלולים אבל גנאי, דברי בהם

בדבר. הנוגעים עצמם בעליהם ידי על שהרי 32)ונאמרו
ואינו  לו איכפת שלא דעתו גילה שלשה, לפני שאמרם בזה
אפילו  – לומר שלא מזהיר האומר ואם לפרסומם. חושש
חז"ל  שסיפרו וכמו הרע, לשון משום בו יש רבים בפני אמר
בביתֿ שנאמר שסיפר בתלמיד מעשה לא.): (סנהדרין
אמי  רבי והוציאהו שנה, ושתים עשרים לפני המדרש
הולך  וכתיב: זה. הוא סוד מגלה אמר: כי מביתֿהמדרש,

יג). יא, (משלי סוד מגלה כשהוא 33)רכיל רק כלומר:
לשוןֿהרע, משום בזה אין והזדמנות מקרה בדרך מספר
בהם  יש ואם לדבר. פרסום לתת מתכוון כשהוא לא אבל
זאת  למרות לאחרים, לספרם לשומעים אסור גנות, דברי

המלך). (עבודת רבים ולפני הבעלים ידי על שנאמרו

.Â¯e„Ï ¯eÒ‡L ,Ú¯‰ ÔBLÏ ÈÏÚa Ì‰ el‡ŒÏk»≈≈«¬≈»»«∆»»
Ì˙eÎLa34ÚÓLÏÂ Ì‰nÚ ·LÈÏ ÔkLŒÏÎÂ , ƒ¿»»¿»∆≈≈≈ƒ»∆¿ƒ¿…«
Ì‰È¯·c35¯a„na eÈ˙B·‡ ÏÚ ÔÈcŒ¯Êb ÌzÁ ‡ÏÂ .36, ƒ¿≈∆¿…∆¿«¿«ƒ«¬≈«ƒ¿»

„·Ï Ú¯‰ ÔBLÏ ÏÚ ‡l‡37. ∆»«»»«¿»

ד.34) קרח פרשת אמר 35)תנחומא, לשוןֿהרע, המספר
טו:). (ערכין בעולם לדור יכולים והוא אני אין הקב"ה:

(שם).36) לארץ להיכנס יזכו ולא במדבר, כולם שיתמו
קיבלו 37) ובניֿישראל הארץ, דיבת המרגלים שהוציאו

כי  בסמיכות, "לשוןֿהרע" כאחרים ניקדנו לא מהם. אותה
בפי  שגור הוא שכך מפני – הרע לשון זכר: ותואר בשם אם
צדקך  תהגה לשוני כמו: ונקבה, זכר משמש ו"לשון" העם.
וכן  ד). כז, (איוב רמיה יהגה אם ולשוני כח): לה, (תהלים
שנוגע  ומה העם. בפני הורגל שכך טז), ב, (אבות הרע עין
לשון  של דרכה כך – הֿהידיעה המחוסר המתואר לשם
יום  כמו: במקרא, כבר מוצאים אנו שראשיתה המשנה,

כו): מא, (שם הטובות פרות שבע לא): א, (בראשית הששי
כב). יט, (שמואלֿא הגדול בור עד ויבא

.Ê‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·ÁÓ Ì˜Bp‰«≈≈¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…
ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ìw˙38‰Ú¯ ‰Úc -39 ƒ…¿««ƒ∆≈∆»»≈»»»

ÏÚ ¯È·ÚÓ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ ‡l‡ .„‡Ó „Ú ‡È‰ƒ«¿…∆»»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
ÂÈ˙BcÓ40Ïˆ‡ Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ È¯·c Ïk ÏÚ ƒ»«»ƒ¿≈»»∆«…≈∆
ÌÈÈ·n‰41È‡·‰Â Ï·‰ È¯·c42Ì˜Ï È„k ÔÈ‡Â , «¿ƒƒƒ¿≈∆∆«¬«¿≈»¿«ƒ¿…

‰ÓÈ˜p‰ ‡È‰ „ˆÈk .Ì‰ÈÏÚ43:B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ? ¬≈∆≈«ƒ«¿ƒ»»«¬≈
¯ÁÓÏ !EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯˜ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ«¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿»»
ÈÏÈ‡L‰ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ,epnÓ Ï‡LÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…ƒ∆»«¬≈«¿ƒ≈ƒ
‡lL C¯„k ,EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯«̃¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿∆∆∆…
‡l‡ ;Ì˜B ‰Ê È¯‰ - !EnÓ ÈzÏ‡MLk ÈzÏ‡L‰ƒ¿«¿«ƒ¿∆»«¿ƒƒ¿¬≈∆≈∆»
BÏ ÏÓ‚È ‡ÏÂ ,ÌÏL ·Ïa ÔzÈ ,Ï‡LÏ BÏ ‡B·iLk¿∆»ƒ¿…ƒ≈¿≈»≈¿…ƒ¿…
„Âc ¯Ó‡ ÔÎÂ .el‡· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,BÏÓb ¯L‡k«¬∆¿»¿≈…«≈»≈¿≈»«»ƒ

Ú¯ ÈÓÏBL ÈzÏÓb Ì‡" :˙B·Bh‰ ÂÈ˙BÚ„a44‰ˆlÁ‡Â ¿≈»«ƒ»«¿ƒ¿ƒ»»¬«¿»
."'B‚Â¿

הוא.38) מעשה בו  שאין שלאו רעה.39)מפני מידה
את 40) מניח כג.). (ב"מ, האוכלין על מעבירין אין כמו:

מקפיד  ואינו שלו על מוותר הוא כלומר: לו, והולך מידותיו
(השווה  מידה. כנגד מידה כמעשהו: המצערו לחבירו לשלם

יז.) ר"ה והחיים 41)רש"י, העולם את המבינים החכמים
בטלים.42)לאמיתם. א.43)דברים כג, וכי 44)יומא

את  מצרה חילצתי אדרבה, כמעשיהם? לי למרעים שילמתי
חנם. שונאי

.ÁŒ‡Ïa ¯·BÚ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Ï ¯ËBp‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«≈¿∆»ƒƒ¿»≈≈¿…
„ˆÈk ."EnÚ Èa ˙‡ ¯h˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«¿…ƒ…∆¿≈«∆≈«

‰¯ÈËp‰ ‡È‰45¯kN‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¯ ?46ÈÏ ƒ«¿ƒ»¿≈∆»«¿ƒ¿«¿≈ƒ
.ÔBÚÓL ‰ˆ¯ ‡ÏÂ !‰Ê ¯BL ÈÏÈ‡L‰ B‡ ,‰Ê ˙Èa«ƒ∆«¿ƒ≈ƒ∆¿…»»ƒ¿

Ï B‡ epnÓ Ï‡LÏ Ô·e‡¯Ï ÔBÚÓL ‡a ÌÈÓÈÏ¯kN ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿…
!EÏÈ‡LÓ ÈÈ¯‰ ,EÏ ‡‰ :Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓƒ∆¿»«¿≈≈¿¬≈ƒ«¿ƒ¿
‰NBÚ‰ - !EÈNÚÓk EÏ ÌlL‡ ‡Ï ,E˙BÓk ÈÈ‡Â¿≈ƒ¿¿…¬«≈¿¿«¬∆»∆
BalÓ ¯·c‰ ‰ÁÓÈ ‡l‡ ;"¯h˙ ‡Ï"a ¯·BÚ ,‰Êk»∆≈¿…ƒ…∆»ƒ¿∆«»»ƒƒ
B¯ÎBÊÂ ¯·c‰ ˙‡ ¯ËB ‡e‰L ÔÓÊŒÏkL ,ep¯hÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆∆»¿«∆≈∆«»»¿¿
ÏÚ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰ CÎÈÙÏ .Ì˜Ï ‡·È ‡nL -∆»»…ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»»«
.ÏÏk ep¯kÊÈ ‡ÏÂ BalÓ ÔBÚ‰ ‰ÁÓiL „Ú ,‰¯ÈËp‰«¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆»ƒƒ¿…ƒ¿¿∆¿»

‰BÎp‰ ‰Úc‰ ‡È‰ BÊÂ47·eMÈ da Ìi˜˙iL ¯LÙ‡L , ¿ƒ«≈»«¿»∆∆¿»∆ƒ¿«≈»ƒ
.‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì„‡ŒÈa ÏL ÌzÓe Ì‡NÓe ı¯‡‰»»∆«»»«»»∆¿≈»»∆ƒ∆

א.45) כג, שברוב 46)יומא והגירסא וילנא. דפוס עלֿפי
מובנת. בלתי וגם נכונה בלתי לי" "שכור הדפוסים:

ונטירה,47) נקימה ללא וסליחה ויתור של הנכונה המידה
הגונים. חברתיים לחיים איֿאפשר שבלעדיה

-rcndxtq
dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨

„ÓÏÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…
.‰ÈÚ„BÈÂ ‰È„nÏÓ „aÎÏ (· .‰¯Bz»¿«≈¿«¿∆»¿¿∆»
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ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
בשכר,1) ללמד מותר אם וללמד; ללמוד החייב הוא מי

הלימוד. זמן לשלש

.‡ÌÈL2ÌÈ„·ÚÂ3ÌÈpË˜e4.‰¯Bz „eÓÏzÓ ÌÈ¯eËt »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿»
B„nÏÏ ·iÁ ÂÈ·‡ ,ÔË˜ Ï·‡5:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ¬»»»»ƒ«»¿«¿»∆∆¡«

‰M‡‰ ÔÈ‡Â ."Ìa ¯a„Ï ÌÎÈa ˙‡ Ì˙‡ Ìz„nÏÂ"¿ƒ«¿∆…»∆¿≈∆¿«≈»¿≈»ƒ»
·iÁ ,„ÓÏÏ ·iÁ‰ ÏkL ;da ˙‡ „nÏÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈∆¿»∆»««»ƒ¿…«»

„nÏÏ6. ¿«≈

בנותיכם.2) ולא – "בניכם" את אותם ולמדתם שנאמר:
מללמד  הן גם פטורות עליהן, מצווים אינם ואחרים והואיל

כט:). (קידושין עצמן את 3)את שילמד לאדם "אסור
כח.). (כתובות תורה" המלה 4)עבדו אוקספרד, בכתבֿיד

"מגד  בעל וגם איננה, אותה."וקטנים" גורס אינו עוז" ל
מכל  פטור דעת בר שאינו "קטן" שהרי מובן: והטעם

תורה. מתלמוד והואֿהדין "כשהתינוק 5)המצוות,
עקב). (ספרי, תורה" מלמדו אביו – לדבר מתחיל

למעלה,6) שאמרנו כמו מללמוד פטורה שהאשה ומכיון
כט:). (קידושין מללמד גם היא פטורה

.··iÁ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ Ì„‡ ·iÁL ÌLk¿≈∆«»»»¿«≈∆¿»«»
È·ÏÂ EÈ·Ï ÌzÚ„B‰Â" :¯Ó‡pL ,BaŒÔa ˙‡ „nÏÏ¿«≈∆∆¿∆∆¡«¿«¿»¿»∆¿ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ,„·Ïa BaŒÔ·e B· ‡ÏÂ ."EÈ·»∆¿…¿∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿»«»
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ „nÏÏ Ï‡¯NiÓ ÌÎÁÂ ÌÎÁ»»¿»»ƒƒ¿»≈¿«≈∆««¿ƒƒ««
ÈtÓ - "EÈ·Ï ÌzpLÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»»∆∆¡«¿ƒ«¿»¿»∆ƒƒ

‰ÚeÓM‰7EÈ„ÈÓÏ˙ el‡ 'EÈa' :e„ÓÏ8, «¿»»¿»∆≈«¿ƒ∆
È· e‡ˆiÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈa ÔÈÈe¯˜ ÌÈ„ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ∆∆¡««≈¿¿≈
ŒÔa ÏÚÂ Ba ÏÚ ‰eËˆ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡ ."ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒƒ≈»»ƒ¿«»«¿¿«∆

Ba9.B¯·Á Ô·Ï BaŒÔ·e ,BaŒÔ·Ï Ba ÌÈc˜‰Ï ? ¿¿«¿ƒ¿¿∆¿∆¿¿∆¬≈

אסמכתא 7) לה ויש בקבלה, מסורה הלכה היא "שמועה"
ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות ביאורנו ראה בקרא.

ואתחנן.8) בכלל.9)'ספרי', הם גם הלא מיוחד, בצו

.‚B·Ï „nÏÓ ¯kNÏ ·iÁÂ·iÁ BÈ‡Â ,B„nÏÏ10 ¿«»ƒ¿…¿«≈ƒ¿¿«¿¿≈«»
ÌpÁa ‡l‡ ,B¯·ÁŒÔa „nÏÏ11,ÂÈ·‡ B„nÏ ‡lL ÈÓ . ¿«≈∆¬≈∆»¿ƒ»ƒ∆…ƒ¿»ƒ

„nÏÏ ·iÁ12¯ÈkiLk BÓˆÚ ˙‡13Ìz„ÓÏe" :¯Ó‡pL , «»¿«≈∆«¿¿∆«ƒ∆∆¡«¿«¿∆
ÏÎa ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ ."Ì˙BNÚÏ Ìz¯ÓLe Ì˙‡…»¿«¿∆«¬»¿≈«»≈¿»

ÌB˜Ó14„eÓÏz‰L ÈtÓ ,‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰L , »∆««¿≈««¬∆ƒ¿≈∆««¿
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰NÚn‰ ÔÈ‡Â ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó≈ƒƒ≈«¬∆¿≈««¬∆≈ƒƒ≈

„eÓÏ˙15. «¿

א)10) ובןֿבנו: מבנו בןֿחבירו נבדל דברים בשני כלומר:
את  ללמד כי לימוד. שכר בתשלום ב) קדימה, בדין
גופו, הוא ואם בממונו. לא אבל בגופו רק נתחייב בןֿחבירו
מה  מלמד, לו לשכור מחוייב אינו אותו ללמד יכול אינו

ובבןֿבנו. בבנו כן לפי 11)שאינו ב', הלכה סוף כאן
רוקח". ב"מעשה גם הנוסחא וכן מנטובה. דפוס

ב.12) כט, והכרה.13)קידושין בינה לידי כשיבוא
שהבן 14) אותם", "ולמדתם מן רבינו אותנו שלימד אחר

שכתוב  ממה אותנו ומלמד חוזר הוא עצמו, את ללמד חייב

תמיד  הוא ש"המעשה" לעשותם", "ושמרתם אחריו: בסמוך
מקום  בכל מוצא אתה וכן אומר: והוא ה"תלמוד", אחר
מקרא  מתוך כאן דווקא ולאו למעשה", קודם ש"התלמוד
חייב  – לעשות וחייב גדל שכבר ואחר מ:). (קידושין זה
ונתחייבתי  גדלתי "כבר לומר: יכול ואינו ללמוד, הוא
עלי  אלא – בלימוד" ולא במעשה רק אטפל לכן ו במצוות,

עם  ולא שאמרו: כמו לעשות, מה שידע כדי  קודם ללמוד
ויטל). חיים רבי בשם המשנה, ("מרכבת חסיד הארץ

ב.15) מ, קידושין

.„„ÓÏÏ Ô· BÏŒLÈÂ ,‰¯Bz „ÓÏÏ ‰ˆB¯ ‡e‰ ‰È‰»»∆ƒ¿…»¿∆≈ƒ¿…
‰¯Bz16B·Ï Ì„B˜ ‡e‰ -17ÔB· B· ‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ¿¿ƒ»»¿»

Ì„B˜ Ba - epnÓ ¯˙BÈ „ÓÏiM ‰Ó ÔÈ·‰Ï ÏÈkNÓe18. «¿ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ∆¿≈
‡e‰ ÏËaÈ ‡Ï ,Ì„B˜ BaL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â19ÌLkL , ¿««ƒ∆¿≈…ƒ»≈∆¿≈

„nÏÏ ‰eˆÓ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆnL∆ƒ¿»»»¿«≈∆¿»¿À∆¿«≈
.BÓˆÚ«¿

שניהם.16) ולפרנסת למזונות לדאוג צריך מהם ואחד
ב.17) כט, ותלמודו 18)שם, וממולח זריז בנו "אם

(שם). קודמו" בנו – בידו לקבוע 19)מתקיים הוא וחייב
הפנאי. בשעת לתורה עתים

.‰ÌÏBÚÏ20,‰M‡ ‡NÈ CkŒ¯Á‡Â ‰¯Bz Ì„‡ „ÓÏÈ ¿»ƒ¿«»»»¿««»ƒ»ƒ»
Ì‡Â .„ÓÏÏ ‰Èet BzÚc ÔÈ‡ ,‰lÁz ‰M‡ ‡N Ì‡L∆ƒ»»ƒ»¿ƒ»≈«¿¿»ƒ¿…¿ƒ
ÈeÙ BaÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú ,ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«∆ƒ¿»∆≈ƒ»

‰¯Bz „ÓÏÈ CkŒ¯Á‡Â ‡NÈ -21. ƒ»¿««»ƒ¿«»

שנה 20) משמונהֿעשרה למעלה כשהוא ואפילו שם,
ויטל). חיים רבי בשם המשנה" קידושין,21)("מרכבת

שם.

.ÂÏÈÁ˙iMÓ ?‰¯Bz B„nÏÏ ·iÁ ÂÈ·‡ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«»ƒ«»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ
ÚÓL"e "‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz" :B„nÏÓ ,¯a„Ï¿«≈¿«¿»ƒ»»∆¿«

"Ï‡¯NÈ22ÌÈ˜eÒt ,ËÚÓ ËÚÓ B„nÏÓ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿»≈¿««»¿«¿¿«¿«¿ƒ
ÈÙÏ Ïk‰ ,Ú·L Ôa B‡ LL Ôa ‰È‰iL „Ú ,ÌÈ˜eÒt¿ƒ«∆ƒ¿∆∆≈∆∆««…¿ƒ

BÈ¯·23˙B˜BÈz‰ „nÏÓ Ïˆ‡ BÎÈÏBÓe ,24. À¿ƒ≈∆¿«≈«ƒ

ישראל".22) ו"שמע הדפוסים: ובשאר אוקספורד. כנוסח
מב.). סוכה עקב: (ספרי, זו הלכה בריאות 23)ומקור לפי

– והחלש בןֿשש, כשהוא הבריא שכלו: והתפתחות גופו
בןֿחמש  כא): פ"ה, (אבות שאמרו ומה כא.). (ב"ב בןֿשבע

בביתו. מלמדו שהאב למה הכוונה - בבא24ֿ)למקרא
א. כא, בתרא

.Ê‚‰Ó ‰È‰25,¯ÎN ˙B˜BÈz‰ „nÏÓ ÁwÏ ‰È„n‰ »»ƒ¿««¿ƒ»ƒ«¿«≈«ƒ»»
‰¯Bz ‡¯˜iL „Ú ,¯ÎNa B„nÏÏ ·iÁÂ .B¯ÎN BÏ Ô˙B≈¿»¿«»¿«¿¿»»«∆ƒ¿»»

dlk ·˙ÎaL26·˙ÎaL ‰¯Bz „nÏÏ e‚‰pL ÌB˜Ó . ∆ƒ¿»À»»∆»¬¿«≈»∆ƒ¿»
¯ÎNa¯ÎNa „nÏÏ ¯zÓ ,27,‰tŒÏÚaL ‰¯Bz Ï·‡ ; ¿»»À»¿«≈¿»»¬»»∆¿«∆

ÌÎ˙‡ Èz„nÏ ‰‡¯" :¯Ó‡pL ,¯ÎNa d„nÏÏ ¯eÒ‡»¿«¿»¿»»∆∆¡«¿≈ƒ«¿ƒ∆¿∆
È‡ ‰Ó - "'B‚Â '‰ Èeˆ ¯L‡k ÌÈËtLÓe ÌÈwÁÀƒƒ¿»ƒ«¬∆ƒ«ƒ¿»¬ƒ
ÔÎÂ ;ÈpnÓ ÌpÁa Ìz„ÓÏ Ìz‡ Û‡ ,Èz„ÓÏ ÌpÁa¿ƒ»»«¿ƒ««∆¿«¿∆¿ƒ»ƒ∆ƒ¿≈
Ìz„ÓlL BÓk ,ÌpÁa e„nÏ ,˙B¯BcÏ e„nÏzLk¿∆¿«¿««¿¿ƒ»¿∆¿«¿∆

ÈpnÓ28„ÓÏÈ ,ÌpÁa B„nÏiL ÈÓ ‡ˆÓ ‡Ï .29 ƒ∆ƒ…»»ƒ∆¿«¿¿ƒ»ƒ¿«

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

dxez cenlz zekld - rcnd xtq - `"pn c"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ba ÔÈ‡ ,˙¯Á‡Ú¯‰ ÔBLÏ ÌeMÓ32‡lL ,‡e‰Â ; «∆∆≈ƒ»»»¿∆…
¯˙BÈ B˙Bl‚Ïe ÏBw‰ ¯È·Ú‰Ï Ôek˙È33. ƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿«≈

(ערכין 29) מצח עזות משום כאן יש לשוןֿהרע, על שנוסף
ש"כל  וסובר אביי, על שם חולק שרבא ואףֿעלֿפי טו:).
משום  בו אין – הדבר מכוון שאליו בעליו בפני הנאמר דבר
מפורשת  שברייתא משום כאביי רבינו פסק הרע", לשון
משה  של בגנותו דיברה שלא מרים "ומה והיא: מסייעתו,
– בפניו חבירו של בגנותו המדבר נענשה, – בפניו
יד). ויקרא כהנים', ('תורת עלֿאחתֿכמהֿוכמה!"

אלא 30) גנות, משום בהם אין לעצמם כשהם שהדברים
בן  יהודה בר' המעשה כמו לנזקים, גורמים להיות יכולים
כלפי  בןֿיוחאי שמעון רבי דברי תלמידיו לפני שסיפר גרים
שמעון  ורבי המלכות, לאזני הגיעו הדברים רומי. מלכות
רבות. שנים ולהתחבא לברוח הוכרחו אליעזר ובנו בןֿיוחאי
לא  שכוונתו אףֿעלֿפי זה, על נענש גם גרים בן יהודה ור'
לג:). (שבת בןֿיוחאי שמעון רבי של בגנותו לדבר היתה
לחבירו  דבר לאומר מנין ד:): (יומא חכמינו אמרו כבר
שנאמר: אמור! לך לו: שיאמר עד יאמר" ב"בל שהוא
יאמר  לא – א) א, (ויקרא לאמר מועד מאוהל אליו ה' וידבר

שם). (רש"י, רשות לו נותן אלאֿאםֿכן שאין 31)הדברים
היזק, לגרום לפעמים הם עלולים אבל גנאי, דברי בהם

בדבר. הנוגעים עצמם בעליהם ידי על שהרי 32)ונאמרו
ואינו  לו איכפת שלא דעתו גילה שלשה, לפני שאמרם בזה
אפילו  – לומר שלא מזהיר האומר ואם לפרסומם. חושש
חז"ל  שסיפרו וכמו הרע, לשון משום בו יש רבים בפני אמר
בביתֿ שנאמר שסיפר בתלמיד מעשה לא.): (סנהדרין
אמי  רבי והוציאהו שנה, ושתים עשרים לפני המדרש
הולך  וכתיב: זה. הוא סוד מגלה אמר: כי מביתֿהמדרש,

יג). יא, (משלי סוד מגלה כשהוא 33)רכיל רק כלומר:
לשוןֿהרע, משום בזה אין והזדמנות מקרה בדרך מספר
בהם  יש ואם לדבר. פרסום לתת מתכוון כשהוא לא אבל
זאת  למרות לאחרים, לספרם לשומעים אסור גנות, דברי

המלך). (עבודת רבים ולפני הבעלים ידי על שנאמרו

.Â¯e„Ï ¯eÒ‡L ,Ú¯‰ ÔBLÏ ÈÏÚa Ì‰ el‡ŒÏk»≈≈«¬≈»»«∆»»
Ì˙eÎLa34ÚÓLÏÂ Ì‰nÚ ·LÈÏ ÔkLŒÏÎÂ , ƒ¿»»¿»∆≈≈≈ƒ»∆¿ƒ¿…«
Ì‰È¯·c35¯a„na eÈ˙B·‡ ÏÚ ÔÈcŒ¯Êb ÌzÁ ‡ÏÂ .36, ƒ¿≈∆¿…∆¿«¿«ƒ«¬≈«ƒ¿»

„·Ï Ú¯‰ ÔBLÏ ÏÚ ‡l‡37. ∆»«»»«¿»

ד.34) קרח פרשת אמר 35)תנחומא, לשוןֿהרע, המספר
טו:). (ערכין בעולם לדור יכולים והוא אני אין הקב"ה:

(שם).36) לארץ להיכנס יזכו ולא במדבר, כולם שיתמו
קיבלו 37) ובניֿישראל הארץ, דיבת המרגלים שהוציאו

כי  בסמיכות, "לשוןֿהרע" כאחרים ניקדנו לא מהם. אותה
בפי  שגור הוא שכך מפני – הרע לשון זכר: ותואר בשם אם
צדקך  תהגה לשוני כמו: ונקבה, זכר משמש ו"לשון" העם.
וכן  ד). כז, (איוב רמיה יהגה אם ולשוני כח): לה, (תהלים
שנוגע  ומה העם. בפני הורגל שכך טז), ב, (אבות הרע עין
לשון  של דרכה כך – הֿהידיעה המחוסר המתואר לשם
יום  כמו: במקרא, כבר מוצאים אנו שראשיתה המשנה,

כו): מא, (שם הטובות פרות שבע לא): א, (בראשית הששי
כב). יט, (שמואלֿא הגדול בור עד ויבא

.Ê‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·ÁÓ Ì˜Bp‰«≈≈¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…
ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ìw˙38‰Ú¯ ‰Úc -39 ƒ…¿««ƒ∆≈∆»»≈»»»

ÏÚ ¯È·ÚÓ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ ‡l‡ .„‡Ó „Ú ‡È‰ƒ«¿…∆»»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
ÂÈ˙BcÓ40Ïˆ‡ Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ È¯·c Ïk ÏÚ ƒ»«»ƒ¿≈»»∆«…≈∆
ÌÈÈ·n‰41È‡·‰Â Ï·‰ È¯·c42Ì˜Ï È„k ÔÈ‡Â , «¿ƒƒƒ¿≈∆∆«¬«¿≈»¿«ƒ¿…

‰ÓÈ˜p‰ ‡È‰ „ˆÈk .Ì‰ÈÏÚ43:B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ? ¬≈∆≈«ƒ«¿ƒ»»«¬≈
¯ÁÓÏ !EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯˜ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ«¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿»»
ÈÏÈ‡L‰ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ,epnÓ Ï‡LÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…ƒ∆»«¬≈«¿ƒ≈ƒ
‡lL C¯„k ,EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯«̃¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿∆∆∆…
‡l‡ ;Ì˜B ‰Ê È¯‰ - !EnÓ ÈzÏ‡MLk ÈzÏ‡L‰ƒ¿«¿«ƒ¿∆»«¿ƒƒ¿¬≈∆≈∆»
BÏ ÏÓ‚È ‡ÏÂ ,ÌÏL ·Ïa ÔzÈ ,Ï‡LÏ BÏ ‡B·iLk¿∆»ƒ¿…ƒ≈¿≈»≈¿…ƒ¿…
„Âc ¯Ó‡ ÔÎÂ .el‡· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,BÏÓb ¯L‡k«¬∆¿»¿≈…«≈»≈¿≈»«»ƒ

Ú¯ ÈÓÏBL ÈzÏÓb Ì‡" :˙B·Bh‰ ÂÈ˙BÚ„a44‰ˆlÁ‡Â ¿≈»«ƒ»«¿ƒ¿ƒ»»¬«¿»
."'B‚Â¿

הוא.38) מעשה בו  שאין שלאו רעה.39)מפני מידה
את 40) מניח כג.). (ב"מ, האוכלין על מעבירין אין כמו:

מקפיד  ואינו שלו על מוותר הוא כלומר: לו, והולך מידותיו
(השווה  מידה. כנגד מידה כמעשהו: המצערו לחבירו לשלם

יז.) ר"ה והחיים 41)רש"י, העולם את המבינים החכמים
בטלים.42)לאמיתם. א.43)דברים כג, וכי 44)יומא

את  מצרה חילצתי אדרבה, כמעשיהם? לי למרעים שילמתי
חנם. שונאי

.ÁŒ‡Ïa ¯·BÚ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Ï ¯ËBp‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«≈¿∆»ƒƒ¿»≈≈¿…
„ˆÈk ."EnÚ Èa ˙‡ ¯h˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«¿…ƒ…∆¿≈«∆≈«

‰¯ÈËp‰ ‡È‰45¯kN‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¯ ?46ÈÏ ƒ«¿ƒ»¿≈∆»«¿ƒ¿«¿≈ƒ
.ÔBÚÓL ‰ˆ¯ ‡ÏÂ !‰Ê ¯BL ÈÏÈ‡L‰ B‡ ,‰Ê ˙Èa«ƒ∆«¿ƒ≈ƒ∆¿…»»ƒ¿

Ï B‡ epnÓ Ï‡LÏ Ô·e‡¯Ï ÔBÚÓL ‡a ÌÈÓÈÏ¯kN ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿…
!EÏÈ‡LÓ ÈÈ¯‰ ,EÏ ‡‰ :Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓƒ∆¿»«¿≈≈¿¬≈ƒ«¿ƒ¿
‰NBÚ‰ - !EÈNÚÓk EÏ ÌlL‡ ‡Ï ,E˙BÓk ÈÈ‡Â¿≈ƒ¿¿…¬«≈¿¿«¬∆»∆
BalÓ ¯·c‰ ‰ÁÓÈ ‡l‡ ;"¯h˙ ‡Ï"a ¯·BÚ ,‰Êk»∆≈¿…ƒ…∆»ƒ¿∆«»»ƒƒ
B¯ÎBÊÂ ¯·c‰ ˙‡ ¯ËB ‡e‰L ÔÓÊŒÏkL ,ep¯hÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆∆»¿«∆≈∆«»»¿¿
ÏÚ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰ CÎÈÙÏ .Ì˜Ï ‡·È ‡nL -∆»»…ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»»«
.ÏÏk ep¯kÊÈ ‡ÏÂ BalÓ ÔBÚ‰ ‰ÁÓiL „Ú ,‰¯ÈËp‰«¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆»ƒƒ¿…ƒ¿¿∆¿»

‰BÎp‰ ‰Úc‰ ‡È‰ BÊÂ47·eMÈ da Ìi˜˙iL ¯LÙ‡L , ¿ƒ«≈»«¿»∆∆¿»∆ƒ¿«≈»ƒ
.‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì„‡ŒÈa ÏL ÌzÓe Ì‡NÓe ı¯‡‰»»∆«»»«»»∆¿≈»»∆ƒ∆

א.45) כג, שברוב 46)יומא והגירסא וילנא. דפוס עלֿפי
מובנת. בלתי וגם נכונה בלתי לי" "שכור הדפוסים:

ונטירה,47) נקימה ללא וסליחה ויתור של הנכונה המידה
הגונים. חברתיים לחיים איֿאפשר שבלעדיה

-rcndxtq
dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨

„ÓÏÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…
.‰ÈÚ„BÈÂ ‰È„nÏÓ „aÎÏ (· .‰¯Bz»¿«≈¿«¿∆»¿¿∆»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
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¯ÎNa30ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÈ ÏBÎÈ ;"‰˜ ˙Ó‡" :¯Ó‡pL , ¿»»∆∆¡«¡∆¿≈»¿«≈«¬≈ƒ
¯ÎNa31,z„ÓÏ ‡‰ ,"¯kÓz Ï‡Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ? ¿»»«¿«¿«ƒ¿…»»«¿»

Ba¯ B„nlL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÎNa „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡L∆»¿«≈¿»»««ƒ∆ƒ¿«
¯ÎNa32. ¿»»

שבכתב,25) תורה בעד לימוד שכר ליקח מותר הדין, מן
גם  שכר ליקח שלא עצמם על שהחמירו מקומות היו אלא
מנהג  "היה ואומר: רבינו מדגיש לפיכך זה, לימוד בעד

המקום. במנהג שתלוי לפי נביאים 26)המדינה", גם
בכלל. זה 27)וכתובים ששכר לפי והטעם: א. לז, נדרים

שכר  אלא לימוד שכר אינו שבכתב, תורה בעד שמקבלים
לשמירה. זקוקים המקרא שבגיל ילדים באשר שימור,
שכבר  שבעלֿפה, תורה המשנה, בגיל ילדים מהֿשאיןֿכן

המלמדם. רבם לשמירת שוב זקוקים ואינם שם.28)גדלו
תורה  על גם לימוד שכר לקבל עכשיו שנוהגים ומה
המלמד  שהרב בטלה", "שכר אלא שאינו מפני שבעלֿפה,
למלאכת  והתמסר מהן, שיתפרנס מלאכות משאר התבטל

רוב 29)הוראה. ונוסח ומנטובה. אוקספורד כנוסח
הוא. ודחוק "ילמדו", א.30)הדפוסים: כט, בכורות

בשכר.31) אלמד כך בשכר, שלמדתי כשם שיאמר:
שאין 32) רבינו, שכתב אףֿעלֿפי בזה: להעיר וראוי שם.

בלבד, שבכתב תורה אלא בשכר בנו את ללמד  חייב האב
כשאפשר  אבל דחוק. הכספי כשמצבו אמורים? דברים במה
ואגדות  הלכות תלמוד, משנה, גם בשכר ללמדו חייב לו,

ו). סעיף רמה, סי' יו"ד ושו"ע מיימוניות. (הגהות

.Á·iÁ Ï‡¯NiÓ LÈ‡ Ïk33ÈÚ ÔÈa - ‰¯Bz „eÓÏ˙a »ƒƒƒ¿»≈«»¿«¿»≈»ƒ
ÔÈ¯eqÈ ÏÚa ÔÈa BÙe‚a ÌÏL ÔÈa ,¯ÈLÚ ÔÈa34ÔÈa , ≈»ƒ≈»≈¿≈««ƒƒ≈

LLzL ÏB„b Ô˜Ê ‰È‰L ÔÈa ¯eÁa35‰È‰ elÙ‡ ;BÁk »≈∆»»»≈»∆»«…¬ƒ»»
,ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ¯fÁÓe ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¿«≈««¿»ƒ

ÌÈ·e ‰M‡ ÏÚa elÙ‡Â36ÔÓÊ BÏ Úa˜Ï ·iÁ - «¬ƒ««ƒ»»ƒ«»ƒ¿…«¿«
‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï37Ba ˙È‚‰Â" :¯Ó‡pL , ¿«¿»«««¿»∆∆¡«¿»ƒ»

."‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ»»«¿»

ב.33) לה, חולי,34)יומא ידוע או הזמן: מפגעי שסובל
(עירובין  בתורה" יעסוק – גופו בכל "חש ז"ל: כמאמרם

מביתֿהמדרש 35)נד.). עצמו את אדם ימנע אל לעולם
פג:). (שבת שחורות 36)וכו' שנאמר: בצוארו", ש"רחיים

מוצא  אתה במי חז"ל: ואמרו י), ה, (שירֿהשירים כעורב
ובניֿביתו  בניו על אכזרי עצמו שמשים במי – תורה? דברי

כב.). (עירובין ב.37)כעורב צט, מנחות

.ËÌÈˆÚ È·ËBÁ Ô‰Ó eÈ‰ ,Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ ÈÏB„b38, ¿≈«¿≈ƒ¿»≈»≈∆¿≈≈ƒ
È·‡BL Ô‰Óe39ÌÈÓeÒ Ô‰Óe ,ÌÈÓ40ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ≈∆¬≈«ƒ≈∆ƒ¿««ƒ≈

ÏÏkÓ Ì‰Â ,‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰»¿ƒ¿«¿»«««¿»¿≈ƒ¿«
‰ÚeÓM‰ È˜ÈzÚÓ41.ea¯ ‰LÓ ÈtÓ LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ «¿ƒ≈«¿»ƒƒƒƒƒƒ∆«≈

(יומא 38) מקורו ומציין הלל, כגון כאן: מפרש הכסףֿמשנה
רבינו  גם עצים. חוטב היה שהלל שם נזכר לא אולם לה):
"וכבר  כותב: ה) פ"ד, (אבות המשנה בפירוש עצמו ז"ל
את  גילה לא אבל וכו', עצים" חוטב היה שהלל ידעת
יסופר  ו) (פרק נתן דרבי באבות אכן זו. ידיעה של המקור
מביא  היה יום שבכל – עקיבא רבי על אלא הלל, על לא –

וכו'. מוכר היה חציה עצים, של הונא 39)חבילה רב כגון
קה.). קטז:).40)(כתובות (פסחים ששת ורב יוסף רב

ומסרוה 41) שבעלֿפה, התורה את שקיבלו המסורת בעלי
השמועה  מקבלי כמו: השמועה", "מעתיקי הבאים. לדורות
אלה  כל ואמנם המילים). בפירוש אבןֿתיבון שמואל (ר'
קיבל  בןֿזכאי יוחנן רבן קבלה: בעלי היו כאן, שמנינו

ו  אביי הונא, מרב קיבלו יוסף ורב רבה קיבלו מהלל, רבא
יוסף. מרב

.ÈB˙BÓ ÌBÈ „Ú ?‰¯Bz „ÓÏÏ ·iÁ È˙ÓÈ‡ „Ú42, «≈»««»ƒ¿…»«
ÔÓÊŒÏÎÂ ."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk E··lÓ e¯eÒÈ ÔÙe" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿»¿…¿≈«∆¿»¿«

ÁÎBL ‡e‰ ,„enÏa ˜ÒÚÈ ‡lL43. ∆…«¬…¿ƒ≈«

ב.42) פג, אמרו 43)שבת וכך כד. פ' נתן, דרבי אבות
ונוח  זהב ככלי לקנותם קשה תורה "דברי טו.): (חגיגה

זכוכית". ככלי לאבדם

.‡ÈÔÓÊ ˙‡ LlLÏ ·iÁÂ44‰¯Bza LÈÏL :B˙„ÈÓÏ ¿«»¿«≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ«»
ÔÈ·È - LÈÏLe ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza LÈÏLe ,·˙ÎaL∆ƒ¿»¿ƒ«»∆¿«∆¿ƒ»ƒ
,¯·cÓ ¯·c ‡ÈˆBÈÂ ,B˙ÈL‡¯Ó ¯·c ˙È¯Á‡ ÏÈkNÈÂ¿«¿ƒ«¬ƒ»»≈≈ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙Bcna ÔÈ·ÈÂ ,¯·„Ï ¯·c ‰n„ÈÂ45˙L¯„ ‰¯Bz‰L ƒ«∆»»¿»»¿»ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆
‡ÈˆBÈ C‡È‰Â ,˙Bcn‰ ¯wÚ ‡e‰ C‡È‰ Ú„iL „Ú ,Ô‰a»∆«∆≈«≈«ƒ««ƒ¿≈«ƒ

· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ÈtÓ „ÓlL ÌÈ¯·cÓ Ô‰ »»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»«ƒƒ
‡¯Ób ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ ;‰ÚeÓM‰46. «¿»¿ƒ¿»∆«ƒ¿»¿»»

רש"י 44) כדעת ולא יב. הלכה בסמוך כמבואר יום, בכל
לימי  אותו לחלק – לימודו" "לשלש ל.): (קידושין המפרש
ימים  ושני למשנה, ימים שני למקרא, ימים שני השבוע:
על  סומכים שאנו ב'תוספות'): (שם, פירוש ור"ת לגמרא.
במשנה  במקרא, "בלולה – בבל כד.): (סנהדרין אמרם
חובתנו. ידי יוצאים אנו בבלי ש"ס ובלימוד ובגמרא":

ישמעאל,45) דרבי מידות י"ג התלמודי: ההגיון כללי הם
הגלילי. יוסי דרבי מידות אוקספורד.46)ול"ב נוסח

גמרא. הדפוסים: וברוב

.·ÈBzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰Â ,˙en‡ ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»««À»¿»»≈ƒ¿«¿
‡¯B˜ ,ÚLz‰ Ô˙B‡ - ÚLz ‰¯Bz·e ,ÌBia ˙BÚL LÏL»»««»≈«»«≈«≈
ŒÏÚaL ‰¯Bza LÏL·e ,·˙ÎaL ‰¯Bza Ô‰Ó LÏLa¿»≈∆«»∆ƒ¿»¿»«»∆¿«

LÏL·e ,‰t47¯·c ÔÈ·‰Ï BzÚ„a ÔBa˙Ó ˙B¯Á‡ ∆¿»¬≈ƒ¿≈¿«¿¿»ƒ»»
¯·cÓ48‰Ïa˜ È¯·„Â .49,Ô‰ ·˙ÎaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ƒ»»¿ƒ¿≈«»»ƒ¿«»∆ƒ¿»≈

ÌÈÈÚ‰Â ;‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ÔLe¯Ùe≈»ƒ¿«»∆¿«∆¿»ƒ¿»ƒ
'Òc¯t' ÌÈ‡¯˜p‰50ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰ ‡¯Ób‰ ÏÏÎa - «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿««¿»»≈«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡51ÏÈc‚iLk Ï·‡ ;Ì„‡ ÏL B„eÓÏz ˙lÁ˙a ? ¬ƒƒ¿ƒ««¿∆»»¬»¿∆«¿ƒ
,·˙ÎaL ‰¯Bz „ÓÏÏ ‡Ï ,CÈ¯ˆ ‡‰È ‡ÏÂ ,‰ÓÎÁa«»¿»¿…¿≈»ƒ…ƒ¿…»∆ƒ¿»
ÌÈzÚa ‡¯˜È - ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza „ÈÓz ˜ÒÚÏ ‡ÏÂ52 ¿…«¬…»ƒ«»∆¿«∆ƒ¿»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰ È¯·„Â ·˙ÎaL ‰¯Bz ÌÈnÊÓ53‡lL È„k , ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«¿»¿≈∆…
ÂÈÓÈ Ïk ‰ÙÈÂ ,‰¯B˙ŒÈÈc È¯·cÓ ¯·c ÁkLÈƒ¿«»»ƒƒ¿≈ƒ≈»¿ƒ¿∆»»»

‡¯ÓbÏ54.BzÚc ·eMÈÂ BaÏa LiL ·Á¯ ÈÙÏ ,„·Ïa «¿»»ƒ¿«¿ƒ…«∆≈¿ƒ¿ƒ«¿

אחרות".47) "שלש הדפוסים: וברוב אוקספורד: כנוסח
הגמרא.48) לימוד עיקר וכתובים 49)זהו נביאים

מט.). כמבואר 50)(קידושין הטבע, ותורת אלהית חכמה
יג). הל' פ"ד, התורה יסודי (הל' שצריכים 51)למעלה
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הלימוד. זמן לזמן.52)לשלש מזמן מסוימות: שעות
וכיו"ב.53) ותוספתא משנה  שבעלֿפה, מפני 54)תורה 

יחד. וכוללם הלימודים מכל מכיל שהוא

.‚ÈBÈ‡ Ï·‡ ,¯ÎN dÏŒLÈ ,‰¯B˙ ‰„ÓlL ‰M‡ƒ»∆»¿»»∆»»»¬»≈
˙ÈeËˆ ‡lL ÈtÓ ,LÈ‡‰ ¯ÎNk55‰NBÚ‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«»ƒƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿»»∆

¯ÎNk B¯ÎN ÔÈ‡ ,B˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈¿À∆»»«¬≈¿»ƒ¿«
epnÓ ˙BÁt ‡l‡ ,‰NÚL ‰eˆÓ‰56ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . «¿À∆∆»»∆»»ƒ∆¿««ƒ

ÌÈÓÎÁ eeˆ - ¯ÎN dÏŒLiL57˙‡ Ì„‡ „nÏÈ ‡lL , ∆∆»»»ƒ¬»ƒ∆…¿«≈»»∆
˙eÎÓ ÔzÚc ÔÈ‡ ÌÈLp‰ ·¯L ÈtÓ ,‰¯Bz Bzaƒ»ƒ¿≈∆…«»ƒ≈«¿»¿À∆∆

„nÏ˙‰Ï58È¯·„Ï ‰¯B˙ŒÈ¯·c ˙B‡ÈˆBÓ Ô‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿«≈∆»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔzÚc ˙eiÚ ÈÙÏ ,È‡·‰59Ïk" : ¬«¿ƒ¬ƒ«¿»»¿¬»ƒ»
"˙eÏÙz d„nÏ el‡k ,‰¯Bz Bza ˙‡ „nÏÓ‰60‰na . «¿«≈∆ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆

‰¯Bz Ï·‡ ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆¿«∆¬»»
BÈ‡ ,d„nÏ Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ d˙B‡ „nÏÈ ‡Ï ,·˙ÎaL∆ƒ¿»…¿«≈»¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»≈

˙eÏÙz d„nÏÓk61. ƒ¿«¿»ƒ¿

כא).55) כה, (ויקרא התבואה את ועשת עלֿדרך נצטוותה.
יקיים 56) לא שמא ומצטער דואג שהמצווה א. לא, קידושין

– צערא ולפום מצווה, שאינו מי כן לא כהלכה. חובתו
א.57)אגרא. כ, לרדת 58)סוטה מסוגלת דעתן אין

מבארות  והן לאמיתם, ולהבינם תורה עניני של דעתם לסוף
רוחן. לפי ב.59)אותם כא, בטלים 60)סוטה דברים

ו). ו, (איוב מלח מבלי תפל היאכל מלשון: טעם, וחסרי
היא, עזאי בן של דעתו אבל אליעזר: כרבי פוסק רבינו

תורה. בתו את ללמד אדם "אבל 61)שחייב ב: לה, נדרים
– מקרא" הנאה) המודר (של ובנותיו בניו את הוא מלמד
כמלמדה  אינו שבכתב, תורה האשה את שהמלמד הרי

כה). ס"ק רמו, סי' יו"ד (הגר"א, תפלות

ה'תשע"ט  מנ"א ט"ו שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ייבטלו 1) מתי ועיר; עיר בכל תינוקות מלמדי הושבת

אחד. מלמד אצל התלמידים מספר מלימודם; התינוקות

.‡ÔÈ·ÈLBÓ2,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa ˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»
CÏt ÏÎ·e3da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÏÎÂ .¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e ,CÏÙÂ ¿»∆∆»∆∆¿»ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈÓÈ¯ÁÓ ,Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz4„Ú ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ˙‡ ƒ∆≈«»«¬ƒƒ∆«¿≈»ƒ«
- e·ÈLB‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÔÈ·ÈLBnL∆ƒƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ…ƒ

ÔÈÓÈ¯ÁÓ5‡l‡ ,Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L ;¯ÈÚ‰ ˙‡ «¬ƒƒ∆»ƒ∆≈»»ƒ¿«≈∆»
Ï·‰a6.Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ÏL Ì‰Èt «¬≈ƒ∆∆ƒ∆≈«»

כהן 2) (שהיה בןֿגמלא יהושע "התקין כא.) בתרא (בבא
וכו'. תינוקות" מלמדי מושיבין שיהיו שני) בית בימי גדול

ג,3) (נחמיה המצפה פלך שר כמו: מדינה, של חלק גליל.
נקראות: אחד במקום מקובצות עיירות שש או חמש טו).

("הערוך"). חרם 4)פלך לשון - מחרימין קיט:). (שבת
עם  בברית לבוא ושלא העיר. לתוך להיכנס שלא ונידוי:

באלו. וכיוצא מחריבים.5)תושביה אוקספורד, בנוסח
תורה.6) לומדים שהם בשעה מפיהם היוצא האד ֵבזכות

חטא" בו שאין להבל חטא בו שיש הבל דומה "שאינו
(שם).

.·Ô·k LL Ô·k ,„nÏ˙‰Ï ˙B˜BÈz‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ∆«ƒ¿ƒ¿«≈¿∆≈¿∆
BÙeb ÔÈ·e Ôa‰ Ák ÈÙÏ ,Ú·L7,LL ÔaÓ ˙BÁÙe . ∆«¿ƒ…««≈ƒ¿«»ƒ∆≈

B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡8ÏÈh‰Ï „nÏÓ‰ Ô˙B‡ ‰kÓe . ≈«¿ƒƒ«∆»«¿«≈¿«ƒ
‰ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ9˙kÓ ,·ÈB‡ ˙kÓ Ì˙B‡ ‰kÓ BÈ‡Â ; ¬≈∆≈»¿≈«∆»««≈««

‡ÏÂ ÌÈËBLa Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .È¯ÊÎ‡«¿»ƒ¿ƒ»…«∆»¿ƒ¿…
˙BÏ˜Ó·10‰pË˜ ‰Úeˆ¯a ‡l‡ ,11Ô„nÏÓe ·LBÈÂ . ¿«¿∆»ƒ¿»¿«»¿≈¿«¿»

‰ÏÈl‰ ÔÓ ˙ˆ˜Óe Blk ÌBi‰ Ïk12„ÓÏÏ ÔÎpÁÏ È„k , »«Àƒ¿»ƒ««¿»¿≈¿«¿»ƒ¿…
ıeÁ ,ÏÏk ˙B˜BÈz‰ eÏËaÈ ‡ÏÂ .‰ÏÈl·e ÌBia««»¿»¿…ƒ»¿«ƒ¿»

ÛBÒa ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL È·¯ÚÓ13ÌÈÓÈ·e ,ÌÈÓi‰ ≈«¿≈«»¿»ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ
ÌÈ·BË14‰lÁza ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ ,˙aLa Ï·‡ .15Ï·‡ , ƒ¬»¿«»≈ƒ«¿ƒ»¬»

ÔBL‡¯a ÔÈBL16elÙ‡Â ,˙B˜BÈz‰ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â . ƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ«ƒ«¬ƒ
·ÏLc˜n‰ ˙Èa ÔÈ17. ¿ƒ¿«≈«ƒ¿»

ו).7) הלכה א, (פרק למעלה כמבואר כא.), בתרא (בבא
כא):8) ה, פרק (אבות שאמרו ומה נ.) כתובות (שם;

בדעת; ומפותח גמור בריא בילד היינו - למקרא" "בןֿחמש
ומגלגל  מעט מלמדו שאביו הפסוקים לאותם שכוונתם או
מיימוניות). (הגהות הלימוד לגיל שהגיע בטרם עוד עימו

ללימודים.9) קשבת אוזן ויטו בקולו ישמעו למען (שם)
סכנה.10) וגם אכזריות משום בזה מכה 11)שיש שיכהו

ייזוק. שלא ואילך 12)קלה "מכאן לא.): (תענית
והלילות  וקצרים הולכים שהימים באב (מחמישהֿעשר
הלילות  את שיוסיף (מי יוסיף" - דמוסיף ארוכים) נעשים
וכן  חייו). על חיים יוסיף בתורה, לעסוק הימים על
עם  שם ויהי הפסוק: על מז) פרשה (שמות, במדרשֿרבה
לכך  אמרו: כח) לד, (שמות לילה וארבעים יום ארבעים ה'
לתלמידים) משנה (המלמדים המשנים שיהיו ְִַַהתקינו
ספר  ימוש לא שנאמר: מה לקיים ובערב, בבוקר יושבים
ח). א, (יהושע ולילה יומם בו והגית מפיך הזה התורה

יוחנן 13) רבן על אמרו כח.). (סוכה היום חצות מאחר
מביתֿהמדרש  לעמוד עת הגיעה אמר: לא שמימיו בןֿזכאי,
חננאל). רבינו (כגירסת טובים וימים שבתות מערבי חוץ

חייב 14) שאמרו: כמו יוםֿטוב, שמחת וישמחו שיתענגו
קט.). (פסחים ברגל ביתו ובני בניו לשמח מה 15)אדם

אותם  ומצער להם הוא שטורח מימיהם, עוד קראו שלא
לז.). פעם 16)(נדרים כבר שקראו מה על חוזרים אבל

(שם). ראשונה חזרה ואפילו השבת, (שבת 17)קודם
קיט:).

.‚˙B˜BÈz‰ ÁÈpÓ ‡e‰L ,˙B˜BÈz‰ „nÏÓ18,‡ˆBÈÂ ¿«≈«ƒ∆«ƒ««ƒ¿≈
Ô‰nÚ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡e‰L B‡19‡e‰L B‡ , ∆∆¿»»«∆∆ƒ»∆∆

Ô„enÏa ÏM¯˙Ó20‰NÚ ¯e¯‡" ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«≈¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«»…∆
"‰iÓ¯ '‰ ˙Î‡ÏÓ21·ÈLB‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»≈»¿ƒ

‰‡¯È ÏÚa ‡l‡ ,„nÏÓ22˙B¯˜Ï ¯È‰Ó ,23˜c˜„Ïe24. ¿«≈∆»««ƒ¿»»ƒƒ¿¿«¿≈

ח:).18) בתרא (בבא לימודם שהוא 19)בשעת בשעה
וליבו  עיניו ואין אחרת במלאכה גם הוא עוסק אותם מלמד
בתוספתא  שאמרו וכמו לתלמידים. כליל ונתונים פנויים
למחצית  בחנות חבירו את המושיב ד): פרק מציעא, (בבא
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¯ÎNa30ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÈ ÏBÎÈ ;"‰˜ ˙Ó‡" :¯Ó‡pL , ¿»»∆∆¡«¡∆¿≈»¿«≈«¬≈ƒ
¯ÎNa31,z„ÓÏ ‡‰ ,"¯kÓz Ï‡Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ? ¿»»«¿«¿«ƒ¿…»»«¿»

Ba¯ B„nlL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÎNa „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡L∆»¿«≈¿»»««ƒ∆ƒ¿«
¯ÎNa32. ¿»»

שבכתב,25) תורה בעד לימוד שכר ליקח מותר הדין, מן
גם  שכר ליקח שלא עצמם על שהחמירו מקומות היו אלא
מנהג  "היה ואומר: רבינו מדגיש לפיכך זה, לימוד בעד

המקום. במנהג שתלוי לפי נביאים 26)המדינה", גם
בכלל. זה 27)וכתובים ששכר לפי והטעם: א. לז, נדרים

שכר  אלא לימוד שכר אינו שבכתב, תורה בעד שמקבלים
לשמירה. זקוקים המקרא שבגיל ילדים באשר שימור,
שכבר  שבעלֿפה, תורה המשנה, בגיל ילדים מהֿשאיןֿכן

המלמדם. רבם לשמירת שוב זקוקים ואינם שם.28)גדלו
תורה  על גם לימוד שכר לקבל עכשיו שנוהגים ומה
המלמד  שהרב בטלה", "שכר אלא שאינו מפני שבעלֿפה,
למלאכת  והתמסר מהן, שיתפרנס מלאכות משאר התבטל

רוב 29)הוראה. ונוסח ומנטובה. אוקספורד כנוסח
הוא. ודחוק "ילמדו", א.30)הדפוסים: כט, בכורות

בשכר.31) אלמד כך בשכר, שלמדתי כשם שיאמר:
שאין 32) רבינו, שכתב אףֿעלֿפי בזה: להעיר וראוי שם.

בלבד, שבכתב תורה אלא בשכר בנו את ללמד  חייב האב
כשאפשר  אבל דחוק. הכספי כשמצבו אמורים? דברים במה
ואגדות  הלכות תלמוד, משנה, גם בשכר ללמדו חייב לו,

ו). סעיף רמה, סי' יו"ד ושו"ע מיימוניות. (הגהות

.Á·iÁ Ï‡¯NiÓ LÈ‡ Ïk33ÈÚ ÔÈa - ‰¯Bz „eÓÏ˙a »ƒƒƒ¿»≈«»¿«¿»≈»ƒ
ÔÈ¯eqÈ ÏÚa ÔÈa BÙe‚a ÌÏL ÔÈa ,¯ÈLÚ ÔÈa34ÔÈa , ≈»ƒ≈»≈¿≈««ƒƒ≈

LLzL ÏB„b Ô˜Ê ‰È‰L ÔÈa ¯eÁa35‰È‰ elÙ‡ ;BÁk »≈∆»»»≈»∆»«…¬ƒ»»
,ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ¯fÁÓe ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¿«≈««¿»ƒ

ÌÈ·e ‰M‡ ÏÚa elÙ‡Â36ÔÓÊ BÏ Úa˜Ï ·iÁ - «¬ƒ««ƒ»»ƒ«»ƒ¿…«¿«
‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï37Ba ˙È‚‰Â" :¯Ó‡pL , ¿«¿»«««¿»∆∆¡«¿»ƒ»

."‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ»»«¿»

ב.33) לה, חולי,34)יומא ידוע או הזמן: מפגעי שסובל
(עירובין  בתורה" יעסוק – גופו בכל "חש ז"ל: כמאמרם

מביתֿהמדרש 35)נד.). עצמו את אדם ימנע אל לעולם
פג:). (שבת שחורות 36)וכו' שנאמר: בצוארו", ש"רחיים

מוצא  אתה במי חז"ל: ואמרו י), ה, (שירֿהשירים כעורב
ובניֿביתו  בניו על אכזרי עצמו שמשים במי – תורה? דברי

כב.). (עירובין ב.37)כעורב צט, מנחות

.ËÌÈˆÚ È·ËBÁ Ô‰Ó eÈ‰ ,Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ ÈÏB„b38, ¿≈«¿≈ƒ¿»≈»≈∆¿≈≈ƒ
È·‡BL Ô‰Óe39ÌÈÓeÒ Ô‰Óe ,ÌÈÓ40ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ≈∆¬≈«ƒ≈∆ƒ¿««ƒ≈

ÏÏkÓ Ì‰Â ,‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰»¿ƒ¿«¿»«««¿»¿≈ƒ¿«
‰ÚeÓM‰ È˜ÈzÚÓ41.ea¯ ‰LÓ ÈtÓ LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ «¿ƒ≈«¿»ƒƒƒƒƒƒ∆«≈

(יומא 38) מקורו ומציין הלל, כגון כאן: מפרש הכסףֿמשנה
רבינו  גם עצים. חוטב היה שהלל שם נזכר לא אולם לה):
"וכבר  כותב: ה) פ"ד, (אבות המשנה בפירוש עצמו ז"ל
את  גילה לא אבל וכו', עצים" חוטב היה שהלל ידעת
יסופר  ו) (פרק נתן דרבי באבות אכן זו. ידיעה של המקור
מביא  היה יום שבכל – עקיבא רבי על אלא הלל, על לא –

וכו'. מוכר היה חציה עצים, של הונא 39)חבילה רב כגון
קה.). קטז:).40)(כתובות (פסחים ששת ורב יוסף רב

ומסרוה 41) שבעלֿפה, התורה את שקיבלו המסורת בעלי
השמועה  מקבלי כמו: השמועה", "מעתיקי הבאים. לדורות
אלה  כל ואמנם המילים). בפירוש אבןֿתיבון שמואל (ר'
קיבל  בןֿזכאי יוחנן רבן קבלה: בעלי היו כאן, שמנינו

ו  אביי הונא, מרב קיבלו יוסף ורב רבה קיבלו מהלל, רבא
יוסף. מרב

.ÈB˙BÓ ÌBÈ „Ú ?‰¯Bz „ÓÏÏ ·iÁ È˙ÓÈ‡ „Ú42, «≈»««»ƒ¿…»«
ÔÓÊŒÏÎÂ ."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk E··lÓ e¯eÒÈ ÔÙe" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿»¿…¿≈«∆¿»¿«

ÁÎBL ‡e‰ ,„enÏa ˜ÒÚÈ ‡lL43. ∆…«¬…¿ƒ≈«

ב.42) פג, אמרו 43)שבת וכך כד. פ' נתן, דרבי אבות
ונוח  זהב ככלי לקנותם קשה תורה "דברי טו.): (חגיגה

זכוכית". ככלי לאבדם

.‡ÈÔÓÊ ˙‡ LlLÏ ·iÁÂ44‰¯Bza LÈÏL :B˙„ÈÓÏ ¿«»¿«≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ«»
ÔÈ·È - LÈÏLe ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza LÈÏLe ,·˙ÎaL∆ƒ¿»¿ƒ«»∆¿«∆¿ƒ»ƒ
,¯·cÓ ¯·c ‡ÈˆBÈÂ ,B˙ÈL‡¯Ó ¯·c ˙È¯Á‡ ÏÈkNÈÂ¿«¿ƒ«¬ƒ»»≈≈ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙Bcna ÔÈ·ÈÂ ,¯·„Ï ¯·c ‰n„ÈÂ45˙L¯„ ‰¯Bz‰L ƒ«∆»»¿»»¿»ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆
‡ÈˆBÈ C‡È‰Â ,˙Bcn‰ ¯wÚ ‡e‰ C‡È‰ Ú„iL „Ú ,Ô‰a»∆«∆≈«≈«ƒ««ƒ¿≈«ƒ

· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ÈtÓ „ÓlL ÌÈ¯·cÓ Ô‰ »»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»«ƒƒ
‡¯Ób ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ ;‰ÚeÓM‰46. «¿»¿ƒ¿»∆«ƒ¿»¿»»

רש"י 44) כדעת ולא יב. הלכה בסמוך כמבואר יום, בכל
לימי  אותו לחלק – לימודו" "לשלש ל.): (קידושין המפרש
ימים  ושני למשנה, ימים שני למקרא, ימים שני השבוע:
על  סומכים שאנו ב'תוספות'): (שם, פירוש ור"ת לגמרא.
במשנה  במקרא, "בלולה – בבל כד.): (סנהדרין אמרם
חובתנו. ידי יוצאים אנו בבלי ש"ס ובלימוד ובגמרא":

ישמעאל,45) דרבי מידות י"ג התלמודי: ההגיון כללי הם
הגלילי. יוסי דרבי מידות אוקספורד.46)ול"ב נוסח

גמרא. הדפוסים: וברוב

.·ÈBzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰Â ,˙en‡ ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»««À»¿»»≈ƒ¿«¿
‡¯B˜ ,ÚLz‰ Ô˙B‡ - ÚLz ‰¯Bz·e ,ÌBia ˙BÚL LÏL»»««»≈«»«≈«≈
ŒÏÚaL ‰¯Bza LÏL·e ,·˙ÎaL ‰¯Bza Ô‰Ó LÏLa¿»≈∆«»∆ƒ¿»¿»«»∆¿«

LÏL·e ,‰t47¯·c ÔÈ·‰Ï BzÚ„a ÔBa˙Ó ˙B¯Á‡ ∆¿»¬≈ƒ¿≈¿«¿¿»ƒ»»
¯·cÓ48‰Ïa˜ È¯·„Â .49,Ô‰ ·˙ÎaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ƒ»»¿ƒ¿≈«»»ƒ¿«»∆ƒ¿»≈

ÌÈÈÚ‰Â ;‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ÔLe¯Ùe≈»ƒ¿«»∆¿«∆¿»ƒ¿»ƒ
'Òc¯t' ÌÈ‡¯˜p‰50ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰ ‡¯Ób‰ ÏÏÎa - «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿««¿»»≈«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡51ÏÈc‚iLk Ï·‡ ;Ì„‡ ÏL B„eÓÏz ˙lÁ˙a ? ¬ƒƒ¿ƒ««¿∆»»¬»¿∆«¿ƒ
,·˙ÎaL ‰¯Bz „ÓÏÏ ‡Ï ,CÈ¯ˆ ‡‰È ‡ÏÂ ,‰ÓÎÁa«»¿»¿…¿≈»ƒ…ƒ¿…»∆ƒ¿»
ÌÈzÚa ‡¯˜È - ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza „ÈÓz ˜ÒÚÏ ‡ÏÂ52 ¿…«¬…»ƒ«»∆¿«∆ƒ¿»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰ È¯·„Â ·˙ÎaL ‰¯Bz ÌÈnÊÓ53‡lL È„k , ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«¿»¿≈∆…
ÂÈÓÈ Ïk ‰ÙÈÂ ,‰¯B˙ŒÈÈc È¯·cÓ ¯·c ÁkLÈƒ¿«»»ƒƒ¿≈ƒ≈»¿ƒ¿∆»»»

‡¯ÓbÏ54.BzÚc ·eMÈÂ BaÏa LiL ·Á¯ ÈÙÏ ,„·Ïa «¿»»ƒ¿«¿ƒ…«∆≈¿ƒ¿ƒ«¿

אחרות".47) "שלש הדפוסים: וברוב אוקספורד: כנוסח
הגמרא.48) לימוד עיקר וכתובים 49)זהו נביאים

מט.). כמבואר 50)(קידושין הטבע, ותורת אלהית חכמה
יג). הל' פ"ד, התורה יסודי (הל' שצריכים 51)למעלה
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עיניו  שאין לפי מלאכתו, יעשה אל אומן היה אם - שכר
כשהוא  מפרשים: ויש שמים. במלאכת שכן וכל החנות, על
התלמידים. עם לימודו אחרי אפילו בביתו מלאכה עושה
למלא  כך אחר יכול ואינו כוחותיו אז מחלישה המלאכה
פרק  דמאי (ירושלמי, שאמרו וכמו התלמידים. כלפי חובתו
ביום, עצמו וישכיר בלילה שלו בתוך יעשה לא ג): הלכה ז,
מצא  יוחנן רבי הבית. בעל של במלאכתו ממעט שהוא מפני
לו: אמר חלש, כשהוא לימודו בשעת תינוקות מלמד פעם
אם  ומה, לך, אסור לו: אמר אני. צם לו: אמר זה? מה
הקדושֿברוךֿ של מלאכתו - אסור ודם בשר של מלאכתו

שכן! כל לא מש 20)הוא כל ואינו שיבינו להסבירם תדל
ישתבשו. ולא לאשורו מסופר 21)דבר כא:). בתרא (בבא

הזכרים  את רק באדום הרג למה יואב את שאל דוד שם:
יואב  שם ישב חדשים ששת כי ככתוב: הנקבות, את גם ולא

ה  עד ישראל טז).וכל יא, (מלכיםֿא באדום זכר כל כרית
עמלק  זכר תמחה מחה בתורה: שכתוב מפני יואב: ָָָֹענה
רצה  כתוב? זכר הלא ושאל: דוד תמה יט). כה, ֵֶ(דברים

רבו את להרוג ובאשמתו יואב בלימודו עימו דיקדק לא כי
רמייה"! ה' מלאכת עושה "ארור עליו: וקרא נשתבש,

חטא.22) ויראת שמים יראת בו בקריאה 23)שיש מרבה
בוריו.24)עמהם. על דבר כל שיבינו ומקפיד מדייק

.„˙B˜BÈz „nÏÈ ‡Ï ,‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe25ÈtÓ , ƒ∆≈ƒ»…¿«≈ƒƒ¿≈
ÏÎÂ .Ì‰Èa Ïˆ‡ ˙B‡a‰ ,Ì‰È˙Bn‡26‡Ï ‰M‡ ƒ≈∆«»≈∆¿≈∆¿»ƒ»…

˙B˜BÈz „nÏ˙27Ïˆ‡ ÌÈ‡a Ì‰L ,Ì‰È˙B·‡ ÈtÓ , ¿«≈ƒƒ¿≈¬≈∆∆≈»ƒ≈∆
.ÌÈa‰«»ƒ

מדברת.25) ההלכה הפרטי במעונו פב.) (קידושין
"וכן".26) אוקספורד הפרטי.27)בנוסחת במעונה

.‰„nÏÓ Ïˆ‡ ÌÈ„ÓÏ ˙B˜BÈ˙ ‰MÓÁÂŒÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈ƒ≈∆¿«≈
- ÌÈÚa¯‡ „Ú ,‰MÓÁÂŒÌÈ¯NÚ ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰.„Á‡∆»»≈«∆¿ƒ«¬ƒ»««¿»ƒ

BÚiÒÏ ¯Á‡ BnÚ ÔÈ·ÈLBÓ28ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰ ;Ì„enÏa ƒƒƒ«≈¿«¿¿ƒ»»≈«
ÌÈÚa¯‡29.˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÈL Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ - «¿»ƒ«¬ƒƒ»∆¿≈¿«¿≈ƒ

"ריש 28) בתלמוד: נקרא זה ועוזר בעבודתו. לעזר לו להיות
ותפקידו  התלמדים. יושבים שעליו הספסל ראש דוכנא",
ומשגירו  וחוזר המלמד מפי התינוקות עם שומע רש"י: לפי

כא.). בתרא (בבא התינוקות עד 29)בפי הרא"ש: ולדעת
עד  מארבעים סיוע; בלי אחד מלמד מספיק ארבעים
מושיבים  - חמישים וכשהם לסיוע, אחר מושיבים חמישים

מיימוניות). (הגהות שניים להם

.ÂnÏÓÏ „nÏnÓ ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ‡e‰L ,¯Á‡ „ ƒƒ∆«»»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«≈∆
¯È‰Ó30ÌÈ¯·c ‰na .˜ec˜„a ÔÈa ‡¯˜Óa ÔÈa ,epnÓ »ƒƒ∆≈¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆¿»ƒ

¯‰p‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ¯ÈÚa Ì‰ÈL eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ««¿…»»«»»
¯‰p‰ „vÓ B‡ ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ Ï·‡ ;Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈∆¬»≈ƒ¿ƒƒ««»»
,ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡ - ¯ÈÚ‰ d˙B‡a elÙ‡ BcˆÏ¿ƒ¬ƒ¿»»ƒ≈ƒƒ∆«»»

‡È¯a ÔÈa ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡31ÔÈa ,¯‰p‰ ÈabŒÏÚ ∆»ƒ≈»»ƒ¿»»ƒ««≈«»»ƒ¿
Èe‡¯ BÈ‡L32.‰¯‰Óa ÏtÏ ∆≈»ƒ…ƒ¿≈»

יותר 30) הוראה בכישרונות מחונן שהוא שם). בתרא, (בבא
המקצועות. בשני הראשון וחזק.31)מן רחב גשר

אסון.32) יקראנו פן לנפול. ועלול רעוע

.ÊÈB·Ó ÈaÓ „Á‡33elÙ‡ ,„nÏÓ ˙BNÚ‰Ï LwaL ∆»ƒ¿≈»∆ƒ≈¿≈»¿«≈¬ƒ
B„Èa ˙BÁÓÏ ÂÈÎL ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡34. ∆»ƒ¿≈∆»≈≈¿ƒ¿≈»ƒ¿¿»

„nÏÏ ˙Èa Á˙Ùe B¯·Á ‡aL ,˙B˜BÈz „nÏÓ ÔÎÂ¿≈¿«≈ƒ∆»¬≈»««ƒ¿«≈
B‡ ,BÏ ÌÈ¯Á‡ ˙B˜BÈz e‡B·iL È„k ,Bcˆa ˙B˜BÈzƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¬≈ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÏL ˙B˜BÈzÓ e‡B·iL È„k¿≈∆»ƒƒ∆∆≈∆∆≈»

B„Èa ˙BÁÓÏ35ÏÈc‚È B˜„ˆ ÔÚÓÏ ıÙÁ '‰" :¯Ó‡pL , ƒ¿¿»∆∆¡«»≈¿««ƒ¿«¿ƒ
"¯Èc‡ÈÂ ‰¯Bz36. »¿«¿ƒ

צדדי 33) רחוב כד). א, (שופטים העיר מבוא מלשון:
לתוכו. פתוחות חצרות והרבה הרבים לרשות הפתוח

החצר.34) דיורי מנוחת מפריע התינוקות קול כי ולומר:
גבול.35) הסגת של ההתחרות 36)בטענה ידי ועל

סופרים  "קנאת כי התלמידים, של הדעת תרבה שביניהם
לרדת  לאחד אסור אחרת באומנות אבל חכמה". תרבה

(שם). בחררתו ולהפוך חבירו לאומנות

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מי 1) יתנהג כיצד המצוות; כל כנגד שקול תורה שתלמוד

בכיתרה. ולזכות תורה ללמוד שרוצה

.‡ÌÈ¯˙Î ‰LÏLa2,‰¯Bz ¯˙k :Ï‡¯NÈ e¯zÎ ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈∆∆»
B· ‰ÎÊ - ‰p‰k ¯˙k .˙eÎÏÓ ¯˙ÎÂ ,‰p‰k ¯˙ÎÂ¿∆∆¿À»¿∆∆«¿∆∆¿À»»»
˙È¯a ÂÈ¯Á‡ BÚ¯ÊÏe Bl ‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,Ô¯‰‡«¬…∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»¿ƒ
:¯Ó‡pL ,„Âc B· ‰ÎÊ - ˙eÎÏÓ ¯˙k ."ÌÏBÚ ˙p‰k¿À«»∆∆«¿»»»ƒ∆∆¡«
‰¯Bz ¯˙k ."Èc‚ LÓMk B‡ÒÎÂ ‰È‰È ÌÏBÚÏ BÚ¯Ê"«¿¿»ƒ¿∆¿ƒ¿«∆∆∆¿ƒ∆∆»
:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÔÎeÓe „ÓBÚÂ ÁpÓ È¯‰ -¬≈À»¿≈»¿»ƒ¿»≈∆∆¡«
Ïk - "·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ ,‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz"»ƒ»»∆»»¿ƒ««¬…»
Ì˙B‡L ,¯Ó‡˙ ‡nL .ÏhÈÂ ‡B·È ,‰ˆ¯iL ÈÓƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ…∆»…«∆»

:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ¯˙kÓ ÌÈÏB„b ÌÈ¯˙k‰Èa" «¿»ƒ¿ƒƒ∆∆»¬≈≈ƒ
eÎÏÓÈ ÌÈÎÏÓ3ÌÈ¯N Èa ,˜„ˆ e˜˜BÁÈ ÌÈÊB¯Â ¿»ƒƒ¿…¿¿ƒ¿¿∆∆ƒ»ƒ

Ì‰ÈMÓ ÏB„b ‰¯Bz ¯˙kL ,z„ÓÏ ‡‰ ;"e¯NÈ4. »»»«¿»∆∆∆»»ƒ¿≈∆

"שלשה 2) אחר: בנוסח ושם עב:) יומא מא; פ' (אבדר"נ
- מזבח של שלחן. ושל ארון, ושל מזבח, של הם: ִֵזרים
דוד  זכה - המלכות) וסמל שלחן של ונטלו; אהרן זכה
כל  הוא; מונח עדיין - כתרֿתורה) (סמל ארון של ונטלו;

ויקח". יבוא - ליקח זה:3)הרוצה מקרא אומרת התורה
שם). (רש"י, המלך מן הממליך הובא 4)וגדול וכן

שני  של עצמם "כל ה"ספרי": מאמר ח' משלי בילקוט
מכוחה  אלא אינם וכתרֿמלכות, כתרֿכהונה הללו: כתרים

תורה". של

.·Ì„B˜ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ¯ÊÓÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡5Ô‰ÎÏ »¿¬»ƒ«¿≈«¿ƒ»»≈¿…≈
- "ÌÈÈtÓ ‡È‰ ‰¯˜È" :¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ŒÌÚ ÏB„b»«»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ÒÎpL ÏB„b Ô‰kÓ6. ƒ…≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

פ"ג,5) שם ירוש', יג.; (הוריות וכיו"ב לפדותו להחיותו,
על 6)ה"ה). מיוסד זה מדרש ביוה"כ. הקדשים לקודש

שמח)". (אור "מפנינים" הכתיב:

.‚‰Ïe˜L ‡È‰L ,Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎa ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡7 ≈¿ƒ¿»¿»«ƒ¿À»∆ƒ¿»
Ïk „‚k ‰¯Bz „eÓÏz ‡l‡ ,‰¯Bz „eÓÏz „‚k¿∆∆«¿»∆»«¿»¿∆∆»

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



קכה dxez cenlz zekld - rcnd xtq - `"pn e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ôlk ˙Bˆn‰8‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó „eÓÏz‰L ,9CÎÈÙÏ ; «ƒ¿À»∆««¿≈ƒƒ≈«¬∆¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰10. ««¿≈««¬∆¿»»

להשתוות.7) מ"א).8)שתוכל פ"א, (קידושין 9)(פאה
יעסוק 10)מ:). או תחילה ילמד אם להימלך אחד בא ואם

עםֿהארץ  שאין לפי - תחילה למד לו: אומרים במעשה,
שם). (תוספות, חסיד

.„Ì‡ - ‰¯Bz „eÓÏ˙Â ‰ÂˆÓ ˙iNÚ ÂÈÙÏ ‰È‰»»¿»»¬ƒ«ƒ¿»¿«¿»ƒ
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,ÌÈ¯Á‡ È„ÈŒÏÚ ˙BNÚ‰Ï ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡∆¿»«ƒ¿»¿≈»«¿≈¬≈ƒ…«¿ƒ

B„eÓÏz11Â‡Ï Ì‡Â ;12¯ÊÁÈÂ ‰Âˆn‰ ‰NÚÈ - «¿¿ƒ»«¬∆«ƒ¿»¿«¬…
.B„eÓÏ˙Ï¿«¿

ללמוד 11) בנו את ששלח קסרין מן אבהו ר' על יסופר
מטפל  הוא, חסדים גומל בנך לו: ואמרו באו בטבריה. תורה
אין  המבלי אביו: לו שלח בקבורתם. ועוסק במתים הוא
וגמרו, נמנו כבר לטבריה? שלחתיך בקסרין קברים
ה"ז). פ"ג, פסחים (ירושלמי, למעשה! קודם שהתלמוד

(שם;12) ילמד כך ואחר יעשה - מצוה מת קבורת כגון
ט:). מ"ק

.‰ÏÚ ‡l‡ ÔBc BÈ‡ ,Ì„‡ ÏL BÈc ˙lÁz¿ƒ«ƒ∆»»≈ƒ∆»«
„eÓÏz‰13e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .ÂÈNÚÓ ¯‡L ÏÚ CkŒ¯Á‡Â , ««¿¿««»«¿»«¬»¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ14dÓLÏ ÔÈa ,‰¯Bza Ì„‡ ˜ÒÚÈ ÌÏBÚÏ :15, ¬»ƒ¿»«¬…»»«»≈ƒ¿»

dÓLÏ ‡lL ÔÈa16‡a dÓLÏ ‡lL CBznL , ≈∆…ƒ¿»∆ƒ∆…ƒ¿»»
dÓLÏ17. ƒ¿»

כל 13) קודם ממנו ונפרעים לדין אותו תובעים לבוא לעתיד
מ:). (קידושין תורה ביטול עוון נ:).14)על (פסחים

לעצמה.15) תכלית בתור גופא, התורה בתור 16)לשם
וכיו"ב. "רבי" שיקראוהו: כגון אחרת, תכלית לשם אמצעי

בתורתו 17) אחרים ולקפח לקנטר מנת על שלומד מי אבל
יז.). (ברכות נברא שלא לו נוח -

.Â‰ÂˆÓ Ìi˜Ï BaÏ B‡NpL ÈÓ18˙BÈ‰ÏÂ Èe‡¯k BÊ ƒ∆¿»ƒ¿«≈ƒ¿»»»¿ƒ¿
BzÚc ÁÈqÈ ‡Ï - ‰¯BzŒ¯˙Îa ¯zÎÓ19ÌÈ¯·„Ï À¿»¿∆∆»…«ƒ««¿ƒ¿»ƒ

¯LÚ‰ ÌÚ ‰¯B˙ ‰˜iL BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿…»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆
˙Á‡k „B·k‰Â20‰¯Bz ÏL dk¯„ ‡È‰ Ck .21˙t : ¿«»¿∆»»ƒ«¿»∆»«

Â ,‰zLz ‰¯eNÓa ÌÈÓe ,ÏÎ‡z ÁÏnaı¯‡‰ ÏÚ «∆«…≈«ƒ«¿»ƒ¿∆¿«»»∆
‡ÏÂ .ÏÓÚ ‰z‡ ‰¯Bz·e - ‰ÈÁz ¯Úˆ ÈiÁÂ ,ÔLÈzƒ«¿«≈««ƒ¿∆«»«»»≈¿…

¯Ó‚Ï ¯·c‰ EÈÏÚ22ÏËaÏ ÔÈ¯BÁŒÔa ‰z‡ ‡ÏÂ , »∆«»»ƒ¿…¿…«»∆ƒƒ»≈
ÈÙÏ ¯ÎN‰Â ,¯ÎN ˙Èa¯‰ ,‰¯Bz ˙Èa¯‰ Ì‡Â .‰pnÓƒ∆»¿ƒƒ¿≈»»ƒ¿≈»»»¿«»»¿ƒ

¯Úv‰23. «««

התורה.18) לימוד בה.19)של והתעסקות התורה מלימוד
בתגרים".20) ולא בסחרנים תימצא "לא נה.): (עירובין
רודף 21) ואינו במועט שמסתפק מי רק ד). פ"ו, (אבות

תורה. לכתר זוכה - רווחה וחיי מותרות (שם 22)אחרי
כדי  כולה את לגמור הקב"ה שכרך "לא כי טז). פ"ב.
הוא  העיקר (ברטנורא); תגמרנה לא אם שכרך שתפסיד

ממנה. תיבטל פ"ה,23)שלא (שם אגרא - צערא לפום
כג).

.Ê‡¯˜‡Â ¯ÊÁ‡ ÔBÓÓ ıa˜‡L „Ú :¯Ó‡˙ ‡nL24! ∆»…««∆∆¿…»∆¡…¿∆¿»

¯ÊÁ‡Â ,È˜ÒÚÓ ‰t‡Â CÈ¯ˆ È‡M ‰Ó ‰˜‡L „Ú«∆∆¿∆«∆¬ƒ»ƒ¿ƒ»∆≈¬»«¿∆¡…
‰z‡ ÔÈ‡ ,EaÏ ÏÚ BÊ ‰·LÁÓ ‰ÏÚz Ì‡ - !‡¯˜‡Â¿∆¿»ƒ«¬∆«¬»»«ƒ¿≈«»

ÌÏBÚÏ ‰¯Bz ÏL d¯˙ÎÏ ‰ÎBÊ25E˙¯B˙ ‰NÚ ‡l‡ ; ∆¿ƒ¿»∆»¿»∆»¬≈»¿
Ú·˜26‰t‡LÎÏ :¯Ó‡˙ ‡ÏÂ ,È‡¯Ú EzÎ‡ÏÓe ∆«¿«¿¿¬«¿……«ƒ¿∆∆»∆

‰t˙ ‡Ï ‡nL !‰L‡27. ∆¿∆∆»…ƒ»∆

מעושר.24) כך אחר שאקיימנה כדי ממנה איבטל עתה לעת
לקיבוץ 25) כי אליה, תחזור בנקל לא ממנה בטלת שאם

גבולות. אין קנינים ורכישת ובכל 26)ממון העתים בכל
ד).27)המצבים. פ"ב, (שם

.Á¯·ÚÓ ‡ÏÂ" ,"‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :‰¯Bza ·e˙k»«»…«»«ƒƒ¿…≈≈∆
‡È‰ Áe¯‰ Èq‚a ‡Ï - "‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" ;"‡È‰ ÌiÏ«»ƒ…«»«ƒƒ…¿«≈»«ƒ

ÌiÏ ¯·ÚÓ ÈÎl‰Ó· ‡ÏÂ ,‰ÈeˆÓ28e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .‡È‰ ¿»¿…ƒ¿«¿≈≈≈∆«»ƒ¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ29eeˆÂ ,ÌÈkÁÓ ‰¯BÁÒ· ‰a¯n‰ Ïk ‡Ï : ¬»ƒ…»««¿∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ

ÌÈÓÎÁ30˜ÒÚa ËÚÓÓ ÈÂ‰ :31.‰¯Bza ˜ÒÚÂ , ¬»ƒ¡≈¿«≈¿≈∆«¬…«»

נה.).28) (עירובין סוחר באניות היורדים בתגרים
ה).29) פ"ב, י).30)(שם פ"ד, ארץ 31)(שם בדרך

ומתן. ובמשא

.ËÏk ÈB‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈÓk eÏLÓ ‰¯B˙ŒÈ¯·cƒ¿≈»ƒ¿¿¿«ƒ∆∆¡«»
ÔÈÒpk˙Ó ÌÈ‡ ÌÈn ‰Ó :EÏ ¯ÓBÏ ,"ÌÈnÏ eÎÏ ‡Ó»̂≈¿««ƒ«»««ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa32ÌÈˆa˜˙Óe ÂÈÏÚÓ ÔÈÏÁÊ ‡l‡ , ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ
Ô¯aL‡ ÌB˜Óa33ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ‡ ‰¯B˙ŒÈ¯·c Ck ; ƒ¿∆¿…∆»ƒ¿≈»≈»ƒ¿»ƒ

Áe¯‰ŒÈq‚a34‡k„a ‡l‡ ,·ÏŒd·b Ïk ·Ïa ‡ÏÂ , ¿«≈»«¿…¿≈»¿«≈∆»¿«»
¯ÈÒÓe ,ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏ‚¯ ¯ÙÚa ˜a‡˙nL ,Áe¯ŒÏÙLe¿««∆ƒ¿«≈«¬««¿≈«¬»ƒ≈ƒ

ÔÓf‰ È‚eÚ˙Â ˙BÂ‡z‰35ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚÂ ,BalÓ ««¬¿«¬≈«¿«ƒƒ¿∆¿»»¿»
ÂÈiÁ È„k ËÚÓ ÌBÈ36,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ , ¿«¿≈«»ƒ…»»«…«

.‰¯Bza ˜ÒBÚ BÏÈÏÂ BÓBÈ ¯‡Le¿»¿≈≈«»

שיפוע.32) מורד, - מדרון ז.) במקום 33)(תענית שקע
("הערוך"). מים למקוה גאוותנים.34)שטוח

שדורסת 35) זו כחיה עצמו משים אדם "אם נד.) (עירובין
"שאינו  רש"י: ופירש בידו". מתקיים תלמודו - ואוכלת
חיה  כאותה תבלין, בלא בשר ואוכל תענוגים על מקפיד
עינוגים". שאר וכן הריגתה; לאחר מיד ואוכלת הדורסת

קבע 36) תורתם עשו הראשונים "דורות לה:) (ברכות
האחרונים  דורות בידם; נתקיימו וזו זו - ארעי ומלאכתם
נתקיימו  לא וזו זו - עראי ותורתם קבע מלאכתם שעשו

בידם".

.È‰NÚÈ ‡ÏÂ ,‰¯Bza ˜ÒÚiL BaÏ ÏÚ ÌÈNn‰ Ïk»«≈ƒ«ƒ∆«¬…«»¿…«¬∆
˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙ÈÂ ,‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¬≈∆ƒ≈∆
‰Ú¯ Ì¯‚Â ,˙c‰ ¯B‡Ó ‰aÎÂ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ‰Ê·e ,ÌM‰«≈»»∆«»¿ƒ»¿«»¿»«»»

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÂÈiÁ ÏËÂ ,BÓˆÚÏ37¯eÒ‡L ÈÙÏ , ¿«¿¿»««»ƒ»»«»¿ƒ∆»
‰f‰ ÌÏBÚa ‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ˙B‰Ï38ÎÁ e¯Ó‡ .ÌÈÓ39: ≈»ƒƒ¿≈»»»«∆»¿¬»ƒ

."ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÂÈiÁ ÏË ,‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ‰‰p‰ Ïk"»«∆¡∆ƒƒ¿≈»»««»ƒ»»
e¯Ó‡Â eeˆ „BÚÂ40Ô‰a Ïcb˙‰Ï ‰¯ËÚ ÌNÚz Ï‡" : ¿ƒ¿»¿««¬≈¬»»¿ƒ¿«≈»∆

e¯Ó‡Â eeˆ „BÚÂ ."Ô‰a ¯tÁÏ Ìc¯˜ ‡ÏÂ41·‰‡" : ¿…«¿…«¿…»∆¿ƒ¿»¿¡«
ÔÈ‡L ‰¯Bz ÏÎÂ" ;"˙ea¯‰ ˙‡ ‡Ne ‰Î‡Ïn‰ ˙‡∆«¿»»¿»∆»«»¿»»∆≈
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עיניו  שאין לפי מלאכתו, יעשה אל אומן היה אם - שכר
כשהוא  מפרשים: ויש שמים. במלאכת שכן וכל החנות, על
התלמידים. עם לימודו אחרי אפילו בביתו מלאכה עושה
למלא  כך אחר יכול ואינו כוחותיו אז מחלישה המלאכה
פרק  דמאי (ירושלמי, שאמרו וכמו התלמידים. כלפי חובתו
ביום, עצמו וישכיר בלילה שלו בתוך יעשה לא ג): הלכה ז,
מצא  יוחנן רבי הבית. בעל של במלאכתו ממעט שהוא מפני
לו: אמר חלש, כשהוא לימודו בשעת תינוקות מלמד פעם
אם  ומה, לך, אסור לו: אמר אני. צם לו: אמר זה? מה
הקדושֿברוךֿ של מלאכתו - אסור ודם בשר של מלאכתו

שכן! כל לא מש 20)הוא כל ואינו שיבינו להסבירם תדל
ישתבשו. ולא לאשורו מסופר 21)דבר כא:). בתרא (בבא

הזכרים  את רק באדום הרג למה יואב את שאל דוד שם:
יואב  שם ישב חדשים ששת כי ככתוב: הנקבות, את גם ולא

ה  עד ישראל טז).וכל יא, (מלכיםֿא באדום זכר כל כרית
עמלק  זכר תמחה מחה בתורה: שכתוב מפני יואב: ָָָֹענה
רצה  כתוב? זכר הלא ושאל: דוד תמה יט). כה, ֵֶ(דברים

רבו את להרוג ובאשמתו יואב בלימודו עימו דיקדק לא כי
רמייה"! ה' מלאכת עושה "ארור עליו: וקרא נשתבש,

חטא.22) ויראת שמים יראת בו בקריאה 23)שיש מרבה
בוריו.24)עמהם. על דבר כל שיבינו ומקפיד מדייק

.„˙B˜BÈz „nÏÈ ‡Ï ,‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe25ÈtÓ , ƒ∆≈ƒ»…¿«≈ƒƒ¿≈
ÏÎÂ .Ì‰Èa Ïˆ‡ ˙B‡a‰ ,Ì‰È˙Bn‡26‡Ï ‰M‡ ƒ≈∆«»≈∆¿≈∆¿»ƒ»…

˙B˜BÈz „nÏ˙27Ïˆ‡ ÌÈ‡a Ì‰L ,Ì‰È˙B·‡ ÈtÓ , ¿«≈ƒƒ¿≈¬≈∆∆≈»ƒ≈∆
.ÌÈa‰«»ƒ

מדברת.25) ההלכה הפרטי במעונו פב.) (קידושין
"וכן".26) אוקספורד הפרטי.27)בנוסחת במעונה

.‰„nÏÓ Ïˆ‡ ÌÈ„ÓÏ ˙B˜BÈ˙ ‰MÓÁÂŒÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈ƒ≈∆¿«≈
- ÌÈÚa¯‡ „Ú ,‰MÓÁÂŒÌÈ¯NÚ ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰.„Á‡∆»»≈«∆¿ƒ«¬ƒ»««¿»ƒ

BÚiÒÏ ¯Á‡ BnÚ ÔÈ·ÈLBÓ28ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰ ;Ì„enÏa ƒƒƒ«≈¿«¿¿ƒ»»≈«
ÌÈÚa¯‡29.˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÈL Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ - «¿»ƒ«¬ƒƒ»∆¿≈¿«¿≈ƒ

"ריש 28) בתלמוד: נקרא זה ועוזר בעבודתו. לעזר לו להיות
ותפקידו  התלמדים. יושבים שעליו הספסל ראש דוכנא",
ומשגירו  וחוזר המלמד מפי התינוקות עם שומע רש"י: לפי

כא.). בתרא (בבא התינוקות עד 29)בפי הרא"ש: ולדעת
עד  מארבעים סיוע; בלי אחד מלמד מספיק ארבעים
מושיבים  - חמישים וכשהם לסיוע, אחר מושיבים חמישים

מיימוניות). (הגהות שניים להם

.ÂnÏÓÏ „nÏnÓ ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ‡e‰L ,¯Á‡ „ ƒƒ∆«»»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«≈∆
¯È‰Ó30ÌÈ¯·c ‰na .˜ec˜„a ÔÈa ‡¯˜Óa ÔÈa ,epnÓ »ƒƒ∆≈¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆¿»ƒ

¯‰p‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ¯ÈÚa Ì‰ÈL eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ««¿…»»«»»
¯‰p‰ „vÓ B‡ ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ Ï·‡ ;Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈∆¬»≈ƒ¿ƒƒ««»»
,ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡ - ¯ÈÚ‰ d˙B‡a elÙ‡ BcˆÏ¿ƒ¬ƒ¿»»ƒ≈ƒƒ∆«»»

‡È¯a ÔÈa ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡31ÔÈa ,¯‰p‰ ÈabŒÏÚ ∆»ƒ≈»»ƒ¿»»ƒ««≈«»»ƒ¿
Èe‡¯ BÈ‡L32.‰¯‰Óa ÏtÏ ∆≈»ƒ…ƒ¿≈»

יותר 30) הוראה בכישרונות מחונן שהוא שם). בתרא, (בבא
המקצועות. בשני הראשון וחזק.31)מן רחב גשר

אסון.32) יקראנו פן לנפול. ועלול רעוע

.ÊÈB·Ó ÈaÓ „Á‡33elÙ‡ ,„nÏÓ ˙BNÚ‰Ï LwaL ∆»ƒ¿≈»∆ƒ≈¿≈»¿«≈¬ƒ
B„Èa ˙BÁÓÏ ÂÈÎL ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡34. ∆»ƒ¿≈∆»≈≈¿ƒ¿≈»ƒ¿¿»

„nÏÏ ˙Èa Á˙Ùe B¯·Á ‡aL ,˙B˜BÈz „nÏÓ ÔÎÂ¿≈¿«≈ƒ∆»¬≈»««ƒ¿«≈
B‡ ,BÏ ÌÈ¯Á‡ ˙B˜BÈz e‡B·iL È„k ,Bcˆa ˙B˜BÈzƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¬≈ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÏL ˙B˜BÈzÓ e‡B·iL È„k¿≈∆»ƒƒ∆∆≈∆∆≈»

B„Èa ˙BÁÓÏ35ÏÈc‚È B˜„ˆ ÔÚÓÏ ıÙÁ '‰" :¯Ó‡pL , ƒ¿¿»∆∆¡«»≈¿««ƒ¿«¿ƒ
"¯Èc‡ÈÂ ‰¯Bz36. »¿«¿ƒ

צדדי 33) רחוב כד). א, (שופטים העיר מבוא מלשון:
לתוכו. פתוחות חצרות והרבה הרבים לרשות הפתוח

החצר.34) דיורי מנוחת מפריע התינוקות קול כי ולומר:
גבול.35) הסגת של ההתחרות 36)בטענה ידי ועל

סופרים  "קנאת כי התלמידים, של הדעת תרבה שביניהם
לרדת  לאחד אסור אחרת באומנות אבל חכמה". תרבה

(שם). בחררתו ולהפוך חבירו לאומנות

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מי 1) יתנהג כיצד המצוות; כל כנגד שקול תורה שתלמוד

בכיתרה. ולזכות תורה ללמוד שרוצה

.‡ÌÈ¯˙Î ‰LÏLa2,‰¯Bz ¯˙k :Ï‡¯NÈ e¯zÎ ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈∆∆»
B· ‰ÎÊ - ‰p‰k ¯˙k .˙eÎÏÓ ¯˙ÎÂ ,‰p‰k ¯˙ÎÂ¿∆∆¿À»¿∆∆«¿∆∆¿À»»»
˙È¯a ÂÈ¯Á‡ BÚ¯ÊÏe Bl ‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,Ô¯‰‡«¬…∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»¿ƒ
:¯Ó‡pL ,„Âc B· ‰ÎÊ - ˙eÎÏÓ ¯˙k ."ÌÏBÚ ˙p‰k¿À«»∆∆«¿»»»ƒ∆∆¡«
‰¯Bz ¯˙k ."Èc‚ LÓMk B‡ÒÎÂ ‰È‰È ÌÏBÚÏ BÚ¯Ê"«¿¿»ƒ¿∆¿ƒ¿«∆∆∆¿ƒ∆∆»
:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÔÎeÓe „ÓBÚÂ ÁpÓ È¯‰ -¬≈À»¿≈»¿»ƒ¿»≈∆∆¡«
Ïk - "·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ ,‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz"»ƒ»»∆»»¿ƒ««¬…»
Ì˙B‡L ,¯Ó‡˙ ‡nL .ÏhÈÂ ‡B·È ,‰ˆ¯iL ÈÓƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ…∆»…«∆»

:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ¯˙kÓ ÌÈÏB„b ÌÈ¯˙k‰Èa" «¿»ƒ¿ƒƒ∆∆»¬≈≈ƒ
eÎÏÓÈ ÌÈÎÏÓ3ÌÈ¯N Èa ,˜„ˆ e˜˜BÁÈ ÌÈÊB¯Â ¿»ƒƒ¿…¿¿ƒ¿¿∆∆ƒ»ƒ

Ì‰ÈMÓ ÏB„b ‰¯Bz ¯˙kL ,z„ÓÏ ‡‰ ;"e¯NÈ4. »»»«¿»∆∆∆»»ƒ¿≈∆

"שלשה 2) אחר: בנוסח ושם עב:) יומא מא; פ' (אבדר"נ
- מזבח של שלחן. ושל ארון, ושל מזבח, של הם: ִֵזרים
דוד  זכה - המלכות) וסמל שלחן של ונטלו; אהרן זכה
כל  הוא; מונח עדיין - כתרֿתורה) (סמל ארון של ונטלו;

ויקח". יבוא - ליקח זה:3)הרוצה מקרא אומרת התורה
שם). (רש"י, המלך מן הממליך הובא 4)וגדול וכן

שני  של עצמם "כל ה"ספרי": מאמר ח' משלי בילקוט
מכוחה  אלא אינם וכתרֿמלכות, כתרֿכהונה הללו: כתרים

תורה". של

.·Ì„B˜ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ¯ÊÓÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡5Ô‰ÎÏ »¿¬»ƒ«¿≈«¿ƒ»»≈¿…≈
- "ÌÈÈtÓ ‡È‰ ‰¯˜È" :¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ŒÌÚ ÏB„b»«»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ÒÎpL ÏB„b Ô‰kÓ6. ƒ…≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

פ"ג,5) שם ירוש', יג.; (הוריות וכיו"ב לפדותו להחיותו,
על 6)ה"ה). מיוסד זה מדרש ביוה"כ. הקדשים לקודש

שמח)". (אור "מפנינים" הכתיב:

.‚‰Ïe˜L ‡È‰L ,Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎa ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡7 ≈¿ƒ¿»¿»«ƒ¿À»∆ƒ¿»
Ïk „‚k ‰¯Bz „eÓÏz ‡l‡ ,‰¯Bz „eÓÏz „‚k¿∆∆«¿»∆»«¿»¿∆∆»
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dxezקכו cenlz zekld - rcnd xtq - `"pn e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Î‡ÏÓ dnÚ42ÛBÒÂ ,"ÔBÚ ˙¯¯B‚Â ‰ÏËa dÙBÒ , ƒ»¿»»»¿≈»¿∆∆»¿
˙Bi¯a‰ ˙‡ ÌËÒÏÓ ‡‰iL ,‰Ê Ì„‡43. »»∆∆¿≈¿«¿≈∆«¿ƒ

בעולם 37) אכלו כבר כי הבא, לעולם חלק לו אין כלומר:
(פ"ד,38)הזה. לאבות בפירושו ז"ל רבינו סב.). (נדרים

אומנותם  תורתם העושים הרבנים שכר נגד קשות מדבר ה)
ודברי  התורה למוסר בניגוד שזהו - בה לחפור וקרדום
רבינו  נגד טוען כאן משנה" וה"כסף הראשונים. חכמינו
בתלמידיֿ לתמוך עלינו שמוטל שונות בהוכחות ומוכיח
רבנים  להיות רמה: ולתעודה לתורה שיתמסרו חכמים
פרנסתם  ואם תיישים. אין גדיים אין שאם - בישראל ודיינים
התורה  בעסק לעסוק יוכלו ולא ובטוחה מצויה תהא לא
תורה  חסֿושלום תשתכח אז - הדעת הרחבת מתוך כראוי
סימן  דעה יורה (בשו"ע, ההלכה נפסקה וכבר מישראל.
שם  נמצאים שבניֿישראל מקומות בכל נוהגים וכן רמו)
בפני  במלאכה לעסוק יצטרך שלא רבם את בכבוד לפרנס

ההמון. בפני התורה ותתבזה ה).39)הבריות פ"ד, (אבות
י).41)(שם).40) פ"א, ב).42)(שם פ"ב, (אבות
אומנות 43) בנו את מלמד שאינו מי "כל כט.) (קידושין

ליסטות". מלמדו כאילו

.‡È‰NÚnÓ Ò¯t˙Ó ‡e‰L ÈÓÏ ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰ÏÚÓ«¬»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ«¬≈
ÂÈ„È44‰ÎBÊ ‰Ê·e ;‡È‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ ˙cÓe , »»ƒ«¬ƒƒ»ƒƒƒ»∆∆

,‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚaL ‰·BËÂ „B·k ÏÎÏ¿»»¿»∆»»«∆¿»»«»
- "CÏ ·BËÂ EÈ¯L‡ ,ÏÎ‡˙ Èk EÈtk ÚÈ‚È" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ««∆ƒ…≈«¿∆¿»
,‡a‰ ÌÏBÚÏ "CÏ ·BËÂ" ,‰f‰ ÌÏBÚa "EÈ¯L‡"«¿∆»»«∆¿»»»«»

·BË BlkL45. ∆À

מיראֿשמים".44) יותר כפו מיגיע הנהנה "גדול ח.) (ברכות
(שם).45)

.·È‰t¯nL ÈÓa ÔÈÓi˜˙Ó ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÔÈ‡46BÓˆÚ ≈ƒ¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆«¿∆«¿
ÔecÚ CBzÓ ÔÈ„ÓBlL el‡· ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ47CBzÓe ¬≈∆¿…¿≈∆¿ƒƒƒƒ

Ô‰ÈÏÚ BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ;‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡48, ¬ƒ»¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¬≈∆
„ÈÓz BÙeb ¯ÚˆÓe49ÂÈÈÚÏ ‰L ÔzÈ ‡ÏÂ ,50 ¿«≈»ƒ¿…ƒ≈≈»¿≈»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰Óez ÂÈtÚÙÚÏe51˙‡Ê" :ÊÓ¯ C¯c ¿«¿«»¿»»¿¬»ƒ∆∆∆∆…
‰¯Bz‰ ÔÈ‡ - "Ï‰‡a ˙eÓÈ Èk Ì„‡ ‰¯Bz‰«»»»ƒ»¿…∆≈«»
ÌÈÓÎÁ ÈÏ‰‡a BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ˙Ói˜˙Ó52. ƒ¿«∆∆∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¿»√≈¬»ƒ

‰¯ˆ ÌBÈa ,˙Èt¯˙‰" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ ÔÎÂ¿≈»«¿……¿»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»
"‰ÎÁk ¯ˆ53"Èl ‰„ÓÚ È˙ÓÎÁ Û‡" :¯Ó‡ „BÚÂ ; «…∆»¿»««»¿»ƒ»¿»ƒ

Û‡a Èz„ÓlL ‰ÓÎÁ -54e¯Ó‡ .Èl ‰„ÓÚ ‡È‰ , »¿»∆»«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ»¿
ÌÈÓÎÁ55B˙¯B˙a Ú‚i‰ ÏkL ,‰˙e¯k ˙È¯a : ¬»ƒ¿ƒ¿»∆»«»≈«¿»

L¯„n‰Œ˙È·a56ÏÎÂ ;ÁkLÓ ‡e‰ ‰¯‰Ó· ‡Ï , ¿≈«ƒ¿»…ƒ¿≈»¿«≈«¿»
‰Úˆa B„eÓÏ˙a Ú‚i‰57˙‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈkÁÓ , «»≈«¿«¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿∆

˙ÚLa BÏB˜ ÚÈÓLn‰ ÏÎÂ ;"‰ÓÎÁ ÌÈÚe¿̂ƒ»¿»¿»««¿ƒ«ƒ¿«
‡¯Bw‰ Ï·‡ ;B„Èa Ìi˜˙Ó B„eÓÏz ,B„eÓÏz«¿«¿ƒ¿«≈¿»¬»«≈

ÁÎBL ‡e‰ ‰¯‰Óa ,LÁÏa58. ¿««ƒ¿≈»≈«

דכתיב:46) מאי אלעזר: רבי אמר נד.). (עירובין מתרשל
זו  כאבן לחייו את עצמו, משים אדם אם - אבן? לוחות
נלאין  אינן לחייו כך בניֿאדם, רגלי (מדריסת נמחית שאינה
תלמודו  - רש"י) לאחרים, וללמד לימודו על מלחזור

בידו. מתקיים תלמודו אין לאו, ואם בידו; מתקיים
עצמו 47) שמחיה במי תורה תימצא "לא והתענגות. פינוק

(נ  בתנחומא וכן קיא.). (סנהדרין לא עליה" ג): אות ח,
תאוה  העולם, עונג שמבקש מי אצל שבעלֿפה תורה תימצא
החיים  בארץ תמצא לא שנאמר: הזה, בעולם וגדולה וכבוד
במי  אלא - תימצא? המתים בארץ וכי יג). כח, (איוב

עליה". עצמו סג:).48)שמחיה כי 49)(ברכות (שם)
מוצא  אתה "במי לג). ל, (משלי חמאה יוציא חלב מיץ
אמו". משדי שינק חלב שמקיא במי - תורה? של חמאה

סב.).50) סג:).51)(כתובות נוסח 52)(ברכות
"החכמים". הדפוסים: רוב ונוסח (שם,53)אוקספורד;

כח  בו אין תורה מדברי עצמו המרפה "כל אמרו: סג.)
צרה". ביום על 54)לעמוד וסטר עלי כעס שרבי בכעס

פ"ב). (קהלתֿרבה פ"ה,55)לחיי ברכות (ירושלמי,
לתלמוד56ֿ)ה"א). המיוחד בביתֿהמדרש וכלֿשכן

נוסח  הוא כך לתפילה. עיקרו שביתֿהכנסת בעוד תורה,
הדפוסים: בשאר בירושלמי. גם וכן קושטא; אוקספורד,

קולות 57)"ביתֿהמדרש". בקולי ולא בשוק, לא
טז.). מ"ק ה"א; פ"ה, ברכות (עירובין 58)(ירושלמי,

נד.).

.‚ÈÔÈ‡ - ‰ÏÈl·e ÌBia „ÓÏÏ ‰ÂˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿…«««¿»≈
Ì„‡‰ÏÈl· ‡l‡ ,B˙ÓÎÁ ·¯ „ÓÏ59ÈÓ CÎÈÙÏ . »»»≈…»¿»∆»«»¿»¿ƒ»ƒ

‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏÈÏ ÏÎa ¯‰fÈ ,‰¯Bz‰ ¯˙Îa ˙BkÊÏ ‰ˆ¯L∆»»ƒ¿¿∆∆«»ƒ»≈¿»≈»¿…
‰ÁÈNÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Â ‰La Ô‰Ó „Á‡ elÙ‡ „a‡È¿«≈¬ƒ∆»≈∆¿≈»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»
.‰ÓÎÁ È¯·„Â ‰¯Bz „eÓÏ˙a ‡l‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»¿«¿»¿ƒ¿≈»¿»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡60,‰ÏÈla ‡l‡ ‰¯Bz ÏL ‰p¯ ÔÈ‡ : »¿¬»ƒ≈ƒ»∆»∆»««¿»
‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ ."‰ÏÈl· Èp¯ ÈÓe˜" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…ƒ««¿»¿»»≈«»

ÌBia ÂÈÏÚ CLÓ „ÒÁ ÏL ËeÁ ,‰ÏÈla61:¯Ó‡pL , ««¿»∆∆∆ƒ¿»»»«∆∆¡«
‰lÙz ÈnÚ ‰¯ÈL ‰ÏÈl·e ,BcÒÁ '‰ ‰eˆÈ ÌÓBÈ"»¿«∆«¿««¿»ƒ…ƒƒ¿ƒ»
‰¯B˙ŒÈ¯·c Ba ÌÈÚÓL ÔÈ‡L ,˙Èa ÏÎÂ ."ÈiÁ Ï‡Ï¿≈«»¿»«ƒ∆≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»

BzÏÎB‡ L‡ ,‰ÏÈla62ÔeÓË CLÁ Ïk" :¯Ó‡pL , ««¿»≈«¿∆∆¡«»∆»
"Át ‡Ï L‡ e‰ÏÎ‡z ,ÂÈeÙˆÏ63'‰ ¯·„ Èk" . ƒ¿»¿»¿≈≈…À»ƒ¿«

¯wÚ Ïk ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÏÚ ÁÈbL‰ ‡lL ‰Ê - "‰Êa64. »»∆∆…ƒ¿ƒ««ƒ¿≈»»ƒ»
B‡ ,˜ÒBÚ BÈ‡Â ‰¯Bza ˜ÒÚÏ BÏ ¯LÙ‡L Ïk ÔÎÂ¿≈…∆∆¿»«¬…«»¿≈≈

L¯Ùe ‰LÂ ‡¯wL65B„eÓÏz ÁÈp‰Â ,ÌÏBÚ ÈÏ·‰Ï ∆»»¿»»»«¿«¿≈»¿ƒƒ««¿
e¯Ó‡ ."'‰ ¯·c ‰ÊBa" ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - BÁÊe¿»¬≈∆ƒ¿«∆¿«»¿

ÌÈÓÎÁ66BÙBÒ ,¯LÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ïh·Ó‰ Ïk : ¬»ƒ»«¿«≈∆«»≈∆
BÙBÒ ,ÈÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ ÏÎÂ ;ÈÚÓ dÏh·Ï¿«¿»≈…ƒ¿»«¿«≈∆«»≈…ƒ
È¯‰ - ‰¯Bza ‡e‰ L¯ÙÓ ‰Ê ÔÈÚÂ .¯LÚÓ dÓi˜Ï¿«¿»≈∆¿ƒ¿»∆¿…»«»¬≈
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz" :¯ÓB‡ ‡e‰≈««¬∆…»«¿»∆¡…∆
;"EÈ·È‡ ˙‡ z„·ÚÂ ,Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿≈»≈……¿»«¿»∆…¿∆

E˙pÚ ÔÚÓÏ" :¯ÓB‡Â67."E˙È¯Á‡a E·ËÈ‰Ï ¿≈¿««¬…¿¿≈ƒ¿¿«¬ƒ∆

במנוחת 59) כי לגירסא", אלא סהרא איברא "לא סה.) (שם,
הפרעה. ללא ללימוד ולהתמסר להתרכז יכולים הלילה

מז).60) פ' אלהים 61)(שמותֿרבה, בעיני חן מוצא הוא
ג:). (ע"ז צב.).62)ואדם לפי 63)(סנהדרין ופירושו

התורה: (מסתרי) ממצפוני ונחבא צפון לילה כל שם: ִֵרש"י
תאכלהו  זה בגלל - בית באותו נשמעים תורה דברי שאין
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ניפוח. צריכה שאינה גיהנום של מתחשב 64)אש שאינו
צט.). (סנהדרין כלל לב אליהם שם ואינו קרא 65)עמהם

לימודי  וזנח נתרחק ולבסוף שבעלֿפה תורה ושנה מקרא
ט).66)ה'. פ"ד, תורה 67)(אבות ולומד שמתענה מי

כל. ומרוב מעושר לקיימה סופו - מעוני

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרב 1) לימוד סדר הגון; שאינו לתלמיד מלמדים שאין

שני  המדרש; בבית ההתנהגות ישיבתם; ואופן לתלמידים
תחילה? עונים למי כאחת, ששאלו תלמידיו

.‡Ôe‚‰ „ÈÓÏ˙Ï ‡l‡ ,‰¯Bz ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡2‰‡ , ≈¿«¿ƒ»∆»¿«¿ƒ»»∆
Ì˙Ï B‡ ,ÂÈNÚÓa3‡Ï C¯„a CÏB‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬»¿»¬»ƒ»»≈¿∆∆…

C¯„a B˙B‡ ÔÈ‚È‰Óe ,·ËeÓÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,‰·BË»«¬ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈ˜„B·e ,‰¯LÈ4B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ CkŒ¯Á‡Â ,B˙B‡ ¿»»¿ƒ¿««»«¿ƒƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe L¯„n‰Œ˙È·Ï5Ïk : ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ»¿¬»ƒ»
Ô·‡ ˜¯Ê el‡k ,Ôe‚‰ BÈ‡L „ÈÓÏ˙Ï ‰BM‰«∆¿«¿ƒ∆≈»¿ƒ»«∆∆

ÒÈÏe˜¯ÓÏ6‰Ób¯Óa Ô·‡ ¯B¯ˆk" :¯Ó‡pL ,7Ôk , ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ¿∆∆¿«¿≈»≈
l‡ „B·k ÔÈ‡ - "„B·k ÏÈÒÎÏ Ô˙B‰¯B˙ ‡8:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿ƒ»≈»∆»»∆∆¡«

C¯„a CÏB‰ BÈ‡L ·¯‰ ÔÎÂ ."eÏÁÈ ÌÈÓÎÁ „B·k"»¬»ƒƒ¿»¿≈»«∆≈≈¿∆∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ‡e‰ ÏB„b ÌÎÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰·BË»««ƒ∆»»»¿»»»

ÔÈ„nÏ˙Ó ÔÈ‡ ,BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ9,·ËeÓÏ B·eL „Ú ,epnÓ ¿ƒƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿»
eL˜·È ‰¯B˙Â ˙Ú„ e¯ÓLÈ Ô‰Î È˙ÙN Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿≈…≈ƒ¿¿««¿»¿«¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "‡e‰ ˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓ Èk ,e‰ÈtÓ10: ƒƒƒ«¿«¿»»¿¬»ƒ

eL˜·È ‰¯Bz ,˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓÏ ‰ÓBc ·¯‰ Ì‡ƒ»«∆¿«¿«¿»»¿«¿
.e‰ÈtÓ ‰¯B˙ eL˜·È Ï‡ ,Â‡Ï Ì‡ ;e‰ÈtÓƒƒƒ»«¿«¿»ƒƒ

ז.).2) לא.3)(תענית או הגון הוא אם יודעים אנו שאין
שאין  תלמיד "כל מכריז: כח.), (ברכות גמליאל רבן שהיה
פתח  על שומר והעמיד המדרש" לבית ייכנס אל כברו, תוכו
הסכימו  לא חבריו אבל - התלמידים את לבדוק ביתֿהמדרש
שהתלמיד  עוד כל באמרם: הפתח, לשומר וסילקוהו עמו
מביתֿ ולרחקו לדחותו אסור הגון", ל"אינו מוחזק אינו

דרכו.4)המדרש. היטיב אם קלג.).5)לדעת (חולין
אותו 6) עובדים שהיו אליל, שם - מרקור או מרקוריוס

נ.) ע"ז עב. ס, (סנהדרין כמבואר לפניו, אבנים בזריקת
רגימה.7) ע"י שנצברה אבנים הנותן 8)ערימת ופירושו:

תוך  אל אבן צרור זרק כאילו תורה, כלומר: כבוד, לכסיל
מרקוליס. ע"ז לכבוד שנרגמה יז.).9)המרגמה (מ"ק

(שם).10)

.·ÌÈ„ÈÓÏz‰Â ,L‡¯a ·LBÈ ·¯‰ ?ÌÈ„nÏÓ „ˆÈk≈«¿«¿ƒ»«≈»…¿««¿ƒƒ
·¯‰ ÌÈ‡B¯ ÌlÎ eÈ‰iL È„k ,‰¯ËÚk ÂÈÙÏ ÌÈÙwÓ11 À»ƒ¿»»«¬»»¿≈∆ƒ¿À»ƒ»«
ÂÈ„ÈÓÏ˙Â ‡qk‰ ÏÚ ·¯‰ ·LÈ ‡ÏÂ .ÂÈ¯·c ÌÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»¿…≈≈»«««ƒ≈¿«¿ƒ»
ÏÚ Ïk‰ B‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ Ïk‰ B‡ ‡l‡ ,Ú˜¯w‰ ÏÚ«««¿«∆»«…«»»∆«…«

˙B‡Òk‰12·LBÈ ·¯‰ ‰È‰ ‰BL‡¯·e .13ÌÈ„ÈÓÏz‰Â , «ƒ¿»ƒ»»»»«≈¿««¿ƒƒ
ÈL ˙Èa Ôa¯Á Ì„wÓe .ÌÈ„ÓBÚ14„nÏÏ Ïk‰ e‚‰ , ¿ƒƒ…∆À¿««ƒ≈ƒ»¬«…¿«≈

.ÌÈ·LBÈ Ì‰Â ÌÈ„ÈÓÏzÏ««¿ƒƒ¿≈¿ƒ

פניו,11) את תראו רבכם לפני כשתשבו ו.): (כריתות
כ). ל, (ישעיה מוריך את רואות עיניך והיו שנאמר:

וישנה 12) המיטה גבי על ישב שלא לרב "מנין כא.) (מגילה

המיטה, גבי על שניהם או (אלא הקרקע? גבי על לתלמידו
עמוד  פה ואתה שנאמר: רש"י) הקרקע, גבי על שניהם או

כח). ה, (דברים עד 13)עמדי רבינו משה "מימות (שם)
תורה  לומדין היו לא הב"ח) כגירסת (הזקן, גמליאל רבן
היה  שהרב בפירוש פה נזכר שלא פי על ואף מעומד". אלא
בכמה  זה מצינו הרי לימודו, בשעת תלמידיו לפני יושב
נד:): (עירובין משה" לשמאל וישב אהרן "נסתלק מקומות:
טז:). (מ"ק לרבנן" להר מתני והוה אארעא יתיב הוה "דוד

אבי 14) והוא שני בית בסוף שהיה הזקן גמליאל רבן משמת
פ"ט, (סוטה ששנינו וזהו דיבנה. גמליאל רבן של אביו
- התורה" כבוד בטל הזקן גמליאל רבן "משמת מ"טו):
מעומד: לומדים והיו בעולם בריאות היתה הוא שמת שעד
מיושב, ללמוד והתחילו לעולם כח תשות באה ומשמת

(ברטנורא). התורה" כבוד "בטל וזהו:

.‚Ì‡Â ;„nÏÓ ,ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈtÓ „nÏÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»¿«≈ƒƒ««¿ƒƒ¿«≈¿ƒ
Ìb¯˙Ó ÈtŒÏÚ „nÏÓ ‰È‰15BÈa „ÓBÚ [Ìb¯˙Ó‰] - »»¿«≈«ƒ¿«¿≈«¿«¿≈≈≈

Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙ÓÏ ¯ÓB‡ ·¯‰Â ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÈ·e≈««¿ƒƒ¿»«≈«¿«¿≈¿«¿«¿≈
,Ìb¯˙ÓÏ ÔÈÏ‡BL Ô‰LÎe .ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÏ ÚÈÓLÓ«¿ƒ«¿»««¿ƒƒ¿∆≈¬ƒ«¿«¿≈
Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙ÓÏ ·ÈLÓ ·¯‰Â ,·¯Ï Ï‡BL ‡e‰≈»«¿»«≈ƒ«¿«¿≈¿«¿«¿≈

BÏB˜ ·¯‰ dÈa‚È ‡ÏÂ .Ï‡BMÏ ·ÈLÓ16ÏBwÓ ¯˙BÈ ≈ƒ«≈¿…«¿ƒ«»«≈ƒ
Ï‡BML ˙Úa BÏB˜ Ìb¯˙Ó‰ dÈa‚È ‡ÏÂ ,Ìb¯˙Ó‰17 «¿«¿≈¿…«¿ƒ««¿«¿≈¿≈∆≈
‡Ï ,È‡M¯ Ìb¯˙Ó‰ ÔÈ‡ .·¯‰ ÏBwÓ ¯˙BÈ ·¯‰ ˙‡∆»«≈ƒ»«≈«¿«¿≈««…
‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙BpLÏ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ˙BÁÙÏƒ¿¿…¿ƒ¿…¿«∆»ƒ≈»»

ÂÈ·‡ ÔÓb¯˙Ó‰18¯ÓB‡ .Ba¯ B‡ ÌÎÁ ÏL19·¯‰ «¿À¿¿»»ƒ∆»»«≈»«
‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ Ck' B‡ '!Èa¯ ÈÏ ¯Ó‡ Ck' :ÔÓb¯˙ÓÏ«¿À¿¿»»»«ƒ«ƒ»»«ƒ«»

¯ÓB‡LÎe '!È¯Ó20¯ÓB‡ ,ÌÚÏ ÌÈ¯·c‰ ÔÓb¯˙Ó‰ »ƒ¿∆≈«¿À¿¿»«¿»ƒ»»≈
,Ba¯ ÏL B‡ ·¯‰ È·‡ ÏL BÓL ¯ÈkÊÓe ,ÌÎÁ‰ ÌLa¿≈∆»»«¿ƒ¿∆¬ƒ»«∆«
‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ !ÈBÏt ‡a¯ ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡Â¿≈»»««»»¿ƒ««ƒ∆…
B‡ Ba¯Ï ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L ,ÌÎÁ ÏL BÓL ·¯‰ ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ»«¿∆»»∆»ƒ¿¿«

BÓLa ÂÈ·‡Ï21. ¿»ƒƒ¿

החכם 15) הדורש. החכם לפני עומד שהיה המתורגמן זהו
שהם  בלשון לרבים מתרגם והוא עברית, בלשון לו לוחש

כ:). יומא (רש"י, מה.).16)שומעים אבל 17)(ברכות
לו  מותר ודאי הקהל לפני הדברים משמיע שהוא בעת
הרב  דברי להשמיע תפקידו זה שהרי קולו, להגביה
המתרגם  שאין והטעם, ולהסבירם. בלחישה הנאמרים
מן  יותר קולו מגביה הרב ושאין ששואל בעת קולו מגביה
רוקח). (מעשה לזה זה כבוד לחלוק כדי - המתרגם

ה"י).18) פ"ד, מגילה אוקספורד.19)(ירושלמי, כנוסח
אומר. אחר: אחר:20)ונוסח ונוסח אוקספורד. כנוסח

לא:).21)וכשאומר. (קידושין

.„ÒÚÎÈ ‡Ï - ÌÈ„ÈÓÏz‰ eÈ·‰ ‡ÏÂ „nlL ·¯‰22 »«∆ƒ≈¿…≈ƒ««¿ƒƒ…ƒ¿«
‰nk elÙ‡ ¯·c‰ ‰BLÂ ¯ÊBÁ ‡l‡ ,Êb¯ÈÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ¿«∆»≈¿∆«»»¬ƒ«»

ÌÈÓÚÙ23¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ .‰ÎÏ‰‰ ˜ÓÚ eÈ·iL „Ú , ¿»ƒ«∆»ƒ…∆«¬»»¿≈……«
ÔÈ·‰ ‡Ï ‡e‰Â !Èz·‰ :„ÈÓÏz‰24¯ÊBÁ ‡l‡ , ««¿ƒ≈«¿ƒ¿…≈ƒ∆»≈

ÌÈÓÚÙ ‰nk elÙ‡ Ï‡BLÂ25Ba¯ ÂÈÏÚ ÒÚk Ì‡Â . ¿≈¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»«»»«
CÈ¯ˆ È‡ „ÓÏÏÂ ,‡È‰ ‰¯Bz ,Èa¯ :BÏ ¯Ó‡È ,Ê‚¯Â26, ¿»«…««ƒ»ƒ¿ƒ¿…¬ƒ»ƒ

!‰¯ˆ˜ ÈzÚ„Â¿«¿ƒ¿»»
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‰Î‡ÏÓ dnÚ42ÛBÒÂ ,"ÔBÚ ˙¯¯B‚Â ‰ÏËa dÙBÒ , ƒ»¿»»»¿≈»¿∆∆»¿
˙Bi¯a‰ ˙‡ ÌËÒÏÓ ‡‰iL ,‰Ê Ì„‡43. »»∆∆¿≈¿«¿≈∆«¿ƒ

בעולם 37) אכלו כבר כי הבא, לעולם חלק לו אין כלומר:
(פ"ד,38)הזה. לאבות בפירושו ז"ל רבינו סב.). (נדרים

אומנותם  תורתם העושים הרבנים שכר נגד קשות מדבר ה)
ודברי  התורה למוסר בניגוד שזהו - בה לחפור וקרדום
רבינו  נגד טוען כאן משנה" וה"כסף הראשונים. חכמינו
בתלמידיֿ לתמוך עלינו שמוטל שונות בהוכחות ומוכיח
רבנים  להיות רמה: ולתעודה לתורה שיתמסרו חכמים
פרנסתם  ואם תיישים. אין גדיים אין שאם - בישראל ודיינים
התורה  בעסק לעסוק יוכלו ולא ובטוחה מצויה תהא לא
תורה  חסֿושלום תשתכח אז - הדעת הרחבת מתוך כראוי
סימן  דעה יורה (בשו"ע, ההלכה נפסקה וכבר מישראל.
שם  נמצאים שבניֿישראל מקומות בכל נוהגים וכן רמו)
בפני  במלאכה לעסוק יצטרך שלא רבם את בכבוד לפרנס

ההמון. בפני התורה ותתבזה ה).39)הבריות פ"ד, (אבות
י).41)(שם).40) פ"א, ב).42)(שם פ"ב, (אבות
אומנות 43) בנו את מלמד שאינו מי "כל כט.) (קידושין

ליסטות". מלמדו כאילו

.‡È‰NÚnÓ Ò¯t˙Ó ‡e‰L ÈÓÏ ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰ÏÚÓ«¬»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ«¬≈
ÂÈ„È44‰ÎBÊ ‰Ê·e ;‡È‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ ˙cÓe , »»ƒ«¬ƒƒ»ƒƒƒ»∆∆

,‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚaL ‰·BËÂ „B·k ÏÎÏ¿»»¿»∆»»«∆¿»»«»
- "CÏ ·BËÂ EÈ¯L‡ ,ÏÎ‡˙ Èk EÈtk ÚÈ‚È" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ««∆ƒ…≈«¿∆¿»
,‡a‰ ÌÏBÚÏ "CÏ ·BËÂ" ,‰f‰ ÌÏBÚa "EÈ¯L‡"«¿∆»»«∆¿»»»«»

·BË BlkL45. ∆À

מיראֿשמים".44) יותר כפו מיגיע הנהנה "גדול ח.) (ברכות
(שם).45)

.·È‰t¯nL ÈÓa ÔÈÓi˜˙Ó ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÔÈ‡46BÓˆÚ ≈ƒ¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆«¿∆«¿
ÔecÚ CBzÓ ÔÈ„ÓBlL el‡· ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ47CBzÓe ¬≈∆¿…¿≈∆¿ƒƒƒƒ

Ô‰ÈÏÚ BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ;‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡48, ¬ƒ»¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¬≈∆
„ÈÓz BÙeb ¯ÚˆÓe49ÂÈÈÚÏ ‰L ÔzÈ ‡ÏÂ ,50 ¿«≈»ƒ¿…ƒ≈≈»¿≈»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰Óez ÂÈtÚÙÚÏe51˙‡Ê" :ÊÓ¯ C¯c ¿«¿«»¿»»¿¬»ƒ∆∆∆∆…
‰¯Bz‰ ÔÈ‡ - "Ï‰‡a ˙eÓÈ Èk Ì„‡ ‰¯Bz‰«»»»ƒ»¿…∆≈«»
ÌÈÓÎÁ ÈÏ‰‡a BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ˙Ói˜˙Ó52. ƒ¿«∆∆∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¿»√≈¬»ƒ

‰¯ˆ ÌBÈa ,˙Èt¯˙‰" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ ÔÎÂ¿≈»«¿……¿»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»
"‰ÎÁk ¯ˆ53"Èl ‰„ÓÚ È˙ÓÎÁ Û‡" :¯Ó‡ „BÚÂ ; «…∆»¿»««»¿»ƒ»¿»ƒ

Û‡a Èz„ÓlL ‰ÓÎÁ -54e¯Ó‡ .Èl ‰„ÓÚ ‡È‰ , »¿»∆»«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ»¿
ÌÈÓÎÁ55B˙¯B˙a Ú‚i‰ ÏkL ,‰˙e¯k ˙È¯a : ¬»ƒ¿ƒ¿»∆»«»≈«¿»

L¯„n‰Œ˙È·a56ÏÎÂ ;ÁkLÓ ‡e‰ ‰¯‰Ó· ‡Ï , ¿≈«ƒ¿»…ƒ¿≈»¿«≈«¿»
‰Úˆa B„eÓÏ˙a Ú‚i‰57˙‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈkÁÓ , «»≈«¿«¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿∆

˙ÚLa BÏB˜ ÚÈÓLn‰ ÏÎÂ ;"‰ÓÎÁ ÌÈÚe¿̂ƒ»¿»¿»««¿ƒ«ƒ¿«
‡¯Bw‰ Ï·‡ ;B„Èa Ìi˜˙Ó B„eÓÏz ,B„eÓÏz«¿«¿ƒ¿«≈¿»¬»«≈

ÁÎBL ‡e‰ ‰¯‰Óa ,LÁÏa58. ¿««ƒ¿≈»≈«

דכתיב:46) מאי אלעזר: רבי אמר נד.). (עירובין מתרשל
זו  כאבן לחייו את עצמו, משים אדם אם - אבן? לוחות
נלאין  אינן לחייו כך בניֿאדם, רגלי (מדריסת נמחית שאינה
תלמודו  - רש"י) לאחרים, וללמד לימודו על מלחזור

בידו. מתקיים תלמודו אין לאו, ואם בידו; מתקיים
עצמו 47) שמחיה במי תורה תימצא "לא והתענגות. פינוק

(נ  בתנחומא וכן קיא.). (סנהדרין לא עליה" ג): אות ח,
תאוה  העולם, עונג שמבקש מי אצל שבעלֿפה תורה תימצא
החיים  בארץ תמצא לא שנאמר: הזה, בעולם וגדולה וכבוד
במי  אלא - תימצא? המתים בארץ וכי יג). כח, (איוב

עליה". עצמו סג:).48)שמחיה כי 49)(ברכות (שם)
מוצא  אתה "במי לג). ל, (משלי חמאה יוציא חלב מיץ
אמו". משדי שינק חלב שמקיא במי - תורה? של חמאה

סב.).50) סג:).51)(כתובות נוסח 52)(ברכות
"החכמים". הדפוסים: רוב ונוסח (שם,53)אוקספורד;

כח  בו אין תורה מדברי עצמו המרפה "כל אמרו: סג.)
צרה". ביום על 54)לעמוד וסטר עלי כעס שרבי בכעס

פ"ב). (קהלתֿרבה פ"ה,55)לחיי ברכות (ירושלמי,
לתלמוד56ֿ)ה"א). המיוחד בביתֿהמדרש וכלֿשכן

נוסח  הוא כך לתפילה. עיקרו שביתֿהכנסת בעוד תורה,
הדפוסים: בשאר בירושלמי. גם וכן קושטא; אוקספורד,

קולות 57)"ביתֿהמדרש". בקולי ולא בשוק, לא
טז.). מ"ק ה"א; פ"ה, ברכות (עירובין 58)(ירושלמי,

נד.).

.‚ÈÔÈ‡ - ‰ÏÈl·e ÌBia „ÓÏÏ ‰ÂˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿…«««¿»≈
Ì„‡‰ÏÈl· ‡l‡ ,B˙ÓÎÁ ·¯ „ÓÏ59ÈÓ CÎÈÙÏ . »»»≈…»¿»∆»«»¿»¿ƒ»ƒ

‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏÈÏ ÏÎa ¯‰fÈ ,‰¯Bz‰ ¯˙Îa ˙BkÊÏ ‰ˆ¯L∆»»ƒ¿¿∆∆«»ƒ»≈¿»≈»¿…
‰ÁÈNÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Â ‰La Ô‰Ó „Á‡ elÙ‡ „a‡È¿«≈¬ƒ∆»≈∆¿≈»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»
.‰ÓÎÁ È¯·„Â ‰¯Bz „eÓÏ˙a ‡l‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»¿«¿»¿ƒ¿≈»¿»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡60,‰ÏÈla ‡l‡ ‰¯Bz ÏL ‰p¯ ÔÈ‡ : »¿¬»ƒ≈ƒ»∆»∆»««¿»
‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ ."‰ÏÈl· Èp¯ ÈÓe˜" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…ƒ««¿»¿»»≈«»

ÌBia ÂÈÏÚ CLÓ „ÒÁ ÏL ËeÁ ,‰ÏÈla61:¯Ó‡pL , ««¿»∆∆∆ƒ¿»»»«∆∆¡«
‰lÙz ÈnÚ ‰¯ÈL ‰ÏÈl·e ,BcÒÁ '‰ ‰eˆÈ ÌÓBÈ"»¿«∆«¿««¿»ƒ…ƒƒ¿ƒ»
‰¯B˙ŒÈ¯·c Ba ÌÈÚÓL ÔÈ‡L ,˙Èa ÏÎÂ ."ÈiÁ Ï‡Ï¿≈«»¿»«ƒ∆≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»

BzÏÎB‡ L‡ ,‰ÏÈla62ÔeÓË CLÁ Ïk" :¯Ó‡pL , ««¿»≈«¿∆∆¡«»∆»
"Át ‡Ï L‡ e‰ÏÎ‡z ,ÂÈeÙˆÏ63'‰ ¯·„ Èk" . ƒ¿»¿»¿≈≈…À»ƒ¿«

¯wÚ Ïk ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÏÚ ÁÈbL‰ ‡lL ‰Ê - "‰Êa64. »»∆∆…ƒ¿ƒ««ƒ¿≈»»ƒ»
B‡ ,˜ÒBÚ BÈ‡Â ‰¯Bza ˜ÒÚÏ BÏ ¯LÙ‡L Ïk ÔÎÂ¿≈…∆∆¿»«¬…«»¿≈≈

L¯Ùe ‰LÂ ‡¯wL65B„eÓÏz ÁÈp‰Â ,ÌÏBÚ ÈÏ·‰Ï ∆»»¿»»»«¿«¿≈»¿ƒƒ««¿
e¯Ó‡ ."'‰ ¯·c ‰ÊBa" ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - BÁÊe¿»¬≈∆ƒ¿«∆¿«»¿

ÌÈÓÎÁ66BÙBÒ ,¯LÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ïh·Ó‰ Ïk : ¬»ƒ»«¿«≈∆«»≈∆
BÙBÒ ,ÈÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ ÏÎÂ ;ÈÚÓ dÏh·Ï¿«¿»≈…ƒ¿»«¿«≈∆«»≈…ƒ
È¯‰ - ‰¯Bza ‡e‰ L¯ÙÓ ‰Ê ÔÈÚÂ .¯LÚÓ dÓi˜Ï¿«¿»≈∆¿ƒ¿»∆¿…»«»¬≈
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz" :¯ÓB‡ ‡e‰≈««¬∆…»«¿»∆¡…∆
;"EÈ·È‡ ˙‡ z„·ÚÂ ,Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿≈»≈……¿»«¿»∆…¿∆

E˙pÚ ÔÚÓÏ" :¯ÓB‡Â67."E˙È¯Á‡a E·ËÈ‰Ï ¿≈¿««¬…¿¿≈ƒ¿¿«¬ƒ∆

במנוחת 59) כי לגירסא", אלא סהרא איברא "לא סה.) (שם,
הפרעה. ללא ללימוד ולהתמסר להתרכז יכולים הלילה

מז).60) פ' אלהים 61)(שמותֿרבה, בעיני חן מוצא הוא
ג:). (ע"ז צב.).62)ואדם לפי 63)(סנהדרין ופירושו

התורה: (מסתרי) ממצפוני ונחבא צפון לילה כל שם: ִֵרש"י
תאכלהו  זה בגלל - בית באותו נשמעים תורה דברי שאין
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dxezקכח cenlz zekld - rcnd xtq - `"pn e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

במסכת 22) אמרו וכן ה). פ"ב, (אבות מלמד הקפדן ולא
מסבירות  פנים להלכה, שוחקות "פנים טז): פ' (סופרים

מניין 23)לאגדה". אומר: עקיבא רבי נד:) (עירובין
שנאמר: - שילמדנו? עד לתלמידו לשנות אדם שחייב
שתהא  עד ומניין יט). לא, (דברים בניֿישראל את ולמדה

(שם). בפיהם שימה שנאמר: - בפיהם? שהוא 24)סדורה
למד  הביישן ולא אמרו: זה כגון ועל האמת. את לומר בוש

ה). ב, שמעת,25)(אבות ולא לך שנו "ואם פ"ב) (דא"ז
לי"! שנו לומר: תבוש שם:26)אל מסופר כח.) (מגילה

הארכת  במה רבי, בןֿקרחה: יהושע ר' את שאל שרבי
מה  למשא, עליך חיי כלומר: בחיי? קצת לו: אמר ימים?
אני  וללמוד היא תורה רבי, לו: אמר ימי?! ולאריכות לך
שבמקום  מזה, אנו רואים לכך. זכית במה לדעת רצוני צריך,

הרב. של רוגזו על משגיחים אין תורה

.‰ÌÚtÓ e„ÓlL ,ÂÈ¯·ÁÓ LBa „ÈÓÏz‰ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆««¿ƒ≈¬≈»∆»¿ƒ««
‰nk ¯Á‡ ‡l‡ „ÓÏ ‡Ï ‡e‰Â ,‰iL B‡ ‰BL‡ƒ̄»¿ƒ»¿…»«∆»«««»

ÌÈÓÚÙ27‡ˆBÈÂ ÒÎ ‡ˆÓ ,‰Ê ¯·cÓ Lia˙ Ì‡L ; ¿»ƒ∆ƒƒ¿«≈ƒ»»∆ƒ¿»ƒ¿»¿≈
e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .ÌeÏk „ÓÏ BÈ‡ ‡e‰Â L¯„n‰Œ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»¿≈»≈¿¿ƒ»»¿

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ28Ô„tw‰ ‡ÏÂ ,„ÓÏ ÔLia‰ ÔÈ‡" : ¬»ƒ»ƒƒ≈««¿»»≈¿…««¿»
eÈ·‰ ‡lL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."„nÏÓ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆…≈ƒ
‡È‰L ÔzÚ„ ÈtÓ B‡ ,B˜ÓÚ ÈtÓ ¯·c‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰««¿ƒƒ«»»ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»∆ƒ
ŒÈ¯·„a ÔÈÏM¯˙Ó Ì‰L ,·¯Ï ¯k Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ˆ¿̃»»¬»ƒƒ»»«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈
Êb¯Ï ·iÁ - eÈ·‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈt¯˙Óe ‰¯B˙»ƒ¿«ƒ¬≈∆¿ƒ»…≈ƒ«»ƒ¿…

Ì„cÁÏ È„k ÌÈ¯·„a ÔÓÈÏÎ‰Ïe Ô‰ÈÏÚ29‰Ê ÔÈÚÎe . ¬≈∆¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿»∆
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡30‰¯Ó ˜¯Ê :31ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈ„ÈÓÏza »¿¬»ƒ¿…»»««¿ƒƒ¿ƒ»≈

L‡¯Œ˙el˜ ‚‰Ï ·¯Ï Èe‡¯32‡ÏÂ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÈÙÏ »»«ƒ¿…«…ƒ¿≈««¿ƒƒ¿…
È„k ,Ì‰nÚ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ˜ÁNÏƒ¿…ƒ¿≈∆¿…∆¡…¿ƒ¿ƒ»∆¿≈

Ô‰ÈÏÚ B˙ÓÈ‡ ‡‰zL33.‰¯‰Óa epnÓ e„ÓÏÈÂ ∆¿≈≈»¬≈∆¿ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿≈»

ס 27) סופו (ברכות - תורה דברי על עצמו המנבל "כל ג:)
פי  על ואף ספקותיו כל ששואל רש"י: ופירש להתנשא".

עליו. מלעיגים שחבריו בהם ה).28)שיש פ"ב, (אבות
ולזרזם.29) לעוררם קג:).30)כלומר: (כתובות
אימה.31) עליהם בעצמו.32)הטל "כל 33)זלזול

מר  נוטפות שפתותיו ואין רבו לפני שיושב תלמידֿחכם
ל:). (שבת תכוינה" - פחד) (מחמת

.Â„Ú ,L¯„nÏ ÒkiLk ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡≈¬ƒ∆»«¿∆ƒ»≈«ƒ¿»«
ÂÈÏÚ BzÚc ·MÈ˙zL34Ï‡BL „ÈÓÏz‰ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿«≈«¿»»¿≈««¿ƒ≈

ÁeÈÂ ·MÈ˙iL „Ú ,ÒkiLk35ÌÈL ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ»≈«∆ƒ¿«≈¿»«¿≈¬ƒ¿«ƒ
„Á‡k36‡l‡ ,¯Á‡ ÔÈÚÓ ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆»¿≈¬ƒ∆»«≈ƒ¿»«≈∆»

Lia˙È ‡lL È„k ,Ba ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÔÈÚ‰ B˙B‡Ó37. ≈»ƒ¿»∆≈¬ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈
˙BÚË‰Ï ·¯Ï LÈÂ38ÂÈ˙BÏ‡La ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ ¿≈»«¿«¿∆««¿ƒƒƒ¿≈»

ÌÈNÚn·e39È„Îe ,Ô„cÁÏ È„k ,Ì‰ÈÙa ‰NBÚL ««¬ƒ∆∆ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿≈
.ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ‡ B‡ Ì„nlM ‰Ó Ì‰ ÌÈ¯ÎBÊ Ì‡ Ú„iL∆≈«ƒ¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈»¿ƒ
ÔÈÚa Ì˙B‡ Ï‡LÏ ˙eL¯ BÏŒLiL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆¿ƒ¿…»¿ƒ¿»

ÌÊ¯ÊÏ È„k ,Ba ÔÈ˜ÒBÚ ÔÈ‡L ¯Á‡40. «≈∆≈¿ƒ¿≈¿»¿»

פ"ז).34) סנהדרין שאלתו 35)(תוספתא, תהא שלא
כענין. ושלא ודרך36ֿ)מבוהלת נימוס משום בזה שאין

נשמעים. אינם קולות שני ועוד: ג:).37)ארץ. (שבת
רבי 38) אמרה "לא מוצאים: שאנו כמו שולל, להוליך

לידע  כדי יג.), (עירובין התלמידים בה לחדד אלא עקיבא,
לתורה  לבם שישימו פירש: ורש"י דבריו. על ישיבו אם

מלבם". פלפול אביי 39)ויאמרו בפני שבדק רבה, כגון
ושט  בודקים שאין פי על אף מבחוץ, הושט את תלמידו
מג:). (חולין בדבר אביי ירגיש אם לראות כדי מבפנים, אלא

התענינותם.40) לעורר

.ÊÔÈÏ‡BL ÔÈ‡41„nÚÓ ÔÈ·ÈLÓ ÔÈ‡Â „nÚÓ42‡ÏÂ , ≈¬ƒ¿À»¿≈¿ƒƒ¿À»¿…
È¯BÁ‡Ó ‡ÏÂ ,˜BÁ¯Ó ‡ÏÂ dB·bÓ43ÔÈ‡Â .ÌÈ˜f‰ ƒ»«¿…≈»¿…≈¬≈«¿≈ƒ¿≈

ÔÈ¯B˜ Ô‰L ÔÈÚa ‡l‡ ,·¯‰ ÔÈÏ‡BL44ÔÈ‡Â .Ba ¬ƒ»«∆»»ƒ¿»∆≈ƒ¿≈
‰‡¯iÓ ‡l‡ ,ÔÈÏ‡BL45¯˙BÈ ÔÈÚa Ï‡LÈ ‡ÏÂ . ¬ƒ∆»ƒƒ¿»¿…ƒ¿«»ƒ¿»≈

.˙BÎÏ‰ LÏMÓƒ»¬»

סנהדרין 41) (תוספתא, הוא זו שבהלכה הדינים לכל המקור
ז). הניתנת 42)פרק התשובה או המוצעת שהשאלה מפני

ממתוך  יותר ומתוקנת מיושבת תמיד היא ישיבה מתוך
הראשונה,43)עמידה. בשורה לרב קרוב יושבים הזקנים

לפניהם  ולעמוד לצאת מאחריהם היושב השואל על ולכן
הדיון. בשעת הם גם שיראוהו רבינו 44)כדי הזהיר כבר

הרב  את ישאל שלא אמר שם אלא הקודמת, בהלכה זה על
אל  שבת דיני לומדים שאם שלומדים: נושא באותו רק
באותו  שאפילו אומר, הוא ופה יוםֿטוב: בדיני ישאלנו
כלומר: למדים, שהם בענין אלא שואלים אין עצמו נושא
ישאלנו: אל לרשות מרשות הוצאה בדיני עסוקים שאם
שהכל  אם אף בשבת? יעשו תקנה מה שנשברה, חבית

(כסףֿמשנה). שבת (תנחומא,45)מדיני בקלותֿראש ולא
יא). אות בהעלותך

.ÁÔÈÚk „Á‡ Ï‡L - eÏ‡ML ÌÈL46„Á‡ Ï‡LÂ , ¿«ƒ∆»¬»«∆»»ƒ¿»¿»«∆»
‰NÚÓ ;ÔÈÚÏ ÔÈ˜˜Ê - ÔÈÚk ‡lL47‰NÚÓ BÈ‡LÂ ∆…»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¬∆¿∆≈«¬∆

‰ÎÏ‰ ;‰NÚnÏ ÔÈ˜˜Ê -48L¯„Óe49ÔÈ˜˜Ê - ƒ¿»ƒ««¬∆¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰„b‡Â L¯„Ó ;‰ÎÏ‰Ï50‰„b‡ ;L¯„nÏ ÔÈ˜˜Ê - «¬»»ƒ¿»¿«»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»«»»

¯ÓÁÂŒÏ˜Â51‰¯Ê‚e ¯ÓÁÂŒÏ˜ ;¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê -52 ¿«»…∆ƒ¿»ƒ¿«»…∆«»…∆¿≈»
„Á‡ ,ÌÈL ÔÈÏ‡BM‰ eÈ‰ .¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê - ‰ÂL»»ƒ¿»ƒ¿«»…∆»«¬ƒ¿«ƒ∆»
ŒÌÚÂ „ÈÓÏz ;ÌÎÁÏ ÔÈ˜˜Ê - „ÈÓÏz „Á‡Â ÌÎÁ»»¿∆»«¿ƒƒ¿»ƒ∆»»«¿ƒ¿«
Ì‰ÈL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰ÈL ;„ÈÓÏzÏ ÔÈ˜˜Ê - ı¯‡‰»»∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿≈∆¬»ƒ¿≈∆
ÈzLa Ì‰ÈL eÏ‡L ;ı¯‡‰ŒÈnÚ Ì‰ÈL ,ÌÈ„ÈÓÏz«¿ƒƒ¿≈∆«≈»»∆»¬¿≈∆ƒ¿≈

˙B·eL˙ ÈzLa B‡ ˙BÎÏ‰53˙BÏ‡L ÈzLa B‡54ÈL ¬»ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈¿≈
‰zÚÓ Ìb¯˙Ó‰ „Èa ˙eL¯‰ - ÌÈNÚÓ55. «¬ƒ»¿¿««¿«¿≈≈»»

פסח 46) בהלכות כששואלים בענין. אחרינא: ונוסחא
נסים, (רבינו כענין שואל זהו - הפסח לפני יום שלשים

לדעת 47)מגילה). שצריכים אקטואלית: שהיא שאלה
רק  שהיא לשאלה קודמת להתנהג, ואיך לעשות מה כעת

תיאורטית. מסיני.48)להלכה, למשה שנאמרה
מתוך 49) הלכה מדרשי שהם וספרי ספרא מכילתא, כגון:

שבתורה. לב 50)הפסוקים והגיוני חכמה, אמרי שיחות
המ  על הרא"ש סומכים עיין לדינים. ענין בהם ואין קרא

לו:). בהן.51)(נדרים נדרשת שהתורה מידות מי"ג אחת
אדם 52) וחומר" ש"קל בעוד אלא המידות, מי"ג היא גם
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מעצמו  שוה" "גזירה דן אדם אין סברא, פי על מעצמו דן
המתחיל: דיבור רש"י, לא., (סוכה מרבו קיבלה כן אם אלא
אין  בקבלה, שהיא שוה" "גזירה ולפיכך מקשינן). לא
מסברא  רק שהיא וחומר" "קל אבל ישכחנה: שמא לחשוש
(פר"ח). תחילה לה נזקקין לכן - לשכחה לחוש ויש

התלמידים 53) עליו משיבים חידוש איזה אמר כשהרב
(קידושין  בדבר תשובות שתי שאמרו: כמו וניתוח. בביקורת

עדיפה 54)ה:). אחת ואין למעשה ששתיהן שאלות בשתי
י). הערה קא, עמוד לעיל (עיין בידו 55)מחברתה הרשות
השני. פני על רוצה שהוא מי את לבכר

.ËÌÈLÈ ÔÈ‡56ÌÓ˙n‰ ÏÎÂ .L¯„n‰Œ˙È·a ≈¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿»«ƒ¿«¿≈
ÌÈÚ¯˜ ÌÈÚ¯˜ ˙ÈNÚ B˙ÓÎÁ ,L¯„n‰Œ˙È·a57ÔÎÂ ; ¿≈«ƒ¿»»¿»«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡Â ."‰Óe LÈaÏz ÌÈÚ¯˜e" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡»«¿……¿»¿»¿»ƒ«¿ƒ»¿≈
.„·Ïa ‰¯B˙ŒÈ¯·„a ‡l‡ ,L¯„n‰Œ˙È·a ÔÈÁÈNÓ¿ƒƒ¿≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿»
'‰‡eÙ¯' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,LhÚ˙pL ÈÓ elÙ‡58 ¬ƒƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L¯„n‰Œ˙È·a59. ¿≈«ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»«¿»ƒ

‰¯eÓÁ L¯„n‰Œ˙Èa ˙M„˜e60.˙BiÒÎŒÈza ˙M„wÓ ¿À«≈«ƒ¿»¬»ƒ¿À«»≈¿≈ƒ

כח.).56) אלא 57)(סוכה נזכר ואינו תלמודו שוכח הוא
כלו  עא.), סנהדרין (רש"י, לקויות לסירוגין ידיעותיו מר:

ובהירות. שלימות בהן מטעם 58)ואין נוהגים בימינו גם
מרפא! אסותא! שנתעטש לאיש לומר ודרךֿארץ נימוס
"מרפא!" אומרים: היו לא גמליאל רבן בית ו"של רפואה!
נג.). (ברכות ביתֿהמדרש" ביטול משום - בביתֿהמדרש

דרךֿארץ.59) ולא תורה לא בהם ביתֿהמדרש,60)שאין
יעיד  כאשר - תורה בו להרביץ היה ותעדותו יסודו עיקר
מיוחד  וביתֿהכנסת בו: מתפללים גם היו אבל - שמו עליו
מבית  תורה, בו שמגדלים הבית וגדול לתפילה. רק
בביתֿ אומרים ולכן - כז.) (מגילה תפילה בו שמגדלים

בביתֿהמדרש. כן שאין מה רפואה! הכנסת:

ה'תשע"ט  מנ"א ט"ז ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הרב 1) אהבת להוראה; הראוי הוא מי ומוראו; הרב כבוד

לתלמידיו.

.‡‡e‰ Ck ,B˙‡¯ÈÂ ÂÈ·‡ „B·Îa ‰eˆÓ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»¿À∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
Ba¯ „B·Îa ·iÁ2ÂÈ·‡Ó ¯˙È B˙‡¯ÈÂ3B‡È·Ó ÂÈ·‡L ; «»ƒ¿«¿ƒ¿»»≈≈»ƒ∆»ƒ¿ƒ

ÈiÁÏ B‡·Ó ,‰ÓÎÁ B„nlL ,Ba¯Â ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«∆¿«∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿«≈
‡a‰ ÌÏBÚ‰4ÏL - Ba¯ ˙„·‡Â ÂÈ·‡ ˙„·‡ ‰‡¯ . »»«»»»¬≈«»ƒ«¬≈««∆

- ‡NÓa ÌÈ‡NB Ba¯Â ÂÈ·‡ .ÂÈ·‡ ÏLÏ ˙Ó„B˜ Ba«̄∆∆¿∆»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿«»
ÂÈ·‡ ÏL CkŒ¯Á‡Â ,Ba¯ ÏL ˙‡ ÁÈpÓ5Ba¯Â ÂÈ·‡ . «ƒ«∆∆«¿««»∆»ƒ»ƒ¿«

Ba¯ ˙‡ ‰„Bt - ‰È·Ma ÌÈÈe·L6‰„Bt CkŒ¯Á‡Â , ¿ƒ«ƒ¿»∆∆«¿««»∆
˙‡ ‰„Bt - ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈ·‡ ˙‡∆»ƒ¿ƒ»»»ƒ«¿ƒ»»∆∆

‰lÁz ÂÈ·‡7,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»»»ƒ«¿ƒ»»
Ba¯ „‚k Ïe˜L BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡8,B˙„·‡ ·ÈLÓ - ««ƒ∆≈»¿∆∆«≈ƒ¬≈»

ÏB„b „B·k EÏ ÔÈ‡Â .Ba¯ ˙„·‡ ·ÈLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈ƒ¬≈««¿≈¿»»
e¯Ó‡ .·¯‰ ‡¯BnÓ ‡¯BÓ ‡ÏÂ ,·¯‰ „B·kÓƒ¿»«¿…»ƒ»»«»¿

ÌÈÓÎÁ9e¯Ó‡ CÎÈÙÏ ;ÌÈÓL ‡¯BÓk Ca¯ ‡¯BÓ :10: ¬»ƒ»«»¿»»»ƒ¿ƒ»»¿

˜ÏBÁ‰ Ïk11:¯Ó‡pL ,‰ÈÎM‰ ÏÚ ˜ÏBÁk ,Ba¯ ÏÚ »«≈««¿≈««¿ƒ»∆∆¡«
"'‰ ÏÚ Ì˙v‰a"12‰·È¯Ó ‰NBÚ‰ ÏÎÂ ;13,Ba¯ ÌÚ ¿«…»«¿»»∆¿ƒ»ƒ«

È· e·¯ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎM‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ‰NBÚk¿∆¿ƒ»ƒ«¿ƒ»∆∆¡«¬∆»¿≈
ÌÚ¯˙n‰ ÏÎÂ ;"Ìa L„wiÂ '‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ14,Ba¯ ÏÚ ƒ¿»≈∆«ƒ»≈»¿»«ƒ¿»≈««

Èk ÌÎÈ˙pÏ˙ eÈÏÚ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,'‰ ÏÚ ÌÚ¯˙Ók¿ƒ¿»≈«∆∆¡«…»≈¿À…≈∆ƒ
¯‰¯‰Ó‰ ÏÎÂ ;"'‰ ÏÚ15¯‰¯‰Ó el‡k ,Ba¯ ¯Á‡ «¿»«¿«¿≈«««¿ƒ¿«¿≈

ÌÈ‰Ï‡a ÌÚ‰ ¯a„ÈÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎL ¯Á‡««¿ƒ»∆∆¡««¿«≈»»≈…ƒ
"‰LÓ·e16. ¿∆

ממנו.2) למד חכמתו רוב ואביו 3)המובהק, שהוא "מפני
וכתב  אוקספורד ובנוסח כח.). (כריתות רבו" בכבוד חייבים
כך  ויראתו, אביו בכבוד מצווה שאדם "כשם אברבנאל יד
.".... מאביו יתר ורבו ויראתו; רבו בכבוד חייב הוא

לג.).4) מציעא חכם 5)(בבא אביו היה אם אבל (שם).
קודמת. אביו של  - רבו כנגד ואפילו 7)(שם).6)ושקול

בסכנה. חייו שבשבי מפני רבו, כנגד שקול כשאינו
הם 8) רבו" כנגד שקול שאינו פי על "אף כאן: רבינו דברי

י"ב, פרק ואבידה גזילה בהלכות לדבריו גלוייה סתירה
רבו, אבידת עם אביו באבידת "פגע שם: שכתב ב, הלכה

אביו היה ¯·Âאם „‚Î ÏÂ˜˘ לאו ואם קודמת; אביו של -
הרמב"ם  מפרשי רוב הסכימו וכבר קודמת. רבו של -
והנוסח  כאן יש סופר שטעות מיימוניות", "הגהות ובראשם
במשנה  גם הנוסחה שכן עיקר, ואבידה" "גזילה בהלכות
זה  דין וטעם י"א). משנה ב, פרק מציעא (בבא ירושלמי
כיוון  בסכנה, שחייהם שבויים בפדיון - במשנה: השנוי
להציל  חייב הוא - שקול אינו אם אף תלמידֿחכם שאביו
סכנת  שאין במקום אבל אדם; כל קודם שחת מיני נפשו
ונשיאת  אבידה כגון: הגוף, יגיעת או ממון הפסד רק נפשות
כאן  להביא וכדאי קודם. רבו - שקול האב אין אם משא,
בשם  לד, סעיף רמב, סימן ערוך (שולחן הרמ"א שכתב מה
לאביו? קודם שרבו אמורים דברים במה החסידים"): "ספר

א  אבל חינם; אותו כשמלמד ומלמדו - רב לו שכר אביו ם
דבר. לכל קודם אביו יב).9)- ד, פרק (אבות

קי.).10) וקובע 11)(סנהדרין רבו ישיבת על שחולק זה
כמבואר  רבו. ברשות שלא שם ומלמד אחרת ישיבה לו

ב). (הלכה על 12)בסמוך אלא חלקו שלא פי על אף
וחלקו  היצו כאילו הכתוב עליהם מעלה תורתו, ועל משה

השכינה. בדברים 13)על נגדו לפטפט וקטטה תגר
מידת 14)(רש"י). כבושה, מידה בו שנוהג רבו על ואומר

(שם). עליו 15)אכזריות שבודה (שם), דברים עליו מחפה
גנאי. דברי "אם 16)מליבו בשלח): (מכילתא, ואמרו

המדבר  שכל ללמדך, - במשה? וחומר קל דיברו, באלוקים
העולם". והיה שאמר במי מדבר כאילו ישראל ברועה

.·,L¯„Ó BÏ Ú·BwL ‰Ê ?Ba¯ ÏÚ ˜ÏBÁ e‰ÊÈ‡≈∆≈««∆∆≈«ƒ¿»
Ba¯ ˙eL¯· ‡lL „nÏÓe L¯B„Â ·LBÈÂ17,Ìi˜ Ba¯Â , ¿≈¿≈¿«≈∆…ƒ¿«¿««»

Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .˙¯Á‡ ‰È„Óa Ba¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»»
ÌÏBÚÏ Ba¯ ÈÙa ˙B¯B‰Ï18ÈÙa ‰ÎÏ‰ ‰¯Bn‰ ÏÎÂ ; ¿ƒ¿≈«¿»¿»«∆¬»»ƒ¿≈

‰˙ÈÓ ·iÁ ,Ba¯19. ««»ƒ»

יורה,17) אל "תלמיד ה:): (סנהדרין אמרו וכן כז:). (ברכות
יתנהג  שלא - האיסור וטעם מרבו". רשות נטל כן אם אלא
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במסכת 22) אמרו וכן ה). פ"ב, (אבות מלמד הקפדן ולא
מסבירות  פנים להלכה, שוחקות "פנים טז): פ' (סופרים

מניין 23)לאגדה". אומר: עקיבא רבי נד:) (עירובין
שנאמר: - שילמדנו? עד לתלמידו לשנות אדם שחייב
שתהא  עד ומניין יט). לא, (דברים בניֿישראל את ולמדה

(שם). בפיהם שימה שנאמר: - בפיהם? שהוא 24)סדורה
למד  הביישן ולא אמרו: זה כגון ועל האמת. את לומר בוש

ה). ב, שמעת,25)(אבות ולא לך שנו "ואם פ"ב) (דא"ז
לי"! שנו לומר: תבוש שם:26)אל מסופר כח.) (מגילה

הארכת  במה רבי, בןֿקרחה: יהושע ר' את שאל שרבי
מה  למשא, עליך חיי כלומר: בחיי? קצת לו: אמר ימים?
אני  וללמוד היא תורה רבי, לו: אמר ימי?! ולאריכות לך
שבמקום  מזה, אנו רואים לכך. זכית במה לדעת רצוני צריך,

הרב. של רוגזו על משגיחים אין תורה

.‰ÌÚtÓ e„ÓlL ,ÂÈ¯·ÁÓ LBa „ÈÓÏz‰ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆««¿ƒ≈¬≈»∆»¿ƒ««
‰nk ¯Á‡ ‡l‡ „ÓÏ ‡Ï ‡e‰Â ,‰iL B‡ ‰BL‡ƒ̄»¿ƒ»¿…»«∆»«««»

ÌÈÓÚÙ27‡ˆBÈÂ ÒÎ ‡ˆÓ ,‰Ê ¯·cÓ Lia˙ Ì‡L ; ¿»ƒ∆ƒƒ¿«≈ƒ»»∆ƒ¿»ƒ¿»¿≈
e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .ÌeÏk „ÓÏ BÈ‡ ‡e‰Â L¯„n‰Œ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»¿≈»≈¿¿ƒ»»¿

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ28Ô„tw‰ ‡ÏÂ ,„ÓÏ ÔLia‰ ÔÈ‡" : ¬»ƒ»ƒƒ≈««¿»»≈¿…««¿»
eÈ·‰ ‡lL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."„nÏÓ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆…≈ƒ
‡È‰L ÔzÚ„ ÈtÓ B‡ ,B˜ÓÚ ÈtÓ ¯·c‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰««¿ƒƒ«»»ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»∆ƒ
ŒÈ¯·„a ÔÈÏM¯˙Ó Ì‰L ,·¯Ï ¯k Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ˆ¿̃»»¬»ƒƒ»»«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈
Êb¯Ï ·iÁ - eÈ·‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈt¯˙Óe ‰¯B˙»ƒ¿«ƒ¬≈∆¿ƒ»…≈ƒ«»ƒ¿…

Ì„cÁÏ È„k ÌÈ¯·„a ÔÓÈÏÎ‰Ïe Ô‰ÈÏÚ29‰Ê ÔÈÚÎe . ¬≈∆¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿»∆
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡30‰¯Ó ˜¯Ê :31ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈ„ÈÓÏza »¿¬»ƒ¿…»»««¿ƒƒ¿ƒ»≈

L‡¯Œ˙el˜ ‚‰Ï ·¯Ï Èe‡¯32‡ÏÂ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÈÙÏ »»«ƒ¿…«…ƒ¿≈««¿ƒƒ¿…
È„k ,Ì‰nÚ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ˜ÁNÏƒ¿…ƒ¿≈∆¿…∆¡…¿ƒ¿ƒ»∆¿≈

Ô‰ÈÏÚ B˙ÓÈ‡ ‡‰zL33.‰¯‰Óa epnÓ e„ÓÏÈÂ ∆¿≈≈»¬≈∆¿ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿≈»

ס 27) סופו (ברכות - תורה דברי על עצמו המנבל "כל ג:)
פי  על ואף ספקותיו כל ששואל רש"י: ופירש להתנשא".

עליו. מלעיגים שחבריו בהם ה).28)שיש פ"ב, (אבות
ולזרזם.29) לעוררם קג:).30)כלומר: (כתובות
אימה.31) עליהם בעצמו.32)הטל "כל 33)זלזול

מר  נוטפות שפתותיו ואין רבו לפני שיושב תלמידֿחכם
ל:). (שבת תכוינה" - פחד) (מחמת

.Â„Ú ,L¯„nÏ ÒkiLk ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡≈¬ƒ∆»«¿∆ƒ»≈«ƒ¿»«
ÂÈÏÚ BzÚc ·MÈ˙zL34Ï‡BL „ÈÓÏz‰ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿«≈«¿»»¿≈««¿ƒ≈

ÁeÈÂ ·MÈ˙iL „Ú ,ÒkiLk35ÌÈL ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ»≈«∆ƒ¿«≈¿»«¿≈¬ƒ¿«ƒ
„Á‡k36‡l‡ ,¯Á‡ ÔÈÚÓ ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆»¿≈¬ƒ∆»«≈ƒ¿»«≈∆»

Lia˙È ‡lL È„k ,Ba ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÔÈÚ‰ B˙B‡Ó37. ≈»ƒ¿»∆≈¬ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈
˙BÚË‰Ï ·¯Ï LÈÂ38ÂÈ˙BÏ‡La ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ ¿≈»«¿«¿∆««¿ƒƒƒ¿≈»

ÌÈNÚn·e39È„Îe ,Ô„cÁÏ È„k ,Ì‰ÈÙa ‰NBÚL ««¬ƒ∆∆ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿≈
.ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ‡ B‡ Ì„nlM ‰Ó Ì‰ ÌÈ¯ÎBÊ Ì‡ Ú„iL∆≈«ƒ¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈»¿ƒ
ÔÈÚa Ì˙B‡ Ï‡LÏ ˙eL¯ BÏŒLiL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆¿ƒ¿…»¿ƒ¿»

ÌÊ¯ÊÏ È„k ,Ba ÔÈ˜ÒBÚ ÔÈ‡L ¯Á‡40. «≈∆≈¿ƒ¿≈¿»¿»

פ"ז).34) סנהדרין שאלתו 35)(תוספתא, תהא שלא
כענין. ושלא ודרך36ֿ)מבוהלת נימוס משום בזה שאין

נשמעים. אינם קולות שני ועוד: ג:).37)ארץ. (שבת
רבי 38) אמרה "לא מוצאים: שאנו כמו שולל, להוליך

לידע  כדי יג.), (עירובין התלמידים בה לחדד אלא עקיבא,
לתורה  לבם שישימו פירש: ורש"י דבריו. על ישיבו אם

מלבם". פלפול אביי 39)ויאמרו בפני שבדק רבה, כגון
ושט  בודקים שאין פי על אף מבחוץ, הושט את תלמידו
מג:). (חולין בדבר אביי ירגיש אם לראות כדי מבפנים, אלא

התענינותם.40) לעורר

.ÊÔÈÏ‡BL ÔÈ‡41„nÚÓ ÔÈ·ÈLÓ ÔÈ‡Â „nÚÓ42‡ÏÂ , ≈¬ƒ¿À»¿≈¿ƒƒ¿À»¿…
È¯BÁ‡Ó ‡ÏÂ ,˜BÁ¯Ó ‡ÏÂ dB·bÓ43ÔÈ‡Â .ÌÈ˜f‰ ƒ»«¿…≈»¿…≈¬≈«¿≈ƒ¿≈

ÔÈ¯B˜ Ô‰L ÔÈÚa ‡l‡ ,·¯‰ ÔÈÏ‡BL44ÔÈ‡Â .Ba ¬ƒ»«∆»»ƒ¿»∆≈ƒ¿≈
‰‡¯iÓ ‡l‡ ,ÔÈÏ‡BL45¯˙BÈ ÔÈÚa Ï‡LÈ ‡ÏÂ . ¬ƒ∆»ƒƒ¿»¿…ƒ¿«»ƒ¿»≈

.˙BÎÏ‰ LÏMÓƒ»¬»

סנהדרין 41) (תוספתא, הוא זו שבהלכה הדינים לכל המקור
ז). הניתנת 42)פרק התשובה או המוצעת שהשאלה מפני

ממתוך  יותר ומתוקנת מיושבת תמיד היא ישיבה מתוך
הראשונה,43)עמידה. בשורה לרב קרוב יושבים הזקנים

לפניהם  ולעמוד לצאת מאחריהם היושב השואל על ולכן
הדיון. בשעת הם גם שיראוהו רבינו 44)כדי הזהיר כבר

הרב  את ישאל שלא אמר שם אלא הקודמת, בהלכה זה על
אל  שבת דיני לומדים שאם שלומדים: נושא באותו רק
באותו  שאפילו אומר, הוא ופה יוםֿטוב: בדיני ישאלנו
כלומר: למדים, שהם בענין אלא שואלים אין עצמו נושא
ישאלנו: אל לרשות מרשות הוצאה בדיני עסוקים שאם
שהכל  אם אף בשבת? יעשו תקנה מה שנשברה, חבית

(כסףֿמשנה). שבת (תנחומא,45)מדיני בקלותֿראש ולא
יא). אות בהעלותך

.ÁÔÈÚk „Á‡ Ï‡L - eÏ‡ML ÌÈL46„Á‡ Ï‡LÂ , ¿«ƒ∆»¬»«∆»»ƒ¿»¿»«∆»
‰NÚÓ ;ÔÈÚÏ ÔÈ˜˜Ê - ÔÈÚk ‡lL47‰NÚÓ BÈ‡LÂ ∆…»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¬∆¿∆≈«¬∆

‰ÎÏ‰ ;‰NÚnÏ ÔÈ˜˜Ê -48L¯„Óe49ÔÈ˜˜Ê - ƒ¿»ƒ««¬∆¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰„b‡Â L¯„Ó ;‰ÎÏ‰Ï50‰„b‡ ;L¯„nÏ ÔÈ˜˜Ê - «¬»»ƒ¿»¿«»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»«»»

¯ÓÁÂŒÏ˜Â51‰¯Ê‚e ¯ÓÁÂŒÏ˜ ;¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê -52 ¿«»…∆ƒ¿»ƒ¿«»…∆«»…∆¿≈»
„Á‡ ,ÌÈL ÔÈÏ‡BM‰ eÈ‰ .¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê - ‰ÂL»»ƒ¿»ƒ¿«»…∆»«¬ƒ¿«ƒ∆»
ŒÌÚÂ „ÈÓÏz ;ÌÎÁÏ ÔÈ˜˜Ê - „ÈÓÏz „Á‡Â ÌÎÁ»»¿∆»«¿ƒƒ¿»ƒ∆»»«¿ƒ¿«
Ì‰ÈL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰ÈL ;„ÈÓÏzÏ ÔÈ˜˜Ê - ı¯‡‰»»∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿≈∆¬»ƒ¿≈∆
ÈzLa Ì‰ÈL eÏ‡L ;ı¯‡‰ŒÈnÚ Ì‰ÈL ,ÌÈ„ÈÓÏz«¿ƒƒ¿≈∆«≈»»∆»¬¿≈∆ƒ¿≈

˙B·eL˙ ÈzLa B‡ ˙BÎÏ‰53˙BÏ‡L ÈzLa B‡54ÈL ¬»ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈¿≈
‰zÚÓ Ìb¯˙Ó‰ „Èa ˙eL¯‰ - ÌÈNÚÓ55. «¬ƒ»¿¿««¿«¿≈≈»»

פסח 46) בהלכות כששואלים בענין. אחרינא: ונוסחא
נסים, (רבינו כענין שואל זהו - הפסח לפני יום שלשים

לדעת 47)מגילה). שצריכים אקטואלית: שהיא שאלה
רק  שהיא לשאלה קודמת להתנהג, ואיך לעשות מה כעת

תיאורטית. מסיני.48)להלכה, למשה שנאמרה
מתוך 49) הלכה מדרשי שהם וספרי ספרא מכילתא, כגון:

שבתורה. לב 50)הפסוקים והגיוני חכמה, אמרי שיחות
המ  על הרא"ש סומכים עיין לדינים. ענין בהם ואין קרא

לו:). בהן.51)(נדרים נדרשת שהתורה מידות מי"ג אחת
אדם 52) וחומר" ש"קל בעוד אלא המידות, מי"ג היא גם
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שנותיו  "כל סד.): (ברכות שאמרו כמו רבו, בחיי בשררה
אומן  קורא יוסף רב היה לא ישיבה כראש שמלך רבה של
שום  להראות שלא כדי אליו, הולך והיה לביתו דם מקיז

רבו. בחיי שררה רשות 18)צד כבר כשנטל אפילו
רבו. במקום שלא אלא רבו, בפני להורות לו אסור להורות,
שאינו  ארעי, בדרך הוראה אפילו - "לעולם" מפרשים: ויש

רבו. בפני אסור כן גם מדרש שום (עירובין 19)קובע
סג.).

.‚¯NÚŒÌÈL Ba¯ ÔÈ·e BÈ· ‰È‰20Ï‡LÂ ,ÏÈÓ »»≈≈«¿≈»»ƒ¿»«
·ÈL‰Ï ¯zÓ - ‰ÎÏ‰ ¯·c Ì„‡ BÏ21LÈ¯Ù‰Ïe . »»¿«¬»»À»¿»ƒ¿«¿ƒ

¯eq‡‰ ÔÓ22.˙B¯B‰Ï ¯zÓ Ba¯ ÈÙa elÙ‡ - ƒ»ƒ¬ƒƒ¿≈«À»¿
,¯eÒ‡‰ ¯·„ ‰NBÚ Ì„‡ ‰‡¯L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»»»∆»»»»
- BÚL¯ ÈtÓ B‡ ,B¯eq‡a Ú„È ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»«¿ƒƒ¿≈ƒ¿
!¯eÒ‡ ‰Ê ¯·c :BÏ ¯ÓBÏÂ BLÈ¯Ù‰Ï BÏŒLÈ∆¿«¿ƒ¿«»»∆»
Ba¯ BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ba¯ ÈÙa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈«¿««ƒ∆…»««
ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ,'‰ ÏelÁ LiL ÌB˜Ó ÏkL ,˙eL¿̄∆»»∆≈ƒ≈¿ƒ

·¯Ï „B·k23ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .24¯·„a ? »»««∆¿»ƒ¬ƒ¿»»
‰¯˜Ó ‰¯˜pL25,‰‡¯B‰Ï BÓˆÚ Úa˜Ï Ï·‡ ; ∆ƒ¿»ƒ¿∆¬»ƒ¿…««¿¿»»

ÛBÒa ‡e‰ elÙ‡ ,Ï‡BL ÏÎÏ ˙B¯B‰Ïe ·LÈÏÂ¿≈≈¿¿»≈¬ƒ¿
˙B¯B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒa Ba¯Â ÌÏBÚ‰»»¿«¿»»»¿

˙eÓiL „ÚBa¯26.Ba¯Ó ˙eL¯ ÏË ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «∆»«∆»ƒ≈»«¿≈«
‡ÏÂ27˙B¯B‰Ïe ·LÈÏ BÏ ¯zÓ ,Ba¯ ˙nL ÈÓ Ïk ¿…»ƒ∆≈«À»≈≈¿

ÚÈb‰L „ÈÓÏ˙ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;‰¯Bza«»∆»ƒ≈»»«¿ƒ∆ƒƒ«
‰‡¯B‰Ï28. ¿»»

מחנה 20) כנגד הוא זה ושיעור רבו". במקום "שלא זהו
שהן  פרסאות, שלוש של שטח שתפס במדבר ישראל
אמה. אלפיים המיל ושיעור נה:). (עירובין מיל שניםֿעשר
למשה, ישר פונה היה מה, דבר לשאול צריך שהיה מי וכל
(שמות  מועד אוהל אל יצא ה' מבקש כל והיה שכתוב: כמו

ז). וישיבה.21)לג, מדרש לקבוע לא להרחיק 22)אבל
העבירה. מן הכתוב:23)אדם על וסמכו סג.), (עירובין

ל). כא, (משלי ה' לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין
מגורי 24) ממקום מיל שניםֿעשר בריחוק להשיב לו שמותר

ארעי.25)רבו? ובדרך בהזדמנות בעמלא, באקראי
היה 26) הונא שרב זמן שכל סב:): (עירובין שאמרו כמו

"ביעתא  אפילו תלמידו חיסדא רב הורה לא בחיים
כמו, ופשוטות קלות הכי הוראות אפילו כלומר: בכותחא",
עשוי  רוטב (מין בכותח טבולה ביצה לאכול שמותר למשל,
כתבו, מיימוניות "והגהות הפת). את בו לטבל חמוץ מחלב
הגאונים, מספרי בספר רואה שאדם מפורש הלכה שפסק
להורות  לו אסור רק רבו, בימי אפילו להורות הוא יכול

בינתו. על ולסמוך שכאן 27)מליבו הדברים נראים
רמב  סימן דעה יורה בטור הנוסח הוא וכן ד. הלכה תחילת
יח). קטן סעיף (שם, הש"ך הכריע וכך הרמב"ם. בשם

היתר 28) וקיבל הדרושים הלימודים חוק את כבר שגמר
הגעה  שזמן יט:), (עבודהֿזרה אמרו חכמינו הוראה.
סובר, זה שיעור נתן שלא ורבינו שנה. ארבעים הוא להוראה
מפי  הרב, מפי רק לומדים כשהיו אז היה שזה כנראה,
"שאין  ה:): (עבודהֿזרה ואמרו ספרים; מפי ולא סופרים

אבל  שנה". ארבעים עד רבו של דעתו סוף על עומד אדם
ואנו  לפנינו ומונחים כתובים ופירושיה שהתורה כיום,
אלא  ובשנים, בגיל תלוייה ההוראה אין - מתוכם לומדים
ורבינו  משנה), (לחם החכם של ובמידותיו חכמתו במעלת
לדיין: שיתמנה כדי לחכם הדרושים התנאים את מונה ז"ל
נאה, ופירקו ושפל ועניו ויראֿחטא, חכם שימצאוהו מי "כל
תורה, (משנה דיין" אותו עושים - הימנו נוחה הבריות ורוח

הג  שנות ואילו ח), הלכה ב, פרק סנהדרין לא הלכות יל
הזכיר.

.„‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ÏÎÂ¿»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»∆¬≈∆
Áe¯‰ Ò‚Â ‰ËBL ,ÚL¯29ÌÈa¯ Èk" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , »»∆¿«»«¿»»∆¡«ƒ«ƒ

‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ30‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L ÌÎÁ ÔÎÂ ."'B‚Â ¬»ƒƒƒ»¿¿≈»»∆ƒƒ«¿»»
˙BÏBLÎÓ Ô˙BÂ ,‰¯Bz ÚBÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓ BÈ‡Â¿≈∆¬≈∆≈«»¿≈ƒ¿

ÌÈÓˆÚÂ" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈ¯ÂÚ‰ ÈÙÏ31"‰È‚¯‰ Ïk ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»∆¡««¬Àƒ»¬À∆»
,Èe‡¯k ‰¯B˙ ea¯‰ ‡lL ,ÌÈpËw‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰ el‡ -≈««¿ƒƒ«¿«ƒ∆…ƒ¿»»»
ÈL‡ ÔÈ·e ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa Ïcb˙‰Ï ÌÈL˜·Ó Ì‰Â¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«≈»»∆≈«¿≈
˙B¯B‰Ïe ÔÈ„Ï L‡¯a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈˆÙB˜Â ,Ì¯ÈÚƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ»…»ƒ¿
ÌÈ·È¯Án‰ Ì‰Â ,˙˜ÏÁn‰ ÌÈa¯n‰ Ì‰ ;Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈««¿ƒ««¬…∆¿≈««¬ƒƒ
ÌÈÏaÁÓ‰Â ,‰¯Bz ÏL d¯ ÔÈaÎÓ‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»¿«¿«ƒ≈»∆»¿«¿«¿ƒ
:B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ .˙B‡·ˆ '‰ Ì¯k∆∆¿»¬≈∆»«¿……¿»¿»
ÌÈÏaÁÓ ÌÈpË˜ ÌÈÏÚL ,ÌÈÏÚeL eÏ eÊÁ‡"∆¡»»ƒÀ»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ

."ÌÈÓ¯k¿»ƒ

הזכאי,29) את יחייב שלפעמים - רשע ז). ד, פרק (אבות
שיצא  בעלֿהדין איבת עליו שמרבה - שוטה כגוזלו; והריהו
הגדולים  כאחד שם לו לקנות שגאוותו - וגסֿרוח חייב;
להוראה  שהגיע בטרם ולדון להורות כך לידי הביאתהו

שמואל). ועדיין 30)(מדרש חדשיו כלו שלא נפל, ֵֶלשון
ולכן  ומורה, - להוראה עדיין הגיע לא הוא: כן נגמר, לא

חלליו. טו).31)רבים לג, (ישעיה עיניו ועוצם מלשון:
את  בזה והורג מלהורות ומתאפק ומחריש מתעצם שהוא

יט:). זרה עבודה (רש"י, דורו בני

.‰elÙ‡Â ,BÓLa Ba¯Ï ˙B¯˜Ï „ÈÓÏ˙Ï BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿«¬ƒ
ÂÈÙa ‡lL32ÏkL ,È‡Ït ÌM‰ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ∆…¿»»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ∆»

;ÂÈÙa BÓL ¯ÈkÊÈ ‡ÏÂ .ÈBÏÙ ‡e‰L Ú„È ÚÓBM‰«≈«≈«∆¿ƒ¿…«¿ƒ¿¿»»
C¯„k ,Ba¯ ÌLk ÌÓML ÌÈ¯Á‡Ï ˙B¯˜Ï elÙ‡Â«¬ƒƒ¿«¬≈ƒ∆¿»¿≈«¿∆∆

ÂÈ·‡ ÌLa ‰NBÚL33‡l‡ ;ÌÓL ˙‡ ‰pLÈ34elÙ‡ , ∆∆¿≈»ƒ∆»¿«∆∆¿»¬ƒ
Ì˙BÓ ¯Á‡Ï35È‡Ït Ì˘‰ ‰È‰È˘ ‡e‰Â .36Ïk˘ , ¿««»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ¿»

ÈBÏt ‡e‰˘ Ú„È ÚÓB˘‰37B‡ Ba¯Ï ÌBÏL ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈«≈«¿¿ƒ¿…ƒ≈»¿«
‰Ê ÌÈ¯ÈÊÁÓe ÌÈÚ¯Ï ÌÈ˙BpL C¯„k ,ÌBÏL BÏ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ»¿∆∆∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆

‰ÊÏ38‰ÁBL ‡l‡ ;39:„B·ÎÂ ‰‡¯Èa BÏ ¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ »∆∆»∆¿»»¿≈¿ƒ¿»¿»
¯ÈÊÁÈ ,ÌBÏL Ba¯ BÏ Ô˙ Ì‡Â !Èa¯ ,EÈÏÚ ÌBÏL»»∆«ƒ¿ƒ»««»«¬ƒ

È¯BÓe Èa¯ ,EÈÏÚ ÌBÏL :BÏ40! »»∆«ƒƒ

פלוני,32) אומר: "כשהוא רש"י: ומפרש ק.) (סנהדרין
בשמו  לרבו שקרא כגיחזי לא ורבי. מורי פלוני אומר: ואינו
(מלכיםֿב  אלישע החייה אשר בנה וזה האשה זאת ואמר:
(במדבר  כלאם! משה, אדוני שאמר: כיהושע אלא ה), ח,

כח). "אב"33)יא, ערך "בערוך", רבו, בשם יעשה כן

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



קלי dxez cenlz zekld - rcnd xtq - `"pn f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

על  אף "אביי", לתלמידו: קרא שרבה הגאונים, בשם מובא
אבי  של שמו שגם מפני - "נחמני" היה האמיתי ששמו פי
כשם  שהוא בשמו אותו קרא לא לפיכך נחמני, היה רבה

שמו: נתהווה ומזה אבא, אותו: (וקרא ואם ‡·ÈÈאביו ,
שכן. כל לא לרבו כך, שכן 34)לאביו ומכל אחרים, של

ורבו. אביו קרא 35)של שאביי מצינו ורבו, אביו של
נט:). (גיטין "מר" מותו אחרי הכתוב:36)לרבה מלשון

שמות  משאר ומובדל מופלא יח). יג, (שופטים פלאי והוא
אברהם,37)בניֿאדם. כגון: מופלא, השם כשאין אבל

שם  לקרוא מותר - מצויים שמות וכדומה, משה יצחק,
או  רבו בפני שלא אביו כשם או רבו כשם ששמם אחרים
לפני  שאמר רבי את קג:) (כתובות מוצאים אנו וכן אביו.
אביו, שם היה שזה פי על אף חכם", - בני "שמעון מותו:

ורבו. מורו גם שלו 38)שהיה "הנותן כז:) ם (ברכות
רש"י: ופירש מישראל", שכינה שתסתלק גורם לרבו
רבי". עליך, שלום ולא עליך, שלום אדם: כל "כשאר

אות 39) בהעלותך (תנחומא, בשלומו ושואל לפניו כורע
ג.).40)יא). (ברכות

.ÂÂÈlÙz ıÏÁÈ ‡Ï ÔÎÂ41·ÒÈ ‡ÏÂ ,Ba¯ ÈÙÏ42‡l‡ , ¿≈…«¬…¿ƒ»ƒ¿≈«¿…»≈∆»
CÏn‰ ÈÙÏ ·LBÈk ·LBÈ43ÈÙÏ ‡Ï ,Ïlt˙È ‡ÏÂ .44 ≈¿≈ƒ¿≈«∆∆¿…ƒ¿«≈…ƒ¿≈

,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;Ba¯ „ˆa ‡ÏÂ Ba¯ ¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ba«̄¿…¿«««¿…¿««¿≈»ƒ«
,Ba¯ ¯Á‡Ï ˜Á¯˙È ‡l‡ ;Bcˆa Cl‰Ï BÏ ¯eÒ‡L∆»¿«≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈¿«««
‡ÏÂ .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ¯BÁ‡ „‚k ÔeÎÓ ‡‰È ‡ÏÂ¿…¿≈¿À»¿∆∆¬»¿««»ƒ¿«≈¿…

ıÁ¯na Ba¯ ÌÚ ÒkÈ45·LÈ ‡ÏÂ ,46‡ÏÂ ,Ba¯ ÌB˜Óa ƒ»≈ƒ««∆¿»¿…≈≈ƒ¿«¿…
ÚÈ¯ÎÈ47¯zÒÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÙa ÂÈ¯·c48‡ÏÂ .ÂÈ¯·c ˙‡ «¿ƒ«¿»»¿»»¿…ƒ¿…∆¿»»¿…

·L :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,ÂÈÙÏ ·LÈ49„ÓÚÈ ‡ÏÂ , ≈≈¿»»«∆…«≈¿…«¬…
˙eL¯ ÏhiL „Ú B‡ ,„ÓÚ :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,ÂÈÙlÓ50 ƒ¿»»«∆…«¬…«∆ƒ…¿
ÂÈ¯BÁ‡Ï BÏ ¯ÊÁÈ ‡Ï ,Ba¯Ó ¯ËtiLÎe .„ÓÚÏ51, «¬…¿∆ƒ»≈≈«…«¬…«¬»

ÂÈ¯BÁ‡Ï Úz¯ ‡l‡52.ÂÈt „‚k ÂÈÙe , ∆»ƒ¿»«¬»»»¿∆∆»»

אמרו 41) הרי שם, ידובר שבמלך פי על ואף קא:) (סנהדרין
לנו  אין - שמת חכם למלך: קודם "חכם יג.): (הוריות חז"ל
למלכות". ראויים ישראל כל - שמת מלך בו; כיוצא חכם
שנאמר: מלכים, נקראים: שהרבנים סב.) (גיטין אמרו ועוד
אורח  שהטור להעיר, וראוי טו). ח, (משלי ימלוכו מלכים בי
לחלוץ  "אסור רבא: מאת מאמר הביא לח, סימן חיים,
בש"ס. נמצא לא כזה ומאמר רבו", בפני תפילין
נמצא  הוא כאילו זה, מאמר מובא רבא" וב"שימושא

שלפנינו. בסוגייה הסיבה 42)בסנהדרין כי קח.), (פסחים
פגיעה  והריהי מדי יותר חופשית ישיבה היא שמאל צד על

רבו". ה).43)ב"מורא הלכה ג, פרק הוריות (ירושלמי,
יהירות 44) משום אלה, כל וטעם כז:. ברכות במסכת הכל

שם). רש"י, שצריך 45)(כפירוש מפני נא.), (פסחים
לו  צריך רבו ואם שם). (רש"י, וממוראו מכבודו להתבייש

מותר. - זאת,46)שישמשהו אמרו באביו לא:), (קידושין
ברבו. וחומר חלוקים 47)וקל אחר וחכם רבו היה שאם

דברי  נראים ויאמר: כנגדו השני לצד יכריע לא הלכה, בדבר
נכון!48)פלוני. לא הדבר! כן לא לו: לומר

וישבו 49) פה! שבו ויאמר: ד) פרשה רות (מדרשֿרבה,
ע  לישב לקטן רשות שאין מכאן ב), ד, רבו (רות לו שייתן ד

לנו 50)רשות. נתת "רבי, לוי: אמר יט.) זרה (עבודה

לעמוד". לו 51)רשות יחזיר "לא אוקספורד: נוסח
נג.).52)אחוריו". (יומא אחורנית ילך

.Ê‡ÏÓ ˜BÁ¯Ó ep‡¯iMÓ - Ba¯ ÈtÓ „ÓÚÏ ·iÁÂ¿«»«¬…ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿∆≈»¿…
ÂÈÈÚ53epnÓ ‰qk˙iL „Ú ,54,B˙ÓB˜ ‰‡¯È ‡ÏÂ ≈»«∆ƒ¿«∆ƒ∆¿…ƒ¿∆»

ÏÈa˜‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ .·LÈ CkŒ¯Á‡Â55.Ï‚¯a Ba¯ Èt ¿««»≈≈¿«»»»¿«¿ƒ¿≈«»∆∆

רואה.53) שהעין המרחק שלו; הראות כוח שליטת כשיעור
ולא 54) הבתים בין מעיניו ייעלם או המרחק בתוך שייבלע

נג.). (יומא עוד פניו,55)יראנו את לקדם כז:) (סוכה
ולא  יצחק כרבי פוסק רבינו רגלים. בשלוש לפניו להיראות
שאינם  העצלנים את אני "משבח שאמר: אליעזר כרבי
וביתך  אתה ושמחת דכתיב: ברגל", מבתיהם יוצאים
פניו, להקביל ברגל תלמיד אליו בא ופעם כו). יד, (דברים

(כסףֿמשנה). עשה יפה שלא לו ואמר

.ÁŒÌ‡Œ‡l‡ ,Ba¯ ÈÙa „ÈÓÏ˙Ï „B·k ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈«∆»ƒ
˜ÏÁÏ Ba¯ C¯c Ôk56˙BÎ‡Ïn‰ ÏÎÂ .„B·k BÏ ≈∆∆««¬…»¿»«¿»

„·Ú‰L57‰È‰ Ì‡Â .Ba¯Ï ‰NBÚ „ÈÓÏz ,Ba¯Ï ‰NBÚ ∆»∆∆∆¿««¿ƒ∆¿«¿ƒ»»
ÔÈlÙz BÏ eÈ‰ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa58, ¿»∆≈«ƒƒ¿…»¿ƒƒ

BÏÚÓ BÏ ÏÚB BÈ‡ - ‡e‰ „·Ú e¯Ó‡È ‡nL LÁÂ¿»∆»…¿∆∆≈≈ƒ¿»
ÚBÓ ,BLnLlÓ B„ÈÓÏz ÚBn‰ ÏÎÂ .BˆÏBÁ BÈ‡Â¿≈¿¿»«≈««¿ƒƒ¿«¿≈«

„ÒÁ epnÓ59„ÈÓÏz ÏÎÂ .ÌÈÓL ˙‡¯È epnÓ ˜¯BÙe ƒ∆∆∆≈ƒ∆ƒ¿«»»ƒ¿»«¿ƒ
‰ÈÎMÏ Ì¯Bb ,Ba¯ „B·k ÏkÓ ¯·c ÏÊÏÊnL∆¿«¿≈»»ƒ»¿«≈«¿ƒ»

˜lzÒzL60.Ï‡¯NiÓ ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈

בכבודו,56) רוצה עצמו הרב שאם קיט:) בתרא (בבא
כבוד. בו נוהגים אחרים שגם לראות ישמח בוודאי

הנעלת 57) רגליים, רחיצת כגון: כנעני. עבד צו.) (כתובות
וכדומה. וחליצתם בזה 58)המנעלים שיכירו להניחן,

תפילין. להניח עבדים דרך אין כי עבד. אינו שהוא
כז:).60)(שם).59) (ברכות

.Ë:BÏ ¯ÓB‡ - ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÏÚ ¯·BÚ Ba¯ ‰‡»̄»«≈«ƒ¿≈»≈
ez„nÏ61‰ÚeÓL ¯ÈkÊnL ÔÓÊŒÏÎÂ !CÎÂ Ck ea¯ ƒ«¿»«≈»»»¿»¿«∆«¿ƒ¿»

ez„nÏ Ck :BÏ ¯ÓB‡ ,ÂÈÙa62¯Ó‡È Ï‡Â !ea¯ ¿»»≈»ƒ«¿»«≈¿«…«
ÓL ‡lL ¯·cB¯ÓB‡ ÌL ¯ÈkÊiL „Ú ,Ba¯Ó Ú63. »»∆…»«≈««∆«¿ƒ≈¿

˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L „Ú ÂÈ„‚a Ïk Ú¯B˜ ,Ba¯ ˙eÓiLÎe¿∆»«≈«»¿»»«∆¿«∆∆
BaÏ64‰Á‡Ó BÈ‡Â ,65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÏBÚÏ ƒ¿≈¿«∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

˜‰·Ó Ba¯a66‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;B˙ÓÎÁ ·¯ epnÓ „ÓlL , ¿«À¿»∆»«ƒ∆…»¿»¬»ƒ…
¯·Á „ÈÓÏz ‰Ê È¯‰ ,B˙ÓÎÁ ·¯ epnÓ „ÓÏ67BÈ‡Â , »«ƒ∆…»¿»¬≈∆«¿ƒ»≈¿≈

„ÓBÚ Ï·‡ ;ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa B„B·Îa ·iÁ«»ƒ¿¿»≈«¿»ƒ¬»≈
ÂÈÙlÓ68Ïk ÏÚ Ú¯B˜ ‡e‰L ÌLk ,ÂÈÏÚ Ú¯B˜Â , ƒ¿»»¿≈«»»¿≈∆≈««»

Ì‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L ÌÈ˙n‰69„ÓÏ ‡Ï elÙ‡ . «≈ƒ∆ƒ¿«≈¬≈∆¬ƒ…»«
„ÓBÚ - ÏB„b ÔÈa ,ÔË˜ ÔÈa - „Á‡ ¯·c ‡l‡ epnÓƒ∆∆»»»∆»≈»»≈»≈

.ÂÈÏÚ Ú¯B˜Â ÂÈÙlÓƒ¿»»¿≈«»»

(ברכות 61) מצינו כן תורה, דברי על עברת לו: יאמר ולא
וכו'. רבינו לימדתנו גמליאל: לרבן תלמידיו לו אמרו טז:):
תורה", דברי על עברת "אבא, יאמר: אל לב.) (קידושין וכן
וחומר  וקל - כך" בתורה כתוב "מקרא לו: יאמר כך אלא

(כסףֿמשנה). ז:).62)לרב קטן (ברכות 63)(מועד
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שנותיו  "כל סד.): (ברכות שאמרו כמו רבו, בחיי בשררה
אומן  קורא יוסף רב היה לא ישיבה כראש שמלך רבה של
שום  להראות שלא כדי אליו, הולך והיה לביתו דם מקיז

רבו. בחיי שררה רשות 18)צד כבר כשנטל אפילו
רבו. במקום שלא אלא רבו, בפני להורות לו אסור להורות,
שאינו  ארעי, בדרך הוראה אפילו - "לעולם" מפרשים: ויש

רבו. בפני אסור כן גם מדרש שום (עירובין 19)קובע
סג.).

.‚¯NÚŒÌÈL Ba¯ ÔÈ·e BÈ· ‰È‰20Ï‡LÂ ,ÏÈÓ »»≈≈«¿≈»»ƒ¿»«
·ÈL‰Ï ¯zÓ - ‰ÎÏ‰ ¯·c Ì„‡ BÏ21LÈ¯Ù‰Ïe . »»¿«¬»»À»¿»ƒ¿«¿ƒ

¯eq‡‰ ÔÓ22.˙B¯B‰Ï ¯zÓ Ba¯ ÈÙa elÙ‡ - ƒ»ƒ¬ƒƒ¿≈«À»¿
,¯eÒ‡‰ ¯·„ ‰NBÚ Ì„‡ ‰‡¯L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»»»∆»»»»
- BÚL¯ ÈtÓ B‡ ,B¯eq‡a Ú„È ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»«¿ƒƒ¿≈ƒ¿
!¯eÒ‡ ‰Ê ¯·c :BÏ ¯ÓBÏÂ BLÈ¯Ù‰Ï BÏŒLÈ∆¿«¿ƒ¿«»»∆»
Ba¯ BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ba¯ ÈÙa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈«¿««ƒ∆…»««
ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ,'‰ ÏelÁ LiL ÌB˜Ó ÏkL ,˙eL¿̄∆»»∆≈ƒ≈¿ƒ

·¯Ï „B·k23ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .24¯·„a ? »»««∆¿»ƒ¬ƒ¿»»
‰¯˜Ó ‰¯˜pL25,‰‡¯B‰Ï BÓˆÚ Úa˜Ï Ï·‡ ; ∆ƒ¿»ƒ¿∆¬»ƒ¿…««¿¿»»

ÛBÒa ‡e‰ elÙ‡ ,Ï‡BL ÏÎÏ ˙B¯B‰Ïe ·LÈÏÂ¿≈≈¿¿»≈¬ƒ¿
˙B¯B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒa Ba¯Â ÌÏBÚ‰»»¿«¿»»»¿

˙eÓiL „ÚBa¯26.Ba¯Ó ˙eL¯ ÏË ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «∆»«∆»ƒ≈»«¿≈«
‡ÏÂ27˙B¯B‰Ïe ·LÈÏ BÏ ¯zÓ ,Ba¯ ˙nL ÈÓ Ïk ¿…»ƒ∆≈«À»≈≈¿

ÚÈb‰L „ÈÓÏ˙ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;‰¯Bza«»∆»ƒ≈»»«¿ƒ∆ƒƒ«
‰‡¯B‰Ï28. ¿»»

מחנה 20) כנגד הוא זה ושיעור רבו". במקום "שלא זהו
שהן  פרסאות, שלוש של שטח שתפס במדבר ישראל
אמה. אלפיים המיל ושיעור נה:). (עירובין מיל שניםֿעשר
למשה, ישר פונה היה מה, דבר לשאול צריך שהיה מי וכל
(שמות  מועד אוהל אל יצא ה' מבקש כל והיה שכתוב: כמו

ז). וישיבה.21)לג, מדרש לקבוע לא להרחיק 22)אבל
העבירה. מן הכתוב:23)אדם על וסמכו סג.), (עירובין

ל). כא, (משלי ה' לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין
מגורי 24) ממקום מיל שניםֿעשר בריחוק להשיב לו שמותר

ארעי.25)רבו? ובדרך בהזדמנות בעמלא, באקראי
היה 26) הונא שרב זמן שכל סב:): (עירובין שאמרו כמו

"ביעתא  אפילו תלמידו חיסדא רב הורה לא בחיים
כמו, ופשוטות קלות הכי הוראות אפילו כלומר: בכותחא",
עשוי  רוטב (מין בכותח טבולה ביצה לאכול שמותר למשל,
כתבו, מיימוניות "והגהות הפת). את בו לטבל חמוץ מחלב
הגאונים, מספרי בספר רואה שאדם מפורש הלכה שפסק
להורות  לו אסור רק רבו, בימי אפילו להורות הוא יכול

בינתו. על ולסמוך שכאן 27)מליבו הדברים נראים
רמב  סימן דעה יורה בטור הנוסח הוא וכן ד. הלכה תחילת
יח). קטן סעיף (שם, הש"ך הכריע וכך הרמב"ם. בשם

היתר 28) וקיבל הדרושים הלימודים חוק את כבר שגמר
הגעה  שזמן יט:), (עבודהֿזרה אמרו חכמינו הוראה.
סובר, זה שיעור נתן שלא ורבינו שנה. ארבעים הוא להוראה
מפי  הרב, מפי רק לומדים כשהיו אז היה שזה כנראה,
"שאין  ה:): (עבודהֿזרה ואמרו ספרים; מפי ולא סופרים

אבל  שנה". ארבעים עד רבו של דעתו סוף על עומד אדם
ואנו  לפנינו ומונחים כתובים ופירושיה שהתורה כיום,
אלא  ובשנים, בגיל תלוייה ההוראה אין - מתוכם לומדים
ורבינו  משנה), (לחם החכם של ובמידותיו חכמתו במעלת
לדיין: שיתמנה כדי לחכם הדרושים התנאים את מונה ז"ל
נאה, ופירקו ושפל ועניו ויראֿחטא, חכם שימצאוהו מי "כל
תורה, (משנה דיין" אותו עושים - הימנו נוחה הבריות ורוח

הג  שנות ואילו ח), הלכה ב, פרק סנהדרין לא הלכות יל
הזכיר.

.„‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ÏÎÂ¿»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»∆¬≈∆
Áe¯‰ Ò‚Â ‰ËBL ,ÚL¯29ÌÈa¯ Èk" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , »»∆¿«»«¿»»∆¡«ƒ«ƒ

‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ30‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L ÌÎÁ ÔÎÂ ."'B‚Â ¬»ƒƒƒ»¿¿≈»»∆ƒƒ«¿»»
˙BÏBLÎÓ Ô˙BÂ ,‰¯Bz ÚBÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓ BÈ‡Â¿≈∆¬≈∆≈«»¿≈ƒ¿

ÌÈÓˆÚÂ" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈ¯ÂÚ‰ ÈÙÏ31"‰È‚¯‰ Ïk ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»∆¡««¬Àƒ»¬À∆»
,Èe‡¯k ‰¯B˙ ea¯‰ ‡lL ,ÌÈpËw‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰ el‡ -≈««¿ƒƒ«¿«ƒ∆…ƒ¿»»»
ÈL‡ ÔÈ·e ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa Ïcb˙‰Ï ÌÈL˜·Ó Ì‰Â¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«≈»»∆≈«¿≈
˙B¯B‰Ïe ÔÈ„Ï L‡¯a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈˆÙB˜Â ,Ì¯ÈÚƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ»…»ƒ¿
ÌÈ·È¯Án‰ Ì‰Â ,˙˜ÏÁn‰ ÌÈa¯n‰ Ì‰ ;Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈««¿ƒ««¬…∆¿≈««¬ƒƒ
ÌÈÏaÁÓ‰Â ,‰¯Bz ÏL d¯ ÔÈaÎÓ‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»¿«¿«ƒ≈»∆»¿«¿«¿ƒ
:B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ .˙B‡·ˆ '‰ Ì¯k∆∆¿»¬≈∆»«¿……¿»¿»
ÌÈÏaÁÓ ÌÈpË˜ ÌÈÏÚL ,ÌÈÏÚeL eÏ eÊÁ‡"∆¡»»ƒÀ»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ

."ÌÈÓ¯k¿»ƒ

הזכאי,29) את יחייב שלפעמים - רשע ז). ד, פרק (אבות
שיצא  בעלֿהדין איבת עליו שמרבה - שוטה כגוזלו; והריהו
הגדולים  כאחד שם לו לקנות שגאוותו - וגסֿרוח חייב;
להוראה  שהגיע בטרם ולדון להורות כך לידי הביאתהו

שמואל). ועדיין 30)(מדרש חדשיו כלו שלא נפל, ֵֶלשון
ולכן  ומורה, - להוראה עדיין הגיע לא הוא: כן נגמר, לא

חלליו. טו).31)רבים לג, (ישעיה עיניו ועוצם מלשון:
את  בזה והורג מלהורות ומתאפק ומחריש מתעצם שהוא

יט:). זרה עבודה (רש"י, דורו בני

.‰elÙ‡Â ,BÓLa Ba¯Ï ˙B¯˜Ï „ÈÓÏ˙Ï BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿«¬ƒ
ÂÈÙa ‡lL32ÏkL ,È‡Ït ÌM‰ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ∆…¿»»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ∆»

;ÂÈÙa BÓL ¯ÈkÊÈ ‡ÏÂ .ÈBÏÙ ‡e‰L Ú„È ÚÓBM‰«≈«≈«∆¿ƒ¿…«¿ƒ¿¿»»
C¯„k ,Ba¯ ÌLk ÌÓML ÌÈ¯Á‡Ï ˙B¯˜Ï elÙ‡Â«¬ƒƒ¿«¬≈ƒ∆¿»¿≈«¿∆∆

ÂÈ·‡ ÌLa ‰NBÚL33‡l‡ ;ÌÓL ˙‡ ‰pLÈ34elÙ‡ , ∆∆¿≈»ƒ∆»¿«∆∆¿»¬ƒ
Ì˙BÓ ¯Á‡Ï35È‡Ït Ì˘‰ ‰È‰È˘ ‡e‰Â .36Ïk˘ , ¿««»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ¿»

ÈBÏt ‡e‰˘ Ú„È ÚÓB˘‰37B‡ Ba¯Ï ÌBÏL ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈«≈«¿¿ƒ¿…ƒ≈»¿«
‰Ê ÌÈ¯ÈÊÁÓe ÌÈÚ¯Ï ÌÈ˙BpL C¯„k ,ÌBÏL BÏ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ»¿∆∆∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆

‰ÊÏ38‰ÁBL ‡l‡ ;39:„B·ÎÂ ‰‡¯Èa BÏ ¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ »∆∆»∆¿»»¿≈¿ƒ¿»¿»
¯ÈÊÁÈ ,ÌBÏL Ba¯ BÏ Ô˙ Ì‡Â !Èa¯ ,EÈÏÚ ÌBÏL»»∆«ƒ¿ƒ»««»«¬ƒ

È¯BÓe Èa¯ ,EÈÏÚ ÌBÏL :BÏ40! »»∆«ƒƒ

פלוני,32) אומר: "כשהוא רש"י: ומפרש ק.) (סנהדרין
בשמו  לרבו שקרא כגיחזי לא ורבי. מורי פלוני אומר: ואינו
(מלכיםֿב  אלישע החייה אשר בנה וזה האשה זאת ואמר:
(במדבר  כלאם! משה, אדוני שאמר: כיהושע אלא ה), ח,

כח). "אב"33)יא, ערך "בערוך", רבו, בשם יעשה כן
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ששמע  שמועה אבל רבו, מדברי זה שאין שידעו כדי כז:),
מרבו  הסתם שמן יודעים שהכול סתם. לאומרה רשאי מרבו
פרק  ברכות ירושלמי, כז:; (סוכה בפיו רבו ותורת שמעה

א). הלכה הקורע 64)ב, מתאחים: שאינם קרעים "ואלו
כו.), קטן (מועד תורה" שלימדו רבו ועל ואמו אביו על
לעניין  ואמו לאביו רבו שהושווה כשם רבינו: וסובר
שהוא  ליבו" שיגלה "עד קריעה לעניין הושוו כך "איחוי",

כב:). קטן (מועד כמפורש ואמו, אביו על אינו 65)חייב
תפירה  ּבשלל: אלא כתיקונה, בתפירה הקרע מקום את ְֶֶתופר

כו.). (שם, וארעית על 66)גסה ומוסב נוגה, באור מואר
ו"רבו  רבו. עליו שיצק התורה באור המזהיר התלמיד
הוא  הרב כי המובהק, התלמיד של רבו פירושו: מובהק",
מציעא  בבא טוב, יום (תוספות הפעול ולא הפועל המבהיק,

י"א). משנה ב, דבר 67)פרק ממנו למד אלא כמותו חכם
סג.). עירובין (רש"י, שניים או ארבע 68)אחד בריחוק

עיניו. כמלוא ולא שאינו 69)אמות ואמו, אביו שאינם
יום. שלושים לאחר הקרע את ומאחה אחד בגד אלא קורע

.È˙BeÎÓ ÂÈ˙BÚcL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏÎÂ70¯a„Ó BÈ‡ , ¿»«¿ƒ»»∆≈»¿À»≈¿«≈
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÈÙa71ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆¿»¿»««ƒ
.ÌeÏk epnÓ „ÓÏ ‡lL∆…»«ƒ∆¿

וישרות.70) ז).71)נכונות ה, פרק (אבות

.‡ÈÏÎa B„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ‰ˆ¯L ,˜‰·n‰ ·¯‰»««À¿»∆»»ƒ¿…«¿¿»
B‡ ÂÈ„ÈÓÏz ÏÎÏ ,Ô‰Ó „Á‡· B‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿∆»≈∆¿»«¿ƒ»

B„Èa ˙eL¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï72,ÏÁnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿∆»≈∆»¿¿»¿««ƒ∆»«
B¯c‰Ï „ÈÓÏz‰ ·iÁ73ÏÁnL ‰ÚLa elÙ‡Â ,74. «»««¿ƒ¿«¿«¬ƒ¿»»∆»«

בחתונת 72) יין להם ומזג תלמידיו את ששירת רבא כגון
לב:). (קידושין (שם).73)בנו מפניו לקום כגון:

מועילה 74) הרב שמחילת מחול, אינו - גופו ההידור על
כמלוא  מפניו "לעמוד כגון: שאת, יתר של להידור בנוגע רק
מפניו" "לקום מעין: הידור אבל בזה; וכיוצא עיניו" ראות
אין  ולפיכך תיחשב, לבזיון שלילתו - במקומו" ישב "לא או
על  למחול, הרב יכול כבודו על שאם מועילה: הרב מחילת

המלך). (עבודת למחול? יוכל מי התורה, כבוד חילול

.·È·¯‰ Ck ,·¯‰ „B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÈ„ÈÓÏz‰L ÌLk¿≈∆««¿ƒƒ«»ƒƒ¿»«»»«
e¯Ó‡ Ck .Ô·¯˜Ïe ÂÈ„ÈÓÏz ˙‡ „aÎÏ CÈ¯»̂ƒ¿«≈∆«¿ƒ»¿»¿»»»¿

ÌÈÓÎÁ75Ú ·È·Á E„ÈÓÏz „B·Î È‰È" :."ClLk EÈÏ ¬»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»∆¿∆»
,ÌÈa‰ Ì‰L ,Ì·‰‡Ïe ÂÈ„ÈÓÏ˙a ¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»¿»√»∆≈«»ƒ

ÌÈp‰Ó‰76.‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚÏ «¿«ƒ»»«∆¿»»«»

ליהושע:75) שאמר במשה מצינו וכן יב). ד, פרק (אבות
דרבי  (אבות לו שווה עשאו - ט) יז, (שמות אנשים לנו בחר

כז). פרק וכשם 76)נתן, רוח. וקורת הנאה הגורמים
(ספרי, אב קרוי: הרב כך בנים, קרויים: שהתלמידים
רבו  רישֿלקיש קיבל אדא בר חייא רבי וכשמת ואתחנן);
כבנו  עליו חביב אדם של שתלמידו עליו, תנחומים

ח). הלכה ב, פרק ברכות (ירושלמי,

.‚ÈBaÏ ÔÈ·ÈÁ¯Óe ·¯‰ ˙ÓÎÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈ„ÈÓÏz‰77. ««¿ƒƒƒƒ»¿«»««¿ƒƒƒ
¯˙BÈÂ ,È˙Ba¯Ó Èz„ÓÏ ‰ÓÎÁ ‰a¯‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ«¿≈»¿»»«¿ƒ≈««¿≈

ÌlkÓ ¯˙BÈ - È„ÈÓÏzÓe ,È¯·ÁÓ -78ıÚL ÌLÎe . ≈¬≈«ƒ«¿ƒ«≈ƒÀ»¿≈∆≈
,·¯‰ „cÁÓ ÔË˜ „ÈÓÏz Ck ,ÏB„b‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó ÔË»̃»«¿ƒ∆«»»«¿ƒ»»¿«≈»«
.‰¯‡ÙÓ ‰ÓÎÁ ÂÈ˙BÏ‡La epnÓ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒƒ∆ƒ¿≈»»¿»¿…»»

(חגיגה 77) רבו את המחכים תלמיד זה - חרשים" "וחכם
ז.).78)יד.). (תענית

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לאב 1) חכם תלמיד שבין ההבדל חכמים; תלמידי פני להדר

מה  החכם את המבזה והידור; קימה לעניין ונשיא דין בית
האדם. את מנדים דברים כמה על דינו;

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,B¯c‰Ï ‰ÂˆÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk»«¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿¿««ƒ
Èt z¯„‰Â Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ" :¯Ó‡pL ,Ba¯ BÈ‡L∆≈«∆∆¡«ƒ¿≈≈»»¿»«¿»¿≈

Ô˜Ê - "Ô˜Ê2ÔÈ·iÁ È˙ÓÈ‡Óe .‰ÓÎÁ ‰wL ‰Ê , »≈»≈∆∆»»»¿»≈≈»««»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a epnÓ ·¯˜iMÓ ?ÂÈtÓ „ÓÚÏ3„Ú , «¬…ƒ»»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿«¿«««

Èt „‚kÓ ¯·ÚiL.Â ∆«¬…ƒ¿∆∆»»

חכמה"2) שקנה זה אלא זקן "אין - קנה זה נוטריקון:
בשנים. רך כשהוא ואפילו לב:) "איזוהי 3)(קידושין

הוי  עמד)? שבשבילו ניכר (שיהא הידור בה שיש קימה
משיראנו  - מובהק וברבו לג.). (שם, אמות" ארבע אומר:

ה"ז). (פ"ה, למעלה כמבואר עיניו, מלוא

.·Œ˙È·a ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡Ï ,ÂÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»…¿≈«∆¿»¿…¿≈
daŒLiL ‰ÓÈ˜ - "z¯„‰Â Ìe˜z" :¯Ó‡pL ,‡qk‰«ƒ≈∆∆¡«»¿»«¿»ƒ»∆∆»

¯ec‰4È„ÈÓÏz ÈtÓ „ÓÚÏ ÔÈ·iÁ ˙Bin‡ ÈÏÚa ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬≈À»À«»ƒ«¬…ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÔzÎ‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚL ‰ÚLa ÌÈÓÎÁ5Ìe˜z" :¯Ó‡pL , ¬»ƒ¿»»∆¿ƒƒ¿«¿»∆∆¡«»

ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,¯ec‰ ‰Ó - "z¯„‰Â6Û‡ , ¿»«¿»«ƒ∆≈»∆¿ƒ«
ÂÈÈÚ ÌÈˆÚÈ ‡lL ÔÈpÓe .ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,‰ÓÈƒ̃»∆≈»∆¿ƒƒ«ƒ∆…«¬ƒ≈»

ÌÎÁ‰ ÔÓ7e‰‡¯È ‡lL È„k ,8?ÂÈtÓ „ÓÚÈ ‡lL „Ú ƒ∆»»¿≈∆…ƒ¿≈«∆…«¬…ƒ»»
‡e‰L ¯·c Ïk ‡‰ - "EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»≈¡…∆»»»»∆

·lÏ ¯eÒÓ9:Ba ¯Ó‡ ,"EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ"10. »«≈∆¡«¿»≈»≈¡…∆

שם).4) (קידושין, אלו במקומות "הידור" ואין כבוד.
שבניֿאדם  הפנימיים בחדרים דווקא - ובביתֿהמרחץ
אסור  תורה בדברי הרהור ושאפילו ערומים, שם עומדים
וחייבים  הוא "הידור" מקום החיצוניים, בחדרים אבל שם;

(כסףֿמשנה). כשהם 5)לקום אבל מלאכה; ביטול משום
עוסקים  כשהם ודווקא הם; רשאים - ולהדר להיבטל רוצים
גזל  משום אסור, - אחרים במלאכת אבל הם, במלאכתם

ובתוספות). שם (קידושין, ממון.6)בעלים הפסד
נתחייב 7) כבר - מקרוב דאילו ממנו, רחוק עוד כשהוא

בקימה.8)בקימה. יתחייב ולא אמותיו לארבע כשיתקרב
את 9) יודע לבדו העושה ורק בו, תשלוט לא אדם שעין

שאתה 10)האמת. מחשבותיך, ויודע ולב כליות הבוחן
שם). (רש"י, ממצוותו להיפטר תחבולות מבקש

.‚BÓˆÚ ÔeÎÈÂ ÌÚ‰ ˙‡ ÁÈ¯ËiL ,ÌÎÁÏ Èe‡¯ ÔÈ‡≈»∆»»∆«¿ƒ«∆»»ƒ«≈«¿
Ì‰Ï11,‰¯ˆ˜ C¯„a CÏÈ ‡l‡ ;ÂÈtÓ e„ÓÚiL È„k , »∆¿≈∆««¿ƒ»»∆»≈≈¿∆∆¿»»

.„ÓÚÏ ÔÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,B˙B‡ e‡¯È ‡lL Ôek˙Óeƒ¿«≈∆…ƒ¿¿≈∆…«¿ƒ≈«¬…
ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰Â12,‰BˆÈÁ‰ C¯ca ÔÈÎÏB‰Â ¿«¬»ƒ»«ƒƒ¿¿ƒ«∆∆«ƒ»

.ÌeÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,ÌL ÔÈÈeˆÓ Ô‰È¯ÈkÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒ≈∆¿ƒ»¿≈∆…«¿ƒ
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דרך 11) ללכת יכול שהוא בשעה בכוונה לפניהם לעבור
לב:). (קידושין סחור 12)אחרת והולכים מסבבים היו

נקטינן  אביי: "אמר הציבור. את להטריח שלא כדי סחור,
לג.). (שם, יחיה" - מקיף אם בידינו) (מסורת

.„ÈtÓ ÌÈ„ÓBÚL ÌLÎe ;Cl‰Ók ‡e‰ È¯‰ ·ÎB¯≈¬≈ƒ¿«≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈
·ÎB¯‰ ÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ Ck ,Cl‰Ó‰13. «¿«≈»¿ƒƒ¿≈»≈

אינו 13) בהמתו גבי על יושב והוא הואיל תאמר: לא
רב  את מרחוק כשראה אביי מפניו. לעמוד ופטורים כמהלך

(שם). קם מיד - החמור על רוכב רבו יוסף

.‰ÚˆÓ‡a ·¯‰ - C¯ca ÔÈÎÏB‰ eÈ‰L ‰LÏL14, ¿»∆»¿ƒ«∆∆»«¿∆¿«
BÈÓÈÓ ÏB„b15.BÏ‡ÓNÓ ÔË˜Â , »ƒƒ¿»»ƒ¿…

זה,14) בצד זה אלא זה, אחר זה ילכו לא לז.). (יומא
אצלם: שכתוב אבינו, אברהם את לבקר שבאו כמלאכים
"ניצבים" היו לא זה אחר זה הלכו ואלמלי - עליו" "נצבים

שם). (רש"י, ראשון רק "לימינו"15)עליו, סמוך לא
זה  הרי - רבו לימין "המהלך (שם): אמרו שהרי ממש,
לבאר  דק שלא ורבינו לאחוריו. קצת ימינו מצד אלא בור",
ה"ו  פ"ה, לעיל כבר שכתב מה על סמך כי זה, כל

(כסףֿמשנה).

.ÂÌÎÁ ‰‡B¯‰16BÏ ÚÈbiL „Ú ,ÂÈtÓ „ÓBÚ BÈ‡ - »∆»»≈≈ƒ»»«∆«ƒ«
ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡ ‰‡¯ .·LBÈ ,¯·ÚL ÔÂÈÎÂ ;˙Bn‡ Úa¯‡Ï¿«¿««¿≈»∆»«≈»»«≈ƒ
BÈ‡Â ;ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ˜BÁ¯Ó ep‡¯iMÓ ,ÂÈÙlÓ „ÓBÚ -≈ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿∆≈»¿…≈»¿≈
˙‡ ‰‡¯ .˙Bn‡ Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Ó ¯·ÚiL „Ú ,·LBÈ≈«∆«¬…≈«¬»«¿««»»∆
„Ú ,·LBÈ BÈ‡Â ;ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ÂÈÙlÓ „ÓBÚ - ‡ÈNp‰«»ƒ≈ƒ¿»»¿…≈»¿≈≈«

ÂÈÈÚÓ ‰qk˙iL „Ú B‡ BÓB˜Óa ·LiL17‡ÈNp‰Â . ∆≈≈ƒ¿«∆ƒ¿«∆≈≈»¿«»ƒ
ÏeÁÓ B„B·k - B„B·k ÏÚ ÏÁnL18‡ÈNp‰Lk . ∆»««¿¿»¿∆«»ƒ

ÒÎ19¯Ó‡iL „Ú ,ÔÈ·LBÈ ÔÈ‡Â ;ÌÈ„ÓBÚ ÌÚ‰ Ïk , ƒ¿»»»»¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆…«
ÈzL BÏ ÔÈNBÚ ,ÒÎ ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡Lk !e·L :Ì‰Ï»∆≈¿∆«≈ƒƒ¿»ƒ¿≈

˙B¯eL20·LBÈÂ ÒÎpL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÔÈ„ÓBÚÂ¿¿ƒƒ»ƒ»«∆ƒ¿»¿≈
ÌÚ‰ ¯‡Le ,BÓB˜Óa21.ÔÓB˜Óa ÔÈ·LBÈ ƒ¿¿»»»¿ƒƒ¿»

גדולה 16) סנהדרי הסנהדרין. מחברי אחד לג:) (קידושין
- שבכולם הגדול חכמים. ואחד משבעים מורכבת היתה
"חכמים" נקראים: והשאר ביתֿדין, אב - משנהו נשיא;

ה"ג). פ"א, סנהדרין הלכות והביטו 17)(מ"ת, שנאמר:
נשיא  ומשה - ח) לג, (שמות האהלה באו עד משה אחרי

מחול,18)היה. כבודו שאין כמלך ולא לב:). (קידושין
ט:) יז, (דברים מלך עליך תשים שום אצלו: שנאמר משום

עליך. אימתו שתהא יג:),19)- (הוריות לביתֿהמדרש
שבשוק. מ"הידור" רבינו דיבר כאן שתי 20)ועד רק

באמצע. ביניהן הולך והוא מכאן ואחת מכאן אחת שורות:
שבביתֿהמדרש.21) השורות כל שאר

.Ê„ÓBÚ ,˙Bn‡ Úa¯‡a BÏ ÚÈbiL Ïk - ÒÎpL ÌÎÁ»»∆ƒ¿»…∆«ƒ«¿«¿««≈
·LBÈ „Á‡Â „ÓBÚ „Á‡ ,ÂÈÙlÓ22·LBÈÂ ÒÎpL „Ú , ƒ¿»»∆»≈¿∆»≈«∆ƒ¿»¿≈

ÌÈÓÎÁ Èa .BÓB˜Óa23ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â24ÔÓÊa , ƒ¿¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«
Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯‰L25ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏÚ ÔÈˆt˜Ó , ∆»«ƒ¿ƒƒ»∆¿«¿ƒ«»≈»»

ÌÓB˜ÓÏ ÌÈÒÎÂ26ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï Á·L ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈∆«¿«¿ƒ≈¬»ƒ

‰B¯Á‡Ï eÒkiL27C¯ˆÏ ‡ˆÈ .28Èa .BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁ , ∆ƒ»¿»«¬»»»¿…∆≈ƒ¿¿≈
Ô‰Èt ÔÈÎÙB‰ ,ÚÓLÏ ˙Úc Ô‰a LiL ÔÓÊa - ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ¿«∆≈»∆««ƒ¿…«¿ƒ¿≈∆

Ô‰È·‡ ÈtÏk29Ô‰Èt ÔÈÎÙB‰ - ÚÓLÏ ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡ ; ¿«≈¬ƒ∆≈»∆««ƒ¿…«¿ƒ¿≈∆
.ÌÚ‰ ÈtÏk¿«≈»»

כלל.22) שורה לו עושים על 23)ואין ממונים שאביהם
הזקנים  בצד אותם מושיבים אביהם כבוד ומשום הציבור

שם). למעלת 24)(רש"י, הגיעו ולא נסמכו לא שעדיין
יו"ד 25)"חכם". (הט"ז, הרבים לצורך בהם שמשתמשים

תלמידים  לחכמתכם: שצריכים מפרשים: ויש ז); ס"ק רמד,
ברבי  ישמעאל ברבי מעשה כאותו רבותיהם, את המחכימים
- קדוש עם לו שצריך "מי נאמר: ושם קה:), (יבמות יוסי

חדש). (פרי קדוש" עם ראשי על לשבת 26)יפסע
להם. הקבוע "פושע"27)במקומם ליה: דקרו משום

מתעצל  פושע, קוראים: לאחרונה שנכנס לזה - מג:) (ברכות
ויותר  כותב: (שם) אגדות" "בחידושי והמהרש"א (רש"י).
בשין  "פושע" (כלומר: בסמך "פוסע" לפרש נראה
שהבא  קדוש", עם ראשי על "פוסע לו: שקוראים שמאלית)
כאן, רבינו דברי הם והם עליהם. לפסוע צריך  באחרונה
(הגהות  הלימוד בשעת העם ראשי על לפסוע שלא

לצורך 28)האדר"ת). מפרשים: ויש יג:). (הוריות לנקבים
ובאמצע  קה:), יבמות תוספות, (עיין שליחות באיזו העם,
ראשי  על פוסע אינו לצורך, שלא יצא אם אבל השיעור;

הפנוי. במקום לו יושב אלא כל 29)העם כשאר
- לשמוע דעת להם שיש "בזמן אמרו: כן כי השומעים,
בזמן  העם; כלפי ואחוריהם אביהם לפני ויושבים נכנסים
אביהם, אחורי ויושבים נכנסים - לשמוע דעת להם שאין

יג:). (הוריות העם" כלפי ופניהם

.ÁÈ‡M¯ BÈ‡ ,„ÈÓz Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‡e‰L „ÈÓÏz«¿ƒ∆≈ƒ¿≈«»ƒ≈««
‡‰È ‡lL ;„·Ïa ˙È·¯ÚÂ ˙È¯ÁL ‡l‡ ,ÂÈtÓ „ÓÚÏ«¬…ƒ»»∆»«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿«∆…¿≈

ÌÈÓL „B·kÓ ‰a¯Ó B„B·Î30. ¿¿À∆ƒ¿»»ƒ

ביום:30) פעמים אלא שמים מלכות עול עליו מקבל שאינו
דברים  במה לג:). (קידושין שמע" ב"קריאת וערבית שחרית
אפילו  לעמוד חייב בחוץ אבל בביתֿהמדרש; - אמורים?
(כסףֿמשנה, רבו בכבוד כמזלזל ייראה שלא פעמים, כמה

התוספות). בשם

.Ë‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡e‰L ÈÓ31BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜Êa ƒ∆»≈À¿»¿ƒ¿»««ƒ∆≈
„ÏÈ ‡e‰L ÌÎÁ‰ elÙ‡Â .ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ,ÌÎÁ32, »»¿ƒ¿»»«¬ƒ∆»»∆∆∆

„ÓÚÏ ·iÁ BÈ‡Â .‰˜Êa ‚ÏÙn‰ Ô˜f‰ ÈÙa „ÓBÚ≈ƒ¿≈«»≈«À¿»¿ƒ¿»¿≈«»«¬…
B˙ÓB˜ ‡ÏÓ33B¯c‰Ï È„k ‡l‡ ,34,È˙ek Ô˜Ê elÙ‡Â . ¿…»∆»¿≈¿«¿«¬ƒ»≈ƒ

ÌÈ¯·„a B˙B‡ ÔÈ¯c‰Ó35BÎÓÒÏ „È BÏ ÔÈ˙BÂ36, ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿»¿
‰·ÈN Ïk - "Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ" :¯Ó‡pL37 ∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»≈»

.ÚÓLÓa¿«¿«

למאד.31) לימים.32)זקן עצמו 33)צעיר שהוא מכיון
בכבודו. חייבים ואחרים לנוע 34)חכם כלשהו: הידור

אחר  איש כל אבל מפניו. לעמוד רוצה הוא כאילו מעט
(טור  קומתו מלוא מופלג זקן מפני לקום צריך חכם, שאינו

רמד). סימן לג.).35)יו"ד, בחולשתו.36)(קידושין
ליהודי 37) אלא יהודי; כשאינו ואפילו חכם, כשאינו אפילו
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ששמע  שמועה אבל רבו, מדברי זה שאין שידעו כדי כז:),
מרבו  הסתם שמן יודעים שהכול סתם. לאומרה רשאי מרבו
פרק  ברכות ירושלמי, כז:; (סוכה בפיו רבו ותורת שמעה

א). הלכה הקורע 64)ב, מתאחים: שאינם קרעים "ואלו
כו.), קטן (מועד תורה" שלימדו רבו ועל ואמו אביו על
לעניין  ואמו לאביו רבו שהושווה כשם רבינו: וסובר
שהוא  ליבו" שיגלה "עד קריעה לעניין הושוו כך "איחוי",

כב:). קטן (מועד כמפורש ואמו, אביו על אינו 65)חייב
תפירה  ּבשלל: אלא כתיקונה, בתפירה הקרע מקום את ְֶֶתופר

כו.). (שם, וארעית על 66)גסה ומוסב נוגה, באור מואר
ו"רבו  רבו. עליו שיצק התורה באור המזהיר התלמיד
הוא  הרב כי המובהק, התלמיד של רבו פירושו: מובהק",
מציעא  בבא טוב, יום (תוספות הפעול ולא הפועל המבהיק,

י"א). משנה ב, דבר 67)פרק ממנו למד אלא כמותו חכם
סג.). עירובין (רש"י, שניים או ארבע 68)אחד בריחוק

עיניו. כמלוא ולא שאינו 69)אמות ואמו, אביו שאינם
יום. שלושים לאחר הקרע את ומאחה אחד בגד אלא קורע

.È˙BeÎÓ ÂÈ˙BÚcL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏÎÂ70¯a„Ó BÈ‡ , ¿»«¿ƒ»»∆≈»¿À»≈¿«≈
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÈÙa71ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆¿»¿»««ƒ
.ÌeÏk epnÓ „ÓÏ ‡lL∆…»«ƒ∆¿

וישרות.70) ז).71)נכונות ה, פרק (אבות

.‡ÈÏÎa B„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ‰ˆ¯L ,˜‰·n‰ ·¯‰»««À¿»∆»»ƒ¿…«¿¿»
B‡ ÂÈ„ÈÓÏz ÏÎÏ ,Ô‰Ó „Á‡· B‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿∆»≈∆¿»«¿ƒ»

B„Èa ˙eL¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï72,ÏÁnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿∆»≈∆»¿¿»¿««ƒ∆»«
B¯c‰Ï „ÈÓÏz‰ ·iÁ73ÏÁnL ‰ÚLa elÙ‡Â ,74. «»««¿ƒ¿«¿«¬ƒ¿»»∆»«

בחתונת 72) יין להם ומזג תלמידיו את ששירת רבא כגון
לב:). (קידושין (שם).73)בנו מפניו לקום כגון:

מועילה 74) הרב שמחילת מחול, אינו - גופו ההידור על
כמלוא  מפניו "לעמוד כגון: שאת, יתר של להידור בנוגע רק
מפניו" "לקום מעין: הידור אבל בזה; וכיוצא עיניו" ראות
אין  ולפיכך תיחשב, לבזיון שלילתו - במקומו" ישב "לא או
על  למחול, הרב יכול כבודו על שאם מועילה: הרב מחילת

המלך). (עבודת למחול? יוכל מי התורה, כבוד חילול

.·È·¯‰ Ck ,·¯‰ „B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÈ„ÈÓÏz‰L ÌLk¿≈∆««¿ƒƒ«»ƒƒ¿»«»»«
e¯Ó‡ Ck .Ô·¯˜Ïe ÂÈ„ÈÓÏz ˙‡ „aÎÏ CÈ¯»̂ƒ¿«≈∆«¿ƒ»¿»¿»»»¿

ÌÈÓÎÁ75Ú ·È·Á E„ÈÓÏz „B·Î È‰È" :."ClLk EÈÏ ¬»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»∆¿∆»
,ÌÈa‰ Ì‰L ,Ì·‰‡Ïe ÂÈ„ÈÓÏ˙a ¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»¿»√»∆≈«»ƒ

ÌÈp‰Ó‰76.‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚÏ «¿«ƒ»»«∆¿»»«»

ליהושע:75) שאמר במשה מצינו וכן יב). ד, פרק (אבות
דרבי  (אבות לו שווה עשאו - ט) יז, (שמות אנשים לנו בחר

כז). פרק וכשם 76)נתן, רוח. וקורת הנאה הגורמים
(ספרי, אב קרוי: הרב כך בנים, קרויים: שהתלמידים
רבו  רישֿלקיש קיבל אדא בר חייא רבי וכשמת ואתחנן);
כבנו  עליו חביב אדם של שתלמידו עליו, תנחומים

ח). הלכה ב, פרק ברכות (ירושלמי,

.‚ÈBaÏ ÔÈ·ÈÁ¯Óe ·¯‰ ˙ÓÎÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈ„ÈÓÏz‰77. ««¿ƒƒƒƒ»¿«»««¿ƒƒƒ
¯˙BÈÂ ,È˙Ba¯Ó Èz„ÓÏ ‰ÓÎÁ ‰a¯‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ«¿≈»¿»»«¿ƒ≈««¿≈

ÌlkÓ ¯˙BÈ - È„ÈÓÏzÓe ,È¯·ÁÓ -78ıÚL ÌLÎe . ≈¬≈«ƒ«¿ƒ«≈ƒÀ»¿≈∆≈
,·¯‰ „cÁÓ ÔË˜ „ÈÓÏz Ck ,ÏB„b‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó ÔË»̃»«¿ƒ∆«»»«¿ƒ»»¿«≈»«
.‰¯‡ÙÓ ‰ÓÎÁ ÂÈ˙BÏ‡La epnÓ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒƒ∆ƒ¿≈»»¿»¿…»»

(חגיגה 77) רבו את המחכים תלמיד זה - חרשים" "וחכם
ז.).78)יד.). (תענית

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לאב 1) חכם תלמיד שבין ההבדל חכמים; תלמידי פני להדר

מה  החכם את המבזה והידור; קימה לעניין ונשיא דין בית
האדם. את מנדים דברים כמה על דינו;

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,B¯c‰Ï ‰ÂˆÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk»«¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿¿««ƒ
Èt z¯„‰Â Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ" :¯Ó‡pL ,Ba¯ BÈ‡L∆≈«∆∆¡«ƒ¿≈≈»»¿»«¿»¿≈

Ô˜Ê - "Ô˜Ê2ÔÈ·iÁ È˙ÓÈ‡Óe .‰ÓÎÁ ‰wL ‰Ê , »≈»≈∆∆»»»¿»≈≈»««»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a epnÓ ·¯˜iMÓ ?ÂÈtÓ „ÓÚÏ3„Ú , «¬…ƒ»»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿«¿«««

Èt „‚kÓ ¯·ÚiL.Â ∆«¬…ƒ¿∆∆»»

חכמה"2) שקנה זה אלא זקן "אין - קנה זה נוטריקון:
בשנים. רך כשהוא ואפילו לב:) "איזוהי 3)(קידושין

הוי  עמד)? שבשבילו ניכר (שיהא הידור בה שיש קימה
משיראנו  - מובהק וברבו לג.). (שם, אמות" ארבע אומר:

ה"ז). (פ"ה, למעלה כמבואר עיניו, מלוא

.·Œ˙È·a ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡Ï ,ÂÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»…¿≈«∆¿»¿…¿≈
daŒLiL ‰ÓÈ˜ - "z¯„‰Â Ìe˜z" :¯Ó‡pL ,‡qk‰«ƒ≈∆∆¡«»¿»«¿»ƒ»∆∆»

¯ec‰4È„ÈÓÏz ÈtÓ „ÓÚÏ ÔÈ·iÁ ˙Bin‡ ÈÏÚa ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬≈À»À«»ƒ«¬…ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÔzÎ‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚL ‰ÚLa ÌÈÓÎÁ5Ìe˜z" :¯Ó‡pL , ¬»ƒ¿»»∆¿ƒƒ¿«¿»∆∆¡«»

ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,¯ec‰ ‰Ó - "z¯„‰Â6Û‡ , ¿»«¿»«ƒ∆≈»∆¿ƒ«
ÂÈÈÚ ÌÈˆÚÈ ‡lL ÔÈpÓe .ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,‰ÓÈƒ̃»∆≈»∆¿ƒƒ«ƒ∆…«¬ƒ≈»

ÌÎÁ‰ ÔÓ7e‰‡¯È ‡lL È„k ,8?ÂÈtÓ „ÓÚÈ ‡lL „Ú ƒ∆»»¿≈∆…ƒ¿≈«∆…«¬…ƒ»»
‡e‰L ¯·c Ïk ‡‰ - "EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»≈¡…∆»»»»∆

·lÏ ¯eÒÓ9:Ba ¯Ó‡ ,"EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ"10. »«≈∆¡«¿»≈»≈¡…∆

שם).4) (קידושין, אלו במקומות "הידור" ואין כבוד.
שבניֿאדם  הפנימיים בחדרים דווקא - ובביתֿהמרחץ
אסור  תורה בדברי הרהור ושאפילו ערומים, שם עומדים
וחייבים  הוא "הידור" מקום החיצוניים, בחדרים אבל שם;

(כסףֿמשנה). כשהם 5)לקום אבל מלאכה; ביטול משום
עוסקים  כשהם ודווקא הם; רשאים - ולהדר להיבטל רוצים
גזל  משום אסור, - אחרים במלאכת אבל הם, במלאכתם

ובתוספות). שם (קידושין, ממון.6)בעלים הפסד
נתחייב 7) כבר - מקרוב דאילו ממנו, רחוק עוד כשהוא

בקימה.8)בקימה. יתחייב ולא אמותיו לארבע כשיתקרב
את 9) יודע לבדו העושה ורק בו, תשלוט לא אדם שעין

שאתה 10)האמת. מחשבותיך, ויודע ולב כליות הבוחן
שם). (רש"י, ממצוותו להיפטר תחבולות מבקש

.‚BÓˆÚ ÔeÎÈÂ ÌÚ‰ ˙‡ ÁÈ¯ËiL ,ÌÎÁÏ Èe‡¯ ÔÈ‡≈»∆»»∆«¿ƒ«∆»»ƒ«≈«¿
Ì‰Ï11,‰¯ˆ˜ C¯„a CÏÈ ‡l‡ ;ÂÈtÓ e„ÓÚiL È„k , »∆¿≈∆««¿ƒ»»∆»≈≈¿∆∆¿»»

.„ÓÚÏ ÔÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,B˙B‡ e‡¯È ‡lL Ôek˙Óeƒ¿«≈∆…ƒ¿¿≈∆…«¿ƒ≈«¬…
ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰Â12,‰BˆÈÁ‰ C¯ca ÔÈÎÏB‰Â ¿«¬»ƒ»«ƒƒ¿¿ƒ«∆∆«ƒ»

.ÌeÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,ÌL ÔÈÈeˆÓ Ô‰È¯ÈkÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒ≈∆¿ƒ»¿≈∆…«¿ƒ
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יד  ונתינת בדברים - יהודי ולשאינו קימה, של בהידור
(כסףֿמשנה). לסמכו

.ÈÔÓˆÚa ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz38ÌÚ ˙BNÚÏ «¿ƒ≈¬»ƒ≈»¿ƒ¿«¿»«¬ƒ
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰È„Ó ÏL ‰¯ÈÙÁÂ ÔÈ·a Ï‰w‰ Ïk»«»»¿ƒ¿»«¬ƒ»∆¿ƒ»¿«≈»∆

ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa efa˙È ‡lL È„k39Ô‰Ó ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»∆¿≈ƒ≈∆
ÌÈ¯ÓBM‰ ¯ÎNe ÌÈ¯ÚM‰ Ôew˙Â ‰ÓBÁ‰ ÔÈ·Ï40 ¿ƒ¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿««¿ƒ

CÏn‰ ˙¯eL˙Ï ‡ÏÂ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ41ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . ¿«≈»∆¿…ƒ¿««∆∆¿≈¿«¿ƒ
Èa ÏÚ ·eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa - Òn‰ ÔzÏ Ô˙B‡»ƒ≈««≈«∆»«¿≈

¯ÈÚ‰42LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa ,43,LÈ‡Â »ƒ≈«∆»«»ƒ»ƒ
e˙È Èk Ìb" :¯Ó‡pL44elÁiÂ ,Ìˆa˜‡ ‰zÚ ÌÈBb· ∆∆¡««ƒƒ¿«ƒ«»¬«¿≈«»≈

"ÌÈ¯NÂ CÏÓ ‡NnÓ ËÚn45‰¯BÁÒ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ«»∆∆¿»ƒ¿≈ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Â ,‰lÁz ¯kÓÏ B˙B‡ ÌÈÁÈpÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»«ƒƒƒ¿…¿ƒ»¿≈

¯kÓÏ ˜eM‰ ÈaÓ „Á‡ ÌÈÁÈpÓ¯kÓiL „Ú46.‡e‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈«ƒ¿…«∆ƒ¿…
ÌÈÈ„ŒÈÏÚa ÏÏÎa „ÓBÚ ‰È‰Â ,ÔÈ„ BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿»»≈ƒ¿««¬≈ƒƒ

ÔÈ·ÈLBÓe B˙B‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ‰a¯‰47.B˙B‡ «¿≈«¿ƒƒƒƒ

ח.).38) יעשו 39)(ב"ב שהם פועלים הם שוכרים אלא
מלאכתם. כי 40)את (שם), נטירותא" צריכי לא "רבנן

משמרּתם. והיא לחומה להם שנותנים 41)התורה מתנה ְְַַָ
(שמואלֿא  האלהים לאיש להביא אין ותשורה כמו: לגדול,
אנו  שכן האלה, המסים מכל פטורים ותלמידיֿחכמים ז). ט,
הנהר  עבר פחת את דריוש המלך שציוה בבל בעולי מוצאים
בלֹו אדמה), (מס מנּדה מס: שום להטיל שלא כד) ז, ְְִָ(עזרא
אנשי  על הרי"ף) לדעת המלך, (תשורת והלּך אוכל ) ֲַָ(מס
בבנין  במלאכתֿשמים עוסקים שהיו מפני כנסתֿהגדולה,
בתורה  העוסקים לתלמידיֿחכמים הדין והוא - המקדש בית

שם). ותוספות, ציבורי.42)(רש"י גולגולת.43)מס מס
כשיגלו 44) (ישנו) יתנו אם (שם): חז"ל פירשוהו ְְִִוכך

אם  ואף אקבצם; בקרוב עתה - כולם בתורה ויעסקו בגויים
גם  יהיו העמים, בין בתורה ועוסקים השונים יהיו מועטים
המסים. מן כלומר: ושרים מלך ממשא וחפשים בטלים כן
ביטול. לשון ג), ל, (במדבר דברו יחל לא מלשון: "ויחלו"

שבתנ"ך 45) והנוסחה ח.). (ב"ב במסכת הש"ס כנוסחת
החיבור. "ו" בלי שרים", "מלך כב.).46)היא: (ב"ב

לפני 47) במשפט בעמדם לעמוד הדין בעלי שעל אע"פ
הריב  להם אשר האנשים שני ועמדו שנאמר: כמו השופטים,
ה' את התורה: כבוד של מצותֿעשה אבל יז); יט, (דברים
עדיפה  - כב:) (פסחים תלמידֿחכם לרבות - תירא אלהיך

ל:). (שבועות

.‡È.Ô˙‡NÏ B‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ˙Bf·Ï ‡e‰ ÏB„b ÔBÚ»»¿«∆«¬»ƒƒ¿…»
efaL „Ú ,ÌÈÏLe¯È ‰·¯Á ‡Ï48,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz d· …»¿»¿»«ƒ«∆ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ

ÌÈÊB·e ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏÓ eÈ‰iÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒƒ
È„nÏÓ ÌÈÊBa :¯ÓBÏk ,"ÂÈ‡·a ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿≈
"eÒ‡Óz È˙wÁa Ì‡" :‰¯B˙ ‰¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ ;ÂÈ¯·„¿»»¿≈∆∆»¿»»ƒ¿À…«ƒ¿»

È„nÏÓ -49,ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ ÏÎÂ .eÒ‡Óz È˙wÁ ¿«¿≈À…«ƒ¿»¿»«¿«∆∆«¬»ƒ
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡50¯·„ Èk" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â , ≈≈∆»»«»«¬≈ƒ¿«ƒ¿«

."‰Êa '‰»»

קיט:).48) בחוקותי).49)(שבת צ.)50)(ת"כ, (סנה'
ואפיקורוס, ... הבא: לעולם חלק להם אין "ואלו שם: שנינו

תלמידי  המבזה זה - אפיקורוס צט:); (שם, חז"ל ואמרו
חכמים.

.·È˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿«∆∆«¬»ƒ≈≈∆
,ÌÈ¯·„a elÙ‡ ,e‰faL ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ - ‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»ƒ»≈ƒ∆ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ

Èec ·iÁ51ÌÈa¯a ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÌÈcÓe ,52ÔÈÒB˜Â , «»ƒ¿«ƒ≈ƒ»«ƒ¿¿ƒ
‡¯ËÈÏ B˙B‡53ÌB˜Ó ÏÎa ·‰Ê54d˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ƒ¿»»»¿»»¿¿ƒ»

¯Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ¯·„a ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰Â .ÌÎÁÏ∆»»¿«¿«∆∆∆»»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿««
‰˙ÈÓ55B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰Â ,ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÔÈcÓ - ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈«ƒƒ

ÔÈ‡ ,ÈÁ ÌÎÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰·eL˙a ¯ÊÁiLk¿∆«¬…ƒ¿»¬»ƒ»»∆»»«≈
‰v¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ56ÔÎÂ .BÏÈ·˘a e‰ecpL ‰Ê «ƒƒ«∆¿«∆∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

BÓˆÚ ÌÎÁ‰57¯È˜Ù‰L ı¯‡‰ŒÌÚÏ B„B·ÎÏ ‰cÓ58 ∆»»«¿¿«∆ƒ¿¿«»»∆∆ƒ¿ƒ
‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ,CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba59ÔÈ‡Â ; ¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿≈

,ÌÎÁ‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰v¯iL „Ú BÏ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ«∆¿«∆∆∆»»¿ƒ≈∆»»
BÏ ÏÁÓÏ ÌÎÁ‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ‰LÏL ÔÈ‡a»ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»»∆»»ƒ¿…

B„Èa ˙eL¯‰ - e‰c ‡ÏÂ60. ¿…ƒ»»¿¿»

אין 51) הקהל: מתוך אותו שמבדילים והבדלה. ריחוק לשון
דבר  לכל אותו מצרפים ואין אמותיו, בארבע יושבים
ה"ד). (פ"ז, לקמן כמבואר וכדומה, שבקדושה

כבודו.52) על חסים ואין שלשים 53)בפרהסיא, משקלה
ומזיק  חובל הלכות מ"ת, הלכות (השווה זהב. דינרי וחמשה

ה"ה). הלכה 54)פ"ג, מקור בחוץֿלארץ. ובין בארץ בין
(יו"ד, שבשו"ע להעיר, וראוי ה"ו). פ"ח, ב"ק (ירושלמי, זו
לענין  כזה חכם עכשיו בדורנו "אין הרמ"א: כתב רמג) סימן

אין כי בושתו". על זהב ליטרא אלא קנס אמורים הדברים
שם). (הגר"א, מאד בחכמה מופלג יט.).55)בזקן (ברכות

בחייו  המבזהו עונש שגדול נראה "אפילו" רבינו מלשון
(הריב"ש). מותו לאחר ממבזהו ואם 56)יותר טז.). (מ"ק

מה  ועשה הואיל - לו מתירין ביתֿדין החכם, לו נתרצה לא
פ"ו, דעות הלכות (עיין (כסףֿמשנה). לעשות עליו שהיה

ביתֿדין.57)ה"ו). כלומר:58)בלי הפקרות, בו שנהג
בכבודו. וזילזל מרבנן 59)שהתחצף "צורבא יז.): (מ"ק,

ספק. כל בו לו שאין ברור, בדבר לנפשו דין עושה
(60- יומי" מן אינש שמית דלא לי "תיתי פפא: רב אמר

(מ"ק  מעולם איש נידיתי שלא ולזכות, לצדקה לי תיחשב
בריב"ל  מעשה ה"א) ס"ג, מ"ק (ירושלמי, גם ועיין יז.),
ביזהו  ואם נידוי. לו שנתחייב איש לנדות רצה שלא
התורה, כבוד שהוא כבודו, על למחול לו אסור - בפרהסיא

ה"יג). (פ"ז, לקמן כמבואר

.‚È‚‰Ï ÔÈ·iÁ ÂÈ„ÈÓÏz Ïk - B„B·ÎÏ ‰cpL ·¯‰»«∆ƒ»ƒ¿»«¿ƒ»«»ƒƒ¿…
BÓˆÚ „B·ÎÏ ‰cpL „ÈÓÏz Ï·‡ .‰cÓa Èec61ÔÈ‡ , ƒ«¿À∆¬»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿«¿≈

‚‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÚ‰ Ïk Ï·‡ ,Èec Ba ‚‰Ï ·iÁ ·¯‰»««»ƒ¿…ƒ¬»»»»«»ƒƒ¿…
;Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰cÓ - ‡ÈNpÏ ‰cÓ ÔÎÂ .Èec Baƒ¿≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿»ƒ¿»≈
B¯ÈÚÏ ‰cÓ .‡ÈNpÏ ‰cÓ BÈ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰cÓ¿À∆¿»ƒ¿»≈≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿ƒ
BÈ‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ‰cÓ ;˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ‰cÓ -¿À∆¿ƒ«∆∆¿À∆¿ƒ«∆∆≈

B¯ÈÚÏ ‰cÓ62. ¿À∆¿ƒ

או 61) שמים, כלפי שעבר עבירות על כשנידהו אבל דווקא.
נידוי. בו לנהוג הרב גם חייב החברה, וחיי הבריות כלפי

לה 62) כפוף שהוא עירו לגבי אחרת עיר שדין מפני
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לרב" מנודה שאינו לתלמיד "מנודה כדין ולנימוסיה,
(מו"ק  הוא י"ג הלכה לכל המקור שלד). יו"ד ("ביתֿיוסף",

ע"א.). טז,

.„ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63‰ÊaL ÏÚ e‰ecpL ÈÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆ƒ«∆ƒ»
ÌÈ¯·c ¯‡L ÏÚ e‰ecpL ÈÓ Ï·‡ ;ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¬»ƒ∆ƒ«¿»¿»ƒ

Èec Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁL64Ï‡¯NÈaL ÔË˜ e‰c elÙ‡ , ∆«»ƒ¬≈∆ƒ¬ƒƒ»»»∆¿ƒ¿»≈
¯ÊÁiL „Ú ,Èec Ba ‚‰Ï Ï‡¯NÈ ÏÎÂ ‡ÈNp‰ ·iÁ -«»«»ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿…ƒ«∆«¬…
ÏÚ .BÏ e¯ÈzÈÂ ,BÏÈ·La e‰ecpL ¯·cÓ ‰·eL˙aƒ¿»ƒ»»∆ƒƒ¿ƒ¿«ƒ«

‰Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ65ÔÈa ,Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈcÓ ÌÈ¯·„ ∆¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ¿«ƒ∆»»»≈
:Ô‰ el‡Â ,‰M‡ ÔÈa ,LÈ‡ƒ≈ƒ»¿≈≈

אלה 63) כל וכן לרב, מנודה אינו לתלמיד שהמנודה
לזה? מנודה אינו לזה לעיל:64)שהמנודה שאמרנו כמו

בסמוך. וכמבואר והחברה, שמים כלפי עבירות על
יט.).65) (ברכות

B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ .(‡66(· . «¿«∆∆∆»»«¬ƒ¿««
ÔÈcŒ˙Èa ÁÈÏL ‰f·Ó‰67„·Ú B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰ (‚ .68. «¿«∆¿ƒ«≈ƒ«≈«¬≈∆∆

‡· ‡ÏÂ ÔÓÊ BÏ eÚ·˜Â ÔÈcŒ˙Èa BÏ eÁÏML ÈÓ („69. ƒ∆»¿≈ƒ¿»¿¿«¿…»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ „Á‡ ¯·„a ÏÊÏÊÓ‰ (‰70CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿«¿≈¿»»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ

,ÔÈc‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓ (Â .‰¯B˙ŒÈ¯·„a ¯ÓBÏ«¿ƒ¿≈»ƒ∆…ƒ≈»»∆«ƒ
ÔziL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ71¯·c B˙eL¯a LiL ÈÓ (Ê . ¿«ƒ«∆ƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»»

ÚeÚ¯ ÌlÒ B‡ Ú¯ ·Ïk ÔB‚k ,˜Èfn‰72B˙B‡ ÔÈcÓ , ««ƒ¿∆∆«À»»«¿«ƒ
Œ„·BÚÏ BlL Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ (Á .B˜f‰ ¯ÈÒiL „Ú«∆»ƒ∆≈«≈«¿«∆¿≈
Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ,B˙B‡ ÔÈcÓ ,ÌÈ·ÎBk73 »ƒ¿«ƒ«∆¿«≈»»»…∆
.¯ˆn‰ ÏÚa B¯·Á Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·ÎBkŒ„·BÚ‰ ÔÓ ‡·iL∆»…ƒ»≈»ƒ¿ƒ¿»≈¬≈«««∆∆

˙B‡k¯Úa Ï‡¯NÈ ÏÚ „ÈÚn‰ (Ë74ŒÈ„·BÚ ÏL «≈ƒ«ƒ¿»≈¿«¿»∆¿≈
ÔÈ„Î ‡lL ÔBÓÓ B˙e„Úa epnÓ ‡ÈˆB‰Â ,ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿ƒƒ∆¿≈»∆…¿ƒ

Ï‡¯NÈ75ÌlLiL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ ,76,Ô‰k ÁaË (È . ƒ¿»≈¿«ƒ«∆¿«≈«»…≈
˙Bzn‰ LÈ¯ÙÓ BÈ‡L77ÔÈcÓ ,¯Á‡ Ô‰ÎÏ Ô˙BÂ ∆≈«¿ƒ««»¿¿»¿…≈«≈¿«ƒ

ÏL ÈL ·BËŒÌBÈ ÏlÁÓ‰ (‡È .ÔziL „Ú B˙B‡«∆ƒ≈«¿«≈≈ƒ∆
˙BiÏb78‚‰Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,79‰NBÚ‰ (·È . »À««ƒ∆ƒ¿»»∆

˙BˆÁ ¯Á‡ ÁÒt‰ ·¯Úa ‰Î‡ÏÓ80¯ÈkÊn‰ (‚È . ¿»»¿∆∆«∆«««¬««¿ƒ
‰Ïh·Ï ÌÈÓLŒÌL81È‡·‰ È¯·„a ‰Úe·LÏ B‡82(„È . ≈»«ƒ¿«»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¬«

ÌM‰ ÏelÁ È„ÈÏ ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡È·n‰83‡È·n‰ (ÂË . «≈ƒ∆»«ƒƒ≈ƒ«≈«≈ƒ
ıeÁa ÌÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡ È„ÈÏ ÌÈa¯‰ ˙‡84(ÊË . ∆»«ƒƒ≈¬ƒ«»»ƒ«

ÌÈL ·MÁÓ‰85ÌÈL„Á Ú·B˜Â86Áaı¯‡ÏŒ‰ˆe87. «¿«≈»ƒ¿≈«√»ƒ¿»»»∆
¯eÚ‰ ˙‡ ÏÈLÎn‰ (ÊÈ88ÌÈa¯‰ ·kÚÓ‰ (ÁÈ . ««¿ƒ∆»ƒ≈«¿«≈»«ƒ

‰ÂˆÓ ˙BNÚlÓ89‰Ù¯Ë ‰‡ˆiL ÁaË (ËÈ .90˙ÁzÓ ƒ«¬ƒ¿»«»∆»¿»¿≈»ƒ««
BÈkÒ ˜„· ‡lL ÁaË (Î .B„È91(‡Î .ÌÎÁ ÈÙÏ »«»∆…»««ƒƒ¿≈»»

˙Ú„Ï BÓˆÚ ‰L˜n‰92,BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓ (·Î . ««¿∆«¿»»«ƒ∆≈≈∆ƒ¿
ÔÈ‡È·n‰ ,ÔzÓeŒ‡NÓ B‡ ˙eÙzL dÈ·e BÈa ‰NÚÂ¿»»≈≈»À»«»«»«¿ƒƒ

˜˜f‰Ï Ô‰Ï93ÔÈcŒ˙È·Ï e‡B·iLk - ‰ÊÏ ‰Ê94ÔÈcÓ , »∆¿ƒ»≈∆»∆¿∆»¿≈ƒ¿«ƒ
Ì˙B‡95‰Ú¯ B˙ÚeÓML ÌÎÁ (‚Î .96ÈÓ ‰cÓ‰ („Î . »»»∆¿»»»«¿«∆ƒ

·iÁ BÈ‡L97.Èec ∆≈««ƒ
ע:).67)(שם).66) שהוא 68)(קידושין כנעני עבד

על  כה). ט, (בראשית וגו' עבדים עבד כנען ארור בכלל:
(קידושין  נידוי שזהו ב"ארור", אותו מקללים כזה זלזול

"הקורא"). ד"ה: שם, ובתוספות פתיחא 69)כח., כתבינן

שם). ובירושלמי, ; קיב: (ב"ק שמתא) (שטר עילויה
מ"ו).70) פ"ה, (עדויות לסעודה ידים בנטילת המזלזל כגון:
שהיה 71) אלא - לומר? היה צריך שיקבל" "עד קיג.) (ב"ק

- וכשקיבלו הדין; את עליו לקבל שסירב על מנודה כבר
מנדים  ולפיכך מלפרוע, גם משתמט הוא וכעת התירוהו.

(כסףֿמשנה). שיתן עד שוב מא:).72)אותו (כתובות
(73- היהודי לשכנו הנכרי הלוקח ידי על שנגרם היזק כל

ובתוספות  קיד.). (ב"ק המצר לבעל למכור היה שעליו מפני
לתת  רצה המצר כשבעל - אמורים? דברים במה שם: העירו
להפסיד  למוכר אין - לא אם אבל הנכרי, שנתן המחיר אותו

(כסףֿמשנה). כך המשפט.74)משום כגון:75)בבתי
בדיני  הנתבע. של לחובתו יחידי בערכאותיהם שהעיד
על  קם שבממון דבר שאין מפני פטור, הנתבע היה ישראל
ממון. הפסד לו גרם אצלם זו ובעדותו אחד, עד פי

קיד.).76) (ב"ק היזקו שכל 77)דמי וקיבה, לחיים זרוע,
כהן  רק שנשחטה; מבהמתו לכהן להפריש חייב בןֿישראל
בשר  המוכר טבח הוא הכהן אם אבל פטור. - ששחט
אינו  ואם לכהן. המתנות את להפריש הוא גם חייב באטליז,

קלב:). (חולין נידוי חייב - חוץ 78)מפרישן נב.) (פסחים
שביתֿ בזמן גם ימים שני יוםֿטוב שעשאוהו מראשֿהשנה
היו  ל:). (ר"ה שהיה מעשה משום קיים, היה המקדש
והיהודים  אחד. יום רק החגים כל ארץֿישראל בני עושים
לא  ישראל שבארץ ביתֿדין ששליחי הגולה, שבתפוצות
היו  ראשֿחודש, היה מתי ולהודיעם אליהם להגיע יכלו

יוםֿט  ימים שני "יום עושים נקרא: הוא ולכן - מספק וב
גלויות". של שני הגדול 79)טוב שביתֿהדין מאחר כי

ראיה  עדי פי על החדשים את מקדש שהיה שבארץֿישראל
חוץֿלארץ  בני - ומאז האמוראים, אחרוני בתקופת עוד בטל
השנים  את ומעברים החדשים את קובעים ארץֿישראל כבני
יעשו  לא הם שגם היה הראוי מן קבוע, חשבון פי על
תקנת  אלא - ארץֿישראל כבני אחד יום אלא יוםֿטוב
אבותיהם  מנהג משום שני, ביוםֿטוב שייזהרו היא חכמים

ד:). (ביצה יהא 80)בידיהם שלא היא, חכמים תקנת
הלילה  ולסדר החג לצרכי הכל ויכין במלאכה, טרוד

נ:). תירא 81)(פסחים אלהיך ה' את שנאמר: ז:), (נדרים
לזה  אזהרה שזוהי ד.), (תמורה חז"ל וקיבלו כ), י, (דברים

לבטלה. שםֿשמים בכך,82)שמזכיר מה של דברים
עליהם. להישבע כדאי ואינם הכרח כאותו 83)שאין

ועמד  עוגה עג בצורת בשנת שפעם המעגל, בחוני מעשה
עד  מכאן זז שאיני הגדול בשמך אני "נשבע ואמר: בתוכה
לו  שלח יורדים. גשמים התחילו ואז בניך", על שתרחם
גזירה  נגזרה שאלמלי להתנדות, אתה צריך בןֿשטח: שמעון
את  מביא נמצאת לא גשמים, ירדו שלא אליהו בימי כמו
חילול  לידי רבים המביא וכל השם?! חילול לידי הרבים
ה"י). פ"ג, תענית (ירושלמי, נידוי חייב - השם

בלילי 84) לאכול הנהיג רומי איש תודוס נג.): (פסחים
ועל  כרעיו על "ראשו (צלויים) מקולסים גדיים פסחים
תודוס  "אלמלא לו: שלחו פסח). קרבן צליית (כדרך קרבו"
ישראל  את להאכיל קרוב שאתה נידוי, עליך גזרנו אתה,

בחוץ". מעוברת.85)קדשים או פשוטה, תהא השנה אם
חסר.86) או לביתֿדין 87)מלא, מסורים אלה שכל בעוד

מ  "כי שנאמר: הכל שבארץ, כמבואר תורה", תצא ציון
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dxez cenlz zekld - rcnd xtq - `"pn f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יד  ונתינת בדברים - יהודי ולשאינו קימה, של בהידור
(כסףֿמשנה). לסמכו

.ÈÔÓˆÚa ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz38ÌÚ ˙BNÚÏ «¿ƒ≈¬»ƒ≈»¿ƒ¿«¿»«¬ƒ
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰È„Ó ÏL ‰¯ÈÙÁÂ ÔÈ·a Ï‰w‰ Ïk»«»»¿ƒ¿»«¬ƒ»∆¿ƒ»¿«≈»∆

ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa efa˙È ‡lL È„k39Ô‰Ó ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»∆¿≈ƒ≈∆
ÌÈ¯ÓBM‰ ¯ÎNe ÌÈ¯ÚM‰ Ôew˙Â ‰ÓBÁ‰ ÔÈ·Ï40 ¿ƒ¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿««¿ƒ

CÏn‰ ˙¯eL˙Ï ‡ÏÂ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ41ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . ¿«≈»∆¿…ƒ¿««∆∆¿≈¿«¿ƒ
Èa ÏÚ ·eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa - Òn‰ ÔzÏ Ô˙B‡»ƒ≈««≈«∆»«¿≈

¯ÈÚ‰42LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa ,43,LÈ‡Â »ƒ≈«∆»«»ƒ»ƒ
e˙È Èk Ìb" :¯Ó‡pL44elÁiÂ ,Ìˆa˜‡ ‰zÚ ÌÈBb· ∆∆¡««ƒƒ¿«ƒ«»¬«¿≈«»≈

"ÌÈ¯NÂ CÏÓ ‡NnÓ ËÚn45‰¯BÁÒ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ«»∆∆¿»ƒ¿≈ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Â ,‰lÁz ¯kÓÏ B˙B‡ ÌÈÁÈpÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»«ƒƒƒ¿…¿ƒ»¿≈

¯kÓÏ ˜eM‰ ÈaÓ „Á‡ ÌÈÁÈpÓ¯kÓiL „Ú46.‡e‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈«ƒ¿…«∆ƒ¿…
ÌÈÈ„ŒÈÏÚa ÏÏÎa „ÓBÚ ‰È‰Â ,ÔÈ„ BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿»»≈ƒ¿««¬≈ƒƒ

ÔÈ·ÈLBÓe B˙B‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ‰a¯‰47.B˙B‡ «¿≈«¿ƒƒƒƒ

ח.).38) יעשו 39)(ב"ב שהם פועלים הם שוכרים אלא
מלאכתם. כי 40)את (שם), נטירותא" צריכי לא "רבנן

משמרּתם. והיא לחומה להם שנותנים 41)התורה מתנה ְְַַָ
(שמואלֿא  האלהים לאיש להביא אין ותשורה כמו: לגדול,
אנו  שכן האלה, המסים מכל פטורים ותלמידיֿחכמים ז). ט,
הנהר  עבר פחת את דריוש המלך שציוה בבל בעולי מוצאים
בלֹו אדמה), (מס מנּדה מס: שום להטיל שלא כד) ז, ְְִָ(עזרא
אנשי  על הרי"ף) לדעת המלך, (תשורת והלּך אוכל ) ֲַָ(מס
בבנין  במלאכתֿשמים עוסקים שהיו מפני כנסתֿהגדולה,
בתורה  העוסקים לתלמידיֿחכמים הדין והוא - המקדש בית

שם). ותוספות, ציבורי.42)(רש"י גולגולת.43)מס מס
כשיגלו 44) (ישנו) יתנו אם (שם): חז"ל פירשוהו ְְִִוכך

אם  ואף אקבצם; בקרוב עתה - כולם בתורה ויעסקו בגויים
גם  יהיו העמים, בין בתורה ועוסקים השונים יהיו מועטים
המסים. מן כלומר: ושרים מלך ממשא וחפשים בטלים כן
ביטול. לשון ג), ל, (במדבר דברו יחל לא מלשון: "ויחלו"

שבתנ"ך 45) והנוסחה ח.). (ב"ב במסכת הש"ס כנוסחת
החיבור. "ו" בלי שרים", "מלך כב.).46)היא: (ב"ב

לפני 47) במשפט בעמדם לעמוד הדין בעלי שעל אע"פ
הריב  להם אשר האנשים שני ועמדו שנאמר: כמו השופטים,
ה' את התורה: כבוד של מצותֿעשה אבל יז); יט, (דברים
עדיפה  - כב:) (פסחים תלמידֿחכם לרבות - תירא אלהיך

ל:). (שבועות

.‡È.Ô˙‡NÏ B‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ˙Bf·Ï ‡e‰ ÏB„b ÔBÚ»»¿«∆«¬»ƒƒ¿…»
efaL „Ú ,ÌÈÏLe¯È ‰·¯Á ‡Ï48,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz d· …»¿»¿»«ƒ«∆ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ

ÌÈÊB·e ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏÓ eÈ‰iÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒƒ
È„nÏÓ ÌÈÊBa :¯ÓBÏk ,"ÂÈ‡·a ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿≈
"eÒ‡Óz È˙wÁa Ì‡" :‰¯B˙ ‰¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ ;ÂÈ¯·„¿»»¿≈∆∆»¿»»ƒ¿À…«ƒ¿»

È„nÏÓ -49,ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ ÏÎÂ .eÒ‡Óz È˙wÁ ¿«¿≈À…«ƒ¿»¿»«¿«∆∆«¬»ƒ
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡50¯·„ Èk" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â , ≈≈∆»»«»«¬≈ƒ¿«ƒ¿«

."‰Êa '‰»»

קיט:).48) בחוקותי).49)(שבת צ.)50)(ת"כ, (סנה'
ואפיקורוס, ... הבא: לעולם חלק להם אין "ואלו שם: שנינו

תלמידי  המבזה זה - אפיקורוס צט:); (שם, חז"ל ואמרו
חכמים.

.·È˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿«∆∆«¬»ƒ≈≈∆
,ÌÈ¯·„a elÙ‡ ,e‰faL ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ - ‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»ƒ»≈ƒ∆ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ

Èec ·iÁ51ÌÈa¯a ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÌÈcÓe ,52ÔÈÒB˜Â , «»ƒ¿«ƒ≈ƒ»«ƒ¿¿ƒ
‡¯ËÈÏ B˙B‡53ÌB˜Ó ÏÎa ·‰Ê54d˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ƒ¿»»»¿»»¿¿ƒ»

¯Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ¯·„a ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰Â .ÌÎÁÏ∆»»¿«¿«∆∆∆»»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿««
‰˙ÈÓ55B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰Â ,ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÔÈcÓ - ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈«ƒƒ

ÔÈ‡ ,ÈÁ ÌÎÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰·eL˙a ¯ÊÁiLk¿∆«¬…ƒ¿»¬»ƒ»»∆»»«≈
‰v¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ56ÔÎÂ .BÏÈ·˘a e‰ecpL ‰Ê «ƒƒ«∆¿«∆∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

BÓˆÚ ÌÎÁ‰57¯È˜Ù‰L ı¯‡‰ŒÌÚÏ B„B·ÎÏ ‰cÓ58 ∆»»«¿¿«∆ƒ¿¿«»»∆∆ƒ¿ƒ
‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ,CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba59ÔÈ‡Â ; ¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿≈

,ÌÎÁ‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰v¯iL „Ú BÏ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ«∆¿«∆∆∆»»¿ƒ≈∆»»
BÏ ÏÁÓÏ ÌÎÁ‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ‰LÏL ÔÈ‡a»ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»»∆»»ƒ¿…

B„Èa ˙eL¯‰ - e‰c ‡ÏÂ60. ¿…ƒ»»¿¿»

אין 51) הקהל: מתוך אותו שמבדילים והבדלה. ריחוק לשון
דבר  לכל אותו מצרפים ואין אמותיו, בארבע יושבים
ה"ד). (פ"ז, לקמן כמבואר וכדומה, שבקדושה

כבודו.52) על חסים ואין שלשים 53)בפרהסיא, משקלה
ומזיק  חובל הלכות מ"ת, הלכות (השווה זהב. דינרי וחמשה

ה"ה). הלכה 54)פ"ג, מקור בחוץֿלארץ. ובין בארץ בין
(יו"ד, שבשו"ע להעיר, וראוי ה"ו). פ"ח, ב"ק (ירושלמי, זו
לענין  כזה חכם עכשיו בדורנו "אין הרמ"א: כתב רמג) סימן

אין כי בושתו". על זהב ליטרא אלא קנס אמורים הדברים
שם). (הגר"א, מאד בחכמה מופלג יט.).55)בזקן (ברכות

בחייו  המבזהו עונש שגדול נראה "אפילו" רבינו מלשון
(הריב"ש). מותו לאחר ממבזהו ואם 56)יותר טז.). (מ"ק

מה  ועשה הואיל - לו מתירין ביתֿדין החכם, לו נתרצה לא
פ"ו, דעות הלכות (עיין (כסףֿמשנה). לעשות עליו שהיה

ביתֿדין.57)ה"ו). כלומר:58)בלי הפקרות, בו שנהג
בכבודו. וזילזל מרבנן 59)שהתחצף "צורבא יז.): (מ"ק,

ספק. כל בו לו שאין ברור, בדבר לנפשו דין עושה
(60- יומי" מן אינש שמית דלא לי "תיתי פפא: רב אמר

(מ"ק  מעולם איש נידיתי שלא ולזכות, לצדקה לי תיחשב
בריב"ל  מעשה ה"א) ס"ג, מ"ק (ירושלמי, גם ועיין יז.),
ביזהו  ואם נידוי. לו שנתחייב איש לנדות רצה שלא
התורה, כבוד שהוא כבודו, על למחול לו אסור - בפרהסיא

ה"יג). (פ"ז, לקמן כמבואר

.‚È‚‰Ï ÔÈ·iÁ ÂÈ„ÈÓÏz Ïk - B„B·ÎÏ ‰cpL ·¯‰»«∆ƒ»ƒ¿»«¿ƒ»«»ƒƒ¿…
BÓˆÚ „B·ÎÏ ‰cpL „ÈÓÏz Ï·‡ .‰cÓa Èec61ÔÈ‡ , ƒ«¿À∆¬»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿«¿≈

‚‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÚ‰ Ïk Ï·‡ ,Èec Ba ‚‰Ï ·iÁ ·¯‰»««»ƒ¿…ƒ¬»»»»«»ƒƒ¿…
;Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰cÓ - ‡ÈNpÏ ‰cÓ ÔÎÂ .Èec Baƒ¿≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿»ƒ¿»≈
B¯ÈÚÏ ‰cÓ .‡ÈNpÏ ‰cÓ BÈ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰cÓ¿À∆¿»ƒ¿»≈≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿ƒ
BÈ‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ‰cÓ ;˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ‰cÓ -¿À∆¿ƒ«∆∆¿À∆¿ƒ«∆∆≈

B¯ÈÚÏ ‰cÓ62. ¿À∆¿ƒ

או 61) שמים, כלפי שעבר עבירות על כשנידהו אבל דווקא.
נידוי. בו לנהוג הרב גם חייב החברה, וחיי הבריות כלפי

לה 62) כפוף שהוא עירו לגבי אחרת עיר שדין מפני
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סג:). חבירו 88)(ברכות את המכשיל דווקא, לאו עיוור
(ראב"ד). הגדול בנו את המכה כגון: עבירה, לידי ומביאו
איש  ראתה רבי של שפחתו יז.): (מ"ק חכמינו סיפרו וכן
על  שעברת בנידוי! תהא לו: אמרה הגדול, בנו את מכה
באביו, ויבעט יתרגז (שמא מכשול" תתן לא עיוור "ולפני

יותר 89)רש"י). לוד עירו דרך עברו שפעם עקיבא, כרבי
- היתה ושבת - החודש עדות להעיד שבאו זוג מארבעים
אחד, בזוג "די אמר: כי לירושלים, לעלות נתנם ולא ועיכבם
רבן  לו שלח השבת". את יחללו שכולם הצורך מן ואין
שנית  פעם יבואו לא מעכבם אתה אם עקיבא! גמליאל:
(ירושלמי, נידוי חייבים זה ועל - המצוה מן מעכבם ואתה

ה"ה). פ"א, ללקוחותיו 90)ר"ה טריפה בשר שמכר
כה.). להראות 91)(סנהדרין השוחט שעל יח.) (חולין

(יו"ד, הטור וכתב יז:). (שם, כמבואר לבדיקה לחכם סכינו
(כסףֿמשנה). עכשיו נוהג אינו זה שדין יח), סימן

חמורות 92) עבירות לידי המביאו יצרו את במתכוון מגרה
יג:). בדברים.93)(נדה ולהתקרב לזו זה זקוקים להיות

שותפות 95)לדין.94) ביניהם שעשו על כח.) (כתובות
בזו. זה גס לבם בהיות עבירה, לידי בוודאי שתביאם

יז.).96) (מ"ק כשורה נוהג שאינו קול עליו שיצא
מן 97) ואכל איש בא פרדסים, שומר היה לקיש ריש

לו  אמר בו. השגיח לא והלה לקיש ריש בו גער הפירות,
אתה  תהא אדרבה, השיב: הלה בנידוי! תהא לקיש: ריש
אמרו  נתחייבתי? מי נידוי נתחייבתי, ממון אם בנידוי!
נידוי  אינו לקיש ריש של נידוי, האחרון של בביתֿהמדרש:
בעצמו  הריהו נידוי, חייב שאינו מי את שמנדה מי הרי -
סעיף  שלד, סימן (יו"ד ב"שולחןֿערוך" יז.). (מ"ק בנידוי
שכולם  אלא נידוי, עליהם שחייבים דברים עוד נמנים פז)

כאן. המנויים אלה וארבעה עשרים בתוך כלולים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כיצד 1) וחרם; נידוי אותם; מנדים אם נשיא או זקן, חכם

שום  לנדות שלא הראשונים חסידים מנהג אותם; מתירים
אדם.

.‡Ô˜Ê ÌÎÁ2ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡ B‡ ‡ÈN ÔÎÂ ,‰ÓÎÁa3, »»»≈¿»¿»¿≈»ƒ«≈ƒ
Á¯qL4ÔÈcÓ ÔÈ‡ -5‡ÈÒ‰¯Ùa B˙B‡6ÌÏBÚÏ7; ∆»«≈¿«ƒ¿«¿∆¿»¿»

ÌÚ·¯Èk ‰NÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡8Ï·‡ .ÂÈ¯·ÁÂ Ë·ŒÔa ∆»ƒ≈»»¿»»¿»∆¿»«¬≈»¬»
¯‡L ‡ËÁLk9‰Úˆa B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ,˙B‡hÁ10, ¿∆»»¿»«»«¿ƒ¿ƒ¿»

"‰ÏÈÏ EnÚ ‡È· Ìb ÏLÎÂ ÌBi‰ zÏLÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»«¿»««»ƒƒ¿»¿»
‰ÏÈlk e‰qk ,ÏLkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -11BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;12: ««ƒ∆»««≈«»¿»¿¿ƒ

„·k‰13·iÁ˙pL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk ÔÎÂ !E˙È·a ·LÂ ƒ»≈¿≈¿≈∆¿≈»«¿ƒ»»∆ƒ¿«≈
ıt˜Ï ÔÈcŒ˙È·Ï ¯eÒ‡ ,Èec14‰¯‰Óa B˙BcÏe15, ƒ»¿≈ƒƒ¿…¿«ƒ¿≈»

ÔÈËÓLÂ ‰Ê ¯·cÓ ÔÈÁ¯Ba ‡l‡16È„ÈÒÁÂ .epnÓ ∆»¿ƒƒ»»∆¿ƒ¿»ƒƒ∆«¬ƒ≈
ÌÏBÚÓ eÓ ‡lL ,ÌÈÁazLÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰17˙BcÏ «¬»ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆…ƒ¿≈»¿«

Ì‡ B˙B˜Ï‰Ï ÔÈÓpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
˙e˜ÏÓ ·iÁ˙18˙e„¯ÓŒ˙kÓ elÙ‡Â ;19ÂÈÏÚ ÔÈÓ ƒ¿«≈«¿«¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ»»

.B˙Bk‰Ï¿«

בחכמה 2) ה"יג).3)מופלג (פ"ו, למעלה מבואר
ה).5)שחטא.4) סו, (ישעיה מנדיכם אחיכם מלשון:

הכלל. מן אותו מוציאים מנדים 6)מרחיקים, בצנעה אבל

בסמוך. כמבואר וחטא 7)אותו, וחזר כשחטא, אפילו
יז.). (מ"ק פעמים הרבים 8)כמה את והחטיא שחטא

ה"א). פ"ג, מ"ק נידוי 9)(ירושלמי, עונש עליהם שאין
מלקות. של 10)אלא בבי"ד ולא שלשה, של בבי"ד

להעלים  כדי - הנשיא כדין ואחד שבעים או ושלשה עשרים
נמצאת  - כן תאמר לא שאם לדבר: פרסום לתת ולא קלונו

ה"א). פ"ב, סנה' (שם, ירידתו ואין 11)עלייתו שחשיכה
ריש  בדברי כי להעיר, וכדאי יז.). מ"ק (רש"י, רואה אדם
יז.), (מ"ק אותו" מנדין אין שסרח חכם "תלמיד לקיש:
בין  משמע וזה - אותו" מבזין "אין חננאל: רבינו גורס

כאן. רבינו כדברי במלקות, ובין אל 12)בנידוי חוזר
בצנעה. בחשאי, אותו כשמנדים הכתוב 13)נידוי, מלשון

מנודה  בפירוש: לו אומרים אין כלומר: י), יד, (מלכיםֿב
פני  על תיראה ולא פנימה בבית ושב היכבד אלא אתה!
עליו  שכבד כאדם עצמך "עשה (שם): פירש ורש"י חוץ.

בביתך". ושב יתירה.14)ראשו ובזריזות בחפזון
שהיות.15) זוטרא 16)בלי כמר מזה. ונמנעים משתמטים

צער  מתוך היה, מרבנן צורבא איזה לנדות צריך כשהיה
להרגיש  כדי עצמו, את תחילה מנדה לנדות, עליו שניטל

המנודה. של לי 17)בצערו תיתי שאמר: פפא כרב
(שם). מימי מרבנן צורבא שמתי דלא שכרי) (ישולם

יותר 18) שנידוי מפני אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:
ומעליב. קצוב 19)חמור מספר לה שאין דרבנן, מלקות

עבירות  על רק באה והיא מדאורייתא כמלקות ומסויים
מן  לביתו שבא מרבנן צורבא כאותו מדבריהם, על שעברו
גלויות  של שני ביוםֿטוב לתחום מחוץ שהיתה הישיבה

נב.). (פסחים

.·‡˙nLa ‡‰È ÈBÏt :¯ÓB‡ ?Èecp‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ20! ¿≈««ƒ≈¿ƒ¿≈¿«¿»
!‡˙nLa ‰Ê ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡ ,ÂÈÙa e‰ec Ì‡Â¿ƒƒ¿»»≈¿ƒ∆¿«¿»

Ì¯Á‰Â21Ba - ¯e¯‡Â !Ì¯ÁÓ ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡ -22 ¿«≈∆≈¿ƒ»√»¿»
!Èec Ba ,‰Úe·L Ba ,‰Ï‡»»¿»ƒ

והוא 20) הך, היינו ושמתא נידוי לרבינו כי כאן: אנו רואים
בשם  שלד) (סימן הטור ולפי וחרם. שמתא בין רק מפריד
- שבהם הקל מדרגותיהם: חומר לפי המה שלשה הראב"ד
שאומרים  קללה, גם עמה שיש שמתא - ממנה חמור נידוי:
ומאי  מכולם. החמור - וחרם אתה! ארור נידויו: בשעת לו
יהיה  שממה אמר: ושמואל מיתה. שם רב: אמר שמתא?
עונש  זה - "שמתא" לשמואל ובין לרב ובין יז.). (מ"ק,
ז, (דברים אותם תחרים החרם יימחה. בל רושם המשאיר

בשמתא. יתהון תגמר גמרא יונתן: מתרגם מבואר 21)ב)
המוחרם. ודיני מחרימים, מה על בסמוך: למטה

ואם 22) הללו. הוראות שלש כוללת "ארור" לשון כלומר:
מנודה  הוא הרי אתה! ארור נידוי: שנתחייב למי אמר החכם
ואמר  חבירו איש השביע ואם כבמנודה: בו לנהוג וצריכים
שבועה: זו הרי - אמן בעניית קיבלה והלה אם... ארור לו:
"המקלל  משום וחייב קללה זו הרי - ב"ארור" קיללו ואם

לו.). (שבועות חבירו" את

.‚ÔÈ¯ÈzÓ „ˆÈÎÂ23:BÏ ¯ÓB‡ ?Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¿≈««ƒƒ«ƒ«≈∆≈
Èe¯L24,ÂÈÙa ‡lL e‰e¯Èz‰ Ì‡Â !CÏ ÏeÁÓe CÏ »»»»¿ƒƒƒ∆…¿»»

!BÏ ÏeÁÓe BÏ Èe¯L ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡≈¿ƒ»»
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התרה 23) בלי מעצמם כי החרם: או הנידוי זמן כשנשלם
מותרים. אינם אליעזר 24)מפורשת ברבי שמצינו כמו

רגליו  על יהושע רבי עמד מנידויו, כשהתירוהו הגדול
סח.). (סנהדרין הנדר! הותר הנדר! הותר ואמר:

.„Ó‰ ‚‰iL ‚‰n‰ e‰ÓÔÈ‚‰BpLÂ ,BÓˆÚa ‰c ««ƒ¿»∆ƒ¿««¿À∆¿«¿¿∆¬ƒ
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ‰cÓ ?BnÚ25ÈÓÈ Ïk ,Ï·‡k ÒaÎÏe ƒ¿À∆»¿«≈¿«≈¿»≈»¿≈

ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â ;BÈec26B˙B‡ ÔÈÏÏBÎ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¿…¿ƒ
‰¯NÚ CÈ¯vL ¯·c ÏÎÏ ‰¯NÚa27BnÚ ÔÈ·LBÈ ‡ÏÂ ; «¬»»¿»»»∆»ƒ¬»»¿…¿ƒƒ

˙Bn‡ Úa¯‡a28‰BL Ï·‡ ;29ÔÈBLÂ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡e‰30 ¿«¿««¬»∆«¬≈ƒ¿ƒ
¯kNÂ ,BÏ31¯ÎBNÂ ,32ÔÈcŒ˙Èa - Èeca ˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ≈¿ƒ≈ƒ

Ô‰L ,¯ÓBÏk ,BB¯‡ ÏÚ Ô·‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁÏBL¿ƒ«ƒƒ∆∆«¬¿«∆≈
ÔÈÓ‚B¯33ÔÈ‡Â .¯eav‰ ÔÓ Ïc·Ó ‡e‰L ÈÙÏ ,B˙B‡ ¿ƒ¿ƒ∆À¿»ƒ«ƒ¿≈

˙‡ ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆≈«¿ƒƒ¿≈¿«ƒ∆
.B˙hÓƒ»

טו.).25) (מ"ק לברכת 26)להסתפר אותו מצרפים אין
בשלשה. שהיא כל 27)המזון כי וכיו"ב. בציבור תפילה

ואם  עדתו, קהל מתוך להבדילו אלא אינו "נידוי" של עצמו
בתקנתם? הועיל ומה קללתם? היכן - עמהם יצרפוהו
נזכר  לא שלנו בגמרא הגהות). בשם (כסףֿמשנה,
גדולות" "הלכות בספר אולם הקהל: מתוך אותו שמרחיקים
טז.) (מ"ק שלנו הגמרא של גירסא נמצאת רומי כתבֿיד
אשר  וכל דכתיב: - ציבורא? מן ליה דמנזרינן "ומנלן והיא:
כל  יחרם והזקנים, השרים בעצת הימים לשלשת יבוא לא
שזהו  וכנראה ח). י, (עזרא הגולה מקהל ייבדל והוא רכושו

רבינו. לדברי נט:).28)המקור מלמד 29)(ב"מ
אותו.30)לאחרים. לעשות 31)ומלמדים לאחרים הוא

טו.).32)מלאכתם. (מ"ק, מלאכתו לעשות אחרים
מ"ו).33) פ"ה, עדויות (שם:

.‰Ì¯Án‰ ÂÈÏÚ ¯˙BÈ34ÔÈ‡Â ÌÈ¯Á‡Ï ‰BL BÈ‡L , ≈»»«»√»∆≈∆«¬≈ƒ¿≈
ÁkLÈ ‡lL ,BÓˆÚÏ ‡e‰ ‰BL Ï·‡ ;BÏ ÔÈBLƒ¬»∆¿«¿∆…ƒ¿«
ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈ¯kN ÔÈ‡Â ,¯kN BÈ‡Â .B„eÓÏz«¿¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ
˜ÒÚ ËÚÓ ‡l‡ ,BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡Â ;BnÚ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»¿«≈∆

B˙Ò¯Ù È„k35. ¿≈«¿»»

בשמתא.34) מהמנודה חמור נפשו 35)שהוא להחיות
טו.). (מ"ק בניֿביתו ונפש

.Â,B¯Èz‰Ï Lw· ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL Èeca ·LiL ÈÓƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿…ƒ≈¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ·LÈ .‰iL B˙B‡ ÔÈcÓ¿«ƒ¿ƒ»»«¿ƒ¬≈ƒ¿…

B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ ,B¯Èz‰Ï Lw·36. ƒ≈¿«ƒ«¬ƒƒ

טז.).36) (שם,

.Ê‰LÏLa ?Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰nÎa37elÙ‡ , ¿«»«ƒƒ«ƒ«≈∆ƒ¿»¬ƒ
˙BËBÈ„‰38‰ÁÓÓ „ÈÁÈÂ .39Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¯ÈzÓ ∆¿¿»ƒÀ¿∆«ƒ«ƒ«≈∆
Bc·Ï40elÙ‡Â ,Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¯Èz‰Ï „ÈÓÏ˙Ï LÈÂ . ¿«¿≈¿«¿ƒ¿«ƒ«ƒ«≈∆«¬ƒ

·¯‰ ÌB˜Óa41. ƒ¿»«

עח.).37) (נדרים נדרים התרת תלמידי 38)כדין שאינם
בהלכות.39)חכמים. הבקי מובהק חכם תלמיד

שלשה 40) או מומחה, יחיד או בנדר: כמו ח:), (נדרים

שהתירו  בשעה שהרי נדר, נקרא: הוא גם ונידוי הדיוטות.
עיין  הנדר! הותר יהושע: רבי קרא מנידוי, אליעזר רסי את

ה). הערה קיח, (עמוד אין 41)למעלה שבנדר פי על אף
הנדר  מן הנידוי הוא שונה אבל רבו, במקום מתיר התלמיד
את  שימצא עד המנודה על רובץ שיהא אותו מניחים ואין

הרא"ש). וכפירוש (שם, מיד לו מתירים אלא - הרב

Ë42.‰Ê ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ï eÎÏ‰Â ecpL ‰LÏL43¯·cÓ ¿»∆ƒ¿»¿»∆¿»«∆ƒ»»
ÌÈ¯Á‡ ‰LÏL ÔÈ‡a - BÏÏ‚a e‰cpL44.BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ∆ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»¬≈ƒ«ƒƒ

ומסיימת 42) ח, הלכה כאן מתחילה אוקספורד בנוסח
שבפרק  ההלכות וסכום לו": ומתירים אחרים שלשה "באים
יג, - ההלכות סכום הדפוסים כל שבשאר בעוד יב, - זה
הזה? ההעדר טעם ויבן חכם ומי לגמרי. חסרה ח וההלכה
שסימנוהו  "חרם" הוא ותכנו הפרק שנושא מפני אולי

עליה. דילגו ולכן "ח" באות תמיד בתשובה 43)בקצרה
שנידוהו 44)שלימה. אלה כמו חשובים כשאינם ואפילו

ולפיכך  שמים, כלפי כשחטא אלא אינה זאת כל טז.). (מ"ק
החטא  מאותו בתשובה חזר כי נכון אל שיודעים מכיון
אינם  הם שהרי הדיוטות, בשלשה די אז בגללו, שנידוהו
אם  אבל מעוונו: שב כבר כי הראשונים, דברי מבטלים
יכולים  אחרים שלשה אין שביזהו, על נידהו חכם תלמיד

אותו. פייס שלא זמן כל להתירו

.È‡ÈNp‰ Ïˆ‡ BÏ CÏÈ ,e‰cp ÈÓ Ú„È ‡lL ÈÓ45 ƒ∆…»«ƒƒ»≈∆≈∆«»ƒ
.BÈec BÏ ¯ÈzÈÂ¿«ƒƒ

מלבד 45) אחרים, אין ולכן מופלא, חכם המנדה היה שמא
יז.). (מ"ק להתירו יכולים הנשיא.

.‡ÈÈ‡z ÏÚ Èec46BÓˆÚ ÈtŒÏÚ elÙ‡ ,47CÈ¯ˆ , ƒ«¿«¬ƒ«ƒ«¿»ƒ
‰¯Ù‰48‰c elÙ‡Â ,BÓˆÚ ‰cpL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz . ¬»»«¿ƒ»»∆ƒ»«¿«¬ƒƒ»

˙Úc ÏÚ BÓˆÚ49·iÁL ¯·c ÏÚ elÙ‡Â ,ÈBÏt50ÂÈÏÚ «¿«««¿ƒ«¬ƒ«»»∆«»»»
BÓˆÚÏ ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Èec51. ƒ¬≈∆≈≈¿«¿

(46- יהיה לא אם או יהיה הדבר אותו אם שאמר: כגון
בנידוי. אבינו 47)יהא יעקב רצה כשלא יהודה, כגון

אליך  הביאותיו לא אם אמר: בנימין, את אתם לשלוח
ט), מג, (בראשית הימים כל לאבי וחטאתי לפניך והצגתיו

חייו. ימי כל בנידוי יהא נתקיים 48)כלומר: כשלא אפילו
ויהודה  הפרה. בלי מנידויו יוצא אינו לנידוי, הגורם התנאי
התירוהו  שלא מפני אבל התנאי, ונתבטל בנימין את שהחזיר
אותן  "כל חז"ל: ואמרו מותו, אחרי גם בו נשאר מנידויו
יהודה  של עצמותיו היו במדבר, ישראל שהיו שנה ארבעים
(תוספות, כתב ורבינוֿתם יא:). (מכות בארון" מגולגלין
כשלא  אפילו הפרה צריך תנאי על "נידוי שאמרו: מה שם):
בשעת  מסופק היה כשהמתנה רק זה - התנאי" נתקיים
יצליח  אם בטוח היה שלא כיהודה לקיימו, יוכל אם התנאי
שיוכל  לו וברור המתנה בידי התלוי תנאי אבל בדרכו:
וממילא  התנאי, נתקיים כשלא כלל חל הנידוי אין - לקיימו

התרה. צריך או 49)אינו להתנדות: לו אמר שרבו כגון
("תשובת  בנידוי" אהיה - זאת יעשה פלוני "אם כשאמר:

לפסיא). פ, סימן מר 50)הרמב"ם" של כנידויו רק ולא
והיה  המנודה, התלמיד לכבוד עצמו מנדה שהיה זוטרא
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סג:). חבירו 88)(ברכות את המכשיל דווקא, לאו עיוור
(ראב"ד). הגדול בנו את המכה כגון: עבירה, לידי ומביאו
איש  ראתה רבי של שפחתו יז.): (מ"ק חכמינו סיפרו וכן
על  שעברת בנידוי! תהא לו: אמרה הגדול, בנו את מכה
באביו, ויבעט יתרגז (שמא מכשול" תתן לא עיוור "ולפני

יותר 89)רש"י). לוד עירו דרך עברו שפעם עקיבא, כרבי
- היתה ושבת - החודש עדות להעיד שבאו זוג מארבעים
אחד, בזוג "די אמר: כי לירושלים, לעלות נתנם ולא ועיכבם
רבן  לו שלח השבת". את יחללו שכולם הצורך מן ואין
שנית  פעם יבואו לא מעכבם אתה אם עקיבא! גמליאל:
(ירושלמי, נידוי חייבים זה ועל - המצוה מן מעכבם ואתה

ה"ה). פ"א, ללקוחותיו 90)ר"ה טריפה בשר שמכר
כה.). להראות 91)(סנהדרין השוחט שעל יח.) (חולין

(יו"ד, הטור וכתב יז:). (שם, כמבואר לבדיקה לחכם סכינו
(כסףֿמשנה). עכשיו נוהג אינו זה שדין יח), סימן

חמורות 92) עבירות לידי המביאו יצרו את במתכוון מגרה
יג:). בדברים.93)(נדה ולהתקרב לזו זה זקוקים להיות

שותפות 95)לדין.94) ביניהם שעשו על כח.) (כתובות
בזו. זה גס לבם בהיות עבירה, לידי בוודאי שתביאם

יז.).96) (מ"ק כשורה נוהג שאינו קול עליו שיצא
מן 97) ואכל איש בא פרדסים, שומר היה לקיש ריש

לו  אמר בו. השגיח לא והלה לקיש ריש בו גער הפירות,
אתה  תהא אדרבה, השיב: הלה בנידוי! תהא לקיש: ריש
אמרו  נתחייבתי? מי נידוי נתחייבתי, ממון אם בנידוי!
נידוי  אינו לקיש ריש של נידוי, האחרון של בביתֿהמדרש:
בעצמו  הריהו נידוי, חייב שאינו מי את שמנדה מי הרי -
סעיף  שלד, סימן (יו"ד ב"שולחןֿערוך" יז.). (מ"ק בנידוי
שכולם  אלא נידוי, עליהם שחייבים דברים עוד נמנים פז)

כאן. המנויים אלה וארבעה עשרים בתוך כלולים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כיצד 1) וחרם; נידוי אותם; מנדים אם נשיא או זקן, חכם

שום  לנדות שלא הראשונים חסידים מנהג אותם; מתירים
אדם.

.‡Ô˜Ê ÌÎÁ2ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡ B‡ ‡ÈN ÔÎÂ ,‰ÓÎÁa3, »»»≈¿»¿»¿≈»ƒ«≈ƒ
Á¯qL4ÔÈcÓ ÔÈ‡ -5‡ÈÒ‰¯Ùa B˙B‡6ÌÏBÚÏ7; ∆»«≈¿«ƒ¿«¿∆¿»¿»

ÌÚ·¯Èk ‰NÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡8Ï·‡ .ÂÈ¯·ÁÂ Ë·ŒÔa ∆»ƒ≈»»¿»»¿»∆¿»«¬≈»¬»
¯‡L ‡ËÁLk9‰Úˆa B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ,˙B‡hÁ10, ¿∆»»¿»«»«¿ƒ¿ƒ¿»

"‰ÏÈÏ EnÚ ‡È· Ìb ÏLÎÂ ÌBi‰ zÏLÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»«¿»««»ƒƒ¿»¿»
‰ÏÈlk e‰qk ,ÏLkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -11BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;12: ««ƒ∆»««≈«»¿»¿¿ƒ

„·k‰13·iÁ˙pL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk ÔÎÂ !E˙È·a ·LÂ ƒ»≈¿≈¿≈∆¿≈»«¿ƒ»»∆ƒ¿«≈
ıt˜Ï ÔÈcŒ˙È·Ï ¯eÒ‡ ,Èec14‰¯‰Óa B˙BcÏe15, ƒ»¿≈ƒƒ¿…¿«ƒ¿≈»

ÔÈËÓLÂ ‰Ê ¯·cÓ ÔÈÁ¯Ba ‡l‡16È„ÈÒÁÂ .epnÓ ∆»¿ƒƒ»»∆¿ƒ¿»ƒƒ∆«¬ƒ≈
ÌÏBÚÓ eÓ ‡lL ,ÌÈÁazLÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰17˙BcÏ «¬»ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆…ƒ¿≈»¿«

Ì‡ B˙B˜Ï‰Ï ÔÈÓpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
˙e˜ÏÓ ·iÁ˙18˙e„¯ÓŒ˙kÓ elÙ‡Â ;19ÂÈÏÚ ÔÈÓ ƒ¿«≈«¿«¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ»»

.B˙Bk‰Ï¿«

בחכמה 2) ה"יג).3)מופלג (פ"ו, למעלה מבואר
ה).5)שחטא.4) סו, (ישעיה מנדיכם אחיכם מלשון:

הכלל. מן אותו מוציאים מנדים 6)מרחיקים, בצנעה אבל

בסמוך. כמבואר וחטא 7)אותו, וחזר כשחטא, אפילו
יז.). (מ"ק פעמים הרבים 8)כמה את והחטיא שחטא

ה"א). פ"ג, מ"ק נידוי 9)(ירושלמי, עונש עליהם שאין
מלקות. של 10)אלא בבי"ד ולא שלשה, של בבי"ד

להעלים  כדי - הנשיא כדין ואחד שבעים או ושלשה עשרים
נמצאת  - כן תאמר לא שאם לדבר: פרסום לתת ולא קלונו

ה"א). פ"ב, סנה' (שם, ירידתו ואין 11)עלייתו שחשיכה
ריש  בדברי כי להעיר, וכדאי יז.). מ"ק (רש"י, רואה אדם
יז.), (מ"ק אותו" מנדין אין שסרח חכם "תלמיד לקיש:
בין  משמע וזה - אותו" מבזין "אין חננאל: רבינו גורס

כאן. רבינו כדברי במלקות, ובין אל 12)בנידוי חוזר
בצנעה. בחשאי, אותו כשמנדים הכתוב 13)נידוי, מלשון

מנודה  בפירוש: לו אומרים אין כלומר: י), יד, (מלכיםֿב
פני  על תיראה ולא פנימה בבית ושב היכבד אלא אתה!
עליו  שכבד כאדם עצמך "עשה (שם): פירש ורש"י חוץ.

בביתך". ושב יתירה.14)ראשו ובזריזות בחפזון
שהיות.15) זוטרא 16)בלי כמר מזה. ונמנעים משתמטים

צער  מתוך היה, מרבנן צורבא איזה לנדות צריך כשהיה
להרגיש  כדי עצמו, את תחילה מנדה לנדות, עליו שניטל

המנודה. של לי 17)בצערו תיתי שאמר: פפא כרב
(שם). מימי מרבנן צורבא שמתי דלא שכרי) (ישולם

יותר 18) שנידוי מפני אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:
ומעליב. קצוב 19)חמור מספר לה שאין דרבנן, מלקות

עבירות  על רק באה והיא מדאורייתא כמלקות ומסויים
מן  לביתו שבא מרבנן צורבא כאותו מדבריהם, על שעברו
גלויות  של שני ביוםֿטוב לתחום מחוץ שהיתה הישיבה

נב.). (פסחים

.·‡˙nLa ‡‰È ÈBÏt :¯ÓB‡ ?Èecp‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ20! ¿≈««ƒ≈¿ƒ¿≈¿«¿»
!‡˙nLa ‰Ê ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡ ,ÂÈÙa e‰ec Ì‡Â¿ƒƒ¿»»≈¿ƒ∆¿«¿»

Ì¯Á‰Â21Ba - ¯e¯‡Â !Ì¯ÁÓ ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡ -22 ¿«≈∆≈¿ƒ»√»¿»
!Èec Ba ,‰Úe·L Ba ,‰Ï‡»»¿»ƒ

והוא 20) הך, היינו ושמתא נידוי לרבינו כי כאן: אנו רואים
בשם  שלד) (סימן הטור ולפי וחרם. שמתא בין רק מפריד
- שבהם הקל מדרגותיהם: חומר לפי המה שלשה הראב"ד
שאומרים  קללה, גם עמה שיש שמתא - ממנה חמור נידוי:
ומאי  מכולם. החמור - וחרם אתה! ארור נידויו: בשעת לו
יהיה  שממה אמר: ושמואל מיתה. שם רב: אמר שמתא?
עונש  זה - "שמתא" לשמואל ובין לרב ובין יז.). (מ"ק,
ז, (דברים אותם תחרים החרם יימחה. בל רושם המשאיר

בשמתא. יתהון תגמר גמרא יונתן: מתרגם מבואר 21)ב)
המוחרם. ודיני מחרימים, מה על בסמוך: למטה

ואם 22) הללו. הוראות שלש כוללת "ארור" לשון כלומר:
מנודה  הוא הרי אתה! ארור נידוי: שנתחייב למי אמר החכם
ואמר  חבירו איש השביע ואם כבמנודה: בו לנהוג וצריכים
שבועה: זו הרי - אמן בעניית קיבלה והלה אם... ארור לו:
"המקלל  משום וחייב קללה זו הרי - ב"ארור" קיללו ואם

לו.). (שבועות חבירו" את

.‚ÔÈ¯ÈzÓ „ˆÈÎÂ23:BÏ ¯ÓB‡ ?Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¿≈««ƒƒ«ƒ«≈∆≈
Èe¯L24,ÂÈÙa ‡lL e‰e¯Èz‰ Ì‡Â !CÏ ÏeÁÓe CÏ »»»»¿ƒƒƒ∆…¿»»

!BÏ ÏeÁÓe BÏ Èe¯L ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡≈¿ƒ»»
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ז:). (נדרים לתלמידו התירו לפני לעצמו אז מתיר
מבית 51) עצמו מתיר חבוש "אין אומרים: אנו ואין (שם)

המתיר. גם הוא האוסר, היה שהוא מתוך - האסורים"

.·ÈCÈ¯ˆ - e‰c ÈÓ Ú„È elÙ‡ ,ÌBÏÁ· e‰ecpL ÈÓƒ∆ƒ«¬¬ƒ»«ƒƒ»»ƒ
‰¯NÚ52˙BÎÏ‰ ÔÈBML Ì„‡ŒÈ·53.BÈecpÓ B¯Èz‰Ï ¬»»¿≈»»∆ƒ¬»¿«ƒƒƒ

‡Ò¯t „Ú Ì‰È¯Á‡ Á¯BË ,‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â54‡ˆÓ ‡Ï . ¿ƒ…»»≈««¬≈∆««¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰LÓ ÔÈBML ‰¯NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬ƒ¬»»∆ƒƒ¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰¯Bza ˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BiL ‰¯NÚ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬»»∆¿ƒƒ¿«»…»»
‡Ï .˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ‰¯NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬ƒ¬»»∆≈»¿ƒƒ¿…

¯ÈzÓ - ‰¯NÚ BÓB˜Óa ‡ˆÓ‰LÏL elÙ‡ BÏ ÔÈ55. »»ƒ¿¬»»«ƒƒ¬ƒ¿»

צריך 52) לפיכך נתנדה, המקום שבשליחות שאפשר לפי
ח.). נדרים (ר"ן, עמהם שרויה שהשכינה עשרה, להתרתו

התרה.53) בדיני והמיל 54)שבקיאים מיל. ארבעה היא
שאמר  פרסה". עד "וטורח צג:). (פסחים אמה אלפיים -
הדברים  מקור - ה"כסףֿמשנה" ולדעת בש"ס. אינו רבינו,
פרשת  על ישב - מצא "לא ח.): (נדרים שאמרו במה הוא
רבי  הגאון אולם וכו'". בניֿאדם לעשרה שלום ויתן דרכים
ב"שאילתות" נמצא שהמקור העיר, בהגהותיו ברלין ישעיה

שכט. סימן גאון, אחא בגמרא 55)דרבי אינו זה גם
הנ"ל. ב"שאילתות" ומקורו

.‚ÈÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ ,ÂÈÙa e‰ecpL ÈÓ56. ƒ∆ƒ¿»»≈«ƒƒ∆»¿»»
ÂÈÙa ‡lLÂ ÂÈÙa BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - ÂÈÙa ‡lL e‰ec57. ƒ∆…¿»»«ƒƒ¿»»¿∆…¿»»

ÔÈ¯ÈzÓe ÔÈcÓ ‡l‡ ,ÌeÏk ‰¯Ù‰Ï Èec ÔÈa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ«¬»»¿∆»¿«ƒ«ƒƒ
„Á‡ Ú‚¯a58e‡¯ Ì‡Â .·ËeÓÏ ‰cÓ‰ ¯ÊÁiLk , ¿∆«∆»¿∆«¬…«¿À∆¿»¿ƒ»

ÔÈÁÈpÓ - ÌÈL ‰nk Èeca ‰Ê ÁÈp‰Ï ÔÈcŒ˙È·59ÈÙk ≈ƒ¿«ƒ«∆¿ƒ«»»ƒ«ƒƒ¿ƒ
‰ÊÏ ÌÈ¯Á‰Ï ÔÈcŒ˙È· e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .BÚLƒ̄¿¿≈ƒ»≈ƒ¿«¬ƒ»∆

‰lÁzÎÏ60‰˙BLÂ BnÚ ÏÎ‡iL ÈÓ ÌÈ¯Á‰Ïe ,61,BnÚ ¿«¿ƒ»¿«¬ƒƒ∆…«ƒ¿∆ƒ
È„k ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡a BnÚ „ÓÚiL ÈÓ B‡ƒ∆«¬…ƒ¿«¿«««¬ƒƒ¿≈
eˆ¯ÙÈ ‡lL „Ú ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BNÚÏ È„Îe B¯qÈÏ62 ¿«¿¿≈«¬¿»«»«∆…ƒ¿¿
˙BcÏ ÌÎÁÏ ˙eL¯ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈ‡ËBÁ‰«¿ƒ««ƒ∆≈¿∆»»¿«
BÓˆÚ ‚È‰‰Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Á·L BÈ‡ - B„B·ÎÏƒ¿≈∆«¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ«¿

ÌÈÏÚÓ ‡l‡ ,‰Ê ¯·„a63‡ÏÂ ı¯‡‰ŒÌÚ È¯·cÓ ÂÈÊ‡ ¿»»∆∆»«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈«»»∆¿…
Ìb" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,Ô‰Ï BaÏ ˙ÈLÈ»ƒƒ»∆»ƒ¿»∆»«¿……¿»¿»«
‰È‰ ÔÎÂ ."EaÏ Ôzz Ï‡ e¯a„È ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¬∆¿«≈«ƒ≈ƒ∆¿≈»»
ÔÈ‡Â Ì˙t¯Á ÌÈÚÓBL ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ C¯c∆∆¬ƒƒ»ƒƒ¿ƒ∆¿»»¿≈»
Û¯ÁÓÏ ÌÈÏÁBnL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ;ÔÈ·ÈLÓ¿ƒƒ¿…∆»∆¬ƒ«¿»≈

ÌÈÁÏBÒÂ64ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁÂ .BÏ65ÈÁazLÓ eÈ‰Ì ¿¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ
Ì„‡ ec ‡Ï ÌÏBÚnL ,ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡p‰ Ì‰ÈNÚÓa¿«¬≈∆«»ƒ¿¿ƒ∆≈»…ƒ»»
È„ÈÓÏz ÏL Ôk¯„ ‡È‰ BÊÂ ;Ô„B·ÎÏ e‰eÓÈ¯Á‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿»¿ƒ«¿»∆«¿ƒ≈
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .da CÏÈÏ Èe‡¯L ÌÈÓÎÁ66? ¬»ƒ∆»≈≈»«∆¿»ƒ¬ƒ

,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ï·‡ ;¯˙qa e‰Ù¯Á B‡ e‰faLk¿∆ƒ»≈¿»«≈∆¬»«¿ƒ»»

‡ÈÒ‰¯Ùa Ì„‡ BÙ¯Á B‡ e‰faL67ÏÁÓÏ BÏ ¯eÒ‡ , ∆ƒ»≈¬»»¿«¿∆¿»»ƒ¿…
‰¯Bz ÔBÈÊa ‰fL ,LÚ ,ÏÁÓ Ì‡Â ;B„B·k ÏÚ68; «¿¿ƒ»«∆¡»∆∆ƒ¿»

LÁk ¯·c‰ ¯ËBÂ Ì˜B ‡l‡69epnÓ Lw·iL „Ú , ∆»≈¿≈«»»¿»»«∆¿«≈ƒ∆
.BÏ ÁÏÒÈÂ ‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿ƒ¿«

יתירוהו 56) שאם - חשד משום הר"ן: שם וכתב ז:). (נדרים
כמנודה, בו נוהגים שאין ובראותו ידע, לא והוא בפניו שלא
(שם): כתב והרא"ש חכמים. במצוות זלזול שנוהגים יחשוד
כך  בפניו, ונידוהו שביישוהו כשם - המנודה כבוד משום
בפניו  שלא התירוהו אם ובדיעבד בפניו. ויתירוהו יכבדוהו

הוא. מותר בפני 57)- שלא שנידוני כשם בלבו: שיאמר
הר"ן). (שם, באיש יחשוד ולא התירוני, כך זה 58)-

שהתפקר  כלומר: לאפקרותא, אבל ממון, עסקי על בנידוי
ואפילו  יום, שלשים קודם התרה לו אין - חכם תלמיד וביזה

מיימוניות). (הגהות לו ומחל החכם מפני 59)כשנתפייס
אנו  וכן (כסףֿמשנה). לתורה סייג לעשות רשאין שביתֿדין
חכמים  נהגו "שלא יז.) (מ"ק דרבי באמתא מוצאים
שלש  ידה על המנודה את והחזיקו בנידויה", קלותֿראש

בנידויו. שלשים 60)שנים שלשים, של נידוי התראת בלי
וכן  ונציה, בדפוס ו). (הלכה בפרקנו לעיל כמבואר יום,
"לכתחילה". במקום "בתחילה" - רוקח" "מעשה בנוסחת

טז.).61) (מ"ק נידוי חיובי אין הדברים אלה שעל פי על אף
ירבו.62) עצמו 63)שלא מעמיד כלומר: אזניו, אוטם

שומע. אינו שאמר:64)כאילו בןֿהקנה נחוניא רבי כמו
וכמר  כח.). (מגילה חברי" קללת מטתי על עלתה לא "מימי
וסולח  מוחל היה בלילות משכבו על כשעלה חסידא, זוטרא

(שם). שציערוהו אחד בןֿלוי 65)לכל יהושע רבי כמו
שלח  בא. לא והלה פעמים שלש לבןֿאדם לקרוא ששלח

הייתי  איש החרמתי לא שמימי אני, אלמלא לו: מטיל לומר
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל החרם, את עליך
א). הלכה ג, פרק מועדֿקטן (ירושלמי, מהם אחד

ויתור.66) מנהג ולנהוג להעלים יכול גם 67)שהוא שאם
ושמעו. ראו אחרים הלא אזנו, ויאטם עינו יעלים הוא

שנתחלל 68) התורה כבוד על מוחל, הוא כבודו על שאם
למחול. לו ואסור למחול יכול כג.)69)אינו (יומא

ויש  בראשית. ימי מששת לאדם ניצחת ואיבה עברה השומר
ונוטר  נוקם חכם תלמיד יהא שלא - כנחש שמפרשים:
ונטירתו  נקימתו אלא רוחו: ולסיפוק להנאתו עצמו, לכבוד
כאותה  כבודה, וחילול עלבונה על התורה, לכבוד יהיו
למלא  אלא הנחש, של להנאתו שאינה נחש של נשיכה
טו: (ערכין שאמרו מה על מיוסד וזה מקום. של שליחותו
ובאות  החיות מתקבצות לבוא לעתיד אמור): מדרשֿרבה,
- טורף זאב ואוכל: - דורס ארי ואומרות: הנחש אצל
ישוך  אם להם: אומר לך? יש הנאה מה - אתה ואוכל:
כלום  עושה שאני אפשר יא), י, (קהלת לחש? בלא הנחש

קעט). אות התורה, (חנוכת מלמעלה?! נצטוויתי ולא
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קלט oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - `"pn 'i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriy`"pn f"hÎ'i -h"ryz

ה'תשע"ט  מנ"א י' ראשון יום

oilk` z`nh zFkld
oilkèz̀nehzekld-dxdhxtq

¦§ª§©¢¨¦
עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨

לרצון 1) ושלא לרצון ומתטמאים שמטמאים המים יבאר
טהרה  בחזקת שהם המים לרצון. אלא מטמאים שאין ואותם
חלב  או יין לתוכו שנפל גבא כשפסקו. או הגשמים בימות
אוכל  שהיה ומי פסקו. שלא תמצית מי שמן. או דבש או
האשה  ודין פיו. לתוך ידו והכניס טמיאות בידים תרומה
התנור  גורפת והיתה מוכשרת שאינה תרומה אוכלת שהיתה

וכו'. דם ממנה ויצא הקוץ והכה הטמא

.‡ÌÈÏkaL ÌÈÓ2‡lL ÔÈa ÔBˆ¯Ï ÔÈa ÔÈ‡nË˙Ó - «ƒ∆«≈ƒƒ¿«¿ƒ≈¿»≈∆…
ÌÈÏÎÂ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓe ,ÔBˆ¯Ï3Ô‰ÈÏÚ ÏÙpL ÔÈa ¿»¿«¿ƒ√»ƒ¿≈ƒ≈∆»«¬≈∆

ÌÈÓ Ï·‡ .ÔBˆ¯a Ô‰ÈÏÚ ÏÙ ‡lL ÔÈa ÔBˆ¯a¿»≈∆…»«¬≈∆¿»¬»«ƒ
˙B¯Ba ÈÓ ÔB‚k ,˙BÚ˜¯waL4ÔÈÁÈL5˙B¯ÚÓe6ÈÓe ∆¿«¿»¿≈ƒƒ¿»≈

ÌÈ‡·‚7‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ì‰a ÔÈ‡L8ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆≈»∆«¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÓ ?„ˆÈk .ÔBˆ¯a ‡l‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÔBˆ¯Ï ‡l‡∆»¿»¿≈¿«¿ƒ∆»¿»≈««ƒ
eÈ‰L ÔÈa ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Ú˜¯waL∆««¿«∆≈»∆«¿»ƒ¿»≈∆»

ÔÈ·e‡L9ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÔÈa10ÙpL ,B‡ ˙n‰ ÔÎB˙Ï Ï ¿ƒ≈∆≈»¿ƒ∆»«¿»«≈
ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ‡Óh‰ Ô‰a CÏ‰L11Ì‡ Ï·‡ . ∆»«»∆«»≈¬≈≈¿ƒ¬»ƒ

B‡ ‡ÓË ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lnL B‡ ‡ÓË Ì„‡ Ô‰Ó ‰˙L»»≈∆»»»≈∆ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»≈
el‡ È¯‰ - ÔBˆ¯a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ÔÎB˙Ï eÏÙpL∆»¿¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»¬≈≈
¯B‰h‰ Ô‰Ó ‰˙L .Ú˜¯wa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿««ƒ∆≈««¿«»»≈∆«»
- ¯B‰Ë ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lnL B‡ Ú˜¯wa e‡ÓËpL ¯Á‡««∆ƒ¿¿««¿«∆ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»

‰˙BM‰ ‡ÓË12B‡ ‰˙L ÔBˆ¯a È¯‰L ,ÈÏk‰ ‡ÓËÂ ƒ¿»«∆¿ƒ¿»«¿ƒ∆¬≈¿»»»
ÏÙ .‡lÓ13ÔÎB˙Ï14‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ƒ≈»«¿»ƒ»∆¿»¬≈

ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ,‰È‰Lk ¯B‰Ë15.ÔBˆ¯Ï ‡l‡ »¿∆»»∆≈¿¿«¿ƒ∆»¿»
¯kk‰ ‡ÓË - ¯kk‰ ‡ÈˆB‰Â B„È ÁÈ„‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ«»¿ƒ«ƒ»ƒ¿»«ƒ»

ÔBˆ¯a Ô‰ È¯‰L ,ÂÈ„ÈaL ÌÈna16. ««ƒ∆¿»»∆¬≈≈¿»

מ"ב.2) פ"א אבות 3)מקוואות מהל' בפ"ז נתבאר
כלים, שיטמאו המשקין על גזרו שחכמים ה"א, הטומאות

גזרו. לא אוכלין ועמוק.4)ועל  עגול  ארוכים 5)בור
מלמעלה.6)וצרים. מכוסות לא 7)מקורות, גומא

מים. בה שנתקבצו סאה,8)עמוקה ארבעים בהם יש ואם
פ"ט. מקוואות בהל' דינם בכלים 9)יתבאר מים ששאבו

לתוכם. מי 10)ושפכום בהם שנקווה או מנהר שנמשכו
המים 11)גשמים. נטמאו לא מרצון, שעבר אףֿעלֿפי

מעוניין  אינו אבל השני, לצד להגיע התכוון שהוא מפני
ה"ה. שבפי"ג בנהר לעבר דומה זה והרי במים, בנגיעה

שהשותה 12) ה"יֿיא, הטומאות אבות מהל' בפ"ח נתבאר
מדרבנן. גופו נטמא טמאים משקין מעצמו.13)רביעית

שנטמאו.14) מטמאין.15)למים שאין צ"ל

המים 16) הלא רצון, כאן צריך למה הקשה, [הראב"ד
שלא  ובין לרצון בין מטמאים ותלושים תלושים, הם שבידיו
הראב"ד  אמנם זו? הלכה בתחילת רבינו שכתב כמו לרצון,
לשיטתו  כהלכה ישיב רבינו אבל כענין, שאל לשיטתו
לא  אם תלושים נקראים אינם שמשקין ה"ג) פי"ב (למעלה
שבכלים", "מים ההלכה בתחילת שכתב ומה ברצון, נתלשו
שמדובר  לפרש גם ואפשר ברצון. שנתלשו למים הכוונה
הוכשרה] - פירושו נטמא, שאמר ומה טהורים, במים כאן

דבריו). לי נתבארו ולא כסףֿמשנה, (ראה

.·ÌÈ‡·‚ ÈÓ17ÔB‚k ,˙BÚ˜¯˜aL ÌÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ≈¿»ƒ¿«≈»∆ƒ«ƒ∆¿«¿»¿
˙ÈˆÓz ÈÓe ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ÈÓ18e˜ÒtL19 ≈ƒƒ¿»≈«¿ƒ∆»¿

˙B‡Â˜Óe20e‡ÓËpL ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L21, ƒ¿»∆≈»∆«¿»ƒ¿»∆ƒ¿¿
ÏÚ Û‡ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ ea¯Â ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯ÈÂ¿»¿»∆¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¬≈∆««

eÙËL ‡lL Èt22ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -23Ïk ,CÎÈÙÏ . ƒ∆…»¿¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡·‚ ÈÓ ÔB‚k ,˙BÚ˜¯˜aL ÌÈn‰««ƒ∆¿«¿»¿≈¿»ƒ¿«≈»∆

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa Ïk‰ - ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa24. ƒ¿««¿»ƒ«…¿∆¿«»√»

מ"ד.17) והמים 18)שם ההרים על היורדים גשמים
לעמק. ונופלים הזחילה) מכוח (מבעבעים מתמצים

(ברטנורא).19) נגמרה הזחילה וגם הגשמים, שפסקו
מרובעים.20) או 21)בורות טמא אדם מהם ששתה כגון

טמא. בכלי [מפירושו 22)מילא גדותם. על עברו לא
את  שגרפו לתלות ויש כשעברו שמדובר משמע למשנתינו

כאן]. בו שחזר ונראה הטמאים. שמי 23)המים מפני
ה"ג, פ"ב למעלה שנתבאר כמו אותם מבטלים הגשמים
הטמא  מהם שתה שמא חוששים אנו ואין שפיכות. מי בדין
שבתקופת  מפני שנית, ונטמאו גשמים שם שנפלו אחר
בכל  למצוא אפשר ומים מצויים, דרכים עוברי אין הגשמים
לשתות  לבור פנה בודד דרך שעובר להניח ואין מקום,

שהם 24)ממנה. ספק, ללא כמעט הדעת על מתקבל
טהורים.

.‚ÌÈÓLb‰ e˜Òt25¯ÈÚÏ ÔÈ·B¯w‰ -26C¯cÏ B‡ »¿«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«∆∆
e‡ÏnLÂ ‡Óh‰ Ô‰Ó ‰˙ML ˙˜ÊÁa Ô‰L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈¿∆¿«∆»»≈∆«»≈¿∆ƒ¿

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎa Ô‰Ó27ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ˜BÁ¯‰Â ,28„Ú ≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«
eÎÏ‰ .Ì„‡‰ ·¯ eÎl‰iL29,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ïk‰ - ∆¿«¿…»»»ƒ¿«…¿∆¿«À¿»

‰na .Ô‰Ó ÔÈ˙BLÂ ÔÈ‡ÏÓÓ ˙B¯iLa ÌÈÎÏB‰‰L∆«¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿ƒ≈∆«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c30;‰pnÓ ˙BzLÏ ¯LÙ‡L ‡·‚a ¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆∆¿»ƒ¿ƒ∆»

‰pnÓ ˙BzLÏ ¯LÙ‡ È‡L ‡·‚a Ï·‡31˜Á„a ‡l‡ ¬»¿∆∆∆ƒ∆¿»ƒ¿ƒ∆»∆»¿…«
˙˜ÊÁa Ì‰L) ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÏB„b»¬≈∆¿∆¿«»√»∆≈¿∆¿«

¯ ˙BÒ¯t ÌB˜Ó ‡ˆÓiL „Ú (ÔÈ¯B‰ËÌ„‡ ÈÏ‚32B‡ ¿ƒ«∆ƒ»≈¿«¿«¿≈»»
‰q‚ ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙BÒ¯t33‡ˆÓ Ï·‡ .Ba ˙¯k «¿«¿≈¿≈»«»ƒ∆∆¬»»»
‰w„ ‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙BÒ¯t34¯LÙ‡L ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - «¿«¿≈¿≈»«»¬≈∆»∆∆¿»
‰„¯iL35.˙˙LÂ ∆»¿»¿»»
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ז:). (נדרים לתלמידו התירו לפני לעצמו אז מתיר
מבית 51) עצמו מתיר חבוש "אין אומרים: אנו ואין (שם)

המתיר. גם הוא האוסר, היה שהוא מתוך - האסורים"

.·ÈCÈ¯ˆ - e‰c ÈÓ Ú„È elÙ‡ ,ÌBÏÁ· e‰ecpL ÈÓƒ∆ƒ«¬¬ƒ»«ƒƒ»»ƒ
‰¯NÚ52˙BÎÏ‰ ÔÈBML Ì„‡ŒÈ·53.BÈecpÓ B¯Èz‰Ï ¬»»¿≈»»∆ƒ¬»¿«ƒƒƒ

‡Ò¯t „Ú Ì‰È¯Á‡ Á¯BË ,‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â54‡ˆÓ ‡Ï . ¿ƒ…»»≈««¬≈∆««¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰LÓ ÔÈBML ‰¯NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬ƒ¬»»∆ƒƒ¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰¯Bza ˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BiL ‰¯NÚ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬»»∆¿ƒƒ¿«»…»»
‡Ï .˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ‰¯NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬ƒ¬»»∆≈»¿ƒƒ¿…

¯ÈzÓ - ‰¯NÚ BÓB˜Óa ‡ˆÓ‰LÏL elÙ‡ BÏ ÔÈ55. »»ƒ¿¬»»«ƒƒ¬ƒ¿»

צריך 52) לפיכך נתנדה, המקום שבשליחות שאפשר לפי
ח.). נדרים (ר"ן, עמהם שרויה שהשכינה עשרה, להתרתו

התרה.53) בדיני והמיל 54)שבקיאים מיל. ארבעה היא
שאמר  פרסה". עד "וטורח צג:). (פסחים אמה אלפיים -
הדברים  מקור - ה"כסףֿמשנה" ולדעת בש"ס. אינו רבינו,
פרשת  על ישב - מצא "לא ח.): (נדרים שאמרו במה הוא
רבי  הגאון אולם וכו'". בניֿאדם לעשרה שלום ויתן דרכים
ב"שאילתות" נמצא שהמקור העיר, בהגהותיו ברלין ישעיה

שכט. סימן גאון, אחא בגמרא 55)דרבי אינו זה גם
הנ"ל. ב"שאילתות" ומקורו

.‚ÈÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ ,ÂÈÙa e‰ecpL ÈÓ56. ƒ∆ƒ¿»»≈«ƒƒ∆»¿»»
ÂÈÙa ‡lLÂ ÂÈÙa BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - ÂÈÙa ‡lL e‰ec57. ƒ∆…¿»»«ƒƒ¿»»¿∆…¿»»

ÔÈ¯ÈzÓe ÔÈcÓ ‡l‡ ,ÌeÏk ‰¯Ù‰Ï Èec ÔÈa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ«¬»»¿∆»¿«ƒ«ƒƒ
„Á‡ Ú‚¯a58e‡¯ Ì‡Â .·ËeÓÏ ‰cÓ‰ ¯ÊÁiLk , ¿∆«∆»¿∆«¬…«¿À∆¿»¿ƒ»

ÔÈÁÈpÓ - ÌÈL ‰nk Èeca ‰Ê ÁÈp‰Ï ÔÈcŒ˙È·59ÈÙk ≈ƒ¿«ƒ«∆¿ƒ«»»ƒ«ƒƒ¿ƒ
‰ÊÏ ÌÈ¯Á‰Ï ÔÈcŒ˙È· e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .BÚLƒ̄¿¿≈ƒ»≈ƒ¿«¬ƒ»∆

‰lÁzÎÏ60‰˙BLÂ BnÚ ÏÎ‡iL ÈÓ ÌÈ¯Á‰Ïe ,61,BnÚ ¿«¿ƒ»¿«¬ƒƒ∆…«ƒ¿∆ƒ
È„k ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡a BnÚ „ÓÚiL ÈÓ B‡ƒ∆«¬…ƒ¿«¿«««¬ƒƒ¿≈
eˆ¯ÙÈ ‡lL „Ú ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BNÚÏ È„Îe B¯qÈÏ62 ¿«¿¿≈«¬¿»«»«∆…ƒ¿¿
˙BcÏ ÌÎÁÏ ˙eL¯ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈ‡ËBÁ‰«¿ƒ««ƒ∆≈¿∆»»¿«
BÓˆÚ ‚È‰‰Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Á·L BÈ‡ - B„B·ÎÏƒ¿≈∆«¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ«¿

ÌÈÏÚÓ ‡l‡ ,‰Ê ¯·„a63‡ÏÂ ı¯‡‰ŒÌÚ È¯·cÓ ÂÈÊ‡ ¿»»∆∆»«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈«»»∆¿…
Ìb" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,Ô‰Ï BaÏ ˙ÈLÈ»ƒƒ»∆»ƒ¿»∆»«¿……¿»¿»«
‰È‰ ÔÎÂ ."EaÏ Ôzz Ï‡ e¯a„È ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¬∆¿«≈«ƒ≈ƒ∆¿≈»»
ÔÈ‡Â Ì˙t¯Á ÌÈÚÓBL ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ C¯c∆∆¬ƒƒ»ƒƒ¿ƒ∆¿»»¿≈»
Û¯ÁÓÏ ÌÈÏÁBnL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ;ÔÈ·ÈLÓ¿ƒƒ¿…∆»∆¬ƒ«¿»≈

ÌÈÁÏBÒÂ64ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁÂ .BÏ65ÈÁazLÓ eÈ‰Ì ¿¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ
Ì„‡ ec ‡Ï ÌÏBÚnL ,ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡p‰ Ì‰ÈNÚÓa¿«¬≈∆«»ƒ¿¿ƒ∆≈»…ƒ»»
È„ÈÓÏz ÏL Ôk¯„ ‡È‰ BÊÂ ;Ô„B·ÎÏ e‰eÓÈ¯Á‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿»¿ƒ«¿»∆«¿ƒ≈
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .da CÏÈÏ Èe‡¯L ÌÈÓÎÁ66? ¬»ƒ∆»≈≈»«∆¿»ƒ¬ƒ

,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ï·‡ ;¯˙qa e‰Ù¯Á B‡ e‰faLk¿∆ƒ»≈¿»«≈∆¬»«¿ƒ»»

‡ÈÒ‰¯Ùa Ì„‡ BÙ¯Á B‡ e‰faL67ÏÁÓÏ BÏ ¯eÒ‡ , ∆ƒ»≈¬»»¿«¿∆¿»»ƒ¿…
‰¯Bz ÔBÈÊa ‰fL ,LÚ ,ÏÁÓ Ì‡Â ;B„B·k ÏÚ68; «¿¿ƒ»«∆¡»∆∆ƒ¿»

LÁk ¯·c‰ ¯ËBÂ Ì˜B ‡l‡69epnÓ Lw·iL „Ú , ∆»≈¿≈«»»¿»»«∆¿«≈ƒ∆
.BÏ ÁÏÒÈÂ ‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿ƒ¿«

יתירוהו 56) שאם - חשד משום הר"ן: שם וכתב ז:). (נדרים
כמנודה, בו נוהגים שאין ובראותו ידע, לא והוא בפניו שלא
(שם): כתב והרא"ש חכמים. במצוות זלזול שנוהגים יחשוד
כך  בפניו, ונידוהו שביישוהו כשם - המנודה כבוד משום
בפניו  שלא התירוהו אם ובדיעבד בפניו. ויתירוהו יכבדוהו

הוא. מותר בפני 57)- שלא שנידוני כשם בלבו: שיאמר
הר"ן). (שם, באיש יחשוד ולא התירוני, כך זה 58)-

שהתפקר  כלומר: לאפקרותא, אבל ממון, עסקי על בנידוי
ואפילו  יום, שלשים קודם התרה לו אין - חכם תלמיד וביזה

מיימוניות). (הגהות לו ומחל החכם מפני 59)כשנתפייס
אנו  וכן (כסףֿמשנה). לתורה סייג לעשות רשאין שביתֿדין
חכמים  נהגו "שלא יז.) (מ"ק דרבי באמתא מוצאים
שלש  ידה על המנודה את והחזיקו בנידויה", קלותֿראש

בנידויו. שלשים 60)שנים שלשים, של נידוי התראת בלי
וכן  ונציה, בדפוס ו). (הלכה בפרקנו לעיל כמבואר יום,
"לכתחילה". במקום "בתחילה" - רוקח" "מעשה בנוסחת

טז.).61) (מ"ק נידוי חיובי אין הדברים אלה שעל פי על אף
ירבו.62) עצמו 63)שלא מעמיד כלומר: אזניו, אוטם

שומע. אינו שאמר:64)כאילו בןֿהקנה נחוניא רבי כמו
וכמר  כח.). (מגילה חברי" קללת מטתי על עלתה לא "מימי
וסולח  מוחל היה בלילות משכבו על כשעלה חסידא, זוטרא

(שם). שציערוהו אחד בןֿלוי 65)לכל יהושע רבי כמו
שלח  בא. לא והלה פעמים שלש לבןֿאדם לקרוא ששלח

הייתי  איש החרמתי לא שמימי אני, אלמלא לו: מטיל לומר
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל החרם, את עליך
א). הלכה ג, פרק מועדֿקטן (ירושלמי, מהם אחד

ויתור.66) מנהג ולנהוג להעלים יכול גם 67)שהוא שאם
ושמעו. ראו אחרים הלא אזנו, ויאטם עינו יעלים הוא

שנתחלל 68) התורה כבוד על מוחל, הוא כבודו על שאם
למחול. לו ואסור למחול יכול כג.)69)אינו (יומא

ויש  בראשית. ימי מששת לאדם ניצחת ואיבה עברה השומר
ונוטר  נוקם חכם תלמיד יהא שלא - כנחש שמפרשים:
ונטירתו  נקימתו אלא רוחו: ולסיפוק להנאתו עצמו, לכבוד
כאותה  כבודה, וחילול עלבונה על התורה, לכבוד יהיו
למלא  אלא הנחש, של להנאתו שאינה נחש של נשיכה
טו: (ערכין שאמרו מה על מיוסד וזה מקום. של שליחותו
ובאות  החיות מתקבצות לבוא לעתיד אמור): מדרשֿרבה,
- טורף זאב ואוכל: - דורס ארי ואומרות: הנחש אצל
ישוך  אם להם: אומר לך? יש הנאה מה - אתה ואוכל:
כלום  עושה שאני אפשר יא), י, (קהלת לחש? בלא הנחש

קעט). אות התורה, (חנוכת מלמעלה?! נצטוויתי ולא
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קרוב 26)שם.25) במקום הנמצאים והבורות הגבאים
בכלים.27)לעיר. ומילאו שתו הטמאים העיר בני

שנתקלקלו 28) בדרכים ללכת אנשים של דרכם שאין מפני
הגשמים. לעבור 29)בימות רבים אדם בני התחילו

ה"ג.30)בדרכים. פ"א מקוואות בלי 31)תוספתא,
גדול. לשם 32)טורח שבא הוכחה שזו הגבא, יד על

טמאים. בכלים מילא או ושתה טמא שהיה לחוש ויש אדם,
ברכיבה.33) לגבא הגיע שאדם ואפשר סוס, או חמור כגון
וטלאים.34) הרועה.35)גדיים ליווי בלי בעצמה,

.„˙˜ÊÁ36˙BiÓeÓ‚e ËÈË37˙BiÁ ÈÁ˙ÙaL38˙eL¯a ∆¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿≈¬Àƒ¿
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa ÌÈa¯‰39e˜Òt ; »«ƒƒ¿««¿»ƒ∆≈¿ƒ»¿

˙eÎÈÙL ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓLb‰40ÔÈ˜ÂMaLÂ .41- «¿»ƒ¬≈≈¿≈¿ƒ¿∆«¿»ƒ
ÔÈÈ BÎB˙Ï ÏÙpL ‡·b .·¯‰ ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰42B‡ ¿ƒ»∆««»…∆∆∆»«¿«ƒ

BÎB˙Ï ÏÙ .·¯‰ ¯Á‡ Ba ÔÈÎÏB‰ - L·„ B‡ ·ÏÁ»»¿«¿ƒ««»…»«¿
ÔÓL43e‰‡Èt˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,44‰Ê È¯‰ -45‡nË˙Ó ∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«≈

È„È ˙‡ˆÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔBˆ¯· ‡lL ‡nËÓe¿«≈∆…¿»¿ƒ∆ƒ∆¿»»≈¿≈
˙ÈÁˆÁˆ46. «¿»ƒ

שם.36) וגם 38)גומות.37)תוספתא, החנוונים,
עכורים. מים שם שופכים - לחנות חזקה 39)הבאים

שמי  מפני טהורים, שהם לוודאי) וקרוב הדעת על (מתקבל
מעבירים  שגם ואפשר אותם, ומבטלים מרובים הגשמים

הכ"ו.40)אותם. בפ"ב למעלה דינם שנתבאר
בדברי 41) שגם ונראה "שבשווקים", בתוספתא גורס הגר"א

כך. גורס הוא כאן ה"ב.42)רבינו ושמן 43)שם טמא,
במים. מתערב מעל 44)אינו והסירוהו צינון עלֿידי

במים 46)הגבא.45)המים. יישארו שלא איֿאפשר
לרצון  שלא גם מטמאים והם שמן, זעירות) (טיפות צחצוחי

הבאה). הלכה (ראה

.‰Ô‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁ ÔÈ˜Ln‰ ¯‡Le ÔÓL∆∆¿»««¿ƒƒ««ƒ¬≈≈
ÌÈÏka Ô‰L ˙BÓk Ú˜¯wa47‡e‰ „Á‡ ÔÈc ,48. ««¿«¿∆≈«≈ƒƒ∆»

הקודמת.47) שבהלכה שהקפיאוהו שמן מדין רבינו למד זה
מפרק 48) בה"א שנתבאר שבכלים, מים כדין בקרקע דינם
זה.

.Â˙ÈˆÓz ÈÓ49e˜ÒÙ ‡lL50Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿ƒ∆…»¿««ƒ∆≈»∆
ÌÈn‰ È¯‰Â Ú˜¯wa Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»ƒ¿≈««¿««¬≈««ƒ
ÏÚ Û‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰Ï ÔÈ‡·e ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»ƒ»∆≈»¿«¿ƒÀ¿»¿««
Ô˙ B‡ ‡ÓË ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lÓe ‡Óh‰ Ô‰Ó ‰˙ML Ètƒ∆»»≈∆«»≈ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»≈»«
.¯·c ÏÎÏ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ ÔÎB˙Ï¿»«ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿ƒ¿»»»

מ"ו.49) פ"א מקוואות זוחלים 50)משנה, גשמים שמי
נתבארו  שפסקו, תמציות מי (דין ונמשכים ההרים מן עוד

ה"ב). למעלה

.Ê‰È‰L ÈÓ51ÔB‚k ,˙B‡ÓË ÌÈ„Èa ‰Óe¯z ÏÎB‡ ƒ∆»»≈¿»¿»«ƒ¿≈¿
‰¯LÎ‰ ‡lL ‰Ï·c52ÏhÏ ÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎ‰Â , ¿≈»∆…À¿¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ…

¯B¯ˆ53CÙ‰ Ì‡ :54È¯‰L ;B¯È¯a ‰Ï·c‰ ˙‡ÓË - ¿ƒ»«ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ∆¬≈
„i· ‡ÓË55B¯˜ÚL ÈtÓ ,56- CÙ‰ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»«»ƒ¿≈∆¬»¿ƒ…»«

B‡ epÎt‰iL Ì„˜ ÂÈÙaL ‰˜Ln‰L ;‰¯B‰Ë¿»∆««¿∆∆¿ƒ…∆∆¿«¿∆
‡l‡ eLÏ˙ ‡lL ÌÈÓÏ ‰ÓBc B‡ÈˆB‰Ï epˆˆÓÈƒ¿¿∆¿ƒ∆¿«ƒ∆…ƒ¿¿∆»

ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ,Ú˜¯wa ÔÈ„Ú Ô‰57 ≈¬«ƒ««¿«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,ÔBˆ¯a ‡l‡58‡l‡ BBˆ¯ ÔÈ‡ ‰ÊÂ , ∆»¿»¿∆≈«¿¿∆≈¿∆»
ÔBÈcet ‰È‰ .¯B¯v‰ ÏhÏ59ÂÈt CB˙Ï60B„È ËLÙe ƒ…«¿»»¿¿¿ƒ»«»

B‡ÓˆÏ BÁÈp‰ Ì‡ ,ÂÈt CB˙a ‰Ï·c‰Â BÏhÏ61- ƒ¿¿«¿≈»¿ƒƒƒƒƒ¿»
¯e˜Úk ˜¯‰ ‰Ê È¯‰62˙ÓÁÓ ‰Ï·c‰ ˙‡ÓËÂ , ¬≈∆»…¿»¿ƒ¿≈«¿≈»≈¬«

ÂÈ„È ˙ÓÁÓ ‡ÓËpL ÂÈt ‰˜LÓ63. «¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¬«»»

מ"י.51) פ"ח ידו.52)כלים בנגיעת נפסלה ולא
שנלחץ53) בצרור הדבילה.הרגיש את 54)לתוך בידו

ממקומו. הריר את הזיז כך ומתוך שבפיו, הדבילה
הדבילה 55) את מטמא והוא היד, בנגיעת נטמא הריר

באים  והטומאה שההכשר כן, לפני הוכשרה שלא אףֿעלֿפי
ה"ה. פ"ו למעלה שנתבאר כמו הריר.56)כאחת את

אינן  שידיים אףֿעלֿפי מתטמאה חולין דבילה ואפילו
את  עושות שידיים מפני והטעם, החולין. את מטמאות
י"ח  מגזירת חולין אפילו לטמא לטומאה ראשון המשקין
שם) השלמות (ראה ה"י הטומאות אבות מהל' (פ"ה דבר
לא  שאם הבאה, הבבא של לרבותא תרומה ונקט ה"ו). ופ"י

השלמות). (ראה נטמאה' לא תרומה 'אפילו וגם 57)הפך
מכשירים. בה"א.58)אינם של 59)למעלה מטבע

מתכת. של שהוא מטבע כל אלא פונדיון דווקא ולאו מתכת.
שם).60) (משנה, מים 61)בפיו נמצאו ולא היה צמא

בלוטות  את לגרות כדי פיו, לתוך המטבע והכניס ידו, תחת
מהרגיל. למעלה רוק כמות שתוציאנה מפני 62)הרוק
למשנתינו). פירושו (ע"פ בכוונה כמו 63)שהוציאו

צרור. נטילת בדין למעלה שנתבאר

.Á‰M‡‰64‰Óe¯z ÏL ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰L65 »ƒ»∆»¿»∆∆√»ƒ∆¿»
˙Ù¯B‚ ‰˙È‰Â ,ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L66‡Óh‰ ¯epz‰ ˙‡67, ∆≈»À¿»ƒ¿»¿»∆∆∆«««»≈

ÈtÓ dÚaˆ‡ ‰ˆˆÓe ,Ì„ ‰pnÓ ‡ˆÈÂ ıBw‰ dk‰Â¿ƒ»«¿»»ƒ∆»»»¿»∆¿»»ƒ¿≈
˙‡ÓË - ‰ÈÙa dÚaˆ‡ ‰˙Â ˙ÈÂÎpL B‡ ,Ìc‰«»∆ƒ¿≈¿»¿»∆¿»»¿ƒ»ƒ¿≈
‰˜Ln‰ ‡ÈˆB‰Ï dBˆ¯ È¯‰L ,‰ÈÙaL ‰Óe¯z‰68 «¿»∆¿ƒ»∆¬≈¿»¿ƒ««¿∆

.Úaˆ‡ ˙ˆÈˆÓa B¯˜ÚÏe ‰ÈtÓƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒ«∆¿«

מי"א.64) שכתבנו 65)שם כמו כך, הדין בחולין גם
ראה  הקודמת. ההלכה אגב תרומה ונקט הקודמת, בהלכה
באשה  ומדובר ה"י. פ"ח הטומאות אבות להל' השלמות
לגרוף  אנשים של דרכם שאין מפני אשה ונקט טהורה,
שנטף  אשה דין מלמדת במשנתינו ראשונה [בבא תנורים.
הביא  (רבינו טמאה באשה ומדובר טהור, לתנור מדדיה חלק
כאן  שלפנינו הדין – שניה ובבא ה"ה). פ"י למעלה זה דין
(רבינו  טמא והתנור טהורה שהאשה הפוך, במקרה מדבר –

למשנתינו)]. הגחלים.66)בפירושו את מוציאה
שכלי 67) נטמא, לא גופה אבל התנור, באויר ידיה ונטמאו

אדם. מטמא אינו לנכווית,68)חרס נמשך זה נימוק הרוק.
(עלֿפי  התרומה את מטמא הדם הקוץ, הכה בדין אבל

למשנה). פירושו

ה'תשע"ט  מנ"א י"א שני יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ובחזקת 1) מוכשרים בחזקת בשווקים שהם הדברים יבאר
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נאמן  ואם הכשר. בחזקת שהם והציר הדגים ודין טומאה.
שנתערבו  פירות מי הוכשרו. שלא לומר עליהם הארץ עם
מקום, בכל הפירות הארץ. מעם ציר והלוקח משקים. בשאר
טומאה  איסור בהם יש אם החולין טהרה. בחזקת הם אם
להיות  מוזהרים ישראל כל טומאה. להם לגרום מותר ואם

ברגל. טהורים

.‡Ïk2˙Bc‚‡‰3ÌÈ˜ÂMaL4ÏÎÂ ÌÈÁÓw‰ ÏÎÂ »»¬À∆«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»
ÈtÓ - ˙Bc‚‡‰ .ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa ÌÈ˜ÂMaL ˙B˙Ïq‰«¿»∆«¿»ƒ¿∆¿«À¿»ƒ»¬Àƒ¿≈

Ôk¯cL5„ÈÓz Ô‰ÈÏÚ ÌÈn‰ ÛlÊÏ6˙Ïq‰Â ÁÓw‰Â ; ∆«¿»¿«≈««ƒ¬≈∆»ƒ¿«∆«¿«…∆
ÔÈ˙˙BÏ -7ÔÈhÁ ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÁBË Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ¿ƒ¿««»¬ƒ¿≈ƒƒ

Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁL8LÏLÏ ˙Á‡Â ÌÈzLÏ ˙Á‡ ÌÈÁ¯a9 ∆¿ƒ»¿≈«ƒ««ƒ¿«ƒ¿««¿»
‰¯„˜ ‰OÚÓ Ô‰Ó ˙BOÚÏ È„k10˙BÙÈ¯‰ ÔB‚k ,11 ¿≈«¬≈∆«¬≈¿≈»¿»ƒ

,ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬≈≈¿∆¿«À¿»ƒ¿»»
ÌÈza ÏL ÔÈa ÔÈ˜ÂL ÏL ÔÈa12Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BlL ÈtÓ , ≈∆¿»ƒ≈∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»

.Ô˙tÏ˜ ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ¿ƒ»»

ב.2) משנה ו פרק יחד.3)מכשירין קשורים ירקות
למכירה.4) לשוק ירקות.5)שהוצאו מוכרי כדי 6)של

טריים. נראים ושיהיו יכמשו כדי 7)שלא במים רוחצים
מבהיק. לבן קמח ויצא החיטין קליפת שוברים 8)להסיר

לשלושה.9)אותן. או חלקים לשני נשברת חיטה כל
כ)11)תבשיל.10) יז, (שמואלֿב המקרא מלשון גריסים.

הרפות. עליו הבית 12)ותשטח לצורכי עושים שאנשים
אינם  שבבתים וסלתות קמחים סתם אבל למכירה. לא
מקפיד  אינו עצמו לצורך חיטים שהטוחן מפני מוכשרים,
למכירה. הטוחן כמו והסולת הקמח לבנונית על כך כל
מוכשרים] - מפרש כאן ורבינו "טמאים" כתוב [במשנתנו

הבאה). הלכה (ראה

.·˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa Ô‰L el‡ Ïk»≈∆≈¿∆¿«À¿»ƒ¬≈≈¿∆¿«
.ÔÈ¯LÎÓ Ô‰Â Ô‰a ÔÈLÓLÓÓ Ïk‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆«…¿«¿¿ƒ»∆¿≈À¿»ƒ
ÔÈ‡Â .e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡ Ôlk ÏÚÂ¿«À»∆¡»«»»∆«…À¿¿¿≈

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ13ÌÚL , »ƒ«¿»√»ƒ∆≈»∆¬»»∆«
.e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ı¯‡‰»»∆∆¡»«…À¿¿

מים.13) עליהם לשפוך רגילים אנשים שאין

.‚ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa ÌÈ‚c‰ Ïk14ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ‡Â , »«»ƒ¿∆¿«À¿»ƒ¿≈«»»∆
e¯LÎ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ Ô‰ÈÏÚ ÔÓ‡15ÌÏBÚÏ CÎÈÙÏ . ∆¡»¬≈∆«…À¿¿¿ƒ»¿»

ÔÈa Ì¯Áa Ô„vL ÔÈa ,ÌÈ‚c‰ .‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÌÈ‚c‰«»ƒ¿∆¿«À¿»«»ƒ≈∆»»¿≈∆≈
‰„BˆÓa ÔÈa ÛeÙÎa16‰„Bˆn‰ ˙‡ ¯Ú ‡Ï Ì‡ , ¿»≈ƒ¿»ƒ…ƒ≈∆«¿»
e¯LÎ‰ ‡Ï - Ô‰ÈÏÚ17e¯LÎ‰ - ¯Ú Ì‡Â ,18ÔÈ‡Â . ¬≈∆…À¿¿¿ƒƒ≈À¿¿¿≈

Èz¯Ú ‡Ï :¯ÓBÏ ÔÓ‡ ı¯‡‰ ÌÚ19‰„Bˆn‰ ˙‡ «»»∆∆¡»«…ƒ«¿ƒ∆«¿»
Ô„eˆÏ Ôek˙iL „Ú ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¬≈≈¿∆¿«À¿»«∆ƒ¿«≈¿»

‰¯‰Ëa20. ¿»√»

אינו 14) חי בעל שהרי מתים, בדגים שהמדובר מאליו, מובן
שנשארו  המים מפני והוכשרו טומאה, ולא הכשר מקבל

ומתו. המים מן שהוצאו לאחר במשנתנו 15)עליהם
בחזקת  הציר וכל ... טומאה בחזקת הדגים "כל אמרו:
מן  חוץ הן טהורין לומר נאמן הארץ עם כולן ועל טומאה,

המשנה  שבזמן דגים מין הוא דגה רבינו, שם ופירש הדגה".
אחרים  דגים שעל יוצא זה ומפירוש זה, בשם ידוע היה
כל  שעל כתב כאן אולם הוכשרו, לא לומר הארץ עם נאמן
כשם  "דגה" המונח את מפרש שהוא וברור נאמן, אינו דגים
והדגה  יח): ז, (שמות הכתוב כלשון דגים, מיני לכל כולל
אינו  רבינו למשנה, מפירושו בו וחזר תמות, ביאור אשר
שהוא  כשם דגים על נאמן הארץ עם אין למה כאן מפרש
אותם  שמפקידין "מפני נימקו במשנתנו הפירות, על נאמן
מפרש, והר"ש כלום. שם פירש לא ורבינו הארץ", עם אצל
עם  אצל הוכשרו שלא פירות להפקיד חברים נהגו שהרי
אבל  הוכשרו, לא לומר נאמנים שהם ראייה ומזה הארץ

אצלו. להפקיד נהגו לא הם 16)דגים ומצודה כפיף חרם,
פרק  מכשירין (תוספתא דגים לצידת ומכמורות רשתות מיני

ז). הלכה ברצון.17)ג נתלשו לא שעליהם שהמים מפני
ממקומם.18) המים את שעקר שדרך 19)מכיוון מפני

לנער. דגים בטהרה,20)שולי חולין לאוכלי למוכרם כדי
מלנער. נשמר הוא זה ובמקרה

.„Ïk21¯Èv‰22¯LÎÓ ˙˜ÊÁa23ÏÙpL ¯B‰Ë ¯ÈˆÂ . »«ƒ¿∆¿«À¿»¿ƒ»∆»«
¯ÈLÎÓe ,‰˜LÓ Ïk‰ È¯‰ - Ì‰L Ïk ÌÈÓ BÎB˙Ï¿«ƒ»∆≈¬≈«…«¿∆«¿ƒ

‡nË˙Óe24ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË25.‡ÓË B˙˜ÊÁ CÎÈÙÏ26. ƒ¿«≈À¿««¿ƒ¿ƒ»∆¿»»≈
BÎB˙Ï ÏÙ27·ÏÁÂ L·c ÔÈÈ28·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -29. »«¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ««»…

ÔÈ˜Ln‰ ¯‡La e·¯Ú˙pL ˙B¯t ÈÓ ÔÎÂ30ÔÈÎÏB‰ - ¿≈≈≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»««¿ƒ¿ƒ
,‰˜LÓ Ïk‰ È¯‰ - Ô‰L Ïk ÌÈÓa e·¯Ú˙ .·¯‰ ¯Á‡««»…ƒ¿»¿¿«ƒ»∆≈¬≈«…«¿∆

¯ÈLÎÓe ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Óe31ÌÈ·‚Á ¯ÈˆÂ . ƒ¿«≈À¿««¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¬»ƒ
.ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó Ï·‡ ,¯ÈLÎÓ BÈ‡ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ≈«¿ƒ¬»ƒ¿«≈À¿««¿ƒ

ח.21) ו, פרק שם מדגים.22)משנה המתמצה
אוכלין 23) כמו ייטמא, - בטומאה יגע אם פירוש,

(בכורות  טומאה מקבל אינו נקי שציר פי על ואף שהוכשרו,
בו  שנתערב וציר מים, בו נתנו שמא אנו חוששים א), כב,
שאינו  הארץ, עם של בציר והמדובר טומאה. מקבל מים

הטהרות. על בטומאה.24)נאמן כרבי 25)כשיגע
שמעט  משמע כאן רבינו מלשון במשנתנו. יעקב בן אליעזר
טומאה  לקבל משקה הציר כל את עושים לציר שנפלו מים
(שם  ערוכה גמרא נגד שזה ואומר משיג והראב"ד ולהכשיר.
על  המים רבו לא שאם בפירוש, שם אומר נחמן רב ב). כג,
מתפרשים  יעקב בן אליעזר רבי ודברי משקה, אינו - הציר
מים  לתת חשודים הארץ שעמי הארץ, עמי של בציר שם
מים  שהוא כל מוסיף וכשהחבר מחצה, על מחצה עד בציר
נוספת, ותמיהה משקה. נעשו ולפיכך הציר על רבו הרי
המים  בטלו ציר רוב היה שאם ה בהלכה כותב רבינו שהרי
נכון  ויישוב אלה. את אלה סותרים דבריו ונמצאו במיעוטם,
כתב  למשנתנו. בפירושו יפה נדייק אם יימצא רבינו לדברי
אינו  הציר פירוש, משקה", ידי על הוא הציר "שעשיית שם:
ומוסיפים  מים עליהם שופכים אלא לבדו, הדגים מיץ
היא  זו ותערובת הדגים, מן רטיבות ומתמצה מלח עליהם
יהיה  "אמנם וכותב: רבינו מוסיף מכן ולאחר רגיל. ציר
שאינן  פירות או מלח ידי על הציר כשמוציאים טהור, הציר
מפרש  שהוא ברור, "מכשירין"). להיות (צריך מוכשרין
בלי  שנעשה בציר יעקב בן אליעזר רבי שאמר טהור" "ציר
מכשירים  הם מים קצת זה בציר נתן ואם מים תערובת כל

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

oilke` z`neh zekld - dxdh xtq - `"pn `"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קרוב 26)שם.25) במקום הנמצאים והבורות הגבאים
בכלים.27)לעיר. ומילאו שתו הטמאים העיר בני

שנתקלקלו 28) בדרכים ללכת אנשים של דרכם שאין מפני
הגשמים. לעבור 29)בימות רבים אדם בני התחילו

ה"ג.30)בדרכים. פ"א מקוואות בלי 31)תוספתא,
גדול. לשם 32)טורח שבא הוכחה שזו הגבא, יד על

טמאים. בכלים מילא או ושתה טמא שהיה לחוש ויש אדם,
ברכיבה.33) לגבא הגיע שאדם ואפשר סוס, או חמור כגון
וטלאים.34) הרועה.35)גדיים ליווי בלי בעצמה,

.„˙˜ÊÁ36˙BiÓeÓ‚e ËÈË37˙BiÁ ÈÁ˙ÙaL38˙eL¯a ∆¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿≈¬Àƒ¿
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ÌÈÓLb‰ ˙ÚLa ÌÈa¯‰39e˜Òt ; »«ƒƒ¿««¿»ƒ∆≈¿ƒ»¿

˙eÎÈÙL ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓLb‰40ÔÈ˜ÂMaLÂ .41- «¿»ƒ¬≈≈¿≈¿ƒ¿∆«¿»ƒ
ÔÈÈ BÎB˙Ï ÏÙpL ‡·b .·¯‰ ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰42B‡ ¿ƒ»∆««»…∆∆∆»«¿«ƒ

BÎB˙Ï ÏÙ .·¯‰ ¯Á‡ Ba ÔÈÎÏB‰ - L·„ B‡ ·ÏÁ»»¿«¿ƒ««»…»«¿
ÔÓL43e‰‡Èt˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,44‰Ê È¯‰ -45‡nË˙Ó ∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«≈

È„È ˙‡ˆÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔBˆ¯· ‡lL ‡nËÓe¿«≈∆…¿»¿ƒ∆ƒ∆¿»»≈¿≈
˙ÈÁˆÁˆ46. «¿»ƒ

שם.36) וגם 38)גומות.37)תוספתא, החנוונים,
עכורים. מים שם שופכים - לחנות חזקה 39)הבאים

שמי  מפני טהורים, שהם לוודאי) וקרוב הדעת על (מתקבל
מעבירים  שגם ואפשר אותם, ומבטלים מרובים הגשמים

הכ"ו.40)אותם. בפ"ב למעלה דינם שנתבאר
בדברי 41) שגם ונראה "שבשווקים", בתוספתא גורס הגר"א

כך. גורס הוא כאן ה"ב.42)רבינו ושמן 43)שם טמא,
במים. מתערב מעל 44)אינו והסירוהו צינון עלֿידי

במים 46)הגבא.45)המים. יישארו שלא איֿאפשר
לרצון  שלא גם מטמאים והם שמן, זעירות) (טיפות צחצוחי

הבאה). הלכה (ראה

.‰Ô‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁ ÔÈ˜Ln‰ ¯‡Le ÔÓL∆∆¿»««¿ƒƒ««ƒ¬≈≈
ÌÈÏka Ô‰L ˙BÓk Ú˜¯wa47‡e‰ „Á‡ ÔÈc ,48. ««¿«¿∆≈«≈ƒƒ∆»

הקודמת.47) שבהלכה שהקפיאוהו שמן מדין רבינו למד זה
מפרק 48) בה"א שנתבאר שבכלים, מים כדין בקרקע דינם
זה.

.Â˙ÈˆÓz ÈÓ49e˜ÒÙ ‡lL50Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿ƒ∆…»¿««ƒ∆≈»∆
ÌÈn‰ È¯‰Â Ú˜¯wa Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»ƒ¿≈««¿««¬≈««ƒ
ÏÚ Û‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰Ï ÔÈ‡·e ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»ƒ»∆≈»¿«¿ƒÀ¿»¿««
Ô˙ B‡ ‡ÓË ÈÏÎa Ô‰Ó ‡lÓe ‡Óh‰ Ô‰Ó ‰˙ML Ètƒ∆»»≈∆«»≈ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»≈»«
.¯·c ÏÎÏ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ ÔÎB˙Ï¿»«ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿ƒ¿»»»

מ"ו.49) פ"א מקוואות זוחלים 50)משנה, גשמים שמי
נתבארו  שפסקו, תמציות מי (דין ונמשכים ההרים מן עוד

ה"ב). למעלה

.Ê‰È‰L ÈÓ51ÔB‚k ,˙B‡ÓË ÌÈ„Èa ‰Óe¯z ÏÎB‡ ƒ∆»»≈¿»¿»«ƒ¿≈¿
‰¯LÎ‰ ‡lL ‰Ï·c52ÏhÏ ÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎ‰Â , ¿≈»∆…À¿¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ…

¯B¯ˆ53CÙ‰ Ì‡ :54È¯‰L ;B¯È¯a ‰Ï·c‰ ˙‡ÓË - ¿ƒ»«ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ∆¬≈
„i· ‡ÓË55B¯˜ÚL ÈtÓ ,56- CÙ‰ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»«»ƒ¿≈∆¬»¿ƒ…»«

B‡ epÎt‰iL Ì„˜ ÂÈÙaL ‰˜Ln‰L ;‰¯B‰Ë¿»∆««¿∆∆¿ƒ…∆∆¿«¿∆
‡l‡ eLÏ˙ ‡lL ÌÈÓÏ ‰ÓBc B‡ÈˆB‰Ï epˆˆÓÈƒ¿¿∆¿ƒ∆¿«ƒ∆…ƒ¿¿∆»

ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ,Ú˜¯wa ÔÈ„Ú Ô‰57 ≈¬«ƒ««¿«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,ÔBˆ¯a ‡l‡58‡l‡ BBˆ¯ ÔÈ‡ ‰ÊÂ , ∆»¿»¿∆≈«¿¿∆≈¿∆»
ÔBÈcet ‰È‰ .¯B¯v‰ ÏhÏ59ÂÈt CB˙Ï60B„È ËLÙe ƒ…«¿»»¿¿¿ƒ»«»

B‡ÓˆÏ BÁÈp‰ Ì‡ ,ÂÈt CB˙a ‰Ï·c‰Â BÏhÏ61- ƒ¿¿«¿≈»¿ƒƒƒƒƒ¿»
¯e˜Úk ˜¯‰ ‰Ê È¯‰62˙ÓÁÓ ‰Ï·c‰ ˙‡ÓËÂ , ¬≈∆»…¿»¿ƒ¿≈«¿≈»≈¬«

ÂÈ„È ˙ÓÁÓ ‡ÓËpL ÂÈt ‰˜LÓ63. «¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¬«»»

מ"י.51) פ"ח ידו.52)כלים בנגיעת נפסלה ולא
שנלחץ53) בצרור הדבילה.הרגיש את 54)לתוך בידו

ממקומו. הריר את הזיז כך ומתוך שבפיו, הדבילה
הדבילה 55) את מטמא והוא היד, בנגיעת נטמא הריר

באים  והטומאה שההכשר כן, לפני הוכשרה שלא אףֿעלֿפי
ה"ה. פ"ו למעלה שנתבאר כמו הריר.56)כאחת את

אינן  שידיים אףֿעלֿפי מתטמאה חולין דבילה ואפילו
את  עושות שידיים מפני והטעם, החולין. את מטמאות
י"ח  מגזירת חולין אפילו לטמא לטומאה ראשון המשקין
שם) השלמות (ראה ה"י הטומאות אבות מהל' (פ"ה דבר
לא  שאם הבאה, הבבא של לרבותא תרומה ונקט ה"ו). ופ"י

השלמות). (ראה נטמאה' לא תרומה 'אפילו וגם 57)הפך
מכשירים. בה"א.58)אינם של 59)למעלה מטבע

מתכת. של שהוא מטבע כל אלא פונדיון דווקא ולאו מתכת.
שם).60) (משנה, מים 61)בפיו נמצאו ולא היה צמא

בלוטות  את לגרות כדי פיו, לתוך המטבע והכניס ידו, תחת
מהרגיל. למעלה רוק כמות שתוציאנה מפני 62)הרוק
למשנתינו). פירושו (ע"פ בכוונה כמו 63)שהוציאו

צרור. נטילת בדין למעלה שנתבאר

.Á‰M‡‰64‰Óe¯z ÏL ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰L65 »ƒ»∆»¿»∆∆√»ƒ∆¿»
˙Ù¯B‚ ‰˙È‰Â ,ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L66‡Óh‰ ¯epz‰ ˙‡67, ∆≈»À¿»ƒ¿»¿»∆∆∆«««»≈

ÈtÓ dÚaˆ‡ ‰ˆˆÓe ,Ì„ ‰pnÓ ‡ˆÈÂ ıBw‰ dk‰Â¿ƒ»«¿»»ƒ∆»»»¿»∆¿»»ƒ¿≈
˙‡ÓË - ‰ÈÙa dÚaˆ‡ ‰˙Â ˙ÈÂÎpL B‡ ,Ìc‰«»∆ƒ¿≈¿»¿»∆¿»»¿ƒ»ƒ¿≈
‰˜Ln‰ ‡ÈˆB‰Ï dBˆ¯ È¯‰L ,‰ÈÙaL ‰Óe¯z‰68 «¿»∆¿ƒ»∆¬≈¿»¿ƒ««¿∆

.Úaˆ‡ ˙ˆÈˆÓa B¯˜ÚÏe ‰ÈtÓƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒ«∆¿«

מי"א.64) שכתבנו 65)שם כמו כך, הדין בחולין גם
ראה  הקודמת. ההלכה אגב תרומה ונקט הקודמת, בהלכה
באשה  ומדובר ה"י. פ"ח הטומאות אבות להל' השלמות
לגרוף  אנשים של דרכם שאין מפני אשה ונקט טהורה,
שנטף  אשה דין מלמדת במשנתינו ראשונה [בבא תנורים.
הביא  (רבינו טמאה באשה ומדובר טהור, לתנור מדדיה חלק
כאן  שלפנינו הדין – שניה ובבא ה"ה). פ"י למעלה זה דין
(רבינו  טמא והתנור טהורה שהאשה הפוך, במקרה מדבר –

למשנתינו)]. הגחלים.66)בפירושו את מוציאה
שכלי 67) נטמא, לא גופה אבל התנור, באויר ידיה ונטמאו

אדם. מטמא אינו לנכווית,68)חרס נמשך זה נימוק הרוק.
(עלֿפי  התרומה את מטמא הדם הקוץ, הכה בדין אבל

למשנה). פירושו

ה'תשע"ט  מנ"א י"א שני יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ובחזקת 1) מוכשרים בחזקת בשווקים שהם הדברים יבאר
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כאן. רבינו דברי גם לפרש יש שכך ומובן ומתטמאים.
פירות  שמי עצמה), זו בהלכה (לקמן לשיטתו ורבינו
תתבאר  ומעתה משקה. הכל שהם כל מים בהם שנתערבו
מוכשר". בחזקת הציר "כל הראשונה: הבבא גם בנקל

בח  הציר כל שאמרו: במשנה (וכן כאן טמא)המדובר זקת
ריש  של דעתו רבינו וקיבל המים, על שנעשה רגיל בציר
שמא  שחוששים א) כב, (שם נשיאה יהודה רבי בשם לקיש
פסק  (וכמותו השקה וצריך מים ממחצה יותר הארץ עם נתן
נחמן, רב לדעת בניגוד ה), בהלכה לקמן בפירוש רבינו
יתפרשו  לכך ובהתאם ממחצה. יותר נותן הארץ עם שאין
כאן  שהראב"ד לציין, [ויש הבאים. הדינים בכל דבריו יפה
מעיר  אלא ביקורת, של מלה כל בלי רכה בלשון מדבר
הודאה, כעין בזה לראות ויש אחרת, פירשו שם שבגמרא

כרבינו]. גם לפרש הארץ.26)שאפשר עם בו נגע שמא
כלל.27) מים בו שאין שיודעים הטהור שהם 28)לציר

טומאה. ומקבלים המכשירים אינו 29)משקין ציר רוב אם
שנינו  זה דין מכשיר. - המכשירים המשקין רבו ואם מכשיר
פירות, במי בנתערבו ה הלכה א פרק מכשירין בתוספתא

ציר. לעניין מזה למד למים.30)ורבינו חוץ המכשירים,
אומרים,31) "וחכמים שם: רבינו גירסת שם. תוספתא

כמותם. ופסק טמאים, - שהן כל מים לתוכן נפל אפילו

.‰ı¯‡‰ ÌÚÓ ¯Èˆ Á˜Bl‰32ÌÈÓa B˜ÈMÓ -33 «≈«ƒ≈«»»∆«ƒ¿«ƒ
ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÓ ¯Èv‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡L .¯B‰ËÂ¿»∆ƒ»»…«ƒ«ƒ¬≈««ƒ
ÌÈ‚c ÏL ÁÏÓ Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â ;‰Â˜Óa ÔÈ¯‰hÓ34- ƒ«¬ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»»À∆«∆»ƒ

ÌÈn‰Â ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡.ÔËeÚÓa eÏËa daL ≈»¿«∆∆À¿»¿««ƒ∆»»¿¿ƒ»
‰¯„˜Ï Ï·‡ ;˙t Ô‰a ÏaËÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na35 «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿…»∆«¬»ƒ¿≈»

BÈÓ ˙‡ ÔÈÓ ‡ˆÓ -36¯BÚÂ37ÌÈn‰ ·¯ e‡ˆÓÂ , »»ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿…««ƒ
‰Â˜na ¯‰Ë ‡Ï ¯Èva ‰È‰L ËeÚn‰L ,ÌÈ‡ÓË38. ¿≈ƒ∆«ƒ∆»»«ƒ…»««ƒ¿∆

מים.32) ממחצה יותר בו שיש טמאים 33)ואפשר מים
שמימיו  עד כשר במקווה הכלי את משקעים אם מתטהרים
(ראה  השקה נקרא וזה הטמאים, המים על ועולים צפים

כ"א). הלכה ב פרק של 34)למעלה מליחה להיות צריך
משנה. כסף ומלח. ציר פירוש בו 35)דגים, שיש לתבשיל

שבקדירה.36)מים. המים עם מצטרפים שבציר המים
והכוונה 37) נסתלק, - מפרש גרשום [רבינו מתעורר.

נסתלק]. היה מ 38)שהביטול ולא במיעוטם שבטלו שום
היו  אם קצת: מוזר דבר מזה יוצא כלל. מים תורת עליהם
ההשקה  אחר הוסיף אפילו הציר על מרובים טמאים מים
טמאים  מים היו ואם בטהרתה נשארה התערובת מים, קצת
נטמאה  - טהורים מים ההשקה אחר עליהם והוסיפו מועטים

התערובת. כל

.Â‰È‰ elÙ‡ ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÌB˜Ó ÏÎa ˙B¯t‰«≈¿»»¿∆¿«»√»¬ƒ»»
eÈ‰iL B‡ e¯LÎ‰L Ú„iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯ÎBn‰«≈≈»ƒ«∆≈«∆À¿¿∆ƒ¿

.ÔÈ¯LÎÓ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆∆¿»»À¿»ƒ

.Ê‚B‡‰39‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÌB˜Ó ÏÎa40Ïk ÔÎÂ . »¿»»¿∆¿«À¿»¿≈»
ÔÈ‡eMw‰41ÈÁ˙t ÏÚ ÈÓ‚a ˙BÈeÏz‰Â ÔÈÚeÏc‰Â «ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿¿∆ƒ«ƒ¿≈

˙BiÁ42ÔÈ‡ÓËe ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa -43. ¬À¿∆¿«À¿»ƒ¿≈ƒ

מין 39) כותב: ה משנה א פרק פאה למסכת בפירושו רבינו

הגפן  כאשכלות אשכולות לו ויש עורות בו שמעבדין צמח
במים.40)ויאכלו. פירותיו את שמרטיבים כל 41)מפני

דלעת. חנויותיהם 42)מיני פתחי על תולים החנוונים
למכירה. הנמצאים וירקות פירות ידי 43)דוגמאות

רטובות. ידיהם ולפעמים בהם ממשמשים ושבים עוברים
טומאה  לקבל ומכשירם עליהם הנופל לטל גם לחשוש ויש

בו. הרגיש לא והחנווני

.Á˙BÎÏ‰Ó ‰Ïa˜ È¯·„·e ‰¯Bza ·e˙k‰ Ïk»«»«»¿ƒ¿≈«»»≈ƒ¿
Lc˜Ó ÔÈÚÏ ‡l‡ BÈ‡ - ˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰«À¿¿«¿»≈∆»¿ƒ¿«ƒ¿»
¯È‰Ê‰ È¯‰L ,„·Ïa ÈL ¯OÚÓe ˙BÓe¯˙e ÂÈL„˜Â¿»»»¿«¬≈≈ƒƒ¿«∆¬≈ƒ¿ƒ
B‡ L„˜ ÏÎ‡Ï B‡ Lc˜nÏ ÒklÓ ÔÈ‡Óh‰ ˙‡∆«¿≈ƒƒƒ»≈«ƒ¿»∆¡……∆

ÔÈlÁ‰ Ï·‡ ;‰‡ÓËa ¯OÚÓe ‰Óe¯z44Ô‰a ÔÈ‡ - ¿»«¬≈¿À¿»¬»«Àƒ≈»∆
ÏÏk ¯eq‡45˙BzLÏÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‡l‡ , ƒ¿»∆»À»∆¡…Àƒ¿≈ƒ¿ƒ¿

¯L‡ ¯Oa‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰ .ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆¡««»¿«»»¬∆
,ÔÈ¯zÓ ÔÈlÁ‰L ÏÏkÓ .ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈƒ«¿»»≈…≈»≈ƒ¿»∆«ÀƒÀ»ƒ
‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡ .ÌÈL„˜ ¯O·a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L∆≈¿«≈∆»ƒ¿«»»ƒƒ≈ƒ¿≈»
?ÏeÒt - ÈM‰Â ,‡ÓË - ÔÈlÁaL ÔBL‡¯‰ :¯Ó‡∆¡«»ƒ∆«Àƒ»≈¿«≈ƒ»
epnÓ ˙BÓÏ ‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‰È‰iL ‡Ï…∆ƒ¿∆»«¬ƒ»∆»ƒ¿ƒ∆

‚ Ì‡L :L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ï‰Óe¯˙a ÔÈlÁ ÏL ÈL Ú ƒ¿»¿…∆∆ƒ»«≈ƒ∆Àƒƒ¿»
dÏÒt -46ÏL ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ ;ÈLÈÏL d‡OÚÂ ¿»»«¬»»¿ƒƒ¿≈ƒ»«»√»ƒ∆

ÔÎÂ ;e¯‡aL BÓk ,ÈLÈÏL Ô‡OÚÂ Ô‡nË - L„…̃∆ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ¿∆≈«¿¿≈
- ‰Óe¯˙a Ú‚ Ì‡ ,ÔÈlÁ ÏL ÈL ÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈…∆≈ƒ∆Àƒƒ»«ƒ¿»

dÏÒt47. ¿»»

פעמים 46)לאכלם.45)שנטמאו.44) כמה כבר נתבאר
שנטמא  ודבר בנגיעתו, בו כיוצא פוסל אינו שנפסל שדבר
א). הלכה י"א פרק הטומאות אבות (הלכות מטמא או פוסל

הגוף 47) פסול גזרו שחכמים י), הלכה ח פרק (שם נתבאר
חולין. של שני האוכל על

.ËCk ,Ô˙BzLÏÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÏÎ‡Ï ¯znL ÌLk¿≈∆À»∆¡…Àƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»
Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈlÁÏ ‰‡ÓË Ì¯‚Ï ¯zÓ48BÏ LÈÂ . À»ƒ¿…À¿»¿Àƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿≈

‡nËÏ49ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ˙‡50‰lÁzÎÏ51¯zÓ ÔÎÂ . ¿«≈∆«Àƒ«¿À»ƒ¿«¿ƒ»¿≈À»
È¯‰L .Ô‰a ‡nË˙‰Ïe ˙B‡Óh‰ ÏÎa ÚbÏ Ì„‡Ï¿»»ƒ«¿»«À¿¿ƒ¿«≈»∆∆¬≈
‡nË˙‰Ó ¯ÈÊp‰ ˙‡Â Ô¯‰‡ Èa ˙‡ ·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ«»∆¿≈«¬…¿∆«»ƒ≈ƒ¿«≈

ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .˙Óa52ÌÈ‰k Û‡LÂ ,ÔÈ¯zÓ ¿≈ƒ¿»∆»»»À»ƒ¿∆«…¬ƒ
‡ÓhÓ ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯ÈÊe¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈

.˙Ó≈

מתוקנים.48) שאינם חולין לטמא.49)אפילו לו מותר
ומעשר 50) תרומה מהם שחולין 51).שהפרישו יוצא מזה

לגרום  מותר אבל לכתחילה, לטמאם אסור מתוקנים שאינם
העשויים  מדברים להיזהר מחוייב אינו כלומר טומאה, להם

טומאה. להם כהנים.52)לגרום שאינם

.ÈÈtÓ ,Ï‚¯ ÏÎa ÌÈ¯B‰Ë ˙BÈ‰Ï ÔÈ¯‰ÊÓ Ï‡¯OÈ Ïk»ƒ¿»≈À¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»∆∆ƒ¿≈
‰ÊÂ .ÌÈL„˜ ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na ÒkÏ ÌÈBÎ Ì‰L∆≈¿ƒƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿∆
.„·Ïa Ï‚¯a - eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï··e :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»¿ƒ¿»»…ƒ»»∆∆ƒ¿«

‰˜BÏ BÈ‡ - ‡ÓË Ì‡Â53‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La Ï·‡ . ¿ƒƒ¿»≈∆¬»ƒ¿»¿«»»
.¯‰ÊÓ BÈ‡ -≈À¿»
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ãycew zegiyn zecewpã

נכונים  שהם מפני ברגל טהורים להיות מוזהרין ישראל "כל
האחרונים  ודייקו וכו'". קדשים ולאכול במקדש להכנס
כי  וכד' חייבים שהם ולא נכונים" "שהם שכתב בלשונו
הבאת  לצורך להיכנס שחייבים משום אינו החיוב לשיטתו

בנוגע מילתא גילוי שהוא אלא aeigdקרבנות onfl מכיון
צריך  שאז הרי למקדש, להכנס בו שחייבים זמן שזהו

טהור. להיות
כתב: קדש, מקרא דיבור־המתחיל בא בפרשת רש"י אבל
והנפק"מ  וכסות". ושתי' לאכילה קודש אותו "...קרא
הרגל, בכל ולא במועד רק הוא החיוב א: שלרש"י ביניהם,
גם  לרש"י ב: המועד. בחול גם הוא להרמב"ם כן שאין  מה
חיוב  יש בהם וגם רגלים נקראו הכיפורים ויום השנה ראש
יום־טוב  קדושת מעצם הוא החיוב לרש"י ג: עצמו. לטהר

ושותה. אוכל כשאינו גם הרגל זמן כל להיות וצריך
(63 'r a"lg y"ewl it lr)

יכול 53) תגעו, לא ובנבלתם אומרים, "אחרים י: הלכה שם
הארבעים, את ילקה אדם נוגע אם לפרש), היינו (יכולים

תטמאו". ולאלה כד): יא, (ויקרא לומר תלמוד

.‡È‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÂcÁÈ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰54e„ÓÏ55, «»≈¿«»«¿»ƒƒ«¿»»¿
‡Ï Ï·‡ .˙Á‡ ‰¯Ú˜a ÔÈÏÎB‡ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰L∆«»≈¿«»¿ƒƒ¿»»««¬»…

ÌÚ ÏÚa‰ ÏÎ‡È,‰c ‰È‰zLk ˙Á‡ ‰¯Ú˜a BzL‡ …««««ƒƒ¿ƒ¿»»««¿∆ƒ¿∆ƒ»
dnÚ ‰zLÈ ‡ÏÂ56BÓk ,ÒBk‰ ˙‡ BÏ ‚ÊÓ˙ ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿∆ƒ»¿…ƒ¿…∆«¿

Ïb¯‰ ÈtÓ ,‰·f‰ ÌÚ ·f‰ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .e¯‡aL∆≈«¿¿……««»ƒ«»»ƒ¿≈∆¿≈
‰¯·Ú57.ÏÚ·È ‡nL , ¬≈»∆»ƒ¿«

מפי 54) רבינו משה עד מרבו ורבו רבו, מפי תלמיד
הזה.55)הגבורה. מהכתוב אחת.56)לדרוש מכוס

הזבה.57) על לבוא חמורה עבירה לידי יבוא שלא

.·È˙BzLÏÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»∆¡…√»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿
ÔÈÏÎB‡ eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ ,ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¬ƒƒ»ƒƒ»¿ƒ
,Ì‰ÈÓÈ Ïk Ôlk ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰ÊÂ ‰¯‰Ëa ÔÈlÁÀƒ¿»√»¿ƒ¿»ƒƒ«À¿À»»¿≈∆
‡È‰ ‰¯˙È ‰M„˜ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»∆¿À»¿≈»ƒ
¯‡MÓ L¯BÙe Ì„‡ Ïc· ‰È‰iL ,˙e„ÈÒÁ C¯„Â¿∆∆¬ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»»»≈ƒ¿»
.Ì‰nÚ ‰zLÈÂ ÏÎ‡È ‡ÏÂ Ì‰a ÚbÈ ‡ÏÂ ,ÌÚ‰»»¿…ƒ«»∆¿……«¿ƒ¿∆ƒ»∆
ÌÈOÚnÓ Ûeb‰ ˙¯‰Ë È„ÈÏ ‰‡È·Ó ˙eLÈ¯t‰L∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ≈»√««ƒ«¬ƒ
ÔÓ LÙp‰ ˙M„˜ È„ÈÏ ‰‡È·Ó Ûeb‰ ˙¯‰ËÂ ,ÌÈÚ¯‰»»ƒ¿»√««¿ƒ»ƒ≈¿À««∆∆ƒ
˙Bnc‰Ï ˙Ó¯Bb LÙp‰ ˙M„˜e ,˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰«≈»»¿À««∆∆∆∆¿ƒ«
Èk ,ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â :¯Ó‡pL ;‰ÈÎMa«¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ

ÌÎLc˜Ó ÈÈ È‡ LB„˜58. »¬ƒ¿»¿«ƒ¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

הטומאות  מהלכות בתורה הכתוב ש"כל כתב ח' בהל'
החולין  אבל וקדשיו... המקדש לעניין אלא אינו והטהרות
ובהלכה  כו'". טמאין חולין לאכול ומותר איסור, בהם אין

אוכלים  היו הראשונים חסידים כו' שמותר "אע"פ כתב י"ב
הגוף  וטהרת היא... יתרה קדושה זה ודבר בטהרה... חולין
וגורמת  הרעות הדעות מן הנפש קדושת לידי מביא
אכילת  אם הלא קשה ולכאורה וכו'" לשכינה להדמות
הרעות  הדעות מן הנפש קדושת לידי מביאה בטהרה חולין
חולין. ולטמא בטומאה חולין לאכול לכתחילה מותר מדוע
מחיל  "ילכו של באופן הוא יהודי של עבודתו שסדר אלא
שאסרה  מה ש"דייך באופן היא העבודה תחילת חיל". אל
להגיע  צריך אלא בזה להסתפק לו אין אבל התורה", לך
האפשרות  בכלל נשללת שאז ופרישות הבדלה לעבודת
ההלכות  סדר גם וזהו הרעות, ודעות הרעים למעשים
חולין  לאכול שמותר ההלכה לומדים שתחילה ברמב"ם
"חיל" כבר זה הרי בתורה הלכה שזוהי ומכיוון טמאים,
המבארת  להלכה ומגיעים חיל", אל "מחיל הולכים ואח"כ

הפרישות. מעלת את
שמותר  שמה העולם שדעת חסידים אצל הידוע וכפתגם
אבל  היתר. למצוא לפעמים אפשר שאסור ומה מותר,
ומה  אסור, בוודאי שאסור שמה היא החסידות שיטת
זה  שעניין בלעדיו להסתדר אפשר אם לחשוב צריך שמותר
שאע"פ  ברמב"ם מפורשת הלכה כי־אם מצווה הידור אינו

בפרישות. להתנהג יש זאת בכל המותרים, עניינים שיש
(dk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

בלשון 58) טהרה שבספר ההלכות כל לסיים הקפיד רבינו
וטהרה. קדושה

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

ה'תשע"ט  מנ"א י"ב שלישי יום

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦

‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ÌÈÏk Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»
„ˆÈÎÂ ,ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙B‡Óh‰ el‡ ÏkÓƒ»≈«À¿¿≈ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿≈«

.ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa ‰Ê ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ודין 1) התורה. מן טומאה שמקבלים כלים מיני ששה יבאר

זכוכית  כלי שבים. מחיות או העוף מעצמות העשויים כלים
כלי  פשוטי ואדמה. אבנים גללים כלי ודין טומאה, מקבלים
עור  עץ כלי פשוטי ומקבליהם. מתכות כלי ופשוטי חרס

בכללם. שהוא ומה ומקבליהם ועצם

.‡ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL Ô‰ ÌÈÏk ÈÈÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈≈ƒ≈∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ
Ô‰ el‡Â ,‰¯Bz‰2,¯BÚ ÈÏÎe ,ÔÈwO‰Â ,ÌÈ„‚a‰ : «»¿≈≈«¿»ƒ¿««ƒ¿≈

È¯‰ .O¯Á ÈÏÎe ,ıÚ ÈÏÎe ,˙BÎzÓ ÈÏÎe ,ÌˆÚ ÈÏÎe¿≈∆∆¿≈«»¿≈≈¿≈∆∆¬≈
˜O B‡ ¯BÚ B‡ „‚· B‡ ıÚ ÈÏk ÏkÓ :¯ÓB‡ ‡e‰3. ≈ƒ»¿ƒ≈∆∆»
ÛÒk‰ ˙‡Â ·‰f‰ ˙‡ C‡ :¯Ó‡ ˙BÎzÓ ÈÏÎ·e4. ƒ¿≈«»∆¡««∆«»»¿∆«»∆
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כאן. רבינו דברי גם לפרש יש שכך ומובן ומתטמאים.
פירות  שמי עצמה), זו בהלכה (לקמן לשיטתו ורבינו
תתבאר  ומעתה משקה. הכל שהם כל מים בהם שנתערבו
מוכשר". בחזקת הציר "כל הראשונה: הבבא גם בנקל

בח  הציר כל שאמרו: במשנה (וכן כאן טמא)המדובר זקת
ריש  של דעתו רבינו וקיבל המים, על שנעשה רגיל בציר
שמא  שחוששים א) כב, (שם נשיאה יהודה רבי בשם לקיש
פסק  (וכמותו השקה וצריך מים ממחצה יותר הארץ עם נתן
נחמן, רב לדעת בניגוד ה), בהלכה לקמן בפירוש רבינו
יתפרשו  לכך ובהתאם ממחצה. יותר נותן הארץ עם שאין
כאן  שהראב"ד לציין, [ויש הבאים. הדינים בכל דבריו יפה
מעיר  אלא ביקורת, של מלה כל בלי רכה בלשון מדבר
הודאה, כעין בזה לראות ויש אחרת, פירשו שם שבגמרא

כרבינו]. גם לפרש הארץ.26)שאפשר עם בו נגע שמא
כלל.27) מים בו שאין שיודעים הטהור שהם 28)לציר

טומאה. ומקבלים המכשירים אינו 29)משקין ציר רוב אם
שנינו  זה דין מכשיר. - המכשירים המשקין רבו ואם מכשיר
פירות, במי בנתערבו ה הלכה א פרק מכשירין בתוספתא

ציר. לעניין מזה למד למים.30)ורבינו חוץ המכשירים,
אומרים,31) "וחכמים שם: רבינו גירסת שם. תוספתא

כמותם. ופסק טמאים, - שהן כל מים לתוכן נפל אפילו

.‰ı¯‡‰ ÌÚÓ ¯Èˆ Á˜Bl‰32ÌÈÓa B˜ÈMÓ -33 «≈«ƒ≈«»»∆«ƒ¿«ƒ
ÌÈn‰ È¯‰ - ÌÈÓ ¯Èv‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡L .¯B‰ËÂ¿»∆ƒ»»…«ƒ«ƒ¬≈««ƒ
ÌÈ‚c ÏL ÁÏÓ Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â ;‰Â˜Óa ÔÈ¯‰hÓ34- ƒ«¬ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»»À∆«∆»ƒ

ÌÈn‰Â ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡.ÔËeÚÓa eÏËa daL ≈»¿«∆∆À¿»¿««ƒ∆»»¿¿ƒ»
‰¯„˜Ï Ï·‡ ;˙t Ô‰a ÏaËÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na35 «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿…»∆«¬»ƒ¿≈»

BÈÓ ˙‡ ÔÈÓ ‡ˆÓ -36¯BÚÂ37ÌÈn‰ ·¯ e‡ˆÓÂ , »»ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿…««ƒ
‰Â˜na ¯‰Ë ‡Ï ¯Èva ‰È‰L ËeÚn‰L ,ÌÈ‡ÓË38. ¿≈ƒ∆«ƒ∆»»«ƒ…»««ƒ¿∆

מים.32) ממחצה יותר בו שיש טמאים 33)ואפשר מים
שמימיו  עד כשר במקווה הכלי את משקעים אם מתטהרים
(ראה  השקה נקרא וזה הטמאים, המים על ועולים צפים

כ"א). הלכה ב פרק של 34)למעלה מליחה להיות צריך
משנה. כסף ומלח. ציר פירוש בו 35)דגים, שיש לתבשיל

שבקדירה.36)מים. המים עם מצטרפים שבציר המים
והכוונה 37) נסתלק, - מפרש גרשום [רבינו מתעורר.

נסתלק]. היה מ 38)שהביטול ולא במיעוטם שבטלו שום
היו  אם קצת: מוזר דבר מזה יוצא כלל. מים תורת עליהם
ההשקה  אחר הוסיף אפילו הציר על מרובים טמאים מים
טמאים  מים היו ואם בטהרתה נשארה התערובת מים, קצת
נטמאה  - טהורים מים ההשקה אחר עליהם והוסיפו מועטים

התערובת. כל

.Â‰È‰ elÙ‡ ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÌB˜Ó ÏÎa ˙B¯t‰«≈¿»»¿∆¿«»√»¬ƒ»»
eÈ‰iL B‡ e¯LÎ‰L Ú„iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯ÎBn‰«≈≈»ƒ«∆≈«∆À¿¿∆ƒ¿

.ÔÈ¯LÎÓ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆∆¿»»À¿»ƒ

.Ê‚B‡‰39‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ÌB˜Ó ÏÎa40Ïk ÔÎÂ . »¿»»¿∆¿«À¿»¿≈»
ÔÈ‡eMw‰41ÈÁ˙t ÏÚ ÈÓ‚a ˙BÈeÏz‰Â ÔÈÚeÏc‰Â «ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿¿∆ƒ«ƒ¿≈

˙BiÁ42ÔÈ‡ÓËe ÔÈ¯LÎÓ ˙˜ÊÁa -43. ¬À¿∆¿«À¿»ƒ¿≈ƒ

מין 39) כותב: ה משנה א פרק פאה למסכת בפירושו רבינו

הגפן  כאשכלות אשכולות לו ויש עורות בו שמעבדין צמח
במים.40)ויאכלו. פירותיו את שמרטיבים כל 41)מפני

דלעת. חנויותיהם 42)מיני פתחי על תולים החנוונים
למכירה. הנמצאים וירקות פירות ידי 43)דוגמאות

רטובות. ידיהם ולפעמים בהם ממשמשים ושבים עוברים
טומאה  לקבל ומכשירם עליהם הנופל לטל גם לחשוש ויש

בו. הרגיש לא והחנווני

.Á˙BÎÏ‰Ó ‰Ïa˜ È¯·„·e ‰¯Bza ·e˙k‰ Ïk»«»«»¿ƒ¿≈«»»≈ƒ¿
Lc˜Ó ÔÈÚÏ ‡l‡ BÈ‡ - ˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰«À¿¿«¿»≈∆»¿ƒ¿«ƒ¿»
¯È‰Ê‰ È¯‰L ,„·Ïa ÈL ¯OÚÓe ˙BÓe¯˙e ÂÈL„˜Â¿»»»¿«¬≈≈ƒƒ¿«∆¬≈ƒ¿ƒ
B‡ L„˜ ÏÎ‡Ï B‡ Lc˜nÏ ÒklÓ ÔÈ‡Óh‰ ˙‡∆«¿≈ƒƒƒ»≈«ƒ¿»∆¡……∆

ÔÈlÁ‰ Ï·‡ ;‰‡ÓËa ¯OÚÓe ‰Óe¯z44Ô‰a ÔÈ‡ - ¿»«¬≈¿À¿»¬»«Àƒ≈»∆
ÏÏk ¯eq‡45˙BzLÏÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‡l‡ , ƒ¿»∆»À»∆¡…Àƒ¿≈ƒ¿ƒ¿

¯L‡ ¯Oa‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰ .ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆¡««»¿«»»¬∆
,ÔÈ¯zÓ ÔÈlÁ‰L ÏÏkÓ .ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈƒ«¿»»≈…≈»≈ƒ¿»∆«ÀƒÀ»ƒ
‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡ .ÌÈL„˜ ¯O·a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L∆≈¿«≈∆»ƒ¿«»»ƒƒ≈ƒ¿≈»
?ÏeÒt - ÈM‰Â ,‡ÓË - ÔÈlÁaL ÔBL‡¯‰ :¯Ó‡∆¡«»ƒ∆«Àƒ»≈¿«≈ƒ»
epnÓ ˙BÓÏ ‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‰È‰iL ‡Ï…∆ƒ¿∆»«¬ƒ»∆»ƒ¿ƒ∆

‚ Ì‡L :L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ï‰Óe¯˙a ÔÈlÁ ÏL ÈL Ú ƒ¿»¿…∆∆ƒ»«≈ƒ∆Àƒƒ¿»
dÏÒt -46ÏL ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ ;ÈLÈÏL d‡OÚÂ ¿»»«¬»»¿ƒƒ¿≈ƒ»«»√»ƒ∆

ÔÎÂ ;e¯‡aL BÓk ,ÈLÈÏL Ô‡OÚÂ Ô‡nË - L„…̃∆ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ¿∆≈«¿¿≈
- ‰Óe¯˙a Ú‚ Ì‡ ,ÔÈlÁ ÏL ÈL ÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈…∆≈ƒ∆Àƒƒ»«ƒ¿»

dÏÒt47. ¿»»

פעמים 46)לאכלם.45)שנטמאו.44) כמה כבר נתבאר
שנטמא  ודבר בנגיעתו, בו כיוצא פוסל אינו שנפסל שדבר
א). הלכה י"א פרק הטומאות אבות (הלכות מטמא או פוסל

הגוף 47) פסול גזרו שחכמים י), הלכה ח פרק (שם נתבאר
חולין. של שני האוכל על

.ËCk ,Ô˙BzLÏÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÏÎ‡Ï ¯znL ÌLk¿≈∆À»∆¡…Àƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»
Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈlÁÏ ‰‡ÓË Ì¯‚Ï ¯zÓ48BÏ LÈÂ . À»ƒ¿…À¿»¿Àƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿≈

‡nËÏ49ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ˙‡50‰lÁzÎÏ51¯zÓ ÔÎÂ . ¿«≈∆«Àƒ«¿À»ƒ¿«¿ƒ»¿≈À»
È¯‰L .Ô‰a ‡nË˙‰Ïe ˙B‡Óh‰ ÏÎa ÚbÏ Ì„‡Ï¿»»ƒ«¿»«À¿¿ƒ¿«≈»∆∆¬≈
‡nË˙‰Ó ¯ÈÊp‰ ˙‡Â Ô¯‰‡ Èa ˙‡ ·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ«»∆¿≈«¬…¿∆«»ƒ≈ƒ¿«≈

ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .˙Óa52ÌÈ‰k Û‡LÂ ,ÔÈ¯zÓ ¿≈ƒ¿»∆»»»À»ƒ¿∆«…¬ƒ
‡ÓhÓ ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯ÈÊe¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈

.˙Ó≈

מתוקנים.48) שאינם חולין לטמא.49)אפילו לו מותר
ומעשר 50) תרומה מהם שחולין 51).שהפרישו יוצא מזה

לגרום  מותר אבל לכתחילה, לטמאם אסור מתוקנים שאינם
העשויים  מדברים להיזהר מחוייב אינו כלומר טומאה, להם

טומאה. להם כהנים.52)לגרום שאינם

.ÈÈtÓ ,Ï‚¯ ÏÎa ÌÈ¯B‰Ë ˙BÈ‰Ï ÔÈ¯‰ÊÓ Ï‡¯OÈ Ïk»ƒ¿»≈À¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»∆∆ƒ¿≈
‰ÊÂ .ÌÈL„˜ ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na ÒkÏ ÌÈBÎ Ì‰L∆≈¿ƒƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿∆
.„·Ïa Ï‚¯a - eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï··e :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»¿ƒ¿»»…ƒ»»∆∆ƒ¿«

‰˜BÏ BÈ‡ - ‡ÓË Ì‡Â53‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La Ï·‡ . ¿ƒƒ¿»≈∆¬»ƒ¿»¿«»»
.¯‰ÊÓ BÈ‡ -≈À¿»
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Ó‡ O¯Á ÈÏÎ·eÏ‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡ O¯Á ÈÏÎe :¯ ƒ¿≈∆∆∆¡«¿ƒ∆∆¬∆ƒ…≈∆∆
.e¯aL˙ B˙‡Â ‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk ,BÎBz…¬∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿…

שכולם 2) זה לענין רק שווים למטה, הנמנים אלה כל
כמו  טומאתם דיני בפרטי הם חלוקים אבל טומאה, מקבלים

לקמן. יפול 3)שיתבאר אשר "וכל כתוב: מזה ולמעלה
יטמא". במותם מהם "את 4)עליו ממשיך: והכתוב

הכתוב  מנה העופרת". ואת הבדיל את הברזל את הנחושת
הבא  והפסוק לישראל. אז ידועים שהיו המתכות מיני כל
אלה  כל פירוש, יתחטא", נדה במי "אך אומר: אחריו

מטומאתם. טהרה צריכים

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ5e„ÓÏ6ÏÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»¿»
ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ˙Ba¯Ï - ÌÈfÚ ‰OÚÓ«¬≈ƒƒ¿«≈ƒ»¬ƒƒ««¿«ƒƒ

ÌÈfÚ ÏL ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe ÌÈÙÏh‰7¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «¿»«ƒƒ»¬»∆ƒƒ¿«ƒƒ¿»
‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ8˙BÓˆÚÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk Ï·‡ . ƒ≈¿≈»¿«»¬»≈ƒ»¬ƒ≈«¿

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÛBÚ‰9ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏkÓ ıeÁ ; »≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ≈ƒ»¬ƒ
‰iÊÚ‰ ÛkÓ10˙ÈÓÚp‰ ˙ˆÈ·e „·Ïa11‰tˆÓ‰12- ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ¿«≈«««¬ƒ«¿À»

.ÌˆÚ ÈÏÎk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ,ÌˆÚÏ ÔÈÓBc Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿ƒ∆∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô˙‡ÓhL ,ÈÈÚa ·B¯˜Â13. ¿»¿≈«∆À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ

רבינו.5) משה עד איש מפי ב 6)איש כה, חולין במסכת
מתוך  מובנות שאינן התורה, בפסוקי חז"ל דרשות (כל
השמועה", "מפי רבינו עלֿידי מוגדרות מקרא, של פשוטו
משה  מפי שמענו אלא בפירוש, בתורה כתובות שאינן מפני
שלו, המשניות לפירוש רבינו הקדמת ראה כך. לדרוש רבינו

מקובלים"). פירושים הראשון; "החלק "מעשה 7)ד"ה
העזים. מן שנעשים הדברים משמעותו שם 8)עזים" למדו

"ומעשה  לכתוב היה שאפשר המיותרת, "וכל" המלה מן
אם 9)עזים". (פירוש, כן "אם מסיימת: שם הברייתא

פרט  "עזים"? לומר תלמוד מה וחיה), בהמה כל מרבה אתה
"העוז",10)לעופות". כתוב שם מי"ד. פי"ז, כלים

(ויקרא  בתורה נמנה זה עוף לעזניה. שהכוונה רבינו ומפרש
לעשות  ורגילים גדול והוא הטמאים, העופות בין יג) יא,

(ר"ש). מכנפיו אונקלוס 11)כלים מתרגם היענה" "בת
גאון). האי (רב נעימתא" ומעמיד 12)"בת המחזק בדבר

רבינו  השלמות). (ראה הביצה מקליפת שנעשה הכלי, את
גם  טומאה מקבלים העזניה, מכנף העשויים שכלים סובר
ציפוי. בלי כלומר, "בלבד", באמרו התכוון ולזה ציפוי. בלי
לביצת  נמשך "המצופה" במשנה שנאמר מה ולדעתו,
בשם  מביא למשנתנו טוב' יום וב'תוספות בלבד. הנעמית
נמשכת  שבמשנה "המצופה" שהמלה (מרוטנבורג) מהר"ם

לעזניה. דומים 13)גם שהם מפני טומאה, עליהם גזרו
אחרים. עצם לכלי

.‚ÌÈÏk14- d¯BÚÓe ÌiaL ‰iÁ ˙BÓˆÚÓ ÔÈÈeOÚ‰ ≈ƒ»¬ƒ≈«¿«»∆«»≈»
ÔÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯B‰Ë - ÌiaL Ïk .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ…∆«»»¿≈¿«≈À¿»ƒ

Ò¯„Ó ˙‡ÓË ‡ÏÂ ˙B‡Óh‰15¯ÓvÓ „‚a ‚¯B‡‰ Û‡ . «À¿¿…À¿«ƒ¿»«»≈∆∆ƒ∆∆
B‡ „‚· B‡ :¯Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ìia Ï„b‰«»≈«»≈¿«≈À¿»∆∆¡«∆∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯BÚ16e„ÓÏ17Ï„b‰ ÔÓ - „‚a ‰Ó : ƒƒ«¿»»¿«∆∆ƒ«»≈
¯aÁ .ı¯‡a Ï„b‰ ÔÓ - ¯BÚ Û‡ ,ı¯‡a18Ï„b‰ ÔÓ »»∆«ƒ«»≈»»∆ƒ≈ƒ«»≈

ı¯‡a Ï„b‰ ÌÚ Ìia19Ì‡ ,‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ elÙ‡ «»ƒ«»≈»»∆¬ƒ¿ƒ»ƒ

„Á‡ Ô‰ el‡k Ô‰ÈL ˙‡ ÌÈOnL „Ú ¯eaÁ B¯aÁƒ¿ƒ«∆≈ƒ∆¿≈∆¿ƒ≈∆»
‰‡ÓËÏ20‰Ê ‡ÓhÈ ‰Ê ‡ÓË Ì‡L ,21Ïk‰ -22Ïa˜Ó ¿À¿»∆ƒƒ¿»∆ƒ»≈∆«…¿«≈

.‰‡ÓËÀ¿»

מי"ד.14) מטמאים 15)שם ומצורע יולדת נדה, וזבה, זב
וטומאה  עליהם, עמדו או רכבו ישבו, ששכבו, הכלים את

בה  מפורשים (דיניה שמה "מדרס" משכב זו מטמאי לכות
שישנם  מפני מדרס, טומאת במיוחד מדגיש רבינו ומושב).
מדרס  בטומאת אלא טומאה בשום נטמאים שאינם דברים
לקמן  (ראה עצם וכלי עור כלי עץ, כלי פשוטי כגון בלבד,

ד.16)ה"י). אות ה"ב פרשת 17)ראה כהנים' ב'תורת
ה"י. ו, פרשתא שם.18)שמיני כהנים' ו'תורת שם, משנה

מאיר 19) ר' נחלקו ה"ב, פ"ז מציעא בבא כלים בתוספתא
שאינו  בארץ הגדל דבר בים לגדל חיבר בדין יהודה ור'
אומר  מאיר ר' וכדומה. אבנים כלי כגון טומאה, מקבל
הגר"א  גירסת (לפי אומר יהודה ר' טומאה, מקבל שאינו
וטיהרום  טומאה, לקבל ראויים ים "כלי שם) בביאורו
שהוא) כל (נימוק עילה להם לכשתימצא הכתוב), (מגזירת
מקבל  שאינו דבר להם חיבר אפילו פירוש, טמאים ". יהיו
ר' נגד יהודה כר' הלכה מקום שבכל ואףֿעלֿפי טומאה.
מהדברים  שהם משיחה" או "חוט כאן רבינו כתב מאיר,
ומשמע  הקבוע, השיעור בהם כשיש טומאה שמקבלים
אינם  כלל, מטמאים שאינם להם והדומים אבנים שכלי
ובנגעים  כאן משנה שסתם מפני וטעמו, לטמא. מועילים
ומחלוקת  במשנה סתם וכל נשנו, יהודה ר' בשיטת  שם,

כסתם. הלכה - שכזה 20)בברייתא חיבור אם פירוש,
אחד  כבגד אותם עושה טומאה, מקבלים ששניהם בבגדים

טומאה. גם 21)לענין נטמא באחד, טומאה נגעה שאם
בבגד  נגיעה משום (ולא עצמה בטומאה נגע כאילו השני

השלמות.22)שנטמא). ראה בים. והגדל בארץ הגדל

.„ÔÈ‡ ÛBÚ‰ ¯BÚÓ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆«≈ƒ»¬ƒ≈»≈
ÂÈ˙BÓˆÚ BÓk ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó23È¯‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»¿«¿»¿ƒ…««¬≈
ÔÈlÙz ÂÈÏÚ ·zÎÏ ¯Lk ‡e‰24?‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚk »≈ƒ¿…»»¿ƒƒ¿¿≈»¿«»

B˙Ó‰Ê ‡ÏeÏÂ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ‚c‰ ¯BÚ ‰p‰ƒ≈«»≈¿«≈À¿»¿≈À¬»
˙˜ÒBt dÈ‡L25ÔÈlÙ˙Ï ¯Lk ‰È‰26z„ÓÏ ‰p‰ .27, ∆≈»∆∆»»»≈ƒ¿ƒƒƒ≈»«¿»

Ì‡ ,ÔÈlÙ˙Ï ¯Lk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Û‡L∆«»»∆≈¿«≈À¿»»≈ƒ¿ƒƒƒ
BÏ ÔÈ‡‡Ó‰Ê28. ≈À¬»

ה"ב.23) למעלה רבינו 24)ראה פסק וכן א קח, שבת
ה"י. תפילין מהלכות עיבוד 25)בפ"א ע"י עוברת אינה

אחרים. עורות של זוהמא כמו שם.26)העור גמרא
ללמוד.27) יש זוהמא.28)מזה לו אין העוף ועור

.‰È¯·cÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk¿≈¿ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒƒ¿≈
‰¯Bz29‰‡ÓË eÏa˜iL Ô‰ÈÏÚ e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ ,30; »«¬»ƒ»¿¬≈∆∆¿«¿À¿»

Ô˙i¯a ˙lÁ˙e ÏÈ‡B‰31È¯‰ - Ò¯Á ÈÏÎk ÏBÁ‰ ÔÓ ƒ¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«ƒ¿≈∆∆¬≈
Ò¯Á ÈÏÎk Ô‰32‡Ï ,Ô¯·k ‰‡¯ ÔÎBzL ÈtÓe . ≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿»»…

Ô¯ÈÂ‡Ó e‡nhiL Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚33ÚbzL „Ú ‡l‡ , »¿¬≈∆∆ƒ«¿≈¬ƒ»∆»«∆ƒ«
.˙BÎzÓ ÈÏÎk ,ÔabÓ ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa ,Ô‰a ‰‡Óh‰«À¿»»∆≈ƒ»≈ƒ«»ƒ¿≈«»

‰‡ÓË e¯Ê‚ ‡ÏÂ34Ô‰ÈËeLt ÏÚ35ÏÚ ‡l‡ , ¿…»¿À¿»«¿≈∆∆»«
Ô‰ÈÏa˜Ó36‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ì‰Ï ÔÈ‡Â .37ÔÈ‡Â . ¿«¿≈∆¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆¿≈
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ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO38Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL , ¿ƒ¬≈∆¿»¿»»ƒ∆…»¿¬≈∆
˙BÏ˙Ï ‡l‡39. ∆»ƒ¿

טומאה.29) המקבלים סוגי בין בתורה נמנו לא
בן 30) ויסי צרידה איש יועזר בן יוסי אמרו: ב יד, בשבת

גזרו  ביתֿהדין) ואב הסנהדרין (נשיא ירושלים איש יוחנן
זכוכית. כלי ועל העמים ארץ על החומר 31)טומאה

זכוכית. עושים שממנו אֿב.32)הגלמי שם, יוחנן ר'
זו 33) בסברא נימקו ב טז, שם בגמרא הלא משיג, הראב"ד

לא  למה תשאל "ואם מוסיף: והוא מגבם. מיטמאים למה
חמורים  יהיו כן שאם ומשיב, חרס?" ככלי מאווירו יטמא
בלי  מאווירו וגם מגבו גם המטמא כלי שאין הכלים, מכל
למעט  העדיפו אחת, טומאה למעט שהוכרחו ומפני נגיעה,
התכוון  רבינו שגם להניח, ויש חידוש. שהיא אויר טומאת

כדרכו. בלשונו, שקיצר אלא א.34)לכך, טז, שם
קיבול.35) בית להם בית 36)שאין להם שיש כלים

ב).37)קיבול. טו, (שם חרס כלי תרומה 38)כמו
שאם  רבינו, ומשמיענו לשורפם. צריך שנטמאו וקדשים
אותם  שורפים אין טמא, זכוכית בכלי נגיעה ע"י נטמאו

א). טז, אלא 39)(שם לשורפם, ואסור באכילה אסורים
כעין  פירושה, "לתלות", המלה שיירקבו. עד אותם מניחים

הארץ. ובין השמים בין באויר התלוי דבר

.ÂÌÈÏÏ‚ ÈÏk40‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe41ÌÏBÚÏ - ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿»
ÔÈ¯B‰Ë42‡ÏÂ ˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ«À¿¿…

Ò¯„Ó ˙‡ÓË43ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï ,,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ À¿«ƒ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ
.Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa Ô‰ÈËeLt ÔÈa≈¿≈∆≈¿«¿≈∆

(רבינו 40) ונתקשה שנתייבש בקר מרפש עשויים כלים
מפרש  א נח, בשבת רש"י א). פ"י, כלים למשנה בפירושו

כרבינו. פירש ב טז, שם אולם שיש, - שלא 41)"גללים"
חרס. כלי הם - הוסקו ואם באש, שם.42)הוסקו שבת

ג.43) בהלכה למעלה ביארנו

.ÊÚÏaL ÏÈt44ÔÈˆe‰45Ô‡È˜‰Â46ÈÚ¯‰ C¯c47, ƒ∆»«ƒ∆¡ƒ»∆∆»¿ƒ
˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OBÚ‰48ÈÏÎk Ì‰ Ì‡ »∆≈∆≈ƒ¬≈≈»≈ƒ≈ƒ¿≈

ÌÈÏÏ‚49‰ÙÈÙk Ï·‡ .eÈ‰Lk ıÚ ÈÏk B‡50˙‡ÓËpL ¿»ƒ¿≈≈¿∆»¬»¿ƒ»∆ƒ¿»
‡È‰ È¯‰ - ÈÚ¯‰ ˙Èa C¯c d‡È˜‰Â ÏÈt dÚÏ·e¿»»ƒ∆¡ƒ»∆∆≈»¿ƒ¬≈ƒ

d˙‡ÓËa51. ¿À¿»»

ט.44) סט, במנחות דקים.45)בעיא שבטים
יוצאת.47)הוציאם.46) שהרעי שלא 48)דרך בעיא

טומאה.49)נפשטה. מקבלים קלוע 50)ואינם סל
דקים. יוצא 51)משבטים אינו שנטמא דבר שם.

המדובר  וכאן בגופו, ממש שינוי עלֿידי אלא מטומאתו
בו  שיש לדבר טומאה מורידים אין אבל שלימה, כשיצאה
פיל  ונקט דוקא, לאו - שאמרו (פיל שלם הוא ואפילו עיכול
כשהוא  ולהוציאו סל לבלוע לו ואפשר גדול שהוא לדוגמא,

שלם).

.ÁÒ¯Á ÈÏk ÈËeLt52ÏL ÔÁÏLÂ ‡qÎÂ ‰¯BÓ ÔB‚k , ¿≈¿≈∆∆¿¿»¿ƒ≈¿À¿»∆
˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò¯Á∆∆¿«≈»∆≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ«À¿

Ò¯„Ó ˙‡ÓË ‡ÏÂ53È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï , ¿…À¿«ƒ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈

;‡ÓËÈ BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆∆¡«¬∆ƒ…≈∆∆ƒ¿»
CBz BÏ LiL Ïk54ÔÈ‡LÂ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ò¯Á ÈÏÎa …∆≈ƒ¿≈∆∆¿«≈À¿»¿∆≈

.¯B‰Ë - CBz BÏ»

מ"ג.52) שם א.53)כלים פד, שבת 'תורת 54)ברייתא
ה"ד. ז פרשתא שמיני פרשת כהנים'

.Ë˙BÎzÓ ÈÏk55ÌÈÈkq‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈËeLt „Á‡ , ¿≈«»∆»¿≈∆¿««ƒƒ
˙B¯Bi‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈÏa˜Ó B‡ ,ÌÈ¯tÒn‰Â¿«ƒ¿»«ƒ¿«¿≈∆¿«

‡pL ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ïk‰ - ÔÈÒBÓe˜Óew‰ÂÏk :¯Ó ¿«¿ƒ«…¿«¿ƒÀ¿»∆∆¡«»
L‡· ‡·È ¯L‡ ¯·c56elÙ‡ .ËeLt ÔÈa Ïa˜Ó ÔÈa - »»¬∆»…»≈≈¿«≈≈»¬ƒ

ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ,˙ÎzÓ ÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ïc‚Ó B‡ ‰·z≈»ƒ¿»¿«≈»∆∆«∆∆∆≈¿«¿ƒ
ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡57‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ¯˙È B‡58; «¿»ƒ¿»¿«»≈¿«¿ƒÀ¿»

L‡· ‡·È ¯L‡ ¯·c Ïk :¯Ó‡pL59. ∆∆¡«»»»¬∆»…»≈

מ"א.55) פי"א, קנח.56)כלים פיסקא מטות 'ספרי'
יבשים 57) דברים מקבל כלי כל ביבש. סאה ששים שהן

הגודש. מפני מנוזלים, יותר ב 58)כשליש פג, בשבת
מלא  מיטלטל כל אף וריקן, מלא מיטלטל שק "מה דרשו:
כשהם  אותם לטלטל שאיֿאפשר גדולים כלים אבל וריקן",
לשק. דומים שאינם מפני טומאה מקבלים אינם מלאים,
מתכת. בכלי נוהגת אינה זו שהגבלה ומשמיענו

גדולים.59) כלים מרבה "כל" המלה

.ÈıÚ ÈÏk60ÔB‚k ,Ô‰ÈÏa˜Ó :ÌˆÚ ÈÏÎe ¯BÚ ÈÏÎe ¿≈≈¿≈¿≈∆∆¿«¿≈∆¿
‰·¯Ú‰61˙ÓÁ‰Â62‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »¬≈»¿«≈∆¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»

‡qk‰Â ˙BÁel‰ ÔB‚k ,Ô‰ÈËeLt Ï·‡ ;‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»¬»¿≈∆¿«¿«ƒ≈
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÂÈÏÚ ÔÈÏÎB‡L ¯BÚ‰Â¿»∆¿ƒ»»¿«≈»∆≈»¿«¿ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ‰‡ÓË63ÈÏk ÏkÓ :¯Ó‡pL . À¿»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ∆∆¡«ƒ»¿ƒ
ıÚ64˙Èa BÏ LiL - ˜O ‰Ó :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ≈ƒƒ«¿»»¿««∆≈≈

Ïea˜65Ïk Û‡ ,66ÌˆÚ ÈÏÎe .Ïea˜ ˙Èa BÏ LiL - ƒ«…∆≈≈ƒ¿≈∆∆
¯·c ÏÎÏ ıÚ ÈÏÎk67ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .68˙‡ÓhL ƒ¿≈≈¿»»»«∆¿»ƒ¬ƒ∆À¿«

?ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈËeLt69ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡La ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»À¿
ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰ Ò¯„Óa Ï·‡ ,Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ70ÔÈ‡nË˙Ó ƒÀ¿«ƒ¿»¬»¿ƒ¿««»«¬≈»ƒ¿«¿ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ71Ïk - ·kLÈ ¯L‡ ·kLn‰ Ïk :¯Ó‡pL ; ƒ«»∆∆¡«»«ƒ¿»¬∆ƒ¿«»
e¯‡aL BÓk ,·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰72ÈÏk ÔÎÂ . ∆»¿ƒ¿»¿∆¿»¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

.Ô‰È¯·cÓ Ò¯„Óa ‡nË˙Ó - ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ˙ÈÎeÎÊ¿ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒƒ¿≈∆

מ"א.60) פ"ב, עץ.61)כלים מעור 62)של עשוי נוד
עץ 63)בהמה. כלי סוגי רבינו מונה ה"א בפ"ד לקמן

סופרים. מדברי אפילו כלל, מטמאים והכתוב 64)שאינם
הערב". עד וטמא . . . שק או עור או בגד "או מסיים:

ואוכלין.65) כלים בו לקבל הכלים 66)מקום כל
קיבול  בית להם כשאין מטמאים אינם זה בפסוק האמורים

ב). פו, "וכל 67)(שבת מהכתוב למדנו שטומאתם מפני
"וכל  ממשיך: והכתוב ה"ב), למעלה (ראה עזים" מעשה

עץ. לכלי (הושוו) הוקשו ולפיכך עץ", בבא 68)כלי
א. סו, ויולדת.69)בתרא נדה א.70)זבה  לח, בכורות

ה"א.71) פ"ז ומושב משכב מטמאי גזרו 72)בהלכות
מתכת. כלי שיטמאו עליהם

.‡È‚e¯‡ ‡e‰L Ïk73ÔÈa ÌÈzLÙe ¯ÓvÓ ÔÈa , …∆»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ≈
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Ó‡ O¯Á ÈÏÎ·eÏ‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡ O¯Á ÈÏÎe :¯ ƒ¿≈∆∆∆¡«¿ƒ∆∆¬∆ƒ…≈∆∆
.e¯aL˙ B˙‡Â ‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk ,BÎBz…¬∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿…

שכולם 2) זה לענין רק שווים למטה, הנמנים אלה כל
כמו  טומאתם דיני בפרטי הם חלוקים אבל טומאה, מקבלים

לקמן. יפול 3)שיתבאר אשר "וכל כתוב: מזה ולמעלה
יטמא". במותם מהם "את 4)עליו ממשיך: והכתוב

הכתוב  מנה העופרת". ואת הבדיל את הברזל את הנחושת
הבא  והפסוק לישראל. אז ידועים שהיו המתכות מיני כל
אלה  כל פירוש, יתחטא", נדה במי "אך אומר: אחריו

מטומאתם. טהרה צריכים

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ5e„ÓÏ6ÏÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»¿»
ÔÓe ÌÈ¯w‰ ÔÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ˙Ba¯Ï - ÌÈfÚ ‰OÚÓ«¬≈ƒƒ¿«≈ƒ»¬ƒƒ««¿«ƒƒ

ÌÈfÚ ÏL ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe ÌÈÙÏh‰7¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «¿»«ƒƒ»¬»∆ƒƒ¿«ƒƒ¿»
‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ8˙BÓˆÚÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk Ï·‡ . ƒ≈¿≈»¿«»¬»≈ƒ»¬ƒ≈«¿

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÛBÚ‰9ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏkÓ ıeÁ ; »≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ≈ƒ»¬ƒ
‰iÊÚ‰ ÛkÓ10˙ÈÓÚp‰ ˙ˆÈ·e „·Ïa11‰tˆÓ‰12- ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ¿«≈«««¬ƒ«¿À»

.ÌˆÚ ÈÏÎk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ,ÌˆÚÏ ÔÈÓBc Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿ƒ∆∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô˙‡ÓhL ,ÈÈÚa ·B¯˜Â13. ¿»¿≈«∆À¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ

רבינו.5) משה עד איש מפי ב 6)איש כה, חולין במסכת
מתוך  מובנות שאינן התורה, בפסוקי חז"ל דרשות (כל
השמועה", "מפי רבינו עלֿידי מוגדרות מקרא, של פשוטו
משה  מפי שמענו אלא בפירוש, בתורה כתובות שאינן מפני
שלו, המשניות לפירוש רבינו הקדמת ראה כך. לדרוש רבינו

מקובלים"). פירושים הראשון; "החלק "מעשה 7)ד"ה
העזים. מן שנעשים הדברים משמעותו שם 8)עזים" למדו

"ומעשה  לכתוב היה שאפשר המיותרת, "וכל" המלה מן
אם 9)עזים". (פירוש, כן "אם מסיימת: שם הברייתא

פרט  "עזים"? לומר תלמוד מה וחיה), בהמה כל מרבה אתה
"העוז",10)לעופות". כתוב שם מי"ד. פי"ז, כלים

(ויקרא  בתורה נמנה זה עוף לעזניה. שהכוונה רבינו ומפרש
לעשות  ורגילים גדול והוא הטמאים, העופות בין יג) יא,

(ר"ש). מכנפיו אונקלוס 11)כלים מתרגם היענה" "בת
גאון). האי (רב נעימתא" ומעמיד 12)"בת המחזק בדבר

רבינו  השלמות). (ראה הביצה מקליפת שנעשה הכלי, את
גם  טומאה מקבלים העזניה, מכנף העשויים שכלים סובר
ציפוי. בלי כלומר, "בלבד", באמרו התכוון ולזה ציפוי. בלי
לביצת  נמשך "המצופה" במשנה שנאמר מה ולדעתו,
בשם  מביא למשנתנו טוב' יום וב'תוספות בלבד. הנעמית
נמשכת  שבמשנה "המצופה" שהמלה (מרוטנבורג) מהר"ם

לעזניה. דומים 13)גם שהם מפני טומאה, עליהם גזרו
אחרים. עצם לכלי

.‚ÌÈÏk14- d¯BÚÓe ÌiaL ‰iÁ ˙BÓˆÚÓ ÔÈÈeOÚ‰ ≈ƒ»¬ƒ≈«¿«»∆«»≈»
ÔÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯B‰Ë - ÌiaL Ïk .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ…∆«»»¿≈¿«≈À¿»ƒ

Ò¯„Ó ˙‡ÓË ‡ÏÂ ˙B‡Óh‰15¯ÓvÓ „‚a ‚¯B‡‰ Û‡ . «À¿¿…À¿«ƒ¿»«»≈∆∆ƒ∆∆
B‡ „‚· B‡ :¯Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ìia Ï„b‰«»≈«»≈¿«≈À¿»∆∆¡«∆∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯BÚ16e„ÓÏ17Ï„b‰ ÔÓ - „‚a ‰Ó : ƒƒ«¿»»¿«∆∆ƒ«»≈
¯aÁ .ı¯‡a Ï„b‰ ÔÓ - ¯BÚ Û‡ ,ı¯‡a18Ï„b‰ ÔÓ »»∆«ƒ«»≈»»∆ƒ≈ƒ«»≈

ı¯‡a Ï„b‰ ÌÚ Ìia19Ì‡ ,‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ elÙ‡ «»ƒ«»≈»»∆¬ƒ¿ƒ»ƒ

„Á‡ Ô‰ el‡k Ô‰ÈL ˙‡ ÌÈOnL „Ú ¯eaÁ B¯aÁƒ¿ƒ«∆≈ƒ∆¿≈∆¿ƒ≈∆»
‰‡ÓËÏ20‰Ê ‡ÓhÈ ‰Ê ‡ÓË Ì‡L ,21Ïk‰ -22Ïa˜Ó ¿À¿»∆ƒƒ¿»∆ƒ»≈∆«…¿«≈

.‰‡ÓËÀ¿»

מי"ד.14) מטמאים 15)שם ומצורע יולדת נדה, וזבה, זב
וטומאה  עליהם, עמדו או רכבו ישבו, ששכבו, הכלים את

בה  מפורשים (דיניה שמה "מדרס" משכב זו מטמאי לכות
שישנם  מפני מדרס, טומאת במיוחד מדגיש רבינו ומושב).
מדרס  בטומאת אלא טומאה בשום נטמאים שאינם דברים
לקמן  (ראה עצם וכלי עור כלי עץ, כלי פשוטי כגון בלבד,

ד.16)ה"י). אות ה"ב פרשת 17)ראה כהנים' ב'תורת
ה"י. ו, פרשתא שם.18)שמיני כהנים' ו'תורת שם, משנה

מאיר 19) ר' נחלקו ה"ב, פ"ז מציעא בבא כלים בתוספתא
שאינו  בארץ הגדל דבר בים לגדל חיבר בדין יהודה ור'
אומר  מאיר ר' וכדומה. אבנים כלי כגון טומאה, מקבל
הגר"א  גירסת (לפי אומר יהודה ר' טומאה, מקבל שאינו
וטיהרום  טומאה, לקבל ראויים ים "כלי שם) בביאורו
שהוא) כל (נימוק עילה להם לכשתימצא הכתוב), (מגזירת
מקבל  שאינו דבר להם חיבר אפילו פירוש, טמאים ". יהיו
ר' נגד יהודה כר' הלכה מקום שבכל ואףֿעלֿפי טומאה.
מהדברים  שהם משיחה" או "חוט כאן רבינו כתב מאיר,
ומשמע  הקבוע, השיעור בהם כשיש טומאה שמקבלים
אינם  כלל, מטמאים שאינם להם והדומים אבנים שכלי
ובנגעים  כאן משנה שסתם מפני וטעמו, לטמא. מועילים
ומחלוקת  במשנה סתם וכל נשנו, יהודה ר' בשיטת  שם,

כסתם. הלכה - שכזה 20)בברייתא חיבור אם פירוש,
אחד  כבגד אותם עושה טומאה, מקבלים ששניהם בבגדים

טומאה. גם 21)לענין נטמא באחד, טומאה נגעה שאם
בבגד  נגיעה משום (ולא עצמה בטומאה נגע כאילו השני

השלמות.22)שנטמא). ראה בים. והגדל בארץ הגדל

.„ÔÈ‡ ÛBÚ‰ ¯BÚÓ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆«≈ƒ»¬ƒ≈»≈
ÂÈ˙BÓˆÚ BÓk ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó23È¯‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»¿«¿»¿ƒ…««¬≈
ÔÈlÙz ÂÈÏÚ ·zÎÏ ¯Lk ‡e‰24?‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚk »≈ƒ¿…»»¿ƒƒ¿¿≈»¿«»

B˙Ó‰Ê ‡ÏeÏÂ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ‚c‰ ¯BÚ ‰p‰ƒ≈«»≈¿«≈À¿»¿≈À¬»
˙˜ÒBt dÈ‡L25ÔÈlÙ˙Ï ¯Lk ‰È‰26z„ÓÏ ‰p‰ .27, ∆≈»∆∆»»»≈ƒ¿ƒƒƒ≈»«¿»

Ì‡ ,ÔÈlÙ˙Ï ¯Lk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Û‡L∆«»»∆≈¿«≈À¿»»≈ƒ¿ƒƒƒ
BÏ ÔÈ‡‡Ó‰Ê28. ≈À¬»

ה"ב.23) למעלה רבינו 24)ראה פסק וכן א קח, שבת
ה"י. תפילין מהלכות עיבוד 25)בפ"א ע"י עוברת אינה

אחרים. עורות של זוהמא כמו שם.26)העור גמרא
ללמוד.27) יש זוהמא.28)מזה לו אין העוף ועור

.‰È¯·cÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk¿≈¿ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒƒ¿≈
‰¯Bz29‰‡ÓË eÏa˜iL Ô‰ÈÏÚ e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ ,30; »«¬»ƒ»¿¬≈∆∆¿«¿À¿»

Ô˙i¯a ˙lÁ˙e ÏÈ‡B‰31È¯‰ - Ò¯Á ÈÏÎk ÏBÁ‰ ÔÓ ƒ¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«ƒ¿≈∆∆¬≈
Ò¯Á ÈÏÎk Ô‰32‡Ï ,Ô¯·k ‰‡¯ ÔÎBzL ÈtÓe . ≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿»»…

Ô¯ÈÂ‡Ó e‡nhiL Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚33ÚbzL „Ú ‡l‡ , »¿¬≈∆∆ƒ«¿≈¬ƒ»∆»«∆ƒ«
.˙BÎzÓ ÈÏÎk ,ÔabÓ ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa ,Ô‰a ‰‡Óh‰«À¿»»∆≈ƒ»≈ƒ«»ƒ¿≈«»

‰‡ÓË e¯Ê‚ ‡ÏÂ34Ô‰ÈËeLt ÏÚ35ÏÚ ‡l‡ , ¿…»¿À¿»«¿≈∆∆»«
Ô‰ÈÏa˜Ó36‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ì‰Ï ÔÈ‡Â .37ÔÈ‡Â . ¿«¿≈∆¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆¿≈
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‰Laia ÌÈÏ„b‰ ÌÈ¯·c ¯‡MÓ B‡ ÈLnÓ B‡ ,ÒBapwÓƒ««ƒ∆ƒƒ¿»¿»ƒ«¿≈ƒ««»»
ÌÈ„·l‰Â .‰‡ÓË ÔÈÚÏ „‚a ‡¯˜p‰ ‡e‰ -74ÌÈ„‚·k «ƒ¿»∆∆¿ƒ¿«À¿»¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

¯·c ÏÎÏ75. ¿»»»

א.73) סד, בד.74)שבת כהנים'75)חתיכות ב'תורת
את  לרבות בגד" "או דרשו: ה"ח, ו פרשתא שמיני פרשת

לריבוי. נדרשת "או" המלה הלבדין.

.·ÈÔÈÏ„b‰ ¯ÚO ÈËeÁ ‡e‰ ˜O‰76˙ÏLÏLk77B‡ ««≈≈»«¿≈ƒ¿«¿∆∆
ÈeOÚ‰ „Á‡ .ÌÈ„‚·k ÔÈ‚e¯‡‰78¯ÓvÓ B‡ ÌÈfÚ‰ ÔÓ »¬ƒƒ¿»ƒ∆»∆»ƒ»ƒƒƒ∆∆

„Á‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯t‰Â Òeq‰ ·fÓ B‡ ÌÈlÓb¿«ƒƒ¿««¿«»»¿«≈»∆¿∆»
ÔÈÙeˆ¯n‰ BÓk Ô‰Ó ‚È¯‡‰79˜·Á BÓk Ï„b‰ B‡ ,80 »»ƒ≈∆¿««¿ƒ«»≈¿∆∆

˙BÁÈLn‰Â ÌÈÏ·Á‰ Ï·‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ ¯BÓÁ ÏL∆¬¿«≈¬»«¬»ƒ¿«¿ƒ
È‡ - ÌÈzLÙe ¯ÓvÓ ÔÈa ¯ÚO‰ ÔÓ ÔÈa ,ÔÈ¯eÊM‰Ô «¿ƒ≈ƒ«≈»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó81. ¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»

יב)76) כב, (דברים הכתוב מלשון קלועים, שזורים,
לך". תעשה חוטי 77)"גדילים ארוג בגדים, לעשיית בד

אחוזות  טבעות של בצורה קלועים ושקים ערב, וחוטי שתי
בזו. א.78)זו כז, שבת ישמעאל ר' דבי שקים 79)תנא

להעבירם  גדולים משאות בהם שאורזים וחזקים גדולים
בטן 80)בספינות. סביב ומהודק הכרוך רחב איזור

ה"א). פ"ח שם כהנים' ('תורת כשהם 81)הבהמה אבל
(שם). מתטמאים - טומאה המקבל בדבר מחוברים

.‚È‡Ób‰ ÔÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰ Ïk82ÔÓe ‰·¯Ú‰ ÔÓe »«≈ƒ»¬ƒƒ«…∆ƒ»¬»»ƒ
ÌÈw‰83ÔÈ‚È¯O‰Â ÌÈÏÚ‰ ÔÓe ÌÈ¯Óz ˙BtkÓe84 «»ƒƒ«¿»ƒƒ∆»ƒ¿«»ƒƒ

ÛÏÁ‰ ÔÓe ˙BÏÈ‡ ÈtÏ˜e85˙BÙÈÙk‰ ÔB‚k ,86 ¿ƒ≈ƒ»ƒ«≈∆¿«¿ƒ
ÔÈÏ˜Ò¯h‰Â87˙BˆÏÁn‰Â88˙Bˆtn‰Â89ÏÏÎa Ïk‰ - ¿«¿«¿»ƒ¿««¬»¿««»«…ƒ¿«

Ò¯Á ÈÏk „Á‡ .ıÚk ı¯‡‰ ÔÓ Ï„b Ïk‰L ,ıÚ‰ ÈÏk¿≈»≈∆«…»≈ƒ»»∆»≈∆»¿ƒ∆∆
¯˙ ÈÏk „Á‡Â90¯·c ÏÎÏ91¯ÙÚ‰Ó ÈeOÚ‰ ÈÏk Ïk . ¿∆»¿ƒ∆∆¿»»»»¿ƒ∆»≈∆»»
˙B¯ÙÚ‰ ÔÓ92È¯‰ - ÔL·ka Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BO Ck ¯Á‡Â ƒ»¬»¿««»¿ƒ»«ƒ¿»¬≈

¯epz‰Â .Ò¯Á ÈÏk ‰Ê93ÌÈ¯Èk‰Â94Átk‰Â95‡ˆBiÎÂ ∆¿ƒ∆∆¿««¿«ƒ«ƒ¿«À»¿«≈
˙BÈa‰ ¯‡MÓ Ô‰a96Ô‰a ÔÈÏM·Ó B‡ Ô‰a ÔÈÙB‡L »∆ƒ¿»«ƒ¿»∆ƒ»∆¿«¿ƒ»∆

‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ïk‰ -97˙‡ÓËÂ Ô˙‡ÓËÂ , «…¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿À¿»»¿À¿«
.‰ÂL Ò¯Á ÈÏk¿≈∆∆»»

עשב.82) הנהרות.83)מין שפת על ענפי 84)הגדלים
הגפן. למשנה),85)עץ בפירוש (רבינו פלחר אל בערבית

עשב. קרקע.86)מין מגידולי קלועים קטנים סלים
קלועים.87) גדולים קלועים 88)סלים גדולים, שטיחים

דקים. שבטים או קלועים 89)מקנים רכים, שטיחים
מחפורת 90)מעשבים. - פירשו ב לג, זרה עבודה במסכת

מאוד  רכה אבן מ"א) פ"ב (בכלים רבינו ופירש צריף. של
במים. בקלות  שם.91)הנמסת עפר 92)משנה מין כל

קשה. או רכה אדמה ובין חול, בין טיט בין שהוא,
מלמעלה.93) וצר מלמטה רחב שדפנותיו 94)הוא תנור

קדירות. שתי להעמיד מקום בו ויש תבניתו 95)מאונכים,
פרק  שבת (ראה בלבד אחת לקדירה מקום בו ויש ככירה,

מחרס. עשויים ושלשתם וב). מ"א, תנורים 96)ג מיני
אותם  שמחברים מפני בנינות להם קורא רבינו גדולים.

לאדמה. מחו 97)בטיט שהם וכל אףֿעלֿפי לקרקע, ברים

שהתורה  מפני והטעם, טומאה. מקבל אינו לקרקע מחובר
יותץ. וכיריים תנור לה): יא, (ויקרא אמרה

ה'תשע"ט  מנ"א י"ג רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
של 1) מדבר שהוא כל אפילו קיבול כלי העושה יבאר

הקש  שפופרת למלאותו. העשוי קיבול בית ודין קיימא.
קבלה. ככלי דינן אם בהן וכיוצא והקנה

.‡‰OBÚ‰2ÌB˜Ó ÏkÓ Ïea˜ ÈÏk3Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - »∆¿ƒƒƒ»»¬≈∆¿«≈
Ïea˜ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ÏÎa ‰‡ÓËÀ¿»¿»∆ƒ«»¿≈ƒ¿ƒƒ
¯LÙ‡L ,‡Ói˜ ÏL ¯·„ ‰OÚiL ‡e‰Â .¯eÚLƒ¿∆«¬∆»»∆«»»∆∆¿»

‰vn‰ ¯BÚ‰ ÔÓ ÈÏk ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk .„ÓÚiL4‡lL ∆«¬…≈«»∆¿ƒƒ»««»∆…
¯Èp‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Èp‰ ÔÓ B‡ ,ÏÏk „aÚ˙ƒ¿«≈¿»ƒ«¿»««ƒ∆≈«¿»
ÔBl‡‰Â ÊB‚‡‰Â ÔBn¯‰ ˙tÏwÓ B‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó5, ¿«≈À¿»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»¡¿»«
B‡ ¯ÙÚ‰ ˙‡ Ô‰a „ÓÏ ˙B˜BÈz‰ Ìe˜˜Á elÙ‡¬ƒ¬»«ƒ»…»∆∆∆»»
;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎÏ ÌeÈ˜˙‰L∆ƒ¿ƒ¿«…¿«ƒ¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»

L¯Á ˜BÈzL6‰OÚÓ Ô‰Ï LÈ ÔË˜Â ‰ËBL7ÏÚ Û‡ , ∆ƒ≈≈∆¿»»≈»∆«¬∆««
‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L Èt8ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .9ÔÓ ƒ∆≈»∆«¬»»¬»»∆≈ƒƒ

,Ô‰a „ÓÏ Ô˜˜ÁL ,ÌÈL·È‰ ˙ÚÏc‰Â ‚B¯˙‡‰Â ˙Ùl‰«∆∆¿»∆¿¿«¿«««¿≈ƒ∆¬»»»…»∆
¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ¿…«≈»∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»

.ËÚeÓ ÔÓÊ ‡l‡ e„ÓÚiL∆««¿∆»¿«»

מט"ו.2) פי"ז ומשחקי 3)כלים והנייר המצה עור לרבות
וכן  למשנתינו, בפירושו (רבינו למטה האמורים תינוקות

הרא" "מכל פירשו מפרש והברטנורא יוםֿטוב'. ו'תוספות ש
הדג  עצמות אבל זעיר), קיבול בית אפילו היינו מקום"
קיבול, בית להם כשיש אפילו מיטמאים אינם ועורו

מטומאה. אותם מיעטה מעובד 4)שהתורה שאינו עור
לשפרה. כדי תערובת או תיקון כל בה שאין מצה כמו כלל,
"יכול  שנינו: הי"א, ו פרשתא שמיני, פרשת כהנים' ב'תורת
תלמודֿ מלאכה? בהם נעשה שלא החיפה ועור המצה אף
ומדרשה  בהם". מלאכה יעשה אשר לב): יא, (ויקרא לומר
שאם  רבינו, וסובר מלאכתו. נגמרה שלא עור נתמעט זו
נגמרה  - כיס או תרמיל כגון קיבול, בית זה לעור עשה
בלבד  עור כלי פשוטי ונתמעטו טומאה, ומקבל מלאכתו

משנהֿלמלך). תוכו 5)(ראה וגם שקליפתו האלון עץ פרי
-6)קשים. השומע אילם אבל מדבר, ואינו שומע אינו

כגדול. דעת.7)דינו בן מעשה כמו מועילים מעשיהם
לכאן 8) או לכאן מכריעה אדם של שמחשבתו הדברים בכל

ערך. כל למחשבתם אין בבאֿמציעא 9)– כלים תוספתא,
ה"ג. פ"ז

.·ÌÈÊ‡Ó ‰˜10˜Án‰Â11Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LiL ¿≈…¿«ƒ¿«»»∆≈»∆≈ƒ
ÏÒ‡‰Â ,˙ÎzÓ12ÏL ‰˜Â ,˙BÚÓ Ïea˜ ˙Èa Ba LiL «∆∆¿»≈∆∆≈≈ƒ»¿»∆∆

ÌÈÓ Ïea˜ ˙Èa Ba LiL ıÚ13˙Èa Ba LiL ÏwÓe , ≈∆≈≈ƒ«ƒ«≈∆≈≈
‰ÊeÊÓ Ïea˜14˙ÈÏb¯Ó ÌB˜Ó B‡15ÏL ˙ÊÁLÓe , ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿∆∆∆

ıÚ16ÔÓL Ïea˜ ˙Èa Ba LiL17Ò˜t ÁeÏÂ ,18LiL ≈∆≈≈ƒ∆∆¿«ƒ¿»∆≈
‰ÂÚL Ïea˜ ˙Èa Ba19ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk - ≈ƒ«¬»»≈¿«≈»∆««

Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈¿≈≈ƒ¿≈»∆≈ƒ
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קמז milk zekld - dxdh xtq - `"pn b"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÓ ‡ÓË ÔÈ‡Â .‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ,‡e‰L Ïk»∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿≈»≈ƒ
‰¯Bz‰20LnLÓ‰Â Ô‰a LiL Bc·Ï Ïea˜ ˙Èa ‡l‡ «»∆»≈ƒ¿«∆≈»∆¿«¿«≈

CÈ¯ˆ Ïeaw‰ ˙ÈaL ÈÏk‰ ¯‡MÓ Ïeaw‰ ˙Èa ˙‡∆≈«ƒƒ¿»«¿ƒ∆≈«ƒ»ƒ
BÏ21- ËeLt‰ ÈÏk‰ ¯‡MÓ C¯v‰ ÏÚ ¯˙i‰ Ï·‡ ;¬»«»≈««…∆ƒ¿»«¿ƒ«»

e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ‡ÓËÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë22. »ƒ«»¿»≈ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שם 10) (משנה, בו תלויים המאזניים שכפות האמצעי החלק
מ"ט). את 11)פי"ז, בה שמוחקים מהוקצעת, עץ חתיכת

המידה  שפת כל על המחק את מעבירים כיצד? המידות.
לתוך  קצת נדחק הוא כבד, המחק ואם הגודש, על ונופל
מעץ, הם והמחק מאזניים של הקנה יותר. ומפיל הכלי
בצד  מתכת בהם ומכניסים קיבול בית להם עושים והרמאים
שהמתכת  בצד המשקלות את מניחים קונים וכשהם אחד,
דומה  באופן הנמכר. הדבר את שם מניחים וכשמוכרים בו,
הקל  בצד מוחקים בקניה במחק, גם משתמשים הם

הכבד. בצד הסחורה 12)ובמכירה בו שתולים מוט
מקצת  בו וטומן קיבול בית בו עושה רמאי וחנווני הנמכרת,
ממה  פחות ונתן במנין שטעה לקונה ואומר שקיבל, הכסף

לשלם. עליו הוא 13)שהיה כאילו פנים מעמיד רמאי עני
מבלי  הקנה מן מים ושותה עליו, שיחמלו כדי בתענית יושב

ושבים. העוברים בזה בפתח 14)שירגישו לקבעו כדי
השלמות). ראה למשנתינו. רבינו פירוש (ע"פ הבית

מסיימת:15) (המשנה המכס ולהבריח שם להסתירה כדי
אוי  אומר, אם לי אוי זכאי: בן יוחנן רבן אמר כולן "ועל
אנשים  שילמדו אפשר - אומר אם פירוש, אומר". לא אם לי
יחשבו  - אומר לא ואם לרמות, הללו התחבולות את רעים
התלמידים  וגם בתחבולותיהם בקיאים אנו שאין הרמאים,
אמרו, - ב סט, בבבאֿבתרא אלה. בדינים בקיאים יהיו לא
על  בהסתמכו התחבולות כל את גילה זכאי בן יוחנן שרבן
בם  ילכו וצדיקים ה' דרכי ישרים כי ו): יד, (הושע הכתוב

בם). יכשלו סתם 16)ופושעים כתוב במשנה מי"ז. שם
מתכת  של היא שאם עץ", "של הוסיף ורבינו "משחזת",
היא  ואם קיבול, בית בה שאין אףֿעלֿפי מיטמאה היא הרי
טומאה  מקבלת אינה קיבול בית בה כשיש אפילו אבן של

בפירושו). (רבינו ה"ו בפ"א שנתבאר כדי 17)כמו
על  שמן קצת מטפטפים הסכין חוד את יפה להחליק
השמן. לקבלת קטנה חקיקה בה עושים ולפיכך המשחזת,

עליו 18) חורטים והחנוונים שעווה, עליו שמניחים עץ לוח
[ולא  חשבונותיהם. את קשה, עץ של או מתכת של בחרט
היו  וכשלא הגבוה]. מחירם מפני בנייר או בקלף השתמשו
כדי  השעווה את החליקו – החשבונות לאותם יותר צריכים

שנית. בה קיבול 19)להשתמש בית בלוחות עושים יש
ה"ד.20)לשעווה. פ"ז בבאֿמציעא כלים תוספתא,

לשון 21) בו. להשתמש ראוי הכלי יהיה לא זה חלק שבלי
הצורך. את המשמש אלא מטמא אינו פ"א 22)התוספתא:

חכמים. מגזירת טומאה מקבלים עץ כלי שפשוטי ה"א,

.‚Ïea˜ ˙Èa23.Ïea˜ ˙Èa BÈ‡ - B˙‡lÓÏ ÈeOÚ‰ ≈ƒ∆»¿«…≈≈ƒ
˙Ú˜a ?„ˆÈk24Ïea˜ ˙Èa da ÔÈ˜˜BÁL ıÚ ÏL ≈«¿««∆≈∆¿ƒ»≈ƒ

ÏÊ¯a ÏL Ôcq‰ Ba ÔÈÚ˜B˙Â25‡È‰ ÌÈÁt ÏL Ì‡ : ¿¿ƒ««»∆«¿∆ƒ∆«»ƒƒ
˙Èa da LiL Èt ÏÚ Û‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -≈»¿«∆∆À¿»∆««ƒ∆≈»≈

B˙‡lÓÏ ‡l‡ ‰OÚ ‡Ï ,Ïea˜26‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ…«¬»∆»¿«…¿≈…«≈

ÔÈÙ¯Bˆ ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .‰Êa27˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - »∆¿ƒ»¿»∆¿ƒ¬≈¿«∆∆
˙Ú ÏÎa ÏÊ¯a‰ ˙‡ ÔÈ‰Èa‚Ó Ô‰L ÈtÓ ;‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ∆««¿∆¿»≈

˙eÙL ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ‰ˆ¯iL28ÛÒk‰Â ·‰f‰ ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ∆¿«»»¿«∆∆
Ôcq‰ ˙Áz ÌL ˙ˆa˜˙n‰29.‰Ïa˜Ï ‰OÚ È¯‰Â , «ƒ¿«∆∆»««««»«¬≈«¬»¿«»»

.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

שם.23) פשוטה.24)משנה, עץ ועליו 25)חתיכת
אותו. כשמעבדים המתכת, את משמע 26)מניחים מלשונו

העץ  אין הקיבול בבית הסדן את שתקעו לפני שאפילו
למלאות  תחילה בכוונה נעשה שהחור מפני טומאה מקבל

קבוע. מילוי זהב 27)אותו כגון יקרות, מתכות צורפי
כשמחליקים 28)וכסף. המתכת מן שנושרת דקה נסורת

פ"ל, כלים המשנה, (מלשון זעירות ששיניה בפצירה אותה
בשופין"). "שפן כל 29)מ"א: לה אין הברזל נסורת אבל

שם). (תוספתא, אותה מאספים ואין ערך

.„Ûk‰30˙Bhn‰ ÈÏ‚¯ ˙ÁzL ˜e˜Á‰31˙BÏc‚n‰Â ««∆»∆«««¿≈«ƒ¿«ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë - Ïa˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆¿«≈»¿≈
‡l‡ Ïea˜Ï ÈeOÚ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ïea˜ ÈÏk ÌeMÓ Baƒ¿ƒƒ¿ƒ∆≈»¿ƒ∆»

˙¯ÙBÙL .„·Ïa Ba CÓÒÏ32Lw‰33‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ƒ¿…ƒ¿«¿∆∆««¿«∆∆À¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ elÙ‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ıÚ‰ ÈÏk ÏÎk¿»¿≈»≈∆¿«¿ƒÀ¿»¬ƒ≈»¿»

˙Á‡ ‰tË ‡l‡ Ïa˜Ï34‰w‰ ˙¯ÙBÙLe .35dÎ˙ÁL ¿«≈∆»ƒ»««¿∆∆«»∆∆¬»»
Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ‰Ïa˜Ï¿«»»≈»¿«∆∆À¿»«∆ƒ∆»
‡È‰ È¯‰ - ‰Ïa˜Ï ‰ÎzÁ ‡Ï Ì‡Â .dÎB˙aL Ô·l‰«»»∆¿»¿ƒ…∆¿¿»¿«»»¬≈ƒ
˙BÚewt ÏL ˙¯ÙBÙL Ï·‡ .ıÚ ÈÏk ÈËeLÙk36 ƒ¿≈¿≈≈¬»¿∆∆∆«
.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ÔÈÏÎ‡k ‡l‡ ,ÌÈÏk ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈»≈ƒ∆»»√»ƒ≈¬ƒ

ה"א.30) פ"ח שם רגלי 31)תוספתא, עמידת לכוון כדי
עבות, קרש חתיכות תחתיהן הניחו והמגדלות המיטות,

לרגלים. מתאימים קיבול בתי בהן שם 32)שחקקו משנה,
מי"ז. חלולה.33)פי"ז והיא תבואה שבית 34)של

שהוא. בכל מיטמא מלא 35)קיבול וחללו חלול, סוף קנה
"בכיי". במשנה ונקרא לבן, ספוגי צמח36ֿ)חומר מין

הוא  רב זמן אותו שכובשים ואחר מר, שטעמו רך שדה
לט: ד, (במלכיםֿב, אדם למאכל ראוי ונעשה מתמתק
כפריו. שנאכלים קנים לו ויש שדה"), פקעות ממנו "וילקט

.‰˙¯ÙBÙL37‰ÊeÊn‰ ˙‡ da Ô˙Â dÎ˙ÁL38¯Á‡Â ¿∆∆∆¬»»¿»«»∆«¿»¿««
Ï˙ka d˙ Ck39d˙Ïa˜ C¯„k ‡lL d˙ elÙ‡ ,40 »¿»»«…∆¬ƒ¿»»∆…¿∆∆«»»»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -41Ï˙ka dÚ·˜ .42C¯„k dÚ·˜ Ì‡ : ¿«∆∆À¿»¿»»«…∆ƒ¿»»¿∆∆

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - d˙Ïa˜43C¯„k ‡lL : «»»»¬≈¿«∆∆À¿»∆…¿∆∆
‰¯B‰Ë - d˙Ïa˜44Ï˙ka ˙¯ÙBÙM‰ Ô˙ .45Ck ¯Á‡Â «»»»¿»»««¿∆∆«…∆¿««»
‰ÊeÊn‰ da Ô˙46BÊ È¯‰ - d˙Ïa˜ C¯„k ‰˙È‰ Ì‡ : »«»«¿»ƒ»¿»¿∆∆«»»»¬≈
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó47d˙Ïa˜ C¯„k ‡lL ;48‰¯B‰Ë -49. ¿«∆∆À¿»∆…¿∆∆«»»»¿»

‰¯B‰Ë - d˙Ïa˜ C¯„k elÙ‡ ,Ï˙ka dÚ·˜50. ¿»»«…∆¬ƒ¿∆∆«»»»¿»

ה"ג.37) שם שעשאה 38)תוספתא, דעתו גילה ובזה
טומאה. לקבל וראויה שקל 39)לקבלה עראי, חיבור

ובמצב 40)לנתקו. הפתח, למזוזת הפתוח צידה את חיבר
לקבל. ראויה אינה בכותל 41)זה נתינתה שלפני מכיוון

אלא  מסתלקת הטומאה אין טומאה, קבלת תורת עליה ירדה
מעשה. שינוי נקרא אינו עראי וחיבור מעשה, שינוי עלֿידי
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‰Laia ÌÈÏ„b‰ ÌÈ¯·c ¯‡MÓ B‡ ÈLnÓ B‡ ,ÒBapwÓƒ««ƒ∆ƒƒ¿»¿»ƒ«¿≈ƒ««»»
ÌÈ„·l‰Â .‰‡ÓË ÔÈÚÏ „‚a ‡¯˜p‰ ‡e‰ -74ÌÈ„‚·k «ƒ¿»∆∆¿ƒ¿«À¿»¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

¯·c ÏÎÏ75. ¿»»»

א.73) סד, בד.74)שבת כהנים'75)חתיכות ב'תורת
את  לרבות בגד" "או דרשו: ה"ח, ו פרשתא שמיני פרשת

לריבוי. נדרשת "או" המלה הלבדין.

.·ÈÔÈÏ„b‰ ¯ÚO ÈËeÁ ‡e‰ ˜O‰76˙ÏLÏLk77B‡ ««≈≈»«¿≈ƒ¿«¿∆∆
ÈeOÚ‰ „Á‡ .ÌÈ„‚·k ÔÈ‚e¯‡‰78¯ÓvÓ B‡ ÌÈfÚ‰ ÔÓ »¬ƒƒ¿»ƒ∆»∆»ƒ»ƒƒƒ∆∆

„Á‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯t‰Â Òeq‰ ·fÓ B‡ ÌÈlÓb¿«ƒƒ¿««¿«»»¿«≈»∆¿∆»
ÔÈÙeˆ¯n‰ BÓk Ô‰Ó ‚È¯‡‰79˜·Á BÓk Ï„b‰ B‡ ,80 »»ƒ≈∆¿««¿ƒ«»≈¿∆∆

˙BÁÈLn‰Â ÌÈÏ·Á‰ Ï·‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ ¯BÓÁ ÏL∆¬¿«≈¬»«¬»ƒ¿«¿ƒ
È‡ - ÌÈzLÙe ¯ÓvÓ ÔÈa ¯ÚO‰ ÔÓ ÔÈa ,ÔÈ¯eÊM‰Ô «¿ƒ≈ƒ«≈»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó81. ¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»

יב)76) כב, (דברים הכתוב מלשון קלועים, שזורים,
לך". תעשה חוטי 77)"גדילים ארוג בגדים, לעשיית בד

אחוזות  טבעות של בצורה קלועים ושקים ערב, וחוטי שתי
בזו. א.78)זו כז, שבת ישמעאל ר' דבי שקים 79)תנא

להעבירם  גדולים משאות בהם שאורזים וחזקים גדולים
בטן 80)בספינות. סביב ומהודק הכרוך רחב איזור

ה"א). פ"ח שם כהנים' ('תורת כשהם 81)הבהמה אבל
(שם). מתטמאים - טומאה המקבל בדבר מחוברים

.‚È‡Ób‰ ÔÓ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰ Ïk82ÔÓe ‰·¯Ú‰ ÔÓe »«≈ƒ»¬ƒƒ«…∆ƒ»¬»»ƒ
ÌÈw‰83ÔÈ‚È¯O‰Â ÌÈÏÚ‰ ÔÓe ÌÈ¯Óz ˙BtkÓe84 «»ƒƒ«¿»ƒƒ∆»ƒ¿«»ƒƒ

ÛÏÁ‰ ÔÓe ˙BÏÈ‡ ÈtÏ˜e85˙BÙÈÙk‰ ÔB‚k ,86 ¿ƒ≈ƒ»ƒ«≈∆¿«¿ƒ
ÔÈÏ˜Ò¯h‰Â87˙BˆÏÁn‰Â88˙Bˆtn‰Â89ÏÏÎa Ïk‰ - ¿«¿«¿»ƒ¿««¬»¿««»«…ƒ¿«

Ò¯Á ÈÏk „Á‡ .ıÚk ı¯‡‰ ÔÓ Ï„b Ïk‰L ,ıÚ‰ ÈÏk¿≈»≈∆«…»≈ƒ»»∆»≈∆»¿ƒ∆∆
¯˙ ÈÏk „Á‡Â90¯·c ÏÎÏ91¯ÙÚ‰Ó ÈeOÚ‰ ÈÏk Ïk . ¿∆»¿ƒ∆∆¿»»»»¿ƒ∆»≈∆»»
˙B¯ÙÚ‰ ÔÓ92È¯‰ - ÔL·ka Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BO Ck ¯Á‡Â ƒ»¬»¿««»¿ƒ»«ƒ¿»¬≈

¯epz‰Â .Ò¯Á ÈÏk ‰Ê93ÌÈ¯Èk‰Â94Átk‰Â95‡ˆBiÎÂ ∆¿ƒ∆∆¿««¿«ƒ«ƒ¿«À»¿«≈
˙BÈa‰ ¯‡MÓ Ô‰a96Ô‰a ÔÈÏM·Ó B‡ Ô‰a ÔÈÙB‡L »∆ƒ¿»«ƒ¿»∆ƒ»∆¿«¿ƒ»∆

‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ïk‰ -97˙‡ÓËÂ Ô˙‡ÓËÂ , «…¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿À¿»»¿À¿«
.‰ÂL Ò¯Á ÈÏk¿≈∆∆»»

עשב.82) הנהרות.83)מין שפת על ענפי 84)הגדלים
הגפן. למשנה),85)עץ בפירוש (רבינו פלחר אל בערבית

עשב. קרקע.86)מין מגידולי קלועים קטנים סלים
קלועים.87) גדולים קלועים 88)סלים גדולים, שטיחים

דקים. שבטים או קלועים 89)מקנים רכים, שטיחים
מחפורת 90)מעשבים. - פירשו ב לג, זרה עבודה במסכת

מאוד  רכה אבן מ"א) פ"ב (בכלים רבינו ופירש צריף. של
במים. בקלות  שם.91)הנמסת עפר 92)משנה מין כל

קשה. או רכה אדמה ובין חול, בין טיט בין שהוא,
מלמעלה.93) וצר מלמטה רחב שדפנותיו 94)הוא תנור

קדירות. שתי להעמיד מקום בו ויש תבניתו 95)מאונכים,
פרק  שבת (ראה בלבד אחת לקדירה מקום בו ויש ככירה,

מחרס. עשויים ושלשתם וב). מ"א, תנורים 96)ג מיני
אותם  שמחברים מפני בנינות להם קורא רבינו גדולים.

לאדמה. מחו 97)בטיט שהם וכל אףֿעלֿפי לקרקע, ברים

שהתורה  מפני והטעם, טומאה. מקבל אינו לקרקע מחובר
יותץ. וכיריים תנור לה): יא, (ויקרא אמרה

ה'תשע"ט  מנ"א י"ג רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
של 1) מדבר שהוא כל אפילו קיבול כלי העושה יבאר

הקש  שפופרת למלאותו. העשוי קיבול בית ודין קיימא.
קבלה. ככלי דינן אם בהן וכיוצא והקנה

.‡‰OBÚ‰2ÌB˜Ó ÏkÓ Ïea˜ ÈÏk3Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - »∆¿ƒƒƒ»»¬≈∆¿«≈
Ïea˜ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ÏÎa ‰‡ÓËÀ¿»¿»∆ƒ«»¿≈ƒ¿ƒƒ
¯LÙ‡L ,‡Ói˜ ÏL ¯·„ ‰OÚiL ‡e‰Â .¯eÚLƒ¿∆«¬∆»»∆«»»∆∆¿»

‰vn‰ ¯BÚ‰ ÔÓ ÈÏk ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk .„ÓÚiL4‡lL ∆«¬…≈«»∆¿ƒƒ»««»∆…
¯Èp‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Èp‰ ÔÓ B‡ ,ÏÏk „aÚ˙ƒ¿«≈¿»ƒ«¿»««ƒ∆≈«¿»
ÔBl‡‰Â ÊB‚‡‰Â ÔBn¯‰ ˙tÏwÓ B‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó5, ¿«≈À¿»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»¡¿»«
B‡ ¯ÙÚ‰ ˙‡ Ô‰a „ÓÏ ˙B˜BÈz‰ Ìe˜˜Á elÙ‡¬ƒ¬»«ƒ»…»∆∆∆»»
;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎÏ ÌeÈ˜˙‰L∆ƒ¿ƒ¿«…¿«ƒ¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»

L¯Á ˜BÈzL6‰OÚÓ Ô‰Ï LÈ ÔË˜Â ‰ËBL7ÏÚ Û‡ , ∆ƒ≈≈∆¿»»≈»∆«¬∆««
‰·LÁÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L Èt8ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .9ÔÓ ƒ∆≈»∆«¬»»¬»»∆≈ƒƒ

,Ô‰a „ÓÏ Ô˜˜ÁL ,ÌÈL·È‰ ˙ÚÏc‰Â ‚B¯˙‡‰Â ˙Ùl‰«∆∆¿»∆¿¿«¿«««¿≈ƒ∆¬»»»…»∆
¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ¿…«≈»∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»

.ËÚeÓ ÔÓÊ ‡l‡ e„ÓÚiL∆««¿∆»¿«»

מט"ו.2) פי"ז ומשחקי 3)כלים והנייר המצה עור לרבות
וכן  למשנתינו, בפירושו (רבינו למטה האמורים תינוקות

הרא" "מכל פירשו מפרש והברטנורא יוםֿטוב'. ו'תוספות ש
הדג  עצמות אבל זעיר), קיבול בית אפילו היינו מקום"
קיבול, בית להם כשיש אפילו מיטמאים אינם ועורו

מטומאה. אותם מיעטה מעובד 4)שהתורה שאינו עור
לשפרה. כדי תערובת או תיקון כל בה שאין מצה כמו כלל,
"יכול  שנינו: הי"א, ו פרשתא שמיני, פרשת כהנים' ב'תורת
תלמודֿ מלאכה? בהם נעשה שלא החיפה ועור המצה אף
ומדרשה  בהם". מלאכה יעשה אשר לב): יא, (ויקרא לומר
שאם  רבינו, וסובר מלאכתו. נגמרה שלא עור נתמעט זו
נגמרה  - כיס או תרמיל כגון קיבול, בית זה לעור עשה
בלבד  עור כלי פשוטי ונתמעטו טומאה, ומקבל מלאכתו

משנהֿלמלך). תוכו 5)(ראה וגם שקליפתו האלון עץ פרי
-6)קשים. השומע אילם אבל מדבר, ואינו שומע אינו

כגדול. דעת.7)דינו בן מעשה כמו מועילים מעשיהם
לכאן 8) או לכאן מכריעה אדם של שמחשבתו הדברים בכל

ערך. כל למחשבתם אין בבאֿמציעא 9)– כלים תוספתא,
ה"ג. פ"ז

.·ÌÈÊ‡Ó ‰˜10˜Án‰Â11Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LiL ¿≈…¿«ƒ¿«»»∆≈»∆≈ƒ
ÏÒ‡‰Â ,˙ÎzÓ12ÏL ‰˜Â ,˙BÚÓ Ïea˜ ˙Èa Ba LiL «∆∆¿»≈∆∆≈≈ƒ»¿»∆∆

ÌÈÓ Ïea˜ ˙Èa Ba LiL ıÚ13˙Èa Ba LiL ÏwÓe , ≈∆≈≈ƒ«ƒ«≈∆≈≈
‰ÊeÊÓ Ïea˜14˙ÈÏb¯Ó ÌB˜Ó B‡15ÏL ˙ÊÁLÓe , ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿∆∆∆

ıÚ16ÔÓL Ïea˜ ˙Èa Ba LiL17Ò˜t ÁeÏÂ ,18LiL ≈∆≈≈ƒ∆∆¿«ƒ¿»∆≈
‰ÂÚL Ïea˜ ˙Èa Ba19ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk - ≈ƒ«¬»»≈¿«≈»∆««

Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈¿≈≈ƒ¿≈»∆≈ƒ
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במסמרים.42) קבע של ראויה 43)חיבור שעודה לפי
לקבל,44)לקבלה. ראויה אינה קביעתה שעלֿידי לפי

כמחובר  לעשותה והועילה גמור מעשה שינוי קביעתה הרי
דרך  כשקבעה מהֿשאיןֿכן טומאה, מקבל שאינו לקרקע,
לתוכה  להכניס הקודמת למלאכתה ראוייה ונשארה קבלתה

ארעי.45)מזוזה. שלקבלה 46)חיבור דעתו אז וגילה
כזו. כוונה גילה לא המזוזה הכנסת לפני אבל מתכוון, הוא

כלי,47) לעשות מועילה בכותל הנתינה שלאחר כוונתו
בכותל. קבועה שאינה על 48)מפני המזוזה בה והכניס

בכוח. לחיצה לא 49)ידי לכותל השפופרת את כשחיבר
בטלה  ולכן התכוון, שלקבלה הוכיח לא שהרי כלי, היתה
שבאה  והכוונה מהודק, בלתי בחיבור אפילו הכותל לגבי

מועילה. אינה מכאן אין 50)לאחר קבע של בחיבור
סדרי  בעל פירוש על מיוסד זה (פירושנו מועילה מחשבתו

שם). כלים לתוספתא, טהרות

.ÂÈÏk51ÌÈ¯Òp‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‡L52ÌÚM‰ ÔÓ B‡53 ¿ƒ∆¿ƒƒ«¿»ƒƒ«««
¯Ó‚n‰Â ÌÈ„‚a‰ ÂÈÏÚ eÁËLiL È„k54È„k ‰hÓlÓ ¿≈∆ƒ¿¿»»«¿»ƒ¿«À¿»ƒ¿«»¿≈

Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡L ˙¯eÎk ÈeOÚ ‰È‰ Ì‡ :eÓqa˙iL55- ∆ƒ¿«¿ƒ»»»¿«∆∆∆≈«¿«
a Ba ‰È‰ Ì‡Â ,¯B‰ËÈeqk ˙Ïa˜ ˙È56‰Ê È¯‰ - »¿ƒ»»≈ƒ…∆ƒ¬≈∆

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

מ"י.51) פכ"ב מאוד.52)כלים דקים עץ שבבי פירוש,
שעושים 53) וקל רך לעץ "שעם" שם ניתן (בזמנו גמי מין

לגמי). התכוון רבינו אולם פקקים, שבו 54)ממנו כלי
לוחשות. גחלים על בושם אלא 55)מקטירים שוליים,

מלמעלה. הבגדים את ושוטחים בלבד שטח 56)דפנות
הכיסוי  ועל הקרקע על העומד המוגמר מן למעלה ארוג

לבסמו. שרוצים הבגד את מניחים

.ÊÏcÒ57‡ÓË - ˙ÎzÓ ÏL :‰Ó‰a ÏL58ÏLÂ , «¿»∆¿≈»∆«∆∆»≈¿∆
‰Ïaw‰ ÈÏkÓ ·eLÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - ÌÚL59. ««»∆≈∆»ƒ¿≈««»»

הבהמות 57) רגלי על להנעיל היו רגילים מ"ה. פי"ד שם
הקוצים. מפני הרגלים על להגן מתכת כל 58)סנדלי

עצמה) הבהמה לצרכי העשויים (הכלים בהמה משמשי
מקבל  סנדל אבל טומאה, מקבלים אינם מתכת של אפילו
שבמלחמה  מפני רב, מנמק - א נט, שבת במס' טומאה.
דינו  ולכן אחר, כלי להם כשאין מים, בו החיילים שותים

ואדם. בהמה איֿאפשר 59)כמשמשי גמי של בסנדל
(מלשונו  הבהמה את רק משמש הוא כן ואם מים, לשתות
אולם  קיבול, כבית נידון שאינו להבין אפשר רבינו של

שאמרנו). הכוונה משתמעת הנ"ל שבת מגמרא

.Á¯¯Bv‰60dÓB˜Ó ¯‡LÂ d‡ÈˆB‰Â ¯BÚa ˙ÈÏb¯Ó «≈«¿»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
˜ÓÚ61ËLÙiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -62ÏkL ; »…¬≈∆¿«≈À¿»«∆ƒ¿«∆»

ÒÈk BÓk ÔÓB˜Ó È¯‰Â ,Ô‰L ÏÎa ÔÈÏa˜Ó Ïea˜ ÈÏk¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»∆≈«¬≈¿»¿ƒ
ÔÈ‡L ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ˙BÚn‰ ¯B¯ˆ Ï·‡ .ÔË»̃»¬»¿«»≈¿«≈À¿»∆≈

ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ63. »»«¿ƒ

מ"ב.60) פכ"ו לפתוח 61)שם אדם של דרכו שאין מפני
חשוב  כך ומפני הכיס, תבנית נשארה הצרור, את תכופות

קיבול. לצורתו 62)בית העור ויחזור הקמטים שיתפשטו
מעותיו,63)הטבעית. צרור ולסגור לפתוח רגיל אדם

קיבול  בית תורת עליו ואין מהר מתפשט הוא כך ומתוך
במשנתינו  טהורים' מים (ב'הגהות שנפשט לפני אפילו

שם). בפירושו רבינו של נימוקו את כך מפרש

ה'תשע"ט  מנ"א י"ד חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) וריקן מלא להיטלטל או לנחת העשוי עץ כלי יבאר

וכיצד  במילואן. לטלטל העשויים הכלים הם ומה סתם.
כלי  עמו. נמדד ומה סאה מ מחזיק אם לידע הכלי מודדים
על  הטהו כן אם אלא כדרכו סאה ארבעים מחזיק שאינו עץ

צדו.

.‡˙ÁÏ ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk Ïk2‡l‡ Ïa˜Ó BÈ‡ elÙ‡ , »¿ƒ≈∆»¿««¬ƒ≈¿«≈∆»
ËÚeÓ ¯·„3‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -4‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï »»»≈¿«≈À¿»…ƒ«»¿…

‡ÏÓ ÏËÏË˙‰Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ≈∆»¿ƒ¿«¿≈»≈
ÏÚ Û‡Â ,‰‡Ò ‰‡Ó ˜ÈÊÁÓ ‰È‰ elÙ‡ ,˜Ok Ô˜È¯Â¿≈»¿«¬ƒ»»«¬ƒ≈»¿»¿««
È¯‰ - ˙ÁÏ ÈeOÚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏeL BÏ LiL Ètƒ∆≈«ƒƒ¿≈»¿««¬≈
ÏÎÂ .Ïea˜ ÈÏk ¯‡Lk ‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿»

Ì˙Ò ‡e‰L ıÚ ÈÏk5·LÈÏ ÌÈÏeL BÏ eÈ‰ Ì‡ , ¿ƒ≈∆¿»ƒ»«ƒ≈≈
Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì‰ÈÏÚ6,ÏbÏb˙‰Ï ÁB ‡‰È ‡lL È„k ¬≈∆«««¿«¿≈∆…¿≈«¿ƒ¿«¿≈

- L·Èa ÌÈ¯Bk Ô‰L ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Â¿»»«¬ƒ«¿»ƒ¿»¿«∆≈«ƒ¿»≈
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï ,ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡≈¿«≈À¿»¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈

B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÌÈ¯ÙBÒ7el‡ ÌÈ¯·„e .˙ÁÏ ÈeOÚL ¿ƒƒ¿≈∆∆¿»∆»¿««¿»ƒ≈
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c8- ˜O ‰Ó : ƒ¿≈«»»≈ƒƒ«¿»»¿««

‡nhÈ ‡Ï ıÚ ÈÏk Û‡ ,Ô˜È¯Â ‡ÏÓ ÏËÏË˙Ó ‡e‰L∆ƒ¿«¿≈»≈¿≈»«¿ƒ≈…ƒ«»
ÈÏk ‡ÈˆB‰Ï ;Ô˜È¯Â ‡ÏÓ ÏËÏhÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»ƒ«¿≈»≈¿≈»¿ƒ¿ƒ

.˙ÁÏ ÈeOÚ‰ ıÚ≈∆»¿««

ממקום 2) לטלטלו ולא אחד במקום מונח להיות עשוי
מלא.3)למקום. כשהוא לטלטלו כו,4)ואפשר בחגיגה

מוציאים  היו שאילמלא המקדש, שבבית שולחן גבי אמרו ב
מפני  טומאה מקבל היה לא רגלים לעולי להראותו אותו
עץ  כלי דבר: של וטעמו אחד. במקום לנחת עשוי שהוא
(ויקרא  אחד בפסוק נכתבו ששניהם לשק, (הושוו) הוקשו
שהוא  לשק דומה כשהוא רק מטמא עץ כלי ודרשו: לב) יא,
זו). הלכה בסוף (רבינו כלל מיטלטל אינו וזה מיטלטל,

שימושו.5) אופן נקבע או 6)לא עגולים שוליים להוציא
הדעת.7)משופעים. על מאוד מתקבלת הנחה

מה 8) שנינו: ה הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
שהם  ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל שהוא מיוחד שק

במילואם. מיטלטלים

.·‰cL ÔB‚k ,˙ÁÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈÏk‰9 «≈ƒ∆∆¿»»∆≈¬ƒ¿««¿ƒ»
Ïc‚Óe ‰·z10Lw‰ ˙¯eÎÂ11ÌÈw‰ ˙¯eÎÂ12¯B·e ≈»ƒ¿»¿«∆∆««¿«∆∆«»ƒ

‰ÈÙÒ13‰ÏB„‚14ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰ Ì‡ ,el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿»¿«≈»≈ƒ≈«¬ƒƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡15Ô‰ el‡Â . «¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈≈

ÔÈÈeOÚ Ô‰L ıÚ ÏL ÌÈÏk‰16:Ô‡BÏÓa ÏËÏË˙‰Ï «≈ƒ∆≈∆≈¬ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»
¯ec¯c17˙BËÒe˜Â ,‰Ï‚Ú‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÁÈpnL «¿∆«ƒƒ«»¬»»¿¿

ÌÈÎÏn‰18Ô„aÚ‰ ˙·¯ÚÂ ,19‰pË˜ ‰ÈÙÒ ¯B·e , «¿»ƒ«¬≈«»«¿»¿ƒ»¿«»
ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡L20.ÔB¯‡‰Â , ∆≈»¿»¿«≈¿∆¿««»«»¿»»
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Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡ ıÚ ÈÏk ˙LÓÁÓ „Á‡ Ïk»∆»≈¬≈∆¿≈≈≈««ƒ∆≈
ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ¯˙BÈ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ≈≈«¿»ƒ¿»¬≈≈¿«¿ƒ
ÔÈ‡ÏÓ ÏËÏh‰Ï ‡l‡ Ô˙lÁzÓ eOÚ ‡lL ,‰‡ÓË21. À¿»∆…«¬ƒ¿ƒ»»∆»¿ƒ«¿≈¿≈ƒ

ıÚ ÈÏk Ïk ¯‡Le22‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ Ì‡ , ¿»»¿≈≈ƒ»¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»
ÏËÏË˙‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L Ô˙˜ÊÁ - ÌÈÏeL Ì‰Ï LÈÂ¿≈»∆«ƒ∆¿»»∆≈»¬ƒ¿ƒ¿«¿≈
ÌˆÚ ÈÏk ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,Ô‡BÏÓa23 ƒ¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈¿≈∆∆
ÔÈ‡ - ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈÏa˜Ó‰ ¯BÚ‰ ÈÏÎe¿≈»«¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»¿«≈
Ô˙lÁzÓ eOÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆»ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»»

Ô‰Lk ÏËÏË˙‰Ï24.ÔÈ‡ÏÓ ¿ƒ¿«¿≈¿∆≈¿≈ƒ

נשים9) בה שמסיעים אדם.מרכבה בידי נישאת והיא
ומזון.10) כלים בו ומניחים מגדל בתבנית עשוי גדול ארון
מקש.11) קלועה סוף.12)כוורת מקני עשוייה
של 13) מאוד גדול כלי מוליכות בים המפליגות הספינות

ספינה". "בור לו וקוראים לשתייה מים מלא עץ
אלכסנדריה"14) "ספינה במשנה: הגדול. בים המפליגה

של  לאלכסנדריא המפליגות הספינות רבינו, שם ופירש
לספינות  שהכוונה מפרשים ויש הגדול. לים ונכנסות מצרים
ארצות  עם מסחר בקשרי שעומדים אלכסנדריא תגרי של
החוף  מן מתרחקות שאינן קטנות לספינות פרט רחוקות,
הים. חוף שעל המקומות בין התחבורה את ומשמשות
מפני  הספינות, מן להורידן מבלי לנחת עשויות אלו בורות
מחזיקות  אינן ואם רב, לזמן שיספיקו מים אותן שממלאים
ולמלאותן  פעם בכל להורידן מוכרחים סאה ארבעים

השתייה. מי מחזיקים 15)כשאפסו אינם שאם משמע
טומאה. מקבלים - סאה לכתחילה 16)ארבעים נעשו

זה. ומובילים 17)לשם עגלה על מוטלת גדולה עץ חבית
ולפיכך  בעגלה להובילה כדי נעשתה כזו חבית מים. בה

וריקן. מלא המיטלטל כדבר גדולה 18)נידונית תיבה
והמלכים  ומשקין מזון בהם להניח תאים תאים עשוייה
ימים. לכמה מספיקה צידה בה מובילים לדרך היוצאים

העורות 19) את בה שורים שהאומנים גדולה, עריבה
לעיבוד. המלחים20)העומדים של דרכם למלאות אין

התחנות  למקום עד שיספיקו כדי אלא מים, הרבה בהן
כן  ואם טריים, מים וימלאון אותן יורידו שבהן הקרובות,

מלאות. מיטלטלות למה 21)הן לנמק באים אלה דבריו
סאה) 40) הקבוע השיעור מן יותר גדולים שהם אלה, כלים
ומבאר  כמטלטלים, נידונים כובדם מפני לטלטלם וקשה
מפני  מלאים, מיטלטלים כבלתי להגדירם שאין רבינו,
עגלה  ידי על מלאים כשהם טלטול לשם לכתחילה שנעשו

אדם. בני כמה ידי על לסתם 22)או הכוונה המשנה. לשון
שכך  מפני דינם, וכפל הקודמת. בהלכה דינם שנאמר כלים
כמותו. פסק שרבינו במשנתינו יהודה רבי דברי סיום הוא

רבינו 23) של שיטתו עיקרי סיכום דבר. לכל עץ ככלי ֵדינו
א. האלו: ההלכות שתי את היטב יסבירו עץ כלי בדיני
טילטולם. מידת הוא עץ כלי בטומאת הקובע הגורם
אלא  מיטלטלים, ושאינם טומאה. מקבלים המיטלטלים
העשוי  עץ ככלי מוגדרים אחד, במקום מונחים להיות דרכם
טלטול  פירושו שאמרו טלטול ב. מיטמאים. ואינם לנחת
שהוא  שק מה דרשו: שם כהנים [בתורת מלא כשהכלי
מיטלטלים  שהם ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל

מהכשירו  גורע אינו ריק כשהכלי הטלטול ג. במילואם].
שכלי  כאן, בהשגותיו הראב"ד לדעת [בניגוד טומאה לקבל
סאה  ארבעים בו ויש ריקן וגם מלא גם להיטלטל שדרכו
אדם  בני של דרכם שאין חכמים, שיערו ד. מטמא]. אינו
קבעו  ולפיכך סאה מארבעים יותר כבד משאוי לטלטל
ומארבעת  טלטול. לעניין כלים בסתם כמכריע זה שיעור
הדינים  כל מאליהם כמעט מסתעפים אלה עיקרים
כלי  .1 בקצרה: אלה דינים על נחזור כאן. רבינו שהשמיענו
מקבל  אינו מהשיעור פחות מחזיק אפילו לנחת" "העשוי עץ
ומשקל  לשק, דומה ואינו מיטלטל שאינו מפני טומאה,
להתטלטל  העשוי כלי .2 כלום. כאן משנה אינו המשאוי
שהרי  סאה, מאה מחזיק אפילו מטמא - ריקן ובין מלא בין
הגורם  הוא והטלטול כובדו למרות להיטלטל עשוי הוא
אם  בעשייתו, קבועה כוונה הייתה שלא עץ כלי .3 המכריע.
היא  אם מידתו, בו מכריעה - לנחת או להיטלטל תשמישו
שלנחת  (חזקתו) הדעת על מתקבל סאה מארבעים למעלה
כבד  משאוי לטלטל אדם בני של דרכם אין שהרי עשוי,
לטלטול  שנעשה חזקתו זה משיעור פחות היא ואם שכזה,

טומאה. להיטל 24)ומקבל מתחילתם להיות טל צריך
ר"מ). רומא (דפוס כשהם

.‚‰cna ÌÈ‡a‰ ˙ÈÎeÎÊ ÏL Ïc‚n‰Â ‰·z‰Â ‰cM‰25 «ƒ»¿«≈»¿«ƒ¿»∆¿ƒ«»ƒ«ƒ»
ÔÈÏa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ¯‡Le ;ÔÈ¯B‰Ë -¿ƒ¿»¿≈¿ƒ««ƒ∆¿«¿ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡26¯ÓÁ ‰ÊÂ . «¿»ƒ¿»¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»¿∆…∆
.ıÚ ÈÏÎaÓ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎaƒ¿≈¿ƒƒƒ¿≈≈

בלח,25) סאה ארבעים חכמים; שקבעו המידה בהם שיש
ביבש. כוריים מפני 26)שהם זה, דין מנמק הראב"ד

מאוד  כבדים הם ולפיכך עבה מזכוכית נעשים אלו שכלים
כל  עבים אינם האחרים והכלים להיטלטל, עשויים ואינם

כך.

.„B¯eaLa LiL ÈÏk Ïk27‰n‡ ÏÚ ‰n‡28Ìe¯a »¿ƒ∆≈¿ƒ«»««»¿
LÏL29.ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰ È¯‰ - »¬≈«¬ƒ«¿»ƒ¿»¿«

Ì‡ ;ıeÁaÓ B˙B‡ ÔÈ„„BÓ - ÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ„„BnLÎe¿∆¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,LÏL Ìe¯a ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ba ‰È‰»»«»««»¿»««ƒ∆≈

‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ BÎBz30È·Ú ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ∆»»ƒ∆¬≈»∆≈√ƒ
ËÚÓÓ ˙BÙc‰31ÌÈÏ‚¯‰ È·Ú Ï·‡ .32¯f‰ È·ÚÂ33, «¿»¿«≈¬»√ƒ»«¿«ƒ»√ƒ«≈

BnÚ ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ¯Ê BÏ ‰È‰ Ì‡34. ƒ»»≈≈ƒ¿»ƒƒ

תכולתו.27) של תישבורת באורך 28)בחשבון אמה
ברוחב. מחזיק 29)ואמה שכזה כלי אמות. שלוש גובה

ואמר  דייק רבינו אמה. על אמה של מעוקבות מידות שלוש
הרוחב  האורך, ששיעורי לומר תטעה שלא "בשיבורו",
היתרון  אין מאמה פחות מהם אחד ואם מעכבים והגובה
כאלה  מעכבים שיעורים (מצאנו משלים השני הממד של

צרעת). הכלי.30)בטומאת דפנות עובי מקום
והרי 31) הכובד, שקובע מפני ממעט, אינו להלכה כלומר,

שם  הלל ובית שמאי בית מחלוקת כובד. מוסיפים הדפנות
מקום. בכל כמותם שהלכה הלל, כבית המדובר 32)ופסק

מעץ  עשויות או לדפנות מחוברות שרגליה בתיבה אפילו
בולט  מהן וחלק מהדפנות עבות הן אבל הדפנות, עם אחד

נמדדת. אינה זו תוספת הארון, של לריבוע הזר 33)מחוץ
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במסמרים.42) קבע של ראויה 43)חיבור שעודה לפי
לקבל,44)לקבלה. ראויה אינה קביעתה שעלֿידי לפי

כמחובר  לעשותה והועילה גמור מעשה שינוי קביעתה הרי
דרך  כשקבעה מהֿשאיןֿכן טומאה, מקבל שאינו לקרקע,
לתוכה  להכניס הקודמת למלאכתה ראוייה ונשארה קבלתה

ארעי.45)מזוזה. שלקבלה 46)חיבור דעתו אז וגילה
כזו. כוונה גילה לא המזוזה הכנסת לפני אבל מתכוון, הוא

כלי,47) לעשות מועילה בכותל הנתינה שלאחר כוונתו
בכותל. קבועה שאינה על 48)מפני המזוזה בה והכניס

בכוח. לחיצה לא 49)ידי לכותל השפופרת את כשחיבר
בטלה  ולכן התכוון, שלקבלה הוכיח לא שהרי כלי, היתה
שבאה  והכוונה מהודק, בלתי בחיבור אפילו הכותל לגבי

מועילה. אינה מכאן אין 50)לאחר קבע של בחיבור
סדרי  בעל פירוש על מיוסד זה (פירושנו מועילה מחשבתו

שם). כלים לתוספתא, טהרות

.ÂÈÏk51ÌÈ¯Òp‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‡L52ÌÚM‰ ÔÓ B‡53 ¿ƒ∆¿ƒƒ«¿»ƒƒ«««
¯Ó‚n‰Â ÌÈ„‚a‰ ÂÈÏÚ eÁËLiL È„k54È„k ‰hÓlÓ ¿≈∆ƒ¿¿»»«¿»ƒ¿«À¿»ƒ¿«»¿≈

Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡L ˙¯eÎk ÈeOÚ ‰È‰ Ì‡ :eÓqa˙iL55- ∆ƒ¿«¿ƒ»»»¿«∆∆∆≈«¿«
a Ba ‰È‰ Ì‡Â ,¯B‰ËÈeqk ˙Ïa˜ ˙È56‰Ê È¯‰ - »¿ƒ»»≈ƒ…∆ƒ¬≈∆

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

מ"י.51) פכ"ב מאוד.52)כלים דקים עץ שבבי פירוש,
שעושים 53) וקל רך לעץ "שעם" שם ניתן (בזמנו גמי מין

לגמי). התכוון רבינו אולם פקקים, שבו 54)ממנו כלי
לוחשות. גחלים על בושם אלא 55)מקטירים שוליים,

מלמעלה. הבגדים את ושוטחים בלבד שטח 56)דפנות
הכיסוי  ועל הקרקע על העומד המוגמר מן למעלה ארוג

לבסמו. שרוצים הבגד את מניחים

.ÊÏcÒ57‡ÓË - ˙ÎzÓ ÏL :‰Ó‰a ÏL58ÏLÂ , «¿»∆¿≈»∆«∆∆»≈¿∆
‰Ïaw‰ ÈÏkÓ ·eLÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - ÌÚL59. ««»∆≈∆»ƒ¿≈««»»

הבהמות 57) רגלי על להנעיל היו רגילים מ"ה. פי"ד שם
הקוצים. מפני הרגלים על להגן מתכת כל 58)סנדלי

עצמה) הבהמה לצרכי העשויים (הכלים בהמה משמשי
מקבל  סנדל אבל טומאה, מקבלים אינם מתכת של אפילו
שבמלחמה  מפני רב, מנמק - א נט, שבת במס' טומאה.
דינו  ולכן אחר, כלי להם כשאין מים, בו החיילים שותים

ואדם. בהמה איֿאפשר 59)כמשמשי גמי של בסנדל
(מלשונו  הבהמה את רק משמש הוא כן ואם מים, לשתות
אולם  קיבול, כבית נידון שאינו להבין אפשר רבינו של

שאמרנו). הכוונה משתמעת הנ"ל שבת מגמרא

.Á¯¯Bv‰60dÓB˜Ó ¯‡LÂ d‡ÈˆB‰Â ¯BÚa ˙ÈÏb¯Ó «≈«¿»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
˜ÓÚ61ËLÙiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -62ÏkL ; »…¬≈∆¿«≈À¿»«∆ƒ¿«∆»

ÒÈk BÓk ÔÓB˜Ó È¯‰Â ,Ô‰L ÏÎa ÔÈÏa˜Ó Ïea˜ ÈÏk¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»∆≈«¬≈¿»¿ƒ
ÔÈ‡L ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ˙BÚn‰ ¯B¯ˆ Ï·‡ .ÔË»̃»¬»¿«»≈¿«≈À¿»∆≈

ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ63. »»«¿ƒ

מ"ב.60) פכ"ו לפתוח 61)שם אדם של דרכו שאין מפני
חשוב  כך ומפני הכיס, תבנית נשארה הצרור, את תכופות

קיבול. לצורתו 62)בית העור ויחזור הקמטים שיתפשטו
מעותיו,63)הטבעית. צרור ולסגור לפתוח רגיל אדם

קיבול  בית תורת עליו ואין מהר מתפשט הוא כך ומתוך
במשנתינו  טהורים' מים (ב'הגהות שנפשט לפני אפילו

שם). בפירושו רבינו של נימוקו את כך מפרש

ה'תשע"ט  מנ"א י"ד חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) וריקן מלא להיטלטל או לנחת העשוי עץ כלי יבאר

וכיצד  במילואן. לטלטל העשויים הכלים הם ומה סתם.
כלי  עמו. נמדד ומה סאה מ מחזיק אם לידע הכלי מודדים
על  הטהו כן אם אלא כדרכו סאה ארבעים מחזיק שאינו עץ

צדו.

.‡˙ÁÏ ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk Ïk2‡l‡ Ïa˜Ó BÈ‡ elÙ‡ , »¿ƒ≈∆»¿««¬ƒ≈¿«≈∆»
ËÚeÓ ¯·„3‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -4‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï »»»≈¿«≈À¿»…ƒ«»¿…

‡ÏÓ ÏËÏË˙‰Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ≈∆»¿ƒ¿«¿≈»≈
ÏÚ Û‡Â ,‰‡Ò ‰‡Ó ˜ÈÊÁÓ ‰È‰ elÙ‡ ,˜Ok Ô˜È¯Â¿≈»¿«¬ƒ»»«¬ƒ≈»¿»¿««
È¯‰ - ˙ÁÏ ÈeOÚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏeL BÏ LiL Ètƒ∆≈«ƒƒ¿≈»¿««¬≈
ÏÎÂ .Ïea˜ ÈÏk ¯‡Lk ‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿»

Ì˙Ò ‡e‰L ıÚ ÈÏk5·LÈÏ ÌÈÏeL BÏ eÈ‰ Ì‡ , ¿ƒ≈∆¿»ƒ»«ƒ≈≈
Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì‰ÈÏÚ6,ÏbÏb˙‰Ï ÁB ‡‰È ‡lL È„k ¬≈∆«««¿«¿≈∆…¿≈«¿ƒ¿«¿≈

- L·Èa ÌÈ¯Bk Ô‰L ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Â¿»»«¬ƒ«¿»ƒ¿»¿«∆≈«ƒ¿»≈
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï ,ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡≈¿«≈À¿»¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈

B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÌÈ¯ÙBÒ7el‡ ÌÈ¯·„e .˙ÁÏ ÈeOÚL ¿ƒƒ¿≈∆∆¿»∆»¿««¿»ƒ≈
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c8- ˜O ‰Ó : ƒ¿≈«»»≈ƒƒ«¿»»¿««

‡nhÈ ‡Ï ıÚ ÈÏk Û‡ ,Ô˜È¯Â ‡ÏÓ ÏËÏË˙Ó ‡e‰L∆ƒ¿«¿≈»≈¿≈»«¿ƒ≈…ƒ«»
ÈÏk ‡ÈˆB‰Ï ;Ô˜È¯Â ‡ÏÓ ÏËÏhÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»ƒ«¿≈»≈¿≈»¿ƒ¿ƒ

.˙ÁÏ ÈeOÚ‰ ıÚ≈∆»¿««

ממקום 2) לטלטלו ולא אחד במקום מונח להיות עשוי
מלא.3)למקום. כשהוא לטלטלו כו,4)ואפשר בחגיגה

מוציאים  היו שאילמלא המקדש, שבבית שולחן גבי אמרו ב
מפני  טומאה מקבל היה לא רגלים לעולי להראותו אותו
עץ  כלי דבר: של וטעמו אחד. במקום לנחת עשוי שהוא
(ויקרא  אחד בפסוק נכתבו ששניהם לשק, (הושוו) הוקשו
שהוא  לשק דומה כשהוא רק מטמא עץ כלי ודרשו: לב) יא,
זו). הלכה בסוף (רבינו כלל מיטלטל אינו וזה מיטלטל,

שימושו.5) אופן נקבע או 6)לא עגולים שוליים להוציא
הדעת.7)משופעים. על מאוד מתקבלת הנחה

מה 8) שנינו: ה הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
שהם  ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל שהוא מיוחד שק

במילואם. מיטלטלים

.·‰cL ÔB‚k ,˙ÁÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈÏk‰9 «≈ƒ∆∆¿»»∆≈¬ƒ¿««¿ƒ»
Ïc‚Óe ‰·z10Lw‰ ˙¯eÎÂ11ÌÈw‰ ˙¯eÎÂ12¯B·e ≈»ƒ¿»¿«∆∆««¿«∆∆«»ƒ

‰ÈÙÒ13‰ÏB„‚14ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰ Ì‡ ,el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿»¿«≈»≈ƒ≈«¬ƒƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡15Ô‰ el‡Â . «¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈≈

ÔÈÈeOÚ Ô‰L ıÚ ÏL ÌÈÏk‰16:Ô‡BÏÓa ÏËÏË˙‰Ï «≈ƒ∆≈∆≈¬ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»
¯ec¯c17˙BËÒe˜Â ,‰Ï‚Ú‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÁÈpnL «¿∆«ƒƒ«»¬»»¿¿

ÌÈÎÏn‰18Ô„aÚ‰ ˙·¯ÚÂ ,19‰pË˜ ‰ÈÙÒ ¯B·e , «¿»ƒ«¬≈«»«¿»¿ƒ»¿«»
ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡L20.ÔB¯‡‰Â , ∆≈»¿»¿«≈¿∆¿««»«»¿»»
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מבחוץ. ומחובר הכלי משפת למעלה במשנה 34)נמצא
נמדדים. שאינם מודים הלל בית גם שבזה אמרו,

.‰‰pË˜ ‰·z ÈÏk‰ CB˙a ‰È‰35CB˙aL ÈÎeÓ ÔB‚k , »»¿«¿ƒ≈»¿«»¿¿ƒ∆¿
˙ËÓL ‡È‰L ÔÓÊa :‰cM‰36˙„cÓ dÈ‡ - «ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆≈»ƒ¿∆∆

dnÚ37dÏ ¯eaÁ dÈ‡Â ,38Ï‰‡a dnÚ ˙ÏvÓ dÈ‡Â , ƒ»¿≈»ƒ»¿≈»«∆∆ƒ»¿…∆
˙n‰39dnÚ ˙„cÓ - ˙ËÓL dÈ‡ Ì‡Â ;40È¯‰Â , «≈¿ƒ≈»ƒ¿∆∆ƒ¿∆∆ƒ»«¬≈

„Á‡ ÈÏÎk Ô‰41. ≈ƒ¿ƒ∆»

"אופן",35) מפרש שם ורבינו שלה" "מוכני כתוב במשנה
מונחת  שהשידה העגלה, אופני כעין לאופן התכוון כנראה
תיבה  ופירש בו חזר כאן אולם שם. הר"ש פירש וכן עליה.

השידה. שבתוך ואפשר 36)קטנה בשידה קבועה אינה
ולהוציאה. מחזיקה 37)לשומטה אינה עצמה השידה אם

הבולט  בחלקה לתיבה הנכנסים והמשקין סאה, ארבעים
ודין  נמדדים, אינם - זה לשיעור משלימים השידה משפת

טומאה. המקבל רגיל ככלי נטמאה 38)השידה אם
להיפך. וכן התיבה נטמאה לא המשנה.39)השידה לשון

כשנכנסה  שהמדובר ב, מד, שבת כרש"י מפרשה ורבינו
מקבלת  ואינה סאה ארבעים בה שיש השידה הקברות. לבית
מת  טומאת בהלכות (רבינו הטומאה בפני חוצצת - טומאה
שבתוכה  הכלים על מצילה היא ולפיכך ג), הלכה י"ג פרק
עצמה  בה שאין בתיבה הנמצאים הכלים אבל נטמאו, ולא
נטמאו, - השידה מדפנות גבוהים ודפנותיה סאה ארבעים
הכלים  על מצילה השידה אין עצמו; בפני כלי שהיא מפני

שפת 40)שבתוכה. על העודף התיבה של החלק מידת
למעלה. כמבואר סאה, לארבעים משליחה השידה

בנשמטת.41) למעלה האמורים הדינים לכל

.ÂÈÏkÏ ‰È‰42¯eÓ˜ Èeqk43- Úe·˜ ‡e‰L ÔÓÊa : »»«¿ƒƒ»ƒ¿«∆»«
BnÚ „cÓ44Ba eÈ‰ .BnÚ „cÓ BÈ‡ - Úe·˜ BÈ‡ ; ƒ¿»ƒ≈»«≈ƒ¿»ƒ»
˙B¯e‚Ó45ıeÁaÓ eÈ‰ Ì‡Â ;BnÚ ˙B„cÓ - ÌÈÙaÓ46 ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ«

BnÚ ˙B„cÓ ÔÈ‡ -47. ≈»ƒ¿»ƒ

הקודמת.42) בהלכה האמורה לשידה כעין 43)הכוונה
השידה.44)כיפה. מן כחלק מגירות.45)דינו

קצתו,46) בולט החיצון ודופנן מבחוץ נפתחות המגירות
שלנו. במגירות מבחוץ,47)כרגיל הכלי את כשמודדים

לתוספתא). ביכורים (מנחת נמדד הזה העודף אין

.ÊBk¯„k ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Ó BÈ‡L ıÚ ÈÏk48‡l‡ ¿ƒ≈∆≈¿«≈«¿»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÈ‡B‰ ,¯Á‡ ¯·„a BÎÓÒ B‡ Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»«ƒ¿»¿»»«≈ƒ

.¯B‰Ë - ÌB˜Ó ÏkÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Óe¿«≈«¿»ƒ¿»ƒ»»»

רגליו.48) על או שוליו על עומד הוא אם

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰ÏhpL ‰·z‰Â ‰cM‰«ƒ»¿«≈»∆ƒ¿»««≈«¿≈∆««ƒ
e·w ‡lL49ÔÈÏa˜Ó Ô‰ È¯‰ ‡l‡50el‡ È¯‰ - ∆…ƒ¿∆»¬≈≈¿«¿ƒ¬≈≈

ÔÈ„ÚÂ ,ÔÈ¯B‰Ë51˙ÁÏ Ô‰L Ô˙˜ÊÁÂ ,ÌÈÏeL Ì‰Ï LÈ ¿ƒ«¬«ƒ≈»∆«ƒ¿∆¿»»∆≈¿««
.eÈ‰Lk¿∆»

השבר.49) במקום ניקבו לא והמגדל והתיבה השידה
לתוכן.50) שנותנין הדברים שעדיין.51)את מפני פירוש,

ה'תשע"ט  מנ"א ט"ו שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואדם 1) כלים לתשמיש או אדם לתשמיש העשוי כלי יבאר

מלאכה  בשעת כלים המשמש ודין לבד. כלים לתשמיש או
כלי  והעושה הכלים, חיפויי ודין מלאכה. בשעת ושלא

ממתכת. ומקצתו העץ מן מקצתו

.‡˙BcÓ LÏL2‰Ïa˜Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ıÚ ÈÏÎa3: »ƒƒ¿≈≈∆≈»¬ƒ¿«»»
Ìlq‰ ÔB‚k ,„·Ïa Ì„‡ LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿«À»
e‰ea¯ ‡ÏÂ ,ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯B‰Ë -»¿≈¿«≈À¿»¿»¿…ƒ

ÌÈÓÎÁ4LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ .‰‡ÓËÏ ¬»ƒ¿À¿»¿»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ
Ì„‡‰Â ÌÈÏk‰5ÔÁÏM‰ ÔB‚k ,6‡Ï·h‰Â7‰hn‰Â «≈ƒ¿»»»¿«À¿»¿««¿»¿«ƒ»

LÈÓL˙Ï Ô‰L ÔÈpÓe .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ«ƒ∆≈¿«¿ƒ
?ÂÈLnLÓ LÈÓL˙Â Ì„‡8ÏÚ ˙B¯Úw‰ ÁÈpÓ È¯‰L »»¿«¿ƒ¿«¿»∆¬≈«ƒ««¿»«

.‰hn‰ ÏÚ ˙BÚvn‰Â ,‡Ï·h‰ ÏÚ ˙BÒBk‰Â ,ÔÁÏM‰«À¿»¿««««¿»¿««»««ƒ»
È¯‰L ,„·Ïa ÌÈÏk‰ LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ¿»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿«∆¬≈

Ì„‡ ÈLnLÓ LnLÓ ‡e‰9˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ : ¿«≈¿«¿≈»»ƒ…»»¿«≈∆
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - „·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡l‡ ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»ƒ¿«¿»»ƒ¿«¬≈∆»
˙ÚLa ¯p‰ ˙LnLnL ıÚ ÏL ‰¯BÓ ÔB‚k .ÌeÏkÓƒ¿¿¿»∆≈∆¿«∆∆«≈ƒ¿«

‰˜Ï„‰10ÌÈÏk‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ÈÏk ‡e‰Â ,ÔÎÂ , «¿»»¿«¿¿ƒ∆«ƒƒ«««≈ƒ
Ôlk ÔÈÒeÙc‰Â ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa11LnLÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«¿»»¿«¿ƒÀ»¿ƒ»»¿«≈

- ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lLÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒƒ¿«¿»»¿∆…ƒ¿«¿»»
‰ˆÙw‰ Èeqk ÔB‚k .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰12‡ˆBiÎÂ ¬≈∆¿«≈À¿»¿ƒ«À¿»¿«≈

ÛÈq‰ ˜È˙Â ,Ba13¯Úz‰Â ÌÈ¯tÒn‰Â ÁÓ¯‰Â ÔÈkq‰Â ¿ƒ««ƒ¿««ƒ¿»…«¿«ƒ¿»«ƒ¿«««
ÏBÁÎn‰Â14·zÎn‰Â15ÏÁk‰ ˙È·e ,16‡Ï·Ë ˜È˙Â , ¿«ƒ¿¿««¿≈≈«…«¿ƒ«¿»
‡ÈË¯e˜Òe17ÌÈvÁ‰ ˙È·e ,18˙BÊB‚t‰ ˙È·e19˜È˙Â , ¿¿¿»≈«ƒƒ≈«»¿ƒ
ÌÈÏÈÏÁ20a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk .ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ ¬ƒƒ»≈¿«≈»∆««ƒ∆≈»

ÈÏk‰ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÏk ÈLnLÓ ‡l‡∆»¿«¿≈≈ƒ¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈«¿ƒ
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ï CÈ¯ˆ21.‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lLÂ »ƒ»∆ƒ¿«¿»»¿∆…ƒ¿«¿»»

‡¯ËÓ˜ Èeqk Ï·‡22‰·z ÈeqÎÂ23ÈË ÈeqÎÂ24, ¬»ƒ«¿¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿ƒ
L¯Á ÏL LaÎn‰Â25‰·z‰ ˙ÁzL ‡qk‰Â , ¿««¿≈∆»»¿«ƒ≈∆«««≈»

ÔÈzÓw‰Â26·Ïw‰Â ,dlL27,¯Ùq‰ ˜Èz ÂÈÏÚ ÔÈBaL ¿««¿ƒ∆»¿«…∆∆ƒ»»ƒ«≈∆
¯‚p‰ ˙È·e28ÏeÚn‰Â29‰ÊeÊn‰Â30ÌÈÏ· ˜È˙Â , ≈«∆∆¿««¿¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏL ÒeÙ„e ,˙ÙˆÓ ÈÏ„Bb ÏL ·Ïw‰Â ,˙B¯Bpk‰Â¿«ƒ¿«…∆∆¿≈ƒ¿∆∆¿∆
¯nÊ ÏL ıÚ ÏL ÒeÒÂ ,ÔÈlÙz31,Ba ÔÈ˜ÁOnL ¿ƒƒ¿∆≈∆«»∆¿«¬ƒ

˙B˜Ó‰ ˙ÈÚÈ·¯e32ÈÚ‰ ˙B‚e ,33˙BÎBÓÒÂ , ¿ƒƒ«¿∆∆¿∆∆»ƒ¿»
‰hn‰34‰hn‰ ÈËÈÏ˜Â ,35‰hn‰ ˙ÁzL ¯BÓÁÂ ,36 «ƒ»¿«¿ƒ≈«ƒ»«¬∆«««ƒ»

ÈLnLÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk -»≈¿«≈»∆¿ƒƒ¿≈∆≈¿«¿≈
„·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰37. «≈ƒƒ¿«¿»»ƒ¿«

ג.2) הלכה ו פרק מציעא בבא כלים, שאין 3)תוספתא
כלי  שפשוטי אמרנו, ה"ג בפ"א למעלה קיבול, בית להם
טומאה  ומקבלים תורה, מדין טומאה מקבלים אינם עץ
שונים  סוגים שישנם כאן, רבינו ומלמדנו סופרים. מדברי

שווים. דיניהם ואין עץ, כלי פשוטי כהנים'4)של ב'תורת
שהוא  מיוחד שק "מה דרשו: ה"ד, ו פרשתא שמיני פרשת
שהאדם  (דברים האדם משמשי ואת האדם את משמש
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משמשים  שהם . . . השולחן מרבה אני אף בהם), משתמש
ואינו  . . . הסולם את ומוציא האדם, משמשי ואת האדם את
הדינים  לכל יסוד משמשת זו דרשה האדם". משמשי משמש
יבואר  ופירושה זה, בפרק הראשונות ההלכות שבשלוש
ריבוהו  "ולא רבינו של [מלשונו הבאות. הערותינו מתוך
עץ  כלי בפשוטי שנלמדו הטומאות שכל משמע חכמים"
"אסמכתא". היא והדרשה דרבנן, טומאות הן זו, מדרשה
בבבא  ה'תוספות' דעת וכן ספר, בקרית המבי"ט פירש וכן

שאני]. ד"ה א סו, לצורך 5)בתרא בין בו שמשתמשים
עצמו. האדם לצורך ובין כלים,6)כלים עליו מעמידים

עליו  לאכול הכלים באמצעות שלא גם בו משתמש והאדם
גופו. קטן.7)ולהשעין משמשי 8)שולחן הם כלים

של  משמשיו משמשי נקראים כלים משמשי ולפיכך אדם,
באמצעות 9)האדם. שלא עצמו האדם את לא אבל בלבד,
הנר 10)הכלים. אין - שכבה אחר אבל דולק, כשהוא

לה. בתים 11)צריך עושי בו שמשתמשים דפוס כגון
המותחים  מצנפות לשוזרי מידה המשמש דפוס וכן לתפילין,
כל  ז. פט"ז, כלים (משנה שזירה בשעת המצנפת את עליו
עלֿפי  מבוארים שלפנינו, בפרק המפורטים הכלים שמות

כלים). למסכת שלו המשניות בפירוש של 12)רבינו כיסוי
הדברים 13)קופסה. לכל נמשכת "תיק" התיבה

הכוחל". "ובית בכלל) (ועד עד לקמן, כף 14)המפורטים
העין. לתוך הכוחל את מכניסים שבה של 15)קטנה, חרט

בפירושו  (רבינו שעוה של לוחות על בו שחורטים מתכת
ב). משנה יג פרק הכוחל.16)לכלים מונח שבו הכלי

מ"ד).17) פט"ז שם (רבינו עליו" שאוכלין מעור, "כלי
התרמיל 18) את כורכים ויש חצים, בו להשים מיוחד תרמיל

בית  לו יש עצמו [התרמיל החצים. בית נקרא זה ועור בעור,
מפרשים, ויש כאן. הנידונים כלים לסוג שייך ואינו קיבול,

עצמם]. החיצים את בו שכורכים רחבים.19)עור חיצים
כמו  שם מפרש ורבינו "הפגושות". הגירסא: במשנתנו
קבלו", "ומחי ט) כו, (יחזקאל הכתוב על ומסתמך שכתבנו,

פגשוהי". "ומחת הכלים 20)ותרגומו: כל ידוע. זמר כלי
בית  להם כשיש אבל קיבול, בית להם אין למעלה המנויים
בלבד, אדם לתשמיש עשויים אפילו טומאה, מקבלים קיבול

בלבד. מלאכה בשעת המשמשים יודע 21)וכן אינני
בשעת  משמשים וכדומה וסייף סכין של תיק כיצד לפרש

הדעת. על מתקבל ביאור מצאתי ולא תיבה 22)מלאכה.
בגדים. בה שמצניעים מקמטרא.23)גדולה קטנה תיבה

"טנא".24) מלשון כתוב 26)נגר.25)סל, במשנתנו
שגבה  כיפה כעין העשוי כיסוי רבינו ופירש "והקמרין",

עליו 27)קמור. שמותחים דפוס הוא שקולב מפרש, רבינו
תורה. לספר תיק לעשות גדול 28)עור עץ של יתד

הנגר. של תיק פירושו הנגר" ו"בית הדלת, את בו שסוגרים
המנעול.29) זה 30)תיק [אין המזוזה. את בו לכרוך תיק

מפני  ה, הלכה ב שבפרק למזוזה שחתכה לשפופרת דומה
שם]. כסףֿמשנה ראה קיבול. בית לה יש ששפופרת

המסתכלים.31) את לבדח כדי בו משחקים הזמרים
"שני 32) רבינו: ומפרש סוליית", של "ורביעית במשנה:

ביד  העצים שני יהיו מאמה, יותר אחד כל אורך עצים
קצב  (לפי הניגון לפי באחד מהם אחד ומכה המצחק,
למקוננת  אותו וייחס "וברביעין", ובנענעים ותרגום הניגון).

שיקוננו  לפי ו) משנה טו פרק כלים ראה מקוננת, = (אילת
אצלם". המתים מל 33)בו העושה עני מלאכה אכתו בעל

ונקרא  השמש, בפני עצמו על להגן סוכך לו ועושה בחוץ,
להגנה. שנועד מפני שסומכים 34)"גנונת" קטנות קורות

המיטה. את המיטה,35)בהן יד על ניצבים מוטות שני
מקל  משעינים ועליהם למרגלותיה, והשני למראשותיה אחד
מפני  במיטה השוכב על להגן וילון עליו ותולים ארוך

עליו.36)הזבובים. נשענת והיא המיטה, תחת המונח עץ
ולא 37) למעלה שנימנו הדברים לרוב מתאים זה נימוק

שכל  משמע, הכסףֿמשנה של [מלשונו ראב"ד. ראה לכולם.
בלבד]. מלאכה בשעת כלים משמשי הם כאן הנמנים

.·ÔaÏÓ38‰hn‰39˙BwÙa LaÏÓ ‰È‰ Ì‡ ,40LÈÂ «¿≈«ƒ»ƒ»»¿À»¿ƒ¿≈
BÏ41‰hn‰ ÌÚ Ô¯aÁnL ÌÈÏ‚¯42‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - «¿«ƒ∆¿«¿»ƒ«ƒ»¬≈∆ƒ¿«≈

‰hn‰ ÌÚ43‰hn‰ ÈÙa B˙B‡ ÔÈ˙B È¯‰L ,44È¯‰Â ƒ«ƒ»∆¬≈¿ƒƒ¿≈«ƒ»«¬≈
B˙ .‰È¯·‡Ó „Á‡k ‡e‰45˙BBLÏ ÈzL ÏÚ46È¯‰Â ¿∆»≈≈»∆»¿»«¿≈¿«¬≈

‰hn‰ ÏÚ dB·‚ ‡e‰47,ÌÈÏ·Áa ‚¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ , »«««ƒ»««ƒ∆¿…»«¬»ƒ
ÌÈÏ‚¯ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰48¯B‰Ë -49‡e‰L ÈtÓ , ƒ¿≈«¿«ƒ»ƒ¿≈∆

„·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰ ÈLnLnÓ50ÈaÏÓk . ƒ¿«¿≈«≈ƒƒ¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿≈
ÈÂÏ Èa51Ô‰L ,¯ÈM‰ ÈÏÎe Ô‰È˙B¯Bpk Ì‰a ÔÈÏBzL , ¿≈≈ƒ∆ƒ»∆ƒ≈∆¿≈«ƒ∆≈

.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

ה"ב.38) פ"ח מציעא בבא כלים, שלד 39)תוספתא
המיטה), (ארוכות ארוכים קרשים משני מורכב המיטה
בפנים  זוויותיה בארבע המיטה). (קצרות קצרים ומשנים
על  עולה שגובהם מרובעים, עץ של מוטות ארבעה עומדים

המי  דפנות לשון גובה בכל המיטה. של הלשונות והן טה,
קצרה  וראש ארוכה ראש מכניסים שבהם חריצים שני ישנם
והקצרות  הארוכות מתחברות כך ומתוך לזו, זו הסמוכות
קרש  עוד מוספים המיטה. שלד שהיא מרובעת, למסגרת
הלשונות. שתי בין אחת ארוכה על מורכב (=מלבן) אחד
המיטה", "פני נקרא גביו שעל המלבן עם זה ארוך דופן
(כרעים) רגלים למיטה ועושים המיטה. חזית פירוש,
הרגלים  את לחבר היו ורגילים הקרקע. מעל להרימה
לשונות  שתי גבי על המלבן את מניחים ויש ללשונות.
לבין  בינו רווח ונשאר למיטה, בחבלים אותו וקושרים
מן  למעלה הנמצא הלשונות לחלק בהתאם הארוכה

המלבן 40)הארוכה. את לחזק שתפקידן , טבעות כעין
שם). לתוספתא ביכורים למלבן.41)(מנחת

במיטה 42) מחובר המלבן ונמצא במיטה, מורכבות הרגלים
של 43)(כסףֿמשנה). שהוא חלק באיזה טומאה נגעה אם

המלבן. גם נטמא המיטה.44)המיטה, בחזית
שמעון.45) ור' יוסי כר' ד. פי"ח, כלים ראה 46)משנה

המיטה. חלקי תיאור לח. הערה למעלה 47)למעלה
שם. ראה המיטה. במיטה.48)מדפנות מורכבות

בו 49) טומאה נגעה אם אפילו כלל, טומאה מקבל אינו
מ 50)בעצמו. זה הבגדים מלבן את עליו לתלות שמש

בהלכה  למעלה יותר. לו צריך אינו מלובש וכשהאדם בלבד,
מלאכה  בשעת כלים משמשי עץ כלי שפשוטי נתבאר, א

טומאה. מקבלים אינם - בבית 51)בלבד המנגנים הלויים
על  מונח מוט על שלהם השיר כלי את תולים היו המקדש,
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מבחוץ. ומחובר הכלי משפת למעלה במשנה 34)נמצא
נמדדים. שאינם מודים הלל בית גם שבזה אמרו,

.‰‰pË˜ ‰·z ÈÏk‰ CB˙a ‰È‰35CB˙aL ÈÎeÓ ÔB‚k , »»¿«¿ƒ≈»¿«»¿¿ƒ∆¿
˙ËÓL ‡È‰L ÔÓÊa :‰cM‰36˙„cÓ dÈ‡ - «ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆≈»ƒ¿∆∆

dnÚ37dÏ ¯eaÁ dÈ‡Â ,38Ï‰‡a dnÚ ˙ÏvÓ dÈ‡Â , ƒ»¿≈»ƒ»¿≈»«∆∆ƒ»¿…∆
˙n‰39dnÚ ˙„cÓ - ˙ËÓL dÈ‡ Ì‡Â ;40È¯‰Â , «≈¿ƒ≈»ƒ¿∆∆ƒ¿∆∆ƒ»«¬≈

„Á‡ ÈÏÎk Ô‰41. ≈ƒ¿ƒ∆»

"אופן",35) מפרש שם ורבינו שלה" "מוכני כתוב במשנה
מונחת  שהשידה העגלה, אופני כעין לאופן התכוון כנראה
תיבה  ופירש בו חזר כאן אולם שם. הר"ש פירש וכן עליה.

השידה. שבתוך ואפשר 36)קטנה בשידה קבועה אינה
ולהוציאה. מחזיקה 37)לשומטה אינה עצמה השידה אם

הבולט  בחלקה לתיבה הנכנסים והמשקין סאה, ארבעים
ודין  נמדדים, אינם - זה לשיעור משלימים השידה משפת

טומאה. המקבל רגיל ככלי נטמאה 38)השידה אם
להיפך. וכן התיבה נטמאה לא המשנה.39)השידה לשון

כשנכנסה  שהמדובר ב, מד, שבת כרש"י מפרשה ורבינו
מקבלת  ואינה סאה ארבעים בה שיש השידה הקברות. לבית
מת  טומאת בהלכות (רבינו הטומאה בפני חוצצת - טומאה
שבתוכה  הכלים על מצילה היא ולפיכך ג), הלכה י"ג פרק
עצמה  בה שאין בתיבה הנמצאים הכלים אבל נטמאו, ולא
נטמאו, - השידה מדפנות גבוהים ודפנותיה סאה ארבעים
הכלים  על מצילה השידה אין עצמו; בפני כלי שהיא מפני

שפת 40)שבתוכה. על העודף התיבה של החלק מידת
למעלה. כמבואר סאה, לארבעים משליחה השידה

בנשמטת.41) למעלה האמורים הדינים לכל

.ÂÈÏkÏ ‰È‰42¯eÓ˜ Èeqk43- Úe·˜ ‡e‰L ÔÓÊa : »»«¿ƒƒ»ƒ¿«∆»«
BnÚ „cÓ44Ba eÈ‰ .BnÚ „cÓ BÈ‡ - Úe·˜ BÈ‡ ; ƒ¿»ƒ≈»«≈ƒ¿»ƒ»
˙B¯e‚Ó45ıeÁaÓ eÈ‰ Ì‡Â ;BnÚ ˙B„cÓ - ÌÈÙaÓ46 ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ«

BnÚ ˙B„cÓ ÔÈ‡ -47. ≈»ƒ¿»ƒ

הקודמת.42) בהלכה האמורה לשידה כעין 43)הכוונה
השידה.44)כיפה. מן כחלק מגירות.45)דינו

קצתו,46) בולט החיצון ודופנן מבחוץ נפתחות המגירות
שלנו. במגירות מבחוץ,47)כרגיל הכלי את כשמודדים

לתוספתא). ביכורים (מנחת נמדד הזה העודף אין

.ÊBk¯„k ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Ó BÈ‡L ıÚ ÈÏk48‡l‡ ¿ƒ≈∆≈¿«≈«¿»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÈ‡B‰ ,¯Á‡ ¯·„a BÎÓÒ B‡ Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»«ƒ¿»¿»»«≈ƒ

.¯B‰Ë - ÌB˜Ó ÏkÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Óe¿«≈«¿»ƒ¿»ƒ»»»

רגליו.48) על או שוליו על עומד הוא אם

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰ÏhpL ‰·z‰Â ‰cM‰«ƒ»¿«≈»∆ƒ¿»««≈«¿≈∆««ƒ
e·w ‡lL49ÔÈÏa˜Ó Ô‰ È¯‰ ‡l‡50el‡ È¯‰ - ∆…ƒ¿∆»¬≈≈¿«¿ƒ¬≈≈

ÔÈ„ÚÂ ,ÔÈ¯B‰Ë51˙ÁÏ Ô‰L Ô˙˜ÊÁÂ ,ÌÈÏeL Ì‰Ï LÈ ¿ƒ«¬«ƒ≈»∆«ƒ¿∆¿»»∆≈¿««
.eÈ‰Lk¿∆»

השבר.49) במקום ניקבו לא והמגדל והתיבה השידה
לתוכן.50) שנותנין הדברים שעדיין.51)את מפני פירוש,

ה'תשע"ט  מנ"א ט"ו שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואדם 1) כלים לתשמיש או אדם לתשמיש העשוי כלי יבאר

מלאכה  בשעת כלים המשמש ודין לבד. כלים לתשמיש או
כלי  והעושה הכלים, חיפויי ודין מלאכה. בשעת ושלא

ממתכת. ומקצתו העץ מן מקצתו

.‡˙BcÓ LÏL2‰Ïa˜Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ıÚ ÈÏÎa3: »ƒƒ¿≈≈∆≈»¬ƒ¿«»»
Ìlq‰ ÔB‚k ,„·Ïa Ì„‡ LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿«À»
e‰ea¯ ‡ÏÂ ,ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯B‰Ë -»¿≈¿«≈À¿»¿»¿…ƒ

ÌÈÓÎÁ4LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ .‰‡ÓËÏ ¬»ƒ¿À¿»¿»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ
Ì„‡‰Â ÌÈÏk‰5ÔÁÏM‰ ÔB‚k ,6‡Ï·h‰Â7‰hn‰Â «≈ƒ¿»»»¿«À¿»¿««¿»¿«ƒ»

LÈÓL˙Ï Ô‰L ÔÈpÓe .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ«ƒ∆≈¿«¿ƒ
?ÂÈLnLÓ LÈÓL˙Â Ì„‡8ÏÚ ˙B¯Úw‰ ÁÈpÓ È¯‰L »»¿«¿ƒ¿«¿»∆¬≈«ƒ««¿»«

.‰hn‰ ÏÚ ˙BÚvn‰Â ,‡Ï·h‰ ÏÚ ˙BÒBk‰Â ,ÔÁÏM‰«À¿»¿««««¿»¿««»««ƒ»
È¯‰L ,„·Ïa ÌÈÏk‰ LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ¿»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿«∆¬≈

Ì„‡ ÈLnLÓ LnLÓ ‡e‰9˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ : ¿«≈¿«¿≈»»ƒ…»»¿«≈∆
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - „·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡l‡ ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»ƒ¿«¿»»ƒ¿«¬≈∆»
˙ÚLa ¯p‰ ˙LnLnL ıÚ ÏL ‰¯BÓ ÔB‚k .ÌeÏkÓƒ¿¿¿»∆≈∆¿«∆∆«≈ƒ¿«

‰˜Ï„‰10ÌÈÏk‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ÈÏk ‡e‰Â ,ÔÎÂ , «¿»»¿«¿¿ƒ∆«ƒƒ«««≈ƒ
Ôlk ÔÈÒeÙc‰Â ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa11LnLÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«¿»»¿«¿ƒÀ»¿ƒ»»¿«≈

- ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lLÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒƒ¿«¿»»¿∆…ƒ¿«¿»»
‰ˆÙw‰ Èeqk ÔB‚k .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰12‡ˆBiÎÂ ¬≈∆¿«≈À¿»¿ƒ«À¿»¿«≈

ÛÈq‰ ˜È˙Â ,Ba13¯Úz‰Â ÌÈ¯tÒn‰Â ÁÓ¯‰Â ÔÈkq‰Â ¿ƒ««ƒ¿««ƒ¿»…«¿«ƒ¿»«ƒ¿«««
ÏBÁÎn‰Â14·zÎn‰Â15ÏÁk‰ ˙È·e ,16‡Ï·Ë ˜È˙Â , ¿«ƒ¿¿««¿≈≈«…«¿ƒ«¿»
‡ÈË¯e˜Òe17ÌÈvÁ‰ ˙È·e ,18˙BÊB‚t‰ ˙È·e19˜È˙Â , ¿¿¿»≈«ƒƒ≈«»¿ƒ
ÌÈÏÈÏÁ20a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk .ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ ¬ƒƒ»≈¿«≈»∆««ƒ∆≈»

ÈÏk‰ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÏk ÈLnLÓ ‡l‡∆»¿«¿≈≈ƒ¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈«¿ƒ
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ï CÈ¯ˆ21.‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lLÂ »ƒ»∆ƒ¿«¿»»¿∆…ƒ¿«¿»»

‡¯ËÓ˜ Èeqk Ï·‡22‰·z ÈeqÎÂ23ÈË ÈeqÎÂ24, ¬»ƒ«¿¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿ƒ
L¯Á ÏL LaÎn‰Â25‰·z‰ ˙ÁzL ‡qk‰Â , ¿««¿≈∆»»¿«ƒ≈∆«««≈»

ÔÈzÓw‰Â26·Ïw‰Â ,dlL27,¯Ùq‰ ˜Èz ÂÈÏÚ ÔÈBaL ¿««¿ƒ∆»¿«…∆∆ƒ»»ƒ«≈∆
¯‚p‰ ˙È·e28ÏeÚn‰Â29‰ÊeÊn‰Â30ÌÈÏ· ˜È˙Â , ≈«∆∆¿««¿¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏL ÒeÙ„e ,˙ÙˆÓ ÈÏ„Bb ÏL ·Ïw‰Â ,˙B¯Bpk‰Â¿«ƒ¿«…∆∆¿≈ƒ¿∆∆¿∆
¯nÊ ÏL ıÚ ÏL ÒeÒÂ ,ÔÈlÙz31,Ba ÔÈ˜ÁOnL ¿ƒƒ¿∆≈∆«»∆¿«¬ƒ

˙B˜Ó‰ ˙ÈÚÈ·¯e32ÈÚ‰ ˙B‚e ,33˙BÎBÓÒÂ , ¿ƒƒ«¿∆∆¿∆∆»ƒ¿»
‰hn‰34‰hn‰ ÈËÈÏ˜Â ,35‰hn‰ ˙ÁzL ¯BÓÁÂ ,36 «ƒ»¿«¿ƒ≈«ƒ»«¬∆«««ƒ»

ÈLnLÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk -»≈¿«≈»∆¿ƒƒ¿≈∆≈¿«¿≈
„·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰37. «≈ƒƒ¿«¿»»ƒ¿«

ג.2) הלכה ו פרק מציעא בבא כלים, שאין 3)תוספתא
כלי  שפשוטי אמרנו, ה"ג בפ"א למעלה קיבול, בית להם
טומאה  ומקבלים תורה, מדין טומאה מקבלים אינם עץ
שונים  סוגים שישנם כאן, רבינו ומלמדנו סופרים. מדברי

שווים. דיניהם ואין עץ, כלי פשוטי כהנים'4)של ב'תורת
שהוא  מיוחד שק "מה דרשו: ה"ד, ו פרשתא שמיני פרשת
שהאדם  (דברים האדם משמשי ואת האדם את משמש
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על  מיוסד זו, הלכה על [פירוש עבים). (מוטות ניצבים שני
וד']. מ"ג פי"ח לכלים בפירושו רבינו דברי

.‚LaÎÓ52ÛkL ÏL53,¯B‰Ë - ¯BÚ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Á˙BnL «¿≈∆«»∆≈«»»∆»»
Ba LiL ˜e˜Á‰ ÌB˜na Ô·‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÁÈpnL ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ«»»∆»∆∆«»∆»∆≈
˙ÚLa ÌÈÏk‰ ˙‡ LnLÏ ÈeOÚ ‡ˆÓÂ ,ÂÈÏÚ LnLÓe¿«≈»»¿ƒ¿»»¿«≈∆«≈ƒƒ¿«

‰Î‡ÏÓ54Ïea˜ ÌeMÓ ‡nË˙Ó BÈ‡Â .55˜˜Á‰ È¯‰L , ¿»»¿≈ƒ¿«≈ƒƒ∆¬≈«¬»
Ô·‡a ˙B‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ BaL56. ∆»¿ƒ¿«¿»∆∆

ה"ב.52) פ"א בתרא בבא כלים, עושה 53)תוספתא
כדי  חקיקה, בו שיש במכבש משתמש והוא אושכפים,

העור. את מותח הוא שעליה האבן את בלבד.54)לקבל
למכבש. כלל צריך אינו מלאכה, בשעת שלא אבל

קיבול.55) בית היא החקיקה לשיטתו 56)שהרי רבינו
נידון  אינו למלאותו, העשוי קיבול שבית ג) הלכה ב (בפרק
שיש  עץ שכלי ברור, יוצא כאן רבינו [מדברי קיבול. כבית
בשעת  רק משמש הוא אפילו טומאה מקבל קיבול, בית לו

מפרשים]. כמה לדעת בניגוד בלבד, מלאכה

.„‰hn‰ ÈÈetÁ57ÔÈ¯B‰Ë -58ÔÈa ,ÔÈÈetÁ‰ Ïk ÔÎÂ . ƒ≈«ƒ»¿ƒ¿≈»«ƒƒ≈
˙ÎzÓ ÏL B‡ ¯BÚ ÏL B‡ ÌˆÚ ÏL B‡ ıÚ ÏL eÈ‰L∆»∆≈∆∆∆∆∆«∆∆
Ë¯t - Ì‰a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈ¯B‰Ë -¿ƒ∆∆¡«¬∆≈»∆¿»»»∆¿»

ÌÈÏk‰ ÈÈetÁÏ59˙Èa Ô‰a LiL ÌˆÚ B‡ ıÚ ÈÏk ÔÎÂ . ¿ƒ≈«≈ƒ¿≈¿≈≈∆∆∆≈»∆≈
ÌÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓa ÌtvL Ïea˜60ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ƒ∆ƒ»¿«∆∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

ÔÏha ÌtvL ¯Á‡Ó ;‰‡ÓË61¯B‰Ë BÓˆÚ Èetv‰Â , À¿»≈««∆ƒ»ƒ¿»¿«ƒ«¿»
e¯‡aL BÓk62. ¿∆≈«¿

חומר 57) של בטסים המיטה של העץ חלקי את ציפה אם
ז.58)אחר. פט"ז שם נאמרה 59)משנה זו דרשה

מפרש  ורבינו ה"ז, פ"ח שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מפרש  התוספתא, על אהרן [בקרבן לציפויים. שהכוונה
חיים' 'חפץ בעל גם מפרש וכן כלים, כיסויי - כלים חיפויי
שכתבנו. כמו רבינו דעת אולם כהנים'), ל'תורת (בפירושו
ההיקש  מן ונמעטו בה"א, למעלה מבוארים כיסוי, ודיני

לכלי 60)לשק]. טהרה גורם הוא שהציפוי רבינו, סובר
מקבל  אינו עצמו הציפוי וגם ציפוי, בלי טומאה שמקבל

יותר 61)טומאה. הוא שהחיפוי מפני העץ, כלי את ביטל
מהעץ. זה 62)חשוב ונימוק מהכתוב. זאת דרשו שחכמים

קליסטרא. גבי ד) יא, (כלים למשנה בפירושו גם רבינו כתב
אין  שאמרו כחכמים ב כו, חגיגה המשנה על שם ומסתמך
[הראב"ד  מצופים. שהם מפני טומאה מקבלים המזבחות
הוא  שהציפוי מוכח א) (כז, שם שמגמרא ואומר, משיג
אבל  השיג, יפה רש"י פירוש לפי אמנם לטומאה. גורם
מפרשו, והוא בגמרא. שם השני התירוץ קיבל רבינו
לר' לומר התכוונו מצופים, שהם מפני באמרם שהחכמים
שהוא  מפני המזבח טהרת לנמק צריך אתה אין אליעזר
נימוק  לולא גם כי אדמה, מזבח לו קראה והתורה כקרקע
מקבלים  אינם הציפויים שכל מפני טומאה מקבלים אינם זה
לגבייהו"). ציפויין בטל "מיבטל הגמרא: (לשון טומאה
גורם  שציפוי המקשה סברת איפוא דוחה הזה התירוץ

ה"ב]. פ"א למעלה ראה הכסףֿמשנה). (עלֿפי טומאה

.‰‰OBÚ‰63ÔÓ B˙ˆ˜Óe ıÚ‰ ÔÓ B˙ˆ˜Ó ÈÏk »∆¿ƒƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»ƒ

Ïa˜Ó - ˙Îzn‰ LnLÓ ıÚ‰ ‰È‰ Ì‡ :˙Îzn‰««∆∆ƒ»»»≈¿«≈««∆∆¿«≈
‰‡ÓË64- ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ ˙Îzn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â , À¿»¿ƒ»¿»««∆∆¿«∆∆∆»≈

¯B‰Ë Ïk‰65,˙ÎznÓ ÂÈpLÂ ıÚ ÏL ÁzÙÓ ?„ˆÈk . «…»≈««¿≈«∆≈¿ƒ»ƒ«∆∆
‡È‰ ‰˙È‰ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ÔL elÙ‡¬ƒ≈««¬≈∆¿«≈À¿»»¿»ƒ

.¯B‰Ë Ïk‰ - ıÚÓ BlL ÌÈpLÂ ˙ÎznÓƒ«∆∆¿ƒ«ƒ∆≈≈«…»

טמא,63) - המתכת את המשמש "עץ ו: משנה יג פרק כלים
[המדובר, טהורה". - העץ את המשמש והמתכת
ומקיים  מעמיד אינו וגם עצמו, בפני כלי אינו כשהמשמש
אבל  המלאכה, את העושה לכלי מסייע אלא המתכת, את
צריכה  והמתכת למתכת צריך ואינו עצמו בפני כלי כשהוא
למשנתנו). טהרות (סדרי עיקר המשמש - שישמשה לו
עושה  שהוא אע"פ קובע החותם אין בטבעת ולפיכך

כל 64)המלאכה]. נטמא בעץ, טומאה נגעה אם אפילו
העיקרי 65)המפתח. החלק במתכת. טומאה נגעה אפילו

השני  וחלקו וסוגרות, פותחות שהן השיניים הן המפתח של
"פותחת" מפרש שרבינו [נראה להן. יד בית רק משמש
בסיפא  אולם הברטנורא, פירש וכן מפתח, היינו שבמשנתנו
"שבפותחת  אמרה: שהרי מפתח, אינה שפותחת משמע
יום  ה'תוספות וגם הברטנורא כנראה, אולם, ושבמפתח".
אינה  שהשן כתבו, שהרי "ושבמפתח", גורסים אינם טוב'
והרי  המפתח), בעץ נתונה (כשאינה עצמה בפני מיטמאה
ז. בהלכה רבינו פסק וכן עצמה, בפני שמיטמא שנינו כאן
פירוש  (לפי בדלת קבועה שפותחת משמע א פא, ובשבת

וצע"ג]. רש"י)

.Â˙ÚaË66‚ÓÏ‡ ÏL dÓ˙BÁÂ ˙ÎzÓ ÏL67- «««∆«∆∆¿»»∆«¿…
‰‡ÓË68È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL dÓ˙BÁÂ ‚ÓÏ‡ ÏL ‰˙È‰ . ¿≈»»¿»∆«¿…¿»»∆«∆∆¬≈

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ BÊ69. ≈»¿«∆∆À¿»

כאבן 67)שם.66) וקשה בימים גדל והוא בלע"ז, קורל
א). פא, בתרא בבבא הרשב"ם פירש וכן בפירושו, (רבינו
אותיות  בו וחרתו בטבעות אלמוג לשבץ היו רגילים
מפרשים  הרא"ש וכן [הר"ש, איגרות. לחתום בו והשתמשו
מפני  טומאה מקבל אינו האלמוג ארז]. מין הוא שאלמוג
בים, גדל שהוא מפני לנמק [ואין עץ. כלי כפשוטי שהוא
שהרי  טהור, בים הגדל שכל ה"ג) (פ"א למעלה ואמרנו
הכל  וכו' בארץ הגדל עם בים הגדל מן "חיבר שם: למדנו
מטמא: האלמוג למה מנמק טהרות ובסדרי טומאה". מקבל
"עצי  יא): י, (מלכיםֿא, שנאמר עץ, קראו שהכתוב מפני
הוא  הים בקרקע אלא המים מן גדל אינו וגם אלמוגים",

(ראה 68)גדל]. עצמו בפני כלי היא שהטבעת מפני
ה). הלכה בראש בטבעת 69)ההערה שיש ואףֿעלֿפי

שעתיד  מפני והטעם, המתכת. את לשבץ קיבול בית
ר' בהגהות טבעת. ד"ה ב נב, שבת ['תוספות' להתמלאות.
העשוי  קיבול שבית ב יב, סוכה מגמרא הקשה איגר עקיבא
בהשלמות  שכתבנו מה ראה קיבול. כבית דינו להתמלאות
של  הלכות שתי שבין הסתירה בישוב ה"ג, פ"ב למעלה

רע"א]. של קושייתו גם מסולקת ובזה רבינו,

.ÊÔM‰70˙ÎzÓ ÏL71Ì˙BÁ‰ B‡72‰‡ÓË Ïa˜Ó «≈∆«∆∆«»¿«≈À¿»
ÔÎÂ .ıÚÏ ¯aÁÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,BÓˆÚ ÈÙa73„aÚn‰74 ƒ¿≈«¿ƒ…»»¿À»»≈¿≈««¿≈

·Bbn‰Â ‰¯Ên‰Â75L‡¯ ÏL ˜¯Òn‰Â76˙Á‡ ‰ÏhpL ¿«ƒ¿∆¿««¿««¿≈∆…∆ƒ¿»««
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ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL d‡OÚÂ Ô‰ÈpMÓƒƒ≈∆«¬»»∆«∆∆¬≈≈¿«¿ƒ
‰‡ÓË77. À¿»

שם.70) בעץ.71)משנה קבועה שאינה מפתח של שן
מתכת.72) "המעבר".74)שם.73)של במשנה:
התבואה 75) גרגירי לניקוי משמשים אלה כלים שלושת

והוא  שיניים, שלש לו שיש במעבר מנקים בתחילה שבגורן.
הפסולת  ואת החיטים את ומוציא הגס התבן את מעכב
ששיניו  במזרה מנקים זה בירור אחר כלֿכך, גסה שאינה
ולבסוף  בינוני, בגודל פסולת מעכבות והן וצפופות, מרובות

שיניים בעל במגוב קטן,מנקים שביניהם והרווח רבות
הדקה  מן דקה פסולת וקצת הגרעינים רק נופלים כך ומתוך

למשנה). בפירושו הללו 76)(רבינו הכלים ארבעת
מעץ. המשנה 77)עשויים טומאה. מקבל הכלי כל

חידשו  חידוש דבר יהושע ר' אומר כולן "ועל מסיימת:
תמוה  לי נראה זה דין פירוש, להשיב". מה לי ואין סופרים,
(רבינו  לדחותו יכול ואינני אמרו הסופרים אבל מאד,
לכל  טומאה אחת שן תגרום כיצד היא: התמיהה בפירושו).

מרובות. ששיניו הכלי

.ÁÏwÓ78¯ÓÒÓ BL‡¯a ‰OÚL79ÔBn¯ ÔÈÓk80È„k «≈∆»»¿…«¿≈¿ƒƒ¿≈
Ba ÊÁB‡ ‰È‰iL81‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -82e‰‡OÚ . ∆ƒ¿∆≈≈¿«≈À¿»¬»»

˙ÏÎB‡ ı¯‡‰ ‰È‰z ‡lL83Ïa˜Ó - ıÚ‰ ˙‡ ∆…ƒ¿∆»»∆∆∆∆»≈¿«≈
‰‡ÓË84. À¿»

ה"ב.78) פ"ד מציעא בבא מתכת.79)תוספתא של
רימון.80) כתבנית מעוגל שראשו מתכת של מסמר
קשה.81) קרקע על הולך כשהוא עליו ויישען בידו,
פעולת 82) את לחזק הכלי, לצורך היא שהמתכת מכיוון

ה). הלכה (ראה העץ את משמשת היא הרי המקל,
התמידי.83) הלחץ ידי על העץ את מפצלת או מרקיבה

המקל. של התחתון בראשו הקבוע במסמר המדובר זו בבבא
דבר 84) של וטעמו העץ. על לשמור שתפקידו אףֿעלֿפי

המסמר  שבלי כאן), בכסףֿמשנה (מובא קורקוס הר"י מבאר
המקיים  כדבר היא הרי - כולו להתקלקל המקל של סופו

הכלי. כעיקר שנידון ומעמיד,

.ËÏwÓ ÔÎÂ85- Ba ˙Bk‰Ï È„k ÌÈ¯ÓÒÓ Ba Ú·wL ¿≈«≈∆»««¿¿ƒ¿≈¿«
˙Îzn‰ ˙‡ LnLÓ ıÚ‰ ‡ˆÓpL ,‰‡ÓË Ïa˜Ó86. ¿«≈À¿»∆ƒ¿»»≈¿«≈∆««∆∆

ÈBÏ Ô‡OÚ87˙Îzn‰ È¯‰L ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ¬»»¿≈¿«≈À¿»∆¬≈««∆∆
.ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ¿«∆∆∆»≈

ב.85) פי"ד, שם כוח 86)משנה את לחזק משמש המקל
המקל. את כלל משמשים אינם והם המסמרים, הכאת

(רבינו 87) לייפותו כדי מצויירים, דקים מסמרים במקל קבע
במשנה).

.È˙BiwÓ ÔÎÂ88ÏwÓa ÔÚ·wL ˙ÎzÓ ÏL89˙Ï„a B‡ ¿≈¿«ƒ∆«∆∆∆¿»»¿«≈¿∆∆
˙B¯B‰Ë - ÈBÏ90.ÌÈÏk‰ ¯‡MÓ ‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿≈…«≈»∆ƒ¿»«≈ƒ

כה,88) (שמות המקרא מלשון לארכה, חתוכה שפופרת
"ומנקיותיו". לקשט 89)כט): היו נוהגים אמידים אנשים

וזהב. כסף של בשפופרות מקלותיהם שהן 90)את מפני
העץ. את משמשות

ה'תשע"ט  מנ"א ט"ז ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שתיגמר 1) עד טומאה מקבלין אין הכלים שכל יבאר

לקבלה  העשוי טומאה. מקבלים עץ כלי מאימתי מלאכתם.
או  המשוררים נבלי מלאכה. בשעת לסייע או בה ליכנס או
עמו  ניטלות ורגליו שניטל כלי במקדש. המזמרים לוי בני

בהיפך. או

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ »«≈ƒ≈¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ»≈
‰hn‰ ?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡Ó ıÚ ÈÏÎe .ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»¿≈≈≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»«ƒ»

‚c‰ ¯BÚa ÌÙeLiMÓ - ‰ÒÈ¯Ú‰Â3¯Ób .4ÛeLÏ ‡lL ¿»¬ƒ»ƒ∆¿≈¿«»»«∆…»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -5ıÚ ÏL ÌÈlq‰ .6ÌÒÁiMÓ - ¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆≈ƒ∆«¿…

Ô‰È˙B˙ÙO7ÌÈpËw‰ ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ‚È¯O‰ Èˆ˜Ú ˙¯ÎÈÂ ƒ¿≈∆¿ƒ¿…»¿≈«»ƒƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ
Û‡ ,‰¯Óz ÏL ÌÈlq‰ eÈ‰ .Ïq‰ Èab ÏÚ ÌÈ‡ˆBi‰«¿ƒ««≈««»««ƒ∆¿»»«

ÔÈˆe‰‰ ˙¯k ‡lL Èt ÏÚ8,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÙaÓ «ƒ∆…»««ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»
Ô˙B‡ ÔÈÓi˜Ó CkL9‰ÏkÏk‰ .10‰Èt ÌÒÁiMÓ - ∆»¿«¿ƒ»««¿»»ƒ∆«¿…ƒ»

˙BÈeÏz‰ ˙‡ ¯Ó‚ÈÂ ÌÈˆe‰‰ ˙¯ÎÈÂ11˙BÒBk‰ ˙Èa .12 ¿ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿…∆«¿≈«
ÔÈÈ‚l‰Â13ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÙaÓ ˙¯k ‡lL Èt ¿«¿ƒƒ««ƒ∆…»«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ

Ì˙B‡ ÔÈÓi˜Ó CkL ,‰‡ÓË14ÌÈBw‰ .15ÌÈpËw‰ À¿»∆»¿«¿ƒ»«¿ƒ«¿«ƒ
˙B˙Ïw‰Â16ÔÈˆe‰‰ ˙¯ÎÈÂ Ô‰È˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ - ¿«¿»ƒ∆«¿…ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ÌÈBw‰ .ÌÈ‡ˆBi‰17ÌÈ‚eÈq‰Â18- ÌÈÏB„b‰ «¿ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ
ÌÈ¯e„ ÈL ‰OÚiMÓ19Ô‰lL ·Á¯Ï20‰Ùp‰ .21 ƒ∆«¬∆¿≈ƒ»…«∆»∆«»»

·Á¯Ï „Á‡ ¯e„ ‰OÚiMÓ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎÂ ‰¯·k‰Â¿«¿»»¿«…¿«ƒƒ∆«¬∆∆»»…«
Ô‰lL22‰tw‰ .23˙B¯ÈÙˆ ÈzL ‰OÚiMÓ -24·Á¯Ï ∆»∆«À»ƒ∆«¬∆¿≈¿ƒ»…«

˜¯Ú‰Â ;dlL25ÏÚ Û‡ .˙Á‡ ‰¯ÈÙˆ Ba ‰OÚiMÓ - ∆»¿»¬»ƒ∆«¬∆¿ƒ»««««
Ô‰Èab ¯Ó‚ ‡lL Èt26e‡¯ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -27 ƒ∆…»««≈∆¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈ƒ¿

?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .Ô‰ÈÏÚ ÈÏk‰ ˙¯eˆÂ eOÚpM ‰ÓÏ¿«∆«¬¿««¿ƒ¬≈∆»¿»∆∆
B˙ˆ˜Ó ‚¯‡pL „‚·Ï28,ÔÈˆe‰‰ ˙¯ÎiMÓ - ˙ÏˆÁn‰ . ¿∆∆∆∆¡«ƒ¿»««¿∆∆ƒ∆ƒ¿…«ƒ

ÌÈ¯Òp‰ ÈÏk ÏÎÂ .dzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ e‰ÊÂ29ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ¿∆¿«¿«¿»¿»¿≈«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ
ıÚ ÈÏk ÈÓÏb .Ô‰È˙B˙ÙO eÓqÁ˙iL „Ú ‰‡ÓË30 À¿»«∆ƒ¿«¿ƒ¿≈∆»¿≈¿≈≈

ÚpMÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜ÓÈt ÏÚ Û‡ .B˙¯eˆa ÈÏk‰ ‰O ¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆«¬»«¿ƒ¿»««ƒ
„¯Oa B¯‡˙Ï „È˙ÚL31B‡ ‰‚eÁÓa B˙BÂL‰Ï B‡ ∆»ƒ¿»¬¿∆∆¿«¿ƒ¿»

‡e‰ ÔÈ„ÚÂ el‡ ÌÈOÚÓa ‡ˆBiÎÂ „ˆÚÓa B˙BtÈÏ¿«¿«¬»¿«≈¿«¬ƒ≈«¬«ƒ
ÌÈÏL‰ È¯‰Â ‰˜È˜Á ¯qÁÓ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÏ‚…∆ƒ¿≈¿À»¬ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - B˙¯ÈÙÁ32ıÚ ÈÏk ÈÓÏb ÏÎÂ . ¬ƒ»¬≈∆¿«≈À¿»¿»»¿≈¿≈≈
ÚB¯kL‡ ÏMÓ ıeÁ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó33ÈÏk‰ ÔÈ‡L , ¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆∆¿¿«∆≈«¿ƒ

ÈÏkL ,ÈÈÚa ·B¯˜Â .‰tÈ˙iL „Ú ÈÏk ·eLÁ epnÓƒ∆»¿ƒ«∆ƒ¿«∆¿»¿≈«∆¿≈
ÚB¯kL‡ ÈÏÎk ÌˆÚ34.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÓÏb ÔÈ‡Â , ∆∆ƒ¿≈∆¿¿«¿≈»¿≈∆¿«¿ƒÀ¿»

ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ıÚ ÈÏk35Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ≈∆≈»»«¿ƒ««ƒ
˙B·e¯‡ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ba ÔÈLnzLnL36ÏL ∆ƒ¿«¿ƒ≈¿«≈À¿»¬∆

ÔÈÓBzÁ37- ˜ˆa Ô‰Lk ˙BlÁ‰ Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯„BqL «¿ƒ∆¿ƒ¬≈∆««¿∆≈»≈
Ô‰ÈÏÚ ÈÏk‰ ˙¯eˆ È¯‰L ,˙B‡nË˙Ó38ÈÏÚa ÏLÂ ; ƒ¿«¿∆¬≈««¿ƒ¬≈∆¿∆«¬≈

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈza39B‡ ‡¯˜Òa ÔÚ·ˆ Ì‡Â . »ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»
Ô‰Ï ˙ÈOÚ È¯‰L ,˙B‡nË˙Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌBk¯Îa¿«¿¿«≈»∆ƒ¿«¿∆¬≈«¬≈»∆

„B¯Ò .ÈÏk ˙¯eˆ40ÌÈn‰ Ba ÔÈ˙BpL ÔÈÓBzÁ ÏL «¿ƒ¿∆«¿ƒ∆¿ƒ««ƒ
Ba ÔÈÙh˜nL41¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‡ÓË -42. ∆¿«¿ƒ»≈¿∆«¬≈»ƒ»
BÙtb Ì‡Â43‡nË˙Ó - ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó44ı¯Ù ; ¿ƒƒ¿≈«¿«»ƒ¿«≈ƒ¿«
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על  מיוסד זו, הלכה על [פירוש עבים). (מוטות ניצבים שני
וד']. מ"ג פי"ח לכלים בפירושו רבינו דברי

.‚LaÎÓ52ÛkL ÏL53,¯B‰Ë - ¯BÚ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Á˙BnL «¿≈∆«»∆≈«»»∆»»
Ba LiL ˜e˜Á‰ ÌB˜na Ô·‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÁÈpnL ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ«»»∆»∆∆«»∆»∆≈
˙ÚLa ÌÈÏk‰ ˙‡ LnLÏ ÈeOÚ ‡ˆÓÂ ,ÂÈÏÚ LnLÓe¿«≈»»¿ƒ¿»»¿«≈∆«≈ƒƒ¿«

‰Î‡ÏÓ54Ïea˜ ÌeMÓ ‡nË˙Ó BÈ‡Â .55˜˜Á‰ È¯‰L , ¿»»¿≈ƒ¿«≈ƒƒ∆¬≈«¬»
Ô·‡a ˙B‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ BaL56. ∆»¿ƒ¿«¿»∆∆

ה"ב.52) פ"א בתרא בבא כלים, עושה 53)תוספתא
כדי  חקיקה, בו שיש במכבש משתמש והוא אושכפים,

העור. את מותח הוא שעליה האבן את בלבד.54)לקבל
למכבש. כלל צריך אינו מלאכה, בשעת שלא אבל

קיבול.55) בית היא החקיקה לשיטתו 56)שהרי רבינו
נידון  אינו למלאותו, העשוי קיבול שבית ג) הלכה ב (בפרק
שיש  עץ שכלי ברור, יוצא כאן רבינו [מדברי קיבול. כבית
בשעת  רק משמש הוא אפילו טומאה מקבל קיבול, בית לו

מפרשים]. כמה לדעת בניגוד בלבד, מלאכה

.„‰hn‰ ÈÈetÁ57ÔÈ¯B‰Ë -58ÔÈa ,ÔÈÈetÁ‰ Ïk ÔÎÂ . ƒ≈«ƒ»¿ƒ¿≈»«ƒƒ≈
˙ÎzÓ ÏL B‡ ¯BÚ ÏL B‡ ÌˆÚ ÏL B‡ ıÚ ÏL eÈ‰L∆»∆≈∆∆∆∆∆«∆∆
Ë¯t - Ì‰a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈ¯B‰Ë -¿ƒ∆∆¡«¬∆≈»∆¿»»»∆¿»

ÌÈÏk‰ ÈÈetÁÏ59˙Èa Ô‰a LiL ÌˆÚ B‡ ıÚ ÈÏk ÔÎÂ . ¿ƒ≈«≈ƒ¿≈¿≈≈∆∆∆≈»∆≈
ÌÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓa ÌtvL Ïea˜60ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ƒ∆ƒ»¿«∆∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

ÔÏha ÌtvL ¯Á‡Ó ;‰‡ÓË61¯B‰Ë BÓˆÚ Èetv‰Â , À¿»≈««∆ƒ»ƒ¿»¿«ƒ«¿»
e¯‡aL BÓk62. ¿∆≈«¿

חומר 57) של בטסים המיטה של העץ חלקי את ציפה אם
ז.58)אחר. פט"ז שם נאמרה 59)משנה זו דרשה

מפרש  ורבינו ה"ז, פ"ח שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מפרש  התוספתא, על אהרן [בקרבן לציפויים. שהכוונה
חיים' 'חפץ בעל גם מפרש וכן כלים, כיסויי - כלים חיפויי
שכתבנו. כמו רבינו דעת אולם כהנים'), ל'תורת (בפירושו
ההיקש  מן ונמעטו בה"א, למעלה מבוארים כיסוי, ודיני

לכלי 60)לשק]. טהרה גורם הוא שהציפוי רבינו, סובר
מקבל  אינו עצמו הציפוי וגם ציפוי, בלי טומאה שמקבל

יותר 61)טומאה. הוא שהחיפוי מפני העץ, כלי את ביטל
מהעץ. זה 62)חשוב ונימוק מהכתוב. זאת דרשו שחכמים

קליסטרא. גבי ד) יא, (כלים למשנה בפירושו גם רבינו כתב
אין  שאמרו כחכמים ב כו, חגיגה המשנה על שם ומסתמך
[הראב"ד  מצופים. שהם מפני טומאה מקבלים המזבחות
הוא  שהציפוי מוכח א) (כז, שם שמגמרא ואומר, משיג
אבל  השיג, יפה רש"י פירוש לפי אמנם לטומאה. גורם
מפרשו, והוא בגמרא. שם השני התירוץ קיבל רבינו
לר' לומר התכוונו מצופים, שהם מפני באמרם שהחכמים
שהוא  מפני המזבח טהרת לנמק צריך אתה אין אליעזר
נימוק  לולא גם כי אדמה, מזבח לו קראה והתורה כקרקע
מקבלים  אינם הציפויים שכל מפני טומאה מקבלים אינם זה
לגבייהו"). ציפויין בטל "מיבטל הגמרא: (לשון טומאה
גורם  שציפוי המקשה סברת איפוא דוחה הזה התירוץ

ה"ב]. פ"א למעלה ראה הכסףֿמשנה). (עלֿפי טומאה

.‰‰OBÚ‰63ÔÓ B˙ˆ˜Óe ıÚ‰ ÔÓ B˙ˆ˜Ó ÈÏk »∆¿ƒƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»ƒ

Ïa˜Ó - ˙Îzn‰ LnLÓ ıÚ‰ ‰È‰ Ì‡ :˙Îzn‰««∆∆ƒ»»»≈¿«≈««∆∆¿«≈
‰‡ÓË64- ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ ˙Îzn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â , À¿»¿ƒ»¿»««∆∆¿«∆∆∆»≈

¯B‰Ë Ïk‰65,˙ÎznÓ ÂÈpLÂ ıÚ ÏL ÁzÙÓ ?„ˆÈk . «…»≈««¿≈«∆≈¿ƒ»ƒ«∆∆
‡È‰ ‰˙È‰ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ÔL elÙ‡¬ƒ≈««¬≈∆¿«≈À¿»»¿»ƒ

.¯B‰Ë Ïk‰ - ıÚÓ BlL ÌÈpLÂ ˙ÎznÓƒ«∆∆¿ƒ«ƒ∆≈≈«…»

טמא,63) - המתכת את המשמש "עץ ו: משנה יג פרק כלים
[המדובר, טהורה". - העץ את המשמש והמתכת
ומקיים  מעמיד אינו וגם עצמו, בפני כלי אינו כשהמשמש
אבל  המלאכה, את העושה לכלי מסייע אלא המתכת, את
צריכה  והמתכת למתכת צריך ואינו עצמו בפני כלי כשהוא
למשנתנו). טהרות (סדרי עיקר המשמש - שישמשה לו
עושה  שהוא אע"פ קובע החותם אין בטבעת ולפיכך

כל 64)המלאכה]. נטמא בעץ, טומאה נגעה אם אפילו
העיקרי 65)המפתח. החלק במתכת. טומאה נגעה אפילו

השני  וחלקו וסוגרות, פותחות שהן השיניים הן המפתח של
"פותחת" מפרש שרבינו [נראה להן. יד בית רק משמש
בסיפא  אולם הברטנורא, פירש וכן מפתח, היינו שבמשנתנו
"שבפותחת  אמרה: שהרי מפתח, אינה שפותחת משמע
יום  ה'תוספות וגם הברטנורא כנראה, אולם, ושבמפתח".
אינה  שהשן כתבו, שהרי "ושבמפתח", גורסים אינם טוב'
והרי  המפתח), בעץ נתונה (כשאינה עצמה בפני מיטמאה
ז. בהלכה רבינו פסק וכן עצמה, בפני שמיטמא שנינו כאן
פירוש  (לפי בדלת קבועה שפותחת משמע א פא, ובשבת

וצע"ג]. רש"י)

.Â˙ÚaË66‚ÓÏ‡ ÏL dÓ˙BÁÂ ˙ÎzÓ ÏL67- «««∆«∆∆¿»»∆«¿…
‰‡ÓË68È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL dÓ˙BÁÂ ‚ÓÏ‡ ÏL ‰˙È‰ . ¿≈»»¿»∆«¿…¿»»∆«∆∆¬≈

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ BÊ69. ≈»¿«∆∆À¿»

כאבן 67)שם.66) וקשה בימים גדל והוא בלע"ז, קורל
א). פא, בתרא בבבא הרשב"ם פירש וכן בפירושו, (רבינו
אותיות  בו וחרתו בטבעות אלמוג לשבץ היו רגילים
מפרשים  הרא"ש וכן [הר"ש, איגרות. לחתום בו והשתמשו
מפני  טומאה מקבל אינו האלמוג ארז]. מין הוא שאלמוג
בים, גדל שהוא מפני לנמק [ואין עץ. כלי כפשוטי שהוא
שהרי  טהור, בים הגדל שכל ה"ג) (פ"א למעלה ואמרנו
הכל  וכו' בארץ הגדל עם בים הגדל מן "חיבר שם: למדנו
מטמא: האלמוג למה מנמק טהרות ובסדרי טומאה". מקבל
"עצי  יא): י, (מלכיםֿא, שנאמר עץ, קראו שהכתוב מפני
הוא  הים בקרקע אלא המים מן גדל אינו וגם אלמוגים",

(ראה 68)גדל]. עצמו בפני כלי היא שהטבעת מפני
ה). הלכה בראש בטבעת 69)ההערה שיש ואףֿעלֿפי

שעתיד  מפני והטעם, המתכת. את לשבץ קיבול בית
ר' בהגהות טבעת. ד"ה ב נב, שבת ['תוספות' להתמלאות.
העשוי  קיבול שבית ב יב, סוכה מגמרא הקשה איגר עקיבא
בהשלמות  שכתבנו מה ראה קיבול. כבית דינו להתמלאות
של  הלכות שתי שבין הסתירה בישוב ה"ג, פ"ב למעלה

רע"א]. של קושייתו גם מסולקת ובזה רבינו,

.ÊÔM‰70˙ÎzÓ ÏL71Ì˙BÁ‰ B‡72‰‡ÓË Ïa˜Ó «≈∆«∆∆«»¿«≈À¿»
ÔÎÂ .ıÚÏ ¯aÁÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,BÓˆÚ ÈÙa73„aÚn‰74 ƒ¿≈«¿ƒ…»»¿À»»≈¿≈««¿≈

·Bbn‰Â ‰¯Ên‰Â75L‡¯ ÏL ˜¯Òn‰Â76˙Á‡ ‰ÏhpL ¿«ƒ¿∆¿««¿««¿≈∆…∆ƒ¿»««
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¯B‰Ë - ˙Á‡ Áe¯Ó45ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯BÚL Áel‰Â .46- ≈«««»¿««∆¿ƒ»»
ÌÈ˙lq‰L ıÚ ÈÏk .‡nË˙Ó47ÔÈ„w¯Ó48˙‡ ÂÈÏÚ ƒ¿«≈¿ƒ≈∆««»ƒ¿«¿ƒ»»∆

ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‡nË˙Ó - ˙Ïq‰49¯B‰Ë -50˙Á¯ .51 «…∆ƒ¿«≈¿∆«¬≈»ƒ»««
˙BÒB¯b‰52˙B¯ˆB‡ ÏL ,‰‡nË˙Ó -53ÏL ;‰¯B‰Ë - «»ƒ¿«¿»∆»¿»∆

Bzb54‰‡nË˙Ó -55˙B¯b ÏLÂ ,56‰Ê .‰¯B‰Ë - ƒƒ¿«¿»¿∆¿»¿»∆
ÒpÎÏ ÈeOÚ‰Â ,‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰Ïa˜Ï ÈeOÚ‰ :ÏÏk‰«¿»∆»¿«»»¿«≈À¿»¿∆»¿«≈

.¯B‰Ë - Ba»

מ"א.2) פט"ו המיטות 3)כלים את לשפשף היו רגילים
ולצחצחן. להחליקן כדי דג, של בעור והעריסות

מלאכתן.5)בדעתו.4) נגמרה קלועים 6)שהרי סלים
וכדומה  דקלים מעלי או מיובשים מעשבים דקים, מענפים

עץ. כלי נקראים תתפרק 7)– שלא כדי השפה, את יקשור
שור  תחסום "לא ד): כה, (דברים המקרא מלשון הקליעה,

העלים.8)בדישו". שהם.9)ראשי כמו אותם משאירים
נקרא 10) היד ובית גמי, של יד בית לו שמחובר סל

הסל. את בו שתולים מפני שלא 11)"תלויה", זמן כל
הכלכלה. של מלאכתה נגמרה לא התלויות, את גמר

כוסות.12) בו להניח מיועד גדול בית 13)סל פירוש,
מן 14)הלגינין. ושמן יין בהם שממלאים קטנים כדים
בתבנית 15)החביות. דקים ערבה מענפי עשויים סלים

את 16)קערה. בהן נותנות שהנשים זעירים, סלים
והמחטים. גדולות.17)החוטים קופות 18)קופות

אריגה. מלאכת או קמח לתוכם שנותנים מאוד, גדולות
הכלים  אלו אריגת "ומלאכת מבאר: למשנה, בפירושו רבינו
אשר  הדבר או הערבה או הגמי את תחילה יקחו הגדולים,
ארכו  שיהיה עד ארוך חבל בידיהן אותן ויחברו ממנה יארגו
מזה  ויתפרו זה אל זה אותן יחזרו אז יותר, או אמות ק'
מוסיף  הוא ואחרֿכך שירצו". תמונה איזו החוט או החבל
האמור, באופן השוליים את עושים שמתחילה ומפרש,
החבל  את ומקיף עולה הוא בו רוצה שהוא לרוחב וכשהגיע

הדפנות. ועושה אחדות שורות השוליים שני 19)לרוחב
למלאכתם.20)היקפים. ראויים הם שאז שם 21)מפני

ברש"י  מובא גאון, האי רב ופירש נפה". "ים ג: במשנה
של  המסגרת ומפני קמח, בה שמנפים שיער של אריגה שם,
אותו. סובבת שהיבשה ים כמו ים, נקראת - שסביבותיה עץ
פירושו  כנראה, קיבל, וכאן אחר, באופן שם פירש ורבינו
בזמנו. שנקראה כפי סתם "נפה" כתב ולפיכך הגאון, של

מלאכתן.22) לצורך מספיק נמוך הם 23)זר וערק קופה
תשמישם. ובאופן בצורתם מזה זה שונים סלים, מיני

שהדורות 24) הוא, לצפירות דורות בין ההבדל עיגולים. שני
כך  ומתוך השוליים, נעשו שממנו החבל אותו עלֿידי נעשו
ומונחים  שלמים עיגולים הן וצפירות שלמים, העיגולים אין

זה. גבי על וצרה.25)זה ארוכה ובדעתו 26)קופה
ראויים.27)עליהם.להוסיף  לקמן 28)נעשו יתבאר

שהוא. בכל טומאה שמקבל ה"א, פ"כ 29)בפכ"ב שם
ונראה  דקים. קנים פירוש "נצרים", כתוב שם במשנה מ"ב.

כך. לגרוס יש כאן כבר 30)שגם שנחקק כלים פירוש,
כגון  קלים, לתיקונים עוד זקוקים אבל שלהם, קיבול בית
(ראה  הרצויה התבנית את ולהטביע להחליקם אותם, לשוף

מתכת). כלי דין פ"ח (ישעיה 31)לקמן המקרא מלשון

כלים  הם - ומעצד מחוגה שרד, בשרד". "יתארהו יג): מד,
בהם. משתמש עליהם 32)שהנגר מפקידים שאין מפני

מפני  יוחנן רבי מנמק - ב כה, בחולין ולשכללם. לייפותם
מפני  אומר נחמן ורב כבוד, דרך אינו בהם שהשימוש

נמוך. ארז 33)שמחירם מין – אשכרוע מ"ח. פי"ב כלים
כתוב: ה"ו פ"ב בבאֿמציעא שם בתוספתא עבה. שקליפתו

שליקה. שמחוסרים מפני פירשע, משל בחולין 34)חוץ
עצם  כלי יוחנן רבי של נימוקו שלפי אמרו, - ב כה, שם
שגולמם  מתכת, ככלי נידונים נחמן ולרב עץ, ככלי דינם
(ראה  נחמן רב של דעתו קיבל ורבינו טומאה. מקבל אינו

קיבול.35)השלמות). בית לו מ"ב.36)שאין פט"ו שם
בתבנית 37) עשויות שלהם והארובות מקצועיים, אופים של

שאין 38)מיוחדת. אףֿעלֿפי טומאה חכמים עליהן וגזרו
אדם  משמשי שהם פשוטים על שגזרו כמו קיבול, בית להם

פשוט,39)וכלים. דף על חלותיהם עורכים בתים בעלי
כלי. צורת לו לתת טרחו פני 41)שם.40)שלא טחים

מים. באותם לקטף 42)הלחם שצריכים שנחתומים נראה
ובעלי  קיבול, בית לו שיש בכלי השתמשו חלות הרבה
והרטיבו  מים קצת עליו ששפכו חלק בדף השתמשו בתים
כסףֿמשנה). (ראה החלות פני את וקטפו הידים את בהם

מסגרת.43) זה לדף קיבול.44)עשה בית לו יש שהרי
בשיפוע.45) כשיעמידוהו מים קצת לקבל שיכול אףֿעלֿפי
עליו 46) שעורכים דף שם, רבינו ופירש "מעריך". במשנה

עשוי  והוא שורות), (שתי מערכות בשתי האפוי הלחם
לעץ  שהכוונה מפרש גאון האי ורב מיוחדת. בתבנית
שם). (ר"ש רקיקים לעשות העיסה את בו שמרדדים
הוא  טומאה, מקבלים אינם עץ כלי שפשוטי ואףֿעלֿפי
לצורך  במיוחד והותאמה עליו כלי שצורת מפני מתטמא,
של  ארובות בדין זו, בהלכה למעלה (ראה תשמישו

למכירה.47)נחתומים). סולת הכלי 48)עושי מנפים.
לנפה  דומה ואינו מיוחדת בצורה היה עשוי סולת, לנפות
שהכוונה  נראה רגיל. קמח לניפוי בהם שמשתמשים וכברה
והקמח  בו, מרקדים והנחתומים ככברה מנוקב עץ ללוח
יותר  שגרגיריה מפני נשארת, והסולת הנקבים דרך יצא הדק
מיוחדת  בתבנית עשוי שהוא מפני טומאה ומקבל עבים,
פ"ה  בבאֿמציעא כלים [בתוספתא, למלאכתו. מתאימה
מחזירו  שהוא מפני טמא? סלתין של מה "מפני אמרו: ה"ג,
ופירש  לכלי". שיחזירו עד טהור בתים בעלי ושל לכלי,
ללוח  כשיש שמדובר ב) קמה, דף (כלים טהרות' ב'סדרי
נותנים  הסולת את לרקד וכשרוצים בו, קבועה בלתי מסגרת
לא  תדיר, מרקדים שהסלתים ומפני המסגרת, לתוך הלוח
עתיד  שהרי כשהוציאו, אפילו כלי מתורת הלוח בטל
בעלי  של בכלי מהֿשאיןֿכן קלה, שעה אחר להחזירו

אלא 49)בתים]. תדיר מרקדים אינם בתים בעלי
למלאכתו. מיוחדת תבנית לו אין וגם ארוכות, בהפסקות

עץ.50) כלי רחבה 51)כפשוטי עץ של כף כעין מ"ה. שם
התבואה. את בה וזורים ארוך, יד בית שברי 52)עם

וקטניות. תבואה הגרוסות גרעיני את לקבל משמשת זו רחת
קיבול. בית לה את 53)ויש אחד למקום בה שמכנסים
הפזורים. הפסולת 54)הגרגירים את בה מוציאים

לגת. מחוץ את 55)להשליכה בה לקבץ שתשמישה מפני
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קנה milk zekld - dxdh xtq - `"pn f"h w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

התבן 56)הפסולת. את או התבואה את לקבץ שתשמישה
והמוץ.

.·Ïk57ÔÈÈBÏz‰58ÔÈ¯B‰Ë59ÏL ‰Ù ÈÈBÏzÓ ıeÁ , »«¿ƒ¿ƒƒ¿≈»»∆
˙B¯b ÏL ‰¯·k ÈBÏ˙e ,ÔÈ˙lÒ60,„È ÏbÓ ÈBÏ˙e , «»ƒ¿¿»»∆¿»¿««»

ÔÈLla‰ ÏwÓ ÈBÏ˙e61˙ÚLa ÔÈÚiÒÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿««««»ƒƒ¿≈∆≈¿«¿ƒƒ¿«
‰Î‡ÏÓ62‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa BÚiÒÏ ÈeOÚ‰ :ÏÏk‰ ‰Ê . ¿»»∆«¿»∆»¿«¿ƒ¿«¿»»

‡nË˙Ó -63.¯B‰Ë - „·Ïa ÈÏk‰ Ba ˙BÏ˙Ï ; ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«»

מ"ד.57) או 58)שם תלויים נקראים הכלים של יד בתי
הכלים. את בהם שתולים מפני מפני 59)תלויות,

ואפילו  בלבד. הכלים את לתלות כדי רק בהם שמשתמשים
שאינם  יד בבתי ומדובר היד. בית נטמא לא הכלי נטמא אם
של  חיבור המחוברים אבל לכלי, קבע של חיבור מחוברים

הכלי. מן כחלק דינם - גדולה,60)קבע כברה
מהתבן  התבואה את לנקות כדי בגרנות, בה שמשתמשים

בו. בראשו 61)המעורב מחודד מקל תוחבים המכס בלשי
סוגי  או חפצים שם נטמנו לא אם לבדוק כדי הכרי, לתוך

המכס. להבריח כדי יקרים מכניסים 62)פירות האנשים
את  עליהם להקל כדי הבילוש, או הניפוי בשעת לתלויה יד

כלֿכך. קלה שאינה משמש 63)העבודה הוא שהרי
הכלי). את בו (לתלות מלאכה בשעת ושלא מלאכה בשעת
מקבלים  כאלה עץ כלי שפשוטי ה"א) (פ"ד למעלה ולמדנו
קטן  קיבול בית לו יש בלשים של שמקל [נראה, טומאה.
הערימה  בעומק הנמצאים דברים הבלש מוציא ובו למטה,

הנבדקת].

.‚ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÈÏ·64ÔÈ‡nË˙Ó -65ÈÂÏ Èa ÈÏ· ; ƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿≈≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë - Lc˜na Ô‰a ÔÈ¯nÊnL66ÔBËa‰ .67 ∆¿«¿ƒ»∆«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿

ÔBÓË˜p‰Â68ÒB¯È‡‰Â69.ÔÈ‡nË˙Ó - ¿«ƒ¿¿¿»ƒƒ¿«¿ƒ

מ"ו).64) (שם לכינור דומה שיר חשיבותם 65)כלי מפני
בית  להם שאין אףֿעלֿפי טומאה שיקבלו עליהם גזרו

לקבלה. עשוי טומאה 66)קיבול גזרו לא בביתֿהמקדש
במשנתינו). ורא"ש שהמנגן 67)(ר"ש גדול, ניגון כלי

בטנו. על אדם 68)משעינו של קב בתבנית עשוי ניגון כלי
רגל. בידה,69)קטוע עליו מכה שהמקוננת קטן תוף כעין

בפירושו). (רבינו קינה דברי השמעת אגב

.„˙„BˆÓ70‰cÏÁ‰71nË˙Ó -ÌÈ¯aÎÚ ÏLÂ ;‰‡72 ¿««À¿»ƒ¿«¿»¿∆«¿»ƒ
˙¯eˆ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â Ïea˜ ˙Èa dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë -¿»¿ƒ∆≈»≈ƒ¿≈»∆»«

.ÈÏk¿ƒ

עשויות 71)שם.70) חולדות לצידת המיועדות המצודות
ולפיכך  כלי, צורת עליהן שמטביעה מיוחדת, בתבנית

טומאה. אחרת.72)מקבלות בתבנית העשויה

.‰ÔÈˆB˜73‰ÙÈÙk BÓk Ô‰a ÔÈ‚¯B‡L74da ÔÈÁÈpnL ƒ∆¿ƒ»∆¿¿ƒ»∆«ƒƒ»
Ô‰a ÔÈ‚¯B‡LÂ ;ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ»∆

‰ÏB„‚ ‰¯e‚Ó ˙È·˙k75- ÔÈhÁ‰ Ô‰a ÔÈ¯ˆB‡L ¿«¿ƒ¿»¿»∆¿ƒ»∆«ƒƒ
‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë76. ¿»∆≈«¿ƒ»∆»

מ"ה.73) פט"ז מערבה 74)שם קלועה גדולה קופה
ומפרש  "פטיליא", כתוב במשנה דקים). ענפים – (קוצים

תאנים  בה ונותנים צר, ופיה מערבה קלועה קופה – רבינו
רב. זמן שם להחזיקן עלֿמנת במשנה:75)מיובשות

חטים. בה לאחסן משמשת והיא שהיא 76)"חסינה",
כשהיא  למקום ממקום להיטלטל עשויה ואינה לבית, דומה

מליאה.

.ÂÔÈÏÚ77ÔÈ‚¯ÒnL78- ˙B¯tÏ ·È·Ò ‚ÈÒ ÔÈÓk Ô˙B‡ »ƒ∆¿»¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ«≈
¯B‰Ë79ÔÈ¯Ò ÏL ‚ÈÒ eOÚ Ì‡Â .80.ÔÈ‡nË˙Ó - »¿ƒ»¿»∆¿»ƒƒ¿«¿ƒ

סריגה.78)שם.77) מעשה אותם מפני 79)שקולעים
קצר. זמן במשך ותתפרק קיימא, בת אינה זו שסריגה

דקים.80) הוצים או שבטים פירוש, "נצרים", במשנה:

.ÊÏ˙BÁ81ÔÈˆe‰ ÏL82·Ë¯‰ Ba ÔÈÁÈpnL83‡ˆBiÎÂ »∆ƒ∆«ƒƒ»…∆¿«≈
BÎBzÓ ÏËBÂ BÎB˙Ï Ô˙B ‡e‰ Ì‡ :Ba84;‡nË˙Ó - ƒ≈¿¿≈ƒƒ¿«≈

B‡ epÚ¯˜iL „Ú BÎB˙aM ‰Ó ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ…«∆¿«∆ƒ¿»∆
·LÁL B‡ ,ep¯ÈzÈ85- B˜¯ÊÏe BÎB˙aM ‰Ó ÏÎ‡Ï «ƒ∆∆»«∆¡…«∆¿¿»¿

¯B‰Ë86Ô¯w‰ ÔÎÂ .87da LnzLÓ ‡e‰L88dÎÈÏLÓe89 »¿≈«∆∆∆ƒ¿«≈»«¿ƒ»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -90‰ÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â ;91˙Ïa˜Ó - ≈»¿«∆∆À¿»¿ƒ»«»∆»¿«∆∆

.‰‡ÓËÀ¿»

דקלים.82)שם.81) מסיבי קלוע קטן פירות 83)כלי
הכלי 84)רטובים. לתוך לתת ואפשר חזקה הקליעה אם

הקליעה. להתיר או לקרעו מבלי ולהוציאם פירות
ה"א.85) פ"ו בבאֿמציעא כלים אינו 86)תוספתא, שהרי

קבע. זכרותה.88)שם.87)כלי שהוצא כגון
אחת.89) פעם באקראי בה של 90)משתמש דרכם אין

מאיסותה. מפני בקרן להשתמש אדם להשתמש 91)בני
בקביעות. בה

.ÁÔ¯˜ ˙BÈ‰Ï BÎ˙Á .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ¯ÙBM‰«»≈¿«≈À¿»¬»ƒ¿∆∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó - LÈÓLz«¿ƒ¿«≈À¿»

.Ë‰¯Ú˜9293Ïc‚Óe ‰·z ‰cLa dÚ·wL94‡È‰ Ì‡ : ¿»»∆¿»»¿ƒ»≈»ƒ¿»ƒƒ
d˙Ïa˜ C¯„k95,ÔÙca dÚ·˜ Ì‡Â ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ¿∆∆«»»»¿«∆∆À¿»¿ƒ¿»»«…∆

È¯‰ - dcˆ ÏÚ ‰cL ÌÈhnL „Ú ˙Ïa˜Ó dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿«∆∆«∆«ƒƒ»«ƒ»¬≈
‰cM‰ ÏÏkÓ BÊ96‰¯B‰Ëe97. ƒ¿««ƒ»¿»

ה.93)שם.92) פ"כ, שם פ"ג 94)משנה, למעלה ראה
לתת 95)ה"ב. ואפשר השידה, בקרקעות שקבעה כגון

אוכלין. בפני 96)לתוכה כלי ואינה השידה, מן חלק
ארבעים 97)עצמו. המחזיקים ומגדל תיבה בשידה מדובר

הקערה  קבע שאם [נראה טומאה. מקבלים ואינם בלח סאה
אפשר  שהרי טומאה, מקבלת – למעלה ופיה בדופן,

צידה]. על השידה את להטות מבלי בה להשתמש

.ÈÔe˜‡‰98·BË¯‰Â99.ÔÈ¯B‰Ë - ıÚ ÏL ·eÏk‰Â »¬¿»¿¿«¿∆≈¿ƒ

מ"ה).98) פכ"ג (שם דגים בו שצדים מלכודת 99)סל
מעץ. עשויה לעופות

.‡ÈÛcn‰100¯eˆÏt‰Â101ÌÈ¯kÒ ˙„BˆÓe102- ««»¿««¿¿«¿»ƒ
.Ì‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯eˆ È¯‰L ,ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ¬≈∆

בידי 100) אחוז וחוט עליו, מונח כבד  ודבר עץ של דף
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ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‡nË˙Ó - ˙Ïq‰49¯B‰Ë -50˙Á¯ .51 «…∆ƒ¿«≈¿∆«¬≈»ƒ»««
˙BÒB¯b‰52˙B¯ˆB‡ ÏL ,‰‡nË˙Ó -53ÏL ;‰¯B‰Ë - «»ƒ¿«¿»∆»¿»∆

Bzb54‰‡nË˙Ó -55˙B¯b ÏLÂ ,56‰Ê .‰¯B‰Ë - ƒƒ¿«¿»¿∆¿»¿»∆
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.¯B‰Ë - Ba»

מ"א.2) פט"ו המיטות 3)כלים את לשפשף היו רגילים
ולצחצחן. להחליקן כדי דג, של בעור והעריסות

מלאכתן.5)בדעתו.4) נגמרה קלועים 6)שהרי סלים
וכדומה  דקלים מעלי או מיובשים מעשבים דקים, מענפים

עץ. כלי נקראים תתפרק 7)– שלא כדי השפה, את יקשור
שור  תחסום "לא ד): כה, (דברים המקרא מלשון הקליעה,

העלים.8)בדישו". שהם.9)ראשי כמו אותם משאירים
נקרא 10) היד ובית גמי, של יד בית לו שמחובר סל

הסל. את בו שתולים מפני שלא 11)"תלויה", זמן כל
הכלכלה. של מלאכתה נגמרה לא התלויות, את גמר

כוסות.12) בו להניח מיועד גדול בית 13)סל פירוש,
מן 14)הלגינין. ושמן יין בהם שממלאים קטנים כדים
בתבנית 15)החביות. דקים ערבה מענפי עשויים סלים

את 16)קערה. בהן נותנות שהנשים זעירים, סלים
והמחטים. גדולות.17)החוטים קופות 18)קופות

אריגה. מלאכת או קמח לתוכם שנותנים מאוד, גדולות
הכלים  אלו אריגת "ומלאכת מבאר: למשנה, בפירושו רבינו
אשר  הדבר או הערבה או הגמי את תחילה יקחו הגדולים,
ארכו  שיהיה עד ארוך חבל בידיהן אותן ויחברו ממנה יארגו
מזה  ויתפרו זה אל זה אותן יחזרו אז יותר, או אמות ק'
מוסיף  הוא ואחרֿכך שירצו". תמונה איזו החוט או החבל
האמור, באופן השוליים את עושים שמתחילה ומפרש,
החבל  את ומקיף עולה הוא בו רוצה שהוא לרוחב וכשהגיע

הדפנות. ועושה אחדות שורות השוליים שני 19)לרוחב
למלאכתם.20)היקפים. ראויים הם שאז שם 21)מפני

ברש"י  מובא גאון, האי רב ופירש נפה". "ים ג: במשנה
של  המסגרת ומפני קמח, בה שמנפים שיער של אריגה שם,
אותו. סובבת שהיבשה ים כמו ים, נקראת - שסביבותיה עץ
פירושו  כנראה, קיבל, וכאן אחר, באופן שם פירש ורבינו
בזמנו. שנקראה כפי סתם "נפה" כתב ולפיכך הגאון, של

מלאכתן.22) לצורך מספיק נמוך הם 23)זר וערק קופה
תשמישם. ובאופן בצורתם מזה זה שונים סלים, מיני

שהדורות 24) הוא, לצפירות דורות בין ההבדל עיגולים. שני
כך  ומתוך השוליים, נעשו שממנו החבל אותו עלֿידי נעשו
ומונחים  שלמים עיגולים הן וצפירות שלמים, העיגולים אין

זה. גבי על וצרה.25)זה ארוכה ובדעתו 26)קופה
ראויים.27)עליהם.להוסיף  לקמן 28)נעשו יתבאר

שהוא. בכל טומאה שמקבל ה"א, פ"כ 29)בפכ"ב שם
ונראה  דקים. קנים פירוש "נצרים", כתוב שם במשנה מ"ב.

כך. לגרוס יש כאן כבר 30)שגם שנחקק כלים פירוש,
כגון  קלים, לתיקונים עוד זקוקים אבל שלהם, קיבול בית
(ראה  הרצויה התבנית את ולהטביע להחליקם אותם, לשוף

מתכת). כלי דין פ"ח (ישעיה 31)לקמן המקרא מלשון

כלים  הם - ומעצד מחוגה שרד, בשרד". "יתארהו יג): מד,
בהם. משתמש עליהם 32)שהנגר מפקידים שאין מפני

מפני  יוחנן רבי מנמק - ב כה, בחולין ולשכללם. לייפותם
מפני  אומר נחמן ורב כבוד, דרך אינו בהם שהשימוש

נמוך. ארז 33)שמחירם מין – אשכרוע מ"ח. פי"ב כלים
כתוב: ה"ו פ"ב בבאֿמציעא שם בתוספתא עבה. שקליפתו

שליקה. שמחוסרים מפני פירשע, משל בחולין 34)חוץ
עצם  כלי יוחנן רבי של נימוקו שלפי אמרו, - ב כה, שם
שגולמם  מתכת, ככלי נידונים נחמן ולרב עץ, ככלי דינם
(ראה  נחמן רב של דעתו קיבל ורבינו טומאה. מקבל אינו

קיבול.35)השלמות). בית לו מ"ב.36)שאין פט"ו שם
בתבנית 37) עשויות שלהם והארובות מקצועיים, אופים של

שאין 38)מיוחדת. אףֿעלֿפי טומאה חכמים עליהן וגזרו
אדם  משמשי שהם פשוטים על שגזרו כמו קיבול, בית להם

פשוט,39)וכלים. דף על חלותיהם עורכים בתים בעלי
כלי. צורת לו לתת טרחו פני 41)שם.40)שלא טחים

מים. באותם לקטף 42)הלחם שצריכים שנחתומים נראה
ובעלי  קיבול, בית לו שיש בכלי השתמשו חלות הרבה
והרטיבו  מים קצת עליו ששפכו חלק בדף השתמשו בתים
כסףֿמשנה). (ראה החלות פני את וקטפו הידים את בהם

מסגרת.43) זה לדף קיבול.44)עשה בית לו יש שהרי
בשיפוע.45) כשיעמידוהו מים קצת לקבל שיכול אףֿעלֿפי
עליו 46) שעורכים דף שם, רבינו ופירש "מעריך". במשנה

עשוי  והוא שורות), (שתי מערכות בשתי האפוי הלחם
לעץ  שהכוונה מפרש גאון האי ורב מיוחדת. בתבנית
שם). (ר"ש רקיקים לעשות העיסה את בו שמרדדים
הוא  טומאה, מקבלים אינם עץ כלי שפשוטי ואףֿעלֿפי
לצורך  במיוחד והותאמה עליו כלי שצורת מפני מתטמא,
של  ארובות בדין זו, בהלכה למעלה (ראה תשמישו

למכירה.47)נחתומים). סולת הכלי 48)עושי מנפים.
לנפה  דומה ואינו מיוחדת בצורה היה עשוי סולת, לנפות
שהכוונה  נראה רגיל. קמח לניפוי בהם שמשתמשים וכברה
והקמח  בו, מרקדים והנחתומים ככברה מנוקב עץ ללוח
יותר  שגרגיריה מפני נשארת, והסולת הנקבים דרך יצא הדק
מיוחדת  בתבנית עשוי שהוא מפני טומאה ומקבל עבים,
פ"ה  בבאֿמציעא כלים [בתוספתא, למלאכתו. מתאימה
מחזירו  שהוא מפני טמא? סלתין של מה "מפני אמרו: ה"ג,
ופירש  לכלי". שיחזירו עד טהור בתים בעלי ושל לכלי,
ללוח  כשיש שמדובר ב) קמה, דף (כלים טהרות' ב'סדרי
נותנים  הסולת את לרקד וכשרוצים בו, קבועה בלתי מסגרת
לא  תדיר, מרקדים שהסלתים ומפני המסגרת, לתוך הלוח
עתיד  שהרי כשהוציאו, אפילו כלי מתורת הלוח בטל
בעלי  של בכלי מהֿשאיןֿכן קלה, שעה אחר להחזירו

אלא 49)בתים]. תדיר מרקדים אינם בתים בעלי
למלאכתו. מיוחדת תבנית לו אין וגם ארוכות, בהפסקות

עץ.50) כלי רחבה 51)כפשוטי עץ של כף כעין מ"ה. שם
התבואה. את בה וזורים ארוך, יד בית שברי 52)עם

וקטניות. תבואה הגרוסות גרעיני את לקבל משמשת זו רחת
קיבול. בית לה את 53)ויש אחד למקום בה שמכנסים
הפזורים. הפסולת 54)הגרגירים את בה מוציאים

לגת. מחוץ את 55)להשליכה בה לקבץ שתשמישה מפני
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משמיט  הצייד הדף, על עוף וכשיושב אליו, מחובר הצייד
העוף. על נופלת והאבן החוט את רשת 101)מידו מין

עופות. את 102)לצוד המפסיק בנהר, או בים סכר כעין
שבאותו  המים את ושואבים מסויים לשטח המים זרימת

מאליהם. שם שניצודו הדגים את ונוטלים שטח

.·ÈÔÈÏÒÙq‰103˙B‡˜ctaL104È„nÏÓ ÏLÂ ««¿»ƒ∆«À¿¿»¿∆¿«¿≈
˙‡ Ô‰a ÔÈÒÈÎÓe ÔÈ·e˜ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜BÈzƒ««ƒ∆≈¿ƒ«¿ƒƒ»∆∆

ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈÏ‚¯‰105- ¯ÓÒÓa ÌÈÏ‚¯ Ô‰a eÚ·˜ . »«¿«ƒ¿ƒ»¿»∆«¿«ƒ¿«¿≈
ÂÈÏ‚¯ ÔÈ‡Â ÏhpL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆«¿»…∆ƒ»¿≈«¿»
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Ôlk eÈ‰ Ì‡Â .‡ÓË -106ÌˆÚ B‡ ıÚ ÏL107Ïa˜Ó - »≈¿ƒ»À»∆≈∆∆¿«≈
Ïa˜Ó BÈ‡ - Ô·‡ ÏL ÂÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ ;‰‡ÓËÀ¿»»¿»««≈«¿»∆∆∆≈¿«≈

‰‡ÓË108. À¿»

ה"ג.103) פ"א בבאֿבתרא שם בעלי 104)תוספתא,
אלא  קבועים, ספסלים להעמיד רגילים היו לא הפונדקאות
וכשבאו  רגליים, בהם לתחוב חורים ובהם קרשים הכינו
– וכשיצאו החורים, באותם הרגליים את תחבו אורחים
מלמדי  של דרכם גם היתה וכן הספסלים. את פירקו
את  הספסלים ימעטו שלא כוונתם, ואלה אלה תינוקות.

לצורך. שלא החדר קבע,105)שטח של חיבור זה שאין
כלי. אינם עצמן בפני הרגליים וכן עצמו בפני והדף

הספסל.106) רגלי אמורים 107)כל דברים במה פירוש,
עצם. או עץ של כשכולן טמא? עמו ניטלות רגליו שאם

כמה 108) נתבאר שבמרחץ. ספסלים בדין מ"י פכ"ב כלים
זה  שספסל ומכיוון טומאה, מקבל אינו אבן שכלי פעמים,
ראה  אבן. ככלי דינו – אבן של הרגל בלי לעמוד יכול אינו

ה"ה. פכ"ה לקמן



zeevnd xtq m"anx ixeriy`"pn f"hÎ'i -h"ryz

ה'תשע"ט  מנ"א י' ראשון יום

ט. ד. ג. עשה מצות
― הּׁשליׁשית עלהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִֶַַַַַָ

וּצּוּויו ּבמצותיו ונסּתּכל ׁשּנתּבֹונן והּוא: יתעּלה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאהבתֹו
הּתענּוג ּתכלית ּבהּׂשגתֹו ונתעּנג ׁשּנּׂשיגהּו ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּופעּלֹותיו,

ספרי ּולׁשֹון המצּוה. האהבה ּתכלית וזֹוהי ―,e mixac) ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻ
(e"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר d)"לפי ,e my)יֹודע ְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדברים "והיּו לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּמקֹום? אהב ּכיצד ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹאני
מצּו אנכי אׁשר ּכהאּלה ׁשּמּתֹו ― "עלֿלבב הּיֹום  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

,ל ּבארנּו הּנה העֹולם". והיה ׁשאמר מי מּכיר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאּתה
ל ויּמצא הּׂשגה, לידי ּתבֹוא ההתּבֹוננּות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשעלֿידי
זֹו ׁשּמצוה אמרּו, ּוכבר ּבהכרח. האהבה ותבֹוא ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָהּתענּוג
יתעּלה לעבֹודתֹו האדם ּכלּֿבני את ׁשּנקרא ּגםּֿכן, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכֹוללת
ּתהללּנּו אתֿמיֿׁשהּוא, אֹוהב אּתה אם ׁשּכן ּבֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָולאמּונה
ּדר על וזה ― לאהבתֹו ּבניֿאדם ותקרא ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּותׁשּבחּנּו
ל ּׁשהּגיע ּבמה ּבאמת אתֿה' ּתאהב אם ּכ ― ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמׁשל
אתֿ ּתקרא ספק ּבלי ׁשאּתה הרי אמּתּותֹו, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהּׂשגת
יֹודע. ּכבר ׁשאּתה האמת לידיעת והּסכלים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּפתאים

ספרי על(my)ּולׁשֹון אהבהּו ― ה'" את "ואהבּת : ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
עׂשּו אׁשר "ואתֿהּנפׁש ׁשּנאמר ,אבי ּכאברהם ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּברּיֹות

d)בחרן" ,ai ziy`xa)ׁשהיה לפי ׁשאברהם, ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְְִֶֶַַָָָָָָ
אהבי" אברהם "זרע הּכתּוב: ׁשהעיד ּכמֹו ― ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹוהב

(g ,`n diryi)לאמּונה האדם אתּֿבני הּׂשגתֹו ּבעצם ְְֱֵֶֶַָָָָָָָָָֹקרא
אליו. האדם ּבני ׁשּתקרא עד ּתאהבהּו ּכ אהבתֹו, ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹמרב

― הרביעית לקּבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָֹ

ׁשאנּנים נהיה ּובל ּומֹוראֹו, יתעּלה יראתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבדעּתנּו
mi`hgd)ּובֹוטחים lr db`c mey ila mihwye miely)― . ְִ

יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּבכלֿעת, ענׁשֹו לביאת נחּוׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
ּתירא" אלהי bi)"אתֿה' ,e mixac)סנהדרין ּובּגמרא . ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹ

(.ep)ונקב" יתעּלה: ּדבריו על וטריא ׁשקלא ּבדר ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאמרּו
יּומת" מֹות fh)ׁשםֿה' ,ck `xwie)ּפרֹוׁשי ואימא :,xen`) ְֵֵֵָָָ

weqtay "awep"y ,ile`myd my z` dbedl dfa dpeekd ,

(yxetna:ּדכתיב ,(jkl dnbece)"ּבׁשמֹות נּקבּו "אׁשר ְְְֲִִִֵֶ
(fi ,` xacna)― ּתירא"? אלהי "אתֿה' מן ְְְֱִִֵֶֶַַָֹואזהרּתּה

הּׁשם את ׁשּיזּכיר הּוא ׁשםֿה'" "ונקב ׁשּנאמר זה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹּכלֹומר:
נאמר, ּבזה? יׁש עון איזה ּתאמר: ואם .ׁשיבר ּבלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבלבד

(iptn "`xiz jidl` 'd z`" lr xaer `edy)מאּבד ְֵֶַׁשהּוא
לבּטלה. ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא הּוא, ה' מּיראת ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאתֿהּיראה.
ּבכ זה ּדבר ּודחּית זֹו ׁשאלה על הּתׁשּובה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָוהיתה
ּכלֹומר ולּכא", ּבׁשם, ׁשם ּדבעינא ― "חדא ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאמרּו:
oic yiy meyn `ed ,ok xnel xyt` i`y oey`x mrh)

(cr aiig epi` scbndyּכמֹו ּבׁשם, אתֿהּׁשם ְְְֵֵֵֶֶַָׁשיבר
אתֿיֹוסי" יֹוסי "יּכה mydׁשאמרּו my xikfiy cr ,xnelk) ְֵֵֶֶֶַָ

ipelt my llwi e` ,ipelt z` ipelt dki oebk ,myd mya ellwie

(dnbecl wx iqei my xikfde ,ipelt my z`אזהרת" ועֹוד, .ְְַַָ
ּכלֹומר: אזהרה". ׁשמּה לא עׂשה וכלֿאזהרת היא, ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָעׂשה
לא ּתירא'" אלהי 'אתֿה' מן "אזהרּתּה ׁשאמרּת ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
ואין ― עׂשה מצות והּוא ― צּוּוי ׁשּזה לפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָיּתכן,
אלהי "אתֿה' ׁשּנאמר ׁשּזה נתּבאר הּנה ּבעׂשה. ְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמזהירין

עׂשה. מצות ― ְֲִִֵַָּתירא"
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קנז `"pn `"i ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― הּתׁשיעית קּדּוׁשהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
יׂשראל" ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי אמרֹו: והּוא (xwie`הּׁשם, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָ

(al ,akזֹו אמת ּדת לפרסם מצּוים ׁשאנּו זֹו: מצוה וענין .ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשאפּלּו עד מּזיק, ׁשּום מהּזק ּבכ נירא וׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּברּבים,

עריץ אּנס אלינּו xeabe)יבֹוא siwz hily)אֹותנּו ויקרא ְְִִֵֵַָָָָָ
אתֿעצמנּו נמסר אּלא לֹו, נׁשמע לא ― יתעּלה ּבֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹלכּפֹור
ׁשּלּבנּו אף ׁשּכפרנּו, לחׁשב לֹו נּתן ולא ּבהחלט; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלּמות

יתעּלה. ּבֹו xetklמאמין xeq` cala oir zi`xnl elit`y) ְֲִִֶַַ
(`ed jexa yecwaּבּה ׁשּנצטּוּו הּׁשם קּדּוׁש מצות היא ְְְִִִִֵֶַַַָוזֹו

ּביד למּות אתֿעצמנּו ׁשּנמסר ּכלֹומר: יּכלּֿבניֿיׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשעׂשּו ּכמֹו ּביחּודֹו, והאמּונה יתעּלה אהבתֹו על ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהעריץ
ּכׁשהכריח הרׁשע נבּוכדנאּצר ּבימי ועזריה מיׁשאל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָחנניה
ּבכללם, ויׂשראל אדם ּכלּֿבני והׁשּתחוּו לּצלם, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלהׁשּתחות
ּגדֹולה חרּפה ּבכ והיה ׁשמים. ׁשם מקּדׁש ׁשם היה ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹולא
ׁשּמקּים מי ׁשם היה ולא זֹו, מצוה מּכּלם ׁשאבדה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻליׂשראל

ּפחדּו הּכל אּלא b)אֹותּה l`ipc)אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ואין . ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
העֹולם, ּכלּֿבאי ּפחדּו ׁשּבֹו העצּום הּמעמד אֹותֹו ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָּבכגֹון
העת. ּבאֹותּה עליו ּולהכריז יחּודֹו לפרסם חֹובה ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָוהיה
חרּפת ּתהיה ׁשּלא יׁשעיהּו, עלֿידי ה' הבטיח ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּוכבר
ּבחּורים ּבהם וׁשּיֹופיעּו הּמעמד, ּבאֹותֹו ּגמּורה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָיׂשראל
ּדמם ויפקירּו הּמות, ירּתיעם ׁשּלא הּקׁשה, הּמעמד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבאֹותֹו
ׁשּצּונּו ּכמֹו ּברּבים, אתֿה' ויקּדׁשּו אתֿהאמּונה ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָויפרסמּו
יבֹוׁש "לאֿעּתה אמרֹו: והּוא רּבנּו, מׁשה עלֿידי ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה
ידי מעׂשה ילדיו בראתֹו ּכי יחורּו. ּפניו עּתה ולא ְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹיעקב
ואתֿאלהי יעקב אתֿקדֹוׁש והקּדיׁשּו ׁשמי יקּדיׁשּו ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַֹֹּבקרּבֹו

יעריצּו" bkÎak)יׂשראל ,hk diryi)ספרא ּולׁשֹון .,h xen`) ְְְֲִִִֵַָָ
(eÎd― מצרים מארץ אתכם הֹוצאתי ּכ "עלֿמנת :ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

סנהדרין ּובּגמרא ּברּבים". אתֿׁשמי ׁשּתקּדׁשּו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָעלֿמנת
(:bl)אינֹו אֹו הּׁשם, קּדּוׁש על מצּוה "ּבןֿנח ְְִֵֵֶֶַַַָֹֻאמרּו:

ׁשמע ּתא dl`yl)מצּוה? daeyz ,rnyp `a)מצות ׁשבע : ְְְִֶֶַַָֹֻ
איתא ואי נח. ּבני yecwנצטּוּו lr mb eehvpy xn`z m`e) ְְְִִִֵַַָֹ

(myd"הוֹו ּתמניא ―(ray `le dpeny yi)נתּבאר הּנה .! ְְְֲִִֵֵַָָ
,לdf m`e ,df lr deehvp gp oa mb m` `xnba epcy dfn) ְ

(rnyn ,`l m` "gp ipa zeevn ray"a llka llkpִֶׁשהיא
והביאּו יׂשראל, על חֹובה ׁשהן הּמצות מסּפר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּכלל

ּׁשּנאמר: מּמה זֹו מצוה על al)ראיתם ,ak `xwie) ְֱֲִִֶֶַַַַָָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל". ּבני ּבתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָ"ונקּדׁשּתי

מּסנהדרין. ז' ּבפרק ְְְִִֶֶֶַזֹו

ה'תשע"ט  מנ"א י"א שני יום

סה. סג. תעשה לא מצות
קעב. עשה מצות

― הס"ג הּׁשם,הּמצוה חּלּול על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ּבאּורֹו וׁשּקדם ּבֹו, מצּוים ׁשאנּו ה' קּדּוׁש הפ ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻוהּוא

(x`azp xaky)אמרֹו והּוא הּתׁשיעית, עׂשה ְְְְְֲִִִֵַַָּבמצות

תחּללּו "ולא קדׁשי"א יתעּלה: al)תֿׁשם ,ak `xwie)ועון . ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
על ואחד הּכלל על ׁשנים חלקים: לׁשלׁשה נחלק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹזה

ׁשּכלֿ(mray)היחידים הּוא: ― הראׁשֹון הּכללי החלק . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבׁשעת מןֿהּמצות אחת על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹמי

onהּׁשמד zg` lhal l`xyi lr jlnd ieev dxfbd Ð) ְַָ
(wlg) lr mxiardl ick Ð zeevndמתּכּון האּנס אם ְִִֵַַָָדתם),

ed`)להעביר jexa yecwd ieeiv lr xeariy)ּבמצות ּבין ְְְֲִִֵַֹ
על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו מי אֹו חמּורֹות. ּבמצות ּבין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹקּלֹות
ׁשּלא ואפּלּו ּדמים ׁשפיכּות אֹו עריֹות ּגּלּוי אֹו זרה ְֲֲֲִִִִֶַָָָָָֹעבֹודה
ואל ויהרג נפׁשֹו למסֹור חּיב זה הרי ― הּׁשמד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבׁשעת
עבר ואם הּתׁשיעית. עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָיעבֹור,
זה. לאו על ועבר אתֿהּׁשם חּלל זה הרי ― נהרג ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
מּיׂשראל עׂשרה ּבמעמד ּכלֹומר: ― ּברּבים זה היה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָואם
יתעּלה אמרֹו על ועבר ּברּבים אתֿהּׁשם חּלל זה הרי ―ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אינֹו אבל מאד; חמּור ועונֹו קדׁשי" אתֿׁשם תחּללּו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹ"ולא
לקּים רּׁשאי ּדין ּבית ׁשאין לפי אנּוס, ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלֹוקה
ּבעדים ּברצֹון מזיד על אּלא מיתה אֹו מלקּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹענׁש

ספרא ּולׁשֹון bi)והתראה. ,i)וׂשמּתי" :לּמל מּזרעֹו ּבנֹותן ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
ההּוא" ּבאיׁש אתּֿפני d)אני ,k my)ההּוא" אמרּו: , ְֲִִֶַַַָָָ

`edd yi`l wxy xnel "`edd" yi`a xn`p okl ,xnelk)
(Ð `edy aezkd xacn eilryולא ׁשֹוגג ולא אנּוס ְְֵָֹֹֹלא

אינֹו ּבאנס זרה עבֹודה ׁשעֹובד ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻמטעה".
חּלּול על עבר אבל ּדין, ּבית מיתת ּכלֿׁשּכן ּכרת, ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחּיב
האדם ׁשּיעׂשה ּגםּֿכן ― הּכללי הּׁשני והחלק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׁשם.

הנאה, ולא ּתאוה ּבּה ׁשאין ּבמעׂשיועברה מראה אּלא ְְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וההפקרּות dxezd)הּזלזּול zeevna)מחּלל זה ּגם הרי ― ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַ

בׁשמי "ולאֿתּׁשבעּו אמר: ּולפיכ ולֹוקה, ׁשמים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשם
"אלהי אתֿׁשם וחּללּת ai)לּׁשקר ,hi my)ׁשּזה לפי , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

.ּבכ ּגּופנית הנאה ואין הּזה, ּבּצּוּוי הּזלזּול על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָמראה
היחידים ׁשעל אדם(mray)והחלק ׁשּיעׂשה הּוא: ― ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשהּוא להמֹון הּנראה מעׂשה איזה ּוביׁשר ּבחסידּות ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹידּוע
לעׂשֹותֹו, חסיד לאֹותֹו ראּוי אין זה מעׂשה וׁשּכגֹון ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָעברה
אתֿהּׁשם, חּלל זה הרי ― מּתר מעׂשה ׁשהּוא ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻאףֿעלּֿפי

אמרם et.:)והּוא `nei)ּדמי x`ezi)"היכי cvik)חּלּול ְְִִֵֵָָָ
ax)הּׁשם: xn`)ולא טּבחא מּבי ּבׂשרא ּדׁשקלנא אנא ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָ

לאלּתר. ּדמי meynיהיבנא ,cin mly` `le xya dpw` m`) ְְְְֵֵַַָָ
lflfl ipnn micnele olfb ip`y mixne` rextl xg`n ip`yky

(lfbaּדמסּגינא אנא ּכגֹון אמר: ּפלֹוני `jl)רּבי m`)ארּבע ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
זה לאו נכּפל ּוכבר ּתפּלין". ּובלא ּתֹורה ּבלא ְְְְְִִִֶַַָָָֹֹאּמֹות

ה'" אני אלהי אתֿׁשם תחּלל "ולא k`)ואמר: ,gi my). ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹֹ
ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו יֹומא(dk:)ּוכבר ּובסֹוף ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

(.atÎ.et).

― הס"ה לנּתֹוץהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
הּנבּואה אתֿספרי להׁשחית אֹו יתעּלה ה' עבֹודת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאתּֿבּתי
ּולׁשֹון ּבזה. וכּיֹוצא הּקדֹוׁשים אתֿהּׁשמֹות למחֹוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַָאֹו
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משמיט  הצייד הדף, על עוף וכשיושב אליו, מחובר הצייד
העוף. על נופלת והאבן החוט את רשת 101)מידו מין

עופות. את 102)לצוד המפסיק בנהר, או בים סכר כעין
שבאותו  המים את ושואבים מסויים לשטח המים זרימת

מאליהם. שם שניצודו הדגים את ונוטלים שטח

.·ÈÔÈÏÒÙq‰103˙B‡˜ctaL104È„nÏÓ ÏLÂ ««¿»ƒ∆«À¿¿»¿∆¿«¿≈
˙‡ Ô‰a ÔÈÒÈÎÓe ÔÈ·e˜ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜BÈzƒ««ƒ∆≈¿ƒ«¿ƒƒ»∆∆

ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈÏ‚¯‰105- ¯ÓÒÓa ÌÈÏ‚¯ Ô‰a eÚ·˜ . »«¿«ƒ¿ƒ»¿»∆«¿«ƒ¿«¿≈
ÂÈÏ‚¯ ÔÈ‡Â ÏhpL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆«¿»…∆ƒ»¿≈«¿»
BnÚ ˙BÏh ÂÈÏ‚¯Â ÏhpL ÏÎÂ ;¯B‰Ë - BnÚ ˙BÏhƒ»ƒ»¿…∆ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ

Ôlk eÈ‰ Ì‡Â .‡ÓË -106ÌˆÚ B‡ ıÚ ÏL107Ïa˜Ó - »≈¿ƒ»À»∆≈∆∆¿«≈
Ïa˜Ó BÈ‡ - Ô·‡ ÏL ÂÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ ;‰‡ÓËÀ¿»»¿»««≈«¿»∆∆∆≈¿«≈

‰‡ÓË108. À¿»

ה"ג.103) פ"א בבאֿבתרא שם בעלי 104)תוספתא,
אלא  קבועים, ספסלים להעמיד רגילים היו לא הפונדקאות
וכשבאו  רגליים, בהם לתחוב חורים ובהם קרשים הכינו
– וכשיצאו החורים, באותם הרגליים את תחבו אורחים
מלמדי  של דרכם גם היתה וכן הספסלים. את פירקו
את  הספסלים ימעטו שלא כוונתם, ואלה אלה תינוקות.

לצורך. שלא החדר קבע,105)שטח של חיבור זה שאין
כלי. אינם עצמן בפני הרגליים וכן עצמו בפני והדף

הספסל.106) רגלי אמורים 107)כל דברים במה פירוש,
עצם. או עץ של כשכולן טמא? עמו ניטלות רגליו שאם

כמה 108) נתבאר שבמרחץ. ספסלים בדין מ"י פכ"ב כלים
זה  שספסל ומכיוון טומאה, מקבל אינו אבן שכלי פעמים,
ראה  אבן. ככלי דינו – אבן של הרגל בלי לעמוד יכול אינו

ה"ה. פכ"ה לקמן
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ה'תשע"ט  מנ"א י' ראשון יום

ט. ד. ג. עשה מצות
― הּׁשליׁשית עלהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִֶַַַַַָ

וּצּוּויו ּבמצותיו ונסּתּכל ׁשּנתּבֹונן והּוא: יתעּלה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאהבתֹו
הּתענּוג ּתכלית ּבהּׂשגתֹו ונתעּנג ׁשּנּׂשיגהּו ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּופעּלֹותיו,

ספרי ּולׁשֹון המצּוה. האהבה ּתכלית וזֹוהי ―,e mixac) ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻ
(e"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר d)"לפי ,e my)יֹודע ְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדברים "והיּו לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּמקֹום? אהב ּכיצד ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹאני
מצּו אנכי אׁשר ּכהאּלה ׁשּמּתֹו ― "עלֿלבב הּיֹום  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

,ל ּבארנּו הּנה העֹולם". והיה ׁשאמר מי מּכיר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאּתה
ל ויּמצא הּׂשגה, לידי ּתבֹוא ההתּבֹוננּות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשעלֿידי
זֹו ׁשּמצוה אמרּו, ּוכבר ּבהכרח. האהבה ותבֹוא ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָהּתענּוג
יתעּלה לעבֹודתֹו האדם ּכלּֿבני את ׁשּנקרא ּגםּֿכן, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכֹוללת
ּתהללּנּו אתֿמיֿׁשהּוא, אֹוהב אּתה אם ׁשּכן ּבֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָולאמּונה
ּדר על וזה ― לאהבתֹו ּבניֿאדם ותקרא ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּותׁשּבחּנּו
ל ּׁשהּגיע ּבמה ּבאמת אתֿה' ּתאהב אם ּכ ― ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמׁשל
אתֿ ּתקרא ספק ּבלי ׁשאּתה הרי אמּתּותֹו, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהּׂשגת
יֹודע. ּכבר ׁשאּתה האמת לידיעת והּסכלים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּפתאים

ספרי על(my)ּולׁשֹון אהבהּו ― ה'" את "ואהבּת : ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
עׂשּו אׁשר "ואתֿהּנפׁש ׁשּנאמר ,אבי ּכאברהם ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּברּיֹות

d)בחרן" ,ai ziy`xa)ׁשהיה לפי ׁשאברהם, ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְְִֶֶַַָָָָָָ
אהבי" אברהם "זרע הּכתּוב: ׁשהעיד ּכמֹו ― ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹוהב

(g ,`n diryi)לאמּונה האדם אתּֿבני הּׂשגתֹו ּבעצם ְְֱֵֶֶַָָָָָָָָָֹקרא
אליו. האדם ּבני ׁשּתקרא עד ּתאהבהּו ּכ אהבתֹו, ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹמרב

― הרביעית לקּבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָֹ

ׁשאנּנים נהיה ּובל ּומֹוראֹו, יתעּלה יראתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבדעּתנּו
mi`hgd)ּובֹוטחים lr db`c mey ila mihwye miely)― . ְִ

יתעּלה: אמרֹו וזהּו ּבכלֿעת, ענׁשֹו לביאת נחּוׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
ּתירא" אלהי bi)"אתֿה' ,e mixac)סנהדרין ּובּגמרא . ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹ

(.ep)ונקב" יתעּלה: ּדבריו על וטריא ׁשקלא ּבדר ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאמרּו
יּומת" מֹות fh)ׁשםֿה' ,ck `xwie)ּפרֹוׁשי ואימא :,xen`) ְֵֵֵָָָ

weqtay "awep"y ,ile`myd my z` dbedl dfa dpeekd ,

(yxetna:ּדכתיב ,(jkl dnbece)"ּבׁשמֹות נּקבּו "אׁשר ְְְֲִִִֵֶ
(fi ,` xacna)― ּתירא"? אלהי "אתֿה' מן ְְְֱִִֵֶֶַַָֹואזהרּתּה

הּׁשם את ׁשּיזּכיר הּוא ׁשםֿה'" "ונקב ׁשּנאמר זה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹּכלֹומר:
נאמר, ּבזה? יׁש עון איזה ּתאמר: ואם .ׁשיבר ּבלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבלבד

(iptn "`xiz jidl` 'd z`" lr xaer `edy)מאּבד ְֵֶַׁשהּוא
לבּטלה. ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא הּוא, ה' מּיראת ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאתֿהּיראה.
ּבכ זה ּדבר ּודחּית זֹו ׁשאלה על הּתׁשּובה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָוהיתה
ּכלֹומר ולּכא", ּבׁשם, ׁשם ּדבעינא ― "חדא ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאמרּו:
oic yiy meyn `ed ,ok xnel xyt` i`y oey`x mrh)

(cr aiig epi` scbndyּכמֹו ּבׁשם, אתֿהּׁשם ְְְֵֵֵֶֶַָׁשיבר
אתֿיֹוסי" יֹוסי "יּכה mydׁשאמרּו my xikfiy cr ,xnelk) ְֵֵֶֶֶַָ

ipelt my llwi e` ,ipelt z` ipelt dki oebk ,myd mya ellwie

(dnbecl wx iqei my xikfde ,ipelt my z`אזהרת" ועֹוד, .ְְַַָ
ּכלֹומר: אזהרה". ׁשמּה לא עׂשה וכלֿאזהרת היא, ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָעׂשה
לא ּתירא'" אלהי 'אתֿה' מן "אזהרּתּה ׁשאמרּת ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
ואין ― עׂשה מצות והּוא ― צּוּוי ׁשּזה לפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָיּתכן,
אלהי "אתֿה' ׁשּנאמר ׁשּזה נתּבאר הּנה ּבעׂשה. ְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמזהירין

עׂשה. מצות ― ְֲִִֵַָּתירא"

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



pn"`קנח b"iÎa"i iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לה' ּכן "לאֿתעׂשּון אמרֹו: הּוא זה ּבענין ׁשּבא ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹהּלאו
c)אלהיכם" ,ai my)לאּבד אתֿהּצּוּוי הקּדים ׁשּכבר אחר , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

אתֿמזּבחֹותיה ולנּתֹוץ ׁשמּה ּולהׁשמיד זרה ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָעבֹודה
אלהיכם". לה' ּכן "לאֿתעשּון ואמר: הזהיר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹלגמרי,
מּׁשהּו ׁשּיהרס ּכגֹון מּזה, ּדבר איזה על ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוכלֿהעֹובר
מּׁשמֹות ׁשם ׁשּימחק אֹו ּבהם, וכּיֹוצא והּמזּבח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹמןֿההיכל

מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― הּגמרא,(ak.)ה' ּבלׁשֹון נתּבאר ְְְְִִֵֶַַָָָ
מהכא "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ― הקּדׁש עצי ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּׂשֹורף

(o`kn zcnlp dxdf`de),ּבאׁש ּתׂשרפּון ואׁשריהם מן :ְְֲִִֵֵֵֶַָ
אלהיכם" לה' ּכן ׁשם(my)לאֿתעׂשּון נתּבאר וכן . ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָֹֹ

מהכא: "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ― אתֿהּׁשם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּמֹוחק
נתּבארּו ּוכבר לה'". ּכן לאֿתעׂשּון אתֿׁשמם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹואּבדּתם

מּׁשבּועֹות. ד' ּבפרק זֹו מצוה ְְְִִִֵֶֶָּדיני

― הקע"ב לכלֿהּמצוה להּׁשמע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
מהּֿׁשּיצּוה, ּכל ּולקּים הּׁשלֹום עליהם מןֿהּנביאים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנביא
האּלּו, הּמצות מן מצות ּכּמה אֹו מצוה, נגד יצּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאפּלּו
אֹו ּתֹוספת ׁשּינציח לא אבל ׁשעה; לפי זה ׁשיהא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּובלבד

mlerl)ּגרעֹון dxezd zeevn lr siqedl e` rexbl deviy), ֵָ
והּכתּוב הּמׁשנה. ּבפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכמֹו
ּתׁשמעּון" "אליו יתעּלה: אמרֹו הּוא זה צּוּוי נאמר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבֹו

(eh ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)― ּתׁשמעּון "אליו : ְְְִִֵֵָָ
האמּורֹות מּכלֿמצות אחת על לעבֹור ל אמר ְְֲֲֲִִִַַַַַָָָֹאפּלּו
חּיב זֹו מצוה על והעֹובר לֹו". ׁשמע ׁשעה, לפי ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּבּתֹורה
אׁשר האיׁש "והיה יתעּלה: אמרֹו וזהּו ׁשמים, ּבידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמיתה

ידּבר אׁשר אלּֿדברי אדרׁש(iapd`)לאֿיׁשמע אנכי ּבׁשמי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
hi)מעּמֹו" ,my)ּבסנהדרין נתּבאר ּוכבר .(.ht)ׁשלׁשה" : ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ

ׁשעבר ונביא הּנביא, ּדברי על העֹובר ׁשמים: ּבידי ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמיתתם
נבּואתֹו" והּכֹובׁש עצמֹו, ּדברי jexaעל yecwdn deehvpy) ְְְְִֵֵַַַָ

(`aip `le ze`apzdl `edוכּלם ,(Ð ecnlp):ּׁשּנאמר מּמה ְֱִֶֶַַָֻ
מיתה = מעּמֹו אדרׁש [אנכי אלּֿדברי לאֿיׁשמע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"אׁשר

לאֿיׁשמע ּביּה: "קרי אמרּו: שמים]", lrבידי xaerd df) ְְְִִֵַָֹ
(`iapd ixacלאֿיּׁשמע ,(envr ixac lr xaerd df)ֿלא , ִַָֹֹ

ez`eap)יׁשמע yaekd df)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ." ְְְְֲִִִִֵַַָָָ
סנהדרין oiwpgpd)ּבסֹוף od el` wxt seq). ְְְִֶַ

ה'תשע"ט  מנ"א י"ב שלישי יום

סד. תעשה לא מצות
רו. ו. ח. עשה מצות

― הס"ד לנּסֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אֹו לנּו מבטיחים ׁשּנביאיו יתעּלה, ואּיּומיו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהבטחֹותיו
אחר ספק ּבהם ׁשּנּטיל ּדר על עלינּו, ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמאּימים

הּמֹודיעם נבּואת אמּתת xxaedyׁשּידענּו ixg` xnelk) ְְֲִִֶַַַַָָ
(izin` `iap `edy epilv`'אתֿה תנּסּו "לא אמרֹו: והּוא .ְְְֶַָֹ

ּבּמּסה" נּסיתם ּכאׁשר fh)אלהיכם ,e mixac). ֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹ

― הּׁשמינית לֹוהּמצוה להּדּמֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
ּבדרכיו" "והלכּת אמרֹו: והּוא יכלּתנּו, ּכפי יתּברmixac) ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

(h ,gk"ּבכלּֿדרכיו "ללכת ואמר: זה צּוּוי ּכפל ּוכבר ,ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ
(ak ,`i my)ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו "מה זה: ענין ּבפרּוׁש ְְִֵֶַָָָָָּובא

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רחּום; היה אּתה אף ― רחּום ְֱִֵַַַַַָָָָנקרא
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חּנּון; היה אּתה אף ― חּנּון ְֱִֵַַַַַָָָָנקרא
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּדיק; היה אּתה אף ― צּדיק ְֱִִִֵַַַַַָָָָנקרא
ספרי לׁשֹון זהּו ― חסיד" היה אּתה אף ― חסיד ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָנקרא

(my)'ה "אחרי ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה צּוּוי ּכפל ּוכבר .ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
ּתלכּו" d)אלהיכם ,bi my)ּבא ּבפרּוׁשֹו וגם ,(.ci dheqa), ְְֱֵֵֵֵֶַָֹ

הּנכּבדֹות ולּמּדֹות הּטֹובים לּמעׂשים להתּדּמֹות ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָׁשענינֹו
מת הּכלׁשּבהם על יתעּלה ― הּמׁשל ּדר על יתעּלה אר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
רב mixen`d,עּלּוי mix`zd lkn mnexn `ed jexa yecwdy) ִָ

(lyn jxc `l` el`d mix`ezd lka miynzyn oi`e.

― הּׁשּׁשית ּביןהּמצוה להתערב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
עּמהם ולׁשבת ּולהתמיד אּתם ּולהתחּבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכמים
ּבמאכל ההׁשּתּתפּות: מּדרכי ּבכלּֿדר עּמהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּולהׁשּתּתף
להּדּמֹות ּבכ ׁשּנּגיע ּכדי ּוממּכר, ּומּקח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּומׁשּתה
והּוא מּדבריהם, האמּתּיֹות ּבּדעֹות ּולהאמין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלמעׂשיהם

"ּולדבקהֿבֹו" יתעּלה: ak)אמרֹו ,`i mixac)נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִֶַַָָָָ
תדּבק" "ּובֹו ואמר: הּזה, הּצּוּוי k)ּגם ,i my)ּובא . ְְִִֶַַַַָָָ

ותלמידיהם. ּבחכמים הּדּבק ― בֹו" "ּולדבקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּפרּוׁש:
הּספרי לׁשֹון לּׂשא(my)זהּו החֹובה על ראיה הביאּו וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּולהּנֹות חכם לתלמיד ּבּתֹו ּולהּׂשיא חכמים ּתלמידי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָּבת
"ּובֹו מּמהּֿׁשּנאמר עּמהם ּולהתעּסק חכמים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּתלמידי

אמרּו iw`:)תדּבק". zeaezk)לאדם לֹו אפׁשר "וכי : ְְְְִִֶָָָָָָ
אכלה אׁש אלהי ה' "ּכי ּכתיב: והא ּבּׁשכינה, ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלהּדּבק

ck)הּוא" ,c my)"חכם לתלמיד ּבּתֹו ּכלֿהּמׂשיא אּלא ?ְְִִִֵֶַַָָָָ
וכּו'.
יום שלישיֿ רביעי י "בֿ י "ג מנ "א 

ְ

― הר"ו זהֿאתֿזההּמצוה לאהֹוב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
ואהבתי חמלתי ׁשּתהיה אתֿעצמנּו, אֹוהבים ׁשאנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכמֹו

(l`xyin cg`e cg` lkl)ּבממֹונֹו לעצמי וחמלתי ְְְְְְֲִִִֶַַָָָּכאהבתי
מהּֿׁשארצה וכל חפץ. ּומהּֿׁשהּוא לֹו וכלֿמהּֿׁשּיׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוגּופֹו
אֹו לעצמי ארצה וכלֿמהּֿׁשּלא ּכמֹוהּו; לֹו ארצה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלעצמי,
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכמֹוהּו. ּבׁשבילֹו ארצה לא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹלידידי,

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,my). ְְְֲֵַָָָ

ה'תשע"ט  מנ"א י"ג רביעי יום

שב. תעשה לא מצות רז. עשה מצות
שג. תעשה לא מצות רה. עשה מצות

― הר"ז אתֿהּגרים,הּמצוה לאהב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
אתֿהּגר" "ואהבּתם יתעּלה: אמרֹו hi)והּוא ,i mixac). ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָ

ּכלֿיׂשראל ּבמהּֿׁשּכֹולל זה ּבענין נכלל ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואףֿעלּֿפי
צדק ּגר הּוא הּזה ׁשהּגר לפי ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאמרֹו
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(xac lkl l`xyik `edy)הֹוסיף לּדת ׁשּנכנס מּפני אבל ―ְְֲִִִֵֶַַָָ
ּבאזהרה ׁשעׂשה ּכמֹו נֹוספת, מצוה לֹו ויחד אהבה, ה' ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹו

אֹונאתֹו אתֿעמיתֹו"(exrvl)על איׁש תֹונּו "ולא ׁשאמר: , ְֲִִֶֶַַָָָֹ
(fi ,dk `xwie)"לאֿתֹונה "וגר :אחרּֿכ ואמר .,ak zeny) ְְֵֶַַַָָֹ

(kּבגמרא ונתּבאר .(:hp `rivn `aa)אֹונאת על ׁשחּיבים ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
לא "וגר ּומּׁשּום אתֿעמיתֹו" איׁש תֹונּו "ולא מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֶַֹֹהּגר
לרע "ואהבּת מּׁשּום לאהבֹו נתחּיבנּו ּגםּֿכן ּכ ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָָָתֹונה".
ּבֹו ואין ּפׁשּוט וזה אתֿהּגר". "ואהבּתם ּומּׁשּום "ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכמֹו

mixzqp)נסּתר mixac)ֿאת ׁשּמנה מּמי אחד יֹודע ואיני , ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
צּונּו ׁשה' ּבארּו הּמדרׁשֹות ּוברֹוב מּמּנּו. נעלם ׁשּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמצות
"ואהבּת אמרֹו והּוא יתעּלה, עצמֹו על ׁשּצּונּו ּכמֹו הּגר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל

"אלהי ה' d)את ,e mixac)."אתֿהּגר "ואהבּתם ואמר , ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹ

― הש"ב זהֿהּמצוה מּלׂשנֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
"ּבלבב אתֿאחי "לאֿתׂשנא אמרֹו: והּוא ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹאתֿזה,

(fi ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(g ,c)אּלא אמרּתי "לא : ְְְִִֶַָָָֹ
זה וידע הּׂשנאה, את לֹו ּגּלה אם אבל ּבּלב, ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׂשנאה
הּוא עֹובר אבל זה; לאו על עֹובר אינֹו ― ׂשֹונאֹו ְֲֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא

ולאֿתּטר'"על gi)'לאֿתּקם ,my)עׂשה על ּגם ועֹובר . ְְֲִִֵֵַַַֹֹֹֹ
"ּכמֹו לרע "ואהבּת אמרֹו: ׂשנאת(my)והּוא אבל . ְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָ

מןֿהּכל. חמּור עון ― ִֵַַָָֹֹהּלב

― הר"ה ּבעֹוׂשההּמצוה למחֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּולהזהירֹו לעׂשֹותּה, ׁשרֹוצה ּבמי אֹו ּבדבריםעברה ּכ על ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

יחטא ואם אחטא: לא "אני אדם: יאמר ואל ְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָֹֹּולהֹוכיחֹו.
אנּו אּלא הּתֹורה, נגד זה ― ה'", עם ענינֹו זה ― ְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָזּולתי
לעבֹור. מאּמתנּו לזּולתנּו נּניח ולא לעבֹור ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻֻמצּוים
להֹוכיחֹו ּכלֿאדם על חֹובה ― לעבֹור ׁשרֹוצה ְֲִִֶֶַַָָָָּומי
המחּיבת עדּות עליו נתקּימה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּולמנעֹו,
אתֿ ּתֹוכיח "הֹוכח יתעּלה: אמרֹו והּוא ענׁש. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלקּים

"עמית(fi ,hi `xwie)על זה ׁשּנתרעם זֹו ּבמצוה נכלל ּגם . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
חטא, לֹו נׁשמֹור אֹו לֹו נּטֹור ואל לזה, זה הרענּו אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹזה,
יּׁשאר ׁשּלא ּכדי ּבדברים, עליו להתרעם נצטּוינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאּלא

ספרא ּולׁשֹון ּכלּום, אפלּו(my)ּבּלב הֹוכחּתֹו אם "מּנין : ְְְְֲִִִִִֵַַַָ
לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, וחמּׁשה ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָארּבעה
מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו אּתה אף יכֹול ּתֹוכיח. ְִִִֵַַַַַָָָָהֹוכח
,yiiazn `edy ote`a elit` eze` gikedl jl xzeny ,xnelk)

('ecke miax ipta oebk."חטא עליו ולאֿתּׂשא לֹומר: ְְְִֵַַָָָֹּתלמּוד
(ezaqa `hg dz` `yz ok dyrz m`y)ּבארּו ּוכבר .ְֲֵָ

מןֿהּקטן אפּלּו ּכלֿאדם על חֹובה זֹו ׁשּמצוה ְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹחכמים,
ירּפּו אל וזלזל קּלל ואפּלּו להֹוכיח, חּיב הּוא הרי ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָֻֻלּגדֹול
ׁשּבארּו ּכמֹו יּכה, אׁשר עד מּלהֹוכיח יסּתּלק ואל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻידיו

הּׁשמּועה dt)מעּתיקי lray dxezd ixqen)ואמרּוoikxr) ְְְְִֵַַָָ
(:fhונתּבאר והלכֹות, ּתנאים זֹו למצוה ויׁש הּכאה. עד :ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּבּתלמּוד. מפּזרים ְְְִִַַָֻּבמקֹומֹות

― הש"ג לבּיׁשהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּפני מלּבין אֹותֹו: ׁשּקֹוראים הּוא זה ועון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹזהֿאתֿזה,
"הֹוכח אמרֹו: הּוא ּבזה ׁשּבאה והאזהרה ּברּבים, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָחברֹו

חטא" עליו ולאֿתּׂשא אתֿעמית fi)ּתֹוכיח ,my). ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ארּבע(my)ּובספרא אפּלּו הֹוכחּתֹו אם "מּנין אמרּו: ְְְְְֲִִִִִַַַַָָ

'ולאֿתּׂשא לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹוחמׁש
ׁשּלא מזהיר, הּוא הרי הּכתּוב ּפׁשט אבל חטא'". ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹעליו

ּתזּכרהּו. וׁשּלא ,ּבלּב עון לֹו ְְְְְְִִֵֶַָֹֹּתחׁשֹוב

ה'תשע"ט  מנ"א י"ד חמישי יום

שה. דש. שא. רנו. תעשה לא מצות
― הרנ"ו מּלהכּבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

(xfk`zdl):יתעּלה אמרֹו והּוא והאלמנֹות, היתֹומים ְְְְְְִִֶַַַַָָָעל
תעּנּון" לא ויתֹום k`)"ּכלֿאלמנה ,ak zeny)זה לאו . ְְְֶַַָָָָָֹ

אּלא ּבמעׂשה, ולא ּבדּבּור לא עליהם יכּביד ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּכֹולל
עּמהם ויתעּסק ּביֹותר, ונֹוחים רּכים ּדברים עּמהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָידּבר
ּביֹותר טֹוב ּביחס אליהם ויתיחס ּביֹותר, הּטֹובה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבדר

להפליג ּבאחד(zeaxdl)ויתּכּון נזהר ׁשּלא ּומי ּבכלֿזה. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
יתעּלה ּבאר ּוכבר זה. לאו על עבר הרי ― ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכלֿאּלּו
אּפי "וחרה יתעּלה: אמרֹו והּוא זה לאו על העֹובר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹענׁש

וגֹו'" אתכם bk)והרגּתי ,my). ְְְְִֶֶַָ

― הש"א הרכילּות,הּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבעּמי רכיל לאֿתל" יתעּלה: אמרֹו hi,והּוא `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

(fhאמרּו .(d ,c miyecw `xtq)לזה ּדברים ר ּתהא לא : ְְְִֵֶַָָָֹ
ּדברים מטעין ּכרֹוכל ּתהא לא אחר: ּדבר לזה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוקׁשה

רעו  ׁשם הֹוצאת על האזהרה זה לאו ּובכלל .הֹול ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָ
(.en zeaezk).

― הד"ש זההּמצוה מּלנקֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ואז מעׂשה, איזה מּקדם הּוא ׁשעׂשה ּכגֹון והּוא: ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמּזה,
נצערּנּו אֹו הרע, ּכפעלֹו ׁשּנגמלהּו עד מּלבּקׁשֹו נחּדל ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלא

"לאֿתּקם" ואמר: מּכ ה' הזהיר אֹותנּו. ׁשּצער (my,ּכמֹו ְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ
(giספרא ּולׁשֹון .(i ,my)?נקימה ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָָֹ

לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו: ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹאמר
ׁשּלא ּכדר מׁשאיל איני לֹו: אמר ,קרּדּמ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻהׁשאילני
הּמׁשל ועל לאֿתּקם". נאמר: לכ ― מּגל ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהׁשאלּתני

ּבכלֿהענינים. הּקׁש ְְִִֵֶֶַָָָהּזה

― הש"ה ואףהּמצוה מּלנטֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
לנּו ׁשחטא החטא את ׁשּנׁשמֹור והּוא: ננקֹום, ׁשּלא ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹעל
"לאֿתּקם יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ונזּכרּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹהחֹוטא

ספרא ּולׁשֹון i`)ולאֿתּטר". ,my)ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ
למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו אמר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנטירה?

היל לֹו: אמר ,קרּדּמ הׁשאילני לֹו: jl)אמר dpd)איני , ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
'לאֿ נאמר: לכ ― מּגל הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹּכמֹות

ִֹתּטר'".
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לה' ּכן "לאֿתעׂשּון אמרֹו: הּוא זה ּבענין ׁשּבא ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹהּלאו
c)אלהיכם" ,ai my)לאּבד אתֿהּצּוּוי הקּדים ׁשּכבר אחר , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

אתֿמזּבחֹותיה ולנּתֹוץ ׁשמּה ּולהׁשמיד זרה ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָעבֹודה
אלהיכם". לה' ּכן "לאֿתעשּון ואמר: הזהיר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹלגמרי,
מּׁשהּו ׁשּיהרס ּכגֹון מּזה, ּדבר איזה על ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוכלֿהעֹובר
מּׁשמֹות ׁשם ׁשּימחק אֹו ּבהם, וכּיֹוצא והּמזּבח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹמןֿההיכל

מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― הּגמרא,(ak.)ה' ּבלׁשֹון נתּבאר ְְְְִִֵֶַַָָָ
מהכא "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ― הקּדׁש עצי ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּׂשֹורף

(o`kn zcnlp dxdf`de),ּבאׁש ּתׂשרפּון ואׁשריהם מן :ְְֲִִֵֵֵֶַָ
אלהיכם" לה' ּכן ׁשם(my)לאֿתעׂשּון נתּבאר וכן . ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָֹֹ

מהכא: "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ― אתֿהּׁשם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּמֹוחק
נתּבארּו ּוכבר לה'". ּכן לאֿתעׂשּון אתֿׁשמם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹואּבדּתם

מּׁשבּועֹות. ד' ּבפרק זֹו מצוה ְְְִִִֵֶֶָּדיני

― הקע"ב לכלֿהּמצוה להּׁשמע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
מהּֿׁשּיצּוה, ּכל ּולקּים הּׁשלֹום עליהם מןֿהּנביאים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנביא
האּלּו, הּמצות מן מצות ּכּמה אֹו מצוה, נגד יצּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאפּלּו
אֹו ּתֹוספת ׁשּינציח לא אבל ׁשעה; לפי זה ׁשיהא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּובלבד

mlerl)ּגרעֹון dxezd zeevn lr siqedl e` rexbl deviy), ֵָ
והּכתּוב הּמׁשנה. ּבפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכמֹו
ּתׁשמעּון" "אליו יתעּלה: אמרֹו הּוא זה צּוּוי נאמר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבֹו

(eh ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)― ּתׁשמעּון "אליו : ְְְִִֵֵָָ
האמּורֹות מּכלֿמצות אחת על לעבֹור ל אמר ְְֲֲֲִִִַַַַַָָָֹאפּלּו
חּיב זֹו מצוה על והעֹובר לֹו". ׁשמע ׁשעה, לפי ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּבּתֹורה
אׁשר האיׁש "והיה יתעּלה: אמרֹו וזהּו ׁשמים, ּבידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמיתה

ידּבר אׁשר אלּֿדברי אדרׁש(iapd`)לאֿיׁשמע אנכי ּבׁשמי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
hi)מעּמֹו" ,my)ּבסנהדרין נתּבאר ּוכבר .(.ht)ׁשלׁשה" : ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ

ׁשעבר ונביא הּנביא, ּדברי על העֹובר ׁשמים: ּבידי ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמיתתם
נבּואתֹו" והּכֹובׁש עצמֹו, ּדברי jexaעל yecwdn deehvpy) ְְְְִֵֵַַַָ

(`aip `le ze`apzdl `edוכּלם ,(Ð ecnlp):ּׁשּנאמר מּמה ְֱִֶֶַַָֻ
מיתה = מעּמֹו אדרׁש [אנכי אלּֿדברי לאֿיׁשמע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"אׁשר

לאֿיׁשמע ּביּה: "קרי אמרּו: שמים]", lrבידי xaerd df) ְְְִִֵַָֹ
(`iapd ixacלאֿיּׁשמע ,(envr ixac lr xaerd df)ֿלא , ִַָֹֹ

ez`eap)יׁשמע yaekd df)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ." ְְְְֲִִִִֵַַָָָ
סנהדרין oiwpgpd)ּבסֹוף od el` wxt seq). ְְְִֶַ

ה'תשע"ט  מנ"א י"ב שלישי יום

סד. תעשה לא מצות
רו. ו. ח. עשה מצות

― הס"ד לנּסֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אֹו לנּו מבטיחים ׁשּנביאיו יתעּלה, ואּיּומיו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהבטחֹותיו
אחר ספק ּבהם ׁשּנּטיל ּדר על עלינּו, ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמאּימים

הּמֹודיעם נבּואת אמּתת xxaedyׁשּידענּו ixg` xnelk) ְְֲִִֶַַַַָָ
(izin` `iap `edy epilv`'אתֿה תנּסּו "לא אמרֹו: והּוא .ְְְֶַָֹ

ּבּמּסה" נּסיתם ּכאׁשר fh)אלהיכם ,e mixac). ֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹ

― הּׁשמינית לֹוהּמצוה להּדּמֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
ּבדרכיו" "והלכּת אמרֹו: והּוא יכלּתנּו, ּכפי יתּברmixac) ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

(h ,gk"ּבכלּֿדרכיו "ללכת ואמר: זה צּוּוי ּכפל ּוכבר ,ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ
(ak ,`i my)ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו "מה זה: ענין ּבפרּוׁש ְְִֵֶַָָָָָּובא

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רחּום; היה אּתה אף ― רחּום ְֱִֵַַַַַָָָָנקרא
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חּנּון; היה אּתה אף ― חּנּון ְֱִֵַַַַַָָָָנקרא
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּדיק; היה אּתה אף ― צּדיק ְֱִִִֵַַַַַָָָָנקרא
ספרי לׁשֹון זהּו ― חסיד" היה אּתה אף ― חסיד ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָנקרא

(my)'ה "אחרי ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה צּוּוי ּכפל ּוכבר .ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
ּתלכּו" d)אלהיכם ,bi my)ּבא ּבפרּוׁשֹו וגם ,(.ci dheqa), ְְֱֵֵֵֵֶַָֹ

הּנכּבדֹות ולּמּדֹות הּטֹובים לּמעׂשים להתּדּמֹות ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָׁשענינֹו
מת הּכלׁשּבהם על יתעּלה ― הּמׁשל ּדר על יתעּלה אר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
רב mixen`d,עּלּוי mix`zd lkn mnexn `ed jexa yecwdy) ִָ

(lyn jxc `l` el`d mix`ezd lka miynzyn oi`e.

― הּׁשּׁשית ּביןהּמצוה להתערב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
עּמהם ולׁשבת ּולהתמיד אּתם ּולהתחּבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכמים
ּבמאכל ההׁשּתּתפּות: מּדרכי ּבכלּֿדר עּמהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּולהׁשּתּתף
להּדּמֹות ּבכ ׁשּנּגיע ּכדי ּוממּכר, ּומּקח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּומׁשּתה
והּוא מּדבריהם, האמּתּיֹות ּבּדעֹות ּולהאמין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלמעׂשיהם

"ּולדבקהֿבֹו" יתעּלה: ak)אמרֹו ,`i mixac)נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִֶַַָָָָ
תדּבק" "ּובֹו ואמר: הּזה, הּצּוּוי k)ּגם ,i my)ּובא . ְְִִֶַַַַָָָ

ותלמידיהם. ּבחכמים הּדּבק ― בֹו" "ּולדבקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּפרּוׁש:
הּספרי לׁשֹון לּׂשא(my)זהּו החֹובה על ראיה הביאּו וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּולהּנֹות חכם לתלמיד ּבּתֹו ּולהּׂשיא חכמים ּתלמידי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָּבת
"ּובֹו מּמהּֿׁשּנאמר עּמהם ּולהתעּסק חכמים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּתלמידי

אמרּו iw`:)תדּבק". zeaezk)לאדם לֹו אפׁשר "וכי : ְְְְִִֶָָָָָָ
אכלה אׁש אלהי ה' "ּכי ּכתיב: והא ּבּׁשכינה, ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלהּדּבק

ck)הּוא" ,c my)"חכם לתלמיד ּבּתֹו ּכלֿהּמׂשיא אּלא ?ְְִִִֵֶַַָָָָ
וכּו'.
יום שלישיֿ רביעי י "בֿ י "ג מנ "א 

ְ

― הר"ו זהֿאתֿזההּמצוה לאהֹוב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
ואהבתי חמלתי ׁשּתהיה אתֿעצמנּו, אֹוהבים ׁשאנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכמֹו

(l`xyin cg`e cg` lkl)ּבממֹונֹו לעצמי וחמלתי ְְְְְְֲִִִֶַַָָָּכאהבתי
מהּֿׁשארצה וכל חפץ. ּומהּֿׁשהּוא לֹו וכלֿמהּֿׁשּיׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוגּופֹו
אֹו לעצמי ארצה וכלֿמהּֿׁשּלא ּכמֹוהּו; לֹו ארצה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלעצמי,
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכמֹוהּו. ּבׁשבילֹו ארצה לא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹלידידי,

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,my). ְְְֲֵַָָָ

ה'תשע"ט  מנ"א י"ג רביעי יום

שב. תעשה לא מצות רז. עשה מצות
שג. תעשה לא מצות רה. עשה מצות

― הר"ז אתֿהּגרים,הּמצוה לאהב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
אתֿהּגר" "ואהבּתם יתעּלה: אמרֹו hi)והּוא ,i mixac). ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָ

ּכלֿיׂשראל ּבמהּֿׁשּכֹולל זה ּבענין נכלל ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואףֿעלּֿפי
צדק ּגר הּוא הּזה ׁשהּגר לפי ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאמרֹו
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i"yx
(‡Î).íøéâäå(חרב ע "י נגרה(הורידם  עיני (איכהלשון

המוגריםג) א)כמים áøç.:(מיכה éãé ìò:גייסות ע"י
.íäéùðàå:המות מלאך הרוגי יהיו האלמנות של
(·Î).äçåù åøë éë שנאמר איש, מאשת שחשדוהו

כג) זונה:(משלי עמוקה שוחה éçîú.(Î‚)כי ìà אל
היא  ואף יו"ד בו נתן נקבה ל' שהוא ולפי מחויה תהי

בם ותזני של כיו"ד טו)יתירה :(יחזקאל

(‡).÷åá÷á:צלוחית.ùøç øöåé שהוא יוצר של כלומר
חרש: íòä.של éð÷æîå מוסב העם ומזקני עמך הלוך

עמך: העם ומזקני הלוך úéñøçä.(·)על øòù שער
תרע  ת"י וכן הנשברים חרסים זורקין ששם האשפות

מצלתים äðìöú.(‚)קילקלתא: ל' בלעז טינטני"ר
טו) א שמע(ד "ה  קנ)בצלצלי åøëðéå.(„):(תהלים

לפני: נכרי עשאוהו

cec zcevn
(ËÈ).ÈÏ‡ '‰ ‰·È˘˜‰,טובות עליהם מתפלל  שאני מה 

עלי: יתייעצו אשר עמדי המריבים קול  שמע זה  ולעומת
(Î).ÌÏÂ˘È‰חפרו כי טובה תחת רעה שישולם  הראוי מן וכי

רעות : מחשבות  עלי חושבים  ר"ל  ללכדני דעתך ÂÎÊ¯.בור תן 
להעביר טובה  עליהם  לבקש בתפלה לפניך  עמדי עת לזכור 

מהם: חמתך  תחתÔÎÏ.(Î‡)את רעה ומשלמים הואיל
האויב:Ì¯È‚‰Â.טובה: חרב ע "י דמיהם ˘ÂÏÎ˙שפוך 

.˙ÂÓÏ‡Â:מבעליהן ואלמנות  מבניהן Ì‰È˘‡Â.שכולות
עצמן: במיתת ולא הרג  ע "י מתים  יהיו האלמנות אנשי

.‰ÓÁÏÓ·: במלחמה ללכת הבחורים דרך  ÚÊ˜‰.(Î·)כי 
שבר : מהם :ÌÂ‡˙Ù.זעקת להזהר ידעו  ˘ÁÂ‰.לבל  Â¯Îחפרו

רעות: עלי יעצו ר"ל  ללכדני רשתותÌÈÁÙÂ.בור הצפינו
במ"ש : הדבר  וכפל רגלי ÂÓÏ˙.(Î‚)ללכוד  ÈÏÚ: להמיתני עלי המה ˙ÈÁÓ.אשר  Ï‡יהיו כי מלפניך חטאתם תמחוק אל

גמול : יקבלו למען לזכרון ÂÎÂ'.כתובים ÂÈ‰ÈÂלעשות יוכלו  לא למען  מכשול  להם יבוא מצותיך  בדרך  לפניך ילכו בעת  אף 
‡ÍÙ.כתקנה: ˙Ú·: להכיל מרבה  יהיה למען נקם בהם עשה אז כעוס שאתה בזמן

חרס:·˜·˜.(‡) יוצר מן ÂÎÂ'.צלוחית È˜ÊÓÂ: עמך ילכו וכו' העם מזקני וגם  אתה  הלוך ור "ל  הלוך  על ‡˘¯(·)מוסב
.Á˙Ù: פתח מול ‰ÈÒ¯Á˙.אשר ¯Ú˘:הנשברים חרסים זורקים ששם  בנחמיה הנזכר  האשפות שער  ‡ÍÈÏ.הוא  ¯·„‡ ¯˘‡

שלאחריו: במקרא  האמור ˘ÚÓÂ‰.(‚)הוא ÏÎ: הרעד תנועת  אזניו ירעשו ההיא הרעה השומע עזבוÔÚÈ.(„)כל אשר בעבור
ארצי:Â¯ÎÈÂ.אותי: היתה כאילו לפני שם הקריבו לא  ר "ל  ממני וזר נכרי הזה המקום את  ·Â.עשו Â¯Ë˜ÈÂבו קטרו אבל 

אחרים : ÂÎÂ'.לאלהים ‰Ó‰:' וכו אבותיהם גם קטרו המה שגם  לומר בו, ויקטרו על ÌÈ˜.מוסב Ì„שהקריבו הילדים  דמי
העכו "ם: לפני

oeiv zcevn
(Î).Â¯Îכרה בור כמו ז)חפרו שוחה˘ÁÂ‰.:(תהלים כמו בור

כב)עמוקה מסירה :˙Ô.(Î‡):(משלי הזלהÌ¯È‚‰Â.ענין  ענין 
חרב ידי על  יגירהו וכן  סג)ושפיכה  שמתו˘ÂÏÂÎ˙.:(תהלים מי

שכול: קרוי עם :‚„È„Â.(Î·)בניו  פח ÌÈÁÙÂ.צבאות  מלשון
הצפנה :ÂÓË.ורשת : מחייה˙ÈÁÓ.(Î‚)ענין  מלשון

ומחיקה:
ממנה·˜·˜.(‡) ישופך  בעת  כי על  צר שפיה הכלי שם כן

דבש  ובקבק וכן  בקבק  קול  כעין יד)נשמע Á¯˘.:(מ"א ¯ˆÂÈ
חרס: ‰Ì.(·)אומן Ô· ‡È‚:המקום שם  ענין˙ˆÏ‰.(‚)כן 

שפתי צללו  לקול  וכן  הרעש  ג)תנועת Â¯ÎÈÂ.(„):(חבקוק
וזרות: נכר  מלשון

`"pn f"hÎe"h ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ט  מנ"א ט"ו שישי יום

יא. עשה מצות
― הי"א ללּמדהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

(miphwd) eipal Ð mixg`l)ּוללמדּה הּתֹורה חכמת (ְְְַַָָָָ
(envra)אמרֹו והּוא ּתֹורה, ּתלמּוד הּנקרא: וזהּו ―ְְְְְִֶַַָָָ

"לבני f)"וׁשּננּתם ,e mixac)ספרי ּולׁשֹון .weqtd lr) ְְְְְִִֵֶַָָ
(myמֹוצא אּתה וכן .ּתלמידי אּלּו ― לבני "'וׁשּננּתם :ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

'וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוים ׁשהּתלמידים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבכלֿמקֹום
b)בניֿהּנביאים'" ,a aÎmikln)וׁשם .(ixtqa):אמרּו ְְְְִִֵַָָ

מחּדדים ׁשּיהיּו ― ּפי,(mixceqn)"וׁשּננּתם ּבתֹו ְְְְְִִִִֶַָָֻ
ּתהא אּלא לֹו, מגמּגם ּתהא לא ּדבר, ׁשֹואל ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשאדם
ּפעמים: ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ּוכבר מּיד". לֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָאֹומר

ועׂשיתם `)"ּולמדּתם ,d mixaca weqtd oeyl i"tr)ּולמען ְְְֲִֶֶַַַַ
ai)ילמדּו" ,`l my)ּולזרז זֹו מצוה להדּגיׁש הרּבּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִִֵַָָָ

ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ואין ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבהרּבה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָעליה
"ּבניכם אמרּו: אתּֿבניכם", אתם "ולּמדּתם נאמר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהרי

קּדּוׁשין ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבנֹותיכם", ולא ―(.el). ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ה'תשע"ט  מנ"א ט"ז ש"ק יום

רט. עשה מצות
יום שישיֿ שבתֿ קודש ט "וֿ ט "ז מנ "א 
― הר"ט אתֿהחכמיםהּמצוה לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

"מּפני יתעּלה: אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולעמד
זקן" ּפני והדרּת ּתקּום dfׂשיבה `ed owfe Ð al ,hi `xwie) ְְְֵֵֵַָָָָָ

(dnkg daxd dpwyקימה ― והדרּת "ּתקּום ספרא: ּולׁשֹון .ְְְְִִַָָָָָ
הּדּור" ּבּה ugxndׁשּיׁש ziaa oebk xecid ea oi`y mewna la`) ִֵֶָ

(eiptn oicner oi`'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
על(al:)מּקּדּוׁשין חֹובה זֹו ׁשּמצוה ׁשאףֿעלּֿפי ודע . ְְִִִִִֶֶַַַַָָ

אתֿהחכמים לכּבד ּכלֹומר: ― ּכללי ּבאפן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכלֿאדם
ּבאמרם ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, הּׁשוה לחכם rivn`ואפּלּו `aa) ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָ

(.blיׁש ― זה" מּפני זה עֹומדין ׁשּבבבל חכמים "ּתלמידי :ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

הּתלמיד ׁשּכבֹוד והּוא: הּתלמיד, על ותֹוספת יחּוד עֹוד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָּבּה
ּתֹוספת ּבֹו יׁש לכלֿלרּבֹו חֹובה ׁשהּוא הּכבֹוד על ּגדֹולה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשחֹובתֹו ּבארּו ׁשּכבר לפי ּבמֹורא, חּיב הּכבֹוד ועם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחכם,
הּכתּוב חּיבֹו אׁשר אביו, ּכלּפי מחֹובתֹו ּגדֹולה רּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכלּפי

אמרּו ּובפרּוׁש ּובמֹוראֹו. my)ּבכבֹודֹו `rivn `aaa)אביו : ְְְְִִֵָָָ
קֹודם רּבֹו ― `zורּבֹו dcet diaya miieay eaxe eia` oebk) ְֵַַ

(eia` z` dcet jk xg`e ,eaxּבארּו וכבר .(:d oixcdpq) ְֲֵָ
ׁשּיצא ּבמחלקת: ―ּכּונתי רּבֹו על לחלֹוק לּתלמיד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשאסּור
ׁשּירׁשהּו. ּבלי יֹורה אֹו וילּמד ּבסברתֹו ויּפרד ּדינֹו ּפסק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנגד
לכף אֹותֹו לדּון ולא עליו ּולהתרעם עּמֹו לריב לֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹואסּור
איזה אֹו מּפעּלֹותיו ּפעּלה איזֹו ׁשּיסּביר ּכלֹומר: ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻֻחֹובה,

ההסּברֹות מּסּוגי ּבסּוג mheytk)ּדּבּור `ly eixac yxtny) ְְִִֵַַָ
חלק ּובפרק .לכ נתּכּון ׁשּלא ׁשאפׁשר לפי ―oixcdpq) ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

(.iw,הּׁשכינה על ּכחֹולק רּבֹו על "ּכלֿהחֹולק ְְְִֵֵַַַַַָָָאמרּו:
עלֿה'' 'ּבהּצתם jynda)ׁשּנאמר: d`x)(h ,ek xacna), ְֱֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה רּבֹו עם מריבה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּכלֿהעֹוׂשה
וגֹו' אתֿה'' בניֿיׂשראל אׁשרֿרבּו מריבה מי lr'הּמה s`) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

("'d z`" xn`p ,oxd`e dyn lr my eaxy it(bi ,k my),
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכמתרעם רּבֹו על ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכלֿהּמתרעם

תלּנתיכם Ð)'לאֿעלינּו oxd`e dyn lr l`xyi mr zepelz) ְֵֵֶָֹֹֻ
עלֿה'' g)ּכי ,fh zeny)ּכמהרהר רּבֹו אחר וכלֿהמהרהר . ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָ

ּובמׁשה'" ּבאלהים העם 'וידּבר ׁשּנאמר: הּׁשכינה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹאחר
(d ,`k xacna)וריב קרח ׁשּמחלקת לפי ּברּור, וכלֿזה .ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹ

עם אּלא היתה לא הרעה ּומחׁשבּתם ותרעמתם ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
הּכתּוב ועׂשה ּכלֿיׂשראל, ׁשל רּבן ׁשהּוא ועליו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹמׁשה

ה'. ּכלּפי מהם d'")ּכלּֿדבר lr mzevda")אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֵֵֵֶַָָָָ
(ai dpyn c wxt zea`)וכלֿזה ׁשמים". ּכמֹורא רּב "מֹורא :ְְִֶַָָָָָָ

(minkg `xen mbe minkg ceak mb)ּׁשּמצאנּו מּמה ְִִֶַַָָנלמד
ׁשּנתּבאר ּכמֹו וההֹורים, אתֿהחכמים לכּבד צּוה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּכתּוב

ׁשהיא לא הּתלמּוד, minkg)ּבלׁשֹונֹות `xen)ּבפני מצוה ְְְְִִִִֵֶַַָֹ
זאת. והבן ְְֵַָָֹעצמּה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אלול, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

... במענה לשאלתו - המדובר בהתועדות שצ"ל יגיע כפיך ולא ראשך )ולבך( ההדגשה היא גם 

בתיבת יגיע, היינו שכמה עניני פרנסה ישנם הדורשים ניצול השכל, ושימת לב כו' אבל אין צ"ל בזה 

ניצול באופן דיגיעה. ראה מקומות המסומנים על "יגיע כפיך" )במפתח ללקו"ת(. מצות תגלחת מצורע 

)בסהמ"צ להצ"צ( ובציונים לשם.
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i"yx
(‡Î).íøéâäå(חרב ע "י נגרה(הורידם  עיני (איכהלשון

המוגריםג) א)כמים áøç.:(מיכה éãé ìò:גייסות ע"י
.íäéùðàå:המות מלאך הרוגי יהיו האלמנות של
(·Î).äçåù åøë éë שנאמר איש, מאשת שחשדוהו

כג) זונה:(משלי עמוקה שוחה éçîú.(Î‚)כי ìà אל
היא  ואף יו"ד בו נתן נקבה ל' שהוא ולפי מחויה תהי

בם ותזני של כיו"ד טו)יתירה :(יחזקאל

(‡).÷åá÷á:צלוחית.ùøç øöåé שהוא יוצר של כלומר
חרש: íòä.של éð÷æîå מוסב העם ומזקני עמך הלוך

עמך: העם ומזקני הלוך úéñøçä.(·)על øòù שער
תרע  ת"י וכן הנשברים חרסים זורקין ששם האשפות

מצלתים äðìöú.(‚)קילקלתא: ל' בלעז טינטני"ר
טו) א שמע(ד "ה  קנ)בצלצלי åøëðéå.(„):(תהלים

לפני: נכרי עשאוהו

cec zcevn
(ËÈ).ÈÏ‡ '‰ ‰·È˘˜‰,טובות עליהם מתפלל  שאני מה 

עלי: יתייעצו אשר עמדי המריבים קול  שמע זה  ולעומת
(Î).ÌÏÂ˘È‰חפרו כי טובה תחת רעה שישולם  הראוי מן וכי

רעות : מחשבות  עלי חושבים  ר"ל  ללכדני דעתך ÂÎÊ¯.בור תן 
להעביר טובה  עליהם  לבקש בתפלה לפניך  עמדי עת לזכור 

מהם: חמתך  תחתÔÎÏ.(Î‡)את רעה ומשלמים הואיל
האויב:Ì¯È‚‰Â.טובה: חרב ע "י דמיהם ˘ÂÏÎ˙שפוך 

.˙ÂÓÏ‡Â:מבעליהן ואלמנות  מבניהן Ì‰È˘‡Â.שכולות
עצמן: במיתת ולא הרג  ע "י מתים  יהיו האלמנות אנשי

.‰ÓÁÏÓ·: במלחמה ללכת הבחורים דרך  ÚÊ˜‰.(Î·)כי 
שבר : מהם :ÌÂ‡˙Ù.זעקת להזהר ידעו  ˘ÁÂ‰.לבל  Â¯Îחפרו

רעות: עלי יעצו ר"ל  ללכדני רשתותÌÈÁÙÂ.בור הצפינו
במ"ש : הדבר  וכפל רגלי ÂÓÏ˙.(Î‚)ללכוד  ÈÏÚ: להמיתני עלי המה ˙ÈÁÓ.אשר  Ï‡יהיו כי מלפניך חטאתם תמחוק אל

גמול : יקבלו למען לזכרון ÂÎÂ'.כתובים ÂÈ‰ÈÂלעשות יוכלו  לא למען  מכשול  להם יבוא מצותיך  בדרך  לפניך ילכו בעת  אף 
‡ÍÙ.כתקנה: ˙Ú·: להכיל מרבה  יהיה למען נקם בהם עשה אז כעוס שאתה בזמן

חרס:·˜·˜.(‡) יוצר מן ÂÎÂ'.צלוחית È˜ÊÓÂ: עמך ילכו וכו' העם מזקני וגם  אתה  הלוך ור "ל  הלוך  על ‡˘¯(·)מוסב
.Á˙Ù: פתח מול ‰ÈÒ¯Á˙.אשר ¯Ú˘:הנשברים חרסים זורקים ששם  בנחמיה הנזכר  האשפות שער  ‡ÍÈÏ.הוא  ¯·„‡ ¯˘‡

שלאחריו: במקרא  האמור ˘ÚÓÂ‰.(‚)הוא ÏÎ: הרעד תנועת  אזניו ירעשו ההיא הרעה השומע עזבוÔÚÈ.(„)כל אשר בעבור
ארצי:Â¯ÎÈÂ.אותי: היתה כאילו לפני שם הקריבו לא  ר "ל  ממני וזר נכרי הזה המקום את  ·Â.עשו Â¯Ë˜ÈÂבו קטרו אבל 

אחרים : ÂÎÂ'.לאלהים ‰Ó‰:' וכו אבותיהם גם קטרו המה שגם  לומר בו, ויקטרו על ÌÈ˜.מוסב Ì„שהקריבו הילדים  דמי
העכו "ם: לפני

oeiv zcevn
(Î).Â¯Îכרה בור כמו ז)חפרו שוחה˘ÁÂ‰.:(תהלים כמו בור

כב)עמוקה מסירה :˙Ô.(Î‡):(משלי הזלהÌ¯È‚‰Â.ענין  ענין 
חרב ידי על  יגירהו וכן  סג)ושפיכה  שמתו˘ÂÏÂÎ˙.:(תהלים מי

שכול: קרוי עם :‚„È„Â.(Î·)בניו  פח ÌÈÁÙÂ.צבאות  מלשון
הצפנה :ÂÓË.ורשת : מחייה˙ÈÁÓ.(Î‚)ענין  מלשון

ומחיקה:
ממנה·˜·˜.(‡) ישופך  בעת  כי על  צר שפיה הכלי שם כן

דבש  ובקבק וכן  בקבק  קול  כעין יד)נשמע Á¯˘.:(מ"א ¯ˆÂÈ
חרס: ‰Ì.(·)אומן Ô· ‡È‚:המקום שם  ענין˙ˆÏ‰.(‚)כן 

שפתי צללו  לקול  וכן  הרעש  ג)תנועת Â¯ÎÈÂ.(„):(חבקוק
וזרות: נכר  מלשון

`"pn f"hÎe"h ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ט  מנ"א ט"ו שישי יום

יא. עשה מצות
― הי"א ללּמדהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

(miphwd) eipal Ð mixg`l)ּוללמדּה הּתֹורה חכמת (ְְְַַָָָָ
(envra)אמרֹו והּוא ּתֹורה, ּתלמּוד הּנקרא: וזהּו ―ְְְְְִֶַַָָָ

"לבני f)"וׁשּננּתם ,e mixac)ספרי ּולׁשֹון .weqtd lr) ְְְְְִִֵֶַָָ
(myמֹוצא אּתה וכן .ּתלמידי אּלּו ― לבני "'וׁשּננּתם :ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

'וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוים ׁשהּתלמידים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבכלֿמקֹום
b)בניֿהּנביאים'" ,a aÎmikln)וׁשם .(ixtqa):אמרּו ְְְְִִֵַָָ

מחּדדים ׁשּיהיּו ― ּפי,(mixceqn)"וׁשּננּתם ּבתֹו ְְְְְִִִִֶַָָֻ
ּתהא אּלא לֹו, מגמּגם ּתהא לא ּדבר, ׁשֹואל ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשאדם
ּפעמים: ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ּוכבר מּיד". לֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָאֹומר

ועׂשיתם `)"ּולמדּתם ,d mixaca weqtd oeyl i"tr)ּולמען ְְְֲִֶֶַַַַ
ai)ילמדּו" ,`l my)ּולזרז זֹו מצוה להדּגיׁש הרּבּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִִֵַָָָ

ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ואין ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבהרּבה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָעליה
"ּבניכם אמרּו: אתּֿבניכם", אתם "ולּמדּתם נאמר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהרי

קּדּוׁשין ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבנֹותיכם", ולא ―(.el). ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ה'תשע"ט  מנ"א ט"ז ש"ק יום

רט. עשה מצות
יום שישיֿ שבתֿ קודש ט "וֿ ט "ז מנ "א 
― הר"ט אתֿהחכמיםהּמצוה לכּבד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

"מּפני יתעּלה: אמרֹו והּוא להּדרם, ּכדי מּפניהם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולעמד
זקן" ּפני והדרּת ּתקּום dfׂשיבה `ed owfe Ð al ,hi `xwie) ְְְֵֵֵַָָָָָ

(dnkg daxd dpwyקימה ― והדרּת "ּתקּום ספרא: ּולׁשֹון .ְְְְִִַָָָָָ
הּדּור" ּבּה ugxndׁשּיׁש ziaa oebk xecid ea oi`y mewna la`) ִֵֶָ

(eiptn oicner oi`'א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
על(al:)מּקּדּוׁשין חֹובה זֹו ׁשּמצוה ׁשאףֿעלּֿפי ודע . ְְִִִִִֶֶַַַַָָ

אתֿהחכמים לכּבד ּכלֹומר: ― ּכללי ּבאפן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכלֿאדם
ּבאמרם ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, הּׁשוה לחכם rivn`ואפּלּו `aa) ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָ

(.blיׁש ― זה" מּפני זה עֹומדין ׁשּבבבל חכמים "ּתלמידי :ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

הּתלמיד ׁשּכבֹוד והּוא: הּתלמיד, על ותֹוספת יחּוד עֹוד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָּבּה
ּתֹוספת ּבֹו יׁש לכלֿלרּבֹו חֹובה ׁשהּוא הּכבֹוד על ּגדֹולה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשחֹובתֹו ּבארּו ׁשּכבר לפי ּבמֹורא, חּיב הּכבֹוד ועם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחכם,
הּכתּוב חּיבֹו אׁשר אביו, ּכלּפי מחֹובתֹו ּגדֹולה רּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכלּפי

אמרּו ּובפרּוׁש ּובמֹוראֹו. my)ּבכבֹודֹו `rivn `aaa)אביו : ְְְְִִֵָָָ
קֹודם רּבֹו ― `zורּבֹו dcet diaya miieay eaxe eia` oebk) ְֵַַ

(eia` z` dcet jk xg`e ,eaxּבארּו וכבר .(:d oixcdpq) ְֲֵָ
ׁשּיצא ּבמחלקת: ―ּכּונתי רּבֹו על לחלֹוק לּתלמיד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשאסּור
ׁשּירׁשהּו. ּבלי יֹורה אֹו וילּמד ּבסברתֹו ויּפרד ּדינֹו ּפסק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנגד
לכף אֹותֹו לדּון ולא עליו ּולהתרעם עּמֹו לריב לֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹואסּור
איזה אֹו מּפעּלֹותיו ּפעּלה איזֹו ׁשּיסּביר ּכלֹומר: ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻֻחֹובה,

ההסּברֹות מּסּוגי ּבסּוג mheytk)ּדּבּור `ly eixac yxtny) ְְִִֵַַָ
חלק ּובפרק .לכ נתּכּון ׁשּלא ׁשאפׁשר לפי ―oixcdpq) ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

(.iw,הּׁשכינה על ּכחֹולק רּבֹו על "ּכלֿהחֹולק ְְְִֵֵַַַַַָָָאמרּו:
עלֿה'' 'ּבהּצתם jynda)ׁשּנאמר: d`x)(h ,ek xacna), ְֱֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר: הּׁשכינה, עם ּכעֹוׂשה רּבֹו עם מריבה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּכלֿהעֹוׂשה
וגֹו' אתֿה'' בניֿיׂשראל אׁשרֿרבּו מריבה מי lr'הּמה s`) ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

("'d z`" xn`p ,oxd`e dyn lr my eaxy it(bi ,k my),
ׁשּנאמר: הּׁשכינה, על ּכמתרעם רּבֹו על ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכלֿהּמתרעם

תלּנתיכם Ð)'לאֿעלינּו oxd`e dyn lr l`xyi mr zepelz) ְֵֵֶָֹֹֻ
עלֿה'' g)ּכי ,fh zeny)ּכמהרהר רּבֹו אחר וכלֿהמהרהר . ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָ

ּובמׁשה'" ּבאלהים העם 'וידּבר ׁשּנאמר: הּׁשכינה, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹאחר
(d ,`k xacna)וריב קרח ׁשּמחלקת לפי ּברּור, וכלֿזה .ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹ

עם אּלא היתה לא הרעה ּומחׁשבּתם ותרעמתם ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹיׂשראל
הּכתּוב ועׂשה ּכלֿיׂשראל, ׁשל רּבן ׁשהּוא ועליו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹמׁשה

ה'. ּכלּפי מהם d'")ּכלּֿדבר lr mzevda")אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֵֵֵֶַָָָָ
(ai dpyn c wxt zea`)וכלֿזה ׁשמים". ּכמֹורא רּב "מֹורא :ְְִֶַָָָָָָ

(minkg `xen mbe minkg ceak mb)ּׁשּמצאנּו מּמה ְִִֶַַָָנלמד
ׁשּנתּבאר ּכמֹו וההֹורים, אתֿהחכמים לכּבד צּוה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּכתּוב

ׁשהיא לא הּתלמּוד, minkg)ּבלׁשֹונֹות `xen)ּבפני מצוה ְְְְִִִִֵֶַַָֹ
זאת. והבן ְְֵַָָֹעצמּה.
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aקסב dpyn iying wxt dxf dcear zkqn

·ÈBúeLøa BðúBðå éøëð ìL Bðéé øäèîä,Bì áúBk äläå:úBòî Cnî ézìa÷úä–øzî.ìàøNé äöøé íà ìáà ©§©¥¥¤¨§¦§§¦§§©¨¥¦§©©§¦¦¨¨ª¨£¨¦¦§¤¦§¨¥
BàéöBäì,åéúBòî úà Bì ïziL ãò Bçépî Bðéàå–ïàL úéáa äNòî äéä äæ,eøñàåíéîëç. §¦§¥©¦©¤¦¥¤§¨¤¨¨©£¤§¥§¨§¨§£¨¦

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡Cñð ïééa Bnò úBNòì ìòBtä úà øëBOä–øeñà BøëN.úøçà äëàìî Bnò úBNòì BøëN,øîàL ét ìò óà ©¥¤©¥©£¦§¥¤¤§¨¨§¨©£¦§¨¨©¤¤©©¦¤¨©
Bì:íB÷îì íB÷nî Cñð ïéé ìL úéáç éì øáòä–øzî BøëN.Cñð ïéé äéìò àéáäì øBîçä úà øëBOä– ©£¥¦¨¦¤¥¤¤¦¨§¨§¨ª¨©¥¤©£§¨¦¨¤¨¥¤¤

øeñà døëN;äéìò áLéì døëN,äéìò Bðéâì éBbä çépäL ét ìò óà–øzî døëN. §¨¨¨§¨¨¥¥¨¤¨©©¦¤¦¦©©§¦¨¤¨§¨¨ª¨
·íéáðò éab ìò ìôpL Cñð ïéé–ïçéãé,úBøzî ïäå;úBòwáî eéä íàå–úBøeñà.ìò Bà íéðàz éab ìò ìôð ¥¤¤¤¨©©©¥£¨¦§¦¥§¥ª¨§¦¨§ª¨£¨©©©¥§¥¦©

íéøîz éab,íòè ïúBða ïäa Lé íà–øeñà.äðéôña úBøâBøb àéáäL ïéðBæ ïa ñBúéáa äNòî,úéáç äøazLðå ©¥§¨¦¦¥¨¤§¥©©¨©£¤§©§¤¦¤¥¦§§¦§¦¨§¦§©§¨¨¦

aiaiaiai.xzen zern jnn izlawzd el azek dlde:ìéòì ïðéøîàãë ,øéòä äúåàá íéøã ìàøùéå ø"äøì çåúô úéáä íà.'eke dvx m` la`éåä àúùäã
,ìàøùé ãéá íúåçå çúôîù ô"òàå .àåä éãéã àðéîà ,éì åòáúå éì åæç éà øáñã ,úúøî àìã .øåñà ,ïééä ìò äåìî åì ùéå ìéàåä éøëðä ìöà ïåëùî ïééä

:øåñà
d`̀̀̀eyd.jqp oiia enr zeyrl lretd z` xk:íðéé íúñá åìéôàå .íå÷îì íå÷îî úåéáç êéìåäì åà ,éìë ìà éìëî å÷éøäì.xeq` exkyàåä ñð÷

:íðéé íúñáå êñð ïééá íéîëç åñð÷ù.xzen exkyäàîá úåéáç äàî éì øáòä åì øîà íà ìáà .äèåøôá úéáçå úéáç ìë éì øáòä åì øîàù ïåâëå
:øåñà åøëù ,íäéðéá êñð ïéé ìù úéáç úàöîðå ,úåèåøô.xeq` dxky xengd z` xkeydïðéòåîùàì àúà àôéñå ,àôéñ íåùî äéì è÷ð ïéúéðúî àä

äéìò àéáäì àø÷éòî äøëù åìéàë éåäã àðéîà êúòã à÷ìñ ,äéìò åéúåðåæîå ïéé ìù åðéâì çéðäì éîð äøëù àîúñ åéìò áåëøì øåîçä úà øëåùäã â"òàã
:ïì òîùî÷ ,øåñà åøëùå êñð ïéé

aaaa.mgici:íéððåö íéîá.oipef oa qeziiaa dyrnäéäù ïéðåæ ïá ñåúééáá éîð äùòîå ,øúåî íâôì íòè ïúåð íàå ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî
:íåøéúäå íéîëç éðôì äùòî àáå äéáâ ìò êñð ïéé ìù úéáç äøáúùðå äðéôñá úåøâåøâ àéáî.mrh ozepa ez`pda `edy lkìù åîòèî äðäð íãàù

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ב י ה נ ש מ ר ו א ב

שיבואר . כפי הקודמת, במשנה ששנינו  ענין  באותו  ללמד  מוסיפה משנתנו

éøëð ìL Bðéé øäèîä כמו בכשרות, גוי  של יינו  שעשה ישראל  – ÇÀÇÅÅÆÈÀÄ
הקודמת, במשנה BúeLøaשבארנו BðúBðå, הגוי של  –äläå– ÀÀÄÀÀÇÈ

Bìהנכרי , áúBk: היין את ממנו שקנה לישראל  –Cnî ézìa÷úä ÅÄÀÇÇÀÄÄÈ
úBòî,אמנה דרך כך  לו כתב ואפילו  –øzîבעיר ודווקא היין ; – ÈËÈ

זה  שבכגון הרבים, לרשות הפתוח ובבית וגויים ישראלים בה שיש 
הקודמת במשנה כמבואר שומר , בלא אפילו  היין  ויש((((רשרשרשרש""""יייי).).).).מותר

או  הרבים, לרשות פתוח שאינו  בבית אפילו  מדובר  שכאן  מפרשים,
שהואיל שומר , בלא אפילו  היין מותר מקום ומכל גויים, שכולה בעיר

שייכות  כל  לגוי ואין הוא, ישראל  של היין הרי קבלה, לו כתב והגוי 
ביין  לנגוע הגוי מתיירא ולפיכך  מוסיפים ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).בו , יש  ברם,

חותם. או מפתח עליו  היה כן  אם אלא מותר  היין אין  זה שבכגון 
BàéöBäì ìàøNé äöøé íà ìáàשל מרשותו היין  את להוציא – ÂÈÄÄÀÆÄÀÈÅÀÄ

Bçépîהגוי , Bðéàå,ידו על  מעכב שהגוי –úà Bì ïziL ãò ÀÅÇÄÇÆÄÅÆ
åéúBòî, היין בעד לו  המגיע את לו שילם לא שעדיין  לפי –äæ ÀÈÆ

íéîëç eøñàå ,ïàL úéáa äNòî äéäשהואיל היין , את – ÈÈÇÂÆÀÅÀÈÀÈÀÂÈÄ
בו .והיי לנגוע מתיירא אינו  בחובו , לגוי עדיין משועבד  ן 

א ה נ ש מ ר ו א ב

שמשתכרים  השכר כך  בהנאה, אסור נסך שיין  שכשם להשמיענו , באה זו  משנה
בהנאה. אסור נסך, ביין מעבודה

ìòBtä úà øëBOä, ישראל פועל ששכר גוי  –Bnò úBNòì– ÇÅÆÇÅÇÂÄ
Cñðמלאכה, ïééa חבית להעביר או  כלי, אל מכלי  להריקו כגון – ÀÅÆÆ

למקום, ממקום øeñàיין  BøëN ביין חכמים שהחמירו  בהנאה, – ÀÈÈ
מבואר, בגמרא בהנאה. אסור המלאכה שכר שאפילו בו וקנסו  נסך,

יינם. בסתם הדין  הפועל ,BøëNשהוא את הגוי  –Bnò úBNòì ÀÈÇÂÄ
úøçà äëàìî, שמן של חביות להוליך  כגון –øîàL ét ìò óà ÀÈÈÇÆÆÇÇÄÆÈÇ

íB÷îì íB÷nî Cñð ïéé ìL úéáç éì øáòä :Bìכלומר – ÇÂÅÄÈÄÆÅÆÆÄÈÀÈ
לעשות  לפועל  שאמר  המלאכה בתוך זו חבית העברת גם הגוי שכלל

øzîעמו, BøëN,חביות מאה הגוי : לו שאמר כגון  מבואר, בגמרא – ÀÈËÈ

שכרו  זה ובכגון לעצמו , חבית כל  שכר  שנמצא בפרוטה, חבית חבית
אמר אם אבל נסך . יין  של החבית העברת בעד  מהפרוטה חוץ מותר,

נסך יין של חבית והיתה פרוטות, במאה חביות מאה לי העבר לו :
של החבית את מעביר היה לא ואילו  שהואיל  אסור, שכרו ביניהן ,

לפיכך מלאכתו , שישלים עד שכרו כל לו לעכב יכול היה נסך, יין
גרמה  נסך  יין  של זו שחבית שאפשר הטעם, מבארים ויש  אסור. הכל

כלל שוכרו  היה לא שמא להעבירה, מסרב היה שאילו השכר, כל
øBîçä.((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן )))) úà øëBOä,ישראל של חמורו  ששכר  גוי  –àéáäì ÇÅÆÇÂÀÈÄ

øeñà døëN ,Cñð ïéé äéìòבעד לישראל הגוי  שנותן  השכר – ÈÆÈÅÆÆÀÈÈÈ
אבל נסך ; יין הובלת שכר שהוא לפי בהנאה, אסור døëNÀÈÈהחמור

äéìò áLéì,לרכיבה החמור  את הגוי  שכר  –çépäL ét ìò óà ÅÅÈÆÈÇÇÄÆÄÄÇ
Bðéâì éBbä,נסך יין עם כדו –äéìò,החמור על  –øzî døëN ÇÀÄÈÆÈÀÈÈËÈ

לקחת  החמור על  הרוכב שדרך  פי על שאף להשמיע, באה משנתנו  –
גם  החמור  בשכר שכלול  אומרים אין בכלל, יין  ואף לדרך  צידה עמו
יין  שכר  משום אסור  ויהא עליו, שמניח והיין המזונות משא שכר 

לדרוש יכול  אינו לגינו , את החמור על  מניח כשאינו  גם שהרי נסך,
מותר. השכר  ולפיכך משכרו , לו  שינכה החמור מבעל

i p y m e i
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פירות. על  שנפל נסך  יין  בדין עוסקת משנתנו 

íéáðò éab ìò ìôpL Cñð ïéé,לאשכול המחוברים שלמים – ÅÆÆÆÈÇÇÇÅÂÈÄ
ïçéãé,צוננים במים הענבים את ישטוף –úBøzî ïäå;באכילה – ÀÄÅÀÅËÈ

úBòwáî eéä íàå,הענבים בתוך נבלע היין שנמצא –úBøeñà ÀÄÈÀËÈÂ
במקום  ונשאר שהואיל עוקציהם, שניטלו בענבים הדין  והוא בהנאה. –

כמבוקעות. הם הרי  קטן, נקב נסך,ìôðהעוקץ יין  –íéðàz éab ìò ÈÇÇÇÅÀÅÄ
íéøîz éab ìò Bà מן בולעים הם הרי  רפה, וקליפתם שהואיל  – ÇÇÅÀÈÄ

ולפיכך ïäaהיין , Lé íàíòè ïúBðaנסך יין  בהם נכנס אם – ÄÅÈÆÀÅÇÇ
טעם, בהם שנותן  ב øeñàכשיעור  שאם – אמורים, דברים במה רם, È

אם  אבל  לשבח; טעם בהם נתן  כשהיין אסורים? טעם בנותן  בהן  יש

מותר . הכל לפגם, טעם בהם didנתן okeïéðBæ ïa ñBúéáa äNòîÇÂÆÀÇÀÆÄ
úBøâBøb àéáäL– יבשות תאנים –úéáç äøazLðå ,äðéôña ÆÅÄÀÀÄÀÄÈÀÄÀÇÀÈÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn

f wxt zldw - miaezk

æ-÷øô úìä÷ciÎh

è:çeðé íéìéñk ÷éça ñòë ék ñBòëì Eçeøa ìäáz-ìàéíéðLàøä íéîiäL äéä äî øîàz-ìà ©§©¥¬§«£−¦§®¦´©½©§¥¬§¦¦−¨«©©Ÿ©Æ¤´¨½̈¤³©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½
:äæ-ìò zìàL äîëçî àì ék älàî íéáBè eéäàé:LîMä éàøì øúéå äìçð-íò äîëç äáBèáéék ¨¬¦−¥¥®¤¦²¬Ÿ¥¨§−̈¨©¬§¨©¤«¨¬¨§−̈¦«©£¨®§Ÿ¥−§Ÿ¥¬©¨«¤¦²

:äéìòá äiçz äîëçä úòc ïBøúéå óñkä ìöa äîëçä ìöaâéìëeé éî ék íéýìàä äNòî-úà äàø §¥¬©«¨§−̈§¥´©¨®¤§¦§´©½©©«¨§−̈§©¤¬§¨¤«¨§¥−¤©£¥´¨¡Ÿ¦®¦´¦³©Æ
:Búeò øLà úà ïwúìãéíéýìàä äNò äæ-únòì äæ-úà íb äàø äòø íBéáe áBèá äéä äáBè íBéa §©¥½¥−£¤¬¦§«§³¨Æ¡¥´§½§¬¨−̈§¥®©´¤¤³§ª©¤Æ¨¨´¨«¡Ÿ¦½

:äîeàî åéøçà íãàä àöîé àlL úøác-ìò©¦§©À¤¸Ÿ¦§¨¯¨«¨¨²©£−̈§«¨

i"yx
(Ë).ìäáú ìà:תמהר äéä(È)אל äî øîàú ìà

.'åâå íéîéäù על באה שהיתה הטובה על תתמה אל
יהושע  של ודורו המדבר כדור הראשונים הצדיקים

דוד: של úìàù.ודורו äîëçî àì éë זכות לפי שהכל
åâå'.(È‡)הדורות: äîëç äáåè להם עמדה חכמתם

החכמה: היא טובה כי אבותם זכות נחלת øúåéåעם
.ùîùä éàåøì:הבריות לכל החכמה היא éàåøìיתרון

.ùîùä אסור החמה מרואי הנודר כדתנן הבריות כל הן
רואה  שהחמה במי אלא זה נתכוון לא בסומין, אף

óñëä.(È·)אותו: ìöá äîëçä ìöá éë שישנו מי כל
לעושר  גורמת שהחכמה הכסף בצל ישנו החכמה בצל

äéìòá.שיבא: äéçú äîëçä úòã ïåøúéå החכמה ועוד

בעליה: תחיה שהחכמה הכסף על úà(È‚)יתירה äàø
.íéäìàä äùòî הפעולה לפי הכל מתוקן הוא היאך

לך  ראה לרשעים, וגיהנם לצדיקים גןֿעדן אדם של
תדבק: ï÷úì.באיזה ìëåé éî éë הדבר את מיתה לאחר

בחייו: עיוותו áåèá.(È„)אשר äéä äáåè íåéá ביום
הטובה: בעושי היה טובה לעשות בידך íåéáåשיש

.äàø äòø מן תהיה אתה הרשעים על הרעה כשתבוא
שנאמר סו)הרואים האנשים (ישעיה בפגרי וראו ויצאו

בשר: לכל דראון והיו הנראים מן תהיה ולא íâוגו'
.äæ úîòì äæ úà הרעה לעומת פעולתה ושכר הטובה
פעולתה: äîåàî.ושכר åéøçà íãàä àöîé àìù

הקב"ה: של אחריו להרהר

cec zcevn
(Ë).ÍÁÂ¯· Ï‰·˙ Ï‡להראות תמהר  אל התרגזך  בעת

ומשומר מנוח מקום  לעצמה מצא  הכעס  הראות  כי הכעס ,
רעיהם אשר יתבוננו לא כי על נעזב לא  ומהם הכסילים בחיק

מהר: יתקצף  ולא  ההיא בעת  ידום המשכיל לכן ˙‡Ó¯.(È)יכלימם Ï‡הראשונים ימים  אשר זה  היה  מה מפני תתמה אל 
הימים: באלה  כזה נמצא  לא אשר  מרובה  טובה מצאו אז כי הימים, מאלה יותר טובים היו דוד  של וכדורו יהושע של כדורו

.‰Ê ÏÚ ˙Ï‡˘ ‰ÓÎÁÓ ‡Ï ÈÎאמריה משיבה  היתה היא  אותה  שאלת אילו כי  עצמה, החכמה מן  שאלת לא ההיא  השאלה
(כי כסילות. מפאת כיֿאם חכמה מפאת  שאלת  לא  ההיא  השאלה או זאת . את  להבין קצרה  דעתו האדם אבל ודעת, טעם בטוב

כסילותו): לפי  ממש  בהם שאין שאלות לשאול הכסיל  ודרך חכמתו , עומק כפי הגונות שאלות לשאול החכם ÂË·‰(È‡)דרך 
.‰ÓÎÁ:בידו נחלתו תתקיים  לא בלעדה כי  אליה, היא  טובה החכמה  מכל ֿמקום אבות, נחלת  והון  בית  מצא  מי ÂÈÂ˙¯.אם

לעצמם, השפעה מהם להוריד  השמים במערכת המסתכלים  לומר  רוצה השמש, רואי שהם לאלו  החכמה אל צורך יש וביותר
הרבה ופועלת  מכולם  הגדולה שהיא  לפי השמש (וזכר חכמה. צריך לזה השמים במערכת בטחונם וכל מאומה  בידם  אין אלו כי

הספר): בתחלת  וכמוש"כ  מלכה מלשון השמים מלכת  תקרא  ולכן ‰ÓÎÁ‰.(È·)בתחתונים, Ïˆ· ÈÎהוא החכמה בצל החוסה
בכסף: כמו החכמה עם מחסורו די  עצמו לכלכל האדם יוכל לפעמים  כי  הכסף, בצל יחסה  מעלהÔÂ¯˙ÈÂ.כאילו יתרון יש  עוד 

לקחת רוצחים עליו יעמדו כי בעליה , מיתת על  סיבה היא פעם  הכסף אבל  החכמה, בעל  את  תחיה היא כי החכמה , בדעת
אשר¯‡‰.(È‚)העושר : הדבר  את  לתקן יוכל  האדם מבני מי כי ומתוקנים , מיושרים הם  כמה האלהים מעשה  את הסתכל

בעון אם  השנה בראש רז"ל  שאמרו וכמו הדור. בעון קלקל אשר  הדבר  את  לתקן יוכל  ברוך ֿהוא המקום אבל אותו, קלקל 
ואינו צריך  היותר ובמקום  בזמנם מורידם  כי הקלקול , את הוא  מתקן  מעשיהם הטיבו זה  ולאחר מועטים  גשמים על  נגזר  הדור 

טיפה: ÂË·‰.(È„)מאבד ÌÂÈ·: נפשך בדשן ותתענג הטובה את  קבל לומר  רוצה בטוב , היה בעולם טובה  בוא ÌÂÈ·Âביום
.‰Ú¯:העון את למרק אותה וקבל  באה  מה על  להבין בהרעה הסתכל בעולם  רעה  בוא Ê‰.בעת  ˙‡ Ì‚הרעה לומר, רוצה 

במדה : מדה לומר  רוצה  העון, לעומת אותה  עשה  גם  המקום, שלח  „·¯˙.עצמה ÏÚהאדם ימצא שלא בעבור  כזאת ועשה
לה: הדומה הפשע  את לדעת האדם  ישכיל  העונש  מגמול  כי מאומה, אחריו  להרהר

oeiv zcevn
(Ë).Ï‰·˙ Ï‡: תמהר קלקול:Â˙ÂÂÚ.(È‚)אל  ÏÚ(È„)ענין

יח ):„·¯˙. מג (בראשית  הכסף דבר  על כמו בעבור .
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·ÈBúeLøa BðúBðå éøëð ìL Bðéé øäèîä,Bì áúBk äläå:úBòî Cnî ézìa÷úä–øzî.ìàøNé äöøé íà ìáà ©§©¥¥¤¨§¦§§¦§§©¨¥¦§©©§¦¦¨¨ª¨£¨¦¦§¤¦§¨¥
BàéöBäì,åéúBòî úà Bì ïziL ãò Bçépî Bðéàå–ïàL úéáa äNòî äéä äæ,eøñàåíéîëç. §¦§¥©¦©¤¦¥¤§¨¤¨¨©£¤§¥§¨§¨§£¨¦

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡Cñð ïééa Bnò úBNòì ìòBtä úà øëBOä–øeñà BøëN.úøçà äëàìî Bnò úBNòì BøëN,øîàL ét ìò óà ©¥¤©¥©£¦§¥¤¤§¨¨§¨©£¦§¨¨©¤¤©©¦¤¨©
Bì:íB÷îì íB÷nî Cñð ïéé ìL úéáç éì øáòä–øzî BøëN.Cñð ïéé äéìò àéáäì øBîçä úà øëBOä– ©£¥¦¨¦¤¥¤¤¦¨§¨§¨ª¨©¥¤©£§¨¦¨¤¨¥¤¤

øeñà døëN;äéìò áLéì døëN,äéìò Bðéâì éBbä çépäL ét ìò óà–øzî døëN. §¨¨¨§¨¨¥¥¨¤¨©©¦¤¦¦©©§¦¨¤¨§¨¨ª¨
·íéáðò éab ìò ìôpL Cñð ïéé–ïçéãé,úBøzî ïäå;úBòwáî eéä íàå–úBøeñà.ìò Bà íéðàz éab ìò ìôð ¥¤¤¤¨©©©¥£¨¦§¦¥§¥ª¨§¦¨§ª¨£¨©©©¥§¥¦©

íéøîz éab,íòè ïúBða ïäa Lé íà–øeñà.äðéôña úBøâBøb àéáäL ïéðBæ ïa ñBúéáa äNòî,úéáç äøazLðå ©¥§¨¦¦¥¨¤§¥©©¨©£¤§©§¤¦¤¥¦§§¦§¦¨§¦§©§¨¨¦

aiaiaiai.xzen zern jnn izlawzd el azek dlde:ìéòì ïðéøîàãë ,øéòä äúåàá íéøã ìàøùéå ø"äøì çåúô úéáä íà.'eke dvx m` la`éåä àúùäã
,ìàøùé ãéá íúåçå çúôîù ô"òàå .àåä éãéã àðéîà ,éì åòáúå éì åæç éà øáñã ,úúøî àìã .øåñà ,ïééä ìò äåìî åì ùéå ìéàåä éøëðä ìöà ïåëùî ïééä

:øåñà
d`̀̀̀eyd.jqp oiia enr zeyrl lretd z` xk:íðéé íúñá åìéôàå .íå÷îì íå÷îî úåéáç êéìåäì åà ,éìë ìà éìëî å÷éøäì.xeq` exkyàåä ñð÷

:íðéé íúñáå êñð ïééá íéîëç åñð÷ù.xzen exkyäàîá úåéáç äàî éì øáòä åì øîà íà ìáà .äèåøôá úéáçå úéáç ìë éì øáòä åì øîàù ïåâëå
:øåñà åøëù ,íäéðéá êñð ïéé ìù úéáç úàöîðå ,úåèåøô.xeq` dxky xengd z` xkeydïðéòåîùàì àúà àôéñå ,àôéñ íåùî äéì è÷ð ïéúéðúî àä

äéìò àéáäì àø÷éòî äøëù åìéàë éåäã àðéîà êúòã à÷ìñ ,äéìò åéúåðåæîå ïéé ìù åðéâì çéðäì éîð äøëù àîúñ åéìò áåëøì øåîçä úà øëåùäã â"òàã
:ïì òîùî÷ ,øåñà åøëùå êñð ïéé

aaaa.mgici:íéððåö íéîá.oipef oa qeziiaa dyrnäéäù ïéðåæ ïá ñåúééáá éîð äùòîå ,øúåî íâôì íòè ïúåð íàå ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî
:íåøéúäå íéîëç éðôì äùòî àáå äéáâ ìò êñð ïéé ìù úéáç äøáúùðå äðéôñá úåøâåøâ àéáî.mrh ozepa ez`pda `edy lkìù åîòèî äðäð íãàù

`xephxa yexit
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שיבואר . כפי הקודמת, במשנה ששנינו  ענין  באותו  ללמד  מוסיפה משנתנו

éøëð ìL Bðéé øäèîä כמו בכשרות, גוי  של יינו  שעשה ישראל  – ÇÀÇÅÅÆÈÀÄ
הקודמת, במשנה BúeLøaשבארנו BðúBðå, הגוי של  –äläå– ÀÀÄÀÀÇÈ

Bìהנכרי , áúBk: היין את ממנו שקנה לישראל  –Cnî ézìa÷úä ÅÄÀÇÇÀÄÄÈ
úBòî,אמנה דרך כך  לו כתב ואפילו  –øzîבעיר ודווקא היין ; – ÈËÈ

זה  שבכגון הרבים, לרשות הפתוח ובבית וגויים ישראלים בה שיש 
הקודמת במשנה כמבואר שומר , בלא אפילו  היין  ויש((((רשרשרשרש""""יייי).).).).מותר

או  הרבים, לרשות פתוח שאינו  בבית אפילו  מדובר  שכאן  מפרשים,
שהואיל שומר , בלא אפילו  היין מותר מקום ומכל גויים, שכולה בעיר

שייכות  כל  לגוי ואין הוא, ישראל  של היין הרי קבלה, לו כתב והגוי 
ביין  לנגוע הגוי מתיירא ולפיכך  מוסיפים ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).בו , יש  ברם,

חותם. או מפתח עליו  היה כן  אם אלא מותר  היין אין  זה שבכגון 
BàéöBäì ìàøNé äöøé íà ìáàשל מרשותו היין  את להוציא – ÂÈÄÄÀÆÄÀÈÅÀÄ

Bçépîהגוי , Bðéàå,ידו על  מעכב שהגוי –úà Bì ïziL ãò ÀÅÇÄÇÆÄÅÆ
åéúBòî, היין בעד לו  המגיע את לו שילם לא שעדיין  לפי –äæ ÀÈÆ

íéîëç eøñàå ,ïàL úéáa äNòî äéäשהואיל היין , את – ÈÈÇÂÆÀÅÀÈÀÈÀÂÈÄ
בו .והיי לנגוע מתיירא אינו  בחובו , לגוי עדיין משועבד  ן 
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שמשתכרים  השכר כך  בהנאה, אסור נסך שיין  שכשם להשמיענו , באה זו  משנה
בהנאה. אסור נסך, ביין מעבודה

ìòBtä úà øëBOä, ישראל פועל ששכר גוי  –Bnò úBNòì– ÇÅÆÇÅÇÂÄ
Cñðמלאכה, ïééa חבית להעביר או  כלי, אל מכלי  להריקו כגון – ÀÅÆÆ

למקום, ממקום øeñàיין  BøëN ביין חכמים שהחמירו  בהנאה, – ÀÈÈ
מבואר, בגמרא בהנאה. אסור המלאכה שכר שאפילו בו וקנסו  נסך,

יינם. בסתם הדין  הפועל ,BøëNשהוא את הגוי  –Bnò úBNòì ÀÈÇÂÄ
úøçà äëàìî, שמן של חביות להוליך  כגון –øîàL ét ìò óà ÀÈÈÇÆÆÇÇÄÆÈÇ

íB÷îì íB÷nî Cñð ïéé ìL úéáç éì øáòä :Bìכלומר – ÇÂÅÄÈÄÆÅÆÆÄÈÀÈ
לעשות  לפועל  שאמר  המלאכה בתוך זו חבית העברת גם הגוי שכלל

øzîעמו, BøëN,חביות מאה הגוי : לו שאמר כגון  מבואר, בגמרא – ÀÈËÈ

שכרו  זה ובכגון לעצמו , חבית כל  שכר  שנמצא בפרוטה, חבית חבית
אמר אם אבל נסך . יין  של החבית העברת בעד  מהפרוטה חוץ מותר,

נסך יין של חבית והיתה פרוטות, במאה חביות מאה לי העבר לו :
של החבית את מעביר היה לא ואילו  שהואיל  אסור, שכרו ביניהן ,

לפיכך מלאכתו , שישלים עד שכרו כל לו לעכב יכול היה נסך, יין
גרמה  נסך  יין  של זו שחבית שאפשר הטעם, מבארים ויש  אסור. הכל

כלל שוכרו  היה לא שמא להעבירה, מסרב היה שאילו השכר, כל
øBîçä.((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן )))) úà øëBOä,ישראל של חמורו  ששכר  גוי  –àéáäì ÇÅÆÇÂÀÈÄ

øeñà døëN ,Cñð ïéé äéìòבעד לישראל הגוי  שנותן  השכר – ÈÆÈÅÆÆÀÈÈÈ
אבל נסך ; יין הובלת שכר שהוא לפי בהנאה, אסור døëNÀÈÈהחמור

äéìò áLéì,לרכיבה החמור  את הגוי  שכר  –çépäL ét ìò óà ÅÅÈÆÈÇÇÄÆÄÄÇ
Bðéâì éBbä,נסך יין עם כדו –äéìò,החמור על  –øzî døëN ÇÀÄÈÆÈÀÈÈËÈ

לקחת  החמור על  הרוכב שדרך  פי על שאף להשמיע, באה משנתנו  –
גם  החמור  בשכר שכלול  אומרים אין בכלל, יין  ואף לדרך  צידה עמו
יין  שכר  משום אסור  ויהא עליו, שמניח והיין המזונות משא שכר 

לדרוש יכול  אינו לגינו , את החמור על  מניח כשאינו  גם שהרי נסך,
מותר. השכר  ולפיכך משכרו , לו  שינכה החמור מבעל
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פירות. על  שנפל נסך  יין  בדין עוסקת משנתנו 

íéáðò éab ìò ìôpL Cñð ïéé,לאשכול המחוברים שלמים – ÅÆÆÆÈÇÇÇÅÂÈÄ
ïçéãé,צוננים במים הענבים את ישטוף –úBøzî ïäå;באכילה – ÀÄÅÀÅËÈ

úBòwáî eéä íàå,הענבים בתוך נבלע היין שנמצא –úBøeñà ÀÄÈÀËÈÂ
במקום  ונשאר שהואיל עוקציהם, שניטלו בענבים הדין  והוא בהנאה. –

כמבוקעות. הם הרי  קטן, נקב נסך,ìôðהעוקץ יין  –íéðàz éab ìò ÈÇÇÇÅÀÅÄ
íéøîz éab ìò Bà מן בולעים הם הרי  רפה, וקליפתם שהואיל  – ÇÇÅÀÈÄ

ולפיכך ïäaהיין , Lé íàíòè ïúBðaנסך יין  בהם נכנס אם – ÄÅÈÆÀÅÇÇ
טעם, בהם שנותן  ב øeñàכשיעור  שאם – אמורים, דברים במה רם, È

אם  אבל  לשבח; טעם בהם נתן  כשהיין אסורים? טעם בנותן  בהן  יש

מותר . הכל לפגם, טעם בהם didנתן okeïéðBæ ïa ñBúéáa äNòîÇÂÆÀÇÀÆÄ
úBøâBøb àéáäL– יבשות תאנים –úéáç äøazLðå ,äðéôña ÆÅÄÀÀÄÀÄÈÀÄÀÇÀÈÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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è:çeðé íéìéñk ÷éça ñòë ék ñBòëì Eçeøa ìäáz-ìàéíéðLàøä íéîiäL äéä äî øîàz-ìà ©§©¥¬§«£−¦§®¦´©½©§¥¬§¦¦−¨«©©Ÿ©Æ¤´¨½̈¤³©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½
:äæ-ìò zìàL äîëçî àì ék älàî íéáBè eéäàé:LîMä éàøì øúéå äìçð-íò äîëç äáBèáéék ¨¬¦−¥¥®¤¦²¬Ÿ¥¨§−̈¨©¬§¨©¤«¨¬¨§−̈¦«©£¨®§Ÿ¥−§Ÿ¥¬©¨«¤¦²

:äéìòá äiçz äîëçä úòc ïBøúéå óñkä ìöa äîëçä ìöaâéìëeé éî ék íéýìàä äNòî-úà äàø §¥¬©«¨§−̈§¥´©¨®¤§¦§´©½©©«¨§−̈§©¤¬§¨¤«¨§¥−¤©£¥´¨¡Ÿ¦®¦´¦³©Æ
:Búeò øLà úà ïwúìãéíéýìàä äNò äæ-únòì äæ-úà íb äàø äòø íBéáe áBèá äéä äáBè íBéa §©¥½¥−£¤¬¦§«§³¨Æ¡¥´§½§¬¨−̈§¥®©´¤¤³§ª©¤Æ¨¨´¨«¡Ÿ¦½

:äîeàî åéøçà íãàä àöîé àlL úøác-ìò©¦§©À¤¸Ÿ¦§¨¯¨«¨¨²©£−̈§«¨

i"yx
(Ë).ìäáú ìà:תמהר äéä(È)אל äî øîàú ìà

.'åâå íéîéäù על באה שהיתה הטובה על תתמה אל
יהושע  של ודורו המדבר כדור הראשונים הצדיקים

דוד: של úìàù.ודורו äîëçî àì éë זכות לפי שהכל
åâå'.(È‡)הדורות: äîëç äáåè להם עמדה חכמתם

החכמה: היא טובה כי אבותם זכות נחלת øúåéåעם
.ùîùä éàåøì:הבריות לכל החכמה היא éàåøìיתרון

.ùîùä אסור החמה מרואי הנודר כדתנן הבריות כל הן
רואה  שהחמה במי אלא זה נתכוון לא בסומין, אף

óñëä.(È·)אותו: ìöá äîëçä ìöá éë שישנו מי כל
לעושר  גורמת שהחכמה הכסף בצל ישנו החכמה בצל

äéìòá.שיבא: äéçú äîëçä úòã ïåøúéå החכמה ועוד

בעליה: תחיה שהחכמה הכסף על úà(È‚)יתירה äàø
.íéäìàä äùòî הפעולה לפי הכל מתוקן הוא היאך

לך  ראה לרשעים, וגיהנם לצדיקים גןֿעדן אדם של
תדבק: ï÷úì.באיזה ìëåé éî éë הדבר את מיתה לאחר

בחייו: עיוותו áåèá.(È„)אשר äéä äáåè íåéá ביום
הטובה: בעושי היה טובה לעשות בידך íåéáåשיש

.äàø äòø מן תהיה אתה הרשעים על הרעה כשתבוא
שנאמר סו)הרואים האנשים (ישעיה בפגרי וראו ויצאו

בשר: לכל דראון והיו הנראים מן תהיה ולא íâוגו'
.äæ úîòì äæ úà הרעה לעומת פעולתה ושכר הטובה
פעולתה: äîåàî.ושכר åéøçà íãàä àöîé àìù

הקב"ה: של אחריו להרהר

cec zcevn
(Ë).ÍÁÂ¯· Ï‰·˙ Ï‡להראות תמהר  אל התרגזך  בעת

ומשומר מנוח מקום  לעצמה מצא  הכעס  הראות  כי הכעס ,
רעיהם אשר יתבוננו לא כי על נעזב לא  ומהם הכסילים בחיק

מהר: יתקצף  ולא  ההיא בעת  ידום המשכיל לכן ˙‡Ó¯.(È)יכלימם Ï‡הראשונים ימים  אשר זה  היה  מה מפני תתמה אל 
הימים: באלה  כזה נמצא  לא אשר  מרובה  טובה מצאו אז כי הימים, מאלה יותר טובים היו דוד  של וכדורו יהושע של כדורו

.‰Ê ÏÚ ˙Ï‡˘ ‰ÓÎÁÓ ‡Ï ÈÎאמריה משיבה  היתה היא  אותה  שאלת אילו כי  עצמה, החכמה מן  שאלת לא ההיא  השאלה
(כי כסילות. מפאת כיֿאם חכמה מפאת  שאלת  לא  ההיא  השאלה או זאת . את  להבין קצרה  דעתו האדם אבל ודעת, טעם בטוב

כסילותו): לפי  ממש  בהם שאין שאלות לשאול הכסיל  ודרך חכמתו , עומק כפי הגונות שאלות לשאול החכם ÂË·‰(È‡)דרך 
.‰ÓÎÁ:בידו נחלתו תתקיים  לא בלעדה כי  אליה, היא  טובה החכמה  מכל ֿמקום אבות, נחלת  והון  בית  מצא  מי ÂÈÂ˙¯.אם

לעצמם, השפעה מהם להוריד  השמים במערכת המסתכלים  לומר  רוצה השמש, רואי שהם לאלו  החכמה אל צורך יש וביותר
הרבה ופועלת  מכולם  הגדולה שהיא  לפי השמש (וזכר חכמה. צריך לזה השמים במערכת בטחונם וכל מאומה  בידם  אין אלו כי

הספר): בתחלת  וכמוש"כ  מלכה מלשון השמים מלכת  תקרא  ולכן ‰ÓÎÁ‰.(È·)בתחתונים, Ïˆ· ÈÎהוא החכמה בצל החוסה
בכסף: כמו החכמה עם מחסורו די  עצמו לכלכל האדם יוכל לפעמים  כי  הכסף, בצל יחסה  מעלהÔÂ¯˙ÈÂ.כאילו יתרון יש  עוד 

לקחת רוצחים עליו יעמדו כי בעליה , מיתת על  סיבה היא פעם  הכסף אבל  החכמה, בעל  את  תחיה היא כי החכמה , בדעת
אשר¯‡‰.(È‚)העושר : הדבר  את  לתקן יוכל  האדם מבני מי כי ומתוקנים , מיושרים הם  כמה האלהים מעשה  את הסתכל

בעון אם  השנה בראש רז"ל  שאמרו וכמו הדור. בעון קלקל אשר  הדבר  את  לתקן יוכל  ברוך ֿהוא המקום אבל אותו, קלקל 
ואינו צריך  היותר ובמקום  בזמנם מורידם  כי הקלקול , את הוא  מתקן  מעשיהם הטיבו זה  ולאחר מועטים  גשמים על  נגזר  הדור 

טיפה: ÂË·‰.(È„)מאבד ÌÂÈ·: נפשך בדשן ותתענג הטובה את  קבל לומר  רוצה בטוב , היה בעולם טובה  בוא ÌÂÈ·Âביום
.‰Ú¯:העון את למרק אותה וקבל  באה  מה על  להבין בהרעה הסתכל בעולם  רעה  בוא Ê‰.בעת  ˙‡ Ì‚הרעה לומר, רוצה 

במדה : מדה לומר  רוצה  העון, לעומת אותה  עשה  גם  המקום, שלח  „·¯˙.עצמה ÏÚהאדם ימצא שלא בעבור  כזאת ועשה
לה: הדומה הפשע  את לדעת האדם  ישכיל  העונש  מגמול  כי מאומה, אחריו  להרהר

oeiv zcevn
(Ë).Ï‰·˙ Ï‡: תמהר קלקול:Â˙ÂÂÚ.(È‚)אל  ÏÚ(È„)ענין

יח ):„·¯˙. מג (בראשית  הכסף דבר  על כמו בעבור .
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ábéå ízñéå ízLiL;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:béå çzôiL éãkábúå ó.úeðça éøëð çépnä,àeäL ét ìò óà ¤¦§Ÿ§¦§Ÿ§¦Ÿ©¨¦§¤©§¦¥¥§¥¤¦§©§¦Ÿ§¦Ÿ©©¦©¨§¦©£©©¦¤
ñðëðå àöBé–øzî.âéìôî àeäL BòéãBä íàå–ábéå ízñéå ízLiL éãk;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:éãk ¥§¦§¨ª¨§¦¦¤©§¦§¥¤¦§Ÿ§¦§Ÿ§¦Ÿ©¨¦§¤©§¦¥¥§¥
béå çzôiLábúå ó. ¤¦§©§¦Ÿ§¦Ÿ

‰ïçìMä ìò Bnò ìëBà äéä,ïçìMä ìò äðéâì çépäå,é÷aìcä ìò äðéâìe,àöéå Bçépäå–ïçìMä ìòM äî ¨¨¥¦©©ª§¨§¦¦©§¦¨©©ª§¨§¦¨©©ª§§¦§¦¦§¨¨©¤©©ª§¨
øeñà,øzî é÷aìcä ìòM äîe.Bì øîà íàå:äúBLå âæBî éåä–øeñà é÷aìcä ìòL óà.úBøeñà úBçeút úBiáç; ¨©¤©©ª§§¦ª¨§¦¨©¡¥¥§¤©¤©©ª§§¦¨¨¦§£

úBîeúñ–béå çzôiL éãkábúå ó. §§¥¤¦§©§¦Ÿ§¦Ÿ
ÂlaíBìL úòLa øéòì äñðëpL íéBb úL–úBøeñà úBçeút úBiáç,úBøzî úBîeúñ.äîçìî úòLa–elà ©¤¤¦¤¦§§¨¨¦§¨©¨¨¦§£§ª¨§¨©¦§¨¨¥

úBøzî elàå,Cqðì éàðt ïéàL éôì. ¨¥ª¨§¦¤¥§©§©¥
ÊìàøNé ìL ïéðnà,ïøëNa Cñð ïéé ìL úéáç éøëð íäì çìML–Bì øîBì íéøzî:äéîc úà eðì ïz;íàå ª¨¦¤¦§¨¥¤¨©¨¤¨§¦¨¦¤¥¤¤¦§¨¨ª¨¦©¤¨¤¨¤¨§¦

:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä åäìåëáå .àëéøö ,àì àîéà ,éòáã ìë ãéáòå àááì äéì
dddd.iwtlcïî àìà é÷ôìãä ïî íåìë ìèåð ïéáåñîä ïî ãçà ïéàå ,ïçìùä ìò ïéîéùîå ïéìèåð åðîîå ,ïé÷ùîå ïéìëåàá úåùéùàå úåñåë åá ïéçéðîù éìë

:ïçìùä.dzeye bfen ied el xn` m`e,úåùøä åì áéçøäå ìéàåä.xeq` iwtlcd lry dn s`:äéìåë òâðå äéúòã àëîñã.zegezt zeiagúåàöîðä
:íù åçéðäù úéáá.aebie mezqie gztiy ick:äéúååë àúëìäã ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë àîúñ

eeee.zylea:ùìáå ,ùôçéå íåâøú .íéúáä ïéøúåçå ïéùôçîù ìéç
ffff.dinc z` epl oz:úåòî àìà íäì áééç åðéà àåäå ,åð÷ àì àäãwqt ixkpl epii xkendúåòî åîò.oixzen einc ,ccn `ly créøëðá äëéùîã

`xephxa yexit

âéìôî, הישראל שהה אם רחוק; למקום שהולך –ízLiL éãk ÇÀÄÀÅÆÄÀÙ
ábéå ízñéå והסתימה ולסותמו, הכד במגופת נקב לעשות שיוכל  – ÀÄÀÙÀÄÙ

אסור . היין  הקודמת, במשנה כמבואר ïaתתנגב, ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆ
çzôiL éãk :øîBà ìàéìîb,המגופה כל  את –óbéåויסגור – ÇÀÄÅÅÀÅÆÄÀÇÀÄÙ

חדשה, היין ábúåבמגופה זה, כשיעור שהה אם תתנגב; והמגופה – ÀÄÙ
אין  בלבד נקב לעשיית שכן  מותר , היין  זה, מכשיעור  פחות אסור;

הקודמת. במשנה שבארנו כמו  היא, ניכרת נקב שסתימת לפי לחשוש,
úeðça éøëð çépnä והשאירו ישראל , של  היין בחנות גוי שהיה – ÇÇÄÇÈÀÄÇÂ
לבדו , בחנותו  ñðëðåישראל  àöBé àeäL ét ìò óàשהישראל – ÇÇÄÆÅÀÄÀÈ

הזמן , כל שם יושב ואינו  בחנות ונכנס שמתיירא øzîיוצא היין , – ËÈ
ויראנו . מיד  הישראל  יחזור שמא ביין , לנגוע àeäLהגוי  BòéãBä íàåÀÄÄÆ

âéìôî והוא רחוק, למקום הולך שהוא לגוי , הישראל  שאמר – ÇÀÄ
הישראל שהה אם ארוכה, לשעה ábéåמשאירו  ízñéå ízLiL éãkÀÅÆÄÀÙÀÄÀÙÀÄÙ

אסור. היין לעיל, כמבואר  –éãk :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÀÅ
ábúå óbéå çzôiL שמשנתנו מבואר , בגמרא לעיל. שבארנו  כמו  – ÆÄÀÇÀÄÙÀÄÙ

במשנה  ששנינו  יין, כדי מעביר שהיה בגוי רק שלא להשמיע, באה

אלא  ויראנו , הישראל  יחזור  שמא ביין , לנגוע הגוי מתיירא הקודמת,
ויעשה  מקום לאיזה הגוי  יפליג שמא חשש  שיש ובספינה, בקרון  גם

מתיירא  זה בכגון שאף לכך, חוששים אין מקום מכל כרצונו, ביין
ובספינה, בקרון רק ולא ויראנו; אחר מצד  הישראל יבוא שמא הגוי
ויעשה  החנות דלת את הגוי יסגור שמא חשש  שיש  בחנות, אפילו  אלא

עומד שהישראל  הגוי וסבור שהואיל  לכך , חוששים אין  כחפצו, בתוכה
היין  ולכן ביין , ולטפל הדלת לסגור  הוא מתיירא בודאי מיד, לחזור

ה  סגר באמת שאם למדים, נמצאנו  ברם, החנות,מותר . דלת את גוי 
היין  לראות, לישראל  אפשר  שאי במקום בים, הפליגה שהספינה או

בו . נגע הגוי שמא שחוששים אסור,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ישראל. של בביתו הסועד בגוי דנה זו  משנה

Bnò ìëBà äéä,הגוי עם אוכל הישראל היה –ïçìMä ìò– ÈÈÅÄÇÇËÀÈ
ישראל , של  הישראל ,çépäåבביתו –äðéâì,יין כד –ïçìMä ìò ÀÄÄÇÀÄÈÇÇËÀÈ
ידו , על שישבו  –é÷aìcä ìò äðéâìe,הדולפקי גורסים: ויש – ÀÄÈÇÇËÀÀÄ

ואת  המאכלים את עליו שעורכים רגלים שלוש בעל  קטן  שולחן  והוא

נוטלים  המסובים ואין  המסובים; לשולחן  הגשתם לפני  המשקאות,
השולחן. מן  אלא הדולפקי  מן הגויBçépäåכלום את הישראל  – ÀÄÄ

קלה,àöéåלבדו, לשעה הבית מן  –ïçìMä ìòM äî היין – ÀÈÈÇÆÇÇËÀÈ
השולחן, על בו,øeñàהעומד  שנגע חשש  שיש –ìòM äîe ÈÇÆÇ

é÷aìcä,הדולבקי על  העומד היין –øzî היין שכד פי על  ואף – ÇËÀÀÄËÈ
השולחן , על העומד  הכד  כמו פתוח, הוא אף הדולבקי , על  העומד

הדולבקי מן  יין  ליטול האורחים דרך שאין  מותר , הדולבקי שעל  היין
לעיל. שהזכרנו כמו השולחן , מן Bìאלא øîà íàå ה ישראל– ÀÄÈÇ

äúBLåלגוי : âæBî éåä לו למזוג רשות לו  נתן כאילו  זה הרי – ÁÅÅÀÆ
ולכן רוצה, שהוא כד øeñàמכל  é÷aìcä ìòL óà היין גם – ÇÆÇÇËÀÀÄÈ

זה. ביין אף לנגוע רשות קיבל הגוי שהרי אסור, הדולבקי על  העומד
úBçeút úBiáç את הישראל  שם שהניח בבית הנמצאות יין, של  – ÈÄÀ

ויצא, אבלúBøeñàהגוי  לעיל, כמבואר –úBîeúñ יין חביות – ÂÀ
הישראל  שהה כן אם אלא אסורות אינן  çzôiLסתומות éãk– ÀÅÆÄÀÇ

המגופה, את חדשה,óbéåהגוי במגופה ויסגור –ábúå ותתנגב – ÀÄÙÀÄÙ
כמותו  שהלכה גמליאל , בן  שמעון  רבן כדעת לעיל לעיל לעיל לעיל המגופה, ((((עיין עיין עיין עיין 

גגגג).).).). משנהמשנהמשנהמשנה

i r i a x m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéBb úLlaצרכי ולהחרים בבתים לחפש  הבאים בלשים חיל  – ÇÆÆÄ
ועוד , íBìLאוכל úòLa øéòì äñðëpL לעשות פנאי  לה ויש – ÆÄÀÀÈÈÄÀÈÇÈ

כחפצה; בבתים,úBiáçבבתים שנמצאו  יין  של  –úBøeñà úBçeút ÈÄÀÂ
ביין, הגויים נגעו  שודאי –úBîeúñ,סתומות יין חביות –úBøzî ÀËÈ

אימת  שאין בחזרה, אותן סותמים היו לא אותן, פותחים היו שאילו  –
ולכן  פתחום, שלא ראיה זה הרי סתומות, שנמצאו  וכיון  עליהם, אדם

של בפקק אבל  טיט, של במגופה סתומות כשהן  ודווקא הן. מותרות
שכך הן , אסורות פקוקות, שנמצאו  פי  על ואף כפתוחות; דינן  עץ

למקומו  הפקק את שמחזירים אדם בני  של úòLaÀÈÇ((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).דרכם
äîçìî,במלחמה טרודה כשהיא לעיר הבלשת שנכנסה –elà ÄÀÈÈÅ

úBøzî elàå,סתומות ובין  פתוחות בין  –Cqðì éàðt ïéàL éôì ÈÅËÈÀÄÆÅÀÇÀÇÅ
ולנסכו  ביין  לנגוע פנאי  להם ואין למלחמה הגויים שממהרים –

להן  חוששים פתוחות, שנמצאו  סתומות חביות ברם, זרה. לעבודה
((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ìàøNé ìL ïéðnà,ישראלים מלאכה בעלי –éøëð íäì çìML ËÈÄÆÄÀÈÅÆÈÇÈÆÈÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäéab ìò ìôðå Cñð ïéé ìL,ìàLåíéîëçìíeøézäå.ììkä äæ:íòè ïúBða BúàðäaL ìk–øeñà;ïéàL ìk ¤¥¤¤§¨©©©¥¤§¨©©£¨¦§¦¦¤©§¨¨¤©£¨¨§¥©©¨¨¤¥
íòè ïúBða Búàðäa–øzî,ïéñéøb éab ìò ìôpL õîç ïBâk. ©£¨¨§¥©©ª¨§Ÿ¤¤¨©©©¥§¦¦

‚íB÷îì íB÷nî ïéé éck ìàøNé íò øéáòî äéäL éøëð,ønzLnä ú÷æça äéä íà–øzî.àeäL BòéãBä íà ¨§¦¤¨¨©£¦¦¦§¨¥©¥©¦¦¨§¨¦¨¨§¤§©©¦§©¥ª¨¦¦¤
âéìôî–ábéå ízñéå ízLiL éãk;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:béå çzôiL éãkábúå ó. ©§¦§¥¤¦§Ÿ§¦§Ÿ§¦Ÿ©¨¦§¤©§¦¥¥§¥¤¦§©§¦Ÿ§¦Ÿ
„äðéôqa Bà ïBøwa Bðéé çépnä,àéøcðt÷a Bì Cìäå,õçøå äðéãnì ñðëð–øzî.âéìôî àeäL BòéãBä íà–éãk ©©¦©¥©¨©§¦¨§¨©§©©§©§¨¦§©©§¦¨§¨©ª¨¦¦¤©§¦§¥

:øåñéà.mrh ozepa ez`pda oi`y lk:øåñéà ìù åîòèá äðäð åðéàù.uneg oebkàåäå .àåä íâôì íòè ïúåð ,øúéä ìù ïéñéøâ êåúá ìôðù øåñéà ìù
ïåâë ,óåñ ãòå äìéçúî çéáùî íòè ùé ,íä íòè éðúåð éðéî äòáøàå .óåñ ãòå äìéçúî íäá íâåô æàù ,õîåçä ïäá ìôðù äòùá ïéçúåø ïéñéøâä åéäéù
.äìçúëì øúåî äæå ,ùáãá øùáä åà íéâãä úéðåðîù ïåâë ,óåñ ãòå äìéçúî íâåô íòè ùéå .éàãå øåñéà øåñà äæå ,íéâã ìù åà øùá ìù ìéùáúá ïééä
çéáùî ùéå .íòèå çéø ùáãä åá ïúåð ïééä çë åéìò íâôéù ãò åá ääùéùëå ,åúòùì åá íâåô àåäù ïééá ùáãä ïåâë ,óåñá çéáùîå äìéçúá íâåô ùéå

åìáä íòèä åà ,äàîçä íò øùáä ïîåù ïåâë ,íâåô óåñáìå äìéçúá.÷ôñî íéøåñà íéðùä åìàå .íâôð ë"çàå çáåùî åá ñðëðù ,åîåé ïá åðéàù éìëá ò
,åîòè íâåô ë"çà ïéçéúøîùë ô"òàå ,çéáùîå çéã÷î ïéñéøâá õîåçäù ,÷ôñî ïéøåñà ïä éøä ïéçúåø åéä àì õîåç ïäá ìôðù åììä ïéñéøâä íà êëéôì

:øåñàå íâåô óåñáìå çéáùî éåä
bbbb.xnzynd zwfga did m`éæçå ìàøùé éúà àúùä øîåàå úúøéî éøëðäã ,ìéî âéìôä åìéôàå ,øîúùîä ú÷æçá éåä âéìôî àåäù åòéãåä àìù ïîæ ìë

:éì.biltn `edy ericed m`:íä úåîåúñ úåéáçå ,åðîî ÷çøúîå.mezyiy ická÷ðä íåúñéå øåæçéå úéáçä úôåâîá á÷ð éøëðä áå÷éù éãë ääù íà
:øåñà äîéúñä ùáéúå.mezyiåîë .çúôé(ã"ë øáãîá):äçåúô åðéòù ïéòä íåúù.xne` l`ilnb oa oerny oaxçúôéù éãë ääù íà àìà øåñà åðéà
:úéáçä úôåâî ìë úà.sebie:úøçà äôåâî äùòéå.aebizeà÷åãå .àúìî àøëðîã íåùî ,åùùç àì úéáç ìù äôåâîá øåç úáé÷ðì ìáà .ùáéúå áâðéúå

åãåî ,èéè úôåâîá ìáà .ïùéì ùãç ïéá øëéð åðéàå ïáì ãéñäù ,øëðéî àìã íåùî ,á÷ð úçéúôì éùééçå â"áùøã äéìò ïðáø éâéìôã àåä ãéñ ìù äôåâîá
:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìäå .áåâéúå óåâéå äìåë äôåâîä çúôéù éãë ääùéù ãò ïééä øñúéî àìã â"áùøì ïðáø

cccc.dpitqa e` oexwa epii gipnd:éøëðä íò.`ixcptwaàöåéå äæ øòùá ñðëðù ,äøö÷ êøãá:åãâðëù øòùî.ugxe:õçøîá.xzenàì éøëðã ïåéëã
àðéîà äåä ,ïéé éãë øéáòî äéäù éøëð àðú éàã ,éáá àúìú êðäá ïðáøå ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøã àúâåìô ïéúéðúîá ïðéòåîùàå .òâð àìå úúøî ,éäùã òãé
çéðîä éðú àìå ïåø÷å äðéôñ àðú éàå .úúøî àìå éòáã éàî ãéáòå äéúðéôñì äéì âéìôî ïåø÷å äðéôñá ìáà ,éì éæç éúà àúùä øáñã éøëðä úúøî íúä
ãéçà øîéîì àëéàã åúåðçá éøëð çéðîá ìáà ,éì éæçå øçà ãöî éà÷å ìéæà àðéøçà àçøåàá àîìã øáñã úúøî ïåø÷å äðéôñá àðéîà äåä ,åúåðçá éøëð
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Cñð ïéé ìL,הספינה באותה גוי  שהוביל  –ìôðå, היין –ìò ÆÅÆÆÀÈÇÇ
ïäéab,הגרוגרות גבי  על –íeøézäå íéîëçì ìàLåשהואיל – ÇÅÆÀÈÇÇÂÈÄÀÄÄ

מותרות. הן  הרי לפגם, טעם בגרוגרות נותן ìkוהיין :ììkä äæÆÇÀÈÈ
íòè ïúBða BúàðäaL שנתערב איסור  של מטעמו  הנהנה שאדם – ÆÇÂÈÈÀÅÇÇ

לשבח, טעם בו שנותן  לפי האיסור ;øeñàבהיתר, מן נהנה שהרי – È
íòè ïúBða Búàðäa ïéàL ìk טעם בתערובת נותן  שהאיסור – ÈÆÅÇÂÈÈÀÅÇÇ

את  פוגם האיסור  של שהטעם לפגם, טעם שהוא לפי הנאה, בו שאין
האיסור ,øzîתערובתו, מן נהנה שאינו –õîç ïBâk יין של  – ËÈÀÙÆ

ïéñéøbנסך , éab ìò ìôpL בהם נותן  שהחומץ טחונים, פולים – ÆÈÇÇÇÅÀÄÄ
שנפל אלא שנו "לא מבואר : בגמרא הם. מותרים ולכן לפגם, טעם

רותחין גריסין `mze),לתוך  mbet unegd mrh df oebkay)נפל אבל 
צוננין  גריסין  mippev),לתוך  mdyk miqixbd z` giayn unegd mrhy)

mkezlוהרתיחן unegd ltpy xg` xe`d lr)רש רש רש רש """"יייי כמי),–––– נעשה
ואסור  פגם, ולבסוף אאאא).).).).שהשביח סוסוסוסו,,,, זרה זרה זרה זרה  נותני((((עבודהעבודהעבודהעבודה מיני  ארבעה –

בתבשיל היין כגון סוף, ועד  מתחילה שמשביח טעם א) הם: טעם
סוף, ועד  מתחילה שפוגם טעם ב) ודאי. איסור  אסור וזה בשר , של

שפוגם  טעם ג) לכתחילה. מותר וזה בדבש, הבשר  שמנונית כגון
בתחילה  מקלקל שהדבש  ביין , הדבש  כגון  בסוף, ומשביח בתחילה
וטעם  טוב ריח ליין הדבר  מוסיף זמן לאחר אבל היין, טעם את

הבשר שמנונית כגון בסוף, ופוגם בתחילה שמשביח טעם ד ) משובח.
נפל החומץ שאם אמרו , ומכאן  מספק. אסורים אלו ושניים בחמאה;

הגריסים  ולכן סוף, ועד  מתחילה פוגם טעמו  הרי רותחים, גריסים לתוך 
הרתיחם, כך  ואחר צוננים גריסים לתוך  נפל  החומץ אם אבל  מותרים.

ולכן  למעלה, כמבואר פוגם, כך  ואחר תחילה משביח החומץ נמצא
מספק למשנה למשנה למשנה למשנה ).).).).אסורים בפירושובפירושובפירושובפירושו רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;;
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ממקום  סתומות יין חביות עמו  להעביר  ישראל  ששכרו  גוי בפועל דנה זו משנה
היין. חביות עם לבדו  הגוי את ומשאיר הולך  הישראל היה ולפעמים למקום,

ïéé éck ìàøNé íò øéáòî äéäL éøëð,סתומים –íB÷nî ÈÀÄÆÈÈÇÂÄÄÄÀÈÅÇÅÇÄÄÈ
íB÷îì,לשעה עוזבו היה ולפעמים עמו , הולך  הישראל והיה –íà ÀÈÄ

äéä, היין –ønzLnä ú÷æçaשומר שהישראל הגוי , שיודע – ÈÈÀÆÀÇÇÄÀÇÅ
אף  הולך, הוא להיכן  לגוי  הודיע ולא הישראל שהלך  וכיון היין , את

ארוכה, שעה לאחר  שחזר פי הגויøzîעל  שמתיירא לפי היין, – ËÈ
ויראנו . מיד הישראל  יחזור שמא ביין , BòéãBäלנגוע íàהישראל – ÄÄ

âéìôîלגוי , àeäL,הישראל שהה אם רחוק; למקום שהולך  – ÆÇÀÄ
ízLiL éãk במגופת נקב לעשות העדרו  בזמן  הגוי  שיוכל  כשיעור  – ÀÅÆÄÀÙ

dgezt),הכד  epiry ± "oird mezy" oeyln "mezyi")ízñéå את – ÀÄÀÙ
בטיט, שפתחו ,ábéåהנקב הישראל  יכיר  שלא יפה, הטיט יתנגב – ÀÄÙ

מותר . היין  זה, כשיעור הישראל שהה לא ואם אסור. ïBòîLהיין ïaøÇÈÄÀ
ábúå óbéå çzôiL éãk :øîBà ìàéìîb ïaאסור היין אין – ÆÇÀÄÅÅÀÅÆÄÀÇÀÄÙÀÄÙ

הגוי שיוכל כשיעור  הישראל שהה כן אם המגופה,geztlאלא כל את
xebqle,חדשה במגופה הכד נראית abpzzeאת שתהא עד המגופה

שאין  וסובר , קמא תנא על  חולק גמליאל  בן שמעון  רבן  כבראשונה;
הנקב  שסתימת לפי הנקב, את ויסתום המגופה ינקוב שמא לחשוש

המגופה. שטח לשאר  הסתימה מקום בין הפרש  שיש  היא, ניכרת
שאין  מודים, חכמים אף טיט של  היתה המגופה שאם מבואר , בגמרא

אלא  נחלקו  לא היא. ניכרת שהסתימה מאחר נקב, לעשיית חוששים
ניכר הסתימה שאין סיד, היא במגופת ניכרת אבל  מלמעלה, בה ת

בבבב).).).).מלמטה סט סט סט סט ,,,, זרהזרהזרהזרה l`ilnb.((((עבודהעבודהעבודהעבודה oa oerny oaxk dklde

i y i l y m e i
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שהיו שלו , יין  חביות יד  על לשעה ישראל שהשאירו  בגוי  ללמד  מוסיפה משנתנו
הקודמת. במשנה ששנינו הדין אותו  בו  ונוהג סתומות;

Bðéé çépnä,יינו שהשאיר ישראל  –ïBøwa,בעגלה –äðéôqa Bà ÇÇÄÇÅÇÈÇÀÄÈ
סתומות, בחביות או סתומים בכדים היין  והיה גוי ; שם וישב –CìäåÀÈÇ

Bì,הישראל –àéøcðt÷aקצרה בדרך –xvwnd xarn ± "`ixcptw") ÀÇÇÀÇÀÈ
,(zenewn ipy oia jxcd z`äðéãnì ñðëð, לעיר –õçøå,במרחץ – ÄÀÇÇÀÄÈÀÈÇ

øzî לאן יודע אינו  והגוי שהואיל  בספינה, או בקרון שהניח היין  – ËÈ
ביין . לנגוע מתיירא הוא הרי מיד , שיחזור  הוא וסבור הישראל, הלך

BòéãBä íà הישראל בספינה,– או בקרון  שנשאר àeäLלגוי  ÄÄÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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ábéå ízñéå ízLiL;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:béå çzôiL éãkábúå ó.úeðça éøëð çépnä,àeäL ét ìò óà ¤¦§Ÿ§¦§Ÿ§¦Ÿ©¨¦§¤©§¦¥¥§¥¤¦§©§¦Ÿ§¦Ÿ©©¦©¨§¦©£©©¦¤
ñðëðå àöBé–øzî.âéìôî àeäL BòéãBä íàå–ábéå ízñéå ízLiL éãk;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:éãk ¥§¦§¨ª¨§¦¦¤©§¦§¥¤¦§Ÿ§¦§Ÿ§¦Ÿ©¨¦§¤©§¦¥¥§¥
béå çzôiLábúå ó. ¤¦§©§¦Ÿ§¦Ÿ

‰ïçìMä ìò Bnò ìëBà äéä,ïçìMä ìò äðéâì çépäå,é÷aìcä ìò äðéâìe,àöéå Bçépäå–ïçìMä ìòM äî ¨¨¥¦©©ª§¨§¦¦©§¦¨©©ª§¨§¦¨©©ª§§¦§¦¦§¨¨©¤©©ª§¨
øeñà,øzî é÷aìcä ìòM äîe.Bì øîà íàå:äúBLå âæBî éåä–øeñà é÷aìcä ìòL óà.úBøeñà úBçeút úBiáç; ¨©¤©©ª§§¦ª¨§¦¨©¡¥¥§¤©¤©©ª§§¦¨¨¦§£

úBîeúñ–béå çzôiL éãkábúå ó. §§¥¤¦§©§¦Ÿ§¦Ÿ
ÂlaíBìL úòLa øéòì äñðëpL íéBb úL–úBøeñà úBçeút úBiáç,úBøzî úBîeúñ.äîçìî úòLa–elà ©¤¤¦¤¦§§¨¨¦§¨©¨¨¦§£§ª¨§¨©¦§¨¨¥

úBøzî elàå,Cqðì éàðt ïéàL éôì. ¨¥ª¨§¦¤¥§©§©¥
ÊìàøNé ìL ïéðnà,ïøëNa Cñð ïéé ìL úéáç éøëð íäì çìML–Bì øîBì íéøzî:äéîc úà eðì ïz;íàå ª¨¦¤¦§¨¥¤¨©¨¤¨§¦¨¦¤¥¤¤¦§¨¨ª¨¦©¤¨¤¨¤¨§¦

:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä åäìåëáå .àëéøö ,àì àîéà ,éòáã ìë ãéáòå àááì äéì
dddd.iwtlcïî àìà é÷ôìãä ïî íåìë ìèåð ïéáåñîä ïî ãçà ïéàå ,ïçìùä ìò ïéîéùîå ïéìèåð åðîîå ,ïé÷ùîå ïéìëåàá úåùéùàå úåñåë åá ïéçéðîù éìë

:ïçìùä.dzeye bfen ied el xn` m`e,úåùøä åì áéçøäå ìéàåä.xeq` iwtlcd lry dn s`:äéìåë òâðå äéúòã àëîñã.zegezt zeiagúåàöîðä
:íù åçéðäù úéáá.aebie mezqie gztiy ick:äéúååë àúëìäã ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë àîúñ

eeee.zylea:ùìáå ,ùôçéå íåâøú .íéúáä ïéøúåçå ïéùôçîù ìéç
ffff.dinc z` epl oz:úåòî àìà íäì áééç åðéà àåäå ,åð÷ àì àäãwqt ixkpl epii xkendúåòî åîò.oixzen einc ,ccn `ly créøëðá äëéùîã
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âéìôî, הישראל שהה אם רחוק; למקום שהולך –ízLiL éãk ÇÀÄÀÅÆÄÀÙ
ábéå ízñéå והסתימה ולסותמו, הכד במגופת נקב לעשות שיוכל  – ÀÄÀÙÀÄÙ

אסור . היין  הקודמת, במשנה כמבואר ïaתתנגב, ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆ
çzôiL éãk :øîBà ìàéìîb,המגופה כל  את –óbéåויסגור – ÇÀÄÅÅÀÅÆÄÀÇÀÄÙ

חדשה, היין ábúåבמגופה זה, כשיעור שהה אם תתנגב; והמגופה – ÀÄÙ
אין  בלבד נקב לעשיית שכן  מותר , היין  זה, מכשיעור  פחות אסור;

הקודמת. במשנה שבארנו כמו  היא, ניכרת נקב שסתימת לפי לחשוש,
úeðça éøëð çépnä והשאירו ישראל , של  היין בחנות גוי שהיה – ÇÇÄÇÈÀÄÇÂ
לבדו , בחנותו  ñðëðåישראל  àöBé àeäL ét ìò óàשהישראל – ÇÇÄÆÅÀÄÀÈ

הזמן , כל שם יושב ואינו  בחנות ונכנס שמתיירא øzîיוצא היין , – ËÈ
ויראנו . מיד  הישראל  יחזור שמא ביין , לנגוע àeäLהגוי  BòéãBä íàåÀÄÄÆ

âéìôî והוא רחוק, למקום הולך שהוא לגוי , הישראל  שאמר – ÇÀÄ
הישראל שהה אם ארוכה, לשעה ábéåמשאירו  ízñéå ízLiL éãkÀÅÆÄÀÙÀÄÀÙÀÄÙ

אסור. היין לעיל, כמבואר  –éãk :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÀÅ
ábúå óbéå çzôiL שמשנתנו מבואר , בגמרא לעיל. שבארנו  כמו  – ÆÄÀÇÀÄÙÀÄÙ

במשנה  ששנינו  יין, כדי מעביר שהיה בגוי רק שלא להשמיע, באה

אלא  ויראנו , הישראל  יחזור  שמא ביין , לנגוע הגוי מתיירא הקודמת,
ויעשה  מקום לאיזה הגוי  יפליג שמא חשש  שיש ובספינה, בקרון  גם

מתיירא  זה בכגון שאף לכך, חוששים אין מקום מכל כרצונו, ביין
ובספינה, בקרון רק ולא ויראנו; אחר מצד  הישראל יבוא שמא הגוי
ויעשה  החנות דלת את הגוי יסגור שמא חשש  שיש  בחנות, אפילו  אלא

עומד שהישראל  הגוי וסבור שהואיל  לכך , חוששים אין  כחפצו, בתוכה
היין  ולכן ביין , ולטפל הדלת לסגור  הוא מתיירא בודאי מיד, לחזור

ה  סגר באמת שאם למדים, נמצאנו  ברם, החנות,מותר . דלת את גוי 
היין  לראות, לישראל  אפשר  שאי במקום בים, הפליגה שהספינה או

בו . נגע הגוי שמא שחוששים אסור,
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ישראל. של בביתו הסועד בגוי דנה זו  משנה

Bnò ìëBà äéä,הגוי עם אוכל הישראל היה –ïçìMä ìò– ÈÈÅÄÇÇËÀÈ
ישראל , של  הישראל ,çépäåבביתו –äðéâì,יין כד –ïçìMä ìò ÀÄÄÇÀÄÈÇÇËÀÈ
ידו , על שישבו  –é÷aìcä ìò äðéâìe,הדולפקי גורסים: ויש – ÀÄÈÇÇËÀÀÄ

ואת  המאכלים את עליו שעורכים רגלים שלוש בעל  קטן  שולחן  והוא

נוטלים  המסובים ואין  המסובים; לשולחן  הגשתם לפני  המשקאות,
השולחן. מן  אלא הדולפקי  מן הגויBçépäåכלום את הישראל  – ÀÄÄ

קלה,àöéåלבדו, לשעה הבית מן  –ïçìMä ìòM äî היין – ÀÈÈÇÆÇÇËÀÈ
השולחן, על בו,øeñàהעומד  שנגע חשש  שיש –ìòM äîe ÈÇÆÇ

é÷aìcä,הדולבקי על  העומד היין –øzî היין שכד פי על  ואף – ÇËÀÀÄËÈ
השולחן , על העומד  הכד  כמו פתוח, הוא אף הדולבקי , על  העומד

הדולבקי מן  יין  ליטול האורחים דרך שאין  מותר , הדולבקי שעל  היין
לעיל. שהזכרנו כמו השולחן , מן Bìאלא øîà íàå ה ישראל– ÀÄÈÇ

äúBLåלגוי : âæBî éåä לו למזוג רשות לו  נתן כאילו  זה הרי – ÁÅÅÀÆ
ולכן רוצה, שהוא כד øeñàמכל  é÷aìcä ìòL óà היין גם – ÇÆÇÇËÀÀÄÈ

זה. ביין אף לנגוע רשות קיבל הגוי שהרי אסור, הדולבקי על  העומד
úBçeút úBiáç את הישראל  שם שהניח בבית הנמצאות יין, של  – ÈÄÀ

ויצא, אבלúBøeñàהגוי  לעיל, כמבואר –úBîeúñ יין חביות – ÂÀ
הישראל  שהה כן אם אלא אסורות אינן  çzôiLסתומות éãk– ÀÅÆÄÀÇ

המגופה, את חדשה,óbéåהגוי במגופה ויסגור –ábúå ותתנגב – ÀÄÙÀÄÙ
כמותו  שהלכה גמליאל , בן  שמעון  רבן כדעת לעיל לעיל לעיל לעיל המגופה, ((((עיין עיין עיין עיין 

גגגג).).).). משנהמשנהמשנהמשנה

i r i a x m e i
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íéBb úLlaצרכי ולהחרים בבתים לחפש  הבאים בלשים חיל  – ÇÆÆÄ
ועוד , íBìLאוכל úòLa øéòì äñðëpL לעשות פנאי  לה ויש – ÆÄÀÀÈÈÄÀÈÇÈ

כחפצה; בבתים,úBiáçבבתים שנמצאו  יין  של  –úBøeñà úBçeút ÈÄÀÂ
ביין, הגויים נגעו  שודאי –úBîeúñ,סתומות יין חביות –úBøzî ÀËÈ

אימת  שאין בחזרה, אותן סותמים היו לא אותן, פותחים היו שאילו  –
ולכן  פתחום, שלא ראיה זה הרי סתומות, שנמצאו  וכיון  עליהם, אדם

של בפקק אבל  טיט, של במגופה סתומות כשהן  ודווקא הן. מותרות
שכך הן , אסורות פקוקות, שנמצאו  פי  על ואף כפתוחות; דינן  עץ

למקומו  הפקק את שמחזירים אדם בני  של úòLaÀÈÇ((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).דרכם
äîçìî,במלחמה טרודה כשהיא לעיר הבלשת שנכנסה –elà ÄÀÈÈÅ

úBøzî elàå,סתומות ובין  פתוחות בין  –Cqðì éàðt ïéàL éôì ÈÅËÈÀÄÆÅÀÇÀÇÅ
ולנסכו  ביין  לנגוע פנאי  להם ואין למלחמה הגויים שממהרים –

להן  חוששים פתוחות, שנמצאו  סתומות חביות ברם, זרה. לעבודה
((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ìàøNé ìL ïéðnà,ישראלים מלאכה בעלי –éøëð íäì çìML ËÈÄÆÄÀÈÅÆÈÇÈÆÈÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäéab ìò ìôðå Cñð ïéé ìL,ìàLåíéîëçìíeøézäå.ììkä äæ:íòè ïúBða BúàðäaL ìk–øeñà;ïéàL ìk ¤¥¤¤§¨©©©¥¤§¨©©£¨¦§¦¦¤©§¨¨¤©£¨¨§¥©©¨¨¤¥
íòè ïúBða Búàðäa–øzî,ïéñéøb éab ìò ìôpL õîç ïBâk. ©£¨¨§¥©©ª¨§Ÿ¤¤¨©©©¥§¦¦

‚íB÷îì íB÷nî ïéé éck ìàøNé íò øéáòî äéäL éøëð,ønzLnä ú÷æça äéä íà–øzî.àeäL BòéãBä íà ¨§¦¤¨¨©£¦¦¦§¨¥©¥©¦¦¨§¨¦¨¨§¤§©©¦§©¥ª¨¦¦¤
âéìôî–ábéå ízñéå ízLiL éãk;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:béå çzôiL éãkábúå ó. ©§¦§¥¤¦§Ÿ§¦§Ÿ§¦Ÿ©¨¦§¤©§¦¥¥§¥¤¦§©§¦Ÿ§¦Ÿ
„äðéôqa Bà ïBøwa Bðéé çépnä,àéøcðt÷a Bì Cìäå,õçøå äðéãnì ñðëð–øzî.âéìôî àeäL BòéãBä íà–éãk ©©¦©¥©¨©§¦¨§¨©§©©§©§¨¦§©©§¦¨§¨©ª¨¦¦¤©§¦§¥

:øåñéà.mrh ozepa ez`pda oi`y lk:øåñéà ìù åîòèá äðäð åðéàù.uneg oebkàåäå .àåä íâôì íòè ïúåð ,øúéä ìù ïéñéøâ êåúá ìôðù øåñéà ìù
ïåâë ,óåñ ãòå äìéçúî çéáùî íòè ùé ,íä íòè éðúåð éðéî äòáøàå .óåñ ãòå äìéçúî íäá íâåô æàù ,õîåçä ïäá ìôðù äòùá ïéçúåø ïéñéøâä åéäéù
.äìçúëì øúåî äæå ,ùáãá øùáä åà íéâãä úéðåðîù ïåâë ,óåñ ãòå äìéçúî íâåô íòè ùéå .éàãå øåñéà øåñà äæå ,íéâã ìù åà øùá ìù ìéùáúá ïééä
çéáùî ùéå .íòèå çéø ùáãä åá ïúåð ïééä çë åéìò íâôéù ãò åá ääùéùëå ,åúòùì åá íâåô àåäù ïééá ùáãä ïåâë ,óåñá çéáùîå äìéçúá íâåô ùéå

åìáä íòèä åà ,äàîçä íò øùáä ïîåù ïåâë ,íâåô óåñáìå äìéçúá.÷ôñî íéøåñà íéðùä åìàå .íâôð ë"çàå çáåùî åá ñðëðù ,åîåé ïá åðéàù éìëá ò
,åîòè íâåô ë"çà ïéçéúøîùë ô"òàå ,çéáùîå çéã÷î ïéñéøâá õîåçäù ,÷ôñî ïéøåñà ïä éøä ïéçúåø åéä àì õîåç ïäá ìôðù åììä ïéñéøâä íà êëéôì

:øåñàå íâåô óåñáìå çéáùî éåä
bbbb.xnzynd zwfga did m`éæçå ìàøùé éúà àúùä øîåàå úúøéî éøëðäã ,ìéî âéìôä åìéôàå ,øîúùîä ú÷æçá éåä âéìôî àåäù åòéãåä àìù ïîæ ìë

:éì.biltn `edy ericed m`:íä úåîåúñ úåéáçå ,åðîî ÷çøúîå.mezyiy ická÷ðä íåúñéå øåæçéå úéáçä úôåâîá á÷ð éøëðä áå÷éù éãë ääù íà
:øåñà äîéúñä ùáéúå.mezyiåîë .çúôé(ã"ë øáãîá):äçåúô åðéòù ïéòä íåúù.xne` l`ilnb oa oerny oaxçúôéù éãë ääù íà àìà øåñà åðéà
:úéáçä úôåâî ìë úà.sebie:úøçà äôåâî äùòéå.aebizeà÷åãå .àúìî àøëðîã íåùî ,åùùç àì úéáç ìù äôåâîá øåç úáé÷ðì ìáà .ùáéúå áâðéúå

åãåî ,èéè úôåâîá ìáà .ïùéì ùãç ïéá øëéð åðéàå ïáì ãéñäù ,øëðéî àìã íåùî ,á÷ð úçéúôì éùééçå â"áùøã äéìò ïðáø éâéìôã àåä ãéñ ìù äôåâîá
:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìäå .áåâéúå óåâéå äìåë äôåâîä çúôéù éãë ääùéù ãò ïééä øñúéî àìã â"áùøì ïðáø

cccc.dpitqa e` oexwa epii gipnd:éøëðä íò.`ixcptwaàöåéå äæ øòùá ñðëðù ,äøö÷ êøãá:åãâðëù øòùî.ugxe:õçøîá.xzenàì éøëðã ïåéëã
àðéîà äåä ,ïéé éãë øéáòî äéäù éøëð àðú éàã ,éáá àúìú êðäá ïðáøå ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøã àúâåìô ïéúéðúîá ïðéòåîùàå .òâð àìå úúøî ,éäùã òãé
çéðîä éðú àìå ïåø÷å äðéôñ àðú éàå .úúøî àìå éòáã éàî ãéáòå äéúðéôñì äéì âéìôî ïåø÷å äðéôñá ìáà ,éì éæç éúà àúùä øáñã éøëðä úúøî íúä
ãéçà øîéîì àëéàã åúåðçá éøëð çéðîá ìáà ,éì éæçå øçà ãöî éà÷å ìéæà àðéøçà àçøåàá àîìã øáñã úúøî ïåø÷å äðéôñá àðéîà äåä ,åúåðçá éøëð

`xephxa yexit

Cñð ïéé ìL,הספינה באותה גוי  שהוביל  –ìôðå, היין –ìò ÆÅÆÆÀÈÇÇ
ïäéab,הגרוגרות גבי  על –íeøézäå íéîëçì ìàLåשהואיל – ÇÅÆÀÈÇÇÂÈÄÀÄÄ

מותרות. הן  הרי לפגם, טעם בגרוגרות נותן ìkוהיין :ììkä äæÆÇÀÈÈ
íòè ïúBða BúàðäaL שנתערב איסור  של מטעמו  הנהנה שאדם – ÆÇÂÈÈÀÅÇÇ

לשבח, טעם בו שנותן  לפי האיסור ;øeñàבהיתר, מן נהנה שהרי – È
íòè ïúBða Búàðäa ïéàL ìk טעם בתערובת נותן  שהאיסור – ÈÆÅÇÂÈÈÀÅÇÇ

את  פוגם האיסור  של שהטעם לפגם, טעם שהוא לפי הנאה, בו שאין
האיסור ,øzîתערובתו, מן נהנה שאינו –õîç ïBâk יין של  – ËÈÀÙÆ

ïéñéøbנסך , éab ìò ìôpL בהם נותן  שהחומץ טחונים, פולים – ÆÈÇÇÇÅÀÄÄ
שנפל אלא שנו "לא מבואר : בגמרא הם. מותרים ולכן לפגם, טעם

רותחין גריסין `mze),לתוך  mbet unegd mrh df oebkay)נפל אבל 
צוננין  גריסין  mippev),לתוך  mdyk miqixbd z` giayn unegd mrhy)

mkezlוהרתיחן unegd ltpy xg` xe`d lr)רש רש רש רש """"יייי כמי),–––– נעשה
ואסור  פגם, ולבסוף אאאא).).).).שהשביח סוסוסוסו,,,, זרה זרה זרה זרה  נותני((((עבודהעבודהעבודהעבודה מיני  ארבעה –

בתבשיל היין כגון סוף, ועד  מתחילה שמשביח טעם א) הם: טעם
סוף, ועד  מתחילה שפוגם טעם ב) ודאי. איסור  אסור וזה בשר , של

שפוגם  טעם ג) לכתחילה. מותר וזה בדבש, הבשר  שמנונית כגון
בתחילה  מקלקל שהדבש  ביין , הדבש  כגון  בסוף, ומשביח בתחילה
וטעם  טוב ריח ליין הדבר  מוסיף זמן לאחר אבל היין, טעם את

הבשר שמנונית כגון בסוף, ופוגם בתחילה שמשביח טעם ד ) משובח.
נפל החומץ שאם אמרו , ומכאן  מספק. אסורים אלו ושניים בחמאה;

הגריסים  ולכן סוף, ועד  מתחילה פוגם טעמו  הרי רותחים, גריסים לתוך 
הרתיחם, כך  ואחר צוננים גריסים לתוך  נפל  החומץ אם אבל  מותרים.

ולכן  למעלה, כמבואר פוגם, כך  ואחר תחילה משביח החומץ נמצא
מספק למשנה למשנה למשנה למשנה ).).).).אסורים בפירושובפירושובפירושובפירושו רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;;

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ממקום  סתומות יין חביות עמו  להעביר  ישראל  ששכרו  גוי בפועל דנה זו משנה
היין. חביות עם לבדו  הגוי את ומשאיר הולך  הישראל היה ולפעמים למקום,

ïéé éck ìàøNé íò øéáòî äéäL éøëð,סתומים –íB÷nî ÈÀÄÆÈÈÇÂÄÄÄÀÈÅÇÅÇÄÄÈ
íB÷îì,לשעה עוזבו היה ולפעמים עמו , הולך  הישראל והיה –íà ÀÈÄ

äéä, היין –ønzLnä ú÷æçaשומר שהישראל הגוי , שיודע – ÈÈÀÆÀÇÇÄÀÇÅ
אף  הולך, הוא להיכן  לגוי  הודיע ולא הישראל שהלך  וכיון היין , את

ארוכה, שעה לאחר  שחזר פי הגויøzîעל  שמתיירא לפי היין, – ËÈ
ויראנו . מיד הישראל  יחזור שמא ביין , BòéãBäלנגוע íàהישראל – ÄÄ

âéìôîלגוי , àeäL,הישראל שהה אם רחוק; למקום שהולך  – ÆÇÀÄ
ízLiL éãk במגופת נקב לעשות העדרו  בזמן  הגוי  שיוכל  כשיעור  – ÀÅÆÄÀÙ

dgezt),הכד  epiry ± "oird mezy" oeyln "mezyi")ízñéå את – ÀÄÀÙ
בטיט, שפתחו ,ábéåהנקב הישראל  יכיר  שלא יפה, הטיט יתנגב – ÀÄÙ

מותר . היין  זה, כשיעור הישראל שהה לא ואם אסור. ïBòîLהיין ïaøÇÈÄÀ
ábúå óbéå çzôiL éãk :øîBà ìàéìîb ïaאסור היין אין – ÆÇÀÄÅÅÀÅÆÄÀÇÀÄÙÀÄÙ

הגוי שיוכל כשיעור  הישראל שהה כן אם המגופה,geztlאלא כל את
xebqle,חדשה במגופה הכד נראית abpzzeאת שתהא עד המגופה

שאין  וסובר , קמא תנא על  חולק גמליאל  בן שמעון  רבן  כבראשונה;
הנקב  שסתימת לפי הנקב, את ויסתום המגופה ינקוב שמא לחשוש

המגופה. שטח לשאר  הסתימה מקום בין הפרש  שיש  היא, ניכרת
שאין  מודים, חכמים אף טיט של  היתה המגופה שאם מבואר , בגמרא

אלא  נחלקו  לא היא. ניכרת שהסתימה מאחר נקב, לעשיית חוששים
ניכר הסתימה שאין סיד, היא במגופת ניכרת אבל  מלמעלה, בה ת

בבבב).).).).מלמטה סט סט סט סט ,,,, זרהזרהזרהזרה l`ilnb.((((עבודהעבודהעבודהעבודה oa oerny oaxk dklde

i y i l y m e i
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שהיו שלו , יין  חביות יד  על לשעה ישראל שהשאירו  בגוי  ללמד  מוסיפה משנתנו
הקודמת. במשנה ששנינו הדין אותו  בו  ונוהג סתומות;

Bðéé çépnä,יינו שהשאיר ישראל  –ïBøwa,בעגלה –äðéôqa Bà ÇÇÄÇÅÇÈÇÀÄÈ
סתומות, בחביות או סתומים בכדים היין  והיה גוי ; שם וישב –CìäåÀÈÇ

Bì,הישראל –àéøcðt÷aקצרה בדרך –xvwnd xarn ± "`ixcptw") ÀÇÇÀÇÀÈ
,(zenewn ipy oia jxcd z`äðéãnì ñðëð, לעיר –õçøå,במרחץ – ÄÀÇÇÀÄÈÀÈÇ

øzî לאן יודע אינו  והגוי שהואיל  בספינה, או בקרון שהניח היין  – ËÈ
ביין . לנגוע מתיירא הוא הרי מיד , שיחזור  הוא וסבור הישראל, הלך

BòéãBä íà הישראל בספינה,– או בקרון  שנשאר àeäLלגוי  ÄÄÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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ììkä äæ:Bðéîa ïéî–eäMîa;Bðéîa àHLå–íòè ïúBða. ¤©§¨¦§¦§©¤§¤§¦§¥©©
ËïäL ìëa ïéøñBàå ïéøeñà elà:Cñð ïéé,äøæ äãBáòå,ïéáeáì úBøBòå,ì÷ñpä øBLå,äôeøò äìâòå,òøöî éøtöå, ¥£¦§§¦§¨¤¥¥¤¤©£¨¨¨§§¦§©¦§¨§¤§¨£¨§¦¢¥§Ÿ̈
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:íéúàîá åúåà ïéøòùî ,íøëä éàìëå äìøò íàå .øúéä ìù äàîá åúåà íéøòùî
hhhh.ody lka oixqe`e oixeq` el`:ïìåë úà ïéøñåà óìàá ãçà åìéôà íù åáøòúðù íå÷î ìë.jqp oii.äàðäá ïìåë úà øñåà úåéáç óìàá úçà úéáç

:äéúùá øåñàå äàðäá øúåî ìëä øàùäå ,çìîä íéì úéáç äúåà éîã êéìåî ,íéîìöä ìë ÷øô éäìù ïðéáúëãë àìà ,äëìä ïë ïéàå.dxf dceareäøåö
àá äáøòúðå ,äåãáòù:æ"ò ïðéàù úåøåö óì.oiaeal zexere:ïéãéîòî ïéà ÷øôá ïðéøîàãë ,äàðä éøåñéà éîð éåäã.dxfra ehgypy oilege rxevn ixetve

:åäì ïðéùøô ïéùåã÷ã 'á ÷øôáå .ïä äàðä éøåñéà.xifp xryeáéúëã ,àåä äàðä éøåñéàã('å øáãîá)äáøòúð íàå .íéîìùä çáæ úçú øùà ùàä ìò ïúðå
:äàðäá úåøåñà ïìåë ,úåøòù øàù ìù úåãåâà óìàá åìéôà øéæð øòù ìù äãåâà.xeng xhte:äãôð àìù ïîæ ìë äàðäá øåñà.alga xyaeúëéúç

åúáåøòú úà øñåà äàðä øåñéà åøåñéàå úåðîéì åëøãù øáãã àðú éàä øáñå .äàðäá ïìåë úà úøñåà ,úåëéúç óìàá äáøòúðå áìçá äìùáúðù øùá
:äàðä øåñéà ïøåñéàå àåä úåðîéì åëøãù øáã ,ïéúéðúîá áéùçã éðä ìëå .àåäù ìëá.el` ixdúåðîéì ïëøãù åà ,úåðîéì ïëøã ïéàù äàðä éøåñéà éèåòîì

:ïäù ìëá ïúáåøòú úà ïéøñåà ïðéàù ,äàðä éøåñéà ïðéàå
iiii.xeal ltpy:ïéé ìù.d`pda xeq` elekô"òà ,éàãå êñðúðù åá åðòãé àìù íéøëð ìù íðéé íúñ ìáà .àåäù ìëá åðéîá øñåà æ"òì êñðúðù ïééäù

:äëìä ïëå .ïðéé íúñ åúåà éîãî õåç éøëðì åìåë øëîé àìà ,äàðäá åúáåøòú øñåà åðéà äàðäá øåñàù
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אוסר  זה íòèהרי ïúBða הריהו בהיתר , טעם נותן האיסור שאם – ÀÅÇÇ
בין  שבתורה, איסורים כל אמרו : בגמרא נאסר . אינו לאו, ואם נאסר;

מטבל  חוץ טעם, בנותן  – במינן  שלא בין eyxtedבמינן `ly zexit)
(zexyrne zenexz mdn– במינם ושלא במשהו, – שבמינם נסך , ויין

טעם; llkdבנותן dfe הטעם ומה טבל . לרבות בא במשנתנו) (השנוי

– וטבל  זרה; עבודה חומרת משום – נסך  יין ובטבל? נסך  ביין
הכרי את פוטרת אחת שחיטה כמו  איסורו: כך znixrכהיתרו lk)

,(d`eazd מכאן הלכה. וכן טבל. כולו  הכרי  את עושה אחת חיטה כך 
אם בהיתר: שנתערב איסור  –,epin epi`ya oin axrzpלברר ואפשר

התערובת, את שיטעם עליו , לסמוך שאפשר  לגוי , נותנים הטעם, את
,(odk dze` mreh ,oilega daxrzpy dnexzae) שאין אומר , הוא ואם

מותר. הכל  האיסור , טעם epinaבתערובת oin axrzp m`eבכל)
האיסור, בטעם להבחין אפשר שאי  וטבל), נסך מיין חוץ האיסורים

,epin epi`ya oin axrzpy e` שיערו עליו, לסמוך  שאפשר גוי ואין 
שלmiyya,חכמים החלק כנגד  היתר של חלקים ששים יש  שאם

שנפלה  תרומה ברם, אסור . הכל  – לאו ואם מותר ; הכל האיסור ,
וביכורים; בחלה הדין והוא במאה, אלא בטלה אינה חולין , לתוך 

במאתיים אלא בטלים אינם הכרם וכלאי  ערלה ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).ואילו

ט ה נ ש מ ר ו א ב

מוסיפה  שהוא, בכל ואוסר  שאסור נסך , יין  בענין הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 

משנתנו ברם, שהן. בכל  תערובתם ואוסרים בהנאה האסורים דברים למנות משנתנו

שבמניין בדבר  אלא בעין, ואינו היתר  לתוך  שנבלע איסור של בתערובת עוסקת אינה

(oipna xknpd aeyg xac)כגון היתר, של  דומים בדברים שנתערב הנאה איסורי  של 

בעין, הוא האיסור והרי  כשר, יין של בקבוקים בהרבה שנתערב נסך  יין  בקבוק

בהנאה, האסור שבמניין  שדבר להשמיענו , המשנה ובאה אותו; מכירים שאין  אלא

הכל. ואוסר  בהם, בטל אינו  היתר, של באלף אפילו  נתערב אם

elà, לקמן המפורטים הדברים –ïéøeñà,בהנאה –ìëa ïéøñBàå ÅÂÄÀÀÄÀÈ
ïäL:אסורים כולם באלף, מהם אחד  נתערב אפילו –Cñð ïéé– ÆÅÅÆÆ

כל היתר, של יין  חביות באלף נסך  יין של אחת חבית נתערבה אם

כן הלכה אין  ברם, אסורות; d`ad;החביות dpyna mi`ian ep`y enk)
;("aeh mei zetqez"e `xephxa oiireäøæ äãBáòå עבודה של  פסל – ÇÂÈÈÈ

אסור ; הכל זרה, עבודה שאינם פסלים באלף שנתערב úBøBòåÀזרה
ïéáeáì את והוציאו  לבן  כנגד בחייהן שנקרעו  בהמות של  עורות – ÀÄ

זרה לעבודה להקריבו  גגגג),),),),לבן  משנה משנה משנה משנה  ב ב ב ב  פרקפרקפרקפרק תקרובת ((((עייןעייןעייןעיין לכל  הדין  והוא

זרה; ì÷ñpäעבודה øBLå אדם שהרג לפי להיסקל, דינו שנגמר – ÀÇÄÀÈ

כה כה כה כה );););); כאכאכאכא,,,, שמות שמות שמות שמות  äôeøò((((עייןעייןעייןעיין äìâòå איתן לנחל שהורידוה לאחר  – ÀÆÀÈÂÈ
דדדד);););); כאכאכאכא,,,, דבריםדבריםדבריםדברים òøöî((((עייןעייןעייןעיין éøtöå המצורע שלוקח הציפרים שתי  – ÀÄÃÅÀÙÈ

דדדד),),),),לטהרתו  יד יד יד יד ,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  האחת ((((עייןעייןעייןעיין הצפור שנשחטה אסורות שלאחר 

שאסורה  בלבד, השחוטה לצפור כאן  שהכוונה מפרשים, ויש בהנאה. הן
שנשתלחה  ולאחר  בהנאה; אסורה אינה המשתלחת הצפור  אבל בהנאה,

באכילה; אף מותרת היא øéæðהרי  øòNeוהנזיר בהנאה, אסור – ÀÇÈÄ
ושורפו נזרו ימי  במלאת יחיחיחיח),),),),מגלחו ו ו ו ו ,,,, במדבר במדבר במדבר במדבר  צרור((((עייןעייןעייןעיין נתערב ואם

בהנאה; אסורים כולם אחרים, שערות של צרורות באלף נזיר  שער של
øBîç øèôe נפדה לא אם וכן נפדה; שלא זמן  כל בהנאה אסור  – ÆÆÂ

בהנאה; הוא אסור áìçaונערף, øNáe שנתבשלה בשר  חתיכת – ÈÈÆÈÈ
גדי תבשל "לא פעמים: שלוש בתורה שכתוב בהנאה, אסורה בחלב,

ואחד הנאה, לאיסור  ואחד אכילה, לאיסור  אחד ודרשו : אמו ", בחלב
של חתיכות באלף אפילו  זו  חתיכה נתערבה ואם בישול; לאיסור

בהנאה; כולן את אוסרת היא הרי çìzLnäהיתר , øéòNåלעזאזל – ÀÈÄÇÄÀÇÅÇ
הכיפורים כב כב כב כב ););););ביום טז טז טז טז ,,,, "שעיר((((ויקראויקראויקראויקרא גורסים שאין נוסחאות יש 

äøæòaהמשתלח"; eèçLpL ïélçåחולין של  בהמה שנשחטה – ÀËÄÆÄÀÂÈÂÈÈ
elàבמקדש , éøä,במשנה שנימנו אלו  כל –ïéøeñà ב הנאה,– ÂÅÅÂÄ

ïäL ìëa ïéøñBàå בגמרא לעיל. כמבואר  באלף, אחד  אפילו – ÀÀÄÀÈÆÅ
ושונה חוזרת שמשנתנו  ody"מבואר , lka oixqe`e oixeq` el` ixd"

הנאה  איסורי אלא לעיל, כמבואר  שהם, בכל אוסרים שאין  להשמיענו,

או  הנאה, איסורי שאינם שבמניין  דברים אבל  שבמניין ; דברים שהם
בכל תערובתם את אוסרים אינם שבמניין , דברים שאינם הנאה איסורי

טובטובטובטוב";";";";שהם יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").((((עייןעייןעייןעיין """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת
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גדול בשיעור כשר , יין של  בור לתוך נפל  נסך  יין שאם ח, במשנה למדנו כבר 
אחת dtih),בבת elit` ixi`nd itle)? זו תערובת של  האיסור  ומהו  אסור. היין כל

במשנתנו. תנאים בזה נחלקו 

øBaì ìôpL Cñð ïééלעיל כמבואר כשר , יין של  ח ח ח ח ),),),),– משנה משנה משנה משנה  ((((עייןעייןעייןעיין ÅÆÆÆÈÇÇ
Blk,שבבור היין כל  –äàðäa øeñàבכל במינו אוסר נסך  שיין – ËÈÇÂÈÈ

õeçשהוא. ,éøëðì Blk øëné :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÄÈÅËÀÈÀÄ
BaL Cñð ïéé éîcî אלא בהנאה, נאסרת התערובת שאין כלומר – ÄÀÅÅÆÆÆ

שבתערובת, נסך  יין דמי שיקבל הדמים מן ויוריד לגוי , היין  כל יימכר

המלח לים ט ט ט ט ).).).).ויטילם משנהמשנהמשנהמשנה ג ג ג ג  פרקפרקפרקפרק אמרו:((((עייןעייןעייןעיין dyrnl:בגמרא dkld"
jqp oii(זרה לעבודה נתנסך  oiia(שודאי  oii של± יין לתוך  נפל  (אם

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéé–øeñà.éìk ìà éìkî äøòîä,epnî äøòL úà–øzî;BëBúì äøòL úàå–øeñà. ©¦¨©§¨¤¦¤¦¤¤¦¤¤¥¨¦¤ª¨§¤¤¥¨§¨
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éåä àì êñð ïééå ,äàåìäá éøëðä ìöà éæåæ ìàøùéì äéì ååäå ,äëéùîá éøëðä åàð÷ éøëðä úåùøá éìëä àáå åéìëá ìàøùéä åããåîùëå ,ìàøùéá åîë äðå÷
:òâðã ãò.wqt `ly cr ccn:íéîã êëå êëá ïéé êëå êë ,íéîãä íåëñ.oixeq` eincàëîñ àì åéîã ÷ñô àìã ïåéëã ,äëéùîá àúùä äééð÷ àì éøëðã

:íéîã åì ÷åñôéù ãò éøëðä åàð÷ àì ïééãòù ,ìàøùé úåùøá êñð ïéé éåä äéá òâð éë êëìä ,åéîã åì äáøé àîù ,äëéùîá äééð÷ìã äéúòãea yi m`
.oii zakr:ïéôè éúù åà äôèë àöé àìù åéô ìò ïéé áëòúîù íéðâåà ,ïéé úáëò ,éøëð ìù ïéé äìçú åá ããîðù êôùîá ùé íà.xeq`àøîç øñúîã

:êôùîáù êñð ïéé úôè àéää íåùî ìàøùéã.ilkl ilkn dxrnd:êñð ïéé åá ùéù éìëì åà éøëðä ãéáù éìëì åìù éìëî äøéòù ìàøùédxrny z`
.xzen epnn:øúåî ,ìàøùé ãéáù ïåéìòä éìëá øàùðù ïééä.ekeza dxiry z`e,éøëðä ãéáù éìëì òéâä àìù éô ìò óà ìàøùé éìëî àöéù çåìé÷äå

çåìé÷ä òâðù íãå÷ù ,éôåè÷ óè÷ã ïåâë éøééî ,ìàøùé ãéáù éìëá øàùðù ïééä éøùã ïéúéðúîå .øåáéç ÷åöéðã ,øåñà ,éøëð ìù éìëì òéâäù äî ïëù ìëå
õôðã ,éîð éà .ïåúçúä éìëáù äîì ïåéìòä éìëáù äî øáçéù ÷åöéð ïàë äéä àìå ,ìàøùé ãéáù éìëì øáåçîä ïåéìòä ÷ñô éøëðä ãéáù ïåúçúä éìëá
.éøëð ãéáù éìëì ìàøùé ãéá øùà éìëáù ïééä ïéá øáçéù çåìé÷å ïåìéñ íù äéä àìå ,íé÷øæîä ïî ïéëéìùîù êøãë ïåéìòä éìëä ïî ïééä êéìùäù ,éöåôð

:àúëìä ïëå .êñð ïééá øñåàå øåáéç ÷åöéð ì"éé÷ã ,øåñà ìàøùé ãéáù ïåéìòä éìëá øàùðù äî ìë ,øåáéç íù äéä íà ìáà
gggg.mina mine:øúéä ìù íéîá .åãáòðù åà æ"òì åëñðúðù íéî.`edy lkaìëá åðéîá øñåà ,àøéúä åâì àøåñéà åà àøåñéà åâì àøéúä ìôð àðù àì

ïè÷ éìëî êñð ïéé äøòîä ìáà .úçà úáá ìåãâ øåòéù éìëä ïî àöåéä ïééá ùéå áçø åéôù éìëî ìôåð øúéää êåúì ìôåðä øåñéàä äéäéù ãáìáå .àåäù
åðîî äøéòù äî ìë ,øåñéà êåúì øúéä äøéò íàå .ìéèá àî÷ àî÷ ïðéøîà ,åìåë íåéä ìë åìéôà ,øúéä ìù ïéé êåúì ìôðå äôè äôè àìà àéöåî åðéàù
õåç .íòè ïúåðá ,ïðéîá àìù ïéá ïðéîá ïéá äøåúáù ïéøåñéà ìë ,äëìää éôì àúìîã àð÷ñîå .úçà äôéè êåúì äàìî úéáç åìéôàå ,øåñà ,øåñéàä êåúì
,éøëä úà úøèåô úçà äèçù åîë ,åøåñéà êë åøéúäë ,ìáèå .äøæ äãåáòã àøîåç íåùî ,êñð ïéé .íòè ïúåðá ïðéîá àìù ,åäùîá ïðéîáã ,êñð ïééå ìáèî
àéä äîåøú íà ,àîòèà í÷éîì àëéàã åðéî åðéàùá ïéî áøòúð íà ,øúéäá áøòúð ïéøåñéà øàùî øåñéà íàå .ìáè åìåë éøëä úà äùåò úçà äèç êë
ïéî áøòúð íàå .øúåî ìëä ,øåñéàä íòè åà äîåøúä íòè úáåøòúá ïéàù øîåà íà ,éåâ íåúçð åðîòèé øåñéà øáã íàå ,ïäë äðîòèé ïéìåçá äáøòúðù
íéùîøå íéö÷ù úåôøèå úåìéáð íãå áìçî àåä øåñéàä íà ,åéìò êåîñì ìëåðù éåâ åà ïäë ïàë ïéàå åðéî åðéàùá ïéî åà ,àîòèà í÷éîì àëéìã åðéîá
,íéøåëéáå äìçå äîåøú àåä øåñéàä íàå .øåñà ìëä ,åàì íàå ,øúåî ìëä øåñéàä ãâðë øúéä ìù íéùù ùé íà ,íéùùá åúåà ïéøòùî ,äæá àöåéëå

`xephxa yexit

ïøëNa Cñð ïéé ìL úéáç, אצלו מלאכה שעשו –øîBì íéøzî ÈÄÆÅÆÆÄÀÈÈËÈÄÇ
Bì:לגוי –äéîc úà eðì ïz דמים לנו  תן  יין, רוצים אנו אין  – ÆÈÆÈÆÈ

לא  עדיין שהרי  נסך, יין  דמי  נחשבים הללו הדמים ואין במקומו ;

ולא  דמים מלאכתם בשכר  להם לשלם חייב והגוי היין , את קיבלו
äñðëpMîיין. íàå,החבית –ïúeLøì היין את כבר  שקיבלו – ÀÄÄÆÄÀÀÈÄÀÈ

זה øeñàבשכרם, שבכגון דמיה, את לנו תן לגוי : לומר  להם – È
אסור נסך ויין  מלאכתם, שכר ולא נסך , יין  של  החבית דמי  הם הדמים

éøëpìבהנאה. Bðéé øëBnä, לגוי יין  המוכר  ישראל –÷ñt– ÇÅÅÇÈÀÄÈÇ
היין, מחיר את לגוי ããîהישראל  àHL ãò את לו  שמדד קודם – ÇÆÈÇ

ïéøzîהיין, åéîcעד נסך  יין  נעשה היין  שאין מותרים, היין  דמי  – ÈÈËÈÄ
ביין , שנגע קודם הכלי במשיכת הגוי קנאו והרי עצמו, ביין שנוגע

אבל היתר. של יין  דמי  לישראל  חייב היין ,ããîונמצא את לגוי – ÈÇ
÷ñt àHL ãò, בידיו היין את ונתן  המחיר , את לו  שקצב קודם – ÇÆÈÇ
ïéøeñà åéîc פסק שלא זמן  שכל  לישראל, אסורים היין  דמי – ÈÈÂÄ

הלכך למחירו, יסכים לא שמא לקנותו , הגוי דעת היתה לא דמיו,

הגוי וכשבא ישראל , של  יינו היה עדיין נסך  יין ועשאו  ביין כשנגע
אסורים. ולכן הם, נסך יין  דמי  כך, אחר לו  הישראלìèðלשלם – ÈÇ

היין, חנות CtLnäבעל  úà וליציקתו היין למדידת המשמש  – ÆÇÇÀÅ
בקבוק, éøëðלתוך ìL BúéçBìö CBúì ããîe קצת בה שהיה – ÈÇÀÀÄÆÈÀÄ

חיבור ", "ניצוק הוא שהדין  לפי שבמשפך , היין  נאסר  והרי  נסך , יין

שבצלוחיתו  היין עם שבמשפך, היין את מחבר  היין שקילוח כלומר
הגוי, ããîeשל  øæçå,משפך באותו –ìàøNé ìL BúéçBìö CBúì ÀÈÇÈÇÀÀÄÆÄÀÈÅ

יין, אצלו  שקנה –ïéé úákò Ba Lé íà מעט במשפך יש אם – ÄÆÇÆÆÇÄ
הגוי , של לצלוחיתו שמדד מהיין  בשוליו  שנתעכב היין øeñàיין – È

נסך יין שהוא יין, עכבת בו שנתערבה לפי  ישראל  של  שבצלוחיתו
לעיל . שבארנו éìkכפי ìà éìkî äøòîä יין המריק ישראל – ÇÀÈÆÄÆÄÆÆÄ

נסך , יין בו  שיש כלי  לתוך שבידו  epnîמכלי äøòL úà היין – ÆÆÅÈÄÆ
ישראל, שביד העליון בכלי הקילוח øzîשנשאר  את שהפסיק והוא – ËÈ

את  שיחבר  "ניצוק" היה ולא התחתון , שבכלי נסך  ביין שנגע קודם
ביין  הקילוח נגע אם ברם, התחתון. שבכלי ליין  העליון בכלי היין

"ניצוק  שהרי אסור, העליון  בכלי  שנשאר מה כל היציקה, בזמן  נסך

לעיל . שהזכרנו  כמו BëBúìחיבור ", äøòL úàå שיצא הקילוח – ÀÆÆÅÈÀ
שכן  וכל נסך , יין  בו  שיש לכלי הגיע שטרם פי על אף ישראל, מכלי 

שהגיע, נסך.øeñàמה יין משום – È

i y i n g m e i
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נסך. יין של  התערובת דיני  ללמד  באה משנתנו 

øeñà Cñð ïéé משנה ב בפרק הטעם בארנו  שכבר  כמו בהנאה, – ÅÆÆÈ
àeäLג; ìëa øñBàå בחבית שנתערבה נסך יין  של  טיפה אפילו  – ÀÅÀÈÆ

אמרו: בגמרא ברם, היין . כל את אוסרת הריהי  כשר, יין  של מלאה

מצרצור נסך  יין  לבור(jt)"המערה oii),קטן ly) היום כל אפילו 
בטל " ראשון  ראשון  zlhazn).כולו, xeal zltepy dtih lk) מכאן

שא  משנתנו , חבית מפרשים ואפילו נסך, יין  לתוך היתר  של  יין נפל  ם
נסך יין נפל  אם אבל היין. כל נאסר  נסך , יין של  טיפה לתוך  מלאה

נפל כן אם אלא שהוא, בכל  אוסרו  אינו כשר, יין  של חבית לתוך 
אבל אחת, בבת גדול  שיעור ממנו  היוצא ביין  ויש  רחב, שפיו  מכלי 
טיפה  כל טיפה, טיפה אלא מוציא שאינו  קטן  מכד  נסך  יין  המערה

ומתבטלת אחת ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).הולכת טיפה נפלה שאפילו  מפרשים, ויש 
כל את אוסרת היא הרי כשר , יין של מלאה חבית לתוך  נסך  יין של

ראשון  ראשון  קטן... מצרצור  "המערה בגמרא: שאמרו  וזה היין;
כן הלכה אין ïééa((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בטל", ïéé ביין נסך יין נתערב אם – ÇÄÀÇÄ

היתר, íéîaשל íéîe זרה לעבודה שנתנסכו  מים שנתערבו או – ÇÄÀÇÄ
אוסר זה הרי  היתר , של àeäLבמים ìëa.למעלה כמבואר –ïéé ÀÈÆÇÄ

íéîa, היתר של  במים נסך יין  נתערב אם אבל  –ïééa íéîe או – ÀÇÄÇÄÀÇÄ
אוסר זה אין  היתר , של ביין  זרה לעבודה שנתנסכו מים שנתערבו 

íòèאלא ïúBða.בהיתר טעם נותן  כשהאיסור –ïéî :ììkä äæ ÀÅÇÇÆÇÀÈÄ
Bðéîa, ביין יין כגון  המין , מאותו  בהיתר  שנתערב איסור של  מין  – ÀÄ

היתר;eäMîaאוסר של  הרבה אוסר  איסור של שמשהו  –àHLå ÀÇÆÀÆ
Bðéîa,במים יין כגון היתר , של אחר  במין  שנתערב איסור  של מין – ÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ììkä äæ:Bðéîa ïéî–eäMîa;Bðéîa àHLå–íòè ïúBða. ¤©§¨¦§¦§©¤§¤§¦§¥©©
ËïäL ìëa ïéøñBàå ïéøeñà elà:Cñð ïéé,äøæ äãBáòå,ïéáeáì úBøBòå,ì÷ñpä øBLå,äôeøò äìâòå,òøöî éøtöå, ¥£¦§§¦§¨¤¥¥¤¤©£¨¨¨§§¦§©¦§¨§¤§¨£¨§¦¢¥§Ÿ̈

øéæð øòNe,øBîç øèôe,áìça øNáe,çìzLnä øéòNå,äøæòa eèçLpL ïélçå–ìëa ïéøñBàå ïéøeñà elà éøä §©¨¦¤¤£¨¨¤¨¨§¨¦©¦§©¥©§ª¦¤¦§£¨£¨¨£¥¥£¦§§¦§¨
ïäL. ¤¥
ÈøBaì ìôpL Cñð ïéé–äàðäa øeñà Blk;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:éøëðì Blk øëné,Cñð ïéé éîcî õeç ¥¤¤¤¨©©ª¨©£¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨¥ª§¨§¦¦§¥¥¤¤
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:íéúàîá åúåà ïéøòùî ,íøëä éàìëå äìøò íàå .øúéä ìù äàîá åúåà íéøòùî
hhhh.ody lka oixqe`e oixeq` el`:ïìåë úà ïéøñåà óìàá ãçà åìéôà íù åáøòúðù íå÷î ìë.jqp oii.äàðäá ïìåë úà øñåà úåéáç óìàá úçà úéáç

:äéúùá øåñàå äàðäá øúåî ìëä øàùäå ,çìîä íéì úéáç äúåà éîã êéìåî ,íéîìöä ìë ÷øô éäìù ïðéáúëãë àìà ,äëìä ïë ïéàå.dxf dceareäøåö
àá äáøòúðå ,äåãáòù:æ"ò ïðéàù úåøåö óì.oiaeal zexere:ïéãéîòî ïéà ÷øôá ïðéøîàãë ,äàðä éøåñéà éîð éåäã.dxfra ehgypy oilege rxevn ixetve

:åäì ïðéùøô ïéùåã÷ã 'á ÷øôáå .ïä äàðä éøåñéà.xifp xryeáéúëã ,àåä äàðä éøåñéàã('å øáãîá)äáøòúð íàå .íéîìùä çáæ úçú øùà ùàä ìò ïúðå
:äàðäá úåøåñà ïìåë ,úåøòù øàù ìù úåãåâà óìàá åìéôà øéæð øòù ìù äãåâà.xeng xhte:äãôð àìù ïîæ ìë äàðäá øåñà.alga xyaeúëéúç

åúáåøòú úà øñåà äàðä øåñéà åøåñéàå úåðîéì åëøãù øáãã àðú éàä øáñå .äàðäá ïìåë úà úøñåà ,úåëéúç óìàá äáøòúðå áìçá äìùáúðù øùá
:äàðä øåñéà ïøåñéàå àåä úåðîéì åëøãù øáã ,ïéúéðúîá áéùçã éðä ìëå .àåäù ìëá.el` ixdúåðîéì ïëøãù åà ,úåðîéì ïëøã ïéàù äàðä éøåñéà éèåòîì

:ïäù ìëá ïúáåøòú úà ïéøñåà ïðéàù ,äàðä éøåñéà ïðéàå
iiii.xeal ltpy:ïéé ìù.d`pda xeq` elekô"òà ,éàãå êñðúðù åá åðòãé àìù íéøëð ìù íðéé íúñ ìáà .àåäù ìëá åðéîá øñåà æ"òì êñðúðù ïééäù

:äëìä ïëå .ïðéé íúñ åúåà éîãî õåç éøëðì åìåë øëîé àìà ,äàðäá åúáåøòú øñåà åðéà äàðäá øåñàù

`xephxa yexit

אוסר  זה íòèהרי ïúBða הריהו בהיתר , טעם נותן האיסור שאם – ÀÅÇÇ
בין  שבתורה, איסורים כל אמרו : בגמרא נאסר . אינו לאו, ואם נאסר;

מטבל  חוץ טעם, בנותן  – במינן  שלא בין eyxtedבמינן `ly zexit)
(zexyrne zenexz mdn– במינם ושלא במשהו, – שבמינם נסך , ויין

טעם; llkdבנותן dfe הטעם ומה טבל . לרבות בא במשנתנו) (השנוי

– וטבל  זרה; עבודה חומרת משום – נסך  יין ובטבל? נסך  ביין
הכרי את פוטרת אחת שחיטה כמו  איסורו: כך znixrכהיתרו lk)

,(d`eazd מכאן הלכה. וכן טבל. כולו  הכרי  את עושה אחת חיטה כך 
אם בהיתר: שנתערב איסור  –,epin epi`ya oin axrzpלברר ואפשר

התערובת, את שיטעם עליו , לסמוך שאפשר  לגוי , נותנים הטעם, את
,(odk dze` mreh ,oilega daxrzpy dnexzae) שאין אומר , הוא ואם

מותר. הכל  האיסור , טעם epinaבתערובת oin axrzp m`eבכל)
האיסור, בטעם להבחין אפשר שאי  וטבל), נסך מיין חוץ האיסורים

,epin epi`ya oin axrzpy e` שיערו עליו, לסמוך  שאפשר גוי ואין 
שלmiyya,חכמים החלק כנגד  היתר של חלקים ששים יש  שאם

שנפלה  תרומה ברם, אסור . הכל  – לאו ואם מותר ; הכל האיסור ,
וביכורים; בחלה הדין והוא במאה, אלא בטלה אינה חולין , לתוך 

במאתיים אלא בטלים אינם הכרם וכלאי  ערלה ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).ואילו

ט ה נ ש מ ר ו א ב

מוסיפה  שהוא, בכל ואוסר  שאסור נסך , יין  בענין הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 

משנתנו ברם, שהן. בכל  תערובתם ואוסרים בהנאה האסורים דברים למנות משנתנו

שבמניין בדבר  אלא בעין, ואינו היתר  לתוך  שנבלע איסור של בתערובת עוסקת אינה

(oipna xknpd aeyg xac)כגון היתר, של  דומים בדברים שנתערב הנאה איסורי  של 

בעין, הוא האיסור והרי  כשר, יין של בקבוקים בהרבה שנתערב נסך  יין  בקבוק

בהנאה, האסור שבמניין  שדבר להשמיענו , המשנה ובאה אותו; מכירים שאין  אלא

הכל. ואוסר  בהם, בטל אינו  היתר, של באלף אפילו  נתערב אם

elà, לקמן המפורטים הדברים –ïéøeñà,בהנאה –ìëa ïéøñBàå ÅÂÄÀÀÄÀÈ
ïäL:אסורים כולם באלף, מהם אחד  נתערב אפילו –Cñð ïéé– ÆÅÅÆÆ

כל היתר, של יין  חביות באלף נסך  יין של אחת חבית נתערבה אם

כן הלכה אין  ברם, אסורות; d`ad;החביות dpyna mi`ian ep`y enk)
;("aeh mei zetqez"e `xephxa oiireäøæ äãBáòå עבודה של  פסל – ÇÂÈÈÈ

אסור ; הכל זרה, עבודה שאינם פסלים באלף שנתערב úBøBòåÀזרה
ïéáeáì את והוציאו  לבן  כנגד בחייהן שנקרעו  בהמות של  עורות – ÀÄ

זרה לעבודה להקריבו  גגגג),),),),לבן  משנה משנה משנה משנה  ב ב ב ב  פרקפרקפרקפרק תקרובת ((((עייןעייןעייןעיין לכל  הדין  והוא

זרה; ì÷ñpäעבודה øBLå אדם שהרג לפי להיסקל, דינו שנגמר – ÀÇÄÀÈ

כה כה כה כה );););); כאכאכאכא,,,, שמות שמות שמות שמות  äôeøò((((עייןעייןעייןעיין äìâòå איתן לנחל שהורידוה לאחר  – ÀÆÀÈÂÈ
דדדד);););); כאכאכאכא,,,, דבריםדבריםדבריםדברים òøöî((((עייןעייןעייןעיין éøtöå המצורע שלוקח הציפרים שתי  – ÀÄÃÅÀÙÈ

דדדד),),),),לטהרתו  יד יד יד יד ,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  האחת ((((עייןעייןעייןעיין הצפור שנשחטה אסורות שלאחר 

שאסורה  בלבד, השחוטה לצפור כאן  שהכוונה מפרשים, ויש בהנאה. הן
שנשתלחה  ולאחר  בהנאה; אסורה אינה המשתלחת הצפור  אבל בהנאה,

באכילה; אף מותרת היא øéæðהרי  øòNeוהנזיר בהנאה, אסור – ÀÇÈÄ
ושורפו נזרו ימי  במלאת יחיחיחיח),),),),מגלחו ו ו ו ו ,,,, במדבר במדבר במדבר במדבר  צרור((((עייןעייןעייןעיין נתערב ואם

בהנאה; אסורים כולם אחרים, שערות של צרורות באלף נזיר  שער של
øBîç øèôe נפדה לא אם וכן נפדה; שלא זמן  כל בהנאה אסור  – ÆÆÂ

בהנאה; הוא אסור áìçaונערף, øNáe שנתבשלה בשר  חתיכת – ÈÈÆÈÈ
גדי תבשל "לא פעמים: שלוש בתורה שכתוב בהנאה, אסורה בחלב,

ואחד הנאה, לאיסור  ואחד אכילה, לאיסור  אחד ודרשו : אמו ", בחלב
של חתיכות באלף אפילו  זו  חתיכה נתערבה ואם בישול; לאיסור

בהנאה; כולן את אוסרת היא הרי çìzLnäהיתר , øéòNåלעזאזל – ÀÈÄÇÄÀÇÅÇ
הכיפורים כב כב כב כב ););););ביום טז טז טז טז ,,,, "שעיר((((ויקראויקראויקראויקרא גורסים שאין נוסחאות יש 

äøæòaהמשתלח"; eèçLpL ïélçåחולין של  בהמה שנשחטה – ÀËÄÆÄÀÂÈÂÈÈ
elàבמקדש , éøä,במשנה שנימנו אלו  כל –ïéøeñà ב הנאה,– ÂÅÅÂÄ

ïäL ìëa ïéøñBàå בגמרא לעיל. כמבואר  באלף, אחד  אפילו – ÀÀÄÀÈÆÅ
ושונה חוזרת שמשנתנו  ody"מבואר , lka oixqe`e oixeq` el` ixd"

הנאה  איסורי אלא לעיל, כמבואר  שהם, בכל אוסרים שאין  להשמיענו,

או  הנאה, איסורי שאינם שבמניין  דברים אבל  שבמניין ; דברים שהם
בכל תערובתם את אוסרים אינם שבמניין , דברים שאינם הנאה איסורי

טובטובטובטוב";";";";שהם יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").((((עייןעייןעייןעיין """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת

i y y m e i
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גדול בשיעור כשר , יין של  בור לתוך נפל  נסך  יין שאם ח, במשנה למדנו כבר 
אחת dtih),בבת elit` ixi`nd itle)? זו תערובת של  האיסור  ומהו  אסור. היין כל

במשנתנו. תנאים בזה נחלקו 

øBaì ìôpL Cñð ïééלעיל כמבואר כשר , יין של  ח ח ח ח ),),),),– משנה משנה משנה משנה  ((((עייןעייןעייןעיין ÅÆÆÆÈÇÇ
Blk,שבבור היין כל  –äàðäa øeñàבכל במינו אוסר נסך  שיין – ËÈÇÂÈÈ

õeçשהוא. ,éøëðì Blk øëné :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÄÈÅËÀÈÀÄ
BaL Cñð ïéé éîcî אלא בהנאה, נאסרת התערובת שאין כלומר – ÄÀÅÅÆÆÆ

שבתערובת, נסך  יין דמי שיקבל הדמים מן ויוריד לגוי , היין  כל יימכר

המלח לים ט ט ט ט ).).).).ויטילם משנהמשנהמשנהמשנה ג ג ג ג  פרקפרקפרקפרק אמרו:((((עייןעייןעייןעיין dyrnl:בגמרא dkld"
jqp oii(זרה לעבודה נתנסך  oiia(שודאי  oii של± יין לתוך  נפל  (אם

izdw - zex`ean zeipyn
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ïúeLøì äñðëpMî–øeñà.éøëpì Bðéé øëBnä,ããî àHL ãò ÷ñt–ïéøzî åéîc;÷ñt àHL ãò ããî–åéîc ¦¤¦§§¨¦§¨¨©¥¥©¨§¦¨©©¤¨©¨¨ª¨¦¨©©¤¨©¨¨
ïéøeñà.éøëð ìL BúéçBìö CBúì ããîe CtLnä úà ìèð,ìàøNé ìL BúéçBìö CBúì ããîe øæçå,úákò Ba Lé íà £¦¨©¤©©§¥¨©§§¦¤¨§¦§¨©¨©§§¦¤¦§¨¥¦¤©¤¤

ïéé–øeñà.éìk ìà éìkî äøòîä,epnî äøòL úà–øzî;BëBúì äøòL úàå–øeñà. ©¦¨©§¨¤¦¤¦¤¤¦¤¤¥¨¦¤ª¨§¤¤¥¨§¨
Áøeñà Cñð ïéé,àeäL ìëa øñBàå.íéîe ïééa ïééíéîa–àeäL ìëa.ïééa íéîe íéîa ïéé–íòè ïúBða. ¥¤¤¨§¥§¨¤©¦§©¦©¦§©¦§¨¤©¦§©¦©¦§©¦§¥©©

éåä àì êñð ïééå ,äàåìäá éøëðä ìöà éæåæ ìàøùéì äéì ååäå ,äëéùîá éøëðä åàð÷ éøëðä úåùøá éìëä àáå åéìëá ìàøùéä åããåîùëå ,ìàøùéá åîë äðå÷
:òâðã ãò.wqt `ly cr ccn:íéîã êëå êëá ïéé êëå êë ,íéîãä íåëñ.oixeq` eincàëîñ àì åéîã ÷ñô àìã ïåéëã ,äëéùîá àúùä äééð÷ àì éøëðã

:íéîã åì ÷åñôéù ãò éøëðä åàð÷ àì ïééãòù ,ìàøùé úåùøá êñð ïéé éåä äéá òâð éë êëìä ,åéîã åì äáøé àîù ,äëéùîá äééð÷ìã äéúòãea yi m`
.oii zakr:ïéôè éúù åà äôèë àöé àìù åéô ìò ïéé áëòúîù íéðâåà ,ïéé úáëò ,éøëð ìù ïéé äìçú åá ããîðù êôùîá ùé íà.xeq`àøîç øñúîã

:êôùîáù êñð ïéé úôè àéää íåùî ìàøùéã.ilkl ilkn dxrnd:êñð ïéé åá ùéù éìëì åà éøëðä ãéáù éìëì åìù éìëî äøéòù ìàøùédxrny z`
.xzen epnn:øúåî ,ìàøùé ãéáù ïåéìòä éìëá øàùðù ïééä.ekeza dxiry z`e,éøëðä ãéáù éìëì òéâä àìù éô ìò óà ìàøùé éìëî àöéù çåìé÷äå

çåìé÷ä òâðù íãå÷ù ,éôåè÷ óè÷ã ïåâë éøééî ,ìàøùé ãéáù éìëá øàùðù ïééä éøùã ïéúéðúîå .øåáéç ÷åöéðã ,øåñà ,éøëð ìù éìëì òéâäù äî ïëù ìëå
õôðã ,éîð éà .ïåúçúä éìëáù äîì ïåéìòä éìëáù äî øáçéù ÷åöéð ïàë äéä àìå ,ìàøùé ãéáù éìëì øáåçîä ïåéìòä ÷ñô éøëðä ãéáù ïåúçúä éìëá
.éøëð ãéáù éìëì ìàøùé ãéá øùà éìëáù ïééä ïéá øáçéù çåìé÷å ïåìéñ íù äéä àìå ,íé÷øæîä ïî ïéëéìùîù êøãë ïåéìòä éìëä ïî ïééä êéìùäù ,éöåôð

:àúëìä ïëå .êñð ïééá øñåàå øåáéç ÷åöéð ì"éé÷ã ,øåñà ìàøùé ãéáù ïåéìòä éìëá øàùðù äî ìë ,øåáéç íù äéä íà ìáà
gggg.mina mine:øúéä ìù íéîá .åãáòðù åà æ"òì åëñðúðù íéî.`edy lkaìëá åðéîá øñåà ,àøéúä åâì àøåñéà åà àøåñéà åâì àøéúä ìôð àðù àì

ïè÷ éìëî êñð ïéé äøòîä ìáà .úçà úáá ìåãâ øåòéù éìëä ïî àöåéä ïééá ùéå áçø åéôù éìëî ìôåð øúéää êåúì ìôåðä øåñéàä äéäéù ãáìáå .àåäù
åðîî äøéòù äî ìë ,øåñéà êåúì øúéä äøéò íàå .ìéèá àî÷ àî÷ ïðéøîà ,åìåë íåéä ìë åìéôà ,øúéä ìù ïéé êåúì ìôðå äôè äôè àìà àéöåî åðéàù
õåç .íòè ïúåðá ,ïðéîá àìù ïéá ïðéîá ïéá äøåúáù ïéøåñéà ìë ,äëìää éôì àúìîã àð÷ñîå .úçà äôéè êåúì äàìî úéáç åìéôàå ,øåñà ,øåñéàä êåúì
,éøëä úà úøèåô úçà äèçù åîë ,åøåñéà êë åøéúäë ,ìáèå .äøæ äãåáòã àøîåç íåùî ,êñð ïéé .íòè ïúåðá ïðéîá àìù ,åäùîá ïðéîáã ,êñð ïééå ìáèî
àéä äîåøú íà ,àîòèà í÷éîì àëéàã åðéî åðéàùá ïéî áøòúð íà ,øúéäá áøòúð ïéøåñéà øàùî øåñéà íàå .ìáè åìåë éøëä úà äùåò úçà äèç êë
ïéî áøòúð íàå .øúåî ìëä ,øåñéàä íòè åà äîåøúä íòè úáåøòúá ïéàù øîåà íà ,éåâ íåúçð åðîòèé øåñéà øáã íàå ,ïäë äðîòèé ïéìåçá äáøòúðù
íéùîøå íéö÷ù úåôøèå úåìéáð íãå áìçî àåä øåñéàä íà ,åéìò êåîñì ìëåðù éåâ åà ïäë ïàë ïéàå åðéî åðéàùá ïéî åà ,àîòèà í÷éîì àëéìã åðéîá
,íéøåëéáå äìçå äîåøú àåä øåñéàä íàå .øåñà ìëä ,åàì íàå ,øúåî ìëä øåñéàä ãâðë øúéä ìù íéùù ùé íà ,íéùùá åúåà ïéøòùî ,äæá àöåéëå

`xephxa yexit

ïøëNa Cñð ïéé ìL úéáç, אצלו מלאכה שעשו –øîBì íéøzî ÈÄÆÅÆÆÄÀÈÈËÈÄÇ
Bì:לגוי –äéîc úà eðì ïz דמים לנו  תן  יין, רוצים אנו אין  – ÆÈÆÈÆÈ

לא  עדיין שהרי  נסך, יין  דמי  נחשבים הללו הדמים ואין במקומו ;

ולא  דמים מלאכתם בשכר  להם לשלם חייב והגוי היין , את קיבלו
äñðëpMîיין. íàå,החבית –ïúeLøì היין את כבר  שקיבלו – ÀÄÄÆÄÀÀÈÄÀÈ

זה øeñàבשכרם, שבכגון דמיה, את לנו תן לגוי : לומר  להם – È
אסור נסך ויין  מלאכתם, שכר ולא נסך , יין  של  החבית דמי  הם הדמים

éøëpìבהנאה. Bðéé øëBnä, לגוי יין  המוכר  ישראל –÷ñt– ÇÅÅÇÈÀÄÈÇ
היין, מחיר את לגוי ããîהישראל  àHL ãò את לו  שמדד קודם – ÇÆÈÇ

ïéøzîהיין, åéîcעד נסך  יין  נעשה היין  שאין מותרים, היין  דמי  – ÈÈËÈÄ
ביין , שנגע קודם הכלי במשיכת הגוי קנאו והרי עצמו, ביין שנוגע

אבל היתר. של יין  דמי  לישראל  חייב היין ,ããîונמצא את לגוי – ÈÇ
÷ñt àHL ãò, בידיו היין את ונתן  המחיר , את לו  שקצב קודם – ÇÆÈÇ
ïéøeñà åéîc פסק שלא זמן  שכל  לישראל, אסורים היין  דמי – ÈÈÂÄ

הלכך למחירו, יסכים לא שמא לקנותו , הגוי דעת היתה לא דמיו,

הגוי וכשבא ישראל , של  יינו היה עדיין נסך  יין ועשאו  ביין כשנגע
אסורים. ולכן הם, נסך יין  דמי  כך, אחר לו  הישראלìèðלשלם – ÈÇ

היין, חנות CtLnäבעל  úà וליציקתו היין למדידת המשמש  – ÆÇÇÀÅ
בקבוק, éøëðלתוך ìL BúéçBìö CBúì ããîe קצת בה שהיה – ÈÇÀÀÄÆÈÀÄ

חיבור ", "ניצוק הוא שהדין  לפי שבמשפך , היין  נאסר  והרי  נסך , יין

שבצלוחיתו  היין עם שבמשפך, היין את מחבר  היין שקילוח כלומר
הגוי, ããîeשל  øæçå,משפך באותו –ìàøNé ìL BúéçBìö CBúì ÀÈÇÈÇÀÀÄÆÄÀÈÅ

יין, אצלו  שקנה –ïéé úákò Ba Lé íà מעט במשפך יש אם – ÄÆÇÆÆÇÄ
הגוי , של לצלוחיתו שמדד מהיין  בשוליו  שנתעכב היין øeñàיין – È

נסך יין שהוא יין, עכבת בו שנתערבה לפי  ישראל  של  שבצלוחיתו
לעיל . שבארנו éìkכפי ìà éìkî äøòîä יין המריק ישראל – ÇÀÈÆÄÆÄÆÆÄ

נסך , יין בו  שיש כלי  לתוך שבידו  epnîמכלי äøòL úà היין – ÆÆÅÈÄÆ
ישראל, שביד העליון בכלי הקילוח øzîשנשאר  את שהפסיק והוא – ËÈ

את  שיחבר  "ניצוק" היה ולא התחתון , שבכלי נסך  ביין שנגע קודם
ביין  הקילוח נגע אם ברם, התחתון. שבכלי ליין  העליון בכלי היין

"ניצוק  שהרי אסור, העליון  בכלי  שנשאר מה כל היציקה, בזמן  נסך

לעיל . שהזכרנו  כמו BëBúìחיבור ", äøòL úàå שיצא הקילוח – ÀÆÆÅÈÀ
שכן  וכל נסך , יין  בו  שיש לכלי הגיע שטרם פי על אף ישראל, מכלי 

שהגיע, נסך.øeñàמה יין משום – È
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נסך. יין של  התערובת דיני  ללמד  באה משנתנו 

øeñà Cñð ïéé משנה ב בפרק הטעם בארנו  שכבר  כמו בהנאה, – ÅÆÆÈ
àeäLג; ìëa øñBàå בחבית שנתערבה נסך יין  של  טיפה אפילו  – ÀÅÀÈÆ

אמרו: בגמרא ברם, היין . כל את אוסרת הריהי  כשר, יין  של מלאה

מצרצור נסך  יין  לבור(jt)"המערה oii),קטן ly) היום כל אפילו 
בטל " ראשון  ראשון  zlhazn).כולו, xeal zltepy dtih lk) מכאן

שא  משנתנו , חבית מפרשים ואפילו נסך, יין  לתוך היתר  של  יין נפל  ם
נסך יין נפל  אם אבל היין. כל נאסר  נסך , יין של  טיפה לתוך  מלאה

נפל כן אם אלא שהוא, בכל  אוסרו  אינו כשר, יין  של חבית לתוך 
אבל אחת, בבת גדול  שיעור ממנו  היוצא ביין  ויש  רחב, שפיו  מכלי 
טיפה  כל טיפה, טיפה אלא מוציא שאינו  קטן  מכד  נסך  יין  המערה

ומתבטלת אחת ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).הולכת טיפה נפלה שאפילו  מפרשים, ויש 
כל את אוסרת היא הרי כשר , יין של מלאה חבית לתוך  נסך  יין של

ראשון  ראשון  קטן... מצרצור  "המערה בגמרא: שאמרו  וזה היין;
כן הלכה אין ïééa((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בטל", ïéé ביין נסך יין נתערב אם – ÇÄÀÇÄ

היתר, íéîaשל íéîe זרה לעבודה שנתנסכו  מים שנתערבו או – ÇÄÀÇÄ
אוסר זה הרי  היתר , של àeäLבמים ìëa.למעלה כמבואר –ïéé ÀÈÆÇÄ

íéîa, היתר של  במים נסך יין  נתערב אם אבל  –ïééa íéîe או – ÀÇÄÇÄÀÇÄ
אוסר זה אין  היתר , של ביין  זרה לעבודה שנתנסכו מים שנתערבו 

íòèאלא ïúBða.בהיתר טעם נותן  כשהאיסור –ïéî :ììkä äæ ÀÅÇÇÆÇÀÈÄ
Bðéîa, ביין יין כגון  המין , מאותו  בהיתר  שנתערב איסור של  מין  – ÀÄ

היתר;eäMîaאוסר של  הרבה אוסר  איסור של שמשהו  –àHLå ÀÇÆÀÆ
Bðéîa,במים יין כגון היתר , של אחר  במין  שנתערב איסור  של מין – ÀÄ
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‡äLîéðéqî äøBz ìa÷,døñîeòLBäéì,íéð÷æì òLBäéå,íéàéáðì íéð÷æe,íéàéáðeäeøñîäìBãbä úñðë éLðàì. Ÿ¤¦¥¨¦¦©§¨¨¦ª©¦ª©¦§¥¦§¥¦¦§¦¦§¦¦§¨¨§©§¥§¤¤©§¨
GL eøîà íäíéøác äL:ïéca íéðeúî eåä,äaøä íéãéîìz eãéîòäå,äøBzì âéñ eNòå. ¥¨§§¨§¨¦¡§¦©¦§©£¦©§¦¦©§¥©£§¨©¨

``̀̀̀.ipiqn dxez law dyníéøñåî äìåë àìà ,äðùîáù úåúëñî øàùë äøåúä úåöîî äåöî ùåøéô ìò úãñåéî äðéà åæ úëñîù éôì ,éðà øîåà
ìá÷ äùî åæ úëñîá àðúä ìéçúä êëéôì ,åøéáç íò íãàä âäðúé ãöéë øñåîä éëøãá íáìî åãáù åîë íéøôñ åøáç ë"â íìåòä úåîåà éîëçå ,úåãîå

:éðéñá åøîàð åìà óà àìà íáìî äðùîä éîëç íúåà åãá àì àúëñîä åæáù íéøñåîäå úåãîäù êì øîåì ,éðéñî äøåú.ipiqn:éðéñá äìâðù éîî.mipwfl
:éúîøä ìàåîùå ïäëä éìò ïäù íéàéáð ìù íúìçúì åòéâäù ãò íéøçà íéð÷æì íéð÷æä íúåàå .òùåäé éøçà íéîé åëéøàäù.dlecbd zqpk iyp`läàî

.íäéøáçå äéìëç ïá äéîçðå éëàìîå äéøëæ éâç ,íììëîå .éðù úéáá äìåâä ïî åìòùë àøæò éîéá åéäù ,ïùìá éëãøî äéìòø äéøù ìááåøæ .åéä íéð÷æ íéøùòå
äðùåéì äøèòä åøéæçäù éôì äìåãâä úñðë åàø÷ðå.[á"ò è"ñ àîåé]øîà äùîù('é íéøáã)øåáâ åøîà àìå ìàéðãå äéîøé åàá ,àøåðäå øåáâä ìåãâä ìàä

:úåîåà äîë éðôá íéé÷úäì äìåëé åæë äîåà êàéä ïë àìîìàù ,åéúåàøåð ïä ïä åéúåøåáâ ïä ïä åøîàù éôì ,äìçúáë íåøéæçä íäå ,àøåðådyly exn` md
.mixac:äøåúä íåé÷ íäá ùéù [ïä] åøîà åììä íéøáã äùìù àìà ,åøîà íéøáã äáøä.oica mipezn eedàì ,ùìùå íéúùå íòô êéðôì ïéã àá íàù

:ïéãä å÷ñôúù íãå÷ íéðéúîî øîåìë ,íéðåúî ååä àìà ,åá éúùìùå éúéðùå éðôì àá øáë äæ ïéã øîàú.daxd micinlz ecinrdeìàéìîâ ïáøî é÷åôàì
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ולחיזוקם  לתיקונם הגדולה כנסת אנשי שאמרו דברים שלושה ללמד  באה משנתנו

והם: האומה, בחיי  ביותר  החשובים היסודות שלושת החינוך,a.המשפט.`.של

.bהתורה.(dizeevn meiw) ממשה והשתלשלותה המסורת בתולדות המשנה ופותחת

ומלאכי, זכריה חגי, הנביאים: אחרוני היו שראשוניהם הגדולה, כנסת אנשי  עד רבנו 

המובאים  הדברים שכל להודיענו , התלמוד, לחכמי  הראשונים היו ואחרוניהם

איש, מפי  איש ומקובלים הם מבוררים דברים פה, שבעל  התורה ככל זו , במסכת

דקדוקיה  הלכותיה, – התורה כל שלמד הנביאים, אבי רבנו  משה עד  הנביאים, מפי 

הגבורה. מפי  – dlecbd"ופירושיה zqpk" שנוסדה וחכמים נביאים מועצת זו  היתה

הסופר  עזרא ידי dlecbd,על dtiq`a,( ח-י (נחמיה מבבל  בעלותו  בירושלים שכינס

תיקנה zelecbוזו  zepwz כנסת אנשי  ראשוני בין  והאמונה. התורה לחיזוק וחשובות

ומלאכי זכריה חגי , נימנו : dlrnl)הגדולה epxkfd xaky enk),ומישאל חנניה דניאל,

חכמים  הרבה ועוד שאלתיאל , בן זרובבל מרדכי, חכליה, בין נחמיה ועזריה,

הגדולה"? "כנסת אנשי שמם נקרא למה אמרו : ב) סט, (יומא בגמרא – אחרים.

אמר: משה ליושנה. העטרה את xepde`"שהחזירו xeabd lecbd lÎ`d",י (דברים

"הנורא" אמר: ולא נוראותיו ? איה – בהיכלו מקרקרים נכרים ואמר: ירמיה בא יז);

±(אלא "xeabd lecbd lÎ`d" משתעבדים נכרים ואמר : דניאל בא יח); לב, ירמיה

(אלא "הגבור " אמר : ולא גבורותיו? איה – xepde`"בבניו  lecbd";(ד ט, דניאל

שאלמלא  נוראותיו, הן  ואלו גבורתו ... זוהי אדרבא! ואמרו: הגדולה כנסת אנשי באו 

והחזירו – האומות?" בין  להתקיים אחת אומה יכולה היאך הקב"ה, של  מוראו 

ליושנה  העטרה xepde`"ואמרו :את xeabd lecbd lÎ`d" מספר – לב). ט, (נחמיה

ירושלמי תלמוד ולפי  ב). יז, מגילה (עיין  ועשרים מאה היה הגדולה כנסת אנשי 

עד שנה כמאתיים נמשכה תקופתם וחמישה. שמונים רק – ז) הל' א פרק (מגילה

ב'. במשנה להלן  שמובא כמו שבהם, האחרון  שהיה הצדיק, שמעון 

îäøBz ìa÷ äL,כאחד פה ושבעל  שבכתב כולה, התורה כל – ÙÆÄÅÈ
éðéqîהכתוב את דרשו  שכן  סיני, הר  על שנגלה ה' מאת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÄÄÇ

מומומומו):):):): ובין כוכוכוכו,,,, בינו  ה' נתן אשר  והתורות והמשפטים החוקים "אלה
המדרשות אלו  "החוקים" – משה" ביד סיני  בהר  ישראל, (iyxcnבני

;(dkld תורות ששתי מלמד – "והתורות" הדינים; אלו "והמשפטים"
משה", ביד  סיני  "בהר  פה; בעל  ואחת בכתב אחת לישראל: להם ניתנו 

ידי על – ופירושיה ודקדוקיה הלכותיה – התורה כל שניתנה מלמד
מסיני izewega);משה mipdk zxez)òLBäéì døñîe בו שכתוב – ÀÈÈÄËÇ

יא יא יא יא ):):):): לגלגלגלג,,,, האוהל ",((((שמות שמות שמות שמות  מתוך  ימיש  לא נער  נון בן  יהושע "ומשרתו 
שנאמר  לירושתו , זכה יחיחיחיח----ככככ):):):):ולפיכך  כז כז כז כז ,,,, משה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר אל ה' "ויאמר 

עליו ... ידך את וסמכת בו , רוח אשר  איש  נון  בן  יהושע את לך קח
וכתוב ישראל ", בני עדת כל  ישמעו למען עליו, מהודך  ((((דברים דברים דברים דברים ונתת

ט ט ט ט ):):):): עליו ,לד לד לד לד ,,,, ידיו  את משה סמך  כי חכמה רוח מלא נון בן  "ויהושע
ישראל "; בני אליו ימים íéð÷æìמסרהòLBäéåוישמעו  שהאריכו  – ÄËÇÄÀÅÄ

שכתוב כמו  לא לא לא לא ):):):):אחריו, כד כד כד כד ,,,, ימי((((יהושעיהושעיהושעיהושע כל  ה' את ישראל  "ויעבד 
עתניאל יהושע"; אחרי  ימים האריכו אשר הזקנים ימי  וכל  יהושע,

שהשופטים  מאחרוניהם; הכהן  ועלי הזקנים, מראשוני  היה קנז בן
הזקנים בכלל  הם שתקופתם íéàéáðìמסרוהíéð÷æe.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))אף – ÀÅÄÄÀÄÄ

מימות  שהיו נמשכת ומלאכי , זכריה חגי, לימי עד  הנביא שמואל

בהקדמה; שהזכרנו כמו  הנביאים, éLðàìאחרוני äeøñî íéàéáðeÀÄÄÀÈÈÀÇÀÅ
äìBãbä úñðë למעלה שבארנו כמו  השני , הבית ימי בתחילת – ÀÆÆÇÀÈ

–íäבהקדמה. הגדולה כנסת אנשי –GL eøîàíéøác äL– ÅÈÀÀÈÀÈÄ
והחכמים: השופטים עליהם ïéca`.שמצּווים íéðeúî eåäאל – ÁÀÄÇÄ

היטב, לעיין מתונים היו  אלא הלכה, ולפסוק משפט לחרוץ תמהרו 
והעניינים  המסיבות כל  את ותחקרו הדברים, בפרטי הדעת, ובישוב

המלך דוד אמר  וכן  לאמתו; אמת דין שתדונו  כדי  הדין, אל הנוגעים
גגגג):):):): עהעהעהעה,,,, אקח ((((תהליםתהליםתהליםתהלים אם – אשפוט" מישרים אני מועד, אקח "כי 

ויושר אמת דין  ואדון אשפוט הדעת, בשיקול  בדין לעיין  וזמן  מועד
שמואל שמואל שמואל שמואל )))) aäaøä.;((((מדרשמדרשמדרשמדרש íéãéîìz eãéîòäåגמליאל כרבן לא – ÀÇÂÄÇÀÄÄÇÀÅ

המדרש" לבית ייכנס אל  כברו, תוכו שאין  תלמיד "כל ((((ברכות ברכות ברכות ברכות שאמר :

א א א א ),),),), למיכחכחכחכח,,,, אלא אדם ישנה "אל  אומרים: שהיו שמאי  כבית ולא

אדם  "לכל  שאמרו: הלל כבית אלא אבות", ובן ועניו חכם שהוא
ויצאו  תורה לתלמוד  ונתקרבו  בישראל היו  פושעים שהרבה ישנה,

וכשרים" חסידים צדיקים, נתןנתןנתןנתן).).).).מהם דרבידרבידרבידרבי בנוהג ((((אבותאבותאבותאבות אמרו : ועוד 
למשנה  מאה; מהם יוצאים למקרא, נכנסים אדם בני אלף שבעולם,

אחד  מהם יוצא – לתלמוד עשרה; מהם יוצאים ז ז ז ז ););););– רבה רבה רבה רבה  b.((((קהלת קהלת קהלת קהלת 
äøBzì âéñ eNòå,תורה של איסור  לידי יבואו שלא והרחקה גדר – ÇÂÀÈÇÈ

לללל):):):):שנאמר יח יח יח יח ,,,, עשו ((((ויקראויקראויקראויקרא חכמים: ודרשו משמרתי", את "ושמרתם

תקנות, שיעשו דין , בית להזהיר הכתוב בא – למשמרתי משמרת
באבות  תורה. דין  על  מלעבור  נמנע אדם שיהא כדי וגדרים, גזירות

סייג דרבי הקב"ה שעשה כדרך לדבריך סייג "עשה פירשו : נתן 
ixi`nd:לדבריו " azekeכל להיות הזהיר  שהוא זה, בביאור לי "יראה

כשמדבר שכן וכל  בהם, השומעים יכביד בל פיו, פתחי  שומר  אדם
במקום  הראוי, בשיעור  הראוי, בזמן אלא בהם ידבר  שלא תורה, בדברי 

ובמשלי השומעים. מצד אם מצדו , אם לו , הראויים ודברים לו, הראוי 
ושאלו  מדי, יותר  בדבריו מאריך שהיה אחד, חכם על אמרו  ערב

שיבינו  כדי להם: ואמר  כך? כל להאריך  הגבול  עובר אתה מדוע אותו :
ומה  – יקוצו . המשכילים הפתאים, שיבינו  בעוד לו: אמרו  הפתאים.

כמו ((((שם שם שם שם ):):):):שאמרו  עניינו : לדבריו", סייג הקב"ה שעשה "כדרך 
לסבול לאדם שראוי מה כפי  והחוקים והמצוות התורה נתן שהקב"ה

izdw - zex`ean zeipyn
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בהנאה);`xeqהיתר), ziaga(כולו  ziag שנתערבה נסך  יין של (חבית

כשר), יין  של  חביות שלxzenבהרבה החבית מדמי חוץ (בהנאה,
נסך ); oiiיין mzq,(זרה לעבודה נתנסך  אם יודעים שאין  גוי, (של 

oiia oii elit` יין לתוך נפל היתר ),(אפילו חוץ xzenשל (בהנאה,
יין). אותו מדמי 
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את  להעביר ובכדי  סדקיה, דרך היין יצא שלא בזפת, הגת את למרוח היו נוהגים
גת, מכשירים כיצד ללמד, באה משנתנו  יין. קצת בתוכה נותנים היו  הזפת ריח
שלושה  המשנה ומונה נסך. יין  בתוכה שנתן  חשש  שיש  מאחר בזפת, גוי  שמרחה

זה: בענין  חלוקים שדיניהם גתות, אבן ,`)סוגי של עץ,a)גת של  שלb)גת גת
חרס.

éBb dútfL ïáà ìL úb,נסך יין  הזפת בתוך שנתן חשש ויש – ÇÆÆÆÆÄÀÈ
לעיל, שבארנו ואפרdábðîכמו במים שמדיחה מבואר, בגמרא – ÀÇÀÈ

äøBäèומייבשה, àéäå,ישראל של לשימושו כשרה נעשית והגת – ÀÄÀÈ
הזפת, לתוך  שנותנים היין את בולעת אינה אבן , עשויה והגת שהואיל

להכשירה. כדי  בלבד בניגוב די õòולפיכך ìLå,עץ של גת –éaø ÀÆÅÇÄ
– הנשיא יהודה רבי –ábðé :øîBà, אבן של  כגת ואפר , במים – ÅÀÇÅ

היין. את בולע אינו  העץ שגם úàלפי  óG÷é :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÀÆ
úôfä ונותנים זפת, הרבה צריכה עץ של שגת לפי ינגב, כך  ואחר  – ÇÆÆ

אבן . של בגת מאשר יין יותר  minkgk.בתוכה dkldeñøç ìLå– ÀÆÆÆ
חרס, של  äøeñàגת Bæ éøä ,úôfä úà óìwL ét ìò óà– ÇÇÄÆÈÇÆÇÆÆÂÅÂÈ

שנקלפה  לאחר  ואף היין, את בולע הזפת, מלבד עצמו, שהחרס לפי

בה. לדרוך לישראל  אסור  הלכך  הגת; בתוך  היין בלוע עדיין הזפת,
הבלוע  את פולט אינו שהחרס הקילוף, לאחר  ניגוב בה מועיל  ולא

מים  למלאה דהיינו "עירוי ", ידי על  היא תקנתה אלא ניגוב; ידי על 
לעת מעת כל ולערותם ימים epx`aשלושה my ,c dpyn a wxt oiir)

.(mdipwpwe miieb ly zecep xykd oipra במשנתנו שמדובר מבואר , בגמרא
אבן , של היא אפילו בגת, הגוי דרך  אם אבל  בגת, הגוי  דרך כשלא

הזפת. את לקלוף צריך 

y c e w z a y
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משנתנו באה גוי , שזיפתה גת מכשירים כיצד  הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
לאכילה  או  לבישול בם שמשתמשים גויים, של  כלים מכשירים כיצד ללמד ,
טעם  בהם שבלוע מפני  כלומר גויים, גיעולי  משום הם אסורים אלו כלים ולשתיה.
מכאן, מאכליו . לתוך  האיסור  טעם נפלט ישראל , בהם וכשמשתמש איסור . של
ברם, במשנה. שיבואר כפי להכשירם, צריך  גויים, בכלי להשתמש  הבא ישראל
מן אותם קנה ישראל אם – הם צריכים גויים, גיעולי משום הכלים הכשר מלבד
כמבואר  הכלי , שהוכשר  שלאחר כלומר  סאה, ארבעים של במקוה טבילה גם – הגוי

שאינם  הגויים, מן  שקונים חדשים סעודה כלי ואף להטבילו ; עוד צריך  במשנה,

טבילה מקום מכל צריכים גויים, גיעולי משום הכשר  dxfצריכים dcear `xnb)
.(a ,dr בהכשרם אלא הגויים, מן  שקונים כלים בטבילת עוסקת אינה משנתנו  אמנם

בלבד.

éBbä ïî LéîLú éìk ç÷Blä כלים הגוי  מן  שקנה ישראל – ÇÅÇÀÅÇÀÄÄÇ
לסעודה, בהם ìéaèäìשמשתמשים BkøcL úàכלי כלומר  – ÆÆÇÀÀÇÀÄ

וכיוצא  וצלוחיות כוסות כגון צוננים, ובמים בצונן  בו  שמשתמשים

הכשרו ìéaèéבהם, וזה צוננים, במים אותו ישטוף ויש((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).– ÇÀÄ
אחר, תיקון צריך ואינו בלבד  בטבילה להיטהר  הראוי כלי  מפרשים:

מתירתו  וטבילתו  במקוה, יטביל צונן , ידי על  שתשמישו  כלי  כגון
ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). שדרכו((((רשרשרשרש""""יייי;;;; בו ìéòâäìאת שמשתמשים כלי  כלומר  – ÀÇÀÄ

מתכת, של  קדרות כגון דהיינו ìéòâéברותחים, רותחים, במים – ÇÀÄ
בתוכו  אותו ומשהה רותחים מים מלא דוד  לתוך הכלי  את שמכניס
מבפנים  שפשוף ידי על שמגעילו , קודם לנקותו צריך  ברם, מעט.

ידי על  שהכשרו בכלי  הדין  והוא חלודה. כל  ממנו  ולהסיר  ומבחוץ,
ולמרק  להסיר כדי  הדחה, בשעת במים היטב לשפשפו שצריך  הדחה,

שדרכו  את גביו. על  שיש  בעין  øeàaהאיסור  ïaìì שמשתמשים כלי – ÀÇÅÈ
באש, øeàaבו  ïaìé מנתזין ניצוצות שיהיו  עד  באש  אותו ילהט – ÀÇÅÈ

כגון  האש,ãeôMäממנו , על בשר  לצליית בו שמשתמשים – ÇÀ
äìkñàäå, בשר עליה שצולים מתכת, של רשת –øeàa ïðaìî ÀÈÇÀÀÈÀÇÀÈÈ

מדין  בכלי מהכתוב למדים זה וכל  הכשרם. לשם כגכגכגכג):):):):– לאלאלאלא,,,, ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

באש יבוא לא אשר וכל באש ... תעבירו  באש יבוא אשר דבר "כל 

בטהרתן  אלא מדבר הכתוב שאין  למדו השמועה מפי – במים" תעבירו
ידי על עולה טומאה לך שאין טומאה מידי לא גויים, גיעולי מידי 

תעבירו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););האש  באש יבוא אשר  דבר "כל  הכתוב: של  ופירושו 
ידי על שתשמישו מה הגעלתו ; כן  הכלי  של תשמישו  כדרך – באש "

באור  ילבננו  צלי , ידי על שתשמישו  ומה בחמין ; יגעילנו ((((רש רש רש רש """"ייייחמין ,

התורההתורההתורההתורה);););); בצונן ,עלעלעלעל שתשמישו כלי  היינו  – באש " יבוא לא "ואשר 

על ורש "י  ושטיפה: במריקה במים הדחה היינו – במים" "תעבירו 
ברייתא: מובאת בגמרא ודיו . מטבילו מפרש : oikixvהתורה oleke

dliahליבון אחר  ובין  הגעלה אחר  בין  הדחה, אחר  בין  –enk)
,(epzpynl dncwda xak epxkfdyיבוא ((((שם שם שם שם ):):):):שכתוב אשר דבר  "כל 

באש תעבירו  וכתוב xdheבאש  אחרת, טהרה הכתוב לך הוסיף – "

הווי בהן, טובלת שנידה מים – יתחטא" נדה במי  "אך כך: אחר 
סאה. ארבעים הגוי ,ïékqäאומר: מן  סכין הקונה –dôL– ÇÇÄÈÈ

פעמים  עשר  נועצה אמרו: ובגמרא בה. וכיוצא במשחזת משפשפה
קשה, äøBäèבקרקע àéäåאבל צונן. בה לאכול היא וכשרה – ÀÄÀÈ

ליבון  היא צריכה חמין  בה ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).לאכול
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‡äLîéðéqî äøBz ìa÷,døñîeòLBäéì,íéð÷æì òLBäéå,íéàéáðì íéð÷æe,íéàéáðeäeøñîäìBãbä úñðë éLðàì. Ÿ¤¦¥¨¦¦©§¨¨¦ª©¦ª©¦§¥¦§¥¦¦§¦¦§¦¦§¨¨§©§¥§¤¤©§¨
GL eøîà íäíéøác äL:ïéca íéðeúî eåä,äaøä íéãéîìz eãéîòäå,äøBzì âéñ eNòå. ¥¨§§¨§¨¦¡§¦©¦§©£¦©§¦¦©§¥©£§¨©¨

``̀̀̀.ipiqn dxez law dyníéøñåî äìåë àìà ,äðùîáù úåúëñî øàùë äøåúä úåöîî äåöî ùåøéô ìò úãñåéî äðéà åæ úëñîù éôì ,éðà øîåà
ìá÷ äùî åæ úëñîá àðúä ìéçúä êëéôì ,åøéáç íò íãàä âäðúé ãöéë øñåîä éëøãá íáìî åãáù åîë íéøôñ åøáç ë"â íìåòä úåîåà éîëçå ,úåãîå

:éðéñá åøîàð åìà óà àìà íáìî äðùîä éîëç íúåà åãá àì àúëñîä åæáù íéøñåîäå úåãîäù êì øîåì ,éðéñî äøåú.ipiqn:éðéñá äìâðù éîî.mipwfl
:éúîøä ìàåîùå ïäëä éìò ïäù íéàéáð ìù íúìçúì åòéâäù ãò íéøçà íéð÷æì íéð÷æä íúåàå .òùåäé éøçà íéîé åëéøàäù.dlecbd zqpk iyp`läàî

.íäéøáçå äéìëç ïá äéîçðå éëàìîå äéøëæ éâç ,íììëîå .éðù úéáá äìåâä ïî åìòùë àøæò éîéá åéäù ,ïùìá éëãøî äéìòø äéøù ìááåøæ .åéä íéð÷æ íéøùòå
äðùåéì äøèòä åøéæçäù éôì äìåãâä úñðë åàø÷ðå.[á"ò è"ñ àîåé]øîà äùîù('é íéøáã)øåáâ åøîà àìå ìàéðãå äéîøé åàá ,àøåðäå øåáâä ìåãâä ìàä

:úåîåà äîë éðôá íéé÷úäì äìåëé åæë äîåà êàéä ïë àìîìàù ,åéúåàøåð ïä ïä åéúåøåáâ ïä ïä åøîàù éôì ,äìçúáë íåøéæçä íäå ,àøåðådyly exn` md
.mixac:äøåúä íåé÷ íäá ùéù [ïä] åøîà åììä íéøáã äùìù àìà ,åøîà íéøáã äáøä.oica mipezn eedàì ,ùìùå íéúùå íòô êéðôì ïéã àá íàù

:ïéãä å÷ñôúù íãå÷ íéðéúîî øîåìë ,íéðåúî ååä àìà ,åá éúùìùå éúéðùå éðôì àá øáë äæ ïéã øîàú.daxd micinlz ecinrdeìàéìîâ ïáøî é÷åôàì
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ולחיזוקם  לתיקונם הגדולה כנסת אנשי שאמרו דברים שלושה ללמד  באה משנתנו

והם: האומה, בחיי  ביותר  החשובים היסודות שלושת החינוך,a.המשפט.`.של

.bהתורה.(dizeevn meiw) ממשה והשתלשלותה המסורת בתולדות המשנה ופותחת

ומלאכי, זכריה חגי, הנביאים: אחרוני היו שראשוניהם הגדולה, כנסת אנשי  עד רבנו 

המובאים  הדברים שכל להודיענו , התלמוד, לחכמי  הראשונים היו ואחרוניהם

איש, מפי  איש ומקובלים הם מבוררים דברים פה, שבעל  התורה ככל זו , במסכת

דקדוקיה  הלכותיה, – התורה כל שלמד הנביאים, אבי רבנו  משה עד  הנביאים, מפי 

הגבורה. מפי  – dlecbd"ופירושיה zqpk" שנוסדה וחכמים נביאים מועצת זו  היתה

הסופר  עזרא ידי dlecbd,על dtiq`a,( ח-י (נחמיה מבבל  בעלותו  בירושלים שכינס

תיקנה zelecbוזו  zepwz כנסת אנשי  ראשוני בין  והאמונה. התורה לחיזוק וחשובות

ומלאכי זכריה חגי , נימנו : dlrnl)הגדולה epxkfd xaky enk),ומישאל חנניה דניאל,

חכמים  הרבה ועוד שאלתיאל , בן זרובבל מרדכי, חכליה, בין נחמיה ועזריה,

הגדולה"? "כנסת אנשי שמם נקרא למה אמרו : ב) סט, (יומא בגמרא – אחרים.

אמר: משה ליושנה. העטרה את xepde`"שהחזירו xeabd lecbd lÎ`d",י (דברים

"הנורא" אמר: ולא נוראותיו ? איה – בהיכלו מקרקרים נכרים ואמר: ירמיה בא יז);

±(אלא "xeabd lecbd lÎ`d" משתעבדים נכרים ואמר : דניאל בא יח); לב, ירמיה

(אלא "הגבור " אמר : ולא גבורותיו? איה – xepde`"בבניו  lecbd";(ד ט, דניאל

שאלמלא  נוראותיו, הן  ואלו גבורתו ... זוהי אדרבא! ואמרו: הגדולה כנסת אנשי באו 

והחזירו – האומות?" בין  להתקיים אחת אומה יכולה היאך הקב"ה, של  מוראו 

ליושנה  העטרה xepde`"ואמרו :את xeabd lecbd lÎ`d" מספר – לב). ט, (נחמיה

ירושלמי תלמוד ולפי  ב). יז, מגילה (עיין  ועשרים מאה היה הגדולה כנסת אנשי 

עד שנה כמאתיים נמשכה תקופתם וחמישה. שמונים רק – ז) הל' א פרק (מגילה

ב'. במשנה להלן  שמובא כמו שבהם, האחרון  שהיה הצדיק, שמעון 

îäøBz ìa÷ äL,כאחד פה ושבעל  שבכתב כולה, התורה כל – ÙÆÄÅÈ
éðéqîהכתוב את דרשו  שכן  סיני, הר  על שנגלה ה' מאת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÄÄÇ

מומומומו):):):): ובין כוכוכוכו,,,, בינו  ה' נתן אשר  והתורות והמשפטים החוקים "אלה
המדרשות אלו  "החוקים" – משה" ביד סיני  בהר  ישראל, (iyxcnבני

;(dkld תורות ששתי מלמד – "והתורות" הדינים; אלו "והמשפטים"
משה", ביד  סיני  "בהר  פה; בעל  ואחת בכתב אחת לישראל: להם ניתנו 

ידי על – ופירושיה ודקדוקיה הלכותיה – התורה כל שניתנה מלמד
מסיני izewega);משה mipdk zxez)òLBäéì døñîe בו שכתוב – ÀÈÈÄËÇ

יא יא יא יא ):):):): לגלגלגלג,,,, האוהל ",((((שמות שמות שמות שמות  מתוך  ימיש  לא נער  נון בן  יהושע "ומשרתו 
שנאמר  לירושתו , זכה יחיחיחיח----ככככ):):):):ולפיכך  כז כז כז כז ,,,, משה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר אל ה' "ויאמר 

עליו ... ידך את וסמכת בו , רוח אשר  איש  נון  בן  יהושע את לך קח
וכתוב ישראל ", בני עדת כל  ישמעו למען עליו, מהודך  ((((דברים דברים דברים דברים ונתת

ט ט ט ט ):):):): עליו ,לד לד לד לד ,,,, ידיו  את משה סמך  כי חכמה רוח מלא נון בן  "ויהושע
ישראל "; בני אליו ימים íéð÷æìמסרהòLBäéåוישמעו  שהאריכו  – ÄËÇÄÀÅÄ

שכתוב כמו  לא לא לא לא ):):):):אחריו, כד כד כד כד ,,,, ימי((((יהושעיהושעיהושעיהושע כל  ה' את ישראל  "ויעבד 
עתניאל יהושע"; אחרי  ימים האריכו אשר הזקנים ימי  וכל  יהושע,

שהשופטים  מאחרוניהם; הכהן  ועלי הזקנים, מראשוני  היה קנז בן
הזקנים בכלל  הם שתקופתם íéàéáðìמסרוהíéð÷æe.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))אף – ÀÅÄÄÀÄÄ

מימות  שהיו נמשכת ומלאכי , זכריה חגי, לימי עד  הנביא שמואל

בהקדמה; שהזכרנו כמו  הנביאים, éLðàìאחרוני äeøñî íéàéáðeÀÄÄÀÈÈÀÇÀÅ
äìBãbä úñðë למעלה שבארנו כמו  השני , הבית ימי בתחילת – ÀÆÆÇÀÈ

–íäבהקדמה. הגדולה כנסת אנשי –GL eøîàíéøác äL– ÅÈÀÀÈÀÈÄ
והחכמים: השופטים עליהם ïéca`.שמצּווים íéðeúî eåäאל – ÁÀÄÇÄ

היטב, לעיין מתונים היו  אלא הלכה, ולפסוק משפט לחרוץ תמהרו 
והעניינים  המסיבות כל  את ותחקרו הדברים, בפרטי הדעת, ובישוב

המלך דוד אמר  וכן  לאמתו; אמת דין שתדונו  כדי  הדין, אל הנוגעים
גגגג):):):): עהעהעהעה,,,, אקח ((((תהליםתהליםתהליםתהלים אם – אשפוט" מישרים אני מועד, אקח "כי 

ויושר אמת דין  ואדון אשפוט הדעת, בשיקול  בדין לעיין  וזמן  מועד
שמואל שמואל שמואל שמואל )))) aäaøä.;((((מדרשמדרשמדרשמדרש íéãéîìz eãéîòäåגמליאל כרבן לא – ÀÇÂÄÇÀÄÄÇÀÅ

המדרש" לבית ייכנס אל  כברו, תוכו שאין  תלמיד "כל ((((ברכות ברכות ברכות ברכות שאמר :

א א א א ),),),), למיכחכחכחכח,,,, אלא אדם ישנה "אל  אומרים: שהיו שמאי  כבית ולא

אדם  "לכל  שאמרו: הלל כבית אלא אבות", ובן ועניו חכם שהוא
ויצאו  תורה לתלמוד  ונתקרבו  בישראל היו  פושעים שהרבה ישנה,

וכשרים" חסידים צדיקים, נתןנתןנתןנתן).).).).מהם דרבידרבידרבידרבי בנוהג ((((אבותאבותאבותאבות אמרו : ועוד 
למשנה  מאה; מהם יוצאים למקרא, נכנסים אדם בני אלף שבעולם,

אחד  מהם יוצא – לתלמוד עשרה; מהם יוצאים ז ז ז ז ););););– רבה רבה רבה רבה  b.((((קהלת קהלת קהלת קהלת 
äøBzì âéñ eNòå,תורה של איסור  לידי יבואו שלא והרחקה גדר – ÇÂÀÈÇÈ

לללל):):):):שנאמר יח יח יח יח ,,,, עשו ((((ויקראויקראויקראויקרא חכמים: ודרשו משמרתי", את "ושמרתם

תקנות, שיעשו דין , בית להזהיר הכתוב בא – למשמרתי משמרת
באבות  תורה. דין  על  מלעבור  נמנע אדם שיהא כדי וגדרים, גזירות

סייג דרבי הקב"ה שעשה כדרך לדבריך סייג "עשה פירשו : נתן 
ixi`nd:לדבריו " azekeכל להיות הזהיר  שהוא זה, בביאור לי "יראה

כשמדבר שכן וכל  בהם, השומעים יכביד בל פיו, פתחי  שומר  אדם
במקום  הראוי, בשיעור  הראוי, בזמן אלא בהם ידבר  שלא תורה, בדברי 

ובמשלי השומעים. מצד אם מצדו , אם לו , הראויים ודברים לו, הראוי 
ושאלו  מדי, יותר  בדבריו מאריך שהיה אחד, חכם על אמרו  ערב

שיבינו  כדי להם: ואמר  כך? כל להאריך  הגבול  עובר אתה מדוע אותו :
ומה  – יקוצו . המשכילים הפתאים, שיבינו  בעוד לו: אמרו  הפתאים.

כמו ((((שם שם שם שם ):):):):שאמרו  עניינו : לדבריו", סייג הקב"ה שעשה "כדרך 
לסבול לאדם שראוי מה כפי  והחוקים והמצוות התורה נתן שהקב"ה
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ai dpyn iying wxt dxf dcear zkqn

‡ÈéBb dútfL ïáà ìL úb–dábðî,äøBäè àéäå;õò ìLå–éaøøîBà:ábðé.íéîëçåíéøîBà:úà óG÷é ©¤¤¤¤¦§¨§©§¨§¦§¨§¤¥©¦¥§©¥©£¨¦§¦¦§¤
úôfä;ñøç ìLå,úôfä úà óìwL ét ìò óà–äøeñà Bæ éøä. ©¤¤§¤¤¤©©¦¤¨©¤©¤¤£¥£¨
·ÈéBbä ïî LéîLú éìk ç÷Blä,ìéaèäì BkøcL úà–ìéaèé,ìéòâäì–ìéòâé,øeàa ïaìì–øeàa ïaìé.ãeôMä ©¥©§¥©§¦¦©¤¤©§§©§¦©§¦§©§¦©§¦§©¥¨§©¥¨©§

äìkñàäå–øeàa ïðaìî;ïékqä–äøBäè àéäå dôL. §¨©§§¨§©§¨¨©©¦¨¨§¦§¨
‰ ¯ Ê ‰ „ Â · Ú ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

`i`i`i`i.ixkp dztfyàøèå÷ éøåáòàì ,àúøåô àøîç äá éîøîì àçøåà:àúôæã.dabpn:øôàå íéîá.ur lye:éôè àøîç òìáå àáåè úôæ àéòáãiax
.abpi xne`:éáøë äëìä ïéàå .ïáà ìùë.qxg lye.ïðáøì ïéá éáøì ïéá.xeq` ztfd slwy t"r`:àøîç äéì òìá àúôæ àìá ñøçã

aiaiaiai.yinyz ilk:éîã úåëúî éìëë úéëåëæ éìëå .øáàá íéôåöîä ñøç éìë åà úëúî éìë à÷åãå .äãåòñ ìù.liahdl ekxcy z`éåàøä éìë øîåìë
:ïðåö é"ò åùéîùúù ïåâë ,øçà ïå÷éú êéøö åðéàå äìéáèá øäèéì.liahi:åúøéúî åúìéáèå ,äùà úìéáèì øùëä äå÷îá.lirbdlìù úåøã÷å úåøåé ïåâë

:ïéçúåø éãé ìò ïùéîùúù úëúî.lirbiäãåìçä øéñîå ïôùôùîù øçà äæå .èòî äëåúá ïúåà ääùîå ïéçúåø íéî äàìî äøåé êåúì ïñéðëîù .ïéçúåøá
:ïéøúåî ïäå äùà úìéáèì øùëä äå÷îá ïìéáèî ë"çàå .ïäìù.oallíéãåôùä ïåâë ,ìéæàå ùøôîãë ,áèåø éìá ùáéá øåàä éãé ìò ïäá íéùîúùîù íéìë

:úåàìëñàäå.xe`a opaln:ïéøúåî ïäå ïìéáèî ë"çàå ,ïäî ïéæúéð úåöåöéð åéäéù ãò.dtyìëåàå ,úåîåâ äá ïéà íà ,íéîòô øùò äù÷ ò÷ø÷á äöòåð
,ïéáìä àìù ãò åà ,çéúøä àìù ãò ïäá ùîúùðù ïìåëå .äðáìî ,úåîåâ äá åéä íàå .ïéçúåø åìéôà äá ìëåàå ,äìù úæçùîä ïáàá äæéçùî åà .ïðåö äá

:øúåî ,ìéáèä àìù ãòå

`xephxa yexit

בהנאה);`xeqהיתר), ziaga(כולו  ziag שנתערבה נסך  יין של (חבית

כשר), יין  של  חביות שלxzenבהרבה החבית מדמי חוץ (בהנאה,
נסך ); oiiיין mzq,(זרה לעבודה נתנסך  אם יודעים שאין  גוי, (של 

oiia oii elit` יין לתוך נפל היתר ),(אפילו חוץ xzenשל (בהנאה,
יין). אותו מדמי 

א י ה נ ש מ ר ו א ב

את  להעביר ובכדי  סדקיה, דרך היין יצא שלא בזפת, הגת את למרוח היו נוהגים
גת, מכשירים כיצד ללמד, באה משנתנו  יין. קצת בתוכה נותנים היו  הזפת ריח
שלושה  המשנה ומונה נסך. יין  בתוכה שנתן  חשש  שיש  מאחר בזפת, גוי  שמרחה

זה: בענין  חלוקים שדיניהם גתות, אבן ,`)סוגי של עץ,a)גת של  שלb)גת גת
חרס.

éBb dútfL ïáà ìL úb,נסך יין  הזפת בתוך שנתן חשש ויש – ÇÆÆÆÆÄÀÈ
לעיל, שבארנו ואפרdábðîכמו במים שמדיחה מבואר, בגמרא – ÀÇÀÈ

äøBäèומייבשה, àéäå,ישראל של לשימושו כשרה נעשית והגת – ÀÄÀÈ
הזפת, לתוך  שנותנים היין את בולעת אינה אבן , עשויה והגת שהואיל

להכשירה. כדי  בלבד בניגוב די õòולפיכך ìLå,עץ של גת –éaø ÀÆÅÇÄ
– הנשיא יהודה רבי –ábðé :øîBà, אבן של  כגת ואפר , במים – ÅÀÇÅ

היין. את בולע אינו  העץ שגם úàלפי  óG÷é :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÀÆ
úôfä ונותנים זפת, הרבה צריכה עץ של שגת לפי ינגב, כך  ואחר  – ÇÆÆ

אבן . של בגת מאשר יין יותר  minkgk.בתוכה dkldeñøç ìLå– ÀÆÆÆ
חרס, של  äøeñàגת Bæ éøä ,úôfä úà óìwL ét ìò óà– ÇÇÄÆÈÇÆÇÆÆÂÅÂÈ

שנקלפה  לאחר  ואף היין, את בולע הזפת, מלבד עצמו, שהחרס לפי

בה. לדרוך לישראל  אסור  הלכך  הגת; בתוך  היין בלוע עדיין הזפת,
הבלוע  את פולט אינו שהחרס הקילוף, לאחר  ניגוב בה מועיל  ולא

מים  למלאה דהיינו "עירוי ", ידי על  היא תקנתה אלא ניגוב; ידי על 
לעת מעת כל ולערותם ימים epx`aשלושה my ,c dpyn a wxt oiir)

.(mdipwpwe miieb ly zecep xykd oipra במשנתנו שמדובר מבואר , בגמרא
אבן , של היא אפילו בגת, הגוי דרך  אם אבל  בגת, הגוי  דרך כשלא

הזפת. את לקלוף צריך 

y c e w z a y
ב י ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו באה גוי , שזיפתה גת מכשירים כיצד  הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
לאכילה  או  לבישול בם שמשתמשים גויים, של  כלים מכשירים כיצד ללמד ,
טעם  בהם שבלוע מפני  כלומר גויים, גיעולי  משום הם אסורים אלו כלים ולשתיה.
מכאן, מאכליו . לתוך  האיסור  טעם נפלט ישראל , בהם וכשמשתמש איסור . של
ברם, במשנה. שיבואר כפי להכשירם, צריך  גויים, בכלי להשתמש  הבא ישראל
מן אותם קנה ישראל אם – הם צריכים גויים, גיעולי משום הכלים הכשר מלבד
כמבואר  הכלי , שהוכשר  שלאחר כלומר  סאה, ארבעים של במקוה טבילה גם – הגוי

שאינם  הגויים, מן  שקונים חדשים סעודה כלי ואף להטבילו ; עוד צריך  במשנה,

טבילה מקום מכל צריכים גויים, גיעולי משום הכשר  dxfצריכים dcear `xnb)
.(a ,dr בהכשרם אלא הגויים, מן  שקונים כלים בטבילת עוסקת אינה משנתנו  אמנם

בלבד.

éBbä ïî LéîLú éìk ç÷Blä כלים הגוי  מן  שקנה ישראל – ÇÅÇÀÅÇÀÄÄÇ
לסעודה, בהם ìéaèäìשמשתמשים BkøcL úàכלי כלומר  – ÆÆÇÀÀÇÀÄ

וכיוצא  וצלוחיות כוסות כגון צוננים, ובמים בצונן  בו  שמשתמשים

הכשרו ìéaèéבהם, וזה צוננים, במים אותו ישטוף ויש((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).– ÇÀÄ
אחר, תיקון צריך ואינו בלבד  בטבילה להיטהר  הראוי כלי  מפרשים:

מתירתו  וטבילתו  במקוה, יטביל צונן , ידי על  שתשמישו  כלי  כגון
ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). שדרכו((((רשרשרשרש""""יייי;;;; בו ìéòâäìאת שמשתמשים כלי  כלומר  – ÀÇÀÄ

מתכת, של  קדרות כגון דהיינו ìéòâéברותחים, רותחים, במים – ÇÀÄ
בתוכו  אותו ומשהה רותחים מים מלא דוד  לתוך הכלי  את שמכניס
מבפנים  שפשוף ידי על שמגעילו , קודם לנקותו צריך  ברם, מעט.

ידי על  שהכשרו בכלי  הדין  והוא חלודה. כל  ממנו  ולהסיר  ומבחוץ,
ולמרק  להסיר כדי  הדחה, בשעת במים היטב לשפשפו שצריך  הדחה,

שדרכו  את גביו. על  שיש  בעין  øeàaהאיסור  ïaìì שמשתמשים כלי – ÀÇÅÈ
באש, øeàaבו  ïaìé מנתזין ניצוצות שיהיו  עד  באש  אותו ילהט – ÀÇÅÈ

כגון  האש,ãeôMäממנו , על בשר  לצליית בו שמשתמשים – ÇÀ
äìkñàäå, בשר עליה שצולים מתכת, של רשת –øeàa ïðaìî ÀÈÇÀÀÈÀÇÀÈÈ

מדין  בכלי מהכתוב למדים זה וכל  הכשרם. לשם כגכגכגכג):):):):– לאלאלאלא,,,, ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

באש יבוא לא אשר וכל באש ... תעבירו  באש יבוא אשר דבר "כל 

בטהרתן  אלא מדבר הכתוב שאין  למדו השמועה מפי – במים" תעבירו
ידי על עולה טומאה לך שאין טומאה מידי לא גויים, גיעולי מידי 

תעבירו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););האש  באש יבוא אשר  דבר "כל  הכתוב: של  ופירושו 
ידי על שתשמישו מה הגעלתו ; כן  הכלי  של תשמישו  כדרך – באש "

באור  ילבננו  צלי , ידי על שתשמישו  ומה בחמין ; יגעילנו ((((רש רש רש רש """"ייייחמין ,

התורההתורההתורההתורה);););); בצונן ,עלעלעלעל שתשמישו כלי  היינו  – באש " יבוא לא "ואשר 

על ורש "י  ושטיפה: במריקה במים הדחה היינו – במים" "תעבירו 
ברייתא: מובאת בגמרא ודיו . מטבילו מפרש : oikixvהתורה oleke

dliahליבון אחר  ובין  הגעלה אחר  בין  הדחה, אחר  בין  –enk)
,(epzpynl dncwda xak epxkfdyיבוא ((((שם שם שם שם ):):):):שכתוב אשר דבר  "כל 

באש תעבירו  וכתוב xdheבאש  אחרת, טהרה הכתוב לך הוסיף – "

הווי בהן, טובלת שנידה מים – יתחטא" נדה במי  "אך כך: אחר 
סאה. ארבעים הגוי ,ïékqäאומר: מן  סכין הקונה –dôL– ÇÇÄÈÈ

פעמים  עשר  נועצה אמרו: ובגמרא בה. וכיוצא במשחזת משפשפה
קשה, äøBäèבקרקע àéäåאבל צונן. בה לאכול היא וכשרה – ÀÄÀÈ

ליבון  היא צריכה חמין  בה ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).לאכול

izdw - zex`ean zeipyn
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øîàã[à"ò ç"ë úåëøá]øçà ÷åãáì êéøö ïéàå íãà ìëì äøåú ïéãîìîù ì"î÷ ,ùøãîä úéáì ñðëé ìà åøáë åëåú ïéàù ãéîìú ìëòåãé äéäé àìù ãáìáå .åé
ïðéòåîùà éîð éà .äéðòîåù éðàñå íéì÷ìå÷î åéùòîù åðéðòî[á"ò á"ñ úåîáé]áéúëã ,åúåð÷æá íéãéîìú ãéîòé åúåøçáá íéãéîìú ãéîòä íàù(à"é úìä÷)

:êãé çðú ìà áøòìå êòøæ òøæ ø÷åáá.dxezl biiq eyreáéúëã .úáùì úåáùå ,úåéøòì úåéðù ïåâë ,äøåú øåñéàá òâéì àáé àìù øãâ(ç"é àø÷éå)íúøîùå
:éúøîùîì úøîùî åùò ,éúøîùî úà

`xephxa yexit

כל יהיו כן  לגרוע, אין וממנו להוסיף אין  עליו בטבע, המונח תורה"...לפי בדברי שכן וכל ובמשורה, במשקל במידה, האדם דברי

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dxenz(ipy meil)

.legåokàìoilibxnïéLc÷enä éìeñôa,men lra dyrpy oaxw - §Ÿ¦§¥©§¨¦
,dyecw ea yi oiicr ,dctpy it lr s`y meyn .hgype ,dctpe

.oeifa bdpn ea bedpl xeq`e
:`xnbd zxxan .`ziixad ixaca dpc `xnbdàîìLaxeq`y dn ¦§¨¨

dnda libxdl,áBè íBéameyndéì éæç àìc àçøéè çøè à÷c- §§¨¨©¦§¨§Ÿ£¦¥
.aeh meia el die`x dpi`y dgxih gxeh `edyàlàxeqi`d oiprl ¤¨

l ok zeyrløBëa,dndaàpz ïàî`pzd xaeq in zrck - §©©¨
.men lra xekaa s` ok zeyrl xqe`y `ziixaa

:`xnbd zx`anøBëa øîàc ,àéä éànL úéa ,àcñç áø øîàs` ¨©©¦§¨¥©©¦§¨©§
oiicr ,men lra dyrpy it lréà÷ déúMeã÷a`ed ezyecwa - ¦§§¥¨¥

.oeifa bdpn ea bedpl xeq`e ,cnercïðú(:al zexeka),éànL úéa ¦§©¥©©
,øBëaä ìò ïäkä íò ìàøNé äðné àì ,íéøîBàhgyy odk xnelk §¦Ÿ¦¨¤¦§¨¥¦©Ÿ¥©©§

,xekad xya z` enr lek`l l`xyid z` onfi `l ,men lra xeka
x`eane .mnedy xg`l s` mixfl dlik`a xeq` xekady meyn
,men lra dyrpy it lr s` xeka ,i`ny zia zrcly ,ef dpyna

.exyaa libxdl xeq` jkitle .cner `ed ezyecwa oiicr
dn :`xnbd zxxan .`ziixad ixac z` x`al dkiynn `xnbd

a mb libxdl xeq`y `ziixaa epipyy,ïéLc÷enä éìeñtepiide §¥©§¨¦
`ed ezyecwa oiicr ,hgype dctpe men lra dyrpy oaxw s`y

,cner.àpz ïàî©©¨
:`xnbd zx`an.àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¦

àéðúc(.bl zexeka),úìòa úçàå äîéîz úçà ,úBàhç ézL åéðôì eéä §©§¨¨§¨¨§¥©¨©©§¦¨§©©©£©
,íeîzxg` yixtde ,men zlra ziyrp yixtdy z`hgdy oebk

d ,dizgz,áø÷z äîéîzd eli`eäãtz ,íeî úìòaaixwiy mcew §¦¨¦§©©£©¦¨¤
m`e ,dipyd z`äèçLðdíeî úìòadzctpy xg`làlL ãò ¦§£¨©£©©¤Ÿ

[y mcew-]ìL dîc ÷øæðd,äîéîzmen zlradúøzeî,dlik`a ¦§©¨¨¤§¦¨¤¤
da oi` aey ,dhigy xzid llkl men zlrad d`ae xg`ny

men zlrad dhgyp m` mle` .dyecw÷øæpMî[wxfpy xg`l-] ¦¤¦§©
ìL dîcd,äîéîzmen zlradäøeñà`idy meyn ,d`pda s` ¨¨¤§¦¨£¨

.dzinl dpice ,'zxg`a dilra extiky z`hg'k zaygp
:zwlegd drc d`ian `ziixad,øîà ïBòîL éaøa øæòìà éaøoi` ©¦¤§¨¨§©¦¦§¨©

`l` ,dninzd zxtk mcew men zlrad dhgypy ote`a xizdl
eléôàdid m`øNadå ,äøéãwa íeî úìòaf`ìL dîc ÷øæð £¦§©©£©©§¥¨§¦§©¨¨¤

d,äîéîze lqtp men zlrad xya ixd.äôéøOä úéáì àöBé §¦¨¥§¥©§¥¨
yi mend zlra z`hgly ,oerny iaxa xfrl` iax ixaca x`eane
ly leqt dilr lg okle ,dhgype dzctpy xg`l s` dyecw
iabl `ziixaa epipy jkitle .'zxg`a dilra extiky z`hg'
,dyecw mda yi ehgype ectpy xg`l s`y ,oiycwend ileqt

.mda libxdl xeq`e
eli`e ,i`ny ziak xeka oiprl `ziixad oic z` cinrd `cqg ax

ewnd ileqt oiprl oicd z`.oerny iaxa xfrl` iaxk ,oiyc
:`xnbd dywn .jk lr dywn `xnbd,àcñç áøåjxved recn §©¦§¨

oiprl oicd z` eli`e ,i`ny ziak xeka oiprl oicd z` cinrdl
,oerny iaxa xfrl` iaxk miycwend ileqtéãéàå éãéà dî÷Bì§¨¦¦§¦¦

,éànL úéákoiicr men lra dyrpy xg`l s` xekay mixaeqd §¥©©
ileqt x`y oiprl mb ok mixingn mdy xazqne ,ezyecwa cner

.oiycwend
:`xnbd zvxzn,éànL úéa éøîà ék àîìcwx edf,øBëáameyn ¦§¨¦¨§¦¥©©¦§
íçøî déúMeã÷clr d`a dpi`y dxeng ezyecwy xnelk ,en` ¦§§¥¥¤¤

zia ea exingd jkitle .yecw `ed envrn `l` ,edeyicwdy ici
.ezyecwa cner oiicr men lra dyrpy xg`l s`y i`nyìáà£¨

x`y oiprl,ïéLc÷enä éìeñtdpi` ixdy ,xzei dlw mzyecwy §¥©§¨¦
,myicwdy mc` ici lr `l` dil`n d`aàìi`ny zia exn` Ÿ

mda oi` ectpy xg`ly mixaeq md dfay okzie ,mdixac z`
z` cinrdl `cqg ax jxved jkitl .mda libxdl xzene ,dyecw
.oerny iaxa xfrl` iaxk oiycwend ileqt oiprl `ziixad ixac

:`xnbd dywn .`cqg ax lr zeywdl dtiqen `xnbdàî÷Bìå§§¨
,ïBòîL éaøa øæòìà éaøk éãéàå éãéàoiycwend ileqt oiprl xaeqd ¦¦§¦¦§©¦¤§¨¨§©¦¦§

micner md mpeict xg`l s`y [zictpy men zlra z`hg oebk]
.xeka oiprl mb jk xaeqy xazqne ,mzyecwa

:`xnbd zvxzn,ïBòîL éaøa øæòìà éaø øîà ék àîìc`weec edf ¦§¨¦¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§
éìeñôa]dïðBéãt ñtúéîì éîélàc ,[ïéLc÷eîdxeng mzyecwy - ¦§¥§¨¦§©¦¥§¦§©¦§¨

.zerna zqtzp dyecwde ,mzectl xyt`y oiprl(øåëáá) ìáà£¨
oiprl[BðBéãt ñtúéîì íélà àìc øBëa]dxeng ezyecw oi`y - §§Ÿ©¦§¦§©¦§

xn`py enk ,epeict z` zqtez `dzy jk lk(fi gi xacna)xFkA K`'©§
,'ebe 'dCtz `l fr xFka F` aUM xFka F` xFWàìxfrl` iax xn` §¤¤§¥Ÿ¦§¤Ÿ

dyrpy xg`ly xaeq `ed dfay okzie ,eixac z` oerny iaxa
ax jxved jkitl .ea libxdl xzene ,dyecw ea oi` ,men lra

.i`ny ziak xeka oiprl `ziixad ixac z` cinrdl `cqg
:`xnbd dywn .oerny iaxa xfrl` iax zhiy lr dywn `xnbd

ïðúc àä déì úéì ïBòîL éaøa øæòìà éaøå(.`l zexeka)éìeñt ìk §©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¥¨¦§©¨§¥
ïéèçLð ïéLc÷enä[mhgeyl xzen-]æéìèéàa,weya -åokïéøkîð ©§¨¦¦§¨¦¨¦§¥§¦§¨¦

àøèéìa ïéì÷Lðå ,æéìèéàamixken miavwdy jxck ,[lwyn oin-] ¨¦§¥§¦§¨¦§¦§¨
.oileg ly xya,àîìàmewn lkn ,leg bdpn mda bdepy it lr s` ©§¨

c meyn ,ok zeyrl exizddéì úéøLc ïåékxizn dz`y zngn - ¥¨§¨¥¥
xweia xknp xyad myy filh`a xeknl el,ïéáæå éôèsiqen - ¨¥§¨¦

geeix dfa yie ,ycwdd cin xweia ezepwl einca dlrne `ed
xfrl` iax xq` recn ,oiycwend ileqt oiprl s` ok m` .ycwdl
zrya `ed rcei ,libxdl el xizz m` `lde ,libxdl oerny iaxa
cin edctie ,miaexn minca xerd z` xeknl eteqy oeictd

.miaexn minca ycwdd
:`xnbd zvxznøBòa çéaLnM äî ,àðäk áøc déøa éøî áø øîà̈©©¨¦§¥§©©£¨©¤©§¦©¨

mb envr df ,xweia exkenl lekie mly e`iveny ,dlbxdd ici lr
,øNaa íâBtjzeg `ed okle ,xerd z` jezgl yyeg `edy meyn ¥©¨¨

oi` aeye ,xerd zenilya mebtl `l ick ,envr xyad z`
el xizpy zngny xnel oi`e ,dlbxdd zngn xzei dey dndad
oi`y `vnpe ,miaexn minca ycwd cin dndad dcti libxdl

.ycwdl geix o`k
:sqep uexiz,ïéáà éaøc déîMî àáøòîa (éøîà)xeq`y mrhd ¨§¦§©©§¨¦§¥§©¦£¦¥

`ed ,oerny iaxa xfrl` iax zrcl libxdloeifa edfy meyn
,lecbäàøpL éðtîdf ici lräãBáò ãáBòkleg ly,íéLãwa ¦§¥¤¦§¤§¥£¨©¢¨¦

.dilr xerd cera dndad lr [xerdn] getn dyer `ed ixdy
:sqep uexiz,øîà ïéáà øa éñBé éaøzrcl libxdl xeq`y mrhd ©¦¥©£¦¨©

meyn `ed ,oerny iaxa xfrl` iax,äøéæb,libxdl el xizp m`y §¥¨
yegl yiíäî ìcâé ànL[oiycwend ileqtn-],íéøãò íéøãò ¤¨§©¥¥¤£¨¦£¨¦

el epncfiy cr oze` hgyi `le zendad z` zedydl `eaiy
ly mixcr mixcr lcbi `ed jke ,xerd z` epnn epwiy migtp

.dceare dfib xeqi`a mda lykidl `eaie ,oiycwend ileqt
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המשך ביאסר למו' תמסרה ליסם שני עמ' א



קעי ` dpyn oey`x wxt zea` zkqn

øîàã[à"ò ç"ë úåëøá]øçà ÷åãáì êéøö ïéàå íãà ìëì äøåú ïéãîìîù ì"î÷ ,ùøãîä úéáì ñðëé ìà åøáë åëåú ïéàù ãéîìú ìëòåãé äéäé àìù ãáìáå .åé
ïðéòåîùà éîð éà .äéðòîåù éðàñå íéì÷ìå÷î åéùòîù åðéðòî[á"ò á"ñ úåîáé]áéúëã ,åúåð÷æá íéãéîìú ãéîòé åúåøçáá íéãéîìú ãéîòä íàù(à"é úìä÷)

:êãé çðú ìà áøòìå êòøæ òøæ ø÷åáá.dxezl biiq eyreáéúëã .úáùì úåáùå ,úåéøòì úåéðù ïåâë ,äøåú øåñéàá òâéì àáé àìù øãâ(ç"é àø÷éå)íúøîùå
:éúøîùîì úøîùî åùò ,éúøîùî úà

`xephxa yexit

כל יהיו כן  לגרוע, אין וממנו להוסיף אין  עליו בטבע, המונח תורה"...לפי בדברי שכן וכל ובמשורה, במשקל במידה, האדם דברי

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dxenz(ipy meil)

.legåokàìoilibxnïéLc÷enä éìeñôa,men lra dyrpy oaxw - §Ÿ¦§¥©§¨¦
,dyecw ea yi oiicr ,dctpy it lr s`y meyn .hgype ,dctpe

.oeifa bdpn ea bedpl xeq`e
:`xnbd zxxan .`ziixad ixaca dpc `xnbdàîìLaxeq`y dn ¦§¨¨

dnda libxdl,áBè íBéameyndéì éæç àìc àçøéè çøè à÷c- §§¨¨©¦§¨§Ÿ£¦¥
.aeh meia el die`x dpi`y dgxih gxeh `edyàlàxeqi`d oiprl ¤¨

l ok zeyrløBëa,dndaàpz ïàî`pzd xaeq in zrck - §©©¨
.men lra xekaa s` ok zeyrl xqe`y `ziixaa

:`xnbd zx`anøBëa øîàc ,àéä éànL úéa ,àcñç áø øîàs` ¨©©¦§¨¥©©¦§¨©§
oiicr ,men lra dyrpy it lréà÷ déúMeã÷a`ed ezyecwa - ¦§§¥¨¥

.oeifa bdpn ea bedpl xeq`e ,cnercïðú(:al zexeka),éànL úéa ¦§©¥©©
,øBëaä ìò ïäkä íò ìàøNé äðné àì ,íéøîBàhgyy odk xnelk §¦Ÿ¦¨¤¦§¨¥¦©Ÿ¥©©§

,xekad xya z` enr lek`l l`xyid z` onfi `l ,men lra xeka
x`eane .mnedy xg`l s` mixfl dlik`a xeq` xekady meyn
,men lra dyrpy it lr s` xeka ,i`ny zia zrcly ,ef dpyna

.exyaa libxdl xeq` jkitle .cner `ed ezyecwa oiicr
dn :`xnbd zxxan .`ziixad ixac z` x`al dkiynn `xnbd

a mb libxdl xeq`y `ziixaa epipyy,ïéLc÷enä éìeñtepiide §¥©§¨¦
`ed ezyecwa oiicr ,hgype dctpe men lra dyrpy oaxw s`y

,cner.àpz ïàî©©¨
:`xnbd zx`an.àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¦

àéðúc(.bl zexeka),úìòa úçàå äîéîz úçà ,úBàhç ézL åéðôì eéä §©§¨¨§¨¨§¥©¨©©§¦¨§©©©£©
,íeîzxg` yixtde ,men zlra ziyrp yixtdy z`hgdy oebk

d ,dizgz,áø÷z äîéîzd eli`eäãtz ,íeî úìòaaixwiy mcew §¦¨¦§©©£©¦¨¤
m`e ,dipyd z`äèçLðdíeî úìòadzctpy xg`làlL ãò ¦§£¨©£©©¤Ÿ

[y mcew-]ìL dîc ÷øæðd,äîéîzmen zlradúøzeî,dlik`a ¦§©¨¨¤§¦¨¤¤
da oi` aey ,dhigy xzid llkl men zlrad d`ae xg`ny

men zlrad dhgyp m` mle` .dyecw÷øæpMî[wxfpy xg`l-] ¦¤¦§©
ìL dîcd,äîéîzmen zlradäøeñà`idy meyn ,d`pda s` ¨¨¤§¦¨£¨

.dzinl dpice ,'zxg`a dilra extiky z`hg'k zaygp
:zwlegd drc d`ian `ziixad,øîà ïBòîL éaøa øæòìà éaøoi` ©¦¤§¨¨§©¦¦§¨©

`l` ,dninzd zxtk mcew men zlrad dhgypy ote`a xizdl
eléôàdid m`øNadå ,äøéãwa íeî úìòaf`ìL dîc ÷øæð £¦§©©£©©§¥¨§¦§©¨¨¤

d,äîéîze lqtp men zlrad xya ixd.äôéøOä úéáì àöBé §¦¨¥§¥©§¥¨
yi mend zlra z`hgly ,oerny iaxa xfrl` iax ixaca x`eane
ly leqt dilr lg okle ,dhgype dzctpy xg`l s` dyecw
iabl `ziixaa epipy jkitle .'zxg`a dilra extiky z`hg'
,dyecw mda yi ehgype ectpy xg`l s`y ,oiycwend ileqt

.mda libxdl xeq`e
eli`e ,i`ny ziak xeka oiprl `ziixad oic z` cinrd `cqg ax

ewnd ileqt oiprl oicd z`.oerny iaxa xfrl` iaxk ,oiyc
:`xnbd dywn .jk lr dywn `xnbd,àcñç áøåjxved recn §©¦§¨

oiprl oicd z` eli`e ,i`ny ziak xeka oiprl oicd z` cinrdl
,oerny iaxa xfrl` iaxk miycwend ileqtéãéàå éãéà dî÷Bì§¨¦¦§¦¦

,éànL úéákoiicr men lra dyrpy xg`l s` xekay mixaeqd §¥©©
ileqt x`y oiprl mb ok mixingn mdy xazqne ,ezyecwa cner

.oiycwend
:`xnbd zvxzn,éànL úéa éøîà ék àîìcwx edf,øBëáameyn ¦§¨¦¨§¦¥©©¦§
íçøî déúMeã÷clr d`a dpi`y dxeng ezyecwy xnelk ,en` ¦§§¥¥¤¤

zia ea exingd jkitle .yecw `ed envrn `l` ,edeyicwdy ici
.ezyecwa cner oiicr men lra dyrpy xg`l s`y i`nyìáà£¨

x`y oiprl,ïéLc÷enä éìeñtdpi` ixdy ,xzei dlw mzyecwy §¥©§¨¦
,myicwdy mc` ici lr `l` dil`n d`aàìi`ny zia exn` Ÿ

mda oi` ectpy xg`ly mixaeq md dfay okzie ,mdixac z`
z` cinrdl `cqg ax jxved jkitl .mda libxdl xzene ,dyecw
.oerny iaxa xfrl` iaxk oiycwend ileqt oiprl `ziixad ixac

:`xnbd dywn .`cqg ax lr zeywdl dtiqen `xnbdàî÷Bìå§§¨
,ïBòîL éaøa øæòìà éaøk éãéàå éãéàoiycwend ileqt oiprl xaeqd ¦¦§¦¦§©¦¤§¨¨§©¦¦§

micner md mpeict xg`l s`y [zictpy men zlra z`hg oebk]
.xeka oiprl mb jk xaeqy xazqne ,mzyecwa

:`xnbd zvxzn,ïBòîL éaøa øæòìà éaø øîà ék àîìc`weec edf ¦§¨¦¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§
éìeñôa]dïðBéãt ñtúéîì éîélàc ,[ïéLc÷eîdxeng mzyecwy - ¦§¥§¨¦§©¦¥§¦§©¦§¨

.zerna zqtzp dyecwde ,mzectl xyt`y oiprl(øåëáá) ìáà£¨
oiprl[BðBéãt ñtúéîì íélà àìc øBëa]dxeng ezyecw oi`y - §§Ÿ©¦§¦§©¦§

xn`py enk ,epeict z` zqtez `dzy jk lk(fi gi xacna)xFkA K`'©§
,'ebe 'dCtz `l fr xFka F` aUM xFka F` xFWàìxfrl` iax xn` §¤¤§¥Ÿ¦§¤Ÿ

dyrpy xg`ly xaeq `ed dfay okzie ,eixac z` oerny iaxa
ax jxved jkitl .ea libxdl xzene ,dyecw ea oi` ,men lra

.i`ny ziak xeka oiprl `ziixad ixac z` cinrdl `cqg
:`xnbd dywn .oerny iaxa xfrl` iax zhiy lr dywn `xnbd

ïðúc àä déì úéì ïBòîL éaøa øæòìà éaøå(.`l zexeka)éìeñt ìk §©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¥¨¦§©¨§¥
ïéèçLð ïéLc÷enä[mhgeyl xzen-]æéìèéàa,weya -åokïéøkîð ©§¨¦¦§¨¦¨¦§¥§¦§¨¦

àøèéìa ïéì÷Lðå ,æéìèéàamixken miavwdy jxck ,[lwyn oin-] ¨¦§¥§¦§¨¦§¦§¨
.oileg ly xya,àîìàmewn lkn ,leg bdpn mda bdepy it lr s` ©§¨

c meyn ,ok zeyrl exizddéì úéøLc ïåékxizn dz`y zngn - ¥¨§¨¥¥
xweia xknp xyad myy filh`a xeknl el,ïéáæå éôèsiqen - ¨¥§¨¦

geeix dfa yie ,ycwdd cin xweia ezepwl einca dlrne `ed
xfrl` iax xq` recn ,oiycwend ileqt oiprl s` ok m` .ycwdl
zrya `ed rcei ,libxdl el xizz m` `lde ,libxdl oerny iaxa
cin edctie ,miaexn minca xerd z` xeknl eteqy oeictd

.miaexn minca ycwdd
:`xnbd zvxznøBòa çéaLnM äî ,àðäk áøc déøa éøî áø øîà̈©©¨¦§¥§©©£¨©¤©§¦©¨

mb envr df ,xweia exkenl lekie mly e`iveny ,dlbxdd ici lr
,øNaa íâBtjzeg `ed okle ,xerd z` jezgl yyeg `edy meyn ¥©¨¨

oi` aeye ,xerd zenilya mebtl `l ick ,envr xyad z`
el xizpy zngny xnel oi`e ,dlbxdd zngn xzei dey dndad
oi`y `vnpe ,miaexn minca ycwd cin dndad dcti libxdl

.ycwdl geix o`k
:sqep uexiz,ïéáà éaøc déîMî àáøòîa (éøîà)xeq`y mrhd ¨§¦§©©§¨¦§¥§©¦£¦¥

`ed ,oerny iaxa xfrl` iax zrcl libxdloeifa edfy meyn
,lecbäàøpL éðtîdf ici lräãBáò ãáBòkleg ly,íéLãwa ¦§¥¤¦§¤§¥£¨©¢¨¦

.dilr xerd cera dndad lr [xerdn] getn dyer `ed ixdy
:sqep uexiz,øîà ïéáà øa éñBé éaøzrcl libxdl xeq`y mrhd ©¦¥©£¦¨©

meyn `ed ,oerny iaxa xfrl` iax,äøéæb,libxdl el xizp m`y §¥¨
yegl yiíäî ìcâé ànL[oiycwend ileqtn-],íéøãò íéøãò ¤¨§©¥¥¤£¨¦£¨¦

el epncfiy cr oze` hgyi `le zendad z` zedydl `eaiy
ly mixcr mixcr lcbi `ed jke ,xerd z` epnn epwiy migtp

.dceare dfib xeqi`a mda lykidl `eaie ,oiycwend ileqt
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dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יז התפילה.דף סדר בביאור ממשיכה הגמרא:הגמרא øîBìמבררת eàø äîe¨¨©
a äleàb ה הסליחה úéòéáM,ברכה ברכת לאחר מיד הרפואה ברכת את תקנו ולא §¨©§¦¦

בפסוק ג)כנאמר קג ּתחלאיכי'.(תהלים לכל הרפא עֹונכי לכל הגמרא:'הּסלח משיבה ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָֹֹֻ

ïéãéúòL CBzî ,àáø øîàישראלúéòéáMa ìàbéì,שמיטה בשנת Cëéôìדהיינו ¨©¨¨¦¤£¦¦¦¨¥©§¦¦§¦¨
äeòá÷לגאולהa ה הגמרא:.úéòéáMברכה øîמקשה øîàäå(.צז שנה a,(סנהדרין §¨¨©§¦¦§¨¨©©©

יהיוúéMMה  הגאולה ביאת בא ÷úBìBשקודם דוד ו שבן ,úBîçìî úéòéáMá של ¦¦©§¦¦¦§¨
ישראל  עם ו הגוים ,,àa ãåc ïa úéòéáL éàöBîá בשביעית אינה שהגאולה ומבואר §¨¥§¦¦¤¨¦¨

שביעית. במוצאי הגמרא:אלא àéä,מתרצת äleàâc àzìçúà énð äîçìî והרי ¦§¨¨©¦©§©§¨¦§¨¦
בשביעית. מתחילה שהגאולה נחשב זה

התפילה: סדר ביאור øîBìהמשך eàø äîeברכתéaø øîà .úéðéîMa äàeôø ¨¨©§¨©§¦¦¨©©¦
äðzpL CBzî ,àçàמצותúéðéîMa äìéî[השמיני äàeôø,[-ביום äëéøvL ©¨¦¤¦§¨¦¨©§¦¦¤§¦¨§¨

éaø øîà ,úéòéLza íéðMä úkøa øîBì eàø äîe .úéðéîMa äeòá÷ Cëéôì§¦¨§¨¨©§¦¦¨¨©¦§©©¨¦©§¦¦¨©©¦
íéøòL éòé÷ôî ãâðk ,éøcðñkìà ואין המידה, על יתר המחירים שערי המייקרים - £¤§©§§¦§¤¤©§¦¥§¨¦

מצויה  ותבואה רב שפע שיהא השנים בברכת ומתפללים מזון, לקנות יכולים העניים

השערים, להפקיע יוכלו טו)áéúëcולא י òLø',(תהלים òBøæ øBáL' על נאמר וזה ¦§¦§§©¨¨
שם שנאמר התבואה, שער את ומפקיע ט)המייקר שאין (י אף עני', לחטֹוף ֱֲִֶַָֹ'יארב

הרעה  שרוב שערים למפקיע כוונתו אלא העשיר, את אלא העני את אורב הליסטים

לעניים, úéòéLzaגורמים døîà ék ãåãå בתהלים תשיעי מזמור -,døîà ולכן §¨¦¦£¨¨©§¦¦£¨¨
התשיעית. בברכה קבעוה

הברכות: סדר המשך øîBìביאור eàø äîeברכתúkøa øçàì úBiìb õeaé÷ ¨¨©¦¨ª§©©¦§©
áéúëc ,íéðMä(ח לו eàNz(יחזקאל íëéøôe eðzz íëtðò ìàøNé éøä ízàå' ©¨¦¦§¦§©¤¨¥¦§¨¥©§§¤¦¥¤§§¤¦§
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החכמים על לב:)נדרש éîñådéì,(קידושין C(לג יט øb',(שם íëzà øeâé éëå' §¨¦¥§¦¨¦§¤¥
בתפילתו. יחד שכוללם מכך ודורשים
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ïðáøå éáø ú÷åìçî äæ øáã øîà÷`tiq jd Ð

ol xn`wc :xn`w ikd ,`icda `zbeltl ipzwc

`cg Ð iccd` ibiltc ,lirlc iaa jpd ,df xac

axl `gipd :inlyexi oeyl .opax `cge iax

odn cg` jyn m`y micen lkd :xn`c ,`ped

,'ek xtkzp oia ,cea`a xtkzp oia Ð aixwde

zxg` aixwde" :`yix ipzwc "aixwd" i`n

"dizgz?hegyl aixwd Ð:xn`w ikde .ezrcn

"aixwd" mzqe .dizgz dhigyl zxg` aixwd

zxg` aixwdy jk xg`e .rnyn ezrcn Ð

`l oiicre ,dpey`xd z`vnp dhigyl ezrcn

elit`e .zxzepd zenz Ð ef zxg`d dhgyp

.jlnp `le li`ed ,dcea`a xtkzpe ef z` gipd

`kil `zydc .lkd ixac Ð `tiqe `yixe

`dc ,drex Ð aixwd `l `d :`yixn wcinl

`iai" ipzwc inp `tiqe .opiwqr aixwd `lca

Ð ediipin cgn iziin i` la` ,"el`ne el`n

`nzqnc .lkd ixac ,glnd mil jpi` ilf`

.jlnp `la ,ezrcn aixwdy rnynéáøì àìà
'åë àáà,drexe ,inc cea`k e`l :ixaq opaxe Ð

.ef z` dgce ezrcn dcea`d jync ab lr s`

"aixwd" i`n `yix :ivexzl `kil `zyd?
`l dkiyn meyn `dc Ð ezrcn dhigyl

yixtn ,inp zern iabe .inc cea`k e`l cea`l yixtnc `id opaxe ,dcea` dpi`ya xtkzpc oebke ,dipyd drex Ð aixwd `l `d :wcinl `ki`e .ynn aixwd i`ce `l` ,icin ipdn

:`iyw i`e .iax Ð `tiqe ,opax Ð `yix .`id opaxk e`l Ð glnd mil ilf` oiyiitc (oileg) oicea` opi`y elit`e ,ediipin cgn iziin i`c rnync `tiqe .inc cea`k e`l cea`l

"aixwd" i`n :uixz inp `a` iaxl?,`id `kxit e`l !`id iax Ð `tiqe `yixe .dzn dyxtd zrya dcea` :xn`c `id iaxe ,zenz dpey`xd z`vnp dhigy mcewe ,dhigyl Ð

llk "aixwd" hwp i`n` ok m`c?.dpwz el eyr `l ,jlnp `le aixwdl jyn m`c ,ezrcn opireny`l "aixwd" hwp ,`ped axl `nlyac .`nzq "yixtd" ipziläð÷ú åùò àìã
íéùã÷á.'ek dcea` dpi`ya xtki` lif :dil opixn`e ,dipy `ziin i` ol ztki` `lc Ð'åë éøáñ ïðáøådpi`y axwzy .dipyd zenzy ick axwz odn zg` :oizipzn rnyn ikde Ð

`idd Ð milrad extiky xg`l z`vnpc `idd `l` .dcea`a xtkzd :dil opixn`c ,jlnil `ac `peeb i`d ik dzn z`hg oi` :mixne` minkge .iax ixac ,zenz dcea`e ,dcea`

.jlnp `le ,mcew z`vnp m` inp oicd `ede .dklnda `zpwz `kilc ,dzn i`ceåìëàéxvga" :`xwc ditiqe ,"eipae oxd` elk`i dpnn zxzepde" :(e `xwie) aizk dgpn ixiy iab Ð

en ld`dxfrl oileg oiqipkn oi` `d :`iyw i`e .'ek dnexze oileg dnr elk`i Ð `"d `la "elk`i" xn`we ,`ed `xizi `xw "delk`i" yixc `we ."delk`i cr?melk`i ,`iyw `l `d

.zpbed dlik` rayd mr lk`zy ick ,dgpnd elk`ie eqpki jk xg`e ueganäåìëàé.dcegl delk`i :rnync ,yixcw "delk`i"c `"d Ðäáåøî äìéëàzegpn ixiy odl yiy Ð

.daxdéáø åìéôà åàì éàî.lqtize xzep icil `eaz `ly ick ,dnr oileg elk`i `l :ipzwc .miycwa dpwz eyr :dpin rnye Ðäòøé éðùäziyixt ikde ,mixetkd mei ixiry iab Ð

.(a,ak) lirl dláø øîàå.(`,cq) `nei zkqna Ðïéçãð ïðéà ïééç éìòá,ceai`l yixtnk dil ied `xza i`de .drxi ipy befay ipye ,axwi `ede .exiag zzina oey`xd dgcp `le Ð

.mixg`d mipy eyixtd zny oey`xd iptnc
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ìëä)ipyil :`iyw i`e Ð opax `tiqe iax `yix (daixwde odn zg` jyn m`y micen

z`vnp (dpey`x) dhigy mcewe ,dhigyl Ð ?"aixwd" i`n ,`a` iaxl inp dl

!iax Ð `yixe `tiqe .dzn dyxtd zrya dcea` :xn`c `id iaxe ,zenz dpey`xe`l

axl `nlyac .`nzq "yixtd" ipzil ?llk "aixwd" hwp i`n` ok m`c ,`id `kxit

m`c ,ezrcn opireny`l Ð "aixwd" hwp `ped

micen lkd .i"yx oeyl .jlnp `le ezrcn jyn

,dzn dipydy aixwde odn zg` jyn m`y

ikid :xn`z m`e .jlnil `aa `l` ewlgp `l

minkge :opzc ,oizipznc `pyil `ped axl ayiip

xg` z`vnpy `l` dzn z`hg oi` mixne`

dzn z`hg oi` :xn`w ikdc :xnel yie !extky

xg` z`vnpy `l` dpwz dl `evnl lkep `lc

yxtp inp `a` iaxle .dpwz dl oi` f`c ,extky

.ok oizipznc `pyiléáøãdpwz eyr `l xaq

oica`n ike :x"nxd iaxe ixenl dniz Ð miycwa

oebk :uxize ?owzl epiciac oeik ,micia miycw

dpi`ye dyegk dcea`c oebk ,xaca geix yiy

,daeha xtkzd :dil opixn`c ,dpiny dcea`

.zenz Ð dyegke

ïéìëåà:`iyw i`e Ð dnexze oileg dnr

`d !dxfra oileg oiqipkn oi` `d

qpki jk xg`e ,uegan delk`i ,`iyw `l

:xnel yi cere .i"yx oeyl ,dgpnd lk`ie

dyeryk `l` dxfra oileg qipkdl xeqi` oi`c

,yegl oi` Ð mpga la` ,odn dcear mey

.dxfra oileg micba mr qpkp mc`c onw `dc

àîòèåe`l i`n dzn cigic `d xeaivc

i`n` :opgl` epiax axd ixenl dniz Ð opaxl

minkge :ipzwc ,oizipznn `icda jixt `l

xg`l z`vnpy `l` dzn z`hg oi` mixne`

,dxtk mcew oira odipyc ,`kd `de .extky

:wgvi epiax axd xne`e !dzn cigic `d xn`we

xninl `ki`c ,jxtinl ivn `l oizipzn`c

`l` dzn z`hg oi` :xn`w ikd oizipzn

mcew z`vnp la` ,extky xg` z`vnpya

exknie ,ea`zqiy cr mdipy erxi Ð dxtk

mixiry iab la` .z`hg el`ne el`n `iaie

jiiy `ldil `xiaqc xyt` ,edin .ikd xninl

elit` ,odn cg`a xtkzp m`c oizipznc opaxl

,mixiry iab `kd ik .zenz dipy Ð dcea`a

xninl `kilc .zxg` dpwz zeyrl xyt` `lc

ea ixdy Ð el`ne el`n `iaie ,odipy erxiy
meia
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קעד
oifge` mipya cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

àéä ïðáø åàì éàî.cea` ly exiag oey`xa xtkzpc ,inc dcea`k :dpin rnye Ð

ediinrh `nl` .cigic eed i` ,dzinl ilf` Ð exiag `le `ed `l ,ca`p `ly dfe

.`ed ikd meyn e`l opaxcåäééåøúã.`a` iaxce `ped axc Ðäéì à÷éñôã àúìéî
éðú÷.dznc oipnife drexc oipnifc .drex Ð aixwd `l `d :`niz `l ,xnelk Ð

elit` ,aixwd aeye jyn ,`ped axl oebk

jlnil `a .dzn dcea` dpi`y Ð dcea`d

m` ,jlnp oia jyn oia ,`a` iaxle .drex Ð

m`e .dzn dcea` Ð dcea` dpi`ya xtkzp

:ipzwc i`de .drex ef Ð xtkzp dcea`a

`dc meyn Ð dpey`xd z`ivn mcew aixwd

meyne .xaca welig oi`e ,dznc dil `wiqt

,dzn dxtk mcew z`vnp :`pz `l ikd

`a` iaxle ,jlnp `lca `ped axl `nwele

`kidc meyn .dcea` dpi`ya xtkzpa

`wiqt `lc `zlin Ð dxtk mcew z`vnpc

ef i`e drex ef i` welig iieeyl irac ,`id

il .dznÐ `xwirn z`vnp `d :`pixg` `py

,jd epiide .'ek dcea`d aixwc `gipd ,drxz

.`ed inlyexi oeyly `l`úàöîð éðúéðå
àø÷éòî`xwirn `vnp :ipzip ,xnelk Ð

jynpa `ped axcl dnwepe ,zenz jk xg`e

:ipyne .dcea` dpi`ya xtkzpa `a` iaxle

.'ek ipzw dil `wiqtc `zlinãçî àä
'åë çìîä íéì éðùä êéìåé åäééðéî`we Ð

ediinrh `nl` .`id lkd ixacc jzrc `wlq

.`ed ikda e`l opaxcàúìéî éîð àëä
'åë äéì à÷éñôã`d `niz `l ,xnelk Ð

ilf` oipnifc Ð glnd mil ekli ediipin cgn

dil zi`ck xnl ,dacpl oipnife glnd mil

`le "el`n" `pzc i`de .dil zi`ck xnle

`zlinc meyn Ð "odn cg`n `iai" `pz

dxenb `zpwz i`ce i`dc ,ipzw dil `wiqtc

`iai" `pz i` la` .welig mey `la `id

`ll jyn oia iwelgl ira Ð "odn cg`n

oicea` oia `a` iaxle ,`ped axl jyn

.oicea` opi`ylúåéøçàìcg` ca`i m`y Ð

.exiaga xtkzi ,odnïåòîù éáøã àáéìàÐ

yng :(`,eh) lirlc oiwxit jci`a xn`c

eltiy ,ixnbl drex dil zile ,zezn ze`hg

.dacpl mincïåòîù éáøì äéì úéì àîéúã åäî
äáãðiab dil zilc ikid ikc ,z`hg iab Ð

.ol rnyn `w ,zern iab inp dil zil Ð zenda

ïéúãç ïéì÷ú,xc`a elwy `iad `ly in Ð

ribiyke .xtey eze`a epzepe ,dpyd lk e`ian

dkyld z` oinxezy miwxt dylyd on cg`

sqk x`y mr mxzpe ,dkyla opzep Ð

.dkylayïé÷éúò åá áåúë éðùäå`ly in Ð

c wxt milwy) epipyy dze`k .dyrp cal dkyld ixiy xzenn ixdy ,xird ikxv lke dizelcbne xird zneg odn oiyer ode .my epzepe d`ad dpyl e`ian ,cwzy` elwy `iad

.x`yp did Ð my did eli`y ,`ed xzen i`de .'ek xird zeneg oiyer eid dpnn Ð dkyld ixiy xzen :(a dpynïéðé÷ody ,rxevne zcleie dafe af oebk ,dxtk xqegn didy in Ð

xqegn lk`i `ly ick ,xtey eze`ay zernd lk elkiy cr myn oicner mipdk ly oic zia oi`y ,ezxtk daxwedy zwfga axrl miycwa lke`e ,my ozepe zern `ian Ð ow oi`ian

.miycwa dxtkäìåò éìæåâ.ea ozepe zern `ian ,serd zler zacpl dpei ipa acpznde .ok aezk iriaxa Ðíéöòzern `ian ,dkxrnl mivr acpzndy ."mivr" aezk ziyinga Ð

.ekezl ozepeäðåáì.ekezl zern lihn ,dpeal acpzndy ."dpeal" aezk iyya Ðúøåôëì áäæå:`pixg` `pyil .ea ozepe `ian ,zxy ilkl acpznd Ðéìë áãðúîä úøåôëì áäæå
ïúåðå àéáî úøù.xafbd cil `l` ,ycwnl oi`a eid `l ziad wca iycwc meyn ,xwir `edy il d`xp ikd meyne .'ebe "adf ixetk" aizk (`) `xfr xtqae ,wxfn epiid zxetk Ð

øåáö úáãðì åéä úåøôåù äùùå.in cbpk dyy ipd yxtn (a,fw) zegpnc `xza wxtae ."dacpl einc elti" opixn`c jpd lke ,zeny`e ze`hgc zexzend on d`ad Ðäøåò ïéàù
íéðäëì.gafnd uiwl ,dlerl zenda oigwele ,eze` oixkene oixfeg `l` Ðàøãéñ ãçá.zernd on exzezipe mi`lhd elfede ,ez`hgl zern ixeaiv izy yixtd oebke Ð
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xn`c ,`a` iaxl la` .meid zcear oizndl leki epi`e ,odn zg`a xtkzdl jixv `ed meia

Ð drex dcea` dpi`y Ð dcea`a xtkzp m`e ,cea`k e`l cea`l yixtnc opaxc `ail`

Ð cea`l yixtn `nl` .zenz cigic ikd elit`e ,oey`xa xtkzpc `kd `dc .xity jixt

`la odn zg` jyn ik iedc :xninl `ki`c ,icin jixt `l `ped axl la` .inc cea`k

elit`e ,cigia `lf` dzinl dipy oica ,dklnd©§¨¨

.opaxl

àäÐ 'ek glnd mil mkilei odn cg`n

dpin jixt lirlc :dniz .ediiexzc `zaeiz

ipyn inp `a` iaxle ,`ped axl `gipd :xn`we

:xnel jixve !ediiexzl dpin jixt `kde .iaxk dl

`xazqn `l` ,lirlc `ibeqk `zyd dil zilc

lka ixiine ,opaxk inp `iz`c `kdc dywnl dil

,oipr lka eziiyew jtdl cenlzd jxc oke .oipr

.dkk minrte dkk minrtùéøôîäipy

Ð iaxc `ail` i` Ð 'ek zeixg`l zern ixeaiv

zeixg`l ze`hg izy yixtn iab onwle .`hiyt

oia wlgl yic .`hiyt :jixt `le ,iaxk dl iwen

zenda yixtnl zeixg`l zern yixtn

iab xn`c ,inp oerny iaxl onw `dc .zeixg`l

xtkznc dcen zern ixeaiv iab Ð dznc zenda

.drex ipyde ,odn zg`aäùùåÐ dacpl

ipd :i`xen` da ibilt (a,fw) zegpnc `xza wxta

,zea` iza dyy cbpk :xn` diwfg ?in cbpk dyy

dyy epwiz jkitl ,df cbpk df mely mdl didiy

.eneil a` zia lkl `diy ,legd ini zyy cbpk
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תמורה. פרק רביעי - ולד חטאת דף כג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

המצוות שעיקר קיומן הוא ברגש הלב וידיעה בשכל )רוחניות( – צריך יהודי לקיימם באופן שישפיע גם על הכלים והאיברים הגשמיים 
שבגוף, עד לחלקו )הגשמי( בעולם.

משיחות פרשת ואתחנן ה'תש"נ
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,dzinl ,d`vnpy,dáéø÷ä àì àädipyde axwiz zg`,äòøz ¨Ÿ¦§¦¨¦§¤
e,äãeáà dðéàLa øtkúî àðL àì äãeáàa øtkúî àðL àìokeàì Ÿ§¨¦§©¥©£¨Ÿ§¨¦§©¥§¤¥¨£¨Ÿ

,CLî àì àðL àìå CLî àðLok m`e ,drxz dipyd ote` lka §¨¨©§Ÿ§¨Ÿ¨©
`id epzpyn dxe`kleäééåøúc àzáeéz,mdipy ixacl `kxit - §§¨§©§©§

mlek zrcl ,odn zg` jyn m`y xaeqd `ped ax ixacl mb
dpi`ya xtkzp m`y xaeqd `a` iax ixacl mbe ,dzn dipyd

.dzn dcea`d mlek zrcl ,dcea`
zxg` aixwde' dpynd dhwpy jkn wiicl oi` :`xnbd zvxzn
mrhd `l` ,drex `l` dzn dpi` aixwd `l m`y ,'dizgz

y meyn `ed ,df ote` `pzd hwpyéðz÷ déì à÷éñôc àúléî- ¦§¨¦§¦¨¥¨¨¥
xaky ote`ay ,heyte weqt oicd eay ote`d z` hwp `pzd

eli`e ,dzn dpey`xdy xacd heyt ,dipyd z` aixwdàúléî¦§¨
éðz÷ àì déì à÷éñt àìcoicd oi` eay ote`d z` hwp `l `pzd - §Ÿ§¦¨¥Ÿ¨¨¥

welg df ote`ay .dipyd z` aixwd `l m` epiidc ,heyte weqt
m`y ,jyn `l e` jyn m` ielz xacd `ped ax zrcly ,oicd
,jlnp `l` jyn `l m`e ,dzn dipyd ,odn zg` ezrcn jyn
,xtkzp efi`a ielz xacd ,`a` iax zrcle .[minkg zrcl] drex
,dcea`a xtkzp m`e ,dzn dcea`d ,dcea` dpi`a xtkzp m`y

.[minkg zrcl] drex dcea` dpi`y
:`a` iaxl oiae `ped axl oia ztqep `iyew d`ian `xnbdïðz§©

(my),,íäézçz íéøçà Léøôäå ,eãáàå ,úàhçì úBòî Léøônä©©§¦¨§©¨§¨§§¦§¦£¥¦©§¥¤
úBònä eàöîð Ck øçàå,zernd ixeaiv ipy z` axri ,eca`y §©©¨¦§§©¨

eelàîe elàî àéáél dnda.äáãðì eìté øàMäå ,úàhç:wiicl yie ¨¦¥¥¥¥©¨§©§¨¦§¦§¨¨
àîòèote`a `weec -øtkúîc[z`hg `iady-],elàîe elàî ©£¨§¦§©¥¥¥¥¥

,dacpl x`yd eltiextkzdy aygp xacd oi` df ote`ay
,cgi mdipyn `iad ixdy ,zxg`a milradàäz`hg `iad m` ¨

wxãçàî,mdníëéìBé[zernd x`y z`].çìnä íéìeàðL àì ¥¤¨¦¥§¨©¤©Ÿ§¨
å ,äãeáà dðéàLa øtkúî àðL àìå äãeáàa øtkúîokàðL àì ¦§©¥©£¨§Ÿ§¨¦§©¥§¤¥¨£¨§Ÿ§¨

,CLî àì àðL àìå CLî`xnbde .glnd mil ekli x`yd ote` lka ¨©§Ÿ§¨Ÿ¨©
dxe`kl ok m`e ,minkg zrcl s` `ed dpyna df oicy dpian

`id epzpyn,eäééåøúc àzáeézoiprl x`ean dpyna o`k ixdy §§¨§©§©§
oia ,zernd ixeaivn cg`n z`hg aixwd m` ote` lkay ,zern
ekli ,cea` epi`ya e` cea`a xtkzd m` oiae ,jyn `l oiae jyn

:`xnbd zvxzn .glnd mil x`ydéîð àëäwiicl oi` o`k s` - ¨¨©¦
mdn cg`n `iad m`y ,'el`ne el`n `iai' dpynd dhwpy jkn
`ed ,df ote` `pzd hwpy mrhd `l` ,glnd mil ekli x`yd

y meyn,éðz÷ déì à÷éñôc àúléîel`ne el`n `iaiy ote`ay ¦§¨¦§¦¨¥¨¨¥
,dacpl elti x`ydy xacd heytåeli`déì à÷éñt àìc àúléî §¦§¨§Ÿ§¦¨¥

,éðz÷ àìax zrcly ,oicd welg df ote`a ,mdn cg`n `iai m`y Ÿ¨¨¥
,jyn `l e` jyn m` ielz xacd `pedxacd ,`a` iax zrcle

.xtkzp zern el`a ielz
:zeixg`l zern ixeaiv ipy yixtnd oic z` zx`an `xnbdøîà̈©

,úeéøçàì úBòî éøeaéö éðL Léøônä ,énà éaømyixtdy ,xnelk ©¦©¦©©§¦§¥¦¥¨§©£¨
ca`i m`y ick mixeaiv ipy yixtde ,z`hg oaxw ziipw jxevl

,exiaga xtkzi ,cg`ïäî ãçàa øtkúîixeaivn cg`n dpwi - ¦§©¥§¤¨¥¤
,z`hgl dnda zerndåzernd xeaivdäáãðì eìté ,éðL- §¥¦¦§¦§¨¨

.iept `edyk gafna aixwdl ,dlerl zenda zepwl mda eynzyi
:`xnbd zxxanïàîc àaéìà,eixac z` in` iax xn` in zrcl - ©¦¨§©

,éaøc àaéìà àîéìéà,ceai`k aygp ceai`l yixtndy xaeqd ¦¥¨©¦¨§©¦
eìtéc àèéLtmiipyd zernd,äáãðìixdyéaø øîà÷ àì ïàk ãò §¦¨§¦§¦§¨¨©¨Ÿ¨¨©©¦

,ãeaàì Léøôîa àlà,dca`y dnda zgz dnda yixtdy xnelk ¤¨§©§¦§¦
`ede .dzn dca` `ly dipyde ,dnvra dcea`d enk dpicy
.[dca`y dnda zgz e`] eca`y zern zgz zern yixtna oicd

ìáàyixtnaäãBî ,úeéøçàì,dzinl zkled dndad oi`y iax £¨§©£¨¤
m`e .dacpl `l` ,glnd mil zekled zernd oi` oke ,drex `l`

.eixaca ycgl in` iax `a dn okàlàåxaic in` iaxy xn`p §¤¨
,ïðaøc àaéìàmb ,ceai`k aygp epi` ceai`l yixtndy mixaeqd ©¦¨§©¨¨

mzrcleìtéc (déì) àèéLtmiipyd zernd,äáãðìok cenll yie §¦¨¥§¦§¦§¨¨
n÷àzLä ,øîBçå ìa m` ,xnel yi dzrn -øeîà ãeaéàì Léøôî ©¨¤©§¨©§¦§¦¨

ïðaøzrk yxtendy,éîc ãeaéàk åàìyixtnaàéòaéî úeéøçàì ©¨¨¨§¦¨¥§©£¨¦©§¨
zkled dndad oi` df ote`ay xnege lw `lde ,ok xnel jixv -

.glnd mil zekled zernd oi`e dzinl
:`xnbd dwiqndéì àëéøèöéà ïBòîL éaøc àaéìà àlàåiax - §¤¨©¦¨§©¦¦§¦§§¦¨¥

xaeqd ,oerny iax zrcl eixac z` xnel jxved in`(.eh lirl)

dinc miltepy z`hg mey oi` ezrcle ,zezn ze`hg yngy
,jk ycgl `a in` iaxe .diirx ici lr dacplàîéúc eäî`ny - ©§¥¨

c xn`zäáãð ïBòîL éaøì déì úéìmey oerny iax zrcl oi` - ¥¥§©¦¦§§¨¨
,zerna `le dndaa `l ,dacpl mincd eltiy ote`ïì òîLî à÷̈©§©¨

äáãð déì úéàcmincd elti oerny iax zrcl s`y mipte` yi - §¦¥§¨¨
xaeq dndaa `weece .zeixg`l eyxtedy zerna epiide ,dacpl

.dacpl mikled dincy z`hg znda mey oi`y oerny iax
xacd xexa oerny iax itl mby ,df xe`ia lr dywn `xnbd
in` iax `a z`fy xnel oi`e ,dacpl zekled zerndy

:`xnbd dywn .eprinydlúøîà úéöî éîexnel dz` leki ike - ¦¨¥¨§©
[ïðúäå] (àéðúäå) ,ïBòîL éaøì äáãð déì úéìc(d"n e"t milwy), §¥¥§¨¨§©¦¦§§¨§©

ìLúBøôBL øNò äL[xtey oink zeieyrd zeaiz-],Lc÷na eéä §Ÿ¨¨¨¨¨©¦§¨
,zern oda gipdl ickïäéìò áeúk äéäålk cner jxev dfi`l §¨¨¨£¥¤

aezk did oey`xd xteyd lr .xtey'ïézãç ïéì÷éz'milwy-] ¦§¦©§¦
xg`l e`ian didyk ,xc`a elwy z` `iad `ly in lke ,[miycg

.xtey eze`a egipn did dpyd jyna okneaezk did ipya
oilwiz''ïé÷ézò,ef dpya elwy z` `iad `ly ine ,[mipyi-] ©¦¦

iyilyae .xtey eze`a egipn did d`ad dpya e`ian didyk
,'ïépé÷'eid ,rxevne zcleie dafe af oebk ,dxtk ixqegn eidy el`e ¦¦

dpei ipa ipy e` mixez ipy ly xeriya zern xtey eze`a migipn
.mzxtk daxwedy zwfga ,axrl miycwa milke` eide ,mpaxwl

eiriaxa,'äìBò éìæBâ'did dpei ipa e` mixez `iadl acpzdy ine ¨¥¨
iyingae .xtey eze`a mpzepe df jxevl zern `ian,'íéöò'ine ¥¦

eze`a mpzepe zern `ian did ,dkxrnl mivr `iadl acpzdy
.xteyeiyiya,'äðBáì'did ,dxhwdl dpeal `iadl acpzdy ine §¨

.xtey eze`a mpzepe zern `ianeiriaya,'úøtkì áäæ'ine ¨¨©©Ÿ¤
.xtey eze`a mpzepe zern `ian did ,zxy ilk `iadl acpzdy

äMLåzern mkeza zzl liaya eid zextey,äáãðìepiidc §¦¨¦§¨¨
.oldl x`aziy itke ,xeaiv zacp ly zern jxevl

zyy eyrp jxev dfi`l zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:mixzepd zexteyddìò éðúå,`ziixaamze`äMLzextey §¨¥£¨¦¨

eyrpy,äáãðìeidúBøúBnä ïî äàaä äìBòìdler ziipw jxevl - ¦§¨¨§¨©¨¨¦©¨
zeny`e ze`hg mze` lkn oke ,my`e z`hg xzFn ody zernn

,dacpl mdinc eltiy minkg exn`ydøBò ïéàLjled dlerd ly ¤¥¨
,íéðäkìzetqep zeler einca mipewe xerd z` mixken `l` ©Ÿ£¦
,dacpldì éøîàå ,äéîçð éaø Bì øîà .äãeäé éaø éøácyi - ¦§¥©¦§¨¨©©¦§¤§¨§¨§¦¨

el xn`y mixne`ïBòîL éaø,dcedi iaxlïk íàxerd oi`y ©¦¦§¦¥
,mipdkl[ïðúc] (àéðúã) ,ïäkä òãéBäé ìL BLøãî äìèae"t milwy) ¨§¨¦§¨¤§¨¨©Ÿ¥¦§©

(e"n,,ïäkä òãéBäé Løc Løãî äæweqta xn`p(hi d `xwie)íLà' ¤¦§¨¨©§¨¨©Ÿ¥¨¨
àéáäì ,'['äì íLà íLà] (åìåë) ,àeä[zeaxl-]àaä øác ìk ¨Ÿ¨©©§¨¦¨¨¨©¨

,úBîLàå úBàhç øúBnîjixvyåéîãa ç÷éìxzFn eze` inca-] ¦©©¨©£¨¦©§¨¨
[my`e z`hgíMì øNaä ,úBìBò,[gafnl-]ådúBøBòmipzip ©¨¨©¥§

íéðäkì.mze` miaixwnd ©Ÿ£¦
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xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dxenz(ipy meil)

éøãñ éøúa ìáàyixtdy oebk ,zern zyxtd ixcq ipya - £¨¦§¥¦§¥
zrcly xnel mewn did ,zeixg`l zern ixeaiv ipy dligzkln

oerny iaxàìgwl `ed df ote`a ixdy ,dacpl zernd ekli Ÿ
eklie ,micia dgc `ed ipyd z`e ,ea xtkzde cg` zern xeaiv

,glnd milïì òîLî à÷xaeq zeixg`l yixtna s`y ,in` iax ¨©§©¨
.dacpl zernd ekliy oerny iax

:zeixg`l ze`hg izy yixtnd oic z` zx`an `xnbdéaø øîà̈©©¦
,úeéøçàì úBàhç ézL Léøônä ,àéòLBäxtkzi ,zg` ca`z m`y ©§¨©©§¦§¥©¨§©£¨

,dzxiagaäòBø dzøéáçå ,ïäî úçàa øtkúîeltie ,a`zqzy cr ¦§©¥§©©¥¤©£¥§¨¨
.dacpl dinc

:`xnbd zxxan .`iryed iax xaic in zrcl zxxan `xnbd
ïàîc àaéìà,`iryed iax xaic,ïðaøc àaéìà àîéìéàmixaeqd ©¦¨§©¦¥¨©¦¨§©¨¨

,xacd heyt `ld ,ceai`k aygp epi` ceai`l yixtndyàzLä©§¨
oiprl m` ,xnel yi dzrn -ïðaø éøîà ,ãeaéàì Léøônäcåàì ©©§¦§¦¨§¦©¨¨¨

,éîc ãeaéàkyixtna ok m`àéòaéî úeéøçàì,ok xnel jixv - §¦¨¥§©£¨¦©§¨
dkiynn .dzinl zkled dndad oi` df ote`ay xnege lw `lde

:xxal `xnbd,ïBòîL éaøc àaéìà àlà,xnel xyt` i` df mb ¤¨©¦¨§©¦¦§
cïBòîL éaø øîàä(.eh lirl)úBúî úBàhç Lîçepiide ,oipr lka ¨¨©©¦¦§¨¥©¨¥

zyng llkae ,dacpl dinc eltiy drex z`hg mey oi` ezrcly
,zg`a xtkzdy o`k s`e ,'dilra extiky z`hg' ze`hgd

.zenz dipyd
:`xnbd dwiqnàlàxaic `iryed iax,éaøc àaéìàxaeqd ¤¨©¦¨§©¦

c ,ycgl `iryed iax `ae ,ceai`k aygp ceai`l yixtndyék- ¦
y dna ,éaø øîàl yixtn,ãeaéàmewna dnda yixtna epiidc ¨©©¦§¦

,dzny zxg` dndaìáàl yixtnaàì ,úeéøçàz` iax xn` £¨©£¨Ÿ
xg`n ,drex dipyde odn zg` aixwny `ed dcen `l` ,eixac

.zeixg`l `l` ,dcea` dnda mewna dyxted `le
:`iryed iax ixac lr dywn `xnbdïðz(:ak lirl),Léøônä §©©©§¦

,äézçz úøçà àéáîe ,døëBî ,íeî úìòa àéä éøäå ,úàhçdpewde ©¨©£¥¦©£©§¨¥¦©¤¤©§¤¨
,xg` oaxwa milrad extiky xg`l s` dlke`le dhgeyl leki

.'zxg`a dilra extiky z`hg' zaygp ef oi`eéaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦
îBà ïBòîLäáø÷ íà ,ødäiðLxg`l milrad dpwy z`hgd - ¦§¥¦¨§¨§¦¨

,dpey`xd inca okn,äðBLàø äèçLpL íãB÷extiky epiidc ¤¤¦§£¨¦¨
dpey`xd ,dpey`xd z` hgy dpewdy mcew dipya milrad

äéìòa eøték øákL ,úeîzextiky z`hg'k dpice ,xg` oaxwa ¨¤§¨¦§§¨¤¨
.dzinl zkledy ,'zxg`a dilra

:`xnbd zx`an .`iyewd z` zx`an `xnbdCzòc à÷ìñ à÷- ¨©§¨©§¨
xnel jzrca dler did,déì àøéáñ éaøk ïBòîL éaøa øæòìà éaøc§©¦¤§¨¨§©¦¦§§©¦§¦¨¥

dnda yixtdy df ote`a mb okle ,dzn dyxtd zrya dcea`y
aixwd m` ,dze` xkne men zlra d`vnp eznday xg`l zxg`
extik' ly oic dpey`xl yi ,dpey`xd dhgypy mcew dipyd z`

.dzne ,'zxg`a dilraegkeno`knyéîð úeéøçàa eléôàmb - £¦§©£¨©¦
extiky z`hg' oicn ,zenz dipyde zg`a xtkziy iax xaeq
dcen iaxy xn`y `iryed iax lr dywe .'zxg`a dilra

.drex dipydy zeixg`l yixtna
:`xnbd zvxzn .`iryed iax lr `iyewd z` zvxzn `xnbdàìŸ

`l` ,iaxk xaeq oerny iaxa xfrl` iaxy xn`z l` -éaø àîìc¦§¨©¦
ïBòîL éaøa øæòìàäeáàk[oerny iax]Lîç ,øîàc ,déì àøéáñ ¤§¨¨§©¦¦§©£©§¦¨¥§¨©¨¥

úBúî úBàhçiax xaeq okle ,drex z`hg mey oi`e ,oipr lka ©¨¥
xg`l zxg` dnda yixtdy df ote`ay oerny iaxa xfrl`
dipyd z` aixwd m` ,dze` xkne men zlra d`vnp eznday
dilra extik' ly oic dpey`xl yi ,dpey`xd dhgypy mcew
ze`hg izy yixtna oicd `ed eixacle .dzne ,'zxg`a
`iryed iax ok` .dzn dipyde odn zg`a xtkzny ,zeixg`l
xn` okle ,oerny iax zrc itl `le ,iax zrc itl eixac z` xn`

.drex dipydy
:`iryed iax lr ztqep `iyew dywn `xnbdïðz(.aq `nei)oiprl , §©

eilr dlry xiryd zn m`y ,mixetikd mei ly mixiryd ipy
dlry dfe ,mdilr lixbie mixg` mixiry ipy gwi ,lf`frl lxebd

mdilr dlry mipyd jezne ,lf`frl glyi ,lf`frl lxebd eilr
,z`hgl axwi cg`d ,[ipyd befdne oey`xd befdn] 'dl lxebd

xiryde.dacpl einc eltie xknie ,men ea letiy cr drxi ipyd
,xg` oaxwa dilra extiky z`hg oick dzinl epic oi`y mrhde

`edøeaö úàhç ïéàL éôìzxg` z`hga xeaivd extiky,äúî §¦¤¥©©¦¥¨
okle ,xeaivd z`hg `ed mixetikd mei ly xiryde ,drex `l`
`weecy dpynd ixacn rnyn :`xnbd zwiicn .dzinl epic oi`

,dzinl jled epi` xeaivd z`hg `ed xirydy meynàäz`hg ¨
ãéçécdf ote`a.äúîiax lr o`kn dyw cvik x`azi oldle §¨¦¥¨

.`iryed
dfi`e ,axw xiry dfi` ,dpynd ixac z` x`al dnicwn `xnbd

:`iryed iax lr dywn df itle ,drexå]áø øîà[(.cq my),éìòa §¨©©©£¥
,ïéçãéð ïðéà íéiç`le ,ig `ed xy`k oaxwa iegic jiiy oi` xnelk ©¦¥¨¦§¦

exiagy it lr s` ,daxwdn oey`xd befay ipyd xiryd dgcp
e ,znàeäLk[odkd-]øtkúî,z`hgl xiryd z` aixwn - §¤¦§©¥

axirydâeæaL éðLdïBLàø`ed.øtkúî ©¥¦¤§¦¦§©¥
:dziiyew z` `xnbd zx`anCãéàåbefay ipyd xiryd ixde - §¦¨

,'dl yxtedy ,ipyddéì äåäl yxtenk,úeéøçàyxted `l `edy £¨¥©£¨
,'dl xiryd zn `l oey`xd befdn ixdy ,dca`y dnda zgz
bef oa zxeza `l` ,eizgz yxted `l dfe ,lf`frl xiryd `l`

lf`frl xiryd zgz yxtedy oey`xl.znyéðz÷åxg`ny §¨¨¥
z`hga df ote`ay rnyne ,zn epi` ,xeaiv z`hg `ede,ãéçéc§¨¦

.äúîze`hg izy yixtnay ,`neia dpyna x`ean ok m`e ¥¨
xtkzny xn`y `iryed iax lr dywe ,zenz dipyd ,zeixg`l

.drex dipyde zg`a
:`xnbd zvxzn .`iyewd z` zvxzn `xnbdáøz` yxity ©

,oey`xd befay xiryd z` aixwny dpyndøîàc ,déîòèì`nei) §©£¥§¨©
(.cq,eizgz xg` yixtde ,ca`e gqt oaxwl dnda yixtnd oiprl

y ,oey`xd `vnp okn xg`leäåöîgqtd oaxw zevn z` miiwl ¦§¨
ayakd,ïBLàøiqei iax zrck(my)ax xaeq ,o`k oicd `ede . ©¦

,oey`xd xirya xtkzdl dligzkl devnydì àéåäå]xiryd - §©§¨¨
aygp ipyd befay ipyd,ãeaéàì Léøôîk`l ezligzn ixdy §©§¦§¦

,dzinl jlie ca`iy ick `l` ,daxwd liaya yxtedìëå§¨
.[éîc ãeaéàk ,ãeaéàì Léøônäze`hg izy yixtna ok oi`y dn ©©§¦§¦§¦¨¥

leki ,dca` zg` m` ixdy ,'ceai`l yixtn' df oi` ,zeixg`l
.dx`ypy dipya xtkzdl

:minkge iax zrc z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdáø éðz̈¥©
äãáà ,àtt áøc dén÷ éøéæ øa éîéL[dcea` dzid-]úòLa ¦¦©¥¦©¥§©¨¨¨§¨¦§©

,äLøôä,dipyd zaxwd mcew z`vnpe.äòøz ïðaøì ,äúî éaøì ©§¨¨§©¦¥¨§©¨¨¦§¤
m`eäãáàs`,äøtk úòLamilrad extkzdy drya xnelk ¨§¨¦§©©¨¨

,dipya,äúî ïðaøìmle`.äòBø éaøì §©¨¨¥¨§©¦¨
okzi cvik :`xnbd dywn .`ziixad ixac lr dywn `xnbd

xacd `lde ,drxz iax zrcl dxtk zrya dcea`ay,øîBçå ì÷©¨¤
,äLøôä úòLa äãeáà äîe,daxwd mcew d`vnpeïðaø éøîàc ¨£¨¦§©©§¨¨§¨§¦©¨¨

,äúî éaø øîà ,äòBøa dzrn,äúî ïðaøìc ,äøtk úòLa äãeáà ¨¨©©¦¥¨£¨¦§©©¨¨¦§©¨¨¥¨
ïkL ìk àì éaøì.zenzy §©¦Ÿ¨¤¥

:`xnbd zx`an .`ziixad ixaca qexbl yi cvik zx`an `xnbd
.äòBø ïðaøì ,äúî éaøì ,äLøôä úòLa äãeáà ,éëä éðz àlàmle` ¤¨§¦¨¦£¨¦§©©§¨¨§©¦¥¨§©¨¨¨

dcea`,äøtk úòLal.äúî ìkä éøác ¦§©©¨¨¦§¥©Ÿ¥¨
dpyna epipy(:ak lirl),men zlra `id ixde z`hg yixtnd ,

.zxg` dinca `iaie dxken'eëå øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaøm` ©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§
xaky ,[dpey`xd] zenz ,dpey`xd dhgyp `ly cr dipy daxw
oic da x`eany `ziixa d`ian `xnbd .[zxg`a] milrad extik

:oerny iaxa xfrl` iax zhiyk `edyïðaø eðz(.bl zexeka),ïéà ¨©¨¨¥
ïéìébøîdndad xer z` mihiytn oi` xnelk ,dhegy dnda ©§¦¦

,milbxd jxc ehyety ote`a ,mly `edyk,áBè íBéaefy meyn §
.aeh meia dxeq`d ,aeh mei jxevl `ly dxizi dgxih `idàöBik©¥

øBëáa ïéìébøî ïéà ,Badfy meyn ,men lra dyrpy xg`l dnda ¥©§¦¦¦§
dyrn ea dyere ,miycwa dcear caery enk d`xpy ,oeifa jxc
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קעז
oifge` mipy` cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

éøãñ éøúá ìáàigcc ,cg`a xtkzpe ,zeixg`l zern ixeav ipy yixtd oebk Ð

.dil zil :`ni` Ð jpi`l edlïì òîùî à÷.in` iax Ðúåúî úåàèç ùîçÐ

.dilra extiky ,`id ediipin `cg jde .ody oipr lkaäéì àøéáñ éáøëxn`c Ð

dipy yixtn ike .[zxg`a] dilra extk meyn ,dzn Ð dyxtd zrya dcea`

`ide zxg`a milrad extki inp zeixg`l

.heyt df oeyl ,dznäéì àøéáñ éáøë
éîã ãåáàë ãåáàì ùéøôî øîàå øéîçîãÐ

oebk ,cea` `kilc `kid elit`c dpin rnye

,zeixg`a `l` dpey`xd dca` `lc `kd

Ð (ikd) dze` yixtd dpey`xd dnnedyky

.dzn ikd elit`eäéì àøéáñ äåáàëÐ

.ody oipr lka zezn ze`hg yng :xn`céôì
äúî øåáö úàèç ïéàùmei ixiry` Ð

.i`w mixetkdïéçãð ïðéà ïééç éìòá`le Ð

xtkzn `edyke .exiag zzina oey`xd dgcp

jci`e ,oey`x befay ipya xtkzi dvxi m` Ð

`ly ,xnelk .zeixg`l eyixtnk `xza

oey`x befn zn `l ixdy ,cea` zgz yxted

elit`e ,my ly `le lf`fr ly xiry `l`

.`irye` iaxl `iywe ,dzn ikdäì øáñ áø
ïåùàøá äåöî øîàã éñåé éáøëiab ipzwc Ð

xg` yixtde ,ca`e egqt yixtd :migqt

.aixwi dvxiy dfi` Ð oey`xd `vnpe ,eizgz

dl xaq axe .oey`xa devn :xne` iqei iax

dil ded Ð oey`xa devnc oeike .dizeek

`l ipy ly ezyxtd zlgz ,ceai`l yixtn

ca`iy ick (myl) `l` ycwd myl dzid

devn dil `xiaqc li`ed ,dzinl jlie

oeik ,zeixg`l ze`hg izy iab la` .oey`xa

`kil Ð jiiyc i`da xtkzn ira ded i`c

.ceai`l dyxtd zlgz xninlïéìéâøî ïéà
øåëáájxc xerd hiytdl oiligzny jxck Ð

jxevl e` migtp jxevl ,mly ektede milbxd

Ð mly ehiytdl dvex epi`ye .yac

.eapf cr epexbn epha jxc oikqa ehiytnykàì
ïéùã÷åîä éìåñôá.ohgye ectpy Ðäðîé àì
ïäëä íò ìàøùéxeka xya odkd mr lek`l Ð

mnedc ab lr s` ,`nl` .odk ehgyy men lra

incc ,ea oilibxn oi` jkld .i`w dizyecwa Ð

.oilegc oicaerke ,miycwa dcearkíåî úìòá
äãôúizy jpde ,dipyd zyxtd mcew Ð

men ltpy ,eyxted cg` `hg myl ze`hg

.dizgz dipy yixtde ,dpey`xaäèçùð
íåî úìòáä.dpeict xg`l Ðäøåñài`edc Ð

.dilra extiky z`hgäôéøùä úéáì àöåéÐ

ab lr s` ,`nl` .men zlrad xya z`

,`niiw dzyecwa Ð higzyi`e wixti`c

iab jkld ,`iixwin "milrad extiky z`hg"e

Ð higzyi`e wixti`c ab lr s` ,inp dlbxd

.`niiw dzyecwaéàîù úéáë éãéàå éãéàÐ

,xekaa i`ny zia ixngnc ikid ik i`cec

`py i`n .oiycwend ileqt x`ya inp ixngn

xfrl`] iaxk `tiqe i`ny ziak `yix miwe`c

[oerny iaxaïåéãô åì ïéà øåëá ?aizkc Ð

epi` Ð e`ct m`e ."dctz `l" :(gi xacna)

.ezyecwa epeict qtezæéìèéàá ïéèçùðÐ

wixti` ikn iniiw ediizyecwa e`l `nl`

.higzyi`eäéì úéøùã ïåéë àîìàoeict zrya rcic oeikc ,libxdl dil ixzyil ,inp dlbxd iab .dti exkenl eteqe li`ed ,xweia ycwd cin dil wixte ith filhi`a exkenl Ð

.ycwd cin dil wixte ,ith mixwi minca xerd xeknle libxdl eteqc oiycwend ileqtcøùáá íâåô øåòá çéáùîù äîo`k oi`e Ð xyad inca mbet xerd inca xkzyny dn Ð

.xknil dti dpi` aeye ,xyad jzege xerd jezgl `xizny itl ,geixíéùã÷á ãáåòë äàøðùdcear oi`c ,ied `l i`ce ynn dceare .xaegn dcera dndad lr getn dyery Ð

.dceark d`xp la` ,dzin xg`lïäî ìãâé àîù äøæâ.oiycwend ileqtn Ðíéøãò íéøãòlcbl iz`e ,migtp el epncfiy cr higy `le ,edl idyn Ð libxdl dil zixy i`c Ð

.opeict xg`l elit` dceare dfiba oixeq` oiycwend ileqte ,dceare dfib zlwz icil iz`e ,mixcrúàèç ãìå êìò ïøãä
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êãéàå`a` iaxl `dn jixt lirl :xn`z m`e Ð dzn cigic `d ipzwe zeixg`l dil ded

:xnel yie !zeixg`l yixtnk dil aiyg `kde ,ceai`l yixtnk dil aiygc

befay ipya `l` ea xtkzi `ly rcei did ipyd yixtdy dryac oeik `zyd dil rnzync

oey`xdc xaeq did mzdc ,lirlc ceai`l yixtdl inc `le .zeixg`a dil ded Ð oey`x

dil dede ,dzr yixtny dfa xtkzne ca`p

,`kd la` .zeixg`a ied `le ceai`l yixtnk

xtkziy ipyd zyxtd zrya rcei didy

ikd elit`e ,zeixg` enk dil ded Ð oey`xa

:xn`c ,`irye` iaxl dywe .dzn cigic xn`w

zg`a xtkzn Ð zeixg`l ze`hg izy yixtn

:xn`c ,dinrhl ax :ipyne .drex ipyde ,odn

yxted Ð yxtedy dryne ,oey`xa devn

incnc `de .dzn jkle ,zeixg` df oi`e ,ceai`l

mrhn epiid Ð ceai`l yixtnl lirl dil

`xiaqc :,yxtl yi `ny e` .oey`xa ezevnc

dcea` dpi` :lirl xn`c ,`ped axk `kd dil

jixt ikd meyne .opaxl `le iaxl `l ,dzn dpi`

.zeixg`l yixtnk `edy xeaq didc ,dpinéáø
men zlra xya elit` xne` oerny iaxa xfrl`

`kd `py i`n :xn`z m`e Ð 'ek dxicwa

elit`c oizipznc `idda opax ixn`c ,oizipznn

`niiw men zlra dpey`x cera dipyc dnc wxfp

dhgyp m`c xn` `kde .dzin oic dl oi` Ð

iaxle .dxeq` Ð dninz mc wxfpyn men zlra

wxfpyk ,dxicwa xya elit` ,oerny iaxa xfrl`

.dtixyd zial `vz Ð dninz ly dnc

mcew men zlra dhgyp m`c xn`w oizipznae

:wlgl yie !dxykc ,dninz ly dnc zwixf

men zlra xak dzidc oeik ,oizipznc `iddac

.jk lk dyecw dilr oi` Ð ef ly dyxtd mcew

mdipy e`xpe zeixg`l eyxtedc ,`kd la`

.xzei dyecw dilr Ð aixwdl

úàèç ãìå êìò ïøãä
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úeéøçàì úBàhç ézL Léøônä :àéòLBä¯øtkúî ©£¨©©§¦§¥©¨§©£¨¦§©¥

,ïäî úçàadzøéáçåàîéìéà ?ïàîc àaélà .äòBø §©©¥¤©£¥§¨¨©¦¨§©¦¥¨
ïðaøc àaélà¯ïðaø éøîà ãeaéàì Léøônä àzLä ©¦¨§©¨©¨§¨©©§¦§¦¨§¦©¨©

åàìãeaéàkàaélà àlà !àéòaéî úeéøçàì ,éîc ¨§¦¨¦§©£¨¦¨£¨¤¨©¦¨
ïBòîL éaøc¯!úBúî úBàhç Lîç ïBòîL éaø øîàä §©¦¦§¨£©©¦¦§¨¥©¨¥

éaø øîà ék ,éaøc àaélà àlà¯ãeaéàaìáà , ¤¨©¦¨§©¦¦£©©¦§¦£¨
úeéøçà¯úìòa àéä éøäå úàhç Léøônä :ïðz .àì ©£¨¨§©©©§¦©¨©£¥¦©£©

íeî¯éaøa øæòìà éaø .äézçz úøçà àéáîe døëBî§¨¥¦©¤¤©§¤¨©¦¤§¨¨§©¦
íãB÷ äiðL äáø÷ íà :øîBà ïBòîLäèçLpL ¦§¥¦¨§¨§¦¨¤¤¦§£¨

äðBLàø¯à÷ìñ à÷ .äéìòa eøték øákL ,úeîz ¦¨¨¤§¨¦§§¨¤¨¨¨§¨
,déì àøéáñ éaøk ïBòîL éaøa øæòìà éaøc Cúòc©£¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§§©¦§¦¨¥

!àì éîð úeéøçàa eléôàå¯éaøa øæòìà éaø àîìc ©£¦§©£¨©¦¨¦§¨©¦¤§¨¨§©¦
úBàhç Lîç øîàc ,déì àøéáñ deáàk ïBòîL¦§©£§¦¨¥©£©¨¥©¨
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ïBLàøa äåöîøa éîéL áø éðz .éøéæ:àtt áøc dén÷ ¦§¨¨¦¨¥©¦¦©¦¦©¥§©©¨

éaøì ,äLøôä úòLa äãáà¯ïðaøì ,äúî¯.äòøz ¨§¨¦§©©§¨¨§©¦¥¨§©¨©¦§¤
ïðaøì ,äøtk úòLa äãáà¯éaøì ,äúî¯ì÷ .äòBø ¨§¨¦§©©¨¨§©¨©¥¨§©¦¨©

äLøôä úòLa äãeáà äîe :øîBçå¯ïðaø éøîàc ¨¤¨£¨¦§©©§¨¨§¨§¦©¨©
äøtk úòLa äãeáà ,äúî éaø øîà ,äòBø¯ïðaøìc ¨¨©©¦¥¨£¨¦§©©¨¨¦§©¨©

äãeáà :éëä éðz àlà ?ïkL ìk àì éaøì ,äúî¥¨§©¦Ÿ¨¤¥¤¨§¥¨¦£¨
éaøì ,äLøôä úòLa¯ïðaøì ,äúî¯äøtk úòLa .äòBø¯.äúî ìkä éøácøæòìà éaø" ¦§©©§¨¨§©¦¥¨§©¨©¨¦§©©¨¨¦§¥©Ÿ¥¨©¦¤§¨¨
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áBè íBéa àîìLa .ïéLc÷enä éìeñôa àìå¯øBëa àlà ,déì éæç àìc àçøéè çøè à÷c¯ §Ÿ¦§¥©§¨¦¦§¨¨§§¨¨©¦§¨§¨¨¥¥¤¨§
éànL úéa ,ïðúc .éà÷ déúMeã÷a øBëa øîàc ,àéä éànL úéa :àcñç áø øîà ?àpz ïàî©©¨£©©¦§¨¥©©¦©£©§¦§¨¥¨¥¦§©¥©©

àì :øîBàäðné:àcñç áø øîà ?àpz ïàî ïéLc÷enä éìeñt .øBëaä ìò ïäkä íò ìàøNé ¥Ÿ¦¨¤¦§¨¥¦©Ÿ¥©©§§¥©§¨¦©©¨¨©©¦§¨
,íeî úìòa úçàå äîéîz úçà ,úBàhç ézL åéðôì eéä ,àéðúc .àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§©§¨¨§¨¨§¥©¨©©§¦¨§©©©£©

äîéîz¯íeî úìòa ,áø÷z¯äîéîz ìL dîc ÷øæð àlL ãò ,íeî úìòa äèçLð .äãtz §¦¨¦§©©£©¦¨¤¦§£¨©£©©¤Ÿ¦§©¨¨¤§¦¨
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,äøéãwa íeî úìòa÷øæðåäîéîz ìL dîc¯úéáì àöBéäôéøOä.áøåéãéà dî÷Bì ,àcñç ©£©©§¥¨§¦§©¨¨¤§¦¨¥§¥©§¥¨§©¦§¨§¨¦¦
!éànL úéák éãéàå¯éànL úéa éøîà ék àîìc¯déúMeã÷c ,øBëáaéìeñt ìáà ,íçøî §¦¦§¥©©¦§¨¦¨§¦¥©©¦§¦§¨¥¥¤¤£¨§¥

ïéLc÷enä¯.àìàî÷Bìå!ïBòîL éaøa øæòìà éaøk éãéàå éãéà¯øæòìà éaø øîà ék àîìc ©§¨¦¨§§¨¦¦§¦¦§©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§¨¦£©©¦¤§¨¨
ïBòîL éaøa¯øBëáa ìáà ,ïðBéãt ñtúéîì éîélàc ,ïéLc÷eî éìeñôa¯éaøa øæòìà éaøå .àì §©¦¦§¦§¥§¨¦§©¦¥§¦§©¦§¨£¨¦§¨§©¦¤§¨¨§©¦
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קעח
oifge` mipya cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïéîéøòî.ezaegl eyixtdle odkn eriwtdl Ðäìåò áø÷é øëæ äãìé`l xekac Ð

zyecw `liig `l ez Ð izixg` dyecwa diqtz` `xwirnc oeike ,mgxa `l` yicw

.dxekaäá÷ð äãìé íà øîà íàå.minly axwiz Ð dawp dcli ,minly igaf `dz Ðäãìé
íéøëæ éðùxcp `l edine ."dler `di xkf m`" xn`w `dc ,dler zyecw dlg odipy lr Ð

ipyde ,excpl cg`d aixwi `ed jkld ,cg `l`

.oileg eince dler ikxvl xkniàøîâïéà äìåò
zyecw iiepyl ixy Ð `id lilke li`ed Ð

dlw dyecwc ,minly la` .dzyecwl dxeka

dxeka zyecw dlgzkl iiepyl xeq` Ð `id

,men ea lihdl xeq`y oky lke .ediizyecwl

.ixnbl dizyecwn dil witncáåø ÷éôð àîìã
åùàø`nen dia icy xcde ,mgx dil yicwe Ð

`lc ol rnyn `w ,miycwa men lihn iede Ð

`viy dryn mend ea lihdl xdfi `edc .opixfb

zexekaa opixn`ck .ey`x aex `viy mcew ,hrn

eircv jxc `vei icbdy ,dipf`a `iicb :(`,dl)

ity ,diztya `xni`e ,dlgz mipf`d ze`xpe

.dlgz `vei dlhdàôéãò àälihdl ixyinl Ð

jxhvi `ly ick ,yicw `l oiicre li`ed ,men ea

`l i`c .ehgeyl xdni `l` ezedyl odkd

,men ea letiy cr iiedyl ira Ð dia `icy

.dceare dfib icil iz` ikde ikdc`eàøéñç
àôéãòmcew xa` epnn xqgny ,xnelk Ð

.men lra epyrie ,eaex z`iviäùã÷ éî äá÷ð
äøåëáácvik" xn`wc ,dlr inexri`l irac Ð

.jdl aiygwe ,"oinixrnùã÷äã äîäáìm`c Ð

jli `ly mixrdl dvexe ,dxarzpe `id z`hg

edpyi Ð lif` dzinl z`hg clec ,dzinl

miycw zecleec ol rnyn `we .zxg` dyecwl

oiicrc oeike .on` irna `le ,miyecw od oziieda

dilr iaekx`l ivn Ð en` zyecwa yicw `l

cle ied `l ciliizn iklc ,izixg` dyecw

:inlyexi oeyl .z`hg'åëå éî äá÷ðzxkana Ð

i`de .ziyixtck ,ycwd zndaa miycwc

`yix `pzc icii` `l` ,`wec e`l "zxkan"

."zxkan" oeyl `kd inp hwp Ð oilegc zxkana

àéä ùã÷ä úîäá éàiaiigl xkni ipyd i`n` Ð

dler?i`e ,dler iedil witpc `nw i`dikl jc

.dini`c dzyecwa iedil Ð ciliiznïéìåç úîäáì ïàúà íéøëæ éðù äãìéã àôéñ êäÐ

.ycwda `zrivne ,oilega `tiqe `yix iede
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ãöéë`zgp `lc ,dler hwp `wecc :`xnba yxtn Ð dler xkf m` ,oinixrn

.minly igaf Ð dawp m`e .ediizyecwn `zgpc ,`l Ð minly la` .dizyecwn

iwene ?dyecwa dqitzdl il dnle ,xnelk ?dxekaa dycw `w in dawpe :jixt `xnba

dyecwa dqitzdl dvexe ,m`d zyecw dlr legiy epevx oi`e ,ycwd zndaa :dl

:dl iwen Ð mixkf ipy dclic `tiqe .zxg`

`tiqe `yix ixiin ,ok m`e .oilegc dndaa

ixenl dnize .ycwd zndaa `zrivne oilega

zndaa `zrivn inewe`l wgc `l dnl :x"nxd

ikd elit`e ,ixii` oilegac `tiq ixd ?oileg

irac meyn :uxize !minly igafa qitz`

."oinixrn cvik"` inewe`l

øáñ÷miycw zecle l`ilnb oa oerny oax

oi` jkitl Ð oiyecw od oziieda

ixdy ,qepibexcp`e mehneh lr dlg dyecw

ilra xak eid mdilr m`d zyecw legzy mcew

mbe .ediilr dlg m`d zyecw oi` jkitl ,oinen

oi`e ,oinen ilra ody oeik ,iycw `l dt zyecwa

od on` irnn xaqw i`c .oinen ilra lr ezrc

ediilr m`d zyecw `zgp ok m` Ð oiyecw

,oinen ilra eid `l oiicre ,e`vnpy dryn

on` irnn i`c .dl opinwen ycwd zndaa ixdy

iede ,ediilr dtd zyecw `liig `l Ð oiyecw od

olpn :xn`z m`e .m`c dipehne m`d zyecwa

xaqwc meyn l`ilnb oa oerny oaxc `nrhc

oa oerny oaxc `nrh `nlc ?oiyecw od oziieda

xkfl m` ik yicwnd zrc oi`c meyn l`ilnb

in" wxt yix `zi`ck ,zi`ce dawple i`ce

gkenc :xnel yie ?(a,nw `xza `aa) "zny

`nrh i`c .oiyecw od oziieeda xaqwc xity

lkn Ð i`cel m` ik yicwnd zrc oi`c meyn

dyecw oi`c xn`we ,m`d zyecwa yecwz mewn

xn`c `cqg axl :xn`z m`e .llk ediilr dlg

mehnehc (a,`n) "oinen el` lr" wxt zexekaa

iax ,dpicna `le ycwna `l qepibexcp`e

minkge .dfn lecb men jl oi` :xne` l`rnyi

`xnba xn`we .carpe ffbpe ,xeka epi` :mixne`

,qepibexcp`a zwelgn :`cqg ax xn` ,dlr

dyecwe ,`witq lkd ixac Ð mehneha la`

oerny oax xn`w i`n`e .dawp e` `ed xkf m` wcaz dhigy xg`le ,ephgyie ,`witqn

lr dlg dyecw inp ikd `cqg axlc :xnel yie ?mdilr dlg dyecw oi`c l`ilnb oa

`wc `de ,mehnehe` i`ce xkfl m` ik ezrc oi`c ,dtd zyecw epiid Ð "dyecw oi`" xn

xn` `kd :xn`z m`e .`cqg axk `iz` `l Ð dini` zyecw edpizqtz `d oiyecw od on` irnn i`c cenlzd xn`wc `de .(a,nw `xza `aa) "zny in" wxt `zi`ck ,zi`ce dawpl

m`c ediilr `xw jixvn (a,n dcp) "otec `vei" yixae .ediilr dlg sebd zyecw oi`c oinen ilrak od ixde ,qepibexcp`e mehneh lr dlg dyecw oi` oiyecw od oziieeda xn`c o`nlc

:(`,aiw) migafc `xza wxtn dyw inp ikde !ediilr dlg sebd zyecw oi`c oinen ilrak edl opipiicc xg`n ?`xw il dnle ,miyecw od oziieeda xn`c o`nl elit` iyicw `nl` ,ecxi elr

'd okyn iptl" :xn`py ,xeht Ð uega oaixwdy otec `veide dtixhde mi`lkde xignde opz`de carpde dvwende raxpde raexdoiaiig oi` Ð 'd okyn iptl `al ie`x epi`y lk Ð "

iptl `al [oie`x] od xityc rnyn `nl` .oiyecw od oziieda miycw zecle :xaqwe ,miycw zecleea wiqnc cr ,"cren ld` gzt l`e"n dil wetiz :dlr (`,ciw my) `xnba jixte .eilr

'd okyn iptl"n edl opihrnnc e`l i`e ,cren lde` gzte`" xn`c `d iab (a,fr `nw `aa) "daexn" wxta wgvi epiax yxitc dn itl :dyw cere ."cren ld` gzt"n edl hrnn `l "

:wgvi epiax uxize !(a,e) zexeka yix `zi`ck ,`nen dil ded ipzyi`cn ,`ed men zlrac dil wetiz ?dncp ihernl `xw il dnl :myl wgvi epiaxl dywe ,dncpd z` `ivedl Ð "fr

,miycw zeclec dncp ihernl "fr e`"n opihrnnc oeik ,mewn lkn :dywe .`lc "fr e`" ol rnyn `w ,dini` ab` eycwilc `nizc ednc .miycw zeclec dncp ihernl `xw jixhvi`c

opihrnnc oeike .dncpn mi`lk irixb `nl` ?irain dncp ,eaxzi` mi`lk `zyd :wiicc (`,gr `nw `aa) "daexn" wxt `zi`ck ,ith irixbc mi`lk oky lke men zlrak dil opiaygc

'd okyn iptl"c migafc `xw ok m`e .irixbc mi`lk oky lk ,wgvi epiax yxitck "fr e`"n miycw zeclec dncp elit`gztl od oie`x e`l `d ?il dnl mi`lk ihernl mzd jixvnc "

'd okyn iptl" jixhvi` ikd elit`e ,llk iyicw `l (`,ciw) migafc `xza wxta `ipzc ipdc ol `hiyt mlerlc :xnel yie !cren ld`gzt"n e`lc ,uega odilr oiaiig oi`c edpihernl "

`al oie`x od ixdy ,edpihernl ivn `l cal "cren ld``idd `gip inp ikde .llk iyicw `l zecledc ab lr s` ,miycw znda `ide ,on` ohaa ocera on` mr cren ld` gzt iptl

llk iyicw `l onvr odc ab lr s` ,dyecw m`dyk on` mr dxfra `al oie`x ody `l` ,dyecw mey odilr oi`c ab lr s` ,ecxi elr m`c edpihernl `xw jixhvi`c ,"otec `vei"c.

øîà"dywnd dnda" wxt `ped axc` bilt `kdc dcedi axc `nil :xn`z m`e .dizeetiya `xni` ,dipf`a `icb :(`,dl) zexekaa xn`ck Ð xekaa men lihdl xzen dcedi ax

lihn iab `nip inp ikd .yicw ded `xwirnc rxtnl `zlin i`lbi` seqal `aex wtp ikc .dxekaa yecw df ixd Ð xg` yily `vie xfge ,iebl exkne yily `vi :(a,hq oileg)

.eaex z`ivi xg` xekni `ny xzei zerhl yi dxiknac ,dxiknl men lihn oia wlgl yie !men

àädil higy Ð men ea yic `zyd la` .dceare dfibc dlwz icil iz` `nlc yginl `ki`e ,zedydl jixv men ea oi` :yexit Ð dceare dfib icil dia iz`cn `xizi `ticr

dpwiy calae ,ok zeyrl `ed aehe .dxekad on cleed riwtdl ick ,m`d on zvw xeknl mlerd ebdp `zydc :mz epiax xne`e ?epdyi dnlc ,dceare dfib icil iz` `le ,odk

xn`we ,lgx xa ixn axc `zeig i`lke 'ek iebl ipwn lgx xa ixn ax iab (a,b) zexekac `nw wxt `ki`c ab lr s`e .enr sqk oipwe dkiyn e` ,dwc dndac ddabd enk aeyg oipw el

icil iz`e ,car `nlra `zlinc ixaqe ,irci `l `nlr ileke xenb oipw iiepw`l rci ixn axc meyn `ni` i` .ok zeyrl `xeqi` iede ,odkn edl rwtnc meyn i`lkc `dc dlr

xg`l men ea lihdl irhinl iz` `lc ,eaex z`ivi mcew men ea lihdln iebl exkenl ith ol `gip inp oey`x oeyll elit`e .xenb oipw `irac :`xza `pyilk ol `niiw op`e .dlwz

.dceare dfibc dlwz icil iz` `lc ,ith sicr ikde .dcil mcew iebl m`d on zvw xeknle ok zeyrl aeh ikd meyn Ð aexd z`ivi
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dxenz(ipy meil)

ïéîéøòî ãöéë ¯ éùéîç ÷øô
,dxeka zyecwa yecw ,dxedh dndal clepd oey`xd cled
ea ltp .mipdkl lk`p exyae ,milw miycw x`yk dxfra hgype
epzpyn .elke`e ehgey odkde ,odkl ozip la` ,axw epi` ,men
cledy ick ,zeyrl dndad lra leki dleagz efi` zx`an
lkei envr `ed `l` ,odkl jiiy didi `l eznda clzy

.eaixwdl

äðùî
ïéîéøòî ãöékzeyrl dndad lra leki dleagz efi` -øBëaä ìò ¥©©£¦¦©©§

oaxwl eaixwdl lkei envr `ed `l` ,odkl epzil aiig didi `ly
:dpynd zx`an .ea aiigzpyúøkáîdcli `ly oileg znda - §©¤¤

,mlern,úøaeòî äúéäLlra ,xeka `ed dirnay xaerde ¤¨§¨§¤¤
dndadäî ,øîBà[xaerd-]ìL äéòîaMdndaøëæ íà ,Bæ,`ed ¥©¤§¥¤¨¤¦¨¨

didi.äìBòoi` aeye ,cled lr dler zyecw dlg ,ok xn`y oeike ¨
m` okle ,eilr dlg xeka zyecwáø÷é ,øëæ äãìéoaxwl.äìBò ¨§¨¨¨¦§©¨

åy ,dndad lra xn` m`íà`ed ef dnda ly dirnay xaerd §¦
,äá÷ðl didi,íéîìL éçáæm` ,ok xn`y oeiknáø÷z ,äá÷ð äãìé §¥¨¦§¥§¨¦¨§¨§¥¨¦§©
oaxwl.íéîìL§¨¦

y ,xn`e dndad lra dpzd m`eíà`ed xaerd,øëædidi,äìBò ¦¨¨¨
íàå`ed xaerd,äá÷ðl didi,íéîìL éçáæm` ,ok xn`y oeikn §¦§¥¨¦§¥§¨¦
äãìémbå øëæmb,äá÷ðy ,`ed zecled oicáø÷é øëfäwloax ¨§¨¨¨§§¥¨©¨¨¦§©

áø÷z äá÷päå ,äìBòoaxwl.íéîìL ¨§©§¥¨¦§©§¨¦
,dler didi ,xkf `ed xaerd m`y xn` dndad lra m`e

dndade,íéøëæ éðL äãìé,dler didi xkf clz m`y xn`y oeikn ¨§¨§¥§¨¦
oaxw wx `iadl xcp `ede li`ede ,mdipy lr dler zyecw dlg

`l` ,mdipy z` aixwdl aiig epi` ,cg`áø÷é íäî ãçàoaxwl ¤¨¥¤¦§©
äìBò,excp xearì øëné éðMäåmdy miyp`,äìBò éáééçoebk ¨§©¥¦¦¨¥§©§¥¨

,dler `iadl excpyåéîãåmd ezxenz epziy mincde -.ïéleç §¨¨¦
dndade ,minly didi dawp `ed xaerd m`y xn` m`eäãìé̈§¨

áø÷z íäî úçà ,úBá÷ð ézLoaxwløënéz äiðMäå ,íéîìL §¥§¥©©¥¤¦§©§¨¦§©§¦¨¦¨¥
ìmdy miyp`,íéîìL éáééç,minly `iadl excpy oebkäéîãå §©§¥§¨¦§¨¤¨

eidi.ïéleçdndade ,ok xn` m`eíeèîeè äãìém` xkip oi`y - ¦¨§¨§
,dawp e` xkf `edñBðéâBøcðàåel yiy ,qepibexcp` dcliy e` - §©§§¦

,zeawpe zexkf ipniqäìç äMeã÷ ïéà øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¥§¨¨¨
,ïäéìò.daxwdl miie`x mpi`y itl £¥¤

àøîâ
,miycw x`ya men lihdl xeq`y myk ,xekaa men lihdl xeq`

xn`py(`k ak `xwie)men ozil xeq`y o`kne ,'FA didi `l mEn lM'¨Ÿ¦§¤
y zx`an `xnbd .miycwaclepy xg`l `weec bdep df xeqi`

:`xnbd zx`an .men ea lihdl xzen clepy mcew la` ,xekad
àöiL íãB÷ øBëaa íeî ìéhäì øzeî ,äãeäé áø øîàey`x aex ¨©©§¨¨§©¦©§¤¤¨¨

,íìBòä øéåàìea lihdl xeq` mlerd xie`l `viy xg`l wxe ©£¦¨¨
.men

:dcedi ax lr `xnbd dywn,ïðzick xekad lr oinixrn cvik §©
,odkl epzil aiig didi `lyäî ,íãà øîBà'[xaerd-]äéòîaM ¥¨¨©¤§¥¤¨

ìLdnda,Bæoaxwl didi,'äìBòy ,rnyneïéà äìBò`weec - ¤¨¨¦
okle ,xeka zyecwn dxeng ezyecwy ,eyicwdl xzen dlerl
,dler zyecwl dxeka zyecwn cled zyecw z` zepyl xzen

l la`àì íéîìLmeyn ,minly myl eyicwdl oi` dligzkl - §¨¦Ÿ
z` cixedle zepyl oi`e ,`id dlw dyecw minly zyecwy
,dfa x`ean ixd .minly zyecwl dxeka zyecwn cled zyecw
cixedl xeq` dligzkl mlerd xie`l xekad `viy mcew mby

,epnn dlw `idy dyecwl ezyecw z`úøîà [zàå]dz` eli`e - §©§¨§©
xne` [dcedi ax-]dúMeãwî déì zò÷ôî úéöîcxzeny - §¨¥©§©©§¥¦§¨¨

mcew men ea lihiy ici lr ,xekad zyecw z` ixnbl riwtdl

.mlerd xie`l `viy
:`xnbd zvxznäãeäé áø Cì øîàlr jl uxzi dcedi ax - ¨©¨©§¨

,jziiyewéléî éðä`l` mpi` dpyna mix`eand el` mixac - ¨¥¦¥
,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa,epick xekad z` aixwdl xyt` dide ¦§©¤¥©¦§¨©¨

oky lke ,dlw dyecwl xekad zyecw z` zepyl xeq` did okle
la` ,men ea lihdle ezyecwn ixnbl eriwtdl xeq` didyék¦

àðà àðéîà÷xekad z` riwtdl xzeny izxn` ip`y dn - ¨£¦¨£¨
`weec `ed ,men ea lihdle ezyecwnäfä ïîfazia axgpy ©§©©¤

,ycwndäáø÷äì éæç àìcokle ,daxwdl ie`x xekad oi`y - §Ÿ£¦§©§¨¨
.ezyecw riwtdl xzen

:`xnbd zl`eyéàexn`p dcedi ax ixacàøîéîì éàî ,äfä ïîfa ¦©§©©¤©§¥§¨
,xekad z` aixwdl xyt` i`y oeikn ixd ,xaca yecigd dn -
.mlerd xie`l `viy mcew ezyecw z` riwtdl xzeny i`ce

:`xnbd daiynøæâð àîéúc eäîxefbl yiy xn`z `ny - ©§¥¨¦§Ÿ
onfa mb mlerd xie`l `viy mcew xekaa men lihdl xeq`le
`viy mcew men lihdl xizp m`y ,yeygl epl yiy meyn ,dfd

,mlerd xie`l÷éôð àîìc`vi `ny -BLàø áBø,cled ly ¦§¨¨¦Ÿ
,dxeka zyecwa ycwzpeàîeî déa éãL÷ådfe ,men ea lihie - §¨¨¥¥¨

oi`y dcedi ax ycgne ,miycwa men lihn `ed ik ,xeq` i`ce
z` ea lihi `le xdfi xekaa men lihndy itl ,ok xefbl jixv
.ey`x aex `viy mcew ,ey`xn hrn `viy xg`l `l` mend

:`xnbd zxxanéîð éëä àîéàåxeq`le ok xefbl yi zn`ay - §¥¨¨¦©¦
b xekaa men lihdl:`xnbd daiyn .mlerd xie`l `viy mcew m

,éëä eléôàxg`l mb men lihdle zerhl `eai `ny yyg yiy £¦¨¦
mewn lkn ,ey`x aex `viy(àøéúé) àôéãò àäxizdl sicr - ¨£¦¨§¥¨

jk ici lry meyn ,ey`x aex `viy mcew xekaa men lihdl
,cin odkd ephgyi ,men ea didiyäãBáòå äféb éãéì déa éúàcî- ¦§¨¥¥¦¥¦¨©£¨

m`y ,dceare dfib xeqi`a ea lykdl `eai odkdy mexbl xy`n
xekad ycwzi ,ey`x aex `viy mcew men ea lihdl xeq`p
ea letiy cr elv` ezedydl odkd jxhvie ,ey`x aex `viyk

.ea cearl e` effebl `ed lelr miizpiae ,men
:dpyna epipyíà`ed xaerd,äá÷ðl axwi.íéîìL éçáæ ¦§¥¨¦§¥§¨¦
:`xnbd dywnäLã÷ à÷ éî äá÷ðdyecw dawp ike -azyecw §¥¨¦¨¨§¨¦

,äøBëarecn ok m`e ,xkfd lr `l` dlg dpi` xeka zyecw ixd §¨
m`y zepzdl jixv xaerdn dxeka zyecw riwtdl dvexy in
epi` ikd e`la dawp `ed xaerd m` ixd ,minly didi dawp `ed

:`xnbd zvxzn .dxeka zyecwa yecwàôéñdazky dpynd - ¥¨
`l` ,xeka `edy xaera zwqer dpi` ,'minly igaf dawp m`e'

àéúàcnll dfa d`a -,Lc÷äc äîäáìz`hg znday ©§¨¦§¥¨§¤§¥
jledy z`hg cle oick ,dzinl jli cled ,clz m` ,dxarzpy
jli `l cledy dleagz zeyrl mivex milrad m`e ,dzinl
`ed m`e ,dler didi ,xkf `ed clzy xaerd m`y ,exn`i ,dzinl

.minly didi ,dawp
:dpyna epipy'åë íéøëæ éðL äãìéipyde ,dler axwi mdn cg` ¨§¨§¥§¨¦

.dler iaiigl xkni
zl`ey .mixkfd ipy lr dlg dler zyecw recn zxxan `xnbd

:`xnbdéøîà,daiyid ipa exn` -Lc÷äc äîäa éàdpynd m` - ¨§¦¦§¥¨§¤§¥
ixac z` dx`ia lirl `xnbdy enk ,ycwd zndaa zwqer o`k
ok m` ,ycwd zndaa xaecny ,'minly igaf dawp m`' dpynd

c xnel epl yiäìBò Léc÷àc Càéäoey`x `viy cle eze` - ©§©§¦¨
,dlerl eyicwdeäìBò [éåäéì] (øãäéì),dler didi -Cãéà- ¤¡¥¨¦¨
,ipy clepy clededénéàc déúMeã÷a éåäðdze`a yecw didi - ¤§¥¦§§¥§¦¥

.dler iaiigl xkniy zxne` dpynd recne ,en`l yiy dyecw
:`xnbd daiynàôéñdpi` ,'mixkf ipy dcli' dazky dpynd - ¥¨

`l` ,dcliy ycwd ly dndaa zwqerïàúàepcnll d`a - £¨
ïéleç úîäáìdyecw oi`y oeikny ,dcliy,yecw epi` cled ,m`a §¤¡©¦

.dler iaiigl xkni `l`
:dpyna epipy'åë ñBðéâBøcðàå íeèîeè äãìél`ilnb oa oerny oax ¨§¨§§©§§¦

.odilr dlg dyecw oi` xne`
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xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dxenz(iyily meil)

mb exn`p l`ilnb oa oerny oax ixacy rnyn dpynd oeyln
,'minly igaf dawp m`e' dpynd ly zirvn`d `wqitd lr

lirl `xnba x`eank] ycwd znda ly zeclea zwqerd(:ck),[
e` mehneh dcliy ycwd znday l`ilnb oa oerny oax xaeqe

:`xnbd zl`ey .miyecw mpi` ,qepibexcp`éànàoax xn` ©©
l`ilnb oa oerny,'ïäéìò äìç äMeã÷ ïéà'mpi`y rnyne ¥§¨¨¨£¥¤

dpi` yicwdy dyecwdy it lr s` ,dxe`kl ixd ,llk miyecw
mewn lkn ,cala zi`ce dawp e` i`ce xkf yicwdy itl ,dlg

.mn`a yiy dyecwa miyecw mpi` recn
:`xnbd daiyníéLã÷ úBãìå ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øáñ÷mpi` ¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©§¨¨¦

wx `l` ,mn` irna mcera miyecwïúééåäamzcil zrya -ïä ©£¨¨¨¥
,ïéLBã÷oi` okl ,minen ilral miaygp mzcil zryay oeikne §¦

,jk xnel jixv gxkdae .mdilr dlg mn` zyecwà÷ìñ éàc§¦©§¨
Czòcmiycw zecle l`ilnb oa oerny oax zrclyïä ïnà éònî ©§¨¦§¥¦¨¥

àä ,ïäéìò äìç äMeã÷ ïéà éànà ,ïéLBã÷,mzxivi zligzn xak §¦©©¥§¨¨¨£¥¤¨
,minen ilra eidy mceweäðézñôzmda dqtzp -äMeã÷ §©§¦§§¨

eäéénéàc,mn`a yiy -ïä ïúééåäa íéLã÷ éãìå dpéî òîL àlà §¦©§¤¨§©¦¨©§¥¨¨¦©£¨¨¨¥
.íéLBã÷§¦

miyecw miycw zecley xaeqy `pzd `ed in zx`an `xnbd
:`xnbd zxne` .mn` irnnïnà éònî íéLã÷ éãìå øáñ àpz éàäå§©©¨¨©©§¥¨¨¦¦§¥¦¨

,ïðaø eðúc ,íéLBã÷ ïäweqtd lr(ek fk `xwie)xMai xW` xFkA K`' ¥§¦§¨©¨¨©§£¤§ª©
,'FzF` Wi` WiCwi `l ,dndaA 'dlàì øBëa' øîàð (àì) eléà ©¦§¥¨Ÿ©§¦¦¦Ÿ¤¡©§Ÿ

'Léc÷é,'dndaa' `le 'eze` yi`' `le ,calaøîBà éúééäweqtdy ©§¦¨¦¦¥
`edy mc`y cnln,úBLéc÷ä Léc÷é àì øBëawqer weqtd oi`e §Ÿ©§¦¤§¥

,dnda xekaa,'BúBà Léà' øîBì ãeîìzyBúBà[dnda xeka-]éà ©§©¦¦
Léc÷î äzàdyecwl dnda xeka yicwi `l mc` xekay - ©¨©§¦

,zxg`íãà Léc÷î ìáà`edy,øBëax`yïééãòå .úBLéc÷äm` £¨©§¦¨¨§¤§¥©£©¦
,'eze` yi` yicwi `l xeka' aezk did,øîBà éðàwxyeäàmc` - £¦¥

xeka `edyLéc÷é àì,zxg` dyecwl dnda xekaeäeLéc÷é ìáà Ÿ©§¦£¨©§¦
íéøçàxeka yicwdl mileki ,zexeka mpi`y mc` ipa x`y - £¥¦

,zxg` dyecwl dnda,'äîäáa' øîBì ãeîìzef daiz dxe`kly ©§©¦§¥¨
y cnll `l` ,zxzeinaxekaäîäacalaéz÷ñòla` ,df weqta ¦§¥¨¨©§¦

oiicre .llk aezkd xaic `l mc` xekaaìBëézpeeky yxtl ziid ¨
y aezkdepLéc÷é àìelit`ïèaa,en` lyøLà' øîBì ãeîìz Ÿ©§¦¤©¤¤©§©£¤

'äì økeáiMî ,''äì økeáéen` mgxn ez`va 'dl ycwiyn -éà §©©¦¤§©©¦
Léc÷î äzà,zxg` dyecwl eze`Léc÷î äzà ìáàeze` ©¨©§¦£¨©¨©§¦

ecera zxg` dyecwlïèaaoiicr dry dze`ay itl ,en` ly ©¤¤
:`ziixad dkiynn .`ed oilegïk íéLãwä ìk éãìå óà ìBëé- ¨©©§¥¨©¢¨¦¥

,mn` irna mcera zxg` dyecwl mzepyl xzenøîBì ãeîìz©§©
Cà','ebe 'xeka÷ìçeyicwdl jl izxzd xekaa wxy ,aezkd dfa ©¨©

,yecw epi` clepy mcewe li`ed ,en` ohaa ecera zxg` dyecwa
irna mcera mb zxg` dyecwl mzepyl xeq` miycw x`y la`
zryn mdilr dlg dzyecw ,dyecw mn`y oeikny ,mn`

.mzxivi
:`xnbd zniiqndéì àøéáñ àîìà,`ziixad z` dpyy `pzl ©§¨§¦¨¥

y,ïéLBã÷ ïä ïnà éònî íéLã÷ éãìådyecwl mzepyl xeq` okle ©§¥¨¨¦¦§¥¦¨¥§¦
oa oerny oax lr dfa wlege .mn` ohaa mcera mb zxg`
.miyecw od oziieda miycw zecley xaeqy x`azpy ,l`ilnb

mr mb dlerl xekad z` yicwdl xyt` m`d zwtzqn `xnbd
:eaex z`ivi,úLL áøì íøîò áø déì øîàm` oicd dnìò øîà ¨©¥©©§¨§©¥¤¨©©

,øBëaäyBaeø úàéöé íòdidi ,en` ohan,äìBòdry dze`ay ©§¦§¦©¨
dler zyecw m`d wtzqdl yie ,eilr legl dxeka zyecw die`x

e ,dndad lr legl zncewBà ,éåä äìBòdxeka zyecw `ny ¨¨¥
e ,legl zncew.éåä øBëa:wtqd iccv z` zx`an `xnbdäìBò §¨¥¨

àzøeôe àzøet ìëc ,éåäcledn÷éôð à÷c,en` ohanìéìk àeä- ¨¥§¨§¨§¨§¨¨¦¨¦
dzyecwe ,gafnd iab lr lilk daixwy dler zyecwa yecw

,dxengàzøeôe àzøet ìëc ,éåä øBëa Bàcledn÷éôð à÷cohan §¨¥§¨§¨§¨§¨¨¦
en`déúléîa,da yecw zeidl ekxcy dyecw dze`a -àeä §¦§¥

.dxeka zyecwa epiide ,yecw

:wtqd iccv z` sqep ote`a zx`an `xnbdàðéøçà àðMéì- ¦¨¨©£¦¨
,cled lr dlg dler zyecwy cvdy ,wtzqdl yi xg` oeyla

`edïkL`idäMeã÷ydéìò àìééçdlg dpi`e ,mc`d ici lr ¤¥§¨©§¨£¥
,dil`n dlgy dxeka zyecwn dticre ,dil`nøBëa àîìc Bà¦§¨§

ïkL ,éåäy ,dticr xeka zyecw,íçøî BúMeã÷zyecwy epiide ¨¥¤¥§¨¥¤¤
dzepyl mc`d gka oi`e ,dil`n dlgy dyecw `id xeka

.zxg` dyecwl
déì øîà,mxnr axl zyy axCì éòaéz éàî,wtzqn jpid recn - ¨©¥©¦¨¥¨

ixdàôìéà éòác eðééäy in iabl wtzqp `tli`y ,dnec oicaøîà ©§§¨¥¦§¨¨©
è÷lä ìòyBaeø úøéLð íòhwl dyrp `ed dry dze`ay ,ux`l ©©¤¤¦§¦©

,miiprl epzil jixve,ø÷ôä àäém`d ,mixiyrl s` xzen didie §¥¤§¥
,éåä è÷ì,miiprl wx xzene,éåä ø÷ôä Bà.mixiyrl s` xzene ¤¤¨¥¤§¥¨¥

m`d ,md wtqd iccveBúMeã÷ ïkL ,éåä è÷ìcgein hwly dn - ¤¤¨¥¤¥§¨
,miiprlíéîL éãéa,ok dzeiv dxezd -ïkL ,éåä ø÷ôä àîìc Bà ¦¥¨©¦¦§¨¤§¥¨¥¤¥

,xwtd `ed m`å .íéøéLòå íéiðò Ba ïéëBæ`tli` ly df wtq lr ¦£¦¦©£¦¦§
éøáãå ,áøä éøác ,déì éòaéz éàî ,ééaà øîàdãéîìz`ly xn`y ¨©©©¥©¦¨¥¥¦§¥¨©§¦§¥©§¦

l ,eax ixack,íéòîBL éî éøács`e ,axd ixacl mirneyy i`ce ¦§¥¦§¦
mincew ,[hwl didz d`eazdy xn`y d"awd-] axd ixac o`k
.[xwtd didz d`eazdy xn`y milrad-] cinlzd ixacl

y cenll yi iia` ixacny :`xnbd zx`anéîð éëäin iabl ¨¦©¦
d"awd-] axd ixacy xnel yi ,dler didiy xekad lr xn`y
milrad-] cinlzd ixace ,[dxeka zyecwa yecw didiy xn`y

l ,[dler didiy xn`y,íéòîBL éî éøácixacl mirneyy i`ce ¦§¥¦§¦
.dxeka zyecwa yecw clede ,axd

äðùî
,zxg` dyecwa yicwd dirnay xaerd z`e ,dnda yicwdy in
minrte ,zxg` dyecwa yecw xaerde ,miniiw eixacy minrt
z` zx`an epzpyn .en` oick xaerd oice ,miniiw eixac oi`y

:dfa mipicd iweligøîBàä,zxaern dnda lrBæ ìL dãìedidi ¨¥§¨¨¤
àéäå ,äìBòdidz dnvr dndade -,íéîéi÷ åéøác ,íéîìL ¨§¦§¨¦§¨¨©¨¦

lr minly zyecw dlgy mcew cled lr dlg dler zyecwy
xn` m` la` .minly ziyrp m`de dler dyrp cled okle ,en`

y ,zxaern dnda lràéädidzå ,íéîìLy ,xn` jk xg` wxdãìå ¦§¨¦§§¨¨
didi,øéàî éaø éøác ,íéîìL éçáæ ãìå äæ éøä ,äìBòxn`y oeikny ¨£¥¤§©¦§¥§¨¦¦§¥©¦¥¦

didi dxaer mby eixac llka ,minly didzy zxaernd lr
eyicwd jk xg`e ,minlyl eyicwd dligzny `vnpe ,minly
clede ,'oey`x oeyl qetz' mixne`y xi`n iax xaeqe ,dlerl

.dligzn xn`y enk ,minly dyrp
:xi`n iax lr wleg iqei iaxälçz ïéekúð ïëì íà ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥¦§¥¦§©¥§¦¨

didi clede minly didz `idy xnel ezrca did dligzny -
,dlerúBø÷ì øLôà éàå ìéàBäeitaúBîL éðLminly my mb - ¦§¦¤§¨¦§§¥¥

dler my mbeåéøác ,úçàkclede minly didz m`dy xn`y §©©§¨¨
dler didi,ïéîéi÷.minly dyrp clede ,dler ziyrp m`de ©¨¦

eixac seqay oeikne ,qtzp mc` eixac xnba s`y iqei iax xaeqe
m`dy xn`yk dligzny ep` mixne` ,dler didi cledy xn`

.clel `le ,cala m`l dzid ezpeek ,minly didzøîàMî íàå§¦¦¤¨©
m`d lrøîàå Cìîð ,íéîìL Bæ éøäydãìedididãìå Bæ éøä ,äìBò £¥§¨¦¦§©§¨©§¨¨¨£¥§¨¨
íéîìLdidz m`dy xn`y dryny ,minly dyrp cled s` - §¨¦

leki epi` aeye ,cled lr s` cin dlg minly zyecw ,minly
.ea xefgl

àøîâ
:z`hgl zxaern dnda yicwdy in ly epic z` x`an opgei iax

Léøôä ïðçBé éaø øîàmyl,úàhçdndada äöø ,äãìéå ,úøaeòî ¨©©¦¨¨¦§¦©¨§¤¤§¨§¨¨¨¨
.øtkúî dãìåa äöø ,øtkúî:`xnbd zxxan.àîòè éàîdaiyn ¦§©¥¨¨¦§¨¨¦§©¥©©£¨

:`xnbdïðçBé éaø øáñ÷yíàe m`d z` yicwdBøéiLdidiy clel ¨¨©©¦¨¨¦¦§
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קפי
oifge` mipy` cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

ïäéìò äìç äùåã÷ ïéàzyecw elit`e .miycw zecle iedc ,i`w inp `zirvn` elit`e Ð

.xn`w "dyecw oi`" mzq `dc ,odilr dlg dpi` on`ïúééåäáoi` jklde .oiclep odyk Ð

.odilr dlg dyecw meyïîà úùåã÷ åäðéúñôú àä`zxet lk dzxivi zlgzd zryn Ð

.yicw `zxeteäðéî òîù àìà.`id oerny iax oizipzn dlek Ð'åë øîàð (àì) åìéàÐ

xkeai xy` xeka j`" (fk `xwie) i`w `xw i`d`

."eze` yi` yicwi `l dndaa 'dløîàð åìéà
ùéã÷é àì øëåáé øùà øåëáyi`" aizk `le Ð

xeka :xne` iziid Ð "dndaa" aizk `le ,"eze`

.ycwdl xac mey yicwi `l mc`øîåì ãåîìú
åúåàxeka`c :rnyn Ð "eze`" xn`wcn Ð

mc` xeka j` :xn`w ikde .xn`w inp dnda

Ð eze` yicwi `l dnda xekaa ,xkeai xy`

xeka yicwi `l mc` xeka ,yicwn epi` eze`

`l izk`e .miycw x`y `ed yicwn la` ,dnda

:opixn`wc ,iz` `yxc jdle ,"dndaa" jixhvi`

eze` yicwi `l mc` xeka ,`ed yicwi `l leki

x`y Ð mixg` eze` eyicwi la` ,dnda xeka

dnda xeka eyicwi ,zexeka mpi`y mc` ipa

.zxg` dyecwläîäáá øîåì ãåîìú`lc Ð

,`xwc dilr iielbl `z`c i`nle ,jixhvi`

.irzyin mc` xekaa e`lcéú÷ñò äîäááÐ

mey epyicwi `ly ,o`k izxac dnda xekaa

xekaa o`k izxac `le ,zxg` dyecwl mc`

.melk mc`ïèáá`l ohaa ecera elit`y Ð

.zxg` dyecwl eyicwdl lkeiøëåáéùîÐ

.`ed leg Ð ohaa la` ,mgxa ycwiynóà ìåëé
ïë íéùã÷ä ìë ãìåezepyl xzen `diy Ð

.ohaa ecera zxg` dyecwlêà øîåì ãåîìú
øåëáyicwdl jl izxzd xekac ,wlg "j`" Ð

oeikc ,ohaa miycw x`y `l la` ,xkeaiy mcew

dia ixazinc `zxete `zxet lk Ð dyecw en`c

od on` irna miycw zeclec ,dyecwa qitzin

.oizipznc `pzk dil zile .zeyecwìò øîà
øåëáä`irac ,eaex z`ivi mr ohaa ecera Ð

legizc ,`zry i`d xeka zyecw dilr lginl

eed `zydc .mcew `le dler zyecw dilr

dxeng ediipin id ,iccda lginl zeyecw oizxz

dzxiagl igce ,lginl `ncweéåä äìåò ?oky Ð

.lilkéåä øåëá åàlr dlg xeka zyecw oky Ð

.mgxn `nlrc zexekad lkåáåø úøéùð íòÐ

.hwl iednl iracø÷ôä éåäìelit` Ð

dyecw dilr liig ediipin id ,mixiyrl?i`cec

,d`eazd lkl ikd inwn dixwt` i` ol `hiyt

.xnype lke` `edy lk `l` hwla aiigin `lc

ééáà øîàåli`ed i`ce ,(`l) dil iraiz i`n Ð

ixace axd ixac Ð lginl ez` iccd icdae

jixa `ycewe ,oincew axd ixac i`ce ,cinlz

.hwl dicar `edéøáã éîð éëäoincew axd Ð ¤¤

.`ed xekae ,jk lkäðùîøîåàädcle lr Ð

.zxaern dnda lyíéîìù àéäå äìåò äãìå
ïéîéé÷ åéøáã.dncw cled zyecw ixdy Ðìáà

íéîìù àéä øîà íàlkle m`dl `yixa Ð

itp`a yicwnl cle aiyge ,yicw` da zi`c

ike .minlyl zenda izy yicwnk iede ,diytp

.minly cled ied Ð "dler dcle" xn` xcd

dini`c `zyecwn `l` ,dyecw mey xaerl diqtz` `l edi`c ,dxarzp seqale dyicwda ilin ipd Ð on` irna `le oziieda opixn` ikc ,on` irnae oziieeda xninl jiiy `l `kde

.dclel oiekzp `l Ð minly `id xn`yk dlgzny ab lr s`e ,"oey`x oeyl qetz" dil zi` xi`n iaxe ,dyecw ileawl xaer aiyg Ð zxaern yicwna la` .yicw `wøùôà éàå ìéàåä
ãçàë úåîù éðù úåø÷ì.cg`k mixac ipy xacl leki dtd oi`y Ðïéîéé÷ åéøáã.dclel oiekzp `l "minly `id" xn`yk dlgzne li`ed ,qtzp mc` eixac xnba s`c Ðàøîâäöø

øôëúî äãìåáyixtnk iede .en` gkn diytp itp`a dyecw ileawl xaer aiyg Ð zxaern dyicwd la` ,dxarzp seqale dyicwda ilin ipd Ð lif` dzinl z`hg cle :opixn` ikc Ð

.dvxiy efi`a xtkznc ,zeixg`l ze`hg izyåøééù íà`l ik ,`ed en` jxi e`l `nl` Ð yicw `l ira i`c oeike .oileg `iede ,xiieyn Ð "z`hg `ide oileg dcle" xn`y ,clel Ð

.z`hg clek ied `le ,en` zngn `le yecw envr zngne ,`ed en` jxi e`l inp Ð dil xiiyníéîìù ãìå äæ éøäil `zgp dini` gknc "minly cle" diixwcn `nl` Ð`le dyecw d

envr cled" ixd Ð yicwc `ed dizngn exiiy `l ike ,dytp itp`a dndak aiygc ,xiieyn exiiy m` jzrc `wlq i`c .dzinl lif`e ,ixwin "z`hg cle" inp z`hg iabe ,diytp zngn

.ipzinl irai` "minlyàéääã äðéî øá.minly df ixd cle :`ipzc ,`id `zyayc ,iywiz `l `iddn Ðåì äúëæ.zexigl cled `vie Ð
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yicwdy cinc ,zxg` dyecwl zepyl leki oi`
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:i"yx yxite .cled zyecw dlgz xikfd ok m`
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diqtz` `l edi`c ,dxarzp seqale dyicwda

dini`c dzyecwa `l` dyecw mey xaerl
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.dxarzp jk xg`e
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ipd Ð lif` dzinl z`hg cle :(a,`k

dyicwd la` .dxarzp seqale dyicwdyk ilin
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`oifgeקפב mipya cenr dk sc ± oey`x wxtzereay
åãáò éöç øøçùîäel yi Ð elek exxgy `ly it lr s`e .oixeg oa eivg iede ,eivgl dpw Ð

.cg`k oi`a ecie ehibc ,ehib z` lawl ciøééåùî åøééù íà úøîà éà àìàm`d xxgy m` Ð¥

el dzkf i`n` ,edpip miteb ipy `nl` ,ezcearl `ed xiieyn Ð cled xiiye?cark ied

xxgeyn exiag oi`e ,cg` yi`l micar mdipyy ,ely eax cin exiagl xexgy hb lawnd

,ecin xexgyd hb jilyd `l axd ixdy Ð

.inc ezqetza epzpy ink Ð ecarl epzpe li`edc

åðéàù åøéáç ìù åáø ãéî 'åë íéøáãä ïéàøð àéðúã
åìù åáø,df carl ci el yi `xab `edd iablc Ð

.eax epi` dfe li`ed ,hbd z` lawl gily `edy

äåîë äãìå.xxgeyn Ðïéîéé÷ åéøáãclede Ð

.carïðáøì àãåîìú éàî àø÷ith rnyn `xw Ð

.m`d xg` oikled zecledc ililbd iqei iaxk

øééåùî åðéàikd meyne ,`ed en` jxi `l` Ð

.denk zexigl `viéñåé éáøã àîòè åðééä àëäå
éìéìâäjxic meyn e`le .`xw da ilb `icdac Ð

.dgty iab `ed aezkd zxifb `l` ,`ed en`

úàèçä úà èçåùäjzrc `wlq `w Ð

.zxaern dyicwdyéâéìô àäá åàì éàî`pzc Ð

exiiy m` :xaqw ,z`hg zxez dil ieync `nw

`l ik ,dytp itp`a dndak aiygc oeike ,xiieyn

.ohaa dyecw dilr `liig inp Ð dixiiyàðúå
åðéà åøééù íà øáñ ïéìåç úøåú äéì éåùîã àøúá

øééåùî`l` ,dytp itp`a dndak aiyg `lc Ð

x`yk yicwc `ed en` zngne ,`ed en` jxi

cr dilr `zgp `l dyecw `idde .miycw zecle

oziieda Ð miycw zecle :ol `xiaqc ,dcil zry

.mcew `le ,oiyecw odéìåëã ïðçåé éáø êì øîà
àîìòi`ce Ð opiwqr zxaern dyicwda i` Ð

cled yecw Ð exiiy `l ike ,xiieyn exiiy m`

dxarzp seqale dyicwda la` .dxenb z`hgk

:xaq xne ,oziieda :xaq xnc ,ibilt `dae .ibilt

.on` irna'åë äøáòúð óåñáìå äùéã÷äá ïàëÐ

.on` irna `le ,oiyecw od oziieda :`nlr ilekce

seqale dxarzpc z`hga Ð yecw ipzwc jde

aiyge ,xiieyn exiiy m` `nlr ilekc .dyicwd

.icin ibilt `l i`pz ipde .diytp itp`a ycwinl

é÷úîàáø äì óopgei iaxl dil opiazenc `d` Ð

dil opinwene ,"el dzkf zxaern dzid m`"n

.`zaeizaíåùî ïðçåé éáøã äéîòèã ïì àîéì ïàî
øééåùî åøééù íàã.`zaeiz iedizc Ðàîìã
ïðçåé éáøã àîòèdini` gknc ab lr s`c Ð

gaya xtkzn mc`c ,dzinl lif` `l Ð yicw

`lc `kid Ð dzinl z`hg cle lif` ike .ycwd

.en`a `l` ea xtkzdl dvxàðåðîä áø äéì øîà
e`l opgei iaxc dinrhc zxn` zivn `l Ð

,`ed ikd meyn i`cec ,xiieyn exiiy m`c meyn

lirl opgei iaxl diaze`c xfrl` iax `dc

cle df ixd Ð dler dclee minly `id"n

."minlyäåä äéî÷å àåä ïðçåé éáøã äéãéîìú
úéáéi`d opgei iax dil xcd` `le ,diaze`e Ð

dini` gknc il `xiaq `p` :dil `nilc ,`iiepiy

meyn :icic `nrhe ,diytpc dizngn `le yecw

.ycwd gaya xtkzn mc`céòáã úîéà ìë àìà
êéìîéî.dinza Ðøåáã éãë êåúázl`y ick Ð

axl cinlz :dl ixn`e ,cinlzl ax mely

.(a,br `nw `aa)äðùîäìåò úøåîú åæ éøäÐ

.oey`x oeyl qetz dil zi` xi`n iaxcåéøáã
ïéîéé÷zxenz divge dler zxenz divge Ð

inca `iaie xknze ,a`zqzy cr drxze ,minly

.minly zxenz divg incae dler zxenz divg

minlye dler eiptl eidy :opiwqr ikdae

.oda ef z` xindyk
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àðúãÐ oileg dicarinle dixiiyinl ira i`c oeike Ð xiieyn exiiy m` xaq `nw

dini`l dil yicwn ik ,ok m`e ,`id diytp itp`a dnda ,`nl` .ecia zeyxd

`pze .zlk`p dpi` ikd meyne ,z`hg inp iede ,cled lr eit zyecw inp lg Ð z`hga

cled Ð din`l dil yicwn ike .`ed en` jxik `l` ,xiieyn epi` Ð exiiy :xaq `xza

`le ,miycw zecle x`yk ,m`c dpehn yecw

da `vne dini`l dhgy ik ,edine .eit zyecwn

`wec eziiedac ,yecw epi` Ð ig drax` oa cle

.yecw `l Ð diied el did `ly dfe ,yecwc `ed

exiiy i`c ,mc` lkl zlk`pc xn`w ikd meyne

inp legz dini`l dil yicw`c cin ,xiieyn

:x"nxd ixen dywde .cled lr eit zyecw

ixd Ð "dler dclee minly `id" opz oizipznac

jiiy `lc :dlr i"yx yxite .minly cle df

.zxaern dyicwda oiyecw od oziieda xninl

m`c dpehnc ,cled zepyl leki epi` ,`nl`

dpin aizene .dini`l dil yicw`c cin ,yicw

xninl irae ,xiieyn exiiy xn`c opgei iaxl

Ð xiieyn epi` exiiy oizipzn i`dl dil zi`c

i`e .oilega cled zeyrl leki epi` ikd elit`e

epi` exiiy xn`c o`nl ,`kd xn`ck `ed oileg

?dlera cled yicwdl leki epi` i`n` xiieyn

ikda dl iwen m`d zyecwc xnel jixvc :uxize

cin `l` ,zxg` dyecwa iyecw`l ivn `lc

`ed oileg ,edin .m`d zyecw eilr legz cleiy

cled Ð jk jeza dini`l hgy i`e ,cleiy cr

oizipznc `yixac ab lr s`e .mc` lkl lk`p

`xnba `pniwe`e ,"minly igaf dawp m`" opz

cled zepyl `ed leki `nl` ,miycw zndaa

seqale dyicwda `edd Ð zxg` dyecwa

jixve .oizrny yixa ziyixtck ,ixii` dxarzp

seqale dyicwdl zxaern dyicwd oia wlgl

`nw `pz :`kti` iqxbc mixtq yie .dxarzp

cled lr dyecw dlge ,xiieyn epi` exiiy :xaq

`xza `pze .lk`p epi` jkitl ,cin m`c dpehn

ikd meyne ,oileg cled iede ,xiieyn exiiy :xaq

,cinrdl oileki ep` oi`e .mc` lkl lk`pc ipzw

o`nl cled lr m`d zyecw dlg `lc inp idpc

dilr legiz mewn lkn Ð xiieyn exiiy xn`c

minly `id" oizipzna opzck ,mc`d dt zyecw

ikid :cere ."minly cle df ixd Ð dler dclee

`d ?xiieyn epi` exiiyc `nw `pzl xninl epivn

`ct xac `zbelt iab (`,i dxenz) `nw wxta

dyecwc opgei iaxelr dlg dyecwc opgei

xninl ,`kdc zeziixa izy ipd iziin oixaerd

"zlk`p dpi`"c `idd jgxk lr ,ok m`e .i`pzk

exiiyc xaq edi`e ,opgei iaxk inewe`l ira

.xwir i"yx zqxib i`ce `l` .xiieyn

úàåmc` xaqc meyn opgei iaxc `nrh zxn`

`kdc :dniz Ð ycwd gaya xtkzn

xtkzn mc` oi` opgei iaxl dil zi`c rnyn

(`,fk) zezixkc `xza wxtae ,ycwd gaya

xtkzn i` opgei iaxl xfrl` iax dil `irain

df lcb [mipy] dnk :el xn` ?`l e` ycwd gaya

e` ycwd gaya xtkzn i` rci `l oiicre ,epipia

wlgl jixve !xtkznc dil `xiaqc `nl` .`l

,z`hgc ycwd gayl dcezc ycwd gay oia

.z`hga Ð `kde

àìick :yexit Ð xeaic ick jez xn`y dkxvp

jilr mely" axl cinlz [mely] zl`y

ick jez (a,kw `xza `aa) ol `niiwc `dc ."iax

ax zl`y ick epiide Ð inc xeaick xeaic
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dxenz(iyily meil)

,Bcáò éöç øøçLîäxxgyn ipixd ea aezky xhy ecil ozpy ©§©§¥£¦©§
,jivgàöéeivg,úeøéçìyBhéb[exexgy xhy-],úçàk ïéàa Bãéå ¨¨§¥¦§¨¨¦§©©

.eax cin ehib lawl ci el yi ,eivg wx xxgyy it lr s`e[àlà]¤¨
úøîà éà(å)m`yBøéiLcled ,clel,øéieLî,en` oick epic oi`e §¦¨§©¦§§¨

yàeä Bnà Cøé åàì øaeòly dtebn wlgk oecip epi` xaerd - ¨¨¤¤¦
ok m` ,opgei iax ixack ,en`éànàzxaern dgtyl xn`y in ©©
,oixeg oa jclee dgty z` ixdBì äúëæ,xexgyd xhya dgtyd ¨§¨

,lirl d`aedy `ziixaa x`eankïéàøð ,àéðz àäåmixacd §¨©§¨¦§¦
äëBæ ãáòäLe zekfl leki -èb ìa÷ì[xhy-]ãiî ,Bøáç ìL øeøçL ¤¨¤¤¤§©¥¥¦§¤£¥¦©

Baøexiag lyBðéàLeaxBlLci el yi df oec` iably ,envr ©¤¥¤
zeyxn `vi ecil hbd zpizpay oeikn ,exiag ly ehib z` lawl

,oec`dàìåexiag ly ehib lawl card lekiBaø ãiîexiag ly §Ÿ¦©©
eax mb `edyBlL,cg` yi` ly micar mdipyy oeikny ,envr ¤

leki exiag oi`e ,oec`d zeyxn hbd `vi `l ,eax cik ecie
,o`k s` ,ok m`e .oec`d zeyxn `vi `ly xexgy hba xxgzydl
lawl dleki `id cvik ,df oec`l zkiiy cled ly en` mby oeikn

,oec`d zeyxn `vi `l hbd ixd ,cled ly xexgyd hb z`àlà¤¨
dpéî òîLyBøéiL íàclel,øéieLî Bðéàwlgk oecip xaerdy §©¦¨¦¦§¥§¨

eivge miniiw eixacy ecar ivg xxgynk epice ,en` ly dtebn
xaerd ,zxaern z`hg yixtday o`kn cenll yie .xxgeyn

.dzinl jledy z`hg clek oecip
:`xnbd zxne`àzáeéúe`kxit `ed df xac dxe`kle -éaøc §§¨§©¦

.ïðçBéok` :`xnbd dwiqnàzáeéz.eixac egcpe ,`id ¨¨§§¨
zwelgna iepy ,xiieyn exiiy m`d oecipdy xnel dvex `xnbd

:`xnbd zxne` .mi`pz,àéðúc ,àéä éàpz ,øéieLî BøéiL íà àîéì¥¨¦¦§§¨©¨¥¦§©§¨
ì øîBàäBúçôL,zxaernCãìåe ïéøBç úa zà éøäx`yi,ãáò`id ¨¥§¦§¨£¥©§©¦§¨¥¤¤

e ,zxxgeyndãìåxxgeyníéîëçå .éìéìbä éñBé éaø éøác ,äBîk §¨¨¨¨¦§¥©¦¥©§¦¦©£¨¦
åéøác íéøîBàcar clede zxxgeyn m`dyøîàpL íeMî ,ïéîéi÷ §¦§¨¨©¨¦¦¤¤¡©

(c `k zeny)dgty eax el xqne ,ezaipba xknpy ixar car iabl
dclie dX` Fl oYi eipc` m`' ,micar dpnn cileiy ick ziprpk¦£Ÿ¨¦¤¦¨§¨§¨

,zFpa F` mipa Fl.'äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä ¨¦¨¨¦¨¦¨¤¨¦§¤©Ÿ¤¨
weqtdn cenild z` dknqy `ziixad ixac z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .minkg ixacl 'dipc`l didz diclie dy`d'

ïðaøì àãeîìz éàî àø÷zrck df weqtn cenll yi cvik - §¨©©§¨§©¨¨
iqei iaxk rnyn weqtd oeyln ixde ,miniiw eixacy minkg

:`xnbd zayiin .en` oick cled oicy ililbd(øîà) ,àáø øîà̈©¨¨¨©
àø÷`aed df weqt -ìzrcéðz÷c ,éìéìbä éñBé éaøiaxy `ziixaa §¨§©¦¥©§¦¦§¨¨¥

xne` ililbd iqei,äBîk dãìådnn cnlp dfeäMàä' øîàpL §¨¨¨¨¤¤¡©¨¦¨
,'äéðãàì äéäz äéãìéåy rnyneäMàäL ïîæazkiiyäéðBãàìmb ¦¨¤¨¦§¤©Ÿ¤¨¦§©¤¨¦¨©¤¨

dãìåjiiy,äéðBãàìcled s` ,dipec`l zkiiy dy`d oi` m` la` §¨¨©¤¨
.xxgeyn cled s` ,m`d z` xxgy m` okle ,dipec`l jiiy epi`
xnel ozip cvik zx`an `xnbd ,`ziixad ixac ex`azpy xg`l

:`xnbd zxne` .'xiieyn exiiy' oica ewlgpyéàî`id dn - ©
,ililbd iqei iaxl minkg oia zwelgndéâìôéî÷ àäa åàìm`d - ¨§¨¨¦§§¦

,ewlgp jka `løéieLî Bðéà BøéiL øáñ éñBé éaøc`vi `l` §©¦¥¨©¦§¥§¨
zexigl `vie ,en` ly dtebn wlgk oecip xaerdy ,zexigl

.dzenkéøáñ ïðaøåexiiyøéieLîepi` xaerdy ,zexigl `vi `le §©¨¨¨§¦§¨
zxxgeyn `ide ,dzenk epic oi` okle ,en` ly dtebn wlgk oecip

.xiieyn exiiy m`y opgei iax zrcke ,car x`yp xaerde
:`xnbd dgec,ïðçBé éaø Cì øîàzwelgn z` ok x`al gxkd oi` ¨©¨©¦¨¨

xnel yie ,minkge ililbd iqei iaxàîìò éleëcoiae minkg oia - §¥©§¨
m`y ,ycwd oiprl mixaeq ,ililbd iqei iaxBøéiL`le clel ¦§

,eyicwdøéieLî,yecw epi`eàîòè eðééä àëäåiqei iax ly - §¨§¨¨©§©£¨
,dzenk xxgeyn cledy ililbdäéäz äéãìéå äMàä' àø÷ øîàc§¨©§¨¨¦¨¦¨¤¨¦§¤

,'äéðãàì.en` oick cled oicy xexgy oiprl `id aezkd zxifbe ©Ÿ¤¨
zwelgna ielz xiieyn exiiy m`d oecipdy xnel dvex `xnbd

:`xnbd zxne` .zxg` mi`pzàlàiaxy gxkd oi`y it lr s` ¤¨
mewn lkn ,xiieyn exiiy oica ewlgp minkge ililbd iqeiéàcå©©

àîéì,xiieyn exiiy oica ewlgpy oywnde opgei iaxy xnel yi - ¥¨

mdúàhçä úà èçBMä ,àéðúc ,éàpz éðä ék,zxaern dyicwdy ¦¨¥©¨¥§©§¨©¥¤©©¨
da àöîexaeròaøà ïa,miycg,àãç éðz ,éçz`vnpy dndad ¨¨¨¤©§©©¨¥£¨

e ,z`hgk dpic z`hgd irnadðéàå ,äpeäë éøëæì àlà úìëàð ïéà¥¤¡¤¤¤¨§¦§¥§¨§¥¨
íBéì àlà úìëàðdlileíéòìwä ïî íéðôì àlà úìëàð dðéàå ,ãçà ¤¡¤¤¤¨§¤¨§¥¨¤¡¤¤¤¨¦§¦¦©§¨¦
.okynd xvga -,Cãéà àéðúåz`hgd irna z`vnpy dndad §©§¨¦¨
,íãà ìëì úìëàð,mipdkl wx `le,íB÷î ìëa úìëàðåwx `le ¤¡¤¤§¨¨¨§¤¡¤¤§¨¨
,mirlwd on miptl,íìBòì úìëàðå.cg` meil wx `leéàîedn - §¤¡¤¤§¨©

,zeziixad oia dxizqd aeyiåàìo`k oi` m`d -éàpzzwelgn - ¨©¨¥
,mi`pzàn÷ àpúcdpey`xd `ziixad z` dpyy -BøéiL ,øáñ §©¨©¨¨©¦§

,øéieLî Bðéàyecw `ed okle ,dnvr ipta dndak aygp epi`e ¥§¨
.eixac lkl z`hgk epice ,en` zyecwaøîez` dpyy `pzde - ©

dipyd `ziixad,øéieLî BøéiL ,øáñ,dnvr ipta dndak aygpy ¨©¦§§¨
.oileg `ed ixde ,en` zyecwa yecw epi` okle

:`xnbd dgecíà àîìò éleëc ,ïðçBé éaø Cì øîàdyicwd ¨©¨©¦¨¨§¥©§¨¦
e ,zxaernBøéiL,clel,øéieLîxaecn zeziixad izyae ¦§§¨

,dxarzpy mcew dyicwdyéàpz éðäå,zeziixad izy z` epyy §¨¥©¨¥
øîc ,éâìôéî÷ àäadipyd `ziixad z` dpyy `pzd -éãìå ,øáñ §¨¨¦§§¦§©¨©©§¥

íéLã÷wx `l` ,mn` irna mcera miyecw mpi`ïúééåäadrya - ¨¨¦©£¨¨¨
miclepy,íéLBã÷ ïäepic oi`e ,yecw epi` ,clep `ly df clee ¥§¦
,z`hgkøîedpey`xd `ziixad z` dpyy `pzde -éãìå øáñ ©¨©©§¥
íéLã÷mcera,íéLBã÷ ïä ïnà éòîadrya yecw clede li`ede ¨¨¦¦§¥¦¨¥§¦

lkl z`hgk epice ,cin eilr dlg z`hg zyecw ,en` irna didy
.eixac

:zeziixad izy z` sqep ote`a zx`an `xnbdàîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
àéL÷ àì,xg` mrhn zeziixad izy oia dxizq zeywdl oi` - Ÿ©§¨

dndad z` yicwd m`y ,zexaeq zeziixad izyy xnel yiy
z` yicwd m`e ,xiieyn `ed ,cled z` xiiye dxarzpy xg`l
icley ,clepy dryn wx yecw cled ,dxarzp jk xg`e dndad

y `l` ,llk zwelgn o`k oi`e ,miyecw oziieda miycwïàk̈
[dipyd `ziixaa-],äøaòúð óBqáìe dLéc÷äLacledy oeikne §¤¦§¦¨§©¦§©§¨

e ,z`hgk epic oi` ,clepy dryn wx yecwïàk`ziixaa-] ¨
[dpey`xd,dLéc÷ä óBqáìe äøaòúpLaz` xiiyl eciay oeikne §¤¦§©§¨§©¦§¦¨

z`hgk epice ,envr ipta yecw `ed ,exiiy `l m` mb okl ,cled
.eixac lkl

zngn egcp opgei iax ixacy lirl `xnbd zpwqn lr dywn `ax
:xiieyn epi` exiiy m`y `ziixadn dgkeddé÷úî,àáø dì ó ©§¦¨¨¨

ïðçBé éaøc àîòèc éànî,xtkzn dclea dvx xtkzn da dvxy ¦©§©£¨§©¦¨¨
y iptn `ed,øéieLî BøéiL íàixacn eilr ednz ok meyne ¦¦§§¨

,'el dzkf zxaern dzid m`' `ziixadéaøc àîòè eðééä àîìc¦§¨©§©£¨§©¦
,ïðçBéyecw `ede ,xiieyn epi` clel exiiy m`y it lr s`y ¨¨

,dzinl jledy z`hg clek epic oi` mewn lkn ,en` zngníãàc§¨¨
Lc÷ä çáLa øtkúîxg`l ycwdd znda dgiaydy gaya - ¦§©¥§¤©¤§¥

oicde .z`hgd znda dgiaydy gay `ed df clee ,dycwedy
`le en`a xtkzdl dvxy ote`a `ed ,dzinl jled z`hg cley

.ea
:`xnbd zvxznàðeðîä áø déì øîàenrh df oi`y i`ce ,`axl ¨©¥©©§¨

ixdy ,opgei iax lydén÷ì áéúéå ,ïðçBé éaøc déãéîìz øæòìà éaø©¦¤§¨¨©§¦¥§©¦¨¨§¨¦§©¥
ïðçBé éaøcepipyy dnn el dywde(`"r lirl)dclee minly `id' §©¦¨¨

lirl x`eanke ,'minly cle df ixd dler(`"r),déì øcäà àìå§Ÿ©§©¥
,àéepéL éàädne ,xiieyn epi` cled z` xiiy m`y dcen `ed mby ©¦¨

yixtdy xn`ymeyn `ed dclea xtkzdl leki zxaern z`hg
m`y meyn enrhy gken okle ,ycwd gaya xtkzn mc`y

,xiieyn exiiyúøîà zàåy xnel leki dz` cvike -éaøc àîòè §©§¨§©©£¨§©¦
.Lc÷ä çáLa øtkúî íãàc íeMî ïðçBé¨¨¦§¨¨¦§©¥§¤©¤§¥

:dpyna epipy'åë Cìîð íéîìL Bæ éøä øîàMî íàdcle xn`e ¦¦¤¨©£¥§¨¦¦§©
.minly dcle ef ixd ,dler

dywn .df oic eprinydl dpynd dkxved recn zx`an `xnbd
:`xnbdàèéLtyíéîìL äãìå,m`d oick,ea xefgl leki epi`e §¦¨§¨¨§¨¦

êìnéî éòác úîéà ìk àlàea xefgl leki dvexy onf lka ike - ¤¨¨¥©§¨¥¦§©
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc dxenz(iyily meil)

,Bcáò éöç øøçLîäxxgyn ipixd ea aezky xhy ecil ozpy ©§©§¥£¦©§
,jivgàöéeivg,úeøéçìyBhéb[exexgy xhy-],úçàk ïéàa Bãéå ¨¨§¥¦§¨¨¦§©©

.eax cin ehib lawl ci el yi ,eivg wx xxgyy it lr s`e[àlà]¤¨
úøîà éà(å)m`yBøéiLcled ,clel,øéieLî,en` oick epic oi`e §¦¨§©¦§§¨

yàeä Bnà Cøé åàì øaeòly dtebn wlgk oecip epi` xaerd - ¨¨¤¤¦
ok m` ,opgei iax ixack ,en`éànàzxaern dgtyl xn`y in ©©
,oixeg oa jclee dgty z` ixdBì äúëæ,xexgyd xhya dgtyd ¨§¨

,lirl d`aedy `ziixaa x`eankïéàøð ,àéðz àäåmixacd §¨©§¨¦§¦
äëBæ ãáòäLe zekfl leki -èb ìa÷ì[xhy-]ãiî ,Bøáç ìL øeøçL ¤¨¤¤¤§©¥¥¦§¤£¥¦©

Baøexiag lyBðéàLeaxBlLci el yi df oec` iably ,envr ©¤¥¤
zeyxn `vi ecil hbd zpizpay oeikn ,exiag ly ehib z` lawl

,oec`dàìåexiag ly ehib lawl card lekiBaø ãiîexiag ly §Ÿ¦©©
eax mb `edyBlL,cg` yi` ly micar mdipyy oeikny ,envr ¤

leki exiag oi`e ,oec`d zeyxn hbd `vi `l ,eax cik ecie
,o`k s` ,ok m`e .oec`d zeyxn `vi `ly xexgy hba xxgzydl
lawl dleki `id cvik ,df oec`l zkiiy cled ly en` mby oeikn

,oec`d zeyxn `vi `l hbd ixd ,cled ly xexgyd hb z`àlà¤¨
dpéî òîLyBøéiL íàclel,øéieLî Bðéàwlgk oecip xaerdy §©¦¨¦¦§¥§¨

eivge miniiw eixacy ecar ivg xxgynk epice ,en` ly dtebn
xaerd ,zxaern z`hg yixtday o`kn cenll yie .xxgeyn

.dzinl jledy z`hg clek oecip
:`xnbd zxne`àzáeéúe`kxit `ed df xac dxe`kle -éaøc §§¨§©¦

.ïðçBéok` :`xnbd dwiqnàzáeéz.eixac egcpe ,`id ¨¨§§¨
zwelgna iepy ,xiieyn exiiy m`d oecipdy xnel dvex `xnbd

:`xnbd zxne` .mi`pz,àéðúc ,àéä éàpz ,øéieLî BøéiL íà àîéì¥¨¦¦§§¨©¨¥¦§©§¨
ì øîBàäBúçôL,zxaernCãìåe ïéøBç úa zà éøäx`yi,ãáò`id ¨¥§¦§¨£¥©§©¦§¨¥¤¤

e ,zxxgeyndãìåxxgeyníéîëçå .éìéìbä éñBé éaø éøác ,äBîk §¨¨¨¨¦§¥©¦¥©§¦¦©£¨¦
åéøác íéøîBàcar clede zxxgeyn m`dyøîàpL íeMî ,ïéîéi÷ §¦§¨¨©¨¦¦¤¤¡©

(c `k zeny)dgty eax el xqne ,ezaipba xknpy ixar car iabl
dclie dX` Fl oYi eipc` m`' ,micar dpnn cileiy ick ziprpk¦£Ÿ¨¦¤¦¨§¨§¨

,zFpa F` mipa Fl.'äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä ¨¦¨¨¦¨¦¨¤¨¦§¤©Ÿ¤¨
weqtdn cenild z` dknqy `ziixad ixac z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .minkg ixacl 'dipc`l didz diclie dy`d'

ïðaøì àãeîìz éàî àø÷zrck df weqtn cenll yi cvik - §¨©©§¨§©¨¨
iqei iaxk rnyn weqtd oeyln ixde ,miniiw eixacy minkg

:`xnbd zayiin .en` oick cled oicy ililbd(øîà) ,àáø øîà̈©¨¨¨©
àø÷`aed df weqt -ìzrcéðz÷c ,éìéìbä éñBé éaøiaxy `ziixaa §¨§©¦¥©§¦¦§¨¨¥

xne` ililbd iqei,äBîk dãìådnn cnlp dfeäMàä' øîàpL §¨¨¨¨¤¤¡©¨¦¨
,'äéðãàì äéäz äéãìéåy rnyneäMàäL ïîæazkiiyäéðBãàìmb ¦¨¤¨¦§¤©Ÿ¤¨¦§©¤¨¦¨©¤¨

dãìåjiiy,äéðBãàìcled s` ,dipec`l zkiiy dy`d oi` m` la` §¨¨©¤¨
.xxgeyn cled s` ,m`d z` xxgy m` okle ,dipec`l jiiy epi`
xnel ozip cvik zx`an `xnbd ,`ziixad ixac ex`azpy xg`l

:`xnbd zxne` .'xiieyn exiiy' oica ewlgpyéàî`id dn - ©
,ililbd iqei iaxl minkg oia zwelgndéâìôéî÷ àäa åàìm`d - ¨§¨¨¦§§¦

,ewlgp jka `løéieLî Bðéà BøéiL øáñ éñBé éaøc`vi `l` §©¦¥¨©¦§¥§¨
zexigl `vie ,en` ly dtebn wlgk oecip xaerdy ,zexigl

.dzenkéøáñ ïðaøåexiiyøéieLîepi` xaerdy ,zexigl `vi `le §©¨¨¨§¦§¨
zxxgeyn `ide ,dzenk epic oi` okle ,en` ly dtebn wlgk oecip

.xiieyn exiiy m`y opgei iax zrcke ,car x`yp xaerde
:`xnbd dgec,ïðçBé éaø Cì øîàzwelgn z` ok x`al gxkd oi` ¨©¨©¦¨¨

xnel yie ,minkge ililbd iqei iaxàîìò éleëcoiae minkg oia - §¥©§¨
m`y ,ycwd oiprl mixaeq ,ililbd iqei iaxBøéiL`le clel ¦§

,eyicwdøéieLî,yecw epi`eàîòè eðééä àëäåiqei iax ly - §¨§¨¨©§©£¨
,dzenk xxgeyn cledy ililbdäéäz äéãìéå äMàä' àø÷ øîàc§¨©§¨¨¦¨¦¨¤¨¦§¤

,'äéðãàì.en` oick cled oicy xexgy oiprl `id aezkd zxifbe ©Ÿ¤¨
zwelgna ielz xiieyn exiiy m`d oecipdy xnel dvex `xnbd

:`xnbd zxne` .zxg` mi`pzàlàiaxy gxkd oi`y it lr s` ¤¨
mewn lkn ,xiieyn exiiy oica ewlgp minkge ililbd iqeiéàcå©©

àîéì,xiieyn exiiy oica ewlgpy oywnde opgei iaxy xnel yi - ¥¨

mdúàhçä úà èçBMä ,àéðúc ,éàpz éðä ék,zxaern dyicwdy ¦¨¥©¨¥§©§¨©¥¤©©¨
da àöîexaeròaøà ïa,miycg,àãç éðz ,éçz`vnpy dndad ¨¨¨¤©§©©¨¥£¨

e ,z`hgk dpic z`hgd irnadðéàå ,äpeäë éøëæì àlà úìëàð ïéà¥¤¡¤¤¤¨§¦§¥§¨§¥¨
íBéì àlà úìëàðdlileíéòìwä ïî íéðôì àlà úìëàð dðéàå ,ãçà ¤¡¤¤¤¨§¤¨§¥¨¤¡¤¤¤¨¦§¦¦©§¨¦
.okynd xvga -,Cãéà àéðúåz`hgd irna z`vnpy dndad §©§¨¦¨
,íãà ìëì úìëàð,mipdkl wx `le,íB÷î ìëa úìëàðåwx `le ¤¡¤¤§¨¨¨§¤¡¤¤§¨¨
,mirlwd on miptl,íìBòì úìëàðå.cg` meil wx `leéàîedn - §¤¡¤¤§¨©

,zeziixad oia dxizqd aeyiåàìo`k oi` m`d -éàpzzwelgn - ¨©¨¥
,mi`pzàn÷ àpúcdpey`xd `ziixad z` dpyy -BøéiL ,øáñ §©¨©¨¨©¦§

,øéieLî Bðéàyecw `ed okle ,dnvr ipta dndak aygp epi`e ¥§¨
.eixac lkl z`hgk epice ,en` zyecwaøîez` dpyy `pzde - ©

dipyd `ziixad,øéieLî BøéiL ,øáñ,dnvr ipta dndak aygpy ¨©¦§§¨
.oileg `ed ixde ,en` zyecwa yecw epi` okle

:`xnbd dgecíà àîìò éleëc ,ïðçBé éaø Cì øîàdyicwd ¨©¨©¦¨¨§¥©§¨¦
e ,zxaernBøéiL,clel,øéieLîxaecn zeziixad izyae ¦§§¨

,dxarzpy mcew dyicwdyéàpz éðäå,zeziixad izy z` epyy §¨¥©¨¥
øîc ,éâìôéî÷ àäadipyd `ziixad z` dpyy `pzd -éãìå ,øáñ §¨¨¦§§¦§©¨©©§¥

íéLã÷wx `l` ,mn` irna mcera miyecw mpi`ïúééåäadrya - ¨¨¦©£¨¨¨
miclepy,íéLBã÷ ïäepic oi`e ,yecw epi` ,clep `ly df clee ¥§¦
,z`hgkøîedpey`xd `ziixad z` dpyy `pzde -éãìå øáñ ©¨©©§¥
íéLã÷mcera,íéLBã÷ ïä ïnà éòîadrya yecw clede li`ede ¨¨¦¦§¥¦¨¥§¦

lkl z`hgk epice ,cin eilr dlg z`hg zyecw ,en` irna didy
.eixac

:zeziixad izy z` sqep ote`a zx`an `xnbdàîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
àéL÷ àì,xg` mrhn zeziixad izy oia dxizq zeywdl oi` - Ÿ©§¨

dndad z` yicwd m`y ,zexaeq zeziixad izyy xnel yiy
z` yicwd m`e ,xiieyn `ed ,cled z` xiiye dxarzpy xg`l
icley ,clepy dryn wx yecw cled ,dxarzp jk xg`e dndad

y `l` ,llk zwelgn o`k oi`e ,miyecw oziieda miycwïàk̈
[dipyd `ziixaa-],äøaòúð óBqáìe dLéc÷äLacledy oeikne §¤¦§¦¨§©¦§©§¨

e ,z`hgk epic oi` ,clepy dryn wx yecwïàk`ziixaa-] ¨
[dpey`xd,dLéc÷ä óBqáìe äøaòúpLaz` xiiyl eciay oeikne §¤¦§©§¨§©¦§¦¨

z`hgk epice ,envr ipta yecw `ed ,exiiy `l m` mb okl ,cled
.eixac lkl

zngn egcp opgei iax ixacy lirl `xnbd zpwqn lr dywn `ax
:xiieyn epi` exiiy m`y `ziixadn dgkeddé÷úî,àáø dì ó ©§¦¨¨¨

ïðçBé éaøc àîòèc éànî,xtkzn dclea dvx xtkzn da dvxy ¦©§©£¨§©¦¨¨
y iptn `ed,øéieLî BøéiL íàixacn eilr ednz ok meyne ¦¦§§¨

,'el dzkf zxaern dzid m`' `ziixadéaøc àîòè eðééä àîìc¦§¨©§©£¨§©¦
,ïðçBéyecw `ede ,xiieyn epi` clel exiiy m`y it lr s`y ¨¨

,dzinl jledy z`hg clek epic oi` mewn lkn ,en` zngníãàc§¨¨
Lc÷ä çáLa øtkúîxg`l ycwdd znda dgiaydy gaya - ¦§©¥§¤©¤§¥

oicde .z`hgd znda dgiaydy gay `ed df clee ,dycwedy
`le en`a xtkzdl dvxy ote`a `ed ,dzinl jled z`hg cley

.ea
:`xnbd zvxznàðeðîä áø déì øîàenrh df oi`y i`ce ,`axl ¨©¥©©§¨

ixdy ,opgei iax lydén÷ì áéúéå ,ïðçBé éaøc déãéîìz øæòìà éaø©¦¤§¨¨©§¦¥§©¦¨¨§¨¦§©¥
ïðçBé éaøcepipyy dnn el dywde(`"r lirl)dclee minly `id' §©¦¨¨

lirl x`eanke ,'minly cle df ixd dler(`"r),déì øcäà àìå§Ÿ©§©¥
,àéepéL éàädne ,xiieyn epi` cled z` xiiy m`y dcen `ed mby ©¦¨

yixtdy xn`ymeyn `ed dclea xtkzdl leki zxaern z`hg
m`y meyn enrhy gken okle ,ycwd gaya xtkzn mc`y

,xiieyn exiiyúøîà zàåy xnel leki dz` cvike -éaøc àîòè §©§¨§©©£¨§©¦
.Lc÷ä çáLa øtkúî íãàc íeMî ïðçBé¨¨¦§¨¨¦§©¥§¤©¤§¥

:dpyna epipy'åë Cìîð íéîìL Bæ éøä øîàMî íàdcle xn`e ¦¦¤¨©£¥§¨¦¦§©
.minly dcle ef ixd ,dler

dywn .df oic eprinydl dpynd dkxved recn zx`an `xnbd
:`xnbdàèéLtyíéîìL äãìå,m`d oick,ea xefgl leki epi`e §¦¨§¨¨§¨¦

êìnéî éòác úîéà ìk àlàea xefgl leki dvexy onf lka ike - ¤¨¨¥©§¨¥¦§©
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xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dxenz(iriax meil)

àøîâ
dler zxenz ef ixd' xn`y in ly epica ,epzpyna mi`pz ewlgp
ceqi edne ,ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbd .'minly zxenz

:mzwelgnìkä ,ïðçBé éaø øîà ,éñBé éaøa ÷çöé éaø øîàlk - ¨©©¦¦§¨§©¦¥¨©©¦¨¨©Ÿ
dpyna exkfedy [iqei iaxe xi`n iax-] mi`pzdøîBàa ,íéãBîlr ¦§¥

oileg zndaìeçz'dyecw dilrBæ,[dler ly-]ìeçz Ck øçàå ¨§©©¨¨
dyecw dilr'Bæly ,[minly ly-]ì ñBôz ìkä éøác,ïBLàø ïBL ¦§¥©Ÿ§¨¦

oeikne ,dligz dyicwdy dler zxenz zyecwa dyecw dndade
zxenz zyecw oi` aey ,dler zxenz zyecw dilr dlgy
oke .dyecw lr dlg dyecw oi` ik ,dilr legl dleki minly

oileg znda lr xn` m`y ,micen lkdìeçz àì'dyecw dilrBæ Ÿ¨
,[dler ly-]äúìç ïk íà àlàdyecw mb dilr dlg -'Bæly-] ¤¨¦¥¨§¨
c ,[minlyéLã÷ eäééååøzziyrpe ,dilr zelg zeyecwd izyy - ©§©§¨§¦

elegiy epevxy ezrc dlib ixdy ,minly divge dler divg
cr drxze ,dipyd `la zg`d legz `le ,zeyecwd izy dilr
divg incae ,dler divg inca `iaie ,xknze ,men da letiy

e .minlyïBâk àlà e÷ìçð àìa epipyy dnøîàc ,eðéúðLîlr Ÿ¤§§¤¨§¦§¨¥§¨©
ef ixd' oileg znda,øáñ øéàî éaøc ,'íéîìL úøeîz äìBò úøeîz§©¨§©§¨¦§©¦¥¦¨©
øîéîì déì äåäcîef ixd' xnel el didy oeikn -äìBò úøeîz ¦©£¨¥§¥©§©¨

,'íéîìLe,cgi odizy elegiy rnyna dideå`l` ,jk xn` `l §¨¦§
øîàef ixd'déì àéåä ,'íéîìL úøeîz äìBò úøeîz`ed ixd - ¨©§©¨§©§¨¦©§¨¥

ìeçz' øîBàkdyecw dilrBæ,[dler ly-]ìeçz Ck øçàådilr §¥¨§©©¨¨
dyecw'Bæ,[minly ly-]yicwdy dler zyecw wxy `ed oicdy

dligzy xne`k `ed ixd ,o`k s`e ,dndad lr dlg dligz
dilr legz jk xg`e ,dler zxenz zyecw dndad lr legz

.dler zxenz ziyrpe ,minly zxenz zyecwåly enrhéñBé éaø §©¦¥
meyn `ed ,miniiw eixac dligzn oiekzp jkl m`y xaeqe wlegy
meyn ,`ed 'minly zxenz dler zxenz' xn`y mrhd ezrcly

y,øáñcøîà éàxne` did `ed m`y -,'íéîìLe äìBò úøeîz' ¨©¦¨©§©¨§¨¦
àðéîà äåäezpeeky miyxtzn eixac eid -divg yicwdl £¨£¦¨

dzid dndade ,minly zyecwa divge dler zyecwaäLBã÷§¨
,äáéø÷ dðéàåokle ,oi`vgl aixwdl xyt` i` ikïì òîLî à÷- §¥¨§¥¨¨©§©¨

,'minly zxenz dler zxenz' exn`a yicwnd eprinyd
minly zyecw ode dleka dler zyecw od heytzy ezpeeky
ozip didi df ote`ay xaqe drhe ,daxwdl die`x `dze dleka
,miniiw eixac ,elegi zeyecwd izyy oiekzpy oeike ,daixwdl
`iaie ,xknze ,men da letiy cr drxze ,zelg zeyecwd izye

.minly divg incae dler divg inca
iax ea ewlgpy sqep ote` da x`azpy `ziixa d`ian `xnbd

:iqei iaxe xi`n,äìBò úøeîz déöç ,Bæ äîäa' øîBàä ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¥§¥¨¤§¨§©¨
íéîëçå .øéàî éaø éøác ,äìBò áø÷z dlek ,'íéîìL úøeîz déöçå§¤§¨§©§¨¦¨¦§©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦

áàzñzL ãò äòøz ,íéøîBà,[men da letiy-]àéáéå ,øënéúå §¦¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¨¦
déöç éîãazyecwa yecwy dndad ivg xear elawziy minca - ¦§¥¤§¨

,dler zxenzdéöç éîãáe ,äìBò úøeîzxear elawziy mincae - §©¨¦§¥¤§¨
`iai ,minly zxenz zyecwa yecwy dndad ivgúøeîz§©

Cëì íà ,éñBé éaø øîà .íéîìLzxenz divg' xnele miiql - §¨¦¨©©¦¥¦§¨
'minlyàéöBäì øLôà éàå ìéàBä ,älçzî ïåekúðeitnúBîL éðL ¦§©¥¦§¦¨¦§¦¤§¨§¦§¥¥

[minlye dler ly-],úçàk,df xg` dfa yicwdl gxked okle §©©
,ïéîéi÷ åéøác.minly zxenz divge ,dler zxenz divg ziyrpe §¨¨©¨¦

:`xnbd zl`eyéñBé éaø,miniiw eixacy xn`y,ïðaø eðééädnae ©¦¥©§©¨¨
:`xnbd daiyn .ewlgpdì éðz÷ éñBé éaø dlekz` dpy iqei iax - ¨©¦¥¨¨¥¨

zwelgn o`k oi`e ,iqei iax md `ziixaay 'minkg'e ,`wqitd lk
.llk

iax ea ewlgpy sqep ote` da x`azpy `ziixa d`ian `xnbd
:iqei iaxe xi`n,Cãéà àéðzd lr xne`ddéöç ,äîäadidz,äìBò ©§¨¦¨§¥¨¤§¨¨

déöçådidz(dlek) ,úàhçy `ed oicdéaø éøác ,äìBò áø÷éz §¤§¨©¨¨¦§©¨¦§¥©¦
.øéàîeúeîz ,øîBà éñBé éaøeixac z` mb xwirl miqtez ep`y - ¥¦©¦¥¥¨

aiegn epi`y oeikne ,z`hg didz dndady xn`y mipexg`d
,`ziixad dtiqen .zenze ,daixwdl xyt` i` ,z`hgïéåLå- §¨¦

,micen mdipyeøîBàay dligzdéöçdidzå úàhçxn` jk xg` §¥¤§¨©¨§

ydéöçdidz.úeîzL ,äìBò ¤§¨¨¤¨
`wqitd :`xnbd zl`ey'ïéåL',`ziixaa epipyyépîin zhiya - ¨¦©¦
zhiya `ld ,zkled `idøéàî éaødivg xn` m`y xaeqy ,`id ©¦¥¦

eprinydl `ziixad dkxvede ,dler axwiz ,z`hg divge dler
xn` m` la` ,daixw dndady xi`n iax xaeq df ote`a `weecy
,dyw ok m`e .daixw dpi`y dcen ,dler divge z`hg divg

,àèéLt,dligz dler divg xn` m`y xi`n iax xaeqy myky §¦¨
,mipey`xd eixac z` xwirl miqtez ep`y oeikn ,dler `id ixd
ixd ,dligz z`hg divg xn` m`y ,jtidl oicd `edy heyt jk
dnle .zenz ,z`hgl daixwdl xyt` i`y oeikne ,z`hg `id

.df oic rinydl `ziixad dkxved
,df oic rinydl dkxved `ziixad :`xnbd daiynàîéúc eäî©§¥¨

ïðéòîLàc åàì éàz` dpyy `pzd epl rinyn did `l m` - ¦¨§©§§¦©
,xi`n iax dcen dfay `ziixadåàì øéàî éaøc àîòè àðéîà äåä£¨£¦¨©£¨§©¦¥¦¨

ì ñBôz íeMîïBLàø ïBLep`y meyn epi` xi`n iax ly enrhy - ¦§¨¦
,oey`xd epeyl z` xwirl miqtezàîòè eðééä àlà,enrh edf - ¤¨©§©£¨

xaeqyúáøBòî úàhçoebk ,zeyecw izy da eaxrzpy dnday - ©¨§¤¤
,z`hg zyecwe dler zyecw dilr elgy ef,äáéø÷oeikn §¥¨

,daxwdl die`x `idy ,dler zyecw mb da daxrzpyék eléôàå©£¦¦
øãäå úàhç déöç øîàe [xfge-]òîLî à÷ ,äáéø÷ äìBò déöç øîà ¨©¤§¨©¨§¨©¨©¤§¨¨§¥¨¨©§©

àìc ïì,ok xacd oi`y `ziixad z` dpyy `pzd epl rinyn - ¨§Ÿ
epeyl z` xwirl miqtez ep`y `ed xi`n iax ly enrh `l`
dpi`e ,z`hg ziyrp ,dligz z`hg divg xn`y oeikne ,oey`xd

.daixw
:iqei iax zrcl oic yecig da x`azpy `ziixa d`ian `xnbd

,Cãéà àéðzy indéöç ,Bæ äîäa ,øîàdididéöçå äìBòdidi ©§¨¦¨¨©§¥¨¤§¨¨§¤§¨
,íéîìLdndady `ed oicd,äLBã÷,dler zyecwa yecw divg §¨¦§¨

,minly zyecwa yecw divgeäáéø÷ dðéàåxyt` i`e - §¥¨§¥¨
e ,minly divge dler divg ixdy ,daixwdläøeîz äNBòm`e - ¨§¨

s` dyecw dlg ,ef ly dzxenz didzy zxg` dnda lr xn`
,dipyd dndad lrBa àöBik Búøeîúeoick dxenzd oice - §¨©¥

,men da letiy cr drxz `l` ,daixw dpi`e ,dnvr dndad
.minly divg incae dler divg inca `iaie ,xknize

:`xnbd zl`eyépî`ld ,zkled `id in zhiya ef `ziixa - ©¦
zhiya,àéä éñBé éaøeixac z` mb xwirl miqtez ep`y xaeqy ©¦¥¦

lr zelg zeyecwd izye ,mipexg`d eixac z` mbe mipey`xd
ok m`e ,dndadäáéø÷ dðéàå äLBã÷c àèéLt`ed heyt `lde - §¦¨¦§¨§¥¨§¥¨

,daixwdl xyt` i` minly divge dler divgy oeikny ,df oic
.erinydl `ziixad dkxved dnle

:`xnbd daiynéøèöéà dúøeîzdéì Cz` dpyy `pzd - §¨¨¦§§¦¥
da `veik dzxenzy eprinydl jxved `ziixad,,àîéúc eäîc§©§¥¨

éäðmpn` s`d -àéäcdnvr,äáø÷ àìmewn lkndúøeîz §¦§¦Ÿ¨§¨§¨¨
ïì òîLî à÷ ,áø÷z,ok xacd oi`y `ziixad z` dpyy `pzd ¦§©¨©§©¨

`l`àéä àðL éàîdnvr,äáø÷ àìcmeyndì àéåäc`idy - ©§¨¦§Ÿ¨§¨§©§¨¨
a dyecw,äéeçc äMeã÷`id dndadn ivg lr wx dlgy dyecwy §¨§¨

,daxwdl die`x dpi`y dyecwéîð dúøeîzdzxenz mb -çkî §¨¨©¦¦Ÿ©
àéúà÷ äéeçc äMeã÷.daxwdl die`x dpi` `id s` okle ,[d`a-] §¨§¨¨©§¨

xfge dndaa ewlg z` yicwdy szeya oicd dn zx`an `xnbd
:eyicwde exiag wlg z` gwleéðL ìL äîäa ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¥¨¤§¥

,íéôzeLyLéc÷äz` mitzeydn cg`déöç`edyå ,BlLjk xg` ¨¦¦§¦¤§¨¤§
ç÷ìå øæçz` exiagn [dpwe-]dLéc÷äå ,úøçà déöçdze`a - ¨©§¨©¤§¨©¤¤§¦§¦¨

yicwd ,oey`xd divg z` yicwdy dyecw,ipyd divg z` mb
dndad lk ixdäáéø÷ dðéàå ,äLBã÷,daxwdl die`x dpi`e - §¨§¥¨§¥¨

zxg` dnda dinca dpwie xknze ,men da letiy cr drxz `l`
dzid `l oey`xd divg z` yicwdy drya oky .dpaixwie
oeikne ,dry dze`a oileg did ipyd divg ixdy ,daxwdl die`x
dycwedy xg`l s` gafnl die`x dpi` aey zg` dry zigcpy

.dlekäøeîz äNBòådzxenz didzy zxg` dnda lr xn` m` - §¨§¨
,dxenz ziyrp ,ef lydúøeîúe§¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119



קפה
oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

àøîâíéîìù úøåîú äìåò úøåîú."minly zxenze" opiqxb `le .opiqxb Ðéáøå
'åë íéîìùå äìåò úøåîú àðéîà éà øáñ÷ éñåé:`xab i`d xaqw ,jl xn` iqei iaxe Ð

,ikda drhe .daixw `le dyecw iedz Ð "minlye dler zxenz" `pyil i`d `pin` i`

ab lr s` ,jkld .axwil dxenb dyecw iedze Ð cge cg lk` "dxenz" `ni` :xaqc

ded Ð oieki` ediiexzl `pyil i`da `pin`c

."ef dlg ok m` `l` ef legz `l" xne`k dil

`xab i`d ,xaq (xi`n) iaxc :inlyexi oeyl

`ed "minly zxenze dler zxenz" xn`c

xcdc `ed 'ek `pin` `l i` :xaqwc ,irhwc

iax .ikda ediizbeltc ,`zegipa ,`ipzde .dia

inp opax ixn` ik i`ce `dc ,opax epiid iqei

dlgznc `kid `l` ixn` `l ,ediiexz elgc

oi`c ecen `nlr ilek jlnpac .jkl oiekzp

ivn `l i`cec ,melk mipexg`d eixac

.ikelni`lúàèç äéöçå äìåò äéöç äîäá
äìåò áø÷úoeike .oey`x oeyl qetzc Ð

.dlek dycw Ð dler zyecw `bltl dycwc

"dler ef ly dlbx" xne`d iabc ab lr s`e

,dleka dyecw legizc xi`n iax xn` `l

"divg"a ikd elit` Ð (`,gi) oiwxita ipzwck

xaca micen lkd :mzd opixn`ck ,dcen

.ea dielz dnypdyúåîúeixac xnba s`c Ð

,z`hg aiiegn ied `l edi`e ,qtzp mc`

.zenz Ðjkldúàèç äéöç øîåàá ïéåùåÐ

.zenzc "dler divg" xcde ,dlgzéðî ïéåù
øéàî éáøelit`c :rnyn ikd jgxk lrc Ð

.zenz `d Ð axwiz `yixa xn`c xi`n iax

oeyl qetz xi`n iax `dc ,`hiyt `zlin `de

"z`hg divg" xn`c oeike ,dil zi` oey`x

aiiegn epi`e li`ed ,zenzc oky lk Ð `yixa

.z`hgúáøåòî.zeyecw izy da eaxrzpy Ð

,daxw Ð dlr iliig ediiexzc ab lr s`e

`w ,daxwdl ifgc icin da axrne li`ed

.ol rnynäéì àëéøèöéà äúøåîúÐ

daixw dpi`e ,`id da `veikc opireny`l

inca `iaie ,a`zqzy xg`l xkniz `id `l`

:`nizc ednc .minly divg incae dler divg

.'ek daxw `l idi`c idpäáéø÷ äðéàåÐ

dzid `l divg yicwdyk dlgzne li`ed

`lc oeike .divgl dycw `lc ,axwil die`x

`idda dyecw dhyt `l Ð dicic i`ed

epi`y xac yicwn mc` oi`c ,dleka `zry

.ely
úùåã÷
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øîàxa wgvi iaxl dhiyd `id jk Ð 'ek micen lkd opgei iax xn` sqei xa wgvi iax

dler zxenz" xn` i`e ,oey`x oeyl qetz meyn e`l xi`n iaxc `nrhc ,sqei

dler zxenz"a `l` xi`n iax bilt `le .iliig ediiexzc dcen xi`n iax elit` Ð "minlye

:xaq iqei iaxe .'ek "minlye dler zxenz" xninl dil dedcn :yxtnck ,"minly zxenz

dyecw Ð "minlye dler zxenz" `pin` i`

divgc daixwdl lkei `l :xnelk ,daixw dpi`e

,minly zxenz ied divge dler zxenz ied

.axwze "minly zxenz dler zxenz" :`ni`

.oeekzp mdipylc ,ediiexz` legz jkitl

øîåàädivg dler zxenz divg ef dnda

xi`n iax ixac dler axwiz dlek minly zxenz

qei xa wgvi iaxl :xn`z m`e Ð`nrh xn`c ,i

meyn `le ,"xninl dil dedcn" xi`n iaxc

xninl jiiy `l `kd Ð "oey`x oeyl qetz"

?dler axwz i`n` ok m`e ,"xninl dil dedcn"

,"dler dclee minly `id" ipzwc ,oizipzna oke

inp ikd Ð "minly cle df ixd" xi`n iax xn`c

:xnel yie !"xninl dil dedcn" xninl jiiy `l

,"minly zxenz dler zxenz" xn` ik `wecc

oikixv ep` i`ce Ð my eixac xzeqc rnync

i`d e`l i`c ."xninl dil dedcn" mrh i`dl

jxc oi`c ,oeekzp mdipyl :`pin` ded `nrh

oikixv ep` jkitl .jk lk eixac xezql mc`

dler zxenz" xninl dil dedcnc ,`nrh i`dl

Ð "minly zxenz dler zxenz" xn`e ,"minlye

oizipzn la` .ef legz jk xg`e ef legzy ezrc

:xninl `ki`c ,dxizq ef oi`e ,edpip oiteb ixzc

oeik ,dxizq ef oi` inp `kd oke .ediiexz` ezrc

`nrh i`dl oikixv ep` oi` Ð oiivg yxtnc

`ki` inp ikd e`lac ,"xninl dil dedcn"c

divg" xn`y cine ,ediiexz` dizrcc xninl

,oizipzna oke .dlek` `liig Ð "dler zxenz

.cle` dyecw `liig Ð "minly `id" xn`y cin

zifk" iab (a,l) migafc ipy wxta oeir jixve

dlek" xi`n iax xn`w ikid :xn`z m`e ."zifke

`xiaq dcedi iaxk xi`n iax `d ?"dler axwiz

dlbx" xn` m`c ,(a,`i dxenz) `nw wxta dil

dcenc meyn i`e ,dler dlek oi` Ð "dler ef ly

epiid divge ,ea dielz dnypdy xaca dcedi iax

`nw wxta xn` `d Ð `id da dielz dnypd

Ð dxenz la` ,ycwd zlgz ilin ipdc (` my)

oi`c ,ea dielz dnypdy xaca elit` `liig `l

xi`n iaxc :xnel yie !minlya oixai` oixinn

dl xaq .`cga dilr bilte `cga dizeek dl xaq

oi` Ð "dler ef ly dlbx" xn` m`c dizeek

zlgzac ikid ikc ,dilr bilte .dler dlek

Ð ea dielz dnypdy xaca dlek` `liig ycwd

ea dielz dnypdy xa`` dxenz xn` ik inp ikd

zlgzl dxenz dncnc iqei iaxk ,dlek` `liig

`xiaq inp ikd .dizgz dxenz dlek `dz Ð "ef zgz ef ly dlbx" xn`yk s` ,dler dlek Ð "dler ef ly dlbx" xne`d oiycwena `lde :iqei iax xn` ,(`,i my) `nw wxta opzck .ycwd

dielz dnypdy xa`a elit` ,llk xa`` dlg dxenz oi`c xaq dcedi iaxe .dlek` dxenz legz inp ikd Ð ea dielz dnypdy xaca dlek` ycwd zlgz liigc ikid ikc ,xi`n iaxl dil

cigi oaxw xyrn dn ,xyrnl dxenz yiwnc meyn e` ,"dndaa dnda" yixcc meyn e` :(`,`i) `nw wxta izyxitck mrhe .ea dielz dnypdy xaca dcen ycwd zlgzac ab lr s` .ea

"divg"ae ,oda oinily `le xn`c iqei iaxl wlgl oikixv ep` inp ikdc ,ea dielz dnypdy xa`l divg oia wlgl yic dcen dcedi iax elit` Ð "divg" xn` ikc :xnel yi inp i` .'ek

.myd zxfra jenqa yxt` xy`k .xninc dcenéáøzyecw `liig ikid :dywe .zenz jkld Ð z`hg aiiegn epi` edi`e ,qtzp mc` eixac xnba s`c :i"yx yxit Ð zenz xne` iqei

."z`hg zxenz divge" xn`c ixiin `kdc wgvi epiax yxit jkitl !melk xn` `l Ð z`hg aiiegn epi` m` ,"z`hg ef ixd" dndad lr xn` elit`c (`,e) mixcpa xn`d ?llk dilr z`hg

eilr `ki`c oeike ,iliig mdipyc meyn :iqei iaxc mrhe .zenz :xne` iqei iax .dler axwiz Ð "z`hg zgz ef divge ,dler zgz ef divg ef dnda" :[my oiir b wxt] `ztqeza opiqxb ikde

.`lf` dzinl Ð z`hg zxenzåäîednc :xnel yie ?dizngn `z`c `iddn ith dxenz aiygc ,ok xnel jzrc `wlq ikid :xn`z m`e Ð axwiz dzxenz daxw `l `idc idp `nizc

`nw wxtac ab lr s`e .daixw iede ,minly ly divg zgz e` dler ly divg zgz e` ,dxenz dlek `dzy `zrc` `l` ,minly divge dler divg dxenzd `dzy dizrc oi`c `nizc

ziyixtc i`d epiide .`liigc ,"ef ly divg zgz oileg ly ef dnda" xn` m`c .dcen "divg"a Ð oda minly `le :opzck ,mixa`a dnily dnda oixinn oi`c iqei iax xn`w (`,i dxenz)

.`iiz` `w diegc dyecw gknc oeik ,daixw `lc ol rnyn `w Ð daixw `l `idc ab lr s` dzxenz axwzc `nizc edne .mixai` x`yl "divg" oia wlgl jixvc ,lirl
rny
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oifge` mipya cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

äçãî íéîã úùåã÷`kd oebk ,dtebl die`x dpi`y drya mincl dnda yicwnd Ð

jzrc `wlq Ð mlerl gafnn dl igcne ,incl `l` dycw` `l `bltl dycw` ikc

.dgcpe gafnl diycw`c icin` `l` iegic liig `lcïéçãð íééç éìòáab lr s`e Ð

.i`nw iegic meyn mlerl egci` Ð efgin xcdcàø÷éòî éåçéãzlgzny ,ef oebk Ð

,`id `zbelte .iegc ied Ð zigcp dycwd

dgcpe d`xp :(`,bl dkeq) xn`c o`nl `ki`c

Ð `xwirn iegic la` ,d`xpe xfeg epi` aey Ð

.iegic ied `léøáã øùòî äéöçå äìåò äéöç
äáø÷ äìåò ìëä.jkl dlgzn oeekzp elit` Ð

xyrn oi`c ,icin `ziixza `zlin `aiyg `lc

`ed `die ,oipn jxc `l` `peeb i`dk yecw

dler divg" xn` m` inp oicd `ede .ixiyr

,dler iabl dxenz `liig `l Ð "dxenz divge

.da xnin `edy diab dnda mey i`w `lc

äøåîú äéöçå øùòî äéöç àìàik ediiexze Ð

`liig id ,edpip iccdäøåîú ?.lka zbdep Ð

äðùîåæ éôéìç åæ úøåîú åæ úçúoeyl Ð

.edpip dxenzúììåçî`le ,`ed lelig oeyl Ð

d`vei dninz ycw znda oi`y Ð melk xn`

.oileglíéîã åì úåùòìly dze` `dzy Ð

llgn `edy ycwd ly dze`k dey oileg

.ycwdd dp`zi `le ,dilràøîâéñåôúàÐ

.dxenzaúéáä ÷ãá éùã÷znda cinrd m` Ð

."ef itilg"e "ef zxenz ef" xn`e oilegøîà àì
íåìëdxenz oiyer opi`e ,`ed dxenz oeylc Ð

iycw e`vi :(`,bi dxenz) `nw wxta opixn`ck

.'ek ziad wcaåéøáã åæ ìò úììåçî åæ úçú åæ
ïéîéé÷.eizgz qpkp dfe oilegl ycwdd `vie Ð

`nl` .oininz elit` oictp ziad wca iycwy

.dxenz icar in ,xnelk ,opeict oqtz in :inlyexi oeyl .`ed ileg`c `pyil "zgz"

íàå

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

òîùdpin rny" :iqxbc mixtq yie Ð minca iegic yi dpin rny zlz opgei iaxcn dpin

xn`ck ,daixw dpi`c ,dxenzd z` dgcn :miyxtn yie ."dgcn minc zyecw

ycwn `nhn" iab (a,fk) zezixkc `xza wxta ixdy ,d`xp `le ."da `veik dzxenze"

,zlz dpin rny :dlr xn`we ,"dgci dgcpe li`ed Ð iprde ezyakl ow yixtdy xiyr

`kil mzde .dgcn minc zyecw :dpin rny

,zetera dxenz oi` `dc ,dxenzd dgcn iyextl

."minca iegic yi" enk ,`yexit ikd i`ce `l`

.minc zyecw `l` ea oi`y xaca elit` ,xnelk

`l `dc ,mzd uxezn epi` mewn lkn :xn`z m`e

ol `niiw `dc ,zetera minc zyecw `kiiy

yi !oeict zeterl oi`c (g dpyn c wxt milwy)

iegic yi dpin rny :eyexit ikd mzdc ,xnel

oicd `ede .sebd zyecw dia zilc xaca elit`

`nhn"c `iddk .da oi` minc zyecw elit`

i`n :xn`z m`e .'ek "ow yixtdy xiyr ycwn

wxta opirny inp edlek ?opgei iax ol rnyn `w

dawp yixtnd lr (`,gv migqt) "`nh didy in"

ok m`e 'ek zlz dpin rny ,dlr xn`we ,egqtl

meyn :xnel yie ?opgei iax ol rnyn `w i`n

,`l i` oigcp i` miig ilraa i`pz ibiltc

ilra xn`c o`nk dil zi` opgei iaxc opireny`e

:dpin rny" xn`w i`n :xn`z m`e .oigcp miig

ied `xwirnc iegic :dpin rnye ,minca iegic yi

epiid Ð `xwirn iegic opirnyc oeik ,"iegic

iegic xity `pgky`c :xnel yie !minc zyecw

lk`y xnen oebk .sebd zyecw yicw `xwirn

iegic iedc ,ea xfge eilr oaxw yixtde alg

ici lr iegicd oi` ixdy ,sebd zyecw exwirn

migaf) "zeaexrzd" wxtc `iddk :inp i` .oaxw

iax xn` ,`xnba dlr wiice .xyk Ð mc d`xn ea yi m` ,mina axrzpy mc :opzc ,(`,gr

min jezl mc ltp m` la` ,mc jezl min eltpy `l` epy `l :opgei iax xn` `a` xa `iig

diteb opgei iax hwp i`n` ,iegc ied exwirn iegic opgei iaxl dil zi`c oeik :xn`z m`e .sebd zyecwa exwirn iegic epivn `peeb i`dke .mc d`xn ea yic ab lr s`e .lha oey`x oey`x Ð

`zeax opirny`e ,oaxw yixtde zc xinde alg lk` :`nip .dgci Ð dgcpe li`ed ,xfge zc xinde oaxw yixtde alg lk` :(`,fn oixcdpq) "oicd xnbp" wxtae (a,ai) migafc `nw wxta

wpinl ivn `l `eddac .ikd inp hwp ,dtzype xfge dhzype oaxw yixtde alg lk` :mzd xn`c ,jci` meyn :xnel yie !iegc ied exwirn iegc elit`c ,ith,"oaxw yixtde dhzyp" h

silic Ð oigcp opi` miig ilrac `nrhc (`,cq `nei) "ixiry ipy" wxta xn`d ?iegic ied exwirn iegic dil zi` opgei iaxc xninl epivn ikid :xn`z m`e .melk ezyxtda oi` dheyc

?iegic ied exwirn iegicc dil `pn ok m`e ,exwirn ifg`c `kid `l` digc oi`c dil `xiaq oigcp miig ilrac xaqwc `dc rnyn .ifg` Ð `d ,ifg` `l Ð onf xqegn :jci`e .onf xqegnn

(xn`w `edc) `de .iegc ied exwirn iegc dil zi`c xninl epivn df itle .onf xqegnn dil opitli `le ,"evxi `l ma men"c `xwn oigcp opi` miig ilrac ,zxg` dhiy my yic :xnel yie

ezyakl ow yixtdy xiyr ycwn `nhn :`irye` iax xn`c (`,gk .a,fk) zezixkc `xza wxtc `idd ixd :xn`z m`e ."ma men"c `xw rci dedc inwn epiid Ð ifgi` `l onf xqegn mzd

!dgci dgcpe li`ed :`nipe .gqt axw envr `ed Ð xkf dclie egqtl dawp yixtnd :xn`wc oerny iaxn dlr jixte .`kd ik 'ek zlz dpin rny :dlr xn`we .dgci Ð dgcpe li`ed ,iprde

,xknze a`zqzy cr drxz :exn`e ,oerny iaxc dilr ibiltc opaxn diriiqp ,oerny iaxn dil aizenc` :cere !opgei iaxc `zlin` inp jextp ,`irye` iaxl jixtc` :`cg `aeh dyw mzde

oiwxitc oizipznc xfril` iaxn jextp ,`ziixac oerny iaxn jixtc` :cere ?ok el uxziy rci ded `l ike ,dywnc dizrc `wlq dn mewn lkn Ð ipynw ikdc inp idpe !gqt dinca `iaie

oerny iaxc `nrhc dywnl dil `xiaqc :xnel yie .dler axwi envr `ed :xne` xfril` iax .'ek drxi Ð xkf dclie ezlerl dawp yixtnd :`icda opzc ,(a,gi) "miycw el`e" lirlc

iax ,'ek "drxi Ð my`l dawp yixtnd" opzc `idd iab (a,hi) "miycw el`e" wxta xn`c ,dinrhl lif`c meyn epiid Ð gqt axw envr `edc xkf dclie egqtl dawp yixtna xn`c

ebn :xn`c ,`nrh epiid :ax xn` dcedi iax xn` ,ipyne !enen epiid Ð dizlinl ifg `lc oeikc ,mena `ly xknz ?a`zqz il dnl :dlr `xnba jixte .mena `ly xknz :xne` oerny

`nhn"c `idd` oerny iaxn jixt ikd meyne .sebd zyecw dl `zgp `l Ð ditebl ifg `lc icin lkc xaqc :yxtn oerny iaxc `nrhe .sebd zyecw dl `zgp Ð minc zyecw dl `zgpc

dl `zgpc ebnc `nrh i`dn ,my`l dawp yixtne egqtl dawp yixtna `l` opax ibilt `l o`k crc Ð opaxn diriiqil xninl `kile .sebd zyecw da zilc ,"ow yixtdy xiyr ycwn

odinc `le od `lc ,gafn zyecwn `xwrine .oeict eda zil zeterac ,oda zil minc zyecwc ,`nrh i`d dia jiiy `l Ð ycwn `nhnc `idda la` .sebd zyecw dl `zgp minc zyecw

oerny iaxn dpin aizen ded i` ok m`e .sebd zyecw dl `zgp minc zyecw dl `zgpc ebn xity dia jiiyc ,opgei iaxc dizlin` jixt `lc `gip inp ikdle .ecen opax elit` `dae .iaxw

iaxc `nrhc .xfril` iaxn dil xazqnc meyn ,oizipznc xfril` iaxn `le `ziixac oerny iaxn aizenc `gip inp ikd meyne .opaxn diriiqil ,oerny iaxn aizenc` :`pin` ded Ð

c `zbelta `l` ,`zlin `ilz 'ek `zgpc ebnc `zbelta e`l mzd :ipyne .(a,hi) "miycw el`e" wxt oizliknc `iddc dinrhl lif`c meyn ,oerny,ixn` opaxl op`e ,oigcp miig ilra

.oigcp opi` miig ilra xaqwc `ed oerny iaxe

øîà`ziixza `zlin aiyg `lc ,jkl dlgz oeekzp elit` :i"yx yxit Ð daixw dler lkd ixac xyrn divge dler divg xn` i`c micen lkd iia`

dnda my `niiw `le li`ed ,dler iab dxenz `liig `l Ð "dxenz divge dler divg" xn` m` oicd `ede .ixiyr did `ede ,oipn jxc `l` `peeb i`d ik yecw xyrn oi`c .icin

xyrn `nlc e`" i`n :cere !melk eixaca oi` xyrn dlek m` elit`c :`iywe .epeyl o`k cr ,`liig Ð `id edpip iccd ik ediiexzc ,dxenz divge xyrn divg `l` .da xiniy diab

ixac Ð "xyrn divge dler divg `dz ,xicd on ixiyr `vzyn" :xn`e ,hayd zgz ep`v xiarnd mc`a ixiinc :wgvi epiax yxite !oipna `l` dycw `le daixw `l `d ,'ek "daixw

elgc xn`e (oerny iax) bilt minlye dlera `wecc .hay zxarde zixiyr oipn ici lr `l` legl leki epi`y ,xyrn zyecwn `ticr dlerl dyicwdy dtd zyecwc .daixw dler lkd

axd ixac" xn` `l i`n` :xn`z m`e .dlerl ezpeek lkd ixac Ð xyrn zyecwn c`n `ticre dler zyecw mil`c ,xyrne dlera la` .dfn df zyecw i`d ilek `nil` `lc ,odipy

mr" xn`y ixiin `kd la` ,"dler `di eaex z`ivi mr" xekaa xn`yk mzdc :xnel yie ?dler `le xyrn legze ,xeka iab oiwxit yixa lirl opixn`ck ,"oirney in ixac cinlzd ixace

.eaex z`ivi cr xyrn zyecw dilr lg `lc ,"xyrne dler `di eherin z`ivi
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dpéî òîL :úìz dpéî òîL .da àöBik¯úMeã÷ ©¥¨§©¦¨§¨§©¦¨§©
dpéî òîLe ,äçãð íéîc¯,ïéçãð (ïéîeî) éìòa ¨¦¦§¤§©¦¨©£¥¦¦§¦

dpéî òîLe¯éeçécBøwéòî:ééaà øîà .éeçéc éåä §©¦¨¦¥¦¨¨¥¦£©©©¥
"øNòî déöçå äìBò déöç" øîàc àëéä íéãBî ìkä©Ÿ¦¥¨©£©¤§¨¨§¤§¨©£¥

¯äìBò ìkä éøácdéöç" øîàc àëéä .äáéø÷ ¦§¥©Ÿ¨§¥¨¥¨©£©¤§¨
äáéø÷ äøeîz ?éàî ,"øNòî déöçå äøeîz¯ïkL §¨§¤§¨©£¥©§¨§¥¨¤¥

ïkL ,äáBø÷ øNòî àîìc Bà ,íéLãwä ìëa úâäBð¤¤§¨©¢¨¦¦§¨©£¥§¨¤¥
åéðôì Léc÷îåéøçàìe.e÷éz ?äðùîúçz Bæ éøä" ©§¦§¨¨§©£¨¥£¥©©

" ,"Bæ úøeîz" ,"Bæúôéìç"Bæ¯Bæ" .äøeîz Bæ éøä §©£¦©£¥§¨
"Bæ ìò úìleçî¯Lc÷ä äéä íàå ,äøeîz Bæ ïéà §¤¤©¥§¨§¦¨¨¤§¥

íeî ìòa¯éøöå ,ïéleçì àöBé.íéîc úBNòì Càøîâ ©©¥§¦§¨¦©£¨¦
àøîéîì"úçú"càðMéì:eäðéîøe ,àeä éñetúàc §¥§¨§©©¦¨¨§¦§¥§¦§

" øîà ,úéaä ÷ãá éLã÷"Bæ úøeîz" ,"Bæ úôéìç ¨§¥¤¤©©¦¨©£¦©§©
¯"Bæ ìò úìleçî" ,"Bæ úçz" ,íeìk øîà àì¯ Ÿ¨©§©©§¤¤©

àðMéì Cúòc à÷ìñ éàå .ïéîéi÷ åéøácéñetúéàc §¨¨©¨¦§¦¨§¨©£¨¦¨¨§¦§¥
øîà ?àôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàî ,àéä¦©§¨¥¨©§¨¥¨£©

"úçz" :ééaà¯éñetúéàc àðMéì dì úçkLî ©©¥©©©§©©¨¦¨¨§¦§¥
àðMéìå.éìeçàcéñetúàc àðMéì¯:áéúëc §¦¨¨§©¥¦¨¨§¦§¥¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dxenz(iriax meil)

da àöBikdyecw gkn d`ae li`ed ,daixw dpi` `id s`y - ©¥¨
.diegc

zxne` .opgei iax ixacn micnlpd mipicd z` zx`an `xnbd
:`xnbddpéî òîLopgei iax ixacn,úìzmd mipicd zyly lke §©¦¨§¨

,oaxwa iegic oipradpéî òîLcäçãð íéîc úMeã÷dnda s`y - §©¦¨§©¨¦¦§¨
zigcp ,daxwdn zigcpe minc zyecwa `l` dycwzp `ly
dycwzp `l divg yicwdy ef dnday ,mlerl daxwdn
,daxwdl die`x dpi` ixdy ,minc zyecwa `l` sebd zyecwa

.mlerl gafnl daxwdn zigcpedpéî òîLezepaxw wx `ly §©¦¨
mb `l` ,migcp mihegy[íéiç] (ïéîåî) éìòaixd daxwdn egcpy ©£¥©¦

mdïéçãðmlerl daxwdn.dpéî òîLe`edy xacyBøwéòî éeçéc ¦§¦§©¦¨¦¥¦¨
dpey`x dryny ef dnda oebk ,eycwd zligzn dgcpy -

,daxwdn zigcp dyicwdy,éeçéc éåäwx xen` epi` iegic oice ¨¥¦
.dgcp jk xg`e daxwdl dligzn ie`x didy oaxwa

ewlgp iqei iaxe xi`n iax(`"r lirl)divg yicwdy dnda oica
mzrcl oicd dn zx`an `xnbd .minlyl divge dlerl
zyecwa divge ,xyrn zyecwa divg ,dndad z` yicwdyk

:dxenz e` dlerìkä ,ééaà øîàiaxe xi`n iax] mi`pzd lk - ¨©©©¥©Ÿ
`ziixaa exkfedy [iqei(`"r lirl)øîàc àëéä ,íéãBîdnda lr ¦¥¨§¨©

ydéöçoaxwl ycwidéöçå äìBòoaxwl ycwiøNòî,dnda ¤§¨¨§¤§¨©£¥
lyäìBò ìkä éøác`id,äáéø÷divgy dligzn oiekzp m` elit`e ¦§¥©Ÿ¨§¥¨

oipn jxca `l` dlg dpi` xyrn zyecwy oeikn ,xyrn didi
.[zixiyr dpn dze`e ,diptl zenda ryz dpny]

:`xnbd zwtzqnøîàc àëéäy dnda lrdéöçdidi,äøeîz ¥¨§¨©¤§¨§¨
déöçådidiéàî ,øNòîl m`d ,dndad oic dn -äøeîú`id §¤§¨©£¥©§¨

ïkL ,äáéø÷dxenz,íéLãwä ìëa úâäBðwx bdep xyrn la` §¥¨¤¥¤¤§¨©¢¨¦
zkqna epipyy enk ,miycw zndaa bdep epi`e ,oileg zndaa

zexeka(.bp).àîìc BàløNòî`idåéðôì Lc÷î ïkL ,äáéø÷ ¦§¨©£¥§¥¨¤¥§©¥§¨¨
,åéøçàìe,dpny ziriyzd dndad lr xn`e drh m` mby §©£¨

,dpny dxyr zg`d dndad lr xn`e drhy e` ,xyrn didzy
:`xnbd dwiqn .dilr dlg dyecw ,xyrn didzye÷ézcenrz - ¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y

äðùî
dlg dxenzd oi`y .dxenz miyer zepeyl el` zx`an dpynd
oileg ly dndady xne`y ,dqtzd `ed ezernyny oeyla `l`
xne`y ,lelig ly oeyl la` .ycwd ly dnda zyecwa qtziz
,oileg ly dndad lr xearz ,ycwd ly dndad ly dyecwdy

dxenz dyer epi`.
,oileg ly dndae ycwd ly dnda eiptl eid m` :dpynd zxne`

,oileg ly dndad lr xn`eúçz Bæ éøädndaBæe` ,ycwd ly £¥©©
ef ixd xn`y,Bæ úøeîzef ixd ,e`,Bæ úôéìç,elld zepeyld lka §©£¦©

,äøeîz Bæ éøäs`e ,dwele oileg ly dndad lr dyecw dlge £¥§¨
el` zepeyly .dzyecwn d`vi `l ycwd ly dndad
ly dndad zyecwa oileg ly dndad qtzizy `ed mzernyn

.ycwd
ixd ycwd ly dndad lr xn` m` la`ìò úìleçî BædndaBæ §¤¤©

,oileg ly,äøeîz Bæ ïéàoileg ly dndad lr dyecw dlg `le ¥§¨
xearzy xne`y `l` ,dqtzd ly oeyl df oi`y ,dwel epi`e
oi` mb lelige .oileg ly dndal ycwd ly dndadn dyecwd

.dninz `idyk zllgzn ycwd ly dnda oi`y oeik o`k
äéä íàåd,íeî ìòa Lc÷ädndad lr llgzdl `ed leki f`y §¦¨¨¤§¥©©

lr zllegn ef ixd ,ycwd ly dndad lr xn`e ,oileg ly
,oileg ly dndadàöBéycwdde .ïéleçìdnda llgn `edyk ¥§¦

,oileg ly dnda lr ,ycwd ly men zlraéøöíéîc úBNòì C- ¨¦©£¨¦
enk dey ,dilr llgn `edy oileg ly dndad didzy jixv
.eleliga ycwdd dp`zi `ly ,llgn `edy ycwd ly dndad

àøîâ
:`xnbd ddnz .dxenz dyer 'zgz' oeyly ,dpyna epipy

àøîéîì,xnel xacd `a m`d -àeä éñetúàc àðLéì 'úçú'c- §¥§¨§©©¦§¨§©§¥
zyecwa oileg ly dndad qtzizy `ed ezernyny oeyl `ed

,ycwd ly dndadeäðéîøeepipyy dnn ,jk lr zeywdl yie - §¦§
ly dnda eiptl eid m`y ,`ziixaa,úéaä ÷ãa éLã÷ly dndae ¨§¥¤¤©©¦

,oilegeøîàef ixd ,oileg ly dndad lrúôéìçdndaBæly ¨©£¦©
ef ixd xn`y e` ,ziad wca,íeìk øîà àì ,Bæ úøeîzzepeyly §©Ÿ¨©§

mbe ,ziad wca iycwa dxenz oi`e ,dxenz ly zepeyl md el`
oi`y oeik ,oileg ly dndad lr zllgzn ycwd ly dndad oi`
ly dndad lr xn` m` la` .lelig ly zepeyl ,el` zepeyl

ef ixd ,oilegúçzdndaBæly dndad lr xn`y e` ,ycwd ly ©©
ef ixd ycwdìò úìleçîdndaBæ,oileg ly,ïéîéi÷ åéøácd`vie §¤¤©§¨¨©¨¦

.dizgz dyecw oileg ly dndade ,oilegl ycwd ly dndad
:`iyewd z` `xnbd zx`aneCzòc à÷ìñ éàådler m`e - §¦©§¨©§¨

'zgz'y ,xnel jzrcaàéä éñetúéàc àðLéìoeyl `ed - ¦§¨§¦§¥¦
,dyw ,lelig `le dqtzd `ed ezernynyéàîe àLéø àðL éàî©§¨¥¨©

àôéñ àðLoeyl ici lry exn`y ,`yixa oicd dpey recn - §¨¥¨
xn`y `tiqdn ,ycwd ly dndad dllgzp `l oitilge dxenz
'zgz' mb `lde ,ycwd ly dndad dllgzpy exn`y ,'zgz'

tzd ly oeyl `ed.dpyna x`eany enk ,oitilge dxenz enk dq
.lelig ly oeyl `ed ,'zgz'y ,ef `ziixan gken i`ce `l`

:`xnbd zvxznéñetúéàc àðLéì dì úçkLî ,úçz ,ééaà øîà- ¨©©©¥©©©§©©¨¦§¨§¦§¥
,dqtzd ly oeyla mb dxn`py `ven dz`éìeçàc àðLéìåmbe - §¦§¨§©¥

:`xnbd zx`an .lelig ly oeylaéñetúàc àðLéì,ep`vn - ¦§¨§©§¥
áéúëcrxevn irbpa xn`py -(bk bi `xwie) ¦§¦
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dxenz(iriax meil)

da àöBikdyecw gkn d`ae li`ed ,daixw dpi` `id s`y - ©¥¨
.diegc

zxne` .opgei iax ixacn micnlpd mipicd z` zx`an `xnbd
:`xnbddpéî òîLopgei iax ixacn,úìzmd mipicd zyly lke §©¦¨§¨

,oaxwa iegic oipradpéî òîLcäçãð íéîc úMeã÷dnda s`y - §©¦¨§©¨¦¦§¨
zigcp ,daxwdn zigcpe minc zyecwa `l` dycwzp `ly
dycwzp `l divg yicwdy ef dnday ,mlerl daxwdn
,daxwdl die`x dpi` ixdy ,minc zyecwa `l` sebd zyecwa

.mlerl gafnl daxwdn zigcpedpéî òîLezepaxw wx `ly §©¦¨
mb `l` ,migcp mihegy[íéiç] (ïéîåî) éìòaixd daxwdn egcpy ©£¥©¦

mdïéçãðmlerl daxwdn.dpéî òîLe`edy xacyBøwéòî éeçéc ¦§¦§©¦¨¦¥¦¨
dpey`x dryny ef dnda oebk ,eycwd zligzn dgcpy -

,daxwdn zigcp dyicwdy,éeçéc éåäwx xen` epi` iegic oice ¨¥¦
.dgcp jk xg`e daxwdl dligzn ie`x didy oaxwa

ewlgp iqei iaxe xi`n iax(`"r lirl)divg yicwdy dnda oica
mzrcl oicd dn zx`an `xnbd .minlyl divge dlerl
zyecwa divge ,xyrn zyecwa divg ,dndad z` yicwdyk

:dxenz e` dlerìkä ,ééaà øîàiaxe xi`n iax] mi`pzd lk - ¨©©©¥©Ÿ
`ziixaa exkfedy [iqei(`"r lirl)øîàc àëéä ,íéãBîdnda lr ¦¥¨§¨©

ydéöçoaxwl ycwidéöçå äìBòoaxwl ycwiøNòî,dnda ¤§¨¨§¤§¨©£¥
lyäìBò ìkä éøác`id,äáéø÷divgy dligzn oiekzp m` elit`e ¦§¥©Ÿ¨§¥¨

oipn jxca `l` dlg dpi` xyrn zyecwy oeikn ,xyrn didi
.[zixiyr dpn dze`e ,diptl zenda ryz dpny]

:`xnbd zwtzqnøîàc àëéäy dnda lrdéöçdidi,äøeîz ¥¨§¨©¤§¨§¨
déöçådidiéàî ,øNòîl m`d ,dndad oic dn -äøeîú`id §¤§¨©£¥©§¨

ïkL ,äáéø÷dxenz,íéLãwä ìëa úâäBðwx bdep xyrn la` §¥¨¤¥¤¤§¨©¢¨¦
zkqna epipyy enk ,miycw zndaa bdep epi`e ,oileg zndaa

zexeka(.bp).àîìc BàløNòî`idåéðôì Lc÷î ïkL ,äáéø÷ ¦§¨©£¥§¥¨¤¥§©¥§¨¨
,åéøçàìe,dpny ziriyzd dndad lr xn`e drh m` mby §©£¨

,dpny dxyr zg`d dndad lr xn`e drhy e` ,xyrn didzy
:`xnbd dwiqn .dilr dlg dyecw ,xyrn didzye÷ézcenrz - ¥

.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y

äðùî
dlg dxenzd oi`y .dxenz miyer zepeyl el` zx`an dpynd
oileg ly dndady xne`y ,dqtzd `ed ezernyny oeyla `l`
xne`y ,lelig ly oeyl la` .ycwd ly dnda zyecwa qtziz
,oileg ly dndad lr xearz ,ycwd ly dndad ly dyecwdy

dxenz dyer epi`.
,oileg ly dndae ycwd ly dnda eiptl eid m` :dpynd zxne`

,oileg ly dndad lr xn`eúçz Bæ éøädndaBæe` ,ycwd ly £¥©©
ef ixd xn`y,Bæ úøeîzef ixd ,e`,Bæ úôéìç,elld zepeyld lka §©£¦©

,äøeîz Bæ éøäs`e ,dwele oileg ly dndad lr dyecw dlge £¥§¨
el` zepeyly .dzyecwn d`vi `l ycwd ly dndad
ly dndad zyecwa oileg ly dndad qtzizy `ed mzernyn

.ycwd
ixd ycwd ly dndad lr xn` m` la`ìò úìleçî BædndaBæ §¤¤©

,oileg ly,äøeîz Bæ ïéàoileg ly dndad lr dyecw dlg `le ¥§¨
xearzy xne`y `l` ,dqtzd ly oeyl df oi`y ,dwel epi`e
oi` mb lelige .oileg ly dndal ycwd ly dndadn dyecwd

.dninz `idyk zllgzn ycwd ly dnda oi`y oeik o`k
äéä íàåd,íeî ìòa Lc÷ädndad lr llgzdl `ed leki f`y §¦¨¨¤§¥©©

lr zllegn ef ixd ,ycwd ly dndad lr xn`e ,oileg ly
,oileg ly dndadàöBéycwdde .ïéleçìdnda llgn `edyk ¥§¦

,oileg ly dnda lr ,ycwd ly men zlraéøöíéîc úBNòì C- ¨¦©£¨¦
enk dey ,dilr llgn `edy oileg ly dndad didzy jixv
.eleliga ycwdd dp`zi `ly ,llgn `edy ycwd ly dndad

àøîâ
:`xnbd ddnz .dxenz dyer 'zgz' oeyly ,dpyna epipy

àøîéîì,xnel xacd `a m`d -àeä éñetúàc àðLéì 'úçú'c- §¥§¨§©©¦§¨§©§¥
zyecwa oileg ly dndad qtzizy `ed ezernyny oeyl `ed

,ycwd ly dndadeäðéîøeepipyy dnn ,jk lr zeywdl yie - §¦§
ly dnda eiptl eid m`y ,`ziixaa,úéaä ÷ãa éLã÷ly dndae ¨§¥¤¤©©¦

,oilegeøîàef ixd ,oileg ly dndad lrúôéìçdndaBæly ¨©£¦©
ef ixd xn`y e` ,ziad wca,íeìk øîà àì ,Bæ úøeîzzepeyly §©Ÿ¨©§

mbe ,ziad wca iycwa dxenz oi`e ,dxenz ly zepeyl md el`
oi`y oeik ,oileg ly dndad lr zllgzn ycwd ly dndad oi`
ly dndad lr xn` m` la` .lelig ly zepeyl ,el` zepeyl

ef ixd ,oilegúçzdndaBæly dndad lr xn`y e` ,ycwd ly ©©
ef ixd ycwdìò úìleçîdndaBæ,oileg ly,ïéîéi÷ åéøácd`vie §¤¤©§¨¨©¨¦

.dizgz dyecw oileg ly dndade ,oilegl ycwd ly dndad
:`iyewd z` `xnbd zx`aneCzòc à÷ìñ éàådler m`e - §¦©§¨©§¨

'zgz'y ,xnel jzrcaàéä éñetúéàc àðLéìoeyl `ed - ¦§¨§¦§¥¦
,dyw ,lelig `le dqtzd `ed ezernynyéàîe àLéø àðL éàî©§¨¥¨©

àôéñ àðLoeyl ici lry exn`y ,`yixa oicd dpey recn - §¨¥¨
xn`y `tiqdn ,ycwd ly dndad dllgzp `l oitilge dxenz
'zgz' mb `lde ,ycwd ly dndad dllgzpy exn`y ,'zgz'

tzd ly oeyl `ed.dpyna x`eany enk ,oitilge dxenz enk dq
.lelig ly oeyl `ed ,'zgz'y ,ef `ziixan gken i`ce `l`

:`xnbd zvxznéñetúéàc àðLéì dì úçkLî ,úçz ,ééaà øîà- ¨©©©¥©©©§©©¨¦§¨§¦§¥
,dqtzd ly oeyla mb dxn`py `ven dz`éìeçàc àðLéìåmbe - §¦§¨§©¥

:`xnbd zx`an .lelig ly oeylaéñetúàc àðLéì,ep`vn - ¦§¨§©§¥
áéúëcrxevn irbpa xn`py -(bk bi `xwie) ¦§¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אלול, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

ישראל  )ומנהג  ישראל בכו"כ מקומות  - ע"פ מנהג  ... לכתבו ע"ד קב"ע חתונה בחדש אלול 

תורה הוא( מסוגל אלול לזה ביתר שאת - ועד שאפילו בחצי השני דהחודש קובעים )ראה שד"ח אסיפת 

דינים מע' חו"כ סכ"א(. ולהערתו שאז הוא ת"ת דרבים - ראה שד"ח שם, די"ל דאדרבא היא הנותנת, 

- באלף למטה סקט"ו( שאדרבא  )הובא במט"א סתקפ"א  ולהעיר ממש"כ בברכ"י  מילתא בטעמא. 

בחדש אלול עוסקים בתפלה ותחנונים ומניחים מקצת לימודים. והעיקר - מעשה )מנהג( רב, כנ"ל.



xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dxenz(iying meil)

úøäaä ãBîòz äézçz íàå''odMd Fxdhe 'ebedcnr m`y - §¦©§¤¨©£©©¤¤§¦£©Ÿ¥
xnel yi ok enke ,exdhl odkl yi ,dlcb `le dnewn lr zrxvd
ycw ly dndad cenrzy ,`id ezpeek ,ef zgz ef ixd xne`yky
oeyle .dzyecwa oileg ly dndad qtzizy `l` ,dzyecwa

éìeçàc,ep`vnáéúëc(fi q ediryi)'áäæ àéáà úLçpä úçz'- §©¥¦§¦©©©§¤¨¦¨¨
`ede ,adf mdl e`iai ,l`xyin miebd elhpy zyegpd zgzy

.miiw epi` enewna `a `edy xacdy ,lelig oeylCkìäåoeike - §¦§¨
exqn ,lelig oeyl oiae dqtzd oeyl oia ernyn 'zgz' oeyly
oeyl `ed izne dqtzd oeyl `ed izn xnel ,minkgl aezkd

ly exn` mde ,leligïéãáòc ,çaæî éLã÷ éabmiyer mdy - ©¥¨§¥¦§¥©§¨§¦
,àeä éñetúàc àðLéì ,äøeîzleïéãáò àìc ,úéaä ÷ãa éLã÷ éab §¨¦§¨§©§¥©¥¨§¥¤¤©©¦§Ÿ¨§¦

miyer mpi`y -.àeä éìeçàc àðLéì ,äøeîz§¨¦§¨§©¥
:oinen ilra mdy gafn iycwa xn`p `l df oicy x`an `axøîà̈©

,àáø,dqtzd ezernyn ,gafn iycwa 'zgz' oeyly exn`y s` ¨¨
mewn lknàeä éìeçàc àðLéì dì úçkLî çaæî éLã÷a eléôà- £¦§¨§¥¦§¥©©§©©¨¦§¨§©¥

,lelig oeyl `edy minrtl `ven dz`äéäL ïBâkdìòa Lc÷ä §¤¨¨¤§¥©©
,íeîxn`y dn z` yxtl epl yi ,leligl ie`x men lray oeiky

.lelig oeyla 'zgz'éîð íeî ìòáa eléôà ,éLà áø øîà,[ok mb-] ¨©©©¦£¦§©©©¦
éìeçàc àðLéì dì úçkLî,lelig ly oeyl `edy `ven dz` - ©§©©¨¦§¨§©¥
éñetúàc àðLéì úçkLîeoeyl `edy ok mb `ven dz`e - ©§©©¦§¨§©§¥

z` gipd m`y .dqtzdLãB÷à Bãé,[ycw ly dnda lr-]éåä ìBç ¨©¤¨¥
zectl dzid ezrcy mixne` ep`y ,oilegl z`vei ycw znda -

z` gipd m` la` .dndad z`ìBçà Bãé,[oileg znda lr-]LãB÷ ¨©¤
äåäoeictl ezrc dzid m`y ,dzyecwa zx`yp ycw znda - £¨

.ycw ly dndad lr eci z` gipn did ,dxenzl `le
:`ax xn`y oica wtzqd iia`éòa[wtzqp-],ééaàoicd didi ji` ¨¥©©¥

ykLã÷ ìL úBîäa ézL åéðôì eéäodeúBîäa ézLe ,íeî úBìòa ¨§¨¨§¥§¥¤Ÿ¤©£§¥§¥
ïéleç ìLodyøîàå ,úBîéîz,oileg ly zendad lrelà éøä ¤¦§¦§¨©£¥¥

úçzzenda,elà,oileg ly zendad lr `l eci z` gipd `le ©©¥
,ycw ly zendad lr `leeäî.dfa oicdéñetúàì øîà éî- ©¦¨©§©§¥

,dqtzdl `id ezpeeky xnel epl yi m`dé÷ìåmeyn dwele - §¨¥
'xini `l' ly e`ld lr xary(i fk `xwie)xeq`y dxez dxn`y , Ÿ¨¦

.dxenz zeyrlàîìc Bà,xnel yi `ny e` -càkéàc àëéä ìk ¦§¨¨¥¨§¦¨
àøzéä,xzid jxca zeyrl xyt`y mewn lky -Léðéà ÷éáL àì ¤¥¨Ÿ¨¦¦¦

àøeqéà ãéáòå àøzéädyere xzidd jxc z` gipn mc` oi` - ¤¥¨§¨¦¦¨
.dxenz dyer epi` ,mllgl lekiy oeik o`k s`e ,xeqi`a

:iia` wtzqd ceréöîz íàå[dvxz-],øîBìi`ce df wtqay §¦¦§¥©
c oeik ,leligl ezpeekLéðéà ÷éáL àì àøzéä àkéàc àëéä ìk̈¥¨§¦¨¤¥¨Ÿ¨¦¦¦

,àøeqéà ãéáòåy ote`a ,wtzqdl yi oiicrúBîäa ézL åéðôì eéä §¨¦¦¨¨§¨¨§¥§¥
ïäî úçàå ïéleç ìL úBîäa ézLe ,íeî úìòa ïäî úçàå LãB÷ ìL¤¤§©©¥¤©£©§¥§¥¤¦§©©¥¤

øîàå ,íeî úìòaoileg ly zendad lrúçz elà éøäzendaelà ©£©§¨©£¥¥©©¥
,ycw lyeäîlr xn`y 'zgz' oeyl i`ce df ote`ay .dfa oicd ©

mle` ,lelig za dpi`y oeik ,dqtzd oeyl `ed ,dninzd dndad
,wtzqdl yi men zlra `idy ycw zndaaøîà éîm`d - ¦¨©

d dndady `id ezpeekäîéîzdidz oileg lyúçzdndad §¦¨©©
däîéîzezpeek i`ceae ,ycw lyéñetúàìizye ,dxenzd dlge §¦¨§©§¥

ycew znda lr lelig oeyl jiiy `l ik ,zeyecw zendad
de .dninzíeî úìòadidz oileg lyúçzdíeî úìòa,ycw ly ©£©©©©£©

ezpeek i`ceae,éìeçàìdyer men zlra ycw znda oi`y meyn §©¥
.dxenz oileg ly men zlraàîìc Bà,xnel yi `ny e` - ¦§¨

d dndady `id ezpeekyïéleçc äîéîzdidzúçzdíeî úìòa §¦¨§¦©©©£©
,Lc÷äcdeïéleçc íeî úìòadidzúçzd,Lc÷äc äîéîz §¤§¥©£©§¦©©§¦¨§¤§¥

é÷ì eäééåøúåxn`y dn lr s`y .zewll `ed jixv mdipy lre - §©§©§¨¥
epl yi ,ycw ly men zlrad zgz didz oileg ly dninzdy
`ly mi`ex ep`y oeik ,leligl `le dxenzl ezpeeky xnel

qi` zeyrl el ztki`,dninzd ycwa dxenz dyr ixdy ,xe
.dxenzl ezpeek men zlraa s`y xnel yi jkle

:iia` wtzqd ceréöîz íàå[dvxz-],øîBìeiptlyk s`y §¦¦§¥©
lkn ,oileg ly men zlrae dninze ,ycw ly men zlrae dninz

c mixne` ep` mewn,àøeqéà ãéáò àì àøézéä àkéàc àëéä ìk̈¥¨§¦¨¤¥¨Ÿ¨¦¦¨

emen zlrad ycw ly dndaa ezpeek i`cea,àeä éìeçàìé÷ì àìå §©¥§Ÿ¨¥
didi ji` ,wtzqdl yi oiicr .dxenz meyn dilr dwel epi`e -

yk ,oicdìL åéðôì eéä,íeî úìòa ïäî úçàå Lã÷ ìL úBîäa L ¨§¨¨¨Ÿ§¥¤Ÿ¤§©©¥¤©£©
ìLåïéleç ìL úBîäa Lolekyelà éøä øîàå ,úBîéîzoileg ly §¨Ÿ§¥¤¦§¦§¨©£¥¥

elà úçz.ycw lyïðéøîà éî,xnel epl yi m`d -úBîéîúcî ©©¥¦©§¦©¦¦§¦
éñetúàì úBîéîz úçzlr xn`y 'zgz' oeyly xg`ny - ©©§¦§©§¥

ly dninz dndaa jiiy `l lelig ik ,dqtzdl `id zeninzd
,ycwéñetúàì íeî úìòa úçz éîð úBîéîzdndaa s` - §¦©¦©©©£©§©§¥

,men zlrad ycw ly dndad zgz didzy xn`y dninzd
ezrc ,aexd mdy zenda izyay oeiky ,dqtzdl `id ezpeek
ezrc men zlrad ycw znda iabl mb jk ,dqtzdl `id

.dqtzdlàîìc Bà,`ny e` -éîð àëäc xnel yi dfa s` -ìk ¦§¨¨¨©¦¨
,àøeqéà ãéáò àì àøézéä àkéàc àëéäéåä éìeçàì àúééøúa àéääå ¥¨§¦¨¤¥¨Ÿ¨¦¦¨§©¦©§©§¨§©¥¨¥

.leligl ezpeek ,men zlrad dndaae -
:sqep wtq `xnbd d`ianéöîéz íàå[dvxz-]éîð àëä ,øîBì- §¦¦§¥©¨¨©¦

,zeninz mdn mizyy ycw ly zenda yly ly df xeiva s`y
xindl ezpeeky mixne` oi` men zlra `idy ziyilyd dndaa

,llgl `l`ézkàc ïåék-oiicr ef dnda lr mipc ep`ykyàøáb ¥¨§©©¦©§¨
xindy df mc` -éøeqéàa ÷æçzéà àìlr xearl wfged `l - Ÿ¦©§©§¦¥

mixne` ep` jkl ,minrt izy `l` xind `l ixdy ,dxenz xeqi`
c,àøeqéà ãéáòå àøézä ÷éáL àìéòawtzqd -,éMà áøykeéä Ÿ¨¦¤¥¨§¨¦¦¨¨¥©©¦¨

ïäî úçàå Lã÷ ìL úBîäa òaøà åéðôì`idòaøàå ,íeî úìòa §¨¨©§©§¥¤Ÿ¤§©©¥¤©£©§©§©
øîàå ,ïéleç ìL úBîäaoileg ly zendad lrúçz elà éøä §¥¤¦§¨©£¥¥©©

zendaelà,ycw lyeäîm`d .dfa oicdàëädf ote`a -éàcå ¥©¨¨©©
,éøeqéàa àøáb ÷æçzéàc ïåék,zeninzd zendad zylya ixdy ¥¨§¦©§©©§¨§¦¥

dndaa s`y xnel epl yi jkl ,dxenz zeyrl ezpeek i`cea
dxenz zeyrl `id ezpeek men zlra `idy ziriaxd,(ïìåëá)

eúBé÷ìî òaøàa é÷ì,xindy ycw ly zenda rax` meynBà ¨¥§©§©©§ª
àîìc`ny e` -,xnel yic,àøeqéàa ÷æçzéàc áb ìò óàepl yi ¦§¨©©©§¦©§©§¦¨

c ,xnel,àøeqéà ãéáòå àøézéä Léðéà ÷éáL àì[êäå] (éåäå) Ÿ¨¦¦¦¤¥¨§¨¦¦¨§©
àúééøúa,men zlrad dpexg`d dndaae -éåä éìeçàìezpeek - ©§©§¨§©¥¨¥

.leligl `ide÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
:dpyna epipy'åë ïéleçì àöé íeî ìòa Lc÷ä äéä íàjixve ¦¨¨¤§¥©©¨¨§¦
.minc zeyrl

:dpynd xe`iaa ewlgp yiwl yixe opgei iax,ïðçBé éaø øîàdn ¨©©¦¨¨
dpyna epipyyyàöéycwdd,ïéleçì`ed,äøBz øácdn la` ¨¨§¦§©¨
,dpyna exn`yéøöåíéîc úBNòì Coileg ly ef dnda didzy - §¨¦©£¨¦

`l` df oi` ,ycwd ly dndad enk deyíäéøácîzpwzn - ¦¦§¥¤
dey oileg ly dndad didzy jixv oi` dxezdn la` ,minkg

enk,d`pe` ipicn hrnzd ycwdy ,ycwd ly dndadxn`py
d`pe`a(ci dk `xwie)weqta xn`py dnne ,'eig` z` Wi` EpFY l`'©¦¤¨¦

eyxc ,'eig`'(:ep n"a).ycwda `le d`pe` yi eig`a wxyLéøå§¥
,øîà Lé÷ìyóày dpyna epipyy dnéøö,íéîc úBNòì C`ed ¨¦¨©©¨¦©£¨¦
äøBz øác. §©¨

zl`ey .yiwl yixe opgei iax zwelgn z` zx`an `xnbd
:`xnbdïðé÷ñò éàîa,dpynd zxacn ote` dfi`a -àîéð éà- §©©§¦©¦¥¨

,xn`p m`äàðBààly dndad oi` m` s` zxacn dpyndy - ©¨¨
d`pe` ly xeriya `l` ycwd ly dndadn zegt dey oileg

,zeywdl yi ,zezy ly xeriy epiidcàîéð àäaxeriya m`d - §¨¥¨
xn`i dfLé÷ì Léøyóày epipyy dnéøöíéîc úBNòì C`ed ¥¨¦©¨¦©£¨¦

ïðz àäå ,[äøBz øác](.ep n"a),äàðBà íäì ïéàL íéøác elà`ly - §©¨§¨§©¥§¨¦¤¥¨¤¨¨
,d`pe` oic mda xn`p,úBLc÷ääå ,úBò÷øwäå ,úBøèMäå ,íéãáòä̈£¨¦§©§¨§©©§¨§©¤§¥

dzegt oileg ly dndad m` ,d`pe` oic ycwda xn`p `ly oeike
z` dilr llgl `ed leki ,zezy xeriya wx ycwd ly dndadn

e .ycwd ly dndadàlàzxacn dpyndy xnel jixvìehaà ¤¨©¦
çwîycwd ly dndadn zegt dey oileg ly dndady - ¦¨

n xzei `edy ,gwn lehia ly xeriyayi df lr mb j` ,zezy
,zeywdlàîéð àäaxn`i dfa ike -,ïðçBé éaøepipyy dny §¨¥¨©¦¨¨
y dpynaéøöíéîc úBNòì C`l` df oi`,íäéøácî ¨¦©£¨¦¦¦§¥¤
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קפט oifge` mipy` cenr fk sc ± oey`x wxtzereay
ãåîòú äéúçú íàå.enewna cner ycwddy ,iqetz`c `inec epiide .dnewna dcnr Ð

ied `kid xninl ircic minkgl `l` aezkd exqn `l Ð rnyn ediiexze li`ed ,jkld

.lelig ied `kide ,iqetz` "zgz"úéáä ÷ãá éùã÷ éáâ.'ek Ðéåä ìåç ùãå÷à åãéÐ

.`ed lege ,oiekzn oilegl i`ce oilegc jci` Ð "ef zgz ef" xn`e ycew` eci gipdåãé
ìåçà,`ed iqetz` Ð "ef zgz ef" xn`e Ð

i`d ira ded i`e .dxenz dyer men lra ycwc

.ycwc `idd lr dici gpn ded ,ileg`løîàå
åìà úçú (úàèç) åìà éøä`l eci gipd `le Ð

.o`k `le o`kéñåôúàìileg`l e` ,oiekzn Ð

oiekzn?,`cga irainl ivnc inp oicd `ede

izixg` `ira jd `irain irac icii` `l`

.izxzc `kxiq hwp ,izxzaàøåñéà`l" Ð

."xiniéñåôúàì äîéîú úçú äîéîú`dc Ð

li`ed ,iqetz`l `cg `ied `lc xyt` i` i`ce

,gafn iycwa zdin `ki` ycwdc dninz `cge

.`ed iqetz`c lirl opixn` mininzeúìòáå
éìåçàì íåî úìòá úçú íåîiqetz` i`cec Ð

ciarilc aizk `l "rxa rx"c ,xninl `kil

.dxenzúìòá úçú ïéìåçã äîéîú àîìã åà
'åë íåîwiay `lc lirl hiytc ab lr s`e Ð

,`kd irainl `ki` ,`xeqi` ciare `xizid

Ð `cga `xeqi` ciar `lc xyt` i`e li`ed

Ð `xeqi` ciar `dac ikid ik :xninl `ki`

.`ed iqetz` i`ce ,dil ztki` `l inp `daåéä
'åë úåîäá äùìù åéðôìab lr s`c Ð

`xeqi` ciare `xizid wiay `lc `phiytcÐ

xza lif :xninl `ki`c ,irainl `kd `ki`

mizydc ,iqetz`l izxz jgxk lrc oeik .`aex

ziyily Ð eda ileg` `kile ,zeninz ycwdc

.`ed iqetz` inp÷éæçúéà àì àøáâÐ

ied `l ipnif ixz ,dwfg `ied oipnif dylyac

:`nlc e` ,('ek) :iia` ira :inlyexi oeyl .dwfg

`ifgc ,iqetz`c Ð dninz zgz dninz

zlrac ,men zlra zgz dninz la` .daxwdl

Ð daxwdl `ifg (`ied) `l ycwdc men

`cg xninl `rac oeik .oeeki` ileg`l

dizrca ded eli`c ,xnelk .'ek iqetz`l

xn`w ded Ð `cg ileg`le `cg iqetz`l

,iccd ik "ileg`l jde iqetz`l jd" `icda

lr yxit `le li`ed .zeey o`yr odizy xnelk

irai` `dc .dxenz odizye ,eci gipd odizy

ded i` ycwc men zlra lr dici igepz`l dil

('ek) eiptl ded i` `l` ,dileg`l dizrca

qitzn i`cec ,iqetz`l zenda izxz ipdcn

mipy oixinnc ,ycwc `idda oilegc izxz jpd

xninl `kil ycwc dninzc oeik `dc .cg`a

,iqetz`l inp men zlra `idd` Ð ileg`l

zlra `idd :`nlc e` .zeiwln dyly iwle

dici gpz` `lc i`de ,ileg`l Ð ycwc men

lr dici gpn ded i`c :ol rnynw ,men zlrac `idd lk hwpc `d .ycwc men zlra` igep`l dil ded ,ira ded ileg`lc oeikc ,oileg lr eci gipdy ,men zlrac `idd lr

gp`c ab lr s`c .iqetz`l dninzae ,oeeki` ileg`lc `id ileg` zac `idda opixn` `de .dteb men zlra lr dgp` eli`k inp ipdn ded Ð men zlrad mry ycw ly dninzd

cbpk ef zexey izya ocinrde ,zeninz oileg ly zenda dylye ,men zlra zg`e ycw ly zenda yly oiiedc oebk .iienx inx dcica da ileg` xninl `kile li`ed ,dilr dici

lral iieeyl ira `lc ,edpiblt ikdl Ð `cg liawl `cg inxc oeik :opixn` in ."el` zgz el`" :xn`e ,oilegc jpd lr dici gp`e ef len ef mpeeky ,inxzi` enk Ð "inx" i`de .ef

`aexc oeike ,opilf` `aex xza ,`nlc e` :`pixg` `pyil .oeeki` iqetz`le legd lr eci gipd ixde ,opilf` dicic `xeac xza :`nlc e` .ileg`l `l` iqetz`l epiidc ,ipd ik men

.iqetz`l inp edi` Ð iqetz`läøåú øáã ïéìåçì àöé.xacn aezkd ectpy oinen ilraa Ð "d`nh dnda lk m`e" :(`,`w zegpn) "mikqpde zegpnd" wxta opixn`c Ðíäéøáãî
.ycwd `le Ð "eig` z` yi` epez l`" :(dk `xwie) aizkc ,ycwdl d`pe` oi` dxezd onc Ðäøåú øáã íéîã åì úåùòì êéøö óà.onwl dl yxtn `cqg ax Ðäàðåàà àîéð éà

.zezy `l` dp`zp `lc Ðç÷î ìåèéá.zezyn xzei dp`zpy Ð
øîàäå
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éòádninz cge men zlra ycw znda cgac oicd `ed Ð zenda izy eiptl eid iy` ax

inp hwp ,zenda izya `wec ixiinc zeira jenqa `ki`c icii`e ,irainl ivn oileg

.ok `kdúìòámen zlra zgz oilegc dninz `nlc e` ileg`l men zlra zgz men

:dniz Ð iwl ediiexz`e iqetz`l ediiexz ycwdc dninz zgz oilegc men lrae ycwdc

:xeviwa xninl ivn ded ?df lk jix`d dnl

`d `nlc e` ,ileg`l men zlra zgz men zlra

zgz men zlrac :i"yx yxite ?iqetz`l inp

,rxa dxenz dyer rx oi`c ,qitz `l men zlra

la` ,dxenz dyer aeha rx e` rxa aeh `wecc

:cere .epivn `l dfc ,`xidp `le .`l Ð rxa rx

rxa rxc (`,h) `nw wxta lirl rnyn daxc`c

e` rxa aeh" `xw `nip ok m` :lirl xn`c ,qitz

dhiyd lk ,edin .qitz rxa rxc rnyn ,"[ea] rx

inp lirlc `iraac .i"yx yexitk rnyn `kdc

lra hwp `le ,zeninz oileg ly zenda izy hwp

liig inp rxa rxc :yxit wgvi epiaxe .men

ileg`l ith xnel epl yi edin ,dilr dxenz

dlrn epi`c xg`n ?qitzi dnlc ,iqetz`ln

.daxwdl die`x dpi` z`f mbc ,dze`óàjixv

cr oilegl `vi `le Ð dxez xac minc zeyrl

`vi :oizipznc `yexit ikde .minc edyriy

oilegl `vi ,xnelk .minc ezeyrl jixve oilegl

inl jixhvi`c `de .minc edyriyk`vi" ipz

`lc ipyil dpin lirl `pzc meyn Ð "oilegl

dfe dfe ,dxenza oiqtzp `l` oilegl iwtp

.ileg`c `pyil inp `pz ,miyecw
oia
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קצ
oifge` mipya cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

øîà äðåé éáøå ïéìåçã ò÷ø÷à ïðçåé éáøã äéîùî äéîøé éáø øîàäåiaxc dinyn Ð

.ycwd` opgeiïäì ùé ç÷î ìåèéá ïäì ïéà äàðåàÐ zezyn xzei dp`zp m`y Ð

.opgei iaxc` opgei iaxc `iyw dpei iaxl ,xfegêåôéàzeyrl jixv :xn` opgei iax Ð

.mdixacn :xn` yiwl oa oerny iaxe ,dxez xac Ð mincàçéðä:xn`c dpei iaxl Ð

lehia odl yic ,opgei iax xn` zeycwd`

oky lke ,"eig`" aizkc ab lr s`e ,gwn

.dl zkt`c i`n `gip Ð zerwxw`éáøì àìà
äéîøéopgei iaxc `iyw ,dl zkt` i` Ð

.opgei iaxc`êåôéú àì äéîøé éáø êì øîà
dpei iaxe ,`yixa xn`ck ,`ed ikd i`cec Ð

.dl jitne dinrhl uxznïéá øîì ïéá àì
ìàåîùã åäì úéà øîìoeeknwck i`e Ð

ezrca did m` ,xnelk .ligzin i`ce ileg`l

i`ce Ð oizegt minca llgle ycwdd zep`l

jixv yiwl yix xn` ikdl la` .ligzin

`l edi`c meyn Ð dxez xac minc zeyrl

ediy xeaq `l` ,oizegt minca ellgl oieekin

:xaq opgei iaxe ,ycwdd inc z` oiey oilegd

.ellgl oiekzn jkaåìéôà àîéà úéòáéàå
êåôéú àì äðåé éáøìyixe opgei iaxc `dl Ð

exii` `l gwn lehiaae ,iniiw d`pe``e .yiwl

oizipznn yiwl yixl jl `iyw `wce .llk

dl uxzn `iddc ,`iyw `l Ð "mixac el`"c

zezyn zegt elit`c ,`cqg axck yiwl yix

`ed "eig` z` yi`" :`xw xn`w ikde .xfeg

`l zezyn zegt ,mlyn zezy xeriyac

ckn zegt elit` Ð ycwd `d .mlynd`pe` i

yiwl yix xn`wc dxez xac epiide .xfeg

la` .dizernynk dil iwen opgei iaxe .lirl

`le ,opgei iax llk ixii` `l gwn lehiaa

.dinxi iaxl `le opgei iaxl `l iywizàì
åøîàlk ycwdl heicd el mlync Ð

eze ,erhe `yixa ixz ia denyc `l` d`pe`d

.ith ycwdl deniiye `zlz ixcdìáà
àúìú äåîééùia xecd elit` ,`xwirn Ð

.`ney `xcd `l Ð erh `nwc opixn`e d`n

àúìúå àúìú åìéôàå`l elit` :xnelk Ð

ci Ð i`nw `zlzl eyigk`e `zlz `l` ez`

.opilf` i`xza xzae ,dpeilrd lr ycwdd

äðùîåæ úàèç úçú åæz`hg dzidy Ð

.eiptl zcneräìåòì åìà éøäincl rnyn Ð

Ð iaexw`l ira `ed ediiteb edpi` i`c ,dler

."dler el` ixd" xn` dedàøîâïéúéðúî
xn` `l dler zgz z`hg zgz" :ipzwc Ð

dnk einc ozep :xn`c xi`n iaxk `lc ,"melk

oi`y rcei mc`y ,weya xknil ie`x `edy

.minc myl xn`e xnbe ,ycg oan zegtl jxr

àîåî ïðéòá àì`dc ,zerxl oiira `l Ð

.iniiwe ia`qnàéòá 'åë äá÷ð ùéøôî àä
àîåî.minly zaxwdl `ifge li`ed Ðàìã

ïåòîù éáøë"miycw el`" wxta xn`c Ð

xknz Ð my`l dawp yixtnd :(a,hi dxenz)

`irac ,`teb ycw :`pixg` `pyil .mena `ly

el`" wxta xn`c ,oerny iaxk `lc .zerxl

`nl` ,dxenz dyer epi` ezlerl s` :"miycw

.ditebl yicw `l
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ïéái`ce Ð ileg`l oeekin `wca i`e :i"yx yxit Ð 'ek l`enyc dil zi` xnl oia xnl

i`ce Ð mizegt minca ellgle ycwdd zep`l ezrca did m` ,xnelk .ligzin

meyn Ð dxez xac minc el zeyrl jixv :yiwl oa oerny iax xn` ikdl la` .ligzin

.ycwdd inc oiey oilegd ediy `ed xaq `l` ,mizegt minca ellgl oiekinw edi` e`lc

o`k cr ,ellgl oiekzn i`ce jka :xaq opgei iaxe

xn` ik" :oeyld zernyn yxtp oke .epeyl

xzen epi`y xac ,xnelk Ð "caric l`eny

elligy oebke ,caric `l` dlgzkl ezeyrl

Ð "dlgzkl la`" .oiieyn zegta oiekzna

oiekzp `ly enk ,dlgzkl xzeny xac ,xnelk

oilegd did xeaqk `l` ,eieeyn zegt lr ellgl

xn` `l Ð drhy `vnpe ,ycwdd inc oiey

dinxi iaxe" .eilr ycwdd legiy jka l`eny

xzend xac ,xnelk Ð "dlgzkl elit` xaq

xn` eieyn ezegtdl oiekzp `ly oebk ,dlgzkl

metl rnynck yxtl oi` la` .llegnc l`eny

,caric epiid Ð llegnc "l`eny xn` ik" `hdix

[dinyn] xn`c `d ok m`c ,`l Ð dlgzkl la`

epiid Ð odl yi gwn leha opgei iaxc (rnyn)

xzen ike ,odl oi` d`pe`c xn`w ikide ,dlgzkl

iax xn`w ikid :cere ?dlgzkl ycwdd zepedl

llgl xzenc l`eny xn` dlgzkl elit` dinxi

xn`c "llegn" ,cere .dhext dey lr dpn dey

`nw wxt xn`c :cere .caric :rnyn l`eny

dryz ycwdd llgl opirac (a,ci) oixcdpqc

jkl .i`xwn mzd dl silie ,cg` odke l`xyi

.i"yx yxitck yxtl jixv

àì`d ,xnelk Ð ixz ia denyc `l` exn`

"xfeg d`pe` ickn zegt" oxn`c

,edin ,ez`pe` ycwdl heicdd xfeg :yexit

my) "oiwpgpd" wxt rnync :dywe .ied lelig

ycwd ly `xepv elit`c ,`xnn owf iab (`,gt

ibiltc mzd iwene !ezectl mc` ipa dxyr jixv

opaxe xfril` iaxc `zbelta oixcdpqe `xnn owf

ok m` `l` aiign `lc mzd xn`we ,oycwda

aeig ea yiy xaca oixcdpq` `xnn owf bilt

ycwdd dctpyk :mzd dl yxtne ,z`hg

.ycwd dede ,iect epi` ,xfril` iaxl ,dylya

.zycewn dpi` Ð jk xg` dy`d ea yciw i`e

Ð ea yciw m`e ,oilegl `vie iect ied ,opaxle

xnl ,dxyre dylyc `nl` .zycewn dy`d

`kde .oiakrn ,dil zi`ck xnle dil zi`ck

ikid l`eny :cere !ixza llegn iedc rnyn

:xnel jixve ?dhext dey lr llegnc xn`w

ike ,ely ycwd dcetd ziad lraa ixiin `kdc

.eieeyn zegt lr llegnc l`eny xn` `peeb i`d

e` dyly jixv Ð ycwd xkend xafb la`

.dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,dxyr

äðùîzgz" ipzwc :yexit Ð xi`n iaxk `lc

xn`c oeike .melk xn` `l Ð "dler zgz z`hg

ikd Ð dlhal eixac `iven mc` oi` xi`n iax

e` ,ziaa el yiy z`hg` dizrc `kd inp

yi cere .eixac `ived ,ziaa el yiy dler`

d` i`wc :miyxtndnda lr xn` m` :ipzwc `

`l Ð "dler el` ixd" men zlra lre d`nh

xnel dizrc Ð dlhal eixac `iven mc` oi`c oeikc .xi`n iaxk `lc epiide ,melk xn`

.minc myl xn`e xnbe ,"dlerl ixd"
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ïàîì àçéðä ?Cetéà zøîà úéöî éîe .Cetéàå ,çwî¦¨§¥¦¨¥¨§©§¥¨¦¨§©

úBLc÷äà øîàc¯ïàîì àlà .úBò÷øwà ïkL ìëå ©£©©¤§¥§¨¤¥©©§¨¤¨§©
,çwî ìehéa ïäì ïéà úBLc÷ä ìáà ,úBò÷øwà øîàc©£©©©§¨£¨¤§¥¥¨¤¦¦¨
àîéì .Cetéz àì :äéîøé éaø øîà ?àäì Cetéà éëéä¥¦¥§¨£©©¦¦§§¨¨¥¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc dxenz(iying meil)

øîàäåxn` ixde -ïéleçc úBò÷ø÷à äéîøé éaøzerwxw iably - §¨¨©©¦¦§§¨©©§¨§¦
,oldl `aeiy oicd z` epipy oileg ly elit`øîà äðBé éaøå§©¦¨¨©

úBLc÷äà.ok epipy zeycwd lry -eïðçBé éaøc déîMî eäééååøú ©¤§¥©§©§¦§¥§©¦¨¨
éøîà,ef dkld opgei iax mya exn` mdipye -y,ïäì ïéà äàðBà' ¨§¦¨¨¥¨¤
la`'íäì Lé çwî ìehéa,dinxi iaxl zerwxw] ehrnzpy dny - ¦¦¨¥¨¤

m`y df oiprl `l` epi` ,d`pe` zyxtn [dpei iaxl zeycwde
z` xifgdl d`pe` oic mda oi` ,gwndn ziyy `id d`pe`d
lhay `ed oicdy ,ziyyn xzei `id d`pe`d m` la` ,mincd
opgei iaxy xn`y dpei iaxl ,ok m`e .d`pe`n ehrnzp `l ,gwnd
ly d`pe`ay opgei iax xaqy `vnp ,zeycwd lr df oic xn`
,dxezdn zernd z` xifgdl jixv zeycwda s` ,ziyyn xzei

dy xnel xyt` i` ok m`ezegt miey oilegdyk dxaic dpyn
epi` dxezdny xn` opgei iax df lre ,ziyyn xzeia ycwddn

.minc zeyrl jixv
:`xnbd zvxzníìBòìzxacn dpyndy yxtl yiçwî ìehéaà §¨©¦¦¨

ly xeriya ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly dndady -
,ziyyn xzei `edy ,gwn lehiaCeôéàåzehiyd z` jetdl yie - §¥

didz `ly jixv dxezdny xn` opgei iaxy ,ef zwelgna
yiwl yixe ,ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly dndad

.minkg zpwzn `l` df oi`y xn`
:`xnbd dywnCeôéà zøîà úéöî éîexnel dz` leki m`d - ¦¨¦¨§©¥

ixdy .yiwl yixe opgei iax zwelgna zehiyd z` jetdl yiy
øîàc ïàîì àçéðäopgei iaxy xn`y ,dpei iax itl xacd oaen - ¨¦¨§©§¨©

epic z` xn`ïkL ìëå ,úBLc÷äàdf oic opgei iax xn`y ©¤§¥§¨¤¥
úBò÷ø÷àzerh jiiy `ly zeycwda m` ixdy ,zerwxw lr - ©©§¨

i`ce ,ziyyn xzeia d`pe` yiy opgei iax xn` miny itlk
d`pe` yi ,exiag drhy okzie ,exiagn dpew `edy zerwxway

.el xkn `l df zrc lre drhy xnel yie ,ziyyn xzeiaàlà¤¨
øîàc ïàîìepic z` xn` opgei iaxy ,xn`y dinxi iaxl - §©§¨©
,úBò÷ø÷àlre drhy xnel yi ,exiagn mze` dpew `edy oeiky ©©§¨

,el xkn `l df zrcúBLc÷ä ìáà,zerh oda jiiy `lyïäì ïéà £¨¤§¥¥¨¤
a elit` d`pe`çwî ìehéá`ed oicd heicday ,ziyyn xzeia - ¦¦¨
,gwnd lhayàäì Ceôéà éëéäiax zwelgn z` jetdl ozip ji` - ¥¦¥§¨

llgl xeq` dxezdny xn` opgei iaxy xnele ,yiwl yixe opgei
xzeia ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly dndad m`
ziyyn xzeia elit` zeycwday xaeq opgei iax ixde ,ziyyn

.d`pe` oi`
:`xnbd zvxznäéîøé éaø [Cì] øîàuxzl dinxi iaxl yi - ¨©¨©¦¦§§¨

y ,jl xneleCeôéú àìzwelgnd z` jetdl jl oi` izrcly - Ÿ¥
,`id opgei iax zrc izhiyl ik ,yiwl yixe opgei iax ly
iax xn`y dn oaen jkle ,mdl oi` gwn lehia s` zeycwday
dey oileg ly dndad m` elit` llgl leki dxezdny opgei
z` xifgdl jixv oi`e ,ziyyn xzeia ycwd ly dndadn zegt

.mincdmby xn` opgei iaxy ,xn`y dpei iax zrcl wxe
iax xn`y okzi `l eixacle ,ziyyn xzeia d`pe` yi zeycwda
jetdl jixv ,llgl xeq` minkg zpwzn wxy dpynd lr opgei

.yiwl yixe opgei iax ly zwelgnd z`
:`xnbd zxxan .dpei iaxe dinxi iax ewlgp dna zx`an `xnbd

éâìôéî à÷ ìàeîLãa àîéìdpei iaxe dinxi iaxy xn`p m`d - ¥¨§¦§¥¨¦§§¦
ly epica ewlgp ,ziyyn xzeia d`pe` yi zeycwda m` ewlgpy

,l`enyLc÷ä ìàeîL øîàc`edyäåL ìò BìléçL ,äðî äåL §¨©§¥¤§¥¨¤¨¤¤¦§©¨¤
,ìleçî ,äèeøt,ziyyn xzei `idy d`pe` o`k yiy s`éaøc §¨§¨§©¦

ìàeîLc déì úéì ,äðBéiax ixdy ,l`eny ly epic z` xaeq epi` - ¨¥¥¦§¥
,ziyyn xzeia ycwda d`pe` yiy xn` dpeidéì úéà äéîøé éaøå§©¦¦§§¨¦¥

ìàeîLcelit` ycwda d`pe` oi` jkitle ,l`enyk xaeq - ¦§¥
.ziyyn xzeia
:`xnbd dgec,àìoi`ewlgp dpei iaxe dinxi iaxy xnel gxkd Ÿ

y xnel ozip ik ,l`eny ly epicadéì úéà øîc ïéáe øîc ïéa¥§©¥§©¦¥
ìàeîLc`l` ,l`enyk mixaeq mdipy dinxi iaxe dpei iaxy - ¦§¥

ãáòéc ìàeîL øîà ék ,øáñ äðBé éaøcl`eny xn` `ly - §©¦¨¨©¦¨©§¥¦£©
,caric ly dxeva llgl oiekzdy ote`a `l` ,lg leligdy
deyy enk miey mpi`y oileg lr ycwdd z` llgl oiekzdy

.dligzkl ok zeyrl xeq`y ,ycwddälçzëì ìáà`l m` - £¨§©§¦¨
oiekzd `le ,ycwddn zegt mieyy oileg lr llgn `edy rci

,eincn zegta ycwdd z` llgløîà àìdey llgny ,l`eny Ÿ¨©
.dhext lr dpnøáñ äéîøé éaøåyälçzëì eléôàrci `ly - §©¦¦§§¨¨©£¦§©§¦¨

llgl oiekzd `le ,ycwddn zegt mieyy oileg lr llgn `edy
zegt lr ycwdd llgzn ok mb ,eincn zegta ycwdd z`

.eincn
yiwl yixe opgei iax ly zwelgnd z` yxtl zxfeg `xnbd

:`xnbd zxne` .dpynd xe`iaaàîéà úéòaéàådvxz m`e - §¦¨¥¥¨
,jk yiwl yixe opgei iax ly zwelgnd z` x`al lkezyíìBòì§¨

Ceôéú àìopgei iax zwelgna zehiyd z` jetdl jixv oi` - Ÿ¥
dey oileg ly dndady ote`a mb zwqer epzpyne ,yiwl yixe
xn` dfa s`e ,ziyyn zegta elit` ycwd ly dndadn zegt
.minkg zpwzn `le minc zeyrl jixv dxezdny yiwl yix

ïéúéðúî Cì àéL÷ à÷ãeepipyy dnn df lr jl dywy dne - §¨©§¨¨©§¦¦
dpyna(.ep `rivn `aa)íéøác elàdxn`e ,d`pe` oic mda oi`y ¥§¨¦

ay dpyndúBLc÷äyiwl yix xaqy uxzl yi ,d`pe` oi` ¤§¥
ndyzyxtzn dpyàcñç áøãk,`cqg ax dyxity enk -øîàc ¦§©¦§¨§¨©

,àcñç áøy exn`y dnyäàðBà ïäì ïéày epiidúøBúa ïðéàipic ©¦§¨¥¨¤¨¨¥¨§©
äàðBà,xzei xeng mpic `l` ,heicda mibdepdeléôàcm` ¨¨©£¦

`id d`pe`däàðBà éãkî úBçtef oi` heicday ,ziyyn zegt - ¨¦§¥¨¨
ycwda ,dlign `l` d`pe`øæBçinc z` xifgdl `ed jixv - ¥

didz `ly dxezdn jixvy yiwl yix xn` okle .d`pe`d
xeriya elit` ,ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly dndad
,dheytk my dpynd z` yxit opgei iax la` .ziyyn zegt ly
`ed leki dxezdny xn` jk meyne ,d`pe` oic zeycwda oi`y
.ycwd ly dndad enk dey oileg ly dndad oi` m` s` llgl

:`cqg ax ixac z` zx`an `xnbd,àleò øîàax xn`y dn ¨©¨
jixv ,ziyyn zegt `id d`pe`d m` elit` ycwday ,`cqg

,ycwdl zernd z` xifgdl `edeøîà àì,df oicéeîLa àlà Ÿ¨§¤¨§¨
éøúáz` dcte eieya erhe ,ycwdd z` mipy eny dligzny - ¦§¥

ycwdd z` dyly miny eiykre ,mdixac it lr ycwdd
.xzei dey `edy mixne`eìáààúìúa éeîLadligzn m` - £¨§¨¦§¨¨

xifgdl jixv epi` ,mdixac it lr dcte ,ycwdd z` dyly eny
,ycwdl d`pe`d z`äàîá éúàc áb ìò óàåeiykr mi`ay - §©©©§¨¥§¥¨

,xzei ycwdd deyy mixne`e miyp` d`nøãä àìjixv epi` - Ÿ¨©
.yxtdd z` ycwdl xifgdl

:`xnbd dywnéðéà,oicd `ed jk m`d -àëéä ,àøôñ áø øîàäå ¦¦§¨¨©©©§¨¥¨
øîàexn` mixac dfi` oiprl -yäàîk éøúe éøúk äàîmipyy - ¨©¥¨¦§¥§¥§¥¨

xzei d`nd mixne`y dn xg` jlil epl oi`e ,md miey d`ne
,mipyd mixne`y dnnúeãò ïéðòìielz `edy xac oiprl - §¦§©¥

,zecr zii`xaïéðòì ìáàielz `edy xacaàðcîeà,dkxrda - £¨§¦§©§¨¨
ïðéìæà úBòc øúaitk zeyrle ,zeric ieaix xg` jlil epl yi - ¨©¥©§¦©

it lr dct m`y ,`ler xn` ji` ok m`e ,miyp`d aex exn`y
jixv epi`y ,xzeia enye d`n e`a jk xg`e ,dyly zney

.yxtdd z` xifgdleúåeidi `l m` elit`y ,zeywdl yi cere - §
eze` enyy dnn xzei dey ycwddy mixne`y el` miaexn

`l` ,dligzaàúìúe àúìz,dyly eid dligza minydy - §¨¨§¨¨
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc dxenz(iying meil)

øîàäåxn` ixde -ïéleçc úBò÷ø÷à äéîøé éaøzerwxw iably - §¨¨©©¦¦§§¨©©§¨§¦
,oldl `aeiy oicd z` epipy oileg ly elit`øîà äðBé éaøå§©¦¨¨©

úBLc÷äà.ok epipy zeycwd lry -eïðçBé éaøc déîMî eäééååøú ©¤§¥©§©§¦§¥§©¦¨¨
éøîà,ef dkld opgei iax mya exn` mdipye -y,ïäì ïéà äàðBà' ¨§¦¨¨¥¨¤
la`'íäì Lé çwî ìehéa,dinxi iaxl zerwxw] ehrnzpy dny - ¦¦¨¥¨¤

m`y df oiprl `l` epi` ,d`pe` zyxtn [dpei iaxl zeycwde
z` xifgdl d`pe` oic mda oi` ,gwndn ziyy `id d`pe`d
lhay `ed oicdy ,ziyyn xzei `id d`pe`d m` la` ,mincd
opgei iaxy xn`y dpei iaxl ,ok m`e .d`pe`n ehrnzp `l ,gwnd
ly d`pe`ay opgei iax xaqy `vnp ,zeycwd lr df oic xn`
,dxezdn zernd z` xifgdl jixv zeycwda s` ,ziyyn xzei

dy xnel xyt` i` ok m`ezegt miey oilegdyk dxaic dpyn
epi` dxezdny xn` opgei iax df lre ,ziyyn xzeia ycwddn

.minc zeyrl jixv
:`xnbd zvxzníìBòìzxacn dpyndy yxtl yiçwî ìehéaà §¨©¦¦¨

ly xeriya ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly dndady -
,ziyyn xzei `edy ,gwn lehiaCeôéàåzehiyd z` jetdl yie - §¥

didz `ly jixv dxezdny xn` opgei iaxy ,ef zwelgna
yiwl yixe ,ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly dndad

.minkg zpwzn `l` df oi`y xn`
:`xnbd dywnCeôéà zøîà úéöî éîexnel dz` leki m`d - ¦¨¦¨§©¥

ixdy .yiwl yixe opgei iax zwelgna zehiyd z` jetdl yiy
øîàc ïàîì àçéðäopgei iaxy xn`y ,dpei iax itl xacd oaen - ¨¦¨§©§¨©

epic z` xn`ïkL ìëå ,úBLc÷äàdf oic opgei iax xn`y ©¤§¥§¨¤¥
úBò÷ø÷àzerh jiiy `ly zeycwda m` ixdy ,zerwxw lr - ©©§¨

i`ce ,ziyyn xzeia d`pe` yiy opgei iax xn` miny itlk
d`pe` yi ,exiag drhy okzie ,exiagn dpew `edy zerwxway

.el xkn `l df zrc lre drhy xnel yie ,ziyyn xzeiaàlà¤¨
øîàc ïàîìepic z` xn` opgei iaxy ,xn`y dinxi iaxl - §©§¨©
,úBò÷ø÷àlre drhy xnel yi ,exiagn mze` dpew `edy oeiky ©©§¨

,el xkn `l df zrcúBLc÷ä ìáà,zerh oda jiiy `lyïäì ïéà £¨¤§¥¥¨¤
a elit` d`pe`çwî ìehéá`ed oicd heicday ,ziyyn xzeia - ¦¦¨
,gwnd lhayàäì Ceôéà éëéäiax zwelgn z` jetdl ozip ji` - ¥¦¥§¨

llgl xeq` dxezdny xn` opgei iaxy xnele ,yiwl yixe opgei
xzeia ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly dndad m`
ziyyn xzeia elit` zeycwday xaeq opgei iax ixde ,ziyyn

.d`pe` oi`
:`xnbd zvxznäéîøé éaø [Cì] øîàuxzl dinxi iaxl yi - ¨©¨©¦¦§§¨

y ,jl xneleCeôéú àìzwelgnd z` jetdl jl oi` izrcly - Ÿ¥
,`id opgei iax zrc izhiyl ik ,yiwl yixe opgei iax ly
iax xn`y dn oaen jkle ,mdl oi` gwn lehia s` zeycwday
dey oileg ly dndad m` elit` llgl leki dxezdny opgei
z` xifgdl jixv oi`e ,ziyyn xzeia ycwd ly dndadn zegt

.mincdmby xn` opgei iaxy ,xn`y dpei iax zrcl wxe
iax xn`y okzi `l eixacle ,ziyyn xzeia d`pe` yi zeycwda
jetdl jixv ,llgl xeq` minkg zpwzn wxy dpynd lr opgei

.yiwl yixe opgei iax ly zwelgnd z`
:`xnbd zxxan .dpei iaxe dinxi iax ewlgp dna zx`an `xnbd

éâìôéî à÷ ìàeîLãa àîéìdpei iaxe dinxi iaxy xn`p m`d - ¥¨§¦§¥¨¦§§¦
ly epica ewlgp ,ziyyn xzeia d`pe` yi zeycwda m` ewlgpy

,l`enyLc÷ä ìàeîL øîàc`edyäåL ìò BìléçL ,äðî äåL §¨©§¥¤§¥¨¤¨¤¤¦§©¨¤
,ìleçî ,äèeøt,ziyyn xzei `idy d`pe` o`k yiy s`éaøc §¨§¨§©¦

ìàeîLc déì úéì ,äðBéiax ixdy ,l`eny ly epic z` xaeq epi` - ¨¥¥¦§¥
,ziyyn xzeia ycwda d`pe` yiy xn` dpeidéì úéà äéîøé éaøå§©¦¦§§¨¦¥

ìàeîLcelit` ycwda d`pe` oi` jkitle ,l`enyk xaeq - ¦§¥
.ziyyn xzeia
:`xnbd dgec,àìoi`ewlgp dpei iaxe dinxi iaxy xnel gxkd Ÿ

y xnel ozip ik ,l`eny ly epicadéì úéà øîc ïéáe øîc ïéa¥§©¥§©¦¥
ìàeîLc`l` ,l`enyk mixaeq mdipy dinxi iaxe dpei iaxy - ¦§¥

ãáòéc ìàeîL øîà ék ,øáñ äðBé éaøcl`eny xn` `ly - §©¦¨¨©¦¨©§¥¦£©
,caric ly dxeva llgl oiekzdy ote`a `l` ,lg leligdy
deyy enk miey mpi`y oileg lr ycwdd z` llgl oiekzdy

.dligzkl ok zeyrl xeq`y ,ycwddälçzëì ìáà`l m` - £¨§©§¦¨
oiekzd `le ,ycwddn zegt mieyy oileg lr llgn `edy rci

,eincn zegta ycwdd z` llgløîà àìdey llgny ,l`eny Ÿ¨©
.dhext lr dpnøáñ äéîøé éaøåyälçzëì eléôàrci `ly - §©¦¦§§¨¨©£¦§©§¦¨

llgl oiekzd `le ,ycwddn zegt mieyy oileg lr llgn `edy
zegt lr ycwdd llgzn ok mb ,eincn zegta ycwdd z`

.eincn
yiwl yixe opgei iax ly zwelgnd z` yxtl zxfeg `xnbd

:`xnbd zxne` .dpynd xe`iaaàîéà úéòaéàådvxz m`e - §¦¨¥¥¨
,jk yiwl yixe opgei iax ly zwelgnd z` x`al lkezyíìBòì§¨

Ceôéú àìopgei iax zwelgna zehiyd z` jetdl jixv oi` - Ÿ¥
dey oileg ly dndady ote`a mb zwqer epzpyne ,yiwl yixe
xn` dfa s`e ,ziyyn zegta elit` ycwd ly dndadn zegt
.minkg zpwzn `le minc zeyrl jixv dxezdny yiwl yix

ïéúéðúî Cì àéL÷ à÷ãeepipyy dnn df lr jl dywy dne - §¨©§¨¨©§¦¦
dpyna(.ep `rivn `aa)íéøác elàdxn`e ,d`pe` oic mda oi`y ¥§¨¦

ay dpyndúBLc÷äyiwl yix xaqy uxzl yi ,d`pe` oi` ¤§¥
ndyzyxtzn dpyàcñç áøãk,`cqg ax dyxity enk -øîàc ¦§©¦§¨§¨©

,àcñç áøy exn`y dnyäàðBà ïäì ïéày epiidúøBúa ïðéàipic ©¦§¨¥¨¤¨¨¥¨§©
äàðBà,xzei xeng mpic `l` ,heicda mibdepdeléôàcm` ¨¨©£¦

`id d`pe`däàðBà éãkî úBçtef oi` heicday ,ziyyn zegt - ¨¦§¥¨¨
ycwda ,dlign `l` d`pe`øæBçinc z` xifgdl `ed jixv - ¥

didz `ly dxezdn jixvy yiwl yix xn` okle .d`pe`d
xeriya elit` ,ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly dndad
,dheytk my dpynd z` yxit opgei iax la` .ziyyn zegt ly
`ed leki dxezdny xn` jk meyne ,d`pe` oic zeycwda oi`y
.ycwd ly dndad enk dey oileg ly dndad oi` m` s` llgl

:`cqg ax ixac z` zx`an `xnbd,àleò øîàax xn`y dn ¨©¨
jixv ,ziyyn zegt `id d`pe`d m` elit` ycwday ,`cqg

,ycwdl zernd z` xifgdl `edeøîà àì,df oicéeîLa àlà Ÿ¨§¤¨§¨
éøúáz` dcte eieya erhe ,ycwdd z` mipy eny dligzny - ¦§¥

ycwdd z` dyly miny eiykre ,mdixac it lr ycwdd
.xzei dey `edy mixne`eìáààúìúa éeîLadligzn m` - £¨§¨¦§¨¨

xifgdl jixv epi` ,mdixac it lr dcte ,ycwdd z` dyly eny
,ycwdl d`pe`d z`äàîá éúàc áb ìò óàåeiykr mi`ay - §©©©§¨¥§¥¨

,xzei ycwdd deyy mixne`e miyp` d`nøãä àìjixv epi` - Ÿ¨©
.yxtdd z` ycwdl xifgdl

:`xnbd dywnéðéà,oicd `ed jk m`d -àëéä ,àøôñ áø øîàäå ¦¦§¨¨©©©§¨¥¨
øîàexn` mixac dfi` oiprl -yäàîk éøúe éøúk äàîmipyy - ¨©¥¨¦§¥§¥§¥¨

xzei d`nd mixne`y dn xg` jlil epl oi`e ,md miey d`ne
,mipyd mixne`y dnnúeãò ïéðòìielz `edy xac oiprl - §¦§©¥

,zecr zii`xaïéðòì ìáàielz `edy xacaàðcîeà,dkxrda - £¨§¦§©§¨¨
ïðéìæà úBòc øúaitk zeyrle ,zeric ieaix xg` jlil epl yi - ¨©¥©§¦©

it lr dct m`y ,`ler xn` ji` ok m`e ,miyp`d aex exn`y
jixv epi`y ,xzeia enye d`n e`a jk xg`e ,dyly zney

.yxtdd z` xifgdleúåeidi `l m` elit`y ,zeywdl yi cere - §
eze` enyy dnn xzei dey ycwddy mixne`y el` miaexn

`l` ,dligzaàúìúe àúìz,dyly eid dligza minydy - §¨¨§¨¨
,xzeia mixg` dyly eze` miny eiykreàøúa øúa ïðéìæà àì- Ÿ©§¦©¨©©§¨

dey ycwddy mixne`y mipexg`d xg` zkll epl oi` m`d
oeik ,xzeicmewn lka,äðBéìòä ìò Lc÷ä ãéin itk xingdl yie ¦©¤§¥©¨¤§¨

.ycwdd inca xzei daxny
:`xnbd zvxzn,àleò øáñ÷`y dnyy exnéøöíéîc úBNòì C- ¨¨©¨¨¦©£¨¦

oi` ,ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly dndad didz `ly
`l` dfíäéøácî`ed leki ,dxezdn la` ,minkg zpwzn - ¦¦§¥¤

,ycwd ly dndadn zegt dey oileg ly dndad m` s` llgl
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`oifgeקצב mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtzereay
äðùîïäù ìëá ïéøñåà [çáæî éáâì] ïéøåñàä ìëÐ sl`a cg` eaxrzp elit` Ð

`l dtxh la` ,oixkip opi`c edl zgkyn edleke .xkip epi` m` gafnl oixeq` olek

oebk ,(a,cr) "eaxrzpy migafd lk" wxta migaf zkqna dl miwenck `l` dl zgkyn

:xn`c xfril` iaxc `ail`e ,dtxh clea :inp i` ,uewd zaiwpa a`fd zqexc daxrzpy

.axwi `làøîâïì àéù÷åi`n :mzd Ð

xn`wc "elit`"?ipzw `dcmigafd lk"

on cg` rnync Ð "zeznd ze`hga eaxrzpy

elit`e ,zeznd ze`hg daxda axrzp migafd

i`ne .ezeni olek Ð xeqi`c `eaxa xzidc cg`

xn`w?`xeqi` ied ikc oky lkc ol `hiyt

`dc ,ezenic `hiyt (xeqi` iab) ith xzei

.`aex xeqi`ïðéðùîålk :ipzw ikdc ,mzd Ð

.zeznd ze`hgn cg` oda axrzpy migafd

eidyk migafa daxrzp z`hg `cgc rnync

Ð xzidc `eaxa xeqi`c zg` elit`e ,daxd

il dnle .ediipia cg liha `le ,ezeni olek

`kd ipzinle xcdinlàåä íúä ?iab Ð

.lwqpd xeye zeznd ze`hgäàðä éøåñéàã
åäðéð.ilha `le iaiyg ikd meyne ÐìáàÐ

dlik`a oixzenc raxpe raex oizipznc ipd

it lr raxp e` raxy :opiwqr ikdac .heicdl

eced milrady e` ,jka zlwqp dpi`c cg` cr

rnyn `w Ð ?elhail `ni` ,xeht qpwa dcene

ny` i`e :ez (opiqxb) migafae .oizipzn olopire

deablc ,`ed `kd :`pin` ded ,dxenzc `d

cr erxie ,ilha `l ikd meyne Ð qi`n

`zlin la` .heicdd mlk`ie ea`zqiy

rnynw .lhail `ni` Ð dxeq` inp heicdlc

.liha `l heicd iabl elit`c ,ezeni :mzd ol

mlk`ie ectie enneiy cr erxi :`nil ,liha i`c

:(raexa) migafa mzd `pipz .heicdïî ãçà
ïéìåçã òáøðå òáåøá áøòúðù íéçáæäerxi Ð

mday dtid inca `iaie .exknie ,ea`zqiy cr

oinn ,xnelk Ð oind eze`n oaxwoaxw eze`

inca `iai Ð eid minly m` .oda axrzpy

.dpeilrd lr ycwd cic ,minly oday dti

.dler dtid inca `iai Ð dzid dler m`e

.`aexa ilha `lc mzdn opirny `nl`àãç
ïéìåçáodyk eaxrzpa ixiin `kdc oizipzn Ð

ixiin migafc `idde ,oyicwd jk xg`e oileg

lk" ipzw mzdc ,miyecw odyk eaxrzpc

."migafdìáàiqi`n `lc oileg iab `kd Ð

Ð deab wlg eda jiiy `lc ,zeaexrz zrya

,xity iycw Ð edl yicwn ike .olhail :`ni`

rnynw ,eaxwile ,xeqi` dil lihai` xak `dc

ira `le dxenzc `d ipzip :jixtw migafae .ol

`kixhvi` `zpwz `kd :ipyne ?migafc `d

mzdc .migafa `kd dl `pz xcd ikdl ,dil

.oind eze`n oday dti inca `iaie exkni :`zpwz `pz `kde ,`zpwz `pz `le ,"ody lka oixqe`" `pz dxenzaàðéðú éîð ïéìåçáå`aexa ilha `l ynn oilega elit`c Ð

.iaiygc jpd lke miig ilraïéáåáì úåøåòåzaexwze ,dxf dcearl mexihwde oixeni`d e`ived awp eze` jxca ,lebr ald cbpk oiawepy :(`,al) dxf dcear zkqna yxtn Ð

.d`pda xeq` dxf dcearøéæð øòéùå.cecd zgz geliy irac ,d`pda xeq` Ðáìçá øùáå.zexeq` olek Ð zekizg sl`a daxrzp aeye alga dlyazpy xya zkizg Ð

.(a,ciw) "xyad lk" wxta oileg zhigya ,d`pda xeq` alga xya xn`c o`nc `ail`eíúä àðù éàîlwqpd xeye zeznd ze`hg oebk ,d`pd ixeqi` ipzc miycwa Ð

.iccd icda ,dtxh oebk ,dlik` ixeqi`e'åë ïéìåçã úáåøòúoixeq` el`e :ipzwc ,cegl d`pd ixeqi` ipze wiqti` ,oilegc zaexrz ied dxf dcear zkqn iabc ,xnelk Ð

zkqn iab i`w `xazqin .'ek ed`ex l`xyi oi`e ieb ealgy alg ,d`pd xeqi` oixeq` opi`y mixac el`e :izixg` dhiya ipz xcde .jqp oii ,d`pda oixqe`e ody lka oixqe`e

.d`pda oixeq` inp mdc ,dil oiincc jqp oiic ixeqi` iyextl irac meyn ,dxf dcearíéçáæ éáâ éîð àëä.deabl oixeq` edlekc ,dil oiincc Ðäîäáä ïî`le :rnyn Ð

.dndad lkàåä ïéã àìäå.`xw jixv `le Ðçéëåé øåîçáå øåùá ùøåç.ok ixg` eyicwd m` deabl xzeny Ðúàáäù äî êì ìåè.`nrh i`dn ,`id `kxit e`lc Ð

íéãò éðùá äøéáò äãáòúðù éøä.deabl xeq`e dzin aiig i`ce `edc ,raxpy e` raxy ea oicirn micr ipyy eze` df oica `iadl jl yi ixd ,xnelk Ðãçà ãò éô ìò
íéìòáä éô ìò åà.`xw e`l i` deabl xeq`y jl oipn ,dzin `kilc Ðåððéãà éðà.`xw jixv `le Ðäáø÷äî åúìñåô ãçà ãò úàãåäreaw men :mkg xn`c oeikc Ð

.daxwdn leqt Ð `edäìéëàî åúìñåô.`ed dliwqa ixdy Ð
ïäééåôéö
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ìëwxtae .`aexa elhail `ni` Ð edpip [d`pd] ixeqi` e`lc `kd la` Ð oixeq`d

,oiixy heicdlc `pin` ded ,`kd opireny` i`e :xn`w (a,`r migaf) "zaexrzd"

.ixiq` heicdl elit`e ,"ezeni" mzd ipzwc jd ol rnynw

òáåøäå?dnka ipzw in ,mzdn i` :ipyn (my) "zaexrzd" wxta mzd Ð raxpde

jixhvi` mzdc jde ."`edy lka" ipzw `kde

.(`nlrl edl ipyn `kde) ,`zpwz opireny`l

ùøåçdxiar ea dcarpy gikei xenge xeya

i` dl`n :opiyxcck Ð gafnl xzene

dcarzpy miycw aixwn dz` la` ,aixwn dz`

.dxiar odaìåèyxit Ð dz`ady dn dz`

ixd ,`nrh i`dn `id `kxit e`l :i"yx

yi ixd ,xnelk .micr ipya dxiar da dcarzpy

ea oicirn micr ipyy eze` df oica `iadl jl
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.zexeq` olek ,zexzen zenda
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,xzid ly aexa lha xeqi` dxezd ony s`ecmiig ilray oeik §
,md.àaeøa éìèa àìŸ¨§¦§¨

:`xnbd dywnàðéðzmigafa ok epipy xak ixd -(:r),íéLãwä ìk §¦¨¨©¢¨¦
,ì÷ñpä øBLa Bà úBúî úBàhça eáøòúpLeléôàaxrzpãçàmdn ¤¦§¨§§©¨¥§©¦§¨£¦¤¨

àBaøa,zexg` zendaeúeîéznda daxrzpy rnyne ,mlek §¦¨
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dpynde ,milrad meyicwd eaxrzpy xg`le ,oileg zendaa
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epzpyn dkxved recn dyw oiicr ,oileg zenda mb ef dpyna

.aexa dlha dpi` oileg znday rinydl
:`xnbd zvxznéëéøö,zekxvp zeipynd izy -ïðéòîLà éàc §¦¥§¦©§§¦©
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.raxpe raex xeq`l
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`l` ,gafnl zxqe` dpi` dzin aeig da oi`y dxiary gken
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קצג oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtzereay
äðùîïäù ìëá ïéøñåà [çáæî éáâì] ïéøåñàä ìëÐ sl`a cg` eaxrzp elit` Ð

`l dtxh la` ,oixkip opi`c edl zgkyn edleke .xkip epi` m` gafnl oixeq` olek

oebk ,(a,cr) "eaxrzpy migafd lk" wxta migaf zkqna dl miwenck `l` dl zgkyn

:xn`c xfril` iaxc `ail`e ,dtxh clea :inp i` ,uewd zaiwpa a`fd zqexc daxrzpy

.axwi `làøîâïì àéù÷åi`n :mzd Ð

xn`wc "elit`"?ipzw `dcmigafd lk"

on cg` rnync Ð "zeznd ze`hga eaxrzpy

elit`e ,zeznd ze`hg daxda axrzp migafd

i`ne .ezeni olek Ð xeqi`c `eaxa xzidc cg`

xn`w?`xeqi` ied ikc oky lkc ol `hiyt

`dc ,ezenic `hiyt (xeqi` iab) ith xzei

.`aex xeqi`ïðéðùîålk :ipzw ikdc ,mzd Ð

.zeznd ze`hgn cg` oda axrzpy migafd

eidyk migafa daxrzp z`hg `cgc rnync

Ð xzidc `eaxa xeqi`c zg` elit`e ,daxd

il dnle .ediipia cg liha `le ,ezeni olek

`kd ipzinle xcdinlàåä íúä ?iab Ð

.lwqpd xeye zeznd ze`hgäàðä éøåñéàã
åäðéð.ilha `le iaiyg ikd meyne ÐìáàÐ

dlik`a oixzenc raxpe raex oizipznc ipd

it lr raxp e` raxy :opiwqr ikdac .heicdl

eced milrady e` ,jka zlwqp dpi`c cg` cr

rnyn `w Ð ?elhail `ni` ,xeht qpwa dcene

ny` i`e :ez (opiqxb) migafae .oizipzn olopire

deablc ,`ed `kd :`pin` ded ,dxenzc `d

cr erxie ,ilha `l ikd meyne Ð qi`n

`zlin la` .heicdd mlk`ie ea`zqiy

rnynw .lhail `ni` Ð dxeq` inp heicdlc

.liha `l heicd iabl elit`c ,ezeni :mzd ol

mlk`ie ectie enneiy cr erxi :`nil ,liha i`c

:(raexa) migafa mzd `pipz .heicdïî ãçà
ïéìåçã òáøðå òáåøá áøòúðù íéçáæäerxi Ð

mday dtid inca `iaie .exknie ,ea`zqiy cr

oinn ,xnelk Ð oind eze`n oaxwoaxw eze`

inca `iai Ð eid minly m` .oda axrzpy

.dpeilrd lr ycwd cic ,minly oday dti

.dler dtid inca `iai Ð dzid dler m`e

.`aexa ilha `lc mzdn opirny `nl`àãç
ïéìåçáodyk eaxrzpa ixiin `kdc oizipzn Ð

ixiin migafc `idde ,oyicwd jk xg`e oileg

lk" ipzw mzdc ,miyecw odyk eaxrzpc

."migafdìáàiqi`n `lc oileg iab `kd Ð

Ð deab wlg eda jiiy `lc ,zeaexrz zrya

,xity iycw Ð edl yicwn ike .olhail :`ni`

rnynw ,eaxwile ,xeqi` dil lihai` xak `dc

ira `le dxenzc `d ipzip :jixtw migafae .ol

`kixhvi` `zpwz `kd :ipyne ?migafc `d

mzdc .migafa `kd dl `pz xcd ikdl ,dil

.oind eze`n oday dti inca `iaie exkni :`zpwz `pz `kde ,`zpwz `pz `le ,"ody lka oixqe`" `pz dxenzaàðéðú éîð ïéìåçáå`aexa ilha `l ynn oilega elit`c Ð

.iaiygc jpd lke miig ilraïéáåáì úåøåòåzaexwze ,dxf dcearl mexihwde oixeni`d e`ived awp eze` jxca ,lebr ald cbpk oiawepy :(`,al) dxf dcear zkqna yxtn Ð

.d`pda xeq` dxf dcearøéæð øòéùå.cecd zgz geliy irac ,d`pda xeq` Ðáìçá øùáå.zexeq` olek Ð zekizg sl`a daxrzp aeye alga dlyazpy xya zkizg Ð

.(a,ciw) "xyad lk" wxta oileg zhigya ,d`pda xeq` alga xya xn`c o`nc `ail`eíúä àðù éàîlwqpd xeye zeznd ze`hg oebk ,d`pd ixeqi` ipzc miycwa Ð

.iccd icda ,dtxh oebk ,dlik` ixeqi`e'åë ïéìåçã úáåøòúoixeq` el`e :ipzwc ,cegl d`pd ixeqi` ipze wiqti` ,oilegc zaexrz ied dxf dcear zkqn iabc ,xnelk Ð

zkqn iab i`w `xazqin .'ek ed`ex l`xyi oi`e ieb ealgy alg ,d`pd xeqi` oixeq` opi`y mixac el`e :izixg` dhiya ipz xcde .jqp oii ,d`pda oixqe`e ody lka oixqe`e

.d`pda oixeq` inp mdc ,dil oiincc jqp oiic ixeqi` iyextl irac meyn ,dxf dcearíéçáæ éáâ éîð àëä.deabl oixeq` edlekc ,dil oiincc Ðäîäáä ïî`le :rnyn Ð

.dndad lkàåä ïéã àìäå.`xw jixv `le Ðçéëåé øåîçáå øåùá ùøåç.ok ixg` eyicwd m` deabl xzeny Ðúàáäù äî êì ìåè.`nrh i`dn ,`id `kxit e`lc Ð

íéãò éðùá äøéáò äãáòúðù éøä.deabl xeq`e dzin aiig i`ce `edc ,raxpy e` raxy ea oicirn micr ipyy eze` df oica `iadl jl yi ixd ,xnelk Ðãçà ãò éô ìò
íéìòáä éô ìò åà.`xw e`l i` deabl xeq`y jl oipn ,dzin `kilc Ðåððéãà éðà.`xw jixv `le Ðäáø÷äî åúìñåô ãçà ãò úàãåäreaw men :mkg xn`c oeikc Ð

.daxwdn leqt Ð `edäìéëàî åúìñåô.`ed dliwqa ixdy Ð
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ìëwxtae .`aexa elhail `ni` Ð edpip [d`pd] ixeqi` e`lc `kd la` Ð oixeq`d

,oiixy heicdlc `pin` ded ,`kd opireny` i`e :xn`w (a,`r migaf) "zaexrzd"

.ixiq` heicdl elit`e ,"ezeni" mzd ipzwc jd ol rnynw

òáåøäå?dnka ipzw in ,mzdn i` :ipyn (my) "zaexrzd" wxta mzd Ð raxpde

jixhvi` mzdc jde ."`edy lka" ipzw `kde

.(`nlrl edl ipyn `kde) ,`zpwz opireny`l

ùøåçdxiar ea dcarpy gikei xenge xeya

i` dl`n :opiyxcck Ð gafnl xzene

dcarzpy miycw aixwn dz` la` ,aixwn dz`

.dxiar odaìåèyxit Ð dz`ady dn dz`

ixd ,`nrh i`dn `id `kxit e`l :i"yx

yi ixd ,xnelk .micr ipya dxiar da dcarzpy

ea oicirn micr ipyy eze` df oica `iadl jl

xeq`e .dzin aiig i`ce `dc ,raxpy e` raxy

`kilc ,milrad it lr e` cg` cr it lr deabl

cr ?`xw e`l i` deabl oixeq`c jl oipn ,dzin

raexl xnege lw il dnl :xn`z m`e .epeyl o`k

dwynn" dil wetiz ?micr ipy it lr raxpe

xzend on :opiyxcc ,(`,hk) onwl "l`xyi

:xnel yie !d`pda xeq` `ed ixd i`de .l`xyil

xnbpy mcew eaixwde ehgyc `kid jixhvi`c

`nw `aaa `zi`ck ,`ed d`pda xzenc ,epic

:yxtl yi inp i` .(`,`n) "dynge drax`" wxt

ipya dxiar ea dcarpy ixd ,z`ady dn leh

ikd e`lac ,`pkixv `l xnege lwl elit`e ,micr

.gafnl xeq` `edy dia rci inp
xn`
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`oifgeקצד mipya cenr gk sc ± oey`x wxtzereay
ïäééåôéözeyrl zial `al ietivd xzen Ð dl epzpy xg`l xac mey eilr dkkiq m` Ð

.odiietiv `le Ð "odipy mb" `l` dxq` `l dxezdc .gafnl oirewixïäééåôéöù ãáòð
øåñà.'ebe "mdilr adfe sqk cengz `l" :aizkc Ðïéã åðéà äøæ äãåáò åäåàùòù ãáòð

äåáâì øåñà àåä àäéùoxn`ck ,oixeq` miig ilra oi`c ,xqzin `l heicdlc idp Ð

li`ed ,xeq` `din deabl la` .onwl `nrh

dnl `xwe ,heicdl d`pda elit` xeq` oiietive

.ilóåìéç åàitelgl `ki` ,`xw aizk `l i` Ð

.`picøúåî àåäù ãáòð.xeq`c ogky` `lc Ð

'åë ãåîçú àì úìèéá ïë íà øîà÷ éëäjkld Ð

`iz` `picne li`ed ,"selig e`" xninl `kil

.xn`wc `xw jixv `l deabl carp .xeq`céðà
'åë åðîéé÷à,"selig e`" xninl `ki` jkld Ð

oiietiv Ð deabl elit` xzen `ede li`ede

.xzenø÷áä ìë àìå ø÷áä ïî øîåì ãåîìú
ãáòðä úà àéöåäìxeq`c oeike .deabl xeq`c Ð

dia `pixwc ,heicdl s` xeq` oiietiv Ð deabl

.'ebe "cengz `l"àéìâ úéá.daeb oeyl Ð

,`elk enk Ð "`iilk zia" :(`pixg` `pyil)

,`qkd zia Ð "`ixk zia" :`pixg` `pyil .oeilk

.(gi edinxi) "dgey exk" oeylàø÷ã àðééðòîÐ

xacae ,"dnda" `xw aiqp raexac ogky`c

."xwa" oeyl aiqp dxf dcearäö÷åîÐ

.dxf dcear zaexwz jxevl edevwdyçâåðä úà
.liwzqin `lc ,cg` cra mc`d z` zindy Ð

òáåø øîàð íàmdipy `lde .daxwdl xeq`c Ð

.oilwqp mdipy Ð xaca micr ipy eid m`c ,oiey

ïåöøë ñðåà åá äùò àì çâåð,dliwq oiprl Ð

aiig epi` oichvi`d xey :(`,hl `nw `aa) opzc

edegibiy `le Ð "gbi ik xey" :xn`py ,dliwq

.mixg`øôåëä úà åéìò íìùîit lr s` Ð

.lwqp xeydyàëäî éúééî àðú éàäåraexc Ð

.deabl oixeq` raxpeèåì÷å òåøù.opiqxb `l Ð

ïéøåñà ïäù.daxwdl Ðòáøðå òáåøxac Ð

.dxf dcear xac Ð carpe dvwen ,dexríäåæî
.gixqne drif `iveny Ð'åâå íéùáëä ïîÐ

e` miyakd on epaxw o`vd on m`" `pixg` `xw

."dlerl mifrd oníéðù äòáùìcr dvwedy Ð

dcearl edeaixwi mipy ray seqae ,mipy rayl

.dvwen ied ikdc ,dxfíéðù òáù ïá øôåÐ

ediigxe` ikd `nl` ,mipy ray edenhity

.carnläåä éîð ãáòðokidn `prci `l Ð

`l` dvwen xeqi` oi` :`pixg` `pyil .`wtp

,dvwen ied `l jli`e mipy rayne ,mipy ray

ray ipy xte" :aizkc .dil iaxwn `l ezc

mipy ray dilr oitlgc meync `nl` ,"mipy

.ixzyi`åäåãáò íìåòì`l `eddn `l` Ð

.`ed yecigc ,icin ixnbõåç.ueg ihegy Ð

áéø÷ä äìéìáå."dlil yrie" :aizk ikdc Ð
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øîàxn` `w mipdk zxezae Ð 'ek `kxit `picc `xwirn xninl `ki`c meyn iy` ax

`kd xn`wc epiide .dlbp enen oky Ð men lral dn :`kxit i`dl `aiwr iax dl

.gafnl oixeq`e xkip enen oi`c ,gikei xigne opz` xn`w `l i`n` :dniz ."xkip enen oky"

äîåwxt `zi`ck xnege lw carnl ivn dedc oicd `ede Ð oixzen oiietvy xigne opz`

xigne opz` dne :(a,en dxf dcear) "minlvd lk"

miig ilraa mixeq` Ð heicdl yelza mixzeny

oic epi` Ð heicdl yelza xeq`y carp ,deabl

jiiy `l `zyde ?deabl miig ilraa xeq`y

lk" wxtae .`kd xn`ck "selig e`" xninl

xeq`l xnege lw i`d ik car `l (my) "minlvd

xzenc opz` dne :mzd xn`c .gafnl xd ipa`

carp ,deabl xaegna xeq` Ð heicdl yelza

,oixeq` mdy xigne opz` dne ,selig e` .'ek

lw i`d carnl ivn dede .mixzen mdiietive

.gafnl elit` xd ietiv xizdl mzd xnegeåà
lk xn`w `l i`n` :xn`z m`e Ð 'ek selig

opicar Ð `xnegle `lewl carinl `ki`c `kid

dcear) "minlvd lk" wxt xn` ikde ,`xnegl

ol zi` miig ilra iabc :xnel yie !(a,en dxf

,miig ilra xeq`l epl oi`c ,`lewl ith carinl

.`lewl xnege lw carnl ivnc oeik

ãáòðxzen eietiv `diy oic epi` xzen `edy

xn` (`,n oileg) "hgeyd" wxtae Ð

:xn`c .xeq` miig ilrac carpc zaexwzc :mzd

,xdc `cbl xn`c Ð `d ,xdl xn`c Ð `d

zaexwza ith oixingnc `nl` .xeq` ezaexwzc

ietivc ,`kti` xn` xd iabe .ietvn miig ilrac

dxf dcear) "minlvd lk" wxt mzd xn`w ,xdc

wxt xn`ck ,xzen Ð ezaexwze ,xeq`c (`,dn

:yexit ,"xdl xn`c `d" :(`,n oileg) "hgeyd"

:xnel yie .xzen ezaexwz Ð xd myl hgy m`

epiid Ð xeq`c xdc ietivc mzd xn`c `dc

i`d ike ,d`eegzyd zrya eilr didy ietivd

xn`wc `de .xeq` inp miig ilrac ietiv `peeb

xg`l d`ad ietiva epiid Ð xzen `kd

`kd xn`c `pwqnd itl :inp i` .d`eegzyd

.`gip Ð xeq` carpc ietivcãåîìúon xnel

xeq`c :i"yx yxit Ð carpd `ivedl xwad

e ,deabls` xeq` eietiv Ð deabl xeq`c oeik
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,oipneäåøò øácdzgyd iexwáéúëcleand xeca(ai e ziy`xa)ék' §©¤§¨¦§¦¦

øNa ìk úéçLä'ux`d lr FMxC z`,'Bâåmzzgyd dzid mye ¦§¦¨¨¨¤©§©¨¨¤§
e ,zeixra elwlwyíéáëBk úãBáòdzgyd diexwáéúëcc mixac) £©¨¦¦§¦

(fh,.'ìîñ ìk úðeîz ìñt íëì íúéNòå ïeúéçLz ït'eywedy oeike ¤©§¦©£¦¤¨¤¤¤§©¨¨¤
y epcnl ,mene dzgyd weqtaäåøò øác ,ïäa ìñBt íenäL ìk̈¤©¥¨¤§©¤§¨

,ïäa ïéìñBt íéáëBk úãBáòåmb ,oaxwl leqt men lray myke ©£©¨¦§¦¨¤
zcear epiidc carpe dvwene ,dexr xac epiidc raxpe raex

.oaxwl mileqt ,miakek
.ipyd zyxcn miwlegdn cg` lk cnel dn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyìàòîLé éaø éác àðúåraex xeq`l yxecd §¨¨§¥©¦¦§¨¥
zeaiz ,'mzgyn'n carpe dvwen'ïàvä ïîe ø÷aä ïî äîäaä ïî'¦©§¥¨¦©¨¨¦©Ÿ

,lirl `aenk `xtqa el` mixeqi` eyxc mdny.eäa Léøc éàî©¨¦§
:`xnbd daiyndéì éòaéîyexcl el` miherinl jxvp `ed - ¦¨¥¥

ì èøtig lra,äìBçe`íäBæîe ,ï÷æ,gixqne drif `iveny e` - §¨§¤¨¥§¨
.maixwdl oi`y
:`xnbd zl`eyòaøðå òáBøì éàø÷ éðäì eäðé÷tàc ,àn÷ àpúå- §©¨©¨§©§¦§§¨¥§¨¥§¥©§¦§¨

,cere raxpe raex hrnl 'ebe 'xwad on'n yxc xakyï÷æ äìBç¤¨¥
déì àðî íäBæîeel` mileqt :`xnbd daiyn .maixwdl oi`y §¨§¨¥

déì à÷ôðweqtdn(i ` `xwie)F` miaUMd on FpAxw o`Sd on m`e' ©§¨¥§¦¦©Ÿ¨§¨¦©§¨¦
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`oifgeקצו mipy` cenr hk sc ± oey`x wxtzereay
úøù éìëå.zxy ilkl jxved `ly ,xnelk Ðäøéùà éìëåeze`a ,dxiy` ilka aixwdy Ð

.myl yniy dxiy`l ynyn didyäøéùà éöòáådxiy`d z`e" :mzd aizkc ,exihwd Ð

."zexkz dilr xy`äøåúä ïî äö÷åîì ïéðîmc` aiigy oipn :xn`w ikdc dizrc `wlqw Ð

.eyicwdyk cin epaixwi `le ,minyl epaxw zevwdløåîéù.deab zxezl Ðàîåöã àøîéà
.eyyg `le mlern xnyp `ly ,arx yak Ðéì

øçà ïåãàì àìådvwenl :`pin`w ikdc Ð

.`kdn dxezd on xeq`y dxf dcearlãò
åãáòéùe` ,dxf dcear jxevl dcear mey ea Ð

ikd inwn la` .xeq`y xac mey e` oexw zkiyn

xeq` dvwen oi` :`pixg` `pyil .xqzin `l Ð

mey ea eyriy ,xac mey ea ecariy cr `l`

ecariyn la` .dxf dcear ixnek jxevl dcear

.dil iaxwn `l ezc ,xqzin `l Ð dcear mey ea

:ipzcn ,xwir il d`xp df oeyle ,izrny jke

`l Ð `nw `pyill i`e ,"ea ecariy cr `l`"

:ipzinl dil irai` ikde ,"`l`" ipzinl dil ded

`l oey`x oeyle .ea ecariy cr xeq` dvwen oi`

.izrnyíéøîåëì åäåøñîéù ãòezc ,dlik`l Ð

.dil iaxwn `läøæ äãåáò éðéùøë åäåìéëàéù ãò
`l eze ,mixnekd jxevl eze` oinhtny Ð

.dil iaxwnäåä ïàëîå ïàëîux`ne laan Ð

.l`xyiéìéî éðäðî.heicdl dlik`l oixzenc Ð

ìàøùé ä÷ùîî`pkyna aizk zepaxw iab Ð

l`xyi zlik`l xzend on :rnyn .l`wfgic

.oaxw `adêúòã à÷ìñ éàåcarpe dvwenc Ð

on" lirlc i`xw ipd il dnl ,heicdl ixiq`

Ð "o`vd on" ,carpd z` `ivedl Ð "xwad

dvwend z` `ivedl?,`wtp "l`xyi dwyn"n

.deabl xeq` Ð heicdl xeq`yncïî ø÷áä ïî
äèîì ø÷áä ïî ïàöä ïîå ø÷áä ïî äîäáäm`" Ð

epi`y Ð cenll oi`y ."xwad on epaxw dler

i`d .lirl "xwad on" aizk `dc ,melkl jixv

Ð `nwe ,dtxhd z` `ivedl i`ce Ð dhnlc

.dtxhl `xw `z` `nl` .carpléëéøèöéàÐ

:`pin` ded "l`xyi dwyn"n i`c .i`xw ixz

.'ek dyicwd jk xg`e dtxhp ihernlàîéà
éøúùéúiab la` ,"xwad on" jixhvi` ikdl Ð

il dnl i`xw ixz carpe dvwen?icwd `dey

dicic e`lc ,xqzin `l ecar e` edvwd jk xg`e

`l` ,ely epi`y xac xqe` mc` oi`e ,`ed

heicdl i`ce Ð deabl ihernl jixhvi`cn

.ixy `xyinúøáåò äðéàùekzgpy oebk Ð

`wtp `kd ike ,dlrnle daekx`d on dilbx

.dyicwd jk xg`e dtxhpàëéøèöéàzlz Ð

`wec :`pin` ded "l`xyi dwyn"n i`c .i`xw

mxkd i`lke dlxrc `inec ,dtxh dclepc `kid

on" diyixa aizkc ,`xw `edda aizkc

izy xzenn :(`,gn) migqta opixn`e ,"miz`nd

i`lke dlxrl o`kn ,xeaa exiizypy ze`n

`l dlxrc ikid ike .miz`na oilhay mxkd

ol `wtp `l inp dtxh Ð xyekd zry dl dzid

lk" `kixhvi` ikdle .dtxh dclepc `l` ,dpin

jk xg`e dzcil xg`l dtxhpl Ð "xeari xy`

xg`e dyicwdl `z` Ð "xwad on"e ,dyicwd

.dtxhp jkäðùîïðáøå éáøã àúâåìôyxtn Ð

.`xnbaàøîâéøú äì÷ùãdpzd `l `ede Ð

opz`c ol rnynwe .mipy dl ozpe ,cg `l` dl

(cg dpzn `le) edpip opz` edleke ,dl daix

.dnr dpzdy eze` zqtznyïðúà äéìò ìåçéì
òøôîì,miiw dlhd oiicr d`ia zryae li`ed Ð

lk Ð dlh eze` xky lr dilr `a `edy oeike

.`ed `nlra dpznc ,xqzin `l d`ia zrya ecgii `lc oeik :xninl `ki` Ð dlh dl ozp jk xg`e dilr `a `nlyac .opz` dilr liig dizi`c `kid
äîã÷ù

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

ïéðîzevwdl jixvy oipn :xn`w ikdc jzrc `wlq `w Ð dxezd on (xeq`y) dvwenl

eze` aixwdl xeq`c oipn :xn`wc wiqne ?daxwdd mcew deabl daxwd myl oaxwd

jd :xnel el dide ,`aeh ipixg` i`xwn opiyxc `dc :dyw zvwe .dxf dcearl dvwedy

.`kdn dil iziin `pzàìàmyl dcear mey ea ecariy :i"yx yxit Ð 'ek ecariy cr

.xeqi`d xac mey e` oexw zkiyn e` ,dxf dcear

:`pixg` `pyil .ixqzin `l Ð ikd inwn la`

la` ,mixnekd jxevl dcear mey ea ecariy cr

Ð mixnekd jxevl dcear mey ea ecariyn (m`)

df oeyle .izrny jk ,iaxwin `l ezc ,xqzin `l

i`e .'ek ecariy cr `l` :ipzcn ,xwir il d`xp

dvwen oi` ipzinl ivn ded (`l) Ð `nw `pyilk

`l oey`x oeyle .ecariy cr (`l`) xeq`

.i"yx oeyl ,izrnyàäáÐ o`kne o`kn

cinlz did laane l`xyi ux`n `da :yexit

.l`xyi ux`c `zekf `ipdn `le ,mkg

àðîÐ heicdl carpe dvwen xzeny ilin ipd

`dc ?heicdl xeq`l iziz `kidn :dniz

,lirlc i`xw ipd e`l i` xqzin `l deabl elit`

:wgvi epiax xne`e ?xeq`l iziz `kidn heicdl

heicdl s` Ð deabl xeq`c `xwn witnc oeikc

ipyn `w i`n ok m` :`iyw i`e .xeq`c dpin slip

`xw il dnl ,heicdl oixeq` jzrc `wlq i`"

`l` heicdl xqzin `l `d ,"deabl ihernl

`wlq i` :xn`w ikdc ,xnel yie !deabc `xwn

opirnyc `xwn heicdl xeqi` opixnbc jzrc

xeqi`l diazkinl il dnl Ð deabl xeqi` dipin

opirci `linne ,heicd iab diazkl ?zepaxw iab

xzend on Ð "l`xyi dwyn"n ,deabl xeq`c

!l`xyil

êéøèöéàdwyn"n opirny mlerl ,xnelk Ð

ikd elit`e ,deabl xeq` "l`xyi

dyicwdc `kidl ,dtxh ihernl `xw jixhvi`

carpe dvwen la` :i"yx yxite .dtxhp jk xg`e

e` edvwd jk xg`e yicwd ixd ?il dnl i`xw ixz

mc` oi`e ,`ed dicic e`lc ,xqzin `l Ð ecar

:`xidp `le .epeyl o`k cr .ely epi`y xac xqe`

raex" iab (`,`n dcp) "otec `vei" wxta `dc

cge miycw zndal cg ,i`xw izy jixvn "raxpe

`ail`e milw miycwa dl zgkyne .oileg zndal

jiiy inp ikc :yxtl d`xp okl .ililbd iqei iaxc

seq seqc ,`gip carpe dvwena `peeb i`dk xnel

opirny `l carpd `ivedl "xwad on"c `xw i`dn

xg`e dcarpc `kidl ,`peeb cgl m` ik `herin

ixiq` heicdl s`c jzrc `wlq i`e .dyicwd jk

dil opirny deable ,heicd iab diazkp Ð

inp ikdc .`peeb jda xeq`c "l`xyi dwyn"n

xeqi` opirny "l`xyi dwyn"nc dtxha xn`c

dpin rny `l` .deabl dyicwd jk xg`e dtxhpa

wxtae .ixy heicdlc zepaxw zyxta aizkcn

`pixg` `xw jixvn (`,`n my) "otec `vei"

jk xg`e eyicwdc `kidl ,deabl diteb carpl

.cxi Ð dlr m`y ,carp
oebk
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,äøéLà éìëe ,úøL éìëeéöòå,äøéLàäö÷eîe.ãáòðå , §¥¨¥§¥£¥¨©£¥£¥¨§¤§¤¡©
ïépî :äiLàé éaø øîà ,äðzî øa éáBè áø øîàäö÷eîì ¨©©¦©©¨¨¨©©¦Ÿ¦¨¦©¦§§¤

?äøBzä ïî¯éì áéø÷äì eøîLz" :øîàpLBãòBîa"¯ ¦©¨¤¤¡©¦§§§©§¦¦§£
é÷úî .øenéL Bì ïéNBòL ìk,äzòî àlà :ééaà dì ó ¨¤¦¦©§¦¨©©¥¤¨¥©¨

àøîéà úéúééààîBöcøenéL déì ãéáò àìå¯éîð éëä ©§¦¦§¨§¨§¨¨¥¥¦¨¦©¦
éì áéø÷äì eøîLz" ,àðà :déì øîà ?äáø÷äì eæç àìc§¨£§©§¨¨£©¥£¨¦§§§©§¦¦

BãòBîa"éì" ,àðéîà÷ ,"¯øçà eäæéàå ,øçà ïBãàì àìå §£¨¨¦¨¦§Ÿ§¨©¥§¥¤©¥
?Bì ïéáéø÷nL¯øa àáø øîà .äøæ äãBáò Bæ øîBà éåä ¤©§¦¦¡¥¥£¨¨¨¨©¨¨©

ãò àlà øeñà äö÷eî ïéà :÷çöé áø øîà ,àcà áø©©¨¨©©¦§¨¥§¤¨¤¨©
BãáòiLãò :ïðçBé éaø øîà àleò .eäeøñîiLéøîBëì ¤©£§¨¨©©¦¨¨©¤¦§§§§¥

ãò :ïðçBé éaø øîà àäa .äøæ äãBáòeäeìéëàiLéðéLøk £¨¨¨¨¨¨©©¦¨¨©¤©£¦©§¦¥
àäáì àaà éaø déì øîà .äøæ äãBáò:eúéâìôîïezà £¨¨¨£©¥©¦©¨§¨¨¦§§¦©

àìeòàøîà÷ ék éîð àleò ,àì :déì øîà ?¯éôLc àeä ©¨£©¥¨¨©¦¦¨¨©§¨¥
ì àäa òãé :àaà éaø øîà .äøæ äãBáò éðéLøk déìééepL ¥©§¦¥£¨¨¨£©©¦©¨¨©¨¨§©¥

íúä ÷éìñc àì éàå ,àúòîL¯õøàc ,òãé äåä àì §©£¨§¦¨¦§¥¨¨¨£¨¨©§¤¤
ïkéî àäa :÷çöé áø déì øîà .déì äîøb ìàøNéïkéîe ¦§¨¥¨§¨¥£©¥©¦§¨¨¨¦¨¦¨

àéððç áø éðúc .äåääàèéøèïéà :ïðçBé éaøc dén÷ £¨§¨¥©£©§¨§¦§¨©¥§©¦¨¨¥
,dì éðz àeä .äNòî Ba eNòiL ãò àlà øeñà äö÷eî§¤¨¤¨©¤©£©£¤¨¥¨

?äNòî éàî :dì øîà øãäå¯ãòææbiL.Ba eãáòéå ©£©£©¨©©£¤©¤¦¨¥§©£§
"ãáòð eäæéà"åëøîàc :àtt áø øîà ?éléî éðä àðî .' ¥¤¤¡©§¨¨¥¦¥£©©©¨©£©

" àø÷ä÷Lnî"ìàøNé¯à÷ìñ éàå ,ìàøNéì øzenä ïî §¨¦©§¥¦§¨¥¦©¨§¦§¨¥§¦¨§¨
àø÷ éì änì ,èBéãäì éøéñà CzòceäðéèòîîdBábî? ©§¨£¦¦§¤§¨¨¦§¨§©£¦§¦¨©

¯èBéãäì éøéñàc àëéä ìëå¯àäå !?àø÷ éòa àì §¨¥¨©£¦¦§¤§¨¨¥§¨§¨
déèòîe ,èBéãäì àøéñàc ,äôøèàø÷.dBábî:àéðúc §¥¨©£¦¨§¤§¦£¥§¨¦¨©§©§¨

,øîBì ãeîìz ïéàL ähîì "ø÷aä ïî" øîBà àeäLk§¤¥¦©¨¨§©¨¤¥©§©
úà àéöBäì àlàäôøhä.¯éøèöéàEzòc à÷ìñ ,C ¤¨§¦¤©§¥¨¦§§¦¨§¨©§§
éléî éðä :àðéîà¯ìáà ,äLc÷úð Ck øçàå äôøèðc ¨¦¨¨¥¦¥§¦§§¨§©©¨¦§©§¨£¨

äôøèð Ck øçàå äLc÷úð¯àîéàéøLéúc.dBáâì¯ ¦§©§¨§©©¨¦§§¨¥¨§¦§¥§¨©
"èáMä úçz øáòé øLà ìk" :à÷ôð àëäî àäå¯èøt §¨¥¨¨¨§¨¨£¤©£Ÿ©©©¨¤§¨

äôøèì?úøáBò dðéàL¯éøèöéà éîð àeääà÷ìñ ,C ¦§¥¨¤¥¨¤¤©©¦¦§§¦¨§¨
éléî éðä :àðéîà Czòc¯úòL dì äúéä àìc àëéä ©§¨¨¦¨¨¥¦¥¥¨§¨¨§¨¨§©

,øLBkääãìBðcäúéäc àëéä ìáà ,dnà éòîî äôøè ©¤§§¨§¥¨¦§¥¦¨£¨¥¨§¨§¨
äôøèð Ck øçàå íìBòä øéåàì úàöéå ,øLBkä úòL dì̈§©©¤§¨¨©£¦¨¨§©©¨¦§§¨

¯.ïì òîLî à÷ ,dBáâì éøzLz àîéàäðùîeäæéàå ¥¨¦§§¦§¨©¨©§©¨§¥¤
ïðúà¯éìBä" äðBæì øîBàäïä eléôà ,"CøëNa äæ äìè C ¤§¨¨¥§¨¦¨¤¤¦§¨¥£¦¥
äàî¯éìBä" Bøéáçì øîBàä ïëå .ïéøeñà ïlekäæ äìè C ¥¨¨£¦§¥¨¥©£¥¦¨¤¤
ïéìúåEúçôL,ïðúà Bðéà :øîBà øéàî éaø ."écáò ìöà §¨¦¦§¨§¥¤©§¦©¦¥¦¥¥¤§¨

.ïðúà :íéøîBà íéîëçåàøîâïä eléôàå :øî øîà ©£¨¦§¦¤§¨£©¨©£¦¥
äàî¯.ïéøeñà ïlek¯úBîäa äàî àøâà äì÷Lc àîéìéà ?éîc éëéä¯,éøéñà eäleëc àèéLt ¥¨¨£¦¥¦¨¥¦¥¨§¨§¨©§¨¥¨§¥§¦¨§§£¦¦

!äàî él äî ãç él äî¯àëéøö àì¯ïðúà çkî eäleëc ,äàî dì áéäéå ,àãç àøâà äì÷Lc ©¦©©¦¥¨¨§¦¨§¨§¨©§¨£¨§¨¥¨¥¨§§¦Ÿ©¤§¨
dì ïúð àìå äéìò àa ,äéìò àa àìå dì ïúð :ïðaø eðz .éúà÷¯äéìò àa àìå dì ïúð .øzeî dpðúà ¨¨¥¨©¨©¨©¨§Ÿ¨¨¤¨¨¨¤¨§Ÿ¨©¨¤§©¨¨¨©¨§Ÿ¨¨¤¨

Ck øçàå dì ïúð :éðú÷ éëä àlà ?dì áéäé éàî dì ïúð àìå äéìò àa ,eúå ?déì úéø÷ "dpðúà"¤§©¨¨¥¥§¨¨¤¨§Ÿ¨©¨©¨¥¨¤¨¨¦¨¨¥¨©¨§©©¨
dì ïúð Ck øçàå äéìò àa ,äéìò àa¯.øzeî dpðúàìeçéìå:øæòìà éaø øîà ?òøôîì ïðúà déìò ¨¨¤¨¨¨¤¨§©©¨¨©¨¤§©¨¨§¥£¥¤§¨§©§¥©¨©©¦¤§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dxenz(ycew zay meil)

úøL éìëe,zxy ilka `ly aixwde -[äøéLà éìëe]aixwde - §¥¨¥§¥£¥¨
,dxiy` zcearl eynyy milkaäøéLà éöòåiab lr exihwde - ©£¥£¥¨

,dxiy`d uräö÷eîeeaixwdl dvwen didy s` eaixwde - §¤
,dxf dcearlãáòðå.envr eze` ecary s`e -axwy oeike §¤¡¨

ray xg`l xzen dvweny myn gikedl oi` ,dry z`xeda
.yiwl yix ixac egcpe ,mipy

:gafnl dvwen xeq`l sqep xewnéaø øîà äðzî øa éáBè áø øîà̈©©¦©©¨¨¨©©¦
äøBzä ïî äö÷enì ïépî ,äiLàéz` zevwdl mc` aiigy oipn - Ÿ¦¨¦©¦©§¤¦©¨

enhtle minyl epaxw,eyicwnyk cin epaixwi `leøîàpLxacna) ¤¤¡©
(a gk'ebe ipAxw z`','BãòBîa éì áéø÷äì eøîLzrnyneìkoaxw ¤¨§¨¦¦§§§©§¦¦§£¨

øenéL Bì ïéNBòL.eaixwdl oi` edexny `l m`e ,deab jxevl ¤¦¦
é÷úî,ééaà dì ójxevl mhtzde xnypy oaxw wx aixwdl yi m` ©§¦¨©©¥
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,xeniy el dyr `le arx yak mc` `iad m`éæç àìc éîð éëä̈¦©¦§Ÿ£¦
äáø÷äìzvxzn .jkl eyyg `l i`ce ixd ,gafnl ie`x epi` ike - §©§¨¨
:`xnbd[déì øîà]`le ,gafnl ie`x arx yak mlerl ,iaeh ax ¨©¥

`l` ,deab myl oaxwd z` xenyl jixvy izpeek dzidàðà£¨
àðéîà÷ 'BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz'wiicl df weqt iz`ad - ¦§§§©§¦¦§£¨£¦¨

xnyp m` `weecyéì,eaixwdl xzenàìåeaixwdl xnyp m` ¦§Ÿ
øçà ïBãàì,gafnl xeq` `ed f`yeäæéàåoec`,Bì ïéáéø÷nL øçà §¨©¥§¥¤©¥¤©§¦¦
øîBà éåä[xne` `dz-],íéáëBk úãBáò Bæoipn' izl`yy edfe ¡¥¥£©¨¦

dnda aixwdl xeq`y oipn xnelk ,'dxezd on dvwenl
.miakek zcear zaexwzl dzvwedy

:dvwen xeqi` oipra cerïéà ,÷çöé áø øîà àcà áø øa àáø øîà̈©¨¨©©©¨¨©©¦§¨¥
äö÷eîmiakek zcearløeñà,gafnleãáòiL ãò àlàmixnkd ea §¤¨¤¨©¤©©§

ok lre ,eze` miaixwn mpi` aey ea ecaryn j` ,mnvr jxevl
.gafnl xzen `edj`,ïðçBé éaø øîà àleò`l` xeq` dvwen oi` ¨¨©©¦¨¨
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`l i`ce jk eyryn wxy ,mixnkd zlik` jxevl ea edenhtie
.cer edeaixwi

:`xnbd zl`eyàleòà ïezà ezéâìtî ,àäáì àaà éaø déì øîà- ¨©¥©¦©¨§¥¨¦©§¦©©¨
dvwend zxiqny opgei iax mya `ler lr dz` wleg m`d
.mipiyxk edelik`d `l m` s` eze` dxizn mixnkd zlik`l

:`xnbd daiyndéì øîà,`daàì`l` ,eilr wleg ip` oi` - ¨©¥Ÿ
øîà÷ ék ,éîð àleò,ezxizn mixnkd zlik`l ezxiqnyàeä ¨©¦¦¨¨©

íéáëBk úãBáò épéLøk déì éôLcedelik`dy ote`a wx ezpeek - §¨¥¥©§¦¥£©¨¦
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.el dnxb l`xyi ux` zekf `le ,mkg
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[iptl-]øeñà äö÷eî ïéà ,ïðçBé éaøcgafnlBa eNòiL ãò àlà §©¦¨¨¥§¤¨¤¨©¤©£
mixnkdäNòîxzen `ed dyrn ea eyryn j` ,mnvr jxevl ©£¤

.lirl wgvi ax zhiykdì éðz àeä,ef dkld dpy `ippg ax - ¨¥¨
dì øîà øãäå,ezrcn dx`iae xfg jk xg`e -äNòî éàîedn - §¨©¨©¨©©£¤
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lirl `aenk gafnl(:gk)ixd ,dBábî eäðéèòîîmd ehrnzp xak - §©£¦§¦¨©

gken `l` ,l`xyil dlik`l miie`x mpi`y oeik maixwdln
.dlik`a mixzen mdy

:`xnbd dywnàø÷ éòa àì èBéãäì éøéñàc àëéä ìëålka ike - §¨¥¨©£¦¥§¤§Ÿ¨¥§¨
dxqe`l weqt jixv oi` heicdl dlik`a dxeq` dnday mewn

,gafnlèBéãäì àøéñàc äôøè àäå,dlik`adBábî àø÷ déèòîe §¨§¥¨©£¦¨§¤§©£¥§¨¦¨©
,deabl dxqe`l cgein cenil yie -,àéðúcxn`p(a ` `xwie)on' §©§¨¦

elek `le 'xwad on' rnyne ,'mkpAxw z` EaixwY 'ebe xwAd©¨¨©§¦¤¨§©§¤
lirl x`eank(:gk)ok m`e ,øîBà àeäLk' cerFpAxw dlr m`ïî §¤¥¦Ÿ¨¨§¨¦
ähîì 'ø÷aä(b ` my)i`ce ,sqep herin rnyne ,øîBì ãeîìz ïéàL ©¨¨§©¨¤¥©§©
df herinäôøhä úà àéöBäì àlà`vnpe ,deabl dxeq`y ¤¨§¦¤©§¥¨

gikedl oi` ok m`e ,dlik` ixeqi` s` deabl dxezd dhriny
zvxzn .gafnl ehrnzpy jkn dlik`a mixzen dvwene carpy
dwynn' oicn gafnl mileqt dlik` ixeqi` mlerl :`xnbd

mewn lkne ,'l`xyiéøèöéàCm`y ,dtixh hrnl micenil ipy ¦§§¦
,'l`xyi dwynn'n wx dhrnpàðéîà Czòc à÷ìñdler did - ©§¨©§¨£¦¨

,xnel jzrc lréléî éðä`weec ,gafnl dxeq` dtixhyäôøèðc ¨¥¦¥§¦§§¨
ìáà ,äLc÷úð Ck øçàåm`àîéà ,äôøèð Ck øçàå äLc÷úð §©©¨¦§©§¨£¨¦§©§¨§©©¨¦§§¨¥¨

éøLéúc[zxzen `dzy-],dBáâìxefgl dxezd dkxvp ok lr §¦§¦§¨©
.df ote`a s` dxeq`y epcnll ,'xwad on'n dhrnle

:dywne `xnbd dayà÷ôð àëäî àäådnda xeqi` ike - §¨¥¨¨©§¨
z`f epcnl ixde ,'l`xyi dwynn'n cnlp ycwdd mcew dtxhpy

dnda xyrna xn`py dnn(al fk `xwie)úçz øBáòé øLà ìk'Ÿ£¤©£©©
èáMädlekid dnda wxy rnyne ,''dl WcT didi ixiUrd ©¨¤¨£¦¦¦§¤Ÿ¤©

,ycew didz xearlúøáBò dðéàL äôøèì èøtekzgpy oebk §¨¦§¥¨¤¥¨¤¤
lkep ok m`e ,zetixh x`ya oicd `ede ,gafnl dleqty dilbx
,dxeq` ycwdd xg` dtxhp m` s`y 'l`xyi dwynn'n cenll
dhrin dxezdy gken `l` ,'xwad on' weqtl epkxvp dnle

.dlik` ixeqi` mb gafnl
:`xnbd zvxznéøèöéà éîð àeääC'xeari xy` lk' weqtd mb - ©©¦¦§§¦

'l`xyi dwynn' wx xn`p did m`y ,jxvpàðéîà Czòc à÷ìñ- ©§¨©§¨£¦¨
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.dleqt

äðùî
:'opz`' edn zx`an dpyndïðúà eäæéàå,gafnl xeq`døîBàä §¥¤¤§©¨¥
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קצז oifge` mipy` cenr hk sc ± oey`x wxtzereay
úøù éìëå.zxy ilkl jxved `ly ,xnelk Ðäøéùà éìëåeze`a ,dxiy` ilka aixwdy Ð

.myl yniy dxiy`l ynyn didyäøéùà éöòáådxiy`d z`e" :mzd aizkc ,exihwd Ð

."zexkz dilr xy`äøåúä ïî äö÷åîì ïéðîmc` aiigy oipn :xn`w ikdc dizrc `wlqw Ð

.eyicwdyk cin epaixwi `le ,minyl epaxw zevwdløåîéù.deab zxezl Ðàîåöã àøîéà
.eyyg `le mlern xnyp `ly ,arx yak Ðéì

øçà ïåãàì àìådvwenl :`pin`w ikdc Ð

.`kdn dxezd on xeq`y dxf dcearlãò
åãáòéùe` ,dxf dcear jxevl dcear mey ea Ð

ikd inwn la` .xeq`y xac mey e` oexw zkiyn

xeq` dvwen oi` :`pixg` `pyil .xqzin `l Ð

mey ea eyriy ,xac mey ea ecariy cr `l`

ecariyn la` .dxf dcear ixnek jxevl dcear

.dil iaxwn `l ezc ,xqzin `l Ð dcear mey ea

:ipzcn ,xwir il d`xp df oeyle ,izrny jke

`l Ð `nw `pyill i`e ,"ea ecariy cr `l`"

:ipzinl dil irai` ikde ,"`l`" ipzinl dil ded

`l oey`x oeyle .ea ecariy cr xeq` dvwen oi`

.izrnyíéøîåëì åäåøñîéù ãòezc ,dlik`l Ð

.dil iaxwn `läøæ äãåáò éðéùøë åäåìéëàéù ãò
`l eze ,mixnekd jxevl eze` oinhtny Ð

.dil iaxwnäåä ïàëîå ïàëîux`ne laan Ð

.l`xyiéìéî éðäðî.heicdl dlik`l oixzenc Ð

ìàøùé ä÷ùîî`pkyna aizk zepaxw iab Ð

l`xyi zlik`l xzend on :rnyn .l`wfgic

.oaxw `adêúòã à÷ìñ éàåcarpe dvwenc Ð

on" lirlc i`xw ipd il dnl ,heicdl ixiq`

Ð "o`vd on" ,carpd z` `ivedl Ð "xwad

dvwend z` `ivedl?,`wtp "l`xyi dwyn"n

.deabl xeq` Ð heicdl xeq`yncïî ø÷áä ïî
äèîì ø÷áä ïî ïàöä ïîå ø÷áä ïî äîäáäm`" Ð

epi`y Ð cenll oi`y ."xwad on epaxw dler

i`d .lirl "xwad on" aizk `dc ,melkl jixv

Ð `nwe ,dtxhd z` `ivedl i`ce Ð dhnlc

.dtxhl `xw `z` `nl` .carpléëéøèöéàÐ

:`pin` ded "l`xyi dwyn"n i`c .i`xw ixz

.'ek dyicwd jk xg`e dtxhp ihernlàîéà
éøúùéúiab la` ,"xwad on" jixhvi` ikdl Ð

il dnl i`xw ixz carpe dvwen?icwd `dey

dicic e`lc ,xqzin `l ecar e` edvwd jk xg`e

`l` ,ely epi`y xac xqe` mc` oi`e ,`ed

heicdl i`ce Ð deabl ihernl jixhvi`cn

.ixy `xyinúøáåò äðéàùekzgpy oebk Ð

`wtp `kd ike ,dlrnle daekx`d on dilbx

.dyicwd jk xg`e dtxhpàëéøèöéàzlz Ð

`wec :`pin` ded "l`xyi dwyn"n i`c .i`xw

mxkd i`lke dlxrc `inec ,dtxh dclepc `kid

on" diyixa aizkc ,`xw `edda aizkc

izy xzenn :(`,gn) migqta opixn`e ,"miz`nd

i`lke dlxrl o`kn ,xeaa exiizypy ze`n

`l dlxrc ikid ike .miz`na oilhay mxkd

ol `wtp `l inp dtxh Ð xyekd zry dl dzid

lk" `kixhvi` ikdle .dtxh dclepc `l` ,dpin

jk xg`e dzcil xg`l dtxhpl Ð "xeari xy`

xg`e dyicwdl `z` Ð "xwad on"e ,dyicwd

.dtxhp jkäðùîïðáøå éáøã àúâåìôyxtn Ð

.`xnbaàøîâéøú äì÷ùãdpzd `l `ede Ð

opz`c ol rnynwe .mipy dl ozpe ,cg `l` dl

(cg dpzn `le) edpip opz` edleke ,dl daix

.dnr dpzdy eze` zqtznyïðúà äéìò ìåçéì
òøôîì,miiw dlhd oiicr d`ia zryae li`ed Ð

lk Ð dlh eze` xky lr dilr `a `edy oeike

.`ed `nlra dpznc ,xqzin `l d`ia zrya ecgii `lc oeik :xninl `ki` Ð dlh dl ozp jk xg`e dilr `a `nlyac .opz` dilr liig dizi`c `kid
äîã÷ù
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ïéðîzevwdl jixvy oipn :xn`w ikdc jzrc `wlq `w Ð dxezd on (xeq`y) dvwenl

eze` aixwdl xeq`c oipn :xn`wc wiqne ?daxwdd mcew deabl daxwd myl oaxwd

jd :xnel el dide ,`aeh ipixg` i`xwn opiyxc `dc :dyw zvwe .dxf dcearl dvwedy

.`kdn dil iziin `pzàìàmyl dcear mey ea ecariy :i"yx yxit Ð 'ek ecariy cr

.xeqi`d xac mey e` oexw zkiyn e` ,dxf dcear

:`pixg` `pyil .ixqzin `l Ð ikd inwn la`

la` ,mixnekd jxevl dcear mey ea ecariy cr

Ð mixnekd jxevl dcear mey ea ecariyn (m`)

df oeyle .izrny jk ,iaxwin `l ezc ,xqzin `l

i`e .'ek ecariy cr `l` :ipzcn ,xwir il d`xp

dvwen oi` ipzinl ivn ded (`l) Ð `nw `pyilk

`l oey`x oeyle .ecariy cr (`l`) xeq`

.i"yx oeyl ,izrnyàäáÐ o`kne o`kn

cinlz did laane l`xyi ux`n `da :yexit

.l`xyi ux`c `zekf `ipdn `le ,mkg

àðîÐ heicdl carpe dvwen xzeny ilin ipd

`dc ?heicdl xeq`l iziz `kidn :dniz

,lirlc i`xw ipd e`l i` xqzin `l deabl elit`

:wgvi epiax xne`e ?xeq`l iziz `kidn heicdl

heicdl s` Ð deabl xeq`c `xwn witnc oeikc

ipyn `w i`n ok m` :`iyw i`e .xeq`c dpin slip

`xw il dnl ,heicdl oixeq` jzrc `wlq i`"

`l` heicdl xqzin `l `d ,"deabl ihernl

`wlq i` :xn`w ikdc ,xnel yie !deabc `xwn

opirnyc `xwn heicdl xeqi` opixnbc jzrc

xeqi`l diazkinl il dnl Ð deabl xeqi` dipin

opirci `linne ,heicd iab diazkl ?zepaxw iab

xzend on Ð "l`xyi dwyn"n ,deabl xeq`c

!l`xyil

êéøèöéàdwyn"n opirny mlerl ,xnelk Ð

ikd elit`e ,deabl xeq` "l`xyi

dyicwdc `kidl ,dtxh ihernl `xw jixhvi`

carpe dvwen la` :i"yx yxite .dtxhp jk xg`e

e` edvwd jk xg`e yicwd ixd ?il dnl i`xw ixz

mc` oi`e ,`ed dicic e`lc ,xqzin `l Ð ecar

:`xidp `le .epeyl o`k cr .ely epi`y xac xqe`

raex" iab (`,`n dcp) "otec `vei" wxta `dc

cge miycw zndal cg ,i`xw izy jixvn "raxpe

`ail`e milw miycwa dl zgkyne .oileg zndal

jiiy inp ikc :yxtl d`xp okl .ililbd iqei iaxc

seq seqc ,`gip carpe dvwena `peeb i`dk xnel

opirny `l carpd `ivedl "xwad on"c `xw i`dn

xg`e dcarpc `kidl ,`peeb cgl m` ik `herin

ixiq` heicdl s`c jzrc `wlq i`e .dyicwd jk

dil opirny deable ,heicd iab diazkp Ð

inp ikdc .`peeb jda xeq`c "l`xyi dwyn"n

xeqi` opirny "l`xyi dwyn"nc dtxha xn`c

dpin rny `l` .deabl dyicwd jk xg`e dtxhpa

wxtae .ixy heicdlc zepaxw zyxta aizkcn

`pixg` `xw jixvn (`,`n my) "otec `vei"

jk xg`e eyicwdc `kidl ,deabl diteb carpl

.cxi Ð dlr m`y ,carp
oebk
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ïépî :äiLàé éaø øîà ,äðzî øa éáBè áø øîàäö÷eîì ¨©©¦©©¨¨¨©©¦Ÿ¦¨¦©¦§§¤
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äæ ãçàå äæ ãçà :øîà àáøå .åéøçà ñçeéî Bòøæ àäc¯äéìò àaä ïäëå ,øeñà dpðúà¯ä÷Bì §¨©§§¨©£¨§¨¨¨©¤¨¤§¤¨¤¤§©¨¨§Ÿ¥©¨¨¤¨¤
úéìàøNé äðBf äî ,éããäî éôìé ?àîòè éàî .äðBæ íeMî¯äéBb äðBæ óà ,åàìa¯äîe .åàìa ¦¨©©£¨¨§¦¥£¨¥©¨¦§§¥¦§¨©¨¨§¨¨

äéBb äðBæ ïðúà¯úéìàøNé äðBæ ïðúà óà ,øeñà¯äðBæ ãçàå ,äéBb äðBæ ãçà :éáéúéî .øeñà ¤§©¨¨¨©¤§©¨¦§§¥¦¨¥¦¦¤¨¨¨§¤¨¨
úéìàøNé¯éðî àä :ééaà Cì øîà !ééaàc àzáeéz .øeñà dpðúà¯:øîàc ,àéä àáé÷ò éaø ¦§§¥¦¤§©¨¨§§¨§©©¥£©¨©©¥¨¨¦©¦£¦¨¦©£©

ïì òîLî÷ àäå ,ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLec÷ ïéà¯àéîec ,ïéLec÷ da éñôz àì äðBæ ìëc ¥¦¦§¦§©¨¥¨¦§¨¨©§©¨§¨¨¨¨§¦¨¦¦§¨
.ïéLecé÷ da éñôz àìc äðîìàc¯?"ìBãb ïäëì äðîìà ïBâk" éðú÷c àðL éàî ,àáøìe¯àéîec §©§¨¨§¨¨§¦¨¦¦§¨¨©§¨§¨¨¥§©§¨¨§Ÿ¥¨§¨
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ì àlL äéeðt ìò àaä éeðt :øæòìà éaø øîàc ,øæòìàúeLéà íL¯àëéä ìáà .äðBæ dàNò ¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¨©¨©§¨¤Ÿ§¥¦£¨¨¨£¨¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dxenz(ycew zay meil)

ezáéø÷äå äîãwLoeik opz` meyn xeq` epi` ok lre ,d`iad iptl ¤¨§¨§¦§¦©
.miiw dlhd oi` d`iad zryay

:`xnbd dywnéîc éëéä,`ziixaa xaecn ji` -àîéð éàm` - ¥¦¨¥¦¥¨
xn`pøzìàì [dìäéð] (äéìäéð) déð÷àcdlhd z` dl dpwdy - §©§§¥¦£¨§©§©

,dl epzpyk cinøzeîc àèéLt,d`iad xg`l elit`e eaixwdl §¦¨§¨
ïàk ãòc[dpizpd zrya],äéìò àa àìdl epzp `l i`ce ok m`e §©¨Ÿ¨¨¤¨

yecigd dne ,el dzevxl mpig zpznk `l` d`iad lr xkyk
.opz` epi`yàlàåxaecn m`dì øîàcdpizpd zryaéðwéð àì §¤¨§¨©¨Ÿ¦§¦

éìäàéa úòL ãò Cm` ,jiilr `ea`y cr jl iepw dlhd `di `l - ¦©§©¦¨
okdéì äáø÷î àéöî éî,d`iad iptl eaixwdl `id dleki ike - ¦©§¨©§§¨¥

e' ixdàðîçø øîà ''äì Lã÷ Búéa úà Léc÷é ék Léà(ci fk `xwie), ¦¦©§¦¤¥Ÿ¤©¨©©£¨¨
,o`kn epcnleBúéa äîmc` lyBúeLøaleki ok lre `ed ©¥¦§

,eyicwdlìk óàm` wx xacBúeLøaoeike ,eyicwdl leki `ed ©¨¦§
dleki cvik ,dilr `a `l cer ixdy dly epi` oiicr df dlhy

.eaixwdl `id
:`xnbd zvxznàëéøö àì`l` ,df oic eprinydl `ziixad Ÿ§¦¨

ote`adì øîàc,dpizpd zryaCì äéðwî àìdf dlhúòL ãò §¨©¨Ÿ¦§¥¦©§©
éøèöî éàå ,äàéaåéLëòî Cì éðwéð Cì Ceze` ikxhvz m` j` - ¦¨§¦¦§§¦¦¦§¦¦¥©§¨

eaixwdl dleki jky oeike ,eiykrn jl iepw `ed ixd d`iad iptl
dl xn`y s` opz` df oi`y `ziixad zycgne .dvxz m`
dyrnly oeik ,d`iad zry cr dly dlhd `di `ly dligza
,mpig zpzn ef didzy mikqd df ote`ae d`iad iptl ea dzkf

.lirl x`eank
,ezaixwde dncwy ote`a `ziixad z` yxit xfrl` iaxy epcnl
epzpy xxaed d`iad mcew dzaxwd ici lry oeik xzen dppz`e

:eixaca zwtzqn `xnbd .mpig zpzna dl,àéòLBà áø éòaozp ¨¥©©§¨
dpwi el jxhvz m` j` ,d`ia zrya dly `diy dpzde dlh dl

e ,eiykrn dlezLéc÷äå äîã÷,dilr `a jk xg`e deabléàî- ¨§¨§¦§¦©©
ozepd mikqdyk m`d ,wtqd iccve .gafnl xzen `ed m`d
zrya mlera didi `l m` `weec oiekzd d`iad iptl edpwzy
m`e ,d`iad xg`l edpwzy ezpeek mlera didi m` la` ,d`iad
xeq` df dlhe ,oiicr dly dlhd did `l ixdy ycwdd lha ok
ote` lka eiykrn ezepwdl mikqd `ny e` ,opz` myn gafnl
ici lry oeike ,d`iad zrya dzeyxa dlhd didi `l eay
dl epzp dligzny xxaed dzeyxn `vi `ed dlhd zycwd

opz` df oi`e ,dpzna.
:`xnbd dywndéì èBLôzdf wtqléaø øîàc ,øæòìà éaøcî ¦§¥¦§©¦¤§¨¨§¨©©¦

øæòìàyk zwqer `ziixady ,lirl,ezáéø÷äå äîã÷,wiicl yie ¤§¨¨¨§¨§¦§¦©
àéä ezáéø÷ädligzn dpzn dlhd aygp ezaixwda `weec - ¦§¦©¦
,opz` epi`edéúéì àäc[miiw epi` ixdy-]ìáà ,äàéa úòLam` §¨¥¥¦§©¦¨£¨

wxezLéc÷ä,mlera `ed oiicr d`ia zryaeøeñàik dlhd ¦§¦©¨
`ed ixde ,d`iad zryn wx ezepwdl ozepd oiekzd df ote`a

:`xnbd zvxzn .opz`déì àéòaéî÷ dôeb àéäenvr dfa - ¦¨¨¦©§¨¥
a `weec m`d ,xfrl` iax zpeek dn `irye` ax wtzqdezáéø÷ä¦§¦©

déúéì àäåmleraìáà ,øzeî äàéa úòLam`äLéc÷ädlhde §¨¥¥¦§©¦¨¨£¨¦§¦¨
miiwäàéa úòLa`ed,øeñà,'ezaixwd' hwp ok lreàîìc Bà- ¦§©¦¨¨¦§¨

c ,df oica wtzqd envr xfrl` iax `ny e`ïðúc ïåékoiyeciwa ¥¨¦§©
(:gk)Búøéîàutg ly ezycwd -dBáâì`idèBéãäì Búøéñîk £¦¨§¨©¦§¦¨§¤§

m` mb `ny ok m` ,dpnn xefgl ozip `le ,dxikn zrya
øzeî ezLéc÷äeiykrn dlhd z` dl zepwdl ezpeek ile`y oeik ¦§¦©¨

,d`ia zrya dzeyxa dlhd didi `ly ote` lkaïkL ìëå`diy §¨¤¥
m` xzenezáéø÷äxfrl` iax wtzqdy oeike ,llk mlera epi`e ¦§¦©

.'ezaixwd' wx hwp df oica
:`xnbd zniiqne÷éz.wtqa ef dl`y cenrz - ¥

lirl `ziixaa epipy(`"r),dì ïúð Ck øçàå äéìò àa,dxky ¨¨¤¨§©©¨¨©¨
.øzeî dpðúà:`xnbd dywndì ïúðå äéìò àa ,àéðúäå,dlh ¤§©¨¨§¨©§¨¨¨¤¨§¨©¨

eléôàådl epzpLãç øNò íéðL ãò,d`iad ixg`.øeñà dpðúà ©£¦©§¥¨¨Ÿ¤¤§©¨¨
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,àcñç áø øa ïðç áø øîà- ¨©©¨¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨

ote`a zwqer ,onf xg`l ozipd dlh zxqe`d `ziixaddì øîàc§¨©¨

,'äæ äìèa éì éìòaä'ea dzkfe mieqn dlh dxkyl cgiiy xnelk ¦¨£¦¦§¨¤¤
e .d`iad zrynàäxg`l ozipd dlh dxiznd lirl `ziixad - ¨
ote`a zwqer ,onfíúñ 'äìèa éì éìòaä' dì øîàcjkl cgii `le §¨©¨¦¨£¦¦§¨¤§¨

ea dkefy xac lr `l` lg opz` xeqi` oi`y oeike ,mieqn dlh
xzen `ede dpznk epic jk xg` dlh dl ozepyk ,d`iad zrya

.gafnl
:`xnbd dywna il ilrad' dl xn` m` ike'äæ äìèea dzkf ¨¤¤
,d`iad zrynäëéLî øqeçî àäåcr eze` dpew dpi`e ,`ed §¨§©§¦¨

xaecn :`xnbd zvxzn .epkynzyàìc ,íéáëBk úãáBò äðBæa§¨¤¤¨¦§Ÿ
àéð÷[dpew dpi`y-]äëéLîaz` dpew `id ok lre ,sqka `l` ©§¨¦§¦¨

.dlhd lr melyzd `idy ,d`iad ici lr cin dlhdúéòaéàå§¦¨¥
,úéìàøNé äðBæa eléôà ,àîéàeéà÷c ïBâkdlhd [cnery-]døöça ¥¨£¦§¨¦§§¥¦§§¨¥©£¥¨

,d`iad zrya`ayk cin 'xvg' oipwa ea dkef `id df ote`ay
.dilr

,dxvga cner dlhdy uexizd itl :`xnbd dywn(úéáäé) àä̈
àøwéòî dì [déáäé]`a' epipy i`n`e ,y`xn dl epzpy `vnp - ©£¥¨¥¦¨¨

,`ziixaa yecigd dn df itl dyw cere .'dl ozp jk xg`e dilr
dlhd mlerl :`xnbd zvxzn .opz` meyn xeq` dlhd i`ce ixd

xaecne ,dxvga cneré÷éúBtà dì déåeLcz` yi`d cariyy - §©§¥¨©¥¥
,dxky oerxtl dlhdéæeæ Cì àðáéäé éðBìt íBé ãò íà ,dì øîàå§¨©¨¦©§¦¨¦§¨¦¥

,jxkya sqk jl oz` -åàì íàå ,áèeîigwäìèdfpðúàa,C ¨§¦¨¨¤§¤§©¦
mliy `l m`y `vnp .d`iad zryn ea zikfy rxtnl xxazie
,opz` xeqi` eilr lg ok lre d`iad zryn dly dlhd did dl
rawy meil cr ezgwl dlki `l ixdy `ed yecig mewn lkne

.ozepd
:opz` iexw dxkyy xeqi` z`ia idn dpc `xnbdãçà ,áø øîà̈©©¤¨

øëæ ïðúà,ezlira zxenz xkfl ozipd -ïðúà ãçàål ozipdìë ¤§©¨¨§¤¨¤§©¨
úBéøòozlira zxenz [eza e` en` oebk]øeñà,gafnlïðúàî õeç £¨¨¥¤§©

l ozpyBzLà`idyk dz`ia xkya.äcðeàîòè éàîezy` xkyy ¦§¦¨©©£¨
opz` `iaz `l'y oeik ,xzen dcpáéúk 'äðBæ(hi bk mixac),åàì àäå Ÿ¨¦¤§©¨§¦§¨¨

àéä äðBæ.zepf zlira ef oi` ezy` lr `ade -eléôà ,øîà éåìå ¨¦§¥¦¨©£¦
z`ia xkyäcð BzLà,xeq`,àîòè éàî,opz` zyxtay oeik ¦§¦¨©©£¨

áéúk 'äáòBz'(my),àäådcp z`ia s`e -,àéä äáòBzda xn`py ¥¨§¦§¨¥¨¦
'zarFYd lM z` iM' zeixr x`yae(fk gi `xwie). ¦¤¨©¥Ÿ

dywn .jtidle ax zyxc mr iel dyri dn zxxan `xnbd
:`xnbdáéúëäå ,éîð éåìå,opz`a,'äðBæ'lg opz`y axk rnyne §¥¦©¦§¨§¦¨

:`xnbd zvxzn .zepf z`iaa wxCì øîà,ielàéää'dpef' zaiz - ¨©¨©¦
opz` `weecy epcnll d`aäðBæxeq`äðBæ àìådpzp m`y ,xkf ¨§Ÿ¤

.gafnl xeq`d opz` df oi` dilr `eaiy ick dlh yi`l dy`
:`xnbd dywnàéää ,áøåopz` `weecy dkldd -äðBæxeq`àìå §©©¦¨§Ÿ

äðBæxkfdéì àðîaxl :`xnbd zvxzn .dpyxci okidn -à÷ôð ¤§¨¥©§¨
déìef dkldìk àlà øeñà ïðúà ïéà ,øîBà éaø ,àéðúc ,éaøcî ¥¦§©¦§©§¨©¦¥¥¤§©¨¤¨¨

Bì úBàaä ïðúàmlerl,äøéáòa,llk oda xzid el oi`y epiidc ¤§©©¨©£¥¨
äcð BzLà ïðúà ìáà,leahzyk el zxzendåokopz`dì ïúpL £¨¤§©¦§¦¨§¤¨©¨

dpefldúò÷ôäì øëNd`iad zrya dk`lnn dlehia zxenz - ¨¨§©§¨¨¨
,dnvr d`iad zxenz `leåokdlhBì äðúpLdpefdBpðúàa- §¤¨§¨§¤§©
el` lk ,dilr `eaiy ick.ïéøzeîeøácì äéàø ïéàL ét ìò óà ¨¦©©¦¤¥§¨¨©¨¨

yi ,xzen yi`l dy` zpzepy opz`y,øácì øëædgkeza xn`py ¥¤©¨¨
milil`d ixg` l`xyi mr zepf lr(cl fh l`wfgi)on Ktd Ka idie'©§¦¨¥¤¦

,'ebe miWPd'Côäì éäzå [Cì] (äì) ïzéð àì ïðúàå ïðúà Czúáe- ©¨¦§¦¥¤§¨§¤§©Ÿ¦©¨©§¦§¤¤
,xac jl ozp `l `ede zepaxw el zaxwde lil`l opz` zzp z`
opz`y x`eane .dy`l opz` ozep yi`dy zepfd jxcn jtidl

.dy`l lread ozepy dn wx `ed
:`xnbd dywnáøå,xzen dcp ezy` opz`y xaeqd'äáòBz' éàä §©©¥¨

,xeq`l iel yxc mynydéì ãéáò éàîzvxzn .ea yexci dn - ©¨¦¥
df weqt axl :`xnbddéì éòaéî[el jxvp-],ééaà øîàc ,ééaàãk ¦¨¥¥¦§©©¥§¨©©©¥

dpðúà ,íéáëBk úãáBò äðBædxkya dlawy,àîòè éàî ,øeñà ¨¤¤¨¦¤§©¨¨©©£¨
àëä áéúk,opz`aíúä áéúëe ,'äáòBz'zeixr zyxta(hk gi `xwie) §¦¨¨¥¨§¦¨¨

,'ìàä úBáòBzä ìkî äNòé øLà ìk ék',dey dxifba epcnleäî ¦¨£¤©£¤¦Ÿ©¥¨¥©
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dxenz(ycew zay meil)

ezáéø÷äå äîãwLoeik opz` meyn xeq` epi` ok lre ,d`iad iptl ¤¨§¨§¦§¦©
.miiw dlhd oi` d`iad zryay

:`xnbd dywnéîc éëéä,`ziixaa xaecn ji` -àîéð éàm` - ¥¦¨¥¦¥¨
xn`pøzìàì [dìäéð] (äéìäéð) déð÷àcdlhd z` dl dpwdy - §©§§¥¦£¨§©§©

,dl epzpyk cinøzeîc àèéLt,d`iad xg`l elit`e eaixwdl §¦¨§¨
ïàk ãòc[dpizpd zrya],äéìò àa àìdl epzp `l i`ce ok m`e §©¨Ÿ¨¨¤¨

yecigd dne ,el dzevxl mpig zpznk `l` d`iad lr xkyk
.opz` epi`yàlàåxaecn m`dì øîàcdpizpd zryaéðwéð àì §¤¨§¨©¨Ÿ¦§¦

éìäàéa úòL ãò Cm` ,jiilr `ea`y cr jl iepw dlhd `di `l - ¦©§©¦¨
okdéì äáø÷î àéöî éî,d`iad iptl eaixwdl `id dleki ike - ¦©§¨©§§¨¥

e' ixdàðîçø øîà ''äì Lã÷ Búéa úà Léc÷é ék Léà(ci fk `xwie), ¦¦©§¦¤¥Ÿ¤©¨©©£¨¨
,o`kn epcnleBúéa äîmc` lyBúeLøaleki ok lre `ed ©¥¦§

,eyicwdlìk óàm` wx xacBúeLøaoeike ,eyicwdl leki `ed ©¨¦§
dleki cvik ,dilr `a `l cer ixdy dly epi` oiicr df dlhy

.eaixwdl `id
:`xnbd zvxznàëéøö àì`l` ,df oic eprinydl `ziixad Ÿ§¦¨

ote`adì øîàc,dpizpd zryaCì äéðwî àìdf dlhúòL ãò §¨©¨Ÿ¦§¥¦©§©
éøèöî éàå ,äàéaåéLëòî Cì éðwéð Cì Ceze` ikxhvz m` j` - ¦¨§¦¦§§¦¦¦§¦¦¥©§¨

eaixwdl dleki jky oeike ,eiykrn jl iepw `ed ixd d`iad iptl
dl xn`y s` opz` df oi`y `ziixad zycgne .dvxz m`
dyrnly oeik ,d`iad zry cr dly dlhd `di `ly dligza
,mpig zpzn ef didzy mikqd df ote`ae d`iad iptl ea dzkf

.lirl x`eank
,ezaixwde dncwy ote`a `ziixad z` yxit xfrl` iaxy epcnl
epzpy xxaed d`iad mcew dzaxwd ici lry oeik xzen dppz`e

:eixaca zwtzqn `xnbd .mpig zpzna dl,àéòLBà áø éòaozp ¨¥©©§¨
dpwi el jxhvz m` j` ,d`ia zrya dly `diy dpzde dlh dl

e ,eiykrn dlezLéc÷äå äîã÷,dilr `a jk xg`e deabléàî- ¨§¨§¦§¦©©
ozepd mikqdyk m`d ,wtqd iccve .gafnl xzen `ed m`d
zrya mlera didi `l m` `weec oiekzd d`iad iptl edpwzy
m`e ,d`iad xg`l edpwzy ezpeek mlera didi m` la` ,d`iad
xeq` df dlhe ,oiicr dly dlhd did `l ixdy ycwdd lha ok
ote` lka eiykrn ezepwdl mikqd `ny e` ,opz` myn gafnl
ici lry oeike ,d`iad zrya dzeyxa dlhd didi `l eay
dl epzp dligzny xxaed dzeyxn `vi `ed dlhd zycwd

opz` df oi`e ,dpzna.
:`xnbd dywndéì èBLôzdf wtqléaø øîàc ,øæòìà éaøcî ¦§¥¦§©¦¤§¨¨§¨©©¦

øæòìàyk zwqer `ziixady ,lirl,ezáéø÷äå äîã÷,wiicl yie ¤§¨¨¨§¨§¦§¦©
àéä ezáéø÷ädligzn dpzn dlhd aygp ezaixwda `weec - ¦§¦©¦
,opz` epi`edéúéì àäc[miiw epi` ixdy-]ìáà ,äàéa úòLam` §¨¥¥¦§©¦¨£¨

wxezLéc÷ä,mlera `ed oiicr d`ia zryaeøeñàik dlhd ¦§¦©¨
`ed ixde ,d`iad zryn wx ezepwdl ozepd oiekzd df ote`a

:`xnbd zvxzn .opz`déì àéòaéî÷ dôeb àéäenvr dfa - ¦¨¨¦©§¨¥
a `weec m`d ,xfrl` iax zpeek dn `irye` ax wtzqdezáéø÷ä¦§¦©

déúéì àäåmleraìáà ,øzeî äàéa úòLam`äLéc÷ädlhde §¨¥¥¦§©¦¨¨£¨¦§¦¨
miiwäàéa úòLa`ed,øeñà,'ezaixwd' hwp ok lreàîìc Bà- ¦§©¦¨¨¦§¨

c ,df oica wtzqd envr xfrl` iax `ny e`ïðúc ïåékoiyeciwa ¥¨¦§©
(:gk)Búøéîàutg ly ezycwd -dBáâì`idèBéãäì Búøéñîk £¦¨§¨©¦§¦¨§¤§

m` mb `ny ok m` ,dpnn xefgl ozip `le ,dxikn zrya
øzeî ezLéc÷äeiykrn dlhd z` dl zepwdl ezpeek ile`y oeik ¦§¦©¨

,d`ia zrya dzeyxa dlhd didi `ly ote` lkaïkL ìëå`diy §¨¤¥
m` xzenezáéø÷äxfrl` iax wtzqdy oeike ,llk mlera epi`e ¦§¦©

.'ezaixwd' wx hwp df oica
:`xnbd zniiqne÷éz.wtqa ef dl`y cenrz - ¥

lirl `ziixaa epipy(`"r),dì ïúð Ck øçàå äéìò àa,dxky ¨¨¤¨§©©¨¨©¨
.øzeî dpðúà:`xnbd dywndì ïúðå äéìò àa ,àéðúäå,dlh ¤§©¨¨§¨©§¨¨¨¤¨§¨©¨

eléôàådl epzpLãç øNò íéðL ãò,d`iad ixg`.øeñà dpðúà ©£¦©§¥¨¨Ÿ¤¤§©¨¨
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,àcñç áø øa ïðç áø øîà- ¨©©¨¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨

ote`a zwqer ,onf xg`l ozipd dlh zxqe`d `ziixaddì øîàc§¨©¨

,'äæ äìèa éì éìòaä'ea dzkfe mieqn dlh dxkyl cgiiy xnelk ¦¨£¦¦§¨¤¤
e .d`iad zrynàäxg`l ozipd dlh dxiznd lirl `ziixad - ¨
ote`a zwqer ,onfíúñ 'äìèa éì éìòaä' dì øîàcjkl cgii `le §¨©¨¦¨£¦¦§¨¤§¨

ea dkefy xac lr `l` lg opz` xeqi` oi`y oeike ,mieqn dlh
xzen `ede dpznk epic jk xg` dlh dl ozepyk ,d`iad zrya

.gafnl
:`xnbd dywna il ilrad' dl xn` m` ike'äæ äìèea dzkf ¨¤¤
,d`iad zrynäëéLî øqeçî àäåcr eze` dpew dpi`e ,`ed §¨§©§¦¨

xaecn :`xnbd zvxzn .epkynzyàìc ,íéáëBk úãáBò äðBæa§¨¤¤¨¦§Ÿ
àéð÷[dpew dpi`y-]äëéLîaz` dpew `id ok lre ,sqka `l` ©§¨¦§¦¨

.dlhd lr melyzd `idy ,d`iad ici lr cin dlhdúéòaéàå§¦¨¥
,úéìàøNé äðBæa eléôà ,àîéàeéà÷c ïBâkdlhd [cnery-]døöça ¥¨£¦§¨¦§§¥¦§§¨¥©£¥¨

,d`iad zrya`ayk cin 'xvg' oipwa ea dkef `id df ote`ay
.dilr

,dxvga cner dlhdy uexizd itl :`xnbd dywn(úéáäé) àä̈
àøwéòî dì [déáäé]`a' epipy i`n`e ,y`xn dl epzpy `vnp - ©£¥¨¥¦¨¨

,`ziixaa yecigd dn df itl dyw cere .'dl ozp jk xg`e dilr
dlhd mlerl :`xnbd zvxzn .opz` meyn xeq` dlhd i`ce ixd

xaecne ,dxvga cneré÷éúBtà dì déåeLcz` yi`d cariyy - §©§¥¨©¥¥
,dxky oerxtl dlhdéæeæ Cì àðáéäé éðBìt íBé ãò íà ,dì øîàå§¨©¨¦©§¦¨¦§¨¦¥

,jxkya sqk jl oz` -åàì íàå ,áèeîigwäìèdfpðúàa,C ¨§¦¨¨¤§¤§©¦
mliy `l m`y `vnp .d`iad zryn ea zikfy rxtnl xxazie
,opz` xeqi` eilr lg ok lre d`iad zryn dly dlhd did dl
rawy meil cr ezgwl dlki `l ixdy `ed yecig mewn lkne

.ozepd
:opz` iexw dxkyy xeqi` z`ia idn dpc `xnbdãçà ,áø øîà̈©©¤¨

øëæ ïðúà,ezlira zxenz xkfl ozipd -ïðúà ãçàål ozipdìë ¤§©¨¨§¤¨¤§©¨
úBéøòozlira zxenz [eza e` en` oebk]øeñà,gafnlïðúàî õeç £¨¨¥¤§©

l ozpyBzLà`idyk dz`ia xkya.äcðeàîòè éàîezy` xkyy ¦§¦¨©©£¨
opz` `iaz `l'y oeik ,xzen dcpáéúk 'äðBæ(hi bk mixac),åàì àäå Ÿ¨¦¤§©¨§¦§¨¨

àéä äðBæ.zepf zlira ef oi` ezy` lr `ade -eléôà ,øîà éåìå ¨¦§¥¦¨©£¦
z`ia xkyäcð BzLà,xeq`,àîòè éàî,opz` zyxtay oeik ¦§¦¨©©£¨

áéúk 'äáòBz'(my),àäådcp z`ia s`e -,àéä äáòBzda xn`py ¥¨§¦§¨¥¨¦
'zarFYd lM z` iM' zeixr x`yae(fk gi `xwie). ¦¤¨©¥Ÿ

dywn .jtidle ax zyxc mr iel dyri dn zxxan `xnbd
:`xnbdáéúëäå ,éîð éåìå,opz`a,'äðBæ'lg opz`y axk rnyne §¥¦©¦§¨§¦¨

:`xnbd zvxzn .zepf z`iaa wxCì øîà,ielàéää'dpef' zaiz - ¨©¨©¦
opz` `weecy epcnll d`aäðBæxeq`äðBæ àìådpzp m`y ,xkf ¨§Ÿ¤

.gafnl xeq`d opz` df oi` dilr `eaiy ick dlh yi`l dy`
:`xnbd dywnàéää ,áøåopz` `weecy dkldd -äðBæxeq`àìå §©©¦¨§Ÿ

äðBæxkfdéì àðîaxl :`xnbd zvxzn .dpyxci okidn -à÷ôð ¤§¨¥©§¨
déìef dkldìk àlà øeñà ïðúà ïéà ,øîBà éaø ,àéðúc ,éaøcî ¥¦§©¦§©§¨©¦¥¥¤§©¨¤¨¨

Bì úBàaä ïðúàmlerl,äøéáòa,llk oda xzid el oi`y epiidc ¤§©©¨©£¥¨
äcð BzLà ïðúà ìáà,leahzyk el zxzendåokopz`dì ïúpL £¨¤§©¦§¦¨§¤¨©¨

dpefldúò÷ôäì øëNd`iad zrya dk`lnn dlehia zxenz - ¨¨§©§¨¨¨
,dnvr d`iad zxenz `leåokdlhBì äðúpLdpefdBpðúàa- §¤¨§¨§¤§©
el` lk ,dilr `eaiy ick.ïéøzeîeøácì äéàø ïéàL ét ìò óà ¨¦©©¦¤¥§¨¨©¨¨

yi ,xzen yi`l dy` zpzepy opz`y,øácì øëædgkeza xn`py ¥¤©¨¨
milil`d ixg` l`xyi mr zepf lr(cl fh l`wfgi)on Ktd Ka idie'©§¦¨¥¤¦

,'ebe miWPd'Côäì éäzå [Cì] (äì) ïzéð àì ïðúàå ïðúà Czúáe- ©¨¦§¦¥¤§¨§¤§©Ÿ¦©¨©§¦§¤¤
,xac jl ozp `l `ede zepaxw el zaxwde lil`l opz` zzp z`
opz`y x`eane .dy`l opz` ozep yi`dy zepfd jxcn jtidl

.dy`l lread ozepy dn wx `ed
:`xnbd dywnáøå,xzen dcp ezy` opz`y xaeqd'äáòBz' éàä §©©¥¨

,xeq`l iel yxc mynydéì ãéáò éàîzvxzn .ea yexci dn - ©¨¦¥
df weqt axl :`xnbddéì éòaéî[el jxvp-],ééaà øîàc ,ééaàãk ¦¨¥¥¦§©©¥§¨©©©¥

dpðúà ,íéáëBk úãáBò äðBædxkya dlawy,àîòè éàî ,øeñà ¨¤¤¨¦¤§©¨¨©©£¨
àëä áéúk,opz`aíúä áéúëe ,'äáòBz'zeixr zyxta(hk gi `xwie) §¦¨¨¥¨§¦¨¨

,'ìàä úBáòBzä ìkî äNòé øLà ìk ék',dey dxifba epcnleäî ¦¨£¤©£¤¦Ÿ©¥¨¥©
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`dkiר zlibnl dax yxcn
dax dki`

b dyxt
‡Á˙t ‡ÈÁ ¯a ‡ÓÁ Èa¯ .¯·b‰ È‡ לב). לו, :(ירמיה ¬ƒ«∆∆«ƒ»»«¬ƒ»»«

e‰i¯ Ôa Ce¯a Ï‡ dziÂ ˙¯Á‡ ‰l‚Ó Á˜Ï e‰ÈÓ¯ÈÂ¿ƒ¿¿»»«¿ƒ»«∆∆«ƒ¿»∆»∆≈ƒ»
¯Ùq‰ È¯·c Ïk ˙‡ e‰ÈÓ¯È ÈtÓ ‰ÈÏÚ ·zÎiÂ ¯Ùq‰«…≈«ƒ¿…»∆»ƒƒƒ¿¿»≈»ƒ¿≈«≈∆
ÛÒB „BÚÂ L‡a ‰„e‰È CÏÓ ÌÈ˜ÈB‰È Û¯N ¯L‡¬∆»«¿»ƒ∆∆¿»»≈¿«
¯ÓBÏ „eÓÏz ÔÈ‡L ,‰n‰k ÌÈa¯ ÌÈ¯·c Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»ƒ«ƒ»≈»∆≈«¿«
:¯Ó‡ ‡‰k ·¯ ,‰n‰k ¯ÓBÏ „eÓÏz ‰Ó ,‰n‰k»≈»««¿«»≈»««¬»»«
‰ÎÈ‡ ,ÌÈ¯·c ,‰n‰k ÌÈa¯ ÌÈ¯·c Ì‰ÈÏÚ ÛÒB „BÚÂ¿«¬≈∆¿»ƒ«ƒ»≈»¿»ƒ≈»
.'‰ ¯ÎÊ ,ÌÈa¯ .ÌÚeÈ ‰ÎÈ‡ ,·ÈÚÈ ‰ÎÈ‡ ,‰·LÈ»¿»≈»»ƒ≈»««ƒ¿…
‡„‰ ,ÌÈ˜eÒt ‡˙Ïz ‡˙Ïz ‡e‰c ,¯·b‰ È‡ ,‰n‰k»≈»¬ƒ«∆∆¿¿»»¿»»¿ƒ¬»

·È˙Î„ ‡e‰(כ כב, ÌÈLÏL,(משלי EÏ Èz·˙Î ‡Ï‰ : ƒ¿ƒ¬…»«¿ƒ¿»ƒƒ
e‰Ó ¯Ó‡ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ .ÌÈLÏeLÓ ÌÈ¯·c¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈««¿»ƒ»««

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÌÈ¯Bab ,ÌÈLÏL(ז יד, :(שמות »ƒƒƒƒ¿»¿«¿»«
ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈ¯aÈ‚Â ÔÈÓb¯˙Óe ,Blk ÏÚ ÌÈLÏLÂ¿»ƒƒ«À¿«¿¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«»«

.ÔB‰lek¿

‡˙Ïz ‡˙ÏzÓ ‡e‰c ,¯·b‰ È‡ ,ÌÈLÏL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»ƒƒ¬ƒ«∆∆¿ƒ¿»»¿»»
È‡ ,¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ÔÈÎÒc ÚLB‰È Èa¯ .ÌÈ˜eÒt¿ƒ«ƒ¿À«¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ≈ƒ»«¬ƒ
‰Ó ÈÏÚ È‰‡ ,ÔÈ¯eqÈÈ ‡ÙÈÏÈ„ ‡e‰ ‡‡ ,¯·b‰«∆∆¬»ƒƒ¿»ƒƒ«¬≈»««
dÙÁ„e ‰B¯ËÓ ÏÚ ÒÚkL CÏÓÏ ÏLÓ ,CÏ È‰‡c¿«¬≈»»»¿∆∆∆»«««¿»¿»»
¯Á‡ ‰Èt ‰ÓˆÓˆÂ ‰ÎÏ‰ ,ÔÈËÏtÏ ıeÁ d‡ÈˆB‰Â¿ƒ»«»»ƒ»¿»¿ƒ¿¿»»∆»««
dÏ ¯Ó‡ .‰˙B‡ ‰‡B¯Â ¯·BÚ CÏn‰ ‡ˆÓ ,„enÚ‰»«ƒ¿»«∆∆≈¿∆»»«»
ÈÏ ‰ÙÈ Ck CÏn‰ ÈB„‡ BÏ ‰¯Ó‡ ,CÈt‡ ˙ÈL˜‡«¿ƒ«≈»¿»¬ƒ«∆∆»»∆ƒ
˙¯Á‡ ‰M‡ C˙B‡ ‰Ïa˜ ‡ÏL ÈÏ Èe‡¯ CÎÂ ‰‡ CÎÂ¿»»∆¿»»ƒ∆…ƒ¿»»ƒ»«∆∆
ÌÈLp‰ Ïk ÈzÏÒtL ‡e‰ È‡ dÏ ¯Ó‡ .È‡ ‡l‡∆»¬ƒ»«»¬ƒ∆»«¿ƒ»«»ƒ
ÈBÏt Èe·ÓÏ zÒÎ ‰nÏ Ôk Ì‡ BÏ ‰¯Ó‡ .C¯e·Úa«¬≈»¿»ƒ≈»»ƒ¿«¿»¿»¿ƒ
‰M‡ ÏÈ·La ‡Ï ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏe ÈBÏt ¯ˆÁÏe¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ…ƒ¿ƒƒ»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ Ck .E˙B‡ ‰Ïa˜ ‡ÏÂ ˙ÈBÏt¿ƒ¿…ƒ¿»¿»»««»»
ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ e¯Ó‡ ,ÔBÎÈt‡ Ôe˙ÈL˜‡ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«¿ƒ«≈»¿¿»»ƒ∆
‡ÏL eÏ Ôe‚‰ CÎÂ eÏ ‰‡ CÎÂ eÏ ‰ÙÈ Ck ÌÏBÚ»»»∆»¿»»∆»¿»»»∆…
È‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ .È‡ ‡l‡ E˙¯Bz ˙¯Á‡ ‰n‡ ‰Ïaƒ̃¿»À»«∆∆»∆∆»¬ƒ»«»∆¬ƒ
Ì‡ BÏ e¯Ó‡ .ÌÎÏÈ·La ˙Bn‡‰ Ïk ÈzÏÒtL ‡e‰∆»«¿ƒ»»Àƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ
.‰eÏa˜ ‡ÏÂ ˙Bn‡‰ ÏÚ E˙¯Bz z¯ÊÁ‰ ‰nÏ Ôk≈»»∆¡«¿»»¿«»À¿…ƒ¿»
‡e‰ ‡„‰ ,ÂNÚ Èa ÏÚ ‰Ï‚ ‰lÁza ‡È˙c¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿»«¿≈≈»¬»

·È˙Î„(ב לג, Á¯ÊÂ(דברים ‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ : ƒ¿ƒ«…«ƒƒ«»¿»«
,Ï‡ÚÓLÈ Èa ÏÚ d¯ÈÊÁ‰ ,‰eÏa˜ ‡ÏÂ ,BÓÏ ¯ÈÚOÓƒ≈…ƒ»¿…ƒ¿»∆¡ƒ»«¿≈ƒ¿»≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰eÏa˜ ‡ÏÂ(ב לג, ‰ÚÈÙB(דברים : ¿…ƒ¿»¬»ƒ¿ƒƒ«
È ÏÚ d¯ÈÊÁ‰ ÛBq·Ïe ,Ô¯‡t ¯‰Ó,‰eÏa˜Â Ï‡¯N ≈«»»¿«∆¡ƒ»«ƒ¿»≈¿ƒ¿»

·È˙Î„ ‡e‰ ב)‰„‡ לג, ˜„L(דברים ˙··¯Ó ‰˙‡Â : ¬»ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ¿……∆
·È˙Îe .BÓÏ ˙c L‡ BÈÓÈÓ(ז כד, ‡L¯(שמות Ïk : ƒƒ≈»»¿ƒ…¬∆

.ÚÓLÂ ‰NÚ '‰ ¯acƒ∆«¬∆¿ƒ¿»
È‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡ ,¯·b‰ È‡ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¬ƒ«∆∆»««ƒ¿À«∆≈ƒ¬ƒ

¯Ó‡pL ,·Bi‡ ‡e‰ ‡‡ ,¯·b‰ ‡e‰(ז לד, ÈÓ(איוב : «∆∆¬»ƒ∆∆¡«ƒ
Èa¯ ¯Ó‡ ,ÈÚ ‰‡¯ .ÌÈnk ‚Úl ‰zLÈ ·Bi‡k ¯·‚∆∆¿ƒƒ¿∆«««»ƒ»»√ƒ»««ƒ
‰‡¯L ÔÂÈk ,Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡ ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL¿≈««¿»»¿»¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆»»

‡È·‰ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚnÓ ‰iÚ ,˙BÂˆn‰ ÔÓ ‰iÚ È˙B‡ƒ¬ƒ»ƒ«ƒ¿¬ƒ»ƒ«¬ƒƒ≈ƒ
.B˙¯·Ú Ë·L ÈÏÚ»«≈∆∆¿»

¯Á‡ ‡ˆBÓ z‡ ,ÔlÎa „ÓÚÏ È¯ab ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆∆¿»ƒ¿«ƒ«¬…¿À»«¿≈««
‰Ó ,‰¯B˙ ‰LÓa LiL ˙BÁÎBz ÌÈzL ¯ÒÁ ‰‡Ó≈»»≈¿«ƒ»∆≈¿ƒ¿≈»«

·È˙k(ט כט, ÌÎlk,(דברים ÌBi‰ ÌÈ·v Ìz‡ : ¿ƒ«∆ƒ»ƒ«À¿∆
ÌÈ¯Bab ,ÔBÎlek ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈÓÈi˜ Ôez‡ ÔÈÓb¯˙Óe¿«¿¿ƒ«««»ƒ»≈¿ƒƒ
CLÁ ‡¯˜pL ‰f‰ ÌÏBÚa ,‚‰ È˙B‡ ,ÌlÎa „ÓÚÏ«¬…¿À»ƒ»«»»«∆∆ƒ¿»∆
Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌBi‰ Ïk B„È CÙ‰È ·LÈ Èa C‡ ,¯B‡ ‡ÏÂ¿…«ƒ»À«¬…»»«»««ƒ
L‡È˙Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L „nÏÓ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ¿«≈∆«»»ƒ¿»≈
,Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Óe ¯ÊBÁ Ï·‡ ,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ˜Ècv‰ ÔÓƒ««ƒƒ»»«∆¬»≈¿«≈¬≈∆

.·LÈ Èa C‡ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ«ƒ»À

·ÌLk ,ÔÈ¯„‰Ò ‰Ê ,È¯BÚÂ ,¯eaˆ ‰Ê ,È¯N· ‰la .ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ∆«¿∆¿ƒ¿≈
ÏÚ ÔÈÙBÁ ÔÈ¯c‰Ò Ck ¯Na‰ ÏÚ ‰ÙBÁ ¯BÚ‰L∆»∆««»»»«¿∆¿ƒƒ«
È·k eÈ‰L Ì„‡ Èa ,ÈÓevÚ ,È˙BÓˆÚ ¯aL .Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ««¿»ƒ«¿≈»»∆»ƒ¿≈
,¯v„Îe· ‰Ê ,L‡¯ ÛwiÂ ÈÏÚ ‰a .ÌÈÓeˆÚ‰»¬ƒ»»»««««…∆¿«¿∆«

dÈa ·È˙Îc(לח ב, „‰·‡,(דניאל È„ ‰L‡¯ ‡e‰ z‡ : ƒ¿ƒ≈«¿¿≈»ƒ«¬»
.Ô„‡¯Êe· ‰Ê ,‰‡Ï˙e¿»»∆¿«¿¬»

‰Ê ,‰‡Ï˙e .Òe‡ÈÒtÒ‡ ‰Ê ,L‡¯ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈…∆«¿«¿»¿»»∆
Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÏBÚ È˙Ók È·ÈLB‰ ÌÈkLÁÓa .ÒeÈÎ¯Ë¿«ƒ¿«¬«ƒƒ«ƒ¿≈≈»»««ƒ
:·È˙Îc ,‡ÓeÒ ,ÌÈ˙Ók ÔÈ·eLÁ ‰Úa¯‡ Ï‡eÓL¿≈«¿»»¬ƒ¿≈ƒ»ƒ¿ƒ
,Ú¯BˆÓ .ÌÏBÚ È˙Ók Èp·ÈLB‰ ÌÈkLÁÓa¿«¬«ƒƒ«ƒ¿≈≈»¿»

¯Ó‡pL(יב יב, ÔÈ‡L(במדבר ÈÓe .˙nk È‰˙ ‡ Ï‡ : ∆∆¡««»¿ƒ«≈ƒ∆≈
ÏÁ¯a da ·È˙Îc ,ÌÈ· BÏ(א ל, ÈÏ(בראשית ‰·‰ : »ƒƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ

,ÂÈÒÎÓ „¯iL ÈÓe .ÈÎ‡ ‰˙Ó ÔÈ‡ Ì‡Â ÌÈ·»ƒ¿ƒ«ƒ≈»»…ƒƒ∆»«ƒ¿»»
¯Ó‡pL(יט ד, ÌÈ˙Ó(שמות ÈÎÂ ,ÌÈL‡‰ Ïk e˙Ó Èk : ∆∆¡«ƒ≈»»¬»ƒ¿ƒ≈ƒ

.Ì‰ÈÒÎpÓ e„¯iL ‡l‡ ,eÈ‰»∆»∆»¿ƒƒ¿≈∆

‚ÏL ¯bÒa ‰Ê ¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ ,‡ˆ‡ ‡ÏÂ È„Úa ¯„b .»««¬ƒ¿…≈≈«ƒ«¿»«∆«¿»∆
.ÔÈiÒ¯t ÏL ‡¯ËÒ˜ ‰Ê ¯Ó‡ ‰ÈÎ¯a Èa¯ .‡ÈÈ·¯Ú¬«¿»«ƒ∆∆¿»»«∆«¿¿»∆«¿ƒƒ
,ÈzLÁ „ÈaÎ‰ .ÌÈi˙ek ÏL ˙ÈÏËÓ ‰Ê È¯Ó‡ Ôa¯Â¿«»»»¿≈∆«¿ƒ∆ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ
Èk Ìb .˙B‡ÏbÏ‚Â ˙B‡ÈÒeÓÈ„Â ˙BÈB¯‡ ÈÏÚ „ÈaÎ‰ƒ¿ƒ»««¿ƒ¿ƒ¿»¿À¿¿»«ƒ
ÌÚ ÏÏt˙n‰ Ïk ¯Ó‡ ‡Á‡ Èa¯ ,ÚeL‡Â ˜ÚÊ‡∆¿««¬«≈««ƒ«»»«»«ƒ¿«≈ƒ
‰¯ËÚ eNÚL Ì„‡ È·Ï ‰ÓBc ‡e‰ ‰ÓÏ ¯eav‰«ƒ¿»∆ƒ¿≈»»∆»¬»»
CÏn‰ ‰Ó ,dÎB˙a B˜ÏÁ Ô˙Â „Á‡ ÈÚ ‡a ,CÏnÏ«∆∆»»ƒ∆»¿»«∆¿¿»»«∆∆
CÏn‰ Ïa˜Ó „iÓ ,dÏa˜Ó È‡ ÈÚ ‰Ê ÏÈ·La ¯ÓB‡≈ƒ¿ƒ∆»ƒ¬ƒ¿«¿»ƒ»¿«≈«∆∆
ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ˜Ècˆ ‰¯NÚ eÈ‰ Ì‡ Ck ,BL‡¯a d˙BÂ¿¿»¿…»ƒ»¬»»«ƒƒ¿ƒ
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ó ,Ì‰ÈÈa „ÓBÚ ÚL¯Â ‰ÏÙ˙aƒ¿ƒ»¿»»≈≈≈∆»«»»
Ôa¯Â .Ì˙lÙz Ïa˜Ó ÈÈ‡ ‰Ê ÚL¯ ÏÈ·La ¯ÓB‡≈ƒ¿ƒ»»∆≈ƒ¿«≈¿ƒ»»¿«»»
‡e‰ ‰ÓÏ ,ÔÈË¯Ù ÂÈNÚÓ ¯eav‰ ¯Á‡ ‡a ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ»«««ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿»
‡a ,B„aÎÏ B˙È· È·e ÂÈÒÈ¯‡ eÒÎpL CÏÓÏ ‰ÓBc∆¿∆∆∆ƒ¿¿¬ƒ»¿≈≈¿«¿»
Ì¯‚ ÈÓe ,B˙È·Á Ì˙qz CÏn‰ ¯Ó‡ ,‰B¯Á‡a „Á‡∆»»«¬»»««∆∆ƒ»≈»ƒƒ»«
¯Á‡Ï Ïlt˙n‰ Ïk Ck ,‰B¯Á‡a ‡aL È¯‰ BÏ¬≈∆»»«¬»»»«ƒ¿«≈¿««
˜ÚÊ‡ Èk Ìb :¯Ó‡ CÎÏ ,ÔÈË¯Ù ÂÈNÚÓ ¯eav‰«ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿»∆¡««ƒ∆¿«
¯eav‰ enzL ÈÙÏ ,·È˙k Ì˙N ,È˙lÙz Ì˙N ÚeM‡Â«««≈«»«¿ƒ»ƒ»«¿ƒ¿ƒ∆««ƒ
˙BLÏ eÈ‰ „eÏ ˙Ba .˙ÈÊ‚a ÈÎ¯c ¯„b .ÔB‰˙lÙz¿ƒ«¿»«¿»«¿»ƒ¿»»
.eˆÈÓÁ‰ ‡ÏL „Ú ˙B„¯BÈÂ ˙BÏlt˙Óe ˙BÏBÚÂ Ô˙qÈÚƒ»»¿ƒ¿«¿¿¿«∆…∆¡ƒ
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רי dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

Lc˜Ó ˙È·a ÔÁaLÂ Ô˜ÏÒ ÔÈÈÂ‰ È¯Btˆ ˙Ba‡ÏÂ ‡ ¿ƒƒ«¿»»¿»¿«¿»¿≈«¿¿»¿»
‡¯ÙÒ È‡‰Â .ÔB‰Ó ÈÓ„˜ ‰‡˙Ï ıÈ¯˜ L ¯a ‰Â‰¬»«»»≈ƒ¿≈»√»≈ƒ¿¿««¿»
,‡aeL ‡·e¯Ú ÏÎa dÈÏÈc˜ ‡¯„ÒÓ ‰Â‰ ‡Ïc‚Óc¿«¿¿»¬»¿«¿»«¿ƒ≈¿»¬»»
‡¯ÙÒ È¯Ó‡c ˙È‡Â .ÔB‰˙È ˜ÈÏ„Óe ˙ÁÂ ÁaL ˜ÈÏÒ»≈««¿»≈«¿≈»¿¿ƒ¿»¿≈«¿»
dÈ¯„Ò ËLÙe ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡aeL ‡·e¯Ú ÏÎa ‰Â‰¬»¿»¬»»¬»»≈»≈ƒ¿≈
‰Â‰ ‡„·BÚ .dÈ˙È·a ˙È·L ˙ÈÁÂ ‡Lc˜Ó ˙È·a¿≈«¿¿»¿»≈»≈¿≈≈»»¬»
˜Ù ,dÈ˙¯Bz ˙˜¯Ú ,È„¯Â È‡˜ ‰Â‰c L ¯a „Áa¿««»«¬»»¿»≈¬»«¿≈¿«
,˙È˙‡ ‡ÈÈË¯ËÒ‡ ‡cÈ‡a dÈÏ e¯Ó‡ ,eck e‰Ï ¯Ó‡»«¿«¬»≈¿ƒ¿»ƒ¿¿«¿»¬≈
ÔÈ„‰ dÈÏÚ B¯˜Â ,C¯c‰ ÁkL‡ ‡ÏÂ ÔB‰Ï ÈÂÁÓ È¯L»≈«¬≈¿¿»«¿««∆∆¿»¬≈»≈
‰Ók ,È„v‡ ,‰eÚ È˙·È˙ ˙ÈÊ‚a ÈÎ¯c ¯„b ,‰ÈÈ¯¿̃»»»«¿»«¿»ƒ¿ƒ…«ƒ»«¿ƒ¿»

¯Ó‡ z‡„(לב כא, ‡pÓÈN‰.(יחזקאל ‰eÚ ‰eÚ ‰eÚ : ¿«¿»««»«»«»¬ƒ∆»

„,ÌÈ¯zÒÓa È¯‡ .¯v„Îe· ‰Ê ,ÈÏ ‡e‰ ·¯‡ ·c .……≈ƒ∆¿«¿∆«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
.Ô„‡¯Êe· ‰Ê∆¿«¿¬»

,ÌÈ¯zÒÓa È¯‡ .Òe‡ÈÒtÒ‡ ‰Ê ,·¯‡ ·c ,¯Á‡ ¯·c»»«≈……≈∆«¿«¿»¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯Ó‡„k ,È‰ÏÈz .ÈÁMÙÈÂ ¯¯BÒ ÈÎ¯c .ÒeÈÎ¯Ë ‰Ê∆¿»ƒ¿»«≈«¿«¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ«
BzL˜ C¯c .˙ÈÚÈ·Ma B˙B‡ ÔÈ¯LB˜ ÁLÙpL ÔÏÈ‡ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ»««¿
¯Ó‡ „Á ,ÔÈ‡¯BÓ‡ ÔÈ¯z ,ıÁÏ ‰¯hÓk È·ÈviÂ««ƒ≈ƒ¿«»»«≈¿≈»»ƒ«¬«
Ïk‰L ÌÈvÁ ˙¯B˜k ¯Ó‡ „ÁÂ ,‡ÒÈ¯tÒ‡Ï ‡Ó¯e·k¿¿»¿«¿¿ƒ»¿«¬«¿«ƒƒ∆«…
„ÓÚÏ È¯a‚Â ¯Ó‡ Ô„eÈ Èa¯ .˙·v ‡È‰Â da ÌÈ¯BÓƒ»¿ƒƒ∆∆«ƒ»»«¿ƒ¿«ƒ«¬…
LiL ˙BÁÎBz ÈzL ¯ÒÁ ‰‡Ó ¯Á‡ ‡ˆBÓ z‡ ,ÔlÎa¿À»«¿≈««≈»»≈¿≈»∆≈

·È˙k ‰Ó ,‰¯B˙ ‰LÓa(ט כט, ÌÈ·v(דברים Ìz‡ : ¿ƒ¿≈»«¿ƒ«∆ƒ»ƒ
„ÓÚÏ ÌÈ¯Bab ÔÈÓÈi˜ Ôez‡ ÔÈÓb¯˙Óe ,ÌÎlk ÌBi‰«À¿∆¿«¿¿ƒ«««»ƒƒƒ«¬…

.ÔlÎa¿À»
‰¯Ó‡ ·¯ ,Ï‡eÓLe ·¯ ,B˙tL‡ Èa È˙ÈÏÎa ‡È·‰ .≈ƒ¿ƒ¿…»¿≈«¿»«¿≈«»«

Ì„‡ Èa ¯Ó‡ Ï‡eÓLe .dÈ¯BÓ‡ Èa ,dÈÎÈÙB‡ Èa¿≈ƒ≈¿≈¬≈¿≈»«¿≈»»
.ÈÏÚ Ô‡È·‰ ,˙BtL‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ‰a¯‰ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¿≈ƒƒ«¿≈ƒ»»«

·È˙k ,ÈnÚ ÏÎÏ ˜ÁN È˙ÈÈ‰(יג סט, ·È(תהלים eÁÈNÈ : »ƒƒ¿…¿»«ƒ¿ƒ»ƒƒ
Èz·a ÔÈ·LBÈ Ô‰L ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ el‡ ,¯ÚL È·LÈ¿≈»«≈À»»∆≈¿ƒ¿»≈
,¯ÎL È˙BL ˙BÈ‚e .˙B‡ÈÒ˜¯˜ Èz··e ˙B‡ÈË¯z«¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
Ô‰ ,ÔÈ¯kzLÓe ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ·LBÈ Ô‰L ¯Á‡Ó≈««∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈
‡Ïc ÔÈ‚a ÌÈ¯ÓB‡Â Èa ÌÈ‚ÈÚÏÓe Èa ÔÈÁÈNÓe ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿ƒƒƒ«¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»
,el‡Ï el‡ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,È‡„e‰Èk ‡·B¯ÁÏ CB¯ˆƒ¿¿»»ƒ»≈¿≈¿ƒ≈»≈
‡˜eÏÁk ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÈÁÓ ÈÚa z‡ ÌÈL ‰nk«»»ƒ«¿»≈¿≈¿≈¿ƒ«¬»
˙B‡ÈË¯ËÏ ÏÓb‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓe .‡zaLc È‡„e‰Ècƒ»≈¿««»«¿ƒƒ∆«»»¿«¿ƒ
el‡Ï el‡ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÂÈÏÚ BlL ÔÈ˜eÏÁ‰Â Ì‰lL∆»∆¿«¬ƒ∆»»¿≈¿ƒ≈»≈
eÏl‰ ÌÈ„e‰i‰ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,Ïa‡˙Ó ‰Ê ‰Ó ÏÚ«»∆ƒ¿«≈¿≈¿ƒ«¿ƒ«»
ÌÈÁBÁ‰ eÏÎ‡Â ˜¯È Ì‰Ï ÔÈ‡Â Ô‰ ˙ÈÚÈ·L È¯ÓBL¿≈¿ƒƒ≈¿≈»∆»»¿»¿«ƒ
ÒBÓen‰ ˙‡ ÌÈÒÈÎÓe .Ì‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰Â ‰Ê ÏL∆∆¿ƒ¿«≈¬≈∆«¿ƒƒ∆«
el‡ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÁeÏb BL‡¯Â Ì‰lL ÔB¯Ë‡ÈzÏ«≈«¿∆»∆¿…»«¿≈¿ƒ≈
¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ál‚Ó ‰Ê ÏL BL‡¯ ‰Ó ÏÚ el‡Ï»≈«»…∆∆¿À»¿≈
Ì‰M ‰Ó ÏÎÂ ,Ô‰ ˙B˙aL È¯ÓBL eÏl‰ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ«»¿≈«»≈¿»«∆≈
Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,˙aMa ÌÈÏÎB‡ ˙aM‰ ˙BÓÈ Ïk ÔÈÚÈ‚È¿≈ƒ»¿««»¿ƒ««»¿≈»∆
ÌÈÏM·Óe Ì‰È˙BhÓ ÌÈ¯·BL Ì‰Â ,Ì‰a ÏM·Ï ÌÈˆÚ≈ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒƒ≈∆¿«¿ƒ
ÔÈÎÒÂ ¯ÙÚa ÌÈ¯tÚ˙Óe ı¯‡a ÔÈLÈ Ì‰Â ,Ô‰a»∆¿≈¿≈ƒ»»∆ƒ¿«¿ƒ∆»»¿»ƒ

.¯˜Èa ÔÓM‰ CÎÈÙÏ ,ÔÓLa¿∆∆¿ƒ»«∆∆¿…∆

Ì‰L Ï‡¯NÈ el‡ ,¯ÚL È·LÈ È· eÁÈNÈ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»ƒƒ¿≈»«≈ƒ¿»≈∆≈
È˙BL ˙BÈ‚e ,˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ Èz·a ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ≈
ÔÈ¯kzLÓe ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ·LBÈ Ô‰L ¯Á‡Ó ,¯ÎL≈»≈««∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
È‰e ˙BÈ˜ ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈ·LBÈ ,·‡a ‰ÚLz ˙„eÚÒaƒ¿«ƒ¿»¿»¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ
ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ‰Ê ,ÌÈ¯B¯n· ÈpÚÈaN‰ .‰ÎÈ‡a¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ∆»ƒ∆

Ba ·È˙Îc ,ÁÒt(יא ט, ÌÈ¯¯Óe.(במדבר ˙BvÓ ÏÚ : ∆«ƒ¿ƒ««¿…ƒ
ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ÏÈÏa ÈpÚÈaN‰M ‰Ó ,‰ÚÏ ÈpÂ¯‰ƒ¿«ƒ«¬»«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈»ƒ
ÏÈÏ ÈÂ‰ ,‰ÚÏ ·‡a ‰ÚLz ÏÈÏa ÈpÂ¯‰ ,ÁÒt ÏL∆∆«ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»¿»«¬»¡≈≈
.·‡a ‰ÚLz ÏÈÏ ‡e‰ ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ»ƒ∆∆«≈ƒ¿»¿»

ÂÁ Èa¯ ÏL B·a ‰NÚÓ ,ÈpL ıˆÁa Ò¯‚iÂ .Ôa ‰È ««¿≈∆»»ƒ»«¬∆ƒ¿∆«ƒ¬«¿»∆
e‰e‚¯‰Â ,ÔÊ¯ ˙‡ ‰l‚Â ÌÈËÒÏÏ ¯aÁ˙pL ÔBÈ„¯z¿«¿∆ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»»«¬»
e‰e˙ ÌÈÓÈ ‰LÏL ¯Á‡Ï .˙B¯B¯ˆe ¯ÙÚ ÂÈt e‡ÏÓeƒ¿ƒ»»¿¿««¿»»ƒ¿»
‡ÏÂ ÂÈ·‡ „B·k ÈtÓ ÂÈÏÚ Òl˜Ï eLw·e ,‡·ÈÏÎaƒ¿ƒ»ƒ¿¿«≈»»ƒ¿≈¿»ƒ¿…
Á˙t ,Èa ÏÚ ¯Ó‡ È‡Â BÏ eÁÈp‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÔÁÈp‰ƒƒ»»«»∆«ƒ«¬ƒ…««¿ƒ»«

¯Ó‡Â(יד יג ה, È¯BÓ(משלי ÏB˜a ÈzÚÓL ‡ÏÂ : ¿»«¿…»«¿ƒ¿»
Ú¯ ÏÎ· È˙ÈÈ‰ ËÚÓk .ÈÊ‡ È˙Èh‰ ‡Ï È„nÏÓÏÂ¿ƒ¿«¿«…ƒƒƒ»¿ƒƒ¿«»ƒƒ¿»»

ÂÈÏÚ ˙‡¯˜ Bn‡Â .‰„ÚÂ Ï‰˜ CB˙a(כה יז, ÒÚk(משלי : ¿»»¿≈»¿ƒ»»»»««
˙‡¯˜ B˙BÁ‡ .Bz„ÏBÈÏ ¯ÓÓe ÏÈÒk Ôa ÂÈ·‡Ï¿»ƒ≈¿ƒ∆∆¿«¿¬»»

ÂÈÏÚ(יז כ, ÏnÈ‡(משלי ¯Á‡Â ¯˜L ÌÁÏ LÈ‡Ï ·¯Ú : »»»≈»ƒ∆∆»∆¿««ƒ»≈
,·‡a ‰ÚLz ˙„eÚqÓ ‡e‰L Ïk Ô˙e .ıˆÁ e‰ÈÙƒ»»¿«»∆ƒ¿«ƒ¿»¿»
ÈL ÏÎ‡ÏÂ ,ÔÈÈ ˙BzLÏÂ ,¯Na ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡»∆¡…»»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡…¿≈
‰ÚLz ˙„eÚqÓ BÈ‡L ÏÎÂ .CeÒÏÂ ıÁ¯ÏÂ ,ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ¿ƒ¿…¿»¿»∆≈ƒ¿«ƒ¿»
ÈL ÏÎ‡ÏÂ ,ÔÈÈ ˙BzLÏÂ ¯Na ÏÎ‡Ï ¯zÓ ,·‡a¿»À»∆¡…»»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡…¿≈
„Á ·ÈÒ BÏÎ‡Ó Ïk ÏÈÎ‡ ‡e‰c ÔÓ ·¯ .ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ«ƒ¿»≈»«¬»¿≈«
˙„eÚÒ ‡È‰ BÊ ¯Ó‡Â ÌË˜ dÈÏÚ ·‰ÈÂ ˙ÈÁt ˙t«»ƒƒ«¬≈¿»«¬«ƒ¿«
ÈpL ıˆÁa Ò¯‚iÂ :¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»¿«≈«∆∆¡«««¿≈∆»»ƒ»
,‰·BË È˙ÈL ÈLÙ ÌBÏMÓ ÁÊzÂ .¯Ù‡a ÈpLtÎ‰ƒ¿ƒ«ƒ»≈∆«ƒ¿«ƒ»«¿ƒ»ƒƒ»
Èa¯c dÈ¯a ‰ÈÁ Èa¯ ÌLa ÈÒBÈ Èa¯a ¯ÊÚÏ‡ Èa«̄ƒ∆¿»»¿«ƒ≈¿≈«ƒ¬«¿»¿≈¿«ƒ
‰ÎÈÏB‰L ÔÈ¯ÒÈ˜a ˙Á‡ ‰M‡a ‰NÚÓ ,¯Ó‡ e‰a‡«»»««¬∆¿ƒ»««¿≈»ƒ∆ƒ»
Èa ˙‡ „nÏ BÏ ‰¯Ó‡ „Á‡ ÌBzÁ Ïˆ‡ da ˙‡∆¿»≈∆«¿∆»»¿»«≈∆¿ƒ
È‡Â ÌÈL ‰MÓÁ ÈÏˆ‡ ÔÈzÓÈ dÏ ¯Ó‡ ,˙en‡À»»«»«¿ƒ∆¿ƒ¬ƒ»»ƒ«¬ƒ
LÈ ÔÈÈÓ ‰nk .‰hÁa ÔÈÈÓ ˙B‡Ó LÓÁ B„nÏÓ¿«¿¬≈≈ƒƒ¿ƒ»«»ƒƒ≈
.ÔÈÓ ‡Ïc ÌÈhÁ ,˙ÈpÓ ÈhÁa ¯Ó‡ ‡Á‡ Èa¯ ,‰hÁa¿ƒ»«ƒ«»»«¿ƒ≈ƒƒƒƒ¿»¿ƒ
Èa¯ .˙ÈpÓ ÔÈÓk ÔÈhÁa ˙B‡Ó LÓÁ È¯Ó‡ Ôa¯Â¿«»»»¿≈¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒƒ«ƒ
ÔÈzL „Ú ÔB‰Ï ÔÈ·LÁÂ ÔÈ·˙È BÂ‰ Ô˙BÈ Èa¯Â ‡ÈÁ¬ƒ»¿«ƒ»»¬»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒƒ
‰NÚÓ ,ÈÒBÈ Èa¯a ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ „BÚÂ .ÔB‰Ï eÓ˜Â¿»¿¿»««ƒ∆¿»»¿«ƒ≈«¬∆
,ÒËBÎ¯t „Á Ïˆ‡ da ˙‡ ‰ÎÈÏB‰L ˙Á‡ ‰M‡a¿ƒ»««∆ƒ»∆¿»≈∆««¿»
ÈÏˆ‡ ÔÈzÓÈ dÏ ¯Ó‡ ,˙en‡ Èa ˙‡ „nÏ BÏ ‰¯Ó‡»¿»«≈∆¿ƒÀ»»«»«¿ƒ∆¿ƒ
ÚÓL .‰ˆÈ·a ÔÈÈÓ ‰‡Ó B„nÏÓ È‡Â ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ«¬ƒ¿«¿≈»ƒƒ¿≈»»«
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„Á ÔÏ È˙ÈÈÓ z‡c ˜ÈÏÈËt ,È¯a ,‡ÈÏËÏ ¯Ó‡ ÏÊ‡c«¬«¬«¿«¿»¿ƒ»ƒƒ¿«¿«¿≈»«
ÔeÏÎ‡c ÔÓ ,È¯BÁ‡ ÔÓÊ ÔÏ È˙ÈÈ˙ ‡Ï ÈÈÓ„˜ ÔÓÊ¿«√»«»«¿≈»¿«√≈ƒ«¬»
˜ÈÏÈËt ÏkÓ ÏÎ‡ ,ÔÈ˜ÏÈËt ÔÈÓz ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÈ˙ÈÈ‡«¿ƒ√»≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ¬«ƒ»»ƒƒ
ÔÓ Èa¯ dÈÏ ¯Ó‡ ,Òk „Á ÒÈËt ÏkÓe ˙t „Á««ƒ»¿ƒ«»¬«≈«ƒƒ
,ÔÈ˜ÏÈËt ÔÈÓz CÓ„˜ ÔB˙ÈÈ‡ ˙È˜ÒÙe ˙ÈÏÎ‡c«¬»ƒ¿»ƒ«¿√»»¿»ƒ»ƒ¿ƒ
ÒÈËt ‡„ÁÓe ˙È˙t ‡„Á Èa¯ ÏÎ‡ È˜ÈÏÈËt ‡„ÁÓ≈»»»ƒƒ≈»««ƒ»»¿ƒ≈»»¿ƒ
‡È‰c ,‡LÙ dÏ Ô¯˜ ‰n·e ¯Ó‡ ,Òk „Á Èa¯ ÈzLÈ‡ƒ¿≈«ƒ«»¬««∆»«»«¿»¿ƒ
ÏÊ‡ e‰a‡ Èa¯ .‰LÈÙ ‡È‰ dÏ ·È‰È˙È‡c ‰Ók¿»¿ƒ¿¿≈»ƒ¿ƒ»«ƒ«»¬«
ÔÈÓz dÈn˜ ÔB˙ÈÈ‡ ,‡LÈ¯ ÈÒBÈ Èa‚ Ïa˜˙‡Â ‰¯ˆ·Ï¿»¿»¿ƒ¿«≈«≈≈≈»«¿«≈¿»ƒ
‰Â‰ ‡Ïc Èa¯ ÒBÚÎÈ ‡Ï dÈÏ ¯Ó‡ ,ÛBÚc ÔÈÁÓ ÈÈÓƒ≈…ƒ¿¬«≈»ƒ¿«ƒ¿»¬»
‡Ïc ‡l‡ ‡LÈ¯ ÈÒBÈ dÈÏ ÔÈÈ¯˜ ‡ÏÂ ,˜ÙÒ ‡„È≈̂»»≈¿»«¿»≈≈≈»∆»¿»
ÏÊ‡ ‡a¯ ‡iÁ Èa¯ .ÛBÚc ÔÈÁÓ ‡l‡ dÈÏÎ‡Ó ‰Â‰¬»«¬»≈∆»…ƒ¿«ƒƒ»«»¬«
e˙ÈÈ‡ ,ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ Èab Ïa˜˙‡Â ,‡ÓB¯„Ï¿»»¿ƒ¿«≈«≈«ƒ¿À«∆≈ƒ«¿
‡zaLa dÈÏ ¯Ó‡ .ÔÈÏÈL·z ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚ dÈn˜Ï¿«≈∆¿ƒ¿«¿»»«¿ƒƒ¬«≈¿««»
¯˙·Ï .ÔB‰Ï ÔÈÏÙk Ô‡ dÈÏ ¯Ó‡ ,ÔÈ„·Ú Ôez‡ ‰Ó»«»¿ƒ¬«≈¬«»¿ƒ¿¿»«
Èab Ïa˜˙‡Â ‡È¯·ËÏ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ‡˙‡ ÔÈÓBÈƒ¬»«ƒ¿À«∆≈ƒƒ¿∆¿»¿ƒ¿«≈«≈
ÔÈBÓk¯c ÚLB‰È Èa¯c ÈB„ÈÓÏ˙Ï ·‰ÈÂ ‡a¯ ‡iÁ Èa«̄ƒƒ»«»ƒ«¿«¿ƒ¿«ƒ¿À««¿¿ƒ
˜ÁˆÈ Èa¯ .dÈ‚‰Ók ÔBÎa¯Ï e„È·ÚÂ eÏÈÊ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ«¬ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈«ƒƒ¿»
˙BÓÈ ÔÈÓk ‡˙„eÚÒ ¯cÒÓÏ Ú„È ‰Â‰ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯a¿«ƒ¡ƒ∆∆¬»»«¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿«¿
dÈÏ ‰Â‰ ‡Ï „k ,„È·Ú ‰Â‰ dÈÏ ‰Â‰ „k .‰nÁ‰««»«¬»≈¬»»≈«»¬»≈
.ÔB‰˙È ÈL˙È ‡Ïc ÔÈ‚a ,ÔB‰ÈÏÚ ÈÓe ÔÈÈÚ¯b ·ÈÒ¿≈«¿ƒƒ¿≈¬≈¿ƒ¿»ƒ¿¿≈«¿

.‰·BË È˙ÈL»ƒƒ»

ÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯ BÊ Ï‡ÈÏÓ‚ Ôa ÔBÚÓL Ôa¯ ¯Ó‡Ì »««»ƒ¿∆«¿ƒ≈¿ƒ«»«ƒ¿«¿«ƒ
.'‰Ó ÈzÏÁB˙Â ÈÁˆ „·‡ ¯Ó‡Â .ıÁ¯n‰ ¯Á‡«««∆¿»»…«»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈

‡e‰ Ce¯a LB„w‰MÓ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿∆»ƒƒ∆«»»
ÌÁ¯Óe ¯ÊBÁ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ˜Ècv‰ ÔÓ L‡È˙Óƒ¿»≈ƒ««ƒƒ»»«∆≈¿«≈
.ÈÁˆ „·‡ ¯Ó‡Â :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¬»ƒ¿ƒ»…«»«ƒ¿ƒ

ÊÈÙÏ ˙¯ÓB‡ Ï‡¯NÈ ˙Òk ,È„e¯Óe ÈÈÚ ¯ÎÊ .¿»»¿ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆∆ƒ¿≈
ÔÈÈepÚ ¯ÎÊ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»ƒ∆»¿…ƒƒ
È˙ÈÂ¯‰L ÔÈ¯eqÈÂ ,Ea Èz„¯nL È„e¯Óe ,È˙ÈpÚL∆À≈ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ¿¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ
Èa¯ Èz .¯BkÊz ¯BÎÊ .el‡a el‡ e‡ˆÈ ,LB¯Â ‰ÚÏ«¬»»»¿≈»≈»ƒ¿»≈«ƒ
eÈ‰Â BnÚ ÂÈa eÈ‰Â ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆiL CÏÓÏ ÏLÓ ‡iÁƒ»»»¿∆∆∆»»«ƒ¿»»¿»»»ƒ¿»
ÂÈa eÈ‰ ‡ÏÂ Bc·Ï CÏn‰ ‡ˆÈ ¯ÁÓÏ .B˙B‡ ÔÈËÈ˜Ó«¿ƒƒ¿»»»»«∆∆¿«¿…»»»
elÙ‡Â ÈnÚ Èa eÈ‰ È‡ÂÏ‰ CÏn‰ ¯Ó‡ ,BnÚƒ»««∆∆«¿«»»«ƒƒ«¬ƒ
,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ê CÏn‰ ,Ck .È˙B‡ ÌÈËÈ˜Ó«¿ƒƒƒ»«∆∆∆«»»
ÔÈ‡ˆBÈ Ï‡¯NÈ eÈ‰L ‰ÚLa .Ï‡¯NÈ el‡ ,ÂÈa»»≈ƒ¿»≈¿»»∆»ƒ¿»≈¿ƒ
ÔÂÈk ,Ì‰nÚ ‡ˆBÈ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»»»«»»≈ƒ»∆≈»
Ï‡¯NÈ eÈ‰ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ ,Ì‰nÚ ‡ˆÈ ‡Ï e‰eÒÈÚÎ‰L∆ƒ¿ƒ…»»ƒ»∆¿≈»∆…»ƒ¿»≈
eÈ‰ elÙ‡Â ÈnÚ Ï‡¯NÈ eÈ‰ È‡Âl‰ ¯Ó‡ ,ı¯‡a»»∆»««¿«»ƒ¿»≈ƒƒ«¬ƒ»

ÌÈ˜eÒt ‰LÏL ÔÏ ˙È‡Â ,È˙B‡ ÌÈÒÈÚÎÓ(א ט, :(ירמיה «¿ƒƒƒ¿ƒ»¿»¿ƒ
ÈnÚ ÈnÚ ÔzÈ ÈÓ ,ÌÈÁ¯‡ ÔBÏÓ ¯a„n· ÈzÈ ÈÓƒƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¿…¿ƒƒƒ≈«ƒƒƒ

·È˙Îe .¯a„na ‰È‰Lk L‡¯Ók(יז לו, Ôa(יחזקאל : ¿≈…¿∆»»«ƒ¿»¿ƒ∆
:ÔÈ„‰Â ,'Â‚Â Ì˙Ó„‡ ÏÚ ÌÈ·LÈ Ï‡¯NÈ ˙Èa Ì„‡»»≈ƒ¿»≈¿ƒ««¿»»¿»≈

.ÈLÙ ÈÏÚ ÁBL˙Â ¯BkÊz ¯BÎÊ»ƒ¿¿»«»««¿ƒ

¯ÎBÊ ‰z‡L È‡ Ú„BÈ ,¯BkÊz ¯BÎÊ Ô„eÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»ƒ¿≈«¬ƒ∆«»≈

,ÈLÙ ÈÏÚ ÁBL˙Â ‰NÚ‡ ‰Ó Ï·‡ ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡À»»¬»»∆¡∆¿»«»««¿ƒ
dÈLÙ ,ÔÈË˜ „È·Ú ‡ÈÓLc „Ú ‰¯Ó‡ ‡Ï˙Ó«¿»»¿»«ƒ¿≈»¬≈¿ƒ«¿≈
.ÏÈÁB‡ Ôk ÏÚ ÈaÏ Ï‡ ·ÈL‡ ˙‡Ê .˙˜Ù ‡ÈË˜cƒ¿ƒ»»¿«…»ƒ∆ƒƒ«≈ƒ
‰ÓÏ ÏLÓ ¯Ó‡ ÔÁBÈ Èa¯ ÌLa ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa«̄ƒ«»««¬»¿≈«ƒ»»»«»»¿»
‰a˙k dÏ ·˙ÎÂ ‰B¯ËÓ ‡NpL CÏÓÏ ,‰ÓBc ¯·c‰«»»∆¿∆∆∆»»«¿»¿»«»¿À»
Ck ,CÈÏ ‰NBÚ È‡ ˙BtÁ CÎÂ Ck dÏ ¯Ó‡Â ,‰a¯Ó¿À»¿»«»»¿»À¬ƒ∆ƒ»
CÏn‰ dÁÈp‰ .CÈÏ Ô˙B È‡ ˙B·BË ˙BÂb¯‡ CÎÂ¿»«¿¿»¬ƒ≈ƒƒƒ»«∆∆
‰È˙BÎL eÒÎ .ÌLÏ ¯Á‡Â Ìi‰ ˙È„ÓÏ BÏ CÏ‰Â¿»«ƒ¿ƒ««»¿≈≈¿»ƒ¿¿¿≈∆»
CÁÈp‰ dÏ ˙B¯ÓB‡Â d˙B‡ ˙BËÈ˜Ó eÈ‰Â ‰Ïˆ‡∆¿»¿»«¿ƒ»¿¿»ƒƒ≈
,CÈÏÚ ¯ÊBÁ BÈ‡ ·eLÂ ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ BÏ CÏ‰Â CÏn‰«∆∆¿»«ƒ¿ƒ««»¿≈≈»«ƒ
d˙Èa CB˙Ï ‰ÒÎpL ÔÂÈÎÂ ,˙Áp‡˙Óe ‰ÎBa ‰˙È‰Â¿»¿»»ƒ¿«««¿≈»∆ƒ¿¿»¿≈»
d˙a˙Îa ‰‡B¯Â ,˙‡¯B˜Â d˙a˙k ‰‡ÈˆBÓe ˙Á˙Bt««ƒ»¿À»»¿≈¿»ƒ¿À»»
˙B·BË ˙BÂb¯‡ CÎÂ Ck ,‰NBÚ È‡ ˙BtÁ CÎÂ Ck»¿»À¬ƒ∆»¿»«¿¿»
‡a ÌÈÓÈÏ .˙ÓÁ˙Ó ‰˙È‰ „iÓ ,CÈÏ Ô˙B È‡¬ƒ≈ƒƒ»»¿»ƒ¿«∆∆¿»ƒ»
Ïk ÈÏ zzÓ‰ CÈ‡ dÓz È‡ Èza dÏ ¯Ó‡ ,CÏn‰«∆∆»«»ƒƒ¬ƒ»≈«≈ƒ¿«¿¿ƒ»
‰a˙k ‡ÏÓÏ‡ CÏn‰ ÈB„‡ BÏ ‰¯Ó‡ ,ÌÈM‰ Ô˙B‡»«»ƒ»¿»¬ƒ«∆∆ƒ¿»≈¿À»
Ck .È˙BÎL Èe„a‡ ¯·k ÈÏ z˙Â z·˙kL ‰a¯Ó¿À»∆»«¿»¿»«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈«»
,Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡Â Ï‡¯NÈ ˙‡ ÔÈBÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒƒ∆ƒ¿»≈¿¿ƒ»∆
„BÚ ,ÌkÓ B˙ÈÎL ˜lÒÂ ÌkÓ ÂÈt ¯ÈzÒ‰ ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆ƒ¿ƒ»»ƒ∆¿ƒ≈¿ƒ»ƒ∆
ÔÂÈÎÂ ,ÔÈÁ‡˙Óe ÔÈÎBa Ô‰Â ,ÌÎÈÏÚ ¯ÊBÁ BÈ‡≈≈¬≈∆¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿≈»
‰¯Bza ÔÈ¯B˜Â ˙BL¯„Ó Èz·Ïe ˙BiÒÎ Èz·Ï ÔÈÒÎpL∆ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ«»

·e˙kL ÔÈ‡ˆBÓe(ט כו, È˙È¯Ù‰Â(ויקרא ÌÎÈÏ‡ È˙ÈÙe : ¿ƒ∆»»ƒƒ¬≈∆¿ƒ¿≈ƒ
,ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â ÌÎÎB˙a ÈkLÓ Èz˙Â ÌÎ˙‡∆¿∆¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿∆¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆
Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‰l‡b‰ ı˜ ‡B·iLk ¯ÁÓÏ .ÔÈÓÁ˙Ó Ô‰Â¿≈ƒ¿«¬ƒ¿»»¿∆»≈«¿À»≈»∆
C‡È‰ ÌkÓ dÓz È‡ Èa Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»¿ƒ¿»≈»«¬ƒ»≈«ƒ∆≈«
ÂÈÙÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÌÈM‰ Ô˙B‡ Ïk ÈÏ ÌzzÓ‰ƒ¿«¿∆ƒ»»«»ƒ¿≈¿ƒ¿»»
¯·k eÏ z˙pL E˙¯Bz ÈÏel‡ ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»ƒ≈»¿∆»«»»¿»
,ÈaÏ Ï‡ ·ÈL‡ ˙‡Ê :¯Ó‡ CÎÏ .˙Bn‡‰ ee„a‡ƒ¿»À¿»∆¡«…»ƒ∆ƒƒ

¯Ó‡pL ,‰¯Bz ‡l‡ ˙‡Ê ÔÈ‡Â(מד ד, ÊÂ‡˙(דברים : ¿≈…∆»»∆∆¡«¿…
¯Ó‡ „Âc ÔÎÂ .‰¯Bz‰(צב קיט, ˙E˙¯B(תהלים ÈÏeÏ : «»¿≈»ƒ»«≈»¿

ÌÈ„ÁÈÓe ,BÏ ÏÈÁB‡ Ôk ÏÚ .ÈÈÚ· Èz„·‡ Ê‡ ÈÚLÚL«¬À»»»«¿ƒ¿»¿ƒ«≈ƒ¿«¬ƒ
ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌBia ÌÈÓÚt ÈzL BÓL(ד ו, ÚÓL(דברים : ¿¿≈¿»ƒ«¿¿ƒ¿«
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Á¯Ó‡ ,ÂÈÓÁ¯ eÏÎ ‡Ï Èk eÓ˙ ‡Ï Èk '‰ ÈcÒÁ .«¿≈ƒ…»¿ƒ…»«¬»»«
L‡È˙Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰MÓ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»ƒƒ∆«»»ƒ¿»≈
,Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Óe ¯ÊBÁ ‡e‰ ,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ˜Ècv‰ ÔÓƒ««ƒƒ»»«∆≈¿«≈¬≈∆
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‡‰Â BaÏÁ Èa¯Ï Èz·L‰ ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆∆¿»≈«¿ƒ¿«ƒ∆¿¿»
·È˙Î(כו לב , ‰ÁM¯,(בראשית ‰ÏÚ Èk ÈÁÏL ¯Ó‡iÂ : ¿ƒ«…∆«¿≈ƒƒ»»«»«

Ô‰ Ï‡ÎÈÓe Ï‡È¯·b ,È˜BÁÏ z¯·Ò ‰˜BÁ ÈÏ ¯Ó‡»«ƒ¬»¿«¿¿«¬≈ƒ«¿ƒ≈ƒ»≈≈
‡Ï ÔeÈ‡Â ÔÈÙlÁ˙Ó ÌlÎc ,‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ¯N Ô‰≈»ƒ∆«¿»¿À»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
Èa¯ ˙‡ Ï‡L ˙BÓˆÚ ˜ÈÁL Òe‡i¯„‡ .ÔÈÙÏÁ˙Óƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¬»»«∆«ƒ
ÌBÈ ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡ Ìz‡ ,BÏ ¯Ó‡ ,‰ÈÁ Ôa ÚLB‰È¿À«∆¬«¿»»««∆¿ƒ¿»
ÌÈÎ‡ÏÓ ÏL ˙k ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡¯Ba ÌBÈÂ»≈«»»«∆«¿»ƒ
¯Ó‡ ,Ì‰Ï ÔÈÎÏB‰Â ‰L„Á ‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈL„Á¬»ƒ¿¿ƒƒ»¬»»¿¿ƒ»∆»«
Ô‰ ÔÓ dÈÏ ¯Ó‡ .ÔÈÏÊ‡ ÔeÈ‡ Ô‡Ïe BÏ ¯Ó‡ .ÔÈ‡ BÏƒ»«¿»ƒ»¿ƒ»«≈ƒ»
ÔÓ BÏ ¯Ó‡ .ÔÈÈ¯a˙Ó ÔÈpÓ dÈÏ ¯Ó‡ .e‡È¯a˙Óc¿ƒ¿¿ƒ»«≈ƒ«ƒƒ¿»¿»»«ƒ
,¯ec ¯‰c dÈ˜ÒÈÚ ‰Óe dÈÏ ¯Ó‡ .¯ec ¯‰ ÔÈ„‰»≈¿«¿»«≈»ƒ¿≈ƒ¿«¿
‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏa ‡Ï ˜ÈÒt ‡Ïc ‡c¯È ÔÈ„‰k dÈÏ ¯Ó‡»«≈¿»≈«¿¿»¿»»≈»¿≈¿»¿»
‡ÓÓÈa Cl‰Ó ‡c¯È ÔÈÈ‰Â dÈÏ ¯Ó‡ .‡ÓÓÈa ˜ÈÒt»≈ƒ»»»«≈¿ƒƒ«¿¿»¿«≈ƒ»»
¯BÚt ˙È·a ‡ÈÂ‰ ¯Ë dÈÏ ¯Ó‡ .‡ÈÏÈÏa ˜ÈÒÙe»≈¿≈¿»»«≈»≈¬≈»¿≈¿
.‡ÈÏÈÏa Cl‰Ó Ck ‡ÓÓÈa Cl‰Óc ‰Ók ‡c¯È ÔÈ„‰Â¿»≈«¿¿»¿»ƒ¿«≈ƒ»»»¿«≈¿≈¿»
ÔÓ dÈÏ ¯Ó‡ ,˜ÈÙ ¯eÈc ¯‰ B˙B‡ ÔÈpÓe dÈÏ ¯Ó‡»«≈ƒ«ƒ¿«ƒ»≈»«≈ƒ
'‰ È˜ÏÁ .‡ÈÒ¯eÎa ÔÈeÚËc ‰nÓ ‡˙ÂÈÁc ÔB‰˙ÚÈÊ≈«¿¿≈»»ƒ«ƒ¿ƒ¿¿¿»∆¿ƒ
CÏÓÏ ¯Ó‡ ÔÁBÈ Èa¯ ÌLa e‰a‡ Èa¯ ,ÈLÙ ‰¯Ó‡»¿»«¿ƒ«ƒ«»¿≈«ƒ»»»«¿∆∆
ÔÈÎ¯t‡Â ÔÈÒkc BnÚ eÈ‰Â ‰È„ÓÏ ÒÎpL∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒÀ»ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÚˆÓ‡a ÌÈ·LBÈ ‰È„Ó ÈÏB„b eÈ‰Â ,ÔÈËeÏÈË¯ËÒÈ‡Â¿ƒ¿¿«ƒƒ¿»¿≈¿ƒ»¿ƒ¿∆¿«
¯Ó‡ „ÁÂ .Èa‚Ï ÔÈÒkc ·ÈÒ ‡‡ ¯Ó‡ „Á ,‰È„n‰«¿ƒ»«¬«¬»»≈À»ƒ¿«ƒ¿«¬«
·ÈÒ ‡‡ ¯Ó‡ „ÁÂ ,Èa‚Ï ÔÈÎ¯t‡ ·ÈÒ ‡‡¬»»≈ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿«¬«¬»»≈
‡‡ ¯Ó‡ ÌLÏ „Á‡ Áwt ‰È‰ .Èa‚Ï ÔÈËeÏÈË¯ËÒÈ‡ƒ¿¿«ƒƒ¿«ƒ»»ƒ≈«∆»¿»¬«¬»
.ÛlÁ˙Ó BÈ‡ ‡kÏÓe ÔÈÙlÁ˙Ó ‡lBÎc ,‡kÏÓÏ ·ÈÒ»≈¿«¿»¿»ƒ¿«¿ƒ«¿»≈ƒ¿«≈
ÔÈ„·BÚ Ô‰Óe ,‰nÁÏ ÔÈ„·BÚ Ô‰Ó ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ôk≈¿≈»ƒ≈∆¿ƒ««»≈∆¿ƒ
ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ Ï·‡ ,Ô·‡Â ıÚÏ ÔÈ„·BÚ Ô‰Óe ,‰·lÏ«¿»»≈∆¿ƒ¿≈»∆∆¬»ƒ¿»≈≈»
:·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï ‡l‡ ÔÈ„·BÚ¿ƒ∆»¿«»»¬»ƒ¿ƒ
ÌÈÓÚt ÈzL B˙B‡ „ÁÈÓ È‡L ,ÈLÙ ‰¯Ó‡ '‰ È˜ÏÁ∆¿ƒ»¿»«¿ƒ∆¬ƒ¿«≈¿≈¿»ƒ

¯ÓB‡Â ,ÌBÈ ÏÎa(ד ו, ‡eÈ‰Ï(דברים '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL : ¿»¿≈¿«ƒ¿»≈¡…≈
.„Á‡ '‰∆»

ËLÙÏ ¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÏkÏ ÏBÎÈ ,ÂÂ˜Ï '‰ ·BË .¿…»»«…«¿«¿∆∆
dÈ˙ÂÂÎ„Â .epL¯„z(א עג, Ï‡¯NÈÏ(תהלים ·BË C‡ : ƒ¿¿∆¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈

el‡ ,··Ï È¯·Ï ¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÏkÏ ÏBÎÈ ,ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ»«…«¿«¿»≈≈»≈
,ÔBÚ Ì„Èa ÔÈ‡L Ì‰ÈÏÚ ¯e¯a ÌalL∆ƒ»»¬≈∆∆≈¿»»»

dÈ˙ÂÂÎ„Â(ו פד, ÏBÎÈ(תהלים ,C· BÏ ÊBÚ Ì„‡ È¯L‡ : ¿ƒ¿»≈«¿≈»»»»
ÈÏÈ·Lc el‡ ,Ì··Ïa ˙BlÒÓ ¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÏkÏ«…«¿«¿ƒƒ¿»»≈ƒ¿ƒ≈

dÈ˙ÂÂÎ„Â .ÔB‰aÏa ÔÈLe·k ‡˙È¯B‡(ד קכה, :(תהלים »¿»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈
¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÏkÏ ÏBÎÈ ,ÌÈ·BhÏ '‰ ‰·ÈËÈ‰≈ƒ»«ƒ»«…«¿«

dÈ˙ÂÂÎ„Â .Ì˙BaÏa ÌÈ¯LÈÏÂ(יח קמה, ‰'(תהלים ·B¯˜ : ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈»
¯L‡ ÏÎÏ ¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÏkÏ ÏBÎÈ ,ÂÈ‡¯˜ ÏÎÏ¿»…¿»»«…«¿«¿…¬∆

dÈ˙ÂÂÎ„Â .˙Ó‡· e‰‡¯˜È(יח ז, EBÓk(מיכה Ï‡ ÈÓ : ƒ¿»À∆¡∆¿ƒ¿»≈ƒ≈»
¯ÓBÏ „eÓÏz ,ÏkÏ ÏBÎÈ ,ÚLt ÏÚ ¯·ÚÂ ÔBÚ ‡N…≈»¿…≈«∆«»«…«¿«

˙Ï ÌÓe„Â ÏÈÁÈÂ ·BË .B˙ÏÁ ˙È¯‡LÏ,'‰ ˙ÚeL ƒ¿≈ƒ«¬»¿»ƒ¿»ƒ¿«
L‡È˙Ó Ce¯a LB„w‰MÓ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿∆»ƒƒ∆«»»ƒ¿»≈
,Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Óe ¯ÊBÁ ‡e‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ˜Ècv‰ ÔÓƒ««ƒƒ»»«∆≈¿«≈¬≈∆
.'„ ˙ÚeL˙Ï ÌÓe„Â ÏÈÁÈÂ ·BË :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«

,‰M‡ ÏÚ ,‰¯Bz ÏÚ ,ÂÈ¯eÚa ÏÚ ‡OÈ Èk ¯·bÏ ·BË«∆∆ƒƒ»……ƒ¿»…»…ƒ»
.‰Î‡ÏÓ ÏÚ…¿»»

È‡¯˜ ,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌcÈÂ „„a ·LÈ .≈≈»»¿ƒ…»««ƒ¿≈««¿»»»
CÏÓ Ì‰Ï ¯Ó‡Â ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»¿«¿¬≈«»≈¿»«»∆∆∆
ÌÈ¯BÁL L·BÏ BÏ e¯Ó‡ ,‰NBÚ e‰Ó Ï·‡ Ì„Â ¯Na»»»»»≈«∆»¿≈¿ƒ
‡„‰ ,ÔÎ ‰NBÚ È‡ Û‡ ¯Ó‡ ,˜Na BL‡¯ ˙‡ ‰qÎÓe¿«∆∆…¿«»««¬ƒ∆≈¬»

·È˙Î„ ‡e‰(ג נ, NÂ˜(ישעיה ˙e¯„˜ ÌÈÓL LÈaÏ‡ : ƒ¿ƒ«¿ƒ»«ƒ«¿¿«
Ï·‡ Ì„Â ¯Na CÏÓ ,Ì‰Ï Ï‡L „BÚÂ .Ì˙eÒk ÌÈN‡»ƒ¿»¿»«»∆∆∆»»»»»≈
Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÔÈÒpt‰ ˙‡ ‰aÎÓ BÏ e¯Ó‡ ,‰NBÚ e‰Ó«∆»¿¿«∆∆««»ƒ»«»∆

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ÔÎ ‰˘BÚ È‡ Û‡(י ב, LÓL(יואל : «¬ƒ∆≈¬»ƒ¿ƒ∆∆
Ì‰Ï Ï‡L „BÚÂ .Ì‰‚ eÙÒ‡ ÌÈ·ÎBÎÂ e¯„˜ Á¯ÈÂ¿»≈«»»¿»ƒ»¿»¿»¿»«»∆
Cl‰Ó BÏ e¯Ó‡ ,‰NBÚ e‰Ó Ï·‡ Ì„Â ¯Na CÏÓ∆∆»»»»»≈«∆»¿¿«≈
‡e‰ ‡„‰ ,ÔÎ ‰NBÚ È‡ Û‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÛÁÈ»≈»«»∆«¬ƒ∆≈¬»

·È˙Î„(ג א, ‡·˜(נחום ÔÚÂ Bk¯„ ‰¯ÚÒ·e ‰ÙeÒa '‰ : ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»«¿¿»»¬«
e‰Ó Ï·‡ Ì„Â ¯Na CÏÓ Ì‰Ï Ï‡L „BÚÂ .ÂÈÏ‚«̄¿»¿»«»∆∆∆»»»»»≈«
È‡ Û‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÌÓB„Â ·LBÈ BÏ e¯Ó‡ ,‰NBÚ∆»¿≈¿≈»«»∆«¬ƒ
ÏË Èk ÌcÈÂ „„a ·LÈ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÎ ‰NBÚ∆≈¬»ƒ¿ƒ≈≈»»¿ƒ…ƒ»«
e‰kÓÏ ÔzÈ ,‰Â˜z LÈ ÈÏe‡ e‰Èt ¯ÙÚa ÔzÈ .ÂÈÏÚ»»ƒ≈∆»»ƒ«≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈
‰Â‰ „ÎÂ ,‰È¯˜ ËÈLt ‰Â‰ Èa¯ ,‰t¯Áa ÚaNÈ ÈÁÏ∆ƒƒ¿«¿∆¿»«ƒ¬»»≈¿»»¿«¬»

ÈÎa ‰Â‰ ‡È˜eÒt ÔÈÏÈ‡Ï ÈËÓ(טו כח, א Ó‡iÂ¯(שמואל : »≈¿ƒ≈¿«»¬»»≈«…∆
.È˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ÈzÊb¯‰ ‰nÏ Ïe‡L Ï‡ Ï‡eÓL¿≈∆»»»ƒ¿«¿«ƒ¿«¬…ƒ

·È˙Îe(יג ד, ¯Áe(עמוס ‡¯·e ÌÈ¯‰ ¯ˆBÈ ‰p‰ Èk : ¿ƒƒƒ≈≈»ƒ…≈«
Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·c elÙ‡ ,BÁO ‰Ó Ì„‡Ï „ÈbÓe«ƒ¿»»«≈…¬ƒ¿»ƒ∆≈»∆

Ô·˙BÎ ÈÓe ,BÒ˜t ÏÚ Ì„‡Ï BÏ ÔÈ·zÎ LnÓ עמוס) «»ƒ¿»ƒ»»»«ƒ¿»ƒ¿»
יג) ÙÈÚ‰.ד, ¯ÁL ‰NÚ ג): ב, ‰'(צפניה ˙‡ eLwa : …≈««≈»«¿∆

·È˙Îe ,'Â‚Â ı¯‡‰ ÈÂÚ Ïk(טו ה, ¯Ú(עמוס e‡N : »«¿≈»»∆¿ƒƒ¿»
‰nÏ ,'Â‚Â ·BË e·‰‡Â(יד יב, NÚÓ‰(קהלת Ïk ˙‡ Èk : ¿∆¡»»ƒ∆»«¬∆

e‰Èt ¯ÙÚa ÔzÈ :ÔÈ„‰Â ,'Â‚Â ËtLÓ· ‡·È ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿»≈ƒ≈¿»»ƒ
.‰t¯Áa ÚaNÈ ÈÁÏ e‰kÓÏ ÔzÈ :·È˙Îe ,'Â‚Â¿ƒƒ≈¿«≈∆ƒƒ¿«¿∆¿»

Î‡ÏÂ ˜·L ‡Ï ÏBÎÈ·k ,'‰ ÌÏBÚÏ ÁÊÈ ‡Ï Èk .ƒ…ƒ¿«¿»ƒ¿»»¿«¿»
Èa¯ ¯Ó‡ ,Â„ÒÁ ·¯k ÌÁ¯Â ‰‚B‰ Ì‡ Èk ,˜È·L»≈ƒƒ»¿ƒ«¿…¬»»»««ƒ
ÔÓ L‡È˙Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰MÓ ,LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒƒ∆«»»ƒ¿»≈ƒ
,Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Óe ¯ÊBÁ ‡e‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ»»«∆≈¿«≈¬≈∆
‡Ï Èk .'Â‚Â ÌÁ¯Â ‰‚B‰ Ì‡ Èk :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒƒƒ»¿ƒ«ƒ…
ÈLa ¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ‰ÈÎ¯a Èa¯ ,BalÓ ‰pÚƒ»ƒƒ«ƒ∆∆¿»¿≈«ƒ≈ƒ»«ƒ¿≈
‡ÏÂ Ì‰ÈÙa eÏÚt „Á‡a ,Ï‡¯NÈ eÏÚt ˙BÓB˜Ó¿»¬ƒ¿»≈¿∆»»¬¿ƒ∆¿…
el‡Â ,Ì‰ÈÙa eÏÚÙ ‡ÏÂ ÌaÏa eÏÚt „Á‡·e ,ÌaÏa¿ƒ»¿∆»»¬¿ƒ»¿…»¬¿ƒ∆¿≈
‡„‰ ,ÌaÏ· ‡ÏÂ Ì‰ÈÙa eÏÚt ÈÈÒa .Ï··e ÈÈÒ Ô‰≈ƒ«»∆¿ƒ«»¬¿ƒ∆¿…¿ƒ»¬»

·È˙Î„ ‡e‰(לו עח, ÌBLl·e(תהלים Ì‰ÈÙa e‰ezÙÈÂ : ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ∆ƒ¿»
‡„‰ ,Ì‰ÈÙ· ‡ÏÂ ÌaÏa eÏÚt Ï··a .'Â‚Â BÏ e·fÎÈ¿«¿¿»∆»¬¿ƒ»¿…¿ƒ∆¬»
Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ .BalÓ ‰Ú ‡Ï Èk :·È˙Î„ ‡e‰ƒ¿ƒƒ…ƒ»ƒƒ»««»»
‡·ÈÂ ,Ï··aL ‰t ÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈÒaL ‰t ‡·È ‡e‰»…∆∆¿ƒ«ƒ«≈«∆∆¿»∆¿»…
‰biÂ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ .ÈÈÒaL ·Ï ÏÚ ¯tÎÈÂ Ï··aL ·Ï≈∆¿»∆ƒ«≈«≈∆¿ƒ«««ƒ≈««∆
‰‚‰Â ÔÓ‰ ‰Ê ,·ÈB‡Â ¯ˆ LÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ‡È·‰ ,LÈ‡ Èa¿≈ƒ≈ƒ¬≈∆ƒ«¿≈∆»»¿»»

.Ô˙kÓ ˙‡∆«»»

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



`dkiרד zlibnl dax yxcn
dax dki`

Ï·e˙kL ¯v„Îe· ‰Ê ,'Â‚Â ÂÈÏ‚¯ ˙Áz ‡k„Ï .¿«≈«««¿»∆¿«¿∆«∆»
Ba(לח ב, ÛBÚÂ(דניאל ‡¯a ˙ÂÈÁ ‡L‡ Èa ÔÈ¯È„ Èc :ƒ»¿ƒ¿≈¬»»≈«»»¿

‰L‡¯ ‡e‰ z‡ ÔB‰lÎa CËÏL‰Â C„Èa ·‰È ‡iÓL¿«»¿«ƒ»¿«¿¿»¿»¿«¿¿≈»
.‡·‰„ È„ƒ«¬»

Ó,‰eˆ ÔÓ‰ ,‰eˆ ÈÓ ,‰eˆ ‡Ï '‰ È‰zÂ ¯Ó‡ ‰Ê ÈÓ .ƒ∆»««∆ƒ…ƒ»ƒƒ»»»ƒ»
„ÈÓM‰Ï ‰eˆ ÔÓ‰ ,‰eˆ ‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â¿«»»…ƒ»»»ƒ»¿«¿ƒ
,‰eˆ ‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â ,„a‡Ïe ‚¯‰Ï«¬…¿«≈¿«»»…ƒ»

‡l‡(כה ט, ÔBÈÏÚ(אסתר ÈtÓ .'Â‚Â Bz·LÁÓ ·eLÈ : ∆»»«¬«¿ƒƒ∆¿
‰ÚMÓ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,·Bh‰Â ˙BÚ¯‰ ‡ˆ˙ ‡Ï…≈≈»»¿«»««ƒ∆¿»»ƒ»»

‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡L(טו ל, Èz˙(דברים ‰‡¯ : ∆»««»»¿≈»«ƒ
˙‡Â ˙Ân‰ ˙‡Â ·Bh‰ ˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ ÌBi‰ EÈÙÏ¿»∆«∆««ƒ¿∆«¿∆«»∆¿∆
‰NBÚÏ ‰Ú¯Â ,‰Ú¯ ‰NBÚÏ ‰·BË ˙‡ˆÈ ‡Ï ,Ú¯‰»»…»»»¿≈»»¿»»¿≈
,‰Ú¯ ‰NBÚÏ ‰Ú¯Â ‰·BË ‰NBÚÏ ‰·BË ‡l‡ ,‰·BË»∆»»¿≈»¿»»¿≈»»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók(לט ג, ב NÚÏ‰(שמואל '‰ ÌlLÈ : ¿»¿«¿»«¿«≈¿…≈
,ÈÁ ‡e‰L Bic ,ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i ‰Ó .B˙Ú¯k ‰Ú¯‰»»»¿»»«ƒ¿≈»»»«∆«
È„Èa E˙eiÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ»««»»«¿¿»ƒ

.ÔB‡˙Ó ‰z‡Â ,ÈÁÂ»«¿«»ƒ¿≈

Ï‡Â ÂÈ‡ËÁ ÏÚ ‰„BÈÂ ¯Ba‚k „ÓÚÈ ‡e‰ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»«¬…¿ƒ¿∆«¬»»¿«
.ÔB‡˙Èƒ¿≈

Ì‡ ,ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ ÏÚ ÔB‡˙i ‰Ó ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆∆¿»«ƒ¿≈«≈»»ƒƒ
Èa ¯ÓB‡ Èa¯ .Â‡ËÁ ÏÚ ¯·b ÔB‡˙‰Ï ‡e‰ Lw·Ó¿«≈¿ƒ¿≈∆∆«¬»»«ƒ≈¿≈
È˙ÈNÚL Á·M‰ Ïk ¯Á‡ ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ,ÔÈÓÚ¯ez¿¬»ƒ»»»ƒ««»«∆«∆»ƒƒ

¯ÓB‡Â ÈÙÏ ÌÚ¯˙Ó ‡e‰ BnÚ(יב ג, ‰‡M‰(בראשית : ƒƒ¿«≈¿»«¿≈»ƒ»
CÈÏÓ‰Ï ˜ÒBÚ È‡ ,Ôk ·˜ÚÈ Û‡ .È„nÚ z˙ ¯L‡¬∆»«»ƒ»ƒ««¬…≈¬ƒ≈¿«¿ƒ

¯ÓB‡Â ÌÚ¯˙Ó ‡e‰Â ÌÈ¯ˆÓa Ba כז)‡˙ מ, :(ישעיה ∆¿¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿≈
Ì‰Ï ¯e·Ï ˜ÒBÚ È‡ ,Ôk ÂÈa Û‡Â .'‰Ó Èk¯„ ‰¯zÒƒ¿¿»«¿ƒ≈¿«»»≈¬ƒ≈»»∆
‡ÈÈ¯Ïe„Â ‡ÒBb Ô‰Ó „Á‡ ‡‰È ‡ÏL È„k Ï˜ ÌÁÏ∆∆«¿≈∆…¿≈∆»≈∆≈¿«¿»

ÌÈ¯ÓB‡Â ÈÙÏ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ô‰Â ,BzÊÁB‡(ה כא, :(במדבר «¿¿≈ƒ¿«¬ƒ¿»«¿¿ƒ
‡È‰ Ôk ÔBiˆ Û‡ .Ï˜Ïw‰ ÌÁla ‰ˆ˜ eLÙÂ ישעיה) ¿«¿≈»»«∆∆«¿…≈«ƒ≈ƒ

יד) ÈÁÎL.מט, '‰Â '‰ È·ÊÚ ÔBiˆ ¯Ó‡zÂ :«…∆ƒ¬»«ƒ«¿≈»ƒ

‡O ,'‰ „Ú ‰·eLÂ ‰¯˜ÁÂ eÈÎ¯c ‰NtÁ .«¿¿»¿»≈¿«¿…»¿»»«ƒ»…
È‡c·Ê ¯a ‡·Èa Èa¯ ,ÌÈÓMa Ï‡ Ï‡ ÌÈtk Ï‡ e··Ï¿»≈∆«»ƒ∆≈«»»ƒ«ƒ≈»««¿»
ÔÈ˜Ù ‰iL‡È Èa¯Â È‡ÏÈÁ ¯a ÌeÁz Èa¯Â¿«ƒ«¿«¬ƒ»¿«ƒ…ƒ»¿«ƒ
¯LÙ‡ ¯Ó‡Â È‡c·Ê ¯a ‡·Èa Èa¯ L¯c ,‡˙ÈÚ˙Ï¿«¬ƒ»»««ƒ≈»««¿»«¬«∆¿»
ÈÂeL ‡Ï‡ ,dÈÏÚ ¯ÊÁÂ dÈÈÓ ·ÈÒ L ¯·c dÈaÈÏc¿ƒ≈¿«»¿≈ƒ≈¿»«¬≈∆»¿«≈
LÈ Ì‡ ,ÌÈÓMa Ï‡ Ï‡ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ„È Èa‚Ï ÔÈaÏƒ≈»¿«≈¿≈»¿««»∆≈«»»ƒƒ≈
˙ÈL‡¯a ÈÓÈÓ ÏÎa Ï·BË elÙ‡ Ì„‡ ÏL B„Èa ı¯L∆∆¿»∆»»¬ƒ≈¿»≈≈¿≈ƒ
BÏ ‰˙ÏÚ ,B„iÓ ı¯M‰ CÈÏL‰ ,ÌÏBÚÏ ¯B‰Ë BÈ‡≈»¿»ƒ¿ƒ«∆∆ƒ»»¿»

.‰‡Ò ÌÈÚa¯‡a ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»

‡ÓeÁz Èa¯ L¯c(ו יב, ב הימים È¯N(דברי eÚkiÂ : »««ƒ«¿»«ƒ»¿»≈
'‰ ˙B‡¯·e :·È˙Îe .'‰ ˜Ècˆ e¯Ó‡iÂ CÏn‰Â ‰„e‰È¿»¿«∆∆«…¿«ƒ¿ƒƒ¿
‡Ï eÚÎ ¯Ó‡Ï ‰ÈÚÓL Ï‡ '‰ ¯·„ È‰ÈÂ eÚÎ Èkƒƒ¿»«¿ƒ¿«∆¿«¿»≈…ƒ¿¿…
È˙ÓÁ Cz˙ ‡ÏÂ ‰ËÈÏÙÏ ËÚÓk Ì‰Ï Èz˙Â Ì˙ÈÁL‡«¿ƒ≈¿»«ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿≈»¿…ƒ«¬»ƒ
ÔÈ‡ epÚ˙ Èk '‰ ˙B‡¯ÎÂ .˜LÈL „Èa ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿«≈

40 ‰iL‡È Èa¯ L¯c ,eÚÎ Èk ‡l‡ Ô‡k ·È˙k צפניה) ¿ƒ»∆»ƒƒ¿»»««ƒ…ƒ»
א) Ckב, ¯Á‡Â ÔÓˆÚ ËM˜ ,eLB˜Â eLLB˜˙‰ :ƒ¿¿»¿«≈«¿»¿««»

ÈÏÚ ¯Ó‡c L ¯a ‡Î‰ ˙È‡c ÔÈ‚aÓ ,ÌÈ¯Á‡ ËM˜¿«≈¬≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»»«»«¬«¬«
‡È„Ï ‡nÚ Ïk ‡l‡ ÔÁBÈ Èa¯ Ì„˜ ‡LÈa ÔLÈÏƒ»ƒ»√»«ƒ»»∆»»«»¿ƒ»
ÔeÓ˜ ÈÒBÈ Èa¯Â Èn‡ Èa¯Â ‡iÁ Èa¯ Ônz ‰Â‰ ,Ôe¯Ó‡¬»¬»«»«ƒƒ»¿«ƒ«≈¿«ƒ≈»
È¯Ó‡ Ì˙‰„ Ôa¯ ,eÈ¯Óe eÚLÙ eÁ .ÔB‰Ï Ôe˜Ùe¿»¿«¿»«¿»ƒ«»»¿»»»¿≈
‡Î‰c Ôa¯ ,ÚÈÓÁ ‡ÓÈÒc ‡ÓÈÒa Ô¯È¯Ó ÈÎ¯k ˙È‡ƒ«¿¿≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ««»»¿»»
‡e‰ Èa¯ .ÔÈL˜ ÔB‰È¯ÓÏ ÔÈLÈa ÔÈ„·BÚc ÔÈ‡ ÔÈ¯Ó‡»¿ƒƒ¿»ƒƒƒ¿»≈«¿»«ƒ»
,e˙cÓk eÈ¯Óe eÚLÙ eÁ :¯Ó‡ ÛÒBÈ ·¯ ÌLa¿≈«≈»««¿»«¿»ƒ¿ƒ»≈

k ,zÁÏÒ ‡Ï ‰z‡.EÈ˙BcÓ «»…»»¿»¿ƒ∆
z·¯Á‰Â eÈ¯Óe eÚLÙ eÁ :ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ«¿»«¿»ƒ¿∆¡«¿»

.EÈLc˜Óƒ¿»∆

Ò‰˙kÒ ,zÏÓÁ ‡Ï z‚¯‰ eÙc¯zÂ Û‡· ‰˙BkÒ .«»»««ƒ¿¿≈»«¿»…»»¿»«…»
,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ˙‡ Ï‡L BaÏÁ Èa¯ ,CÏ ÔÚ·∆»»»«ƒ∆¿»«∆«ƒ¿≈««¿»
e‰Ó ‰„b‡ ÏÚa ‰z‡L EÈÏÚ ÈzÚÓML ÈtÓ BÏ ¯Ó‡»«ƒ¿≈∆»«¿ƒ»∆∆«»«««»»«
BÏ ¯Ó‡ ,‰lÙz ¯B·ÚÓ CÏ ÔÚ· ‰˙kÒ ·È˙Îc ÔÈc≈ƒ¿ƒ«…»∆»»»≈¬¿ƒ»»«
‰Ó .Ìik ‰·eLz ‰ÏLÓÂ ‰Â˜Ók ‰lÙz ‰ÏLÓƒ¿¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»«»«
È¯ÚL Ck ,‰ÏeÚ ÌÈÓÚt ‰Áe˙t ÌÈÓÚt BÊ ‰Â˜nƒ¿»¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»»«¬≈
‰f‰ Ìi‰ Ï·‡ ,ÔÈÁe˙t ÌÈÓÚt ÌÈÏeÚ ÌÈÓÚt ‰lÙz¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¬»«»«∆
.ÔÈÁe˙t ÌÏBÚÏ ‰·eLz È¯ÚL Ck ,Áe˙t ÌÏBÚÏ¿»»«»«¬≈¿»¿»¿ƒ

,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚ ÔÈ‡ ‰lÙz È¯ÚL Û‡ ÔÚ ·¯ ¯Ó‡»««»»««¬≈¿ƒ»≈»ƒ¿»ƒ¿»
·È˙Î„ ‡e‰ ז)‰„‡ ד, ˜¯‡e(דברים ÏÎa eÈ‰Ï‡ '‰k : ¬»ƒ¿ƒ«¡…≈¿»»¿≈

¯Ó‡pL ,‰lÙz ‡l‡ ‰‡È¯˜ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏ‡,סה (ישעיה ≈»¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ»∆∆¡«
‡Ú‰.כד) È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â :¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆

CkL ,‰lÙzÏ Ô‰ ÌÈzÚ ‡zÙÏÁ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈«¬«¿»ƒƒ≈«¿ƒ»∆»
ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ „Âc ¯Ó‡»«»ƒƒ¿≈«»»ƒ∆»
˙ÚL ÏÚ È˙lÙz ‰È‰z EÈÙÏ Ïlt˙Ó È‡L ‰ÚLa¿»»∆¬ƒƒ¿«≈¿»∆ƒ¿∆¿ƒ»ƒ«¿«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔBˆ¯(יד סט, ˙È˙lÙ(תהלים È‡Â : »¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»ƒ
ÈÙÏ ÔBcÂ „ÓBÚ ‰È‰ ‡·È˜Ú Èa¯ .ÔBˆ¯ ˙Ú '‰ EÏ¿≈»«ƒ¬ƒ»»»≈¿ƒƒ¿≈
‰lÙ˙a „ÓBÚ ÈÒ¯b‰ ÚLB‰È ÌL ‰È‰Â ,ÒetB¯Òe¯eË¿¿¿»»»¿À«««¿ƒ≈ƒ¿ƒ»
ÔÚ „¯È ‡ÏL È‡ ‰ÓBc ¯Ó‡ ,ÔÙÈw‰Â ÔÚ „¯È ,BnÚƒ»«»»¿ƒƒ»»«∆¬ƒ∆…»«»»
‡„‰ ,Èa¯ ÏL B˙lÙz ÚÓMz ‡ÏL È„k ‡l‡ ÛÈw‰Â¿ƒƒ∆»¿≈∆…ƒ»«¿ƒ»∆«ƒ¬»
ÈÁÒ .‰lÙz ¯B·ÚÓ CÏ ÔÚ· ‰˙kÒ :·È˙Î„ ‡e‰ƒ¿ƒ«…»∆»»»≈¬¿ƒ»¿ƒ
.‡ÈÈ‡ÏÈÒt ‡ÈÈÒ‡Ó ,ÌÈnÚ‰ ·¯˜a eÓÈNz ÒB‡Óe»¿ƒ≈¿∆∆»«ƒ«¿»¿ƒ«»

ÙeÈ‰L ,Ô"ÈÚÏ ‡"t ÌÈc˜‰ ‰nÏ ,Ì‰Èt eÈÏÚ eˆt .»»≈ƒ∆»»ƒ¿ƒ¿∆»
.Ì‰ÈÈÚa e‡¯ ‡M ‰Ó Ì‰ÈÙa ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿ƒ∆«∆»¿≈≈∆

Ú'‰ ‡¯ÈÂ ÛÈ˜LÈ „Ú 'Â‚Â ‰Ó„˙ ‡ÏÂ ‰¯b ÈÈÚ .≈ƒƒ¿»¿…ƒ¿∆««¿ƒ¿≈∆
¯Ó‡ ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa ‡Á‡ Èa¯ ,ÌÈÓMÓƒ»»ƒ«ƒ«»¿≈«ƒ¿≈««¿»»«
,‰l‡bÏ CeÓÒ L„w‰ Áe¯ eÈˆÓ ˙BÓB˜Ó ‰LÏLaƒ¿»¿»ƒ««…∆»«¿À»

‡ÓÚË È‡Ó(יד לב, Ú¯Ó‰(ישעיה ÌÈ‡¯t NBNÓ : ««¿»¿¿»ƒƒ¿≈
ÂÈ¯Á‡ ·È˙k ‰Ó ,ÌÈ¯„Ú(טו לב, ÚÈ¯‰(ישעיה „Ú : ¬»ƒ«¿ƒ«¬»«≈»∆

¯ÚiÏ ÏÓ¯k‰Â ÏÓ¯kÏ ¯a„Ó ‰È‰Â ÌB¯nÓ Áe¯ eÈÏÚ»≈«ƒ»¿»»ƒ¿»««¿∆¿««¿∆«««
dÈ˙ÂÂÎ„Â .·LÁÈ(כב ס, ÛÏ‡Ï(ישעיה ‰È‰È ÔËw‰ : ≈»≈¿ƒ¿»≈«»…ƒ¿∆»∆∆

dÈ¯˙a ·È˙Îe ,'Â‚Â ¯ÈÚv‰Â(א סא, ‰'(ישעיה Áe¯ : ¿«»ƒ¿ƒ«¿≈«
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רה dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

,‰¯b ÈÈÚ :ÔÈ„‰Â ,È˙‡ '‰ ÁLÓ ÔÚÈ ÈÏÚ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ»»««»«…ƒ¿»≈≈ƒƒ¿»
ÈÈÚ .ÌÈÓMÓ '‰ ‡¯ÈÂ ÛÈ˜LÈ „Ú :dÈ¯˙a ·È˙Îe¿ƒ«¿≈««¿ƒ¿≈∆ƒ»»ƒ≈ƒ
LÓÁ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa¯ ¯Ó‡ ,ÈLÙÏ ‰ÏÏBÚ¿»¿«¿ƒ»««»ƒ¿∆«¿ƒ≈¬≈
‡Ï Ì‰aL ÔËw‰Â ,¯˙È·a eÈ‰ ÌÈ¯ÙBÒ Èza ˙B‡Ó≈»≈¿ƒ»¿≈»¿«»»∆»∆…
Ì‡ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰Â ,˙B˜BÈz ˙B‡Ó LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰»»»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒƒ
ÔÈ‡ˆBÈ e‡ eÏl‰ ÌÈ·zÎna eÈÏÚ ÌÈ‡BO‰ e‡B·È»«…¿ƒ»≈««¿¿ƒ«»»¿ƒ
,ÌÈ‡BO‰ e‡·e ˙BBÚ‰ eÓ¯bL ÔÂÈÎÂ ,Ô˙B‡ ÔÈ¯˜B„Â¿¿ƒ»¿≈»∆»¿»¬»«…¿ƒ
‡ÏÂ ,Ì˙B‡ eÙ¯NÂ B¯ÙÒa „Á‡Â „Á‡ Ïk eÎ¯k»¿»∆»¿∆»¿ƒ¿¿»¿»¿…
ÈÈÚ ÈÓˆÚ ÏÚ È˙‡¯˜Â ,È‡ ‡l‡ Ì‰Ó ¯ÈizLƒ¿«≈≈∆∆»¬ƒ¿»»ƒ««¿ƒ≈ƒ

.È¯ÈÚ ˙Ba ÏkÓ ÈLÙÏ ‰ÏÏBÚ¿»¿«¿ƒƒ…¿ƒƒ

ˆ‰Ê ,ÈiÁ ¯Ba· e˙Óˆ ,ÌpÁ È·È‡ ¯tvk Èe„ˆ „Bˆ .»ƒ«ƒ……¿«ƒ»»¿««»∆
,'Â‚Â ÈL‡¯ ÏÚ ÌÈÓ eÙˆ .Ï‡i„ ‰Ê ,‰ÈÓ¯È ‰Ê ,ÛÒBÈ≈∆ƒ¿¿»∆»ƒ≈»«ƒ«…ƒ

Ô‰a ·e˙kL ˙Bn‡‰ el‡(יב יז, ‰ÔBÓ(ישעיה ÈB‰ : ≈»À∆»»∆¬
‡Ï ÔB‡Le ÔeÈÓ‰È ÌÈnÈ ˙BÓ‰k ÌÈa¯ ÌÈnÚÌÈn «ƒ«ƒ«¬«ƒ∆¡»¿¿Àƒ

.ÌÈ¯Èak ÌÈÓ ÔB‡Lkƒ¿«ƒ«ƒƒ

˜‰Ê ,ÛÒBÈ ‰Ê ,˙BizÁz ¯BaÓ '‰ EÓL È˙‡¯˜ .»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆≈∆
ÌBÈa z·¯˜ 'Â‚Â zÚÓL ÈÏB˜ .Ï‡i„ ‰Ê ,‰ÈÓ¯Èƒ¿¿»∆»ƒ≈ƒ»»¿»»«¿»¿

.j‡¯˜‡∆¿»∆

¯È˙˙eÚ '‰ ‰˙È‡¯ ,ÈiÁ zÏ‡b ÈLÙ È·È¯ È„‡ z·¯ .«¿»¬…»ƒ≈«¿ƒ»«¿»«»»ƒ»«»»ƒ
Òe‡i¯„‡ Ì„˜ ¯·Ú È‡„e‰È „Á ,ÈËtLÓ ‰ËÙL»¿»ƒ¿»ƒ«¿»¬«√»«¿ƒ»
dÈÏ ¯Ó‡ ,z‡ Ô‡Ó dÈÏ ¯Ó‡ ,dÈÓÏLa Ï‡Le¿≈ƒ¿»≈¬«≈»«¿¬«≈
Òe‡i¯„‡ Ì„˜ ¯·Ú È‡„e‰È ˙È‡Â dÈÏ ¯Ó‡ .È‡„e‰È¿»¬«≈¿ƒ¿»¬«√»«¿ƒ»
¯·Ú .dÈL‡¯ e·ÒÂ eÏÈÊÈ‡ ¯Ó‡ ,dÈÓÏLa ÏÈ‡Le¿≈ƒ¿»≈¬«≈ƒ¿«≈≈¬«
Ï‡L ‡ÏÂ ‡ÈiÓ„˜a „È·ÚÈ‡ ‰Ó ‡ÓÁ Ô¯ÁB‡¬»¬»»ƒ¬≈¿«¿«»¿»¿≈
¯Ó‡ ,È‡„e‰È dÈÏ ¯Ó‡ z‡ Ô‡Ó dÈÏ ¯Ó‡ ,dÈÓÏLaƒ¿»≈¬«≈»«¿¬«≈¿»¬«
Ï‡L ‡ÏÂ Òe‡i¯„‡ Ì„˜ ¯·Ú È‡„e‰È ˙È‡Â dÈÏ≈¿ƒ¿»¬«√»«¿ƒ»¿»¿≈
dÈÏ e¯Ó‡ .dÈLÈ¯ e·ÒÂ eÏÈÊÈ‡ dÈÏ ¯Ó‡ ,dÈÓÏLaƒ¿»≈¬«≈≈ƒ¿«≈≈¬«≈
z‡„ È„·BÚ ÔÈÏÈ‡ ‰Ó ÔÈÚ„È Ô‡ ˙ÈÏ BlL ÔÈËÈÏ˜Ò«¿¿ƒƒ∆≈¬«»¿ƒ»ƒ≈»≈¿«¿
CÓÏLa ÏÈ‡L ‡Ïc ÏÈË˜˙ÈÓ CÓÏLa ÏÈ‡Lc ,„È·Ú»≈¿»≈ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿»»≈ƒ¿»»
CÈ‡ È˙È ‰ÎÏÓ ÔÈÈÚa Ôez‡Â ,ÔB‰Ï ¯Ó‡ .ÏÈË˜˙Óƒ¿¿≈¬«¿¿«»¬»»¿»»ƒ≈
˙ÁÂBˆ L„w‰ Áe¯Â ,È‡Na ‰ÏË˜ÓÏ ÈÚa ‡‡¬»»≈¿ƒ¿¿»¿»¿»¿««…∆««
.'Â‚Â Ì˙Ó˜ Ïk ‰˙È‡¯ ,È˙˙eÚ '‰ ‰˙È‡¯ :˙¯ÓB‡Â¿∆∆»ƒ»«»»ƒ»ƒ»»ƒ¿»»

˘Ìz·L ,ÌBÈ‚‰Â ÈÓ˜ È˙ÙN ,'‰ Ì˙t¯Á zÚÓL .»«¿»∆¿»»ƒ¿≈»«¿∆¿»ƒ¿»
.ÔB‰È¯ÓÊ ‡‡ ,Ì˙ÈbÓ È‡ ‰ËÈa‰ Ì˙ÓÈ˜Â¿ƒ»»«ƒ»¬ƒ«¿ƒ»»¬»ƒ¿≈

˙,ÏeÓb Ì‰Ï ·ÈLz :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È ,ÏeÓb Ì‰Ï ·ÈLz .»ƒ»∆¿ƒ¿¿»»«»ƒ»∆¿
¯Ó‡ ÛÒ‡Â(יב עט, ÌÈ˙Ú·L(תהלים eÈÎLÏ ·L‰Â : ¿»»»«¿»≈ƒ¿≈≈ƒ¿»«ƒ

¯Ó‡ ‡ÈÈ„b Ôa ‰„e‰È Èa¯ ,Ì˜ÈÁ Ï‡ e‰Ó ,Ì˜ÈÁ Ï‡∆≈»«∆≈»«ƒ¿»∆«¿»»«
Ôe˙pL Lc˜n‰ ˙È·a eNÚM ‰Ó ÏeÓb Ì‰Ï ·ÈLz»ƒ»∆¿«∆»¿≈«ƒ¿»∆»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÌÏBÚ ÏL B˜ÈÁa(יד מג, :(יחזקאל ¿≈∆»¿»¿«¿»«
eNÚM ‰Ó È¯Ó‡ Ôa¯Â .‰¯ÊÚ‰ „Ú ı¯‡‰ ˜ÈÁÓe≈≈»»∆«»¬»»¿«»»»¿≈«∆»
ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡c ,Ì„‡ ÏL B˜ÈÁa ‰zpL ‰ÏÈna«ƒ»∆ƒ¿»¿≈∆»»¿»««ƒ¿À«
ÌÈÏËB eÈ‰L ,ÔÁBÈ Èa¯ ÌLa ÈÂÏ Èa¯Â ÔÈÎÒc¿ƒ¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿≈«ƒ»»∆»¿ƒ
‰ÏÚÓ ÈtÏk Ô˙B‡ ÔÈ˜¯ÊÓe Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰È˙BÏÈÓƒ≈∆∆ƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿«≈«¿»

„ÓÚL „Ú ,z¯ÁaM ‰Ó EÏ ‡‰ z¯Áa ‰Êa ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»∆»«¿»≈¿«∆»«¿»«∆»«
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰a Ú¯Ùe Ï‡eÓL,טו א (שמואל ¿≈»«»∆¬»ƒ¿ƒ

ÏÓÚ˜,לב) CÏÓ ‚‚‡ ˙‡ ÈÏ‡ eLÈb‰ Ï‡eÓL ¯Ó‡iÂ :«…∆¿≈«ƒ≈«∆¬«∆∆¬»≈
·È˙Îe(לג טו, א Â‚Â',(שמואל ‚‚‡ ˙‡ Ï‡eÓL ÛqLÈÂ : ¿ƒ«¿«≈¿≈∆¬»

B¯N·a CzÁÓ ÏÈÁ˙‰ ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»««¬»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»
‡e‰ ‡„‰ ,˙BiÓÚÏ ÏÈÎ‡Óe ˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á¬ƒ¬ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ¬»

·È˙Î„(יג יח, ‡Ó¯(איוב ˜ÁˆÈ Èa¯ .B¯BÚ Èca ÏÎ‡È : ƒ¿ƒ…««≈«ƒƒ¿»»«
.Ì‰ÈÏÚ BÁ˙Óe ÔÈÒÈ„e˜ ‰Úa¯‡ ‡È·‰,טו א (שמואל ≈ƒ«¿»»¿≈ƒ¿»¬≈∆

ÔÈ˙ÈÓÓלב) Ck ,˙Ân‰ ¯Ó ¯Ò ÔÎ‡ ‚‚‡ ¯Ó‡iÂ :«…∆¬»»≈»««»∆»¿ƒƒ
ÈÙÏ ,BÒ¯Ò ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa¯ .˙B¯Ó ˙B˙ÈÓ ÌÈ¯O‰«»…ƒƒ»«ƒƒ¿»»«≈¿¿ƒ
‡c ÏÚ ,‰ÏÚÓ ÈtÏk Ô˜¯BÊÂ ˙BÏÈn‰ ˙‡ ÏËB ‰È‰L∆»»≈∆«ƒ¿¿»¿«≈«¿»«»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,epnÓ Ú¯Ù(לג טו, א Ó‡iÂ¯(שמואל : ƒ¿«ƒ∆¬»ƒ¿ƒ«…∆
ÌÈLpÓ ÏkLz Ôk Ea¯Á ÌÈL ‰ÏkL ¯L‡k Ï‡eÓL¿≈«¬∆ƒ¿»»ƒ«¿∆≈ƒ¿«ƒ»ƒ
Ôzz .˙BÎÈ˙Á Úa¯‡ BÎ˙ÁL „nÏÓ ,ÛqLÈÂ .En‡ƒ∆«¿«≈¿«≈∆¬»«¿«¬ƒƒ≈
˙e¯È·z ¯Ó‡ „Á ,ÔÈ‡¯BÓ‡ ÔÈ¯z ,·Ï ˙p‚Ó Ì‰Ï»∆¿ƒ«≈¿≈»»ƒ«¬«¿ƒ
˙e¯È·z ¯Ó‡c Ô‡Ó ,‡aÏ ˙eÊÈÊÚ ¯Ó‡ „ÁÂ ,‡aÏƒ»¿«¬«¬ƒƒ»«¿»«¿ƒ

¯Ó‡pL ,‡aÏ(כ יד, E„Èa.(בראשית EÈ¯ˆ ÔbÓ ¯L‡ : ƒ»∆∆¡«¬∆ƒ≈»∆¿»∆
¯Ó‡pL ,‡aÏ ˙eÊÈÊÚ ¯Ó‡c Ô‡Óe(כט לג, Ô‚Ó(דברים : «¿»«¬ƒƒ»∆∆¡«»≈

Ì‰ÈÏÚ ‡·‰ ,ÔÈ¯eqÈa Ô˙B‡ ÈÏz ,Ì‰Ï E˙Ï‡z .E¯ÊÚ∆¿∆«¬»¿»∆¿≈»¿ƒƒ»≈¬≈∆
Ïk¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰¯BzaL ˙BÏ‡(ז ל, Ô˙Â(דברים : »»∆«»¿»¿«¿»«¿»«

ÏÚÂ EÈ·È‡ ÏÚ ‰l‡‰ ˙BÏ‡‰ Ïk ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆∆»»»»≈∆«…¿∆¿«
:¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È ,Ì„ÈÓL˙Â Û‡a Ûc¯z .'Â‚Â EÈ‡N¿∆ƒ¿…¿«¿«¿ƒ≈ƒ¿¿»»«

¯Ó‡ ‰LÓe ,Ì„ÈÓL˙Â Û‡a Ûc¯z(יד יז, Èk(שמות : ƒ¿…¿«¿«¿ƒ≈∆»«ƒ
Ï‡eÓL ,ÌÈÓM‰ ˙ÁzÓ ˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓ‡ ‰ÁÓ»…∆¿∆∆≈∆¬»≈ƒ«««»»ƒ¿≈
ÌÏBÚa ,‰ÁÓ .ÔÓ‰ ‰Ê ,¯ÎÊ .BÚÓLÓk ˜ÏÓÚ ,¯Ó‡»«¬»≈¿«¿»≈∆∆»»»…»»
ÏÎÏe BÏ ,ÌÈÓM‰ ˙ÁzÓ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ,‰ÁÓ‡ .‰f‰«∆∆¿∆»»«»ƒ«««»»ƒ¿»
¯Ó‡ ÚLB‰È Èa¯ .˙B¯Bc‰ Ïk ÛBÒ „Ú ‡e‰‰ ¯Bc‰«««»««ƒ¿À«»«
‡ÏL ,ÌÈÓM‰ ˙ÁzÓ ˜ÏÓÚÏ „ÎÂ ÔÈ ‡‰È ‡ÏL∆…¿≈ƒ¿∆∆«¬»≈ƒ«««»«ƒ∆…
ÏÁ¯ ,˜ÏÓÚ ÏL ‰Ê ÏÓb .˜ÏÓÚ ÏL ‰Ê ÔÏÈ‡ e¯Ó‡È…¿ƒ»∆∆¬»≈»»∆∆¬»≈»≈
„a‡Ï LwaL ÈÙÏ ,¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ .˜ÏÓÚ ÏL BÊ∆¬»≈«ƒ¡ƒ∆∆≈¿ƒ∆ƒ≈¿«≈
ÈÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡ ,ÌÈÓM‰ ÈÙk ˙ÁzÓ Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈ƒ«««¿≈«»«ƒ»«∆ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ ˙‡ „a‡Ï ‡a ‰Ê ÚL¯ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»»»∆»¿«≈∆ƒ¿»≈
.Ba ‡¯˜È ÈÓ ,Ì‰Ï z˙pL E˙¯Bz ¯ÙÒ ,EÈÙk ˙ÁzÓƒ««¿»∆≈∆»¿∆»«»»∆ƒƒ¿»

Ô‰L Ï‡¯NÈ ˙‡ „a‡Ï LwaL ÈÙÏ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿ƒ∆ƒ≈¿«≈∆ƒ¿»≈∆≈
,BÙBÒ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÛBqÓ ¯ft˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ»»¿«

¯Ó‡pL(סד כח, ‰‡¯ı.(דברים ‰ˆ˜ „ÚÂ ı¯‡‰ ‰ˆ˜Ó : ∆∆¡«ƒ¿≈»»∆¿«¿≈»»∆
ÔÓ el‡ ÏL ÌÓL „·‡È È˙ÓÈ‡ ¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa«̄ƒ¡ƒ∆∆≈≈»«…«¿»∆≈ƒ
,ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‰È„·BÚÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯˜Ú˙Â ÌÏBÚ‰»»¿≈»≈¬«»ƒ¿¿∆»ƒ»»
ÔÈÚk ,ÌÏBÚa È„ÈÁÈ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡‰ÈÂƒ≈«»»¿ƒƒ»»»ƒ¿»

¯Ó‡pL(ט יד, ‰‡¯ı(זכריה Ïk ÏÚ CÏÓÏ '‰ ‰È‰Â : ∆∆¡«¿»»¿∆∆«»»»∆
‰ÚLa ,„Á‡ BÓLe „Á‡ '‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia««ƒ¿∆∆»¿∆»¿»»
Ô˙ Èa¯ .'‰ ÈÓL ˙ÁzÓ Ì„ÈÓL˙Â Û‡a Ûc¯zL∆ƒ¿…¿«¿«¿ƒ≈ƒ««¿≈«ƒ»»
‡e‰ ‡„‰ ,Ï‡¯NÈ ¯ÎÊÏ ‡l‡ ÔÓ‰ ‡a ‡Ï ¯Ó‡»«…»»»∆»¿≈∆ƒ¿»≈¬»

·È˙Î„(כח ט, e¯·ÚÈ(אסתר ‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÂ : ƒ¿ƒƒ≈«ƒ»≈∆…««¿
.ÌÚ¯fÓ ÛeÒÈ ‡Ï Ì¯ÎÊÂ ÌÈ„e‰i‰ CBzÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿»…»ƒ«¿»

‰‡˙ÈÏz ‡˙Èa ‡ÙÏ‡ ˜ÈÏÒ¿ƒ«¿»≈»¿ƒ»»
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`dkiרו zlibnl dax yxcn
dax dki`

c dyxt
‡‰ÒÈk CÈ‡ ¯Ó‡ Ï‡eÓL Èa¯ ,·‰Ê ÌÚeÈ ‰ÎÈ‡ .≈»«»»«ƒ¿≈»«≈ƒ»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ג)„‰·‡, כח, Ï‡(יחזקאל Ìe˙Ò Ïk : «¬»¿»¿«¿»«»»…
¯a ‡ÓÁ Èa¯ .‡·‰„ ‰pL CÈ‡ ÔÈ¯Ó‡ Ôa¯Â .EeÓÓÚ¬»¿«»»»¿ƒ≈ƒ»«¬»«ƒ»»«
:·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡·‰„ ‰ÓÚ CÈ‡ ¯Ó‡ ‡ÈÁ¬ƒ»»«≈¬»«¬»¬»ƒ¿ƒ
ÏBÎÈ ,ÌÈÏÁb ,‡iÁ Èa¯ È˙c ,·‰Ê ÌÚeÈ ‰ÎÈ‡≈»«»»¿»≈«ƒƒ»∆»ƒ»
,˙·‰ÏL ÏBÎÈ L‡ È‡ ,L‡ ¯ÓBÏ „eÓÏz ,˙BÓÓBÚ¿«¿«≈ƒ≈»«¿∆∆
˙BLÁBl‰ ÔÓ ‡È·Ó ,„ˆÈÎ ‡‰ ,ÌÈÏÁb ¯ÓBÏ „eÓÏz«¿«∆»ƒ»≈«≈ƒƒ«¬
ÔÈ˜Ù ‡ÈÈ¯·Á BÂ‰ „k ,L„˜ È·‡ ‰ÎtzLz .eÏl‰«»ƒ¿«≈¿»«¿≈…∆«¬«¿«»»¿ƒ
.L„˜ È·‡ ‰ÎtzLz ÔB‰ÈÏÚ e¯˜ BÂ‰ ,ÔB‰˙Ò¯ÙÏ¿«¿»«¿¬»¬≈ƒ¿«≈¿»«¿≈…∆

‰È‰L ,·‰Ê ÌÚeÈ ‰ÎÈ‡ ,‰iL‡Èa ¯a„Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿«≈¿…ƒ»≈»«»»∆»»
‰È‰L ,·Bh‰ Ì˙k‰ ‡LÈ .·‰Ê ÏL ÒË¯‡Ï ‰ÓBc∆¿«¿¿»∆»»ƒ¿∆«∆∆«∆»»
È·‡ ‰ÎtzLz .˙BiÏb¯Óe ‰·BË Ô·‡Ï ‰ÓBc BÙeb∆¿∆∆»«¿»ƒƒ¿«≈¿»«¿≈
ÔÏËB ‰ÈÓ¯È ‰È‰L Ìc ÏL ˙BiÚÈ·¯ ÈzL el‡ ,L„…̃∆≈¿≈¿ƒƒ∆»∆»»ƒ¿¿»¿»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ô¯·B˜Â(כד לה, ב הימים wiÂ·¯(דברי : ¿¿»¬»ƒ¿ƒ«ƒ»≈
¯ÓB‡ z‡c ,¯a˜ ˙B¯·˜ ‰nÎa ÈÎÂ ,ÂÈ˙·‡ ˙B¯·˜a¿ƒ¿¬…»¿ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿«¿≈
Ìc ÏL ˙BiÚÈ·¯ ÈzL el‡ ‡l‡ ,ÂÈ˙·‡ ˙B¯·˜a¿ƒ¿¬…»∆»≈¿≈¿ƒƒ∆»

.Ô¯·B˜Â ÔÏËB ‰ÈÓ¯È ‰È‰L∆»»ƒ¿¿»¿»¿¿»
ÔÈÓBc eÈ‰L ÌÈÏLe¯È ÈL‡a ¯a„Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿«≈¿«¿≈¿»«ƒ∆»ƒ
‰·BË Ô·‡Ï ‰ÓBc ÔÙe‚Â ,·‰Ê ÏL ÒË¯‡Ï¿«¿¿»∆»»¿»∆¿∆∆»
¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡ Ì„‡ EÏ ¯Ó‡È Ì‡Â ,˙BiÏb¯Óe«¿»ƒ¿ƒ…«¿»»≈«»¿«≈
.[ÔÂÈˆ È·] ·È˙k ¯·k BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈÏLe¯È ÈL‡a¿«¿≈¿»«ƒ¡…¿»¿ƒ

·ÈB¯ÈÚ ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,ÌÈ¯˜È‰ ÔBiˆ Èa .¿≈ƒ«¿»ƒ∆»¿»«¿»ƒƒ
ÔÎÂ ,·‰Ê dÏ˜LÓ dÏ Ô˙B ‰È‰ ˙ÈÓÏLe¯È ‡NpL∆»»¿«¿ƒ»»≈»ƒ¿»»»»¿≈
BÏ˜LÓ BÏ ÔÈ˙B eÈ‰ ,˙ÈB¯ÈÚ ‡NL ÈÓÏLe¯È¿«¿ƒ∆»»ƒƒ»¿ƒƒ¿»

.·‰Ê»»

Ó „Á‡ ‰È‰L ‰ÚLa ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·cÔ‰ »»«≈∆»¿»«¿»¿»»∆»»∆»≈∆
¯˙BÈ ˙BÁÏL ‰NBÚ ‰È‰ ,epnÓ ‰ÏB„‚ ‰M‡ ‡NB≈ƒ»¿»ƒ∆»»∆À¿»≈
¯˙BÈ ˙B‡ˆB‰ ‰NBÚ ‰È‰ epnÓ ‰„e¯È ,˙B‡ÈˆÈ‰ ÔÓƒ«¿ƒ¿»ƒ∆»»∆»≈

.˙BÁÏM‰ ÔÓƒ«À¿»
Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈∆»¿»«¿»…»»∆»≈∆

.‰LÂ ‡¯˜pL „Ú ‰„eÚÒÏ CÏB‰≈ƒ¿»«∆ƒ¿»¿ƒ¿»

‚‰NÚL ÌÈÏLe¯Èa „Á‡ Ì„‡a ‰È‰L ‰NÚÓ .«¬∆∆»»¿»»∆»ƒ»«ƒ∆»»
,ÈÓÁ¯ ‡ˆÓ˜ ÈÏ ‡·‰Â CÏ B˙Èa Ô·Ï ¯Ó‡ ,‰„eÚÒ¿»»«¿∆≈≈¿»≈ƒ«¿»«¬ƒ
ÔÈa ·LÈÂ Ï‡Ú ,dÈ‡N ‡ˆÓ˜ ¯a dÈÏ È˙ÈÈ‡Â ÏÊ‡¬«¿«¿≈≈««¿»»¿≈»¿»«≈
BÏ ¯Ó‡ ,‡ÈÈËÒÈ¯‡ ÈÈa dÈÁkL‡ Ï‡Ú .ÌÈÁ¯B‡‰»¿ƒ»«¿¿≈≈≈¬ƒ¿¿»»«
B‚ÈÓ CÏ ˜et Ìe˜ ,È‡˙Èa B‚a ·È˙È z‡Â È‡N z‡«¿»¿ƒ¿«¿»≈¿≈»»ƒ
ÈÓc CÏ ·È‰È ‡‡Â ÈLi·z Ï‡ BÏ ¯Ó‡ .È‡˙Èa≈»»««¿«¿≈ƒ«¬»»≈»¿≈
Ï‡ BÏ ¯Ó‡ .‰aeÒÓ z‡ ˙ÈÏ BÏ ¯Ó‡ .‡˙„eÚÒ„ƒ¿»»»«≈«¿¿»»««
BÏ ¯Ó‡ .È˙LÂ ÏÈÎ‡ ‡‡ ˙ÈÏÂ ·È˙È ‡‡Â ÈLi·z¿«¿≈ƒ«¬»»≈¿≈¬»»≈¿»≈»«
ÔÈ„‰ Ïk ÈÓc ·È‰È ‡‡ dÈÏ ¯Ó‡ .‰aeÒÓ z‡ ˙ÈÏ≈«¿¿»¬«≈¬»»≈¿≈»»≈
Ôa ‰È¯ÎÊ Èa¯ ÌL ‰È‰Â .CÏ Ìe˜ dÈÏ ¯Ó‡ .‡˙„eÚÒ¿»»¬«≈»¿»»»«ƒ¿«¿»∆
„iÓ ,‰ÁÈÓ ‡ÏÂ ˙BÁÓÏ B„Èa ˜ÙÒ ‰˙È‰Â ÒÏe˜·‡«¿»¿»¿»≈∆¿»ƒ¿¿…ƒ»ƒ»
ÔÈ·˙È ÔÈÈ·ÒÓ ÔÈÏÈ‡ dÈLÙa ¯Ó‡ ,dÈÏ ˜ÈÙ¿≈≈¬«¿«¿≈ƒ≈¿»¿»»¿ƒ

Ïˆ‡ CÏ‰ „·Ú ‰Ó ,ÔB‰ˆ¯˜ ÏeÎÈ‡ ‡‡ ,ÔB‰˙ÂÂÏLa¿«¿«¿¬»≈»¿¿»¬«»«≈∆
ÁlLÓ z‡c ‡ia¯e˜ ÔÈÏÈ‡ BÏ ¯Ó‡ ÔBËÏM‰«ƒ¿»«ƒ≈¿»«»¿«¿¿««
ÔÈ·¯˜Óe ÔB‰Ï ÔÈÏÎ‡ ÔeÈ‡ e‰È·¯˜ÓÏ È‡„e‰ÈÏƒ»≈¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿»¿ƒ
·ez dÈa‚Ï ÏÊ‡ .dÈa ÛÊ ,e‰ÈÈÙeÏÈÁa ÌÈ¯ÁB‡√»ƒ¿ƒ«¿¿«≈¬«¿«≈
È‡„e‰ÈÏ ÁlLÓ z‡c Èia¯e˜ ÔÈÏÈ‡ Ïk dÈÏ ¯Ó‡¬«≈»ƒ≈¿»«»¿«¿¿««ƒ»≈
ÔÈ¯ÁB‡ ÔÈ·¯˜Óe ÔB‰Ï ÔÈÏÎ‡ ÔeÈ‡ e‰È·¯˜ÓÏ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿»¿ƒ√ƒ
„Á ÈnÚ ÁÏL ÈÏ ÔÈÓ‡˙ ‡Ï Ì‡Â ,e‰ÈÈÙeÏÈÁa¿ƒ«¿¿ƒ…«¬ƒƒ¿«ƒƒ«
„Ú .Ô¯˜L ÈÈ‡L „iÓ Ú„È z‡Â ‡Èia¯e˜Â eÎ¯tÈ‡ƒ«¿¿¿»«»¿«¿»«ƒ»∆≈ƒ«¿»«
‡ÈÏÈÏa ‡e‰ Ì˜ ,eÎ¯ÙÈ‡ CÓc ‡Á¯B‡a ‡ÈÈ˙‡c¿«¿»¿¿»¿«ƒ«¿»¿≈¿»
Ô˙B‡ ‰‡¯L ÔÂÈk .¯˙qa ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ôlk Ô‡NÚÂ«¬»»À»«¬≈ƒ«≈∆≈»∆»»»
‡ÁÈÏL ‡e‰‰ ¯Ó‡ .ÔB‰ÈzÁz ÔÈ¯ÁB‡ ·È¯˜‰ Ô‰k‰«…≈ƒ¿ƒ√»ƒ«¿≈¬««¿ƒ»
¯Ó‡ ,‡ia¯e˜ ÔÈÏÈ‡ ·È¯˜Ó z‡ ˙ÈÏ ‰nÏ ‡kÏÓ„¿«¿»»»≈«¿«¿≈ƒ≈¿»«»¬«
ÁÏL ,ÔB‰·¯˜ ‡ÏÂ ‰‡˙ÈÏz ÌBÈ ‡˙‡ .¯ÁÓÏ dÈÏ≈ƒ¿»¬»¿ƒ»»¿»¿«¿¿«
‡ËLe˜ ¯Ó‡˜ ‰‡„e‰Èc ‡˙lÓ ‡e‰‰ ‡kÏÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»«ƒ¿»ƒ»»»»«¿»
‡„‰ .B·È¯Á‰Â ‰Lc˜ÓÏ ˜ÈÏÒ „iÓ ,¯Ó‡»̃»«ƒ»¿ƒ¿«¿¿»¿∆¡ƒ¬»
·¯Á ‡ˆÓ˜ Ôa ÔÈ·e ‡ˆÓ˜ ÔÈa ÔÈ¯Ó‡ ‡˙‡i¯·cƒ¿ƒ»»»¿ƒ≈«¿»≈∆«¿»¬«

.‡Lc˜Ó«¿¿»

ÒÏe˜·‡ Ôa ‰È¯ÎÊ Èa¯ ÏL B˙e˙ÂÚ ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ¿¿»∆«ƒ¿«¿»∆«¿»
.ÏÎÈ‰‰ ˙‡ ‰Ù¯N»¿»∆«≈»

Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»»¿»«¿»…»»∆»≈∆
.ÌeÓ ÏÚ·e ¯ÒÁ „ÈÏBÓƒ»≈««

„ÏB„b C¯ÎÏ CÏ‰L ‰ÈÁ Ôa ÚLB‰È Èa¯a ‰NÚÓ .«¬∆¿«ƒ¿À«∆¬«¿»∆»«ƒ¿«»
ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a LÈ „Á‡ ˜BÈz BÏ e¯Ó‡ ÈÓB¯aL∆¿ƒ»¿ƒ∆»≈¿≈»¬ƒ
·BËÂ ÌÈÈÚ ‰ÙÈ „Á‡ ˜BÈz ‰‡¯ ÌL CÏ‰ ,ÔBÏwa«»»«»»»ƒ∆»¿≈≈«ƒ¿
ÏÚ „ÓÚ .ÔBÏwa „ÓBÚ BÏ ˙B¯e„Ò ÂÈ˙BˆeÂ˜e È‡…̄ƒ¿»¿≈«»»««

‰f‰ ˜eÒt‰ ÂÈÏÚ ‡¯˜Â ,B˜„·Ï BÁ˙t(כד מב, :(ישעיה ƒ¿¿»¿¿»»»»«»«∆
˜BÈz‰ ‰Ú .ÌÈÊÊ·Ï Ï‡¯NÈÂ ·˜ÚÈ ‰qLÓÏ Ô˙ ÈÓƒ»«ƒ¿ƒ»«¬…¿ƒ¿»≈¿…¿ƒ»»«ƒ
ÂÈÎ¯„· e·‡ ‡ÏÂ BÏ e‡ËÁ eÊ '‰ ‡BÏ‰ :ÂÈ¯Á‡«¬»¬»»¿…»ƒ¿»»
ÚLB‰È Èa¯ ÚÓML ÔÂÈk ,B˙¯B˙a eÚÓL ‡ÏÂ CBÏ‰»¿…»¿¿»≈»∆»««ƒ¿À«
e‚ÏÊÂ .Êta ÌÈ‡lÒÓ‰ ÌÈ¯˜È‰ ÔBiˆ Èa :ÂÈÏÚ ‡¯»̃»»»¿≈ƒ«¿»ƒ«¿À»ƒ«»¿»¿
ÁË·nL ı¯‡Â ÌÈÓL È‡ „ÈÚÓ ¯Ó‡Â ˙BÚÓc ÂÈÈÚ≈»¿»¿»«≈ƒ¬ƒ»«ƒ»»∆∆À¿»
ÈÈ‡L ‰„B·Ú‰Â ,Ï‡¯NÈa ‰‡¯B‰ ‰¯BnL ‰Êa È‡¬ƒ»∆∆∆»»¿ƒ¿»≈¿»¬»∆≈ƒ
e¯Ó‡ .ÂÈÏÚ e˜ÒÙiL ÔBÓÓ ÏÎa ep„Ù‡L „Ú Ô‡kÓ ÊÊ»ƒ»«∆∆¿∆¿»»∆ƒ¿¿»»»¿
ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡ÏÂ ,‰a¯‰ ÔBÓÓa B‡„tL „Ú ÌMÓ ÊÊ ‡Ï…»ƒ»«∆¿»¿»«¿≈¿…»»ƒ
Èa¯ epÓe ,Ï‡¯NÈa ‰‡¯B‰ ‰¯B‰L „Ú ÌÈËÚeÓ»ƒ«∆»»»¿ƒ¿»≈««ƒ

.ÚLÈÏ‡ Ôa Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈∆¡ƒ»

Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡ÏL ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»»¿»«¿»∆…»»∆»≈∆
‡ÏÂ ,„ÚBÒ ÈÓ ÌÚ Ú„BÈ ‰È‰L „Ú ‰„eÚÒÏ CÏB‰≈ƒ¿»«∆»»≈«ƒƒ≈¿…
‰Ó Ìi˜Ï ,Ì˙BÁ ÈÓ ÌÚ Ú„BÈ ‰È‰L „Ú ,Ì˙BÁ ‰È‰»»≈«∆»»≈«ƒƒ≈¿«≈«

¯Ó‡pM(א כג, È‰Ï˙(שמות ÚL¯ ÌÚ E„È ˙Lz Ï‡ : ∆∆¡««»∆»¿ƒ»»ƒ¿…
.ÒÓÁ „Ú≈»»

Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡ÏL ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»»¿»«¿»∆…»»∆»≈∆
CÙB‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰„eÚÒÏ CÏB‰,BlL ÈÏ˜e‡ „È ≈ƒ¿»∆»ƒ≈≈«¿¿ƒ∆

.ÌpÁ ˙ÚË ¯Á‡ epÚËÈ ‡ÏL È„k ,‰nÏ Ck ÏÎÂ¿»»»»¿≈∆…ƒ¿¬∆«≈«¬«ƒ»
Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡ÏL ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»»¿»«¿»∆…»»∆»≈∆
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רז dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

‰Ê ,¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa¯ .ÌpÁ ˙ÚË ÔÚBË≈«¬«ƒ»«»ƒ¿∆«¿ƒ≈≈∆
Èab ÏÚ ˙ÁtËÓ ÔÈN¯Bt ÌÈÏLe¯Èa ‰È‰ ÏB„b ‚‰Óƒ¿»»»»ƒ»«ƒ¿ƒƒ¿««««≈
,ÔÈÒÎ ÔÈÁ¯B‡ ‰Ne¯t ˙ÁtËn‰L ÔÓÊ Ïk ,Á˙t‰«∆«»¿«∆«ƒ¿««¿»¿ƒƒ¿»ƒ
‡l‡ Òk‰Ï ÔÈÁ¯B‡Ï ˙eL¯ ÔÈ‡ ˙ÁtËn‰ ‰˜lzÒƒ¿«¿»«ƒ¿««≈¿»¿ƒ¿ƒ»≈∆»

.˙BÚÈÒt LÏL»¿ƒ
‰„eÚq‰ ÔÈ¯ÒBÓ eÈ‰L ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»»¿»«¿»∆»¿ƒ«¿»
˙‡ ÔÈLBÚ eÈ‰ ‰„eÚqa ¯·c Ï˜Ï˜˙ Ì‡ ,ÁahÏ««»ƒƒ¿«¿≈»»«¿»»¿ƒ∆
ÈÙÏ Ïk‰Â ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B„B·Î ÈÙÏ Ïk‰ Áah‰««»«…¿ƒ¿∆««««ƒ¿«…¿ƒ

.ÔÈÁ¯B‡‰ „B·Î¿»¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡L ‰ÚLa ,Ô˙e¯˜È ‰˙È‰ ‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»»¿»«¿»¿»»∆∆»≈∆
ÏÎÂ ,‰tna ‰„eÚÒ ÈÈÓ Ïk ¯ˆ ‰È‰ ‰„eÚÒ ‰NBÚ∆¿»»»»»ƒ≈¿»««»¿»
ÏÎB‡ „Á‡ ‡‰È ‡ÏL È„k ,‰ÈÒÈËÒÈ‡ ÈtÓ ‰nÏ Ck»»»ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ¿»¿≈∆…¿≈∆»≈

.BÏ Ú¯L ¯·c»»∆«
ÌBiÓ ,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa ‡¯˜ ‡iÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ»¿»¿≈«ƒ¿≈««¿»ƒ
,‰·Ï ˙ÈÎeÎÊe Le¯˜ ÔÈÈ ÏËa Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁL∆»«≈«ƒ¿»»««ƒ»¿ƒ¿»»

.˙Ït˜˙Ó ‰˙È‰L ,‰·Ï d˙B‡ ÔÈ¯B˜ ‰nÏÂ¿»»ƒ»¿»»∆»¿»ƒ¿«∆∆
‰‡ÈÏËÏ ¯Ó‡c ,ÌÈÏLe¯È ÈÏB„bÓ „Á‡a ‰NÚÓ .«¬∆¿∆»ƒ¿≈¿»«ƒ«¬«¿«¿»

,‡¯‚È‡ LÈ¯ ÏÚ dÈÏ ÈtˆÓ ‰Â‰Â ,‡ÈÓ ÈÏ È˙ÈÈ‡Â ÏÈÊƒ¿«¿≈ƒ«»«¬»¿«≈≈«≈ƒ¿»
ÛB¯Ë dÈÏ ¯Ó‡ ,‡ÈÓ ˙ÈÁkL‡ ‡Ï dÈÏ ¯Ó‡ ‡˙‡¬»¬«≈»«¿»ƒ«»¬«≈¿
‡e‰ Û¯Ëe È‰BÓB˜ dÈ˙Ïe˜ Û¯Ëe ,ÈÈÓB˜ CÈ˙Ïe˜¿»«¿«¿≈ƒ¿«
ÂÈ¯·‡ e·¯Ú˙Â ,˙ÓÂ ÏÙe ‡¯‚È‡c ‡LÈ¯ ÔÓ dÈLÙ«¿≈ƒ≈»¿ƒ¿»¿«»≈¿ƒ¿»¿≈»»
ÈÏ·Ï e·LÁ ‰ÎÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ ,ÔÈÒ¯Á‰ ÌÚƒ«¬»ƒ¿»»≈≈»∆¿¿¿ƒ¿≈

.Ò¯Á∆∆

Â‡˙‡„e¯È ÔÏÈ‡ ,Ô‰È¯eb e˜ÈÈ‰ „L eˆÏÁ ÌÈpz Ìb .««ƒ»¿«≈ƒ≈∆ƒ≈¿»»
ÔÈ˜ÈÓ ÔeÈ‡ „k ÔB‰Èt‡ ÏÚ ÔÈÒÈ¯t ÔÈÂÂÒÓ ÔÈÓk¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ««≈«ƒ¿ƒƒ
ÔÈÏÎ‡Â Ôe˜ÓÒ ÔB‰Èa ÔÈÈÓÁ ÔeÂ‰È ‡Ïc ÔB‰Èa¿≈¿»∆¡»¿»¿≈»¿¿»¿ƒ

.ÔB‰Ï¿

Ê˙n‡ ,‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,˜BÈ ÔBLÏ ˜·c .»«¿≈»««ƒ«»««¬»««
ÌÈ˜ÈˆÓ‰ e„ÓÚ ,˙BiÁ‰ ÔÓ ‰‡a ‰˙È‰L ÌÈn‰««ƒ∆»¿»»»ƒ«¬À»¿«¿ƒƒ
‰n‡Ï Ba ˙‡ CÈÏBÓ Ì„‡ ‰È‰Â ,‰eÎÙLe ‰e·È¯Á‰∆¡ƒ»¿»»¿»»»»ƒ∆¿»«»
.‡Óva BkÁÏ BBLÏ ˜a„Ó ‰È‰Â ,ÌÈÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»«ƒ¿»»¿«≈¿¿ƒ«»»
‰ÈÓÁ Èa¯Â ‰„e‰È Èa¯ ,'Â‚Â ÌÁÏ eÏ‡L ÌÈÏÏBÚ»ƒ»¬∆∆«ƒ¿»¿«ƒ¿∆¿»
ÈÓ Ì‰Ï ÔziL ÈÓ ÔÈ‡ Ì‡ ¯Ó‡ ‰„e‰È Èa¯ ,Ôa¯Â¿«»»«ƒ¿»»«ƒ≈ƒ∆ƒ≈»∆ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÌÓÁÈ(ז טז, Ì‰Ï(ירמיה eÒ¯ÙÈ ‡ÏÂ : ¿«¬≈¿»¿«¿»«¿…ƒ¿¿»∆
‰Òe¯t Ì‰Ï ÔziL ÈÓ ÔÈ‡ ,¯Ó‡ ‰ÈÓÁ Èa¯ .Ï·‡ ÏÚ«≈∆«ƒ¿∆¿»»«≈ƒ∆ƒ≈»∆¿»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,ÌÁÏ ÏL(ז נח, Ò¯Ù(ישעיה ‡BÏ‰ : ∆∆∆¿»¿«¿»«¬»…
„ÓBÚL ÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÔÈ¯Ó‡ Ôa¯Â .EÓÁÏ ·Ú¯Ï»»≈«¿∆¿«»»»¿ƒ≈»∆ƒ∆≈

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰¯eMa(ג יא, Ò¯ÙÓ˙(ויקרא Ïk : «»¿»¿«¿»«…«¿∆∆
.‰Ò¯t«¿»

Á¯Ó‡ ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ,ÌÈp„ÚÓÏ ÌÈÏÎ‡‰ .»…¿ƒ¿«¬«ƒ«ƒ¬ƒ»««»»«
ÔeÙÈ¯Ë ,ÚÏB˙ ÈÏÚ ÌÈÓ‡‰ .˜ÈzÚ ¯ÓÁÂ ÔÈ˜ÒeÏb¿¿ƒ«¬««ƒ»¡Àƒ¬≈»¿ƒ

.‡Ï˜È˜a¿ƒ¿»

ËÌLa ‰ÈÓÁ Èa¯a ÚLB‰È Èa¯ ,ÈnÚ ˙a ÔBÚ Ïc‚iÂ .«ƒ¿«¬««ƒ«ƒ¿À«¿«ƒ¿∆¿»¿≈

‡M ‰Ó ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È Ë·La ¯Ó‡ ,¯Ó‡ ‡Á‡ Èa«̄ƒ«»»«∆¡«¿≈∆¿»ƒ¿»ƒ«∆
·È˙k ÌÈiÓB„Òa ,ÌÈiÓB„qa ¯Ó‡(כ יח, :(בראשית ∆¡««¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È Ë·La Ï·‡ ,„‡Ó ‰„·Î Èk Ì˙‡hÁÂ¿«»»ƒ»¿»¿…¬»¿≈∆¿»ƒ¿»ƒ
¯Ó‡(ט ט, Ï‡¯NÈ(יחזקאל ˙Èa ÔBÚ ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ : ∆¡««…∆≈«¬≈ƒ¿»≈

.„‡Ó „‡Óa ÏB„b ‰„e‰ÈÂƒ»»ƒ¿…¿…

ÈnÚ ˙a ÔBÚ Ïc‚iÂ :È¯BÁ ÈÏ ˙È‡ ‡ÓeÁz Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«¿»ƒƒ≈«ƒ¿«¬««ƒ
ÓÎ ‰ÎeÙ‰‰ Ì„Ò ˙‡hÁÓ,ÌÈ„È d· eÏÁ ‡ÏÂ Ú‚¯ B ≈««¿…«¬»¿»«¿…»»»»ƒ

Ì‰È„È eËLt el‡Â ,˙BÂˆna Ì‰È„È eËLt ‡Ï Ô˙B‡»…»¿¿≈∆«ƒ¿¿≈»¿¿≈∆
eÏMa ˙BiÓÁ¯ ÌÈL È„È :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙BÂˆna«ƒ¿¬»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¬»ƒƒ¿
.BÓÏ ˙B¯·Ï eÈ‰L ÏÈ·La ,‰nÏ Ck ÏÎÂ ,Ô‰È„ÏÈ«¿≈∆¿»»»»ƒ¿ƒ∆»¿»»

È.‚ÏM‰ ˙‡ ÔÈ˙BL eÈ‰L el‡ ,‚ÏMÓ ‰È¯ÈÊ ekÊ .«¿ƒ∆»ƒ»∆≈∆»ƒ∆«∆∆
ÌˆÚ eÓ„‡ .·ÏÁ‰ ˙‡ ÔÈ˙BL eÈ‰L el‡ ,·ÏÁÓ eÁ«̂≈»»≈∆»ƒ∆∆»»»¿∆∆
¯Ó‡ ,‡e‰ Ï˜ ¯·c ‰Ê ¯ÈtÒ ,Ì˙¯Êb ¯ÈtÒ ÌÈÈtÓƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿»»«ƒ∆»»«»«
¯ÈtÒ ¯kÓÏ CÏ‰L „Á‡ Ì„‡a ‰NÚÓ ÒÁt Èa«̄ƒƒ¿»«¬∆¿»»∆»∆»«ƒ¿…«ƒ
B˙ ,epÁw‡ B˜„·Ï ˙Ó ÏÚ Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡ ,ÈÓB¯a¿ƒ»««≈««¿»¿»¿∆»∆¿»
Ú˜· ,LÈhta ÂÈÏÚ LÈwÓ ÏÈÁ˙‰Â Ôcq‰ Èab ÏÚ««≈««»¿ƒ¿ƒ«ƒ»»««ƒƒ¿«
ÌÈ¯ÙÒ] BÓB˜Óa „ÓÚ ¯Ètq‰Â LÈht‰ ˜ÏÁÂ Ôcq‰««»¿∆¿«««ƒ¿««ƒ»«ƒ¿
‰¯Ê‚Â ‰¯Ê‚ ÏÎ Ô„ÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ,Ì˙¯Ê‚ ¯ÈÙÒ :ÌÈ¯Á‡
¯Ó‡˙ Ì‡Â ,¯ÈÙÒÎ ‰˘˜ ‰˙È‰ ÌÈÏ˘Â¯È· ‰˙È‰˘

.['ÂÎ ÒÁÙ È·¯ ¯Ó‡ ‡Â‰ Í¯

‡È¯Ó‡ ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ .Ì¯‡z ¯BÁMÓ CLÁ .»«ƒ¿»√»«ƒ«»««¬»»«
e¯k ‡Ï .‡‚‡ ‡„‰k ¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯Â ,‡˙¯Á ‡„‰k«¬»«¿»¿«ƒ≈ƒ»««¬»»»…ƒ¿
‰ÓÁa ‰‡¯‡ ˜B„ˆ Èa¯a ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,˙BˆeÁa«»««ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ»∆¿∆¿∆»»
Ôa¯Á ¯Á‡ ÌÈM‰ Ô˙B‡ Ïk ‡a‡ ‰È‰L ÔÎ Èt ÏÚ Û‡««ƒ≈∆»»«»»»«»ƒ««À¿»
:¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,‰È‰L ˙BÓk ÂÈÏÚ BÙeb ¯ÊÁ ‡Ï…»«»»¿∆»»¿«≈«∆∆¡«
ÌÈ¯ÙÒ] .ıÚÎ ‰È‰ L·È ÌÓˆÚ ÏÚ Ì¯BÚ „Ù»̂«»««¿»»≈»»»≈
¯· ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ¯Ó‡ ,˙ÂˆÂÁ· Â¯Î ‡Ï :ÌÈ¯Á‡
˙È· Á˙Ù ÏÚ „ÓÚÂ ‡·˘ „Á‡ ÈÚ· ‰˘ÚÓ ˜Â„ˆ
ÌÈÏ˘Â¯È È·Ó ‡Ó˘ ‰‡¯Â ‡ˆ ‡·‡ ÈÏ ¯Ó‡ ,‡·‡
‡ÏÂ ,‰¯Ú˘ Ï˘˘ ‰˘‡ ‰˙Â‡ È˙‡ˆÓÂ È˙ÎÏ‰ ,‡Â‰
‰˙È‰ ‡ÏÂ ,‡È‰ ‰·˜ Ì‡ ¯ÎÊ Ì‡ Ú„ÂÈ Ì„‡ ‰È‰
Â¯Î ‡Ï :¯Ó‡˘ ‰Ó ÌÈ˜Ï ,‰Ï·„ ‡Ï‡ ˙Ú·Â˙

.(ÌÓˆÚ ÏÚ Ì¯ÂÚ „Ùˆ ˙ÂˆÂÁ·

·ÈeÈ‰L ÔBL‡¯ Ôa¯Áa ,·¯Á ÈÏlÁ eÈ‰ ÌÈ·BË .ƒ»«¿≈∆∆¿À¿»ƒ∆»
eÈ‰ ‡Ï ÔB¯Á‡‰ Ôa¯Áa Ï·‡ ,ÔÈi·ÎeÚ ÁÈ¯Ó ÌÈ˙Ó≈ƒ≈≈«¿»ƒƒ¬»«À¿»»«¬…»
ÌÈÈ„b ÌÈ‡È·Ó eÈ‰ ,Ì‰Ï ÔÈNBÚ eÈ‰ ‰Ó ,ÔÈi·ÎeÚ¿»ƒƒ∆»ƒ»∆»¿ƒƒ¿»ƒ
ÁÈ¯‰ B˙B‡ ‰È‰Â ,¯ÈÚ ÏL d·¯ÚÓa Ô˙B‡ ÔÈÏBˆÂ¿ƒ»¿«¬»»∆ƒ¿»»»≈«
Ì‰L :¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,ÌÈ˙Ó eÈ‰Â Ì‰a ÚtÚÙÓ¿«¿≈«»∆¿»≈ƒ¿«≈«∆∆¡«∆≈

.È„N ˙B·ezÓ ÌÈ¯w„Ó e·ÊÈ»À¿À»ƒƒ¿»»

‚È‡e‰ Èa¯ .Ô‰È„ÏÈ eÏLa ˙BiÓÁ¯ ÌÈL È„È .¿≈»ƒ«¬»ƒƒ¿«¿≈∆«ƒ»
‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,¯Ó‡ ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa¿≈«ƒ≈»«»««»»…
˙Á‡Ï ‰˙È‰ ,„ˆÈk ,ÈÓÏBÚa È„È ËLÙÏ È˙B‡ eÁÈp‰ƒƒƒƒ¿…»ƒ¿»ƒ≈«»¿»¿««
dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÏÎ‡zL È„k d· ‰È‰Â ˙Á‡ ¯kk Ô‰Ó≈∆ƒ»««¿»»»¿≈∆…«¿»ƒ«¬»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



`dkiרח zlibnl dax yxcn
dax dki`

˙ÏËB ‰˙È‰ ,dzÎL ÏL da ˙nL ÔÂÈÎÂ ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿≈»∆≈¿»∆¿∆¿»»¿»∆∆
Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÚ‰Â ,da d˙B‡ ‰ÓÁÓe ¯kk‰ B˙B‡«ƒ»¿«∆»»»¿∆¡»¬≈∆
‡e‰ ‡„‰ ,˙BÂˆÓÏ Ô‰È„ÏÈ eÏLa el‡k ·e˙k‰«»¿ƒƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿¬»
Ck ÏÎÂ ,Ô‰È„ÏÈ eÏLa ˙BiÓÁ¯ ÌÈL È„È :·È˙Î„ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¬»ƒƒ¿«¿≈∆¿»»

.BÓÏ ˙B¯·Ï eÈ‰L ÏÈ·La ‰nÏ»»ƒ¿ƒ∆»¿»»

„ÈÈa¯ ¯Ó‡ ,Bt‡ ÔB¯Á CÙL B˙ÓÁ ˙‡ '‰ ‰lk .ƒ»∆¬»»«¬«»««ƒ
Úa¯‡ .‰Ú¯Ï ˙BÎÈÙL Úa¯‡Â ‰·BËÏ ˙BÎÈÙL Úa¯‡«¿«¿ƒ¿»¿«¿«¿ƒ¿»»«¿«

¯Ó‡pL ,‰·BËÏ ˙BÎÈÙL(י יב, ÏÚ(זכריה ÈzÎÙLÂ : ¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿ƒ«
,ÌÈeÁ˙Â ÔÁ Áe¯ ÌÈÏLe¯È ·LBÈ ÏÚÂ „ÈÂc ˙Èa יואל) ≈»ƒ¿«≈¿»»ƒ«≈¿«¬ƒ

א) Na¯ג, Ïk ÏÚ ÈÁe¯ ˙‡ CBtL‡ ÔÎ È¯Á‡ ‰È‰Â :¿»»«¬≈≈∆¿∆ƒ«»»»
‰n‰‰ ÌÈÓia ˙BÁÙM‰ ÏÚÂ ÌÈ„·Ú‰ ÏÚ Ì‚Â 'Â‚Â¿««»¬»ƒ¿««¿»«»ƒ»≈»

,ÈÁe¯ ˙‡ CBtL‡(כט לט, BÚ„(יחזקאל ¯ÈzÒ‡ ‡ÏÂ : ∆¿∆ƒ¿…«¿ƒ
Ì‡ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÏÚ ÈÁe¯ ˙‡ ÈzÎÙL ¯L‡ Ì‰Ó Èt»«≈∆¬∆»«¿ƒ∆ƒ«≈ƒ¿»≈¿À

¯Ó‡pL ,‰Ú¯Ï ˙BÎÈÙL Úa¯‡Â .ÌÈ‰Ï‡ È„‡ ישעיה) ¬…»¡…ƒ¿«¿«¿ƒ¿»»∆∆¡«
כה) Ï‡˜ÊÁÈ·eמב, ,Bt‡ ‰ÓÁ ÂÈÏÚ CtLiÂ :«ƒ¿…»»≈»«ƒ∆¿≈
·È˙k(ח ט, ÏÚ(יחזקאל E˙ÓÁ ˙‡ EkÙLa :,ÌÈÏLe¯È ¿ƒ¿»¿¿∆¬»¿«¿»»ƒ
·È˙Îe(ד ב, ‰'(איכה ‰lk :ÔÈ„‰Â ,B˙ÓÁ L‡k CÙL : ¿ƒ»«»≈¬»¿»≈ƒ»

,ÔBiˆa L‡ ˙viÂ .Bt‡ ÔB¯Á CÙL B˙ÓÁ ˙‡∆¬»»«¬«««∆≈¿ƒ
·È˙k(א עט, ÌÈBb(תהלים e‡a ÌÈ‰Ï‡ ÛÒ‡Ï ¯BÓÊÓ : ¿ƒƒ¿¿»»¡…ƒ»ƒ

ÈÎa ‡l‡ ¯ÓÈÓÏ CÈ¯ˆ ‡¯˜ ‰Â‰ ‡Ï ,E˙ÏÁa¿«¬»∆»¬»¿»»ƒ¿≈«∆»¿ƒ
¯BÓÊÓ ¯ÓB‡ ‰Óe ,ÛÒ‡Ï ‰È˜ ,ÛÒ‡Ï È‰ ,ÛÒ‡Ï¿»»¿ƒ¿»»ƒ»¿»»»≈ƒ¿
B·Ï ‰tÁ ˙Èa ‰NÚL CÏÓÏ ÏLÓ ‡l‡ ,ÛÒ‡Ï¿»»∆»»»¿∆∆∆»»≈À»ƒ¿
„iÓ ,‰Ú¯ ˙ea¯˙Ï Ba ‡ˆÈÂ ,d¯iˆÂ d¯iÎÂ d„iÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»¿¿«¿»»ƒ»
˙‡ ¯aLÂ ˙B‡ÏÈe‰ ˙‡ Ú¯˜Â ‰tÁÏ CÏn‰ ‰ÏÚ»»«∆∆«À»¿»«∆«ƒ»¿ƒ≈∆
‰È‰Â ÌÈ˜ ÏL ·eaÈ‡ BlL ‚Bb„t ÏËÂ ,ÌÈw‰«»ƒ¿»««¿∆ƒ∆»ƒ¿»»
z‡Â Ba ÏL B˙tÁ CÙ‰ CÏn‰ ,BÏ e¯Ó‡ .¯nÊÓ¿«≈»¿«∆∆»«À»∆¿¿«¿
ÏL B˙tÁ CÙ‰L È‡ ¯nÊÓ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,¯nÊÓe ·LBÈ≈¿«≈»«»∆¿«≈¬ƒ∆»«À»∆
LB„w‰ ÛÒ‡Ï e¯Ó‡ Ck .Ba ÏÚ B˙ÓÁ CÙL ‡ÏÂ Ba¿¿…»«¬»«¿»»¿¿»»«»
,¯nÊÓe ·LBÈ ‰z‡Â Lc˜Óe ÏÎÈ‰ ·È¯Á‰ ‡e‰ Ce¯a»∆¡ƒ≈»ƒ¿»¿«»≈¿«≈
B˙ÓÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ CÙML È‡ ¯nÊÓ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆¿«≈¬ƒ∆»««»»¬»
,Ï‡¯NÈ ÏÚ B˙ÓÁ CÙL ‡ÏÂ ÌÈ·‡‰ ÏÚÂ ÌÈˆÚ‰ ÏÚ«»≈ƒ¿«»¬»ƒ¿…»«¬»«ƒ¿»≈
.‰È˙„ÒÈ ÏÎ‡zÂ ÔBiˆa L‡ ˙viÂ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ««∆≈¿ƒ«…«¿……∆»

ÂË‰Úa¯‡ ,Ï·˙ È·LÈ Ïk ı¯‡ ÈÎÏÓ eÈÓ‡‰ ‡Ï .…∆¡ƒ«¿≈∆∆…¿≈≈≈«¿»»
:Ô‰ el‡Â ,‰Ê Ú·˙ ‡Ï ‰Ê Ú·zM ‰Ó ,eÈ‰ ÌÈÎÏÓ¿»ƒ»«∆»«∆…»«∆¿≈≈

¯Ó‡ „Âc .e‰i˜ÊÁÂ ,ËÙLB‰È ,‡Ò‡Â ,„Âc,יח (תהלים »ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿ƒ»»ƒ»«
‰LB„wלח) BÏ ¯Ó‡ ,'Â‚Â Ì‚ÈO‡Â È·ÈB‡ ÛBc¯‡ :∆¿¿«¿«ƒ…≈»««»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÎ ‰NBÚ È‡ ‡e‰ Ce¯a א (שמואל »¬ƒ∆≈¬»ƒ¿ƒ
יז) e‰Óל, .Ì˙¯ÁÓÏ ·¯Ú‰ „ÚÂ ÛLp‰Ó „Âc ÌkiÂ :««≈»ƒ≈«∆∆¿«»∆∆¿»√»»«

ÌBÈÂ ˙BÏÈÏ ÈzLÏ ¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ,Ì˙¯ÁÓÏ¿»√»»«ƒ¿À«∆≈ƒ»«ƒ¿≈≈¿
˙BÏÈla BÏ ¯È‡Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰È‰Â ,„Á‡∆»¿»»«»»≈ƒ«≈
ÏÚÂ ÔÈ˜Èf‰ ÏÚ Ônz ÔÈ˙c ‰Ók ,ÌÈ˜¯·e ÔÈ˜ÈÊa¿ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈««»««ƒƒ¿«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈ˜¯a‰ ÏÚÂ ˙BÚÂf‰(כט יח, :(תהלים «¿»¿««¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
Ák Èa ÔÈ‡ ,¯Ó‡Â ‡Ò‡ „ÓÚ .'Â‚Â È¯ ¯È‡z ‰z‡ Èkƒ«»»ƒ≈ƒ»«»»¿»«≈ƒ…«
¯Ó‡ .‰NBÚ ‰z‡Â Ì˙B‡ Û„B¯ È‡ ‡l‡ ,Ì‰Ï ‚¯‰Ï«¬…»∆∆»¬ƒ≈»¿«»∆»«

¯Ó‡pL ,‰NBÚ È‡ BÏ(יב יד, ב הימים ÌÙc¯iÂ(דברי : ¬ƒ∆∆∆¡««ƒ¿¿≈

e‡NiÂ e‰ÁÓ ÈÙÏÂ '‰ ÈÙÏ e¯aL Èk 'Â‚Â ‡Ò‡»»ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈«ƒ¿
‡l‡ Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ‡Ò‡ ÈÙÏ ,„‡Ó ‰a¯‰ ÏÏL»»«¿≈¿…ƒ¿≈»»≈¿ƒ»∆»
ÔÈ‡ È‡ ,¯Ó‡Â ËÙLB‰È „ÓÚ .e‰ÁÓ ÈÙÏÂ '‰ ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈»«¿»»¿»«¬ƒ≈
‰¯ÈL ¯ÓB‡ È‡ ‡l‡ ,Ûc¯Ï ‡ÏÂ ‚¯‰Ï ‡Ï Ák Èaƒ…«…«¬…¿…ƒ¿…∆»¬ƒ≈ƒ»
,‰NBÚ È‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ ‰z‡Â¿«»∆»««»»¬ƒ∆

¯Ó‡pL(כב כ, ב הימים l‰˙e‰(דברי ‰p¯· elÁ‰ ˙Ú·e : ∆∆¡«¿≈≈≈¿ƒ»¿ƒ»
‚¯‰Ï ‡Ï Ák Èa ÔÈ‡ È‡ ,¯Ó‡Â e‰i˜ÊÁ „ÓÚ .'Â‚Â»«ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ≈ƒ…«…«¬…
È˙hÓ ÏÚ ÔLÈ È‡ ‡l‡ ,‰¯ÈL ¯ÓBÏ ‡ÏÂ Ûc¯Ï ‡ÏÂ¿…ƒ¿…¿…«ƒ»∆»¬ƒ»≈«ƒ»ƒ
,‰NBÚ È‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ ‰z‡Â¿«»∆»««»»¬ƒ∆

¯Ó‡pL(לה יט, ב iÂˆ‡(מלכים ‡e‰‰ ‰ÏÈla È‰ÈÂ : ∆∆¡««¿ƒ««¿»««≈≈
,Ì‰Ó ¯izL ‰nk .'Â‚Â ¯eM‡ ‰ÁÓa CiÂ '‰ C‡ÏÓ«¿«««¿«¬≈««»ƒ¿«≈≈∆

¯Ó‡pL ,‰¯˘Ú ¯Ó‡ יט)¯· י, Ì·zÎÈ,(ישעיה ¯ÚÂ : «»«¬»»∆∆¡«¿««ƒ¿¿≈
¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ .„"ÂÈ ·˙Bk ˙BÈ‰Ï ¯Ú ÏL Bk¯c ÔkL∆≈«¿∆««ƒ¿≈«ƒ¡ƒ∆∆
Ë¯BN ˙BÈ‰Ï ¯Ú ÏL Bk¯c ÔkL ,‰ML ¯ÓB‡≈ƒ»∆≈«¿∆««ƒ¿≈

¯Ó‡pL ,‰MÓÁ ¯ÓB‡ ÚLB‰È Èa¯ .‰ËÈ¯N,יז (ישעיה ¿ƒ»«ƒ¿À«≈¬ƒ»∆∆¡«
e‰È„‰ו) Èa¯ .¯ÈÓ‡ L‡¯a ÌÈ¯b¯b ‰LÏL ÌÈL :¿«ƒ¿»«¿¿ƒ¿…»ƒ«ƒ¿»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰ÚLz ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a,יז (ישעיה ¿«ƒƒ»«ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ
a¯ו) ÌeÁz Èa¯ .‰i¯t ‰ÈÙÚÒa ‰MÓÁ ‰Úa¯‡ :«¿»»¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»…ƒ»«ƒ«¿«

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,¯NÚ ‰Úa¯‡ ¯Ó‡ È‡ÏÈÁ ישעיה) ¬ƒ»»««¿»»»»¬»ƒ¿ƒ
ו) ‡¯Úa‰יז, ¯ÈÓ‡ L‡¯a ÌÈ¯b¯b ‰LÏL ÌÈL :¿«ƒ¿»«¿¿ƒ¿…»ƒ«¿»»

k ÔÈa el‡ È¯·„k ÔÈa .‰i¯t ‰ÈÙÚÒa ‰LÓÁÈ¯·„ ¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»…ƒ»≈¿ƒ¿≈≈≈¿ƒ¿≈
‡l‡ ,‰È‰ Ì‰Ó „Á‡ ¯v„Îe·pL ÌÈ„BÓ Ïk‰ el‡≈«…ƒ∆¿«¿∆«∆»≈∆»»∆»
˙Èa ·¯Á‰Â ‰ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk≈»∆»««»»¬≈¿«¬≈≈
ÈÏ „·ÚÈÓ È˙È ‡ÓˆÓˆÓ ‡l‡ ÈÚa ‡Ï ¯Ó‡ ,Lc˜n‰«ƒ¿»»«»»≈∆»¿«¿¿»»ƒ∆¡«ƒ
ÏL ÈÙ„a ·LÈÂ ‡a ‰NÚ ‰Ó ,È·ÒÏ „·Úc ‰Ók¿»«¬«¿»ƒ∆»»»¿»«¿«¿≈∆
˙‡ ·È¯Á‰Ï ÌÈÁaË ·¯ Ô„‡¯Êe· ÁÏLÂ ,‡ÈÎBË‡«¿¿»¿»«¿«¿¬»««»ƒ¿«¬ƒ∆
ÌBÈ ÏÎa ,‰ˆÁÓe ÌÈL LÏL ÌL ‰NÚ ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ»»»»»ƒ∆¡»¿»
ÔÂÈÎÂ ,dL·ÎÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÏLe¯È ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆¿»«ƒ¿…»»»¿»¿»¿≈»
Ce¯a LB„w‰ Ô˙ ,¯ÊÁÏ Lwa LaÎÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡ÏL∆…»»»ƒ¿ƒ≈«¬…»««»»
ÏÎa ˙Ú˜BL ‰˙È‰Â ‰ÓBÁa „cÓÓ ÏÈÁ˙‰ BaÏa ‡e‰¿ƒƒ¿ƒ¿«≈«»¿»¿»««¿»
‰Ú˜ML ÔÂÈÎÂ ,dlk ‰Ú˜ML „Ú ‰ˆÁÓe ÌiÁÙË ÌBÈ¿»«ƒ∆¡»«∆»¿»À»¿≈»∆»¿»
‰ÚL d˙B‡ ÏÚ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÌÈ‡BO‰ eÒÎ dlkÀ»ƒ¿¿«…¿ƒƒ»«ƒ«»»»
Ï·˙ È·LBÈ Ïk ı¯‡ ÈÎÏÓ eÈÓ‡‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰≈…∆¡ƒ«¿≈∆∆…¿≈≈≈

.ÌÈÏLe¯È È¯ÚLa ·ÈB‡Â ¯ˆ ‡·È Èkƒ»…«¿≈¿«¬≈¿»»ƒ

ÊËÔÎÈ‰ ‡Á‡ Èa¯Ï Ï‡L Ô„eÈ Èa¯ ,‰È‡È· ˙‡hÁÓ .≈«…¿ƒ∆»«ƒ»»«¿«ƒ«»≈»
,ÌÈL ˙¯ÊÚa B‡ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‰È¯ÎÊ ˙‡ e‚¯‰»¿∆¿«¿»¿∆¿«ƒ¿»≈¿∆¿«»ƒ
‡l‡ ,ÌÈL ˙¯ÊÚa ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‡Ï BÏ ¯Ó‡»«…¿∆¿«ƒ¿»≈¿…¿∆¿«»ƒ∆»
‡ÏÂ È·ˆ Ì„Î ‡Ï BÓ„a e‚‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ‰k ˙¯ÊÚa¿∆¿«…¬ƒ¿…»¬¿»…¿«¿ƒ¿…

·È˙k Ônz ,Ïi‡ Ì„Î(יג יז, ÈaÓ˙(ויקרא LÈ‡ LÈ‡Â : ¿««»«»¿ƒ¿ƒƒƒ≈
e‰qÎÂ 'Â‚Â ÛBÚ B‡ ‰ÈÁ „Èˆ „eˆÈ ¯L‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬∆»≈«»¿ƒ»

·È˙k ‡Î‰ Ì¯a ,¯ÙÚa(ז כד, dÎB˙a(יחזקאל dÓ„ Èk : ∆»»¿«»»¿ƒƒ»»¿»
ı¯‡‰ ÏÚ e‰˙ÎÙL ‡Ï e‰˙ÓN ÚÏÒ ÁÈÁˆ ÏÚ ‰È‰»»«¿ƒ«∆«»»¿…¿»«¿«»»∆
Ì˜Ï ‰ÓÁ ˙BÏÚ‰Ï ,‰nÏ Ck ÏÎÂ .¯ÙÚ ÂÈÏÚ ˙BqÎÏ¿«»»»»¿»»»»¿«¬≈»ƒ¿…
.˙BÒk‰ ÈzÏ·Ï ÚÏÒ ÁÈÁˆ ÏÚ dÓc ˙‡ Èz˙ Ì˜»»»«ƒ∆»»«¿ƒ«»«¿ƒ¿ƒƒ»
,Ô‰k e‚¯‰ ,ÌBi‰ B˙B‡a Ï‡¯NÈ e¯·Ú ˙B¯·Ú Ú·L∆«¬≈»¿ƒ¿»≈¿«»¿…≈
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רט dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

,ÌM‰ ˙‡ eÏlÁÂ ,È˜ Ìc eÎÙLÂ ,Ôi„Â ,‡È·Â¿»ƒ¿«»¿»¿»»ƒ¿ƒ¿∆«≈
ÔÂÈÎÂ .‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ˙aLÂ ,‰¯ÊÚ‰ ˙‡ e‡nËÂ¿ƒ¿∆»¬»»¿«»¿«ƒƒ»»¿≈»
‡˜ ‰Â‰c ‰È¯ÎÊc dÈÓ„Ï dÈÈÊÁ Ô„‡¯Êe· ‰ÏÚL∆»»¿«¿¬»«¿≈ƒ¿≈ƒ¿«¿»«¬»»
ÌÈ¯t Ìc dÈÏ e¯Ó‡ ,È‡‰ È‡Ó ÔB‰Ï ¯Ó‡ ,ÁÈ˙»̄ƒ«¬«¿««»¿≈«»ƒ
Ïk È˙ÈÈ‡ ,Ìe„È‡ ‡ÏÂ ÌÈN·Îe ÌÈ¯t È˙ÈÈ‡ .ÌÈN·Îe¿»ƒ«¿≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈»
ÈÏ e˙È¯Ó‡ È‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡ ,Ìe„È‡ ‡ÏÂ ÌÈÓ„ ÈÈÓƒ≈»ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ«¿ƒƒ
ÈLÈ‡ Cp‰c ‡¯NÈ·Ï ‡˜È¯ÒÓ ‡‡ ‡Ï È‡Â ·ËeÓ»¿ƒ»¬»«¿≈¿»¿ƒ¿»¿«»≈»≈
¯Ó‡c ‡zL‰Â .dÈÏ e¯Ó‡ ‡ÏÂ ,‡ÏÊ¯Ùc ÔÈ˜È¯ÒÓa¿«¿≈ƒ¿«¿¿»¿»¬«≈¿«¿»«¬«
‡‰k ‡Èi· ,CÈÓ ÈqÎp ‰Ó dÈÏ e¯Ó‡ ,ÈÎ‰ e‰Ï¿»≈¬«≈«¿«≈ƒ»¿ƒ»«¬»
‡Ï eÏÈa˜ ‡ÈÓL ÌeLÏ ÔÏ ÁÈÎBÓ ‰Â‰Â ,ÔÏ ‰Â‰¬»»«¬»ƒ«»¿¿«»«ƒ»
.dÈÏ ÔÈÏË˜Â dÈÂlÈÚ ‡ÓÈ‡˜ ‡l‡ dÈÈÓ ‡ÏÈa«̃≈¿»ƒ≈∆»»≈¿»ƒ»≈¿«¿ƒ«≈
‰ÏB„‚ È¯„‰Ò È˙ÈÈ‡ .dÈÏ ‡ÒÈit ‡‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡¬«¿¬»««¿»≈«¿≈«¿∆¿≈¿»
dÈÂlÈÚ ‰pË˜ È¯„‰Ò ËÁL .Á ‡ÏÂ dÈÂlÈÚ ËÁL»«ƒ»≈¿»»»««¿∆¿≈¿«»ƒ»≈
.Á ‡ÏÂ dÈÂlÈÚ ËÁL ‰p‰k ÈÁ¯t È˙ÈÈ‡ .Á ‡ÏÂ¿»»«¿≈ƒ¿≈¿À»»«ƒ»≈¿»»
ÔÈÁb .Á ‡ÏÂ dÈÂlÈÚ Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ËÁL»«ƒ∆≈«»ƒ»≈¿»»»ƒ
Èz„a‡ EÓÚaL ÌÈ·BË ,‰È¯ÎÊ :dÈÏ ¯Ó‡ dÈÂlÈÚƒ»≈¬«≈¿«¿»ƒ∆¿«¿ƒ«¿ƒ
Ô„‡¯Êe· ¯‰¯‰Â .Á ¯zÏ‡Ï ,ÌlÎ e„·‡iL EBˆ¿̄¿∆…¿À»¿«¿«»¿ƒ¿≈¿«¿¬»
˙Á‡ LÙ „a‡ÓL Èn ‰Óe ¯Ó‡Â ‰·eLz ÚL¯‰»»»¿»¿»««ƒ∆¿«≈∆∆««

Ba ·È˙k Ck Ï‡¯NiÓ(ו ט, ‰‡„Ì(בראשית Ìc CÙL : ƒƒ¿»≈»¿ƒ…≈«»»»
‰a¯‰ ˙BLÙ „a‡L LÈ‡‰ B˙B‡ ,CÙMÈ BÓc Ì„‡a»»»»ƒ»≈»ƒ∆ƒ≈¿»«¿≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡lÓ˙ „iÓ .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ««««»¿«»ƒ»ƒ¿«≈«»»
‰ÚL d˙B‡ ÏÚ .BÓB˜Óa ÚÏ·Â ÌcÏ ÊÓ¯Â ÌÈÓÁ«̄¬ƒ¿»««»¿ƒ¿«ƒ¿«»»»
ÌÈÎÙM‰ ‰È‰k ˙BÚ ‰È‡È· ˙‡hÁÓ :¯ÓB‡ ‡e‰≈≈«…¿ƒ∆»¬……¬∆»«…¿ƒ

.ÌÈ˜Ècˆ Ìc da¯˜a¿ƒ¿»««ƒƒ

ÊÈ‰‡¯È ÈÓ e¯Ó‡ Ì‰aL ÔÈÓeÒ ,˙BˆeÁa ÌÈ¯ÂÚ eÚ .»ƒ¿ƒ«ƒ∆»∆»¿ƒ«¿∆
ep˜aÁe CÏpL ‰È¯ÎÊ ˙‡ e‚¯‰L ÌB˜Ó B˙B‡ eÏ»»∆»¿∆¿«¿»∆≈≈¿«¿∆
˙BˆeÁa ÌÈ¯ÂÚ eÚ :¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,ep˜MÂ¿ƒ»∆¿«≈«∆∆¡«»ƒ¿ƒ«
‰‡¯È ÈÓ ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰Ó Ì‰aL ÔÈ¯‚Á .Ìca eÏ‡‚¿…¬«»ƒ¿ƒ∆»∆»»¿ƒƒ«¿∆
‰Ó Ìi˜Ï ,da Òk¯Ùe CÏpL ‰È¯ÎÊ ÏL Ìc‰ ˙‡ eÏ»∆«»∆¿«¿»∆≈≈¿«¿≈»¿«≈«

.Ì‰ÈL·Ïa eÚ‚È eÏÎeÈ ‡Ïa :¯Ó‡pM∆∆¡«¿…¿ƒ¿ƒ¿À≈∆

ÁÈ.‡¯˜ ¯˙t ‡ÈÁ Èa¯ ,BÓÏ e‡¯˜ ‡ÓË e¯eÒ»≈»¿»«ƒ¬ƒ»»«¿»
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔBiˆ ˙B·a(טז ג, ‰'(ישעיה ¯Ó‡iÂ : ƒ¿ƒ¬»ƒ¿ƒ«…∆

,'Â‚Â ÔB¯b ˙BÈeË ‰ÎÏzÂ ÔBiˆ ˙Ba e‰·‚ Èk ÔÚÈ««ƒ»¿¿ƒ«≈«¿»¿»
.Áe¯‰ ˙eq‚a ÔÎl‰Óe ÔB‰ÈÓe¯a ÔÙÈÈL ÔÈÈÂ‰«¿»»¿»¿≈¿«¿»¿«»«
˙‡ ˙L·BÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰Lk ,ÔB¯b ˙BÈeË ‰ÎÏzÂ«≈«¿»¿»¿∆»¿»««≈∆∆∆∆
dB¯b ˙‡ Ô‡ÎÏe Ô‡kÓ ‰hÓ ‰˙È‰ ,‰ÈËÈLÎz«¿ƒ∆»»¿»«»ƒ»¿»∆¿»
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˙È¯el˜a ¯Ó‡ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â ,‡¯˜ÈÒa¿ƒ¿»¿«ƒƒ¿∆»ƒ»«¿ƒƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰Lk ,‰ÎÏz ÛBÙËÂ CBÏ‰ .‰n„‡¬À»»¿»≈«¿»¿∆»¿»««≈∆
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B˙B‡ ‡lÓÓe ÏB‚¯z ÏL ˜ÙÊ ‰‡È·Ó ‰˙È‰L∆»¿»¿ƒ»∆∆∆«¿¿¿«»
,dÏÚÓÏ d·˜Ú ÔÈa B˙B‡ ˙˙BÂ ÔBÓÒ¯Ù‡¬«¿¿¿∆∆≈¬≈»¿ƒ¿»»
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·¯˜˙Â ‰‡¯ ÔÚÓÏ e‰NÚÓ ‰LÈÁÈ ¯‰ÓÈ ÌÈ¯Ó‡‰»…¿ƒ¿«≈»ƒ»«¬≈¿««ƒ¿∆¿ƒ¿«
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‡Ói˜ ‡ÏÂ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ .ÔÈB¯È˜a BnÚƒ¿ƒƒ»««»»¿»«»»

‰NÚ ‰Ó ,ÔB‰ÏÈ„ ‡Ói˜Â È„È„(יז ג, ‰'(ישעיה ÁtNÂ : ƒƒ¿«»»ƒ¿∆»»¿ƒ«
,‡ÈÁ Èa¯a ÈÒBÈ Èa¯Â ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ,ÔBiˆ ˙Ba „˜„»̃¿…¿ƒ«ƒ∆¿»»¿«ƒ≈¿«ƒ¬ƒ»
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.Ô„aÚLÓ Ô‰Ó‡ ,˙Bi„eÎÓ e‰Ó ,˙Bi„eÎÓ ˙BÁÙL¿»¿»ƒ«¿»ƒ¬»»¿«¿¿»
e‰Ó ,ÈÒÈ‡ Èa¯ ÌLa „È·Ê ¯a ÈÙÏÁÂ ‰ÈÎ¯a Èa«̄ƒ∆∆¿»«¬«ƒ«¿ƒ¿≈«ƒƒ≈«
·¯Ú˙È ‡ÏL L„˜ Ú¯Ê ¯ÓLÏ È„k ,ÚtLÂ ,ÁtNÂ¿ƒ«¿ƒ«¿≈ƒ¿…∆«…∆∆…ƒ¿»≈
È‡ Ú„BÈ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,˙Bˆ¯‡‰ ÈnÚa¿«≈»¬»»««»»≈«¬ƒ
‰Ó ,˙Ú¯v‰ ÔÓ ÔÈÏÈ„a ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔÈ‡L∆≈¿≈»ƒ¿≈ƒƒ«»««∆
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.ÔB¯ÈÒ ÔB¯ÈÒ ‡e‰ ÈÂÈ ÔBLÏ ¯Ó‡ ‡a‡ Èa¯ ,eÚbz Ï‡«ƒ»«ƒ«»»«»¿»ƒƒƒ
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.‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï ˙evÓ ÈÏÚa eNÚpL „Ú Ï‡¯NÈƒ¿»≈«∆«¬«¬≈«¿«»»
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.Ô˙‡Ó ,Ô˙‡ÓÏ ÔÈÁÂÂˆ Ôn˙c .ÌÈ˙‡Ó ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ»«ƒ¿«»»¿ƒ¿»»»»
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ÏL Ô·Èh ‰Ó el‡Ï el‡ e¯Ó‡ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ÔÈËL»ƒ«¿≈««ƒ»¿≈»≈«ƒ»∆
˙Áz el‡ ÏL Ì‰È˙B·‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,eÏl‰ ˙B„ÏL¿»«»»«»∆¬≈∆∆≈««
e¯Ó‡ .ÌÈna Ì˙B‡ eÚÈaË‰Â e„ÓÚÂ ,e„ÓÚ ÌÎÈ˙B·‡¬≈∆»¿¿»¿¿ƒ¿ƒ»««ƒ»¿
,Ì‰Ï ÔÈÚiÒÓe ÌÈÎÏB‰ eÁ‡Â eÈ˙B·‡Ï eNÚ CÎÂ¿»»«¬≈«¬«¿¿ƒ¿«¿ƒ»∆

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,e¯ÊÁ „iÓ(ז לז, ÏÈÁ(ירמיה ‰p‰ : ƒ»»¿¬»ƒ¿ƒƒ≈≈
CÎÏ ,ÌÈ¯ˆÓ Bˆ¯‡Ï ·L ‰¯ÊÚÏ ÌÎÏ ‡ˆi‰ ‰Ú¯t«¿…«…≈»∆¿∆¿»»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»

.ÚLBÈ ‡Ï ÈBb Ï‡ eÈtˆ e˙itˆa :¯Ó‡∆¡«¿ƒƒ»≈ƒƒ∆…ƒ«

‡ÎÌÈMÓÁ ,'Â‚Â eÈ˙·Á¯a ˙ÎlÓ eÈ„Úˆ e„ˆ .»¿»≈ƒ∆∆ƒ¿……≈¬ƒƒ
‰nÏÂ ,˙Èa‰ Ôa¯Á ¯Á‡ ¯˙Èa ‰˙NÚ ‰L ÌÈzLe¿«ƒ»»»¿»≈»««À¿«««ƒ¿»»
.Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯ÁÏ ˙B¯ e˜ÈÏ„‰L ÏÚ ,‰·¯Á∆¿¿»«∆ƒ¿ƒ≈¿À¿«≈«ƒ¿»
eÈ‰ ÌÈÏLe¯ÈaL ÔÈËBÈÏea‰ e¯Ó‡ ,e˜ÈÏ„‰ ‰nÏÂ¿»»ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ∆ƒ»«ƒ»
ÔB‰pÓ „Á ˜ÈÏÒ ‰Â‰ „ÎÂ ,‰È„Ó‰ ÚˆÓ‡a ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿∆¿««¿ƒ»¿«¬»»≈«ƒ¿
¯Ó‡ ,ÔÈËBÈÏea ‡„·ÚÈ‡Ï ˙ÈÚa dÈÏ e¯Ó‡ ‰‡lˆÏ¿«»»»¿≈»ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¬«
.‡Ï ,e‰Ï ¯Ó‡ ,ÒÈËBÎ¯‡ ‡„·ÚÈ‡Ï ˙ÈÚa .‡Ï ,e‰Ï¿»»ƒ¿ƒ«¿»«¿¿ƒ¬«¿»
z‡ ,‡ÒÈ‡ „Á CÏ ˙È‡c dÈÚÓLc ÔÈ‚aÓ dÈÏ È¯Ó‡»¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«¿ƒ»«ƒ»«¿
·˙Bk ‰Â‰Â .ÈzÚ„a ˙ÈÏ BÏ ¯Ó‡ ,ÈÏ dÈ˙È ‡aÊÓ ÈÚa»≈«¿¿»»≈ƒ»«≈¿«¿ƒ«¬»≈
‡Ï ÈBÏt ¯·b È˙‡ ÔÈ‡ ,dÈ˙Èa ¯·Ï dÈ˙ÈBÚ ÁlLÓe¿««ƒ≈¿«≈≈ƒ»≈¿«¿ƒ»
‰Â‰Â ,ÈÏ ‡aÊÓ ‡e‰c ‡ÈÒÈ‡Ï ÏÚÈÓ dÈe˜aLƒ̇¿¿≈≈«¿ƒ¿»¿«¿¿»ƒ«¬»
‡e‰‰c dÈÏ‚È¯ ˙¯·zÈ‡ È‡Âl‰ ,‡¯·‚ ‡e‰‰ ¯Ó‡»«««¿»«¿«ƒ¿««ƒ¿≈¿«
e„ˆ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡˙ÈÂÊ ‡„‰Ï ˜ÈÏÒ ‡ÏÂ ‡¯·‚«¿»¿»»≈«¬»»ƒ»¬»ƒ¿ƒ»
.‡˙‡ÈÈËÏt ÔÈÏÈ‡a ‡Îl‰lÓ ‡Á¯B‡ ‰‡Ècˆ ,eÈ„Ú¿̂»≈«ƒ»¿»ƒ¿«»»¿ƒ≈«¿¿»»
‡ÓBÈ ,eÈÓÈ e‡ÏÓ .‡˙Èa ‡e‰‰„ ‡ˆÈ˜ ,ev˜ ·¯»̃«ƒ≈ƒ»¿«≈»»¿»≈»
,·Ë ÔB‰Ï ˙Lt ‡Ï ÔeÈ‡ Û‡ .‡˙Èa ‡e‰‰„¿«≈»«ƒ»»«¿«

·È˙Îc(ה יז, pÈ˜‰.(משלי ‡Ï „È‡Ï ÁÓN : ƒ¿ƒ»≈«¿≈…ƒ»∆

·Î˜ÈÁL ÒeÈÎ¯Ë ,ÌÈÓL È¯LpÓ eÈÙ„¯ eÈ‰ ÌÈl˜ .«ƒ»…¿≈ƒƒ¿≈»»ƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïk eÈ‰Â ,·‡a ‰ÚLz ÏÈÏa BzL‡ ‰„ÏÈ ˙BÓˆÚ¬»»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿»¿»»
Ï‡¯NÈ e¯Ó‡ ,‰kÁa „Ïe‰ ˜zzL .ÌÈÏ·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈ƒƒ¿«≈«¿««¬À»»¿ƒ¿»≈
ÈÚ·c ‰Ó ÏÎÂ ,˜ÈÏ„ ,e¯Ó‡ ,˜ÈÏ„ ‡Ï B‡ ,˜ÈÏ„«¿ƒ…«¿ƒ»¿«¿ƒ¿»«¿»≈
LÈa ÔLÈÏ Ôe¯Ó‡Â ÔeÏÊ‡ ,e˜ÈÏ„‡ .‡ËÓÈ ÔÏÚ ÈËÓÈÏƒ¿≈¬»ƒ¿≈«¿ƒ¬««¬»ƒ»ƒ
ÔBÂ‰ ˙„ÈÏÈ „k ÔÈ‡„e‰È ÔÈÏÈ‡ ,ÒeÈÎ¯Ë ÏL BzL‡Ï¿ƒ¿∆¿«ƒƒ≈¿»ƒ«¿ƒ«¬
‰ÁÏL .‡ÈÈÈˆBa e˜ÈÏ„‡ ‡„ÏÂ ˙ÈÈÓ „ÎÂ ,ÔÈÏa‡˙Óƒ¿«¿ƒ¿««¿¿»»«¿ƒƒ«»»¿»
L·Îe ‡a ÔÈÈ¯a¯a LaÎÓ z‡c „Ú ,dÏÚ·Ï ‰·˙ÎÂ¿»¿»¿«¿»«¿«¿«¿≈«¿»¿ƒ…¿
·ÈLÁÂ ‡ÙÏÈ‡Ï ˜ÈÏÒ ,C· e„¯Óc ÔÈ‡„e‰È ÔÈÏÈ‡ƒ≈¿»¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ
‡LÓÁa ‡Áe¯ dÈ˙È˙ÈÈ‡Â ÔÈÓBÈ ‰¯NÚa È˙ÈÓÏ¿≈≈«¬»»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«¿»
ÔÈ„‰a ÔÈ˜ÒÚ BÂ‰c ÔeÈÁkL‡Â ‡˙‡ ,ÔÈÓBÈƒ¬»¿«¿¿ƒ«¬»¿ƒ«¬≈

‡˜eÒt(מט כח, Ó˜ˆ‰(דברים ˜Á¯Ó ÈBb EÈÏÚ '‰ ‡OÈ : ¿»ƒ»…»∆≈»…ƒ¿≈
‡¯L ‡e‰ ‡‡ e‰Ï ¯Ó‡ ,¯Lp‰ ‰‡„È ¯L‡k ı¯‡‰»»∆«¬∆ƒ¿∆«»∆¬«¿¬»ƒ¿»
‡Áe¯ È˙˙ÈÈ‡Â ÔÈÓBÈ ‰¯NÚa È˙ÈÓÏ ˙È·ÈLÁc«¬≈ƒ¿≈≈¿«¿»ƒ¿«¿≈«ƒ»
ÌÈLpÏ ¯Ó‡ .Ô‚¯‰Â ÂÈ˙BBÈ‚Ï ÔÙÈw‰ ,ÔÈÓBÈ ‡LÓÁa¿«¿»ƒƒƒ»ƒ¿»«¬»»»««»ƒ
C¯„k ÌÎÏ ‰NBÚ È‡ Â‡Ï Ì‡Â È˙BBÈ‚ÏÏ eÚÓM‰ƒ»¿¿ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ∆»∆¿∆∆
z„·Úc ‰Ó È‡Ú¯‡a „È·Ú e¯Ó‡ ,ÌÈL‡Ï È˙ÈNÚL∆»ƒƒ»¬»ƒ»¿¬≈¿«¿»≈«¿««¿¿
ÌÈÓc e·¯Ú˙Â ,Ô‚¯‰Â ÂÈ˙BBÈ‚Ï ÔÙÈw‰ „iÓ ,È‡ÏÈÚa¿ƒ»≈ƒ»ƒƒ»ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿»¿»ƒ
CÏB‰Â Ú˜Ba Ìc‰ ‰È‰Â ,el‡ ÏL ÌÈÓ„a el‡ ÏL∆≈¿»ƒ∆≈¿»»«»≈«¿≈
Èa¯ ,e˜Ïc ÌÈ¯‰‰ ÏÚ .¯‰ ÒB¯ÙÈ˜Ï ÚÈb‰L „Ú«∆ƒƒ«¿ƒ¿»»«∆»ƒ¿»À«ƒ
·˜ÚÈ Èa¯ .˙Bi·Ún‰ ¯Á‡ ÔÈ˜ÏBc eÈ‰L ¯Ó‡ e·i‡«¿»«∆»¿ƒ««««¬ƒ«ƒ«¬…

Ôa¯Â .ÌÈÏLe¯Èa L‡ e˙Èv‰L el‡ ¯Ó‡ ÔÈÁ ¯ÙÎcƒ¿«»ƒ»«≈∆ƒƒ≈ƒ»«ƒ¿«»»
ÏÚ :¯Ó‡ CÎÏ ,Ï‡¯NÈ ÏL Ô‰È˜ÏBc el‡ È¯Ó‡»¿≈≈¿≈∆∆ƒ¿»≈¿»∆¡««

.e˜Ïc ÌÈ¯‰‰∆»ƒ¿»À

‚Î.Èa¯a Ï‡ÚÓLÈ Èa¯Â Èa¯ ,'‰ ÁÈLÓ eÈt‡ Áe¯««≈¿ƒ««ƒ¿«ƒƒ¿»≈¿«ƒ
·¯Ú ˙BÈ˜ ˙Bl‚Óa ÔÈËLBÙe ÌÈ·LBÈ eÈ‰ ÈÒBÈ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆
da e¯ÈL ,‰ÎLÁ ÌÚ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»∆»ƒ¿¿«»ƒ¬≈»ƒ¿»
d˙B‡ ÔÈ¯ÓB‚Â ÌÈ‡ˆBÈ e‡ e¯Ó‡ ,˙Á‡ ‡˙Èa ‡ÙÏ‡«¿»≈»««»¿»¿ƒ¿¿ƒ»
ÏÚ ¯Ó‡ ,BÚaˆ‡a ÏLÎ B˙È·Ï Èa¯ ‰ÏÚLÎe ,¯ÁÓÏ¿»»¿∆»»«ƒ¿≈ƒ¿«¿∆¿»»««

BÓˆÚ(י לב, BÏ(תהלים ¯Ó‡ ,ÚL¯Ï ÌÈ·B‡ÎÓ ÌÈa¯ : «¿«ƒ«¿ƒ»»»»«
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B˙È·Ï Èa¯ ‰ÏÚL ÔÂÈk .'Â‚Â eÈt‡ Áe¯ ,‰nÎÂ ‰nk«»¿«»««≈≈»∆»»«ƒ¿≈
,ıeÁa ÈÓ‚ ‰ÈÏÚ ¯L˜Â L·È ‚BÙÒ ‰kn‰ ÏÚ Ô˙»««««»¿»≈¿»«»∆»∆ƒ«
‰LÏL e„ÓÏ epnÓ ÈÒBÈ Èa¯a Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ∆»«¿¿»
˙‡ ¯nLÓ ‡e‰L ‡l‡ ‡t¯Ó ‚BÙqL ‡Ï ,ÌÈ¯·„¿»ƒ…∆¿¿«≈∆»∆¿«≈∆
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.ÔÈ¯B˜Â ÔÈ‡È·Ó ˙B¯˜ÏÂ ˜c·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ì‡Â ,Ì‰a»∆¿ƒ»¿ƒƒƒ¿…¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ
Èa¯ ÌLa ‡¯ÈÚÊ Èa¯ ,‡e‰L Ïk Ò¯Á ¯Ó‡ Ï‡eÓL¿≈»«∆∆»∆«ƒ¿≈»¿≈«ƒ
ÔÏËÏËÏ ¯zÓ ,˙ÈÒ¯ÁÂ ˙È·Á ˙Ùe‚Ó ¯Ó‡ Ï‡eÓL¿≈»«¿«»ƒ¿«¿ƒÀ»¿«¿¿»
ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ,‰tL‡Ï ÔÎÈÏL‰ ,˙aLa¿«»ƒ¿ƒ»»«¿»»¿«¿¿»

.˙aLa(י לב, ¯Èa(תהלים ,ep··BÒÈ „ÒÁ '‰a ÁËBa‰Â : ¿«»¿«≈««∆∆¿¿∆«ƒ
e¯Ó‡ ‡Á‡ Èa¯ ÌLa ÌeÁz Èa¯Â ‰‡¯ˆa ¯ÊÚÏ‡∆¿»»«¿»»¿«ƒ«¿¿≈«ƒ«»»¿
,BÏa˜Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ba ¯ÊBÁÂ ÚL¯ elÙ‡¬ƒ»»¿≈«»»¿«¿

.ep··BÒÈ „ÒÁ '‰a ÁËBa‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈««∆∆¿¿∆

„Î˙·LBÈ .ÔÈ¯ÒÈ˜ BÊ ,ÌB„‡ ˙a ÈÁÓNÂ ÈNÈN .ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¡≈»ƒ∆∆
È¯kLz ÒBk ¯·Úz CÈÏÚ Ìb .Ò¯t BÊ ,ıeÚ ı¯‡a¿∆∆»««»«ƒ«¬»ƒ¿¿ƒ

.È¯Ú˙˙Â¿ƒ¿»ƒ

‰ÎÔÁBÈ Èa¯ ÌLa BaÏÁ Èa¯ ,ÔBiˆ ˙a CBÚ Ìz .«¬≈«ƒ«ƒ∆¿¿≈«ƒ»»
ÏÚ ‰Ú¯t ÏL BzÚaË ˙¯Ò‰ ‰˙È‰ ‰·BË ¯Ó‡»«»»¿»¬»«««¿∆«¿…«
Ì‰ÈÏÚ ‡a˙pL ‰L ÌÈÚa¯‡Ó ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ»»∆ƒ¿«≈¬≈∆
‰˙È‰ ‡Ï ‰Ê·e ,‰l‡‚ ‰˙È‰ ‰ÊaL ÈÙÏ ,‰LÓ∆¿ƒ∆»∆»¿»¿À»»∆…»¿»
˙¯Ò‰ ‰˙È‰ ‰·BË ¯Ó‡ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ .‰l‡b¿À»«ƒƒ¿∆»ƒ»«»»¿»¬»«
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˙Èa ·¯ÁL ÌBia Ì‰È˙BBÚ ÏÚ ‰ÓÏL ÈÎBÙÈ‡≈ƒ¿≈»«¬≈∆«∆»«≈
„˜t .ÔBiˆ ˙a CBÚ Ìz :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Lc˜n‰«ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ»«

.ÌB„‡ ˙a CBÚ¬≈«¡

e‡¯· ‰nÏ ‡ÈÚLB‰ Èa¯ ÌLa ÒÁt Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿»¿≈«ƒ«¿»»»ƒ¿¿
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ריי dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

‰lb ÌB„‡ ˙a CBÚ „˜t ÔBiˆ ˙a CBÚ Ìz :·È˙Î„ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ»«¬≈«¡ƒ»
¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï dÈ˙ÂÂÎ„Â .CÈ˙‡hÁ ÏÚ,ז (דברים ««…»ƒ¿ƒ¿»≈¿«≈«∆∆¡«

ÒÁtטו) Èa¯ ¯Ó‡Â ,'Â‚Â ÈÏÁ Ïk EnÓ '‰ ¯ÈÒ‰Â :¿≈ƒƒ¿»…ƒ¿»««ƒƒ¿»
˙Èa ˙eÏ˙‰Ï ÔÈ¯eqi‰ e‡¯· ‰nÏ ‡ÈÚLB‰ Èa¯ ÌLa¿≈«ƒ«¿»»»ƒ¿¿«ƒƒ¿ƒ¿«…«ƒ
ÏÎa Ì˙e :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ˙È‡c¿ƒ¿¿≈«¬»ƒ¿ƒ¿»»¿»

dÈ˙ÂÂÎ„Â .EÈ‡N(א א, ‡Ó¯(עובדיה ‰k ‰È„·Ú ÔBÊÁ : ¿∆¿ƒ¿»≈¬…«¿»…»«
¯ÈˆÂ '‰ ˙‡Ó eÚÓL ‰ÚeÓL ÌB„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ '‰¡…ƒ∆¡¿»»«¿≈≈¿ƒ
;‡˜eÒt ÔÈ„‰Â ,'Â‚Â ‰ÈÏÚ ‰Óe˜Â eÓe˜ ÁlL ÌÈBba«ƒÀ»¿»»»∆»¿»≈¿»

.'Â‚Â C˙BÏ‚‰Ï ÛÈÒBÈ ‡Ï ÔBiˆ ˙a CBÚ Ìz«¬≈«ƒ…ƒ¿«¿≈
‰‡ÚÈ·¯ ‡˙Èa ‡ÙÏ‡ ˜ÈÏÒ¿ƒ«¿»≈»¿ƒ»»

d dyxt
‡Á˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ ,eÏ ‰È‰ ‰Ó '‰ ¯ÎÊ לא). ל, :(משלי ¿…∆»»»«ƒƒ¿»»«

ÈL Ïc‚Ó Ì„‡ ÌÏBÚaL ‚‰a ,LÈ˙ B‡ ÌÈ˙Ó ¯ÈÊ¯Ê«¿ƒ»¿«ƒ»ƒ¿…«∆»»»»¿«≈¿≈
˙‡ L·Bk ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,B˙Èa CB˙a ÔÈ¯Ê¯Ê«¿»ƒ¿≈∆»»¿∆»»»≈∆
.BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏ ÏÈ·La ÔËw‰ ÈÙÏ ÏB„b‰«»ƒ¿≈«»»ƒ¿ƒ»«»

Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈ e¯Ó‡ ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ∆∆¿»»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈«»»
E˙¯B˙a eÏ z·zÎ‰ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,‡e‰,כה (דברים ƒ∆»ƒ¿«¿»»¿»∆

Ï‡יז) EÏe ‰NÚ ÈÏ ,˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ :»≈¬∆»»¿¬»≈ƒ»»¿…
e¯Ó‡ ÔÈ¯Ó‡ Ôa¯ .ELc˜Ó ˙‡ ·È¯Á‰ ‡Ï ,‰NÚ»»…∆¡ƒ∆ƒ¿»¿«»»»¿ƒ»¿
˙Bn‡Â ElL e‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈«»»»∆¿¿À
.E˙n‡ ÏÚ ÒÁ ‰z‡ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓ ,ElL ÌÏBÚ‰»»∆¿ƒ¿≈»≈«»»«À»¿
Ï‡¯NÈ e¯Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,BnÚ Ìe˜Ï‡ CÏÓe∆∆«¿ƒ»««ƒƒ¿»»¿ƒ¿»≈
ÔÈ‡ Ï·‡ ea ‰ÈeˆÓ ‰ÁÎL ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏƒ¿≈«»»ƒ¿»¿»»¬»≈
z‡ CÎÈÙÏ ,EÈÙÏ ‰ÁÎL ÔÈ‡Â ,Ea ‰ÈeˆÓ ‰ÁÎLƒ¿»¿»¿¿≈ƒ¿»¿»∆¿ƒ»«¿

¯ÎÊ(ז קלז, ÌBÈ(תהלים ˙‡ ÌB„‡ È·Ï '‰ ¯ÎÊ : ¿…¿…ƒ¿≈¡≈
‡a‡ Èa¯ ,da „BÒÈ‰ „Ú e¯Ú e¯Ú ÌÈ¯Ó‡‰ ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ»…¿ƒ»»««¿»«ƒ«»
.Ôept Ôept ¯Ó‡ ÈÂÏ Èa¯Â ,e¯bt e¯bt ¯Ó‡ ‡‰k ¯a««¬»»««¿«¿¿«ƒ≈ƒ»«««

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,e¯‚t e¯‚t ¯Ó‡c Ô‡Ó,נא (ירמיה «¿»««¿«¿¬»ƒ¿ƒ
Ó‡c¯נח) Ô‡Ó .¯Ú¯Ú˙z ¯Ú¯Ú ‰·Á¯‰ Ï·a ˙BÓÁ :…»∆»¿»»«¿≈ƒ¿«¿««¿»«

elÙ‡ ,da „BÒÈ‰ „Ú :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ôept Ôept««¬»ƒ¿ƒ««¿»¬ƒ
Ô„eÈ Èa¯ ,e˙t¯Á ˙‡ ‰‡¯e ‰ËÈa‰ .ÔeËÓ ‰È˙B„BÒÈ¿∆»»«ƒ»¿≈∆∆¿»≈«ƒ»
,·B¯wÓ ‰Ëa‰ ,˜BÁ¯Ó ‰i‡¯e ·B¯wÓ ‰Ëa‰ ¯Ó‡»««»»ƒ»¿ƒ»≈»«»»ƒ»

¯Ó‡pL(ו יט, א Ú‚˙(מלכים ÂÈ˙L‡¯Ó ‰p‰Â ËaiÂ : ∆∆¡«««≈¿ƒ≈¿«¬…»À«
¯Ó‡pL ,˜BÁ¯Ó ‰i‡¯e .ÌÈÙˆ¯(ד כב, iÂ¯‡(בראשית : ¿»ƒ¿ƒ»≈»∆∆¡«««¿

,˜BÁ¯Ó ‰Ëa‰ ¯ÓB‡ ÒÁt Èa¯ .˜Á¯Ó ÌB˜n‰ ˙‡∆«»≈»…«ƒƒ¿»≈«»»≈»
¯Ó‡pL(טו פ, i‡¯e‰(תהלים .‰‡¯e ÌÈÓMÓ Ëa‰ : ∆∆¡««≈ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ»

¯Ó‡pL ,·B¯wÓ(כה לב, BÏ(בראשית ÏÎÈ ‡Ï Èk ‡¯iÂ : ƒ»∆∆¡«««¿ƒ…»…
.BÎ¯È ÛÎa ÚbiÂ«ƒ«¿«¿≈

·‰ÎÙ‰ BÊÈ‡a ,ÌÈ¯ÊÏ ‰ÎÙ‰ e˙ÏÁ כב). כט, :(דברים «¬»≈∆∆¿»¿»ƒ¿≈¬≈»
‰ÈÚLÈ ,e˙ÏÁ d˙B‡ ‡¯B˜ ‰ÈÓ¯È .Ì„Ò ˙Ît‰Ók¿«¿≈«¿…ƒ¿¿»≈»«¬»≈¿«¿»

d˙B‡ ‡¯B˜(י סד, a‡(ישעיה .ez¯‡Ù˙Â eL„˜ ˙Èa : ≈»≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈»
eL„˜ ˙Èa ‡ÏÂ ‡È‰ e˙ÏÁ ‡Ï ¯Ó‡Â ÛÒ‡»»¿»«…«¬»≈ƒ¿…≈»¿≈
‡„‰ ,ClL CB˙Ï ÌÈBb e‡a ‡l‡ ,‡È‰ ez¯‡Ù˙Â¿ƒ¿«¿≈ƒ∆»»ƒ¿∆»¬»

·È˙Î„ ‡e‰(א עט, E˙ÏÁa(תהלים ÌÈB‚ e‡a ÌÈ‰Ï‡ : ƒ¿ƒ¡…ƒ»ƒ¿«¬»∆
.ÌÈiÚÏ ÌÈÏLe¯È ˙‡ eÓN EL„˜ ÏÎÈ‰ ˙‡ e‡ÓËƒ¿∆≈«»¿∆»∆¿»»ƒ¿ƒƒ

‚ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ‰ÈÎ¯a Èa¯ ,·‡ ÔÈ‡Â eÈÈ‰ ÌÈÓB˙È .¿ƒ»ƒ¿≈»«ƒ∆∆¿»¿≈«ƒ≈ƒ
Ìz‡ ,Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,¯Ó‡»«»«»∆«»»¿ƒ¿»≈«∆
ÌÎÈiÁ ,·‡ ÔÈ‡Â eÈÈ‰ ÌÈÓB˙È ÈÙÏ Ìz¯Ó‡Â Ì˙ÈÎa¿ƒ∆«¬«¿∆¿»«¿ƒ»ƒ¿≈»«≈∆
‰È‰È ‡Ï È„Óa ÌkÓ „ÈÓÚ‰Ï „È˙Ú È‡L Ï‡Bb‰ Û‡««≈∆¬ƒ»ƒ¿«¬ƒƒ∆¿»«…ƒ¿∆

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ì‡Â ·‡ BÏ(ז ב, ‡ÔÓ(אסתר È‰ÈÂ : »»≈¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ…≈
.Ì‡Â ·‡ dÏ ÔÈ‡ Èk B„c ˙a ¯zÒ‡ ‡È‰ ‰q„‰ ˙‡∆¬«»ƒ∆¿≈«…ƒ≈»»»≈

„ÌÈ˜Èˆn‰ eÏÚ ˙Á‡ ÌÚt ,eÈ˙L ÛÒÎa eÈÓÈÓ .≈≈¿∆∆»ƒ««««»«¿ƒƒ
Ì˙B‡ e¯ÎÓe e¯ÊÁ ,Ô‰ÈÓÈÓe ÔÓLÂ ÔÈÈÂ Ôzt eÏËÂ¿»¿ƒ»¿≈»¿«¿»≈≈∆»¿»¿»
:‰f‰ ˜eÒt‰ ea Ìi˜˙pL eÏ ÈB‡ e¯Ó‡ ,Ì‰Ï»∆»¿»∆ƒ¿«≈»«»«∆

.e‡·È ¯ÈÁÓa eÈˆÚ eÈ˙L ÛÒÎa eÈÓÈÓ≈≈¿∆∆»ƒ≈≈ƒ¿ƒ»…

‰˙BÓˆÚ ˜ÈÁL Òe‡i¯„‡ ,eÙc¯ e¯‡eˆ ÏÚ .««»≈ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¬»
È‡„e‰Èa ‡¯ÚN ÔÁkLÓ ÔÈ˙‡c È‡ ¯Ó‡Â „Èwt«≈«¬«ƒ«¬≈««¿«¿««¬»ƒ»≈
e¯‡eˆ ÏÚ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,dÈpÈÓ dÈL‡¯ ÔeÓÈ¯‡¬ƒ≈≈ƒ≈¬»ƒ¿ƒ««»≈

.eÙc¯ƒ¿»¿

a e„‚aL ÏÚ ,eÙc¯ e¯‡eˆ ÏÚ ,¯Á‡ ¯·ce¯‡eˆ »»«≈««»≈ƒ¿»¿«∆»«¿¿«»≈
˜ÈÁL ¯v„Îe· ,eÏ Ápe‰ ‡ÏÂ eÚ‚È .‰¯ˆ ÌBÈa¿»»»«¿¿…«»¿«¿∆«¿ƒ
ÔeÈ‡c ÔB‰‰Ï‡ dÈÏ ¯Ó‡Â Ô„‡¯Êe·Ï ‰eˆ ˙BÓˆÚ¬»ƒ»ƒ¿«¿¬»«¬«≈¡»¬¿ƒ
,ÌÈ·L Ïa˜Ï ‰ËeLt B„ÈÂ ‡e‰ ‰·eLz ÈÏÚa Ïa˜Ó¿«≈«¬≈¿»¿»¿»¿«≈»ƒ
‡Ïc ÔelˆÈc ÔÈ˜aL˙ ‡Ï ÔB‰Ï LÈ·k z‡c ÔÂÈk≈»¿«¿»≈¿»ƒ¿¿ƒ«ƒ«¿»
‡e‰‰Â ,ÔB‰ÈÏÚ ÌÁ¯È ÔB‰‰Ï‡Â ,‡z·eÈz Ôe„aÚÈ«¿¿¿¿»≈»¬¿«≈¬≈¿«
ÈlÙÓ È‰˙ ‡Ï ‡l‡ ,ÔÈt‡ ¯BÁLa ˙ÈÁ ‡¯·‚«¿»»≈ƒ¿«ƒ∆»»¿≈«¿≈
ÔB‰Ó „Á ÌÈ‡˜ ‰Â‰ „k ÔB‰˙È L·Îc ÔÂÈk .ÔB‰ÈÏÚ¬≈≈»ƒ¿««¿«¬»»≈«ƒ¿
ÛÈ¯Ë ,ÌÈ¯·È‡ ÌÈ¯·È‡ dÈÏ ÏqÙÓe dÈÏ ·ÈÒ ‰Â‰¬»»≈≈¿««≈≈»ƒ≈»ƒ¿≈
‡ÏL ÔB‰ÈÁ¯k ÏÚa ÔÈÎl‰Ó ÔeÈ‡Â ÔB‰ÈÓB˜ dÈÏ≈≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈∆…

.ÔB‰˙·BËa¿«¿
‰nÏÂ ,CBÈ¯‡ ‡e‰ Ô„‡¯Êe· ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«∆≈ƒ¿«¿¬»«¿¿»»
,‰È¯‡k ‰È·M‰ ÏÚ Ì‰B ‰È‰L CBÈ¯‡ BÓL ‡¯˜ƒ¿»¿«¿∆»»≈««ƒ¿»¿«¿≈
ÔB‰Ï ¯Ó‡ ˙¯ÙÏ eÚÈb‰L ÔÂÈk ,˙¯ÙÏ eÚÈb‰L „Ú«∆ƒƒƒ¿»≈»∆ƒƒƒ¿»¬«¿
ÔB‰‰Ï‡ ˙ÈÏ Ôeck ÔÓ Èc ,ÔeÁÈc ÔeÈ˜·L ‡˙eÏiÁÏ¿«»»«¿ƒ¿ƒƒƒ«≈¡»¬

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔB‰ÈÏÚ ¯ÊBÁ(א קלז, ÏÚ(תהלים : ≈¬≈¬»ƒ¿ƒ«
‡Ï ÌLÏ „Ú ,eÈÎa Ìb e·LÈ ÌL Ï·a ˙B¯‰«¬»∆»»«¿«»ƒ«¿»…

.e·LÈ»«¿
Â˙¯NÚ eÈ‰ ‰Ó ,ÌÁÏ ÚaNÏ ¯eM‡ „È e˙ ÌÈ¯ˆÓ .ƒ¿«ƒ»«»«ƒ¿…«»∆»»¬∆∆

ÔÈ‡È·Óe ÌÈ¯ˆÓÏ ÔÓL ÔÈÁlLÓ eÈ‰ ÔÈNBÚ ÌÈË·M‰«¿»ƒƒ»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
eÈ‰È ÌÈ‡BN e‡B·È Ì‡L ,¯eM‡Ï ÔÈÁlLÓe ‰‡e·z¿»¿«¿ƒ¿«∆ƒ»¿ƒƒ¿

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÚiÒÏ È„k(ב יב, ÌÚ(הושע ˙È¯·e : ¿«¿«¿»¬»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
.Ï·eÈ ÌÈ¯ˆÓÏ ÔÓLÂ e˙¯ÎÈ ¯eM‡«ƒ¿…¿∆∆¿ƒ¿«ƒ»

ÊCe¯a LB„w‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡ ,ÌÈ‡Â e‡ËÁ eÈ˙B·‡ .¬≈»¿¿≈»¬«¿«»»
.ÔÈÓÈi˜ ÔBÎ„È„a ‡e‰¿ƒ¿«»ƒ

.‡ÏÈ„a ÔÈÓÈi˜ ÔB‰Ï e¯Ó‡ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¬«¿«»ƒ¿ƒ»»
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Á,Ì„iÓ ÔÈ‡ ˜¯t .ÌÈ¯ˆÓ el‡ ,e· eÏLÓ ÌÈ„·Ú .¬»ƒ»¿»≈ƒ¿«ƒ…≈≈ƒ»»
.‰LÓ ÈÏeÏÈ‡ƒ≈∆

.˙BiÎÏÓ Úa¯‡ el‡ ,e· eÏLÓ ÌÈ„·Ú ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¬»ƒ»¿»≈«¿««¿À
.‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÏeÏÈ‡ ,Ì„iÓ ÔÈ‡ ˜¯t…≈≈ƒ»»ƒ≈«»»

ËÔa ÔBÚÓL Ôa¯ ¯Ó‡ ,eÓÁÏ ‡È· eLÙa .¿«¿≈»ƒ«¿≈»««»ƒ¿∆
ÏL Ô˙¯ˆ ˙ˆ˜Ó eÁÈ¯‰L È„È ÏÚ ÌÈBL‡¯‰ Ï‡ÈÏÓb«¿ƒ≈»ƒƒ«¿≈∆≈ƒƒ¿«»»»∆
·È˙k eÈ˙B·‡ ,ÔÁe¯ ‰¯ˆ˜ ˙BiÎÏÓ Úa¯‡«¿««¿À»¿»»¬≈¿ƒ

ÔB‰a(ד כא, Ï‡ic(במדבר .C¯ca ÌÚ‰ LÙ ¯ˆ˜zÂ : ¿«ƒ¿«∆∆»»«»∆»ƒ≈
¯Ó‡(טו ז, ÈÚLÈ‰(דניאל .‰‡ ÈÁe¯ ˙i¯k˙‡ : »«∆¿¿ƒ«ƒ¬»¿«¿»
¯Ó‡(ג כא, ÈÓ¯È‰(ישעיה .‰ÏÁÏÁ È˙Ó e‡ÏÓ Ôk ÏÚ : »««≈»¿»¿««¿»»ƒ¿¿»

CB˙a ÌÈe˙pL e‡ .eÓÁÏ ‡È· eLÙa :¯Ó‡»«¿«¿≈»ƒ«¿≈»∆¿ƒ¿
.‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ˙BiÎÏÓ Úa¯‡«¿««¿À««««»¿«»

È¯Ó‡ „Á ,ÔÈ‡¯BÓ‡ ÔÈ¯z ,e¯ÓÎ ¯ep˙k e¯BÚ .≈¿«ƒ¿»¿≈»»ƒ«¬«
Ïk ˜q‰ ‡ÏL ¯e˙k ¯Ó‡ „ÁÂ ,‡˙‡È¯Ók ÔÈÏÈ‡k¿ƒ≈«¿¿»»¿«¬«¿«∆…À«»

.Bk¯»̂¿

‡È¯Ó‡ ÂÈ˙BÏÈÁÏ ‰eˆ Ô„‡¯Êe· ,epÚ ÔBiˆa ÌÈL .»ƒ¿ƒƒ¿«¿¬»ƒ»«¬»»»«
Ï‡ e¯‰f‰ ,‡e‰ ‰nÊ ‡BN el‡ ÏL ÔB‰‰Ï‡ Ì‰Ï»∆¡»¬∆≈≈ƒ»ƒ»¬«
ÔÈÈ˙‡ ÔÈÈÂ‰ ‡ÈiL eÚÓML ÔÂÈk ,LÈ‡ ˙L‡a eÚbzƒ¿¿≈∆ƒ≈»∆»¿¿«»«¿»«¿»
Ô‡ ‡ÏÈc ÔÓe ÔÏÎ‡ Ô‡ ‡ÏÈc ÔÓ ¯·‚Ï Ô¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿«ƒƒ»»¬«»¿»ƒƒ»»¬«
‡e‰ ‡„‰ ,ÔÏÚ CÓL ‡È¯˜˙Èc „·Ïa ‡l‡ ,ÌÈqk˙Óƒ¿«ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»¿»¬»¬»

·È˙Î„(א ד, ‡Á„(ישעיה LÈ‡a ÌÈL Ú·L e˜ÈÊÁ‰Â : ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ∆«»ƒ¿ƒ∆»
,epÚ˙Â ÔÎ eNÚ ‡ÏÂ eÏvÚ˙pL ÌÈL ˙ÏzÓ ¯a ,'Â‚Â«ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿«¿¿…»≈¿ƒ¿«
,‰„e‰È È¯Úa ˙Ï˙a epÚ ÔBiˆa ÌÈL :¯Ó‡ CÎÏ¿»∆¡«»ƒ¿ƒƒ¿À…¿»≈¿»

.·È˙k ˙Ï˙a¿À«¿ƒ

·È‡z¯˜Ï ÏÏÚ ‡tB¯ËBt‡ ‰Â‰ ,eÏ˙ Ì„Èa ÌÈ¯N .»ƒ¿»»ƒ¿¬»«¿»»≈¿«¿»
ÔÈ·Ò L‡ Èa ,ÔB‰Ï ÈÏ˙Â ‡z¯˜„ È·Ë ·ÈÒ ‰Â‰Â«¬»»≈»≈¿«¿»¿»≈¿¿≈¡«»ƒ
Ïa˜Ó ‰Â‰ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ dÈÏ ÔÈÒÈiÙÓe ÔÈÈ˙‡ ÔBÂ‰¬»¿»¿«¿ƒ≈¬≈¿»¬»¿«≈
‡Ï ÌÈ˜Ê Èt eÏ˙ Ì„Èa ÌÈ¯N :¯Ó‡ CÎÏ ,e‰ÈÈpÓƒ«¿¿»∆¡«»ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿≈ƒ…

.e¯c‰∆¿»

‚ÈÌÈÁ¯ ‰È‰ ‡ÏL ‡ˆBÓ z‡ ,e‡N ÔBÁË ÌÈ¯eÁa .«ƒ¿»»«¿≈∆…»»≈«ƒ
,Ô„È¯B‰Â ÌÈÁ¯ ÔÈÚË‰ ¯v„Îe· ‰ÏÚLÎe ,Ï··a¿»∆¿∆»»¿«¿∆«ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ יד)‰„‡ מג, ÈzÁÏL(ישעיה ÌÎÚÓÏ : ¬»ƒ¿ƒ¿««¿∆ƒ«¿ƒ
.·È˙k ÌÈÁ¯a ,Ìlk ÌÈÁÈ¯· Èz„¯B‰Â ‰Ï·a»∆»¿«¿ƒ»ƒƒÀ»»≈«ƒ¿ƒ

.‡e‰ ‰i˜ ÔBLÏ ,e‡N ÔBÁË ÌÈ¯eÁa ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿»»»¿ƒ»
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók(כא טז, È·a˙(שופטים ÔÁBË È‰ÈÂ : ¿»¿«¿»««¿ƒ≈¿≈

Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡ ,eÏLk ıÚa ÌÈ¯Úe .ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿»ƒ»≈»»»««ƒ¿À«∆
‰ÎBNa ÌÈÊe¯Á e‡ˆÓ ˙B˜BÈz ˙B‡Ó LÏL ÈÂÏ≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿¬ƒ¿»

.˙Á‡««
„ÈÈa¯ ¯Ó‡ ,Ì˙È‚Ó ÌÈ¯eÁa e˙·L ¯ÚMÓ ÌÈ˜Ê .¿≈ƒƒ««»»«ƒƒ¿ƒ»»»««ƒ

.e˙·L ÔB‰È¯ÓfÓ ‰ÈÓ¯È Èa¯a ‡a‡«»¿«ƒƒ¿¿»ƒƒ¿≈»»

ÂË‰BL‡¯a ‡cÒÁ ·¯ ¯Ó‡ ,eaÏ NBNÓ ˙·L .»«¿ƒ≈»««ƒ¿»»ƒ»

ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ ÏÚ ÔÈ¯„‰Ò ˙ÓÈ‡ ‰˙È‰Lk¿∆»¿»≈««¿∆¿ƒ«ƒ¿»≈…»¿ƒ
eÈ‰ ÔÈ¯„‰q‰ eÏËaMÓ Ï·‡ ,¯ÈMa ‰Ï· ¯·c¿«¿»»«ƒ¬»ƒ∆»¿««¿∆¿ƒ»

.¯ÈMa ‰Ï· È¯·c ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¿≈¿»»«ƒ

‰BL‡¯a ‡cÒÁ ·¯ ÌLa ÔÈ·‡ Èa¯a ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈¿«ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿»»ƒ»
dc‚k ÌÈ˜ÒBt eÈ‰ Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰‡a ‰¯ˆ ‰˙È‰Lk¿∆»¿»»»»»«ƒ¿»≈»¿ƒ¿∆¿»
˙ÈaÓ ¯ÈM‰ ÏËa ÔÈ¯c‰Ò ‰ÏËaMÓ ,‰ÁÓNƒ¿»ƒ∆»¿»«¿∆¿ƒ»««ƒƒ≈

¯Ó‡pL ,˙B‡zLn‰(ט כד, ÔÈÈ.(ישעיה ezLÈ ‡Ï ¯ÈMa : «ƒ¿»∆∆¡««ƒ…ƒ¿»ƒ
Ï·‡Ï Ct‰ eaÏ NBNÓ ˙·L el‡Â el‡ e˜ÒtMÓƒ∆»¿≈»≈»«¿ƒ≈∆¿«¿≈∆

.eÏBÁÓ¿≈

ÊËÏË ·L·Lc ‰ÈÓ¯È Èa¯ ,eL‡¯ ˙¯ËÚ ‰ÏÙ .»¿»¬∆∆…≈«ƒƒ¿¿»¿«¿»»«
‡‰Â ¯Ó‡Â Ï‡eÓL ÚÓL ,BL‡¯a d¯L˜e ˙ÈÊ ˙¯ËÚ¬∆∆«ƒ¿»»¿…»«¿≈¿»«¿»

˙Â‰ ,Ôk „È·Ú ‡ÏÂ dÈLÈ¯ ÌÈ¯˙È‡c dÈÏ ‡ÁÈ קהלת) ƒ»≈¿ƒ¿ƒ≈≈¿»¬≈≈¬«
ה) dÈÏ,י, ‰Â‰ ÔÎÂ ,ËÈlM‰ ÈÙlÓ ‡ˆiL ‰‚‚Lk :ƒ¿»»∆…»ƒƒ¿≈««ƒ¿≈¬»≈

Èk eÏ ‡ ÈB‡ eL‡¯ ˙¯ËÚ ‰ÏÙ :¯Ó‡ CÎÏ¿»∆¡«»¿»¬∆∆…≈»»ƒ
.e‡ËÁ»»

ÊÈ¯Úˆ ¯Ó‡ È‡ÏÓN Èa¯ ,eaÏ ‰Âc ‰È‰ ‰Ê ÏÚ .«∆»»»∆ƒ≈«ƒƒ¿»»«««
¯Á‡Ó ,˙‡f‰ ‰M‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ô˙ ÏB„b»»««»»»ƒ»«…≈««
.d˙·ÈÊ ÈÓÈ ˙¯nLÓe ˙¯ÊBÁ d˙„ ÈÓÈ ˙¯nLÓL∆¿«∆∆¿≈ƒ»»∆∆¿«∆∆¿≈ƒ»»
‰M‡‰ ¯ÓB‡ ÈÏÈÏb‰ ÈÒBÈ Èa¯ ÏL Ba ¯ÊÚÏ‡ Èa«̄ƒ∆¿»»¿∆«ƒ≈«¿ƒƒ≈»ƒ»
ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡ ÌÈL d˙ÈaÓ ‰L¯tL È„È ÏÚ ˙‡f‰«…«¿≈∆≈¿»ƒ≈»¿«ƒ¿»»ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰Âc ‰¯Bz‰ d˙B‡ ‡¯B˜,טו (ויקרא ≈»«»»»¬»ƒ¿ƒ
ÈaÓe˙לג) eÈiÁ ˙ÈaÓ eL¯tL e‡ ,‰˙ca ‰Âc‰Â :¿«»»¿ƒ»»»∆≈«¿ƒ≈«≈ƒ≈

‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ÌÈL ‰nÎÂ ÌÈÓÈ ‰nk eLc˜Óƒ¿»≈«»»ƒ¿«»»ƒ««««»¿«»
,eaÏ ‰Âc ‰È‰ ‰Ê ÏÚ :¯Ó‡ CÎÏ ,ÔÈÂc ‡¯wpL∆ƒ»≈»ƒ¿»∆¡««∆»»»∆ƒ≈

.eÈÈÚ eÎLÁ ‰l‡ ÏÚ ‰nÏ»»«≈∆»¿≈≈

ÁÈÏ‡ÈÏÓb Ôa¯ ‰È‰ ¯·Îe ,ÌÓML ÔBiˆ ¯‰ ÏÚ .««ƒ∆»≈¿»»»«»«¿ƒ≈
‡·È˜Ú Èa¯Â ÚLB‰È Èa¯Â ‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â¿«ƒ∆¿»»∆¬«¿»¿«ƒ¿À«¿«ƒ¬ƒ»
ÈÓB¯ ÏL dBÓ‰ ÏB˜ eÚÓLÂ ÈÓB¯Ï ÔÈÒÎƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿¬»∆ƒ
Ì‰ eÏÈÁ˙‰ ,ÏÈÓ ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó „Ú ÒBÏÈiÏËetÓƒ¿ƒ»«≈»¿∆¿ƒƒƒ¿ƒ≈
ÌÈÎBa e‡ ‡·È˜Ú e¯Ó‡ ,˜ÁNÓ ‡·È˜Ú Èa¯Â ÌÈÎBaƒ¿«ƒ¬ƒ»¿«≈»¿¬ƒ»»ƒ
e¯Ó‡ ,Ì˙ÈÎa ‰nÏ Ìz‡Â Ì‰Ï ¯Ó‡ ,˜ÁNÓ ‰z‡Â¿«»¿«≈»«»∆¿«∆»»¿ƒ∆»¿

ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌÈ„·BÚ ÌÈBb‰L ‰k· ‡Ï BÏÔBÂ‰Ï …ƒ¿∆∆«ƒ¿ƒ¬«»ƒ∆¡
,‰ÂÏLÂ Ô‡LÂ ÁËa ÔÈ·LBÈÂ ,ÔB‰ÈaˆÚÏ ÌÈÂÁzLÓƒ¿«¬ƒ«¬«≈¿¿ƒ∆«¿«¬»¿«¿»
¯B„Óe L‡ ˙ÙÈ¯NÏ ‰È‰ eÈ‰Ï‡ ÈÏ‚¯ ÌB„‰ ˙È·e≈¬«¿≈¡…≈»»ƒ¿≈«≈»
,˜ÁNÓ È‡ CÎÏ Ì‰Ï ¯Ó‡ .‰k· ‡ÏÂ ‰„O‰ ˙iÁÏ¿«««»…∆¿…ƒ¿∆»«»∆¿»¬ƒ¿«≈
ÌÚt .BBˆ¯ ÈNBÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ÂÈÒÈÚÎÓÏ Ôk Ì‡ƒ≈¿«¿ƒ»«»…∆¿≈¿««
eÚ¯˜Â ÌÈÙBvÏ eÚÈb‰ ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚ eÈ‰ ˙¯Á‡«∆∆»ƒƒ»«ƒƒƒ«ƒ¿»¿
‡ˆBÈ „Á‡ ÏÚeL e‡¯Â ˙Èa‰ ¯‰Ï eÚÈb‰ ,Ì‰È„‚aƒ¿≈∆ƒƒ¿«««ƒ¿»»∆»≈
Èa¯Â ÌÈÎBa Ì‰ eÏÈÁ˙‰ ,ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙ÈaÓƒ≈»¿≈«√»ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿«ƒ
dn˙Ó ‰z‡ ÌÏBÚÏ ‡·È˜Ú BÏ e¯Ó‡ ,˜ÁNÓ ‡·È˜Ú¬ƒ»¿«≈»¿¬ƒ»¿»«»¿«≈«
Ìz‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,˜ÁNÓ ‰z‡Â ÌÈÎBa e‡ ,eÈÏÚ»≈»ƒ¿«»¿«≈»«»∆«∆
·e˙kL ÌB˜Ó ‰k· ‡ÏÂ BÏ e¯Ó‡ ,ÌÈÎBa Ìz‡ ‰nÏ»»«∆ƒ»¿¿…ƒ¿∆»∆»

Ba(נא א, BÈˆ‡(במדבר ÏÚeL È¯‰Â ,˙ÓeÈ ·¯w‰ ¯f‰Â :¿«»«»≈»«¬≈»≈
ÌÓML ÔBiˆ ¯‰ ÏÚ :˜eÒt‰ ÌÈ˜˙ ÂÈÏÚÂ ,BÎBzÓƒ¿»»ƒ¿«≈«»««ƒ∆»≈
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È‡ CÎÏ È‡ Û‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,B· eÎl‰ ÌÈÏÚeL»ƒƒ¿»«»∆«¬ƒ¿»¬ƒ
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,˜ÁNÓ(ב ח, ÌÈ„Ú(ישעיה ÈÏ ‰„ÈÚ‡Â : ¿«≈¬≈≈¿»ƒ»ƒ≈ƒ

,e‰ÈÎ¯·È Ôa e‰È¯ÎÊ ˙‡Â Ô‰k‰ ‰È¯e‡ ˙‡ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ≈ƒ»«…≈¿∆¿«¿»∆¿∆∆¿»
Lc˜Óa ‰È¯e‡ ,‰È¯ÎÊ Ïˆ‡ ‰È¯e‡ ÔÈÚ ‰Ó ÈÎÂ¿ƒ»ƒ¿«ƒ»≈∆¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»
¯Ó‡ ‰Ó ‡l‡ ,ÈL Lc˜Óa ‰È¯ÎÊe ÔBL‡ƒ̄¿«¿»¿ƒ¿»≈ƒ∆»»»«

‰i¯e‡(יח כו, N„‰(ירמיה ÔBiˆ ˙B‡·ˆ '‰ ¯Ó‡ ‰k : ƒ»…»«¿»ƒ»∆
‰È¯ÎÊ ¯Ó‡ ‰Óe ,‰È‰z ÌÈiÚ ÌÈÏLe¯ÈÂ L¯Á˙ זכריה) ≈»≈ƒ»«ƒƒƒƒ¿∆»»«¿«¿»

ד) ÌÈÏLe¯Èח, ˙B·Á¯a ˙B˜Êe ÌÈ˜Ê e·LÈ „Ú :…≈¿¿≈ƒ¿≈ƒ¿…¿»»ƒ
dÈ¯˙a ·È˙Îe .ÌÈÓÈ ·¯Ó B„Èa BzÚLÓ LÈ‡Â זכריה) ¿ƒƒ¿«¿¿»≈…»ƒ¿ƒ«¿≈

ה) ÌÈ˜ÁNÓח, ˙B„ÏÈÂ ÌÈ„ÏÈ e‡ÏnÈ ¯ÈÚ‰ ˙B·Á¯e :¿…»ƒƒ»¿¿»ƒƒ»¿«¬ƒ
ÌÈ„Ú ÈL ÈÏ È¯‰ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,‰È˙·Á¯aƒ¿……∆»»««»»¬≈ƒ¿≈≈ƒ
È¯·c ÌÈÓi˜ eÈ‰È ‰i¯e‡ È¯·c ÌÈÓi˜ Ì‡Â ,el‡≈¿ƒ«»ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿«»ƒƒ¿≈
,‰È¯ÎÊ È¯·c eÏËaÈ ‰i¯e‡ È¯·c eÏËaÈ Ì‡Â ,‰È¯ÎÊ¿«¿»¿ƒƒ»¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»¿ƒ¿≈¿«¿»
‰È¯ÎÊ È¯·c ÛBq·Ïe ‰i¯e‡ È¯·c eÓÈ˜˙pL ÈzÁÓNÂ¿»«¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ»¿«ƒ¿≈¿«¿»
‡·È˜Ú BÏ e¯Ó‡ ‰f‰ ÔBLl·e .Ìi˜˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒ¿ƒ¿«≈«»«∆»¿¬ƒ»

.¯O·Ó ÈÏ‚¯a ÌÁ˙z ezÓÁƒ«¿»ƒ¿«≈¿«¿≈¿«≈…

ËÈLÈ ÈÎÂ ,¯B„Â ¯B„Ï E‡Òk ·Lz ÌÏBÚÏ '‰ ‰z‡ .«»¿»≈≈ƒ¿¬¿»¿ƒ≈
.‰B¯ËÓ ‡Ïa CÏÓ LÈÂ ,‡qk ‡Ïa ‰·ÈLÈ¿ƒ»¿…ƒ≈¿≈∆∆¿…«¿»

ÎÔÈ·‡ ¯a ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡ ,eÁkLz ÁˆÏ ‰nÏ .»»»∆«ƒ¿»≈»««ƒ¿À««»ƒ
,‰·ÈÊÚ ,‰ÏÈÚ‚e ,‰ÒÈ‡Ó ,‰ÈÓ¯È ¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ»«ƒ¿¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

·È˙Îc ,‰ÏÈÚ‚e ‰ÒÈ‡Ó .‰ÁÈÎLe(יט יד, ‰Ò‡Ó(ירמיה : ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¬»…
ÏÚ ·Le‰Â ,ELÙ ‰ÏÚb ÔBiˆa Ì‡ ‰„e‰È ˙‡ zÒ‡Ó»«¿»∆¿»ƒ¿ƒ»¬»«¿∆¿««

·È˙Îc ,‰LÓ È„È(מד כו, ÏÂ‡(ויקרא ÌÈzÒ‡Ó ‡Ï : ¿≈∆ƒ¿ƒ…¿«¿ƒ¿…
ÁˆÏ ‰nÏ :·È˙Îc ,‰ÁÈÎLe ‰·ÈÊÚ .ÌÈzÏÚb¿«¿ƒ¬ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ»»»∆«
,‰ÈÚLÈ È„È ÏÚ ·Le‰Â ,ÌÈÓÈ C¯‡Ï e·ÊÚz eÁkLzƒ¿»≈««¿≈¿…∆»ƒ¿««¿≈¿«¿»

·È˙Îc(טו מט, Ï‡(ישעיה ÈÎ‡Â ‰ÁkL˙ ‰l‡ Ìb : ƒ¿ƒ«≈∆ƒ¿«¿»¿»…ƒ…
.CÁkL‡∆¿»≈

,‰ÈÓ¯È ¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡ ,ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«∆≈ƒ«¿»»¿»ƒ»«ƒ¿¿»
ÏÚ ·Le‰ ‰ÒÈ‡Ó .‰ÁÈÎLe ,‰·ÈÊÚ ,‰ÙÈˆ˜e ,‰ÒÈ‡Ó¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»««

·È˙Îc ,BÓˆÚ È„È(לו לא, ecnÈ(ירמיה Ì‡ '‰ ¯Ó‡ ‰k : ¿≈«¿ƒ¿ƒ…»«ƒƒ«
È‡ Ìb ‰hÓÏ ı¯‡ È„ÒBÓ e¯˜ÁÈÂ ‰ÏÚÓlÓ ÌÈÓL»«ƒƒ¿«¿»¿≈»¿¿≈∆∆¿»»«¬ƒ
.'‰ Ì‡ eNÚ ¯L‡ Ïk ÏÚ Ï‡¯NÈ Ú¯Ê ÏÎa Ò‡Ó‡∆¿«¿»∆«ƒ¿»≈«»¬∆»¿À

¯Ó‡pL ,‰ÈÚLÈ È„È ÏÚ ·Le‰ ,‰ÙÈˆ˜(טז נז, :(ישעיה ¿ƒ»««¿≈¿«¿»∆∆¡«
.ÛBˆ˜‡ ÁˆÏ ‡ÏÂ ·È¯‡ ÌÏBÚÏ ‡Ï Èkƒ…¿»»ƒ¿…»∆«∆¿

‡ÎÏ‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡ ,‰·eLÂ EÈÏ‡ '‰ e·ÈL‰ .¬ƒ≈≈∆¿»»»¿»¿∆∆ƒ¿»≈
‡e‰ EÏL ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏƒ¿≈«»»ƒ∆»∆¿

‡ .e·ÈL‰¯Ó‡pL ,‡e‰ ÌÎlL Ì‰Ï ¯Ó(ז ג, :(מלאכי ¬ƒ≈»«»∆∆»∆∆∆¡«
ÂÈÙÏ ‰¯Ó‡ ,'‰ Ì‡ ,ÌÎÈÏ‡ ‰·eL‡Â ÈÏ‡ e·eL≈«¿»»¬≈∆¿À»¿»¿»»

¯Ó‡pL ,‡e‰ EÏL ÌÏBÚ ÏL BBa¯(ה פה, :(תהלים ƒ∆»∆¿∆∆¡«
EÈÏ‡ '‰ e·ÈL‰ :¯Ó‡ CÎÏ ,eÚLÈ È‰Ï‡ e·eL≈¡…≈ƒ¿≈¿»∆¡«¬ƒ≈≈∆
‰Ók ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡k ,Ì„˜k eÈÓÈ LcÁ .‰·eLÂ¿»»«≈»≈¿∆∆¿»»»ƒ¿»

¯Ó‡ z‡„(כד ג, ÔkLiÂ(בראשית Ì„‡‰ ˙‡ L¯‚ÈÂ : ¿«¿»««¿»∆∆»»»««¿≈
.Ô„Ú Ô‚Ï Ì„wÓƒ∆∆¿«≈∆

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,Ì„˜k eÈÓÈ LcÁ ,¯Á‡ ¯·c מלאכי) »»«≈«≈»≈¿∆∆¿»¿«¿»«
ד) ÌÏBÚג, ÈÓÈk ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰„e‰È ˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ :¿»¿»«ƒ¿«¿»ƒ»»ƒƒ≈»

,‰LÓ ‰Ê ,ÌÏBÚ ÈÓÈk ,˙BiÓ„˜ ÌÈLÎe¿»ƒ«¿…ƒƒ≈»∆∆
·È˙Îc(יא סג, BnÚ.(ישעיה ‰LÓ ÌÏBÚ ÈÓÈ ¯kÊiÂ : ƒ¿ƒ«ƒ¿…¿≈»∆«

ÈÓÈk :¯ÓB‡ Èa¯ .‰ÓÏL ˙BLk ,˙BÈÓ„˜ ÌÈLÎe¿»ƒ«¿…ƒƒ¿¿……«ƒ≈ƒ≈
¯Ó‡pL ,Á ÈÓÈk ,ÌÏBÚ(ט נד, Ê‡˙(ישעיה Á ÈÓ Èk : »ƒ≈…«∆∆¡«ƒ≈…«…

‰˙È‰ ‡ÏL ,Ï·‰ ˙BLk ,˙BiÓ„˜ ÌÈLÎe .ÈÏƒ¿»ƒ«¿…ƒƒ¿∆∆∆…»¿»
.ÌÏBÚa ÔÈ„Ú ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬«ƒ»»

·Î,„‡Ó „Ú eÈÏÚ zÙˆ˜ ezÒ‡Ó Ò‡Ó Ì‡ Èk .ƒƒ»…¿«¿»»«¿»»≈«¿…
,¯·Ò ˙ÈÏ ‡È‰ ‰ÒÈ‡Ó Ì‡ LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿∆»ƒƒ¿ƒ»ƒ≈¿»
dÈÙBÒ ÒÈÚÎc Ô‡Ó ÏÎc ,¯·Ò ˙È‡ ,‡È‰ ‰ÙÈˆ˜ Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»¿»«¿»≈≈

.‡Èv¯˙È‡Ï¿ƒ¿«¿»
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מנ"א, תשכ"ב

ברוקלין.

האברך נתן שי'

שלום וברכה!

האברכים  של  מביקורם  הרושם  אודות  ]מ[כתבו  ושמחתי  מעש"ק,  מכתבו  לקבל  לי  נעם 

השלוחים מכאן שליט"א, ובפרט שמצדם הודיעוני אשר עזר להם וסייע כפי יכולתו.

ותקותי אשר כיון שביקורם של הנ"ל בעירו מוכרח הי' להיות מוגבל בזמן, והוא הרי נשאר 

במקום גם לאחרי זה, שישתדל להמשיך בפעולות מסוג האמור, ובפרט שהרי הן תפקידו של כל אחד 

והובטחנו הבא לטהר  וקיום המצות,  לידי לימוד התורה  כיון שהן בהפצת היהדות המביאה  ואחד, 

מסייעין אותו.

בברכה ותודה בעד ]הידיעות[ מפעולות חב"ד באה"ק - ת"ו במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו.
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אגרות קודש

]ער"ח אלול תשכ"ב[

במענה לשאלתו - מובן שבלימוד בנ"י צ"ל מקודם לימוד המשנה ואח"כ לימוד הגמרא. פרטי 

הסדר בזה לא שמעתי. ויודע אצל אלה שעסקו בחינוך עטה"ק מאז ומקדם.

 ב"ה,  ו' אלול, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבלו שני המברקים שלו,

ויזכירו את בנו יוסף יצחק שליט"א על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע להצלחת הטפול הרפואי שתהי' לרפו"ק ורפו"ש.

והוא וזוגתו תחי' יגדלוהו עם כל ילידיהם שי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

זה משך כמה חדשים שאין נשמע ממנו בתוככי כללות אנ"ש אשר במחנם הט' מאיזו פעולות 

שתהיינה להפצת המעינות חוצה, ואף אולי לימוד זכות על זה שהרגל נעשה וכו' אבל לא יתוסף מאומה 

עי"ז להפצת המעינות בתוככי הפצת היהדות בכלל וק"ל.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

ז"ע נתקבל מכתבו עם הפ"נ שנקרא עה"צ.

במענה לשאלתו במכ' זה )ובהקודמו( ע"ד נתוח שקורא זה "טעסטוקולער" ויעשה כהוראת 

שני רופאים מומחים בהצלחה, אלא שישאל מקודם דעת רב באם שייך לביצים כו'.

המשתתפים בלימוד שכתב אודותם מאז יזכירום עה"צ להמצטרך.



c"agרכב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ëãâa ìáà[cpwÎbpwåéìò LiL[dpwäàBö Bà èéè ïkL-ìëå ,÷ø Bà íc útè ïBâk ,Ceìëì äæéà214ìò ïúð íà , £¨¤¤¤¥¨¨¥¤¦§§¦©¨Ÿ§¨¤¥¦¨¦¨©©
ïaìîä ä÷Lî øàL Bà) íéî Cìëìîä íB÷î[epwàeäL ìk elôà (216,ììk CLëL àlL ét ìò óà ,áiç ¯ ¨©§ª§¨©¦§¨©§¤©§©¥£¦¨¤©¨©©¦¤Ÿ¦§¥§¨

Bñeak eäæ ãâa úiøML éôì[fpw. §¦¤§¦©¤¤¤¦
íéðaìî íðéàL íé÷Lî øàL elôàå)[gpwCeìëlä íB÷î ìò íðzì øeñà ïë-ét-ìò-óà ¯ íéëìëìî àlà ©£¦§¨©§¦¤¥¨§©§¦¤¨§©§§¦©©¦¥¨¦§¨©§©¦§

Bøéáòäì[hpwøàaúiL íòhî ,220.( §©£¦¦©©¤¦§¨¥

1

2

3

4

5

dkld ixe`ia
ãâá ìáà [âð÷ וכיוצא ספות או כיסאות ריפוד וכן -

.212בזה 
ãâá ìáà [ãð÷ גומי או ניילון מיריעת העשוי בגד -

אומרים  שלא עור כבגד דינו סינתטיים חומרים ושאר
של  מאריג עשוי אם אך כיבוסו", זהו "שרייתו בו

צמר  בגד כדין בו להחמיר טוב סינתטיים .213חוטים
åéìò ùéù [äð÷ אפילו מים בעזרת להסיר אסור -

ידי  על להסירו ניתן והיה בבגד, בלוע שאינו לכלוך
מים. ללא ניעור או קילוף

ïáìîä ä÷ùî [åð÷ שדרך ניקוי לחומרי הדין והוא -
בהם  .215לנקות

åñåáéë åäæ [åð÷ כלי או עור בגד של במים שרייה -
לכיבוס  נחשבת אינה וכיו"ב פלסטיק זכוכית, אבן, עץ,

הלכלוך  לשטיפת .217אלא
íéðáìî íðéàù [çð÷ שכר או אדום יין כגון -218.

åøéáòäì [èð÷ עולים והמים בגדים, בו ששרויים כלי -
מים  בו להוסיף מותר - הבגדים מן .219למעלה

zetqede mipeiv
כא.212) סעיף כדלהלן לבן, בין צבוע בין
במים 213) לשרותם רגילים סינתטיים מאריגים בגדים גם

המלבן  סנ"ו: שא בסי' המבואר בכלל (והם כיבוסם במהלך
בזה כיוצא כל וכן הפשתן את או הצמר ˘„¯ÔÎאת ‰ÓÓ

Ô·Ï˙‰Ï ועוד לז סי' ח"ה הלוי שבט בשו"ת החמיר וכן ,(
העשוי  אריג גם במים לשרות שהקילו יש אך פוסקים,
(שש"כ  סופגים אינם שהחוטים כיון סינתטיים, מחומרים
להקל  אפשר נקי בבגד ועכ"פ פוסקים), ועוד ז, סעיף פט"ו

כדבריהם, ולשרותו
ניקוי  בחומר רכות מגע עדשות לשרות שמותר וכלֿשכן
(ומה  פג סעיף פט"ו שש"כ (ראה העיניים על נתינתם לפני
כלי' 'תיקון משום שהתייבשו עדשות לריכוך שם שחשש
לחוש  שאין נז וסי' נד סי' ח"ג אליהו מגדנות בשו"ת ראה

לזה)).
מהבגד 214) יורדים צואה או שטיט נתבאר כא סעיף להלן

לטיפת  הדין הוא (ולכאורה רגלים מי משא"כ המים, ידי על
להעבירם). סחיטה (וצריך בלבד שמתבטלים רוק) או דם

כמשקה 215) נחשב לבן יין שגם הובא סי"ג שיט סי' להלן
מלבן, משום חייב לכלוך דרך שאינו שכל משמע המלבן,
לחומר  הדין והוא היין, את אח"כ לשטוף יצטרך אם אפילו
לאחר  להסירו צריך אם אפילו ניקוי כדרך שנחשב ניקוי
אבל  שפטור להלן נתבאר לכלוך בדרך כשהוא אבל מכן,

אסור.
עליו 216) ליתן מקילין יש לכלוך עליו שאין בגד אבל

כא), סעיף (כדלהלן לליבונו מתכוין כשאינו מים מעט
יטלו  אם יסחטנו שמא גם לחוש יש מים הרבה ובנתינת
מהיכנו  כלי ביטול משום (וכן סנ"ט שא סי' כדלעיל בידו

בטלטול). שייאסר מחמת
אלא 217) עצמו בבגד ליבון פעולת אינה עור בגד שטיפת

מפני  (אם ג סעיף לעיל המבוארת לכלוך' כ'הסרת
שלרוב  מפני ואם לתוכו, חודרים אינם ו)המים ש(הלכלוך
רגילים  ואין הלכלוך, והסרת לריכוך מים במעט די
בבגד  משא"כ הניקוי), בתהליך תמיד לשרותם (ומוכרחים)

פעולה וזו שרייתו, ידי על לעולם לנקותו בבגד שהדרך
מכיבוסו. כחלק עצמו

הכלי  הגעלת שאף קנז) סי' (או"ח נזר אבני שו"ת (וראה
מלבן). משום בה אין רותחים במים

משקין 218) שאר או שכר או אדום יין אבל סי"ג: שיט סי'
מלבנין. שאין

נה.219) ס"ק משנ"ב
בדרך 220) בגד לכבס או לשרות שאסור כא סעיף להלן

לכלוך  בזה מסירים אם המלכלך] בדבר הדין [והוא לכלוך
יד). ס"ק לדוד תהלה (ע"פ גדול יותר
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כ: סעיף בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

dkld ixe`ia
èåèøîñá [ñ÷ יבש -221.
èåçñé ïô [àñ÷ בוודאות יסחוט - ידחוק שאם היינו -

רישא  אפילו 222(בפסיק שיסחוט וודאי כשלא אבל ,(
לדחוק  מותר - דחיקה ידי .223על

ãâáá òåìáä [áñ÷ לח בלכלוך היינו -224.
íéøôåñ éøáãî [âñ÷ כיון התורה, מן אסור אינו אבל -

משום  בה אין מלבנים שאינם משקין שסחיטת
.225מלבן 

zetqede mipeiv
הלכלוך 221) את יסחוט' 'פן שפירש רבה' כ'אליהו

הסמרטוט  את יסחוט' 'פן שפירש כ'לבוש' ודלא הבלוע,
לח. בסמרטוט לקנח אפילו אסור שלשוע"ר ומשמע הלח,

סופרים 222) שמדברי באיסור גם נאסר רישא' 'פסיק
סכ"ג). שכ סי' (כדלהלן

(ע"פ 223) מתכוין שאינו בדבר ומותר פס"ר שאינו כיון
א). ס"ק קו"א רעז סי'

בו 224) שאין לח מעט לכלוך בחוזק לקנח מותר אם וצ"ע
גלידה. כגון סחיטה גדר

היה 225) הסחיטה איסור ואם סכ"א, שכ סי' כדלהלן
לקנח  יבוא שמא בקל יקנח שלא לגזור לנו היה מדאורייתא
משקין  בו שיש פח בפי מוכין להדק שאסור כמו בחוזק
סכ"ב, שכ סי' (להלן המשקין וייסחטו היטב יהדק שמא
וכן  מקוצים), בגד הפרשת לעניין ד סעיף לעיל עד"ז וראה
ויתחייב  בבגד הבלוע ללכלוך יצטרך שמא לחוש אין
שכ  סי' (כדלהלן בכך דרך דאין מפרק) (משום מדאורייתא

סכ"א).
מלבנין 226) שאין במשקין אפילו שנשרה בגד כא: סעיף

אלא  הדש... תולדת שהוא מפרק איסור משום לסחטו אסור

למשקין  צריך אלאֿאםֿכן זו סחיטה על חייב שאינו
ואינו  הנסחטין למשקין צריך אינו אם אבל מהבגד הנסחטין
כלל  לדישה דומה זה אין הבגד לנקות כדי  אלא סוחט
אין  לפיכך מהשבלים שמפרק לתבואה צריך הוא שהדש

ע"כ. סופרים. מדברי אלא התורה מן איסור זו בסחיטה
מבגד, צואה בסחיטת דישה שיש דין חידוש כאן ולמדנו
הסחיטה  ואיסור דישה, משום בזה שאין שפירשו יש אך
שדימה  96 ע' תתלא וביאורים הערות (ראה מלבן משום
טיט  גירוד או ג) סעיף (דלעיל אבק לניעור לכלוך סחיטת
שוע"ר  פשט לדבר, סימוכין יש אם אף אך יז), סעיף (דלעיל
לא  אבק שניעור זאת (ומלבד מפרק משום שהאיסור מורה
ממש), מלבן ואינו כמלבן נראה טיט ושפשוף לכו"ע, נאסר
סברא  יש אחר לכלוך או בדם כולו הספוג בבגד ואולי
כתוצאה  רק ולא המכבסים (כדרך סחיטה פעולת לאסור
מפרק), איסור (מלבד כמלבן שנראה משום בחוזק) מקינוח
כמלבן' 'נראה משום גם ולכאורה כאן, אין ממש מלבן אך
סחיטה  ולא ממש, כיבוס שהוא שפשוף אלא נאסר לא

גמור. כיבוס שאינה

•
"inei ax" gel itl - rny z`ixw zekld owfd epax jexr ogley

תורה ...‡ בדברי ואפילו דבר בשום יעסוק לא מקום ומכל
פיוטים  אומרים שהצבור זמן כל לעסוק להפסיק אסור
על  שלומד מי מקום ומכל בטילה שיחה שום לדבר כ"ש
כלל  איסור בזה אין ומהרהר בספר שרואה הרהור ידי
לחוש  שיש אלא הפסק חשוב ואינו כדבור אינו שהרהור
כן  גם ויפסיקו בספר הלומד מן יראו שאל עם להמון
מהצבור  עצמו לפרוש לאדם אין כן על אחרים בדברים

עמהם. אותם ויאמר לאמרם שנהגו במקום

מוטב (‡) בניגונים) הרבה מאריכין (שהחזנים ובפסח
שלא  הוא שהרוב הברכה שיתחיל קודם הפיוט לומר
בו  (כששוהין הברכה באמצע הפסק וחשוב הברכה מעין

כולה). את לגמור כדי

פיוט  שום לומר לו אין ביחיד המתפלל אבל בצבור זה וכל
שהרי  הברכה שמתחיל קודם אפילו שמע קריאת בברכת

ליוצר. ישתבח בין להפסיק אסור

אסור  הברכה שגמר עד הפיוט לומר שכח אם בצבור ואפילו
משום  הוא ההיתר טעם הברכה באמצע שכשאומרו לאמרו
להפסיק: אסור לברכה ברכה בין אבל הברכה מעין שהוא

אין · י"ח בתפלת אבל שמע קריאת בברכת זה וכל
כל  מעין להוסיף מותר שהרי הפסק חשובים הפיוטים
צרכיו  בהן לבקש שאסור ראשונות בג' ואפילו וברכה ברכה
שיתבאר  כמו רבים צרכי והן הואיל פיוטים לומר מתירין יש
ישראל  מארץ שהיה הקליר אלעזר רבי וכן קי"ב בסי'
לא  שהרי הראיה פי על מקדשים היו ובימיו ספר מקרית
קרוב"ץ  תיקן והוא הוא ותנא שני ליום קרוב"ץ שום תיקן

ראשונות. לג'

קריאת  בברכת שלא אפילו פיוט שום לומר שלא נוהגין ויש
על  שתקנו הקליר"י כגון הראשונים שסדרו מה אלא שמע

האמת. דרך

ממנהג  לשנות אין התפלה בשרשי שנהגו המנהגים אמנם
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שבט  וכל שבטים י"ב כנגד בשמים שערים י"ב כי אבותיו
(או  בגמ' שנזכר מה לבד עצמו בפני ומנהג שער לו יש

לכל: שוה הוא מהגמ') דבריהם שלמדו הפוסקים בדברי

בפיוטין: להפסיק שלא סח סימן א חלק

ביחיד ‡ עצמו בפני אחד כל שהתפללו אדם בני יש אם
ואומר  מהם אחד עומד קדושה ולא קדיש לא שמעו ולא
יוצר  שהוא שמע קריאת של ראשונה וברכה וברכו קדיש
(מטעם  אמן) ועונין שומעין הצבור (ושאר שניה פעם אור
פורס  שמע על פורס נקרא זה וענין נ"ז) בסי' שנתבאר
מקצת  אלא אומרין שאין פרוסה כמו חתיכה מלשון
אבות  ברכת אומר אור יוצר ברכת שסיימו ולאחר מברכותיה
התיבה  לפני עובר נקרא וזה קדוש ואתה וקדושה וגבורות
דברים  שהם מפני מעשרה בפחות אלו דברים עושים ואין

שבקדושה.

העובר  אבל קדושה אחר לדרכם ללכת רשאים והשומעים
התפלל  שכבר אע"פ התפלה כל לגמור צריך התיבה לפני
לברכ[ו]ת  דומה שאינו י"ח בתפלת להפסיק שאסור לעצמו
יוצר  ברכת אלא אומר ואינו בהן מפסיק שהוא שמע קריאת
שמע  קריאת תחלה לעצמו קרא וכבר הואיל בלבדה אור
שסדרן  סדר להם אין שמע קריאת שברכות לפי וברכותיה
אחר  זו לסדר שיצטרך בזו זו נתלות שאינן לפי מעכב אינו
אבל  חובתו ידי יצא כבר אם ביניהם להפסיק רשאי לכן זו
ואם  זו אחר זו לסדרן שתקנו סדר להם יש התפלה ברכות
שכולן  לפי הסדר על לסדרן לראש לחזור צריך סדרן שינה
שהתחיל  כיון לפיכך חכמים שקבעו כסדר בזו זו נתלות
זו  אחר זו סדורות שהן כמו כולן את לגמור צריך במקצתן

חובתו: ידי יצא שכבר אע"פ

* * *
קראו · לא כשעדיין הוא שמע על שהפורס אומרים ויש

קדיש  מהם אחד אומר שאז וברכותיה שמע קריאת
אמן  אחריו ועונין שומעין והם שמע ברכות ומברך וברכו
לפרוס  קטן יכול היה לא ג"כ (ולפיכך חובתן ידי ויוצאים
ופורס  חובה) ידי מוציא אינו מחויב שאינו שכל שמע על
ומסדר  שפורס מה לכל כנוי והוא והצעה פרוסה לשון הוא
וברכות  וברכו קדיש דהיינו (ואחריה) שמע קריאת לפני
יפרוס  הוא ארי תרגומו הזבח יברך הוא כי שמע קריאת

זבחא.

בתפלה  שתקנו כמו בקי שאינו מי את להוציא כדי כן ותקנו
די  לעצמו מברך אחד וכל בקיאים שכולם עכשיו אבל
ברכות  אח"כ לעצמו מברך אחד וכל בלבד וברכו בקדיש

שמע. קריאת

ולברך  לחזור א"צ וברכותיה שמע קריאת קראו כבר ואם
ג"כ  (ולפיכך השומעים ולא הפורס לא ראשונה ברכה אפילו
נוהגין  וכן נ"ג) בסי' שנתבאר [כמו] (ממה) לפרוס יכול קטן

אלו: במדינות

בשחרית ‚ כמו בערבית שמע על שפורסין אומרים יש
אומרים  שאין לפי בערבית להקל נהגו אלו ובמדינות
מקפידין  אין בלבד ברכו ומשום ברכו קודם בערבית  קדיש
עצמו  על להחמיר רוצה אחד אם מקום (ומכל כך כל

ברכה): עליו ותבא בידו מוחין אין בערבית ולפרוס

על „ לפרוס ורוצה וקדושה וברכו קדיש שמע שלא מי
הכנסת  בבית שיש פי על אף התיבה לפני לירד או שמע
דהיינו  עדיין שמעו שלא ששה אחר לחזור צריך עשרה
ויש  שמעו שלא מאותם המנין רוב שיהיו כדי והוא חמשה
שמע  שלא לאחד מצטרפים ששמעו ט' שאפילו אומרים
לדבר  שומעים שהם שכיון התיבה לפני ולירד לפרוס שיוכל
ה' מקדש הוא הרי אחריו ועונין בפיו שמוציא שבקדושה
שלא  ששה אחר לכתחלה לחזור יש מעשה ולענין בעשרה

האחרונה. סברא על לסמוך יש נמצאים אינם ואם שמעו

אפילו  אלא בעצמו יפרוס שמע שלא שמי א"צ הכל ולדברי
בשבילו  התיבה לפני ולעבור לפרוס יכול כבר ששמע מי
שכל  בשמיעה או בדבור התלויות המצות בכל שהוא כמו
להוציא  יכול חובתו ידי כבר שיצא אע"פ בדבר שמחוייב מי
ששומע  ממנו ישמעו והם הוא שיאמר חובתן ידי אחרים

כעונה.

ולעבור  לפרוס בקי הוא שמע שלא אותו אם מקום ומכל
ויעבור  משיפרוס הוא ויעבור שיפרוס מוטב התיבה לפני
לענין  רע"ג בסי' כמ"ש חובתו ידי ויצא שמע שכבר אחר
ואפילו  שמע פורסים האבלים שלעולם נהגו ועכשיו קידוש
מנהג  ואין בעצמו לפרוס ויודע שמע שלא אחר ויש שמעו

נכון. זה

* * *
אחר  יום בכל ברכו אומר שהש"ץ שנוהגין מקומות ויש
הכנסת  לבית לבא שמתאחר מי להוציא כדי האחרון קדיש
לבית  אדם בא שלא אירע אם ואף ברכו  עדיין שמע ולא
ויו"ט  משבתות לבד בכך מדקדקים אין ברכו אחר הכנסת
הכנסת  בבית מנהגם לבטל ואין קל"ג בסי' שיתבאר כמו

בבית אבל המחלוקת יש מפני למחלוקת לחוש שאין המדרש
ברכו. אחר אחד בא א"כ אלא ברכו הש"ץ יאמר שלא לנהוג

עם  וענה ושמע ברכו אמירת בשעת שהיה מי כל אבל
שהאריך  מפני הצבור עם אור יוצר בירך שלא אף הצבור
ביחיד  אור יוצר לומר ויצטרך דזמרה ובפסוקי התמיד בסדר
כדי  דזמרה פסוקי לדלג לו שהיה רשאי שאינו אע"פ
הוא  (אם בשבילו ברכו לומר לש"ץ אין הצבור עם להתפלל
אחר  וענה שמע כבר והוא הואיל אור) ליוצר הגיע לא עדיין
מהעולים  מאחד ברכו שמע אם הדין והוא הצבור עם ברכו
הש"ץ  ואין דיו אחריו וענה הכניסה ביום תורה בספר לקרות
כשמגיע  אבל אור) ליוצר עדיין הגיע לא (אם בשבילו חוזר
שישמעו  ט' לו מזמין אם וברכו קדיש לומר יכול אור ליוצר
הם  (וגם הצבור עם וענה שמע שכבר ואע"פ אחריו ויענו
ליוצר  לסמוך בא הוא שעכשיו כיון מקום מכל וענו) שמעו
אור  ליוצר הגיע שאם הדין (והוא ולאמרו לחזור יכול אור
בשבילו) ברכו הש"ץ חוזר אחרון לקדיש הגיע כשהש"ץ
שלא  שמע פורסים שהאבלים אלו במדינות ליזהר צריך וכן
לספר  העולין מהא' אפילו ברכו ששמע מי בשביל יפרסו

אור). ליוצר ברכו לסמוך בא א"כ (אלא תורה

שנתבאר  מטעם בלחש י"ח תפלת אחר שמע לפרוס נוהגין
לפתח  אז מתקבצים ברכו שמעו שלא אותם וכל נ"ד בסי'
מזה  ונמשך שמע פורסים שהם האבלים אצל הכנסת בית
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רכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

לפניהם  עוברין ואלו מתפללים הקהל מקצת שעדיין קלקול
בזה: ליזהר צריך כן על המתפללין כנגד לעבור ואסור

* * *
אלא ‰ עצמו בפני כבר שהתפלל יחיד שאפילו אעפ"י

ולחזור  התיבה לפני לירד יכול קדושה שמע שלא
לא  אם מקום מכל הקדושה בשביל התפלה כל ולהתפלל
יש  א"כ אלא תחלה בלחש להתפלל לו אין עדיין התפלל
צבור  כמו הם שאז עדיין התפללו שלא מנין רוב שהם ששה
מהם  אחד חוזר ואח"כ תחלה בלחש ומתפללים גמור
בפחות  אבל אמן ויענו שישמעו ט' יש אם רם בקול התפלה
אפילו  תחלה בלחש הש"ץ יתפלל לא התפללו שלא מששה
מיד  יתחיל אלא עדיין התפללו שלא מאותן הוא הש"ץ
(ומטעם  הקדושה בשביל הוא הכוונה עיקר שהרי רם בקול

הקד  האל עד אלא רם בקול יאמר לא שלא זה יותר ולא וש
וזה  בלבד הש"ץ בחזרת אלא בתפלתו קולו להשמיע התירו
מתפלל  ואינו התפלה לחזור רשאי שאינו כיון ש"ץ אינו

בלבד): עצמו חובת בשביל אחת פעם אלא

Â ולא ברכו לא שמע ולא הכנסת לבית לבא שנתאחר מי
הכנסת  בבית עשרה יהיו לא שמא וחושש קדושה
התיבה  לפני ויעבור שיפרוס מתירין יש לתפלה כשיגיע
שמע  קריאת יקרא ואח"כ מיד עשרה שמונה להתפלל
סומך  שאינו פי על ואף להתפלל יחזור ולא וברכותיה
קדושה  לומר וכוונתו הואיל כלום בכך אין לתפלה גאולה
ויסמוך  כסדר יתפלל אלא לכתחלה בזה להקל ואין בעשרה
קדושה  יאמר הכנסת בבית עשרה יהיה ואם לתפלה גאולה
(כמו  קדושה משום לתפלה גאולה בין להפסיק שאין

ס"ו): בסי' שנתבאר

Ê של לתפלה גאולה בין להפסיק לאחר או לש"ץ אסור
שמע  על לפרוס כדי וברכותיה שמע בקריאת או שחרית
וברכו  קדיש הקהל שענו לאחר הכנסת לבית שבאו לאותם
לא  עדיין אם אבל אור יוצר בברכת הש"ץ כבר והתחיל
שבאו  אותם בשביל שנית פעם ברכו ואומר חוזר התחיל
ערבית  של לתפלה גאולה בין אבל ברכו הקהל שענו לאחר
בלא  שהרי בברכו חובתן ידי אחרים להוציא להפסיק מותר
הואיל  וקדיש בפסוקים לתפלה גאולה בין מפסיקין זה

רל"ו: בסי' שיתבאר כמו רשות ערבית ותפלת

* * *
Á ובאו הכנסת בבית צבור התפללו שאם שאומר מי יש

שיעבור  צבור תפלת כסדר ולהתפלל לחזור אחר צבור
בדברים  חובתן ידי אחרים להוציא התיבה לפני מהם אחד
הראשון  שעמד במקום לעמוד השני לש"ץ אין שבקדושה
כי  סדרם שהשלימו אלא הכנסת בבית עדיין הראשונים אם
בראשונה  חובתן ידי יצאו לא כאילו לראשונים גנאי זה
הראשונים  יצאו אם אבל חובתן ידי להוציאם זה ועומד

לזה. לחוש אין הכנסת מבית

לירד  הראשונים ש"ץ אפילו יכול לאחרונים ש"ץ אין ואם
שבקדושה  (בדברים חובתן ידי להוציאם שנית התיבה לפני
הקדושה  בשביל י"ח תפלת כל להם ולהתפלל לחזור ויכול
וברכות  ישתבח ולא לחש תפלת לא אבל שנתבאר כמו שבה

לעצמו). מברך אחד וכל בקיאים שכולם שמע קריאת

בקצת  נוהגים בו וקראו תורה ספר הוציאו הראשונים ואם
לקרות  שנית תורה ספר מוציאים האחרונים שאין מקומות

בי  משום באותו שהוא למנהגם טעם שנתנו ויש הכנסת ת
תורה  בספר פסול שמצאו יאמרו שמא תורה ספר של פגמו
ספר  הוא אם ואף שניה תורה ספר הוציאו כך ומפני ראשונה
אותה  מכירין אין הראשונים מקום מכל עצמו הא' תורה
פסול  משום שהוציאו אחרת תורה ספר שהיא יאמרו ושמא
שאין  בדבר איסור שום אין הדין מן (אבל בראשונה שמצאו
מי  בשניה לקרות כשעולה אלא ראשונה של לפגמו לחוש
כשעולה  אלא לחוש אין בזה וגם בראשונה כבר שעלה
כמו  בינתיים איש הפסק בלי מיד זה אחר זה בשניהם וקורא
הרבה  בינתיים שמפסיקין כאן וכ"ש קמ"ד בסי' שיתבאר

לכלום): לחוש אין שבודאי אחר צבור הוא וגם

Ë על לפרוס יכול מימיו מאורות ראה שלא אע"פ סומא
המאורות  יוצר גם מברך היה שהפורס בזמן אפילו שמע
יוצר  בברכת חייב הוא שגם מפני חובתן ידי אחרים להוציא
במאורות  נהנה שהוא לפי הפקחים אחרים כמו המאורות
אשר  הדרך אותו ולהורות לראותו שיוכלו הפקחין שרואין

בה: ילך

שמע: על פורס דין סט, סימן א' חלק

* * *
מצות ‡ שהוא מפני שמע מקריאת פטורים ועבדים נשים

שכיבה  בזמן אלא מצותה שאין גרמא שהזמן עשה
עליהם  שיקבלו ללמדם הוא נכון מקום ומכל קימה ובזמן
פטורין  וכן ראשון פסוק לפחות ויקראו שמים מלכות עול
עד  ערב של קבוע זמן ג"כ להם שיש שמע קריאת מברכות
נ"ח  בסי' שנתבאר כמו שעות ד' עד שחר ושל החמה נץ
עשה  מצות שהוא מצרים יציאת בזכירת חייבין מקום ומכל
להם  יש לפיכך ובלילה ביום שמצותה גרמא הזמן שלא
ויציב  אמת שהוא מצרים יציאת על שנתקנה הברכה  לברך
(ק"י) בסי' שיתבאר כמו י"ח בתפלת חייבים שהם וכיון
לברך  רצו (ואם לתפלה גאולה לסמוך ג"כ להם יש [ק"ו]
דזמרה  פסוקי וגם שמע קריאת של ברכות שאר גם

בידם): הרשות וברכותיה

פטורים· קבלת קטנים בה שיש אע"פ שמע מקריאת
והוא  המצות כל משאר שפטורים כמו שמים מלכות
לא  לחינוך הגיע שאפילו אומרים ויש לחינוך הגיע שלא
שאין  לפי וברכותיה שמע בקריאת לחנכו אביו על הטילו
וראוי  בבקר הוא וישן בערב שמע קריאת בזמן אצלו מצוי
בתפלה  לחנכו חייב הכל ולדברי הראשונה כסברא לנהוג

ק"ו: בסי' שיתבאר כמו לחינוך הגיע אם

ומן ‚ וברכותיה שמע מקריאת פטור הבתולה את הכונס
לחופה  כניסתו אחר ימים ג' כל ק"ו) סימן (עיין התפלה
טרדת  במחשבתו טרוד שהוא מפני מעשה עשה לא אם
לבד  הם אלו ימים וג' הבתולים עסק על שמחשב מצוה
מקריאת  פטור ד' ביום החופה היתה אם כגון החופה מיום
מפני  בכלל עד ולא שבת מוצאי ליל עד ד' מליל שמע
עוד  טרוד ואין דעתו נתקררה כבר ימים ג' שלאחר

במחשבתו.
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c"agרכו i`iyp epizeax zxezn

היטיב  מכוונים שהיו הראשונים בזמן אמורים דברים במה
מכוונים  אינם אדם בני שאר שגם עכשיו אבל שמע בקריאת
וברכותיה  שמע קריאת קורא הבתולה את הכונס גם כראוי

בשעת  אלא פטורים שאינם החופה בני כשאר ומתפלל
ל"ח. בסי' שנתבאר כמו המשתה

צ"ט: בסי' יתבאר שמע לקריאת שכור ודין

שמע: מקריאת הפטורים הם מי ע, סימן א' חלק
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.mlFrd `xaPW mcFTn FnkE ,mFlWeÎqg©§¨§¦¤¤¦§¨¨¨
qRzp oi`W ± dWBxde zrC KiIW `l Ff dpigaaE¦§¦¨Ÿ©¨©©§©§¨¨¤¥¦§¨

Ff `N` ,KxAzi eiptl iEPiW oi` Ki` dbUde lkU mEWA§¥¤©£¨¨¥¥¦§¨¨¦§¨¥¤¨
Fpi` KxAzi `EdW 'dA oin`dl ± dpEn` zpigA `id¦§¦©¡¨§©£¦©¤¦§¨¥¥
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oi`W ,dpFYgYd dbxcOd `idW ± "ux`" mWA z`xwPW¤¦§¥§¥¤¤¤¦©©§¥¨©©§¨¤¥
"otFqA ozNgY uErp" iM .calA dpEn` `N` iENiB DA23, ¨¦¤¨¡¨¦§¨¦¨§¦¨¨§¨

Ff dpEn` zpigaE .otFq zpigaA `N` ozNgY iENiB oi`W¤¥¦§¦¨¨¤¨¦§¦©¨§¦©¡¨
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ici lr `Ed ± dpEn`d zlCbd zFidl Ff dkWnde§©§¨¨¦§©§¨©¨¡¨©§¥
zFvnE dxFY24xn`p mdilrW ,(ek ,` ziW`xA)dUrp" :mc` ¨¦§¤£¥¤¤¡©§¥¦©£¤¨¨
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.'oinlr lM aaFq' zpigAn zFkWnd g"nx§©©§¨¦§¦©¥¨¨§¦
l`nUE oini :oiEw 'bl zFvn g"nxd oiwlgp llM Kxce§¤¤§¨¤§¨¦¨§©¦§§©¦¨¦§Ÿ

:mde .rvn`emicqgÎzElinbE dcFare dxFY27: §¤§©§¥¨©£¨§¦£¨¦
dxFY"`EdÎKExA WFcTd lW eizFnW" `Ed28`xFw" ; ¨§¨¤©¨¨¥
"dxFYA29mWA `xFTW FnM `Ed'30וכּו. ©¨§¤¥§¥ְ
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יׂשראל"18. לבני אמֹור "לכן הּמתחיל ּבדּבּור מּזה: fp,(ועּיין xF` dxFY) ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ¨

(a."ּתרּומה מאּתכם "קחּו הּמתחיל a)ּובדּבּור ,ft xF` dxFY). ּובדּבּור ְְְְְִִִֵֶַַָ¨ְִ
מלכּות" לבּוׁש "יביאּו b)הּמתחיל ,v xF` dxFY).ּובבאּה" הּמתחיל ּובדּבּור ְְְִִַַַָ¨ְְְִִַַָֹ

"הּמל הּׁשירים".לפני "ׁשיר הּמתחיל b)ּובדּבּור ,` mixiXd xiW lirl). ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַ§¥¦©¦¦
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אמֹון" אצלֹו "ואהיה הּמתחיל ּבדּבּור Kli`e)ּׁשּנתּבאר c ,fi xAcOA lirl) ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ§¥©¦§¨¨¥¨
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.(fl wxR sFq `ipY ."icigi x`Xile EpOn cxRil `le ,`cg `YeevA FOr zFidl¦§¦§©§¨£¨§Ÿ¦¨¥¦¤§¦¨¥§¦¦©§¨¤¤
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edcFardHnlW "W` iRWx" zpigA ,zFpAxw Ff ± ©£¨¨§¨§¦©¦§¥¥¤§©¨
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FaFxw'וגֹו"(ciÎbi ,gnw miNdY),miwEqR x`Xn dfA `vFIke ; §ְ§¦¦§©¥¨¤¦§¨§¦
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l mipRd miOM"mipR'וגֹו"(hi ,fk ilWn)dHnl KiWnn ± ©©¦©¨¦©¨¦ְ¦§¥©§¦§©¨

drEaw Ff dpEn` didYW ,'oinlr lM aaFq' zpigA§¦©¥¨¨§¦¤¦§¤¡¨§¨
.mc`d Wtpe alA drEwzE§¨§¥§¤¤¨¨¨

EdfedevOd z`fe"'וגֹוux`A zFUrl zafוגֹו', ux` , §¤§Ÿ©¦§¨ְ©£¨¨¤ְ¤¤¨©
l`xUi rnW" ± "WacE alg'וגֹו:" ¨¨§¨§©¦§¨¥ְ

zWxR oipr dPd iM"l`xUi rnW"W ,`Ed"d"ied", ¦¦¥¦§¨¨¨©§©¦§¨¥¤£¨¨
`EdW ,'oinlr lM aaFq'"Epidl`"FA mipin`n Epgp`W , ¥¨¨§¦¤¡Ÿ¥¤£©§©£¦¦

zpigaA didi ± DCal dpEn` zpigaA"cg`"zpigaA , ¦§¦©¡¨§©¨¦§¤¦§¦©¤¨¦§¦©
iENiBux`aE miriwx draWA34dWBxde zrC zpigaA ,35, ¦§¦§¨§¦¦¨¨¤¦§¦©©©§©§¨¨

lEHiA ,d`NirÎ`cEgi zpigaA iYin` cEgie lEHiA zFidl¦§¦§¦£¦¦¦§¦©¦¨¦¨¨¦
;WOn zE`ivnA¦§¦©¨

zFvOd zkWnd ici lr Ff dpigA KWnpe dUrpe§©£¤§¦§©§¦¨©§¥©§¨©©¦§
zpigal"ux`"`id Ff dpEn`e ,dpEn` zpigA `id ± ¦§¦©¤¤¦§¦©¡¨¤¡¨¦

zaf ux`" zpigAWacE alg:" §¦©¤¤¨©¨¨§¨
"algdad`d lCbYW ,zFCOd zlCbd zpigA `Ed " ¨¨§¦©©§¨©©¦¤¦§©¨©£¨

.iENiBd l` mlrddn `vze aNA zxYEqnd©§¤¤©¥§¥¥¥©¤§¥¤©¦
zpigAn dpEn` zpigA ici lr `Ed zFCOd zlCbd iM)¦©§¨©©¦©§¥§¦©¡¨¦§¦©
lM `Nnn' zpigAn oM oi`X dn ,`wiiC 'oinlr lM aaFq'¥¨¨§¦©§¨©¤¥¥¦§¦©§©¥¨

FWtp lkEY xW`Mn 'dl Fz`xie Fzad` lCbzY `l ,'oinlr̈§¦Ÿ¦§©¥©£¨§¦§¨©¦©£¤©©§
z`U36.( §¥

"WacEaEzMW FnM ,bEprze zEwizn zpigA `Ed " §¨§¦©§¦§©£§¤¨
(ci ,gp dirWi)."'d lr bPrzY f`" : §©§¨¨¦§©©©

xW`M ,EpiidC :'oinlr lM aaFq' zpigAn Epiide§©§¦§¦©¥¨¨§¦§©§©£¤
"izipW `l d"ied ip`" iM opFAzi(e ,b ik`ln)`Ed dY`"e , ¦§¥¦£¦£¨¨Ÿ¨¦¦©§¨¦§©¨

mlFrd `xaPW mcFw'37"כּוlr FcFd" wxe lMוגֹו', mre ," ¤¤¦§¨¨¨§©©ְ§¦¨
"FaFxw mr l`xUi ipal"e "FOrl oxw mxIe" dPd ,df¤¦¥©¨¤¤¤§©§¦§¥¦§¨¥©§
.WOn 'd lr bPrzie FAl gnUie libi z`fl i` ± WOn©¨¦¨Ÿ¨¦§¦§©¦§¦§©¥©©¨

wiCve" Edfedigi FzpEn`A"(c ,a wETag)oFWNn ± §¤§©¦¤¡¨¦§¤£©¦§
WtpÎgETitE ,bEprY38e ,zFAx zFWtp `xFA" FnM :mpFxqg ©£¦©¤¤§¥§¨©§¤§¨

,z`xAX dn lM lrzFigdl"ig lM Wtp mdA39: ©Ÿ©¤¨¨¨§©£¨¤¤¤¨¨
ExiRW,FzEIg mEIwl mc`l xqgd xaC ± "mpFxqg" W ¤¥¤§¨¨¨¤¨¥¨¨¨§¦©

bPrzdl `N` Fpi`W ± "ig lM Wtp mdA zFigdl"§©£¨¤¤¤¨¨¤¥¤¨§¦§©¥
FWtp z` aiWdl ,"FzpEn`A digi" Kke ;WtpÎgETitE¦©¤¤§©¦§¤¤¡¨§¨¦¤©§

"lM aFxn"E mibEprYd lMn xzFi(fn ,gk `FaY)FnkE . ¥¦¨©©£¦¥Ÿ¨§
aEzMW(dk ,br miNdY)iYvtg `l LOre ,minXa il in" : ¤¨§¦¦¦¦©¨¨¦§¦§Ÿ¨©§¦

".וגֹו' ְ

"'d lr bPrzde [..] dpEn` drxE" Edfe)(cÎb ,fl miNdY)Epiide , §¤§¥¡¨§¦§©©©§¦¦§©§
"aFh dUre" ici lr(eh ,cl miNdY)(40.: ©§¥©£¥§¦¦

K` .cEriBd `l oiicr "WacE alg" lW EN` zFpigA ©§¦¥¤¨¨§¨£©¦Ÿ¦¦
ux`d d`ln"E zbixcnE zlrnldrCÎcizrl didIW ," §©£©©§¥©¨§¨¨¨¤¥¨¤¦§¤¤¨¦

alg" oM oi`X dn ,WOn dWBxde zrC zpigaA `al̈Ÿ¦§¦©©©§©§¨¨©¨©¤¥¥¨¨
.oiicr dpEn`d zpigaA md "WacE§¨¥¦§¦©¨¡¨£©¦

:oiprde§¨¦§¨
"bdFp FbdpnM mlFr"dW mi`Fx Ep` dPd iM41zpigaA , ¦¦¥¨¦¤¨¨§¦§¨¥¦§¦©

zr lkl" WIW ,'oinlr lM `Nnn''42"כּוliHd WgPd iM : §©¥¨¨§¦¤¥§¨¥¦©¨¨¦¦
dEgA `ndFf43dwqR dxFYÎoYnaE ;l`xUiÎzqpM zpigA , £¨§©¨§¦©§¤¤¦§¨¥§©©¨¨§¨

ozndFf44xfg lbrd `hgA KM xg`e iniAכּו'; KM xg`e ; £¨¨§©©©§¥§¨¥¤¨©§©©©¦¥
'd z` Ecar rWFdi45;Elwlw mihtFXd hFtW iniaE ; §ª©¨§¤¦¥§©§¦¦§§
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,dxfÎdad` `Ed dfl cbpnde ,zEwl`l dad` `Ed©£¨¤¡Ÿ§©§©¥¨¤©£¨¨¨
ÎdxEaB zpigal zcBpn Dpi` la` ,dRilwCÎcqg¤¤¦§¦¨£¨¥¨§©¤¤¦§¦©§¨

.cgRde d`xId zCn `EdW ,dXEcwc¦§¨¤¦©©¦§¨§©©©
lkEz dXEcwcÎdad` zpigA iAbNW :xnFl FpFvxE§©¤§©¥§¦©©£¨¦§¨©
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קרּבני 56. את כּו' יׂשראל ּבני את "צו הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ(ּוכמֹו
b)).לחמי" ,dr qgpiR lirl) ְִַ§¥¦§¨

.57.(d dpWn h wxR zFkxA d`x)§¥§¨¤¤¦§¨

.58.(a ,` mixaC lirl onqp)¦§¨§¥§¨¦

.59izFTgA ."zvxde ux`d zAWY f` . . dOXd ini lM . . ux`d dvxY f`")¨¦§¤¨¨¤Ÿ§¥¨©¨¨¦§©¨¨¤§¦§¨§ª©

.(cl ,ek

.60.(a ,et `nFi)¨

הּיֹום":61. "וידעּת ּפסּוק נזּכר נ"ז,(ּבּגמרא ּגיּטין ב'. ל"ב, הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹ

ב'.

.62.(` ,bi zFkxA oM mb d`xE ."LCar rnW iM xAC" aEzMW FnM)§¤¨©¥¦Ÿ¥©©§¤§¥©¥§¨

.63.(h sirq 'r zF` xF` ixF`n oM mb d`x .zEcr Kxr miiEpiMd ikxrA qCxR)©§¥§¤§¥©¦¦¥¤¥§¥©¥§¥¨¦

.64.(` ,`n ` wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤

.65.(` ,ciw dkw wxR ci xrW KlOd wnr d`x)§¥¥¤©¤¤©©¤¤

.66.(a ,bl .h ,al .c ,e mixaC ixtq .` ,ep migqR .d ,el dWxR dAx `xwIe)©¦§¨©¨¨¨¨§¨¦¦§¥§¨¦

.67.(c ,dk ilWn ."ilM sxSl `vIe ± sqMn mibiq Fbd")¨¦¦¦¨¤©¥¥©Ÿ¥¤¦¦§¥

.68.(c"n oOiq ,c"Ei zF` xF` ixF`n)§¥¦¨



רלי c"ag i`iyp epizeax zxezn

mF`ln mF`lE" KxC lr ,minrtl xABzdl dxfÎdad`d̈©£¨¨¨§¦§©¥¦§¨¦©¤¤§¦§
zCn oM mB sxhvIW ici lr oM oi`X dn ,"un`i¤¡¨©¤¥¥©§¥¤¦§¨¥©¥¦©
llM gM oi` Ff dpigA iAbl dPd ,dXEcwCÎd`xId©¦§¨¦§¨¦¥§©¥§¦¨¥Ÿ©§¨
llM Dpi`W itl Epiide ,llM cFnrl dxf dad`A§©£¨¨¨©£§¨§©§§¦¤¥¨§¨
ENit` ,df lr KiIW didIW cr d`xId lW dfÎzOErld©§©¤¤©¦§¨©¤¦§¤©¨©¤£¦

."un`i mF`ln mF`lE" oipr ,miYrl§¦¦¦§¨§¦§¤¡¨

miYWlR mEnYq ± mdxa` xtgW zFx`AW oipr Edfe§¤¦§¨¤§¥¤¨©©§¨¨¦§§¦§¦
mdxa` zFn ixg`69Eid mipvl ± miYWlR iM ,70zpigA , ©£¥©§¨¨¦§¦§¦¥¨¦¨§¦©

Epiid ,mdxa` zFn ixg` okle ,dRilwc dgnUe zEllFd¥§¦§¨¦§¦¨§¨¥©£¥©§¨¨©§
mipFvigl dwipi Wi ± dXEcwCÎdad`d zEwNYqdA§¦§©§¨©£¨¦§¨¥§¦¨©¦¦
miOM zkWnPd dad` zpigA `EdW ,zFx`Adn71 ¥©§¥¤§¦©©£¨©¦§¤¤©©¦

dpigA lW dfÎzOErl ozFidl Epiide .mdxa` zpigAOW¤¦§¦©©§¨¨§©§¦§¨§©¤¤§¦¨
.dXEcwC Ff¦§¨

zFx`Ad cFr xtgW ,wgvic dxitg ici lr la £̀¨©§¥£¦¨§¦§¨¤¨©©§¥
oi`W .mzriap cFr dwqtp `l ± mdxa`C ElNd©¨§©§¨¨Ÿ¦§§¨§¦¨¨¤¥
zCn cbp cFnrl llM zlFki dRilwc dgnUe zEllFdl§¥§¦§¨¦§¦¨§¤§¨©£¤¤¦©
lW dfÎzOErl llM opi` ixdW ,dXEcwC cgRde d`xId©¦§¨§©©©¦§¨¤£¥¥¨§¨§©¤¤

d`xId'72כּו. ©¦§¨

cgte d`xId zCn `EdW ,wgvi zpigA mB ,dPde§¦¥©§¦©¦§¨¤¦©©¦§¨¨©©
zpigAn cBpn oM mB Dl Wi ,DCal wx `idWM ,dXEcwC¦§¨§¤¦©§©¨¥¨©¥§©¥¦§¦©

qrk F` ,drxÎd`xi FnkE ,dRilwcÎdxEaBd'וכּוs` iM . ©§¨¦§¦¨§¦§¨¨¨©©ְ¦©
dCOd lHal dXEcwc dCn lkA fFre gM Wi aFx iR lrW¤©¦¥Ÿ©§§¨¦¨¦§¨§©¥©¦¨

M ,dl zcBpnd dRilwclr dXEcTd cvl oFxzi Wi i ¦§¦¨©§©¤¤¨¦¥¦§§©©§¨©
KWFgdn xF`d oFxziM dRilTd73minrtl ,df lM mr ; ©§¦¨¦§¨¥©¤¦¨¤¦§¨¦

dCn cbp `weC Epiide ,l"PM "un`i mF`ln mF`lE" xn`p¤¡©§¦§¤¡¨©©§©§©§¨¤¤¦¨

zg`mB zElNMzde zEtxhvd ici lr la` ,dXEcwC ©©¦§¨£¨©§¥¦§©§§¦§©§©
d`xie dad` zElNMzd zFidl ,dXEcwC zipXd dCOd©¦¨©¥¦¦§¨¦§¦§©§©£¨§¦§¨

.odA rFBpl dfÎzOErlAW micBpnd ElkEi `l f` ±¨Ÿ§©§©§¦¤¦§©¤¦§©¨¤

xn`p df lre(b ,hk `vIe)dOW Etq`pe" :mixcrd lk §©¤¤¡©©¥¥§¤¤§¨¨¨¨£¨¦
x`Ad iR lrn oa`d z` Ellbe'כּו,`wiiC "mixcrd lM" :" §¨§¤¨¤¤¥©¦©§¥¨¨£¨¦©§¨

oa`d al z` Ellbe :if`e ,zFCOd zElNMzd Epiid74 ©§¦§©§©¦©£©§¨§¤¥¨¤¤
aNd mhnhnd'כּו. ©§©§¥©¥

zpigA la` ,dxEabE cqg zFCOA ± df lM mpn`̈§¨¨¤©¦¤¤§¨£¨§¦©
"oFkiYd gixA" `Ed "awri"(gk ,ek dnExY)zn` ± FzCnE ,75, ©£Ÿ§¦©©¦§¨¦¨¡¤

`Ed zx`tYd iM zFidl ,Epiide .xzMn dx`d `EdW¤¤¨¨¦¤¤§©§¦§¦©¦§¤¤
dxEabE cqg xAgOd76cqg lElM `EdW ,oMW oeike , ©§©¥¤¤§¨§¥¨¤¥¤¨¤¤

FnkE .EpOn wpil mipFvigd ElkEi `l oM lr ,dxEabE§¨©¥Ÿ§©¦¦¦¨¦¤§
aEzMW(ek ,al glWIe)aizkE ,"Fl lFki `l iM" :(hk ,mW)iM" : ¤¨©¦§©¦Ÿ¨§¦¨¦
zixU'כּוx`Ad iR lrn oa`d llB FCalA `Ed okle ."77 ¨¦¨§¨¥¦§©¨©¨¤¤¥©¦©§¥

.כּו'

Ff dCn `xwp KklEzn`aEzMW FnM ,(hi ,ai ilWn): §¨¦§¨¦¨¡¤§¤¨¦§¥

oFMY zn` ztU"crlzngn wqtd Ff dCnl oi`W ± " §©¡¤¦¨©¤¥§¦¨¤§¥¥£©
dfÎzOErld'כּוodW ,dxEabE cqg zFCOA oM oi`X dn . ©§©¤©¤¥¥©¦¤¤§¨¤¥

cg` ew wx cg` lM'כּוmiiEPiW mW zFidl lkEi okle , ¨¤¨©©¤¨§¨¥©¦§¨¦¦
,awri zpigaA oM oi`X dn ;xEnB zn` df oi`e ,wqtde§¤§¥§¥¤¡¤¨©¤¥¥¦§¦©©£Ÿ

oYY" Edfezn`"awril78(k ,f dkin). §¤¦¥¡¤§©£Ÿ¦¨

:'d zcFaraE©£©

xwi zx`tzA opFAzOWM Epiid ± zx`tY oipr¦§©¦§¤¤©§§¤¦§¥§¦§¤¤§¨
FzNEcB79zilkze uw Dl oi`W ,KxAzi80lke , §¨¦§¨¥¤¥¨¥§©§¦§¨
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.69eia` mdxa` iniA eia` icar Extg xW` zx`Ad lke" :eh ,ek zFclFY)§§¨©§¥Ÿ£¤¨§©§¥¨¦¦¥©§¨¨¨¦

.("xtr mE`lnie miYWlR mEnYq¦§§¦§¦©§©§¨¨

.70aWi `NW ± (` ,` miNdY) "aWi `l mivl aWFnaE" :` ,hi dxf dcFar)£¨¨¨§©¥¦Ÿ¨¨§¦¦¤Ÿ¨©

aFhM idie" :(dk ,fh mihtFW) xn`PW ,Eid mipvNW ipRn ,miYWlt iWp` aWFnA§¨©§¥§¦§¦¦§¥¤¥¨¦¨¤¤¡©§¦©§¦§

.("Epl wgUie oFWnWl E`xw Exn`Ie mAl¦¨©Ÿ§¦§§¦§¦©¤¨

.71zNtzA hEIRA mixnF`W FnM :mdxa` zpigAOW miOM zkWnPd dad`)©£¨©¦§¤¤©©¦¤¦§¦©©§¨¨§¤§¦©¦¦§¦©

.("miOM Lixg` KWnp a` xFkf" :"mWb"¤¤§¨¦§©©£¤©©¦

יצחק"72. ּתֹולדֹות "אּלה ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר: מה b).ועּיין ,fi xF` dxFY) ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ¨

ארץ  ּדר אלקים נחם ולא כּו' ּפרעה ּבׁשּלח "ויהי הּמתחיל ּדּבּור ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹוסֹוף
Kli`e)ּפלׁשּתים" b ,`q xF` dxFY) ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ׁשם. עּיין ְְִִ¨¨¥¨ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ל"ב, (ּדף צו ּפרׁשת ּבּזהר ועּיין ׂשרים". חפרּוה "ּבאר ּפסּוק על ְְֲִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֻחּקת,
ׁשם. הרמ"ז ּובפירּוׁש א'), ְֵַַַָָעּמּוד

.73.(bi ,a zldw ."KWgd on xF`d oFxziM")¦§¨¦©Ÿ¤Ÿ¤¤

.74.(hi ,`i l`wfgi :oa`d al)¥¨¤¤§¤§¥

.75.(b"i wxR sFq `ipY .cFre ` ,hlw ` wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤§©§¨¤¤

.76.(` cEOr sFq ,gk b wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤©

"mild` aWei" oipr Edfe(fk ,dk zFclFY). סֹוף ּבּזהר: ׁשּכתּוב ּכמֹו §¤¦§¨Ÿ¥Ÿ¨¦§ְֶַַָֹ

ב') (קס"ז, וּיׁשלח ב'). (י"ב, וּיקרא ב'). עּמּוד קע"ה, (ּדף ּתרּומה ְְְִִַַַַַַָָָָּפרׁשת
oixzA aizi Edi`C oibA ,milW xaB ± 'mildF` aXEi mY Wi`' awriA aizM"]§¦§©£Ÿ¦¨©¨¦§©§¦§¦§¦¨¦¦§¥

.["`qib i`dlE `qib i`dl milW`e ,oi`Nir oipMWn¦§¨¦¦¨¦§©§¦§©¦¨§©¦¨

aWFi" :b"q dWxR ,zFclFY ,zFAxA oiIremild`ipW" ± " §©¥§©§¨¨¨¥Ÿ¨¦§¥
ipWl oM mB fnFx ."xar lW Fld`e mW lW Fld` ,mildF`¨¦¨¢¤¥§¨¢¤¥¤¥©¥¦§¥

.dRÎlrAW dxFze azkAWÎdxFY ± "oi`Nir oipMWn"¦§¨¦¦¨¦¨¤¦§¨§¨¤§©¤

lW Fld`" `xwp azkAWÎdxFY ,xWt`emWlM"W ± " §¤§¨¨¤¦§¨¦§¨¨¢¤¥¤¨
`id dxFYdeizFnW) ."`EdÎKExA WFcTd lW חלק זהר ועּיין ©¨¦§¨¤©¨¨ְֵֵֶַַֹ

ב'. עּמּוד נ', ּדף ּבראׁשית, ְִֵַַא',

" מענין עֹוד אֹוהלים ועּיין ּבחּקתי,"יֹוׁשב ע"ט. ּפרׁשה וּיׁשלח, ּברּבֹות: ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻ
ּגּבי  י"ג, ּפרׁשה נׂשא, א'. רי"ד, ּדף ג', ּפרׁשה ּבּמדּבר, ל"ו. ּפרׁשה ְִֵַַַָָָָָָָָָָָֹסֹוף

נתנאל" הקריב הּׁשני ּדברים).."ּבּיֹום ּובפרׁשה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

.77.("oa`d z` lbIe ,awri WBIe" :i ,hk `vIe)©¥¥©¦©©£Ÿ©¨¤¤¨¤¤

סֹוף78. הּקדׁש", ּב"אּגרת e)ועּיין oOiq) ׂשכר צדקה "זֹורע הּמתחיל ּדּבּור ְְִֵֶֶֶַַֹ¦¨ְְְִִֵַַַַָָ
ֱֶאמת".

.79.("FzNEcB zx`tY xwi" :c ,` xYq` iR lr)©¦¤§¥§¨¦§¤¤§¨

ּפריֹו80. ּכל יהיה הרביעית "ּובּׁשנה ּפסּוק על מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ(ועּיין
c)).קדׁש" ,hk miWFcw lirl) ֶֹ§¥§¦



c"agרלב i`iyp epizeax zxezn

zg` dRhM wx lMd ± zFnlFrd zElWlYWd'81כּוdGn , ¦§©§§¨¨©Ÿ©§¦¨©©¦¤
gx xxFrizFbxcOd xzqA dcxIW FWtp lr miAx min82. §¥©£¦©¦©©§¤¨§¨§¥¤©©§¥

,zFpFilr zFCOd zbdpd oiprA oM mB `Ed oke§¥©¥§¦§©©§¨©©¦¤§
,dxEabE cqg xAgn `Ed ,irvn`dÎew `EdW ,zx`tzC§¦§¤¤¤©¨¤§¨¦§©¥¤¤§¨

.dpFYgYd dvTd cr dpFilrd dvTd on gixan mbe§©©§¦©¦©¨¤¨¤§¨©©¨¤©©§¨

"Kln WCwn"A oiIre קס"ז וּיׁשלח , e"iEdּפרׁשת  `EdW ,WxiR , §©¥§¦§©¤¤ְִַַַָָ¥¥¤©¨
.dpFxg` 'd zpigal d"i zpigAn KiWnOW ± d"ied mWC§¥£¨¨¤©§¦¦§¦©¦§¦©©£¨
dkWnd ici lr iM ,"D"i Elld" oiprA ,xg` mFwnA x`FanE§¨§¨©¥§¦§¨©§¨¦©§¥©§¨¨
dnkgA WAElnd sFqÎoi` xF` zpigA `EdW ,d"i zpigAn¦§¦©¤§¦©¥©§¨§¨§¨
,zFrxd zFCOl dwipi didi `NW KWnp `weC df ici lr ,dpiaE¦¨©§¥¤©§¨¦§©¤Ÿ¦§¤§¦¨©¦¨¨

aEzMW FnM(`k ,c aFI`)dnkga `le EzEni" ".כּו': §¤¨¦¨§Ÿ§¨§¨

zn` ± awri zCn `xwp okle83. §¨¥¦§¨¦©©£Ÿ¡¤
d" mW okleWFcT,KxAzi Fl l"fg EPiMW "`EdÎKExA §¨¥¥©¨¨¤¦£©¦§¨¥

zEliv`CÎzx`tY zCnA KxAzi FzEWAlzdA `Ed84.: §¦§©§¦§¨¥§¦©¦§¤¤©£¦

.xESiwK` .zn` `xwp zx`tY ± awri zCOW oipr ¦¦§¨¤¦©©£Ÿ¦§¤¤¦§¨¡¤©
mEXnE ,dcFarA xzFi mEIw Dl Wi awri zpigAW mEXn¦¤§¦©©£Ÿ¥¨¦¥©£¨¦

.oFkiYd gixA ,irvn`d ew `EdW: ¤©¨¤§¨¦§¦©©¦

,dPde .azrC zpigA Epiid ,zx`tzA xi`OW Ff dx`d §¦¥¤¨¨¤¥¦§¦§¤¤©§§¦©©©
"qCxR"A `Ed oM ח '± ּפרק  ׁשליׁשי, zlAwׁשער iR lr mbe . ¥©©§¥ְִִֶֶַַ§©©¦©¨©

'id oFAWgA dpnp xzMd oi`WM ixdW ,ok `Ed l"fix`d̈£¦©¥¤£¥§¤¥©¤¤¦§¤§¤§©
FnFwnA zrCd oipFn Ep` zFxitq85. §¦¨¦©©©¦§

aEzMW FnkE .mzEIge zFCOd mEIw `Ed zrCd dPde§¦¥©©©¦©¦§©¨§¤¨
mW "miIg ur"A86oinFiÎwiYrW FnM ,`"fcÎdnWp `EdW , ©¥©¦¨¤§¨¨§¨§¤©¦¦

.zEliv`d lkl dnWp `Ed§¨¨§¨¨£¦
:oiprde§¨¦§¨

itl od zFCOdW dHnl oi`Fx Ep`W lWn KxC lr iM¦©¤¤¨¨¤¨¦§©¨¤©¦¥§¦
dE`zOW ,c`n zEphwA md eizFCn wFpiYd iM :zrCd©©©¦©¦¦¨¥§©§§Ÿ¤¦§©¤
;`vFIke mifFb`A wFgUl FnM ,c`n miPhw mixacl¦§¨¦§©¦§Ÿ§¦§¤¡¦§©¥
`Edd wFgU eipirA ohwEi ,FYrce FlkU wGgzie lCbIWkE§¤¦§©§¦§©¥¦§§©§§©§¥¨§©

KM xg`e ;`vFIke mi`p micbA F` miti milrpnl dE`zie§¦§©¤§¦§¨¦¨¦§¨¦¨¦§©¥§©©©
dE`zie ,oM mB xaCd df Flv` dGAzi ,xzFi lCbIWM§¤¦§©¥¦§©¤¤§¤©¨¨©¥§¦§©¤

oFnnl'כּוFYrC lECiB zngn ,df lke .cFakl KM xg`e ; §¨§©©©§¨§¨¤¥£©¦©§
zrCd wGgzIWM cr ,zFCOd md KM zrCd Kxr itNW ±¤§¦¥¤©©©©¥©¦©§¤¦§©¥©©©

zEwl`l zFCOd didIW KWnEi87. §©¤¦§¤©¦¤¡Ÿ
oiHibA `xnbA aEzMW FnM ,"zrC Fl oi` ohw" dPde§¦¥¨¨¥©©§¤¨©§¨¨§¦¦

ב ')[(] עּמּוד סֹוף כ"ב, ב ')zFnaiaEּדף עּמּוד ק "ד , ipA(ּדף  e`lC" : ַַ¦¨ַַ§¨§¥
KWnp zrCd zEphw zngOW ,`vnp ."Edpip drc¥¨¦§¦§¨¤¥£©©§©©©¦§©
mEIw `Ed zrCdW itl ,c`n zEphwA md zFCOdW¤©¦¥§©§§Ÿ§¦¤©©©¦

ozEige zFCOd88. ©¦§©¨
zEdnE zEnvr `EdW ± "zn`" zrCd `xwp okle§¨¥¦§¨©©©¡¤¤©§©
FnM ,"dpEn`" z`xwp zEkln oM oi`X dn .WOn xaCd©¨¨©¨©¤¥¥©§¦§¥¡¨§
xaCd zYn` `Ed zrC la` .xaCd zYin`A oin`OW¤©£¦©£¦©©¨¨£¨©©£¦©©¨¨

.Fnvr©§
dxMd oFWl `Ed zrCW ,lirl x`AzPW FnkE§¤¦§¨¥§¥¤©©§©¨¨

dWBxded`Fx EN`M'89כּוzFidl KiWnOd `Ed zrCde . §©§¨¨§¦¤§©©©©©§¦¦§
d`Fx EN`M"'כּוzrCdW ,mW "qCxR"A azMW FnkE ." §¦¤§¤¨©©©§¥¨¤©©©
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lAwn zpigA `idW i`Ce `Ed oM mFwn lMn .zn`d̈¡¤¦¨¨¥©©¤¦§¦©§©¥
xzM zpigAn oM mB DA xi`n df lM mr la` .`"Gn¦¨£¨¦¨¤¥¦¨©¥¦§¦©¤¤

.rcFPM ,`"fC zn`d WxWe xFwn `EdW¤§§Ÿ¤¨¡¤§¨©¨
`wiYrC mipR zx`dn FWxW zn` zpigA mbe114, §©§¦©¡¤¨§¥¤¨©¨¦§©¦¨

.xzFi zEklOA oM mB xi`n Ff dx`d xW £̀¤¤¨¨¥¦©¥©©§¥

mixiXdÎxiWA xn`p df lre(eh ,`)KPd" :dti."izirx §©¤¤¡©§¦©¦¦¦¨¨¨©§¨¦
"d`xnÎztie x`FYÎzti"A zFdO`d EgAYWPW oipr Edfe§¤¦§¨¤¦§©§¨¦¨¦©©¦©©§¤

(fi ,hk `vIe)`N` ?dxFYA df azMIW Edn :DEnY dxF`klC . ©¥¥§¦§¨¨©©¤¦¨¥¤©¨¤¨
ÎzEklnA xi`OW xzMd zx`d mdA didW ± WExiRdC§©¥¤¨¨¨¤¤¨©©¤¤¤¥¦§©§

otFqA ozNgY uErp" zpigaA ,zEliv`C'115"כּו. ©£¦¦§¦©¨§¦¨¨§¨

z` awri ad`Ie" oipr Edfelgx"(gi ,mW)zpigA Epiid ± §¤¦§¨©¤¡©©£Ÿ¤¨¥¨©§§¦©
zEklnzpigA ,dpEn`zx`tY zpigA `Ed awrie . ©§§¦©¡¨§©£Ÿ§¦©¦§¤¤

ad`Ie" ici lr ,xzMd zx`d `EdW ,zrCdn lAwOd©§©¥¥©©©¤¤¨©©¤¤©§¥©¤¡©
zpigA DA xi`OW ,dpEn` zpigA `id "lgx z` awri©£Ÿ¤¨¥¦§¦©¡¨¤¥¦¨§¦©

"otFqA ozNgY uErp" iM ,'oinlr lM aaFq' ,WOn xzMd©¤¤©¨¥¨¨§¦¦¨§¦¨¨§¨
.l"PM©©

awril lgx xn`n oipr oM mB Edfe(` ,l `vIe)iN dad" : §¤©¥¦§¨©£©¨¥§©£Ÿ©¥¥¨¨¦
mipa:" ¨¦

mdNW dclFd xTire ,d`xieÎdad` Epiid "mipA"d iM¦©¨¦©§©£¨§¦§¨§¦¨¨¨¤¨¤
ilA ,Dnvra dpEn`dn oM oi`X dn .zrCdn `Ed¥©©©©¤¥¥¥¨¡¨§©§¨§¦
`le ,cal siTn zpigaE dxhr `id ,zrCd zkWnd©§¨©©©©¦£¨¨§¦©©¦§¨§Ÿ
zngn Epiide .d`xieÎdad` zFCOd zclFd dGn KWnp¦§©¦¤¨©©¦©£¨§¦§¨§©§¥£©
lrW ,zindAdÎWtpe sEBd xYqde ,dGdÎmlFrd zFcxh¦§¨¨©¤§¤§¥©§¤¤©©£¦¤©

"dnl`p diffFb iptl lgxM" zpigA `id df ici,bp dirWi) §¥¤¦§¦©§¨¥¦§¥§¤¨¤¡¨¨§©§¨

(fdxwr lgxe" okle l`)"כּו'. ,hk `vIe). §¨¥§¨¥£¨¨©¥¥

zrCd ici lr ,miAxÎmingx zExxFrzd ici lr K ©̀©§¥¦§§©£¦©¦©§¥©©©
,lgx zpigAn dclFdd KWnp if` ,'d zNEcbA opFAzOd©¦§¥¦§©£©¦§©©¨¨¦§¦©¨¥
mikWnPd d`xieÎdad` md if`e .dpEn` zpigA `idW¤¦§¦©¡¨©£©¥©£¨§¦§¨©¦§¨¦
d`xieÎdad` zpigA mdW ,'oinlr lM aaFq' zpigAn¦§¦©¥¨¨§¦¤¥§¦©©£¨§¦§¨

.mipFilr xzFId©¥¤§¦

Îdad` ,oFilrÎwiCv zpigA `EdW ± sqFi oipr Edfe§¤¦§©¥¤§¦©©¦¤§©£¨
mibEprzA.'כּו: §©£¦

.xESiw."zx`tY zxhr" .dxhr z`xwp dpEn`dW oipr ¦¦§¨¤¨¡¨¦§¥£¨¨£¤¤¦§¤¤
."otFqA ozNgY uErp": ¨§¦¨¨§¨

K` .ciM" `FalÎcizrl la` .`"Gn zlAwn zrM dPd ©¦¥¨¥§©¤¤¦¨£¨¤¨¦¨¦
"drC ux`d d`ln(h ,`i dirWi)mieW" EidIW ± ¨§¨¨¨¤¥¨§©§¨¤¦§¨¦

"mznFwA116zpigA cr lCbze ,zrCd zrRWd DA didie , §¨¨§¦§¤¨©§¨©©©©§¦§©©§¦©
cg` xzkA mdipW EidIW ,xzMd117. ©¤¤¤¦§§¥¤§¤¤¤¨

zlirpA oke ,zEklOd ziIlr ± zAW zgpnA FnkE§§¦§©©¨£¦©©©§§¥¦§¦©
mFIdMW itl ,dcixi Wi KM xg`W `N` .mixERMdÎmFi©¦¦¤¨¤©©©¥§¦¨§¦¤§©
onfAW .zFcixie zFIlr Wi 'oinlr lM `Nnn' zpigaA¦§¦©§©¥¨¨§¦¥£¦¦¦¤¦§©

miptA mipR" Eid dxFYÎoYn'כּו"(c ,d EpzWxR)KM xg`e ; ©©¨¨¨¦§¨¦¨¨¨¥§©©©
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.111" ּפסּוק על ּבׁשּלח, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה כּו'ועּיין יׂשראל ",וּירא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
" ּבהוי"ה ּבפירּוׁש q"וּיאמינּו gNWA xF` dxFY),(` ,c.ׁשם עּיין ְֲֲִֵַַַָָ¨§©©ֵַָ

.112.(` ,ai dbibg d`x :minXl dncw ux`)¤¤¨§¨©¨©¦§¥£¦¨

.113.("dpEazA minW opFM ,ux` cqi dnkgA 'd" :hi ,b ilWn)¦§¥§¨§¨¨©¨¤¥¨©¦¦§¨

ב'),114. קל"ג, (נׂשא, ג' חלק ּבּזהר ׁשּכתּוב ְֵֶֶַַָָֹֹּכמֹו

ּגּבי115. ּׁשּנתּבאר מה ּבענין ,ּפסח ועּיין ּדֹודי", "קֹול הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
הּגבעֹות" על b).כּו'"מקּפץ ,eh mixiXd xiW oOwl) ְְֵַַַָ§©¨¦©¦¦

.116.(a ,q oilg)ª¦

.117"drC ux`d d`ln iM" wEqR EWxC xdGA) ּבהׁשמטֹות ©Ÿ©¨§¨¦¨§¨¨¨¤¥¨ְַַָ
כ"ה, סימן סֹוף א', aEzMWּדחלק FnM .bgA miOd KEQp lr ְִֵֶָ©¦©©¦¤¨§¤¨

df ici lrW itl Epiide ,"miQkn mIl miOM" :`xwC DitiqA§¥¥¦§¨©©¦©¨§©¦§©§§¦¤©§¥¤
zEklnA d`NirÎdnkg mikiWnn'כּו. ©§¦¦¨§¨¦¨¨§©§

`EdW ,`iqMz`cÎ`nlr Epiid "miQkn mIl miOM" iM ± mbe§©¦©©¦©¨§©¦©§¨§¨§¦§©§¨¤
iENiB KWnEi cizrNW ,`lirlC d"ied mW ,'oinlr lM aaFq'¥¨¨§¦¥£¨¨¦§¥¨¤¤¨¦§©¦

`Ed eWkrX dOW Epiide .`ilBz`cÎ`nlr `idW ,ux`A df¤¨¨¤¤¦¨§¨§¦§©§¨§©§¤©¤©§¨
lM `Nnn' zFidl iENibA KWnEi 'oinlr lM aaFq' zpigA§¦©¥¨¨§¦§©§¦¦§§©¥¨

.'oinlr̈§¦

lFcB xdGaE('א עּמּוד ל"ח, (ּדף א', "rcIeחלק oipr EdGW :WxiR ©Ÿ©¨ֵֶַַ¥¥¤¤¦§¨©¥©
"FYW` z` cFr mc`(dk ,c ziW`xA).`FalÎcizrN` xn`PW , ¨¨¤¦§§¥¦¤¤¡©©¤¨¦¨

א'). קכ"ה, (ּדף ׂשרה חּיי ּפרׁשת הּנעלם" ּב"ּמדרׁש – נזּכר oiIreעֹוד ְְֱִִֵֶַַַַַָָָָָָָ§©¥
ÎzrC iENiB `Ed Ff dkWnd WxWC ,mW f"nxd WExitA§¥¨©©¨§Ÿ¤©§¨¨¦©©

) .wiYrC,ק"מ ודף א'. עּמּוד סֹוף ק"ל, ּדף הּנעלם: ּבּמדרׁש ׁשם ועּיין §©¦ְְְֱִֵֶַַַַַַָָָ
ס"ח, ּדף יתרֹו, א'. עּמּוד כ"ג, ּדף וּיקרא ּפרׁשת ּובּזהר: א'. עּמּוד ְְִִַַַַַַַַָָָֹסֹוף

א'). ַעּמּוד

xg` mFwnA x`AzPX dn oiIre(c ,i ev lirl)ini zraW oiprA , §©¥©¤¦§¨¥§¨©¥§¥©§¦§¨¦§©§¥
dmi`ENiO'כּוdpaNd znibR zF`Nnl dkWndכּו'± `EdW , ©¦¦§©§§¦©©§¨¨¤©§¨¨

'd cFakE" oiprkE .'oinlr lM `Nnn'A 'oinlr lM aaFq' iENibe§¦¥¨¨§¦¦§©¥¨¨§¦§¦§¨§
."`ln.ׁשם d`lnעּיין iM" oipr Wxtl Wi oM mB df KxC lre ¨¥ֵַָ§©¤¤¤©¥¥§¨¥¦§¨¦¨§¨

drC ux`d'כּו.(" ¨¨¤¥¨



רלה c"ag i`iyp epizeax zxezn

lbrd `hgA'כּוiEPiW lMd ± oFW`xÎziA onfA KM xg`e ; §¥§¨¥¤§©©©¦§©©¦¦©Ÿ¦
xFC lkA mitNgzn miPnf118. §©¦¦§©§¦§¨

.'oinlr lM `Nnn' zpigAn dkWnddW itl Epiide§©§§¦¤©©§¨¨¦§¦©§©¥¨¨§¦
Wie ,lbxe W`x :dHnl mc` sEvxR lWn KxC lr FnkE§©¤¤¨¨©§¨¨§©¨Ÿ§¤¤§¥
zEIg Wi ok iR lr s`e ,d`Fv mdA WIW ,miirnE ohA¤¤¥©¦¤¥¨¤¨§©©¦¥¥©

xirGn hrn'כּו. §©¦§¥

oFW`xÎziA oAxEg onfAX dn ,oM mB oaEi df iR lre§©¦¤©©¥©¤¦§©§©©¦¦
:mPg z`pU ± ipWÎziA oAxEg onfaE ,xwXd i`iap Eid̈§¦¥©¤¤¦§©§©©¦¥¦¦§©¦¨
onfaE ,"df zOErl df" `Ed dRilTd zExABzdW itl§¦¤¦§©§©§¦¨¤§©¤¦§©

oFx` iCa ipW oiA dpikW dzidW ,oFW`xÎziA119dide , ©¦¦¤¨§¨§¦¨¥§¥©¥¨§¨¨
zEwl` iENiB'כּו± zEwl` cbpM dRilTd zExABzd did , ¦¡Ÿ¨¨¦§©§©§¦¨§¤¤¡Ÿ

;zFafFM zFpEn`A¤¡§

"fEOYd z` zFMan" EidW miWPd Eid oklel`wfgiA) §¨¥¨©¨¦¤¨§©¤©©¦¤§¥
(c"n oniq dinxiaE .'g oniqxHwl Eplcg f` onE" :Exn`W , ¦¨§¦§§¨¦¨¤¨§¦¨¨©§§©¥

minXd zklnl'כּוKtidn mzpEn` EidW ,"lk Epxqg ¦§¤¤©¨©¦¨©§Ÿ¤¨¡¨¨¥¥¤
Ktidl"lM axn" 'd z` Ecar `NW ipRn "lk" Exqge)`FaY) §¥¤§¨§Ÿ¦§¥¤Ÿ¨§¤¥ŸŸ¨

(fn ,gk"ux`d z` 'd afr" iM ,Ktdl Epin`d mde ,(ai ,g l`wfgi) §¥¤¡¦§¥¤¦¨©¤¨¨¤§¤§¥

zFlGOd ci zgY'כּו.( ©©©©©¨

FnkE ,llM miztFn ilrA Eid `l xwXd i`iap oke§¥§¦¥©¤¤Ÿ¨©£¥§¦§¨§
l`wfgiA aEzMWי"ג hi](סימן ,](izFztaE ,mixFrU ilrWA" : ¤¨¦¤§¥ִָ§©£¥§¦¦§¥

dpzEnz `l xW` zFWtp zindl ,mgl'כּו,mkaGkA"120. ¤¤§¨¦§¨£¤Ÿ§¤¨§©¤§¤
dinxi FnM ,miztFn ilrA Eid i`Ce ,zn`d i`iapE§¦¥¨¡¤©©¨©£¥§¦§¦§§¨

EdIl` FnM KM lM Eid `NW mbd ;l`wfgie'כּוlr s`e . ¦¤§¥£©¤Ÿ¨¨©§¥¦¨§©©
.`weC xwXa Epin`d ok iR¦¥¤¡¦©¤¤©§¨

mixaC 'd Exqge ,mdn EwqRW ,ipWÎziaaE121itl , §©¦¥¦¤¨§¥¤§¨§§¨¦§¦
dHnl d"ied mWC dpFW`x 'd zpigA iENiB did `NW122, ¤Ÿ¨¨¦§¦©¦¨§¥£¨¨§©¨

lM dRilTd zExABzd dfÎzOErl oM mB dzid `l okle§¨¥Ÿ¨§¨©¥§©¤¦§©§©§¦¨¨
zpEn`A `N` ,'d zpEn` cbPW zFafFM zFpEn`A KM©¤¡§¤¤¤¡©¤¨¤¡©

likx iWp`123,mPgÎz`pU oipr EdGW ;`nlrcÎiNinA ©§¥¨¦§¦¥§¨§¨¤¤¦§¨¦§©¦¨
Flnb `l m` Edrx z` Wi` `pUIW raHd cbpM `EdW¤§¤¤©¤©¤¦§¨¦¤¥¥¦Ÿ§¨

Fxiaga Epr xwXW likx iWp` ici lr K` ,drx124± ¨¨©©§¥©§¥¨¦¤¤¤¨©£¥
mPgÎz`pU `Ede ,F`pFU dUrp ± Fzrx WxFCWiR lr ¤¥¨¨©£¤§§¦§©¦¨©¦

.mElM rWt `l FxiagW ,zn`d̈¡¤¤£¥Ÿ¨©§

lM `Nnn' zpigaA md zFcixie zFIlr lM dPde§¦¥¨£¦¦¦¥¦§¦©§©¥¨
ohA WIW FnM ,hFlWl rxl mFwn Wi oiicrW ,'oinlr̈§¦¤£©¦¥¨¨©¦§§¤¥¤¤
zFxrU oke ,hrEn zEIg zxaFr ok iR lr s`e ,d`Fve§¨§©©¦¥¤¤©¨§¥§¨
lM aaFq' oM oi`X dn .mvnEvn zEIg mdA KWnp¦§©¨¤©§§¨©¤¥¥¥¨

aizM ,'oinlr:(a ,bi dixkf)d`nEHd gEx z`e"xiar`," ¨§¦§¦§©§¨§¤©©§¨©£¦
.'oinlr lM aaFq' iENib didi f`W¤¨¦§¤¦¥¨¨§¦

"mzFUrl mFId" ici lr `Ed cizrl df iENibeEpzWxR) §¦¤¤¨¦©§¥©©£¨¨¨¨¥

(`i ,fdevOd z`fe" .zFvnE dxFz ici lr zFUrlכּו', ©§¥¨¦§§Ÿ©¦§¨©£
ux`A"(` ,e EpzWxR)dxFYd zkWnd zFidl KixSW , ¨¨¤¨¨¨¥¤¨¦¦§©§¨©©¨

dpEn` drxE" zFidl ,dpEn` zpigaA zFvnE'כּו"miNdY) ¦§¦§¦©¡¨¦§§¥¡¨§¦¦

(b ,fl.'oinlr lM aaFq' zkWnd `Ede ,§©§¨©¥¨¨§¦

dpEn`dA KiWndl :"zFaWde mFId Yrcie" Edfe§¤§¨©§¨©©£¥¨§©§¦§¨¡¨
'oinlr lM aaFq' zpigaA zrC zpigA125. §¦©©©¦§¦©¥¨¨§¦

Yrcie" EdfemFId± `weC mFId "dGdÎmlFrAiM : §¤§¨©§¨©©©§¨¨¨©¤¦
,oiCdÎmlFr `Ed ,ocrÎoB xnFl FpFvx ,`AdÎmlFr¨©¨§©©¥¤¨©¦
aaFq' zpigAn c`n wFgxW ,'oinlr lM `Nnn' zpigAn¦§¦©§©¥¨¨§¦¤¨§Ÿ¦§¦©¥
`EdW mbd ,dGdÎmlFrA oM oi`X dn ;'oinlr lM̈¨§¦©¤¥¥¨¨©¤£©¤
ici lr `Ed KWnp mipR lM lr ,mFwn lMn ,mlrdA§¤§¥¦¨¨©¨¨¦¦§©©§¥

zFvnE dxFYd'126כּו,`weC dGdÎmlFrA ± "mFId" okle . ©¨¦§§¨¥©¨¨©¤©§¨
drxE" zFidl 'oinlr lM aaFq' zpigA KiWndl lkEY©§©§¦§¦©¥¨¨§¦¦§§¥

."dpEn ¡̀¨

xdGA Wxitcke ."miwl`d `Ed d"ied iM" Edfe,' ג חלק §¤¦£¨¨¨¡Ÿ¦§¦§¥¥©Ÿ©ֵֶ

א') עּמּוד קמ "ג , "(ּדף  :d"iedlM aaFq' `Ed ,"oinFiÎwiYr ± ַַ£¨¨©¦¦¥¨
" ,'oinlrmiwl`d `Edcg `Ed `NFke :."כּו'± ¨§¦¨¡Ÿ¦§¨¨

.xESiwYrcie" ici lr Epiide ."drC ux`d d`ln"E oipr ¦¦§¨¨§¨¨¨¤¥¨§©§©§¥§¨©§¨
."dpEn` drxE" ."zFaWde" ."mFId: ©©£¥¨§¥¡¨
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.118KlFde dpFn ± FzNgzA "mdxa`l cqg" xtqA oiIre)§©¥§¥¤¤¤§©§¨¨¦§¦¨¤§¥
.(miPnGd iiEPiW¦¥©§©¦

.119.(.e ,d .b ,c dAx ziW`xA)§¥¦©¨

רׁש"י.120. ּבפירּוׁש ׁשם dpzEnz".עּיין `l xW` zFWtp zindl" :FpFWl dfe] ְִֵֵַַָ§¤§§¨¦§¨£¤Ÿ§¤¨

xW` lr xn`le ,EzEni EN` ± "dpzEnz `l" xW` zFWtp lr xn`l ,xnFlM§©¥Ÿ©§¨£¤Ÿ§¤¨¥¨§¥Ÿ©£¤

.["mkNW afk inqw z` milAwn iOre ,xwW mkinqw iM ,Eigi ± "dpiigz `l"Ÿ¦§¤¨¦§¦¦§¥¤¤¤§©¦§©§¦¤¦§¥¨¨¤¨¤

.121.(a ,`k `nFi)¨

ראׁש122. ׁשל טֹוב "יֹום הּמתחיל ּבדּבּור מּזה, ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹועּיין
b).הּׁשנה" ,fp dpXd W`x oOwl) ַָָ§©¨Ÿ©¨¨

.123:likx iWp`).(h ,ak l`wfgi ©§¥¨¦§¤§¥

.124.("eig`a dpr xwW ,crd xwW cr" :gi ,hi mihtFW iR lr)©¦§¦¥¤¤¨¥¤¤¨¨§¨¦

.125"miAx min" wEqR lr xE`iAA x`AzPX dn oiIredxFY) §©¥©¤¦§¨¥©¥©¨©¦©¦¨

(a ,hi xF`Îzrce oFYgYÎzrC ± zrC zFpigA ipW WIW oiprA ,¨¦§©¤¥§¥§¦©©©©©§§©©
:oFilroFYgYÎzrCxn`nM ,dpiAdn KWnpd `Ed(fi ,b zFa`): ¤§©©©§©¦§©¥©¦¨§©£¨¨

' zpigaA zrCd `Ede ,"zrC oi` dpiA oi` m`"`NnnlM ¦¥¦¨¥©©§©©©¦§¦©§©¥¨
K` .'oinlroFilrdÎzrC,WOn xzM zpigAn KWnpd `Ed ¨§¦©©©¨¤§©¦§©¦§¦©¤¤©¨

' zpigA `EdWaaFq'oinlr lM.'ׁשם.כּו a'עּיין oipr Edfe ¤§¦©¥¨¨§¦ֵַָ§¤¦§¨
z`xd dY`" wEqRAW ± zrC zFpigAzrcl" wEqRaE "Yrcie §¦©©¤©¨©¨¨§¥¨¨©©©¨§¨©§¨

.l"PM "mFId©©©
ּבני 126. את "צו ּפסּוק על ּפינחס ּבפרׁשת מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועּיין

כּו'". קרּבני את אלהם ואמרּת ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָיׂשראל



c"agרלו i`iyp epizeax zxezn

ּביא ּור 127ּתֹוספת ¤¤¥

oiadlwEqR lr xE`iA ztqFzA(hl ,c EpzWxR)Yrcie" : §¨¦§¤¤¥©¨¨¨¨¥§¨©§¨
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ידּבר"141. "מׁשה הּמתחיל ּבדּבּור יתרֹו, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹועּיין
,(` ,gq xF` dxFY)ּביּקּור־חֹולים,ּבענין ענין – למעלה ּׁשהם מה הּמצֹות ¨ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

כּו' ּתפיּלין ׁשם..וענין עּיין ְְְִִִֵַָָ

אחר142. ּבמקֹום זה ּכל ׁשּנתּבאר hi]ּוכמֹו oniq WcTd zxB`] ּפסּוק על ְְְִֵֵֶֶַָָָ¦¤¤©Ÿ¤¦¨ַָ
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calA zE`ivOd zbVd'כּו. ©¨©©§¦¦§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

הּקדׁש"164. ּב"אּגרת ׁשּנתּבאר fi)ּכמֹו oniq) נֹודע" הּמתחיל ּדּבּור ְְְִִֵֶֶֶֶַָֹ¦¨ְִִַַָ
כּו'" ׁשם .ּדּבאתערּותא־דלתּתא .עּיין ְְְֲִִֵֶַַָָָ

.165"dncw zxdA m`" ligzOd xEAcA x`AzPX dn oiIre)§©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦¦©¤¤¨§¨
(a ,ck rixfY lirl)`EdW ,"xFdh xnF` `EdÎKixA `WcEw" iAB , §¥©§¦©©¥§¨§¦¥¨¤

zpigAn dlrnl `Ede ,siTOd zpigAn mdl xi`OX dn oipr¦§¨©¤¥¦¨¤¦§¦©©©¦§§©§¨¦§¦©
mdNW dbVdd'כּו.( ©©¨¨¤¨¤

.166.(` ,gtx b wlg xdf)Ÿ©¥¤

.167ּברּו העֹולם, והיה ׁשאמר ּברּו" ּבפירּוׁש זה ּכל ׁשּנתּבאר ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּוכמֹו
כּו'" xn`W")הּוא KExA" ligznd xEAcA g"`c mr xECiQA) ועּיין) ׁשם. עּיין ©¦¦©§¦©©§¦¨¤¨©ְֵֵַַָ

`],ּבּסיּדּור  ,dy cEOr xnFrA b"ld xrW g"`c mr] אּתה" ּפסּוק על ּבּביאּור ִַ¦©©©©©¨¤©ֵַַַָָ
ּבענין ארץ", ּגבּולֹות [. .] ).הֹודאה הּצבּת ְְְְִִֶַַָָָָ

.168.(` ,fi zFkxA)§¨

הּמתחיל 169. ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ּגדֹול"ועּיין ּבׁשֹופר (oOwl"יּתקע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ§©¨

(b ,hp dpXd W`xl miWExC. §¦§Ÿ©¨¨



c"agרמב i`iyp epizeax zxezn

aizM cizrlE(b ,`p dirWi)mUIe" :ocrM DxAcndOW ," ¤¨¦§¦§©§¨©¨¤¦§¨¨§¥¤¤©
,WOn dHnl df iENiB didi ,"ocr" zpigA eiWkr `EdX¤©§¨§¦©¥¤¦§¤¦¤§©¨©¨
cFr dNrzi "ocr" zpigA oM m`e ."ocrM dxAcn" zFidl¦§¦§¨¨§¥¤§¦¥§¦©¥¤¦§©¤

uw oi`l xzFi'כּו"zFlaFi mitl` 'p" Wi df KxC lre .170 ¥§¥¥§©¤¤¤¥£¨¦§
.כּו'

df lke ,"drC ux`d d`ln"E oipr oaEi df lMnE¦¨¤©¦§©¨§¨¨¨¤¥¨§¨¤
."mFId Yrcie" ici lr KWnp: ¦§©©§¥§¨©§¨©

Edfe .doipr"dil` E`xwe milWExi al lr ExAC"dirWi) §¤¦§¨©§©¥§¨©¦§¦§¥¤¨§©§¨

(a ,n:
:WExiR¥

"dil` E`xwexF` zpigaA KWnEiX dn Epiid :"inipR §¦§¥¤¨©§©¤§©¦§¦©§¦¦
."E`xi oirA oir" KxC lr zEdnd zbVdA ,WOn©¨§©¨©©¨©¤¤©¦§©¦¦§

"eal lr ExACzpigA `Ed "siTnxg`l iM ,Epiide . §©§©¥§¦©©¦§©§¦§©©
,inipRÎxF` zpigaA zFidl eiWkrC mitiTOd jWnEiW¤§©©©¦¦§©§¨¦§¦§¦©§¦¦
,siTn zpigaA zFidl xzFi lFcbe oFilr xF` KWnEi if £̀©§©¤§§¨¥¦§¦§¦©©¦
xF` `xwp zFidn mB dlrn dlrnl `Ed eiWkrX dn©¤©§¨§©§¨©§¨©¦§¦§¨

siTn171."drC ux`d d`ln"E xn`p df lre . ©¦§©¤¤¡©¨§¨¨¨¤¥¨
dpFilr dpigAn siTOlÎsiTn didIW oaEn `liOnE¦¥¨¨¤¦§¤©¦©©¦¦§¦¨¤§¨

"xwg oi` FzNEcbl" iM ,xzFi(b ,dnw miNdY)aEzMW FnkE . ¥¦¦§¨¥¥¤§¦¦§¤¨
(a ,pw miNdY)M" :aFx"FlcEB'כּוoM mB cizrl xn`p df lre . §¦¦§§§©¤¤¡©¤¨¦©¥
(d ,`i dirWi)eivlg xFf` dpEn`de ,eipzn xFf` wcv dide" : §©§¨§¨¨¤¤¥¨§¨§¨¡¨¥£¨¨

.172"כּו'
mFId" ici lr `Ed ,cizrl EN` zFkWnd lM K ©̀¨©§¨¥§¨¦©§¥©

"mzFUrl(`i ,f EpzWxR)"D`av d`ln iM" Edfe ,173`EdW ± ©£¨¨¨¨¥§¤¦¨§¨§¨¨¤
dxFze dNtY ici lr oixxaOW zFvFviPd ixExiA oipr¦§¨¥¥©¦¤§¨§¦©§¥§¦¨§¨

.zFvnE¦§
l"fx Exn`X dn oM mB Edfe174oiUFr l`xUi m`" : §¤©¥©¤¨§©©¦¦§¨¥¦

daEWYzFvFviPd ExfgIW Epiid daEWYW ,"oil`bp ± §¨¦§¨¦¤§¨©§¤©§§©¦
EnlWIW xg`e .oWxWe oxFwnl aEWl ,dHnl EltPW¤¨§§©¨¨¦§¨§¨§¨§©©¤ª§§
,"D`av d`ln iM" xn`p df lr ,zFvFviPd lM xExiA¥¨©¦©¤¤¡©¦¨§¨§¨¨

al lr ExAC" if`e'175"כּו. ©£©©§©¥
iENiB oM mB KWnp l"Pd zFvFSip xExiA ici lr ,dPde§¦¥©§¥¥¦©©¦§©©¥¦

zrCd zpigA176dNtYd ici lr Epiid xExiAd xTire . §¦©©©©§¦¨©¥©§©§¥©§¦¨
zpigA mikiWnn df ici lrW Epiide .zFvnE dxFze§¨¦§§©§¤©§¥¤©§¦¦§¦©

"dpEn` drxE"177(b ,fl miNdY). §¥¡¨§¦¦

:oiprde§¨¦§¨
FpFvx zEdn zbVd `Ed dxFYd cEOile zbVd iM¦©¨©§¦©¨©¨©©§
zE`ivOd zricin dlrnNW ,WOn KxAzi Fznkge§¨§¨¦§¨¥©¨¤§©§¨¦¦©©§¦
FpFvxE Fznkg EWAlzPW FnM `Ed Ff dbVdW wx .calA¦§¨©¤©¨¨§¤¦§©§¨§¨§
diIUrA EWAlzPW itNW ,zEInWb diIUrA KxAzi¦§¨¥©£¦¨©§¦¤§¦¤¦§©§©£¦¨
FnM oM oi`X dn ;zEdnd zbVd mdA Wi oM lr zEInWb©§¦©¥¥¨¤©¨©©¨©¤¥¥§

"llM odA `qitY daWgn zil" ixd ,dlrnl mdW178. ¤¥§©§¨£¥¥©§¨¨§¦¨¨¤§¨
FpFvxE Fznkg zEdn zbVd `Ed mipR lM lr la £̀¨©¨¨¦©¨©©¨§¨§
drxE" zFidl Ff dbVd gkA Wi okle .WOn KxAzi¦§¨¥©¨§¨¥¥§Ÿ©©¨¨¦§§¥
`Ed zrCd iM :zrCd zkWnd oipr `EdW ± "dpEn ¡̀¨¤¦§¨©§¨©©©©¦©©©
,l"PM 'oinlr lM aaFq' zpigAn zE`ivOd zxMde zbVd©¨©§©¨©©§¦¦§¦©¥¨¨§¦©©
FpFvxE Fznkg zEdn zbVd `id dxFYd cEOile zbVde§©¨©§¦©¨¦©¨©©¨§¨§
zbVdA `le ,'oinlr lM aaFq' zpigAnW KxAzi¦§¨¥¤¦§¦©¥¨¨§¦§Ÿ§©¨©

;cal zE`ivOd©§¦§¨
df ixde ,miInWB mipiprA dHnl dlRWp dxFYdW wx©¤©¨¦§§¨§©¨§¦§¨¦©§¦¦©£¥¤
FA siqFnE mc`d z` dIgOW lk`Od lWn KxC lr FnM§©¤¤§©©©£¨¤§©¤¤¨¨¨¦
mFrhIW cr `A` zFxwl rcFi wFpiYd oi`"W ± zrc©©¤¥©¦¥©¦§©¨©¤¦§

"obC mrh179zpigAn ± dHgd WxXW itl ,Epiide . ©©¨¨§©§§¦¤Ÿ¤©¦¨¦§¦©
mc`dn dlrnNW EdzCÎzrC'כּוiR lr s` okle . ©©§Ÿ¤§©§¨¥¨¨¨§¨¥©©¦

mc`d z` `Ed dIgn df lM mr ,mc`dn dHnl lRWPW¤¦§©§©¨¥¨¨¨¦¨¤§©¤¤¨¨¨
.zrc FA KiWnnE©§¦©©

dRÎlrAW dxFYdW iR lr s` ,df KxC lr KM©©¤¤¤©©¦¤©¨¤§©¤
dHnl EdGW ,dGdÎmlFrAW miInWB mipiprA zxAcn§©¤¤§¦§¨¦©§¦¦¤¨¨©¤¤¤§©¨
lM mr K` ;'d zNEcbA zEppFAzdde dlMUdd zpigAn¦§¦©©©§¨¨§©¦§§¦§©©¦¨
FpFvx zEdOd zbVd `id iM ,xzFi DFaB DWxW df¤¨§¨¨©¥¦¦©¨©©©§
± Wtpl oFfn zpigA `id okl .WOn KxAzi Fznkge§¨§¨¦§¨¥©¨¨¥¦§¦©¨©¤¤

.dpEn`A zrC zpigA KiWnOW ± "dpEn` drxE"§¥¡¨¤©§¦§¦©©©¤¡¨
dY`" Edfez`xd,zEdnd zbVd `Ed diI`x :"zrcl §¤©¨¨§¥¨¨©©§¦¨©¨©©¨

,KxAzi FpFvxE Fznkg `idW ,dxFYd wqr ici lr Epiide§©§©§¥¥¤©¨¤¦¨§¨§¦§¨¥
" KWnp dGn okle .diIUrA EWAlzPW wxzrcl'd iM ©¤¦§©§©£¦¨§¨¥¦¤¦§©¨©©¦
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.170.(c ,q xdA dxFYd lr K"W d`x)§¥©©©¨§©

.171" מענין לב (ועּיין על ּפרׁשה ":ּדּברּו אחרי, פ'. ּפרׁשה וּיׁשלח, ּברּבֹות: ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָ
ּבּפסּוק קדמאה, ּביתא אלפא ּבסֹוף איכה, ּבמדרׁש ak)כ"א. "ּתבא (`, ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹ

ּפסּוק על קהלת, ּבמדרׁש fh)כל". לּבי"(`, עם אני ּפסּוק ועל."ּדּברּתי ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
(g ,b)"לדּבר "ועת ּגּבי לאהב", f)."עת ,b mW) ְְֱֵֵֵֵֶַַֹ¨

ּתלכּו" אלקיכם ה' "אחרי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה d`xועּיין oOwl) ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ§©¨§¥

,(` ,k" לבבּבענין על כּו' הּדברים ").והיּו ְְְְְִִֶַַָָָָ

ב').172. עּמּוד קצ"ח, ּדף ּבלק, ּפרׁשת ּבּזהר ְֵַַַַַַָָָָֹ(ועּיין

.173.("dil` E`xwe milWExi al lr ExAC" wEqRd KWnd)¤§¥©¨©§©¥§¨©¦§¦§¥¤¨

.174.(a ,fv oixcdpq)©§¤§¦

ׁשלֹום 175. "מרּבים כּו'", ּבני "וכל הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָועּיין
a).כּו'" ,l d`x oOwl).ׁשם עּיין §©¨§¥ֵַָ

ּתלכּו"176. אלקיכם ה' "אחרי הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר .ּוכמֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

.177"WcTd zxB`"A x`AzPX dn oiIre(` oOiq)wEqR lr §©¥©¤¦§¨¥§¦¤¤©Ÿ¤¦¨©¨
"dipzn fFra dxbg"(fi ,`l ilWn)dxFYd wqr ici lr Ki` , ¨§¨§¨§¤¨¦§¥¥©§¥¥¤©¨

wEqR lr `zi` ixtQaE .dpEn`dA gMde zEIgd KWnp¦§©©©§©Ÿ©§¨¡¨©¦§¥¦¨©¨
(e ,e EpzWxR)dN`d mixaCd Eide"'כּוxiMn dY` KM KFYOW" :" ¨¨¨¥§¨©§¨¦¨¥¤¤¦©©¨©¦

."mlFrd dide xn`W in z ¤̀¦¤¨©§¨¨¨¨

ּפסּוק 178. על ּבּביאּור – אחר ּבמקֹום ּבאריכּות מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָועּיין
מלח" תׁשּבית Kli`e)"ולא b ,c `xwIe lirl) וּיקרא .ּבפרׁשת ְְִֶַַֹ§¥©¦§¨¨¥¨ְְִַַָָָ

.179.(` ,n zFkxA)§¨
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miwl`d `Ed'180"וגֹוikp`" zpigAn iENiBd ici lr Epiide . ¨¡Ÿ¦ְ§©§©§¥©¦¦§¦©¨Ÿ¦
`iiqMz`cÎ`nlre mId KRdp df ici lrW ,"ikp`W in ±¦¤¨Ÿ¦¤©§¥¤¤§©©¨§¨§¨§¦§©§¨

aEzMW FnM ,WOn diI`x zpigaA iENiB icil `FalgNWA) ¨¦¥¦¦§¦©§¦¨©¨§¤¨§©©

(a ,eh" :df."Edep`e il` ¤¥¦§©§¥

mdW ,zFvOde dxFYdW ,oM mB oaEi df KxC lre§©¤¤¤©©¥¤©¨§©¦§¤¥
xW` [..] mixaCd"ikp`"mFId LEvn(e ,e EpzWxR)ikp`" ± ©§¨¦£¤¨Ÿ¦§©§©¨¨¨¥¨Ÿ¦

"ikp`W in ±181zrCd zpigA KiWndl ogkA Wi oM lr , ¦¤¨Ÿ¦©¥¥§Ÿ¨§©§¦§¦©©©©
mFId Yrcie" ,"zrcl z`xd" zpigal `FaIW mc`dA§¨¨¨¤¨¦§¦©¨§¥¨¨©©§¨©§¨©

:."כּו'

.xESiwm` iM ,zEdnd zrici Fpi` `EdW ± zrCd oipr ¦¦§¨©©©¤¥§¦©©¨¦¦

,okle .FWtp zFgM mc`d zrici FnM ,zE`ivOd zrici§¦©©§¦§§¦©¨¨¨Ÿ©§§¨¥
DiA `qitY daWgn zil" `EdÎKExA WFcTdW aB lr s ©̀©©¤©¨¨¥©§¨¨§¦¨¥

mFId Yrcie" zFidl Kixv df lM mr ,"llM'כּו".WOn §¨¦¨¤¨¦¦§§¨©§¨©©¨
zEdnd zbVd ± ok FnM oMÎmB Wi dxFYdA dPde§¦¥§©¨¥©¥§¥©¨©©¨
iR lr `Ed zFCOd zkWnd dPde .zE`ivOd zricie¦¦©©§¦§¦¥©§¨©©¦©¦
giQi `NW `EdW ,"Lia` iwl` z` rC" Edfe .zrCd©©©§¤©¤¡Ÿ¥¨¦¤¤Ÿ©¦©

iCbpl 'd iziEW" ± dGn FYrCcinzzrCd mFwn lMnE ." ©§¦¤¦¦¦§¤§¦¨¦¦¨¨©©©
YrciE"n xkVd K` .diI`x iAbl miixFg` zpigA wx `Ed©§¦©£©¦§©¥§¦¨©©¨¨¦§¨©§¨

E`xi oirA oir" ,cizrl ± "mFId'כּוux`d d`ln"E oipre ." ©¤¨¦©¦§©¦¦§§¦§©¨§¨¨¨¤
KWnp EN` zFkWnd lMWe ."E`xwe" "ExAC" oipr ."drC¥¨¦§©©§§¦§§¤¨©§¨¥¦§©

."mzFUrl mFId" ± "mFId Yrcie" ici lr: ©§¥§¨©§¨©©©£¨
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ּפסּוק 180. על ּׁשּנתּבאר מה לחם"ועּיין מּטה לכם (lirl"ּבׁשברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ§¥

.(a ,gn izFTgA§ª©

EdnE" :a"p wxR "mipFpiA lW xtq"A x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥§¥¤¤¥¦¤¤©
WEaNd'כּו`Ed ?DxF`A zE`ivnA lHAzi `le DWiAldlE DxiYqdl lkEIW] ©§¤©§©§¦¨§©§¦¨§Ÿ¦§©¥¦§¦§¨

.EpipalE Epl zilbPd dizFvnE dxFYA miWAElOd ,'Eke Fznkge KxAzi FpFvx§¦§¨¥§¨§¨§©§¨¦©¨¦§¤¨©¦§¥¨§¨¥

[d`NirÎdnkg `id ,"zwtp dnkgn `ziixF`"C,'Ek `Nirl `NirlC §©§¨¥¨§¨¨§¨¦¨§¨¦¨¨¦§¥¨§¥¨

[`ilBz`c `nlrn]." ¥¨§¨§¦§©§¨

ּבּסיּדּור עֹוד etxועּיין g"`c mr],[Kli`e a cEnr sFq ,vx .b הּמתחיל , ּבדּבּור ְִֵַַ¦©©¨¥¨ְְִִַַ
מּצֹות" ּתאכל ימים ","ׁשׁשת כּו'ּבענין הּים על ׁשפחה ".ראתה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

.181.(a ,` mixaC lirl onqp)¦§¨§¥§¨¦

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

ÔÎÂ) אות בנ"י ובין ביני עולם ברית נאמר שבת גבי
הוא  אחד ותורה השבת שרש כי כו' לעולם היא
שבת  בו נאמר וע"כ שבעצמות ח"ע פנימית בבחי'
כו' מוי"ב וקיימא דמיקדשא כו' ממש בעצמותו וינפש
בלי  המחבר ממוצע בחי' השבת גם ע"כ במ"א וכמ"ש
ובין  ביני כמ"ש כנ"י עם א"ס לעצמות מפסיק דבר
ענין  בכל יובן וכך וד"ל). כו' לעולם היא אות בנ"י
ברית  לזכור וראיתיה ומ"ש בתורה שנזכר ברית כריתת
בסופן  תחלתן דנעוץ משום המל' בחי' שהוא עולם
הנ"ל  ארוך חבל משל כמו זהו הנה בתחלתן וסופן
ברית  כריתת משא"כ כו' נחלתו חבל יעקב וכמ"ש
ארץ  ירושת בשביל לאברהם ברית כריתת (וכן שבתורה
ומ"ש  כו') להם לתת בריתי את והקימותי וכמ"ש כנען
הכתר  בבחי' שזהו אלקיך ה' בברית לעברך ע"פ במ"א
איהו  מל' דכתר משום היינו כו' ממוצע בחי' שהוא
כו' חבל יעקב בחי' וזהו כו' בסופן תחלתן ונעוץ כ"ע
לא  בהן שנא' המצוה בקיום מקום של רצונו כשעושין
שעלה  ראש לי ישראל בחי' אבל כו' יספר ולא ימד
במדריגה  הוא עצמיות בבחי' הקדום ורצון במחשבה
שנק' ישראל בשביל בראשית וזהו התורה עם א' ושרש
אוריית' קדישין ישראל בזהר שאמר ומה כו' ראשית

תהיו  קדושי' ארז"ל וכן כה' קדוש אין אבל קדישא
למעלה  קדושתי אני קדוש כי ת"ל כמוני יכול
מעשה  קיום מצד קדוש שנק' מה היינו מקדושתכם
אורייתא  מ"ש (אך מקום של רצונו כשעושין המצות
שעצמותו  דגם משום היינו כה' קדוש ואין קדישא
מח"ע  גם ומובדל קדוש עצמו הוא אבל בה מתגלה
להן  א' שרש ושבת וישראל תורה ונמצא כו') דתורה
שמע  אומר ולכך כו' מהם למטה ומע"ט ותשובה
וד"ל. כו' אחד דה' העצמי היחוד תלוי שבו ישראל
שהוא  ה' רחמיך זכור בענין ג"כ מובן הרי זה ובכל

שזהו ג"כ  כו' ה' ויקרא ה' ויעבור מדה"ר י"ג שרש
שבחי' לפי ומע"ט תשובה מע"י יותר התורה ע"י
ג"כ  יובן ומעתה כנ"ל. נתגלה ממש דהוי"ה העצמות
תורה  ע"י ג"כ שזהו הנ"ל בפנים פנים החזרת בענין
הנה  אך וד"ל. הנ"ל מטעם ומע"ט תשובה מע"י יותר
דפב"פ  היחוד החזרת בענין ביאור בתוס' להבין יש
יש  באמת דהנה כנ"ל. יחוד של מגופו יותר שגדול
להיות  יוכל האיך דפב"פ יחוד ענין בשרש להפליא
דקוב"ה  פב"פ יחוד שענין ידוע שהרי עצמות מצד
אתדל"ע  שמעורר אתדל"ת ע"י כ"א להיות א"א וכנ"י
תשוקתך  אישך ואל וכמו כו' הפני' כמים באהבה
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c"agרמד i`iyp epizeax zxezn

ותשוקה  אהבה מתעורר שמזה מ"נ העלא' בבחי'
מ"ד  המשכת בבחי' המקבל אל המשפיע מן למעלה
היחוד  את לעורר ומ"ד מ"נ הא' מדריגות ב' בזה (ויש
עצמו  וזווג היחוד שבשעת ומ"ד מ"נ של גופו והב'
וכמ"ש  כו' יחוד לשם שאומר המצות בענין כידוע
שהן  המקבלים של אהבה ביכולת איך ולכאורה במ"א)
אור  לעורר מאין יש נבראים הן כי כו' גבול בבחי'
א"ס  בבחי' שהוא אצי' שבבחי' האלקית עליונה אהבה
כלל  ערוך שאין כידוע כו' חד וחיוהי דאיהו משום
כלל  לומר וא"א כו' הבורא עם נברא בין וכלל
שאין  מאחר שבאצי' אתדל"ע יגרום דבי"ע שבאתדל"ת
לפעול  שיוכל (שזה וכלל כלל ערך השתוות ביניהם
כמו  א' מסוג ערך השתוות להם שיש מוכרח התעוררות
ומכ"ש  המדבר את יעורר שהחי אא"ל אבל בנ"א ב'
במ"א) וכמ"ש כו' אדם מערך שאינם והצומח הדומם
המלכות  אל מ"נ מעלין שהנשמות מבואר בע"ח והנה
שהם  ע"י ליש מאין בנפעל הפועל כח בחי' שהוא
לכאורה  לומר שייכות יש שבזה לאין מיש מתבטלים

ז"א  לגבי מ"ן מעלה והמל' אתדל"ע יעורר שאתדל"ת
מעורר  בע"ג נברא דאיך מובן לא זה גם אך כידוע כו'
מאין  יש שנברא מאחר בע"ג בלתי שהוא לבוראו
שנק' דהארה הארה צמצום בחי' ע"י הערך בדילוג
שיפעול  רק לומר שא"א ועלול עילה דרך ולא כו' מסך
וכה"ג  לרבו כתלמיד שלו בעילה התעוררות העלול
ליש  מאין משא"כ כו' ביניהם קצת ערך שיש מפני
גם  א"כ במ"א ומבואר כידוע כלל ביניהם ערך שאין
לעורר  שיוכלו אפשר אי שלהם לאין היש ביטול בבחי'
דוכתי  בכמה בזהר (ומ"ש כו' ליש מאין ההמשכה
בנין  להיות המל' לבחי' מעוררים ונשמות שהמלאכים
דברו  עושי כח גבורי כמ"ש כו' פרצוף בבחי' מחדש

אלא לטוב מ"נ העלאת אין כאשר ולהיפך להיפך כו'
סלקא  או ע"ת האי בזהר וכמ"ש קטנות בבחי' נעשית
הנה  כו' הלבנה ומילוי הלבנה פגימת בחי' כו' נחת' או
דקטנות  שינוי בחי' שיהיה יתכן איך להבין יש גופא זה
שאין  בע"ג בחי' התחתונים מעשה מצד במל' וגדלות

וד"ל): כנ"ל הבור' עם לנברא כלל ערך

t"cq .dxezl dltz oiay yxtd oiadl .jepig
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

הרמב"ם ˘Ï‡(י"ב) לפ"ד חמץ: תערובת לאכול
לתערובת  מיוחד לאו הוא תמ"ב סי' ושו"ע
כ') י"ב (שמות תאכלו לא מחמצת כל מדכתיב חמץ
מהלאוי' אלא פרטי לאו אינו והרא"ש הרמב"ן ולפ"ד
דבר  ע"י לשנתחמץ מחמצת וחד בחמץ הבאים הרבים
כמ"ש  והענין תס"ב. סי' וש"ע דכ"ח בגמ' כדאי' אחר
בחי' הוא וחמץ נוק' בחי' הוא שמחמצת בכאריז"ל

דז"א  דקטנות שבדעת מחו"ג היוצאת וההארה דוכרא
שלא  נצטווינו ע"ז וגם כו' ומשארת מחמצת נק' ללאה
בחי' הוא לאה כי דהיינו ברשותינו ימצא ושלא לאוכלו
בחי' ולזאת כידוע המדות את המלביש המחשבה לבוש
שנמשך  ומה דכורא בחי' הוא כי חמץ נק ' שבמדות היש
מחמצת  ונק' מהמדות קבלה בחי' הוא ודבור במחשבה

חמץ: תערובת הוא להרמב"ם בגשמיות וכנגדו כו'

ung uaexrz xeqi`
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‰‰Â בלק"ת ע' תורה, טל בחי' הוא בתורה זו בחי'
וזהו"ע  בסופו, השלישי השמים האזינו בד"ה
כטל  תזל הקורא, אחר כעונה אמרתך לשוני תען
בחי' שהוא ע"י הוא התורה בעסק הזה והכח אמרתי,
ד' יש כי מדבר, מבחי' ממש, דברי בפיך דברי ואשים
תחי' והחכ' כמ"ש חכ' בחי' הוא חי דצח"מ, בחי'

שעל  בהביאור ע' חי, מבחי' שלמעל' מדבר נק' וכתר
יתרו. פ' שבתו"א השלישי בחדש ד"ה

ÔÎÏÂ של התורה צלותא נק' שעת התפילה משא"כ ום,
למעלה  מלמטה היא התפילה כי קרבא, שעת
בעמלק  להוי' מלחמה וכמ"ש כו' מעכבים מונעים ויש
היא  התורה אבל השני, תצא כי סד"ה בלקו"ת ע' כו',
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ית', לפניו בטלים שכולם שמלמעלמ"ט הוי' דבר בחי'
בבחי' גם הוי', פי את לעבור אוכל לא אמר בלעם שגם
ובר  כפיים נקי ה' בהר יעלה מי נאמר התפילה ומעלת
וירד  נא' במ"ת אבל באריכות), החינוך בס' מזה (ע' לבב
ג"כ  וזהו כ"כ. עדיין מזוכך הי' שלא הגם סיני הר על ה'
בניך  שלום ורב שנא' בעולם שלום מרבים ת"ח מארז"ל
מאי  כמארז"ל בנאים נק' שהת"ח בונייך, אלא בניך א"ת
ימיהם  כל עולם של בבנינו שעוסקים ת"ח אלו בנאים
ושבתה  כו' תבואו כי בד"ה ע' ע"א), דקי"ד (בשבת
ע"י  ולא דוקא התורה ע"י הוא זו שבחי' נדפס שלא
בניך  וכל בד"ה ראה פ' בלק"ת עי' כו', לבד התפילה
הוי' דבר הוא שהתורה הנ"ל מטעם והיינו ה', לימודי
שלום  עושה עמו ופחד המשל בו שנאמר מלמעלמ"ט
ואין  אש של שר וגבריאל מים של שר שמיכאל במרומיו
היותר  בחי' שמתגלה הגילוי עוצם שמחמת זא"ז, מכבין
זה  באופן התורה עסק אך כו'. מתבטלים מהם גבוה
ממש  לאוא"ס הביטול ע"י זהו אמרתך לשוני תען שיהי'
לי  חלוק נהרא גינאי שאמר רפב"י של הכח הי' וזה כו',
ע"י  הוא זו שבחי' מתים, מחי' דבכו זוטרי וכן מימיך,
פ' בלק"ת מזה וע' כנ"ל, ביטול בבחי' התורה עסק

דרקיע. במתיבתא מיפלגי קא בד"ה תזריע
‰‰Â ע"י שנמשך הגשמים ירידת ענין יובן זה מכל

נעים  ומה טוב מה בפסוק רשב"י של התורה לימוד
מהטוב  מדבר שהפסוק דמ"ט, אחרי בזח"ב כמ"ש
ונתתי  ענין שורש עצמו שזהו דזו"נ העליון יחוד שע"י
דרחמי  מכילין בי"ג תנא במאמר וסיים בעתם, גשמיכם
כי  להיות שפתח במה סיים כי לתתא, ברכאן לאשכחא
י"ג  גוזרים היו ולכן מדה"ר, מי"ג נמשך זה יחוד שורש
דא"א  מדה"ר י"ג לעורר בכדי הגשמים על תעניות
יקח  כי ואיש בענין ע"ב דע"ז אחרי פ' בזהר וכמ"ש
חסד  מא"א שרשו זה חסד ושרש הוא, חסד אחותו את
מלמטה  הם תעניות הי"ג שענין רק חסד, ורב דלגאו
ולא  בימים רק מתענים הי' הראשונים ג' שלכן למעלה
ובעשרה  משחשיכה, ושותים אוכלים שהי' בלילות
שהיו  בלילות גם מתענים הי' האחרונים תעניות
הראשונים  תעניות ג' כי והיינו יום, מבעוד מפסיקים
דאצי', ע"ס כנגד הם האחרונים ועשרה בי"ע, כנגד הם
תורתו  בעסק רשב"י אמנם למעל'. מלמטה הוא שכ"ז
בבחי' תורתו עסק ע"י למטה מלמעלה זו בחי' המשיך
ג"כ  ביג"מ נדרשת התורה כי וכנ"ל בפיך דברי ואשים
אלא  שושנים א"ת מענין וכנודע יגמה"ר, נגד שהם
הטלא  הרי תורה טל ענין גם כו'. בהלכות ששונים
י"ג  כנגד שהם מדות מי"ג גבוה זהו שבמו"ס דבדולחא

דבדולחא. טלא שיורי שנק' דיקנא תיקוני
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מצד  הקב"ה אחרי נמשך אאע"ה חיצונית. שהיא ההליכה בענין מתחיל מדוע שאלה:
יסוד  בפועל. בעבודה ובא בלבו, מאירה אלקות שהשגת – תדבקון ובו וההרגש. השכל

קבלת־עול. – העבודה

*È¯Á‡"1 מצֹותיו ואת תיראּו, ואתֹו ּתלכּו, אלקיכם ה' «¬≈ְְְֱִִֵֵֵֶֶָָֹֹ
ּובֹו תעבדּו, ואתֹו תׁשמעּו, ּובקלֹו ְְְְֲִִַָֹֹֹֹּתׁשמרּו,

יראה,2תדּבקּון" הליכה, ּדברים: ׁשּׁשה ּכאן וחׁשיב . ְְְְֲִִִִִִָָָָָָָ
מדרגֹות  ׁשהם ּודבקּות, עבֹודה ׁשמיעה, ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָׁשמירה,
הליכה, ּבענין התחיל מה מּפני להבין וצרי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָחלּוקֹות.
ּדכמֹו חיצֹונית, ּבחינה היא ההליכה ענין ְְְְֲִִִִִִִִַַָָָּדכללּות
הּנה  הּגּוף, ּבאברי הּמתלּבׁשים הּנפׁש ּכחֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹּבגׁשמּיּות
ויׁשנֹו הּנפׁש, ׁשּבכחֹות אחרֹון הּיֹותר ּכח הּוא ההּלּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹּכח
ענין  ּכללּות כן ּכמֹו ּביֹותר, הּפׁשּוטים אפּלּו אדם ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָּבכל
ׁשּזהּו חיצֹונית, ּבחינה היא הרּוחני ּבתארֹו ּגם ְְֲֳִִִִִִֶֶַַָָָָָההליכה
ׁשּגם  היֹות ּדעם להמׁשכה, הליכה ּבין ההפרׁש ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכללּות
הּוא  מקֹום מּכל ההליכה, ענין הּוא ענינֹו ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָההמׁשכה
ּתאר  היא ּדהליכה ההליכה, מענין יֹותר ּפנימית ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָֹּבחינה
והינּו וההרּגׁש, הּׂשכל ּתאר היא והמׁשכה והּפעל ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֹהּכח
ּבעּלּוי  למקֹום מּמקֹום ונעּתקים מהּלכים הם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּׁשניהם
ּבסּבתם  חלּוקים הם זה עם אבל לעליֹון, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָמּתחּתֹון
סּבת  רק סּבתּה הּנה ּדההליכה מהּותם, ּבעצם ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוחלּוקים
הּׂשכל  היא סּבתּה הּנה וההמׁשכה והּכח, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּתקף

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּופרׁש3וההרּגׁש, נרּוצה", אחרי "מׁשכני ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
עזרא  ּבן אברהם עליו 4הרב אבינּו אברהם על ּדקאי ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

הּוא  ּדאברהם וידּוע הּמקֹום, אחר ׁשּנמׁש ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָהּׁשלֹום
ּוכמאמר  הּגּלּוי, על מֹורה ה' ּכי ה', ּבמּלּוי 5אברם ְְְֲִִִֶַַַַַָ

ּדהה"א  וידּוע מֹוליד", ואברהם מֹוליד אינֹו ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ"אברם
ּבחינת  הּוא הּׁשלֹום עליו אבינּו לאברהם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּנּתֹוסף

רעיֹון,6ּבינה  מּכל הּנעלם ׂשכל ּבחינת הּוא ּדאברם , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבחינת  הרֹוממּות על מֹורה ורם חכמה, ּבחינת הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָּדאב

סתימאה  ּבא א חכמה זה ּכל הּנה ה' אֹות לֹו ּדכׁשּנּתֹוסף , ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
הּקדֹוׁש אחר ׁשהל ׁשההליכה וזהּו מּמׁש, ּבהּׂשגה ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאצלֹו
ּבסּבת  ׁשּנמׁש המׁשכה ּבבחינת הּוא הּוא ְְְְִִִִֶַַַַָָָּברּו

ּוכמאמר  העצּומים, אחרי7הּׂשגֹותיו נמׁש אב "זכֹור ְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָָ
וחׁשב  לבד. חיצֹונית ּבחינה היא ההליכה אבל ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָּכּמים",
מצֹותיו  ואת תיראּו, "ואתֹו ּדברים, חמּׁשה ּכ ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹאחר
ּבקּיּום  והאהבה הּיראה ענין הּוא ׁשּבכללּות ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹּתׁשמרּו",
הּנקרא  ּפנימי הרּגׁש הּוא ּתׁשמעּו", "ּובקלֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹֹהּמצות,

"ּדערהערען" איּדיׁש ואית 8ּבלׁשֹון ׁשמיעה ּדאית ב , ְְְְְִִִִִִֶֶֶָ
רק  ׁשּׁשֹומע מי יׁש הרי הּקֹול ּבׁשמיעת ּוכמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָׁשמיעה,
ּופנימּיּות  ּתֹוכּיּות ׁשּׁשֹומע מי ויׁש ּבלבד הּקֹול ׁשל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָקֹולֹו
לבד, הּׁשמּועה את ׁשֹומע ׁשהּוא מי ׁשּיׁש והינּו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָהּקֹול,
ּבפנימּיּותֹו, נכנס ׁשּׁשֹומע הּׁשמּועה ּדבר אׁשר מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָויׁש

עס אּון הערט ער וואס אזא פאראן איז פאראן עס איז ְִִֶֶֶֶַַַַַַָ
ּדערהערט  וואס עליו ג ּדער אבינּו ּבאברהם ׁשּכתּוב ּוכמֹו , ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָ

"עקב ּבקֹולי"הּׁשלֹום, אברהם ׁשמע האט 9אׁשר ער , ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ
"ּובֹוד ּדערהערט  ּבפעל, ּבעבֹודה ּתעבדּו" "ואתֹו , ְְְְֲֲֶֶַַַָֹֹֹ

ּובּסֹוף, ּבראׁש ּבּלב עזרא, אּבן הרב ּפרׁש – ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹתדּבקּון"
ּבתֹורה  ּׁשּמּׂשיג מה ההּׂשגה ּכאׁשר הּוא הּדבקּות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָּדענין
ּבעבֹודה  ּבא הּלב ידי ועל ּבלּבֹו, מאירה אלקּות ְְְְֱֲִִִִֵֵַַַַָָָֹוידיעת
ּוכׁשאֹומר  נעלֹות, מדרגֹות הם זה ׁשּכל מּמׁש, ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבפעל
העּקר, ׁשּזהּו מׁשמע הּנה ּתלכּו", אלקיכם ה' ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ"אחרי

(*950 עמוד ב חלק קונטרסים - המאמרים בספר נדפס
ואילך. 305 עמוד תרצ"ז המאמרים ספר ואילך.

רב 1) ומקנה המתחיל דיבור [מאמר] על מיוסד זה ֶמאמר
שחֿשיב). עמ' תרס"ו (המשך תרס"ו

דיבור  [מאמר] על מיוסד כנראה הנ"ל המתחיל [דיבור
ואילך]. ב תקפח, שמות חיים בתורת (הב') ויקהל המתחיל

דיבור  [מאמר] וסוף ריש ראה - וסופו המאמר להתחלת
עמ' סוף תרס"'ו (המשך תרס"ו תלכו אלקיכם ה' אחרי המתחיל

ואילך). שלב שכד.
ה.2) יג, ראה פרשת

ד.3) א, השירים שיר
השלישית).4) (הפעם הפסוק על
ב.5) צ, א חלק זוהר י. מד, פרשה רבה בראשית
לך.6) פרשת ריש ו) (כרך התורה ואור חיים תורת אור, תורה
"גשם".7) פיוט
הבאה.8) שבהערה ושיחה מכתב ראה
("התמים"9) תרצ"ו אלול כ"ו מכתב וראה ה. כו, תולדות

סעיף  תרצ"ט תמוז י"ב שיחת ואילך). ב] [רצג, נב עמ' ו חוברת
(ספר  נט בקונטרס תש"ח תמוז לי"ב לאור [יצא ואילך ד

ואילך)]. 252 עמ' תש"ח המאמרים

מושגת).א. (בלתי סתומה ויש.ב.חכמה שמיעה שמפנים.ג.שיש זה וישנו השומע, כזה בפנימיות ד.יש שמע הוא
הדבר). את והפנים (קלט
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חיצֹונית, ּבחינה היא ההליכה ּדענין זאת ּדלבד ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָֹוהינּו
ּבחינת  ׁשהּוא ּתלכּו", אלקיכם ה' "אחרי ּכׁשאֹומר ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹהּנה
הּוא  ּדוקא זה הּנה מקֹום מּכל ּבלבד, וחיצֹונּיֹות ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָאחֹורים

ידי ועל אחר העּקר, ׁשחׁשב ּדברים החמּׁשה יהיּו זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ה' ּד"אחרי הענין הרי ולכאֹורה .ּתלכּו"ּכ אלקיכם ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ

הּנה  ּדוקא זה ידי על ואי ּבעבֹודה, נמּוכה מדרגה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּוא
הענין  א ּכאן. ׁשחׁשיב הּנעלֹות הּמדרגֹות לכל ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹיבא
העבֹודה  היא והתחלתּה העבֹודה יסֹוד ּדהּנה ְְְְֲֲִִֵַָָָָָָָהּוא,
אלקית, ּבעבֹודה מּוסד יסֹוד זהּו אׁשר ּדוקא, על ְְְֱֲֲִֶֶַַַַָָָָֹֹּדקּבלת

ּדוקא. על ּבקּבלת העבֹודה ּתחּלת ְְְְֲִִַַַַָָָָֹלהיֹות

"בנים" מדוע שאלה: עצמותו. והנחת ביטול קבלת־עול, – בר"ה שנה כל עבודת תחלת
מצד  היא העבודה שבר"ה אלא לאביהם? ממש בקירוב הם הרי רחמים, לבקש צריכים

רחמים. מבקשים "בנים" שהם נשמות גם ולכן קבלת־עול,

‰p‰Â ּתחּלת הּנה האלקית העבֹודה ׁשּבכללּות ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ
כן  ּכמֹו ּדוקא, על ּבקּבלת היא האדם ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹעבֹודת
ּבעבֹודה  היא העבֹודה ּתחּלת הּנה וׁשנה ׁשנה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָּבכל
היא  הּׁשנה ּדראׁש ּדהעבֹודה וידּוע ּדוקא, על ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָֹֹּדקּבלת

ּדארעא  ּבמלכּותא ּוכמֹו ,יתּבר מלכּותֹו על הּנה ה קּבלת ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹ
עצמֹו והנחת הּבּטּול הּוא העּקר ההכּתרה ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָּבעת

אל  מהּותֹו ּבכל העבֹודה ׁשּמתּבּטל כן ּכמֹו הּנה ,הּמל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
על  ּבקּבלת עצמּותֹו והנחת ּבּטּול היא הּׁשנה ְְְֲִִַַַַַַָָָָֹֹּדראׁש

ּדלּבא  מעּומקא ותחנּונים ּבבכּיה ׁשמים ּדזהּוו מלכּות . ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
הּׁשנה  ּבראׁש ּׁשאֹומרים הּיֹום 10מה עֹולם, הרת "הּיֹום ְְֲִֶַַַַַָָָֹ

אם  ּכבנים אם עֹולמים, יצּורי ּכל ּבּמׁשּפט ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָיעמיד
אם  ּבנים, על אב ּכרחם רחמנּו ּכבנים אם ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּכעבדים,
עדן, נׁשמתֹו רּבנּו ּופרׁש כּו', תלּויֹות" ל עינינּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָּכעבדים

וועלט  ּדי ציטערט היינט עֹולם", הרת ּופרׁשז "הּיֹום , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ
ּופחד  רתת לׁשֹון מּזה,11"הרת" הם והּפחד והאימה , ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּכל  ּבּמׁשּפט יעמיד הּׁשנה, ּדראׁש ּביֹום ׁשהּיֹום, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹלפי
ב' יׁש ּבכללּותם הּנה עֹולמים ּוביצּורי עֹולמים, ְְִִִִִֵֵֵֵָָָָיצּורי

ועבדים  ּבנים ּומדרגֹות, רחמנּו12ּבחינֹות ּכבנים "אם , ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָ
הּבנים  צריכים לּמה להבין, וצרי ּבנים". על אב ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָּכרחם

ּדהא  רחמים, מּמׁש,ח לבּקׁשת קרֹוב ּבבחינת הם הּבנים ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָ
ּומהאי  לאביו, ּבדֹומה הּוא הּבן הרי ּבגׁשמּיּות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָּוכמֹו

אליו ט טעמא  ונמׁש ּבטבעֹו אביו את אֹוהב הּבן הּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּגם  ּבמּוחׁש, רֹואים אנּו ׁשּכן ועצּומה, רּבה ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָּבאהבה
אביו, הּוא זה איׁש מה מּפני ּכלל יֹודע ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבקטן
ׁשּכן  ּומּכל ּכחֹו, ּבכל אחריו נמׁש הּוא הרי מקֹום ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹמּכל
ּבכל  אחריו ׁשּנמׁש האב ּבמעלת ּומּכיר ׁשּיֹודע ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבגדֹול

ּׁשהּוא  מה ּדזה האב, רצֹון ּׁשהּוא מה ּבמאד וחפץ ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹּכחֹו
רצֹון  נגד ׁשהּוא ּובדבר הּבן, רצֹון ּכן ּגם הּוא האב ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָרצֹון
זאת  ועֹוד ּבתכלית, הּבן רצֹון נגד ּכן ּגם זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהאב

הּנ האב רצֹון ּׁשהּוא מה זה מחּיב ּדהּנה הּבן ׂשכל ה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
אל  הּבן ׂשכל מתאים ּכלל ּובדר להיֹות, צרי ּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאׁשר
מחּיב  כן ּכמֹו הּנה האב ׂשכל ׁשּמחּיב ּדכמֹו האב, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׂשכל
האב  רצֹון מקּים ּׁשהּבן מה זה הּנה ּכן ואם הּבן, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׂשכל
הּמתאים  הּבן ׁשל ׂשכלֹו חּיּוב ּפי על הּוא ּפרט ְְְְִִִִֵֶַַַַָָּבכל
ּבפעל, ּבעבֹודה וגם אביו. ׁשל לׂשכלֹו מהּותֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹּבעצם
ונפׁשֹו, לּבֹו ּבכל ּתּמה עבֹודה אביו את עֹובד הּבן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּנה
הֹולידֹו אׁשר האב מן נמׁש ׁשהּבן לפי הּוא זה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּכל

ּכמאמר  מעצמּותֹו, ּדאבּוה"13ונחׁשב ּכרעא ולכן י "ּברא , ְְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָ
להיֹות  ּתמיד, אביו אל וחׁשק ּבאהבה נמׁש הּבן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּנה
הרצֹון  הּנה טעמא ּומהאי ׁשרׁשֹו, אל נמׁש ּדבר ּכל ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכי
האב, ׁשל והּכחֹות הרצֹון אל מתאימים הּבן ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוהּכחֹות

אינם 14ּוכמאמר  חכמים ּתלמידי ׁשל ּבניהם מה "מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
חמרא" לאינׁשי ּדקארּו מּפני חכמים, הּנה יא ּתלמידי , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ

ּתלמידי  ׁשל ּבניהם מה מּפני וׁשֹואל ׁשחֹוקר עצמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָמּזה
על  טעם ׁשּצריכים הינּו חכמים, ּתלמידי אינם ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָחכמים
ּכחֹות  הּנה הענׁש סּבת ׁשּלּולא מּובן עצמֹו מּזה הּנה ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹזה,
אׁשר  האב ּורצֹון לכחֹות ּבטבעם מתאימים הּבן ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹּורצֹון
האב  יצּוה אׁשר מה ּכל הּנה ּכן על ואׁשר לּקח, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּמּנּו
ּכלל  ּומּׂשא טרח זה אין הּנה ולעׂשֹות, לעבד ּבנֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹאת
אביו  ׁשל רצֹונֹו ויעׂשה יעבד הּבן אּדרּבא הּבן, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹאצל
ועֹובד  ׁשעֹוׂשה מּמה יֹותר ּגדֹולה ּובׂשמחה רּוח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבנחת

ּוכמאמר  עצמֹו, לצר ּבתר 15הּבן ּדאׁשּתּדל "ּכברא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
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ציבור.10) דהשליח מוסף בתפלת
ריש 11) ואילך. קפג עמ' סוף תרפ"ח המאמרים ספר גם ראה

(ספר  תרצ"ד נצבים פרשת דשבת היום זה המתחיל דיבור [מאמר]
עמ' תרח"ץ המאמרים ספר ב). שיח, ב חלק קונטרסים המאמרים

עמ' תש"ב 10.יד.
א).12) (נו, מא פרק תניא (1 בהערה להמצויין (נוסף ראה

קנז). עמ' תרס"ו (המשך תרס"ו החודש המתחיל דיבור [מאמר]

פרקי 13) (שער כג שער חיים עץ ב. פרק ריש אלם יונת
יבמות  תוספות ב. ע, עירובין וראה א. קנד, של"ה א. פרק הצלם)
דיבור  - א צב, כתובות רש"י מקמי. המתחיל דיבור - א. ג,
וכמרגלא  א): (מו, צדק להצמח החקירה ובספר כבעל. המתחיל

הּוא. דאבוהו כרעא ברא כי דאינשי בפומי'
א.14) פא, נדרים
א.15) רפא, מהימנא) (ברעיא ג חלק זוהר

ודם).ה. בשר (מלך הארץ הלב.ו.במלכות העולם.ז.מעומק רועד זה.ט.שהרי.ח.היום (כלומר,י.ומטעם האב ירך - הבן
ממנו). חלק חמור.יא.שהוא - (רגילים) לאנשים קוראים שהם
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ונפׁשיּה" מּגרמיּה יֹותר ואּמיּה מּזה יב אבּוהי והּדגמא , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ
ּכמֹו "ּבנים", ּבׁשם ׁשּנקראים יׂשראל ּבנׁשמֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָיּובן

הּוא "ּב16ׁשּכתּוב  יתּבר והּוא אלקיכם", לה' אּתם נים ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
האלקית  העבֹודה הּנה ּכן על ואׁשר מּמׁש, ֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאבינּו
עבֹודה  ּתכּבד לא ּומצוֹות ותֹורה ּתפּלה ׁשמע ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹּבקריאת
ּבנים  ּבבחינת ׁשהן והּנׁשמֹות ּכלל, יׂשראל לנׁשמֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָזֹו
ּבלי  ה' ּבדר ללכת האלקית, ּבנפׁשם טבע ּכמֹו זה ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהרי
העליֹון  רצֹון ּׁשהּוא מה ׁשּכל להיֹות ּוׂשמאל, ימין ְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹלנטֹות
הרי  ההּׂשגה ּבענין וכן ּבאמת, רצֹונם ּכן ּגם זהּו ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנה

עניני  ּומּׂשיגים ׁשּיֹודעים ׁשּלמעלה, ּבדגמא ׁשּכּלם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻהּוא
זי לייגט עס טֹובה, ּבהנחה הּדבר אצלם והּנח ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻאלקּות

ּגּוט  זייער אלקּות עניני ּדי זיי אם יג ּביי מּמׁש, ּבׂשכלם ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָֹ
אב  ּכרחם "רחמנּו הרחמים ּבּקׁשת ענין מהּו יּפלא ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָּכן
עּקר  הּנה הּׁשנה ּדבראׁש ּדלהיֹות אּלא ּבנים". ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹעל
ׁשהם  הּנׁשמֹות ּגם הּנה לכן על, ּבקּבלת היא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהעבֹודה
רחמים  ּבבּקׁשת היא עבֹודתם הּנה ּבנים ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָּבבחינת

ְֲִַותחנּונים.

עצמו  שמוסר העבד כמו הגוף. מצד – עבדים הנשמה, מצד בנים נקראות ישראל נשמות
היא  ושמחתו המלאכות, בכל אדונו את לשרת הוא ענינו וכל ממציאותו, ומתבטל לאדונו

רצונו. שממלא מזה

‰p‰Â נקראים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ּדזה הּוא, הענין ּכללּות ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ
אבל  הּנׁשמה, מעלת מּצד הּוא "ּבנים" ְְֲֲִִֵַַַַָָָָּבׁשם
ּכמֹו "עבדים", ּבׁשם נקראים הּנה הּגּופים ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָמּצד

ענין 17ׁשּכתּוב  ּדעּקר עבדים", יׂשראל בני לי "ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ
רֹוצה  עצמֹו מּצד ּדהעבד ּדוקא, ּבעל הּוא ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹהעבדּות
ׁשּתהיה  מלאכה איזה לעׂשֹות ועצל ּבטל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָללכת

ליּה ניחא איזֹויד 18ּובהפקרא עבֹודה ּבׁשּום רֹוצה ואינֹו , ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָ
אּלא  אינֹו העבד ׁשל עבֹודתֹו ענין וכל ּכלל, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּתהיה
ּופחּדֹו, יראתֹו האדֹון אימת עליו ׁשּמּטלת ּגדֹול ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּבעל
ּוכבדה  קׁשה עבֹודה ּכל עֹובד הּוא הּנה זה מּׁשּום ְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָאׁשר
ותכּבד  ּכחֹו, לפי ואינֹו רצֹונֹו נגד ׁשהּוא אף ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַֹּביֹותר
ּכבד  מּגדל ונפׁשֹו רּוחֹו ּתקצר אׁשר עד עליו ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹהעבֹודה
זאת  ּדלבד הינּו ּבּׁשנה, ינּוח לא ּבּלילה וגם ְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹֹעבֹודתֹו,
ויראתֹו האדֹון על אז ּגם הּנה מּמׁש הּׁשנה ּבעת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאׁשר
ּברזל  ּכעל עליו הּוא האדֹון ּדעל זאת עֹוד אּלא ְְְֶֶַָָָָָָָֹֹֹעליו,
והעל  עבֹודתֹו, לעבד ּבׁשביל הּמּועטת מּׁשנתֹו ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹלהקיצֹו
זה  ׁשּכל היֹות ועם ּכלל, רּוחֹו הׁשב לֹו נֹותן אינֹו ְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּקׁשה
ׁשחפץ  טבעֹו עצם מּצד הן העבד, ׁשל ּכרחֹו ּבעל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּוא
ּכחֹו חליׁשּות מּצד והן העצלּות, טבע מּפני ּבטל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹללכת
האדֹון  על מּצד הּנה מקֹום מּכל העבֹודה, ּגדל ְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֹלפי
והּמּׂשא  העל לׂשאת מּמׁש ּבנפׁשֹו טבע ּכמֹו אצלֹו ְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָֹנעׂשה
ּוכמֹו ּביֹותר, ּוכבדה קׁשה ּבעבֹודה הּגדֹול ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָֹוהּטרח

לּמּׂשא  והחמֹור לעל הּׁשֹור כן 19ׁשהרּגל ּכמֹו הּנה , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹֻ
ּבקּבלת  ּובּלילה ּבּיֹום הּקׁשה ּבעבֹודתֹו העבד ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמתרּגל
מּמׁש, ּכטבעּיּות העבד אצל נקנה הּלזה על וקּבלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעל,

על  עליו לקּבל לעבד עצמֹו את ׁשּנֹותן לפי הּוא זה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוכל
מקֹום  ּובכל עת ּבכל עליו יצּוה אׁשר ּבכל ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָָהאדֹון
ּומֹוסר  נֹותן ׁשהעבד ּבזה ּדהּנה ּגמּורה, ּונתינה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבמסירה
זי ּגיט עבד ּדער וואס ּדעם מיט לעבד, עצמֹו ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָאת
הּוא  הרי זֹו ּונתינה ּבמסירה הּנה עבד, א פאר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאוועק
ּבמציאּות  אינֹו ּכאּלּו מהּותֹו עצם ּבכל העבד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמתּבּטל
ּבעֹולם  והיֹותֹו ּבריאתֹו ענין וכל ּכלל, לעצמֹו ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָּבעֹולם
ּבכל  מלאכּתֹו את ולעׂשֹות אדֹונֹו את לׁשרת אּלא ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָאינֹו
זריעה  ּבחריׁשה הּׂשדה ּבעבֹודת להאדֹון לֹו ְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָהּדרּוׁש
נּכּוׁש, עּדּור ּבנטיעה והּכרם הּגן ועבֹודת ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָּוקצירה,
ּתבּואֹות  ולּקּוט ואפּיתם טחינתם הּׂשדה ּתבּואת ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָחביטת
הּמאכלים, ּבעריכת ּבּבית והּׁשרּות הּכרם, ּופרי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָהּגן

ּולי  ּבגדים הּכל אריגת הּנה הּכלים, את ּולנּקֹות ּפֹותם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
האדֹון, ּבׁשביל לעׂשֹותם העבד על הּוא לּכל ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכאׁשר
הּוא  ּכי ּכלל, לעצמֹו ּבעֹולם מציאּות לׁשּום נחׁשב ְְְְְְְִִֵֶַָָָָואינֹו
לעׂשֹות  יּוכל אׁשר האדֹון ׁשל ּכסּפֹו וקנין ּכרכּוׁשֹו ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָנחׁשב
ׁשהעבד  מה זֹו ּונתינה מסירה ּומּצד יחּפץ, אׁשר ּככל ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּבֹו
עליו  מקּבל זה מּצד הּנה עבד, להיֹות עצמֹו ונֹותן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמֹוסר
ּכלל, ּבזה מהרהר ואינֹו ּביֹותר ּוכבדה קׁשה עבֹודה ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָּכל
ער  להיֹות, צרי ּכן אׁשר יֹודע ּבעצמֹו הּוא אּדרּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
העבֹודה  ּכי ולהיֹות זיין, ּבעדארף אזֹוי אז ווייס ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָאליין
אצלֹו זה הּנה לכן מהּותֹו, ּכל זהּו הּנה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהּׁשרּות
הּכבדה  והּמּׂשא הּקׁשה העל לׁשאת מּמׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּכטבעּיּות
אנּו הּנה ולכן ּגמּור, על וקּבלת ּבמתינּות רב ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹּבטרח
ּתמיד  עבֹודתֹו ּכבד ּגדל מּפני ּדהעבד היֹות ּדעם ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹרֹואים
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לו. נוח הפקר
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רּוח  ונחת ׂשמחה לֹו אין אׁשר וּדאי הּנה ּובּלילה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָּבּיֹום
מקֹום  מּכל ּכזה, וכבד קׁשה ּבעל מעבֹודתֹו ּכלל ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹלעצמֹו
ידי  ּדעל מּזה ּגדֹולה ׂשמחה לֹו יׁש זה לעבד ּגם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּנה
מּלּוי  אׁשר להיֹות אדֹונֹו, רצֹון מתמּלא עבֹודתֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָֹטרח
אׁשר  מציאּותֹו ּומהּות חּיּותֹו ּכל זהּו הּנה אדֹונֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַָרצֹון

ּכי  עצמי ּדבר לֹו אין זאת זּולת ואׁשר ונֹוצר נברא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלזה
ּגּופֹו ּכי ּכלל, עצמֹו ּבפני ּומהּות ּומציאּות מקֹום לֹו ְְְְִִִֵֵַַָָאין
ּׁשּקנה  מה ּדגם לאדֹונֹו, ונרצע נקנה לֹו אׁשר וכל ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָונפׁשֹו

לאדֹונֹו הּוא הּכל הּנה מצא אֹו הּכל 20והרויח וסּבת , ְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹֹ
ּדוקא. על ּבקּבלת עבד להיֹות ּונתינה הּמסירה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהּוא

צ"ל  הגוף מצד שבאצילות. הנשמה שרש מצד גבוהות, לדרגות להגיע יכול יהודי כל
להרבות  ר"ה עבודת ולכן המדות. ולתקן לבבו לרכך אלקים, עובד להיות קבלת־עול,

תהלים. ובאמירת בתפלה

e‰ÊÂ יׂשראל ּדנׁשמֹות עבדים", יׂשראל בני לי מּצד "ּכי ¿∆ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָ
הּנׁשמה  ּדמּצד והינּו עבד, ּבבחינת הם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּגּופים
רּבנּו ׁשּכתב ּכמֹו ּבנים, ּבבחינת הם יׂשראל ּכל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּנה

ּכל 21ז"ל  נׁשמת ּכ האב מח מעצמּות הּוא ׁשהּבן ּכמֹו , ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ּכל  הּנה ולכן ,יתּבר מחכמתֹו נמׁשכה יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָאיׁש
נׁשמתם  אֹור מּצד יכֹולים ּביֹותר ּפׁשּוטים ּגם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָיׂשראל
הּיֹותר  ּומדרגֹות למעלֹות ּולהּגיע לעלֹות ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָֻּוקדּׁשתּה

ּוכמאמר  לֹומר 22ּגבֹוהֹות, יכֹול מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
ויעקב, יצחק אברהם אבֹותי למעׂשה מעׂשי יּגיעּו ְְְְֲֲֲֲִִֵַַַַַַַַָָָָֹמתי

הּמרּכבה  הן הן ׁשהאבֹות למּטה 23ּדאף ּבהיֹותם ׁשּגם , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מּכל  לאלקּות, מרּכבה היּו ּגׁשמּיים ּבגּופים ְְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָֹֻמלּבׁשים
לֹומר  הּוא יכֹול מּיׂשראל ואחד אחד ּכל הּנה ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָמקֹום
ּדׁשרׁש לפי והּוא אבֹותי", למעׂשה מעׂשי יּגיעּו ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָֹ"מתי
מּצד  אבל "ּבנים", ונקראים ּבאצילּות הּוא ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָהּנׁשמה
עבדים  ּבבחינת הם יׂשראל נׁשמֹות הּנה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָהּגּופים
להעבֹודה  ׁשמים מלכּות על עליהם לקּבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּצריכים
ּדמּצד  מלּכנּו", "אבינּו אֹומרים ׁשאנּו וזהּו ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹהאלקית.
יתּבר הּוא הּגּוף ּומּצד אבינּו, הּוא יתּבר הּוא ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָהּנׁשמה
ּוצריכים  וגֹואלֹו", יׂשראל מל" ונקרא מלּכנּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָהּוא
העבד  ּכמֹו הּוא זה על וקּבלת ,יתּבר עּלֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻלקּבל
ּגמּורה  ּונתינה ּבמסירה לאדֹונֹו ונֹותן ׁשּמֹוסר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהּפׁשּוט
העבד  מתּבּטל זֹו ּונתינה ּבמסירה אׁשר עבּדֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָלהיֹות
ּכל  לסּבל ּגדֹול ּבעל אדֹונֹו את ועֹובד מציאּותֹו, ְְְְְֲִִֵֶָָָֹֹּבכל
העבֹודה  עליו ׁשּתכּבד ואף ּביֹותר, ּוכבדה קׁשה ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָעבֹודה
ּכבד  נעׂשה על הּקּבלת מּצד הּנה מקֹום, ּומּכל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹּבמאד.
זהּו הּנה אדֹונֹו עבֹודת ּכי להיֹות אצלֹו, ּכטבע ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָהעבֹודה
הּוא  וכ ּכלל, לעצמֹו מציאּות ואינֹו מהּותֹו ְְְְְְִֵַַָָָּכל
הּוא  והתחלתּה העבֹודה יסֹוד אׁשר האלקית, ְְְְֱֲֲֲִֶַָָָָָָָָֹּבהעבֹודה
העבֹודה  ראׁשית זֹוהי אׁשר ׁשמים, מלכּות על ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּבקּבלת

ולמס  מלכּות לתת על ּבקּבלת ה' עבד להיֹות עצמֹו את ר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
אלקים, עֹובד ׁשּנקרא ׁשּזהּו אלקים יראת מּצד ְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשמים
על  עליו ׁשּמקּבל ואדנּות ׂשררה לׁשֹון הּוא ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹֹּדאלקים
ּביראת  נפׁשֹו ּופחד אימה מּצד האלקית ּוממׁשלה ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָֹאדנּות
ּגּופֹו ּכל את מׁשעּבד הּוא זה ּבׁשביל אׁשר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשמים,
ליּגע  והינּו מּמׁש, לעל ׁשֹור ּכמֹו הּוא ּגם להיֹות ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָֹהּגׁשמי
החמרי, ּורצֹונֹו מּטבעֹו ּבהּפּו האנֹוׁשי וכחֹו ְְְְְְֱִִִִִַַָָֹעצמֹו
זה  ּדכל וכרם, ּגן ּבׂשדה העבד ּכעבֹודת עבֹודתֹו ְְְֲֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלעבד
לרּכ הּוא ּדענינֹו ּבחריׁשה האלקית ּבהעבֹודה יׁשנֹו ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהרי
הּזריעה  את ׁשּיקּבל הארץ, ּדי וויי מאכען לבבֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
זרע  ׁשּמקּבלת חרּוׁשה הּׂשדה ּכמֹו ּומצוֹות ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָּדתֹורה
לעׂשֹות  ּבעבֹודה ּדענינֹו ונּכּוׁש ּבעּדּור וכן ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָהּתבּואה,
ּדּבּוריו  מחׁשבֹותיו עניני ּבפרטי ּבנפׁשֹו צדק ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָחׁשּבֹון
הרחקת  ּבדגמת ּולהרחיקם טֹובים הּלא לדחֹות ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹֻּומעׂשיו
ּבדגמת  הּמּדֹות ותּקּון ּברּור ּבענין וכן מהּתבּואה, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָֻהּמֹוץ
והּפרֹות  הּיבׁשים הענפים הסרת אֹו הּקֹוצים ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָהעברת
עבֹודת  הּוא ּבעבֹודה ענינֹו הּמאכלים ותּקּון ְְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָָֻהמתּלעים,
קּיּום  הּוא ּבעבֹודה ענינֹו הּבגדים ואריגת ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָהּברּורים,
וכּבּוס  יפים, לבּוׁשים נעׂשים הּמצות ידי ׁשעל ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹֹהּמצות,
על  נפׁשֹו ּבמר ׁשּבֹוכה הּתׁשּובה ענין הּוא ְְְְְִִֶֶַַַַַַָהּלבּוׁשים

מכּבסֹות  ּודמעֹות ּומּצבֹו, ּבעבֹודה 24מעמדֹו יקר ּוכלי , ְְְְֲֲִַַַָָָָָָָ
להרּבֹות  הּוא והּכּבּוס והּתפּלה, הּתֹורה אֹותּיֹות ְְְְְִִִֵַַַַָָהם
עבֹודתֹו הּנה זה ּבכל אׁשר ותחנּונים, ּתֹורה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּבדּבּורי
עֹולם", הרת "הּיֹום וזהּו על. ּבקּבלת העבד ְְֲֲֶֶֶַַַַַַָָָֹּכעבֹודת
עּקר  הּנה והּמׁשּפט הּדין יֹום ׁשהּוא הּׁשנה ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּדבראׁש
ּבׁשני  אׁשר ׁשמים, מלכּות על ּבקּבלת הּוא ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹהעבֹודה
ּבׁשנה  ּולמעט חל מּדּבּורי להּזהר צריכים אּלּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹימים

ּובּלילה  ּבּיֹום ּתהּלים ּובאמירת ּבתפּלה ,25ּולהרּבֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָ
ׁשּזהּו ּדוקא, על ּבקּבלת הּוא העבֹודה עּקר ּכי ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹלהיֹות
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[מאמר]20) וראה שם. וברשב"א ב כג, מקידושין להעיר
שכו  עמ' תרס"ו (המשך הנ"ל אלקיכם ה' אחרי המתחיל דיבור

ואילך).
קצת).21) לשון (בשינוי ב פרק ריש בתניא
הזקן 22) אדמו"ר מאמרי וראה כה. פרק רבה אליהו דבי תנא

ספר  ב. תטז, משפטים חיים תורת קנג. עמ' א חלק תקס"ב
.47 עמ' תש"ד ע. עמ' תרמ"ג המאמרים

ו.23) פב, פרשה ו. מז, פרשה רבה בראשית

נצבים 24) פרשת דשבת תקעו המתחיל דיבור [מאמר] ראה
וראה  ט. עמ' סוף תרח"ץ המאמרים בספר נדפס - (תרצ"ז) זו שנה
צג. עמ' תרע"ח ואילך. קפה עמ' תרנ"ח המאמרים ספר גם

.202 עמ' תש"ז .120 עמ' תרצ"ט
(אגרות25ֿ) תרח"ץ אלול כ"ב תרצ"ז; אלול י"ג מכתב ראה

[מאמר] סוף תטז). קלב; עמ' ד חלק מהוריי"צ אדמו"ר קודש
;(633 עמ' ח"ג מנחם (תורת תשי"א נצבים אתם המתחיל דיבור

ועוד. .(571 עמ' ח"ו מנחם (תורת תשי"ב
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הּנה  ּדוקא זה ידי ועל העבֹודה, וׁשרׁש יסֹוד הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹּדוקא
ונּׂשאֹות. רמֹות ּומדרגֹות למעלֹות ְְְֲִִִֵַַַָָמּגיעים

e‰ÊÂההּלּו הּוא ּדהעּקר ּתלכּו", אלקיכם ה' "אחרי ¿∆ְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹ
ונֹותן  הּמֹוסר ּפׁשּוט עבד מדרגת ׁשּזהּו ה', ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרי
א  זיין צּו אֹויף זי איּבערּגעּבען עבד, להיֹות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַעצמֹו

ויראה  ּבאהבה והּנׂשּגבֹות הּנעלֹות הּמדרגֹות וכל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָעבד,
וזהּו ּונתינה. ּבמסירה ּתלּוי הּוא הּכל הּנה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּובדבקּות,
מלכּות  על קּבלת ידי ׁשעל ּתלכּו", אלקיכם ה' ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ"אחרי
עצם  ּדבקּות ּתדּבקּון", "ּובֹו לבחינת מּגיעים ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשמים

ְֶֶּבעצם.

z"y ,opgz`e zyxt zay

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

"ÌÈÓÈÓ˙ ÈÎÓÂ˙" ˙·È˘È„ ‰‚È‚Á‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ ¯Ó‡Ó
לח  השי"ת שזיכנו – ב"ה – כזה חשוב גוג למפגש 

"תומכי  ישיבת להקמת וחמש הארבעים יובל את
היה  אמריקה, אדמת על אותה ולחגוג תמימים",
הראשון  המנהל־פועל בתור – שאספר מאד מתאים
על  – ליובאוויטש" תמימים "תומכי ישיבות של
הישיבה, מייסד אבי, שרבי, היסודיים הקודש שיחות
ותשוקתו  שאיפתו ועל הישיבה מטרת על אמר

בתלמידיה. לראות
האדם  החיי את המקיפים התורה, דיני ברם,
כבוד  דציבורא, טרחא על מזהירים והנהגותיו,
מצוה  ומחבבי חכמים תלמידי וכבוד בכלל הבריות
את  לגזול לעצמי להרשות יכול אינני ולכן בפרט.
השיחות  את ואפרסם החשובים, הנואמים של זמנם
בתור  ספורות במלים ואסתפק בכתב, האמורות
של  וחמש הארבעים יובל לחגיגת ופתיחה הזמנה

תמימים". "תומכי
ישיבת  מייסד ואבי, שרבי והסיפורים התורות בין
שנה, וחמש עשרים במשך לי מסר תמימים", "תומכי
כאן  מוסר שאני וסיפור תורה ישנם תרנ"ד־תר"פ,
שזכיתי  בשעה ביומני רשומים שהם כפי בכתב

אותם. לשמוע
היה  כשאבי תרל"ט, שבט בחודש מסויים ביום
מוהר"ש, אאזמו"ר כ"ק הוד אביו, אצל ב"יחידות"
ישנם  לו, שאמר והסיפורים התורה דברי בין הנה

הבאים: והתורה הסיפור
ה"צמח  הרבי – אבי אצל הייתי תרי"א אלול ח"י
והסיפורים  התורה דברי בין ב"יחידות". – צדק"
חמשים  לפני יום באותו שאירע מה היה לי, שמסר

שנה.
השני  החודש בתחילת תקס"א אלול ח"י
ה"תניא" בעל הזקן רבנו – הסבא של להתיישבותו
לבנין  היסוד הניחו בליאדי, – ערוך" וה"שולחן

– אז עד חי בה – מליאזנא העביר שהסבא הישיבה,
לליאדי.

הילדים, כל – האמצעי הרבי – חמי בשמחה, נכחו
אמר: והסבא מהעיר, חסידים מאות המשפחה, כל

המגיד  – הרבי בפנינו אמר תקל"א, אלול ח"י
שאמרה  תורה המצוה, סעודת בשעת – ממזריטש
תקט"ו: אלול בח"י – טוב שם הבעל – ה"סבא" רבו

לו" מצליחין נכסיו בתורה העוסק כל 1"כל –
אלה  – ומדות שכל ולב, מוח הוא, נכסיו לו יש יהודי
רק  לא בתורה, העוסק ישראל. בני של הנכסים הם
למדן  היה אבינו אברהם מצליחים. נכסיו תורה, לומד
ואילו  ניתנה, שלא עד התורה כל קיים אלקים, וירא
אברהם  עם הקב"ה שכרת הנצחי הברית כריתת

לדורותיו שמצא אבינו משום היה הדורות כל סוף עד
הפשטות  תמימות הלב , רצינות נאמן. לבבו את
ישראל, בני של הנכסים הם אלה הפשוטה, והאמונה

לו. מצליחים נכסיו – בתורה שעוסק ומי
ומקשה 2כתוב  עבדי". משה תורת "זכרו :

שמשה  משום אלא תמימה? ה' תורת הרי במכילתא:
הקב"ה  אמר לכן התורה, קבלת על נפשו את מסר

משה. תורת זכרו
נשיאי  וכל הזקן רבנו המגיד, הרב  טוב, שם הבעל
החסידים  את שלימדו רק לא בדורו, אחד כל – חב"ד
להשריש  נפשם את מסרו אלא החסידות, תורת
שמים  יראת ומצוות, תורה ישראל בני בלבבות

ישראל. ואהבת
הפסוק  אומר 3על איש", יתהלך בצלם "אך :

יראה 4הירושלמי  אומרה, בשם שמועה האומר :
כנגדו. עומד השמועה בעל כאילו

כיצד  והסיפור טוב, שם הבעל מורנו של מאמרו
הנם  כעת, שסיפרתי כפי לרבי, מרבי נמסר הוא
טוב, שם הבעל את מזמינים שאנו הזמנה בבחינת
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ב.1) יט, זרה עבודה
כב.2) ג, מלאכי

ז.3) לט, תהלים
ה"ה.4) ס"ב שקלים
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בשמחת  להשתתף חב"ד נשיאי וכל ממזריטש המגיד
בכוחם  שנוסדה תמימים", "תומכי ישיבות חגיגת
הפעילות  ובזכותם. רוחם לפי ומתנהגות הקדוש
וחמש  ארבעים במשך שנעשתה הגדולה התורנית
השבח  מלות וכל הקדוש, מכוחם הכל היא השנים,

הגדול. זכותם על רק הנן
נשיאי  וכל ממזריטש, המגיד טוב, שם הבעל בשם
ישיבות  תלמידי לכל ברכתם את מוסר אני חב"ד,
המשפיעים  הישיבות, ראשי תמימים", "תומכי
זו, ושבמדינה לים שמעבר המדינות שבכל והמנהלים,
את  פותח אני ובברכתם המנדבים, לכל ברכתם את

תמימים". "תומכי ישיבות מרכז חגיגת
אבותינו  ואלקי אלקינו ה' שברוך זו, בשעה
בשמחת  לשמוח הזה, לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו
יובל  בחגיגת חבל לקחת שמים, ביראת התורה
תורה  של האורה ימי מאז השנים וחמש ארבעים
הישיבה  את יסד אבי, שרבי, אלול, וח"י ט"ו ועבודה,

תמימים". "תומכי הקדושה
של  וקשות טובות שנים וחמש ארבעים לאחרי
הכלל, ועבודת התורה בהרבצת בהתעסקות אירועים
מאז  האחרונות, השנים בעשרים ביחוד מהם, שחלק
טובים, מחברים עזרה בלי וכמעט יתום נשארתי

בה  וההתעסקות הכלל הניהול ועבודת התורה רבצת
מבריסק  חיים ור' שאבי הפרינציפיוניים היסודות על
ב"ה  עומדים – גופנית מבחינה אותי שברו – הניחו
וכשאני  ובהירה, ברורה בצורה האירועים כל בזכרוני
האירועים  כל את מחדש אני חי רשימותיי, את קורא
הזה. בזמן עניניהם כפי למקומותיהם ההם שבימים
הישיבה  את יסד תמימים", "תומכי מייסד אבי,
ותומים' 'אורים של מוסד יסוד על מסודר בסדר

דבריהם. את ומתמימים הדברים את המאירים
– מרשימותיי חלק לפרסם השי"ת בחסדי בטחוני
להתייסדות  ביחס תרנ"ב בשנת לכתוב שהתחלתי
של  הקודש ונאומי תמימים" "תומכי ישיבת והנהגת
וביום  ההתייסדות, יום אלול, ט"ו הראשון ביום אבי
– ובדא"ח בנגלה ההתחלה יום באלול, ח"י הרביעי,
תמימים", "תומכי ישיבת של משמעה מה אז ויווכחו
ישראל  לכלל ביחס והן ישיבה בתור פרט בדרך הן

ומלואו. עולם מרחבי בכל
הכנסיה  של הקדוש המחזה עומד עיני לנגד
פניו  את אני רואה הפתיחה. בשעת הקדושה
באזני  צוללות הקדוש, אבי של והמסבירות המאירות

החסידות  מאמר אחרי שאמרן הקדושות, מלותיו
אדם  היה הראשון ביום שנברא אור בענין אז שאמר

סופו. ועד העולם מסוף בו מביט הראשון
ביום  ידינו, במעשה שכינה שתשרה רצון "יהי
ח"י  היום המאורות. נתלו בראשית למעשה הרביעי
שנים  ותשע תשעים מאה שלפני הקדוש, היום אלול,
עתה  שלעת בישיבה, זו בהתחלה טוב, שם הבעל נולד
של  התמיד נר את אני מדליק בשם, קראתיה לא
לנו, הנחילו והרביים טוב שם שהבעל המאורות
וביאת  חוצה מעינותיך יפוצו של ההבטחה שתקויים

צדקנו". משיח
כ"ק  הוד שח הישיבה, קיום שנות שלוש במשך
והמשגיחים  המשפיעים עם רבות הרה"ק אאמו"ר
הוראותיו  נתן הישיבה, של המנהל־פועל בתור ואתי
והתלמידים, הישיבה בהנהגת והפרטיות הכלליות
ישירות. התלמידים עם דיבר גם מסויימים ובזמנים

לפני  הקידוש בשעת בערב , תרס"א תורה שמחת
נרחב  ביאור הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד דיבר ההקפות,
בענינים  החסידים מזקני סיפורים כמה משולב
תר"ס  שנת שבמשך התפלה" ב"קונטרס המבוארים
למדינה. ומחוץ במדינה מקומות במאות ברבים נלמד
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד התעכב שיחה, באותה
בניגון  פעם התפלה, בשעת לנגן החסידים מנהג על
רצוא, של בניגון פעם מרירות, בניגון פעם שמחה,

הנפש פ  כלות של בניגון פעם שוב, של בניגון עם
האלה  הניגונים וכל בתענוגים, אהבה של בניגון ופעם
בדביקות  המיושבת, החב"דית בהתלהבות מנוגנים

ולנעלה. למרומם ובגעגועים
כתוב  רבנו. במשה החלה בתפלה "אז 5השירה :

זו  שירה הזאת". השירה את ישראל ובני משה ישיר
בשעת  ואילו ישראל. בני עם יחד רבנו משה שר
חב"די. היה רבנו משה לעצמו. משה שר התפלה
היא  החכמה שלימות חכמה, של הדרגא הוא משה
ומשלימות  בחכמה, הכלולות ודעת בינה ידי על
י' האות של המילוי שהן ו"ד האותיות אותה.
שמדריגתו  רבנו משה חכמה. – י' זו. אות משלימות
וחב"די  חב"די, הוא – במילואה דאצילות חכמה היא

התפלה. בשעת ומנגן שר
על  החסידות דרכי את יסד – הזקן רבנו – הרבי
היא  בפרט, התפלה ובשעת בכלל נגינה נאמן. בסיס

החסידים. מדרכי אחת
מתלמידי  רייזעס, פנחס ור' ווילנקר משה ר'
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שעוד  סיפרו, הזקן, רבנו של הראשונים ה"חדרים"
הזקן  רבנו שלחם בלימודים, הבחינה לאחר בתחילה
אותם  ללמד (פלדמן) השדה איש זלמן משה אל

ניגונים.
יהודי  האמצעיות, בשנותיו יהודי היה זלמן משה
חזק. ומנגן גדול שתקן והיה בחסידות עסק למדן,
תפלה  כבעל שימש טובים ובימים הנוראים בימים
יוצא  בידו, ספר לוקח היה הקיץ ימי וברוב הרבי, אצל
נגינתו  ולנגן. ללמוד השדות, בין אל לעיר, מחוץ אל
מפורסמת  היתה כן הסביבה. בכל דבר שם היתה
משה  בשם כינוהו כך ומשום השדה, באהבת הנהגתו

(פלדמן). השדה איש זלמן
ווילנקר  משה ר' החסידים מספרים – אחת פעם
הקטן, המדרש בית אל הרבי נכנס – רייזעס פנחס ור'
ליד  התיישב ולמדו, אברכים מספר ועוד הם ישבו בו
בדביקות  ושקע הקדושות ידיו על נשען השולחן
את  בעל־פה למד מדביקותו, כשהתעורר זמן. למשך

הבאה  :6המשנה
זמן  יוצאה. אינה ובמה יוצאה בהמה "במה
בהמה  "במה החול. יום של ה"שבת" הוא התפלה
להוציא  אפשר בתפלה עבודה איזו ידי על – יוצאה"
הבהמית: בנפש שונות דרגות הבהמית. הנפש את
עבודה  סדר דרגה כל וכלפי סוס, חמור, נאקה, גמל,
השיר  בעלי ש"כל היא הכללית העבודה ברם, מיוחד.
טבעת  פירושו שיר בשיר". ונמשכים בשיר יוצאים
בשיר  ונמשכים בשיר יוצאים החבל. את המקשרת

והזמרה  השיר ושוב. בהם רצוא יש התפלה בשעת
הבהמית  הנפש את להוציא עצמית סגולה משום

הפנימית". הכוונה את לעורר וכן הטוב את ולברר
את  החסידים בקרב  הרבי קבע זו ב"תורה"
ומסר  הנגינה כוח את בהם עורר שבלב , העבודה
הכוונה. את יעורר הנגינה שקול הכוח את לחסידים
חסידות  שכן, תורה. לגבי בתפלה היתרון זה
ישנם  בחסידות כי אנשים, הרבה ללמוד יכולים
ישנם  אבל להבינם, להם אפשר שרבים ענינים, הרבה
להתפלל  ואילו להבינם. להם אפשר שאי כאלה גם
כולם. אלא רבים רק לא הכל, יכולים חסידית תפלה
שרזא  וידוע התמידין, במקום נתתקנה התפלה

סוף  דאין רזא עד עולה חסידית 7דקורבנא תפילה .
דאין  רזא עד עולה עול, קבלת בעל פשוט חסיד של
ואלקי  התפלה בעבודת להתאמץ החסידים על סוף.

בעזרם. יהיה הקדושים רבותינו אבותינו

קטנות, הפסקות תוך ארכה, זו קדושה שיחה
הלכו  הלילה חצות אחרי שלש בשעה רק שעות. כמה
– בוקר לפנות – חמש השעה ואחרי ל"הקפות",

הליליות. ההקפות את סיימו
החסידות  מאמר שאחרי היה בליובאוויטש הסדר
עושים  ערבית, מתפללים היו עצרת, בשמיני ששמעו
להתוועדות  והולכים החג מסעודת טועמים קידוש,

ההקפות. שלפני
אודות  הרה"ק אאמו"ר כ"ק שח היומי, ב"קידוש"
חברו, לבין ובינו עצמו לבין בינו חסיד של הנהגתו
התפלה", "קונטרס בעזה"י, פרסום שלאחר באמרו
והשינה", האכילה "קונטרס גם לפרסם הצורך מן יש
חברו". לבין ובינו עצמו לבין בינו ההנהגה "קונטרס

הוד  שח הגדול, ב"זאל" תורה, שמחת בסעודת
פעמיים. הרה"ק אאמו"ר כ"ק

עבודתו  מעלת על נסבה הראשונה שיחתו
את  בארוכה וצייר עול, קבלת בעל חסיד של הפשוטה
למקום, אדם בין הן הענינים בכל וההנהגה המהות
בעבודתו  לעצמו אדם בין והן לחברו אדם בין הן
עליו־השלום. הענדל כמו וסיים: חסיד. של הפשוטה
בגן  כבר מקרקר הענדל ר' אותו הענדל, חנוך ר'
בארוכה  סיפר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד העליון. עדן
עד  הקבורה מזמן נ"ע הענדל חנוך ר' עם שאירע מה

תורה. שמחת לאותו
הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד אמר הדברים בתוך

חודש  י"ב בגיהנם רשעים זה 8משפט כלל, בדרך .
הרגיל  הדרך פי שעל חדשים, עשרה או תשעה אורך
תורה  שומרי ואילו ביותר, הגדול הזמן משך זה
המשפט  את מסיימים הפשוטה, בדרך אפילו ומצוות

חדשים. חמשה או בארבעה בגיהנם
ה"יחוס" תופס השקר, עולם שהוא בעולמנו גם
גדול  מקום ה"יחוס" תופס האמת ובעולם מקום,

הגמרא  בגיהנם 9מאד. המשפט אודות לנו מספרת
ישראל  פושעי את אפילו מציל אבינו אברהם וכיצד
התורה  שומרי את וביחוד כרימון מצוות מלאים שהם

והמצוות.
יחוס  הוא האבות ושאר אבינו אברהם של היחוס
הם  ואלה פרטי יחוס גם להם שיש כאלה ישנם כללי.
חסידים  גם צדיקים, אבות ואבי אבות להם שיש
הראשונה  הבקשה האמת, לעולם בבואם מקושרים

שלי. לרבי נא הודיעו היא: שלהם
הגיהנם  משפט את המסיימים כאלה גם ישנם
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ספ"ב.8) עדיות
א.9) יט, עירובין
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סדר  מתחיל מכן ולאחר בלבד ימים בחודש שלהם
סלה", יהללוך יום בכל "וקדושים בבחינת העליות
רק  הענדל ואילו עילוי. אחר בעילוי הנשמה עליות
פרקי  התפלה, בשעת דמעותיו הגיהנם. ריח את הריח
שלו  האמיתית ישראל אהבת שלו, הלבביות התהלים

הטובות  ומדותיו נפשו מסירות החסידות, דרך על
הצילוהו  – החסידות לדרכי האברכים של בקירובם
בעילוי  לדרגה מדרגה אותו ומעלים גיהנם מיסורי

עילוי. אחר

fenz yceg y`x axr

•
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8

9

ycew zexb`

תרצ"ז  אלול, ד' ב"ה,

פערכטאלדסדארף 

והנעלה  הנכבד אי"א וו"ח ידידי

שי' מוהרחמ"א

וברכה! שלום

קבלתיו  אשר העבר לחדש מי"ג מכתבו על במענה

לפה  בא כי ביותר, ההיא בעת טרוד שהייתי אלא במועדו,

אי"א  וו"ח הרה"ג בנויארק התמימים תלמידי מרבני אחד

חב"ד  חסידי אגודת מנהל דזייקאבסאן שי' ישראל מוה"ר

של  הכללית מאספה שליח בתור וקאנאדא, בארצה"ב

ועם  העבר, תמוז י"אֿיג בימי שם שנתקיימה חב"ד חסידי

יצ"ו  חב"ד חסידי בחוגי הנעשה מכל פרטית הרצאה

מנ"א  זֿי"ד ימים שבעה ובמשך וקאנאדא, בארצה"ב

נסע  ואח"כ שעות, ושתים עשרים לערך עמו עסוק הייתי

העבר, ד' ביום לפה וחזר הישיבות, את לבקר לפולין מכאן

שהביא  המכתבים על עניתי בפולין שהי' הזמן ובמשך

על  עבודה סדר להם וסדרתי ערכתי וגם מארה"ב, עמדו

ויסע  זו, שבוע ב' יום עד פה נתעכב ובחזירתו להבא,

וקרן  התורה קרן וירום השי"ת יתן לארה"ב, צלחה לדרכו

בגו"ר. החסידות ודרכי העבודה

האחרונות, שבועות במשך מהעבודה מאד עיף עודני

במכתבי  אקצר ולכן מרובה, עבודה עוד נתוספה ובינתיים

זה;

ובהנוגע  קראתים, האפשרית במדה הנה הדו"ח

פעם  בכל אשר שי' לידידי הגדתי כבר הנה לאמצעים,

לידידינו  אכתוב ואז קצוב, בסכום תקציב לדעת לו דרוש

איזה  יתעכב ממאריענבאד בחזירתו בטח אשר שי' הרמ"ד

אדבר  דרוש וכמה בקשו כמה וכשאדע באטוואצק, זמן

עמדו. אי"ה

ולהעמיד  המס לשלם צריכים בוטנער מכתב דבר

המחיר, להוקיר שלא ומובן לראוי, ימצאו אשר כפי מחיר

יואיל  לאט, מאות ששתי - במכתבו כאמור - המגיע והסך

כפי  חפץ, שו"ב שי' מוהר"מ הנכבד ידידינו מאת לקבל

האפשר, בהקדם בהפצתו ולהתחיל בזה, המצורף המכתב

כמאה  עמדו יקח למאריענבאד בנסיעתו אשר הדבר וכדאי

האשכנזים. הצירים בין לחלקם אכסמפלרים

הבע"ל  אלול ט"ו א' ביום מכאן לנסוע בעזה"י בדעתי

נסיעתי  שתתאחר אפשר לפועל אמנם צלחה, לאטוואצק

יומים. או יום עוד

הנני  כמה עד שי' ידידי יודע הלא להכנסי', בהנוגע

אומץ  להוסיף שאוכל בריאותי השי"ת יחזק עבודה, עמוס

אשר  ולדבר וחסידות, ויראתֿשמים תורה הרבצת בעבודת

הגיעה  כבר לדעתי, אך, שייכות. שום לו לי אין לו לבי אין

בשם  כללית אחת לאגודה יהיו האגודה מחברי אשר העת

של  פוליטיקה עם לה יהי' לא דבר אשר הדת, מחזיקי

התחשב  מבלי היהדות, בהחזקת רק עסוקה ותהי' מפלגות

אין  אפילו מאג מען הפוליטי, ושאיפתן מפלגות הבדל עם

א  אין און מקוה א מאכען קאלאניע ציוניסטישער א

ענין  גם ומה מלמד, א זעצען אריין שטעטל מזרחי

עשיריות  וכמה במאד, בפולין בזה העזובה שרבה החדרים

שימת  העדר מסבת בטל הולכים החרדי מהנוער אלפים

עולמית  הדת מחזיקי חברת היתה אם אשר ספק ובלי לב,

בודאי  היתה שתהי' איזה פוליטיקה תערובות שום בלי

בעזה"י. מצלחת

מחזיקי  חברת תתיסד האגודה מחברי אשר ומ"ש

יראים  הרבה ת"ל מתקבצים שעתה לפי רק הוא הדת,

זו, בהזדמנות להשתמש צריכים יחיו, עליהם ה' וחרדים,

ל  כי הדבר מובן שום אבל הדת מחזיקי לחברת לה תהי' א

להאגודה. שייכות

והכי  הנכבד הרב ידידי עם להתראות במאד לי נחוץ

עמו  אתו ידידי וידבר מנויארק, יאנג שי' מהור"ל נעלה

מימי  - אחד יום על לאטוואצק אלי לבא נא יואיל אשר

והנני  הכלל, בעניני ביותר נחוצים המה הענינים כי - החול

אליו. מכתב בזה מסגיר

הטובים  רעיונותיו להביא שי' לידידי השי"ת יעזר

וברוח. בגשם הטוב הפועל אל מהכח

בגו"ר  בכוח"ט ומברכו הדו"ש ידידו והנני

יצחק  יוסף
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רנה אגרות קודש

 ב"ה,  מוצאי ת"ב, יהפך בקרוב ממש )וכל הצומות( לששון 

 ולשמחה ולמועדים טובים, 

 יום רביעי פ' פנים בפנים דבר הוי' עמכם, 

שנת ה'תשד"מ. ברוקלין, נ.י. 

 תלמידים השלוחים-ישיבה גדולה קזבלנקה

ה' עליהם יחיו 

שלום וברכה! 

המכ' והמצו"ב והערות התמימים ואנ''ש נתקבלו ות"ח. 

ע"פ מנהג ישראל אשר תורה היא לקדש הלבנה דוקא במוצאי ט"ב,

כי  וגם  עתידין להתחדש כמותה,  והשכינה  ישראל  כי  היא  כי בשו"ט  בכ"מ,  ומפורש הטעם 

במנחת ט"ב נולד המשיח, 

הרי הזמ"ג לחדש ההתעוררות להחלטות טובות בכל עניני תשובה והתומ"צ, שהן המבטלות 

סיבת הגלות, אשר )רק( מפני חטאינו גלינו מארצנו, ובהבטל הסיבה מיד )בטל המסובב – הגלות ו(

הן נגאלין. 

שמחה,  בהתועדות  יחד  רבים  בהתאסף  לקבלן   – בציבור  הנעשות  החלטות  כח  שגדול  וכיון 

שמחה באמירת דברי תורה, שהיא המשמחת לב ועינים מאירה, ושמחה פורצת גדר והגבלה בלימוד 

התורה והידור בקיום מצותי',

"שלו"  ובשבת  באב,  עשר  בחמשה  ועכ"פ:  לט"ב  הסמוכין  זכאין  ביומין  בפרט  התועדויות 

שלאחריו, ובשבת שלאחרי' שבת מברכים דחודש אלול, חודש החשבון )והתשלומין( דימות שנה זו. 

ובשלש פעמים הוי חזקה – חזקת תורה ומצוותי' ומתוך שמחה וטוב לבב תמיד כל הימים. 

בברכה להצלחה רבה בכהנ"ל, 

 והרי כ"ז גם ימהר ויחיש שבקרוב ממש יקויימו 

 היעודים-ההבטחות שיהפכו ימים דאזלינן מינייהו 

 לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו 

 )אהבת ישראל( וידעו כי אתה שמך הוי' לבדך עליון 

 על כל הארץ, 

בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו 

מ. שניאורסאהן.

לוי  יום היא"צ וההילולא של אאמו"ר  נ.ב. הש"ק שלאחרי ט"ו במנ"א – הוא כ"ף במנ"א, 

יצחק בן הרב אא"ז ברוך שניאור ז"ל – זה ארבעים שנה. 

ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש וכו' – ללמוד בההתועדות מתורתו, ולנדב ביומא דין לז"נ, 

בבית  חבוש  הי'  ועי"ז  הברזל",  "מאחורי מסך  בנ"י  בתוככי  היהדות  הפצת  על  נפשו  שמסר 

האסורים ונשפט לגלות ומת בגולה ושם מ"כ, 

זכותו יגן עלינו ועכ"י – שליט"א.
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äðaL íB÷na ïúBà eæðâå ,äeö Cìnä eäiLàéå ;úBl÷ì÷òå úBwîò úBiðBîèîa ,ähîì§©¨§©§¦£ª©£©§©§Ÿ¦¨©¤¤¦¨§¨§¨©¨¤¨¨
ïBøà úà eðz :'äì íéLBãwä ìàøNé ìëì íéðéánä íiålì øîàiå" :øîàpL ,äîìL§ŸŸ¤¤¡©©Ÿ¤©§¦¦©§¦¦§¨¦§¨¥©§¦©§¤£
eãáò äzò .óúka àOî íëì ïéà ,ìàøNé Cìî ãåc ïa äîìL äða øLà úéaa Lãwä©Ÿ¤©©¦£¤¨¨§ŸŸ¤¨¦¤¤¦§¨¥¥¨¤©¨©¨¥©¨¦§
àì elà ìëå ;äçLnä ïîLå ïnä úðöðöå ïøäà ähî Bnò æðâðå .'Bâå "íëéäìà 'ä úà¤¡Ÿ¥¤§§¦§©¦©¥©£Ÿ§¦§¤¤©¨§¤¤©¦§¨§¨¥Ÿ
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ycew zegiyn zecewp
צריך  הברית  ארון  גניזת  על  הרמב "ם  לדברי  בנוגע 
וסיפור  אריכות כל  להלכה  נפקא ֿמינה  למאי  להבין :
דברי והרי הארון ? נגנז  מי ועל ֿידי  היכן  הדברים ,
הנוגעים  לענינים  רק  אמורים  החזקה ' 'יד  בספרו הרמב "ם 
נגנז והיכן  (איך  זה  עניין מזו: יתירה  להלכה .
כן ואם ע "ב ), נג, (יומא  שנוי " "במחלוקת  הארון )
מאחר  האחד , כדברי הרמב "ם  מכריע  מה  לשם

לדינא ? נוגע זה  עניין  אין שלכאורה

משמע  הרמב "ם  לשון מפשטות  להבין : צריך  גם 
מדעת  המקדש  בבית  ה "מקום " את בנה  ששלמה 
כל  הרי  ותמוה : ליחרב "). שסופו  "שידע  (לפי עצמו 
בכתב  "הכל  - ד ' ציווי על ֿפי ניבנו הבית  ופרטי  חלקי 
שלמה  בנה  איך  כן  ואם  - השכיל " עלי  ד ' מיד 

עצמו? מדעת  המקדש  בבית  "מקום "

הרמב "ם  הרי הרמב "ם : בדברי  דיוק  להקדים  יש 
צורת  את הבחירה  בית  הל ' של  וג' ב ' בפרקים  מפרט 
זה  לפי  הבית . צורת  את  ד ' בפרק  ואילו המקדש, כלי 
המקדש , לכלי  לכאורה  שייך  הארון  הרי  ביאור : צריך 
בצורת  העוסק  בפרק  מופיע  הארון  גניזת  עניין  ומדוע 
הקדשים  בקדש העומד  שהארון  משמע  מזה  הבית ?

פרט  הרמב "ם ) (לדעת הבית הוא  אינובצורת והוא  ,
מבנין חלק  הוא  אלא  הקדשים , בקדש  שמצוי  כלי  רק 
את  עושה שהארון  כיוון  זאת  עצמו. הקדשים קדש 
לך  "ונועדתי  שנאמר  כמו לד ', לבית  המקדש בית 

שם ".
בבית  גדולה : תמיהה  מתעוררת  זה  פי  שעל  אלא 
קודש  היה לא  במקומו, הארון  היה  לא  בו  שני ,
הדברים  אחד  חסר  היה  שהרי  בשלימותו  הקדשים 
זו תמיהה  להסיר  כדי  הבית "?! בבנין  "עיקר  שהם 

הארון , גניזת  לגבי האריכות  כל  את  הרמב "ם  מביא 
בבניין חסר  היה  לא  שני בבית  שאף  יובן  זה  שלפי 

הבית .

העניין: הבית מלכתחילה ביאור  בבנין  נקבע 
מקום  א ) המקדש : בבית  מקומות  שני יהיו  שלארון 
"למטה" לגונזו מקום  ב) השתיה . אבן  על  גלוי ,
חלק  לכתחילה  הוא  זה מקום  ואף  - הקדשים מקודש 
"ובעת  הרמב "ם  דברי  פירוש וזהו הבית . ממבנה 

מקום ":שבנה  בו  בנה  ליחרב  שסופו  וידע  ... שלמה 
אלא  ח "ו , עצמו  מדעת  המקום את  בנה  ששלמה  לא 
ובנה  ונצטווה  שיחרב  לדעת  צריך  היה  בניינו  שבעת 
מקום  בתור  קידשו הוא  ממילא  הגניזה . מקום  את בו 

הקדשים . מקודש  חלק  הוא וממילא  לארון,

בשעה  אלא  החורבן , בזמן  היתה  לא  הארון גניזת 
בסכנה  היה  לא  המקדש  תוקף כלל שבית  כידוע  -

היתה  ההכנסה  מזו: יתירה  יאשיהו . בזמן ישראל 
שלמה . על ֿידי הקדשים  לקדש הארון הכנסת מעין 

" הכתוב  מדייק  הקדש תנו לכן  ארון  אשר בבית את 
ונטילת  סילוק של  פעולה  זו  שאין  וגו "', שלמה  בנה 

של  עניין  זהו אדרבא  אלא ממקומו , נתינה הארון 
.בבית 

בתי ג' בין בהקישור  עומק  יתווסף  זה  על ֿפי 
אלא  נפרדים, מקדש  בתי  ג' שישנם זה  אין המקדש:
הראשון הבית של  בבניינו  כבר  אחד . בית הם  בעיקר 
הארון מקום  לבא . ולעתיד  לשעתו  שהוא  עניין נקבע 
שום  שייך  לא  שבו  המקדש, בית  של  ה "עצם" הוא 
והשלישי . השני  המקדש  נבנה  וממנו  והפסד , חורבן 

ש  כ"א, חלק שיחות תרומה)(לקוטי לפר' ב יחה

קמ
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שער הדלקשער הקרבן

שטח העזרה, מחנה שכינה
כולל עזרת כהנים 

ועזרת ישראל 
בלי עזרת נשים
135X187 אמה

מתוך
 "מפת הר הבית 
ובית המקדש"

בהוצאת 
"שי למורא"

שער הניצוץ
ועליה על גביו 
לשמור

בית המוקד
 ובו שער 
לעזרה ולחיל

שער המים
ובית טבילה

על גביו

עזרת כהנים
 11X135 אמה

עזרת ישראל
 11X135 אמה

תרשים של החיל , העזרה ובית במקדש (לפי שיטת הרמב"ם ז"ל) בקירוב בלבד
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ycew zegiyn zecewp
צריך  הברית  ארון  גניזת  על  הרמב "ם  לדברי  בנוגע 
וסיפור  אריכות כל  להלכה  נפקא ֿמינה  למאי  להבין :
דברי והרי הארון ? נגנז  מי ועל ֿידי  היכן  הדברים ,
הנוגעים  לענינים  רק  אמורים  החזקה ' 'יד  בספרו הרמב "ם 
נגנז והיכן  (איך  זה  עניין מזו: יתירה  להלכה .
כן ואם ע "ב ), נג, (יומא  שנוי " "במחלוקת  הארון )
מאחר  האחד , כדברי הרמב "ם  מכריע  מה  לשם

לדינא ? נוגע זה  עניין  אין שלכאורה

משמע  הרמב "ם  לשון מפשטות  להבין : צריך  גם 
מדעת  המקדש  בבית  ה "מקום " את בנה  ששלמה 
כל  הרי  ותמוה : ליחרב "). שסופו  "שידע  (לפי עצמו 
בכתב  "הכל  - ד ' ציווי על ֿפי ניבנו הבית  ופרטי  חלקי 
שלמה  בנה  איך  כן  ואם  - השכיל " עלי  ד ' מיד 

עצמו? מדעת  המקדש  בבית  "מקום "

הרמב "ם  הרי הרמב "ם : בדברי  דיוק  להקדים  יש 
צורת  את הבחירה  בית  הל ' של  וג' ב ' בפרקים  מפרט 
זה  לפי  הבית . צורת  את  ד ' בפרק  ואילו המקדש, כלי 
המקדש , לכלי  לכאורה  שייך  הארון  הרי  ביאור : צריך 
בצורת  העוסק  בפרק  מופיע  הארון  גניזת  עניין  ומדוע 
הקדשים  בקדש העומד  שהארון  משמע  מזה  הבית ?

פרט  הרמב "ם ) (לדעת הבית הוא  אינובצורת והוא  ,
מבנין חלק  הוא  אלא  הקדשים , בקדש  שמצוי  כלי  רק 
את  עושה שהארון  כיוון  זאת  עצמו. הקדשים קדש 
לך  "ונועדתי  שנאמר  כמו לד ', לבית  המקדש בית 

שם ".
בבית  גדולה : תמיהה  מתעוררת  זה  פי  שעל  אלא 
קודש  היה לא  במקומו, הארון  היה  לא  בו  שני ,
הדברים  אחד  חסר  היה  שהרי  בשלימותו  הקדשים 
זו תמיהה  להסיר  כדי  הבית "?! בבנין  "עיקר  שהם 

הארון , גניזת  לגבי האריכות  כל  את  הרמב "ם  מביא 
בבניין חסר  היה  לא  שני בבית  שאף  יובן  זה  שלפי 

הבית .

העניין: הבית מלכתחילה ביאור  בבנין  נקבע 
מקום  א ) המקדש : בבית  מקומות  שני יהיו  שלארון 
"למטה" לגונזו מקום  ב) השתיה . אבן  על  גלוי ,
חלק  לכתחילה  הוא  זה מקום  ואף  - הקדשים מקודש 
"ובעת  הרמב "ם  דברי  פירוש וזהו הבית . ממבנה 

מקום ":שבנה  בו  בנה  ליחרב  שסופו  וידע  ... שלמה 
אלא  ח "ו , עצמו  מדעת  המקום את  בנה  ששלמה  לא 
ובנה  ונצטווה  שיחרב  לדעת  צריך  היה  בניינו  שבעת 
מקום  בתור  קידשו הוא  ממילא  הגניזה . מקום  את בו 

הקדשים . מקודש  חלק  הוא וממילא  לארון,

בשעה  אלא  החורבן , בזמן  היתה  לא  הארון גניזת 
בסכנה  היה  לא  המקדש  תוקף כלל שבית  כידוע  -

היתה  ההכנסה  מזו: יתירה  יאשיהו . בזמן ישראל 
שלמה . על ֿידי הקדשים  לקדש הארון הכנסת מעין 

" הכתוב  מדייק  הקדש תנו לכן  ארון  אשר בבית את 
ונטילת  סילוק של  פעולה  זו  שאין  וגו "', שלמה  בנה 

של  עניין  זהו אדרבא  אלא ממקומו , נתינה הארון 
.בבית 

בתי ג' בין בהקישור  עומק  יתווסף  זה  על ֿפי 
אלא  נפרדים, מקדש  בתי  ג' שישנם זה  אין המקדש:
הראשון הבית של  בבניינו  כבר  אחד . בית הם  בעיקר 
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ּבּיצירה" הּמׁשּתּתף האב, לכּבד צּוה הּבֹורא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ"לכבֹוד
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נׁשמה; ּבֹו ׁשּנֹותן הּקּב"ה, עם ּגלּויה ׁשּתפּות היא הּולד ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻיצירת
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(ìàøùé)éðùäíéwç íëúà ézãnì | äàø§¥´¦©´§¦¤§¤Àª¦Æ
ïk úBNrì éäìà ýåýé éðeö øLàk íéètLîe¦§¨¦½©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©«£´¥½
:dzLøì änL íéàa ízà øLà õøàä áø÷a§¤´¤¨½̈¤£¤¬©¤²¨¦¬−̈¨§¦§¨«

åíëúðéáe íëúîëç àåä ék íúéNrå ízøîLe§©§¤»©«£¦¤¼¦´¦³¨§©§¤Æ¦´©§¤½
íéwçä-ìk úà ïeòîLé øLà íénrä éðérì§¥¥−¨«©¦®£¤´¦§§À¥µ¨©«ª¦´
ìBãbä éBbä ïBáðå íëç-ír ÷ø eøîàå älàä̈¥½¤§¨«§À©µ©¨¨´§¨½©¬©¨−

:äfäæíéáø÷ íéäìà Bì-øLà ìBãb éBâ-éî ék ©¤«¦ µ¦´¨½£¤¬¡Ÿ¦−§Ÿ¦´
:åéìà eðàø÷-ìëa eðéäìà ýåýék åéìàçéBb éîe ¥¨®©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½§¨¨§¥−¥¨«¦Æ´

ìëk í÷écö íéètLîe íéwç Bì-øLà ìBãb̈½£¤²ª¦¬¦§¨¦−©¦¦®§ŸÆ
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà úàfä äøBzä©¨´©½Ÿ£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

úçðîá ë"r
Iåçáå úáùèãàî ELôð øîLe Eì øîMä ÷ø©¿¦¨´¤§Á§¸Ÿ©§§¹§ÀŸ

éðér eàø-øLà íéøácä-úà çkLz-ït-ïôe E ¤¦§©̧¤©§¨¦¹£¤¨´¥¤À¤
éiç éîé ìk Eáálî eøeñééðáì ízrãBäå EE ¨¸Æ¦§¨´§½−Ÿ§¥´©¤®§«©§¨¬§¨¤−

éðá éðáìå:Eéýåýé éðôì zãîr øLà íBé §¦§¥¬¨¤«À£¤̧¨©¹§¨¦§¥̧§Ÿ̈´
éäìàéì-ìä÷ä éìà ýåýé øîàa áøça E ¡Ÿ¤»»§Ÿ¥¼¤«¡¸Ÿ§Ÿ̈¹¥©À©§¤¦Æ

rîLàå írä-úàïeãîìé øLà éøác-úà í ¤¨½̈§©§¦¥−¤§¨¨®£¤̧¦§§¹
-ìr íéiç íä øLà íéîiä-ìk éúà äàøéì§¦§¨´Ÿ¦À¨©¨¦Æ£¤̧¥³©¦Æ©

:ïeãnìé íäéða-úàå äîãàäàéïeáø÷zå ¨´£¨½̈§¤§¥¤−§©¥«©¦§§¬
áì-ãr Làa øra øääå øää úçz ïeãîrzå©©«©§−©´©¨¨®§¨À̈Ÿ¥³¨¥Æ©¥´

:ìôørå ïðr CLç íéîMäáéíëéìà ýåýé øaãéå ©¨©½¦−¤¨¨¬©«£¨¤«©§©¥¯§Ÿ̈²£¥¤−
äðeîúe íérîL ízà íéøác ìB÷ Làä CBzî¦´¨¥®³§¨¦Æ©¤´«Ÿ§¦½§¨²

:ìB÷ éúìeæ íéàø íëðéàâéBúéøa-úà íëì ãbiå ¥«§¤¬Ÿ¦−«¨¦¬«©©¥̧¨¤¹¤§¦À
íéøácä úøNr úBNrì íëúà äeö øLà£¤̧¦¨³¤§¤Æ©«£½£¤−¤©§¨¦®

:íéðáà úBçì éðL-ìr íázëiåãéäeö éúàå ©¦§§¥½©§¥−ª¬£¨¦«§Ÿ¦À¦¨³
íéwç íëúà ãnìì àåää úra ýåýé§Ÿ̈Æ¨¥´©¦½§©¥´¤§¤½ª¦−
ízà øLà õøàa íúà íëúNrì íéètLîe¦§¨¦®©«£«§¤´Ÿ½̈¨¾̈¤£¤¬©¤²

:dzLøì änL íéøáråèãàî ízøîLðå «Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§¦§©§¤¬§−Ÿ
íBéa äðeîz-ìk íúéàø àì ék íëéúLôðì§©§«Ÿ¥¤®¦´³Ÿ§¦¤Æ¨§½̈§À

:Làä CBzî áøça íëéìà ýåýé øacæè-ït ¦¤̧§Ÿ̈¯£¥¤²§Ÿ¥−¦¬¨¥«¤
ìîñ-ìk úðeîz ìñt íëì íúéNrå ïeúçLz©̧§¦½©«£¦¤¬¨¤²¤−¤§©´¨¨®¤

:äá÷ð Bà øëæ úéðázæéøLà äîäa-ìk úéðáz ©§¦¬¨−̈¬§¥¨«©§¦¾¨§¥−̈£¤´
ðk øBtö-ìk úéðáz õøàaóeòz øLà ó ¨¨®¤©§¦Æ¨¦´¨½̈£¤¬¨−



רנט ipy - c - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéîMaçéúéðáz äîãàa Nîø-ìk úéðáz ©¨¨«¦©§¦¾¨Ÿ¥−©«£¨¨®©§¦²
:õøàì úçzî íéna-øLà äâc-ìkèéàOz-ïôe ¨¨¨¬£¤©©−¦¦©¬©¨¨«¤¤¦¨̧

éðérçøiä-úàå LîMä-úà úéàøå äîéîMä E ¥¤¹©¨©À§¨Â§¨¦Â¨¤©¤̧¤§¤©¨¥¹©
zçcðå íéîMä àáö ìk íéáëBkä-úàå§¤©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦§¦©§¨²
ýåýé ÷ìç øLà ízãárå íäì úéåçzLäå§¦§©«£¦¬¨¨¤−©«£©§®̈£¤̧¨©¹§Ÿ̈³

éäìàìëì íúà E:íéîMä-ìk úçz íénrä ¡Ÿ¤̧ÆŸ½̈§ŸÆ¨´©¦½©−©¨©¨¨«¦
ëìæøaä øekî íëúà àöBiå ýåýé ç÷ì íëúàå§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬¤§¤²¦¬©©§¤−

:äfä íBik äìçð írì Bì úBéäì íéøönî¦¦§®̈¦¦«§¬²§©¬©«£−̈©¬©¤«
àëpàúä ýåýéåézìáì òáMiå íëéøác-ìr éa-ó ©«Ÿ̈¬¦§©©¦−©¦§¥¤®©¦¨©À§¦§¦³

äáBhä õøàä-ìà àá-ézìáìe ïcøiä-úà éøár̈§¦Æ¤©©§¥½§¦§¦ŸÆ¤¨¨´¤©½̈
éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð Eáëéëðà ék £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«¦´¨«Ÿ¦¬

ízàå ïcøiä-úà øáò épðéà úàfä õøàa úî¥Æ¨¨´¤©½Ÿ¥¤¬¦Ÿ¥−¤©©§¥®§©¤Æ
:úàfä äáBhä õøàä-úà ízLøéå íéøáò́Ÿ§¦½¦«¦§¤¾¤¨¨¬¤©−̈©«Ÿ

âëýåýé úéøa-úà eçkLz-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤À¤¦§§Æ¤§¦³§Ÿ̈Æ
ìñt íëì íúéNrå íënr úøk øLà íëéäìà¡´Ÿ¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤®©«£¦¤̧¨¤¬¤̧¤Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà ìk úðeîz:Eãëýåýé ék §´©½Ÿ£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¦ µ§Ÿ̈´
éäìà:àp÷ ìà àeä äìëà Là Eôäë-ék ¡Ÿ¤½¥¬«Ÿ§−̈®¥−©¨«¦«

õøàa ízðLBðå íéðá éðáe íéða ãéìBú¦³¨¦Æ§¥´¨¦½§«©§¤−¨¨®¤
íúéNrå ìk úðeîz ìñt íúéNrå ízçLäå§¦§©¤À©«£¦³¤¤̧¤Æ§´©½Ÿ©«£¦¤¬

éäìà-ýåýé éðéra òøä:Bñérëäì Eåëéúãérä ¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−§©§¦«©«¦ŸÁ¦Á
ãáà-ék õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá̈¤̧©¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤¦«¨´Ÿ
íéøár ízà øLà õøàä ìrî øäî ïeãáàzŸ¥»©¥¼¥©´¨½̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯
íéîé ïëéøàú-àì dzLøì änL ïcøiä-úà¤©©§¥²−̈¨§¦§®̈Ÿ©«£¦ª³¨¦Æ

:ïeãîMz ãîMä ék äéìræëíëúà ýåýé õéôäå ¨¤½¨¦¬¦¨¥−¦¨«¥«§¥¦¯§Ÿ̈²¤§¤−
âäðé øLà íéBba øtñî éúî ízøàLðå íénrä«©¦®§¦§©§¤Æ§¥´¦§½̈©¦¾£¤̧§©¥¯
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éðtîäìçð íöøà-úà Eì-úúì Eàéáäì E ¦¨¤®©«£¦«£À¨«¤§¯¤©§¨²©«£−̈

:äfä íBikèìEááì-ìà úáLäå íBiä zrãéå ©¬©¤«§¨«©§¨´©À©«£¥«Ÿ¨»¤§¨¤¼¼
-ìrå ìrnî íéîMa íéäìàä àeä ýåýé ék¦³§Ÿ̈Æ´¨«¡Ÿ¦½©¨©´¦¦©½©§©

:ãBr ïéà úçzî õøàäîåéwç-úà zøîLå ¨−̈¤¦¨®©¥−«§¨«©§º̈¤ª¨´
áèéé øLà íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-úàå§¤¦§ŸÀ̈£¤̧¨«Ÿ¦³§©§Æ©½£¤Æ¦©´

éðáìe Eìéøçà Eéøàz ïrîìe E-ìr íéîé C §½§¨¤−©«£¤®§©̧©©«£¦³¨¦Æ©
éäìà ýåýé øLà äîãàä-ìk Eì ïúð E ¨´£¨½̈£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−¨

:íéîiäô ©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr el zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

לכֹוכבים  ּבכבֹודם, ׁשחּיבים ואם, אב ּבין מה לׁשאֹול, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׁש

את  הּקּב"ה מנהיג ׁשעלֿידם אף לכּבדם, ראּוי ׁשאין ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּומּזלֹות,

ׁשּלצבא  ּבחסידּות, ּכ על ּומבאר אלינּו. ּומׁשּפיע ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהעֹולם

'ּכגרזן  רק והם להׁשּפיע, לא אֹו להׁשּפיע ּבחירה אין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹהּׁשמים

ו'ׁשּוּתפים' הם ּבחירה ּבעלי הֹורים ואּלּו ּבֹו'; החֹוצב ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּביד

לכּבדם. נצטּוינּו ולכן הּולד, ּביצירת ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָלהּקּב"ה



iriaxרס ,iyily - d - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùàîìL äLî ìécáé æàïcøiä øára íéør L ¨´©§¦³¤Æ¨´¨¦½§¥−¤©©§¥®
:LîL äçøæîáîçöøé øLà çöBø änL ñðì ¦§§−̈¨«¤¨ª̧¹̈¨¥À©£¤̧¦§©³

ìîzî Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø-úà¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§´Ÿ
ìL:éçå ìàä íéørä-ïî úçà-ìà ñðå íL ¦§®Ÿ§À̈¤©©²¦¤«¨¦¬¨¥−¨¨«
âîéðáeàøì øLénä õøàa øaãna øöa-úà¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤©¦−Ÿ¨«¥¦®

ïLaa ïìBb-úàå éãbì ãrìba úîàø-úàå§¤¨³Ÿ©¦§¨Æ©¨¦½§¤¨¬©¨−̈
:éMðîìãîéðôì äLî íN-øLà äøBzä úàæå ©«§©¦«§−Ÿ©®̈£¤¨´¤½¦§¥−

:ìàøNé éðaäîíéètLnäå íéwçäå úãrä älà §¥¬¦§¨¥«¥µ¤¨«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®
íúàöa ìàøNé éða-ìà äLî øac øLà£¤̧¦¤³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈

íéøönî:åîøBòt úéa ìeî àéba ïcøiä øára ¦¦§¨«¦§¥̧¤©©§¥¹©©À§µ¥´§½
ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñ õøàa§¤À¤¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®
:íéøönî íúàöa ìàøNé éðáe äLî äkä øLà£¤̧¦¨³¤Æ§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦

æîïLaä-Cìî âBò | õøà-úàå Böøà-úà eLøéiå©¦«§¸¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤©¨À̈
çøæî ïcøiä øára øLà éøîàä éëìî éðL§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−

:LîLçîïðøà ìçð-úôN-ìr øLà ørørî ¨«¤¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©©§²Ÿ
:ïBîøç àeä ïàéN øä-ãråèîøár äáørä-ìëå §©©¬¦−Ÿ¬¤§«§¨¨̧£¨¹̈¥³¤

úcLà úçz äáørä íé ãrå äçøæî ïcøiä©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´¨«£¨¨®©−©©§¬Ÿ
:äbñtäô ©¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr el zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

איקּום  אמר: ּדאימיּה, ּכרעא קל ׁשמע הוה ּכי יֹוסף, ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ"רב

ּדאתיא" ׁשכינה ב)מקּמי לא, יֹוסף (קידושין רב ּדברי לבאר יׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ּגבּול, ּבלי ּכח הּוא ההֹולדה ׁשּכח ּבחסידּות, הּמבאר ּפי ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֹעל

וכח  מאין. יׁש ּכעין הּוא ההֹולדה עצם וגם סֹוף, אין עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלהֹוליד

מּצד  אּלא עצמֹו, מּצד ּגבּול, ּבעל ּבנברא, נמצא לא הרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזה

האדם. ּבטבע זה ּכח ׁשּקבע והּוא ּגבּול, ּבלי ׁשהּוא ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקּב"ה,

éòéáøäàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤»¤¨¦§¨¥¼©Ÿ́¤
-úàå íéwçä-úà ìàøNé òîL íäìà£¥¤À§©³¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤
íBiä íëéðæàa øác éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®

:íúNrì ízøîLe íúà ízãîìeáýåýé §©§¤´Ÿ½̈§©§¤−©«£Ÿ¨«§Ÿ̈´
:áøça úéøa eðnr úøk eðéäìàâ-úà àì ¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²§¦−§Ÿ¥«´Ÿ¤

eðzà ék úàfä úéøaä-úà ýåýé úøk eðéúáà£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−¤©§¦´©®Ÿ¦´¦½̈

:íéiç eðlk íBiä äô älà eðçðàãíéðôa | íéðt £©̧§¥¬¤²Ÿ©−ª¨¬©¦«¨¦´§¨¦À
:Làä CBzî øäa íënr ýåýé øacäãîò éëðà ¦¤̧§Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬¨¥«Â¨«Ÿ¦ÂŸ¥̧

íëì ãébäì àåää úra íëéðéáe ýåýé-ïéa¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬¨¤−
-àìå Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác-úà¤§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½§«Ÿ

:øîàì øäa íúéìr* ñéäìà äåäé éëðàE £¦¤¬¨−̈¥«Ÿ¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
éúàöBä øLààì íéãáò úéaî íéøöî õøàî E £¤´«¥¦ÁÁ¥¤Æ¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ

Eì-äNòú àì éðt-ìò íéøçà íéäìà Eì äéäé¦«§¤´§Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´
øLàå ìònî | íéîMa øLà äðeîz-ìk | ìñô¤´¤¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á
õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàä¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤
äåäé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³

éäìàíéða-ìò úBáà ïBò ã÷t àp÷ ìà E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥£¸¨¯©¨¦²
lL-ìòåãñç äNòå éàðNì íéòaø-ìòå íéL §©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«Ÿ§¨®§³Ÿ¤¤̧¤Æ

ìe éáäàì íéôìàì:éúBöî éøîLñàOú àì ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²
éäìà äåäé-íL-úàäåäé äwðé àì ék àåMì E ¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½

:àåMì BîL-úà àOé-øLà úàñ-úà øBîL ¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨´¤
éäìà äåäé | Eeö øLàk BLc÷ì úaMä íBéE Á©©¨̧§©§¹©«£¤¬¦§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
íBéå Ezëàìî-ìë úéNòå ãáòz íéîé úLL¥´¤¨¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨¨§©§¤¼§¸

éäìà äåäéì | úaL éòéáMääNòú àì E ©§¦¦¹©¨´©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´
ðáe äzà äëàìî-ìëEúîàå-Ecáòå Ezáe-E ¨§¨¿̈©¨´¦§«¦¤´§©§§©«Â£¨¤

øLà Eøâå Ezîäa-ìëå Eøîçå EøBLåéøòLaE §«§¸©«£«Ÿ§¹§¨§¤§¤À§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½
ãáò-ék zøëæå EBîk Eúîàå Ecáò çeðé ïòîì§©À©¨²©©§§¬©«£¨«§−¨®§¨«©§º̈¦¤¬¤

éäìà äåäé Eàöiå íéøöî õøàa | úééäíMî E ¨¦´¨§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦«£Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³¦¨Æ
éäìà äåäé Eeö ïk-ìò äéeèð òøæáe ä÷æç ãéaE §¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈©¥À¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:úaMä íBé-úà úBNòìñéáà-úà ãakE ©«£−¤¬©©¨«©¥³¤¨¦̧Æ
éäìà äåäé Eeö øLàk Enà-úàå| ïòîì E §¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©´©

éîé ïëéøàéäîãàä ìò Cì áèéé ïòîìe E ©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ¨«£¨½̈
éäìà äåäé-øLà:Cì ïúð Eñàì £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ

:çöøzñ:óàðz àìåñ:áðâz àìåñ-àìå ¦§¨«§−Ÿ¦§¨«§−Ÿ¦§«Ÿ§Ÿ
:àåL ãò Eòøá äðòúñúLà ãîçú àìå ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«§§¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤

EòøñBcáòå eäãN Eòø úéa äeàúú àìå ¥¤®§¸Ÿ¦§©¤¹¥´¥¤À¨¥¹§©§³
:Eòøì øLà ìëå Bøîçå BøBL Búîàåô ©«£¨Æ´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

ïåéìò íòèá (*
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ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

הרמּב"ם ד)ּכתב ו, אין (ממרים ּבנֹו, ּתלמיד ׁשהיה "והאב : ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ

ּכתב  ועֹוד אביו". מּפני עֹומד הּבן אבל הּבן, מּפני עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָהאב

יא) מּמּנּו".(ׁשם ּומתירא מכּבדֹו . . רׁשע אביו היה ׁש"אפילּו , ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

מעלתם  מינּה' 'נפקא אין ואם, אב ׁשּבכבֹוד לׁשיטתֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָואזיל

ּבחסידּות, הּמבאר עלּֿפי וימּתק ההֹורים. ׁשל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹֻודרּגתם

על  מׁשּתּנה ואינֹו עצם', עם 'עצם הּוא ּובן אב ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשהּקׁשר

ב'גּלּויים'. ׁשּנּוי ְְִִִֵידי

éùéîçèé-ìk-ìà ýåýé øac älàä íéøácä-úà¤©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨
ìB÷ ìôøräå ïðrä Làä CBzî øäa íëìä÷§©§¤¹¨À̈¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬
íéðáà úçì éðL-ìr íázëiå óñé àìå ìBãb̈−§´Ÿ¨®̈©¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ£¨¦½

:éìà íðziåëCBzî ìBwä-úà íërîLk éäéå ©¦§¥−¥¨«©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´
-ìk éìà ïeáø÷zå Làa øra øääå CLçä©½¤§¨−̈Ÿ¥´¨¥®©¦§§´¥©½¨

:íëéð÷æå íëéèáL éLàøàëeðàøä ïä eøîàzå ¨¥¬¦§¥¤−§¦§¥¤«©«Ÿ§À¥´¤§¹̈
Bì÷-úàå Bìãb-úàå Bãák-úà eðéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ´§¤¨§½§¤Ÿ¬
øaãé-ék eðéàø äfä íBiä Làä CBzî eðrîL̈©−§¦´¨¥®©³©¤Æ¨¦½¦«§©¥¯

:éçå íãàä-úà íéäìàáëék úeîð änì äzrå ¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«§©¨Æ¨´¨¨½¦´
| íéôñé-íà úàfä äìãbä Làä eðìëàú«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈©®Ÿ¦«Ÿ§¦´

ì eðçðàãBò eðéäìà ýåýé ìB÷-úà rîL £©À§¦Â§ÂŸ©¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²−
îå:eðúâëìB÷ òîL øLà øNa-ìë éî ék ¨¨«§¦´¦´¨¨¿̈£¤´¨´©¬Á

:éçiå eðîk Làä-CBzî øaãî íéiç íéäìà¡Ÿ¦̧©¦¹§©¥¯¦«¨¥²¨−Ÿ©¤«¦
ãëýåýé øîàé øLà-ìk úà òîLe äzà áø÷§©³©¨Æ«£½̈¥²¨£¤¬Ÿ©−§Ÿ̈´

øaãé øLà-ìk úà eðéìà øaãz | zàå eðéäìà¡Ÿ¥®§©´§§©¥´¥¥À¥Á¨£¤̧§©¥¹
éìà eðéäìà ýåýé:eðéNrå eðrîLå EäëòîLiå §Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¥¤−§¨©¬§§¨¦«©¦§©³

øîàiå éìà íëøaãa íëéøác ìB÷-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤´¦§¥¤½§©¤§¤−¥®̈©¸Ÿ¤
äfä írä éøác ìB÷-úà ézrîL éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©ÀÂ¨©Â§¦¤¸¦§¥¹¨¨³©¤Æ

éìà eøac øLà:eøac øLà-ìk eáéèéä E £¤´¦§´¥¤½¥¦−¨£¤¬¦¥«
åëéúà äàøéì íäì äæ íááì äéäå ïzé-éî¦«¦¥¿§¨¨Á§¨¨̧¤¹¨¤À§¦§¨¬Ÿ¦²
ìåéúåöî-ìk-úà øîLáèéé ïrîì íéîiä-ìk §¦§¬Ÿ¤¨¦§Ÿ©−¨©¨¦®§©̧©¦©¬

:íìòì íäéðáìå íäìæëCìeáeL íäì øîà ¨¤²§¦§¥¤−§Ÿ¨«¥−¡´Ÿ¨¤®¬
:íëéìäàì íëìçëéãnr ãîr ät äzàå ¨¤−§¨«¢¥¤«§©À̈Ÿ»£´Ÿ¦¨¦¼
éìà äøaãàåíéwçäå äåönä-ìk úà E ©«£©§¨´¥¤À¥¯¨©¦§¨²§©«ª¦¬

øLà õøàá eNrå íãnìz øLà íéètLnäå§©¦§¨¦−£¤´§©§¥®§¨´¨½̈¤£¤¯

:dzLøì íäì ïúð éëðàèëúBNrì ízøîLe ¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«§©§¤´©«£½
ïéîé eøñú àì íëúà íëéäìà ýåýé äeö øLàk©«£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¤§¤®¬Ÿ¨ª−¨¦¬

:ìàîNeìíëéäìà ýåýé äeö øLà Cøcä-ìëa §«Ÿ§¨©¤À¤£¤̧¦¹̈§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
ízëøàäå íëì áBèå ïeéçz ïrîì eëìz íëúà¤§¤−¥¥®§©³©¦«§Æ§´¨¤½§©«£©§¤´

:ïeLøéz øLà õøàa íéîéåàäåönä úàæå ¨¦½¨−̈¤£¤¬¦«¨«§´Ÿ©¦§À̈
íëéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå íéwçä©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
íéøár ízà øLà õøàa úBNrì íëúà ãnìì§©¥´¤§¤®©«£´¨½̈¤£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬

:dzLøì änLáéäìà ýåýé-úà àøéz ïrîìE −̈¨§¦§¨«§©̧©¦¹̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
ìEeöî éëðà øLà åéúåöîe åéúwç-ìk-úà øîL Â¦§ÂŸ¤¨ªŸ¨´¦§Ÿ¨»£¤´¨«Ÿ¦´§©¤¼¼

ðáe äzà-ïáe Eðaéiç éîé ìk Eïëøàé ïrîìe E ©¨Æ¦§´¤¦§½−Ÿ§¥´©¤®§©−©©«£¦ª¬
éîé:EâøLà úBNrì zøîLå ìàøNé zrîLå ¨¤«§¨«©§¨³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´©«£½£¤Æ

ýåýé øac øLàk ãàî ïeaøz øLàå Eì áèéé¦©´§½©«£¤¬¦§−§®Ÿ©«£¤Á¦¤̧§Ÿ̈¹
éúáà éäìà:Láãe áìç úáæ õøà Cì Eô ¡Ÿ¥³£Ÿ¤̧Æ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(214 'nr ak zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆
ׁשּיראה  ּבֹוטח ׁשהּוא אחר, למקֹום ללכת ׁשרֹוצה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ"ּתלמיד

צרי אינֹו . . ּבֹו מֹוחה ואביו . . ּבתלמּודֹו ּברכה ְְְְִִִֵֶַַָָָָסימן

ּבזה" לאביו סר"מ)לׁשמֹוע יו"ד מּדּוע (שו"ע לׁשאֹול, ויׁש . ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ׁשּמקֹומּה, אף ואם, אב ּכּבּוד ּבהלכֹות זֹו הלכה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָמֹופיעה

סימן  ּגם ּכי לֹומר, ויׁש ּתֹורה. ּתלמּוד ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָלכאֹורה,

ואם. אב ּכּבּוד הּוא ּבתלמּודֹו לּבן ְְְִֵֵַַָָָָּברכה

éùùãîLòçà | ýåýé eðéäìà ýåýé ìàøNéã: §©−¦§¨¥®§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§Ÿ̈¬¤¨«
äéäìà ýåýé úà záäàå-ìëáe Eááì-ìëa E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨§¨«§¬§¨

:Eãàî-ìëáe ELôðåøLà älàä íéøácä eéäå ©§§−§¨§Ÿ¤«§¨º©§¨¦´¨¥À¤£¤̧
:Eááì-ìr íBiä Eeöî éëðàæéðáì ízðpLåE ¨«Ÿ¦¯§©§²©−©§¨¤«§¦©§¨´§¨¤½
Eúéáa EzáLa ía zøaãåCøcá Ezëìáe §¦©§−̈®̈§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤

:Eîe÷áe EaëLáeçEãé-ìr úBàì ízøL÷e §¨§§−§¤«§©§¨¬§−©¨¤®
éðér ïéa úôèèì eéäå:EèúBææî-ìr ízáúëe §¨¬§«Ÿ¨−Ÿ¥¬¥¤«§©§¨²©§ª¬

éørLáe Eúéa:Eñéýåýé | Eàéáé-ék äéäå ¥¤−¦§¨¤«§¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´
éäìàéúáàì òaLð øLà õøàä-ìà EE ¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧¦§©¯©«£Ÿ¤²

úìãb íéør Cì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®¨¦²§Ÿ¬Ÿ
:úéðá-àì øLà úáèåàéáeè-ìk íéàìî íézáe §Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨¨̧¦¹§¥¦´¨»

záöç-àì øLà íéáeöç úøáe úàlî-àì øLà£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ£¦Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
øLà íéúéæå íéîøk:zráNå zìëàå zrèð-àì §¨¦¬§¥¦−£¤´«Ÿ¨®̈§¨§¨«©§−̈§¨¨«§¨



iriayרסב - f - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áéEàéöBä øLà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMä¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈®£¤¯¦«£²
úéaî íéøöî õøàî:íéãárâééäìà ýåýé-úàE ¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

:ráMz BîLáe ãárú Búàå àøézãéïeëìú àì ¦−̈§Ÿ´©«£®Ÿ¦§−¦¨¥«©´Ÿ¥«§½
øLà íénrä éäìàî íéøçà íéäìà éøçà©«£¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½£¤−

:íëéúBáéáñåèéäìà ýåýé àp÷ ìà ékEaø÷a E §¦«¥¤«¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¤®
éäìà ýåýé-óà äøçé-ïtìrî EãéîLäå Ca E ¤Â¤«¡¤Â©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈§¦§¦´§½¥©−

:äîãàä éðtñæèíëéäìà ýåýé-úà eqðú àì §¥¬¨«£¨¨«´Ÿ§©½¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®
:äqna íúéqð øLàkæé-úà ïeøîLz øBîL ©«£¤¬¦¦¤−©©¨«¨´¦§§½¤

:Ceö øLà åéwçå åéúãrå íëéäìà ýåýé úåöî¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¥«Ÿ¨¬§ª−̈£¤¬¦¨«
çéáèéé ïrîì ýåýé éðéra áBhäå øLiä úéNrå§¨¦²¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ¦´©

òaLð-øLà äáhä õøàä-úà zLøéå úàáe Cì̈½À̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¦§©¬
éúáàì ýåýé:Eèééáéà-ìk-úà óãäìéðtî EE §Ÿ̈−©«£Ÿ¤«©«£¬Ÿ¤¨«Ÿ§¤−¦¨¤®

:ýåýé øac øLàkñëðá EìàLé-ékøçî E ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈
øLà íéètLnäå íéwçäå úãrä äî øîàì¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ§©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬

:íëúà eðéäìà ýåýé äeöàëðáì zøîàåE ¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¤§¤«§¨«©§¨´§¦§½
ýåýé eðàéöiå íéøöîa äòøôì eðééä íéãár£¨¦²¨¦¬§©§−Ÿ§¦§®̈¦©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²

:ä÷æç ãéa íéøönîáëíéúôîe úúBà ýåýé ïziå ¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â
Búéa-ìëáe äòøôa íéøöîa | íérøå íéìãb§Ÿ¦̧§¨¦¯§¦§©²¦§©§¬Ÿ§¨¥−

:eðéðérìâëàéáä ïrîì íMî àéöBä eðúBàå §¥¥«§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´
òaLð øLà õøàä-úà eðì úúì eðúàŸ½̈¨³¤¨̧Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−

:eðéúáàìãëíéwçä-ìk-úà úBNrì ýåýé eðeöéå ©«£Ÿ¥«©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´
-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì älàä̈¥½¤§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨

:äfä íBiäk eðúiçì íéîiääëeðl-äéäz ä÷ãöe ©¨¦½§©Ÿ¥−§©¬©¤«§¨−̈¦«§¤¨®
éðôì úàfä äåönä-ìk-úà úBNrì øîLð-ék¦«¦§¸Ÿ©«£¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²

:eðeö øLàk eðéäìà ýåýéñ §Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d zegiy ihewl)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

עליהן  ׁשּקּבלּו ׁשבע ּבמרה, יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"עׂשר

ואם" אב וכּבּוד . . נח ב)ּבני נו, נענׁש(סנהדרין מּדּוע וקׁשה, . ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.ּכ על נצטּוּו לא נח ּבני והרי אב, ּכּבּוד קּים ׁשּלא על ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹֹיעקב

ׁשיטת  ּולפי הּדינין, על נצטּוּו נח ּבני ּדהּנה לֹומר, ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַֹויׁש

עֹולם; ׁשל ליּׁשּובֹו ּׁשּנחּוץ מה ּכל זֹו ּבמצוה נכללת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהרמּב"ן

עֹולם. ׁשל ליּׁשּובֹו נחּוץ אב ּכּבּוד ְֲִִֵֶַָָָוהרי

éòéáùæàéäìà ýåýé Eàéáé ékõøàä-ìà E ¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤
-íéBb ìLðå dzLøì änL-àá äzà-øLà£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«

éðtî | íéaøéðrðkäå éøîàäå éLbøbäå ézçä E ©¦´¦¨¤¿©«¦¦Á§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´
íéaø íéBâ äráL éñeáéäå éeçäå éføtäå§©§¦¦À§©«¦¦Æ§©§¦½¦§¨´¦½©¦¬

:jnî íéîeöråáéäìà ýåýé íðúðeéðôì EE ©«£¦−¦¤«¨§¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−
íúà íéøçz íøçä íúékäåíäì úøëú-àì §¦¦®̈©«£¥³©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²

:ípçú àìå úéøaâEza ía ïzçúú àìå §¦−§¬Ÿ§¨¥«§¬Ÿ¦§©¥−®̈¦§Æ
ðáì çwú-àì Bzáe Bðáì ïzú-àì:Eãøéñé-ék «Ÿ¦¥´¦§½¦−«Ÿ¦©¬¦§¤«¦«¨¦³

ða-úàäøçå íéøçà íéäìà eãárå éøçàî E ¤¦§Æ¥©«£©½§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®§¨¨³
:øäî EãéîLäå íëa ýåýé-óàääk-íà ék ©§Ÿ̈Æ¨¤½§¦§¦«§−©¥«¦´¦³Ÿ

eøaLz íúávîe eözz íäéúçaæî íäì eNrú©«£Æ¨¤½¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ©¥«Ÿ−̈§©¥®
:Làa ïeôøNz íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàååék ©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−¦§§¬¨¥«¦´

éäìà ýåýéì äzà LBã÷ írýåýé | øça Ea E ©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈´
éäìàøLà íénrä ìkî älâñ írì Bì úBéäì E ¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìræíénrä-ìkî íëaøî àì ©§¥¬¨«£¨¨«´Ÿ¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À
èrîä ízà-ék íëa øçáiå íëa ýåýé ÷Lç̈©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´¨¤®¦«©¤¬©§©−

:íénrä-ìkîçíëúà ýåýé úáäàî ék ¦¨¨«©¦«¦Á¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À
íëéúáàì òaLð øLà äráMä-úà BøîMîe¦¨§³¤©§ª¨Æ£¤³¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½
úéaî Ecôiå ä÷æç ãéa íëúà ýåýé àéöBä¦¯§Ÿ̈²¤§¤−§¨´£¨®̈©¦§§Æ¦¥´

:íéøöî-Cìî äòøt ãiî íéãárè-ék zrãéå £¨¦½¦©−©§¬Ÿ¤«¤¦§¨«¦§¨´©§½̈¦«
éäìà ýåýéøîL ïîàpä ìàä íéäìàä àeä E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ©¤«¡½̈Ÿ¥¯

ìe åéáäàì ãñçäå úéøaäéøîLáéúëåúåöî ©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬
éø÷:øBc óìàì åéúåöîéåéðt-ìà åéàðNì ílLîe ¦§Ÿ−̈§¤¬¤«§©¥¯§«§¨²¤¨−̈

:Bì-ílLé åéðt-ìà BàðNì øçàé àì Bãéáàäì§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ§´§½¤¨−̈§©¤«
àé-úàå íéwçä-úàå äåönä-úà zøîLå§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤

:íúNrì íBiä Eeöî éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«
ttt

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥



רסג xihtn - f - opgz`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

å ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe,íîBøúé §¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr hl y"ewl - dl`yl dprn)

En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆

סֹופֹו, עד גֹו' אבי את ּכּבד הּדּבּור את נייר ּבפּסת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּתעּתיק

ּתקרא  לזמן ּומזמן ּכּמּובן), ּבׁשּבת, (לבד ּבכיס זה ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָויהיה

לטֹובה. עלינּו הּבא הּׁשבּועֹות חג עד ְֵַַַַָָָָאֹותֹו.

øéèôîèéäìà ýåýé-ék zrãéåíéäìàä àeä E §¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®
åéáäàì ãñçäå úéøaä øîL ïîàpä ìàä̈¥Æ©¤«¡½̈Ÿ¥¯©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²

ìeéøîLáéúëåúåöîéø÷:øBc óìàì åéúåöî §«Ÿ§¥¬¦§Ÿ−̈§¤¬¤«
éøçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà åéàðNì ílLîe§©¥¯§«§¨²¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ

:Bì-ílLé åéðt-ìà BàðNìàé-úà zøîLå §´§½¤¨−̈§©¤«§¨«©§¨̧¤
øLà íéètLnä-úàå íéwçä-úàå äåönä©¦§¹̈§¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦À£¤̧

:íúNrì íBiä Eeöî éëðàttt ¨«Ÿ¦¯§©§²©−©«£¨«
.ïîéñ ì"àéæò ,íé÷åñô ç"é÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì ïðçúàå úùøôì äøèôä

ú"åîùìåî ÷øô äéòùéá

îàìà øîàé énr eîçð eîçðý:íëé ©«£¬©«£−©¦®Ÿ©−¡«Ÿ¥¤«
áäéìà eàø÷å íéìLeøé áì-ìr eøac©§º©¥³§«¨©̧¦¸§¦§´¥¤½¨

ék dðBr äöøð ék dàáö äàìî ék¦³¨«§¨¸§¨½̈¦¬¦§−̈£¨®¦³

`xenl iy
,énò eîçð eîçð (à,éàéáð ízà ©£©£©¦©¤§¦©

àeä "eîçð eîçð" ìôkäå .énò úà eîçð©£¤©¦§©¤¤©£©£

.÷fçì,áì ìò (áíéìa÷únä íéøác §©¥©¥§¨¦©¦§©§¦
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,éìcîéìcä éìeMî úôèBpä äøî ätèk úáLçð íéBbä ìk úøeáb éøä ¦§¦£¥§©¨©¦¤¡¤¤§¦¨¨¨©¤¤¦¥©§¦

.éìcä ãâð úeáéLç àìì èòeî øác àéä äthäL ,øBaä ïî íéî íéáàBMLk§¤£¦©¦¦©¤©¦¨¦¨¨¨§Ÿ£¦¤¤©§¦

,eáLçð íéðæàî ÷çLëeàaä ÷áà Bîk íä íéáLçð ä"á÷ä éðéòa §©©Ÿ§©¦¤§¨§¥¥¤¡¨¦¥§¨¨©¨

.íMî àöé äèeòî äçéôða ék ãàî èòeî øác àeäL ,íéðæànä úBøò÷ ú÷éçMî¦§¦©©£©Ÿ§©¦¤¨¨¨§Ÿ¦¦§¦¨§¨¥¥¦¨

,íéià ïä.íiä éià úà éøä,ìBhé ÷ck.íëôäéå íìhéå íàOi ÷c ÷áàk,ïBðáìe (æèNé õøàa øòé íL.ìàø,øòa éc ïéàíäa øéòáäì åéöòa éc ïéà ¥¦¦£¥¤¦¥©¨©©¦§¨¨©¦¨¥§¦§¥§©©§¥§¨¥©©§¤¤¦§¨¥¥¥¨¥¥©§¥¨§©§¦¨¤

.Bçaæî ìò Là,Búiçå.ïBðálä øòéaL úBôBòäå úBîäaä,äìBò éc ïéà.åéðôì úBìBò íáéø÷äì íäa éc ïéà,ïéàk (æé.øác àìkeáLçð eäúå ñôàî ¥©¦§§§©¨©§¥§¨¤§©©©§¨¥¥¨¥©¨¤§©§¦¨§¨¨§©¦§Ÿ¨¨¥¤¤¨Ÿ¤§§
,Bì.eäúå ñôàî úBçt íä elàk åéðôì íéáLçð íéBbä,ïeénãz (çé.eåLúå enãz,Bì eëøòz.Bcâðì eáéLçz,Løç Cñð ìñtä (èéúà Bì enãz éëå ©¦¤¡¨¦§¨¨§¦¥¨¥¤¤§Ÿ§©§§©§©§©©§©£¦§¤§©¤¤¨©¨¨§¦§©¤

.úëznî Bëézä ïnàä øLà ìñtä,epòwøé áäfa óøöå.áäæ úáëL éetö åéìò ãcøé óøBväå,óøBö óñk úB÷úøe.óøBvä Bì øaçé óñk úBøLøLå ©¤¤£¤¨ª¨¦¦¦©¤¤§Ÿ¥©¨¨§©§¤§©¥§©¥¨¨¦¦§©¨¨§ª¤¤¥§©§§¤¤§©¥©¥

,äîeøz ïkñîä (ëlî ,ìéâøå ãnìîä ,"ïkñîä" .íéöòä éâeñ ïéa ìécáäìe Léøôäì äçînä"ézðkñä ïkñää" ïBL(l,ak xacna),"äîeøz ïkñîä" ,øçà Leøt . ©§ª¨§¨©ª§¤§©§¦§©§¦¥¥¨¥¦©§ª¨©§ª¨§¨¦¦§©©§¥¦§©§¦¥©¥©§ª¨§¨

.íéøéLòä Bîk ø÷é ìñt úBNòì Btñkî Léøôäì ìBëé BðéàL éðòå ïkñnä,èBné àìCøväî íà ,øîBàëe .ì÷ì÷úéå èèBîúé àlL ,äæa àöBiëå íéøîñîa B÷fçì ©¦§¥§¨¦¤¥¨§©§¦¦©§©£¤¤¨¨§¨£¦¦Ÿ¦§©§§©§§¦§©¥¨¤¤Ÿ¦§¥§¦§©§¥§¥¦¥©Ÿ¤

éà ,B÷fçì.ïBéìòì eänãé C,õøàä úBãñBî íúBðéáä àBìä (àëeìëez ,ïéáäì úòc íëa Lé íà ,øîBìk .õøàä úBãñBî ïéáäì eìëez íëúðéaî íb éøä §©§¥§©¥§¤§££¦¤§¨¨¤£¥©¦¦©§¤§§¨¦§¨¨¤§©¦¥¨¤©©§¨¦§

àeä éî úòãì ùøãé ìëN ìòa àeäL íãàäå .äø÷îa ìôð àìå ,øcñî øãña Bâéäðîe Bàøáe ,íìBòì àøBa LiL ,íéáëBkä úëøòîe íéîMäîe õøàä éãñBîî ïéáäì§¨¦¦§¥¨¨¤¥©¨©¦©£¤¤©¨¦¤¥¥¨¨§¨©§¦§¥¤§ª¨§Ÿ¨©§¦§¤§¨¨¨¤©©¥¤¦§Ÿ¨©©¦

mixn zxhr
ìMaLäìBãb äcîñìta ì÷Lå õøàä øôrúòãì ïnñîä ìæøaä ähî ©¨¦−¦¨§¨£©´¨®̈¤§¨©³©¤̧¤¸©¥©©§¤©§ª¨¨©©

ì÷Lnäíéðæàîa úBòáâe íéøäì÷Lnä ók:âéïkú-éîähäçeø-úà ©¦§¨¨¦½§¨−§«Ÿ§¨«¦©©¦§¨¦«¦¥¬¦¨¤−©
ýåýéBzòc øçàLéàåøLà àeä éîeprãBé Búöràeä Ceøa LBãwäì: §Ÿ̈®©©©§§¦¬¦£¤£¨−«¦¤«§©¨¨

ãééî-úàéî íòõrBðéîe ,õòéúðeäðéáéåäðéa BìékNäeäãnìéåúëìì ¤¦³¦¦©¸¦§©¥¦©§¦¥½¦§¦¦¨©§©§¥−¨¤¤

çøàaCøãaètLîéîeeäãnìéå §´Ÿ©§¤¤¦§¨®¦©§©§¥´
:epréãBé úBðeáz Cøãå úrã©½©§¤¬¤§−«¦¤«

åèïää úBøeábíéBbBìeîì áLçð ¥³§©¦¸¤§¨§

øîkätèkéìcîíéî Ba íéáàBML §©´§¦¨¦§¦½¤£¦©¦

÷çLëeLetòî ÷çLpä ÷áàk §©¬©§¨¨©¦§¨¥¦

íéðæàîúLBçð ìLïä eáLçð «Ÿ§©−¦¤§¤¤§®̈¥¬
íéiàíiä éià÷ck÷c ÷áàkìBhé ¦¦−¦¥©¨©©¬§¨¨©¦«
éìLééà ,ïk íàå ,CBìeîì eãîòé C ©§¦§¦¥¥©©§§

ìàøNé úà àéöBälî Bãéa úBçîì¦§§¨¦§¦¤¦§¨¥

íëBzî:æèéc ïéà ïBðáìeíéöò ¦¨§¨¾¥¬¥−¥¦

øraBçaæî Là íäa øéòáäìBúiçå ¨¥®§©§¦¨¤¥¦§§§©̧¨½
ïBðáì ìLéc ïéàúBìòäì íäî ¤§¨¥¬¥−¥¤§©£

äìBòúBneàä ïBò ìò øtëì:æé-ìk ¨«§©¥©£¨¨
ïéàk íéBbäøáã àìkBcâðúBçt ©¦−§©´¦§Ÿ¨¨¤§®¨

eäúå ñôàî÷éø ììçåBì-eáLçð ¥¤¬¤¨−Ÿ§¨¨¥¤§§«
Bìeîì:çéìà ïeénãz éî-ìàåàìä §§¤¦−§©§´¥®£Ÿ

ììk éenc Bì àöîð àì ìàä-äîe ¨¥Ÿ¦§¨¦§¨©
úeîcøLà ïBéîcä eäîeBì-eëørz §−©©¦§£¤©«©§«
Bì eeLz:èéúà Bì enãz éëåìñtä §©§¦§©¤©¤̧¤¸

øLàLøç Cñðúëznî Bëézä £¤¨©´¨½̈¦¦¦©¤¤

eprwøé áäfa óøöååéìò ãcøé §Ÿ¥−©¨¨´§©§¤®§©¥¨¨

ìònîúB÷úøeìLúBàìLóñk ¦©©§ª¬©§§¨¤−¤
ä äNòéóøBöBîB÷nî ék íäa BëLîì ©£¤©¥«§¨§¨¤¦¦§

Léîé àì:ëïkñîäBðéàL éðòäìBëé Ÿ¨¦©«§ª¨´¤¨¦¤¥¨

Léøôäìäîeøzìñtä ìò Btñkî §©§¦§½̈¦©§©©¤¤

äpä ,íéøéLòä BîkõrøLà ÷æç §¨£¦¦¦¥¥¬¨¨£¤

íëç Løç øçáé á÷øé-àì«Ÿ¦§©−¦§®̈¨¨³¨¨¸
ìñt ïéëäì Bì-LwáéLèBné àì §©¤½§¨¦¬¤−¤¤¬Ÿ¦«

åé÷ìç eãøtúé àlL:àëeòãú àBìä ¤Ÿ¦§¨§£¨¨£³¥«§¸
íìBòä ïBãà àeä éî íëzòcîeòîLú àBìäBzòcî ø÷ç øLà äøBnä ïî ¦©§§¤¦£¨¨£´¦§½̈¦©¤£¤¨©¦©§

ãbä àBìäLéà étî Léà äìawä ïîLàøîíéðBîã÷ íéîiîàBìä íëì £²ª©¬¦©©¨¨¦¦¦¦¥−Ÿ¦¨¦©§¦¨¤®£¸
íúBðéáäïéáäì eìëez íàäúBãñBîúBãBñéõøàä,úãîBò àéä äî ìò £¦´¤½©¦§§¨¦«§−§¨¨«¤©¨¦¤¤



רסו

áëäéáLéå õøàä âeç-ìr áLiä©Ÿ¥¸©´¨½̈¤§«Ÿ§¤−¨
íçzîiå íéîL ÷cë äèBpä íéáâçk©«£¨¦®©¤³©ŸÆ¨©½¦©¦§¨¥¬

ì ìäàk:úáLâëïéàì íéðæBø ïúBpä ¨−Ÿ¤¨¨«¤©¥¬«§¦−§¨®¦
:äùr eäzk õøà éèôLãë-ìa óà ¬Ÿ§¥¤−¤©¬Ÿ¨¨«Ÿ©´©

õøàa LøL-ìa óà eòøæ-ìa óà eòhð¦À̈©µ©Ÿ̈½©²©Ÿ¥¬¨−̈¤
äørñe eLáiå íäa óLð íâå íræb¦§¨®§©̧¨©³¨¤¸©¦½̈§¨−̈

:íàOz Lwkäëéðeénãú éî-ìàå ©©¬¦¨¥«§¤¦¬§©§−¦
:LBã÷ øîàé äåLàååëíBøî-eàN §¤§¤®Ÿ©−¨«§«¨¸

àéöBnä älà àøá-éî eàøe íëéðér¥«¥¤³§¸¦«¨¨´¥½¤©¦¬
áøî àø÷é íLa ílëì íàáö øtñîá§¦§−̈§¨¨®§ª¨¸§¥´¦§½̈¥³Ÿ

à çk õénàå íéðBà:øcrð àì Lé ¦¸§©¦´½Ÿ©¦−¬Ÿ¤§¨«

`xenl iy
ék ,Búc÷t ìò øáòì àèçé àlL éãk ,íìBòa äNòpL BðBöø äîe íìBòä ïBãà£¨¨¨§¤©£¤¨¨§¥¤Ÿ¤¡¨©£Ÿ©§ª¨¦

.íìòð ìk ìò ètLna íéäìàä àéáé íãàä äNòî ìk úàìò áùiä (áë ¤¨©£¥¨¨¨¨¦¨¡Ÿ¦©¦§¨©¨¤§¨©Ÿ¥©
,õøàä âeçäâeçna äNòpä ìebòä Bîk íäL íéîMa áLBé àeä àøBaä àìä ¨¨¤£Ÿ©¥¥©¨©¦¤¥§¨¦©©£¤©§¨

.õøàä øeck àéäL äc÷pä áéáñ,íéáâçk äéáLBéååéðéòa íä õøàä éáLBéå §¦©§ª¨¤¦©¨¨¤§§¤¨©£¨¦§§¥¨¨¤¥§¥¨

Cøcî ,ìLî Cøãa øîàå .íéáâçk©£¨¦§¨©§¤¤¨¨¦¤¤

ìkL ,áø dáâa ìònî áLBiä íãàä̈¨¨©¥¦©©§Ÿ©©¤¨

.ïè÷ì åéðéòa äîãð åézçznM äî©¤¦©§¨¦§¤§¥¨§¨¨

,íéîL ÷cë äèBpäàeä àìä ©¤©Ÿ¨©¦£Ÿ

äòéøé äèBpä íãàk íéîMä úà äèBpä©¤¤©¨©¦§¨¨©¤§¦¨

.íeø÷ Bàì ìäàk íçzîiå,úáL §©¦§¨¥¨Ÿ¤¨¨¤
ìéáLa íéNøBtL ìäà Bîk íúBà Nøẗ©¨§Ÿ¤¤§¦¦§¦

ì.åézçz úáLíéðæBø ïúBpä (âë ¨¤¤©§¨©¥§¦
,ïéàìeéäiL íéìBãâe íéøN äNBòä §¨¦¨¤¨¦§¦¤¦§

.ñôàå ïéàì,äNò eäzkäNò §©¦§¤¤©Ÿ¨¨¨¨

.eäz úBéäì íúBàìa óà (ãë ¨¦§Ÿ©©
,eòhðéøä ,íéèôBMäå íéðæBøä íúBà ¦¨¨¨§¦§©§¦£¥

.íìBòî eòhð àì elàk elôà íäóà ¥£¦§¦Ÿ¦§¥¨©
,eòøæ ìaeòøæð àì elàk elôàå ©Ÿ̈©£¦§¦Ÿ¦§§

.äòéèpî úBçt àeäL ,íìBòîìa óà ¥¨¤¨¦§¦¨©©
,íòæb õøàa LøLàì eø÷òiLëì Ÿ¥¨¨¤¦§¨¦§¤¥¨§Ÿ

éìçäì õøàa òæbä LéøLé.íéôðò ó ©§¦©¤©¨¨¤§©£¦£¨¦

.íúeîã÷ì eøæçé àì ,øîBìkóLð íâå §©Ÿ©§§§©§¨§©¨©
,eLáiå íäaíäa çeø úôéLða íâå ¨¤©¦¨§©¦§¦©©¨¤

.eãáàéå eLaéúéLwk äøòñe ¦§©§§Ÿ§§¨¨©©
,íàOz.çeøa àOpä ïáúk íîB÷nî íàOz äøòñ çeøå,LBã÷ øîàé äåLàå éðeénãú éî ìàå (äëìkîe íLb ìkî ìcápäå LBãwä àeäL ä"á÷ä ¦¨¥§©§¨¨¦¨¥¦§¨§¤¤©¦¨¨©§¤¦§©§¦§¤§¤Ÿ©¨¤©¨§©¦§¨¦¨¤¤¦¨

.ììk ïBéîãå úeîc éì ïéà àìä ,"äåLàå éðeénãú éî ìàå" øîàé Bîöò ãvî àeä ,ïBéîc,älà àøá éî (åë.íBøna eàøz øLà íéáëBkä àáö ìk úà àøa éî ¦§¦©©§Ÿ©§¤¦§©§¦§¤§¤£Ÿ¥¦§§¦§§¨¦¨¨¥¤¦¨¨¤¨§¨©¨¦£¤¦§©¨

,íàáö øtñîá àéöBnä.íBønä àáö úà øtñîa íBé ìëa àéöBî àeä éîe,àø÷é íLa ílëìøácä éôì Bì éeàøä íL àø÷é íäî ãçà ìëì ,øîBìk ©¦§¦§¨§¨¨¦¦§¨§¦§¨¤§¨©¨§ª¨§¥¦§¨§©§¨¤¨¥¤¦§¨¥¨¨§¦©¨¨

.àøáð BøeáòaL,øcòð àì Léà çk õénàå íéðBà áøîäéäiLå ,íLa Bì àø÷é àlL øcòð àì àáväî Léà ïk ìò ,çk õénà àeäLå Bì LiL ïBàä áøî ¤©£¦§¨¥Ÿ¦§©¦Ÿ©¦Ÿ¤§¨¥Ÿ¨¤¥§¤©¦Ÿ©©¥¦¥©¨¨Ÿ¤§¨¤Ÿ¦§¨§¥§¤¦§¤

.íìBò éîé ìk íi÷ íäî ãçà ìk̈¤¨¥¤©¨¨§¥¨

mixn zxhr
íB÷nä úøæâa àì íà:áëàeä àìäõøàä âeç-ìr áLiäíéîMä ìò ¦Ÿ¦§¥©©¨£Ÿ©Ÿ¥¸©´¨½̈¤©©¨©¦

õøàä úà íéáañnääéáLéååéðéòa änä õøàä éáLBéâçkíéáàeä àìä ©§©§¦¤¨¨¤§«Ÿ§¤−¨§¥¨¨¤¥¨§¥¨©«£¨¦®£Ÿ

÷cë äèBpäíeøwkíçzîiå íéîLíNøtì ìäàkúáLåézçz: ©¤³©ŸÆ©§¨©½¦©¦§¨¥¬§¨¨¨−Ÿ¤¨¨«¤©§¨

âëàeäíéðæBø ïúBpäíéøNõøà éèôL ïéàìíúlãâa íéàbúnLeäzk ©¥¬«§¦−¨¦§®̈¦¬Ÿ§¥¤−¤¤¦§¨¦¦§ª¨¨©¬Ÿ
äùríúBà:ãëãò ïéàì íðzé Ck ìk ¨¨«Ÿ¨¨¨¦§¥§©¦©

íä éøä eøîàiLìa óààlL éîk ¤Ÿ§£¥¥©´©§¦¤Ÿ

eòhðíìBòîóàelàkeòøæ-ìa ¦À̈¥¨©µ§¦©Ÿ̈½
íìBòîóàelàkìaéìaLøL ¥¨©²§¦©§¦Ÿ¥¬
õøàaìíræb,íúeîã÷ì eøæçé àìå ¨−̈¤§¦§®̈§Ÿ©§§§©§¨

íäa óLð íâåäl÷ äçéôðaeLáiå §©̧¨©³¨¤¸¦§¦¨©¨©¦½̈
äørñeäøòñ çeøíàOz Lwk §¨−̈©§¨¨©©¬¦¨¥«
íîB÷nî:äëéðeénãú éî-ìàå ¦§¨§¤¦¬§©§−¦

éúBà úBnãì eìëezäåLàåBìøîàé §§©¦§¤§¤®Ÿ©−
ä ìàä:LBã÷åëíBøî-eàN ¨¥©¨«§«¨¸

älà àøá-éî eàøe íëéðér¥«¥¤³§¸¦«¨¨´¥½¤
úBìfnäå íéáëBkäøtñîá àéöBnä ©¨¦§©©¨©¦¬§¦§−̈

íàáö,íBé ìëaílëìáëBk ìëì §¨®̈§¨§ª¨¸§¨¨

àø÷é íLaøeáòaíéðBà áøî §¥´¦§½̈©£¥³Ÿ¦¸
çkä úelbúäõénàåúãîúäåçk ¦§©©Ÿ©§©¦´§©§¨©½Ÿ©

ïëìàøcrð àì Léìk íäî ãçà ¨¥¦−¬Ÿ¤§¨«¤¨¥¤¨

íìBò éîé: §¥¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨



רסז

ùãå÷ úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
áéá÷r | äéäåïåùàøälàä íéètLnä úà ïeòîLz §¨¨´¥´¤¦§§À¥³©¦§¨¦Æ¨¥½¤

éäìà ýåýé øîLå íúà íúéNrå ízøîLeE §©§¤¬©«£¦¤−Ÿ®̈§¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
òaLð øLà ãñçä-úàå úéøaä-úà Eì§À¤©§¦Æ§¤©¤½¤£¤¬¦§©−

éúáàì:Eâé-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe Eáäàå ©«£Ÿ¤«©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦
ðèáðâc Eúîãà-éøôe EEøäöéå ELøéúå E ¦§§´§¦«Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À

éôìà-øâLðàö úøzLrå E-øLà äîãàä ìr E §©£¨¤̧Æ§©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤
éúáàì òaLð:Cì úúì Eãé-ìkî äéäz Ceøa ¦§©¬©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«¨¬¦«§¤−¦¨

:Ezîäááe äø÷rå ø÷r Eá äéäé-àì íénrä̈«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬©«£¨−̈¦§¤§¤«
åèíéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî ýåýé øéñäå§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦

íðúðe Ca íîéNé àì zrãé øLà íérøä̈«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨−̈
éàðN-ìëa:EæèøLà íénrä-ìk-úà zìëàå §¨«§¤«§¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧
éäìà ýåýéðér ñBçú-àì Cì ïúð Eíäéìr E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈«Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®

:Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìà-úà ãárú àìåñ §³Ÿ©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«
æéépnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦

:íLéøBäì ìëeà äëéàçéøëæ íäî àøéú àì ¥¨¬©−§«¦¨«¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ
éäìà ýåýé äNr-øLà úà økæzäòøôì E ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©§−Ÿ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מנחם אב, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד אחב"י יוצאי אלג'ירה,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מיום י"ב מנ"א, עם רשימת החותמים עליו, כולם יעמדו על הברכה, 

להתברך בכל המצטרך, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

שמחתי לקרוא במכתבם מהחלטתם הטובה בקיום המצוות המעשיות בחיי היום יום, שנוסף 

על ההכרח שבדבר מצד עצמו להיותם צווי השם יתברך ויתעלה, בורא עולם ומנהיגו, הרי הם הצנורות 

וכלים לקבלת ברכותיו לכל אחד ואחת מכם וב"ב שיחיו.

ובעמדנו ביום סגולה, חמשה עשר באב, שלא היו ימים טובים בישראל כמותו, כדבר משנה, 

הבא תיכף אחר תקופת בין המצרים לזכר החורבן והגלות, וכמו שאומרים אנו בתפילה ומפני חטאינו 

הטובה  החלטתם  והרי  והאמתית.  השלימה  לגאולה  נזכה  ממש  שבקרוב  רצון  יהי  מארצנו,  גלינו 

גאולה  ומקרבת  הגוף,  וגאולת  גאולת הנפש  גאולה הפרטית,  ותורה אור מביאה  בנר מצוה  להרבות 

הכללית של עמנו עם בני ישראל, על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו.

השם יתברך ימלא משאלות לבכם לטובה ויצליח מעשה ידיכם.

בכבוד ובברכת הצלחה בגשמיות וברוחניות.
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ycew zegiyn zecewp
מפרטת  דברים", בשלושה "הסתכל המשנה דברי לאחר
אתה  ולאן באת, מאין "דע - הדברים שלושת את המשנה

וחשבון". דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך,

לי?" למה "מניינא השאלה: צריך 1נשאלת מה לשם ,
יש  כי נאמר אם ואף הדברים? מספר את מראש להודיע
מפרטת  עצמה המשנה הלוא - המספר בידיעת חשיבות
כי  רואים והכל להסתכל צריך שבהם הדברים את ומונה

הם! שלשה

הוא: הביאורים אחד

ענין  היא דברים" בשלושה "הסתכל המשנה אמירת
כלומר, שבהמשך. הפירוט בלי גם עצמו בפני העומד
לשלושה  המשנה רומזת דברים" בשלושה "הסתכל באומרה
בא  אתה "אין - בהם הסתכלות שעלֿידי יסודיים, דברים

עבירה". לידי

הדברים? שלושת הם מה

רז"ל  במאמר להיות צריכה הראשונה "אני 2ההתבוננות ,
רק רואים אנו ראשון בשלב קוני". את לשמש שני נבראתי

לנו  אומרת ("קוני"). הקב"ה ב) ("אני"), האדם א) "דברים":
ומוכרחים  אלה דברים בשני בהתבוננות די אין כי משנתנו

מציאות בשלושה ל"הסתכל על בנוסף דהיינו, דברים".
העולם  במציאות גם להתבונן עליו הקב"ה, ומציאות האדם
את  האדם יעבוד ועלֿידו שבו כדי הקב"ה עלֿידי נברא אשר

קוני"). את ("לשמש הקב"ה

הזה  בעולם למטה, הנשמה וירידת העולם בריאת תכלית
"נתאוה  - האלוקית הכוונה את להשלים היא התחתון,

בתחתונים"ה  דירה יתברך לו להיות בעבודתו 3קב"ה יהודי .
העולם  חומריות את וגם הבהמית והנפש הגוף את מזכך

"דירה". לקב"ה עושה הוא ועלֿידיֿזה

ב" הסתכלות נחוצה כן מספיק שלושה על לא דברים":
עליו  לקב"ה; "דירה" ("אני") הגשמי גופו את עושה שהאדם

יתברך. לו "דירה" התחתון הזה מהעולם גם לעשות

לו  דירה עשיית של העבודה - זו מטרה שלמען ומזה
למטה בתחתונים יתברך הנשמה ירידת היתה כדאית -4,

שגם  כך, כדי עד זו, שב"ירידה" המעלה גודל את אנו למדים
הקב"ה  של עצמותו גילוי ידי על מתעלית עצמה הנשמה
האפשרות  את ממנה מונעת זו ו"עליה" יתברך"), לו ("דירה

עבירה"! לידי בא אתה "אין - חטא עשיית של

ב) כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

(כענין  זו פיסקה לבאר - חסידות עלֿפי - נוספת דרך
עצמו): בפני

עלֿדרך  שזהו בחסידות מבואר "עבירה" המושג בהסבר
הוא  הרי ה', רצון על עובר כשאדם לרשות. מרשות "העברה"
 ֿ [=רשות הקדושה ברשות לכן קודם שהיה מה את "מעביר"
הסטראֿאחרא  לרשות הקב"ה] - עולם" של "יחידו היחיד,
פירוד  של מקום הוא הסטראֿאחרא שכן הרבים, [=רשות
האדם  על כזו, "עבירה" של אפשרות למנוע כדי וריבוי].
מלבד  "רשות" עוד שאין - ה'" "אחדות בענין חדור להיות

מלבדו"). עוד ("אין הקב"ה של רשותו

דברים": בשלושה "הסתכל - המשנה דברי תוכן אפוא זהו

דוקא  היא האחדות ששלימות מקומות בכמה מבואר
שלוש. במספר

עוד  שכל משום - אחדות מבטא אינו אחד) (מספר יחיד
הועמדה  טרם היחיד) (של אחדותו שנייה, מציאות אין

"אחדות". - עדיין לכנותה ואיֿאפשר במבחן

שאין  בוודאי לזה, זה המנגדים דברים שני כשיש
לאחדות. זאת להחשיב

שונים  דברים שני יש כאשר היא אמיתית אחדות
ושרויים  לזה זה מסכימים שניהם ובכלֿזאת מזה זה ונפרדים
הוא  הדברים שני בין והצירוף החיבור זה. עם זה באחדות

מציאות חדשה, נמצ שלישית מציאות המספר . דוקא כי א
ביותר. השלם באופן אחדות מבטא שלוש

המכחישים  כתובים "שני בענין מוצאים אנו לכך בדומה
ביניהם". ויכריע השלישי הכתוב שיבוא עד - זה את זה
"כתוב  ידי על נפעלת הכתובים שני בין ההסכמה כלומר,

ביניהם.שלישי  המכריע "

"יום  נאמר הראשון ביום העולם: בריאת לגבי גם כך
לא  השני ביום בעולמו". "יחיד הקב"ה היה אז שכן אחד"
ביום  דוקא המחלוקת. נבראה שבו לפי טוב" "כי נאמר
שולל  שלוש המספר כי טוב", "כי פעמיים נאמר השלישי

אחדות. ופועל מחלוקת

דברים": בשלושה "הסתכל - משנתנו כוונת אפוא זאת
כי  ומבינים רואים - הדברים שלושת בכל מתבוננים כאשר
להיפך, אלא ה', למציאות סותרת אינה העולם מציאות
"אין  אזי, - יתברך) (מלבדו עוד" ש"אין נרגש מתחת" "בארץ

עבירה". לידי בא אתה

ה'תשמ"ט) (ספרֿהשיחות

ועוד.1. ב. עג, שבת הש"ס ב.2.לשון פב, טז.3.קידושין נשא ֿ תנחומא מדרש לו. פרק תניא צריכה4.ראה אינה עצמה הנשמה "כי
לז). פרק (תניא כלל" תיקון
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ycew zegiyn zecewp
מפרטת  דברים", בשלושה "הסתכל המשנה דברי לאחר
אתה  ולאן באת, מאין "דע - הדברים שלושת את המשנה

וחשבון". דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך,

לי?" למה "מניינא השאלה: צריך 1נשאלת מה לשם ,
יש  כי נאמר אם ואף הדברים? מספר את מראש להודיע
מפרטת  עצמה המשנה הלוא - המספר בידיעת חשיבות
כי  רואים והכל להסתכל צריך שבהם הדברים את ומונה

הם! שלשה

הוא: הביאורים אחד

ענין  היא דברים" בשלושה "הסתכל המשנה אמירת
כלומר, שבהמשך. הפירוט בלי גם עצמו בפני העומד
לשלושה  המשנה רומזת דברים" בשלושה "הסתכל באומרה
בא  אתה "אין - בהם הסתכלות שעלֿידי יסודיים, דברים

עבירה". לידי

הדברים? שלושת הם מה

רז"ל  במאמר להיות צריכה הראשונה "אני 2ההתבוננות ,
רק רואים אנו ראשון בשלב קוני". את לשמש שני נבראתי

לנו  אומרת ("קוני"). הקב"ה ב) ("אני"), האדם א) "דברים":
ומוכרחים  אלה דברים בשני בהתבוננות די אין כי משנתנו

מציאות בשלושה ל"הסתכל על בנוסף דהיינו, דברים".
העולם  במציאות גם להתבונן עליו הקב"ה, ומציאות האדם
את  האדם יעבוד ועלֿידו שבו כדי הקב"ה עלֿידי נברא אשר

קוני"). את ("לשמש הקב"ה

הזה  בעולם למטה, הנשמה וירידת העולם בריאת תכלית
"נתאוה  - האלוקית הכוונה את להשלים היא התחתון,

בתחתונים"ה  דירה יתברך לו להיות בעבודתו 3קב"ה יהודי .
העולם  חומריות את וגם הבהמית והנפש הגוף את מזכך

"דירה". לקב"ה עושה הוא ועלֿידיֿזה

ב" הסתכלות נחוצה כן מספיק שלושה על לא דברים":
עליו  לקב"ה; "דירה" ("אני") הגשמי גופו את עושה שהאדם

יתברך. לו "דירה" התחתון הזה מהעולם גם לעשות

לו  דירה עשיית של העבודה - זו מטרה שלמען ומזה
למטה בתחתונים יתברך הנשמה ירידת היתה כדאית -4,

שגם  כך, כדי עד זו, שב"ירידה" המעלה גודל את אנו למדים
הקב"ה  של עצמותו גילוי ידי על מתעלית עצמה הנשמה
האפשרות  את ממנה מונעת זו ו"עליה" יתברך"), לו ("דירה

עבירה"! לידי בא אתה "אין - חטא עשיית של

ב) כרך ה'תנש"א, (ספרֿהשיחות

(כענין  זו פיסקה לבאר - חסידות עלֿפי - נוספת דרך
עצמו): בפני

עלֿדרך  שזהו בחסידות מבואר "עבירה" המושג בהסבר
הוא  הרי ה', רצון על עובר כשאדם לרשות. מרשות "העברה"
 ֿ [=רשות הקדושה ברשות לכן קודם שהיה מה את "מעביר"
הסטראֿאחרא  לרשות הקב"ה] - עולם" של "יחידו היחיד,
פירוד  של מקום הוא הסטראֿאחרא שכן הרבים, [=רשות
האדם  על כזו, "עבירה" של אפשרות למנוע כדי וריבוי].
מלבד  "רשות" עוד שאין - ה'" "אחדות בענין חדור להיות

מלבדו"). עוד ("אין הקב"ה של רשותו

דברים": בשלושה "הסתכל - המשנה דברי תוכן אפוא זהו

דוקא  היא האחדות ששלימות מקומות בכמה מבואר
שלוש. במספר

עוד  שכל משום - אחדות מבטא אינו אחד) (מספר יחיד
הועמדה  טרם היחיד) (של אחדותו שנייה, מציאות אין

"אחדות". - עדיין לכנותה ואיֿאפשר במבחן

שאין  בוודאי לזה, זה המנגדים דברים שני כשיש
לאחדות. זאת להחשיב

שונים  דברים שני יש כאשר היא אמיתית אחדות
ושרויים  לזה זה מסכימים שניהם ובכלֿזאת מזה זה ונפרדים
הוא  הדברים שני בין והצירוף החיבור זה. עם זה באחדות

מציאות חדשה, נמצ שלישית מציאות המספר . דוקא כי א
ביותר. השלם באופן אחדות מבטא שלוש

המכחישים  כתובים "שני בענין מוצאים אנו לכך בדומה
ביניהם". ויכריע השלישי הכתוב שיבוא עד - זה את זה
"כתוב  ידי על נפעלת הכתובים שני בין ההסכמה כלומר,

ביניהם.שלישי  המכריע "

"יום  נאמר הראשון ביום העולם: בריאת לגבי גם כך
לא  השני ביום בעולמו". "יחיד הקב"ה היה אז שכן אחד"
ביום  דוקא המחלוקת. נבראה שבו לפי טוב" "כי נאמר
שולל  שלוש המספר כי טוב", "כי פעמיים נאמר השלישי

אחדות. ופועל מחלוקת

דברים": בשלושה "הסתכל - משנתנו כוונת אפוא זאת
כי  ומבינים רואים - הדברים שלושת בכל מתבוננים כאשר
להיפך, אלא ה', למציאות סותרת אינה העולם מציאות
"אין  אזי, - יתברך) (מלבדו עוד" ש"אין נרגש מתחת" "בארץ

עבירה". לידי בא אתה

ה'תשמ"ט) (ספרֿהשיחות

ועוד.1. ב. עג, שבת הש"ס ב.2.לשון פב, טז.3.קידושין נשא ֿ תנחומא מדרש לו. פרק תניא צריכה4.ראה אינה עצמה הנשמה "כי
לז). פרק (תניא כלל" תיקון



לוח זמנים לשבוע פרשת ואתחנן בערים שונות בעולם ער
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:046:078:468:489:239:2410:3210:3213:2013:1819:2819:2219:5619:4919:0320:00באר שבע )ק(

6:006:048:438:459:219:2210:3010:3113:1913:1719:3319:2719:5819:5118:5820:02חיפה )ק(

6:016:058:438:469:219:2210:3010:3013:1813:1619:3219:2619:5519:4818:4719:59ירושלים )ק(

6:026:068:458:479:229:2410:3110:3213:2013:1819:3019:2319:5719:5119:0420:02תל אביב )ק(

5:435:518:258:319:199:2310:3410:3613:3613:3420:1620:0620:5320:4219:4920:57אוסטריה, וינה )ק(

7:117:039:099:059:469:4210:4110:3812:5512:5417:4217:4718:1018:1517:2818:26אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:505:578:338:389:249:2710:3810:4013:3813:3720:1420:0420:5020:3919:4820:53אוקראינה, אודסה )ק(

5:175:268:008:058:548:5710:0810:1013:1013:0919:5019:3920:2720:1619:2320:30אוקראינה, דונייצק )ק(

5:275:368:098:159:049:0810:1910:2113:2213:2020:0219:5120:4020:2819:3520:43אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:485:578:288:359:279:3110:4310:4513:4813:4620:3320:2121:1221:0020:0521:15אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:405:498:208:279:199:2310:3510:3713:4013:3820:2620:1421:0520:5319:5821:09אוקראינה, קייב )ק(

6:196:269:029:069:519:5411:0511:0714:0414:0320:4020:3021:1321:0220:1421:16איטליה, מילאנו )ק(

6:166:158:468:459:169:1510:1810:1712:5012:4818:2218:2118:4518:4418:0318:53אקוואדור, קיטו )ח(

7:387:329:419:3710:1710:1311:1211:0913:2913:2818:2118:2518:4818:5218:0719:03ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:418:3310:3410:3011:1411:0912:0712:0414:2014:1919:0019:0619:3119:3718:4719:48ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:156:218:599:029:419:4410:5310:5413:4613:4520:0719:5920:3820:3019:4320:42ארה״ב, בולטימור )ק(

6:026:088:468:499:299:3210:4110:4213:3613:3419:5919:5120:3120:2219:3520:35ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:026:088:468:499:309:3210:4210:4313:3613:3520:0019:5220:3220:2319:3520:35ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:356:419:189:2210:0410:0711:1611:1814:1314:1120:3920:3121:1221:0320:1421:15ארה״ב, דטרויט )ק(

6:476:509:289:3010:0410:0611:1311:1414:0013:5820:0720:0120:3320:2719:4420:38ארה״ב, האוסטון )ק(

6:116:158:548:569:329:3310:4210:4213:3113:2919:4319:3620:1120:0419:2020:16ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:526:559:339:3410:0710:0811:1511:1513:5913:5720:0019:5520:2620:2019:3820:31ארה״ב, מיאמי )ק(

5:576:038:408:449:259:2710:3710:3813:3213:3019:5719:4820:2920:2019:3220:32ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:276:329:109:149:549:5611:0511:0714:0013:5820:2320:1520:5520:4619:5820:58ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:546:008:388:429:239:2510:3510:3613:3113:2919:5619:4820:2920:2019:3120:33ארה״ב, שיקגו )ק(

6:536:499:139:119:439:4110:4310:4113:0813:0718:2318:2418:4718:4818:0618:57בוליביה, לה-פס )ח(

6:226:319:019:0910:0210:0711:1911:2114:2514:2321:1221:0121:5321:4020:4521:56בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:236:329:039:1010:0310:0711:1911:2214:2514:2321:1121:0021:5221:3920:4421:55בלגיה, בריסל )ק(

6:366:318:508:479:229:1910:2010:1812:4212:4117:5317:5518:1318:1517:3718:25ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:236:188:378:359:099:0710:0810:0512:3012:2917:3717:4018:0218:0417:2118:14ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:395:488:188:269:209:2410:3610:3913:4313:4120:3320:2121:1220:5920:0821:16בריטניה, לונדון )ק(

5:415:518:178:269:259:3010:4310:4513:5213:5020:4620:3421:3021:1620:2121:33בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:425:528:208:289:249:2910:4110:4413:4913:4720:4220:3021:2321:0920:1421:26גרמניה, ברלין )ק(

6:086:178:498:569:479:5111:0311:0514:0814:0620:5220:4121:3121:1920:2521:35גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:406:358:518:499:249:2110:2210:1912:4312:4117:5217:5518:1118:1317:3618:23דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:186:208:578:589:299:2910:3510:3513:1613:1519:0919:0519:3319:2918:4819:39הודו, מומבאי )ח(

6:156:178:538:549:259:2610:3210:3113:1213:1119:0419:0119:2919:2518:4319:34הודו, פונה )ח(

5:345:428:168:229:099:1310:2410:2513:2513:2320:0319:5320:4020:2919:3720:43הונגריה, בודפשט )ק(

5:065:127:497:538:338:369:459:4712:4112:3919:0518:5719:3719:2818:4019:41טורקיה, איסטנבול )ח(

6:366:429:209:2310:0110:0311:1211:1314:0514:0320:2420:1620:5420:4620:0020:58יוון, אתונה )ק(

5:566:048:398:449:319:3410:4510:4713:4613:4420:2320:1320:5920:4819:5721:03מולדובה, קישינב )ק(



רעי לוח זמנים לשבוע פרשת ואתחנן בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:156:178:548:559:269:2610:3210:3213:1313:1219:0719:0319:3119:2718:4519:36מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:357:269:209:1610:039:5810:5510:5113:0513:0417:3517:4218:0818:1517:2318:27ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:325:358:138:158:488:499:569:5712:4212:4118:4618:4019:1219:0618:2319:17נפאל, קטמנדו )ח(

5:215:278:058:098:488:5110:0010:0112:5412:5319:1719:0919:4819:4018:5019:52סין, בייג'ין )ח(

7:057:049:369:3510:0510:0411:0811:0713:4013:3919:1519:1319:3819:3618:5619:45סינגפור, סינגפור )ח(

5:125:227:517:598:548:5910:1110:1413:1913:1720:0919:5720:5120:3819:4120:55פולין, ורשא )ק(

6:236:218:468:459:169:1410:1710:1512:4312:4218:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

6:356:439:189:2310:0810:1111:2211:2414:2214:2020:5620:4621:3121:2120:3021:34צרפת, ליאון )ק(

6:376:469:199:2510:1410:1811:2911:3114:3214:3121:1521:0521:5221:4020:4921:55צרפת, פריז )ק(

5:535:538:268:258:558:549:599:5812:3212:3118:1018:0818:3318:3117:5118:40קולומביה, בוגוטה )ח(

6:176:249:019:059:489:5111:0111:0213:5813:5620:3020:2121:0120:5120:0521:05קנדה, טורונטו )ק(

5:505:578:338:379:229:2510:3610:3813:3513:3320:1020:0020:4320:3319:4420:47קנדה, מונטריאול )ק(

6:026:078:458:489:249:2610:3410:3513:2513:2319:3919:3220:0820:0019:1520:12קפריסין, לרנקה )ק(

5:235:347:568:079:109:1510:2810:3113:4013:3820:3920:2521:2421:0920:1021:28רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:535:047:237:358:418:4710:0010:0313:1313:1120:1920:0521:0320:4719:5021:06רוסיה, מוסקבה )ח(

5:125:207:548:008:478:5010:0110:0313:0313:0119:4019:3020:1620:0519:1420:20רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:166:248:599:049:519:5511:0611:0814:0714:0520:5020:3921:2221:1020:2321:25שוויץ, ציריך )ק(

6:056:058:418:419:129:1210:1710:1712:5512:5418:4218:3919:0619:0318:2219:12תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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