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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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

mildz

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

:åîò äùòù ìåîâä

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' תשרי, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מזמן לזמן הנני מקבל ידיעות ע"ד לימודם בישיבת... ואף כי באיזה פרטים הנני שבע רצון 

מהנהגתם, אבל אם גם הכל הי' כדבעי למהוי, הנה ידוע פתגם כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע שחזר עליו 

כמה פעמים כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זיע"א "אז גוט איז גוט, איז בעסער ניט בעסער" 

ובפרט שבאיזה פרטים כנראה הנהגתם והתמדתם בלימוד צריכה עדוד וחזוק.

נ"ע להתמימים, שהם  )מוהרש"ב(  כ"ק אדמו"ר  ע"ד שם התואר שנתן  לעוררם  בזה  ובאתי 

כל אחד  ועל  בבני התמימים,  להיות  צריך  הוא שזהו  כן בפשטות  ואם  נרות להאיר.  להיות  צריכים 

לכל  מופת  לשמש  צריך  שהוא  עליו,  המוטלת  הגדולה  האחריות  בזכרונו,  חקוק  להיות  מכם  ואחד 

שאר התלמידים הנמצאים בהישיבה, אשר ממנו יראו וכן יעשו, ולא לבד בלימוד החסידות ובעבודת 

התפלה, אלא ג"כ בלימוד הנגלה בכלל ובעניני דרך ארץ שבין אדם לחבירו.

אקוה אשר דבריי אלה המועטים בכמות, יספיק לעוררם ולהעמידם על האמת אשר תכלית 

בואם לישיבת... הוא לא רק לתועלת עצמם, אלא להשפיע ג"כ על הסביבה שלהם, לשמש דוגמא איך 

שבן ישיבה צריך להיות בפנימיות וגם בחיצוניות.

אחכה לבשורה טובה מהם מקבלת מכתבי זה, ואשר נגשו להביא את הענין בפועל ממש בכל 

הפרטים הנ"ל.

בברכת הצלחה בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות מתוך יראת שמים.



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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(˙‰‚Ó È˙Ï· ‰Á‰)
eL¯c קרֹוב ּבהיֹותֹו קראּוהּו ּבהּמצאֹו ,1הוי' ƒ¿ְְְְֲִִָָָָָ

ּׁשּכתּוב 2ּובגמרא  מה על מּזה 3ּפרי ְִִִֶֶַַָָָָ

ּבהּמצאֹו הוי' ּדרׁשּו והּכתיב אליו, קראנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָָּבכל

הא  ּומּׁשני, עת). ּבכל מצּוי ׁשאינֹו ְְְֵֵֵֶַַַָָָ(מׁשמע

קראנּו). (ּבכל ּבצּבּור הא (ּבהּמצאֹו) ְְְְְְִִִֵָָָָָּביחיד

ׁשּבין  ימים עׂשרה אּלּו לֹו), (מצּוי אימת ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָּביחיד

מׁשמע  ּומּזה הּכּפּורים. ליֹום הּׁשנה ,4ראׁש ְְִִִֶַַַַָָֹ

אּלּו ׁשּבימים היא ּתׁשּובה ימי עׂשרת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּמעלת

מה  ּגם הּנה ולכן הּצּבּור. ּכמֹו הּוא ְְִִִֵֵַַַַָָהּיחיד

לאחרי  ּגם להתּבּטל יכֹולה צּבּור ׁשּגזרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּמצינּו

הּדין  ׁשּנחּתם ּולאחרי הּדין ֿ 5ׁשּנגזר מהּֿׁשאין , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

יחיד  ּגזרת ּבכל 4ּכן רק הּוא זה חּלּוק הרי , ְְֲִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשאז  ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשנה,

יחיד  ּגזרת ּגם הּנה הּצּבּור, ּכמֹו הּוא הּיחיד ְְִִִִֵֵַַַַַָָּגם

הּדין  ׁשּנגזר לאחרי אפּלּו להתּבּטל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָיכֹולה

מפרׁשים' ּכ'יׁש וׁשלא הּדין. ׁשּנחּתם 6ּולאחרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

עדין  היתה לא ּתׁשּובה ימי ׁשּבעׂשרת לפי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזהּו

הּכּפּורים, ּביֹום היא החתימה (ׁשהרי ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָהחתימה

ׁשאֹומרים  ּוביֹום 7ּכמֹו יּכתבּון הּׁשנה "ּבראׁש ְְְְִִֵֶַָָָֹ

להתּבּטל  אז יכֹולה ולכן יחתמּון"), ּכּפּור ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָצֹום

מעלת  מּצד אינֹו זה ענין ׁשהרי יחיד, ּגזרת ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּגם
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א'תע. ע' שובה שם.5)לשבת ליבמות מהרש"א חדא"ג וראה שם. ויבמות שם.6)ר"ה מהרש"א "ונתנה 7)חדא"ג פיוט

נוראים. דימים מוסף בתפלת תוקף"

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל: לבני אומר ישעיהו הנביא

·B¯˜ B˙BÈ‰a e‰e‡¯˜ B‡ˆn‰a 'ÈÂ‰ eL¯c1 את בקשו כלומר, ƒ¿¬»»¿ƒ»¿¿»ƒ¿»
ועדיין  מארצכם, תגלּו לא ("עד ביניכם מצוי שהוא בשעה ְִהקדושֿברוךֿהוא

דוד). מצודת - עמכם" שורה fÓ‰[=מקשים]Ó‚·e2CÈ¯t¯‡השכינה ƒ¿»»»ƒƒ∆
וגו'", "דרשּו זה, Ó‰מפסוק ÏÚ ְִ««

·e˙kM3 אלוקינו כה' מי בתורה ∆»
ÂÈÏ‡ e‡¯˜ ÏÎa כלומר ¿»»¿≈≈»

ואנו  לנו, מצוי שהקדושֿברוךֿהוא

תמיד, אליו ולהתפלל לקרוא יכולים

שואלת  והגמרא קראנו". "בכל

זה, לפסוק סותר הדבר שלכאורה

·È˙k‰Â כתוב ‰ÈÂ'והרי eL¯c ¿»¿ƒƒ¿¬»»
B‡ˆn‰a לקרוא שיש שכתוב (ומזה ¿ƒ»¿

ו'קרוב' 'מצוי' הוא כאשר לה'

˙Ú ÏÎa ÈeˆÓ BÈ‡L ÚÓLÓ«¿«∆≈»¿»≈
מיוחדים). בזמנים רק ÈMÓe¿«ƒאלא

עת ‰‡ומתרצים, בכל מצוי שאינו זה »
מיוחדים  בזמנים רק מדובר אלא

a תפילת„ÈÁÈ ביחיד התפילה ¿»ƒ
בציבור, התפילה מאשר פחות מקובלת

 ֿ הקדוש את לבקש היחיד על לכן

במיוחד  לו ולקרוא ברוךֿהוא

‡‰ (B‡ˆn‰a) ֿ שהקדושֿברוך זה ¿ƒ»¿»
לקרוא  יכולים ואנו לנו, מצוי הוא

מדובר, עת, ובכל תמיד אליו ולהתפלל

שהתפילה eaˆa¯בתפילה כיון ¿ƒ
יכול  הציבור מקובלת, יותר בציבור

תמיד  להקדושֿברוךֿהוא להתפלל

(e‡¯˜ ÏÎa) דווקא ולאו ¿»»¿≈
והגמרא  קרוב". ו"בהיותו "בהמצאו"

ושואלת: ‡ÓÈ˙ממשיכה „ÈÁÈa¿»ƒ≈«
BÏ),מתי ÈeˆÓ) הוא מתי כלומר »

הקדושֿברוךֿהוא  "מצוי" שבו הזמן

הגמרא: עונה ליחיד? ≈‡elגם
L‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ¬»»»ƒ∆≈…

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ‰M‰ מצוי שהקדושֿברוךֿהוא הכתוב אומר שעליהם «»»¿«ƒƒ
ליחיד. גם וקרוב

‰fÓeהאלו הגמרא ÚÓLÓ4‰·eLzמדברי ÈÓÈ ˙¯NÚ ˙ÏÚnL , ƒ∆«¿«∆«¬«¬∆∆¿≈¿»
¯eav‰ BÓk ‡e‰ „ÈÁi‰ el‡ ÌÈÓÈaL ‡È‰ היחיד שמעלת היינו ƒ∆¿»ƒ≈«»ƒ¿«ƒ

השנה. ימות בכל הציבור למעלת שוה תשובה ימי Ìbבעשרת ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«
¯Ê‚pL È¯Á‡Ï Ìb Ïha˙‰Ï ‰ÏBÎÈ ¯eaˆ ˙¯ÊbL eÈˆnL ‰Ó«∆»ƒ∆¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«≈«¿«¬≈∆ƒ¿«

ÔÈc‰ ÌzÁpL È¯Á‡Ïe ÔÈc‰5„ÈÁÈ ˙¯Êb ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,4 «ƒ¿«¬≈∆∆¿««ƒ«∆≈≈¿≈«»ƒ
של  לגזרֿדין "מניין נאמר: יבמות) (במסכת שם בגמרא העניין בתחילת

כה' "מי הפסוק בגמרא מובא כך ועל מתקרע...", נחתם שאפילו ציבור...

והתשובה  "דרשו", מהפסוק זה על שואלת הגמרא אליו", קראנו בכל  אלקינו

- בציבור" הא ביחיד, "הא כנ"ל: היא

‰Ê ˜elÁ È¯‰,לציבור היחיד בין ¬≈ƒ∆
להתבטל  יכולה הציבור על גזירה שרק

הדין  גזר לאחר אפילו ו'להקרע'

היחיד, על גזירה ואילו הדין. וחתימת

לאחר  להתבטל יכולה אינה חלילה,

והחתימה  ÏÎaהגזירה ˜¯ ‡e‰«¿»
˙¯NÚa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰M‰«»»«∆≈≈«¬∆∆
„ÈÁi‰ Ìb Ê‡L ,‰·eLz ÈÓÈ¿≈¿»∆»««»ƒ
Ìb ‰p‰ ,¯eav‰ BÓk ‡e‰¿«ƒƒ≈«
Ïha˙‰Ï ‰ÏBÎÈ „ÈÁÈ ˙¯Êb¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿«≈
ÔÈc‰ ¯Ê‚pL È¯Á‡Ï elÙ‡¬ƒ¿«¬≈∆ƒ¿««ƒ

.ÔÈc‰ ÌzÁpL È¯Á‡Ïe,כלומר ¿«¬≈∆∆¿««ƒ
בעשרת  כך: הגמרא דברי את לפרש יש

שוהֿערך  היחיד הרי תשובה, ימי

שגזירה  כשם כן, ואם לציבור. במעלתו

אחרי  גם להתבטל יכולה הציבור על

גם החתימ  כך השנה), ימות (כל ה

גם  להתבטל יכולה היחיד על גזירה

תשובה). ימי (בעשרת החתימה אחרי

שונה  הגמרא בדברי זה ופירוש

- אחר מפירוש

'ÌÈL¯ÙÓ LÈ'k ‡ÏLÂ6e‰fL ¿∆…¿≈¿»¿ƒ∆∆
תשובה  ימי שבעשרת לכך [=שהסיבה

להתבטל  יכולה היחיד על גזירה גם

eLz·‰היא  ÈÓÈ ˙¯NÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆«¬∆∆¿≈¿»
‰ÓÈ˙Á‰ ÔÈ„Ú ‰˙È‰ ‡Ï ראש …»¿»¬«ƒ«¬ƒ»

הדין  ימי הם הכיפורים ויום השנה

לא  עדיין הכיפורים יום ועד והמשפט,

התוצאה  ‰ÓÈ˙Á‰נחתמה È¯‰L)∆¬≈«¬ƒ»
BÓk ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‡È‰ƒ¿«ƒƒ¿

ÌÈ¯ÓB‡L7 הכיפורים ויום השנה ראש ‰M‰בתפילות L‡¯a" ∆¿ƒ¿…«»»
ÔÎÏÂ ,("ÔeÓ˙ÁÈ ¯etk ÌBˆ ÌBÈ·e Ôe·˙kÈ הכיפורים יום שעד כיון ƒ»≈¿ƒ≈»≈¿»≈

חתום  אינו עדיין אך כתוב, רק ‡Êהדין ‰ÏBÎÈ תשובה ימי עשרת במהלך ¿»»
,„ÈÁÈ ˙¯Êb Ìb Ïha˙‰Ï האמור לפי אבל מפרשים', ה'יש אומרים כך ¿ƒ¿«≈«¿≈«»ƒ

אחרת  מתפרשת Ê‰הגמרא ÔÈÚ È¯‰L עוד כל להתבטל יכול שהדין ∆¬≈ƒ¿»∆
נחתם  ÌbLשלא ÔÂÈk ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ ˙ÏÚÓ „vÓ BÈ‡≈ƒ««¬«¬∆∆¿≈¿»≈»∆«
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יכֹולה  הּׁשנה ּבכל ׁשּגם ּכיון ּתׁשּובה, ימי ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָעׂשרת

ועל ל  הּדין, ׁשּנחּתם קדם יחיד ּגזרת ּגם התּבּטל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

היא  ּתׁשּובה ימי  עׂשרת ׁשּמעלת לֹומר, צרי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּכן

ּגם  להתּבּטל יכֹולה ּדינּה ׁשּנחּתם ּגזרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּגם

הרמּב"ם  מּדברי וכדמׁשמע ּובּמפרׁשים 8ּביחיד, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ

ימי 9ׁשם  ׁשּבעׂשרת זה ׁשענין מּובן, ּומּזה . ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

אחרי  ּגם יחיד ּגזרת ּגם להתּבּטל יכֹולה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָּתׁשּובה

זֹו ּבׁשנה ׁשּנגזרה ּבּגזרה זה אין הּדין, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנחּתם

לֹומר  אפׁשר זֹו ּבׁשנה ׁשּנגזרה ּבּגזרה ּכי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּדוקא,

לא  ׁשעדין לפי הּוא להתּבּטל ׁשּיכֹולה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשהּטעם

ּבׁשנים  ׁשּנגזרה ּבּגזרה ּגם אּלא החתימה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהיתה

יכֹולה  ּתׁשּובה ימי ּבעׂשרת הּנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָׁשעברּו,

הּדין, ׁשּנחּתם אחרי ּגם יחיד, ּגזרת ּגם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָלהתּבּטל

ּכמֹו הּוא הּיחיד - ּתׁשּובה ימי ׁשּבעׂשרת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָלפי

על  מעלה י ׁש ּבצּבּור הרי  להבין, וצרי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָהּצּבּור.

הּיחיד  ּגם ּתׁשּובה ימי ּבעׂשרת ולּמה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּיחיד,

הּצּבּור. ּכמֹו ְִַהּוא

ּתחּלה Ô·eÈÂב) ּבהקּדים ּׁשאמרּו10זה מה ¿»ְְְְִִֶֶַַָָ

ז"ל  הּפסּוק 11רּבֹותינּו יּׂשא 12על ִֵַַַַָָ

לפני  הּׁשרת מלאכי "אמרּו ,אלי ּפניו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהוי'

להם  אמר ּבּדבר? יׁש ּפנים מּׂשֹוא וכי ְִִֵֶַַַַָָָָָָָהּקּב"ה:

ׁשּכתבּתי  ליׂשראל, ּפנים אּׂשא לא ואי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּקּב"ה:

וגֹו' וׂשבעּת ואכלּת על 13ּבתֹורתי מדקּדקין והם , ְְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָ

הּוא  והענין ּכביצה". ועד ּכזית עד ,14עצמן ְְְְְְִִֵַַַַָָָָ

ׁשעּור  יׁשנֹו ּכאׁשר הּוא הּברכה חּיּוב ְְְֲִִִֵֶֶַַָָּדהּנה

ׁשּיהיה  ׁשּבכדי והינּו, ּבׁשלמּות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָׂשביעה

מּלמעלה, הּברכה המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ"ּוברכּת"

אפן  לפי אתערּותאּֿדלתּתא להיֹות ְְְְֲִִִִִֶַָָָֹצרי

ענין  ׁשהּוא וׂשבעּת", "ואכלּת וזהּו ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָההמׁשכה,
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ה"ו.8) פ"ב תשובה יג.9)הל' דרוש דרכים תמג).10)פרשת ע' תרכ"ז (סה"מ כמוך אֿל מי ד"ה גם כ,11)ראה ברכות

כו.12)ב. ו, י.13)נשא ח, ואילך.14)עקב סע"ב כז, נשא לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰M‰ ÏÎa תשובה ימי בעשרת רק Êb¯˙ולא Ìb Ïha˙‰Ï ‰ÏBÎÈ ¿»«»»¿»¿ƒ¿«≈«¿≈«

CÈ¯ˆ Ôk ÏÚÂ ,ÔÈc‰ ÌzÁpL Ì„˜ „ÈÁÈ הגמרא דברי את לפרש »ƒ…∆∆∆¿««ƒ¿«≈»ƒ
ו- לעיל שנזכר כפי ‰È‡אחרת, ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ ˙ÏÚnL ,¯ÓBÏ«∆«¬«¬∆∆¿≈¿»ƒ

,„ÈÁÈa Ìb Ïha˙‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈc ÌzÁpL ‰¯Êb ÌbL∆«¿≈»∆∆¿«ƒ»¿»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ
Ì"aÓ¯‰ È¯·cÓ ÚÓLÓ„ÎÂ8 ¿ƒ¿«¿«ƒƒ¿≈»«¿«

ÌÈL¯Ùn·eÌL9. לשון וזה «¿»¿ƒ»
ב' פרק תשובה (בהלכות הרמב"ם

שייחודם  משמע מזה שגם ו') הלכה

שבהם  הוא אלה ימים עשרה של

"אףֿעלֿפי  לציבור: שוה היחיד

לעולם, יפה והצעקה שהתשובה

ויום  השנה ראש שבין הימים בעשרה

ומתקבלת  ביותר יפה היא הכיפורים

בהמצאו. ה' דרשו שנאמר מיד, היא

אבל  ביחיד, אמורים, דברים במה

תשובה  שעושים זמן כל ציבור

שנאמר  נענים, הם שלם בלב וצועקים

אליו". קראנו בכל אלוקינו כה'

‰fÓe ימי שבעשרת שהוכח לאחר ƒ∆
לציבור  שוה היחיד «Ô·eÓ,תשובה

ÈÓÈ ˙¯NÚaL ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆∆«¬∆∆¿≈
Ìb Ïha˙‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰·eLz¿»¿»¿ƒ¿«≈«
ÌzÁpL È¯Á‡ Ìb „ÈÁÈ ˙¯Êb¿≈«»ƒ««¬≈∆∆¿«
‰¯Ê‚pL ‰¯Êba ‰Ê ÔÈ‡ ,ÔÈc‰«ƒ≈∆ƒ¿≈»∆ƒ¿¿»

השנה  Èkבראש ,‡˜Âc BÊ ‰La¿»»«¿»ƒ
BÊ ‰La ‰¯Ê‚pL ‰¯Êbaƒ¿≈»∆ƒ¿¿»¿»»
ÌÚh‰L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«∆«««
ÈÙÏ ‡e‰ Ïha˙‰Ï ‰ÏBÎiL∆¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ
,‰ÓÈ˙Á‰ ‰˙È‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¿»«¬ƒ»

הנ"ל מפרשים' ה'יש «∆‡l‡כדברי
ÌÈLa ‰¯Ê‚pL ‰¯Êba Ìb«ƒ¿≈»∆ƒ¿¿»¿»ƒ

e¯·ÚL,החתימה היתה ‰p‰וכבר ∆»¿ƒ≈
‰ÏBÎÈ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa«¬∆∆¿≈¿»¿»
Ìb ,„ÈÁÈ ˙¯Êb Ìb Ïha˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿≈«»ƒ«
ÈÙÏ ,ÔÈc‰ ÌzÁpL È¯Á‡«¬≈∆∆¿««ƒ¿ƒ
- ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚaL∆«¬∆∆¿≈¿»

.¯eav‰ BÓk ‡e‰ „ÈÁi‰«»ƒ¿«ƒ
LÈ ¯eaˆa È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬≈¿ƒ≈
‰nÏÂ ,„ÈÁi‰ ÏÚ ‰ÏÚÓ«¬»««»ƒ¿»»
Ìb ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa«¬∆∆¿≈¿»«

.¯eav‰ BÓk ‡e‰ „ÈÁi‰ שהציבור ספק אין שסוףֿסוף כיוון כלומר, «»ƒ¿«ƒ
לכאורה  והרי לציבור, שוה היחיד בעשרתֿימיֿתשובה למה מהיחיד, נעלה

מעצם  לציבור שהרי אלה, בימים גם לציבור היחיד בין הבדל להיות צריך היה

היחיד? לגבי יתרון יש מהותו

‰lÁz ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·10Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó11 ¿»∆¿«¿ƒ¿ƒ»«∆»¿«≈«
˜eÒt‰ ÏÚ12- ישראל בני את המברכים כהנים ‰ÈÂ'בברכת ‡OÈ ««»ƒ»¬»»

EÈÏ‡ ÂÈt יכבוש" רש"י: (ופירש »»≈∆
‰M¯˙כעסו") ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡" ,»¿«¿¬≈«»≈

‡BOÓ ÈÎÂ :‰"aw‰ ÈÙÏƒ¿≈«»»¿ƒ«
?¯·ca LÈ ÌÈt הגמרא ובלשון »ƒ≈«»»

השרת  מלאכי "אמרו ברכות): (במסכת

של  ריבונו הקדושֿברוךֿהוא: לפני

ישא  לא אשר בתורתך כתוב עולם,

נושא  אתה והלא שוחד, יקח ולא פנים

פניו  ה' ישא דכתיב לישראל, פנים

‰aw"‰:אליך?", Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«»»
ÌÈt ‡O‡ ‡Ï CÈ‡Â¿≈…∆»»ƒ
È˙¯B˙a Èz·˙kL ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆»«¿ƒ¿»ƒ

'B‚Â zÚ·NÂ zÏÎ‡Â את [וברכת ¿»«¿»¿»»¿»¿
אלוקיך]' ברכת 13ה' שחובת היינו

בשיעור  אכילה לאחר רק היא המזון

ושבעת") ("ואכלת [בני Ì‰Âשביעה ¿≈
ÔÓˆÚישראל] ÏÚ ÔÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒ««¿»

אכילה  לאחר גם המזון ברכת ומברכים

מזה פחות ÈÊk˙בשיעור „Ú לדעה) «¿«ƒ
È·kˆ‰אחת) „ÚÂ.(אחרת (לדעה ¿«¿≈»

ÔÈÚ‰Â במאמר הרוחני הפנימי ¿»ƒ¿»
זה  ז"ל e‰14,‰p‰c‡חכמינו ,¿ƒ≈
‰Î¯a‰ ·eiÁ התורה ‰e‡מן ƒ«¿»»

‰ÚÈ·N ¯eÚL BLÈ ¯L‡k«¬∆∆¿ƒ¿ƒ»
È„ÎaL ,eÈ‰Â ,˙eÓÏLaƒ¿≈¿«¿∆ƒ¿≈
ÔÈÚ ‡e‰L "zÎ¯·e" ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈«¿»∆ƒ¿»
‰ÏÚÓlÓ ‰Î¯a‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿»»ƒ¿«¿»
מלשון  היא שברכה בחסידות כמבואר

'מושך' שפירושו הגפן', את 'המבריך

אמירת  וכך הגפן, ענפי את ומכופף

אלוקית  והתגלות המשכה פועלת ברכה

את ËÓÏ‰מלמעלה  לפעול וכדי ¿«»
למטה, הברכה CÈ¯»̂ƒהמשכת

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙BÈ‰Ï- ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם  של היינו המטה, של ַָהתעוררות

,‰ÎLÓ‰‰ ÔÙ‡ ÈÙÏ פעולה היינו ¿ƒ…∆««¿»»
והמשכת  לגילוי במיוחד המתאימה למטה האדם של רוחנית והתעוררות

להמשיך  שרוצים המסויימת הרוחנית zÚ·NÂ",הברכה zÏÎ‡Â" e‰ÊÂ¿∆¿»«¿»¿»»¿»
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ז i"gyz'd ,daeyzÎzay ,epif`d zyxt zay

ּדעהּו"עבֹוד  ּדרכי "ּבכל ׁשהרי הּברּורים, ,15ת ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

צרכיו  ּובכל ּובׁשתּיתֹו ֿ 16ּבאכילתֹו ׁשעל והינּו , ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָ

האלקי  הּנּצֹוץ את האדם מברר האכילה ְְֱֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹידי

ׁשּכתּוב  מה ּבענין ּכּידּוע על 17ׁשּבּמאכל, לא ְְֲִֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּפי  מֹוצא ּכל על ּכי האדם, יחיה לבּדֹו ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָהּלחם

עבֹודתֹו ּכל את עֹוׂשה וכאׁשר האדם, יחיה ְְֲֲֲִֶֶֶֶַָָָָָָָהוי'

הּׁשּיכים  הּנּצֹוצֹות ּכל את ּומברר עליו ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמּטלת

ּכל  את ּברר ׁשּכבר ּדכיון "וׂשבעּת", אזי ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָאליו,

ּדהּנה, ּבגׁשמּיּות. ּגם ׂשבע הּוא אזי ְְְֲִִִֵֵַַַַַָהּנּצֹוצֹות,

לפי  זה הרי ּבגּופֹו, ּבגׁשמּיּות רעב ּׁשהאדם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָמה

זה  וענין נּצֹוצֹות, עֹוד לברר צריכה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָׁשהּנׁשמה

הּגּוף  רעבֹון ׂשבע 18ּפֹועל הּוא ּכאׁשר אמנם , ְֲֲֵֵֶַַַַָָָ

צרי אינֹו הּנׁשמה ׁשּמּצד הֹוראה זֹו הרי ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּבגּופֹו,

וׂשבעּת", "ואכלּת וזהּו נּצֹוצֹות. עֹוד ְְְְְְִֵֶַָָָָָָלברר

אצלֹו ׁשּנעׂשה ּבאפן עבֹודתֹו ּכל עבד ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכאׁשר

ׁשאין  היֹות (ּדעם הּׁשע ּור ּבׁשלמּות ׂשביעה ְְְֱִִִִִֵֵֶַָׁשעּור

הרי  אצלֹו מּכלֿמקֹום אחד, לכל ׁשוה ׁשעּור ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָזה

הּמּטלת  עבֹודתֹו ּכל את ׁשעבד ׁשלם, ׁשעּור ֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻזה

'מיןֿנּוקבין' העלאת עבֹודתֹו נעׂשית אזי ְֲֲֲֲִִֵַַַַַָָָָעליו),

'מיןּֿדּוכרין' המׁשכת לעֹורר ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָואתערּותאּֿדלתּתא

"ּוברכּת", ענין ׁשּזהּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָואתערּותאּֿדלעילא,

ּכל  אמנם למּטה. מּלמעלה ההמׁשכה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּנעׂשית
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ו.15) ג, רפ"ה.16)משלי דעות הל' רמב"ם סע"ב.17)ראה יג, צו לקו"ת עה"פ. להאריז"ל תורה לקוטי וראה ג. ח, עקב

(18.295 ע' חי"ט .177 ע' ח"א לקו"ש ג). (כה, קצד סימן טוב שם כתר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰L ענייני שכל וחסידות, בקבלה מבואר ∆ƒ¿«¬««≈ƒ

דברים  עם במגע בא יהודי וכאשר יחד, ורע מטוב מעורבים הזה העולם

וקיום  התורה בלימוד רק ולא חול בדברי עוסק הוא כאשר אפילו גשמיים,

ומעלה  והרע, הטוב בין מבדיל היינו העולם, ענייני את 'מברר' הוא המצוות,

האלוקיים  הקדושה ניצוצות את

EÈÎ¯cשבדבר, ÏÎa" È¯‰L∆¬≈¿»¿»∆
"e‰Úc15 חולין בענייני שגם היינו, »≈

שלך  הדרכים "דרכיך", הנקראים

את  לדעת האדם צריך האדם], [=של

- אלוקות בהם ולהחדיר ה'

ÏÎ·e B˙i˙L·e B˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ¿ƒ»¿»
ÂÈÎ¯ˆ16È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â , ¿»»¿«¿∆«¿≈

Ì„‡‰ ¯¯·Ó ‰ÏÈÎ‡‰ ומעלה »¬ƒ»¿»≈»»»
,ÏÎ‡naL È˜Ï‡‰ ıBvp‰ ˙‡∆«ƒ»¡…ƒ∆««¬»
·e˙kL ‰Ó ÔÈÚa Úe„ik17 «»«¿ƒ¿««∆»

ישראל  בני שאכלו המן אודות בתורה

למען  המן... את "ויאכילך במדבר:

כי  Bc·Ïהודיעך ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï…««∆∆¿«
‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èk ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈƒ¿∆»»»ƒ«»»

,"Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰ Èt ומוסבר ƒ¬»»ƒ¿∆»»»
שהדברים  החסידות, בתורת כך על

מן  לחם שהיה במן רק לא אמורים

הארץ, מן בלחם גם אלא השמים

האדם  של רעבונו את משביע שהלחם

של  כוחו בגלל לא חיות, לו ומעניק

הניצוצות  בכוח אלא לבדו הלחם

לתוכו  שבאו בו שקיימים הקדושים

נברא  שבו - ה'" פי "מוצא – ה' מדבר

ולקיים  להוות הממשיך והוא העולם,

תמיד  הנבראים כל ∆¬»¿L‡ÎÂ¯את
B˙„B·Úהאדם Ïk ˙‡ ‰NBÚ∆∆»¬»

ÂÈÏ‡ ÌÈÎiM‰ ˙BˆBvp‰ Ïk ˙‡ ¯¯·Óe ÂÈÏÚ ˙Ïhn‰ כמבואר «À∆∆»»¿»≈∆»«ƒ««»ƒ≈»
והם  ולהעלות, לברר שעליו קדושה ניצוצות ישנם ואחד אחד שלכל בחסידות,

שלו, הבירורים' 'עבודת כל את שהשלים ולאחר שלו", "הבירורים נקראים

‡e‰ ÈÊ‡ ,˙BˆBvp‰ Ïk ˙‡ ¯¯a ¯·kL ÔÂÈÎc ,"zÚ·NÂ" ÈÊ‡¬«¿»»¿»¿≈»∆¿»≈≈∆»«ƒ¬«
˙eiÓL‚a Ìb Ú·N שביעה כדי אכילה של הפנימית שהמשמעות ונמצא »≈««¿«¿ƒ

אדם  אותו על שמוטל הניצוצות כל של ושלם מלא בירור היא בגשמיות,

Ê‰לברר. È¯‰ ,BÙe‚a ˙eiÓL‚a ·Ú¯ Ì„‡‰M ‰Ó ,‰p‰c לא ¿ƒ≈«∆»»»»≈¿«¿ƒ¿¬≈∆
לכך  יש אלא לאכול, גשמי גופני צורך עקב לעיניים, נראה שהדבר כפי רק

רוחנית BˆBv˙סיבה „BÚ ¯¯·Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÓLp‰L ÈÙÏ די ולא ¿ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿»≈ƒ
בירר, שכבר Ê‰בניצוצות ÔÈÚÂ נוספים ניצוצות בבירור ÏÚBtהצורך ¿ƒ¿»∆≈

Ûeb‰ ÔB·Ú¯18,(נשיאינו רבותינו בתורת (המובא הבעלֿשםֿטוב כפירוש «¬«

הרעב  אשר תתעטף", בהם נפשם צמאים, גם "רעבים (בתהלים) הפסוק ְִֵעל

תתעטף  בהם ש"נפשם מזה נובעים משקה, או מאכל לדבר הגוף של והצמא

כי  המשקה, או שבמאכל הקדושה ניצוצות את לברר מעוניינת הנפש –

צריך  (דווקא) "שהוא – הבעלֿשםֿטוב תורת ובלשון אליו, שייכים הניצוצות

Ú·Nלתקן" ‡e‰ ¯L‡k ÌÓ‡»¿»«¬∆»≈«
‰‡¯B‰ BÊ È¯‰ ,BÙe‚a סימן ¿¬≈»»

‡BÈוהוכחה  ‰ÓLp‰ „vnL∆ƒ««¿»»≈
.˙BˆBv „BÚ ¯¯·Ï CÈ¯»̂ƒ¿»≈ƒ

,"zÚ·NÂ zÏÎ‡Â" e‰ÊÂ¿∆¿»«¿»¿»»¿»
B˙„B·Ú Ïk „·Ú ¯L‡kL∆«¬∆»«»¬»
¯eÚL BÏˆ‡ ‰NÚpL ÔÙ‡a¿…∆∆«¬»∆¿ƒ
¯eÚM‰ ˙eÓÏLa ‰ÚÈ·N¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ
¯eÚL ‰Ê ÔÈ‡L ˙BÈ‰ ÌÚc)¿ƒ¡∆≈∆ƒ

„Á‡ ÏÎÏ ‰ÂL לכאורה ואםֿכן »∆¿»∆»
שיעור  לשלימות להגיע אפשר איך

קבוע? ואיננו ידוע «ŒÏkÓƒשאיננו
BÏˆ‡ ÌB˜Ó בפרט זה אדם אצל »∆¿

ÌÏL ¯eÚL ‰Ê È¯‰ של מבחינתו ¬≈∆ƒ»≈
בפרט, אדם Ïkאותו ˙‡ „·ÚL∆»«∆»

ÈÊ‡ ,(ÂÈÏÚ ˙Ïhn‰ B˙„B·Ú¬»«À∆∆»»¬«
ŒÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ B˙„B·Ú ˙ÈNÚ«¬≈¬»«¬»««ƒ
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Â 'ÔÈ·˜e¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
'ÔÈ¯ÎecŒÔÈÓ' ˙ÎLÓ‰ ¯¯BÚÏ¿≈«¿»««ƒ¿ƒ

,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Â עבודת על ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
הקדוש  בזוהר כתוב בוראו, את האדם

 ֿ אתערותא "באתערותאֿדלתתא –

של  ההתעוררות כלומר, דלעילא".

ה' אל להתקרב למטה האדם

וגורמת  מעוררת למעלה], [=מלמטה

סוגי  ושני מלמעלה. אלוקית השפעה

בכתבי  נקראים הללו התעוררות

שהם  'נקבה' הנקראים למטה הנמצאים [מים נוקבין" מיין "העלאת האריז"ל

הנמצאים  [מים דוכרין" מיין ו"המשכת (אתערותאֿדלתתא), מקבל] בבחינת

כשם  (אתערותאֿדלעילא), זכר] הנקראים משפיע בבחינת שהם למעלה

בחינת  היא והנקבה משפיע בחינת הוא הזכר הרי הזה, בעולם ואשה שבאיש

אשה, נקראת ישראל' ו'כנסת איש נקרא הקדושֿברוךֿהוא למעלה כך מקבל,

נחתֿרוח  וגורמת עולה ישראל בני של שעבודתם היא נוקבין" מיין ו"העלאת

מושפעים  הרוחניים הכוחות כאשר היא דוכרין" מיין ו"המשכת למעלה,

מעוררת  דלתתא' ה'אתערותא וכאמור, ישראל. לבני מהקדושֿברוךֿהוא

- דלעילא' 'אתערותא ÈNÚpL˙וגורמת ,"zÎ¯·e" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«≈«¿»∆«¬≈
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ להמשיך הוא הברכה שעניין וכאמור ««¿»»ƒ¿«¿»¿«»

השפעה  למטה.ולגלות מלמעלה רוחנית

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



aexwח ezeida ede`xw e`vnda 'ied eyxc

אבל  הׁשּתלׁשלּות. סדר מּצד ׁשהּוא ּכמֹו הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָזה

ׁשהּוא  ,"אלי ּפניו הוי' "יּׂשא ּבחינת ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָמּצד

הׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה עצמֹו את ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָמגּביּה

ּוכביצה. ּכזית עלֿידי ּגם ההמׁשכה נעׂשית ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָָאזי

מּמעל  אלקה חלק היא ׁשהּנׁשמה לפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוהינּו

הּוא 19מּמׁש מּמעל" ׁש"אלקה ּכׁשם ולכן, , ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

מּמד  הּׁשנית למעלה ּבּנפׁש ּגם ּכ והגּבלֹות, ידֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכמֹו הּוא החלק  הּנה אלקה", "חלק ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשהיא

ולכן  והגּבלֹות, מּמדידֹות למעלה ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָהעצם,

מהׁשּתלׁשלּות, למעלה עצמֹו את מגּביּה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָּכאׁשר

הּנּצֹוצֹות, ּכל את עדין ּברר לא ּכאׁשר ּגם ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹאזי

נּצֹוצֹות  מעּוט ּדהינּו ּוכביצה, ּכזית רק ְְְְִִִֵֶַַַָָאּלא

"ויחנּך" המׁשכת נעׂשית מּכלֿמקֹום .20ּבלבד, ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻ

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ימי עׂשרת ּבענין ּגםּֿכן יּובן ¿«∆∆∆ְְְֲִֵֵֶֶַַָ

הּמאֹור  אּלּו ׁשּבימים ְְִֵֶַָָָּתׁשּובה,

הּנּצֹוץ  אל ּבקרּוב ׁשהּוא 21הּוא ּכמֹו הּנה , ְְִִֵֵֶֶַ

ּבקרּוב  היא האבּוקה ׁשּכאׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָּבגׁשמּיּות

את  ׁשּמרּגיׁשים ּבּנּצֹוצֹות ּפֹועל זה הרי ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַלנצֹוצֹות,

ונכללים  מּמקֹומם יֹוצאים הם ולכן ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָהאבּוקה,

אל  הּמאֹור קרּוב ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ֲֵֶֶֶֶַַַַָָּבאבּוקה,

ּבכל  ּפֹועל זה ׁשענין ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּנּצֹוץ

ויֹוצא  עצמֹו את ׁשּמגּביּה מּיׂשראל ואחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחד

מדידֹות  אין אּלּו ּבימים ולכן כּו', ְְְְִִִֵֵֵָָמּמקֹומֹו

ּכמֹו הּוא הּיחיד ּגם זה ּומּׁשּום ּכלל, ְְְְִִֶַַַָָָוהגּבלֹות

ימי  עׂשרת מעלת ּגדלה ּבאמת והּנה ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּצּבּור.

ּכי  ,"אלי ּפניו הוי' "יּׂשא מּבחינת יֹותר ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּתׁשּובה

ׁשּנמׁשכת  הגם ,"אלי ּפניו הוי' "יּׂשא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבענין

הּנּצֹוצֹות, ּכל את ּברר ּכׁשּלא ּגם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹההׁשּפעה
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רפ"ב.19) כה.20)תניא שם, ע'21)נשא ח"ב דברים אדהאמ"צ מאמרי א. צא, ואילך. ד כד, סע"ב. כא, חיים דרך ראה

כו. ע' שם ב. ע' תרח"ץ קצב. ע' תרפ"ח סה"מ פ"ה. העבודה קונטרס נג. ע' תרנ"א סה"מ תקכד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰L BÓk ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡ הרגיל והאופן Ò„¯הסדר „vÓ »¿»»∆¿∆ƒ«≈∆

˙eÏLÏzL‰ מדרגה יורד בהיותו למטה, מלמעלה והשפע האור ירידת של ƒ¿«¿¿
שלה  שהחוליות (שרשרת) שלשלת כמו בזו לדרגה זו vÓ„אחוזות Ï·‡¬»ƒ«

,"EÈÏ‡ ÂÈt 'ÈÂ‰ ‡OÈ" ˙ÈÁa פנים לנשיאת זוכה האדם כאשר ¿ƒ«ƒ»¬»»»»≈∆
כביכול, הקדושֿברוךֿהוא, של

כוחות  לו משפיע והקדושֿברוךֿהוא

הרגיל  הסדר לפי כך שלא כדי עד

‡e‰L האדםBÓˆÚ ˙‡ dÈa‚Ó ∆«¿ƒ«∆«¿
,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ ÈÊ‡ והאדם ¬««¬≈««¿»»
מלמעלה  והשפע הכוחות לקבלת זוכה

·Îe ˙ÈÊk È„ÈŒÏÚ Ìb‰ˆÈ,היינו ««¿≈¿«ƒ¿≈»
שעליו  מהניצוצות חלק בירור עלֿידי

כל  את השלים לא אם אף לברר,

עליו. המוטלת הבירורים עבודת

‰ÓLp‰L ÈÙÏ eÈ‰Â כל של ¿«¿¿ƒ∆«¿»»
ÏÚnÓיהודי  ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰ƒ≈∆∆…«ƒ««
LnÓ19ÌLk ,ÔÎÏÂ , «»¿»≈¿≈

"ÏÚnÓ ‰˜Ï‡"L ֿ הקדושֿברוך ∆∆…«ƒ««
בעצמו  ÏÚÓÏ‰הוא ‡e‰¿«¿»

Ìb Ck ,˙BÏa‚‰Â ˙B„È„nÓƒ¿ƒ¿«¿»»«
˜ÏÁ" ‡È‰L ˙ÈM‰ LÙpa«∆∆«≈ƒ∆ƒ≈∆

˜ÏÁ‰ ‰p‰ ,"‰˜Ï‡ היהודי ∆…«ƒ≈«≈∆
ÌˆÚ‰ BÓk ‡e‰ ֿ הקדושֿברוך ¿»∆∆

שהובא  הבעלֿשםֿטוב (כפתגם הוא

"העצם  נשיאינו: רבותינו בדברי

תופס  אתה במקצתו, תופס כשאתה

ÏÚÓÏ‰בכולו") ‡e‰L∆¿«¿»
ÔÎÏÂ ,˙BÏa‚‰Â ˙B„È„nÓƒ¿ƒ¿«¿»¿»≈

¯L‡k האדםBÓˆÚ ˙‡ dÈa‚Ó «¬∆«¿ƒ«∆«¿
ÈÊ‡ ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¬«
˙‡ ÔÈ„Ú ¯¯a ‡Ï ¯L‡k Ìb««¬∆…≈≈¬«ƒ∆
˙ÈÊk ˜¯ ‡l‡ ,˙BˆBvp‰ Ïk»«ƒ∆»«¿«ƒ
˙BˆBv ËeÚÓ eÈ‰c ,‰ˆÈ·Îe¿≈»¿«¿ƒƒ
˙ÈNÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,„·Ïaƒ¿«ƒ»»«¬≈

"jÁÈÂ" ˙ÎLÓ‰20 ֿ הקדוש – «¿»«ƒÀ∆»
[=לאדם], אליו פניו נושא ברוךֿהוא

"ויחונך" של להמשכה זוכה והאדם

היינו  חן"), לך "יתן רש"י: (ופירש

רגיל. במצב מהשפעה שלמעלה המשכה

ÌÈÓÈaL ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ ÔÈÚa ÔkŒÌb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«≈¿ƒ¿«¬∆∆¿≈¿»∆¿»ƒ
¯B‡n‰ el‡ הקדושֿברוךֿהואıBvp‰ Ï‡ ·e¯˜a ‡e‰ 21היהודי, ≈«»¿≈∆«ƒ

מצד  התקרבות שעיקרה אלול, בחודש האדם לעבודת ובהמשך (בעקבות

(התקרבות  לדודי "אני בפסוק שמרומז כפי הקדושֿברוךֿהוא, אל האדם

לאדם)), הקדושֿברוךֿהוא (התקרבות לי" ודודי הקדושֿברוךֿהוא) אל האדם

·e¯˜a ‡È‰ ‰˜e·‡‰ ¯L‡kL ˙eiÓL‚a ‡e‰L BÓk ‰p‰ƒ≈¿∆¿«¿ƒ∆«¬∆»¬»ƒ¿≈
˙BˆBˆÏ ו ממנה, הניתזים BˆBvpa˙האש ÏÚBt ‰Ê È¯‰ «ƒ¬≈∆≈«ƒ

,‰˜e·‡‰ ˙‡ ÌÈLÈb¯nL∆«¿ƒƒ∆»¬»
ÌÓB˜nÓ ÌÈ‡ˆBÈ Ì‰ ÔÎÏÂ¿»≈≈¿ƒƒ¿»
העצמית  מציאותם את ומאבדים

‰˜e·‡a ÌÈÏÏÎÂ בעצם שהיא ¿ƒ¿»ƒ«¬»
שלהם, ‰ÏÚ‡eהמקור ‰ÊŒC¯c «∆∆∆

ıBvp‰ Ï‡ ¯B‡n‰ ·e¯˜ Ìb«≈«»∆«ƒ
ÔÈÚL ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa«¬∆∆¿≈¿»∆ƒ¿»

‰Ê הקדושֿברוךֿהוא התקרבות של ∆
תשובה  ימי בעשרת ישראל לבני

„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÏÚBt≈¿»∆»¿∆»
BÓˆÚ ˙‡ dÈa‚nL Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆«¿ƒ«∆«¿

'eÎ BÓB˜nÓ ‡ˆBÈÂ ממעמדו ¿≈ƒ¿
שלו, המציאות ומגדרי ≈«¿ÔÎÏÂומצבו

˙B„È„Ó ÔÈ‡ el‡ ÌÈÓÈa¿»ƒ≈≈¿ƒ
ÏÏk ˙BÏa‚‰Â,מלמעלה גם ¿«¿»¿»

‡e‰ „ÈÁi‰ Ìb ‰Ê ÌeMÓeƒ∆««»ƒ
,¯eav‰ BÓk,לעיל שנתבאר כפי ¿«ƒ

"בהמצאו" הכתוב שמשמעות

ימי  שבעשרת היא קרוב" ו"בהיותו

וקרוב  הקדושֿברוךֿהוא מצוי תשובה

ימות  בכל קרוב שהוא כפי יחיד לכל

לציבור. השנה

˙ÏÚÓ ‰Ï„b ˙Ó‡a ‰p‰Â¿ƒ≈∆¡∆»¿»«¬«
¯˙BÈ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ¬∆∆¿≈¿»≈
ÂÈt 'ÈÂ‰ ‡OÈ" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ»¬»»»»

,"EÈÏ‡ של שייחודם לעיל הוסבר ≈∆
שמעלת  בכך היא תשובה ימי עשרת

ודומה  הציבור, למעלת שוה היחיד

כביכול, מלמעלה, פנים לנשיאת

המשכה  היא הרוחנית שמשמעותה

למדידה  מעבר מלמעלה והשפעה

כך  ועל כלל, בדרך שקיימת והגבלה

הכללי  הדמיון למרות כי ומבאר מוסיף

בעשרת  ההשפעה – הנושאים שני בין

בפרטיות  – הפנים ונשיאת תשובה ימי

הפנים  נשיאת מבחינת גדולה תשובה ימי עשרת של מעלתם ו'באמת' יותר

‰ÚtL‰‰ ˙ÎLÓpL Ì‚‰ ,"EÈÏ‡ ÂÈt 'ÈÂ‰ ‡OÈ" ÔÈÚa Èkƒ¿ƒ¿«ƒ»¬»»»»≈∆¬«∆ƒ¿∆∆««¿»»
˙BˆBvp‰ Ïk ˙‡ ¯¯a ‡lLk Ìb ההשפעה בו הרגיל מהמצב בשונה «¿∆…≈≈∆»«ƒ

הבירורים', 'עבודת השלמת לאחר רק BÈ‰Ï˙נמשכת CÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒƒ¿
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ט i"gyz'd ,daeyzÎzay ,epif`d zyxt zay

 ֿ עלּֿכל ּוכביצה ּכּזית להיֹות צרי ְְְִִִִֵַַָָָָָמּכלֿמקֹום

זה  ׁשאין אּלא ׁשעּור, איזה ּגםּֿכן ׁשהּוא ִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּפנים,

ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת מהּֿׁשאיןּֿכן ׁשלם, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשעּור

ּבֹו אין הּצּבּור  ּכמֹו הּוא ׁשהּיחיד הענין ְְֲִִִֵֵֶַַָָָהרי

ּבזה  הּבאּור לֹומר ויׁש ּכלל. והגּבלֹות ְְְְְִֵֵֶַַַָָָמדידֹות

ּדהּנה  אפׁשר, על 22ּבדר ׁש"מדקּדקים הענין , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

סֹופרים', 'ּדברי ׁשּמּצד העּלּוי הּוא ְְְִִִִֵֶַַָָעצמם"

מּדברי  יֹותר סֹופרים ּדברי עלי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָׁש"חביבים

יׁשנּה23ּתֹורה" ּתֹורה' 'ּדברי ׁשּמּצד אף ולכן , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּד סֹופרים'ההגּבלה 'ּדברי מּצד הּנה "וׂשבעּת", ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

הגּבהה  נעׂשית ּתֹורה', מ'ּדברי למעלה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשהם

ּגם  מסּפיק ולכן הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלמעלה

'ּדברי  ּגם הרי מּכלֿמקֹום אמנם ּוכביצה. ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָּכּזית

הּוא  ּובכללּות הּתֹורה, ענין ּבכלל הּוא ְְְְִִִִַַָָָסֹופרים'

רק  מּגיעים ׁשעלֿידיֿזה הּצּדיקים, עבֹודת ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַענין

יׁש ּבזה ּגם ולכן ּבלבד, וגּלּויים אֹורֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבבחינת

 ֿ מה וכּביצה . ּדכּזית עלּֿכלּֿפנים הגּבלה ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאיזֹו

הּׁשנה  ראׁש ׁשּבין ימים עׂשרה ּבענין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּׁשאיןּֿכן

הרי  הּתׁשּובה, עבֹודת ענין ׁשהּוא הּכּפּורים ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָליֹום

לעיל  על 24נתּבאר ּבעליּֿתׁשּובה מעלת ּבענין ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָ

יתּבר ּבעצמּותֹו מּגעת ׁשהּתׁשּובה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָהּצּדיקים

הענין  ּגם ולכן ּכלל, הגּבלֹות אין ׁשּׁשם ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָמּמׁש,

הּצּבּור, ּכמֹו הּוא הּיחיד ּתׁשּובה ימי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָׁשּבעׂשרת

ּכלל. הגּבלֹות ּבֹו ְְֵַָָאין
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.(11 ע' (לעיל פ"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  הניצוצות ÔkŒÌbבירור ‡e‰L ,ÌÈtŒÏkŒÏÚ ‰ˆÈ·Îe ˙Èfk¿«ƒ¿≈»«»»ƒ∆«≈

ÌÏL ¯eÚL ‰Ê ÔÈ‡L ‡l‡ ,¯eÚL ‰ÊÈ‡ שיעור שהיא שביעה (כמו ≈∆ƒ∆»∆≈∆ƒ»≈
בעבודת  שלימות היא הרוחנית ומשמעותה הרעב, האדם צרכי כדי שלם

בשיעור  או כזית בשיעור בירור של הרוחנית שהעבודה וכיוון הבירורים),

נשיאת  את הגורמת שהיא כביצה

בשיעור  קשורה מלמעלה הפנים

בעבודה  שמדובר הוכחה זו הרי מסוים,

והגבלה, למדידה מסוים קשר לה שיש

ÈÓÈ ˙¯NÚa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¬∆∆¿≈
„ÈÁi‰L ÔÈÚ‰ È¯‰ ,‰·eLz¿»¬≈»ƒ¿»∆«»ƒ
Ba ÔÈ‡ ¯eav‰ BÓk ‡e‰¿«ƒ≈

.ÏÏk ˙BÏa‚‰Â ˙B„È„Ó¿ƒ¿«¿»¿»
‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ במעלת ¿≈««≈»∆

נשיאת  עניין על תשובה ימי עשרת

p‰c‰הפנים  ,¯LÙ‡ C¯„a22, ¿∆∆∆¿»¿ƒ≈
ÏÚ ÌÈ˜c˜„Ó"L ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆¿«¿¿ƒ«

"ÌÓˆÚ הנ"ל ז"ל חכמינו כדברי «¿»
לבני  פנים נושא שהקדושֿברוךֿהוא

ברכת  לברך יש התורה מן כי ישראל

ישראל  בני אבל שביעה על רק המזון

על  גם לברך עצמם על מדקדקים

בלבד  כביצה או  כזית ‰e‡שיעור
,'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c' „vnL ÈelÚ‰»ƒ∆ƒ«ƒ¿≈¿ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÈÏÚ ÌÈ·È·Á"L∆¬ƒƒ»«ƒ¿≈¿ƒ

"‰¯Bz È¯·cÓ ¯˙BÈ23 אמרו ≈ƒƒ¿≈»
ירושלמי): (בתלמוד ז"ל חכמינו

תורה, מדברי סופרים דברי "חביבין

טובים  'כי השירים) (בשיר שנאמר

לפני  ישראל כנסת אמרה מיין'. דודיך

עולם, של ריבונו הקדושֿברוךֿהוא:

יותר  (החכמים) דודיך דברי עלי ֲִֵערבים

כך  על ומוסבר תורה", של מיינה

(והכוונה  חכמים' ש'דברי בחסידות,

על  שנוספו ולסייגים לאיסורים בעיקר

בשורשם  כי תורה', מדברי יותר וחביבים 'ערבים מדרבנן) התורה, איסורי

התורה, דברי מאשר יותר גבוה ממקור הם העליון ‡Ûהרוחני ÔÎÏÂ¿»≈«
"zÚ·NÂ"c ‰Ïa‚‰‰ dLÈ '‰¯Bz È¯·c' „vnL פחות ואכילה ∆ƒ«ƒ¿≈»∆¿»««¿»»ƒ¿»»¿»

שאכילה  היא לכך הרוחנית והסיבה המזון, בברכת חייבת לא שביעה מכדי

הקדושה  ניצוצות העלאת ואת הבירורים את פועלת לא שביעה משיעור פחות

È¯·c'Óשבמאכל, ‰ÏÚÓÏ Ì‰L 'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c' „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ«ƒ¿≈¿ƒ∆≈¿«¿»ƒƒ¿≈
ÔÎÏÂ ,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ ‰‰a‚‰ ˙ÈNÚ ,'‰¯Bz כדי »«¬≈«¿»»¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿¿»≈

המזון  בברכת È·Îeˆ‰להתחייב ˙Èfk Ìb ˜ÈtÒÓ העריבות כי «¿ƒ«¿«ƒ¿≈»
וההגבלה  ממדידה למעלה שהוא כוח בה יש סופרים' 'דברי של והחביבות

קטן, יותר שיעור באמצעות גם והעלאה בירור לפעול ובכוחה התורה, שעלֿפי

של  המעלה אפוא, זו, השלימות. בתכלית שאינה הבירורים בעבודת היינו

שבדבר, הגדולה המעלה שלמרות מבאר וממשיך הפנים. נשיאת מכוח עבודה

כדלהלן. יותר, עוד גדול תשובה ימי עשרת של כוחם

Ìb È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ÌÓ‡»¿»ƒ»»¬≈«
ÏÏÎa ‡e‰ 'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c'ƒ¿≈¿ƒƒ¿»

,‰¯Bz‰ ÔÈÚ המצוות גם שהרי ƒ¿««»
הם  מדרבנן שנוספו והגדרים והסייגים

מהתורה  ÔÈÚחלק ‡e‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»ƒ¿«
ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú אמנם שהיא ¬«««ƒƒ

סוףֿסוף  אבל מאד, נעלית עבודה

סדר  שלפי ועליה בעבודה מדובר

עלֿידי ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰והדרגה, ∆«¿≈∆
והגבלה  במדידה ÌÈÚÈbÓ«ƒƒעבודה

ÌÈÈel‚Â ˙B¯B‡ ˙ÈÁ·a ˜«̄ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
„·Ïa'נוגעת' אמנם זו עבודה ƒ¿«

 ֿ שעל (וכאמור למעלה גבוהות בדרגות

לדרגות  מגיעים סופרים' 'דברי ידי

הגבהה  נפעלת תורה' ל'דברי שביחס

כיון  אבל השתלשלות), מסדר למעלה

היא  והדרגה, בסדר בעבודה שמדובר

היינו  וגילויים, אורות בבחינת 'נוגעת'

ומתגלה  שמתפשט האלוקי האור

לא  אבל מהקדושֿברוךֿהוא, ומאיר

מגילוי, שלמעלה ועצמותו במהותו

‰Êa Ìb ÔÎÏÂ נעלית עבודה שזו אף ¿»≈«»∆
 ֿ הקדוש של פניו מנשיאת הנובעת

כנ"ל, ‰‚Ïa‰ברוךֿהוא, BÊÈ‡ LÈ≈≈«¿»»
.‰ˆÈaÎÂ ˙ÈfÎc ÌÈtŒÏkŒÏÚ«»»ƒ¿««ƒ¿«≈»
שהבירור  העובדה אחד מצד כלומר,

ׂשביעה  משיעור בפחות גם ְִָנפעל

שמדובר  מוכיחה בתורה, האמור

מסדר  למעלה המגעת נעלית בעבודה

שגם  כיון שני, מצד אך השתלשלות.

על  מדובר שלא מובן כביצה), או (כזית מסויים בשיעור צורך יש מדרבנן

הצדיקים, עבודת (והיא והגבלה מדידה לכל ומעבר מעל מוחלטת עליה

ממש) גבול בלי איננה שני ומצד מאד, נעלית היא אחד ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óשמצד
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ‰M‰ L‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ ÔÈÚa Ôk≈¿ƒ¿«¬»»»ƒ∆≈…«»»¿«ƒƒ

˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰LÏÈÚÏ ¯‡a˙ È¯‰ ,‰·eLz‰24 במאמר ∆ƒ¿«¬««¿»¬≈ƒ¿»≈¿≈
עניינים  (ובכמה תשי"ח שנהֿזו, בראשֿהשנה שנאמר "תקעו" דיבורֿהמתחיל

שלו) המשך הוא זה ÏÚמאמר ‰·eLzŒÈÏÚa ˙ÏÚÓ ÔÈÚa¿ƒ¿««¬««¬≈¿»«
ÌML ,LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙ÚbÓ ‰·eLz‰L ,ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ∆«¿»«««¿«¿ƒ¿»≈«»∆»

,ÏÏk ˙BÏa‚‰ ÔÈ‡ כיצד מבואר הנ"ל "תקעו" דיבורֿהמתחיל במאמר ≈«¿»¿»
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מעין ‡ÌÓג) להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה ידּוע »¿»ְְֲִִֵֵֶַָָָָ

ימי  ּבעׂשרת ׁשּתהיה ּוכדי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָההמׁשכה,

ׁשלֹום" ל "ויׂשם ּבחינת המׁשכת ְְְְְִֵַַַָָָָּתׁשּובה

הוי' "יּׂשא ּבחינת לאחרי ּובאה למעלה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ(ׁשהיא

ּבאפן  העבֹודה ּגם להיֹות צריכה ,("אלי ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹּפניו

הפכים, ׁשני התּכּללּות ענין ׁשהּוא "ׁשלֹום", ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָׁשל

ּבאתר  ׁשריא ֿ הּוא קּודׁשאּֿברי" נאמר ְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָועלֿזה

הפכים 25ׁשלים" ׁשני התּכּללּות ׁשעלֿידי הינּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

והענין  מּׁשניהם. ׁשּלמעלה נעלה אֹור ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָנמׁש

לעיל  ׁשּנתּבאר ּכמֹו 'הוי'26ּבזה, התּכּללּות ּבענין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

הּוא  ׁשּבכללּות ּוב"ן, מ"ה התּכּללּות ְְְִִִֵֶַַַָֹואלקים',

יׁש מהם אחד ׁשּבכל ּומקּבל', מׁשּפיע  'יחּוד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָענין

הּמּגיד  הרב ׁשּכתב ּוכמֹו ועינינּו27מעלה. ּבענין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָ

וכּירח  ּכׁשמׁש מעלה 28מאירֹות איזֹו ּדלכאֹורה , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מאֹור  אֹורֹו מקּבל הּירח הרי ּבּירח, ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָיׁשנּה

אין  הּׁשמׁש ׁשאֹור הּמּגיד, הרב ּומבאר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשמׁש.

ׁשאינֹו ּתמידי ּתענּוג זה הרי ולכן ׁשּנּויים, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָּבֹו
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ואילך).25) 6 ע' (לעיל ואילך פ"ד הנ"ל תקעו ב.26)ד"ה צ, זח"ג ואילך.27)ראה סע"ד פד, להה"מ תורה אור

חי".28) כל ב"נשמת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ממדידה  למעלה היא בעליֿתשובה ועבודת בהגבלה, היא הצדיקים עבודת

של  וגילוי המשכה פועל מצוותֿעשה קיום - הצדיקים בעבודת והגבלה:

מהתלבשות  שלמעלה האורות ואילו בכלים, המתלבשים מוגבלים אורות

השלילה  בדרך הוא שקיומן לאֿתעשה מצוות עלֿידי נמשכים בכלים

 ֿ בעלי אצל אבל מעבירה, והימנעות

להם  נעשו שהזדונות לאחר - תשובה

הנעלים  האורות המשכת גם כזכויות,

עלֿידם  נעשית לאֿתעשה מצוות של

(מעשה  חיובית פעולה בעקבות

אסורה, פעולה היה שבתחילה העבירה

רק  ולא לזכות) הפך התשובה ואחרי

להמשיך  ביכולתם וכך שלילה, בדרך

שבדרך  אורות גם בכלים ו'להלביש'

בכלים  מהתלבשות למעלה הם כלל

מצוות  שעלֿידי לעיל, לאמור (בדומה

שלמעלה  אור בכלים ממשיכים מדרבנן

שעבודת  משום זה וכל מהכלים),

ומהותו  לעצמותו עד 'נוגעת' התשובה

מדידות  שום בו שאין הקב"ה של

‰ÔÈÚוהגבלות Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«»ƒ¿»
„ÈÁi‰ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚaL∆«¬∆∆¿≈¿»«»ƒ
Ba ÔÈ‡ ,¯eav‰ BÓk ‡e‰¿«ƒ≈

.ÏÏk ˙BÏa‚‰«¿»¿»
‰„B·Ú‰L Úe„È ÌÓ‡ של ‚) »¿»»«∆»¬»

דלתתא' ב'אתערותא «ÎÈ¯¿̂ƒ‰האדם
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿≈≈««¿»»

דלעילא', ב'אתערותא לפעול נועדה NÚa¯˙שהעבודה ‰È‰zL È„Îe¿≈∆ƒ¿∆«¬∆∆
‡È‰L) "ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ" ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‰·eLz ÈÓÈ¿≈¿»«¿»«¿ƒ«¿»≈¿»∆ƒ

"EÈÏ‡ ÂÈt 'ÈÂ‰ ‡OÈ" ˙ÈÁa È¯Á‡Ï ‰‡·e ‰ÏÚÓÏ כמבואר ¿«¿»»»¿«¬≈¿ƒ«ƒ»¬»»»»≈∆
גורמת  אמנם מלמעלה, פנים נשיאת בכוח הנעלית שהעבודה בהרחבה לעיל

שאין  בדרגות מגעת איננה עדיין אבל השתלשלות, מסדר מלמעלה המשכה

ומבאר  מוסיף וכעת התשובה, עבודת כמו בליֿגבול כלל הגבלות שום בהם

הפסוק  בהמשך רמוזה התשובה עבודת שעלֿידי ממש הבליֿגבול שהמשכת

מעין  להיות צריכה שהעבודה וכיון שלום" לך "וישם  – כהנים בברכת

"ÌBÏL",ההמשכה, ÏL ÔÙ‡a ‰„B·Ú‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«»¬»¿…∆∆»
ÌÈÎÙ‰ ÈL ˙eÏlk˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L אחד בקו עבודה ישנה כאשר ∆ƒ¿«ƒ¿«¿¿≈¬»ƒ

קוים  שני כוללת העבודה כאשר אבל הבליֿגבול, עניין כלֿכך ניכר לא בלבד,

אפילו  שהם עד וההבדלים השינויים שלמרות באופן ביניהם ומחברת שונים

והגבלה. ממדידה שלמעלה עבודה שזו ברור 'שלום', ביניהם יש הפכים, שני

מחבר  הוא וכאשר יראה) או אהבה (למשל אחד לקו נוטה אדם כלל, בדרך כי

 ֿ הקדושֿברוך את ועובד שלו מהמגבלות יוצא הוא הרי הפכים, שני ְֵַּומאחד

והגבלה  ממדידה למעלה "˜e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e‡הוא ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡«¿»¿ƒ
"ÌÈÏL ¯˙‡a ‡È¯L25 בו שיש במקום שֹורה הקדושֿברוךֿהוא «¿»«¬«¿ƒֶ

ושלום, CLÓשלימות ,ÌÈÎÙ‰ ÈL ˙eÏlk˙‰ È„ÈŒÏÚL eÈ‰«¿∆«¿≈ƒ¿«¿¿≈¬»ƒƒ¿»
Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÏÚ ¯B‡ למעלה גם כיצד להלן, שיבואר וכפי «¬∆∆¿«¿»ƒ¿≈∆

באמצעות  הם נעלים הכי והגילויים ההמשכות העליונות, ובספירות באלוקות

מזו. זו הפכיות ואף שונות, מידות שתי של והתכללות חיבור

¯‡a˙pL BÓk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ26 דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈

הנ"ל  ‰˙eÏlk˙"תקעו" ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ¿«¿
'ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰' הנ"ל במאמר ¬»»≈…ƒ

ז"ל  חכמינו מאמר באריכות מבואר

את  לברוא במחשבה עלה "בתחילה

ראה  אלוקים), (ׁשם הדין במידת ֵהעולם

מדת  עמו שיתף מתקיים, העולם שאין

וזאת  [=יֿהֿוֿה])" הוי' (ׁשם ֵהרחמים

לבני  נתן שהקדושֿברוךֿהוא עלֿידי

נמשך  שעלֿידם ומצוות תורה ישראל

(שנעשה  הצמצום שלפני אור בעולם

עולם  לברוא כדי האיןֿסוף באור

הוי' שם של זו והתכללות מוגבל),

גם  היא אלוקים של ‰˙eÏlk˙ושם ƒ¿«¿
Ô"·eהשמות  ‰"Ó הם שאף ««

ואלו  הוי' לשמות שם מקבילים כי קים,

כמו  והרחמים החסד מידת הוא מ"ה

הגבורה  מידת הוא ב"ן ושם הוי', שם

אלוקים, שם כמו «¿eÏÏÎaL∆ƒ˙והדין
ÚÈtLÓ „eÁÈ' ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ«¿ƒ«

'Ïa˜Óe היא 'יחוד' המושג משמעות ¿«≈
מזו, זו הפכיות בחינות גם זה ובכלל שונות, רוחניות בחינות של חיבור

כנ"ל). והגבורה, החסד מידות (כמו ויחוד חיבור ביניהם אין כלל שבדרך

של  יחוד הוא ספירות) או מידות (ובפרט בחינות שתי של יחוד כלל, ובדרך

המקבלת  שתחתיה לזו משפיעה יותר העליונה הספירה כי ומקבל', 'משפיע

אל  מהמשפיע ומיוחדת נוספת והשפעה המשכה הוא ו'יחוד' ההשפעה, את

דרגה  של בהשפעה שמדובר ואף הבחינות. שתי של והתכללות המקבל,

כיון  הבחינות, בין מחבר הייחוד ממנה, שלמטה לזו יותר «¿∆ÏÎaLגבוהה
‰ÏÚÓ LÈ Ì‰Ó „Á‡ שהוא העובדה בעצם המשפיע מעלת ומלבד ∆»≈∆≈«¬»

מעלה. יש למקבל גם מהמקבל, גבוהה ‰¯·בדרגה ·˙kL BÓÎe¿∆»«»«
„Èbn‰27ÔÈÚa"חי כל "נשמת תפילת של B¯È‡Ó˙הנוסח eÈÈÚÂ ««ƒ¿ƒ¿«¿≈≈¿ƒ

Á¯iÎÂ LÓLk28È¯‰ ,Á¯ia dLÈ ‰ÏÚÓ BÊÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc , «∆∆¿«»≈«¿ƒ¿»≈«¬»∆¿»«»≈«¬≈
LÓM‰ ¯B‡Ó B¯B‡ Ïa˜Ó Á¯i‰ ועינינו" שנאמר לאחר כן, ואם «»≈«¿«≈≈«∆∆

שאור  מאחר כי כירח, גם מאירות שהעיניים בכך נוסף מה כשמש" מאירות

בשמש? שאיננו בירח להיות יכול מה השמש, מאור בא ‰¯·הירח ¯‡·Óe¿»≈»«
,ÌÈÈepL Ba ÔÈ‡ LÓM‰ ¯B‡L ,„Èbn‰ וכלל 'עצמי', אור הוא כי ««ƒ∆«∆∆≈ƒƒ

משתנה  לא שהעצם È„ÈÓzהוא ‚eÚz ‰Ê È¯‰ ÔÎÏÂ הזמן בכל ושוה ¿»≈¬≈∆«¬¿ƒƒ
הפסק  תמידי Lללא eÚz‚תענוג BÈ‡ וניתן תמיד קיים הדבר אם כי ∆≈«¬
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יי i"gyz'd ,daeyzÎzay ,epif`d zyxt zay

ּכל  ּבֹו להיֹות יכֹול הּׁשמׁש ׁשאֹור והינּו, ְְְֲִֶֶֶַַַָָּתענּוג.

הּתענּוג, ענין ּבזה חסר אבל והּגּלּויים, ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָהאֹורֹות

ּבזה  יׁש ולכן ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשּיׁש הּירח מעלת ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוזֹוהי

החּדּוׁש ׁשּמּצד הּמׂשּתּכר, העני וכמׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָּתענּוג,

ּבענין  ּגם הּוא ּוכמֹוֿכן מתעּנג. הּוא הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּבּדבר 

העׁשיר, על מעלתֹו ׁשּגדלה ּברּוחנּיּות, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָהעני

הּצּדיקים, על ּבעליּֿתׁשּובה מעלת ענין ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָוהּוא

ּד'תמידים  ּבאפן היא ׁשעבֹודתם ְְְֲִִִִִִֶֶַָָֹּדצּדיקים

מּגעת  עבֹודתם אמנם עׁשירים, הם הרי ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָּכסדרם'

 ֿ ּובעלי ּבלבד, וגּלּויים אֹורֹות ּבבחינת ְְְֲִִִִִֵַַַַרק

לזכּיֹות, הּזדֹונֹות את להפ ׁשעבֹודתם ְְְֲֲִֶֶַַָָָֹֻּתׁשּובה

לעצמּותֹו הם מּגיעים ׁשּבזה החּדּוׁש מּצד ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּנה

ׁשעלֿידי  ׁשההמׁשכה רֹואים אנּו ולכן .ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיתּבר

ּכלל. הגּבלֹות ּבּה אין ּבעליּֿתׁשּובה ְְְֲֲֵֵַַַָָָָעבֹודת

 ֿ ׁשעל הגּבלה, ּבּה יׁש הּצּדיקים עבֹודת ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּדהּנה,

ׁשּׁשּיכים  האֹורֹות נמׁשכים מצֹותֿעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָידי

מהּכלים  ׁשּלמעלה והאֹורֹות ּדוקא. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָלּכלים

ענין  ׁשה ּוא ּדוקא, העׂשּיה העּדר עלֿידי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנמׁשכים

האֹורֹות  נמׁשכים ׁשעלֿידן לאֿתעׂשה, ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹמצֹות

י"ה  ּומצֹות 29ּדבחינת סֹופרים' ּב'דברי וגם , ְְְְְְִִִִִֵַַ

מהּכלים  ׁשּלמעלה האֹור ׁשּנמׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדרּבנן

עבֹודת 30ּבּכלים  ּבכלל הּוא זה ענין ּגם הרי , ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָ

ּדסדר  האֹור המׁשכת רק והּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָהּצּדיקים,

ּבבעליּֿתׁשּובה  מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָהׁשּתלׁשלּות,

ּכזכּיֹות  להם נעׂשים עלֿידיֿזה 31ׁשּזדֹונֹות הרי , ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָֻ

מה  ּגם וזהּו מּמׁש. העצמּות המׁשכת ְְְֲֶֶַַַַַַַָָָנעׂשה

ז"ל  רּבֹותינּו ּבתחּלתּה32ּׁשאמרּו ׁשרׁשה ׁשנה ּכל ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

הענּיּות  מעלת מּצד ׁשּזהּו ּבסֹופּה, ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָמתעּׁשרת
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ואילך.29) ב ג, פקודי שם.30)לקו"ת שה"ש ב.31)אוה"ת פו, ב.32)יומא טז, ר"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האמיתי  העונג כי עונג, גורם לא כבר הוא הפסק, ללא תמיד ממנו ליהנות

מהחידוש ‰‡B¯B˙הוא Ïk Ba ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ LÓM‰ ¯B‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆∆»ƒ¿»»
ÌÈÈelb‰Â לאין נעלה השמש אור הרי האור, ותוקף דרגת שמבחינת וכמובן ¿«ƒƒ

הירח, מאור ‰eÚz‚,שיעור ÔÈÚ ‰Êa ¯ÒÁ Ï·‡,כנ"לÈ‰BÊÂ ¬»»≈»∆ƒ¿«««¬¿ƒ
,ÌÈÈepL Ba LiL Á¯i‰ ˙ÏÚÓ«¬««»≈«∆≈ƒƒ
אלא  קבוע אינו הירח שאור ומאחר

מידי  מחדש ומתגדל ומתמעט משתנה

eÚz‚,חודש  ‰Êa LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈»∆«¬
ÈÚ‰ ÏLÓÎÂ בגשמיות ¿ƒ¿«∆»ƒ

,¯kzNn‰ הרב בתורת שהובא «ƒ¿«≈
דבורֿהמתחיל  המאמר בלשון המגיד,

משתכר  העני שכאשר ..." - "תקעו"

יותר  מתענג הוא הרי זהובים, מאה

וזהב, כסף אוצרות לו שיש מהמלך

חידוש, זה אין המלך שאצל לפי והיינו

חידוש", הוא העני »vnL∆ƒ„ואצל
¯·caL LecÁ‰ שבדרך מפני - «ƒ∆«»»

הרי  משתכר, ולא מרוויח לא העני כלל

השתכר  כן הוא נדיר באופן כאשר

.‚pÚ˙Ó ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿«≈
ÈÚ‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈«¿ƒ¿«∆»ƒ
ÏÚ B˙ÏÚÓ ‰Ï„bL ,˙eiÁe¯a¿»ƒ∆»¿»«¬»«
˙ÏÚÓ ÔÈÚ ‡e‰Â ,¯ÈLÚ‰∆»ƒ¿ƒ¿««¬«
,ÌÈ˜Ècv‰ ÏÚ ‰·eLzŒÈÏÚa«¬≈¿»«««ƒƒ
‡È‰ Ì˙„B·ÚL ÌÈ˜Ècˆc¿«ƒƒ∆¬»»ƒ

'Ì¯„Òk ÌÈ„ÈÓ˙'c ÔÙ‡a וגם ¿…∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
לדרגה, מדרגה עולים הם כאשר

והדרגתית  מסודר באופן היא העלייה

לכת מרחיקי שינויים ‰Ìללא È¯‰¬≈≈
ÌÈ¯ÈLÚ העשיר שבגשמיות וכשם ¬ƒƒ

מפני  כלֿכך מתענג איננו המשתכר

עבודת  כך אצלו, חידוש זה שאין

ברוחניות, עשירים שהם הצדיקים

˜¯ ˙ÚbÓ Ì˙„B·Ú ÌÓ‡»¿»¬»»««««
ÌÈÈel‚Â ˙B¯B‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ
‰·eLzŒÈÏÚ·e ,„·Ïaƒ¿««¬≈¿»
˙BB„f‰ ˙‡ CÙ‰Ï Ì˙„B·ÚL∆¬»»«¬…∆«¿
LecÁ‰ „vÓ ‰p‰ ,˙BiÎÊÏƒ¿Àƒ≈ƒ««ƒ
B˙eÓˆÚÏ Ì‰ ÌÈÚÈbÓ ‰ÊaL∆»∆«ƒƒ≈¿«¿

,C¯a˙È לגבי תשובה ימי בעשרת העבודה מעלת לגבי לעיל שהוסבר כפי ƒ¿»≈
הפנים. נשיאת שבכוח העבודה

‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L ÌÈ‡B¯ e‡ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ∆««¿»»∆«¿≈¬««¬≈¿»
ÏÏk ˙BÏa‚‰ da ÔÈ‡ שבכוחם העליונות הרוחניות הדרגות מבחינת ≈»«¿»¿»

ולהמשיך, ‰‚Ïa‰,לגלות da LÈ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ,‰p‰c¿ƒ≈¬«««ƒƒ≈»«¿»»

ÌÈÏkÏ ÌÈÎiML ˙B¯B‡‰ ÌÈÎLÓ ‰NÚŒ˙BˆÓ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿»ƒ»∆«»ƒ«≈ƒ
¯cÚ‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈÎLÓ ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙B¯B‡‰Â .‡˜Âc«¿»¿»∆¿«¿»≈«≈ƒƒ¿»ƒ«¿≈∆¿≈

‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ÔÈÚ ‡e‰L ,‡˜Âc ‰iNÚ‰,לעיל שהוסבר כפי »¬ƒ»«¿»∆ƒ¿«ƒ¿…«¬∆
לפעול  יכולה לא לאֿתעשה, מצוות שלילה, בדרך עבודה כלל שבדרך

עליונים  אורות של והתלבשות המשכה

ֿ Ì„ÈŒÏÚLבכלים לא מצוות עלֿידי ∆«»»
‰‡B¯B˙תעשה  ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ»

‰"È ˙ÈÁ·c29, בחסידות כמבואר ƒ¿ƒ«
שמי  "זה הפסוק על הזוהר בדברי

בתוספת  "שמי" - זכרי" וזה לעולם

מצוות  כמספר שס"ה, בגימטריא י"ה

ו"ה  בתוספת ו"זכרי" לאֿתעשה,

מצוותֿעשה, כמספר רמ"ח בגימטריא

הוי', שם של הראשונות האותיות ושתי

משתי  יותר עליונה בדרגה הן י"ה,

מכאן  ו"ה. האחרונות האותיות

להמשכה  גורמות לאֿתעשה שמצוות

ובכל יותר  מצוותֿעשה, מאשר נעלית

היא  אלה אורות המשכת גם אופן

והגבלה  È¯·„'aבמדידה Ì‚Â¿«¿ƒ¿≈
Ôa¯c ˙BÂˆÓe 'ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒƒ¿¿«»»
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ CLÓpL∆ƒ¿«»∆¿«¿»

ÌÈÏka ÌÈÏk‰Ó30 שנתבאר וכפי ≈«≈ƒ«≈ƒ
והבירור  העילוי שגם בהרחבה, לעיל

נעלה  מדרבנן, שהוא וכביצה כזית של

שמן  והבירור העילוי מאשר יותר

"למעלה  אור המשכת והוא התורה,

שיעור  הוא גם סוףֿסוף מהכלים",

ולכן Ê‰והגבלה, ÔÈÚ Ìb È¯‰¬≈«ƒ¿»∆
,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«¬«««ƒƒ
¯„Òc ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ˜¯ ‡e‰Â¿««¿»«»¿≈∆
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿«∆≈≈
˙BB„fL ‰·eLzŒÈÏÚ·a¿«¬≈¿»∆¿

˙BiÎÊk Ì‰Ï ÌÈNÚ31È¯‰ , «¬ƒ»∆ƒ¿À¬≈
˙ÎLÓ‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¬∆«¿»«

.LnÓ ˙eÓˆÚ‰»«¿«»
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿«≈

Ï"Ê32 ארץ על (האמור הפסוק על «
מרשית  בה אלקיך ה' "עיני ישראל)

"מרש  פשוטו לפי - שנה" אחרית ועד כלומר השנה מראשית, היינו ית"

- היא הפסוק משמעות הדרשה לפי אך השנה, L¯L‰מתחילת ‰L Ïk»»»∆»»
ורש) עני (מלשון dÙBÒa,ענייה ˙¯MÚ˙Ó d˙lÁ˙a והמשמעות ƒ¿ƒ»»ƒ¿«∆∆¿»

יש  בראשֿהשנה היינו השנה, שבראשית היא הדברים של הפנימית הרוחנית

"תקעו  ראשֿהשנה על ככתוב האלוקי, והשפע האור של והסתר) (העלם עניות
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ּבארּוכה  לעיל ׁשּנתּבאר זֹו33(ּכמֹו מעלה ּומּצד .( ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ

העמיד  עׁשיר, ּבבחינת ׁשהיה רּבנּו מׁשה ּגם ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּנה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו עני, ּבמדרגת קרא 34עצמֹו עני זה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

אתא  ּד"מׁשיח הענין ּגם וזהּו ׁשמע. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָוהוי'

ּבתיּובּתא  צּדיקּיא אצל 35לאתבא ׁשּגם הינּו, , ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ

העני. מעלת הּתׁשּובה, מעלת ּתהיה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָצּדיקים

לעיל ÔÈÚ‰Âד) ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשענין 36ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

ּפחּותֹות  ּבמדרגֹות אינֹו ְְְֲִֵֵַָהענּיּות

עני  ֿ זה ועלּֿדר ּבגׁשמּיּות עני ּכמֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָּדוקא,

ּבמדרגֹות  ּגם ׁשּי הענּיּות ענין אּלא ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָּבדעת.

ּדמחוי  מאן הרי  הּצּדיקים, ּבעבֹודת ּוכמֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָנעלֹות,

כּו' מלּכא קמי עצמֹו37ּבמחֹוג זה ׁשענין היינּו, , ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ּבעמדֹו הּנה לעבֹודה, אצלֹו נחׁשב היה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּתחּלה

זה  ׁשאין ּבלבד זֹו ׁשּלא מרּגיׁש אזי מלּכא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹקּמי

העבֹודה, הפ ׁשּזהּו אדרּבה, אּלא עבֹודה, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבכלל

מי  יׁש ּבבחינת היא עבֹודתֹו ּכללּות ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָׁשהרי

לגּבי 38ׁשאֹוהב  ּבער אינּה עבֹודתֹו ּוכללּות , ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשּכתב  ּוכמֹו למעלה, ׁשהיתה ּכמֹו ְְְְְְִֶֶַַָָָָָנׁשמתֹו

הוי'39רּבינּו עֹובד ּגמּור צּדיק ּכׁשּיהיה ּדגם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

למעלת  יּגיע לא ּבתענּוגים רּבה ואהבה ְְְְְֲֲֲִִִַַַַַַַָָָֹּביראה

ּבּתניא  ּכּמבאר צּדיק, היֹותֹו ׁשעם והינּו, 40כּו', ְְְְֱִִֶַַַַַָָֹ
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ואילך).33) 3 ע' (לעיל הנ"ל תקעו ז.34)ד"ה לד, שה"ש 35)תהלים ב. צב, שמע"צ סע"ב. עה, האזינו ד. נח, ר"ה לקו"ת

ב. קנג, ח"ג זהר וראה סע"ב. נ, א. ואילך).36)מה, 4 ס"ע (לעיל פ"ג הנ"ל תקעו ב.37)ד"ה ה, חגיגה תו"א 38)ראה

ו  ד. פל"ז.39)עוד.קיד, פל"ה. פ"י.40)תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
החלים  אחרים שבמועדים בעוד היינו חגנו", ליום בכסה שופר, ִָבחודש

החודש  בתחילת שחל בראשֿהשנה אך במילואו, הירח מאיר החודש באמצע

ההמשך  ובעניות, בהעלם היא ההתחלה כאשר דווקא אבל ומכוסה, נעלם הוא

השנה, לסוף הכוונה אין "בסופה" בחסידות, שמבואר (וכפי בעשירות יהיה

בעניות  שהיא ההתחלה לאחר מיד אלא

גדולה  השפעה תבוא - ומוסתרת

˙eiÚ‰ ˙ÏÚÓ „vÓ e‰fL∆∆ƒ««¬«»¬ƒ
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk) במאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈

).Îe¯‡a33‰הנ"ל  «¬»
Ìb ‰p‰ ,BÊ ‰ÏÚÓ „vÓeƒ««¬»ƒ≈«
˙ÈÁ·a ‰È‰L ea¯ ‰LÓ…∆«≈∆»»ƒ¿ƒ«
˙‚¯„Óa BÓˆÚ „ÈÓÚ‰ ,¯ÈLÚ»ƒ∆¡ƒ«¿¿«¿≈«

,ÈÚ תפלה" (בתהלים) הכתוב על »ƒ
משה  שתפילת בזוהר, כתוב למשה"

מתפילת  (בשונה עשיר תפילת היא

ה' הטה לדוד, "תפילה נאמר שבה דוד,

כמשל  אני), ואביון עני כי ענני ֲִֵאזנך

איננו  כי לעצמו מבקש שאינו העשיר

בעד  מבקש אלא דבר לשום זקוק

העני  תפילת זאת ובכל המדינה,

אף  ולכן יותר, ומעולה יותר מתקבלת

הוא  עשיר, בבחינת הוא שמשה

עני  לבחינת עצמו את והכניס "העמיד"

·e˙kL BÓk34‡¯˜ ÈÚ ‰Ê ¿∆»∆»ƒ»»
ÚÓL 'ÈÂ‰Â"זה" תיבת "דלכאורה «¬»»»≈«

"עני  לומר לו שהיה מיותרת, היא

אך  קרא"? עני "זה נאמר ולמה קרא",

משה... על קאי ד"זה" הוא, העניין

עני  "זה וזהו האיש, משה זה דכתיב

משה  "זה" דגם שמע", והוי' קרא

שיהי' כדי אך עשיר, בחינת שהוא

"תקעו" המאמר (לשון עני" במדריגת עצמו העמיד שמע", "הוי' שיהי' בטוח

ˆi˜Èc‡הנ"ל) ‡·˙‡Ï ‡˙‡ ÁÈLÓ"c ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆«»ƒ¿»¿»ƒ«»»¿«»»«ƒ«»
a‡z·eÈ˙35,[בתשובה צדיקים להשיב כדי מגיע ÌbL[משיח ,eÈ‰ ƒ¿¿»«¿∆«

ÌÈ˜Ècˆ Ïˆ‡("בדעת אלא עשיר "אין שהרי עשיר, בבחינת È‰z‰(שהם ≈∆«ƒƒƒ¿∆
,ÈÚ‰ ˙ÏÚÓ ,‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ היותו שלמרות רבינו משה בדוגמת «¬««¿»«¬«∆»ƒ

השלום, מעלת גודל מובן ומעתה עני, בבחינת עצמו את העמיד עשיר,

כנ"ל. שונות, ומידות בחינות של והייחוד התכללות

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („36BÈ‡ ˙eiÚ‰ ÔÈÚL ¿»ƒ¿»»∆¿∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿«»¬ƒ≈
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ˙eiÓL‚a ÈÚ BÓk ,‡˜Âc ˙B˙eÁt ˙B‚¯„Óa¿«¿≈¿«¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆∆
,˙BÏÚ ˙B‚¯„Óa Ìb CiL ˙eiÚ‰ ÔÈÚ ‡l‡ .˙Ú„a ÈÚ»ƒ¿««∆»ƒ¿«»¬ƒ«»«¿«¿≈«¬

,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úa BÓÎe,עשירים בבחינת היותם Ô‡Óשלמרות È¯‰ ¿«¬«««ƒƒ¬≈»

'eÎ ‡kÏÓ ÈÓ˜ ‚BÁÓa ÈÂÁÓc37, בן יהושע רבי בגמרא: מסופר ¿«¿ƒ¿»«≈«¿»
החזיר  שאדונו עם אתם (אפיקורס): מין אותו לו רמז הקיסר. אצל היה ַָחנניה

לרבי  הקיסר לו אמר עלינו. נטויה ידו בתגובה: יהושע רבי לו רמז ממנו. פניו

ממנו  פניו החזיר שאדונו עם יהושע: רבי לו ענה לך? החווה מה יהושע:

אמר  עלינו. נטויה ידו לו: החוויתי ואני

לו? החווית מה מין: לאותו הקיסר

ממנו. פניו החזיר שאדונו עם אמר:

אינני  אמר: בתגובה? לך החווה ומה

מחווים  מה יודע שלא מי אמרו: יודע.

הוציאוהו  המלך? לפני יעמוד ברמז לו

עד  מכאן למדו ובחסידות והרגוהו.

גבוהה  בדרגה להיות צריך האדם כמה

מכל  בטל להיות עליו כמה ועד ונעלית

 ֿ הקדוש – המלך לפני בעמדו וכל

- ובענייננו ¿»‰eÈÈ,ברוךֿהוא.
‰È‰ ‰lÁzL BÓˆÚ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆«¿∆¿ƒ»»»

‰„B·ÚÏ BÏˆ‡ ·LÁ ולא ∆¿»∆¿«¬»
צדיק, של עבודה אלא סתם עבודה

‡kÏÓ Èn˜ B„ÓÚa ‰p‰ לפני] ƒ≈¿»¿«≈«¿»
BÊהמלך] ‡lL LÈb¯Ó ÈÊ‡¬««¿ƒ∆…

,‰„B·Ú ÏÏÎa ‰Ê ÔÈ‡L „·Ïaƒ¿«∆≈∆ƒ¿«¬»
L ,‰a¯„‡ ‡l‡CÙ‰ e‰f ∆»«¿«»∆∆≈∆

,‰„B·Ú‰ כיוון יתכן? זה ואיך »¬»
‡È‰ B˙„B·Ú ˙eÏÏk È¯‰L∆¬≈¿»¬»ƒ

·‰B‡L ÈÓ LÈ ˙ÈÁ·a38, ƒ¿ƒ«≈ƒ∆≈
שלמרות  בכך מתבונן הצדיק כאשר

בטל  איננו עדיין הנפלאה, עבודתו

ואף  מוחלט בביטול לקדושֿברוךֿהוא

הרי  הקדושֿברוךֿהוא את אוהב שהוא

שאוהב" מי "יש בבחינת «¿eÏÏÎe˙זה
Èa‚Ï C¯Úa dÈ‡ B˙„B·Ú¬»≈»¿∆∆¿«≈

,‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰L BÓk B˙ÓL מלובשת שנשמתו כיוון לכך, ובנוסף ƒ¿»¿∆»¿»¿«¿»
עבודתו  בין להשוות אין הגשמי הזה בעולם נמצא  והוא גשמי בגוף

העליונים  בעולמות למעלה הייתה שנשמתו כפי בעבר לעבודתו העכשווית,

למטה  שירדה לפני ¯eÈaהרוחניים ·˙kL BÓÎe39 התניא בספר הזקן ¿∆»««≈
לז) Â‡‰·‰(פרק ‰‡¯Èa 'ÈÂ‰ „·BÚ ¯eÓb ˜Ècˆ ‰È‰iLk Ì‚c¿«¿∆ƒ¿∆«ƒ»≈¬»»¿ƒ¿»¿«¬»

'eÎ ˙ÏÚÓÏ ÚÈbÈ ‡Ï ÌÈ‚eÚ˙a ‰a¯ ורחימו בדחילו בה' [דביקותו «»¿«¬ƒ…«ƒ«¿«¬«
ודמיון  ערך ואין מקצתה ולא מינה לא החומרי, הזה לעולם ירידתו בטרם

גמור  צדיק הוא אפילו האדם "נשמת לה: בפרק זה ומעין כלל". ביניהם

לגמרי  במציאות בטלה אינה כן פי על אף בתענוגים, ואהבה ביראה ה' עובד

הוא  רק גמור, ביחוד ומיוחדים לאחדים להיות ממש ה' באור וליכלל ליבטל

ואוהבו"), ה' ירא עצמו, בפני nk·‡¯דבר ,˜Ècˆ B˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¡«ƒ«¿…»
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ׁשהּוא  מּזה, ויתירה צּדיק , ּומדרגת מעלת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּבענין

ּביראה  הוי' ׁשעֹובד מּזה, ויתירה ּגמּור, ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָצּדיק

זה  הרי מּכלֿמקֹום, ּבתענּוגים, רּבה ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָואהבה

למעלה, ׁשהיתה ּכמֹו נׁשמתֹו לגּבי ּבער ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּבּה ּגם 41ּדכתיב הּנה ולכן לפניו. עמדּתי אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשענינּה הּתׁשּובה, ענין ׁשּי ּגמּורים  ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָּבצּדיקים

שּכתּוב  ּכמֹו האלקים 42הּוא אל ּתׁשּוב והרּוח ְְֱִֶֶַָָָָֹ

אהבה  לֹו ּכׁשּיׁש ׁשּגם והינּו, נתנּה, ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָאׁשר

 ֿ מּכל מּלמעלה, מּתנה ּבדר ׁשהיא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּבתענּוגים

את  ׁשּיׁשיב הּתׁשּובה ענין ּבזה ׁשּי ְְִִֶֶֶַַַָָָָָמקֹום,

ענין  וזהּו למעלה. ׁשהיתה ּכמֹו לבחינה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָנׁשמתֹו

ּבּצּדיקים. ׁשהּוא ּכמֹו והענּיּות ְְְֲִִִֶַַָָהרׁשּות

e‰ÊÂ על ורֹוכב עני מׁשיח ּגּבי ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְִִֵֵֶַַַַָָָ

ענותן.43החמֹור  "עני" ּבּתרּגּום, ואיתא , ְְְְֲִִַַַַָָָ

חכמה' ּב'ראׁשית ּבארּוכה 44ּומבאר 45ּובחסידּות ְְְֲֲִִֵַַָָָָֹ

הּכתר  ּבחינת על ּדהּנה, ּב'כתר'. היא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשענוה

העילֹות  עּלת קדם הּוא ׁשאּוכם והינּו,46נאמר , ְְֱִִֶֶַַַָָָָ

מּסדר  ׁשּלמעלה ּביֹותר נעלה אֹור היֹותֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשעם

הּוא  העּלֹות עּלת קדם מּכלֿמקֹום, ְְְִִִִַַָָָָָהׁשּתלׁשלּות,

ענותן, עני, ּכתיב  ׁשּבּמׁשיח וזהּו אּוכם, ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָּבבחינת

ׁשּגם  ּבתיּובּתא, צדיקיא לאתבא אתא ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָּדמׁשיח

ּכל  הּנה יתּבר עצמּותֹו ׁשּלגּבי ירּגיׁשּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּצּדיקים

מלּכא  קדם ׁשּבעמדֹו וכּנ"ל ּכלּום, היא ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָעבֹודתם

וזהּו כּו'. ּבמחֹוג ּדמחוי ּדמאן מרּגיׁש הּוא ְְְְְְֲִִֵֶַַָָהרי

מאד  עניו מׁשה והאיׁש ּבמׁשה ּׁשּכתּוב מה ּכן ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּגם

האדמה  ּפני על אׁשר האדם ּדהגם 47מּכל והינּו, , ְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹ

מעלֹותיו, את ּבעצמֹו והערי ידע רּבנּו ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמׁשה
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(41.13 ע' ה'ש"ת סה"מ וראה א. יז, פרשתנו.42)מלכיםֿא ריש לקו"ת וראה ז. יב, אוה"ת 43)קהלת וראה ט. ט, זכרי'

א'שצה. ס"ע לר"ה רפ"א.44)דרושים הענוה ב.45)שער רנט, וישב קלו.46)אוה"ת ע' תרח"ץ סה"מ וראה ת"ע. תקו"ז

ג.47) יב, בהעלותך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Èza40,˜Ècˆ ˙‚¯„Óe ˙ÏÚÓ ÔÈÚa מליבו הרע את וביער שגירש ««¿»¿ƒ¿««¬««¿≈««ƒ
בו  eÓb¯רע ואין ˜Ècˆ ‡e‰L ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ לטוב הפך שבו שהרע ƒ≈»ƒ∆∆«ƒ»

בתכלית, ברע מואס Èa¯‡‰והוא 'ÈÂ‰ „·BÚL ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆≈¬»»¿ƒ¿»
ÌÈ‚eÚ˙a ‰a¯ ‰·‰‡Â(לעיל שהובא בתניא הזקן רבנו (כלשון ¿«¬»«»¿«¬ƒ

יש  ה' שבאהבת בחסידות כמבואר

כלל  אהבה (באופן דרגות, שתי י)

לאלוקות  צימאון שהיא אש כרשפי

וליבו  נפשו מאהוב רחוק הנמצא כאדם

כמים  ואהבה אליו, בכיסופים בוער

כאדם  בתענוגים אהבה הנקראת

נפשו  לאהוב קרוב היותו על המתענג

גבוהה  דרגה היא בתענוגים ואהבה

lL‡יותר, ‰Ê È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆∆…
BÓk B˙ÓL Èa‚Ï C¯Úa¿∆∆¿«≈ƒ¿»¿
da ·È˙Îc ,‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰L41 ∆»¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÂÈÙÏ Èz„ÓÚ ¯L‡ פשוטו לפי ¬∆»«¿ƒ¿»»
ה' "חי הנביא אליהו דברי הוא הכתוב

אשר  שבועה) (לשון ישראל אלוקי

לעמוד  רגיל אני "אשר לפניו. עמדתי

המשמעות  ולפי בתפלה" לפניו

שירדה  לפני לנשמה הכוונה הפנימית

כאשר  הזה ובעולם בגוף להתלבש

אין  – ולענייננו ה', לפני למעלה, עמדה

הזה  בעולם הצדיק עבודת בין להשוות

ירדה  בטרם שלו הנשמה לעבודת

ÌÈ˜Ècˆaלמטה  Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈«¿«ƒƒ
,‰·eLz‰ ÔÈÚ CiL ÌÈ¯eÓb¿ƒ«»ƒ¿««¿»

‡e‰ dÈÚL על תשובה לא ∆ƒ¿»»
מדובר  שהרי חלילה, ועוונות חטאים

אלא  גמורים צדיקים ואפילו בצדיקים

·e˙k˘ BÓk42·eLz Áe¯‰Â ¿∆»¿»«»
d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡∆»¡…ƒ¬∆¿»»
של  הפנימי שהעניין בחסידות ומבואר

של  וחזרה שיבה הוא התשובה עבודת

שהייתה  כפי המקורי למצבה הנפש

בגוף, והתלבשה למטה הירידה לפני

לקדושֿברוךֿהוא  דבוקה הייתה כאשר

וכל, מכל אליו ÌbLובטלה ,eÈ‰Â¿«¿∆«
‰ÏÚÓlÓ ‰zÓ C¯„a ‡È‰L ÌÈ‚eÚ˙a ‰·‰‡ BÏ LiLk¿∆≈«¬»¿«¬ƒ∆ƒ¿∆∆«»»ƒ¿«¿»
אינו  הגמור הצדיק שגם בתענוגים באהבה כאלו דרגות שיש בתניא כמבואר

ואם  מלמעלה מתנה בתור לכך זוכה אלא העצמית בעבודתו לכך להגיע יכול

בקדושֿברוךֿהוא  דבוק כבר והוא כך לידי שהגיע צדיק אפילו לכאורה כן

התשובה, בעבודת ועניין צורך לו שאין כזו CiLבמידה ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«»
‰˙È‰L BÓk ‰ÈÁ·Ï B˙ÓL ˙‡ ·ÈLiL ‰·eLz‰ ÔÈÚ ‰Êa»∆ƒ¿««¿»∆»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿∆»¿»

‰ÏÚÓÏ מצב עם אותו להשוות שאין במצב נמצא גמור צדיק גם וכאמור, ¿«¿»
למטה  שירדה בטרם e‰L‡נשמתו BÓk ˙eiÚ‰Â ˙eL¯‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«»¿¿»¬ƒ¿∆

ÌÈ˜Ècva כך אחר באים ומהעניות ««ƒƒ
כנ"ל. לעשירות,

ÁÈLÓ Èab ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»«≈»ƒ«
¯BÓÁ‰ ÏÚ ·ÎB¯Â ÈÚ43, וגם »ƒ¿≈««¬

שהיא  עניות כיצד רואים זה בעניין

דבר  של לאמיתו רצוי, לא דבר לכאורה

בדומה  גדולה, מעלה לידי מביאה

כנ"ל  תשובה, בעלי «È‡Â¿ƒ˙‡למעלת
.Ô˙ÂÚ "ÈÚ" ,Ìeb¯za««¿»ƒ«¿¿»
'‰ÓÎÁ ˙ÈL‡¯'a ¯‡·Óe44 ¿…»¿≈ƒ»¿»

‰Îe¯‡a ˙e„ÈÒÁ·e45‰ÂÚL «¬ƒ«¬»∆¬»»
'¯˙Î'a ‡È‰ שבפנימיות הרי ƒ¿∆∆

נעלה  עניין שהיא עניות יש העניינים

לאדם  עטרה הוא שהכתר כשם מאד

הוא  העליונות ובספירות הראש מעל

הספירות, עשר שמעל ≈p‰c¿ƒ‰,בחינה
¯Ó‡ '¯˙k'‰ ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««∆∆∆¡«

Ì„˜ ‡e‰ ÌÎe‡L אל הוא [שחור ∆»»»
‰BÏÈÚ˙מול] ˙lÚ46,eÈ‰Â , ƒ«»ƒ¿«¿

¯˙BÈa ‰ÏÚ ¯B‡ B˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡«¬∆¿≈
,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
˙BlÚ‰ ˙lÚ Ì„˜ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»ƒ«»ƒ

ÌÎe‡ ˙ÈÁ·a ‡e‰ היינו [שחור] ƒ¿ƒ«»
מאיר, ואינו ונסתר נעלם ∆¿e‰ÊÂשאורו
,"ÈÚ" ·È˙k ÁÈLnaL והעניות ∆«»ƒ«¿ƒ»ƒ

ענווה  ÁÈLÓcפירושה ,Ô˙ÂÚ«¿¿»¿»ƒ«
‡È˜È„ˆ ‡·˙‡Ï ‡˙‡»»¿«»»«ƒ«»

,‡z·eÈ˙a כדי מגיע משיח כי ƒ¿¿»
בתשובה  הצדיקים את »∆ÌbLלהשיב

Èa‚lL eLÈb¯È ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ«¿ƒ∆¿«≈
Ïk ‰p‰ C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈ƒ≈»
Ï"pÎÂ ,ÌeÏk ‡È‰ Ì˙„B·Ú¬»»ƒ¿¿««

"‡kÏÓ Ì„˜" B„ÓÚaL לפני] ∆¿»¿»»«¿»
Ô‡Ócהמלך] LÈb¯Ó ‡e‰ È¯‰¬≈«¿ƒ¿»

'eÎ ‚BÁÓa ÈÂÁÓc אם שאפילו כך כדי עד עצמית מציאות כל לו שאין ¿«¿ƒ¿»
מציאותו. כל את יאבד כבר בלבד קלה תנועה יעשה

ÏkÓ „‡Ó ÂÈÚ ‰LÓ LÈ‡‰Â ‰LÓa ·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»¿…∆¿»ƒ…∆»»¿…ƒ…
‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ ¯L‡ Ì„‡‰47ea¯ ‰LnL Ì‚‰c ,eÈ‰Â , »»»¬∆«¿≈»¬»»¿«¿«¬«∆…∆«≈

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



aexwיד ezeida ede`xw e`vnda 'ied eyxc

ׁשּק זה ּומסרּהׁשהּוא מּסיני ּתֹורה לכל 48ּבל ְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

נאמר  ׁשעליו הּמחּבר הּממּצע והּוא 49יׂשראל, ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

היה  מּכלֿמקֹום ּוביניכם, הוי' ּבין עֹומד ֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹאנכי

היּו ׁשאם ׁשחׁשב לפי האדם", מּכל מאד ְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹ"ענו

היה  מּיׂשראל, אחר למיׁשהּו אּלּו ּכחֹות ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹנֹותנים

מּמּנּו יֹותר והּבּטּול 50ּפֹועל הענוה ענין ׁשּזהּו , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבענוה  היה הּנׁשמה מּצד כן ּוכמֹו הּגּוף. ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשּמּצד

עבֹודתֹו ׁשּכל הּנ"ל ההתּבֹוננּות מּצד ְְֲִִִֶַַַַָָּובּטּול

למעלה. ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה לגּבי  ּבער ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָאינּה

ּכדאיתא e‰ÊÂה) ,"אלי ּפניו הוי' "יּׂשא ענין ¿∆ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ

ּתֹורה' ּבחינת 51ּב'לּקּוטי הּוא ׁש"ּפניו" ְְִִֵֶַָָָ

הּקּבלה  ּבלׁשֹון 'ּפנים' נקראת ּד'חכמה' ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ'חכמה',

ּומה  ּכלים. ּבלא אֹורֹות היא ׁשה'חכמה' ְְְִִִֵֶַַָָֹלפי

ענין  הּוא ,"אלי ּפניו הוי' "יּׂשא ְֲִִֵֶֶַָָָָָָּׁשּכתּוב

ּבחינת  היינּו, ּפנים, מּבחינת למעלה ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָההגּבהה

הענוה  ענין ׁשּזהּו מהחכמה, ׁשּלמעלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּכתר

(ּכּנ"ל). ּב'ּכתר' ִֶֶֶַַַׁשהיא

e‰ÊÂ ׁשּבהם ּתׁשּובה, ימי ּדעׂשרת הענין ּגם ¿∆ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

,"אלי ּפניו הוי' "יּׂשא ּבחינת ְְֲִִִֵֶַָָָָָָנמׁש

ּכדלהּלן). יֹותר, (ּולמעלה הּכתר ּבחינת ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָּדהינּו

ּכמֹו ׁשֹופר, ּדקֹול העבֹודה עלֿידי לזה ְְְֲִִֵֶַַָָָָּומּגיעים

לעיל  והינּו52ׁשּנתּבאר הּלב, צעקת ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

לא  הּדּבּור , ּבאֹותּיֹות זאת לגּלֹות יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִִֵֶַַָֹֹלפי

ּבלּתי  ּבאֹותּיֹות לא וגם מסּדרֹות ְְְְְִִִִַָֹֻּבאֹותּיֹות

יכֹול  אינֹו ּפׁשּוט ּבקֹול ׁשּגם מּזה, ויתרה ְְִִֵֵֶֶַָָָָֻמסּדרֹות,

ּדלא  ּפנימאה ּבקלא ּכיֿאם צעקתֹו, את ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹלגּלֹות

הּתׁשּובה  זה הרי הּנפׁש ּובמדריגֹות ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָאׁשּתּמע.

 ֿ מּנפׁשֿרּוח ׁשּלמעלה חּיהֿיחידה ּבחינת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּמּצד

הּמּקיף  מּצד הּוא יֹותר ּובפרטּיּות ְְִִִִֵַַַָָָנׁשמה,

ׁשאין  והינּו, הרחֹוק, מּקיף ׁשהּוא ּדוקא, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּד'יחידה'
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‰¯Bz ÏawL ‰Ê ‡e‰L ,ÂÈ˙BÏÚÓ ˙‡ BÓˆÚa CÈ¯Ú‰Â Ú„È»«¿∆¡ƒ¿«¿∆«¬»∆∆∆ƒ≈»

d¯ÒÓe ÈÈqÓ48¯aÁn‰ ÚvÓn‰ ‡e‰Â ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ בין ƒƒ«¿»»¿»ƒ¿»≈¿«¿À»«¿«≈
ישראל  לבני Ó‡¯הקדושֿברוךֿהוא ÂÈÏÚL49'ÈÂ‰ ÔÈa „ÓBÚ ÈÎ‡ ∆»»∆¡«»…ƒ≈≈¬»»

ÈÙÏ ,"Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÈÚ" ‰È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÎÈÈ·e≈≈∆ƒ»»»»»»¿…ƒ…»»»¿ƒ
ÌÈ˙B eÈ‰ Ì‡L ·LÁL∆»«∆ƒ»¿ƒ
¯Á‡ e‰LÈÓÏ el‡ ˙BÁk…≈¿ƒ∆«≈
¯˙BÈ ÏÚBt ‰È‰ ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈»»≈≈

epnÓ50‰ÂÚ‰ ÔÈÚ e‰fL , ƒ∆∆∆ƒ¿«»¬»»
BÓÎe .Ûeb‰ „vnL Ïeha‰Â¿«ƒ∆ƒ««¿
‰ÂÚa ‰È‰ ‰ÓLp‰ „vÓ ÔÎ≈ƒ««¿»»»»«¬»»
Ï"p‰ ˙eBa˙‰‰ „vÓ Ïeh·eƒƒ««ƒ¿¿««
C¯Úa dÈ‡ B˙„B·Ú ÏkL∆»¬»≈»¿∆∆
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ Èa‚Ï¿«≈«¿»»¿∆ƒ

‰ÏÚÓÏ של הפנימית המשמעות וזו ¿«¿»
מעמדו  שמבחינת שאף לעיל האמור

'עשיר', רבנו משה היה הרוחני ומצבו

עניות  של במצב עצמו העמיד זאת בכל

מעלת  גודל מפני וענוה, ובביטול

וכמעלת  לעני תפילה (כמעלת העניות

כנ"ל). צדיקים, על תשובה בעלי

ÂÈt 'ÈÂ‰ ‡OÈ" ÔÈÚ e‰ÊÂ (‰¿∆ƒ¿«ƒ»¬»»»»
ÈËewÏ'a ‡˙È‡„k ,"EÈÏ‡≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ≈

'‰¯Bz51‡e‰ "ÂÈt"L »∆»»
'‰ÓÎÁ'c ,'‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»¿»¿»
‰Ïaw‰ ÔBLÏa 'ÌÈt' ˙‡¯˜ƒ¿≈»ƒƒ¿««»»
˙B¯B‡ ‡È‰ '‰ÓÎÁ'‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«»¿»ƒ

ÌÈÏk ‡Ïa למעלה החכמה עניין כי ¿…≈ƒ
השכל  בכוחות החכמה כמו הוא

העניין  נקודת של הארה שהיא שבאדם

ו'התלבשות' לפרטים הירידה לפני

העליונות  בספירות וכך הבינה בכוח

שלמעלה  אורות היא החכמה ספירת

בכלים. וירידה וצמצום מהתלבשות

ÂÈt 'ÈÂ‰ ‡OÈ" ·e˙kM ‰Óe«∆»ƒ»¬»»»»
,"EÈÏ‡ נושא שהקדושֿברוךֿהוא ≈∆

שהם  כך על ישראל לבני פנים

בתחילת  (כנ"ל עצמם" על "מדקדקים

‰‰‚a‰‰המאמר) ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«««¿»»
ÌÈt ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ וכנ"ל) ¿«¿»ƒ¿ƒ«»ƒ

בני  סופרים' 'דברי על שבהקפדה

מסדר  למעלה עצמם מגביהים ישראל

e‰fLהשתלשלות), ,‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ˙ÈÁa ,eÈÈ‰«¿¿ƒ««∆∆∆¿«¿»≈«»¿»∆∆
.(Ï"pk) '¯˙k'a ‡È‰L ‰ÂÚ‰ ÔÈÚƒ¿«»¬»»∆ƒ«∆∆««

˙ÈÁa CLÓ Ì‰aL ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚc ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆«»ƒ¿»«¬∆∆¿≈¿»∆»∆ƒ¿»¿ƒ«
‰ÏÚÓÏe) ¯˙k‰ ˙ÈÁa eÈ‰c ,"EÈÏ‡ ÂÈt 'ÈÂ‰ ‡OÈ"ƒ»¬»»»»≈∆¿«¿¿ƒ««∆∆¿«¿»
ÏB˜c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÊÏ ÌÈÚÈbÓe .(Ôl‰Ï„k ,¯˙BÈ≈¿ƒ¿«»«ƒƒ»∆«¿≈»¬»¿

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk ,¯ÙBL52eÈ‰Â ,·l‰ ˙˜Úˆ ÔÈÚ ‡e‰L »¿∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿««¬««≈¿«¿
הוא  השופר קול העניינים שברוחניות

לבוא  שיכול מאד ועמוק פנימי דבר

היינו  הלב', ב'צעקת רק ביטוי לידי

מאד  פנימית BÈ‡Lקריאה ÈÙÏ¿ƒ∆≈
˙Bi˙B‡a ˙‡Ê ˙Bl‚Ï ÏBÎÈ»¿«…¿ƒ
˙B¯cÒÓ ˙Bi˙B‡a ‡Ï ,¯eac‰«ƒ…¿ƒ¿À»
ÈzÏa ˙Bi˙B‡a ‡Ï Ì‚Â¿«…¿ƒƒ¿ƒ

˙B¯cÒÓ רגש או שכלי רעיון שכן ¿À»
ביטוי  לידי באים הרגיל מהסוג

או  הרעיון ולעתים הדיבור, באותיות

ומופשטים  נעלים כך כל הם הרגש

לידי  ולבוא 'להתלבש' יכולים שאינם

רק  אלא מסודרות באותיות ביטוי

צעקת  אבל מסודרות בלתי באותיות

כך  כל היא שופר תקיעת של הלב

ביטוי  לה שאין פנימית כך וכל עמוקה

מסודרות, בלתי באותיות אפילו

ÏB˜a ÌbL ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«¿
ËeLt כלל אותיות ÏBÎÈללא BÈ‡ »≈»

Ì‡ŒÈk ,B˙˜Úˆ ˙‡ ˙Bl‚Ï¿«∆«¬»ƒƒ
ÚnzL‡ ‡Ïc ‰‡ÓÈt ‡Ï˜a¿»»¿ƒ»»¿…∆¿««
שום  לו ואין נשמע] שלא פנימי [קול

ביטוי. או גילוי

‰Ê È¯‰ LÙp‰ ˙B‚È¯„Ó·e¿«¿≈«∆∆¬≈∆
Œ‰iÁ ˙ÈÁa „vnL ‰·eLz‰«¿»∆ƒ«¿ƒ««»
ŒÁe¯ŒLÙpÓ ‰ÏÚÓlL ‰„ÈÁÈ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ∆∆«

,‰ÓL:לנשמה נקראו שמות חמישה ¿»»
ובאופן  יחידה. חיה נשמה, רוח, נפש,

– נשמה רוח נפש השמות שלושת כללי

של  הפנימיים הכוחות הם – נר"נ

ופועלים  בגוף המלובשים הנשמה

והשמות  ישירה, בצורה בו ומשפיעים

של  ה'מקיפים' החלקים הם חיהֿויחידה

שג  בגוף הנשמה הנשמה ירידת אחרי ם

'מקיף' בבחינת eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ˙נשארים
¯˙BÈ,שופר תקיעת של התשובה ≈

נשמע  בלתי פנימי ובקול הלב בצעקת

‰¯BÁ˜כלל  ÛÈwÓ ‡e‰L ,‡˜Âc '‰„ÈÁÈ'c ÛÈwn‰ „vÓ ‡e‰ƒ«««ƒƒƒ»«¿»∆«ƒ»»
הפנימיים, מהכוחות לחלוטין ‰ÛÈwnונבדל „vÓ ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆ƒ«««ƒ
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מּצד הּקרֹוב,זה מּקיף ׁשהּוא ּד'חּיה', הּמּקיף ְִִִֶֶַַַַַַָָ

מּצד  אּלא הּפנימּיים, ּבּכחֹות ונרּגׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּפֹועל

מּגיע  הּוא ועלֿידיֿזה ּדוקא. ּד'יחידה' ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָהּמּקיף

ּפניו, מּבחינת למעלה ׁשהּוא יחיד, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָלבחינת

הוי' יּׂשא מּבחינת ּגם ּולמעלה החכמה, ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָּבחינת

הגּבהה  ׁשל ּבאפן היֹותֹו ׁשעם ,אלי ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹּפניו

יׁש מּכלֿמקֹום הרי החכמה, מּבחינת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָלמעלה

מּקיף  ּבחינת הּוא ּובּנפׁש להחכמה, ׁשּיכּות ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָלזה

העבֹודה  עלֿידי אמנם הּקרֹוב, מּקיף ְְְֲִֵַַַַָָָָָָּד'חּיה',

והּוא  מּמׁש, יתּבר לעצמּותֹו מּגיעים ְְְְִִִִִֵַַַָָָּד'יחידה'

ׁשלֹום  ל ויׂשם עצמּותֹו12ּבחינת מּצד ׁשּזהּו , ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

נעׂשה  זֹו המׁשכה ׁשּמּצד והינּו, מּמׁש, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָיתּבר

הפכים, ב' התּכּללּות עלֿידי ׁשלים, ְְְְֲֲִִִֵַַַָאתר

ׁשלים. ּבאתר ׁשריא ְְְְְֲִִַַַָָוקּודׁשאּֿבריֿהּוא

ּכמֹוe‰ÊÂו) הּוא הּיחיד ּתׁשּובה ימי ׁשּבעׂשרת ¿∆ְְְֲִֵֶֶֶַַָָ

מעין  היא ׁשהעבֹודה והינּו ְְֲִִֵֵֶַַָָהּצּבּור,

ּפרׁש הּזקן רּבנּו ּדהּנה, מאמר 53ההמׁשכה. ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

לא  ּדיקא, "ליחיד" ליחיד", "ּכאן ְְְְִִַָָָָָָָֹהּגמרא

מּקיף  ּבחינת הּוא ּד"אחד" ליחיד, ּכיֿאם ְְְְִִִִִֶֶַַָָָלאחד,

וזהּו ּד'יחידה', מּקיף הּוא ו"יחיד" ְְְִִִִֶַַָָָּד'חּיה',

ּתׁשּובה  ימי ּדעׂשרת ׁשהעבֹודה ליחיד", ְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָ"ּכאן

צעקת  ּבענין וכּנ"ל ּדוקא, יחידה ּבבחינת ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָהיא

ּבחינת  ׁשּמּצד הּתׁשּובה ּומּצד ּדׁשֹופר. ְְְִִִֵֶַַַַַָָהּלב

הּגלּויים, ּכחֹותיו על ּגם ּפֹועל זה הרי ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹיחידה

אסיפה  מּלׁשֹון צעקה ּפרּוׁש ענין 54ׁשּזהּו (ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשּנֹוגע  הּלב צעקת ׁשעלֿידי והינּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַהּצּבּור),

את  ואֹוסף צֹובר הּוא אזי מּמׁש, נׁשמתֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָלעצם

ּדּב והּמחׁשבה נפׁשֹו ּכחֹות מּכל ּכל ּומעׂשה, ּור ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹ

ּבעניני  הּׁשנה ּבמׁש ׁשּנתּפּזרּו ּפזּוריהם ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָמקֹומֹות

ּבעניני  וגם הּבהמית, ונפׁש הּגּוף ּובעניני ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהעֹולם

לגּבי  ּבער ׁשאינם למּטה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנׁשמה

ועלֿידיֿזה  ּכּנ"ל. למעלה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהּנׁשמה
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(53.16 הערה 145 ע' חי"ד בלקו"ש הועתק – ב) מד, (פרשתנו אריאל חנה וראה סע"ד. מג, תבוא לקו"ת ראה 54)ראה

שם. ובמת"כ א פפ"ד, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'‰iÁ'c·B¯w‰ ÛÈwÓ ‡e‰L מהכוחות ונעלה מקיף היותו עם אשר - ¿«»∆«ƒ«»

- מכלֿמקום מ'התלבשות', ולמעלה BÁka˙הפנימיים Lb¯Â ÏÚBtL∆≈¿ƒ¿»«…
.‡˜Âc '‰„ÈÁÈ'c ÛÈwn‰ „vÓ ‡l‡ ,ÌÈiÓÈt‰«¿ƒƒƒ∆»ƒ«««ƒƒƒ»«¿»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ שבנפש ה'יחידה' בכוח התשובה עבודת ידי ÚÈbÓעל ‡e‰ ¿«¿≈∆«ƒ«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,„ÈÁÈ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»ƒ∆¿«¿»
˙ÈÁa ,ÂÈt ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»»¿ƒ«
Ìb ‰ÏÚÓÏe ,‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«¿»«
,EÈÏ‡ ÂÈt 'ÈÂ‰ ‡OÈ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ»¬»»»»≈∆
‰‰a‚‰ ÏL ÔÙ‡a B˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡¿…∆∆«¿»»
,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ««»¿»
‰ÊÏ LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ È¯‰¬≈ƒ»»≈¿∆
‡e‰ LÙp·e ,‰ÓÎÁ‰Ï ˙eÎiL«»¿«»¿»«∆∆
ÛÈwÓ ,'‰iÁ'c ÛÈwÓ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ¿«»«ƒ
È„ÈŒÏÚ ÌÓ‡ ,·B¯w‰«»»¿»«¿≈
ÌÈÚÈbÓ '‰„ÈÁÈ'c ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ»«ƒƒ

,LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ יש ¿«¿ƒ¿»≈«»
בחינת  א) בחינות: שלוש אפוא, כאן,

ידה  שעל החכמה מדרגת שהיא 'פנים'

ב) השתלשלות. מסדר ללמעלה מגיעים

למעלה  הגבהה שהיא פנים נשיאת

מגיעים  ידה ועל החכמה מבחינת

עבודת  בדוגמת הכתר לבחינת

ג) ד'חיה', מקיף ידי על התשובה

- שבנפש היחידה באמצעות עבודה

EÏ ÌNÈÂ ˙ÈÁa ‡e‰Â¿¿ƒ«¿»≈¿
ÌBÏL12B˙eÓˆÚ „vÓ e‰fL , »∆∆ƒ««¿

„vnL ,eÈ‰Â ,LnÓ C¯a˙Èƒ¿»≈«»¿«¿∆ƒ«
ÌÈÏL ¯˙‡ ‰NÚ BÊ ‰ÎLÓ‰«¿»»«¬∆¬«¿ƒ

שלם], ‰˙eÏlk˙[מקום È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«¿
ÌÈÎÙ‰ יחוד ·' ואלוקים, הוי' (יחוד ¬»ƒ

כנ"ל), – ומקבל «¿¿Œ‡L„e˜Âמשפיע
‡e‰ŒCÈ¯a עצמו¯˙‡a ‡È¯L ¿ƒ«¿»«¬«

.ÌÈÏL¿ƒ
‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚaL e‰ÊÂ (Â¿∆∆«¬∆∆¿≈¿»
,¯eav‰ BÓk ‡e‰ „ÈÁi‰«»ƒ¿«ƒ
ÔÈÚÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰L eÈ‰Â¿«¿∆»¬»ƒ≈≈
Ô˜f‰ ea¯ ,‰p‰c .‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿ƒ≈«≈«»≈

L¯t53‡¯Ób‰ ¯Ó‡Ó שהובא ≈≈«¬««¿»»
המאמר  ÈÁÈÏ„"בתחילת Ô‡k"»¿»ƒ

קראוהו  בהימצאו ה' "דרשו שהכתוב

ימי  שבעשרת מלמד קרוב" בהיותו

למעלת  שווה היחיד מעלת תשובה

Èc˜‡הציבור, "„ÈÁÈÏ" ובלשון) ¿»ƒ»¿»

"בזה  הרבי: בשיחות הובא מהאמיל, אייזיק יצחק לרבי אריאל חנה הספר

של  ליחידו דיחידה תשובה בחינת הוא ליחיד כאן בליאדי שמענו הלשון

ÈÁÈÏ„עולם...) Ì‡ŒÈk ,„Á‡Ï ‡Ï לעניין בחסידות המבואר דרך על …¿∆»ƒƒ¿»ƒ
של  ביטול הוא ש"אחד" הקדושֿברוךֿהוא לגבי ונבראים העולמות ביטול

וארבע  (ח) והארץ רקיעים שבעה

להקדושֿברוךֿהוא  (ד) העולם רוחות

יחיד  אבל (א) עולם של אלופו הנקרא

פנימי  ויותר עמוק יותר ביטול הוא

מקום  אין שמלכתחילה ומשמעו

(בדוגמת  והנבראים העולמות למציאות

ל"ביטול  היש" "ביטול בין ההבדל

- ובענייננו «∆¿Á‡"c„"במציאות")
,'‰iÁ'c ÛÈwÓ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ««ƒ¿«»
ÛÈwÓ ‡e‰ "„ÈÁÈ"Â¿»ƒ«ƒ
Ô‡k" e‰ÊÂ ,'‰„ÈÁÈ'cƒƒ»¿∆»
˙¯NÚc ‰„B·Ú‰L ,"„ÈÁÈÏ¿»ƒ∆»¬»«¬∆∆
˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰·eLz ÈÓÈ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ«
ÔÈÚa Ï"pÎÂ ,‡˜Âc ‰„ÈÁÈ¿ƒ»«¿»¿««¿ƒ¿«

.¯ÙBLc ·l‰ ˙˜Ú«̂¬««≈¿»
˙ÈÁa „vnL ‰·eLz‰ „vÓeƒ««¿»∆ƒ«¿ƒ«
ÏÚ Ìb ÏÚBt ‰Ê È¯‰ ‰„ÈÁÈ¿ƒ»¬≈∆≈««
e‰fL ,ÌÈÈeÏb‰ ÂÈ˙BÁk…»«¿ƒ∆∆
ÔBLlÓ ‰˜Úˆ Le¯t≈¿»»ƒ¿

‰ÙÈÒ‡54 הפסוק על המדרש כדברי ¬≈»
היא  שזעקה קיבוציך" יצילוך "בזעקך

"ויזעק  שכתוב (כמו כינוס מלשון

וכינוס  אסיפה) לשון ופירושו סיסרא"

eÈ‰Â ,(¯eav‰ ÔÈÚ ‡e‰L)∆ƒ¿««ƒ¿«¿
Ú‚BpL ·l‰ ˙˜Úˆ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬««≈∆≈«
ÈÊ‡ ,LnÓ B˙ÓL ÌˆÚÏ¿∆∆ƒ¿»«»¬«
Ïk ˙‡ ÛÒB‡Â ¯·Bˆ ‡e‰≈¿≈∆»
¯eac ‰·LÁn‰Â BLÙ ˙BÁk…«¿¿««¿»»ƒ

,‰NÚÓe וקיבוץ לאסיפה הזקוקים «¬∆
Ì‰È¯eÊt ˙BÓB˜Ó ÏkÓƒ»¿¿≈∆
‰M‰ CLÓa e¯ft˙pL∆ƒ¿«¿¿∆∆«»»
Ûeb‰ ÈÈÚ·e ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈»»¿ƒ¿¿≈«

Ó‰a‰ LÙÂÌ‚Â ,˙È של העיסוק ¿∆∆««¬ƒ¿«
הנפש  ולבושי הנפש ≈¿¿ÈÈÚa¿ƒכחות

‰ÓLp‰ כי וקיבוץ לאסיפה זקוקים «¿»»
הנשמה  בעניני עוסקים ¿BÓkהם

C¯Úa ÌÈ‡L ‰hÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«»∆≈»¿∆∆
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ Èa‚Ï¿«≈«¿»»¿∆ƒ

.Ï"pk ‰ÏÚÓÏ¿«¿»««
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היינּו וצּבּור, יחיד ענין ּבעבֹודתֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָָׁשּפֹועל

 ֿ ועל ׁשּבּנפׁש, יחידה ּבבחינת הּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשהּתׁשּובה

נפׁשֹו ּכחֹות ּכל את ואֹוסף צֹובר הּוא ְְְֵֵֵֶֶַָֹידיֿזה

ּבאפן  היא מּלמעלה ההמׁשכה ּגם אזי ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָֹּכּנ"ל,

מּלׁשֹון  צּבּור, נעׂשה ׁשּלמעלה יחיד ּבחינת ּומּצד יחיד, מּבחינת ׁשּנמׁש ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכזה,

ענין  ׁשּזהּו הּקּוין, ּכל התּכּללּות נעׂשה יתּבר עצמּותֹו ׁשּמּצד והינּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָצּבּורין,

ההמׁשכה  לכן ,יתּבר עצמּותֹו מּצד היא ׁשההמׁשכה וכיון ׁשלֹום. ל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָויׂשם

ּבטֹוב  לֹו, הּמצטר ּבכל ּומתּקה טֹובה ׁשנה לֹו ׁשּנמׁש ּבגׁשמּיּות, ּגם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהיא

והּנגלה. ְְְִִֶֶַַהּנראה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eÈÈ‰ ,¯eaˆÂ „ÈÁÈ ÔÈÚ B˙„B·Úa ÏÚBtL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆∆≈«¬»ƒ¿«»ƒ¿ƒ«¿
‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,LÙpaL ‰„ÈÁÈ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰·eLz‰L∆«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆«∆∆¿«¿≈∆

˙BÁk Ïk ˙‡ ÛÒB‡Â ¯·Bˆ≈¿≈∆»…
Ìb ÈÊ‡ ,Ï"pk BLÙ«¿««¬««
‡È‰ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»ƒ
˙ÈÁaÓ CLÓpL ,‰Êk ÔÙ‡a¿…∆»∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ«
„ÈÁÈ ˙ÈÁa „vÓe ,„ÈÁÈ»ƒƒ«¿ƒ«»ƒ
,¯eaˆ ‰NÚ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«¬∆ƒ

,ÔÈ¯eaˆ ÔBLlÓ אסופות ערימות ƒ¿ƒƒ
C¯a˙È B˙eÓˆÚ „vnL eÈ‰Â¿«¿∆ƒ««¿ƒ¿»≈
,ÔÈew‰ Ïk ˙eÏlk˙‰ ‰NÚ«¬∆ƒ¿«¿»««ƒ

ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ ÔÈÚ e‰fL כי ∆∆ƒ¿«¿»≈¿»
של  ואיחוד חיבור נעשה עצמותו בכוח

יחד. ההפכים C¯a˙È,כל B˙eÓˆÚ „vÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆««¿»»ƒƒ««¿ƒ¿»≈
BÏ CLÓpL ,˙eiÓL‚a Ìb ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏ אחד לכל - »≈««¿»»ƒ«¿«¿ƒ∆ƒ¿«

היחיד  עניין את בעבודתו שפועל

כנ"ל  הרוחנית, משמעותו לפי והציבור

-ÏÎa ‰w˙Óe ‰·BË ‰L»»»¿À»¿»
‰‡¯p‰ ·BËa ,BÏ C¯Ëˆn‰«ƒ¿»≈¿«ƒ¿∆

.‰Ï‚p‰Â¿«ƒ¿∆
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc oixcdpq(iyily meil)

,ytp zexiqnae dgxhaBúàøúä àéä Bælr d`xzd zlawk `id - ¦©§¨¨
oi` aeye ,enc zxzd.ezbixd mcew ea zexzdl jixv

:scex z`xzd oica dpc `xnbdóãBøä ïè÷ ,àðeä áø øîàxg` ¨©©¨¨¨¨¥
,ebxedl ick xg` ohwBìéväì ïzéðscxpd z` -BLôða.scexd ly ¦¨§©¦§©§

:`xnbd zwiicnøáñ÷y `ped axéøö Bðéà óãBøäàøúä Cmcew ¨¨©¥¥¨¦©§¨¨
ie`x epi`e ohw `ed scexdy dna oexqg oi` jk meyne ,edebxdiy
,mitcexd lka jiiy `ped ax ly df oic ,ok m`e .d`xzd lawl

àðL àì`ed scexd m` welig oi`e -ìBãb,d`xzd lawl rceid Ÿ§¨¨
àðL àìå`ed m`ïè÷.d`xzd lawl rcei epi`y §Ÿ§¨¨¨

:`ped ax ixaca dpc `xnbddéáéúéà[dywdÎ]áøì àcñç áø ¥¦¥©¦§¨§©
,àðeäepipy ixde(e"n f"t zeld`)`ide ,xaynd lr zayeid dy` , ¨

xak m` ,xaerd zngn dzin zpkqaBLàø àöéirnn xaerd ly ¨¨Ÿ
,en`Ba ïéòâBð ïéà,m`d z` livdl icka ebxedl xzed `l -éôì ¥§¦§¦

Lôð éðtî Lôð ïéçBc ïéàLoi`y iptn - ¤¥¦¤¤¦§¥¤¤
.xg` mc` livdl icka l`xyin mc` mibxedå,dywéànà- §©©

ixde ,wepizd z` mibxed oi` recn,àeä óãBøzenz ezngn ixdy ¥
axl `ped ax aiyd .ohw scex mb bexdl xzen jzhiyle ,m`d

la` ,ohw scex mzq bexdl xyt` mpn` ,`cqgíúä éðàL- ¨¦¨¨
,xaynd lr zayeid dy` ly dxwnd dpeyéôãø à÷ àiîLîc§¦§©¨¨¨§¦

dì,scex oicn ebxedl xyt` didiy ohwd ly dticx ef oi`y - ¨
z`ivi zngn m`l dpkq yi dcil zryay mler ly ekxc ef `l`

.xaerd
:`xnbd zl`ey .`ped ax ixack `ziixan dgiken `xnbdàîéð¥¨

déì àòéiñî`ped ax ixacl di`x `iadl xyt`y xn`p m`d - §©§¨¥
,`ziixaa epipyy dnnøîBà ,BâøBäì Bøéáç øçà óãBø äéäL óãBø¥¤¨¨¥©©£¥§§¥

Bì,dticxd z` d`exy inàeä ìàøNiL äàøscex dz`y mc`d §¥¤¦§¨¥
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Búàøúä àéäezticx scex lk ,ok enke ,ztqep d`xzd jixv epi`e ¦©§¨¨

scexd ly eytpa s` scxpd z` livdl xyt`e ,ez`xzd `id ef
.ea zexzdl jixv oi`e
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מכתב כללי מכ"ק אדמו"ר שליט"א

)תרגום מאידיש(

 ב"ה,  וא"ו תשרי, יום שלישי שהוכפל בו כי טוב, 

 פרשת וזאת הברכה, שנת ה׳תשמח 

 שנת הקהל, 

ברוקלין, נ. י.

 אל בני ובנות ישראל 

בכל מקום שהם

ה׳ עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעמדנו בראשית השנה החדשה, המיוחדת בכך שהיא "שנת הקהל׳׳,

ובהתאם למצוה הכללית בזמן בית-המקדש, כאשר הקהילו את כל היהודים, "העם האנשים 

והנשים והטף׳׳, בבית-המקדש, והמלך היה קורא באזניהם פרשיות מן התורה, כדי לזרזם במצוות 

ולחזק ידיהם יותר ב"ליראה את ה'", ביהדות, תורה ומצוות, 

ובהמשך למכתב הקודם, שבו הוזכר בקצרה שלמרות שמצות "הקהל" במובנה הפשוט קשורה 

בזמן שבית-המקדש קיים, הרי היא עם זאת נוגעת בפועל, במובנה הרוחני, בכל מקום ובכל זמן,

נתעכב כאן על נקודת הדבר ופרטים מסויימים בה, כיצד להביא את הדבר לידי מעשה בפועל, 

הן ביחס ל"העם׳ בכלל, יהדות של קהל וציבור ופעולותיהם, והן בחייו של כל יהודי כיחיד.

* * *

וא"ו תשרי: יום הסתלקות של אמי מורתי הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה, נסתלקה 'שבת תשובה' בעת 
עלות המנחה, שנת תשכ"ה.

ואילך.  א  לג,  )בראשית  ובאוה"ת  ו(.  פ"ד,  )מב"ר  ז  א,  בראשית  פירש"י  טוב:  כי  בו  שהוכפל  שלישי  יום 
ואילך.  )השני(   19 ע'  ה'תש"ט  בסה"מ  )נדפס  נ"ע  )מהורש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  ובמכתב  ועוד(  א'קנז.  ע׳  משפטים 

אגרות-קודש שלו ע׳ קלה ואילך( מקשר זה עם טוב לשמים וטוב לבריות )קידושין מ, א(.
פ' וזאת הברכה: להעיר, אשר בקביעות שנה זו היא במשך ג׳ שבועות, רובו של חודש תשרי. ולהעיר מתורת 
אדה"ז: מען בעדארף לעבן מיט דער צייט.. מיט פרשת השבוע כו' )"היום יום" ב׳ חשון. ספר השיחות ה'תשי"ב 

ע׳ 29 ואילך(.
שנת הקהל: כן י"ל, שכל השנה כולה נקראת ע"ש קיום מצות "הקהל" בחג הסוכות, ע"ד הלשון "שנת 
היובל" )בהר כה, יג. ובכ"מ(, שכל השנה נק' "על שם תקיעת שופר" )רש"י בהר שם, י( דיוהכ"פ )בהר שם, ט( - ואף 
שבשנת היובל יש דיני יובל כל השנה ובלי שינוי - אף ששם השנה )"שנת היובל"( אינו ע"ש דינים אלה אלא ע"ש 
התקיעה )"יובל"(, שהיא פעולה חד-פעמית. ואולי י"ל שגם ב"הקהל" כל תכליתו אינו פעולת ה"הקהל" עצמה, 
אלא התוצאה בימים שלאח"ז, "ליראה גו' כל הימים גו'" )וילך לא, יג(. - ואולי עפ"ז יומתק לשון הכתוב בנוגע 
לקביעת זמן הקהל "מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה" )וילך שם, ח(, וכפירש"י שם "בשנה ראשונה . . שנה 
שמינית.. קורא אותה שנת השמיטה כו'" - להדגיש שזהו"ע השייך לשנה. ולהעיר ש)כל( שנה זו נקראת בחז"ל 

)מגילה יז, ב. סנהדרין צז, א. ועוד( "מוצאי שביעית".
הקהילו את כל היהודים וכו': בפרטיות ראה רמב"ם הל' חגיגה פ"ג.

העם האנשים והנשים והטף: וילך לא, יב.
קורא באזניהם פרשיות מן התורה . . ביהדות וכו': רמב"ם שם ה"א )ראה לקו"ש חל"ד ע' 211 ואילך(.

ליראה את ה': וילך שם, יג.
. . ובכל זמן: להעיר מאברבנאל עה"ת ואילך: מכאן נשאר המנהג בימינו שביום השמיני  . . נוגעת  הקהל 
חג העצרת האחרון נקראים יום שמחת תורה, שבו ביום אנו משלימים את התורה, עומד הגדול שבקהל ומסיים 

אותה, והוא בעצמו קורא מבלי תורגמן פרשת וזאת הברכה, לדמיון מעשה המלך בזמן האלקי ההוא.
נוגעת בפועל, במובנה הרוחני: ראה לקו"ש שם ע' 215, שבמצות "הקהל" ה"ז יותר משאר מצוות )ראה שם 

הערה 38, שתוכנה הרוחני אולי אפ"ל שהיא ביתר שאת מבזמן שביהמ"ק קיים(, ע"ש.
מעשה בפועל: כי המעשה הוא העיקר - אבות פ"א מ"ז. תקו"ז תנ"ב )פז, סע"א(. ת"ס )צג, ב(. ת"ע )קלג, 

ב. קלד, א(.
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ובמיוחד: של ראש-השנה,  ימי חודש תשרי,  יש לנצל את ההתעוררות של  ובראשונה  בראש 

'שבת תשובה' וכו', כדי לכנס ולהקהיל יהודים – אנשים, נשים וטף, עד ל"קטני קטנים׳, לכנס אותם 

ב"מקום" קדוש, כלומר באוירה קדושה, ולנצל את הדבר לשם המטרה והיסוד של מצות "הקהל": 

"למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה׳ אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת".

במיוחד זו חובתו של כל מי שהוא "מלך", מנהיג בסביבה, רב בקהילתו, מחנך בכיתתו, אב 

במשפחתו,  "לקרוא באזניהם", להשמיע את דברי התורה ומצוותיה בחוג שלו, בכל מקום שהוא יכול 

להגיע אליו, בתוקף וברצינות, ועד שהדבר ייצור רושם עמוק והשפעה ממושכת על השומעים,

כל שבע השנים, מ"הקהל"  ובמשך  כל השנה,  ובמשך  חודש תשרי,  במשך  וישפיעו  שירגישו 

זה ועד ל"הקהל" הבא, השפעה שתתבטא בחיי היום-יום, בהתנהגות המבוססת על"ליראה את ה'": 

לימוד התורה וקיום המצוות, וביחד עם זה – בשמחה ובטוב לבב, כפי שהדבר מודגש בעובדה שמצות 

"הקהל" היא ב"זמן שמחתנו", בחג הסוכות.

* * *

כבר דובר פעמים רבות במשך השנה שחלפה, על הציווי "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", כפי 

שחז"ל מפרשים: "בתוך כל אחד ואחת מישראל", אשר מתאים לזה כדאי אשר כל אחד ואחת, כולל 

ילדים קטנים, יעשה את ביתו, חדרו, כליו וכו', ל"מקדש מעט", והתורה מבטיחה:  "הבא לטהר – 

מסייעין אותו", עד להבטחת הקב"ה: "ושכנתי בתוכם".

ל"הקהל"  ביחס  כזה,  כללי  ומעשה  בענין  עז,  ויתר  שאת  ביתר  ואדרבה  בתקפו,  הדבר  כך 

המוזכר: מוטלת חובה על כל אחד ואחת לבצע את תוכן מצוות "הקהל בבית-המקדש" בסביבתו ובו 

עצמו.

במצות "הקהל" מדגישה התורה כי ההקהלה של "העם", מורכבת מאנשים, נשים וטף: לכל 

גם תכונה מיוחדת.   – נוסף על קוי האופי הכלליים של "העם"   – ישנה  אחד מן הסוגים האמורים, 

אנשים – ניחנים במעלה של עוצמה וכוח הנהגה, להיות מורי דרך בהתנהגות הכללית, הנהגה מחוץ 

בראש ובראשונה וכו': ראה גם מכתב ימי הסליחות ה'תשכ"ו )לקו"ש ח"ט ע׳ 446(.
יב. חדא"ג  )לפירש"י עה"ת( עה"פ שם,  גו"א  יג.  וילך שם,  ואוה"ח עה"פ  "לקטני קטנים": ראה רמב"ן 
מהרש"א לחגיגה ג, א. ובמנ"ח מצוה תריב "נראה דתיכף שיצאו מכלל נפל או בנולד שכלו רוב חדשיו". וראה 

מכתב יום שלשים לחודש תשרי ה'תשמ"ז, הערה ד"ה והטף. וש"נ.
כל מי שהוא "מלך" מנהיג . . רב וכו': ראה לקו"ש שם, ע' 189, ובהערות 20, 34. וש"נ.

ליראה את ה' . . וביחד עם זה בשמחה: להעיר מספרי עה"פ ואתחנן ו, ה: ואין אהבה במקום יראה אלא כו'.
לימוד התורה וקיום המצוות.. בשמחה ובטוב לבב: ראה רמב"ם סוף הל׳ לולב. ד"ה שמח תשמח ה'תשמ"א 

)קונטרס י"ג אלול תשמ"ז( ס"ד. וש"נ.
זמן שמחתנו בחג הסוכות: ראה יל"ש אמור רמז תרנד בתחילתו: אתה מוצא שלש שמחות כתיב בחג. וראה 

לקו"ש חי"ד ע' 418 ואילך.
דובר . . במשך השנה שחלפה: מכתב שבין יו"ד וט"ו בשבט ה'תשמ"ז. קונטרס משיחת ש"פ תרומה, ו' אדר 

ה'תשמ"ז. ועוד.
ועשו לי מקדש: תרומה כה, ח.

כפי שחז"ל מפרשים: ראשית חכמה שער האהבה פ"ו קרוב לתחילתו )ד"ה ושני פסוקים - סט, ב(. ועוד. 
- נסמן במכתב הנ"ל.

ואחת: ראה שיחת ש"פ תרומה הנ"ל, הערה 62.
כולל ילדים קטנים: ולהעיר אשר בנדבת המשכן השתתפו גם קטנים - אדר"נ פי"א. אוה"ח ר"פ תרומה 

ור"פ ויקהל. וראה צפע"נ עה"ת ר"פ ויקהל.
מקדש מעט: ראה יחזקאל יא, טז. מגילה כט, א.

הבא לטהר – מסייעין אותו: ראה שבת קד, א. וראה לקו"ת דרושים לשמע"צ ד"ה ה׳ לי בעוזרי פ"ה )פט, 
ד ואילך( דגם לטהר אחרים במשמע.

אנשים . . מורי דרך . . נשים . . הנהגת הבית . . טף . . המתחנכים: באו"א קצת י"ל: אנשים - מוחין )חב"ד(, 
נשים - מדות )חג"ת נהי"ם(, טף - מעשה בפועל )שיש לקטנים(.

אגרות קודש
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חינוך הטף,  הנהגת הבית, התחלת  הן מנהלות את  "עקרת הבית",  בבחינת  הן   – נשים  וכו';  לביתו 

הבנים והבנות, וכו'; ואילו טף – הם המתחנכים, המקבלים, הם מודרכים על ידי הוריהם ומחנכיהם.

)צריכות להיות( כל התכונות  ישנן  זה האדם": אצל כל אדם   – גם ב"עולם קטן  לכך  דומה 

האמורות: התוקף והעוצמה של "אנשים׳, הזמן והכוחות שלו המסוגלים וצריכים להנהיג ולהשפיע 

ולהאיר מסביבו, בהנהגת העולם, וכן – של "נשים" – בהנהגת הבית; ויחד עם זה הוא צריך להיות גם 

תלמיד ומחונך, כלשון חז"ל: "איזהו חכם – הלומד מכל אדם", 

נדרש, "להקהיל"  ב"עולם קטן" שלו, שהוא  יחיד,  כל  בכך מלמדת מצות "הקהל" את  וגם 

ולאסוף את כל תכונותיו השונות, של "אנשים, נשים וטף", ולהכניס אותם ב"בית המקדש" הפנימי 

שלו, בהתמסרות מוחלטת לדבר המלך, זה הקב"ה, עד שיהיו כולם חדורים כליל ב"ליראה את ה'".

* * *

ויהי-רצון שכל אחד ואחת, כולל ילדים קטנים, ינצלו את האפשרויות והכוחות הבלתי רגילים, 

ששנה זו, "שנת הקהל", מביאה אתה, בכל הענינים האמורים, באופן שיבואו לידי מעשה בפועל.

ועל-ידי פעולות ה"הקהל" והכינוסים, יתחזק עוד יותר אצל כל אחד ואחת: "יחד לבבי ליראה 

שמך",

וההוספה בפעולות הכלליות האמורות תקרב עוד יותר ותחיש את הזמן שבו יקיימו את מצות 

"הקהל", בכל פרטיה, בבית-המקדש ממש, וישמעו את קריאת הפרשיות בתורה מפי המלך המשיח, 

במהרה בימינו ממש.

 בכבוד ובברכה להצלחה רבה בכל האמור, 

 ובברכת חתימה וגמר חתימה טובה 

לשנה טובה ומתוקה

/מקום החתימה/

גם  הכינוסים  ויקדימו את  יזדרזו  בימי הסוכות,  כינוסי "הקהל"  על  רצוי שנוסף  היה  ב.  נ. 

במשך עשרת ימי התשובה, ובד׳ ימים שבין יום הכיפורים וחג הסוכות, וכל המרבה הרי זה משובח.

נשים . . עקרת הבית: ראה ב"ר פע"א, ב. זח"א קנד, א. אוה"ת נ"ך כרך ב ע׳ תתעא. שם ע׳ תתנח.
נשים . . חינוך הטף, הבנים והבנות: ראה של"ה מד, א - נעתק בקונטרס חנוך לנער ס"ע 34 ואילך.

עולם קטן - זה האדם: תנחומא פקודי ג. זח"ג לג, ב. תקו"ז תס"ט )ק, ב. קא, א(. וראה אדר"נ ספל"א. 
לקו"ת במדבר ה, סע"א ואילך. זח"א קלד, ב. סה"מ תרכ"ו ע' קכו.

וש"נ. או"ת להה"מ  צ.  )הוצאת קה"ת( הוספות סי'  וראה כתר שם טוב  כלשון חז"ל: אבות פ"ד מ"א. 
)הוצאת קה"ת( קטו, א )בהוצאת קה"ת תש"מ ואילך - סתצ"ג(.

"להקהיל" . . כל תכונותיו: ראה מכתב ימי הסליחות ה׳תשכ"ז )לקו"ש ח"ט ע׳ 447 ואילך( בנוגע ל"אסיפת" 
כל מחדו"מ של האדם.

כאילו.. מפי  עצמו  "ויראה  היא לשמוע קריאת המלך,  להעיר שמצות "הקהל"  זה הקב"ה:  לדבר המלך, 
הגבורה שומעה, שהמלך שליח הוא להשמיע דברי הא-ל" )רמב"ם הל' חגיגה פ"ג ה"ו(.

יחד לבבי ליראה שמך: תהלים פו, יא.
וההוספה . . תקרב עוד יותר . . הזמן: כמאחז"ל )סנהדרין צח, א. ירושלמי תענית פ"א ה"א. זח"א קטז, ב 

ואילך(: זכו אחישנה. וראה שערי אורה ד"ה יביאו לבוש מלכות פ׳ צד, צו )פז, א-ב(.
ד' ימים שבין יום הכיפורים וחג הסוכות: להעיר משיחת כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע )מבוא ל'פוקח עורים' 
ע' 8(: די תשובה פון די ד׳ ימים שבין יום כיפור לסוכות.. איז אין די ד׳ אותיות פון שם הוי' וואס אין אדם. וראה 

גם סה"מ ה'תשי"א ע׳ 42.
ימים שבין יום הכיפורים וחג הסוכות: ראה ויק"ר פ"ל, ז. והן ימי שמחה שבהן היו מחנכין את המזבח בימי 
לוי"צ  וסי' האריז"ל במקומו. לקוטי  וראה פע"ח  )שו"ע אדה"ז או"ח סו"ס תרכד – ממג"א, מהרי"ל(.  שלמה 

לזח"א ע' יא.

אגרות קודש



כ

`"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa
.i"gyz'd mixetikd mei axr

מוגה  בלתי

ואמר:] ברכתו, לבקש שליט"א אדמו"ר כ"ק להיכל נכנסו מנחה, תפלת [אחרי

להבא. על טובה וקבלה העבר על גמורה חרטה תשובה, התעוררות שתהיה יתן יתברך ה'

המזיקין  מן שביתה תהיה – השבת ביום חל הכיפורים שיום בלתיֿרצויים.1וכיון ענינים וכל ,

בטוב  רויחי, ומזוני חיי בבני שמחה ושנה בריאה שנה טובה, חתימה וגמר חתימה יתברך ה' יתן
טפחים. מעשרה למטה והנגלה הנראה

•
eigiy micinlzdl `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa

.i"gyz'd mixetikd mei axr
מוגה  בלתי

כ"ק  ברכתו. לבקש שליט"א אדמו"ר כ"ק להיכל הישיבה תלמידי נכנסו נדרי, כל קודם ערב, [לפנות
כל  שעמדו אחר בטלית. ומעוטף בקיטל לבוש השולחן עלֿידי קומתו מלא עמד שליט"א אדמו"ר

ואמר:] בטליתו, הקדושות פניו את כיסה  השולחן, מסביב התלמידים

יברכך  להם. אמור ישראל בני את תברכו כה לאמר בניו ואל אהרן אל דבר לאמר. משה אל ה' "וידבר
ישראל  בני על שמי את ושמו שלום. לך וישם אליך פניו ה' ישא ויחונך. אליך פניו ה' יאר וישמרך. ה'

אברכם" .2ואני

טובה, חתימה וגמר חתימה לכם יתן יתברך ה'

נשיאינו  של הכוונה שזוהי העליונה, הכוונה את ותשלימו ולומדים, חסידים יראיֿשמים, תגדלו
רבותינו,

כל" מרוב לבב ובטוב .3"בשמחה

•
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וש"נ.1) .(24 ע' (לעיל ס"ד האזינו ש"פ שיחת ראה
כבֿכז.2) ו, נשא

מז.3) כח, תבוא
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g"nyz'd dilcb mev zgiy .c"qa
- dgpnd zlitz xg`l -

מוגה  בלתי

כבושין"‡ "דברי לומר מנחה, תפילת אחרי צום ביום נוהגין .1:

לה'" רצון "יום בשם בכתוב נקרא צום שיום פעמים, כמה למעלה.2כמדובר רצון עת שהוא והיינו ,
כל  כי רצון", "יום גם שהוא לכך סתירה זו אין - נפש עינוי הוא בפשטות 'צום' של שענינו ואףֿעלֿפי 
ואדרבה: רצון", "עת של לזמן צום" ה"יום את יהפכו עבודתם עלֿידי ישראל שבני היא, הצום כוונת
יותר  עליונה לעליה מגיעים ועינוי) צום (של זו ירידה שעלֿידי מובן, עליה" צורך "ירידה הכלל עלֿפי
הצום  עלֿידי הנה הצום, קודם ישראל בבני הקב"ה של רצונו שהיה שככל הצום), לפני המצב (לגבי

יותר. עליון רצון מתגלה

הענין: ביאור

אלקיכם" לה' "בנים.. נקראים ישראל ישראל"3בני בכורי "בני - מזו ויתירה שאהבת 4, מובן שמזה ,
הבעלֿשםֿטוב  תורת לפי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה עת. בכל תמידית, אהבה היא ישראל' ל'כנסת הקב"ה

אדמו"ר) מו"ח כ"ק עלֿידי אהבת 5(שנמסרה כמו היא ישראל מבני ואחד אחד לכל הקב"ה שאהבת
תמיד  וישנה ביותר, גדולה אהבה היא זו שאהבה - זקנותם לעת להם שנולד יחידם לבנם זקנים הורים

בחוש. כנראה הימים, כל

ועוד: זאת

על  ה `zadנוסף ענין גם ישנו - ישראל מבני ואחד אחד לכל התמידית ישראל,oevxהקב"ה בבני
האהבה. ענין לגבי גם מעלה יש שבזה

אהבה של מצב  יתכן לאהבה בנוגע אין dqeknכי אבל תקפה, בכל האהבה ישנה אז שגם אףֿעלֿפי ,
אדמו"ר ielibaהאהבה ובלשון האהבה, ענין היפך היא הגלויה שההנהגה להיות יכול שלפעמים ועד ,

הקודש' ב'אגרת בנו".6הזקן המכה וצדיק חכם רחמן אב "כמו

(רצון  דבר באיזה הנפש נטיית - ענינו רצון כי כלל, שינויים שום שייך לא הרצון בענין מהֿשאיןֿכן
הנפש"): "מרוצת ובכל epevxeמלשון עת בכל תקפו ובכל בגלוי היא יחידו, בבנו נפשו ונטיית האב של

בזה). לפגוע יכולה הבן הנהגת (ואין כלל שינוי ללא זמן

הימים  כל תמיד הוא ישראל בבני הקב"ה של רצונו כי רצון", "עת הם הרי השנה ימות כל שגם ונמצא,
אלו  שבימים לומר, צריך כן ועל רצון". "ימי בשם שנקראים בשנה מיוחדים ימים יש ואףֿעלֿפיֿכן –
בתכלית  הוא בכלל הקב"ה של שרצונו אףֿעלֿפי [כי ברוךֿהוא העליון מרצון יותר עליונה מדריגה מתגלה

הקודמת]. לדרגה שבאיןֿערוך לדרגה עד דרגה, מן לעילא דרגה יש גופא ברצון מכלֿמקום השלימות,

רצונו  בגילוי ביותר עליונה לעליה להגיע שכדי - לה'" רצון "יום שנקרא צום" "יום של ענינו וזהו
של  בענין הקב"ה של יחידו בנו שמצערים שעה), (לפי זו ירידה עלֿידי כיֿאם אחרת דרך אין יתברך,

עלֿידי זה נעשה שלכן ועינוי. כוונת a`denvrצום כל כי - יחידו בנו את לצער רוצה אינו שבוודאי -
רק היא זה.dilrdהצום צער עלֿידי שבאה

המיוחד ·. העילוי גם יובן שלאחריֿזה, העליה בשביל רק הוא הצום של שהצער הנ"ל, עלֿפי
מהם, ואחד אחד בכל מיוחדת מעלה שיש הצומות, לימי בנוגע פעמים כמה (וכמדובר גדליה' שב'צום

בזה  שאין מה בזה ):7יש
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ראה וש"נ.1) 322 ע' ח"כ לקו"ש
ישעי' ספ"ב.2) אגה"ת וראה ד. נח.

פ' א.3) יד, ראה
שמות כב.4) ד

כש"ט סקל"ג.5) הוספות
סכ"ב ב).6) (קלד
וענין כל 7) עולים שעלֿידו ה"שער" הוא צום שבכל המיוחד

זה. ביום הקשורים הענינים



g"nyz'dכב dilcb mev zgiy

בזה התעניות, כל משאר אחד) (בפרט יותר חמור הוא גדליה' שב'צום באהצער zxgnlשהצום
aehÎmei בגמרא כדאיתא ועונג, שמחה של יום לאחרי תיכף שמתענים ביותר, חמור עינוי שזהו שאנשי 8,

ליגיעה  ועונג ממנוחה יצאו שלא "כדי ראשון ו)יום ששי מ(יום חוץ השבוע ימי כל מתענין היו מעמד
וימותו" "אכלו9ותענית נצטווינו שבו ראשֿהשנה, למחרת שבא גדליה', ב'צום הוא מזה ויתירה .mipnyn

ושבעת"miwznn"10ושתו ("ואכלת שביעה של באופן ושתיה אכילה רק לא היינו, אכילת 11, גם אלא - (
לאחרי - גופא ובזה ממתקים, ושתיית בארץ ipyמשמנים גם – לראשֿהשנה (שבנוגע יוםֿטוב של ימים

ימים  שני נוהגים ).12ישראל

שלושת  לאחרי בא הוא הרי ראשון, ליום נדחה גדליה' ש'צום זו, שנה קביעות שלפי להוסיף, ויש
עונג" לשבת "וקראת שנצטווינו השבת ויום ראשֿהשנה, של ימים שני - עונג של לענגו 13ימים ומצוה ,

ממתקים").oyi14וייןonyבבשר  ושתו משמנים "אכלו (עלֿדרך

ושתיה  באכילה הנפש עונג של ימים כמה שלאחרי גדליה', שב'צום הצער הוא כמה עד מובן ומזה
נפש. עינוי של בענין להפסיק צריכים -

גודל את להבין יכולים גופא מזה לאידך, ביותר,dilrdאבל גדולה שהירידה דכיון גדליה', 'צום של
ישראל, בבני הקב"ה של רצונו שמתגלה - ביותר גדולה היא זו) ירידה (שעלֿידי העליה שגם לומר צריך 

לקבל  בכוחם (שיש מרובה טובה והשלימה 15בהשפעת האמיתית גאולה - שהיא האמיתית, לטובה עד ,(
צדקנו. משיח עלֿידי

הדגשה ‚ יש - (כנ"ל) השבוע ימי קביעות מפני זו בשנה גדליה' ב'צום המיוחד העילוי על נוסף .
שנת להיותה זו, בשנה גדליה' ב'צום .ldwdיתירה

גדליה, להריגת זכר שהוא הצומות), שלושת שאר (לגבי גדליה' שב'צום המיוחד התוכן - ובהקדים
בנביאים  כמסופר ביתֿהמקדש חורבן לאחרי את 16שאירע החריב בבל מלך שנבוכדנאצר לאחרי דגם ,

ו"נתן.. ישראל עם חסד עשה עדיין כו'), אותו ועינה בשביה יהודה מלך צדקיהו את (ולקח zix`yהבית
גדליהו" את עליהם הפקיד גדליהו17ליהודה.. הריגת ועלֿידי דוד), בית ממלכות evetpe(שהיה exftzp גם

שלושת  שאר לגבי גדליה' שב'צום המיוחד החומר שזהו החורבן. אחרי בארץ שנשארו היהודים שארית
אפשרות  היתה החורבן לאחרי גם כי ביתֿהמקדש), לחורבן שהביאו למאורעות זכר (שהם הצומות

בארץ  ישראל לבני "שארית" פיזור 18שתהיה ונעשה נתבטלה, זו "שארית" גם גדליה הריגת ועלֿידי ,
ויהודה). בירושלים יהודים נשארו שלא (עד לתכליתו עד גליות

א) ענינים: שלושה עם בכללות, קשור, גדליה' ש'צום ביטולxefitונמצא, ב) ישראל; zeklnziaבני
cec עלֿכלֿפני הרי ממש, מלך היה לא שגדליה דאף ישראל:- שארית על המלכות מטעם ממונה היה ם

ביטול zene`dג) cqg לאחרי שגם נבוכדנאצר, של חסדו עם קשור היה גדליה של שמינויו וכנ"ל, -
יתפזרו. שלא ישראל שארית על להגן רצה וכו' הבית את שהחריב

לפעול: הוא - זה ביום שאירעו הצרות את ולבטל לתקן שבא - גדליה' 'צום של שתכליתו מובן, ומזה
חזרת ueaiwא) ב) ישראל, שלzeklnבני הנהגה ג) לישראל, דוד העולם.cqgבית אומות מצד

במצות  מודגשים הנ"ל ענינים שלושת כי - הקהל' ו'שנת גדליה' 'צום בין המיוחדת השייכות וזוהי
"הקהל":
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תענית ה"ג.8) פ"ו המקדש כלי הל' רמב"ם וראה רפ"ד.
ומובן כלום,9) נגרע לא מעמד אנשי של הצום העדר שע"י

זה. ביום התענו כאילו וה"ז
ס"ד.10) סתקפ"ג או"ח אדה"ז שו"ע יו"ד. ח, נחמי'

עקב יו"ד.11) ח,
רמב"ם ר"ס 12) או"ח אדה"ז שו"ע ה"זֿח. פ"ה קידוה"ח הל'

תר.
ישעי' יג.13) נח,

רמב"ם רמב.14) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ה"ז. פ"ל שבת הל'
ראה א.15) כג, תענית
מ"ב ואילך.16) א לט, ירמי' ואילך. א כה,

ירמי' יא.17) מ
והיו הכותל 18) – המקדש שארית על גם לשמור יכולים

גדלי' הריגת ע"י ישראל שנתפזרו לאחרי משא"כ המערבי,
הכותלֿהמערבי  את האומות כיסו הדורות שבמשך (וכידוע

כו') הסירו שנים ריבוי לאחרי ורק כו', ועפר בפסולת
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- הוא "הקהל" של ענינו גו'"ueaiwא) העם את "הקהל בביתֿהמקדש, יחד ישראל כל .19והקהלת

עלֿידי באה ההקהלה בתורה jlndב) פרשיות לפניהם וקורא ישראל, כל את המקהיל ,20.

(‚- הוא "הקהל" מצות zekeqdזמן bga21 אומות שבעים כנגד פרים שבעים מקריבים שאז ,22,
במדרש  כדאיתא ישראל, בני על ׁשיגנּו עליהם פועלים יודעים 23שעלֿידיֿזה העולם אומות היו "אילו ֵֶָ

זאת  מסבירים שכאשר מובן, (שמזה כו'" לשומרו כדי אותו מקיפים היו להם.. יפה המקדש היה מה
כו'). עניניהם בכל ישראל לבני שיסייעו עליהם פועל זה הרי לאומות,

גדליה' 'צום בין בקשר עוד להוסיף תיכף zlgzdeויש מתחילה הקהל' ש'שנת היות עם הקהל': 'שנת
כל  נכללים שבו ה'ראש' כמו השנה, ימי כל נכללים (שבו ראשֿהשנה ביום השנה, של הראשון מהיום

גדליה' ב'צום רק מכלֿמקום – ielbהאברים) ote`a xkip.'הקהל 'שנת שזוהי בפועל, ובמעשה ,

השמיטה" שנת במועד שנים שבע "מקץ - הקהל' 'שנת של זמנה מגדירה התורה והיינו,21והביאור: ,
היא  השנים ושאר השמיטה שנת בין שההבדלה וכיון השמיטה: שנת שלאחרי השנה היא הקהל' ש'שנת

dcydבענין zcear יום' שהוא גדליה', ב'צום רק - הקהל' ל'שנת נכנסו שכבר ניכר שאימתי נמצא, הרי ,
- גדליה' 'צום שלפני בימים (מהֿשאיןֿכן השדה עבודת מותרת שבו החדשה השנה של הראשון חול'
וכרמך  תזרע לא "שדך - ראשֿהשנה) שלאחרי  שבתֿקודש גם - זו שנה (ובקביעות ראשֿהשנה ימי שני

תזמור" שלפניה)).24לא השמיטה בשנת (כמו

וברמב"ם „ בחומש היומי שיעור - היום של תורה שיעורי על גם להתעכב כרגיל .25:

'שני'. עד הברכה" "וזאת פרשת בתחילת הוא בחומש השיעור

ואומר  באצבעו ש"מראה (עד גלוי באופן ברכות - הברכה" "וזאת פרשת שבין הגלוי הקשר על ונוסף
הברכה"26זה  "וזאת - ולמטה,27") למעלה רצון עת שהוא לה'", רצון "יום שנקרא בכלל, צום ליום -

והצלחות  ברכות בהמשכת המתבטאת בארוכה), (כנ"ל יתברך רצונו בגילוי עליונה הכי למדריגה עד
גלוי, באופן

(ב) ישראל, בני כל קיבוץ (א) - הקהל' ו'שנת גדליה' ב'צום האמורות הנקודות שלושת גם הרי
ב jlnעלֿידי מפורשות - האומות חסד (ג) היום:, של חומש שיעור

Ï‡¯˘È ıÂ·È˜" -sq`zdaעם ישראל"cgiראשי קטני 28שבטי גם ישראל, כל של התאספות שזוהי ,
קטנים.

ÍÏÓ הכתוב כתחילת שהיה28- משה, על שקאי גו'", בהתאסף מלך בישורון פעל jln29"ויהי והוא ,
ישראל. כל של וההקהלה ההתאספות

נאמר  לזה של 30[וכהקדמה פרשיות קריאת עלֿדרך שזהו יעקב", קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה
ל  המלך עלֿידי l`xyiתורה lk") הירושה ענין כי - ב"הקהל" וטף נשים אנשים ,dyxen("יעקב קהלת

המוריש, של בנו רק הוא ואם הבן, במעלת תלויה אינה שירושה פעמים כמה שנתבאר כמו לטף, גם שייך
אחד  שכל דכיון התורה, בענין הוא וכן הכל; יורש הוא הרי יומו, בן תינוק ואפילו שיהיה, מצב באיזה

בנו כמו הוא מישראל אתecigiואחד יורש הוא הרי מהבעלֿשםֿטוב), (כנ"ל הקב"ה התורה lkשל
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וילך יב.19) לא,
פירש"י יא.20) שם,

שם, יו"ד.21)
סוכה ב.22) נה,

במדב"ר ג.23) פ"א,
בהר ד.24) כה,

ולהעיר בהקדמתו 25) הרמב"ם כמ"ש ביניהם, השייכות על
עמרם) בן משה (תורת שבכתב בתורה קורא היד,ש"אדם לספר
– מיימון) בן משה של תורה, משנה (ס' בזה" ואח"כ תחילה
קהילת  "מורשה היא תורה מישראל, לכאו"א שייכים שניהם שלכן

"שיהיו  באופן ספרו כתב הרמב"ם וכן בפנים), (כדלהלן יעקב"
ולגדול". לקטן גלויין הדינין כל

ראה ב.26) טו, בשלח פירש"י ספכ"ג. שמו"ר בסופה. תענית
ובכל מחדש,27) הברכה" "וזאת פרשת כשקוראים ושנה שנה

יום  שבכל מה על (נוסף לגמרי חדש באופן הברכות כל נמשכות
ממש). "חדשים" עד "כחדשים", צ"ל ויום

לג, ה.28)
רמב"ן ועוד.29) האגדות"). "מקצת (בשם עה"פ

שם, ד.30)



g"nyz'dכד dilcb mev zgiy

כו'" ומסרה מסיני תורה ש"קיבל משה יעקב", קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה וזהו הוריש 31כולה. ,
הדורות], כל סוף עד מישראל ואחד אחד כל יעקב", ל"קהלת התורה את

˙ÂÓÂ‡‰ „ÒÁ"פארן מהר הופיע למו, משעיר וזרח בא מסיני "ה' הקב"ה 32- שהחזירה "מלמד ,
קבלוה" ולא ולשון אומה כל על אומה 33(לתורה) כל על הקב"ה "החזירה מדוע - השאלה וידועה ,

בזה  הביאורים ואחד יקבלוה? שלא יודע שהיה כיון בהם34ולשון" פעלה האומות על שהחזרה ,dxykd,
השייך התורה חלק את נח mdlשיקיימו שבני גםֿכן, כוללת זו ו'הכשרה' דידהו". מצוות "שבע דהיינו ,

בהידור  מצוות ולקיים תורה ללמוד ישראל בני שיוכלו - ובמיוחד עניניהם, בכל ישראל לבני יסייעו
כו'. המבלבלים מדברים דאגות ללא מנוחה, מתוך

היומי ‰ רמב"ם בשיעור השייכת35. הלכה טומאה"zehytaישנה מקבל אינו "השופר - אלו .36לימים

האדם: בעבודת והענין

" - הוא "שופר" של של 37מעשיכם"extyענינו המעשים שכל פועלים שופר תקיעת שעלֿידי והיינו, ,
מלשון "שופר" גםֿכן (כולל "שפרו" של באופן יהיו כולה השנה עליונה bper38כל הכי עליה שזוהי ,(

אלול, חודש של העבודה לאחרי באה ראשֿהשנה של שופר תקיעת שהרי ישראל. בני של במעשיהם
ואםֿכן  ראשֿהשנה, וערב הסליחות ימי - ואחרֿכך ואילך, אלול מח"י העבודה - גופא אלול ובחודש

ישראל של מעשיהם נשתפרו כבר אשר הדבר חז"ל iptlודאי שאמרו שמה לומר, צריך ולכן ראשֿהשנה,
ובפרט  המעשים. בשיפור יותר נעלית למדריגה היא בזה הכוונה מעשיכם", "שפרו ענינו ,ש"שופר"

הבעלֿשםֿטוב  תורת לעיל 39עלֿפי הפסוק 40(שהובאה על עבודת 41) שעלֿידי שופר", בחודש "תקעו
פועלים הם הרי בשופר, לתקוע xteyaישראל yecig.לגמרי חדש באופן יהיה מעשיכם" שה"שפרו ,

האלקים" עשה זה לעומת ש"זה ידוע מעורר 42והנה זה הרי כו', ומתעלה מתחזק הקדושה צד וכאשר ,
מקום  יש שלכאורה בעניננו, וכן זו. חדשה עליה למנוע שמשתדל ה'לעומתֿזה', מצד חדשה התנגדות
שעלֿידה  שופר, מצות של רייכקייט") ("געוואלדיקע כזו גדולה עשירות לישראל ניתנה דכאשר לחשוש,
מלחמה  יעורר גופא זה הרי כולה, השנה כל על ביותר נעלה באופן ישראל של מעשיהם לשפר הכח ניתן

ה'לעומתֿזה'. מצד חדשה

אינו "שופר - אמת" ב"תורת פסקֿדין בא זה d`nehועל lawn"אמת "תורת שהיא התורה, :"
ורק  אך שייך השופר שענין ומגלה, מבטיחה ה'לעומתֿזה'), – (כולל העולם עניני כל על ו'בעלֿהבית'

חסֿושלום. בו לנגוע יכול לא דבר ושום 'לעומתֿזה', עניני מכל למעלה והיא ישראל, לבני

חז"ל  בלשון הרמז גם שזהו לומר, חכמה43ויש "היא שופר אףֿעלֿפי dpi`edk`lnשתקיעת כלומר, ,"
שהיא  מורה גופא שזה מלאכה", ש"אינה לשלול צריכים (שלכן טובים ענינים פועלים השופר שעלֿידי
כיֿאם  שבת, איסור עליה שחל מלאכה בסוג שאינו היינו מלאכה", "אינה מכלֿמקום מלאכה), בגדר
של  מעשיהם לשפר רק היא פעולתה וכל 'לעומתֿזה', עניני מכל שלמעלה "חכמה", בגדר מלאכה היא

כולה  השנה כל על .44ישראל

Â בעזרת והן אנשים בעזרת (הן כאן מהנמצאים ואחד אחד כל לעשות הצדקה, ענין עם לסיים כנהוג .
כן], יעשו אחרים במקומות השומעים [וגם לצדקה שטר למסור מצוה שליח נשים)
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אבות רפ"א.31)
שם, ב.32)
ע"ז ב.33) ב,
ראה שמח"ת 34) ליל שיחת עה"פ. אוה"ת עה"פ. יפות פנים

ואילך). 223 ע' ח"א (התוועדויות ואילך ס"ב תשמ"ב
הל' גֿה.35) פרקים כלים
פ"ה ה"ח.36)

ויק"ר ו.37) פכ"ט,
סידור ובכ"מ.38) סע"א. רלה, ר"ה שער דא"ח) (עם

כש"ט סרנ"ו.39) סקי"ט
ד"ה דר"ה.40) ב' דיום ויכולו

תהלים ד.41) פא,
רפ"ו.קהלת42) תניא וראה יד. ז,

שבת וש"נ.43) סע"ב. קיז,
וכן (44– בהם וחושבים שופר, בעניני ולומדים כשמדברים

הוספות  (כש"ט נמצא הוא שם אדם, של שמחשבתו דמקום
מעשיכם". ד"שפרו הענין פועל גופא ה"ז – וש"נ) סל"ח.
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צדיקים  של בספרן לאלתר ונחתמין נכתבין ישראל שכל - טובה וחתימה כתיבה בברכת יוסיף וזה
יחד.45גמורים  גם ובגשמיות וברוחניות וברוחניות, בגשמיות והנגלה הנראה בטוב ומתוקה טובה לשנה

גדולה,zefixfdועלֿידי  הכי בזריזות להיות שצריכה זו במצוה העיקריים התנאים אחד שזה - בזה
ערוך' ב'שולחן ל 46כמבואר שנוגע כיון ,iig'ה ברכת ממשיכים - ,zefixfa47העני

חיים" לך יתן חיים "מחיה מברכת לזקוקים 48החל שלימה ורפואה קרובה רפואה ברכת - כולל ,
עליך" אשים "לא (מלכתחילה) של באופן שהיא הקב"ה לרפואת ועד ,49לרפואה,

לבין  שפיזרן בישראל הקב"ה עשה ד"צדקה הענין שתמורת - הקב"ה של העיקרית לצדקתו עד
ש 50האומות" יותר, גדולה צדקה הקב"ה יעשה ,uawi ובזקנינו "בנערינו עמו, ישראל נדחי ישראל, נדחי

ובבנותינו" בבנינו הנה"51גו' ישובו גדול "קהל ,52,

מרשית  בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו צדקנו משיח עם ביחד והולכים
שנה" אחרית ועד ,53השנה

את  ל"וצויתי המביא שמיטה, מצות קיום גם כולל - רצונך" "כמצות המצוות כל קיום יהיה [ששם
השבע],54ברכתי" שנת שלאחרי השנים על

"קרית הקודש, עיר לירושלים - גופא גופא 55רב"jlnושם (ובזה המלכות ענין עם הקשורה עיר -
רב"), "מלך -

כוננו אדנֿי "מקדש שבו, המקדש בבית הקודש, להר - גופא jici56ושם

שבא גדליה', ב'צום בעמדנו בארוכה),owzlובפרט (כנ"ל דוד בית מלכות וביטול ישראל פיזור ענין
הנראה  בגוף נשמה ובגלוי, בפשטות צדקנו משיח בביאת תלוי בפועל שהתיקון שאףֿעלֿפי מובן שמזה
עבודתו  שעלֿידי בו, התלוי כל לעשות מישראל ואחד אחד כל צריך הענינים, ברוחניות הנה - בשר לעיני
לכל  מוכן עומד הוא והרי בא, כבר טאג") ("משיח'ס משיח של יומו כאילו אצלו יהיה גדליה', ב'צום

שיבואו הגאולה לפניֿזה).me`ztעניני בשלימות הוכנו שכבר (כיון

חז"ל  כמאמר – הנביא לאליהו השייכת מנחה, תפילת לאחרי בעמדנו שאפילו 57ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה ומבשר נביא - המנחה" בתפילת אלא נענה לא "אליהו

(כנ"ל) לצדקה השטרות חלוקת תהיה מנחה תפילת צדקה 58ואחרי ד"גדולה לגאולה, גםֿכן השייכת ,
הגאולה" את ,59שמקרבת

בזריזות  ממש, ומיד ותיכף ישראל, בני עבודת מצד ומוכנים עומדים כבר הענינים שכל מובן, הרי
עין" כהרף אפילו עיכבן "לא גדולה, האמיתית 60הכי הגדולה שמחה - גדולה הכי לשמחה זוכים ,

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה

אחד  לכל אחד שטר לחלק - שיחיו ל"טנקיסטים" דולאר של שטרות נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לצדקה]. לתת שיחיו, מהנאספים ואחד
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ראה ב.45) טז, ר"ה
יו"ד רמז.46) ר"ס
ראה סכ"א.47) אגה"ק
יומא (48.44 ע' תש"י סה"מ וראה א. עא,

בשלח כו.49) טו,
פסחים ב.50) פז,

בא ט.51) יו"ד,
ירמי' ז.52) לא,

עקב יב.53) יא,
בהר כא.54) כה,

תהלים ג.55) מח,
בשלח יז.56) טו,
ברכות ב.57) ו,

נוסף היום.58) במשך כמ"פ לפני"ז, נתנו שכבר הצדקה על
ב).ב"ב59) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד,

מכילתא מא.60) יב, בא ופירש"י
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מוגה  בלתי

בברכה"‡ ב"פותחין ההתוועדות את להתחיל נוהגים כרגיל, מלכות"1. בדבר ו"פותחין ,2.

נמשך  הוא אלא מעשה, בשעת רק נשאר אינו שהטוב ועד בעולם, טוב שנמשך - היא אמיתית וברכה
"ברכה" מלשון - אמיתי.3ונבר טוב הוא הטוב שאז שלאחריֿזה, הזמן על גם - ְִַ

היום  קביעות עם הברכה, ענין את לקשר נהוג בברכה"), ("פותחין הברכה הזכרת לעצם ובנוסף
הקשור  דבר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שבעולם, דבר שכל מכיון ההתוועדות, חלה בה ובחודש בשבוע

נקרית" "מקרה בדרך ולא פרטית, בהשגחה הוא .4בתורה,

עצם  וכן הברכה, בענין קשור - החודש ובימי השבוע, בפרשת השבוע, בימי היום: קביעות והנה,
וכדלקמן. הברכה, בענין קשור ההתוועדות ענין

בשבוע:· השלישי יום .

טוב" כי בו לבריות"5"הוכפל וטוב לשמים "טוב הטוב,6, בענין הכפלה יש השלישי שביום היינו, .
ונמשך  - "ברכה" מלשון - נבר כשהטוב הוא, באמיתיות שטוב לעיל כאמור הברכה, בענין גם ְִַוממילא

שלאחריֿזה. הימים על (גם)

כולה, המציאות כל את כולל שזה - לבריות" וטוב לשמים ב"טוב היא זה וטוב בברכה וההכפלה
'בריות' – ונבראים 'שמים', – מבורא מורכבת 'טוב'.7שהיא פעמים שני יש הענינים שבכל דהיינו, ,

הברכה":‚ "וזאת פרשת .

וגילו: ומצבו במעמדו הבדל מבלי ואחת, אחד לכל שייך - תורה - זה שענין - ובהקדמה

יעקב" קהלת מורשה משה לנו צוה ש"תורה התורה 8דמכיון שכל היינו באופן 9, משה עלֿידי ניתנה
כו', ובמצב בגיל הבדל אין הירושה בענין והרי - ישראל עם כל יעקב", ל"קהילת "מורשה", ירושה, של

ממש. בשוה יורשים העולם, לאויר יצא שזהֿעתה תינוק כולל וטף, נשים אנשים כולם, אלא

הכלל, מן יוצא ללא כולם, שהרי - יהודי בכל הברכה ענין מודגש גם עצמו זה שבענין ולהעיר,
הבעלֿשםֿטוב  תורת (וכידוע ומצבו מעמדו הבדל ללא התורה כל את יוצא 10יורשים ללא יהודי, שכל ,

זקנים). להורים שנולד יחיד כבן ומנהיגו, העולם בורא הקב"ה אצל יקר  הוא משנולד, מיד הכלל, מן

"וזאת - הברכה ענין מודגש השבוע פרשת של בשמה - לעניננו ".dkxadובנוגע

להצביע  יכול ואחד אחד שכל גלויה ברכה שהיא והיינו "וזאת", של באופן היא הברכה מזו: ויתירה
הברכה'. 'הנה ולומר: הגשמית בידו

ביום  נמצאים כאשר כשמצטרפת iyilydובמיוחד ואםֿכן כנ"ל, וברכה  טוב הוא מצדֿעצמו שהיום ,
שבברכה". "ברכה – "ברכה" כפליים יש הרי "ברכה", ושבפרשת השלישי שביום הברכה

"ברכה": בפרשת 'שלישי'

אמר "וליוסף - ביותר נעלה ובאופן הברכה ענין מודגש השיעור בתחילת  ארצו"zkxeanמיד .11ה'
הוא, זה על והטעם יוסף ". של כארצו  טוב כל מלאה ארץ  השבטים בנחלת היתה "שלא רש"י: ופירש
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פותחין 1) ד"ה הע' 641 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן ראה
וש"נ. בברכה.

(2.(199 ע' תש"ט (סה"מ תש"ח תמוז י"ב שיחת ראה
ג.3) לז, מקץ תו"א ראה
ה"ג.4) פ"א תעניות הל' רמב"ם ראה
ו).5) פ"ד, (מב"ר ז א, בראשית פירש"י
ועוד.6) ב. לג, בראשית אוה"ת וראה א. מ, קידושין
עצמותו 7) - "שמים" - הקבלה בלשון בפרטיות: להוסיף

הענינים  כל היינו ההשתלשלות, סדר כל - "בריות" ית'. ומהותו
שבו. הנעלים ענינים - "שמים" - לעליון אדמה ובאדם, כולם.

שבו. הנמוכים ענינים - "בריות"
ד.8) לג, ברכה
בזוהר 9) וכמ"ש בתורה, מקורו שהרי כולו, העולם כל כולל

עלמא". וברא באורייתא "אסתכל רע"ב) קסא, (ח"ב
וש"נ.10) סקל"ג. הוספות כש"ט
יג.11) לג,
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כנגד  ל"מדה הוא זכה ולכן הרעב, בזמן כולו העולם כל ואת ישראל בני את וכילכל פירנס יוסף כי
טוב"12מדה" כל "מלאה .13שארצו

נמש  זו ה'וברכה "מבורכת ישראל בארץ הדר יהודי לכל לארץ,`evxכת בחוץ הדר ליהודי וגם ,"
נשיא  עלֿידי (שנתגלתה צדק' ה'צמח כתורת ישראל", ל"ארץ לארץ" ה"חוצה את הופך שהוא ֿ זה עלֿידי

ישראל).14דורנו) ארץ - לארץ בחוצה - כאן (עשה ישראל" ארץ דא "מאך ,

תשובה:„ ימי עשרת .

ברכה: של ענין כנ"ל.mzligzכללותם ברכה הוא הטוב וענין טוב', 'יום הנקרא ראשֿהשנה –mneiq
שבתון" "שבת הנקרא הכיפורים יום בזוהר 15- שכתוב כמו ברכה, הוא השבת וענין מיניה 16, "שבת ,

oikxazn יש וממילא ה'שבת', בענין הוספה יש בשבת, חל הכיפורים שיום זו, ובשנה יומין". כולהו
הכיפורים. שמיום ב"מתברכין" מיוחדת mrvn`aeהוספה והדגשה כנ"ל. ברכה שענינו השבת יום יש -

שבתות. שתי שיש - זו בשנה

מזה האריז"ל zellkויתירה בסידור כמבואר ברכה, הם הימים עשרת ראשֿהשנה 17כל שבין ש"הימים
חול  כמו הם הכיפורים שכל 18ויום והיינו והתבודדות", התשובה בעסק רק במלאכה, ואסורים -המועד

כנ"ל. ברכה שענינו - יוםֿטוב – "מועד" נקראים תשובה ימי עשרת

" שיש שלם dxyrומכיון מספר הוא שעשר הטוב 19ימים", בענין שלימות שיש נמצא הרי שלימות, -
והברכה.

תשובה: ימי בעשרת השישי יום

תשובה. ימי שבעשרת וברכה טוב עניני של רוב יש ולכן תשובה, ימי עשרת ימי לרוב מגיעים זה ביום

הקהל:‰ שנת .

גו'" והטף הנשים האנשים העם, "את המקדש בבית להקהיל - ברכה.20מצוותה של ענין הוא -

הזקן  רבינו כפסקֿדין בשמחה מוסיף שהוא מכיון ה"הקהל", ענין עצם - לראש "הרואה 21לכל שאדם
שמחה, עניני על מברכים שהחיינו שברכת וכידוע שהחיינו", יברך יום שלשים ראהו לא אם חבירו.. את
מוסיף  ישראל עם כל של "הקהל" אחתֿכמהֿוכמה על הרי בשמחה, מוסיפה יהודים שני פגישת ואם

הברכה  בענין גם נוסף ממילא הרי  - בשמחה מוסיף שהוא ומכיון .22בשמחה.

ממשיך  בעצמו מהם אחד כל אשר - ישראל עם של "הקהל" אודות שמדובר מכיון - זה על ונוסף
"אנשים  ישראל, כל של ב"הקהל" ובפרט יהודים ריבוי של שב"הקהל" מובן הרי הקב"ה, של ברכתו את

ברכות. ריבוי) וממילא (יהודים, ריבוי מצטרפים וטף", נשים

מלך" הדרת עם ש"ברוב מכיון - מזה הדר 23ויתירה מוסיפים עם" "רוב מתאספים שכאשר כלומר
אליהם, שמצטרף יחיד אדם אפילו הרי אנשים, ריבוי של אסיפה כבר כשיש שאפילו (ועד למלך וכבוד
כל  התאספות ובנידוןֿדידן – מלך") ב"הדרת גם מוסיף שהוא מובן הרי עם", ב"רוב מוסיף שהוא מכיון

הקב"ה  המלכים מלכי מלך לפני בביתֿהמקדש ישראל שכאשר 24עם ופשוט מלך". ב"הדרת מוסיפה ,
הקב"ה. המלכים מלכי מלך של ברכתו - ובנידוןֿדידן המלך, של לברכתו גם זוכים מלך" ב"הדרת מוסיפים
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ואילך.12) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
כצאן 13) "נוהג וכמ"ש יוסף, שם על נקראים ישראל כל ולכן

הרעב" בימי וכלכלם פרנסם שהוא "לפי – ב) פ, (תהלים יוסף"
סכ"ד. לקמן וראה שם) (רש"י

תפה.14) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
לב.15) כג, אמור לד. טז, אחרי
א.16) פח, ב. סג, ח"ב
עשי"ת.17)
דבר 18) דמלאכת משום – (המועד)" "חול שנקראים ומה

לעשותה. כח) (ונתנו התירו האבד

ש"ב.19) פרדס טו. ג, שמות ראב"ע ראה
יב.20) לא, וילך
הי"א.21) פי"ב הנהנין ברכת סדר
ועוד.22) א. מח, נצבים ג. כ, תזריע לקו"ת ראה
וש"נ.23) בערכו. תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי
(דלמטה)24) ש"המלך ואף המקדש. בבית ההתכנסות שהרי

של  הוא שליח דלמטה המלך הרי בתורה", פרשיות לפניהם קורא
פ"ג  חגיגה (הל' הרמב"ם וכפס"ד הקב"ה. ממ"ה העליון, המלך
שומעה  הגבורה וביראה..כאילו..מפי באימה "חייבין..לשמוע ה"ו)

האֿל". דבר להשמיע הוא שליח שהמלך הוא) זה על (והטעם
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בברכה. מוסיף עצמו המקום הרי - המקדש בבית נערך שה"הקהל" ומכיון

המשכה), (מלשון הברכה ענין מודגש שבזה הסוכות, חג - ה"הקהל" של לזמנו בקשר להוסיף [ויש
העולם: לאומות בקשר גם

ושייכות  קשר שיש רואים הסוכות שבחג - בני ובהקדמה – לכלֿלראש  לישראל: העולם אומות של
הסוגים  לשלושת חלק יש שבהקרבה ובפרט העולם. אומות עבור הסוכות בחג קרבנות הקריבו ישראל
בני  סוגי כל של הקשר מודגש הרי במעמדם", וישראל בדוכנם לויים בעבודתם, "כהנים שבישראל:

שבעים  הוא שהקריבו הקרבנות מספר - ועוד העולם. לאומות העולם 25ישראל אומות שבעים כנגד ,26.
הפסוק  על רש"י כפירוש ישראל, ובני העולם אומות של הקשר מודגש זה עמים 27ובמספר גבולות "יצב

שבעים  עמים גבולות הציב למצרים, שירדו ישראל בני של נפש שבעים בשביל.. - ישראל בני למספר
לשון".

יצרה" לשבת בראה תהו "לא העולם ישוב בענין הוא שביניהם והשייכות וענין 28והקשר ציווי שזה
דידהו. מצוות שבע לשמור הם נצטוו ולכן העולם, אומות על וגם ישראל על המוטל

יהיה  ובאמיתיות בשלימות העולם ישוב שהרי - הברכה ענין מודגש העולם ישוב בענין והנה,
לעולם]. וירד - ברכה מלשון יוברך, ומנהיגו, העולם בורא כשהקב"ה,

Â עצם א) (סעיף לעיל כאמור א) ההתוועדות: בעצם ברכה של ענין גם יש האמור, כל על נוסף .
אנשים  של היא כשההתאספות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ברכה, וממשיכה מביאה יחד יהודים התאספות

אחד" בלב אחד "כאיש יחד וכולם - וטף נשים) (בעזרת ונשים אנשים), ה"הקהל"29(בעזרת דוגמת ,
כידוע  ברכה, של ענין בזה שיש חסידים, התוועדות ג) "פתקא 30שבביתֿהמקדש. הזקן: רבינו סיפור

ניט  מיכאל מלאך קען פארבריינגען, חסידישע א אויפטאן קען עס וואס דאס נחתא.. שמיא משמי
לפעול). יכול מיכאל מלאך אין לפעול, חסידית התוועדות שביכולת אויפטאן"(מה

מעט" "מקדש הכנסת בבית נערכת ההתוועדות -והו 31ג) שבירושלים הגדול ביתֿהמקדש בדוגמת א
עומד", העולם שעליהם עמודים ה"שלושה את יש זה שבמקום ובפרט ד). סעיף (כנ"ל ברכה הממשיך

צדקה) קופות כאן (שיש צדקה (ביתֿהכנסת) תפילה (ביתֿהמדרש), טובות 32תורה החלטות קבלת [הן ,
מסיימים  שכנהוג ובפרט צדקה], של פעולות שאר על נוסף בפועל, צדקה נתינת והן לצדקה, ממון לתת

בברכה. מוסיפים אלו וענינים - בצדקה ההתוועדות את

הזקן  רבינו שכתב וכמו והגבלה, ממדידה מלמעלה עד ביותר נעלית ברכה ממשיכה צדקה ובמיוחד
התניא  מקבל 33בספר לכן לצדקה, אותם נתן ובכלֿזאת נפשו" חיי לקנות יכול היה אלו ש"במעות דמכיון

והרחבה. הקדושה הפתוחה המלאה מידו חיים" לו יתן החיים ש"מחיה מדה" כנגד "מדה הוא

Ê כמה בתוכו הכולל כלל הוא פרט (וכל וההתוועדות היום בקביעות פרטים ריבוי - לעיל האמור כל .
כולה: השנה כל על גם אלא אלו בימים רק לא ברכה, פועל - הברכה בענין המוסיפים פרטים) וכמה

השנה  כל על נמשכת היא אלא מעשה, בשעת רק קיימת אינה שהברכה כנ"ל, הוא, הברכה ענין שהרי
כולה.

שבין  ימים ה"עשרה שכללות והיינו השנה, בתחילת הם תשובה ימי עשרת שכללות ובפרט
שמשפיע  ראש ככל וממילא השנה, ראשי שהם ימים של אחת מציאות הם הכיפורים", ליום ראשֿהשנה 

וברכה  טוב - כולה השנה כל על משפיעים אלו ימים כך הגוף, כל .34על
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("סעודה 25) אחד", "פר רק הקריבו עצרת בשמיני משא"כ
ישראל. בשביל לה), כט, פינחס פירש"י – קטנה

ועוד.26) שם. פינחס פירש"י ב. נה, סוכה
ח.27) לב, האזינו
יח.28) מה, ישעי'
שם.29) מכילתא וראה ב. יט, יתרו פירש"י
תיג.30) ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
כט,31) א.מגילה

החול 32) לימות מיוחדת מעלה יש הצדקה שבענין להעיר,
לתת  כיצד עצות לחפש צורך יש ויו"ט בשבתות שהרי – דוקא
משא"כ  אכו"ש, שנותנים ישראל, נשי ע"י בעיקר (וזה צדקה

החול. בימות משא"כ ביוהכ"פ),
סע"ב).33) (מח, לז פרק
(34– אלו שבימים הברכה גודל את רואים מכאן – ולאידך

כולה! השנה כל את לברך בכוחם שהרי

g"nyz'd ixyz 'e zgiy

האריז"ל  בכתבי המבואר שעלֿפי הכיפורים 17ולהוסיף, ליום ראשֿהשנה שבין הימים ששבעת
הדגשה  יש זה שמיום מובן הרי - השנה כל במשך בשבוע היום אותו על בשבוע, יום כל משפיעים

השנה. כל שבמשך שלישי ימי על הברכה השפעת על מיוחדת

Á,צדקנו משיח ביאת - העיקרית הברכה את בגלוי לראות נזכה אלו, ברכה עניני שמריבוי ויהיֿרצון .

ד  באופן - בגלוי יראו נגאלים,"z`feואז - כולו ישראל ועם בגלותא, שהיתה ששכינתא איך - הברכה"
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ישראל עם תמיד 35וכל גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו יבואו

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' את 36עיני אלקיך הוי' "ירחיב של באופן ישראל וארץ ,
עצמה,37גבולך" ישראל בארץ הברכה ענין שזהו ,

רב" מלך "קרית הקודש, עיר בירושלים - גופא שבו 38ושם ובביתֿהמקדש הקודש בהר - גופא ושם ,
כולו  העולם לכל יוצאה אורה שממנה יוצאים 39המנורה שממנו השולחן ובו כולו, העולם לכל וברכה ,

כולו  העולם לכל כל 40מזונות הושתת שממנה שתיה' 'אבן שבו הקדשים, בקודש עצמו ובביתֿהמקדש ,
כולו  הקודש,41העולם ארון בגשמיות בו שהיה בזמן ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

התורה, בכח התורה חכמי כתקנת - ד"הקהל" הענינים ברוחניות שמוסיפים עלֿידיֿזה ובפרט
תקנום" קרבנות במקום "תפילות - וכמו ברוחניות, המקדש עניני את עושים ביתֿהמקדש .42שמשחרב

השנה, ימות כל במשך שלו, האפשריות כפי וטף נשים אנשים יקהיל ואחד אחד שכל ובנידוןֿדידן:
כל  ה' את ליראה עליהם לפעול כדי שבתורה, פרשה בפניהם ויקרא זכאי, ביום ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

טפחים, מעשרה למטה ובגשמיות בפשטות צדקנו משיח ביאת את יותר עוד מזרז זה כל הרי הימים,

עפר" שוכני ורננו "הקיצו יהיה מכיון 43ואז בראשם, רבינו משה מזו ויתירה בתוכם, רבינו ומשה
ראשון", גואל הוא ש"משה ובפרט בביתֿהמקדש, להתנהג צריך כיצד להראות צריך שהוא

הה  כל בשנה"ועלֿידי "אחת הכיפורים יום לעבודת וההכנות ל"הקהל", השנה 44כנות לכל וההכנות ,
והשלימה  האמיתית גאולה של ושנה ברכה, של שנה שמחה, של שנה תהיה שהשנה זוכים כולה,

בפשטות,

לבב. טוב ומתוך והגבלה, מדידה מכל למעלה תשמח, שנת רבה, שמחה ומתוך

***

Ë.מסכת סיום לערוך - אם או אב של ובפרט - יארצייט ביום הנערכות בהתוועדויות נהוג .

ערוך' ב'שולחן נפסק שהרי ביארצייט, כו' מתוועדים כיצד לשאלה מקום שיש דמכיון הדבר: 45וטעם

הרי  - היארצייט שלאחר בלילה נערכת שההתוועדות (ואף אמו" או אביו בו שמת יום להתענות "מצוה
סיום  בהתוועדות עושים לכן - כו') יתוועדו בו, להתענות שמצוה מאורע שלכבוד מתאים לא לכאורה
יומא  עבידנא - מסכתיה "שלים  כאשר כי השאלה, נחלשת) עלֿכלֿפנים (או יורדת ועלֿידיֿזה מסכת,

לרבנן" מסכתות"46טבא ששים אלו - מלכות המה ["ששים המסכות ששים כל מבין והנה ובפרטיות 47. ,
מזו  ויתירה גמרא. עליהם שאין אלו גם מסכתא, כל על סיום לעשות הנוהגים ישנם והרי מסכתות, ס"ג
יש  ולכן] אחד, פרק על גם לעשות הנוהגים ויש שבברייתא, מסכתא על גם סיום לעשות הנוהגים יש -
התוועדות  (ב) יארצייט, לכבוד התוועדות (א) גרמא שהזמן ענין מצד קדימה דין לה שיש מסכתא למצוא

ותמיד. יומא מסכתות והן: - תשובה ימי בעשרת הנערכת
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ט.35) יו"ד, בא
יב.36) יא, עקב
ח.37) יט, שופטים
ג.38) מח, תהלים
וש"נ.39) ב. פו, מנחות ראה
או"ח 40) אדה"ז שו"ע ב). (סט, תכ"ד תקו"ז ב. כה, ב"ב ראה

וש"נ. ס"ג. סצ"ד

ב.41) נד, יומא
ב.42) כו, ברכות
יט.43) כו, ישעי'
לד.44) טז, אחרי תצוה. ס"פ
סי"ב.45) סת"ב יו"ד רמ"א
רמו.46) סו"ס יו"ד רמ"א ואילך. סע"ב קיח, שבת
כא.47) פי"ח, במדב"ר ט). (פ"ו עה"פ שהש"ר ח. ו, שה"ש



כט g"nyz'd ixyz 'e zgiy

האריז"ל  בכתבי המבואר שעלֿפי הכיפורים 17ולהוסיף, ליום ראשֿהשנה שבין הימים ששבעת
הדגשה  יש זה שמיום מובן הרי - השנה כל במשך בשבוע היום אותו על בשבוע, יום כל משפיעים

השנה. כל שבמשך שלישי ימי על הברכה השפעת על מיוחדת

Á,צדקנו משיח ביאת - העיקרית הברכה את בגלוי לראות נזכה אלו, ברכה עניני שמריבוי ויהיֿרצון .

ד  באופן - בגלוי יראו נגאלים,"z`feואז - כולו ישראל ועם בגלותא, שהיתה ששכינתא איך - הברכה"
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ישראל עם תמיד 35וכל גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו יבואו

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' את 36עיני אלקיך הוי' "ירחיב של באופן ישראל וארץ ,
עצמה,37גבולך" ישראל בארץ הברכה ענין שזהו ,

רב" מלך "קרית הקודש, עיר בירושלים - גופא שבו 38ושם ובביתֿהמקדש הקודש בהר - גופא ושם ,
כולו  העולם לכל יוצאה אורה שממנה יוצאים 39המנורה שממנו השולחן ובו כולו, העולם לכל וברכה ,

כולו  העולם לכל כל 40מזונות הושתת שממנה שתיה' 'אבן שבו הקדשים, בקודש עצמו ובביתֿהמקדש ,
כולו  הקודש,41העולם ארון בגשמיות בו שהיה בזמן ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

התורה, בכח התורה חכמי כתקנת - ד"הקהל" הענינים ברוחניות שמוסיפים עלֿידיֿזה ובפרט
תקנום" קרבנות במקום "תפילות - וכמו ברוחניות, המקדש עניני את עושים ביתֿהמקדש .42שמשחרב

השנה, ימות כל במשך שלו, האפשריות כפי וטף נשים אנשים יקהיל ואחד אחד שכל ובנידוןֿדידן:
כל  ה' את ליראה עליהם לפעול כדי שבתורה, פרשה בפניהם ויקרא זכאי, ביום ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

טפחים, מעשרה למטה ובגשמיות בפשטות צדקנו משיח ביאת את יותר עוד מזרז זה כל הרי הימים,

עפר" שוכני ורננו "הקיצו יהיה מכיון 43ואז בראשם, רבינו משה מזו ויתירה בתוכם, רבינו ומשה
ראשון", גואל הוא ש"משה ובפרט בביתֿהמקדש, להתנהג צריך כיצד להראות צריך שהוא

הה  כל בשנה"ועלֿידי "אחת הכיפורים יום לעבודת וההכנות ל"הקהל", השנה 44כנות לכל וההכנות ,
והשלימה  האמיתית גאולה של ושנה ברכה, של שנה שמחה, של שנה תהיה שהשנה זוכים כולה,

בפשטות,

לבב. טוב ומתוך והגבלה, מדידה מכל למעלה תשמח, שנת רבה, שמחה ומתוך

***

Ë.מסכת סיום לערוך - אם או אב של ובפרט - יארצייט ביום הנערכות בהתוועדויות נהוג .

ערוך' ב'שולחן נפסק שהרי ביארצייט, כו' מתוועדים כיצד לשאלה מקום שיש דמכיון הדבר: 45וטעם

הרי  - היארצייט שלאחר בלילה נערכת שההתוועדות (ואף אמו" או אביו בו שמת יום להתענות "מצוה
סיום  בהתוועדות עושים לכן - כו') יתוועדו בו, להתענות שמצוה מאורע שלכבוד מתאים לא לכאורה
יומא  עבידנא - מסכתיה "שלים  כאשר כי השאלה, נחלשת) עלֿכלֿפנים (או יורדת ועלֿידיֿזה מסכת,

לרבנן" מסכתות"46טבא ששים אלו - מלכות המה ["ששים המסכות ששים כל מבין והנה ובפרטיות 47. ,
מזו  ויתירה גמרא. עליהם שאין אלו גם מסכתא, כל על סיום לעשות הנוהגים ישנם והרי מסכתות, ס"ג
יש  ולכן] אחד, פרק על גם לעשות הנוהגים ויש שבברייתא, מסכתא על גם סיום לעשות הנוהגים יש -
התוועדות  (ב) יארצייט, לכבוד התוועדות (א) גרמא שהזמן ענין מצד קדימה דין לה שיש מסכתא למצוא

ותמיד. יומא מסכתות והן: - תשובה ימי בעשרת הנערכת
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ט.35) יו"ד, בא
יב.36) יא, עקב
ח.37) יט, שופטים
ג.38) מח, תהלים
וש"נ.39) ב. פו, מנחות ראה
או"ח 40) אדה"ז שו"ע ב). (סט, תכ"ד תקו"ז ב. כה, ב"ב ראה

וש"נ. ס"ג. סצ"ד

ב.41) נד, יומא
ב.42) כו, ברכות
יט.43) כו, ישעי'
לד.44) טז, אחרי תצוה. ס"פ
סי"ב.45) סת"ב יו"ד רמ"א
רמו.46) סו"ס יו"ד רמ"א ואילך. סע"ב קיח, שבת
כא.47) פי"ח, במדב"ר ט). (פ"ו עה"פ שהש"ר ח. ו, שה"ש



g"nyz'dל ixyz 'e zgiy

תשובה: ימי ולעשרת ליארצייט קשור וזה - התשובה ענין אודות מדובר בסיומה - יומא מסכת

במפורש  הרמב"ם שכתב כמו תשובה, היא אבילות מצות של הפנימי התוכן שהרי - ל"יארצייט"
שלו  ההלכות הכתוב 48בספר ובלשון בתשובה", ויחזור במעשיו ויפשפש וידאג יפחד "והחי 49"מתאבל..

לבו". אל יתן

הרמב"ם  כדברי - תשובה ימי הימים 50לעשרת בעשרה לעולם, יפה והצעקה שהתשובה "אףֿעלֿפי
עם  יומא למסכת יש נוסף קשר מיד". היא ומתקבלת ביותר, יפה היא הכיפורים ויום ראשֿהשנה שבין
"קץ  יום הוא שהרי התשובה, ענין בו מודגש א) ובשניים: הכיפורים, יום - תשובה ימי עשרת סיום

וכפרה" סליחה מקומות ,מחילה בכמה נקראת יומא מסכת פירושו 51ב) - "יומא" וגם כיפורים, בשם גם
הכיפורים  יום בשנה", "אחת והידוע, המיוחד .52יום

ושבת  (וכדלקמן), שבת אודות מדובר בסיומה שהרי התשובה, בענין גםֿכן קשורה - תמיד מסכת
"תשב" אותיות הזקן 53הוא רבינו שכתב וכמו תשובה. (ועד 54, התשובה לעבודת עת הוא השבת שיום

ענין  מודגש תשובה ימי ובעשרת ביארצייט לעיל וכאמור - עילאה') 'תשובה בתשובה, הנעלית לדרגה
התשובה.

ו"שקולה  המקדש, בית עניני אודות מדובר המסכת שבסיום - היארצייט עם תמיד למסכת נוסף 55קשר

אלקינו" בית כשריפת צדקניות) נשים מיתת כפשוט, (כולל, צדיקים .56מיתת

זהים). אינם שהענינים (אף המסכת את מסיים התנא אותו - משותף ענין יש אלו מסכתות בשתי והנה,
האדם  בעבודת הוראות המסכתות מסיומי ללמוד שיש - ובהקדים וכדלקמן. דומה, שאלה ישנה ובשניהם

הרמב"ם  וכדברי בכל 57לקונו, ואם כו'", המעשים כל וליישר הדעות לתקן אלא.. אינן התורה דיני "רוב
מסכת. סיום - שבתורה עיקרי בענין עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי כן, הדבר התורה דיני

È יומא מסכת סיום .58:

שבשמים, אביכם אתכם, מטהר ומי מיטהרים אתם מי לפני ישראל, אשריכם עקיבא, רבי "אמר
ואומר 59שנאמר  וטהרתם. טהורים מים עליכם הטמאים,60וזרקתי את מטהר המקוה מה ה', ישראל מקוה

ישראל". את מטהר הקב"ה אף

לחזור  להם יסייע שהקב"ה זה הוא ישראל של האושר ש"אשריכם" מבאר עקיבא שרבי והיינו,
ישראל". את מטהר "הקב"ה - בתשובה

להבין: וצריך

מישהו  עלֿידי ולא מידיעתו", "שב בתשובה, יחזור עצמו שהאדם היא התשובה עבודת שלימות הרי
הרמב"ם  וכדברי ומובן 61אחר, עוד", יעשהו שלא בלבו ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא "שיעזוב

בהמשך  (המבוארות התשובה דרגות בכל להיות צריך האדם) (עבודת שבתשובה זה שענין בפשטות
'תשובה  תתאה', 'תשובה – החסידות ובלשון כו', מאהבה תשובה או מיראה תשובה - שם הגמרא

עילאה').
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תשובה: ימי ולעשרת ליארצייט קשור וזה - התשובה ענין אודות מדובר בסיומה - יומא מסכת
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שבשמים, אביכם אתכם, מטהר ומי מיטהרים אתם מי לפני ישראל, אשריכם עקיבא, רבי "אמר
ואומר 59שנאמר  וטהרתם. טהורים מים עליכם הטמאים,60וזרקתי את מטהר המקוה מה ה', ישראל מקוה

ישראל". את מטהר הקב"ה אף

לחזור  להם יסייע שהקב"ה זה הוא ישראל של האושר ש"אשריכם" מבאר עקיבא שרבי והיינו,
ישראל". את מטהר "הקב"ה - בתשובה

להבין: וצריך

מישהו  עלֿידי ולא מידיעתו", "שב בתשובה, יחזור עצמו שהאדם היא התשובה עבודת שלימות הרי
הרמב"ם  וכדברי ומובן 61אחר, עוד", יעשהו שלא בלבו ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא "שיעזוב

בהמשך  (המבוארות התשובה דרגות בכל להיות צריך האדם) (עבודת שבתשובה זה שענין בפשטות
'תשובה  תתאה', 'תשובה – החסידות ובלשון כו', מאהבה תשובה או מיראה תשובה - שם הגמרא
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ישראל.. "אשריכם עקיבא רבי אומר כיצד כן, היא d"awdואם התשובה שעבודת ישראל" את מטהר
ישראל? עבודת עלֿידי ולא הקב"ה, עלֿידי

‡È:תמיד מסכת סיום .

שבת  שכולו ליום שיר מזמור השבת, ליום שיר מזמור בשבת.. במקדש.. אומרים הלויים שהיו "השיר
העולמים". לחיי ומנוחה

ראשֿהשנה  במסכת בברייתא מחלוקת יש זה בענין בשביעי 62והנה, עקיבא.. רבי משום יהודה "רבי
בין  לחלק חכמים ראו מה נחמיה, רבי אמר שבת. שכולו ליום השבת, ליום שיר מזמור אומרים היו

להבא" שם על השבת יום ושל שעבר, שם על הללו הפרקים נאמרין ימים ששת "שכל הללו", 63הפרקים

טע  לבאר הגמרא (וממשיכה ששבת" שם על "בשביעי וכדלקמן).אלא עקיבא, רבי של מו

השבת  שם על שזה סובר עקיבא רבי דעות: שתי יש השבת" ליום שיר "מזמור אמירת שבטעם והיינו,
הקב"ה. שבת שבה הראשונה השבת שם על שזה סובר נחמיה ורבי דלעתיד,

עקיבא  רבי כדעת תמיד מסכת סיום של משנה' כ'סתם ההלכה שבת 64ונפסקה שם על שזהו ,
העולמים". לחיי ומנוחה שבת שכולו "ליום - דלעתידֿלבוא

השבת  על קאי השבת" ליום שיר ש"מזמור שמפרש עקיבא רבי של טעמו בפשטות, והנה,
כי  הראשונה, מהשבת נעלית דלעתידֿלבוא ששבת מפני הוא, הראשונה השבת על ולא דלעתידֿלבוא

כו'. השבת בשמירת הדורות. כל במשך ישראל עבודת של העילוי את לה יש

וקיימא" מיקדשא "שבת הרי - להבין צריך ואין 65ולכאורה מלמעלה, באה השבת שקדושת היינו ,
הראשונה? השבת על דלעתידֿלבוא השבת עילוי מהו ביאור צריך ואםֿכן בה, להוסיף יכולים ישראל בני

יותר: ובפרטיות

בגמרא  "מקדש 66מבואר מברכים בשבת ואילו והזמנים", ישראל "מקדש מברכים שביוםֿטוב הטעם
"אבל  בברכה, ישראל את מזכירים ולכן לזמנים", דקדשינהו "ישראל כי - ישראל הזכרת ללא השבת"

וקיימא" קדישא את 67שבת מזכירים אין ולכן ישראל, עלֿידי ולא הקב"ה עלֿידי בראשית ימי מששת
השבת. את מקדש הקב"ה כי השבת", "מקדש אלא בברכה ישראל

דלעתידֿלבוא  השבת עילוי מהו - להבין צריך בשבת), ומוסיפים מקדשים ישראל (שאין ועלֿפיֿזה
הראשונה? השבת על

וכמו  השבת, וקדושת עונג את בפועל מגלים שהם עלֿידיֿזה בשבת מוסיפים שישראל לומר ואין
וממשיך 68שכתוב  "קורא" הוא הרי כו' השבת את שומר שהוא עלֿידיֿזה שהיהודי עונג", לשבת "וקראת

שבשבת  העונג את מלשון 69ומגלה - מזה ויתירה השבת, קדושת את מגלה גם שהוא מובן וממילא ,
השבת"הגמר  את המענג "כל מזו,70א יתירה אלא השבת, קדושת את מגלים רק (לא שישראל משמע

את  המענג "כל שאמרו וזהו - שבשבת העונג בחינת עד היא זו והוספה ב'שבת', ומוסיפים פועלים הם)
השבת. את מענגים שישראל השבת"
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א.62) לא,
שם.63) רש"י
מחבירו"64) כר''ע ש"הלכה מפני - בפשטות הדבר וטעם

ר"ע  דעת אחת, לגירסא - שבנדו"ד ובפרט וש"נ). ב. מו, (עירובין
- כר"ע הלכה נפסקה מדוע היטב מובן (ועפ"ז חכמים דעת היא
כר"ע  "והלכה ר"ע על חולקים תנאים כמה היו באם אפילו שהרי
שאין  די"ל ולהוסיף, חכמים). דעת הרי"ז מחביריו", ולא מחבירו
עליה, מוסיפה כ''א דר"ע, הגירסא על חולקת דחכמים הגירסא

כר"ע. סוברים חכמים שגם

א.65) יז, ביצה
א.66) מט, ברכות
שם.67) פירש"י
יג.68) נח, ישעי'
מתי 69) השבת, זמן שקביעת (52 (ע' ח"ח מלקו"ש ולהעיר

השבת  יהי' מתי מגלים שהם היינו, בבנ"י. תלוי' - השבת יהי'
(לא  בנ"י ביו"ט, משא"כ הקב"ה). ע"י נעשית השבת קדושת (אך

היו"ט. את מקדשים גם הם) אלא היו"ט יהי' מתי קובעים רק
סע"א.70) קיח, שבת
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כי  - דלעתידֿלבוא שבת על (דוקא) קאי השבת" ש"ליום עקיבא רבי של טעמו מובן ועלֿפיֿזה
השאלה  נשארת עדיין כי בשבת. וקדושה עונג מוסיפים הם) הרי השבת, את מקדשים שאינם (אף ישראל
של  פעולתו את (רק זאת מזכירים לא השבת בברכת מדוע בשבת, מוסיפים ישראל אם ממהֿנפשך: –
ש"מזמור  לומר עקיבא לרבי ליה איכפת מה אםֿכן ב'שבת', מוסיפים אינם ישראל אם ולאידך, הקב"ה).
השבת  על דלעתידֿלבוא השבת הוספת מהי דלכאורה הראשונה, השבת על קאי השבת" ליום שיר

הראשונה?

(כמובן  עיקרי דבר היא הכוונה המקדש בעבודת הרי דלכאורה, – הענין בכללות להבין צריך ועוד
כו'" נזבח הזבח דברים ששה "לשם הקרבנות שצריך 71מעבודת בדוכנם" "לויים הלויים בעבודת כולל (

בבית  השבת" ליום שיר "מזמור השבת ביום הלויים שבשירת לומר דוחק ולכאורה - כוונה שתהיה
ביתֿהמקדש  – בעתיד שיהיה דבר על כיֿאם שהיה, דבר על לא הם התכוונו והשני, הראשון המקדש

השלישי?

נחמיה? ורבי עקיבא רבי ממחלוקת וכן כנ"ל, אלו, מענינים הנלמדת ההוראה מהי לבאר יש גם

תורה. של לאמיתתה יהיה שהביאור ויהיֿרצון (בליֿנדר), אחרת בהזדמנות שיתבאר וכפי

·È נחמיה ורבי עקיבא רבי בין שהמחלוקת לבאר הגמרא ממשיכה שם, ראשֿהשנה במסכת והנה .
דלעתידֿלבוא: הגאולה באופן בשיטתם תלויה

עלמא, הוה שני אלפי שיתא קטינא, רב דאמר קטינא, בדרב אמרcge"קמיפלגי אביי ixzחרוב..
יום שם על למימר ליכא הלכך דאביי, אלא קטינא דרב ליה לית נחמיה ש"רבי ומכיון שכולו `cgחרוב",

שהרי .63נינהו"ixzשבת,

העולמים". לחיי ומנוחה שבת שכולו "ליום ובפשטות בפועל נבוא אלו, בענינים שמהדיבור ויהיֿרצון

ב"אלף  אנו נמצאים - ימים שני או אחד יום דלעתידֿלבוא שבת אם הן - הדיעות שלכל ובפרט
המנחה  לפלג קרוב גופא ובזה היום", "חצות - ת"ק שנת לאחרי גופא ובזה ,72השישי",

שלפניֿזה  (בהתוועדות וכנ"ל "תשמח", - שמחה את 73ושנת רק בשטרות, לכתוב אפשר אכן שכך ,(
"תשמח"! זהו שאז האלפים, ללא והיחידות העשיריות המאות

הלכות  וכמה כמה שלמדים ועד בתורה, דרך הוא זה לימוד גם אבל - בלבד הרמז בדרך שזהו ואף
פעמים). כמה (כמדובר מרמזים

בלשון  - ואומר" באצבעו מראה ואחד אחד ש"כל הברכה", "וזאת עלֿדרך בפועל, כן נמשך ומהרמז
האמיתית  בגאולה שתהיה האמיתית השמחה - ובפשטות "תשמח"! - והבטחה ציווי ובלשון נוכח,
שמחתכם, "וביום - "שבת" כבר עבר וגם (תשמח), זו שנה של ראשֿהשנה עבר שכבר ובפרט והשלימה.

השבתות" לה'"74אלו "שבת - ה"שמיטה" משנת ובאים היצורים 75, לכל ועד ב"עניים", שמחה שפעל ,
לאכול" תבואתה כל תהיה בארצך אשר ולחיה "ולבהמתך דמלכא"76- "אפקעתא ,77,

ממש. בימינו ובמהרה ובשלימות, טפחים, מעשרה למטה בפשטות, כך שיומשך ויהיֿרצון

‚È וכדאיתא העולם, לאומות הקשר - נוספת נקודה מצינו הסוכות בחג ה) (סעיף לעיל כאמור .
כו'.78במדרש  עליהם ומגינה האומות שבעים כנגד  היא פרים שבעים שהקרבת

השייך  התורה חלק (וכן שלהם המצוות היא האומות שבעים על שההגנה מובן תורה עלֿפי והנה,
שה  בפשטות מובן - במציאות וגם ד"לשבת לזה), באופן יתנהגו העולם שאומות בזה תלוי בעולם שלום
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ספ"ד.71) מעה"ק הל' רמב"ם וש"נ. במשנה. – ב מו, זבחים
ע'72) תש"י (סה"מ סי"ט תש"ט דחגה"ש ב' יום שיחת ראה
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סי"ח.73) לר"ה המשך (ב) שובה שבת שיחת
יו"ד.74) יו"ד, בהעלותך ספרי

ד.75) שם, ב. כה, בהר
ז.76) שם,
א.77) קט, א. קו, רע"א. לט, ב"מ הגמרא לשון
כד.78) פכ"א, במדב"ר
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ענינם, תוכן זהו מוסר) ובספרי המקרא בפשטני (כמבואר אשר נח, בני מצוות שבע קיום דהיינו יצרה",
בלעו" חיים רעהו את "איש יהיה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה 79שלא ובתיֿדינים, דינים צדקה, - להיפך אלא ,

נח  בני מצוות שבע של הדברים פרטי ככל - וכו' גזל .80שלילת

להלכה  הרמב"ם פסקֿדין עלֿפי – זה בענין פעמים כמה מפי 81וכמדובר רבינו משה צוה "וכן :
והודיענו  בתורה, הקב"ה בהן שציוה מפני נח.. בני שנצטוו מצוות לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה

כו'". רבינו משה עלֿידי

„È:ובהקדים העולם, לאומות בשייכות ענין ועוד .

הבעלֿשםֿטוב  תורת כיון 82ידועה הוראה, ללמוד צריך שומע, או רואה שיהודי דבר מכל אשר
(וברייתא) במשנה מפורש שהרי וכוונה, תכלית ללא זה אין "83שבוודאי -lk,בעולמו הקב"ה שברא מה

ישמע  או יראה פלוני שאיש פעל פרטית, בהשגחה שהקב"ה, מה - זה ובכלל לכבודו", אלא בראו לא
כוונת  את למלא בו ולהשתמש הקב"ה, של "לכבודו" זה, את לנצל צריך האדם ולכן פלוני, מאורע

קוני" את לשמש נבראתי "אני - שתבוא 84בריאתו והכרה ידיעה תוספת לו תהיה שעלֿידיֿזה היינו ,
פרטי, מאורע לכל בנוגע הוא כן ואם קונו. את לשמש בעבודתו לשלימות) (עד הוספה – בפועל במעשה
בענין  והאחד כלליים, ענינים שני שומעים או רואים כאשר - ובמיוחד כללי, בענין ֿ כמהֿוכמה עלֿאחת
אחד  שכל בוודאי הרי (כדלקמן), הרעיון את ומבהילים מפליאים - ושניהם שלילי, ענין - והשני טוב,
קורא  שהיה המלך בדוגמת שהם כלליים, בענינים ההשפעה בעלי [ובפרט זה, דבר ורואה ששומע מאלו

שבעם  הגדול אלא דוקא, לאו מלך - דעות שלכמה (ובמיוחד ב"הקהל" שבתורה למנהג 85הפרשיות ועד ,(
באברבאנאל  שהובא לחפש 86ישראל צריך ה'"], את ד"ליראה בענינים לדבר נהגו תורה' שב'שמחת ,

בפועל. למעשה ועד בדבר, והוראה לימוד

ÂË,הסדר (ולכן מאיסורא לאפרושי להיות צריך לכלֿלראש וגם קודם, אירע השלילי שהמאורע כיון .
זה: בענין נפתח לכן, - טוב") "ועשה ואחרֿכך מרע" "סור הוא בכללות,

ומדגישים  ישראל, כלל בשם לדבר המתיימרים מאלו שכמה והוא מבהיל, דבר אירע האחרונה בשנה
מבהילים  דברים ועשו הלכו בישראל, מנהיגים בתור דוקא אלא פרטיים אנשים בתור אינם שמעשיהם זאת

יעבור" "אל נאמר עליהם מהדברים שהיא רחמנאֿליצלן, לעבודהֿזרה השייכים ענינים אפילו 87ממש,
החיים'! 'היפך להיות עלול שעלֿידיֿזה

כבוד  הצילו עלֿידיֿזה ש... בהדגשה, ומודיעים ביותר, גדול פרסום מזה שעושים אלא עוד, ולא
תהלה" דומיה ו"לו הדורות, כל סוף עד  הימים כל תמיד ישראל לבני טובה יביאו ועלֿידיֿזה ישראל
והאצבעות  הידים נשיקת - [כולל המפורסמת! הפגישה שתביא התוצאה זו - ולדעתם זאת, שפעלו על
ממש, עבודהֿזרה זו האם לדון שאפשר רק - עבודהֿזרה עניני - כו' הידועים התארים הזכרת עם
במעשיהם  ומתפארים הולכים - זה על ונוסף אביזרייהון. פעמים כמה או דעבודהֿזרה אביזרייהו

כמוהו! היה לא שמעולם כך כדי עד ישראל, כלל עבור להישג זאת ומחשיבים

הבודהיסטים  או שהמוסלמים ראינו לא - זאת) שעוררו היו שכבר (כפי אשר בשעה בה - זאת וכל
פה  פוצה ואין כלֿכך. אחריו ורצים הולכים אינם שבשיטתו הנוצרים ואפילו כלֿכך, אחריו ירדפו

! ומצפצף

והשתדלו  הדבר את השתיקו חלושה", ענות ב"קול שהיתה מכיון אבל מחאה, איזו היתה אמנם
ז"ל  רבותינו מאמר שכן נטויה, ידם עוד - ועתה זה, על מאתיים",88שישכחו רוצה מנה לו שיש "מי
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מ"ב.79) פ"ג אבות
וש"נ.80) ב"נ. ערך תלמודית אנציק' ראה
ספ"ח.81) מלכים הל'
וש"נ.82) סקכ"זֿקכט. הוספות כש"ט אייר. ט' יום" "היום
ספ"ו.83) אבות
קידושין.84) מס' סוף וברייתא משנה

(85.20 הערה תשמ"ז נצו"י בלקו"ש נסמן
וילך.86) פ'
ה"ב.87) פ"ה יסוה"ת הל' רמב"ם א. עד, סנהדרין
ס"פ 88) ובחיי רמב"ן יו"ד. פ"ג יג. פ"א, קה"ר ראה

ועוד. חייֿשרה.
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כ  או לממון בנוגע דוקא נאמר האדם לא טבע זהו אלא טובים, לענינים להביא שיכול כזה מסוג בוד
בשלש  מסתפק איננו - מאתיים לו וכשיש "מאתיים", - כפול להשיג רוצה "מנה", - משהו כשמשיג אשר
נטויה  ידם עוד - בעניננו וכך מזומן, בידו שיש ממה כפליים רוצה אלא נוסף, אחד מנה היינו מאות,

תעשה'. מה להם יאמר ו'מי זה, בכיוון להמשיך

ואז  המעשה לאחר עד להמתין ולא אלו, מעין בפעולות ימשיכו שלא עתה להשתדל בהכרח ולכן,
מודעא" "מסירת לגבי בגמרא המובא החשש ישנו כזה באופן שכן במחאה, שבשעת 89לצאת יתכן -

האסור  הדבר את רק רואים הם ואםֿכן אודותיה, יודעים ואינם המודעא בעת יהיו שלא כאלו יהיו מעשה
בנידוןֿדידן  ועלֿדרךֿזה מעשיו, על תירוץ יש פלוני' בן של'פלוני מה מועיל לא ולגביהם והבלתיֿרצוי,
אמתלא  ועלֿכלֿפנים והסברה, תירוץ להם שיהיה כיון כלל, תועיל לא והמחאה יתכן המעשה לאחר -
וגם  אחר, באופן מפרש העולם שכל ואףֿעלֿפי וכו', חשבו כך ולא נתכוונו, לכך שלא - לא אמת -
מודעא  מוסר הוא אלו דבריו על גם הרי - כו' אודותו יכתבו וכך כזה, באופן שיפרשו משתדל עצמו הוא

אחר... למשהו שהתכוון טוען ואחרֿכך

ובתוכן  התורה בלשון לדבר היכולים שאלו היא ולהבא, מכאן זאת למנוע היחידה שהעצה מובן ולכן,
המלעיגים" מפני יבוש "אל בעצמם יקיימו יתחילו 90התורה, לראש, ולכל ההפוך: בכיוון כדבעי וירעישו

העמים" מכל המעט ש"אתם ואףֿעלֿפי להתפעל, בלי אמיתית, יהדות מהי ויפרסמו החיובי הרי 91בצד ,
זה  הרי העמים", בין ומפורד "מפוזר הם ישראל שבני ואףֿעלֿפי שבשמים, אבינו זקן", אב לנו "יש

"cg` mr וזוהי הבלתיֿרצויים, הענינים מכל ניצלו אחד" "עם שהם עלֿידיֿזה דוקא - ואדרבה גו'",
"דתיהם אשר ישראל, בני של עם"zepeyחשיבותם .92מכל

מרמים  שאינם לדעת עליהם הרי הגוים, את מרמים שהם בעיניהם ומדמים להיפך, האומרים אלו ולגבי
מהר"ש  אדמו"ר כ"ק פתגם וידוע עצמם, את ש 93אלא ה"קונץ" עצמו...אודות את שמרמה מי ל

ÊË העבר ותיקון הנ"ל למאורע שייכות לו ויש יורק, ניו זו, בעיר מתקיים "למעליותא" השני המאורע .

למקרא", חמש ל"בן והודיע אמר כבר רש"י אבל האומות, לשבעים אמנם שייך זה ענין [ובהקדים:
ראשית, שנקראת התורה ובשביל ראשית שנקראו ישראל בשביל ראשית, ב' בשביל היינו ש"בראשית",
מובן  ולכן שבה, הפרטים שאר - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה צבאיהם, וכל והארץ השמים בריאת כוונת וזוהי
נקבע  זו בעיר לקמן]. שיתבאר כפי ישראל, בני עם הדברים את ולקשר זה, על גם לדבר מקום שיש
לדון  ומרכזית, גדולה לאסיפה האומות שבעים באיֿכח מתאספים שבו המקום שתהיה) סיבה (מאיזו
בשבעים  נכללים כולם אבל משבעים, יותר להרבה נעשו ההפלגה ומפני - וכלליים פרטיים ענינים בכמה
שמספר  ישראל", בני למספר עמים גבולות ד"יצב ה) (סעיף וכנ"ל האומות, כל באים שמהם האומות

יעקב. ירך יוצאי נפש שבעים מספר כנגד הוא האומות

בכל  הסוכות חג בתקופת מאשר ויותר שלפניֿזה, בשנים מאשר יותר גדולה היא האסיפה זו, ובשנה
נטיה  ומתוך קורא' 'קול מתוך - זה וכל הקודמות, בשנים השתתפו שלא משתתפים גם שישנם שנה,

אחת. החלטה לידי לבוא

פאווער" "סופער הנקראות המדינות שתי בין היתה עתה עד זו: בשנה נפלא שינוי ועוד
כו' בעולם במלחמה איום כדי עד ביחד, להתדבר יכולים היו ולא גדולה, מחלוקת ("מעצמותֿהעל")
ויבואו  יתדברו הנוכחית האומות שבאסיפת לוודאי קרוב - ועכשיו כו'), פה תפתח ואל תהיה, לא (היו

תורה. עלֿפי תפקידם - יצרה" ל"לשבת עד הלבבות, קירוב לידי
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א.89) לג, גיטין ראה
בתחלתו.90) או"ח ואדה"ז טושו"ע
ז.91) ז, ואתחנן

ח.92) ג, אסתר
(93.100 ע' תש"א סה"ש ראה
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האומה  זו הרי - האומות בין גם וממילא, הקב"ה. הוא האמיתי פאווער" ה"סופער אשר [ולהוסיף,
לעליון  אדמה שם על "אדם" הנקרא ישראל, עם הקב"ה, בחר כמותו 94שבה העליון, אדם שלוחי והם ,

ועל 95ממש  כולו, העולם כל על 'בעליֿבתים' נעשים הם אזי כדבעי, מתנהגים ישראל בני כאשר ולכן, ,
ה  נשיא כל של המזל למטה נמשך להיות יכול הטבע, ולבושי השונים המזלות שעלֿידי ורק מציאות.

כו'). פלונית ומדינה פלוני

ÊÈ שהלכו ואלו להתערב, שכנגד הצד עלול עתה, המאורעות: שני בין המשותפת הנקודה וזוהי .
לדבר  הזכאים הם שלא להם יאמר ומי ישראל, עם את זו באסיפה לייצג לרצות עלולים פגישה לאותה
אותם  וקיבל וכך, כך להם ואמר האיש, אותו של באֿכחו עם שדיברו אלו הם הרי ישראל, עם בשם

יפות... פנים בסבר

יגיעו... לאן יודע מי טוב, דבר יאמרו אם אפילו אזי המדברים, יהיו אלו אם כי ביותר, חמור דבר וזה

בשם  ידברו האו"ם שבאסיפת כן) לעשות כדאי (ובלאוֿהכי היא היחידה העצה לזה, בנוגע גם ולכן,
הם  שרק מכיון התורה, לכוונת ומכוונים ישראל תורת בשם המדברים ה', יראי רבנים דוקא ישראל עם
להבנה  שכלם כל את הקדישו - זה על ונוסף התורה, עלֿפי הם חייהם כי אלו, שלוחים להיות זכאים

התניא  בלשון - בתורה שהתאחדו ועד התורה, בלימוד כמוהו".96והשגה יחוד שאין נפלא ב"יחוד -
שמו" על נקראת ש"תורתו מי הוא אמיתי תלמידֿחכם פעמים, כמה מובן:97וכמדובר אינו דלכאורה .

הלומד? שם על – אמת דבריה שכל אמת" ב"תורת – נקראת ואיך הקב"ה, של ורצונו חכמתו זו הרי

שונים, דברים שני אינם והתורה שהוא עד בתורה, מתאחד הלימוד שעלֿידי כיון יובן, הנ"ל ועלֿפי
ממש. אחד דבר אלא בפניֿעצמו, מציאות הוא אין לתורה, שביחס אלא

מציאותו  שכל כך כדי עד ערוך', 'שולחן עלֿפי הם מעשיו שכל היינו בפועל, מתנהג שכן - והעיקר
הירושלמי  ובלשון בזה, ב'תוספות'98חדורה מודים,99(והובא מטי הוה דכד לראשי, טיבו מחזק "אנא (

בראשו  כורע מיד בסידור, "מודים" כשרואה תיכף אלא מיוחדת, כוונה כל ללא - מגרמיה" כרע הוא
כרע". "מנפשיה - הגשמיים וגופו

ÁÈ שעלול ממה רחמנאֿליצלן שכן מאיסורא", ד"לאפרושי בגדר זה הרי ההווה, שבמצב להדגיש ויש .
ישראל! עם מייצגי יהיו אלו אם להיות

הגוים  בפני יאמרו לא אלו שנציגים לומר קרוב הרי - לים מעבר רשמיים נציגים יהיו שבוודאי ואף
המבהיל  הדבר את שעשו לאלו בנוגע - ולאידך ישראל, ומנהגי ישראל תורת ישראל, דת אודות "דעות"

בישראל, דתיים מנהיגים בתור דוקא שידברו לומר קרוב הראשון,

וגם  חלושה, ענות קול מלבד ומצפצף, פה פוצה ואין בשקט עבר הקודם שהדבר בראותם ובפרט -
נטויה, ידם עוד - וממילא בעיתונים, שליטתם מפני כדבעי, נשמע לא זה

ישראל, דת בשם הדיבור על 'בעליֿבתים' נעשו בכלל במה לשאלה, מקום שיש בשעה בה זה וכל
הנהגה  - היוםֿיום בחיי להנהגתם ועד ולבושם, מנהגיהם חייהם, אופן מהו הם יודעים כשלעצמם והרי
'סמיכה'... קיבל ואצלו שנה שלושים לפני למד שאצלו הראשֿישיבה מהנהגת שונה סבו, מהנהגת שונה

לו" יגיד "מקלו - ל'סמיכה' זקוק ואינו ראשֿישיבה צריך אינו לדעתו וכו'...100ובכלל,

ËÈ כל ישראל, של בשבחן רק לדבר יש בכלל שהרי רצויים, בלתי בדברים להאריך המקום כאן ואין .
ולכן  מאמינים, בני מאמינים שהם יתגלה אצלם שגם ויהיֿרצון שיהיה, מי יהיה מישראל ואחד אחד

ההם" בימים יהיה אשר השופט "אל ישמעו - למדו לא ואם בישיבות, שלמדו למה בהתאם 101יתנהגו

ועיקר  ועוד לשמה, הראויה 'סמיכה' וקיבלו בישיבות למדו אשר שבדורנו הרבנים - הסנהדרין בדוגמת -
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ועוד.94) רע"א. ג, של"ה ראה
ובכ"מ.95) ג. א, ויקרא לקו"ת ראה
ב).96) (ט, פ"ה
ואילך.97) סע"א לב, קידושין וראה א. יט, ע"ז

סה"ד.98) פ"ב ברכות
סע"ב.99) קסד, ב"ב ב. טז, ר"ה סע"ב. קיח, שבת

יב.100) ד, הושע
יט.101) יז, שופטים
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הציווי  - [כולל  התורה מצוות את ומקיימים לזה בהתאם מתנהגים עתה, ועד מילדותם היוםֿיום שבחיי -
בכלֿזאת  כו', השמיטה שנת היתה הקודמת שהשנה ואףֿעלֿפי לשנה, משנה ולהוסיף בקודש, להעלות
תמיד  ה'... את ד"ליראה הפעולה - "הקהל" שנת של בענינה מוסיפים זו ובשנה חיל, אל מחיל הולכים

הימים"]. כל

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  תתמלא, שבקשתם לוודאי קרוב אלו, מרבנים דרישה תבוא אם אשר ולהוסיף,
"עד  הקושיא שתשאר (ורק בקשתם את למלא שלא סיבה שום תהיה ולא המתאים בתוקף יבקשו אם

ע  צועקין "אין אבל אתית", לא אמאי שכתוב השתא מה את ישראל עם בשם ולומר לבוא - העבר") ל
ישראל: בתורת

מצוות  שבע את לקיים עליהם ולכן יצרה", "לשבת הוא שתפקידם העולם, לאומות בנוגע לראש, לכל
וגו" חרב גוי אל גוי ישא ד"לא הענין - ובכללות נח, ורק 102בני זה, מוסד לסיסמת נעשה שבלאוֿהכי ,

השנים  כל במשך הגוי את להכין היינו בפועל, למעשה שיבוא כדי ולבארו ולפרשו הדבר את לחדש שיש
נח. בני מצוות שבע את הפרטים בחייו שיקיים עלֿידיֿזה חרב", ישא ש"לא כולם

Î הלב אל נכנסים הלב מן היוצאים דברים שכן שיצליחו, לוודאי קרוב בפועל, זאת יעשו כאשר .103

יהודים, הם מה לדעת רוצים אם אשר ידעו והכל גדר, לגדור יצליחו סוףֿסוף ואולי פעולתם, ופועלים
הרי  - העמים" מכל המעט ש"אתם אףֿעלֿפי להם מגיע ומה ישראל, בני של דרישתם מהי יהדות, מהי
מאוחדים  הם כי מצוות, ומקיימים תורה שלומדים אלו הם כך, לשם אליהם לפנות שיש היחידים האנשים
וקודשאֿבריךֿהוא  אורייתא ש"ישראל ומכיון ישראל, ואלקי ישראל עם ישראל, תורת עם נפלא ביחוד

חד" מציאותם.104כולא כל זו הרי

‡Î:בזה ענין ועוד .

פעולתם. פועלים שאזי הלב, מן היוצאים בדברים שידברו בכך תלויה הענין שהצלחת הנ"ל על נוסף
בני  (מבין השני הצד שאם כיון קודם", אחת שעה ש"יפה עד בזה, הזריזות חשיבות את להדגיש יש
כמה  ועד הדבר, את לתקן יוכלו איך לדעת אין בריבו", הראשון "צודק בכלל ויכנסו קודם יפנו ישראל)

וכו'. לטענות שיצורפו וכו' ההסברים למרות יועיל, התיקון

הקודש' ב'אגרת כמבואר התורה, עניני בכל הזריזות ענין גודל מלבד - זה העקידה 105וכל מעלת שכל
שכתוב  כמו אבינו", דאברהם "זריזותיה העקידה 106היא לעצם בנוגע דאילו בבוקר", אברהם "וישכם

לו  יאמר בעצמו שהקב"ה ציווי יקיים בוודאי מישראל ואחד אחד כל הרי ההתפעלות, מהי מובן אינו
ש" אלא כיון dizefixfבמפורש? עולם", עד ולבנינו לנו לעד העומדת היא עליוֿהשלום אבינו דאברהם

מתןֿתורה). קודם שמדובר (ובפרט נצטווה לא הזריזות שעל

יראה" ה' "בהר אשר כך, כדי ז"ל 107ועד חכמינו וכפירוש במקום 108, הצבור יצחק, של אפרו על דקאי
ושם  המקדש, בית לאחריֿזה נבנה ובו יצחק, נעקד שבו המקום הוא המוריה הר (שהרי לעולם המזבח
בית  הלכות בריש הרמב"ם שכתב כמו השתיה, אבן מונחת שבו במקום בקודשֿהקדשים – גופא

).109הבחירה 

עבור  השכר אףֿעלֿפיֿכן יצחק, של מדמו טיפה אפילו נשפכה לא שבפועל אףֿעלֿפי – זה וכל
אין  ולכן זה, על להזכיר צורך שאין כלֿכך תמידי באופן מונח" ש"אפרו ועד בשלימות, הוא העקידה

שכתוב  (וכמו ביצחק זכירה בריתיizxkfe"110אומרים בריתי awriאת את ואף יצחק בריתי את ואף ,
xekf` mdxa`,כביכול רואה, וכאילו בזכרון צורך אין העיניים, לנגד המונח שבדבר כיון - הדבר וטעם ,("

תמידי. באופן המזבח, עלֿגבי מונח שהוא כמו יצחק, של אפרו את
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ג.102) ד, מיכה ד. ב, ישעי'
א.103) סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ספר ראה
א.104) עג, זח"ג ראה
כא.105) סימן
ג.106) כב, וירא

יד.107) שם,
כו,108) בחוקותי ופירש"י תו"כ ה"א. פ"ב תענית ירושלמי

ועוד. מב.
ורפ"ד.109) רפ"ב
שם.110) בחוקותי,
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·Î הוא שהענין כיון קודם, אחת שעה יפה - וכנ"ל האפשרי, כפי האמור בכל שיפעלו ויהיֿרצון .
מצדֿעצמו, הדבר חשיבות על נוסף מאיסורא", ד"לאפרושי בגדר

משוטר  מפחדים שהיו לים, מעבר שהיה כמו הגלותי הרגש נשאר עדיין שתהיה, סיבה שמאיזו למרות
וסוףֿסוף  ביחד... מושלים מכמה ובפרט מהמושל... - יותר ועוד המשטרה, ממפקד - יותר ועוד העיירה,
המלכים  מלכי מלך של עמו אנו בכלֿזאת בכמות, המעט" ש"אתם אףֿעלֿפי אשר ישראל, בני יוכיחו

וב  מאתנו, ואחד אחד בכל בחר והוא הלכה"הקב"ה, זו ה' "דבר את המביאים באלו - ועד 111פרט ,
בנוגע  והן מרע" ל"סור בנוגע הן נח, בני מצוות שבע - העולם לאומות בנוגע גם ההלכה לפרסום

טוב". ל"ועשה

ועד  יצליחו, בוודאי ואזי אמיתי, יעקב" "גאון מתוך המתאים, ובמקום המתאים בזמן זה כל ויעשו
מחאה  תהיה ומיד שתיכף בידעם אלו, מעין מעשים ולעשות לדבר רצון ההוא לצד יהיה לא שמלכתחילה
בהתאם  כולו, העולם בכל שלום יהיה ולהבא ומכאן התורה, היפך שהוא דבר כל על גדול בתוקף ושלילה
בלתיֿרצויים, ענינים מכל ושביתה השמיטה שנת שלאחר הקהל' ב'שנת ובמיוחד הסוכות, חג של לענינו

חרב", גוי אל גוי ישא ש "לא ועד

אחדות  ותהיה עמים" "גבולות מכל והטף הנשים האנשים ישראל, בני כל את שיקבצו ועלֿידיֿזה
שבכל  עד ישראל", בני למספר עמים גבולות ב"יצב גם יפעול זה הרי נחלתו", חבל ב"יעקב אמיתית
בסיום  הרמב"ם כדברי כו', הרעה וכל והמלחמה והתחרות הקנאה ענין כל לגמרי יתבטלו האומות שבעים
ו"כן  – הזמן" ל"אותו בנוגע הרמב"ם מסיים שבו היעוד גם ויקויים החזקה', 'היד תורה', 'משנה ספר
לים  כמים - ישראל לבני ובנוגע - ה' את דעה - הארץ כל - הארץ מלאה "כי - הזה בזמן לנו" תהיה

הדעת 112מכסים" ב"מי לגמרי שקועים שיהיו מקוואות) הלכות בסיום הרמב"ם שכתב (כמו והיינו ,
הטהור",

הכיפורים  יום את יחגגו ואז ממש, ומיד תיכף צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה
בביתֿהמקדש, כהןֿגדול עבודת עם בשנה" "אחת

במדרש  וכדאיתא הסוכות, חג לימי הכנות של ימים ארבעה - כל 113ולאחריֿזה אין אלו שבימים
הראשון" "ביום - בחודש חמשהֿעשר יום נקרא שלכן המצוות, היפך שהוא ענין לכל כיון 114שייכות ,

סוגים  ארבעה כנגד שהם - מינים וארבעה סוכה בעניני עסוקים היו הקודמים הימים ארבעה שבכל
"הקהל" בכולם ופועלים ,115שבישראל

"שמחה" פעמים שלש נאמר שבו הסוכות, חג ֿ 116ושמחת ועלֿאחתֿכמה ביותר, גדולה שמחה תהיה ,
האנשים  ל"הקהל" ועד הקהל', 'שנת זו, בשנה ומלכא וכמה בגלוי, בביתֿהמקדש, בפשטות, והטף הנשים

הימים" כל תמיד ה'.. את "ליראה בתורה הפרשיות יקרא משיחא

שפתינו" פרים "ונשלמה הקדמת עלֿידי ובפרט טפחים, מעשרה למטה בפשטות, - זה עלֿידי 117וכל
כל  יתקבלו בהם שגם העולם אומות על הפעולה כולל בזה, השייך בכל ברוחניות והפעולה הדיבור

לבב. וטוב שמחה ומתוך שלהם, ומצוות שלהם לתורה בנוגע האמורים הדברים

***

‚Î:עיקרי ענין עוד להוסיף יש שפתינו", פרים "ונשלמה אודות לעיל להאמור בהמשך .

ברוחניות, והן בגשמיות הן ישראל, עם כל של והתיכונה הפנימית הנקודה הם עניניו וכל ביתֿהמקדש
ענינים  לתקן הוכרחו בפועל, קרבנות מקריבים ואין ביתֿהמקדש שחרב לאחרי גם ולכן הזמנים, בכל
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ב.111) קלח, שבת
ט.112) יא, ישעי'
ז.113) פ"ל, ויק"ר
מ.114) כג, אמור

יב.115) שם, ויק"ר
בתחלתו.116) תרנד רמז אמור יל"ש
סוס"א.117) (מהדו"ב) או"ח אדה"ז שו"ע וראה ג. יד, הושע
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(ולאו  נוספים בענינים וכמוֿכן שפתינו". פרים ד"ונשלמה הענין תוכן וזהו הקרבנות, במקום שיבואו
שעברה  השנה במשך באריכות כמדובר ואחד, אחד לכל שייך ביתֿהמקדש שכללות וער בקרבנות) דוקא
- וכו' תשמישו וכלי ביתו מכלי מחדרו, מביתו, לעשות ישתדל ואחד אחד שכל ביותר הוא נכון שדבר 
חדר  ומכליו, מחדרו יעשה הקטן שהילד היינו טף, וגם נשים לאנשים הכוונה - וכמדובר מעט", "מקדש
בארוכה, אז דובר שכבר (וכפי יהדות של ענינים הם הילדה) או הילד (של הבנתו לפי שגם וכלים

בלאוֿהכי). הידוע על ולחזור לשוב גרמא הזמן ואין כו', ונתפרסמו נעתקו והדברים

שהזמן  הענין - ל"הקהל" בנוגע עלֿדרךֿזה – ביתֿהמקדש וכללות לקרבנות בנוגע שהוא וכשם
הוי  זימני ובתלתא ימים, משלושה יותר כבר עברו ומאז מראשֿהשנה, החלה הקהל' 'שנת (שהרי גרמא

וכו'):118חזקה  תשובה ימי עשרת ימי רוב  עברו וכבר ,

ולפעול  שלו, האפשריות ככל גדול, הכי בכח מיד, לעסוק להתחיל ואחת אחד כל את לעורר יש
ב'הקהל'.

"אנשים", - שבו וטף" נשים ד"אנשים החלקים כל את להקהיל צריך לראש, לכל - חלק ובפרטיות
כו', הבנים בחינוך לעסוק בביתו, ומנהיג בסביבתו מנהיג להיות בו שיש התכונה "נשים" שבו, התוקף
לטף  בדומה אדם", מכל "לומד להיות ורודף המשתדל ומחונך מקבל להיות בו שיש התכונה - ו"טף"
גופא  ובזה הימים", כל ה' את "ליראה - אחד ברעיון חדורים יהיו ביחד אלו תכונות שכל קטנים, וקטני

וכו'. הפרטים בכל הענינים בכל החודרת יראה -

הזולת, אל בנוגע בזה כשישתדל יותר יצליח עלֿידיֿזה בעצמו, "הקהל" שיפעול לאחר ועיקר, ועוד
ישראל, באהבת חדורים יהיו דבריו זה על נוסף אם ובפרט אליהם, להגיע שביכלתו ישראל בני כל
כיון  ההשפעה, וקבלת הדברים לקליטת המצב את שמכשיר השומעים, ובין בינו קשר נעשה שעלֿידי ֿזה

כמוך" לרעך "ואהבת הציווי מפני היא ההשפעה שסיבת מרגיש זהו 119שהשומע כיצד מרגיש הוא ואזי ,
אלו. בימים ובפרט לקבל, שביכלתו ביותר והנחוץ היקר הדבר

שאףֿעלֿפי  להם, ולומר שהם מקום בכל  ישראל ובנות בני כל אל לפנות יש פשוטות: ובאותיות
(וכבר  "הקהל" בשנת בעמדנו מכלֿמקום ישראל, בארץ ולא קיים ביתֿהמקדש שאין בזמן שנמצאים
במיוחד  להשתדל גרמא הזמן הרי בתורה), "הקהל" פרשת קראו וכבר כנ"ל, ימים, משלושה יותר עברו
משכונתו, החל - כדרוש בשלימות תהי' שההשפעה המתאים ובאופן המתאים בזמן המתאים במקום אשר
ובכל  להיפך, ועלֿדרךֿזה אנשים, להקהיל לנשים המותר (באופן וטף נשים אנשים יתאספו וחוגו, עירו
שהזמן  מהענין החל "הקהל", מצות אודות ויעוררום לנשים) בנוגע ונשים לאנשים, בנוגע אנשים - אופן
שעלֿידי  הביאור - גם כולל שפתינו", פרים "ונשלמה והפסוק "הקהל", אודות התורה פסוקי - גרמא

כפשוטו. בביתֿהמקדש בפשטות, פרים" "ונשלמה קיום את ממהרים שפתינו" פרים "ונשלמה

בה  שנתרגל מרגילותו אפילו (למעלה פעמים ואחת מאה עד פעם, אחר פעם כן יעשו כאשר והנה,
הלכה" זו ה' "דבר התורה, הלכות עלֿפי וכן התורה, דברי על מיוסדים יהיו והדברים טבע), שנעשתה עד
ה', לברכת זוכים שאזי כיון פעולתם, ויפעלו הלב אל יכנסו בוודאי הלב" מן היוצאים "דברים אזי -

ומצוות, תורה עניני בכל כמו

ומצאת" "יגעת וכההבטחה היגיעה, עלֿידי שבאה הברכה - פעמים,120ובמיוחד כמה (כמדובר דהיינו ,
לטירח  בערך שלא - מציאה של באופן ברכה, לתוספת זוכה ההשתדלות, לפי שמקבל  השכר על א שנוסף

ב"הקהל" שיתכנסו וטף, נשים אנשים על בפעולה יותר עוד להצליח יזכה ועלֿידיֿזה בדבר, שהשקיע
כו'.

שהם  תשובה, ימי מעשרת החל דפגרא, ביומי במיוחד להיות צריכים "הקהל" שכינוסי ולהוסיף,
בשנה", "אחת הכיפורים ביום ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ד), סעיף (כנ"ל מועד של חולו בדוגמת
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לגמרי  חדורים ישראל בני (כאשר הסוכות לחג הכיפורים יום שבין הימים בארבעה ֿ כמהֿוכמה ועלֿאחת
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  ל"הקהל"), גם כולל - זו ובשנה במדרש, שכתוב כמו ומצוות, תורה לעניני בהכנות
לשמחת  עד ואור, ומוסיף והלוך "שמחה", פעמים שלש בו שנאמר הסוכות, בחג שמחתכם" ב"יום

בלחודוהי" ומלכא ד"ישראל באופן שהיא כדאיתא 121שמיניֿעצרת, לשמחתֿתורה, שמגיעים ועד ,
מלכות'.122בזוהר  ל'כתר שייך שזה

עיניך" תחזינה ביפיו ל"מלך באים המלך 123ומזה בכתר קשור המלך יופי שהרי משיחא, מלכא דוד ,
של  ענינו חוצה", מעינותיך ד"יפוצו ובאופן התורה, פנימיות תורה, של כתרה להפצת הטעם (גם) וזהו -
האדם, במעשה "אחישנה", גדולה, הכי הזריזות ועלֿידי בפשטות. וגילויו ביאתו לפני עוד משיחא, מלכא
[וכפי  ל"הקהל" בנוגע והטף" הנשים "האנשים על בהשפעה ומיד, תיכף בפועל ההתחלה עלֿידי ובפרט
טעמים, וכמה כמה מפני עצמו, על מאשר הזולת על להשפיע יותר קל שלפעמים במוחש, שרואים

- המציאות] היא שכך מפני - והעיקר

בשנה", "אחת לקראת חיל אל מחיל וללכת האמורים, הענינים בכל אחד" בלב אחד "כאיש להתאחד
משיחא. מלכא דוד וביאת גילוי - הכללית ה'יחידה' גילוי יהיה ועלֿידיֿזה  אחת", "תורה עלֿידי

„Î,זה ביום המיוחדים לענינים - הזולת על השפעה - "הקהל" ענין תוכן את ולקשר להוסיף ויש .
שלו: התורה ושיעורי היום קביעות

וטוב  לשמים "טוב טוב", כי בו "שהוכפל - הוא השלישי, היום של ענינו - היום לקביעות בנוגע
משניהם, כלולה ביום נקודה שכל כזה באופן הענינים שני התאחדות - גופא ובזה ב), סעיף לבריות"(כנ"ל
פעמים). כמה (כמדובר ביניהם לחלק שאיֿאפשר ועד לבריות", "טוב והן לשמים" "טוב הן נעשית והיא
וגם  כמובן וטף", נשים ל"אנשים בנוגע - ובשניהם הענינים, שני כוללות זה יום פעולות גם וממילא,

ד"הקהל". התוכן אודות - פשוט

ארצו". ה' מבורכת אמר, "וליוסף - שתחילתו בחומש, היומי לשיעור בנוגע ועלֿדרךֿזה

גם  שייך זה הרי שבדבר, המוסר ולימוד הרמז אודות ג) (סעיף לעיל המבואר על נוסף והנה,
לכל  ומפרנס משביר שהיה יוסף בדוגמת שבסביבתו, ישראל בני כל על להשפיע - שענינו ל"הקהל",

המשביר שהיה כיוסף נח, בני על גם להשפיע - זה על ונוסף בארוכה). (כנ"ל ux`dישראל lkl כולל -
העולם. אומות גם

השבעים  וכל ובניו יעקב את פירנס שיוסף במדרש, [כדאיתא יוסף שם על נקראו ישראל שכל ומכיון
אחד  כל הרי שמו], על נקראו העתידיים, הדורות גם כולל ישראל, בני כל ולכן יעקב, ירך יוצאי נפש

ארצו". ה' "מבורכת להבטחת זוכה מישראל ואחד

יוסף" של כארצו טוב כל מלאה ארץ השבטים בנחלת היתה "שלא - הפסוק על רש"י פירוש ועלֿפי
והעבודות  שההשתדלות היא שהברכה סביבתו, על ההשפעה לעבודת בנוגע בנידוןֿדידן, גם לומר יש –

הפועלים. שאר לכל ביחס ד"מבורכת" באופן יהיו שלו ופעולות

‰Î:ברמב"ם היומי לשיעור בנוגע ועלֿדרךֿזה .

שאףֿעלֿפי  בזה, וכיוצא מתכת כלי ואפילו כלים, ישנם אשר בפרטיות הרמב"ם מבאר אלו בפרקים
נעשו  - וקבוע אמיתי בחיבור לקרקע, מחוברים נעשו כאשר הנה טומאה, מקבלים הם כלל שבדרך
לתקוע  העשויין התקרה בהן שמחזיקין "מסמרות - ולדוגמא כלל, טומאה לקבל שייכים ואינם טהורים

טומאה" מקבלין אינן - בעצים בזה.124אותו וכיוצא ,

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

א.121) לב, זח"ג ראה
רע"ב.122) רנו, שם
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הידועה  הבעלֿשםֿטוב תורת עלֿפי – לנידוןֿדידן השייכות לומר הפסוק 125ויש אתם "126על תהיו כי
יקר, מכל יקרים אוצרות בה שיש לקרקע") ("מחובר הארץ בדוגמת הוא ואחד אחד כל אשר חפץ", ארץ
האבן  המעלים, הכיסוי את לסלק צריך - ולפעמים בגילוי, זה הרי שלפעמים ורק ומרגליות, טובות אבנים

גלוי. באופן יאירו הטובות והאבנים שהאוצרות כדי בזה, וכיוצא

לתורה  בנוגע וההשפעה ישראל בני למעלת בנוגע נוספים פרטים וללמוד להוסיף יש ועלֿדרךֿזה
פרטים  כמה להוסיף יש וכמוֿכן הלכות. ריבוי הכולל היומי השיעור הלכות פרטי משאר כו', ומצוות
רוב  שעברו ולאחר תשובה, ימי בעשרת יום שזהו בֿד) (סעיפים לעיל האמור על נוסף - היום במעלת

עוד]. ויחכם לחכם ותן וכו'. וכו' הברכה" "וזאת ובפרשת טוב" כי בו "שהוכפל יום הימים,

ÂÎ,יצליחו בוודאי ואזי האפשרי, ככל כדבעי פעולה בפשטות, הענינים בכל לפעול העיקר, והוא ועוד .
"ומצאת". של באופן תהיה שההצלחה "יגעת" גם יהיה אם ובפרט

שבאותו  היינו הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית לפרשת באים הברכה" "וזאת ומפרשת
חדש  באופן צבאיהם, וכל וארץ שמים הבריאה, כל להתחדשות זוכים "ברכה" פרשת שקוראים היום
פעולת  עלֿדרך האמיתי'), מה'יש 'אין' (או מאין יש לבריאה לפניֿזה, ומצבם למעמדם באיןֿערוך לגמרי,
שמגביה  זה על נוסף חדשה, מציאות שנעשים עד והטף" הנשים "האנשים על שמשפיעים "הקהל"

- עצמו את ומרומם

נברא" מילואו ש"על באופן - גופא פרץ"127והבריאה תולדות ד"אלה למילוי עד שנעלה 128, מלא,
בהבראם" והארץ השמים תולדות ד"אלה מהמילוי של 129יותר העילוי נוסף הזמן שבמשך מכיון -

ארץ  יכסה "החושך כאשר דמשיחא' ד'עקבתא בזמן ובעיקר הגלות, זמן משך בכל ועבודתינו מעשינו
לאומים" 130וערפל

ב  כל וראו ה' כבוד ד"ונגלה באופן ה'" ל"יזרח ועד ה'", יזרח "ועליך - הכתוב סיום שר ויקויים
בטוב 131יחדיו" פרטית השגחה רואים ושעל צעד כל על אשר - ובפשטות בנפעל, הפועל כח ראיית ,

טפחים. מעשרה למטה כפשוטו, רויחי ומזוני חיי ובבני והנגלה, הנראה

***

ÊÎ מהענינים בפועל למעשה הוראה ללמוד שיש מובן ל'יארצייט', בקשר היא שההתוועדות מכיון .
ה'יארצייט': בעלת של בשמה המרומזים

שלוש  של ראשיֿתיבות שהוא שעברו, בשנים שנתבאר וכמו "הח"ן", אותיות הוא "חנה" השם
" ישראל: ובנות נשי של המיוחדת שליחותן שהן "חלה",dדה,pלה,gהמצוות - ובפרטיות הנר". דלקת

- הנר" ו"הדלקת המשפחה, טהרת על מורה הנו"ן ושתיה, האכילה כשרות עומדת שעליו הענין הוא
אור" ותורה מצוה ב"נר כולו הבית את נרות 132להאיר הדלקת מצות - כפשוטו מצוה" מ"נר החל ,

(שאףֿעלֿפי  בשבת שחל הכיפורים יום של ובפרט הכיפורים, יום של ונר ויוםֿטוב, שבתֿקודש
ונתקבל 133שבגמרא  שנתפשט המנהג לפי הרי נתכוונו, שמים לשם ושניהם בדבר, שונים מנהגים נזכרו

כו'). מיוחדת ובברכה הכיפורים ליום נר מדליקים בפועל

ולפעול  להשתדל ישראל, ובנות נשי ובפרט ואחד, אחד כל צריך בפשטות, אלו ענינים קיום על ונוסף
כל  את שכוללת שלהם ההסתעפות את ולהרחיב אלו, מצוות שלוש של גדולה הכי והתפשטות הפצת

ובפרטיות: ומצוות, התורה
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‰ÏÁ הלחם שם על נקראת הסעודה כללות אשר ושתיה, האכילה כשרות ענין כללות ויתירה 134- ,
"לחם" נקראים האדם צרכי כל לפעמים - "ראשית 135מזו אשר מ'חלה', הנוספת ההוראה - וכמוֿכן .

לה'" תרומה "תרימו דבר, שבכל "ראשית" כולל לכל 136עריסותיכם", האדם, מעשי שכל ועד כו'
שמים" לשם יהיו מעשיך ד"כל באופן הם דעהו"137פרטיהם, דרכיך .138ו"בכל

‰¯‰Ë כתוצאה בטהרה, היא שלידתם עלֿידיֿזה ובמצוות, בתורה עוסקים בנים ובני לבנים שמביאה -
כו'. מתאימה מהכנה

xpdו  zwlcd.פשוט וגם כמובן אור", ותורה מצוה ל"נר בעלמא) מרמז (ויותר הרומז -

ÁÎ נותנת שהיא הצדקה, במצות הוספה גם נכללת אלו, מצוות בשלוש בהשתדלות אשר להוסיף, ויש .
על  לשמור - ועלֿכלֿפנים ושתיה, האכילה בכשרות להדר כפשוטה) לצדקה שנצרך (למי האפשרות את
יכול  אינו בכשרות הזהירות שמפני כיון ולדוגמא: נוספות, הוצאות לו יש שעלֿידיֿזה בכלל, הכשרות
ועלֿדרךֿזה  בשעריך". אשר ל"גוי לתת או להשליך שצריך חלקים וישנם הבהמה, חלקי כל את לאכול
האוכל). בהכשרת גם להתעסק אסור שבשבת (ועד דוקא השבת קודם שבת צרכי כל להכנת בנוגע

הנר. והדלקת המשפחה לטהרת בנוגע ועלֿדרךֿזה בזה. וכיוצא ללבושים בנוגע וכמוֿכן

כפשוטה, ושתיה אכילה הספקת עלֿידי בגשמיות, הן - הצדקה ענין הוא כולם כללות - זה על ונוסף
ושתיה  האכילה בהקדמת - (ואדרבה ושתיה לאכילה נמשלו בכלל והמצוות התורה אשר ברוחניות, והן

פעמים. כמה וכמדובר הרוחנית)

ËÎ אחד כל את שיעשו עלֿידיֿזה בפשטות, הצדקה בענין ההתוועדות סיום יהיה לזה, בהתאם .
טוב  ומה ובזמנה, בעתה למסרה עתה, שיקבלו הצדקה לנתינת שלוחים והטף", הנשים "האנשים ואחת,

מדיליה, בהוספה -

יחיד. לשון "קהל" שנעשים עד והטף", הנשים האנשים העם, את  ד"הקהל הענין גם נפעל ועלֿידיֿזה
במעמד  בשוה עומדים שהם כפי והמקבל, המשפיע והעני, העשיר התאחדות את פועלת הצדקה שכן,

ד  החל ומצב הידועים, הניגונים עלֿידי לבב, וטוב שמחה בהקדמת - זה וכל פשוט, וגם (כמובן "הקהל"
אריבער", "לכתחילה האמצעי, אדמו"ר ניגון הזקן, אדמו"ר ניגון הזקן, אדמו"ר לניגון הכנה מניגון

המקדש". בית ו"שיבנה

אשר  "ארץ הקדושה, בארצנו לבב, וטוב שמחה מתוך אלו, ענינים כל נקיים ממש שבקרוב ויהיֿרצון
[כמוזכר  גבולך" את ה' ירחיב ד"כי ובאופן שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו'
"ירחיב  שיקויים בפועל, במעשה שיבוא - והעיקר פעם], עוד זה על ולחזור לשוב גרמא והזמן לעיל,

העיקר. הוא והמעשה כפשוטה, ישראל בארץ אלקיך" ה'

לשלוחי  כולם את לעשות בחלוקה נסיים - והמשכה ברכה גם שהיא אחרונה, ברכה אמירת ולאחרי
ראשונה' 'ברכה תיעשה וממילא בפשטות, הגלות על אחרונה' 'ברכה תהיה זו שברכה ויהיֿרצון צדקה,
"תורה  אשר ועד לגמרי, חדש ענין פתיחת - בברכה" ד"פותחין ובאופן והשלימה, האמיתית הגאולה על

תצא" מאתי "העם 139חדשה ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו טפחים, מעשרה למטה ובפשטות, ,
ביחד. כולם - והטף" הנשים האנשים

אריבער. לכתחילה כלאפצי, זשוריצי ניע אחת), פעם הרביעית (בבא בבות ארבע ניגון הכנה, ניגון ניגנו

לטנקיסטים  נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק המקדש". בית שיבנה כו' "יהיֿרצון ניגן שי' ציבור' ה'שליח
'ברכה  אמירת אודות הזכיר ואחרֿכך מהנאספים, ואחת אחד לכל לחלקם עלֿמנת דולר של שטרות

תצאו". בשמחה "כי לנגן התחיל צאתו טרם אחרונה'.
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ועוד.134) יז. כא, אמור נד. לב, ויצא פירש"י ראה
תוקף,135) ונתנה פיוט (סיום לחמו יביא בנפשו הלשון ע"ד

ט). ה, איכה ע"פ
יטֿכ.136) טו, שלח

מי"ב.137) פ"ב אבות
ו.משל 138) ג, י
ג.139) פי"ג ויק"ר ד. נא, ישעי'



מב

g"nyz'd mixetikd mei axr `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa
- dgpn zltz ixg`l ,zqpkd ziaa -

מוגה  בלתי

ומוכשר ‡ ראוי - הכיפורים ליום בסמיכות המנחה, תפילת לאחרי ובפרט הכיפורים, יום ערב זמן .
כי: זה), בזמן ברכה דברי לומר הונהג (שלכן ברכה דברי לאמירת ביותר

הוי' ברכת וממשיך מעורר זה הרי יחדיו, מתאספים יהודים כאשר הרי כולה, השנה כל במשך גם
jxra `ly המש ביחיד לגבי הברכה .1כת

מעלת  ובדוגמת עלֿדרך היא אלו בימים היחיד מעלת אשר תשובה, ימי בעשרת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
השנה  כל במשך היא 2הציבור הברכה) המשכת (כולל תשובה ימי בעשרת הציבור שמעלת מובן ומזה ,

כאמור, וחותמם, בסיומם - עצמם תשובה ימי ובעשרת השנה. כל במשך הציבור מעלת לגבי באיןֿערוך 
הכיפורים  ליום .3בסמיכות

של העילוי גודל מצד הברכה, מעלת גודל ולבאר להוסיף mixetikdויש mei בנוגע גם מובן (שמזה
הוא  מישראל ואחד אחד שכל דמכיון - הכיפורים) יום ודוגמת מעין שהיא הכנה הכיפורים, יום לערב
ברכה  להמשכת עד הברכה, להמשכת ראוי וכלי הברכה, לקבלת ראוי כלי נעשה אזי העילוי, בתכלית
כדלקמן. ממש, מטה למטה עד שנמשכת באופן זה, עם וביחד והגבלה, מדידה מכל שלמעלה נעלית הכי

בזה:· והענין .

-4ידוע  היא הכיפורים יום של התשובה d`lirשדרגת daeyz שב'תשובה נעלית הכי לדרגא עד ,
העבודה  שלימות לאחרי ולכן עילוי , אחר  בעילוי דרגות חילוקי יש גופא עילאה' ב'תשובה  שהרי, עילאה',
ראשֿהשנה, ערב הסליחות, ימי אלול, ח"י לאחרי ובפרט אלול, מחודש החל התשובה, בענין
נעלית  הכי בדרגה כבר נמצאים בוודאי - הכיפורים יום לערב עד תשובה, ימי עשרת ראשֿהשנה,

עילאה', ד'תשובה

הכיפורים  יום שהרי כו', דרגות חילוקי של גדר מכל למעלה שהיא עילאה' 'תשובה – מזה ויתירה
בשנה" "אחת - שבנפש 5הוא ה'יחידה' בחינת שבנפש, "אחת" בחינת גילוי העצמית 6, ההתאחדות היינו ,

ישראל  בני הקב"ה.7של עם

מתוך היא - בשלימותה עילאה' 'תשובה – הכיפורים יום של התשובה עבודת beprzeולכן, dgny8,
וההגבלות  הגדרים כל פורצת עצמה השמחה לעיל 9אשר כמדובר ששמחה 10, תשמח", "שמח בענין

דרגת גם שזוהי הבלתיֿמורגש, העונג מבחינת גם למעלה היא בהמשך mixetikdÎmeiאמיתית כמבואר ,
שבתון"11תרס"ו  "שבת משבת, למעלה הוא הכיפורים העצמי 12שיום העונג בחינת להיותו ,

העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום ודוגמת מעין שבת,13הבלתיֿמורגש, במנחת - זה (ומעין
דרעוין") "רעוא .14בחינת
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פל"ב).1) תניא (ראה כאחד" כולנו אבינו "ברכנו כמ"ש
ר"ה 2) שבין ימים עשרה אימת..אלו "ביחיד יח,א: ר"ה ראה

ליוהכ"פ".
חמש 3) היום, סדר מקדמתֿדנא נקבע – עצמו ליוהכ"פ בנוגע

(מבלי  ברכה דברי באמירת להוסיף שיכולים הזמן ולכן, תפילות.
בערב  מסתיים – הוא מיותרים), ושיקולים לחשבונות להכנס

יוהכ"פ.
ע'4) ח"א (התוועדויות ס"ג תשמ"ז יוהכ"פ ערב ברכת ראה

וש"נ. .(115
לד.5) טז, אחרי תצוה. ס"פ
א.6) יח, מנחות – אחת תוד"ה ראה
ובבנותינו"7) בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו מישראל, כאו"א

(וילך  ל"הקהל" בנוגע הכתוב ובלשון ט), יו"ד, בא – הכתוב (ל'
עד  קטנים, קטני גם כולל והטף", והנשים "האנשים – יב) לא,
מג, נדה (ראה הכל יורש הוא שגם העולם, לאויר שיצא לתינוק

ספ"א). נחלות הל' רמב"ם במשנה. – ואילך סע"ב
ובכ"מ.8) פי"א. אגה"ת
ואילך.9) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה

ועוד.10) תשמ"ז. תבוא דש"פ תשמח שמח ד"ה
תקמב.11) ע' שם ואילך. קה ע'
לב.12) כג, אמור לא. טז, אחרי
בסופה.13) תמיד
ביום 14) חל שיוהכ"פ – זו שנה בקביעות יתירה ובהדגשה

שבת  שכולו "יום ודוגמת מעין הוא שבת כל שהרי השבת,



מג g"nyz'd mixetikd mei axr `"hily x"enc` w"k zkxa

ומתגלה  שמתעורר התענוג לבחינת (עד עליון הכי התענוג גילוי עם קשור הכיפורים שיום ונמצא,
ממנו  למטה תחתון שאין התחתון הזה לעולם עד ההשתלשלות, סדר בכל שנמשך השמחה), ,15עלֿידי

יתברך  לו ה"דירה" נעשית דוקא התחתון הזה בעולם שבה 16ואדרבה, ומהותו לעצמותו אמיתית דירה ,
ממש  עצמותו בכל ערום"17מתגלה כשהוא אותו רואים אין ש"המלך אף ללא 18, גם מתגלה בדירתו הרי ,

הכתוב  ובלשון ולבוש"19לבושים, בכנף ממך יתכסה "שלא מוריך", עוד יכנף .20"לא

בשנה" "אחת הכיפורים, ביום שבנפש ה'יחידה' גילוי עם גם קשור זה ה'יחידה'וענין בחינת כי -
הכללית, ה'יחידה' בחינת עם קשורה מישראל ואחת אחד כל epwcvשל giyn21 הגאולה תהיה שעלֿידו ,

"הללו  שלכן ארץ, קצוי בכל והנגלה הנראה ובאופן כולו, העולם שלימות עם ביחד והשלימה, האמיתית
חסדו" עלינו גבר כי גו' גוים כל ה' כולו,22את העולם בכל חודרים דלעתידֿלבוא שהגילויים היינו, ,

בתחתונים. יתברך לו דירה כאמור, למטה, בעיקר - ואדרבה ביותר, מטה למטה עד

ועוד:‚ זאת .

בדברך" "סלחתי הפועלת - הכיפורים יום של התשובה לוחות 23עבודת נתינת עם גם קשורה -
תורה" מתן זה חתונתו, "ביום דלעתידֿלבוא,24אחרונות, הגילוי ודוגמת מעין הוא מתןֿתורה והרי .

בתניא  מתןֿתורה".20כמבואר בשעת זה מעין לעולמים היה ש"כבר

אחרונות  לוחות של במתןֿתורה יותר עוד נוסף זה לתושיה"25ובכל "כפלים באופן 26- ל"כפלים" עד ,
בלבד" הדברות עשרת אלא היו "לא ראשונות בלוחות שהרי לגמרי, "חמשה 27שבאיןֿערוך ועלֿכלֿפנים ,

בלבד" יהושע וספר תורה מדרש 28חומשי הלכות בהם שיהא לך נותן "אני אחרונות, בלוחות ואילו ,
מספר"27ואגדות" אין ל"עלמות עד ,29.

בגאולה  מוריך", עוד יכנף ש"לא לעתידֿלבוא, – מתןֿתורה של השלימות לתכלית שבאים ועד
ב). סעיף (כנ"ל הכללית ה'יחידה' בחינת צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

עניני  שכל לכך נוסף שהרי מתןֿתורה, ענין מצד הן - השמחה ענין להדגשת בנוגע להוסיף ויש
משמחי  ישרים ה' "פקודי לתורה, בנוגע מיוחדת הדגשה יש בשמחה, להיות צריכים ומצוות התורה

מצד 30לב" ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לתושיה", ד"כפלים העילוי בהם שיש אחרונות, ללוחות בנוגע ובפרט ,
השלימות. בתכלית השמחה גם תהיה שאז  העתידה, דגאולה השלימות

ב „ כבר מתחיל - הכיפורים יום של העילוי אודות לעיל האמור והנה, .axr להיותו הכיפורים, יום
והכנה  ז"ל 31ערב חכמינו ובלשון הכיפורים, בשבת"32ליום יאכל שבת בערב שטרח .33"מי

כמאמר  – טובים וימים שבתות ערבי שאר לגבי הכיפורים יום בערב מיוחד עילוי יש לזה, ונוסף
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העולמים". לחיי ומנוחה
רק 15) לא כולה, הבריאה שבכל הא"ס כח גילוי – ובפשטות

בדומם, ואפילו הצומח, ומין החי, במין אפילו אלא המדבר, במין
רפכ"ד. ר"ה שער (עט"ר (הרים שבדומם הצומח בחי' מצד

ובכ"מ)).
ובכ"מ.16) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
רפי"ב.17) תשמ"ח) ר"ה (קונטרס תשמ"א היום זה ד"ה ראה

וש"נ.
ה"ג.18) פ"ב מלכים הל' רמב"ם א. כב, סנהדרין
כ.19) ל, ישעי'
(מו,א).20) פל"ו תניא
להאריז"ל 21) ל"ת ב). קצ, במק"מ (נדפס ,ב רס לזח"ג רמ"ז

ועוד. חנוך. ויתהלך כב) (ה, עה"פ בראשית
אֿב.22) קיז, תהלים
וש"נ.23) .10 הערה 570 ע' חכ"ד לקו"ש
במשנה.24) – ב כו, תענית

ואילו 25) עצמו, הקב"ה ע"י נעשו ראשונות שלוחות אף
שנמשך  ועד רבינו, משה (המחבר), ממוצע ע"י - אחרונות לוחות
כאו"א  שאצל כידוע - מישראל שבכאו"א משה בבחי' גם
היא  היראה ענין שלכן רבינו, משה מנשמת ניצוץ יש מישראל
רבינו), משה אצל (כמו מישראל כאו"א אצל זוטרתי " "מילתא

רפמ"ב). (תניא שבקרבו משה בחי' מצד
רפמ"ו.26) שמו"ר וראה ו. יא, איוב
שם.27) שמו"ר
ב.28) כב, נצבים
ועוד.29) עה"פ. ובשהש"ר ח, ו, שה"ש
תקנד.30) ר"ס או"ח טושו"ע סע"א. ל, תענית ט. יט, תהלים
ערך 31) תלמודית אנציק' (ראה הכנה הדורש חשוב דבר ככל

וש"נ). הכנה.
סע"א.32) ג, ע"ז
יוהכ"פ 33) וערב השבת, ביום יוהכ"פ חל זו שבשנה להעיר

כפשוטו. שבת ערב גם הוא
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ז"ל  היינו,34רבותינו ועשירי", תשיעי התענה כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי, ושותה האוכל "כל
נפשותיכם" את "ועניתם הכיפורים, יום של ענינו כבר נפעל הכיפורים יום .35שבערב

ב  – mixetikdואדרבה meiעלֿידי הענין ואילוiepirפועלים ,mixetikd mei axra עלֿידי זאת פועלים ,
dizye dlik`.דוקא

" (א) כו'": הכתוב עליו "מעלה הלשון דיוק ולבאר להוסיף העליה dlrnויש (ב) עליה, מלשון - "
" עלֿידי היא יהבית"aezkd"עצמה כתבית נפשי "אנא הקב"ה, שבאיןֿערוך 36- באופן הענין נעשה שאז ,

והגבלה  מדידה שיעור, לו שאין ד"הכתוב", שיעורא לפום כיֿאם דיליה, שיעורא לפום רק לא לגמרי,
כלל.

יום ‰ שערב מובן, - הכיפורים יום וערב הכיפורים יום של העילוי גודל אודות לעיל, האמור עלֿפי .
הברכה, להמשכת בנוגע והן הברכה, לקבלת בנוגע הן הברכה, לענין ביותר מסוגל זמן הוא הכיפורים

כו'. ההמשכה ממקור שלמעלה לברכה ועד

יותר: ובפרטיות

כידוע  כהנים, ברכת - היא הברכה סתם 37שלימות שברכה כהנים, לברכת סתם ברכה שבין החילוק
שצריכים  אלא ומקורו, בשרשו כבר ישנו שהענין היינו והמקור, מהשורש והתגלות המשכה אלא אינה
שפועלים  באופן היא כהנים ברכת מהֿשאיןֿכן למטה, גם ויתגלה שיומשך ושרשו ממקורו להמשיכו
שיש  למקום עד ביותר, מטה למטה היא ההמשכה זה, עם וביחד כו', חדשים מקורות חדשה, המשכה

"וישמרך" כו', בשמירה ישראל38צורך בני על שמי את "ושמו - כהנים ברכת לשלימות ועד .ip`e
mkxa`"39.

"ממלכת  נקראו ישראל כל שהרי - מישראל ואחת אחד לכל גם שייך כהנים ברכת ענין והנה,
גדולים"40כהנים" "כהנים שפירושו ,41.

יום) בכל שמקריבים התמיד גם (כולל הכיפורים יום עבודות ש"כל - הכיפורים ביום יתירה ובהדגשה
בו" אלא כשרות ב 42אינן ,lecbÎodk- מישראל ואחת אחד בכל ודוגמתו שבישראל, "אחת" בחינת דוקא,

בשנה". "אחת הכיפורים, ביום שמתגלה שבנפש, 'יחידה' בחינת

מצד  הכיפורים, ביום יתירה בהדגשה הוא ישראל" בני על שמי את ד"ושמו שהענין מכיון ועוד: זאת
שבאיןֿערוך  לעילוי עד יותר, נעלה באופן הוא אברכם" ד"ואני הענין גם הרי ה'יחידה', בחינת גילוי

כולה. השנה כל שבמשך אברכם" "ואני  לגבי לגמרי,

***

Â הכיפורים יום ערב קביעות עם גם קשור - הכיפורים יום בערב הברכה מעלת אודות לעיל האמור .
השבוע: בפרשת

הברכה" "וזאת בפרשת הכיפורים יום ערב חל זו והנגלה 43בשנה הנראה באופן הברכה, ענין הדגשת -
בגשמיות  ונגלית נראית ברכה הברכה", "וזאת ואומר באצבע מורה ואחד אחד שכל עד כל, לעין

יחד. גם ובגשמיות וברוחניות וברוחניות,
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הל'34) ריש או"ח אדה"ז שו"ע וראה וש"נ. ב. פא, יומא
יוהכ"פ.
כז.35) כג, אמור
הע"י.36) גירסת ע"פ – א קה, שבת
וש"נ.37) .38 ע' ח"י לקו"ש ראה
עה"פ.38) ופירש"י ובספרי כד כו, נשא
כז.39) שם,
ו.40) יט, יתרו

עה"פ.41) בעה"ט
רפ"ב.42) יוהכ"פ עבודת הל' רמב"ם וש"נ. סע"ב. לב, יומא

קרח. ר"פ עה"ת צפע"נ וראה
"וזאת 43) בפרשת הוא תשרי חודש רוב לזה, ובהמשך

במועדות" "מרובה הוא תשרי שחודש לכך נוסף כלומר, הברכה",
חל  שרובו זו בשנה הרי ס"ב), סתע"ב או"ח אדה"ז (שו"ע

ב"ברכה". גם מרובה ה"ה הברכה", "וזאת בפרשת
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"ברכה": בפרשת ששי יום - היום שבפרשת הפרטית הברכה גם ישנה לזה, ונוסף

נאמר  היומי והשלימות.44בשיעור העילוי תכלית התענוג, ענין הוא "אשריך" - ישראל" "אשריך :

העליה תכלית עם והשייכות הקשר מצד הוא ישראל" ש"אשריך -zennexdeובפרט הקב"ה של
קדם" אלקי כו'"45"מעונה קדם לאלקי השחקים הם "למעון "אימת46, ,deabd"הנמוך היותו 46על שבגלל ,

ישראל". "אשריך לכן מישראל, ואחת אחד כל של "בעזרך"

ניתנה" בפירושה ("תורה שבעלֿפה בתורה שנתפרש כפי - יותר יומא 47ובפרטיות מסכת בסוף (
" - הכיפורים יום בפרק הכיפורים) יום של מיטהרים `mkixy(המסכת אתם מי "לפני וממשיך ישראל",

א  אתכם, מטהר הכיפורים.ומי יום של הטהרה ענין שזהו שבשמים", ביכם

Ê בתורה ישראל" ל"אשריכם שבכתב בתורה ישראל" "אשריך שבין החילוק בביאור להוסיף ויש .
שבעלֿפה:

שהוא  כפי ישראל" ד"אשריך שהענין היינו, רבים, לשון הוא ו"אשריכם" יחיד, לשון הוא "אשריך"
של באופן שבכתב, של llk48בתורה באופן שבעלֿפה בתורה ומתגלה נמשך יחיד), לשון ("אשריך"

ב"עולמות" גם ועלֿידיֿזה בתורה, - מספר" אין "עלמות פרטים, לריבוי עד פרטים, ופרטי פרטים
עולמות" אלא עלמות האדם"49("אלֿתקרי זה - קטן מ"עולם החל ,(50.

רבי  עלֿידי נאמר ישראל" ו"אשריכם רבינו, משה עלֿידי נאמר ישראל" ש"אשריך יומתק ועלֿפיֿזה
עקיבא:

של הראשון והמקבל המקור - הוא רבינו azkayמשה dxez"מסיני תורה קיבל "משה מעשרת 51, החל ,
(כנ"ל  יהבית" כתבית נפשי "אנא ראשיֿתיבות "אנכי", הראשונה, ותיבה הראשון לדיבור עד הדברות,

של המקור – הוא עקיבא ורבי ד): dtÎlray,סעיף dxez"עקיבא דרבי אליבא .52"כולהו

בא  - שבכתב) תורה עניני (כבשאר כלל של באופן ישראל" "אשריך רבינו משה שאמר לאחרי ולכן,
ישראל". "אשריכם יותר, בפרטיות שבעלֿפה בתורה ופירש עקיבא רבי

ועוד: זאת

בשבטים  משולש לוי, ומשבט ויעקב, יצחק אברהם האבות משלושת יחוסו - רבינו שראוי 53משה עד ,
כהןֿגדול  להיות דעות 54היה ולכמה של 55, הכהונהֿגדולה (מלבד ממש בפועל כהןֿגדול אמנם היה

היחוס. שלימות - אהרן)

גרים  בן היה - עקיבא רבי יותר 56ואילו גדול יחוסו ולאידך, ויעקב. יצחק לאברהם מתייחס שאינו ,
הרמב"ם  כתשובת העולם".57- והיה שאמר "למי שמתייחס הנבוכים') ('מורה

לשני  בהתאם - ישראל" ו"אשריכם ישראל", "אשריך - ישראל של מעלתם את מדגישים ושניהם
מחניך" בקרב אשר "גרך עד שבטיכם" "ראשיכם שבישראל, .58הקצוות

הכיפורים  יום של התפילות לחמש שבהקדמה - הכיפורים ליום המיוחדת מהשייכות גם ולהעיר
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כט.44) לג,
כז.45) שם,
עה"פ.46) פירש"י
בתחילתה.47) הי"ד לספר הרמב"ם הקדמת
"כלל".48) של מגדר אפילו שלמעלה לדרגא ועד
רע"ב).49) (יד, בהקדמה תקו"ז
קא,50) ב. (ק, תס"ט תקו"ז ב. לג, זח"ג ג. פקודי תנחומא

א).
רפ"א.51) אבות

רע"א.52) פו, סנהדרין
שם.53) גאון ר"נ ובפי' א פח, שבת ראה
יד.54) ד, שמות פרש"י א. קב, זבחים ראה
תזו"מ 55) ש"פ שיחת – ובארוכה שם. ופירש"י זבחים ראה

תשמ"ז. ואילך) (סכ"ב ובהו"ב ואילך) (ס"י
וש"נ.56) .25 הערה 124 ע' ח"ו לקו"ש בערכו. סדה"ד ראה
בהוספות 57) תש"ז) י. (נ שולזינגער הוצאת ברמב"ם נדפסה

סרצ"ג. ב כרך תש"ב) (ירושלים, הרמב"ם תשובות סי"ט. לח"א
נצבים.58) ר"פ
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הפסוק  את בספרים 59אומרים ואיתא שמחה", לב ולישרי לצדיק זרוע זה 60"אור פסוק שבסופיֿתיבות
" השם ".daiwrמרומז

***

.Á היומי לשיעור בנוגע גם להוסיף יש - שבכתב) (תורה בחומש היומי שיעור אודות האמור על נוסף
שבעלֿפה) (תורה דיומא.61ברמב"ם לענינא והשייכות הקשר את ולבאר ,

היומי  שבשיעור - והשייכות 62ובהקדמה הקשר מודגש זה בענין אשר חרס', 'כלי דיני פרטי נתבארו
ב  הראשון אדם גםdpydÎy`x63לבריאת כולל -mixetikd mei בכתוב ראשֿהשנה גםֿכן ש"נקרא והוא 64,
ופנימיות" נשמה א 65בחינת שהרי - ראשֿהשנה) של האדמה"(הפנימיות מן "עפר נברא הראשון ,66דם

הנשבר". כחרס משול מעפר.. יסודו "אדם הכיפורים: ויום ראשֿהשנה תפילות בנוסח שאומרים וכפי
אלא  כלל, לעצמו מציאות שאינו היינו, הביטול, ענין הוא הנשבר" "חרס כי - למעליותא הוא זה וענין
אלקים  ונדכה נשבר "לב שכתוב כמו יתברך, ומהותו לעצמותו כלי נעשה שעלֿידיֿזה הביטול, בתכלית

תבזה" רוח"67לא ושפל דכא ואת אשכון וקדוש "מרום בתחילתו 68, אור' ב'תורה ).69(כמבואר

הכיפורים, יום ענין לתוכן במיוחד השייכת לקונו, האדם בעבודת נפלאה הוראה יש זה ובענין
כדלקמן.

Ë היומי שיעור בתחילת ועשוי 70. מקבל שיהיה עד טומאה מקבל אינו חרס "כלי הרמב"ם: כותב -
כלל, טומאה מקבל אינו לקבלה, נעשה ולא מקבל שהיה או קיבול, בית לו היה לא אם אבל לקבלה,

האדם: בעבודת וענינו סופרים". מדברי ולא התורה מן לא

לו  שיש אף שכן, לקבלה". נעשה ש"לא חרס" "כלי ובדוגמת עלֿדרך הוא מישראל ואחד אחד כל
נעשה  "לא מכלֿמקום רוחני, טוב וכל גשמי טוב כל הקב"ה, של ברכותיו כל מקבל שהרי קיבול", "בית

קוני" את לשמש נבראתי ש"אני דמכיון אינו 71לקבלה", הברכות לכל "ביתֿקיבול" שהיותו נמצא, ,
מציאותו  וכל לגמרי, במציאות שבטל ועד קונו, את לשמש כדי כיֿאם לקבלה, שנעשה עצמו, בשביל
 ֿ וקודשאֿבריך "ישראל ותארים), דרגות מכל שלמעלה לדרגה (עד ואדונו קונו של המציאות אלא אינה

חד" כולא .72הוא

חיים" ו"תורת אמת" ב"תורת מפורש פסקֿדין הרי לכך, לא 73ובהתאם כלל... טומאה מקבל ש"אינו
סופ  מדברי ולא התורה !מן כלל הטהרה היפך של ענין בגדר אינו שיהודי היינו, רים"...

È:הכיפורים ליום במיוחד שייך זה וענין .

תטהרו" הוי' "לפני - הוא הכיפורים יום של "74ענינו שהיא לטהרה עד הטהרה, שלימות ,iptl,"'הוי
החמישית, הדרגה - השתלשלות' 'סדר של עולמות ארבעה כנגד הוי', שם אותיות מארבע למעלה

לפרעה" נהורין"75"החמישית כל ואתגליין אתפריעו ד"מיניה בחמש 76, שנתחייב ב"יום שמתגלה ,
בחינת 77תפילות" גם אלא תתאה', 'טהירו בחינת רק לא - בטהרתה ("תטהרו") טהרה זו הרי ולכן ,
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יא.59) צז, תהלים
וש"נ.60) .349 ע' ריש ח"ז לקו"ש ראה
שם 61) קראתי "לפיכך – לחיבורו בהקדמתו הרמב"ם כדברי

ואח"כ  תחילה, בתושב"כ קורא שאדם לפי תורה, משנה זה חיבור
כולה". תושבע"פ ממנו ויודע בזה, קורא

פי"זֿיח.62) כלים הל'
אדה"ר 63) ברוא יום לכן הבריאה, עיקר הוא שהאדם ומכיון

כולה. הבריאה כל של לר"ה נקבע
סוף 64) רא"ש ב. כג, נדרים – ואת תוד"ה א. מ, יחזקאל

יומא.
א.65) נח, לר"ה דרושים לקו"ת
ז.66) ב, בראשית

יט.67) נא, תהלים
טו.68) נז, ישעי'
ג.69) א, בראשית
רפי"ז.70) כלים הל'
קידושין.71) מס' סוף וברייתא משנה
א.72) עג, זח"ג ראה
שליט"א.73) אדמו"ר כ"ק בכה זה בקטע
ל.74) טז, אחרי
כד.75) מז, ויגש - הכתוב ל'
א.76) רי זח"א
וש"נ.77) פינחס. ס"פ לקו"ת ראה
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אחד  כל שאומר ובלשון עילאה'. 'טהירו בחינת נלקחה שממנה בחינה מזה, למעלה ועד עילאה', 'טהירו
בחסידות  ומבואר היא", טהורה בי שנתת "נשמה ויום: יום כל בתחילת מישראל היא"78ואחד ש"טהורה

בראתה, "אתה למטה, ובאה הנשמה יורדת ומשם עילאה', 'טהירו בבחינת שהיא כפי הנשמה על קאי
הקב"ה  משמרה שנמצאת, ומצב מעמד שבכל היינו, בקרבי", משמרה ואתה בי נפחתה אתה יצרתה, אתה
באופן  למטה נמשך זה וכל כו', החמישית מהבחינה בה שנותן עלֿידיֿזה הבלתיֿרצויים, הענינים מכל

ממש" ממעל אלקה "חלק - המישוש בחוש למשש שיכולים עד בשר, לעיני ונגלה מלשון 79הנראה גם ,
דוקא.80מישוש  בגוף נשמה ,

שביום  אףֿעלֿפי כי - דוקא הגשמי הגוף לעניני והשייכות הקשר מודגש הכיפורים ביום שגם ולהעיר,
ברעב" "לחיותם ושתיה, אכילה העדר נפשותיכם", את "ועניתם להיות צריך שלהם 81הכיפורים "שהחיות ,

גופא" הרעב מבחינת ל 82הוא והשייכות הקשר את מדגיש גופא זה ענין הרי ,dlik`d ixcb,dizye אם כי
ושתיה  אכילה בהעדר עינוי שייך לא כן, .83לא

ל  בנוגע כאמור axrועלֿאחתֿכמהֿוכמה כפשוטו, ושתיה אכילה ענין מודגש שבו - הכיפורים יום
ביום  שנפעל שהענין היינו, ועשירי", תשיעי התענה כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי, האוכל "כל
הכתוב", עליו "מעלה יותר, נעלה באופן - (ואדרבה  הכיפורים יום בערב נפעל עינוי, עלֿידי הכיפורים

עלֿידי ד) סעיף izyeכנ"ל dlik` שיעור "כפי לאכול צריך הכיפורים יום שבערב אלא עוד, ולא דוקא. ה
אכילה  נפש), לכל השוה בסידורו הזקן רבינו שכתב (כמו הכיפורים" ויום הכיפורים יום ערב ימים, שני

לתושיה". ד"כפלים באופן ושתיה

‡È,ברמב"ם לשיעור בנוגע והן בחומש לשיעור בנוגע הן לעיל, האמורים הענינים בכל להאריך ויש .
התורה  בפנימיות הענינים לביאור בנוגע ובמיוחד יש 84כולל באיןֿערוך, כאן, שנאמר ממה יותר שהרי ,

לחכם  "תן - בזה להוסיף ואחד אחד כל של ובכחו ואחת, אחד לכל פשוט וגם כמובן אלו, ענינים בכל
עוד" ונבון"85ויחכם חכם ל"עם שייך ישראל, כלל בתוככי מאתנו, ואחד אחד כל שהרי ,86.

תצא" מאתי חדשה ל"תורה קרובה הכנה זו שתהיה - שבת 87והעיקר שכולו "יום לעתידֿלבוא, ,
העולמים" לחיי יום 13ומנוחה שערב זו, שנה בקביעות יתירה ובהדגשה ממש. בימינו במהרה אבל ,

שנין", אלפי ד"שית שבת ערב ודוגמת מעין - השבת ביום הוא הכיפורים ויום שבת, ערב הוא הכיפורים
לחיי  ומנוחה שבת שכולו "יום השבת, ליום ממש בסמיכות היום, חצות לאחרי ובפרט השישי, אלף

העולמים".

***

·È של לשון בכל ולהפציר ולבקש להכריז הזמן כאן ולכן, הקהל'. 'שנת – זו בשנה מיוחד ענין עוד .
והנשים  "האנשים מישראל, ואחת אחד שכל לפעול - ברוחניות ד"הקהל" הענין לתוכן בנוגע בקשה

שבו. הענינים פרטי כל את יקהיל קטנים, קטני גם כולל והטף",

והטף" והנשים "האנשים שבדוגמת הענינים הן בשעריך"88- אשר "גרך שבדוגמת הענינים והן ,88,
"לגייר" הימנו, שמבחוץ בעולם הפעולה -89היינו, הקדושה לגבול יצטרפו הם שגם העולם עניני את
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דברים.78) ר"פ א. מז, בחוקותי לקו"ת
רפ"ב.79) תניא
ובכ"מ.80) מנ"א. כ"ג יום" "היום ראה
יט.81) לג, תהלים
ובכ"מ.82) ב. יד, שה"ש לקו"ת
ד"קאי 83) - שתי' ולא אכילה לא בו אין דעוה"ב הענין וע"ד

לא  בו אין ואעפ"כ בגוף האדם שיהי' המתים תחיית זמן על
של  גדר שייך לא הנשמות לעולם בנוגע שהרי, ֿ כו' אכילה

ג). טו, צו לקו"ת (ראה כלל ושתי' אכילה

ללוחות 84) ראשונות לוחות בין החילוקים שא' להעיר
שבין  החילוק ובדוגמת ע"ד – הוא ביוהכ"פ שניתנו אחרונות

התורה. לפנימיות דתורה נגלה
ט.85) ט, משלי
ו.86) ד, ואתחנן
ג.87) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
תשרי.88) ו' ושיחת מכתב בארוכה ראה
תושב".89) ד"גר בדרגא – לראש לכל הכבד: אל הקל ומן

צדק". ד"גר בדרגא – ולאח"ז
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הימים" כל אלקיך ה' את "ליראה - ד"הקהל" הפנימי בתוכן חדורים יהיו אלו ענינים אשר 90שכל ,
לחיים" ה' חיים"91"יראת מ"מחיה חיים נמשך שעלֿידה ,92.

הזולת, על בהשפעה גם לעסוק ואחד אחד כל צריך לעצמו, בנוגע ד"הקהל" העבודה על ונוסף
נעשה  מהם אחד שכל ובאופן בעבודתם, ד"הקהל" הענין את יקיימו הם שגם והטף", והנשים "האנשים

להאיר" סביבתו.93"נר בכל לפעול ,

האנשים  גו' ד"הקהל הציווי קיום על בעצמו מהקב"ה שבח שמקבל - משובח זה הרי המרבה וכל
עוז, וביתר שאת ביתר אלו פעולות בכל לעסוק ועידוד  זירוז מוסיף גופא זה שבח אשר והטף", והנשים

הצלחה. וביתר

‚È ומתגלות שנמשכות כפי הוי', ברכות בהמשכת יוסיפו לעיל  האמורים הענינים שכל ויהיֿרצון .
הגשמי. הזה בעולם למטה,

ובהקדמה: – יותר ובפרטיות

כאשר  ולכן, האל"ףֿבי"ת. מאותיות באחת מתחילות ומקום, בזמן למטה, שנמשכות הברכות כל
ב  שמתחילה אחת ברכה שמבקשים מזכירים ישראל את המברך הוי' כח בה שיש (ברכה מסויימת אות

זו. באות שמתחילות הברכות שאר כל את גם כוללת זו ברכה הרי זו), ברכה ממנו

,`dxeשנת

כידוע dkxaשנת ברכה,94, ראשֿתיבת ב', באות היא התורה שהתחלת

והשלימה,dle`bשנת האמיתית

,dvicשנת

xcdeשנת ced"במקומו והדר.. ש"הוד דמכיון של 95- באופן שאינם ענינים שיהיו שייך לא הרי ,
והדר", ד"הוד בשלימות משהו שיחסר אפילו או חסֿושלום, והדר" "הוד

האנשים creשנת העם את "הקהל כאמור, יחדיו, מישראל רבים שמתוועדים התוועדות, מלשון -
כולה  השנה כל על פועל זה הרי ולכן ומצוות, תורה בעניני יותר ניתוסף עלֿידיֿזה אשר והטף", והנשים

שנת שנעשית -zeikf,גדולות הכי

הפרטים,miigשנת בכל וארוכים טובים

והגבלה,daehשנת מדידה מכל למעלה ,

נועדו"ceriשנת אם בלתי יחדיו שנים "הילכו מלשון שם"96- לך "ונועדתי מלשון וגם היינו,97, ,
האמורים, הענינים בכל לפעול מהקב"ה מיוחדת ושליחות יעוד יש מישראל ואחת אחד שלכל

הכתוב dlklkשנת עליו מעלה ושותה.. ד"האוכל העילוי גם כולל כפשוטם, ושתיה לאכילה בנוגע -
ד), סעיף (כנ"ל כו'"

יתברך micenilשנת ומהותו עצמותו - עליון הכי מה"מלמד" תצא", מאתי חדשה ד"תורה ללימוד עד ,
היומי, חומש בשיעור כמודגש הקב"ה, של והרוממות העליה בתכלית יהודי מתעלה ועלֿידיֿזה בעצמו,

הם "למעון קדם", אלקי שנתmiwgyd"מעונה - קדם" ,minexnלאלקי

שנת גם נעשית בוודאי הרי שכן, לו"miqpומכיון נעשו נסים ש"נסי עד גדולים, לנס 98הכי ועד ,
הגבעה" על ד"נס באופן צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - משיח 99העיקרי של ש"נסו" ,
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יג.90) לא, וילך
כג.91) יט, משלי
(92.44 ע' תש"י סה"מ וראה א. עא, יומא
וש"נ.93) ואילך. 484 ע' ח"ב לקו"ש ראה
וש"נ.94) בתחלתו. חט"ו לקו"ש ראה

כז.95) טז, דה"א
ג.96) ג, עמוס
כב.97) כה, תרומה
רע"א.98) נז, ברכות – חז"ל ל'
יז.99) ל, ישעי'
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בו  שנאמר ביתֿהמקדש ובדוגמת עלֿדרך והגבעות, ההרים על בראש 100הוא ה' בית הר יהיה "נכון
מגבעות", ונשא ההרים

inyc`שנת `zriiqושנת האמורים, הענינים aehבכל oniq סימן" יהודי רואה וענין ענין שבכל -
ובאופן  מהקב"ה, לקבל שעומד הטובה רוב על ב"מזומן") כבר לו שיש הענינים כל על (נוסף טוב"

חייו, ימי משך כל על ומיד, תיכף ממש בפועל מתגשם טוב" שה"סימן

גדולה,ferשנת הכי והתחזקות עוז מתוך נעשים האמורים הענינים שכל -

ענינים zectשנת שלילת על זמנו לבזבז צריך שאינו כך בלתיֿרצויים, ענינים מכל פדיה -
אל  מחיל "ילכו גופא, בקדושה ועליה הוספה של באופן אלא אינה עבודתו כל ובמילא, בלתיֿרצויים,

הקודש'101חיל" ב'אגרת המבואר לעתידֿלבוא),102(עלֿדרך העבודה לאופן בנוגע

הצדקה"dwcvשנת הוי' "לך הקב"ה, של צדקתו לקבל זוכה ואחד אחד שכל שאומרים 103– (כפי
להן  עושה אתה אם "אפילו דין, עלֿפי שמגיע השכר קבלת מלבד היינו, ה"סליחות"), כל בתחילת

עמהם" חובתך ידי יצאת לא בשעתו, שלמה שנותן 104כסעודת לשכר בנוגע (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
הנותן), לפיֿערך הקב"ה,

ממש" ה' "מצות להיותה הצדקה", הוי' "לך - צדקה בתורת גם הקב"ה המלאה 105מוסיף "מידו -
והרחבה" הקדושה גדותיו,106הפתוחה על שעולה "הגדושה", הבעלֿשםֿטוב של בסידורו שכתוב וכמו ,

שנת והגבלה, ממדידה ושנתdyecwלמעלה ,zeinnew"קוממיות אתכם "ואולך שנת107- ,zennex,

oeyyeשנת dgny,

שנתdldzשנת ,dxezשנת ,dlitzושנת ,daeyz ד'תשובה נעלית הכי לדרגה עד עילאה', 'תשובה ,
הכיפורים. יום של התשובה - עילאה'

***

„È העם את ד"הקהל בענין ממש בפועל ויפעלו שירעישו הפעם עוד להכריז יש - הסיום קודם .
קו  - הצדקה בענין גם להוסיף וכן הימים". כל אלקיכם הוי' את ליראה גו' והטף והנשים האנשים

ותורה: תפילה הקוין לשני בהוספה השלישי,

"אפילו אשר המנחה, תפילת - iapd`תפילה edil`"המנחה בתפילת אלא נענה הגאולה,108לא מבשר ,
a`ש" df dpd"109 עבדך דוד צמח "את המנחה: בתפילת זהֿעתה שאמרנו כפי ,dxdn לישועתך כי תצמיח..

meidקוינו lkהמקדש בית "שיבנה ברחמים", לציון בשובך עינינו "ותחזינה ,"epinia dxdna."

אדמו"ר  מו"ח כ"ק לתורת עד שבעלֿפה, ותורה שבכתב מתורה לעיל האמורים תורה עניני - ותורה
" - שענינו דורנו, פעמים"sqeiנשיא אלף ככם (הקב"ה)110עליכם הוא אבל היא, משלי ש"זו ובהדגשה ,

לכם" דיבר כאשר אתכם ו"111יברך והגבלה: ממדידה למעלה ,wgvi עשה "צחוק שם על השני), (שמו "
אלקים" פינו"112לי שחוק ימלא "אז - והשלימה האמיתית הגאולה עם הקשור ,113

ÂË,ביתֿהמקדש ובנין והשלימה האמיתית גאולה - הפנימית לנקודה יביאו הענינים שכל ויהיֿרצון .
ממש, בימינו" במהרה המקדש בית "שיבנה
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ב.100) ב, שם
וש"נ.101) רסקנ"ה. או"ח אדה"ז שו"ע וראה ח. פד, תהלים
כו.102) סו"ס
ז.103) ט, דניאל
רפ"ז.104) ב"מ
רסי"ז.105) אגה"ק
דברהמ"ז.106) שלישית ברכה

יג.107) כו, בחוקותי
ב.108) ו, ברכות
ח.109) ב, שה"ש
יא.110) א, דברים
עה"פ.111) פירש"י
ו.112) כא, וירא
ב.113) קכו, תהלים
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יום  לסיום ועד חד", כולא וקודשאֿבריךֿהוא "ישראל - בשנה" ד"אחת הפנימית לנקודה וכן
בירושלים", הבאה "לשנה מכריזים שאז לחירותנו", גדול בשופר "תקע גדולה", "תקיעה - הכיפורים

דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק יהיו 114וכפירוש ממילא ובדרך ממש, ומיד תיכף בא צדקנו שמשיח -
רב" מלך "קרית הבנויה, בירושלים הבאה לשנה הענינים ,115כל

מרשית  בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ צדקנו, משיח עלֿידי ותיכונן תיבנה הקדושה בארצנו
שנה" אחרית ועד גבולך"116השנה את אלקיך ה' "ירחיב גם כולל ,117,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ישראל, כל יבואו הנה"118ששם ישובו גדול "קהל ,119,
אתם" וזהבם ויראה 120ו"כספם אהבה רוחניים, וזהב כסף גם כולל ושס"ה 121, מצוותֿעשה רמ"ח שורש ,

לאֿתעשה  ביום 122מצוות - לתושיה" ד"כפלים ובאופן - מחדש שניתנים ומצוותיה, התורה שלימות ,
הכיפורים.

ב  ישראל  וכלל מישראל ואחד אחד כל פועל - זה לכל –axrוההכנה ובמיוחד כולל הכיפורים, יום
השרת" מלאכי "דוגמת נעשים זה ומצב במעמד אשר ממש, כפשוטו בגשמיות ושתיה אכילה ,123עלֿידי

השרת" ממלאכי "לפנים מזה, ,124ויתירה

ישראל", ד"אשריך היומי ובשיעור הברכה", "וזאת בפרשת - זו בשנה הכיפורים יום בערב ובפרט
- שבשמים" אביכם אתכם מטהר ומי מיטהרים אתם מי לפני ישראל, ד"אשריכם הפירוש עם ביחד
בגלוי  שמאירה החמישית, דרגה הוי', שם אותיות מארבע למעלה תטהרו", הוי' "לפני הטהרה, שלימות

י), סעיף (כנ"ל עילאה' 'טהירו מבחינת גם למעלה תפילות", בחמש שנתחייב ב"יום

ומזונא  חיי בבני בגופים, נשמות הגשמי, הזה בעולם גם נמצאים - העילוי תכלית זה, ומצב ובמעמד
והרחבה  ל'רויחא' עד רויחא, של ובאופן האמורות, הברכות בכל מבורכת שנה כולה, השנה כל על רויחא
של  הפרטית ה'יחידה' עם ביחד הכללית, 'יחידה' צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה של

בשנה". "אחת הכיפורים, ביום בגילוי שמאירה מישראל, ואחת אחד כל

ממש. ומיד תיכף טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל יומשך זה שכל - והעיקר

•
eigiy micinlzdl `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa

g"nyz'd mixetikd mei axr
- ixcp lk iptl ,zqpkd ziaa -

מוגה  בלתי

אברכם"‡. ואני גו' ושמו גו' ישא גו' יאר גו' יברכך גו' דבר גו' .1"וידבר

הברכות  ובכל הענינים בכל ישראל, כלל בתוככי מכם, ואחד אחד כל את ויברך יעזור יתברך ה'
לעיל  מזה 2שנאמרו ויתירה דורנו, נשיא אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת של וביתֿהמדרש בביתֿהכנסת ,

לכם" דבר כאשר אתכם ויברך גו' עליכם "יוסף -3.
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(114.83 ע' ריש תש"ה סה"ש
ג.115) מח, תהלים
יב.116) יא, עקב
ובפירש"י.117) ח יט, שופטים
ט.118) יו"ד, בא
ז.119) לא, ירמי'
ט.120) ס, ישעי'
ובכ"מ.121) ד. לב, בהעלותך לקו"ת וישב. ר"פ תו"א

קטן.122) חינוך שם פ"ד. תניא
סתרי"ט 123) שפ ס"ט. סתר"י יוהכ"פ הל' או"ח אדה"ז שו"ע

וסי"ז. ס"ט,
ועוד.124) כג. כג, בלק פירש"י

אחרי 1) בהברכה לעיל וראה כהנים. ברכת – כבֿכז ו, נשא
ס"ה. המנחה תפלת

המנחה.2) תפילת לאחרי
סי"ד.3) בהברכה לעיל גם וראה יא. א, דברים
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התורה, בלימוד ושקידה בהתמדה הצלחה - הישיבות לתלמידי השייך העיקרי בענין - ובמיוחד

התורה, פנימיות עם ביחד דתורה נגלה לומדים שבהם הישיבות לתלמידי בנוגע - יותר ובפרטיות
תמימה" החסידות ותורת הנגלית הצלחה 4"תורה - עצמי ולימוד יחיד, לימוד אחד, לימוד שנעשים עד ,

התורה, בפנימיות והן דתורה בנגלה הן ושקידה בהתמדה

מעשה" לידי שמביא תלמוד ה"מעשה"5ו"גדול גם כולל המצוות, בקיום בהידור ושקידה התמדה -
תפילה" זו שבלב "עבודה - הלב בפנימיות שנמשך התורה, פנימיות עם בהידור 6הקשור ושקידה התמדה ,

התפילה, בעבודת

מקבל  הריני התפילה קודם לומר "נכון נפש לכל השוה בסידורו הזקן רבינו שכתב מה – גם כולל
ואהבת  של מצותֿעשה וצדקה,7עלי גמילותֿחסדים בעניני יותר ניתוסף שעלֿידיֿזה כמוך", לרעך

ורוחנית  גשמית או וגשמית, יחד.8רוחנית גם ,

חיל"·. אל "מחיל שתלכו רצון (תפלה)9ויהי עבודה דתורה הקוין ג' - האמורים הענינים  בכל
עומד" "העולם שעליהם חסדים קיים"10וגמילות האדם"11(ו"העולם זה קטן מ"עולם החל "אתם 12), ,

אדם" לעליון 13קרויין אדמה שם על אדם"14, התורה "זאת - תורה ענינו שכל "אדם" ובפרט ,15.

הציווי  על מיוסד הזולת, על ההשפעה לפעולת בנוגע והן עצמו, עם לפעולה בנוגע הן - זה ובכל
הנמצאים  לכל "דוגמאֿחיה" להראות בו התלוי כל לעשות צריך ואחד אחד שכל כמוך", לרעך "ואהבת

ממש. "כמוך" ועד הענינים, בכל לעסוק עליהם ולהשפיע בסביבתו,

- תמימים' 'תומכי תלמידי של המיוחד לתפקיד שייכת הזולת עם שהפעולה ולהדגיש להוסיף ויש
" להיות צריכים הישיבה שתלמידי הישיבה, ומנהלי מייסדי נשיאינו רבותינו xi`dlכהוראת zexp"16,

אור" ותורה מצוה "נר האור17עלֿידי והפצת לימוד עלֿידי ובמיוחד כולל ,zeiniptc שעלֿידיֿזה התורה,
"אשר  אלו את ומבטלים דוד, בן דמשיח האור גילוי את משיחך"18פועלים עקבות -19חרפו ובפשטות ,
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את שפועלים

בשנה"‚. "אחת - הכיפורים יום עם הנ"ל כל לקשר לשלימות 20ויש עד שבנפש, היחידה בחינת גילוי ,
"ישרא  הקב"ה, עם חד"האחדות כולא וקודשאֿבריךֿהוא .21ל

ובהקדמה:

מדעו  והבינו אותו רוחו נדבה אשר ואיש.. איש "כל הרמב"ם: כותב - ויובל שמיטה הלכות בסוף
בקשו להבדל  אשר הרבים חשבונות עול צווארו מעל ופרק ה'.. את לדעה ולעבדו לשרתו ה' לפני לעמוד

חלקי  מנת ה' עולמים.. ולעולמי לעולם ונחלתו חלקו ה' ויהיה קדשים, קודש נתקדש זה הרי האדם, בני
גורלי". תומיך אתה וכוסי

לשרתו  ה' לפני "לעמוד העולם, מעניני להבדל שזכו - הישיבות לתלמידי במיוחד שייך זה וענין
קדישא  תניא בספר הזקן רבינו שמבאר כפי תורה, של באהלה להמצא - גופא ובזה שעלֿידי 22ולעבדו",

"יחוד נעשה התורה התורה,ltp`לימוד לשכל הלומד האדם של שכלו בין "d"awd ly epevxe eznkg
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ובכ"מ.4) כה. ע' ח"א "התמים"
וש"נ.5) ב. מ, קידושין
תפילה.6) הל' ריש רמב"ם סע"א. ב. תענית
יח.7) יט, קדושים
סט"ו.8) לר"ה המשך (ב) שובה שבת שיחת ראה
וש"נ.9) רסקנ"ה. או"ח אדה"ז שו"ע וראה ה. פד, תהלים

מ"ב.10) פ"א אבות
מי"ח.11) שם
קא,12) ב. (ק, תס"ט תקו"ז ב. לג, זח"ג ג. פקודי תנחומא

א).
רע"א.13) סא, יבמות
ב.14) שא, ב. כ, א. ג, של"ה סל"ג. ח"ב אכ"ח מאמר עש"מ

ועוד. ואילך, פי"ז ח"א עבוה"ק
וש"נ.15) .141 ע' חכ"ג לקו"ש וראה יד. יט, חוקת
וש"נ.16) ואילך. 484 ע' ח"ב לקו"ש ראה
כג.17) ו, משלי
נב.18) פט, תהלים
ואילך.19) ב תשפז, ח"ד לקו"ד – תרס"א שמח"ת שיחת ראה

ואילך. 141 ס"ע תש"ב סה"ש
לאחרי 20) בברכה לעיל וראה לד. טז, אחרי תצוה. ס"פ

ס"ב. המנחה תפילת
א.21) עג, זח"ג ראה
ה.22) פרק
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" - התורה פנימיות לימוד עלֿידי ובפרט פרטיים), וענינים כלליים ענינים כמה בזה `z(ומבאר drcl
d."'

יחדיו, לכולכם ובפרט מכם, ואחד אחד לכל שנותנים נפלאים הכי הכחות הפלאת גודל מובן [ומזה
התורה]. בלימוד להצליח

"נתקדש עלֿידיֿזה miycwוכאמור, ycewהקדושה דרגת שזוהי - "mixetikd meic תומיך "אתה וכן ,
ilxeb מקומות בכמה כמבואר  ה"גורלות", ענין ישנו הכיפורים יום שבעבודת כידוע ה"גורל", ענין ,"

נשיאינו  רבותינו של חיים", אלקים "דברי חסידות, בדרושי .23(ובפרט)

השמיטה „. שנת לאחרי באה זו שנה זו: בשנה יותר עוד ניתוסף האמור בכל לה"24והנה, "שבת ,25

רז"ל  כמאמר התורה, דלימוד הענין ביותר מודגש שבה עלמא26- ,27לישראל"dxezניתנהzaya"דכולי
הזקן  רבינו שמבאר הך.28וכפי היינו ו"תורה" ש"שבת"

העם  את הקהל השמיטה.. שנת במועד שנים שבע "מקץ - הקהל' ל'שנת נכנסים השמיטה ומשנת
והטף" והנשים .29האנשים

שבעצמו  והטף" והנשים ל"האנשים בנוגע את 30הן ("תקרא התורה ללימוד בנוגע לראש, ולכל ,
והטף" והנשים האנשים העם את הקהל באזניהם ישראל כל נגד הזאת בכל 31התורה להיות שצריך – (

וטף  נשים דאנשים התכונות וההנהגה,`miyp:32ג' התוקף תכונת -miyp המרות ניצול הבית, עקרת -
הגוף" זה קטנה "עיר קטן", ה"עולם עניני בכל סדר לעשות שבלב ומקבל,she,33ורגש דתלמיד התכונה -

האדם" מכל הלומד חכם נשיאינו,34"איזהו רבותינו של ושיחותֿקודש מהתורות - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

בהתאם  בסביבתו, שנמצאים אלו כל - כפשוטו והטף" והנשים האנשים העם את ל"הקהל בנוגע והן
כמוך", לרעך "ואהבת לציווי

הקהל', 'שנת כולה, השנה שבמשך -היינו, השנה שבמשך זכאין, "יומין מסוגלים, בזמנים ובפרט
המקדש  מבית החל ביתֿהמקדש, קדוש, למקום הפירושים) (ככל והטף והנשים האנשים את מקהיל
"ושכנתי  הבטחתו) מקיים (ובודאי מבטיח שהקב"ה פנימה, בלבו מישראל ואחד אחד שבכל הפנימי

mkeza"35 ואחד אחד כל בתוך תמימים',36. 'תומכי תלמידי של פעולתם מצד והסיוע העזר עלֿידי ובפרט ,
להאיר". "נרות

השבת ‰. ביום הכיפורים דיום הקביעות - זו לשנה בנוגע ענין :37ועוד

ותענוג  שמחה - הוא השבת יום של האמורים 38ענינו הענינים בכל הפעולה הרי לכך, ובהתאם .
ועונג. שמחה מתוך להיות צריכה שבת) של ענינו התורה, לימוד - (ובמיוחד

הסוכות  בחג הוא כפשוטה "הקהל" דמצות הזמן שהרי - ל"הקהל" בנוגע מיוחדת "זמן 39והדגשה ,
שמחתנו".
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ובכ"מ.23) ד. צב, מג"א תו"א
בסוף 24) הרמב"ם דברי לתוכן בנוגע גם ניתוסף ובמילא,

ס"ג. כנ"ל (ויובל), שמיטה הלכות
ד.25) שם, ב. כה, בהר
ב.26) פו, שבת
השבת.27) ביום יוהכ"פ חל זו שבשנה להעיר,
ואילך.28) א פח, ויקהל ג. ע, יתרו תו"א
יו"דֿיב.29) לא, וילך
גם 30) ישנם  גדול" ב"עולם שישנם הענינים כל שהרי,

בלבם" נתן העולם "את – (ואדרבה האדם" זה קטן ב"עולם
ועאכו"כ  וש"נ)). רע"ב. ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג, (קהלת
גם  שישנם והטף", והנשים "האנשים כבנדו"ד עיקריים, בענינים

שבו. קטן" ב"עולם כאו"א אצל

יאֿיב.31) שם,
ש.ז.32) תשרי ו' מכתב ראה
ב.33) לב, נדרים
רפ"ד.34) אבות
ח.35) כה, תרומה
ועוד.36) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
סי"א,37) המנחה תפילת לאחר בברכה לעיל גם ראה

.33 ,14 ובהערות
(ספרי 38) השבתות" אלו שמחתכם "וביום – שמחה

נח, (ישעי' עונג" לשבת "וקראת – ועונג יו"ד), יו"ד, בהעלותך
יג).

יו"ד.39) לא, וילך
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שמגלה  ועד לעולם, בנוגע והן לעצמו בנוגע הן וההגבלות, והמדידות הגדרים כל פורצת שמחה והרי,
מורגש  הבלתי העונג בחינת את דכל 40וממשיכה גדול הכי העונג את פועלים שעלֿידיֿזה – והעיקר ,

העונג  - ישראל וכלל מישראל ואחד אחד דכל גדולה הכי והשמחה ישראל, וכלל מישראל ואחד אחד
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית דגאולה והשמחה

דאלף  שבת מערב להכנס מסוגל הכי זמן - השבת ליום ממש ובסמיכות שבת בערב בעמדנו ובפרט
העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו ל"יום הנה"41הששי ישובו גדול "קהל היעוד יקויים שאז עד 42, ,

השלישי. המקדש בבית – והטף" והנשים האנשים העם את "הקהל - כפשוטה "הקהל" מצות לקיום

.Â"ברעב "להחיותם - הכיפורים יום עניני שכל רצון תפלות"43ויהי "חמש בתכלית 44, יהיו - וכו'
השלימות,

בפועל  ונותנם מבטיחם שהקב"ה ופועלים מבקשים שבניֿישראל וההצלחות הברכות כל ויקויימו
פרטיות, ובפרטי ובפרטיות בכללות הכיפורים, דיום התפילות לכל בנוגע - ממש

לחרותנו", גדול בשופר "תקע גדולה", ב"תקיעה - הכיפורים יום (ועבודת) תפילת לסיום ועד
דורנו  נשיא אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת כפירוש בירושלים", הבאה "לשנה שהגאולה 45וההכרזה

בירושלים", הבאה "לשנה נהיה ממילא ובדרך ומיד, תיכף באה

הימים  בד' וכמה כמה אחת ועל הזה, הכיפורים יום סיום לפני זו, שנה בהתחלת ומיד תיכף וכאמור,
דלעילא  הוי' שם אותיות ד' כנגד לסוכות, הכיפורים יום ,46שבין

השלישי, המקדש בבית כפשוטה, "הקהל" מצות ולקיום שמחתנו", ל"זמן - ריקוד מתוך - ונכנסים
ידיך" כוננו אדנֿי ה'47"מקדש את "ליראה ועלֿידיֿזה צדקנו, משיח עלֿידי התורה קריאת לשמוע ,

הימים" כל רצון.48אלקיך יהי כן אמן לבב, וטוב ונפלאה גדולה שמחה מתוך -
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רס 40) ע' שם ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
ואילך.
בסופה.41) תמיד
ז.42) לא, ירמי'
ובכ"מ.43) ב. יד, שה"ש לקו"ת וראה יט. לג, תהלים
בהברכה 44) לעיל וראה וש"נ. פינחס. ס"פ לקו"ת ראה

ס"י. המנחה תפילת לאחרי
(45.83 ע' ריש תש"ה סה"ש
(46.42 ע' תשי"א סה"מ .8 ע' עורים לפוקח "מבוא" ראה
יז.47) טו, בשלח
יג.48) לא, וילך

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

התורה  בהחזקת  בקהלתו,  השפעתו  בענין  מאומה  מזכיר  שאינו  לפלא  מכתבו...  על  במענה 

והפצת היהדות, אשר בטח אינו שוכח אשר סו"ס זהו תכלית העיקר של משרת הרבנות, וענין הפרנסה 

שבזה הוא טפל בערך לתכלית הנ"ל, והאריכות בזה בטח אך למותר, ומובן ג"כ שעיקר הפעולה היא 

ועיקר העיקרים להסבירם אשר העיקר הוא  והן של הגדולים,  בעניני חינוך הכשר, הן של הקטנים 

המעשה בפועל, היינו קיום המצות בפועל ממש בחיים היום יומיים...
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הקודש  ללשון מתורגם

בגמרא ‡. מחלוקת עוונות 1קיימת כפרת אודות
הכיפורים  "יום אומרים: רבנן הכיפורים: יום של
עשה  "בין אומר: ורבי השבים" על אלא מכפר אין
מכפר", הכיפורים יום תשובה עשה לא בין תשובה
היא  וההלכה מכפר". יום של ש"עיצומו 2משום

כרבנן.
סוברים  שרבנן אינה המחלוקת דבריהם: ביאור
התשובה  ורק מכפר אינו יום" של ש"עיצומו

מכפר" יום של "עיצומו רבנן לדעת גם ,3מכפרת.
אינו  שלו התשובה באמצעות עצמו, האדם כלומר
"עיצומו  ידי על הבאה כפרה לאותה להגיע מסוגל
כיצד  היא: ורבנן רבי בין המחלוקת יום". של
יום". של "עיצומו של הכפרה אל להגיע יכולים
מאיר  מיד הכיפורים, יום בוא עם סובר, רבי
לא  עדיין כשהאדם אפילו - יום" של ה"עיצומו
מכפר  עצמו יום" של וה"עיצומו - תשובה עשה

סוברים  ורבנן עוונותיו; לכפרה 4על להגיע שכדי ,
עבודת  תחילה להיות צריכה יום", של "עיצומו של
של  "עיצומו של הכפרה גם ישנה ואז, התשובה,
ידי  על הבאה מהכפרה יותר נעלית שהיא יום",
יום  של ש"עיצומו מודים הכל אבל לבד. התשובה

.5מכפר"

יובנו  גם זה פי דרשו 6על הפסוק על חז"ל דברי
"אלו - בהמצאו השנה dxyrהוי' ראש שבין ימים

כי  מובן, בגמרא חז"ל מדברי הכיפורים", ליום
נכללים  כיפור ויום השנה ראש ימי שגם למרות

("אלו תשובה ימי ֿ dxyrבעשרת מכל ימים"),
מתבט  ענינם עיקר אין ימי מקום שהם בכך א

") הכיפורים"):oiayתשובה ליום השנה ראש
הנחותה  הדרגה היא תשובה ימי בעשרת הכללותם
העצמי  ענינם ואילו כיפור; ויום השנה שבראש
- הוא השנה ראש של עיקרו מזה: למעלה הוא
הוא  הכיפורים יום של ועיקרו עליכם", "תמליכוני

זה, שביום הכפרה - מכפר" יום של "עיצומו
לפי  נמדדת שאינה אדם, לכל מלמעלה המעניקים

שלו. התשובה עבודת

נענש ·. אינו שהאדם רק פירושה אין 'כפרה'
שנמחק  גם אלא החטא, והפגם 7עבור הרבב מנפשו

תכלית  מזו: יתירה שנעשה; החטא ידי על שנתהוו
רושם  נותר שלא בלבד זו לא - היא הכפרה
נהפכים  עצמן שהזדונות תכליתה אלא מהעבירות,

כזכיות  .8ונחשבים
ומתחרט  תשובה עושה כשאדם להבין: צריך
שהיה  התענוג את בזה הוא עוקר שעשה, החטא על

העבירה  עשיית בעת מתנקה 9לו מכך וכתוצאה
הקודמות  שהעבירות (כיון הרע ממנו ונמחק
להקב"ה, צמאון לידי אותו שהביאו הן לתשובה

לזכיות) נחשבים הן מתנקה 10לכן כיצד, אבל .
מבלי  יום" של "עיצומו ידי על שבאדם הרע ונמחק
ש"עיצומו  להבין, אפשר תשובה? יעשה שהאדם
שיום  משום יענישוהו, לבל כפרה יהיה יום" של
כיצד  אבל עבירות. על העונש את מסיר הכיפורים
הרי  (כאמור, האדם שבנפש הפגמים יורדים ובמה
הרי  תשובה, שנדרשת הסוברים רבנן לדעת גם
התשובה  מפעולת גדולה כיפור יום של הכפרה
מכפר  כיפור שיום רבי, לדעת ובפרט האדם, שעשה

תשובה)? ללא גם

בזה: הביאור

ישנן  הקב"ה עם ישראל בני של בהתקשרות
ידי  על הקב"ה עם הקשר א) מדריגות: כמה
עצמו  על ומקבל הבורא מצוות את מקיים שהאדם
ציוויי  את למלא מוכן שהוא שמים, מלכות עול
עם  ישראל בני של הפנימית ההתקשרות ב) הבורא.
מההתקשרות  יותר ועמוקה יותר הנעלית הקב"ה
שמים. מלכות עול וקבלת המצוות מקיום הבאה
כשעבר  אז, שגם בכך, מתבטא הזה הפנימי הקשר
מכרסם  - הקב"ה עול מעליו ופרק הקב"ה ציווי על
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וש"נ.1) א יג, שבועות
הובא 2) ה"י. פ"ג, שגגות הל' ה"ג. פ"א, תשובה הל' רמב"ם

סט"ז. סתר"ז, אדה"ז בשו"ע
הכפורים 3) יום של "ועצמו וד' ה"ג שם הרמב"ם וכמ"ש

כרבנן. שפסק אף - מכפר"
ערופה.4) עגלה מצות בדרמ"צ וצ"ע
רבי 5) פלוגתת בביאור ואילך, 125 ע' חכ''ז לקו''ש ראה
ורבנן.

שם.6) ובהנסמן 124 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש בארוכה ראה
פ"א.7) אגה"ת
ב.8) פו, יומא
(דרמ''צ 9) הקליפה גוף - דברים הוידוי וע''י הקליפה. נפש

ב). לח,
פ''ז.10) תניא
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תשובה; כך על עושה והוא לו, חורה בליבו, הדבר
שהוא  קשר מאותו באה שהתשובה זה מחמת ואכן
קיום  ידי שעל ההתקשרות מאשר בנפש יותר עמוק

של  בכוחה יש לכן את המצוות, להסיר התשובה
את  שהחלישו מעבירות שנוצרו שבנפש, הפגמים

הגלוי  הפנימי 11הקשר הקשר גם זאת, כל עם אבל .
של  בתנועה נמדד להיות וניתן מוגבל, הינו
הנשמה  עצם של העצמית ההתקשרות ג) תשובה.

התקשרות יתברך. עצמותו כל efעם בה אין
בתנועה  מלהתבטא למעלה והיא והגבלות מדידות
תשובה. של בתנועה לא אפילו שהיא, כל

ועבודות efהתקשרות פעולות ידי על נפעלת אינה
ככל  גדולות האדם, פעולות כל כי - האדם
התקשרות  - מדידה שהיא איזו בהן יש שתהיינה,
שהיא  נשמתו, עצם מצד בטבע, אדם בכל קיימת זו
(בהיותה  עתה וגם ממש", ממעל אלקה "חלק

לייחדך". יחידה בך, ודבוקה "חבוקה היא בגוף)

מדידות  מכל נעלית היא זו והתקשרות מכיון
היא  שאין כשם הרי שהוא, כל 'ציור' או שהן
אפשר  אי כך האדם, של ה' עבודת מחמת נפעלת
העבודה  העדר ידי על בה לפגום או להחלישה גם

במדריגה עבירות. ידי על אין התקשרותשל efאו
יום  של "עיצומו ולכן פוגמים. והחטאים הפגמים
יהודי  כל אצל מתגלית כיפור ביום שכן מכפר",
הקב"ה, עם הנשמה שבעצם העצמית ההתקשרות

נופליםzilbznוכאשר זו, כל lina`מדריגה
האם  רק, היא ורבנן רבי של (המחלוקת הפגמים

בכדי תשובה אבל dlbzzyנדרשת זו. מדריגה
אינה  הכיפורים יום של שהכפרה מודים, הכל
יום" של "עיצומו אלא תשובה, ידי על נפעלת

מאליו). מכפר

ופגם  הגיע שהחטא הדרגות באותן 12באותן ,
יש נפעלת lertlדרגות והיא כפרה, שתהא

הפועל  התשובה, ידי באמצעות ועל האדם, אצל ת
לבין  בינו יותר מעמיקה התקשרות למעלה, גם זה

dxiqneהקב"ה, zxaey `ide שמונע מה כל את

הכיפורים  יום של הכפרה אולם זו. התקשרות
מלכתחילה  ששם כזו דרגה שמאירה מכך נפעלת

כנ"ל  פגם, בה קיים .13לא

.‚- תשובה ימי עשרת שתחילת יוצא זה לפי
- תשובה ימי עשרת של וחותם וסיום השנה, ראש
ענינם  שבשניהם בכך משתווים הכיפורים, יום
- שבהם התשובה מבחינת גם למעלה הוא העצמי,
השנה  בראש הקב"ה. עם הנשמה עצם התקשרות
ה"תמליכוני" באמצעות גילוי לידי באה היא
יום  של ב"עיצומו - הכיפורים וביום לנו", ו"יבחר

.14מכפר"
של  העצמי ענינו מלבד השנה, שבראש וכשם
עצם  של התקשרות ה"תמליכוני", - השנה ראש
ראש  נכלל (שלכן התשובה ענין גם בו יש הנשמה,
היום  מצות וגם תשובה) ימי עשרת בחשבון השנה
כל  בו יש הכיפורים ביום גם כך שופר), (תקיעת

הללו  הענינים "עיצומו 15שלשת - הנשמה עצם :
הכיפורים  יום של התשובה ענין מכפר", יום של
גם  תשובה) ימי מעשרת הוא הכיפורים יום (שלכן
וכו', התענית מצות הכיפורים, יום של היום מצות

גם והוידוי zevnוכן .16התשובה

וראש „. הכיפורים יום משתווים נוסף בדבר
השנה:
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מרצון 11) שלמעלה בבחי' מגעת התשובה - למעלה וגם
ותשובה  וידוי מצות דרמ"צ ג. כו, אחרי בלקו"ת כמבואר דמצוות,

ובכ"מ.
דמזה 12) 31 הערה 78 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש ראה

שגם  משמע צ"ג ממקום למעלה מגיע עבירות על תשובה שע"י
צ"ג. ממקום למעלה מגיע הפגם

שבין 13) החילוק בדוגמת הם ויו"כ תשובה אלו בחינות וב'
תשובה  יעשה הקב"ה למענה לו ויתכפר אשם יביא התורה מענה
ח''ד  בלקו''ש נדפס תשי"ב, תשרי ח' מכתב גם (ראה כו'
הו"ע  - אשם יביא התורה מענה שגם דאף - (343 ע' [המתורגם]
זו  דבחי' התשובה ע"י מ"מ הקרבן, מכפר דוקא דאז התשובה,
הקרבן  שע"י הקרבן מהני (ואז כשגגות רק הזדונות נעשים

אד  וכל ד"ה (ראה זה שוגג אינו מתכפר אבל ספ"ד)), להצ"צ ם
הרצון  לבחי' שייכת התורה שע"י התשובה (כי לגמרי, מתכפר
לקו"ש  (ראה הרצון" "בבעל הרצון", "בעומק שהיא אלא דתורה
בקו  היא שהתורה דלהיות ,(8 הערה 125 ע' [המתורגם] ח"ד
מ"מ  אבל מהשתל', שלמעלה בחי' ידה על מתגלה האמצעי
דמענה  התשובה משא"כ כו', מדידה בה יש ולכן להשתל') השייך
שלמעלה  עצמי תענוג מבחי' היא מהתורה, שלמעלה הקב"ה
מדידות, שום בה אין ולכן דיו"כ, הכפרה דוגמת לגמרי, מהרצון

כזכיות. נעשים שהזדונות ועד הזדונות, על גם ומכפרת
וסולח",14) מוחל "מלך יו"כ בתפלת הברכה וכנוסח

- תמליכוני" - ד"מלך" מהבחינה באה דיו"כ וסליחה שהמחילה
שבר"ה.
סוכות.15) לענין גם ואילך 350 ע' חי''ט לקו''ש וראה
לעשות 16) הכל חייבים ה"ז: פ"ב, תשובה הל' רמב"ם ראה

תשובה  בהל' הרמב"ם כתב זה, וענין - ביוה"כ. ולהתודות תשובה
למעלה  הוא כי יו"כ) מדיני שהוא (אף עשור שביתת בהל' ולא
בהל' שכתבה בשופר), (שנרמז התשובה דוגמת - המצות מענין

שופר. בהל' ולא תשובה
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בחינת  וגם התשובה בחינת השנה שבראש כשם
מצות 17ה"תמליכוני" ידי על ביטוי לידי באים ,

נעלים  שהם אף בשופר, היום שמצות השנה, ראש
הכיפורים: ביום גם הוא כך - מהמצוה ביותר
יום" של "עיצומו ידי שעל הנשמה עצם של הגילוי

עינוי  הכיפורים: יום במצוות שביתה 18מתבטא ,
קודש. ומקרא ממלאכה

הגמרא  אומרת כן פי על הסובר 1אף רבי, שגם ,
מודה  תשובה, ללא אפילו מכפר, יום" של ש"עיצומו
מכפר: הוא אין עצמו, הכיפורים יום עבירות שעל

"עיצומו  אין כך על וכו' כיפור ביום צם לא של אם
יום  של שעיצומו משום מכפר, אשר 18יום" הוא

שהוא  שייך אינו ולכן לעבירה איֿהצום את עושה
כך  על יכפר .19עצמו

גדול ‰. כהן בעבודת גם מוצאים אנו זה דבר
ביום  הגדול הכהן עבודת מעיקרי ביום-הכיפורים:
זו  כניסה על הקדשים. לקדש כניסתו היתה זה,

בפסוק  מועד",20נאמר באוהל יהיה לא אדם "וכל
הירושלמי  כך על בהן 21אומר שכתב אותן "אפילו

חיות  אודות נאמר שזה - אדם" פני פניהם ודמות
הנעלים  המלאכים לא 22הקודש, הם גם ביותר,

שהעבודה  כלומר, הקדשים. בקודש להמצא יכלו
בני  של ההתאחדות את מגלה הכיפורים יום של
כלל  של השליח היה הגדול הכהן (שהרי ישראל
- בלחודוהי" ומלכא "ישראל הקב"ה, עם ישראל)

לבד. ישראל בני עם הקב"ה רק 
לקודש  הגדול הכהן של כניסתו מזו: יתירה
בו  חסר היה כבר ואז שני, בבית גם היתה הקדשים
למקום  כניסה זו שהיתה מובן מכך הקודש. ארון
כפי  תורה (אפילו התורה מן הנעלית כזו ודרגה

לוחות) - החקיקה באותיות עומדת .23שהיא

לתשובה  התורה ידי שעל תשובה בין ההבדל
הוא  מהתורה ידי 24שלמעלה שעל התשובה :

הינה  שהתשובה אף - לבד גילוי בחינת היא התורה
על  גם תשובה מועילה שלכן מהתורה, למעלה
מצות  (כולל התורה מצוות תרי"ג של פגמים
גילוי, בבחינת היא מכלֿמקום הרי תורה), תלמוד
ההתאחדות  היא מהתורה, שלמעלה התשובה ואילו

מגילוי. למעלה יתברך, עצמותו עם

העצמית  ההתקשרות נוצרה הבית שבזמן וכשם
הכניסה  ידי על הקב"ה לבין ישראל נשמות שבין
הכיפורים, ביום הקדשים לקודש הגדול הכהן של
יום  בתפילות זה ענין מתבטא עתה גם כך
עבודת  במקום היא תפלה שכן הכיפורים,

הקרבנות:

שחייבים  בשנה היחיד היום הוא הכיפורים יום
כנגד  הן התפלות חמש תפלות. חמש בו להתפלל
חיה, נשמה, רוח, נפש, - שבנשמה המדריגות חמש

ביום 25יחידה  רק שמתפללים החמישית, התפלה .
בחינת  מתגלית ובה נעילה, תפלת הוא, הכיפורים
הקב"ה, עם מאוחדת שהיא כפי שבנשמה, היחידה
ובני  הקב"ה מלבד דבר לשום מקום אין ושם
כל  את נועלים - "נעילה" של פירוש וזהו ישראל.
שם  אחד; לאף להכנס מתירים ואין השערים,

יתברך. עצמותו עם ישראל בני רק נמצאים

בתפלת  בעיקר מתגלית זו שבחינה ואף
בכללות 26נעילה  הרי בכל 27, גם זו בחינה קיימת

" הלשון: כפי הכיפורים. יום של meiהיממה
ש  תפלות", בחמש מחוייב meidשנתחייב כולו, ,

היום  של זמן חלק שכל אף כלומר, תפלות; בחמש
פרטית בתפלה ערבית,elyמחוייב תפילת - (בערב

"יום  הוא זה כל עם בזה), וכיוצא שחרית - בבוקר
יום yngaשנתחייב הוא בכללות כי - תפלות"

יחידה. בחינת - ה"חמש" בו שמאיר
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64 ח"ד 17) בלקו"ש (נדפס תשכ''ד לר''ה הכללי מכתב ראה
.(339 ע' [המתורגם]

מגיע 18) דיו''כ שהעינוי פי''ז תרנ''ז כחתן והוא ד''ה ראה
התשובה. מבחי' למעלה

פענח 19) צפנת ראה סניגור. נעשה קטיגור אין בדוגמת
ואשוב  דאחטא מהא צ"ע ולכאורה ה"כ. פ"ד, יבום הל' לרמב"ם
(אגה"ת  תשובתו מקבלין כו' דחק אם אבל דייקא, מספיקין אין

ואכ"מ. יותר. נעלית היא דדחק דתשובה וי"ל פי"א).
יז.20) טז, ויקרא
ובד"ה 21) ב) רח, (וח"א ב סו, זח"ג וראה ה"ה. פ"א, יומא

בסופו. הנ"ל אדם וכל
א.22) מג, זח"ב ראה אבל ה"ז. פ"ב, יסוה"ת הל' רמב"ם

- א) רכה, זח"ג (כנראה - לרע"מ שם (ומציין רפל"ט תניא וראה
פ"ז)). ש"נ (כנראה ולע"ח

(23.276 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש ראה

(24.13 הערה לעיל ראה
ב.25) פו, פינחס לקו''ת
לט,26) תצא לקו"ת (ראה היום בסוף הוא הכפרה עיקר ולכן

מיוחדים  בעתים "ובפרט לד) (ע' פ"ה העבודה קונטרס וראה ד).
דיוהכ"פ". ובנעילה בתק"ש כמו

שכללותו 27) בשבת, ג"כ הוא שבתון) (שבת שביוהכ"פ עד"ז
(ראה  היום בסוף הוא דרעווין רעוא אבל עונג, - לשבת) (וקראת -

שבת). סעודות דרושי בסי'



נז

ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

צז

רמזים וביאורים מ"ש בזוהר, "בלע בן בעור" הוא מלך 
הקשה שבכולם — בחי' גבורות, וזהו "דנהבה" נוט' "דין־

הבה" וכו'

דינין  דכל  אתר  הוא,  חדא  רזא  באדום,  וימלוך1 

מתקטרין תמן, ותליין מתמן.

תקיפא  דינא  גזרת  הוא  תאנא,  בעור,  בן  בלע2 

דיבבא  מארי  אלפין  אלף  מתקטרן  דבגיניה  דתקיפין, 

ויללה.

דנהבה,  מאי  לב(,  לו,  )בראשית  דנהבה  עירו  ושם3 

כלומר דין4 הבה, כמה דאת אמר )משלי ל, טו( לעלוקה 

שתי בנות הב הב.
ספר הזהר — אדרא רבא — פרשת נשא דף קל"ה ע"א

בלע5 בן בעור, הוא גזרת דינא תקיפא דתקיפין 

1( ]תרגום ללה"ק[ בא רבי שמעון לפרש את כל הפסוק מלה במלה, 

כתיב מקודם אלה  כבר  "וימלוך באדום" קשה הלא  כי מה שכתוב 

המלכים אשר מלכו בארץ אדום, ועתה הי' צריך לומר "וימלוך בלע", 

למה חזר להזכיר פעם שנית וימלוך "באדום", והשיב כל הב' פעמים 

מלת "אדום" הם סוד אחד, דהיינו אדום הוא סוד המקום שכל הדינים 

מתקשרים שם וכולם תלוים ומשתלשלים ויורדים משם )ראה לעיל 

סימן צו, הביאור על זה(.

2( ]תרגום ללה"ק[ הנה מלך הראשון הוא בלע בן בעור, למדנו, כי 

הוא גזרת דין הקשה שבקשים, כי כל המלכים הם דינים קשים ומלך 

בלע הוא דין הקשה יותר מכולם, שבשבילו ועמו יחד מתקשרים אלף 

אלפים בעלי יבבה ויללה.

3( ]תרגום ללה"ק[ ומה שכתוב "ושם עירו דנהבה" יש לשאול למה 

מזכיר הכתוב שם עירו "דנהבה", ואמר שנחלק את מלת "דנהבה" 

שאמר  כמו  הבאה  לשון  היא  הבה  מלת  כי  הבה",  "דין  מלות  לב' 

)משלי ל, טו( "לעלוקה שתי בנות הב הב" פירוש הבה הבה רשעים 

לגיהנם )מלשון הבה לי בנים(.

4( הבה. . . הב־הב: ראה לעיל סימן כה.

5( מבאר בלשון הזהר:

איפה  דתקיפין",  תקיפא  דינא  גזרת  הוא  תאנא  בעור,  בן  "בלע  א( 

קשה   — דתקיפין"  "תקיפא  דהוא  בעור"  בן  "בלע  ם  בׁשֵ מרומז 

שבקשים?

ב( מהו כפל הלשון "תקיפא דתקיפין"?

ג( "תקיפא" לשון יחיד, "תקיפין" לשון רבים, מהו הכוונה בזה?

ובפרט  מתקשרים,  פירושו  מתקטרין",  "דבגיני'  הלשון  פי'  מהו  ד( 

ותליין  תמן  מתקטרין   .  . באדום  "וימלוך  לשונות  ב'  נקט  דקודם 

מתמן", וכאן רק "מתקשרין"?

ה( מהו המספר "אלף אלפין", דמשמע דהוא ג' אלפים, "אלף" הוא 

אלף א', "אלפין" הוא ב' אלפים?

דבגיני' כו' מארי דיבבה ויללה. כי שמו מורה על 
והשחתה,  בליעה  הוא מלשון  ביותר. בלע  הדין  תוקף 

שזהו מבחי' דינין וגבורות, ובעור הוא מלשון הבערה 

באש, שהוא בחי' דינים וגבורות.

גבורה,  פעמים6  ב'  הוא  בעו"ר  ב"ן  בל"ע  ומספר 

היינו הגבורה7 והדין דבליעה, והגבורה והדין דהבערה.

והסופי תיבות8 ענ"ר הוא הש"ך9 דינים דתוהו.

שבדעת12,  דחסד  מהעטרא11  הוא  בליעה10  והיינו 

ו( מהו כפל הלשון "מארי דיבבה ויללה"?

וע"ז מבאר:

6( בל"ע )בגי' 102(, + בעו"ר )278( = 432, וכן ב' פעמים גבורה 

)2 × 216( = 432, ו"ב" פעמים כנגד א( בליעה, ב( הבערה. ]ראה גם 

לקמן סימן צח. צט. ק[.

ב'  על  מרמז  בעור"  בן  "בלע  ם  הׁשֵ "תוכן"  דהן  מבאר  פירוש:   )7

ב'  הוא  דהשם  ה"גמטריא"  והן  והבערה,  בליעה   — גבורה  בחינות 

פעמים "גבורה" כנגדם.

8( בלע בן בעור ס"ת ענ"ר. ראה גם לקמן סימן קכד. קט.

9( ראה עץ חיים שער )יח( רפ"ח ניצוצין פ"ה. ענ"ר בגי' ש"ך, וכידוע 

ש"ך )320( בגי' ה' פעמים די"ן )5 × 64 = 320( דהו"ע דינים וגבורה, 

דשורש כל הדינין הם הה' גבורות, ועיין לקמן סימן קלד הערה 14. 

וע"ש בע"ח שמבאר החילוק בין "נער" )אותיות ענ"ר(, ובין "נערה" 

בתוספות אות ה'. וראה אור התורה פרשת לך לך עמוד תתרעה: בחי' 

וקודם  בה"א,  נערה  אז  נקראת  מז"א  השפע  מקבלת  כאשר  מלכות 

שקיבלה השפע נק' נער חסר ה"א וכמ"ש בזהר )פרשת בא דף לא( 

ובע"ח, ע"ש. ועיג"כ ביאורי הזהר להצמח צדק עמוד שכז. ועיין גם 

לקמן סוף סימן קט. קכד.

10( מבאר: דהמלך הראשון "בלע בן בעור" הוא כנגד בחי' "דעת" 

וגבורה  לחסד  נחלק  דעת  ומבחי'   ,)12 הערה  ביאור  )ראה  דקליפה 

)ראה תניא סוף פרק ג, ופרק מא(, וזהו מ"חסד" דקליפה, דחסד הוא 

השפעה למטה מזה בא "בליעה" שהוא למטה, ומ"גבורה" דקליפה, 

יובב  ומלך  הבערה.  "בעור"  ענין  זהו  אש,  ע"ד  עלי'  בחי'  שהוא 

חסד דקליפה, ומלך חשם גבורה דקליפה ראה ע"ח שער )ח( דרושי 

הנקודות פ"ד.

11( "מהעטרא דחסד דדעת . . . מעטרא דגבורה שבדעת", בלקוטי 

לוי יצחק הערות לזוהר שמות־דברים עמוד קסה, מבואר הטעם דנק' 

הם  שבדעת  וגבורה  "חסד  וז"ל:  דגבורה  "עטרא"  דחסד,  "עטרא" 

וגבורה  וזהו מה שחסד  וגבורה עצמן  בבחי' מקיף על המדות חסד 

בבחי'  הוא  שעטרה  דגבורה,  עטרא  דחסד  עטרא  עטרין,  נקראים 

מקיף, כי הם בבחי' מקיף על המדות דחסד וגבורה עצמן".

)ח(  שער  חיים  עץ  ראה  דתוהו.  דעת  בחי'  הוא  בעור  בן  בלע   )12

ג'  יש  וז"ל:  ריד  עמוד  יתרו  חיים פרשת  תורת  פ"ד.  נקודות  דרושי 

ומוח  החכמה  מוח  והנה  כידוע,  חב"ד  הנקראים  בגלגלתא  מוחין 

הבינה עומדים בגלגלתא שניהם זה אצל זה ומוח הדעת עומד למולם 

והעורף  הטבע,  בספרי  גם  זה  כמבואר  שבראש  העורף  לצד  ונגדם 

הוא המכסה למוח הדעת ומלבישו ומעלימו ונמצא מוח הדעת הוא 

עומד בין ב' מוחין חו"ב ובין העורף כו', וידוע שהעורף הוא הנקרא 

אחוריים כי הוא עומד מול הפנים שבראש ממש כמ"ש כי פנו אלי 

עורף ולא פנים כו' וכידוע.

קדמאין  מלכין  מז'  שהן  הקליפות  כל  מקור שרש  בענין  ידוע  והנה 

לפני  אדו"ם  בארץ  מלכו  אשר  המלכים  ואלה  כמ"ש  שמתו  דתהו 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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ובתהו  שבדעת,  דגבורה  מעטרא  הוא  אש  והבערה 

העטרא  גם  בכלל.  והדינים  הגבורות  בבחי'  שהוא 

דחסד13 לגבורה ודין תחשב. זהו מה שמספרו הוא ב' 

פעמים גבורה, שגם העטרא דחסד גבורה נקראת. ועיין 

הדעת  מוח  בענין  סופ"א  דקטנות  מוחין  בע"ח14 שער 

ע"ש,  תחשב  לגבורה  שבו  דחסד  שהעטרא  דיניקה 

ומכ"ש שבתהו שהוא בסוד הגבורות והדינים, תחשב 

העטרה דחסד, לגבורה.

וענין ההפרש בין בליעה והבערה, הוא ע"ד ההפרש 

ובעדת16  תמורה15,  מסכת  בסוף  לנשרפין  נקברין  בין 

איש,  הר"נ  ושרופים  ואבירם,  דתן  בלועים  היו  קרח 

וקרח17 עצמו הי' מן הבלועים18 והשרופים יחדו וכמ"ש 

במ"א בס"ד.

חסד  מלכי  הוא  תקיפין  דתקיפין.  תקיפא  וזהו 

וגבורה דתהו, שגם הם באו אורותיהם מגולים והיתה 

יחדו,  דחו"ג  עטרין  ב'  הכולל  ודעת  גדולה,  שבירתם 

הוא תקיפא דתקיפין.

דיבבא  מארי  אלפין  אלף  מתקטרין  דבגיני' 
יללה  יובב.  כשמו  דחסד,  במלך  הוא  יבבא  ויללה, 
מתקשרין  ובדעת  כידוע,  חשם,  דגבורה  במלך  הוא 

מלוך מלך לבנ"י כו', והרי ידוע דמלך הראשון שהוא בלע בן בעור 

הוא בחי' הדעת שהוא מקור המדות ולהיותו מתפשט בקליפה נקרא 

בלע לפי שמכסה ומסתיר בחי' מוח הדעת דקדושה והוא בחי' העורף 

יבאו לראות כבלע את  ולא  ובלע מלשון  כנ"ל,  המכסה מוח הדעת 

הקדש כו' מפני שמבליע ומעלים את אור הדעת כבלע את הקדש כו' 

מפני שמבליע ומעלים את אור הדעת דקדושה ונעשה שרש המדות 

הרעות דקליפה למטה כו'.

כי הנה השכחה הוא היסח הדעת ובהיסח הדעת מן המדות ממילא 

אין למדות חיות ואור מן השכל ונופלים בגסות והגשמה. וזהו השמר 

לך פן תשכח את ה' כו' מפני שהשכח"ה שרש לכל הרע שבז' מדות 

ובהיסח הדעת  כידוע  לפי שהדעת הוא המתפשט במדות להחיותם 

מהם ממילא יפול הנופל כו', וזהו ישראל לא יד"ע כו' הוי גוי חוטא 

כו' וכמ"ש במ"א.

)וראה תורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס עמוד סד(.

13( ראה לקמן סימן קכט, דבעולם התהו וקליפה גם היד ימיני — חסד, 

לגבורה יחשב, ע"ד שתי ידים דעשו "והידים ידי עשו" בחי' גבורה.

14( שער כב.

15( לג: כל הנקברים אפרן אסור, וכל הנשרפים אפרן מותר, ע"ש.

16( במדבר טז, לב. לה. ראה הערה 17.

17( סנהדרין קי. "במתניתא תנא קרח מן השרופין ומן הבלועין, מן 

ואש  דכתיב  השרופין  מן  קרח,  ואת  אותם  ותבלע  דכתיב  הבלועים 

בהדייהו".  וקרח  איש  ומאתים  חמשים  את  ותאכל  ה'  מאת  יצאה 

]פרש"י וז"ל: מן הבלועים ומן השרופין הי', שנשרפה נשמתו וגוף 

קיים ואח"כ נתגלגל עד מקום הבלועין ונבלע דכתיב בפרשת פנחס 

את  ותאכל  בהדייהו, מדכתיב  וקרח  קרח עמהם.  ואת  אותם  ותבלע 

החמשים ומאתים איש מקריבי הקטרת וקרח ממקריבי הקטרת הוה 

דכתיב חמשים ומאתים מחתות ואתה ואהרן איש מחתתו, א"נ ואת 

לרבות קרח עמהם[. ראה לקוטי שיחות חלק י"ח עמוד 202.

18( ראה גם לקמן סימן צט, דויקח קרח" בגי' "בלע בן בעור".

מלכי חו"ג יחדיו, היינו דבגיני' מתקטרין, שפירושו 

מתקשרין.

והם אלף אלפין דהיינו אלף א' וב' אלפים, כי דעת19 
הוא בין כתפין הנה ב' פעמים כתף גימטרי'20 אלף, זהו 

ם הוא גם כן השמות אל שדי שבמלואו21 הוא  אלף, וׁשָ

אלף חסר א', ואחוריים דאלקים דההי"ן22 )עיין בנצוצי 

אורות כאן23 או"ק ב' בשם הרמ"ז ז"ל זיע"א( שעולה 

אלף וא', ביחד הוא ב' אלפים.

והיינו ג"כ מה24 שחטא העגל, שהוא מבחי' גבורות 

הוא  עג"ל26,  עלמין שמשמאלא מספר  הק"ג25  ודינים, 

גם מספר בל"ע עם הכולל.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד שנח

דעת  דבחי'  פ"ג  בתניא  כמבואר  פירוש,  כתפין,  בין  הוא  דעת   )19

חסד(,  )בחי'  אהבה  המדות,  נמשך  ומדעת  המדות,  של  החיות  הוא 

ויראה )בחי' גבורה(. וכמו שבגוף האדם, הראש הוא מקום השכל — 

החכמה ובינה, ואח"ז בא ונמשך השני כתפין והוא ה"דעת" דמתחלק 

לשנים, והשני כתפין מרמז, כתף הימין חסד וכתף השמאל גבורה. 

)וראה עד"ז לעיל סימן עז(.

20( פירוש: דמספר "אלף" מרומז בג' אופנים:

א( ב' פעמים כת"ף )2 × 500( = 1000, אל"ף.

ב( בהשם "אל שדי" שבדעת.

ג( ואלקים באחוריים דההי"ן. ראה גם לקוטי לוי יצחק הערות לזהר 

שמות־דברים עמוד ת.

21( פירוש: "אל שד"י" הוא בחסד, ובמלואו בגי' אלף חסר א', כזה: 

אל"ף )בגי' 111(, + למ"ד )74(, + שי"ן )360(, + דל"ת )434(, + 

יו"ד )20( = 999. והמספר אחד להשלים לאלף, בא מהמספר אחד 

היותר באחוריים דאלקים דההי"ן. ראה הערה 22.

22( פירוש: "אחוריים דאלקים בההי"ן" הוא:

אל"ף )111(.

+ אל"ף )111(, + למ"ד )74( = 185.

+ אל"ף )111(, + למ"ד )74(, + ה"ה )10( = 195.

+ אל"ף )111(, + למ"ד )74(, + ה"ה )10(, + יו"ד )20( = 215.

 + ,)20( יו"ד   + ,)10( )74(, + ה"ה  )בגי' 111(, + למ"ד  + אל"ף 

מ"ם )80( = 295.

סך הכל 111 + 185 + 195 + 215 + 295 = 1001.

23( וז"ל: אלף אלפין, שהס' הדעת שלו אל שדי שבמילואו הוא אלף, 

יצחק  לוי  בריבוע. הרמ"ז. בלקוטי  מילוי אלקים דההי"ן  וגם בסוד 

א.  סימן  לעיל  ועיין  פז.  סעיף  אלף  מערכת  אור  למאורי  מציין  כאן 

לקמן סימן קי.

24( ראה לקוטי לוי יצחק שם שזהו ענין מ"ש בהעגל )שמות לב, כח( 

ויפל מן העם ביום ההוא כשלשת אלפי איש", נגד הג' אלפים כנ"ל.

25( בזוהר חלק ב' פרשת תרומה דף קסו, ע"ב "שי" עולמות )משנה 

סוף עוקצין( נחלקים לשתים, ר"ז )בגי' או"ר( מסטרא דימינא )חסד(, 

הכינויים  )כג(  שער  פרד"ס  ע"ש.  )גבורה(.  דשמאלא  מסטרא  וק"ג 

ערך אור, אור התורה על מארז"ל ענינים עמוד א. פרשת וישלח עמוד 

רלד. וראה הביאור לעיל סימן מ הערה 5. לקמן סימן קטז. ילקוט לוי 

יצחק עה"ת חלק א' סימן קנט הערות 6. 7. קעג הערות 6. 7.

קשיטה  מאה  כח.  יב,  מלכים־א  מהאריז"ל  תורה  לקוטי  ראה   )26

יעקב ערך ש"י עולמות.  ז"ל( סוף פרק ח'. קהלת  )להרמ"ע מפאנו 

תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א ח"ב עמוד 352 ואילך.

ילקוט לוי יצחק על התורה



נט מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - יום כיפור )פרשת אחרי(

טז, יב – ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל 
סמים  קטרת  חפניו  ומלא  ה'  מלפני  המזבח 

דקה והביא מבית לפרוכת

א. הוציאו לו את הכף ואת המחתה וחפן מלא חפניו... הי' 
בין  לבין שתי הפרוכת המבדילות  מהלך בהיכל עד שמגיע 
יוסי אומר לא  וביניהן אמה, ר'  ובין קדש הקדשים,  הקודש 

היתה שם אלא פרוכת א' בלבד1 וכו'.
יומא פרק ה' משנה א'

שהוא  עד  בהיכל  ומהלך  וכו',  בימינו  המחתה  נוטל 
לקודש  נכנס  פרופה  הפרוכת  מצא  הקדשים,  לקדש  מגיע 

הקדשים עד שהוא מגיע לארון.
רמב"ם הל' עבודת יום הכפורים פ"ד ה"א

צריכין אנו למודעי, דאע"ג דהרמב"ם בפ"ד מהלכות בית 
הבחירה ובפ"ז מהלכות כלי המקדש כתב דשתי פרוכת היו 
ולא הזכיר דרך פריפתן, דהשתא י"ל דס"ל דחיצונה פרופה 
מהצפון2, מ"מ הכא בעי"כ כתב נמצא הפרוכת פרופה נכנס 
רבי  דעת  שהעתיק  זה  מלשונו  נראה  כו'.  הקדשים  לקדש 
יוסי שלא היתה אלא פרוכת אחת, דלת"ק הי' לו להעתיק 
שזה  שמפני  לי...  נראה  ולכן  הפרוכות,  בשתי  הליכתו  סדר 
לא  ספיקא  לאו  ואי  הוה,  ספיקא  משום  פרוכות  שני  שהיו 
לי'  דפשיטא  משום  לר"י  כמו  אחת  פרוכת  אלא  עבדי 
כדלעיל בשם התוס' ובפרוכת אחת פתחא בצפון דהכי ס"ל 

ר"י ומיני' נשמע לכ"ע היכא דליכא ספיקא...

נינהו  למשיחא  הלכתא  הלכות  הני  דכל  ידוע  והדבר 
וכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו כבא בא אליהו והתיר 
המשנה  העתיק  הבחירה  בית  בבנין  הלכך  הספיקות  כל 
יחזקאל שלעתיד לא פירש  כשהיה בבית שני משום דבנין 
על פי חז"ל, וכ"כ שם וז"ל בנין העתיד להבנות אע"פ שהוא 
כתוב ביחזקאל אינו מפורש ומבואר עכ"ל, אבל הכא דלאורי 
לן העבודה הוא בא כתבה ע"פ מה שהוא עבודה כשאין כאן 

אלא פרוכת אחת לפי שכן יהי' לעתיד במהרה בימינו אמן.
תוס' יום טוב – יומא פ"ה מ"ה

טז, לא – שבת שבתון היא לכם ועניתם את 
נפשותיכם חוקת עולם

ב. יום הכיפורים נקרא שבת שבתון כמו השבת, משא"כ 
שאר ימים טובים, שלא נקראו רק שבתון.

ראש  דהיינו  ששה,  טובים  ימים  ית'  השם  לנו  שנתן  וזה 
אחד  ויום  פסח,  ימים  וב'  סוכות,  ימים  וב'  אחד,  יום  השנה 
שבועות, שהם קצת בדמיון ימי החול, שמותר בהן מלאכת 
שהוא  הכיפורים  יום  ז'  יום  טוב  יום  לנו  ונתן  נפש,  אוכל 

בדמיון קדושת השבת שאסור בכל מלאכה.

1( עי' בהמשך המשנה: החיצונה הי' פרופה מן הדרום, והפנימי מן הצפון )ברטנורא: 

והבדילה  ואמרי  יוסי,  דר'  עלי'  דפליגי  לה  קאמרי  רבנן  הדרום.  מן  פרופה  החיצונה 

הפרוכת לכם במשכן לבד נאמר. פרופה, ראשה כפולה לצד החיצון ונאחזת בקרס של 

זהב להיות ]פתוחה[ מן הדרום ועומדת(.

2( כדעת ר' יוסי.

יום הכיפורים,  וכמו שהשבת דוגמת עולם הבא, כן הוא 
ויותר ממנו, שיום הכיפורים אין בו אכילה ולא שתי' דוגמת 
לקטרג  בשטן  כח  בו  שאין  אחד  יום  הוא  וגם  הבא,  עולם 
כמ"ש )יומא כ.( השטן בגי' שס"ד, וזהו כמו עולם הבא שאין 

בו שטן.
חדא"ג מהרש"א יומא ב. – ד"ה שבעת ימים

טז, כט – והיתה לכם לחוקת עולם בחודש 
נפשותיכם  את  תענו  לחודש  בעשור  השביעי 
הגר  והגר  האזרח  תעשו  לא  מלאכה  וכל 

בתוככם

ג. הנה יום הכפורים אין בו אכילה ושתי' על ידי שבו מאיר 
יום כיפור,  בחי' העולם הבא, וכמו שכתוב בתולע"י בכוונת 
וז"ל סוד חכמה עינוים כו', ולפי שהעולם הבא אין בו אכילה 
ושתי' נאסרה אכילה ושתי' כו', ע"כ יום הכפורים הוא גם כן 
עשרה  של  הכנור  יהי'  לבוא  שלעתיד  דוגמת  דוקא  בעשור 
נימין דוקא, עימ"ש בתולע"י סוד ה' עינוים בסוד עץ החיים 

שמהלכו ת"ק שנה.
אור התורה דרושים לסוכות עמוד א'תשנג

טז, כב – ונשא השעיר עליו את כל עוונתם 
אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר

ד. בגמ' יומא סו: שאלו את ר"א בנוגע השעיר, דחפו ולא 
ה'  יאבדו כל אויביך  כן  וימיתנו, א"ל  מת, מהו שירד אחריו 
ענה  דלא  דהטעם  מסיים  שם  ובגמ'  וכו',  לא(  ה,  )שופטים 

להם ר"א הדין מפני שלא שמע מפי רבו.

ויש לבאר דמה ענה להם ר"א כן יאבדו כל אויבך ה', מה 
הקשר של תפלת ושירת דבורה להשעיר הנשתלח לעזאזל.

אברבנאל,  )עיין  במפרשים  המבואר  עפ"י  לומר  ויש 
דהשעיר  שם(  בגמ'  ובמהרש"א  לו,  שער  יצחק  עקידת 
מרמז על עשו כמ"ש איש שעיר וכו', וכן על שר שלו הס"ם, 
ובעיקר מרמז על גלות עשו הוא אדום מלכות הרביעי היא 

גלות רומי )עי' רש"י סוף פרשת וישלח(.

ומבואר ברמב"ם סוף הלכות מלכים דבזמן שיבוא משיח 
ודת  המוסלמים  דת  טעותם,  על  מודים  כולם  האומות  אז 
הנוצרים, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם 
בשם ה', והיתה לה' המלוכה, וביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו 

אחד.

ולא  למטה  שדחפו  השעיר  כששאלו,  ר"א,  שאמר  וזהו 
אל  רמז  הוא  שנפל  דהשעיר  וכו',  יאבדו  כן  להם  ענה  מת, 
וימותו כל האומות  נפילת האומות לע"ל, היינו לא שיחרבו 
האומות  שכל  ברמב"ם  לעיל  כמ"ש  אלא  משיח,  כשיבוא 
יחזרו בתשובה ויאמינו בה' אלקי עולם, אלא יהי' להם נפילה 

ולא מיתה.

דאופן  ה'",  אויבך  כל  יאבדו  "כן  הפסוק  שהביא  וזהו 
אבידת האומות העולם לע"ל, יהי' ע"ד השאלה ששאלו לו, 
לע"ל  האומות  לכל  מיתה  יהי'  דלא  מת",  ולא  "דחפו  היינו, 
ה',  כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם 



ס

אלא יהי' כמשל "דחפו" דיהי' להם נפילה במלכותם, למטה, 
ולא מיתה.

על  באברבנאל  וכמבואר  הרומים,  לעשו,  מרמז  והשעיר 

יפסיקו  האו"ה  כל  כולם,  דלע"ל  הנוצרי,  דת  על  דקאי  ישעי' 
מלהאמין במשיח שקר שלהם, ויאמינו בה' אלקי עולם, והי' 

ה' למלך על כל הארץ.
פרי דוד

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - יום כיפור )פרשת אחרי(
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dtixy aeig da yi ,ezqep`n eza epiide ,ezy` za `le [dlread]

.enr dpfz m`
oica wqerd weqtdn cnlp ezqep`n eza oic m` :`xnbd zl`ey

,le`yl yi ,odk zaïäk úa äî éàmihrnn ,dzpify d`eyp ¦©©Ÿ¥
xn`pdn,'sxyz y`a zllgn `id'ydìòBa ïéàå äôøNa àéä¦¦§¥¨§¥£¨

äôøNa,oldl x`eanke ,wpga `l`Búñeðàî Bza óàzyxcpd ¦§¥¨©¦¥£¨
y da xnel yi ,df weqtn,äôøNa dìòBa ïéàå äôøNa àéäeli`e ¦¦§¥¨§¥£¨¦§¥¨

mipecip mdipy ezqep`n eza lr `ady ,x`ean epizpyna
.dtixya

àø÷ øîà ,éiaà øîà(my),úìlçî àéä äéáà úà','sxVY W`A ¨©©©¥¨©§¨¤¨¦¨¦§©¤¤¨¥¦¨¥
,xnelkäéáà úà úìlçnL éîdkldy odk za epiide ,dzepfa ¦¤§©¤¤¤¨¦¨

da xn`p ,dia` zpedk zyecw z` zllgn `id dfay ,dzpife
.dtixy aiig dlrea oi`e dtixy zaiig `idyBæ äúöéeza - ¨§¨

,ezqep`ndìlçî äéáàLhrnzd `l df ote`ae ,dilr ez`iaa ¤¨¦¨§©§¨
.dtixy aeign lread

:ayiil `xnbd d`ian ceríúä àîìLa ,øîà àáøodk zaa - ¨¨¨©¦§¨¨¨¨
df herinay meyn ,dtixyn dlrea z` hrnl ozip ,dzpify

déz÷étàepic hrnzd -úác àðécà dúîé÷Bàå ,ïäk úác àðécî ©¦§¥¦¦¨§©Ÿ¥§¦§¨©¦¨§©
Néìàøla` .zil`xyi yi` zy` lrea oick wpga cnrede -àëä ¦§¨¥¨¨

,eza oicn epic z` hrnp m` ,eza lr `ad ly epica -ïàîc àðécà©¦¨§©
déì úî÷Bî,jgxk lr ,ecinrp oic dfi`k -úî÷Bî dééeðôc àðécà §©¥©¦¨¦§¨§©

,déìz` xehtl oi` i`ceay oeike .dzina dlrea z` aiigl oi`y ¥
.eza oick epecl yiy jgxk lr ,ixnbl a`d

:`xnbd zl`ey .ezaa d`ia xeqi`l xewnd edn zxxan `xnbd
yi oiicr la` ,eza lr `ad ly eaeigl xewnd z` lirl epcnl

,xxalïéépî Búñeðàî Bzáì äøäæàlr d`ia xeqi`l xewnd edn - ©§¨¨§¦¥£¨¦©¦
.ezaì àîìLaly mzhiyàáøå éiaàedn oaen ,aeigd edn xewna ¦§¨¨§©©¥§¨¨

c ,dxdf`l xewndeäì à÷ôðc àëéäîlk cnl epnn xewndn - ¥¥¨§¨§¨§
d z` mdn cg`eäì à÷ôð íúäî ,LðBòd z` mbàlà .äøäæà ¤¥¨¨¨§¨§©§¨¨¤¨

ì`ziixad zhiy,ïéáà éaøc deáà éðúãyperd z` micnely ¦§¨¥£¨§©¦¨¦
zxkfen `l df weqtae ,dzpify odk za iabl xn`py weqtdn

,dxdf`éàî.dxeqi`l xewnd edn -,àòléà éaø øîàdxdf`d ©¨©©¦¦§¨

cn zcnlpàø÷ øîà(hk hi my),,'dúBðæäì Eza úà ìlçz ìà' ¨©§¨©§©¥¤¦§§©§¨
.zepfa jza z` llgz l` ,epiide

é÷úîdì ódywd -á÷òé øa àçà áøc deçà á÷òé éaøixac lr ©§¦¨©¦©£Ÿ£¨§©£¨©©£Ÿ
ike ,`rli` iaxéàäly df weqt -,'dúBðæäì Eza úà ìlçz ìà' ©©§©¥¤¦§§©§¨

àúàc àeä éëäìixde ,xn`p `ed df cenil jxevl -éòaéî éàä §¨¦§£¨©¦¨¥
déì[jxvpÎ]àéðúcëì,`ziixaa,weqta xn`pEza úà ìlçz ìà' ¥§¦§©§¨©§©¥¤¦§

ìBëé ,'dúBðæäìy ,yxtl ziidìàøNéå éåìì Bza úà àéOnä ïäka §©§¨¨§Ÿ¥©©¦¤¦§¥¦§¦§¨¥
øaãî áeúkäinl eza z` `iydl odk lr xeq`l `a df weqty - ©¨§©¥

`idy onf lk dnexz zlik`n dlqety dfa dllgny ,odk epi`y
,dlra zgzøîBì ãeîìzaezkd epcnln jkl -,'dúBðæäì' ©§©§©§¨

`weec ,xnelk,øaãî áeúkä úeðæaL ìeléça,epiideúà øñBîa §¦¤¦§©¨§©¥§¥¤
Bzazepf z`ial dcgind mc`lì àlLúeLéà íL,xyt` ji`e ¦¤Ÿ§¥¦

:`xnbd zayiin .eza lr `eal `ly dxdf` mb df weqtn yexcl
ixdy ,zepfl dxiqn lr wx xn`p `l i`cea weqtdàîéì ,ïk íà¦¥¥¨

àø÷oeyla df oicéàî ,'ìçz ìà'oeyl'ìlçz ìà'.weqta xn`py §¨©©¥©©§©¥
,jgxk lrézøz dpéî òîL.mipic ipy df weqtn cenll yi - §©¦©©§¥

xeqi` ,ipyde .zepf myl eza z` xeqnl mc` lr xeqi` ,cg`d
.ezqep`n eza lr d`ia

:`xnbd zl`eyàáøå éiaàåokidn ezaa dxdf`d z` ecnly §©©¥§¨¨
,ok m` ,'llgz' dlinay xezidn `le ,yperd z` ecnlyéàä- ©

df weqt'dúBðæäì Eza úà ìlçz ìà',xezii ea yiydéì éãáò éàî ©§©¥¤¦§§©§¨©¨§¦¥
.epnn miyxec md dn -,éðî éaø øîàdf leligy miyxec md ¨©©¦¨¦

lr xn`pàéOnä äæ,ï÷æì Bza úàdl mxeb jkae ,ezlawn dpi`y ¤©©¦¤¦§¨¥
e .zepflàéðúãkweqta xn`p ,`ziixaaEza úà ìlçz ìà' ¦§©§¨©§©¥¤¦§

,øîBà øæòéìà éaø ,'dúBðæäìlr xn`p df xeqi`Bza úà àéOnä äæ §©§¨©¦¡¦¤¤¥¤©©¦¤¦
,ï÷æì.eizgz dpfn `id ,ezlawn dpi`y zngne,øîBà àáé÷ò éaø §¨¥©¦£¦¨¥

úøâBa Bza àäLnä äæ,d`iyn epi`edpi`e zxbazny zngne ¤©©§¥¦¤¤
.dpfne d`ial de`zn `id ,z`yip

.zxbea eza z` ddynd oipra ztqep `xnin d`ian `xnbd
:`xnbd zxne`éðò Eì ïéà ,àáé÷ò éaø íeMî àðäk áø øîà̈©©©£¨¦©¦£¦¨¥§¨¦

íeøò òLø àlà ìàøNéa,[zeninxra riyxndÎ]Bza àäLnäå §¦§¨¥¤¨¨¨¨§©©§¥¦
úøâBa`aiwr iax ixac oeyln :`xnbd zl`ey .d`iyn epi`e ¤¤

z` `dyny cg`de mexr ryx cg` ,miipr ibeq ipy yiy rnyn
,zxbea ezaeèà[ikeÎ],àeä íeøò òLø åàì úøâBa Bza àäLnä ¨©©§¥¦¤¤¨¨¨¨

zepwl jxhvi `le eynyl lkezy icka `ed dze` ddyn ixde
.zepfl dl mxeb `ed dfay el ztk` `le ,dgty,éiaà øîà̈©©©¥
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שבת קודש עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תשי"ג

ברוקלין.

ותורת החסידות,  לעוררו ע"ד קביעות שיעור בלימוד תורת הנגלה  ...ועוד הפעם באתי בזה 

אמירת תהלים בכל יום, ונתינת איזה פרוטות לצדקה קודם התפלה, אשר כל הנ"ל הם סגולות בדוקות 

ומנוסות לזכך את הנפש, שיוקלט בה - אס זאל זיך אפלייגן בא איר - א ענין פון תורה ומצות וענין של 

אלקות אשר על ידי זה הוא נחת רוח אמיתי לנפש האדם.

בברכה המחכה לבשורות טובות.



סי dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy

ß ixyz 'c oey`x mei ß

âì(à)äëøaä úàæåíéäìàä Léà äLî Cøa øLà §Ÿ́©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«

i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)- למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî äåäé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם)ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְִִַָָ

יׂשראל, ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ואחרּֿכ מקֹום, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל
ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח וכל ּובּׁשבח ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּתחּול  אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָזה

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»

xcde fer - xwi ilk

âì(`)Cøa øLà äëøaä úàæå§Ÿ©§¨¨£¤¥©
.äLî'z`fe' zNn Ÿ¤¦©§Ÿ

'z`fe' lW sEHrd e"ie mB .DNM zxYin§ª¤¤ª¨©¨¨¦¤§Ÿ
dn lr i`TW d`xpe .aEXi dkixv§¦¨¦§¦§¤¤¨¥©©

mixaC zWxR xn`PX(`iÎi ` lirl)'d" ¤¤¡©¨¨©§¨¦
mFId mkPde mkz` dAxd mkidl ¡̀Ÿ¥¤¦§¨¤§¤§¦§¤©
idl` 'd ,axl minXd iakFkM§§¥©¨©¦¨Ÿ¡Ÿ¥
"minrR sl` mkM mkilr sqi mkzFa £̀¥¤Ÿ¥£¥¤¨¤¤¤§¨¦

l"f EpizFAx Exn`e ,'Fbe(`i ixtq)Exn` §§¨§©¥©¨§
ozFp dY` davw dWn ,l`xUi¦§¨¥Ÿ¤¦§¨©¨¥
,`id iNXn Ff mdl xn` ,EpizFkxal§¦§¥¨©¨¤¦¤¦¦
."mkl xAC xW`M mkz` Kxai 'd"e©§¨¥¤§¤©£¤¦¤¨¤
dkxaE ,iEAxA dWn mkxA xaM oM m`e§¦¥§¨¥§¨Ÿ¤§¦§¨¨
Wi`' FzFid cSn `l ,FNXn dzid Ff¨§¨¦¤Ÿ¦©¡¦
iptl' dzid dkxA DzF` mbe ,'midl`d̈¡Ÿ¦§©¨§¨¨¨§¨¦§¥

mW i"Xx WxRW FnM 'FzFn(b my lirl), §¤¥¥©¦¨
o`M xn`p Kkl'z`fe',sEHrd e"ieA §¨¤¡©¨§Ÿ§¨¨¦

dWn mkxAW dkxA DzF` lr sqFPW¤©©¨§¨¨¤¥§¨Ÿ¤
mB s` ,FzFnl KEnq FNXnz`f ¦¤¨§©©Ÿ

dkxAdFnM FNXn `l la` ,mkxA ©§¨¨¥§¨£¨Ÿ¦¤§
FzFid cSn `N` ,dpFW`xdWi` ¨¦¨¤¨¦©¡¦

,midl`dFl d`A Ff dkxA lM iM ¨¡Ÿ¦¦¨§¨¨¨¨
FNXn `le ,midl`d z`n d`EapA¦§¨¥¥¨¡Ÿ¦§Ÿ¦¤

:dpFW`xd dkxAd FnM dzid̈§¨§©§¨¨¨¦¨
ïúðådYr dUrp dOl mrhWi` §¨©©©¨¨©£¨©¨¦

midl`ddkxAn xzFi ¨¡Ÿ¦¥¦§¨¨
df didW itl ,dpFW`x,FzFn iptl ¦¨§¦¤¨¨¤¦§¥

didX dOn xzFi WOn FzFnl KEnq̈§©¨¥¦©¤¨¨
cOl ipiA ipiA ixdW ,dpFW`x dkxaA¦§¨¨¦¨¤£¥¥¥¥¥¦¥
oM m` ,dxFY dpWn xtq lM l`xUil§¦§¨¥¨¥¤¦§¥¨¦¥
xzFi FzFnl KEnq did eWkr i`Ce©©©§¨¨¨¨§¥

lMnE .dpFW`x dkxaA didX dOn¦©¤¨¨¦§¨¨¦¨¦¨
FnW eilr KxAzi mXd cgi `l mFwn̈Ÿ¦¥©¥¦§¨©¨¨§
sYWnd 'midl`' mWA m` iM ,cgind©§ª¨¦¦§¥¡Ÿ¦©§ª¨

xn`p FzFnA la` ,mc`e midl`loldl) ¥Ÿ¦§¨¨£¨§¤¡©
(d clf` iM ,'"'d car' dWn mW znIe"©¨¨¨Ÿ¤¤¤¦¨

:cgind mXd eilr cgi¦¥¨¨©¥©§ª¨
øácWxcOA ,xg`(` `i x"ac)Exn` ¨¨©¥©¦§¨¨§

mFwOn eizFkxA ligzd dWn'Ÿ¤¦§¦¦§¨¦¨
xn`PW ,awri wqRW(gk hn ziy`xa) ¤¨©©£Ÿ¤¤¡©

dWnE ,"mdia` mdl xAC xW` z`fe"§Ÿ£¤¦¤¨¤£¦¤Ÿ¤
Wxcn Wxtl d`xpe .''z`fe'A ligzd¦§¦¦§Ÿ§¦§¤§¨¥¦§¨
zNOW ,`Ed cg`d .mipR ipWA df¤¦§¥¨¦¨¤¨¤¦©
mlFr zFxiW lM iM ,dawp oFWl 'z`fe'§Ÿ§§¥¨¦¨¦¨
Wi mNkA iM dawp oFWlA Exn`p dGd©¤¤¤§¦§§¥¨¦§ª¨¥
`l mixkfM xkf oFWlA cizrlE ,xrv©©§¨¦¦§¨¨¦§¨¦Ÿ
'uTd zFNbl WTA' awrie .miclFi§¦§©£Ÿ¦¥§©©¥

EPOn mYqpe cizrd EpidC(.ep migqt)lr , §©§¤¨¦§©§¤¦¤©
dGd mlFr cEriA eizFkxA lM Eid oM¥¨¨¦§¨§¦¨©¤
zFkxAd mzg oM lr ,sFq cre W`xn¥Ÿ§©©¥¨©©§¨
dGd mlFrd cEri lM iM ,'z`fe' zNnA§¦©§Ÿ¦¨¦¨¨©¤

:xrv FA Wi¥©©
ìáàdidW dWnmidl`d Wi` £¨Ÿ¤¤¨¨¦¨¡Ÿ¦

oM lr ,dpikXd eilr dzxWe§¨§¨¨¨©§¦¨©¥
FzkxA mzg `l la` 'z`f'A ligzd¦§¦§Ÿ£¨Ÿ¨©¦§¨
oM mB Eid eixaC zNgY iM .'z`f'A§Ÿ¦§¦©§¨¨¨©¥
miIgxkd dOd iM ,dGd mlFr icEriA§¦¥¨©¤¦¥¨¤§¥¦¦
xW` oFxg`d zEnlXd mci lr biVdl§©¦©¨¨©§¥¨©££¤
eixaC sFq la` ,mcrlA bVY `lŸª©¦§¨¨£¨§¨¨

Fxn`A `Ad mlFrd cEriA(hk weqt) §¦¨¨©¨§¨§
hEwlIA wiQn oke ,"l`xUi LixW`"©§¤¦§¨¥§¥©¦©©§

o`M(cqwzz fnx)xAcn df wEqR lMW ¨¤¨¨¤§©¥

LixW` ,`Ad mlFrl iYn`d xW`ÄŸ¤¨£¦¦¨¨©¨©§¤
`Ad mlFrl Ll fEpbe oTzn dn l`xUi¦§¨¥©§ª¨§¨§¨¨©¨

xn`PX dn oke .'Ek(aÎ` cl onwl) §¥©¤¤¡©
mId cr 'Fbe ux`d lM z` 'd Ed`xIe"©©§¥¤¨¨¨¤§©©¨

FA EWxC ,"oFxg`d(fpy ixtq)mFId cr' ¨©£¨§©©
oM m` .`Ad mlFrl EpidC 'oFxg`d̈©£§©§¨¨©¨¦¥
EPOn uTd mYqPW awri Ktd did `Ed¨¨¥¤©£Ÿ¤¦§©©¥¦¤
mFwOn ligzd oM lr ,dlbp dWnlE§Ÿ¤¦§¨©¥¦§¦¦¨
iM Eid `l eizFkxA sFq iM awri wqRW¤¨©©£Ÿ¦¦§¨Ÿ¨¦
dWn la` ,dGd mlFrd icEri m ¦̀¦¥¨¨©¤£¨Ÿ¤
,dGd mlFr icEri Eid eizFkxA zNgY§¦©¦§¨¨¦¥¨©¤
`Ad mlFr icEriA Eid mtFq la £̀¨¨¨§¦¥¨©¨

:xEn`M̈¨
éðMäwqRW mFwOn gzR' KkNW ,`Ed ©¥¦¤§¨¨©¦¨¤¨©

Eid eizFkxA lMW itl ,'awri©£Ÿ§¦¤¨¦§¨¨
xn`PW FnM ,awri lW eizFkxA oirn¥¥¦§¨¤©£Ÿ§¤¤¡©

(gk weqt)oir ccA ghA l`xUi oMWIe"©¦§Ÿ¦§¨¥¤©¨¨¥
oirn Eid eizFkxA lMW LcOl ,"awri©£Ÿ¦¤§¤¨¦§¨¨¥¥

awri lW eizFkxA(bi weqtae my i"yx d`x). ¦§¨¤©£Ÿ
,xaC Ffi` dkxA lkA siqFd i`CeaE§©©¦§¨§¨¨¥¨¨

xn`p Kkl,dkxAd z`felr sqFPW §¨¤¡©§Ÿ©§¨¨¤©©
,'z`fe'A EnYgPW awri lW eizFkxA¦§¨¤©£Ÿ¤¤§§¦§Ÿ
dkxA lkA ztqFzA `Ed mB mkxA¥§¨©§¤¤§¨§¨¨

FzFid cSn ,dkxaEmidl`d Wi`Elbp §¨¨¦©¡¦¨¡Ÿ¦¦§
dnE ,xzFiA dnkg zFnElrY eil ¥̀¨©£¨§¨§¥©
cre 'oFxg`d mFi cr' l`xUil didIX¤¦§¤§¦§¨¥©¨©£§©

:llkAa dxez ¦§¨
(a)çøæå àa éðéqî 'ä øîàiå©Ÿ©¦¦©¨§¨©

.'Bâå Bîì øéòOîded ¦¥¦¨§£¨
WxR i"Xxe .'`A ipiql' xninl Dil¥§¥©§¦©¨§©¦¥¥
dWw oicre ,'Ek 'ozgM mz`xwl `vIW'¤¨¨¦§¨¨§¨¨©£©¦¨¤



dkxadסב z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy
ּברכה  a‡.עליהם ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכׁשּבאּויצא ְֲֵֶָָƒƒ«»ְְִֶָָָָָ

ּפני  להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָלהתיּצב
ׁשּנאמר: יט)ּכּלה, למדנּו(שמות האלהים", "לקראת ְְֱֱִִֶֶַַַַָָָֹ

ּכנגּדם  BÓÏ.ׁשּיצא ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) לבני ׁשּפתח ְְֶֶָָָ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֶַָ
רצּו ולא הּתֹורה, את ׁשּיקּבלּו .להם ∑‰ÚÈÙB.עׂשו ְְְֵֶֶַַָָָֹƒ«ֶָ

Ô¯‡t ¯‰Ó∑ יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ≈«»»ְְִִֵֵֶַַָָָָ
רצּו ולא Ó¯··˙.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ׁשּיקּבלּוה, ְְְֶַָָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿…

L„˜∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת ּכּלם,ועּמֹו ולא …∆ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹֹֻ
ּכבֹוד  ּכל ׁשּמראה ּבׂשרֿודם ּכדר ולא רּבם, ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻולא

חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו c˙.עׁשרֹו L‡∑ ׁשהיתה ְְְְְִַָָֻ≈»ְֶָָ
לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ּבאׁש לפניו מאז ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָּכתּובה
"אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָנתן

האׁש מּתֹו להם ׁשּנתנּה ּכתרּגּומֹו, .ּדת", ְְְִֵֶֶַָָָָָ
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סג dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(dxezÎzgny - dkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר הּברכה" "וזאת ּפרׁשת ְְְְִִִַַַָָָָָָָֹּבּתחלת
מׁשה  לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"הוי'
ׁשניּתנה  היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה יעקב", קהלת ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹמֹורׁשה
ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּובאה
החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל הּברכה" "וזאת ּדפרׁשת ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹוהּסּיּום
הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא
ּדעת  והסּכימה לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבֹור לּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ"ׁשנׂשאֹו
ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּקּב"ה
לּוחֹות  לגּבי האחרֹונֹות הּלּוחֹות ׁשל עילּויים מרּמז ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבזה
על  ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהראׁשֹונֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניידי הּלּוחֹות את ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל לׁשּבֹור ּפעל ּכּכּכּכלללל , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ
הּתׁשּובה  עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבכל

עצמֹו. ּבכח עבֹודה -ְְֲַַָֹ
הּקּב"ה  להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוכאׁשר
יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
ּובלב  ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ּתׁשּובתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָקּבל
ּתהיה  ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשלם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד - ויגיעה ְְֲִִִַַַָָָָֹהעבֹודה
הּזמן  הּסּכֹות, ימי ז' לאחר לׁשמיני־עצרת ּבאים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻוכאׁשר
הּתֹורה  ּבחינת וגם ּבפנימּיּות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּכל

האמּתית  הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ּבלּוחֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשנּתנה
עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹוהׁשלימה

מתחילין  יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָולכן
ואת  הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹלקרֹות
עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי על ּכי ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהארץ",
עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ(ועל
ּבמעׂשה  להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) התחּדׁשּות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻּובבחינת
ּבראׁשית  ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָּבראׁשית
ׁשוים  ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ּבׁשלימּותּה ׁשּתפּות ּכי -ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻ
אל  מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלגמרי.
אין  ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבדירה והן ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּפעל
מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻה"ּׁשּתפּות"
ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה עצמֹו, ּבכח היא ּכׁשעבֹודתֹו ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹאבל
מדבר  ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהיא
עֹוׂשה  (להּקּב"ה) ליּה" "הּנין ּדלא מעֹולם - הרצּוי ּדבר ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹהפכי
ׁשּתף  - לּבֹורא ּדֹומה נעׂשה זה ידי על ליּה", ּד"הנין ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעֹולם
ׁשנרגׁש "חדׁשים" וארץ ׁשמים ּובֹורא להּקּב"ה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשלימּות
מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבהם

ּבעֹולם. ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומסייעין

(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑ את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְִִֵֵֶַָָ
ּבנימין  ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּׁשבטים,
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּכׁשאמר להּולד עתיד היה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלבּדֹו

לה)ליעקב: מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ."ּגֹוי  ְְְֲִִִֶֶַַָֹ
E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑,אּתֹו ּגנּוזֹות הּצּדיקים נפׁשֹות »¿…»¿»∆ְְִִִַַַ

ׁשּנאמר: כה)ּכענין צרּורה (ש"א אדני נפׁש "והיתה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
"אלהי ה' את החּיים EÏ‚¯Ï.ּבצרֹור ekz Ì‰Â∑ ְֱִִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆

ּתחּתית  לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוהם
לתֹוההר  התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון "ּתּכּו" ּבסיני. ,לרגל ְְְְְְֲִִֶַַַָָֻֻ

מרּגלֹותי.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ על עליהם נׂשאּו ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָֹ
ּתֹורת.EÈ˙¯acÓ∑:ּכמֹו ליסֹוד, קרֹוב ּבֹו הּמ"ם ֶָƒ«¿…∆ְְֵַַָ
ז) אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע (יחזקאל ְִִֵֵֶַַַַָ

אף  אלי', 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ"ואׁשמע
ׁשה  מה ,"מּדּברתי" לאמר זה להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש אונטעררעדנוגען)להם. .(ציינע ְֶַַָ
והּמ"ם  ,ּדברי עלּֿפי נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָואּונקלֹוס
חבב  "אף אחר: ּדבר מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹּבֹו
להם  ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻעּמים",

ּבידם  יׂשראל את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ŒÏk.ּפנים ְְְֲִִֵֶַָָָָָָ»
E„Èa ÂÈL„˜∑ ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ּכל ¿…»¿»∆ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ

ׁשֹומרם  ואּתה ,מאחרי EÏ‚¯Ï.מׁשּו ekz Ì‰Â∑ ְְֲֵֶַַָָָ¿≈À¿«¿∆
צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים OÈ‡.והם ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»

EÈ˙¯acÓ∑,ּבׂשמחה ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ƒ«¿…∆ְְְְְְִִֵֶֶַָָ
ּדבריהם  .ואּלה ְְִֵֵֶֶ

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ‡¯e·‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»
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(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)

אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
אדם  ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
חכמים  ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם ניּכרים ּבֹו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשעמלים
ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָנּכרים

.(ׁשּבכ הּפרטים את ְְְִֶֶַַַָָָהרמּב"ם
ּתלמידי  אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא
ּבאפן  אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹחכמים,
הּנּכרת  וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, לגמרי, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחדׁש
ּתלמידי  ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ"ּבהילּוכם
עד־ּכדי־  ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש החּדּוׁש מהּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָחכמים,
הם  אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכ

ׁשהחינּו? ּברכת ּומברכים ּכ ּכל ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָׂשמחים
- מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻעל

היא  ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻהּתֹורה
הּתֹורה  - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, חׁשיבּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין

ּבירּׁשה. יהּודי לכל ְְֲִִֶֶָָֻמּועברת
ּבׂשמחת  - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּולפיכ
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּתֹורה,

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּבהּקפֹות  ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָולכן
על־ידי  ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכי  - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ּופעּלֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָֻּתנּועֹות
אּלא  הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת ה ּׂשמחה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָעּקר
ּבכל  אֹותנּו מחּיה - "ׁשהחינּו" היא ׁשהּתֹורה ּכ על ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבעּקר

ּבפעל. לעׂשיה עד ְְֲִִֵַַַָָֹעניננּו,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr h"k wlg zegiyÎihewl)

ׁשהּתֹורה וזהּו יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, מארסה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיא
זה  ׁשענין הינּו, יעקב", קהּלת "מֹורׁשה נאמר זה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹועל
ּבבחינת  רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים הם ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹׁשהּנׁשמֹות

עקב  יּו"ד יעקב, ּבבחינת ּגם אּלא יׂשראל יׂשראל, ּדהּנה, . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּד'אׁשר' 'אׁשר', אֹותּיֹות ראׁש', 'לי ּבחינת ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַֹהּוא

ּכ ׁשּזהּו היא, טהֹורה ּבחינת מׁשרׁשֹות והּוא ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ
הם  ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה הּתענּוג. ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּבבחינת
קּדׁשנּו אׁשר ׁשאֹומרים מה ּגם וזהּו ּבּתֹורה. ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָמׁשּפיעים
קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא 'אׁשר' ּבחינת ּדמּצד ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָּבמצֹותיו,

את  העֹוׂשים הם הם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הינּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבמצֹותיו,
ואחר  הוי', מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ּׁשּכתּוב מה וזהּו ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמצוֹות,
עֹוׂשים  ׁשּיׂשראל הינּו מצוֹותי, ּכל את ועׂשיתם ּכתיב ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכ
הנ"ל  על־ּדר והּוא מצוֹותי, ׁשּיהיּו הוי' מצוֹות ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָמּבחינת
ּבהקּב"ה  ׁשּלמעלה הּתֹורה את מחּברים יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנׁשמֹות
היא  הּתֹורה אמנם, יׂשראל. ּבבחינת הּוא זה וכל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמּמׁש.
יעקב, ּדבחינת הּנׁשמֹות ׁשּגם הינּו, יעקב, קהּלת ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָֹֹמֹורׁשה
ּגם  הּנה למּטה, ירדה ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיּו"ד

ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת ְְְִִִִֵֵַַַָָָנׁשמֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr h"k wlg zegiyÎihewl)

dxFYA ± 'dEpfg`' oFWl zErnWn©§¨§£©§¨©¨

יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָצרי
וכּיֹוצא  לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּדלכאֹורה

ּגם  ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ּוכפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבזה,
ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָצרי
ּבמּתנה  נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ׁשאחזנּוה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא

z¯È‡ד  d¯ÒÓ ‰LÓ ‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙LÎÏ¿ƒ¿««¬…

xcde fer - xwi ilk

xn`W Edf ,'d xaC gxhe `Vnl`Vi §©¨§Ÿ©§©¤¤¨©¦¨
,LizxACniM" `Vi LixaC lMW ¦©§Ÿ¤¤¨§¨¤¦¨¦

mdn "EcAki cak `UnMgl mildz t"r) §©¨¨¥¦§§¥¤
(d`N` ,oM opi` l`xUi la` .dxFY £¨¦§¨¥¥¨¥¤¨¨

awri zNdw dWxFn dWn Epl dEv¦¨¨Ÿ¤¨¨§¦©©£Ÿ
(c weqt)W iR lr s` ,dWn 'Epl' dEv ©©¦¤¦¨¨Ÿ¤

`id mFwn lMn ,xFC FzF`ldWxFn §¦¨¨¦¨¨
lklw,awri zNdxFce xFC lkAW §¨§¦©©£Ÿ¤§¨§

WixFdl mdilr ElAwe EnIw mNMª¨¦§§¦§£¥¤§¦
,mdixg` mdipal dxFYd z` ligpdlE§©§¦¤©¨¦§¥¤©£¥¤
'd xaC oi`W Ktdd lr dxFn df lke§¨¤¤©©¥¤¤¥§©
ElAwe EnIw" `N` ,`Vnl mdilr£¥¤§©¨¤¨¦§§¦§
FzFUrl dgnUA "mrxf lre mdilr£¥¤§©©§¨§¦§¨©£

(fk h xzq` t"r):
ãBòåxn`,LizxACn `ViLxaC ENt` §¨©¦¨¦©§Ÿ¤£¦§¨§

ixd LiRn ErnWi xW` aFHd©£¤¦§§¦¦£¥

l`xUi la` ,`Vnl miOrd lr `Ed©¨©¦§©¨£¨¦§¨¥
d ENt` mixnF` `N` ,oM opi`dxFY ¥¨¥¤¨§¦£¦©¨

WdWn Epl dEviRn EprnW `NW ¤¦¨¨Ÿ¤¤Ÿ¨©§¦¦
`id mFwn lMn ,dxEaBddWxFnlkl ©§¨¦¨¨¦¨¨§¨

,awri zNdwKkitlKln oExWia idie §¦©©£Ÿ§¦¨©§¦¦ª¤¤
(d weqt)midl` rcFp l`xUiA `weC ,©§¨§¦§¨¥©¡Ÿ¦

:zFO`A `l la` Klnlc dxez §¤¤£¨Ÿ¨ª



סה dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy
אּלא  אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן "אחזנּוה" ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָויׁש
ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאחּוזה,
חֹוזרת  אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו אחּוזה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבׂשדה
אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל  ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהם
ּבכל  אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא זֹו ׁשּׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּדמּכיון

ַָמּצב.
אּתם  ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּכמֹו

היא  הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּבקׁשר
ּדזה  יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ"מֹורׁשה
(ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבני

ּבי  נמסרּו יׂשראל ׁשּבני מּכּבּזמן נֹובע העֹולם), אּמֹות די ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
ׁשל  ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה היא ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּתֹורה

ְִֵָיׂשראל.

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈ·∑ «¿ƒַָָƒÀ∆∆
עליהם  מלכּותֹו על התאּסף ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד ּבכל ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵַָ

אסיפתם  חׁשּבֹון ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.ראׁשי "ּכיֿתּׂשא (שמות ְֲִֵֶָָָ»≈ְִִָ

אּלּו ראּויין ראׁש", אחר:את ּדבר ׁשאברכם. ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
וׁשלֹום  אחת ּבאגּדה יחד, ּבהתאּספם ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֻ"ּבהתאּסף",

ּביניהם -ּביניהם  מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה לעֹולם ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ
ּבלהה  מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא ÂÈ˙Ó.הּבא, È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»

¯tÒÓ∑ ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין נמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר: יעקב (בראשית בני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמנין  מן יצא ׁשּלא עׂשר", .ׁשנים ְְִִֵֶַָָָָָֹ

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

xcde fer - xwi ilk

(d).Cìî ïeøLéá éäéålr i`TW oiA ©§¦¦ª¤¤¥¤¨¥©
lr oiA `Ed KExA WFcTd©¨¨¥©
oFWl 'oExEWi' iM ,FWExR KM dWnŸ¤¨¥¦§§

di`x(g f aei` d`x)mlFrAW bdpaE , §¨¨§Ÿ©¤¨¨
m` s` dNcbl dlFr mc` minrtNW¤¦§¨¦¨¨¤¦§ª¨©¦
opi` zFIxAdW cSn ,Dl iE`x Fpi ¥̀¨¨¦©¤©§¦¥¨
lr ,FaiH dn zF`xl ahid FA mihiAn©¦¦¥¥¦§©¦©
mipir" iM FzNcbA FzF` oigiPn oM¥©¦¦¦§ª¨¦¥©¦
la` ,FaiH dn eixg` "E`xi `le mdl̈¤§Ÿ¦§©£¨©¦£¨
oi` iM FzEdnA "E`xi EhiAi dOd" m ¦̀¥¨©¦¦§§©¦¥
dWn la` .FzNcBn EdEcixFi WOn FA©¨¦¦§ª¨£¨Ÿ¤

xn`PW iR lr s` ,ok Fpi`(g bl zeny) ¥¥©©¦¤¤¡©
miwCwcn EidW "dWn ixg` EhiAde"§¦¦©£¥Ÿ¤¤¨§©§§¦

eixg`(:bl oiyeciw d`x)`l mFwn lMn , ©£¨¦¨¨Ÿ
Kkl ,lEqR unW FA E`vnoExWia idie ¨§¤¤§§¨©§¦¦ª

Klndf KxcaE .eixg` mihiAOA ENt` ¤¤£¦©©¦¦©£¨§¤¤¤
Eid cinY iM ,iCW zEkln lr mB Wxti§Ÿ©©©©§©©¦¨¦¨
,zFpFiqp dOkA eixg` mixdxdn§©§£¦©£¨§©¨¦§
KxAzi `Ed iM mNkA E`vnE¨§§ª¨¦¦§¨©

:mMlne dxez ©§¨
(e)åéúî éäéå úîé ìàå ïáeàø éçé§¦§¥§©¨Ÿ¦¦§¨

.øtñî`id ,Ff dpFW`x dkxA ¦§¨§¨¨¦¨¦
xn`W awri lW eizFkxA oirnziy`xa) ¥¥¦§¨¤©£Ÿ¤¨©

(b hnawri dPd ."fr xzie z`U xzi"¤¤§¥§¤¤¨¦¥©£Ÿ
'z`U' z`xwp zg` zFkxA ipWA FkxA¥§¦§¥§¨©©¦§¥§¥
EidIW `Ed 'z`V'd iM ,'fr' zg`e§©©Ÿ¦©§¥¤¦§
xRqnl oikixv EidIW cr miAx eiWp £̀¨¨©¦©¤¦§§¦¦§¦§¨
Kixv zEOMd ax `EdW xaCd iM¦©¨¨¤©©©¨¦
iM ,mixFAB eiWp` EidIWe ,xRqn¦§¨§¤¦§£¨¨¦¦¦
Kixv did xtQd lr aWFi didW oaE`x§¥¤¨¨¥©©¥¤¨¨¨¦
iM ,mixFAbe miAx eiWp` EidIW df lkl§¨¤¤¦§£¨¨©¦§¦¦¦

:dnglOA EzEni `l f`̈Ÿ¨©¦§¨¨
äpäåiM" FnM ,xRqn oFWl `Ed 'z`U' §¦¥§¥§¦§¨§¦

"W`x z` `Vz(`i l zeny)`Up" , ¦¨¤Ÿ¨Ÿ
"W`x z`(ak c xacna)oFWl 'fr'e , ¤Ÿ§Ÿ§

eia` rEvi lAlAW cSn dPde .dxEaB§¨§¦¥¦©¤¦§¥§©¨¦
K` ,EPOn mdipW ElhPIW iE`x did̈¨¨¤¦¨§§¥¤¦¤©
,xn`e dpYnA Fl mpzp dkxAd cSn¦©©§¨¨§¨¨§©¨¨§¨©
xzie z`U xzi' Ll didIW `Ed oicA§¦¤¦§¤§¤¤§¥§¤¤
lr mipW iR dxEabE xRqn xzFi ,'fr̈¥¦§¨§¨¦§©¦©
l` miOM fgR" K` ,mihaXd lM̈©§¨¦©©©©©¦©

"xzFY(c my ziy`xa)gTY l` , ©©¦©
lkl deW mFwn lMn la` ,zFxzFOd©¨£¨¦¨¨¨¤§¨
mBW dfe .fre z`UA didY mihaXd©§¨¦¦§¤¦§¥¨Ÿ§¤¤©

xn`PW dxEabA FkxA dWn,oaE`x igi Ÿ¤¥§¦§¨¤¤¡©§¦§¥
"milrR ax ig Wi`" didi xnFl dvẍ¨©¦§¤¦©©§¨¦

dnglOA(k bk 'a l`eny t"r)f`e,zni l` ©¦§¨¨§¨©¨Ÿ
,xRqn eizn idiez`Vd oipr Edf ¦¦§¨¦§¨¤¦§©©§¥

:EpxMfdW¤¦§©§
éñBäåó,zni l`eEpizFAx Exn`W itl §¦§©¨Ÿ§¦¤¨§©¥

l"f(.al cinz)mc` dUrI dn' ©©©£¤¨¨
digi `Ed la` ,'Fnvr z` zini ,digie§¦§¤¨¦¤©§£¨¦§¤
FnkE .Fnvr z` zindl Kxhvi `le§Ÿ¦§¨¥§¨¦¤©§§

xn`PW(hn ht mildz)`le digi xab in" ¤¤¡©¦¤¤¦§¤§Ÿ
f` Fnvr z` dIgi m` iM ,"zeO d`xi¦§¤¨¤¦¦§©¤¤©§¨

:KtdA oke ,Fnvr z` zini wtq ilA§¦¨¥¨¦¤©§§¥§¥¤
eðéúBaøåExn` l"f(.av oixcdpq),igi' §©¥©¨§§¦

oaE`x,dGd mlFrAl`e §¥¨¨©¤§©
zni`Ad mlFrW itlE ,'`Ad mlFrl ¨Ÿ¨¨©¨§¦¤¨©¨

`Ad mlFr iIg Ex`Wp oM lr ,mlrp¤§©©¥¦§£©¥¨©¨
lW wEIcAzni l`eDil Kinqe .fnxA §¦¤§©¨Ÿ§¤¤§¨¦¥

(f weqt),dcEdil z`feKxAzp `Ed mB iM §Ÿ¦¨¦©¦§¨¥
eizFnvr EidW itl ,`Ad mlFrÄ¨©¨§¦¤¨©§¨
itl F` .i"Xx WExtkE oilBlBzn¦§©§§¦§¥©¦§¦

xn`PW(`i bl l`wfgi)rWx aEWA m` iM" ¤¤¡©¦¦§¨¨
lrA did oaE`xE ,"dige FMxCn¦©§§¨¨§¥¨¨©©

xn`p Kkl daEWY,'Fbe oaE`x igi §¨§¨¤¡©§¦§¥§
,dcEdil z`feoaE`xl mxB in' iM §Ÿ¦¨¦¦¨©¦§¥

'Eke 'dcEdi dcFIW(:f dheq):f dxez ¤¤§¨§



dkxadסו z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy

(æ)äãeäé ìB÷ äåäé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא לראּובן,(מכות יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְִֵַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם (איוב מּפני ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ול טו) וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים א "אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוכם".עבר  צב)זר ׁשּכל (ב"ק רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְֵֵֶַַָָָָ

יהּודה  עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָמ'
ׁשּנאמר: עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמתּגלּגלין

מד) מׁשה:(בראשית אמר הּימים", ּכל לאבי ְְִִִֶַַָָָָָָֹ"וחטאתי
ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם וכּו'''מי ‰'.יהּודה ÚÓL ְְְִִֵֶֶַָָ¿«

‰„e‰È ÏB˜∑ מּפני ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ
מּפני  וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּכּוׁשים,

ep‡È·z.סנחריב  BnÚŒÏ‡Â∑ הּמלחמה מּפני לׁשלֹום ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְְִִֵַָָָ
הּמלחמה)( מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑וינקמּו ריבֹו יריבּו ְְֲִִִִֵַָָָ»»»ְְְִִִָ

È‰z‰.נקמתֹו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑,התּפּלל יהֹוׁשפט על ְִָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ְְִֵַַָָ
ּגלעד: רמֹות מלחמת יח)על יהֹוׁשפט,(דה"ב "וּיזעק ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

יהּודה", קֹול ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". (ספרי)וה' ְְֲֵַַַָָָָ
יהּודה. ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ְְְְְִִִֶַָָָָָָּכאן
ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָואף

ׁשּנאמר: יהּודה, יט)ׁשל נחלת (יהושע יהּודה ּבני "מחבל ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשמעֹון". על ּבני עליו ּבלּבֹו ׁשהיה עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה .מה ְְִִִִֶַַַַָָָָָ

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»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)

øåáéö úéðòúì äøèôääð ÷øô äéòùéá

å:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøc¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬¨«

æáLéå åéúáLçî ïåà Léàå Bkøc òLø áæòé©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤©§§Ÿ¨®§¨³Ÿ

:çBìñì äaøé-ék eðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìàçéúBáLçî àì ék ¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´³Ÿ©§§©Æ

mixn zxhrmixn zxhr
åBàönäa ýåýé eLøcàeä ãBòa ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§

íëa éeöî:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ ¨¨¤§¨ª−¦«§¬¨«
æBkøc òLø áæòéäôáe äNòîa ©£³Ÿ¨¨Æ©§½§©£¤§¤

åéúáLçî ïåà LéàåúBòøä §¦¬−̈¤©§§Ÿ®̈¨¨

áLéåáeLéåeäîçøéå ýåýé-ìà §¨³Ÿ§¨¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½

eðéýìà-ìàåäå÷z Léåäaøé-ék §¤¡Ÿ¥−§¥¦§¨¦«©§¤¬
:çBìñìçéúBáLçî àì ék ¦§«©¦´³Ÿ©§§©Æ

íëéúBáLçîçBìñì äaøî éðà ék ©§§´¥¤½¦£¦©§¤¦§©

xcde fer - xwi ilk

(f)'ä òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ¦¨©Ÿ©§©
.äãeäé ìB÷l"f EpizFAx §¨©¥©

Exn`(gny ixtq)oFrnWl dkxA fnxW' ¨§¤¨©§¨¨§¦§
xn`X dnA,dcEdi lFw 'd rnWiM §©¤¨©§©§¨¦

xaCde ,'oFrnW oFWNn xfbp 'rnW'§©¦§©¦§¦§§©¨¨
EcnNW xnFl il` aFxTde .xE`A Kixv̈¦¥§©¨¥©©¤¨§

aEzMX dOn dfdcEdil z`fed`xPW ¤¦©¤¨§Ÿ¦¨¤¦§¤
dcEdile' xninl Dil ded iM ,xYin§ª¨¦£¨¥§¥©§¦¨

zWTA iM ,FWExR KM `N` ,'xn`l`e ¨©¤¨¨¥¦©¨©§¤
EP`iaY FOrawri iM ,oFrnW lr dzid ©§¦¤¨§¨©¦§¦©£Ÿ

Fl xn`(f hn ziy`xa)"l`xUiA mvit`e" ¨©©£¦¥§¦§¨¥
'miIpre micOln EPOn EidIW'(my i"yx), ¤¦§¦¤§©§¦©£¦¦

lr s` iM ,FOr l` uEAw Kixv uFtPde§©¨¨¦¦¤©¦©©
,l`xUi ipA KFzA mivFtp EidW iR¦¤¨§¦§§¥¦§¨¥
xGtn uFtp `EdW KFYn mFwn lMn¦¨¨¦¤¨§ª¨

Fpi` eia` ziAnE FYgRWOn cxtnE§Ÿ¨¦¦§©§¦¥¨¦¥
dcEdi eilr lNRzd oM lr ,FOr lv ¥̀¤©©¥¦§©¥¨¨§¨

'd `P` ,xn`eFOr l` EP`iaY §¨©¨¨§¦¤¤©
lk ipR lr uEtp" didi `NW ,FYclFnE©§¤Ÿ¦§¤¨©§¥¨

"ux`d(c `i my t"r): ¨¨¤
òeãéådcEdi mB did Ff dNtzNW §¨©¤¦§¦¨¨¨©§¨

ipW KFYn oaEOM ,Kixv̈¦©¨¦§¥
zNtYW xaFQd i"Xx iWExRFOr l`e ¥¥©¦©¥¤§¦©§¤©

EP`iaYxnF` ip`e .dcEdi lr i`w §¦¤¨¥©§¨©£¦¥
,oFrnW lr Ff dNtY lNRzd dcEdIW¤§¨¦§©¥§¦¨©¦§
Kixv `Ede Fxag lr lNRzOd lke'§¨©¦§©¥©£¥§¨¦

'dNgY dprp `Ed xaC FzF`l(.av w"a), §¨¨©£¨§¦¨
dcEdi lNRzdW dNtY DzF` oM m`e§¦¥¨§¦¨¤¦§©¥§¨
Edfe .Fl mB dcnrW `id ,oFrnW lr©¦§¦¤¨§¨©§¤

xn`W,dcEdil z`fedNtY DzF` ¤¨©§Ÿ¦¨¨§¦¨

mB dcnr oFrnW lr lNRzdW¤¦§©¥©¦§¨§¨©
xn`W Edfe .dcEdil'd rnW xn`Ie ¦¨§¤¤¨©©Ÿ©§©

,dcEdi lFwlr FA lNRzIW lFw FzF` §¨¤¦§©¥©
,oFrnWEP`iaY FOr l`exnFl dvx ¦§§¤©§¦¤¨¨©

lFw FzF`AW itl ,FhEWtM dcEdil¦¨¦§§¦¤§
lr lNRzd`Ed oiC oM lr ,oFrnW ¦§©¥©¦§©¥¦

mB `iaze ,dNgY dprp `Ed didIW¤¦§¤©£¤§¦¨§¨¦©
dcnr Ff dNtYW itlE .FOr l` FzF`¤©§¦¤§¦¨¨§¨

KM xg` xn` oM lr ,mdipWleici ¦§¥¤©¥¨©©©¨¨¨
,Fl axFf dkxA iM ,'Fl' zNn siqFd ¨¦¦©¦§¨¨

oFrnWl did `le FCal Fl dzid̈§¨§©§Ÿ¨¨§¦§
zMxaA Kxv,Fl ax eicidcEdil wx Ÿ¤§¦§©¨¨¨©¦¨

dkxaA Kxv did Kln didW¤¨¨¤¤¨¨Ÿ¤¦§¨¨
:Ffg dxez



סז

:ýåýé íàð éëøc íëéëøã àìå íëéúBáLçî©§§´¥¤½§¬Ÿ©§¥¤−§¨®̈§ª−§Ÿ̈«

èéëøã eäáb ïk õøàî íéîL eäáâ-ék¦«¨§¬¨©−¦¥¨®¤¥´¨§³§¨©Æ

:íëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcîéék ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¿

änLå íéîMä-ïî âìMäå íLbä ãøé øLàk©£¤´¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ

dãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà ék áeLé àì́Ÿ¨½¦ µ¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈

ëàì íçìå òøfì òøæ ïúðå dçéîöäå:ìàéïk §¦§¦®̈§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´

éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã äéäé¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−

çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íà ék í÷éø¥®̈¦³¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©

:åézçìL øLàáéeàöú äçîNá-ék £¤¬§©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½

eçöôé úBòábäå íéøää ïeìáez íBìLáe§¨−«¨®¤¨¦´§©§¨À¦§§³

:óë-eàçîé äãOä éöò-ìëå äpø íëéðôì¦§¥¤Æ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«

âéãtøqä úçúå LBøá äìòé õeöòpä úçz©³©©«©£Æ©£¤´§½§©¬©©¦§−̈

ì ýåýéì äéäå ñãä äìòé:úøké àì íìBò úBàì íLàýåýé øîà äk ©£¤´£©®§¨¨³©«Ÿ̈Æ§¥½§¬−̈¬Ÿ¦¨¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½

:úBìbäì éú÷ãöå àBáì éúòeLé äáBø÷-ék ä÷ãö eNòå ètLî eøîL¦§¬¦§−̈©£´§¨®̈¦«§¨³§«¨¦Æ¨½§¦§¨¦−§¦¨«

áBìlçî úaL øîL da ÷éæçé íãà-ïáe úàf-äNòé LBðà éøLà©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤¨−̈©£¦´®̈Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½

:òø-ìk úBNòî Bãé øîLåâýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå §Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ

õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå Bnò ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä øîàì¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬

:Láéãeøçáe éúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì ýåýé øîà | äë-ék ¨¥«¦´Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½¨«£−

:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàaäãé éúîBçáe éúéáa íäì ézúðå ©£¤´¨®̈§¦©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³§«Ÿ©Æ¨´

:úøké àì øLà Bì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLååéðáe ¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´

ì ýåýé-ìò íéåìpä øëpäBì úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìe BúøL ©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−

:éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòìæíéúBàéáäå ©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º

ïBöøì íäéçáæå íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìà¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−

:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéa éúéá ék éçaæî-ìòçýåýé éðãà íàð ©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½

:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

mixn zxhrmixn zxhr
øác ïBòäî éìöà øàMé àìåéëøc íëéëøã àìåúà LBðòì íãå-øNa Cøc §Ÿ¦¨¥¤§¦¥¤¨¨¨§¬Ÿ©§¥¤−§¨®̈¤¤¨¨¨¨©£¤

àéä ïë àì ékøc ìáà ,ñeiôe äáeLz ìéòBî ïéàå Ba ãøBnä:ýåýé íàð ©¥§¥¦§¨¦£¨©§¦Ÿ¥¦§ª−§Ÿ̈«
èàlà ,øúéå úBçôa ìcáä ÷ø ïàk ïéàåékBîkõøàî íéîL eäáâ §¥¨©¤§¥§¨§¨¥¤¨¦«§¨§¬¨©−¦¥¨®¤

eäáb ïkáø ìcáäaíëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcî éëøãék ¥´¨§³§¤§¥©§¨©Æ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦

,ììëe ììk ìBçîé àlL íãå-øNa Cøc¤¤¨¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§¨

ìëå ìkî ìBçîì ékøãå:éøLàk ék §©§¦¦§¦Ÿ¨Ÿ¦¿©£¤´
íéîMä-ïî âìMäå íLbä ãøé¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦

áeLé àì änLåí÷éø-íà ék §Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¥¨¦ µ¦
äåøäòéaNäõøàä-úà ¦§¨´¦§¦©¤¨½̈¤

dãéìBäåïéòøbäî çîvä àéöBî §¦−̈¦©¤©¥©©§¦

õøàä ÷îBòadçéîöäåçîvä §¤¨¨¤§¦§¦¨®©¤©

õøàì ìònîòøfì òøæ ïúðå ¦©©¨¨¤§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©
:ìëàì íçìåàéã äéäé ïkéøá §¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ

éìà áeLé-àì étî àöé øLà£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−
øLà-úà äNò-íà ék í÷éø¥®̈¦³¦¨¨Æ¤£¤´
åézçìL øLà çéìöäå ézöôç̈©½§¦§¦§¦−©£¤¬§©§¦«

éúçèáä íi÷úz éàcåaL:áééäBæå ¤§©©¦§©¥©§¨¨¦§¦

äçèáääeàöú äçîNá-ékïî ©©§¨¨¦«§¦§¨´¥¥½¦

úeìbäïeìáez íBìLáeeàáez ©¨§¨−«¨®§

,íëöøàìeçöôé úBòábäå íéøää §©§§¤¤¨¦´§©§¨À¦§§³
äpø íëéðôì,ìLî Cøcéöò-ìëå ¦§¥¤Æ¦½̈¤¤¨¨§¨£¥¬

óë-eàçîé äãOäíäétëa eké ©¨¤−¦§£¨«©§©¥¤

äöéìî ïéðò äæ íb ,çBîNì:âéúçz ¦§©©¤¦§©§¦¨©³©
íB÷îaõeöòpäíéòLøääìòé ¦§©«©£Æ¨§¨¦©£¤´
LBøáíé÷écö eìLîéúçúå §½¦§§©¦¦§©¬©

ãtøqäíéöB÷ éðéî íä õeöòðå ©¦§−̈§©£¥¦¥¦

äéäå ñãä äìòéäfä øácä ©£¤´£©®§¨¨³©¨¨©¤

ì ýåýéìíLäøeábúBàìãò ©«Ÿ̈Æ§¥½§¨§¬©

:úøké àì íìBòàéðáì øîà −̈¬Ÿ¦¨¥«¨©¦§¥

úeìbäeøîL ýåýé øîà äk ©¨µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬
ètLîBøéáçì íãà ïéaeNòå ¦§−̈¥¨¨©£¥©£´
ä÷ãö,íB÷nì íãà ïéaäáBø÷-ék §¨®̈¥¨¨©¨¦«§¨³

àBáì éúòeLéäæ-éãé-ìòéú÷ãöå §«¨¦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:ãeøîLé øLà íéñéøqì äåäé øîà | äë-ék §©¨£©¥©§¦¦´Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ
íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáe éúBúaL-úàíéæçBàéúéøáa ¤©§©½¨«£−©£¤´¨¨®§¦©£¦¦−£¦¦§¦¦«

éúøBúa:äéúéáa íäì ézúðåìëéäaéúîBçáeïéøãäðqä áLBîa §¨¦§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³©¥¨§«Ÿ©Æ§©©©§¤§¦

íéð÷fäåãéçáLe äìòî íB÷îíLåøác àeäå ,äáBèì øBkæiLáBèøúBé §©§¥¦¨´§©£¨§¨¨¥½¤¦§§¨§¨¨−¥

àaä ïBøkfîíL úBðaîe íéðaî ¦¦¨©¨¦¨¦´¦¨®¥³
ãò äáBèìøLà Bì-ïzà íìBò §¨©¨Æ¤¤½£¤−

úøké àìBîL ïBøëæ:åéðáe ¬Ÿ¦¨¥«¦§§§¥´
øëpäíénòä éðáe-ìò íéåìpä ©¥À̈§¥¨©¦©¦§¦³©
ýåýé'ä ìàìäáäàìe BúøL §Ÿ̈Æ¤§¨´§½«§©£¨Æ

Bì úBéäì ýåýé íL-úà¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−
ìk íéãáòìøLà íäá éîøîL ©£¨¦®¨¦¨¤£¤Ÿ¥³

éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«
éúøBúa:æ:øibúäì eàBáiLk §¨¦§¤¨§¦§©¥

íéúBàéáäåälà ìk íéNBòä úà ©£¦¦º¤¨¦¨¥¤

éLã÷ øä-ìàLc÷nä úéa ìà ¤©´¨§¦À¤¥©¦§¨

íézçnNåíçnNàéúlôz úéáa §¦©§¦Æ£©§¥§¥´§¦¨¦½
,éðôì íL ìltúäì ïëenä úéaa©©¦©¨§¦§©¥¨§¨©

íäéçáæå íäéúìBòíéìa÷î eéäé Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§§ª¨¦

-úéa éúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥
àøwé älôzïëeî äéäé-ìëì §¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨§¨

:íénòäçýåýé éðãà íàð ¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½
õa÷îõa÷îäãBò ìàøNé éçãð §©¥−©§©¥¦§¥´¦§¨¥®²
õa÷àíéøbåéìòúBéäì ìàøNé ìò £©¥¬¥¦¨−̈©¦§¨¥¦§

íéôñBðåéöa÷ðììàøNiî: ¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥



סח

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

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¦¨¤«



סט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd ipy meil inei xeriy

ß ixyz 'd ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆
ׁשכינה  מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ

הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑.ּכתרּגּומֹו ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְַ

לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּדבר
ּבעלילה, אמר:לבא מׁשה כ)אם נא (במדבר "ׁשמעּו ְֲִִִֶַַָָָָֹֹ

עׂשּו? מה ּומרים אהרן .הּמֹורים", ְֲִִֶַַָָֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑ּכׁשחטאּו »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֶָ

ואמרּתי: לב)ּבעגל אלי (שמות נאספּו אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
והּוא  אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ּבני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָֹּכל
וכן  ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמּיׂשראל,
מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָעׂשּו.
חטא  לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכן

ׁשּנאמר: מהם, לוי"(שם)אחד ּבני e¯ÓL."ּכל Èk ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָƒ»¿
E˙¯Ó‡∑"ל יהיה אחרים"לא E˙È¯·e.אלהים ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿
e¯ˆÈ∑ ׁשל ּבּמדּבר ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ƒ¿…ְְְִִִֶֶֶַָָָ

ּומלין  מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו לא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹיׂשראל
ּבניהם  ּבניהם,את את מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּולין) היּו .והם ְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו וכןוכןוכןוכן .... .... להרלהרלהרלהרֹוֹוֹוֹוגגגג וצוצוצוצּוּוּוּויתיםיתיםיתיםיתים לוילוילוילוי ּבּבּבּבניניניני ּכּכּכּכלללל אליאליאליאלי (רש"י נאספנאספנאספנאספּוּוּוּו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ט) תּׂשאלג, ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י זכּו(לב, ׁשהּכהנים ְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

ּפי  על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו מּפני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלכהּונה
ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזה

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

xcde fer - xwi ilk

(g)énz øîà éåììeéøeàå ELéàì E §¥¦¨©ª¤§¤§¦
.'Bâå EãéñçawrIW itl £¦¤§§¦¤©£Ÿ

xn`e FlNw(f hn ziy`xa)iM mR` xEx`" ¦§§¨©¨©¨¦
DzF`n ilE`e ,"dzWw iM mzxare fr̈§¤§¨¨¦¨¨¨§©¥¨
Fxn`A FqrkA dWn lWkp dllw§¨¨¦§©Ÿ¤§©§§¨§

(i k xacna)oM lr ,"mixOd `p ErnW"¦§¨©Ÿ¦©¥
xaM EzO`zp awri ixaCW dWn xn`̈©Ÿ¤¤¦§¥©£Ÿ¦§©§§¨
z`fM cFr didY `NW i`elde ,Flv ¤̀§§©§©¤Ÿ¦§¤¨Ÿ
d`xFd mixFn mdW itl iel haWA§¥¤¥¦§¦¤¥¦¨¨
zErh icil `ian qrM lke ,l`xUiA§¦§¨¥§¨©©¥¦¦¥¨

(fpw zehn ixtq d`x):
ìòe dWn lNRzd oMLiOY iell xn` ©¥¦§©¥Ÿ¤§¨©§¥¦ª¤

,Lciqg Wi`l LixE`eFl xi`YW §¤§¦£¦¤¤¨¦
m`e ,FqrkA cFr lWMi `NW KxCd©¤¤¤Ÿ¦¨¥§©§§¦
l`xUi `A` ixacl dUr` dnE xn`YŸ©¨¤¡¤§¦§¥©¨¦§¨¥

xn` df lr ,mR` lNTW `AqxW` ©¨¤¦¥©¨©¤¨©£¤
,'Fbe dQnA FziQpdnIwzp xaM mW iM ¦¦§©¨§¦¨§¨¦§©§¨

dpXd dlkY' dYrnE Fzllw¦§¨¥©¨¦§¤©¨¨
'dizFllwe(:`l dlibn t"r)dxTX dnE , §¦§¤¨©¤¨¨

iM ,haXd lM lr dxRM didi dWnl§Ÿ¤¦§¤©¨¨©¨©¥¤¦

`l aEWe owGd ixaC EnIwzPWM dfA iC©¨¤§¤¦§©§¦§¥©¨¥§Ÿ
FzF` iM ori ,cFr "dN`M dp`xwY"¦§¤¨¨¥¤©©¦

W:l`xUiA d`xFd dxFn ha ¥¤¤¨¨§¦§¨¥
øîàä'Fbe eizi`x `l FO`lE eia`l ¨Ÿ¥§¨¦§¦Ÿ§¦¦§

(h weqt)Exn` l"f EpizFAx iM ,¦©¥©¨§
(y"iir .fi my)on xEhR dxFYA wqFrd lM̈¨¥©¨¨¦

`NW awrIn di`xE ,m`e a` cEAM¦¨¨¥§¨¨¦©£Ÿ¤Ÿ
mipW xUr drAx` ozF` lr Wprp¤¡©©¨©§¨¨¨¨¨¦
mIw `NW xare mW ziaA onhp didW¤¨¨¦§¨§¥¥¨¥¤¤Ÿ¦¥
xn`W Edf .m`e a` cEAM zevn mdÄ¤¦§©¦¨¨¥¤¤¨©
,eizi`x `l FO`lE eia`l xn`d̈Ÿ¥§¨¦§¦Ÿ§¦¦
oMW lke ,mdixg` zF`xl Kixv Fpi`W¤¥¨¦¦§©£¥¤§¨¤¥

mBW,xiMd `l eig` z`Kixv Fpi` ¤©¤¤¨Ÿ¦¦¥¨¦
:EPOn rcil¥©¦¤

úàå,rci `l epAzkQnA `zi`cM §¤¨¨Ÿ¨¨¦§¦¨§©¤¤
oiaExr(:`k)aizkC i`n'xiy) ¥¦©¦§¦

(`i d mixiydxn` `ax ,"axFrM zFxgW"§Ÿ¨¥¨¨¨©
dUrPW inA ,dxFYd `vFn dY` inA§¦©¨¥©¨§¦¤©£¨
axC `d iM ,axFrM eipA lr ixfk ©̀§¨¦©¨¨§¥¦¨§©
ax ial lif` ded iM `pYn xA `c`̈¨©©¨¨¦£¨¨¥§¥©

ciarp i`n `wEpi EdziaC Dil dxn`̈§¨¥§¦§§¨©©£¦
Edf .'`nb`A inxw `Mi` Dl xn` ,Edl§¨©¨¦¨§©§¨¤

o`M xn`W,rci `l epA z`ez` mBW ¤¨©¨§¤¨¨Ÿ¨¨¤©¤
lke ,rcFi `lM Fnvr z` dUri eipÄ¨©£¤¤©§§Ÿ¥©§¨

,dOl KMLzixaE Lzxn` ExnW iM ¨¨¨¦¨§¦§¨¤§¦§
,'Fbe awril LihRWn ExFi ,Exvpidvx ¦§Ÿ¦§¨¤§©£Ÿ§¨¨

dxFYA wqrl oikixv mdW cSn xnFl©¦©¤¥§¦¦©£Ÿ©¨
mB oM lr ,cinYrci `l epA z` ¨¦©¥©¤¨¨Ÿ¨¨

:xEn`M̈¨
eîéNé'Fbe LR`A dxFhw(i weqt)iM , ¨¦§¨§©¤§¦

EN`M zFpAxw zxFzA wqFrd'¨¥§©¨§¨§¦
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dkxadע z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd ipy meil inei xeriy
עבֹודת  עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ּבמדּבר רׁש"י ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּוראה
ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאלילים,

הּטעם  ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלוי
מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ְְְְְֵֵֶֶָָָָֹֹּדלא

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç äåäé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו מחץ ¿«»¿«ƒ»»ְְִַַַַָָָ
ׁשּנאמר: סט)ּכענין ועל (תהלים המעד", ּתמיד "ּומתניהם ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ראה  אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּמעֹוררין
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשעתידין
ּבני  י"ב מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָוהתּפּלל

נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָחׁשמֹונאי
ּתרצה" ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר".ÂÈ‡NÓe ְִֵֵֶַָָָֹ¿«¿»

ÔeÓe˜ÈŒÔÓ∑ להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו מחץ ƒ¿ְְְְִֶַַָָָָ
.ּתקּומה  ְָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְֲִִִֵֶַַַ
ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות,

לזה, זה מׁשּכן סמכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף וסמ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה עח)ׁשילה "וּימאס (שם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ

מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ּולפי וגֹו'", יֹוסף ְְְִִִִִֵֵֶֶָָֹֹּבאהל
ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ.ÂÈÏÚ ÛÙÁ∑אֹותֹו מכּסה ְְְְִִִִֵָָ…≈»»ְֶַ

עליו  ירּוׁשלים,∑ÌBi‰ŒÏk.ּומגן מּׁשּנבחרה לעֹולם. ֵֵָָ»«ְְְֲִִִֶַָָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה ÔÎL.לא ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ ְְְִֵַָָָָֹ≈¿≈»»≈
ארצֹו כ"ג ּבגבּה ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית היה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָאּמה
ּביּה נחתי 'אמרי קדׁשים': ּב'ׁשחיטת ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּכדאיתא
ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום ְְְְִִִֵֵֵֵָָָּפּורתא',

מּכתפיו  יֹותר ּבּׁשֹור .נאה ְִֵֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּורתארתארתארתא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, אמּור (רש"י הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ
לכן  .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹלהאיר
מּכדי  נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא
ואז  ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיּוכל
הּפרטי  ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ׁשּיי ְְְְִִִַַַַָָָָָָהּוא

ּבבחינת  אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבתֹו
ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו והבּדלה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָהתנּׂשאּות
לבררם  ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם נעׂשים – ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֻּולזּככם

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

xcde fer - xwi ilk
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xn`,eilr ghal oMWi'eilr' zNnE ¨©¦§Ÿ¨¤©¨¨¦©¨¨

:awri xiMfdW llW FzF` lr xfFg¥©¨¨¤¦§¦©£Ÿ
éôìecr lk`i xwAA' xn` awrIW §¦¤©£Ÿ¨©©Ÿ¤Ÿ©©

WxtE ,'llW wNgi axrle§¨¤¤§©¥¨¨¥¥
zFpAxTd lr i`TW mEBxYd©©§¤¨¥©©¨§¨
WCwOd ziaA xwae axr oiaixwOW¤©§¦¦¤¤¨Ÿ¤§¥©¦§¨

xnFl siqFd df lr ,FwlgAWeilr stg ¤§¤§©¤¦©Ÿ¥¨¨
,mFId lMape dliW FnM axgi `NW ¨©¤Ÿ¤¡©§¦Ÿ§Ÿ

dpikXd x`XY cinY `N` ,oFrabe§¦§¤¨¨¦¦¨¥©§¦¨
.minlFr ziaA,okW eitzM oiaEmW iM §¥¨¦¥§¥¨¨¥¦¨

dzid dpikXd iM ,cFt`d i`UFp Eid̈§¥¨¥¦©§¦¨¨§¨
iYW oiA odMd `UPW miOze mixE`Ä¦§ª¦¤¨¨©Ÿ¥¥§¥
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עי dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e iyily meil inei xeriy

ß ixyz 'e iyily mei ß

(âé)íéîL ãânî Böøà äåäé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְֲִֶַַַָָָֹ
יֹוסף  ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה לׁשֹון ∑nÓ‚„.ארץ ְְְֵֵֶֶֶַָָƒ∆∆ְ

ּומתק  ּומלחלח ∑ÌB‰zÓe.עדנים עֹולה ׁשהּתהֹום ֲִֶֶָƒ¿ְְְֵֶֶַַַ

הּׁשבטים  ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. ׁשל אֹותּה ּברכתֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין .מׁשה, ְֲִֵֵֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

טטטטּוּוּוּוב ב ב ב  ּכּכּכּכלללל מלאהמלאהמלאהמלאה ארץארץארץארץ ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ּבּבּבּבנחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה ֶֶֶֶֹֹׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל יג)ּכּכּכּכארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו לג, הּנדירֹות (רש"י הּפעמים ּבאחת ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּוא  עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר ְְְְְִִִֵֶַַַַָׁשּכבֹוד־קדּוׁשת־מֹורי־וחמי
ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמר:

היא  - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ּבארץ אֹותּה! ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעּבד
ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹּתּתן

ּתחת". רֹובצת "ּתהֹום ּבגׁשם, והן מּטל", ׁשמים ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ"מגד

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ ּפתּוחה ארצֹו ׁשהיתה ƒ∆∆¿…»∆ְְְֶַָָָ
הּפרֹות  ּוממּתקת ÌÈÁ¯È.לחּמה, L¯b∑ ּפרֹות יׁש ְֵֶֶַַַַָ∆∆¿»ƒֵֵ

ּדבר  ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּלבנה

ּומֹוציאה  מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאחר:
.לחדׁשמחדׁש ְֵֶֶֹֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִִֵֵֶֶֹ
ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּפרֹות,

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד אחר: הרים ּדבר .לׁשאר ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ÌÏBÚ ˙BÚ·b∑ ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ƒ¿»ְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  מעצר .ּפֹוסקֹות ְְִֵֶַָֹ

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

xcde fer - xwi ilk

(bi).Böøà 'ä úëøáî øîà óñBéìe§¥¨©§Ÿ¤¤©§
oirn WOn `id Ff dkxA§¨¨¦©¨¥¥

FkxAW ,awri zMxA(dk hn ziy`xa) ¦§©©£Ÿ¤¥§
qpxtnE of didW lr ,zF`EaYd iEAxA§¦©§©¤¨¨¨§©§¥

o`M siqFde .l`xUi ziA lM z`weqt) ¤¨¥¦§¨¥§¦¨
(ciWnW z`EaY cbOnxaM iM ,gxie ¦¤¤§Ÿ¨¤§¨¥©¦§¨

WnXd dPde" FnFlgA Fl EcArYWp¦§©§§©£§¦¥©¤¤
'Fbe "gxIde(h fl ziy`xa): §©¨¥©§

úBòáb ãânîe íã÷ éøøä Làøîe¥Ÿ©§¥¤¤¦¤¤¦§
íìBò(eh weqt)`NX dn , ¨©¤Ÿ

,'mcw ixxd' lv` 'cbn' oFWl xiMfd¦§¦§¤¤¥¤©§¥¤¤
zFa` zEkf lMW fnxW xnFl lkEp©©¤¨©¤¨§¨

zFdO`desqFi W`xl oiidY(fh weqt). §¨¦¨¦§¤¨§Ÿ¥
m` iM Ecli `l dxUe mdxa` iM¦©§¨¨§¨¨Ÿ¨§¦¦
eUr cilFdW iR lr s` wgvie ,wgvi¦§¨§¦§¨©©¦¤¦¥¨

Ll `xTi wgvia iM" mFwn lMn ,awrie§©£Ÿ¦¨¨¦§¦§¨¦¨¥§
"rxf(ai `k my)wgvi lW Frxf zvwnA' ¨©§¦§¨©§¤¦§¨

'Frxf lkA `le(.`l mixcp)awri oM m`e , §Ÿ§¨©§§¦¥©£Ÿ
aizM awriaE ,eizFclFY xTrziy`xa) ¦©§¨§©£Ÿ§¦

(a myoM m` ,"sqFi awri zFclY dN`"¥¤Ÿ§©£Ÿ¥¦¥
zEkf lM Kkl ,mNM zFclFY xTr sqFi¥¦©§ª¨§¨¨§
mixd'A mipEknd zFdO`e zFa`̈§¦¨©§ª¨¦¤¨¦

'zFrabE(bpy ixtq d`x):sqFil KIW lMd , §¨©Ÿ©¨§¥
eäæxn`W,mcw ixxd W`xnEiM ¤¤¨©¥Ÿ©§¥¤¤¦

'mlFrl Encw zFa`d'`yp `negpz) ¨¨¨§¨¨
(`izEkfE ,l Fl cnri mgBplMiqt` §¨©£Ÿ§©©¨©§¥

,ux``le dnglOd miWp`l iM ¤¤¦©£¨¦©¦§¨¨§Ÿ
miWpl(:a oiyeciw d`x)miWPd la` . §¨¦£¨©¨¦

oM lr ,ohAd ixR zIUrA milBqn§ª¨¦©£¦©§¦©¨¤©¥
d`ln Fvx` zFidl Fl cnri mzEkf§¨©£Ÿ¦§©§§¥¨

xn`PW Edf ,micbnzFraB cbOnE §¨¦¤¤¤¡©¦¤¤¦§
.mlFrEN` dkxA ipin ipW x`AW dfe ¨§¤¤¥¥§¥¦¥§¨¨¥

Fxn`A(fi weqt),Fl xcd FxFW xFkAiM §¨§§¨¨¦
zEkfAW zF`EaYd iEAx oipr df¤¦§©¦©§¤¦§
ax" iM ,'mlFr zFraB' zFdO`d̈¦¨¦§¨¦¨

"xFW gkA zF`EaY(c ci ilyn),ipxwe §§Ÿ©§©§¥
,eipxw m`xdnglOA oFgSp oipr Edf §¥©§¨¤¦§©¦¨©¦§¨¨

:'mcw ixxd W`x' zEkfAW¤¦§Ÿ©§¥¤¤
íäå,mixt` zFaaxmW lr FnW iM §¥¦§¤§©¦¦§©¥

"midl` ipxtd iM"(ap `n ziy`xa), ¦¦§©¦¡Ÿ¦
,awri zMxA on zFaaxd Fl EpYpe§¦§¨§¨¦¦§©©£Ÿ
iEAx lre zFxRd iEAx lr dxFn FnWE§¤©¦©¥§©¦
Kkl ,dXpnA oM oi`X dn ,Fkxi i`vFi§¥§¥©¤¥¥¦§©¤§¨

xn`pdXpn itl` mde:ci dxez ¤¡©§¥©§¥§©¤



dkxadעב z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f iriax meil inei xeriy

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְֵֵֶַ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָֹמברכת

ּבּסנה  ּתחּלה עלי ּופּיּוס,∑¯ˆÔB.הּנגלה רּוח נחת ְְְִִֶַַַָָָ¿ִַַַ

ׁשּבּמקרא  "רצֹון" ּכל לראׁשּבר ∑B·z‡˙‰.וכן זֹו כה ְְִֵֶַָָָ»»ְְָָֹ
‡ÂÈÁ.יֹוסף  ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ֵ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«

i"yx£B¯BL ¯BÎa∑ ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור יׁש ¿ְְְֵֶָֻ
ׁשּנאמר: פט)ּומלכּות, אּתנהּו",(תהלים ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ

ד)וכן: יׂשראל"(שמות בכֹורי הּיֹוצא ∑BÎa¯."ּבני מל ְְְְִִִֵֵָ¿ֵֶֶַ
יהֹוׁשע  והּוא לכּבׁש∑B¯BL.מּמּנּו, ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְְִִֶֶֶַָֹֹֻ

מלכים  BÏ.ּכּמה ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון (במדבר ְִַָָ»»ֱֶֶַָ
עליו" מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑ ׁשֹור ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»

אבל  נאֹות, קרניו ואין קׁשה, נאֹות ּכחֹו קרניו ראם ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ
ויֹופי  ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻואין

ראם  מלכים.∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.קרני ואחד ׁשלׁשים ְְֵֵַ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ
היּו? יׂשראל מארץ ׁשּכּלם ּכל אפׁשר ל אין אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּבארץ  ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה ג)יׂשראל, "נחלת (ירמיה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

צבאֹות  ‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים"צבי ˙B··¯ Ì‰Â∑ אֹותם ְְִִִ¿≈ƒ¿∆¿«ƒָ
מאפרים  ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם .הּמנּגחים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ

‰MÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑,ּבמדין ּגדעֹון ׁשהרג האלפים הם ¿≈«¿≈¿«∆ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ח)ׁשּנאמר: וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָֹֻ

ß ixyz 'f iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְֲִִֵֵֶַָָ
ׁשמֹותיהם  ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּבאחרֹונה:
ׁשּבכל  חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלחּזקם
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשבטים,

מז) לפי (בראשית אנׁשים", חמּׁשה לקח  אחיו ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ"ּומקצה
מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים .ׁשנראים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑ זבּולּון ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְ
יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ְְְְִִִַָָָָֹֻֻויּׂששכר
ּפיו  לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָויֹוצא

לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשל
עלֿידי  יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהקּדים

היתה  E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ
לּתֹורה,∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  אהלי ּביׁשיבת הצלח ְִָ¿ƒ»»ְִִֶַַַַָָֹ

ׁשּנאמר: ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹליׁשב
יב) ראׁשיהם (דה"א לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ"ּומּבני

ועלּֿפי  ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמאתים",
ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

xcde fer - xwi ilk

(gi)ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª¨©§©§ª
øëùOéå Eúàöa§¥¤§¦¨¨

éìäàa.EmkxA awrIW itlhn ziy`xa) §Ÿ¨¤§¦¤©£Ÿ¥§¨
(ciÎbiwqFr ,"miOi sFgl olEaf"§ª§©¦¥

wqFr ,"mxB xFng xkyVi"e ,dxFgqA¦§¨§¦¨¨£¨¤¥
dfe dxFgql '`vFi' df `vnp ,dxFYA©¨¦§¨¤¥¦§¨§¤

:'mild` aWi'Ÿ¥Ÿ¨¦

zòîLåémEW Fl oi` oFnOdW itl §¨©§¦§¦¤©¨¥
ici lr m` iM zEnlW§¥¦¦©§¥
,uEATdn FA aFh d`vFdd iM ,d`vFd¨¨¦©¨¨¥©¦

xn`p Kkl.Lz`vA olEaf gnUla` §¨¤¡©§©§ª§¥¤£¨
iM ,'Lild`A' mB `Ed dxFYd zEnlW§¥©¨©§Ÿ¨¤¦
Kkl ,d`vFdA iElY DzEnlW oi ¥̀§¥¨¨§¨¨§¨

xn`p.Lild`A xkyVieoipTW cFre ¤¡©§¦¨¨§Ÿ¨¤§¤¦§©

FA waC Fpi`e EPOn uEg `Ed oFnOd©¨¦¤§¥¨¥
(e `i lirl epax ixac d`x)FA xn`p Kkl ,§¨¤¡©

mSrzn dxFYd oipw la` ,d`ivi oFWl§§¦¨£¨¦§©©¨¦§©¥
,Fld`A "cg` xUal Eide" FA wace§¨¥§¨§¨¨¤¨§¨¢

xn`p KklLld`A: §¨¤¡©§¨¢¤
LéådxFgqA KlFd lMW itl ,mixnF` §¥§¦§¦¤¨¥¦§¨

iM KxCl Fz`vA oicr gnU Fpi ¥̀¨¥©£©¦§¥©¤¤¦



עג dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f iriax meil inei xeriy

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי להר ∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספּו. וׁשם הּמֹורּיה היא, קריאה עלֿידי אסיפה ּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

זבחיֿצדק  ּברגלים e˜ÈÈ.יזּבחּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»
ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, .יּׂששכר ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ÏBÁ ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני ּכּסּוי ¿À≈¿≈ְִִֵָ
ּוזכּוכית  החֹול,וחּלזֹון ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְִִִִִַַַָָָָ

ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ְְְְְִֶֶֶָָָָָּובחלקֹו
מגּלה: ה)ּבמּסכת נפׁשֹו(שופטים חרף עם "זבּולּון ְְְְִֵֵֶֶַַַָ

ׁשהיה  ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָלמּות",
ּוכרמים  ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמתרעם

ׁשּנאמר:∑ÈÙNe.וכּו' ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון "וּיסּפן (מ"א ְ¿À≈ְְְֱִִֶֶַַֹ
הּבית", ז)את ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", 'ּומטלל "וספּון ְְְְְִֶֶֶַַַַַָ

ּבכּסּוי)ּבכּיּורי אחרים: "עּמים (ספרים אחר: ּדבר ארזא'. ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּתּגרי  זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא עלֿידי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהרֿיקראּו",
הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָעֹובדיּֿכֹוכבים
עד  נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָוהם
ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻירּוׁשלים,
ואֹוכלים  אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהם
זה  ׁשל אלהּות ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים, לפי אחד, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמאכל
ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא
ּומתּגּירין  ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ÚÙL.ׁשם, Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
ÈnÈe˜ÈÈ Ì∑ ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר זב ּולּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

.ּבׁשפע  ְֶַ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה מלּמד »«¿ƒ»ְְֵֶֶַָָָ
מזרח  ּכלּפי והֹול ÔÎL.מרחיב ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי ְְְְִִֵֵַַָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ

לּספר. הּסמּוכים סמּו ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

ּגּבֹורים  להיֹות צריכים ‡ŒÛ.לּספר ÚB¯Ê Û¯ËÂ ְְְִִִִִַָ¿»«¿««
הּזרֹוע ∑˜„˜„ עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו הרּוגיהן »¿…ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

אחת  .ּבמּכה ְַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אףאףאףאף־־־־קדקדקדקדקדקדקדקד:::: זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוטרףוטרףוטרףוטרף ֹֹ
אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהרּוגיהם

רש"י) ובפירוש כ. (לג,

ּגד  ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּפסּוק
ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָהיּו

ויחי, ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹוצרי

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

xcde fer - xwi ilk

oElEafl la` ,`l F` giexi m` rci `lŸ¥©¦©§¦©Ÿ£¨¦§
iM ,Kxcl Fz`vA mB gnUIW xn`̈©¤¦§©©§¥§¤¤¦
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xkyVi lW eiR KFzl ozFp didd`x) ¨¨¥§¦¤¦¨¨
(i"yx:

íénòE`xwi xd(hi weqt)xnFl dvx , ©¦©¦§¨¨¨©
xkUVie oElEaf ild` E`xTIW¤¦¨§¨¢¥§§¦¨¨
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(dk bipWA KM ,'dl migaf FA miaixwn©§¦¦§¨¦©¨¦§¥

mB mdild`.wcv igaf EgAfi mWiM ¨¢¥¤©¨¦§§¦§¥¤¤¦
KFzl ozFpe `ihnwxtA wqFrd oElEaf§¨¥¦§©§©§¨§¥§
dlFcB dwcv Ll oi` xkyVi lW eiR¦¤¦¨¨¥§§¨¨§¨

xn`PW FnM ,FGn(k al diryi)mkixW`" ¦§¤¤¡©©§¥¤
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xn`PW dwcv(ai i ryed)mkl Erxf" §¨¨¤¤¡©¦§¨¤
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icnFl ici wifgOd `ide 'min lM lr'©¨¨¦§¦©©£¦§¥§¥
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Fld`A mB iM ,"midl`l migafE§¨¦¥Ÿ¦¦©§¨¢

oiaixwn.wcv igaflW Fld` oke ©§¦¦¦§¥¤¤§¥¨¢¤
lk'e dxFYA FA miwqFrW xkyVi¦¨¨¤§¦©¨§¨
aixwd EN`M dlFr zxFzA wqFrd̈¥§©¨§¦¦§¦

'dlFr(y"iir .iw zegpn)`xwl iE`x Kkl , ¨§¨¨¦§Ÿ
mB iM ,'WcTd xd' Fld`lEgAfi mW §¨¢©©Ÿ¤¦©¨¦§§

wcv igaf: ¦§¥¤¤
ék'Fbe Ewpii miOi rtW(hi weqt)Eid iM , ¦¤©©¦¦¨§¦¨

iM ,`Ad mlFraE dGd mlFrA mikFf¦¨¨©¤¨¨©¨¦
dGd mlFrA,Ewpii miOi rtWmlFrle ¨¨©¤¤©©¦¦¨§¨¨

`Ad,lFg ipEnh iptUaEh axl fnx ©¨§ª¥§¥¨©§©
fnxe .`Ad mlFrl miwiCSl oFtSd©¨©©¦¦¨¨©¨§¨©

DA xn`PW dnkgd zbVdl cFrdiryi) §©¨©©¨§¨¤¤¡©¨
(h `i'd z` drC ux`d d`ln iM"¦¨§¨¨¨¤¥¨¤

xn`W Edf "miQkn mIl miOMrtW iM ©©¦©¨§©¦¤¤¨©¦¤©
,Ewpii miOidxFYd zFcFq EbiVie ©¦¦¨§©¦©¨

xn`W Edf ,minlrPdlFg ipEnh iptUE ©¤¡¨¦¤¤¨©§ª¥§¥
,mipEtqE mipEnHd mixaCd lr lWn̈¨©©§¨¦©§¦§¦

:lMUde dpiA E`vni mWhi dxez ¨¦§§¦¨§©§¥



dkxadעד z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'g iying meil inei xeriy
יהּודה  אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנאמר
ׁשּיהּודה  מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ּומּזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָגֹו'"
לפני  ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה

יהּודה? לבני ולא הארץ ּבכּבּוׁש ְְְְִִֵֶֶָָָָֹהחלּוץ
נאמר  יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָויּובן
האֹויבים  היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד"ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּתּתה  "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש מּפניו, ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּבֹורחים
היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלי
ּבמּכה  הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, אֹותם ְְְְִִִִַַַָָָָֹהֹורגים

ַַאחת".
נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנה
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻולכן
ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהֹורגין
להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּגם

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, ּבימי רש"י ּכהּגבעֹונים (פירוש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹֻ
י) כט, על נצבים ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם .ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לפני  הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ּתעברּו "חלּוצים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּפסּוק
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָיׂשראל

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò äåäé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«

i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ
הארץ  ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, ÌLŒÈk.סיחֹון ְִִִִֵֶֶָָƒ»

˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ∑ חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע ּכי ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
מחקק  קבּורת מׁשה ׂשדה והּוא ,.ÔeÙÒ∑ חלקה אֹותּה ְְְְֵֵֶַֹֹ»ְֶָָ

ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל ּוטמּונה לד)ספּונה "ולא (לקמן ְְְְֱִִֶֶַָָָָֹ
קבּורתֹו" את איׁש ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡.ידע ÈL‡¯∑ ְִֶַָָ«≈≈ָ»≈»

לפי  הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָהם
אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, לב)ׁשהיּו "חלּוצים (במדבר ְֲִִִֵֵֶָ

וגֹו'" אחיכם לפני NÚ‰.ּתעברּו '‰ ˙˜„ˆ∑ ְְְֲִֵֵֶַַƒ¿«»»
הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהאמינּו
"ראׁשי  מׁשה. "וּיתא", אחר: ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעד

NÚ‰.עם" '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ָƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz 'g iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא אף »«¿≈ְְִַַָָָָָ
ּבאריֹות  ÔLa‰ŒÔÓ.מֹוׁשלֹו ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, ְֲַָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ

מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשהיא מּמערת לׁשם והיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּנאמר: ּדן, ׁשל יט)ּבחלקֹו ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ
זה  ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָוזּנּוקֹו
ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָיֹוצא

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

xcde fer - xwi ilk
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עה dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'g iying meil inei xeriy
ּבצפֹונית  נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ּדן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשל
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹמערבית,

לׁשם, עם ּבצפֹונית ונלחמּו והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָ
והּוא  ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמזרחית,
וכלה  לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמזרחּה

ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבקצה
והּוא  יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל

ּדן (שם)ׁשּנאמר: ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הרּוח  אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָוּיּלחמּו

ּבֹו לנחל .ׁשהתחילּו ְְִִִֶֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé äåäé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו ׁשהיתה ¿«»ְְְְֵֶַָָָָ
L¯È‰.יֹוׁשביה  ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ְֶָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ

חרמים  לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹונטל
ּכמֹו∑L¯È‰.ּומכמֹורֹות  צּוּוי, א)לׁשֹון "עלה (דברים ְַ¿»»ְְֲִֵ

ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה והּטעם ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָרׁש",

הּטעם  יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַידע,
ׁש ּכאן:למעלה: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְַַָָָָָָָָָָ

מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון ְְְְִִֶַָָָָָֹ"ירׁשה",
מלעיל  ּדטעמיהֹון צּוּוי לׁשֹון ּביתא' .ּב'אלפא ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ אין ּב'ּספרי': ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְִִִֵֵַָ
ואיני  ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָל

ּכיצד  ‡ÂÈÁ.יֹודע Èeˆ¯ È‰È∑ מתרּצה ׁשהיה ֵֵַַ¿ƒ¿∆»ְִֶֶַָָ
אנּפיקינֹון  ּבׁשמן מרּצין לאחיו והם ּובקפלאֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשהיּו אחיו", רצּוי "יהי אחר: ּדבר ּבתבּואה. ְְְִִֵֶֶַָָָָָלֹו
הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ז)ּבנֹותיו (א ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָ

נׂשּואֹות  ּבנֹותיו ׁשהיּו ּברזית", אבי ְְְֲִִֶָָָ"הּוא
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, Ï·ËÂ.לכהנים ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈

BÏ‚¯ ÔÓMa∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה «∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ
לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכמעין,

ּפּולמֹוסטּוס  להם ּכדאיתא מּנּו וכּו' אחד ְְְְִִִֶֶָָָ
.(פ"ה)ּב'מנחֹות' ְִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים ננננׂשׂשׂשׂשּוּוּוּואאאאֹוֹוֹוֹותתתת .... .... נאנאנאנאֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו לג,ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו (רש"י ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֹֹ
ּדהּנה כד) לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָהּנֹוי

ּכפי  ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ְְְְְְִִִִִִָָָָָּפנימה.
לּכהן  ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ּבּמדרׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר
קמחית  זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָֹותעמיד

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ
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לּבנים  זֹוכה צנּועה אּׁשה ּגדֹולה. ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָלבנים
הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ'ּכהנים
עׂשרת  חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ֲֲֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשם

הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא ְְְְִִֶַַַָָָָֹהּדּברֹות
אחד. ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָּוכמֹו

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«

i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְֵֶֶַַָ
הּספר  ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹונֹועלים
ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹהיא
נעּולה  ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדבר
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבהרים

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆
ימי  ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּוכימי

זבים  ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ּכ ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָנעּורי
ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּומתמֹוטטים.

ימי ּכמנין ,ל טֹובים אּתם ׁשהם אׁשר הּימים ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצֹות  ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָעֹוׂשים
מברכת  ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ּכסף ּדֹובאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹיהיּו
ּוממׁשיכֹות  הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבפרֹות,
ּכלה  והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָלּה

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן .מהם, ְְְְִֵֵֶֶֶַָ

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ּדע ≈»≈¿Àְְֵֵֶַָֻ
צּורם  ּכצּור ולא העֹובדיּֿכֹוכבים, אלהי ¯Î·.ּבכל ְְְְְֱִֵֵָָָָֹֹ…≈

ÌÈÓL∑ רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו הּוא »«ƒְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹ
.ׁשחקים  ְִָ

ß ixyz 'h iyiy mei ß

(æë)Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòî§Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑ לאלהי הּׁשחקים הם למעֹון ¿…»¡…≈∆∆ְְִֵֵֵַָָֹ
לׁשבּתֹוקדם, ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת .ּומעֹונתֹו, ְְְְֲִִֵַַַַָָָ
ÌÏBÚ ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

ויזּועּו יחרדּו עלּֿכרחם לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְֱִֶֶַָָָָָָּוגבּורתֹו

,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש ְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹוכחם
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח EÈtÓ.והּוא L¯‚ÈÂ ְְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆

·ÈB‡∑'אֹותם 'הׁשמד ל ּתבה ∑ÚÓ‰.ויאמר ּכל ≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ֵָָ
ּבסֹופּה ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, למ "ד .ׁשּצריכה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ּגפנֹוּכל ּתחת "איׁש ∆«»»ְְִִִַַַָָָ
וליׁשב  להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ּתאנתֹו", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֻותחת

האֹויב  מּפני ÚÈ˜·.יחד ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו "ועינֹו(במדבר ְִֵֵַַָ≈«¬…ְְֵ
ּכבדד  לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין הּבדלח", ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹּכעין

ירמיה: טו)ׁשאמר ּכעין (ירמיה אּלא יׁשבּתי", "ּבדד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

יעקב: ׁשהבטיחם מח)הבטחה אלהים (בראשית "והיה ְְְֱֲִִִֶַַָָָָָֹֹ
אבֹותיכם" ארץ אל אתכם והׁשיב ∑eÙ¯ÚÈ.עּמכם, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ««¿

ÏËŒeÙ¯ÚÈ.יטיפּו ÂÈÓL Û‡∑ יצחק ׁשל ּברכתֹו אף ִָ«»»««¿»ְְִִֶַָָ
ּברכתֹו על יעקב:נֹוספת כז)ׁשל האלהים (שם ויּתןֿל" ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

וגֹו' הּׁשמים ."מּטל ְִִַַַָ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»



עז dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy

(èë)éøLàïâî äåäéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤̧¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,הּברכֹות להם ׁשּפרט לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶַַַָָ
הּכל  ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

EBÓÎ.ׁשּלכם' ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ּבה ּתׁשּועת ֶֶָ«¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְַָ
,עזר מגן הּוא הּוא)אׁשר ּגאות(ואׁשר eLÁkÈÂ.חרב ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ EÈ·È‡∑:ׁשאמרּו הּגבעֹונים ט)ּכגֹון "מארץ (יהושע …¿∆»ְְְִִֵֶֶֶַָ
וגֹו'" עבדי ּבאּו BÓÈ˙BÓaŒÏÚ.רחֹוקה ‰z‡Â ְְֲֶָָָ¿«»«»≈

C¯„˙∑:ׁשּנאמר י)ּכענין על (שם רגליכם את "ׂשימּו ƒ¿…ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
האּלה" הּמלכים .צּוארי ְְִֵֵֶַַָָ

ß ixyz 'i ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà äåäé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑,היּו מעלֹות ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ֲַַָָ

אחת  ּבפסיעה מׁשה הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּופסען ְְִִֶַַָָָֹ∆»»»∆ְֶָ
ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל העתידין את והּמציקין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּה מציקין עֹובדים ∑ÔcŒ„Ú.להיֹות ּדן ּבני הראהּו ְְִִִָ«»ְְְִֵֶָָ

ׁשּנאמר: ּכֹוכבים, יח)עבֹודת ּבני (שופטים להם "וּיקימּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּדן

.למֹוׁשיע  ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָיׁשנם
ּבענין  אבל למצֹות", מקּדימין "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָמצוה,
ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - רׁשּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשל

הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - ְְִִֵֵַַָָֹדעהּו"
נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועל
לא  הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלראֹות
"ויעל  מּכל־מקֹום הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ענין ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָהיתה
ּופסען  היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב מערבֹות ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹמׁשה
ׁשּמּזה  כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ּבפסיעה ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמׁשה
ּבאפן  ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ּבעניני ׁשּגם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלמּדים

זריזּות. ְִֶׁשל
הּזריזּות  ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָויׁש

לאברהם  ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ(ּבעניני
ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ויעקב ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹיצחק

מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִִֵֵֶָָּובהקּדים
ועל־אחת־  מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיון
אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכמה־וכמה
ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּי
את  קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל

ְַָהּׁשבּועה?!
הּזריזּות  ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּובענין
יֹותר  נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ(ּבעניני

אבינּו. אברהם ׁשל מאמּונתֹו ְֱֲִִֵֶַָָָָאפּלּו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְֶַַָָָ
נלחמים  נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻוחרּבנּה,

וחילֹותיו  סיסרא MÓe‰.עם ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ ְְִִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆
יהֹוׁשע  והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֻֻהראהּו

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי עם ּבא נלחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ועמלק  מדין עם נלחם ı¯‡ŒÏk.מּמנּׁשה, ˙‡Â ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ¿≈»∆∆

‰„e‰È∑ ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ¿»ְְְְְְְֵֶַַָָָָָֻ
ונצחֹונם  ‰‡ÔB¯Á.ּדוד Ìi‰ „Ú∑ הּמערב ארץ ְְִִָָ««»»«¬ֲֶֶַַָ

"הּים  ּתקרי אל אחר: ּדבר ּובחרּבנּה. ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבׁשלותּה
 ֿ הּקדֹוׁש הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָָָהאחרֹון",
ליׂשראל  ליארע ׁשעתידין הּמארעֹות ּכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּברּוֿהּוא

הּמתים  ׁשּיחיּו .עד ְִִֵֶַַ

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»



dkxadעח z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑ מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. ארץ ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: יג)הּמכּפלה, עד (במדבר וּיבא בּנגב, "וּיעלּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּבית ∑kk‰Œ˙‡Â¯.חברֹון" ּכלי יֹוצק ׁשלמה הראהּו ְֶ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֵֶָֹֹ

ׁשּנאמר: ז)הּמק ּדׁש, א הּמל(מלכים יצקם הּירּדן "ּבכּכר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
האדמה" .ּבמעבה ְֲֲֵַָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְֵֵֵֶ

ׁשּנׁשּבע  'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹותאמר
לכ "לאמר", וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִֵֶֶַָָָָָֹלכם

לא  ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהראיתיה
אֹותם  ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ּכ ׁשאּלּולי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעבר,

להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים .נט ּועים ְְְְִִִֵֵֶַָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa äåäé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:äåäé§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מת,(ב"ב מׁשה אפׁשר  «»»»…∆ְֵֶֶָֹ
מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּוכתיב:
אפׁשר  אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב ואיל ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמּכאן

אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה לא)ספר "לקֹוח (לעיל : ְְֵֵֵֶַַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אּלא הּזה"? הּתֹורה ספר ֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

ּכֹותב  ּומׁשה ‰'.ּבדמע אֹומר, ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶַֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´¨½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו (ספרי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא «ƒ¿……ְִַָָ
יׁשמע נשא) וזהּורּבי עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'את'ין מּׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד
ּבֹו ו)כּיֹוצא אֹותֹו",(במדבר יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְִִֵֵַָֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את מביא כב)הּוא "והּׂשיאּו(ויקרא ְְִִִֵֵֶַַ

אּלא  אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹאֹותם
עצמם  את מּׂשיאים BÚt¯.הם ˙Èa ÏeÓ∑קברֹו ְִִֵֶַַָ≈¿ְִ

מעׂשה  על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהיה
ּבין  ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפעֹור,

פ"ה)הּׁשמׁשֹות .(אבות ְַָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
.ּפניו  ָָ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
אּׁשה  ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום ְְִִֵֵֵֵֵֵָָָרֹודף

נאמר: כ)לבעלּה, זכרים (במדבר יׂשראל", ּבית "ּכל ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹ
.ּונקבֹות  ְֵ

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆



עט dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, (רש"י ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלכאֹורה,
ׁשּׁשּנה  על־ידי ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלגּבי
לפעל  מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת. מן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻקצת
מן  נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ויׁש זּו. ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּבדר

ּכזה  אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאמת.
מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּבׁשבילֹו
ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיה
את  הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָמּדת

אהרן. הנהגת ְֲֲַַַַַָֹמעלת

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà äåäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt äåäé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשהיה ¬∆¿»»ƒ∆»ƒִֶַָָ
ׁשּנאמר: ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר (שמות ּבֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה'",לב) אל אעלה ט)"ועּתה ואׁשמעה (במדבר "עמדּו ְְְְְֱִֶֶֶֶַָָ
לכם  ה' ּיצּוה ."מה ְֶֶַַָ

(àé)äåäé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבּלּוחֹות ׁשּקּבל ¿…«»«¬»»ִֵֶֶַַָ
‰ÏB„b.ּבידיו  ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ְָָ¿…«»«»ְִִ

והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑ ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈
ׁשּנאמר: לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו (לעיל ׁשּנׂשאֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ֿ "ט) הּקדֹוׁשּֿברּו ּדעת והסּכימה לעיניכם", ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָואׁשּברם
ׁשּנאמר:הּוא  י)לדעּתֹו, ייׁשר (לעיל ׁשּברּת", "אׁשר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָ

ׁשּׁשּברּת פז)ּכח :(שבת ְֲִֶַָֹ

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
Èa dpÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

aÚÓÏ„יא  ÈÈ dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»¿∆¿«
È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏe¿»«¿≈
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ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל סֹופּהלעינילעינילעינילעיני הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָ
רז"ל ׁשהקׁשּו מה ּפי על ב)לתחּלתּה, לט, אין (נדרים והכתיב ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

האֹותֹות  לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת חדׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ּכי־אם) חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָוהּמֹופתים

ּכל  עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ּברא ְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָֹּבראׁשית
לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית ה,מעׂשה רבה (בראשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָ

ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות פירוש ב. קצח, זח"ב ה.
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ּכּכּכּכלללל־ ־ ־ ־  לעינילעינילעינילעיני ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר גוגוגוגו'''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההּיּיּיּידדדד ְְְְֹֹּוּוּוּולכללכללכללכל ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֽֽֽֽייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל::::

ההההּלּלּלּלּוּוּוּוחחחחֹוֹוֹוֹות ת ת ת  ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאאאאֹוֹוֹוֹו –––– ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹלעינילעינילעינילעיני ַַַַֹֹ
רש"י)לעיניהםלעיניהםלעיניהםלעיניהם ובפירוש יב. (לד, ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶ

על  מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוצרי־עּיּון
ּב"לעיני  יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמעלֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו יׂשראל", לעיניהם?ּכל הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י :(הובא ְְִִֵַַַָ

עם  ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ"מׁשל
עמד  רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהּׁשפחֹות,

י  אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע להרגּה,ׁשֹוׁשבינּה הּמל אמר ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

הּׁשפחֹות  הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת אינּה עדין לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמר
אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאּלּו

ְִֵָיׂשראל".
הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַֹועל־ּפי־זה
ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמעלה
ּובפרט  רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל מּובן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשהרי
ּכאׁשר  ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
מקֹום  ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה רּבנּו, מׁשה ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹראה
ּביׂשראל  לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלחׁשֹוׁש
ּבני  את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל הּסס לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחס־וׁשלֹום,

מהענׁש. ְִֵֵֶָָֹיׂשראל
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd
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eáæréäøö úòa eøãpM äî eîi÷é àìå: ©«£«Ÿ§Ÿ§©§©¤¨§§¥¨¨

ééðàåéðà ìáàäãBz ìB÷a ©«£¦À£¨£¦§³¨¸
ñpä ìò äàãBäåCl-äçaæàåøLà §¨¨©©¥¤§§¨½̈©£¤¬

äîlLà ézøãðøeáòaäúreLé ¨©−§¦£©¥®¨©£§−̈¨
ýåýéì'ä ìL:àéýåýé øîàiå ©«Ÿ̈«¤©¬Ÿ¤§Ÿ̈−

âcìBðBöø úà øéòääðBé-úà à÷iå ©®̈¥¦¤§©¥̈¬¤¨
:äLaiä-ìààýåýé-øáã éäéå ¤©©¨¨«©§¦¯§©§Ÿ̈²

úéðL äðBé-ìàìL úeçéìMä øáãa ¤−̈¥¦¬¦§©©§¦¤

äåðéð:øîàìáäåðéð-ìà Cì íe÷ ¦§¥¥«Ÿ²¥¬¤¦«§¥−
-úà äéìà àø÷e äìBãbä øérä̈¦´©§®̈§¨³¥̧¤¨̧¤

äàéøwäíúòø ìò úëtäð äéäzL ©§¦½̈¤¦§¤¤§¤¤©¨¨¨

éìà øác éëðà øLà:Eâí÷iå £¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬¥¤«©¨´̈
ýåýé øáãk äåðéð-ìà Cìiå äðBéÀ̈©¥²¤¤¦«§¥−¦§©´§Ÿ̈®
äìBãb-øér äúéä äåðéðå§¦«§¥À¨«§¨³¦§¨¸

ìL Cìäî íéýìûì:íéîé úL ¥«Ÿ¦½©«£©−§¬Ÿ¤¨¦«
ãìçiåìéçúäLkàBáì äðBé ©¨³¤§¤¦§¦¨¸¨´

øéráøéòa ñðkäìíBé Cìäî ¨¦½§¦¨¥¨¦©«£©−´
øîàiå àø÷iå ãçàLé äpä ,Bzëìa ¤®̈©¦§¨¸©Ÿ©½§¤§¦¥¥

íBé íéraøà ãBòäæ øçàåäåðéðå µ©§¨¦´½§©©¤§¦«§¥−
úëtäðúáøçð:äéLðàL øçàì ¤§¨«¤¤¡¤¤§©©¤©§¥

íiä ìà äðBé úà eìéèä ék eãéòä äiðàä̈¢¦¨¥¦¦¥¦¤¨¤©¨

Cëéôì ,äéäL Bîk Bðéðò ìëåeðéîàiå §¨¦§¨§¤¨¨§¦¨©©«£¦²
íéýìûa äåðéð éLðàíéäìà øáãa ©§¥¬¦«§¥−¥«Ÿ¦®¦§©¡Ÿ¦

íBö-eàø÷iåCìnä úøäæà íãB÷ ©¦§§¸¤©§¨©©¤¤

-ãrå íìBãbî íéwN eLaìiå©¦§§´©¦½¦§−̈§©
ípè÷äîìL äáeLúa eáLå:åòbiå §©¨«§¨¦§¨§¥¨©¦©³
øácääòébä äòeîMäìàéðæà ©¨¨¸©§¨¦¦¨¤¨§¥

iå äåðéð CìîBàñkî í÷ìõøàä ìò úáLøáriåøéñäBzøcàLeáì ¤´¤¦«§¥½©¨̧¨¸¦¦§½¨¤¤©¨¨¤©©«£¥¬¥¦©©§−§

úeëìnä÷N ñëéå åéìrîäáò äòéøé:øôàä-ìr áLiåæ÷ræiåäeö ©©§¥«¨®̈©§©´©½§¦¨¨¨©¥−¤©¨¥«¤©©§¥À¦¨

æéøëäìåéìãâe Cìnä írhî äåðéða øîàiåøæâð úeëìnä ìLøîàì §©§¦©¸Ÿ¤¸§¦«§¥½¦©¯©©¤²¤§Ÿ−̈¤©©§¦§©¥®Ÿ
äîeàî eîrèé-ìà ïàväå ø÷aä äîäaäå íãàä,øác íeL ¨«¨¨̧§©§¥¹̈©¨¨´§©ÀŸ©¦§£¸§½¨¨¨

:ezLé-ìà íéîe eòøé-ìàçíb ©¦§½©−¦©¦§«©

æéøëäì Lé äæíéwN eqkúéå ¤¥§©§¦§¦§©´©¦À
-ìà eàø÷éå äîäaäå íãàä̈«¨¨¸§©§¥½̈§¦§§¬¤

ä÷æça íéýìûáì ìëaeáLéå ¡Ÿ¦−§¨§®̈§¨¥§¨ªÀ
ärøä Bkøcî LéàúBøéáò øàMî ¦µ¦©§´¨«¨½̈¦§¨£¥

ñîçä-ïîeìæbäíäétëa øLà ¦¤«¨−̈©¨¥£¤¬§©¥¤«
ãáì äèøçå éecéå ék ,áéLäì íäéìòL¤£¥¤§¨¦¦¦©£¨¨§¨

ñîça ìéòBî ïéà:èæBøkä ïî äæ íb ¥¦§¨¨©¤¦©¨

éîärãBéBãéaL úBøéáò ìòáeLé ¦«©¥´©©£¥¤§¨¨½
æàå 'äìíéýìûä íçðåäøæbä ïî ©§¨§¦©−¨«¡Ÿ¦®¦©§¥¨

ãáàð àìå Btà ïBøçî áLåïî §¨²¥«£¬©−§¬ŸŸ¥«¦

íìBòä:é-úà íéýìûä àøiå ¨¨©©³§¨«¡Ÿ¦¸¤
íkøcî eáL-ék íäéNrî©´£¥¤½¦«−̈¦©§¨´

ärøäCìnä øáãk eNò ékíçpiå ¨«¨®̈¦¨¦§©©¤¤©¦¨´¤
èøçúðíéýìûäìk äøBz äøacïBL ¦§¨¥¨«¡Ÿ¦À¦§¨¨¦§

íãà éðaärøä-ìräøæbä ìò §¥¨¨©¨«¨¨²©©§¥¨

àìå íäì-úBNrì øac-øLà£¤¦¤¬©«£«¨¤−§¬Ÿ
:äNrà'ä íçépL Bì øîàð äàeáða ¨¨«¦§¨¤¡©¤¦©

äìBãâ ärø äðBé-ìà òøiå,øîà ©¥¬©¤−̈¨¨´§®̈¨©

ø÷Mä àéáð éðàL íéBbä eøîàé åéLëò©§¨Ÿ§©¦¤£¦§¦©¤¤

Bì øçiåeáL àì íäL ìàøNé øeáòa ©¦−©«©£¦§¨¥¤¥Ÿ¨

äòøä íkøcî:áýåýé-ìà ìltúiå ¦©§¨¨¨¨©¦§©¥̧¤§Ÿ̈¹
éñBäå ,éLôð úà àð ç÷óäpà øîàiå ©¨¤©§¦§¦©Ÿ©À¨¨³

ãr éøáã äæ-àBìä ýåýéãBòa §Ÿ̈¸£¤´§¨¦À©§

ézîc÷ ïk-ìr éúîãà-ìr éúBéä¡¦¸©©§¨¦½©¥¬¦©−§¦
äLéLøz çøáìéì äàa íøè ¦§´Ÿ©©§¦®¨¤¤¨¨¦

,úéðL íòt äàeápäézrãé ékæàî ©§¨©©¥¦¦´¨©À§¦¥¨

íáéøçz àì äáeLúa eøæçé íäLék ¤¥©§§¦§¨Ÿ©£¦¥¦³
Cøà íeçøå ïepç-ìà äzà©¨¸¥«©´§©½¤³¤



פה

:ärøä-ìr íçðå ãñç-áøåâýåýé äzrå §©¤½¤§¦−̈©¨«¨¨«§©¨´§Ÿ̈½

:éiçî éúBî áBè ék épnî éLôð-úà àð-ç÷©¨¬¤©§¦−¦¤®¦¦²¬¦−¥«©¨«

ã:Cì äøç áèéää ýåýé øîàiåääðBé àöiå ©´Ÿ¤§Ÿ̈½©«¥¥−¨¬¨¨«©¥¥³¨¸

íL Bì Nriå øérì íãwî áLiå øérä-ïî¦¨¦½©¥−¤¦¤´¤¨¦®©©Á©Á¸¹̈

äàøé øLà ãr ìva äézçz áLiå äkñªÀ̈©¥³¤©§¤̧¨̧©¥½©µ£¤´¦§¤½

:øéra äéäi-äîåìriå ïBé÷é÷ íéäìà-ýåýé ïîéå|úBéäì äðBéì ìrî ©¦«§¤−¨¦«©§©´§Ÿ̈¡ÂŸ¦Â¦«¨º©©´©¥©´§À̈¦«§¬

äçîN ïBé÷éwä-ìr äðBé çîNiå Búrøî Bì ìéväì BLàø-ìr ìö¥Æ©Ÿ½§©¦¬−¥¨«¨®©¦§©¬¨²©©¦«¨−¦§¨¬

:äìBãâæä-úà Czå úøçnì øçMä úBìra úrìBz íéýìûä ïîéåïBé÷éw §¨«©§©³¨«¡Ÿ¦¸©½©©«£¬©©−©©¨«¢®̈©©¬¤©¦«¨−

:Láéiåçéäéå|Czå úéLéøç íéã÷ çeø íéýìû ïîéå LîMä çøæk ©¦¨«©§¦´¦§´Ÿ©©¤À¤©§©̧¡Ÿ¦¹³©¨¦¸£¦¦½©©¬

éúBî áBè øîàiå úeîì BLôð-úà ìàLiå ólrúiå äðBé Làø-ìr LîMä©¤²¤©¬Ÿ−̈©¦§©¨®©¦§©³¤©§¸¨½©¾Ÿ¤¬¦−

:éiçîèøîàiå ïBé÷éwä-ìr Eì-äøç áèéää äðBé-ìà íéýìû øîàiå ¥«©¨«©³Ÿ¤¡Ÿ¦¸¤½̈©«¥¥¬¨«¨§−©©¦«¨®©¾Ÿ¤

:úåî-ãr éì-äøç áèéäéøLà ïBé÷éwä-ìr zñç äzà ýåýé øîàiå ¥¥¬¨«¨¦−©¨«¤©´Ÿ¤§Ÿ̈À©¨¬©̧§¨̧©©¦´¨½£¤²

:ãáà äìéì-ïáe äéä äìéì-ïaL Bzìcb àìå Ba zìîr-àìàéàì éðàå «Ÿ¨©¬§¨−§´Ÿ¦©§®¤¦©¬§¨¨−̈¦©¬§¨¨¨«©«£¦¸´Ÿ

Baø äøNr-íézLî äaøä da-Lé øLà äìBãbä øérä äåðéð-ìr ñeçà̈½©¦«§¥−¨¦´©§®̈£¤´¤¿̈©§¥Á¦§¥«¤§¥̧¦¹

:äaø äîäáe BìàîNì Bðéîé-ïéa òãé-àì øLà íãàæçéìû-éî ¨À̈£¤³«Ÿ¨©¸¥«§¦´¦§Ÿ½§¥−̈©¨«¦¥´

ì òLt-ìr øáòå ïBr àNð EBîkBtà ãrì ÷éæçä-àì Búìçð úéøàL ¨ÀŸ¥³¨¸§Ÿ¥´©¤½©¦§¥¦−©«£¨®Ÿ¤«¡¦³¨©¸©½

:àeä ãñç õôç-ékèééìLúå eðéúðår Laëé eðîçøé áeLéúBìöîa C ¦«¨¥¬¤−¤«¨´§©«£¥½¦§−Ÿ£«ŸŸ¥®§©§¦²¦§ª¬

:íúàhç-ìk íéëzraLð-øLà íäøáàì ãñç á÷réì úîà ïzz −̈¨©Ÿ¨«¦¥³¡¤¸§©«£½Ÿ¤−¤§©§¨¨®£¤¦§©¬§¨

:íã÷ éîéî eðéúáàì©«£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤

äëøáä úàæå úùøôì äøèôäà ÷øô òùåäé

ààøîàiå ýåýé ãár äLî úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥²¬¤−¤´¤§Ÿ̈®©³Ÿ¤

:øîàì äLî úøLî ïeð-ïa rLBäé-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤§ª´©¦½§¨¥¬Ÿ¤−¥«Ÿ

áéëðà øLà õøàä-ìà äfä írä-ìëå äzà äfä ïcøiä-úà øár íe÷ äzrå úî écár äLî¤¬©§¦−¥®§©¨Á¸£¹Ÿ¤©©§¥´©¤À©¨Æ§¨¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²

mixn zxhrmixn zxhr

mixn zxhrmixn zxhr

ärøä-ìr íçðå ãñç-áøå íétàéñBz äæáeíúBàøa ìàøNé ìò Eñòk ó ©©̧¦¸§©¤½¤§¦−̈©¨«¨¨«¨¤¦©©§©¦§¨¥¦§¨

äàeápä éìò äL÷ äúéä ïëìå ,øñeî íéç÷Bì íðéàå äáeLzä çk:âäzrå Ÿ©©§¨§¥¨§¦¨§¨¥¨§¨¨¨¨©©§¨§©¨´
ýåýéàeä ïëå ìéàBäépnî éLôð-úà àð-ç÷ìàøNé úòøa äàøà àlL §Ÿ̈½¦§¥©¨¬¤©§¦−¦¤®¦¤Ÿ¤§¤§¨©¦§¨¥

:éiçî éúBî áBè ékãáèéää ýåýé øîàiåäNBò éðàL áBhä ìò íàä ¦²¬¦−¥«©¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«¥¥−©¦©©¤£¦¤

íäì:Cì äøçääðBé àöiå ¨¤¨¬¨¨«©¥¥³¨¸
íãwî áLiå øérä-ïîçøæîa ¦¨¦½©¥−¤¦¤´¤§¦§¨

áLiå äkñ íL Bì Nriå øérì̈¦®©©Á©Á¸¹̈ªÀ̈©¥³¤
äàøé øLà ãr ìva äézçz©§¤̧¨̧©¥½©µ£¤´¦§¤½

øéra äéäi-äîeãîòé àì éìeà ©¦«§¤−¨¦«©Ÿ©©§

dîB÷îì äøæbä øBæçúå íúáeLúa: ¦§¨¨§©£©§¥¨¦§¨

åïîéåçéîöäíéäìà-ýåýéáNò ©§©´¦§¦©§Ÿ̈¡ÂŸ¦Â¥¤

íLaïBé÷é÷äìòîì ìãb àeäåìriå| §¥¦«¨º§¨¥§©§¨©©´©
BLàø-ìr ìö úBéäì äðBéì ìrî¥©´§À̈¦«§¬¥Æ©Ÿ½

Búrøî Bì ìéväìLîMä íçî §©¦¬−¥¨«¨®¥Ÿ©¤¤

äçîN ïBé÷éwä-ìr äðBé çîNiå©¦§©¬¨²©©¦«¨−¦§¨¬
:äìBãâæïîéåïéîæäíéýìûä §¨«©§©³¦§¦¨«¡Ÿ¦¸

úøçnì øçMä úBìra úrìBz©½©©«£¬©©−©©¨«¢®̈
BúçîN íBéCzåäëúç-úà ¦§¨©©¬¨§¨¤

äïBé÷éwBú÷éðé íB÷nî:Láéiå ©¦«¨−¦§§¦¨©¦¨«
çéäéå|ïîéå LîMä çøækïéîæä ©§¦´¦§´Ÿ©©¤À¤©§©̧¦§¦

íéã÷ çeø íéýìûúéçøæî ¡Ÿ¦¹³©¨¦¸¦§¨¦

úéLéøçáBøî íéðæàä úLøçîL £¦¦½¤©£¤¤¨¨§©¦¥

dðBàLLîMä CzåéìLäåéöBöéð C §¨©©¬©¤²¤¦§¦¦¨

ólrúiå äðBé Làø-ìréìa øàLð ©¬Ÿ−̈©¦§©®̈¦§©§¦

äLbøäúeîì BLôð-úà ìàLiå ©§¨¨©¦§©³¤©§¸¨½
éiçî éúBî áBè øîàiåìáñ ék ©¾Ÿ¤¬¦−¥«©¨«¦¨©

äaøä íéøeqé:èíéýìû øîàiå ¦¦©§¥©³Ÿ¤¡Ÿ¦¸
áèéää äðBé-ìàãàî íàä-äøç ¤½̈©«¥¥¬©¦§Ÿ¨«¨

ìr Eìïãáàøîàiå ïBé÷éwä §−©¨§©©¦«¨®©¾Ÿ¤
ãr éì-äøç áèéäøçáàLúåî ¥¥¬¨«¨¦−©¤¤§©¨«¤

äæ øeáòa:éýåýé øîàiåäpä ©£¤©Ÿ́¤§Ÿ̈À¦¥

zñç äzàzøòèöðåìrúãéáà ©¨¬©̧§¨̧§¦§©©§¨©£¥©

øLà ïBé÷éwääzàBa zìîr-àì ©¦´¨½£¤²©¨«Ÿ¨©¬§¨−
íéî úà÷Läå äòéøæe äLéøçaàìå ©£¦¨§¦¨§©§¨©©¦§´Ÿ

äìéì-ïaL Bzìcbãçà-ïáe äéä ¦©§®¤¦©¬§¨¤¨¨−̈¦

äìéìäéøçàL:ãáààéäìBãbä øérä äåðéð-ìr ñeçà àì éðàå ©¬§¨¤©£¤¨¨¨«©«£¦¸´Ÿ¨½©¦«§¥−¨¦´©§®̈
ìáà äøæ-äãBáò íéãáBò íéaøL íâääøNr-íézLî äaøä da-Lé øLà £©¤©¦§¦£¨¨¨£¨£¤´¤¿̈©§¥Á¦§¥«¤§¥¸

BìàîNì Bðéîé-ïéa òãé-àì øLà íãà BaøáBLçì ïéàå íépè÷ íä ék ¦¹¨À̈£¤³«Ÿ¨©¸¥«§¦´¦§Ÿ½¦¥§©¦§¥©£

ïBò íäìäaø äîäáeìBîçìå ñeçì éeàø älà ìk ìòå ,LðBò íäì ïéàL: ¨¤¨§¥−̈©¨«¤¥¨¤¤§©¨¥¤¨¨§©£

çéøáòå ïBr àNð EBîk ìû-éî¦¥´¨ÀŸ¥³¨¸§Ÿ¥´
ì òLt-ìr-àì Búìçð úéøàL ©¤½©¦§¥¦−©«£¨®Ÿ

ãñç õôç-ék Btà ãrì ÷éæçä¤«¡¦³¨©¸©½¦«¨¥¬¤−¤
:àeäèéLaëé eðîçøé áeLé «¨´§©«£¥½¦§−Ÿ

éìLúå eðéúðåríé úBìöîa C £«ŸŸ¥®§©§¦²¦§ª¬−̈
:íúàhç-ìkëúîà ïzz ¨©Ÿ¨«¦¥³¡¤¸

-øLà íäøáàì ãñç á÷réì§©«£½Ÿ¤−¤§©§¨®̈£¤
:íã÷ éîéî eðéúáàì zraLð¦§©¬§¨©«£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤

àãár äLî úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥²¬¤−¤´¤
rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ýåýé§Ÿ̈®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª´©
:øîàì äLî úøLî ïeð-ïa¦½§¨¥¬Ÿ¤−¥«Ÿ

áúî écár äLîïéãò äéä elà ék ¤¬©§¦−¥®¦¦¨¨£©¦

ék ïcøiä úà øBáòì ízìëé àì ,éç©Ÿ§¨§¤©£¤©©§¥¦

øBáòé ìáì øæâð åéìòíe÷ äzrå ¨¨¦§©§©©£§©¨Á¸
-ìëå äzà äfä ïcøiä-úà øár£¹Ÿ¤©©§¥´©¤À©¨Æ§¨
éëðà øLà õøàä-ìà äfä írä̈¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²



פו

:ìàøNé éðáì íäì ïúðâøLà íB÷î-ìk Ÿ¥¬¨¤−¦§¥¬¦§¨¥«¨¨À£¤̧

øLàk åézúð íëì Ba íëìâø-ók Cøãz¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´§©¦®©£¤¬

:äLî-ìà ézøacãäfä ïBðáläå øaãnäî ¦©−§¦¤Ÿ¤«¥©¦§¨Á§©§¨¸©¤¹

íézçä õøà ìk úøt-øäð ìBãbä øäpä-ãrå§©©¨¨¯©¨´§©§À̈µŸ¤´¤©¦¦½

äéäé LîMä àBáî ìBãbä íiä-ãrå§©©¨¬©¨−§´©®̈¤¦«§¤−

:íëìeábäéðôì Léà ávéúé-àìéiç éîé ìk EäLî-ír éúééä øLàk E §«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½−Ÿ§¥´©¤®©£¤̧¨¦³¦¦Ÿ¤Æ

:jáærà àìå Etøà àì Cnr äéäàåìéçðz äzà ék õîàå ÷æç ¤«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ¤«¤§¤«¨£©−¤«¡¨®¦´©À̈©§¦Æ

:íäì úúì íúBáàì ézraLð-øLà õøàä-úà äfä írä-úàæ÷ø ¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¦§©¬§¦©«£−̈¨¥¬¨¤«©Á

ì ãàî õîàå ÷æçécár äLî Eeö øLà äøBzä-ìëk úBNrì øîL £©̧¤«¡©¹§ÀŸ¦§³Ÿ©«£Æ§¨©À̈£¤³¦§ÆŸ¤´©§¦½

:Cìz øLà ìëa ìékNz ïrîì ìåàîNe ïéîé epnî øeñz-ìàçLeîé-àì ©¨¬¦¤−¨¦´§®Ÿ§©´©©§¦½§−Ÿ£¤¬¥¥««Ÿ¨¿

étî äfä äøBzä øôñúBNrì øîLz ïrîì äìéìå íîBé Ba úéâäå E ¥Á¤Á©¨¸©¤¹¦¦À§¨¦³¨Æ¨´¨©½§¨§©̧©Æ¦§´Ÿ©«£½

:ìékNz æàå Eëøc-úà çéìöz æà-ék Ba áeúkä-ìëkèéúéeö àBìäE §¨©¨−®¦¨²©§¦¬©¤§¨¤−§¨¬©§¦«£³¦¦¦̧Æ

éýìû ýåýé Enr ék úçz-ìàå õørz-ìà õîàå ÷æç:Cìz øLà ìëa E £©´¤«¡½̈©©£−Ÿ§©¥®̈¦³¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬¥¥«
é:øîàì írä éøèL-úà rLBäé åöéåàéeeöå äðçnä áø÷a | eøár ©§©´§ª½©¤«Ÿ§¥¬¨−̈¥«Ÿ¦§´§¤´¤©©«£¤À§©³

ìL | ãBòa ék äãö íëì eðéëä øîàì írä-úàíéøár ízà íéîé úL ¤¨¨Æ¥½Ÿ¨¦¬¨¤−¥®̈¦º§´§´Ÿ¤¨¦À©¤³«Ÿ§¦Æ

íëì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà úLøì àBáì äfä ïcøiä-úà¤©©§¥´©¤½¨Æ¨¤´¤¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½Ÿ¥¬¨¤−

:dzLøìáé:øîàì rLBäé øîà äMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøìå §¦§¨«§¨«¥¦Æ§©¨¦½§©£¦−¥´¤©§©¤®¨©¬§ª−©¥«Ÿ

âéýåýé øîàì ýåýé-ãár äLî íëúà äeö øLà øácä-úà øBëæ̈Æ¤©¨½̈£¤̧¦¨¬¤§¤²Ÿ¤¬¤«¤§Ÿ̈−¥®Ÿ§Ÿ̈³

:úàfä õøàä-úà íëì ïúðå íëì çéðî íëéäìàãéíëtè íëéLð ¡«Ÿ¥¤Æ¥¦´©¨¤½§¨©¬¨¤−¤¨¨¬¤©«Ÿ§¥¤´©§¤»

å ïcøiä øára äLî íëì ïúð øLà õøàa eáLé íëéð÷îeeøárz ízà ¦§¥¤¼¥§¾¨¾̈¤£¤̧¨©¬¨¤²Ÿ¤−§¥´¤©©§¥®§©¤Á©©§¸

:íúBà ízøærå ìéçä éøBab ìk íëéçà éðôì íéLîçåèçéðé-øLà ãr £ª¦¹¦§¥´£¥¤ÀµŸ¦¥´©©½¦©£©§¤−¨«©Â£¤¨¦̧©

íëéäìà ýåýé-øLà õøàä-úà änä-íâ eLøéå íëk íëéçàì | ýåýé§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½¨¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−

äLî íëì ïúð | øLà dúBà ízLøéå íëúMøé õøàì ízáLå íäì ïúðŸ¥´¨¤®§©§¤º§¤³¤§ª©§¤Æ¦¦§¤´½̈£¤´¨©´¨¤ÀŸ¤Æ

:LîMä çøæî ïcøiä øára ýåýé ãáræèìk øîàì rLBäé-úà eðriå ¤´¤§Ÿ̈½§¥¬¤©©§¥−¦§©¬©¨«¤©©£½¤§ª−©¥®Ÿ³Ÿ

mixn zxhrmixn zxhr
:ìàøNé éðáì íäì ïúðâìòíëìâø-ók Cøãz øLà íB÷î-ìk Ÿ¥¬¨¤−¦§¥¬¦§¨¥«©¨¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²

:äLî-ìà ézøac øLàk åézúð íëì Baãäfä ïBðáläå øaãnäî −¨¤´§©¦®©£¤¬¦©−§¦¤Ÿ¤«¥©¦§¨Á§©§¨¸©¤¹
ìBãbä íiä-ãrå íézçä õøà ìk úøt-øäð ìBãbä øäpä-ãrå§©©¨¨¯©¨´§©§À̈µŸ¤´¤©¦¦½§©©¨¬©¨−

çeøa:íëìeáb äéäé LîMä àBáîäéðôì Léà ávéúé-àììk E §©§´©¨®¤¦«§¤−§«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½−Ÿ
éiç éîé-ír éúééä øLàk E §¥´©¤®©£¤̧¨¦³¦¦

Etøà àì Cnr äéäà äLîàì Ÿ¤Æ¤«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−Ÿ

ìeç Eì ïzàäL:jáærà àìåå÷æç ¤¥§§¨§¬Ÿ¤«¤§¤«¨£©−
õîàåéeàøk íòä úâäðäaäzà ék ¤«¡®̈§©§¨©¨¨¨¨¦´©À̈

-úà äfä írä-úà ìéçðz©§¦Æ¤¨¨´©¤½¤
íúBáàì ézraLð-øLà õøàä̈¾̈¤£¤¦§©¬§¦©«£−̈

:íäì úúìæõîàå ÷æç ÷ø ¨¥¬¨¤«©Á£©̧¤«¡©¹
ãàîäøBzaìúBNrì øîL §ÀŸ©¨¦§³Ÿ©«£Æ

äLî Eeö øLà äøBzä-ìëk§¨©À̈£¤³¦§ÆŸ¤´
écáríeìk ìéòBz àì ,úàæ àìeì ék ©§¦½¦¥ŸŸ¦§

,éeàøk íòä úâäðäaøeñz-ìà §©§¨©¨¨¨¨©¨¬
epnîäøBzä øôqîìåàîNe ïéîé ¦¤−¦¥¤©¨¨¦´§®Ÿ

ìékNz ïrîìçéìözøLà ìëa §©´©©§¦½©§¦©§−Ÿ£¤¬
:CìzçäøBzä øôñ Leîé-àì ¥¥««Ÿ¨¿¥Á¤Á©¸̈
äfäåéðôlL àø÷na øeîàäétîE ©¤¹¨¨©¦§¨¤§¨¨¦¦À

ïrîì äìéìå íîBé Ba úéâäå§¨¦³¨Æ¨´¨©½§¨§©̧©Æ
Ba áeúkä-ìëk úBNrì øîLz¦§´Ÿ©«£½§¨©¨−®
æàå Eëøc-úà çéìöz æà-ék¦¨²©§¦¬©¤§¨¤−§¨¬

:ìékNzèéúéeö àBìä÷æç E ©§¦«£³¦¦¦̧Æ£©´
õîàåáéBàä ìeî äîçìna-ìà ¤«¡½̈©¦§¨¨¨¥©

ýåýé Enr ék úçz-ìàå õørz©£−Ÿ§©¥®̈¦³¦§Æ§Ÿ̈´
éýìû:Cìz øLà ìëa EéíBia ¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬¥¥«©

äLî ìáà éëá éîé enzLåöéå ¤©§¥§¦¥¤¤©§©´
:øîàì írä éøèL-úà rLBäé§ª½©¤«Ÿ§¥¬¨−̈¥«Ÿ

àéeeöå äðçnä áø÷a | eøár¦§´§¤´¤©©«£¤À§©³
íëì eðéëä øîàì írä-úà¤¨¨Æ¥½Ÿ¨¦¬¨¤−

äãöék ,íçlä éúìeæ íéìëàî éðéî ¥®̈¦¥©£¨¦¨¦©¤¤¦

ïî eè÷ì äLî únL øãàa äòáLa§¦§¨©£¨¤¥¤¨§¨

ïñéða æ"è ãò Ba e÷tzñäLék ¤¦§©§©§¦¨¦º
| ãBòaóBñaìLízà íéîé úL §´§§´Ÿ¤¨¦À©¤³

àBáì äfä ïcøiä-úà íéøár«Ÿ§¦Æ¤©©§¥´©¤½¨Æ
ýåýé øLà õøàä-úà úLøì̈¤´¤¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´
:dzLøì íëì ïúð íëéäìà¡«Ÿ¥¤½Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«

áéèáL éöçìå éãbìå éðáeàøìå§¨«¥¦Æ§©¨¦½§©£¦−¥´¤
:øîàì rLBäé øîà äMðîä©§©¤®¨©¬§ª−©¥«Ÿ

âéøBëæøBkæì íëéìòøácä-úà ¨Æ£¥¤¦§¤©¨½̈
-ãár äLî íëúà äeö øLà£¤̧¦¨¬¤§¤²Ÿ¤¬¤«¤
íëéäìà ýåýé øîàì ýåýé§Ÿ̈−¥®Ÿ§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ

íëì çéðîäçeðî íB÷î íëì ïúBð ¥¦´©¨¤½¥¨¤§§¨

:úàfä õøàä-úà íëì ïúðå§¨©¬¨¤−¤¨¨¬¤©«Ÿ

ãéäLî íëì ïúð øLà õøàa eáLé íëéð÷îe íëtè íëéLð§¥¤´©§¤»¦§¥¤¼¥§¾¨¾̈¤£¤̧¨©¬¨¤²Ÿ¤−
å ïcøiä øáraíéLîç eøárz ízàíéðiæîéøBab ìk íëéçà éðôì §¥´¤©©§¥®§©¤Á©©§¸£ª¦¹§ª¨¦¦§¥´£¥¤ÀµŸ¦¥´

ìéçäíéöeìç eøáòé íëaL:íúBà ízøærååè| ýåýé çéðé-øLà ãr ©©½¦¤¨¤©©§£¦©£©§¤−¨«©Â£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬
íb äçeðî íB÷î 'ä ïzéõøàä-úà änä-íâ eLøéå íëk íëéçàì ¦¥§§¨©©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½¨¤¨¾̈¤

íäì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®
íëúMøé õøàì ízáLå§©§¤º§¤³¤§ª©§¤Æ

dúBà ízLøéåéìaî da eæçàz æà ¦¦§¤´½̈¨Ÿ£¨¦§¦

õøàä úà øòøòîíëì ïúð | øLà §©§¥¤¨¨¤£¤´¨©´¨¤À
ïcøiä øára ýåýé ãár äLîŸ¤Æ¤´¤§Ÿ̈½§¥¬¤©©§¥−

LîMä çøæîìéàBä ,éçøænä øáòa ¦§©¬©¨«¤¨¥¤©¦§¨¦¦

éàðzä eîi÷úe:æè-úà eðriå §©§©§©©©£½¤
eðúéeö-øLà ìk øîàì rLBäé§ª−©¥®Ÿ³Ÿ£¤¦¦¨̧Æ



פז

eðçìLz øLà-ìk-ìàå äNrð eðúéeö-øLà£¤¦¦¨̧Æ©«£¤½§¤¨£¤¬¦§¨¥−

:CìðæéòîLð ïk äLî-ìà eðrîL-øLà ìëk ¥¥«§³Ÿ£¤¨©Æ§Æ¤¤½¥−¦§©´

éìàéýìû ýåýé äéäé ÷ø Eäéä øLàk Cnr E ¥¤®©Â¦«§¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤ÆÆ¦½̈©£¤¬¨−̈

:äLî-írçéét-úà äøîé-øLà Léà-ìkéøác-úà òîLé-àìå Eìëì E ¦¤«¨¦º£¤©§¤´¤¦À§«Ÿ¦§©¯¤§¨¤²§¬Ÿ

:õîàå ÷æç ÷ø úîeé epeöz-øLà£¤§©¤−¨®©−£©¬¤«¡¨«

mixn zxhrmixn zxhr
äNrðeðáiçL äfä øácä ãáì àìå ©«£¤½§Ÿ§¨©¨¨©¤¤ª©§

íb ék ,øLiä ãvî åéìò-ìk-ìàå ¨¨¦©©¤¦©§¤¨
:Cìð eðçìLz øLàæéìëk £¤¬¦§¨¥−¥¥«§³Ÿ

ïk äLî-ìà eðrîL-øLà£¤¨©Æ§Æ¤¤½¥−
éìà òîLð÷ø Eíàýåýé äéäé ¦§©´¥¤®©Â¦¦«§¤º§Ÿ̈³

éýìû-ír äéä øLàk Cnr E ¡Ÿ¤ÆÆ¦½̈©£¤¬¨¨−¦
äLîíb ék ,ãáì úàæ àìå:çé-ìk ¤«§ŸŸ§¨¦©¨

äøîé-øLà LéàãBøîéét-úàE ¦º£¤©§¤´¦§¤¦À

éøác-úà òîLé-àìåìëì E §«Ÿ¦§©¯¤§¨¤²§¬Ÿ
úîeé epeöz-øLàãøBî ïéãk £¤§©¤−®̈§¦¥

úeëìîaõîàå ÷æç ÷øLBðòì §©§©−£©¬¤«¡¨«©£

EãBák ìò ìBçîì àìå íéãøBnä: ©§¦§Ÿ¦§©§§

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc oixcdpq(iyily meil)

lr dzid daipbd m` s` dayd aeig mda yi jk meyne ,eca`iy
,df weligl mrhd cnlp epnny oic `ax `iane .zxzgn iciéãéî¦¦

ìàBMà äåäc`ly s`y ,exiagn utg l`eyd iabl epivny enk - ©£¨©¥
wfp lr s` aiig ,li`ynl jiiy oiicr utgd `l` utgd z` dpw
ez`pd xear milral mlyn epi`y meyn ,qpe`a utgl rxi`y
z` dpw `ly s`y ,apbd ly epic ok enke .'ely d`pd lk' `l`
epi`y oeik mewn lkn ,eaiydl eilr miiw `edy onf lke ,utgd
lk' xcba df ixd ,aepbd utga yeniyd xear dxenz milral ozep

.oiqpe`a s` aiig okle ,'ely d`pd
,milkd z` lhp zxzgna `ad m`y epizpynn dgiken `xnbd

:maiydl aiigïðz,epizpynaøaéLå úøzçna àaekxcaúà §©¨©©§¤¤§¦¥¤
,úéáçäm`íéîc Bì Lély enc z` dxezd dxizd `ly dxwna - ¤¨¦¤¨¦

,epa zian aepbl `ad a` oebke ,df apbáéiçm` j` .ewfp inelyza ©¨
íéîc Bì ïéà,apbd ly enc xzedy dxwna -øeèt,ewfp inelyzn ¥¨¦¨

ea yiy dyrne ,ebxedl xzen did oenn aiigzdy onfay oeik
,`xnbd zwiicne .oenn aeig ea oi` dzin aeigøaéLc àîòèz` ©£¨§¦¥

`ed oicd f`y ,milkdéëcxy`ky -øeèt ,íéîc Bì ïéàmelyzn §¦¥¨¦¨
,milkd incàä`l` milkd z` xay `l m` la` -ìèðmze` ¨¨©

,ezeyxa miniiw mdeàìzhiyk gkene ,dayd aeign xhtp epi` - Ÿ
.ax zhiyk `le `ax

y okzi :`xnbd dgeceìéôàã ,ïécä àeäm`ìèðmde milkd z` ©¦§£¦¨©
miniiw oiicréîð.ax ixacke ,xeht didi mb -éðz à÷ã àäådne - ©¦§¨§¨¨¦

dpyna dpypy,'úéáçä úà øaL'`pzdy meyn epiidòîLî à÷ ¦¥¤¤¨¦¨©§©
íéîc Bì Lé éëc ïì,zxzgna `ad ly enc xzed `ly dxwnay - ¨§¦¤¨¦

øaéLc áb ìò óà,dlhp `le ziagd z`énðf` mb -áéiçmelyza ©©©§¦¥©¦©¨
.mincd

:`xnbd dywnàèéLtixdy ,minelyz aeig yi df ote`ay÷éfî §¦¨©¦
àeäzvxzn .`pzd zpeek dzid jkl `l i`ceae ,exiag oenn z`

:`xnbdeléôàc ,ïì òîLî à÷ àäilkd z` xay m`,äðåeëa àlL ¨¨©§©¨©£¦¤Ÿ§©¨¨
.dinc melyza aiig

:dywne `xnbd zxfeg,ïì òîLî à÷ éàîy,íìBòì ãòeî íãàixde ©¨©§©¨¨¨¨§¨
àðéðzxg` mewna df oic epipy xak -(.ek w"a),,íìBòì ãòeî íãà §¦¨¨¨¨§¨

ïéawifd m`,ââBLae,ñðBàa ïéa ,ãéæîa ïéáe.ïBöøa ïéálr `l` ¥§¥¥§¥¦¥§¤¥§¨
z` xayyk wx apbd z` zxhet dpyndy yxtl yi jgxk

,`xnbd dwiqn .`ax ixacke ,milkdàéL÷dpynd oeyl ok` - ©§¨
.ax ixacl dyw

z` lhp zxzgna `ad m`y xaeqd `ax lr dywn `xnbd
:maiydl aiig `ed ,milkdáéúî[dywdÎ]éiaà øa éáéa áølr ¥¦©¦¦©©©¥

,`ziixadn `ax ixacñék áðBbäzern mr [wpx`Î]áéiç ,úaLa ©¥¦§©¨©¨
miaxd zeyxl exiag zeyxn qikd z` `ived m` s` mzayda

,dzin aiigzde zeyxl zeyxn d`ved zk`ln lr xareéøäL¤£¥
a áéiçúðd inelyz,úaL øeqéà éãéì àáiL íãB÷ äáéðâaeigy ¦§©¥§§¥¨¤¤¨Ÿ¦¥¦©¨

eli`e ,exiag zeyxa qikd zdabd zryn `ed minelyzd
zeyxl qikd z` `ivedyk okn xg`l wx xar d`ved xeqi`a
xaky xg`l dyrp dzin aeig ea yiy dyrndy oeike .miaxd
aeig mb el yiy zngn oennd aeign xhtp epi` ,oenna aiigzd

`l` ,exiag zeyxa qikd z` diabd `l m` la` .dzinøøâî äéä̈¨§¨¥

àöBéågipd gztl ribdyke ,exiag rwxw iab lr qikd z` jyen - §¥
,dkezl qikd z` `iade ,rwxwl jenq miaxd zeyxa zg` ci

øeèt,qikd zaydn,ãçàk ïéàa äìé÷ñ øeqéàå äáðb øeqéà éøäL ¨¤£¥¦§¥¨§¦§¦¨¨¦§¤¨
,eci jeza dzgpda qikd z` dpewe exivgk zaygp eciy oeik
qikd z`ved zngn dzin da aiigzdy dlert dze`ay ,`vnp
aeign xhtp okle ,xvg oipwa qikd z` dpw mb ,miaxd zeyxl
oi`y xaeqd `ax lr ef `ziixan dywe .dzin aeig zngn oennd
.lhpy milkd zayd aeign xhet zxzgna `ad ly dzin aeig

,`xnbd zvxznàúëìäåici lr `ax zhiy z` ayiil xyt` - §¦§§¨
ote`a `ziixad z` yxtpyàøäða eäðcLcz` jilyd apbdy - §©©§§©£¨

`ax dcen miniiw mpi` zerndy oeike ,my ecai`e xdpl qikd
.minelyz aeig oi`y

:axe `ax zwelgn oipra dyrn d`ian `xnbddéì eáðbéà ,àáø̈¨¦§©¥
àzøzçîa éøëéce`ay miapb ici lr mili` epnn eapbp - ¦§¥§©§©§¨

,onf xg`l .zxzgnadéìäð eäðéøcäàz` miapbd el exifgd - ©§§¦§¦©¥
,mili`deäðéìa÷ àìåe ,mili`d z` dxfg lawl `ax axiqe -øîà §Ÿ©§¦§¨©

daipbd m`y `id ezrc mpn`y meyn `ed eaexiql mrhdy
,[dzin aeig did daipbd zryay s`] dayd aeig da yi zniiw

mewn lknáøc déîetî ÷ôðe ìéàBä,xn`e eitn `ived axy oeik - ¦§©¦¥§©
mixeht miapbd ezhiyle ,daydd aeig z` lhan dzind aeigy
.ax ly eceak meyn envrl lwdl `ax dvx `l ,mili`d zaydn

zxzgna `ad apb bexdl xzen mipte` el`a zxxan `xnbd
:xeq` mipte` dfi`ae,ïðaø eðzzxzgna `ad apb oic iabl xn`p ¨©¨¨

(aÎ` ak zeny)zne dMde aPBd `vOi zxYgOA m`'íà ,íéîc Bì ïéà ¦©©§¤¤¦¨¥©©¨§ª¨¨¥¥¨¦¦
åéìò LîMä äçøæm`' oeyl edn ,`ziixad zl`ey .'ebe 'Fl minC ¨§¨©¤¤¨¨¨¦¦

,'eilr WnXd dgxfåéìò LîMä éëå[apbd lrÎ],äçøæ ãáìa`lde ¨§¨©¤¤¨¨§¦©¤¤¨¨¦§¨¨§¨
.zgxef `id mlerd lk lràlà`weecy epcnll weqtd zpeekíà ¤¨¦

Bì ïéàL ,LîMk øácä Eì øeøaapbl,Enò íBìLecbpk cenrz m`e ¨§©¨¨©¤¤¤¥¨¦§
mkyd df ote`a ,jbxedl dqpi i`cea daipbd z` epnn repnl

e eilr dz`eäâøä.jbxdiy mcewåàì íàåapba xikn jpi` m`e - ¨§¥§¦¨
ote`a ,jbxedl dqpi ecbpk cenrz m`y zrc lr `a i`ceay df

df.eäbøäz ìàepiid ,'ynyd eilr dgxf' oeyl zernyny ixd ©©©§¥
.zeytp iwqr lr `a apbdy xexia

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdCãéà àéðz`ziixaa - ©§¨¦¨
weqta xn`p ,zxg`(my),,'Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ íà'zl`ey ¦¨§¨©¤¤¨¨¨¦

,`ziixad,äçøæ ãáìa åéìò LîMä éëålerd lk lr `lde`id m §¦©¤¤¨¨¦§¨¨§¨
,zgxefàlà`weecy epcnll weqtd zpeekLîMk Eì øeøa íà ¤¨¦¨§©¤¤
Bì LiL[df apblÎ],Enò íBìLecbpk mewz m` s` jze` bexdi `le ¤¤¨¦§

df ote`a ,jpenn z` livdlåàì íàå ,eäbøäz ìàxikn jpi` m` - ©©©§¥§¦¨
df ote`a ,jipira xacd wtq `l` ,jbxdl ezrca oi`y df apb

e eilr dz` mkyd,eäâøä.jbxdl jixg` scex `ed `ny ¨§¥
:`xnbd dywnàîúqà àîúñ àéL÷izy oia dxizq yi - ©§¨§¨¨©§¨¨

apb m`d wtq yi m`y x`ean dpey`xd `ziixaay ,zeziixad
x`ean dipyd `ziixaa eli`e ,enc xzed `l ,zeytp iwqr lr `a
zvxzn .enc xzed ,zeytp iwqr lr `a apbd m` wtq yiyk mby

,`xnbd,àéL÷ àìŸ©§¨
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שלישי עמ' א



פח

יום ראשון - ד' תשרי
מפרק כג 

עד סוף פרק כח
ופרקים צז-צט

יום רביעי - ז' תשרי
מפרק לט 

עד סוף פרק מג  
ופרקים קו-קח

יום שני - ה' תשרי
מפרק כט 

עד סוף פרק לד
ופרקים ק-קב

יום חמישי - ח' תשרי
מפרק מד 

עד סוף פרק מח
ופרקים קט-קיא

יום שלישי - ו' תשרי
מפרק לה 

עד סוף פרק לח
ופרקים קג-קה

יום שישי - ט' תשרי
פרק כ

מפרק מט עד סוף פרק נד
ופרקים קיב-קיד

שבת קודש - י' תשרי
פרק כ, מפרק נה עד סוף פרק נט

קודם כל נדרי: קטו-קכג. קודם השינה: קכד-קלב.
אחר מוסף: קלג-קמא. אחר נעילה: קמב-קנ.

לשבוע יום־הכיפורים תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 



פט ixyz 'c oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ד' ראשון יום
אגרת כ  ,hkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãç éäåéçå åäéà ë,258 'nr cr.ù"òå

.kxzeia miwenrd mipiprd cg` `ed (k oniq) ef ycew zxb` okez

xaqed mxh dzr cry zeciqg ly oipra ceqi da `hazne ,zeciqga

."`ipz"d xtqa

lka ytgl ie`x - g"i oniql dncwda hexhexta xaqed xaky itk ,mxa

meiwa lreta dcearl rbepa zxb` dze`a sqeezn dn ycewd zxb`

eazkp ixd ycewd zexb` ,oky) cgeina dwcvd zevnae llka zeevnd

da ekli jxcd 'd mrl zexedl" ickdyrndez` cnll ,"oeyri xy`

ae 'd ikxc l`xyi ipadyrnmipaxd mzncwda miazeky itk) lreta

xear dwcvl xywa eazkp zexb`d aexy oeeike ,(xagnd ipa mipe`bd

el` ycew zexb`a yi - l`xyi ux`a dceare dxeza miwqery dl`

.(dwcvd zevna ielire zeig xzi mitiqend mipipr

owfd epaxy ,jkn mb ze`xl mileki ,ef zxb` ly zcgeind dzeaiyg

azek "wcv gnv"d iaxdy itk) dze` azk1iptly minia" (

."`priit xtka ezewlzqd

oipr `hazn ,ef zxb`a mixaqend miwenrd mipipra mby ,ok` mi`ex

zeevn meiw ly ielira ixnbl xg` byen ozepy ycg iceqizeiyrn

oilitz ,inyb xnva ziviv enk ,miinyb mixaca zeyrpd zeevn) llka

.cgeina dwcvd zevne ,(dnecke ,inyb slwa

`wec `id "zeinybd zeedzd"y - `ed ,ef ycewÎzxb`a xaqend ceqid

yecwdn `wec `id miinybd mixacd ly mzeedzd ,"seq oi` zenvr"n

`edÎjexaÎenvrmdny miielibde zexe`dn dlrnl ixnbl `edy

"seq oi` zenvr" ,oky .miipgexd mipiprde mipeilrd zenlerd mieedzn

Îqg el zncewd daiqe dlir mey ila ezenvrn eze`ivn"y ,`wec

ze`ivn `l` ,dxvepy ze`ivn `l) zizenvr `id eze`ivny ,"melye

`edy ze`ivn ly ote` df ixd ,"ze`ivn `l" ly oipr da jiiy `ly

ly enk efk ze`ivn `exal egeka yi `ed `wec - ("ze`ivnd aiiegn"

d`xp `l xya ipirle ,mnvrl ze`ivnk mi`xpd miinybd mi`xapd

itk) mze` deednd zxg` ze`ivna mixeywe miielz mdy llk mda

"lelr"a ,"xe`n"n zehytzd `edy ea d`xpy "xe`"a lynl xacdy

inybd xaca eli`e ,ely (daiq) "dlir"a xeywe `a `edy d`xp (aaeqn)

`a `edy llk d`xp `lonlhaeldfy d`xp `l` ,epnn deab edyn

.(ezenvrn eli`k `id eze`ivny xac

oky ,d`a `id epnny xewnl ixnbl jexrÎoi`a `idy ,efk ze`ivn

" `xwp dfy cr ,zinyb ze`ivn - `ide ,iwl` gek ,ipgex `ed xewndyi

oi`n,'seqÎoi` zenvr' ici lr wx zeedzdl dleki efk ze`ivn - "

`edy ,envr `edÎjexaÎyecwdnseq oi`mbe zeinybn mb dlrnle

mixacd zeedzd `wecy ,`vei dfn .zeipgexnmiinybdyecwdn `id

mieedzn mdny miielibde zexe`d lkn dlrnl `edy ,envr `ed jexa

.miipgexd mipiprd

ceqidfici lr zeiyrn zeevn meiwa ixnbl mixg` ielire d`ltd ozep

.'seq oi` zenvr'n `wec `id mzeedzdy miinyb mixac

dnl sqepae ,ycg oipr `ed ,zeiyrnd zeevnd meiw oipra df ielir

dlrnd (jli`e d"l wxtn) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga xaqedy

miniiwny zeevnd iabl ,dyrna miniiwny zeevna ,"ezeyrl"a

:xeaice daygna

yecwd ly dpeekde oevxd cvn wx "dyrn" ly dlrnd lr xaecn my

dxic jxazi el zeidl" `id d`ixad zilkz lke zeid :`ed jexa

,oezgzd inybd mlera dxic `edÎjexaÎyecwdl didzy ,"mipezgza

jyegd mewna ,dfd mlera dhnl o`k zelbzda zewl` jynezy

oipr ,zewl` lr xzqddedf,oky .zeiyrn zeevn ici lr xwira rvean

mipipra ,zinybd "diyr"l cr zewl` mikiynn `wec dfÎiciÎlr

.xeaicde daygnd oiprn dhnl mdy mlerd ly miinybd

ly dzektdzde dkekif ,zindad ytpd jekifle xexial rbepa mb jk

df oi`y ,dnypd zcixi zilkz ixd efy) dyecwle aehl zindad ytpd

rvazn df ixd (zindad ytpd z` owzl ick `l` ,dze` owzl ick

,devn ly zinyb dlert ziiyr ,oky .zeiyrn zeevn ici lr xzei

zipeigd ytpd geka `wec df ixd - ziviv zyial ,oilitz zgpd

.zindad

d cvn wx `id "dyrn" ly dlrnd lk ,xen`l m`zda ixdoevx

dedpeekdevnd eay ,xacd mvr cvn j` ,`edÎjexaÎyecwd ly

zevn enk ,miipgex zegeka ziyrpy devn dxe`kl ixd ,ziyrp

ybxa 'd zad` zevn e` ,gend zbydae lkya zewl` zpade zrici

ziyrpd zinyb dlertn dlrnl dxe`kl `id - ald ly ipgexd

da mbe devn `id ef mby oeeik) miinyb mixacae zeinybd micia

oeilrd oevxd meiw ly oiprdy ixd ,`edÎjexaÎyecwd oevx mirvan

,zipgex devna mb epyi ,`edÎjexaÎyecwd mr `ian dfy xywde

ixd - `edÎjexaÎyecwd oevx mirvany dna xacd mvr cvne

dcear `ed - ald ybxe gend zbyd enk - ipgex xac ,dxe`kl

devn miyer day zinybd dlertd xy`n xzei dwenre dpeilr

.(ziyrn

iptn zeiyrn zeevn ly dlrnd ef ycewÎzxb`a xiaqny dn cvn ,j`

cvn mby ,jkn `vei ,seqÎoi`Îzenvrn `wec mi`a minybd mixacdy

xacd mvrzeiyrn zeevna zelrzde ielir epyi ,ziyrp devnd eay

mixaca yi ,oky .miipgex mipipr ici lr zeyrpd zeevna oi`y dn

dpeekd z` inybd xaca mirvany drya dlbznd mlrp gek miinybd

.dpeilrd

ely ycewd zegiyn zg`a `ian r"p v"iixd x"enc` w"k2xy`ky ,

ycew zxb`a dfd ceqid dlbzpef,"zeiniinyd dnypdÎzeln xtqn" ,

egztp - "seqÎoi` zenvr"n `wec `id miinybd mixacd zeedzdy

.zeiyrn zeevn meiwa zeig ly miycg zepiirn miciqg lv`

dxen iaxdy ji` xikfdl `vi cer ,zxb`d mipta oiprd epcnla

dkld oeyla `aen ef zxb` ly ceqidy d`lten zipe`b zehyta

iceqi" zekld ly zepey`xd zeklda m"anxa zexetq milna oicÎwqte

."dxezd
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ixyzצ 'c oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ãç éäBiçå eäéà"zexe`d) epnn mi`ad zeigd ipipre `ed - ¦§©¦©
md ("zexitq"d ly milkl zeige dnyp ly oipr mdy
micge`n wx `l md "zexitq"d ly zexe`d ,xnelk) cg` xac

md `l` (seqÎoi` mr) ez`cg` xac,(seqÎoi`d mreäéà¦
"ïBäa ãç éäBîøâe3- §¨¦©§

epnn mi`ad milkde `ed
ly zexe`l milkd mdy)
miteb enke zexitqd

zenypl4cg` xac md (
.(zexitqa) odaLeøt)5, ¥

.úeìéöàc úBøéôñ øNò¤¤§¦©£¦
,úBøBàä ïä ¯ "éäBiç"©¦¥¨

ody) zexitqd ly -oipr
(xe`e zeig ly"éäBîøâ"e§¨¦

,íéìkä ïä ¯ly - ¥©¥¦
mitebk mdy zexitqd
,zexe`le zeigl milke

ïlkLmlek mdy itk - ¤ª¨
" mr cg` xacoi` xe`
mdy iptn ,"seq,úe÷ìàmd zexitqd ly milkd mby - ¡Ÿ

,zewl`.('eë äiNò-äøéöé-äàéøáa ïk-ïéàM-äîmy - ©¤¥¥¦§¦¨§¦¨£¦¨
- zexitqd ly zexe`dn miieqn wlg oke zexitqd ly milkd

md `l` ,zewl` mpi`mi`xap.zewl`n eedzpyéøöåïéáäì C §¨¦§¨¦
éà ,áèéäãç "óBñ-ïéà"ä C,cg` xac -ïä "éäBîøb" íò ¥¥¥¨¥©¦§¨¦¥

,íéìkä,zexitqd ly -ìeáb úðéçáa ïä íéìkä éøä ©¥¦£¥©¥¦¥¦§¦©§
,úéìëúåoipr `id dxitq lky cala ef `l -cgeindnkg , §©§¦

md cqgd e` dnkgd `l` ,dxeab `l `ed cqg ,dpia `l `id
heyt ixd `ed "seqÎ oi`" eli`e ,zilkze leab ilra ok mb
enk xcben oipr lkne xeiv lkn dlrnle ,zehiytd zilkza

`ede ,cqg e` dnkgseq oi`,`eti` ,cvik .leabe uw ila ,
?'seqÎoi`'d mr cg` xac zeidl milkd milekiáeúkL Bîk§¤¨

'íéiç õò'a6.gnv"d .zilkze leab ly dpigaa md milkdy §¥©¦
"dxezd xe`"a xiaqn "wcv7ly dpigaa md milky dny ,

mdy dnl dpeekd ,dcne leabgekgekd ,seqÎoi` ly leabd
.dcnae leaba epnn jyneiy ote`a xi`dl seqÎoi`a epyiy

"ycewd zcear"a xne` `ed ixd ,oky8`ed seqÎoi`d" :
el yi ok leabÎlraÎizlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily
el oi`e leabÎlraÎizlaa gk el yiy xn`z m`y ,leaba gk

enily xqgn dz` ixd leaba gk`ed seqÎoi` - "ezzenilyd
.leaba gek el yi jk ,leab ilaa gek el yiy myk ,lkd ly
leaba gek el oi`e leab ilaa wx gek el yiy xn`z m` ,oky
ila" mb xac ly ezin`l ,xnelk ,ely zenilya xqgn dz` -
dpyi m`e ,leab `le leab ila wx `edy ,"dlabd" `ed "leab
`le "leab ila" wx `edy gek ,ixd ,"leab"d oipra zenily

ixd `ed "seqÎoi`" eli`e ,"leab" ly zenilyd ea xqg "leab"
ly zenilydlkdilaa gek el yiy myky ixd gxkdd on ,

`ad leabdy ,my miiqn `ede .leaba mb gek el yi jk ,leab
(zexitqd ly milkd xnelk) "zexitq"d md ,dpey`xl epnn

ly dpigaa mdygek
xi`dl gek ,leabd
leaba mipipr jiyndle
drtyddy ,dcnae
xe`dn jynezy
didz ,ilka yalznd
zexnl ,leab ly dpigaa
xe`n `id drtyddy
lr .leabÎilae seqÎoi`
md milkd ixd ,mipt lk
lye leab ly dpigaa
md ,`eti` ,cvik ,zilkz
oi`" mr (cg` xac) "cg"
dlrnl `edy ,"seq
?dcnne leabn ixnbl

äðekä íðîàxac md milke seqÎoi`dy xne` `edy dna - ¨§¨©©¨¨
,cg`àéä`ed seqÎoi`dy ,xnel `ly :epiax w"k ztqed - ¦

mdy ,`id dpeekd `l` ,zexitqd ly milkd mr cg` xac
lr wx zeyridl dlekiy dlert - dlertl rbepa micg`zn
lr ziyrp ef dlerte ,seqÎoi` mr micg`znyk e` seqÎoi` ici

:owfd epax oeylae .mci lre mda seqÎoi` iciïäL ,øîBì©¤¥
úe÷ìàly oipra -,"óBñ-ïéà"ä Bîk ïéàî Lé àøáì- ¡Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦§¨¥

`edÎjexaÎyecwd geka wx `id "oi`"n "yi" zeedzd9wx df ,
mixne` l"f epinkgy enk ,"`xead wiga"10oiypkzn m`" :

cg` yezi spk `exal mileki oi` mler i`a lk (mitq`zn)
wx `ed "oi`"n "yi" zeedzd ly oiprd ik ,"dnyp ea lihdle
mr cg` xac `ed "seq oi`"y ,mixne` jk lre ."`xead wiga"
"yi" deedzi mci lry :"zeliv`"c zexitq xyr ly milkd

i`"n"yi" mieedzn mci lre mdny zewl` mdy ixd ,"o
."oi`"nìzLä úðéçáa àìåìeìòå älò úeìLdaiq - §Ÿ¦§¦©¦§©§§¦¨§¨

,aaeqne÷"îøä áúkM äîe .ãáì11exiaecxew dyn iax - §©©¤¨©¨§©
,"zexitq" oipra xne`ìzLä ïéðò,ìeìòå äléò úeìL- ¦§©¦§©§§¦¨§¨

,lelre dlir ly ote`a jynp zexitqdnyøäfa àeä ïëå§¥©Ÿ©
úéLàøa úLøt LBãwä12ìzLäa eðéä ,úBøéôqä úeìL ©¨¨¨©§¥¦©§§¦§©§§©§¦

ïîöò úBøéôqazlylzyne d`a zg` dxitqy itk - ©§¦©§¨
,'eke "dnkg"n d`a "dpia"y itk lynl enk ,dipy dxitqn

,(íéìkä úðéçáa),zexitqd ly -"äî éìa" úBàø÷pL ¦§¦©©¥¦¤¦§¨§¦¨
äøéöé øôña13,xtqa "dn ila" ze`xwpd -dxivi14oeyla - , §¥¤§¦¨

- dpeekd "dn ila"e ,"'eke xyr ozcn ,dn ila zexitq xyr"
Lé úðéçáa ïðéàL15,âOî úeäîe,mi`xapl -Bîëe ¤¥¨¦§¦©¥¨ª¨§
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åäéà ë.ïåäá ãç éäåîøâå åäéà ãç éäåéçå

úåøåàä ïä éäåéç úåìéöàã ñ"ò 'éô)
.('åë ò"éáá ë"àùî úå÷ìà ïìåëù íéìëä ïä éäåîøâå
ïä éäåîøâ íò ãç ñ"àä êéà áèéä ïéáäì êéøöå
ù"îë úéìëúå ìåáâ 'éçáá ïä íéìëä éøä íéìëä
àåøáì úå÷ìà ïäù øîåì àéä äðååëä íðîà .ç"òá
äìéò úåìùìúùä 'éçáá àìå ñ"àä åîë ïéàî ùé
äìéò úåìùìúùä ïéðò ÷"îøä ù"îå ãáì ìåìòå
úåìùìúùäá åðééä úéùàøá 'ô ÷"äåæá ä"ëå ìåìòå
úåàø÷ðù (íéìëä 'éçáá) ïîöò úåøéôñá úåøéôñä
åîëå âùåî úåäîå ùé 'éçáá ïðéàù é"ñá äî éìá
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צי ixyz 'd ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ה' שני יום
,258 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àø÷ð ïéàî ùéå,lw 'nr cr.à÷åã

ììk déa àñéôz äáLçî úéìc "óBñ-ïéà"ä16,mey - ¨¥§¥©£¨¨§¦¨¥§¨
ly milkd mb jk ,ea dqitz dl didzy xyt` i` daygn
zedn mey df oi`y ,zedn ila ,"dn ila" mi`xwp zexitqd

lkyl dbydÎzxa `idyoipr mixne` jk lr ixd ,mi`xapd
,"zexitq"a zelylzydd
zg` dxitq oi`y
dipy dxitqn deedzn
yi" d`ixa ly ote`a
df oi` ixd ik ,"oi`n
zedn didiy "yi"
ila" `ed `l` ,zbyen
ote`a `a df ixd - "dn
lr ."lelre dlir" ly
ly milkdy ,jk
zedn mpi` zexitqd

:di`x owfd epax `ian - zbyenáeúkL Bîëe17éðôe" :- §¤¨¨©
,ily zeiniptd."eàøé àìoi` epax dyn iabl elit`y - Ÿ¥¨

zeiniptl mb dpeekd o`k ,zeiniptd ,"ipt"y ,zbyen zedn df
dmilkdyn ly dbydde di`xdn elit` dlrnl md mby ,

,epaxäúéä ,BúâOäå íBìMä-åéìò eðaø äLî úàeáðe§©Ÿ¤©¥¨¨©¨§©¨¨¨§¨
,wx -."ïétðà øéòæ"c çöðc ïBéìò ÷øtîwlgdn - ¦¤¤¤§§¤©¦§¥©§¦

,zecnd ray - "oitp` xirf" ly "gvp" zpiga ly oeilrd
ÎcedÎgvp zexitqd ,(h"i oniq) zncewd zxb`a xkfpy itky
wx ody ixd ,lawnd l` dcixide drtydd ilk wx od ceqi

.zeiniptd `le zexitqd zeipevigìzLäáeìeìòä úeìL- §¦§©§§¤¨
,"dlir"dn lylzynd,äléòäî ówî àeäiptl dfy - ª¨¥¨¦¨

lelk oiicr `ed `l` ,"dlir"dn lylzyn "lelr"dy
,ely "dlir"a "lelr"d swen f`y ,ezliraúeàéöna ìèáe¨¥¦§¦

Bìöà,ely "dlir"l lha `ed -LîMä åéækeify itk - ¤§§¦©¤¤
lha ynyd,LîMa"lelr"dy ixg` mb xak df - ©¤¤

lha "lelr"d z`f lka ,"dlir"dn dlbzne lylzyn
,onvr zexitqd zkynda xacd jky ."dlir"l ze`ivna
dxitql ,"dlir"l ze`ivna lha dlbzne jynpy dny

,zlylzyn `id dpnny dpeilrd'ñcøt'a áeúkL Bîk18 §¤¨©©§¥
.÷"îøäîote`a ixd -zeedzdl leki did `l dfk dkynd ¥¨§©

ze`ivnl envr yibxny ,ezybxda ze`ivn `edy "yi"

:epiax w"k ztqed .exewnl lha epi`e'iyrc yia f"cre-
ãàî íéaø íéîeöîö íb óàå,xe`d z` minvnvnd - §©©¦§¦©¦§Ÿ

iptly xe`l llk jxra epi` mevnvd ixg`y xe`dy
,dl` minevnv elit` ixd - mevnvdúBéäì eìéòBé àìŸ¦¦§

,øôòk áò íLb¤¤¨§¨¨
ìzLäîúeiðçeøä úeìL ¥¦§©§§¨£¦

elôà íéìcáð íéìëOî¦§¨¦¦§¨¦£¦
:epiax w"k ztqed -

milcap milkyn,ìL¤
,íéëàìnämik`ln - ©©§¨¦

xneg ilra ixd md
oeeik z`f lka ,dxeve
ixd `ed mdly xnegdy

zeceqinmiipgex`l -
"ar" myb dfn deedzi
ixd ,oky .miax minevnv ixg` `a dfyk elit` - xtr enk
(zxyxy) zlyly enk ,zelylzyd ly oipr oiicr df
zrahl dxeyw `ide jxr dl yi xzeia dpezgzd zrahdy

,xzeia dpeilrdàlà,ritydl dleki zelylzydd - ¤¨
,"øBL éðt"î "äîäaä çeø" úBéäìdakxnay - ¦§©©§¥¨¦§¥

dwegx dndad seb z` dignd gexdy zexnly ,dlrnly
lka ,dpeilrd dakxnay "xey ipt"l jxra dpi`e ixnbl
ly gexd lylzyzy ritydl zelylzydd geka yi z`f

dndad ly gexd mby oeeik ,dndad`l` ,ipgex xac `id
oi` j` ;dakxnay "xey ipt"n dbixcna dhn dhnl `idy
oi`"n "inyb yi" deedziy ritydl zelylzydd geka

.ixnbl dycg ze`ivn `edy xac - "ipgexøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
.íL ïiòå ,øçà íB÷îaxnel yiy ,o`k oiivn iaxd - §¨©¥§©¥¨

yeal e`iai" d"c 'xe` dxez'l - `id owfd epax zpeeky
"zekln19,owfd epax xiaqn ,my "xe` dxez"a .cere ,

`idy oeeik ,"zeliv`"c (dpeilr) d`lir dnkg elit`y
`lina ,"oi`" `le ,"dn xac" df ixd ,"dnkg" mya z`xwp

"n zelylzyd ly ote`a zeedzdl leki epi` df mboi`
aezky enk ,"oi`n yi" ly ote`a m`Îik ,"seq20dnkgde" :

oi`nly oipr `id 'dnkg'n dlrnl iabl 'dnkg'y ,"`vnz
."oi`n yi"

àø÷ð "ïéàî Lé"å§¥¥©¦¦§¨
ìa "äàéøa"ïBL §¦¨¦§

Lãwä21."d`ixa" - ©Ÿ¤
ycg xac didpy ,epiid

dfÎiptl miiw did `ly
dlir"a enk `ly)
mb miiw lelrdy "lelre
ote`a `l` dfÎiptl
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àì éðôå ù"îëå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã ñ"àä
÷øôî äúéä åúâùäå ä"ò åðéáø äùî úàåáðå åàøé
ó÷åî àåä ìåìòä úåìùìúùäáå à"æã çöðã ïåéìò
ùîùá ùîùä åéæë åìöà úåàéöîá ìèáå äìéòäî
ãàî íéáø íéîåöîö íâ óàå ÷"îøäî ñãøôá ù"îë
úåìùìúùäî øôòë áò íùâ úåéäì åìéòåé àì
àìà íéëàìîä ìù åìéôà íéìãáð íéìëùî úåéðçåøä

ù"òå à"îá ù"îë øåù éðôî äîäáä çåø úåéäì

ùéå
àåä àøáðä ùéäù íâäå ÷"äìá äàéøá àø÷ð ïéàî
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ixyzצב 'd ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

."yi" lelk didiy xyt` i` "oi`"ay lirl xkfpke .(xg`
dycg zeedzd ."yi" `l` "oi`" did `l ixd df f` ,oky
xne` o"anxdy itk ,"d`ixa" mya ycewd oeyla z`xwp

ziy`xa zyxta22oiivl xg` iehia ycewd oeyla epl oi`y ,
yi" ly zeedzdd z`
."`xa" dlna `l` "oi`n
,owfd epax oiivi oldl
"oi`n yi"a mby zexnl
gekl zn`a "yi"d lha
cr ,eze` deednd iwl`d
lha ynyd eify itk
ixd ik ,ynn ynya
"aiyg `lk 'inw `lek"
Îyecwd iabl lkd -
`lk aygp `edÎjexa

yi" deedziy xyt`Îi`y ,`eti` ,mixne` cvik - melk
`ed) f` oky ,"lelre dlir" zelylzyd ly ote`a "oi`n
lha "lelr"dy enk lha did (`l` ,ze`ivne "yi" did `l
ezeida mby ,ixd `id zn`dy drya ,ely "dlir"d iabl
`vnpe eze` deednd iwl`d gekd ,exewn iabl lha `ed "yi"
xen` dfy ,oldl owfd epax xiaqi ?ycgn e`xal cinz ea
dricia `edÎjexaÎyecwd iptl xacdy itk ,"'inw" iabl wx

elymbe jxazi eiabl lha lkdy ,`id zn`dy itk df ixd)
ezybxdae ezricia j` ;(ynya ynyd eifk lha `xapd yid
m` eli`e ,"yi ze`ivn"k ybxp `ed ,envr `xapd yid ly
leki did `l "lelre dlir" ly ote`a dzid zeedzdd

ezriciae ezybxda mb ,zeidl `xapdzinvrdze`ivn" ,
ybxda mb `l` ,"yiely.ze`ivna lha did

íâäå,zexnl -LiäL,dén÷ áéLç àìk ïk-íb àeä àøápä ©£©¤©¥©¦§¨©¥§¨¨¦©¥
`lk 'inw `lek" ixd ik ,melk `lk jxazi eiptl aygp -
ixd ,melk `lk aygp `edÎjexaÎyecwd iabl lkd - "iaiyg

,melk `lk `ed `xapd yid mbyúeàéöna ìèaL eðéäc- §©§¤¨¥¦§¦
:epiax w"k ztqedx`p hyip(wx `l)epi`y - d"envr iabl

,d`ixad oipra `"k ,d`ixade mlerd xcbaøBàäå çkä éaâì§©¥©Ÿ©§¨
Ba òôBMämd df xe`e gek ,`xapa -úBøéôñ øNòc íéìkäî ©¥©¥©¥¦§¤¤§¦

"åw"äL ,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc,ly --ïéà øBà ©£¦§¦¨§¦¨£¦¨¤©©¥
,íäa øéàî àeä-Ceøa óBñokly -23,(eiptl) '"inw" `xwp df ¨¥¦¨¤

,oky - eze` deednd iwl`d gekd zece` xaecny zexnl
,ewd mda xi`n - iwl`d gekd `a mdny zexitqd ly milka

`ed df lehiae .zenlera "seq oi` xe`" ly ielibd `edyëe- §
lehia enk,LîMa LîMä åéællk zybxp `l ynyay - ¦©¤¤©¤¤

`edy eifd ly xewnde xe`nd wx `l` ,eifd ly eze`ivn

,ynydíéøîà éèewìa øàaúpL Bîk,"`ipz"d xtq -÷ìç §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤
á24lha eifdy itk ,mxewn iabl zn`a milha mi`xapd lky -

zeedzd m`y ,ep` mixne` ,`eti` ,cvik ,ynya exewna
ze`ivn eid `l md ,"lelre dlir" ly ote`a dzid mi`xapd
iabl milha eid `l` "yi"
,zrk mb ixd - mxewn
"oi`n yi" jxca eedzpyk
milha ok mb ixd md
,mxewn iabl zn`a
eify enk lehiad ote`ae
?ynyd iabl lha ynyd
:owfd epax jk lr uxzn

"dén÷" eðéäiptl - ©§©¥
,`edÎjexaÎyecwd,à÷åc©§¨

Cøaúé Búòéãé àéäL- ¤¦§¦¨¦§¨¥
ly dricid ote`a mi`xapd z` rcei `edy itkäìòîlî¦§©§¨

äòéãéa ìáà .ähîì,oezgz zrc -äìòîì ähnnL- §©¨£¨¦¦¨¤¦©¨§©§¨
,`xapd cvny dricidéøîâì ãøôð øác àeä àøápä Liä©¥©¦§¨¨¨¦§¨§©§¥

,ähnnL Bæ äâOäå äòéãéa"yi" ze`ivnl ybxp `xapd - ¦¦¨§©¨¨¤¦©¨
xacecxtpze`ivna lha `edy `le ,eze` deedny xewndn

deednd xewn el yiy rcei `xapd mby zexnle ;exewn iabl
leki `ed ,`eti` ,cvik - iwl` gek `ed df xewnye ,eze`
,owfd epax xiaqi ?"oi`"k xewnd z`e "yi"k envr z` aeygl

`edy dpeekd oi` "oi`"l xewnd z` ayeg `edy dny`l
`vnpoi` ,oky ,byen epi`y (` :mipipr ipy ea yi "oi`" `l` ,

oian `xapd oi`y xace ,exewn z` (oian epi`) biyn `xapd
xacd oi` ely dbydd mlera ik ,"oi`" el `xew `ed biyne

y iptn (a .miiwdf beqayide `xapdy itk ze`ivn ly
okle ,ixnbl zxg` ze`ivn `ed ik ,exewn miiw `l - mi`vnp

ze`ivnd ote`ay df cvn - miiw `l - "oi`" el `xew `edely
-oi`:owfd epax oeylae .miiw exewnçkä ékeze` deednd - ¦©Ÿ©
Îe,ììëe ììk âOî Bðéà Ba òôBMä`xew `ed okle ,`xapl - ©¥©¥ª¨§¨§¨

ipy oipr .miiw `ed oi` - ely dbydd mlera ik ,"oi`" xewnl
ze`ivnd beqay iptn ,`ed "oi`" exewnl `xew `edy dna
itk - ixnbl zxg` zedn `ed `l` ,`vnp `ed oi` ,ely

:oldl xiaqiyCBøò ïéà íâå,zekiiy mey oi`e -ììk äæì äæ §©¥£¤¨¤§¨
,ììëeizy md ,llk zekiiye jxr mey "oi`"l "yi"d oia oi` - §¨

- "oi`"d oi` ,`vnp "yi"dy ze`ivnd beqae ,zecxtp zeiedn
ixd ,oa` deedzi lkyny ,xn`py ,lynl enk .`vnp - exewn
beq iable ,llk `vnp lkyd oi` ,z`vnp oa`dy ze`ivn beqa
`idy e` "oi`"n oa`d deedzn m` jdÎepiid df ze`ivn

lky mb ,oky .lkyn deedznepi`ze`ivn ly df beqa `vnp
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ùã÷ä úøâà
éáâì úåàéöîá ìèáù åðééäã äéî÷ áéùç àìë ë"â
å÷äù ò"éáàã ñ"éã íéìëäî åá òôåùä øåàäå çëä
ù"îë ùîùá ùîùä åéæëå íäá øéàî ä"á ñ"à øåà
'úé åúòéãé àéäù à÷åã äéî÷ åðééä .á"ç à"÷ìá
ùéä äìòîì äèîîù äòéãéá ìáà .äèîì äìòîìî
åæ äâùäå äòéãéá éøîâì ãøôð øáã àåä àøáðä
ììëå ììë âùåî åðéà åá òôåùä çëä éë äèîîù
àìå äéðéî àì ììëå ììë äæì äæ êåøò ïéà íâå
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צג ixyz 'e iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ו' שלישי יום
,lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùéä úéùàø äðäå,lw 'nr cr.åúìéò

,ea z`vnp oa`dy,déúöwî àìå dépî àì`le epnn `l - Ÿ¦¥§Ÿ¦§¨¥
,epnn zvwnnòãBé ìeìòäL ,älòä ìà ìeìòänL Cøòäî¥¨¤¤¤¥¤¨¤¨¦¨¤¤¨¥©

Búlòa äâOä äæéà âéOîemlera z`vnp "dlir"dy ixd - ©¦¥¤©¨¨§¦¨
,ea drityn dbydde ,ely dbyddéãé-ìò dìöà ìèáe¨¥¤§¨©§¥

,Bæ äâOäå äòéãé- §¦¨§©¨¨
j` ,ezlira biyn `edy
dbyd mey el oi` "yi"d

.eze` deednd "oi`"aíâå§©
íúeîöòå íúeäîa- §¨¨§©§¨

,"dlir"de "lelr"d ly
,Ck-ìk ìBãb Løôä ïéà¥¤§¥¨¨¨
,ìeìò äæå älò äfL ÷ø©¤¤¦¨§¤¨
md mvrde zednd la` -
xaqedy itk ,xac eze`

mb xak epyi zecnd zedn mvry ,zecnde lkyd oipra lirl
od lkyay zecnd mpn` m`y ,lkyay zecnd - lkya
zedne mvra od ,od mb j` ,alay zecnd xy`n xg` ote`a

,zecn ly oipr,déúöwî àìå dépî àìå`le epnn `le - §Ÿ¦¥§Ÿ¦§¨¥
,epnn zvwnnúeäîì àøápä Liä úeäî ïéaL Løôääî¥©¤§¥¤¥¨©¥©¦§¨§¨

,Léì ïéàî BúBeäì Ba òôBMä øBàäå çkä"oi`"dy - ©Ÿ©§¨©¥©§©¥©¦§¥
ly ze`ivnd beqae ,ixnbl mixg` zedne mvr md "yi"de
`vnp "oi`"d oi` "yi"d

.llkàø÷ð ïëìå25mb - §¨¥¦§¨
,zn`c `ail`"Lé"¥

.à÷åc "ïéà"î- ¥©¦©§¨
,"oi`" dyrp xewndy
,"lkd jnn" ixdy zexnl

`n `a lkd,zewl
yiy rcei envr `xapde
,eze` deednd xewn el
leki `ed ,`eti` ,cvik
`ed oi`y :mipiprd ipy cvn df ,xen`k ,`l` ?"oi`" el `exwl
ly ze`ivnd beqa `vnp `ed oi`e ,`xapd yil byene oaen

.`xapd yid

ze`ivn zeedzdy ,llk jxca lirl xiaqd owfd epaxy ixg`
"oi`n yi" d`ixa ly ote`a wx zeidl dleki ,zeipgexn "yi"
ziy`xdy oldl owfd epax xiaqi ("lelre dlir" ly ote`a `le)

yid ly dlgzdde`xapdly zexitqd xyr ly milkd od
ÎdxiviÎd`ixa zenlerd
oipr dfy zexnly .diyr
jxray "zexitq" ly
od mnvr zenlerd
lka - mleray zewl`d
zexitqd ly milkd z`f
ze`ivn ly oipr xak md
mlera elit`y ,oke ."yi"
ly oipr epyi "zeliv`"d

yi" dfy `l` ,"yi"lv`pdyi" `le "`xapdxace "yi" `edy) "
,cxtp xac `edy "yi"d zeedzd xwiry ,mkqi owfd epaxe .(cxtp
"seq oi`" ly gekd `hazn da `wecy "zeliv`c zekln"n `ed

."oi`n yi" zeedl:owfd epax oeylaeLiä úéLàø ,äpäå§¦¥¥¦©¥
-äøéöé-äàéøác úBøéôñ øNòc íéìkä ïä ,Búlçúe àøápä©¦§¨§¦¨¥©¥¦§¤¤§¦¦§¦¨§¦¨

;çeø Lôð úBøBàä íâå ,äiNòmilka miyalznd zexe`d - £¦¨§©¨¤¤©
zepigad yly ixd opyi mday - milkl zeig ly oipr mde
ly oipr ok mb od gexe ytp zepigad izy ixd ,dnype gex ,ytp

,"yi"-äàéøáã úBøéôñ øNòc äîLpä úðéçaî eàøáðå§¦§§¦§¦©©§¨¨§¤¤§¦¦§¦¨
,úe÷ìà àeäL äiNò-äøéöédeedn zexitqd ly zewl`de - §¦¨£¦¨¤¡Ÿ

gexde ytpd mbe zexitqd ly milkd ly "yi"d oipr z`

,mdlyïäådpiga -ef-zexe`dod - zexitqd lyã"îlä §¥©¨¤
.úeìéöàc úeëìîc íéìkelit`e milkd mb ixd "zeliv`"a - ¥¦§©§©£¦

ae ,zewl` md "zeliv`c zekln" ly milkd zeipevigzeipevig
Îd`ixa zenlera miyalznd "zeliv`c zekln" ly milkd
mdl zeidl diyrÎdxivi
lka yi - zeige dnyp
:zepigad yly mdn cg`
e` ,oevige irvn` ,inipt
minrtl aezky itk

,"x"zq" oeyldq,sez,je
xxyr lky ixd - y`

mr "zekln"ay zexitqd
lkay zepigad yly
diyrÎdxiviÎd`ixaa miyalznd ,milk c"nl md - odn zg`
ÎdxiviÎd`ixa ly "zexitq"l dnyp lye zexe` ly oipr mde

.diyr,úeìéöàa ïëå`id "lv`pd yi"d ly zeedzdd - §¥©£¦
- "zeliv`"ay zexitqd ly milkd zeipevignúeiðBöéçî¥¦¦

eàøáð ,úe÷ìà ïäL úeìéöàc úBøéôñ øNòc íéìkä©¥¦§¤¤§¦©£¦¤¥¡Ÿ¦§§
úeìéöàc úBìëéäämda milke zexitq ly oipr df oi`y - ©¥¨©£¦

eze` ly zeipevig ly oipr df `l` ,miinipt zexe` miyalzn
,mler,úBøéôñ øNòc íéìebòä úðéça ïäa LaìúnL- ¤¦§©¥¨¤§¦©¨¦¦§¤¤§¦

xi`n epi`y ,zexitqd ly siwne lebir ly oipr `ed "milebir"
`l` - eze` dignd iniptd xe`d enk didi xacdy ,zeinipta
lkei digne xi`n `edy xacdy ,siwn ly ote`a wx xi`n `ed
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òãåé ìåìòäù äìéòä ìà ìåìòäîù êøòäî äéúö÷î
äòéãé é"ò åìöà ìèáå åúìéòá äâùä äæéà âéùîå
ë"ë ìåãâ ùøôä ïéà íúåîöòå íúåäîá íâå åæ äâùäå
äéúö÷î àìå äéðéî àìå ìåìò äæå äìéò äæù ÷ø
øåàäå çëä úåäîì àøáðä ùéä úåäî ïéáù ùøôääî
à÷åã ïéàî ùé àø÷ð ïëìå ùéì ïéàî åúååäì åá òôåùä

ñ"éã íéìëä ïä åúìéçúå àøáðä ùéä úéùàø äðäå
äîùðä 'éçáî åàøáðå çåø ùôð úåøåàä íâå ò"éáã
'ìîã íéìë ã"îìä ïäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
'éöàã ñ"éã íéìëä úåéðåöéçî úåìéöàá ïëå úåìéöàã
ïäá ùáìúîù úåìéöàã úåìëéää åàøáð úå÷ìà ïäù
ïäù 'éöàã íéëàìîä úåôåâ íâå ñ"éã íéìåâéòä 'éçá
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.25:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דאמת אליבא "גם



ixyzצד 'f iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ז' רביעי יום
,lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéëàìîä úåîùð êà,260 'nr cr.ò"éááéøùú'æéòéáøíåé

yi"a `edy itk "yi" miptÎlkÎlr - "yi" ly oiprl ybxp zeidl
,"lv`pdúBôeb íâåd -miteblyïäL úeìéöàc íéëàìnä §©©©§¨¦©£¦¤¥

,Lé úðéçazexitqd ly milkd zeipevign mieedzn - §¦©¥
,"zeliv`"cBîëe§

áeúkL26åéëàìîáe" : ¤¨§©§¨¨
,"äìäz íéNé`l ixd - ¨¦¨¢¨

mik`ln o`k aezkmzq,

mik`lnd ,"eik`ln" `l`elymler ly mik`lnd xnelk ,
mzeida ,zenilyÎizla ly oipr yi mda mb ixd - "zeliv`"d

,zewl` `le "yi" ly oipréøîâì ìeha úðéçáa ïðéàL¤¥¨¦§¦©¦§©§¥
.Búlò éaâì ìeìòk- §¨§©¥¦¨

ote`a mieedzn md ,oky
enk `le "oi`n yi" ly

."lelre dlir"

,"ïé÷éLpä âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð Càbeeif" - ©¦§©©§¨¦¤¨§¦¦©§¦¦
oipr `a dfny ,zexitqd ly ipgex cegie beeif `ed "oiwiyp

d enk ipgexzenyp,mik`lnd lyeàöiL íãàä úBîLð ïëå§¥¦§¨¨¨¤¨§
âeefî,cegie -'àá÷eðå ïétðà-øéòæ'ã`"f zexitqd ly - ¦¦¦§¥©§¦§§¨

zeklne (zecn)úeìéöàc©£¦
ly beeifl d`eeyday -
beeif" `xwp df 'oiwiyp'
dcled dyrp dfne ,"ipteb
zeyalznd zenyp ly

,miinyb mitebaíã÷Ÿ¤
-äøéöé-äàéøáì eãøiL¤¥§¦§¦¨§¦¨

äiNòoiicr od `l` - £¦¨
zenypd ixd ,"zeliv`"a

- my ody itkììëa ïðéà¥¨¦§©
-éðôa ãøôð øáãå "Lé"¥§¨¨¦§¨¦§¥
ïéòî ïä àlà ,ïîöò©§¨¤¨¥¥¥

úe÷ìà úðéçaitk - §¦©¡Ÿ
`a dfy,íeöò íeöîöa§¦§¨

zeidl ly mevnva -
,dnyp ly dpiga,úeìéöàc úBøéôñ øNòc íéìkä ïéòëe§¥©¥¦§¤¤§¦©£¦

ìeáb úðéçáa ïäL-zpigaa od z`f lka ,zewl` ody zexnl ¤¥¦§¦©§
dfy .dnecke cqge dnkg ly leab-ïéàä øBà íeöîö éãé-ìò©§¥¦§¨¥

,íälL äîLð-çeø-Lôða Laìîä "åw"ä àeä ,óBñcvny - ©©©§ª¨§¤¤©§¨¨¤¨¤
oi`"d oipr oda xi`n `le ax mevnva `ed oda yaelnd ewdy
"ew"dn cala dx`d `l` ,"ew"d z` oiit`nd "leab ila"e "seq
df cvn - "ew"d ly "leab ila"de "seq oi`"d da ybxp `ly
cvny zexnl ,leab zpigaa zeidl zexitqd ly milkd mileki
.lirl xkfpk ,"zewl`" ly oipr md xe`l mlehiae mzecg`zd

"zeliv`"c zenypa `ed jkl dnec."zeliv`"a oiicr ody itk
ici lr ixd `ed mda yaelnd "ew"dy) df mevnv lr ,`l`
,dx`ddae xe`a cala herin df oi`y ,owfd epax xne` (mevnv

,`l`'eëå ììç úBéäì ïBLàøä íeöîö Bîëemevnvd enke - §¦§¨¦¦§¨¨§

oiprl mewn zeidl lkeiy ick "seq oi` xe`"a didy oey`xd
herin ly oipr epi` (oey`xd mevnvd) df mevnvy ,zenlerd
xcqay minevnvd x`y eli`e .xe`d weliq `l` ,xe`a

mevnv ,j` .herin ly ote`a ixd md zelylzyddfxe` ly
- zexitqa yalznd ewd
(dnypÎgexÎytp) p"xpa
dnec - zexitqd ly
ly mevnvd ote`l
lk .oey`xd mevnvd
zenypl qgia `ed xen`d
oiicr ody itk "zeliv`"c
ody iptl ,"zeliv`"a
od f`y ,seba zeyalzn
"yi" opi`e zewl`n oirn
xiaqi oldl ."cxtp xac"e
ixg` mby ,owfd epax
"zeliv`"c zenypdy
ixd ,dfd mlerl ecxi
ok mb mipey`xd miwicva

zenyp epzyp `lel`.zewl`n cxtp xac zeidlíb óàå)§©©
äîLð-çeø-Lôpä eãøiL øçàìdbixcna ody -úeìéöàc §©©¤¨§©¤¤©§¨¨©£¦

øLôà ¯ íéðBLàøä íé÷écvì äfä íìBòì27äpzLð àlL ¨¨©¤©©¦¦¨¦¦¤§¨¤Ÿ¦§©¨
ïúeäî,"zeliv`"a ozeida eid ody ji` iabl -øác úBéäì ¨¨¦§¨¨

,úe÷ìàî ãøôð`l` ,zewl`n cxtpd "yi" ze`ivn zeidl - ¦§¨¥¡Ÿ
,"zeliv`"a eid ody itk dpiga dze`a zex`yp odeéä ïëìå§¨¥¨

úB÷lzñî,sebdn -.eàèçé íøèa àèçì eöøLkitke - ¦§©§§¤¨©£Ÿ§¤¤¤§§
xdef ipewiza xne`y28zwlzqn ,"zeliv`c dnyp" zpigay ,

weqtd z` jka my yxtne ,`hgd ziiyr iptl sebdn
oial mkipia milican eid mkizepeer""mkiwl`29zepeerdy ,

zpiga cvn dnypd) dnypd ly zewl`de dnypd oia milican
ly ef dpiga ,oky ,(zewl` ly oipr `idy day zeliv`d

,zwlzqn - "zeliv`" cvny dnypdíbL ,øîBì áBø÷å30 §¨©¤©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

'éçáá ïðéàù .äìäú íéùé åéëàìîáå ù"îëå ùé 'éçá
åúìéò éáâì ìåìòë éøîâì ìåèéá

íéëàìîä úåîùð êà
åéæî åàöéùâååéæî åàöéù íãàä úîùð ïëå ïé÷éùðä âå

øáãå ùé ììëá ïðéà ò"éáì åãøéù íãå÷ 'éöàã ð"åæã
íåöò íåöîöá úå÷ìà 'éçá ïéòî ïä àìà ò"ôá ãøôð
íåöîö é"ò ìåáâ 'éçáá ïäù 'éöàã ñ"éã íéìëä ïéòëå
åîëå íäìù ð"øðá ùáåìîä å÷ä àåä ñ"àä øåà
øçàì íâ óàå) 'åëå ììç úåéäì ïåùàøä íåöîö
íéðåùàøä íé÷éãöì äæä íìåòì 'éöàã ð"øðä åãøéù
úå÷ìàî ãøôð øáã úåéäì ïúåäî äðúùð àìù øùôà
áåø÷å åàèçé íøèá àåèçì åöøùë úå÷ìúñî åéä ïëìå
àúìâìåâá àáúéã ïéîìò úåááøå íéôìàä íâù øîåì
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יח.26. ד, ˘ËÈÏ"‡:27.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ פסיק לא משה דמשה הענין עם לקשרו יש אפשר - הענין וכללות "אפשר" "אומרו
ובכ"מ)". משפטים ר"פ ותו"ח (תו"א אברהם משא"כ סע"א).28.טעמי' (קכד, ע' ב.29.תיקון מט, שאפשר 30.ישעי' מעיר, הרבי

הנז' העולמות ריבוי ענין ...יובן צדק": ה"צמח כותב שם קצט. ע' שמות התורה" ב"אור צדק" ה"צמח שמבאר מה לפי זאת להסביר
בהקדמה  שנת' ע"ד מאד רוחני' עליונים אותיות בחי' הן אלא ממש עלמין ר"ל דאינו מספרים כמה עוד וכן כנ"ל עלמין אלף י"ג באד"ר
בהשתלשלות  למטה ונמשכים משתלשלים היו שאלו משום היינו עלמין בשם שנק' ומה גבוה מעל גבוה אותיות בחי' כמה שיש א'



צה ixyz 'f iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éøà"c "àzìbìâ"a àáúéc ïéîìò úBááøå íéôìàä"ïétðà C ¨£¨¦§¦§¨§¦§¨§¨§ª§©§¨©£¦©§¦
"ïétðà øéòæ"emi`vnpd zenler zeaaxe mitl`d mby - §¥©§¦

"oitp` jix`" ly lblba(dlawa aezky itk) "oitp` xirf"e31,
"ïéîìò" ïðéàzenler -úeìéöàc úBìëéää ïéòk Lnî ¥¨¨§¦©¨§¥©¥¨©£¦

àlà ,"Lé" úðéçáe- §¦©¥¤¨
,mdúBîLð ïéòk§¥¦§

eàöiL íéëàìnä©©§¨¦¤¨§
,"ïé÷éLpä âeef"î- ¦¦©§¦¦

oipr od oi`y ,lirl xkfpk
zelkidd enk "yi" ly
,mik`lnd ly mitebd e`

"ïéîìò" eàø÷ðåoipr - §¦§§¨§¦
"mler"y ,zenler ly
,mlrd oeyln ixd `ed

,"yi" ly oipréaâì§©¥
"àzìbìb"ä úðéça§¦©©ª§©§¨

.("àð÷ã"åznerly - §¦§¨
mr zecg`zdde lehiad
ly "seq oi` xe`"

,(zenler) "oinlr" mi`xwp md ,"`pwic"e "`zlbleb" zepigad
Cà,"zeliv`"c zenypde mik`lnd -Lnî úe÷ìà ïðéà ©¥¨¡Ÿ©¨

,ïéàî Lé àøáì,"seq oi`" geka wx `id "oi`n yi" z`ixa - ¦§Ÿ¥¥©¦
zilkza micge`n "zeliv`"c zexitq ly milkdy oeeike
zeedzdd mciÎlr zeidl dleki okl ,"seq oi` xe`" mr cegid
,zenypd oke ,"zeliv`"c mik`lnd eli`e ;"oi`n yi" ly
zeedl ynn zewl` md oi` la` - zewl`n oirn mdy zexnl

,"oi`n yi"øNòc íéìkäî eãøôðå eàöé øákL øçàî¥©©¤§¨¨§§¦§§¥©¥¦§¤¤
ïäaL ,úBøéôñ,milka -ìî,óBñ-ïéà øBàî "åw"ä La- §¦¤¨¤§ª¨©©¥¥

`ed "ew"d ,oky) "seq oi` xe`" mda yaelny df cvny
zilkza micge`n mde ,(zenlera "seq oi` xe`" ly ielibd
mdn zeidl leki okl ,mda yaelnd "seq oi` xe`" mr cegid

,"oi`n yi" ly zeedzddLok -,øBànä ïéòk àeä øBàä ¤¨§¥©¨

,xe`d xewn -ìéöànä ìL Búeîöòå Búeäî àeä¨§©§¤©©£¦
äæéàî ìeìò Bðéàå ,Búeîöòî àeä BúeàéönL ,àeä-Ceøä¤§¦¥©§§¥¨¥¥¤

,íBìLå-ñç Bì äîãwL älòbeqn dppi` eze`ivn ,oky - ¦¨¤¨§¨©§¨
ly oipr da jiiyy iptn) dlire mxeb dl yiy ze`ivnd

`l`id `l` ,(ze`ivnÎ
,zizenvr ze`ivnïëìå§¨¥

Bçëa Bcáì àeä§©§Ÿ
ïéàî Lé àøáì Bzìëéå¦¨§¦§Ÿ¥¥©¦

,Lnî èìçnä ñôàå- §¤¤©ª§¨©¨
`ed epipr lky "oi`" `l
la` - "yi"d xcrd wx
,"yi"d jtid `l mb `ed
qt`e oi`" `l`
"yi"d xcrd ,"hlgend
jtid `edy ihlgd

,"yi"dälò íeL éìa§¦¦¨
úîãB÷ úøçà äañå- §¦¨©¤¤¤¤

,zkiiye.äfä Liì- ©¥©¤
"iwl`d oi`"d ,oky

ixd `ed ,"yi"d `a epnn (iwl`d gekd)jtid,"yi"d oipr
deedn epi`edaiqllkzekiiyae dncwday`ed ik ,"yi"l

`wec ,okle ."yi" `le "oi`" ly oiprd `ed ,dfn jtidd ixd
oi` xe`" yaeln mday ,"zeliv`"c zexitqd ly milkdn
`l la` ;"oi`n yi" ly zeedzdd zeidl dleki ,"seq
md oi`y ,milkdn ecxtpe e`vi xaky zenypde mik`lndn
."oi`n yi" ly zeedzdd mdn zeidl lkezy ynn zewl`
myl ,"seq oi`"d geka `wec `id "yi"d zeedzdy oeeik ,`l`
lr xne` ?zexitqd ly milkd oiprl dfa ,`eti` ,miwewf dn

:owfd epax jkçëa àøápä äfä Liä äéäiL éãëe§¥¤¦§¤©¥©¤©¦§¨§Ÿ©
óBñ-ïéàäixd ,"leab ila"e "seq oi`" ly oipr `edy - ¨¥

,"leab ila" ly oipr zeidl jixv ok mb epnn `ad xacdy
didi "yi"dy ickeóBñ-ïéà øBà Laìúð ¯ äcîe ìeáb ìòa©©§¦¨¦§©¥¥
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ùã÷ä úøâà
'éöàã úåìëéää ïéòë ùîî ïéîìò ïðéà à"æå à"àã
âååéæî åàöéù íéëàìîä úåîùð ïéòë àìà ùé úðéçáå
(àð÷éãå àúìâìåâä 'éçá éáâì ïéîìò åàø÷ðå ïé÷éùðä
øáëù øçàî ïéàî ùé àåøáì ùîî úå÷ìà ïðéà êà
øåàî å÷ä ùáåìî ïäáù ñ"éã íéìëäî åãøôðå åàöé
åúåîöòå åúåäî àåä øåàîä ïéòë àåä øåàäù ñ"à
åðéàå åúåîöòî àåä åúåàéöîù ä"á ìéöàîä ìù
åãáì àåä ïëìå å"ç åì äîã÷ù äìéò äæéàî ìåìò
ùîî èìçåîä ñôàå ïéàî ùé àåøáì åúìëéå åçëá
éãëå äæä ùéì úîãå÷ úøçà äáéñå äìéò íåù éìá
äãîå ìåáâ ìòá ñ"àä çëá àøáðä äæä ùéä äéäéù
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ש  עד מדריגה אחר מדריגה נתגשמו המדריגות שלא אף וא"כ עלמין אלף תליסר התהוות מהן הי' בעשיה להתלבש מתגשמים היו
אותיות  בחי' ג"כ הוא וקיומו וחיותו עוה"ז בחי' עיקר אדרבה והרי עלמין אלף י"ג בחי' של והחיות הכח בהם יש מ"מ הרי למטה
הי' כלא הי' ובהסתלקותם בו המלובשים מע"מ האותיות בחי' הוא הנברא מציאות עיקר והרי ית' פיו ורוח הוי' מדבר בו המלובשים
שיוכלו  עד משל אלפים ג' כענין ירידה אחר ירידה המדריגות בהשתלשלות שירדו אלא העוה"ז עיקר הן הן מע"מ האותיות א"כ
כחם  יותר וגדל קץ לאין יותר נעלים הן ומקורם בשרשן אלו אותיות ובעוד כו' שנתלבשו ע"י להכילן שיוכל הגשמי בעוה"ז להתלבש
הב' בהקדמה וכנ"ל כו' עליון חסד שבבחינת אלו אותיות לגבי גשמי' במים המלובשים מים אותיות בחי' ערוך שאין אז ומעלתם
מאותיות  קץ לאין יותר נעלים  הם אדרבא הרי ערכן נגרע בהשתלשלות ירדו שלא מפני וכי בגולגלתא דיתבין הנ"ל אותיות בחי' וא"כ
עלמין  אלף תליסר של וחיות כח הן שהן ממש עלמין בשם בגולגלתא דיתבין הנ"ל אותיות נק' לכן מדריגה אחר מדריגה שירדו אלו

וז"ל וחיוהי איהו ד"ה באגה"ק מ"ש יובן (ובזה כו' בי"ע בעולמות המלובש מהחיות יותר שיעור לאין ונפלא רם בחיות Â¯˜Â·ממש
'ÂÎ ˘È 'ÈÁ·Â 'Èˆ‡„ ˙ÂÏÎÈ‰ ÔÈÚÎ ˘ÓÓ ÔÈÓÏÚ ÔÈ‡ ‡"ÊÂ ‡"‡„ ‡˙Ï‚ÏÂ‚· ÔÈ·˙È„ ÔÈÓÏÚ ˙Â··¯Â ÌÈÙÏ‡‰ Ì‚˘ ¯ÓÂÏ כי ור"ל עכ"ל.

בחי' שהן ור"ל גולגלתא לגבי עלמין שנק' רק אלקות בחי' הן עצמן האותיות משא"כ נפרד ודבר יש הוא מהאותיות שנתהווה הנברא
גלגלתא  בחי' משא"כ הגשמי לאש ושרש מקור שהוא שלמעלה אש בחי' כמו עלמין להתהוות ושרש מקור להיות נמשכו שכבר אותיות
אלו  אותיות ע"י שהוא רק הסוכ"ע ב"ה א"ס מבחי' הוא היש התהוות עיקר כי ר"ל מאין יש לברוא ממש אלקות שאינן ומש"ש כו',
פי' באגה"ק  דהתם ג"כ לומר יש אמנם אחת, כוונה שניהם הם רגליו ועמדו מ"ש עם הנ"ל באגה"ק שדבריו לומר באנו אם כצ"ל כו'
העולמות  כאשר נפרד ודבר יש בחי' שאינן אחד בקנה עולה מקומות שני מ"מ אבל ע"ש. דאצילות נשמות בחי' ע"ד שהם אחר בענין

ב.31.דבי"ע). קכח, זח"ג ראה



ixyzצו 'g iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ח' חמישי יום
,260 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úòãåî íðîà,`lw 'nr cr.äãéìäå

,úeìéöàc úBøéôñ øNòc íéìëaoiprd xak mda yiy - §¥¦§¤¤§¦©£¦
,'eke "cqg" ,"dnkg" ly dlabddeúéìëúa ïëBúa ãçéúîe¦§©¥§¨§©§¦

eäéà"c ãò ,ãeçiä,"seq oi` xe`" ,`ed -éäBîøâe- ©¦©§¦§¨¦
,zexitqd ly milkde,"ãç,cg` xac md -ïäa àøáì ©¦§Ÿ¨¤

éìòa íéàeøa ïãé-ìòå§©¨¨§¦©£¥
èøôáe ,úéìëúå ìeáb§§©§¦¦§¨

ïúeLaìúä éãé-ìò- ©§¥¦§©§¨
zexitqd ly milkd ly

,"zeliv`"c-äàéøáa¦§¦¨
.äiNò-äøéöéxac - §¦¨£¦¨

mi`xapl cgeina siqeny
.dnybdde leabd oipr

xe`"d geka `id "yi"d zeedzdy lirl xn`y zexnl
- "zeliv`"c zexitqd xyr lk ly milkd ici lr "seqÎoi`
eidi mi`xapdy) mi`xapa zeyid oipr xwiry oldl xn`i
micxtp eidi mzybxday (ixnbl cxtp xace "yi" ze`ivn

oipr ,oky ."zeliv`c zekln"n `a - ,zewl`n ixnbl
micxtp mdy mixac lr `wec `ed (dkelne) "zekln"d

llkd itk ,mdilr jlend jlnl mnvr milhane32jln oi`"
milgb" enk ,xnelk ,"zenner" oeyln - "mr" ,"mr `la
dpeekd jk ,"zenner
,`id ,miyp` iabl "mr"a
miwegx mdy dl`k
mdl oi`e jlnd zlrnn
itk ,eil` daxiw mey
l` a`l lynl yiy
`l micli lry ,eicli
`l` ,dkelnd oipr jiiy
zcnn mieedzn okl .jlndn micxtp mdy mixf lr `wec
xacke "yi" ze`ivnk mnvr miyibxnd mi`xap "zekln"d
mdy ,zeklnd oipr jiiy mdilr oky ,zewl`n cxtp

.miny zeklnl elhazi zinvrd mzceara

,úàæ úòãeî íðîà,reci ixd -øáãå Liä úeeäúä øwòL ¨§¨©©Ÿ¤¦©¦§©©¥§¨¨
,éøîâì ãøôð,zewl`n -úeìéöàc úeëìnî àeäzxitqn - ¦§¨§©§¥¦©§©£¦

,"zeliv`"d mler ly "zekln"däNòpL"zeliv`c zekln" - ¤©£¨
ziyrp,'äàéøác ÷ézò'zeinipt ,beprzd oipr `ed "wizr" - ©¦¦§¦¨

zekln"e ,oevxd
ly oipr ziyrp "zeliv`c
mlerl oevxe beprz
cvn - "d`ixa"d
beprz xvep "zekln"
z` miyibxnd mi`xapa
Îlre ,"ze`ivn"l mnvr
oipr rvazn dfÎici

,"zekln"dCìî ïéà" ék¦¥¤¤
"'eëå íò àìa38.xkfpk - §Ÿ¨§

jln ly oiprdy ,lirl
"mr" lr `ed dkelne
miwegxe mixf lr ,`wec
mi`xapd mdy ,jlndn

enk mpi`y ,epnn dhnly zenlerde "d`ixa"d mler ly
,zewl` mr micge`ne miaexw ,"el jenqe elv`" mdy milv`pd
oipr `hazn mdilry mi`xape d`ixa ly oipr df `l`

.dkelndéeaø íâåïúe÷lçúäå íéàøápädpey `xap lky - §©¦©¦§¨¦§¦§©§¨
zexnl ,ezlefn"óBñ-ïéà"ä çëa eàøápL`edy -ãéçé ¤¦§§§Ÿ©¨¥¨¦

úéìëúa ãçéîemi`a mi`xapdy dn lr had ilan ixd - §ª¨§©§¦
eidiy z`f lka ,zilkza "cgeine cigi" `edy "seq oi`"d gekn

,zewlgzde lecb ieaix mdaúBiúBàä éeaø éãé-ìò àeä©§¥¦¨¦
,úeëìnî ïéàöBiäz`xwpd -ìk åét çeøáe" ,"'ä ét" ©§¦¦©§¦§©¦¨

,"íàáöaezky enk -33lk eit gexae (eyrp miny 'd xaca)" : §¨¨
,mi`xapd lk - "m`avätä úBàöBî 'äåmyk ,dlrnly - §§©¤

a mc`ayzeize` ze`
ze`ven yngn xeaicd
dlrnl mb opyi jk ,dtd
odn ,dtd ze`ven yng
xeaicd zeize` ze`a

,dlrnly'äî ïä¥¥
úBøeábzepiga yng - §

,dxeabd.'àá÷eð'c- §§¨
,"zekln"ayúàæìe- §Ÿ

okleúàø÷ð,"zekln" - ¦§¥
,"àéìbúàc àîìò"- ©§¨§¦§©§¨
,zelbzd ly mlerdék¦

-ïéà øBà çk äìâð dä¦§¨Ÿ©¥
ïéàî Lé àøáì óBñ¦§Ÿ¥¥©¦

,ìeìòå älò éãé-ìò àlL,mi`xapa mb yi "lelr"e "dlir" - ¤Ÿ©§¥¦¨§¨
geke ,"seq oi`"d geka wx `id "oi`n yi" z`ixa eli`edf`a

,"zeliv`c zekln"a ielibaúBðBLàøä úBøéôñ 'è ìáà- £¨§¦¨¦
,"zekln"d zxitq iptlyìzLäa eìöàð,ìeìòå älò úeìL ¤¤§§¦§©§§¦¨§¨

.dcáì äîëça Laìî àeä óBñ-ïéàä øBàåitk "dnkg" - §¨¥§ª¨©¨§¨§©¨
dnkgde" ,"oi`n yi" oirk `id "seq oi`"n `idyoi`n,"`vnz

oi` xe`" xi`n "dnkg" ici lre) "dnkg"a xi`n "seq oi` xe`"e
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïëåúá ãçééúîå úåìéöàã ñ"éã íéìëá ñ"à øåà ùáìúð
ïäá àåøáì ãç éäåîøâå åäéàã ãò ãåçéä úéìëúá
é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâ éìòá íéàåøá ïãé ìòå

.ò"éáá ïúåùáìúä

úååäúä ø÷éòù úàæ úòãåî íðîà
äùòðù úåìéöàã 'ìîî àåä éøîâì ãøôð øáãå ùéä
éåáéø íâå 'åëå íò àìá êìî ïéà éë äàéøáã ÷éúò
ãçåéîå ãéçé ñ"àä çëá åàøáðù ïúå÷ìçúäå íéàøáðä
'ä éô 'ìîî ïéàöåéä úåéúåàä éåáéø é"ò àåä úéìëúá
'÷åðã â"äî ïä äôä úåàöåî 'äå íàáö ìë åéô çåøáå
øåà çë äìâð äá éë àéìâúàã àîìò úàø÷ð úàæìå
ìáà ìåìòå äìéò é"ò àìù ïéàî ùé àåøáì óåñ ïéà
ìåìòå äìéò úåìùìúùäá åìöàð úåðåùàøä úåøéôñ 'è
õåòð ù"æå .äãáì äîëçá ùáåìî àåä ñ"àä øåàå
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פ"ז.32. והאמונה היחוד שער ובכ"מ. ל. לח, וישב ו.33.בחיי לג, תהלים



צז ixyz 'g iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

epiax w"k ztqed .(zexitqd x`y lka "seqoia dxizq oi`e :
ik 'ln `edc z`f zrcene 'ek egka ecal `ed - d`ixac l"pd

:áeúkL eäæådxivi xtqa -34:zexitq xyr oipra ,õeòð" §¤¤¨¨
,"ïôBña ïúlçz(y`xdn dlrnl `idy) "dligz"dy - §¦¨¨§¨

z`vnpseqadcna
xy`n xzei daexn
,zexitqa "y`x"d .y`xa
"dnkg"d zxitq `ed
,ziy`xe y`x z`xwpd)

("dnkg ziy`x"35,
dlrnly "dligz"de
zxitq `id y`xdn
ixd ."xzk"d
zxitq ,"dligz"dy
z`vnpe "uerp" ,xzkd
,zexitqd ly seqa
,"zekln"d zxitq
,zexitqd lka dpexg`d

ìéöànä ïéa òvîî àeä 'øúk' ék,"seq oi`" `edy - ¦¤¤§ª¨¥©©£¦
,íéìöàpì,leab ly oipr mdy -Ba Léå,"xzk"a -äðéça ©¤¡¨¦§¥§¦¨

.óBñ-ïéàä ìL äðBøçàäizy likn rvenn lk ,oky - ¨©£¨¤¨¥
oia rvenn "xzk"y oeeike .odipia rvennd `edy zebixcnd
xe`"n mb ekeza llek `edy ixd ,"milv`p" oial "seq oi` xe`"
likn "xzk"y "seq oi` xe`" zpigae ,"milv`p"dn mbe "seq oi`
,"dligz"d `ide ,"seq oi`" ly dpexg`d dpigad `id ekeza
xkfpke ,"zekln"a z`vnpe "uerp"y "seq oi`" ly dpigad
,"oi`n yi" `exal "seq oi`"d gek `hazn "zekln"ay lirl

àø÷ð ïëìå,xzk -,"úeëìî øúk"exn`na xne`y itk - §¨¥¦§¨¤¤©§
oeilr xzk" - xdef ipewizay "edil` gzt"edi`xzk (`ed)

,"zekln,Cìîì àlà øúk ïéà ékxwir - o`k xacd jk - ¦¥¤¤¤¨§¤¤
("xzk"ay) "seq oi`"d oipr jyneiy ick ,`ed xzkd oipr

,"zekln"líâåepnny iptn wx `l "zekln xzk" `xwp xzk - §©
yi envr "xzk"ay `l` ,"zekln"l "seq oi`"d gek jynp

"zekln" ly oiprdúeëìî àéä óBñ-ïéàc äðBøçà äðéça ék¦§¦¨©£¨§¥¦©§
óBñ-ïéàc36,ixdy ,"zekln" ly oiprd mb yi "xzk"ay ixd - §¥

,"seq oi`c zekln" `id "seq oi`" ly dpexg`d dpigadïëìå§¨¥
.äìòîì ähnî "øúk" àø÷ð úeìéöàc úeëìnä íb- ©©©§©£¦¦§¨¤¤¦©¨§©§¨

dpezgzd dxitqdn ,dlrnl dhnln zexitqd z` mipenyk
mya ,dpexg`d dxitqd ,"zekln" z`xwp ,dpeilrd dxitql
zpiga z`vnp day iptn z`fe - zexitqd x`y iabl "xzk"

zexitql xi`n dfe ,"xzk"dly ote`a "zekln"n dlrnly
"zeliv`c zekln"ay df cvn `ed xen`d lk ,"xfeg xe`"

y gekd `hazn,"oi`n yi" z`ixa oipra "seq oi`" l
"cxtp xac"e "yi" mdy mi`xapd mieedzn "zekln"ny

`hazny wx df ixd - mi`xapa eli`e .zewl`n (mzybxda)
gekd`exwl xyt` i` la` ,"oi`n yi" `exal "seq oi`" ly
jklzelbzdmiyibxn ixd mi`xapd oky ,"seq oi` xe`" ly

ixd df oi` - "yi" ze`ivnl mnvrielib;"seq oi` xe`" ly
,owfd epax xiaqi oldl
mixvep xac ly ezin`ly
mipipr mb "zekln" cvn

mdyielibzewl` ly
itk ,"seq oi` xe`"e
zcila `ed xacdy
zenypd zeedzde
od zenypy ,"zekln"ny
itke ,zewl` ixd
ly mevnva `a zewl`y
"zekln" cvn yi ,`xap

ly oiprd mbielibzewl`
y ,"seq oi` xe`"eokldf

"`ilbz`c `nlr" `xwp
ef dxitq ici lry - ,zelbzd ly zenler -dlbzpoi` xe`"

d wx `le) zenlera "seqgekzeedzda `haznd "seq oi`" ly
mi`xapa mlrd ly oipr df lirl xaqedy itky ,mi`xapd

.("yi" ze`ivnl mnvr z` miyibxndíb äîe37úàéøa ék , ©©¦§¦©
,äpnî ¯ úBîLpä,"zekln"n -ãøôð øáãå Lé úBéäì ©§¨¦¤¨¦§¥§¨¨¦§¨

,äàéøaä íìBòa Bîöò-éðôamlera od zenypdy itk `l - ¦§¥©§§¨©§¦¨
zeyibxn `le zelha ,zewl` ly zedn my ody ,"zeliv`"d
od my ,"d`ixa"d mlera od zenypdy enk `l` ,"yi"l onvr
ly oipr od df mr cgie ,"cxtp xac"e "yi"l onvr zeyibxn

,zenlera zewl` zekiynne zewl`åze`a zenypy dn - §
,"zekln"n,"äãéì" íLa àø÷ðoeilr gekl jkl miwewfy - ¦§¨§¥¥¨

,"seq oi`" ly cgeinóeñ-íé úòéø÷ky -jk lr xne` ¦§¦©©
xdefa38."àéìz à÷ézòá"c`edy "wizr"a ielz xacdy - ¦§©¦¨©§¨

"xzk"a ,oky ."xzk"d zeinipt `ede ,zenlern lcape wzrp
,milv`pl xewne y`x - "jix`" ,"jix`"e "wizr" ixd mpyi
zrixw lry myke ."seq oi`" ly dpexg`d dpigad - 'wizr'e
zcill mb jk ,("seq oi`"n) "wizr" ly gek yxcp seqÎmi

df dlawa xaecny itky ,zenypdeze`zrixw ly oipr
xiaqi oldl ."seq oi`" ly cgein gek jk lr mb yxcp ,seqÎmi

l wx `ly ,owfd epaxzcil,"seq oi`" ly gek yxcp zenypd
d oipr lr mb m`Îikxeairmiyxcp ,dcild iptly ,zenypd ly

."seq oi`" cr mipeilr zexe`'æ ìk úBîLpä ìecb ìk íâå§©¨¦©§¨¨
,çñt ìL éòéáL ãò úøöò éðéîL ìL âeefî ,íéLãç- ¢¨¦¦¦¤§¦¦£¤¤©§¦¦¤¤©

dlawa aezky39ciledl" beeifde cegid `ed zxvr ipinyy
zrixw onfa ,gqt ly iriaya `id "zenypd zcil"e ,"zenyp

,seqÎmi' ìecb Bîk àeäïétðà-øéòæ'àá÷eðå`"f" zexitqd - §¦§¥©§¦§§¨
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ùã÷ä úøâà
ìéöàîä ïéá òöåîî àåä øúë éë ïôåñá ïúìçú
àø÷ð ïëìå ñ"àä ìù äðåøçàä 'éçá åá ùéå íéìöàðì
'éçá éë íâå êìîì àìà øúë ïéà éë úåëìî øúë
'éöàã 'ìîä íâ ïëìå óåñ ïéàã 'ìî àéä ñ"àã äðåøçà
úåîùðä úàéøá éë íâ äîå äìòîì äèîî øúë àø÷ð
äàéøáä íìåòá ò"ôá ãøôð øáãå ùé úåéäì äðîî
àéìú à÷éúòáã ñ"é úòéø÷ë äãéì íùá àø÷ðå
ìù âååéæî íéùãç 'æ ìë úåîùðä ìåãéâ ìë íâå
ð"åæ ìåãéâ åîë àåä çñô ìù éòéáù ãò úøöò éðéîù
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מ"ז.34. י.35.פ"א קיא, ˘ËÈÏ"‡:36.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ע"ב ריש קלא, ולקמן (בח"א). בפנ "ב מההג"ה  ‰Ú¯˙37."להעיר
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."וההיכלות כו' הגידול ואפילו תליא בעתיקא וכו' הנשמות בריאת כי - בהנ"ל סתירה שאין ביותר יובן "שעי"ז

ב.38. נב, וש"נ.39.ח"ב ב. טז, צו לקו"ת ראה



ixyzצח 'h iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט' שישי יום
כ  אגרת ,`lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéä ïáåé äæáå,`lw 'nr cr.ïî÷ìãëå

,mlrda ok iptl ody ,zeliv`c "zekln"e (zecn - oitp` xirf)
zelcbzne,"äàlò ànà" ïèáa,zeliv`c "dpia" zeinipta - §¤¤¦¨¦¨¨

,"äàlò ànà"î íéðBéìò úBøBà éãé-ìò àeäLzxitq - ¤©§¥¤§¦¥¦¨¦¨¨
,"dpia"dda Laìúnä ,óBñ ïéà ãò äìòîì äìòîlîe- ¦§©§¨§©§¨©¥©¦§©¥¨

p"ef lecib myl - "dpia"a
("zekln"e "oitp` xirf")
.äãéì éçøé 'æ Bà 'è ìk̈©§¥¥¨
zeliv`c "p"ef" -
`ni`"n "zeclep"

d`lir"dpia" ,"
`ni`"a mb jke ,zeliv`c

d`zz,"zekln"a ,
day zenypd leciby
zexe` ici lr ok mb `ed
xe`"n dkynde mipeilr

."seqÎoi`àeä äëëå§¨¨
úBîLð úàéøáa¦§¦©§¨

.äàéøaä íìBòì íéëàìîezexe` ici lr ok mb dfy - ©§¨¦§¨©§¦¨
xiaqi oldl ."zekln"a mikynpd ,"seq oi` xe`" cr ,mipeilr

xear wx `ly ,owfd epaxzcild xeare zenypdxeair
ly oiprd yxey xear mb m`Î ik ,mipeilr zexe` mikynp
zexe` zkyndl ok mb miwewf ,xeaird zeidl lkeiy ,xeair

.mipeilrL ätéhä LøLå øwéò ìk ,íâå,"zekln" - §©¨¦©§Ÿ¤©¦¨¤

,"ïétðà øéòf"î úøaòúîe úìa÷n,(zecn) -ïéçnî àeä §©¤¤¦§©¤¤¦§¥©§¦¦Ÿ¦
,"ànàå àaà"c,"dpia"e "dnkg" -âeeæ ìëáe"dnkg" ly - §©¨§¦¨§¨¦

,dcled ly oipr dfn jyneiy ,"dpia"eúëLîðdtihd - ¦§¤¤
"ànàå àaà"ì,"dpia"e "dnkg" -éøà"î÷ézò"å "ïétðà C §©¨§¦¨¥£¦©§¦§©¦

äìòîlîe ,"ïéîBé¦¦§©§¨
÷ø ,óBñ ïéà ãò äìòîì§©§¨©¥©
,ïéçîa íìòäa ìkäL¤©Ÿ§¤§¥©Ÿ¦

'àá÷ep'ä úãéì ãò- ©¥©©§¨
,dlbn "zekln"úBîLpä©§¨

úBìëéääå íéëàìnäå§©©§¨¦§©¥¨
,àöîð .äàéøaä íìBòì§¨©§¦¨¦§¨
óBñ-ïéà øBà éelb eäfL¤¤¦¥
øeaòä éãé-ìò ,Lnî©¨©§¥¨¦

.äãläådkynd wx `l - §©¥¨
ngek,"seq oi`"d

"zekln" iciÎlr zkynpd
Îik ,mi`xapd zeedzda

ly oipr mb m`ielibxeaird iciÎlr `ay "seq oi` xe`"n
"`ilbz`c `nlr" z`xwp "zekln"y dn ixd ,zenypd zcile

d dlbzn dciÎlry iptn wx epi` - zelbzd ly zenler -gek
ynn zelbzd mb m`Îik ,mlrd ly ote`a mi`xapa "seq oi`"n
iciÎlr dyrp dfy itk zenlera "seq oi` xe`"e zewl` ly

.zenyp

,ä"éåä íL ìL 'ä ¯ úeëìna úBönä úBéä ,ïáeé äæáe- ¨¤¨¡©¦§©©§¤¥£¨¨
ixd ,'ied my zeize`ae "zexitq" ly oipra od zeevndy itk
ef ixd - 'ied my zeize`ae ,"zekln"d zxitq ef "zexitq"a

,'ied my ly dpexg` 'd ze`däøBzäå"zexitq"a `idy itk - §©¨
,'ied my ly zeize`ae

`id"ïétðà øéòæ"a- ¦§¥©§¦
ze`d ,(zecn)ìL å"àå̈¤

íâä ,ä"éåä íL- ¥£¨¨£©
,zexnläìòîlLitk - ¤§©§¨

od dxeze zeevny
"xzk" zbixcnaéøà"aC §£¦

ïä úBönä "ïétðà©§¦©¦§¥
,"àzìbìâ"a- §ª§©§¨

lry siwnae "zlebleb"a
,oigend,"úéðeðáì"ajix`" ly micqg) "oael" zpigaa - §©§¦
,("oitp`,"éøòNc àúeâìt"ác "àçøà"ä àéä"gxe`"d - ¦¨¨§¨§¤©§¨§©£¥

,zexryd ly zewlgzda yiy (jxcd)â"éøúì àâltúîc§¦§©§¨§©§©
ïéçøàzekynde mikxc 613Îl miwlgznd -àúéøBàc ¨§¦§©§¨

,"ïétðà øéòæ"aLixd ,"oitp` xirf"a xy` dxez ly - ¤¦§¥©§¦
oigenn dlrnly ,siwne "`zlbleb" zpigaa od zeevndy

,"dnkg""äàlò äîëç"î à÷ôðc äøBzä LøLåd`ay - §Ÿ¤©¨§¨§¨¥¨§¨¦¨¨
wx `id - "dpeilr dnkg"nd`ala` ,"d`lir dnkg"n

,"d`lir dnkg"n dlrnl `ed dyxy"äàîéúñ àçî"a àeä§Ÿ¨§¦¨¨
éøà"c,"ïétðà C,'oitp` jix`' ly "d`nizq `gen" zpigaa - ©£¦©§¦

,"xzk"ay dnezq dnkgeðéäå`id dxeza dpiga efi` - §©§
,dbydne lkyn ixnbl dlrnly (dnezq) "d`nizq dnkg"a
,úBönä éîòèc äîëçä©¨§¨§©£¥©¦§
,"mlrpe mezq" mdy -
`ed giynd z`iaa wxe
f`y ,zeevnd inrh dlbi
,"d`nizq dnkg" dlbzz
,ixd .dnezqd dnkgd
od zeevne dxezy itk
od zeevnd ,"xzk"a
xzei dpeilr dpigaa
`id dxezy ,dxez xy`n
od zeevn eli`e ,"xzk"ay oigend oipr ,"d`nizq dnkg"a
d`nizq dnkgn dlrnly siwnae zlebleba ,"`zlbleb"a
od zeevne dxezy itky xacd ,`eti` ,cvik .xzkay
zeevnd on dlrnl dxezd ,'ied my ly zeize`ae "zexitq"a
`id dxeze ,'ied my ly dpexg` 'd ze` ,"zekln"a od zeevn)
od zeevne dxezy itke ,('ied my ly e"`e ze`d ,"`"f"a
?dxezd oipr xy`n xzei dpeilr dpigaa od zeevnd ,"xzk"a

:owfd epax uxzn,Ctäúnä íúBçk àeäL àlàdny - ¤¨¤©¨©¦§©¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àîéàî íéðåéìò úåøåà é"ò àåäù äàìéò àîéà ïèáá
äá ùáìúîä óåñ ïéà ãò äìòîì äìòîìîå äàìéò
úåîùð úàéøáá àåä äëëå .äãéì éçøé 'æ åà 'è ìë
äôéèä ùøùå ø÷éò ìë íâå äàéøáä íìåòì íéëàìîå
ìëáå à"åàã ïéçåîî àåä à"æî úøáòúîå úìá÷îù
ãò äìòîì äìòîìîå é"òå à"àî à"åàì úëùîð âååéæ
'÷åðä úãéì ãò ïéçåîá íìòäá ìëäù ÷ø óåñ ïéà
àöîð .äàéøáä íìåòì úåìëéääå íéëàìîäå úåîùðä

.äãéìäå øåáéòä é"ò ùîî ñ"à øåà éåìéâ åäæù

äæáå
à"æá äøåúäå 'éåä íù ìù 'ä 'ìîá úåöîä úåéä ïáåé
ïä úåöîä à"àá äìòîìù íâä .'éåä íù ìù å"àå
éøòùã àúåâìôáã àçøåàä àéä úéðåðáìá àúìâìåâá
ùøùå à"æáù àúééøåàã ïéçøåà â"éøúì àâìôúîã
äîëçä åðééäå à"àã ñ"åîá àåä ò"çî à÷ôðã äøåúä
õåòðå êôäúîä íúåçë àåäù àìà úåöîä éîòèã
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צט ixyz 'h iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

cv `ed minzeg eilry xaca ixd ,oini cv `ed mzegay
xaca "rwey" ,mzega "hlea"y dn mb oke ;jtidl oke ,l`ny
zehlea ze`vei mzegay zerewyd zeize`de ,minzeg eilry
ody itk zeevnd zbixcny ,o`k jk - minzeg eilry xaca

dlrnla ,"xzk"a
dbixcna ,zelylzydn
zcxei ,xzei dpeilr
zexitqd zelylzyda
,dxezd oiprn dhnl
`id dxezd "xzk"ay
xzei dpezgz dbixcna

.zeevn xy`nõeòð"å§¨
,"ïôBña ïúlçz- §¦¨¨§¨

dbixcnde "dligz"dy
myy ,"xzk"ay dpeilrd
dverp ,zeyxyen zeevnd
dpexg`d dbixcnae seqa
,"zekln"a ,zexitq ly
óBñ-ïéà'ä çk àeäŸ©¨¥
Lé àøáì 'àeä-Ceøä¦§Ÿ¥

,ïéàî,"zekln"d zxitqa ,lirl xkfpk ,epyi (xzk) df gek - ¥©¦
,"oi`n yi" ly zeedzdd ziyrp dpnnyäléò éãé-ìò àìå§Ÿ©§¥¦¨

,úeàéöna ìèáe Búléòî ówî ìeìòä äéäiL ,ìeìòå- §¨¤¦§¤¤¨ª¨¥¦¨¨¥¦§¦
zpeek rvazzy xyt` i` efk zeedzd beqny ,ely "dlir"l

,d`ixad zilkzeLiä äéäé ÷ø,ezybxda -î ãøôð øác- ©¦§¤©¥¨¨¦§¨¥
- n ,exewnCìî àeä-Ceøa ìéöànä äéäiL éãëa ,úe÷ìà¡Ÿ¦§¥¤¦§¤©©£¦¨¤¤

ìk ìòmd mzybxday mi`xapd -,íéãøôpä,zewl`n - ©¨©¦§¨¦
,íäéìò äeöiL åéúBöî eîi÷iL éãé-ìòdfÎiciÎlr `wecy - ©§¥¤§©§¦§¨¤§©¤£¥¤

`p` epevxa dlr"y dn ,d`ixad ly dpeekde oevxd mirvazn
mnvr miyibxnd mixac lr `wec `id "dkeln"e ,"jeln`

,micxtpkmde`a zewl`l mi`xapd ly mlehia ,jlnl milha
zeyrpd zeiyrnd zeevnd oipr ici lriciÎlre onmi`xap

,"zekln"d zxitqn `id mzeedzdy miinybäNòî óBñ"å- §©£¤
elr ,miinyb mixaca miniiwny zeevnd."älçz äáLçîa- ©©£¨¨§¦¨

dbixcnae "dlgz"ay ,daygnd "ziy`x"n mb dlrnl `idy
zeevnl oevxde dpeekd mpyi ,daygn ly xzei dpeilrd

.miinyb mixaca zeyrpd zeiyrnéîìLeøéa eøîà ïëìå40: §¨¥¨§©§©§¦
ïBòîL éaøì déì úéìå"oerny 'x xaeq `l m`d -÷éñônL §¥¥§©¦¦§¤©§¦

,"'eëå áìeììdevn miiwl ick dxezd ceniln miwiqtny - §¨§
my inlyexia ,alel zevn meiwa enk ,dniiwl yiy onfa
mpi` ely "mixagd"e `edy ,oerny 'x xn`y dn lr jk dywn
jk lr mil`ey ,rny z`ixwl `l mb dxezd ceniln miwiqtn
xaeq `l m`d :inlyexia
miwiqtny oerny 'x
miiwl ick dxezd ceniln
alel enk - dpnfa devn
jixv ixd jky ,dkeqe
zevnl qgia mb zeidl
,oldl ,`l` ?rny z`ixw
oia inlyexia wlgn
x`y oial rny z`ixw
"oepiy" df ,oky .zeevnd
dxezd cenil :"oepiy" dfe
mdipy md rny z`ixwe
,cenile oepiy ly oipr
zeevnl qgia eli`e
'x dceny i`cea zeiyrn
ceniln miwiqtny oerny

:epiax w"k ztqed .dpnfa devn miiwl ick dxezdoiprae"
ielze dzlgzd odnc ,zevnd znicw yi k"b dnvr dxezd

."(clee 'ily znbeca) dneiwia oldl xne`eiax xn` ,inlyex
opgeiBúéìL äëtäúpL Bì çð ¯ úBNòì àlL ãîBlä ìë"å§¨©¥¤Ÿ©£Ÿ©¤¦§©§¨¦§¨

,"'eëå åéðt ìò" :epiax w"k ztqed -cle oi`eclep did `le - " ©¨¨§
oeyla ynzyn `ed ,dligzkldfdktdzpy el gepy ,`wec

eziily,clep did `ly el gepy - mzq xne` epi`e ,àéìMä ék¦©¦§¨
ãò ãìeä øwò äúéä dcáì àéäå ,äthäî älçz äøöBð§¨§¦¨¥©¦¨§¦§©¨¨§¨¦©©¨¨©
øwò ïä úBönä äëëå .ãìeä úøeö äìéçúäL íBé íéòaøà©§¨¦¤¦§¦¨©©¨¨§¨¨©¦§¥¦©

íâä ,dLøLå äøBzä,zexnl -å úéðôeb àéä äåönäL- ©¨§¨§¨£©¤©¦§¨¦¨¦§
,eli`,äîëç àéä äøBzäw"k ztqed ,ipgex xac `idy - ©¨¦¨§¨
:epiax,"lirlck zevnn 'nl dxez dnl k"`c w"le"äfL ÷ø©¤¤

od zeevnd -úeiðBöéça`l ,siwn oipra z`hazn ozepeilr - §¦¦
,inipt oipraäæå`id dxez -,úeiîéðôadnyp dqipkne - §¤¦§¦¦

,zeevna zeige.ïn÷ìãëe`edy oeeik ixd .oldl xaqeiy itke - §¦§©¨
yxeyde xwird ixd xqg ,zeevn miiwl dvex epi`e dxez cnel
x`yp `le zktdzn eziily eli` el did gep okle ,dxez ly

.melk epnn
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ùã÷ä úøâà
ïéàî ùé àåøáì ä"á ñ"àä çë àåä ïôåñá ïúìçú
åúìéòî ó÷åî ìåìòä äéäéù ìåìòå äìéò é"ò àìå
úå÷ìàî ãøôð øáã ùéä äéäé ÷ø úåàéöîá ìèáå
é"ò íéãøôðä ìë ìò êìî ä"á ìéöàîä äéäéù éãëá
äáùçîá äùòî óåñå íäéìò äåöéù åéúåöî åîéé÷éù
÷éñôîù ù"øì äéì úéìå éîìùåøéá åøîà ïëìå äìçú
äëôäúðù åì çåð úåùòì àìù ãîåìä ìëå 'åëå áìåìì
äôéèäî äìçú äøöåð àéìùä éë 'åëå ô"ò åúééìù
äìéçúäù íåé 'î ãò ãìåä ø÷éò äúéä äãáì àéäå
äùøùå äøåúä ø÷éò ïä úåöîä äëëå .ãìåä úøåö
÷ø äîëç àéä äøåúäå úéðôåâ àéä äåöîäù íâä

.ïî÷ìãëå úåéîéðôá äæå úåéðåöéçá äæù
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ה"ב.40. פ"א ˘ËÈÏ"‡שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מקדים ששם אלא ה"ב) (פ"א ברכות בירוש' לפנ"ז ג"כ הוא כ"ז אשר "ולהעיר :
אבל  זה). דין עיקר הוא בשבת כי י"ל (והטעם דוקא שבת לסוגיית הכוונה דכאן מסתבר ולכן סוכה, ואח"כ לולב ובשבת ללולב סוכה
ואכ"מ". תרמ"א. ר"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע וראה מובן. והחילוק - סוכה" ולעשות לולב "לעשות שלפנינו) (בש"ס הסוגיות בשני צ"ע:

וש"נ. .10 הערה 267 ע' כ' חלק לקו"ש וראה



ixyzק 'i ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י' קודש שבת יום
,`lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...âååéæî ë"åîë äðäå,262 'nr cr.ì"ðë

âeefî ïë-Bîk ,äpäå,cegie --äàéøác 'àá÷eðå ïétðà-øéòæ' §¦¥§¥¦¦§¥©§¦§§¨¦§¦¨
äiNò-äøéöéÎd`ixa zenlerd ly "zekln"e (zecn) "`"f" - §¦¨£¦¨
,diyrÎdxiviíéàøápä ìk Léì ïéàî eàøáðmler ly - ¦§§¥©¦§¥¨©¦§¨¦

,"d`ixa"díéøöBpäå,"dxivi"d mler ly mixevid - §©¨¦
,íéNòpäåmixacd - §©©£¦

itk ,"diyr"d mleray
ixd ,lirl xaqedy
"zeliv`c zekln"n
"`"f" ly beeifdne
zeliv`c "zekln"e
zenypd mieedzn
mler ly mik`lnde
mdy mi`xap ,"d`ixa"d
itke ,"yi" ly oipr xak
ixd ,owfd epax xiaqdy
"seq oi`"d gek ici lr df
llka "zekln"a jynpd
"`"f" beeife cegiae
df cvne ,hxta "zekln"e
"seq oi` xe`" ly "ew"dy
llbay ,zexitqa yaeln

mb jk ,"yi" ze`ivn ly zeedzdd mdn zeidl dleki df
zenlerd ly zexitqdn "zekln"e "`"f" beeife ceginyd`ixaÎ

dxiviÎdiyrzenler ly mi`xapd mieedzndl`mkqiy itke)
ly "ew"dn dx`d ly zeyalzdd dpyi mda mby ,owfd epax

,("seq oi` xe`"àéäL ,ïëBúaL äîLpä øBà éãé-ìò- ©§¥©§¨¨¤§¨¤¦
,`id dnypdúeëìîc úBøéôñ øLòc íéìkäî ,úe÷ìà¡Ÿ¥©¥¦§¤¤§¦§©§

,úeìéöàcmicxei "zeliv`c zekln" ly milkd zxyr - ©£¦
ly zewl`de dnypd zeidl diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitqa

.diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitqddëBúa íâåzekln"a - §©§¨
dpyi ,"zeliv`cóBñ-ïéà øBàc "åw"ä úøàäxe` cvny - ¤¨©©©§¥

yi" ly zeedzdd zeidl dleki ,xe`nd oirn `edy "ew"d
,lirl xiaqdy itk ,"oi`n,"àñøt"ä ãò úeìéöàa Laìîä©§ª¨©£¦©©©§¨

ÎdxiviÎd`ixa ly xe`dy ,"d`ixa"l "zeliv`" oiay jqnde -
."zeliv`" ly xe`d xy`n zxg` zedn didi diyrúøàäå§¤¨©

úeëìîc úBøéôñ øLòc íéìka øéàî äéäL "åw"äly - ©©¤¨¨¥¦©¥¦§¤¤§¦§©§
,"zeliv`"íäa øéàîe ,íänò "àñøt"ä ò÷amiyelya - ¨©©©§¨¦¨¤¥¦¨¤

ÎdxiviÎd`ixal dnyp miyrpd "zeliv`c zekln" ly milkd
,diyr.Lnî úeìéöàa Bîk äiNò-äøéöé-äàéøáaoipr -df ¦§¦¨§¦¨£¦¨§©£¦©¨

ixg` mb `ed ,zeliv`c milka xi`dy "ew"dn dx`dd ly
,"diyrÎdxiviÎd`ixa"l "zeliv`" oia jqne `qxt dyrpy
xe`d zedn llka epi` diyrÎdxiviÎd`ixa ly xe`de
zekln" ly milkd miyelyy oeeik ,j` ,"zeliv`"ny

"zeliv`cmirweadf didi `l `qxtd ixg` mby ,`qxtd z`
ly oipr md `l` ,zewl` `le `xap ly oipr ,ixnbl xg` oipr
diyrÎdxiviÎd`ixa ly dnypd xe` md okl xy`e zewl`
mb jk ixd ,(diyrÎdxiviÎd`ixa ly mi`xapd digne deednd)

"ew"dn dx`ddmdayok mbzrweambe mzi` `qxtd z`
.diyrÎdxiviÎd`ixa ly dnypd xe`a dxi`n "ew"d zx`d

Bîöòa "åw"ä íb ,ïëåmilka dxi`nd "ew"d zx`d wx `l - §¥©©©§©§
,zeliv`c,envra "ew"d mb `l`-çöð óBñå íeiña Laìîä©§ª¨§¦§¤©

íãà"c ãBñé-ãBä§§¨¨
éìâø óBñ àeäL ,"ïBîã÷©§¤©§¥

BlL øLiäly -`'mc ©Ÿ¤¤
w,'oencíéîizñnä©¦§©§¦

äpä ,äiNòc úeëìîa§©§©£¦¨¦¥
äøéàî "åw"ä úøàä¤¨©©©§¦¨

íMîceqiÎcedÎgvpn - ¦¨
'oencw mc`'c,
øBàa úLaìúîe¦§©¤¤§
úBøéôñ øLòc äîLpä©§¨¨§¤¤§¦

äiNò-äøéöé-äàéøác¦§¦¨§¦¨£¦¨
.úe÷ìà àeäL"w"`" ¤¡Ÿ

epipry ,'oencw mc`' `ed
daygnd - `ed
zxve`d dpey`xd
lk z` dtiwne dkeza
zelylzydd xcq
daygnay mihxtdne ,("zexecd lk seq cr hiane dtev")

eb dfae ,zelylzydd xcq lk ly zeigd d`a efd dnecwd`t
,"siwn" ly oipr `ed "milebir" - "milebir"e "xyei" mpyi
,dey ote`ae d`eeyda zelylzydd zebixcn lk lr siwnd
xe` ly oiprd `ed "xyei"e ;cgi mitwen "diyr"e "zeliv`"y
zednl m`zda zelylzyd ly oipr lka zeig ozepd ,inipt

d ilbx ixd ,oiprd zbixcnlexyeily`'mcwminiizqn 'oenc
d dbixcnadpexg`zekln" `idy ,"diyr"d mler ly

cr dxi`nd "ew"d zx`dy ,xne` `ed jk lre ."diyrc
,"zeliv`"c milka zeyalzdd cvn `l) "diyrc zekln"
lka z`vnp - (oencw mc`) "w"`"a xi`nd "ew"d oipr m`Îik
zekln" ly dpezgzd dbixcna cr ,zelylzydd zebixcn
df oipr ixd ,("w"`"c dnecwd daygndn d`ad "diyrc
xyr ly dnypd xe`a yalzne xi`n "ew"dn ef dx`de
.zewl` `edy ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlerd ly zexitqd

,äøàäc äøàäå,"ew"dn -øLòc çeø Lôða úLaìúî §¤¨¨§¤¨¨¦§©¤¤§¤¤©§¤¤
,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ`l` ,dnypd xe`a wx `l - §¦¦§¦¨§¦¨£¦¨

,gex ytpa mb.íälL íéìkä ìëa íb óàåzexitq ly milka §©©§¨©¥¦¤¨¤
zx`d cvny ,zewl` md oi`y zexnl ,diyrÎdxiviÎd`ixa
oky ,dx`dd my dxi`n `l zeliv`c milkdn "ew"d
j` ,zewl` eppi`y oipra yalzn epi`e xi`n epi` "zeliv`"
daygnd cvn) zcxei "zeliv`"n dlrnly envr "ew"d cvn

' ly dnecwd`mcwdx`d ly ote`a "ew"d zx`d ('oenc
.diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly milka mb dx`dcäøàäå§¤¨¨

,äøàäc äøàäc,dx`d ly ziyilyd dbixcnd xnelk - §¤¨¨§¤¨¨
íéàøápä ìëa àeä,"d`ixa"d mler ly -íéøöBðåly - §¨©¦§¨¦§¨¦
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ùã÷ä úøâà
ë"åîë äðäå
íéàøáðä ìë ùéì ïéàî åàøáð ò"éáã ï"åæ âååéæî
àéäù ïëåúáù äîùðä øåà é"ò íéùòðäå íéøöåðäå
úøàä äëåúá íâå 'éöàã 'ìîã ñ"éã íéìëäî úå÷ìà
úøàäå àñøôä ãò 'éöàá ùáåìîä ñ"à øåàã å÷ä
àñøôä ò÷á 'ìîã ñ"éã íéìëá øéàî äéäù å÷ä
ïëå ùîî úåìéöàá åîë ò"éáá íäá øéàîå íäîò
àåäù ÷"àã é"äð óåñå íåéñá ùáåìîä åîöòá å÷ä íâ
äðä äéùòã 'ìîá íéîééúñîä åìù øùåéä éìâø óåñ
äîùðä øåàá úùáìúîå íùî äøéàî å÷ä úøàä
úùáìúî äøàäã äøàäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
íäìù íéìëä ìëá íâ óàå ò"éáã ñ"éã çåø ùôðá
íéøöåðå íéàøáðä ìëá àåä äøàäã äøàäã äøàäå
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קי ixyz 'i ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"dxivi"d mler,íéNòðådfÎiciÎlry ,"diyr"d mler ly - §©£¦
dnecwd daygnay dpeekd ,dyrpe xvepe `xap lka dxi`n
`id ef dpeeke ,milydl dyrpe xvepe `xapd lry ,"w"`"c
dx`dc dx`d" ly oiprd .dyrpe xvepe `xapd ly zeigd

y ,`ed "dx`dcdx`d
`id la` ,mvrd dppi`

dze` oiicrzednly
d`a epnny oiprd
zx`dy jk ,dx`dd
ly zedn oiicr `id "ew"d
`id okl xy`e ,zewl`
xe`a wx zyalzn
zexitqd ly dnypd

.zewl` `edydx`d
dx`dczednd dpi` xak

,zncewd dbixcnd ly
ze`ivnd oiicr `id j`
okly ,mcewd oiprd ly
zyalzn dx`dc dx`dd
zexitq ly gexe ytpa

,diyrÎdxiviÎd`ixa
oiicr df j` ,(zewl` `l df) zncewd zednd dpi` xaky

ze`ivnd,zexitq lye milk ly ipgex oipr ,oipr eze` ly
`l ok mb df ixd zewl` df oi`y zexnlyze`ivn.`xap ly

dx`dc dx`dc dx`d`l mb xak `idze`ivnddx`dd ly
"ew"d ly dx`dc dx`dc dx`dd okly ,zilpibixe`d
ly ze`ivn mdy miyrpe mixvep ,mi`xapd lka zyalzn

.mi`xapáeúkL Bîk41,íäa øLà ìëå íéniä" :,ziyr - §¤¨©©¦§¨£¤¨¤
,"ílk úà äiçî äzàå,"seq oi` xe`"n zeig zkynpy - §©¨§©¤¤ª¨

dx`dc dx`dc dx`dd dfy ,(mi`xapd lka) mleka ,"dz`"n
.mi`xapd lkl zeig zeidl zkynpd ,"seq oi` xe`"n "ew"d ly

.íúBéçäì úeiçä úeèMtúä úðéçáa úàæ ìëåyi jkay - §¨Ÿ¦§¦©¦§©§©©§©£¨
d xe`ae ,"zeliv`"a zeyalzdd ote` oia lcaddnyply

gexe ytpae ,diyrÎdxiviÎd`ixamilkezexitq xyr ly
rÎdxiviÎd`ixa,mi`xapd lka cr ,diyBúeàéöî íðîà̈§¨§¦

óBñ-ïéàä øBà ìL Búeäîe,envr -,ììk íB÷î øãâa Bðéà ¨¤¨¥¥§¤¤¨§¨
cg` ote`a "seq oi` xe`" `vnp "zeliv`"ay xn`py -

`ed `l` ,xg` ote`a - eihxte diyrÎdxiviÎd`ixaaeááBñå§¥
ïéîìò ìk,zenlerd lk -õøàä úàå íéîMä úà"å ,äåLa ¨¨§¦§¨¤§¤©¨©¦§¤¨¨¤

"àìî éðà,`ed jexa yecwd xne` -,úçà äàåLäa- £¦¨¥§©§¨¨©©
,ux`a `ln `ed jk minya `ln `edy mykyøúà úéì"å§¥£©

"dépî éeðt,jxazi epnn wixe iept `edy dbixcne mewn oi` - ¨¦¥
éwî úðéçáa àeäL ÷ø ,úéîLbä eælä õøàa óà,ááBñå ó ©¨¨¤©¥©©§¦©¤¦§¦©©¦§¥

`l` ,zybxen zeigdy itk ybxeiy ,zeinipta xi`n `ed oi` -
,mlrde siwn ly ote`a `edLeøtä øàaúpL Bîëely - §¤¦§¨¥©¥

,"oinlr lk aaeq",íéøîà éèewìaxtq ly oey`xd wlga - §¦¥£¨¦

"`ipz"d42,úeiçä úeLaìúäå úeèMtúä àìåzedny dn - §Ÿ¦§©§§¦§©§©©
ly ote`a df oi` - zenlerd lka `ln "seq oi`"d ze`ivne

,zeigd zeyalzde zehytzd,Léì ïéàî íúBeäìe íúBéçäì§©£¨§©¨¥©¦§¥
gek ici lr dfy zexnl ,"yi"l "oi`"n zeedzdd lr mby -

mlrp,"seq oi` xe`" ly
ielib ly oipr df ixd la`
zeedzdl zehytzde
zexitqd ici lr d`ad
zekiynnd zebixcnde
,mlrpd gekd z` zelbne

íà-ékzehytzdd - ¦¦
d`a ,zeedzdle zeigl
äøàäc äøàä éãé-ìò©§¥¤¨¨§¤¨¨
,"åw"äî 'eëå äøàäc§¤¨¨§¥©©
øBàî íâå .ìéòì økæpk©¦§¨§¥§©¥
éwîe ááBqä óBñ-ïéàó ¥©¥©¦

úBîìBò òaøàì§©§©¨
-äøéöé-äàéøa-úeìéöà£¦§¦¨§¦¨

,äåLa äiNòxe`d - £¦¨§¨¤
,zenlern dlrnl `edy
`id zenlera ezrtyde

,deya zenlerd zrax` lk siwne aaeq `edy ote`a wxøéàî¥¦
mb -éîéðtä åwä ìà,zenlera inipt xe` `edy -Cøc ¤©©©§¦¦¤¤

,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ øNòc íéìkämilkdy - ©¥¦§¤¤§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨
a yalznd xe`l mitiwn ixdjez,milkdCBz Búøàäáe§¤¨¨

.ïéàî Lé àøáì æòå çk íäa ïúBð ¯ íéìkäxaqedy itk - ©¥¦¥¨¤Ÿ©¨Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦
lr `id ,zenlerdn cg` lkay mi`xapd zeedzd ixd ,lirl
milkl yiy gekd ixd ;mler eze`ay zexitqd ly milkd ici
zEnvrn `wec d`ay zeedzd) "oi`n yi" zeedl zexitqd ly
xe`"n mda xi`ny iptn `ed ("oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"

."oinlr lk aaeq"d "seq oi`éãé-ìò àéä äàéøaäL øçàîe¥©©¤©§¦¨¦©§¥
,íéìkä,zewlgzde leab ly oipr ixd mda yiy -úàæì- ©¥¦¨Ÿ

,oklúe÷lçúäå éeaø úðéçáa íéàøápä íädpey cg`y - ¥©¦§¨¦¦§¦©¦§¦§©§
,ipydn,úéìëúå ìeáâe`a mzeedzdl gekdy zexnl - §§©§¦

a xi`n gekdy iptn j` ,leab ila `edy "aaeqd xe`"dnjez
dpiga `id ,milkd ici lr dpyiy ziwl`d dx`dd ixd ,milkd

,leab ly ote`ae zewlgzd lyèøôáedx`ddy itk - ¦§¨
,ieliba d`a ,zeedzdd ziyrp dpnn ziwl`déãé-ìò©§¥

.ìéòì økæpk ,úBiúBàäoipr xzei oda yi zeize`dy - ¨¦©¦§¨§¥
xn` ixd miptÎlkÎlr .milkd xy`n dlabdde zewlgzdd
,gex ytpae ,dnypa ,zenlerd ly zexitqa wx `ly ,lirl
epipry ,"ew"d) "seq oi` xe`" ly iniptd xe`dn mb yi ,milkae
inipt xe`a zenlerd z` xi`iy xe` ,zenlerd liayay xe`
aaeqd xe`dn mbe ,(zybxp zeigy itk ,zenlera "ybxp"d
`ed zenlera ezrtyde ,zenlern dlrnl `edy xe`) siwne

ote`a wxdfmda ybxp epi`e ,mdn dlrnl x`yp `edy
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ùã÷ä úøâà
äéçî äúàå íäá øùà ìëå íéîéä ù"îë íéùòðå
íúåéçäì úåéçä úåèùôúä úðéçáá úàæ ìëå íìåë úà
íå÷î øãâá åðéà ñ"àä øåà ìù åúåäîå åúåàéöî íðîà
õøàä úàå íéîùä úàå äåùá ïéîìò ìë ááåñå ììë
óà äéðéî éåðô øúà úéìå úçà äàååùäá àìî éðà

é÷î 'éçáá àåäù ÷ø úéîùâä åæìä õøàáááåñå ó
úåéçä úåùáìúäå úåèùôúä àìå à"÷ìá 'éôä ù"îëå
äøàäã äøàä é"ò à"ë ùéì ïéàî íúååäìå íúåéçäì

é÷îå ááåñä ñ"à øåàî íâå ì"ðë å÷äî 'åëå äøàäãó
éîéðôä å÷ä ìà øéàî äåùá ò"éáà úåîìåò òáøàì
ïúåð íéìëä êåú åúøàäáå ò"éáã ñ"éã íéìëä êøã
àéä äàéøáäù øçàîå ïéàî ùé àåøáì æåòå çë íäá
úå÷ìçúäå éåáéø úðéçáá íéàøáðä íä úàæì íéìëä é"ò

.ì"ðë úåéúåàä é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâå
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ixyzקב 'i ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ay wx `l ixd ,(zeiniptazexitqmibeqd ipyn cg` lkn yi
lka mb `l` ,xe`ay`xaplcadd ;xe`ay mibeqd ipyn yi

e` ,dx`dc dx`da e` ,dx`da `a df m` jka wx `hazn
oi` ixd ,dx`d ly ote`a `a dfyk :dx`dc dx`dc dx`da

d oiicr df j` ,"seq oi` xe`"n mvrd ok` dfzednxe`" ly
mb df oi` ,dx`dc dx`d ly ote`a `a dfyke ;"seq oi`

,xnelk) cala ze`ivnd m`Îik ,"seq oi` xe`" ly zednd
zewl` ly ze`ivn m`Îik ,zewl` ezedny oipr df oi`y
itk ,dx`dc dx`dc dx`d ly ote`a `a dfyk ,j` ;(cala
dx`dd ly ze`ivnd `l mb df oi` ,mi`xapd lka xacdy
d`a ziwl`d dx`ddy itk df `l` ,zncewd ziwl`d

.`xap ly ze`ivna zyalzne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc oixcdpq(ipy meil)

oeik ,xiibzdy xg` mb dzin aiig okle ,ezzina iepiy oi` ok
dzinya äl÷dzinàëééL CLéî ,äøeîçdxengd dzind - ©¨§£¨¥¨¨§¨

yi` zy` lr `ay gp oa ,xnelk .dlwd dzind z` zllek
,xiibzdy xg`l yi` zy` lr `a did eli`e ,siiqa epic l`xyi
dzindy `vnp ,siiqn xzei dlw dzin `idy wpga epic did

dlwd dzind z` zllek ieb ezeida da aiig didy dxengd
wpg zzinl mb ie`x did ieb ezeiday xnel xyt`e ,dzr aiigy
bxdp okle ,dzina iepiyl aygp df oi`e ,efn dxeng dzinl s`e
xg`ly ,myd z` jxan la` .dlw dzin `idy wpga dzr
epic did ieb ezeidae ,dxengd dliwq zzina epic xiibzdy

.xeht okle dzina iepiyl aygp df ,dlwd siiq zzina
minkg lr wlgpy oerny iax zhiyn uexizd lr dywn `xnbd
xcqd minkg zrcl .oic zia zezin rax` ly ozxneg xcqa
oerny iax zrcle ,dliwqe dtixy ,siiq ,wpg ,`ed xengl lwdn

:`xnbd dywn .dtixy dliwq ,wpg ,siiq ,`ed xcqdàçéðä- ¨¦¨
ayiin df uexizìzhiyéøîàc ïðaøyééñøeîç ó,wpgnéaøì àlà §©¨¨§¨§¦©¦¨¤¨§©¦

øîàc ïBòîLyøeîç ÷ðç,siiqnøîéîì àkéà éàîayiip cvik - ¦§§¨©¤¤¨©¦¨§¥©
gp oa ezeida `ld ,aiig `edy dxn`y `ziixad z`did `l

yi` zy` lr `ay ieby `vnpe ,dxengd wpg zzinl ie`x
zvxzn .dxeng xzei dzinl ezzin dzpzyd ,xiibzde l`xyi

:`xnbdøîàc ,äMðî éác àðzk dì øáñ ïBòîL éaøyäúéî ìk ©¦¦§¨©¨§¨¨§¥§©¤§¨©¨¦¨
,÷ðç àlà dðéà çð éðáì äøeîàällk dzpzyd `ly `vnp ¨£¨¦§¥Ÿ©¥¨¤¨¤¤

dzid xiibzdy mcew yi` zy` lr `ayk mb ixdy ,ezzin
`dz yi` zy` lr `ai m` l`xyi ezeida dzr mbe ,wpga ezzin

.wpga ezzin
:`xnbd dywnàîìLaoekp dypn iac `pzk cinrdl uexizd - ¦§¨¨
lr `ad iabl,Léà úLàyàøwéòîxiibzdy mcew dligzn - ¥¤¦¥¦¨¨

a ezzinàzLäå ,÷ðç`dz yi` zy` lr `ai m` dzr mbe - ¤¤§©§¨
a ezzinàlà ,÷ðçiabl,çöBø`ld ,exiag z` bxdy gp oa xnelk ¤¤¤¨¥©

dypn iac `pz itlàøwéòîezzin xiibzdy mcew dligzn - ¥¦¨¨
aàzLäå ,÷ðçexiag z` bxed did m` l`xyi `edyk dzre - ¤¤§©§¨

a ezzin dzidééñ,ó.dzin aiig recne ezzin dzpzydy `vnp ©¦
:`xnbd zvxznàëééL êLéî äøeîça äl÷-dlwd siiq zzin ©¨©£¨¥¨¨§¨

mby `vnpe ,dxengd wpg zzina dlelk [oerny iax zhiyl]
iepiyl aygp df oi` okle ,siiq zzinl ie`x did ieb ezeida

.dzina
ly zepfa zwqerd `ziixan `pipg iaxl di`x d`ian `xnbd
dpic dzpify dqxe`n dxrpy ,`ed oicd .dqx`zdy xg`l dy`
`id okn xg`l ,miycg dyy zkynp zexrpd ztewze ,dliwqa

:wpga dpic zxbea dzeida dzpif m`e ,zxbea z`xwpàîéì¥¨
déì àòéiñîdnn `pipg iax ixacl di`x yiy xn`p m`d - §©§¨¥

y dqxe`nd dxrp ,`ziixaa epipyyäçøñ,dzpif -Ck øçàå ¨§¨§©©¨
e ,zexrp ly miycg dyy eniizqd oica dcnrd mcewäøâa- ¨§¨

,zxbea dzyrpe,÷ðça ïBcézdzeida dzr dpfn dzid m` ixdy ¦§¤¤
:`xnbd zxxan .wpga dpic did ,zxbeaàì àîòè éàî äìé÷ña- ¦§¦¨©©£¨Ÿ

dxrp dzeida dzyrp zepfd `ld ,dliwqa dze` mipc oi` recn
,dliwqa dpic did f`yåàì`l m`d -épzLéàå ìéàBäc íeMî ¨¦§¦§¦§©¥

épzLéàmb dzpzyd ,zexbal zexrpn dteb dpzydy oeiky - ¦§©¥
zzina `l` dliwqa dzindl oi` okle ,wpgl dliwqn dzzin

,dzr da zaiigy wpgàëä ïkL ìëåz` jxiay gp oaa ,o`k - §¨¤¥¨¨

,xiibzde myd,éøîâì épzLéàcmbe dpzyd epic mby xnelk §¦§©¥§©§¥
igy dzina epecl did jixvy ,dzpzyd ezzinxnelk dzr da ai

aiigzd `ly oeik ,xyt` i` dliwqa ebxedly `l` .dliwq
:`xnbd dgec .xeht okle ,z`fk dxeng dzinaéaø déì øîàä̈¨©¥©¦

àðúì ïðçBéz` eiptl dpyy `xen`l opgei iax xn` ixd - ¨¨§¨¨
,`ziixadéðz`ziixaa qexbl jilr -,'äìé÷ña ïBcéz's` xnelk §¦¦¦§¦¨

dliwq zzina zipecip `ide ,dzzin dzpzyd `l dteb dpzydy
,myd z` jxiay gp oa s`e ,dxiard z` dxaryk da daiigzdy
siiq zzina epecl yie ,ezzin dzpzyd `l epic dpzydy s`

.dxiard z` xaryk da aiigzdy

äðùî
:dliwqa oecip dxene xxeq oa recn zx`an dpyndøøBñ ïa¥¥

äøBîeeyiprdl icka eiyrna oi` dxe`kly s` dzin aiigzn ¤
`edy meyn ,dzinaBôBñ íL ìò ïBcéðsiqei ezelcbay zngn - ¦©¥

y ahen ,dxezd dxn` ok lre ,dzin aiigziy cr riyxieúeîé̈
eceraìàå ,éàkæy cr eiyrna jiyniúeîé`edykáéiçdzin ©©§©¨©¨

,x`ane `pzd siqene .el`n xzei mixeng mi`hg zngnïúúénL¤¦¨¨
zncwendíéòLø ìL`id,ïäì äàðäsiqedl mdn rpnp jkay ¤§¨¦£¨¨¨¤

,`ehgleäàðäå`id,íìBòì,ux`d lk dhwy mzzina ixdy ©£¨¨¨¨
dzin la` .mc` ipal wifdl cer mileki mpi`y,ïäì òø ,íé÷éãvì©©¦¦©¨¤

,mnvrl zeiekf siqedl mileki mpi` mzzin xg`lyåokòø §©
,íìBòìz` migiken eide ,mdizeiekfa xecd lr epbd mdiigay ¨¨

jiyndl mileki mpi` dzin xg`le ,daeyza mxifgdl zexecd
.xecd z` zekfle

miryx oia aehl rxn miktdznd mitqep mipipr d`ian dpynd
:miwicve,íéòLøì ,äðéLå ïéédf ixd,íìBòì äàðäå ïäì äàðälky ©¦§¥¨¨§¨¦£¨¨¨¤©£¨¨¨¨

miwifn mpi`e ,m`hg lr mitiqen mpi` mipyie oii mizey mdy onf
.mc` ipa x`y z`åeli`ïäì òø ,íé÷écvìzngny ,dpiyde oiid §©©¦¦©¨¤

mitiqen mpi`e ,dxeza miwqer mpi` md dpiyae oiia weqird
,mnvrl zeiekf,íìBòì òøåobdle dxeza weqrl mileki mpi`y §©¨¨

.mlerl zeprxet d`a jk ici lre ,xecd lr
øefét,mdixag mr miievn mc` ipa oi`y dn -,ïäì äàðä ,íéòLøì ¦¨§¨¦£¨¨¨¤

,rx zeyrl cvik df mr df uriizdl mileki mpi`y,íìBòì äàðäå©£¨¨¨¨
,zeixal rxdl dfl df miriiqn mpi` df ote`ayåeli`,íé÷écvì §©©¦¦

ïäì òøsiqedl ji` df mr df uriizdl mileki mpi`y ,xefitd ©¨¤
,miaehd mdiyrna dfl df riiql mileki mpi`e ,miaeh miyrn

,íìBòì òøådfl df riiqle df mr df uriizdl mileki mpi`y §©¨¨
.xecd lr jka obdle mdizeiekf lr siqedl

ñepk,cgi mitq`pd mc` ipa -,íéòLøìdf ixd,íìBòì òøå ïäì òø ¦¨§¨¦©¨¤§©¨¨
,riyxdle siqedl df z` df miwfgn md jky,íé÷écvìåqepikd §©©¦¦

`ed,íìBòì äàðäå ïäì äàðälr daeh siqedl miwfgzn md jky £¨¨¨¤©£¨¨¨¨
.mzaeh

è÷L,zecxhe mixeqi `ll delya miayei mc` ipa xy`k - ¤¤
,íéòLøìdf ixd,íìBòì òøå ïäì òømiiept md mzeely jezny ¨§¨¦©¨¤§©¨¨

,zeixad z` miwifne `ehgl mitiqene ,mirxd mdiwqrl
e,íé÷écvì`ed hwyd,ïäì äàðäweqrl siqedl miiept md jky ©©¦¦£¨¨¨¤

,zeevnae dxeza,íìBòì äàðäåcenila mztqed ici lry oeik ©£¨¨¨¨
.zeprxetd on xecd lr mipibn md ,dxezd
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שני עמ' ב



קג היום יום . . . 

ה'תש"דד תשרייום ראשון
נּו. ְסִליחֹות. ַדְלָיה ִנְדֶחה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ צֹום ּגְ

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. צז־צט.

תניא: אמנם . . . קלא והלידה.

ֹאֶפן ָהא': "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ אּור ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִקּצּור ּבֵ

ִחינֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ִמימּות,  ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  ָאה  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ֱאלֶֹקיָך.  ֲהָוָי'  ִעם  ְהֶיה  ּתִ ִמים  ּתָ ת, 
ְקֵראת  ַהּנִ  – ב  ַהּלֵ ִמימּות  ּתְ ִהיא  ָנה  ּלָ ּכֻ ַעל  ָהעֹוָלה  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶאל  ּוְבַיַחס  ִמימּות,  ַהּתְ ִעְנַין  ּבְ ּוַמְדֵרגֹות 

ַאְבָרָהם "ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך". ָאמּור ּבְ ֶעְרְנְסְטַקייט ]=ְרִצינּות[ – ּכָ

ה'תש"דה תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. ק־קב.

תניא: ובזה יובן . . . קלא וכדלקמן.

אּור ֹאֶפן ַהּב': ִקּצּור ּבֵ

ר ִהְתַהּוּות  ְבָרִאים, ֲאׁשֶ י ָתִמיד. ֲהָוָי' מֹוֶרה ַעל ִהְתַהּוּות ָהעֹוָלם ְוִהְתַהּוּות ַהּנִ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ש, ׁשִ
ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָאה  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ְוִהיא  ְלֵיׁש.  ֵמַאִין  ֵאין־ֲערֹוְך  ֶדֶרְך  ּבְ ְוַחּיּוָתּה הּוא  ּה  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ

ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו. ִמיד ְלֶנֶגד ֵעיָניו ִעְנַין ַהֲהָוָי' ׁשֶ ר ּתָ ֲאׁשֶ

ה'תש"דו תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. קג־קה.

תניא: והנה כמו"כ . . . 262 להחיותם.

אּור ֹאֶפן ַהג': ִקּצּור ּבֵ

ֱאלֶֹקיָך",  ֲהָוָי'  ֵאת  ִל"ְוָאַהְבּתָ  ִלי  ּכְ ֶזהּו  ר  ֲאׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹוָך,  ּכָ ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ  ו, 
ת  ִסּבַ ׁשּוָבה ּבְ קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו". ֲעבֹוַדת ַהּתְ ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו רּוַח ַהּמָ רּוַח ַהּבְ ל ׁשֶ ַמֲאָמר "ּכָ ּוֵבאּור ּבְ

ֵלב טֹוב.

ה'תש"דז תשרייום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. קו־קח.

תניא: אמנם מציאותו . . . 262 כנ"ל.

אּור ֹאֶפן ַהד': ִקּצּור ּבֵ

הּוא  רֹוֶאה  לֹו,  ִביב  ּוִמּסָ ִעּמֹו  ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ל  ּכָ ַעל  ְוַדְעּתֹו  ִלּבֹו  ם  ַהּשָׂ ָהָאָדם  ֵעהּו,  ּדָ ָרֶכיָך  ּדְ ָכל  ּבְ ב, 
ִעְנַין  ֵבי ֹאֶהל' ּבְ ֲעֵלי ֲעָסִקים' ַעל ַה'ּיֹוׁשְ ִיְתרֹון ַה'ּבַ ָאַמר ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ּבְ מּוָחׁש, ּוְכמֹו ׁשֶ ֱאלֹקּות ּבְ

ָרִטית. ָחה ּפְ ּגָ ת ַהׁשְ ָאה ֵמְרִאּיַ ׁשּוָבה ַהּבָ מּוָחׁש. ֲעבֹוַדת ַהּתְ ת ֱאלֹקּות ּבְ ְרִאּיַ
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היום יום . . . קד

ה'תש"דח תשרייום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. קט־קיא.

תניא: ועוד . . . קלב דמל' דאצי'.

אּור ֹאֶפן ַהה': ִקּצּור ּבֵ

ָאָדם  ְיֵהא  ּוְכַמֲאָמר "ְלעֹוָלם  ִליָטה,  ּבְ ׁשּום  ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ְזִהירּות  ֱאלֶֹקיָך.  ֲהָוָי'  ִעם  ֶלֶכת  ַהְצֵנַע  ה, 
ה ֵמֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו  ַכּמָ ּדְ ָלל, ָידּוַע  ּכְ ר  ִנּכָ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְוִעְנַין ָהַעְרמּוִמית הּוא  ִיְרָאה",  ּבְ ָערּום 

ָאה ֵמַהְצֵנַע ֶלֶכת. ׁשּוָבה ַהּבָ ּלּו ָהיּו ִמְצַטֲעִרים. ְוֶזהּו ֲעבֹוַדת ַהּתְ יִרים ַעְצָמם, ְוִאם ִהְתּגַ ַמְסּתִ

ה'תש"דט תשרי, עריוהכ"פיום שישי

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. קיב־קיד.

תניא: ולפמ"ש בס' . . . 264 במ"א.

ָעִמים. ב ט' ּפְ ָעִמים, ַסְך ַהּכֹל ְמַסּבֵ ב ג' ּפְ ַעם ְמַסּבֵ ָעִמים, ּוְבָכל ּפַ ֹלׁש ּפְ לֹום" ׁשָ ֵני ָאָדם - ּוְלׁשָ רֹות: "ּבְ ּפָ ּכַ
ָעִמים. ֹלׁש ּפְ ֵניֶהם אֹוְמִרים "ְוהּוא ַרחּום" ׁשָ ְלֶקה ׁשְ ְלֶקה ְוַהּנִ ֲחנּון. ַמְלקֹות: ַהּמַ ֵרי ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ׁשְ ַעד סֹוף ּתִ

א. ָלה ַעל ְלַהּבָ ּפּוִרים – ַקּבָ יֹום ַהּכִ ּפּוִרים - ָהֲעבֹוָדה ִהיא ֲחָרָטה ַעל ֶהָעָבר, ּבְ ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ּבְ

ה'תש"די תשרי, יום הכפוריםשבת

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. קודם כל נדרי: קטו־קכג. קודם השינה: קכד־קלב. אחר מוסף: קלג־קמא. 

אחר נעילה: קמב־קנ.
תניא: ומזה יובן . . . עוה"ב.

ַעת  ַעם ַאַחת, ּוְבקֹול ָרם. ַעל ּדַ סּוק "אֹור ָזרּוַע" - ּפַ ֵגל" גו'. ּפָ ּפּוִרים ַמְתִחיִלים "ה' ָמָלְך ּתָ ֵליל יֹום ַהּכִ
מֹו  ה ּכְ ּטָ ַמע ַעל ַהּמִ ֹחֶמר". ְקִריַאת ׁשְ ה ּכַ י ִהּנֵ ָעִמים, ּוְבקֹול ָנמּוְך. ֵאין ּכֹוְפִלים ֶהָחרּוז "ּכִ ָהל כו' - ג' ּפְ ַהּקָ
ּפּוִרים אֹוְמִרים  ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ִפּלֹות ַהּיֹום. ּבְ ָכל ּתְ נּו ְזכֹור ַרֲחֶמיָך כו' - ּבְ ת ְויֹום טֹוב. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּבָ ׁשַ ּבְ

ים ַאַחר מּוָסף. ִהּלִ עּור ּתְ ת. ׁשִ ּבָ ׁשַ ָחל ּבְ ׁשֶ ם ּכְ ֶפר ּתֹוָרה ּגַ הֹוָצַאת ַהּסֵ י"ג ִמּדֹות ָהַרֲחִמים ּבְ
ִמְנָחה אֹוְמִרים ְלָדִוד ה'  ם ּבְ מֹוָך גו'. ּגַ ה. ִמי ֵאל ּכָ ַבר - ּוְבֵהָמה ַרּבָ ּפּוִרים: ַוְיִהי ּדְ ַהְפטֹוַרת ִמְנַחת יֹום ַהּכִ
א  ְנִעיָלה - ְלֵעּלָ יׁש ּדִ ּדִ ּקַ ת ְנִעיָלה. ּבְ ִפּלַ ל ּתְ תּוַח ַעד ַאֲחֵרי ּכָ ָאר ּפָ ֵרי, ְוִנׁשְ ְנִעיָלה ְלַאׁשְ ִתיַחת ָהָארֹון ּבִ אֹוִרי. ּפְ

ִים. ּפַ ִאים ּכַ אֹלֵקינּו, ָעֵלינּו. ְוֵאין נֹוׂשְ א, ֵאין ּכֵ ּוְלֵעּלָ
ָחר. י" ַעד ְלּמָ ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ם ִאם ֶהֱעִריב ַהּיֹום. ֵאין ְמָבְרִכים "ׁשֶ אֹוְמִרים "ַהּיֹום ִיְפֶנה", ּגַ

יוהכ"פ קומט אויס צו פאסטען זעקס און צווַאנציג שעה.

עֹות. ׁש ׁשָ ִרים ְוׁשֵ ּפּוִרים יֹוֵצא ָלצּום ֶעׂשְ יֹום ַהּכִ ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

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

:`xnbd zx`an,äåöî øáczcerqa lk`y epiidíéìáà éîeçðz, §©¦§¨©§¥£¥¦
.opaxc dpwz `l` dpi`y s`,äøéáò øáca lk`y epiidúéðòz §©£¥¨©£¦

,øeaéö.opaxc xeqi` `l` xar `ly s` ¦
:`xnbd zxxanéàî àîòèåzelik` lr bxdp epi`y mrhd dn - §©£¨©

:`xnbd daiyn .xeqi` lyàø÷ øîà(k `k mixac)xxFq df EppA' ¨©§¨§¥¤¥
dxnE,'eðìB÷a òîBL epðéà,zexzein 'eplewa rney eppi`' milinde Ÿ¤¥¤¥©§¥

jxcd on xq xnelk ,dxene xxeq oa `edy xn`p xak ixdy
,en`e eia` it z` dxnneepi` m` `weecy cnll aezkd `a `l`

rney,eðìB÷a,bxdp `edàìårney epi`yk,íB÷î ìL BìB÷a §¥§Ÿ§¤¨
.`ed jexa yecwd ixac lr xaer xnelk

dpyna epipy(`"r lirl):ìk äúL ,øNa ìëà àìå ìëàî ìk ìëà̈©¨©£¨§Ÿ¨©¨¨¨¨¨

,'eëå ïéé äúL àìå ä÷Lîxya lk`iy cr xxeq oa dyrp epi` ©§¤§Ÿ¨¨©¦§
.oii dzyie

:`xnbd zx`anàî ìk ìëà','øNa ìëà àìå ìëdpynd zpeek ¨©¨©£¨§Ÿ¨©¨¨
ééezéàìlk` m` mby zeaxl -äìéácúéìéò÷dp`zn dieyrd - §©§¥§¥¨§¦¦

bxdp epi` ,oiik zxkyn `idy s` ,dlirw `xwpd mewna dlcby
.jk lr,'ïéé äúL àìå ä÷Lî ìk äúL'dpynd zpeekééezéàì- ¨¨¨©§¤§Ÿ¨¨©¦§©¥
zeaxláìçå Lácmziizya dyrp epi` ok it lr s`e ,mixkyny §©§¨¨

,mixkyn alge yac ,zilirw dliacy oipne .xxeq oaàéðúc§©§¨
y odk ,`ziixaañðëðå áìçå Lác äúLå úéìéò÷ äìéác ìëà̈©§¥¨§¦¦§¨¨§©§¨¨§¦§©

Lc÷nì,dcear care ©¦§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום ראשון עמ' ב



קה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ח  תשרי ד' ראשון יום 'זכור' פרשת בקריאת נשים

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰økæì äNò úåöî¦§©£¥¦§Ÿ
íéòøä åéNòî ãéîz[ עמלק Búáéà[של øøBòì éãk ,Búáéøàå ¨¦©£¨¨¨¦©£¦¨§¥§¥¥¨

."÷ìîò Eì äNò øLà úà øBëæ" :øîàpL ¯¤¤¡©¨¥£¤¨¨§£¨¥
הסמ"ק  לפניקמז)(סי'וכתב  "בשבת הוא  המצוה  של שזמנה 

ראשונים דעת  וכן זכור". פרשת  שמזכירים  ברכות פורים (תוס'

ב) יז, מגילה ריטב"א א. התורה ,יג, מן חיובה  זכור פרשת שקריאת 

"זכור – עמלק " לך עשה  אשר  את  "זכור מהפסוק ונלמדת 

בפה".

אברהם ' ה 'מגן  תרפה)וגם  סי' סק"ב)והט"ז(או"ח הביאו(שם

וב 'שלחן התורה. מן  היא  בציבור  שקריאתה  הרא "ש  דעת 

ס"ז)ערוך' צריכים(שם מנין  להם  שאין  הישובים  ש "בני  נפסק

זו. קריאה  לשמוע כדי מנין " שיש  למקום לבא 

'החינוך' בספר  תרג)והנה , רק(מצוה נוהגת  שהמצוה  כתב 

לנשים", לא  האויב , ונקמת  המלחמה  לעשות להם "כי  בזכרים 

חסד' ה 'תורת  זה  על לז)והעיר  סי' מחיית(או"ח מצוות  א . :

ואף הן , מצוות שתי עמלק  מעשי זכירת  ומצוות  עמלק 

הרי המלחמה, עושי  שהם זכרים  ידי על היא שהמחיה 

היא עמלק  מחיית  ב . דוקא ! בזכרים תלויה אינה  הזכירה 

מחופתה  כלה אפילו לה , יוצאים שהכל מצוה  (סוטה מלחמת 

ב) זכור .מד, פרשת  בשמיעת  נשים גם  לחייב  יש  כן  ואם .

ֿ תורה בספר זכור  פרשת  קריאת ראשונים , כמה  לדעת אך

חכמים : מתקנת  אלא התורה  מן אינה בציבור 

תצא)הרמב "ן סו"פ התורה על את(בפירושו 'זכור שמצוות כתב 

פרשת קריאת  אינה  בפה ) (הזכירה עמלק' לך עשה אשר

להם לומר  ולדורותינו לבנינו זה  "שנספר אלא  בציבור , עמלק 

עמלק לנו שעשה "מה  נשכח שלא  כדי הרשע" לנו עשה  כך 

השמים". מתחת שמו את שנמחה  עד 

מעשיו תמיד "לזכור היא  שהמצוה  כתב  כאן  הרמב "ם וגם

הצריך  ולא  עמלק ", לך עשה  אשר את  זכור  שנאמר : הרעים..

ה 'חינוך' כתב  וכן  ובציבור. ֿ תורה  בספר הפרשה  את לקרוא

ודי מלבנו ", שנאתו  תשכח "שלא  כדי  היא  שהזכירה  (שם),

אלא ושלש " שנים  שתי או בשנה אחת  "פעם  הענין בזכירת 

בכל  מיוחד בשבת  לקרותה  זכור בפרשת  ישראל של ש "מנהגן 

היא". תורה  - שנה

וסיפור בזכירה  חובה ידי  "יוצאות  הנשים  זו, דעה  ולפי 

ראשונים ושאר  הרא "ש  לדעת אך  ֿ תורה ", בספר (הנ"ל)שלא 

התורה , מן היא ובציבור  ֿ תורה בספר  זכור  פרשת  שקריאת

בה  חייבות נשים שגם  שם)מסתבר  חסד .(תורת

ה'תשע"ח  תשרי ה' שני יום התפילות? את תיקן מי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰...äeèöð .íäøáà©§¨¨¦§©¨
éñBäå ,øNòî Léøôä ÷çöéå .úéøçL ìltúä àeäåälôz ó §¦§©¥©£¦§¦§¨¦§¦©£¥§¦§¦¨

éñBä á÷òéå .íBiä úBðôì úøçà.úéáøò ìltúäå ,äLpä ãéb ó ©¤¤¦§©§©£Ÿ¦¦©¨¤§¦§©¥©§¦
ב)בגמרא  כו, חיוב(ברכות למקור  בנוגע דעות  שתי הובאו 

אומרים ויש תיקנום " אבות  ש "תפילות  אומרים  יש  התפילות .

הקרבנות , כנגד  התפילות  את  תיקנו הגדולה כנסת שאנשי 

לזמני מקבילים  התפילות  זמני הקרבנות .ולכן 

בהלכות בדבר : סתירה  לכאורה , מצינו , הרמב"ם  ובדברי

ה"ה)תפילה  התמיד,(פ"א קרבנות  כנגד נתקנו  שהתפילות  כתב 

אותן ! תיקנו כבר  שהאבות כתב  כאן ואילו

חיות  המהר "ץ  שם)וכתב  שהאבות(ברכות פי על אף כי

אותנו, מחייבת תקנתם  אין  מכלֿמקום  התפילות , את  תיקנו 

התפילות את  תיקנו וחז "ל  תורה" מתן  מקודם  למדים  "אין  כי

הקרבנות . כנגד  כחובה 

שהאבות  כתב  שלא  הרמב "ם  בלשון  לדייק  יש  epwizואכן 
שהאבות אלא  הגמרא, כלשון  התפילות , היינוelltzdאת  ,

להתפלל  אחריהם  לבניהם  האבות מצד תקנה  היתה  לא שאכן 

קבעו ובכך להתפלל  בעצמם  שנהגו אלא  ביום תפילות  שלוש 

כנסת ואנשי  במרומים , פעולתן ואת  התפילות  מושג  את 

הדין  מן  לחובה  אותן  קבעו  וראה הגדולה  ח, ע' עמים' ('יקהת

רכ) ע' ב, מארי' אבא לזכר .'שעורים

שמח' ה"ט)וה 'אור פ"ג תפילה העניינים(הל' שני כי הוסיף 

מי ומאידך, הקרבנות , כנגד  נתקנו  התפילות זמני אמת:

אפילו הבאה  בתפילה  זאת  להשלים  יכול  התפלל ולא  שנאנס

בטל  זמנו  'עבר הקרבנות  עניין  שמצד הגם המחרת , ביום

נובע זה  שדין אלא  למחרת זאת  להשלים  אפשר  ואי  קרבנו'

האבות . מתקנת

ה'תשע"ח  תשרי ו' שלישי יום האחרון  ומשיח הראשון משיח

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ïéîàî BðéàL éî ìëå§¨¦¤¥©£¦
äLîáe äøBza ...øôBk àeä ...Búàéáì äkçî BðéàL éî Bà ,Ba¦¤¥§©¤§¦¨¥©¨§Ÿ¤
¯ íéçéLnä éðLa àað íLå ,øîàð íòìa úLøôa óà ...eðaø©¥©§¨¨©¦§¨¤¡©§¨¦¨¦§¥©§¦¦
éðaî ãîòiL ïBøçàä çéLnáe ...ãåc àeäL ïBLàøä çéLna©¨¦©¨¦¤¨¦©¨¦©¨©£¤©£Ÿ¦§¥

.åéðä¨
שיבנה המשיח לביאת  התורה  מן ראיות  מביא הרמב "ם 

שאינו או בו מאמין  שאינו ו "מי  ישראל נדחי ויקבץ המקדש 

מפרט  מדוע להבין : ויש  בתורה ". כופר  לביאתו... מחכה 

ספר הוא  והרי  משיחים , שני שיש  בכך הרמב "ם  ומאריך

ומה המשיח, לביאת  ולחכות  להאמין היא  וההלכה  הלכות

דוד"? הוא  הראשון  ש "משיח  הידיעה מוסיפה

והביאור :

ענינו ידיעת  היא  לבואו והציפיה  במשיח האמונה בכלל 

"המלך  ההלכה : בתחילת  הרמב "ם כתב  ולכן ופעולותיו,
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ובונה לישנה ... דוד  מלכות ולהחזיר  לעמוד עתיד  המשיח

בימיו המשפטים  כל  וחוזרין  ישראל. נדחי ומקבץ  מקדש 

זה אין כי  בתורה ", האמורה  מצוותן ככל מקודם ... כשהיו

שיביא כמי משיח, של מהותו הגדרת  אלא  דברים סיפור 

וחזרה בגלות  ישראל  לעם  שהיו  החסרונות  והשלמת לתיקון 

"ככל  ויובלות שמיטין קרבנות, היינו בשלמות , התורה  לקיום 

בתורה". האמורה  מצוותן

הלוחם מלך  להיות צריך  בשלמות  התורה  את  לקיים  וכדי 

דוד  בימי שהיה  כפי הבחירה, בית  את  ובונה  ה ' מלחמות

המקדש . בית  את  לבנות  והתחיל  הארץ  את  שכבש 

בשני נבא  "שם  בלעם  מפרשת  ראיה הרמב"ם  מביא  ולזה 

ישראל  את שהושיע  דוד שהוא הראשון  במשיח המשיחים ,

את שמושיע  מבניו שיעמוד  האחרון ובמשיח צריהם, מיד

הוא משיח  של  שענינו  למדים  מכאן  כי  xifgdlישראל",
dpyeil cec zekln,' הראשון כ 'משיח יהיה  האחרון' ו 'משיח ,

על  שישלוט ומאחר  ישראל. נדחי  ויקבץ המקדש  שיבנה

התורה קיום  מלכויות , משעבוד ישראל  את  ויגאל העולם

לעסוק פנויים  ישראל  יהיו  מכך  וכתוצאה  בשלימות , יהיה

העולם לחיי שיזכו כדי  ומבטל, נוגש  להם  יהיה  "ולא  בתורה

ה"ד)הבא " פי"ב .(להלן

(271 'nr ,gi zegiy ihewl)

ה'תשע"ח  תשרי ז' רביעי יום השילוני? אחיה קיבל ממי

:Ì"·Ó¯‰ ˙Ó„˜‰...äéä íéøöî éàöBiî ,éðìéMä äiçàå©£¦¨©¦Ÿ¦¦§¥¦§©¦¨¨
.Bðéc úéáe ãåcî ìa÷ àeäå ...äLnî òîLå§¨©¦Ÿ¤§¦¥¦¨¦¥¦

שהיה אלא  נכון זה "אין וכתב : זה  על השיג הראב"ד

דוד ". של  דינו מבית  השילוני אחיה 

היות כי  הוא  הראב "ד  של שנימוקו משנה' ה 'כסף  ומבאר 

שקיבל  לומר  נכון זה  אין  מופלג, זקן אחיה היה דוד  שבימי

בהרבה . ממנו צעיר שהיה מדוד 

המשנה ' הגמרא (אלפנדרי)וה'מרכבת דברי את  (בבא הביא 

ב) קכא, חשבוןבתרא ולפי  עמרם ..." את  ראה  השילוני "אחיה

שנה שישים  כבן  אחיה היה  התורה  קבלת  שבעת  יוצא השנים

שם) ב"ב רשב"ם ממשה ?(ראה שקיבל נאמר לא  ומדוע

המלך': ה 'עבודת ומבאר 

שהיה ליהושע  רק היתה בשלימותה  התורה  מסירת 

לאחרים , למסרה  יוכל לבד הוא שגם  כדי משה  של תלמידו 

'ראש ידי  על התורה  מסירת  נמשכה  ואילך מיהושע  אך

דינו בית  עם  ֿ דין' דינו")בית  ובית שמואל דינו... ובית ואף("עלי .

קיבל  השילוני שאחיה  נאמר התורה  ומוסרי  מקבלי שבסדר 

וגד  נתן  גדולות')מהנביאים  וב'הלכות גאון' שרירא רב ב'אגרת ,(כמובא

שבית דוד של  בזמנו  היו (שהרי  בית ֿדין  להם  היה  שלא  כיון

ובית משמואל שקיבל אלא  הרמב "ם  ציין לא  שלו), היה  הדין

נמנה אינו  הנביאים  וגד  מנתן לכן קודם  שקיבל ומה  דינו,

ֿ דין. בית  בלי  למסור  בכוחם  היה לא  כי הקבלות ', ב 'סדר 

ה'תשע"ח  תשרי ח' חמישי יום מנחות  שיירי אכילת

פח : עשה מצות המצוות , øîàpL:מנין ,úBçðî éøéL ìëàì¤¡Ÿ§¨¥§¨¤¤¡©
."åéðáe ïøäà eìëàé ,äpnî úøúBpäå"§©¤¤¦¤¨Ÿ§©£Ÿ¨¨

אחרוני פח)ם הקשו  מצוה הלוי יד לח. אות המלך :(מצות

והרי עצמה , בפני  כמצוה  מנחה  שיירי  אכילת  נמנית  מדוע 

"ואכלו מהכתוב  הנלמדת  קדשים  אכילת  במצות  נכללת  היא 

בהם " כופר אשר פט)אותם  ?(מ"ע

המלך': ה 'מצות ומבאר 

הגמרא רצה)מדברי ד"ה ותוס' א מ, שמצוות(יבמות משמע

בשאר הקדשים : שאר  מאכילת  שונה  מנחה  שיירי אכילת

ואלו הכהנים  כל על  אמנם  היא  האכילה מצות  קדשים ,

אינם אכלו שלא  אלו  גם אך  המצוה , את קיימו שאכלו 

הכהנים ידי על נתקיימה  המצוה  כי ה'עשה ' על עוברים 

מצוה יש  מנחה  בשיירי ואילו הקרבן. בשר  את  שאכלו 

לא ואם  ממנה , יאכל  הקומץ  את  המקריב שהכהן מיוחדת 

נמנית מנחה שיירי אכילת  ולכן  ה 'עשה'. על יעבור  יאכל

עצמה . בפני  כמצוה 

כתב  הרמב "ם  הי"ד)ואולם , פ"י הקרבנות מעשה שיירי(הל' שגם 

'בית שבאותו  הכהנים  בין מתחלקים  קדשים שאר וגם מנחה 

הכהן על בעיקר  מוטלת  האכילה  שמצות  ציין  ולא אב ',

עיון. וצריך אותה . שהקריב 

ביאור : ועוד

אשר אותם  "ואכלו מהפסוק  נלמדת  קדשים  שאר  אכילת 

xtek" לג)בהם כט, לכפרה(שמות הבאות  שהמנחות לומר ויש 

מנחת או ונדבה  בנדר  הבאות  מנחות  אבל זו , במצוה  נכללות 

אלא זה  ב 'עשה ' נכללות  אינן  כפרה , באכילתן שאין  העומר

ובניו " אהרן יאכלו ממנה  "והנותרת  – אחרת ט)במצוה  ו, .(ויקרא

הלוי' שייריוב 'יד  אכילת  שמחמתו נוסף  חילוק כתב 

עצמה : בפני  כמצוה  נמנית  מנחות 

שיירי אכילת  שיעור  אך כזית שיעורה  קדשים אכילת 

ב 'ספרא ' כמבואר שהוא', 'כל הוא  צו)מנחה  פרשת "מצות(ריש

בכל  אפילו  – 'תאכל ' לומר תלמוד מקצתה , אף מנין תאכל...

שהוא".

ה'תשע"ח  תשרי ט' שישי יום כמעשה  הסיוע

:‚Ó ,‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ,˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈÓéwäì àlLúàt ó ¤Ÿ§©¦§©
.LàøŸ

את למנות ראוי  כי וכותב הרמב"ם  על משיג  הראב"ד

ואחד  למקיף  אחד  נפרדים: איסורים  כשני ההקפה  איסור 

ראשו. את  שיקיפו למניח

בגמרא המבואר  פי על ב)וזאת  כ, לחברו(מכות שהמניח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc oixcdpq(iying meil)

,edebxdi ok dyri `l m`yå âøäé,øBáòé ìàäñøBànä äøòð óà ¥¨¥§©©£©©£¨©§¨¨
.øBáòz ìàå âøäzz` xeqnl yiy x`ean iax ixacay `vnp ¥¨¥§©©£

.zeixr ielib lr mbe minc zekity lr mb ,ytpd
:`xnbd zxxan ,gvexn dqxe`nd dxrp cnl iaxdéôeb çöBø¥©¥

ïì àðî:`xnbd daiyn .xeari l`e bxdiyàeä àøáñenke] §¨¨§¨¨
,[oldl x`eaiyäaøc dén÷ì àúàc àeääc`ay mc`a dyrn - §©©£¨§©¥§©¨

,dax iptldéì øîàåy el xtiq -éàøec éøî éì øîàoec` il xn` - §¨©¥£©¦¨¥©
,ieb didy ixiràéðìôì déìè÷ ìéæ,ipelt z` bexd jl -àì éàå ¦¨§¥¦§©§¨§¦Ÿ

Cì àðéìè÷mc` eze` ywiae ,jze` bexd` ok dyrz `l m` - ¨§¦¨¨
.bedpl cvik edxeiy daxndéì øîà,l`eyl daxàìå Ceìè÷ì £©¥¦§§§Ÿ

ìBèwézy meyn ,bexdz l` dz`e jebxdiy -Cãéc àîãc øîéé éî ¦§¦¥©§¨¨¦¨
éôè ÷îeñ àøáâ àeääc àîc àîìéc ,éôè ÷îeñjncy xne` in - ¨§¥¦§¨¨¨§©©§¨¨§¥

aeyg ipyd ly enc `weec `ny ,mewnd iptl xzei aeyge mec`

.ytp xeqnl jilr okle ,xzei
x`ya 'xeari l`e bxdi' oica zetqep zekld d`ian `xnbd

:zexiaréîéc áø àúà ék,laal l`xyi ux`nøîàmyaéaø ¦£¨©¦¦¨©©¦
eðL àì ,ïðçBé,bxdi l`e xeari zexiar x`yayúòLa àlL àlà ¨¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦§©
úeëìnä úøæbdxhna zeevnd meiw lr zeklnd dxfb `lyk - §¥©©©§

,mzc lr l`xyi z` xiardleléôà ,úeëìnä úøæb úòLa ìáàlr £¨¦§©§¥©©©§£¦
,äl÷ äåöî,`rpiva elit`e,øBáòé ìàå âøäéelbxzi `ly ick ¦§¨©¨¥¨¥§©©£

.jk bedpl miiebdïéáø àúà ék,laal l`xyi ux`n oiax `ayk - ¦£¨¨¦
øîàmyaeøîà àì ,úeëìî úøæb úòLa àlL eléôà ,ïðçBé éaø ¨©©¦¨¨£¦¤Ÿ¦§©§¥©©§Ÿ¨§

bxdi l`e xeariyìáà ,àòðéöa àlàxearl edeeiv m`àéñäøôa ¤¨§¦§¨£¨§©§¤§¨
,miax ipta -eléôàlrøBáòé ìàå âøäé ,äl÷ äåöî. £¦¦§¨©¨¥¨¥§©©£

:`xnbd zxxanäl÷ äåöî éàî.dlw devnl zaygp devn efi` - ©¦§¨©¨
:`xnbd daiyn,áø øîà ÷çöé áø øa àáø øîà̈©¨¨©©¦§¨¨©©

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



קז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שאין לאו  על  לוקים  שאין ואע "פ  לוקה . ראשו, את  להקיף

הושטת ידי על להקיפו לחברו  מסייע  והוא  מאחר  מעשה, בו

ולוקה . מעשה  כעשיית  נחשב  זה  הרי הראש ,

ונראה הניקף , על עצמו בפני איסור מנה  לא  הרמב"ם  אך

והניקף שמאחר  אלא נפרדים  איסורים  שני כאן אין  לדעתו  כי

נחשב  הוא  הרי להקיף , לחברו dyrnמסייע  mvra szeyk
dtwddאין שהרי לניקף  מיוחד לאו למנות  מקום  אין  ולכן .

כמקיף . נחשב  מסייע שהוא  שמצד אלא עצמו בפני איסור  זה

כשותף מחשיבו  הסיוע אין הראב "ד  לדעת  mvraאך
dtwdd zlertאיסור יש  המקיף  על לאיסור  שבנוסף  אלא

שיש כלאו נחשב  הסיוע  פעולת  שמחמת  הניקף  על גם  נפרד

שני הם  וניקף  מקיף  לדעתו כן  ועל עליו, ולוקה  מעשה  בו

נפרדים . איסורים 

מותר האם  השאלה  לגבי  זו  ממחלוקת  נוספת  והשלכה 

לו שיעקור  מגוי  לבקש  בשבת  שיניים  מכאב  הסובל לאדם 

השן ? את 

הט"ז  סק"א)לדעת שכח סי' לעקירת(או"ח מסייע  והיהודי מאחר ,

אסור . והדבר  העקירה  בפעולת  כמשתתף הוא  הרי השן ,

הש "ך הכסף)אך  בנקודות קצח של (יו"ד האיסור  כי כתב 

על  גם  חל  והאיסור  מאחר ניקף , לגבי דווקא  נאמר  'מסייע '

א אך המקיף , על רק  ולא  עצמו בשבתהניקף  מלאכה  יסור

נעשית שבגופו  מי על ולא  הפעולה  עושה  על רק  הוא 

הפעולה .

ידי שעל  כשם  הרמב "ם: לשיטת  תואמת  הט "ז ושיטת 

בעקירת גם  כך ההקפה , בפעולת כשותף  הניקף נחשב  הסיוע 

מעשה בעצם  כשותף  נחשב  הוא הרי  הסיוע , מכוח שן ,

העקירה .

(hl 'iq g"e` uari zpyn)

תשע"ח  תשרי י' קודש שבת ה'לאו'?' את ה'עשה' מנתק מתי

:˙ÂÎÏ‰‰ ¯„Ò ÏÚ ˙ÂÂˆÓ‰ ÈË¯ÙLé .äøeîz úBëìä¦§§¨¥
ìL ïììëa.øéîé àlL .à ...úBåöî L ¦§¨¨¨Ÿ¦§¤Ÿ¨¦

תמורה ה"א)בהלכות  על (פ"א שלוקים  הרמב "ם  כתב 

ה 'לאו ' איסור  כי לעשה', הניתק  'לאו  שהוא  אף  ('לא התמורה

ואילוימיר') שותפים , ושל ציבור של בהמה  הממיר  על גם חל

קדש')ה 'עשה ' יהיה בשותפים ,('ותמורתו או בציבור  מתקיים  אינו 

חייבים שכולם  לאו  מנתק  אינו כולם  על חל שאינו  ו 'עשה'

בו.

חסד' ה'תורת ועוד)והקשה  סק"ב, ח סי' (א"ח

הניתק 'לאו זה  ואין  לוקה  שהממיר  הרמב "ם דברי לפי

שאין היינו  לעשה ", שוה  שבה  לאו  "שאין  משום  לעשה '

לחול  יכול איך מה 'עשה', הגדול לאו ומבטל  מנתק  העשה

והרי לעשה ', הניתק  'לאו דעות)דין  פטור(לכמה סומא

בלא ֿתעשה  וחייב  כללים,ממצוות ֿעשה  שד"ח, ב פו, קמא בבא (ראה

קסט) סי רעק"א שו"ת ס"ו. כלל ס, שווהמע' אינו  לאו  כל כן ואם  ,

ממנו ? גדול אלא  ל'עשה'

ומיישב :

'לאו לענין מ'עשה', ופטור  הלאו על מצווה  שהסומא  אף 

הלאו את לתקן  בא  שה 'עשה' כיון כי לומר  יש  לעשה ' הניתק 

'עשה ' לקיים  צריך  הסומא  וגם  אחריו, נגרר  הוא  הרי  שנעשה ,

עליו. שעבר  הלאו את  ולבטל  לנתק  שיוכל כדי זה ,

ה'ת דברי יסוד  על מבאר סק"ז):ומים 'ועוד ז (סי

רק אמור ממנו  גדול לאו ומבטל מנתק  ה 'עשה ' שאין הדין 

פעולת שעם  (כבתמורה, מאליו מתקיים  ה 'עשה ' כאשר 

אבל (ההמרה)האיסור  קודש '), יהיה 'ותמורתו המצוה  נעשית 

עצמה  בפני  פעולה  ידי על  הוא  ה 'עשה ' קיום  ('קום כאשר 

הלאוועשה') כאשר  גם  הלאו  את מבטל העשה  הרמב "ם  לדעת 

ה 'עשה '. מן  גדול 

שהסומים אף ה 'לאו ', את  מבטל ה 'עשה ' כלל בדרך ולכן 

ולקיום היות  - ֿ תעשה  לא  על ומצווים  ממצוות ֿעשה  פטורים 

עשיה  נדרשת  ֿ עשה  ועשה')מצות  את('קום מבטל  ה'עשה ' הרי  ,

ה 'עשה '. מן  גדול  שאיסורו  אף  הלאו ,

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc oixcdpq(iying meil)

,edebxdi ok dyri `l m`yå âøäé,øBáòé ìàäñøBànä äøòð óà ¥¨¥§©©£©©£¨©§¨¨
.øBáòz ìàå âøäzz` xeqnl yiy x`ean iax ixacay `vnp ¥¨¥§©©£

.zeixr ielib lr mbe minc zekity lr mb ,ytpd
:`xnbd zxxan ,gvexn dqxe`nd dxrp cnl iaxdéôeb çöBø¥©¥

ïì àðî:`xnbd daiyn .xeari l`e bxdiyàeä àøáñenke] §¨¨§¨¨
,[oldl x`eaiyäaøc dén÷ì àúàc àeääc`ay mc`a dyrn - §©©£¨§©¥§©¨

,dax iptldéì øîàåy el xtiq -éàøec éøî éì øîàoec` il xn` - §¨©¥£©¦¨¥©
,ieb didy ixiràéðìôì déìè÷ ìéæ,ipelt z` bexd jl -àì éàå ¦¨§¥¦§©§¨§¦Ÿ

Cì àðéìè÷mc` eze` ywiae ,jze` bexd` ok dyrz `l m` - ¨§¦¨¨
.bedpl cvik edxeiy daxndéì øîà,l`eyl daxàìå Ceìè÷ì £©¥¦§§§Ÿ

ìBèwézy meyn ,bexdz l` dz`e jebxdiy -Cãéc àîãc øîéé éî ¦§¦¥©§¨¨¦¨
éôè ÷îeñ àøáâ àeääc àîc àîìéc ,éôè ÷îeñjncy xne` in - ¨§¥¦§¨¨¨§©©§¨¨§¥

aeyg ipyd ly enc `weec `ny ,mewnd iptl xzei aeyge mec`

.ytp xeqnl jilr okle ,xzei
x`ya 'xeari l`e bxdi' oica zetqep zekld d`ian `xnbd

:zexiaréîéc áø àúà ék,laal l`xyi ux`nøîàmyaéaø ¦£¨©¦¦¨©©¦
eðL àì ,ïðçBé,bxdi l`e xeari zexiar x`yayúòLa àlL àlà ¨¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦§©
úeëìnä úøæbdxhna zeevnd meiw lr zeklnd dxfb `lyk - §¥©©©§

,mzc lr l`xyi z` xiardleléôà ,úeëìnä úøæb úòLa ìáàlr £¨¦§©§¥©©©§£¦
,äl÷ äåöî,`rpiva elit`e,øBáòé ìàå âøäéelbxzi `ly ick ¦§¨©¨¥¨¥§©©£

.jk bedpl miiebdïéáø àúà ék,laal l`xyi ux`n oiax `ayk - ¦£¨¨¦
øîàmyaeøîà àì ,úeëìî úøæb úòLa àlL eléôà ,ïðçBé éaø ¨©©¦¨¨£¦¤Ÿ¦§©§¥©©§Ÿ¨§

bxdi l`e xeariyìáà ,àòðéöa àlàxearl edeeiv m`àéñäøôa ¤¨§¦§¨£¨§©§¤§¨
,miax ipta -eléôàlrøBáòé ìàå âøäé ,äl÷ äåöî. £¦¦§¨©¨¥¨¥§©©£

:`xnbd zxxanäl÷ äåöî éàî.dlw devnl zaygp devn efi` - ©¦§¨©¨
:`xnbd daiyn,áø øîà ÷çöé áø øa àáø øîà̈©¨¨©©¦§¨¨©©
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miklnקח zekld - mihtey xtq - ixyz 'c oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyixyz 'iÎ'c -g"ryz

ה'תשע"ח  תשרי ד' ראשון יום

mdizFnglnE mikln zFkld
miklnzFkld-mihteyxtq

¦§§¨¦¦§£¥¤
¦§§̈¦

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שלוקח 1) מלחמה. ולצרכי לצרכיו, מטיל שהמלך המיסים

פילגש  איסור לפניו. לעמוד שמשים הטובים העם מבחורי
לוקח  שרים. להיות בעם המוכשרים את שכופה להדיוט.
המשיח  מלך של חלקו והבהמות. מהתבואות מעשר
בוזז. שהצבא בביזה המלך מנת ישראל. שכובשים בארצות

האמת. דת להרים המלך מגמת

.‡B‡ ÂÈÎ¯ˆÏ ÌÚ‰ ÏÚ ÒÓ ÔzÏ CÏnÏ LÈ ˙eL¿̄≈«∆∆ƒ≈««»»ƒ¿»»
·ˆB˜Â .˙BÓÁÏn‰ C¯ˆÏ2ÒÎÓ BÏ3ÁÈ¯·‰Ï ¯eÒ‡Â ,4 ¿…∆«ƒ¿»¿≈∆∆¿»¿«¿ƒ«

ÒÎn‰ ·‚iL ÈÓ ÏkL ¯Ê‚Ï BÏ LiL ,ÒÎn‰ ÔÓ5- ƒ«∆∆∆∆ƒ¿…∆»ƒ∆ƒ¿…«∆∆
BÏ eÈ‰z Ìz‡Â" :¯Ó‡pL ,‚¯‰È B‡ BBÓÓ Á˜lÈ6 ƒ»«»≈»≈∆∆¡«¿«∆ƒ¿

ÌÈ„·ÚÏ7ÒÓÏ EÏ eÈ‰È" :¯ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe ," «¬»ƒ¿«»≈ƒ¿¿»«
"Ee„·ÚÂ8ÒÓ Ô˙BpL ,Ô‡kÓ ,9ÒÎÓ ·ˆB˜Â10ÂÈÈ„Â , «¬»ƒ»∆≈«¿≈∆∆¿ƒ»

ÔÈc - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa11¯eÓ‡‰ ÏkL , ¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ∆»»»
CÏÓ ˙L¯Ùa12B· ‰ÎBÊ CÏÓ -13. ¿»»«∆∆∆∆∆

וקובע.2) שונות,3)פוסק מסחורות מסויים, בשיעור מס
לערכן. ולהסתיר.4)בהתאם ולא 5)להעלים שיבריח

ממנו. המגיע המכס במשפט 6)ישלם מדבר והפסוק
וזכויותיו. המלך 7)המלך בעבודת לפרשו אפשר ואי

ייקח... בניכם "את יא) (פסוק לעיל נאמר שכבר והצבא,
וגו'. מרכבתו" לפני גם 8)ורצו מתפרשת שהעבדות הרי

מס. גולגולת.9)בנתינת והרכוש 10)מס מהסחורה
לערכם. דמלכותא 11)בהתאם "דינא א, קיג, קמא בבא

י"א. הלכה ה, פרק גזילה הלכות והשווה דינא",
המלך.12) במשפט המדבר ח פרק ומותר 13)בשמואלֿא

האומר: רב, לדברי בניגוד כשמואל. ב), כ, (סנהדרין בו
מותר  ואינו עליהם" לאיים אלא זו פרשה נאמרה "לא

כן. לעשות

.·ÌÚ‰ ÔÓ Á˜BÏÂ Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏÎa ÁÏBLÂ¿≈«¿»¿ƒ¿»≈¿≈«ƒ»»
Bz·k¯ÓÏ ÏÈÁ Ô‰Ó ‰OBÚÂ ,ÏÈÁŒÈL‡Â ÌÈ¯Bab‰14 «ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿∆≈∆«ƒ¿∆¿«¿

ÂÈL¯Ù·e15ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Ó „ÈÓÚÓe ,16„ÈÓÚÓe , ¿»»»«¬ƒ≈∆¿ƒ¿»»«¬ƒ
ÂÈÙÏ ıe¯Ï ÌÈL‡ Ô‰Ó17BÏ ÌOÂ" :¯Ó‡pL , ≈∆¬»ƒ»¿»»∆∆¡«¿»

ÔÓ Á˜BÏÂ ."Bz·k¯Ó ÈÙÏ eˆ¯Â ÂÈL¯Ù·e Bz·k¯Óa¿∆¿«¿¿»»»¿»ƒ¿≈∆¿«¿¿≈«ƒ
ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚÂ ÌÈLnL ˙BÈ‰Ï Ì‰aL ÌÈÙi‰18, «»ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿¿ƒ¿»»

‰OÚÂ ,ÁwÈ ...ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ¯eÁa ˙‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«≈∆«ƒƒ»¿»»
."BzÎ‡ÏÓÏƒ¿«¿

מרכבתו.14) סוסים.15)למוליכי לשמרו,16)רוכבי
כבוד. ההם 17)משמר הימים כמנהג מרכבתו, לפני

קדם. מלכי מלאכתו.18)בחצרות ולעשות לשרתו,

.‚CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó Ïk ˙Bin‡‰ ÈÏÚa ÔÓ Á˜BÏ ÔÎÂ¿≈≈«ƒ«¬≈»À»À»«∆»ƒ

Ô¯ÎO Ô˙BÂ ,BzÎ‡ÏÓ BÏ ÔÈOBÚÂ19Ïk Á˜BÏÂ . ¿ƒ¿«¿¿≈¿»»¿≈«»
Ô˙BÂ ,BzÎ‡ÏÓÏ ˙BÁÙM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ˙BÓ‰a‰«¿≈¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿«¿¿≈

Ô¯ÎO20Ô‰ÈÓ„ B‡21BLÈ¯Á L¯ÁÏÂ" :¯Ó‡pL , ¿»»¿≈∆∆∆¡«¿«¬¬ƒ
BzÓÁÏÓ ÈÏk ˙BOÚÏÂ B¯Èˆ˜ ¯ˆ˜ÏÂ22.BaÎ¯ ÈÏÎe ¿ƒ¿…¿ƒ¿«¬¿≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿

ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ¯eÁa ˙‡Â ÌÎÈ˙BÁÙL ˙‡Â ÌÎÈ„·Ú ˙‡Â¿∆«¿≈∆¿∆ƒ¿≈∆¿∆«≈∆«ƒ
."BzÎ‡ÏÓÏ ‰OÚÂ ,ÁwÈ ÌÎÈ¯BÓÁ ˙‡Â¿∆¬≈∆ƒ»¿»»ƒ¿«¿

שכרם.19) וזהו המלך מבית המתפרנסים לשמשיו בניגוד
מלאכתם.20) לעצמו.21)שכר ומעכבם תמורתם משלם
שם.22) יונתן כתרגום האומנות, בעלי אלו

.„ÌÈL Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏkÓ Á˜BÏ ÔÎÂ23:ÌÈL‚ÏÈÙe ¿≈≈«ƒ»¿ƒ¿»≈»ƒƒ«¿ƒ
‰a˙Î ‡Ïa - ÌÈL‚ÏÈÙe ,ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa - ÌÈL»ƒƒ¿À»¿ƒƒƒ«¿ƒ¿…¿À»

ÔÈLec˜ ‡Ï·e24„eÁÈa ‡l‡ ,25d˙B‡ ‰B˜ „·Ïa ¿…ƒƒ∆»¿ƒƒ¿«∆»
L‚ÏÈÙa ¯eÒ‡ ËBÈ„‰‰ Ï·‡ .BÏ ˙¯zÓe26‡l‡ , À∆∆¬»«∆¿»¿ƒ∆∆∆»

‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡a27„eÚÈ È¯Á‡ „·Ïa28˙eL¯ BÏ LÈÂ . ¿»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿««¬≈ƒ¿∆¿
˙BÁaË ,BBÓ¯‡Ï Á˜BlL ÌÈL‚ÏÈt‰ ˙BOÚÏ29 «¬«ƒ«¿ƒ∆≈«¿«¿«»

˙BÁw¯Â ˙BÙB‡Â30ÁwÈ ÌÎÈ˙Ba ˙‡Â" :¯Ó‡pL , ¿¿«»∆∆¡«¿∆¿≈∆ƒ«
."˙BÙ‡Ïe ˙BÁaËÏe ˙BÁw¯Ï¿«»¿«»¿…

מכל 23) נשים לו "ובורר ב, משנה ד, פרק סנהדרין תוספתא
וישראליות". לויות כהנות שירצה כא,24)מקום סנהדרין

לעיני  אביו פלגשי "אל שבא אבשלום, מעשה יובן, ובזה א,
לדוד  מקודשות היו אילו כי כב), טז, (שמואלֿב ישראל" כל
לציין  וראוי (רדב"ז). זו לעבירה מסכים העם היה לא אביו,
בלא  - פלגשים מפרש: ו) כה, (בראשית לתורה שרש"י
וכבר  בקידושין, לו מקודשת שהיא מדבריו, נראה כתובה,
בלא  היא: כא, בסנהדרין שהגירסה שם, הרמב"ן העיר
שהכתובה  בקידושין, תלוי והעיקר קידושין. ובלא כתובה

סופרים. מדברי אלא לו 25)אינה להיות לו שמייחדה
ולאשה. אישות 26)לשפחה (הלכות רבינו פסק שכבר

הל  א, קידושין פרק בלא זנות לשם אשה הבועל "כל ד): כה
י"ז. הלכה ב, פרק נערה הלכות וראה התורה", מן לוקה

קטנה.27) בהיותה אביה לו לו 28)שמכרה שמייחדה
יעדה". לא "אשר ח) כא, (שמות הכתוב מלשון לאשה,
מקודשת  את הרי שניים: בפני לה אומר ייעוד, "ומצוות
שמעות  קידושין) (=כסף כלום לה ליתן צריך ואינו לי...
ניתנו" לקידושין ממנו) כשלקחה לאביה (שנתן הראשונות

ז). הלכה ד, פרק עבדים מבשלות.29)(הלכות
נשים.30) ותמרוקי בשמים מתקנות

.‰‰pÓÓe ,ÌÈ¯O ˙BÈ‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ˙‡ ‰ÙBk ÔÎÂ¿≈∆∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆
ÌÈMÓÁ È¯OÂ ÌÈÙÏ‡ È¯O Ì˙B‡31ÌeOÏÂ" :¯Ó‡pL , »»≈¬»ƒ¿»≈¬ƒƒ∆∆¡«¿»

."ÌÈMÓÁ È¯OÂ ÌÈÙÏ‡ È¯O BÏ»≈¬»ƒ¿»≈¬ƒƒ

ולהתנהג 31) הציבור עול במשא רוצים שאינם פי על אף
בשררה.

.ÂÌÈ˙Èf‰Â ˙B„O‰ Á˜BÏÂ32ÂÈ„·ÚÏ ÌÈÓ¯k‰Â ¿≈««»¿«≈ƒ¿«¿»ƒ«¬»»
ÔÈ‡ Ì‡ el‡ ˙BÓB˜Ó ÏÚ eËLÙÈÂ ,‰ÓÁÏnÏ eÎÏiLk¿∆≈¿«ƒ¿»»¿ƒ¿¿«¿≈ƒ≈
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קט mikln zekld - mihtey xtq - ixyz 'c oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

:¯Ó‡pL ,Ô‰ÈÓc Ô˙BÂ ,ÌMÓ ‡l‡ eÏÎ‡i ‰Ó Ì‰Ï»∆«…¿∆»ƒ»¿≈¿≈∆∆∆¡«
,ÁwÈ ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ˙ÈÊÂ ÌÎÈÓ¯k ˙‡Â ÌÎÈ˙B„O ˙‡Â"¿∆¿≈∆¿∆«¿≈∆¿≈≈∆«ƒƒ»

"ÂÈ„·ÚÏ Ô˙Â33. ¿»««¬»»

ככתוב 32) המחייה, עיקר שהם וכו' והזיתים השדות
ויצהרך". ותירושך "דגנך יד) יא, ובתוספות 33)(דברים

כן  אם שאלו, מותר) מלך המתחיל דיבור ב כ, (סנהדרין
(מלכיםֿא  היזרעאלי נבות כרם מעשה על אחאב נענש למה
השדות  לקיחת להתיר הכתוב שכוונת ותירצו, יט)? כא,
בשדה  אלא מותר שאינו תירצו, עוד לעצמו. ולא לעבדיו,
ג) (שם ככתוב מאבותיו, שירש אחוזה בשדה ולא מקנה,
תירצו  ובעיקר לך. אבותי נחלת את מתיתי מה' לי חלילה
ישראל  כל על שמלך במלך, אלא נאמרת המלך פרשת שאין
מאת  לא וגם יהודה, על מלך לא ואחאב ה', ומאת ויהודה
להיתר  הכתוב שכוונת מתרץ, שם לשמואל וברד"ק ה',

השדה. לגוף ולא בלבד פירות

.Ê˙BÏÈ‡‰ ÔÓe ÌÈÚ¯f‰ ÔÓ ¯OÚÓ BÏ LÈÂ34ÔÓe ¿∆«¬≈ƒ«¿»ƒƒ»ƒ»ƒ
.'B‚Â ¯OÚÈ ÌÎÈÓ¯ÎÂ ÌÎÈÚ¯ÊÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆¡«¿«¿≈∆¿«¿≈∆«¿¿

."¯OÚÈ ÌÎ‡…̂¿∆«¿

המעשר 34) הבעלים שיפרישו אחרי לעצמו. והמעשר
שם). (רד"ק כמשפט ללויים

.ÁÔÈL·BkL ˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ÏËB ÁÈLn‰ CÏn‰«∆∆«»ƒ«≈ƒ»»¬»∆¿ƒ
BÏ ˜Á ‰Ê ¯·„Â ;¯OÚŒ‰LÏMÓ „Á‡ ˜ÏÁ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈∆∆»ƒ¿»»»¿»»∆…

ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe35. ¿»»«»

"והנותר 35) כא): מח, (יחזקאל הכתוב דברי לזה רמז
למדנו, וגו', לנשיא" חלקים לעומת ומזה... מזה לנשיא
המשיח  מלך הוא והנשיא השבטים, כאחד חלק נוטל שהיה
ישראל  ארץ עתידה אמרו: קכב, בתרא ובבבא (רדב"ז).
שהחלק  חסדא רב ואמר שבטים, עשר לשלושה שתתחלק
שנאמר  רשב"ם), המשיח", ("למלך לנשיא הוא הי"ג
מוטל  רבים שעול (הנשיא העיר "והעובד יט): מח, (יחזקאל

ישראל". שבטי מכל יעבדוהו רשב"ם) - עליו

.ËCÏn‰ È‚e¯‰ Ïk36CÏnÏ ÔBÓÓ -37ÏÎÂ . »¬≈«∆∆»»«∆∆¿»
,CÏnÏ ÌÈÎÏn‰ ˙B¯ˆB‡ È¯‰ ,L·BkL ˙BÎÏÓn‰««¿»∆≈¬≈¿«¿»ƒ«∆∆
‡e‰Â ,ÂÈÙÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÊÊBa ,ÔÈÊÊBaL ‰fa‰ ¯‡Le¿»«ƒ»∆¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»»¿

L‡¯a ‰ˆÁÓ ÏËB38,d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ‰fa‰ ˙ÈˆÁÓe , ≈∆¡»»…«¬ƒ«ƒ»¿ƒ»
ÌÈÏk‰ ÏÚ ÔÈ·LBi‰ ÌÚ‰ ÌÚ „ÁÈa ‡·v‰ ÈL‡ Ïk»«¿≈«»»¿««ƒ»»«¿ƒ««≈ƒ
˜ÏÁk Èk" :¯Ó‡pL ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ ,Ô¯ÓLÏ ‰Ána««¬∆¿»¿»¿ƒ¿»∆∆∆¡«ƒ¿≈∆
ÂcÁÈ ÌÈÏk‰ ÏÚ ·Li‰ ˜ÏÁÎe ‰ÓÁÏna „¯i‰«…≈«ƒ¿»»¿≈∆«≈««≈ƒ«¿»

"e˜ÏÁÈ39. «¬…

מיתה.36) ונתחייבו בו ב)37)שמרדו (מח, סנהדרין
לעיל  כמבואר ליורשיהם, שנכסיהם דין בית להרוגי בניגוד
(מלכיםֿא  בכתוב מצינו וכן ט. הלכה א, פרק אבל הלכות

כשה  טז) מיד,כא, ומלך, האלוקים את שברך נבות על עידו
(גמרא  לרישתו" היזרעאלי נבות כרם אל לרדת אחאב "ויקם

הוא 38)שם). שנינו: שם ובמשנה בברייתא. ב כ, שם
ראשון  בורר היפה חלק רש"י: ומפרש בראש, חלק נוטל

מחצה. אבינו,39)ונוטל מאברהם זה? את דוד למד וממי
(=עבדי, הנערים אכלו אשר "רק כד) יד, (בראשית שאמר
ענר  איתי, אשר האנשים וחלק למלחמה), איתי שהלכו
יקחו  הם הכלים) על לשמור (=שנשארו וממרא אשכול
""מהיום  כה) שם, (שמואל הכתוב שאמר הוא חלקם",
נאמר: ולא - לישראל" ולמשפט לחוק וישימה ומעלה ההוא
רבה  (מדרש אברהם בימי החוק ניתן שכבר לפי "והלאה",

ט). אות מ"ג פרשה בראשית

.ÈL·BkL ı¯‡‰ Ïk40ÂÈ„·ÚÏ Ô˙BÂ .BlL ‡È‰ È¯‰ , »»»∆∆≈¬≈ƒ∆¿≈«¬»»
BÓˆÚÏ ÁÈpÓe ,‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡Ïe¿«¿≈«ƒ¿»»¿ƒ«∆ƒ¿∆«ƒ«¿«¿
.ÔÈc BÈc - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎ·e ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆ƒ¿∆¿»≈«¿»ƒƒƒ

ÈÓL ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰È Ïk·eB˙n‚Ó ‰È‰˙Â ,Ì41 «…ƒ¿«¬»¿≈»«ƒ¿ƒ¿∆¿«»
˜„ˆ ÌÏBÚ‰ ˙‡lÓÏe ˙Ó‡‰ ˙c ÌÈ¯‰Ï Bz·LÁÓe«¬«¿¿»ƒ«»¡∆¿«…»»∆∆

'‰ ˙BÓÁÏÓ ÌÁl‰Ïe ÌÈÚL¯‰ ÚB¯Ê ¯aLÏÂ42ÔÈ‡L . ¿ƒ¿…¿«»¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿¬∆≈
ËtLÓ ˙BOÚÏ ‡l‡ ‰lÁz CÏÓ ÔÈÎÈÏÓÓ43 «¿ƒƒ∆∆¿ƒ»∆»«¬ƒ¿»

˙BÓÁÏÓe44eÈÙÏ ‡ˆÈÂ ekÏÓ eËÙLe" :¯Ó‡pL , ƒ¿»∆∆¡«¿»»«¿≈¿»»¿»≈
."eÈ˙ÓÁÏÓ ˙‡ ÌÁÏÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿¬…≈

דינו 40) המשיח כי המשיח, המלך שאינו ישראל, מלך
ח. הלכה לעיל הכתוב 41)מבואר כלשון שאיפתו,

קדימה". פניהם "מגמת ט) א, לקמן 42)(חבקוק השווה
שם. ובביאורנו ד הלכה י"א, איש 43)פרק בין בישראל,

לב  לעבדך "ונתת ט) ג, (מלכיםֿא שלמה אמר וכן לרעהו,
לרע". טוב בין להבין עמך, את לשפוט באויבי 44)שומע

נתנה  "שהמלכות ח פרק רבתי כלה במסכת וראה ישראל.
טז, (משלי שנאמר ובצדקה, במשפט מעלות... בשלושים

כיסא". יכון בצדקה כי יב):

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהי 1) מצוה. מלחמת אלא אינה המלך, מלחמת שתחילת

זכר  ולאבד עממים, שבעה להחרים המצוה רשות. מלחמת
הירידה  איסור מצרים. בארץ לשכון לחזור האיסור עמלק,
לארץ  ישראל חכמי חיבת לארץ. לחוץ ישראל מארץ

בתוכה. ולהיקבר בה לחיות הזוכה ומעלת ישראל,

.‡È‡Â .‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ‡l‡ ‰lÁz ÌÁÏ CÏn‰ ÔÈ‡≈«∆∆ƒ¿»¿ƒ»∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÓÚ ‰Ú·L ˙ÓÁÏÓ BÊ ?‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ‡È‰ BÊ2 ƒƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ

˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓe3‡aL ¯ˆ „iÓ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÂ ƒ¿∆∆¬»≈¿∆¿«ƒ¿»≈ƒ««∆»
Ì‰ÈÏÚ4‡È‰Â ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa ÌÁÏ CkŒ¯Á‡Â ; ¬≈∆¿««»ƒ¿»¿ƒ¿∆∆»¿¿ƒ

·ÈÁ¯‰Ï È„k ÌÈnÚ‰ ¯‡L ÌÚ ÌÁÏpL ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»∆ƒ¿»ƒ¿»»«ƒ¿≈¿«¿ƒ
BÚÓLÂ B˙l„‚a ˙Ba¯‰Ïe Ï‡¯OÈ Ïe·b5. ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿À»¿»¿

והחוי 2) והפריזי, והכנעני, והאמורי, והגרגשי, החתי, והם:
ה"ד. בסמוך וראה א), ז, (דברים את 3)והיבוסי לאבד

ה"ה. בסמוך כמבואר "וכי 4)זרעו, ט) י, (במדבר ככתוב
אתכם". הצורר הצר על בארצכם מלחמה תבואו

אמרו:5) ב מד, ובסוטה בהם. מלהתגרות הגוים שיפחדו
לרווחה  דוד בית מלחמות חובה; - לכבש יהושע מלחמת
רשות. - ישראל) ארץ על להוסיפה צובה בארם (=שנלחם

.·˙eL¯ da ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒƒ…»¿
ÌÚ‰ ‰ÙBÎÂ ˙Ú ÏÎa BÓˆÚÓ ‡ˆBÈ ‡l‡ ,ÔÈcŒ˙Èa≈ƒ∆»≈≈«¿¿»≈¿∆»»
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˙‡ˆÏ6˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ Ï·‡ .ÌÚ‰ »≈¬»ƒ¿∆∆»¿≈ƒ∆»»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ‡l‡ da7. »∆»«ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

ה"ד.6) פ"ז, להלן מחופתה, וכלה מחדרו חתן אפילו
"אין 7) שם: שהודגש ומתוך ב. כ, שם וכן א. ב, סנהדרין

משמע, ואחד" שבעים של הרשות... למלחמת מוציאין
(כסףֿמשנה). ביתֿדין רשות צריך אינו מצוה שלמלחמת

.‚ı¯BÙe8C¯„ BÏ ˙BOÚÏ9ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â10C¯„Â .B„Èa ≈«¬∆∆¿≈¿«ƒ¿»¿∆∆
¯eÚL dÏ ÔÈ‡ CÏn‰11.CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk ‡l‡ , «∆∆≈»ƒ∆»¿ƒ«∆»ƒ

ÈtÓ B‡ ‰Ê ÏL BÓ¯k ÈtÓ ÌÈÎ¯c‰ ÌwÚÓ BÈ‡≈¿«≈«¿»ƒƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈
BzÓÁÏÓ ‰OBÚÂ ‰ÂLa CÏB‰ ‡l‡ ,‰Ê ÏL e‰„O12. »≈∆∆∆»≈¿»∆¿∆ƒ¿«¿

ושדות.8) כרמים של להלחם.9)גדרות בלכתם לחייליו,
ולאורך.11)מעכבים.10) ב.12)לרוחב כ, סנהדרין

ב. ס, ובבבאֿקמא

.„ÌÈ¯Á‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ13ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L14:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¬ƒƒ¿»¬»ƒ∆∆¡«
‡ÏÂ Ô‰Ó „Á‡ B„ÈÏ ‡aL ÏÎÂ ."ÌÓÈ¯Áz Ì¯Á‰"«¬≈«¬ƒ≈¿…∆»¿»∆»≈∆¿…
Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ - B‚¯‰¬»≈¿…«¬∆∆∆¡«…¿«∆»

Ì¯ÎÊ „·‡ ¯·Îe ."‰ÓL15. ¿»»¿»»«ƒ¿»

ולהשמיד.13) ֿ 14)לאבד עבודה עיקר היו שהם "כיון
('ספר  מכפירתם" נלמד שלא כדי הראשון... ויסודה זרה
ש"אין  ה"א, פ"ו לקמן וראה קפז), עשה לרבינו, המצוות'
לשלום". לו שקוראים עד בעולם, אדם עם מלחמה עושים

האומות"15) כל את ובלבל אשור, מלך סנחריב עלה "כבר
"וכך  רבינו: כותב (שם) המצוות' וב'ספר מ"ד). פ"ד, (ידים
דוד, ע"י השמדתם שנשלמה עד (שהשמדנום), עשינו
ידועה  שאינה עד האומות, בין ונטמעה השארית ונתפזרה

עוד".

.‰˜ÏÓÚ ¯ÎÊ „a‡Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ16:¯Ó‡pL , ¿≈ƒ¿«¬≈¿«≈≈∆¬»≈∆∆¡«
„ÈÓz ¯kÊÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe ."˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz"ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ƒ¿«¬≈ƒ¿…»ƒ

ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚÓ17B˙·È¯‡Â18B˙·È‡ ¯¯BÚÏ È„k19, «¬»»»ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈≈»
ÈtÓ ."˜ÏÓÚ EÏ ‰OÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈¬∆»»¿¬»≈ƒƒ

‰ta - "¯BÎÊ" :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰20- "ÁkL˙ ‡Ï" , «¿»»¿»«∆…ƒ¿»
·la21.B˙‡OÂ B˙·È‡ ÁkLÏ ¯eÒ‡L , «≈∆»ƒ¿…«≈»¿ƒ¿»

הנקבות.16) ובין הזכרים הראשון 17)בין שהיה
ב) כד, (במדבר ככתוב ממצרים, בצאתם בישראל להתגרות
קרביא  "ריש אונקלוס: ומתרגם עמלק", גוים "ראשית

עמלקאה". הוה סתר,18)דישראל במקום ישיבתו
פתאומי. באופן ישראל על אליו.19)להתנפל שנאתנו

בפה.20) קריאה ב'ספרי'21)ע"י וכן א. יח, מגילה
קפט, עשה המצוות' וב'ספר רצו. אות כיֿתצא, פרשת
כשבא  הנביא שמואל עשה איך תראה, "הלא רבינו: מסיים
להרגם, ציוה ואח"כ תחלה, זכר שהוא זו: מצוה לקיים
עמלק  עשה אשר את "פקדתי ב): טו, (שמואלֿא אמרו והוא
לו  שיפתחו טרם מלחמה עושים אין בעמלק וגם לישראל".
(הובאו  הסמ"ג ולדעת ד. ה"א, פ"ו, לקמן כמבואר לשלום,
עד  נוהגת זו מצוה אין כאן) מיימוניות" ב"הגהות דבריו
בהניח  "והיה שנאמר: הארץ, כיבוש לאחר המשיח, ימות
פרשת  אולם עמלק". זכר את תמחה אויביך... מכל לך ה'...

גלויה  סתירה מהווה טו בשמואלֿא, הנזכרת עמלק מחיית
(רדב"ז). זו לדיעה

.ÂÈtŒÏÚ CÏna Ï‡¯OÈ ÔÈL·BkL ˙Bˆ¯‡‰ Ïk»»¬»∆¿ƒƒ¿»≈¿∆∆«ƒ
Œı¯‡k ‡È‰ È¯‰Â ,ÌÈa¯ Leak ‰Ê È¯‰ ,ÔÈcŒ˙È·≈ƒ¬≈∆ƒ«ƒ«¬≈ƒ¿∆∆

¯·c ÏÎÏ ÚLB‰È L·kL Ï‡¯OÈ22eL·kL ,‡e‰Â . ƒ¿»≈∆»«¿À«¿»»»¿∆»¿
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ Ï‡¯OÈŒı¯‡ Ïk Leak ¯Á‡23. ««ƒ»∆∆ƒ¿»≈»¬»«»

"כל 22) כד) יא, (דברים שנאמר נא, אות עקב, פרשת 'ספרי'
על  ללמד אם יהיה", לכם בו רגלכם כף תדרוך אשר המקום
והלבנון  "מהמדבר ד) א, (יהושע נאמר כבר הרי א"י, תחומי
מן  חוץ שתכבשו מקום כל אלא - גבולכם" יהיה הזה...
נוהגות  שמצוות ומניין שלכם... הוא הרי האלו, המקומות
"יהיה". להלן ונאמר "יהיה", כאן נאמר דן: אתה הרי שם?
אבל  נוהגות. מצוות כאן אף שם, נוהגות מצוות להלן מה
שהלכו  שבט או משפחה או מישראל, יחיד שכבש ארצות
לאברהם, שניתנה הארץ מן אפילו מקום, לעצמם וכבשו
רבינו  (כלשון המצוות" כל בו שינהגו כדי א"י נקרא "אינו
"כיבוש  א) מז, (גיטין אמרו וכן ה"ב). פ"א, תרומות בהל'

כיבוש". שמו אין - כבש 23)יחיד מה "מפני שם, 'ספרי'
אמרו, שם? נוהגות מצוות ואין צובה, וארם נהרים ארם דוד
לארץ, משתכבשו אמרה: התורה כתורה, שלא עשה דוד
חזר  אלא כן, עשה לא הוא לארץ. חוץ לכבוש רשאים תהיו
לא  לירושלים סמוך שהיה היבוסי, ...ואת נהרים ארם וכבש
שלך  (=היכל) לפלטירים סמוך הקב"ה לו ...אמר הוריש.
וכו'. נהרים" ארם ומכבש חוזר אתה האיך הורשת, לא

ה"ג. פ"א, תרומות הל' והשווה

.ÊÔÓ .ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ıeÁ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ÔkLÏ ¯zÓeÀ»ƒ¿…¿»»»≈∆∆ƒ¿»ƒƒ
ÏB„b‰ Ìi‰24·¯Ún‰ „ÚÂ25ÏÚ ‰Ò¯t ˙B‡ÓŒÚa¯‡ , «»«»¿«««¬»«¿«≈«¿»«

Lek ı¯‡ „‚k ,‰Ò¯t ˙B‡ÓŒÚa¯‡26„‚Îe «¿«≈«¿»¿∆∆∆∆¿∆∆
¯a„n‰27‰LÏLa .da ·MÈ˙‰Ï ¯eÒ‡ Ïk‰ - «ƒ¿»«…»¿ƒ¿«≈»ƒ¿»

‰¯È‰Ê‰ ˙BÓB˜ÓÌÈ¯ˆÓÏ ·eLÏ ‡lL ‰¯B˙28. ¿ƒ¿ƒ»»∆…»¿ƒ¿»ƒ
‡Ï" ;"„BÚ ‰f‰ C¯ca ·eLÏ ÔeÙÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……ƒ»«∆∆«∆…
„Ú „BÚ Ì˙‡¯Ï eÙÒ˙ ‡Ï" ;"d˙‡¯Ï „BÚ ÛÈÒ…̇ƒƒ¿…»……ƒƒ¿…»«

¯eq‡‰ ÏÏÎa ‡i¯cÒkÏ‡Â ."ÌÏBÚ29. »¿«∆¿«¿¿ƒ»ƒ¿«»ƒ

התיכון.24) הים הגדול 25)הוא הים תימן: בכת"י
הנזכרת 26)המערבי. וכוש שבאפריקה, אתיופיה היא

אומר  הכתוב וכן מצרים, אצל ערב בדרום היא בתנ"ך
שממה, לחרבות... מצרים ארץ את "ונתתי י) כט, (יחזקאל
טז) כא, הימיםֿב, (בדברי וכן כוש", גבול ועד סונה ממגדל

כושים". ידי על אשר והערבים השטח 27)"הפלשתים כל
נחשב  הכל המדבר, וכנגד כוש, לארץ המקביל הים, מן
ארבע  היא מצרים "ארץ א) י, (תענית אמרו וכן מצרים.
'שמות  במדרש וראה פרסה". מאות ארבע על פרסה מאות
תחומנו, כאן עד אומרים "המצריים ב: אות י פרשה רבה'

וכו'. תחומנו" כאן עד אומרים ירושלמי 28)והכושים
ה"א. פ"ה, של 29)סוכה אלכסנדריא אנשי ב. נא, סוכה

לא  תורה: שאמרה מה על שעברו על ונהרגו, נענשו מצרים
מצרים  בכלל שהיא הרי עוד, הזה בדרך לשוב  תוסיפון

(כסףֿמשנה).

.Á‰¯BÁÒÏ ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡Ï ¯ÊÁÏ ¯zÓ30 À»«¬…¿∆∆ƒ¿«ƒƒ¿»
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‡ÈËÓ˜¯ÙÏÂ31˙B¯Á‡ ˙Bˆ¯‡ LaÎÏÂ32¯eÒ‡ ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿«¿«¿»¿ƒ¿¬»¬≈¿≈»
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÌL ÚwzL‰Ï ‡l‡33˙ÚaL , ∆»¿ƒ¿«≈«»¿≈ƒ«»∆∆¿≈

‡e‰ ¯zÓ ‰ÒÈk‰34ÚwzL‰Ïe ·LÈÏ ·LÁÈ Ì‡Â . «¿ƒ»À»¿ƒ«¿…≈≈¿ƒ¿«≈«
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡ ,ÌL35L·k Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . »≈«¬∆¿≈»∆ƒ∆ƒ»«

‡È‰L ,ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ Ï‡¯OÈ CÏÓ ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡∆∆ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿»≈«ƒ≈ƒ∆ƒ
B‡ ,ÌÈ„ÈÁÈ dÏ ·eLÏ ‡l‡ ‰¯È‰Ê‰ ‡ÏÂ ;˙¯zÓÀ∆∆¿…ƒ¿ƒ»∆»»»¿ƒƒ
‰ÈOÚnL ÈtÓ ,Ì"ekÚ „Èa ‡È‰Â da ÔkLÏƒ¿…»¿ƒ¿««ƒ¿≈∆«¬∆»
‰OÚÓk" :¯Ó‡pL ,˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿À¿»ƒ≈ƒ»»¬»∆∆¡«¿«¬≈

"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡36. ∆∆ƒ¿«ƒ

שונות.30) סחורות וממכר מקח בלשון 31)לשם סחורה,
יונתן: מתרגם טז) כג, (בראשית לסוחר" "עובר יוונית.

פרקמטיא. בכל פ"י,32)מתקבלין סנהדרין ירושלמי
לבסוף.33)ה"ח. נשתקע אם לא 34)אפילו שעדיין

(לעיל 35)נשתקע. מעשה בו שאין לאו על לוקים ואין
רבינו  מדברי שמשמע ואע"פ ה"ב). פי"ח, סנהדרין הל'
נשתקע  זאת בכל עלֿכלֿפנים, איסור ישנו נשתקע שאם
רופא  בהיותו המלכות, פי על היה אנוס כי במצרים, רבינו
ומתנצל: מעיד (הרדב"ז) הוא אף (רדב"ז). ולשרים למלך
וללמדה, תורה ללמוד מרובה זמן שם נתיישבתי אני וגם
וכדאי  לירושלים. באתי ושוב מותר, וזה ישיבה, שם וקבעתי
ופרח" "כפתור בספרו מעיד הפרחי, אשתורי שרבי להעיר,
בה: ומסיים באגרת, שמו חותם היה שרבינו ה, פרק
לשלושת  והכוונה לאוין". שלשה יום בכל העובר "הכותב,
מכאן, למצרים. תשוב לא תורה הזהירה בם הפסוקים

במצרים. ישיבתו לו היתה בעיניו ב'תורת 36)שקשה
היתה  שלא "מנין אמרו: ח', פרשתא אחרי, פרשת  כהנים'
המצריים? מן יותר מעשיהם שהתעיבו באומות אומה

וגו'. מצרים" ארץ כמעשה תלמודֿלומר:

.Ëı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈŒı¯‡Ó ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡»»≈≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆
ÌÏBÚÏ37‰¯Bz „ÓÏÏ ‡l‡ ,38‰M‡ ‡OÏ B‡ ,39B‡ , ¿»∆»ƒ¿…»ƒ»ƒ»
ÏÈv‰Ï40ı¯‡Ï ¯ÊÁÈÂ ;Ì"ekÚ‰ ÔÓ41‡e‰ ‡ˆBÈ ÔÎÂ . ¿«ƒƒ»«¿«¬…»»∆¿≈≈

‰¯BÁÒÏ42ÔkLÏ Ï·‡ ;43,¯eÒ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ƒ¿»¬»ƒ¿…¿»»»∆»
¯È„ ‰ÂL ‰OÚpL „Ú ·Ú¯‰ ÌL ˜ÊÁ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»«»»»»«∆«¬»»∆ƒ»

ÔÈ¯È„ ÈLa ÔÈhÁ44?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .45eÈ‰Lk ƒƒƒ¿≈ƒ»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
,ÏBÊa ˙B¯t‰ Ì‡ Ï·‡ ,¯˜Èa ˙B¯t‰Â ˙BÈeˆÓ ˙BÚn‰«»¿¿«≈¿…∆¬»ƒ«≈¿
‰Ëe¯Ù ‰„·‡Â ,¯kzOÈ ‰n· ‡ÏÂ ˙BÚÓ ‡ˆÓÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»¿…«∆ƒ¿«≈¿»¿»¿»

ÁÂ¯ Ba ‡ˆÓiL ÌB˜Ó ÏÎÏ ‡ˆÈ - ÒÈk‰ ÔÓ46. ƒ«ƒ≈≈¿»»∆ƒ¿»∆«
,˙e„ÈÒÁ ˙cÓ dÈ‡ - ˙‡ˆÏ ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆À»»≈≈»ƒ«¬ƒ

eÈ‰ ¯Bc‰ ÈÏB„‚ ÈL ,ÔBÈÏÎÂ ÔBÏÁÓ È¯‰L47ÈtÓe , ∆¬≈«¿¿ƒ¿¿≈¿≈«»ƒ¿≈
e‡ˆÈ ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ48ÌB˜nÏ ‰ÈÏÎ e·iÁ˙Â ,49. »»¿»»¿¿ƒ¿«¿¿»»«»

צא,37) לבבאֿבתרא (רשב"ם המצוות מן עצמו שמפקיע
שמביא 38)א). התלמוד גדול כי גדולה, מצוה שהיא

תורה). ללמוד ד"ה שם וב'תוספות' א. יג, (ע"ז מעשה לידי
ללמוד  לצאת לו מותר שילמדהו, מי בארץ יש אם ואפילו
שם). (גמרא מכל" ללמוד זוכה אדם שאין "לפי בחו"ל,

הי"ד. פ"ג, אבל הל' לעיל חשיבות 39)והשווה בגלל
לשבת  בראה תהו "לא יח) מה, (ישעיה בה שנאמר המצוה,

שם). ('תוספות' שם).40)יצרה" (גמרא ממונו

אפילו 41) לחזור, דעתו אין אם אבל לחזור. דעתו שתהא
שלא  א קיא, בכתובות כמבואר לצאת, לו אסור אשה לישא
מפני  ובודאי יבמתו, את לישא לחו"ל לצאת ליבם התירו
כמבואר  לו, מותר לחזור בדעתו כי לחזור, דעתו היתה שלא
תורה  ללמוד ד"ה: שם ה'תוספות' הוכיחו וכן א. יג, בע"ז

להרוויח,42)(כסףֿמשנה). שהיוצא א, יד, קטן מועד
רשאי  לאכול, מה לו אין אם ובוודאי למזונות, כיוצא דינו

איתן). (יד בסמוך כמבואר לצאת שלא 43)הוא בקביעות,
לחזור. "אלאֿאםֿכן 44)עלֿמנת א: צא, בבאֿבתרא

ארבעה  הוא הרגיל שהמחיר וידוע בסלע", סאתיים עמדו
המחיר  הוקיר שאם הרי ב), פב, (עירובין בסלע סאין

(כסףֿמשנה). חזק רעב זה הרי - לא 45)בכפליים שאם
לצאת. לו אסור - כפליים המחיר עמ'46)עלה שם ב"ב

סאין  ארבע כשעמדו זוכר, שהוא המעיד יוחנן, כרבי ב.
מחוסר  בטבריא, רעב נפוחי רבים והיו (=בזול) בסלע קמח

לחם. בו לקנות היו.47)איסר הדור שחזק 48)פרנסי
א. א, רות במגילת ככתוב בארץ, בבאֿבתרא 49)הרעב

ע"א. שם

.ÈŒı¯‡ ÈÓeÁz ÏÚ ÔÈ˜MÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b¿≈«¬»ƒ»¿«¿ƒ«¿≈∆∆
Ï‡¯OÈ50‰È·‡ ÔÈ˜MÓe ,51d¯ÙÚ ÏÚ ÔÈÏbÏb˙Óe52. ƒ¿»≈¿«¿ƒ¬»∆»ƒ¿«¿¿ƒ«¬»»

˙‡Â ,‰È·‡ ˙‡ EÈ„·Ú eˆ¯ Èk" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ»¬»∆∆¬»∆»¿∆
."eÁÈ d¯ÙÚ¬»»¿…≈

תחומה.50) לתחילת והגיעו א"י אדמת על רגלם כשדרכה
(=סלעים)51) כיפי מנשק היה אבא "רבי א: קיב, כתובות

ב  עו, בגיטין כמבואר א"י, תחומי תחילת והיתה דעכֹו",
לחו"ל, שחזרו מחבריהם, נפרדים בארץ התלמידים כשהיו
אסור  ואילך ומשם שם, עד ליוום כי בעכו, מהם נפטרים היו
לארץ. חוץ - והלאה שמעכו לצאת, א"י לתלמידי היה

שלח,52) פ' תנחומא במדרש וראה ב. עמ' שם כתובות
הגדול  חנינא רבי "כשעלה א: עמ' שם ב'תוספות' הובא
כיון  אבנים... שוקל והיה לא"י, נכנס אם לידע ביקש מבבל,
מנשקן  והיה א"י, אבני אלא אלו אין אמר: כבידות, שמצאן

הז  הפסוק את עליהן אבניה.וקרא את עבדיך רצו כי ה:
ה"ז. פ"ד, שביעית ירושלמי והשווה

.‡ÈÌÈÓÎÁ e¯Ó‡53- Ï‡¯OÈŒı¯‡a ÔÎBM‰ Ïk : »¿¬»ƒ»«≈¿∆∆ƒ¿»≈
,È˙ÈÏÁ ÔÎL ¯Ó‡È Ï·e" :¯Ó‡pL ,ÔÈÏeÁÓ ÂÈ˙BBÚ¬»¿ƒ∆∆¡««…«»≈»ƒƒ

"ÔBÚ ‡O da ·Li‰ ÌÚ‰54Úa¯‡ da CÏ‰ elÙ‡ . »»«≈»¿À»¬ƒ»«»«¿«
da ¯e·w‰ ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰ÎBÊ ,˙Bn‡55- «∆¿«≈»»«»¿≈«»»

‰¯tk ÁaÊÓ ,Ba ‡e‰L ÌB˜n‰ el‡Îe ,BÏ ¯tk˙56, ƒ¿«∆¿ƒ«»∆ƒ¿««»»
˙eÚ¯Ù·e ."BnÚ B˙Ó„‡ ¯tÎÂ" :¯Ó‡pL57‡e‰ ∆∆¡«¿ƒ∆«¿»«¿À¿»

‰‡ÓË ‰Ó„‡ ÏÚ" :¯ÓB‡58‰ÓB„ BÈ‡Â ."˙eÓz ≈«¬»»¿≈»»¿≈∆
ÌÈiÁÓ BzËÏB˜59B˙BÓ ¯Á‡ BzËÏB˜Ï60ŒÏÚŒÛ‡Â ; «¿≈«ƒ¿«¿««¿««

ÌLÏ Ì‰È˙Ó ÌÈÎÈÏBÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔÎŒÈt61. ƒ≈¿≈«¬»ƒ»ƒƒ≈≈∆¿»
˜Ècv‰ ÛÒBÈÂ eÈ·‡ ·˜ÚiÓ „ÓÏe ‡ˆ62. ≈¿«ƒ«¬…»ƒ¿≈««ƒ

א.53) קיא, לומר 54)כתובות יתרעם אל רש"י: ומפרש
עוון. נשואי כולם כי לי, ונקבר 55)צר בחוץֿלארץ שמת

כהן 57)שם.56)בארץ. אמציה את הוכיח כשהנביא
קשות. עליו וניבא אל, שהיא 58)בית לחו"ל, הכוונה
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טמאה. בה.59)אדמה ונפטר בארץ שמת 60)שחי
מת  שסוףֿסוף בא"י, לקבורה ארונו והעבירו בחוץֿלארץ

(שם). טמאה אדמה א.61)על כה, קטן ובמועד שם,
למרות 62) לקבורה, לא"י עצמותיהם להעביר שביקשו

אמרו: ה"ג) פי"ב, (כתובות ובירושלמי בחוץֿלארץ. שמתו
מתים  עם ארונות ראו ברחוב, מטיילים היו אלעזר ורבי רבה
קורא  אני אלו, הועילו מה רבה: אמר מחוץֿלארץ, באים
בחייכם  - לתועבה שמתם ונחלתי ז): ב, (ירמיה עליהם
את  ותטמאו ותבואו בה); לדור באתם ולא בה (=שמאסתם
שמגיעים  כיון אלעזר, רבי לו אמר במיתתכם. – ארצי
וכתיב: ארונם, על ומניחים עפר גוש נוטלים היו לארץ,
מכאן  - מיימוניות" ב"הגהות והעירו עמו. אדמתו וכפר
בחוץֿלארץ. המתים על א"י עפר להניח שנהגו למה סמך,

א. סעיף שסג, סי' יו"ד בשו"ע זה מנהג וראה

.·È¯ÈÚa elÙ‡ Ï‡¯OÈŒı¯‡a Ì„‡ ¯e„È ÌÏBÚÏ¿»»»»¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ¿ƒ
¯ÈÚa elÙ‡Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯e„È Ï‡Â ,Ì"ekÚ da¯L∆À»«¿«»¿»»»∆«¬ƒ¿ƒ
el‡k ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆBi‰ ÏkL ;Ï‡¯OÈ da¯L∆À»ƒ¿»≈∆»«≈¿»»»∆¿ƒ
ÌBi‰ ÈeL¯‚ Èk" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ≈¬»»»∆∆¡«ƒ≈¿ƒ«
ÌÈ‰Ï‡ „·Ú CÏ ¯Ó‡Ï '‰ ˙ÏÁa ÁtzÒ‰Ó≈ƒ¿«≈«¿«¬«≈…≈¬…¡…ƒ

"ÌÈ¯Á‡63˙Ó„‡ Ï‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BiÚ¯Ù·e . ¬≈ƒ¿À¿»À≈¿∆«¿«
ı¯‡‰Ó ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡L ÌLk ."e‡·È ‡Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈…»…¿≈∆»»≈≈»»∆
¯‡LÏ Ï·aÓ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡ Ck ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ¿»»»∆»»»≈ƒ»∆ƒ¿»

"eÈ‰È ‰nLÂ e‡·eÈ ‰Ï·a" :¯Ó‡pL ,˙Bˆ¯‡‰64. »¬»∆∆¡«»∆»»¿»»ƒ¿

לו 63) אמר מי "וכי שם: מסיימת והברייתא ב. קי, כתובות
הדר  כל לך: לומר אלא אחרים? אלהים עבוד לך לדוד,
בהר, פרשת כהנים' ב'תורת וראה ע"ז". עובד כאילו בחו"ל,
ע"ז". עובד כאילו - לחו"ל היוצא "כל ה"ד: ה, פרשתא

כל64) אמרו: ב קי, ושם א. קיא, לא"י שם מבבל העולה
יום  עד יהיו, ושמה יובאו בבלה שנאמר: בעשה, עובר -
רבינו  כוונת הכסףֿמשנה, ולדעת ה'. נאום אותם פקדי
מפרש: א קיא, שם ורש"י לא"י. אפילו - ארצות" ל"שאר
תורה  המרביצות ישיבות שם שיש לפי מבבל, לצאת אסור
זה  פסוק כי יובאו", "בבלה הפסוק: את מזכיר ואינו תמיד,
הגמרא  וכדיחוי באנשים, ולא המקדש בכלי אלא מדבר אינו
מבבל  לעלות משתדל שהיה זירא, רבי של בטעמו שם,
מהפסוק  זו עליה האוסר יהודה רב של לדעתו בניגוד לא"י,
אליה  לעלות מותר בא"י, ישיבות שיש בזמן זה, ולפי הנ"ל.

מבבל. אפילו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לשלום 1) שיקראו עד בעולם, מלחמה שום עושים שאין

עד  העמים לשבעת יהושע ששלח כתבים שלושה תחילה.
איסור  שלום. בקריאת ומואב עמון דין לארץ. נכנס שלא
דברים  שהוא. ערך דבר כל והשחתת מאכל, אילן קציצת
לצבא, מיוחדות ומצוות צבא, במחנה חכמים שפטרום

קדוש. כמחנה

.‡ÔÈ‡¯BwL „Ú ÌÏBÚa Ì„‡ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ¿»»ƒ»»»»«∆¿ƒ
˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ „Á‡ ,ÌBÏL BÏ2˙ÓÁÏÓ „Á‡Â , »∆»ƒ¿∆∆»¿¿∆»ƒ¿∆∆

‰ÂˆÓ3¯ÈÚ Ï‡ ·¯˜˙ Èk" :¯Ó‡pL ,4,‰ÈÏÚ ÌÁl‰Ï ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿«∆ƒ¿ƒ»≈»∆»

"ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡ ˙‡¯˜Â5Ú·L eÏa˜Â eÓÈÏL‰ Ì‡ . ¿»»»≈∆»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿∆«
Ô‰ÈÏÚ Á È· eeËˆpL ˙BˆÓ6Ô‰Ó ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¬≈∆≈¿ƒ≈∆

‰ÓL7ÒÓÏ EÏ eÈ‰È" :¯Ó‡pL ,ÒÓÏ Ô‰ È¯‰Â , ¿»»«¬≈≈»«∆∆¡«ƒ¿¿»«
ÏÚ eÏa˜ ."Ee„·ÚÂB‡ ,˙e„·Ú‰ eÏa˜ ‡ÏÂ Òn‰ Ì‰È «¬»ƒ¿¬≈∆««¿…ƒ¿»«¿

,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Òn‰ eÏa˜ ‡ÏÂ ˙e„·Ú‰ eÏawL∆ƒ¿»«¿¿…ƒ¿««≈¿ƒ»∆
Ì‰ÈL eÏa˜iL „Ú8eÈ‰iL ,‡e‰ eÏa˜iL ˙e„·Ú‰Â . «∆¿«¿¿≈∆¿»«¿∆¿«¿∆ƒ¿

,Ï‡¯OÈa L‡¯ eÓÈ¯È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÌÈÏÙLe ÌÈÊ·ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»¿…»ƒ…¿ƒ¿»≈
Ì„È ˙Áz ÌÈLe·Î eÈ‰È ‡l‡9Ï‡¯OÈ ÏÚ epÓ˙È ‡ÏÂ . ∆»ƒ¿¿ƒ««»»¿…ƒ¿««ƒ¿»≈

ÌÈÎeÓ eÈ‰iL - eÏa˜iL Òn‰Â .ÌÏBÚaL ¯·c ÌeLÏ¿»»∆»»¿««∆¿«¿∆ƒ¿»ƒ
˙BÓBÁ‰ ÔÈa ÔB‚k ,ÌBÓÓe ÌÙe‚a CÏn‰ ˙„B·ÚÏ10 «¬««∆∆¿»»»¿ƒ¿««

,B· ‡ˆBiÎÂ CÏn‰ ÔBÓ¯‡ ÔÈ·e ˙B„eˆn‰ ˜ÊÁÂ¿…∆«¿ƒ¿««¿«∆∆¿«≈
‰ÓÏL CÏn‰ ‰ÏÚ‰ ¯L‡ Òn‰ ¯·„ ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«««¬∆∆¡»«∆∆¿……
˙ÓBÁ ˙‡Â ‡Bln‰ ˙‡Â B˙Èa ˙‡Â '‰ ˙Èa ˙‡ ˙B·Ïƒ¿∆≈¿∆≈¿∆«ƒ¿≈«
eÈ‰ ¯L‡ ˙BkÒn‰ È¯Ú Ïk ˙‡Â ...ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿≈»»≈«ƒ¿¿¬∆»
ÌÏÚiÂ ...È¯Ó‡‰ ÔÓ ¯˙Bp‰ ÌÚ‰ Ïk ...‰ÓÏLÏƒ¿……»»»«»ƒ»¡…ƒ««¬≈
‡Ï Ï‡¯OÈ ÈaÓe .‰f‰ ÌBi‰ „Ú „·Ú ÒÓÏ ‰ÓÏL¿……¿«…≈«««∆ƒ¿≈ƒ¿»≈…
ÂÈ„·ÚÂ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ Ì‰ Èk ,„·Ú ‰ÓÏL Ô˙»«¿……»∆ƒ≈«¿≈«ƒ¿»»«¬»»

."ÂÈL¯Ùe BaÎ¯ È¯OÂ ÂÈLÈÏLÂ ÂÈ¯OÂ¿»»¿»ƒ»¿»≈ƒ¿»»»

ישראל.2) גבול להרחיב כדי האומות, בשאר שהיא
לעיל 3) כמבואר עמלק, ומלחמת עממים בשבעה שהיא

ה"א. שבעה 4)פ"ה, של עיר אפילו במשמע, עיר וכל
מלך  לסיחון לשלום שקרא רבינו במשה מצינו וכן עממים,
ובוודאי  כו), ב, דברים (ראה העמים משבעת שהוא האמורי,
נשמה  כל תחיה לא - ה'לאֿתעשה' על משה עבר לא
יג: אות פ"ה, דברים רבה' וב'מדרש א). כ, לדברים (רמב"ן
לא  הולכים, שיהו מלחמה כל גזירתך, מקיים שאני "חייך

בשלום". אלא פותחים שם,5)יהו לתורה רש"י אבל
וראה  רשות, במלחמת אלא מדבר אינו הכתוב שכל מפרש

שם. מזרחי אליהו רבי פ"ט,6)בפירוש לקמן מנויות והן
מעכבת 7)ה"א. מצוות שבע קבלת אין הראב"ד, ולדעת

הורגים  אין - המצוות קיבלו לא ואפילו הרשות, במלחמת
הם  רחוקות בערים שהרי עמהם, ומשלימים נשמה, מהם

מה  אותנו. יחטיאו ולא מצוה יושבים, במלחמת ֿשאיןֿכן
בהם, מעכבת מצוות קבלת שבא"י, העמים כלפי המכוונת
וראה  אותנו. יחטיאו שלא אותם, מחרימים יקבלו לא ואם

יב. אות ר.8)בסמוך אות שופטים, ושיוכל 9)'ספרי'
לו  ונותן מימיו, ולשאוב עציו לחטוב מהם ליקח ישראל כל

יא). כ, לדברים (רמב"ן הראוי ירושלים,10)שכרו חומות
הבא. בכתוב כמפורש

.·B‡ ÌBÓÓ ÈˆÁ ÁwiL Ì‰nÚ ˙B˙‰Ï CÏnÏ LÈÂ¿≈«∆∆¿«¿ƒ»∆∆ƒ«¬ƒ»»
ÁÈpÈÂ ÔÈÏËÏhÓ‰ B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ‰ Ïk ÁÈpÈÂ ˙BÚ˜¯w‰««¿»¿«ƒ«»«¿«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ¿«ƒ«

˙BÚ˜¯w‰11.‰˙iM ‰Ó ÈÙk , ««¿»¿ƒ«∆«¿∆

ממונם".11) "חצי של הפירוש זהו

.‚eÓÈÏL‰L ¯Á‡ Ì‰Ï ·fÎÏe Ì˙È¯·a ¯wLÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«≈ƒ¿ƒ»¿«≈»∆««∆ƒ¿ƒ
˙BˆÓ Ú·L eÏa˜Â12. ¿ƒ¿∆«ƒ¿

ואם 12) יהרגום, שלא והבטיחום לשלום, להם קראו שהרי
סוף  בסמוך (ראה השם חילול בזה יש בהבטחתם, ימעלו
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ההורגם  נמצא דמם, לנו התירה לא שהתורה גם ומה ה"ה),
ורוצח. דמים שופך הוא

.„Ú·L eÏa˜ ‡ÏÂ eÓÈÏL‰L B‡ ,eÓÈÏL‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿…ƒ¿∆«
ÌÈ¯Îf‰ Ïk ÔÈ‚¯B‰Â ‰ÓÁÏÓ Ì‰nÚ ÔÈOBÚ - ˙BˆÓƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿¿ƒ»«¿»ƒ

ÌÈÏB„b‰13ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡Â .ÌtËÂ ÌBÓÓ Ïk ÔÈÊÊB·e , «¿ƒ¿ƒ»»»¿«»¿≈¿ƒ
"Ûh‰Â ÌÈLp‰" :¯Ó‡pL ,ÔË˜ ‡ÏÂ ‰M‡14ÛË ‰Ê - ƒ»¿…»»∆∆¡««»ƒ¿««∆«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ¯ÎÊ ÏL15˙ÓÁÏÓa ∆¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿∆∆

ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L Ï·‡ ,˙Bn‡‰ ¯‡L ÌÚ ‡e‰L ˙eL¯‰»¿∆ƒ¿»»À¬»ƒ¿»¬»ƒ
,‰ÓL Ì‰Ó ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - eÓÈÏL‰ ‡lL ˜ÏÓÚÂ«¬»≈∆…ƒ¿ƒ≈«ƒƒ≈∆¿»»
...ÌÈnÚ‰ È¯ÚÓ ˜¯ .'B‚Â ÏÎÏ ‰OÚz Ôk" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈«¬∆¿»¿«≈»≈»«ƒ

Úa ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,"‰ÓL Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï:˜ÏÓ …¿«∆»¿»»¿≈≈«¬»≈
"˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz"16‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe . ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»

¯L‡ ¯ÈÚ ‰˙È‰ ‡Ï" :¯Ó‡pL ?eÓÈÏL‰ ‡lL el‡a¿≈∆…ƒ¿ƒ∆∆¡«…»¿»ƒ¬∆
,ÔBÚ·‚ È·LÈ ÈeÁ‰ ÈzÏa Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ‰ÓÈÏL‰ƒ¿ƒ»∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«ƒƒ¿≈ƒ¿
˜fÁÏ ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó Èk .‰ÓÁÏn· eÁ˜Ï Ïk‰ ˙‡∆«…»¿«ƒ¿»»ƒ≈≈»¿»¿«≈
ÔÚÓÏ Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰ÓÁÏn‰ ˙‡¯˜Ï ÌaÏ ˙‡∆ƒ»ƒ¿««ƒ¿»»∆ƒ¿»≈¿««
‡ÏÂ ÌBÏLÏ Ì‰Ï eÁÏML ,ÏÏkÓ ;"ÌÓÈ¯Á‰«¬ƒ»ƒ¿»∆»¿»∆¿»¿…

eÏa˜17. ƒ¿

הערים 13) תושבי האומות, שאר שאפילו רבינו, סובר
בני  מצוות שבע לקבל מוכרחות ישראל, מגבול הרחוקות
ואם  בארצותיהן, ולדור אותן לכבוש באים אנו שהרי נח,
ו  אות לעיל הבאנו וכבר אותנו, יחטיאו בכפירתן ישארו

בזה. הראב"ד וכל 14)דעת ..."והבהמה הכתוב: וסיום
לך". תבוז בעיר... יהיה הנשים 15)אשר שמשאירים

שלא 16)והטף. עמלק", "זכר ב כא, בבבאֿבתרא ופירשו
אומר  והכתוב נהרגות, הנקבות ואפילו זכרון לו ישאר
עד  מאיש והמתה עמלק... את והכית "לך ג) טו, (שמואלֿא
פ' ובמכילתא וגו'. שה" ועד משור יונק, ועד מעולל אשה,
בכסא  המקום נשבע - יֿה כס על יד "כי דרשו: בשלח,
השמים  כל תחת לעמלק, ונכד נין אני מניח אם שלו, כבוד
עמלק". של זו רחל עמלק, של זה גמל אומרים יהו שלא -

אמרו 17) וכן עמהם. משלימים היו - קיבלו שאם ומכאן,
ככל  לעשות אתכם ילמדו לא אשר "למען ב) לה, (סוטה
היו  בתשובה חוזרים היו שאם למדת, הא - תועבותם
אלא  זה שאין מפרש, שם רש"י אולם אותם". מקבלים
בתוך  ביושבות אבל בחוץֿלארץ, היושבות אומות לשבע
דחה  וכבר עושות. הן יראה שמחמת מקבלים, אין - הארץ
בערי  מדבר הכתוב שהרי זו, דיעה י) כ, (דברים הרמב"ן
אשר  למען ומדגיש: נחלה, לך נותן ה' אשר האלה, העמים
נהרגין, אין - תשובה עשו שאם ומכאן אתכם, ילמדו לא

רב. אות שם, ה'ספרי' כדרשת

.‰ÚLB‰È ÁÏL ÌÈ·˙Î ‰LÏL18ÒÎ ‡lL „Ú ¿»¿»ƒ»«¿À««∆…ƒ¿«
,Á¯·Ï ‰ˆB¯L ÈÓ - Ì‰Ï ÁÏL ÔBL‡¯‰ :ı¯‡Ï»»∆»ƒ»«»∆ƒ∆∆ƒ¿…«

¯ÊÁÂ .Á¯·È19.ÌÈÏLÈ ,ÌÈÏL‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓ :ÁÏLÂ ƒ¿«¿»«¿»«ƒ∆∆¿«¿ƒ«¿ƒ
.‰OÚÈ ,‰ÓÁÏÓ ˙BOÚÏ ‰ˆB¯L ÈÓ :ÁÏLÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ∆∆«¬ƒ¿»»«¬∆

?ÔBÚ·‚ È·LBÈ eÓÈ¯Ú‰ ‰Ó ÈtÓ ,ÔkŒÌ‡20ÈÙÏ ƒ≈ƒ¿≈»∆¡ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ
ÏÏÎa Ì‰Ï ÁÏML21ËtLÓ eÚ„È ‡ÏÂ ,eÏa˜ ‡ÏÂ ∆»«»∆ƒ¿»¿…ƒ¿¿…»¿ƒ¿«

ÌBÏLÏ Ì‰Ï ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ ·eML en„Â ,Ï‡¯OÈ22. ƒ¿»≈¿ƒ∆≈¿ƒ»∆¿»

Ì˙Bk‰Ï Èe‡¯L e‡¯Â ÌÈ‡ÈOpÏ ¯·c‰ ‰L˜ ‰nÏÂ¿»»»»«»»«¿ƒƒ¿»∆»¿«»
ÈÏeÏ ·¯Á ÈÙÏ23?‰Úe·M‰24Ì‰Ï e˙¯kL ÈtÓ ¿ƒ∆∆≈«¿»ƒ¿≈∆»¿»∆

˙È¯a25?"˙È¯a Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ¿ƒ«¬≈≈…ƒ¿…»∆¿ƒ
˙eÚË·e ÏÈ‡B‰Â ,ÌÈ„·Ú ÒÓÏ eÈ‰iL ÌÈ„ ‰È‰ ‡l‡∆»»»ƒ»∆ƒ¿»«¬»ƒ¿ƒ¿»

Ì‰Ï eÚaL26ÈÏeÏ ,ÌeÚË‰L ÏÚ e‚¯‰iL ‰È‰ ÔÈ„a , ƒ¿¿»∆¿ƒ»»∆≈»¿«∆ƒ¿≈
ÌM‰ ÏelÁ27. ƒ«≈

ה"א.18) פ"ו, שביעית במכתב 19)ירושלמי שחיכה לא
אחת  בבת אלא הראשון, למכתבו תשובה שיקבל עד השני,
מלשון  נראה וכן הצעות, שלש בהם כתבים שלשה שלח
לו  והלך פינה גרגשי אמרו: ושם (רדב"ז). שם הירושלמי

עבדיך 20)לאפריקה. באו רחוקה מארץ ולומר: לשקר
רצונם  על להצהיר היו יכולים והלא ט), ט, (יהושע וגו'

וינצלו?. כוללת.21)להשלים בצורה כנען ערי לכל
קבלת 22) עם הראשונה בפעם נענו ולא הואיל שחשבו

מהם  קיבוץ שום אח"כ יקבל לא שוב הכללית, הפניה
לולא.23)(כסףֿמשנה). נשיאי 24)כמו: להם שנשבעו

אסור  להם, נשבעו לא אפילו והלא טו), (שם, ככתוב העדה,
שהשלימו?! מאחר זכויות 25)להכותם שווי שיהיו

חפשיים. מאד,26)כאזרחים רחוקה מארץ שהם שחשבו,
חייבים  ואינם כלל, עליהם לבוא בדעתם שאין העמים מן
יא). כ, לדברים (רמב"ן ומסים עבדות עליהם לקבל

ידעו 27) ולא שבועתם, חללו שהנשיאים הגויים, שיאמרו
מו, (גיטין היתה שבטעות כלל, עליהם חלה לא השבועה כי
ישראל  שעברו טרם השלימו שלא כל סובר, והראב"ד א).
ולפיכך  להם, מועילה ההשלמה אין שוב הירדן, את
אולם, הם. רחוקה שמארץ להערים הגבעונים היו מוכרחים
היה, תושב גר היבוסי ארוונה ב) כד, (ע"ז שאמרו מתוך
שכל  רבינו, כדעת נראה דוד, וקיבלו מצוות, שבע שקיבל
וראה  מלך'). ('קרית אותו מקבלים - שמשלים מי
להעיר  יש ועדיין דאמרו. כיון ד"ה שם, גיטין ב'תוספות'
זרע  להתערבות בקשר יב) ט, (עזרא הסופר עזרא מדברי
ב): שם, (כמפורש וגו' החתי הכנעני, הארצות: בעמי קודש
שלומם  תדרשו ולא לבניהם... תתנו אל בנותיכם "ועתה

לא  כניסתם שעם הרי עולם", עד להשלים וטובתם נאסרו רץ,
שמח'). ('אור עמהם

.Â:¯Ó‡pL ,ÌBÏLÏ Ì‰Ï ÌÈÁÏBL ÔÈ‡ ,·‡BÓe ÔBnÚ«»≈¿ƒ»∆¿»∆∆¡«
e¯Ó‡ ."EÈÓÈ Ïk ,Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL L¯„˙ ‡Ï"…ƒ¿¿»¿»»»»∆»¿

ÌÈÓÎÁ28,"ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡ ˙‡¯˜Â" ,¯Ó‡pL ÈÙÏ : ¬»ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»»≈∆»¿»
L¯„˙ ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Ôk ·‡BÓe ÔBnÚ ÏBÎÈ»«»≈«¿«…ƒ¿

"Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL29·LÈ EnÚ" :¯Ó‡pL ÈÙÏ . ¿»¿»»¿ƒ∆∆¡«ƒ¿≈≈
·‡BÓe ÔBnÚ ÏBÎÈ ,"epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha ...Ea¯˜a¿ƒ¿¿«…∆»«»
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ì˙·BËÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Ôk≈«¿«¿»»¿««ƒ∆≈
,‰lÁz ÌÓˆÚÓ eÓÈÏL‰ Ì‡ - ÌÓBÏLa ÌÈÏ‡BL¬ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈«¿»¿ƒ»

Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó30. ¿«¿ƒ»

רנא.28) אות כיֿתצא, כבר 29)'ספרי' הרדב"ז: והעיר
יודעים  אנו שאין כלומר, העולם. את ובלבל סנחריב בא
מרוב  הפורש, גוי וכל ומואבים, עמונים הם מי כיום,
הל' והשווה מ"ד. פ"ד, בידים כמבואר פורש, הוא האומות

הכ"ה. פי"ב, ביאה אלא 30)איסורי הכתוב אסר שלא

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



miklnקיד zekld - mihtey xtq - ixyz 'c oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב"הגהות  וכתוב לקריאתם. היענותנו ולא לשלומם, דרישתנו
תשלומי  אבל בשלומם, לדרוש אלא אסור אינו מיימוניות":
לשלום, לפקדם מותר חסד, עמך עשו אם כגון מותר, שלום
חנון  וימלוך עמון, בני מלך וימת א) י, (שמואלֿב שנאמר
אביו  עשה כאשר חנון... עם חסד אעשה דוד ויאמר בנו...
העיר, ובכסףֿמשנה לנחמו". דוד וישלח חסד עמדי
למדרש  כוונתו בזה, כהוגן דוד עשה שלא משמע, שבמדרש
עליהם  שבא במי מוצא "אתה ג, אות פינחס פרשת תנחומא
דוד... זה ומלחמות... בזיון לידי בא לסוף רחמים, במדת
לא  כתבתי שאני דברי, על תעבור אתה הקב"ה: לו אמר
אדם  יהא שלא הרבה, צדיק תהי אל שלומם... תדרוש
את  חנון ויקח בזיון, לידי בא ולבסוף התורה... על מוותר
לידי  ואח"כ ד), י, (שמואלֿב זקנם חצי את ויגלח דוד עבדי
שאם  מתרץ, שמח' וב'אור וכו'. נהרים" ארם עם מלחמה
חסד  עשה ודוד מותר, זה - עצמו מטיבו עם חסד משלם

אסור. וזה בנו, עם

.Êd˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡ ,dOÙ˙Ï ¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯vLk¿∆»ƒ«ƒ¿»¿»≈«ƒƒ»
ÔÈÁÈpÓe ;‰È˙BÁe¯ LÏMÓ ‡l‡ ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó≈«¿«∆»∆»ƒ»∆»«ƒƒ
,BLÙ ÏÚ ËÏn‰Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏe Á¯BaÏ ÌB˜Ó»«≈«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»≈««¿
˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k ÔÈ„Ó ÏÚ e‡aˆiÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿¿«ƒ¿»«¬∆ƒ»∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "‰LÓ31.e‰eˆ CÎaL ∆ƒƒ«¿»»¿∆¿»ƒ»

מסתבר,31) הרדב"ז, וכתב קנז. אות מטות, פרשת 'ספרי'
מדין, דוגמת האומות, ובשאר הרשות, במלחמת רק שזה
נתיבותיה  כל אשר התורה מדרכי זה וכל ממנה. שלומד
ז' שבמלחמת תקכז, מצוה ה'חינוך' דעת גם וכן שלום.
שם  חינוך' ה'מנחת אולם צד. מכל אותה מקיפים עממים
אותה  מקיפים אין מצוה במלחמת שגם רבינו שדעת סובר,
צו  פי על היתה מדין מלחמת שהרי רוחותיה, משלש אלא
(ראה  הטף את בה שהחיו ומה מצוה. כמלחמת זו והרי ה',
הרמב"ן  דעת וראה הכתוב. גזירת אלא אינה יח), שם,
בתור  זה דין שמונה לרבינו, המצוות' 'ספר על בהשגותיו
מצוה  לדעתו, וגם ה), מצוה (שם עצמה בפני מצותֿעשה
בזה  שיש מנמק: והוא הרשות. במלחמת אלא אינה זו

לקראתנו. יתחזקו ולא שיברחו, פתח להם שנפתח תיקון,

.Á‰È„nÏ ıeÁL ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡32ÔÈ‡Â ≈¿ƒƒ»≈«¬»∆«¿ƒ»¿≈
˙n‡ Ì‰Ó ÔÈÚBÓ33:¯Ó‡pL ,eL·iL È„k ÌÈn‰ ¿ƒ≈∆««««ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆¡«

"dˆÚ ˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡Ï"34‡ÏÂ .‰˜BÏ - ıˆBw‰ ÏÎÂ ; …«¿ƒ∆≈»¿»«≈∆¿…
ÔÏÈ‡ ıˆBw‰ Ïk ÌB˜Ó ÏÎa ‡l‡ ,„·Ïa ¯BˆÓ·¿»ƒ¿»∆»¿»»»«≈ƒ«

‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰ C¯c ÏÎ‡Ó35B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ Ï·‡ ; «¬»∆∆«¿»»∆¬»¿ƒ
ÌÈ¯Á‡ ˙BÏÈ‡ ˜ÈfÓ ‰È‰ Ì‡36˜ÈfnL ÈtÓ B‡ , ƒ»»«ƒƒ»¬≈ƒƒ¿≈∆«ƒ

ÌÈ¯Á‡ ‰„Oa37ÌÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ B‡ ,38‰¯Ò‡ ‡Ï . ƒ¿≈¬≈ƒƒ¿≈∆»»¿»ƒ…»¿»
.‰˙ÁL‰ C¯„ ‡l‡ ‰¯Bz»∆»∆∆«¿»»

לאנשיה 32) להציק "כדי עליה, להלחם עיר על כשצרים
נז). ל"ת המצוות' ('ספר לבם" תעלה.33)ולהכאיב

כג).34) אות שופטים, ('ספרי' דבר" כב,35)"בכל מכות
תכרות". לא ואותו תאכל ממנו "כי ואזהרתו: א.

א).36) צב, (ב"ק בשלו ֿ 37)אפילו (בבא ששנינו כמו
חבירו, לשדה סמוך אילן אדם יטע "לא א) כו, בתרא
שכשיחרוש  אמות", ארבע ממנו הרחיק אלאֿאםֿכן

ושם  חבירו. של לתוך מחרשתו להכניס יצטרך לא אילנותיו
אמה. כ"ה הבור מן האילן את "מרחיקים שנינו: ב ..כה,

ונותן  קוצץ הבור) מזיקים האילן (ושרשי קדם הבור אם
(בבאֿקמא 38)דמים". פירותיו משבח יותר לבנין, יקרים

וברש"י). ב צא,

.Ë˜¯Ò ÔÏÈ‡ Ïk39B˙B‡ ı˜Ï ¯zÓ ,40BÈ‡ elÙ‡Â , »ƒ«¿»À»»…«¬ƒ≈
‡l‡ ‰OBÚ BÈ‡Â ÔÈ˜Ê‰L ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÔÎÂ .BÏ CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ««¬»∆ƒ¿ƒ¿≈∆∆»
ı˜Ï ¯zÓ - Ba Á¯ËÏ Èe‡¯ BÈ‡L ËÚeÓ ¯·„»»»∆≈»ƒ¿…«À»»…

B˙B‡41Ú·¯ - ?epv˜È ‡ÏÂ ‰OBÚ ˙Èf‰ ‡‰È ‰nÎÂ .¿«»¿≈««ƒ∆¿…¿À∆…«
ÌÈ˙ÈÊ ·w‰42‡Ï ,ÌÈ¯Óz ·˜ ‰OBÚ ‡e‰L Ï˜„Â . «»≈ƒ¿∆∆∆∆«¿»ƒ…

epv˜È43. ¿À∆

מאכל.39) עץ כי 40)שאינו תדע אשר עץ "רק ככתוב:
וכרת". תשחית אותו הוא, מאכל עץ בבאֿקמא 41)לא

רבינו: ומפרש מאכל". אילן זה - תדע אשר עץ "רק ב: צא,
מועט. דבר אלא עושה ואינו שהזקין מאכל עץ זה

(הל'42) קבין ששה והסאה לוגין, ארבעה הוא - הקב
בהם  נחשב חשובים, שהזיתים ומתוך הי"ג), פ"א עירובין

ניכר. לדבר הקב שם.43)רובע ב"ק

.ÈÌÈÏk ¯aLÓ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙BÏÈ‡‰ ‡ÏÂ¿…»ƒ»ƒ¿»∆»»«¿«≈≈ƒ
ÌÈ„‚a Ú¯B˜Â44ÔÈÚÓ Ì˙BÒÂ ÔÈa Ò¯B‰Â45„a‡Óe ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈«¿»¿«≈

‰˙ÁL‰ C¯c ˙BÏÎ‡Ó46,"˙ÈÁL˙ ‡Ï"a ¯·BÚ - «¬»∆∆«¿»»≈¿…«¿ƒ
Ì‰È¯·cÓ ˙e„¯ÓŒ˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â47. ¿≈∆∆»«««¿ƒƒ¿≈∆

בחמתו 44) בגדיו "המקרע ב) קה, (שבת שאמרו כמו
קכט, ושם ע"ז. כעובד בעיניך יהא בחמתו... כליו והמשבר
בעציו  להסיק שולחןֿארז, בשבילו בקעו - יהודה רב א:
תשחית? בל משום עבר והלא ושאלו: הקזתו, ביום ולחממו
יתרגז  אם לראות בנו, לעיני משי בגדי קרע הונא וכשרב
משום  עבר והלא א): לב, (קידושין בגמרא שאלו ויתחצף,

תשחית. שאלו 45)בל ו, אות פינחס פרשת רבה' ב'מדרש
תסתומו", מים מעיני "וכל יט): ג, (מלכיםֿב לכתוב בקשר

או  ואתה תשחית, לא אמרה התורה ותירצו,והלא כן? מר
תדרוש  לא עליהם: מזהיר שהכתוב מותר, מואב שבמלחמת

וטובתם. ב.46)שלומם קמ, שבת שאינה 47)ראה
כל  ודוקא הדיין. עיני ראות כפי אלא מכות, ותשע שלשים
לאו  שאינו רבינו, סובר תשחית, לא משום: שאזהרתם אלה,
דרך  מאכל אילן הקוצץ אבל בדבר, ישנו איסור אלא גמור
מכות  ולוקה תכרות", לא "ואותו משום אזהרתו השחתה,

(רדב"ז). א כב, במכות כמבואר תורה, של

.‡ÈÌ„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì"ekÚ ÏL ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯»̂ƒ«¬»∆«¿»»ƒ…∆
˙aM‰48,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ Ì‰nÚ ÔÈOBÚÂ , ««»¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿»»

˙aLa elÙ‡Â49elÙ‡Â "dz„¯ „Ú" :¯Ó‡pL , «¬ƒ¿«»∆∆¡««ƒ¿»«¬ƒ
˙aLa50˙eL¯ ˙ÓÁÏÓ ÔÈa ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ÔÈa ;51. ¿«»≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿∆∆¿

מתחילים 48) אין השבת, קודם ימים משלשה פחות אבל
שתתיישב  "כדי הי"ג: פ"ל, שבת בהל' רבינו כדברי במצור,
וטרודים  מבוהלים יהיו ולא עליהם, המלחמה אנשי דעת

אין 49)בשבת". השבת, לפני במצור שהתחילו אחרי
בשבת. המלחמה תרפה 50)מפסיקים אל א, יט, שבת

"שלא  הכ"ה: פ"ב, שבת הל' והשווה שתכבשנה. עד ממנה
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בשבת". אלא יריחו יהושע במלחמת 51)כבש שאפילו
אות  שופטים ב'ספרי' וכמבואר בשבת, מפסיקים אין רשות
ברור, זה אבל מדבר. הכתוב רשות שבמלחמת רג,
כמבואר  בשבת, אפילו מתחילים מצוה שבמלחמת
שבת  להל' כסףֿמשנה וראה ה"ח. פ"א, שבת בירושלמי

הכ"ה. פ"ב,

.·ÈÔÈBÁLk52ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈBÁ ,53‚¯‰pL ÈÓe . ¿∆ƒƒ¿»»ƒ∆∆¡»
BÓB˜Ó ‰B˜ ;¯·wÈ ÌL ,ÏtiL ÌB˜na - ‰ÓÁÏna«ƒ¿»»«»∆ƒ…»ƒ»≈∆¿

‰ÂˆÓŒ˙Ók54. ¿≈ƒ¿»

המלחמה.52) לסלקם 53)אנשי הקרקע לבעל רשות ואין
אדמתו. ואין 54)מעל בדרך מושלך שהיה מישראל "אחד

במקום  ונקבר ה"ח), פ"ג אבל הל' (לעיל קוברים" לו
פ"ה, ממון נזקי בהל' כמבואר א). יז, (עירובין בו שימצא
מיתת  במלחמה מתו אפילו מסתבר הרדב"ז, וכתב ה"ג.
- במלחמה טרודים שהם כיון במקומם, נקברים עצמם,

מצוה. כמת עשאום

.‚È‰ÁÓa e¯Ët ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡55ÌÈÏÎB‡ : «¿»»¿»ƒ»¿¿«¬∆¿ƒ
È‡Óc‰56‰lÁza ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯Ó ÌÈ¯eËÙe ,57ÔÈ‡È·Óe , «¿«¿ƒ≈¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ
ÌÈˆÚ58ÌÈL·ÈÂ ÌÈLeÏz Ô‡ˆÓ elÙ‡Â .ÌB˜Ó ÏkÓ59 ≈ƒƒ»»«¬ƒ¿»»¿ƒƒ≈ƒ

·¯ÚlÓ ÔÈ¯eËt ÔÎÂ .‰Ána Ck ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ -≈«¿ƒƒ«»««¬∆¿≈¿ƒƒ¿»≈
Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈÏËÏËÓ ‡l‡ ,‰Ána ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú60 ≈≈¬≈««¬∆∆»¿«¿¿ƒ≈…∆¿…∆

‰vÈÁÓ ‰Án‰ Ïk eÙÈwiL ,‡e‰Â .‰kÒÏ ‰kqÓeƒÀ»¿À»¿∆«ƒ»««¬∆¿ƒ»
,„ÈÁi‰Œ˙eL¯ ‰È‰zL È„k ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚¿»¬»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«»ƒ

˙aL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙pL BÓk61‰˙eÁt ‰vÈÁÓ ÔÈ‡Â , ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ»¿»
‰¯OÚÓ62Ck ,Ô˙ÎÈÏ‰a el‡ ÏkÓ ÔÈ¯eËtL ÌLÎe . ≈¬»»¿≈∆¿ƒƒ»≈«¬ƒ»»»

Ô˙¯ÊÁa ÔÈ¯eËt63. ¿ƒ«¬»»»

(עירובין 55) הרשות למלחמת ואפילו למלחמה, היוצאת
לרבינו). המשנה ובפירוש מעם 56)שם, שנלקחו פירות

הל' ראה כראוי. מעושרים פירותיהם אם ידוע ואינו הארץ,
הם, מעשרים הארץ עמי שרוב ומתוך ה"א. פ"ט, מעשר
חכמים  הקילו מדבריהם, חומרא אלא אינה הפרשתם נמצאת
בכיבוש  מתעסקים שהם "לפי וברש"י) ב יז, (שם עליהם

שם). לרבינו המשנה (פירוש אויביהם" שלפני 57)ארצות
במים  אבל במלחמה. טרודים שהם משום הסעודה,
מחמת  ונתקנו הואיל חייבים, - הסעודה שלאחר אחרונים,
ברכות  הל' (ראה העינים את המסמא סדום מלח של הסכנה
שם). (עירובין מאיסור סכנה חמורה - ה"ג) פ"ו,

גזל.58) משום בזה ואין אחרים, צרכים לכל או להסקה,
ואע"פ 59) לייבשם, וטרחו לצרכיהם תלשום שבעליהם

נזקי  הל' (ראה גזל משום ללקחם, אסורים אחרים שאנשים
א). יז, (שם בהם מותרים המחנה אנשי - שם) ממון

בחצר 60) הגרים אנשים לשאר בניגוד עירוב, כל בלי
מבית  לטלטל להם אסור עצמו, בפני בית אחד ולכל אחרת,
שגובים  שלמה, בפת שיתערבו עד לחצר, מבית וכן לבית,
(הל' החצר מבתי אחד בבית הכל ומניחים ובית בית מכל

טז).עירוב  ה"אֿו, פ"א, ה"א.61)ין טפחים 62)פט"ז,
פחותה  מחנה ואין תימן: ובכת"י הט"ו), (שם בגובה
עירובין  בירושלמי ומקורו אנשים. עשרה כלומר, מעשרה.
גדול  למחנה "עד כג) יב, הימיםֿא (דברי שנאמר ה"י, פ"א

עשרה. אלהים? מנחה וכמה אלהים", כמחנה
בסכנה,63) הם בחזירתם שגם שם), (ירושלמי מהמלחמה

מהר  ויצּפור ישוב וחרד, ירא "מי ג) ז, (שופטים שנאמר
מפני  - (=בהשכמה)? בצפירה חוזרים הם "ולמה הגלעד".
שם. הפנים" ב"מראה וראה בהם, ירגישו שלא השונאים",

.„È˙Bt‰Ï ¯eÒ‡Â64‰„O‰ Èt ÏÚ B‡ ‰Án‰ CB˙a ¿»¿ƒ»¿««¬∆«¿≈«»∆
˙„ÁÈÓ C¯c ÌL Ôw˙Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»ƒ¿«¬≈¿«≈»∆∆¿À∆∆

EÏ ‰È‰z „ÈÂ" :¯Ó‡pL ,da ˙Bt‰Ï65ıeÁÓ ¿ƒ»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆¿ƒ
."‰ÁnÏ««¬∆

מקום,64) בכל אדם בני יפנו "ולא לגדולים. או לקטנים
המצוות', ('ספר האומות" שעושים כדרך האהלים, ובין

קצב). יד 65)עשה אין רנז) אות (כיֿתצא, ב'ספרי' דרשו
יד". לו מציב "והנה יב) טו, (שמואלֿא שנאמר מקום. אלא

.ÂË„˙È ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ66„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈¿»∆»¿∆»
¯tÁÈÂ C¯c‰ d˙B‡a ‡ˆÈÂ ,BzÓÁÏÓ ÈÏk ÌÚ ‰ÈeÏz¿»ƒ¿≈ƒ¿«¿¿≈≈¿»«∆∆¿«¿»
ÏÚ EÏ ‰È‰z „˙ÈÂ" :¯Ó‡pL ,‰qÎÈÂ ‰pÙÈÂ ,da»ƒ«∆ƒ«∆∆∆¡«¿»≈ƒ¿∆¿«

"'B‚Â EÊ‡67ÔÈ‡L ÔÈ·e ÔB¯‡ Ô‰nÚ LiL ÔÈ·e . ¬≈∆¿≈∆≈ƒ»∆»≈∆≈
ÔB¯‡ Ì‰nÚ68‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,„ÈÓz ÌÈOBÚ Ì‰ Ck , ƒ»∆»»≈ƒ»ƒ∆∆¡«¿»»

"LB„˜ EÁÓ69. «¬∆»

בו.66) לחפור אזנך 67)דקר "אין (שם) ב'ספרי' דרשו
אינו  - ולקטנים מלחמתך. כלי כלומר, זיינך", מקום אלא
חייב  אבל א. כה, בברכות כמבואר ולכסות, לחפור צריך
יונתן  ובתרגום שם. כמבואר למחנה, שמחוץ לדרך לצאת
מי  שם ותטיל - דריגלך" מֹוי תמן "ותשוד זה: לפסוק

המחנה.68)רגליך. בעת במחנה עמם ההולך אלקים ארון
המצוה...69) "משרשי תקסו מצוה ה'חינוך' וכתב

וכלֿשכן  לעולם, בשכינה דבקות ישראל של שנפשותיהם
שבידו  מעבירות הירא כל כי הנפש, נקיי שכולם במחנה,
רוח  אשר הטובים ונשארו ביתו, אל ושב לו הלך כבר

בנקיות". לעמוד להם וראוי בתוכם, שוכנת אלקים

ה'תשע"ח  תשרי ה' שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יוצאים 1) שאינם הם, מי העם. על מלחמה משוח קריאת

הרהורי  ולהרהר לחשוב שאסור עיקר, כל המלחמה לעורכי
לו  מובטח פחד... בלא הנלחם כל במלחמה. ובהלה פחד

רעה. תגיעהו שלא

.‡˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ „Á‡Â ‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ „Á‡2, ∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»¿∆»ƒ¿∆∆»¿
‰ÓÁÏn‰ ˙ÚLa ÌÚ‰ Ï‡ ¯a„Ï Ô‰k ÔÈpÓÓ3. ¿«ƒ…≈¿«≈∆»»ƒ¿««ƒ¿»»

‰ÁLn‰ ÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓe4‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»¿∆«ƒ¿»
"‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ"5. ¿«ƒ¿»»

ואיזוהי 2) מצוה מלחמת איזוהי א הלכה ה, פרק לעיל ראה
ב.3)רשות. הלכה בסמוך המפורשים הדברים

הלכות 4) וראה כה, ל, שמות בתורה כמפורש משה, שעשה
ז. הלכה א, פרק המקדש לתפקידו 5)כלי שנמשח

לעבוד  שנמשח גדול לכוהן בניגוד מלחמה, בעת המיוחד
יב, בהוריות וראה בו. אלא כשרות שאינן המקדש, עבודות
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למעלת  מלחמה משוח בהם שהושווה דברים, חמישה ב
העם  אל ודיבר הכהן וניגש דרשו: א מב, ובסוטה גדול. כהן
שם. שהוכיחו כמו שירצה, כהן כל ולא מלחמה, משוח זה -

.·:ÌÚ‰ Ï‡ ‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ ¯a„Ó ÌÈÓÚÙ ÈzL¿≈¿»ƒ¿«≈¿«ƒ¿»»∆»»
¯Ùqa ˙Á‡6,‰ÓÁÏn‰ eÎ¯ÚiL Ì„˜ ,ÔÈ‡ˆBiL ˙Úa «««¿»¿≈∆¿ƒ…∆∆««¿«ƒ¿»»

BÏlÁ ‡ÏÂ Ì¯k ÚË ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" :ÌÚÏ ¯ÓB‡≈»»ƒ»ƒ¬∆»«∆∆¿…ƒ¿
ÂÈ¯·c ÚÓLiLk - "'B‚Â7‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ¯ÊÁÈ ,8; ¿¿∆ƒ¿«¿»»«¬…≈¿≈«ƒ¿»»

Ï‡Â e‡¯Èz Ï‡" :¯ÓB‡ ‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚa ˙Á‡Â¿««¿¿≈«ƒ¿»»≈«ƒ¿¿«
"eÊtÁz9. «¿¿

למלחמה.6) יצאו שממנה ארצם, שנית,7)בגבול פעם
שבפעם  ג. חלק בסמוך וכמבואר המערכות, כשעורכים
שישמיע  דבריו, שנית, להקשיב מזמינם אלא אינו הראשונה
שנינו  וכן משנה). (כסף למלחמה יקרבו שהמערכות בעת
ילך  אומר: מהו "בספר י משנה ז, פרק סוטה בתוספתא
המלחמה, מערכות למקום שילך משמעו, כהן" דברי וישמע
(שופטים  ובספרי ויחזור. המשוח הכהן דברי ישמע ושם
וחוזר" המלחמה מערכי כהן דברי וישמע "ילך קצד) אות

שמח). בסדר 8)(אור הצבא מחנה ערוך ששם מהחזית,
"אנשי  לח: יב, הימיםֿא ובדברי ההתקפה, לקראת מסויים,

מערכה". עודרי הרדב"ז 9)מלחמה ולדעת א. מב, סוטה
נוסח  ישנים בספרים מצא והוא שלפנינו, בנוסח טעות יש
קודם  מלחמה... משוח מדבר פעמים "שתי נכון: יותר
הלבב  ורך הירא האיש מי להם: אומר מלחמה, שיערכו
ואחת  המלחמה, מעורכי מיד חוזר הדבר כשישמע וכו',
בעת  תחפזו. ואל תיראו אל אומר: המלחמה בעורכי
במלחמת  עוסקת זו הלכה נמצאת וכו'", המערכות שעורכים
כרם, ונוטע בית בונה על מכריזים היו לא שבה מצוה,
היו  ולא ד), הלכה לקמן (ראה להילחם יצאו שכולם
הבאה  והלכה כנ"ל, הלבב ורך הירא על אלא מכריזים
על  הכהן הכרזת רבינו מזכיר ובה רשות, במלחמת  עוסקת
ד. הלכה סוף לקמן בביאורנו וראה כרם. ונוטע בית בונה

.‚˙BÎ¯Ún‰ ÔÈÎ¯BÚL ˙Ú10,ÌÁl‰Ï ÌÈ·¯˜ Ì‰Â ≈∆¿ƒ««¬»¿≈¿≈ƒ¿ƒ»≈
˙BÎ¯Ún‰ ÏÎÂ d·b ÌB˜Óa „ÓBÚ ‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ¿«ƒ¿»»≈¿»»…«¿»««¬»

L„w‰ŒÔBLÏa Ì‰Ï ¯ÓB‡Â ,ÂÈÙÏ11Ï‡¯OÈ ÚÓL" : ¿»»¿≈»∆ƒ¿«…∆¿«ƒ¿»≈
C¯È Ï‡ ,ÌÎÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ÌBi‰ ÌÈ·¯˜ Ìz‡«∆¿≈ƒ««ƒ¿»»«…¿≈∆«≈«
.Ì‰ÈtÓ eˆ¯Úz Ï‡Â eÊtÁz Ï‡Â e‡¯Èz Ï‡ ÌÎ··Ï¿«¿∆«ƒ¿¿««¿¿¿«««¿ƒ¿≈∆
ÌÚ ÌÎÏ ÌÁl‰Ï ,ÌÎnÚ CÏ‰‰ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èkƒ¡…≈∆«…≈ƒ»∆¿ƒ»≈»∆ƒ
ŒÁeLÓ ¯ÓB‡ Ô‡k „Ú ."ÌÎ˙‡ ÚÈLB‰Ï ÌÎÈ·È‡…¿≈∆¿ƒ«∆¿∆«»≈¿«
ÌÚ‰ ÏÎÏ B˙B‡ ÚÈÓLÓ ÂÈzÁz ¯Á‡ Ô‰ÎÂ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿…≈«≈«¿»«¿ƒ«¿»»»
ÈÓ" :‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ ¯a„Ó CkŒ¯Á‡Â .Ì¯ ÏB˜a¿»¿««»¿«≈¿«ƒ¿»»ƒ
¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓe .'B‚Â L„Á ˙È· ‰a ¯L‡ LÈ‡‰»ƒ¬∆»»«ƒ»»¿ƒ»ƒ¬∆

"'B‚Â O¯‡ ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓe .'B‚Â Ì¯k ÚË12„Ú . »«∆∆¿ƒ»ƒ¬∆≈«¿«
ÏÎÏ ÚÈÓLÓ ¯ËBM‰Â ,¯a„Ó ‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ Ô‡k»¿«ƒ¿»»¿«≈¿«≈«¿ƒ«¿»

‡Â .Ì¯ ÏB˜a ÌÚ‰BÓˆÚÓ ¯ËBM‰ ¯a„Ó CkŒ¯Á »»¿»¿««»¿«≈«≈≈«¿
¯Á‡ ¯ËBLÂ ,"··l‰ C¯Â ‡¯i‰ LÈ‡‰ ÈÓ" :¯ÓB‡Â¿≈ƒ»ƒ«»≈¿««≈»¿≈«≈

ÌÚ‰ ÏÎÏ ÚÈÓLÓ13. «¿ƒ«¿»»»

יז,10) (שמואלֿא ככתוב למלחמה, ערוכות צבא מחנות

מערכה". לקראת "מערכה א.11)כא) מב, סוטה
כולם 12) מצוה במלחמת כי רשות. במלחמת זה וכל

ד. הלכה להלן כמבואר בה, א.13)משתתפים מג, שם

.„,‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ÔÈ¯ÊBÁ‰ Ïk ÔÈ¯ÊBÁL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ»«¿ƒ≈¿≈«ƒ¿»»
L‡¯a ˙B‡·ˆ È¯O ÌÈ„˜BÙe ˙BÎ¯Ún‰ ˙‡ ÔÈw˙Ó¿«¿ƒ∆««¬»¿ƒ»≈¿»¿…
‰Î¯ÚÓe ‰Î¯ÚÓ Ïk ¯BÁ‡Ó ÔÈ„ÈÓÚÓe ,ÌÚ‰»»«¬ƒƒ≈»»«¬»»«¬»»

ÔÈÏÈMÎÂ ,ÌÈfÚÂ ÌÈ˜ÊÁ ÌÈ¯ËBL14Ì‰È„Èa ÏÊ¯a ÏL ¿ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿«ƒƒ∆«¿∆ƒ≈∆
CzÁÏ Ô„Èa ˙eL¯‰ ,‰ÓÁÏn‰ ÔÓ ¯ÊÁÏ ‰ˆB¯‰ -»∆«¬…ƒ«ƒ¿»»»¿¿»»«¿…

‰ÒÈ - ‰ÏÈÙ ˙lÁzL ,B˜BL ˙‡15ÌÈ¯·c ‰na . ∆∆¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«∆¿»ƒ
el‡ ÌÈL‡ ÔÈ¯ÈÊÁnL ÌÈ¯eÓ‡16?‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ¬ƒ∆«¬ƒƒ¬»ƒ≈≈¿≈«ƒ¿»»

Ïk‰ ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓa Ï·‡ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆»¿¬»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»«…
d˙tÁÓ ‰lÎÂ B¯„ÁÓ Ô˙Á elÙ‡Â ,ÔÈ‡ˆBÈ17. ¿ƒ«¬ƒ»»≈«¿¿«»≈À»»

וכילפות 14) "בכשיל ו) עד, (תהילים ככתוב קרדומות,
א)15)יהלומון". לא, (שמואלֿא שנאמר ב, מד, סוטה

חללים". ויפלו ישראל... אנשי בית 16)"וינוסו בוני
וכו'. כרם הכתוב 17)ונוטעי מלשון והוא שם. סוטה

מהחליים  - מחופתה מפרש: שם, והרד"ק טז). ב, (יואל
ולדעת  חתונתה. בימי עליה שחופפים (=קישוטים) והעדיים
ומזון  מים מספקות היו הנשים מצוה במלחמת הרדב"ז,
בקרב, השתתפו לא אבל כיום, הערביות כמנהג לבעליהן,
שבספר  להעיר, וראוי מלחמה. לעשות נשים של דרכן שאין
מלחמה  משיח "נאום רבינו: כותב קצא עשה המצוות
במלחמת  אלא חובה אינה המלחמה, בעורכי וההכרזה
לא  זה מכל דבר שום בה אין מצוה, מלחמת אבל הרשות...
(שם  הליר חיים רבי החליט כן על ואשר הכרזה", ולא נאום
מלחמת  "אחד א: הלכה ראש לעיל שכתוב שמה ח) אות
והוא  זה, לפרק כלל שייך אינו רשות" מלחמת ואחד מצוה
שאין  ...ובין שם: להיות צריך וכך הקודם, ו פרק לסוף שייך
ואחד  מצוה מלחמת אחד קדוש, מחניך ארון... עימהם

סוף  שם רבינו דברי כסיום רשות. ובאור מלחמת י"א. הלכה
מלחמה, משוח ממנים מצוה במלחמת שגם הוכיח, שמח
"וישלח  ו) לא, (במדבר אומר הכתוב מדין במלחמת  שכן,
א) מג, (סוטה חכמינו דרשו - פינחס" ואת משה... אותם

מלחמ  משוח זה - מדין,"פינחס במלחמת שגם הרי ה"
מלחמה. משוח מינו ה', צו פי על מצוה מלחמת שהייתה

.‰Œ˙Èa ‰Ba‰ „Á‡Â ,B˙·ÈLÈÏ ˙Èa ‰Ba‰ „Á‡∆»«∆«ƒƒƒ»¿∆»«∆≈
˙B¯ˆB‡‰Œ˙Èa ,ÌÈˆÚ‰Œ˙Èa ,¯˜a‰18Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰ , «»»≈»≈ƒ≈»»ƒ¿»

‰¯È„Ï19ÔzpL „Á‡Â ,Á˜Bl‰ „Á‡Â ,‰Ba‰ „Á‡Â ; ¿ƒ»¿∆»«∆¿∆»«≈«¿∆»∆ƒ«
¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - L¯Bi‰ B‡ ‰zÓ· BÏ20‰Ba‰ Ï·‡ . ¿«»»«≈¬≈∆≈¬»«∆

Ô·z‰Œ˙Èa21¯ÚL ˙È·e22‰¯„ÒÎ‡23˙Òt¯Óe24B‡ , ≈«∆∆≈«««¿«¿»ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙È·25B‡ , «ƒ∆≈«¿««««¿««

˙Èa ÏÊBb‰26.¯ÊBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - «≈«ƒ¬≈∆≈≈

בו.18) דר אדם ואין ותבואה, ושמן יין בו שאוצרים
א.19) מג, בנה 20)סוטה אשר האיש מי שנאמר: שם,

אלו. כל לרבות בא זה הרי "האיש", שם 21)וגו', בגמרא
הגיה  ויפה עליו, שחוזרים הבקר לבית תבן" "בית  מדמים
שער" בית הבונה ...אבל התבן "בית להיות: שצריך הרש"ש

ר"מ. רומי בדפוס וכן לפני 22)וכו'. שעושים קטן בית
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שם. מסתופף הפתח ושומר החצר פרוזדור 23)שער
מקורה. ואינו הבית וכל 24)שלפני הבית, שלפני יציע

וברש"י). (שם לדירה ראויים אינם ראוי 25)אלה שאינו
א). ג, (עירובין "ולא 26)לדירה שנאמר: א, מג, סוטה

ולא  - זה מיעוט, זה הרי חנך", "ולא נאמר: ולא חנכו"
לגזול. פרט אחר,

.ÂÈÏÈ‡ ‰MÓÁ ÚËBp‰ „Á‡Â ,Ì¯k ÚËBp‰ „Á‡∆»«≈«∆∆¿∆»«≈«¬ƒ»ƒ»≈
ÏÎ‡Ó ÈÈÓ ˙LÓÁÓ elÙ‡Â ,ÏÎ‡Ó27,ÚËBp‰ „Á‡ . «¬»«¬ƒ≈¬≈∆ƒ≈«¬»∆»«≈«

CÈ¯·n‰ „Á‡Â28·Èk¯n‰ „Á‡Â29‰·k¯‰Â ‰Î¯·‰ ¿∆»««¿ƒ¿∆»««¿ƒ«¿»»¿«¿»»
‰Ï¯Úa ˙·iÁ ‡È‰L30,L¯Bi‰ „Á‡Â ,Á˜Bl‰ „Á‡ . ∆ƒ«∆∆¿»¿»∆»«≈«¿∆»«≈

ÈÏÈ‡ ‰Úa¯‡ ÚËBp‰ Ï·‡ .‰zÓ· BÏ ÔzpL „Á‡Â¿∆»∆ƒ«¿«»»¬»«≈««¿»»ƒ»≈
BÈ‡ - Ì¯k ÏÊbL B‡ ,˜¯Ò ÈÏÈ‡ ‰MÓÁ B‡ ,ÏÎ‡Ó«¬»¬ƒ»ƒ»≈¿»∆»«∆∆≈
ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL Ì¯k ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ¯ÊBÁ≈»»¿≈∆∆∆¿≈À»ƒ≈¿ƒ

ÂÈÏÚ31. »»

פרק 27) (סוטה התוספתא כלשון מזה, זה מרוחקים אפילו
ולא  עיירות. בחמש אפילו המינים "מחמשת י"א) משנה ז,
שניים  כנגד אילנות שני שיהיו א), מג, (שם הסובר כרש"י

זנב. יוצא בעפר,28)ואחד ומכסהו אילן של ענף שכופף
חדשים. ענפים ויצמיח שורשים שיכה אילן 29)כדי

ותוחב  האילן שבענפי הרך מן ונוטל האילן, שנוקב בחבירו,
אילן  אותו ממין ונושא הנקב, בתוך ענף ועושה לתוכו,

ב). עמוד שם (רש"י ממנו כנטיעה 30)שנוטל דינה שאז
חייבת  אינה אם אבל מהמלחמה, עליה שחוזרים גמורה
עברו  (=שכבר בזקנה ילדה נטיעה המרכיב כגון בערלה,
אינה  בזקנה, ילדה שבטלה ונתחללה), שנים ארבע עליה
ובהלכות  ב). עמוד (שם עליה חוזרים ואין נטיעה, נחשבת
ובדפוס  בערלה. חייבת נטיעה איזו נתבאר י פרק שני מעשר
(=בזקנה) בחברתה זקנה המרכיב "ואחד הנוסח: וינציאה

בערלה". חייבת המיוחד 31)שהיא כרמו זה שאין שם.
ולדעת  (רש"י). בה חלק לשניהם שאין גפן, בו שאין לו,
יש  שבוודאי עליו, חוזרים שותפים של בית משנה, הכסף
ביתו. ונקרא בו, להשתמש מיוחד מקום מהם אחד לכל
מבואר, ו הלכה ח, פרק שם שבירושלמי משנה, בלחם וראה

עליו. חוזרים אין שותפים של בית שגם

.Ê˙‡ Ò¯‡Ó‰ „Á‡Â ,‰Ïe˙a‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰ „Á‡∆»«¿»≈∆«¿»¿∆»«¿»≈∆
‰ÓÏ‡‰32‰Ó·È BÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ ;33‰MÓÁ elÙ‡ , »«¿»»¿≈ƒ»¿»¿»»¬ƒ¬ƒ»

ÔÈ¯ÊBÁ Ôlk - Ì‰Ó „Á‡ ˙Óe ÌÈÁ‡34‰M‡ Lc˜ . «ƒ≈««≈∆À»¿ƒƒ≈ƒ»
L„Á ¯OÚŒÌÈL ¯Á‡Ïe ÂLÎÚÓ35ÔÓf‰ ÌÏLÂ , ≈«¿»¿««¿≈»»…∆¿»««¿«

BÏ ‡·e ¯ÊBÁ - ‰ÓÁÏna36. «ƒ¿»»≈»

כי 32) שנינו: רעא אות תצא פרשת ובספרי א. מג, סוטה
לרבות  מניין בתולה, אלא לי אין - חדשה אשה איש יקח
מכל  - אשתו את ושימח לומר: תלמוד וגרושה? אלמנה
פרט  לו, שחדשה מי חדשה? נאמר למה כן, אם מקום,

גרושתו. אלא 33)למחזיר הוא, קידשה שלא פי על אף
וברש"י). א מד, (סוטה לו באה המת אחיו שם,34)מכוח

לו, תתייבם ושמא מהם, אחד לכל ראוייה היא שהרי
חוזר  במלחמה אחיו שמת שמע ואפילו ב. מג, שם כמבואר

א). מג, (שם לו הזמן 35)ובא במשך בו יחזור לא אם
למפרע. לו מקודשת שנתקדשה 36)תהיה נתברר שהרי

מעכשיו, לה: אמר לא אם אבל המלחמה, התחלת לפני לו
בתוך  והוא הזמן והגיע חודש, י"ב לאחר קידשה אלא
לתחולת  המלחמה קדמה שהרי חוזר, אינו המלחמה
המלחמה  בתוך אשה לארס יכול אדם ואין קידושיו,
ח, פרק סוטה (ירושלמי לחימתו מחובת עצמו ולהפקיע
עשה  שלא במלחמה, אחיו למת דומה זה ואין ו). הלכה
(כסף  לו הקנוה השמים מן אלא עצמו, לפטור מעשה שום
שכל  י"ז, הלכה ו, פרק אישות בהלכות נתבאר וכבר משנה).
יחול  מעכשיו שכוונתו מעכשיו, כאומר מנת" "על האומר:

(רדב"ז). התנאי שיתקיים מנת על המעשה

.ÁB˙Le¯b ˙‡ ¯ÈÊÁn‰37‰¯eÒ‡‰ ‰M‡ Ò¯‡Ó‰Â , ««¬ƒ∆¿»¿«¿»≈ƒ»»¬»
‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ÔB‚k ,ÂÈÏÚ38 »»¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»

‰È˙e ˙¯ÊÓÓ ,ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ39OÈÏÏ‡¯OÈ ˙a ,Ï‡¯ ¿…≈∆¿«¿∆∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈
¯ÊBÁ BÈ‡ - ÔÈ˙Ïe ¯ÊÓÓÏ40. ¿«¿≈¿»ƒ≈≈

לו.37) חדשה סופרים,38)שאינה מדברי לכוהן אסורה
ז). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי (הלכות כגרושה שהיא

ושואבי 39) עצים חוטבי להיות נתנם ויהושע הגבעונים, מן
שלא  עליהם, גזר ודוד כז), ט, (יהושע ולמזבח לעדה מים
כ"בֿכ"ג). הלכה י"ב, פרק (שם לעולם בקהל יבואו

לקחה"40) ולא אשה ארש "אשר שנאמר: א, מד, סוטה
שהם  עבירה, לנישואי פרט אחרת, ולא לזו משמע - לקחה

י"ד. הלכה בסוף בביאורנו לקמן וראה איסור. לקיחת

.ËÔÈÚÓBMLk ‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ÔÈ¯ÊBÁL el‡ Ïk»≈∆¿ƒ≈¿≈«ƒ¿»»¿∆¿ƒ
Ì‰ÈÁ‡Ï ÔBÊÓe ÌÈÓ ÔÈ˜tÒÓe ÔÈ¯ÊBÁ ,Ô‰k‰ È¯·c ˙‡∆ƒ¿≈«…≈¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ»«¬≈∆

ÌÈÎ¯c‰ ˙‡ ÔÈw˙Óe ,‡·vaL41. ∆«»»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ

א.41) מג, שם

.È,¯wÚ Ïk ‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L el‡Â¿≈∆≈¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»»»ƒ»
˙Èa ‰Ba‰ :ÌÏBÚa ¯·c ÌeLÏ Ì˙B‡ ÔÈÁÈ¯ËÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»¿»»»»«∆«ƒ

BÎÁÂ42ÏlÁL ÈÓe ,ÌaiL B‡ B˙Òe¯‡ ‡OBp‰Â , «¬»¿«≈¬»∆ƒ≈ƒ∆ƒ≈
BÓ¯k43È˜" :¯Ó‡pL ,‰L Ìz „Ú ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - «¿≈¿ƒ«…»»∆∆¡«»ƒ

."Á˜Ï ¯L‡ BzL‡ ˙‡ ÁnOÂ ˙Á‡ ‰L B˙È·Ï ‰È‰Èƒ¿∆¿≈»»∆»¿ƒ«∆ƒ¿¬∆»»
‰Ïaw‰ ÈtÓ44˙È·Ï ÔÈa ,‰L È˜ ‰È‰iL ,e„ÓÏ ƒƒ««»»»¿∆ƒ¿∆»ƒ»»≈¿«ƒ

ÏÎ‡Ï ÏÈÁ˙‰L Ì¯ÎÏ ÔÈa ,‡OpL ‰M‡Ï ÔÈa ,‰wL∆»»≈¿ƒ»∆»»≈¿∆∆∆ƒ¿ƒ∆¡…
BÈ¯t45. ƒ¿

ולא 42) ביתו לחינוך תאוותו וכל לבו כי בו. לגור שנכנס
עזרא  בן אברהם (רבי אחרים ויניס ינוס כן על למלחמה,

ה). כ, -43)לדברים שהפירות לנטיעתו, הרביעית בשנה
בדמים, (=לפדותם) לחללם או בירושלים, לאכלם צריכים

ירושלימה. דמיהם את החכמים 44)ולהעלות שקיבלו
מסיני. למשה עד איש מפי עברה 45)איש לא ועדיין

א). מג, (סוטה הרביעית שנתו

.‡ÈÔw˙Ó ‡ÏÂ ,ÔBÊÓe ÌÈÓ ˜tÒÓ ÔÈ‡ ‰M‰ Ïk»«»»≈¿«≈«ƒ»¿…¿«≈
¯ÈÚ‰ ÈqÙÏ Ô˙B ‡ÏÂ ,‰ÓBÁa ¯ÓBL ‡ÏÂ ,C¯c46, ∆∆¿…≈«»¿…≈¿«≈»ƒ

ÌÏBÚa ¯·c ÌeL ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ47‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿…«¬…»»»»»»∆∆¡«…
"¯·c ÏÎÏ ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡·va ‡ˆÈ48¯·ÚÏ - ≈≈«»»¿…«¬…»»¿»»»«¬…

.„e„b‰ ÈÎ¯ˆÏ ‡ÏÂ ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆÏ ‡Ï ,ÔÈÂ‡Ï ÈLaƒ¿≈»ƒ…¿»¿≈»ƒ¿…¿»¿≈«¿
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וראה 46) א), פס ערך (הערוך, העיר שערי לחזק עץ קרשי
ט"ו). הלכה ז, פרק (תוספתא א ח, בתרא סוטה 47)בבא

א. שם,48)מד, לתורה והרמב"ן ציבורי. צורך שהוא
שלא  יאמר, הנזכר, הצבא על - עליו יעבור לא מפרש:
אנשי  על פקיד להיות לא הצבא: על הזה האיש יעבור
ישגיח  לא מים, סיפוק כגון להם, הצריך לכל ...או הצבא

בשמחתו. אלא עליהם,

.·ÈB¯ÎO BÏ ÌÈc˜‰Â ÌÈ¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Â ˙Èa ‰a49 »»«ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
BÎÁL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -50¯Á‡Ï B¯ÎO BÏ Ô˙ . ¬≈∆¿ƒ∆¬»»«¿»¿««

„Ú BÎÁ ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - L„Á ¯OÚŒÌÈL¿≈»»…∆¬≈¿ƒ∆…¬»«
‰zÚ51. »»

מראש.49) השכירות דמי השוכר קבלת 50)שנתן משעת
מעת 51)השכירות. אלא החינוך" "ימי מחשבים ואין

אמרו: ושם ד). הלכה ח, פרק סוטה (ירושלמי השכר קבלת
לא  ורבינו חוזר, שאינו ובנאו, ביתו לנפל פרט - בנה אשר
המבואר  גרושתו מחזיר מדין נלמד כי זה, להזכיר חשש

(רדב"ז). חוזר שאינו ח, הלכה לעיל

.‚È‰È‰ Ì‡ :Ì‰ÈÏÚ ÏÚÂ ÂÈˆÙÁ Ba Ô˙Â ˙Èa ‰a»»«ƒ¿»«¬»»¿»«¬≈∆ƒ»»
Ïh·Ï CÈ¯ˆ52Ô˙¯ÈÓL ÏÚ53BÎÁL ÈÓk ‰Ê È¯‰ , »ƒ¿«≈«¿ƒ»»¬≈∆¿ƒ∆¬»

Ba ·LÈÏ ÏÈÁ˙‰Â54·LÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒ≈»¿ƒƒ≈≈
Ô¯ÓBLÏe55BÎÁ ‡lL ÈÓk ‰Ê È¯‰ ,56. ¿¿»¬≈∆¿ƒ∆…¬»

הבית.53)מזמנו.52) בתוך נתנם לא נתינתם 54)אילו
ישיבתו. זוהי וכבדים,55)בבית גדולים חפצים שהם

בחוץ. ומתקלקלים נגנבים הועיל 56)שאינם לא שביתו
שם). (ירושלמי כלום להם

.„È- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ì¯k ÚËB B‡ ˙Èa ‰Ba‰ ÏÎÂ¿»«∆«ƒ≈«∆∆¿»»»∆
Ô‰ÈÏÚ ¯ÊBÁ BÈ‡57. ≈≈¬≈∆

שאינו 57) זה יצא לחנכו, שמצווה את - חנכו "ולא שם,
ומכאן, מצוה. אינה לארץ בחוץ שהדירה לחנכו", מצווה
אינן  חדש, בית לחנוכת לארץ בחוץ שעושים שהמסיבות
ובמגן  שבע). בבאר וכן שם קרבן (שיירי מצוה סעודות
בשם  הביא ה קטן סעיף תקסח, חיים לאורח אברהם
עשה  אלא בבית, ראש קלות לנהוג נתן לא שאם המהרש"ל,
מעין  ולדרוש תורה, דברי בה לומר תחילה לחנכו סעודה
ו  הלכה שם ובירושלמי מצוה. סעודת זו הרי המאורע,

ש  (אשה האיילונית את הנושא ללדת)הוסיפו: ראויה אינה
חוזר. אינו עימה, לישב מצוה ואין הואיל

.ÂËÔÈ‡L ,BÚÓLÓk - "··l‰ C¯Â ‡¯i‰ LÈ‡‰ ÈÓ"ƒ»ƒ«»≈¿««≈»¿«¿»∆≈
‰ÓÁÏn‰ È¯L˜a „ÓÚÏ Ák BaÏa58ÒkiL ¯Á‡Óe . ¿ƒ…««¬…¿ƒ¿≈«ƒ¿»»≈««∆ƒ»≈

BÚÈLBÓe Ï‡¯OÈ ‰Â˜Ó ÏÚ ÔÚMÈ ,‰ÓÁÏn‰ È¯L˜a¿ƒ¿≈«ƒ¿»»ƒ»≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰¯ˆ ˙Úa59‰OBÚ ‡e‰ ÌM‰ „eÁÈ ÏÚL Ú„ÈÂ , ¿≈»»¿≈«∆«ƒ«≈∆

‰ÓÁÏÓ60BtÎa BLÙ ÌÈOÈÂ ,61,„ÁÙÈ ‡ÏÂ ‡¯ÈÈ ‡ÏÂ ƒ¿»»¿»ƒ«¿¿«¿…ƒ»¿…ƒ¿«
‰ÁÓÈ ‡l‡ ,ÂÈ·a ‡ÏÂ BzL‡· ‡Ï ·LÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿……¿ƒ¿¿…¿»»∆»ƒ¿∆
ÏÎÂ .‰ÓÁÏnÏ ¯·c ÏkÓ ‰ÙÈÂ BalÓ ÌB¯ÎÊƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ»»»«ƒ¿»»¿»
- BÓˆÚ ÏÈ‰·Óe ‰ÓÁÏna ¯‰¯‰Ïe ·LÁÏ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«¿…¿«¿≈«ƒ¿»»«¿ƒ«¿

ÚÏ‡ ÌÎ··Ï C¯È Ï‡" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·B≈¿…«¬∆∆∆¡««≈«¿«¿∆«

"Ì‰ÈtÓ eˆ¯Úz Ï‡Â eÊtÁz Ï‡Â e‡¯Èz62,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿¿««¿¿¿«««¿ƒ¿≈∆¿…
Ï‡¯OÈ ÈÓc ÏkL ‡l‡63‡Ï Ì‡Â .B¯‡eˆa ÔÈÈeÏz ∆»∆»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿ƒ…

È¯‰ ,BLÙ ÏÎ·e BaÏ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ ‰OÚ ‡ÏÂ Ávƒ«¿…»»ƒ¿»»¿»ƒ¿»«¿¬≈
Ïk‰ ÈÓc CÙML ÈÓk ‰Ê64˙‡ ÒnÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ∆¿ƒ∆»«¿≈«…∆∆¡«¿…ƒ«∆

‰Ïawa L¯ÙÓ È¯‰Â ."B··Ïk ÂÈÁ‡ ··Ï65¯e¯‡" : ¿«∆»ƒ¿»«¬≈¿…»««»»»
."ÌcÓ Ba¯Á ÚÓ ¯e¯‡Â ,‰iÓ¯ '‰ ˙Î‡ÏÓ ‰˘Ú…∆¿∆∆¿ƒ»¿»…≈««¿ƒ»
Lc˜Ï B˙eÎ ‰È‰˙Â ,„ÁÙ ‡Ïa BaÏ ÏÎa ÌÁÏp‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»¿»ƒ¿…««¿ƒ¿∆«»»¿«≈

„·Ïa ÌM‰ ˙‡66‡ÏÂ ˜Ê ‡ˆÓÈ ‡lL BÏ ÁË·Ó - ∆«≈ƒ¿»À¿»∆…ƒ¿»∆∆¿…
BÏ ‰kÊÈÂ ,Ï‡¯OÈa ÔBÎ ˙ia BÏ ‰·ÈÂ ,‰Ú¯ e‰ÚÈb«̇ƒ≈»»¿ƒ¿∆«ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆
:¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈÂ ,ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe¿»»«»¿ƒ¿∆¿«≈»»«»∆∆¡«
˙BÓÁÏÓ Èk ,ÔÓ‡ ˙Èa È„‡Ï '‰ ‰OÚÈ ‰OÚ Èk"ƒ»«¬∆«…ƒ«ƒ∆¡»ƒƒ¿¬

'‰67‰˙È‰Â .'B‚Â E· ‡ˆn˙ ‡Ï ‰Ú¯Â ÌÁÏ È„‡¬…ƒƒ¿»¿»»…ƒ»≈¿¿¿»¿»
ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆa ‰¯e¯ˆ È„‡ LÙ68."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ ∆∆¬…ƒ¿»ƒ¿««ƒ≈¡…∆

אויבים 58) יפרידום שלא צפופים, לעמוד כשמתקשרים
לרבי  בניגוד שם, עקיבא רבי וכדעת וברש"י), א מד, (סוטה
העבירות  מן המתיירא זה - הירא האומר: שם, הגלילי יוסי
אומר: הגלילי יוסי רבי קצז אות שופטים ובספרי  שבידו.
(הגהות  כוחו שתש שנה, ארבעים בן זה - הלבב ורך הירא
עקיבא  רבי י"ד: משנה ז, פרק סוטה ובתוספתא מיימוניות).
לך, לומר הלבב" "ורך עוד לומר תלמוד מה הירא, אומר,
חוזר, רחמן והיה שבחזקים, וחזק שבגיבורים גיבור שאפילו

כלבבו. אחיו לבב את ימס ולא כלשון 59)שנאמר:
ח. יד, ירמיה ה'60)הכתוב "כי ד) כ, (דברים ככתוב

בנצחונו  באים הם = לכם" להילחם עימכם ההולך אלוקיכם
מב, (סוטה מקום של בנצחונו באים ואתם ודם, בשר של

ג).61)א). יב, (שופטים הכתוב כלשון עצמו, יסכן
(62- לבבכם ירך "אל שם): בסוטה (משנה חכמינו פירשו

הגפת  מפני - תיראו אל חרבות; וציחצוח סוסים צהלת מפני
ל  בזה, זה המגינים (=צלצול ולאיים)תריסים קול השמיע

- תערצו אל קרנות; מקול - תחפזו אל הקלגסים; ושפעת
צווחות. קול פחדנותו 63)מפני בגלל בקרב, הנשפכים

פרשה 64)ועריקתו. רבה ויקרא ובמדרש לכך. גרם שהוא
לבו  מכוון ואינו לדרך, שיוצא מי "כל ב אות כ"ה,

במלחמה". נופל שהוא סוף בדברי 65)למלחמה,
וכמבואר ו.הנביאים, הלכה ב, פרק לעיל בביאורנו

להושיענו.66) אויבינו עם הנלחם המכוונת 67)שהוא
ה'. עם מלחמות שם: תרגם ויונתן שמו. וקידוש ה' ַלייחוד

צרור 68) ...נקראו: מוות עימהם שאין לפי - אלו "חיים
ג), הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו (לשון החיים"

יפרדו. ולא לעד צרורים הנצחיים החיים שם: ובביאורנו

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
דיני 1) במלחמה. צבא לחלוצי אסורות מאכלות היתר

תואר  יפת בה. הכהן ודיני במלחמה, תואר ביפת ישראל
גר  דיני בה. ייעשה מה - עבודהֿזרה לעזוב רצתה שלא
העולם. אומות מחסידי חסיד להיקרא הראוי ומיהו תושב:

.‡‡·ˆ ÈˆeÏÁ2Ì"ekÚ‰ Ïe·‚a eÒkiLk ,3ÌeLaÎÈÂ ¬≈»»¿∆ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ¿¿
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡Ï Ô‰Ï ¯zÓ - Ô‰Ó eaLÈÂ4 ¿ƒ¿≈∆À»»∆∆¡…¿≈¿≈
ÏÎ‡i ‰Ó ‡ˆÓ ‡ÏÂ ·Ú¯È Ì‡ ,B· ‡ˆBiÎÂ ¯ÈÊÁŒ¯O·e¿«¬ƒ¿«≈ƒƒ¿«¿…»»«…«
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ÌÈ¯eÒ‡‰ el‡ ˙BÏÎ‡Ó ‡l‡5CÒŒÔÈÈ ‰˙BL ÔÎÂ .6. ∆»«¬»≈»¬ƒ¿≈∆≈∆∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ7- "·eË Ïk ÌÈ‡ÏÓ ÌÈz·e" : ƒƒ«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ»

ÌÈ¯ÈÊÁ ÈÙ¯Ú8Ô‰· ‡ˆBiÎÂ9. »¿≈¬ƒƒ¿«≈»∆

(2 ֿ "שנים ה) לא, (במדבר הכתוב מלשון מזורזים, חיילים
למלחמה  חלציהם חגירת שם על צבא". חלוצי אלף עשר

ג). שם, קדומים.3)(ראב"ע בדפוסים מפורש 4)כן
קסבֿג. אות בביאורנו, פי"ט סנהדרין הל' שאם 5)לעיל

ויהרגוהו, העמים בו ירגישו מותרים מאכלות ויבקש ישהה
הם  הרי העמים, לגבול שיכנסו קודם אבל כמסוכן. זה והרי
מזון  מצרכי מזון אחרי לחזר ישהו שאפילו אדם, כל כשאר
(כסףֿמשנה). להם צפויה סכנה שום אין כשרים,

ואל 6) "יהרג נאמר: שבע"ז ואע"פ לעבודהֿזרה. שנתנסך
אשה  לבעול לו התירה שהתורה כשם רבינו, סובר יעבור"?
נאמר  עריות שבגילוי אע"פ – ה"ב בסמוך ראה בגיותה,
יין  לשתות לכשיצמא לו התירה כך יעבור, ואל יהרג ג"כ:
ובורות  טוב... כל מלאים ובתים הכתוב: שאמר הוא נסך,
שמח'). ('אור נסך יין מלאים לבורות הכוונה - וגו' חצובים
ביין  הם אסורים י) (שם, לתורה בפירושו הרמב"ן ולדעת
הכל  - שלה ותקרֹובת עצמה, היא ע"ז, איסורי שבכל נסך,
וזהב  כסף תחמוד "לא כהֿכו) ז, (שם ככתוב מיד, אסור

הוא". חרם כי תשקצנו... שקץ א.7)עליהם... יז, חולין
גירסת 8) אולם דחזירי, כתלי שם: בחולין שלפנינו, בנוסח

בתשובות  הוא וכן דחזירי", (=ערפי) "קדלי שם: רבינו
"שהאכילה  א יג, מגילה וראה קנד. סמן פריימן הוצ' רבינו,

דחזירי". ושבעת".9)קדלי "ואכלת שם: מסיים והכתוב

.·d˙eÈB‚a ‰M‡ ÏÚBa ÔÎÂ10B¯ˆÈ BÙ˜z Ì‡11Ï·‡ ; ¿≈≈ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿¬»
‰pÏÚ·È ‡Ï12B˙Èa CB˙Ï dÒÈÎÓ ‡l‡ ,BÏ CÏÈÂ13, …ƒ¿»∆»¿≈∆∆»«¿ƒ»¿≈

"¯‡zŒ˙ÙÈ ˙L‡ ‰È·Ma ˙È‡¯Â" :¯Ó‡pL14¯eÒ‡Â . ∆∆¡«¿»ƒ»«ƒ¿»≈∆¿«…«¿»
‰iL ‰‡Èa d˙B‡ ÏÚ·Ï15‰p‡OiL „Ú16. ƒ¿…»ƒ»¿ƒ»«∆ƒ»∆»

גויה.10) תורה 11)בעודה דיברה "לא כי ב. כא, קידושין
לו  מותרת עדיין, נתגיירה לא ואפילו הרע". יצר כנגד אלא
פ"ב, מכות בירושלמי וחבריו רב דעת וכן ראשונה. בביאה
ללחום  שצריך במלחמה, אלא מותר אינו זה וכל ה"ו.
כדי  יצרו, בהרהורי נפשו לצער לו ואסור נפש, בחירוף
שם). תמימה' ('תורה מלחמה בקשרי לעמוד שיוכל

ובגלוי.12) ה"ג.13)בדרך בסמוך וכמבואר יבלענה, ושם
לו 14) מותרת תואר' ש'יפת ההלכה, תחילת על מוסב זה

(כסףֿמשנה). בגיותה רוחו,15)אפילו נתקררה שכבר
תוקפו. יצרו בסמוך 16)ואין וכמבואר שתתגייר, אחרי

- ובעלתה" אליה תבוא "ואחרֿכן יג) (שם, שנאמר ה"הֿו.
לך. מותרת בפרשה, האמור הסדר כל לאחר

.‚,‰i·M‰ ˙ÚLa ‡l‡ ˙¯zÓ ¯‡zŒ˙ÙÈ ˙L‡ ÔÈ‡≈≈∆¿«…«À∆∆∆»ƒ¿««¿ƒ»
"‰È·Ma ˙È‡¯Â" :¯Ó‡pL17ÔÈa ,‰Ïe˙a ÔÈa . ∆∆¡«¿»ƒ»«ƒ¿»≈¿»≈

Ì"ekÚÏ ˙eLÈ‡ ÔÈ‡L ;LÈ‡Œ˙L‡ ÔÈa ,‰ÏeÚa18. ¿»≈≈∆ƒ∆≈ƒ¿«
‰ÙÈ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - "z˜LÁÂ"19‡ÏÂ - "da" . ¿»«¿»««ƒ∆≈»»»»¿…

- "‰M‡Ï EÏ zÁ˜ÏÂ" .ÌÈzL ÏÚ·È ‡lL ,dz¯·Á·«¬∆¿»∆…ƒ¿…¿«ƒ¿»«¿»¿¿ƒ»
B‡ ÂÈ·‡Ï ˙Á‡ ÁÈpÈÂ ,˙Á‡ ÏÚ·ÈÂ ÌÈzL ÁwÈ ‡lL∆…ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿…««¿«ƒ«««¿»ƒ

ÂÈÁ‡Ï20‰pˆÁÏÈ ‡lL ÔÈpÓe .21‡pL ?‰ÓÁÏna:¯Ó ¿»ƒƒ«ƒ∆…ƒ¿»∆»«ƒ¿»»∆∆¡«

ÌB˜ÓÏ dÒÈÎÈ - "E˙Èa CBz Ï‡ d˙‡·‰Â"22Œ¯Á‡Â «¬≈»∆≈∆«¿ƒ»¿»¿««
.ÏBÚ·È Ck»ƒ¿

או 17) למכרה שלקחה ולא בה, עיניו מתחילה נתן אם
וברש"י). כא, (קידושין עיניו בה נתן ואח"כ לשפחות,

לאשת 18) פרט - רעהו" "אשת ב) נב, (סנהדרין שאמרו כמו
בנוגע  זה וכל לגויים. קידושין שאין רש"י: ומפרש אחרים.
וחייב  אישות, יש - לחבירו גוי שבין ביחס אבל לישראל,
ז. ה"ה, פ"ט, לקמן כמבואר חבירו, אשת על מיתה

א).19) כב, (קידושין הכתוב תלה שם,20)בחשקו
אחר  לקרוב או לאביו להביאה אחת יקח שלא והואֿהדין

ובלחםֿמשנה). שם, בכת"י 22)יבעלנה.21)('תוספות'
הכוונה, - הכסףֿמשנה ולדעת פנוי. למקום התימנים:

לעיר. שיכניסנה

.„‡lL ,‰BL‡¯ ‰‡È·a ¯‡zŒ˙ÙÈa ¯zÓ Ô‰k‰«…≈À»ƒ«…«¿ƒ»ƒ»∆…
¯ˆi‰ „‚k ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯a„23ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ¿»»∆»¿∆∆«≈∆¬»≈»

CkŒ¯Á‡ ‰p‡OÏ24˙¯i‚ ‡È‰L ÈtÓ ,25. ƒ»∆»««»ƒ¿≈∆ƒƒ…∆

שיצרו 23) באיסור, ויבעלנה יעבור לו, תתירתה לא שאם
כא, (קידושין הרע ליצר לחוש יש בכהן ואפילו בו, מתגרה

וברש"י). ה"ו.24)ב בסמוך וכמבואר כשתתגייר,
זו 25) הרי ישראל, בת ואינה "הואיל בגיורת, אסור וכהן

פי"ח, ביאה איסורי בהל' רבינו כדברי לכהן", ואסורה זונה
שם). (קידושין ה"ג

.‰‰pÏÚ·iL È¯Á‡ ?¯‡zŒ˙ÙÈa Ï‡¯OÈ ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒƒ¿»≈ƒ«…««¬≈∆ƒ¿»∆»
‰ÈÏÚ ‰Ïa˜ Ì‡ :d˙eÈB‚· ‡È‰Â ‰BL‡¯ ‰‡Èaƒ»ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿»»∆»

‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz Òk‰Ï26˙e¯b ÌLÏ dÏÈaËÓ -27 ¿ƒ»≈«««¿≈«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈≈
„iÓ28,ÌBÈ ÌÈLÏL B˙È·a ·Lz - ‰Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ»¿ƒ…ƒ¿»≈≈¿≈¿ƒ

"ÌÈÓÈ Á¯È dn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e" :¯Ó‡pL29, ∆∆¡«»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»∆«»ƒ
d˙c ÏÚ ‰ÎBa ÔÎÂ30˙‡ ˙Ïc‚Óe ,dÚBÓ BÈ‡Â ¿≈»«»»¿≈¿»¿«∆∆∆

ÂÈÈÚa ‰pb˙zL È„k dL‡¯ ˙‡ ˙Ál‚Óe ‰È¯tˆ31. ƒ»¿∆»¿«««∆…»¿≈∆ƒ¿«∆¿≈»
d˙B‡ ‰‡B¯Â ÒÎ .˙iaa BnÚ ‰È‰˙Â32‰‡B¯Â ‡ˆBÈ , ¿ƒ¿∆ƒ««ƒƒ¿»¿∆»≈¿∆

da ıe˜iL È„k ,d˙B‡33dnÚ ÏbÏ‚Óe ,34È„k »¿≈∆»»¿«¿≈ƒ»¿≈
Ïa˜zL35d· ‰ˆ¯Â ‰Ïa˜ Ì‡ -36˙¯ib˙Ó BÊ È¯‰ , ∆¿«≈ƒƒ¿»¿»»»¬≈ƒ¿«∆∆

.ÌÈ¯b‰ ÏÎk ˙Ï·BËÂ¿∆∆¿»«≈ƒ

כולן.26) המצוות ולקיים בלא 27)להתגייר, גירות שאין
ה"ד. פי"ג, ביאה איסורי בהל' כמבואר ואין 28)טבילה,

ב). מח, (יבמות ראשה ובגילוח צפרניה בגידול לנוולה צורך
שלשה  עליה שיעברו עד עליה לבוא לו אסור  עדיין אבל

לו. אות לקמן וכמבואר הבחנה, משום "כי 29)חדשים,
אשר  עד אבלם, ולהעיר בבכייתם, מנוחה לעצבים יש
הנפשי" המקרה זה מלסבול הגופיים כוחותיהם יחלשו

פמ"א). ח"ג נבוכים, אלוהיה,30)(מורה פולחן עזבה על
עבודת  זו - ואמה "אביה שם): (יבמות עקיבא רבי כדברי
אבי  לעץ אומרים כז) ב, (ירמיה אומר הוא וכן כוכבים,

וגו'. א.31)אתה" עמ' ולא 33)בניוולה.32)שם
ישראל  בת "שתהא ריג: אות כיֿתצא, וב'ספרי' ישאנה.

מתנוולת". וזו מתקשטת זו בוכה; וזו משתדל 34)שמחה,
עליה. התימנים:36)להתגייר.35)להשפיע בכת"י

לו. להנשא שנתרצתה והכוונה בו. ורצה
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.Â,‰iÎa ÏL L„Á :ÌÈL„Á ‰LÏL ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆe¿ƒ»¿«¿ƒ¿»√»ƒ…∆∆¿ƒ»
ÂÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ÈLe37ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa d‡OBÂ .38. ¿≈√»ƒ«¬»¿¿»ƒ¿À»¿ƒƒ
da ıÙÁ ‡Ï Ì‡Â39dLÙÏ dÁlLÓ -40Ì‡Â . ¿ƒ…»≈»¿«¿»¿«¿»¿ƒ

d¯ÎÓ41‡Ï ¯ÎÓe" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ - ¿»»≈¿…«¬∆∆∆¡«»……
‰¯eÎÓ dÈ‡ - d¯ÎÓ Ì‡Â ."ÛÒka ‰p¯kÓ˙42, ƒ¿¿∆»«»∆¿ƒ¿»»≈»¿»

ÌLÏ ,‰ÏÚ·pL ¯Á‡ dL·k Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»»««∆ƒ¿¬»¿≈
,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,da LnzLiMÓ - ‰ÁÙLƒ¿»ƒ∆ƒ¿«≈»≈¿…«¬∆

da LnzLÈ ‡lL ,"da ¯nÚ˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL43. ∆∆¡«…ƒ¿«≈»∆…ƒ¿«≈»

לזרע 37) הגירות) (=שלפני ראשון זרע בין "להבחין
חדשי  שלושת שלאחר ריג). אות כיֿתצא, ('ספרי' אחרון"
רבינו  וכדברי לא, או היא מעוברת אם להכיר אפשר הריון,
שנתגיירו, ואשתו גר "ואפילו הכ"א: פי"א, גירושין בהל'
שנזרע  זרע בין להבחין כדי יום, תשעים אותם מפרישים
וכן  בקדושה. שלא שנזרע לזרע גירותם), (=לאחר בקדושה
לתקנת  יום שלשים תורה לה שנתנה אע"פ יפתֿתואר
ואע"פ  הוולד". לתקנת יום תשעים להמתין צריכה עצמה,
אותו  הבחנה? בלא מיד ראשונה ביאה לו התירה שהתורה
מן  שהוא מפני דבר, לשום בנו שאינו כלל, קדוש אינו זרע

(כסףֿמשנה). ה"ח בסמוך כמבואר מכיון 38)הגויה,
וחייב  קידושין, וצריכה כישראלית היא הרי שנתגיירה,

כתובה. לה  קידשה.39)לכתוב ולא בה, בלא 40)שקץ
לו. נתקדשה לא שעדיין אצל 41)גט, שפחה להיות

ח"ג, נבוכים במורה כמבואר נתגיירה, לא ואפילו הלוקח,
אם 42)פמ"א. - תעשה" "אל תורה שאמרה דבר שכל

פ"ו, בכורות הל' והשווה ב). ד, (תמורה מועיל אינו עשה
קנה  ולא כלום, עשה לא (=בהמה), מעשר "המוכר ה"ה:
ומובן  תואר". יפת וכמוכר לוקה... אינו ולפיכך לוקח,
סנהדרין  הל' לעיל רבינו מנאו לא ולפיכך לוקה, שאינו

עליהם. שלוקין הלאוין בין ה"ד, ֿ 43)פי"ט כי 'ספרי'
ושימוש: לעבדות קוראים פרסי, "שבלשון ריד: אות תצא,

שם). לתורה (רש"י עימראה"

.ÊdnÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - ¯ib˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡Ï44¯OÚŒÌÈL …»¿»¿ƒ¿«≈¿«¿¿ƒƒ»¿≈»»
L„Á45È· eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L ˙Ïa˜Ó - ‰˙ˆ¯ ‡Ï . …∆…»¿»¿«∆∆∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈
Á46ÌÈ¯b‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰Â ,dLÙÏ dÁlLÓe , …«¿«¿»¿«¿»«¬≈ƒ¿»«≈ƒ

ÌÈ·LBz‰47‡lL ‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡L ,d‡OB BÈ‡Â ; «»ƒ¿≈¿»∆»ƒ»ƒ»∆…
‰¯ib˙48. ƒ¿«¿»

להתגייר.44) שתסכים עמה ועוסקים כדין 45)משתדלים
מגלגלים  העבדים, מצוות לקבל רצה ולא כנעני עבד הלוקח
עבדים  ובהל' ב. מח, (יבמות חודש שניםֿעשר כל עמו
יב). כא, (דברים הגדול ובמדרש כסףֿמשנה). הי"ב. פ"ח,
לאחר  להתגייר רצתה לא שאם מלמד - לנפשה "ושלחתה
ולדעת  חודש". שניםֿעשר כל עליה מגלגל יום, שלשים
קמח, עמ' דרשב"י" והמכילתא "הרמב"ם בספרו כשר, ר"מ

לדברים. במכילתא זה מדרש לקמן 46)מקור מנויות והן
ה"א. נח,47)פ"ט, בני מצוות שבע עליהם שקיבלו

איסורי  בהל' כמבואר בארצנו, אתנו לשבת להם ומותר
ה"י. בסמוך וראה ה"ז. פי"ד, ז,48)ביאה (דברים ככתוב

איסורי  בהל' רבינו שכתב ואע"פ בם". תתחתן "ולא ג)
הקנאים  אין - תושב גר בת על "והבא ה"ה: פי"ב, ביאה

חיתון  לענין - מרדות" מכת אותו מכים אבל בו, פוגעים
מאכלות  בהל' כמבואר התורה, מן עליו אסורה זו הרי
וידוע  בשתיה, אסור יינו תושב שגר ה"ז, פי"א אסורות

בנותיהם. משום יינם על שגזרו

.Á¯b „Ïe‰ È¯‰ - ‰BL‡¯ ‰‡ÈaÓ ‰¯aÚ˙49BÈ‡Â , ƒ¿«¿»ƒƒ»ƒ»¬≈«»»≈¿≈
ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï B·50Ì"ekÚ‰ ÔÓ ‡e‰L ÈtÓ ,51; ¿¿»»ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»«

B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈcŒ˙È· ‡l‡52ÌzÚc ÏÚ53¯Ó˙Â .54 ∆»≈ƒ«¿ƒƒ««¿»¿»»
‰˙È‰ ¯‡zŒ˙ÙÈ ÏL ‰BL‡¯ ‰‡ÈaÓ55Ï·‡ ; ƒƒ»ƒ»∆¿«…«»¿»¬»

˙BÁ‡ ¯Óz ˙‡ˆÓ .ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡Ó „ÏB ÌBÏL·‡«¿»«≈«««ƒƒƒ¿≈»»¬
Bn‡Ó ÌBÏL·‡56ÔBÓ‡Ï ‡Op‰Ï ˙¯zÓe ,57ÔÎÂ . «¿»≈ƒÀ∆∆¿ƒ»≈¿«¿¿≈

ÈÚÓÈ ‡Ï Èk CÏn‰ Ï‡ ‡Œ¯ac" :¯ÓB‡ ‡e‰≈«∆»∆«∆∆ƒ…ƒ¿»≈ƒ
."jnÓƒ∆»

גוי.49) הולד הנוסח: תקלב, מצוה ה'חינוך' בספר
ועוד.50) יבום מזיקת אשתו את לפטור ולא לירושה, לא
(יבמות 51) בנה" אלא בנך נקרא הגויה מן הבא בנך "ואין

ה"ז. פי"ב, ביאה איסורי הל' וראה א). לשם 52)כג,
וטבילה. מילה בלא גר לך שאין נעשים 53)גירות, "הם

לו  שאין קטן, גר כל כדין ידיהם", על גר הוא והרי אב, לו
א  יא, (כתובות להתגייר לביתֿדין הביאתו ואמו אב,
היא  "שזכות ה"ז: פי"ג, ביאה איסורי הל' והשווה וברש"י).
צריך  בנה אין וטבלה, נתגיירה מעוברת בעודה ואם לו".
שמח'). ('אור שם רבינו כדברי בלבד, מילה אלא טבילה,

אבשלום.54) אם מעכה , תואר 55)בת יפת אמה שמעכה ֵ
בשביה. כשלקחה בגיותה, דוד עליה ובא היתה,

שלא 56) הורתה נמצאת מעוברת, בהיותה אמה שנתגיירה
אם  כי אבשלום. אחות היא והרי בקדושה, ולידתה בקדושה
היא  והרי מאמו, אפילו אחותו זו אין בקדושה, שלא נולדה
(ע"פ  הי"ב פי"ד, ביאה איסורי בהל' כמבואר אצלו, נכרית

שמח'). שאמו 57)'אור מאמה, אחיה שאינו דוד, בן
שלא  הורתה שהרי מאביה, ולא היתה, היזרעאלית אחינועם
וראה  א), כא, (סנהדרין כלל דוד בת ואינה היתה, בקדושה

שם. ב'תוספות'

.Ë¯Á‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÁÈp‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ¯‡zŒ˙ÙÈ¿«…«∆…»¿»¿«ƒ«¬»»»««
d˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ - L„Á ¯OÚŒÌÈM‰58¯ÈÚ ÔÎÂ . «¿≈»»…∆¿ƒ»¿≈ƒ

‰ÓÈÏL‰L59e¯tÎiL „Ú ˙È¯a Ô‰Ï ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡ , ∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»∆¿ƒ«∆ƒ¿¿
‰¯Ê ‰„B·Úa60eÏa˜ÈÂ ‰È˙BÓB˜Ó Ïk ˙‡ e„a‡ÈÂ «¬»»»ƒ«¿∆»¿∆»ƒ«¿

‡lL Ì"ekÚ ÏkL ,Á È· eeËˆpL ˙Bˆn‰ ¯‡L¿»«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«∆»«∆…
BLÈ Ì‡ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ,Á È· eeËˆpL ˙BˆÓ Ïaƒ̃≈ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¿ƒƒ∆¿

Áze„È ˙61. ««»≈

לנפשה,58) ישלחנה אומרים אין - אותה שעינה אע"פ
כיֿתצא, וב'ספרי' אותה. הורגים אלא ע"ז, עובדת ואפילו
(רדב"ז). אלוהיה" לבית ולא - לנפשה "ושלחתה ריד: אות

עליה.59) להלחם אליה כשקרבו ישראל, כמבואר 60)עם
ד. ה"א, פ"ו, מצוות 61)לעיל שבע "על א: נז, סנהדרין

למה  תמוה, ועדיין הי"ד. פ"ט, לקמן והשווה נהרג". נח בן
אותה  ומניחים חודש שניםֿעשר תואר" ה"יפת את מקיימים
ברשותו  והוא ע"ז העובד בןֿנח שכל בעוד ע"ז, לעבוד
רבינו: דברי העתיק להמבי"ט, ספר" וב"קרית מיד. נהרג
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עיר  ככל אותה הורגים ע"ז, להניח רצתה לא "ואם
וראוי  לגמרי. השמיט חודש, י"ב ותיבות: שהשלימה".
כל  "וכן רבינו: כותב פמ"א, ח"ג נבוכים' שב'מורה להעיר
ולא  בע"ז, ואפילו בפרהסיא בתורתה תחזיק יום השלושים
עליה  שחסה וכנראה ההוא", הזמן עד באמונה עליה יחלקו

המידו  מן וזאת עינה, אשר תחת הטובות,התורה, ת
הגדול  במדרש וראה שם, רבינו כדברי עליהן, שנצטוינו
אחר  מצוות, שבע לקבל רצתה "לא יב: כא, דברים
לדברי  המקור זהו ואולי אותה". הורגים חודש, השניםֿעשר

כאן. רבינו

.È‡l‡ ˙Bˆn‰Â ‰¯Bz‰ ÏÈÁ‰ ‡Ï ea¯ ‰LÓ∆«≈…ƒ¿ƒ«»¿«ƒ¿∆»
"·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OÈÏ62ÏÎÏe , ¿ƒ¿»≈∆∆¡«»»¿ƒ««¬…¿»

ÌÎk" :¯Ó‡pL ,˙Bn‡‰ ¯‡MÓ ¯ib˙‰Ï ‰ˆB¯‰»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»»À∆∆¡«»∆
Ïa˜Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡lL ÈÓ Ï·‡ ."¯bk«≈¬»ƒ∆…»»≈ƒ¿«≈

˙BˆÓe ‰¯Bz63‰¯e·b‰ ÈtÓ ea¯ ‰LÓ ‰eˆ ÔÎÂ .64 »ƒ¿¿≈ƒ»∆«≈ƒƒ«¿»
È· eeËˆpL ˙BˆÓ Ïa˜Ï ÌÏBÚ‰ È‡a Ïk ˙‡ ÛÎÏ»…∆»»≈»»¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«¿≈

‚¯‰È - Ïa˜È ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,Á65,Ì˙B‡ Ïa˜Ó‰Â . …«¿»ƒ∆…¿«≈≈»≈¿«¿«≈»
"·LBz ¯‚" ‡¯˜p‰ ‡e‰66Ïa˜Ï CÈ¯ˆÂ ;ÌB˜Ó ÏÎa «ƒ¿»≈»¿»»¿»ƒ¿«≈
ÌÈ¯·Á ‰LÏL ÈÙa ÂÈÏÚ67,ÏeÓÏ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ . »»ƒ¿≈¿»¬≈ƒ¿»«¿«≈»»»

ÔÓk ‰Ê È¯‰ - ÏÓ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚŒÌÈL ÂÈÏÚ e¯·ÚÂ¿»¿»»¿≈»»…∆¿…»¬≈∆¿ƒ
˙Bn‡‰68. »À

(62- מורשה משה, לנו צוה תורה שנאמר: א, נט, סנהדרין
ה"ט. פ"י, לקמן וראה להם" ולא מורשה שהרי 63)"לנו

שלא  למרות להחיותו, ומצווים בארצנו תושב גר מקיימים
(כסףֿמשנה). בלבד מצוות שבע אלא הקב"ה,64)קיבל

ב). צח, (סנהדרין שלו הגבורה למעלה 65)שכל ראה
נט. אות בביאורנו ט, לנו 66)הלכה שמותר "לפי

פי"ד, ביאה איסורי (הל' ישראל" בארץ בינינו להושיבו
"אין 67)ה"ז). א עה, ובבבאֿבתרא ומלומדים. חכמים

הל' והשווה ב). סד, (ע"ז חכמים" תלמידי אלא חברים
ה"ה. פ"י, ומושב משכב שבאומות,68)מטמאי גוי כשאר

אותו  מורידים ואין הנהר, מן או הבור מן אותו מעלים שאין
מכיון  ה"א, פ"י ע"ז בהל' כמבואר בידים, להמיתו לבור
אותו  מצילים ואין גמור גוי להיות חזר קבלתו, את שביטל
ובכת"י  הכסףֿמשנה). וכפירוש א סה, (ע"ז סכנה בשעת
כומר  כלומר, האומות". מן כמין זה "הרי הנוסח: התימנים,
מעלים, ולא מורידים והמינים בה, אדוק שהוא לע"ז
ר"מ. רומי, בדפוס הנוסח וכן שם. ע"ז בהל' כמבואר

ה"י. פי"א, עדות הל' לעיל והשווה

.‡È‰Ê È¯‰ ,Ô˙BOÚÏ ¯‰ÊÂ ˙BˆÓ Ú·L Ïa˜Ó‰ Ïk»«¿«≈∆«ƒ¿¿ƒ¿»«¬»¬≈∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂ ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ69. ≈¬ƒ≈À»»¿∆≈∆»»«»

Ô‰· ‰evL ÈtÓ Ô˙B‡ ‰OÚÈÂ Ô˙B‡ Ïa˜iL ,‡e‰Â¿∆¿«≈»¿«¬∆»ƒ¿≈∆ƒ»»∆
‰LÓ È„ÈŒÏÚ eÚÈ„B‰Â ,‰¯Bza ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»«»¿ƒ»«¿≈∆
Ô‡OÚ Ì‡ Ï·‡ .Ô‰· eeËˆ Ì„wÓ Á ÈaL ,ea«̄≈∆¿≈…«ƒ…∆ƒ¿«»∆¬»ƒ¬»»

˙Úc‰ Ú¯Î‰ ÈtÓ70BÈ‡Â ,·LBz ¯‚ ‰Ê ÔÈ‡ - ƒ¿≈∆¿≈««««≈∆≈»¿≈
Ì‰ÈÓÎÁÓ ‡ÏÂ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ71. ≈¬ƒ≈À»»¿…≈«¿≈∆

יש 69) העולם, אומות "צדיקי מ"א: פי"ג, סנהדרין תוספתא
ד"ה  שם וברש"י א. קה, בסנהדרין וראה לעוה"ב" חלק להם

ה"י. פי"א, עדות הל' לעיל והשווה נינהו. לפי 70)מאן
הקב"ה. בהן שציוה מודה ואינו ומצפונו, שכלו

בתשובות 71) הנוסח וכן מחכמיהם. אלא התימנים: בכת"י
טז, (מגילה חכמינו דברי והשווה קיז. סימן אלשקר מהר"מ
נקרא  - העולם באומות אפילו חכמה, דבר האומר "כל א)
אליעזר, רבי משנת במדרש זו הלכה כל ומקור חכם".
כשעושים  אמורים דברים "במה קכא: עמ' תרצ"ד, ניויורק
הגבורה, מפי נח אבינו אותנו שצוה מכח ואומרים אותן,
או  שמענו, פלוני מפי ואמרו מצוות שבע עשו אם אבל
שכרם  לוקחים אין וכו', מכרעת הדעת שכך עצמנו, מדעת

שולזינגר). דפ' לרמב"ם מלכים, (כבוד הזה" בעולם אלא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
(1 ֿ הקדוש הוסיף ומה הראשון, אדם שנצטווה המצוות

נפקע  במה נח. בני על האסורות העריות נח. על ברוךֿהוא
הדינים. על נח בני מצווים כיצד נח. בבני אשתֿאיש איסור

להיהרג. שכם בני נתחייבו למה

.‡ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‰eËˆ ÌÈ¯·„ ‰ML ÏÚ2ÏÚ : «ƒ»¿»ƒƒ¿«»»»»ƒ«
ÌM‰ ˙k¯a ÏÚÂ ,‰¯Ê ‰„B·Ú3,ÌÈÓcŒ˙eÎÈÙL ÏÚÂ , ¬»»»¿«ƒ¿««≈¿«¿ƒ»ƒ

ÌÈÈc‰ ÏÚÂ ,ÏÊb‰ ÏÚÂ ,˙BÈ¯ÚŒÈelb ÏÚÂ4ŒÏÚŒÛ‡ ; ¿«ƒ¬»¿««»≈¿««ƒƒ««
ea¯ ‰LnÓ eÈ„È· ‰Ïa˜ Ô‰ ÔlkL Èt5˙Úc‰Â , ƒ∆À»≈«»»¿»≈ƒ∆«≈¿«««

‰¯B˙ È¯·c ÏÏkÓ - Ô‰Ï ‰ËB6el‡ ÏÚL ,‰‡¯È »»∆ƒ¿«ƒ¿≈»≈»∆∆«≈
‰eËˆ7ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÁÏ ÛÈÒB‰ .8C‡" :¯Ó‡pL , ƒ¿«»ƒ¿…«≈»ƒ∆»∆∆¡««

"eÏÎ‡˙ ‡Ï BÓ„ BLÙa ¯Oa9Ú·L e‡ˆÓ - »»¿«¿»……≈ƒ¿¿∆«
˙BˆÓ10‡a .Ì‰¯·‡ „Ú ÌÏBÚ‰ ÏÎa ¯·c‰ ‰È‰ ÔÎÂ , ƒ¿¿≈»»«»»¿»»»««¿»»»

Ïlt˙‰ ‡e‰Â .‰ÏÈna el‡ ÏÚ ¯˙È ‰eËˆÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿«»»≈«≈«ƒ»¿ƒ¿«≈
˙È¯ÁL11‰ ˜ÁˆÈÂ .¯OÚÓ LÈ¯Ù12‰lÙz ÛÈÒB‰Â «¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»

ÌBi‰ ˙BÙÏ ˙¯Á‡13‰Lp‰ „Èb ÛÈÒB‰ ·˜ÚÈÂ .14 «∆∆ƒ¿«¿«¬…ƒƒ«»∆
˙È·¯Ú Ïlt˙‰Â15˙BˆÓa Ì¯ÓÚ ‰eËˆ ÌÈ¯ˆÓ·e . ¿ƒ¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿

˙B¯˙È16‰¯B˙ ‰ÓÏLÂ ,ea¯ ‰LÓ ‡aL „Ú , ¿≈«∆»∆«≈¿ƒ¿¿»»
.B„ÈŒÏÚ«»

ה'2) "ויצו שנאמר: ו, אות פט"ז, בראשית רבה' 'מדרש
תאכל" אכול הגן עץ מכל לאמור האדם על אלקים
ה, (הושע ככתוב עבודהֿזרה, על - ויצו טז), ב, (בראשית

הל  הואיל "כי ככתוב יא) השם, ברכת על - ה' צו". אחרי ך
אלו  - אלקים יומת". מות ה' שם "ונוקב טז) כד, (ויקרא
על  תקלל". לא "אלהים כז) כב, (שמות שנאמר הדיינים,
דם  שופך ו) ט, (בראשית שנאמר דמים, שפיכות זו - האדם
לאמר  א) ג, (ירמיה שנאמר עריות, גילוי זה - לאמור האדם.
- תאכל אכול הגן עץ מכל וגו'. אשתו את איש ישלח הן
במה  אלא לאכול הורשית לא כלומר, הגזל. על ציוהו כאן
בני  נצטוו מצוות "שבע א: נו, סנהדרין וראה לך. שהתרתי

וכו'. ה'.3)נח" שם את לגדף דיינים 4)שלא להושיב
לקמן  כמבואר עליהן, העם את ולהזהיר אלו, במצוות לדון

הראשון.5)הי"ד. אדם נצטווה הפסוקים 6)שכך
וכך 7)שבתורה. רבה', ה'מדרש לפי א אות לעיל כמבואר

ב. נו, בסנהדרין הנ"ל הפסוק את נחתוך 8)דרשו שלא
ונאכלנו. - חי כשהוא אבר בו,9)ממנו שנפשו זמן כל

א). נז, שם (רש"י ממנו הבשר תאכלו 'מדרש 10)לא
מצוות, שש לאדם "נתן ט: אות ל, פרשה משפטים רבה'
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אבר  על נצטווה לא הראשון אדם אבל אחת". לנח הוסיף
בסנהדרין  כמבואר בכלל, בשר באכילת נאסר שהרי החי, מן
כל  את לכם נתתי "הנה כט) א, (בראשית שנאמר ב: נט,
חית  ולא - הארץ" חית ולכל לאכלה יהיה לכם עשב...
שאינו  הראשון, באדם זו מצוה מנה לא ורבינו לכם. הארץ
(כסףֿמשנה). לדורות הנוהגות מצוות אלא מונה

שנאמר:11) שחרית, תפלת תיקן "אברהם ב: כו, ברכות
ואין  - שם עמד אשר המקום אל בבוקר אברהם וישכם

וכו'. תפילה" אלא פרשת 12)עמידה רבה' 'מדרש
מאה  ההיא בשנה "וימצא ו: אות ס"ד, פרשה תולדות,
והראב"ד  המעשרות". מפני אותה, מדד מה מפני - שערים
לו  "ויתן כ) יד, (בראש' נאמר באברהם גם והלא שואל:
אלא  נתן לא שאברהם רבינו, דעת ואולם מכל"?! מעשר
בתורת  ולא במלחמה, מנצחונו לידו שבא מהשלל הפרשה
ואילו  צדק, מלכי שכיבדו לכיבוד, כתגמול, אלא מעשר
מעשר. בתורת הוא, ממונו שעישר הראשון הוא יצחק

שם.13) בברכות כמבואר מנחה, תפילת וזוהי ערב, לעת
ב 14) ק, בחולין שבמשנה ואע"פ לג. לב, בראשית ראה

משמע, - במקומו" שנכתב אלא נאמר, "בסיני אמרו:
ולאחר  ואילך, מסיני אלא הנשה בגיד נאסרו שלא לכאורה,
עם  זה מקרא כתב התורה, את משה וסידר בסיני שנצטוו
בפירושו  רבינו הסביר כבר אבינו? ליעקב שאירע המאורע
מרחיקים  שאנו מה שכל הגדול... העיקר אל לבך "שים שם:
משה  ע"י הקב"ה במצות אלא עושים אין היום, עושים או
גיד  וכן שלפניו... לנביאים זה אמר שהקב"ה לא רבינו,
בו), (שנאסר אבינו יעקב איסור אחרי הולכים אנו אין הנשה
תרי"ג  שאמרו: מה תראה הלא רבינו... משה מצות אלא
החי, מן (=אבר אלו וכל מסיני, למשה לו נאמרו מצוות

המצוות". מכלל הנשה) וגיד שם.15)מילה, ברכות
מצוות 16) במצרים שנצטוו אמרו: י יט, יתרו ב'מכילתא'

ש"גדול  עמרם, ע"י ובוודאי נח, בני מצוות על יתירות
ובמדרש  איתן'). ('יד א יב, בסוטה כמבואר היה, הדור"

סנהדרין". ראש עמרם "שהיה יג: אות פ"א, רבה' 'שמות

.··iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL ÁŒÔa17,‡e‰Â . ∆…«∆»«¬»»»¬≈∆«»¿
dk¯„k „·ÚiL18ÏL ÔÈcŒ˙ÈaL ‰¯Ê ‰„B·Ú ÏÎÂ . ∆«¬…¿«¿»¿»¬»»»∆≈ƒ∆

‰ÈÏÚ ÔÈ˙ÈÓÓ Ï‡¯OÈ19‰ÈÏÚ ‚¯‰ ÁŒÔa -20ÏÎÂ ; ƒ¿»≈¿ƒƒ»∆»∆…«∆¡»»∆»¿…
ÁŒÔa ÔÈ‡ - ‰ÈÏÚ ÔÈ˙ÈÓÓ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡L∆≈≈ƒ∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»∆»≈∆…«

Ïka ¯eÒ‡ - ‚¯‰ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰ÈÏÚ ‚¯‰21. ∆¡»»∆»¿««ƒ∆≈∆¡»»«…
‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â22ÚhÏ ‡ÏÂ , ¿≈«ƒƒ¿»ƒ«≈»¿…ƒ«

‰¯L‡23˙B¯eˆ ˙BOÚÏ ‡ÏÂ ,24· ‡ˆBiÎÂ.ÈBÏ Ô‰ ¬≈»¿…«¬¿«≈»∆¿

בסייף,17) אלא אינה נח בני מיתת שכל בסייף, מיתה
שם. ובביאורנו הי"ד, לקמן עבודתה 18)כמבואר שדרך

להיפך. ולא למרקוליס, אבן וזורק לפעור, פוער כגון בכך,
ה"ב. פ"ג, ע"ז הל' (=המחבק)19)והשווה המגפף כגון

תעש  "לא איסור אלא שאינם ע"ז, (שם,והמנשק בלבד ה"
ב.20)ה"ו). נו, וכן 21)סנהדרין בה, נאסר שישראל

וכל  (=הן, אביזרייהו" וכל "אינהו ב) עד, (סנהדרין אמרו
בהן). אפילו 22)השייך עליה להקריב אחת, אבן מצבת

ה"ו. פ"ו, ע"ז הל' וראה כב). טז, לדברים (רש"י לשמים
ה"ג),23) פ"ח (שם לעבדו כדי מתחילה הנטוע אילן

אות  הי"א, פ"ז שם בביאורנו כמבואר הירח, לעובדי ומיוחד
שאינה 24)ג. ואע"פ ה"י, פ"ג שם כמבואר אדם, צורות

לע"ז  שהם וידמו הטועים בהם יטעו שלא כדי - עבודהֿזרה
מלקות  אלא לישראל מיתה עונש בהם אין אלה וכל (שם).
בןֿנח  אין וממילא ה"ג), פי"ט סנהדרין הל' (ראה בלבד
אות  לעיל וכמבואר כישראל, בהן שאסור אלא עליהן, נהרג

יט.

.‚C¯aL ÔÈa - ÌM‰ ˙‡ C¯aL ÁŒÔa25ÌMa ∆…«∆ƒ≈∆«≈≈∆ƒ≈«≈
„ÁÈÓ‰26ÈepÎa C¯aL ÔÈa ,27·iÁ - ÔBLÏ ÏÎa28‰Ó ; «¿À»≈∆ƒ≈¿ƒ¿»»«»«

Ï‡¯OÈa Ôk ÔÈ‡M29. ∆≈≈¿ƒ¿»≈

מעלה.25) כלפי היא נקיה ולשון את 26)שקילל, שבירך
שם  וכלֿשכן אדנ"י. והוא: אותיות, ארבע של המיוחד השם

ה"ז). פ"ב, ע"ז הל' (ראה עצמו השמות 27)הוי"ה שאר
שאסור  צבאות, שדי, אלקים, אֿל, כגון: נמחקים, שאינם

ה"ב). פ"ו, התורה יסודי (הל' סייף.28)למחקם מיתת
(סנהדרין 29) בלבד המיוחד שם ברכת על אלא חייב שאינו

- יומת" מות ה' שם "ונוקב טז) כד, (ויקרא שנאמר א), נו,
שם  וזהו ה', כתוב: (=שהרי המיוחד שם על אלא חייב אינו
שנאמר  בכינוי, אפילו חייב בןֿנח אבל רש"י). - המיוחד
פטורים  ואזרח גר להדגיש: מיותר, וזה כאזרח". "כגר שם:
הל' וראה (שם). הכינוי על גם חייב ובןֿנח כינוי, ברכת על

ה"ז. פ"ב, ע"ז

.„BnÚ ÈÚÓa ¯aÚ elÙ‡ ,LÙ ‚¯‰L ÁŒÔa30- ∆…«∆»«∆∆¬ƒÀ»ƒ¿≈ƒ
ÂÈÏÚ ‚¯‰31‰Ù¯Ë ‚¯‰ Ì‡ ÔÎÂ .32B˙ÙkL B‡ ,33 ∆¡»»»¿≈ƒ»«¿≈»∆¿»
ÈÙÏ B˙e34È¯‡35- ˙nL „Ú ·Ú¯a BÁÈp‰L B‡ , ¿»¿ƒ¬ƒ∆ƒƒ»»»«∆≈

‚¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ˙ÈÓ‰Â ÏÈ‡B‰36‚¯‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿≈ƒƒ»»∆¡»¿≈ƒ»«
Û„B¯37BÏÈv‰Ï ÏBÎiL38ÂÈ¯·È‡Ó „Á‡a39‚¯‰ - ≈∆»¿«ƒ¿««≈≈»»∆¡»

ÂÈÏÚ40Ï‡¯OÈa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ;41. »»«∆≈≈¿ƒ¿»≈

עוברה.30) ויצא האם את ב.31)הכה נז, סנהדרין
ישפך  דמו באדם האדם, דם "שופך ו) ט, (בראשית שנאמר
זה  - אומר הוי האדם), (=בתוך באדם שהוא אדם איזהו -
נהרג  אינו - העובר את שהרג ישראל אבל שבאדם". עובר
ומזיק  חובל בהל' ומבואר כב. כא, בשמות ככתוב עליו,

ה"א. והרופאים 32)פ"ד, מסוכנת, מחלה חולה אדם
פ"ב  רוצח (הל' ימות, ובה למחלתו רפואה שאין קבעו

אדם. מדיני עליו פטור שישראל ְָּכבלו.33)ה"ח),
לפני.34) קדומים: עליו.35)בדפוסים פטור שבישראל

ה"י). פ"ג, (שם דם" ממנו דורש דמים, "ודורש
כל 36) "מיד יג. אות ל"ד, פרשה בראשית רבה', 'מדרש

להרגו". לחיה חבירו את המוסר זה - אחר 37)חיה שרדף
להרגו. הנרדף.38)חבירו כגון 39)את הרודף, של
רגלו. א.40)לקטוע נז, שהוא 41)סנהדרין שאע"פ 

אותו" ממיתים ביתֿדין אין - מיתה וחייב דמים "שופך
שהואיל  שם, הכסףֿמשנה וכהסבר הי"ג), פ"א רוצח (הל'
בו, שייכת התראה אין הנרדף, את להציל אלא נתכוון ולא
בלא  נהרג בןֿנח אבל התראה, בלא נהרג ישראל ואין

הי"ד. לקמן כמבואר התראה,

.‰˙L‡Â ,Ì‡‰ :Á Èa ÏÚ ˙B¯eÒ‡ ˙BÈ¯Ú LL≈¬»¬«¿≈…«»≈¿≈∆
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¯eÎÊe ,Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ,LÈ‡Œ˙L‡Â ,·‡‰42,‰Ó‰·e , »»¿≈∆ƒ«¬≈ƒ¿¿≈»
˙L‡ BÊ - "ÂÈ·‡ ˙‡ LÈ‡ ·ÊÚÈ ÔkŒÏÚ" :¯Ó‡pL43 ∆∆¡««≈«¬»ƒ∆»ƒ≈∆

ÂÈ·‡44- "BzL‡a ˜·„Â" ,dÚÓLÓk - "Bn‡ ˙‡Â" , »ƒ¿∆ƒ¿«¿»»¿»«¿ƒ¿
"BzL‡a" ,B¯·Á ˙L‡· ‡ÏÂ45¯eÎÊ· ‡ÏÂ -46eÈ‰Â" , ¿…¿≈∆¬≈¿ƒ¿¿…ƒ¿¿»

¯O·ÏÔÈ‡L ,ÛBÚÂ ‰iÁ ,‰Ó‰· ‡ÈˆB‰Ï - "„Á‡ ¿»»∆»¿ƒ¿≈»«»»∆≈
„Á‡ ¯Oa Ì‰Â ‡e‰47‡È‰ È·‡ ˙· È˙BÁ‡" :¯Ó‡Â ; »≈»»∆»¿∆¡«¬ƒ«»ƒƒ

"‰M‡Ï ÈÏ È‰zÂ ,Èn‡ ˙· ‡Ï C‡48. «…«ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ»

כב.42) יח, ויקרא ראה סדום. מעשה זכר, משכב
במיעוט:43) נכלל שזה ממש, אביו לפרש: שאיֿאפשר

כבסמוך. בזכר, ולא - מות 44)"באשתו" לאחר ואפילו
איש. אשת עוד שאינה ודבק 45)אביו, תימן: בכת"י

-46)באשתו. נהנה הנשכב שאין מתוך דיבוק, בו שאין
וברש"י). א נה, (סנהדרין עמו נדבק שאינן 47)אינו

מהם, יוצא שזרע ואשה, לאיש בניגוד האדם, מן יולדות
וברש"י). (שם בו אחד והאם האב בשר מכאן,48)ונעשה

לו, מותרת מאביו אחותו אבל לו, אסורה האם מן שאחותו
ב). עמ' (שם האם מן אלא נח, בבני אחוה איסור שאין

הי"ג. פי"ד, ביאה איסורי הל' והשווה

.ÂÂÈ·‡ ˙Òe‡Â ÂÈ·‡ ˙zÙÓ ÏÚ ·iÁ ÁŒÔa49È¯‰ - ∆…««»«¿À«»ƒ«¬«»ƒ¬≈
ÌB˜Ó ÏkÓ Bn‡ ‡È‰50elÙ‡ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ÏÚ ·iÁÂ . ƒƒƒ»»¿«»«≈∆»ƒ¬ƒ

ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï51ÔË˜ ÔÈa ,¯eÎf‰ ÏÚ ·iÁÂ .52ÔÈa , ¿««ƒ«»ƒ¿«»««¿≈»»≈
‰pË˜ ÔÈa ,‰Ó‰a‰ ÏÚÂ ,ÏB„b53‡e‰Â ;‰ÏB„b ÔÈa , »¿««¿≈»≈¿«»≈¿»¿

eeËˆ ‡lL ;‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡Â ,Bc·Ï ‚¯‰∆¡»¿«¿≈¿ƒ∆«¿≈»∆…ƒ¿«
Ï‡¯OÈ ‡l‡ ‰Ó‰a ˙‚È¯‰a54. «¬ƒ«¿≈»∆»ƒ¿»≈

ממנה.49) ונולד אנסה אלא לאביו, נישאה וכבר 50)שלא
ועלֿכרחך  כמשמעה", - אמו "ואת הקודמת: בהלכה נתבאר
בכלל: היא הרי נשואתו, כי מדבר, הכתוב - אביו באנוסת

א). נח, (סנהדרין אביו" אשת זו - בחיי 51)"אביו כי
(שם). חבירו" באשת ולא - "באשתו בכלל: היא הרי אביו,

בר 52) שהוא תשע, מבן ולמעלה שנה י"ג מבן פחות
אינו  - תשע מבן פחות שהוא קטן זכור על אבל שכיבה,
אפילו  חייב הכוונה, - הרדב"ז ולדעת (כסףֿמשנה). נהרג
עליו, פטור שישראל אע"פ תשע, מבן פחות קטן על
נאמר: שבישראל הי"ד. פ"א, ביאה איסורי בהל' כמבואר
שכיבה, בר אינו תשע מבן ופחות וגו' תשכב לא זכר ואת
עם  שנדבק וכל בזכור, ולא - ודבק כתוב: בבןֿנח אבל

עליו. נהרג - ישראל 53)הזכור וגם לידתה, ביום אפילו
איסורי  ובהל' ב. נד, בסנהדרין כמבואר עליה, מיתה חייב

הט"ז. שם כי 54)ביאה נפשטה. שלא בעיא א נה, שם
משום  אלא הבהמה את להרוג תורה ציוותה שלא יתכן,
זוהי  ויאמרו: בשוק, עוברת בהמה תהא שלא הבועל, קלון
מתביישים, ואינם בכך דרכם נח ובני עלֿידה, פלוני שנסקל
הבהמה  להרוג אין ולפיכך קלונם, על חסה לא התורה וגם

עלֿידה. לאדם תקלה שבאה אע"פ מספק,

.Ê‰ÈÏÚ ‡B·iL „Ú ,B¯·Á ˙L‡ ÏÚ ·iÁ ÁŒÔa ÔÈ‡≈∆…««»«≈∆¬≈«∆»»∆»
dk¯„k55B‡ ,‰Ò¯‡Ó Ï·‡ ;dÏÚ·Ï ‰ÏÚ·pL ¯Á‡ ¿«¿»««∆ƒ¿¬»¿«¿»¬»¿…»»

‰tÁÏ ‰ÒÎpL56,‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰ÏÚ· ‡ÏÂ ∆ƒ¿¿»¿À»¿…ƒ¿¬»≈«»ƒ»∆»
"ÏÚa ˙lÚa ‡È‰Â" :¯Ó‡pL57ÌÈ¯·c ‰na . ∆∆¡«¿ƒ¿À«»««∆¿»ƒ

‡a‰ Ì"ekÚ Ï·‡ ,ÁŒ˙a ÏÚ ‡aL ÁŒÔ·a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…«∆»««…«¬»««»
- dk¯„Î ‡lL ÔÈa ,dk¯„k ÔÈa ,˙ÈÏ‡¯Oi‰ ÏÚ««ƒ¿¿≈ƒ≈¿«¿»≈∆…¿«¿»

·iÁ58ÈÈ„k ‰ÈÏÚ Ï˜Ò - ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»¿»«¬»¿…»»ƒ¿»»∆»¿ƒ≈
‰ÏÚ· ‡ÏÂ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡a .Ï‡¯OÈƒ¿»≈»»∆»««∆ƒ¿¿»¿À»¿…ƒ¿¬»

Ï‡¯OÈ ÈÈ„k ˜Áa ‰Ê È¯‰ -59ÏÚ ‡a Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆¿∆∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¬»ƒ»«
ÏÚ ‡aL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÚ·pL ¯Á‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡≈∆ƒ¿»≈««∆ƒ¿¬»¬≈∆¿ƒ∆»«

ÛÈÒa ‚¯‰ÈÂ ,B¯·Á Ì"ekÚ ˙L‡60. ≈∆«¬≈¿≈»≈¿«ƒ

באשת 55) ולא - באשתו "ודבק שנאמר: ב, נח, שם
כדרכה, ובשלא בדביקה. אלא תורה אסרה לא חבירו".
שם). (רש"י עמו נדבקת אינה בדבר, נהנית ואינה  הואיל

נבעלה.56) לא ועדיין התימנים: ב,57)בכת"י נז, שם
אין  - נבעלה לא לחופה נכנסה להם; יש - בעל "בעולת
משום  אלא וחופתו, קידושיו משום חייב שאינו להם",
לעכו"ם" אישות "שאין ה"ג: פ"ח לעיל וראה בעילתו.

לקידושיו. תורה שבערי 58)והכוונה אמרה שלנו, ות
- תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש "איש ו) יח, (ויקרא
ובישראל  כישראל". העריות על שמוזהרים גויים לרבות
בה: שנאמר כדרכה, שלא אפילו איש אשת על חייבים
באשה  משכבות ששני הכתוב לך מגיד - אשה" "משכבי

א). נד, ובדף לגמרי,59)(שם, פטור בדיניהם שאילו
(שם). בחנק עליה הבא איש, אשת כל - כאן 60)ובדיננו

מחנק, חמור וסייף בסייף, נח בני ומיתת לדיניהם, חוזר הוא
יתבאר  הי"ד ולקמן ה"ד, פי"ד סנהדרין הל' לעיל כמבואר

בסייף. שהיא נח, בני למיתת המקור בביאורנו

.Á‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡·e Bc·ÚÏ ‰ÁÙL „ÁiL ÁŒÔa∆…«∆ƒ≈ƒ¿»¿«¿»»∆»¬≈∆
B¯·Á ˙L‡ ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‚¯‰61„Ú ‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡Â . ∆¡»»∆»ƒ≈∆¬≈¿≈«»»∆»«

e¯Ó‡ÈÂ ,¯·c‰ ËLtiL62˙È·c BÊ" :ÌÚ‰ dÏ63„·Ú ∆ƒ»≈«»»¿…¿»»»¿≈∆∆
!ÈBÏt64?‰¯z‰Ï ¯ÊÁz È˙ÓÈ‡Óe "65‰pLÈ¯ÙiMÓ ¿ƒ≈≈»««¬…¿∆≈»ƒ∆«¿ƒ∆»

Ú¯ÙÈÂ Bc·ÚÓ66˙L‡ ‰È‰z È˙ÓÈ‡Óe .˜eMa dL‡¯ ≈«¿¿ƒ¿«…»«≈≈»«ƒ¿∆≈∆
B¯·Á67‰pÁlLÈÂ B˙ÈaÓ ‰p‡ÈˆBiMÓ ?elL ‰Le¯‚k ¬≈ƒ¿»∆»ƒ∆ƒ∆»ƒ≈ƒ«¿∆»

,dÏ CÏ˙Â B˙eL¯ ˙ÁzÓ ‡È‰ ‡ˆzMÓ B‡ ,dÓˆÚÏ¿«¿»ƒ∆≈≈ƒƒ««¿¿≈≈»
·˙Îa ÔÈLe¯b Ô‰Ï ÔÈ‡L68Ba ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡Â .69 ∆≈»∆≈ƒƒ¿»¿≈«»»»
¯iL ÔÓÊ Ïk ‡l‡ ,„·Ï‰Ê L¯ÙÏ ‡È‰ B‡ ‡e‰ ‰ˆ ¿»∆»»¿«∆ƒ¿∆ƒƒ¿∆

ÔÈL¯Bt - ‰fÓ70. ƒ∆¿ƒ

עליה 61) נהרג זה הרי שם, רש"י ולדעת א. נז, סנהדרין
אלא  אישות, של בעל" "בעולת זו שאין אע"פ גזל, משום
כאן  שאין מפרש, רבינו אולם ובהמתו. כחמורו זנות, של
רבו  של קנינו וממילא רבו, קנה עבד שקנה מה שהרי גזל,

(רדב"ז). עליה חייב אישות משום וע"כ בכת"י 62)היא,
ויאמרו. בית.63)התימנים: ושם:64)של ב . נח, שם

עבד. פלוני של ילדתו כלומר: דפלוני. שלא 65)רביתא
לעבד. מיוחדת הגויות 66)תיקרא אף רגילות שהיו ויגלה,

שם). (רש"י פרוע בראש לצאת שלא שאינו 67)הנשואות,
בכתב 68)עבד. אלא מתגרשת האשה שאין ישראל, כדיני

ה"א). פ"א, גירושין (הל' לה שיגיע בבעל 69)גט
כגרושה,70)המגרש. זו הרי מסכים, הבעל אין ואפילו

ברצון  אלא מתגרשת האשה שאין ישראל, לדיני בניגוד
"גוים  אמרו: ה"א, פ"א קידושין ובירושלמי (שם). בעלה
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ששניהם  או גירושין, להם שאין קידושין... להם אין
טז) ב, (מלאכי הנביא דברי לכך, רמז זה", את זה מגרשים
נתתי  בישראל - ישראל אלוקי ה' אמר ׂשלח, ׁשנא "כי
מדרש  וראה גירושין". נתתי לא העולם באומות גירושין;

ה. אות יח, פרשה רבה' 'בראשית

.ËÔÈa ,Ì"ekÚ ÏÊbL ÔÈa - ÏÊb‰ ÏÚ ·iÁ ÁŒÔa∆…««»««»≈≈∆»««≈
Ï‡¯OÈ ÏÊbL71B‡ ÔBÓÓ ·Bb‰ B‡ ÏÊBb‰ „Á‡Â , ∆»«ƒ¿»≈¿∆»«≈«≈»

LÙ ·B‚72¯ÈÎOŒ¯ÎO L·Bk‰ B‡ ,73B· ‡ˆBiÎÂ74, ≈∆∆«≈¿«»ƒ¿«≈
‰Î‡ÏÓ ˙ÚL· ‡lL ÏÎ‡L ÏÚBt elÙ‡75Ïk‰ ÏÚ - ¬ƒ≈∆»«∆…ƒ¿«¿»»««…

Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ;ÔÏÊb ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â ,·iÁ ‡e‰«»«¬≈ƒ¿««¿»«∆≈≈
Ï‡¯OÈa76‰Ëe¯ÙŒ‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÚ ·iÁ ÔÎÂ .77. ¿ƒ¿»≈¿≈«»«»ƒ»∆¿»

dÏÊ‚e ¯Á‡ ‡·e ,‰Ëe¯ÙŒ‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÊbL ÁŒÔ·e∆…«∆»«»ƒ»∆¿»»«≈¿»»
‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯‰ Ô‰ÈL - epnÓ78. ƒ∆¿≈∆∆¡»ƒ»∆»

א.71) נז, תואר".72)סנהדרין יפת וכן וגזל, "גנב שם:
אשתו  את שגוזלים גזל, היא גם תואר, יפת רש"י: ומפרש
והואֿהדין  נפש, גזילת על מוזהר שבןֿנח הרי - במלחמה

(כסףֿמשנה). נפש שם.73)גניבת שכבש 74)סנהדרין
כליו. שכר או בהמתו מותר 75)שכר מלאכה בשעת אבל

כנפשך  ענבים "ואכלת כה) כג, (דברים ככתוב לאכול, לו
שכר 76)שבעך". כובש גזל, משום בזה חיובם שאין

יד); כד, (שם שכיר" תעשוק "לא משום עליו עובר - שכיר
תתן", לא ּכליך "ואל משום: - מלאכה בשעת שלא פועל
החוטף  אלא נקרא אינו וגזלן ה"ג. פי"ב, שכירות הל' ראה
את  "ויגזול כא) כג, (שמואלֿב, ככתוב חבירו, מיד דבר
(רש"י  ב עט, בבבאֿקמא וכמבואר המצרי", מיד החנית

שם). מישראל,77)בסנהדרין גזל ואפילו שם, סנהדרין
אלא  הוא, גזל הילכך ציערו, בשעתו - אח"כ לו מחל והלה
לו  מחל שבוודאי להשיבו, נזקק ישראל של ביתֿדין שאין
פחות  ממנו לגזול לו אסור כן גם בישראל וישראל אחרֿכך.
ואין  הואיל תגזול", "לא על עבר שלא אלא פרוטה, משוה
וכל  לו, מחל שהנגזל הגזילה", את "והשיב בו: קורא אתה
בר  שאינו בןֿנח, כן לא גזל. נקרא אינו בהשבה שאינו
פרוטה, משוה פחות דין אצלו - למיתה דינו וכל השבה,
ה"ו. פ"א, גזילה הל' וראה שם). (רש"י פרוטה כדין

שעוברים 78) הם", מחילה "בני - ישראל ובני א. עב, ע"ז
בעיניהם, גזל נחשב ואינו קל, דבר על ומוחלים מדתם על
גזל  זה והרי למחול, עשויים ואינם הם אכזרים נח בני אבל

וברש"י). א נט, (סנהדרין בידם

.ÈÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚ ·iÁ ÔÎÂ79¯Oa ÏÚÂ ,80,ÈÁ‰ ÔÓ ¿≈«»«≈∆ƒ∆»¿«»»ƒ∆»
‡e‰L ÏÎa81Ï‡¯OÈÏ ‡l‡ ÔÈ¯eÚM‰ ez ‡lL . ¿»∆∆…ƒ¿«ƒƒ∆»¿ƒ¿»≈

„·Ïa82ÈÁ‰ ÔÓ Ì„a ‡e‰ ¯zÓe .83. ƒ¿»À»¿»ƒ∆»

החי.79) מן בניגוד 80)שנחתך ועצמות, גידים בו שאין
ולב  ללשון פרט ועצמות, גידים בשר שסתמו: ל"אבר",

ב). קכח, (חולין עצמות בהם שאין אפילו 81)וכדומה,
מכזית. "שיעורין...82)פחות א) ד, (עירובין שאמרו כמו

ניתנה  לא מסיני למשה והלכה הם". מסיני למשה הלכה
אבר  על חייב אינו בישראל ואמנם (רדב"ז). לישראל אלא
פ"ה, אסורות מאכלות (הל' כזית בו שיהיה עד החי מן

לא 83)ה"ג). דמו בנפשו בשר "אך בו: שכתוב ואע"פ

להתיר  אלא החי, מן דם לו לאסור מכוון זה אין תאכלו",
א. נט, בסנהדרין כמבואר שרצים, של החי מן אבר לו
כמבואר  השחוט, מן בין החי מן בין בדם, נאסר - וישראל

ה"גֿד. פ"ו, אסורות מאכלות בהל'

.‡È‰Ó‰a‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa‰ B‡ ¯·‡‰ „Á‡84B‡ ∆»»≈∆«»»«≈ƒ«¿≈»
‰iÁ‰ ÔÓ85‚¯‰ ÁŒÔa ÔÈ‡L ÈÏ ‰‡¯È - ÛBÚ‰ Ï·‡ ; ƒ««»¬»»≈»∆ƒ∆≈∆…«∆¡»

epnÓ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚ86. «≈∆ƒ««ƒ∆

כיצד?84) החי, מן אבר "על ה"ד: פ"ט, ע"ז תוספתא
לבני  אסור ארוכה להעלות בו ואין בבהמה המדולדל ...בשר

ב.85)נח". קא, בלבד,86)חולין אסור אלא  ואינו
(מהעוף), ממנה החי מן אבר "אכל א קב, בחולין ומקורו
שם  והעמידוה נענש, אינו כלומר הארבעים", את סופג אינו
שאחרים  ומתוך העוף. על נענש שאינו הרי נח, בבני
לפסוק  רבינו של לבו מלאו לא בישראל, שם העמידוה
(כסףֿמשנה). לי" "יראה וכתב: עליו, נהרג שאינו בהחלט
שם  כמבואר העוף, מן גם החי מן אבר על חייב וישראל

ה"א. פ"ה, אסורות מאכלות ובהל' ב. קא,

.·ÈÈL da ËÁL elÙ‡ ,‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿≈»¬ƒ»«»¿≈
ÔÈÓÈq‰87˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk -88¯O·e ¯·‡ , «ƒ»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆≈∆»»

ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ Á È·Ï ÔÈ¯eÒ‡ ,‰pnÓ ÔÈL¯Bt‰«¿ƒƒ∆»¬ƒƒ¿≈…«ƒ≈∆ƒ
ÈÁ‰89. ∆»

וגרגרת.87) וושט השחיטה: מניעה 88)סימני מפרפרת,
ולכאן. לכאן הבהמה 89)איבריה מתרת השחיטה שאין

לא  עדיין מפרפרת, שהיא עוד וכל המיתה, אלא נח לבני
(חולין  אסורים ממנה הפורשים ובשר ואבר הבהמה, מתה
נהרג  אינו זאת שבכל רבינו, מדברי ומשמע ב). קכא, א; לג,
רוב  שנשחטו שמשעה ממש, החי מן אבר זה שאין עליה,
לו  מותר ובישראל (רדב"ז). מיתתה התחילה - סימניה
שיניחם  ובלבד שחיטה, לאחר שנחתכו אבריה ממנה לאכול
שחיטה  ובהל' א. לג, שם כמבואר נפשה, שתצא עד וימתין

ה"ב. פ"א,

.‚È- ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ Ï‡¯OÈ ÏÚ ¯eÒ‡L Ïk…∆»«ƒ¿»≈ƒ≈∆ƒ∆»
;Ï‡¯OÈ ‡ÏÂ ÔÈ·iÁ Á ÈaL LÈÂ .Á Èa ÏÚ ¯eÒ‡»«¿≈…«¿≈∆¿≈…««»ƒ¿…ƒ¿»≈

‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a „Á‡ - Á ÈaL90ÔÈa , ∆¿≈…«∆»¿≈»¿«»≈¿≈»≈
ÌeMÓe ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰¯B‰Ë¿»«»ƒ»∆»ƒ≈∆ƒ««ƒ
,˙Òk¯ÙÓ‰ ÔÓ ÔÈL¯Bt‰ ¯O·e ¯·‡Â .ÈÁ‰ ÔÓ ¯Oa»»ƒ∆»¿≈∆»»«¿ƒƒ«¿«¿∆∆
‰Ê È¯‰ - ÔÈÓÈÒ ÈL Ï‡¯OÈ da ËÁML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«»ƒ¿»≈¿≈ƒ»ƒ¬≈∆

ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ Á È·Ï ¯eÒ‡91. »ƒ¿≈…«ƒ≈∆ƒ∆»

תאכל 90) "ולא כג) יב, (דברים שנאמר חייב, אינו וישראל
(מין  מותר שבשרו "כל לבדו, הבשר אלא הבשר", עם הנפש
- מותר בשרו שאין וכל איבריו, על מצווה אתה - טהור)

ומכאן  איבריו", על מצווה אתה בבהמה אי המותר שבןֿנח,
א). קב, (חולין איבריה על מוזהר - כמבואר 91)טמאה

המותרת  טהורה בבהמה שאפילו רבינו, וסובר פו. אות לעיל
בןֿנח, לגבי מתירתה שחיטתה אין - בשחיטתה לישראל
הרשב"א, ודעת א. לג, בחולין יעקב בר אחא רב כדעת וזה
אבל  טמאה, בבהמה אלא זה שאין בכסףֿמשנה, הובאה
ושחיטתה  הואיל ישראל, ע"י שנשחטה טהורה בהמה
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מפרכסת, בעודה ממנה הפורש אבר הרי לישראל, מתירתה
לבני  ויאסר לישראל המותר דבר לך שאין נח, לבני גם מותר
דרב  בברייתא ב קכא, שם הש"ס סוגיית ע"פ וזה נח,
- ישראל ואחד גוי "אחד הברייתא של וסיומה אושעיא,

בו". מותרים

.„È·ÈLB‰Ï ÔÈ·iÁ ?ÔÈÈc‰ ÏÚ Ô‰ ÔÈeˆÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿Àƒ≈««ƒƒ«»ƒ¿ƒ
CÏÙe CÏt ÏÎa ÌÈËÙBLÂ ÔÈic92˙BˆÓ LLa Ôe„Ï «»ƒ¿¿ƒ¿»∆∆∆∆»¿≈ƒ¿

el‡93ÌÚ‰ ˙‡ ¯È‰Ê‰Ïe94˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚL ÁŒÔ·e . ≈¿«¿ƒ∆»»∆…«∆»««««
ÛÈÒa ‚¯‰È - el‡ ˙BˆÓ Ú·MÓ95e·iÁ˙ ‰Ê ÈtÓe . ƒ∆«ƒ¿≈≈»≈¿«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«¿

ÏÊb ÌÎL È¯‰L ,‰‚È¯‰ ÌÎL ÈÏÚa Ïk96e‡¯ Ì‰Â , »«¬≈¿∆¬ƒ»∆¬≈¿∆»«¿≈»
e‰e„ ‡ÏÂ eÚ„ÈÂ97Ôi„·e „Á‡ „Úa ‚¯‰ ÁŒÔ·e . ¿»¿¿…»∆…«∆¡»¿≈∆»¿«»

ÔÈ·B¯˜ ÈtŒÏÚÂ ,‰‡¯˙‰ ‡Ïa ,„Á‡98‡Ï Ï·‡ , ∆»¿…«¿»»¿«ƒ¿ƒ¬»…
‰M‡ ˙e„Úa99.Ì‰Ï ‰M‡ Ôe„˙ ‡ÏÂ , ¿≈ƒ»¿…»ƒ»»∆

ופלך 92) פלך "בכל הנוסח: ושם ב). נו, (סנהדרין מחוז עיר
ה"אֿב. פ"א, סנהדרין הל' לעיל וראה ועיר". עיר  ובכל

ה"א.93) לעיל עליהן.94)המנויות יעברו שלא
אינה 95) נח, בבני האמורה מיתה "כל א) נו, (סנה' בחרב

ו) ט, (בראשית בהם שנאמר רש"י: ומפרש בסייף" אלא
השופכת  חרב מיתת וזוהי ישפך". דמו האדם... דם "שופך
א  נז, שם וראה בהם. הוזכרה לא אחרת ומיתה הרוצח, דם
דמים. שפיכות ממצות למדים המצוות שאר עונשי שכל
או  ע"ז, העובד אחד "כיצד? הנוסח: התימנים, ובכת"י
עריות  משש אחת שבעל או דם, ששפך או השם, את שבירך
כל  שאכל או פרוטה, משוה פחות אפילו שגזל או שלהם
שעבר  אחד שראה או החי, מן בשר או החי מן מאבר שהוא
בסייף". ייהרג זה הרי והרגו, דנו ולא מאלו אחת על

כה.96) ב, לד, בראשית ראה יעקב, בת דינה את
והרמב"ן 97) בסייף. וחייבים הדינים, על שעברו נמצא

למה  כן, שאם רבינו, דברי על משיג יג, שם לתורה בפירושו
אותם: וקילל שכם, עיר הורגי ולוי שמעון על יעקב כעס
ובטחו  מצוה ועשו זכו והלא ז), מט, (שם עז כי אפם ארור
עליה  שנצטוו "דינים" מצות ולדעתו, והצילם?! באלקים
דיני  שכיר, ושכר עושק ואונאה, גניבה דיני פירושה: נח, בני
זה  עם ויחד נהרג, עליהם עבר ואם ומפתה, ואונס שומרים
לא  ואם כישראל, ועיר עיר בכל דיינים להושיב נצטוו
אלא  אמרו ולא "מצותֿעשה". שזוהי נהרגים, אינם הושיבו
אלא  אזהרה תיקרא ולא א) נז, (סנה' מיתתם" זוהי "אזהרתם

בלאו. הדיין.98)המניעה ובין העד, סנהדרין 99)בין
לנפשותיכם  דמכם את "ואך ה) ט, (בראשית שנאמר  ב. נז,
כל  מיד יחיד); לשון (=אדרוש, אחד בדיין אפילו - אדרוש
רש"י); חי, דבר כל (=מיד בהתראה שלא אפילו - חיה
ולא  - איש מיד אחד; בעד אפילו - אדם כל ומיד אדרשנו

קרוב". אפילו - אחיו אשה; מיד

ה'תשע"ח  תשרי ו' שלישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
או 1) בשגגה, שרצח נח בן ממצוותיו. באחת ששגג נח בן

נח  בן ממצוותיו. אחת על לעבור לו שאסור ידע שלא
נח  שבני המצוות תושב. כגר להיות לחזור ורוצה שנתגייר

במצוות  היום חייבים ישמעאל שבני הקבלה. מפי נצטוו
קבלת  ממלאכתו. ששבת או בתורה שעוסק גוי דיני מילה.
לפנינו  לדון שבאו וגוי ישראל תינתן. ולמי גוי, מידי צדקה

אותם. דנים איך

.‡ÂÈ˙BˆnÓ ˙Á‡a ‚‚ML ÁŒÔa2ÌeÏkÓ ¯eËt -3, ∆…«∆»«¿««ƒƒ¿»»ƒ¿
Ìc‰ Ï‡Bb B‚¯‰ Ì‡L ,‰‚‚La ÁˆB¯Ó ıeÁ4BÈ‡ - ≈≈«ƒ¿»»∆ƒ¬»≈«»≈

ÂÈÏÚ ‚¯‰5ËÏ˜Ó ¯ÈÚ BÏ ÔÈ‡Â ,6Ô‰ÈÈ„ŒÈza Ï·‡ ; ∆¡»»»¿≈ƒƒ¿»¬»»≈ƒ≈∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡7‚‚La ? ≈¿ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«

˙L‡ ÏÚaL ÔB‚k ,‰eÎ ‡Ïa ¯·ÚÂ ˙BˆnÓ ˙Á‡a¿««ƒƒ¿¿»«¿…«»»¿∆»«≈∆
Ú„È Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈeÙ B‡ BzL‡ ‡È‰L ‰n„Â B¯·Á¬≈¿ƒ»∆ƒƒ¿¿»¬»ƒ»«
,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„È ‡ÏÂ ,B¯·Á ˙L‡ ‡È‰L∆ƒ≈∆¬≈¿…»«∆ƒ¬»»»
,‚¯‰ Ì‡ ÔÎÂ ;BÏ ¯zÓ ‰Ê ¯·cL BaÏ ÏÚ ‰ÏÚ ‡l‡∆»»»«ƒ∆»»∆À»¿≈ƒ»«
„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰Ï ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï ‡e‰Â¿…»«∆»«¬…¬≈∆»¿≈ƒ

‚¯‰Â8BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,‰‚‚L Ì‰Ï BÊ ·LÁ˙ ‡ÏÂ ; ¿∆¡»¿…≈»≈»∆¿»»ƒ¿≈∆»»
.„ÓÏ ‡ÏÂ „ÓÏÏƒ¿…¿…»«

בסמוך.2) וכמבואר כוונה, בלא עליהן גם 3)שעבר
באבימלך  מצינו וכן שהוא. אחר מעונש וגם סייף ממיתת
לבבי  "בתום ה): כ, (בראשית ואמר שהתנצל גרר, מלך
מספיקה  שוגג שטענת הרי - זאת" עשיתי כפי ובנקיון

נח. בבן הנרצח.4)לפטור של לישראל 5)קרובו בניגוד
שאם  חייו, את ומציל מקלט, לעיר שגולה בשגגה, שהרג
עליו, נהרג הוא הרי מקלטו, עיר בתחום הדם גואל הרגו

י"א. הלכה ה, פרק רוצח בהלכות שכבר 6)כמבואר
מקלט  ערי דין שאין אלא, מכלום, פטור שהשוגג נתבאר,
ולא  - לך "תבדיל ב) יט, (דברים ככתוב נח, בן לגבי
נח  בן את כשהרג זה וכל קפ), אות שם (ספרי לאחרים"
נהרג, זה הרי בשגגה ישראל את שהרג נח בן אבל חבירו,
מכות  וראה ד, הלכה שם רבינו כלשון לעולם", מועד "אדם

א. פטור.7)ט, ששגג נח ז,8)שבן שם וכן שם. מכות
והשווה  הוא". למזיד קרוב - מותר אומר אומר, "שאני ב
על  שעלה ישראל, שאפילו י הלכה ו, פרק רוצח הלכות
נקלט, ואינו למזיד קרוב זה הרי להרוג, שמותר דעתו,
וגם  פטור, והרגו מקום בכל הדם גואל מצאו אם ולפיכך
וישמור  ישב זה? יעשה ומה דין, בית ידי על נהרג אינו

ה. הלכה שם כמבואר הדם, מגואל עצמו

.·Òp‡ BÒ‡L ÁŒÔa9- ÂÈ˙BˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ∆…«∆¬»«»«¬…«««ƒƒ¿»
‰¯Ê ‰„B·Ú „B·ÚÏ Ò‡ elÙ‡ .¯·ÚÏ BÏ ¯zÓ10- À»«¬…¬ƒ∆¡»«¬¬»»»

ÌM‰ŒLec˜ ÏÚ ÔÈeˆÓ ÌÈ‡L ÈÙÏ ,„·BÚ11ÌÏBÚÏe . ≈¿ƒ∆≈»¿Àƒ«ƒ«≈¿»
L¯Á ‡ÏÂ ÔË˜ ‡Ï ,Ô‰Ó ÔÈLBÚ ÔÈ‡12,‰ËBL ‡ÏÂ ≈¿ƒ≈∆…»»¿…≈≈¿…∆
˙BˆÓ Èa ÌÈ‡L ÈÙÏ13. ¿ƒ∆≈»¿≈ƒ¿

ותקיף.9) אלים להיהרג 10)אדם עליה מצווה שישראל
אֿב. הלכה ה, פרק התורה יסודי הלכות ראה לעבוד, ולא

שלא 11) עליו שקיבל אחר נעמן, שהרי א, עה, סנהדרין
יח): ה, (מלכיםֿב הנביא לאלישע אמר עבודהֿזרה, לעבוד
להשתחוות... אדוני... בבוא לעבדיך ה' יסלח הזה "לדבר
ענה  ואלישע רמון", בית והשתחוויתי ידי על נשען והוא
בדבר. איסור שאין לו, שהודה הרי לשלום", "לך לו:
שאפילו  איתא, ואם המתחיל: דיבור שם התוספות וכגירסת
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מצווים  ישראל אבל השם. קידוש על מצווה אינו בפרהסייא
בתוך  "ונקדשתי לב) כב, (ויקרא ככתוב השם, קידוש על
על  אפילו יעבור ואל ייהרג השמד, ובשעת ישראל", בני
ג). הלכה ה, פרק התורה יסודי (הלכות המצוות מכל אחת
בתוך  "ונקדשתי אמרו: ג הלכה ד פרק שביעית ובירושלמי
הגויים  ואין השם, קידוש על מצווים ישראל - ישראל בני

השם". קידוש על מדבר.12)מצווים ואינו שומע שאינו
ובגיטין 13) יא. ט, הלכה ט, פרק עדות הלכות לעיל השווה

וראה  הם". דעת בני לאו "והלא בפשיטות: פסקו ב כב,
ב. הלכה ד, פרק תרומות הלכות

.‚Ï·ËÂ ÏÓe ¯ib˙pL ÁŒÔa14¯ÊÁÏ ‰ˆ¯ CkŒ¯Á‡Â , ∆…«∆ƒ¿«≈»¿»«¿««»»»«¬…
„·Ïa ·LBz ¯b ˙BÈ‰ÏÂ '‰ È¯Á‡Ó15Ì„wÓ ‰È‰Lk ≈«¬≈¿ƒ¿≈»ƒ¿«¿∆»»ƒ…∆

B‡ ,¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈÎ ‰È‰È ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -≈¿ƒ∆»ƒ¿∆¿ƒ¿»≈¿»»»
‚¯‰È16ÔÈcŒ˙È· e‰eÏÈaË‰Lk ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â .17- ≈»≈¿ƒ»»»»¿∆ƒ¿ƒ≈ƒ

˙BÁÓÏ ÏBÎÈ18·LBz ¯‚ ‰È‰ÈÂ ,ÏÈc‚iL ‰ÚLa »¿«¿»»∆«¿ƒ¿ƒ¿∆≈»
„·Ïa19B˙ÚLa ‰ÁÓ ‡lL ÔÂÈÎÂ .20BÈ‡ ·eL - ƒ¿»¿≈»∆…ƒ»ƒ¿»≈
‰ÁBÓ21‡a Ì‡ CÎÈÙÏ .˜„ˆŒ¯‚ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , ∆∆»¬≈≈∆∆¿ƒ»ƒ»

ÛÒk - ÔÈcŒ˙È· ‰eÏÈaË‰L ‰pË˜ ÏÚ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«¿«»∆ƒ¿ƒ»≈ƒ∆∆
d˙a˙k22‰zÙÓ B‡ ÒB‡ Ò˜ B‡23˙Áz Ïk‰ ‰È‰È , ¿À»»¿«≈¿«∆ƒ¿∆«…««

˙e¯ba ‰ÁÓ˙ ‡ÏÂ ÏÈc‚zL „Ú ,ÔÈcŒ˙Èa „È24‡nL ; «≈ƒ«∆«¿ƒ¿…ƒ¿∆«≈∆»
d˙eÈB‚a ˙ÏÎB‡ BÊ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÁÓ˙e ÏÈc‚˙Â Ïh˙25 ƒ…¿«¿ƒƒ¿∆¿ƒ¿≈∆∆¿»

dÏ ÔÈ‡L ˙BÚÓÏ‡¯OÈ ÈÈ„a ‡l‡ Ô‰a ˙eÎÊ26. »∆≈»¿»∆∆»¿ƒ≈ƒ¿»≈

(יבמות 14) ויטבול שיימול עד גר שאינו להלכה, בהתאם
ב). ישראל,15)מו, בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר

ח, פרק ולעיל ז הלכה י"ד, פרק ביאה איסורי הלכות ראה
י. ב).16)הלכה מז, (יבמות מומר כישראל הוא שהרי

או  גמור, ישראל יהיה או ידינו, תחת ישנו אם וודאי וזה
י"ג, פרק ביאה איסורי הלכות והשווה משנה). (כסף ייהרג
כישראל  הוא הרי עבודהֿזרה ועבד חזר "אפילו י"ז: הלכה

קידושין". שקידושיו אמו 17)משומד, או שאביו כגון
משנה). (כסף עמהם והוא אפשי 18)נתגיירו, אי לומר,

לסורו. וחוזר גר שבע 19)להיות אלא עליו מקבל שאינו
- ישראלית אשה יקדש שאם ומובן, בלבד. נח בני מצוות
וברש"י). א יא, (כתובות גמור גוי הוא שהרי מקודשת, אינה

כשהגדיל.20) ייהרג 21)מיד או גמור, כישראל ויהיה
וגירשה.22)(שם). קידשה אם לה לתת הם 23)שחייב

לשם  שלא עליה בא אם לה לתת שחייב שקלים חמישים
פרק  בתולה נערה הלכות ראה בתולה, הייתה והיא קידושין

י. הלכה הכסף.24)א, את לה ימסור הדין בית ואז
גוייה.25) קנס 26)כשהיא תשלומי אין נח בני בדיני כי

א). יא, (כתובות מפותה או לאנוסה

.„C¯aL ÁŒÔa27,‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL B‡ ,ÌM‰ ˙‡ ∆…«∆ƒ≈∆«≈∆»«¬»»»
- ¯ib˙Â B¯·Á ‚¯‰L B‡ ,B¯·Á ˙L‡ ÏÚ ‡aL B‡∆»«≈∆¬≈∆»«¬≈¿ƒ¿«≈

¯eËt28Ï‡¯OÈ ˙L‡ ÏÚ ‡aL B‡ ,Ï‡¯OÈŒÔa ‚¯‰ . »»«∆ƒ¿»≈∆»«≈∆ƒ¿»≈
·iÁ - ¯ib˙Â29,Ï‡¯OÈŒÔa ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰Â . ¿ƒ¿«≈«»¿¿ƒ«∆ƒ¿»≈

‰pzL È¯‰L ,ÏÚaL Ï‡¯OÈ ˙L‡ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ˜BÁÂ¿¿ƒ«≈∆ƒ¿»≈∆»«∆¬≈ƒ¿«»
BÈ„30. ƒ

דינו 28)קילל.27) ונשתנה "הואיל ב, עא, סנהדרין

התראה, ובלא אחד ובדיין אחד, בעד נידון (=שמתחילה
עשרים  של דין ובית ועדים התראה, צריך הוא עכשיו ואילו
אלא  אינה נח בני מיתת שכל מיתתו" ונשתנית ושלושה),
על  סקילה חייב היה בגירותו עכשיו עובר היה ואילו סייף,
במיתה  מתחילה נתחייב לא והוא ועבודהֿזרה, השם ברכת
אשת  על לבא ובנוגע שם). (רש"י פטור ולפיכך כזו, חמורה
עכשיו  בא אילו שהרי פטור, שהוא וודאי הורגו, או חבירו
וברש"י). (שם הרגו אם וכן ממיתה, פטור הוא גוי אשת על
"גוי  הכלל: פי על פטור, שנתגייר נח בן הרדב"ז ולדעת
פרק  ביאה איסורי (הלכות שנולד" כקטן הוא הרי שנתגייר
הלכה  י"ג, פרק עדות הלכות לעיל והשווה י"א) הלכה י"ד,

מיתתו,29)ב. נשתנית לא דינו שנשתנה פי על שאף
יבוא  ואם סייף, מיתתו ישראל יהרוג אם עכשיו גם שהרי
ויש  מסייף, קלה חנק הרי - חנק שמיתתו ישראל אשת על

וברש"י). (שם קלה מיתה חמורה מיתה ואי 30)בכלל
על  בא היה אילו שהרי נח, בן כדין בסייף, להרגו אפשר
קלה  שהיא חנק, אלא דינו אין בגירותו, עכשיו ישראל אשת
ד, הלכה י"ד, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מסייף,

קלה. מיתה חמורה מיתה בכלל שיש אמרנו וכבר

.‰e¯‡a ¯·k31Ì‡ ‡l‡ ;ÛÈÒa Á Èa ˙˙ÈÓ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ«¿≈…«¿«ƒ∆»ƒ
B‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡ ÏÚa32Ì‡Â .Ï˜qÈ - ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú »«≈∆ƒ¿»≈«¬»¿…»»ƒ»≈¿ƒ

˜ÁÈ - ÏÚazL Ì„˜ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL ¯Á‡ dÏÚa33. ¿»»««∆ƒ¿¿»¿À»…∆∆ƒ»≈≈»≈

י"ד.31) הלכה ט, פרק דפוס,32)לעיל שגיאת כאן יש
אם  "אלא התימנים: יד בכתב וכן הקדומים הדפוסים ובכל
"או" ותיבת ייסקל", מאורסה נערה ישראל אשת בעל

חזר 33)איננה. ולא ז. הלכה ט, פרק לעיל שנתבאר כפי
דין  בית מיתת בחייבי בזה לחתום אלא כאן, לשנותו רבינו
מיתה  במחוייבי אלא עוסק אינו ואילך מכאן נח, שבבני

משנה). כסף פי (על בלבד שמים בידי

.Â‰Ïaw‰ ÈtÓ34‰Ó‰a ˙Úa¯‰a ÔÈ¯eÒ‡ Á ÈaL ,35 ƒƒ««»»∆¿≈…«¬ƒ¿«¿»«¿≈»
ÔÏÈ‡ ˙·k¯‰·e36„·Ïa37Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡Â ,38. ¿«¿»«ƒ»ƒ¿»¿≈∆¡»ƒ¬≈∆

‡e‰LŒÏk Ba Ï·Á elÙ‡ - Ï‡¯OÈ ‰k‰L Ì"ekÚÂ39, ¿«∆ƒ»ƒ¿»≈¬ƒ»«»∆
‰˙ÈÓ ·iÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡40‚¯‰ BÈ‡ -41. ««ƒ∆«»ƒ»≈∆¡»

מסיני.34) למשה עד רבו מפי אישֿאיש חכמינו שקיבלו
מינו.35) שאינו על מינו.36)מין בשאינו אבל 37)מין

בגד  בלבישת הם בשדה מותרים כלאיים לזרוע וכן כלאיים, י
"את  דרשו: א ס, ושם ב). נו, (סנהדרין בכרם כלאיים או
יט) יט, (ויקרא כלאיים" תרביע לא בהמתך תשמורו חוקותי
תשמורו, נח) (=לבני כבר לך שחקקתי חוקים חוקותי: את -
תזרע  לא ושדך כלאיים, תרביע לא בהמתך הם: ואלו
שלא  בהרכבה, שדך אף בהרבעה, בהמה מה - כלאיים

מינו. שאינו על אילן נהרג 38)להרכיב נח בן מצינו שלא
לא  כורחך ועל א), נז, (שם בלבד מצוות שבע על אלא
משנה). (כסף בלבד איסור לעניין אלא הנ"ל הדרש נתקבל

הרגו.39) יא)40)ולא ב, (שמות שנאמר ב, נח, שם
ויטמנהו  המצרי את עברי...ויך איש מכה מצרי איש "וירא

שאמרו 41)בחול". מה כורחך ועל לעיל, האמור מטעם
משנה). (כסף שמים בידי למיתה הכוונה מיתה" "חייב שם:

ט. הלכה סוף לקמן והשווה
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.Ê„·Ïa BÚ¯ÊÂ Ì‰¯·‡ da ‰eËˆ ,‰ÏÈn‰42, «ƒ»ƒ¿«»»«¿»»¿«¿ƒ¿»
ÏL BÚ¯Ê ‡ˆÈ - "EÈ¯Á‡ EÚ¯ÊÂ ‰z‡" :¯Ó‡pL∆∆¡««»¿«¿¬«¬∆»»«¿∆

"Ú¯Ê EÏ ‡¯wÈ ˜ÁˆÈ· Èk" :¯Ó‡pL ,Ï‡ÚÓLÈ43, ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈¿»«
ÂOÚ ‡ˆÈÂ44˙‡ EÏ ÔzÈÂ" :·˜ÚÈÏ ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ È¯‰L , ¿»»≈»∆¬≈ƒ¿»»«¿«¬…¿ƒ∆¿∆

BÚ¯Ê Bc·Ï ‡e‰L ,ÏÏkÓ ,"EÚ¯ÊÏe EÏ Ì‰¯·‡ ˙k¯aƒ¿««¿»»¿¿«¿¬ƒ¿»∆¿««¿
‰¯LÈ‰ Bk¯„·e B˙„a ˜ÈÊÁn‰ Ì‰¯·‡ ÏL45Ì‰Â , ∆«¿»»««¬ƒ¿»¿«¿«¿»»¿≈

‰ÏÈÓa ÔÈ·iÁÓ‰46. «¿À»ƒ¿ƒ»

נח.42) בני שאר ב.43)ולא נט, על 44)סנהדרין אף
יצחק. של בנו שהוא ֿ 45)פי הקדושֿברוך התכוון ועליו

ובסנהדרין  זרע. לך ייקרא ביצחק כי לאברהם: באמרו הוא
ולא  מזרעו, במקצת יצחק", כל ולא - "ביצחק דרשו: שם
אמרו: יב אות נ"ג פרשה רבה בראשית ובמדרש זרעו. כל
"כל  עולמות. בשני מודה שהוא במי שניים, - ב' ביצחק,
שאינו  מי וכל זרע, לך ייקרא עולמות בשני מודה שהוא  מי
המתים, בתחיית שכפר עשיו (=כגון עולמות בשני מודה

זרע". לך ייקרא לא שם), נדרים 46)רש"י הלכות השווה
כ"א. הלכה ט, פרק

.ÁÌÈÓÎÁ e¯Ó‡47ÏL BÚ¯Ê Ì‰L ,‰¯eË˜ ÈaL , »¿¬»ƒ∆¿≈¿»∆≈«¿∆
˜ÁˆÈÂ Ï‡ÚÓLÈ ¯Á‡ ‡aL Ì‰¯·‡48ÔÈ·iÁ - «¿»»∆»««ƒ¿»≈¿ƒ¿»«»ƒ

‰ÏÈÓa49È·a Ï‡ÚÓLÈ Èa ÌBi‰ e·¯Ú˙Â ÏÈ‡B‰Â . ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÈÈÓMa ‰ÏÈÓa Ïk‰ e·iÁ˙È - ‰¯eË˜50ÔÈ‡Â ; ¿»ƒ¿«¿«…¿ƒ»«¿ƒƒ¿≈

‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯‰51. ∆¡»ƒ»∆»

ב.47) נט, ב.48)סנהדרין כה, בראשית ראה
בשר 49) את ימול לא אשר זכר "וערל יד) יז, (שם שנאמר

שחייבים  קטורה, בני לרבות - הפר" בריתי את ערלתו...
במילה, נתחייבו לא שם, בסנהדרין רש"י ולדעת במילה.
אחריהם. זרעם ולא עצמם, בנים שישה אותם אלא

למלך).51)מספק.50) (משנה הספק על הורגים שאין

.Ë‰˙ÈÓ ·iÁ - ‰¯Bza ˜ÒÚL Ì"ekÚ52˜ÒÚÈ ‡Ï . «∆»««»«»ƒ»…«¬…
˙BˆÓ Ú·La ‡l‡53Ì"ekÚ ÔÎÂ .„·Ïa Ô‰lL ∆»¿∆«ƒ¿∆»∆ƒ¿»¿≈«

˙·ML54e‰‡OÚ Ì‡ ,ÏÁ‰ ˙BÓÈÓ ÌBÈa elÙ‡ ∆»«¬ƒ¿ƒ«…ƒ¬»»
˙aL BÓk BÓˆÚÏ55‰˙ÈÓ ·iÁ -56¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ¿«¿¿«»«»ƒ»¿≈»ƒ«

BÓˆÚÏ „ÚBÓ ‰OÚ Ì‡57ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ :¯·c ÏL BÏÏk . ƒ»»≈¿«¿¿»∆»»≈«ƒƒ
˙c LcÁÏ Ô˙B‡58;ÔzÚcÓ ÔÓˆÚÏ ˙BˆÓ ˙BOÚÏÂ »¿«≈»¿«¬ƒ¿¿«¿»ƒ«¿»

„ÓÚÈ B‡ ,˙Bˆn‰ Ïk Ïa˜ÈÂ ˜„ˆŒ¯‚ ‰È‰È B‡ ‡l‡∆»ƒ¿∆≈∆∆ƒ«≈»«ƒ¿«¬…
B‡ ‰¯Bza ˜ÒÚ Ì‡Â .Ú¯‚È ‡ÏÂ ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ B˙¯B˙a¿»¿…ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ»««»
B˙B‡ ÔÈLBÚÂ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯·c LcÁ B‡ ˙·L»«ƒ≈»»«ƒ¿¿ƒ
BÈ‡ Ï·‡ ,‰Ê ÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ ‡e‰L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ∆«»ƒ»«∆¬»≈

‚¯‰59. ∆¡»

ד)52) לג, (דברים שנאמר א), נט, (סנהדרין שמים בידי
להם". ולא מורשה לנו - מורשה משה לנו ציוה "תורה
שהוא  עליו, סבורים שאנשים מפני שם: המאירי וכתב
אחריו. לטעות ויבואו יודע, אותו שרואים מתוך משלנו,

גוי 53) "שאפילו שם: נאמר ועליהן ובפרטיהן, בהלכותיהן
גדול". ככהן הוא הרי בתורה יום 54)ועוסק ממלאכתו,

שלם.55)שלם. יום ממלאכה בו נח,56)ששובתים שם
וזה  - ישבותו" לא ולילה "יום כב) ח, (בראשית שנאמר ב,

נראה, שזה ממלאכתם. ישבתו שלא נח, בני על גם מוסב
אחריו  לטעות ממנו אחרים וילמדו עמנו, מבני הוא כאילו

שם). בו 57)(מאירי ולשמוח חג, בתורת בו לשבות חג,
החיובית  שביתתו את מבליט הוא שבזה ובמשתה, במאכל
ובמה  לעשות מה לו שאין מפני ולא שבתון", "יום בתורת

דבר.58)להתעסק. לחדש התימנים: יד שלא 59)בכתב
כורחך  ועל בלבד, מצוות שבע על אלא נהרג נח בן מצינו
בלבד. שמים בידי מיתה אלא מיתה" "חייב שם אמרו לא

.È‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ¯‡MÓ ‰ÂˆÓ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯L ÁŒÔa60 ∆…«∆»»«¬ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«»
¯ÎO Ïa˜Ï È„k61d˙BOÚÏ B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ - ¿≈¿«≈»»≈¿ƒ«¬»

epnÓ ÔÈÏa˜Ó - ‰ÏBÚ ‡È·‰ Ì‡Â .d˙ÎÏ‰k62Ô˙ . ¿ƒ¿»»¿ƒ≈ƒ»¿«¿ƒƒ∆»«
epnÓ ÔÈÏa˜Ó - ‰˜„ˆ63d˙B‡ ÔÈ˙BpL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ ; ¿»»¿«¿ƒƒ∆¿≈»∆ƒ∆¿ƒ»

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡¯OÈ ÈiÚÏ64‰ÂˆÓe ,Ï‡¯OiÓ ÔBf «¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»
B˙BÈÁ‰Ï Ì‰ÈÏÚ65Ì"ekÚ‰ Ï·‡ ;66- ‰˜„ˆ Ô˙pL ¬≈∆¿«¬¬»»«∆»«¿»»
epnÓ ÔÈÏa˜Ó67Ì"ekÚ ÈiÚÏ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ68. ¿«¿ƒƒ∆¿¿ƒ»«¬ƒ≈«

ותלמודֿתורה.60) לשבת מצּווה,61)פרט בתורת ְֶלא
שכר. לקבל כדי ועושה, מצּווה שאינו כאדם ְֶאלא

שנאמר 62) ב), עג, (מנחות המזבח על אותה ומקריבים
אשר  הגר... ומן ישראל מבית איש "איש יח) כב, (ויקרא
שמקריבים  הגויים, לרבות איש איש - לעולה לה ' יקריבו
שאין  ה הלכה ג, פרק קרבנות מעשה בהלכות וראה עולה".
ציבור. משל קרבים נסכיה אבל נסכים, עימה מביאים

שאמרו 63) כמו עליו, מכפרת והצדקה א, ח, בתרא בבא
צדקה  כך ישראל, על מכפרת שהחטאת "כשם ב) (י, שם

העולם". אומות על שמקיים 64)מכפרת זה, תושב גר
נח. בני מצוות (ויקרא 65)שבע ככתוב ולפרנסו, לזונו

וכן  א). סה, (עבודהֿזרה עמך" וחי ותושב "גר לה) כה,
לגר, נבילה נתינת להקדים שמצוה ב כא, בפסחים אמרו
תושב  ובגר להחיותו. מצּווה אתה שגר לנכרי, ְֶממכירתה
כפירוש  נבילות, ואוכל עבודהֿזרה עובד שאינו שם, ידובר

שם. מצוות.66)רש"י שבע לקיים עליו קיבל שלא
איבה.67) לנו ייטור לקבלה נסרב שאם שלום, דרכי משום

שר  או "מלך ט הלכה ח, פרק עניים מתנות הלכות והשווה
אותו  מחזירים אין לצדקה, לישראל ממון ששלח הגויים מן
ב). י, בתרא בבא פי (על מלכות" שלום משום לו,

עצמו 68) שמבזה הגוי, מן צדקה ליטול לישראל שאסור
ש  שם.ומחלל וברש"י ב כו, בסנהדרין כמבואר שמים, ם

ובביאורנו  ה הלכה י"א, פרק עדות הלכות לעיל והשווה
שם.

.‡ÈÌÈËÙBL ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ·iÁ«»ƒ≈ƒ∆ƒ¿»≈«¬¿ƒ
ÌÈËtLn‰ ÈtŒÏÚ Ô‰Ï Ôe„Ï ,ÌÈ·LBz‰ ÌÈ¯b‰ el‡Ï¿≈«≈ƒ«»ƒ»»∆«ƒ«ƒ¿»ƒ

el‡‰69ÔÈcŒ˙È· e‡¯ Ì‡ .ÌÏBÚ‰ ˙ÁMÈ ‡lL È„k , »≈¿≈∆…ƒ»≈»»ƒ»≈ƒ
Ô‰Ó Ì‰ÈËÙBL e„ÈÓÚiL70ÓÚÓ -e‡¯ Ì‡Â ,ÔÈ„È ∆«¬ƒ¿≈∆≈∆«¬ƒƒ¿ƒ»

Ï‡¯OiÓ Ì‰Ï e„ÈÓÚiL71ÔÈ„ÈÓÚÓ -72. ∆«¬ƒ»∆ƒƒ¿»≈«¬ƒƒ

שלפנינו.69) טֿי בפרקים ביניהם 70)המבוארים שיש
לשפוט. הראויים לכך.71)אנשים שראוי מי בהם שאין

וכן 72) וישובו. העולם תיקון משום והכל ישראל, משל
להשחית  לא להתפלל, ה' לפני שעמד אבינו, באברהם מצינו

כג. יח, בראשית בתורה וכמסופר סדום, את
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.·ÈÏ‡¯OÈ ÈÈ„a Ôe„Ï EÈÙÏ e‡aL Ì"ekÚ ÈL¿≈«∆»¿»∆»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÔÈc - ‰¯BzŒÔÈc Ôe„Ï Ì‰ÈL eˆ¯Â73‰ˆB¯ „Á‡‰ . ¿»¿≈∆»ƒ»»ƒ»∆»∆

‡l‡ Ôe„Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰ˆB¯ epÈ‡ „Á‡‰Â¿»∆»≈∆∆≈ƒ»∆»
Ô‰ÈÈ„a74˙eÎÊ LÈ Ì‡ ,Ì"ekÚÂ Ï‡¯OÈ ‰È‰ . ¿ƒ≈∆»»ƒ¿»≈¿«ƒ≈¿

:BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â Ì‰ÈÈ„a BÏ ÔÈc - Ì‰ÈÈ„a Ï‡¯OiÏ«ƒ¿»≈¿ƒ≈∆»ƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ
ÔÈc - eÈÈ„a Ï‡¯OiÏ ˙eÎÊ LÈ Ì‡Â !ÌÎÈÈc Ck»ƒ≈∆¿ƒ≈¿¿ƒ¿»≈¿ƒ≈»ƒ

eÈÈc Ck :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ‰¯BzŒÔÈ„ BÏ75,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ ! ƒ»¿¿ƒ»ƒ≈¿≈»∆ƒ
·LBz ¯‚Ï Ôk ÔÈOBÚ ÔÈ‡L76BÏ ÔÈc ÌÏBÚÏ ‡l‡ , ∆≈ƒ≈¿≈»∆»¿»»ƒ

·LB˙ È¯b ÌÚ ÔÈ‚‰BpL ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .Ì‰ÈÈ„a¿ƒ≈∆¿≈≈»∆ƒ∆¬ƒƒ≈≈»
ı¯‡ŒC¯„a77e‡ È¯‰L ,Ï‡¯OÈk ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e ¿∆∆∆∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»≈∆¬≈»

Ô˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ78EÈ¯ÚLa ¯L‡ ¯bÏ" :¯Ó‡pL , ¿Àƒ¿«¬»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆
"dÏÎ‡Â ‰pzz79ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰ÊÂ .80ÔÈÏÙBk ÔÈ‡ : ƒ¿∆»«¬»»¿∆∆»¿¬»ƒ≈¿ƒ

ÌBÏL Ì‰Ï81Ì"ekÚa -82elÙ‡ .·LBz ¯‚· ‡Ï , »∆»¿«…¿≈»¬ƒ
ÌÈÓÎÁ eeˆ ,Ì"ekÚ‰83Ì‰È˙Ó ¯a˜ÏÂ Ì‰ÈÏBÁ ¯w·Ï »«ƒ¬»ƒ¿«≈≈∆¿ƒ¿…≈≈∆

Ï‡¯OÈ È˙Ó ÌÚ84ÈiÚ ÏÏÎa Ì‰ÈiÚ Ò¯ÙÏe , ƒ≈≈ƒ¿»≈¿«¿≈¬ƒ≈∆ƒ¿«¬ƒ≈
ÌBÏL ÈÎ¯„ ÈtÓ ,Ï‡¯OÈ85'‰ ·BË" :¯Ó‡ È¯‰ . ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»¬≈∆¡«

ÈÎ¯c ‰ÈÎ¯c" :¯Ó‡Â ,"ÂÈOÚÓ Ïk ÏÚ ÂÈÓÁ¯Â ,ÏkÏ«…¿«¬»«»«¬»¿∆¡«¿»∆»«¿≈
"ÌBÏL ‰È˙·È˙ ÏÎÂ ,ÌÚ86. …«¿»¿ƒ…∆»»

להם 73) דנים שניהם, ורצו תימן: יד בכתב וכן רומי בדפוס
איננה. "דנין" ותיבת תורה, דיניהם 74)דין בתי כנימוסי

א.75)וכמשפטיהם. קיג, קמא עליו 76)בבא שקיבל
נח. בני מצוות שבע ובכבוד.77)לקיים בנימוס

ולתמכם.78) לעיל.79)לפרנסם וכמבואר ב כא, פסחים
א.80) סב, שתי 81)גיטין שלום, שלום להם; לומר

נח.82)פעמים. בני מצוות שבע עליו קיבל שלא
א.83) סא, שהרי 84)שם ישראל, אצל אותם שיקברו לא

אלא  א, מז, סנהדרין ראה צדיק, אצל רשע לקבור אסור
הלכות  לעיל רבינו ולשון לקברם. בהם שמתעסקים לומר
ומנחמים  גויים, מתי "קוברים י"ב הלכה י"ד, פרק אבל

עניים 85)אבליהם". מתנות הלכות והשווה שם, גיטין
עניי  עם גויים עניי ומכסים "מפרנסים ז הלכה ז, פרק

י,86)ישראל". פרק עבודהֿזרה בהלכות נתבאר וכבר
ש" ו שגלו הלכה בזמן אלא אמורים, האלו הדברים כל אין

ישראל, על תקיפה הגויים שיד או האומות, לבין ישראל
לנו  אסור העולם אומות על תקיפה ישראל שיד בזמן אבל
שבע  עליו שיקבל עד בארצנו... עבודהֿזרה עובד גוי להניח
אפילו  בארצך, ישבו לא שנאמר: נח, בני שנצטוו מצוות

שעה". לפי

אחד־עּׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨
כקדם.1) התורה משפטי כל בימיו יחזיר המשיח שהמלך

כופר  בו, הכופר וכל בתורה. מפורשת במשיח שהאמונה
המשיח  שזהו לוודא, אפשר במה רבינו. ובמשה בתורה

האמיתי.

.‡„Âc ˙eÎÏÓ ¯ÈÊÁ‰Ïe „ÓÚÏ „È˙Ú ÁÈLn‰ CÏn‰2 «∆∆«»ƒ«»ƒ«¬…¿«¬ƒ«¿»ƒ
dLÈÏ3Lc˜n‰ ‰B·e ,‰BL‡¯‰ ‰ÏLÓnÏ ,4, ¿»¿»«∆¿»»»ƒ»∆«ƒ¿»

ÂÈÓÈa ÌÈËtLn‰ Ïk ÔÈ¯ÊBÁÂ ,Ï‡¯OÈ ÈÁ„ ıa˜Óe¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»
Ì„wÓ eÈ‰Lk5ÔÈhÓL ÔÈOBÚÂ ,˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó . ¿∆»ƒ…∆«¿ƒƒ»¿»¿ƒ¿ƒƒ

˙BÏ·BÈÂ6ÈÓ ÏÎÂ .‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ d˙ÂˆÓ ÏÎk , ¿¿¿»ƒ¿»»»¬»«»¿»ƒ

‡Ï - B˙‡È·Ï ‰kÁÓ BÈ‡L ÈÓ B‡ Ba ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L∆≈«¬ƒƒ∆≈¿«∆¿ƒ»…
‰LÓ·e ‰¯Bza ‡l‡ ,¯ÙBÎ ‡e‰ „·Ïa ÌÈ‡È· ¯‡L·ƒ¿»¿ƒƒƒ¿«≈∆»«»¿∆

‰„ÈÚ‰ ‰¯Bz‰ È¯‰L .ea¯7·LÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ «≈∆¬≈«»≈ƒ»»»∆∆¡«¿»
Ì‡ .'B‚Â Eˆa˜Â ·LÂ ,EÓÁ¯Â E˙e·L ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆∆¿¿¿ƒ¬∆¿»¿ƒ∆¿¿ƒ

"'‰ E‡È·‰Â .'B‚Â ÌÈÓM‰ ‰ˆ˜a EÁc ‰È‰È8el‡Â . ƒ¿∆ƒ«¬ƒ¿≈«»»ƒ¿∆¡ƒ¬¿≈
ÌÈ¯·c‰ Ïk ÌÈÏÏBk Ì‰ ,‰¯Bza ÌÈL¯ÙÓ‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«¿…»ƒ«»≈¿ƒ»«¿»ƒ
ÌÚÏa ˙L¯Ùa Û‡ .ÌÈ‡È·p‰ Ïk È„ÈŒÏÚ e¯Ó‡pL∆∆∆¿«¿≈»«¿ƒƒ«¿»»«ƒ¿»
ÔBL‡¯‰ ÁÈLna :ÌÈÁÈLn‰ ÈLa ‡a ÌLÂ ,¯Ó‡∆¡«¿»ƒ»ƒ¿≈«¿ƒƒ«»ƒ«»ƒ
,Ì‰È¯ˆ „iÓ Ï‡¯OÈ ˙‡ ÚÈLB‰L ,„Â„ ‡e‰L∆»ƒ∆ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ«»≈∆
˙‡ ÚÈLBnL ,ÂÈaÓ „ÓBÚL ÔB¯Á‡‰ ÁÈLn·e«»ƒ«»«¬∆≈ƒ»»∆ƒ«∆
‡ÏÂ ep‡¯‡" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌLÂ .‰B¯Á‡a Ï‡¯OÈƒ¿»≈»«¬»¿»≈∆¿∆¿…

„Â„ ‰Ê - "‰zÚ9CÏÓ ‰Ê - "·B¯˜ ‡ÏÂ ep¯eL‡" , «»∆»ƒ¬∆¿…»∆∆∆
Ë·L Ì˜Â" ,„Â„ ‰Ê - "·˜ÚiÓ ·ÎBk C¯c" ;ÁÈLn‰«»ƒ«»«»ƒ«¬…∆»ƒ¿»≈∆

t ıÁÓe" ;ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê - "Ï‡¯OiÓ"·‡BÓ È˙‡ ƒƒ¿»≈∆∆∆«»ƒ«»««¬≈»
„Â„ ‰Ê -10Ì„cÓÈÂ ·‡BÓ ˙‡ CiÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ , ∆»ƒ¿≈≈««∆»«¿«¿≈

¯˜¯˜Â" ,"Ï·Áa11,ÁÈLn‰ CÏn‰ ‰Ê - "˙L Èa Ïk «∆∆¿«¿«»¿≈≈∆«∆∆«»ƒ«
"ÌÈ „Ú ÌiÓ BÏLÓe" :Ba ¯Ó‡pL12ÌB„‡ ‰È‰Â" ; ∆∆¡«»¿ƒ»«»¿»»¡

ÌB„‡ È‰zÂ" :¯Ó‡pL ,„Â„ ‰Ê - "‰L¯È13„Â„Ï ¿≈»∆»ƒ∆∆¡««¿ƒ¡¿»ƒ
,ÁÈLn‰ CÏn‰ ‰Ê - "‰L¯È ‰È‰Â" ,"'B‚Â ÌÈ„·ÚÏ«¬»ƒ¿¿»»¿≈»∆«∆∆«»ƒ«

"'B‚Â ÔBiˆ ¯‰a ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ" :¯Ó‡pL14. ∆∆¡«¿»ƒƒ¿«ƒ¿

דוד.2) בית מלכות התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
ב)3) סט, (יומא התלמוד מליצת עלֿפי לפנים. שהיתה כמו

א. סו, בקידושין וכן ליושנה", העטרה "שהחזירו
רש"י:4) ומפרש למשיחא", "הילכתא א: מה, זבחים

ביתֿהמקדש". כשיבנה המשיח, לימות לנו הצריכה "הלכה
רש"י:5) ומפרש למשיחא!" "הלכתא ב: נא, סנהדרין

ארבע  שישובו לנו, תצטרך המשיח ימי כשיבואו זו, הלכה
למקומן. ביתֿדין כל 6)מיתות בישיבת תלויים שהם

דרור  "וקראתם י) כה, (ויקרא ככתוב אדמתם, על ישראל
פ"י, ויובל שמיטה בהל' וכמבואר יושביה", לכל בארץ
יהיה  "ואם יג: פרשתא ויקרא, פרשת כהנים' וב'תורת ה"ח.
ולחזור". לפסוק היובל עתיד - ד) לו, (במדבר היובל

הארוכה 8)הבטיחה.7) בגלותנו מדברים הכתובים, ואלה
"וש  אמר: שהרי אשר ובגאולתה, העמים מכל וקבצך ב

העמים, כל בין מפוזרים היו לא בבל ובגלות וגו'. הפיצך"
והרבך  והטיבך וירשתה ה'... "והביאך בה: נתקיים לא וכן
ברמב"ן  וראה ספר'). ('קרית שנית גלו שהרי מאבותיך",
היא  מאבותיך) והרבך (=והטיבך זו שהבטחה טז כו, ויקרא
לא  האחרונה בגאולה שישובו ישראל, שבטי לכל הבטחה

ששבו  ובנימין, יהודה העם, בבל.לששית עליית בימי
והרבך  והטיבך אמרו: ה"ח, פ"א קידושין ובירושלמי
אבל  ונשתעבדו, חזרו שנגאלו אע"פ אבותיך - מאבותיך
משתעבדים. אינכם שוב נגאלים, משאתם - אתם

המשיח.9) על זה פסוק דרשו ה"ה, פ"ד תענית בירושלמי
ב'מדרש  וכן מישראל", משיחא "ויתרּבא תרגם: ואונקלוס

יז. אות פ"א, דברים שם.10)רבה' לתורה ברש"י וכן
קיר"11) "מקרקר ה) כב, (ישעיה הכתוב מלשון הורס,

שם). של 12)(אבןֿעזרא בנו שת מן יצאו האומות וכל
שם). (רש"י הראשון ראה 13)אדם אולם ארם, בפסוק:
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יד. ישראל 14)שם "אמרו אמרו: שם, רבה' וב'מדרש
אמר  עשו)? (ביד בידו אנו משועבדים מתי עד הקב"ה, לפני
מיעקב  כוכב דרך בו: שכתוב יום, אותו שיבוא עד להם:
ואמלוך  מלכותי מופיע אני שעה אותה מישראל... שבט וקם

ציון". בהר מושיעים ועלו שנאמר: עליכם,

.·'‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ËÏ˜ÓŒÈ¯Úa Û‡«¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ
,'B‚Â ÌÈ¯Ú LÏL „BÚ EÏ zÙÒÈÂ ...EÏ·b ˙‡ EÈ‰Ï‡¡…∆∆¿À¿¿»«¿»¿»»ƒ¿

‰Ê ¯·„ ‰È‰ ‡Ï ÌÏBÚÓe15ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰eˆ ‡ÏÂ , ≈»…»»»»∆¿…ƒ»«»»
e‰zÏ ‡e‰16CÈ¯ˆ ¯·c‰ ÔÈ‡ ÌÈ‡È·p‰ È¯·„a Ï·‡ ; «…¬»¿ƒ¿≈«¿ƒƒ≈«»»»ƒ

‰Ê ¯·„a ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ¯Ùq‰ ÏkL ,‰È‡¯17. ¿»»∆»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»»∆

בעבר 15) שלש אלא היו שלא מקלט, ערי תשע שיהיו
יד. לה, במדבר ראה כנען. ארץ בכל ושלש המזרחי, הירדן

ב. ט, זה 16)ובמכות פסוק ועלֿכרחך ולבטלה, לחינם
ה"ו: פ"ב, מכות בירושלמי שאמרו כמו לעתידֿלבוא, נאמר
את  לנו ה' ירחיב שאז שלש", עוד מפרישים "ולעתידֿלבוא
בירושלמי  כמבואר וקדמוני, וקניזי קיני ארץ לנו ויתן הארץ,
ה"ד. פ"ח, רוצח הל' והשווה ה"ח. פ"א, קידושין

וכן 17) יא, בישעיה כמפורש לעתיד, וייעודו המשיח בדבר
ועוד. יב ובדניאל עב, תהלים ג, מלאכי ד, במיכה

.‚CÈ¯ˆ ÁÈLn‰ CÏn‰L EzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ Ï‡Â¿««¬∆««¿¿∆«∆∆«»ƒ«»ƒ
ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ˙BOÚÏ18B‡ ÌÏBÚa ÌÈ¯·c LcÁÓe , «¬¿ƒ¿«≈¿»ƒ»»

ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ19el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ20¯·c‰ ÔÈ‡ - ¿«∆≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈«»»
‰Ln‰ ÈÓÎÁÓ ÏB„b ÌÎÁ ‡·È˜Ú Èa¯ È¯‰L ,Ck»∆¬≈«ƒ¬ƒ»»»»≈«¿≈«ƒ¿»

ÂÈÏÎ ‡OB ‰È‰ ‡e‰Â ,‰È‰21CÏn‰ ‡·ÈÊBkŒÔa ÏL22, »»¿»»≈≈»∆∆≈»«∆∆
ÁÈLn‰ CÏn‰ ‡e‰L ÂÈÏÚ ¯ÓB‡ ‰È‰ ‡e‰Â23en„Â , ¿»»≈»»∆«∆∆«»ƒ«¿ƒ

„Ú ,ÁÈLn‰ CÏn‰ ‡e‰L B¯B„ ÈÓÎÁ ÏÎÂ ‡e‰¿»«¿≈∆«∆∆«»ƒ««
˙BBÚa ‚¯‰pL24,BÈ‡L Ì‰Ï Ú„B ,‚¯‰pL ÔÂÈk . ∆∆¡««¬≈»∆∆¡««»∆∆≈

˙ÙBÓ ‡ÏÂ ˙B‡ ‡Ï ÌÈÓÎÁ epnÓ eÏ‡L ‡ÏÂ25¯wÚÂ . ¿…»¬ƒ∆¬»ƒ…¿…≈¿ƒ«
‰ÈËtLÓe ‰ÈwÁ ,˙‡f‰ ‰¯Bz‰L :Ô‰ ‰Îk ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»»≈∆«»«…À∆»ƒ¿»∆»

ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ26‡ÏÂ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â , ¿»¿¿≈»ƒ¿≈ƒƒ¬≈∆¿…
Ô‰Ó ÔÈÚ¯B‚27. ¿ƒ≈∆

ב).18) יג, לדברים (רש"י בארץ - ומופת בשמים; - אות
של 19) מנהגו שינוי בהם שיש ואלישע, אליהו "כאותות

ה"א). פ"י, התורה יסודי בהל' רבינו (לשון עולם"
אלו,20) בדברים תימן: בכ"י וכן קדומים, בדפוסים

אומרים". בו,21)"שהטיפשים ותומך אחריו נמשך
כא). טז, (שמואלֿא, הכתוב כוכבא,22)מלשון בר הוא

חורבן  לאחר הנ"ב בשנת רב הרג בהם והרג ברומיים שמרד
אדריאנוס  בקיסר שמרד ולפי ביתר, בעיר והתבצר שני, בית
וראה  הדורות'). ('סדר וכזב שקר מלשון כוזיבא קראוהו
מטבע  רש"י: ומפרש כוזביות", "מעות ב צז, בבבאֿקמא

כוזיבא. בן דורש 23)של והיה ה"ה. פ"ד, תענית ירושלמי
מיעקב". כוזיבא דרך - מיעקב כוכב "דרך עליו:

ואמרה:24) קול בת יצאה המודעי, אלעזר רבי את שהרג
לפיכך  ישראל, של זרועם המודעי, אלעזר רבי את "הרגת
ביתר" נלכדה מיד תיבש... יבש איש אותו של זרועו
ביד  "ונפל ה"ג: פ"ה, תעניות הל' והשווה שם). (ירושלמי
המקדש", חורבן כמו גדולה צרה והיתה כולם, ונהרגו גויים

ב. פסוק פ"ב, איכה רבה' ב'מדרש והראב"ד 25)וראה
כוזיבא  בר כשהכריז ב): צג, (סנהדרין אמרו והלא משיג:
הוא  אם לבדקו, אחריו חכמים שלחו משיח. שהוא עצמו על
החייב, מי ויודע ושופטו, באדם (=שמריח ודאין" "מריח
ולא  ה'... ביראת והריחו גֿד), יא, (ישעיה במשיח ככתוב
שאינו  שראו כיון דלים"), בצדק ושפט יוכיח אזניו למשמע
אות, ממנו שאלו שהחכמים הרי הרגוהו. - ודאין" "מריח
הרגוהו  שהגויים הנ"ל כירושלמי סובר רבינו אולם
העולם  בין "אין ב) לד, (ברכות האומר וכשמואל בעוונותיו,
לקמן  (ראה בלבד" מלכיות שעבוד אלא המשיח לימות הזה
ומופתים, אותות מהמשיח לדרוש אין ולדבריו ה"ב), פי"ב
(כסףֿמשנה). הנ"ל בסנהדרין התלמוד סוגיית על וחולק

עולם 26) עד ולבנינו לנו והנגלות כח) כט, (דברים שנאמר
דברי  שכל למדת, הא - הזאת התורה דברי כל את לעשות
בהל' רבינו (לשון עולם עד לעשותם אנו מצווים תורה

ה"א). פ"ט, התורה רומי 27)יסודי ובדפוס כאן, חסר
או  גורע, או המוסיף "וכל תימן: בכת"י וכן ואמשטרדם,
מפשוטן, מצוות של הדברים והוציא בתורה פנים שגילה
זה  הרי הנ"ל: ובדפוסים ואפיקורוס". רשע בוודאי זה הרי

ואפיקור  ורשע בדאי וס.ודאי

.„‰‚B‰ ,„ÂcŒ˙ÈaÓ CÏÓ „ÓÚÈ Ì‡Â28˜ÒBÚÂ ‰¯Bza ¿ƒ«¬…∆∆ƒ≈»ƒ∆«»¿≈
,‰tŒÏÚaLÂ ·˙ÎaL ‰¯B˙ ÈÙk ,ÂÈ·‡ „Â„k ˙BˆÓa¿ƒ¿¿»ƒ»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿∆¿«∆

d˜„a ˜fÁÏe da CÏÈÏ Ï‡¯OÈ Ïk ÛÎÈÂ29ÌÁlÈÂ , ¿»…»ƒ¿»≈≈≈»¿«≈ƒ¿»¿ƒ»≈
'‰ ˙BÓÁÏÓ30ÁÈLÓ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -31Ì‡ . ƒ¿¬¬≈∆¿∆¿«∆»ƒ«ƒ

ÁÈÏˆ‰Â ‰OÚ32ŒÈÁ„ ıa˜Â BÓB˜Óa Lc˜Ó ‰·e »»¿ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿≈
È‡cÂa ÁÈLÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ33Ôw˙ÈÂ .34ÌÏBÚ‰ ˙‡ ƒ¿»≈¬≈∆»ƒ«¿««ƒ«≈∆»»

Ct‰‡ Ê‡ŒÈk" :¯Ó‡pL ,„ÁÈa ÌM‰ ˙‡ „·ÚÏ BlkÀ«¬…∆«≈¿««∆∆¡«ƒ»∆¿…
B„·ÚÏ '‰ ÌLa ÌlÎ ‡¯˜Ï ,‰¯e¯· ‰ÙO ÌÈnÚ Ï‡∆«ƒ»»¿»ƒ¿…À»¿≈¿»¿

"„Á‡ ÌÎL35Ì‡Â .36- ‚¯‰ B‡ ,‰k „Ú ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ¿∆∆»¿ƒ…ƒ¿ƒ««…∆¡«
‡e‰ È¯‰Â ,‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰ÁÈË·‰L ‰Ê BÈ‡L Úe„Èa¿»«∆≈∆∆ƒ¿ƒ»»»»«¬≈
‡ÏÂ .e˙nL ÌÈ¯Lk‰Â ÌÈÓÏM‰ „ÂcŒ˙Èa ÈÎÏÓ ÏÎk¿»«¿≈≈»ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈ƒ∆≈¿…
,ÌÈa¯ Ba ˙BqÏ ‡l‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ B„ÈÓÚ‰∆¡ƒ«»»∆»¿««ƒ
¯·Ïe Ì‰a ÛB¯ˆÏ eÏLkÈ ÌÈÏÈkOn‰ ÔÓe" :¯Ó‡pL¯ ∆∆¡«ƒ««¿ƒƒƒ»¿ƒ¿»∆¿»≈

ÚeLÈ Û‡ ."„ÚBnÏ „BÚ Èk ,ı˜ ˙Ú „Ú ÔaÏÏÂ¿«¿≈«≈≈ƒ«≈«≈«
È¯ˆBp‰37ÔÈcŒ˙È·a ‚¯‰Â ÁÈLÓ ‰È‰iL ‰ncL38, «¿ƒ∆ƒ»∆ƒ¿∆»ƒ«¿∆¡«¿≈ƒ

EnÚ ÈˆÈ¯t È·e" :¯Ó‡pL ,Ï‡i„ B· ‡a˙ ¯·k¿»ƒ¿«≈»ƒ≈∆∆¡«¿≈»ƒ≈«¿
ÔBÊÁ „ÈÓÚ‰Ï e‡OpÈ39ÏBLÎÓ LÈ ÈÎÂ ."eÏLÎÂ ƒ«¿¿«¬ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿

Ï‡Bb ÁÈLnL e¯ac ÌÈ‡È·p‰ ÏkL ,‰fÓ ÏB„b»ƒ∆∆»«¿ƒƒƒ¿∆»ƒ«≈
Ì‰ÈÁ„ ıa˜Óe ,ÌÚÈLBÓe Ï‡¯OÈ40,Ô˙BˆÓ ˜fÁÓe ƒ¿»≈ƒ»¿«≈ƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿»

Ì˙È¯‡L ¯fÙÏe ,·¯Áa Ï‡¯OÈ „a‡Ï Ì¯b ‰ÊÂ¿∆»«¿«≈ƒ¿»≈«∆∆¿«≈¿≈ƒ»
ÌÏBÚ‰ ·¯ ˙BÚË‰Ïe ‰¯Bz‰ ÛÈÏÁ‰Ïe ,ÌÏÈtL‰Ïe¿«¿ƒ»¿«¬ƒ«»¿«¿…»»
‡¯Ba ˙B·LÁÓ Ï·‡ .'‰ È„ÚÏaÓ dBÏ‡ „·ÚÏ«¬…¡«ƒ«¿¬≈¬»«¿¿≈
ÂÈÎ¯„ eÈÎ¯„ ‡Ï Èk ,Ì‚ÈO‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰»»≈…«¿»»¿«ƒ»ƒ…¿»≈¿»»

ÂÈ˙B·LÁÓ eÈ˙B·LÁÓ ‡ÏÂ41el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ ; ¿…«¿¿≈«¿¿»¿»«¿»ƒ»≈
‰Ê ÏLÂ È¯ˆBp‰ ÚeLÈ ÏL42„ÓÚL ÈÏ‡ÚÓLi‰ ∆≈««¿ƒ¿∆∆«ƒ¿¿≈ƒ∆»«
C¯c ¯MÈÏ ‡l‡ ÔÈ‡ ,ÂÈ¯Á‡43Ôw˙Ïe ,ÁÈLn‰ CÏnÏ «¬»≈»∆»¿«≈∆∆«∆∆«»ƒ«¿«≈

Ê‡ Èk" :¯Ó‡pL ,„ÁÈa '‰ ˙‡ „·ÚÏ Blk ÌÏBÚ‰44 »»À«¬…∆¿««∆∆¡«ƒ»
'‰ ÌLa ÌlÎ ‡¯˜Ï ‰¯e¯· ‰ÙO ÌÈnÚ Ï‡ Ct‰‡∆¿…∆«ƒ»»¿»ƒ¿…À»¿≈
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Blk ÌÏBÚ‰ ‡lÓ˙ ¯·k ?„ˆÈk ."„Á‡ ÌÎL B„·ÚÏ¿»¿¿∆∆»≈«¿»ƒ¿«≈»»À
ÁÈLn‰ È¯·cÓ45,˙Bˆn‰ È¯·cÓe ‰¯Bz‰ È¯·cÓe ƒƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ¿≈«»ƒƒ¿≈«ƒ¿

ÌÈa¯ ÌÈnÚ·e ÌÈ˜BÁ¯ ÌÈi‡a el‡ ÌÈ¯·c eËLÙe»¿¿»ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ«ƒ
el‡ ÌÈ¯·„a ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB Ì‰Â ,·ÏŒÈÏ¯Ú«¿≈≈¿≈¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ≈
eÈ‰ ˙Ó‡ el‡ ˙BˆÓ :ÌÈ¯ÓB‡ el‡ ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ·e¿ƒ¿«»≈¿ƒƒ¿≈¡∆»

‰f‰ ÔÓfa eÏËa ¯·Îe46;˙B¯B„Ï ˙B‚‰B eÈ‰ ‡ÏÂ , ¿»»¿«¿««∆¿…»¬¿
ÔÈ‡Â Ô‰a LÈ ÌÈ¯zÒ ÌÈ¯·c :ÌÈ¯ÓB‡ el‡Â¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ≈»∆¿≈»

ÔËeLÙk47ÁÈLÓ ‡a ¯·Îe ,48.Ì‰È¯zÒ ‰l‚Â ƒ¿»¿»»»ƒ«¿ƒ»ƒ¿¿≈∆
ÌB¯ÈÂ ÁÈÏˆÈÂ ˙Ó‡a ÁÈLn‰ CÏn‰ „ÓÚiLÎe¿∆«¬…«∆∆«»ƒ«∆¡∆¿«¿ƒ«¿»

‡OpÈÂ49eÏÁ ¯˜ML ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈ¯ÊBÁ Ìlk Ì‰ „iÓ , ¿ƒ»≈ƒ»≈À»¿ƒ¿¿ƒ∆∆∆»¬
ÌeÚË‰ Ì‰È˙B·‡Â Ì‰È‡È·pLÂ ,Ì‰È˙B·‡50. ¬≈∆¿∆¿ƒ≈∆«¬≈∆ƒ¿

ומתעמק.28) הכתוב 29)לומד כלשון וסדקיה, פרצותיה
אשר  לכל הבית בדק את יחזקו "והם ו) יב, (מלכיםֿב,

בדק". שם את 30)ימצא השונא שכל ישראל, עם בשונאי
"ומשנאיך  גֿד) פג, (תהלים שנאמר ה', את שונא ישראל
אומר  שהכתוב הוא סוד", יערימו עמך על - ראש נשאו
כלפי  כביכול, עינו", בבבת נוגע בכם "הנוגע יב) ב, (זכריה
הלוחם  נמצא פד), אות בהעלותך פרשת ('ספרי' מעלה

נלחם. הוא - ה' מלחמת לא 31)בהם, אבל - בחזקת
ודאי. בכת"י 32)משיח וכן הנ"ל, ובדפוס כאן, חסר

וכו'. מקדש ובנה שסביביו" האומות כל "ונצח תימן:
באחרית 33) "והיה ב) ב, (ישעיה הנביאים הבטיחו שכן

ושם  הגויים", כל אליו ונהרו ה'... בית הר יהיה נכון הימים
...מארבע  ישראל נדחי ואסף ישי... מגזע חוטר "ויצא א: יא,
רבינו: מוסיף ה"ב, פ"ט תשובה ובהל' הארץ". כנפות
יתר  יהיה חכמה בעל דוד, מזרע שיעמוד המלך "שאותו
וראה  רבינו". למשה קרוב הוא גדול ונביא משלמה,

שם. הפרק,34)בביאורנו בסוף בסמוך וראה כאן, חסר
שבכת"י  מצונזר בלתי נוסח לפי החסר, כל את שהשלמתי

גרים 35)תימן. "כולם א) כד, (עבודהֿזרה אמרו וכן
ולעבדו  אהפוך... אז כי שנאמר: לעתידֿלבוא, הם גרורים
ישראל  בעובדים, חילוק "אין רש"י: ומפרש אחד". שכם

מצוותיו". בכל שוה עבודתם תהא הקטע 36)והאומות כל
ואילך, של"דֿל"ו ונציאה מדפוס חסר הפרק, סוף עד הזה
שונצינו, רומי, כגון קדומים בדפוסים ונמצא צנזורה, מטעמי
כת"י  לפי במלואו מודפס הוא וכאן תס"ב, ואמשטרדם
שליט"א, קפאח יוסף הרב התימני החכם בידי הנמצא תימן,

נולד.37)בירושלים. בה נצרת, שמסרוהו 38)מעיר
על  המלכות כמורד אותו שפטו והם רומי, לשלטונות
תימן. אגרת השווה ישראל, מלך כמשיח עצמו שהכריז

קיט. עמ' קוק הרב מוסד העם 39)הוצאת לפני להופיע
קיח). עמ' (שם ה' לתורת הנוגדת דת ולחדש כנביא,

שם 40) תימן, אגרת והשווה ל, אות לעיל בביאורנו ראה
קב.ע  ח.41)מ' נו, בישעיה הכתוב הכוונה 42)ע"פ

קכא, עמ' שם תימן, ובאגרת האיסלם, דת מייסד למחמד
"משתכל  ח) (ז, דניאל אמר ועליו משוגע. רבינו: מכנהו
להפר  תהיה וכוונתו רברבן", ממלל ופום בקרניא... הוית
כה) ז, (שם ככתוב לשנותה, ויתכוון שבידינו, התורה

כו). - קכה (שם ודת" זמנין להשניה לסלול 43)"ויסבר
המשיחים 44)ולהכשיר. מרשעת שיתאכזבו אחרי

משיח  בצדקת ולהכיר להבחין ידעו ומשקריהם, המדומים
ובאמיתתו. והמדומה.45)ה' ישוע 46)הבדאי כדעת

קיח. עמ' הנ"ל באגרת רבינו הזכירה אלא 47)הנצרי,
ואליגורה. משל והכוונה 48)דברי השקר. משיח

תכז. עמ' הרמב"ם" "תשובות במוספנו כמבואר לישמעאלי,
ירום 49) עבדי ישכיל "הנה יג) נב, (ישעיה הכתוב כלשון

על  יד) אות תולדות (תנחומא, חכמינו ודרשוהו ונשא".
דוד. בן "אליך 50)משיח יט) טז, (ירמיה הכתוב כלשון

אבותינו". נחלו שקר אך ויאמרו ארץ, מאפסי יבואו גויים

ׁשנים־עּׂשר  1ּפרק ¤¤§¥¨¨
יתעסק 1) שלא המשיח. בימי אף יתנהג כמנהגו שהעולם

וכן  בהן, יאריך ולא המשיח, ביאת על האגדות בדברי אדם
לשבטיהם, ישראל את ייחס שהמשיח הקץ. זמן יחשוב לא
לימי  החכמים שתאוות עליו. שתנוח הקודש רוח עפ"י

הבא. העולם לחיי בהם לזכות אלא אינה המשיח,

.‡·l‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ Ï‡2¯·c ÏËaÈ ÁÈLn‰ ˙BÓÈaL ««¬∆««≈∆ƒ«»ƒ«ƒ»≈»»
B‚‰nÓ3‰OÚÓa LecÁ ÌL ‰È‰È B‡ ,ÌÏBÚ ÏL ƒƒ¿»∆»ƒ¿∆»ƒ¿«¬≈
˙ÈL‡¯·4¯Ó‡pL ‰ÊÂ .‚‰B B‚‰Ók ÌÏBÚ ‡l‡ , ¿≈ƒ∆»»¿ƒ¿»≈¿∆∆∆¡«

"ıa¯È È„b ÌÚ ¯ÓÂ O·k ÌÚ ·‡Ê ¯‚Â" :‰ÈÚLÈa5 ƒ«¿»¿»¿≈ƒ∆∆¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»
ÔÈ·LBÈ Ï‡¯OÈ eÈ‰iL ,¯·c‰ ÔÈÚ - ‰„ÈÁÂ ÏLÓ -»»¿ƒ»ƒ¿««»»∆ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ

Ì"ekÚ ÈÚL¯ ÌÚ ÁË·Ï6,¯ÓÂ ·‡Êk ÌÈÏeLn‰ »∆«ƒƒ¿≈««¿ƒƒ¿≈¿»≈
ÏÚ „˜L ¯Ó ,Ì„„LÈ ˙B·¯Ú ·‡Ê" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈¬»¿»¿≈»≈…≈«
‡ÏÂ eÏÊ‚È ‡ÏÂ ,˙Ó‡‰ ˙„Ï ÌlÎ e¯ÊÁÈÂ ,"Ì‰È¯Ú»≈∆¿«¿¿À»¿«»¡∆¿…ƒ¿¿¿…

˙Áa ¯zn‰ ¯·„ eÏÎ‡È ‡l‡ ,e˙ÈÁLÈ7,Ï‡¯OÈ ÌÚ «¿ƒ∆»…¿»»«À»¿««ƒƒ¿»≈
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ."Ô·z ÏÎ‡È ¯˜ak ‰È¯‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿≈«»»…«∆∆¿≈…«≈

ÌÈÏLÓ Ì‰ ÁÈLn‰ ÔÈÚa ÌÈ¯·c‰ el‡·8˙BÓÈ·e ; ¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ«≈¿»ƒƒ
,ÏLÓ ‰È‰ ¯·„ ‰Ê È‡Ï ,ÏkÏ Ú„eÈ ÁÈLn‰ CÏn‰«∆∆«»ƒ«ƒ»««…¿≈∆»»»»»»

.Ô‰· eÊÓ¯ ÔÈÚ ‰Óe»ƒ¿»»¿»∆

דעתך.2) על יעלה אל תימן: מטבעו.3)ובכת"י
רבינו 4) (מלשון עתה שהיא ממה המציאות שתשתנה

ממסכת  העשירי הפרק הוא "חלק", פרק להקדמת בפירושו
במעשה 5)סנהדרין). שינוי אז שיהיה לכאורה שנראה
העולם.6)בראשית. רשעי רומי: במנוחה 7)ובדפוס
תושעון".ובמתינות  ונחת "בשובה טו) ל, (ישעיה ככתוב ,

כישראל. בנחת רומי: והלא 8)ובדפוס שואל: והראב"ד
הארץ"? מן רעה חיה "והשבתי ו) כו, (ויקרא בתורה נאמר
דברי  את לפרש אין נביאים, לדברי שבניגוד להשיג, כוונתו
פשוטו, מידי יוצא שבתורה מקרא אין כי משל, דרך תורה
ישרור  שהשלום לומר: הפסוק שכוונת השגה, זו אין אולם
החיות  יברחו וממילא אנשים, מיושבת ותהא בארץ,

המשנה'). ('מרכבת הטבע דרך עלֿפי מהישוב,

.·e¯Ó‡9ÌÈÓÎÁ10˙BÓÈÏ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡ : »¿¬»ƒ≈≈»»«∆ƒ
„·Ïa ˙BiÎÏÓ „eaÚL ‡l‡ ÁÈLn‰11‰‡¯È , «»ƒ«∆»ƒ¿«¿Àƒ¿»≈»∆

ÁÈLn‰ ˙BÓÈ ˙lÁ˙aL ,ÌÈ‡È·p‰ È¯·c ÏL ÔËeLtÓƒ¿»∆ƒ¿≈«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ«¿«»ƒ«
‚B‚Óe ‚Bb ˙ÓÁÏÓ ‰È‰z12‚Bb ˙ÓÁÏÓ Ì„wLÂ , ƒ¿∆ƒ¿∆∆»¿∆…∆ƒ¿∆∆

ÔÈÎ‰Ïe Ï‡¯OÈ ¯MÈÏ ‡È· „ÓÚÈ ‚B‚Óe13,ÌaÏ »«¬…»ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿»ƒƒ»
‡È·p‰ ‰iÏ‡ ˙‡ ÌÎÏ ÁÏL ÈÎ‡ ‰p‰" :¯Ó‡pL14 ∆∆¡«ƒ≈»…ƒ…≈«»∆≈≈ƒ»«»ƒ

¯B‰h‰ ‡nËÏ ‡Ï ,‡· BÈ‡Â ,"'B‚Â15¯‰ËÏ ‡ÏÂ ¿¿≈»…¿«≈«»¿…¿«≈
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‡Óh‰16ÌÈL‡ ÏÒÙÏ ‡ÏÂ ,17˙e¯Lk ˙˜ÊÁa Ì‰L «»≈¿…ƒ¿…¬»ƒ∆≈¿∆¿««¿
ÌBÏL ÌeOÏ ‡l‡ ,ÔÈÏeÒÙ e˜ÊÁ‰L ÈÓ ¯ÈLÎ‰Ï ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒƒ∆À¿¿¿ƒ∆»»»

ÌÏBÚa18"ÌÈa ÏÚ ˙B·‡ ·Ï ·ÈL‰Â" :¯Ó‡pL ,19. »»∆∆¡«¿≈ƒ≈»«»ƒ
ÁÈLn‰ ˙‡Èa Ì„wL ,ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈÓÎÁ‰ ÔÓ LÈÂ¿≈ƒ«¬»ƒ∆¿ƒ∆…∆ƒ««»ƒ«

e‰iÏ‡ ‡B·È20‡Ï - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ . »≈ƒ»¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆…
Ô‰ ÌÈÓe˙Ò ÌÈ¯·cL ,eÈ‰iL „Ú eÈ‰È CÈ‡ Ì„‡ Ú„È≈«»»≈ƒ¿«∆ƒ¿∆¿»ƒ¿ƒ≈
‰Ïa˜ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ‰ Ìb ,ÌÈ‡È·p‰ Ïˆ‡21 ≈∆«¿ƒƒ««¬»ƒ≈»∆«»»

Ú¯Î‰ ÈÙÏ ‡l‡ ,el‡ ÌÈ¯·„a22CÎÈÙÏe ,ÌÈ˜eÒt‰ ƒ¿»ƒ≈∆»¿ƒ∆¿≈««¿ƒ¿ƒ»
el‡ ÌÈ¯·„a ˙˜ÏÁÓ Ì‰Ï LÈ23ÔÈ‡ ÌÈtŒÏkŒÏÚÂ ; ≈»∆«¬…∆ƒ¿»ƒ≈¿«»»ƒ≈

˙ca ¯wÚ Ô‰È˜ec˜„ ‡ÏÂ el‡ ÌÈ¯·c ˙ÈÂ‰ ¯ecÒ24. ƒ¬»«¿»ƒ≈¿…ƒ¿≈∆ƒ»«»
CÈ¯‡È ‡ÏÂ ,˙B„b‰‰ È¯·„a Ì„‡ ˜qÚ˙È ‡Ï ÌÏBÚÏe¿»…ƒ¿«≈»»¿ƒ¿≈««»¿…«¬ƒ

ˆBiÎÂ el‡ ÌÈÈÚa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BL¯„na‡ÏÂ ,Ô‰· ‡ «ƒ¿»»¬ƒ¿ƒ¿»ƒ≈¿«≈»∆¿…
‰‡¯È È„ÈÏ ‡Ï ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ;¯wÚ ÌÓÈOÈ25‡ÏÂ ¿ƒ≈ƒ»∆≈¿ƒƒ…ƒ≈ƒ¿»¿…

‰·‰‡ È„ÈÏ26ÔÈvw‰ ·MÁÈ ‡Ï ÔÎÂ ;27e¯Ó‡ . ƒ≈«¬»¿≈…¿«≈«ƒƒ»¿
ÌÈÓÎÁ28ÌÁe¯ Átz :29ÌÈvw‰ È·MÁÓ ÏL30‡l‡ . ¬»ƒƒ«»∆¿«¿≈«ƒƒ∆»

ÔÈÓ‡ÈÂ ‰kÁÈ31¯·c‰ ÏÏÎa32e¯‡aL BÓk33. ¿«∆¿«¬ƒƒ¿««»»¿∆≈«¿

להלכה 9) קשורה זו פיסקא תימן: בכת"י וכן רומי, בדפוס
יראה  מתחילה: הבאה והלכה מקומה, שם כי הקודמת,

וכו'. ב.10)מפשוטן לד, מלכות 11)ברכות שתחזור
זרות. למלכויות עוד משועבדים יהיו ולא ליושנה, ישראל

(בראשית 12) ככתוב האומה, שם - מגוג המלך, שם - גוג
והוא  וברש"י), ב לח, (יחזקאל ומגוג" גומר יפת "בני ב) י,
שם  ויפול בהם, להלחם הימים" "באחרית ישראל על יעלה

ד). לט, ופרק טז, (שם ישראל הרי לאביהם 13)על
הגדול 14)שבשמים. ה' יום בוא "לפני מסיים: והכתוב

הרי  על יביאנו שה' ומגוג, גוג מלחמת יום וזהו והנורא",
לח, (שם השמים מן אלגביש באבני אותו וישפוט ישראל
"יום  וזהו ז) לט, (שם בישראל" קדוש "ה' כי ידעו ואז כב),

בטעות.15)ה'". בטעות,16)שטיהרוהו שטימאוהו
המשנה  (פירוש בתורה יגרע ולא יוסיף לא שאליהו לפי
ב) נט, (בבאֿמציעא אמרו וכן מ"ז). פ"ח, עדיות  לרבינו
כתבת  וכבר סיני... בהר תורה ניתנה כבר - היא בשמים  "לא

(מ  אמרו וכן להטות", רבים אחרי "אלה בתורה: ב) ב, גילה
מעתה". דבר לחדש רשאי נביא שאין - המצוות

כמבואר 17) עבד, וזה ממזר זה עליהם יאמר לא ליוחסין,
ה"ג. בסוף (עדיות 18)בסמוך האומות מן לישראל שלום

הראב"ד). ובפירוש נפל 19)שם, אשר והבנים האבות לב
הצרות, מפני פה ואלה פה אלה וברחו ופחד, מורך בהם
שם). (ראב"ד בזה זה ויתנחמו היום אותו ישובו

יבוא 20) הרדב"ז, ולדעת ב). מג, (עירובין ביאתו על לבשר
פ"ד  סנהדרין הל' לעיל ראה בישראל. סמוכים למנות אליהו

ובביאורנו. רבו.21)הי"א, מפי סדר 22)איש הצעת
אות  שם ובביאורנו ה"א, פ"ט תשובה הל' השווה הפסוקים.

רנא. עמ' לה,23)א רבתא ובפסיקתא צזֿצח. סנהדרין
ועומד  אליהו בא משיח, שיבוא קודם ימים שלשה שנינו:
ארץ  הרי ואומר: עליהם, ומספיד ובוכה ישראל הרי על
וקולו  ושממה? ציה בחרב עומדים אתם מתי עד ישראל,
שלום  בא להם: אומר ואח"כ סופו, ועד העולם מסוף נשמע

איננה.24)לעולם. זו תיבה תימן, יראת 25)בכת"י
שמים.26)חטא. יבוא 27)אהבת ומתי הגלות, קץ

ב.28)משיח. צז, ובכת"י 29)סנהדרין נשמתם, תצא
דעתן". "תפוח שהגיע 30)תימן: כיון אומרים "שהיו

מתאכזבים  שהם נמצא בא", אינו שוב - בא ולא הקץ
(שם). הגאולה מן ג)31)ומתייאשים ב, (חבקוק ככתוב

לו". חכה יתמהמה אם יכזב, ולא לקץ בעיקרו,32)"ויפח
בדקדוקיו. ה"ד.33)ולא הקודם בפרק

.‚BzÎÏÓÓ ·MÈ˙zLk ,ÁÈLn‰ CÏn‰ ÈÓÈaƒ≈«∆∆«»ƒ«¿∆ƒ¿«≈«¿«¿
eÒÁÈ˙È - Ï‡¯OÈ Ïk ÂÈÏ‡ eˆa˜˙ÈÂ34ÂÈt ÏÚ Ìlk ¿ƒ¿«¿≈»»ƒ¿»≈ƒ¿«¬À»«ƒ

Û¯ˆÓ ·LÈÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ ÁezL L„w‰ŒÁe¯a¿««…∆∆»«»»∆∆¡«¿»«¿»≈
¯‰ËÓ ÈÂÏ È·e ."'B‚Â ¯‰ËÓe35‰Ê :¯ÓB‡Â ‰lÁz ¿«≈¿¿≈≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿≈∆

ÒÁÈÓ ‰ÊÂ Ô‰k ÒÁÈÓ36ÔÈ‡L ˙‡ ‰ÁB„Â !ÈÂÏ ¿À»…≈¿∆¿À»≈ƒ¿∆∆∆≈»
Ï‡¯OÈÏ ÔÈÒÁÈÓ37¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ¿À»ƒ¿ƒ¿»≈¬≈≈«…∆

ÌÈ¯‡Ï Ô‰k‰ „ÓÚ „Ú ,'B‚Â Ì‰Ï ‡˙L¯z‰«ƒ¿»»»∆¿«¬…«…≈¿Àƒ
"ÌÈn˙Â38ÔÈÒÁÈÓ L„w‰ŒÁe¯aL ,z„ÓÏ ‰p‰ . ¿Àƒƒ≈»«¿»∆¿««…∆¿«¬ƒ

‡l‡ Ï‡¯OÈ ÒÁÈÓ BÈ‡Â .ÒÁÈÓ‰ ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈ˜ÊÁn‰«À¿»ƒƒƒ«¿À»¿≈¿«≈ƒ¿»≈∆»
Ë·MÓ ‰ÊÂ ÈBÏt Ë·MÓ ‰fL ÚÈ„BnL ,Ì‰ÈË·LÏ¿ƒ¿≈∆∆ƒ«∆∆ƒ≈∆¿ƒ¿∆ƒ≈∆
‰Ê :˙e¯Lk ˙˜ÊÁa Ô‰L ÏÚ ¯ÓB‡ BÈ‡ Ï·‡ ;ÈBÏt¿ƒ¬»≈≈«∆≈¿∆¿««¿∆

„·Ú ‰ÊÂ ¯ÊÓÓ39‰ÁtLnL ,‡e‰ ÔÈc‰L ,! «¿≈¿∆»∆∆«ƒ∆ƒ¿»»
‰ÚÓËpL40‰ÚÓË -41. ∆ƒ¿¿»ƒ¿»»

משפחתם.34) יחוס עא,36)מייחס.35)יבררו קידושין
המקדש  לעבודת כהנים ולא לדוכן, עולים לויים שאין א.

והלוים. הכהנים כולל: לוי ושבט מיוחסים, שכל 37)אלא
ישראל. ככל כשר, ישראל נשאר הלוי, מזרע שאינו מי

עד 38) לחבירו שאומר "כאדם ב) מח, (סוטה חכמינו דרשו
לא  ותומים אורים שהרי דוד", בן משיח ויבוא מתים, שיחיו
מדבר  זה ופסוק וברש"י). ב כד, (כתובות שני במקדש היו
נמצאו", ולא המתיחשים "כתבם שביקשו כהנים בבני
מן  מרוחקים שהם התרשחא), (=הוא נחמיה להם ויאמר

המשיח. ביאת עד לבוא 39)הכהונה שפסול כנעני, עבד
ולא 40)בישראל. משפחה, פסול בה נתערב נתערבה,

מיהו. והוחזקה 41)ידוע הואיל בכשרותה, נשארת
אין  מ"ז: פ"ח, בעדויות אמרו וכן א), עא, (קדושין בכשרות

ל  "לא בא דמע אליהו לשון - טמע לקרב". ולא רחק
מתורגם: כא) ג, (איוב ממטמונים" "ויחפרוהו ותערובת,

(הערוך). טומעיא מן ליה וחפסין

.„‡Ï42‡Ï ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈ ÌÈ‡È·p‰Â ÌÈÓÎÁ‰ ee‡˙ …ƒ¿««¬»ƒ¿«¿ƒƒ¿«»ƒ«…
e„¯iL È„Î ‡ÏÂ ,ÌÏBÚ‰ Ïk ÏÚ eËÏLiL È„Î43 ¿≈∆ƒ¿¿«»»»¿…¿≈∆ƒ¿

È„Î ‡ÏÂ ,ÌÈnÚ‰ Ì˙B‡ e‡OiL È„Î ‡ÏÂ ,Ì"ekÚa»«¿…¿≈∆¿«¿»»«ƒ¿…¿≈
‰¯Bza ÔÈÈeÙ eÈ‰iL È„k ‡l‡ ;ÁÓOÏÂ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿¿ƒ¿…«∆»¿≈∆ƒ¿¿ƒ«»

Ïh·Óe O‚B Ì‰Ï ‰È‰È ‡ÏÂ ,d˙ÓÎÁÂ44eÎÊiL È„k , ¿»¿»»¿…ƒ¿∆»∆≈¿«≈¿≈∆ƒ¿
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ45‰·eLz ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,46. ¿«≈»»«»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ehlyiy ick `l giynd zenil mi`iapde minkgd ee`zp"
."'ek ..mlerd lk lr

הדעת  על יעלה לא והרי לן, משמע קא מאי להבין וצריך
ומשום  העולם על בשלטון הוא והנביאים החכמים שחפץ

המשיח. לימות נתאוו כך
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פעולותיו  את הרמב"ם מתאר ה"ד י"א בפרק הוא: והביאור
האומות  כל וינצח.. ה' מלחמות שילחם המשיח מלך של

שסביביו.
אומות  על ישראל בהשפעת אופנים שני מצינו והנה
המשיח  ימות שבתחילת הנ"ל על־דרך היא האחת העולם,
בדרך  תהיה המשיח ידי על העולם אומות על ההשפעה
והיא  יותר נעלית דרך גם ישנה אבל ורדיה. שלטון
חכמים  ישראל שיהיו שכיון ממילא בדרך ההשפעה
הטומאה  רוח שאת המצב ויהיה בוראם דעת וישיגו גדולים
תהיה  אז הנה ה', את דעה הארץ ומלאה הארץ מן אעביר
כי  ממילא, בדרך העולם אומות על ישראל השפעת
ממילא  שבדרך הרי בתורה ויעסקו ישבו רק כשישראל
בקב"ה  ההכרה העולם לאומות ויושפע העולם יטוהר

העולם. את ובהנהגתו
נתאוו  לא והנביאים ישראל שחכמי הרמב"ם: שמחדש וזה
וירדו  שישלטו זה דרך שתבוא ההשפעה של הראשון לסוג
בדרך  שתבוא ההשפעה של השני לסוג אלא העולם בכל
וההשפעה  ימיהם כל בתורה ויעסקו ישבו הם כי ממילא,
מלימודם  וכתוצאה ממילא בדרך תעשה העולם על

ה'. ובידיעת בתורה ועיסוקם
(98 cenr d"l wlg y"ewl it lr)

"לא"42) ותיבת וכו' חכמים" "נתאוו התימנים: ובכת"י
וילחצו.43)איננה. התורה,44)ישתעבדו מלימוד

מתעסק  אינו ורעבון, ובמלחמה בחולי טרוד שאדם "שבזמן
ה"א). פ"ט, תשובה (הל' במצוות" ולא בחכמה לא

במה 45) לו, אין טובים ומעשים חכמה, פה יקנה לא "שאם
(שם). ה"ב.46)יזכה?" פ"ט,

.‰‰ÓÁÏÓ ‡ÏÂ ·Ú¯ ‡Ï ÌL ‰È‰È ‡Ï ÔÓf‰ B˙B‡·e47, ¿«¿«…ƒ¿∆»…»»¿…ƒ¿»»
˙e¯Á˙ ‡ÏÂ ‰‡˜ ‡ÏÂ48˙ÚtLÓ ‰È‰z ‰·Bh‰L , ¿…ƒ¿»¿…«¬∆«»ƒ¿∆À¿««

¯ÙÚk ÔÈÈeˆÓ ÌÈp„Ún‰ ÏÎÂ ,‰a¯‰49˜ÒÚ ‰È‰È ‡ÏÂ , «¿≈¿»««¬«ƒ¿ƒ∆»»¿…ƒ¿∆≈∆
„·Ïa '‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰ Ïk50eÈ‰È CÎÈÙÏe . »»»∆»»««∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿
c ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ Ï‡¯OÈ,ÌÈÓe˙q‰ ÌÈ¯· ƒ¿»≈¬»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ
Ì„‡‰ ÁÎ ÈÙk Ì‡¯Ba ˙Úc e‚ÈOÈÂ51Èk" :¯Ó‡pL , ¿«ƒ««¿»¿ƒ…«»»»∆∆¡«ƒ

"ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk ,'‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ52. »¿»»»∆≈»∆««ƒ«»¿«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

xtrk oiievn mipcrnd lke daxd zrtyen didz daehdy"
."cala 'd z` zrcl `l` mlerd lk wqr didi `le

בלשון  דבריו כתב שלא הרמב"ם של דיוקו גודל  ידוע
מיוחד  תוכן בהם יש ומשפט מילה שכל אלא וכו' מליצה
לשם  פעמיים עניין על חזר לא כי נפרדת ומשמעות

וכד'. מליצה
הרי  משופעת" תהיה "הטובה אם א: להבין צריך זה ולפי

זאת. הוסיף ומדוע כעפר" מצויין ש"המעדנים כולל זה

ולא  כו'" ה' את לדעת "אלא "מיעוט" בלשון כתב מדוע ב:
ה'. את לדעת העולם עסק שיהיה חיובית בלשון

שוב  ממעט מה "אלא" המילה ידי על שמיעט לאחר ג.
"בלבד". במילה

עניין  על מוסב מושפעת" תהיה "הטובה א: בזה: והביאור
מלחמה  ולא רעב לא שם יהיה לא הזמן שבאותו מעלה של
והיא  מושפעת" תהיה "שהטובה מכיון ותחרות קנאה ולא

ותחרות. מלחמה קנאה, שם תהיה לא מדוע הסיבה
זמן  שבאותו שמכיון הרמב"ם מחדש "אלא" במילה ב.
ה' שעבודת הרי הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "ואת יהיה
ההשתדלות  כי היצר במלחמת תהיה לא יהודי של
ה'. בידיעת העיסוק רק יהיה יהודי אצל יומי היום והמאמץ
שלימוד  הרמב"ם מחדש בלבד" ה' את לדעת ב"אלא ג:
ואת  המצוות מעשה את לדעת כדי רק יהיה לא התורה
אחר  מסוג תורה לימוד שיהיה אלא יעשון אשר המעשה
בלבד'". ה את "לדעת - בו והדביקות ה' ידיעת לשם ויעשה
e"vw oniq zekln oiia `aed - d"nyz m"anxd lr oxcdd jezn

מלחמה".47) עוד ילמדו "ולא ד ב, בישעיה ככתוב
"ואיך 48) ה) יב, (ירמיה הכתוב מלשון והתחרות, התנצחות

הבא  "העולם א) יז, (ברכות אמרו וכן הסוסים". את תתחרה
תחרות". ולא שנאה ולא קנאה לא בו... לרוב,49)אין

בכל  פירות שמוציאים אילנות "עתידים ב: ל, שבת ראה
רבינו,50)יום". משה שביקש כמו מציאותו, אמיתות

יסודי  בהל' וכמבואר כבודך", את נא "הראני באמרו:
ה"י. פ"א, ולהשיג,51)התורה להבין באדם שיש כח כפי

ונפש, מגוף מחובר שהוא החי, האדם בדעת כח "שאין
הל' והשווה (שם), בוריו" על זה דבר אמיתת להשיג

ה"ו. פ"י, כו)52)תשובה לו, (יחזקאל נאמר וכן
אתן  רוחי ואת מבשרכם... האבן לב את "והסירותי
וירא  וב"זוהר" ה"ב. פ"ט, תשובה הל' השווה בקרבכם".
בני  וישיגו הרקיע, כזוהר יזהירו "והמשכילים אמרו: ב קיג,
ה'". את דעה הארץ מלאה כי שנאמר שלימה, דעה אדם
פ"י  "חלק" לפרק בהקדמתו לרבינו המשנה פירוש והשווה

קכז. עמ' קוק' הרב 'מוסד הוצאת מסנהדרין,

¯Ó‡L Ce¯a .Blk ¯eaÁ‰Â ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ eÓÏLƒ¿¿ƒ¿¿»ƒ¿«ƒÀ»∆»«
Ï‡Ï Á·L ,ÌÏLÂ Ìz :BÏÏÎ·e BË¯Ùa ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â¿»»»»ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿«∆«»≈
¯ÙÒ ‡e‰Â ¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯ÙÒ ¯Ó‚ .ÌÏBÚ ‡¯Ba≈»ƒ¿«≈∆«¿»»»»¿≈∆
˙BÎÏ‰ .ÌÈBÓLe „Á‡ ÂÈ˜¯t ÔÈÓe .ÌÈËÙBL¿ƒƒ¿«¿»»∆»¿ƒƒ¿

˜¯t ÌÈ¯OÚÂ ‰ML - ÔÈ¯„‰Ò- ˙e„Ú ˙BÎÏ‰ .ÌÈ «¿∆¿ƒƒ»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿≈
‰Ú·L - ÌÈ¯ÓÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿»
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡ - Ï·‡ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿≈∆«¿»»»»¿»ƒƒ¿

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL - Ì‰È˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ¿»ƒƒ¿¬≈∆¿≈»»¿»ƒ

הל"ו  מחזור סיום

ליום  פרקים ג' במסלול
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ה'תשע"ח  תשרי ז' רביעי יום

הל"ז  מחזור התחלת

ליום  פרקים ג' במסלול
ÌÏBÚ Ï‡ '‰ ÌLa¿≈≈»

EÈ˙BˆÓ Ïk Ï‡ ÈËÈa‰a ,LB·‡ ‡Ï Ê‡»…≈¿«ƒƒ∆»ƒ¿∆
ãycew zegiyn zecewpã

jizeevn lk l` ihiada yea` `l f`

בא  החזקה', ל'יד ככותרת הרמב"ם בחר בו הפסוק
כולה. התורה כל ידיעת מעלת גודל את להשמיע

שאינן  אלו גם התורה הלכות כל נכללו החזקה', ב'יד
לדעת  כדי רק לא הוא ברמב"ם הלימוד כי בימינו, נוהגות
לשמה, התורה לימוד שהוא אלא יעשון אשר המעשה את
להיות  צריך זה ומצד ית', ורצונו חכמתו היא שהתורה כיון

מצוותיך". כל אל "בהביטי
התורה  כל יודע שלא למי בושה זה מדוע לבאר יש ועדיין

כולה.
שלא  עדות מוסר על שמאיימים הרמב"ם כתב עדות בהל'
ולכאורה, ובעוה"ב. בעוה"ז לו בושה שהוא שקר, יעיד
בעבירות  מצינו לא ומדוע לאו, רק היא שקר שבועת
בעולם  בושה לו שתהיה האדם את שיזהירו יותר חמורות

הבא? ובעולם הזה
שהם  שם על עדי" "אתם עדים נקראו ישראל שעם אלא,
יהודי  וא"כ הקב"ה, של ורצונו חכמתו על בעולם כאן עדים
עד  להיות והעיקרי הכללי בייעודו פוגם שקר עדות המעיד
הוא  הבושה שהרי הקב"ה, של ומצוותיו תורתו על נאמן

ה  מציאות כל את המקיף כולל כזה פגם אבר רק ולא אדם
פוגם  כולם התורה כל יודע שאינו אדם גם כך אחר, או
של  ורצונו לחכמתו עד להיות בעולם העיקרית בשליחותו
להשמיענו  הנ"ל הפסוק את הרמב"ם הביא ולכן הקב"ה,
אבוש". "לא - נאמר עליו כולה, התורה כל שלמד מי שרק
(g oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

'ek yea` `l f`

באדם  מדבר הרמב"ם כי העתיד, על מדברת "אז" המילה
אחרי  שרק לומר ורוצה בספרו, הלימוד לפני הנמצא
בושה  של מרגש להימנע יכול ה'יד', ספר את האדם שלומד
התורה  כל את שלמד אחרי שגם מכך לו להיגרם העלולה
ולדוגמא: מצוות. לקיים היאך יודע אינו עדיין שבכתב,
בין  לטוטפת והיו ידך על לאות "וקשרתם בתורה נאמר
טוטפות, ומהו לקשור, ומה "איך יודע אינו ועדיין עיניך",
המצוות. בשאר וכיוצ"ב וכו' ידך ועל עיניך בין הוא והיכן

מצוותיך". כל אל בהביטי אבוש לא "אז נאמר זה על
(g oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

¨¨§©הקּדמה
Ïk,ez ÔLe¯Ùa - ÈÈÒa ‰LÓÏ BÏ ezpL ˙BÂˆn‰ »«ƒ¿∆ƒ¿¿…∆¿ƒ«¿≈»ƒ¿

‰¯Bz‰Â ,Ô·‡‰ ˙ÁÏ ˙‡ EÏ ‰z‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿»¿∆À…»∆∆¿«»
BÊ ,"‰ÂˆÓ"e ;·˙ÎaL ‰¯Bz BÊ ,"‰¯Bz" ."‰Âˆn‰Â¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿»ƒ¿»
.‰Âˆn‰ Èt ÏÚ ,‰¯Bz‰ ˙BNÚÏ eeˆÂ .dLe¯t≈»¿ƒ»«¬«»«ƒ«ƒ¿»
Ïk .'‰t ÏÚaL ‰¯Bz' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,BÊ ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»∆¿«∆»
.B„È ·˙Îa ,˙eÓiL Ì„˜ ea¯ ‰LÓ d·˙k - ‰¯Bz‰«»¿»»…∆«≈…∆∆»ƒ¿«»
- „Á‡ ¯ÙÒÂ ;Ë·LÂ Ë·L ÏÎÏ ‰¯Bz ¯ÙÒ Ô˙Â¿»«≈∆»¿»≈∆»≈∆¿≈∆∆»
‰¯Bz‰ ¯ÙÒ ˙‡ Á˜Ï" :¯Ó‡pL ,„ÚÏ ÔB¯‡a e‰˙¿»»»»¿≈∆∆¡«»…«∆≈∆«»
;ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙È¯a ÔB¯‡ „vÓ B˙‡ ÌzÓNÂ ,‰f‰«∆¿«¿∆…ƒ«¬¿ƒ¡…≈∆
- ‰¯Bz‰ Le¯t ‡e‰ ,‰Âˆn‰Â ."„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â¿»»»¿¿≈¿«ƒ¿»≈«»
¯‡LÏÂ ÚLB‰ÈÏÂ ÌÈ˜fÏ da ‰eˆ ‡l‡ ;d·˙k ‡Ï…¿»»∆»ƒ»»«¿≈ƒ¿ƒÀ«¿ƒ¿»
ÈÎ‡ ¯L‡ ¯·c‰ Ïk ˙‡" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈∆∆¡«≈»«»»¬∆»…ƒ
‰Ê ÈtÓe ."˙BNÚÏ e¯ÓL˙ B˙‡ - ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ¿«∆∆¿∆…ƒ¿¿«¬ƒ¿≈∆
‰·zÎ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .'‰t ÏÚaL ‰¯Bz' ˙‡¯˜ƒ¿≈»∆¿«∆««ƒ∆…ƒ¿¿»
BÈc ˙È·a dlk ea¯ ‰LÓ d„nÏ ,‰t ÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆ƒ¿»…∆«≈À»¿≈ƒ
ÔzLÏL ,ÚLB‰ÈÂ ÒÁÈÙe ¯ÊÚÏ‡Â ;ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·LÏ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿»»ƒ¿»ƒÀ«¿»¿»
‰LÓ ÏL B„ÈÓÏz ‡e‰L ÚLB‰ÈÏÂ .‰LnÓ eÏaƒ̃¿ƒ…∆¿ƒÀ«∆«¿ƒ∆…∆

¯Bz ¯ÒÓ ,ea¯ÔÎÂ ;‰ÈÏÚ e‰eˆÂ ‰t ÏÚaL ‰ «≈»«»∆¿«∆¿ƒ»»∆»¿≈
eÏa˜ ÌÈa¯ ÌÈ˜Êe .‰t ÏÚ „nÏ ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk ,ÚLB‰È¿À«»¿≈«»ƒ≈«∆¿≈ƒ«ƒƒ¿
Ï‡eÓLe ;ÒÁÈtÓe ÌÈ˜f‰ ÔÓ ÈÏÚ Ïa˜Â ,ÚLB‰ÈÓƒÀ«¿ƒ≈≈ƒƒ«¿≈ƒƒƒ¿»¿≈
.BÈc ˙È·e Ï‡eÓMÓ Ïa˜ „Â„Â ,BÈc ˙È·e ÈÏÚÓ Ïaƒ̃≈≈≈ƒ≈ƒ¿»ƒƒ≈ƒ¿≈≈ƒ
,‰È‰ ÈÂÏÂ ,‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ È‡ˆBiÓ ,ÈÏÈM‰ ‰iÁ‡Â«¬ƒ»«ƒ…ƒƒ¿≈ƒ¿«ƒ»»¿≈ƒ»»
Ïa˜ ‡e‰Â ;‰LÓ ÈÓÈa ÔË˜ ‰È‰Â ,‰LnÓ ÚÓLÂ¿»«ƒ…∆¿»»»»ƒ≈…∆¿ƒ≈
˙È·e ÈÏÈM‰ ‰iÁ‡Ó Ïa˜ e‰iÏ‡ .BÈc ˙È·e „ÂcÓƒ»ƒ≈ƒ≈ƒ»ƒ≈≈¬ƒ»«ƒ…ƒ≈
Ú„ÈB‰ÈÂ ,BÈc ˙È·e e‰iÏ‡Ó Ïa˜ ÚLÈÏ‡Â ,BÈcƒ∆¡ƒ»ƒ≈≈≈ƒ»≈ƒƒ»»
Ïa˜ ‰È¯ÎÊe ,BÈc ˙È·e ÚLÈÏ‡Ó Ïa˜ Ô‰k‰«…≈ƒ≈≈¡ƒ»≈ƒ¿«¿»ƒ≈
,BÈc ˙È·e ‰È¯ÎfÓ Ïa˜ ÚLB‰Â ,BÈc ˙È·e Ú„ÈB‰ÈÓƒ»»≈ƒ¿≈«ƒ≈ƒ¿«¿»≈ƒ
ÒBÓÚÓ Ïa˜ ‰ÈÚLÈÂ ,BÈc ˙È·e ÚLB‰Ó Ïa˜ ÒBÓÚÂ¿»ƒ≈≈≈«≈ƒƒ«¿»ƒ≈≈»
Ï‡BÈÂ ,BÈc ˙È·e ‰ÈÚLÈÓ Ïa˜ ‰ÎÈÓe ,BÈc ˙È·e≈ƒƒ»ƒ≈ƒ«¿»≈ƒ¿≈
˙È·e Ï‡BiÓ Ïa˜ ÌeÁÂ ,BÈc ˙È·e ‰ÎÈnÓ Ïaƒ̃≈ƒƒ»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈
Ïa˜ ‰ÈÙˆe ,BÈc ˙È·e ÌeÁpÓ Ïa˜ ˜ew·ÁÂ ,BÈcƒ«¬«ƒ≈ƒ«≈ƒ¿«¿»ƒ≈
,BÈc ˙È·e ‰ÈÙvÓ Ïa˜ ‰ÈÓ¯ÈÂ ,BÈc ˙È·e ˜ew·ÁÓ≈¬«≈ƒ¿ƒ¿¿»ƒ≈ƒ¿«¿»≈ƒ
˙È·e ‡¯ÊÚÂ ,BÈc ˙È·e ‰ÈÓ¯iÓ Ïa˜ ‰i¯ Ôa Ce¯·e»∆≈ƒ»ƒ≈ƒƒ¿¿»≈ƒ¿∆¿»≈
ÏL BÈc ˙Èa .BÈc ˙È·e ‰i¯ Ôa Ce¯aÓ eÏa˜ BÈcƒƒ¿ƒ»∆≈ƒ»≈ƒ≈ƒ∆
- Ì‰Â .'‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡' ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,‡¯ÊÚ∆¿»≈«ƒ¿»ƒ«¿≈¿∆∆«¿»¿≈
,‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ‰ÈÁ Ï‡i„Â ,ÈÎ‡ÏÓe ‰È¯ÎÊ ÈbÁ««¿«¿»«¿»ƒ¿»ƒ≈¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»
‰a¯‰Â ;Ï·a¯Êe ÔLÏa ÈÎc¯Óe ,‰ÈÏÎÁ Ôa ‰ÈÓÁe¿∆¿»∆¬«¿»»¿¿«ƒ¿»¿À»∆¿«¿≈
ÔB¯Á‡‰ .ÌÈ˜Ê ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÌeÏLz ,Ô‰nÚ ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ»∆«¿≈»¿∆¿ƒ¿≈ƒ»«¬
‰‡n‰ ÏÏkÓ ‰È‰ ‡e‰Â ,˜Ècv‰ ÔBÚÓL ‡e‰ Ì‰Ó≈∆ƒ¿««ƒ¿»»ƒ¿««≈»
‰È‰ ‡e‰Â ;ÌlkÓ ‰t ÏÚaL ‰¯Bz Ïa˜Â ,ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒ≈»∆¿«∆ƒÀ»¿»»
˙È·e BÎBN LÈ‡ ÒB‚ÈË‡ .‡¯ÊÚ ¯Á‡ ÏB„b Ô‰k…≈»««∆¿»«¿ƒ¿ƒ≈
Ôa ÛÒBÈÂ ,BÈc ˙È·e ˜Ècv‰ ÔBÚÓMÓ eÏa˜ BÈcƒƒ¿ƒƒ¿««ƒ≈ƒ¿≈∆
˙È·e ÌÈÏLe¯È LÈ‡ ÔÁBÈ Ôa ÛÒBÈÂ ‰„¯ˆ LÈ‡ ¯ÊÚBÈ∆∆ƒ¿≈»¿≈∆»»ƒ¿»«ƒ≈
‰ÈÁ¯t Ôa ÚLB‰ÈÂ ,BÈc ˙È·e ÒB‚ÈË‡Ó eÏa˜ ÌÈcƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒƒÀ«∆¿«¿»
¯ÊÚBÈ Ôa ÛÒBiÓ eÏa˜ ÌÈc ˙È·e ÈÏa¯‡‰ È‡zÂ¿ƒ«»«¿≈ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ≈∆∆∆



dncwdקלד - ixyz 'f iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔBÚÓLÂ È‡aË Ôa ‰„e‰ÈÂ ,ÌÈc ˙È·e ÔÁBÈ Ôa ÛÒBÈÂ¿≈∆»»≈ƒ»ƒ»∆««¿ƒ¿
È‡zÂ ‰ÈÁ¯t Ôa ÚLB‰ÈÓ eÏa˜ ÌÈc ˙È·e ÁËL Ôa∆∆«≈ƒ»ƒ¿ƒÀ«∆¿«¿»¿ƒ«
˜„v‰ È¯b ÔBÈÏË·‡Â ‰ÈÚÓL .ÌÈc ˙È·e ÈÏa¯‡‰»«¿≈ƒ≈ƒ»¿«¿»¿«¿«¿≈≈«∆∆
Ïl‰ .ÌÈc ˙È·e ÔBÚÓLÂ ‰„e‰ÈÓ eÏa˜ ÌÈc ˙È·e≈ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ»ƒ≈
˙È·e ÔBÈÏË·‡Â ‰ÈÚÓMÓ eÏa˜ ÌÈc ˙È·e È‡nLÂ¿««≈ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿«¿≈
Ïl‰ ÏL Ba ÔBÚÓL Ôa¯Â È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa¯Â .ÌÈcƒ»¿«»»»∆««¿«»ƒ¿¿∆ƒ≈
eÈ‰ ÌÈ„ÈÓÏz ‰MÓÁ .BÈc ˙È·e Ô˜f‰ Ïl‰Ó eÏaƒ̃¿≈ƒ≈«»≈≈ƒ¬ƒ»«¿ƒƒ»
eÏawL ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b Ì‰Â ,È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa¯Ï BÏ¿«»»»∆««¿≈¿≈«¬»ƒ∆ƒ¿
,ÚLB‰È Èa¯Â ,ÏB„b‰ ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ - Ì‰ el‡Â ;epnÓƒ∆¿≈≈«ƒ¡ƒ∆∆«»¿«ƒ¿À«
¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ,Ï‡˙ Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â ,Ô‰k‰ ÈÒBÈ Èa¯Â¿«ƒ≈«…≈¿«ƒƒ¿∆¿«¿≈¿«ƒ∆¿»»
¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯Ó Ïa˜ ÛÒBÈ Ôa ‰·È˜Ú Èa¯Â .C¯Ú Ôa∆¬»¿«ƒ¬ƒ»∆≈ƒ≈≈«ƒ¡ƒ∆∆
Ï‡ÚÓLÈ Èa¯Â .‰È‰ ˜„ˆ ¯b ÂÈ·‡ ÛÒBÈÂ ,ÏB„b‰«»¿≈»ƒ≈∆∆»»¿«ƒƒ¿»≈
Ì‚Â ,‰·È˜Ú Èa¯Ó eÏa˜ ˜„v‰ ¯b Ôa ¯È‡Ó Èa¯Â¿«ƒ≈ƒ∆≈«∆∆ƒ¿≈«ƒ¬ƒ»¿«
ÏL ÂÈ¯·Á .Ï‡ÚÓLÈ Èa¯Ó ÂÈ¯·ÁÂ ¯È‡Ó Èa¯ Ïaƒ̃≈«ƒ≈ƒ«¬≈»≈«ƒƒ¿»≈¬≈»∆
,ÔBÚÓL Èa¯Â ,ÈÒBÈ Èa¯Â ,‰„e‰È Èa¯ Ì‰ - ¯È‡Ó Èa«̄ƒ≈ƒ≈«ƒ¿»¿«ƒ≈¿«ƒƒ¿
ÔÁBÈ Èa¯Â ,ÚenL Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ,‰ÈÓÁ Èa¯Â¿«ƒ¿∆¿»¿«ƒ∆¿»»∆««¿«ƒ»»
.ÔBÈ„¯z Ôa ‰ÈÁ Èa¯Â ,È‡fÚ Ôa ÔBÚÓLÂ ,¯Ïcq‰««¿¿»¿ƒ¿∆««¿«ƒ¬«¿»∆¿«¿
¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯Ó ‰·È˜Ú Èa¯ ÏL ÂÈ¯·Á eÏa˜ ÔÎÂ¿≈ƒ¿¬≈»∆«ƒ¬ƒ»≈«ƒ¡ƒ∆∆
Ba¯ ÔBÙ¯Ë Èa¯ Ì‰ - ‰·È˜Ú Èa¯ ÏL ÂÈ¯·ÁÂ ;ÏB„b‰«»«¬≈»∆«ƒ¬ƒ»≈«ƒ«¿«
Èa¯Â ,¯ÊÚÏ‡ Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â ,ÈÏÈÏb‰ ÈÒBÈ Èa¯ ÏL∆«ƒ≈«¿ƒƒ¿«ƒƒ¿∆∆¿»»¿«ƒ
ÔBÚÓL Ôa¯Ó Ïa˜ Ô˜f‰ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ .È¯e Ôa ÔÁBÈ»»∆ƒ«»«¿ƒ≈«»≈ƒ≈≈«»ƒ¿
Ïa˜ Ba ÔBÚÓL Ôa¯Â ,Ô˜f‰ Ïl‰ ÏL Ba ,ÂÈ·‡»ƒ¿∆ƒ≈«»≈¿«»ƒ¿¿ƒ≈
Ba ÔBÚÓL Ôa¯Â ,epnÓ Ïa˜ Ba Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Â ,epnÓƒ∆¿«»«¿ƒ≈¿ƒ≈ƒ∆¿«»ƒ¿¿
‡e‰ ‰Ê ,ÔBÚÓL Ôa¯ ÏL Ba ‰„e‰È Èa¯Â .epnÓ Ïaƒ̃≈ƒ∆¿«ƒ¿»¿∆«»ƒ¿∆
Èa¯Óe ,ÂÈ·‡Ó Ïa˜ ‡e‰Â ,'LB„w‰ ea¯' ‡¯˜p‰«ƒ¿»«≈«»¿ƒ≈≈»ƒ≈«ƒ
LB„w‰ ea¯ .B¯·Á ÔBÚÓL Èa¯Óe ÚenL Ôa ¯ÊÚÏ‡∆¿»»∆««≈«ƒƒ¿¬≈«≈«»
,LB„w‰ ea¯ „ÚÂ ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓe .‰Ln‰ ¯aÁƒ≈«ƒ¿»ƒ…∆«≈¿««≈«»
ÏÚaL ‰¯B˙a ÌÈa¯a B˙B‡ ÔÈ„nÏnL ¯eaÁ e¯aÁ ‡Ï…ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆¿«
‡È· B‡ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡l‡ ;‰t∆∆»¿»»…≈ƒ»ƒ
˙BÚeÓM‰ ÔB¯ÎÊ BÓˆÚÏ ·˙Bk ,¯Bc‰ B˙B‡a ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿«≈¿«¿ƒ¿«¿
ÔÎÂ .ÌÈa¯a ‰t ÏÚ „nÏÓ ‡e‰Â ,ÂÈ˙Ba¯Ó ÚÓML∆»«≈«»¿¿«≈«∆»«ƒ¿≈
¯e‡aÓ ,BÁk ÈÙk BÓˆÚÏ ·˙Bk „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»≈¿«¿¿ƒ…ƒ≈
ÌÈ¯·cÓe ,ÚÓML BÓk ‰È˙BÎÏ‰Óe ‰¯Bz‰«»≈ƒ¿∆»¿∆»«ƒ¿»ƒ
ÈtÓ Ìe„ÓÏ ‡lL ÌÈÈca ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa eLcÁ˙pL∆ƒ¿«¿¿»»«ƒƒ∆…¿»ƒƒ
eÓÈkÒ‰Â ,˙BcÓ ‰¯NÚ LÏMÓ ‰cÓa ‡l‡ ‰ÚeÓM‰«¿»∆»¿ƒ»ƒ¿…∆¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
„Ú ,„ÈÓz ¯·c‰ ‰È‰ CÎÂ .ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈ƒ«»¿»»»«»»»ƒ«
ÔÈÈc‰ ÏÎÂ ˙BÚeÓM‰ Ïk ıa˜ ‡e‰Â .LB„w‰ ea«̄≈«»¿ƒ≈»«¿¿»«ƒƒ
,ea¯ ‰LnÓ eÚÓML ÔÈLe¯t‰Â ÔÈ¯e‡a‰ ÏÎÂ¿»«≈ƒ¿«≈ƒ∆»¿ƒ…∆«≈
‰¯Bz‰ ÏÎa ,¯B„Â ¯Bc Ïk ÏL ÔÈc ˙Èa e„ÓlLÂ¿∆»¿≈ƒ∆»»¿»«»
ÌÈÓÎÁÏ BpLÂ .‰Ln‰ ¯ÙÒ Ïk‰Ó ¯aÁÂ ;dlkÀ»¿ƒ≈≈«…≈∆«ƒ¿»¿ƒ¿«¬»ƒ
eˆa¯Â ,Ìlk e‰e·˙Îe ;Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰Ï‚Â ,ÌÈa¯a»«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»≈¿»À»¿ƒ¿
‰t ÏÚaL ‰¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿≈∆…ƒ¿««»∆¿«∆
ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,Ck LB„w‰ ea¯ ‰NÚ ‰nÏÂ .Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿»»»»«≈«»»¿…ƒƒ«
ÌÈ„ÈÓÏz‰L ‰‡¯L ÈÙÏ ?‰È‰L ˙BÓk ¯·c‰«»»¿∆»»¿ƒ∆»»∆««¿ƒƒ
,˙B‡·e ˙BLcÁ˙Ó ˙B¯v‰Â ,ÔÈÎÏB‰Â ÔÈËÚÓ˙Óƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈÂ ,˙¯ab˙Óe ÌÏBÚa ˙ËLBt ‰ÚL¯‰ ˙eÎÏÓe«¿»¿»»∆∆»»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿»≈

˙BÈ‰Ï „Á‡ ¯eaÁ ¯aÁ - ˙BÂˆ˜Ï ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏbÏb˙Óƒ¿«¿¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ∆»ƒ¿
·LÈÂ ;ÁÎMÈ ‡ÏÂ ‰¯‰Óa e‰e„ÓÏiL È„k ,Ìlk „Èa¿«À»¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿≈»¿…ƒ»≈«¿»«
el‡Â .ÌÈa¯a ‰Ln‰ „nÏÂ ,BÈc ˙È·e ‡e‰ ÂÈÓÈ Ïk»»»≈ƒ¿ƒ≈«ƒ¿»»«ƒ¿≈
ea¯ ÏL BÈc ˙È·a eÈ‰L ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b Ì‰≈¿≈«¬»ƒ∆»¿≈ƒ∆«≈
Èa¯Â ,ÂÈa Ï‡ÈÏÓ‚Â ÔBÚÓL :epnÓ eÏa˜Â LB„w‰«»¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ≈»»¿«ƒ
Èa¯Â ,·¯Â ,‡iÁ Èa¯Â ,‡ÓÁ ¯a ‰ÈÁ Èa¯Â ,ÒÙ‡»∆¿«ƒ¬ƒ»«»»¿«ƒƒ»¿«¿«ƒ
Èa¯Â ,ÔÁBÈ Èa¯Â ,Ï‡eÓLe ,‡¯t˜ ¯·e ,È‡pÈ««««»»¿≈¿«ƒ»»¿«ƒ
,epnÓ eÏawL ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b Ì‰ el‡ .‰ÈÚLB‰«¿»≈≈¿≈«¬»ƒ∆ƒ¿ƒ∆
Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÓÎÁ‰ ¯‡MÓ ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ Ô‰nÚÂ¿ƒ»∆¬»ƒ¿»ƒ¿»«¬»ƒ««ƒ
e„ÓÚÂ LB„w‰ ea¯Ó eÏa˜ ¯NÚ „Á‡‰ el‡L∆≈»««»»ƒ¿≈«≈«»¿»¿
‰È‰ „ÈÓÏz Ôk ¯Á‡Â ,‰È‰ ÔË˜ ÔÁBÈ Èa¯ ,BL¯„Óa¿ƒ¿»«ƒ»»»»»»¿««≈«¿ƒ»»
,È‡pÈ Èa¯Ó Ïa˜ ·¯ ÔÎÂ .‰¯Bz epnÓ Ïa˜Â È‡pÈ Èa¯Ï¿«ƒ««¿ƒ≈ƒ∆»¿≈«ƒ≈≈«ƒ««
‡¯ÙÒ ¯aÁ ·¯ .‡ÓÁ ¯a ‰ÈÁ Èa¯Ó Ïa˜ Ï‡eÓLe¿≈ƒ≈≈«ƒ¬ƒ»«»»«ƒ≈ƒ¿»
¯aÁ ‡iÁ Èa¯Â ,‰Ln‰ È¯wÚ ÚÈ„B‰Ïe ¯‡·Ï È¯ÙÒÂ¿ƒ¿≈¿»≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»¿«ƒƒ»ƒ≈
‰ÈÚLB‰ Èa¯ ÔÎÂ .‰Ln‰ ÈÈÚ ¯‡·Ï ‡zÙÒBz‰«∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿≈«ƒ«¿»
Èa¯Â ,‰Ln‰ È¯·c ¯‡·Ï ˙B˙È¯a‰ e¯aÁ ‡¯t˜ ¯·e««»»ƒ¿«»«¿¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿«ƒ
¯Á‡ Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÈÓÏLe¯È‰ „eÓÏz‰ ¯aÁ ÔÁBÈ»»ƒ≈««¿«¿«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈««
ÈÏB„bÓe .‰L ˙B‡Ó LÏMÓ ·e¯˜a ˙Èa‰ Ôa¯ÁÀ¿«««ƒ¿≈ƒ¿…≈»»ƒ¿≈
·¯Â ,‡e‰ ·¯ - Ï‡eÓLe ·¯Ó eÏawL ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ∆ƒ¿≈«¿≈«»¿«
ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„bÓe ;‡‰k ·¯Â ,ÔÓÁ ·¯Â ,‰„e‰È¿»¿««¿»¿«»¬»ƒ¿≈«¬»ƒ
,Èn‡ Èa¯Â ,‡Á ¯a ¯a ‰a¯ - ÔÁBÈ Èa¯Ó eÏawL∆ƒ¿≈«ƒ»»«»««»»¿«ƒ«ƒ
ÌÈÓÎÁ‰ ÏÏkÓe .Ôe·‡ Èa¯Â ,ÈÓÈc ·¯Â ,Èq‡ Èa¯Â¿«ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ»ƒ¿««¬»ƒ
.ÛÒBÈ ·¯Â ‰a¯ ,‰„e‰È ·¯Óe ‡e‰ ·¯Ó eÏawL∆ƒ¿≈«»≈«¿»«»¿«≈
ÈÈa‡ ,ÛÒBÈ ·¯Â ‰a¯Ó eÏawL ÌÈÓÎÁ‰ ÏÏkÓeƒ¿««¬»ƒ∆ƒ¿≈«»¿«≈««≈

ÓÁ ·¯Ó Ìb eÏa˜ Ì‰ÈLe ;‡·¯ÂÏÏkÓe .Ô ¿»»¿≈∆ƒ¿«≈««¿»ƒ¿«
¯a ¯Óe ;‡È·¯Â ÈL‡ ·¯ ,‡·¯Ó eÏawL ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ∆ƒ¿≈»»«»≈¿»ƒ»««

.‡È·¯Óe ,ÈL‡ ·¯ ÂÈ·‡Ó Ïa˜ ÈL‡ ·«̄»≈ƒ≈≈»ƒ«»≈≈»ƒ»
ãycew zegiyn zecewpã

"dyexit ef devnde"

לו  שניתנו המצוות "כל הרמב"ם: כתב ההקדמה בתחילת
לוחות  את לך ואתנה שנאמר ניתנו, בפירושן בסיני למשה
'והמצוה' שבכתב, תורה זו 'תורה' והמצוה. והתורה האבן

dyexit ef."שבע"פ תורה הנקראת היא זו ומצוה ...
א. אופנים. בשני לבאר אפשר פירושה" זו "והמצוה
בתושב"כ). התפרשו (שלא הדינים פרטי הוא ש"פירושה"

ההלכות. טעמי גם שהוא ב.
שיטתו  את הרמב"ם מבהיר ההקדמה, בתחילת ומיד
וכמו  ההלכות, טעמי ולא הדינים פרטי היינו ש"פירושה"
צ"ל  האם בגמ' לפלוגתא הרוגוצ'ובי הגאון מכאן שציין
לחודא" ש"גמיר או ההלכות) טעמי (ידיעת וסביר גמיר

הרמב"ם. דעת שהוא - מספיק
להורות  מותר האם הראשונים, פלוגתת אדמוה"ז וכשביאר
הרמב"ם  שאזיל כתב לאו, אם הטעמים ידיעת ללא
קאי  "המצוה" כי כלל, ההלכות טעמי כתב שלא לשיטתו
הרמב"ן  משא"כ ההלכות, טעמי על ולא הדינים פרטי על
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טועים". - הרמב"ם דברי מתוך הלכה המורים ש"כל כתב
שאסרו  הטעם מהו היא, הפלוגתא ששורש שם ביאר ועוד
יודעים  שכשאין משום האם המשנה, דברי מתוך להורות
או  הרא"ש) (דעת למילתא מילתא לדמות יבואו הטעמים
הלכה  נפסקה ולא יחיד דעת שהן משניות שיש מפני
כיון  בחיבורו שייך אין זה וטעם הרמב"ם), (דעת כמותן
שע"י  הרמב"ם כתב לכן הגמ'. מסקנת פי על שחיברו
היינו  כולה, שבע"פ התורה יודעים בספרו הלימוד
המצוות  כל עניין בארוכה ביאר בהקדמתו וכן "פירושה".
והטעמים. הסברות עניין כלל הזכיר ולא ניתנו, בפירושן
שיטתו  כי פירושה" זו ב"והמצוה התחיל בהקדמתו גם לכן

תורה". "משנה - חיבורו לכל היסוד היא זה בעניין
(931 cenr d"k wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

nd lk""epzip oyexita - dynl el epzipy zeev כוונת ,
היינו  בשלימות, צ"ל התורה שלימוד להדגיש הרמב"ם
למשה  התורה ניתנה כך כי שבע"פ, תורה עם תושב"כ
תורה  ניתנה יותר מאוחר בזמן שרק (ולא מלכתחילה
לשמיעת  האפשרות ניתנה תורה במתן ומיד שבע"פ),

שבע"פ. התורה כל הכוללת מלאה בהבנה התורה
למשה", לו "...שניתנו הרמב"ם כתב מדוע יובן זה, מתוך
מבהיר  שבכך ניתנו, בפירושן המצוות כל בקיצור כתב ולא
של  מהגדר חלק הוא התורה של שפירושה הרמב"ם
איש...ויאמר  יעמוד ש"אם הרמב"ם כתב שהרי התורה,
פירוש  כלומר במצוה... לפרש להוסיף....או שלחו שה'

שקר נביא ה"ז ממשה, שמענו ez`eapשלא yigkdl `ay

dyn ly."סיני הר "במעמד באה משה של ונבואתו ,
האחד  עניינים, שני יש עצמו רבינו במשה מזאת: יתירה
עבדי). משה תורת (זכרו תורתו והשני נבואתו, הוא
נביא  ש"אין הרמב"ם כפסק מהנבואה, למעלה היא והתורה
"לו  במילים הרמב"ם שמשמיענו וזה דבר". לחדש רשאי
המצוות  של שפירושן רק שלא ניתנו" בפירושן כו' למשה
משה  על־ידי היינו אחד, באופן גם אלא אחד בזמן ניתנו
שבו. התורה עניין מצד אלא נביא בתור רק לא ע"ה רבינו
(194 cenr 'i wlg y"ewl itÎlr)

- ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ „Ú ÈL‡ ·¯Ó ‡ˆÓƒ¿»≈«»≈«…∆«≈»»«»
(·) ,‡·¯Ó ÈL‡ ·¯ (‡) :Ô‰ el‡Â ,˙B¯Bc ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿≈≈«»≈≈»»
‡e‰ ·¯Â („) ,‡e‰ ·¯Ó ‰a¯Â (‚) ,‰a¯Ó ‡·¯Â¿»»≈«»¿«»≈«»¿«»
·¯Â ÔÁBÈ Èa¯Â (‰) ,Ï‡eÓLe ·¯Â ÔÁBÈ Èa¯Ó≈«ƒ»»¿«¿≈¿«ƒ»»¿«
Ôa¯Ó LB„w‰ ea¯Â (Â) ,LB„w‰ ea¯Ó Ï‡eÓLe¿≈≈«≈«»¿«≈«»≈«»
,ÂÈ·‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Ó ÔBÚÓL Ôa¯Â (Ê) ,ÂÈ·‡ ÔBÚÓLƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈«»«¿ƒ≈»ƒ
Ôa¯Â (Ë) ,ÂÈ·‡ ÔBÚÓL Ôa¯Ó Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Â (Á)¿«»«¿ƒ≈≈«»ƒ¿»ƒ¿«»
Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Â (È) ,ÂÈ·‡ Ô˜f‰ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯Ó ÔBÚÓLƒ¿≈«»«¿ƒ≈«»≈»ƒ¿«»«¿ƒ≈
ÔBÚÓL Ôa¯Â (‡È) ,ÂÈ·‡ ÔBÚÓL Ôa¯Ó ÂÈ·‡ Ô˜f‰«»≈»ƒ≈«»ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿

‰ÈÚÓMÓ È‡nLÂ Ïl‰Â (·È) ,È‡nLÂ ÂÈ·‡ Ïl‰Ó≈ƒ≈»ƒ¿««¿ƒ≈¿««ƒ¿«¿»
,ÔBÚÓLÂ ‰„e‰ÈÓ ÔBÈÏË·‡Â ‰ÈÚÓLe (‚È) ,ÔBÈÏË·‡Â¿«¿«¿¿«¿»¿«¿«¿ƒ»¿ƒ¿
È‡zÂ ‰ÈÁ¯t Ôa ÚLB‰ÈÓ ÔBÚÓLÂ ‰„e‰ÈÂ („È)ƒ»¿ƒ¿ƒÀ«∆¿«¿»¿ƒ«
ÛÒBÈÂ ¯ÊÚBÈ Ôa ÛÒBiÓ È‡zÂ ÚLB‰ÈÂ (ÂË) ,ÈÏa¯‡‰»«¿≈ƒƒÀ«¿ƒ«ƒ≈∆∆∆¿≈
ÔÁBÈ Ôa ÛÒBÈÂ ¯ÊÚBÈ Ôa ÛÒBÈÂ (ÊË) ,ÔÁBÈ Ôa∆»»¿≈∆∆∆¿≈∆»»
(ÁÈ) ,˜Ècv‰ ÔBÚÓMÓ ÒB‚ÈË‡Â (ÊÈ) ,ÒB‚ÈË‡Ó≈«¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒƒ¿««ƒ
(Î) ,Ce¯aÓ ‡¯ÊÚÂ (ËÈ) ,‡¯ÊÚÓ ˜Ècv‰ ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿««ƒ≈∆¿»¿∆¿»ƒ»
‰ÈÙˆe (·Î) ,‰ÈÙvÓ ‰ÈÓ¯ÈÂ (‡Î) ,‰ÈÓ¯iÓ Ce¯·e»ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿»¿«¿»
,Ï‡BiÓ ÌeÁÂ („Î) ,ÌeÁpÓ ˜ew·ÁÂ (‚Î) ,˜ew·ÁÓ≈¬««¬«ƒ«¿«ƒ≈
(ÊÎ) ,‰ÈÚLÈÓ ‰ÎÈÓe (ÂÎ) ,‰ÎÈnÓ Ï‡BÈÂ (‰Î)¿≈ƒƒ»ƒ»ƒ«¿»
ÚLB‰Â (ËÎ) ,ÚLB‰Ó ÒBÓÚÂ (ÁÎ) ,ÒBÓÚÓ ‰ÈÚLÈÂƒ«¿»≈»¿»≈≈«¿≈«
Ú„ÈB‰ÈÂ (‡Ï) ,Ú„ÈB‰ÈÓ ‰È¯ÎÊe (Ï) ,‰È¯ÎfÓƒ¿«¿»¿«¿»ƒ»»ƒ»»

Ó ÚLÈÏ‡Â (·Ï) ,ÚLÈÏ‡Óe‰iÏ‡Â (‚Ï) ,e‰iÏ‡ ≈¡ƒ»∆¡ƒ»≈≈ƒ»¿≈ƒ»
,Ï‡eÓMÓ „Â„Â (‰Ï) ,„ÂcÓ ‰iÁ‡Â („Ï) ,‰iÁ‡Ó≈¬ƒ»«¬ƒ»ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿≈
(ÁÏ) ,ÒÁÈtÓ ÈÏÚÂ (ÊÏ) ,ÈÏÚÓ Ï‡eÓLe (ÂÏ)¿≈≈≈ƒ¿≈ƒƒƒ¿»
(Ó) ,ea¯ ‰LnÓ ÚLB‰ÈÂ (ËÏ) ,ÚLB‰ÈÓ ÒÁÈÙeƒ¿»ƒÀ«ƒÀ«ƒ…∆«≈
'‰ ÌÚÓ ÌlkL ‡ˆÓ - ‰¯e·b‰ ÈtÓ ea¯ ‰LÓe…∆«≈ƒƒ«¿»ƒ¿»∆À»≈ƒ

.Ï‡¯NÈ È‰Ï‡¡…≈ƒ¿»≈
- ˙B¯Bc‰ ÈÏB„b Ì‰ ,ÌÈ¯kÊp‰ ÌÈÓÎÁ‰ el‡ Ïk»≈«¬»ƒ«ƒ¿»ƒ≈¿≈«
Ì‰Óe ,˙BiÏb ÈL‡¯ Ì‰Óe ,˙B·ÈLÈ ÈL‡¯ Ì‰Ó≈∆»≈¿ƒ≈∆»≈»À≈∆
ÌÈÙÏ‡ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa Ì‰nÚÂ .‰ÏB„b È¯„‰qÓƒ«¿∆¿≈¿»¿ƒ»∆¿»»¬»ƒ
Ì‰ ,ÈL‡ ·¯Â ‡È·¯ .Ì‰nÚÂ Ì‰Ó eÚÓML ˙B··¯e¿»∆»¿≈∆¿ƒ»∆»ƒ»¿«»≈≈
„eÓÏz‰ ¯aÁL ‡e‰ ÈL‡ ·¯Â ;„eÓÏz‰ ÈÓÎÁ ÛBÒ«¿≈««¿¿«»≈∆ƒ≈««¿
„eÓÏz‰ ÔÁBÈ Èa¯ ¯aÁL ¯Á‡ ,¯ÚL ı¯‡a ÈÏ·a‰««¿ƒ¿∆∆ƒ¿»««∆ƒ≈«ƒ»»««¿
- ÔÈ„eÓÏz‰ ÈL ÔÈÚÂ .‰L ‰‡Ó BÓÎa ÈÓÏLe¯È‰«¿«¿ƒƒ¿≈»»»¿ƒ¿«¿≈««¿ƒ
ÌÈ¯·„e ,‰È˙BwÓÚ ¯e‡·e ‰Ln‰ È¯·c Le¯t ‡e‰≈ƒ¿≈«ƒ¿»≈¬À∆»¿»ƒ
ea¯ ˙BÓÈÓ ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎa eLcÁ˙pL∆ƒ¿«¿¿»≈ƒ≈ƒƒ«≈
ÔÓe ,ÌÈ„eÓÏz‰ ÈMÓe .„eÓÏz‰ ¯eaÁ „ÚÂ LB„w‰«»¿«ƒ««¿ƒ¿≈««¿ƒƒ
ÌlkÓ - ˙BzÙÒBz‰ ÔÓe ,È¯ÙÒÂ ‡¯ÙqÓe ,‡zÙÒBz‰«∆¿»ƒƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ«∆¿ƒÀ»
·iÁ‰ ,¯B‰h‰Â ‡Óh‰ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ ¯‡a˙Èƒ¿»≈»»¿«À»«»≈¿«»««»
ÈtÓ LÈ‡ e˜ÈzÚ‰L BÓk ,ÏeÒt‰Â ¯Lk‰ ,¯eËt‰Â¿«»«»≈¿«»¿∆∆¿ƒƒƒƒ

.ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓ LÈ‡ƒƒƒ…∆ƒƒ«
ÌÈ‡È·e ÌÈÓÎÁ e¯ÊbL ÌÈ¯·c Ì‰Ó ¯‡a˙È Ìb«ƒ¿»≈≈∆¿»ƒ∆»¿¬»ƒ¿ƒƒ
eÚÓML BÓk ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BNÚÏ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎaL∆¿»»«¬¿»«»¿∆»¿
,"Èz¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe" ¯Ó‡pL ,Le¯Ùa ‰LnÓƒ…∆¿≈∆∆¡«¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒ
˙B‚‰n‰ Ì‰Ó ¯‡a˙È ÔÎÂ .Èz¯ÓLÓÏ ˙¯ÓLÓ eNÚ¬ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈∆«ƒ¿»
BÓk ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa e‚‰pL B‡ eÈ˜˙‰L ˙Bwz‰Â¿««»∆ƒ¿ƒ∆»¬¿»»¿
¯eÒÏ ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,¯Bc‰ B˙B‡ ÏL ÔÈc ˙Èa e‡¯L∆»≈ƒ∆«¿ƒ∆»»
EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì‰Ó≈∆∆∆¡«…»ƒ«»»¬∆«ƒ¿
‡lL ÌÈ‡ÏÙÓ ÔÈÈ„Â ÌÈËtLÓ ÔÎÂ ."Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ -»ƒ¿…¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒÀ¿»ƒ∆…
¯Bc‰ B˙B‡ ÏL ÔÈc ˙Èa Ì‰a e„Â ,‰LnÓ ÌeÏaƒ̃¿ƒ…∆¿»»∆≈ƒ∆«
,ÌÈ˜f‰ Ô˙B‡ e˜ÒÙe ,Ô‰a ˙L¯„ ‰¯Bz‰L ˙Bcna«ƒ∆«»ƒ¿∆∆»∆»¿»«¿≈ƒ
,„eÓÏza ÈL‡ ·¯ ¯aÁ Ïk‰ .‡e‰ Ck ÔÈc‰L e¯Ó‚Â¿»¿∆«ƒ»«…ƒ≈«»≈««¿
ÌÈ¯eaÁ ‰LÓ ÈÓÎÁ e¯aÁÂ .ÂÈÓÈ „ÚÂ ‰LÓ ˙BÓÈÓƒ…∆¿«»»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ
B„ÈÓÏz ‰ÈÚLB‰ Èa¯ :‰¯Bz‰ È¯·c L¯ÙÏ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«»«ƒ«¿»«¿ƒ
Èa¯Â .˙ÈL‡¯a ¯ÙÒ ¯e‡a ¯aÁ ,LB„w‰ ea¯ ÏL∆«≈«»ƒ≈≈≈∆¿≈ƒ¿«ƒ



dncwdקלו - ixyz 'f iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,‰¯Bz‰ ÛBÒ „Ú "˙BÓL ‰l‡"Ó L¯t Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈≈≈≈≈∆¿««»
¯aÁ ‰·È˜Ú Èa¯ ÔÎÂ ;'‡zÏÈÎÓ' ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈«ƒ¬ƒ»ƒ≈
.˙BL¯„Ó e¯aÁ Ì‰È¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÎÁÂ .‡zÏÈÎÓ¿ƒ¿»«¬»ƒ¬≈ƒ«¬≈∆ƒ¿ƒ¿»

.ÈÏ·a‰ „eÓÏz‰ Ì„˜ ¯aÁ Ïk‰Â¿«…À«…∆««¿««¿ƒ
ÈÓÎÁ ÈÏB„b ÛBÒ ,Ì‰È¯·ÁÂ ÈL‡ ·¯Â ‡È·¯ ‡ˆÓƒ¿»»ƒ»¿«»≈¿«¿≈∆¿≈«¿≈
˙B¯Êb e¯ÊbLÂ ,‰t ÏÚaL ‰¯Bz ÌÈ˜ÈzÚn‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈««¿ƒƒ»∆¿«∆¿∆»¿¿≈
Ì˙¯Êb ‰ËLÙe ˙B‚‰Ó e‚È‰‰Â ˙Bwz eÈ˜˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿»¿≈»»
˙BÓB˜Ó ÏÎa ,Ï‡¯NÈ ÏÎa Ì˙B‚‰Óe Ì˙w˙Â¿«»»»ƒ¿»»¿»ƒ¿»≈¿»¿
¯aÁL ,ÈL‡ ·¯ ÏL BÈc ˙Èa ¯Á‡Â .Ì‰È˙B·LBÓ¿≈∆¿««≈ƒ∆«»≈∆ƒ≈
ÏÎa Ï‡¯NÈ e¯ft˙ ,B¯Ó‚e Ba ÈÓÈa „eÓÏz‰««¿ƒ≈¿¿»ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿»
ÌÈi‡ÏÂ ˙BÂˆwÏ eÚÈb‰Â ,¯˙È ¯eft ˙Bˆ¯‡‰»¬»ƒ∆∆¿ƒƒ«¿»¿»ƒƒ
ÌÈÎ¯c‰ eLazLÂ ,ÌÏBÚa ‰ËË˜ ‰˙·¯Â ;ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒ¿»¿»¿»»»»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ
Ï‡¯NÈ eÒpk˙ ‡ÏÂ ,‰¯Bz „eÓÏz ËÚÓ˙Â ,˙BÒÈ‚aƒ¿»¿ƒ¿«≈«¿»¿…ƒ¿«¿ƒ¿»≈
eÈ‰L BÓk ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ Ì‰È˙B·ÈLÈa „ÓÏÏƒ¿…ƒƒ≈∆¬»ƒ¿»¿∆»
'‰ ¯L‡ ÌÈ„È¯O‰ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈˆa˜˙Ó ‡l‡ .Ì„wÓƒ…∆∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¬∆
ÌÈ˜ÒBÚÂ ,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎ·e ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ‡¯B˜≈¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»¿¿ƒ
ÌÈÚ„BÈÂ ,Ìlk ÌÈÓÎÁ‰ È¯eaÁa ÌÈÈ·Óe ,‰¯Bza«»¿ƒƒ¿ƒ≈«¬»ƒÀ»¿¿ƒ
„ÓÚL ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ .‡e‰ C‡È‰ ËtLn‰ C¯c Ì‰Ó≈∆∆∆«ƒ¿»≈«¿»≈ƒ∆»«
B‡ ÔÈ˜˙‰ B‡ ¯Ê‚Â ‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa „eÓÏz‰ ¯Á‡««««¿¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»«ƒ¿ƒ
‡Ï - ˙Ba¯ ˙BÈ„Ó È·Ï B‡ B˙È„Ó È·Ï ‚È‰‰ƒ¿ƒƒ¿≈¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ«…
Ì‰È˙B·LBÓ ˜Á¯ ÈtÓ ,Ï‡¯NÈ ÏÎa ÂÈNÚÓ eËLt»¿«¬»¿»ƒ¿»≈ƒ¿≈…«¿≈∆
‰È„n‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Â ,ÌÈÎ¯c‰ LeaLÂ¿ƒ«¿»ƒƒ¿≈ƒ∆»«¿ƒ»
ÏËa „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·e ,ÌÈ„ÈÁÈ¿ƒƒ≈ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿∆»»≈
ÔÈÙBk ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ .„eÓÏz‰ ¯eaÁ Ì„˜ ÌÈL ‰nkÓƒ«»»ƒ…∆ƒ««¿¿ƒ»≈ƒ
ÔÈ‡Â ,˙¯Á‡ ‰È„Ó ‚‰Óa ‚‰Ï BÊ ‰È„Ó ÈL‡«¿≈¿ƒ»ƒ¿…¿ƒ¿«¿ƒ»«∆∆¿≈
¯Á‡ ÔÈc ˙Èa d¯ÊbL ‰¯Êb ¯Ê‚Ï ‰Ê ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿…¿≈»∆¿»»≈ƒ«≈
C¯cL ÌÈB‡b‰Ó „Á‡ „nÏ Ì‡ ÔÎÂ .B˙È„Óaƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ≈∆»≈«¿ƒ∆∆∆

‰ Ck ËtLn‰„ÓÚL ¯Á‡ ÔÈc ˙È·Ï ¯‡a˙Â ,‡e «ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿≈ƒ«≈∆»«
ÔÈ‡ - „eÓÏza ·e˙k‰ ËtLn‰ C¯c ‰Ê ÔÈ‡L ÂÈ¯Á‡«¬»∆≈∆∆∆«ƒ¿»«»««¿≈
,ÂÈ¯·„Ï ‰ËB ˙Úc‰L ÈÓÏ ‡l‡ ,ÔBL‡¯Ï ÔÈÚÓBL¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ∆«««»ƒ¿»»

.ÔB¯Á‡ ÔÈa ,ÔBL‡¯ ÔÈa≈ƒ≈«¬
˙B‚‰Óe ˙Bw˙Â ˙B¯Ê‚e ÌÈÈ„a ,eÏl‰ ÌÈ¯·„e¿»ƒ«»¿ƒƒ¿≈¿«»ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰ Ïk Ï·‡ .„eÓÏz‰ ¯eaÁ ¯Á‡ eLcÁ˙pL∆ƒ¿«¿««ƒ««¿¬»»«¿»ƒ
;Ô‰a ˙ÎÏÏ Ï‡¯NÈ Ïk ÌÈ·iÁ ,ÈÏ·a‰ „eÓÏzaL∆««¿««¿ƒ«»ƒ»ƒ¿»≈»∆∆»∆
ÏÎa ‚‰Ï ‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎÂ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ Ïk ÔÈÙBÎÂ¿ƒ»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿…¿»
Ì˙B¯Êb ¯Ê‚ÏÂ ,„eÓÏzaL ÌÈÓÎÁ e‚‰pL ˙B‚‰n‰«ƒ¿»∆»¬¬»ƒ∆««¿¿ƒ¿…¿≈»
ÌÈ¯·c‰ Ì˙B‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,Ì˙Bw˙a ˙ÎÏÏÂ¿»∆∆¿«»»ƒ¿»»«¿»ƒ
Ì˙B‡Â ,Ï‡¯NÈ Ïk Ì‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰ „eÓÏzaL∆««¿ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿»≈¿»
ecL B‡ e‚È‰‰L B‡ e¯ÊbL B‡ eÈ˜˙‰L ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ∆ƒ¿ƒ∆»¿∆ƒ¿ƒ∆»
Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ Ïk Ì‰ ,‡e‰ Ck ËtLn‰L e„ÓÏÂ ÔÈcƒ¿»¿∆«ƒ¿»»≈»«¿≈ƒ¿»≈
¯Bc dlk ‰¯Bz‰ È¯wÚa ‰Ïaw‰ eÚÓML Ô‰Â ,Ôa¯ B‡À»¿≈∆»¿««»»¿ƒ¿≈«»À»
ÌÈÓÎÁ‰ Ïk .ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ „Ú ,¯Bc ¯Á‡«««…∆«≈»»«»»«¬»ƒ
ÌL Ì‰Ï ‡ˆÈÂ ,Ba e·e „eÓÏz‰ ¯eaÁ ¯Á‡ e„ÓÚL∆»¿««ƒ««¿»¿»»»∆≈
el‡ ÏÎÂ .'ÌÈB‡b' ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - Ì˙ÓÎÁa¿»¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈
¯ÚL ı¯‡·e Ï‡¯NÈ ı¯‡a e„ÓÚL ÌÈB‡b‰«¿ƒ∆»¿¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»
e‡ÈˆB‰Â „eÓÏz‰ C¯c e„ÓÏ - ˙Ù¯ˆ·e „¯ÙÒ·eƒ¿»«¿»¿«»¿∆∆««¿¿ƒ

‰wÓÚ C¯cL ÈÙÏ ,ÂÈÈÚ e¯‡·e ÂÈ˙BÓeÏÚz ¯B‡Ï»«¬»≈¬ƒ¿»»¿ƒ∆∆∆¬À»
·¯ÚÓ Èn¯‡ ÔBLÏa ‡e‰L ,„BÚÂ ;„‡ÓÏ „Ú Bk¯c«¿«ƒ¿…¿∆ƒ¿¬«ƒ¿…»
‰˙È‰ ÔBLl‰ d˙B‡L ÈÙÏ ,˙B¯Á‡ ˙BBLÏ ÌÚƒ¿¬≈¿ƒ∆»«»»¿»
Ï·‡ ;„eÓÏz‰ ¯aÁL ˙Úa ¯ÚLa ÏkÏ ‰¯e¯a¿»«…¿ƒ¿»¿≈∆À«««¿¬»
ÔÈ‡ ,ÌÈB‡b‰ ÈÓÈa ¯ÚLa ÔÎÂ ˙BÓB˜n‰ ¯‡Laƒ¿»«¿¿≈¿ƒ¿»ƒ≈«¿ƒ≈
.B˙B‡ ÌÈ„nÏnL „Ú ÔBLl‰ d˙B‡ ¯ÈkÓ Ì„‡»»«ƒ»«»«∆¿«¿ƒ
ÔB‡b ÏÎÏ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ Ïk ÈL‡ ÔÈÏ‡BL ˙Ba¯ ˙BÏ‡Le¿≈«¬ƒ«¿≈»ƒ»ƒ¿»»
ÌÈL˜ ÌÈ¯·c Ì‰Ï L¯ÙÏ ,Ì‰ÈÓÈa ‰È‰ ¯L‡¬∆»»ƒ≈∆¿»≈»∆¿»ƒ»ƒ
Ì˙B‡Â ,Ì˙ÓÎÁ ÈÙk Ì‰Ï ÌÈ·ÈLÓ Ì‰Â ,„eÓÏzaL∆««¿¿≈¿ƒƒ»∆¿ƒ»¿»»¿»
ÌÈ¯ÙÒ Ô‰Ó ÔÈNBÚÂ ,˙B·eLz‰ ÌÈˆa˜Ó ÌÈÏ‡BM‰«¬ƒ¿«¿ƒ«¿¿ƒ≈∆¿»ƒ
,¯B„Â ¯Bc ÏÎaL ÌÈB‡b‰ e¯aÁ Ìb .Ì‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ≈∆«ƒ¿«¿ƒ∆¿»»
˙BÎÏ‰ L¯tL ÈÓ Ì‰Ó :„eÓÏz‰ ¯‡·Ï ÌÈ¯eaÁƒƒ¿»≈««¿≈∆ƒ∆≈≈¬»
eM˜˙pL ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ˜¯t L¯tL ÈÓ Ì‰Óe ,˙B„ÈÁÈ¿ƒ≈∆ƒ∆≈≈¿»ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«
„BÚÂ .ÌÈ¯„Òe ˙BzÎqÓ L¯tL ÈÓ Ì‰Óe ,ÂÈÓÈa¿»»≈∆ƒ∆≈≈«∆¿¿»ƒ¿
·iÁ‰Â ¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ ÔÈÚa ,˙B˜eÒt ˙BÎÏ‰ e¯aÁƒ¿¬»¿¿ƒ¿«»»¿«À»¿««»
eÈ‰iL È„k ,Ì‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰L ÌÈ¯·„a ,¯eËt‰Â¿«»ƒ¿»ƒ∆«»»¿ƒ»»∆¿≈∆ƒ¿
ÏL B˜ÓÚÏ „¯ÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÓ ÚcÓÏ ÌÈ·B¯¿̃ƒ¿««ƒ∆≈»≈≈¿»¿∆
ÈB‡b Ïk da eNÚL '‰ ˙Î‡ÏÓ ‡È‰ BÊÂ .„eÓÏz«¿¿ƒ¿∆∆∆»»»¿≈
‡È‰L ,‰Ê ÔÓÊ „ÚÂ „eÓÏz‰ ¯aÁL ÌBiÓ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ∆À«««¿¿«¿«∆∆ƒ
‡È‰Â ,˙Èa‰ Ôa¯ÁÏ ÛÏ‡Â ‰‡Ó ¯Á‡ ˙ÈÈÓL ‰L»»¿ƒƒ««≈»»∆∆¿À¿«««ƒ¿ƒ
Ú·LÂ ÌÈLÏLe ˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡ ˙L¿««¿««¬»ƒ¿«≈¿…ƒ»∆«

.ÌÏBÚ ˙‡È¯·Ïƒ¿ƒ«»
˙‡ ‰ÚL ‰˜Á„Â ,˙B¯˙È ˙B¯ˆ eÙÎz ‰f‰ ÔÓf·e«¿««∆»¿»¿≈¿»¬»»»∆
;‰¯zzÒ eÈB· ˙È·e ,eÈÓÎÁ ˙ÓÎÁ ‰„·‡Â ,Ïk‰«…¿»¿»»¿«¬»≈ƒ«¿≈ƒ¿«¿»
e¯aÁL ˙B·eLz‰Â ˙BÎÏ‰‰Â ÔÈLe¯t‰ Ô˙B‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»«≈ƒ¿«¬»¿«¿∆ƒ¿
eM˜˙ ,ÌÈ¯‡·Ó ÌÈ¯·c Ì‰L e‡¯Â ,ÌÈB‡b‰«¿ƒ¿»∆≈¿»ƒ¿…»ƒƒ¿«
ËÚÓ ‡l‡ Èe‡¯k Ì‰ÈÈÚ ÔÈ·Ó ÔÈ‡Â ,eÈÓÈa¿»≈¿≈≈ƒƒ¿¿≈∆»»∆»¿«
,ÈÏ·a‰ :BÓˆÚ „eÓÏz‰ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯tÒÓa¿ƒ¿»¿≈»ƒ«««¿«¿««¿ƒ
Ì‰L - ˙BzÙÒBz‰Â ,È¯ÙÒÂ ,‡¯ÙÒÂ ,ÈÓÏLe¯i‰Â¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«∆¿∆≈
Ck ¯Á‡Â ,C¯‡ ÔÓÊe ‰ÓÎÁ LÙÂ ‰·Á¯ ˙Úc ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ««¿»»¿∆∆¬»»¿«»…¿««»
ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·ca ‰ÁBÎp‰ C¯c‰ Ì‰Ó Ú„eÈƒ»«≈∆«∆∆«¿»«¿»ƒ»¬ƒ
‰Ê ÈtÓe .‡e‰ C‡È‰ ‰¯Bz ÈÈc ¯‡Le ÌÈ¯zn‰Â¿«À»ƒ¿»ƒ≈»≈«ƒ¿≈∆
ÈzÚLÂ ,Èc¯Ùq‰ ÔBÓÈÈÓ Ôa ‰LÓ È‡ ,ÈˆÁ Èz¯Úƒ«¿ƒ»¿ƒ¬ƒ…∆∆«¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
È˙È‡¯Â ,ÌÈ¯Ùq‰ el‡a È˙BÈ·e ,‡e‰ Ce¯a ¯ev‰ ÏÚ««»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿»ƒƒ
ÔÈÚa ,ÌÈ¯eaÁ‰ el‡ ÏkÓ ÌÈ¯¯a˙n‰ ÌÈ¯·c ¯aÁÏ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒƒ»≈«ƒƒ¿ƒ¿«
,‰¯Bz‰ ÈÈc ¯‡L ÌÚ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰ ¯zn‰Â ¯eÒ‡‰»»¿«À»«»≈¿«»ƒ¿»ƒ≈«»
‰¯Bz ‡‰zL „Ú ,‰¯ˆ˜ C¯„Â ‰¯e¯a ÔBLÏa ÌlkÀ»¿»¿»¿∆∆¿»»«∆¿≈»
‡ÏÂ ‡ÈL˜ ‡Ïa - Ïk‰ ÈÙa ‰¯e„Ò dlk ‰t ÏÚaL∆¿«∆À»¿»¿ƒ«…¿…À¿»¿…
‡l‡ ,‰Îa ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ‰Îa ¯ÓB‡ ‰Ê ‡Ï ,˜e¯t≈…∆≈¿…¿∆≈¿…∆»
¯L‡ ËtLn‰ Èt ÏÚ ,ÌÈBÎ ÌÈ·B¯˜ ÌÈ¯e¯a ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«ƒ¿»¬∆
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈLe¯t‰Â ÌÈ¯eaÁ‰ el‡ ÏkÓ ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ»≈«ƒƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»ƒ
Ïk eÈ‰iL „Ú ,ÂLÎÚ „ÚÂ LB„w‰ ea¯ ˙BÓÈÓƒ«≈«»¿««¿»«∆ƒ¿»
ÔÈ„·e ,‰ÂˆÓ Ïk ÔÈ„a ÏB„bÏÂ ÔËwÏ ÔÈÈeÏb ÔÈÈc‰«ƒƒ¿ƒ«»…¿«»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ

L ÌÈ¯·c‰ Ïk¯·c ÏL BÏÏk .ÌÈ‡È·e ÌÈÓÎÁ ewz »«¿»ƒ∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒƒ¿»∆»»
ÔÈ„a ÌÏBÚa ¯Á‡ ¯eaÁÏ CÈ¯ˆ Ì„‡ ‡‰È ‡lL È„k -¿≈∆…¿≈»»»ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
‰¯BzÏ ıa˜Ó ‰Ê ¯eaÁ ‰È‰È ‡l‡ ,Ï‡¯NÈ ÈÈcÓƒƒ≈ƒ¿»≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿«≈«»
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קלז zeevnd oipn - ixyz 'g iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙B¯Êb‰Â ˙B‚‰n‰Â ˙Bwz‰ ÌÚ ,dlk ‰t ÏÚaL∆¿«∆À»ƒ««»¿«ƒ¿»¿«¿≈
BÓÎe ,„eÓÏz‰ ¯eaÁ „ÚÂ ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓ eNÚpL∆«¬ƒ…∆«≈¿«ƒ««¿¿
¯Á‡ e¯aÁL Ì‰È¯eaÁ ÏÎa ÌÈB‡b‰ eÏ eL¯tL∆≈¿»«¿ƒ¿»ƒ≈∆∆ƒ¿««
'‰¯Bz ‰LÓ' ‰Ê ¯eaÁ ÌL È˙‡¯˜ CÎÈÙÏ .„eÓÏz‰««¿¿ƒ»»»ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈»
Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ·˙ÎaL ‰¯Bz ‡¯B˜ Ì„‡L ÈÙÏ -¿ƒ∆»»≈»∆ƒ¿»¿ƒ»¿««»
BÈ‡Â ,dlk ‰t ÏÚaL ‰¯Bz epnÓ Ú„BÈÂ ,‰Êa ‡¯B˜≈»∆¿≈«ƒ∆»∆¿«∆À»¿≈
¯eaÁ ˜lÁÏ È˙È‡¯Â .Ì‰ÈÈa ¯Á‡ ¯ÙÒ ˙B¯˜Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆«≈≈≈∆¿»ƒƒ¿«≈ƒ
˙BÎÏ‰‰ ˜lÁ‡Â ,ÔÈÚÂ ÔÈÚ ÏÎa ˙BÎÏ‰ ˙BÎÏ‰ ‰Ê∆¬»¬»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¬«≈«¬»
B˙B‡ ˜lÁ‡ ˜¯Ùe ˜¯t ÏÎÂ ;ÔÈÚ B˙B‡aL ÌÈ˜¯ÙÏƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿»∆∆∆∆¬«≈
el‡ .‰t ÏÚ ÌÈ¯e„Ò eÈ‰iL È„k ,˙BpË˜ ˙BÎÏ‰Ï«¬»¿«¿≈∆ƒ¿¿ƒ«∆≈
Ô‰L ˙BÎÏ‰ Ô‰Ó LÈ - ÔÈÚÂ ÔÈÚ ÏÎaL ˙BÎÏ‰‰«¬»∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈∆¬»∆≈
da LiL ‰Âˆn‰ ‡È‰Â ,„·Ïa ˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÈËtLÓƒ¿¿≈ƒ¿»««ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»∆≈»
Ì‰Ó LÈÂ ,BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÚ ‡e‰Â ‰a¯‰ ‰Ïa˜ È¯·cƒ¿≈«»»«¿≈¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿≈≈∆
eÈ‰È Ì‡ ,‰a¯‰ ˙BÂˆÓ ÈËtLÓ ÌÈÏÏBk Ì‰L ˙BÎÏ‰¬»∆≈¿ƒƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈ƒƒ¿
¯eaÁ ˜elÁL ÈtÓ ;„Á‡ ÔÈÚa Ôlk ˙BÂˆn‰ Ô˙B‡»«ƒ¿À»¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆ƒƒ
BÓk ,˙BÂˆn‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ‡Ï ,ÌÈÈÚ‰ ÈÙÏ ‰Ê∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ…¿ƒƒ¿««ƒ¿¿
˙B‚‰Bp‰ ‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ ÔÈÓe .Ba ‡¯BwÏ ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈«≈ƒ¿«ƒ¿«»«¬
Ì‰Ó :˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ˙B‡Ó LL ,˙B¯B„Ï¿≈≈¿…∆¿≈ƒ¿≈∆
Ì‰Ï ÔÓÈÒ ,ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÌÈ˙‡Ó ‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈»«ƒ¿∆¿«¿»ƒƒ»»∆
LÏL ‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Ì‰Óe ;Ì„‡ ÏL ÂÈ¯·‡ ÔÈÓƒ¿«≈»»∆»»≈∆ƒ¿…«¬∆¿…
˙L ÈÓÈ ÔÈÓ Ô‰Ï ÔÓÈÒ ,LÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒ¿»≈ƒ»»∆ƒ¿«¿≈¿«

.‰nÁ‰««»
ãycew zegiyn zecewpã

.'ci'd ixtql zexzekk j"pd iweqt

בתורה  קורא "אדם הרמב"ם: כתב ה'יד', לספר בהקדמה
תורה  ממנו ויודע בזה, קורא ואח"כ תחילה שבכתב
חמשה  היינו שבכתב תורה הלא להבין: וצריך שבעל־פה",

נכת  בהם תורה בתורה חומשי שנתפרשו המצוות בו
כל  את להבין שכדי להדגיש הרמב"ם רצה ואם שבע"פ.
החזקה', ל'יד התורה בין נוסף בספר צורך אין המצוות

מנ"ך. בפסוקים לפתוח הקפיד מדוע
היא  דווקא, נ"ך בפסוקי הרמב"ם פתיחת בזה: והביאור
שני  מתקיימים נ"ך בפסוקי כי הנ"ל, לעניין מדויק בהתאם
שהרי  ממש, שבכתב כתורה שהם האחד, כאחת. הדברים
ומצד  להכתב, הותרו גם ולכן דבר" לחדש רשאי נביא "אין
עניינים  בהם נתבארו שהרי שבע"פ כתורה הם שני

וברמז. בקיצור בתורה שנכתבו
שבע"פ  לתורה "מקבץ שהוא חיבור הרמב"ם כשכותב לכן,
הם  אחד שמצד הנביאים בפסוקי לפתוח מקדים כולה"
ובהם  כתושבע"פ, פירוש הם שני ומצד שבכתב, כתורה
תחילה  שבכתב בתורה קורא ד"אדם העניין מתבטא דווקא
כלולים  הנביאים בפסוקי שהרי כו'" בזה קורא ואח"כ
תושב"כ  בין כ"ממוצע" הם והרי מחתא, בחדא שניהם

לתושבע"פ.
(g oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

Îlray dxez epnn rceie ,dfae azkay dxeza `xew mc`"
"dlek dt

"לברר  היא הלכות" "הלכות - חיבורו מטרת אם ולכאורה,
התורה", דיני שאר עם והטהור הטמא והמותר האסור את
שבכתב, התורה בלימוד צורך אין ההלכות ידיעת לשם הרי
בחיבורו, הרמב"ם הביאם להלכה הנוגעים הפסוקים כי
כתב  מדוע וא"כ להלכה, נוגעים אינם הביאם שלא ואלו

תחילה". בתורה קורא "אדם
לא  שלאחריו חיבור הרמב"ם שכתב משום שדווקא אלא
חיוב  שישנו להבהיר צורך ראה אחר", ספר "לקרוא יצטרכו
תושב"כ  כי שבכתב. התורה והוא נוסף לימוד סוג על
בהלכה  כמבואר התורה, בלימוד סוגים שני הם ותושבע"פ
ושניהם  כו' לכותבם רשאי אתה אי שבע"פ שדברים
ההדגשה  עיקר בתושבע"פ כי הלימוד, באופן גם חלוקים
על  הוא העיקר בתושב"כ ואילו וההבנה, העיון על היא
עולה  קאמר' מאי ידע ש'לא זה וגם שבדיבור, האמירה
הרמב"ם  רצה בדיוק זאת את התורה. ברכת ומברך לתורה
פטור  אינו התורה, הלכות את בספרו שהלומד להדגיש,

בתושב"כ. מהלימוד
לידי מישהו יבוא וידקדק ואם ביותר, עקומה מסקנה

ובזה" תחילה שבכתב בתורה ש"קורא הרמב"ם בלשון
שלדעת  יסיק ומזה התורה, חומשי חמשת על מדבר
הלימוד  בתחילת מיד יראה נ"ך, בלימוד צורך אין הרמב"ם
נ"ך  פסוקי את כשיקרא זו, מסקנה מופרכת כמה עד
את  כלל לציין מבלי ספריו בתחילת הרמב"ם שהביא
כבר  ויודע נ"ך גם למד בספרו שהלומד הבין כי מקורם,

לספריו. ככותרות שהביא הפסוקים של מקורותיהם את
בהל' שכתב הרמב"ם פסק היפך גם היא זו מוטעית סברה
בתורה  שליש למידתו, זמן לשלש אדם "חייב ת"ת
וישכיל  יבין ושליש שבעל־פה, בתורה שליש שבכתב,
במידות  ויבין מדבר דבר ויוציא מראשיתו, דבר אחרית
וא"כ  גמרא". הנקרא הוא זה וענין כו' בהן נדרשת שהתורה
חמשה  ללמוד יש הרמב"ם שלדעת לומר אפשר איך
שבהלכה  ובפרט מידי. לא ותו ה'יד', וספר תורה חומשי
אבל  אדם, של לימודו בתחילת הוא זה שכל כתב שלאח"ז
תורה  מזומנים בעיתים יקרא כו' בחכמה... כשיגדיל
דיני  מדברי דבר ישכח שלא כדי השמועה ודברי שבכתב

תורה.
(159 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

ה'תשע"ח  תשרי ח' חמישי יום

dUr zFevn
˙ÂÂˆÓ‰ÔÈÓ
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,B„ÁÈÏ (·) ."EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ‡" :¯Ó‡pL ,dBÏ‡¡«∆∆¡«»…ƒ¡…∆¿«¬
,B·‰‡Ï (‚) ."„Á‡ '‰ ,eÈ‰Ï‡ '‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…≈∆»¿»√
,epnÓ ‰‡¯ÈÏ („) ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿ƒ¿»ƒ∆
,Ïlt˙‰Ï (‰) ."‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆¡…∆ƒ»¿ƒ¿«≈
BÊ ‰„B·Ú ;"ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬«¿∆≈¡…≈∆¬»
(Ê) ."˜a„˙ B·e" :¯Ó‡pL ,Ba ‰˜·„Ï (Â) .‰lÙz¿ƒ»¿»¿»∆∆¡«ƒ¿»
(Á) ."Ú·Mz BÓL·e" :¯Ó‡pL ,BÓLa Ú·M‰Ï¿ƒ»«ƒ¿∆∆¡«ƒ¿ƒ»≈«
:¯Ó‡pL ,ÌÈ¯LÈ‰Â ÌÈ·Bh‰ ÂÈÎ¯„a ˙BÓc‰Ï¿ƒ»ƒ¿»»«ƒ¿«¿»ƒ∆∆¡«
:¯Ó‡pL ,BÓL ˙‡ Lc˜Ï (Ë) ."ÂÈÎ¯„a zÎÏ‰Â"¿»«¿»ƒ¿»»¿«≈∆¿∆∆¡«
ÚÓL ˙i¯˜ ˙B¯˜Ï (È) ."Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â"¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ«¿«
EaÎL· ...Ìa z¯a„Â" :¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt«¬«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿»»¿»¿¿
:¯Ó‡pL ,d„nÏÏe ‰¯Bz „ÓÏÏ (‡È) ."EÓe˜·e¿∆ƒ¿…»¿«¿»∆∆¡«
,L‡¯a ÔÈlÙz ¯L˜Ï (·È) ."EÈ·Ï ÌzpLÂ"¿ƒ«¿»¿»∆ƒ¿…¿ƒƒ»…
¯L˜Ï (‚È) ."EÈÈÚ ÔÈa ˙ÙËËÏ eÈ‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿…»…≈≈∆ƒ¿…
(„È) ."E„È ÏÚ ˙B‡Ï Ìz¯L˜e" :¯Ó‡pL ,„ia ÔÈlÙz¿ƒƒ«»∆∆¡«¿«¿»¿«»∆

."˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL ,˙ÈˆÈˆ ˙BNÚÏ(ÂË) «¬ƒƒ∆∆¡«¿»»∆ƒƒ
."E˙Èa ˙BÊeÊÓ ÏÚ Ìz·˙Îe" :¯Ó‡pL ,‰ÊeÊÓ Úa˜Ïƒ¿…«¿»∆∆¡«¿«¿»«¿≈∆
È‡ˆBÓa ‰¯Bz ÚÓLÏ ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï (ÊË)¿«¿ƒ∆»»ƒ¿…«»¿»≈
Ïk ·zÎÏ (ÊÈ) ."ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆∆¡««¿≈∆»»ƒ¿…»
˙‡ ÌÎÏ e·˙k" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚÏ ‰¯Bz ¯ÙÒ LÈ‡ƒ≈∆»¿«¿∆∆¡«ƒ¿»∆∆
,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (ÁÈ) ."˙‡f‰ ‰¯ÈM‰«ƒ»«…ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿
ÈzL BÏ ‰È‰iL È„k ,Ì„‡ Ïk ÏL „Á‡‰ ÏÚ ¯˙È»≈«»∆»∆»»»¿≈∆ƒ¿∆¿≈
‰¯Bz‰ ‰LÓ ˙‡ BÏ ·˙ÎÂ" :¯Ó‡pL ,˙B¯Bz∆∆¡«¿»«∆ƒ¿≈«»
,zÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL ,ÔBÊn‰ ¯Á‡ C¯·Ï (ËÈ) ."˙‡f‰«…¿»≈«««»∆∆¡«¿»«¿»
˙Èa ˙B·Ï (Î) ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e - zÚ·NÂ¿»»¿»≈«¿»∆¡…∆ƒ¿≈
‰‡¯ÈÏ (‡Î) ."Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»∆∆¡«¿»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
¯ÓLÏ (·Î) ."e‡¯Èz ÈLc˜Óe" :¯Ó‡pL ,‰Ê ˙ÈaÓƒ«ƒ∆∆∆¡«ƒ¿»ƒƒ»ƒ¿…
ÈÙÏ ,Cz‡ EÈ·e ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,„ÈÓz ‰Ê ˙Èa«ƒ∆»ƒ∆∆¡«¿«»»∆ƒ»ƒ¿≈
,Lc˜na „·BÚ ÈÂl‰ ˙BÈ‰Ï (‚Î) ."˙„Ú‰ Ï‰‡…∆»≈Àƒ¿«≈ƒ≈«ƒ¿»
ÂÈ„È Ô‰k‰ Lc˜Ï („Î) ."‡e‰ ÈÂl‰ „·ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««≈ƒ¿«≈«…≈»»
Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â" :¯Ó‡pL ,‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»ƒ¿«»¬»∆∆¡«¿»¬«¬…
C¯ÚÈ" :¯Ó‡pL ,Lc˜na ˙B¯ C¯ÚÏ (‰Î) ."ÂÈ·e»»«¬…≈«ƒ¿»∆∆¡««¬…
,Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‰k‰ C¯·Ï (ÂÎ) ."ÂÈ·e Ô¯‰‡ B˙‡…«¬…»»¿»≈«…¬ƒ∆ƒ¿»≈
¯ÈcÒ‰Ï (ÊÎ) ."Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»¬∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
ÏÚ z˙Â" :¯Ó‡pL ,˙aL ÏÎa '‰ ÈÙÏ ‰B·Ïe ÌÁÏ∆∆¿»ƒ¿≈¿»«»∆∆¡«¿»«»«
ÌÈÓÚt ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï (ÁÎ) ."ÌÈt ÌÁÏ ÔÁÏM‰«À¿»∆∆»ƒ¿«¿ƒ¿…∆«¬«ƒ
."ÌÈnÒ ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ ÂÈÏÚ ¯ÈË˜‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌBia«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»»«¬…¿…∆«ƒ
:¯Ó‡pL ,„ÈÓz ‰ÏBÚ‰ ÁaÊÓa L‡ ¯ÈÚ·‰Ï (ËÎ)¿«¿ƒ≈¿ƒ¿«»»»ƒ∆∆¡«
˙‡ ÌÈ¯‰Ï (Ï) ."ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz ,L‡"≈»ƒ«««ƒ¿≈«¿»ƒ∆
."ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â" :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ ÏÚÓ ÔLc‰«∆∆≈««ƒ¿≈«∆∆¡«¿≈ƒ∆«∆∆
,Lc˜n‰ ‡e‰L ‰ÈÎL ‰ÁnÓ ÌÈ‡ÓË ÁÏLÏ (‡Ï)ƒ¿…«¿≈ƒƒ«¬≈¿ƒ»∆«ƒ¿»
ÏÎÂ ·Ê ÏÎÂ Úe¯ˆ Ïk ,‰Án‰ ÔÓ eÁlLÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ««¬∆»»«¿»»¿…
Ô¯‰‡ ÏL BÚ¯ÊÏ „B·k ˜ÏÁÏ (·Ï) ."LÙÏ ‡ÓË»≈»»∆«¬…»¿«¿∆«¬…
."BzLc˜Â" :¯Ó‡pL ,‰M„waL ¯·c ÏÎÏ BÓÈc˜‰Ïe¿«¿ƒ¿»»»∆«¿À»∆∆¡«¿ƒ«¿
,‰p‰k È„‚a ‰„B·ÚÏ ÌÈ‰k‰ LÈaÏ‰Ï (‚Ï)¿«¿ƒ«…¬ƒ»¬»ƒ¿≈¿À»
ÔB¯‡‰ ˙‡NÏ („Ï) ."L„˜ È„‚· ˙ÈNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»ƒ¿≈…∆»≈»»

Û˙ka" :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÌÈ‡NBpLk Û˙k‰ ÏÚ««»≈¿∆¿ƒ∆∆¡««»≈
ÔÓLa ÌÈÎÏÓe ÌÈÏB„b ÌÈ‰k ÁLÓÏ (‰Ï) ."e‡OÈƒ»ƒ¿…«…¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆∆

(ÂÏ) ."L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL" :¯Ó‡pL ,‰ÁLn‰˙BÈ‰Ï «ƒ¿»∆∆¡«∆∆ƒ¿«…∆ƒ¿
,˙B¯ÓLÓ ˙B¯ÓLÓ Lc˜na ÌÈ„·BÚ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»
‡·È ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,„Á‡k ÌÈ„·BÚ ÌÈ„ÚBn·e«¬ƒ¿ƒ¿∆»∆∆¡«¿ƒ»…
˙BÈ‰Ï (ÊÏ) ."˙B·‡‰ ÏÚ ,ÂÈ¯kÓÓ „·Ï ...ÈÂl‰«≈ƒ¿«ƒ¿»»«»»ƒ¿
¯‡Lk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Óe Ô‰È·B¯˜Ï ÌÈ‡nhÓ ÌÈ‰k‰«…¬ƒƒ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿»
."‡nhÈ dÏ" :¯Ó‡pL ,Ïa‡˙‰Ï ÔÈeˆÓ Ô‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆≈¿Àƒ¿ƒ¿«≈∆∆¡«»ƒ«»
:¯Ó‡pL ,‰Ïe˙a ‡NB ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï (ÁÏ)ƒ¿…≈»≈¿»∆∆¡«
ÔÈ„ÈÓz ·È¯˜‰Ï (ËÏ) ."ÁwÈ ‰ÈÏe˙·· ‰M‡ ,‡e‰Â"¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒƒ
(Ó) ."„ÈÓ˙ ‰ÏÚ ,ÌBiÏ ÌÈL" :¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa¿»∆∆¡«¿«ƒ«…»»ƒ
‰Ê" :¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa ‰ÁÓ ÏB„b Ô‰k ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ…≈»ƒ¿»¿»∆∆¡«∆
ÏÎa ¯Á‡ Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï (‡Ó) ."ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯»̃¿««¬…»»¿ƒ»¿»«≈¿»
(·Ó) ."ÌÈN·Î ÈL - ˙aM‰ ÌBÈ·e" :¯Ó‡pL ,˙aL«»∆∆¡«¿««»¿≈¿»ƒ
:¯Ó‡pL ,L„ÁÂ L„Á L‡¯ ÏÎa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»¿»¿»……∆»…∆∆∆¡«
‚Áa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï (‚Ó) ."ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e"¿»≈»¿≈∆¿ƒ»¿»¿«
."'‰Ï ‰M‡ e·È¯˜z ÌÈÓÈ ˙Ú·L" :¯Ó‡pL ,ÁÒt‰«∆«∆∆¡«ƒ¿«»ƒ«¿ƒƒ∆«
ÁÒt ÏL ÔBL‡¯ ˙¯ÁnÓ ¯ÓÚ‰ ˙ÁÓ ·È¯˜‰Ï („Ó)¿«¿ƒƒ¿«»…∆ƒ»√«ƒ∆∆«
(‰Ó) ."¯ÓÚ ˙‡ Ì˙‡·‰Â" :¯Ó‡pL ,„Á‡ N·k ÌÚƒ∆∆∆»∆∆¡««¬≈∆∆…∆
ÌBÈ·e" :¯Ó‡pL ,˙¯ˆÚ ÌBÈa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»¿»¿¬∆∆∆∆¡«¿
˙Ba¯w‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL ‡È·‰Ï (ÂÓ) ."ÌÈ¯eka‰«ƒƒ¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ«»¿»
:¯Ó‡pL ,˙¯ˆÚ ÌBÈa ÌÁl‰ ÏÏ‚a ÌÈ·¯w‰«¿≈ƒƒ¿««∆∆¿¬∆∆∆∆¡«
ÏÚ Ìz·¯˜‰Â ‰Ùez ÌÁÏ e‡È·z ÌÎÈ˙·LBnÓ"ƒ¿…≈∆»ƒ∆∆¿»¿ƒ¿«¿∆«
:¯Ó‡pL ,‰M‰ L‡¯a Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï (ÊÓ) ."ÌÁl‰«∆∆¿ƒ»¿»¿…«»»∆∆¡«
ÛÈÒB‰Ï (ÁÓ) ."L„ÁÏ „Á‡a ÈÚÈ·M‰ L„Á·e"«…∆«¿ƒƒ¿∆»«…∆¿ƒ
L„ÁÏ ¯BNÚ·e" :¯Ó‡pL ,ÌBv‰ ÌBÈa Ôa¯»̃¿»¿«∆∆¡«∆»«…∆
,ÌBv‰ ÌBÈa ÌBi‰ ˙„B·Ú ˙BNÚÏ (ËÓ) ."ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ«¬¬««¿«
Ôa ¯Ùa ,L„w‰ Ï‡ Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»…«¬…∆«…∆¿«∆
() .˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa ‰·e˙k‰ ‰„B·Ú‰ ÏÎÂ ,"¯˜a»»¿»»¬»«¿»¿»»««¬≈
Ìz·¯˜‰Â" :¯Ó‡pL ,˙Bkq‰ ‚Á ÌBÈa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»¿»¿««À∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆
ÌBÈa Ôa¯˜ ÛÈÒB‰Ï (‡) ."ÁÁÈ ÁÈ¯ ‰M‡ ‰ÏÚ…»ƒ≈≈«ƒ…«¿ƒ»¿»¿
:¯Ó‡pL ,‡e‰ BÓˆÚ ÈÙa Ï‚¯ Èk ,˙¯ˆÚ ÈÈÓL¿ƒƒ¬∆∆ƒ∆∆ƒ¿≈«¿∆∆¡«
LÏL" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏ‚¯a ‚ÁÏ (·) ."ÈÈÓM‰ ÌBia"««¿ƒƒ»…»¿»ƒ∆∆¡«»…
:¯Ó‡pL ,ÌÈÏ‚¯a ˙B‡¯‰Ï (‚) ."ÈÏ ‚Áz ÌÈÏ‚¿̄»ƒ»…ƒ¿≈»»¿»ƒ∆∆¡«
(„) ."E¯eÎÊ ÏÎ ‰‡¯È - ‰Ma ÌÈÓÚt LÏL"»…¿»ƒ«»»≈»∆»¿¿
(‰) ."EbÁa zÁÓNÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏ‚¯a ÁÓNÏƒ¿…«»¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿»¿«∆
Ïk B˙‡ eËÁLÂ" :¯Ó‡pL ,ÁÒt‰ N·k ËÁLÏƒ¿…∆∆«∆«∆∆¡«¿»¬……
¯NÚ ‰MÓÁ ÈÏÈÏa ÈÏˆ ÁÒt ¯Na ÏÎ‡Ï (Â) ."Ï‰¿̃«∆¡…¿«∆«»ƒ¿≈≈¬ƒ»»»

."¯Na‰ ˙‡ eÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL ,ÔÒÈa˙BNÚÏ (Ê) ¿ƒ»∆∆¡«¿»¿∆«»»«¬
."¯NÚ ‰Úa¯‡a ÈM‰ L„Áa" :¯Ó‡pL ,ÈL ÁÒt∆«≈ƒ∆∆¡««…∆«≈ƒ¿«¿»»»»
,¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÈL ÁÒt ¯La ˙‡ ÏÎ‡Ï (Á)∆¡…∆¿«∆«≈ƒ««»»
Ú˜˙Ï (Ë) ."e‰ÏÎ‡È ÌÈ¯¯Óe ˙BvÓ ÏÚ" :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿…ƒ…¿Àƒ¿…«
:¯Ó‡pL ,˙B¯v‰ ˙ÚL·e ˙Ba¯w‰ ÏÚ ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿««»¿»ƒ¿««»∆∆¡«
‰Ó‰a ˙Ba¯˜ Ïk ˙BÈ‰Ï (Ò) ."˙¯ˆˆÁa ÌzÚ˜˙e"¿«¿∆«¬…¿…ƒ¿»»¿¿¿≈»
ÈÈÓM‰ ÌBiÓ" :¯Ó‡pL ,‰‡Ï‰Â ÈÈÓL ÌBiÓƒ¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«ƒ«¿ƒƒ
,ÌÈÓz ‰Ó‰a Ôa¯˜ Ïk ˙BÈ‰Ï (‡Ò) ."‰‡Ï‰Â»»¿»ƒ¿»»¿«¿≈»»ƒ
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Ïk ÁÏÓÏ (·Ò) ."ÔBˆ¯Ï ‰È‰È ÌÈÓz" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿»ƒ¿…«»
(‚Ò) ."ÁÏÓ ·È¯˜z Ea¯˜ Ïk ÏÚ" :¯Ó‡pL ,Ôa¯»̃¿»∆∆¡««»»¿»¿«¿ƒ∆«
(„Ò) ."Ba¯˜ ‰ÏÚ Ì‡" :¯Ó‡pL ,‰ÏBÚ‰ ‰NÚÓ«¬≈»»∆∆¡«ƒ…»»¿»
."˙‡hÁ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê" :¯Ó‡pL ,˙‡hÁ‰ ‰NÚÓ«¬≈««»∆∆¡«…«««»
."ÌL‡‰ ˙¯Bz ˙‡Ê" :¯Ó‡pL ,ÌL‡‰ ‰NÚÓ (‰Ò)«¬≈»»»∆∆¡«…«»»»
˙¯Bz ˙‡ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ‰NÚÓ (ÂÒ)«¬≈∆««¿»ƒ∆∆¡«¿…«
:¯Ó‡pL ,‰Án‰ ‰NÚÓ (ÊÒ) ."ÌÈÓÏM‰ Á·Ê∆««¿»ƒ«¬≈«ƒ¿»∆∆¡«
˙Èa ·È¯˜‰Ï (ÁÒ) ."‰ÁÓ Ôa¯˜ ·È¯˜˙ Èk LÙÂ"¿∆∆ƒ«¿ƒ»¿«ƒ¿»¿«¿ƒ≈
˙„Ú Ïk Ì‡Â" :¯Ó‡pL ,‰‡¯B‰a eÚË Ì‡ Ôa¯˜ ÔÈcƒ»¿»ƒ»¿»»∆∆¡«¿ƒ»¬«
˙‡hÁ Ôa¯˜ „ÈÁi‰ ·È¯˜‰Ï (ËÒ) ."ebLÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ«»ƒ»¿««»
,˙¯k ‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁL ‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓa ‚‚L Ì‡ƒ»«¿ƒ¿«…«¬∆∆«»ƒ»∆»»≈
„ÈÁi‰ ·È¯˜‰Ï (Ú) ."‡ËÁ˙ Èk LÙÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆ƒ∆¡»¿«¿ƒ«»ƒ
ÂÈÏÚ ÌÈ·iÁL ‡ËÁ ‡ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ Ôa¯»̃¿»ƒƒ¿«≈ƒ»»≈¿∆«»ƒ»»
...ÌL‡Â Ú„È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‡ËÁ ‡Ï B‡ ˙‡hÁ«»…»»∆∆¡«¿…»«¿»≈
.'ÈeÏz ÌL‡' ‡¯˜p ‡e‰ ‰ÊÂ ;"BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â¿≈ƒ∆¬»¿∆ƒ¿»»»»
,‰ÏÊ‚a ‡ËBÁ‰ B‡ ,‰ÏÈÚÓa ‚‚BM‰ ·È¯˜‰Ï (‡Ú)¿«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»«≈ƒ¿≈»
- ÚaLÂ ÔB„wÙa ¯ÙkL B‡ ,‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa B‡¿ƒ¿»¬»∆»«¿ƒ»¿ƒ¿«
.'È‡cÂ ÌL‡' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ;ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Ó≈ƒ»¿«»»¿∆«ƒ¿»»»««
‡Ï Ì‡" :¯Ó‡pL ,„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ·È¯˜‰Ï (·Ú)¿«¿ƒ»¿»∆¿≈∆∆¡«ƒ…
ÈÙÏ ˙BcÂ˙‰Ï (‚Ú) ."‚ÈO˙ ‡Ï Ì‡Â" ,"B„È ÚÈb«̇ƒ«»¿ƒ…«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈
‡lLÂ Ôa¯w‰ ˙ÚLa ,Ì„‡‰ ‰NÚiL ‡ËÁ ÏkÓ '‰ƒ»≈¿∆«¬∆»»»ƒ¿««»¿»¿∆…
¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â" :¯Ó‡pL ,Ôa¯w‰ ˙ÚLaƒ¿««»¿»∆∆¡«¿ƒ¿«∆«»»¬∆
,¯‰ËiL ¯Á‡ Ôa¯˜ ·f‰ ·È¯˜‰Ï („Ú) ."eNÚ»¿«¿ƒ«»»¿»««∆ƒ¿«
‰·f‰ ·È¯˜‰Ï (‰Ú) ."·f‰ ¯‰ËÈ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ¿««»¿«¿ƒ«»»
."d·BfÓ ‰¯‰Ë Ì‡Â" :¯Ó‡pL ,¯‰ËzL ¯Á‡ Ôa¯»̃¿»««∆ƒ¿«∆∆¡«¿ƒ»¬»ƒ»
:¯Ó‡pL ,¯‰ËiL ¯Á‡ Ôa¯˜ Ú¯ˆn‰ ·È¯˜‰Ï (ÂÚ)¿«¿ƒ«¿…»»¿»««∆ƒ¿«∆∆¡«
Ôa¯˜ ˙„ÏBi‰ ·È¯˜‰Ï (ÊÚ) ."...ÈÈÓM‰ ÌBi·e"««¿ƒƒ¿«¿ƒ«∆∆»¿»

È ˙‡ÏÓ·e" :¯Ó‡pL ,¯‰ËzL ¯Á‡."d¯‰Ë ÈÓ ««∆ƒ¿«∆∆¡«ƒ¿…¿≈»√»
¯˜a ¯NÚÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a‰ ¯OÚÏ (ÁÚ)¿«≈«¿≈»∆∆¡«¿»«¿«»»
‰¯B‰h‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa Lc˜Ï (ËÚ) ."Ô‡ˆÂ»…¿«≈¿«¿≈»«¿»
(Ù) ."...„ÏeÈ ¯L‡ ¯BÎa‰ Ïk" :¯Ó‡pL ,B·È¯˜‰Ïe¿«¿ƒ∆∆¡«»«¿¬∆ƒ»≈
˙‡ ‰cÙ˙ ‰„t C‡" :¯Ó‡pL ,Ì„‡ ¯BÎa ˙BcÙÏƒ¿¿»»∆∆¡««»…ƒ¿∆≈
:¯Ó‡pL ,¯BÓÁ ¯Ët ˙BcÙÏ (‡Ù) ."Ì„‡‰ ¯BÎa¿»»»ƒ¿∆∆¬∆∆¡«
,¯BÓÁ ¯Ët Û¯ÚÏ (·Ù) ."‰N· ‰cÙz ¯BÓÁ ¯ËÙe"∆∆¬ƒ¿∆¿∆«¬…∆∆¬
Ïk ‡È·‰Ï (‚Ù) ."BzÙ¯ÚÂ ‰cÙ˙ ‡Ï Ì‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿∆«¬«¿¿»ƒ»
Ï‚¯a ‰·„a B‡ ‰·BÁa Ì„‡‰ ÏÚ LiL ˙Ba¯w‰«»¿»∆≈«»»»¿»ƒ¿»»¿∆∆
Ì˙‡·‰Â ,‰nM ˙‡·e" :¯Ó‡pL ,Ba Ú‚tL ÔBL‡ƒ̄∆»«∆∆¡«»»»»«¬≈∆
,‰¯ÈÁa‰ ˙È·a ˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï („Ù) ."‰nL»»¿«¿ƒ»«»¿»¿≈«¿ƒ»
(‰Ù) ."jeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ Ïk ‰NÚz ÌLÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¬∆…¬∆»…ƒ¿«∆»
˙È·Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙Ba¯w‰ ˙‡·‰a Ïth‰Ï¿ƒ«≈«¬»««»¿»ƒ»»»∆¿≈
,EÏ eÈ‰È ¯L‡ EÈL„˜ ˜¯" :¯Ó‡pL ,‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»∆∆¡««»»∆¬∆ƒ¿¿
BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"˙‡·e ‡Oz ,EÈ¯„e¿»∆ƒ»»»ƒƒ«¿»»¿∆≈
ÌÈL„˜ ˙BcÙÏ (ÂÙ) .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜a ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿»¿≈»»»∆ƒ¿»»ƒ
˙e‡ ÏÎa ˜¯" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯zÓ eÈ‰ÈÂ ÌÈÓeÓ ÈÏÚa«¬≈ƒ¿ƒ¿À»ƒ∆∆¡««¿»««
¯a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"ÁaÊz ELÙ«¿¿ƒ¿«ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈
‰¯eÓz‰ ˙BÈ‰Ï (ÊÙ) .e„tiL ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa ‡l‡∆»ƒ¿≈«À¿»ƒ∆ƒ»ƒ¿«¿»

."L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,L„…̃∆∆∆¡«¿»»¿»ƒ¿∆…∆
˙¯˙Bp‰Â" :¯Ó‡pL ,˙BÁÓ È¯ÈL ÏÎ‡Ï (ÁÙ)∆¡…¿»≈¿»∆∆¡«¿«∆∆
˙‡hÁ ¯Na ÏÎ‡Ï (ËÙ) ."ÂÈ·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È ,‰pnÓƒ∆»…¿«¬…»»∆¡…¿««»
(ˆ) ."Ì‰a ¯tk ¯L‡ Ì˙‡ eÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌL‡Â¿»»∆∆¡«¿»¿…»¬∆À«»∆
¯L‡ ¯Na‰Â" :¯Ó‡pL ,‡ÓËpL L„˜ ¯Na Û¯NÏƒ¿…¿«…∆∆ƒ¿»∆∆¡«¿«»»¬∆
:¯Ó‡pL ,¯˙B Û¯NÏ (‡ˆ) ."‡ÓË ÏÎa ÚbÈƒ«¿»»≈ƒ¿…»∆∆¡«
."Û¯OÈ L‡a ÈLÈÏM‰ ÌBia - Á·f‰ ¯NaÓ ¯˙Bp‰Â"¿«»ƒ¿««»«««¿ƒƒ»≈ƒ»≈
¯ÚN Ú¯t Ïcb" :¯Ó‡pL ,B¯ÚN ¯ÈÊp‰ Ïc‚Ï (·ˆ)¿«≈«»ƒ¿»∆∆¡««≈∆«¿«
ÂÈ˙Ba¯˜ ÏÚ B¯ÚN ¯ÈÊp‰ Ál‚Ï (‚ˆ) ."BL‡…̄¿«≈««»ƒ¿»«»¿¿»
,‡ÓË Ì‡ B¯Ê ÈÓÈ CB˙a B‡ ,B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓaƒ¿…¿≈ƒ¿¿¿≈ƒ¿ƒƒ¿»
Ïk Ì„‡ Ìi˜Ï („ˆ) ."ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»≈»»¿«≈»»»
,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰˜„ˆ B‡ Ôa¯wÓ ,ÂÈ˙ÙNa ‡ÈˆBiM ‰Ó«∆ƒƒ¿»»ƒ»¿»¿»»¿«≈»∆
(‰ˆ) ."˙ÈNÚÂ ¯ÓLz ,EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»∆ƒ¿…¿»ƒ»
.‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÈc‰ ÏÎa ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰a Ôe„Ï»«¬»«¿»ƒ¿»«ƒƒ»¬ƒ«»
ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,‡ÓË ‰Ï·a Ú‚Bp‰ Ïk ˙BÈ‰Ï (Âˆ)ƒ¿»«≈«ƒ¿≈»»≈∆∆¡«¿ƒ
ÌÈˆ¯L ‰ÓL ˙BÈ‰Ï (Êˆ) ."‰Ó‰a‰ ÔÓ ˙eÓÈ»ƒ«¿≈»ƒ¿¿…»¿»ƒ

."‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ‡nËÓ˙BÈ‰Ï (Áˆ) ¿«¿ƒ∆∆¡«¿∆»∆«»≈ƒ¿
¯L‡ ÏÎ‡‰ ÏkÓ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»»…∆¬∆
‰‡nËÓe ‰‡ÓË ‰cp‰ ˙BÈ‰Ï (Ëˆ) ."ÏÎ‡È≈»≈ƒ¿«ƒ»¿≈»¿«¿»
(‡˜) .‰ck ‰‡ÓË ˙„ÏBi‰ ˙BÈ‰Ï (˜) .ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒƒ¿«∆∆¿≈»¿ƒ»
ÚbÓ „‚a ˙BÈ‰Ï (·˜) .‡nËÓe ‡ÓË Ú¯ˆn‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿…»»≈¿«≈ƒ¿∆∆¿À»
(„˜) .‡nËÓ ÚbÓ ˙Èa ˙BÈ‰Ï (‚˜) .‡nËÓe ‡ÓË»≈¿«≈ƒ¿«ƒ¿À»«¿«≈
.‰‡nËÓ Ú¯Ê ˙·ÎL ˙BÈ‰Ï (‰˜) .‡nËÓ ·f‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ¿«∆«¿«¿»
˙n‰ ˙BÈ‰Ï (Ê˜) .‰‡nËÓ ‰·f‰ ˙BÈ‰Ï (Â˜)ƒ¿«»»¿«¿»ƒ¿«≈
,¯B‰Ë Ì„‡Ï ÔÈ‡nËÓ ‰c ÈÓ ˙BÈ‰Ï (Á˜) .‡nËÓ¿«≈ƒ¿≈ƒ»¿«¿ƒ¿»»»
el‡ ÏÎÂ .„·Ïa ˙Ó ˙‡ÓhÓ ‡ÓË Ì„‡Ï ÔÈ¯‰ËÓe¿«¬ƒ¿»»»≈ƒÀ¿«≈ƒ¿«¿»≈
‰‡ÓË Ïk ÈËtLÓ ·¯ ,el‡ ÔÈ‡ÓË ÏL ÔÈÈc‰«ƒƒ∆¿≈ƒ≈…ƒ¿¿≈»À¿»
˙BÈ‰Ï (Ë˜) .·˙ÎaL ‰¯Bza ¯‡·Ó Ô‰Ó ‰‡ÓËÂ¿À¿»≈∆¿…»«»∆ƒ¿»ƒ¿
:¯Ó‡pL ,‰Â˜Ó ÈÓa ‰ÏÈ·Ëa ˙B‡Óh‰ ÏkÓ ‰¯‰h‰«»√»ƒ»«À¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿∆∆∆¡«
,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ ;"B¯Na Ïk ˙‡ ÌÈna ıÁ¯Â"¿»«««ƒ∆»¿»»¿ƒƒ«¿»
.˙Á‡ ˙·a Ô‰a ‰ÏBÚ BÙeb ÏkL ÌÈÓa BÊ ‰ˆÈÁ¯L∆¿ƒ»¿«ƒ∆»∆»∆¿«««
ÔÈa Ì„‡ ˙Ú¯ˆ ÔÈa ,˙Ú¯v‰ ÔÓ ‰¯‰h‰ ˙BÈ‰Ï (È˜)ƒ¿«»√»ƒ«»««≈»««»»≈
ÈzLe ˙ÚÏBz ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚa ,˙Èa ˙Ú¯»̂«««ƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿≈
˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê" :¯Ó‡pL ,ÌÈiÁ ÌÈÓe ÌÈ¯tƒ̂√ƒ«ƒ«ƒ∆∆¡«…ƒ¿∆«
,B¯ÚN Ïk ˙‡ Ál‚Ó Ú¯ˆn‰ ˙BÈ‰Ï (‡È˜) ."Ú¯ˆn‰«¿…»ƒ¿«¿…»¿«≈«∆»¿»
."B¯ÚN Ïk ˙‡ Ál‚È ,ÈÚÈ·M‰ ÌBi· ‰È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»««¿ƒƒ¿««∆»¿»
ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈ¯·ca ÏkÏ Úe„È Ú¯ˆn‰ ˙BÈ‰Ï (·È˜)ƒ¿«¿…»»««…«¿»ƒ»¬ƒ
ÏÚÂ ,Úe¯Ù ‰È‰È BL‡¯Â ,ÌÈÓ¯Ù eÈ‰È ÂÈ„‚a" :Ba¿»»ƒ¿¿Àƒ¿…ƒ¿∆»«¿«
¯‡L Ïk ÔÎÂ ."‡¯˜È ,‡ÓË ‡ÓËÂ ;‰ËÚÈ ÌÙN»»«¿∆¿»≈»≈ƒ¿»¿≈»¿»
˙BNÚÏ (‚È˜) .ÔÓˆÚ ˙‡ ÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«∆«¿»«¬
‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,ÔÎeÓ d¯Ù‡ ˙BÈ‰Ï ‰n„‡ ‰¯t»»¬À»ƒ¿∆¿»»∆∆¡«¿»¿»
Ô˙B Ì„‡ CÈ¯ÚÓ ˙BÈ‰Ï („È˜) ."Ï‡¯NÈ Èa ˙„ÚÏ«¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«¬ƒ»»≈
‡ÏÙÈ Èk LÈ‡" :¯Ó‡pL ,‰L¯ta ÔÈ·eˆw‰ ÌÈÓc»ƒ«¿ƒ«»»»∆∆¡«ƒƒ«¿ƒ
Ô˙B ‰‡ÓË ‰Ó‰a CÈ¯ÚÓ ˙BÈ‰Ï (ÂË˜) ."¯„∆∆ƒ¿«¬ƒ¿≈»¿≈»≈
(ÊË˜) ."‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â" :¯Ó‡pL ,‰ÈÓc»∆»∆∆¡«¿∆¡ƒ∆«¿≈»
:¯Ó‡pL ,Ô‰k‰ C¯Úk Ô˙B B˙Èa CÈ¯ÚÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬ƒ≈≈¿∆∆«…≈∆∆¡«
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Ô˙B e‰„N LÈc˜Ó ˙BÈ‰Ï (ÊÈ˜) ."Ô‰k‰ BÎÈ¯Ú‰Â"¿∆¡ƒ«…≈ƒ¿«¿ƒ»≈≈
ÈÙk Ek¯Ú ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,‰L¯ta ·eˆw‰ C¯Úk»≈∆«»«»»»∆∆¡«¿»»∆¿¿¿ƒ
'‰Ï ÏÚnM ‰Ó ‰ÏÈÚÓa ‚‚BM‰ ÌlLÏ (ÁÈ˜) ."BÚ¯Ê«¿¿«≈«≈ƒ¿ƒ»«∆»««
L„w‰ ÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,LÓÁ ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ…∆∆∆¡«¿∆¬∆»»ƒ«…∆

(ËÈ˜) ."ÌlLÈ:¯Ó‡pL ,L„˜ ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï ¿«≈ƒ¿∆«¿»ƒ…∆∆∆¡«
.‰‡t ÁÈp‰Ï (Î˜) ."ÌÈÏel‰ L„˜ BÈ¯t Ïk ‰È‰È"ƒ¿∆»ƒ¿…∆ƒƒ¿«ƒ«≈»
.‰ÁÎM‰ ¯ÓÚ ÁÈp‰Ï (·Î˜) .Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‡Î˜)¿«ƒ«∆∆¿«ƒ«…∆«ƒ¿»
Ë¯t ÁÈp‰Ï („Î˜) .Ì¯ka ˙BÏÏBÚ ÁÈp‰Ï (‚Î˜)¿«ƒ«≈«∆∆¿«ƒ«∆∆
·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ" :¯Ó‡ el‡ ÏÎaL ÈÙÏ .Ì¯k‰«∆∆¿ƒ∆¿»≈∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬…
‡È·‰Ï (‰Î˜) .Ì‰lL ‰NÚ ˙ÂˆÓ e‰ÊÂ ;"Ì˙‡…»¿∆ƒ¿«¬≈∆»∆¿»ƒ
È¯eka ˙ÈL‡¯" :¯Ó‡pL ,‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï ÌÈ¯ekaƒƒ¿≈«¿ƒ»∆∆¡«≈ƒƒ≈
,Ô‰kÏ ‰ÏB„b ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (ÂÎ˜) ."E˙Ó„‡«¿»¿¿«¿ƒ¿»¿»«…≈
LÈ¯Ù‰Ï (ÊÎ˜) ."BÏ Ôzz E‚c ˙ÈL‡¯" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿ƒ
ı¯‡‰ ¯NÚÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÌiÂÏÏ Ô‚c ¯NÚÓ«¬«»»«¿ƒƒ∆∆¡«¿»«¿«»»∆
ÂÈÏÚ·Ï ÏÎ‡‰Ï ÈL ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (ÁÎ˜) ."'B‚Â¿¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ¿≈»≈ƒ¿»»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"¯OÚz ¯OÚ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ∆∆¡««≈¿«≈ƒƒ«¿»
ÌiÂÏ‰ ˙BÈ‰Ï (ËÎ˜) .ÈL ¯NÚÓ ‡e‰L ,e„ÓÏ»¿∆«¬≈≈ƒƒ¿«¿ƒƒ
Ï‡¯NiÓ eÁ˜lL ¯NÚn‰ ÔÓ ¯NÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ«¬≈ƒ««¬≈∆»¿ƒƒ¿»≈
."¯a„z ÌiÂÏ‰ Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ‰kÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿∆«¿ƒƒ¿«≈
˙ÈLÈÏMa ÈL ¯NÚÓ ˙Áz ÈÚ ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (Ï˜)¿«¿ƒ«¬«»ƒ«««¬≈≈ƒ«¿ƒƒ
,ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó" :¯Ó‡pL ,Úe·Ma ˙ÈMM·e«ƒƒ«»«∆∆¡«ƒ¿≈»…»ƒ
˙BcÂ˙‰Ï (‡Ï˜) ."E˙‡e·z ¯NÚÓ Ïk ˙‡ ‡ÈˆBzƒ∆»«¿«¿»¿¿ƒ¿«
,EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL ,¯NÚÓ ÈecÂƒ«¬≈∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆
,ÌÈ¯eka‰ ÏÚ ˙B¯˜Ï (·Ï˜) ."L„w‰ Èz¯Úaƒ«¿ƒ«…∆ƒ¿««ƒƒ
(‚Ï˜) ."EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â ˙ÈÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆
- ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯" :¯Ó‡pL ,Ô‰kÏ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ«»«…≈∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆
,Ú˜¯˜ ËÈÓL‰Ï („Ï˜) ."‰Óe¯z eÓÈ¯z ,‰lÁ«»»ƒ¿»¿«¿ƒ«¿«
(‰Ï˜) ."dzLËe ‰pËÓLz ˙ÚÈ·M‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»¿«¿»
¯Èˆw·e LÈ¯Áa" :¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ ˙„B·ÚÓ ˙BaLÏƒ¿≈¬«»»∆∆∆¡«∆»ƒ«»ƒ
,‰hÓLk ‰˙È·La Ï·BÈ ˙L Lc˜Ï (ÂÏ˜) ."˙aLzƒ¿…¿«≈¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
(ÊÏ˜) ."‰L ÌÈMÓÁ‰ ˙L ˙‡ ÌzLc˜Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆¿««¬ƒƒ»»
z¯·Ú‰Â" :¯Ó‡pL ,Ï·Bi‰ ˙La ¯ÙBMa Ú˜˙Ïƒ¿…««»ƒ¿««≈∆∆¡«¿«¬«¿»
˙La ı¯‡Ï ‰l‡b ÔzÏ (ÁÏ˜) ."‰Úe¯z ¯ÙBL«¿»ƒ≈¿À»»»∆ƒ¿«
ezz ‰l‡b ,ÌÎ˙fÁ‡ ı¯‡ ÏÎ·e" :¯Ó‡pL ,Ï·Bi‰«≈∆∆¡«¿»∆∆¬À«¿∆¿À»ƒ¿
„Ú ‰ÓBÁ È¯Ú Èza ˙l‡b ˙BÈ‰Ï (ËÏ˜) ."ı¯‡Ï»»∆ƒ¿¿À«»≈»≈»«
¯ÈÚ ·LBÓ ˙Èa ¯kÓÈ Èk ,LÈ‡Â" :¯Ó‡pL ,‰L»»∆∆¡«¿ƒƒƒ¿…≈»ƒ
,ÌÈhÓLe ÌÈL Ï·BÈ ÈL ˙BÓÏ (Ó˜) ."‰ÓBÁ»ƒ¿¿≈≈»ƒ¿ƒƒ

(‡Ó˜) ."'B‚Â Ú·L EÏ z¯ÙÒÂ" :¯Ó‡pLËÈÓL‰Ï ∆∆¡«¿»«¿»¿∆«¿¿«¿ƒ
‰MÓ ÏÚa Ïk ËBÓL" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÙÒk¿»ƒ«¿ƒƒ∆∆¡«»»«««≈
È¯Îp‰ ˙‡" :¯Ó‡pL ,È¯ÎÏ NbÏ (·Ó˜) ."B„È»ƒ¿…¿»¿ƒ∆∆¡«∆«»¿ƒ
(‚Ó˜) ."E„È ËÓLz EÈÁ‡ ˙‡ EÏ ‰È‰È ¯L‡Â ,N‚zƒ…«¬∆ƒ¿∆¿∆»ƒ«¿≈»∆
,‰·w‰Â ÌÈÈÁl‰Â ÚB¯f‰ Ô‰kÏ ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔzÏƒ≈ƒ«¿≈»«…≈«¿«¿«¿»«ƒ¿«≈»
˙ÈL‡¯ ÔzÏ („Ó˜) ."ÚB¯f‰ Ô‰kÏ Ô˙Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««…≈«¿«ƒ≈≈ƒ
."BÏ Ôzz - E‡ˆ Êb ˙ÈL‡¯Â" :¯Ó‡pL ,Ô‰kÏ Êb‰«≈«…≈∆∆¡«¿≈ƒ≈…¿ƒ≈
,Ô‰kÏ Ì‰Óe '‰Ï Ì‰Ó ,ÌÈÓ¯Á ÈÈ„a Ôe„Ï (‰Ó˜)»¿ƒ≈¬»ƒ≈∆«≈∆«…≈
(ÂÓ˜) ."Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯Á (‰) Ïk C‡" :¯Ó‡pL∆∆¡««»«≈∆¬∆«¬ƒ

,Ì¯Na ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁLÏƒ¿…¿≈»«»»¿««»≈»≈¿»»
˙BqÎÏ (ÊÓ˜) ."E‡vÓe E¯˜aÓ zÁ·ÊÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ…¿¿«
e‰qÎÂ ,BÓc ˙‡ CÙLÂ" :¯Ó‡pL ,ÛBÚÂ ‰iÁ Ìc««»»∆∆¡«¿»«∆»¿ƒ»
:¯Ó‡pL ,Ôw‰ ÔÓ ¯Btˆ Ì‡ ÁÏLÏ (ÁÓ˜) ."¯ÙÚa∆»»ƒ¿…«≈ƒƒ«≈∆∆¡«
ÈÓÈÒa ˜c·Ï (ËÓ˜) ."Ì‡‰ ˙‡ ÁlLz ÁlL"«≈«¿««∆»≈ƒ¿…¿ƒ»≈
(˜) ."eÏÎ‡z ¯L‡ ‰iÁ‰ ˙‡Ê" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a¿≈»∆∆¡«…««»¬∆…¿
,¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa ÏÈc·iL „Ú ÛBÚ‰ ÈÓÈÒa ˜c·Ïƒ¿…¿ƒ»≈»«∆«¿ƒ≈»≈¿»
ÌÈ·‚Á ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‡˜) ."¯Btˆ Ïk" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒƒ¿…¿ƒ»≈¬»ƒ
."ÌÈÚ¯k BÏ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,‡Óh‰ ÔÓ ¯B‰Ë Ú„ÈÏ≈«»ƒ«»≈∆∆¡«¬∆¿»«ƒ
eÏÎ‡z ‰Ê ˙‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈ‚c ÈÓÈÒa ˜c·Ï (·˜)ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ∆∆¡«∆∆…¿
·MÁÏe ÌÈL„Á Lc˜Ï (‚˜) ."ÌÈna ¯L‡ ÏkÓƒ…¬∆«»ƒ¿«≈√»ƒ¿«≈
L„Á‰" :¯Ó‡pL ,„·Ïa ÔÈc ˙È·a ÌÈL„ÁÂ ÌÈL»ƒ»√»ƒ¿≈ƒƒ¿«∆∆¡««…∆
,˙aLa ˙BaLÏ („˜) ."ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰«∆»∆…√»ƒƒ¿¿«»
Lc˜Ï (‰˜) ."˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿…¿«≈
."BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL ,˙aL«»∆∆¡«»∆««»¿«¿
e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ ¯Ú·Ï (Â˜)¿«≈»≈∆∆¡««»ƒ«¿ƒ
‰ÏÈla ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Ê˜) ."ÌÎÈzaÓ ¯B‡N¿ƒ»≈∆¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ««¿»
E·Ï z„b‰Â" :¯Ó‡pL ,˙Bvn‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰»ƒ∆«««∆∆¡«¿ƒ«¿»¿ƒ¿
:¯Ó‡pL ,‰Ê ÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï (Á˜) ."‡e‰‰ ÌBia««∆¡…«»¿≈∆∆∆¡«
ÏL ÔBL‡¯a ˙BaLÏ (Ë˜) ."˙BvÓ eÏÎ‡z ·¯Úa"»∆∆…¿«ƒ¿»ƒ∆
(Ò˜) ."L„˜ ‡¯˜Ó ,ÔBL‡¯‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL ,ÁÒt∆«∆∆¡««»ƒƒ¿»…∆
,ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL ,Ba ÈÚÈ·Ma ˙BaLÏƒ¿«¿ƒƒ∆∆¡«««¿ƒƒ
Ë"Ó ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈˆwÓ ¯tÒÏ (‡Ò˜) ."L„˜ ‡¯˜Óƒ¿»…∆ƒ¿…ƒ¿ƒ«»…∆
."˙aM‰ ˙¯ÁnÓ ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe" :¯Ó‡pL ,ÌBÈ∆∆¡«¿«¿∆»∆ƒ»√«««»
Ì˙‡¯˜e" :¯Ó‡pL ,ÌÈMÓÁ‰ ÌBÈa ˙BaLÏ (·Ò˜)ƒ¿¿«¬ƒƒ∆∆¡«¿»∆

."L„˜ ‡¯˜Ó ,‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa˙BaLÏ (‚Ò˜) ¿∆∆««∆ƒ¿»…∆ƒ¿
,L„ÁÏ „Á‡a" :¯Ó‡pL ,ÈÚÈ·M‰ L„Á ÏL ÔBL‡¯a»ƒ∆…∆«¿ƒƒ∆∆¡«¿∆»«…∆
,Ba È¯ÈNÚa ˙BpÚ˙‰Ï („Ò˜) ."ÔB˙aL ÌÎÏ ‰È‰Èƒ¿∆»∆«»¿ƒ¿«»¬ƒƒ
."ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ epÚz L„ÁÏ ¯BNÚae" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»«…∆¿«∆«¿…≈∆
˙aL" :¯Ó‡pL ,ÌBv‰ ÌBÈa ˙BaLÏ (‰Ò˜)ƒ¿¿«∆∆¡«««
,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙BaLÏ (ÂÒ˜) ."ÔB˙aL«»ƒ¿»ƒ∆««À
(ÊÒ˜) ."L„˜ ‡¯˜Ó ,ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL∆∆¡««»ƒƒ¿»…∆
ÈÈÓM‰ ÌBiae" :¯Ó‡pL ,‚Á ÏL ÈÈÓMa ˙BaLÏƒ¿«¿ƒƒ∆«∆∆¡«««¿ƒƒ
,ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰kqa ·LÈÏ (ÁÒ˜) ."L„˜ ‡¯˜Óƒ¿»…∆≈≈«À»ƒ¿«»ƒ
ÏhÏ (ËÒ˜) ."ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙Bkqa" :¯Ó‡pL∆∆¡««À≈¿ƒ¿«»ƒƒ…
È¯t ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe" :¯Ó‡pL ,·ÏeÏ»∆∆¡«¿«¿∆»∆«»ƒ¿ƒ
¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ (Ú˜) ."ÌÈ¯Óz ˙tk ¯„‰ ıÚ≈»»«…¿»ƒƒ¿…«»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ" :¯Ó‡pL ,‰M‰ L‡¯a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
:¯Ó‡pL ,‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔzÏ (‡Ú˜)ƒ≈«¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»∆∆¡«
ÚÓLÏ (·Ú˜) ."ÌÈ„˜t‰ ÏÚ ¯·Ú‰ Ïk ezÈ ‰Ê"∆ƒ¿»»…≈««¿Àƒƒ¿…«
‡ÏÂ ÛÈÒBÈ ‡Ï Ì‡ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡‰iL ‡È· ÏkÓƒ»»ƒ∆¿≈¿»»ƒ…ƒ¿…
˙BpÓÏ (‚Ú˜) ."ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡" :¯Ó‡pL ,Ú¯‚Èƒ¿«∆∆¡«≈»ƒ¿»¿«
(„Ú˜) ."CÏÓ EÈÏÚ ÌÈNz ÌBN" :¯Ó‡pL ,CÏÓ∆∆∆∆¡«»ƒ»∆∆∆
,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï e„ÓÚiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏkÓ ÚÓLÏƒ¿…«ƒ»≈ƒ«»∆««¿»∆¿ƒ¿»≈
."‰NÚz - EÏ e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ ÏÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿««ƒ¿»¬∆…¿¿«¬∆
ÔÈa ˙˜ÏÁÓ ‰È‰z Ì‡ ,ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‰Ú˜)ƒ¿«¬≈«ƒƒƒ¿∆«¬…∆≈
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."˙Bh‰Ï - ÌÈa¯ È¯Á‡" :¯Ó‡pL ,ÔÈÈca ÔÈ¯„‰q‰««¿∆¿ƒ«ƒƒ∆∆¡««¬≈«ƒ¿«
Ï‰˜Â Ï‰˜ ÏÎa ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ (ÂÚ˜)¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»»»¿»»
."EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«…¿ƒ¿…¿ƒƒ∆¿
ÔÈ„ÓBÚL ‰ÚLa ÔÈÈc ÈÏÚa ÔÈa ˙BÂL‰Ï (ÊÚ˜)¿«¿≈«¬≈ƒƒ¿»»∆¿ƒ
(ÁÚ˜) ."E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa" :¯Ó‡pL ,ÔÈca«ƒ∆∆¡«¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆
:¯Ó‡pL ,˙e„Ú BÏ LiL ÈÓÏ ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆≈≈∆∆¡«
ÌÈ„Ú‰ ¯˜ÁÏ (ËÚ˜) ."Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ ,„Ú ‡e‰Â"¿≈»»»««¿…»≈ƒ
."·ËÈ‰ ,zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â" :¯Ó‡pL ,‰a¯‰«¿≈∆∆¡«¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈
,˙BNÚÏ eÓÓfL BÓk ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÏ ˙BNÚÏ (Ù˜)«¬¿≈ƒ¿ƒ¿∆»¿«¬
Û¯ÚÏ (‡Ù˜) ."ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ∆«¬∆»««¬…
˙‡ ÌL eÙ¯ÚÂ" :¯Ó‡pL ,d˙ÂˆÓk ‰Ï‚Ú‰ ˙‡∆»∆¿»¿ƒ¿»»∆∆¡«¿»¿»∆
,ËÏ˜Ó È¯Ú LL ÔÈÎ‰Ï (·Ù˜) ."ÏÁpa ‰Ï‚Ú‰»∆¿»«««¿»ƒ≈»≈ƒ¿»
˙˙Ï (‚Ù˜) ."zLlLÂ ,C¯c‰ EÏ ÔÈÎz" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¿«∆∆¿ƒ«¿»»≈
:¯Ó‡pL ,˙BËÏB˜ Ô‰ Ì‚Â ,˙·LÏ ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ»ƒ»∆∆¿«≈¿∆∆¡«

(„Ù˜) ."ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ e˙Â",‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ ¿»¿«¿ƒƒ»ƒ«¬«¬∆
„a‡Ï (‰Ù˜) ."Eb‚Ï ‰˜ÚÓ ˙ÈNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«¬∆¿«∆¿«≈
Ôe„a‡z „a‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈLnLÓ ÏÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»¿»¿«¿∆»∆∆¡««≈¿«¿
˙‡ Û¯NÏÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡ ‚¯‰Ï (ÂÙ˜) ."'B‚Â¿«¬…«¿≈ƒ«ƒ««¿ƒ¿…∆
Ïk ˙‡Â ¯ÈÚ‰ ˙‡ L‡a zÙ¯NÂ" :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰»ƒ∆∆¡«¿»«¿»»≈∆»ƒ¿∆»
,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ó ÌÈÓÓÚ ‰Ú·L „a‡Ï (ÊÙ˜) ."dÏÏL¿»»¿«≈ƒ¿»¬»ƒ≈∆∆ƒ¿»≈
BÚ¯Ê ˙È¯Î‰Ï (ÁÙ˜) ."ÌÓÈ¯Áz Ì¯Á‰" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬≈«¬ƒ≈¿«¿ƒ«¿
."˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ÏL∆¬»≈∆∆¡«ƒ¿∆∆≈∆¬»≈
:¯Ó‡pL ,¯È„z ˜ÏÓÚ eÏ ‰NÚM ‰Ó ¯kÊÏ (ËÙ˜)ƒ¿…«∆»»»¬»≈»ƒ∆∆¡«
˙BNÚÏ (ˆ˜) ."˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ"»≈¬∆»»¿¬»≈«¬
:¯Ó‡pL ,‰¯Bza ·e˙k‰ ËtLnk ˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆»¿«ƒ¿»«»«»∆∆¡«
,‰ÓÁÏnÏ Ô‰k ÁLÓÏ (‡ˆ˜) ."¯ÈÚ Ï‡ ·¯˜˙ Èk"ƒƒ¿«∆ƒƒ¿…«…≈«ƒ¿»»
Ô‰k‰ LbÂ ,‰ÓÁÏn‰ Ï‡ ÌÎ·¯˜k ‰È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿»»¿∆∆«ƒ¿»»¿ƒ««…≈
:¯Ó‡pL ,‰Ána „È ÔÈ˜˙‰Ï (·ˆ˜) ."ÌÚ‰ Ï‡ ¯a„Â¿ƒ∆∆»»¿«¿ƒ»««¬∆∆∆¡«
,„˙È ÔÈ˜˙‰Ï (‚ˆ˜) ."‰ÁnÏ ıeÁÓ EÏ ‰È‰z „ÈÂ"¿»ƒ¿∆¿ƒ««¬∆¿«¿ƒ»≈
·ÈL‰Ï („ˆ˜) ."EÊ‡ ÏÚ EÏ ‰È‰z „˙ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈ƒ¿∆¿«¬≈∆¿»ƒ
."ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â" :¯Ó‡pL ,ÏÊb‰ ˙‡∆«»≈∆∆¡«¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»«
."E„È ˙‡ ÁzÙz Á˙t" :¯Ó‡pL ,‰˜„ˆ ÔzÏ (‰ˆ˜)ƒ≈¿»»∆∆¡«»…«ƒ¿«∆»¿
˜ÈÚz ˜ÈÚ‰" :¯Ó‡pL ,È¯·Ú „·ÚÏ ˜ÈÚ‰Ï (Âˆ˜)¿«¬ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ∆∆¡««¬≈«¬ƒ
,ÈÚÏ ˙BÂÏ‰Ï (Êˆ˜) .‰i¯·Ú ‰Ó‡ ÔÎÂ ;"BÏ¿≈»»ƒ¿ƒ»¿«¿¿»ƒ
BÈ‡ ‰Ê "Ì‡" ;"ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk Ì‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ∆∆«¿∆∆«ƒƒ∆≈
."epËÈ·Úz Ë·Ú‰Â" :¯Ó‡pL ,‰ÂˆÓ ‡l‡ ˙eL¿̄∆»ƒ¿»∆∆¡«¿«¬≈«¬ƒ∆
È¯ÎpÏ" :¯Ó‡pL ,˙Èa¯a È¯ÎÏ ˙BÂÏ‰Ï (Áˆ˜)¿«¿¿»¿ƒ¿ƒƒ∆∆¡««»¿ƒ
.‰NÚ ˙ÂˆÓ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"CÈM«̇ƒƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«¬≈
·L‰" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ·Ï ÔBkLn‰ ·ÈL‰Ï (Ëˆ˜)¿»ƒ««¿ƒ¿»»∆∆¡«»≈
,BpÓÊa ¯ÈÎN ¯ÎN ÔzÏ (¯) ."ËB·Ú‰ ˙‡ BÏ ·ÈLz»ƒ∆»¬ƒ≈¿«»ƒƒ¿«
¯ÈÎO‰ ˙BÈ‰Ï (‡¯) ."B¯ÎN Ôz˙ BÓBÈa" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ≈¿»ƒ¿«»ƒ
Ì¯Îa ‡·˙ Èk" :¯Ó‡pL ,B˙e¯ÈÎN ÔÓÊa ÏÎB‡≈ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»…¿∆∆
B¯·Á ÏÚÓ ·ÊÚÏ (·¯) ."EÚ¯ ˙Ó˜a ‡·˙ Èk" ,"EÚ≈̄∆ƒ»…¿»«≈∆«¬…≈«¬≈
(‚¯) ."BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ" :¯Ó‡pL ,BzÓ‰a ÏÚÓ B‡≈«¿∆¿∆∆¡«»…«¬…ƒ
ÌÈ˜z Ì˜‰" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡On‰ ÌÈ˜‰Ï¿»ƒ««»««¿≈»∆∆¡«»≈»ƒ
·L‰" :¯Ó‡pL ,‰„·‡‰ ·ÈL‰Ï („¯) ."BnÚƒ¿»ƒ»¬≈»∆∆¡«»≈

:¯Ó‡pL ,‡ËBÁ‰ ÁÈÎB‰Ï (‰¯) ."EÈÁ‡Ï Ì·ÈLz¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ««≈∆∆¡«
Ì„‡ Ïk ·‰‡Ï (Â¯) ."E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰"≈«ƒ«∆¬ƒ∆∆¡…»»»
(Ê¯) ."EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,˙È¯a ÈaÓƒ¿≈¿ƒ∆∆¡«¿»«¿»¿≈¬»
(Á¯) ."¯b‰ ˙‡ Ìz·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,¯b‰ ˙‡ ·‰‡Ï∆¡…∆«≈∆∆¡««¬«¿∆∆«≈
ÈÊ‡Ó" :¯Ó‡pL ,˙BÏ˜Ln‰ ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ¿«≈«…¿«ƒƒ«ƒ¿»∆∆¡«…¿≈
:¯Ó‡pL ,ÌÈÓÎÁ‰ „aÎÏ (Ë¯) ."˜„ˆ È·‡ ˜„∆̂∆«¿≈∆∆¿«≈«¬»ƒ∆∆¡«
:¯Ó‡pL ,Ì‡Â ·‡ „aÎÏ (È¯) ."Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ"ƒ¿≈≈»»¿«≈»»≈∆∆¡«
,Ì‡Â ·‡Ó ‰‡¯ÈÏ (‡È¯) ."En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak"«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ¿»≈»»≈
˙B¯ÙÏ (·È¯) ."e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ ,LÈ‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»ƒ¿
ÏÚ·Ï (‚È¯) ."e·¯e e¯t" :¯Ó‡pL ,˙Ba¯ÏÂ¿ƒ¿∆∆¡«¿¿ƒ¿…
‡·e ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk" :¯Ó‡pL ,ÔÈLec˜a¿ƒƒ∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»»
,˙Á‡ ‰L BzL‡ ˙‡ Ô˙Á ÁnNÏ („È¯) ."‰ÈÏ‡≈∆»¿«≈«»»∆ƒ¿»»««
(ÂË¯) ."'B‚Â ˙Á‡ ‰L B˙È·Ï ‰È‰È È˜" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿≈»»∆»¿
¯Na ÏBnÈ ÈÈÓM‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL ,Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ»∆«≈∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿«
dÓ·È" :¯Ó‡pL ,Á‡ ˙L‡ ÌaÈÏ (ÊË¯) ."B˙Ï¯Ú»¿»¿«≈≈∆»∆∆¡«¿»»

ÁÂ" :¯Ó‡pL ,Ì·ÈÏ ıÏÁÏ (ÊÈ¯) ."‰ÈÏÚ ‡·È‰ˆÏ »…»∆»«¿…¿»»∆∆¡«¿»¿»
,B˙Òe‡ ˙‡ ÒB‡ ‡OÏ (ÁÈ¯) ."BÏ‚¯ ÏÚÓ BÏÚ«¬≈««¿ƒ»≈∆¬»
‡ÈˆBÓ ·LÈÏ (ËÈ¯) ."‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»≈≈ƒ
‰È‰˙ BÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÓÈ Ïk BzL‡ ÌÚ Ú¯ ÌL≈«ƒƒ¿»»»∆∆¡«¿ƒ¿∆
Ôe„Ï (Î¯) ."ÂÈÓÈ Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï ,‰M‡Ï¿ƒ»…«¿«¿»»»»»
:¯Ó‡pL ,ÔÈÈc ¯‡L ÌÚ Ï˜L ÌÈMÓÁa ‰zÙÓaƒ¿«∆«¬ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒƒ∆∆¡«
,·e˙kk ¯‡z ˙ÙÈÏ ˙BNÚÏ (‡Î¯) ."‰zÙÈ ÈÎÂ"¿ƒ¿«∆«¬ƒ«…««»
(·Î¯) ."¯‡z ˙ÙÈ ˙L‡ ‰È·Ma ˙È‡¯Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«ƒ¿»≈∆¿«…«
Ô˙Â ˙e˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ" :¯Ó‡pL ,¯ËLa L¯‚Ï¿»≈ƒ¿»∆∆¡«¿»«»≈∆¿ƒ¿»«
:¯Ó‡pL ,d¯B˙k ‰ËBOÏ ˙BNÚÏ (‚Î¯) ."d„Èa¿»»«¬«»¿»∆∆¡«
(„Î¯) ."˙‡f‰ ‰¯Bz‰ Ïk ˙‡ ,Ô‰k‰ dÏ ‰NÚÂ"¿»»»«…≈≈»«»«…
ËÙBM‰ BÏÈt‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚL¯‰ ˙B˜Ï‰Ï¿«¿»¿»ƒ∆∆¡«¿ƒƒ«≈
:¯Ó‡pL ,‰‚‚La ÁˆB¯ ˙BÏ‚‰Ï (‰Î¯) ."e‰k‰Â¿ƒ»¿«¿≈«ƒ¿»»∆∆¡«
ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Ï (ÂÎ¯) ."Ô‰k‰ ˙BÓ „Ú da ·LÈÂ"¿»«»««…≈ƒ¿≈ƒ
˙BÈ‰Ï (ÊÎ¯) ."Ì˜pÈ Ì˜" :¯Ó‡pL ,ÛÈÒa ÔÈ‚¯B‰¿ƒ¿«ƒ∆∆¡«»…ƒ»≈ƒ¿
(˙eÓÈ) ˙BÓ" :¯Ó‡pL ,˜Áa ÔÈ‚¯B‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿∆∆∆∆¡«»

ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Ï (ÁÎ¯) ."˙Ù‡p‰Â Û‡p‰ [˙ÓeÈ]««…≈¿«…»∆ƒ¿≈ƒ
."Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯NÈ L‡a" :¯Ó‡pL ,L‡a ÔÈÙ¯BN¿ƒ»≈∆∆¡«»≈ƒ¿¿…¿∆¿∆

(ËÎ¯):¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡a ÔÈÏ˜BÒ ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Ïƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬»ƒ∆∆¡«
,‰iÏz ·iÁ˙pL ÈÓ ˙BÏ˙Ï (Ï¯) ."Ì˙‡ ÌzÏ˜Òe"¿«¿∆…»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ»
‚¯‰p‰ ¯a˜Ï (‡Ï¯) ."ıÚ ÏÚ B˙‡ ˙ÈÏ˙Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»…«≈ƒ¿…«∆¡»
."‡e‰‰ ÌBia ep¯a˜z ¯·˜ Èk" :¯Ó‡pL ,BÓBÈa¿∆∆¡«ƒ»…ƒ¿¿∆««
Èk" :¯Ó‡pL ,ÂÈ˙BÎÏ‰k È¯·Ú „·Úa Ôe„Ï (·Ï¯)»¿∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ
,‰i¯·Ú ‰Ó‡ „ÚÈÏ (‚Ï¯) ."È¯·Ú „·Ú ‰˜ƒ̇¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ»
."‰p„ÚÈÈ B·Ï Ì‡Â" ,"...d„ÚÈ BÏ ¯L‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆¿»»¿ƒƒ¿ƒ»∆»
."dcÙ‰Â" :¯Ó‡pL ,‰i¯·Ú ‰Ó‡ ˙BcÙÏ („Ï¯)ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿∆¿»
,ÌÏBÚÏ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÈÚk „·Úa „·ÚÏ (‰Ï¯)«¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿»∆∆¡«¿»
,ÔBÓÓ ÌlLÓ Ï·BÁ‰ ˙BÈ‰Ï (ÂÏ¯) ."e„·Úz Ì‰a»∆«¬…ƒ¿«≈¿«≈»
(ÊÏ¯) ."LÈ‡ ‰k‰Â ,ÌÈL‡ Ô·È¯È ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒ¿ƒ»ƒ
˙‡ LÈ‡ ¯BL ÛbÈ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a È˜Êa Ôe„Ï»¿ƒ¿≈¿≈»∆∆¡«¿ƒƒ…ƒ∆
Èk" :¯Ó‡pL ,¯Ba‰ È˜Êa Ôe„Ï (ÁÏ¯) ."e‰Ú¯ ¯BL≈≈»¿ƒ¿≈«∆∆¡«ƒ
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B‡ ÔÈÓeÏL˙a ·p‚a Ôe„Ï (ËÏ¯) ."¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈƒ¿«ƒ»¿«»¿«¿ƒ
,"˙¯zÁna Ì‡" ,"·‚È ÈkÂ" :¯Ó‡pL ,‰˙ÈÓa¿ƒ»∆∆¡«¿ƒƒ¿…ƒ««¿∆∆
,¯Ú·‰ È˜Êa Ôe„Ï (Ó¯) ."B¯ÎÓe LÈ‡ ·B‚Â"¿≈ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆¿≈
Ôe„Ï (‡Ó¯) ."Ì¯Î B‡ ‰„N LÈ‡ ¯Ú·È Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿∆ƒ»∆∆∆»
‰‡ˆÓe ,L‡ ‡ˆ˙ Èk" :¯Ó‡pL ,L‡‰ È˜Êa¿ƒ¿≈»≈∆∆¡«ƒ≈≈≈»¿»
Èk" :¯Ó‡pL ,ÌpÁ ¯ÓBL ÔÈ„a Ôe„Ï (·Ó¯) ."ÌÈˆB˜ƒ»¿ƒ≈ƒ»∆∆¡«ƒ
ÔÈ„a Ôe„Ï (‚Ó¯) ."ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈƒ≈ƒ∆≈≈∆∆≈ƒ»¿ƒ
e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk" :¯Ó‡pL ,¯ÎBNÂ ¯ÎN ‡NB≈»»¿≈∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈
:¯Ó‡pL ,Ï‡BM‰ ÔÈ„a Ôe„Ï („Ó¯) ."¯BL B‡ ¯BÓÁ¬»¿ƒ«≈∆∆¡«
ÔÈ„a Ôe„Ï (‰Ó¯) ."e‰Ú¯ ÌÚÓ LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ"¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈»¿ƒ
¯kÓÓ e¯kÓ˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,¯kÓÓe ÁwÓƒ»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,ÔÚËÂ ÔÚBË ÔÈ„a Ôe„Ï (ÂÓ¯) ."E˙ÈÓÚÏ«¬ƒ∆»¿ƒ≈¿ƒ¿»∆∆¡«
elÙ‡Â Ûc¯p‰ ÏÈv‰Ï (ÊÓ¯) ."ÚLt ¯·c Ïk ÏÚ"«»¿«∆«¿«ƒ«ƒ¿»«¬ƒ
(ÁÓ¯) ."dtk ˙‡ ‰˙v˜Â" :¯Ó‡pL ,Û„B¯‰ LÙa¿∆∆»≈∆∆¡«¿«…»∆«»
ÔÈ‡ Ô·e ,˙eÓÈ Èk LÈ‡" :¯Ó‡pL ,˙BÏÁ ÈÈ„a Ôe„Ï»¿ƒ≈¿»∆∆¡«ƒƒ»≈≈

."Ï‡¯NÈ È·Ï ‰˙È‰Â BÏ¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ãycew zegiyn zecewpã

zeevnd oiipn

"dwel` my yiy rcil dyrÎzevnn dpey`x devn" צ"ל .
ממצות־עשה, ראשונה מצוה שהיא הרמב"ם מציין מדוע
ואין  המצוות. מניין את הלומד לכל הנראה דבר זהו הרי
בחשיבותה, ראשונה מצוה שהיא להדגיש שרצה לומר
הרמב"ם  מנאה שלכן מאליו, מובן זה עניין גם שהלא

לראשונה.
שם  שיש "...לידע הרמב"ם בדברי מתעוררת דומה שאלה
הוא  אם שהלא נמצא.." כל ממציא והוא ראשון מצוי
זאת  כתב ומדוע ראשון, שהוא בוודאי נמצא, כל ממציא
שייכות  לו שיש מלמד 'ראשון' שהתואר ובפרט הרמב"ם.
שאר  לכל כלל בערך אינו ית' הוא והלא ל'שני', וערך

הנבראים.
עצמו  השפיל שהקב"ה הרמב"ם מלמד זה שבלשון אלא
כביכול  יחס לו שיש ראשון מצוי בבחינת להיות כביכול
הנמצאים. כל ממציא הוא כך משום ודווקא לנמצאים,
מצוות  של עניינם כי כולה התורה כל יסוד הוא זה עניין

העולם. במציאות לפעול הוא התורה
שיש  לידע ש"המצוה הרמב"ם ציין מדוע ההסבר גם זהו
לה  יש כי ממצוות־עשה הראשונה היא אלוקה" שם
לקיים  יש כולם את שהרי לאחריה, שנמנו למצוות שייכות
הלכה  והוא ראשון" מצוי שם ש"יש ההכרה מתוך
בפני  מצוה רק אינה ה' ידיעת שמצות הרמב"ם שמשמיענו

ההלכות. כל של וה"עמוד" ה"יסוד" היא אלא עצמה
" הרמב"ם: בדברי נוסף דיוק עם מתקשר הנ"ל rcilכל

מגדר  למעלה היא אמונה להאמין. ולא כו'" שם שיש
כי  בשכל, והשגה בהבנה לידע היא המצוה ולכן מצוה,

ה' אהבת מולידה ה' בגדלות וההתבוננות האלוקות ידיעת
היא  זו מצוה ולכן המצוות, כל לקיים המביאות והן ויראתו,
כולם. קיום הגורמת היא כי ממצוות־עשה ראשונה מצוה
פנימיות  אדם כשלומד שגם היא הנ"ל מכל ההוראה
מסקנה  לידי לבוא לו אל דעת), של (באופן כדבעי התורה
זה  עניין להפוך לו ואל לעצמה, תכלית היא זו שהתדבקות
שהיא  בהדגישו הרמב"ם מלמדנו וזאת מבוקשו. לכל
מצוות  כל קיום היא שתכליתה היינו ראשונה", "מצוה

התורה.
(59 cenr e"k wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

.b"ie a"i devn

כו'". ביד תפילין לקשור כו' ... בראש תפילין לקשור
תפילין  מקום בכל הרמב"ם הקדים מדוע הקושיא ידועה
הל' שבריש המצוות במניין יד: של לתפילין ראש של
הנחתן, בחיוב תפילין הל' בתחילת המצוות, בספר תפילין,
סידור  בדין עשייתן, בדין כתיבתן, בדין ב' פרק בריש
ועל  היד על הנחתן במקום התפילין, בתוך הפרשיות
כסדר  שלא הוא והרי התפילין. ברכת ובעניין הראש
לאות  "וקשרתם - לש"ר ש"י תפילין המקדימה שבתורה

כו'". בין לטוטפת והיו ידך על
היא  יד של תפילין שמצות שביאר הצפע"נ על־פי ויבואר
רגע  "כל ראש של בתפילין אבל לא, ותו הקשירה בפעולת

" שנאמר מצוה" מקיים לבוש, שהוא לטוטפות",eideורגע
הקשירה  פעולת לאחר יד של תפילין מורידין שאין ומה
שתים", יהו עיניך שבין זמן ש"כל הדרשה משום הוא
ראש. בשל פרט הן יד של התפילין  הקשירה, פעולת ולאחר
יותר  גדולה תש"ר של המצוה שתדירות הוא, מכך היוצא
בהתאם  הוא כי הרמב"ם, אותה הקדים ולכן תש"י, של מזו
"המצוות  הרמב"ם: כתב שעליו 'אהבה' ספר כל של לתוכנו
ולזכרו  המקום לאהוב כדי בהם שנצטווינו תדירות שהם
שבספר  הגדולות ההלכות את הרמב"ם סידר לכן תמיד",
בתחילתו  המצוות: של התדירות סדר על־פי 'אהבה',
וחיוב  ביום, פעמיים מצוותה שק"ש ותפילה, ק"ש הלכות
לא  אבל - יום" בכל "להתפלל הוא מהתורה תפילה

פעמיים.
המצוות  את הרמב"ם מונה שבדיבור, המצוות אחר
כל  שמצוותן תפילין קודם תדירותן, סדר לפי שבמעשה
הלכות  וכמה שכמה וס"ת מזוזה גם לזה (ובהקשר יום
החיוב  כבתפילין שלא כי ציצית אח"כ להם), משותפות
אח"כ  כנפות, ארבע בת כסות לו יש אם רק הוא בציצית
אם  ורק האכילה אחר רק לברך חייבים שמהתורה ברכות
שהוא  "וזכרתם" משום הוא דציצית הטעם (ובנוסף, שבע
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שהיא  מילה בהלכות ומסיים מברכות), יותר תמידי עניין
תש"י  לפני תש"ר גם הרמב"ם סידר לכן בחיים. אחת פעם
לסדר  בהתאם והוא כדלעיל, יותר תדירה מצוותה כי

הספר. שבכל התדירות
(22 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

'k dyrÎzevn

בהלכות  מקדש". לי ועשו שנאמר הבחירה, בית "לבנות
המקדש  בית לבניית שהחיוב היא הרמב"ם דעת מלכים
שהוא  סובר הסמ"ג אבל מקדש", לי "ועשו מהפסוק נלמד
ובאת  תדרשו לשכנו ה' יבחר אשר המקום "והיה מהפסוק
במשכן  מדבר מקדש" לי "ועשו הציווי כי שמה".

מ  ברמב"ם ואילו לכל שבמדבר, כולל ציווי שהוא שמע
לבית  ובין וגבעון ונוב לשילה בין למשכן בין  מקום

משכן. ולא מקדש לי ועשו שנאמר עולמים,
ה"א  פ"א מלכים מהלכות להוכיח משנה' ה'לחם שרצה ומה
שמה", ובאת תדרשו לשכנו שנאמר הבחירה, בית "ולבנות
מנה  כאן שהרי עיון, צריך - כהסמ"ג היא הרמב"ם שדעת
המצוות  במניין מונה אין והלא מקדש" לי מ"ועשו המצוה
בית  בהל' לשונו מפשטות וגם לדורות, שהם חיובים אלא
רבינו  משה שעשה משכן בתורה נתפרש "וכבר הבחירה
שהפסוק  מוכח כו'", באתם לא כי שנאמר שעה, לפי והיה

הזמנים. לכל הוא - שהביא מקדש" לי "ועשו
(3 dxrd 116 cenr `"i wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

e"hx dyrÎzevn

."ezlxr xya leni ipinyd meiae xn`py ,oad z` lenl"

והוא  הבן, את למול "שציוונו כתב המצוות בספר אבל
הוא  ולכאורה זכר", כל לכם המול לאברהם ית' אמרו
ז') פרק סוף (חולין בפיה"מ שכתב הגדול" ל"עיקר סתירה
או  מרחיקים שאנו מה שכל הגדול, העיקר לבך על "ושים
משה  ע"י הקב"ה במצות אלא עושין אנו אין היום עושים
אין  כגון שלפניו, לנביאים זה אמר שהקב"ה לא ע"ה רבינו
ואנשי  עצמו את מל ע"ה אבינו שאברהם מפני מלין אנו
רבינו  משה ע"י אותנו צוה שהקב"ה מפני אלא ביתו

ע"ה". אבינו אברהם שמל כמו שנמול
שטעם  כאן שכתב כמו המשניות בפירוש כתב לא ומדוע
את  "למול : מסיני שנאמר כפי התורה ציווי הוא המצוה
והיאך  ערלתו", בשר ימול השמיני וביום שנאמר הבן,
"ספר  ובין המצוות", ל"ספר פיה"מ בין הסתירה תיושב

כאן. המצוות" ל"מניין המצוות"
פעולת  הוא האחד פרטים: שני יש מילה במצוות והביאור:
הוא  והאחר בסיני, מרע"ה על־ידי נצטווינו שעליה המילה

אאע"ה. עם הקב"ה שכרת בברית הבן את להכניס - תוכנה
המצוות  תוכן ביאור אלא הלכה ספר אינו המצוות" "ספר
והדינים  בתושב"כ ומקורה המצוה של קצר תיאור תוך
הנימול  את להכניס הוא המצוה שתוכן מכיון . בתושבע"פ
הפסוקים  היא מילה פרשת ועיקר אאע"ה, של בבריתו
לכן  המצוה, פרטי רוב נתבארו ומשם באברהם שנאמרו

לאברהם. היתה שהמצוה מדגיש
הלכות", "הלכות ספר שהוא החזקה' ה'יד בספר משא"כ
ולא  המצוה של המעשי לציווי המקור את הרמב"ם מביא
לפי  הוא המילה פעולת על החיוב מקור תכנה. את
שהמצוות  המשניות בפירוש כאמור והוא בסיני, שנצטווינו

בסיני. נצטווינו שכך משום הן מקיימים שאנו
(53 cenr 'l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

zeni ik yi`e xn`py ,zelgp ipica oecl epeeivy" .g"nx r"n
."el oi` oae

מהמשך  היא נחלות בדיני לדון שצריך ההוכחה ולכאורה,
שציטט  מהמילים אבל כו'", נחלתו את "והעברתם הכתוב:

אין בדיני הרמב"ם לדון שצריך לכאורה הוכחה שום
מניין  את הרמב"ם מסיים מדוע להבין, צריך ועוד נחלות.
שסיים  זה הוא: והביאור דווקא. זו במצוה מצוות־עשה
במאמר  המפרשים הסבר על־דרך הוא זו, במצוה הרמב"ם
וצדיק  צדיק לכל להנחיל הקב"ה "עתיד האחרונה המשנה
השכר  תשלום להודיע בא שהתנא כו'" עולמות ש"י
שהוא  משנה סדרי בששה הכתוב את ומקיימים ללומדים

הקב"ה. להם שיתן הגמול
הארץ  לחלוקת כהמשך בתורה נכתבה נחלות פרשת
חלוקה  ב. הארץ. ירושת א. אופנים: בשלושה שנחלקה
ג. כו'". תמעיט ולמעט נחלתו תרבה "לרב היגיון ע"פ

הארץ". את תחלק בגורל "אך - בגורל
של  נחלתו שהיא משום ישראל ארץ את קיבל ישראל עם
וינחלו  לחלקי, שבאו ישראל יבואו הקב"ה: "אמר - הקב"ה
היא  לישראל הארץ ונתינת לחלקי", שבאה הארץ את
של  שהקשר וכשם הקב"ה, עם ישראל של לקשר ביטוי

טוב מה "אשרינו בשלושה הוא הקב"ה עם epwlgישראל

נעים יפהeplxebמה הארץ epzyexiומה נתינת גם כך ,"
וירושה. גורל חלק, אופנים: בשלושה היא

מכר  שבין ההבדל כמו הוא וגורל, חלק שבין ההבדל
הנמכר, הדבר על לשלם הלוקח ברצון תלוי מכר ומתנה.
של  בקשר גם כך ברצונו. ותלויה הנותן מצד היא ומתנה
שישראל  השכר שהיא נחלה ישנה הקב"ה, עם ישראל
ישנן  אבל באעתדל"ת, בעולם עבודתם תמורת מקבלים
באתעדל"ע  לישראל המגיעות וההשפעות ההמשכות גם

בישראל. הקב"ה של הבחירה מצד היינו "גורלנו", מצד
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אדם  שאין המקבל, מציאות מורגשת במתנה גם אעפ"כ
המקבל. מציאות שתהיה ומוכרח לתת, למי  אין אם נותן
אחת  למציאות הופכים והמקבל הנותן בו היחידי האופן
אינו  והיורש המוריש, במקום היורש עומד אז בירושה, הוא
בלשון  אלא מהמוריש, נכסים המקבל חדשה מציאות
לעצם  הופך והיורש בניך", יהיו אבותיך "תחת הכתוב
נכסי  על הבעלות את מקבל ממילא ובדרך המוריש,

המוריש.
ו'גורלנו'. 'חלקנו' על שב'ירושתנו' והמעלה החידוש זהו
עד  עצמו את שצמצם כמו הקב"ה עם הקשר הוא 'חלקנו'
וחשובים  אצלו, מקום תופסת הנבראים שעבודת כך כדי
בנו, שבחר מה הוא 'גורלנו' עבודתם. בגין שכר ליתן לפניו
המעלה  מצד רק ולא אמיתית בבחירה בנו שבחר והגם
במציאות  בחר הבוחר הרי מכל־מקום ישראל, של הגלויה
של  התקשרותם באופן משא"כ כביכול. הוא שאינה
היורש  הקב"ה, עם לגמרי אחד הם ב'ירושתנו' ישראל
אחת  מציאות הם שישראל היינו המוריש, במקום עומד

הקב"ה. עם
מצוות־  של המניין בסוף נחלה מצות הרמב"ם מנה לכן
המשנה  על בפירוש (כמו השכר הודעת גם בו יש כי עשה,
לעתיד־  שינתן האמיתי והשכר כדלעיל) בעוקצין האחרונה
התאחדות  הוא המצוות כל המקיימים לישראל לבוא
ישראל  של מציאות כאן ניכרת שאין עד הקב"ה עם גמורה

ממש. מהקב"ה חלק הם כי כלל
את  נחלות מצות במניין הרמב"ם ציטט מדוע יובן בזה
וההענקה  הירושה שלימות כי לו", אין "...ובן המילים
מציאותו  וכל בן, של מציאות שאין באופן היא מלמעלה
- כלל הבן מציאות כאן שאין ומכיון האב, מציאות היא

לו". אין "ובן המילים את רק מהפסוק ציטט
(174 cenr g"k wlg y"ewl itÎlr)

ה'תשע"ח  תשרי ט' שישי יום
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EÏ Úh˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Lc˜na ÔÏÈ‡ ÚhÏ ‡lL∆…ƒ«ƒ»«ƒ¿»∆∆¡«…ƒ«¿
‰¯Ê ‰„B·Úa Ú·MÈÏ ‡lL („È) ."ıÚ Ïk ,‰¯L‡¬≈»»≈∆…ƒ»««¬»»»
ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,da Ô˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‡ÏÂ ,‰È„·BÚÏ¿¿∆»¿…«¿ƒƒ»»∆∆¡«¿≈
(ÂË) ."EÈt ÏÚ ÚÓMÈ ‡Ï ,e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ…ƒ»««ƒ
:¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú ¯Á‡ Ï‡¯NÈ Èa ÁÈc‰Ï ‡lL∆…¿«ƒ«¿≈ƒ¿»≈««¬»»»∆∆¡«
‡lL (ÊË) .ÁÈcÓÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ ;"EÈt ÏÚ ÚÓMÈ ‡ÏÂ"…ƒ»««ƒ«¿»»¿«ƒ«∆…
¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú ¯Á‡ Ï‡¯NiÓ Ì„‡ ˙ÈÒ‰Ï¿»ƒ»»ƒƒ¿»≈««¬»»»∆∆¡«
·‰‡Ï ‡lL (ÊÈ) ."˙BNÚÏ eÙÒBÈ ‡ÏÂ" :˙ÈÒÓa¿≈ƒ¿…ƒ«¬∆…∆¡…
·ÊÚÏ ‡lL (ÁÈ) ."BÏ ‰·‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙ÈÒn‰«≈ƒ∆∆¡«……∆∆…«¬…
(ËÈ) ."ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙ÈÒnÏ ‰‡O‰«ƒ¿»«≈ƒ∆∆¡«…ƒ¿«≈»
:¯Ó‡pL ,BÓc ÏÚ „ÓBÚ ‡l‡ ,˙ÈÒn‰ ÏÈv‰Ï ‡lL∆…¿«ƒ«≈ƒ∆»≈«»∆∆¡«
˙Òen‰ „nÏÈ ‡lL (Î) ."ÂÈÏÚ EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï"…»≈¿»»∆…¿«≈«»
‡lL (‡Î) ."ÏÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙ÈÒn‰ ÏÚ ˙eÎÊ¿««≈ƒ∆∆¡«…«¿…∆…
BÏ Ú„È Ì‡ ,˙ÈÒn‰ ÏÚ ‰·BÁ „nÏlÓ ˙Òen‰ ˜zLÈƒ¿…«»ƒ¿«≈»««≈ƒƒ»«
‡lL (·Î) ."ÂÈÏÚ ‰qÎ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰·BÁ»∆∆¡«¿…¿«∆»»∆…
·‰ÊÂ ÛÒk „ÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„·Ú Èetˆa ˙B‰ÈÏ≈»¿ƒ∆¡»∆∆¡«…«¿…∆∆¿»»
ÓÎÏ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙B·Ï ‡lL (‚Î) ."Ì‰ÈÏÚ˙B ¬≈∆∆…ƒ¿ƒ«ƒ««ƒ¿

‡lL („Î) ."„BÚ ‰a˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˙È‰L∆»¿»∆∆¡«…ƒ»∆∆…
˜a„È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔBÓÓa ˙B‰ÈÏ≈»¿»ƒ«ƒ««∆∆¡«¿…ƒ¿«
˙B‰ÈÏ ‡lL (‰Î) ."Ì¯Á‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa¿»¿¿»ƒ«≈∆∆…≈»
ÔÈÈ·e dlL ˙·¯˜˙·e ‰ÈLnLÓ ÏÎ·e ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»¿»¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿«ƒ
Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,dÏ Cq˙pL∆ƒ¿«≈»∆∆¡«¿…»ƒ≈»∆
¯L‡Â" :¯Ó‡pL ,dÓLa ‡a˙‰Ï ‡lL (ÂÎ) ."E˙Èa≈∆∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿»∆∆¡««¬∆
‡a˙‰Ï ‡lL (ÊÎ) ."ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒ∆…¿ƒ¿«≈
˙‡ ,ÈÓLa ¯·c ¯a„Ï „ÈÊÈ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,¯˜La¿∆∆∆∆¡«¬∆»ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ≈
ÌLa ‡a˙nÏ ÚÓLÏ ‡lL (ÁÎ) ."ÂÈ˙Èeˆ ‡Ï ¯L‡¬∆…ƒƒƒ∆…ƒ¿…««ƒ¿«≈¿≈
."‡È·p‰ È¯·c Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆∆¡«…ƒ¿«∆ƒ¿≈«»ƒ
‡¯È ‡ÏÂ ¯˜M‰ ‡È· ˙‚È¯‰Ó Ún ‡lL (ËÎ)∆…ƒ»«≈¬ƒ«¿ƒ«∆∆¿…ƒ»
˙ÎÏÏ ‡lL (Ï) ."epnÓ ¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,epnÓƒ∆∆∆¡«…»ƒ∆∆…»∆∆
:¯Ó‡pL ,Ì˙B‚‰Óa ‡ÏÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ ˙BwÁa¿À¿≈¬»»»¿…¿ƒ¿»»∆∆¡«
,ÌÒ˜Ï ‡lL (‡Ï) ."ÈBb‰ ˙BwÁa eÎÏ˙ ‡ÏÂ"¿…≈¿¿À«∆…ƒ¿…
‡lL (·Ï) ."ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜ Ea ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ»≈¿…≈¿»ƒ∆…
,LÁÏ ‡lL (‚Ï) ."eBÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔBÚÏ¿≈∆∆¡«…¿≈∆…¿«≈
:¯Ó‡pL ,ÛMÎÏ ‡lL („Ï) ."eLÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«¬∆…¿«≈∆∆¡«
¯aÁÏ ‡lL (‰Ï) ."ÛMÎÓe 'B‚Â Ea ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿¿¿«≈∆…«¿…
Ï‡LÏ ‡lL (ÂÏ) ."¯·Á ¯·ÁÂ" :¯Ó‡pL ,¯·Á∆∆∆∆¡«¿…≈»∆∆…ƒ¿…
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Ï‡LÏ ‡lL (ÊÏ) ."·B‡ Ï‡BLÂ" :¯Ó‡pL ,·B‡a»∆∆¡«¿≈∆…ƒ¿…
Ï‡LÏ ‡lL (ÁÏ) ."ÈÚcÈÂ" :¯Ó‡pL ,ÈBÚcia«ƒ¿ƒ∆∆¡«¿ƒ¿…ƒ∆…ƒ¿…
."ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯B„Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ˙n‰ ÔÓ ÌBÏÁa«¬ƒ«≈ƒ∆∆¡«¿≈∆«≈ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,LÈ‡ È„Ú ‰M‡ ‰„Úz ‡lL (ËÏ)∆…«¬∆ƒ»¬ƒƒ∆∆¡«…
È„Ú LÈ‡ ‰„ÚÈ ‡lL (Ó) ."‰M‡ ÏÚ ¯·‚ ÈÏÎ ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»∆…«¬∆ƒ¬ƒ
(‡Ó) ."‰M‡ ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰M‡ƒ»∆∆¡«…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»
:¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚk Ûeba ·zÎÏ ‡lL∆…ƒ¿…«¿¿≈¬»»»∆∆¡«
LaÏÏ ‡lL (·Ó) ."ÌÎa ez˙ ‡Ï ,Ú˜Ú˜ ˙·˙Îe"¿…∆«¬«…ƒ¿»∆∆…ƒ¿…
:¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú È¯Ók ÔÈL·BlL BÓk ÊËÚL««¿≈¿∆¿ƒ»¿≈¬»»»∆∆¡«
L‡¯ ˙‡t ÛÈw‰Ï ‡lL (‚Ó) ."ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï"…ƒ¿«««¿≈∆…¿«ƒ¿«…
˙‡t eÙÈw˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÓÎk¿»¿≈¬»»»∆∆¡«…«ƒ¿«
È„·BÚk Ô˜f‰ Ïk ˙ÈÁL‰Ï ‡lL („Ó) ."ÌÎL‡…̄¿∆∆…¿«¿ƒ»«»»¿¿≈
."E˜Ê ˙‡t ˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆∆¡«¿…«¿ƒ≈¿«¿»∆

‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚk „„Bb˙‰Ï ‡lL (‰Ó):¯Ó‡pL , ∆…¿ƒ¿≈¿¿≈¬»»»∆∆¡«
(ÂÓ) .‡È‰ ˙Á‡ ‰ËÈ¯Ne ‡„È„‚e ;"e„„Bb˙˙ ‡Ï"…ƒ¿¿¿ƒ»¿ƒ»««ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÔkLÏ ‡lL∆…ƒ¿…¿∆∆ƒ¿«ƒ¿»∆∆¡«…
¯Á‡ ¯e˙Ï ‡lL (ÊÓ) ."„BÚ ‰f‰ C¯ca ·eLÏ ÔeÙÒ…̇ƒ»«∆∆«∆∆…»««
e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯e ·l‰ ˙B·LÁÓ«¬»«≈¿ƒ«»≈«ƒ∆∆¡«¿…»
˙¯ÎÏ ‡lL (ÁÓ) ."ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï È¯Á‡«¬≈¿«¿∆¿«¬≈≈≈∆∆…ƒ¿…
Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÈÓÓÚ ‰Ú·LÏ ˙È¯a¿ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ∆∆¡«…ƒ¿…»∆
,ÔÈÓÓÚ ‰Ú·MÓ Ì„‡ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (ËÓ) ."˙È¯a¿ƒ∆…¿«¿»»ƒƒ¿»¬»ƒ
ÏÚ ÔÁÏ ‡lL () ."‰ÓL Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆»¿»»∆…»…«
(‡) ."ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ¿≈¬»»»∆∆¡«¿…¿»≈
:¯Ó‡pL ,eˆ¯‡a ‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ ·ÈLB‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿≈¬»»»¿«¿≈∆∆¡«
È„·BÚa ÔzÁ˙‰Ï ‡lL (·) ."Eˆ¯‡a e·LÈ ‡Ï"…≈¿¿«¿¿∆…¿ƒ¿«≈¿¿≈
‡lL (‚) ."Ìa ÔzÁ˙˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆∆¡«¿…ƒ¿«≈»∆…
:¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ Ï‡¯NÈ ˙a È·‡BÓe ÈBnÚ ‡OÈƒ»«ƒ»ƒ«ƒ¿»≈¿»∆∆¡«
‡lL („) ."'‰ Ï‰˜a È·‡BÓe ÈBnÚ ‡·È ‡Ï"…»…«ƒ»ƒƒ¿«∆…
,˙B¯Bc ‰LÏL „Ú ‡l‡ Ï‰w‰ ÔÓ ÂNÚ Ú¯Ê ˜ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ∆«≈»ƒ«»»∆»«¿…»
˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (‰) ."ÈÓ„‡ ·Ú˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«≈¬…ƒ∆…¿«¿ƒ
:¯Ó‡pL ,˙B¯Bc ‰LÏL „Ú ‡l‡ Ï‰wa ‡B·lÓ È¯ˆÓƒ¿ƒƒ»«»»∆»«¿…»∆∆¡«
ÔBnÚÏ ÌBÏL ‡¯˜Ï ‡lL (Â) ."È¯ˆÓ ·Ú˙˙ ‡Ï"…¿«≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿…»¿«
,ÌÈBb‰ ¯‡Lk ‰ÓÁÏÓ ˙ÚLa ‰lÁza ·‡BÓe»«¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿»«ƒ
‡lL (Ê) ."Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL L¯„˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…¿»¿»»∆…
‰˙ÁL‰ Ba LiL Ïk ÔÎÂ ,ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ˙ÈÁL‰Ï¿«¿ƒƒ»≈«¬»¿≈»∆≈«¿»»
‡lL (Á) ."dˆÚ ˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯eÒ‡»∆∆¡«…«¿ƒ∆≈»∆…
˙ÚLa Ì‰È·ÈB‡Ó e„ÁÙÈ ‡ÏÂ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ e‡¯ÈÈƒ¿«¿≈«ƒ¿»»¿…ƒ¿¬≈¿≈∆ƒ¿«
‡Ï" ,"Ì‰ÈtÓ ı¯Ú˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»∆∆¡«…«¬…ƒ¿≈∆…
˜ÏÓÚ ‰NÚÓ e··lÓ ¯eÒÈ ‡lL (Ë) ."Ìe‡¯Èzƒ»∆…»ƒ¿»≈«¬≈¬»≈
e‡L (Ò) ."ÁkL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,eÏ ‰NÚL Ú¯‰»«∆»»»∆∆¡«…ƒ¿«∆»
‡Ï ,ÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL ,ÌM‰ ˙k¯a ÏÚ ÔÈ¯‰ÊÓÀ¿»ƒ«ƒ¿««≈∆∆¡«¡…ƒ…
."˙ÓeÈ ˙BÓ ,'‰ ÌL ·˜BÂ" :LÚa ¯Ó‡Â ,"Ïl˜¿̇«≈¿∆¡«»…∆¿≈≈»
˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k ·e˙k‰ ÂÈÏÚ LÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰ÊÂ¿∆«¿»»∆»«»»«»»≈ƒ«
‰ÏÈn‰ ÔÓ ıeÁ - ‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊ È¯‰ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ¬≈ƒ¿«…«¬∆ƒ«ƒ»
‡lL (‡Ò) .‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Â ,˙¯Îa Ô‰L ,ÁÒÙe∆«∆≈¿»≈¿≈ƒ¿¬≈∆…
eÚ·M˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Èeha ˙Úe·L ÏÚ ¯·ÚÏ«¬…«¿«ƒ∆∆¡«¿…ƒ»¿

:¯Ó‡pL ,‡ÂMÏ Ú·MÈ ‡lL (·Ò) ."¯˜MÏ ÈÓL·ƒ¿ƒ«»∆∆…ƒ»««»¿∆∆¡«
‡lL (‚Ò) ."‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï"…ƒ»∆≈¡…∆«»¿∆…
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌL ˙‡ ÏlÁÏ¿«≈∆≈«»»∆∆¡«¿…
¯·c ˙‡ ˙BqÏ ‡lL („Ò) ."ÈL„˜ ÌL ˙‡ eÏlÁ¿̇«¿∆≈»¿ƒ∆…¿«∆¿«

."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ eq˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,'‰(‰Ò) ∆∆¡«…¿«∆¡…≈∆
Èza B‡ ,˙BiÒk Èza B‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa „a‡Ï ‡lL∆…¿«≈≈«ƒ¿»»≈¿≈ƒ»≈
,ÔÈLc˜Ó‰ ˙BÓM‰ ˙‡ ÔÈ˜ÁBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ ;˙BL¯„Óƒ¿»¿≈≈¬ƒ∆«≈«¿À»ƒ
Ôe„a‡z „a‡" :¯Ó‡pL ,L„w‰ È·˙k ÌÈ„a‡Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒƒ¿≈«…∆∆∆¡««≈¿«¿
·eÏv‰ ÔÈÏÈ ‡lL (ÂÒ) ."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï…«¬≈«¡…≈∆∆…»ƒ«»
(ÊÒ) ."ıÚ‰ ÏÚ B˙Ï· ÔÈÏ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ıÚ‰ ÏÚ«»≈∆∆¡«…»ƒƒ¿»«»≈
:¯Ó‡pL ,Lc˜nÏ ·È·Ò ‰¯ÈÓL ˙ÈaL‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿ƒ»»ƒ«ƒ¿»∆∆¡«
Ô‰k ÒkÈ ‡lL (ÁÒ) ."Èz¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe"¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒ∆…ƒ»≈…≈
Ï‡ ˙Ú ÏÎa ‡·È Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,˙Ú ÏÎa ÏÎÈ‰Ï«≈»¿»≈∆∆¡«¿«»…¿»≈∆
ÁaÊn‰ ÔÓ ÌeÓ ÏÚa Ô‰k ÒkÈ ‡lL (ËÒ) ."L„w‰«…∆∆…ƒ»≈…≈««ƒ«ƒ¿≈«
(Ú) ."‡·È ‡Ï ˙Î¯t‰ Ï‡ C‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ∆∆¡««∆«»…∆…»…
Ba ‰È‰È ¯L‡" :¯Ó‡pL ,ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…««∆∆¡«¬∆ƒ¿∆
:¯Ó‡pL ,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL (‡Ú) ."ÌeÓ∆…«¬…««≈∆∆¡«
‡lL (·Ú) ."·¯˜È ‡Ï ,ÌeÓ Ba ¯L‡ LÈ‡ Ïk"»ƒ¬∆…ƒ¿«∆…
ÌÈ‰k‰ ‡ÏÂ ÌÈ‰k‰ ˙„B·Úa ÌiÂÏ‰ e˜qÚ˙Èƒ¿«¿«¿ƒƒ«¬««…¬ƒ¿…«…¬ƒ
L„w‰ ÈÏk Ï‡" :ÌiÂÏa ¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒƒ∆∆¡««¿ƒƒ∆¿≈«…∆
‡lL (‚Ú) ."Ìz‡ Ìb Ì‰ Ìb e·¯˜È ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â¿∆«ƒ¿≈«…ƒ¿¿«≈««∆∆…
:¯Ó‡pL ,ÔÈÈ Èe˙L ‰¯Bza ‰¯BÈ ‡ÏÂ Lc˜nÏ ÒkÈƒ»≈«ƒ¿»¿…∆«»¿«ƒ∆∆¡«
,"„ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ ÌÎ‡·a zLz Ï‡ ¯ÎLÂ ÔÈÈ"«ƒ¿≈»«≈¿¿¿…¬∆∆…∆≈
‡lL („Ú) ."Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ˙B¯B‰Ïe" :¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆¿≈ƒ¿»≈∆…
."ÌÎÈÏ‡ ·¯˜È ‡Ï ¯ÊÂ" :¯Ó‡pL ,Lc˜na ¯f‰ „·ÚÈ«¬…«»«ƒ¿»∆∆¡«¿»…ƒ¿«¬≈∆
e¯ÊpÈÂ" :¯Ó‡pL ,‡ÓË Ô‰k „·ÚÈ ‡lL (‰Ú)∆…«¬……≈»≈∆∆¡«¿ƒ»¿
ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰k „·ÚÈ ‡lL (ÂÚ) ."Ï‡¯NÈ È· ÈL„wÓƒ»¿≈¿≈ƒ¿»≈∆…«¬……≈¿
(ÊÚ) ."eÏlÁÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,BLÓL ·È¯ÚiL „Ú«∆«¬ƒƒ¿∆∆¡«¿…¿«¿
e‡nËÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚÏ ‡ÓË Ô‰k ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈»≈»¬»»∆∆¡«¿…¿«¿
ÒkÈ ‡lL (ÁÚ) .‰ÈÎL ‰ÁÓ ‰Ê ;"Ì‰ÈÁÓ ˙‡∆«¬≈∆∆«¬≈¿ƒ»∆…ƒ»≈
,˙Èa‰ ¯‰ ˙B¯B„Ï Bc‚kL ,‰iÂÏ ‰ÁÓÏ ‡ÓË»≈¿«¬≈¿ƒ»∆¿∆¿¿«««ƒ
‰ÁÓ ‰Ê ;"‰Án‰ CBz Ï‡ ‡B·È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…»∆««¬∆∆«¬≈
:¯Ó‡pL ,˙ÈÊb ÁaÊÓ È·‡ ˙B·Ï ‡lL (ËÚ) .‰iÂÏ¿ƒ»∆…ƒ¿«¿≈ƒ¿≈«»ƒ∆∆¡«
ÏÚ ÚÒÙÏ ‡lL (Ù) ."˙ÈÊb Ô‰˙‡ ‰·˙ ‡Ï"…ƒ¿∆∆¿∆»ƒ∆…ƒ¿…««
."ÈÁaÊÓ ÏÚ ˙BÏÚÓa ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆¡«¿…«¬∆¿«¬«ƒ¿¿ƒ
,·‰f‰ ÁaÊÓa ·È¯˜‰Ïe ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (‡Ù)∆…¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿««»»
‡lL (·Ù) ."‰¯Ê ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ eÏÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬»»¿…∆»»∆…
ÏÚ „˜ez „ÈÓz ,L‡" :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ L‡ ˙BaÎÏ¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«≈»ƒ««
˙k˙Óa ˙BNÚÏ ‡lL (‚Ù) ."‰aÎ˙ ‡Ï - ÁaÊn‰«ƒ¿≈«…ƒ¿∆∆…«¬¿«¿…∆
."eNÚ˙ ‡Ï Bzk˙Ó·e" :¯Ó‡pL ,‰ÁLn‰ ÔÓL∆∆«ƒ¿»∆∆¡«¿«¿À¿…«¬
ÏÚ" :¯Ó‡pL ,¯Ê ‰ÁLn‰ ÔÓLa CeÒÏ ‡lL („Ù)∆…»¿∆∆«ƒ¿»»∆∆¡««

a˙k˙Óa ˙BNÚÏ ‡lL (‰Ù) ."CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯N¿«»»…ƒ»∆…«¬¿«¿…∆
(ÂÙ) ."eNÚ˙ ‡Ï dzk˙ÓaÂ" :¯Ó‡pL ,˙¯Ëw‰«¿…∆∆∆¡«¿«¿À¿»…«¬
e¯eÒÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔB¯‡‰ Èca ‡ÈˆB‰Ï ‡lL∆…¿ƒ«≈»»∆∆¡«…»
,„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL (ÊÙ) ."epnÓƒ∆∆…ƒ««…∆≈«»≈
‡lL (ÁÙ) ."„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…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

87

88

89

90

91

92



zeevndקמו oipn - ixyz 'h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡Ï - Bl ‰È‰È ‡¯Á˙ ÈÙk" :¯Ó‡pL ,ÏÈÚn‰ Ú¯wÈƒ»««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿»ƒ¿∆…
:¯Ó‡pL ,ıeÁa ÌÈL„˜ ˙BÏÚ‰Ï ‡lL (ËÙ) ."Ú¯wÈƒ»≈«∆…¿«¬»»ƒ«∆∆¡«
ËÁLÏ ‡lL (ˆ) ."...EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz Ôt ,EÏ ¯ÓM‰"ƒ»∆¿∆«¬∆……∆∆…ƒ¿…
B‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ LÈ‡" :¯Ó‡pL ,ıeÁa ÌÈL„»̃»ƒ«∆∆¡«ƒ¬∆ƒ¿«
(‡ˆ) ."˙¯ÎÂ B‡È·‰ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡Â ·Nk∆∆¿∆∆«…∆≈…¡ƒ¿ƒ¿«
Ïk" :¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«¬≈ƒ«ƒ¿≈«∆∆¡«…
(·ˆ) .BLc˜‰ ¯eq‡ e‰Ê ;"e·È¯˜˙ ‡Ï ,ÌeÓ Ba ¯L‡¬∆…«¿ƒ∆ƒ∆¿≈
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ôa¯˜ ÌLÏ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ËÁLÏ ‡lL∆…ƒ¿…«¬≈ƒ¿≈»¿»∆∆¡«…
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ìc ˜¯ÊÏ ‡lL (‚ˆ) ."'‰Ï ‰l‡ e·È¯˜«̇¿ƒ≈∆«∆…ƒ¿…««¬≈ƒ
e·È¯˜˙ ‡Ï" :ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ Èa‚Ï¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿«¬≈ƒ…«¿ƒ
¯ÈË˜‰Ï ‡lL („ˆ) .ÌÓc ˙˜È¯Ê ¯eq‡ e‰ÊÂ ;"'‰Ï«¿∆ƒ¿ƒ«»»∆…¿«¿ƒ
ez˙ ‡Ï ‰M‡Â" :¯Ó‡pL ,ÔÈÓeÓ ÈÏÚa È¯eÓ‡≈≈«¬≈ƒ∆∆¡«¿ƒ∆…ƒ¿
,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜‰Ï ‡lL (‰ˆ) ."Ì‰Ó≈∆∆…¿«¿ƒ««≈
¯L‡ ,‰NÂ ¯BL EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿««¡…∆»∆¬∆
·È¯˜‰Ï ‡lL (Âˆ) .¯·BÚ ÌeÓ e‰Ê ;"ÌeÓ Ba ‰È‰Èƒ¿∆∆≈∆…¿«¿ƒ
‡Ï ,¯Î Ôa „iÓe" :¯Ó‡pL ,ÌÈBb‰ „iÓ ÌeÓ ÏÚa««ƒ««ƒ∆∆¡«ƒ«∆≈»…
:¯Ó‡pL ,ÌÈL„wa ÌeÓ ÔzÈ ‡lL (Êˆ) ."e·È¯˜«̇¿ƒ∆…ƒ≈«√»ƒ∆∆¡«
(Áˆ) .ÌeÓ Ba Ôzz ‡Ï ,¯ÓBÏk ;"Ba ‰È‰È ‡Ï ÌeÓ"…ƒ¿∆¿«…ƒ≈
ÏÎ Èk" :¯Ó‡pL ,L·c B‡ ¯B‡N ·È¯˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿¿«∆∆¡«ƒ»
·È¯˜‰Ï ‡lL (Ëˆ) ."e¯ÈË˜˙ ‡Ï ,L·c ÏÎÂ ¯B‡N¿¿»¿«…«¿ƒ∆…¿«¿ƒ
."EÈ‰Ï‡ ˙È¯a ÁÏÓ ˙ÈaL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏÙz»≈∆∆¡«¿…«¿ƒ∆«¿ƒ¡…∆
‡È·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯ÈÁÓe Ô˙‡ ·È¯˜‰Ï ‡lL (˜)∆…¿«¿ƒ∆¿»¿ƒ∆∆¡«…»ƒ
B˙B‡ ËÁLÏ ‡lL (‡˜) ."·Ïk ¯ÈÁÓe ‰BÊ Ô˙‡∆¿«»¿ƒ∆∆∆…ƒ¿…
ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï ,Ba ˙‡Â B˙‡" :¯Ó‡pL ,Ba ˙‡Â¿∆¿∆∆¡«…¿∆¿…ƒ¿¬¿
,‡ËBÁ ˙ÁÓa ˙ÈÊ ÔÓL ÔzÏ ‡lL (·˜) ."„Á‡∆»∆…ƒ≈∆∆«ƒ¿ƒ¿«≈
ÔzÏ ‡lL (‚˜) ."ÔÓL ‰ÈÏÚ ÌÈNÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…»ƒ»∆»∆∆∆…ƒ≈
(„˜) ."‰·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰B·Ï ‰ÈÏÚ»∆»¿»∆∆¡«¿…ƒ≈»∆»¿…»
˜vÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ËBN ˙ÁÓa ÔÓL ÔzÈ ‡lL∆…ƒ≈∆∆¿ƒ¿«»∆∆¡«…ƒ…
:¯Ó‡pL ,‰B·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈ ‡lL (‰˜) ."ÔÓL ÂÈÏÚ»»∆∆∆…ƒ≈»»¿»∆∆¡«

·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ"˙‡ ¯ÈÓ‰Ï ‡lL (Â˜) ."‰ ¿…ƒ≈»»¿…»∆…¿»ƒ∆
."B˙‡ ¯ÈÓÈ ‡ÏÂ ,epÙÈÏÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„w‰«√»ƒ∆∆¡«…«¿ƒ∆¿…»ƒ…
¯Ó‡pL ,Ôa¯˜Ï Ôa¯wÓ ÌÈL„w‰ ˙BpLÏ ‡lL (Ê˜)∆…¿««√»ƒƒ»¿»¿»¿»∆∆¡«
‡Ï ,¯ÓBÏk ;"B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï" :¯BÎaa«¿…«¿ƒƒ…¿«…
¯BÎa ˙BcÙÏ ‡lL (Á˜) .¯Á‡ Ôa¯˜Ï epLÈ„˜È«¿ƒ∆¿»¿»«≈∆…ƒ¿¿
‡Ï 'B‚Â ¯BL ¯BÎa C‡" :¯Ó‡pL ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆∆¡««¿¿…
:¯Ó‡pL ,‰Ó‰a ¯NÚÓ ¯kÓÏ ‡lL (Ë˜) ."‰cÙƒ̇¿∆∆…ƒ¿…«¬«¿≈»∆∆¡«
:¯Ó‡pL ,Ì¯Á‰ ‰„N ¯kÓÏ ‡lL (È˜) ."Ï‡bÈ ‡Ï"…ƒ»≈∆…ƒ¿…¿≈«≈∆∆∆¡«
,Ì¯Á‰ ‰„N ˙BcÙÏ ‡lL (‡È˜) ."¯ÎnÈ ‡Ï"…ƒ»≈∆…ƒ¿¿≈«≈∆
L‡¯ ÏÈc·È ‡lL (·È˜) ."Ï‡bÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ»≈∆…«¿ƒ…
ÏenÓ BL‡¯ ˙‡ ˜ÏÓe" :¯Ó‡pL ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»∆∆¡«»«∆…ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„wa „·ÚÏ ‡lL (‚È˜) ."Bt¯Ú»¿∆…«¬…«√»ƒ∆∆¡«…
,ÌÈL„w‰ ˙‡ ÊÊ‚Ï ‡lL („È˜) ."E¯BL ¯Î·a „·Ú«̇¬…ƒ¿…∆∆…ƒ¿…∆«√»ƒ
ËÁLÈ ‡lL (ÂË˜) ."E‡ˆ ¯BÎa Ê‚˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»…¿…∆∆…ƒ¿«
ıÓÁ ÏÚ ËÁL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ìi˜ ıÓÁ‰Â ÁÒt‰«∆«¿∆»≈«»∆∆¡«…ƒ¿««»≈
„Ú ÁÒt‰ È¯eÓ‡ ÁÈp‰Ï ‡lL (ÊË˜) ."ÈÁ·Ê Ìc«ƒ¿ƒ∆…¿«ƒ«≈≈«∆««
„Ú ÈbÁ ·ÏÁ ÔÈÏÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÏa eÏÒtiL∆ƒ»¿¿ƒ»∆∆¡«¿…»ƒ≈∆«ƒ«

:¯Ó‡pL ,ÁÒt‰ ¯NaÓ ¯È˙B‰Ï ‡lL (ÊÈ˜) ."¯˜a…∆∆…¿ƒƒ¿««∆«∆∆¡«
¯È˙B‰Ï ‡lL (ÁÈ˜) ."¯˜a „Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡Ï"…ƒƒ∆«…∆∆…¿ƒ
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ ¯NÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚ÁÓ≈¬ƒ««¿»»»»««¿ƒƒ∆∆¡«¿…
¯N·aL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"¯Na‰ ÔÓ ÔÈÏÈ»ƒƒ«»»ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«
¯Ó‡pL ‰ÊÂ ,¯a„Ó ·e˙k‰ ¯NÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á¬ƒ««¿»»»»«»¿«≈¿∆∆∆¡«
‡e‰L ,ÁÒt‰ ÏL ÈL ÌBÈ ÏL B¯˜·Ï - "¯˜aÏ"«…∆¿»¿∆≈ƒ∆«∆«∆
ÁÒt ¯NaÓ ¯È˙B‰Ï ‡lL (ËÈ˜) .‰ËÈÁMÏ ÈLÈÏL¿ƒƒ«¿ƒ»∆…¿ƒƒ¿«∆«
."¯˜a „Ú epnÓ e¯È‡LÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯˜a „Ú ÈL≈ƒ«…∆∆∆¡«…«¿ƒƒ∆«…∆
:¯Ó‡pL ,¯˜a „Ú ‰„Bz‰ ¯NaÓ ¯È˙B‰Ï ‡lL (Î˜)∆…¿ƒƒ¿««»«…∆∆∆¡«
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ;"¯˜a „Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡ÏÂ"…ƒƒ∆«…∆¿«ƒƒ¿»
.Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ,ÌÈL„»̃»ƒ∆≈«ƒƒ»¿««¿«¬ƒ»»
,ÌˆÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÁÒta ÌˆÚ ¯aLÏ ‡lL (‡Î˜)∆…ƒ¿…∆∆«∆«∆∆¡«¿∆∆
,ÈL ÁÒÙa ÌˆÚ ¯aLÏ ‡lL (·Î˜) ."Ba e¯aL˙ ‡Ï…ƒ¿¿∆…ƒ¿…∆∆¿∆«≈ƒ
‡lL (‚Î˜) ."Ba e¯aL˙ ‡Ï ,ÌˆÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆…ƒ¿¿∆…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯e·Á‰ ÔÓ ÁÒt‰ ¯NaÓ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿««∆«ƒ«¬»∆∆¡«…
˙BÁÓ È¯ÈL ˙BNÚÏ ‡lL („Î˜) ."˙Èa‰ ÔÓ ‡ÈˆB˙ƒƒ««ƒ∆…«¬¿»≈¿»
(‰Î˜) ."Ì˜ÏÁ ,ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ»≈∆∆¡«…≈»∆»≈∆¿»
Ï‡" :¯Ó‡pL ,ÏM·Óe ‡ ÁÒt‰ ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…¿««∆«»¿À»∆∆¡««

(ÂÎ˜) ."ÏM·Ó ÏL·e ,‡ epnÓ eÏÎ‡z‡lL …¿ƒ∆»»≈¿À»∆…
·LBz" :¯Ó‡pL ,·LBz ¯‚Ï ÁÒt ¯Na ÏÈÎ‡‰Ï¿«¬ƒ¿«∆«¿≈»∆∆¡«»
¯Na Ï¯Ú‰ ÏÎ‡È ‡lL (ÊÎ˜) ."Ba ÏÎ‡È ‡Ï ,¯ÈÎNÂ¿»ƒ……«∆……«∆»≈¿«
(ÁÎ˜) ."Ba ÏÎ‡È ‡Ï ,Ï¯Ú ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÁÒt∆«∆∆¡«¿»»≈……«
,„nzLpL Ï‡¯NÈÏ ÁÒt‰ ¯Na ÏÈÎ‡‰Ï ‡lL∆…¿«¬ƒ¿««∆«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«≈
,¯ÓBÏk ;"Ba ÏÎ‡È ‡Ï ,¯Î Ôa Ïk" :¯Ó‡pL∆∆¡«»∆≈»……«¿«
,Ì˙BÓk ‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚÂ ¯Î È·Ï ‰ÂÏpL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿≈≈»¿»«¬»»»¿»
‡ÓËpL Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL (ËÎ˜) .Ba ÏÎ‡È ‡Ï……«∆……«»»∆ƒ¿»
Á·fÓ ¯Na ÏÎ‡z ¯L‡ LÙp‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„»̃»ƒ∆∆¡«¿«∆∆¬∆…«»»ƒ∆«
‡lL (Ï˜) ."ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ ,'‰Ï ¯L‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ¬∆«¿À¿»»»∆…
¯L‡ ¯Na‰Â" :¯Ó‡pL ,e‡ÓËpL ÌÈL„w‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ«√»ƒ∆ƒ¿¿∆∆¡«¿«»»¬∆
,¯˙B ÏÎ‡Ï ‡lL (‡Ï˜) ."ÏÎ‡È ‡Ï ,‡ÓË ÏÎa ÚbÈƒ«¿»»≈…≈»≈∆…∆¡…»
."‡È‰‰ LÙp‰ ‰˙¯ÎÂ ‡OÈ BBÚ ÂÈÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿»¬ƒ»¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒ
B˙‡ ·È¯˜n‰" :¯Ó‡pL ,Ïebt ÏÎ‡Ï ‡lL (·Ï˜)∆…∆¡…ƒ∆∆¡«««¿ƒ…
,epnÓ ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â ;‰È‰È Ïebt ,BÏ ·LÁÈ ‡Ï…≈»≈ƒƒ¿∆¿«∆∆»…∆∆ƒ∆
¯Ê ÏÎ‡È ‡lL (‚Ï˜) .˙¯Îa ‡e‰Â ;"‡Oz dBÚ¬»ƒ»¿¿»≈∆……«»
(„Ï˜) ."L„˜ ÏÎ‡È ‡Ï ,¯Ê ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,˙BÓe¯z¿∆∆¡«¿»»……«…∆
,‰Óe¯z B¯ÈÎNe Ô‰k ·LBz elÙ‡ ÏÎ‡È ‡lL∆……«¬ƒ«…≈¿ƒ¿»
."L„˜ ÏÎ‡È ‡Ï ,¯ÈÎNÂ Ô‰k ·LBz" :¯Ó‡pL∆∆¡««…≈¿»ƒ……«…∆
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,‰Óe¯z Ï¯Ú ÏÎ‡È ‡lL (‰Ï˜)∆……«»≈¿»¿«ƒƒ¿»
‰¯Ê‚a ÁÒt‰ ÔÓ ·e˙k‰ B„nÏ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈL„»̃»ƒ¿»»∆ƒ¿«»ƒ«∆«ƒ¿≈»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ;‰¯Bz‰ ÔÓ Le¯Ùa BÈ‡Â ,‰ÂL»»¿≈¿≈ƒ«»ƒƒ«¿»
BÈ‡Â ,‰¯Bz ÈÙebÓ - ÌÈL„wa Ï¯Ú ¯eq‡L ,e„ÓÏ»¿∆ƒ»≈«√»ƒƒ≈»¿≈
,‰Óe¯z ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL (ÂÏ˜) .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆……«…≈»≈¿»
."ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈL„wa 'B‚Â EÚ¯fÓ LÈ‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ«¿¬¿«√»ƒ……«
‰ÊÁ ‡ÏÂ ˙BÓe¯z ‡Ï ,L„˜ ‰ÏÏÁ ÏÎ‡z ‡lL (ÊÏ˜)∆……«¬»»…∆…¿¿…»∆
‡È‰ ,¯Ê LÈ‡Ï ‰È‰˙ Èk - Ô‰k ˙·e" :¯Ó‡pL ,˜BLÂ»∆∆¡««…≈ƒƒ¿∆¿ƒ»ƒ
ÏÎ‡z ‡lL (ÁÏ˜) ."ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL„w‰ ˙Óe¯˙aƒ¿««√»ƒ……≈∆…≈»≈
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,‰È‰z ÏÈÏk Ô‰k ˙ÁÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,Ô‰k ˙ÁÓƒ¿«…≈∆∆¡«¿»ƒ¿«…≈»ƒƒ¿∆
˙B‡hÁ ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÏ˜) ."ÏÎ‡˙ ‡Ï…≈»≈∆…∆¡…¿««»
‡·eÈ ¯L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÙa ˙BNÚp‰««¬ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»«»¬∆»
Ïh‰L ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÎ‡Ï ‡lL (Ó˜) ."dÓcÓƒ»»∆…∆¡…¿≈«À¿»ƒ∆À«
;"‰·ÚBz Ïk ÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰eÎa ÌeÓ Ì‰a»∆¿«»»∆∆¡«……«»≈»
Ïh‰L ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»«¿∆ƒ¿≈«À¿»ƒ∆À«
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡Ó˜) .¯a„Ó ·e˙k‰ ÌeÓ Ì‰a»∆«»¿«≈∆…∆¡…«¬≈
ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆∆¡«…«
ÏÎ‡Ï ‡lL (·Ó˜) ."E‚c ¯NÚÓ ,EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿∆…∆¡…
:¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ LB¯Èz ÏL ÈL ¯NÚÓ«¬≈≈ƒ∆ƒƒ»«ƒ∆∆¡«
¯‰ˆÈ ÏL ÈL ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Ó˜) ."EL¯Èz"ƒ…¿∆…∆¡…«¬≈≈ƒ∆ƒ¿»

L („Ó˜) ."E¯‰ˆÈÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ‡l ƒ»«ƒ∆∆¡«¿ƒ¿»∆∆…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz ¯BÎa ÏÎ‡Ï∆¡…¿»ƒƒ»«ƒ∆∆¡«…
ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡È ‡lL (‰Ó˜) ."˙B¯BÎ·e 'B‚Â ÏÎe˙«¿¿∆……¿«…¬ƒ
'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»»¬»»∆∆¡«…«¿
‡a ‡lL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"E‡ˆÂ E¯˜a¿»¿¿…∆ƒƒ«¿»»¿∆…»
ıeÁ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ¯Na ¯Ò‡Ï ‡l‡ ·e˙k‰«»∆»∆¡…¿««»«¬»
B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ ÏÎ‡iL ¯·c ÏkL ÈÙÏ ,‰¯ÊÚÏ»¬»»¿ƒ∆»»»∆≈»≈ƒ¿¬ƒ»
‡lL (ÂÓ˜) .Ba ‡¯˜‡ "EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï" -…«∆¡…ƒ¿»∆∆¿»∆…
EÈ¯„e 'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÏBÚ‰ ¯Na ÏÎ‡Ï∆¡…¿«»»∆∆¡«…«¿¿»∆
¯L‡ EÈ¯„ ÏÎ‡Ï ÏÎez ‡Ï ,¯ÓBÏk ;"¯cz ¯L‡¬∆ƒ…¿«…«∆¡…¿»∆¬∆
ÔÓ ‰‰È ‡lL ,ÏÚBÓ Ïk ÏL ‰¯‰Ê‡ ‡È‰ BÊÂ .¯czƒ…¿ƒ«¿»»∆»≈∆…≈»∆ƒ
.ÏÚÓ ,‰‰ Ì‡Â ;Ô‰Ó ˙B‰ÈÏ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈL„w‰«√»ƒ»¬ƒ≈»≈∆¿ƒ∆¡»»«
˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊÓ˜)∆…∆¡…¿«»»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«
,¯ÓBÏk ;"EÈ˙·„Â 'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÓc»ƒ∆∆¡«…«¿¿ƒ¿…∆¿«
(ÁÓ˜) .ÌÓc ˜¯fiL „Ú EÈ˙B·„ ÏÎ‡Ï ÏÎez ‡Ï…«∆¡…ƒ¿∆«∆ƒ»≈»»
‡Ï ¯ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Na ¯Ê ÏÎ‡È ‡lL∆……«»¿«»¿≈»»ƒ∆∆¡«¿»…
ÌÈ¯eka Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL (ËÓ˜) ."Ì‰ L„˜ Èk ,ÏÎ‡È…«ƒ…∆≈∆……«…≈ƒƒ
˙Óe¯˙e ...ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚa ‰Áp‰ Ì„…̃∆«»»»¬»»∆∆¡«…«¿«
ÈL ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (˜) .ÌÈ¯eka‰ el‡ ;"E„È»∆≈«ƒƒ∆…∆¡…«¬≈≈ƒ
:¯Ó‡pL ,‰„tiL „Ú ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡Â ‰‡ÓËa¿À¿»«¬ƒƒ»«ƒ«∆ƒ»∆∆∆¡«
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡˜) ."‡ÓËa epnÓ Èz¯Ú· ‡Ï"…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈∆…∆¡…«¬≈
."epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙eÈ‡a ÈL≈ƒ«¬ƒ∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒƒ∆
ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ÈL ¯NÚÓ ÈÓc ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (·˜)∆…¿ƒ¿≈«¬≈≈ƒƒ¿»ƒ∆≈
epnÓ Èz˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ Ì‰a»∆¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«¿…»«ƒƒ∆
Èz˙" ,ÈÁ‰ Ûeb‰ ÈÎ¯ˆÏ ıeÁ ‡e‰L ÏÎÂ ;"˙ÓÏ¿≈¿»∆¿»¿≈«««»«ƒ
;Ï·h‰ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚˜) .Ba ‡¯˜‡ "˙ÓÏ epnÓƒ∆¿≈∆¿»∆…∆¡…«∆∆
˙BÓe¯˙a ·iÁ‰ ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ¯·c ‡e‰ ,Ï·h‰Â¿«∆∆»»∆ƒ»ƒ»»∆««»ƒ¿
:¯Ó‡pL ,'‰ ˙Óe¯z epnÓ e‡ÈˆB‰ ‡lL ,˙B¯NÚÓe««¿∆…ƒƒ∆¿«∆∆¡«
eÓÈ¯È ¯L‡ ˙‡ 'Ï‡¯NÈ È· ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ"¿…¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈≈¬∆»ƒ
Ô˙B‡ ÌÈ¯‰Ï ÔÈ„È˙Ú Ì‰L ÌÈ¯·c ,¯ÓBÏk ;"'‰Ï«¿«¿»ƒ∆≈¬ƒƒ¿»ƒ»
(„˜) .ÔÏ·Ëa Ô˙B‡ eÏÎ‡ÈÂ ÏÁ Ô˙B‡ eNÚÈ ‡Ï ,'‰Ï«…«¬»…¿…¿»¿ƒ¿»
ÔBL‡¯ ¯NÚÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯ek·Ï ‰Óe¯z ÌÈc˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿…«¬≈ƒ
ÏÚ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,ÔBL‡¯Ï ÈL ¯NÚÓ ‡ÏÂ ,‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿…«¬≈≈ƒ¿ƒ∆»ƒƒ«
,‰ÏB„b ‰Óe¯z Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÌÈ¯eka :¯„q‰«≈∆ƒƒ¿ƒ»¿««»¿»¿»
;ÈL ¯NÚÓ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯NÚÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¬≈ƒ¿««»«¬≈≈ƒ

¯Á‡z ‡Ï ,"¯Á‡˙ ‡Ï EÚÓ„Â C˙‡ÏÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈»¿¿ƒ¿¬…¿«≈…¿«≈
ÌÈ¯„p‰ ¯Á‡Ï ‡lL (‰˜) .BÓÈc˜‰Ï Èe‡¯‰ ¯·c»»»»¿«¿ƒ∆…¿«≈«¿»ƒ
¯Á‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,·cpLÂ ¯„pL ˙B·„p‰Â¿«¿»∆»«¿∆ƒ≈∆∆¡«…¿«≈
,Ôa¯˜ ‡Ïa ‚ÁÏ ˙BÏÚÏ ‡lL (Â˜) ."BÓlLÏ¿«¿∆…«¬∆»¿…»¿»
¯·ÚÏ ‡lL (Ê˜) ."Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…≈»»«≈»∆…«¬…
ÏÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,BLÙ ÏÚ Ì„‡ ¯Ò‡L ÌÈ¯·c ÏÚ«¿»ƒ∆»«»»««¿∆∆¡«…«≈
‰M‡" :¯Ó‡pL ,‰BÊ Ô‰k ÁwÈ ‡lL (Á˜) ."B¯·c¿»∆…ƒ«…≈»∆∆¡«ƒ»
,‰ÏÏÁ Ô‰k ÁwÈ ‡lL (Ë˜) ."eÁwÈ ‡Ï ‰ÏÏÁÂ ‰Ê…»«¬»»…ƒ»∆…ƒ«…≈¬»»

‰ÏÏÁÂ" :¯Ó‡pLÁwÈ ‡lL (Ò˜) ."eÁwÈ ‡Ï ∆∆¡««¬»»…ƒ»∆…ƒ«
."eÁwÈ ‡Ï dLÈ‡Ó ‰Le¯b ‰M‡Â" :¯Ó‡pL ,‰Le¯b¿»∆∆¡«¿ƒ»¿»≈ƒ»…ƒ»
:¯Ó‡pL ,‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÁwÈ ‡lL (‡Ò˜)∆…ƒ«…≈»«¿»»∆∆¡«
."ÁwÈ ‡Ï ‰l‡ ˙‡ ,‰Ê ‰ÏÏÁÂ ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡"«¿»»¿»«¬»»…»∆≈∆…ƒ»
‡Ïa elÙ‡Â ,‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ò˜)∆…ƒ¿……≈»«¿»»«¬ƒ¿…
ÏlÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,dÏlÁnL ÈtÓ ,ÔÈLecƒ̃ƒƒ¿≈∆¿«¿»∆∆¡«…¿«≈
(‚Ò˜) .‰¯Lk ÏlÁÏ ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰ ;"BÚ¯Ê«¿¬≈À¿»∆…¿«≈¿≈»
:¯Ó‡pL ,L‡¯ Úe¯t Lc˜nÏ Ô‰k ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈«ƒ¿»¿«…∆∆¡«
Ô‰k ÒkÈ ‡lL („Ò˜) ."eÚ¯Ùz Ï‡ ÌÎÈL‡¯"»≈∆«ƒ¿»∆…ƒ»≈…≈
‡Ï ÌÎÈ„‚·e" :¯Ó‡pL ,ÌÈ„‚a Úe¯˜ Lc˜nÏ«ƒ¿»¿«¿»ƒ∆∆¡«ƒ¿≈∆…
˙ÚLa ‰¯ÊÚ‰ ÔÓ Ô‰k ‡ˆÈ ‡lL (‰Ò˜) ."eÓ¯Ùƒ̇¿…∆…≈≈…≈ƒ»¬»»ƒ¿«
."e‡ˆ˙ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tÓe" :¯Ó‡pL ,‰„B·Ú¬»∆∆¡«ƒ∆«…∆≈…≈¿
,ÌÈ˙Ó ¯‡LÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡nhÈ ‡lL (ÂÒ˜)∆…ƒ«»…≈∆¿ƒ¿»≈ƒ
Ô‰k ‡nhÈ ‡lL (ÊÒ˜) ."‡nhÈ ‡Ï LÙÏ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»∆…ƒ«»…≈
‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÂÈ·B¯˜Ï elÙ‡Â ÏB„b»«¬ƒƒ¿»∆∆¡«¿»ƒ¿ƒ…
,˙Ó ÌÚ ÏB„b Ô‰k ÒkÈ ‡lL (ÁÒ˜) ."‡nhÈƒ«»∆…ƒ»≈…≈»ƒ≈
e„ÓÏ Ck ;"‡·È ‡Ï ,˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«»«¿…≈…»…»»¿
Ï·a ·iÁÂ ‡B·È Ï·a ·iÁ ‡e‰L ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»∆«»¿«»¿«»¿«
ı¯‡a ˜ÏÁ ÈÂÏ Ë·L ÁwÈ ‡lL (ËÒ˜) .‡nhÈƒ«»∆…ƒ«≈∆≈ƒ≈∆¿∆∆
‡lL (Ú˜) ."BÏ ‰È‰È ‡Ï ‰ÏÁÂ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆¡«¿«¬»…ƒ¿∆∆…
,ı¯‡‰ Leak ˙ÚLa ‰faa ˜ÏÁ ÈÂÏ Ë·L ÁwÈƒ«≈∆≈ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿«ƒ»»∆
."‰ÏÁÂ ˜ÏÁ ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿∆«…¬ƒ«¿ƒƒ≈∆¿«¬»
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡Ú˜)∆…«¬»¿»«≈∆∆¡«…
‡lL (·Ú˜) ."˙ÓÏ - ÌÎÈÈÚ ÔÈa ‰Á¯˜ eÓÈN»̇ƒ»¿»≈≈≈∆»≈∆…
‡Ï ‰Ê ˙‡ C‡" :¯Ó‡pL ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï∆¡…¿≈»¿≈»∆∆¡««∆∆…
,‡ÓË ‚c ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Ú˜) ."‰¯b‰ ÈÏÚnÓ eÏÎ‡…̇¿ƒ«¬≈«≈»∆…∆¡…»»≈
."eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ ,ÌÎÏ eÈ‰È ı˜LÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆ƒ¿»∆ƒ¿»»……≈
‰l‡ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL („Ú˜)∆…∆¡…»≈∆∆¡«¿∆≈∆
ÏÎ‡Ï ‡lL (‰Ú˜) ."eÏÎ‡È ‡Ï ,ÛBÚ‰ ÔÓ eˆwLz¿«¿ƒ»…≈»¿∆…∆¡…
‡e‰ ‡ÓË ,ÛBÚ‰ ı¯L Ïk" :¯Ó‡pL ,ÛBÚ‰ ı¯L∆∆»∆∆¡«»∆∆»»≈
,ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÚ˜) ."eÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÎÏ»∆…≈»≈∆…∆¡…∆∆»»∆
,‡e‰ ı˜L - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆∆«…≈«»»∆∆∆
:¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ NÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊÚ˜) ."ÏÎ‡È ‡Ï…≈»≈∆…∆¡…∆∆»»∆∆∆¡«
ÏÚ NÓ¯‰ ı¯M‰ ÏÎa ,ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ e‡nË˙ ‡ÏÂ"¿…¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆»…≈«
‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÚ˜) ."ı¯‡‰»»∆∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈
‡Ï - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎÏ" :¯Ó‡pL ,¯ÈÂ‡Ï»¬ƒ∆∆¡«¿»«∆∆«…≈«»»∆…

L ,ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÚ˜) ."ÌeÏÎ‡˙:¯Ó‡p …¿∆…∆¡…∆∆««ƒ∆∆¡«
."ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz Ï‡"«¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆«…≈
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Ïk eÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˙Ó ÏÎ‡Ï ‡lL (Ù˜)∆…∆¡…≈»∆∆¡«……¿»
¯N·e" :¯Ó‡pL ,‰Ù¯Ë ÏÎ‡Ï ‡lL (‡Ù˜) ."‰Ï·¿≈»∆…∆¡…¿≈»∆∆¡«»»
¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Ù˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë ‰„Oa«»∆¿≈»……≈∆…∆¡…≈∆
."¯Na‰ ÌÚ LÙp‰ ÏÎ‡˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÈÁ‰ ÔÓƒ««∆∆¡«¿……««∆∆ƒ«»»
‡Ï Ôk ÏÚ" :¯Ó‡pL ,‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Ù˜)∆…∆¡…ƒ«»∆∆∆¡««≈…
‡lL („Ù˜) ."‰Lp‰ „Èb ˙‡ Ï‡¯NÈ È· eÏÎ‡È…¿¿≈ƒ¿»≈∆ƒ«»∆∆…
(‰Ù˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ,Ìc ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,Ìc ÏÎ‡Ï∆¡…»∆∆¡«¿»»……¿
ÊÚÂ ·NÎÂ ¯BL ·ÏÁ Ïk" :¯Ó‡pL ,·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…≈∆∆∆¡«»≈∆¿∆∆»≈
,·ÏÁa ¯Na ÏM·Ï ‡lL (ÂÙ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï -……≈∆…¿«≈»»¿»»
‡lL (ÊÙ˜) ."Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ∆…
ÌÚt "È„b ÏM·˙ ‡Ï" ¯Ó‡pL ,·ÏÁa ¯Na ÏÎ‡Ï∆¡…»»¿»»∆∆¡«…¿«≈¿ƒ««
ÏeMa ¯eq‡Ï „Á‡L ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ Ck ;‰iL¿ƒ»»»¿ƒƒ«¿»∆∆»¿ƒƒ
¯BL ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÙ˜) .‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ï „Á‡Â¿∆»¿ƒ¬ƒ»∆…∆¡…¿«
(ËÙ˜) ."B¯Na ˙‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Ï˜Òp‰«ƒ¿»∆∆¡«¿…≈»≈∆¿»
:¯Ó‡pL ,ÁÒt‰ Ì„˜ ‰L„Á ‰‡e·z ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…«¿»¬»»…∆«∆«∆∆¡«
ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (ˆ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï 'B‚Â ÌÁÏÂ"¿∆∆¿……¿∆…∆¡…»ƒƒ
‡lL (‡ˆ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ÈÏ˜Â" :¯Ó‡pL ,L„Á‰∆»»∆∆¡«¿»ƒ……¿∆…
‡Ï ÏÓ¯ÎÂ" :¯Ó‡pL ,L„Á‰ ÔÓ ÏÓ¯k ÏÎ‡Ï∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆∆¡«¿«¿∆…
LÏL" :¯Ó‡pL ,‰Ï¯Ú ÏÎ‡Ï ‡lL (·ˆ˜) ."eÏÎ‡…̇¿∆…∆¡…»¿»∆∆¡«»…
‡lL (‚ˆ˜) ."ÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ…≈»≈∆…
‰‡ÏÓ‰ Lc˜z Ôt" :¯Ó‡pL ,Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿≈«∆∆∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»
¯eq‡ ‡e‰ ‰Ê ;"Ì¯k‰ ˙‡e·˙e ,Ú¯Êz ¯L‡ Ú¯f‰«∆«¬∆ƒ¿»¿««»∆∆ƒ
:¯Ó‡pL ,CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL („ˆ˜) .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»∆…ƒ¿≈∆∆∆∆¡«
."ÌÎÈÒ ÔÈÈ ezLÈ ,eÏÎ‡È BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡"¬∆≈∆¿»≈…≈ƒ¿≈¿ƒ»
,‡·BÒÂ ÏÏBÊ C¯c ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ˆ˜)∆…∆¡…¿ƒ¿∆∆≈¿≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (Âˆ˜) ."‡·ÒÂ ÏÏBÊ ‰Ê ea" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆≈¿…≈∆…∆¡…
‡Ï ¯L‡ LÙp‰ ÏÎ Èk" :¯Ó‡pL ,ÌBv‰ ÌBÈa¿«∆∆¡«ƒ»«∆∆¬∆…
:¯Ó‡pL ,ÁÒÙa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (Êˆ˜) ."‰pÚ¿̇À∆∆…∆¡…»≈¿∆«∆∆¡«
˙·¯Úz ÏÎ‡Ï ‡lL (Áˆ˜) ."ıÓÁ ÏÎ‡È ‡ÏÂ"¿…≈»≈»≈∆…∆¡…«¬…∆
(Ëˆ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ,˙ˆÓÁÓ Ïk" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ»≈∆∆¡«»«¿∆∆……≈
,¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙BˆÁ ¯Á‡ ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…»≈««¬«¿»»»»
‰‡¯È ‡lL (¯) ."ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……«»»»≈∆…≈»∆

(‡¯) ."ıÓÁ EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ‡lL »≈∆∆¡«…≈»∆¿»≈∆…
."ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ,¯B‡N" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ ‡ˆnÈƒ»≈»≈∆∆¡«¿…ƒ»≈¿»≈∆
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c ‡ÏÂ ,ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈ ‡lL (·¯)∆…ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…»»∆ƒ¿»≈
˙¯LÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈÈ ÌÚËk BÓÚËÂ ÔÈÈ«ƒ¿«¬¿«««ƒ∆∆¡«¿»ƒ¿«
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c B‡ ÔÈi‰ ıÈÓÁ‰ elÙ‡Â ;"ÌÈ·Ú¬»ƒ«¬ƒ∆¿ƒ««ƒ»»∆ƒ¿»≈
ıÓÁÂ ÔÈÈ ıÓÁ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ,ÔÈi‰««ƒ¬≈∆»»»∆∆¡«…∆«ƒ¿…∆
,ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL (‚¯) ."‰zLÈ ‡Ï ¯ÎL≈»…ƒ¿∆∆……«¬»ƒ«ƒ
ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („¯) ."ÌÈÁÏ ÌÈ·ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬»ƒ«ƒ∆……«¬»ƒ
‡lL (‰¯) ."ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈL·ÈÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL·È¿≈ƒ∆∆¡«ƒ≈ƒ……≈∆…
."ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈpˆ¯ÁÓ" :¯Ó‡pL ,ÌÈpˆ¯Á ÏÎ‡È…««¿«ƒ∆∆¡«≈«¿«ƒ……≈

‡Ï - ‚Ê „ÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ‚eÊ ÏÎ‡È ‡lL (Â¯)∆……«ƒ∆∆¡«¿«»…
:¯Ó‡pL ,˙nÏ ¯ÈÊp‰ ‡nhÈ ‡lL (Ê¯) ."ÏÎ‡È…≈∆…ƒ«»«»ƒ«≈∆∆¡«
Ï‰‡a ÒkÈ ‡lL (Á¯) ."‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï"¿»ƒ¿ƒ…ƒ«»∆…ƒ»≈¿…∆
‡lL (Ë¯) ."‡·È ‡Ï ,˙Ó LÙ ÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙n‰«≈∆∆¡««∆∆≈…»…∆…

."BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz" :¯Ó‡pL ,¯ÈÊp‰ Ál‚È¿«≈««»ƒ∆∆¡«««…«¬…«…
‰lÎ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰„O‰ Ïk ¯ˆ˜Ï ‡lL (È¯)∆…ƒ¿…»«»∆∆∆¡«…¿«∆
ÌÈÏaM‰ Ë˜ÏÏ ‡lL (‡È¯) ."¯Bˆ˜Ï E„N ˙‡t¿«»¿ƒ¿∆…ƒ¿…«ƒ√ƒ
‡Ï ,E¯Èˆ˜ Ë˜ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Èˆ˜ ˙ÚLa ˙BÏÙBp‰«¿ƒ¿«¿ƒ»∆∆¡«¿∆∆¿ƒ¿…
:¯Ó‡pL ,Ì¯k‰ ˙BÏÏBÚ ¯ˆ·Ï ‡lL (·È¯) ."ËwÏ¿̇«≈∆…ƒ¿…¿«∆∆∆∆¡«
,Ì¯k‰ Ë¯t Ë˜ÏÏ ‡lL (‚È¯) ."ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ"¿«¿¿…¿≈∆…ƒ¿…∆∆«∆∆
ÁwÏ ‡lL („È¯) ."ËwÏ˙ ‡Ï EÓ¯k Ë¯Ùe" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆∆«¿¿…¿«≈∆…ƒ«
ÏÎ ÔÎÂ ;"BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÁÎM‰ ¯ÓÚ…∆«ƒ¿»∆∆¡«…»¿«¿¿≈»
‡lL (ÂË¯) ."EÈ¯Á‡ ¯‡Ù˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆∆¡«…¿»≈«¬∆∆…
Ú¯Ê˙ ‡Ï E„N" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk Ú¯ÊÏƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ∆∆¡«»¿…ƒ¿«
,Ì¯ka ˜¯È B‡ ‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (ÊË¯) ."ÌÈ‡Ïkƒ¿»ƒ∆…ƒ¿…«¿»»»«∆∆
‡lL (ÊÈ¯) ."ÌÈ‡Ïk EÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿««¿¿ƒ¿«ƒ∆…
EzÓ‰a" :¯Ó‡pL ,BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ ‰Ó‰a ÚÈa¯‰Ï¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿∆≈ƒ∆∆¡«¿∆¿¿
ÈLa ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ ‡lL (ÁÈ¯) ."ÌÈ‡Ïk ÚÈa¯˙ ‡Ï…«¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆…«¬∆¿»»ƒ¿≈
¯BLa L¯Á˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„Á‡k ‰Ó‰a ÈÈÓƒ≈¿≈»¿∆»∆∆¡«…«¿…¿
˙ÚLa ‰Ó‰a ÌÒÁÏ ‡lL (ËÈ¯) ."ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e«¬…«¿»∆…«¿…¿≈»ƒ¿«
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙È‰Â epnÓ ˙ÏÎB‡L ¯·„a ‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆∆∆ƒ∆¿∆¡≈∆∆¡«…
‰Ó„‡ „·ÚÏ ‡lL (Î¯) ."BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ«̇¿…¿ƒ∆…«¬…¬»»
‡lL (‡Î¯) ."Ú¯Ê˙ ‡Ï E„N" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆∆¡«»¿…ƒ¿»∆…
."¯ÓÊ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡ „·ÚÏ«¬…ƒ»«¿ƒƒ∆∆¡«¿«¿¿…ƒ¿…

ÈÙÒ ¯ˆ˜Ï ‡lL (·Î¯)ÔÈ¯ˆBwL C¯„k ˙ÈÚÈ·L ÈÁ ∆…ƒ¿…¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆∆¿ƒ
‡Ï E¯Èˆ˜ ÁÈÙÒ ˙‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈM‰ ¯‡Laƒ¿»«»ƒ∆∆¡«≈¿ƒ«¿ƒ¿…
˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÛÒ‡Ï ‡lL (‚Î¯) ."¯Bˆ˜ƒ̇¿∆…∆¡…≈»ƒ»«¿ƒƒ
˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‰LÂ ‰L ÏÎa ÔÈÙÒB‡L C¯„k¿∆∆∆¿ƒ¿»»»¿»»∆∆¡«¿∆
˙La „·ÚÏ ‡lL („Î¯) ."¯ˆ·˙ ‡Ï E¯ÈÊ È·pÚƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ¿…∆…«¬…ƒ¿«
."eÚ¯Ê˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÏÈ‡ ÔÈa ‰Ó„‡ ÔÈa Ï·BÈ≈≈¬»»≈ƒ»∆∆¡«…ƒ¿»
,ÌÈM‰ ¯‡Lk Ï·BÈ ÈÁÈÙÒ ¯ˆ˜Ï ‡lL (‰Î¯)∆…ƒ¿…¿ƒ≈≈ƒ¿»«»ƒ
‡lL (ÂÎ¯) ."‰ÈÁÈÙÒ ˙‡ e¯ˆ˜˙ ‡Ï" :Ba ¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿¿∆¿ƒ∆»∆…
:Ba ¯Ó‡pL ,ÌÈM ¯‡L ˙ÙÒ‡k Ï·BÈ ˙B¯t ÛÒ‡Ï∆¡…≈≈«¬≈«¿»»ƒ∆∆¡«
‰„N ¯kÓÏ ‡lL (ÊÎ¯) ."‰È¯Ê ˙‡ e¯ˆ·˙ ‡ÏÂ"¿…ƒ¿¿∆¿ƒ∆»∆…ƒ¿…»∆
‡Ï ,ı¯‡‰Â" :¯Ó‡pL ,˙e˙ÈÓˆÏ Ï‡¯NÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»∆…
ÌiÂÏ‰ L¯‚Ó ˙BpLÏ ‡lL (ÁÎ¯) ."˙e˙ÈÓˆÏ ¯Înƒ̇»≈ƒ¿ƒ∆…¿«ƒ¿««¿ƒƒ
‡Ï ,Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ‰„Ne" :¯Ó‡pL ,Ì‰È˙B„Ne¿≈∆∆∆¡«¬≈ƒ¿«»≈∆…
‡lL ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"¯ÎnÈƒ»≈ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…
:¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰ ˙‡ ·ÊÚÏ ‡lL (ËÎ¯) .‰pzLÈƒ¿«∆∆…«¬…∆«¿ƒƒ∆∆¡«
Ì‰Ï ÔÈ˙B ‡l‡ ;"ÈÂl‰ ˙‡ ·ÊÚz Ôt ,EÏ ¯ÓM‰"ƒ»∆¿∆«¬…∆«≈ƒ∆»¿ƒ»∆
.Ï‚¯Â Ï‚¯ ÏÎa Ô‰a Ì˙B‡ ÌÈÁnNÓe Ì‰È˙BzÓ«¿≈∆¿«¿ƒ»»∆¿»∆∆»∆∆
,˙ÈÚÈ·L ‰ÈÏÚ ‰¯·ÚL ‰‡ÂÏ‰ Úa˙È ‡lL (Ï¯)∆…ƒ¿««¿»»∆»¿»»∆»¿ƒƒ
ÚÓÈ ‡lL (‡Ï¯) ."e‰Ú¯ ˙‡ NbÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ…∆≈≈∆…ƒ¿«
,EÏ ¯ÓM‰" :¯Ó‡pL ,‰hÓM‰ ÈtÓ ÈÚÏ ˙BÏ‰lÓƒ¿«¿¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ»∆∆¡«ƒ»∆¿
¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk - ÏÏk‰ ‰Ê ."¯·c ‰È‰È Ôt∆ƒ¿∆»»∆«¿»»»∆∆¡«
‡Ï ˙ÂˆÓ ‡l‡ BÈ‡ ,'Ï‡' B‡ 'Ôt' B‡ '¯ÓM‰'ƒ»≈∆«≈∆»ƒ¿«…
BÏ ÔzlÓe ÈÚÏ ˙BÈÁ‰lÓ ÚnÈ ‡lL (·Ï¯) .‰NÚ«̇¬∆∆…ƒ»«ƒ¿«¿¿»ƒƒƒ≈
."E··Ï ˙‡ ın‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó«∆»ƒ∆∆¡«…¿«≈∆¿»¿
ÌÈÏÚn‰Â ;‰NÚ ˙ÂˆÓ ‰NBÚ - ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ :‡ˆÓƒ¿»«≈¿»»∆ƒ¿«¬≈¿««¬ƒ
ÏÚ ¯·Ú ,‰NÚ ÏhaL ÏÚ ¯˙È - ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ≈»ƒ«¿»»»≈«∆ƒ≈¬≈»««
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קמט zeevnd oipn - ixyz 'h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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Ì˜È¯ È¯·Ú „·Ú ÁÏLÏ ‡lL (‚Ï¯) .‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆∆…ƒ¿…«∆∆ƒ¿ƒ≈»
."Ì˜È¯ epÁlL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÈLÙÁ ‡ˆiLk¿∆≈≈»¿ƒ∆∆¡«…¿«¿∆≈»
,ÈÚ ‡e‰L Ú„iLk B·BÁa ÈÚ‰ Úa˙È ‡lL („Ï¯)∆…ƒ¿«∆»ƒ¿¿∆≈«∆»ƒ
(‰Ï¯) ."‰Lk BÏ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,BÏ ¯ˆÈ ‡ÏÂ¿…»≈∆∆¡«…ƒ¿∆¿…∆
EtÒk ˙‡" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈÏ ˙Èa¯a ˙BÏ‰Ï ‡lL∆…¿«¿¿ƒƒ¿ƒ¿»≈∆∆¡«∆«¿¿
,˙Èa¯a ˙BÏÏ ‡lL (ÂÏ¯) ."CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï -…ƒ≈¿∆∆∆…ƒ¿¿ƒƒ
ÈtÓ e„ÓÏ Ck ;"EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«ƒ¿»ƒ»»¿ƒƒ
.‰ÂÏnÏ CMÈ ‡lL ,‰ÂlÏ ‰¯‰Ê‡ BfL ,‰ÚeÓM‰«¿»∆«¿»»«…∆∆…¿«≈««¿∆
‡ÏÂ ,˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰ÂÏ ÔÈa „È ˙ÈL‰Ï ‡lL (ÊÏ¯)∆…¿»ƒ»≈…∆«¿∆¿ƒƒ¿…
,Ì‰ÈÈa ¯ËL ·zÎÏ ‡ÏÂ ,„Ú ‡ÏÂ ,·¯Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿»≈¿…≈¿…ƒ¿…¿»≈≈∆
‡lL (ÁÏ¯) ."CL ÂÈÏÚ ÔeÓÈN˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿ƒ»»∆∆∆…
¯ÈÎN ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯ÈÎN ˙lÚt ¯Á‡Ï¿«≈¿À«»ƒ∆∆¡«…»ƒ¿À«»ƒ
,ÚB¯Êa B·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ ‡lL (ËÏ¯) ."Ez‡ƒ¿∆…¿«¿≈««ƒ¿«

."BË·Ú Ë·ÚÏ B˙Èa Ï‡ ‡·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL(Ó¯) ∆∆¡«…»…∆≈«¬…¬…
CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ËB·Ú‰ ÚBÓÏ ‡lL∆…ƒ¿«»¬ƒ¿»»∆»ƒ¿≈∆»ƒ
‡Ï ,¯ÓBÏk ;"BË·Úa ·kL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,BÏ∆∆¡«…ƒ¿««¬…¿«…
ÏÈ‡B‰ ,‰ÏÈla BÏ ep·ÈL‰ ‡l‡ ,EnÚ BËB·ÚÂ ·kLzƒ¿««¬ƒ¿∆»¬ƒ∆««¿»ƒ
ÔkLÓÏ ‡lL (‡Ó¯) .‰ÏÈla BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰Â¿»ƒ««¿»∆…¿«¿≈
."‰ÓÏ‡ „‚a Ï·Á˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÓÏ‡‰»«¿»»∆∆¡«¿…«¬…∆∆«¿»»
,LÙ ÏÎ‡ Ì‰a ÔÈNBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÏ ‡lL (·Ó¯)∆…«¬…≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆
·‚Ï ‡lL (‚Ó¯) ."·Î¯Â ÌÈÁ¯ Ï·ÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬…≈«ƒ»»∆∆…ƒ¿…
.LÙ ˙·b BÊ ;"·‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓ LÙ∆∆ƒƒ¿»≈∆∆¡«…ƒ¿…¿≈«∆∆
BÊ ;"e·‚z ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔBÓÓ ·‚Ï ‡lL („Ó¯)∆…ƒ¿…»∆∆¡«…ƒ¿…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÏÊ‚Ï ‡lL (‰Ó¯) .ÔBÓÓ ˙·b¿≈«»∆…ƒ¿…∆∆¡«…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙BÏe·b ‚Èq‰Ï ‡lL (ÂÓ¯) ."ÏÊ‚ƒ̇¿…∆…¿«ƒ¿∆∆¡«…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˜LÚÏ ‡lL (ÊÓ¯) ."EÚ¯ Ïe·b ‚Èq«̇ƒ¿≈¬∆…«¬…∆∆¡«…
,B¯·Á ÔBÓÓa LÁÎÏ ‡lL (ÁÓ¯) ."EÚ¯ ˙‡ ˜LÚ«̇¬…∆≈¬∆…¿«≈¿»¬≈
ÏÚ Ú·MÈÏ ‡lL (ËÓ¯) ."eLÁÎ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¬∆…ƒ»««
;"e¯wL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,B¯·Á ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk¿ƒ«»¬≈∆∆¡«¿…¿«¿
.E„Èa E¯·ÁÏ LiL ÔBÓÓa ¯˜MÏ Ú·Mz ‡Ï ,¯ÓBÏk¿«…ƒ»««∆∆¿»∆≈«¬≈¿¿»¿
eBz Ï‡" :¯Ó‡pL ,¯kÓÓe ÁwÓa ‰BÈ ‡lL (¯)∆…∆¿ƒ»ƒ¿»∆∆¡««
:¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·„a ‰BÈ ‡lL (‡¯) ."ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ƒ∆»ƒ∆…∆ƒ¿»ƒ∆∆¡«
.ÌÈ¯·c ˙‡B‡ BÊ ;"B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ"¿…ƒ∆¬ƒ»«¿»ƒ
¯‚Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·„a ¯b‰ ˙‡ ˙BB‰Ï ‡lL (·¯)∆…¿∆«≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿≈
ÁwÓa ¯b‰ ˙‡ ˙BB‰Ï ‡lL (‚¯) ."‰B˙ ‡Ï…∆∆…¿∆«≈¿ƒ»
‡lL („¯) ."epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯kÓÓeƒ¿»∆∆¡«¿…ƒ¿»∆∆…
‰ˆeÁaL ÂÈB„‡Ï Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Á¯aL „·Ú ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¿ƒ∆∆∆»«¿∆∆ƒ¿»≈«¬»∆¿»
(‰¯) ."ÂÈ„‡ Ï‡ „·Ú ¯ÈbÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ı¯‡Ï»»∆∆∆¡«…«¿ƒ∆∆∆¬…»
Ea¯˜a ·LÈ EnÚ" :¯Ó‡pL ,‰Ê „·Ú ˙BB‰Ï ‡lL∆…¿∆∆∆∆∆¡«ƒ¿≈≈¿ƒ¿¿
‡lL (Â¯) ."epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha ¯Á·È ¯L‡ ÌB˜na«»¬∆ƒ¿««…∆∆…
,ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,‰ÓÏ‡Â ÌB˙È ˙BpÚÏ¿«»¿«¿»»∆∆¡«»«¿»»¿»
˙„B·Ú È¯·Ú „·Úa „·ÚÏ ‡lL (Ê¯) ."ÔepÚ˙ ‡Ï…¿«∆…«¬…¿∆∆ƒ¿ƒ¬«
(Á¯) ."„·Ú ˙„·Ú Ba „·Ú˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„·Ú∆∆∆∆¡«…«¬…¬…«»∆
e¯ÎnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„·Ú ˙¯kÓÓ B˙B‡ ¯kÓÏ ‡lL∆…ƒ¿…ƒ¿∆∆∆∆∆∆¡«…ƒ»¿
,C¯Ùa È¯·Ú „·Úa „·ÚÏ ‡lL (Ë¯) ."„·Ú ˙¯kÓÓƒ¿∆∆»∆∆…«¬…¿∆∆ƒ¿ƒ¿»∆
ÁÈp‰Ï ‡lL (Ò¯) ."C¯Ùa B· ‰c¯˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿∆¿»∆∆…¿«ƒ«

:¯Ó‡pL ,C¯Ùa BÏ ¯kÓp‰ È¯·Ú „·Úa „·ÚÏ ÈBb‰««¬…¿∆∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»∆∆∆¡«
(‡Ò¯) ."EÈÈÚÏ C¯Ùa epc¯È ‡Ï"‰Ó‡ ¯kÓÏ ‡lL …ƒ¿∆¿∆∆¿≈∆∆…ƒ¿…»»

(·Ò¯) ."d¯ÎÓÏ ÏLÓÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯Á‡Ï ‰i¯·Úƒ¿ƒ»¿«≈∆∆¡«…ƒ¿…¿»¿»
˙eÒk ¯‡L ‰„eÚÈ‰ ‰i¯·Ú ‰Ó‡Ó ÚÓÏ ‡lL∆…ƒ¿…«≈»»ƒ¿ƒ»«¿»¿≈¿
;"Ú¯‚È ‡Ï ,d˙BÚÂ d˙eÒk d¯‡L" :¯Ó‡pL ,‰BÚÂ¿»∆∆¡«¿≈»¿»¿»»…ƒ¿«
˙L‡ ¯kÓÏ ‡lL (‚Ò¯) .ÌÈLp‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒƒ¿»«»ƒ∆…ƒ¿…≈∆
."‰p¯kÓz ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÁÙL ˙BÈ‰Ï ¯‡z ˙ÙÈ¿«…«ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«…ƒ¿¿∆»
,‰ÁÙL ˙BÈ‰Ï ¯‡z ˙ÙÈ ˙L‡ LaÎÏ ‡lL („Ò¯)∆…ƒ¿…≈∆¿«…«ƒ¿ƒ¿»
,„ÓÁÏ ‡lL (‰Ò¯) ."da ¯nÚ˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿«≈»∆…«¿…
‡lL (ÂÒ¯) ."EÚ¯ ˙L‡ „ÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¿…≈∆≈∆∆…
(ÊÒ¯) ."EÚ¯ ˙Èa ‰e‡˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Be‡˙‰Ï¿ƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿«∆≈≈∆
ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ¯Ób ˙ÚLa ‡lL ¯ÈÎO‰ ÏÎ‡È ‡lL∆……««»ƒ∆…ƒ¿«¿«¿»»ƒ
‡Ï LÓ¯ÁÂ" :¯Ó‡pL ,Ba ‰NBÚ ‡e‰L ¯aÁÓ‰«¿À»∆∆∆∆¡«¿∆¿≈…
,B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È ¯ÈÎO‰ ÁwÈ ‡lL (ÁÒ¯) ."ÛÈ»̇ƒ∆…ƒ««»ƒ»≈«¬ƒ»
,EÈÏk Ï‡Â ;EÚ·N ELÙk ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¬»ƒ¿«¿¿»¿∆¿∆∆¿¿
:¯Ó‡pL ,‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙È ‡lL (ËÒ¯) ."Ôz˙ ‡Ï…ƒ≈∆…ƒ¿«≈ƒ»¬≈»∆∆¡«
‰Ó‰a ÁÈp‰Ï ‡lL (Ú¯) ."ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï"…«¿ƒ¿«≈∆…¿«ƒ«¿≈»
‰‡¯˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,C¯ca d‡OÓ ˙Áz ˙ˆ·B¯∆∆«««»»«∆∆∆∆¡«…ƒ¿∆
,‰cÓa ÏÂÚ ˙BNÚÏ ‡lL (‡Ú¯) ."EÈÁ‡ ¯BÓÁ¬»ƒ∆…«¬»∆¿ƒ»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»ƒƒ«¿»
ËtLÓa ÏÂÚ eNÚz ‡Ï :¯È‰ÊÓ ·e˙k‰L ,e„ÓÏ»¿∆«»«¿ƒ…«¬»∆¿ƒ¿«
‰ÙÈ‡ Ô·‡Â Ô·‡ eÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï ‡lL (·Ú¯) .‰cn‰«ƒ»∆…ƒ¿∆¿≈∆∆»∆∆≈»
(‚Ú¯) ."'B‚Â E˙È·a EÏ ‰È‰È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÙÈ‡Â¿≈»∆∆¡«…ƒ¿∆¿¿≈¿¿
ÏÂÚ eNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ËtLn‰ ÏeÚÏ ‡lL∆…¿«≈«ƒ¿»∆∆¡«…«¬»∆
:¯Ó‡pL ,„ÁL ÁwÏ ‡lL („Ú¯) ."ËtLna«ƒ¿»∆…ƒ«…«∆∆¡«
,ÔÈca ÏB„b „aÎÏ ‡lL (‰Ú¯) ."Áw˙ ‡Ï ,„ÁLÂ"¿…«…ƒ«∆…¿«≈»«ƒ
‡¯ÈÈ ‡lL (ÂÚ¯) ."ÏB„b Èt ¯c‰˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…∆¿«¿≈»∆…ƒ»
ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ú¯ Ì„‡Ó ÔÈca Ôic‰««»«ƒ≈»»«∆∆¡«…»ƒ¿≈
:¯Ó‡pL ,ÔÈca ÈÚ ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ÊÚ¯) ."LÈ‡ƒ∆…¿«≈«»ƒ«ƒ∆∆¡«
˙Bh‰Ï ‡lL (ÁÚ¯) ."B·È¯a ¯c‰˙ ‡Ï ,Ï„Â"¿«…∆¿«¿ƒ∆…¿«
ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‡ËBÁ Ì„‡ ËtLÓƒ¿«»»≈∆∆¡«…«∆ƒ¿«
ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ËÚ¯) .˙BÂˆÓa ÔBÈ·‡ ‰f ;"EÈ·‡∆¿…¿∆∆¿¿ƒ¿∆…¿«≈«
."EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙BÒ˜ ÈÈ„a ˜Èfn‰««ƒ¿ƒ≈¿»∆∆¡«…»≈¿
:¯Ó‡pL ,ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL (Ù¯)∆…¿«ƒ¿«≈ƒƒƒ∆∆¡«
ÚÓLÏ ‡lL (‡Ù¯) ."ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï"…«∆ƒ¿«≈»∆…ƒ¿…«
‡Ï" :¯Ó‡pL ,BnÚ B¯·Á ÔÈ‡Â ÔÈÈc ÈÏÚaÓ „Á‡Ó≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ¿≈¬≈ƒ∆∆¡«…

(·Ù¯) ."‡ÂL ÚÓL ‡O˙ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ ‡lL ƒ»≈«»¿∆…ƒ¿«¬≈«ƒ
ÔÈkÊÓ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰ Ì‡ ,˙BLÙ È¯·„a¿ƒ¿≈¿»ƒ»«¿«¿ƒ≈««¿«ƒ
."˙Ú¯Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…
ÈÈ„a ‰lÁz ˙eÎÊ „nlL ÈÓ ‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‚Ù¯)∆…¿«≈»ƒ∆ƒ≈¿¿ƒ»¿ƒ≈
(„Ù¯) ."˙ËÏ ,·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,˙BLÙ¿»∆∆¡«¿…«¬∆«ƒƒ¿…
,‰¯Bz ÈÈ„a ÌÎÁ BÈ‡L Ì„‡ ÔÈica ˙BpÓÏ ‡lL∆…¿«««»ƒ»»∆≈»»¿ƒ≈»
:¯Ó‡pL ,˙B¯Á‡ ˙BÓÎÁa ÌÎÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿»¿¬≈∆∆¡«
„ÈÚ‰Ï ‡lL (‰Ù¯) ."ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙ ‡Ï"…«ƒ»ƒ«ƒ¿»∆…¿»ƒ
(ÂÙ¯) ."¯˜L „Ú EÚ¯a ‰Ú˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯˜La¿∆∆∆∆¡«…«¬∆¿≈¬≈»∆
ÌÚ E„È ˙Lz Ï‡" :¯Ó‡pL ,‰¯·Ú ÏÚa „ÈÚÈ ‡lL∆…»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

87

88

89

90

91

92



zeevndקנ oipn - ixyz 'h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,·B¯˜ „ÈÚÈ ‡lL (ÊÙ¯) ."ÒÓÁ „Ú ˙È‰Ï ,ÚL»̄»ƒ¿…≈»»∆…»ƒ»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"ÌÈa ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»«»ƒƒƒ«¿»
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,ÌÈa ˙e„Úa ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡lL ,e„ÓÏ»¿∆…¿»¿≈»ƒ¿«ƒ
„Ú Èt ÏÚ ÔÈc‰ ˙¯ÎÏ ‡lL (ÁÙ¯) .ÌÈ·B¯w ¯‡LÏƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ≈
(ËÙ¯) ."LÈ‡a „Á‡ „Ú Ìe˜È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…»≈∆»¿ƒ
‡lL (ˆ¯) ."Áˆ¯˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,È˜ ‚¯‰Ï ‡lL∆…«¬…»ƒ∆∆¡«…ƒ¿«∆…
BÙeb ÌÈ„Ú ÈL e‡¯iL „Ú ,˙Úc‰ „Ó‡a ÔÈc‰ CzÁÏ«¿…«ƒ¿…∆««««∆ƒ¿¿≈≈ƒ
(‡ˆ¯) ."‚¯‰z Ï‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â" :¯Ó‡pL ,¯·c ÏL∆»»∆∆¡«¿»ƒ¿«ƒ««¬…
,˙BLÙ ÈÈ„a Ba „ÈÚ‰L ÔÈca „Ú‰ ‰¯BÈ ‡lL∆…∆»≈«ƒ∆≈ƒ¿ƒ≈¿»
‡lL (·ˆ¯) ."LÙ· ‰ÚÈ ‡Ï ,„Á‡ „ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆»…«¬∆¿∆∆∆…
:¯Ó‡pL ,ÔÈca „ÓÚiL Ì„˜ ‰‚È¯‰ ·iÁÓ ‚¯‰Ï«¬…¿À»¬ƒ»…∆∆«¬…«ƒ∆∆¡«
(‚ˆ¯) ."‰„Ú‰ ÈÙÏ B„ÓÚ „Ú ,Áˆ¯‰ ˙eÓÈ ‡ÏÂ"¿…»»…≈««»¿ƒ¿≈»≈»
Ì„˜ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ‡l‡ ,Û„B¯‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL∆…»«»≈∆»¿ƒ…∆
:¯Ó‡pL ,B˙Â¯Ú ‰l‚È B‡ ep‚¯‰ÈÂ Ûc¯pÏ ÚÈbiL∆«ƒ««ƒ¿»¿««¿∆¿«∆∆¿»∆∆¡«
‡lL („ˆ¯) ."EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï ,dtk ˙‡ ‰˙v˜Â"¿«…»∆«»…»≈∆∆…
."¯·c ‰NÚ˙ ‡Ï ‰¯ÚpÏÂ" :¯Ó‡pL ,Òe‡‰ LÚÏ«¬…»»∆∆¡«¿««¬»…«¬∆»»
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÁˆB¯‰ ÔÓ ¯Ùk ÁwÏ ‡lL (‰ˆ¯)∆…ƒ«…∆ƒ»≈«∆∆¡«¿…
¯Ùk ÁwÏ ‡lL (Âˆ¯) ."ÁˆB¯ LÙÏ ¯Ùk eÁwƒ̇¿…∆¿∆∆≈«∆…ƒ«…∆
,¯ÙÎ eÁ˜˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰‚‚La ÁˆB¯ ˙eÏ‚a¿»≈«ƒ¿»»∆∆¡«¿…ƒ¿…∆
,Ìc‰ ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Êˆ¯) ."BËÏ˜Ó ¯ÈÚ Ï‡ ÒeÏ»∆ƒƒ¿»∆…«¬…««»
‡lL (Áˆ¯) ."EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬…««≈∆∆…
."E˙È·a ÌÈÓc ÌÈN˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏBLÎÓ ÁÈp‰Ï¿«ƒ«ƒ¿∆∆¡«¿…»ƒ»ƒ¿≈∆
ÈÙÏÂ" :¯Ó‡pL ,C¯ca Ìz ÏÈLÎ‰Ï ‡lL (Ëˆ¯)∆…¿«¿ƒ»«∆∆∆∆¡«¿ƒ¿≈
˙e˜ÏÓa ÛÈÒB‰Ï ‡lL (˘) ."ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ,¯eÚƒ≈…ƒ≈ƒ¿…∆…¿ƒ¿«¿
."ÛÈÒBÈ Ôt ;ÛÈÒBÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰«¿À»«¿∆∆¡«…ƒ∆ƒ
."EÈnÚa ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ïb¯Ï ‡lL (‡˘)∆…¿«≈∆∆¡«…≈≈»ƒ¿«∆

(·˘)˙‡ ‡N˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,·la ‡NÏ ‡lL∆…ƒ¿…«≈∆∆¡«…ƒ¿»∆
Ì„‡ Èt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL (‚˘) ."E··Ïa EÈÁ‡»ƒƒ¿»∆∆…¿«¿ƒ¿≈»»
‡ÏÂ ,E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«≈«ƒ«∆¬ƒ∆¿…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì˜Ï ‡lL („˘) ."‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡Oƒ̇»»»≈¿∆…ƒ¿…∆∆¡«…
."¯h˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯ËÏ ‡lL (‰˘) ."Ìwƒ̇…∆…ƒ¿…∆∆¡«¿…ƒ…
Áw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÁwÏ ‡lL (Â˘)∆…ƒ«≈««»ƒ∆∆¡«…ƒ«
,˜˙p‰ ¯ÚN Ál‚Ï ‡lL (Ê˘) ."ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰»≈««»ƒ∆…¿«≈«¿««∆∆
LÏ˙Ï ‡lL (Á˘) ."Ál‚È ‡Ï ˜˙p‰ ˙‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«∆∆…¿«≈«∆…ƒ¿…
."˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰" :¯Ó‡pL ,˙Ú¯ˆ ÈÓÈÒƒ»≈»««∆∆¡«ƒ»∆¿∆««»««
:¯Ó‡pL ,Ô˙È‡ ÏÁa Ú¯ÊÏÂ „·ÚÏ ‡lL (Ë˘)∆…«¬…¿ƒ¿…«¿««≈»∆∆¡«
˙BÈÁ‰Ï ‡lL (È˘) ."Ú¯fÈ ‡ÏÂ ,Ba „·ÚÈ ‡Ï ¯L‡"¬∆…≈»≈¿…ƒ»≈«∆…¿«¿
‡lL (‡È˘) ."‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ" :¯Ó‡pL ,ÛMÎÓ¿«≈∆∆¡«¿«≈»…¿«∆∆…
‡·ˆ ÔB‚k ,B˙L Ïk ¯eaˆ ÈÎ¯vÓ ¯·„a Ô˙Á ·iÁ˙Èƒ¿«≈»»¿»»ƒ»¿≈ƒ»¿»¿»»
‡ˆÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÓBÁ‰ ˙¯ÈÓLe¿ƒ««»¿«≈»∆∆∆¡«…≈≈
‡lL (·È˘) ."¯·c ÏÎÏ ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ,‡·va«»»¿…«¬…»»¿»»»∆…
ÏkÓ ¯eÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ˙B¯Ó‰Ï¿«¿«ƒ≈ƒ∆∆¡«…»ƒ»
ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚È˘) ."EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰«»»¬∆«ƒ¿∆…¿ƒ«
dLe¯Ùa ÔÈa ·˙ÎaL ‰¯Bz ÔÈa ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓƒ¿«»≈»∆ƒ¿»≈¿≈»
ÈÎ‡ ¯L‡ ¯·c‰ Ïk ˙‡" :¯Ó‡pL ,‰t ÏÚ eÏawL∆ƒ¿«∆∆∆¡«≈»«»»¬∆»…ƒ
."ÂÈÏÚ ÛÒ˙ ‡Ï ;˙BNÚÏ e¯ÓL˙ B˙‡ - ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ¿«∆∆¿∆…ƒ¿¿«¬……≈»»

:¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ ÏkÓ Ú¯‚Ï ‡lL („È˘)∆…ƒ¿…«ƒ»ƒ¿«»∆∆¡«
,Ôic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÂË˘) ."epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ"¿…ƒ¿«ƒ∆∆…¿«≈««»
Ïl˜Ï ‡lL (ÊË˘) ."Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…ƒ…¿«≈∆…¿«≈
,Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙·ÈLÈ L‡¯ B‡ CÏn‰ ‡e‰Â ,‡ÈNp‰«»ƒ¿«∆∆…¿ƒ«∆∆ƒ¿»≈
‡lL (ÊÈ˘) ."¯‡˙ ‡Ï ,EnÚ· ‡ÈNÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿«¿…»…∆…
Ïl˜˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ¯‡MÓ „Á‡ Ïl˜Ï¿«≈∆»ƒ¿»ƒ¿»≈∆∆¡«…¿«≈
:¯Ó‡pL ,Ì‡Â ·‡ Ïl˜Ï ‡lL (ÁÈ˘) ."L¯Á≈≈∆…¿«≈»»≈∆∆¡«
‡lL (ËÈ˘) ."˙ÓeÈ ˙BÓ ,Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe"¿«≈»ƒ¿ƒ»∆…
˙BÓ ,Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe" :¯Ó‡pL ,Ì‡Â ·‡ ˙Bk‰Ï¿«»»≈∆∆¡««∆»ƒ¿ƒ
:¯Ó‡pL ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (Î˘) ."˙ÓeÈ»∆…«¬¿»»¿«»∆∆¡«
ıeÁ Cl‰Ï ‡lL (‡Î˘) ."‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰NÚ˙ ‡Ï"…«¬∆»¿»»∆…¿«≈
Ï‡" :¯Ó‡pL ,˙aLa ÌÈÎ¯c ÈÎÏB‰k ‰È„Ó ÌeÁ˙Ïƒ¿¿ƒ»¿¿≈¿»ƒ¿«»∆∆¡««
,˙aLa LÚÏ ‡lL (·Î˘) ."BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ≈≈ƒƒ¿…∆…«¬…¿«»
(‚Î˘) ."ÌÎÈ˙·LÓ ÏÎa L‡ e¯Ú·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«¬≈¿»…¿…≈∆
:¯Ó‡pL ,ÁÒt ÏL ÔBL‡¯a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬¿»»»ƒ∆∆«∆∆¡«
˙BNÚÏ ‡lL („Î˘) ."Ì‰a ‰NÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ Ïk"»¿»»…≈»∆»∆∆…«¬
‰Î‡ÏÓ Ïk" :Ba ¯Ó‡pL ,ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Ma ‰Î‡ÏÓ¿»»«¿ƒƒ∆∆«∆∆¡«»¿»»
‚Áa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (‰Î˘) ."Ì‰a ‰NÚÈ ‡Ï…≈»∆»∆∆…«¬¿»»¿«
‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :Ba ¯Ó‡pL ,˙BÚe·M‰«»∆∆¡«»¿∆∆¬…»…
L„ÁÏ „Á‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (ÂÎ˘) ."eNÚ«̇¬∆…«¬¿»»¿∆»«…∆
‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :Ba ¯Ó‡pL ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ∆∆¡«»¿∆∆¬…»…
ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (ÊÎ˘) ."eNÚ«̇¬∆…«¬¿»»¿
."eNÚ˙ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ ÏÎÂ" :Ba ¯Ó‡pL ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆∆¡«¿»¿»»…«¬
,‚Á ÏL ÔBL‡¯a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (ÁÎ˘)∆…«¬¿»»»ƒ∆«
(ËÎ˘) ."eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿∆∆¬…»…«¬
¯Ó‡pL ,‚Á ÏL ÈÈÓM‰ ÌBia ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬¿»»««¿ƒƒ∆«∆∆¡«
‡lL (Ï˘) ."eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :Ba»¿∆∆¬…»…«¬∆…
‰l‚˙ ‡Ï ,‡È‰ En‡" :¯Ó‡pL ,Ì‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï¿«∆¿«≈∆∆¡«ƒ¿ƒ…¿«∆
:¯Ó‡pL ,˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‡Ï˘) ."d˙Â¯Ú∆¿»»∆…¿«∆¿«»∆∆¡«
˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (·Ï˘) ."‰l‚˙ ‡Ï E˙BÁ‡ ˙Â¯Ú"∆¿«¬¿…¿«∆∆…¿«∆¿«
."‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,·‡ ˙L‡≈∆»∆∆¡«∆¿«≈∆»ƒ…¿«≈
ÔÓ B‡ ·‡‰ ÔÓ B˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‚Ï˘)∆…¿«∆¿«¬ƒ»»ƒ
,EÈ·‡ ˙„ÏBÓ EÈ·‡ ˙L‡ ˙a ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ì‡‰»≈∆∆¡«∆¿««≈∆»ƒ∆∆»ƒ
‡lL („Ï˘) ."d˙Â¯Ú ‰l‚˙ ‡Ï - ‡È‰ E˙BÁ‡¬¿ƒ…¿«∆∆¿»»∆…
."Ea ˙a ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ôa‰ ˙a ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï¿«∆¿«««≈∆∆¡«∆¿««ƒ¿
B‡" :¯Ó‡pL ,˙a‰ ˙a ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‰Ï˘)∆…¿«∆¿««««∆∆¡«
˙Bl‚Ï ‡lL (ÂÏ˘) ."Ô˙Â¯Ú ‰l‚˙ ‡Ï ,Eza ˙a«ƒ¿…¿«∆∆¿»»∆…¿«
¯Ò‡L ÈtÓ ?‰¯Bza ‰L¯t˙ ‡Ï ‰nÏÂ ;˙a‰ ˙Â¯Ú∆¿«««¿»»…ƒ¿»¿»«»ƒ¿≈∆»«
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ;˙a‰ ÔÓ ˜˙L ,˙a‰ ˙a«««»«ƒ««ƒƒ«¿»»¿
(ÊÏ˘) .˙BÈ¯Ú ¯‡Lk ,‰¯Bz ÈÙebÓ ˙a‰ ¯eq‡L∆ƒ««ƒ≈»ƒ¿»¬»
˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«ƒ»ƒ»∆∆¡«∆¿«
˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (ÁÏ˘) ."‰l‚˙ ‡Ï dz·e ‰M‡ƒ»ƒ»…¿«≈∆…¿«∆¿«
(ËÏ˘) ."da ˙a ˙‡" :¯Ó‡pL ,da ˙·e ‰M‡ƒ»«¿»∆∆¡«∆«¿»
˙‡Â" :¯Ó‡pL ,dza ˙·e ‰M‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«ƒ»«ƒ»∆∆¡«¿∆
˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (Ó˘) ."Áw˙ ‡Ï dza ˙a«ƒ»…ƒ«∆…¿«∆¿«¬
."‰l‚˙ ‡Ï En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ì‡‰»≈∆∆¡«∆¿«¬ƒ¿…¿«≈
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

:¯Ó‡pL ,·‡‰ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‡Ó˘)∆…¿«∆¿«¬»»∆∆¡«
˙Bl‚Ï ‡lL (·Ó˘) ."‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú"∆¿«¬»ƒ…¿«≈∆…¿«
‡Ï BzL‡ Ï‡" :¯Ó‡pL ,·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú∆¿«≈∆¬ƒ»»∆∆¡«∆ƒ¿…
˙L‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‚Ó˘) ."‡È‰ E˙„c ,·¯˜ƒ̇¿«…»¿ƒ∆…¿«∆¿«≈∆
(„Ó˘) ."‰l‚˙ ‡Ï ,E˙lk ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ôa‰«≈∆∆¡«∆¿««»¿…¿«≈
˙L‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Á‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«≈∆»∆∆¡«∆¿«≈∆
˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‰Ó˘) ."‰l‚˙ ‡Ï EÈÁ‡»ƒ…¿«≈∆…¿«∆¿«¬
."Áw˙ ‡Ï d˙Á‡ Ï‡ ‰M‡Â" :¯Ó‡pL ,BzL‡ƒ¿∆∆¡«¿ƒ»∆¬…»…ƒ»
‰M‡ Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,‰c ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (ÂÓ˘)∆…¿«∆¿«ƒ»∆∆¡«¿∆ƒ»
˙Bl‚Ï ‡lL (ÊÓ˘) ."·¯˜˙ ‡Ï - d˙‡ÓË ˙ca¿ƒ«À¿»»…ƒ¿«∆…¿«
‡Ï - E˙ÈÓÚ ˙L‡ Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,LÈ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú∆¿«≈∆ƒ∆∆¡«¿∆≈∆¬ƒ¿…
,‰Ó‰a ÌÚ ·kLÏ ‡lL (ÁÓ˘) ."Ú¯ÊÏ Ez·ÎL Ôzƒ̇≈¿»¿¿¿»«∆…ƒ¿«ƒ¿≈»
."Ú¯ÊÏ Ez·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‰Ó‰a ÏÎ·e" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿≈»…ƒ≈¿»¿¿¿»«
:¯Ó‡pL ,‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡È·z ‡lL (ËÓ˘)∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»∆∆¡«
‡lL (˘) ."dÚ·¯Ï ‰Ó‰· ÈÙÏ „ÓÚ˙ ‡Ï ‰M‡Â"¿ƒ»…«¬…ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»∆…
."·kL˙ ‡Ï - ¯ÎÊ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,¯ÎÊ ÌÚ ·kLÏƒ¿«ƒ»»∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿«
:¯Ó‡pL ,BÓˆÚ ·‡‰ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‡˘)∆…¿«∆¿«»»«¿∆∆¡«
˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (·˘) ."‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙Â¯Ú"∆¿«»ƒ…¿«≈∆…¿«∆¿«
‡Ï EÈ·‡ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ ·‡‰ ÈÁ‡¬ƒ»»«¿∆∆¡«∆¿«¬ƒ»ƒ…
ÔÈ‡È·Ó‰ ÌÈ¯·„a ˙BÈ¯ÚÏ ·¯˜Ï ‡lL (‚˘) ."‰l‚¿̇«≈∆…ƒ¿«»¬»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
,‰ˆÈÙ˜e ‰ÊÈÓ¯e ˜eMÂ ˜eaÁ ÔB‚k ,‰Â¯Ú Èelb È„ÈÏƒ≈ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
˙Bl‚Ï e·¯˜˙ ‡Ï ,B¯Na ¯‡L Ïk Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»¿≈¿»…ƒ¿¿¿«
‰·¯˜Ï ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"‰Â¯Ú∆¿»ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»¿ƒ¿»
¯ÊÓÓ ‡OÈ ‡lL („˘) .‰Â¯Ú Èelb È„ÈÏ ‰‡È·Ó‰«¿ƒ»ƒ≈ƒ∆¿»∆…ƒ»«¿≈
."'‰ Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ˙a«ƒ¿»≈∆∆¡«…»…«¿≈ƒ¿«
‰a˙k ‡Ïa ˙ÏÚ·p‰ ‡È‰Â ,‰L„˜ ‰È‰z ‡lL (‰˘)∆…ƒ¿∆¿≈»¿ƒ«ƒ¿∆∆¿…¿À»
‡lL (Â˘) ."‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÈLec˜Â¿ƒƒ∆∆¡«…ƒ¿∆¿≈»∆…
:¯Ó‡pL ,¯Á‡Ï ˙‡OpL ¯Á‡ B˙Le¯b L¯‚Ó‰ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ«¿»≈¿»««∆ƒ≈¿«≈∆∆¡«
·eLÏ dÁlL ¯L‡ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï"…««¿»»ƒ¬∆ƒ¿»»
ıeÁ ¯Ê LÈ‡Ï ‰Ó·È‰ ‡Npz ‡lL (Ê˘) ."dzÁ˜Ï¿«¿»∆…ƒ»≈«¿»»¿ƒ»
(Á˘) ."˙n‰ ˙L‡ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,dÓ·ÈÓƒ»»∆∆¡«…ƒ¿∆≈∆«≈
ÏÎeÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,B˙Òe‡ ÒB‡‰ L¯‚È ‡lL∆…¿»≈»≈¬»∆∆¡«…«
Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ L¯‚È ‡lL (Ë˘) ."ÂÈÓÈ Ïk dÁlL«¿»»»»∆…¿»≈ƒ≈«
Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï" :Ba ¯Ó‡pL ,BzL‡ ˙‡∆ƒ¿∆∆¡«…«¿«¿»»
:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ˙a ÒÈ¯Ò ÁwÈ ‡lL (Ò˘) ."ÂÈÓÈ»»∆…ƒ«»ƒ«ƒ¿»≈∆∆¡«
ÏkÓ ¯ÎÊ Ò¯ÒÏ ‡lL (‡Ò˘) ."‡kc ÚeˆÙ ‡·È ‡Ï"…»…¿««»∆…¿»≈»»ƒ»
:¯Ó‡pL ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ,ÔÈÈn‰«ƒƒ…»»¿…¿≈»«»»∆∆¡«
ÏÚ ˙BpÓÏ ‡lL (·Ò˘) ."eNÚ˙ ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e"¿«¿¿∆…«¬∆…¿««
˙˙Ï ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯b Ï‰wÓ LÈ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ∆∆¡«…«»≈
,ÌÈÒeÒ CÏn‰ ‰a¯È ‡lL (‚Ò˘) ."È¯Î LÈ‡ EÈÏÚ»∆ƒ»¿ƒ∆…«¿∆«∆∆ƒ

L („Ò˘) ."ÌÈÒeÒ BÏ ‰a¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL‰a¯È ‡l ∆∆¡«…«¿∆ƒ∆…«¿∆
."ÌÈL BÏ ‰a¯È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL CÏn‰«∆∆»ƒ∆∆¡«¿…«¿∆»ƒ
:¯Ó‡pL ,·‰ÊÂ ÛÒk CÏn‰ BÏ ‰a¯È ‡lL (‰Ò˘)∆…«¿∆«∆∆∆∆¿»»∆∆¡«

."„‡Ó BÏ ‰a¯È ‡Ï ,·‰ÊÂ ÛÒÎÂ"¿∆∆¿»»…«¿∆¿…
BÏ e¯Ó‡pL ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ˙B‡Ó LL Ô‰ el‡≈≈≈≈¿…∆¿≈ƒ¿∆∆∆¿

;Ô‰È˜ec˜„Â Ô‰È˙BË¯Ùe Ô‰È˙BÏÏÎe Ô‰ ,ÈÈÒa ‰LÓÏ¿…∆¿ƒ«≈¿»≈∆¿»≈∆¿ƒ¿≈∆
Ïk ÏL ÔÈ¯e‡a‰Â ÔÈ˜ec˜c‰Â ˙BÏÏk‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ¿»»«¿»¿«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆»
ÔÈc ˙Èa eÏawL ‰t ÏÚaL ‰¯Bz ‡È‰ ,‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿»ƒ»∆¿«∆∆ƒ¿≈ƒ
¯Á‡ eLcÁ˙pL ˙B¯Á‡ ˙BÂˆÓ LÈÂ .ÔÈc ˙Èa ÈtÓƒƒ≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈∆ƒ¿«¿««
eËLÙe ,ÌÈÓÎÁÂ ÌÈ‡È· Ô˙B‡ eÚ·˜Â ,‰¯Bz ÔzÓ««»¿»¿»¿ƒƒ«¬»ƒ»¿
˙ÈÚ˙Â ,‰kÁ ¯Â ,‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÔB‚k - Ï‡¯NÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬À»¿«¬ƒ
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎÏ LÈÂ .ÔÈ·e¯ÚÂ ,ÌÈ„ÈÂ ,·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿»
.‰Ê ¯eaÁa ¯‡a˙È Ïk‰Â ;ÔÈ˜ec˜„Â ÔÈLe¯t el‡Ó≈≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«…ƒ¿»≈¿ƒ∆
ÌÏa˜Ï e‡ ÔÈ·iÁ - eLcÁ˙pL ˙BÂˆn‰ el‡ Ïk»≈«ƒ¿∆ƒ¿«¿«»ƒ»¿«¿»
;"'ÂÎÂ ¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì¯ÓLÏe¿»¿»∆∆¡«…»ƒ«»»
‰¯È‰Ê‰ ‰Ó ÏÚÂ .‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ ÏÚ ˙ÙÒBz ÔÈ‡Â¿≈»∆∆«ƒ¿«»¿«»ƒ¿ƒ»
‰È‰È ‡lL ?"epÓÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒ˙ ‡Ï" ,‰¯Bz»……≈»»¿…ƒ¿«ƒ∆∆…ƒ¿∆
‡e‰ Ce¯a LB„w‰L ¯ÓBÏÂ ,¯·c LcÁÏ È‡M¯ ‡È·»ƒ««¿«≈»»¿«∆«»»
¯qÁÏ B‡ ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓÏ dÙÈÒB‰Ï BÊ ‰ÂˆÓa e‰eƒ̂»¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«»¿«≈
Ï·‡ .˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ˙B‡Ó LM‰ el‡Ó ˙Á‡««≈≈«≈≈¿…∆¿≈ƒ¿¬»
ÔÓf‰ B˙B‡a ‰È‰iL ‡È· ÌÚ ÔÈc ˙Èa eÙÈÒB‰ Ì‡ƒƒ≈ƒƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿«¿«
- ‰¯Êb C¯c B‡ ,‰‡¯B‰ C¯c B‡ ,‰wz C¯c ‰ÂˆÓƒ¿»∆∆«»»∆∆»»∆∆¿≈»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰L e¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;˙ÙÒBz BÊ ÔÈ‡≈∆∆∆¬≈…»¿∆«»»
el‡Â .d˙BÚa ‰l‚n‰ ˙B¯˜Ï B‡ ·e¯Ú ˙BNÚÏ ‰eƒ̂»«¬≈ƒ¿«¿ƒ»¿»»¿ƒ
e‡ Ck ‡l‡ .‰¯Bz‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ eÈ‰ ,Ôk e¯Ó‡»¿≈»ƒƒ««»∆»»»
˙B¯˜Ï eeˆÂ ewz ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈ‡È·p‰L ,ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆«¿ƒƒƒ≈ƒƒ¿¿ƒƒ¿
LB„w‰ ÏL ÂÈÁ·L ¯ÈkÊ‰Ï È„k d˙BÚa ‰l‚n‰«¿ƒ»¿»»¿≈¿«¿ƒ¿»»∆«»
eÚÂLÏ ·B¯˜ ‰È‰Â ,eÏ ‰NÚL ˙BÚeL˙e ‡e‰ Ce¯a»¿∆»»»¿»»»¿«¿≈
ÌÈ‡a‰ ˙B¯BcÏ ÚÈ„B‰Ï È„Îe ,BÏl‰Ïe BÎ¯·Ï È„k¿≈¿»¿¿«¿¿≈¿ƒ«««»ƒ
ÈB‚ ÈÓe" :¯Ó‡pL ,‰¯Bza eÁÈË·‰M ‰Ó ˙Ó‡L∆¡∆«∆ƒ¿ƒ»«»∆∆¡«ƒ

Ï ¯L‡ ,ÏB„bBÊ C¯c ÏÚÂ ."ÂÈÏ‡ ÌÈ·¯˜ ÌÈ‰Ï‡ B »¬∆¡…ƒ¿…ƒ≈»¿«∆∆
ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ‡È‰ƒ»ƒ¿»ƒ¿»∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ÔÈ·e ‰NÚ¬≈≈…«¬∆

ה'תשע"ח  תשרי י' ש"ק יום

עׂשר  לארּבעה זה ח ּבּור לחּלק ¨¨¨¨§©§¤¦¥©§¦¦¨§וראיתי
ספרים:
הקדמת הרמב "ם 

§¨¦
ראׁשֹון c˙ספר ¯wÚ Ô‰L ˙BÂˆn‰ Ïk Ba ÏÏÎ‡ - ִֵֶ∆¿…»«ƒ¿∆≈ƒ««

ÔB‚k - Ïk‰ ˙lÁz Ì˙B‡ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ ,ea¯ ‰LÓ…∆«≈¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒ««…¿
È˙‡¯˜Â .‰¯Ê ‰„B·Ú ¯eq‡Â ,‡e‰ Ce¯a BÓL „eÁÈƒ¿»¿ƒ¬»»»¿»»ƒ

.'Úcn‰ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL≈≈∆∆≈∆««»
ׁשני B¯È„z˙,ספר Ô‰L ˙BÂˆn‰ Ba ÏÏÎ‡ - ִֵֵֶ∆¿…«ƒ¿∆≈¿ƒ

„ÈÓz B¯ÎÊÏe ÌB˜n‰ ˙‡ ·‰‡Ï È„k Ô‰a eÈeËˆpL∆ƒ¿«ƒ»∆¿≈∆¡…∆«»¿»¿»ƒ
;˙BÎ¯·e ,ÔÈlÙ˙e ,‰lÙ˙e ,ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔB‚k -¿¿ƒ«¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»
„ÈÓz ¯ÈkÊ‰Ï e¯N·a ˙B‡ ‡e‰L ÈÙÏ ,ÏÏÎa ‰ÏÈÓeƒ»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈˆÈˆ ‡ÏÂ ÔÈlÙz ‡Ï ÌL ÔÈ‡L ‰ÚLa¿»»∆≈»…¿ƒƒ¿…ƒƒ¿«≈»∆

.'‰·‰‡ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆«¬»
ׁשליׁשי ÌÈpÓÊaספר Ô‰L ˙Bˆn‰ Ïk Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…»«ƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ

,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙B„ÚBÓe ,˙aL ÔB‚k - ÌÈÚe„È¿ƒ¿«»¬¿»»ƒ≈≈∆∆
.'ÌÈpÓÊ ¯ÙÒ'≈∆¿«ƒ
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רביעי ÔB‚kספר - ‰ÏÈÚa ÏL ˙BÂˆÓ‰ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…«ƒ¿∆¿ƒ»¿
¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈÂ ,ÔÈLe¯‚Â ÔÈLecƒ̃ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿»»ƒ≈≈∆

.'ÌÈL ¯ÙÒ' ,‰Ê∆≈∆»ƒ
חמיׁשי B‡Èa˙ספר ÏL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֲִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆ƒ

ÈLaL ÈÙÏ - ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ÏL ˙BÂˆÓe ,˙B¯eÒ‡¬ƒ¿∆«¬»¬¿ƒ∆ƒ¿≈
,˙Bn‡‰ ÔÓ eÏÈc·‰Â ÌB˜n‰ eLc˜ el‡‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ»À

Ò‡ ˙BÏÎ‡Ó·e ˙BÈ¯Úa:¯Ó‡ Ì‰ÈL·e ,˙B¯e «¬»¿«¬»¬ƒ¿≈∆∆¡«
ÌÎ˙‡ ÈzÏc·‰ ¯L‡" ,"ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ Ïc·‡Â"»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ¬∆ƒ¿«¿ƒ∆¿∆
.'‰M„˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â ."ÌÈnÚ‰ ÔÓƒ»«ƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆¿À»

ׁשּׁשי Ô‰aספר Ì„‡ ·iÁ˙iL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆ƒ¿«≈»»»∆
.ÌÈ¯„e ˙BÚe·L ÔB‚k - ÌÈ¯·„a BÓˆÚ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»««¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»ƒ

.'‰‡ÏÙ‰ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆«¿»»
ׁשביעי ‰‡¯ıספר Ú¯Êa Ì‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿∆«»»∆

¯‡Le ,˙BÓe¯˙e ˙B¯NÚÓe ,˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL ÔB‚k -¿¿ƒƒ¿¿««¿¿¿»
,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .ÌÈÚÓ Ô‰nÚ ÔÈÏÏ‚p‰ ˙BÂˆÓƒ¿«ƒ¿»ƒƒ»∆≈ƒ¿»»¿»»ƒ≈≈∆∆

.'ÌÈÚ¯Ê ¯ÙÒ'≈∆¿»ƒ
ׁשמיני Lc˜Óספר ÔÈ·a Ì‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿ƒ¿«ƒ¿»

¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .ÔÈ„ÈÓz‰ ¯eaˆ ˙Ba¯˜Â¿»¿¿ƒ«¿ƒƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆
.'‰„B·Ú¬»

ּתׁשיעי Ba¯˜a˙ספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿»¿»
.'˙Ba¯˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .„ÈÁi‰«»ƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆»¿»

עׂשירי B¯‰Ëa˙ספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֲִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿»√
.'‰¯‰Ë ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙B‡ÓËÂ¿À¿¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆»√»

עׂשר אחד ‡„Ìספר ÔÈaL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֵֶַַָָ∆¿…ƒ¿∆≈»»
.Ûeba B‡ ÔBÓna ‰lÁz ˜f‰ Ô‰a LÈÂ ,B¯·ÁÏ«¬≈¿≈»∆∆≈¿ƒ»«»«

.'ÔÈ˜ÈÊ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆¿ƒƒ
עׂשר ׁשנים i˜e‰.ספר ‰¯ÈÎÓ ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֵֶָָ∆¿…ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»

¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â.'ÔÈ˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆ƒ¿»
עׂשר ׁשלׁשה ‡„Ìספר ÔÈaL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֶָָָֹ∆¿…ƒ¿∆≈»»

ÔB‚k - ˜f‰ Ô˙lÁ˙a ÔÈ‡L ÔÈÈc ¯‡La ,B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿»ƒƒ∆≈ƒ¿ƒ»»∆≈¿
È˙‡¯˜Â .˙B¯ÈÙÎe ˙BÚËe ,˙B·BÁ ÈÏÚ·e ,ÔÈ¯ÓBL¿ƒ«¬≈¿»¿ƒ¿»»ƒ

.'ÌÈËtLÓ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL≈≈∆∆≈∆ƒ¿»ƒ
עׂשר ארּבעה ÔÈ¯eÒÓספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֶַָָָָ∆¿…ƒ¿∆≈¿ƒ

ÔÈ„Â ,˙e„Ú ˙Ïa˜Â ,ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ ÔB‚k - ÔÈ¯„‰ÒÏ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«»«≈¿ƒ
¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙BÓÁÏÓe CÏn‰«∆∆ƒ¿»¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆

.'ÌÈËÙBL¿ƒ
ÈÈÚ ÈÙÏ ‰Ê ¯eaÁ ÏL ˙BÎÏ‰ ˜elÁ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¬»∆ƒ∆¿ƒƒ¿¿≈

.˙BÎÏ‰‰ ÈÈÚ ÈÙÏ ˙BÂˆn‰ ˜elÁÂ ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿¿≈«¬»
ÏÎÂ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÈËtLÓ Ïk ¯‡·Ï ÏÈÁ˙‡ ‰zÚÂ¿«»«¿ƒ¿»≈»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿»
˙BÎÏ‰‰ ¯„Ò ÏÚ dÈÚÓ dnÚ ÌÈÏÏÎp‰ ÌÈÈc‰«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿»»«≈∆«¬»

.ÈcL Ï‡ ˙¯ÊÚa¿∆¿«≈««

rCOd xtq¥¤©©¨
È„BÒÈ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿≈
˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz „eÓÏz ˙BÎÏ‰ ,˙BÚc ˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz‰«»ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿

.‰·eLz ˙BÎÏ‰ ,ÌÈBb‰ ˙BwÁÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»¿À«ƒƒ¿¿»

הּתֹורה. יסֹודי -הלכֹות ˙BÂˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְִֵַָ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿
‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL≈ƒ¿¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»≈«∆≈»¡«∆…
(‚) ;'‰ È˙ÏeÊ dBÏ‡ ÌL LiL ‰·LÁÓa ‰ÏÚÈ«¬∆¿«¬»»∆≈»¡«»ƒ
;BLc˜Ï (Â) ;epnÓ ‰‡¯ÈÏ (‰) ;B·‰‡Ï („) ;B„ÁÈÏ¿«¬¿»√¿ƒ¿»ƒ∆¿«¿
ÌÈ¯·c „a‡Ï ‡lL (Á) ;BÓL ÏlÁÏ ‡lL (Ê)∆…¿«≈¿∆…¿«≈¿»ƒ
¯a„Ó‰ ‡È·p‰ ÔÓ ÚÓLÏ (Ë) ;Ô‰ÈÏÚ BÓL ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿¬≈∆ƒ¿…«ƒ«»ƒ«¿«≈

.B˙BqÏ ‡lL (È) ;BÓLaƒ¿∆…¿«
ãycew zegiyn zecewpã

.'d zrici zevn

ידיעה  רק אינה ה' ידיעת שמצות היא, הרמב"ם שיטת
חובת  שהיא אלא בקיומו אמונה או ה' הימצאות על כללית
והשגתו, יכולתו כפי ה' בגדלות ולהתבונן ללמוד האדם

מקומות: מכמה מוכחת זו שיטתו
וגם  המצוות מנין בתחילת גם מופיעה ה' ידיעת מצות א:
לה  הקדים יסוה"ת בהל' אבל התורה, יסודי הל' בפתיחת
פרטים  וכמה כמה המבארות הלכות חמש הרמב"ם

ה"מצוי דבר בתיאור "וידיעת כתב ו' בהלכה ורק ראשון",
את  לקיים כדי כי אלקיך" ה' אנכי שנאמר מצות־עשה, זה
הנוגעים  עניינים וכמה כמה ולדעת ללמוד צריכים המצוה

ראשון". ל"מצוי
" שכתב: הרמב"ם מלשון ו"rcilב: אלוקה" שם rcilשיש

מסיים  ה', אחדות במצות גם וכך ראשון", מצוי שם שיש
"zricieכתב ולא מ"ע", זה כי zpn`deדבר זה. דבר

במציאות  אמונה על רק ולא שכלית ידיעה על היא המצוה
האריך  אלא הנ"ל ההלכות בחמש הסתפק לא גם לכן ה'.
הנוגעים  עניינים בפירוט הפרק סוף שעד ההלכות בשאר
שרק  כיון "לידע", שהוא לחיוב נוגע זה כי ה', לידיעת
את  ועכ"פ אלה, בעניינים השקו"ט את יודעים כאשר
ידי  יוצאים אזי היסודיות, והבחינות והחקירות הידיעות

ה". את "לידע - המצוה חובת
בהקבלה  נכתב כן ועל מהזוהר, הוא הרמב"ם של מקורו ג:
פקודא  וגו' אלקיכם ה' אני כי "וידעתם ללשונו: מדוייקת
ליה  היסודות)...למנדע (יסוד פקודין דכל קדמאה דא
שליטא  דאית ראשון) מצוי שם שיש (לידע לקוב"ה
וארעא  שמיא כולהו עלמין וברא עלמא ריבון דאיהו עילאה
משמים  הנמצאים וכל נמצא כל ממציא (והוא חיליהון וכל
הנ"ל  כל מביא הזוהר גם והלא כו')". שביניהם ומה וארץ

" הפסוק "למנדע mzrcieעל החיוב אמר ועליו כו'", אני כי
שחיוב  הרמב"ם של שיטתו מקור גם ומכאן לקוב"ה", לי'

הוא רק rcilהמצוה ולא הראשון במצוי הפרטים כל
להאמין.

מצות  אודות כתב יסוה"ת, מהל' שני פרק בתחילת ד:
בשעה  ויראתו, לאהבתו הדרך היא "והיאך ה': אהבת
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קנג m"anxd zncwd - ixyz 'i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ויראה  הגדולים הנפלאים וברואיו במעשיו האדם שיתבונן
כו'. אוהב הוא מיד - קץ ולא ערך לה שאין חכמתו מהן
"מעשיו  את הרמב"ם מפרט פרקים שלושה במשך ואח"כ
ובשני  המלאכים, על אחד בפרק הנפלאים" וברואיו
ספר  ולכאורה, בראשית. מעשה על שלאחריו הפרקים
את  הרמב"ם כתב ומדוע הלכות", "הלכות ספר הוא הי"ד
הם  אלו שעניינים לומר שחייבים אלא הנ"ל. הפרטים כל
ה' לאהבת זמן אחרי מגיעים שעל־ידה להתבוננות לא
הביא  לכן ה'. ידיעת ממצות חלק שהם אלא ויראתו
העולמים", רבון ממעשה הגדולים ה"כללים את הרמב"ם

ה'. ידיעת ממצות חלק היא שידיעתם כיון
(279 cenr `"i wlg y"ewl itÎlr)

ּדעֹות. -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ˙Á‡ ÔÏÏÎa LÈ ְִֵ≈ƒ¿»»««∆¿≈ƒ¿
‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
˜ac‰Ï (·) ;ÂÈÎ¯„a ˙Bnc‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿ƒ«ƒ¿»»¿ƒ«≈
˙‡ ·‰‡Ï („) ;ÌÈÚ¯‰ ˙‡ ·‰‡Ï (‚) ;ÂÈÚ„BÈa¿¿»∆¡…∆»≈ƒ∆¡…∆
(Ê) ;ÁÈÎB‰Ï (Â) ;ÌÈÁ‡ ‡NÏ ‡lL (‰) ;ÌÈ¯b‰«≈ƒ∆…ƒ¿…«ƒ¿ƒ«
(Ë) ;ÔÈÏÏÓ‡ ˙BpÚÏ ‡lL (Á) ;ÌÈt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ»ƒ∆…¿«À¿»ƒ
.¯ËÏ ‡lL (‡È) ;Ì˜Ï ‡lL (È) ;ÏÈÎ¯ CÏÈÏ ‡lL∆…≈≈»ƒ∆…ƒ¿…∆…ƒ¿…

ּתֹורה. ּתלמּוד -הלכֹות ˙BÂˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְִַָ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿
.‰ÈÚ„BÈÂ ‰È„nÏÓ „aÎÏ (·) ;‰¯Bz „ÓÏÏ (‡)ƒ¿…»¿«≈¿«¿∆»¿¿∆»

הּגֹוים. וחּקֹות זרה עבֹודה ÔÏÏÎaהלכֹות LÈ ְְֲִִַָָָֻ≈ƒ¿»»
ÚL˙Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓ ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒƒƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈«
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
¯Á‡ ¯e˙Ï ‡lL (·) ;‰¯Ê ‰„B·Ú ¯Á‡ ˙BÙÏ ‡lL∆…ƒ¿««¬»»»∆…»««
(„) ;Ûc‚Ï ‡lL (‚) ;ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯e ·l‰ ¯e‰¯‰ƒ¿«≈¿ƒ«»≈«ƒ∆…¿«≈
‰ÂÁzLÈ ‡lL (‰) ;d˙„B·Ú C¯„k d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…»¿∆∆¬»»∆…ƒ¿«¬∆
˙BNÚÏ ‡lL (Ê) ;BÓˆÚÏ ÏÒt ˙BNÚÏ ‡lL (Â) ;dÏ»∆…«¬∆∆¿«¿∆…«¬
˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ‡lL (Á) ;ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ÏÒt∆∆¬ƒ«¬≈ƒ∆…«¬
Û¯NÏ (È) ;‰È¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ÁÈc‰Ï ‡lL (Ë) ;È‡BÏ¿∆…¿«ƒ«¬≈ƒ«¬∆»ƒ¿…
˙B‰ÈÏ ‡lL (·È) ;d˙B·Ï ‡lL (‡È) ;˙Ácp‰ ¯ÈÚƒ«ƒ««∆…ƒ¿»∆…≈»
‡lL („È) ;d„·ÚÏ ˙ÈÒ‰Ï ‡lL (‚È) ;dBÓÓ ÏkÓƒ»»»∆…¿»ƒ¿»¿»∆…
‡lL (ÊË) ;B˙‡N ·ÊÚÏ ‡lL (ÂË) ;˙ÈÒn‰ ·‰‡Ï∆¡…«≈ƒ∆…«¬…ƒ¿»∆…
‡lL (ÁÈ) ;˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ‡lL (ÊÈ) ;BÏÈv‰Ï¿«ƒ∆…¿«≈»»¿∆…
‡a˙‰Ï ‡lL (ËÈ) ;‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ ÚnÈƒ»«ƒ¿«≈»»»∆…¿ƒ¿«≈
(‡Î) ;dÓLa ‡a˙n‰ ÔÓ ÚÓLÏ ‡lL (Î) ;dÓLaƒ¿»∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿»
‡lL (·Î) ;'‰ ÌLa elÙ‡Â ,¯˜La ‡a˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«≈¿∆∆«¬ƒ¿≈∆…
ÌLa Ú·MÏ ‡lL (‚Î) ;¯˜L ‡È· ˙‚È¯‰Ó ¯e‚Ï»≈¬ƒ«¿ƒ∆∆∆…ƒ»«¿≈
‡lL (‰Î) ;·B‡ ˙BNÚÏ ‡lL („Î) ;‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆…«¬∆…
(ÊÎ) ;CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï ‡lL (ÂÎ) ;ÈBÚcÈ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿ƒ∆…¿«¬ƒ«…∆
Ô·‡ ÏÚ ˙BÂÁzL‰Ï ‡lL (ÁÎ) ;‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï ‡lL∆…¿»ƒ«≈»∆…¿ƒ¿«¬«∆∆
‰„B·Ú „a‡Ï (Ï) ;‰¯L‡ ÚhÏ ‡lL (ËÎ) ;˙ÈkNÓ«¿ƒ∆…ƒ«¬≈»¿«≈¬»
˙B‰ÈÏ ‡lL (‡Ï) ;dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ‰¯Ê»»¿»««¬∆ƒ¿ƒ»∆…≈»
˙B‰ÈÏ ‡lL (·Ï) ;‰ÈLnLÓ ÏÎ·e ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»¿»¿«¿∆»∆…≈»

‰„B·Ú È„·BÚÏ ˙È¯a ˙¯ÎÏ ‡lL (‚Ï) ;„·Ú Èetˆa¿ƒ∆¡»∆…ƒ¿…¿ƒ¿¿≈¬»
e·LÈ ‡lL (‰Ï) ;Ì‰ÈÏÚ ÔÁÏ ‡lL („Ï) ;‰¯Ê»»∆…»…¬≈∆∆…≈¿
;ÌLeaÏÓ·e Ì‰È˙B‚‰Óa ‚B‰Ï ‡lL (ÂÏ) ;eˆ¯‡a¿«¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿«¿»
‡lL (ËÏ) ;ÌÒ˜Ï ‡lL (ÁÏ) ;LÁÏ ‡lL (ÊÏ)∆…¿«≈∆…ƒ¿…∆…
Ï‡ L¯„Ï ‡lL (‡Ó) ;¯·Á ¯aÁÏ ‡lL (Ó) ;ÔBÚÏ¿≈∆…«¿…∆∆∆…ƒ¿…∆
Ï‡LÏ ‡lL (‚Ó) ;·B‡a Ï‡LÏ ‡lL (·Ó) ;ÌÈ˙n‰«≈ƒ∆…ƒ¿…¿∆…ƒ¿…
˙‡t ÛÈw‰Ï ‡lL (‰Ó) ;ÛMÎÏ ‡lL („Ó) ;ÈBÚcÈa¿ƒ¿ƒ∆…¿«≈∆…¿«ƒ¿«
‡lL (ÊÓ) ;Ô˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL‰Ï ‡lL (ÂÓ) ;L‡…̄∆…¿«¿ƒ¿«»»∆…
È„Ú ‰M‡ ‰cÚz ‡lL (ÁÓ) ;‰M‡ È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ«¿∆ƒ¬ƒƒ»∆…«¿∆ƒ»¬ƒ
;„„Bb˙‰Ï ‡lL () ;Ú˜Ú˜ ·zÎÏ ‡lL (ËÓ) ;LÈ‡ƒ∆…ƒ¿…«¬«∆…¿ƒ¿≈

.˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡)∆…«¬»¿»«≈
ּתׁשּובה. eLiL·הלכֹות ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿∆»

.‰cÂ˙ÈÂ ,'‰ ÈÙÏ B‡ËÁÓ ‡ËBÁ‰«≈≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿«∆
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
ÚL˙Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ì‰Ó ‰¯NÚ LL - ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ≈∆¿≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈«

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ¿…«¬∆

dad` xtq¥¤©£¨
,ÚÓL ˙i¯˜ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ«¿«
‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ‰k ˙k¯·e ‰lÙz ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒƒ¿¿ƒƒ¿»
˙BÎÏ‰ ,˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ ,˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿ƒƒƒ¿¿»ƒ¿

.‰ÏÈÓƒ»
ׁשמע. קרּית È‰Â‡הלכֹות ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְְִִַַƒ¿«¬≈««¿ƒ

.ÌBia ÌÈÓÚt ÚÓL ˙i¯˜ ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ«¿««¬«ƒ«
ּכהנים. ּוברּכת ּתפּלה ÈzLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִִִִַָֹ≈ƒ¿»»¿≈

;ÌBÈ ÏÎa ‰lÙ˙a '‰ ˙‡ „·ÚÏ (‡) :‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈«¬…∆ƒ¿ƒ»¿»
.ÌBÈ ÏÎa Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‰k C¯·Ï (·)¿»≈…¬ƒ∆ƒ¿»≈¿»

ÔÏÏÎaּתפּליןהלכֹות LÈ .‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe ְְִִִ¿»¿≈∆»≈ƒ¿»»
˙BÈ‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿
Úa˜Ï (‚) ;„i‰ ÏÚ Ô¯L˜Ï (·) ;L‡¯‰ ÏÚ ÔÈlÙz¿ƒƒ«»…¿»¿»««»ƒ¿…«
¯ÙÒ LÈ‡ Ïk ·zÎÏ („) ;ÌÈ¯ÚM‰ ÈÁ˙Ùa ‰ÊeÊÓ¿»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿…»ƒ≈∆
,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (‰) ;BÓˆÚÏ ‰¯Bz»¿«¿ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿

.‰¯Bz È¯ÙÒ ÈL BÏ ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿≈»
ציצית. BNÚÏ˙הלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִִƒ¿«¬≈««¿ƒ«¬

.˙eÒk‰ ÈÙk ÏÚ ˙ÈˆÈƒ̂ƒ««¿≈«¿
ּברכֹות. ‡˙הלכֹות C¯·Ï ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿ƒ¿»≈∆

.‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ BÓL¿««¬ƒ»
מילה. ‡˙הלכֹות ÏeÓÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִָƒ¿«¬≈««¿ƒ»∆

.ÈÈÓM‰ ÌBia ÌÈ¯Îf‰«¿»ƒ««¿ƒƒ
‰¯NÚ ˙Á‡ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆««∆¿≈

.‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈

miPnf xtq¥¤§©¦
,˙aL ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,¯NÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿∆ƒ»ƒ¿«»
˙˙È·L ˙BÎÏ‰ ,¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ ,ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«»ƒ¿¿ƒ«
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‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰ ,‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ ,·BË ÌBÈƒ¿»≈«»ƒ¿»¿À»
˙BÎÏ‰ ,L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ ,·ÏeÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿ƒ«…∆ƒ¿

.‰kÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ ,˙BiÚz«¬ƒƒ¿¿ƒ»«¬À»
ׁשּבת. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְִַָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;ÈÚÈ·Ma ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ∆…«¬
˙‡ˆÏ ‡lL („) ;˙aLa LÚÏ ‡lL (‚) ;‰Î‡ÏÓ¿»»∆…«¬…¿«»∆…»≈

.‰¯ÈÎÊa ÌBi‰ Lc˜Ï (‰) ;˙aLa Ïe·bÏ ıeÁ«¿¿«»¿«≈«ƒ¿ƒ»
ערּובין.ה  È¯·cÓלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֵƒ¿«¬≈««¿ƒƒƒ¿≈

.ÔÈn‰ ÔÓ dÈ‡Â ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»
עׂשֹור. ׁשביתת BÂˆÓ˙הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַָ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL -¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;‰Î‡ÏnÓ Ba ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿…ƒ¿»»∆…
‡lL („) ;Ba ˙BpÚ˙‰Ï (‚) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»¿ƒ¿«∆…

.Ba ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿
טֹוב. יֹום ׁשביתת ÌÈzLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַ≈ƒ¿»»¿≈

‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…
ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»ƒ¿…»ƒ∆
˙aLÏ (‚) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;ÁÒt∆«∆…«¬¿»»ƒ¿…
;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL („) ;ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆∆«∆…«¬¿»»
Ba ˙BNÚÏ ‡lL (Â) ;˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈa ˙aLÏ (‰)ƒ¿…¿««»∆…«¬
˙BNÚÏ ‡lL (Á) ;‰M‰ L‡¯a ˙aLÏ (Ê) ;‰Î‡ÏÓ¿»»ƒ¿…¿…«»»∆…«¬
‡lL (È) ;‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (Ë) ;‰Î‡ÏÓ Ba¿»»ƒ¿…»ƒ∆«∆…
;‚Á ÏL ÈÈÓMa ˙aLÏ (‡È) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ∆«

.‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·È)∆…«¬¿»»
ּומּצה. חמץ -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְִֵַָָ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆…∆¡…»≈¿«¿»»»»
‰Úa¯‡Ó ¯B‡N ˙ÈaL‰Ï (·) ;‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ≈¬«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈«¿»»
‡lL („) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚) ;¯NÚ»»∆…∆¡…»≈»ƒ¿»∆…
ıÓÁ ‰‡¯È ‡lL (‰) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ˙·¯Úz ÏÎ‡Ï∆¡…«¬…∆»≈»ƒ¿»∆…≈»∆»≈
(Ê) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‡ˆnÈ ‡lL (Â) ;‰Ú·L Ïk»ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈»ƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Á) ;ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï∆¡…«»¿≈≈«∆«¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ

.‰ÏÈl‰ B˙B‡a¿««¿»
ולּולב. וסּכה ׁשֹופר LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִָָָֻ≈ƒ¿»»»…

¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«»
;‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‰kqa ·LÈÏ (·) ;È¯L˙a „Á‡a¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»ƒ¿«¿≈∆»

.‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚)ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«¿≈∆»
ׁשקלים. Ïkהלכֹות ÔzÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִִָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ≈»

.‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ LÈ‡ƒ«¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»
החדׁש. קּדּוׁש È‰Â‡הלכֹות ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֶַֹƒ¿«¬≈««¿ƒ

˙lÁz ‡e‰ ÌBÈ ‰ÊÈ‡a ÌÈL„Á Úa˜ÏÂ Ú„ÈÏÂ ·MÁÏ¿«≈¿≈«¿ƒ¿…«√»ƒ¿≈∆¿ƒ«
.‰M‰ ÈL„ÁÓ L„ÁÂ L„Á Ïk»…∆»…∆≈»¿≈«»»

ּתענּיֹות. BpÚ˙‰Ï˙הלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִִַƒ¿«¬≈««¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚ ‡B·zL ‰ÏB„b ‰¯ˆ ˙Ú ÏÎa '‰ ÈÙÏ ˜ÚÊÏÂ¿ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈»»¿»∆»«

.¯eav‰«ƒ

וחנּכה. מגּלה BÂˆÓ˙הלכֹות ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִִַָָֻ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿
.ÔÈn‰ ÔÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰NÚ¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»

LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó ‰¯NÚ ÚLz - ÌÈLÏLe¿…ƒ¿«∆¿≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈
˙BÂˆÓ LÏL Ba LÈÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿≈»…ƒ¿

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

miWp xtq¥¤¨¦
,˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ
‰¯Ú ˙BÎÏ‰ ,‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ ,ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿«¬»

.‰ËBN ˙BÎÏ‰ ,‰Ïe˙a¿»ƒ¿»
איׁשּות. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְִִ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa ‰M‡ ‡OÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ»ƒ»ƒ¿À»¿ƒƒ∆…
ÚÓÈ ‡lL (‚) ;ÔÈLec˜Â ‰a˙k ‡Ïa ‰M‡ ÏÚazƒ»≈ƒ»¿…¿À»¿ƒƒ∆…ƒ¿«

.‰pnÓ ˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ („) ;‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L¿≈¿¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»
ּגרּוׁשין. (‡)הלכֹות Y ˙BÂˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְִִֵ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

‡lL (·) ;¯ÙÒa L¯‚Ó‰ L¯‚iL ‡e‰Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿∆¿»≈«¿»≈¿≈∆∆…
.˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ≈

וחליצה. יּבּום -הלכֹות ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִִִַָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿
‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL¿≈ƒ¿¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆
‰Ó·È ‡Npz ‡lL (‚) ;ıÏÁÏ (·) ;ÌaÈÏ (‡) :ÔË¯t¿»»¿«≈«¿…∆…ƒ»≈¿»»

.‰ÈÏÚÓ Ì·i‰ ˙eL¯ ¯eÒzL „Ú ¯Ê LÈ‡Ï¿ƒ»«∆»¿«»»≈»∆»
ּבתּולה. נערה -הלכֹות ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִַָָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
ÒB‡‰ ‡OiL (·) ;‰zÙÓ‰ Ò˜Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿…«¿«∆∆ƒ»»≈
˙L‡ ·LzL („) ;ÒB‡‰ L¯‚È ‡lL (‚) ;B˙Òe‡¬»∆…¿»≈»≈∆≈≈≈∆
L¯‚È ‡lL (‰) ;ÌÏBÚÏ dÏÚa ˙Áz Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈««««¬»¿»∆…¿»≈

.BzL‡ ˙‡ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈«∆ƒ¿
ׂשֹוטה. (‡)הלכֹות Y ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
‰¯e„q‰ ˙B‡w‰ ˙¯B˙k ‰ËBNÏ ˙BNÚÏ (‡) :ÔË¯t¿»»«¬¿»¿««¿»«¿»
‡lL (‚) ;da¯˜ ÏÚ ÔÓL ÔzÏ ‡lL (·) ;‰¯Bza«»∆…ƒ≈∆∆«»¿»»∆…

.‰B·Ï ÂÈÏÚ ÔzÏƒ≈»»¿»
‰¯NÚ Ú·L ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿«∆¿≈
‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÚLz Ô‰Ó -≈∆≈«ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…

.‰NÚ«̇¬∆

dXcw xtq¥¤§ª¨
È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÏL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»…¿∆ƒ»ƒ¿ƒ≈
.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ ,˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ ,‰‡Èaƒ»ƒ¿«¬»¬ƒ¿¿ƒ»

ּביאה. אּסּורי ÌÈLÏLeהלכֹות Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְִִִֵָ≈ƒ¿»»∆«¿…ƒ
‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈLÏLe LLÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ - ˙BÂˆÓƒ¿««ƒ¿«¬≈¿≈¿…ƒƒ¿…
;Ì‡‰ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…»…«»≈

);˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‚) ;·‡ ˙L‡ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (·∆…»…«≈∆»∆…ƒ¿…»
˙a ÏÚ·Ï ‡lL (‰) ;·‡ ˙L‡ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL („)∆…ƒ¿…«≈∆»∆…ƒ¿…«
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;˙a‰ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL (Ê) ;˙a ÏÚ·Ï ‡lL (Â) ;Ôa‰«≈∆…ƒ¿…«∆…ƒ¿…«««
‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Ë) ;dz·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Á)∆…ƒ»ƒ»ƒ»∆…ƒ»ƒ»
‡lL (‡È) ;dza ˙·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (È) ;da ˙·e«¿»∆…ƒ»ƒ»«ƒ»∆…
(‚È) ;Ì‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (·È) ;·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ïƒ¿…¬»∆…ƒ¿…¬≈
˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL („È) ;·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL∆…ƒ¿…≈∆¬ƒ»»∆…ƒ¿…≈∆
ÏÚ·Ï ‡lL (ÊË) ;Á‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (ÂË) ;Ôa‰«≈∆…ƒ¿…≈∆»∆…ƒ¿…
(ÁÈ) ;‰Ó‰a ÌÚ ·kLÏ ‡lL (ÊÈ) ;BzL‡ ˙BÁ‡¬ƒ¿∆…ƒ¿«ƒ¿≈»
ÌÚ ·kLÏ ‡lL (ËÈ) ;‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡È·z ‡lL∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»∆…ƒ¿«ƒ
˙Bl‚Ï ‡lL (‡Î) ;·‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (Î) ;¯ÎÊ»»∆…¿«∆¿«»∆…¿«
(‚Î) ;LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (·Î) ;·‡‰ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú∆¿«¬ƒ»»∆…ƒ¿…≈∆ƒ
(‰Î) ;ÌÈBba ÔzÁ˙‰Ï ‡lL („Î) ;‰c ÏÚ·Ï ‡lL∆…ƒ¿…ƒ»∆…¿ƒ¿«≈«ƒ
˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÂÎ) ;Ï‰wa È·‡BÓe ÈBnÚ ‡B·È ‡lL∆…»«ƒ»ƒ«»»∆…¿«¿ƒ
˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÊÎ) ;Ï‰wa ‡B·lÓ È¯ˆÓ ÈLÈÏL ¯Bc¿ƒƒƒ¿ƒƒ»«»»∆…¿«¿ƒ
‡B·È ‡lL (ÁÎ) ;Ï‰wa ‡B·lÓ ÈÓB„‡ ÈLÈÏL ¯Bc¿ƒƒ¬ƒƒ»«»»∆…»
(Ï) ;Ï‰wa ÒÈ¯Ò ‡B·È ‡lL (ËÎ) ;Ï‰wa ¯ÊÓÓ«¿≈«»»∆…»»ƒ«»»
‡lL (‡Ï) ;ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a elÙ‡ ,¯ÎÊ Ò¯ÒÏ ‡lL∆…¿»≈»»¬ƒ¿≈»«»»∆…
ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ï) ;‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ‡OÈƒ»…≈»«¿»»∆…ƒ¿……≈»
ÏB„b Ô‰k ‡OiL (‚Ï) ;ÔÈLec˜ ‡Ïa elÙ‡ ,‰ÓÏ‡«¿»»¬ƒ¿…ƒƒ∆ƒ»…≈»
;‰Le¯b Ô‰k ‡OÈ ‡lL („Ï) ;d˙e¯Úa ‰Ïe˙a¿»¿«¬»∆…ƒ»…≈¿»
(ÊÏ) ;‰ÏÏÁ ‡OÈ ‡lL (ÂÏ) ;‰BÊ ‡OÈ ‡lL (‰Ï)∆…ƒ»»∆…ƒ»¬»»
‡lL elÙ‡Â ,˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡Ï Ì„‡ ·¯˜È ‡lL∆…ƒ¿«»»¿««ƒ»»¬»«¬ƒ∆…

.ÏÚa»«
אסּורֹות. מאכלֹות BÓL‰הלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְֲֲִַָ≈ƒ¿»»¿∆

Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿«¿«
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
‰‡ÓË ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒa ˜c·Ïƒ¿…¿ƒ»≈¿≈»¿«»¿«¿ƒ≈¿≈»
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,ÛBÚ‰ ÈÓÈÒa ˜c·Ï (·) ;‰¯B‰ËÏƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»¿«¿ƒ≈
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,ÌÈ‚c ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‚) ;¯B‰ËÏ ‡ÓË»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ¿«¿ƒ≈
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,ÌÈ·‚Á ÈÓÈÒa ˜c·Ï („) ;¯B‰ËÏ ‡ÓË»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈¬»ƒ¿«¿ƒ≈
;‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï ‡lL (‰) ;¯B‰ËÏ ‡ÓË»≈¿»∆…∆¡…¿≈»¿«»¿≈»
ÌÈ‚c ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê) ;‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â)∆…∆¡…»≈∆…∆¡…»ƒ
‡lL (Ë) ;ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (Á) ;ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆…∆¡…∆∆»∆…
;ı¯‡‰ NÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (È) ;ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï∆¡…∆∆»»∆∆…∆¡…∆∆»»∆
(·È) ;ı¯‡Ï ‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È)∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈»»∆
;‰Ï· ÏÎ‡Ï ‡lL (‚È) ;ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…∆∆««ƒ∆…∆¡…¿≈»
ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂË) ;Ï˜Òp‰ ¯BLa ˙B‰ÈÏ ‡lL („È)∆…≈»¿«ƒ¿»∆…∆¡…
‡lL (ÊÈ) ;ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊË) ;‰Ù¯Ë¿≈»∆…∆¡…≈∆ƒ««∆…
;‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÈ) ;Ìc ÏÎ‡Ï∆¡…»∆…∆¡…≈∆¿≈»¿»
¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (Î) ;‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÈ)∆…∆¡…ƒ«»∆∆…∆¡…»»
ÌÁÏ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Î) ;BÏM·Ï ‡lL (‡Î) ;·ÏÁa¿»»∆…¿«¿∆…∆¡…∆∆
;L„Á‰ ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Î) ;L„Á ‰‡e·z¿»»»∆…∆¡…»ƒƒ∆»»
‡lL (‰Î) ;L„Á‰ ÔÓ ÏÓ¯k ÏÎ‡Ï ‡lL („Î)∆…∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆…
(ÊÎ) ;Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÎ) ;‰Ï¯Ú ÏÎ‡Ï∆¡…»¿»∆…∆¡…ƒ¿≈«∆∆

.CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL (ÁÎ) ;Ï·Ë ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…∆∆∆…ƒ¿≈∆∆
ׁשחיטה. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»¬≈ƒ¿»…

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆

‡lL (·) ;ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ,ËÁLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ¿…¿««»…«∆…
Ìc ˙BqÎÏ (‚) ;„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁLÏƒ¿…¿∆¿¿∆»¿««
(‰) ;ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL („) ;ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆…ƒ«»≈««»ƒ

.ÌÈa‰ ÏÚ dÁ˜Ï Ì‡ ,Ì‡‰ ÁlLÏ¿«≈«»≈ƒ¿»»««»ƒ
- ÌÈÚ·L ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆ƒ¿ƒ
‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈMLÂ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰BÓL Ô‰Ó≈∆¿∆ƒ¿¬≈¿«ƒ¿ƒƒƒ¿…

.‰NÚ«̇¬∆

d`ltd xtq¥¤©§¨¨
,˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Úa¯‡ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿«¿∆ƒ»ƒ¿¿
ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ ,˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿¬»ƒ

.ÌÈÓ¯ÁÂ«¬»ƒ
ׁשבּועֹות. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
¯t‡lL (·) ;¯˜MÏ BÓLa Ú·MÈÏ ‡lL (‡) :ÔË ¿»»∆…ƒ»«ƒ¿«∆∆∆…

(„) ;ÔB„wÙa ¯tÎÏ ‡lL (‚) ;‡ÂMÏ BÓL ˙‡ ‡OÏƒ»∆¿«»¿∆…ƒ¿…¿ƒ»
BÓLa Ú·MÈÏ (‰) ;ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÈÏ ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ«»ƒ»«ƒ¿

.˙Ó‡a∆¡∆
נדרים. ÌÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿¿«ƒ

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆
;¯„pL BÓk ‰NÚÈÂ ÂÈ˙ÙN ‡ˆBÓ ¯ÓLiL (‡) :ÔË¯t¿»»∆ƒ¿…»¿»»¿«¬∆¿∆»«
,‰Úe·M‰ B‡ ¯„p‰ ¯ÙeiL (‚) ;B¯·c ÏÁÈ ‡lL (·)∆…«≈¿»∆««∆∆«¿»

.·˙ÎaL ‰¯Bza L¯ÙÓ‰ ÌÈ¯„ ¯Ù‰ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆≈≈¿»ƒ«¿…»«»∆ƒ¿»
נזירּות. ÌÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿¿«ƒ

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆
B¯ÚN Ál‚È ‡lL (·) ;Ú¯t ¯ÈÊp‰ Ïc‚iL (‡) :ÔË¯t¿»»∆¿«≈«»ƒ∆«∆…¿««¿»
˙·¯Úz ‡ÏÂ ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈ ‡lL (‚) ;B¯Ê ÈÓÈ Ïk»¿≈ƒ¿∆…ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…«¬…∆
ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („) ;Ô‰lL ıÓÁ elÙ‡Â ,ÔÈÈ«ƒ«¬ƒ…∆∆»∆∆……«¬»ƒ
ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;ÔÈ˜enˆ ÏÎ‡È ‡lL (‰) ;ÌÈÁÏ«ƒ∆……«ƒƒ∆……«
Ï‰‡Ï ÒkÈ ‡lL (Á) ;ÔÈbÊ ÏÎ‡È ‡lL (Ê) ;ÌÈpˆ¯Á«¿«ƒ∆……««ƒ∆…ƒ»≈¿…∆
ÏÚ Ál‚iL (È) ;ÌÈ˙nÏ ‡nhÈ ‡lL (Ë) ;˙n‰«≈∆…ƒ«»«≈ƒ∆¿«««

.‡nhiLk B‡ B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLk ,˙Ba¯w‰«»¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ«»
וחרמים. ערכין BÂˆÓ˙הלכֹות Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְֲֲִִִַָָ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ -»≈ƒ¿¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
L¯ÙÓ ¯L‡k Ì„‡ ÈÎ¯Úa Ôe„Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»»¿∆¿≈»»«¬∆¿…»
ÈÎ¯Ú ÔÈc (·) ;Ì„‡ ÈÎ¯Ú ÔÈc ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰¯Bza«»¿∆ƒ∆¿≈»»ƒ∆¿≈
;˙B„N ÈÎ¯Ú ÔÈc („) ;ÌÈza ÈÎ¯Ú ÔÈc (‚) ;‰Ó‰a¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈»
(Ê) ;Ì¯Á ¯ÎnÈ ‡lL (Â) ;ÂÈÒÎ ÌÈ¯ÁÓ ÔÈc (‰)ƒ«¿ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆

.Ì¯Á Ï‡bÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
‰¯NÚ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó ¯NÚ - ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿¬≈«¬≈∆¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

mirxf xtq¥¤§¨¦
,ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ú·L ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆«¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ
˙BÎÏ‰ ,˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ ,ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿«¿¬ƒƒƒ¿¿ƒ¿
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m"anxdקנו zncwd - ixyz 'i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BÎÏ‰ ,ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯NÚÓ ˙BÎÏ‰ ,˙B¯NÚÓ««¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒƒ¿
.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ ,‰p‰k ˙BzÓ ¯‡Le ÌÈ¯ekaƒƒ¿»«¿¿À»ƒ¿¿ƒ»¿≈

ּכלאים. Ï‡הלכֹות ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִַ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿…
ÌÈÚ¯Ê Ú¯ÊÏ ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…«¿»ƒ
(‚) ;Ì¯ka ˜¯È B‡ ‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (·) ;ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆…ƒ¿…«¿»»»«∆∆
˙BNÚÏ ‡lL („) ;ÌÈ‡Ïk ‰Ó‰a ÚÈa¯‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ∆…«¬
LaÏÏ ‡lL (‰) ;„Á‡k ‰Ó‰a È‡ÏÎa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ¿≈¿≈»¿∆»∆…ƒ¿…

.ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ
ענּיים. מּתנֹות NÚ¯‰הלכֹות LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִִִַ≈ƒ¿»»¿…∆¿≈

;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ú·L - ˙BÂˆÓƒ¿∆«ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆
‰lÎÈ ‡lL (·) ;‰‡t ÁÈp‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿»»¿«ƒ«≈»∆…¿«∆
;Ë˜l‰ ËwÏÈ ‡lL („) ;Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‚) ;‰‡t‰«≈»¿«ƒ«∆∆∆…¿«≈«∆∆
;Ì¯k‰ ÏÏBÚÈ ‡lL (Â) ;Ì¯ka ˙BÏÏBÚ ·ÊÚÏ (‰)«¬…≈«∆∆∆…¿≈«∆∆
;Ì¯k‰ Ë¯t ËwÏÈ ‡lL (Á) ;Ì¯k‰ Ë¯t ·ÊÚÏ (Ê)«¬…∆∆«∆∆∆…¿«≈∆∆«∆∆
;‰ÁÎM‰ ˙Á˜Ï ·eLÈ ‡lL (È) ;‰ÁÎM‰ ÁÈp‰Ï (Ë)¿«ƒ««ƒ¿»∆…»»«««ƒ¿»
˙qÓa ‰˜„ˆ ÔzÏ (·È) ;ÌÈiÚÏ ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡È)¿«¿ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ≈¿»»¿ƒ«

.ÈÚ‰ ÏÚ B··Ï ın‡È ‡lL (‚È) ;„È»∆…¿«≈¿»«∆»ƒ
ּתרּומֹות. -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈzL¿«ƒƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(·) ;‰ÏB„b ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿«¿ƒ¿»¿»
˙BÓe¯z ÌÈc˜È ‡lL (‚) ;¯NÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ¿««¬≈∆…«¿ƒ¿
‡lL („) ;¯„q‰ ÏÚ LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ˙B¯NÚÓe««¿∆»∆∆»«¿ƒ««≈∆∆…
Ô‰k ·LBz elÙ‡ ÏÎ‡È ‡lL (‰) ;‰Óe¯z ¯Ê ÏÎ‡È…«»¿»∆……«¬ƒ«…≈
(Ê) ;‰Óe¯z Ï¯Ú ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;‰Óe¯z B¯ÈÎN B‡¿ƒ¿»∆……«»≈¿»
ÏÎ‡z ‡lL (Á) ;‰Óe¯z ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL∆……«…≈»≈¿»∆……«

Ó‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,‰Óe¯z ‰ÏÏÁ.ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯e ¬»»¿»¿…ƒ«»ƒ«√»ƒ
מעׂשר. LÈ¯Ù‰Ïהלכֹות ‡È‰Â - ˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִֵַƒ¿«¬≈««¿ƒ¿«¿ƒ

BzÏÂ ,‰ÚÈ¯f‰ ÈMÓ ‰LÂ ‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯NÚÓ«¬≈ƒ¿»»»¿»»ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿
.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

רבעי. ונטע ׁשני מעׂשר ÚLzהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִִִֵֵֶַַָ≈ƒ¿»»≈«
‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL - ˙BÂˆÓƒ¿»…ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…
;ÈL ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ
ıeÁ ,Ì„‡‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡La ÂÈÓc ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (·)∆…¿ƒ»»ƒ¿»»¿≈»»»
;‰‡ÓËa BÏÎ‡Ï ‡lL (‚) ;‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó≈¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆…¿»¿¿À¿»
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‰) ;˙eÈ‡a BÏÎ‡Ï ‡lL („)∆…¿»¿«¬ƒ∆…∆¡…«¬≈
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆…∆¡…«¬«
¯‰ˆÈ ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ LB¯Èzƒƒ»«ƒ∆…∆¡…«¬«ƒ¿»
,L„˜ Blk ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï (Á) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁƒ»«ƒƒ¿∆«¿»ƒÀ…∆
ÏÎÏ ÈL ¯NÚÓk ÂÈÏÚ·Ï ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï BÈ„Â¿ƒ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈≈ƒ¿»

.¯NÚn‰ ÈecÂ ˙BcÂ˙‰Ï (Ë) ;¯·c»»¿ƒ¿«ƒ««¬≈
ּכהּנה מּתנֹות ׁשאר עם ּבּכּורים ְְְְִִִִַָָֻהלכֹות

BÂˆÓ˙ׁשּבּגבּולין. ‰BÓL - ˙BÂˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ְִֶַ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿¿∆ƒ¿
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»
ÏÎ‡È ‡lL (·) ;Lc˜nÏ Ô˙BÏÚ‰Ïe ÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒƒƒ¿«¬»«ƒ¿»∆……«
;Ô‰ÈÏÚ ˙B¯˜Ï (‚) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka Ô‰k‰«…≈ƒƒƒ»«ƒƒ¿¬≈∆
ÌÈÈÁÏe ÚB¯Ê ˙˙Ï (‰) ;Ô‰kÏ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï („)¿«¿ƒ«»«…≈»≈¿«¿»«ƒ

˙BcÙÏ (Ê) ;Êb‰ ˙ÈL‡¯ BÏ ÔzÏ (Â) ;Ô‰kÏ ‰·˜Â¿≈»«…≈ƒ≈≈ƒ«≈ƒ¿
¯Ët ˙BcÙÏ (Á) ;Ô‰kÏ BBÈ„t ˙˙ÏÂ Ôa‰ ¯BÎa¿«≈¿»≈ƒ¿«…≈ƒ¿∆∆
,¯BÓÁ ¯Ët Û¯ÚÏ (Ë) ;Ô‰kÏ BBÈ„t ˙˙ÏÂ ¯BÓÁ¬¿»≈ƒ¿«…≈«¬…∆∆¬

.B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ƒ…»»ƒ¿
ויֹובל. ׁשמּטה ÌÈzLeהלכֹות ÌÈ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִֵָ≈ƒ¿»»∆¿ƒ¿«ƒ

‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÚLz - ˙BÂˆÓƒ¿≈«ƒ¿¬≈¿…∆¿≈ƒ¿…
ı¯‡‰ ˙aLzL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆ƒ¿…»»∆
ı¯‡‰ ˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (·) ;˙ÈÚÈ·Ma ‰Î‡ÏnÓƒ¿»»«¿ƒƒ∆…«¬…¬«»»∆
;BÊ ‰La ÔÏÈ‡‰ ˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (‚) ;BÊ ‰La¿»»∆…«¬…¬«»ƒ»¿»»
‡lL (‰) ;ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ÁÈÙq‰ ¯ˆ˜È ‡lL („)∆…ƒ¿…«»ƒ«¿∆∆«¿ƒ∆…
‰Ó ËÈÓLiL (Â) ;ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k ÌÈ¯ÈÊp‰ ¯ˆ·Èƒ¿…«¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ∆«¿ƒ«
‡lL (Á) ;B˙‡ÂÏ‰ Ïk ËÈÓLiL (Ê) ;ı¯‡‰ ‡ÈˆBzM∆ƒ»»∆∆«¿ƒ»«¿»»∆…
Ì„˜ ˙BÂÏ‰lÓ ÚnÈ ‡lL (Ë) ;‰Âl‰ Úa˙È ‡ÏÂ NbÈƒ…¿…ƒ¿««…∆∆…ƒ»«ƒ¿«¿…∆
ÌÈL ¯tÒÏ (È) ;BBÓÓ „a‡È ‡lL È„k ‰hÓM‰«¿ƒ»¿≈∆…¿«≈»ƒ¿…»ƒ
Ú˜˙Ï (·È) ;ÌÈMÓÁ ˙L Lc˜Ï (‡È) ;Ú·L Ú·L∆«∆«¿«≈¿«¬ƒƒƒ¿…«
;ÌÈLÙÁ ÌÈ„·Ú ˙‡ˆÏ È„k È¯L˙Ï È¯ÈNÚa ¯ÙBMa«»«¬ƒƒ¿ƒ¿≈¿≈»≈¬»ƒ»¿ƒ
¯ˆ˜È ‡lL („È) ;BÊ ‰La ‰Ó„‡ „·Úz ‡lL (‚È)∆…≈»≈¬»»¿»»∆…ƒ¿…
‰È¯ÈÊ ¯ˆ·È ‡lL (ÂË) ;ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ‰ÈÁÈÙÒ¿ƒ∆»¿∆∆«¿ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ∆»
,BÊ ‰La ı¯‡Ï ‰l‡b ÔzÏ (ÊË) ;ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k¿∆∆«¿ƒƒ≈¿À»»»∆¿»»
¯Înz ‡lL (ÊÈ) ;‰˜Ó ‰„Ne ‰fÁ‡ ‰„N ÔÈc ‡e‰Â¿ƒ¿≈¬À»¿≈ƒ¿∆∆…ƒ»≈
(ËÈ) ;‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈc (ÁÈ) ;˙e˙ÈÓˆÏ ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒƒ»≈»≈»
ÌÈ˙B ‡l‡ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÈÂÏ Ë·L Ïk ÏÁÈ ‡lL∆…ƒ¿«»≈∆≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ
Ë·L ÁwÈ ‡lL (Î) ;‰a ˙·LÏ ‰zÓ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï»∆»ƒ«»»»∆∆»∆…ƒ«≈∆
˙·LÏ ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ ÔzÏ (‡Î) ;‰faa ˜ÏÁ ÈÂÏ≈ƒ≈∆«ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ»∆∆
‡l‡ ,Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ¯ÎnÈ ‡lL (·Î) ;Ì‰ÈL¯‚Óeƒ¿¿≈∆∆…ƒ»≈ƒ¿«»≈∆∆»
.Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï ÔÈa Ï·Bi‰ ÈÙÏ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‡Bb¬ƒ¿»≈ƒ¿≈«≈≈¿«««≈
ÌÈMLÂ Ú·L ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆∆«¿ƒƒ
˙BÂˆÓ ÌÈLÏLe Ú·LÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈLÏL Ì‰Ó -≈∆¿…ƒƒ¿¬≈¿∆«¿…ƒƒ¿

.‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆

dcFar xtq¥¤£¨
˙Èa ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿∆ƒ»ƒ¿≈
˙BÎÏ‰ ,Ba ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ ,‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿
‰NÚÓ ˙BÎÏ‰ ,ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ ,Lc˜n‰ ˙‡Èaƒ««ƒ¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿«¬≈
ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ ,ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ ,˙Ba¯w‰«»¿»ƒ¿¿ƒƒ»ƒƒ¿¿≈
˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ ,ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒƒ¿¬««ƒƒƒ¿

.‰ÏÈÚÓ¿ƒ»
הּבחירה. ּבית -Èהלכֹות ˙BÂˆÓ LL ÔÏÏÎa L ְְִִֵַָ≈ƒ¿»»≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
˙B·Ï ‡lL (·) ;Lc˜Ó ˙B·Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿ƒ¿»∆…ƒ¿
(„) ;ÂÈÏÚ ˙BÏÚÓa ˙BÏÚÏ ‡lL (‚) ;˙ÈÊb ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»ƒ∆…«¬¿«¬»»
;·È·Ò Lc˜n‰ ˙‡ ¯ÓLÏ (‰) ;Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿…∆«ƒ¿»»ƒ

.Lc˜n‰ ˙¯ÈÓL ˙ÈaL‰Ï ‡lL (Â)∆…¿«¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»
ּבֹו. והעֹובדים הּמקּדׁש ּבית ּכלי LÈהלכֹות ְְְְְִִִֵֵַָָ≈

,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎaƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
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קנז m"anxd zncwd - ixyz 'i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(‚) ;e‰BÓk ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;‰ÁLn‰ ÔÓL ˙BNÚÏ«¬∆∆«ƒ¿»∆…«¬»
˙k˙Ók ˙BNÚÏ ‡lL („) ;epnÓ CeÒÏ ‡lL∆…»ƒ∆∆…«¬¿«¿…∆
ıeÁ ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ ÏÚ ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (‰) ;˙¯Ëw‰«¿…∆∆…¿«¿ƒ«ƒ¿««¿…∆
‡lL (Ê) ;Û˙k‰ ÏÚ ÔB¯‡‰ ˙‡NÏ (Â) ;˙¯Ëw‰ ÔÓƒ«¿…∆»≈»¬««»≈∆…
(Ë) ;Lc˜na ÈÂl‰ „·ÚiL (Á) ;epnÓ ÌÈca‰ e¯eÒÈ»««ƒƒ∆∆«¬…«≈ƒ«ƒ¿»
Lc˜Ï (È) ;Lc˜na B¯·Á ˙Î‡ÏÓa „Á‡ ‰NÚÈ ‡lL∆…«¬∆∆»ƒ¿∆∆¬≈«ƒ¿»¿«≈
˙BÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk eÈ‰iL (‡È) ;‰„B·ÚÏ Ô‰k‰«…≈»¬»∆ƒ¿»«ƒ¿»»
‡lL (‚È) ;‰„B·ÚÏ ‰p‰k È„‚a LaÏÏ (·È) ;ÌÈÏ‚¯a»¿»ƒƒ¿…ƒ¿≈¿À»»¬»∆…
.„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL („È) ;ÏÈÚn‰ Ú¯wÈƒ»««¿ƒ∆…ƒ««…∆≈«»≈

הּמקּדׁש. ּביאת NÚ¯‰הלכֹות LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִַַָ≈ƒ¿»»¬≈∆¿≈
‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿…∆¿≈ƒ¿…
¯BkL Ô‰k ÒkÈ ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…ƒ»≈…≈ƒ
(‚) ;L‡¯ Úe¯t Ô‰k BÏ ÒkÈ ‡lL (·) ;Lc˜nÏ«ƒ¿»∆…ƒ»≈…≈¿«…
Ô‰k ÒkÈ ‡lL („) ;ÌÈ„‚a Úe¯˜ Ô‰k BÏ ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈¿«¿»ƒ∆…ƒ»≈…≈
Lc˜n‰ ÔÓ Ô‰k ‡ˆÈ ‡lL (‰) ;ÏÎÈ‰‰ Ï‡ ˙Ú ÏÎa¿»≈∆«≈»∆…≈≈…≈ƒ«ƒ¿»
(Ê) ;Lc˜n‰ ÔÓ ÌÈ‡ÓË ÁlLÏ (Â) ;‰„B·Ú ˙ÚLaƒ¿«¬»¿«≈«¿≈ƒƒ«ƒ¿»
¯‰Ï ‡ÓË ÒkÈ ‡lL (Á) ;Lc˜nÏ ‡ÓË ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈»≈«ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈¿«
LnLÈ ‡lL (È) ;‡ÓË LnLÈ ‡lL (Ë) ;˙Èa‰««ƒ∆…¿«≈»≈∆…¿«≈
(·È) ;ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È „·BÚ‰ Lc˜Ï (‡È) ;ÌBÈ Ïe·Ë¿¿«≈»≈»»¿«¿»

nÏÂ ÏÎÈ‰Ï ÌeÓ ÏÚa ÒkÈ ‡lL‡lL (‚È) ;ÁaÊ ∆…ƒ»≈«««≈»¿«ƒ¿≈«∆…
;¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL („È) ;ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ«¬…««∆…«¬…««≈

.¯Ê „·ÚÈ ‡lL (ÂË)∆…«¬…»
מזּבח. אּסּורי NÚ¯‰הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִֵֵַ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈

‡Ï ˙BÂˆÓ ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿∆∆ƒ¿…
˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ»«»¿»
(‚) ;ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL (·) ;ÌÈÓÈÓz¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ«««ƒ¿≈«
¯ÈË˜È ‡lL (‰) ;BÓc ˜¯ÊÈ ‡lL („) ;ËÁLÈ ‡lL∆…ƒ¿…∆…ƒ¿…»∆…«¿ƒ
‡lL (Ê) ;¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È ‡lL (Â) ;BaÏÁ∆¿∆…«¿ƒ««≈∆…
‡lL (Á) ;ÌÈBb‰ ˙Ba¯˜a elÙ‡ ,ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È«¿ƒ««¬ƒ¿»¿¿«ƒ∆…
;ÌÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BcÙÏ (Ë) ;ÌÈL„wa ÌeÓ ÏÈËÈ»ƒ«√»ƒƒ¿¿≈«À¿»ƒ
‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Â .‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓ ·È¯˜‰Ï (È)¿«¿ƒƒ«¿ƒƒ»»¿»¿…∆¿«∆
(‡È) ;B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÓÊ ¯qÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»¿À«¿«¿≈«¿ƒƒ
¯ÈË˜‰Ï ‡lL (·È) ;¯ÈÁÓe Ô˙‡ ·È¯˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ∆¿»¿ƒ∆…¿«¿ƒ
‡lL („È) ;˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏ (‚È) ;L·„e ¯B‡N¿¿«ƒ¿…«»«»¿»∆…

.˙Ba¯w‰ ÏÚÓ ÁÏn ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆«≈««»¿»
הּקרּבנֹות. מעׂשה LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִֵַַָָ≈ƒ¿»»»…

LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿…
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(·) ;¯„q‰ ÏÚ ÌÈ·e˙k‰ ‰ÈNÚÓk ‰ÏBÚ‰ ˙BNÚÏ«¬»»¿«¬∆»«¿ƒ««≈∆
(„) ;˙‡hÁ‰ ¯„Ò (‚) ;‰ÏBÚ‰ ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…¿«»»≈∆««»
‡lL (‰) ;˙ÈÓÈt‰ ˙‡hÁ‰ ¯NaÓ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…ƒ¿«««»«¿ƒƒ∆…
(Ê) ;ÌL‡‰ ¯„Ò (Â) ;ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ÏÈc·È«¿ƒ¿««»≈∆»»»
(Á) ;Lc˜na ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Na ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL∆…¿«…¬ƒ¿«»¿≈»»ƒ«ƒ¿»
¯Ê ÏÎ‡È ‡lL (Ë) ;‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌeÏÎ‡È ‡lL∆……¿»¬»»∆……«»
‡lL (‡È) ;ÌÈÓÏM‰ ¯„Ò (È) ;ÌÈL„˜ ÈL„wÓƒ»¿≈»»ƒ≈∆«¿»ƒ∆…

(·È) ;ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Na ÏÎ‡Ï∆¡…¿«»»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«»ƒ
;‰¯Bza ÌÈ·e˙k‰ ‰ÈNÚÓ ¯„Òk ‰ÁÓ Ïk ˙BNÚÏ«¬»ƒ¿»¿≈∆«¬∆»«¿ƒ«»
‡lL („È) ;‡ËBÁ ˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL ÌÈNÈ ‡lL (‚È)∆…»ƒ∆∆«ƒ¿«≈∆…
;Ô‰k ˙ÁÓ ÏÎ‡z ‡lL (ÂË) ;‰B·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈƒ≈»∆»¿»∆…≈»≈ƒ¿«…≈
eÏÎ‡iL (ÊÈ) ;ıÓÁ ˙ÁÓ ‰Ù‡z ‡lL (ÊË)∆…≈»∆ƒ¿«»≈∆…¿
ÂÈ¯„ Ïk ‡È·iL (ÁÈ) ;˙BÁÓ È¯ÈL ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿»≈¿»∆»ƒ»¿»»
ÂÈ¯„ ¯Á‡È ‡lL (ËÈ) ;Ba Ú‚tL Ï‚¯a ÂÈ˙B·„Â¿ƒ¿»»∆∆∆»«∆…¿«≈¿»»
(Î) ;Ô‰a ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯·c ¯‡Le ÂÈ˙B·„Â¿ƒ¿»¿»¿»ƒ∆«»»∆

a ˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï‡È·‰Ï (‡Î) ;‰¯ÈÁa‰ ˙È· ¿«¿ƒ»«»¿»¿≈«¿ƒ»¿»ƒ
‡lL (·Î) ;‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„»̃¿≈»»»∆¿≈«¿ƒ»∆…
·È¯˜‰Ï ‡lL (‚Î) ;‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙Ba¯˜ ËÁLÏƒ¿…»¿»»¬»»∆…¿«¿ƒ

.‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ôa¯»̃¿»»¬»»
ּומּוספין. ּתמידין NÚ¯‰הלכֹות ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִִָ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈

˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ‰BÓL - ˙BÂˆÓƒ¿¿∆∆¿≈ƒ¿¬≈¿««ƒ¿«
ÈL ·È¯˜‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ¿≈
ÏÚ L‡ ˜ÈÏ„‰Ï (·) ;˙BÏBÚ ÌBÈ ÏÎa ÌÈN·k¿»ƒ¿»¿«¿ƒ≈«
˙‡ ÌÈ¯‰Ï („) ;d˙BaÎÏ ‡lL (‚) ;ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿»∆…¿«»¿»ƒ∆
(Â) ;ÌBÈ ÏÎa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï (‰) ;ÌBÈ ÏÎa ÔLc‰«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
‰ÁÓ ÏB„b Ô‰k ·È¯˜iL (Ê) ;ÌBÈ ÏÎa ˙B¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈¿»∆«¿ƒ…≈»ƒ¿»
ÈL ÛÈÒB‰Ï (Á) ;'ÔÈz·Á' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒ¿≈
(È) ;ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙BNÚÏ (Ë) ;˙aLa ˙BÏBÚ ÌÈN·k¿»ƒ¿«»«¬∆∆«»ƒ
(·È) ;ÁÒt‰ ÛÒeÓ (‡È) ;ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÛÒeÓ«»≈√»ƒ««∆«
LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ¯tÒÏ (‚È) ;‰Ùez‰ ¯ÓÚ ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ…∆«¿»ƒ¿…»ƒ»ƒ
ÛÒeÓ („È) ;¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ ÌBiÓ ˙BÚe·L ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ«¿»«»…∆«
˙B‡a‰ ˙Ba¯w‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL ‡È·‰Ï (ÂË) ;˙¯ˆÚ¬∆∆¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ«»¿»«»
;‰M‰ L‡¯ ÛÒeÓ (ÊË) ;˙¯ˆÚ ÌBÈa ÌÁl‰ ÏÏ‚aƒ¿««∆∆¿¬∆∆«…«»»
ÛÒeÓ (ËÈ) ;‚Á‰ ÛÒeÓ (ÁÈ) ;ÌBˆ ÌBÈ ÛÒeÓ (ÊÈ)««∆»«

.˙¯ˆÚ ÈÈÓL¿ƒƒ¬∆∆
הּמקּדׁשין. ּפסּולי BÓL‰הלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִֵַָֻ≈ƒ¿»»¿∆

;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆
B‡ eÏÒÙpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿»»∆…∆¡…»»ƒ∆ƒ¿¿
‡lL (‚) ;Ïebt ÏÎ‡Ï ‡lL (·) ;ÌeÓ Ì‰a Ïh‰L∆À«»∆∆…∆¡…ƒ∆…
;¯˙B ÏÎ‡È ‡lL („) ;ÌpÓÊ ¯Á‡Ï ÌÈL„˜ ¯È˙BÈƒ»»ƒ¿««¿«»∆……«»
ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡È ‡lL (‰)∆……«»»ƒ∆ƒ¿¿∆……«
(Á) ;¯˙Bp‰ ˙‡ Û¯NÏ (Ê) ;ÌÈL„w‰ ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»«»»ƒƒ¿…∆«»

.‡Óh‰ ˙‡ Û¯NÏƒ¿…∆«»≈
הּכּפּורים. יֹום עבֹודת ‡Á˙הלכֹות ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִִִַַƒ¿«¬≈««

¯„q‰ ÏÚ Ôlk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‰NÚÓ ‰NÚiL ‡È‰Â -¿ƒ∆«¬∆«¬≈«ƒƒÀ»««≈∆
ÔÈÈece‰Â ˙Ba¯w‰ ,˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa ·e˙kL BÓk¿∆»¿»»««¬≈«»¿»¿«ƒƒ

.‰„B·Ú‰ ¯‡Le ¯ÈÚO‰ ÁelLÂ¿ƒ««»ƒ¿»»¬»
מעילה. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
LÓÁ ˙ÙÒB˙a ‡ËÁ ¯L‡ ÏÚBn‰ ÌlLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»¿«≈«≈¬∆»»¿∆∆…∆
„·ÚÏ ‡lL (·) ;ÏÚBn‰ ÔÈc ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ôa¯˜Â¿»¿»¿∆ƒ«≈∆…«¬…

.ÌÈL„w‰ ÊÊ‚Ï ‡lL (‚) ;ÌÈL„˜a¿»»ƒ∆…ƒ¿…«√»ƒ
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LÏLÂ ‰‡Ó ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈»¿»…
ÌÈMÓÁÂ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â Ú·L Ô‰Ó -≈∆∆«¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿≈«¬ƒƒ

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

zFpAxTd xtq¥¤©¨§¨
,ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»ƒ¿»¿«∆«
,˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ ,˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ ,‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ƒ¿¬ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿»

.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ ,‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿À¿≈«»»ƒ¿¿»
ּפסח. קרּבן BÂˆÓ˙הלכֹות ‰¯NÚ LL ÔÏÏÎa LÈ ְְִֶַַָ≈ƒ¿»»≈∆¿≈ƒ¿

‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ -«¿«ƒ¿¬≈¿≈∆¿≈ƒ¿…
;BpÓÊa ÁÒt‰ ËÁLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«∆«ƒ¿«
ÔÈÏz ‡lL (‚) ;ıÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÁaÊÏ ‡lL (·)∆…ƒ¿…««∆»≈∆…»ƒ
¯Na ÏÎ‡Ï (‰) ;ÈL ÁÒt ËÁLÏ („) ;ÂÈ¯eÓ‡≈»ƒ¿…∆«≈ƒ∆¡…¿«
ÏÎ‡Ï (Â) ;¯NÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰«∆«««»»¿≈¬ƒ»»»∆¡…
¯NÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÈL ÁÒt ¯Na¿«∆«≈ƒ««»»¿≈¬ƒ»»»
‡lL (Á) ;ÏM·Óe ‡ ÏÎ‡È ‡lL (Ê) ;ÈM‰ L„ÁÏ«…∆«≈ƒ∆……«»¿À»∆…
ÏÎ‡È ‡lL (Ë) ;‰¯e·ÁÏ ıeÁ ÁÒt‰ ¯NaÓ ‡ˆBÈ≈ƒ¿««∆««¬»∆……«
B‡ ·LB˙Ï epnÓ ÏÈÎ‡È ‡lL (È) ;„nLÓ epnÓƒ∆¿À»∆…«¬ƒƒ∆¿»
¯aLÈ ‡lL (·È) ;Ï¯Ú epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (‡È) ;¯ÈÎN»ƒ∆……«ƒ∆»≈∆…ƒ¿…
(„È) ;ÈL ÁÒÙa ÌˆÚ ¯aLÈ ‡lL (‚È) ;ÌˆÚ Ba∆∆∆…ƒ¿…∆∆¿∆«≈ƒ
ÁÒtÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÂË) ;¯˜aÏ epnÓ ¯È‡LÈ ‡lL∆…«¿ƒƒ∆«…∆∆…«¿ƒƒ∆«
ÌBÈ ˙‚È‚Á ¯NaÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÊË) ;¯˜aÏ ÈL≈ƒ«…∆∆…«¿ƒƒ¿«¬ƒ«

.ÈLÈÏL ÌBÈ „Ú ¯NÚ ‰Úa¯‡«¿»»»»«¿ƒƒ
חגיגה. ‡¯Úaהלכֹות - ˙BÂˆÓ LL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִִָ≈ƒ¿»»≈ƒ¿«¿«

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‰LÏLa ‚ÁÏ (·) ;'‰ Èt ˙‡ ˙B‡¯‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿≈»∆¿≈»…ƒ¿…»
;Ì˜È¯ ‰‡¯È ‡lL („) ;ÌÈÏ‚¯a ÁÓNÏ (‚) ;ÌÈÏ‚¿̄»ƒƒ¿…«»¿»ƒ∆…≈»∆≈»
ÂÈ˙BzÓ BÏ ÔzÏÂ BÁnNlÓ ÈÂl ·ÊÚÈ ‡lL (‰)∆…«¬…≈ƒƒ¿«¿¿ƒ≈«¿»
È‡ˆBÓa ˙Bkq‰ ‚Áa ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï (Â) ;ÌÈÏ‚¯a»¿»ƒ¿«¿ƒ∆»»¿««À¿»≈

.‰hÓL¿ƒ»
ּבכֹורֹות. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
¯BÎa ÏÎ‡È ‡lL (·) ;˙B¯BÎa LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿«¿ƒ¿∆…≈»≈¿
(„) ;¯BÎa‰ ‰„tÈ ‡lL (‚) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz»ƒƒ»«ƒ∆…ƒ»∆«¿
¯NÚÓ Ï‡bÈ ‡lL (‰) ;‰Ó‰a ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ«¬«¿≈»∆…ƒ»≈«¬«
‰NÚnL ÈÙÏ - ¯BÎa‰ ÌÚ ¯NÚn‰ ÈzÏÏÎÂ .‰Ó‰a¿≈»¿»«¿ƒ««¬≈ƒ«¿¿ƒ∆«¬≈
˙‡Â" :¯Ó‡pL ,BnÚ BÏÏk ·e˙k‰Â ,„Á‡ Ì‰ÈL¿≈∆∆»¿«»¿»ƒ∆∆¡«¿∆
¯NÚÓ Ìc ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "˜¯Êz ÌÓc»»ƒ¿…ƒƒ«¿»»¿∆∆««¬≈

.¯BÎa Ì„Â¿«¿
ׁשגגֹות. ÊÂ‰הלכֹות ;‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆

‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ „ÈÁi‰ ·È¯˜iL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆«¿ƒ«»ƒ»¿««»¿»
Ì‡ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓ ÌL‡ ·È¯˜iL (·) ;B˙‚‚L ÏÚ«ƒ¿»∆«¿ƒ»»ƒ∆…«ƒ
‰ÊÂ ,B˙‡hÁ ‡È·ÈÂ BÏ Ú„eiL „Ú ‡ËÁ ‡Ï Ì‡ ‡ËÁ»»ƒ…»»«∆ƒ»«¿»ƒ«»¿∆
‚‚BM‰ ÌL‡ ·È¯˜iL (‚) ;'ÈeÏz ÌL‡' ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»»»»∆«¿ƒ»»«≈
B‡ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa B‡ ‰ÏÊ‚a ‡ËBÁ‰ B‡ ‰ÏÈÚÓaƒ¿ƒ»«≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»¬»

(„) ;'È‡cÂ ÌL‡' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔB„wÙa ¯ÙkL∆»«¿ƒ»¿∆«ƒ¿»»»««
‰È‰ Ì‡ ,˙BÚe„È ˙B¯·Ú ÏÚ Ôa¯˜ ‡ËBÁ‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«≈»¿»«¬≈¿ƒ»»
,‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈNÚ B‡ ÛBÚ ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a ¯ÈLÚ»ƒ¿≈»¿ƒ»»»ƒ¬ƒƒ»≈»
e·È¯˜iL (‰) ;'„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»»¿»∆¿≈∆«¿ƒ

lL e¯B‰Â eÚË Ì‡ ,Ôa¯˜ ÔÈ¯„‰q‰˙Á‡a ‰ÎÏ‰k ‡ ««¿∆¿ƒ»¿»ƒ»¿∆…«¬»»¿««
.˙B¯eÓÁ‰ ÔÓƒ«¬

ּכּפרה. מחּסרי BÂˆÓ˙הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְְִֵַָָֻ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿
¯‰ËzLk ‰·f‰ ·È¯˜zL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»∆«¿ƒ«»»¿∆ƒ¿«
(‚) ;Ôa¯˜ ¯‰ËzLk ˙„ÏBi‰ ·È¯˜zL (·) ;Ôa¯»̃¿»∆«¿ƒ«∆∆¿∆ƒ¿«»¿»
Ú¯ˆÓ‰ ·È¯˜iL („) ;Ôa¯˜ ¯‰ËiLk ·f‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«»¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«¿…»
¯Óbz ,Ô‰È˙Ba¯˜ e·È¯˜iL ¯Á‡Â .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk¿∆ƒ¿«»¿»¿««∆«¿ƒ»¿¿≈∆ƒ»≈

.Ô˙¯‰Ë»√»»
ּתמּורה. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
,L„˜ ‰¯eÓz‰ ‰È‰zL (·) ;¯ÈÓÈ ‡lL (‡) :ÔË¯t¿»»∆…»ƒ∆ƒ¿∆«¿»…∆
‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ‰pLÈ ‡lL (‚) ;¯ÈÓ‰ Ì‡ƒ≈ƒ∆…¿«∆«√»ƒƒ¿À»

.‰M„˜Ïƒ¿À»
ÚLz ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈«
˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ÚL˙e ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚ - ÌÈLÏLe¿…ƒ∆¿ƒƒ¿¬≈¿«∆¿≈ƒ¿

.‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆

dxdh xtq¥¤¨¢¨
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿∆ƒ»ƒ¿À¿«
,˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ ,‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ ,˙Ó≈ƒ¿»»¬À»ƒ¿À¿«»««
˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰ ,·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»ƒ¿¿»¬
,ÌÈÏk ˙BÎÏ‰ ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ ,˙B‡Óh‰«À¿ƒ¿À¿«√»ƒƒ¿≈ƒ

.˙BÂ˜Ó ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ¿
מת. טמאת ÔÈcהלכֹות ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִֵַֻƒ¿«¬≈««¿ƒ

.˙Ó ˙‡ÓËÀ¿«≈
אדּמה. ּפרה BÂˆÓ˙הלכֹות ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִָָָֻ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

ÔÈc (·) ;‰n„‡ ‰¯t ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ»»¬À»ƒ
.Ô˙¯‰ËÂ ‰c ÈÓ ˙‡ÓËÀ¿«≈ƒ»¿»√»»

צרעת. טמאת BÂˆÓ˙הלכֹות ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְְִַַַָֻ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿
‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL -≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
·e˙k‰ dÈ„k Ì„‡ ˙Ú¯ˆa ˙B¯B‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿¿»««»»¿ƒ»«»
Ál‚È ‡lL (‚) ;‰‡ÓË ÈÓÈÒ ıwÈ ‡lL (·) ;‰¯Bza«»∆…»…ƒ»≈À¿»∆…¿««

‰ÂÈ„‚a ˙ÚÈ¯˜a ÌÒ¯ÙÓ Ú¯ˆn‰ ‰È‰iL („) ;˜˙p«∆∆∆ƒ¿∆«¿…»¿À¿»ƒ¿ƒ«¿»»
;˙Ú¯ˆ ˙¯‰Ë (‰) ;ÌÙN ÏÚ ‰iËÚÂ BL‡¯ ˙ÚÈ¯Ùe¿ƒ«…«¬ƒ»«»»»√«»««
ÔÈc (Ê) ;¯‰ËiLk B¯ÚN Ïk ˙‡ Ú¯ˆn‰ Ál‚iL (Â)∆¿«««¿…»∆»¿»¿∆ƒ¿«ƒ

.˙Èa‰ ˙Ú¯ˆ ÔÈc (Á) ;„‚a‰ ˙Ú¯»̂«««∆∆ƒ»««««ƒ
ּומֹוׁשב. מׁשּכב מטּמאי ‡¯Úaהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְְִִֵַָָ≈ƒ¿»»«¿«

;‰c ˙‡ÓË ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒÀ¿«ƒ»
ÔÈc („) ;‰·Ê ˙‡ÓË ÔÈc (‚) ;˙„ÏBÈ ˙‡ÓË ÔÈc (·)ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«»»ƒ

.·Ê ˙‡ÓËÀ¿«»
הּטמאֹות. אבֹות ׁשאר LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִַָֻ≈ƒ¿»»»…
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;‰Ï· ˙‡ÓË ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒÀ¿«¿≈»
.Ú¯Ê ˙·ÎL ˙‡ÓË ÔÈc (‚) ;ı¯L ˙‡ÓË ÔÈc (·)ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«ƒ¿«∆«
È¯·cÓ d˙‡ÓËÂ ,ı¯Lk ‰‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÂ«¬»»»¿«¿»¿∆∆¿À¿»»ƒƒ¿≈

.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ
אכלין. טמאת È‰Â‡הלכֹות ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְֳִִַָֻƒ¿«¬≈««¿ƒ

.Ô¯LÎ‰Â ÔÈÏÎ‡Â ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈcƒÀ¿««¿ƒ»√»ƒ¿∆¿≈»
ּכלים. ‰‰BÎÏ˙,הלכֹות el‡ ÔÈÚ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ְִִֵ¿∆¿»»ƒ¿«≈«¬»

,˙B‡Óh‰ el‡ ÏkÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ÌÈÏk Ú„ÈÏ≈«≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ»≈«À¿
ÌÈÏk‰ ÔÈ‡nhÓ „ˆÈÎÂ ,ÔÈ‡nhÓ ÌÈ‡L ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆≈»ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ«≈ƒ

.ÔÈ‡nËÓe¿«¿ƒ
מקוֹות. ÏaËiLהלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִִƒ¿«¬≈««¿ƒ∆ƒ¿…

.¯‰ËÈ Ck ¯Á‡Â ‰Â˜Ó ÈÓa ‡ÓË Ïk»»≈¿≈ƒ¿∆¿««»ƒ¿«
- ÌÈ¯NÚ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆∆¿ƒ
‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ‰BÓL Ô‰Ó≈∆¿∆∆¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…

.‰NÚ«̇¬∆

oiwifp xtq¥¤§¦¦
,ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»
Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ ,‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ ,‰·b ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈»ƒ¿¿≈»«¬≈»ƒ¿≈

.LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ ,˜ÈfÓe«ƒƒ¿≈«¿ƒ«∆∆
ממֹון. נזקי BÂˆÓ˙הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִֵָ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿

ÔÈc (·) ;¯BM‰ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ«ƒ
.‰¯Ú·‰‰ ÔÈc („) ;¯Ba‰ ÔÈc (‚) ;¯Ú·‰‰«∆¿≈ƒ«ƒ««¿»»

ּגנבה. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְְִֵָ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈
‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(‚) ;·pb‰ ÔÈc (·) ;ÔBÓÓ ·‚Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t¿»»∆…ƒ¿…»ƒ««»
ÏÂÚ ‰NÚÈ ‡lL („) ;˙BÏ˜Ln‰ ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ¿«≈«…¿«ƒƒ«ƒ¿»∆…«¬∆»∆
Ô·‡Â Ô·‡ Ì„‡Ï ‰È‰È ‡lL (‰) ;˙BÏ˜Ln·e ‰cna«ƒ»«ƒ¿»∆…ƒ¿∆¿»»∆∆»∆∆
;Ì‰a Ô˙BÂ Á˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡≈»¿≈»««ƒ∆≈≈«¿≈»∆

.˙BLÙ ·‚Ï ‡lL (Ê) ;Ïe·b ‚ÈqÈ ‡lL (Â)∆…«ƒ¿∆…ƒ¿…¿»
ואבדה. ּגזלה -הלכֹות ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִֵֵַָָ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL¿≈ƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(‚) ;˜LÚÏ ‡lL (·) ;ÏÊ‚Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆…ƒ¿…∆…«¬…
˙‡ ·ÈL‰Ï (‰) ;˙Be‡˙‰Ï ‡lL („) ;„ÓÁÏ ‡lL∆…«¿…∆…¿ƒ¿«¿»ƒ∆
·ÈL‰Ï (Ê) ;‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙È ‡lL (Â) ;‰ÏÊb‰«¿≈»∆…ƒ¿«≈ƒ»¬≈»¿»ƒ

.‰„·‡‰»¬≈»
ּומּזיק. חֹובל ÔÈcהלכֹות ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֵַƒ¿«¬≈««¿ƒ

.B¯·Á ÔBÓÓ ˜ÈfÓ B‡ B¯·Áa Ï·BÁ≈«¬≈«ƒ»¬≈
נפׁש. ּוׁשמירת רֹוצח Ú·Lהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְִִֵֶֶַַ≈ƒ¿»»¿«

‡Ï ˙BÂˆÓ ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ú·L - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈¿∆∆ƒ¿…
‡lL (·) ;Áˆ¯Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…«∆…
;‰‚‚La ÁˆB¯ ˙BÏ‚‰Ï (‚) ;ÁˆB¯ LÙÏ ¯Ùk ÁwÏƒ«…∆¿∆∆≈«¿«¿≈«ƒ¿»»
˙ÓeÈ ‡lL (‰) ;˙eÏb ·iÁÓÏ ¯Ùk ÁwÏ ‡lL („)∆…ƒ«…∆ƒ¿À»»∆…«
ÏÈv‰Ï (Â) ;ÔÈca ‰„ÈÓÚ Ì„˜ ,Áˆ¯iLk ÁˆB¯‰»≈«¿∆ƒ¿«…∆¬ƒ»«ƒ¿«ƒ

c¯p‰;Û„B¯‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (Ê) ;Û„B¯ ÏL BLÙa Û «ƒ¿»¿«¿∆≈∆…»«»≈
ËÏ˜Ó È¯Ú LÈ¯Ù‰Ï (Ë) ;Ìc ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Á)∆…«¬…«»¿«¿ƒ»≈ƒ¿»

;ÏÁpa ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ Û¯ÚÏ (È) ;C¯c‰ Ô‰Ï ÔÈÎ‰Ïe¿»ƒ»∆«∆∆«¬…∆»∆¿»«««
‡lL (·È) ;Ú¯f˙ ‡ÏÂ Ú˜¯˜ d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL (‡È)∆…≈»≈»«¿«¿…ƒ»«∆…
ÏÈLÎÈ ‡lL („È) ;‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ (‚È) ;ÌÈÓc ÌÈNz»ƒ»ƒ«¬«¬∆∆…«¿ƒ
(ÊË) ;C¯ca ÏLÎpL ÈÓ ÌÚ ˜¯ÙÏ (ÂË) ;¯·„a ÌÈÓz»ƒ¿»»ƒ¿…ƒƒ∆ƒ¿««∆∆
B‡OÓa Ï‰· C¯ca epÁÈpÈ ‡lL (ÊÈ) ;BnÚ ÔÚËÏƒ¿…ƒ∆…«ƒ∆«∆∆ƒ¿»¿«»

.BÏ CÏÈÂ¿≈≈
LL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈
ÌÈ¯NÚ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LL Ô‰Ó - ÌÈLÏLe¿…ƒ≈∆≈∆¿≈ƒ¿¬≈∆¿ƒ

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

oipw xtq¥¤¦§¨
,‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ»
ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ ,ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ ,‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»«»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿ƒ

.ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ ,ÔÈÙzLÂ¿À»ƒƒ¿¬»ƒ
מכירה. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
ÁwÓa ‰BÈ ‡lL (·) ;¯kÓÓe ÁwÓ ÔÈc (‡) :ÔË¯t¿»»ƒƒ»ƒ¿»∆…∆¿ƒ»
¯b ‰BÈ ‡lL („) ;ÌÈ¯·„a ‰BÈ ‡lL (‚) ;¯kÓÓeƒ¿»∆…∆ƒ¿»ƒ∆…∆≈

.ÌÈ¯·„a e‰BÈ ‡lL (‰) ;BBÓÓa ˜„∆̂∆¿»∆…≈ƒ¿»ƒ
ּומּתנה. זכּיה Ú„ÈÏהלכֹות - ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ְְִִַָָָƒ¿«≈«¬»≈«

ÔÈ„Â ,‰˜È ‰n·e ‰˜È C‡È‰ ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊ ÔÈcƒ∆ƒ«∆¿≈≈«ƒ¿∆«∆ƒ¿∆¿ƒ
dÈ‡ BÊÈ‡Â ˙¯ÊBÁ ‰zÓ BÊÈ‡Â ,Ïa˜Óe ‰zÓ Ô˙B≈«»»¿«≈¿≈«»»∆∆¿≈≈»

.˙¯ÊBÁ∆∆
ׁשכנים. ÔÈcהלכֹות Ú„ÈÏ - ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ְְִִֵƒ¿«≈«¬»≈«ƒ

„Á‡ Ïk È˜Ê ˙˜Á¯‰Â ,ÔÈÙzM‰ ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ˜elÁƒ««¿»≈«À»ƒ¿«¿»«ƒ¿≈»∆»
.¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„Â ,BlL ¯ˆn‰ ÏÚaÓe BÎMÓ Ô‰Ó≈∆ƒ¿≈ƒ«««∆∆∆¿ƒ«««∆∆

וׁשּתפין. ׁשלּוחין -הלכֹות ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ְְְִִִָֻƒ¿«≈«¬»
Ô‰ÈËtLÓe ,BÙzLÂ Ì„‡ ÏL BÁeÏL ÔÈc Ú„ÈÏ≈«ƒ¿∆»»¿À»ƒ¿¿≈∆

.Ô¯ÎNe Ô„ÒÙ‰·e Ô¯kÓÓe ÔÁwÓa¿ƒ»»ƒ¿»»¿∆¿≈»¿»»
עבדים. -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִִָ≈ƒ¿»»¿…∆¿≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆
¯ÎnÈ ‡lL (·) ;È¯·Ú „·Ú ÔÈ˜ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈
‡lL („) ;C¯Ùa ep„·ÚÈ ‡lL (‚) ;„·Ú ˙¯kÓÓƒ¿∆∆∆∆∆…««¿∆¿»∆∆…
Ba „·Ú ‡lL (‰) ;C¯Ùa Ba ˙Bc¯Ï ·LBz ¯b ÁÈp«ƒ«≈»ƒ¿¿»∆∆…«¬…
‡lL (Ê) ;ÈLÙÁ B˙‡ˆa BÏ ˜ÈÚ‰Ï (Â) ;„·Ú ˙„B·Ú¬«»∆¿«¬ƒ¿≈»¿ƒ∆…
;d„ÚÈÏ (Ë) ;‰i¯·Ú ‰Ó‡ ˙BcÙÏ (Á) ;Ì˜È¯ ‡ˆÈ≈≈≈»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿«¬»
,ÌÏBÚÏ ÈÚk „·Úa „·ÚÏ (‡È) ;¯Înz ‡lL (È)∆…ƒ»≈«¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿»
(·È) ;ÂÈ¯·È‡ ÈL‡¯Ó „Á‡ ÂÈB„‡ BÏ ÏÈt‰ Ì‡ ‡l‡∆»ƒƒƒ¬»∆»≈»≈≈»»
ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Á¯aL „·Ú ¯ÈbÒ‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ∆∆∆»«ƒ»»»∆¿∆∆
.eÈÏ‡ ÏBvp‰ ‰Ê „·Ú ˙BB‰Ï ‡lL (‚È) ;Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆…¿∆∆∆«ƒ≈≈
‰BÓL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿∆
‰¯NÚ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó LL - ‰¯NÚ∆¿≈≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈∆¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

mihRWn xtq¥¤¦§¨¦
,˙e¯ÈÎN ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ
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˙BÎÏ‰ ,‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ ,ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ¿«¿∆¿…∆ƒ¿
.˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ ,ÔÚËÂ ÔÚBË≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»

ׂשכירּות. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְְִִ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»…
ÔÈc (‡) ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆ƒ
(‚) ;BÓBÈa ¯ÈÎN ¯ÎN ÔzÏ (·) ;¯ÎN ¯ÓBLÂ ¯ÈÎN»ƒ¿≈»»ƒ≈¿«»ƒ¿
ÏÎ‡iL („) ;BpÓÊ ¯Á‡ ¯ÈÎN ¯ÎN ¯Á‡È ‡lL∆…¿«≈¿«»ƒ««¿«∆…«

lL (‰) ;Ba ‰NÚiL ¯aÁÓ‰ ÔÓ ¯ÈÎO‰ÏÎ‡È ‡ «»ƒƒ«¿À»∆«¬∆∆……«
(Â) ;‰Î‡ÏÓ ¯Ób ˙ÚLa ‡lL ¯aÁÓ‰ ÔÓ ¯ÈÎO‰«»ƒƒ«¿À»∆…ƒ¿«¿«¿»»
(Ê) ;ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ ¯˙È B„Èa ¯ÈÎO‰ CÈÏBÈ ‡lL∆…ƒ«»ƒ¿»»≈««∆»«

.‰Ó‰a ¯‡L ÔÎÂ ,BLÈ„a ¯BL ÌÒÁÈ ‡lL∆…«¿…¿ƒ¿≈¿»¿≈»
ּופּקדֹון. ׁשאלה BÂˆÓ˙הלכֹות ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִֵָָ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

ÔÈc (·) ;Ï‡BM‰ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ«≈ƒ
.ÌpÁ ¯ÓBL≈ƒ»

ולוה. מלוה NÚ¯‰הלכֹות ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְְִֶֶַֹ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈
‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…
(·) ;CÓÂ ÈÚÏ ˙BÂÏ‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿¿»ƒ»»
‡lL („) ;È¯Îp‰ ˙‡ NbÏ (‚) ;B˙B‡ NbÈ ‡lL∆…ƒ…ƒ¿…∆«»¿ƒ∆…
ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰Ï (‰) ;ÚB¯Êa ·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ¿«¿≈««ƒ¿«¿«¿ƒ««¿
¯Á‡È ‡lL (Â) ;BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓÊa ÂÈÏÚ·Ïƒ¿»»ƒ¿«∆»ƒ∆…¿«≈
(Ê) ;BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ÔBkLn‰««¿ƒ¿»»∆»ƒ¿≈∆»ƒ
ÔÈNBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡lL (Á) ;‰ÓÏ‡ Ï·ÁÈ ‡lL∆…«¬…«¿»»∆…«¬…≈ƒ∆ƒ
(È) ;˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔzÈ ‡lL (Ë) ;LÙ ÏÎ‡ Ì‰a»∆…∆∆∆∆…ƒ≈««¿∆¿ƒƒ
ÔÈa Ì„‡ ˜qÚ˙È ‡lL (‡È) ;˙Èa¯a ‰Âl‰ ‰ÂÏÈ ‡lL∆…ƒ¿∆«…∆¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈»»≈
·zÎÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÈa „ÈÚÈ ‡ÏÂ ,˙Èa¯a ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ«¿∆¿…∆¿ƒƒ¿…»ƒ≈≈∆¿…ƒ¿…
B˙BÂÏ‰Ïe È¯Îp‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ (·È) ;·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,¯ËL¿»¿…«¬…ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿«¿

.˙Èa¯a¿ƒƒ
ונטען. טֹוען ÔÈcהלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְְִִֵָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ

.¯ÙBk B‡ ‰„BÓe ÔÚBË≈∆≈
נחלֹות. Ò„¯הלכֹות ÔÈc ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ≈∆

.˙BÏÁ¿»
LÏL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»…
ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ˙Á‡ Ô‰Ó - ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ≈∆««∆¿≈ƒ¿¬≈¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆

mihtFW xtq¥¤§¦
ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ
˙BÎÏ‰ ,˙e„Ú ˙BÎÏ‰ ,Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿
.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ ,Ï·‡ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒƒ¿»
להם. הּמסּורין והענׁשין סנהדרין LÈהלכֹות ְְְְְֳִִִִֶֶַַָָָ≈

ÌÈ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈLÏL ÔÏÏÎaƒ¿»»¿…ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿∆¿ƒ
˙BpÓÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«
C¯c Ú„BÈ BÈ‡L Ôic ˙BpÓÏ ‡lL (·) ;ÌÈËÙBL¿ƒ∆…¿««»∆≈≈«∆∆
e˜ÏÁ Ì‡ ,ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‚) ;ËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿«¬≈«ƒƒ∆¿¿
LÈ‡a ÌÈ·iÁÓ‰ ea¯ Ì‡ ‚¯‰Ï ‡lL („) ;ÌÈËÙBM‰«¿ƒ∆…«¬…ƒ««¿«¿ƒ¿ƒ
‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‰) ;ÌÈL ¯˙È eÈ‰iL „Ú ,„Á‡∆»«∆ƒ¿»≈¿«ƒ∆…¿«≈»
;‰ÏÈ˜Òa ‚¯‰Ï (Â) ;˙BLÙ ÈÈ„a ˙eÎÊ „nlL ÈÓƒ∆ƒ≈¿¿ƒ≈¿»«¬…ƒ¿ƒ»

(Ê)‚¯‰Ï (Ë) ;ÛÈÒa ‚¯‰Ï (Á) ;‰Ù¯Na ‚¯‰Ï«¬…ƒ¿≈»«¬…¿«ƒ«¬…
;B˙‚È¯‰ ÌBÈa ‚¯‰p‰ ¯a˜Ï (‡È) ;˙BÏ˙Ï (È) ;˜Áa¿∆∆ƒ¿ƒ¿…«∆¡»¿¬ƒ»
;ÛMÎÓ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (‚È) ;B˙Ï· ÔÈÏz ‡lL (·È)∆…»ƒƒ¿»∆…¿«¿¿«≈
˙Èk‰a ÛÈÒBÈ ‡lL (ÂË) ;ÚL¯Ï ˙B˜Ï‰Ï („È)¿«¿»»»∆…ƒ¿«»«
(ÊÈ) ;˙Úc‰ ÔcÓ‡a È˜ ‚¯‰Ï ‡lL (ÊË) ;‰˜Bl‰«∆∆…«¬…»ƒ¿À¿««««
B¯·Á ‚¯B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (ÁÈ) ;Òe‡ LÚÏ ‡lL∆…«¬…»∆…»«≈¬≈
(Î) ;ÔÈca Ïc‰ ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ËÈ) ;Ba Ï·BÁ B‡≈∆…¿«≈««««ƒ
ÏÚ ÔÈc‰ ˙Bh‰Ï ‡lL (‡Î) ;ÔÈca ÏB„b ¯c‰Ï ‡lL∆…¿«≈»«ƒ∆…¿««ƒ«
‡lL (·Î) ;‡ËBÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯·Ú ÏÚa««¬≈««ƒ∆≈∆…
;ÌB˙È ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL (‚Î) ;ËtLÓ ÏeÚÏ¿«≈ƒ¿»∆…¿«ƒ¿«≈»
LÈ‡Ó ÔÈca ‰‡¯ÈÏ ‡lL (‰Î) ;˜„ˆa ËtLÏ („Î)ƒ¿…¿∆∆∆…ƒ¿»«ƒ≈ƒ
ÚÓL ‡OÏ ‡lL (ÊÎ) ;„ÁL ÁwÏ ‡lL (ÂÎ) ;ÚB¯Ê¿«∆…ƒ«…«∆…ƒ»≈«
Ïl˜Ï ‡lL (ËÎ) ;Ôic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÁÎ) ;‡ÂL»¿∆…¿«≈««»∆…¿«≈
Ï‡¯NÈ Èa ¯‡MÓ Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL (Ï) ;‡ÈNp‰«»ƒ∆…¿«≈»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

.ÌÈ¯Lk‰«¿≈ƒ
עדּות. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְִֵ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»…

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
;˙e„Ú BÏ LiL ÈÓÏ ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆≈≈
ÔÈ„a „Ú‰ ‰¯BÈ ‡lL (‚) ;ÌÈ„Ú‰ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï (·)ƒ¿…¿«¿…»≈ƒ∆…∆»≈¿ƒ

È„a ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L ‰Ê¯·c Ìe˜È ‡lL („) ;˙BLÙ È ∆∆≈ƒ»»¿ƒ≈¿»∆…»»»
‡lL (Â) ;‰¯·Ú ÏÚa „ÈÚÈ ‡lL (‰) ;„Á‡ ˙e„Úa¿≈∆»∆…»ƒ««¬≈»∆…
˙BNÚÏ (Á) ;¯˜La „ÈÚ‰Ï ‡lL (Ê) ;·B¯˜ „ÈÚÈ»ƒ»∆…¿»ƒ¿∆∆«¬

.˙BNÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k ÌÓBÊ „ÚÏ¿≈≈«¬∆»««¬
ממרים. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»…

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡iL ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ ˙BNÚÏ (‡) :ÔË¯t¿»»«¬«ƒ«»∆…¿≈ƒ
ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚) ;Ì‰È¯·cÓ ¯eÒÏ ‡lL (·) ;ÏB„b‰«»∆…»ƒƒ¿≈∆∆…¿ƒ
ÔLe¯Ùa ‡ÏÂ ,·˙ÎaL ˙BÂˆna ‡Ï ,‰¯Bz‰ ÏÚ««»…«ƒ¿∆ƒ¿»¿…¿≈»
;Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚Ï ‡lL („) ;‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓlL∆»«¿ƒƒ«¿»∆…ƒ¿…«ƒ«…
;Ì‡Â ·‡ ˙Bk‰Ï ‡lL (Â) ;Ì‡Â ·‡ Ïl˜Ï ‡lL (‰)∆…¿«≈»»≈∆…¿«»»≈
‡lL (Ë) ;Ì‡Â ·‡Ó ‰‡¯ÈÏ (Á) ;Ì‡Â ·‡ „aÎÏ (Ê)¿«≈»»≈ƒ¿»≈»»≈∆…

.Bn‡Â ÂÈ·‡ ÏB˜ ÏÚ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa‰ ‰È‰Èƒ¿∆«≈≈∆«»ƒ¿ƒ
אבל. ÂˆÓ˙הלכֹות ˙Á‡ - ˙BÂˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְִֵֶ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿««ƒ¿«

(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ïa‡˙Óe ‡nË˙Ó Ô‰k elÙ‡Â ,ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ Ïa‡˙‰Ï¿ƒ¿«≈««¿ƒ«¬ƒ…≈ƒ¿«≈ƒ¿«≈
,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ Ïa‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡Â ;ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ««¿ƒ¿≈»»ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ
ÔÈÚÓ Ì‰L ,‰Ê ¯ÙÒa el‡ ˙BÎÏ‰ ÈzÏÏk ‰Ê ÈÙÏe¿ƒ∆»«¿ƒ¬»≈¿≈∆∆∆≈≈≈
‡lL (·) ;‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ,‰˙ÈÓ ÌBÈa ‰¯e·¿̃»¿ƒ»∆ƒƒ¿«¬≈∆…
˙n‰ ÌÚ ÒkÈ ‡lL (‚) ;ÌÈ·B¯˜Ï ÏB„b Ô‰k ‡ÓhÈƒ»≈…≈»ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ«≈
,Ì„‡ LÙÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡ÓhÈ ‡lL („) ;Ï‰‡a¿…∆∆…ƒ»≈…≈∆¿¿∆∆»»

.„·Ïa ÌÈ·B¯˜Ï ‡l‡∆»ƒ¿ƒƒ¿«
ּומלחמֹות. מלכים LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִִָָ≈ƒ¿»»»…

‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿…∆¿≈
CÏÓ ˙BpÓÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«∆∆
‡lL (‚) ;ÌÈ¯b Ï‰wÓ ‰pÓÈ ‡lL (·) ;Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆…¿«∆ƒ¿«≈ƒ∆…
‡lL (‰) ;ÌÈÒeÒ BÏ ‰a¯È ‡lL („) ;ÌÈL BÏ ‰a¯È«¿∆»ƒ∆…«¿∆ƒ∆…
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קסי ixyz 'iÎ'c ycew zayÎoey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(Ê) ;ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L ÌÈ¯Á‰Ï (Â) ;·‰ÊÂ ÛÒk BÏ ‰a¯È«¿∆∆∆¿»»¿«¿ƒƒ¿»¬»ƒ
ÏL BÚ¯Ê ˙BÁÓÏ (Á) ;‰ÓL Ô‰Ó ˙BÈÁ‰Ï ‡lL∆…¿«¿≈∆¿»»ƒ¿«¿∆
‡lL (È) ;˜ÏÓÚ eÏ ‰NÚM ‰Ó ¯kÊÏ (Ë) ;˜ÏÓÚ¬»≈ƒ¿…«∆»»»¬»≈∆…

ca B˙·È¯‡Â ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚÓ ÁkLÏ‡lL (‡È) ;C¯ ƒ¿…««¬»»»ƒ«¬ƒ»«∆∆∆…
È·LBÈÏ ÌBÏL ÁÏLÏ (·È) ;ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÔkLÏƒ¿…¿∆∆ƒ¿«ƒƒ¿…«»¿¿≈
L¯ÙÓ ¯L‡k da Ôe„ÏÂ ,‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk ¯ÈÚ‰»ƒ¿∆»ƒ»∆»¿»»«¬∆¿…»
‡lL (‚È) ;ÌÈÏLz ‡Ï Ì‡Â ÌÈÏLz Ì‡ ,‰¯Bza«»ƒ«¿ƒ¿ƒ…«¿ƒ∆…
;Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk ,„·Ïa ·‡BÓe ÔBnÚÓ ÌBÏL L¯„Ïƒ¿…»≈«»ƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆
(ÂË) ;¯Bˆna ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ˙ÈÁL‰Ï ‡lL („È)∆…¿«¿ƒƒ»≈«¬»«»
;Ba ˙Bt‰Ï ‰Án‰ ÈÏÚa Ba e‡ˆiL „È ÔÈ˜˙‰Ï¿«¿ƒ»∆≈¿«¬≈««¬∆¿ƒ»
¯a„Ï Ô‰k ÁLÓÏ (ÊÈ) ;Ba ¯tÁÏ „˙È ÔÈ˜˙‰Ï (ÊË)¿«¿ƒ»≈«¿…ƒ¿…«…≈¿«≈
˙BÈ‰Ï (ÁÈ) ;‰ÓÁÏn‰ ˙ÚLa ‡·v‰ ÈL‡ ÈÊ‡a¿»¿≈«¿≈«»»ƒ¿««ƒ¿»»ƒ¿
ÔÈÁÓN Ì¯k ÚËBÂ ÔÈa ‰B·e ‰M‡ ‡NB N¯‡Ó¿»≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿≈«∆∆¿≈ƒ
;‰ÓÁÏn‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰ÓÈÓz ‰L ÔÈ˜a¿ƒ¿»»»»¿ƒ»«¿ƒƒ»ƒ«ƒ¿»»

ÈÎ¯ˆÏ elÙ‡ e‡ˆÈ ‡ÏÂ ,¯·c Ô‰ÈÏÚ ¯B·ÚÈ ‡lL (ËÈ)∆…«¬¬≈∆»»¿…≈¿¬ƒ¿»¿≈
‡lL (Î) ;Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ „e„b‰ ÈÎ¯ˆÂ ¯ÈÚ‰»ƒ¿»¿≈«¿¿»«∆»∆∆…
˙ÙÈ ÔÈc (‡Î) ;‰ÓÁÏÓ ˙ÚLa ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁÏÂ ı¯ÚÏ«¬…¿«¿…¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿«
‡lL (‚Î) ;¯‡z ˙ÙÈ ¯Înz ‡lL (·Î) ;¯‡z…«∆…ƒ»≈¿«…«∆…

.‰ÏÚ·pL ¯Á‡ ˙e„·ÚÏ ‰pLaÎÈƒ¿¿∆»¿«¿««∆ƒ¿¬»
Úa¯‡ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆«¿«
Ú·LÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ Ú·L Ô‰Ó - ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ≈∆∆«¿∆¿ƒƒ¿¬≈¿∆«

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒƒ¿…«¬∆
LÏL ,¯ÙÒ ¯NÚ ‰Úa¯‡ ÏL ˙BÎÏ‰‰ Ïk e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿»«¬»∆«¿»»»»≈∆»…

.˙BÎÏ‰ ÌÈBÓLe¿ƒ¬»
ÏÎÂ ,‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÈËtLÓ ¯‡·Ï ÏÈÁ˙‡ ‰zÚÂ¿«»«¿ƒ¿»≈ƒ¿¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»
,˙BÎÏ‰‰ ¯„Ò ÏÚ dÈÚÓ dnÚ ÔÈÏÏ‚p‰ ÔÈÈc‰«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿»»«≈∆«¬»

.‡e‰ Ce¯a ÈcL ˙¯ÊÚa¿∆¿«««»



meil cg` wxt m"anx ixeriyixyz 'iÎ'c -g"ryz

ה'תשע"ח  תשרי ד' ראשון יום

mdizFnglnE mikln zFkld¦§§¨¦¦§£¥¤
עּׂשירי  ֲִִֶֶּפרק

קכח  עמוד עד קכה מעמוד לעיל נדפס
יום ראשון ֿ שבת קודש ד 'ֿ י 'תשרי 

ה'תשע"ח  תשרי ה' שני יום

אחדֿעּׂשר  ֶֶַַָָּפרק

קל  עמוד עד קכח מעמוד לעיל נדפס

ש  ה'תשע"ח יום תשרי ו' לישי

ׁשניםֿעּׂשר  ְֵֶֶָָּפרק

קלב  עמוד עד קל מעמוד לעיל נדפס

הי"ב  מחזור סיום

ליום  פרקים ג' במסלול

ה'תשע"ח  תשרי ז' רביעי יום

הי"ג  מחזור התחלת

ליום  פרקים ג' במסלול

ישראל. אֿלהי מה' המצוות.. כל וגו'. אז
קלה  עמוד עד קלג מעמוד לעיל נדפס

ה'תשע"ח  תשרי ח' חמישי יום

אחרון. בין ראשון בין החכמים.. אלו כל
קלו  עמוד עד קלה מעמוד לעיל נדפס

ה'תשע"ח  תשרי ט' שישי יום

החמה. שנת הללו.. ודברים
קלז  עמוד עד קלו מעמוד לעיל נדפס

ה'תשע"ח  תשרי י' ש"ק יום

פג  ראשונה.. מצוה א עשה. מצות
שמה.. להביא..

קלט  עמוד עד קלז מעמוד לעיל נדפס
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ixyzקסב 'c oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyixyz 'iÎ'c -g"ryz

ה'תשע"ח  תשרי ד' ראשון יום

מט. תעשה לא מצות קפז. עשה מצות
תעשה לא מצות קפט. קפח. עשה מצות

נט.
― הקפ"ז ׁשבעההּמצוה להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹ

iqeaid,עממין ,ieigd ,ifixtd ,iprpkd ,ixen`d ,izgd") ֲִָ
("iybxbdזרה עבֹודה עּקר היּו ׁשהם ּכיון ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָּולאּבדם,

ֿ החרם "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הראׁשֹון. ְְְֲִִִִֵֶַַָָָויסֹודּה
fi)ּתחרימם" ,k mixac)ׁשּטעם רּבים, ּבכתּובים לנּו ּובאר . ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

הּכתּובים ורּבים מּכפירתם. נלמד ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּדבר:
מצוה. מלחמת ּומלחמּתם להרגם, ּומחּזקים ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהמזרזים
לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ׁשּזֹו מיׁשהּו יחׁשֹוב ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָואּולי
אּלא יחׁשֹוב לא זאת א אבדּו; ּכבר עממין ׁשּׁשבעה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכיון
לדֹורֹות, נֹוהג ואינֹו לדֹורֹות נֹוהג ענין הבין ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַֹמי

עם ׁשּנסּתּים ׁשענין אֹותֹווהּוא: ׁשּיהא ּבלי מּטרתֹו, הּׂשגת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
נֹוהג "אינֹו עליו אֹומרים אין ― מסּים ּבזמן קׁשּור ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֻהּדבר
אפׁשרּות נמצאת ׁשּבֹו ֿ ּדֹור ּבכל נֹוהג ׁשהּוא לפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָלדֹורֹות",
עמלק ֿ זרע את ה' יאּבד אם ּתראה, הלא הּדבר. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאֹותֹו
ּבמהרה ׁשּיהיה ּכמֹו ― סֹופֹו עד ויׁשמידּנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּבכללּותֹו
ֿ זכר את אמחה ֿ מחה "ּכי יתעּלה: ׁשהבטיח ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבימינּו,

וגֹו'" ci)עמלק ,fi zeny)ׁשּנאמר ׁשּזה אז נאמר האם ― ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
עמלק" אתֿזכר hi)"ּתמחה ,dk mixac)נֹוהג אינֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶָ

ודֹור. ּבכלֿדֹור נֹוהג הּוא אּלא לֹומר, אין ּכ ְְֵֵֶַָָָָלדֹורֹות?!
הריגת וכ להכריתֹו. מצוה עמלק זרע יּמצא ֿ עֹוד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכל
והיא ― ּבֹו ׁשּנצטּוינּו צּוּוי הּוא ּולאּבדם עממין ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָׁשבעה

לׁשרׁשם מצּוים ואנחנּו מצוה. yxeydn)מלחמת mxwrl) ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֻ
וכ האחרֹון, עד ׁשּיּׁשמדּו, עד ודֹור ֿ דֹור ּבכל ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָּולרדפם
ונתּפּזרה ּדוד, ֿ ידי על הׁשמדתם ׁשּנׁשלמה עד ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָעׂשינּו,
ׁשרׁש. ּבהם נׁשאר ׁשּלא עד האּמֹות ּבין ונטמעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻהּׁשארית
ׁשּנצטּוינּו הּמצוה ּתהיה לא ּכלּו, ׁשּכבר זה ֿ ידי על ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאּולם
נאמר ׁשּלא ּכׁשם לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה מצוה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלהרגם
אחר אפּלּו לדֹורֹות, נֹוהגת ׁשאינּה עמלק ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבמלחמת
ולא ּבזמן קׁשּורה אינּה זֹו מצוה ּכי והכרתתם, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֹהׁשמדתם
למצרים, אֹו לּמדּבר המיחדֹות הּמצות ּכמֹו מיחד ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֻֻּבמקֹום
יהיה ֿ עֹוד וכל עליו, ׁשּמצּוים ּבמי קׁשּורה היא ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֻאּלא

meid)ּבנמצא miniiw eid eli` elit`)אֹותֹו ּבֹו מקּימים ְְְְִִַָ
ּבין ּבהבּדל ּולהתּבֹונן להבין ל ראּוי ּובכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּצּוּוי.
נֹוהגת ׁשהּמצוה יׁש ּכי עליו. ׁשּנצטּוה הּדבר ּובין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמצוה
ּבדֹור נעּדר ּכבר עליו ׁשּנצטּוה ׁשהּדבר אּלא ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלדֹורֹות,
ּתהפ עליו ׁשּנצטּוה הּדבר ּבהעדר לא א ֿ הּדֹורֹות; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמן
נֹוהגת אינּה ּתהיה אבל לדֹורֹות נֹוהגת לאינּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהּמצוה
מסּים ּדבר ׁשּיהא והּוא: להפ הּדבר היה אם ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֻלדֹורֹות

אֹו אחד, מעׂשה ּבֹו לעׂשֹות חּיב והיה מסּים, ּבמּצב ְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָָֻמצּוי
ֿ ּפי ֿ על אף חֹובה, אינֹו והּיֹום ― מסּים ּובזמן אחד ְְְִִִֵֶַַַַָָָֻּדין
ׁשהיה זקן לוי ּכגֹון: הּמּצב, ּבאֹותֹו מצּוי הּדבר ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאֹותֹו
ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּיֹום. אצלנּו ּכׁשר והּוא ּבּמדּבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפסּול

ck.)ּבמקֹומֹו oileg).ודעהּו זה ּכלל והבן . ְְְְִֵֵֶָָָ

― המ"ט להחיֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ֿ אדם ּבני את יקלקלּו ׁשּלא ּכדי עממין, מּׁשבעה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאדם
תחּיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, ּבעבֹודה ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹויטעּום

ֿ נׁשמה" fh)ּכל ,k my)ּכמֹו עׂשה, מצות הריגתם ותהיה . ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָ
― מהם הֹורג ואינֹו והעֹובר קפז. ּבמצוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשּבארנּו
מצות על עבר זה הרי ― להרגֹו לֹו ֿ ׁשאפׁשר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָאת

ֿ תעׂשה. ֲֶַֹלא

― הקפ"ח זרעהּמצוה להכרית ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
קטן ּונקבֹות, זכרים עׂשו, זרע ֿ ׁשאר מּכל ּבלבד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹעמלק
עמלק" ֿ זכר את "ּתמחה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָוגדֹול,

(ci ,fi zeny)מּקדם הזּכרנּו b"rwe)ּוכבר ,k dyr zevn) ְְְִִֶַָֹ
k:)אמרם oixcdpq)ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ

ּביתֿ להם ולבנֹות ,מל להם למּנֹות לארץ: ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכניסתם
עמלק מלחמת וגם עמלק". ׁשל זרעֹו ּולהכרית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבחירה,
מּסֹוטה ח' ּבפרק ּדיניה נתּבארּו ּוכבר מצוה. מלחמת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָהיא

(:cn).

― הקפ"ט אתהּמצוה לזּכֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָ
ֿ זה את ׁשּנאמר ּברע, אֹותנּו ׁשּקּדם עמלק, לנּו ֿ עׂשה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאׁשר
ּבֹו, להּלחם ּבדברים ֿ הּנפׁשֹות את ּונעֹורר ּוזמן ֿ זמן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבכל
ולא הּדבר יּׁשכח ׁשּלא ּכדי לׂשנאֹו, ֿ האדם ּבני את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּנקרא

ּתמעט ולא ׂשנאתֹו וזהּתחלׁש הּזמן; ּבמׁש ּבּנפׁשֹות ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
עמלק" ל ֿ עׂשה אׁשר את "זכֹור יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

(fi ,dkספרי ּולׁשֹון .(`vz ik zyxt seq)את "זכֹור : ְְִֵֵָ
ּבּלב". ― ּתׁשּכח לא ּבּפה, ― עמלק ל ֿ עׂשה ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹאׁשר
ׁשּלא ,לכ אדם ּבני ׁשּיביאּו ּבפי ּדברים אמֹור ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹּכלֹומר:

ספרא ּולׁשֹון ֿ הּלב. מן ׂשנאתֹו izewega)ּתסּור zyxt yix): ְְְִִִֵַָָָ
ּכׁשהּוא ?ּבלבב יכֹול עמלק, ל ֿ עׂשה אׁשר את ְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָ"זכֹור
אני מה הא אמּורה; הּלב ׁשכחת הרי ּתׁשּכח, ׁשּלא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאֹומר

ׁשֹונה ׁשּתהא ― זכֹור? ּתראה,(`xne)מקּים הלא ."ּבפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹ
ׁשהּוא זֹו: מצוה לקּים ּכׁשּבא הּנביא, ׁשמּואל עׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאי
"ּפקדּתי אמרֹו: והּוא להרגם, צּוה ּכ ֿ ואחר ּתחּלה, ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָזכר

ליׂשראל" עמלק ֿ עׂשה אׁשר a)את ,eh `Îl`eny). ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָ

― הנ"ט אתהּמצוה מּלׁשּכֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּוכבר ּברע. קּדמּונּו ואׁשר עמלק, זרע לנּו עׂשה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָאׁשר
ּׁשעׂשה מה ׁשּזכירת עׂשה מּמצות קפ"ט ּבמצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבארנּו
עׂשה. מצות היא ― לֹו האיבה וחּדּוׁש עמלק זרע ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלנּו
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― ּומּלׁשכחֹו מּלּבנּו זה ּדבר מּלהׁשלי אנּו מזהרים ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֻוכ
ּתׁשּכח" "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לאֿתעׂשה, מצות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹוהיא

(hi ,dk mixac)ּובספרי ,(my `vz zyxt seq)― "זכֹור" : ְְִֵָ
איבתֹו ּתׁשלי אל ּכלֹומר: ּבּלב, ― ּתׁשּכח" "לא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּבּפה;

.מּלּב ּתסירּנה ְְִִִֶֶַָואל

ה'תשע"ח  תשרי ה' שני יום

קצ. עשה מצות מו. תעשה לא מצות
קצב. עשה מצות נז. נו. תעשה לא מצות

קצג.
― המ"ו לאהּמצוה ׁשּלעֹולם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ננהג וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא ּכדי מצרים, ּבארץ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלגּור
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לדעת המגּנים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֻּכמנהגיהם

עֹוד" הּזה ּבּדר לׁשּוב תספּון fh)"לא ,fi mixac)ּוכבר . ְִֶֶֶַַָָֹֹ
אמרּו ּפעמים, ׁשלׁש זה ּבענין הּלאו dkeqנכּפל inlyexi) ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

(` dkld c wxtֿאת ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות ּבׁשלׁשה :ְְְִִִֶָָָֹ
למצרים חזרּו ּובׁשלׁשה למצרים, לׁשּוב ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹיׂשראל
הּוא מהם אחד ― הּמקֹומֹות ׁשלׁשת נענׁשּו. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּובׁשלׁשּתן
ל אמרּתי אׁשר ּבּדר" אמרֹו: ― והּׁשני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהזּכרנּו;

לראתּה" עֹוד ֿ תסיף gq)לא ,gk my)― והּׁשליׁשי ; ְְְִִִִַָֹֹ
תספּו לא הּיֹום ֿ מצרים את ראיתם אׁשר "ּכי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹאמרֹו:

ֿ עֹולם" עד עֹוד bi)לראתם ,ci zeny)ׁשּפׁשט ֿ ּפי ֿ על ואף ְְְִִֶַַַַָָֹ
ּוכבר לאו. ׁשהּוא ּבּקּבלה לנּו ּבא סּפּור, ׁשהּוא ְִֶֶַַַָָָָָָָהּלׁשֹון

סּכה ּגמרא ּבסֹוף היא(p`:)נתּבאר אלכסנּדריא ׁשּגם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
מֹודדים אלכסנּדריא ּומּים ּבּה, לדּור ׁשאסּור הארץ ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמּכלל

ארץ ורחב(dnc`Îzwlg)חבל ּפרסה מאֹות ארּבע ּבאר ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
לדּור ׁשאסּור מצרים ֿ ארץ ּכל וזֹוהי ּפרסה, מאֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָארּבע
לארץ לעבר ּכדי אֹו מסחר לׁשם ּבּה לעבר מּתר אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻּבּה.

ּבירּוׁשלמי אמרּו ּובפרּוׁש i)אחרת. wxt seq oixcdpq): ְְְִִֵֶֶַַָ
לסחֹורה חֹוזר אּתה אבל חֹוזר, אּתה אי ְֲִִִִֵֵַַָָָָָליׁשיבה

הארץ. ּולכּבּוׁש ְְְְְִִֶַַָָָולפרקמטיא

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
mipic)ׁשּנצטּוינּו ihxt dnk bedpl),האּמֹות ׁשאר ּבמלחמת ְְְְִִִֶֶֶַָָֻ

נּלחם ׁשאם נצטּוינּו ׁשּכן רׁשּות. מלחמת הּנקראת: ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָוהיא
ּבלבד נפׁשם על ּברית עּמהם נכרֹות mbxdp)עּמהם, `ly); ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ

עליהם נּטיל אז ֿ הארץ, את לנּו וימסרּו עּמנּו יׁשלימּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאם
ל "יהיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ועבדּות, מּסים ְְְְְְְְִִִִֶַַַָּתׁשלּום

"ועבדּו c)(`iלמס ,k mixaספרי ּולׁשֹון .mihtey zyxt) ְְֲִֵַַָָ
(my,ׁשעּבּוד ולא מּסים עלינּו אנּו מקּבלין "אמרּו: :ְְְְְִִִִֵַָָָֹ

ׁשּיקּבלּו עד להם ׁשֹומעין אין ― מּסים ולא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹׁשעּבּוד
ּכפי ֿ ׁשנה, ּכל קבּוע ּדבר ׁשּיּתנּו והּוא: וזֹו". זֹו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָעליהם
ּבמֹורא ּונתּונים נכנעים ויהיּו ההיא ּבעת הּמל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיקּבע
אּתנּו יׁשלימּו לא אם אבל הּׁשעּבּוד. ענין וזהּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹוׁשפלּות,
ולקחת וגדֹול, קטן ּבעיר, ֿ זכר ּכל להרֹוג נצטּוינּו ―ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָֹ
ֿ לא "ואם יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הּנׁשים, וכל ֿ ׁשללּה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹּכל

וגֹו'" עּמ ai)תׁשלים ,my)זה ֿ וכל .oi` enilyd `l m`y) ְְְִִֶַָָ
(mlek z` oibxedנתּבארּו ּוכבר הרׁשּות. מלחמת ּדין ְְְְֲִִִֶֶָָָהּוא

מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו מצוה מּסנהדרין(cn:)ּדיני ב' ּובפרק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
(:k).

― הנ"ו לקראהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
על ׁשּבצּורנּו צּונּו ׁשה' והּוא לעֹולם, ּומֹואב לעּמֹון ְְְְִֵֶֶַַָָָָׁשלֹום
ּונבּקׁש ׁשּיּכנעּו הּמלחמה לפני לאנׁשיהן נׁשלח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהערים
לנּו אסּור ֿ העיר, את לנּו ימסרּו אם אּתנּו; ׁשּיׁשלימּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמהם
מּמצות ק"ץ ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּולהרגם, ּבם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹלהּלחם
מנהג עּמהם נֹוהגים ׁשאין ּומֹואב מעּמֹון חּוץ ― ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָעׂשה
ּומּלבּקׁש ׁשלֹום להם מלהקּדים ה' הזהירנּו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָזה;
וטבתם ׁשלמם ֿ תדרׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּיּכנעּו.

(f ,bk my)ספרי ּולׁשֹון .(my)תקרב ֿ ּכי ׁשּנאמר: "מּכלל : ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ
לׁשלֹום אליה וקראת עליה להּלחם ֿ עיר i)אל ,k my)יכֹול ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ

ּכאן? a`ene)אף oenra)ׁשלמם ֿ תדרׁש "לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְִַַַָָֹֹֹ
ׁשּנאמר: מּכלל jnrוטבתם". .. eipec` l` car xibqz `l") ְְֱִֶֶַַָָֹ

(ayii"לֹו fi)ּבּטֹוב ,bk my)ּכאן אף ia`ene)יכֹול ipenra), ַַָָ
לֹומר: mnely")ּתלמּוד yexcz `l")ימי ֿ ּכל "וטבתם, ְְֶַַָָָָֹ

f)לעֹולם" ,my). ְָ

― הנ"ז אילנֹותהּמצוה מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
לאנׁשיה להּציק ּכדי עיר על הּמצֹור ּבׁשעת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָמאכל
אתֿ ֿ תׁשחית "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לּבם, ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹּולהכאיב

תכרת" לא ואתֹו ― hi)עצּה ,k my)נכנסת וכן . ְְְְִִֵֵֶֶָֹֹֹ
לבּטלה ּבגד ׁשּיׂשרֹוף מי ּכגֹון זה, לאו ּבכלל ֿ הׁשחתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל
"לאֿ מּׁשּום עֹובר זה הרי ― לבּטלה ּכלי יׁשּבֹור ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹאֹו

מּכֹות ּובסֹוף ולֹוקה ׁשּקֹוצץ(ak.)תׁשחית" נתּבאר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָ
"מּמּנּו מהכא: ואזהרּתּה אמרּו: לֹוקה. ― טֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָאילנֹות
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר תכרת" לא ואתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹתאכל

ּבתרא מּבבא .(ek.)ב' ְִַָָָ

― הקצ"ב ׁשּיצאּוהּמצוה ׁשּבזמן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
יּפנּו, ׁשּבֹו לּמחנה מחּוץ ּדר נכין לּמלחמה ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמחנֹותינּו

ֿ מקֹום ּבכל צרכיו ֿ איׁש ּכל יעׂשה dcyd)ולא ipt lr)ּובין ְְְֲִֵֶַָָָָָֹ
אמרֹו והּוא ― האּמֹות ׁשעֹוׂשים ּכדר ― ְְְִִֶֶֶָָָָֹֻהאהלים

וגֹו'" לּמחנה מחּוץ ל ּתהיה "ויד bi)יתעּלה: ,bk my). ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָ
ספרא vz`)ּולׁשֹון zyxt):ׁשּנאמר מקֹום, אּלא יד "אין : ְְֱִֵֶֶֶַָָָָ

יד" לֹו מּציב ai)והּנה ,eh `Îl`eny). ְִִֵַָ

― הקצ"ג ּכליהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
ּכדי הּמחנה ֿ אנׁשי לכל הּמלחמה ּכלי עם ּתלּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחפירה
ויכּסה ,לכ הּמּוכנה ּבּדר ׁשם ׁשּיּפנה מקֹום ּבֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלחּפֹור
ּפני על הּצֹואה ּתראה ׁשּלא ּכדי ׁשּיּפנה, אחר ֿ הּצֹואה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאת

הּמל ּבמחנה ּבתחּלתהארץ ׁשאמר ּכמֹו ּדוקא, חמה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
"איב על מחנה ֿ תצא "ּכי i)הּפרׁשה: ,bk mixac)ּולׁשֹון . ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

"אזנ ֿ על ל ּתהיה "ויתד יתעּלה: אמרֹו הּוא זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָצּוּוי
(ci ,my)ספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)אּלא אזנ "אין : ְְֲִֵֵֵֶֶָ

"זּיּונ `jpf")מקֹום lr" zeidl czid jixve Ð dngln ilk). ְִֶ
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ה'תשע"ח  תשרי ו' שלישי יום

ריד. קצא. עשה מצות
נח. שיא. תעשה לא מצות

רסג. תעשה לא מצות רכא. עשה מצות
רסד.

― הקצ"א ּכהןהּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
m`pie)ׁשּיֹוכיח sihi)הּמלחמה ֿ תֹוכחת את העם לפני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

(b ,k mixac Ð"'ebe dnglnl meid miaxw mz` l`xyi rny"),
מּפני הן חלׁשתֹו, מּפני הן ׁשּיּלחם, ראּוי ׁשאינֹו מי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻויחזיר
ּגיׁשה חסר לֹו הּגֹורם ּבדבר ּתלּויֹות ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּמחׁשבֹותיו

הּכתּוב ׁשּבאר הּדברים ׁשלׁשת והם ― (zia,לּמלחמה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
(dy` ,mxkוכהן ּבּמלחמה. מתחילים ּכ ֿ אחר ורק ―ְְְְִִִֵַַַַַָָָֹ

ּכּלׁשֹון ּבתֹוכחּתֹו ויאמר ֿ מלחמה'. 'מׁשּוח נקרא: ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֹזה
אתֿ המעֹודדים ּדברים זה ּבענין ויֹוסיף ּבּתֹורה, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָהּנזּכר
על ֿ נפׁשם את למסֹור אֹותם ּומביאים לּמלחמה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָהעם
ֿ סדר את המקלקלים ּבּסכלים הּנקמה ועל ה', ּדת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָנצחֹון
אלֿ ּכקרבכם "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהּיּׁשּוב,

הּכהן" ונּגׁש a)הּמלחמה ,my)להכריז יצּוה ּכ ֿ אחר . ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
ולא ׁשּבנה ֿ מי וכל הּלבב, רּכי להחזיר הּצבא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבׁשּורֹות
ׁשּבאר ּכמֹו ּכנס ולא ארׂש אֹו אכל, ולא נטע אֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹיׁשב

הּׁשטרים" "ודּברּו אמרֹו: והּוא d)הּכתּוב, ,my)אמרּו . ְְְְְְִִַַָָָֹ
bn.)ּבגמרא dheq)מדּבר ּכהן ― הּׁשטרים "ודּברּו : ְְְְְִִִֵֵַַָָֹֹ

מ ּתֹוכחת ּכלֹומר: ֿ זה, וכל מׁשמיע". ֿ מלחמהוׁשֹוטר ׁשּוח ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ּבמלחמת אּלא חֹובה אינֹו הּמלחמה ּבערכי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוההכרזה
אין ― מצוה מלחמת אבל זה; ּדין נֹוהג ּובּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָהרׁשּות

ּתֹוכחה לא ֿ זה, מּכל ּדבר ׁשּום ebe'")ּבה l`xyi rny") ִֶָָָָָָֹ
הכרזה xwnay`)ולא mibeq dyely xifgdl)ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְִֵֶַָָָֹ

מּסֹוטה ח' זֹו.(cn:)ּבפרק מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם . ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

― הרי"ד החתןהּמצוה ׁשּיתיחד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
יצא ולא למּסעֹות ּבּה יל ולא ׁשלמה, ׁשנה ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹלאׁשּתֹו
אּלא ― לזה ֿ הּדֹומה ּבכל יתחּיב ולא ּכּבּוׁש, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלצבא

ׁשּכנסּה מּיֹום ּתמימה ׁשנה עּמּה והּוא(d`yp)יׂשמח , ְְְְִִִִֶַָָָָָָ
וׂשּמח אחת ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי יתעּלה: ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאמרֹו

ֿ לקח" אׁשר d)אתֿאׁשּתֹו ,ck my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָ
מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו .(bn.)מצוה ְְִִֶֶָָ

― השי"א מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ֿ העבֹודֹות מן עבֹודה לׁשּום ׁשנה ּבמׁש מּביתֹו ֿ החתן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָאת
ֿ הּׁשנה ּכל ּבמׁש נפטרּנּו אּלא לזּולתּה, ולא למלחמה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹלא
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּביתֹו, להעדרֹו הּגֹורמים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָמחֹובֹות

ֿ ּדבר" לכל עליו ֿ יעבר סֹוטה(my)"ולא ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְְֲַָָָָָָָָֹֹ
(.cn)"ּבּצבא יצא "לא :(my),יצא ּבלא הּוא ּבּצבא יכֹול ְֵֵֵֵַַָָָָָֹֹ

לֹומר: ּתלמּוד ― ּומזֹון מים ויסּפק זין ּכלי יתּקן ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָאבל
מעביר אּתה ּדאין הּוא עליו ֿ ּדבר, לכל עליו ֿ יעבר ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָֹֹ'ולא

אחרים על מעביר אּתה dnglndn,אבל mixehtd x`y) ֲֲֲִִֵַַַָָ

('eke zia dpeadלי ּדנפקא מאחר וכי ,(ecnel ip`y) ְְְִִֵַַָָ
לי? לּמה ּבּצבא" יצא "לא ֿ ּדבר", לכל עליו ֿ יעבר ְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹמ"ּלא
הּתׁשיעי ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר לאוין". ּבׁשני עליו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹלעבר
מצות. ׁשּתי יהיה לאוין ּבׁשני עליו ֿ ּׁשחּיבים ֿ מה ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

עצמֹו החתן ׁשּגם mipenndודע lr zlhend dxdf`l sqepa) ְְֶֶַַַָָ
(`avl xehtde qeibd lr:ּכלֹומר מּביתֹו, מּלצאת ְְִִֵֵַָָֻמזהר

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ הּׁשנה. ּכל ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלנסע
מּסֹוטה .(my)ח' ִָ

― הנ"ח אתֿהּמצוה מּלירֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּומּלערֹוץ הּמלחמה ּבׁשעת מּפניהם,(cgtl)הּכֹופרים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ

האחר העם ּכנגד ולעמֹוד ּולהתחּזק להתאּמץ חֹובה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
(aie`d)על עבר זה הרי ― לאחֹור ּופֹונה ֿ הּנסֹוג וכל .ְְֲֵֶֶַַַָָָָ

מּפניהם" תערץ "לא אמרֹו: והּוא ֿ תעׂשה, k`)לא ,f my). ְְְֲֲִֵֶֶַַָֹֹֹ
ּתיראּום" "לא ואמר: ֿ הּלאו את ak)וכפל ,b my)וכפל . ְְְִֶַַַַָָָָָֹ

וׁשּלא לערֹוץ ׁשּלא ּכלֹומר: הרּבה, זה ּבענין ֿ הּצּוּוי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאת
אפׁשר זה ׁשּבמּצב לפי הּמלחמה ּבׁשעת לאחֹור ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָלפנֹות
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר האמת. ּדבר את ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלקּים

מּסֹוטה .(an:)ח' ִָ

― הרכ"א ּתאר,הּמצוה יפת ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה: אמרֹו dnglnl...")והּוא `vz ik")וראית" ְְְְִִֶַָָָ

ֿ ּתאר" יפת אׁשת i`)ּבּׁשביה ,`k my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
קּדּוׁשין ּבריׁש זֹו .(k`:)מצוה ְְִִִֵָ

― הרס"ג אׁשתהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
עליה ׁשּבא הּפעם ּבאֹותּה ּבעילתּה אחרי ֿ ּתאר ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹיפת
אמרֹו והּוא ּבמקֹומֹו, ׁשּנתּבאר ּכמֹו העיר, ּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָּבׁשעת
ּומכר לנפׁשּה וׁשּלחּתּה ּבּה חפצּת ֿ לא אם "והיה ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹיתעּלה:

בּכסף"ל  ֿ תמּכרּנה ci)א ,my). ְְִֶֶַָָֹ

― הרס"ד ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבאמרי ּכּונתי ּבעילתּה. אחר ֿ ּתאר יפת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָֹמּלהעביד
ּכׁשאר אצלֹו ויּניחּנה ׁשפחה יעׂשּנה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"להעבידּה":
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשפחּות, ּדר העֹובדֹות ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָהּׁשפחֹות

עּניתּה" אׁשר ּתחת ּבּה ֿ תתעּמר ספרי(my)"לא ּולׁשֹון . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
(my `vz zyxt)ּתׁשּתּמׁש ׁשּלא ― ּבּה ֿ תתעּמר "לא :ְְִִֵֵֶַַָֹֹ

ׁשני על מזהירים אּלּו לאוין ׁשּׁשני ל נתּבאר הּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבּה".
וגם לזּולתֹו מּלמכרּה ׁשהזהר והם: נפרדים, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻענינים
יתעּלה: ׁשּצּוה ּכמֹו אּלא ׁשפחּות, ּדר אצלֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָמּלהׁשאירּה

ּפרׁשּו וכ לנפׁשּה". Îztiay"וׁשּלחּתּה yexitl `nbeca) ְְְְְְִֵַַָָָ
(x`ez"ּומכרֹו ֿ ּבֹו "והתעּמר נפׁש ּבגֹונב ּׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָּבמה

(f ,ck my)אמרּו ,(my ixtq)ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו מּׁשּיכניסֹו : ְְְְְִִִִֵֶַַָ
קּדּוׁשין ּבתחּלת ֿ ּתאר יפת ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(k`:)ּבֹו. ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ

הל"ו  מחזור סיום
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ה'תשע"ח  תשרי ז' רביעי יום

הל"ז מחזור התחלת

המצוות ספר במסלול

. . הזה הספר
עשה  במצות
יום רביעי ֿ חמישי ז 'ֿ ח 'תשרי 

ואיהּספר הּמצות אתֿמנין אבאר ּבֹו הּמצות" "ספר הּזה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּתֹורה  מּפסּוקי ראיֹות לכ ואביא למנֹותן. ְְְְְִִִֵַָָָָָָראּוי

ּכללים ואקּדים ּפרּוׁשן, על חז"ל Ðּומּדברי "miyxey") ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ
(zeceqi מנינן ּוכׁשּיצא הּמצות. ּבמנין עליהם לסמ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשראּוי

― ספק ּבּה ׁשאין ּברּורה ּבראיה הּזה הּמאמר ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנכֹון
מהּֿׁשּמנינּו הפ ׁשּמנה ּכלֿמי ׁשל טעּותֹו לּקֹורא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּתתּברר
טעּותֹו. לברר ולא מסּים לאדם להׁשיב צר לי ואין ְְְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֻאנחנּו.
ּתּׂשגנה  זה ּבמאמר המכּונֹות והּתכלית ׁשהּתֹועלת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻּכיון
ּכּלן  אתֿהּמצות אבאר ׁשּכן זאת. ּבלי מבקׁשיהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻעלֿידי
ּכלֿמהּֿׁשּיׁש על ראיה ואביא ― מצוה מצוה ― ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָּומנינן
ּבדיני  ּבקיאּות לֹו ׁשאין מי ׁשּיׁשּגה ּׁשאפׁשר מה אֹו ספק , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּבֹו

ספק. ּבֹו מהּֿׁשּיׁש ּכל ואבאר ׁשגיאתֹו ואסיר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּתֹורה,

מצוה אבל איזֹו ּדיני לפרט זה ּבחּבּור ּכּונתי אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
אפרׁש אמנם ואם ּבלבד. למנֹותן אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹמןֿהּמצות,
ּפרּוׁש ּדר על אפרׁשּנּו הרי הזּכרתן, ּבׁשעת מּׁשהּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמהן

ickהּׁשם `l j` Ð deevnd zedn Ð "my" zxaqd jxevl) ֵַ
(dizekld hxtl,הּזה הּלאו אֹו העׂשה הּוא מה ׁשּיּודע ּכדי ,ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּפי  על מנינן ידיעת ּוכׁשּתּׂשג הּזה. הּׁשם נּתן ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּולאיזה
אֹותֹו ּבראׁש סתם ּבדר אזּכירן אז הּזה, מןֿהחּבּור ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹראיֹות

הּכֹולל dxez")החּבּור dpyn" xtq zgizta)ׁשּזכרנּו ּבּמה ְִֵֶֶַַַַָ
(lirl epxkfdy enk).

(˘ÌÈ˘¯Â)הּכללים ©§¨¦
עליהם ואני לסמ ׁשראּוי הּכללים ּבזכרֹון מתחיל עּתה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אקּדים  א ּכללים. עׂשר ארּבעה והם הּמצות, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּבמנין
הּׁשם  ׁשּצּונּו הּתֹורה, ספר ׁשּכֹולל הּמצות ׁשּכלל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ[ואמר]
מצות  ― מהן מצות, עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש הן ― ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹּבהן
מצות  ― ּומהן האדם; ּגּוף אברי ּכמנין רמ"ח, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹעׂשה

החּמה ימֹות ּכמנין והן שס"ה, ynyd)לאֿתעׂשה zpy). ְְְְֲִֵֶַַַַָֹ
מּכֹות ּגמרא ּבסֹוף הּתלמּוד ּבלׁשֹון נזּכר זה .(bk:)ּומנין ְְְְְְִִִֶַַַָָָָ

למׁשה  לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹאמרּו:
ׁשל  אבריו ּכנגד ּורמ"ח החּמה, ימֹות ּכנגד שס"ה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבסיני:

אמרּו ועֹוד vz`)אדם. zyxt `negpz) על הּדרׁש ּדר על ְְְֶֶַַַָָָָ
אֹומר  ואבר ּכלֿאבר ּכלֹומר: האברים, ּכמנין עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמצות
ימֹות  ּכמנין לאֿתעׂשה וׁשּמצות מצוה; ּבי עׂשה לאדם: ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלֹו
ּבי  ּתעׂש אל לאדם: לֹו אֹומר ויֹום ּכלֿיֹום ּכלֹומר: ְִֵַַַַַָָָָָָָהּׁשנה,
 ֿ את ׁשּמנה מּכלֿמי אחד מאף נעלם לא וזה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעברה.
ּגמּורה  ׁשגיאה ׁשּׁשגּו אּלא מנינן, ׁשּזהּו ּכלֹומר: ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּמצות,
מּפני  וזאת זה, ּבחּבּור ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמנּויים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבּדברים

הּכללים י"ד עניני ידעּו ׁשאבארם (miyxeyd)ׁשּלא האּלה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ְַָעכׁשו:

מהם: הראׁשֹון הּזה הּכלל ּבּמנין למנֹות ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מּדרּבנן. ׁשהן ְְִִֵֶֶַַָָֹאתֿהּמצות

הּׁשני: מּׁשלׁשהּכלל ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
ראּוי  ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה מּדֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָעׂשרה

ְִלמנֹותֹו.

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹות הּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

הרביעי: ֿ הּכלל לכל הּנֹוגעים צּוּוים למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּכּלּה. הּתֹורה ְִַָָֹֻמצות

החמיׁשי: ל הּכלל ּכמצוה ׁשאין הּמצוה טעם מנֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
עצמּה. ְְִֵַָּבפני

הּׁשּׁשי: ולאֿתעׂשה,ה ּכלל עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
עם  ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה למנֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹיׁש

לאֿתעׂשה. ְֲִֶַֹֹמצות

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּתׁשיעי: והעׂשה,הּכלל אתֿהּלאוין למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עליהם. וׁשּמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻאּלא

העׂשירי: ׁשהן הּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהיא. ּתכלית ְְִִֵֶַלאיזֹו

האחדֿעׂשר: הּמצוה,הּכלל חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ּבנפרד, ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּכלֿחלק

עׂשר: הּׁשנים עׂשּיתּה,הּכלל על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה ּכלֿחלק למנֹות ְְִֵֵֶֶַָָאין

עׂשר: הּׁשלׁשה מתרּבה הּכלל אינֹו הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים מסּפר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי

עׂשר: הארּבעה קּיּום הּכלל למנֹות ראּוי אי ְְְִִֵַַָָָָָָָ
עׂשה. ּבמצות ְְֲֳִִֵַָָהענׁשים

ה'תשע"ח  תשרי ח' חמישי יום

ãçàå ãçà ìë ãîìé ãéä úîã÷ä ãåîéì éîéá]
øàùä ÷ìçì ,åúìåëé éôë (íéììëäZ) íéùøåùäî
åúåà úåöî ãåîéì ìò óñåðá íéëåîñä íéîéá åãîìì

.[íåé
אם והנני  עליו, ראיֹות ּולהביא מהם ּכלּֿכלל לבאר חֹוזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָ

הּׁשם. ְִֵֶַירצה

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



ixyzקסו 'g iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הראׁשֹון: אתֿהּמצות הּכלל הּזה ּבמנין למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
מּדרּבנן. ְִֵֶַָָׁשהן

ּברּור.ּדע הּוא ּכי עליו, להעיר צרי היה לא זה ׁשענין ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
הּתלמּוד ׁשּלׁשֹון ּכיון bk:)ׁשהרי zekn)ׁשׁש" הּוא: ְְֲֵֵֵֶֶַַָ

― ּבסיני" למׁשה לֹו נאמרּו מצות ּוׁשלׁשֿעׂשרה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָֹֹֹמאֹות
אּלא  הּמנין? מּכלל ׁשהּוא מּדרּבנן ׁשהּוא ּבדבר נאמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאי
חנּכה  נר ּומנּו ּבזה טעּו ׁשּכבר מּכיון ,ּכ על ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהעירנּו
ּבכלֿיֹום  ּברכֹות מאה וכן עׂשה, מצות ּבכלל מגּלה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹּומקרא
ערּמים  והלּבׁשת מתים ּוקברת חֹולים ּובּקּור אבלים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָֻֻונחּום
אתֿההּלל. ּבהן לגמר יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה ּתקּופֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹוחּׁשּוב
אתּֿדבריהם  ׁשּׁשֹומע ּבמי ּבתמיהה להסּתּכל יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָאכן
ׁשּבח  ׁשּבֹו ההּלל, קריאת ּומֹונה ּבסיני" למׁשה לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ"נאמרּו

יתעּלה, הּׁשם לפני נר (el`k)ּדוד ּומֹונה מׁשה; נצטּוה ּבזה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
מגּלה! מקרא וכן ׁשני. ּבבית חכמים אֹותֹו ׁשּקבעּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֻחנּכה,
למׁשה  ׁשּנאמר לּבֹו על יעלה אֹו מיׁשהּו ׁשּיּדמה סבּור ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹואיני
עם  לנּו יקרה מלכּותנּו ּבסֹוף ׁשאם אֹותנּו, ׁשּיצּוה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבסיני
לי, נראה א חנּכה. נר להדליק ׁשּנתחּיב וכ ּכ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּיונים
אּלּו: ּדברים על מברכים ׁשאנּו הּוא, ּבכ ׁשהכׁשילם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמה
נר  ּולהדליק מגּלה, מקרא על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ"אׁשר

ׁשהּתלמּוד וגם אתֿההּלל"; ולגמר bk.)חנּכה, zay) ׁשֹואל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֻ
("epeeve" opaxc zeevn lr mikxany jk lr)?צּונּו היכן :ִֵָָ

היה  ― מנּו ּכ מּׁשּום אמנם ואם תסּור". מ"ּלא ְְְְִִִָָָָָָָָֹואמרּו:
מהּֿׁשּצּוּונּו ׁשּכל ּכיון מּדרּבנן, ׁשהּוא ּכלּֿדבר ׁשּימנּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹראּוי
רּבנּו מׁשה נצטּוה ּכבר הרי עלינּו, מהּֿׁשאסרּו וכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹחכמים

ל  אֹותנּו ׁשּיצּוה הּתֹורה ּבסיני "עלּֿפי אֹומר: הּוא ׁשּכן קּימֹו, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו ועלֿהּמׁשּפט יֹורּו fi,אׁשר mixac) ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַָֹ

(`iמּמהּֿׁשּגזרּו ענין ּבׁשּום ּדבריהם על מּלעבר והזהירנּו .ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ימין  ל אׁשרֿיּגידּו מןֿהּדבר תסּור "לא ואמר: ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹוקבעּו

מּדרּבנן (my)ּוׂשמאל" מהּֿׁשהּוא ּכל למנֹות נכֹון אם אבל . ְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹ
יתעּלה: אמרֹו לכלל נכנס ׁשהּוא ּכיון מצות, ּתרי"ג ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבכלל
― ּתעׂשה" ל אׁשרֿיאמרּו ו"עלֿהּמׁשּפט תסּור", ְְְְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ"לא
חנּכה  נר ׁשּמנּו ּכמֹו והרי מּזּולתן?! אּלּו נתיחדּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמּדּוע
ּומצות  ידים נטילת למנֹות נכֹון היה ּכ מגּלה, ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָּומקרא
על  וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו אׁשר מברכים: אנּו ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹערּוב,
על  מברכים: ׁשאנּו ּכמֹו ערּוב, מצות ועל ידים, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָנטילת
מּדרּבנן! והּכל ― חנּכה ׁשל נר ּולהדליק מגּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻמקרא

אמרּו ew.)ּובפרּוׁש oileg)ראׁשֹונים מים :iptly mici zlihp) ְְִִִֵַָ
(dcerqd ּדברי לׁשמע מצוה אּבּיי: אמר מצוה? מאי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמצוה.

צּונּו? היכן חנּכה: ונר מגּלה ּבמקרא ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֻחכמים.
הּנביאים, מהּֿׁשּתּקנּו ׁשּכל נתּבאר, ּוכבר תסּור". ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹמ"ּלא
ּגםּֿכן  הּוא ― רּבנּו מׁשה אחרי ׁשעמדּו הּׁשלֹום, ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעליהם

אמרּו ּובפרּוׁש k`:)מּדרּבנן. oiaexr) ׁשלמה ׁשּתּקן ּבׁשעה : ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹ
וידים mici)ערּובין zlihp) ּבני "חכם ואמרה: ּבתֿקֹול יצתה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

וכּו'" לּבי i`)וׂשּמח ,fk ilyn),ּבארּו אחרים ּובמקֹומֹות . ְְְֲֲִִִִֵֵַַ
ּובכ סֹופרים. מּדברי ― וידים ּדרּבנן, ― ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשערּובין
ּדרּבנן. נקרא: רּבנּו מׁשה אחר מהּֿׁשּתּקנּו ׁשּכל ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנתּבאר

מג הּנה ׁשּמקרא ּתחׁשב ׁשּלא ּכדי זאת, ל ―ּבארּתי ּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
מּדאֹוריתא נחׁשב ― נביאים ּתּקּון ׁשהּוא (epi`eּכיון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

(opaxc zeevn x`yl dnecמּדרּבנן ערּובין ׁשהרי ,dpnp `le) ְֲִִֵֵֶַָָ
(zeevna.ּדינֹו ּובית ּבןּֿדוד ׁשלמה ּתּקּון ׁשהם ְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאףֿעלּֿפי

מּזּולתנּו מהּֿׁשּנעלם zelecb")וזה zekld" lra) מנה ולכן , ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ערם  "ּכיֿתראה ּביׁשעיה: ׁשּמצא לפי ערּמים, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻהלּבׁשת

f)וכּסיתֹו" ,gp diryi):אמרֹו לכלל נכנס ׁשּזה ידע ולא . ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ
לֹו" יחסר אׁשר מחסרֹו g)"ּדי ,eh mixac) הּצּוּוי ענין ּכי . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹ

אתֿהרעבים, ׁשּנאכיל ― ספק ׁשּום ּבזה ואין ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּזה
וכּסּוי  מּצע, לֹו ׁשאין למי מּצע ונּתן אתֿהערּמים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻונלּביׁש
יכלת  לֹו ׁשאין אתֿהּפנּוי ונּׂשיא ּכּסּוי, לֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלמי
ּבדברי  ּכמפרסם לרּכב, ׁשּדרּכֹו מי ונרּכיב ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻלהתחּתן,

fq:)הּתלמּוד zeaezk) ּדי" אמרֹו: לכלל נכנס ׁשּכלֿזה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּבלעגי  אּלּו אצל מחּבר הּתלמּוד לׁשֹון ּכאּלּו א ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֻמחסרֹו".

אחרת ּובלׁשֹון cenlza)ׂשפה yxetnd xaca erh okle); ְֶֶַָָָ
הּמצות  ּבין וכּדֹומה מגּלה מקרא מנּו לא ― ּכ ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹולּולא

ּבׁשבּועֹות הּגמרא ּולׁשֹון ּבסיני. למׁשה לֹו :(hl.)ׁשּנאמרּו ְְְְְְֱִִֶֶֶַָָָֹ
ׁשעתידין  סיני; הר על ׁשּנצטּוּו מצות אּלא לי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹאין
"קּימּו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? מגּלה, מקרא ּכגֹון ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָלהתחּדׁש,

fk)וקּבלּו" ,h xzq`):והּוא ּכבר, מהֿׁשּקּבלּו קּימּו ― ְְְְְְִִִֶַָ
ּכלאחר  והחכמים הּנביאים ׁשּיתּקנּו ּבכלֿמצוה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָׁשּיאמינּו

ִֵמּכן.

ּכמֹואבל מּדרּבנן, ׁשהן עׂשה מצות מנּו מּדּוע ּתמהני: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשהן  לאֿתעׂשה מצות ּגםּֿכן מנּו ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹׁשהזּכרנּו,
ּומקרא  חנּכה נר עׂשה מצות ּבין ׁשּמנּו ּכמֹו הרי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמּדרּבנן?
ּבכלל  ּגםּֿכן למנֹות להם היה והּלל, ּברכֹות ּומאה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמגּלה

ּכעׂשר  ׁשנּיֹות עׂשרים ― לאֿתעׂשה מצות מצות ים ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַֹֹֹ
וערוה ׁשּכלֿערוה ּכמֹו ּכי d`ia)לאֿתעׂשה? ixeqi`) היא ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹ

ּוׁשנּיה ּכלֿׁשנּיה ּכ ּדאֹוריתא, odyלאֿתעׂשה miyp) ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹ
eid dxezd ony Ð "zeipy" Ð mc`d ly eiaexw ly zeaexw

(zexzenואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו ּדרּבנן, לאֿתעׂשה (zenaiהיא ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹ
(c dpyn a wxt נתּבאר ּוכבר סֹופרים. מּדברי ׁשנּיֹות :ְְְְְִִִִִֵֵָָ

רצֹונם  מצוה" "אּסּור ּבּמׁשנה ׁשּמהּֿׁשאמרּו ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבּתלמּוד,
מאי ואמרּו: הּׁשנּיֹות. oeyl)לֹומר: edn) מצוה מצוה? ְְְְְִִִַַַָָָ

הּכלל  ּבתֹו למנֹות להם היה וכ חכמים. ּדברי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹלׁשמע
סֹופרים! מּדברי ׁשהיא חלּוצה, ְְֲֲִִִִֵֶָאחֹות

וכלֿלאֿתעׂשה ּכללֹו ּדרּבנן ּכלֿעׂשה מנינּו אּלּו ּדבר: ׁשל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּדבר  וזה רּבים! לאלפים מּגיע הענין היה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּדרּבנן,
מּדרּבנן  מהּֿׁשהּוא ׁשּכל והּוא: ּכלל, נסּתר ּבֹו ׁשאין ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּברּור
ּכּלם  הּזה ׁשהּסכּום לפי מצות, ּתרי"ג ּבכלל נחׁשב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻאינֹו
א ׁשּנבאר. ּכמֹו מּדרּבנן, ּדבר ׁשּום ּבהם ואין ּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּפסּוקי
ּומּניחים  מּדרּבנן ׁשהם ּדברים מקצת מֹונים ׁשהם ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה
לקּבלֹו ׁשאיֿאפׁשר ּדבר זה ― ּבחירתם לפי ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָמקצתם
הּכלל  ענין ּבארנּו ּוכבר ׁשּיאמרֹו. מי יאמרֹו ּפנים, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹּבׁשּום

אדם. לׁשּום ספק ׁשמץ נׁשאר ׁשּלא עד וראיתֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּזה
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קסז ixyz 'g iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּׁשני: עׂשרה הּכלל מּׁשלׁש ּבאחת מהּֿׁשּנלמד ּכל ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
cenil)מּדֹות illk) ראּוי ּברּבּוי, אֹו ּבהן נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִֶֶֶֶַָָָ

ְִלמנֹותֹו.

ּדיני ּכבר ׁשרב הּמׁשנה, ּפרּוׁש על חּבּורנּו ּבראׁש ּבארנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
ּבׁשלׁש נלמדים ׁשהּתֹורה הּתֹורה מּדֹות עׂשרה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּפעמים  הּמּדֹות מאֹותן ּבמּדה ׁשּנלמד וׁשהּדין ּבהן, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָנדרׁשת
מקּבלים  ּפרּוׁשים ׁשהם ּדינים יׁש אף מחלקת; ּבֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻיׁש
עליהם  ׁשּמביאים אּלא מחלקת, ּבהם ואין רּבנּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּמׁשה
ׁשאפׁשר  הּכתּוב מחכמת ׁשּכן מּדֹות. מי"ג ּבאחת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָראיה
הּקׁש אֹו המקּבל הּפרּוׁש אֹותֹו על הּמֹורה רמז ּבֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻלמצא
ּכן  ׁשהּדבר ּכיון ׁשם. זה ענין ּבארנּו ּוכבר עליו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּמֹורה

 ֿ ּכל לא הרי ―(dkld) ּבמּדה הֹוציאּוה ׁשחכמים ׁשּנמצא ֲֵָֹ£¨¨ְְֲִִִִֶֶָָָָ
א ּבסיני; למׁשה נאמרה ׁשהיא עליה נאמר מּדֹות ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹמי"ג
אֹותֹו סֹומכים ׁשחז"ל מהּֿׁשּנמצא ּכל על נאמר לא ְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹֹּגם
הּוא  ּכי ― מּדרּבנן ׁשהּוא מּדֹות. מי"ג אחת על ְְִִִִֶַַַַַַָָּבּתלמּוד
מהּֿׁשּלא  ּכל הּוא: ּכ והענין מקּבל. ּפרּוׁש להיֹות ְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹֻיכֹול
אֹותֹו למד ׁשהּתלמּוד ותמצא ּבּתֹורה מפרׁש ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹּתמצאּנּו
ּגּוף  ׁשּזה ואמרּו ּבעצמם הם ּפרׁשּו אם מּדֹות, מי"ג ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבאחת

dxezdn)ּתֹורה wlg) ראּוי זה הרי ― מּדאֹוריתא ׁשּזה אֹו ְְֲִֵֶֶֶַָָָ
הּמסרת מקּבלי ׁשהרי ׁשהּוא (l"fg)למנֹותֹו, אמרּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבפרּוׁש זאת אמרּו ולא זאת ּבארּו לא אם אבל ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָֹֹֹֹמּדאֹוריתא;
ּגם  עליו, הּמֹורה ּפסּוק ׁשאין ּכיון מּדרּבנן, הּוא הרי ―ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מנה ּולפיכ זּולתנּו, ּבֹו נׁשּתּבׁש ׁשּכבר ּכלל (b"da)זה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
,ּכ לידי ּומהּֿׁשהביאֹו עׂשה. מצות ּבכלל חכמים ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹיראת

עקיבא רּבי ּדברי לי, הּנראה ak:)ּכפי migqt)'אתֿה" : ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָ
ּתירא" אלהי(bi ,e mixac).חכמים ּתלמידי לרּבֹות ― ְְֱֲִִִֵֶַַָָֹ

הּנזּכר  הּכלל מן הּוא ּברּבּוי, מהּֿׁשּנלמד ׁשּכל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹוחׁשבּו
(zeevn b"ixz llka).

האם א ּבעל ּכּבּוד מנּו לא מּדּוע ׁשחׁשבּו, ּכמֹו הּדבר אם ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
(bxeg a`) על נֹוספת עצמּה, ּבפני מצוה האב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשת

האנׁשים  ׁשּכן הּגדֹול? אחיו ּכּבּוד וכן ואם? אב ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכּבּוד
למדנּו לכּב(wx)האּלה ׁשחּיבים אמרּומרּבּוי (zeaezkדם. ְֵֶַָָ©ְְְִִֵֶַַָָָ

(.bw"אתֿאבי" :(ai ,k zeny) הּגדֹול אחי לרּבֹות ― ְִִֶַַָָָ
"ואתֿאּמ" ;אּמ ּבעל אׁשת (my)ּולרּבֹות לרּבֹות ― ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

לרּבֹות  ― ּתירא" אלהי "אתֿה' ׁשאמרּו: ּכמֹו ,ְְְֱִִֶֶֶַָָָֹאבי
אּלּו?! מנּו ולא אּלּו מנּו ּומּדּוע חכמים. ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹּתלמידי

והּוא,ּוכבר מּזה יֹותר חמּור לענין הידיעה חסר הביאם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
הּדרׁש ואֹותֹו ּפסּוק, איזה ׁשל ּדרׁש מצאּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשאם
― ּדבר מאיזה להתרחק אֹו ּפעּלה איזֹו לעׂשֹות ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻמחּיב
ּבכלל  אֹותם מֹונים הם הרי ― ּדרּבנן ספק ּבלי ּכּלם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻואּלה
ּדבר  ׁשּום על מֹורה אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה אףֿעלּֿפי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּמצות,
הּׁשלֹום, עליהם ׁשּלּמדּונּו, הּכלל אף ועל הּדברים, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמאֹותם

bq.)ּבאמרם zay) ֿ ואףֿעל ּפׁשּוטֹו; מידי יֹוצא מקרא אין : ְְְְְִִֵֵֵַַָָָ
ּכׁשּמֹוצאים ּבכלֿמקֹום, חֹוקר ׁשהּתלמּוד ּפסּוק (l"fg)ּפי ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

הראיֹות, והבאת הּבאּור ּדר על רּבים ענינים מּמּנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלמדּו
ּדקרא ּגּופּה xwn`)וׁשֹואל: ly eheyt)?מדּבר קא ּבמאי ְְְְִֵֵֵַַָָ

(aygzdl mdilr did dfa wxe) ׁשהם מּכיון אּלא ―ִֵֵֶֶָָ
ּבּקּור  עׂשה: מצות ּבכלל מנּו זֹו, ׁשגיאה על ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹמסּתּמכים
על  הּנאמר הּדרׁש ּבגלל מתים, ּוקברת אבלים ונחּום ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻחֹולים
 ֿ ואת בּה ילכּו אתֿהּדר להם "והֹודעּת יתעּלה: ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדבריו

יעׂשּון" אׁשר k)הּמעׂשה ,gi zeny)זה על אמרם (aa`והּוא ְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָ
(.w `nw זה ― ילכּו חסדים; ּגמילּות זֹו ― אתֿהּדר :ְְֲִִֵֶֶֶֶַָ

― ואתֿהּמעׂשה מתים; קברת זֹו ― ּבּה חֹולים; ְְֲִִִֵֶֶַַַָֻּבּקּור
וחׁשבּו הּדין. מּׁשּורת לפנים זֹו ― יעׂשּון אׁשר הּדינין; ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָאּלּו

מ  ּופעּלה ּבפני ׁשּכלּֿפעּלה מצוה היא האּלה ןֿהּפעּלֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻ
נכנסֹות  ודֹומיהן האּלה ׁשּכלֿהּפעּלֹות ידעּו ולא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻעצמּה,
ּבפרּוׁש, ּבּתֹורה האמּורֹות הּמצות מּכלל אחת מצוה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹּתחת

"ּכמֹו לרע "ואהבּת יתעּלה: אמרֹו gi)והּוא ,hi `xwie). ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָ
ּתקּופֹות חּׁשּוב מנּו ּגּופּה זֹו ּובדר(dpyd gel) ּבגלל ּכמצוה ְְְְְִִִֶֶַָָָ

ּובינתכם  חכמתכם היא "ּכי הּפסּוק: על הּנאמר ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָהּדרׁש
העּמים" e)לעיני ,c mixac)אמרם והּוא ― .(.dr zay): ְְְִֵֵַָָָ

זה  אֹומר: הוי העּמים? לעיני ׁשהיא ּובינה חכמה היא ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאיזֹו
ּומּזלֹות. ּתקּופֹות ְִַָחּׁשּוב

ׁשאפׁשר הלא מּזה, יֹותר ּברּור ׁשהּוא ענין מֹונים היּו אּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ
וזה  ― למנֹותֹו ׁשראּוי יֹותר הּדעת על ְְְֲִֵֶֶַַַַַָלהעלֹות
נדרׁשת  ׁשהּתֹורה מּדֹות מי"ג אחת ּבמּדה ׁשּנלמד ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּכלּֿדבר
רּבים. לאלפים מּגיע הּמצות מסּפר היה אז ּכי ― ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ּברּורֹות, ׁשאינן מּפני מּלמנֹותן נמנעים ׁשאנּו ּתחׁשב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּמא
ּבלּתי  ואּולי נכֹון אּולי הּמּדה ּבאֹותּה הּנלמד הּדין ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָוׁשאֹותֹו
ׁשּכל  היא, הּסּבה אּלא הּסּבה, היא זאת לא ― ִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹנכֹון
למׁשה  לֹו ׁשּנאמרּו מןֿהעּקרים ענפים הם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמהּֿׁשּנלמד

מצות. ּתרי"ג והם: ּבפרּוׁש, ְְְְְִִֵֵַַַֹּבסיני

נמנים.ואפּלּו אינם אּלּו הרי הּלֹומד, ּבעצמֹו מׁשה היה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּתמּורה ּבגמרא אמרם לכלֿזה אלף (fh.)והראיה : ְְְְְְִֶֶֶָָָָָָָָָ

סֹופרים  ודקּדּוקי ׁשוֹות ּוגזרֹות וחמרין קּלין מאֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָֻֻּוׁשבע
החזירן  ואףֿעלּֿפיֿכן מׁשה, ׁשל אבלֹו ּבימי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּכחּו
אׁשרֿיּכה  ּכלב "וּיאמר ׁשּנאמר: מּפלּפּולֹו, ּבןֿקנז ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעתניאל

ּבןֿקנז" עתניאל וּילּכדּה וגֹו' ּולכדּה (ryediאתֿקריתֿספר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
(fiÎfh ,eh הּכֹולל הּס היה ּכּמה הּנׁשּכחֹות, הן אּלּו ואם .ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּכל  ׁשּנׁשּכח לֹומר יּתכן לא ׁשהרי זה. מסּפר נׁשּכח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּמּמּנּו
ׁש ספק, אין ּכן אם ּבקל מהּֿׁשּנלמד. ׁשּנלמדּו הּדינים אֹותם ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכבר  וכלֿאּלּו ― רּבים אלפים היּו אחרת ּבמּדה אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוחמר
הּנה  נׁשּתּכחּו. אבלֹו ּבימי ׁשהרי רּבנּו, מׁשה ּבימי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהיּו
"ּדקּדּוקי  על מדּברים מׁשה ּבימי ׁשאפּלּו ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹנתּבאר

lirlc)סֹופרים" `xnbd oeyl)ׁשמעּו מהּֿׁשּלא ׁשּכל לפי , ְְְִִֶֶַָֹֹ
נתּבאר, הּנה סֹופרים. מּדברי הּוא הרי ― ּבפרּוׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָּבסיני
ּכל  ּבהן מנּו לא ּבסיני למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצות ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּתרי"ג
עליו  ּבזמּנֹו לא אפּלּו מּדֹות, עׂשרה ּבׁשלׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹמהּֿׁשּנלמד
ּבזמן  מהּֿׁשּנלמד ּבהן נמנה ׁשּלא ּכלֿׁשּכן ― ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשלֹום
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ּבׁשמֹו. ׁשּנמסר ּפרּוׁש מהּֿׁשהיה נמנה זה רק אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמאחר.
אסּור  זה ׁשּדבר ּבפרּוׁש, הּקּבלה נֹוׂשאי ׁשּיאמרּו ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּוא,
ּתֹורה  ּגּוף ׁשהּוא ׁשּיאמרּו אֹו ּתֹורה; מּדברי ואּסּורֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹלעׂשֹותֹו
ּבאחת  ולא הּקּבלה, מּפי נלמד ׁשהרי אֹותֹו, נמנה אז ―ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
עליו  והביאּו הּמּדֹות אחת ּבענינֹו הזּכירּו ולא ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹהּמּדֹות;
ּכמֹו הּכתּוב, חכמת להראֹות אּלא מּדֹות מי"ג ּבאחת ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָראיה

הּמׁשנה. ּבפרּוׁש ְְְִֵֵֶַַָׁשּבארנּו

הּׁשליׁשי: נֹוהגֹות הּכלל ׁשאינן מצות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ְלדֹורֹות.

ּבסיני"ּדע למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ׁשאמרם: ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
הּנֹוהגֹות  הּמצות מסּפר הּוא זה ׁשּמסּפר ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹמֹורה,
קׁשר  להן אין לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן ׁשּמצות לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹלדֹורֹות.
ּבאמרם  נתּכּונּו ולא לא. ואם ּבסיני נאמרּו אם ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹּבסיני,
מאמר  וזה ּבסיני, ׁשּנּתנּה הּתֹורה מּתן לעּקר אּלא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ"ּבסיני"
וגֹו'" ל ואּתנה והיהֿׁשם ההרה אלי "עלה יתעּלה: ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָה'

(ai ,ck zeny)אמרּו ּובפרּוׁש .(:bk zekn)?קראּה מאי :edn) ְְְֵַַָָ
(zeevn b"ixz opyiy epcnl myny weqtdצּוהּֿלנּו ִָָָ"ּתֹורה

מֹור  וגֹו"מׁשה c)ׁשה ,bl mixac),'ּת'ֹו'ר'ה מנין ּכלֹומר: , ְְְִֶַַָָָֹ
מּפי (ixhniba`)ׁשהּוא "ל יהיה ו"לא ו"אנכי" תרי"א; ְְְְִִִִֶֶָֹֹ

מצות. ּתרי"ג נׁשלמּו ּובאּלה ׁשמעּום; (recnהּגבּורה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֹ
(:zeevnd oipn micnel ep` `wec df weqtn,זה ּבסימן ְִֶַַָָָהּכּונה

הּוא  מּמּנּו אּלא ׁשמענּוהּו ולא מׁשה לנּו ׁשּצּוה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהּדבר
ואֹותּה ּת'ֹו'ר'ה' יעקב"(wec`)מנין קהּלת "מֹורׁשה קרא: ְְְֲִִַַַָָָָָָֹ

ׁשּכן  לנּו, מֹורׁשה אינּה לדֹורֹות נֹוהגת ׁשאינּה ּומצוה ―ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכמֹו לדֹורֹות, הּקּים ּדבר אּלא "ירּׁשה" נקרא ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻלא

עלֿהארץ" הּׁשמים k`)"ּכימי ,`i my)ּׁשאמרּו ּומּמה . ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
(`vz zyxt `negpz) מצּוה ּכאּלּו ואבר ׁשּכלֿאבר זאת: ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּגם

מעברה  מזהירֹו ּכאּלּו ויֹום וכלֿיֹום מצוה, לעׂשֹות ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָלאדם
אבל  לעֹולם, יחסר לא הּזה ׁשהּמנין מֹוכיח זה והרי ―ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אז  ּכי הּמנין, מּכלל לדֹורֹות נֹוהגֹות ׁשאינן מצות היּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹאּלּו
אֹותּה חֹובת מסּתּימת ׁשּבֹו ּבזמן חסר הּזה הּמסּפר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

זה מאמר היה ולא b"ixz)הּמצוה, oipn) ּבזמן אּלא נכֹון ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ְָֻמסּים.

―(b"da)זּולתנּוואמנם ּומנה הּזה ּבעּקר ּגם טעה ְְִֵֶַַָָָָָָָָָ
ּבדחק נתּון  xtqnd)ּכׁשהיה milydl ick)― ְְִֶָָָָ

הּקדׁש" את ּכבּלע לראֹות יבאּו k)"ולא ,c xacna)oi`y) ְְְִֶֶַַַָֹֹֹ
(milkd Ð "zrila" Ð zfix` zra zrbl miiell מנה וגם ,ְַָָ

(.. dceard `avn aeyi dpy miying oane :weqtd zligz) לא"ֹ
עֹוד" dk)יעבד ,g my)ּבענין ―(zcear) ּגם אבל הלוּים. ְְְֲֲִִִַַַַָֹ

ׁשאמרּו אףֿעלּֿפי ּבּמדּבר, אּלא לדֹורֹות נֹוהגֹות אינן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו
(:`t oixcdpq)אתֿהּקסוה לגֹונב רמז :ilk)("zeeyw" Ð zxy ְְֵֶֶֶַַָ

לראֹות" יבאּו "לא ―z` miapeby Ð "ycewd z` rlak") ְִָֹֹ
(ycewd ilkאינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטּה "רמז", ּבאמרם ּדי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

ּכמֹו ׁשמים, ּבידי מיתה מחּיבי מּכלל אינֹו וגם זה; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּבענין
ּבּתֹוספּתא zezixkc)ׁשּנתּבאר ` wxt)ּובסנהדרין(.bt). ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

מּדּוע אכן ― האּלה אתֿהּלאוין ׁשּמנה מי על ּתמהני ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אלֿיֹותר  "איׁש הּמן: ּבענין אתֿהּפסּוק מנה ְְִִֵֶַַַַָָָָֹלא

עדּֿבקר" hi)מּמּנּו ,fh zeny) ֿ "אל יתעּלה: אמרֹו וכן ? ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ
מלחמה" ּבם ואלּֿתתּגר אתֿמֹואב h)ּתצר ,a mixac) וכן ; ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּבם" ואלּֿתתּגר "אלּֿתצרם עּמֹון: ּבני ּבענין ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּלאו
(hi ,my):הּפסּוק את עׂשה מצות ּבכלל למנֹות לֹו היה אף .ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

עלֿנס" אתֹו וׂשים ׂשרף ל g)"עׂשה ,`k xacna) והּפסּוק ; ְְְֲִֵֵַַָָָֹ
מן" מלאֿהעמר ותןֿׁשּמה אחת צנצנת bl)"קח ,fh zeny), ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

הּמכס ּתרּומת ׁשּמנּו oicn)ּכׁשם zfiaa) וכן הּמזּבח. וחנּכת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ
ימים" לׁשלׁשת נכֹונים "היּו למנֹות: להם eh)היה ,hi my), ְְְֱִִִִֶֶָָָָֹ

אלֿירעּו" והּבקר "ּגםֿהּצאן b)וכן ,cl my)ו"אלֿיהרסּו ְְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹ
אלֿה'" ck)לעלֹות ,hi my) יסּתּפק לא הרי ּכאּלה. ורּבים , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּבסיני  למׁשה לֹו ׁשּנאמרּו מצות הן ׁשּכלֿאּלּו ׂשכל, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבעל
נֹוהגֹות  ואינן ׁשעה לפי ּכּלן ׁשהן אּלא ― ולאו עׂשה ―ְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻ
למנֹות  ּגם אין הּזה העּקר לפי למנֹותן. אין ולכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלדֹורֹות,

ּוק  הּמזּבח ּברכֹות ּבנין ולא ועיבל, ּבגריזים ׁשּנצטּוּו ללֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּכלֿאּלּו לפי ― ּכנען לארץ ּבבֹואנּו לבנֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּנצטּוינּו
ׁשלמים  להקריב ׁשּנצטּוינּו העׂשה, לא ּגם ׁשעה. לפי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמצות
צּוה  ׁשּכלֿזה לפי ― מּמּנה לאכל ׁשּנרצה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻּכלּֿבהמה

לה'" "והביאם אמרֹו: והּוא ּבּמדּבר, igafּבמיחד egafe ..) ְְְְֱִִִֶַַָָָֻֻ
("minly(d ,fi `xwie)ּבספרא אמרּו .(my zen ixg` zyxt): ְְְִָָ

ּכמֹו ּבלבד, ּבּמדּבר ׁשהיא אּלא עׂשה, מצות זֹו ― ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻוהביאם
ּתֹורה ּבמׁשנה mixac)ׁשּבאר yneg) ּתאוה ּבׂשר הּתר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּבׂשר" ּתאכל נפׁש "ּבכלֿאּות אמרֹו: והּוא (myלדֹורֹות, ְְְְְְַַַַָָָָֹ
(k ,ai היה זה, מּסּוג מהּֿׁשהּוא ּכל למנֹות צרי היה אּלּו .ְִִִִֶֶַָָָָָֹ

הּיֹום  עד לנביא ׁשהיה מןֿהּיֹום מׁשה ּבֹו מהּֿׁשּצּוה ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּכל
יֹותר  ― לדֹורֹות הּנֹוהגֹות הּמצות מ ּלבד ― ְְְֲִִֵֵֶַַַֹׁשּמת
ּבמצרים  ּׁשּנּתנּה ּכלֿמצוה נמנה אם מצות, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹמּׁשלׁשֿמאֹות
מהם  ּתֹורה, ּדברי ּכּלם ― וזּולתם ּבּמּלּואים מהּֿׁשּבא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻוכל
למנֹות  יּתכן ׁשּלא ּכיון א לאֿתעׂשה. ּומהם ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹעׂשה
ולא  מהן; אחת אף ּתּמנה ׁשּלא ּבהכרח יתחּיב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֻאתּֿכּלן,

העזר ּדר על אחדֹות ׁשּלקח זּולתנּו, ׁשעׂשה (jxevlּכמֹו ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
(dnlydמהּֿׁשרצינּו זהּו ― הּמנין. את למצא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּכׁשּנלאה

הּזה. ּבּכלל ְְִֶַַַָלהּׂשיגֹו

הרביעי: ֿ הּכלל לכל הּנֹוגעים צּוּויים למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּכּלּה. הּתֹורה ְִַָָֹֻמצות

אּלא יׁש מסּים, ּדבר על ׁשאינם ולאוין עׂשין ּבּתֹורה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
 ֿ מה ּכל עׂשה יאמר: ּכאּלּו ּכּלן, אתֿהּמצות ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹֹֻּכֹוללים
אל  אֹו: מּמּנּו, מהּֿׁשהזהרּתי מּכל והּׁשמר עליו ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּׁשּצּויתי
מקֹום  אין הכי עליו. ּׁשּצּויתי מּמה ּדבר ּבׁשּום ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּתמרה
ׁשאינֹו לפי עצמּה, ּבפני ּכמצוה הּזה הּצּוּוי את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלמנֹות
עׂשה; מצות ׁשּיהיה עד ― מסּים ּדבר איזה לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמצּוה
מצות  ׁשּיהיה עד ― מסּים מּמעׂשה מזהיר אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֻוגם

למׁשל  ,ּכ אליכם לאֿתעׂשה. אמרּתי אׁשר "ּובכל אמרֹו: , ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
bi)ּתּׁשמרּו" ,bk zeny)"ּתׁשמרּו "את ֿחּקֹותי אמרֹו: ּוכגֹון , ְְְִִֵֶַָָֹֻ
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קסט ixyz 'g iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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(hi ,hi `xwie)"ּתעׂשּו "ואתֿמׁשּפטי ,(c ,gi my) ּוׁשמרּתם" , ְְְְֲִֶֶַַַָ
d)אתּֿבריתי" ,hi zeny)"אתֿמׁשמרּתי "ּוׁשמרּתם ,`xwie) ְְְְְִִִִֶֶֶַַ

(l ,giׁשּמנּו עד הּזה, ּבּכלל טעּו ּוכבר ּכאּלּו. והרּבה .ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּתהיּו" a)"קדֹוׁשים ,hi my) ולא עׂשה, מצות מּכלל מצוה ְְְְְְֲִִִִִֵַָֹֹ

והייתם  "והתקּדׁשּתם ּתהיּו", "קדׁשים ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹידעּו
cn)קדׁשים" ,`i my),ּכלֿהּתֹורה לקּים צּוּוים הם ― ְְִִִֵֵַַָָֹ

עליו, מהּֿׁשּצּויתי ּכל ּבעׂשֹות קדֹוׁש היה אמר: ְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּכאּלּו
ספרא ּולׁשֹון מּמּנּו. מהּֿׁשהזהרּתי מּכל (zyxtותּׁשמר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹ

(my miyecw:ּכלֹומר היּו, ּפרּוׁשים ― ּתהיּו קדׁשים :ְְְְֱִִִַֹ
ּובּמכלּתא  מּכּלן. אתכם ׁשהזהרּתי מּכלֿהּתֹועבֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּבדלּו

לי" ּתהיּון קדׁש "ואנׁשי l)אמרּו: ,ak zeny) איסי ― ְְְְִִִִֵֶַָֹ
מצוה  מחּדׁש ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבןֿיהּודה
הּזה  הּצּוּוי ּכלֹומר: קדּׁשה, להם מֹוסיף הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻליׂשראל

(ycgzpy)עֹומד dxhnk)אינֹו epi`) הּוא אּלא עצמֹו, ּבפני ְְִֵֵֵֶַָ
ּבּה ׁשּצּוּו לּמצוה "devn"קׁשּור meiw ly dwenrd zernynl) ְִֶַָָָֻ

(`ed jexa yecwd ly:נקרא הּצּוּוי אֹותֹו ּכלֿהמקּים ְְִִֵֵֶַַַָָׁשּכן
ּתהיּו" "קדׁשים אֹומר: ׁשהּוא ּבין הבּדל אין ּכן אם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָֹקדֹוׁש.
היינּו ּכלּום ׁשהרי מצותי; עׂשּו אֹומר: היה אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹאֹו
אליהן  ׁשּנרמז הּמצות על נֹוספת עׂשה מצות זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאֹומרים:
וכּיֹוצא  תהיּו" "קדֹוׁשים על נאמר לא ּכ לקּימן? ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשּצּוה

מצו  ׁשהּוא ֿ ּבֹו מּמה חּוץ ּדבר לעׂשֹות צּוה ׁשּלא לפי ה ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ
ספרי ּולׁשֹון n)ּׁשּידענּו. ,eh xacna)― קדׁשים" "והייתם : ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ

ּומןֿהּכלל  לֹו. מהּֿׁשּכּוּנּו נתּבאר הּנה ― מצות. קדּׁשת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻזֹו
לבבכם" ערלת את "ּומלּתם אמרֹו: ּכן ּגם i,הּזה mixac) ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָ

(fh וכן זכרן. ׁשּקדם לכלֿהּמצות ותׁשמע ּתּכנע ּכלֹומר: ,ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
עֹוד" תקׁשּו לא ּתמרּו(my)"וערּפכם אל לֹומר: רצֹונֹו ְְְְְְֶַַַַָֹ

עליו. ּתעבר ואל מהּֿׁשּצּויתי ּכל ְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֹּבקּבלת

החמיׁשי: ּכמצוה הּכלל הּמצוה טעם למנֹות ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
עצמּה. ְְִֵַָּבפני

לחׁשב יׁש ואפׁשר לאוין, ּכעין הּמצות ּבטעמי ׁשּנאמרּו ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכגֹון  וזה עצמֹו. ּבפני למנֹותֹו מהּֿׁשראּוי מכלל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהם

אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה "לאֿיּוכל (dyxb)אמרֹו: ְְְֲִִֶַַָָָָֹ
וגֹו' לקחּתּה d`nhed)לׁשּוב xy` ixg`) תחטיא ולא ְְְְֲִַַָָֹ

c)אתֿהארץ" ,ck mixac) תחטיא "ולא אמרֹו: ׁשּכן , ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹ
אם  אמר: ּכאּלּו מהּֿׁשּקדם, לאּסּור טעם ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָאתֿהארץ"
למׁשל, ,וכ ּבארץ. ׁשחיתּות ּתרּבה הרי ― זאת ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתעׂשה
הארץ" ולאֿתזנה להזנֹותּה אתּֿבּת "אלּֿתחּלל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאמרֹו:

(hk ,hi `xwie);טעם ― הארץ" "ולאֿתזנה אמרֹו: ׁשּכן ,ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ
וכן  הארץ. ּתזנה ׁשּלא ּכדי הּזה, אּסּור ׁשּטעם אמר: ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכאּלּו

ּבם" ונטמתם ּבהם תּטּמאּו "ולא bn)אמרֹו: ,`i my) אחרי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
הּמינים אּסּור igd)ׁשהזּכיר on) ונתן אכילתם ׁשּנאסרה ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

אמר, ּכאּלּו ּבאכילתם, אלּֿתּטּמאּו ואמר: לכ ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָטעם
ּבספרי  אמרּו ּובפרּוׁש נפׁש. טמאת הּזה הּלאו על ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהעברה

(cl ,dl xacna) האזהרה ׁשּקדמה אחרי יתעּלה ּדבריו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָעל
אתֿהארץ" תטּמא "ולא לרֹוצח: ּכפר לקחת (xacnaׁשּלא ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(cl ,dl ּדמי ׁשּׁשפיכת הּכתּוב, מּגיד ― ֿ את מטּמא ם ְְִִִֵֶֶַַַַָָ
לא  הּקֹודם, לּלאו טעם הּזה ׁשהּלאו נתּבאר, הּנה ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהארץ.

אמרּו וכן אחר. ּדבר fh.)ׁשהּוא migaf) לא "ּומןֿהּמקּדׁש : ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
ycwnd)יצא zian lecbd odkd)"יחּלל ai)ולא ,`k `xwie) ְְֵֵֵַֹ

הּזה, ּבּכלל ּגם זּולתנּו טעה ּוכבר חּלל. יצא אם הא ―ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
יתּבּיׁש אכן התּבֹוננּות. ּבלי ּכּלם האּלה אתֿהּלאוין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּומנה
על  הּזה הּלאו לֹו: ויאמרּו ּכׁשּיׁשאלּוהּו אֹותם ׁשּמנה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹמי
ּובכ ּכלל, ּתׁשּובה לֹו ּתהיה לא ואז מזהיר? הּוא ְְְְְְִִֶַָָָָָֹמה
הּזה. ּבּכלל לבאר מהּֿׁשרצינּו וזה ― מנינֹו ּבּטּול ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתּברר

הּׁשּׁשי: יׁשהּכלל ולאֿתעׂשה, עׂשה ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מצות  עם ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות עם ׁשּבּה עׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹלמנֹות

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

אחד ּדע על ולאֿתעׂשה עׂשה ּבֹו להיֹות יכֹול אחד ׁשּדבר ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מצות  ּדבר איזה עׂשּית ׁשּתהיה אֹו ּפנים: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּׁשלׁשה
 ֿ ויֹום ׁשּבת ּכגֹון לאֿתעׂשה, מצות עליו והעברה ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹעׂשה,
 ֿ לא מצות ― ּבהם הּמלאכה ׁשעׂשּית ּוׁשמּטה, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹטֹוב
וכן  ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עׂשה, מצות ― ּבהם והּׁשביתה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָתעׂשה,
מצות  ― ּבֹו והאכילה עׂשה, מצות ― ּכּפּור יֹום ְְְֲֲִִִִֵַַָָצֹום
על  אמרֹו ּכגֹון עׂשה, ׁשּקדמֹו לאו ׁשּיהיה אֹו ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹלאֿתעׂשה.

לאּׁשה" "ולֹוֿתהיה רע: ׁשם ּומֹוציא hiאֹונס ,ak mixac) ְְְִִִֵֵֶָָ
(hkÎe לאֿיּוכל" אמר: ואחרּֿכ עׂשה, מצות וזֹו ―ְְְֲִֵַַַַַָָֹ

ּכלֿימיו" ׁשּיהא (my)לׁשּלחּה אֹו לאֿתעׂשה. מצות וזֹו ― ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
יּנתק ואחרּֿכ קדם dyr"d"לעׂשה(lhai)הּלאו meiwy) ְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

(elhan"עלֿהּבנים האם "לאֿתּקח אמרֹו: ak,ּכגֹון my) ְְִִֵַַַָָָֹ
(e אתֿהאם"ו ּתׁשּלח "ׁשּלח :אחרּֿכ(f ,my) ּכלֿמין . ְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּבּה ולאו עׂשה, מצות ּבכלל ׁשּבּה עׂשה למנֹות יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹמאּלּו
חכמים  [אמרּו] ׁשּבפרּוׁש לפי ― לאֿתעׂשה מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹּבכלל
לאֿתעׂשה, ּומצות עׂשה מצות ׁשהיא מהן, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבכלֿאחת
ּדבר  וזה ׁשּבּה: ולאו ׁשּבּה עׂשה אֹומרים: ּפעמים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהרּבה
ענינים  ׁשני והם הּלאו ענין אינֹו ׁשּבּה העׂשה ׁשענין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּברּור,
ואיני  האחר; על והזהיר מהם אחד על ׁשּצּוה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָנפרדים,
עּתה. זֹוכר ׁשאני ּכּמה עד הּזה, ּבּכלל טעה ׁשּמיׁשהּו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָזֹוכר

הּׁשביעי: הּמצוה.הּכלל הלכֹות ּפרטי למנֹות ׁשאין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

ההקּדמה ּדע ּומן מקּבל, אחד מׁשּפט היא ׁשּכלֿמצוה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
xtq"aהּזאת devn lk y`xa dxicbde daivd epaxy) ַֹ

("zeevnd.הּמצוה ּבהלכֹות רּבים ואזהרֹות צּוּוים ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָמתחּיבים
והּיּבּום החליצה :לכ xi`ydהּמׁשל `le dlra zny dy`) ְְֲִִַַַָָָָ

miiwl e` Ð dp`yil Ð dnail dlra ig` lr ,eixg` rxf
(oiyexib oirk ody dvilg― עׂשה מּמצות מצות ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֹֹהן

הּמצות  ׁשּתי ּבהלכֹות ּכׁשּנתּבֹונן אבל מחלקת. ּבֹו אין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹוזה
ּבהתאם  ּבהן לעׂשֹות ּומהּֿׁשּצרי עׂשה מּמצות ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהאּלה
הּנׁשים  מקצת ׁשּיהיּו יתחּיב, ― ההלכה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלהקּדמֹות
חֹולצֹות, ולא מתיּבמֹות ּומקצתן מתיּבמֹות, ולא ְְְְְְְְְִִִַַָָֹֹחֹולצֹות
חֹולצֹות  לא ּומקצתן מתיּבמֹות, אֹו חֹולצֹות אֹו ְְְְְְִִִַָָָָֹּומקצתן

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



ixyzקע 'g iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מקצתם  היבמין. ּכלֹומר: האנׁשים, ּגם וכן מתיּבמֹות. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
חֹולצין, ולא מיּבמין ּומקצתם מיּבמין, ולא ְְְְְְְְְִִִִִַַָָֹֹחֹולצין
אֹו מיּבמין אֹו ּומקצתם מיּבמין, ולא חֹולצין לא ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹּומקצתם
מּזה  חֹולצת מקצתן ׁשהיבמֹות נמצא וכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָחֹולצין.
מּתרֹות  ּומקצתן ּומּזה, מּזה חֹולצת ּומקצתן לזה, ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּומתיּבמת
ואסּורֹות  ליבמיהן ּומּתרֹות ליבמיהן, ואסּורֹות ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻלבעליהן
ואּלּו לאּלּו ּומּתרֹות ואּלּו, לאּלּו ואסּורֹות ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻלבעליהן,

(zenai zkqn ly mipey`xd miwxtd zrax`a hxetnk).

ּכמצוה אםּֿכן האּלה מןֿהּדינים ודין ּכלּֿדין מנינּו אּלּו ְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
מּגיעים  לבּדּה יבמֹות מּסכת ּדיני  היּו עצמּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבפני
עׂשה  אֹו ׁשאינּה מהן אחת אף ואין מצות, מּמאתים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹליֹותר
לחלץ  צריכה זֹו למׁשל: ׁשּנאמר, ― לאו אֹו עצמּה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹּבפני
אסּורה  זֹו נאמר: אֹו ּכזה; ּבאפן להתיּבם אֹו ּכזה, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּבאפן
צרי וכ ּכלל. להתיּבם אֹו לחלץ לּה אפׁשר אי אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלזה,

ּומצוה. ּבכלֿמצוה ְְְְִִִָָָלהיֹות

הרי ּכיון ― מחלקת ּבֹו מּמהּֿׁשאין וזה ― ּכ ׁשהּדבר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אין  ּבּתֹורה, מפרׁשֹות הן אם אף הּמצוה, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשהלכֹות
הּמצוה  אֹותּה הלכֹות ּבאר ׁשהּכתּוב מּפני לא ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלמנֹותן;
הלכה  ּכלּֿפרט אֹו ּכלּֿתנאי אנחנּו נמנה ׁשּבּה, ּתנאים ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָאֹו
 ֿ ּכלֿמה ׁשּכן הרּבה: ּבזה טעּו ּוכבר עצמּה. ּבפני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמצוה
ולא  הּמצוה ּבעּקר להתּבֹונן ּבלי מֹונים, ּכתּוב ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹּׁשּנמצא
ּבספר  חּיב ׁשהּכתּוב מׁשל: ּדר ּתנאיה. אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבהלכֹותיה

d)וּיקרא wxt)עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש מטּמא את : ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
(`iadl).ספק ּבלי עׂשה מצות וזֹו ― חּטאת ְְְְֲִִֵֵַַַָָָקרּבן

ואמר  הּזה, הּקרּבן הלכֹות הן מה הּכתּוב ּבאר ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָאחרּֿכ
יביא  ּדמיה, מּׂשגת ידֹו אין ואם ׂשעירה; אֹו ּכׂשּבה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיהא
עׂשירית  יביא יּוכל, לא ואם יֹונה; ּבני ׁשני אֹו ּתֹורים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָֹׁשּתי
אינֹו זה הּנה ויֹורד. עֹולה קרּבן הּוא וזה ― סלת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהאיפה
ּכאן  למנֹות אין א עליו. הּמּטל הּקרּבן מהּו ּבאּור, ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻאּלא
 ֿ ואחר ּבהמה להקריב ׁשּצּוה הּמצוה ולאמר: מצות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹׁשלׁש
ׁשּצּונּו הּמצוה ואחרּֿכ עֹוף להקריב ׁשּצּונּו הּמצוה ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּכ

האיפ  עׂשירית אּלא להקריב צּוּוין ׁשלׁשה ׁשאינם לפי ― ה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
הּקרּבן  ואֹותֹו ׁשגגתֹו, על קרּבן ׁשּיקריב והיא: אחת, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָמצוה
ּכן  ּגם הּזה הּסּוג ּומן .ּבכ איֿאפׁשר אם ּכ אֹו ּכ ְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּבוּיקרא אמר ׁשהּכתּוב והּוא מצות, c)ׁשגגת my) ׁשּמי , ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
עׂשה  מצות וזֹו ― קרּבן יקריב ה' מצות על ועבר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשגג
הּׁשגגה  ׁשּתהיה ּבתנאי חּטאת הּׁשֹוגג ׁשּיקריב והיא: ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאחת,
מצות  והיא מעׂשה ּבֹו ויׁש ּכרת, זדֹונֹו על ׁשחּיבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבדבר

ּבפרּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו a)לאֿתעׂשה, zeipynd) הֹוריֹות ְְְֲֵֵֶֶַַָֹ
(dncwda)ּוכרתֹות(a dpyn ` wxt) הּכתּוב ּפרט אחרּֿכ . ְֵַַַַָָָ

אם  ואמר: מקראֹות עליו וכתב זה קרּבן ּבענין ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָהלכֹות
הּוא  ואם ׂשעירה; אֹו ּכׂשּבה יקריב ― הארץ מעם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּׁשֹוגג
ּפר. יקריב ― ּגדֹול ּכהן הּוא ואם ׂשעיר; יקריב ― ְְְִִִִִֵַַָָָָֹנׂשיא
הּׁשֹוגג  יקריב ― ּבעבֹודהֿזרה ּדוקא הּׁשגגה אם ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָאבל
א ּגדֹול. ּכהן אֹו הדיֹוט אֹו נׂשיא ׁשהּוא ּבין ְְִִֵֵֶֶַָָָֹׂשעירה

אתֿהּקרּבן, מקריבים ׁשּמהן הּבהמֹות מיני ׁשּנּוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעלֿידי
לרּבים, ― ׁשֹוגג קרּבן ׁשהּוא ― האחד הּקרּבן יהפ ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלא
היינּו ,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן הרּבה. מצות ׁשּיהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד
ּכׁשּתי  'ׂשעירה' אֹו 'ּכׂשּבה' אתֿאמרֹו ּגםּֿכן למנֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָצריכים
ּכׁשּתי  יֹונה' בני 'ׁשני אֹו תֹורים' 'ׁשּתי אמרֹו וגם ― ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָֹמצות

הּצּוּוי אּלא ּכן; הּדבר ואין ― הּוא (iadl`)מצות קרּבן ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ׂשעירה, עצמֹו הּקרּבן לאֹותֹו מביא וׁשּזה עׂשה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמצות
ואין  קרּבן, אֹותֹו מּתנאי זהּו ― ׂשעיר מביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָואחר
היטב, זה ענין הבן ּכמצוה. נחׁשב הּמצות מּתנאי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכלּֿתנאי

נבֹון. אּלא ּבּה ירּגיׁש לא נסּתרת, ּבֹו הּטעּות ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּכי

זנתה מהּסּוג אם מארסה ׁשּנערה יתעּלה, אמרֹו ּגם הּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבׂשרפה; ― ּכהן ּבת היא ואם ּבסקילה; ―ְְְִִִִִֵֵַָָֹ
ּבזה  טעה ּוכבר ׁשּזנתה. איׁש אׁשת ענׁש ּדין הׁשלמת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹזֹוהי

ׁשּׁשמעּתי  ונערה ּכלֿמי מצוה, איׁש אׁשת מֹונים ׁשּכן עליו, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
אּלא  ּכן, הּדבר ואין ― מצוה ּכהן ּובת מצוה, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹמארסה
תנאף" "לא יתעּלה ׁשאמרֹו והּוא: ׁשאבאר, ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹהּוא

(ci ,k zeny) ּובא הּמצות, מּכלל אחת מצוה היא ―ְְְִִִִַַַָָָֹ
ּבא  אחרּֿכ איׁש; לאׁשת אזהרה הּזה ׁשהּלאו ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבּקּבלה,
יהרג  זה לאו על ׁשהעֹובר ּובאר, זֹו אזהרה אחר ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּכתּוב

והּנאפת" הּנאף "מֹותֿיּומת אמרֹו: i)והּוא ,k `xwie). ְְְֵֶַַַָָֹֹ
ּבֹו והתנה הּזה הענׁש אתּֿתֹורת הּכתּוב הׁשלים ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאחרּֿכ
ּבֹו יׁש והּנאפת" הּנאף "מֹותֿיּומת ׁשאמרֹו ואמר, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּתנאים
היא  הרי ― ּבתּֿכהן היא זֹו איׁש אׁשת אם ֲִִִִִִֵֵֵֶַֹחּלּוקים:
היא  הרי ― ּבתּולה מארסה נערה היא ואם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָֹנׂשרפת;
היא  הרי ― ּכהן ּבת ואינּה ּבעּולה היא ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹנסקלת;
סּוגי  ּפרּוט עלֿידי לרּבֹות הֹופכֹות הּמצות אין אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּבחנק.
איׁש. אׁשת אּסּור מּגדר יצאנּו לא ּבכלֿזה ּכי ְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּמיתה,

ּבסנהדרין אמרּו ונאפת (p`:)ּובפרּוׁש נאף ּבכלל היּו הּכל : ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּכהן  ואתּֿבת לסקילה, יׂשראל אתּֿבת הּכתּוב הֹוציא ―ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּכל, ּכֹולל איׁש אׁשת ׁשאּסּור ּבזה, לֹומר רצֹונם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׂשרפה.
אּלא  והּנאפת"; הּנאף "מֹותֿיּומת הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוהּוא
ּולמקצתן  ׂשרפה למקצתן וקבע זֹו ּבמיתה הּכתּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשחּלק
הּמצוה  ּדין ּפרּוט למנֹות צרי היה אּלּו אבל ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָסקילה.
למנֹות  ׁשּלא צריכים היינּו ּבּתֹורה, נזּכר ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמאחר
ׁשהּכתּוב  ּכיון אחת, ּכמצוה ּגֹולה" ― ּבׁשגגה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ"מּכהֿנפׁש

זֹו מצוה הלכֹות dl)ּפרט xacna):ּכ למנֹות לנּו והיה . ְְְְִִִַָָָָָָ
מצוה  ― הּכהּו" ברזל "ואםּֿבכלי הּכתּוב: ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָמהּֿׁשאמר
 ֿ אׁשר יד ּבאבן "ואם אמרֹו: ― הּׁשנּיה והּמצוה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָאחת;

הּׁש והּמצוה הּכהּו"; ּבּה בכלי ימּות "אֹו אמרֹו: ― ליׁשית ְְְְְִִִִִִַַָָָָָ
― הרביעית והּמצוה הּכהּו"; ּבֹו אׁשרֿימּות ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָעץֿיד
והּמצוה  אתֿהרצח"; ימית הּוא הּדם "ּגאל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹאמרֹו:
והּמצוה  יהּדפּנּו"; ּבׂשנאה "ואם אמרֹו: ― ְְְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַָָָהחמיׁשית
והּמצוה  ּבצדּיה"; עליו אֹוֿהׁשלי" אמרֹו: ― ְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהּׁשּׁשית
והּמצוה  בידֹו"; הּכהּו באיבה "אֹו אמרֹו: ― ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָהּׁשביעית
הדפֹו"; ּבלאֿאיבה ּבפתע "ואם אמרֹו: ― ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹהּׁשמינית
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ּכלּֿכלי  עליו אֹוֿהׁשלי" אמרֹו: ― הּתׁשיעית ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָוהּמצוה
בכלֿאבן  "אֹו אמרֹו: ― העׂשירית והּמצוה צדּיה"; ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבלא
אמרֹו: ― הי"א והּמצוה ראֹות"; ּבלא ּבּה ְְְְְֲִֶַַָָָָֹאׁשרֿימּות
― הי"ב והּמצוה לֹו"; לאֿאֹויב והּוא וּימת עליו ְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹ"וּיּפל
― הי"ג והּמצוה אתֿהרצח"; העדה "והּצילּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאמרֹו:
והּמצוה  עירֿמקלטֹו"; אל העדה אתֹו "והׁשיבּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹאמרֹו:
הּגדל"; הּכהן עדֿמֹות ּבּה "ויׁשב אמרֹו: ― ְְֵַַַַַָָָָֹֹהי"ד
והּמצוה  הרצח"; יצא "ואםֿיצא אמרֹו: ― הט"ו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹוהּמצוה
הרצח" יׁשּוב הּגדל הּכהן מֹות "ואחרי אמרֹו: ― ְְֲֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹהט"ז
מּגיע  הּמצות מנין היה ּומצוה, ּבכלֿמצוה ּכן עׂשינּו ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹאּלּו
לפי  ּבטל, ׁשהּוא ּברּור זה ודבר ― מאלּפים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָליֹותר
ּדין  היא: הּמנּויה הּמצוה והיא הּמצוה ּפרּוט הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּכלֿזה
ּדיני  לפי ּבֹו לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי וזהּו ּבׁשגגה, נפׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכה
קראם  ולא "מׁשּפטים" ה' קראם וכ האּלה. ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹהּכתּובים
הּדם  ּגאל ּובין הּמּכה ּבין העדה "וׁשפטּו ואמר: ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ"מצות"

האּלה". הּמׁשּפטים ְִִֵֶַַָָעל

למקצת ּוכבר לב וׂשם ּגדֹולֹות" "הלכֹות ּבעל נתעֹורר ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ
והתלּבט האּלה והתחיל (dywzd)הענינים ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

נחלֹות, ּפרׁשת ּבמנינֹו: ואמר ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָלמנֹות
מנה  וכ רע. ׁשם מֹוציא ּפרׁשת ּוׁשבּועֹות, נדרים ְְְִִֵַַָָָָָָָָָּפרׁשת
ּבׁשלמּות  הּזה הענין לֹו נתּברר ׁשּלא אּלא ּפרׁשּיֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהרּבה
מנה  מהּֿׁשּכבר הּפרׁשּיֹות ּבאֹותן מנה ּולפיכ הּׂשיגֹו, ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹולא
הּכלל  מּזּולתנּו ׁשּנעלם ּולפי .ּבכ ׁשהרּגיׁש מּבלי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמּקדם
ולא  מצות, עׂשר אחד צרעת ּבמצות ׁשּמנה לכ הּגיע ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהּזה,
אּלא  אינֹו ּבּכתּוב מהּֿׁשּנזּכר וכל אחת, מצוה ׁשּזֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹידע
נצטּוינּו ׁשאנּו הּזה הּדבר ּפרּוׁש ּותנאים. הלכֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפרּוט
 ֿ מה ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה מטּמאּתּו, אדם ְְְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּצרעת
וקדׁשיו  מןֿהּמקּדׁש להתרחק הּטמאים: ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּׁשחּיבים
איזֹו נדע לא ׁשאנחנּו אּלא ׁשכינה. למחנה חּוץ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹולצאת
הּכתּוב  התחיל לכן מטּמאה, אינּה ואיזֹו מטּמאה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָצרעת
טהֹור; זה הרי ― ּכ הּוא ׁשאם אתֿהּדין: ּולפרט ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלבאר
― ּכזה ּבמּצב הּוא ואם טמא; זה הרי ― ּכ הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָואם

אמרּו ּובפרּוׁש מסּים. זמן אֹותֹו bi,מעמידין `xwie `xtq) ְְְְֲִִֵַַָָֻ
(hk"לטּמאֹו אֹו "לטהרֹו :(my),לטהרֹו ׁשּמצוה ּכׁשם ― ְְְְְְֲֲִֵֶַַַָ

לֹו: ׁשּיאמרּו רק היא ׁשהּמצוה הרי ― לטּמאֹו מצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ
אֹו טמא יהא ׁשּבהם הּדברים ּפרטי אבל טהֹור, אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָטמא
הלכֹות. ּופרּוטי ּתנאים ׁשהם לפי למנֹותם, אין ― ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָטהֹור

מצות והרי וז ֹו להקריבֹו, אסּור מּום ׁשּבעל ּכאמרנּו, זה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
הּמּומין. הם מה לדעת לנּו נׁשאר אּלא ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלאֿתעׂשה;
הּדבר  היה אּלּו ּכמצוה?! ומּום ּכלֿמּום נמנה ּכלּום ְְְְִִִֶַַָָָָָָָא

היה ― ּכ(dler) ּכׁשם אּלא מּום. לׁשבעים קרֹוב מנינם ְְְְִִִֵֶָָָָָָָ
ּומהּֿמהם  מּום מהּֿמהם ― אתֿהּמּומין מֹונים אנּו ִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאין
מּום  ּבעל על ׁשהזהרנּו אתֿהאזהרה רק אּלא מּום, ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאינֹו
טמא  מהּֿמהם הּצרעת, סימני למנֹות ּגם אין ּכ ―ְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

אּלא טהֹור, wx)ּומהּֿמהם mipen) ֿ וכל טמא; ׁשהּמצרע ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

למנֹות  ראּוי זֹו ּדר ועל הּצרעת. היא מה ּבאּור הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהּׁשאר
מֹונים  ואין אחת, ּכמצוה הּטמאֹות מּמיני ומין ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֻּכלֿמין
ּכמֹו ּותנאיו, מןֿהּטמאֹות הּמין אֹותֹו ׁשל ההלכֹות ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻּפרּוט
הּתו עּמּוד הּוא ּכי זה, ּכלל הבן מּמניננּו. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיתּבאר

ּבֹו. עֹוסקים ְְְֲִֶַַּבמהּֿׁשאנחנּו

ה'תשע"ח  תשרי ט' שישי יום

הּׁשמיני: האזהרה.הּכלל עם הּׁשלילה למנֹות ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

חלקיּדע מּׁשני היא ,(dcewtd)הּצּוּוי(ibeq)ׁשהאזהרה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
mipyl)ּכלֹומר wlgzn "ieev"d) לעׂשֹות למצּוה ׁשּתצּוה ְְְֲֶֶֶַַַַֻ

ותאמר  לאכל ׁשּתצּוהּו ּכגֹון לעׂשֹותֹו; ׁשּלא אֹו ּדבר ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאיזה
אל  לֹו: ותאמר מאכל להּמנע ׁשּתצּוהּו אֹו אכל: ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹלֹו:
הענינים  אתֿׁשני הּכֹולל ׁשם הערבי ּבּלׁשֹון אין א ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּתאכל.
ההּגיֹון  ּבתֹורת הּמדּברים זאת הזּכירּו ּוכבר יחד; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהאּלה

(oeyld inkg) הּצּוּוי "אבל האּלה: ּכּדברים ְְְֲִִֵֶַַָָָָואמרּו
ּולפיכ הּכֹוללם, ׁשם הערבי ּבּלׁשֹון להם אין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהאזהרה
הּצּוּוי  והּוא: מהם, אחד ּבׁשם ׁשניהם ּגם לקראם ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהצרכנּו

(dyrz `l Ð "dxdf`"e ,dyr Ð "ieev"d :mipyl lvtznd)."
הם". אחד ענין והּצּוּוי ׁשהאזהרה ,ל נתּבאר (llkaeהּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

("ieev"d המׁשּמׁשת הערבי ּבּלׁשֹון המפרסמת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמּלה
ספק  ּבלי מצּוי עצמֹו זה וענין "לא", מּלת היא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלאזהרה
ׁשּלא  אֹו ׁשּיעׂשה למצּוה ּתצּוה ׁשאּתה ּכלֹומר: ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבכלֿלׁשֹון,
ׁשּתיהן  לאֿתעׂשה ּומצות עׂשה ׁשּמצות אפֹוא ּברּור ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹיעׂשה.
ׁשהזהרנּו ּודברים לעׂשֹותם, ׁשּנצטּוינּו ּדברים מחלט: ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻֻצּוּוי
מצות  ― לעׂשֹותם ׁשּנצטּוינּו אּלה ׁשל הּׁשם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּלעׂשֹותם.
 ֿ לא מצות ― עליהם ׁשהזהרנּו אּלה ׁשל והּׁשם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֻעׂשה,
ּגזרה  ― העברי ּבּלׁשֹון יחד הּכֹוללם והּׁשם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָתעׂשה;

(ev ,dcewt) ׁשּתהיה ּבין ּכלֿמצוה, חכמים קֹוראים וכ ,ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
.מל ּגזרת לאֿתעׂשה: אֹו ְֲֲֵֵֶֶֶַַֹעׂשה

נׂשּוא אבל ׁשּתׁשלל והּוא: אחר, ענין היא הּׁשלילה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ
ׁשּתאמר: ּכגֹון ּכלל, צּוּוי ׁשּום ּבזה ואין ְְְִִֵֵֶֶַָָֹמּנֹוׂשא,

ו  אתמֹול ּפלֹוני אכל ואין לא אתֿהּיין, ּפלֹוני ׁשתה לא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשלילה, הּוא ׁשּכלֿזה ― ּבזה וכּיֹוצא ׁשמעֹון אבי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָראּובן
ּבערבית  ׁשֹוללים ׁשּבּה והּמּלה ּבֹו. אין צּוּוי ריח ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָואפּלּו
ּובמּלת  "לא", ּבמּלת ּגם ׁשֹוללים א "מא", מּלת היא ְְְִִִִִַַַַַָֹלרב
מּלת  ּבאֹותּה ׁשלילתם לרב הרי העברים אבל ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָֹ"ּבלי".
ּבמּלת  ּגם וׁשֹוללים מזהירים; ּגם ׁשּבּה עצמּה, ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹ"לא"
ו"אינם" "אינֹו" מןֿהּכּנּויים: אליה ּומהּֿׁשּמתחּבר ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ"אין"

וזּולתם. ְְְֵֶָָו"אינכם"

(jkl ze`nbece):ּכגֹון הּׁשלילה "לא" ּבמּלת ּבעברי ְְְְְִִִִַַָֹ
עֹוד  נביא "ולאֿקם ְְִָָָֹאמרֹו:

ּכמׁשה" i)ּביׂשראל ,cl mixac)"ויכּזב אל איׁש "לא ; ְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹ
(hi ,bk xacna)"צרה ּפעמים "לאֿתקּום ;(h ,` megp); ֲִַַָָָֹ

איׁש" `)"ולאֿעמד ,dn ziy`xa) ולאֿזע "ולאֿקם ; ְְְִַָָָֹֹֹ
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ixyzקעב 'h iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

h)מּמּנּו" ,d xzq`),"אין" ּבמּלת והּׁשלילה רּבים. וכאּלה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
אין" "ואדם אמרֹו: d)ּכגֹון ,a ziy`xa) אינם "והּמתים ; ְְְְִִֵֵַַָָָָ

מאּומה" d)יֹודעים ,h zldw).ּכן ּגם רּבים וזּולתם ְְְִִֵַַָָָ

והּוא:הּנה לאזהרה, הּׁשלילה ּבין ההבּדל ל נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
wlg)ׁשהאזהרה `id) ּפעל אּלא ואינּה הּצּוּוי מענין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

האזהרה; ּכ לעתיד, לעֹולם ׁשהּצּוּוי ּכׁשם ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבצּוּוי,
האזהרה. וכ ― לעבר הּצּוּוי יהא ׁשּבּלׁשֹון יּתכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
לנׂשּוא  זקּוק הּסּפּור ּכי לסּפּור, צּוּוי להכניס אפׁשרּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָואין

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבעצמֹו, ׁשלם ּדּבּור והּצּוּוי ּבּספרים ונֹוׂשא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אבל  ּבּסּפּור. האזהרה ּגם ּתּכנס לא וכן ;לכ ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּנתחּברּו
ותׁשלל  ּבּסּפּור ּתּכנס ׁשהּׁשלילה לפי ― הּׁשלילה ּכ ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלא
עלֿידי  מעצמֹו ּברּור וכלֿזה ּובהוה. ּובעתיד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעבר

ְְִהתּבֹוננּות.

אתֿהּלאוין ּכיון  למנֹות אין ּפנים ּבׁשּום ― ּכן ׁשהּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מעצמֹו ּדבר וזה לאֿתעׂשה. מצות ּבין ׁשלילה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשהם

מֹופת עליו צרי ּבברּור (di`x)ׁשאין מהּֿׁשהזּכרנּו זּולת , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּובין (ixac)עניני האזהרה ּבין להבּדיל ּכדי הּבּטּויים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

`dxdfהּׁשלילה ef m` reawl xyt` oiprd zpad iciÎlr wxe) ְִַָ
(dlily e`.

תצא א "לא ׁשּמנה: ,לכ והּגיע זאת ידע לא זּולתנּו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
העבדים" f)ּכצאת ,`k zeny) ׁשלילה ׁשּזֹו ידע ולא ; ְְְֲִִֵֶַָָָָֹ

ּדן  ׁשה' והּוא: ׁשאסּביר, ּכמֹו הענין ּובאּור אזהרה. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
אחד  ההּכאה ּבׁשעת ׁשחּסרֹו הּכנענים אמתֹו אֹו עבּדֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמּכה

אברים oire)מראׁשי oy enk) היה לחפׁשי; יֹוצא ׁשהּוא ― ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
מּכלֿׁשּכן  עברּיה ּבאמה הּוא ׁשּכ ּבדעּתנּו, עֹולה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאפֹוא

ּכנעני oire)מעבד oya `veid)וׁשהיא ,(dixar dn`) אם ְְֲִִִֵֶֶֶַ
ׁשלל  לפיכ ― לחפׁשי יֹוצאת אברים מראׁשי אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָחּסרּה
ּכאּלּו העבדים", ּכצאת תצא "לא ּבאמרֹו: זה ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמּמּנּה
אבר  ּכׁשּמחּסרּה לחפׁשי להֹוציאּה חֹובה אין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאמר:
לא  א מּמּנה, מסּים ּדין ׁשלילת זֹו הּנה ― ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמאבריה

ּבּמכלּתא ואמרּו הּקּבלה מֹוסרי ּפרׁשּו וכ (zyxtאזהרה. ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
(mihtyn יֹוצאה אינּה ― העבדים" ּכצאת תצא "לא :ְְֲִֵֵֵֵָָָָֹ

,ל נתּבאר הּנה יֹוצאים. ׁשהּכנענים ּכדר אברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבראׁשי
על  הזהיר ׁשהּוא לא מּמּנה, הּנׁשלל מסּים ּדין ׁשלילת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּזֹו

ַָָהּדבר.

הע ואין ּכצאת תצא "לא אמרֹו: ּבין ּובין הבּדל בדים" ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ
הּוא" טמא הּצהב לּׂשער הּכהן "לאֿיבּקר ְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאמרֹו:

(el ,bi `xwie) ׁשּבא והּוא אזהרה; לא ּבלבד, ׁשלילה ׁשהּוא ,ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ
הסּגר צרי אינֹו זה סימן ׁשעם z`nehלהֹודיענּו: ipicak) ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

oegal ick rbepnd xbzqn ,dpica odkd wtzqnyky zrxvd
(zegztzd:אמרֹו וכן טמא. הּוא ּכי ּבֹו, יסּתּפק ְְְְִִֵֵֵַָָֹולא

"(dl ozip `l dytege .. dgty `ide .. dy` z` akyi ik yi`e)
חּפׁשה" ּכיֿלא יּומתּו k)לא ,hi `xwie) ּגם ׁשהּוא לפי ― ְְִִֶַָָֹֹֻ

חּיבים  ׁשאינם אֹומר: הּוא ׁשּכן אזהרה. ולא ׁשלילה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכן

חרּותּה נׁשלמה ׁשּלא ּכיון oilg)מיתה oiyeciwd oi`e) ואין , ְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ
יקּתּלא" "לא ולֹומר אתֿזה ebxdi)לתרּגם l`) יצא ׁשּבכ , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ

יּומתּו "לא ּכאן: אמרֹו ּכי האזהרה. לענין הּׁשלילה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹמענין
מות" חטא לּנערה "אין אמרֹו: ּכמֹו חּפׁשה" (mixacּכיֿלא ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

(ek ,ak ׁשלל ּכ האנס; ּבגלל הּמיתה חּיּוב מּמּנה ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּׁשלל
אין  אמר: ּכאּלּו העבדּות, ּבגלל הּמיתה חּיּוב ּכאן ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמהם
"ולאֿיהיה  אמרֹו: וכן חּפׁשה. לא ּכי מות, חטא ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֻלהם

וכעדתֹו" d)כקרח ,fi xacna)ּופרׁשּו ׁשלילה. הּוא ― ְְְְֲִֵַַָָֹ
ואמרּו ענינֹו ּובררּו ׁשלילה ׁשהּוא negpz`חכמים yxcn) ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ

(my על וטֹוען ׁשּכלֿהּיֹוצא הׁשמיענּו יתעּלה ׁשהּוא :ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
לעצמֹו ויבּקׁשּה ezcre)הּכהּנה gxw bdpnk) יארע לא ― ְְְְֱִֶַַַַָָֹֻ

― והּׂשרפה הּבליעה ּכלֹומר: ועדתֹו, לקרח מהּֿׁשארע ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלֹו
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר "ּכאׁשר ענׁשֹו יהיה (iehiadnאּלא ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

(dyn ci dzwly dna dwliy micnl ep` "dyn cia":ְַּכלֹומר
"ּבחיק יד "הבאֿנא אליו: יתעּלה אמרֹו וזהּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּצרעת;

(e ,c zeny) יהּודה מל לעּזּיה מּמהּֿׁשארע ראיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻוהביאּו
zrxvde Ð xihwdl zxhwn eciae" zxehw xihwdl ywiay)

(hi ,ek aÎminid ixac Ð "egvna dgxfׁשּמצאנּו ואףֿעלּֿפי .ְִֶַַָָ
אחרת l"fg)ּדעה ly)סנהדרין אמרם:(iw.)ּבּגמרא והּוא , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

 ֿ ולא ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ּבמחלקת ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"ּכלֿהּמחזיק
לא  הּתֹוכחה ּדר על זה הרי ― וכעדתֹו" כקרח ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹיהיה
זה  ענין על האזהרה אבל זה; ּבענין ּדקרא ּפׁשטּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּכ

(zwelgnd)ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחר, לאו ּתחת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָנכללת
(dn dyrz `l).

ּבין אין להבּדיל אפׁשר ידיו ׁשעל ּדבר ׁשּום אפֹוא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לא  אבל הּדברים, מענין חּוץ לאזהרה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹהּׁשלילה
מּלה  ּבעברית והאזהרה הּׁשלילה ׁשּמּלת ּכיון ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָמןֿהּמּלה,
הבנה  ּתהא ׁשּלּמעּין הכרח, ולכן "לא". מּלת והיא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאחת,
ׁשלילה  הּוא לאו איזה ּבקּלּות יּׂשיג ואז הּדברים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבענין
העירּו ּוכבר מּקדם. ׁשּבארנּו ּכמֹו אזהרה, הּוא לאו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואיזה
אצלם  ּבמהּֿׁשּמצאנּו זה ענין על הּׁשלֹום, עליהם ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחכמים,
ׁשלילה  הּוא אם הּלאוין מן ּבלאו ּביניהם ׁשּנפלה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּמחלקת
"ּומלק  העֹוף: חּטאת על יתעּלה ּבאמרֹו וזה אזהרה, ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָאֹו

ולאֿיבּדיל" ערּפֹו מּמּול g)אתֿראׁשֹו ,d `xwie) ּתּנא הּנה . ְְְִִִֵֶַַָָֹ
הּוא  ולכן אזהרה, ׁשּזֹו סֹובר ּבּמׁשנה, המדּבר והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּדידן,

הבּדיל אם x`evdn)אֹומר: y`xd z` cixtd).ּפסל ― ְִִִֵַָ
ׁשּכן  לאֿתעׂשה; מצות יהיה הּזה ׁשהּלאו זה לפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹיֹוצא
אֹו ׂשאֹור הקריב ּכאּלּו ּפסל, ― אתֿהראׁש ְְְְְִִִִִֶֶַָָֹּכׁשהבּדיל
הּזה  ׁשהּלאו סֹובר, ׁשמעֹון ּברּבי אלעזר רּבי אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדבׁש.

gxkdd)ׁשלילה zlily) לא" אמרֹו: וׁשּפרּוׁש אזהרה, ולא ְְְְְִֵֶַָָָָֹֹ
מסּפיק  אּלא הראׁש, להבּדיל צרי ׁשאינֹו ― ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹיבּדיל"

אֹותֹו ּכׁשר ׁשּיחּת ― הבּדיל אם ּולפיכ ׁשעּור, ּבאיזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
זבחים ּבּגמרא אמרּו וכ ּדעּתֹו. רּבי (dq:)לפי היה אֹומר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

העֹוף; ּבחּטאת ׁשּמבּדילין ׁשמעּתי ׁשמעֹון: ּברּבי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָאלעזר
על  והקׁשּו להבּדיל. צרי אינֹו ― יבּדיל" "לא ְְְְְִִִִֵַַַַָֹמאי
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ּדכתיב: נּמי, ּבֹור ּגּבי מעּתה, אּלא ואמרּו: אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדברים
"(xea yi` gzti ike)"יכּסּנּו bl)ולא ,`k zeny) הכי ― ְְִֶַָֹ

jk)נּמי mpn`d):הּתׁשּובה והיתה לכּסֹות?! צרי ּדאינֹו ְְְְְִִֵַַַָָָָ
ּכּסּוי. ּדבעי מּכלל ― יׁשּלם" הּבֹור "ּבעל ּדכתיב: ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהתם
זֹו אם הּדברים, מענין ראיה ׁשּמביאים נתּבאר, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה
― יבּדיל" "לא ׁשאמרֹו עֹוד ונתּבאר אזהרה. אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹׁשלילה
יתּבאר  ּומּכאן הּמׁשנה, ׁשאמרה ּכמֹו לאֿתעׂשה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמצות
לאֿיבּדיל" ּבכנפיו אתֹו "וׁשּסע העֹוף: ּבעֹולת ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹׁשאמרֹו

(fi ,` `xwie) הֹואיל ׁשלילה, ׁשהּוא לפי למנֹותֹו, אין ―ְְְִִִִֵֶָ
ׁשאמר  ּכיון ׁשּכן, ּכׁשר. ― הבּדיל אם הּכל: ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּולדברי

לנתחיו" אתֹו "ונּתח ּבהמה: ai)ּבעֹולת ,` my) עֹולה היה , ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ
צרי אינֹו אמר: לפיכ ,ּכ העֹוף עֹולת ׁשּגם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּבדעּתנּו,
ּכמֹו ּכׁשר, ― הבּדיל ואם ּבלבד; וׁשּסע אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָלהבּדיל,

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּנתּבאר

אמרֹו:עֹוד ׁשלילה ּבגדר ׁשהם האּלה הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמּכלל
יּפדה" לא מןֿהאדם יחרם אׁשר fk,"ּכלֿחרם my) ֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(hk ּתדע אם ― אזהרה לא ― ׁשלילה ׁשּזֹו ל ויתּבאר ,ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבדמים  ּדן ּכבר ׁשהּכתּוב והּוא: הּזה, הּדבר מּובן  ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָמהּו
נקבה, אֹו זכר היֹותֹו ּולפי הּנער ּגיל לפי ּבערכים ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶַָָָָָָקצּובים

ּבין זה ּבענין הבּדל "ערואין אֹו עלי", "ערּכי ׁשאמר: ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּוא  מה הּפלֹוני אֹותֹו רֹואים אנּו הרי ― עלי" ְְֲִִִֵַַָָָּפלֹוני
אדם  הּוא הּנער ואם .לכ ּבהתאם ויׁשּלם ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומהּֿגילֹו,
אמר  ּדינֹו ּגמר ואחר ּדינֹו, ונפסק ּדין ּבית מיתת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָׁשּנתחּיב
לׁשּלם  יתחּיב לא זה הרי ― עלי" זה ער" ׁשהּוא: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמי
ׁשּנגמר  מעת ער לֹו ׁשאין ּכמת חׁשּוב ׁשהּוא לפי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּכלּום,
אין  ּכלֹומר: יּפדה", "לא ּבאמרֹו ׁשרצה הענין וזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּדינֹו.
מּדיני  ּדין וזהּו לׁשּלם. הּמערי אֹותֹו ׁשּיצטר ּפדיֹון, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלֹו
ּולׁשֹון  אזהרה. אינֹו אבל הּכתּוב, ׁשּזכרֹו והלכֹותם ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָהערכים

b)הּמׁשנה dpyn ` wxt oikxr) לא להרג והּיֹוצא הּגֹוסס : ְְִֵֵֵֵַַַָָֹ
הּתלמּוד ּופרׁש .נער ולא e.)נּדר oikxr) ּבתנאי ׁשּזה : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּמכלּתא  ּולׁשֹון להרג. יׂשראל ׁשל ּדין מּבית יֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּיהא
(mihtyn zyxt),ּפדיֹון להם אין ּדין ּבית מיתת חּיבי :ְִִִֵֵֵֶַַָָ

מֹות  יּפדה לא מןֿהאדם יחרם אׁשר "ּכלֿחרם ֱֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ּבארּו אי ּבּה, העּיּון ּובעמק הּלׁשֹון ּבדּיּוק התּבֹונן ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹיּומת".
להם  "אין ּבאמרם: אזהרה ולא ׁשלילה הּזה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהּלאו
הּזה  אתֿהענין אֹותם". ּפֹודין "אין אמרּו: ולא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּפדיֹון"
למחּיבי  מּנין ואמרּו: ערכים ּבפרׁשת ּבּספרא ּבארּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻעצמֹו

לאחד ּדין, ּבית "ערּכֹו('jixrn')מיתת ׁשאמר .aiigd ly) ְְִִֵֶֶֶַַָָ
(dzin,"יּפדה "לא לֹומר: ּתלמּוד ּכלּום? אמר ׁשּלא ְְִֶֶַַַַָָָֹֹעלי",

זה  ענין ּבארנּו ּוכבר .ער חּיב ׁשאינֹו מּנין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלֹומר:
מסּפק  ּדבר נׁשאר ׁשּלא אֹומר, ׁשאני עד הּבאּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבתכלית

אדם. ׁשּבבני ההבנה לקׁשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹאפּלּו

ּבּתֹורה ּכיון המׁשּמׁשֹות ׁשהּמּלים ּדע זה, ּבענין ׁשּדּברנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
עליו  מהּֿׁשהזהיר וכל מּלים, ארּבע הן ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלאזהרה
'הּׁשמר' והן: לאֿתעׂשה. מצות נקרא: אּלּו מארּבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבאחת

אמרּו ּובפרּוׁש ו'לא'. 'אל' ew.)ּו'פן', migaf) ּכלֿמקֹום : ְְְֵֶַָָָֹ
מ  אּלא אינֹו ― ו'לא' ו'אל' 'ּפן' 'הּׁשמר', צות ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ֲֶַֹלאֿתעׂשה.

הּׁשער אבל ּכּונת ּתׁשלם ׁשּבֹו אחד, ּדבר לבאר לנּו נׁשאר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אֹותנּו וחּיב ּבּתֹורה ׁשּבאר ׁשּכלֿמקֹום והּוא: ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזה,
ּופלֹוני  ּפלֹוני מעׂשה מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלֿידי עצמנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלנּקֹות
לאֿתעׂשה, מצות מּכלל נמנה הּמעׂשה אֹותֹו הרי ―ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹ
ּכי  אזהרה. ולא ׁשלילה הּוא ּבֹו ׁשּנאמר ׁשהּלאו ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹאףֿעלּֿפי
עׂשיתי  לא אני ונאמר: מעצמנּו ׁשּנׁשלל עלינּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹמּׁשהּטיל
אֹותֹו ׁשעׂשּית ּבהכרח, נֹודע ― ּכ עׂשיתי ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ

הּכתּוב ׁשחּיבנּו ּכגֹון וזה עליה, מזהרים ֿוכהּכzra) ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
(zexyrnd lr ycwnd ziaa "ieciee"d לאֿאכלּתי" ְִֶַַָֹֹׁשּנאמר:

למת" מּמּנּו נתּתי ולא ּבטמא מּמּנּו בערּתי ולא מּמּנּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹבאני
(ci ,ek mixac)מאּלּו ּומעׂשה ׁשּכלֿמעׂשה מּזה: מׁשמע ―ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

אּלּו. מצות על ּכׁשּנדּבר ּבמקֹומֹו זה ויתּבאר עליו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמזהרים

הּתׁשיעי: והעׂשה,הּכלל הּלאוין עצם את למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
עליהם. וׁשמצּוים ׁשּמזהרים אתֿהענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻאּלא

ּדברים:ּדע, ּבארּבעה הם ואזהרֹותיה הּתֹורה ׁשּכלֿצּוּויי  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּצּותה  וזהּו ּובדּבּור. ּבמּדֹות ּבמעׂשים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָּבדעֹות,
להאמין  ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדעה, איזֹו ּולקּבל להאמין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָאֹותנּו
אֹותנּו ׁשהזהירה אֹו ויראתֹו; יתעּלה הּׁשם ּובאהבת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּיחּוד.
ׁשּיׁש ּבּדעה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדעה, ּבאיזֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמּלהאמין
ּכגֹון  מעׂשה, ּבאיזה אֹותנּו צּותה וכן לזּולתֹו. ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹאלהּות
אֹו אתֿהּמקּדׁש; ולבנֹות אתֿהּקרּבנֹות להקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו
מּלהקריב  ׁשהזהרנּו ּכגֹון מעׂשה, מאיזה אֹותנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻהזהירה

לּנעבד ּומּלהׁשּתחות יתעּלה `milil)זּולתֹולזּולתֹו zcear). ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון מּדה, ּבאיזֹו להתנהג אֹותנּו צּותה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוכן
אמרֹו: והּוא ּובאהבה, ּבחמלה ּברחמנּות, ּבחסד, ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָּבצדקה

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,hi `xwie)מאּלּו ׁשהזהירתנּו אֹו ; ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
הּדם  ּוגאּלת והּנקימה הּנטירה על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֻֻמּדֹות,
אֹותנּו ׁשּצּותה אֹו ׁשאבאר. ּכמֹו הרעֹות, מןֿהּמּדֹות ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָוזּולתן
ּולהתּפּלל  לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו ּכגֹון ּדבר, איזה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבאמירת
מּמהּֿׁשאבאר; ּבזה וכּיֹוצא העונֹות על ּולהתוּדֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאליו
ׁשבּועת  על ׁשהזהרנּו ּכגֹון ּדבר, איזה מאמירת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוהזהירתנּו

וזּולתן. והּקללה הרע ּולׁשֹון והרכילּות ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּׁשקר

אתֿהענינים אם למנֹות ראּוי הרי אּלּו, ענינים הּׂשגּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻ
אֹו מעׂשה ׁשאּלה ּבין עליהם, מזהרים אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻֻׁשּמצּוים
ׁשּבאּו הּצּוּוין לרּבּוי להּביט ואין מּדה. אֹו ּדעה אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּדּבּור
האזהרֹות  לרּבּוי אֹו ּב"עׂשה"; המדּבר אם הענין, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻּבאֹותֹו
לחּזּוק  ּכּלם ּכי ― ּב"לאו" המדּבר אם ּבענינֹו, ְְְְְִִִִֶַָָָָָֻֻׁשּבאּו

xacd)ּבלבד zxneg z` yibcdl) יבֹוא ׁשּפעמים לפי . ְְְִִִֶָָָ
צּוּוי  ּבֹו יבֹוא וכן לחּזּוק, לאו אחרי לאו עצמֹו ענין ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָּבאֹותֹו
חכמים  מאמר ּתמצא אּלאֿאםּֿכן לחּזּוק. צּוּוי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָאחרי
אֹו מאּלּו ׁשּכלֿלאו המפרׁשים, ל ויבארּו הענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבחּלּוק
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העׂשה  אֹו הּלאו ׁשּכֹולל ּכענין ׁשּלא ענין ּכֹולל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּכלֿעׂשה
נׁשאר  לא אז ּכי ספק, ּבלי למנֹותֹו ראּוי אז הרי ― ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאחר
הּכתּוב  ׁשּפׁשט אףֿעלּֿפי ענין, לתֹוספת ּבא אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלחּזּוק

(dxe`kl) אֹומרים אנּו אין ׁשאנחנּו לפי אחד. ּבענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהם
ּכׁשאין  אּלא ענין לתֹוספת ואינֹו לחּזּוק נכּפל ּפסּוק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשאיזה
נמצא  אם אבל הּקּבלה; נֹוׂשאי המפרׁשים ּדברי ּכ על ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָלנּו
והּצּוּוי  ּפלֹוני, ענין ּכֹולל הּלאו אֹו הּזה ׁשהּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָקּבלה,
והאמת: הּנכֹון זה הרי ― אחר ענין ּכֹולל ונכּפל ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהחֹוזר

ּפסּוק נכּפל  ּבפני ׁשּלא אתֿזה למנֹות ראּוי ואז לענין, אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
הרי  ― נֹוסף ענין אין אם אבל עצמֹו. ּבפני ואתֿזה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָעצמֹו
חמּור  הּזה ׁשהעון להֹודיע, ּבא וגם לחּזּוק; הּכפל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתכלית
ׁשּנכּפל  אֹו אזהרה, אחר אזהרה ּבֹו ׁשּבאה ּכיון ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמאד,

הּמצוה ּדין oi`yלהׁשלמת mipic ihxt milyn weqt lky) ְְְִִַַַָָ
(ipyaּכמֹו אחרת, ּבמצוה ּדין איזה מּמּנּו ללמד ּכדי אֹו ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ

מפנה ואֹומר: הּתלמּוד epipra)ׁשּמבאר letk Ð "iept" weqt) ְְְְֵֵֶֶַַָֻ
ׁשחכמים, מצאנּו ּוכבר ׁשוה. ּגזרה מּמּנּו לדּון להּקיׁש, ―ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבּפרק  ּפסחים ּבּגמרא זה ענין על העירּו הּׁשלֹום, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהם

נכּפל,(ck.)הּׁשני הּוא הּנראה ׁשּלפי הּלאוין לאחד וכּונּו , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָ
ּבענין  להקימֹו ּובּקׁשּו מּזּולתֹו, נלמדה ּכבר ׁשהאזהרה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּכיון
רבינא  לּה אמר וקׁשיה: טענה ּבדר ּכ על ואמרּו ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻנֹוסף,

ואימא אׁשי: ick)לרב ltkp weqtdy ,ile` ,xen`) לעבר ְְֲֵֵַַָָֹ
להקים  רֹוצה ׁשאּתה זה ּכלֹומר: לאוין? ּבׁשני ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעליו
מןֿהּלאו  ׁשּנלמד ּכענין ׁשּלא אחר, ּבענין הּזה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאתֿהּלאו
ּבאֹותֹו נכּפל ׁשּמא זה? מֹוצא מתּבּקׁש מּדּוע ― ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהאחר
ּבׁשני  חּיב הּדבר אֹותֹו העֹוׂשה ׁשּיהא ּכדי עצמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָענין

ּכלֿהיכא לּה: אמר הּתׁשּובה: ּובאה mewn)לאוין?! lka) ְֲִֵֵַַָָָָָָ
למדרׁש oicּדאּכא siqedl d`a zelitkdy yxtl xyt`y) ְְְִִַָ

(dnecke ycgמֹוקמינן ולא ּדרׁשינן, ―migipn `le) ְְְִִַַָָ
(eprinydl zelitkd zxhny,ל נתּבאר הּנה יּתירי. ְְְִִִֵֵֵֵַָָּבלאוי

יתר  נקרא: הּוא הרי ― ענין לתֹוספת ּבא ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּכלֿלאו
("ixizi e`l")ׁשאמרּו ואףֿעלּֿפי נכּפל. ׁשהּוא ּכלֹומר: ,ְְְְִִֶֶַַַַָ

הּוא  ּבכלֿזאת הרי ― לאוין' ּבׁשני עליו 'לעבר ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשהּוא
ׁשּמת  ּכמֹו יתר, הּזהלאו מןֿהּלׁשֹון lirlc)ּבאר `xnbay), ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּמסּפר  ,ל נתּבאר הּנה ׁשּנכּפל. ּכיון למנֹותֹו ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואין
העׂשין. אֹו הּלאוין רּבּוי ּבגלל מתרּבה אינֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹהּמצות

ׁשּתים הרי ּבּתֹורה נכּפל ּבּׁשּבת הּׁשביתה ׁשּצּוּוי ידּוע, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
הּמֹונה  מיׁשהּו יסּבר ּכלּום ― ּפעמים ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹעׂשרה
ּבּׁשּבת, הּׁשביתה עׂשה מצות ׁשּמּכלל ויאמר: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹאתֿהּמצות
אכילת  על האזהרה ּבאה וכן מצות?! עׂשר ׁשנים ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹוהיא
לֹומר: לברּֿדעת אפׁשר האם ― ּפעמים ׁשבע ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָהּדם
יטעה  מּמהּֿׁשּלא זה הּנה מצות? ׁשבע הּוא הּדם ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאּסּור
אחת  מצוה ׁשהיא ׁשּבת, ּבׁשביתת ּכלֹומר: ― אחד אף ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָּבֹו
ׁשהיא  הּדם, אכילת על ּבאזהרה וכן עׂשה; מצות  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּכלל
מאמר  ּתמצא ׁשאפּלּו ודע לאֿתעׂשה. מּמצות אחת ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹמצוה
עבר  ּכבר ּפלֹונית עברה ׁשהעֹובר לברכה זכרֹונם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָלחכמינּו

על  עבר ּכבר ּפלֹוני ּדבר ׁשהמבּטל אֹו לאוין, וכ ּכ ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָעל
הּלאוין  ּכלֿאֹותם למנֹות מּזה יתחּיב לא ― עׂשין וכ ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּכ
ּכיון  עצמֹו, ּבפני ּכלֿעׂשה ולא עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכלֿאחד
על  עֹובר ׁשהּוא אמרּו ולא ּכפילּות. ּבֹו ואין אחד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהענין
הּצּוּוי  ּכפל מּפני אּלא לאוין, וכ ּכ על אֹו עׂשין וכ ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכ
רּבֹות  אזהרֹות על עבר ׁשהרי הּמצוה, ּבאֹותּה האזהרה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָאֹו
"לֹוקה  ׁשאֹומרים ּתמצא אּלאֿאםּֿכן רּבים. צּוּוים ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָאֹו
ּבפני  ּכלֿאחד נמנה אז הרי ― ׁשלׁש" "לֹוקה אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתים",
אחד, ׁשם על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה אדם ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו,

ּבמּכֹות ּבּתלמּוד מהּֿׁשּידּוע לפי ׁשאבאר וחּלין (fh.)ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֻ
(.at),ׁשמֹות ׁשני על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקה אבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָוזּולתם;

ּבפני  מהם ּבכלֿענין האזהרה ׁשּבאה ענינים ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכלֹומר:
ּומּׁשּום  ּכ מּׁשּום "עֹובר אמרם: ּבין ההבּדל זהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָעצמֹו.

"ּכ(zexdf`d eltkpy llba)אֹו ׁשּתים "לֹוקה אמרם: ּובין ְְִֵֶַָָָ
ׁשלׁש" `exdfלֹוקה llba)(exahvdy zepey z על והראיה . ְְֶַָָָָֹ

אמרם cn.)ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו, zegpn) ציצית לֹו ׁשאין ּכל : ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
צּוּוי  לׁשֹון ּבֹו ׁשּנכּפל לפי עׂשה, ּבחמּׁשה עֹובר ― ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָּבבגּדֹו
והיה  עלֿציצת, ונתנּו ציצת, להם "ועׂשּו ּפעמים: ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָחמׁש

לציצת" hlÎgl)לכם ,eh xacna) ֿ על ּתעׂשהֿל "ּגדלים ְְֲִִִִֶֶַַָָ
"ּכסּות ּכנפֹות ai)ארּבע ,ak mixac)א .(z`f lk mr) ְְְְַַַַ

אחת, מצוה ׁשהיא ציצת ּבמצות מפרׁש מאמר להם ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמצאנּו
זֹו מצוה ּכׁשאזּכיר ׁשאבאר ci)ּכמֹו dyr zevn). ְְְְֲִִֵֶֶַָָ

אמרּוועל עצמֹו זה ּדר(.cn zegpn) מניח ׁשאינֹו "ּכל : ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּצּוּוי  ׁשּנכּפל מּפני עׂשה", ּבׁשמנה עֹובר ― ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָֹּתפּלין
אמרם  וכן וׁשלֿיד. ּבׁשלֿראׁש ּכלֹומר ּפעמים, ׁשמנה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבהם

(my zegpn) עֹובר ― לּדּוכן עֹולה ׁשאינֹו "ּכלּֿכהן :ֵֵֵֶֶַָָֹ
לא  א ּפעמים. ׁשלׁש הּצּוּוי ׁשּנכּפל מּפני עׂשה", ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבׁשלׁשה
ּכהנים  ּברּכת לֹומר: אתֿהּמצות, הּמֹונה מיׁשהּו, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַֹֹֹיסּבר
ּכיון  מצות. ׁשמנה ּותפּלין מצות, חמׁש וציצת מצות, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹֹֹֹֹׁשלׁש
מצות  ׁשלׁש הּגר אֹונאת למנֹות ּגם אין הרי ― ּכן ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשהּדבר

מציעא ּבּגמרא אמרם ּבגלל הּלאו, ּכפילת :(hp:)מּפני ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
אתֿהּגר לאוין,(mixeaica)המאּנה ּבׁשלׁשה עֹובר ― ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

miyrna)והּלֹוחצֹו ewgec) אּלה אּלא לאוין, ּבׁשלׁשה ― ְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
תלחצּנּו" "ולא תֹונה" "לא ּבלבד: מצות ak,ׁשּתי zeny) ְְְְְִִִֵֶֶָָֹֹֹ

(k.ספק ׁשּום ּבֹו אין ּברּור, וזה ― ּבכ הּלאו ונכּפל ,ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
מציעא ּבּגמרא אמרּו הזהירה (my)ּובפרּוׁש מה "מּפני : ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָ

ׁשּסּורֹו מּפני הּגר? על מקֹומֹות וׁשּׁשה ּבׁשלׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּתֹורה
וׁשׁש ׁשלׁשים ׁשאּלּו לֹומר, למיׁשהּו אפׁשר ּכלּום ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹרע!"
ּׁשאיֿאפׁשר  מה זה הרי מצות?! ּתרי"ג מּכלל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹמצות

ְְָלאמרֹו.

ּבּתֹורה הּנה הּנמצא ּכלֿלאו למנֹות ׁשאין ונתּברר, נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
אּלא  ― נכּפל ׁשּיהיה ׁשאפׁשר לפי ּכלֿעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹולא
עליהם. מזהרים אֹו ׁשמצּוים אתֿהענינים למנֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָֻֻראּוי
לתֹוספת  ּבא הּנכּפל העׂשה אֹו ׁשהּלאו לדעת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואיֿאפׁשר
מקּבלי  והם ― זאת על ׁשּיֹורה מֹורה עלֿידי אּלא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹענין,
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נכּפל (epinkg)הּפרּוׁש ׁשהּלאו יטע לא ּגם הּׁשלֹום עליהם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
לא  ּכרמ תבצר "ּכי יתעּלה: אמרֹו ּכגֹון ׁשֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֶַַָֹֹּבבּטּויים

"אחרי k`)תעֹולל ,ck mixac) עמר "וׁשכחּת אמרֹו אחר ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹ
לקחּתֹו" לאֿתׁשּוב hi)ּבּׂשדה ,my) תחּבט "ּכי ואמרֹו: , ְְְְְִֶַַַָָָֹֹ

"אחרי תפאר לא זית(k ,my) ׁשני אּלּו ׁשאין לפי ― ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָֹ
יּקח  ׁשּלא והּוא, אחד, ענין על אחת אזהרה זֹו אּלא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלאוין,
והביא  אסיפתם, ּבעת הּפרֹות אֹו מןֿהּתבּואה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמהּֿׁשּׁשכח
תפאר": "לא ּפרּוׁש וזיתים; ענבים ּדגמאֹות: ׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָֹֻלכ
הענפים*. והן הּפארֹות, ּבקצות מהּֿׁשּׁשכחּת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹאלּֿתכרת
עּתה, מהּֿׁשאמר הּוא הּזה לּכלל להֹוסיף מּמהּֿׁשראּוי ְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹא
ׁשמצּוים  אתֿהענינים למנֹות ׁשּיׁש ׁשאמרנּו, הענין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוהּוא:
הענין  ּבאֹותֹו ׁשּיהא ּבתנאי, הּוא עליהם מזהרים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻאֹו
ראיה  ׁשּיׁש אֹו וענין; ּבכלֿענין מיחד לאו עליו ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֻֻׁשּמזהרים
מּזה  זה ּכלֿהענינים את הּמבּדילה הּקּבלה, ּבעלי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשאמרּוה
ּכֹולל  אחד לאו אם אבל מהם. לכלֿענין אזהרה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָויׁש
ּכלֿענין  לא לבּדֹו, הּלאו נמנה אז הרי ― רּבים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹענינים
לאו  וזהּו ― ּכֹוללם הּלאו ׁשאֹותֹו מןֿהענינים ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָוענין
ׁשאמרֹו וזה עּתה. ׁשּנבאר ּכמֹו עליו, לֹוקין ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבכללּות

עלֿהּדם" תאכלּו "לא ek)יתעּלה ,hi `xwie)אמרּו , ְְְִֶַַַָָֹֹ
(.bq oixcdpq) ׁשּתצא קדם מּבהמה לאֹוכל "מּנין ּבפרּוׁשֹו: ,ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ

תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ְְְְֲֶֶַַַַָֹֹֹנפׁשּה
תאכלּו לא ― עלֿהּדם תאכלּו לא אחר: ּדבר ְְֵַַַַַָָָָֹֹֹֹעלֿהּדם.

ּדם(zepaxwd)ּבׂשר ועדין ,(mcd zwixf iptl) רּבי ּבּמזרק. ְֲִִִַַַַָָָָ
מברין ׁשאין מּנין אֹומר: mixg`yּדֹוסא dpey`x dcerq) ְִִִֵֵֶַַָ

("d`xad" z`xwp Ð mila`d xear mikxer ּבית הרּוגי ֲֵֵַעל
עקיבא  רּבי עלֿהּדם. תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִִַַַַַָָֹֹּדין?
טֹועמין  ׁשאין אתֿהּנפׁש ׁשהרגּו לסנהדרין מּנין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאֹומר:
עלֿהּדם. תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד הּיֹום? ּכלֿאֹותֹו ְְְַַַַַָָֹֹּכלּום
מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן אזהרה חנינא: ּברּבי יֹוסי רּבי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
חמּׁשה  אּלּו הרי ― עלֿהּדם" תאכלּו לא לֹומר: ְְֲֲִֵֵַַַַָָֹֹּתלמּוד
זה. לאו ּתחת נכללים. וכּלם ּבאזהרה ׁשּכּלם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻענינים
"על  אּלּו: ענינים ּכׁשּמנּו סנהדרין ּבּגמרא אמרּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובפרּוׁש
― ׁשּבכללּות לאו לּה ּדהוי מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶָָָָֻּכּלם
ׁשּלאו  עֹוד, ּובארּו עליו". לֹוקין אין ׁשּבכללּות ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכלֿלאו

ּתריּֿתלתא ּדאתֹו הּוא: dyely)ׁשּבכללּות mipy) אּסּורי ְְְֲִִֵֵֶַָָָ
ׁשּנכלל  ואּסּור ּכלֿאּסּור למנֹות ׁשאין הרי ― לאו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָמחד
הּכֹולל  אתֿהּלאו מֹונים אּלא עצמּה, ּבפני ּכמצוה זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבלאו
"לא  ּכלֹומר הּזה, הּלאו ּוכמֹו לבּדֹו. האּלה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאתּֿכלֿהענינים
מכׁשל" תּתן לא עּור "ולפני אמרֹו: עלֿהּדם" ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹֹתאכלּו

(ci ,hi `xwie)ּכמֹו רּבים, ענינים ּכֹולל הּוא ׁשּגם לפי ,ְְְִִִִֵֶַַָ
hvx)ׁשּנבאר dyrz `l)"ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא אמרֹו: וכן . ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ

(` ,bk zeny) ׁשּנבאר ּכמֹו רּבים ענינים ּכֹולל הּוא ׁשּגם ,ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
(`tx dyrz `l) הּסּוגים מּׁשני האחד הּסּוג הּוא וזה ― .ְְִִֵֶֶַַָָ

ׁשּבכללּות. לאו ְִֶֶָָׁשל

רּבים הּסּוג ּדברים לאסר אחד לאו ׁשּיבֹוא הּוא, הּׁשני ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לא  ׁשּיאמר: והּוא לזה, זה ונֹוספים ְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֻהמחּברים

מּמּנּו יׁש חלקים: לׁשני נחלק זה וסּוג .וכ ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָתעׂשה
ודבר  ּכלּֿדבר על מלקּות חּיב ׁשהּוא ּבּתלמּוד ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָמהּֿׁשּבארּו
ׁשאינֹו מהּֿׁשאמרּו מּמּנּו ויׁש המחּברים; הּדברים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאֹותם
אֹותם  הּנה ׁשּבכללּות. לאו ׁשהּוא לפי אחת, אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחּיב
הם  ― ואחת ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא ׁשּבארּו ֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּלאוין
 ֿ ּומה עצמּה: ּבפני ּכמצוה מהם ּכלּֿדבר נמנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאנּו
ּכמצוה  אֹותֹו נמנה ― הּכל על אחת חּיב ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּׁשּבארּו
מיׁשהּו ילקה ׁשּלא הּזה, ּבּכלל מהּֿׁשּקבענּו לפי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאחת,
ׁשחּיבּו ּומאחר אפן. ּבׁשּום אחד מּׁשם מלקּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּתי
המחּברים  הענינים מאֹותם וענין ּבכלֿענין ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֻּבפרּוׁש
וׁשהעֹוׂשה  ואחד, ּכלֿאחד על ׁשּלֹוקין ּכלֹומר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָונֹוספים,
ידענּו ― הרּבה מלקּיֹות לֹוקה אחת ּבבת ּכּלם ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֻאֹותם

הרּבה ׁשמֹות ׁשהם mipey)ּבהכרח, mixeqi` ly) וכלֿענין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ
לבּדֹו. ְְִֶַנמנה

הּזה,ואזּכיר הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני רּבֹות ּדגמאֹות עּתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ
הּזה  מןֿהּסּוג הּלאוין אֹותם ׁשאזּכיר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָואפׁשר
אמרֹו מהם ּבאּור. ּתכלית המכּון הענין ׁשּיתּברר ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכּלם,

נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו הּפסח: ּבכבׂש lkיתעּלה ielv epi`) ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
(ekxv"מבּׁשל h)ּובׁשל ,ai my) זה לאו מֹונים ׁשאנּו , ְִֵֶֶָָָָֻ

ּכמצוה  נא" מּמּנּו "אלּֿתאכלּו נמנה ולא אחת, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹּכמצוה
לאו  לכלֿענין יחד ׁשּלא ּכיון ּכמצוה, מבּׁשל" תאכלּו ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹֹֹֻו"לא
בׁשל  ולא נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו אמר ולא עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבפני
הענינים, ׁשני הּכֹולל אחד לאו הביא אּלא ― ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמבּׁשל"

מּפסחים ב' ּובפרק לאחר. מהם אחד והֹוסיף (n`.)וחּבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשּת לֹוקה ― נא אכל אּבּיי: "אמר ―אמרּו מבּׁשל ים: ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ

מּפני  ― וזה ׁשלׁש". לֹוקה ― ּומבּׁשל נא ׁשּתים: ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֻלֹוקה
― נא ׁשאכל ּובׁשעה ׁשּבכללּות, לאו על לֹוקין ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּסבר:
נא: מּמּנּו אלּֿתאכלּו ― מהם האחד לאוין: ׁשני על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעבר
אּלא  ּתאכלּו אל אמר: ּכאּלּו מכללא, הּבא לאו ― ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוהּׁשני
לֹוקה  ּומבּׁשל, נא אכל ואם צלי. ׁשּלא אכלֹו והרי ― ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻצלי
אכילתֹו על וׁשנית נא, אכילתֹו על אחת ׁשלׁש: ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹלדעּתֹו
אמרּו וׁשם צלי. ׁשּלא אכילתֹו על ּוׁשליׁשית ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻמבּׁשל,
לאו  על לֹוקין אין אמר: "ורבא זה מאמר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמׁש

ּדאמרי אּכא exn`y)ׁשּבכללּות. yi)לקי מיהא חדא :cg`) ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
(dwel z`f lka לֹוקה ― ּומבּׁשל נא אכל אם ּכלֹומר: ,"ְְִֶַַָָָֻ

מיחד  ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי חדא ּדאמרי: "ואּכא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָאחת.
cgein)לאוּה epi` e`ld)אמרֹו ּכלֹומר ― ּדחסימה" ּכלאו ְְְֲִֵַַָָָָ

ּבדיׁשֹו" ׁשֹור "לאֿתחסם c)יתעּלה ,dk mixac) לאו ׁשהּוא , ְְְִִֶֶַַָֹֹ
אחד ּדבר על הּמזהיר oicאחד epcnl "dniqg"c e`lne) ְִֶֶַַַָָָָ

zeidl mdilr okle ,oie`ld lkl Ð my xn`py Ð zewln yper
(eil` minec נא ― ּדברים ׁשני על הּמזהיר זה לאו אבל ;ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

ּבּגמרא  ׁשּנתּברר ידעּת, ּוכבר עליו. לֹוקין אין ― ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻּומבּׁשל
נדחים (bq.)סנהדרין ולכן ׁשּבכללּות", לאו על לֹוקין "אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

אֹו נא ׁשאכל ּבין אחת, לֹוקה ׁשהּוא והּנכֹון אּבּיי. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּדברי
נמנה  ּולפיכ לֹוקה; ּבלבד אחת ― ּומבּׁשל נא אֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻֻמבּׁשל
ּכמצוה  מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאמרֹו
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וׁשם n`.)אחת. migqt) זג אכל אּבּיי: "אמר עֹוד אמרּו ְְֵֶַַַַָָָָָָ
(miaprd ztilw)חרצן ׁשּתים; לֹוקה ―(mipirxbd)― ְְִֶַַָ

לֹוקין  אין אמר: ורבא ׁשלׁש. לֹוקה וחרצן זג ׁשּתים; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלֹוקה
יעׂשה על אׁשר "מּכל לאמרֹו: הּכּונה ― ׁשּבכללּות" לאו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּיין" c)מּגפן ,e xacna)וכ עליו. ׁשּלֹוקין סֹובר ׁשאּבּיי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מּמנחֹות ד' ּבפרק על (gp.)אמרּו ּודבׁש מּׂשאֹור "הּמעלה : ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָ

מּׁשּום  ולֹוקה ׂשאֹור מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר ה ּמזּבח, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּגּבי
ּדבׁש", ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ׂשאֹור. ערּוב מּׁשּום ולֹוקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַּדבׁש

"כל ׁשאמרֹו exihwz)ּכלֹומר `l yac lke xe`y)― " ְְֶַָָ
(`i ,a `xwie) וׁשּלא לבּדֹו, יקריב ׁשּלא ּדברים: ׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹּכֹולל

― ׁשּיהיה ׁשעּור ּבאיזה מהם ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹיקריב
לאו  על לֹוקין ידעּת: ׁשּכבר ׁשּטתֹו עּקר לפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָוכלֿזה
לאו  על לֹוקין אין אמר: "רבא אמרּו וׁשם ְְְִִֵֶַַָָָָָָָׁשּבכללּות.

ּדאמרי אּכא exn`y)ׁשּבכללּות. yi),"לקי מיהא חדא : ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
"ואּכא  אחת. לֹוקה ― ּומבּׁשל נא אכל אם ְְְִִֶַַַַָָָָֻּכלֹומר:

לאוּה מיחד ּדלא מּׁשּום לקי, לא נּמי חדא (e`ldּדאמרי: ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ
(cgein epi`."ּדחסימה ְֲִַָָּכלאו

נא ּכיון מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ׁשּנאמר: ׁשּזה ׁשּנתּבאר, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
"ּכלֿׂשאר  ׁשּנאמר: זה וכן אחת; מצוה ― ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּובׁשל"

עּמֹוני (my)וכלּֿדבׁש" "לאֿיבא ּגם: ּכ נמנה אחת, מצוה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹ
c)ּומֹואבי" ,bk mixac):ּגםּֿכן וכן אחת, מצוה ― ְְִִֵֵַַַָָ

תעּנּון" לא ויתֹום k`)"ּכלֿאלמנה ,ak zeny):אמרֹו וכן , ְְְְְֵַַָָָָָֹ
יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה fi)"לא ,ck mixac):אמרֹו וכן , ְְְִֵֵֶַַָָֹ

וענתּה ּכסּותּה dy`d)"ׁשארּה ly)"יגרע k`,לא zeny) ְְְְִֵָָָָָֹֹ
(i ׁשּכלֿלאו לפי אחת, ּכמצוה מהם ּכלֿלאו נמנה ―ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּובׁשל  נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו ּכמֹו הּוא האּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמהּלאוין
ּביניהם. הבּדל ואין וכלּֿדבׁש". "ּכלֿׂשאר ּוכמֹו ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻמבּׁשל",

ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן "לאֿתביא אמרֹו: d'וכן zia) ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
(hi ,bk mixac ."xcp lkl jidl` וכן אחד. לאו הּוא ―ְֵֶָָ

וגֹו' ּולהבּדיל וגֹו' ּבבאכם וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר "יין ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹאמרֹו:
iÎh`)ּולהֹורת" ,i `xwie) על אחד ּבלאו הזהיר ּכלֹומר: ְְְְִִֶַַָָֹ

זהּו ― ׁשתּוי ּכׁשהּוא ּבּתֹורה ההֹוראה אֹו לּמקּדׁש ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָהּכניסה
לאו  מּסּוגי הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני האחד ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהחלק

ְִֶָׁשּבכללּות.

הּזה,א הּקֹודם החלק לׁשֹון ּכמֹו ּבדּיּוק הּוא הּׁשני החלק ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
 ֿ מן ודבר ׁשּכלּֿדבר המקּבל ּבּפרּוׁש ׁשּבא ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאּלא
ואם  עצמֹו, ּבפני עליו לֹוקים ונֹוספים המחּברים ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֻהּדברים
המחּברים, מאֹותם ּכלֿאחד על לֹוקה ― אתּֿכּלם ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻיעׂשה

אחת ּבבת אֹותם יעׂשה אם oie`lּגם dnk lr xaerd oick) ְֲִֶַַַַַָ
(mipey ּבפני ּכלאו ואחד ּכלֿאחד למנֹות ראּוי ואּלּו ―ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ

ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו מהם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעצמֹו.
(dnegl uegn)ויצהר ותירׁש ּדגנ ..מעׂשר m` ik ..) ְְְְְְְִִֶַַָָֹ

(fi ,ai mixac ."ea jiwel` 'd xgai xy` mewna ּבּגמרא אמרּו .ְְַָָָ
על (c:)ּכרתֹות חּיב ― ויצהר ּתירׁש ּדגן מעׂשר "אכל : ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

לאו  על לֹוקין "וכי ואמרּו: זה על והקׁשּו ואחת". ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָּכלֿאחת

ּכתיב: מּכדי ּכתיב. יּתירא "קרא והּתׁשּובה: ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשּבכללּות?"
"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני (my"ואכלּת ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

(bk ,ci וכי ?"ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא למכּתב לי למה ;ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָֹֹ
ללאו dyrd)ּתימא lr e`l siqedl):קרא לימא ּכן אם ― ְְִֵֵֵָָָָ

למכּתבנהי למהּדר לי למה תאכלּום. aezkle)לא xefgl) ְְְְְְְְִִִֵֶַָֹֹ
לחּלק" מּנּה: ׁשמע weqtay)ּכּלהי? hxt lkl cxtp e`l). ְְְִֵֵַַַֻ

נתּבא  וכרמל וׁשם וקלי "ולחם יתעּלה: ׁשאמרֹו ּגםּֿכן, ר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
תאכלּו ycg.לא xeqi` Ð "mkiwel` oaxw z` mk`iad cr) ְֹֹ

(ci ,bk `xwie:אמרּו ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא ―ְְֶַַַַַַָָָ
וכרמל וקלי לחם d`eazdn)"אכל miieyrd milk`n ibeq) ְְְִֶֶֶַַָָ

ׁשּבכללּות? לאו על לֹוקין וכי ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ―ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָ
מּנּה". איד וליתי חד רחמנא לכּתב ּכתיב: יּתירא ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹקרא
ּבֹו היה לא "קלי" ׁשאמרֹו וטריא ׁשקלא אחרי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹונתּבאר
ּבפני  קלי על מלקּות לחּיבֹו לחּלק: הזּכירֹו ורק ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹצר
יתחּיב  ׁשּמא הּוּכּוח: ּדר על ּבּתלמּוד אמרּו וכאׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָעצמֹו.
ויהיה  זה, ּבגלל ׁשּנזּכר ּכיון עצמֹו ּבפני קלי על ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמלקּות

וכרמל לחם על cgeinחּיב cenil mxear ep`vn `ly) ְְֶֶֶַַַָ
("ilw"a epivny myk "wlgl" למאי הׁשיבּו: אחת? ְְִֵֶַַָמלקּות

לֹומר ― ּבאמצע לקלי רחמנא ּכתּבּה cnllהלכתא `l`) ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
(epl ּכלֿאחד על חּיב ויהיה ּכיֿכרמל, וקלי ּכיֿקלי לחם :ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ְֶָואחד.

מעביר ּבדֹומה ּב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: ׁשאמר ֹו אמר, לכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּומנחׁש מעֹונן קסמים קסם ּבאׁש ְְְְִִֵֵֵֵַָָֹּבנֹוּֿובּתֹו
אלֿהּמתים" ודרׁש ויּדעני אֹוב וׁשאל חבר וחבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹֹֹּומכּׁשף

(`iÎi ,gi mixac) האּלה הּדברים מּתׁשעת ׁשּכלֿאחד ―ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
וכּלם עצמֹו, ּבפני לאו הּוא weqta)ׁשּנמנּו mixkfend) אינם ְְְְִִֵֵֶַָָָֻ

הּׁשני הּסּוג חלקי מּׁשני הראׁשֹון e`lמןֿהחלק `edy) ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
Ð ipyd beqay ipyd wlgdn `l` Ð oiwel oi`e zellkay

(oiwely מעֹונן" ּבאמצע: יתעּלה אמרֹו לכ והראיה .ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ּבפני  לאו מהם ׁשּכלֿאחד נתּבאר ּכבר ׁשּכן ― ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומנחׁש"

תעֹוננּו" ולא תנחׁשּו "לא אמרֹו: והּוא hi,עצמֹו, `xwie) ְְְְְְֲֵַַָֹֹ
(ek― ּבאמצע והזּכירם ― לחּלק ּומנחׁש מעֹונן ּוכמֹו .ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

ּומנחׁש, מעֹונן ּכמֹו הם ואחריהם מהּֿׁשּלפניהם ּכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכ
ׁשּב ּבענין ּכמֹו זּולתנּו טעה ּוכבר וכרמל. וקלי ּבלחם ארּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אֹו ּבכלל, אּלּו ענינים הּׂשיגה לא ׁשּדעּתֹו מּפני אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹזה,
הּכהנים: על יתעּלה אמרֹו מנה ּכ ּבהם. וׁשגה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּׁשכח
לא  מאיׁשּה ּגרּוׁשה ואּׁשה יּקחּו לא וחללה זנה ְְֲִִִִֵַָָָָָָָָֹֹֹ"אּׁשה

f)יּקחּו" ,`k my) ּבּגמרא נתּבאר ּוכבר אחת, ּכמצוה ― ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ּבאּׁשה (fr.)קּדּוׁשין אפּלּו ואחת ּכלֿאחת על חּיב ׁשהּוא , ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָ

ּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו qw`)אחת, dyrz `l) אפׁשר אמנם . ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ
אחת, ּכמצוה וחללה זֹונה מנֹותֹו על התנּצלּות לֹו ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹלמצא
ׁשאמרֹו הּדעה אצלֹו וגברה ׁשּבכללּות לאו ׁשחׁשבֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּפני
 ֿ "אל אמרֹו: ּכמֹו יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹיתעּלה:
וזה  לחּלק ׁשּזה ידע ולא מבּׁשל", ּובׁשל נא מּמּנּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּתאכלּו
וקלי  "ולחם אמרֹו: ּבין הבּדיל לא ׁשּגם ּכמֹו לחּלק, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאינֹו
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לא  וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה אמרֹו: ּובין תאכלּו" לא ְְְְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹוכרמל
ׁשּמנה  אבל ּבזה; ּבכּיֹוצא עליו אתּפׁש לא א ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹיגרע".
ּכ על אחת, מצוה הּכל ועׂשה וחללה זֹונה ּבכלל ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָָֹּגרּוׁשה
הּגרּוׁשה, ּכלֹומר ׁשהיא, לפי ― התנּצלּות ּבהחלט לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָאין
"ואּׁשה  יתעּלה: אמרֹו והּוא עצמֹו, ּבפני ּבלאו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבפרּוׁש
אתֿהעּקר  ּבררנּו ּכבר הּנה ― יּקחּו". לא מאיׁשּה ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּגרּוׁשה
ספקֹותיו  ּובארנּו ׁשּבכללּות, לאו ּכלֹומר: הּזה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגדֹול
ּבלבד  ׁשּבכללּות לאו ּומהּֿמּמּנּו לחּלק, מהּֿמּמּנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהֹודענּו
נמנה  ― לחּלק ׁשהּוא וׁשּזה אחת, אּלא עליו חּיבים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואין
ׂשים  אחת. ּכמצוה נמנה ― לחּלק וׁשאינֹו מצות; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּכהרּבה
מאד  ּגדֹול מפּתח הּוא ּכי ּתמיד, עיני נגד ּכּלֹו זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּכלל

הּמצות. מנין ְְְִִִַָֹלאּמּות

ה'תשע"ח  תשרי י' ש"ק יום

העׂשירי: לאיז הּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ֹוׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשהיא. ְִִֶַּתכלית

הּמצוה,ּפעמים הּצּוּויים אֹותם ואין צּוּויים, ּבּתֹורה יבֹואּו ְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ
אמרֹו: לזה ּדגמה הּמצוה. לעׂשּית הקּדמֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻאּלא

וגֹו' סלת" d)"ולקחּת ,ck `xwie) לקיחת למנֹות ראּוי אין ּכי ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
רק  הּוא הּנמנה אּלא ― ּכמצוה ואפּיתֹו ּכמצוה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּסלת

ּתמיד" לפני ּפנים לחם עלֿהּׁשלחן "ונתּת (zenyאמרֹו: ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
(l ,dk.'ה לפני ּתמיד לחם ׁשּיהא רק, היא והּמצוה ;ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

נעׂשה, הּוא ּומּמה הּזה, הּלחם יהיה אי ּתאר, ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחרּֿכ
זֹו ּדר ועל חּלֹות. עׂשרה ׁשּתים ויהיּו מּסלת, ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹואמר

"ז זית ׁשמן אלי "ויקחּו אמרֹו: למנֹות אין (myעצמּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
(k ,fk היא וזֹו ּתמיד"; נר "להעלת אמרֹו: מֹונים אּלא ,ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ

ּב"תמיד" ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּנרֹות, b)הטבת wxt)זֹו ּדר ועל . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
סּמים" קחֿל" אמרֹו: מֹונים אין cl)עצמּה ,l my) אּלא , ְְְִִֵֶַַַָָָ

הּכתּוב: ׁשאמר ּכמֹו ּבכלֿיֹום, הּקטרת הקטרת ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹמֹונים
ּובהעלת  יקטירּנה וגֹו' אתֿהּנרת ּבהיטיבֹו ּבּבקר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ"ּבּבקר

וגֹו'" gÎf)אהרן ,l my) אבל הּמנּויה. הּמצוה היא וזֹו ― ְְְְֲֲִִַַַָָָֹ
אי מבאר, ׁשהּוא לּצּוּוי הקּדמה ― סּמים" קחֿל" ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָאמרֹו
וכ הּזאת הּקטרת ּתהיה ּדבר ּומאיזה זֹו מצוה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּתעׂשה

ראׁש" ּבׂשמים קחֿל" bk)אמרֹו: ,l my);נמנה אינֹו ― ְְְְִִֵֶַָָֹ
ּגדֹולים  ּכהנים למׁשח ׁשּצּונּו הּצּוּוי הּוא הּנמנה ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹאבל
זֹו ּדר ועל המתאר. הּמׁשחה ּבׁשמן הּקדׁש ּוכלי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּומלכים
מהּֿׁשאינֹו מנינ לפי ירּבה ׁשּלא ּכדי לֹו, ּכלֿהּדֹומה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּתדּון
ּברּור. ּדבר והּוא הּזה, ּבּכלל ּכּונתנּו וזֹוהי ― ׁשּירּבה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָראּוי
טעּו ּכבר ּבזה ׁשּגם מּפני עליו, והערנּו הזּכרנּוהּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
עצמּה הּמצוה עם הּמצוה הקּדמֹות מקצת ּומנּו ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָהרּבה
הּפרׁשּיֹות  ּבמנין ׁשּמתּבֹונן למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו מצות, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכׁשּתי

הּו ― לברכה זכרֹו קּיארא ׁשמעֹון וכלֿמי ׁשהזּכיר א ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָ
ּבמנינם. ּפרׁשּיֹות מןֿהּמזּכירים אחריו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָׁשּנמׁש

עׂשר: האחד הּמצוה הּכלל חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ּבנפרד, ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּכלֿחלק

חלקים יׁש לֹו יׁש אחת מצוה ׁשהּוא אחד ׁשּדין לפעמים, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
מינין ארּבעה ׁשהיא לּולב מצות ּכגֹון: (xwie`רּבים, ְְְִִִִִֶַַַָָָ

(n ,bkהדר עץ ׁשּפרי אֹומרים, אין הרי ;(bexz`) מצוה ― ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָ
ועץֿעבֹות עצמּה, עצמּה,(qcd)ּבפני ּבפני מצוה ― ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

ּתמרים וכּפת עצמּה, ּבפני מצוה ― (alel)וערביֿנחל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ׁשּכן  הּמצוה, חלקי הם ׁשּכלֿאּלּו לפי עצמּה, ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמצוה
לקיחת  הּמצוה ּתהיה אחּודם, ואחרי לאחדם, צּוה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא
למנֹות  ראּוי אין לכ ּבדֹומה ּובדּיּוק הּידּוע. ּבּיֹום ּבּיד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹהּכל
ואזב  ארז ועץ ּבׁשּתיֿצּפרים טהר ׁשהּוא ּבּמצרע, ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹאמרֹו

חרׂש ּוכלי חּיים ּומים ּתֹולעת dÎc)ּוׁשני ,ci my)ּכׁשׁש ― ְְְִִִִֵֶֶַַַַ
ּכלּֿתאריה  על אחת מצוה הּמצרע טהרת אּלא ְְְֳֳִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹמצות;
ּכי  הּתגלחת, ּכלֹומר וזּולתם, אּלּו ― ּבּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָההכרחּיים
טהרת  והיא ּבּה ׁשּנצטּוינּו הּמצוה חלקי הם ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלֿאּלה
עצמֹו זה ודין ּכזה. ּובאפן ּכזה ּבאפן ׁשּתהיה הינּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹמצרע;
ּכדי  טמאתֹו ּבמּצב לּמצרע לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו ּבהּכר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּוא
יהיה  וראׁשֹו פרמים יהיּו "ּבגדיו והּוא: מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֻׁשּנתרחק

יקרא" טמא וטמא יעטה ועלֿׂשפם dn)פרּוע ,bi my)― ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּוא  ּכללם אּלא עצמּה, ּבפני מצוה מאּלּו ּכלּֿפעּלה אין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻּכי

הּכר לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו והּוא ּכדי הּמצוה. ― לּמצרע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבכ ּתהיה הּכרֹו ודר מּמּנּו, ויתרחק ּכלֿרֹואהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּיּכירהּו
ׁשל  ראׁשֹון ּביֹום ה' לפני לׂשמח ׁשּנצטּוינּו ּכׁשם ― ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹוכ

וזה. זה ּבלקיחת ּתהיה הּׂשמחה ׁשאֹותּה ּובאר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻסּכֹות,

―ּכלל ׁשּבֹו הּקׁשי ואפן להבינֹו, מאד קׁשה זה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
חכמים  מהּֿׁשאמרּו ׁשּכל והּוא ,ל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹמהּֿׁשאסּפר
הרי  ― זהֿאתֿזה מעּכבין ּופלֹוני ּפלֹוני ׁשּדבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָעליו,
ולחם  ׁשּבּלּולב, מינים ארּבעה ּכגֹון: אחת, מצוה ׁשּזֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּברּור
ּבהם: ׁשאמרּו עּמֹו הּנעׂשית זּכה לבֹונה עם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּפנים

זהֿאתֿזה" מעּכבין והּבזיכים fk.)"הּסדרים zegpn)― ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
,ל מהּֿׁשּיתּברר ּכל וכ אחת. מצוה ׁשּזֹו ּברּור, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהרי

המבּקׁשת devnd)ׁשהּתכלית meiw) אחד ּבחלק ּתּׂשג לא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻֻ
היא  ׁשּכללּותם ּברּור, ּגםּֿכן הרי ― החלקים ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָמאֹותם
ּבגדיו  ׁשאם ,ל ׁשּנתּבאר הּמצרע הּכר ּכגֹון: הּמנּוי, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהענין
ולא  ׂשפם על עטה ולא ראׁשֹו ּפרע לא אבל ּבלבד ְְְְֲִִַַַָָָָָָֹֹֹֹֻּפרמים
הּׂשּגה  ולא ּכלּום עׂשה ׁשּלא ― טמא! טמא! ְְְֵֵֶָָָָָָָֹֹֻקרא:
ּבכל  אּלא טהרתֹו ּתּׂשג לא וכן ּכּלם. ׁשּיעׂשם עד ְְֲֳֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻהּכרתֹו
ותגלחת  ּתֹולעת ּוׁשני ואזב ארז ועץ הּצּפרים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹמהּֿׁשּנזּכר:
ׁשאמרּו ּבּדברים היא הּקׁשי נקּדת א הּטהרה. ּתּׂשג אז ―ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻֻ
ּבמחׁשבה  העֹולה ּכי זהֿאתֿזה". מעּכבים "אינם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבהם:
זקּוק  אינֹו מהם ּכלֿחלק אּלּו וחלקים ׁשהֹואיל הּוא, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּתחּלה
אמרם: ּכגֹון עצמּה, ּבפני מצוה ּכלֿחלק יהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלחברֹו,

אינֹו(zivivay)"הּתכלת והּלבן אתֿהּלבן מעּכבת אינּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אתֿהּתכלת" `)מעּכב dpyn c wxt zegpn)היינּו ׁשּכן . ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

מצאנּו לּולא מצות, ּכׁשּתי נמנים ּותכלת ׁשּלבן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹאֹומרים,
אמרם  והּוא יׁשמעאל, ּדרּבי ּבּמכלּתא מפרׁש מאמר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹעליהם
לבן? ּומצות ּתכלת מצות מצות, ׁשּתי ׁשהן "יכֹול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשם:
היא  אחת מצוה ― לציצת לכם והיה לֹומר: ְְְְִִִִֶַַַַָָָָּתלמּוד
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החלקים  ׁשאפּלּו ,ל נתּבאר הּנה מצות". ׁשּתי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹואינּה
מ  אם ׁשאינם אחת מצוה הם ּפעמים זהֿאתֿזה, עּכבים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לכן  ּתזּכרּו", "למען ּבּציצת הּמּטרה ׁשהרי אחד; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהענין
נׁשאר  לא ּכן, אם זכירה. לידי הּמביא הּדבר ּכללּות ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹנמנית
ו"אין  "מעּכבין" לאמרם הּמצות ּבמנין לב לּתן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹלנּו
אֹו אחד ענין הּוא אם ּבלבד: לענין אּלא ― ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמעּכבין"
אּלּו מּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָענינים

ּבבאּורם. עֹוסקים ְְִֵֶָָׁשאנּו

עׂשר: הּׁשנים עׂשּיתּה,הּכלל על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה חלק למנֹות ְְִֵֵֶֶַָאין

ואחרּֿכידּוע מעׂשה, איזה לעׂשֹות אנּו ׁשּמצּוים ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
ויפרׁש ההּוא, הּמעׂשה איכּות לבאר הּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָיתחיל
למנֹות  אין הרי ― ּכֹולל, הּוא מה ויאמר ׁשהזּכיר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹאתֿהּׁשם
לדגמה  עצמּה. ּבפני ּכמצוה הּבאּור ּבאֹותֹו ׁשּבא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּכלֿצּוּוי

מקּדׁש" לי "ועׂשּו g)אמרֹו: ,gk zeny) עׂשה מצות זֹו הרי , ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָ
יבֹואּו ׁשאליו ּבית לנּו ׁשּיהא והיא: מּכלֿהּמצות, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחת
יתקּבצּו וׁשם הּקרּבנֹות, הקרבת ּתהיה ּובֹו ּבֹו, ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹויחּגּו
נעׂשים  הם ואי ּפרטיו לתאר התחיל אחרּֿכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָּבּמֹועדים.
ּבפני  מצוה "ועׂשית" ּבֹו מהּֿׁשאמר ּכל למנֹות אין אבל ―ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ׁשּנזּכרּו ּבּקרּבנֹות הּדבר יהיה עצמּה זֹו ּדר ועל ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמּה.
המתארת  העבֹודה ּכלל היא האחת ׁשהּמצוה והּוא, ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבוּיקרא,
ׁשאנּו העֹולה ּבזה: הּמׁשל הּקרּבנֹות. מּמיני ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּבכלֿמין
ותפׁשט  ׁשּתּׁשחט הינּו, ,ּכ העֹולה עבֹודת ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻנצטּוינּו
אחרּֿכ חלּבּה; ויקרב וכזה ּכזה ּבאפן ּדמּה ויּזרק ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻּותנּתח
ּבּׁשמן  הּבלּול מןֿהּסלת ידּוע ׁשעּור עם ּכליל ּבׂשר ּה ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיּׂשרף
עֹורּה וׁשּיהא ― הּנסכים והם ― מןֿהּיין ידּוע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוׁשעּור

הע  הּנה אֹותּה. הּמקריב היא לּכהן ּבכללּותּה הּזאת בֹודה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ
חּיבּה הּתֹורה ּכי העֹולה, ּתֹורת והיא אחת, עׂשה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָמצות
עבֹודת  ּגם וכ ּכלֿעֹולה. ּתעׂשה הּזאת העבֹודה ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכמֹו
מהּֿׁשּקרב  והקרבת והפׁשטּה ׁשחיטתּה ― ּכּלּה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהחּטאת
ּורחיצת  עליהם מּדמּה יּזה אׁשר הּכלים ּורחיצת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּמּנה
ּתֹורת  הּכל ― ׁשבירתם אֹו ּבהם מתּבּׁשלת ׁשהיא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכלים,
אחת; מצוה היא האׁשם ּתֹורת וכ אחת. מצוה וזֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָחּטאת,
ּבלי  אֹו לחם עם ּתֹודה על וׁשהּוא הּׁשלמים, זבח ּתֹורת ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָוכ
מּכלל  הּכל ― והנפתֹו וׁשֹוק חזה מּמּנּו הּכהן ּולקיחת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלחם,
מיני  ּכלל הם ואּלּו אחת. מצוה וזֹו הּׁשלמים, זבח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעבֹודת
מןֿהאׁשם, חּוץ וצּבּור, ליחיד ּכֹולל ׁשחּיּובם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהּקרּבנֹות
סדר  ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, יחיד קרּבן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
למנֹות  ואין עׂשה, מצות הּוא ּבעבֹודֹות הּזה הּסדר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָקדׁשים.
זּולתי  עצמּה, ּבפני ּכמצוה העבֹודה מּפרטי ּופרט ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָּכלּֿפרט
ואינם  הּקרּבנֹות, אתּֿכלֿמיני הּכֹוללים צּוּויים יׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאם
ּכלֿצּוּוי  ּכי ― אתֿזּולתֹו להֹוציא הּמינים לאחד ְְְִִִִִִֶַַַָָָֻמיחדים

mlek)מאּלּו zepaxwd z` millekd mieeivd)למנֹותֹו צרי ְִִֵֵָ
קרּבן  עבֹודת מּפרטי ּפרט אינֹו ׁשאז לפי עצמּה, ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמצוה

אֹו מּום, ּבעל מּלהקריב יתעּלה אזהרתֹו למׁשל, ,ּכ ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻמסּים.
והּוא  ― זמן מחּסר יהא ׁשּלא וצּוּויֹו ּתמים, ׁשּיהא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֻצּוּויֹו

והלאה" הּׁשמיני "ּומּיֹום fk)אמרֹו: ,ak `xwie)וצּוּויֹו ; ְְְְִִִִַָָָָ
ּתקריב  ּכלֿקרּבנ "על אמרֹו והּוא ― ּכלֿקרּבן ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָֹלמלח

bi)מלח" ,a my) ולא" ׁשאמר: ּכמֹו ― מּלבּטלֹו ואזהרתֹו ; ְְְְְְִֶֶַַַַָָָֹ
 ֿ ׁשּכל ― מּמּנּו מהּֿׁשּיאכל לאכל וצּוּויֹו מלח"; ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹתׁשּבית
אף  ׁשאין לפי עצמּה, ּבפני מצוה האּלה הּצּוּויים מן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
צּוּויים  הם אּלא מסּים, קרּבן מעבֹודת ּפרט מהם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאחד

מניננּו. ּבׁשעת ׁשּנבאר ּכמֹו ּכלֿקרּבן ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּכֹוללים

―ּוברּור, לקחת לֹו מהּֿׁשראּוי לֹוקח ׁשהּכהן זה ּכי ִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
העֹולה.ּפרט  ּבעֹור ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּמצוה, מּפרטי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ראׁשית  ׁשּנפריׁש הּוא, הּמצוה ּכלל הּגז. ּבראׁשית ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוכ
לּלוי. ונּתנהּו ראׁשֹון מעׂשר ׁשּנפריׁש וכן לּכהן; ונּתנהּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַֹהּגז
ּכהּנה  מּתנֹות וארּבע עׂשרים ׁשּמנּו עד ּבזה טעּו ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֻּוכבר
ׁשאֹותּה הּמצות מקצת ׁשּמנּו אחר מצות, וארּבע ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכעׂשרים
העֹולה  ּבעֹור ׁשּבארנּו הּדר על מהן, ּפרט היא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמּתנה
ולא  מּזּולתנּו זה ּכלל ׁשּנעלם ּולפי מּׁשלמים. וׁשֹוק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹוחזה
ּכמצות  לכ הּגיע לב, אליו ׂשם ולא ּכלֿעּקר ּבֹו ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹהרּגיׁש
הּגׁשֹות, מליחֹות, ּפתיתֹות, ּבלילֹות, יציקֹות, עצמן: ְְְְְְִִִִִֵַַָָּבפני
ּפרטי  ׁשּכלֿאּלּו ידע ולא ― והקטרֹות קמיצֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹּתנּופֹות,
אחרּֿכ מנחה. להקריב ׁשּנצטּוינּו והּוא, הּמנחה, ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָעבֹודת

―(weqtd)התחיל הּזה הּׁשם חל ּדבר איזה על לבאר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּלחם  אֹו מּסלת ׁשּתהיה ואמר, ― הּמנחה ּתֹורת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹוהיא
מרחׁשת  אֹו מחבת ּכלֹומר: ּכ ּבאפן אֹו ּכ ּבאפן ְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהאפּוי
ּופֹותתּה, מסּים, ּבׁשעּור ּבּׁשמן ּובֹוללּה ּתּנּור; מאפה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻאֹו
ּכּסדר  מּמּנה ויקמץ ויניף ויּגיׁש ּולבֹונה, מלח עליה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹונֹותן
ּפרטי  וכלֿאּלּו מנחֹות. ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ּובררנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם  נֹופל הּזה ּכלֿהּתאּור לפי הּנעׂשה הּדבר ועל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהעבֹודה,
ׁשּתהיה  ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא: הּמצוה אםּֿכן ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמנחה.
הּזה. ּכלֿהּסדר לפי ׁשּנקריב הּסלת אֹו הּלחם קרּבן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעבֹודת
והּבלילה  היציקה ּכלֹומר: מנחה, ּבמצות האּלה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהּדברים
והּקמיצה  וההּגׁשה והּתנּופה והּמליחה ְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָוהּפתיתה
וירקה  וגֹו' נעלֹו "וחלצה ּבחליצה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָוההקטרה,

ואמרה" וענתה h)ּבפניו ,dk mixac) חליצה ׁשּמצות ּוכׁשם . ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ
ּכיון  ּוקריאה, ּורקיקה חליצה מֹונים אנּו ואין ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָאחת

ּגם ּכ ― אחת מצוה וזֹו החליצה מעׂשה לא ׁשּכללּותם ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּמלח  לבנה, עליה וׂשמּת ׁשמן, עליה ויצקּת ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹנמנה:
אּלא  יעלם לא וזה והקטיר. וקמץ והּגיׁש, והניף, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּתמלח,
ויׁשקל  ׁשּיחזר ּבלי ראׁשֹון, ּבעּיּון אתֿהענינים ׁשּתֹופׂש ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹמּמי
עליהם  חכמינּו ׁשאֹומרים ּכמֹו ּבדעּתֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאתֿהענינים
ּבלי  אמרֹו ּכלֹומר: אמרּה", ׁשטפּה "אּגב ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָהּׁשלֹום:
הּדעת  על העֹולה הראׁשֹונה הּמחׁשבה לפי אּלא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָהתּבֹוננּות
ראּוי  ואי ּכּלם הּקרּבנֹות מצות לנּו ּברר זה ּכלל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻאםּֿכן
ערּבּוב  ולא מׁשּגה ׁשּום ּבהם יקרה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹלמנֹותם,

הּׁשם. ּבעזרת ּבמניננּו ׁשּנבאר ּכמֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּכלל,
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עׂשר: הּׁשלׁשה מתרּבה הּכלל אינֹו הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים מסּפר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי

ּפעמים ּברּור, קבּוע; ּובזמן ּבעת חֹובה ׁשהן מצות ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּכלֹומר: ,ּבהמׁש זמן ּתקּופת אֹותּה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָנמׁשכת
סּכה  ּכגֹון: יֹום, אחרי יֹום הּמצוה אֹותּה לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֻׁשחֹובה
אם  הּקרּבנֹות. ּכגֹון ידּועים ּבימים היא ּופעמים ְְְְְְִִִִִַָָָָָולּולב;
זֹו הרי אחת, מצוה חדׁש ראׁש ׁשּמּוסף מׁשל, ּדר ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹנאמר,
ׁשּנֹולד  ּכלּֿפעם נֹוסף קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּמצוה
ּכלֿראׁש מּוסף ּתמנה לא מּדּוע מיׁשהּו: יאמר ואם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹהּירח.
ּכן  הּדבר היה אּלּו לֹו: נאמר עצמּה? ּבפני ּכמצוה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹחדׁש
עצמּה, ּבפני ּכמצוה ּכלֿיֹום ׁשל אתֿהּתמיד ּגם ּתמנה ―ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבפני  מצוה הּׁשנה מימֹות ּבכלֿיֹום הּקטרת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹוהקטרת
ּכמצוה  ויֹום ּבכלֿיֹום חֹובה ׁשהיא הּנרֹות והטבת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָעצמּה,
אתֿהענין  אּלא מֹונים ׁשאין ּכיון א עצמּה! ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבפני
אין  ― ׁשּיהיה זמן ּבאיזה חּיּובֹו יהיה ― ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַׁשּנצטּוינּו
ׁשּבת  ּומּוסף אחת, מצוה אּלא ראׁשֿחדׁש מּוסף ְִִֶֶַַַַַָָָֹֹמֹונים
הּמֹועדים, מחמׁשת ּומֹועד ּכלֿמֹועד מּוסף וכן אחת, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמצוה
ּכמֹו ּכי רצּופים, ימים ּבהרּבה חֹובה ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַַַָָאףֿעלּֿפי

ימים" ׁשבעת אלהיכם ה' לפני "ּוׂשמחּתם (xwie`ׁשאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
(n ,bk:אמר ּכ לה'", אּׁשה ּתקריבּו ימים (my,"ׁשבעת ְְִִִִֶַַַַָָָ

(el מּוסףּֿפסח מצות ּכ אחת, היא לּולב ׁשּמצות ּוכׁשם ;ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ
יתּבאר, זֹו ּדר ועל ּופרק. ּכלּֿפרק מּוסף וכן אחת, ―ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

החגיגה lbxl)ׁשּגם dilra miaixwn eidy oaxw),אחת מצוה ְֲִִֶַַַַָָ
הראּיה  וכן ּפרקים; ּבׁשלׁשה חֹובה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאףֿעלּֿפי
(ycwnd ziaa ze`xdle 'di`x' `xwpd oaxw mr ze`xl aeigd)¥¨

milbxd)והּׂשמחה zylya)ּבֹו יטעה מּמהּֿׁשּלא וזה ― ְְְְִִִֶֶֶַַָֹ
אחרת. יחׁשב ולא אדם ְְֶֶַַָָֹֹׁשּום

מאד אּלא ּגדֹולה טעּות הּזה ּבּכלל ּבמהּֿׁשּתלּוי טעּו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אחת: מצוה ּכלֿהּמּוספין ׁשּמנּו והיא, ְְִִִֶַַַָָָָָָּומּוזרה,
לפי  הרי מֹועדֹות. ּומּוספי ראׁשֿחדׁש ּומּוסף ׁשּבת ְְֲֲִֵֵֶַַַָֹֹמּוסף
מצוה  טֹוב ּכלֿיֹום ׁשביתת למנֹות צריכים היּו זֹו מנין ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּדר
ראּוי  ׁשאין ― ועד יֹודע ה' א ּכן. עׂשּו ולא ― ְֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאחת

אחת ּבׁשיטה ּדבקּו ׁשּלא לפי ּכזה, ּבדבר (ziawr)לתפסם ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹ
תהֹומֹות" ירדּו ׁשמים "יעלּו אּלא ek)ּבמנינם, ,fw mildz), ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּומּוסף  ׁשּכלֿמּוסף ,ל מהּֿׁשהזּכרנּו היא הּברּורה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָוהאמת
ּבפני  מצוה ויֹום ּכלֿיֹום ׁשּׁשביתת ּכמֹו עצמּה ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָמצוה

הּנכֹונה. הּׁשיטה וזֹוהי ― ְְְִִַַַָָָעצמּה

עׂשר: הארּבעה הענׁשים הּכלל קּיּום למנֹות ראּוי אי ְְְֳִִִֵַַָָָָָָָָָ
עׂשה. ְְֲִֵֹּבמצות

חלּקה ּדע נחלקֹות ולאֿתעׂשה, עׂשה ׁשּכלֿהּמצות, ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
חלק  חלקים: לׁשני הּזה הּׁשער מּטרת לפי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָראׁשֹונית
חּיב  ולא והזהיר צּוה אּלא ּכלל, ענׁש הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּלא

על אתֿהע  ׁשעבר מּפני מסּים, ענׁש לֹו יעד ולא ענׁש ֹובר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ
וענׁש. ּגמּול ּבֹו ׁשּבאר וחלק מסּימת, אזהרה אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻצּוּוי

מהּֿׁשּצּונּו אתֿהענׁש: ּבֹו ׁשּפרׁש החלק ׁשל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמןֿהּמצות
ׁשּצּונּו ― ּומהן עליהן; ׁשעֹובר מי ּבאבן לסקל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹיתעּלה
להּכֹות  ׁשּצּונּו ― ּומהן עליהן; אתֿהעֹובר ּבאׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלׂשרף

ּבּפרּוׁש(axg)ּבּסיף ׁשּנתּבאר ּכמֹו עליהן, העֹובר אתֿצּואר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
עליהן,(l"fgn)המקּבל אתֿהעֹובר לחּנק ׁשּצּונּו ― ּומהן ; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

אתֿהעֹובר  להלקֹות ׁשּצּונּו ― ּומהן ּבפרּוׁש; ׁשּבא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכמֹו
ׁשּלא  והּוא, ּכרת, עליהן ׁשּיעד ― ּומהן ּברצּועה; ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעליהן
ּכמֹו הּבא, לעֹולם חלק ּבחטאֹו ּבעמדֹו ׁשּימּות לעֹובר ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיהא
יתעּלה, עליהן, ׁשּיעד ― ּומהן חלק; ּבפרק ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבארנּו
ויתּכּפרֿלֹו ּבחטאֹו ה' ׁשּימיתהּו והּוא, ּבלבד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּבמיתה

מּכֹות ּבריׁש ּבארּו ּוכבר ׁשהעֹובר (bi.)ּבמיתתֹו. ּכלֿלאו ּכי , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
נתּברר  אם ּבלבד, ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת חּיב ְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעליו
ּבעדים  העברה ּבאֹותּה והזיד הּלאו אֹותֹו על עבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהעֹובר
מׁשּפטֹו, ׁשעּקר אףֿעלּֿפי לֹוקה, זה הרי ― ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהתראה
להעניׁש יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן לּׁשמים; מסּור ּדינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהא
ׁשּקבע  ּכמֹו ּבגּופֹו, לא ּבלבד, ּבממֹונֹו עליהן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹאתֿהעֹובר

xwyl)לּגזלן raype exiag oenna xtky) ולּגּנב חמׁש ּתֹוספת ְְֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיקריב  יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן מהּֿׁשּגנב; ּכפל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשלּומי

ויתּכּפרֿלֹו. חּטאתֹו על קרּבן ְְְִֵֵַַַָָָָהעֹובר

ׁשאנּוואׁשר עׂשה, מצות ּכּלם ― האּלה הענׁשים לקּיּום ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
וׁשּנסקל  אתֿזה, וׁשּנלקה אתֿזה, ׁשּנמית ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹנצטּוינּו
מנינן, ּולאפן עליו. מהּֿׁשעברנּו על קרּבן וׁשּנקריב ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאתֿזה,
מּמצות  מצות ּכארּבע ּדין ּבית מיתֹות ארּבע נמנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשאנּו

הּמׁשנה לׁשֹון `)עׂשה, dpyn f wxt).הּנסקלין מצות זֹו : ְְְְֲִִִִֵַַַָָ
אמרּו bÎa)וכן dpyn f wxt my)?הּנׂשרפין מצות ּכיצד : ְְְְִִִֵֵַַַָָ

ּכי  הּנחנקין? מצות עֹוד ּכיצד ואמרּו הּנהרגין? מצות צד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
(:dl my)"אׁש "לאֿתבערּו יתעּלה: ׁשאמר ׁשּזה ,zeny) ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹ

(b ,dl,ּבּׁשּבת אתֿהענׁשים לבּצע ׁשּלא אזהרה הּוא ―ְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
מּׂשרפתֿמצוה הזהיר ׁשּבזה devn)והּוא, `idy dtxy); ְְְְִִִִֵֶֶַָָ

 ֿ לא ּדין ּבית ּבמֹוׁשב ּכלֹומר: מׁשבתיכם", "ּבכל ְְְְְִֵֵֶַַַָֹֹֹֹואמר:
"ׂשרפה  אמרּו: עׂשה. מצות ׁשּזֹו אףֿעלּֿפי אׁש, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָתבערּו
אחת  ׁשהיא מיחדת, ּׂשרפה מה ללּמד: ויצאת היתה, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּכלל
ּכלֿׁשאר  אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ּדין ּבית ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמּמיתֹות

אתֿהּׁשּבת" ידחּו לא ּדין ּבית devnמיתֹות dtxydy myke) ְִִִֵֶַַָֹ
(zezin x`y jkוכ אדם. ׁשּום ּבֹו יסּפק ולא ּברּור וזה .ְְְְֵֶַָָָָֹ

למנֹות  ואין ּכמצוה, ּברצּועה הּמלקּות ׁשּנמנה ראּוי, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּגם
מׁשל, ּדר ׁשּנאמר, עד עצמּה ּבפני ּכמצוה מיחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּכלֿענׁש
עׂשה  מצות ― ׁשּבת מחּלל לסקל ׁשּנצטּוינּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשהּצּוּוי
עֹובד  ּוסקילת ׁשנּיה; מצוה ― אֹוב ּבעל ּוסקילת ְְְְִִִִֵַַַַַַָָאחת;
הּמצות  מנין ׁשּיהא עד ׁשליׁשית, מצוה ― זרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹעבֹודה
ּכמֹו ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי ׁשהם האיׁשים מנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָֻּכפי
,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן התּבֹוננּות. ּבלי זּולתנּו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשעׂשה
ּבפני  מצוה ּומלקּות ּכלֿמלקּות ׁשּנמנה ּבהכרח היה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָראּוי
ּבפני  מצוה ― נבלה אֹוכל מלקּות ׁשּתהא עד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָעצמּה
ּומלקּות  ׁשנּיה, מצוה ― חזיר ּבׂשר אֹוכל ּומלקּות ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָעצמּה,
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לֹובׁש ּומלקּות ׁשליׁשית, מצוה ― ּבחלב ּבׂשר ְְְְִִִֵֵַָָָָָאֹוכל
ּכמנין  עׂשה מצות אצלנּו ויהיּו רביעית, מצוה ― ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשעטנז
עׂשה  מצות יתרּבּו אז הרי ― עליהם ׁשּלֹוקין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּלאוין
ׁשּלא  ּכׁשם אּלא מצות! מאֹות מארּבע יֹותר ּבהכרח ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹויהיּו
― ּבלבד הענׁש סּוג נמנה אּלא מלקּות, ּכלֿמחּיב ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻנמנה

ּב נמנה לא ּכ ― ּבׁשֹוט ההלקאה מין והיא אּלא ּמיתֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
נמנה  לא ּגם וכ והרג חנק סקילה, ׂשרפה, והּוא: ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהענׁש
― ׁשּבת ׁשגגת חּטאת ׁשּנאמר: עד לבּדֹו קרּבן ְְְְִֶַַַַַַַַָָָָֹֻּכלֿמחּיב
מין  נמנה אּלא מצוה, ― זרה עבֹודה ׁשגגת חּטאת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה,

הּמיתה. מין ׁשּמנינּו ּכמֹו ּבלבד, ְְְִִִִֶַַָָָָָהּקרּבן

העברֹות ּוכבר ׁשּנּויי לפי מׁשּתּנים הּקרּבנֹות ׁשּמיני ידעּת, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשחּיבים  עברה יׁש ּכי הּקרּבן. אֹותֹו חּיבים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעליהן
ויׁש ּתלּוי, אׁשם עליה ׁשחּיבים ויׁש קבּועה, חּטאת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָעליה
עֹולה  קרּבן עליה ׁשחּיבים ויׁש וּדאי, אׁשם עליה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשחּיבים

aixwnd)ויֹורד ly eci byid itl dpzynd) נמנה לא לפיכ . ְְְִִֵֶָֹ
― קבּועה חּטאת חּיּוב נמנה אּלא האׁשם, עם ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָהחּטאת
― וּדאי אׁשם וחּיּוב מצוה, ― ּתלּוי אׁשם וחּיּוב ְְְְִִִִַַָָָָָָָמצוה,
ּבאֹותֹו יתחּיב מצוה, ― ויֹורד עֹולה קרּבן וחּיּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמצוה,
ׁשעל  העברֹות לׁשּנּויי לב נׂשים ולא ׁשּיתחּיב; מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹקרּבן
ׁשּמנינּו ּכׁשם קרּבן, ׁשל מין אֹותֹו חּיבים מהן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכלֿאחת
ׁשעל  העברֹות לׁשּנּויי לב ׂשמנּו ולא אחת מצוה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמלקּות
לכלֿמין  הּכתּוב קבע וכ מלקּות. חּיבין מהן ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכלֿאחת

עצמּה. ּבפני ּפרׁשה ְְִֵֵֶַָָָָמהם

להׁשיב ּוכבר צר ׁשאין ערּבּוב הּזה ּבּכלל זּולתנּו ערּבב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
עצם  ּבגלל עליו להׁשיב קל יהיה לא אף ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹעליו;
הּמֹונה  אדם על ּולהתּפּלא לתמּה יׁש הרי לענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹערּבּובֹו
ּכרת  ּומחּיבי אחד, אחד ּכּלם ּדין ּבית מיתֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻֻֻמחּיבי
ּגם  מֹונה אחרּֿכ לאֿתעׂשה; מצות מּכלל מיתה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֻּומחּיבי
אֹותּה חּיבים ׁשעליהם עליהם, ׁשהזהרנּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאתֿהּדברים
"הלכֹות  ּבעל ׁשּמנה ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות ּבכלל ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמיתה,
סקילה, מחּיבי ּבכלל הּׁשּבת' את 'הּמחּלל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻּגדֹולֹות"
לנּו נׁשאר ולא ּכלֿמלאכה". "לאֿתעׂשה מנה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹאחרּֿכ
ׁשּקּיּום  ספק, ּבלי ּבראׁשֹונה, חֹוׁשבים ׁשהם אּלא ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָלֹומר
ּבהם  מֹונים אי ― ואםּֿכן לאֿתעׂשה. מצות ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהענׁשים

(mb) וג הּדברהענׁש envr)ם xeqi`d)אֹותֹו עליו ׁשחּיבים ְִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבתֹו ּכלֹומר ּבתֹוכן, ׁשּמנּו מּזה, קׁשה ויֹותר ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹהענׁש?!
והם  מיתה; אין ׁשּבהם ּכרת מחּיבי לאֿתעׂשה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמצות
הּמנּויה, הּמצוה זֹו ּכ על והענׁש הּכרת ׁשחּיּוב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמדּמים,

הּמצות" "ספר ׁשּבעל oe`b)עד utg ax) ואמר זאת ּפרׁש ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
ּדברים  הּפרק, אֹותֹו מהּֿׁשּכלל ּכׁשּסּכם הראׁשֹון, ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבּפרק
ּכי  ׁשהֹודיענּו, ענינים ּוׁשנים ׁשלׁשים "ּומּמּנּו זה: ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹֹּבנסח

אֹותם יבּצע ויתעּלה יתּבר eilr)הּוא lekiak ,zelhen ode) ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּכלֹומר  "ּומּמּנּו", ׁשאמר וזה ּבטּוחים". וכּלם אנחנּו, ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹֻולא
― הענינים ּוׁשנים ּוׁשלׁשים הּפרק. אֹותֹו ׁשּכֹולל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמןֿהענין
מחּיבי  ותׁשעת ּבלבד ּכרת המחּיבים ּוׁשלׁשה עׂשרים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻהם:

"וכּלם  אמרֹו: וענין ׁשּמנה. ּכמֹו ׁשמים ּבידי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻמיתה
יכרית  ׁשהּוא הבטיח, יתעּלה ׁשהּוא ּכלֹומר ― ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַּבטּוחים"
הּסברה  אצלֹו נׁשארה לא זה ׁשאדם ספק, ואין זה. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹוימית
אנּו חֹובתנּו ׁשהן מהן יׁש אּלא עלינּו, חֹובה מצות ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתרי"ג
ׁשהּוא  ּופרׁש, ׁשאמר ּכמֹו יתעּלה, חֹובתֹו ׁשהן מהן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָויׁש
לדעּתי  ׁשּכלֿזה ועד יֹודע והּׁשם אנחנּו. ולא אֹותן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיבּצע
הם  ּכי ּפנים, ּבׁשּום זה על לדּבר צרי ואין ּגמּור, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבלּבּול
זֹו, טעּות ּכּלם להם ּבאה אּלא ּברּור; ׁשּבּטּולם ְִִֶֶֶָָָָָָָָָֻּדברים
ּפעם  :ּבכ ּונבּוכים ּכמצות אתֿהענׁשים מֹונים ׁשהם ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמּפני
אתֿהּדבר  וגם אתֿהענׁש מֹונים ּופעם לבּדם, אֹותם ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹמֹונים
ּכמצות  אתּֿכלֿזה וקֹובעים הענׁש, אֹותֹו חּיבים ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשעליו
הּוא  הּנכֹון הּמנין סדר אבל התּבֹוננּות. ּבלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה
ּולפי  עׂשה, מצות הּוא ענׁש ׁשל ׁשּכלֿמין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמהּֿׁשהזּכרּתי:
נצטּוינּו אנּו ּכי עׂשה, מצות ― ּגּנב ּתׁשלּומי ּדין יהיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָזה
― חמׁש ּתֹוספת ודין זה. ּבׁשעּור סכּום עליו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹלהּטיל

חּיּוב  ודין אׁשם מצוה, חּיּוב ודין מצוה, ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִִִִִַָָָָָָ
וקרּבן  מצוה; ― ּתלּוי אׁשם חּיּוב ודין מצוה, ― ְְְְְִִִִַַָָָָָָָוּדאי
ולחנק  ולהרג ולׂשרף לסקל וכן מצוה; ― ויֹורד ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹֹֹעֹולה
ּבפני  מצוה האּלה מןֿהענׁשים ּכלֿאחד ― ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָָָָָָולתלֹות
ּברצּועה  ׁשההלקאה ּכׁשם ׁשּיתחּיב; מי ּבהן יתחּיב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמּה,
 ֿ מה זהּו ― ׁשּיתחּיב. מי ּבּמלקּות יתחּיב אחת, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמצוה
נׁשלמּו ּובֹו הּזה, ּבּכלל להקּדימֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָּׁשרצינּו

ּׁשאנחנּוּתֹועיל ׁשהקּדמתם הּכללים  ֿ ּבֹו.עֹוסקים למה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

dnCwd©§¨¨
מבֹוא―――― ――――¨

ׁשחּיבים עֹוד ׁשּכלּֿדבר זֹו: הקּדמה לכ להֹוסיף ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָראּוי
ּבהכרח  זֹו הרי ― ּכרת אֹו ּדין ּבית מיתת ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָעליו
 ֿ אףֿעל ּבכרת, ׁשהם ּומילה מּפסח חּוץ לאֿתעׂשה. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצות
ּכרתֹות  מּסכת ּבריׁש ׁשהזּכירּו ּכמֹו עׂשה, מצות ׁשהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹּפי

(.a) עליהן ׁשהעֹובר זּולתן עׂשה מצות ׁשּום אצלנּו ואין ;ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ
ּכל  אםּֿכן, ּדין. ּבית מיתת וכלֿׁשּכן ― ּכרת ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹיתחּיב
ׁשהּוא  אֹו יּומת, ּפלֹוני ּדבר ׁשהעֹוׂשה ּבּתֹורה ְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמהּֿׁשּנאמר
עליו  מזהרים הּדבר ׁשאֹותֹו ּבברּור ידענּו ― ּכרת ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻחּיב
ׁשּבֹו הּלאו ּבּכתּוב ׁשּיתּבאר ויׁש ּבלאֿתעׂשה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשהּוא
האזהרה  וגם מבאר הענׁש ויהיה הענׁש ּבאּור ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹמּלבד
ּבהם: ׁשאמר ועבֹודהֿזרה, ׁשּבת חּלּול ּכגֹון: ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמבארת,
חּיב  אחרּֿכ תעבדם", ו"לא ּכלֿמלאכה" ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ"לאֿתעׂשה
ּתתּבאר  לא ּופעמים עבד. אֹו מלאכה ׁשעׂשה למי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹסקילה
אתֿהענׁש מזּכיר הּוא אּלא ּגרידא, ּבלאו ּבּכתּוב ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהאזהרה
"לא  אצלנּו: הּוא ׁשהּכלל אּלא אתֿהאזהרה; ועֹוזב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבלבד

הזהיר" אּלאֿאםּֿכן הּכתּוב ew:)ענׁש migaf) ועלּֿכלּֿפנים , ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
 ֿ ּבכל אֹומרים לפיכ ענׁש. ׁשחּיב לכלֿמי אזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹיׁש
ּכ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, "ענׁש ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹמקֹום:
ּבאחת  למדּוה ּבּכתּוב, האזהרה נתּפרׁשה לא ואם ."ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָֹוכ

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



קפי ixyz 'i w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

oda)הּמּדֹות zyxcp dxezdy)ׁשאמרּו זה ּכגֹון ,`zlikn) ְְִֶֶַָ
(mihtyn zyxt ׁשּלא אביו, ּומּכה אביו מקּלל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹּבאזהרת

ולא  "אבי "לאֿתקּלל אמר: לא ּכי ּכלל, ּבּכתּוב ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹֹנתּבארה
אֹו ׁשהּכה למי מיתה חּיב אבל ,"אבי "לאֿתּכה ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאמר:
והֹוציאּו לאֿתעׂשה, מצות ׁשהן למדנּו, ּכ ּומּתֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹקּלל.
ּבדר אחרים מּמקֹומֹות אזהרה ּבהן ּולכּיֹוצא להן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָולמדּו

למהּֿׁשאמרּו סתירה זֹו ואין מןֿהּמּדֹות. (zenewnaאחת ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
(cenlza miax ֿ למה ולא מןֿהּדין", מזהירין "אין :ְְְִִִִֵַַַֹ

ּכּונת  אּלא מןֿהּדין?!" מזהירין "וכי ּתמיד: ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָּׁשאֹומרים
לאסר  ּכדי ― הּדין" מן מזהירין "אין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹמהּֿׁשאֹומרים:

מּדה עלֿידי לּמּוד ּבדר(oda zyxcp dxezdy) מהּֿׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַָֹ
לעֹוׂשה  אתֿהענׁש נמצא אם אבל לגמרי; אסּור ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹנתּפרׁש
מעׂשה  ׁשהּוא ּבהכרח נדע ― ּבּתֹורה מפרׁש זה ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמעׂשה
העיר  היכן הּמּדֹות ּבאחת נלמד ורק עליו. ּומזהרים ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻאסּור
הּכתּוב  ענׁש "לא הּכלל לנּו ׁשּיתקּים ּכדי האזהרה, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹעל
על  האזהרה ׁשּמצאנּו אחרי ואכן הזהיר". ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלאֿאםּֿכן
מיתת  אֹו ּכרת אֹו ועׂשה ׁשעבר מי חּיב אז ― ּדבר ְִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹותֹו
ּכלֿהּכללים  עם אֹותּה ּוזכר זֹו הקּדמה אפֹוא ּדע ּדין. ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹּבית

לקּמן. מהּֿׁשּנזּכיר ּבכל ְְְְִֶֶַַַָָֹׁשּקדמּו

ואבאר עּתה מצוה, מצוה ּכלֿהּמצות, להזּכיר אתחיל ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹ
הּמצוה ׁשם ּפרּוׁש ּבדר ihxtlאֹותן qpkidl ilan) ְְִֵֵֶֶַָָ

(zeklddּדברינּו ּבראׁשית ׁשהבטחנּו ּכמֹו ,lr dncwda) ְְְְְִִֵֵֶַָ
(` xeriy Ð xtqd zxhnא הּמאמר. מּטרת ׁשּזֹוהי לפי ,ְְֲִִֶַַַַַָ

ּכׁשאזּכיר  והיא: ּתֹוספת, זֹו למּטרה להֹוסיף ּבעיני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָטֹוב
ּבלאֿתעׂשה, אֹו ּבעׂשה ענׁש איזה עליה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאתֿהּמצוה

אֹואזּכי  מיתה, חּיב ― עליה "והעֹובר ואמר: ענׁשּה ר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּדין, ּבית מּמיתֹות אחת אֹו מלקּות, אֹו ,ּכ קרּבן אֹו ְְִִִֵֵַַַָָָָּכרת,
― מןֿהענׁשים ענׁש ּבֹו יּזכר מהּֿׁשּלא וכל ּתׁשלּומין". ְְֳִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹאֹו
ׁשאמרּו ּכמֹו זה הרי לאֿתעׂשה, מּמצות היא ׁשאם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּתדע

(` wxt zezixk `ztqez) ולא ,"מל מצות על "ּכעֹובר :ְְְִֵֶֶַַֹ
ּכלֿמצוה  הרי ― ּכּלן עׂשה מצות אבל להעניׁשֹו. ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָָֹֻעלינּו
ּברצּועה  להלקֹות לנּו יׁש חֹובה, ׁשעׂשּיתּה ּבׁשעה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָמהן
זמן  יעבֹור אֹו יעׂשה, אֹו ׁשּימּות עד מּלעׂשֹותּה ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָאתֿהּנמנע
לנּו אין מׁשל, ּדר ּבּסּכה, יׁשב ולא ׁשעבר מי ּכי ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהחּיּוב.

זאת. ודע ― עברתֹו על סּכֹות אחר ְְְֲֵַַַַַָֹֻלהלקֹותֹו

ּבין ועֹוד: הּנׁשים, על חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
על  חֹובה אינּה וזֹו אמר: ― לאֿתעׂשה ּובין ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹעׂשה
ולא  מעידֹות ולא ּדנֹות אינן ׁשהּנׁשים וידּוע, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהּנׁשים.
לא  רׁשּות ּבמלחמת נלחמֹות ולא ּבידיהן קרּבן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹמקריבֹות
ׁשּזה  ּכיון הּנׁשים", על חֹובה אינּה "וזֹו ּבּה לֹומר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאצטר

.צר ללא ּדברים ְְִִֶָֹֹרּבּוי

ֿ ועֹוד: ּבארץ אּלא חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
לאֿתעׂשה  ּובין עׂשה ּבין הּבית, ּבפני אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹיׂשראל,
ּבפני  אֹו ּבארץֿיׂשראל אּלא חֹובה אינּה וזֹו אמר: ―ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אּלא  קרבים אינם ׁשּכלֿהּקרּבנֹות ּגםּֿכן, וידּוע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּבית.
נפׁשֹות  ּדיני וכן לעזרה; מחּוץ אסּורה וׁשהעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבּמקּדׁש
"מּנין  הּמכלּתא: ּולׁשֹון מקּדׁש. ּכׁשּיׁש אּלא אֹותם ּדנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
מזּבחי  מעם לֹומר: ּתלמּוד הּבית? ּבפני אּלא ממיתין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשאין

למּות ci)ּתּקחּנּו ,`k zeny) אּתה ― ּבית ל יׁש אם הא: ְִִִֵֶַַָָָָ
עֹוד: אמרּו וׁשם ממית". אּתה אין ― לאו ואם ְְְִִִֵֵֵַָָָָממית;
מעם  לֹומר: ּתלמּוד לּמזּבח? סמּוכה סנהדרין ׁשּתהא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ"מּנין
והּמלכּות  ׁשהּנבּואה ידּוע וכן למּות". ּתּקחּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמזּבחי

ׁשאנחנּו מןֿהחטאים ׁשּנחּדל עד מּמּנּו מתמידים נסּתּלקּו ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ
ׁשהבטיחנּו, ּכמֹו וירחמנּו, ה' לנּו יסלח ואז ― ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבהם
אחריֿכן  "והיה הּנבּואה: החזרת על ׁשאמר ּכמֹו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָויחזירן,
ּובנֹותיכם" ּבניכם ונּבאּו עלּֿכלּֿבׂשר אתֿרּוחי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאׁשּפ

(` ,b l`ei) ּבּיֹום" והּממׁשלה: הּמלכּות החזרת על ואמר .ְְְְֲֶַַַַַַַַָָָָ
אתּֿפרציהן  וגדרּתי הּנפלת ּדויד אתֿסּכת אקים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻההּוא

עֹולם" ּכימי ּובניתיה אקים i`)והרסתיו ,h qenr) ידּוע ּגם . ְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ועלּֿפי  ּבמל אּלא יהיּו לא הארץ וכּבּוׁש ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּמלחמה
אלעזר  "ולפני ׁשאמר: ּכמֹו ּגדֹול, וכהן ּגדֹולה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹסנהדרי

יעמד" Ðהּכהן dnglnl z`vl jxhviyk Ð "el l`ye") ֲֵַַֹֹ
(`k ,fk xacna i"yx מפרסמים ּכּלם אּלּו ׁשענינים ּולפי .ְְְְִִִִֵֶָָָֻֻ

לאֿתעׂשה  אֹו עׂשה ּכלֿמצות הרי אדם, ּבני רב ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאצל
אֹו ּדין, ּבית ּבמיתֹות אֹו ּבעבֹודֹות, אֹו ּבקרּבנֹות, ְְְְֲִִֵַַָָָהּתלּויה
לא  ― רׁשּות ּבמלחמת אֹו ,ומל ּבנביא אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹּבּסנהדרין,
הּבית, ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ּומצוה ּבהן: לֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאצטר
ׁשּיהא  מהּֿׁשאפׁשר אבל מהּֿׁשהזּכרנּו. לפי ּברּור ׁשּזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּכיון

האל. ּבעזרת עליו אעיר טעּות, אֹו ספק ְְִֵֵֶַָָָָָָּבֹו

ׁשּדי.ועּתה ּבעזרת ּומצוה ּכלֿמצוה ּבזכרֹון אתחיל ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
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אגרות קודש

]כ"ח תשרי תשי"ג[

שבפועל  לענינים  וההעלם,  המקור  השרש  מן  המשכה  גילוי  של  ענין  זה  הרי  שם  ...וקריאת 

וכמבואר בדא"ח בכ"מ ענין קריאת שם שענינה לחבר הנשמה עם הגוף וכו', ועפ"ז יש להסביר ג"כ 

המחלוקת שישנה אם אדם קרא שמות גם לדגים שהרי דוגמתם הם נבראים דעלמא דאתכסיא, היפך 

יסוד  יקרא שזה  גילוי  לזה  גם  הימנו  עולם שלמעלה  לגבי   - זה  הגילוי אלא שעלמא דאתכסיא  ענין 

לדיעה שגם הדגים נקראו בשם. יעויין תוס' חולין סו, ב. חזקוני ורד"ק לבראשית ב, יט. מדרש חסר 

ויתיר ועוד...
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i"yx
.'åâå úòîù àì íâ (ç) נבייא למילי שמעת לא אף ת"י

ברכן  לפתגמי אף אורייתא אולפן קבילתא לא אף
דאקי  קיימי ארכינתא ולווטין לא בחורב עמכון מית

ãåâáú.אודנך: ãåâá éúòãé éë מיד להצילך כשירדתי
שמרתי  ואעפ"כ לבגוד שסופך לפני היה גלוי מצרים
עמי  עני את ראיתי ראה שנא' וזהו אבות שבועות
 ֿ ומכל לבגוד, שסופן אני רואה ראיות שתי ג) (שמות

תנחומא: ר' דרש כך עמי עני את ראיתי òùåôåמקום
.ïèáî(כ (ביחזקאל שמפורש כמו במצרים משהיית'

וגו': אליהם ואומר וגו' מצרים בארץ להם ואודע
.éôà êéøàà (è):הוא הוה êì.לשון íèçà éúìäúå

אסתו' חוטם ל' לך אחטם אשר תהלתי היא וזאת
יוצא  שהכועס עליך ומקצוף נחירי עשן מצאת חוטמי
(תהלים  באפו עשן עלה אמר דאת כמה מנחיריו עשן
חרה  החוטם. חימום לשון הוא אף חרון כל וכן יח)

חוטמי  נחר ל) (איוב חורב מני חרה ועצמי וכן אפי
חימום: óñëá.מרוב àìå (é) גיהנם של אור ע"י ולא

באור: הכסף כנגד êéúøçá.כצורף עוני כור לך בחרתי
וזהב: כסף בו שמתיכין כלי הוא כור éðòîì.אור (àé)

הקדוש: שמי ìçé.ולמען êéà éë שמי יחולל איך
אתכם: ïúàבהכריתו àì øçàì éãåáëå יאמרו שאויבי .

רמה: גלוליהם á÷òé.יד éìà òîù (áé) לך שקרא שם
éàø÷î.אביך: ìàøùéå וי"ת ישראל נקראת מאתי

מזומני: åáäà.וישראל 'ä (ãé) של חפצו שיעשה לזה
בבבל: כורש åòåøæå.הקב"ה ועל כשדים בארץ יראה

כן: éðà.אמר (åè) אגאל ואני ממצרים ישראל גאלתי
הארץ: כנפות ומארבע אחרון מגלות ישראל óàכל

.åéúàø÷ קראתיו אף לישראל אהבו ה' וי"ת לכורש,
אלה  כמו מקוראי להיות גידול ל' זו וקריאה לאברהם

א): (במדבר העדה קרואי

cec zcevn
(Á).˙ÚÓ˘ ‡Ï Ì‚דבר מגיד  לבד  שאני  רואה  הנך  כי  ר"ל 

לא גם אותם לקבל  אמרי שמעת  לא גם עכ "ז היותה טרם
מלבך: הסרתם כי אותם  Ê‡Ó.ידעת Ì‚תחילת עתה לא  ר"ל

אמרי: לשמוע אזניך  פתחת לא  רב מזמן מאז גם כי הבגידה
.È˙Ú„È ÈÎיקרא ולך בי בוגד אתה  ודור דור שבכל  אני יודע 

שבחרתך  מעת לומר  רוצה מבטן, יצאת  מעת כי מבטן פושע 
בי: פושע אתה  לעם  ˘ÈÓ.(Ë)לי ÔÚÓÏ:אפי לך  מאריך  אני לזה בעמים יחולל בשתיםÈ˙Ï‰˙Â.שלא משמשת  למען מלת 

והוא אחד הוא והחוטם  האף כי אפי אאריך דוגמת  והוא לך חוטמי אאריך  לזה לתהלה  לי יהיה למען ר "ל  תהלתי למען  לומר
ולעשות לצאת הכעס  יתמהמה האף  ובהאריך  יח) (תהלים באפו עשן עלה כמ "ש  האף מן  יוצא  כאילו  הכעס  כי מליצה ענין 

האוזן: את להסביר באדם הנופל  בלשון ואמר  ‰Í˙È¯Î.רושם È˙Ï·Ïיצא כאשר הגמול  כפי  אכריתך  לא למען אעשה  זה  את 
העון:ˆ¯ÍÈ˙Ù.(È)הקצף: סיג ולמרק  ·ÛÒÎ.להסר ‡ÏÂ:הסיג לשרוף  באור הכסף  בו שמתיכים כסף  כמצרף  ·ÍÈ˙¯Áלא 

.ÈÂÚ ¯ÂÎ·ולא השעבוד  עינוי בקושי עוניך סיג אמרק ר "ל  האש על הנתון  כסף כור  תמורת  עוני  בכור אותך לשום לך בחרתי 
עוני: כור  אמר כסף מצרף במשל שאחז ולפי הגיהנם ÂÎÂ'.(È‡)באש ÈÚÓÏלמען כ"א בצדקתכם לא לכם  שאעשה  התשועה 

עמו בהצטרפות  ולא  לבד זה  שבעבור לומר למעני מלת וכפל  וכו ' ה ' יכולת מבלי שיאמרו העכו"ם בין יחולל איך  כי שמי 
דבר: רמה:È„Â·ÎÂ.עוד  אלהיהם יד  יאמרו לבל אחר  לאל אעזוב  לא אותי לכבד שראוי לוÈ‡¯Â˜Ó.(È·)מה קרא אביו כי

ישראל: קראו וה' ‰Â‡.יעקב  È‡: זולתי ואפס  לבדי  האל ¯‡˘ÔÂ.אני È‡שתכלה אחר אחרון אני אף העולם בריאת  קודם
ÂÎÂ'.(È‚)העולם: È„È Û‡:נבראו אחת  בבת כי הארץ יסדה השניה  ידי אף אז השמים את בטפחה  ימיני  תכן בעוד  ˜Â¯‡ר"ל 

.'ÂÎÂ: כאחד יחדיו יעמדו אשר  פי במאמר אליהם אני קראתי כ "א  במעשה נעשו לא לומר אמריו יפרש  ‰˜·ˆÂ.(È„)בזה
למטה : האמור את להגיד יוכל הפסל עובדי בכל מי אמרי ושמעו ‡‰·Âהאספו  וזהו‰' בבבל חפצו שיעשו לזה אוהב  שה ' .

בכשדים:ÂÚÂ¯ÊÂ.כורש: יעשה  זרועו ‡È.(ÂË)וחוזק È‡:יעשה שכן דברתי לבד  אני ˜¯‡˙ÂÈ.ר "ל  Û‡לבו הערתי אני ר"ל
לבבל :‰·ÂÈ˙Â‡È.לזאת:

oeiv zcevn
(Ë).ÌËÁ‡:ואף חוטם שצורפים·ÂÎ¯.(È)מלשון הכלי

כור : נקרא והכסף  הזהב  בו חלול :ÏÁÈ.(È‡)ומזקקים  מלשון
(‚È).‰ÁÙËעמו שמודדים היד  כף והוא טפח  מלשון

וכןÌÈ„˘Î.(È„)הטפחים: השמוש  בי"ת  ותחסר בכשדים 
אביה בית כ"ב)לזנות אביה:(דברים בבית  ומשפטו

alÎ`l wxt aei` - miaezk

àì ÷øô áåéànÎdl

äì:éáéø Léà áúk øôñå éððòé écL éåz-ïä éì òîL | éì-ïzé éîåìepãðòà epàOà éîëL-ìò àì-íà ¦³¦¤¦̧Ÿ»¥³©«¦À¤¨ −¦©©´©£¥®¦§¥¬¤¹̈©À¦´¦¦«¦´Ÿ©¦ −§¦¤¨¤®¤«¤§¤−
:éì úBøèòæì:epáø÷à ãéâð-Bîk epãébà éãòö øtñîçì:ïeékáé äéîìz ãçéå ÷òæú éúîãà éìò-íà £¨´¦«¦§©´§ −¨©©¦¤®§¹̈¦À£¨£¤«¦¨−©©§¨¦´¦§¨®§¹©À©§¨¤¬¨¦§¨«

èì:ézçtä äéìòa Lôðå óñë-éìá ézìëà dçk-íàîäLàá äøòN-úçúå çBç àöé | ähç úçz ¦−Ÿ¨¨©´§¦§¦¨®¤§¤−¤§¨¤´¨¦¨«§¦©³©¦¨̧¥¬¥À©§©«©§Ÿ̈¬¨§¨®
:áBià éøác enz©¹À¦§¥¬¦«
áì ÷øô áåéàaÎ`

àìL eúaLiå:åéðéòa ÷écö àeä ék áBià-úà úBðòî älàä íéLðàä úLáàeäéìà | óà øçiå ©«¦§§¿§³Ÿ¤¨£¨¦´¨ −¥¤¥£´¤¦®¦³−©¦´§¥¨«©¦³©©̧¡¦´
:íéäìàî BLôð B÷cö-ìò Btà äøç áBiàa íø úçtLnî éæeaä ìàëøa-ïá¤©©§¥´©¦»¦¦§©¶©Å¨¬§ −¦¨¨´©®©«©§¬©¹§À¥¡Ÿ¦«

i"yx
(‰Ï).éððòé éãù éåú ïä בדין המקום עלי שיעיד ולואי

אלקים  וירא וישר תם בארץ כמוהו אין כי עלי כמ"ש
א) עלי,(לעיל יעיד וספרי ספרו שכתב משה כן (ד"א)גם

כושרי: ואת אותי לתוות תנה אומר איוב éððòé.היה éãù
זאת: éáéø.לבקשה ùéà áúë øôñå ספרו הוא גם יכתוב

עמי: ספרי:åðàùà.(ÂÏ)להתווכח את åðãðòà.לכתוב
לי: עטרות לספר åðãéâà.(ÊÏ)אקשרנו éãòö øôñî

האיש: òæú÷.(ÁÏ)לאותו éúîãà éìò íà לקט על
כראוי: מעשרות הוצאתי שלא ומעשרות ופאה שכחה

.ïåéëáé äéîìú ãçéå:יחדיו ובחמור בשור שחרשתי
(ËÏ).óñë éìá מעשר זה ד"א ולעשקם שכירים לשכור

בידך הכסף וצרת דכתיב יד)שני äéìòá.:(דברים ùôðå

בה: העובד מבאיש)äùàá.(Ó)אריס באושים (דבר כמו
ה) חוח(ישעיה יצא חטה תחת כן עשיתי לא רבי ואם (תנא

חטים, לזורעה יפה חוחים שמעלה שדה ארץ דרך תורה למדתך אושעיא

בילקוט) כ"ה שעורים לזורעה יפה באושים תחת שמעלה טעם ומה
חוח: יצא åâå'.חטה åîú כמה ומתנבא חוזר הוא כאן עד

אם  איוב אומר כך אלא איוב דברי תמו אומר ואת נבואות
לומר  פה פתחון יהי ואל איוב דברי יתמו כן עשיתי לא

הקדש בערתי כ)לפניך בפרשת (דברים בפסיקת' ראיתי כך
תעשר יד)עשר האלו:(שם הפסוקים מן כן מפורש

(‡):(àåäéìà äðòî)(·).íø úçôùîî אברהם
בענקים הגדול האדם יד)שנאמר אברהם:(יהושע זה

.íéýìàî:המקום מן יותר

cec zcevn
(‰Ï).'Â‚Â Ô˙È ÈÓלמלאות אלי ישמע אשר  איש לי יתן  מי 

פשעי מה לומר לי יענה  שדי  אשר  תאותי  הן כי  תשוקתי
שאיש או וכו' עונות לי כמה  והשיבני  אדבר למעלה  וכמ "ש 
יעמדו למען  ויכוחו דברי כל בספר  יכתב עמדי המתווכח ריבי
מי למעלה  וכמ"ש מי עם הדין אחרון דור ויבחנו רבים  ימים

ויוחקו: בספר Ï‡.(ÂÏ)יתן  Ì‡ימלא אשר איש אמצא אם
שכמי על אותו  אשא באמת  הנה  אלה משתי באחת תשוקתי
לי להיות  ראשי  על  אותו ואקשור למשא  עלי יהיה  ולא

בו : ואתפאר אחבבנו  מאוד  כי לוÙÒÓ¯.(ÊÏ)לעטרות  אגיד 
כמו אותו ואקרב  לבי  מצפוני לו אגלה ר "ל  פסיעותי מספר 

השר : את  ÈÏÚ.(ÁÏ)שמקרבין Ì‡הראשונים לדבריו חזר 
שכר ידי תחת  שכבוש על להתאונן יבכיון  יחד  כולם תלמיה  ואם בגזל  אצלי שהיא  להעיד  עלי תזעק  שדי אדמת אם  ואמר

מליצה: ענין  והוא  אדמה עובדי ÁÎ‰.(ËÏ)הפועלים Ì‡בלי ותבואתה  השדה כח אכלתי אם לומר  אמריו ופירש  חזר עתה
שברו: כסף מבלי שדהו לעשוק הראשונים  בעליה  נפש  והכאבתי האדבתי ואם  האדמה לעובדי מחירה  ËÁ‰.(Ó)כסף  ˙Á˙

באשה : תצמח  השעורה ובמקום חוח יצא הזרועה  החטה שבמקום העונש גמול  יהיה ‡ÂÈ·.אזי È¯·„ ÂÓ˙איוב דברי אלה  גם
הגדולה מרבית אחר עלי הבאה המכאוב ורוב דרכי כושר ספרתי כבר הנה  וכאומר מעתה  עוד אדבר ולא אמרי נשלמו שאמר

עוד  לדבר אוסיף א "כ  ומה דברי על מענה לי  ואין מאז לי שהיה יספר וההצלחה  כי האלה מהדברים וגודל (העולה גדולתו מרבית

משפחות  ומבוז הצעירים אף כי הקצה אל הקצה מן הדבר נהפך ואיך והכבוד הגדולה לו בא בעבורם אשר מעשיו וכשרון מאז לו שהיה הצלחתו

הנהגתו  ויושר צדקתו מרבית לספר וירבה בהם להזהר שיש הדברים בכל נזהר היה מאד כי מה עון בעבור ולא שונות מכאובות יסבול ואף יבזוהו

מה) בדבר חטא אם עונש גמול עצמו על :וישפוט
(‡).Â˙·˘ÈÂבדבר מענה מצאו לא  ומעתה לצדיק עצמו את  החזיק  הוא כי לאיוב מלהשיב  פסקו הנזכרים הרעים שלשת 

עליו: באו  אשר אחיו‰·ÈÊÂ.(·)היסורים בוז ואת  בכורו  עוץ  את  כמ"ש  אברהם אחי נחור  כב)מבני ¯Ì.:(בראשית ˙ÁÙ˘ÓÓ
בוז: מזרע היה  רם הוא·‡ÂÈ·.כי וראוי וצדקה משפט  עשה  שהוא אמר כי  האל  מן יותר  עצמו את שהצדיק על  חרה איוב  על 

צדקו: גמול  ממנו  ונעשק המערכה  ביד  הכל  מסר והמקום טוב לגמול 

oeiv zcevn
(‰Ï).ÈÂ˙ו האל"ף ותחסר  תאוה  מל ' והוא  תאוי ת"יכמו כן 

תתאוה ולא וכ "כ ה)רגוגי תירוג:(דברים ולא מל 'ÈÚÈ.ת"א 
ותשובה : או :ÙÒÂ¯.עניה  במקום היא  Ï‡.(ÂÏ)הוא "ו Ì‡

ודוממתי  שויתי לא  אם כמו שבועה ענין  קלא)הוא  :(תהלים
.Â„Ú‡גרגרותיך על  ענדם  וכן וקשירה  עניבה  ו)ענין :(משלי

(ÁÏ).‰ÈÓÏ˙ שדי תלמי  כמו י)הערוגות ‰È˙ÁÙ.(ËÏ):(הושע
נפש  מפח כמו יא)הדאבתי קוץ:ÁÂÁ.(Ó):(לעיל ·‡˘‰.מין 

באושים ויעש  וכן ממנה  וגרועה לשעורה  הוא ה)דומה  (ישעיה

: מהם וגרועה לענבים דומה מין שהיא
(‡).Â˙·˘ÈÂנוגש שבת כמו ופסקו יד)נחו :(שם
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çî ÷øô äéòùéehÎg

çðæà äçzô-àì æàî íb zòãé àì íb zòîL-àì íb:Cì àø÷ ïèaî òLôe ãBbáz ãBâa ézòãé ék E ©´«Ÿ¨©À§¨©µ´Ÿ¨©½§¨©¾¥−̈Ÿ¦§¨´¨§¤®¦³¨©Æ§¦Æ¨´¦§½Ÿ¥¬©¦¤−¤¬Ÿ̈¨«
èéøàà éîL ïòîì:Eúéøëä ézìáì Cì-íèçà éúläúe étà Céézôøö äpäézøça óñëá àìå EE §©³©§¦Æ©£¦´©¦½§¦¨¦−¤¡¨¨®§¦§¦−©§¦¤«¦¥¬§©§¦−§´Ÿ§¨®¤§©§¦−

:éðò øeëaàééà ék äNòà éðòîì éðòîì(ô) :ïzà-àì øçàì éãBáëe ìçé CáéìàøNéå á÷òé éìà òîL §¬«Ÿ¦§©£¦¯§©£¦²¤¡¤−¦´¥´¥¨®§¦−§©¥¬«Ÿ¤¥«§©³¥©Æ©«£½Ÿ§¦§¨¥−
:ïBøçà éðà óà ïBLàø éðà àeä-éðà éàø÷îâéíäéìà éðà àø÷ íéîL äçtè éðéîéå õøà äãñé éãé-óà §Ÿ̈¦®£¦Æ£¦´¦½©−£¦¬©£«©¨¦Æ¨´§¨¤½¤¦«¦¦−¦§¨´¨¨®¦Ÿ¥¬£¦²£¥¤−

:åcçé eãîòéãéBöôç äNòé Báäà ýåýé älà-úà ãébä íäá éî eòîLe íëlë eöáwäBòøæe ìááa ©©§¬©§¨«¦¨§³ª§¤Æ«£½̈¦¬¨¤−¦¦´¤¥®¤§¨´£¥½©£¤³¤§Æ§¨¤½§Ÿ−
:íécNkåè:Bkøc çéìöäå åéúàéáä åéúàø÷-óà ézøac éðà éðà ©§¦«£¦¬£¦²¦©−§¦©§¨¦®£¦Ÿ¦−§¦§¦¬©©§«

i"yx
.'åâå úòîù àì íâ (ç) נבייא למילי שמעת לא אף ת"י

ברכן  לפתגמי אף אורייתא אולפן קבילתא לא אף
דאקי  קיימי ארכינתא ולווטין לא בחורב עמכון מית

ãåâáú.אודנך: ãåâá éúòãé éë מיד להצילך כשירדתי
שמרתי  ואעפ"כ לבגוד שסופך לפני היה גלוי מצרים
עמי  עני את ראיתי ראה שנא' וזהו אבות שבועות
 ֿ ומכל לבגוד, שסופן אני רואה ראיות שתי ג) (שמות

תנחומא: ר' דרש כך עמי עני את ראיתי òùåôåמקום
.ïèáî(כ (ביחזקאל שמפורש כמו במצרים משהיית'

וגו': אליהם ואומר וגו' מצרים בארץ להם ואודע
.éôà êéøàà (è):הוא הוה êì.לשון íèçà éúìäúå

אסתו' חוטם ל' לך אחטם אשר תהלתי היא וזאת
יוצא  שהכועס עליך ומקצוף נחירי עשן מצאת חוטמי
(תהלים  באפו עשן עלה אמר דאת כמה מנחיריו עשן
חרה  החוטם. חימום לשון הוא אף חרון כל וכן יח)

חוטמי  נחר ל) (איוב חורב מני חרה ועצמי וכן אפי
חימום: óñëá.מרוב àìå (é) גיהנם של אור ע"י ולא

באור: הכסף כנגד êéúøçá.כצורף עוני כור לך בחרתי
וזהב: כסף בו שמתיכין כלי הוא כור éðòîì.אור (àé)

הקדוש: שמי ìçé.ולמען êéà éë שמי יחולל איך
אתכם: ïúàבהכריתו àì øçàì éãåáëå יאמרו שאויבי .

רמה: גלוליהם á÷òé.יד éìà òîù (áé) לך שקרא שם
éàø÷î.אביך: ìàøùéå וי"ת ישראל נקראת מאתי

מזומני: åáäà.וישראל 'ä (ãé) של חפצו שיעשה לזה
בבבל: כורש åòåøæå.הקב"ה ועל כשדים בארץ יראה

כן: éðà.אמר (åè) אגאל ואני ממצרים ישראל גאלתי
הארץ: כנפות ומארבע אחרון מגלות ישראל óàכל

.åéúàø÷ קראתיו אף לישראל אהבו ה' וי"ת לכורש,
אלה  כמו מקוראי להיות גידול ל' זו וקריאה לאברהם

א): (במדבר העדה קרואי

cec zcevn
(Á).˙ÚÓ˘ ‡Ï Ì‚דבר מגיד  לבד  שאני  רואה  הנך  כי  ר"ל 

לא גם אותם לקבל  אמרי שמעת  לא גם עכ "ז היותה טרם
מלבך: הסרתם כי אותם  Ê‡Ó.ידעת Ì‚תחילת עתה לא  ר"ל

אמרי: לשמוע אזניך  פתחת לא  רב מזמן מאז גם כי הבגידה
.È˙Ú„È ÈÎיקרא ולך בי בוגד אתה  ודור דור שבכל  אני יודע 

שבחרתך  מעת לומר  רוצה מבטן, יצאת  מעת כי מבטן פושע 
בי: פושע אתה  לעם  ˘ÈÓ.(Ë)לי ÔÚÓÏ:אפי לך  מאריך  אני לזה בעמים יחולל בשתיםÈ˙Ï‰˙Â.שלא משמשת  למען מלת 

והוא אחד הוא והחוטם  האף כי אפי אאריך דוגמת  והוא לך חוטמי אאריך  לזה לתהלה  לי יהיה למען ר "ל  תהלתי למען  לומר
ולעשות לצאת הכעס  יתמהמה האף  ובהאריך  יח) (תהלים באפו עשן עלה כמ "ש  האף מן  יוצא  כאילו  הכעס  כי מליצה ענין 

האוזן: את להסביר באדם הנופל  בלשון ואמר  ‰Í˙È¯Î.רושם È˙Ï·Ïיצא כאשר הגמול  כפי  אכריתך  לא למען אעשה  זה  את 
העון:ˆ¯ÍÈ˙Ù.(È)הקצף: סיג ולמרק  ·ÛÒÎ.להסר ‡ÏÂ:הסיג לשרוף  באור הכסף  בו שמתיכים כסף  כמצרף  ·ÍÈ˙¯Áלא 

.ÈÂÚ ¯ÂÎ·ולא השעבוד  עינוי בקושי עוניך סיג אמרק ר "ל  האש על הנתון  כסף כור  תמורת  עוני  בכור אותך לשום לך בחרתי 
עוני: כור  אמר כסף מצרף במשל שאחז ולפי הגיהנם ÂÎÂ'.(È‡)באש ÈÚÓÏלמען כ"א בצדקתכם לא לכם  שאעשה  התשועה 

עמו בהצטרפות  ולא  לבד זה  שבעבור לומר למעני מלת וכפל  וכו ' ה ' יכולת מבלי שיאמרו העכו"ם בין יחולל איך  כי שמי 
דבר: רמה:È„Â·ÎÂ.עוד  אלהיהם יד  יאמרו לבל אחר  לאל אעזוב  לא אותי לכבד שראוי לוÈ‡¯Â˜Ó.(È·)מה קרא אביו כי

ישראל: קראו וה' ‰Â‡.יעקב  È‡: זולתי ואפס  לבדי  האל ¯‡˘ÔÂ.אני È‡שתכלה אחר אחרון אני אף העולם בריאת  קודם
ÂÎÂ'.(È‚)העולם: È„È Û‡:נבראו אחת  בבת כי הארץ יסדה השניה  ידי אף אז השמים את בטפחה  ימיני  תכן בעוד  ˜Â¯‡ר"ל 

.'ÂÎÂ: כאחד יחדיו יעמדו אשר  פי במאמר אליהם אני קראתי כ "א  במעשה נעשו לא לומר אמריו יפרש  ‰˜·ˆÂ.(È„)בזה
למטה : האמור את להגיד יוכל הפסל עובדי בכל מי אמרי ושמעו ‡‰·Âהאספו  וזהו‰' בבבל חפצו שיעשו לזה אוהב  שה ' .

בכשדים:ÂÚÂ¯ÊÂ.כורש: יעשה  זרועו ‡È.(ÂË)וחוזק È‡:יעשה שכן דברתי לבד  אני ˜¯‡˙ÂÈ.ר "ל  Û‡לבו הערתי אני ר"ל
לבבל :‰·ÂÈ˙Â‡È.לזאת:

oeiv zcevn
(Ë).ÌËÁ‡:ואף חוטם שצורפים·ÂÎ¯.(È)מלשון הכלי

כור : נקרא והכסף  הזהב  בו חלול :ÏÁÈ.(È‡)ומזקקים  מלשון
(‚È).‰ÁÙËעמו שמודדים היד  כף והוא טפח  מלשון

וכןÌÈ„˘Î.(È„)הטפחים: השמוש  בי"ת  ותחסר בכשדים 
אביה בית כ"ב)לזנות אביה:(דברים בבית  ומשפטו

alÎ`l wxt aei` - miaezk

àì ÷øô áåéànÎdl

äì:éáéø Léà áúk øôñå éððòé écL éåz-ïä éì òîL | éì-ïzé éîåìepãðòà epàOà éîëL-ìò àì-íà ¦³¦¤¦̧Ÿ»¥³©«¦À¤¨ −¦©©´©£¥®¦§¥¬¤¹̈©À¦´¦¦«¦´Ÿ©¦ −§¦¤¨¤®¤«¤§¤−
:éì úBøèòæì:epáø÷à ãéâð-Bîk epãébà éãòö øtñîçì:ïeékáé äéîìz ãçéå ÷òæú éúîãà éìò-íà £¨´¦«¦§©´§ −¨©©¦¤®§¹̈¦À£¨£¤«¦¨−©©§¨¦´¦§¨®§¹©À©§¨¤¬¨¦§¨«

èì:ézçtä äéìòa Lôðå óñë-éìá ézìëà dçk-íàîäLàá äøòN-úçúå çBç àöé | ähç úçz ¦−Ÿ¨¨©´§¦§¦¨®¤§¤−¤§¨¤´¨¦¨«§¦©³©¦¨̧¥¬¥À©§©«©§Ÿ̈¬¨§¨®
:áBià éøác enz©¹À¦§¥¬¦«
áì ÷øô áåéàaÎ`

àìL eúaLiå:åéðéòa ÷écö àeä ék áBià-úà úBðòî älàä íéLðàä úLáàeäéìà | óà øçiå ©«¦§§¿§³Ÿ¤¨£¨¦´¨ −¥¤¥£´¤¦®¦³−©¦´§¥¨«©¦³©©̧¡¦´
:íéäìàî BLôð B÷cö-ìò Btà äøç áBiàa íø úçtLnî éæeaä ìàëøa-ïá¤©©§¥´©¦»¦¦§©¶©Å¨¬§ −¦¨¨´©®©«©§¬©¹§À¥¡Ÿ¦«

i"yx
(‰Ï).éððòé éãù éåú ïä בדין המקום עלי שיעיד ולואי

אלקים  וירא וישר תם בארץ כמוהו אין כי עלי כמ"ש
א) עלי,(לעיל יעיד וספרי ספרו שכתב משה כן (ד"א)גם

כושרי: ואת אותי לתוות תנה אומר איוב éððòé.היה éãù
זאת: éáéø.לבקשה ùéà áúë øôñå ספרו הוא גם יכתוב

עמי: ספרי:åðàùà.(ÂÏ)להתווכח את åðãðòà.לכתוב
לי: עטרות לספר åðãéâà.(ÊÏ)אקשרנו éãòö øôñî

האיש: òæú÷.(ÁÏ)לאותו éúîãà éìò íà לקט על
כראוי: מעשרות הוצאתי שלא ומעשרות ופאה שכחה

.ïåéëáé äéîìú ãçéå:יחדיו ובחמור בשור שחרשתי
(ËÏ).óñë éìá מעשר זה ד"א ולעשקם שכירים לשכור

בידך הכסף וצרת דכתיב יד)שני äéìòá.:(דברים ùôðå

בה: העובד מבאיש)äùàá.(Ó)אריס באושים (דבר כמו
ה) חוח(ישעיה יצא חטה תחת כן עשיתי לא רבי ואם (תנא

חטים, לזורעה יפה חוחים שמעלה שדה ארץ דרך תורה למדתך אושעיא

בילקוט) כ"ה שעורים לזורעה יפה באושים תחת שמעלה טעם ומה
חוח: יצא åâå'.חטה åîú כמה ומתנבא חוזר הוא כאן עד

אם  איוב אומר כך אלא איוב דברי תמו אומר ואת נבואות
לומר  פה פתחון יהי ואל איוב דברי יתמו כן עשיתי לא

הקדש בערתי כ)לפניך בפרשת (דברים בפסיקת' ראיתי כך
תעשר יד)עשר האלו:(שם הפסוקים מן כן מפורש

(‡):(àåäéìà äðòî)(·).íø úçôùîî אברהם
בענקים הגדול האדם יד)שנאמר אברהם:(יהושע זה

.íéýìàî:המקום מן יותר

cec zcevn
(‰Ï).'Â‚Â Ô˙È ÈÓלמלאות אלי ישמע אשר  איש לי יתן  מי 

פשעי מה לומר לי יענה  שדי  אשר  תאותי  הן כי  תשוקתי
שאיש או וכו' עונות לי כמה  והשיבני  אדבר למעלה  וכמ "ש 
יעמדו למען  ויכוחו דברי כל בספר  יכתב עמדי המתווכח ריבי
מי למעלה  וכמ"ש מי עם הדין אחרון דור ויבחנו רבים  ימים

ויוחקו: בספר Ï‡.(ÂÏ)יתן  Ì‡ימלא אשר איש אמצא אם
שכמי על אותו  אשא באמת  הנה  אלה משתי באחת תשוקתי
לי להיות  ראשי  על  אותו ואקשור למשא  עלי יהיה  ולא

בו : ואתפאר אחבבנו  מאוד  כי לוÙÒÓ¯.(ÊÏ)לעטרות  אגיד 
כמו אותו ואקרב  לבי  מצפוני לו אגלה ר "ל  פסיעותי מספר 

השר : את  ÈÏÚ.(ÁÏ)שמקרבין Ì‡הראשונים לדבריו חזר 
שכר ידי תחת  שכבוש על להתאונן יבכיון  יחד  כולם תלמיה  ואם בגזל  אצלי שהיא  להעיד  עלי תזעק  שדי אדמת אם  ואמר

מליצה: ענין  והוא  אדמה עובדי ÁÎ‰.(ËÏ)הפועלים Ì‡בלי ותבואתה  השדה כח אכלתי אם לומר  אמריו ופירש  חזר עתה
שברו: כסף מבלי שדהו לעשוק הראשונים  בעליה  נפש  והכאבתי האדבתי ואם  האדמה לעובדי מחירה  ËÁ‰.(Ó)כסף  ˙Á˙

באשה : תצמח  השעורה ובמקום חוח יצא הזרועה  החטה שבמקום העונש גמול  יהיה ‡ÂÈ·.אזי È¯·„ ÂÓ˙איוב דברי אלה  גם
הגדולה מרבית אחר עלי הבאה המכאוב ורוב דרכי כושר ספרתי כבר הנה  וכאומר מעתה  עוד אדבר ולא אמרי נשלמו שאמר

עוד  לדבר אוסיף א "כ  ומה דברי על מענה לי  ואין מאז לי שהיה יספר וההצלחה  כי האלה מהדברים וגודל (העולה גדולתו מרבית

משפחות  ומבוז הצעירים אף כי הקצה אל הקצה מן הדבר נהפך ואיך והכבוד הגדולה לו בא בעבורם אשר מעשיו וכשרון מאז לו שהיה הצלחתו

הנהגתו  ויושר צדקתו מרבית לספר וירבה בהם להזהר שיש הדברים בכל נזהר היה מאד כי מה עון בעבור ולא שונות מכאובות יסבול ואף יבזוהו

מה) בדבר חטא אם עונש גמול עצמו על :וישפוט
(‡).Â˙·˘ÈÂבדבר מענה מצאו לא  ומעתה לצדיק עצמו את  החזיק  הוא כי לאיוב מלהשיב  פסקו הנזכרים הרעים שלשת 

עליו: באו  אשר אחיו‰·ÈÊÂ.(·)היסורים בוז ואת  בכורו  עוץ  את  כמ"ש  אברהם אחי נחור  כב)מבני ¯Ì.:(בראשית ˙ÁÙ˘ÓÓ
בוז: מזרע היה  רם הוא·‡ÂÈ·.כי וראוי וצדקה משפט  עשה  שהוא אמר כי  האל  מן יותר  עצמו את שהצדיק על  חרה איוב  על 

צדקו: גמול  ממנו  ונעשק המערכה  ביד  הכל  מסר והמקום טוב לגמול 

oeiv zcevn
(‰Ï).ÈÂ˙ו האל"ף ותחסר  תאוה  מל ' והוא  תאוי ת"יכמו כן 

תתאוה ולא וכ "כ ה)רגוגי תירוג:(דברים ולא מל 'ÈÚÈ.ת"א 
ותשובה : או :ÙÒÂ¯.עניה  במקום היא  Ï‡.(ÂÏ)הוא "ו Ì‡

ודוממתי  שויתי לא  אם כמו שבועה ענין  קלא)הוא  :(תהלים
.Â„Ú‡גרגרותיך על  ענדם  וכן וקשירה  עניבה  ו)ענין :(משלי

(ÁÏ).‰ÈÓÏ˙ שדי תלמי  כמו י)הערוגות ‰È˙ÁÙ.(ËÏ):(הושע
נפש  מפח כמו יא)הדאבתי קוץ:ÁÂÁ.(Ó):(לעיל ·‡˘‰.מין 

באושים ויעש  וכן ממנה  וגרועה לשעורה  הוא ה)דומה  (ישעיה

: מהם וגרועה לענבים דומה מין שהיא
(‡).Â˙·˘ÈÂנוגש שבת כמו ופסקו יד)נחו :(שם



eקפד dpyn ipiny wxt `nei zkqn

„úB÷Bðézä,íéøetkä íBéa ïúBà ïépòî ïéà,íéúðL éðôìå äðL éðôì íúBà ïéëpçî ìáà,ïéìéâø eéäiL ìéáLa ©¦¥§©¦¨§©¦¦£¨§©§¦¨¦§¥¨¨§¦§¥§¨©¦¦§¦¤¦§§¦¦
úBöna. ©¦§
‰äçéøäL äøaò–dLôð áéLzL ãò dúBà ïéìéëàî.äìBç–ïéàé÷a ét ìò BúBà ïéìéëàî;íL ïéà íàå ª§¨¤¥¦¨©£¦¦¨©¤¨¦©§¨¤©£¦¦©¦§¦¦§¦¥¨

ïéàé÷a–Bîöò ét ìò BúBà ïéìéëàî,øîàiL ãòéc. §¦¦©£¦¦©¦©§©¤Ÿ©©
ÂñBîìa BæçàL éî–åéðéò eøBàiL ãò íéàîè íéøác elôà BúBà ïéìéëàî.äèBL áìk BëLpL éî–ïéà ¦¤£¨ª§©£¦¦£¦§¨¦§¥¦©¤¥¥¨¦¤§¨¤¤¤¥

BlL ãák øöçî BúBà ïéìéëàî;Løç ïa àéúî éaøåøézî.øîà ãBòåLøç ïa àéúî éaø:BðBøâa LLBçä– ©£¦¦¥£©¨¥¤§©¦©§¨¤¨¨©¦§¨©©¦©§¨¤¨¨©¥¦§

cccc.mze` oiprn oi`:ìëàî ïäî òåðîì ïéáééç ïéà.oze` oikpgn:ïáä çë éôë 'åá åà ùîçá åúåà ïéìéëàî úåòù òáøàá ìåëàì ìéâø äéä .úåòùìmcew
.dpyl÷åðéúä íà ,å÷øôì íãå÷ úçà äðù:ìåáñì ìåëé åðéàå åçë ùúå äìåç.mizyl mceweéåä ï÷øôå .àéøá ÷åðéúä íà å÷øô íãå÷ íéðù éúù åà

øá åðéà äæ íãå÷å ãçà íåéå äðù â"é ïá éåä ÷åðú ìù å÷øôå .ïéùðåò úá àéä æàå äæ ïîæ ãò íéðîéñ àéáäì äëøã ïéàù ãçà íåéå äðù á"é úá ú÷åðéúä
:ïéùðåò
dddd.dgixdy dxaer:íéðëåñî íäéðù úìëåà äðéà íàå ,åì äåàúî àéäå ìéùáúä çéø çéøî øáåòä.mi`iwa it lr:ïúåðîåàá ïéçîåî íéàôåømy oi`

.envr it lr eze` oilik`n oi`iwaøîà ìáà ,÷úåù åà êéøö éðéà øîåà äìåçäù ïîæá ,ïéàé÷á éøáã ìò ïéëîåñã à"ãá ,àøîâá ïéúéðúî äùøôî éëä
:êéøö åðéà íéøîåà ïéàé÷áäù éô ìò óàå .åîöò ô"ò åúåà ïéìéëàî ìáà íåìëì äáåùç ïúåàé÷á ïéà øîåìë ,ììë ïéàé÷á íù ïéà ,êéøö

eeee.qenlea:àôøúðù òåãéá úøæåç åúéàøîùëå ,úåîì ïëåñîå ïåáòø úîçî æçåàä éìåç.dhey alkåøéø çåúô åéô ,åìù íéðîéñå .åéìò äøåù äòø çåø
:òîùð åìå÷ ïéàå çáåð óà íéøîåà ùéå ,íéáøä úåùø éãö ìò êìäîå åéúåëøé ïéá åì úçðåî åáðæå úåçåøñ åéðæà óèåð.ely cak xvgn eze` oilik`n oi`
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שתי שהביאו  אחד , ויום שנה עשרה שלש ובן אחד , ויום שנה עשרה שתים "בת
התורה", מן  ומשלימים המצוות, לכל כגדולים הם הרי  mdשערות, miaiigy xnelk

meid lk mixetikd meia mevl סופרים מדברי  אבל יא). ב, עשור שביתת הל' (רמב"ם
לפרקם. שהגיעו קודם אף הכיפורים ביום להתענות הילדים את להרגיל צריכים

מחנכים מתי ללמד, באה לצום.משנתנו  הילדים את

íéøetkä íBéa ïúBà ïépòî ïéà ,úB÷Bðézä למנוע חייבין  אין  – ÇÄÅÀÇÄÈÀÇÄÄ
מאכל הרמב"ם((((רש רש רש רש """"יייי))))מהן ומדברי  יא יא יא יא )))); בבבב,,,, עשורעשורעשורעשור שביתתשביתתשביתתשביתת נראה,((((הלהלהלהל''''

משנתנו , הוא mi`yxשמפרש oi`yעל אף כלומר  מאכל, מהם למנוע
ומחנך רשאי , תינוק של  חינוכו להקדים רצה אם מצוות שבשאר  פי 

לחנכו  רשאי  אינו  כאן ממש , כגדול כהלכתה, המצוה את לעשות אותו 
חכמים לו  שקבעו  הזמן  לפני íúBà;((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))בעינוי  ïéëpçî ìáàÂÈÀÇÀÄÈ

מאכילים  שעות בארבע לאכול רגילים היו שאם אחדות , שעות לצום –
שעות, בשש או  בחמש  הכיפורים ביום éðôìåאותם äðL éðôìÄÀÅÈÈÀÄÀÅ

íéúðL שאם היא, משנתנו  שכוונת מבואר , בגמרא פרקם. קודם – ÀÈÇÄ
שנה, לפני  אותו מחנכים העינוי , לסבול  כוח בו  ואין  חלש , הילד 

לפני אותו מחנכים בריא וכשהילד לפרקו, שהגיע קודם שנה כלומר
הוא  בן של שפרקו  הקדמנו  וכבר  פרקו, קודם שנתיים כלומר  שנתיים,
שנה  עשרה שתים הוא בת של ופרקה אחד, ויום שנה עשרה שלש 

הלכך התורה, מן להתענות וחייבים הם עונשים בני שאז אחד , ויום
,miizpy iptle dpy iptl mze` mikpgnúBöna ïéìéâø eéäiL ìéáLaÄÀÄÆÄÀÀÄÄÇÄÀ

הצום: בענין הם חינוך מיני ששני (בגמרא), סוברים יש חינוך`.–
שגמרה a.לשעות; (היינו  תשע ובת שמונה בת הצום. להשלמת חינוך

בן  וכן  לעשירית), ונכנסה תשע שגמרה או לתשיעית, ונכנסה שמונה
אותם מחנכים – עשר  ובן  עשרה,תשע אחת ובת עשר  בת לשעות;

מ  – עשרה שתים ובן  עשרה אחת בן סופרים וכן  מדברי  אותם חנכים
– עשרה שלש ובן  עשרה שתים בת היום; כל לצום היינו להשלמה,

בדרכים  משנתנו מתפרשת זו דעה לפי ואמנם התורה. מן משלימים
בזה להאריך המקום כאן  אין אבל  ועיין ועיין ועיין ועיין אחרות, ורש ורש ורש ורש """"יייי;;;; גמראגמראגמראגמרא ((((עייןעייןעייןעיין

ונונונונ שמאריך שמאריך שמאריך שמאריך רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי ועייןועייןועייןועיין יייי;;;; ב ב ב ב ,,,, עשור עשור עשור עשור  שביתת שביתת שביתת שביתת  הלכותהלכותהלכותהלכות כליוכליוכליוכליו,,,, ושאיושאיושאיושאי

היוצא היוצא היוצא היוצא  ופסקופסקופסקופסק שלהשלהשלהשלה וסוגיה וסוגיה וסוגיה וסוגיה  זו זו זו זו  """"משנה משנה משנה משנה  דבריודבריודבריודבריו:::: בתחילת בתחילת בתחילת בתחילת  כותבכותבכותבכותב והואוהואוהואוהוא זוזוזוזו,,,, בסוגיה בסוגיה בסוגיה בסוגיה 

המפרשיםהמפרשיםהמפרשיםהמפרשים")")")") בידבידבידביד מבולבל מבולבל מבולבל מבולבל  .ממנה ממנה ממנה ממנה ,,,,
:azek epzpynl eyexita m"anxd,שלמות שנים עשרה משלש הזכרים כי  "ודע

הביאו אם התורה, מן להתענות חייבים שלמות שנים עשרה משתים והנקבות
הזכרים  שמזג לפי  מהזכרים, יותר התענית סובלות הנקבות כי  שערות, שתי 
היום  כל  מתענים שנה עשרה מאחת והנקבות והזכרים יותר . נמס וגופם חם

מן לשעות מתענים שנים ומעשר שנים ומתשע במצוות, לחנכם כדי  מדרבנן
מאכילים  ואין  להתענות, שיתחנכו  כדי בשווה, נקבות בין  זכרים בין היום,

הרעב". שיצערם עד אותם

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äøaò,מעוברת אשה –äçéøäL,הכיפורים ביום מאכל  ריח – ËÀÈÆÅÄÈ
מסוכנים, והעובר היא תאכל , לא שאם עד  מאכל, לאותו מתאווה והיא

dLôð áéLzL ãò dúBà ïéìéëàî,דעתה עליה ותתיישב – ÇÂÄÄÈÇÆÈÄÇÀÈ
נפש פיקוח בפני  שעומד דבר  לך zeixrשאין  ielibe dxf dcearn ueg)

.(minc zekitye הכיפורים שיום באזנה, תחילה לה לוחשים מקום מכל 

דעתה  אין ואם מכשיעור , פחות לה נותנים מועיל  לא ואם היום,
כרצונה אותה מאכילין  בכך, עשור עשור עשור עשור מתיישבת שביתת שביתת שביתת שביתת  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

ט ט ט ט )))) ïéàé÷a.בבבב,,,, ét ìò BúBà ïéìéëàî ,äìBç,רופאים היינו  – ÆÇÂÄÄÇÄÀÄÄ
לצום; לחולה היא שסכנה אומרים הם ïéàé÷a,אם íL ïéà íàåÀÄÅÈÀÄÄ

éc øîàiL ãò ,Bîöò ét ìò BúBà ïéìéëàî,מבואר בגמרא – ÇÂÄÄÇÄÇÀÇÆÙÇÇ
או  והם בקיאים, שם יש  החולה שאפילו  אם לאכול , צריך שאינו מרים

כלומר כלל , בקיאים שם אין  כאילו זה הרי לאכול, שצריך  אומר עצמו
החולה, בדברי  אלא הרופאים, בדעת מתחשבים `ezeשאין  oilik`ne

,ic xn`iy cr envr it lr:הוא גדול כלל  eytp"שכן  zxn rcei al"
י ). יד, (משלי
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להאכיל מותר  נפש פיקוח שמשום בכלל , ללמד משנתנו  באה הקודמת המשנה אגב
האסורים. דברים אפילו אדם

ñBîìa BæçàL éî, רעבון מחמת לאדם לו הבאה וחולשה מחלה – ÄÆÂÈËÀ
נפשות, סכנת משום בזה íéàîèויש  íéøác elôà BúBà ïéìéëàîÇÂÄÄÂÄÀÈÄÀÅÄ

שם  אין אם ורמשים, שקצים נבלות, כגון  האסורים, דברים כלומר  –
המותרים, åéðéòדברים eøBàiL ãò מחשכת הבולמוס מחלת שכן – ÇÆÅÅÈ

שימצאו  עד להשהותו  שאין  ללמד , באה משנתנו אדם; של  עיניו מאור
עד האסורים, דברים אפילו  מיד  לו  נותנים אלא המותרים, דברים

דעתו. äèBLשתתיישב áìk BëLpL éî,הוא נפשות שסכנת – ÄÆÀÈÆÆÆ
BlL ãák øöçî BúBà ïéìéëàî ïéàשל הכבד  יותרת מן  – ÅÇÂÄÄÅÂÇÈÅÆ

אין  מקום מכל זו , ברפואה להשתמש  העם שנהגו פי על שאף הכלב,
מפוקפקת. שרפואתו  איסור  להאכילו ואין בדוקה, רפואה משום בה

øézî Løç ïa àéúî éaøå,הכלב של הכבד מחצר להאכילו  – ÀÇÄÇÀÈÆÈÈÇÄ
היא גמורה רפואה "הואיל((((רש רש רש רש """"יייי))))שלדעתו רש "י : דברי  מפרשים ויש .

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn ipiny wxt `nei zkqn

úaMa åét CBúa íñ Bì ïéìéhî,úBLôð ÷ôñ àeäL éðtî,úaMä úà äçBc úBLôð ÷ôñ ìëå. ©¦¦©§¦©©¨¦§¥¤§¥§¨§¨§¥§¨¤¤©©¨
Êúìtî åéìò äìôpL éî,íL Bðéà ÷ôñ íL àeä ÷ôñ,úî ÷ôñ éç ÷ôñ,ìàøNé ÷ôñ éøëð ÷ôñ–ïéçwôî ¦¤¨§¨¨¨©Ÿ¤¨¥¨¨¥¥¨¨¥©¨¥¥¨¥¨§¦¨¥¦§¨¥§©§¦

ìbä úà åéìò.éç eäeàöî–åéìò ïéçwôî,úî íàå–eäeçépé. ¨¨¤©©§¨©§©§¦¨¨§¦¥©¦
Áïéøtëî éàcå íLàå úàhç.äáeLzä íò ïéøtëî íéøetkä íBéå äúéî.úBl÷ úBøáò ìò úøtëî äáeLz, ©¨§¨¨©©§©§¦¦¨§©¦¦§©§¦¦©§¨§¨§©¤¤©£¥©

äNòú àG ìòå äNò ìò;øtëéå íéøetkä íBé àBáiL ãò äìBz àéä úBøeîçä ìòå. ©£¥§©©£¤§©©£¦¨©¤¨©¦¦¦©¥

:êë ìò äàîè äîäá øåñéà åì øéúäì äøåîâ äàåôø äðéà åæ äàåôøá íéàôåøä åâäðù ô"òàå.xizn yxg oa `izn 'xeïéàå .àéä äøåîâ äàåôø øáñ÷
:ùøç ïá àéúî 'øë äëìä.eipya yyegd:ïåøâìå êéçì êìåä íùîå ìëàúäì íéëéðçä øùá ìéçúîù.mq el oilihn:äàåôøì áùò ùøåùwtq lke
.zayd z` dgec zeytpåäåãîàã ïåâëå .äàáä úáùì úåîé àîù ,íåéä åì åùòé àì íàù ÷ôñ àìà ,úåîé àì åæ úáùáã ïì àèéùôã ïåâë ééåúàì ,ìë

:ì"î÷ ,àúáù éøú äéìò ìåçéð àìã éëéä éë àúøåàì ãò åäðéáëòì àîéúã åäî ,àúáù àî÷ àîåéå ,éîåé àéðîúì äæ íñ úåúùì
ffff.eilr oigwtnúî àåäù òåãéá ,äîùð åá åàöî àìå ,äìòîì äèîìî ïéá ,äèîì äìòîìî ïéá ,åîèåç ãò å÷ãá íàå .åéøçà ïéùôçîå ìâä úà ïéøôåç

áéúëã ,åéìò ïéç÷ôî ïéà áåùå('æ úéùàøá):åéôàá íééç çåø úîùð øùà ìë.eilr oigwtn ig ede`vnééç àìà äéçéù à"àù åá åàøù àìà äëøöð àì
:äòù ééç åúåà ìéáùá åéìò ïéç÷ôîã ì"î÷ ,úî àåä ãéîå äòù.eilr oigwtn oi` zn,ä÷éìãä éðôî úîä úà ïéìéöî øîåàä éøáãì åìéôàã ,ì"î÷ àä

úéøù àì éà àëä ìáà .åúî ìò ìåäá íãàù êåúî ééåáëì éúà äéì úéøù àì éàã ,åàéöåäìå úîä ìèìèì åøéúä ä÷éìã éáâã .ïéç÷ôî ïéàã äãåî àäá
:àä éî÷î àä éøùðã àúééøåàã àøåñà éåäúã ãáòîì äéì úéà éàî ìâä úà ç÷ôì äéì

gggg.i`ce my`e z`hgèøçúî äéä àì íàù ,äáåùú äùò øáë åîùàå åúàèç àéáî àåäùë àîúñîã ,äøéëæäì àðúä ùç àìå .äáåùúä íò íéøôëî
:ïáø÷ àéáî äéä àì.i`ce my`:úåìéòî íùàå úåìéæâ íùà ïåâë.dyrz `l lre dyr lräá ùéù äùòú àì ìáà .úøôëî äáåùú ,äùòì ÷úéðä
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שהנשוך משום היא, גמורה שרפואה מתיא, רבי סובר בכך  העם ומנהג

שיתרפא  אפשר  ולפעמים וכו' זה בחולי הגובר דמיונו  כוח ישקיט ממנו 
המנהג" מצד אלא רפואה אינו  שבאמת הגם בשם בשם בשם בשם בזה, אלבקאלבקאלבקאלבק ((((רררר""""ח ח ח ח 

יצחקיצחקיצחקיצחק")")")") """"שיח שיח שיח שיח  LLBçä.בעלבעלבעלבעל :Løç ïa àéúî éaø øîà ãBòåÀÈÇÇÄÇÀÈÆÈÈÇÅ
BðBøâa:גורסים ויש  –,eita yyegd: או,eipiya yyegdשבשר והיינו  ÄÀ

לגרון  וילך  הריקבון שיתפשט חשש  ויש  להירקב מתחיל החניכיים
המעיים, íñולבני  Bì ïéìéhî,מרפא –úaMa åét CBúa ואין – ÇÄÄÇÀÄÇÇÈ

השבת לחילול ישראלישראלישראלישראל")")")")חוששין  """"תפארתתפארתתפארתתפארת ôñ÷,((((עייןעייןעייןעיין àeäL éðtîÄÀÅÆÀÅ
úBLôð ויהא המחלה ותתגבר תתפשט שמא נפשות, סכנת ספק – ÀÈ

úaMäסכנה,בה úà äçBc úBLôð ÷ôñ ìëåשנאמר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÀÈÀÅÀÈÆÆÇÇÈ
ה ה ה ה ):):):): האדם יח יח יח יח ,,,, אותם יעשה אשר משפטי  ואת חוקותי את "ושמרתם

,"mda igeודרשו"mda ige"אשר רש "י : ומפרש בהם, שימות ולא

ספק  לידי  בעשייתם שיבוא ולא ודאי, בהם שיחיה המצוות את יעשה
נפשות. סכנת של הספק על  אפילו  השבת את שמחללין  ומכאן מיתה;
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את  שדוחים נפשות, סכנת ספק משום בהם שיש  בדברים ללמד  מוסיפה משנתנו

השבת.

íL Bðéà ÷ôñ íL àeä ÷ôñ ,úìtî åéìò äìôpL éî– ÄÆÈÀÈÈÈÇÙÆÈÅÈÈÅÅÈ
ממנה, ויצא שניצל  או למפולת מתחת נשאר  אם ידוע éçשאין  ÷ôñÈÅÇ

úî ÷ôñ הוא אם ספק למפולת, מתחת נשאר  אם שאף כלומר – ÈÅÅ
מת, שכבר או חי ìàøNéעדיין  ÷ôñ éøëð ÷ôñ אדם אותו  – ÈÅÈÀÄÈÅÄÀÈÅ

מקום  מכל  הללו, הספקות כל שיש  פי  על  אף המפולת; עליו  שנפלה
ìbä úà åéìò ïéçwôî שחופרים היינו האבנים, גל את פותחים – ÀÇÀÄÈÈÆÇÇ

הכיפורים. ביום או  בשבת האדם אחר  éçומחפשים eäeàöî אף – ÀÈÇ
מועטת, שעה אלא לחיות עוד  יוכל  שלא שנתברר  פי  ïéçwôîÀÇÀÄעל 

åéìòחיי אותם לחיות עוד  שיוכל  כדי  הגל, פיקוח את משלימים – ÈÈ
úîשעה, íàå,מת אותו  מצאו  ואם –eäeçépé לפקח יוסיפו  ולא – ÀÄÅÇÄ

הדליקה  מפני המת את "מצילים שאמרו : פי על  ואף בשבת; הגל את
שכן  המת, את להוציא כדי  מפקחים שאין הם מודים כאן  בשבת",

לכבות  יבוא מתו  על  בהול שאדם מתוך  שמא חכמים, חששו בדליקה
אין  כאן אבל  המת, את מתוכה להוציא התירו  הלכך  הדליקה, את

הגל של הפיקוח את מחמתו להתיר  צורך  שיהא תורה לאיסור  חשש
למפולת ((((גמרא גמרא גמרא גמרא )))) שמתחת האדם את שבדקו שבשעה בגמרא, מבואר  כן  .

עד שהגיע כלומר  ראשו , מצד  אותו  בדקו  אם מת, או חי הוא אם
מלמטה  בדקוהו  אם אבל בדיקה, עוד  צריך  אין  מת, ומצאוהו  חוטמו 

לבו  או  טבורו עד ובדקוהו מרגלותיו, דרך שמצאוהו כגון  מלמעלה,

שנאמר  לחוטמו, שיגיעו  עד  כך על סומכים אין מת, ((((בראשית בראשית בראשית בראשית ומצאוהו

כבכבכבכב):):):): שלז ז ז ז ,,,, חיותו שעיקר ומכאן באפיו "; חיים רוח נשמת אשר  "כל 

אמרו כן בחוטמו . ניכר  מתחת ((((שם שם שם שם ),),),),אדם אדם בני הרבה היו  שאם
להוסיף  יש מקום מכל מתים, העליונים את שמצאו  פי  על אף למפולת,

בחיים. עודם התחתונים שמא הגל, את ולפקח

i y i l y m e i
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úàhç בשוגג שעשה עבירה על מביא אדם שהיה חטאת קרבן  – ÇÈ
כז כז כז כז ----לה לה לה לה ),),),), ד ד ד ד ,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  éàcå((((עייןעייןעייןעיין íLàå מביא שהיה גזלות, אשם כגון  – ÀÈÈÇÇ

או  הודה, כך  ואחר לשקר ונשבע חברו של  ממון בתביעת שכפר  אדם

מהם; שנהנה כגון ה', בקדשי שמעל  אדם מביא שהיה מעילות, אשם
הללו  הקרבנות באים ïéøtëîשני שהם והעוונות החטאים על – ÀÇÀÄ

שהיה  חטאו , על  מתחרט האדם היה אלו קרבנות בהבאת שכן  עליהם,
עוון  לאותו  ישוב שלא עליו  ומקבל  עוונותיו , את הקרבן  על מתוודה

מכפרים  לפיכך הללו , הקרבנות עם ותשובה וידוי שיש  וכיון לעולם;
שנאמר כמו יייי):):):):הם, הההה,,,, חטא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אשר מחטאתו  הכהן  עליו  "וכפר

ברם, לו". ielzונסלח my`,חטא ספק על שעבר  אדם מביא שהיה
לפניו  שהיתה כגון  חטאת, שגגתן  ועל  כרת זדונן  על שחייבים בעבירות

מהן  מאיזו ידע ולא מהן , מאחת ואכל  חלב, וחתיכת שומן  חתיכת
כפרה, נאמרה בו  שגם פי  על  אף תלוי, אשם להביא היה שחייב אכל,

יח יח יח יח ):):):):שכתוב הההה,,,, מכל((((ויקראויקראויקראויקרא שגג", אשר שגגתו  על  הכהן  עליו  "וכפר 

היה  כך , אחר החטא לו  כשנודע שהרי גמורה, כפרה מכפר אינו מקום
חטאת קרבן  להביא íéøetkä.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))צריך íBéå äúéî יום או  – ÄÈÀÇÄÄ

äáeLzäהכיפורים, íò ïéøtëî והתחרט בתשובה אדם שב אם – ÀÇÀÄÄÇÀÈ
בתשובה  החוזר  וכן  עליהם; מכפרת המיתה מותו, לפני  חטאיו  על 

חטאיו. על  מכפר  הכיפורים יום הכיפורים, לבדה,äáeLzביום – ÀÈ
äNò ìò ,úBl÷ úBøáò ìò úøtëî,שביטל "עשה" מצוות על  – ÀÇÆÆÇÂÅÇÇÂÅ

äNòú àG ìòå שכן ל"עשה", הניתק לאו על  מבואר : בגמרא – ÀÇÇÂÆ
כחמורות; דינן מלקות, בהן  שיש  תעשה" "לא úBøeîçäמצוות ìòåÀÇÇÂ

החמורות, העבירות –äìBz àéäמפני עליו  ומגינה תולה התשובה – ÄÈ
השמים, מן  øtëéåעונש  íéøetkä íBé àBáiL ãò הגמרא מסקנת – ÇÆÈÇÄÄÄÇÅ

או  ל"עשה", הניתק בלאו או  "עשה" במצוות אדם הזיד שאם היא,
עד משם זז אינו  תשובה, ועשה מלקות, בו שיש  תעשה" ב"לא ששגג
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„úB÷Bðézä,íéøetkä íBéa ïúBà ïépòî ïéà,íéúðL éðôìå äðL éðôì íúBà ïéëpçî ìáà,ïéìéâø eéäiL ìéáLa ©¦¥§©¦¨§©¦¦£¨§©§¦¨¦§¥¨¨§¦§¥§¨©¦¦§¦¤¦§§¦¦
úBöna. ©¦§
‰äçéøäL äøaò–dLôð áéLzL ãò dúBà ïéìéëàî.äìBç–ïéàé÷a ét ìò BúBà ïéìéëàî;íL ïéà íàå ª§¨¤¥¦¨©£¦¦¨©¤¨¦©§¨¤©£¦¦©¦§¦¦§¦¥¨

ïéàé÷a–Bîöò ét ìò BúBà ïéìéëàî,øîàiL ãòéc. §¦¦©£¦¦©¦©§©¤Ÿ©©
ÂñBîìa BæçàL éî–åéðéò eøBàiL ãò íéàîè íéøác elôà BúBà ïéìéëàî.äèBL áìk BëLpL éî–ïéà ¦¤£¨ª§©£¦¦£¦§¨¦§¥¦©¤¥¥¨¦¤§¨¤¤¤¥

BlL ãák øöçî BúBà ïéìéëàî;Løç ïa àéúî éaøåøézî.øîà ãBòåLøç ïa àéúî éaø:BðBøâa LLBçä– ©£¦¦¥£©¨¥¤§©¦©§¨¤¨¨©¦§¨©©¦©§¨¤¨¨©¥¦§

cccc.mze` oiprn oi`:ìëàî ïäî òåðîì ïéáééç ïéà.oze` oikpgn:ïáä çë éôë 'åá åà ùîçá åúåà ïéìéëàî úåòù òáøàá ìåëàì ìéâø äéä .úåòùìmcew
.dpyl÷åðéúä íà ,å÷øôì íãå÷ úçà äðù:ìåáñì ìåëé åðéàå åçë ùúå äìåç.mizyl mceweéåä ï÷øôå .àéøá ÷åðéúä íà å÷øô íãå÷ íéðù éúù åà

øá åðéà äæ íãå÷å ãçà íåéå äðù â"é ïá éåä ÷åðú ìù å÷øôå .ïéùðåò úá àéä æàå äæ ïîæ ãò íéðîéñ àéáäì äëøã ïéàù ãçà íåéå äðù á"é úá ú÷åðéúä
:ïéùðåò
dddd.dgixdy dxaer:íéðëåñî íäéðù úìëåà äðéà íàå ,åì äåàúî àéäå ìéùáúä çéø çéøî øáåòä.mi`iwa it lr:ïúåðîåàá ïéçîåî íéàôåømy oi`

.envr it lr eze` oilik`n oi`iwaøîà ìáà ,÷úåù åà êéøö éðéà øîåà äìåçäù ïîæá ,ïéàé÷á éøáã ìò ïéëîåñã à"ãá ,àøîâá ïéúéðúî äùøôî éëä
:êéøö åðéà íéøîåà ïéàé÷áäù éô ìò óàå .åîöò ô"ò åúåà ïéìéëàî ìáà íåìëì äáåùç ïúåàé÷á ïéà øîåìë ,ììë ïéàé÷á íù ïéà ,êéøö

eeee.qenlea:àôøúðù òåãéá úøæåç åúéàøîùëå ,úåîì ïëåñîå ïåáòø úîçî æçåàä éìåç.dhey alkåøéø çåúô åéô ,åìù íéðîéñå .åéìò äøåù äòø çåø
:òîùð åìå÷ ïéàå çáåð óà íéøîåà ùéå ,íéáøä úåùø éãö ìò êìäîå åéúåëøé ïéá åì úçðåî åáðæå úåçåøñ åéðæà óèåð.ely cak xvgn eze` oilik`n oi`

`xephxa yexit
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שתי שהביאו  אחד , ויום שנה עשרה שלש ובן אחד , ויום שנה עשרה שתים "בת
התורה", מן  ומשלימים המצוות, לכל כגדולים הם הרי  mdשערות, miaiigy xnelk

meid lk mixetikd meia mevl סופרים מדברי  אבל יא). ב, עשור שביתת הל' (רמב"ם
לפרקם. שהגיעו קודם אף הכיפורים ביום להתענות הילדים את להרגיל צריכים

מחנכים מתי ללמד, באה לצום.משנתנו  הילדים את

íéøetkä íBéa ïúBà ïépòî ïéà ,úB÷Bðézä למנוע חייבין  אין  – ÇÄÅÀÇÄÈÀÇÄÄ
מאכל הרמב"ם((((רש רש רש רש """"יייי))))מהן ומדברי  יא יא יא יא )))); בבבב,,,, עשורעשורעשורעשור שביתתשביתתשביתתשביתת נראה,((((הלהלהלהל''''

משנתנו , הוא mi`yxשמפרש oi`yעל אף כלומר  מאכל, מהם למנוע
ומחנך רשאי , תינוק של  חינוכו להקדים רצה אם מצוות שבשאר  פי 

לחנכו  רשאי  אינו  כאן ממש , כגדול כהלכתה, המצוה את לעשות אותו 
חכמים לו  שקבעו  הזמן  לפני íúBà;((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))בעינוי  ïéëpçî ìáàÂÈÀÇÀÄÈ

מאכילים  שעות בארבע לאכול רגילים היו שאם אחדות , שעות לצום –
שעות, בשש או  בחמש  הכיפורים ביום éðôìåאותם äðL éðôìÄÀÅÈÈÀÄÀÅ

íéúðL שאם היא, משנתנו  שכוונת מבואר , בגמרא פרקם. קודם – ÀÈÇÄ
שנה, לפני  אותו מחנכים העינוי , לסבול  כוח בו  ואין  חלש , הילד 

לפני אותו מחנכים בריא וכשהילד לפרקו, שהגיע קודם שנה כלומר
הוא  בן של שפרקו  הקדמנו  וכבר  פרקו, קודם שנתיים כלומר  שנתיים,
שנה  עשרה שתים הוא בת של ופרקה אחד, ויום שנה עשרה שלש 

הלכך התורה, מן להתענות וחייבים הם עונשים בני שאז אחד , ויום
,miizpy iptle dpy iptl mze` mikpgnúBöna ïéìéâø eéäiL ìéáLaÄÀÄÆÄÀÀÄÄÇÄÀ

הצום: בענין הם חינוך מיני ששני (בגמרא), סוברים יש חינוך`.–
שגמרה a.לשעות; (היינו  תשע ובת שמונה בת הצום. להשלמת חינוך

בן  וכן  לעשירית), ונכנסה תשע שגמרה או לתשיעית, ונכנסה שמונה
אותם מחנכים – עשר  ובן  עשרה,תשע אחת ובת עשר  בת לשעות;

מ  – עשרה שתים ובן  עשרה אחת בן סופרים וכן  מדברי  אותם חנכים
– עשרה שלש ובן  עשרה שתים בת היום; כל לצום היינו להשלמה,

בדרכים  משנתנו מתפרשת זו דעה לפי ואמנם התורה. מן משלימים
בזה להאריך המקום כאן  אין אבל  ועיין ועיין ועיין ועיין אחרות, ורש ורש ורש ורש """"יייי;;;; גמראגמראגמראגמרא ((((עייןעייןעייןעיין

ונונונונ שמאריך שמאריך שמאריך שמאריך רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי ועייןועייןועייןועיין יייי;;;; ב ב ב ב ,,,, עשור עשור עשור עשור  שביתת שביתת שביתת שביתת  הלכותהלכותהלכותהלכות כליוכליוכליוכליו,,,, ושאיושאיושאיושאי

היוצא היוצא היוצא היוצא  ופסקופסקופסקופסק שלהשלהשלהשלה וסוגיה וסוגיה וסוגיה וסוגיה  זו זו זו זו  """"משנה משנה משנה משנה  דבריודבריודבריודבריו:::: בתחילת בתחילת בתחילת בתחילת  כותבכותבכותבכותב והואוהואוהואוהוא זוזוזוזו,,,, בסוגיה בסוגיה בסוגיה בסוגיה 

המפרשיםהמפרשיםהמפרשיםהמפרשים")")")") בידבידבידביד מבולבל מבולבל מבולבל מבולבל  .ממנה ממנה ממנה ממנה ,,,,
:azek epzpynl eyexita m"anxd,שלמות שנים עשרה משלש הזכרים כי  "ודע

הביאו אם התורה, מן להתענות חייבים שלמות שנים עשרה משתים והנקבות
הזכרים  שמזג לפי  מהזכרים, יותר התענית סובלות הנקבות כי  שערות, שתי 
היום  כל  מתענים שנה עשרה מאחת והנקבות והזכרים יותר . נמס וגופם חם

מן לשעות מתענים שנים ומעשר שנים ומתשע במצוות, לחנכם כדי  מדרבנן
מאכילים  ואין  להתענות, שיתחנכו  כדי בשווה, נקבות בין  זכרים בין היום,

הרעב". שיצערם עד אותם
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äøaò,מעוברת אשה –äçéøäL,הכיפורים ביום מאכל  ריח – ËÀÈÆÅÄÈ
מסוכנים, והעובר היא תאכל , לא שאם עד  מאכל, לאותו מתאווה והיא

dLôð áéLzL ãò dúBà ïéìéëàî,דעתה עליה ותתיישב – ÇÂÄÄÈÇÆÈÄÇÀÈ
נפש פיקוח בפני  שעומד דבר  לך zeixrשאין  ielibe dxf dcearn ueg)

.(minc zekitye הכיפורים שיום באזנה, תחילה לה לוחשים מקום מכל 

דעתה  אין ואם מכשיעור , פחות לה נותנים מועיל  לא ואם היום,
כרצונה אותה מאכילין  בכך, עשור עשור עשור עשור מתיישבת שביתת שביתת שביתת שביתת  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

ט ט ט ט )))) ïéàé÷a.בבבב,,,, ét ìò BúBà ïéìéëàî ,äìBç,רופאים היינו  – ÆÇÂÄÄÇÄÀÄÄ
לצום; לחולה היא שסכנה אומרים הם ïéàé÷a,אם íL ïéà íàåÀÄÅÈÀÄÄ

éc øîàiL ãò ,Bîöò ét ìò BúBà ïéìéëàî,מבואר בגמרא – ÇÂÄÄÇÄÇÀÇÆÙÇÇ
או  והם בקיאים, שם יש  החולה שאפילו  אם לאכול , צריך שאינו מרים

כלומר כלל , בקיאים שם אין  כאילו זה הרי לאכול, שצריך  אומר עצמו
החולה, בדברי  אלא הרופאים, בדעת מתחשבים `ezeשאין  oilik`ne

,ic xn`iy cr envr it lr:הוא גדול כלל  eytp"שכן  zxn rcei al"
י ). יד, (משלי
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להאכיל מותר  נפש פיקוח שמשום בכלל , ללמד משנתנו  באה הקודמת המשנה אגב
האסורים. דברים אפילו אדם

ñBîìa BæçàL éî, רעבון מחמת לאדם לו הבאה וחולשה מחלה – ÄÆÂÈËÀ
נפשות, סכנת משום בזה íéàîèויש  íéøác elôà BúBà ïéìéëàîÇÂÄÄÂÄÀÈÄÀÅÄ

שם  אין אם ורמשים, שקצים נבלות, כגון  האסורים, דברים כלומר  –
המותרים, åéðéòדברים eøBàiL ãò מחשכת הבולמוס מחלת שכן – ÇÆÅÅÈ

שימצאו  עד להשהותו  שאין  ללמד , באה משנתנו אדם; של  עיניו מאור
עד האסורים, דברים אפילו  מיד  לו  נותנים אלא המותרים, דברים

דעתו. äèBLשתתיישב áìk BëLpL éî,הוא נפשות שסכנת – ÄÆÀÈÆÆÆ
BlL ãák øöçî BúBà ïéìéëàî ïéàשל הכבד  יותרת מן  – ÅÇÂÄÄÅÂÇÈÅÆ

אין  מקום מכל זו , ברפואה להשתמש  העם שנהגו פי על שאף הכלב,
מפוקפקת. שרפואתו  איסור  להאכילו ואין בדוקה, רפואה משום בה

øézî Løç ïa àéúî éaøå,הכלב של הכבד מחצר להאכילו  – ÀÇÄÇÀÈÆÈÈÇÄ
היא גמורה רפואה "הואיל((((רש רש רש רש """"יייי))))שלדעתו רש "י : דברי  מפרשים ויש .
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úaMa åét CBúa íñ Bì ïéìéhî,úBLôð ÷ôñ àeäL éðtî,úaMä úà äçBc úBLôð ÷ôñ ìëå. ©¦¦©§¦©©¨¦§¥¤§¥§¨§¨§¥§¨¤¤©©¨
Êúìtî åéìò äìôpL éî,íL Bðéà ÷ôñ íL àeä ÷ôñ,úî ÷ôñ éç ÷ôñ,ìàøNé ÷ôñ éøëð ÷ôñ–ïéçwôî ¦¤¨§¨¨¨©Ÿ¤¨¥¨¨¥¥¨¨¥©¨¥¥¨¥¨§¦¨¥¦§¨¥§©§¦

ìbä úà åéìò.éç eäeàöî–åéìò ïéçwôî,úî íàå–eäeçépé. ¨¨¤©©§¨©§©§¦¨¨§¦¥©¦
Áïéøtëî éàcå íLàå úàhç.äáeLzä íò ïéøtëî íéøetkä íBéå äúéî.úBl÷ úBøáò ìò úøtëî äáeLz, ©¨§¨¨©©§©§¦¦¨§©¦¦§©§¦¦©§¨§¨§©¤¤©£¥©

äNòú àG ìòå äNò ìò;øtëéå íéøetkä íBé àBáiL ãò äìBz àéä úBøeîçä ìòå. ©£¥§©©£¤§©©£¦¨©¤¨©¦¦¦©¥

:êë ìò äàîè äîäá øåñéà åì øéúäì äøåîâ äàåôø äðéà åæ äàåôøá íéàôåøä åâäðù ô"òàå.xizn yxg oa `izn 'xeïéàå .àéä äøåîâ äàåôø øáñ÷
:ùøç ïá àéúî 'øë äëìä.eipya yyegd:ïåøâìå êéçì êìåä íùîå ìëàúäì íéëéðçä øùá ìéçúîù.mq el oilihn:äàåôøì áùò ùøåùwtq lke
.zayd z` dgec zeytpåäåãîàã ïåâëå .äàáä úáùì úåîé àîù ,íåéä åì åùòé àì íàù ÷ôñ àìà ,úåîé àì åæ úáùáã ïì àèéùôã ïåâë ééåúàì ,ìë

:ì"î÷ ,àúáù éøú äéìò ìåçéð àìã éëéä éë àúøåàì ãò åäðéáëòì àîéúã åäî ,àúáù àî÷ àîåéå ,éîåé àéðîúì äæ íñ úåúùì
ffff.eilr oigwtnúî àåäù òåãéá ,äîùð åá åàöî àìå ,äìòîì äèîìî ïéá ,äèîì äìòîìî ïéá ,åîèåç ãò å÷ãá íàå .åéøçà ïéùôçîå ìâä úà ïéøôåç

áéúëã ,åéìò ïéç÷ôî ïéà áåùå('æ úéùàøá):åéôàá íééç çåø úîùð øùà ìë.eilr oigwtn ig ede`vnééç àìà äéçéù à"àù åá åàøù àìà äëøöð àì
:äòù ééç åúåà ìéáùá åéìò ïéç÷ôîã ì"î÷ ,úî àåä ãéîå äòù.eilr oigwtn oi` zn,ä÷éìãä éðôî úîä úà ïéìéöî øîåàä éøáãì åìéôàã ,ì"î÷ àä

úéøù àì éà àëä ìáà .åúî ìò ìåäá íãàù êåúî ééåáëì éúà äéì úéøù àì éàã ,åàéöåäìå úîä ìèìèì åøéúä ä÷éìã éáâã .ïéç÷ôî ïéàã äãåî àäá
:àä éî÷î àä éøùðã àúééøåàã àøåñà éåäúã ãáòîì äéì úéà éàî ìâä úà ç÷ôì äéì

gggg.i`ce my`e z`hgèøçúî äéä àì íàù ,äáåùú äùò øáë åîùàå åúàèç àéáî àåäùë àîúñîã ,äøéëæäì àðúä ùç àìå .äáåùúä íò íéøôëî
:ïáø÷ àéáî äéä àì.i`ce my`:úåìéòî íùàå úåìéæâ íùà ïåâë.dyrz `l lre dyr lräá ùéù äùòú àì ìáà .úøôëî äáåùú ,äùòì ÷úéðä

`xephxa yexit

שהנשוך משום היא, גמורה שרפואה מתיא, רבי סובר בכך  העם ומנהג

שיתרפא  אפשר  ולפעמים וכו' זה בחולי הגובר דמיונו  כוח ישקיט ממנו 
המנהג" מצד אלא רפואה אינו  שבאמת הגם בשם בשם בשם בשם בזה, אלבקאלבקאלבקאלבק ((((רררר""""ח ח ח ח 

יצחקיצחקיצחקיצחק")")")") """"שיח שיח שיח שיח  LLBçä.בעלבעלבעלבעל :Løç ïa àéúî éaø øîà ãBòåÀÈÇÇÄÇÀÈÆÈÈÇÅ
BðBøâa:גורסים ויש  –,eita yyegd: או,eipiya yyegdשבשר והיינו  ÄÀ

לגרון  וילך  הריקבון שיתפשט חשש  ויש  להירקב מתחיל החניכיים
המעיים, íñולבני  Bì ïéìéhî,מרפא –úaMa åét CBúa ואין – ÇÄÄÇÀÄÇÇÈ

השבת לחילול ישראלישראלישראלישראל")")")")חוששין  """"תפארתתפארתתפארתתפארת ôñ÷,((((עייןעייןעייןעיין àeäL éðtîÄÀÅÆÀÅ
úBLôð ויהא המחלה ותתגבר תתפשט שמא נפשות, סכנת ספק – ÀÈ

úaMäסכנה,בה úà äçBc úBLôð ÷ôñ ìëåשנאמר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÀÈÀÅÀÈÆÆÇÇÈ
ה ה ה ה ):):):): האדם יח יח יח יח ,,,, אותם יעשה אשר משפטי  ואת חוקותי את "ושמרתם

,"mda igeודרשו"mda ige"אשר רש "י : ומפרש בהם, שימות ולא

ספק  לידי  בעשייתם שיבוא ולא ודאי, בהם שיחיה המצוות את יעשה
נפשות. סכנת של הספק על  אפילו  השבת את שמחללין  ומכאן מיתה;
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את  שדוחים נפשות, סכנת ספק משום בהם שיש  בדברים ללמד  מוסיפה משנתנו

השבת.

íL Bðéà ÷ôñ íL àeä ÷ôñ ,úìtî åéìò äìôpL éî– ÄÆÈÀÈÈÈÇÙÆÈÅÈÈÅÅÈ
ממנה, ויצא שניצל  או למפולת מתחת נשאר  אם ידוע éçשאין  ÷ôñÈÅÇ

úî ÷ôñ הוא אם ספק למפולת, מתחת נשאר  אם שאף כלומר – ÈÅÅ
מת, שכבר או חי ìàøNéעדיין  ÷ôñ éøëð ÷ôñ אדם אותו  – ÈÅÈÀÄÈÅÄÀÈÅ

מקום  מכל  הללו, הספקות כל שיש  פי  על  אף המפולת; עליו  שנפלה
ìbä úà åéìò ïéçwôî שחופרים היינו האבנים, גל את פותחים – ÀÇÀÄÈÈÆÇÇ

הכיפורים. ביום או  בשבת האדם אחר  éçומחפשים eäeàöî אף – ÀÈÇ
מועטת, שעה אלא לחיות עוד  יוכל  שלא שנתברר  פי  ïéçwôîÀÇÀÄעל 

åéìòחיי אותם לחיות עוד  שיוכל  כדי  הגל, פיקוח את משלימים – ÈÈ
úîשעה, íàå,מת אותו  מצאו  ואם –eäeçépé לפקח יוסיפו  ולא – ÀÄÅÇÄ

הדליקה  מפני המת את "מצילים שאמרו : פי על  ואף בשבת; הגל את
שכן  המת, את להוציא כדי  מפקחים שאין הם מודים כאן  בשבת",

לכבות  יבוא מתו  על  בהול שאדם מתוך  שמא חכמים, חששו בדליקה
אין  כאן אבל  המת, את מתוכה להוציא התירו  הלכך  הדליקה, את

הגל של הפיקוח את מחמתו להתיר  צורך  שיהא תורה לאיסור  חשש
למפולת ((((גמרא גמרא גמרא גמרא )))) שמתחת האדם את שבדקו שבשעה בגמרא, מבואר  כן  .

עד שהגיע כלומר  ראשו , מצד  אותו  בדקו  אם מת, או חי הוא אם
מלמטה  בדקוהו  אם אבל בדיקה, עוד  צריך  אין  מת, ומצאוהו  חוטמו 

לבו  או  טבורו עד ובדקוהו מרגלותיו, דרך שמצאוהו כגון  מלמעלה,

שנאמר  לחוטמו, שיגיעו  עד  כך על סומכים אין מת, ((((בראשית בראשית בראשית בראשית ומצאוהו

כבכבכבכב):):):): שלז ז ז ז ,,,, חיותו שעיקר ומכאן באפיו "; חיים רוח נשמת אשר  "כל 

אמרו כן בחוטמו . ניכר  מתחת ((((שם שם שם שם ),),),),אדם אדם בני הרבה היו  שאם
להוסיף  יש מקום מכל מתים, העליונים את שמצאו  פי  על אף למפולת,

בחיים. עודם התחתונים שמא הגל, את ולפקח

i y i l y m e i

ח ה נ ש מ ר ו א ב

úàhç בשוגג שעשה עבירה על מביא אדם שהיה חטאת קרבן  – ÇÈ
כז כז כז כז ----לה לה לה לה ),),),), ד ד ד ד ,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  éàcå((((עייןעייןעייןעיין íLàå מביא שהיה גזלות, אשם כגון  – ÀÈÈÇÇ

או  הודה, כך  ואחר לשקר ונשבע חברו של  ממון בתביעת שכפר  אדם

מהם; שנהנה כגון ה', בקדשי שמעל  אדם מביא שהיה מעילות, אשם
הללו  הקרבנות באים ïéøtëîשני שהם והעוונות החטאים על – ÀÇÀÄ

שהיה  חטאו , על  מתחרט האדם היה אלו קרבנות בהבאת שכן  עליהם,
עוון  לאותו  ישוב שלא עליו  ומקבל  עוונותיו , את הקרבן  על מתוודה

מכפרים  לפיכך הללו , הקרבנות עם ותשובה וידוי שיש  וכיון לעולם;
שנאמר כמו יייי):):):):הם, הההה,,,, חטא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אשר מחטאתו  הכהן  עליו  "וכפר

ברם, לו". ielzונסלח my`,חטא ספק על שעבר  אדם מביא שהיה
לפניו  שהיתה כגון  חטאת, שגגתן  ועל  כרת זדונן  על שחייבים בעבירות

מהן  מאיזו ידע ולא מהן , מאחת ואכל  חלב, וחתיכת שומן  חתיכת
כפרה, נאמרה בו  שגם פי  על  אף תלוי, אשם להביא היה שחייב אכל,

יח יח יח יח ):):):):שכתוב הההה,,,, מכל((((ויקראויקראויקראויקרא שגג", אשר שגגתו  על  הכהן  עליו  "וכפר 

היה  כך , אחר החטא לו  כשנודע שהרי גמורה, כפרה מכפר אינו מקום
חטאת קרבן  להביא íéøetkä.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))צריך íBéå äúéî יום או  – ÄÈÀÇÄÄ

äáeLzäהכיפורים, íò ïéøtëî והתחרט בתשובה אדם שב אם – ÀÇÀÄÄÇÀÈ
בתשובה  החוזר  וכן  עליהם; מכפרת המיתה מותו, לפני  חטאיו  על 

חטאיו. על  מכפר  הכיפורים יום הכיפורים, לבדה,äáeLzביום – ÀÈ
äNò ìò ,úBl÷ úBøáò ìò úøtëî,שביטל "עשה" מצוות על  – ÀÇÆÆÇÂÅÇÇÂÅ

äNòú àG ìòå שכן ל"עשה", הניתק לאו על  מבואר : בגמרא – ÀÇÇÂÆ
כחמורות; דינן מלקות, בהן  שיש  תעשה" "לא úBøeîçäמצוות ìòåÀÇÇÂ

החמורות, העבירות –äìBz àéäמפני עליו  ומגינה תולה התשובה – ÄÈ
השמים, מן  øtëéåעונש  íéøetkä íBé àBáiL ãò הגמרא מסקנת – ÇÆÈÇÄÄÄÇÅ

או  ל"עשה", הניתק בלאו או  "עשה" במצוות אדם הזיד שאם היא,
עד משם זז אינו  תשובה, ועשה מלקות, בו שיש  תעשה" ב"לא ששגג

izdw - zex`ean zeipyn
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ËøîBàä:áeLàå àèçà,áeLàå àèçà–äáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà;àèçàøtëî íéøetkä íBéå ¨¥¤¡¨§¨¤¡¨§¨¥©§¦¦§¨©£§¨¤¡¨§©¦¦§©¥
–øtëî íéøetkä íBé ïéà.íB÷nì íãà ïéaL úBøáò–íBéøtëî íéøetkä.Bøáçì íãà ïéaL úBøáò–ïéà ¥©¦¦§©¥£¥¤¥¨¨©¨©¦¦§©¥£¥¤¥¨¨©£¥¥

øtëî íéøetkä íBé,ãòBøáç úà ävøiL.Løc Bæ úàäéøæò ïa øæòìà éaø:ìkî"'ä éðôì íëéúàhç ©¦¦§©¥©¤§©¤¤£¥¤¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨¦Ÿ©Ÿ¥¤¦§¥
"eøäèz(ì ,æè àø÷éå):íB÷nì íãà ïéaL úBøáò–øtëî íéøetkä íBé;Bøáçì íãà ïéaL úBøáò–íBé ïéà ¦§¨£¥¤¥¨¨©¨©¦¦§©¥£¥¤¥¨¨©£¥¥

øtëî íéøetkä,Bøáç úà ävøiL ãò.øîààáé÷ò éaø:ïéøähî ízà éî éðôì !ìàøNé íëéøLà?øäèî éî ©¦¦§©¥©¤§©¤¤£¥¨©©¦£¦¨©§¥¤¦§¨¥¦§¥¦©¤¦©£¦¦§©¥
íëúà?íéîMaL íëéáà,øîàpL(äë ,åì ìà÷æçé):"ízøäèe íéøBäè íéî íëéìò éz÷øæå";øîBàå(âé ,æé äéîøé): ¤§¤£¦¤¤©¨©¦¤¤¡©§¨©§¦£¥¤©¦§¦§©§¤§¥

"'ä ìàøNé äå÷î",íéàîhä úà øäèî äå÷n äî,ìàøNé úà øäèî àeä Ceøa LBãwä óà. ¦§¥¦§¨¥©¦§¤§©¥¤©§¥¦©©¨¨§©¥¤¦§¨¥
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,äáåùú äùòå úå÷ìî åá ùéù äùòú àìá ââù åà ,äùòì ÷úéðä åàìáå äùòá ãéæä íàù ,àøîâá àúìîã àð÷ñîå .øôëî ë"äåéå äìåú äáåùú ,úå÷ìî
íò úøôëî úàèçä ,ïéã úéá úåúéîå úåúéøë éáééçá ââù íàå .øôëî ë"äåéå äìåú äáåùú ,úå÷ìî åá ùéù åàìá ãéæä íàå .åì ïéìçåîù ãò íùî ææ åðéà
ììç íà ìáà ,íéøçà àéèçäå àèç àìù øîåìë ,íùä úà ììç àìùë éìéî éðäå .ïé÷øîî ïéøåñéå ,ïéìåú íéøåôë íåéå äáåùú ,íäá ãéæä íàå .äáåùúä
,úåøåîçå úåì÷ úåøéáòä ìë ìò øôëî àåä çìúùîä øéòù ùéù ïîæá ìáà ,çìúùîä øéòù íù ïéàù ïîæá äæ ìëå .úåîéù ãò úøîâð åúøôë ïéà íùä úà

:åøáç úà äöøéù ãò åì øôëúî ïéàù åøáçì íãà ïéáù úåøéáòî õåç
hhhh.aey`e `hg` aey`e `hg`:éðîéæ éøú.'eke ecia oiwitqn oi`:øúéäë åéìò äîåãù éôì ,äðîî ùøåô åðéà áåù äá äðùå äøéáò øáòù ïåéëù
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שנאמר לו , כבכבכבכב):):):):שמוחלים גגגג,,,, ארפא ((((ירמיהירמיהירמיהירמיה שובבים, בנים "שובו
לבדה בתשובה שמתכפרת עבירה שיש  הרי עבר((((רש רש רש רש """"יייי))))משובותיכם", .

הכיפורים  ויום תולה תשובה מלקות, בו שיש תעשה" "לא על  במזיד 

שנאמר  לללל):):):):מכפר , טזטזטזטז,,,, חטאתיכם",((((ויקראויקראויקראויקרא מכל  עליכם יכפר הזה ביום "כי
שחייבים  עבירה בשוגג עשה הכיפורים. יום שצריכה עבירה שיש הרי

כמו  התשובה, עם מכפרת החטאת דין, בית מיתת או  כרת זדונה על 
תולין  הכיפורים ויום תשובה במזיד , עליה עבר  ואם לעיל. ששנינו 

שנאמר ממרקים, לגלגלגלג):):):):ויסורים פט פט פט פט ,,,, פשעם ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  בשבט "ופקדתי 
שהעונש ומסתבר יסורין ; שצריכה עבירה שיש  הרי עוונם", ובנגעים

בידו , השם חילול  שיש  מי  אבל לחמורה. והחמור הקלה לעבירה הקל 
ביסורים  ולא לכפר  הכיפורים ביום ולא לתלות בתשובה לא כוח אין 

שנאמר ממרקת, ומיתה תולין כולן  אלא ידידידיד):):):):למרק, כבכבכבכב,,,, "ונגלה ((((ישעיהישעיהישעיהישעיה
נמצאנו  תמותון", עד  לכם הזה העוון  יכופר אם צבאות, ה' באזני 

השם  חילול וזוהי  במיתה אלא כפרה לה שאין עבירה שיש  למדים
miaxd z` `ihgne `hegd epiid)השעיר)רש רש רש רש """"יייי שהיה בזמן  ברם, .

מעבירות  חוץ והחמורות, הקלות העבירות על  מכפר  היה המשתלח
חברו  את שירצה עד מתכפרות שאינן  לחברו , אדם ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;שבין

.ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))
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áeLàå àèçà ,áeLàå àèçà :øîBàäעל וסומך  שחוטא – ÈÅÆÁÈÀÈÆÁÈÀÈ
פעמיים: המשנה ונקטה כך ; אחר  שיעשה aey`e,התשובה `hg`"

,"aey`e `hg`הריהי בה, ושנה עבירה אדם שעבר שכיון  להשמיענו 
ולכן כהיתר , לו  äáeLzנעשית úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà אין – ÅÇÀÄÄÀÈÇÂÀÈ

בתשובה. לשוב השמים מן לו  xne`díBéå:מאפשרין  àèçàÆÁÈÀ
øtëî íéøetkäשיכפר הכיפורים יום על  חטאו  בשעת שסומך  – ÇÄÄÀÇÅ

פעמיים כך  על  שחזר  מדובר  כאן  שאף מפרשים, ויש  ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות חטאיו;

טובטובטובטוב")")")") øtëî,יוםיוםיוםיום íéøetkä íBé ïéà בידו מסייעים שאין  כלומר – ÅÇÄÄÀÇÅ
שיתכפרו  כדי  הכיפורים ביום לעשות לו  שראוי  מה שיעשה השמים מן

עוונותיו  íéøetkä.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))לו íBé ,íB÷nì íãà ïéaL úBøáòÂÅÆÅÈÈÇÈÇÄÄ
øtëîומקבל שעשה העבירות על  שמתחרט בתשובה, חוזר כשאדם – ÀÇÅ

עוד. לעשותן שלא Bøáçìעליו  íãà ïéaL úBøáò בגופו שהזיקו – ÂÅÆÅÈÈÇÂÅ
בכבודו , שפגע או בממונו ävøiLאו  ãò ,øtëî íéøetkä íBé ïéàÅÇÄÄÀÇÅÇÆÀÇÆ

Bøáç úàעד ויפייסהו ההיזק בעד  לו ישלם הזיקו , שאם כגון – ÆÂÅ

לפניו  ויתרפס יפייסהו  בדברים אלא הקניטו  לא ואפילו  לו , שימחול
לו . שיסלח "ìkîעד :äéøæò ïa øæòìà éaø Løc Bæ úàÆÈÇÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÄÙ

"eøäèz 'ä éðôì íëéúàhç, תטהרו ה' לבין  שביניכם מהחטאות – ÇÙÅÆÄÀÅÄÀÈ
למדים: נמצאנו  íéøetkäמכאן  íBé ,íB÷nì íãà ïéaL úBøáòÂÅÆÅÈÈÇÈÇÄÄ

,øtëî íéøetkä íBé ïéà ,Bøáçì íãà ïéaL úBøáò ;øtëîÀÇÅÂÅÆÅÈÈÇÂÅÅÇÄÄÀÇÅ
Bøáç úà ävøiL ãò חברו את לרצות אדם כל  על מצוה לפיכך  – ÇÆÀÇÆÆÂÅ

לו  ויכפר הכיפורים ביום הקב"ה לו  שיתרצה כדי  הכיפורים, יום בערב

עוונותיו. כל éîעל éðôì !ìàøNé íëéøLà :àáé÷ò éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈÇÀÅÆÄÀÈÅÄÀÅÄ
ïéøähî ízà?עצמכם את מטהרים –íëúà øäèî éî– ÇÆÄÇÂÄÄÀÇÅÆÀÆ

בנשמתכם? הנדבקת øîàpL:מהטומאה ,íéîMaL íëéáàÂÄÆÆÇÈÇÄÆÆÁÇ
äå÷î" :øîBàå ;"ízøäèe íéøBäè íéî íëéìò éz÷øæå"ÀÈÇÀÄÂÅÆÇÄÀÄÀÇÀÆÀÅÄÀÅ

"'ä ìàøNé;מים מקווה במובן  "מקוה" עקיבא רבי  ודורש –äî ÄÀÈÅÇ
úà øäèî àeä Ceøa LBãwä óà ,íéàîhä úà øäèî äå÷nÄÀÆÀÇÅÆÇÀÅÄÇÇÈÈÀÇÅÆ

ìàøNé,היא הישרה שהדרך  "לפי  כותב: טוב" יום "תוספות בעל – ÄÀÈÅ
מסייעין  לטהר  כשבא ואז  ולהטהר , להתקדש  בעצמו  האדם לו שיבור

אמר : זה ועל mixdhin"?לו , mz` in iptl"שיצר לפי שלפעמים ומפני
בתשובה, להיטהר לכופו עליו להתגבר  יוכל  לא עליו רע האדם לב

ממנו  ידח לבלתי יתמכהו  צדקו ובימין  יעוררהו, עוון יכפר רחום והוא
שאמר : וזה `mkz?נדח, xdhn in:פתח שסיים "izwxfeובמה :xn`py

,"mkilr וכן מטהרם. ברחמיו  הוא אלא האדם, התעוררות בלי וזהו 
שם יז יז יז יז ----כה כה כה כה ):):):):נאמר  לולולולו,,,, אדמתם ((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל על יושבים ישראל בית אדם, "בן

ויבוא  בגויים... אותם ואפיץ עליהם... חמתי  ואשפוך אותה... ויטמאו
לא  ישראל ... לבית אמור  לכן קדשי... שם את ויחללו  הגויים... אל 
וקדשתי בגוים... חללתם אשר קדשי  לשם אם כי  עושה... אני למענכם

הגוים... מן  אתכם ולקחתי המחולל... הגדול  שמי mkilrאת izwxfe
"mzxdhe mixedh min... קדשו שם שמחללים פי  על שאף שאמר, הרי –

זה כל  izwxfe".עם ...izgwle" הפסוק את עקיבא רבי מביא כך  אחר 
"l`xyi deewn",להיטהר הבא את מטהר יתברך שהשם שפתח, מה על

כתוב ז ז ז ז ----ח ח ח ח ):):):):שכן  ידידידיד,,,, כי((((ירמיה ירמיה ירמיה ירמיה  שמך , למען עשה ה' בנו  ענו עוונינו "אם
חטאנו , לך  משובותינו  dxv",רבו  zra eriyen l`xyi dewnשאחרי הרי –

מקוה, מי לטהרת דומה וזה ישראל ", "מקוה אמרו  חטאתם על שהתוודו
שכינתו  כנפי תחת ונכנס הבא כן בתוכם, וטובל ונכנס הבא שמטהרים

להיטהר...". ומסייעו  כנפיו  בצל חוסהו הוא יתברך ,
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‡änà íéøNòî äìòîì ääBáb àéäL äkñ–äìeñt;äãeäé éaøøéLëî.íéçôè äøNò ääBáb dðéàLå, ª¨¤¦§¨§©§¨¥¤§¦©¨§¨©¦§¨©§¦§¤¥¨§¨£¨¨§¨¦
GL dì ïéàLåúBðôc L,dúlvî äaøî dúnçLå–äìeñt.äðLé äkñ–éànL úéaïéìñBt,ìlä úéáe §¤¥¨¨§¨§¤©¨¨§ª¨¦¦¨¨§¨ª¨§¨¨¥©©§¦¥¦¥

ïéøéLëî.äðLé äkñ àéä Bæéàå?GL âçì íã÷ dàNòL ìkíBé íéL.ì dàNò íà ìáàâç íL,úlçzî elôà ©§¦¦§¥¦ª¨§¨¨¨¤£¨¨Ÿ¤¤¨§¦£¨¦£¨¨§¥©£¦¦§¦©
äðMä–äøLk. ©¨¨§¥¨

‰ÎÂÒ ˙ÎÒÓ

``̀̀̀.dleqt dn` mixyrn dlrnl ddeab `idy dkeqáéúëã ïðéòá éàøò úøéã äëñã(æ"è íéøáã)äøåú äøîà ,íéîé úòáù êì äùòú úåëñä âç
:òá÷ úøéã àìà éàøò úøéã åúøéã äùåò íãà ïéà äîà íéøùòî äìòîìå .íéîé úòáùì äëåñ äùò.xiykn i"xeïéàå .ïðéòá òá÷ úøéã äëåñ øáñã

:é"øë äëìä.migth 'i ddeab dpi`ye:äçåøñ äøéãá øã íãà ïéàå àéä äçåøñ äøéãã ,äìåñô.zeptc 'b dl oi`yeíéðù ,úåëåñá úëñá úëñá áéúëã
íéúù åøàùð ,çôèà äéî÷åàå àãç ïôåãì äéøöáå éðéñî äùîì äëìä àéúà .úåðôã 'âì àúìú åäì åùô ,êëñ äëñ ùåøéôã êëñì ãç ,àìî ãçàå íéøñç
éúùî ãçàì êåîñ 'âî úåçôá åãéîòîå åäùîå çôè åá ùéù 'â ïôåã äùåò ,åæ ìöà åæ úåðôã éúù äì ùéù äëåñ êëéôì .çôè åìéôà úéùéìùå ïúëìäë
úøåö äì úåùòì êéøöå .úåðôã 'â åæ äëåñì ùé éøäå ,éåùò ïôåã áåø àöîðå íéçôè 'ã ìù ïôåã àåä åìéàë áùçðå ,éîã ãåáìë 'âî úåçô ìëù ,úåðôãä
åìéàë áùçðå úåðôãä éúùî ãçàì êåîñ 'âî úåçôá åãéîòîå åäùîå íéçôè 'ã åá ùéù ñô àéáî ,ùìåôî ïäéðéáå åæ ãâðë åæ íä úåðôãä éúù íàå .çúô
åùàøì 'å ìò 'å ,åðçìåùå åáåøå åùàø ú÷æçî àäúù éãë 'æ ìò 'æ àäúù äëéøö äëåñäù ,äáçøìå äëøàì äëåñ øùëä øåòéù àåäù íéçôè 'æ äæ ñôá ùé

:åðçìåùì çôè ìò çôèå ,åáåøå.dleqt dzlvn daexn dzngyeòåãéáã ,äëåñä úéò÷ø÷á äèîìî ïéåù ïäù à÷åãå .äøéùë ìöë äîçäù ,ïéåùá àä
:òøìî àøéúñàë ìéòìî àæåæë éùðéà éøîàã ,äúîçî äáåøî äúìö êëñá äìòîìù.oilqet i`ny zia,äîùì äëåñ åòáãêåú åìéàå .úéùòð íúñ åæå

:àåä âç íùì åàì àîúñ 'ì íãå÷ ìáà ,äùåò àåä âç íùì äëåñ äùåòä íúñ ,âçì íãå÷ íåé 'ì âçä úåëìäá íéìàåùù ïåéë âçì íéùìùd"ae
.oixiykn:âç íùì äëåñ åòá àìã

`xephxa yexit
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הסוכה. שיעורי הם מה ללמד, באה משנתנו

änà íéøNòî äìòîì ääBáb àéäL äkñ שגובה כלומר – ËÈÆÄÀÈÀÇÀÈÅÆÀÄÇÈ
= (אמה אמה מעשרים יותר הוא הסכך עד הקרקע מן הסוכה, חלל

מטרים), כ-10 הם אמה ועשרים טפחים, 6äìeñt הוא הטעם – ÀÈ
,(`xnba `ax zrcl)מבמבמבמב):):):):שכתוב כגכגכגכג,,,, zray((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  eayz zekeqa"

,"mini בדירת ושב קבע מדירת צא הימים שבעת כל תורה: אמרה
למעלה  עראי , דירת דירתו  עושה אדם אמה עשרים עד לפיכך  עראי,

קבע, דירת אלא עראי דירת דירתו  עושה אדם אין  אמה מעשרים
ואז  עראי , לבנותה שאפשר באופן גובהה שיעור שיהא שצריך כלומר

כשרה. הסוכה ברזל , של  מחיצות שעשה כגון קבע, עשאה אפילו
הדפנות, גובה מחמת הרי  אמה, מעשרים למעלה גבוהה כשהיא אבל 

סוכה היכר  ממנה שנפקע ונמצא קבע, אלא לבנותה יכול ((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ;;;;אינו

øéLëî.רירירירי))))המאיהמאיהמאיהמאי äãeäé éaø למעלה גבוהה שהיא הסוכה את – ÇÄÀÈÇÀÄ
קבע. דירת להיות הסוכה צריכה שלדעתו  אמה, dkldמעשרים oi`e

.dcedi iaxkíéçôè äøNò ääBáb dðéàLå חללה שגובה סוכה – ÀÆÅÈÀÈÂÈÈÀÈÄ
טפחים מעשרה פחות n"q),הוא 9,6 yi` oefgd zrcle ;n"q 8 = gthd)
כזו, בדירה דר  אדם GLשאין  dì ïéàLåúBðôc Lשנבאר כמו – ÀÆÅÈÈÀÈ

dúlvîלהלן , äaøî dúnçLåהסכך דרך  החודרת שהחמה – ÀÆÇÈÈÀËÈÄÄÈÈ
קלוש הסכך  ונמצא מהסכך, הנופל  מהצל מרובה הסוכה קרקע על 

נקראת  שמו שעל  הסכך, הוא הסוכה עיקר  והרי  כראוי , סוכך  ואינו 
בענין äìeñt"סוכה", הסוכה. –"zeptc yly" היא חכמים דעת ÀÈ

,(`xnba `ziixaa), זו בצד זו שלמות דפנות שתי  לסוכה היו  שאם

טפחים  משלשה בפחות ומעמידו  ומשהו, טפח ברחבו שיש  דופן  עושה
כלבוד טפחים משלשה פחות שכל ודיו ; הדפנות, משתי  לאחת סמוך

בעלת  הסוכה ונמצאת טפחים, ארבעה של  כדופן  נחשבת זו  והרי  הוא,
שלש לה שאין מפני פתח, צורת לה לעשות שצריך  אלא דפנות, שלש 

היינו  פתח שצורת עירובין ), (במסכת למדנו וכבר גמורות. דפנות
מגיע  שאינו פי  על אף גביהן , על וקנה מכאן  וקנה מכאן  קנה אפילו

עושה  מפולש , וביניהן זו , כנגד זו  דפנות שתי לסוכה היו ואם להן .
משלשה  בפחות ומעמידה ומשהו , טפחים ארבעה ברחבה שיש  דופן

של דופן  השלישי בצד יש כאילו ונחשב הדפנות, משתי  לאחת סמוך
שהסוכה  ולרחבה, לארכה סוכה הכשר  שיעור שהוא טפחים, שבעה

מחזקת  שתהא כדי טפחים, שבעה על  שבעה הפחות לכל  להיות צריכה
וטפח  ורובו , לראשו  ששה על  ששה ושלחנו , אדם של  ורובו ראשו

צורת  לה לעשות שצריך הרמב"ם, סובר  בזה ואף לשולחנו. טפח על 
כך על חולקים ויש  טובטובטובטוב")")")")הפתח. יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  בענין ((((עייןעייןעייןעיין .dzng"

"dzlvn daexn,מצלתה מרובה חמתה אם שדווקא בגמרא, מבואר
כשרה, הסוכה שווים, הקרקע על והצל החמה אם אבל פסולה, הסוכה

שדרכם  שבו, ה"חורים" על  בוודאי  מרובה למעלה הסכך זה שבכגון 
קטנים  "חורים" דרך אפילו החודרות השמש שקרני לפי  החמה, חודרת

ה"חורים". מן  יותר גדול שהוא שטח למטה äðLéמאירות äkñ– ËÈÀÈÈ
להלן , ïéøéLëîכמבואר ìlä úéáe ,ïéìñBt éànL úéa.אותה – ÅÇÇÀÄÅÄÅÇÀÄÄ

GL âçì íã÷ dàNòL ìk ?äðLé äkñ àéä BæéàåíBé íéL ÀÅÄËÈÀÈÈÈÆÂÈÈÙÆÆÈÀÄ
שלא  לפי  פסולה, שהיא שמאי  בית וסוברים סתם, שעשאה היינו  –

שכתוב בגמרא, מבואר  וטעמם החג, לשם יגיגיגיג):):):):נעשתה טז טז טז טז ,,,, "חג ((((דברים דברים דברים דברים 

הלל ובית חג. לשם העשויה סוכה – ימים" שבעת לך תעשה הסוכות
לשם  הסוכה שתיעשה צורך אין  שלדעתם לפי כשרה, שהיא סוברים

אחר. לענין  לעיל הנזכר הפסוק את דורשים והם íàהחג, ìáàÂÈÄ
âç íLì dàNò,הסוכות –äðMä úlçzî elôàכלומר – ÂÈÈÀÅÇÂÄÄÀÄÇÇÈÈ

השנה  של הסוכות חג לאחר  תיכף כגון  לחג, קודם שנה עשאה אפילו
שהיא מודים שמאי בית אף סתם äøLkשעברה, עשאה אם וכן  – ÀÅÈ

שלשים  החג בהלכות ששואלים כיון  לחג, קודם יום שלושים בתוך
אותה  עושה הוא החג לשם בוודאי סוכה, העושה סתם לחג, קודם יום

אותה. מכשירים שמאי  בית ואף

לכל להיות צריכה "שהסוכה מברטנורא): הרב פי  (על הבאנו המשנה בביאור 
אדם  של  ורובו ראשו מחזקת שתהא כדי טפחים, שבעה על שבעה הפחות

epgleyl".ושולחנו , gth lr gthe ,eaexe ey`xl dyy lr dyy
התאמה  כאן שאין  הרכבי , צבי ר ' לנו  העיר  האחרונה הפיסקה על  והנה
מרובעים, טפחים 37 הם טפח על  טפח ועוד ששה על  שששה מאחר בחשבון,

מרובעים. טפחים 49 הם שבעה על  שבעה ואילו 
עמוד ג  (סוכה הגמרא על  הרש"ש וחידושי  בהגהות סיוע מצא זו להערתו 

izdw - zex`ean zeipyn
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ËøîBàä:áeLàå àèçà,áeLàå àèçà–äáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà;àèçàøtëî íéøetkä íBéå ¨¥¤¡¨§¨¤¡¨§¨¥©§¦¦§¨©£§¨¤¡¨§©¦¦§©¥
–øtëî íéøetkä íBé ïéà.íB÷nì íãà ïéaL úBøáò–íBéøtëî íéøetkä.Bøáçì íãà ïéaL úBøáò–ïéà ¥©¦¦§©¥£¥¤¥¨¨©¨©¦¦§©¥£¥¤¥¨¨©£¥¥

øtëî íéøetkä íBé,ãòBøáç úà ävøiL.Løc Bæ úàäéøæò ïa øæòìà éaø:ìkî"'ä éðôì íëéúàhç ©¦¦§©¥©¤§©¤¤£¥¤¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨¦Ÿ©Ÿ¥¤¦§¥
"eøäèz(ì ,æè àø÷éå):íB÷nì íãà ïéaL úBøáò–øtëî íéøetkä íBé;Bøáçì íãà ïéaL úBøáò–íBé ïéà ¦§¨£¥¤¥¨¨©¨©¦¦§©¥£¥¤¥¨¨©£¥¥
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שנאמר לו , כבכבכבכב):):):):שמוחלים גגגג,,,, ארפא ((((ירמיהירמיהירמיהירמיה שובבים, בנים "שובו
לבדה בתשובה שמתכפרת עבירה שיש  הרי עבר((((רש רש רש רש """"יייי))))משובותיכם", .

הכיפורים  ויום תולה תשובה מלקות, בו שיש תעשה" "לא על  במזיד 

שנאמר  לללל):):):):מכפר , טזטזטזטז,,,, חטאתיכם",((((ויקראויקראויקראויקרא מכל  עליכם יכפר הזה ביום "כי
שחייבים  עבירה בשוגג עשה הכיפורים. יום שצריכה עבירה שיש הרי

כמו  התשובה, עם מכפרת החטאת דין, בית מיתת או  כרת זדונה על 
תולין  הכיפורים ויום תשובה במזיד , עליה עבר  ואם לעיל. ששנינו 

שנאמר ממרקים, לגלגלגלג):):):):ויסורים פט פט פט פט ,,,, פשעם ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  בשבט "ופקדתי 
שהעונש ומסתבר יסורין ; שצריכה עבירה שיש  הרי עוונם", ובנגעים

בידו , השם חילול  שיש  מי  אבל לחמורה. והחמור הקלה לעבירה הקל 
ביסורים  ולא לכפר  הכיפורים ביום ולא לתלות בתשובה לא כוח אין 

שנאמר ממרקת, ומיתה תולין כולן  אלא ידידידיד):):):):למרק, כבכבכבכב,,,, "ונגלה ((((ישעיהישעיהישעיהישעיה
נמצאנו  תמותון", עד  לכם הזה העוון  יכופר אם צבאות, ה' באזני 

השם  חילול וזוהי  במיתה אלא כפרה לה שאין עבירה שיש  למדים
miaxd z` `ihgne `hegd epiid)השעיר)רש רש רש רש """"יייי שהיה בזמן  ברם, .

מעבירות  חוץ והחמורות, הקלות העבירות על  מכפר  היה המשתלח
חברו  את שירצה עד מתכפרות שאינן  לחברו , אדם ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;שבין

.ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))
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áeLàå àèçà ,áeLàå àèçà :øîBàäעל וסומך  שחוטא – ÈÅÆÁÈÀÈÆÁÈÀÈ
פעמיים: המשנה ונקטה כך ; אחר  שיעשה aey`e,התשובה `hg`"

,"aey`e `hg`הריהי בה, ושנה עבירה אדם שעבר שכיון  להשמיענו 
ולכן כהיתר , לו  äáeLzנעשית úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà אין – ÅÇÀÄÄÀÈÇÂÀÈ

בתשובה. לשוב השמים מן לו  xne`díBéå:מאפשרין  àèçàÆÁÈÀ
øtëî íéøetkäשיכפר הכיפורים יום על  חטאו  בשעת שסומך  – ÇÄÄÀÇÅ

פעמיים כך  על  שחזר  מדובר  כאן  שאף מפרשים, ויש  ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות חטאיו;

טובטובטובטוב")")")") øtëî,יוםיוםיוםיום íéøetkä íBé ïéà בידו מסייעים שאין  כלומר – ÅÇÄÄÀÇÅ
שיתכפרו  כדי  הכיפורים ביום לעשות לו  שראוי  מה שיעשה השמים מן

עוונותיו  íéøetkä.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))לו íBé ,íB÷nì íãà ïéaL úBøáòÂÅÆÅÈÈÇÈÇÄÄ
øtëîומקבל שעשה העבירות על  שמתחרט בתשובה, חוזר כשאדם – ÀÇÅ

עוד. לעשותן שלא Bøáçìעליו  íãà ïéaL úBøáò בגופו שהזיקו – ÂÅÆÅÈÈÇÂÅ
בכבודו , שפגע או בממונו ävøiLאו  ãò ,øtëî íéøetkä íBé ïéàÅÇÄÄÀÇÅÇÆÀÇÆ

Bøáç úàעד ויפייסהו ההיזק בעד  לו ישלם הזיקו , שאם כגון – ÆÂÅ

לפניו  ויתרפס יפייסהו  בדברים אלא הקניטו  לא ואפילו  לו , שימחול
לו . שיסלח "ìkîעד :äéøæò ïa øæòìà éaø Løc Bæ úàÆÈÇÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÄÙ

"eøäèz 'ä éðôì íëéúàhç, תטהרו ה' לבין  שביניכם מהחטאות – ÇÙÅÆÄÀÅÄÀÈ
למדים: נמצאנו  íéøetkäמכאן  íBé ,íB÷nì íãà ïéaL úBøáòÂÅÆÅÈÈÇÈÇÄÄ

,øtëî íéøetkä íBé ïéà ,Bøáçì íãà ïéaL úBøáò ;øtëîÀÇÅÂÅÆÅÈÈÇÂÅÅÇÄÄÀÇÅ
Bøáç úà ävøiL ãò חברו את לרצות אדם כל  על מצוה לפיכך  – ÇÆÀÇÆÆÂÅ

לו  ויכפר הכיפורים ביום הקב"ה לו  שיתרצה כדי  הכיפורים, יום בערב

עוונותיו. כל éîעל éðôì !ìàøNé íëéøLà :àáé÷ò éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈÇÀÅÆÄÀÈÅÄÀÅÄ
ïéøähî ízà?עצמכם את מטהרים –íëúà øäèî éî– ÇÆÄÇÂÄÄÀÇÅÆÀÆ

בנשמתכם? הנדבקת øîàpL:מהטומאה ,íéîMaL íëéáàÂÄÆÆÇÈÇÄÆÆÁÇ
äå÷î" :øîBàå ;"ízøäèe íéøBäè íéî íëéìò éz÷øæå"ÀÈÇÀÄÂÅÆÇÄÀÄÀÇÀÆÀÅÄÀÅ

"'ä ìàøNé;מים מקווה במובן  "מקוה" עקיבא רבי  ודורש –äî ÄÀÈÅÇ
úà øäèî àeä Ceøa LBãwä óà ,íéàîhä úà øäèî äå÷nÄÀÆÀÇÅÆÇÀÅÄÇÇÈÈÀÇÅÆ

ìàøNé,היא הישרה שהדרך  "לפי  כותב: טוב" יום "תוספות בעל – ÄÀÈÅ
מסייעין  לטהר  כשבא ואז  ולהטהר , להתקדש  בעצמו  האדם לו שיבור

אמר : זה ועל mixdhin"?לו , mz` in iptl"שיצר לפי שלפעמים ומפני
בתשובה, להיטהר לכופו עליו להתגבר  יוכל  לא עליו רע האדם לב

ממנו  ידח לבלתי יתמכהו  צדקו ובימין  יעוררהו, עוון יכפר רחום והוא
שאמר : וזה `mkz?נדח, xdhn in:פתח שסיים "izwxfeובמה :xn`py

,"mkilr וכן מטהרם. ברחמיו  הוא אלא האדם, התעוררות בלי וזהו 
שם יז יז יז יז ----כה כה כה כה ):):):):נאמר  לולולולו,,,, אדמתם ((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל על יושבים ישראל בית אדם, "בן

ויבוא  בגויים... אותם ואפיץ עליהם... חמתי  ואשפוך אותה... ויטמאו
לא  ישראל ... לבית אמור  לכן קדשי... שם את ויחללו  הגויים... אל 
וקדשתי בגוים... חללתם אשר קדשי  לשם אם כי  עושה... אני למענכם

הגוים... מן  אתכם ולקחתי המחולל... הגדול  שמי mkilrאת izwxfe
"mzxdhe mixedh min... קדשו שם שמחללים פי  על שאף שאמר, הרי –

זה כל  izwxfe".עם ...izgwle" הפסוק את עקיבא רבי מביא כך  אחר 
"l`xyi deewn",להיטהר הבא את מטהר יתברך שהשם שפתח, מה על

כתוב ז ז ז ז ----ח ח ח ח ):):):):שכן  ידידידיד,,,, כי((((ירמיה ירמיה ירמיה ירמיה  שמך , למען עשה ה' בנו  ענו עוונינו "אם
חטאנו , לך  משובותינו  dxv",רבו  zra eriyen l`xyi dewnשאחרי הרי –

מקוה, מי לטהרת דומה וזה ישראל ", "מקוה אמרו  חטאתם על שהתוודו
שכינתו  כנפי תחת ונכנס הבא כן בתוכם, וטובל ונכנס הבא שמטהרים

להיטהר...". ומסייעו  כנפיו  בצל חוסהו הוא יתברך ,
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:òá÷ úøéã àìà éàøò úøéã åúøéã äùåò íãà ïéà äîà íéøùòî äìòîìå .íéîé úòáùì äëåñ äùò.xiykn i"xeïéàå .ïðéòá òá÷ úøéã äëåñ øáñã

:é"øë äëìä.migth 'i ddeab dpi`ye:äçåøñ äøéãá øã íãà ïéàå àéä äçåøñ äøéãã ,äìåñô.zeptc 'b dl oi`yeíéðù ,úåëåñá úëñá úëñá áéúëã
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:åðçìåùì çôè ìò çôèå ,åáåøå.dleqt dzlvn daexn dzngyeòåãéáã ,äëåñä úéò÷ø÷á äèîìî ïéåù ïäù à÷åãå .äøéùë ìöë äîçäù ,ïéåùá àä
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הסוכה. שיעורי הם מה ללמד, באה משנתנו

änà íéøNòî äìòîì ääBáb àéäL äkñ שגובה כלומר – ËÈÆÄÀÈÀÇÀÈÅÆÀÄÇÈ
= (אמה אמה מעשרים יותר הוא הסכך עד הקרקע מן הסוכה, חלל

מטרים), כ-10 הם אמה ועשרים טפחים, 6äìeñt הוא הטעם – ÀÈ
,(`xnba `ax zrcl)מבמבמבמב):):):):שכתוב כגכגכגכג,,,, zray((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  eayz zekeqa"

,"mini בדירת ושב קבע מדירת צא הימים שבעת כל תורה: אמרה
למעלה  עראי , דירת דירתו  עושה אדם אמה עשרים עד לפיכך  עראי,

קבע, דירת אלא עראי דירת דירתו  עושה אדם אין  אמה מעשרים
ואז  עראי , לבנותה שאפשר באופן גובהה שיעור שיהא שצריך כלומר

כשרה. הסוכה ברזל , של  מחיצות שעשה כגון קבע, עשאה אפילו
הדפנות, גובה מחמת הרי  אמה, מעשרים למעלה גבוהה כשהיא אבל 

סוכה היכר  ממנה שנפקע ונמצא קבע, אלא לבנותה יכול ((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ;;;;אינו

øéLëî.רירירירי))))המאיהמאיהמאיהמאי äãeäé éaø למעלה גבוהה שהיא הסוכה את – ÇÄÀÈÇÀÄ
קבע. דירת להיות הסוכה צריכה שלדעתו  אמה, dkldמעשרים oi`e

.dcedi iaxkíéçôè äøNò ääBáb dðéàLå חללה שגובה סוכה – ÀÆÅÈÀÈÂÈÈÀÈÄ
טפחים מעשרה פחות n"q),הוא 9,6 yi` oefgd zrcle ;n"q 8 = gthd)
כזו, בדירה דר  אדם GLשאין  dì ïéàLåúBðôc Lשנבאר כמו – ÀÆÅÈÈÀÈ

dúlvîלהלן , äaøî dúnçLåהסכך דרך  החודרת שהחמה – ÀÆÇÈÈÀËÈÄÄÈÈ
קלוש הסכך  ונמצא מהסכך, הנופל  מהצל מרובה הסוכה קרקע על 

נקראת  שמו שעל  הסכך, הוא הסוכה עיקר  והרי  כראוי , סוכך  ואינו 
בענין äìeñt"סוכה", הסוכה. –"zeptc yly" היא חכמים דעת ÀÈ

,(`xnba `ziixaa), זו בצד זו שלמות דפנות שתי  לסוכה היו  שאם

טפחים  משלשה בפחות ומעמידו  ומשהו, טפח ברחבו שיש  דופן  עושה
כלבוד טפחים משלשה פחות שכל ודיו ; הדפנות, משתי  לאחת סמוך

בעלת  הסוכה ונמצאת טפחים, ארבעה של  כדופן  נחשבת זו  והרי  הוא,
שלש לה שאין מפני פתח, צורת לה לעשות שצריך  אלא דפנות, שלש 

היינו  פתח שצורת עירובין ), (במסכת למדנו וכבר גמורות. דפנות
מגיע  שאינו פי  על אף גביהן , על וקנה מכאן  וקנה מכאן  קנה אפילו

עושה  מפולש , וביניהן זו , כנגד זו  דפנות שתי לסוכה היו ואם להן .
משלשה  בפחות ומעמידה ומשהו , טפחים ארבעה ברחבה שיש  דופן

של דופן  השלישי בצד יש כאילו ונחשב הדפנות, משתי  לאחת סמוך
שהסוכה  ולרחבה, לארכה סוכה הכשר  שיעור שהוא טפחים, שבעה

מחזקת  שתהא כדי טפחים, שבעה על  שבעה הפחות לכל  להיות צריכה
וטפח  ורובו , לראשו  ששה על  ששה ושלחנו , אדם של  ורובו ראשו

צורת  לה לעשות שצריך הרמב"ם, סובר  בזה ואף לשולחנו. טפח על 
כך על חולקים ויש  טובטובטובטוב")")")")הפתח. יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  בענין ((((עייןעייןעייןעיין .dzng"

"dzlvn daexn,מצלתה מרובה חמתה אם שדווקא בגמרא, מבואר
כשרה, הסוכה שווים, הקרקע על והצל החמה אם אבל פסולה, הסוכה

שדרכם  שבו, ה"חורים" על  בוודאי  מרובה למעלה הסכך זה שבכגון 
קטנים  "חורים" דרך אפילו החודרות השמש שקרני לפי  החמה, חודרת

ה"חורים". מן  יותר גדול שהוא שטח למטה äðLéמאירות äkñ– ËÈÀÈÈ
להלן , ïéøéLëîכמבואר ìlä úéáe ,ïéìñBt éànL úéa.אותה – ÅÇÇÀÄÅÄÅÇÀÄÄ

GL âçì íã÷ dàNòL ìk ?äðLé äkñ àéä BæéàåíBé íéL ÀÅÄËÈÀÈÈÈÆÂÈÈÙÆÆÈÀÄ
שלא  לפי  פסולה, שהיא שמאי  בית וסוברים סתם, שעשאה היינו  –

שכתוב בגמרא, מבואר  וטעמם החג, לשם יגיגיגיג):):):):נעשתה טז טז טז טז ,,,, "חג ((((דברים דברים דברים דברים 

הלל ובית חג. לשם העשויה סוכה – ימים" שבעת לך תעשה הסוכות
לשם  הסוכה שתיעשה צורך אין  שלדעתם לפי כשרה, שהיא סוברים

אחר. לענין  לעיל הנזכר הפסוק את דורשים והם íàהחג, ìáàÂÈÄ
âç íLì dàNò,הסוכות –äðMä úlçzî elôàכלומר – ÂÈÈÀÅÇÂÄÄÀÄÇÇÈÈ

השנה  של הסוכות חג לאחר  תיכף כגון  לחג, קודם שנה עשאה אפילו
שהיא מודים שמאי בית אף סתם äøLkשעברה, עשאה אם וכן  – ÀÅÈ

שלשים  החג בהלכות ששואלים כיון  לחג, קודם יום שלושים בתוך
אותה  עושה הוא החג לשם בוודאי סוכה, העושה סתם לחג, קודם יום

אותה. מכשירים שמאי  בית ואף

לכל להיות צריכה "שהסוכה מברטנורא): הרב פי  (על הבאנו המשנה בביאור 
אדם  של  ורובו ראשו מחזקת שתהא כדי טפחים, שבעה על שבעה הפחות

epgleyl".ושולחנו , gth lr gthe ,eaexe ey`xl dyy lr dyy
התאמה  כאן שאין  הרכבי , צבי ר ' לנו  העיר  האחרונה הפיסקה על  והנה
מרובעים, טפחים 37 הם טפח על  טפח ועוד ששה על  שששה מאחר בחשבון,

מרובעים. טפחים 49 הם שבעה על  שבעה ואילו 
עמוד ג  (סוכה הגמרא על  הרש"ש וחידושי  בהגהות סיוע מצא זו להערתו 

izdw - zex`ean zeipyn
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·ïìéàä úçz Búkñ äNBòä–úéaä CBúa dàNò elàk.äkñ éab ìò äkñ–äøLk äðBéìòä,äðBzçzäå ¨¤ª¨©©¨¦¨§¦£¨¨§©©¦ª¨©©¥ª¨¨¤§¨§¥¨§©©§¨
äìeñt.äãeäé éaøøîBà:äðBéìòa ïéøeic ïéà íà–äøLk äðBzçzä. §¨©¦§¨¥¦¥¦¦¨¤§¨©©§¨§¥¨
‚änçä éðtî ïéãñ äéìò ñøt,äézçz BàøLpä éðtî,óBðéwä éab ìò ñøtL Bà–äìeñt.àeä ñøBt ìáà ¥©¨¤¨¨¦¦§¥©©¨©§¤¨¦§¥©§¨¤¥©©©¥©¦§¨£¨¥

ähnä éèéì÷ð éab ìò. ©©¥©§¦¥©¦¨
„úàå úòìcä úàå ïôbä úà äéìò äìãäíBqwä,ådab ìò Ckñ–äìeñt.ïäî äaøä Cekñ äéä íàå, ¦§¨¨¤¨¤©¤¤§¤©§©©§¤©¦§¦¥©©¨§¨§¦¨¨¦©§¥¥¤

aaaa.ziad jeza d`yr el`k:äìåñôå.dleqt dpezgz:äëåñä úçúù äëåñ ìéñô à÷ àø÷å .äì ùé ïéëëñ éðùã.dpeilra oixeic oi` m`äéåàø äðéàù
åãåî àîìò éìåë àäáã ,ììë ìåáñì äìåëé äðéàùë äãåäé éáøå ÷"ú å÷ìçð àìå .äðåéìò ìù úåúñëå íéøë ìåáñì äìåëé äðåúçúä ââ ïéàù ïåâë ,äøéãì
,äðåéìò ìù úåúñëå íéøë ìá÷ì äìåëéå äàéøá àéä íàå .äëåñä úçúù äëåñ àéåä àìå ,ââ áåùç åðéà äìù ââäù ,äðåéìòä êëñá äøùë äðåúçúäù
éø÷î éëäáã øáñ ÷"ú ,äðåéìò ìù úåúñëå íéøëî óôåøå òòåðúî äðåúçúä ââù ïåâë ,÷çãä é"ò ìá÷ì äìåëéùë éâéìô éë .äìåñô àéäù éâéìô àì ò"ë
ïéàå .äëåñä úçúù äëåñ åæ ïéàå ,ââ áåùç åðéà ,÷çãä éãé ìò àìà äðåéìò ìù úåúñëå íéøë úìá÷î äðéàù ïåéë øáñ é"øå ,äìåñôå äëåñä úçúù äëåñ

:é"øë äëìä
bbbb.xypäàîåè ìá÷îä øáã ïéãñå .äúìöî äáåøî äúîç äëåñä øàùúå åùáéù øçàì ïéìòä åøùðé àìù à"ô .ïçìùä ìò ïéãøåé ïéîñ÷å ïéìò åäé àìù

:äøùë äúåàðì ìáà ,øùðä éðôî à÷åãå .êëñì ìåñôå àåä.sepiwd iab lr qxity e`â"ò åúèî ìò éåðì àìà ,øùðä éðôî åñøô àì åìéôà åà øîåìë
øáãá êëñî àì àúùäã êëñä ïî å÷éçøäå íäéìò ïéãñ ñøéôå ïäéáâ ìò äæì äæî úåñðåìë çéðîå ïéäåáâ ïäù åúèî éìâø 'ãì ïéñãðå÷ 'ã ïäù óåðé÷ä

:íúä äéçèù éëåëñì åàì àäã äàîåè ìá÷îä.dleqt:íäéðéá ÷éñôî ìäàã äëåñá áùåé åðéàã íåùî.oihilwp dl yiy dhn b"r `ed qxet la`
äìòîìî áçø çôè ââ äì ïéàã íåùîå [ïéãñ åéìò ñøåôå àñðåìë] åæì åæî ïéðúåðå äéìâøì ãçàå äéúåùàøîì ãçà äèîä òöîàá ïéàöåé ïäå íéðù àìà ïðéàù

:ìäåà éø÷î àì
cccc.dilr dlcd:äáâ ìò äéáâä.meqiw:úòìãëå ïôâë äìãð àéäå ,æ"òìá àøãéà.dleqt:øáåçîá ïéëëñî ïéàù éôì.mdn daxd jekqd did m`e

:ïéáøåòî ïäùë ïìèáîå ïäéìò äáø øùë êëñã ,ïéòá ïéàøð ïéàå øùë êëñä íò ïáøòå ïèáçù àåäå .äøùë ,úòìãäå ïôâäî øúåé äáøä øùë êëñ íù äéäù

`xephxa yexit

" שם: שכותב dniz,א), epl siqed a"rxde: מכילתין בריש e'שכתב lr 'eלראשו
וצ"ל : הוא, ט"ס ואולי  e'".ורובו. lr 'f

לראשו שבעה על  ששה היא: הרש"ש שכוונת המעיר), (לדעת להבין  ויש
טפחים  שבעה על אחד טפח של  פס ועוד  מרובעים, טפחים 42 שהם ורובו,
מה  מרובעים, טפחים 49 ובס"ה מרובעים, טפחים שבעה שהם לשולחנו ,

שבעה. על  שבעה של  לחשבון  בדיוק שמתאים

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ïìéàä úçz Búkñ äNBòäגבי על  סוככים האילן שענפי היינו – ÈÆËÈÇÇÈÄÈ
הואיל הסוכה, של  להלן הסכך  (כמבואר  לסכך  פסולים האילן  וענפי

ד), elàkúéaäא, CBúa dàNò.פסולה והיא התקרה, תחת – ÀÄÂÈÈÀÇÇÄ
äkñ éab ìò äkñכ משמש– התחתונה הסוכה של שהסכך לומר ËÈÇÇÅËÈ

העליונה, לסוכה äìeñt"רצפה" äðBzçzäå ,äøLk äðBéìòäÈÆÀÈÀÅÈÀÇÇÀÈÀÈ
שנאמר  הטעם, מבואר בגמרא בברייתא מבמבמבמב):):):):– כגכגכגכג,,,, "בסוכות ((((ויקראויקראויקראויקרא

כותב: והרמב"ם הסוכה; שתחת בסוכה ולא dleqtתשבו ", dpezgzd
הבית בתוך סוכה שעשה כבכבכבכב).).).).כמי הההה,,,, סוכה סוכה סוכה סוכה  øîBà:((((הלהלהלהל'''' äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
äðBéìòa ïéøeic ïéà íà,לדירה ראויה שאינה כלומר  –äðBzçzä ÄÅÄÄÈÆÀÈÇÇÀÈ

äøLkעד כך כל  רופף התחתונה של  הסכך שאם מבואר , בגמרא – ÀÅÈ
מודים  הכל  עליהם, לשבת כדי וכסתות כרים עליו  לשים אפשר שאי
הסוכות  שתי גובה יהא שלא בתנאי העליונה, בסכך  כשרה שהתחתונה

רצפה  לשמש יכול התחתונה של הסכך ואם אמה. מעשרים יותר 
עליהם, ולשבת וכסתות כרים עליה לשים כדי העליונה הסוכה בשביל 

אלא  יהודה ורבי קמא תנא נחלקו  לא פסולה. שהתחתונה מודים הכל
אלא  וכסתות כרים לסבול  יכול  ואינו רופף התחתונה של כשהסכך

פסולה, והיא סוכה תחת סוכה זו  הרי  קמא תנא שלדעת הדחק, ידי  על 
ידי על אלא לדירה ראויה אינה והעליונה הואיל סובר , יהודה ורבי 

היא  וכשרה סוכה, תחת כסוכה נחשבת התחתונה הסוכה אין  הדחק,
העליונה. dcedi.בסכך  iaxk dkld oi`e

i y i n g m e i
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äéìò ñøt, הסכך על היינו  הסוכה, על  –änçä éðtî ïéãñ– ÅÇÈÆÈÈÄÄÀÅÇÇÈ
לה  בסוכה,כדי היושבים על  äézçzגן  Bà תחת סדין שפירס או  – ÇÀÆÈ

הסכך , תחת היינו øLpäהסוכה, éðtî מן הנושרים העלים מפני – ÄÀÅÇÀÈ

מפרשים: ויש  השולחן ; על נופלים יהיו שלא כדי  dngdהסכך , iptn
יתייבש, שלא הסכך על  להגן  כדי –xypd iptne,העלים יינשרו  שלא –

חמתה  הסוכה תישאר  שלא למנוע הוא בא הדברים שבשני כלומר

מצילתה וכל((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))מרובה טומאה, המקבל דבר הוא הרי  וסדין  ;
לסכך פסול טומאה המקבל  c'),דבר  dpyn oldl x`eank)ñøtL BàÆÅÇ

óBðéwä éab ìò–sepiw,המיטה קצות בארבעה עמודים ארבעה הוא ÇÇÅÇÄ
לתוך והכניסו סדין הקינוף גבי על  ופרס חבלים, או מוטות ועליהם

תחתיה,äìeñtהסוכה, או  עליה סדין כשפירס בה מלישב הסוכה – ÀÈ
בו  מלישון או  בו מלאכול הקינוף פסול  וכן פסול; סכך שהוא לפי

הסכך לבין בינו  המפסיק כאוהל נחשב שהסדין לפי  לסדין , מתחת
בסוכה. יושב שאינו àeäונמצא ñøBt ìáà, סדין –éab ìò ÂÈÅÇÇÅ

ähnä éèéì÷ðאחד המטה, באמצע זקופים עמודים שני  – ÇÀÄÅÇÄÈ
וכשפורסים  חבל , או מוט ועליהם למרגלותיה, ואחד  למראשותיה

אין  הלכך  מלמעלה, טפח ברחבו  שאין  משופע, גג נעשה סדין עליו
גביו . שעל  הסכך  את לבטל  כאוהל  נחשב הסדין 
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äéìò äìãä,הסוכה על והמשיך הגביה –ïôbä úàשיש – ÄÀÈÈÆÈÆÇÆÆ
ארוכות, זמורות cäלה úàåúòì,ארוכים עלים לה שיש  –úàå ÀÆÇÀÇÇÀÆ

íBqwä, כגפן הנדלה עשב מין  –dab ìò Ckñå:גורסים ויש – ÇÄÀÄÅÇÇÈ
,oab lrעל או  הדלעת על או הגפן על כשר בסכך  שסיכך היינו 

מפרשים: ויש  dabהקיסום; lr jkiqeסיכך או כלומר :– גבה, על
את  או  הגפן את עליה והדלה כשר  בסכך סוכתו  את תחילה סיכך 

הסוכה, על  וכו ' הגפן את תחילה שהדלה או וכו ', lrהדלעת jkiqe
dab כשר בדברäìeñt,((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))סכך  גם שסיככה מפני הסוכה, – ÀÈ

פסול . סכך שהוא לקרקע, Cekñהמחובר  äéä íàå,הכשר הסכך – ÀÄÈÈÄ
ïäî äaøä וערבבם הדלעת, מעלי  או הגפן מזמורות יותר  הרבה – ÇÀÅÅÆ

בעין נראים שאינם עד הכשר  הסכך עם ïööwL,((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))יחד  BàÆÀÈÈ
בהם, שסיכך לאחר  הענפים את שקצץ –äøLk בגמרא הסוכה. – ÀÅÈ

הענפים  את נענע כן אם אלא כשרה הסוכה אין  קצצן , שאפילו  מבואר,
דומה  זה שבכגון והניחו , וענף ענף כל שהרים היינו  קציצתם, לאחר

שנאמר  הסוכה, על מחדש  הניחם יגיגיגיג):):):):כאילו  טז טז טז טז ,,,, הסוכות ((((דבריםדבריםדבריםדברים "חג
ודרשו : הסוכה "dyrz"תעשה" עשיית שבשעת כלומר  העשוי , מן  ולא
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ïööwL Bà–äøLk.ììkä äæ:õøàä ïî Bìecb ïéàå äàîè ìa÷î àeäL ìk–Ba íéëkñî ïéà,øác ìëå ¤§¨¨§¥¨¤©§¨¨¤§©¥ª§¨§¥¦¦¨¨¤¥§©§¦§¨¨¨
õøàä ïî Bìeãâå äàîè ìa÷î BðéàL–Ba ïéëkñî. ¤¥§©¥ª§¨§¦¦¨¨¤§©§¦

‰ïéãøæ éìéáçå íéöò éìéáçå L÷ éìéáç–ïäa ïéëkñî ïéà.úBøLk ïøézäL ïlëå.úBðôcì úBøLk ïlëå. £¦¥©©£¦¥¥¦©£¦¥§¨¦¥§©§¦¨¤§ª¨¤¦¦¨§¥§ª¨§¥©§¨
Âíéøñpa ïéëkñî;éøácäãeäé éaø.øéàî éaøåøñBà.íéçôè äòaøà áçø àeäL øñð äéìò ïúð–äøLk, §©§¦©§¨¦¦§¥©¦§¨§©¦¥¦¥¨©¨¤¨¤¤¤¨¨©§¨¨§¨¦§¥¨

åézçz ïLéé àHL ãáìáe. ¦§©¤¦©©§¨

.ovvwy e`óàäøåú äøîàã ,äìåñô éëä åàì éàã ,äöéö÷ øçàì íòðòðéù àåäå .äøùë ,ïäá êëñù øçàì(æ"è íéøáã),éåùòä ïî àìå ,äùòú úåëåñä âç
òðòðîùë ìáà .äì øúñ øãä àìå äöéö÷á äì øùëîã àä éë ,äð÷úî äúàå äëåñì éåàø ïéàù ,ìåñôá éåùòä ïî àìå ,äëåñì éåàø àäú äùòúùë øîåìë

:åçéðîå åøéáç úà äéáâîå øæåçå åçéðîå ãáì ãçà ìë äéáâîù ,êëñîå øæåçå øúåñë éåä.'ek epi`y xac lkô"òàù ,úåàìöçîå ïúùô éãâáå õò éìë é÷åôàì
:äàîåè ïéìá÷îå ìéàåä ïäá ïéëëñî ïéà õøàä ïî íäéìåãâù.'eke ux`d on eilecibeïøâ úìåñôá ,êá÷éîå êðøâî [êôñàá êì äùòú] úåëåñä âç áéúëã

:äëåñ äùò íäî ,úåøåîæå ïéù÷ ïåâë á÷éäå ïøåâä úôñàù øçà øàùðä ïî øîåìë ,øáãî áåúëä á÷éå
dddd.oicxf iliage,íéð÷ ïéî:÷ñéäì ïéãîåò åùáéùëå ,ïúìëåà äîäá íéçì ïãåòáå.oikkqn oi`íãàù íéîòô àìà íéìåñô ïäù éðôî àìå .íéøåù÷ ïäùë

ìöì åìéôà äùòð àì äæå ,ìåñôá éåùòä ïî àìå äùòú äøîà äøåúäå ,êåëñì äéìò êìîðå äùáéì äëåñ éáâ ìò äçéðîå äìòîå åôúë ìò åúìéáçå àá
:ìåñôá éåùò éåäå ùáéì àìà.oleke:êëñá åðéðùù íéìåñôä.zeptcl mixykêëñà ,êðøâî êì äùòú úåëåñ êëìéä .úåðôã àìå òîùî êëñ äëåñã

:úåðôãà àìå òîùî
eeee.dcedi 'x ixac mixqpa oikkqn.íéð÷ë éáéùçã äøùë ìëä éøáã äùìùî úåçô .äìåñô ìëä éøáã áåùç íå÷î øåòù àåäù äòáøà íäá ùéù íéøñðá

úøåúî é÷ôðã ïåéë øáñ øéàî éáøå .úéáä úø÷ú úçú áùé àîù ïðéøæâ àì áåùç íå÷î øåòù åäá úéìã ïåéë øáñ äãåäé éáø ,äòáøà ãòå äùìùî éâéìô éë

`xephxa yexit

ואחר פסולה היא עשייתה שבשעת ולא לסוכה וראויה כשרה תהיה

כך, אחר וקצצם מחוברים בענפים כשסיכך  הלכך מתקנה; אתה כך
את  סותר  כאילו דומה שהיא לעיל , שבארנו  כמו אותם, לנענע צריך 

בסכך מתחילה ומסכך  וחוזר הסכך ) הוא הסוכה עיקר (שהרי הסוכה
מקום  מכל  צריך מהן, הרבה הסיכוך  היה שאפילו  מפרשים, ויש כשר .

ovvwyלקצצם, e` או המודלית הגפן מן הוא הסכך שרוב היינו –
כשרה הסוכה ונענעם, קצצם ואם הדלעת, ììkä.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))מן  äæ– ÆÇÀÈ

הסכך: äàîèבענין  ìa÷î àeäL ìk וכיוצא בגדים כלים, כגון  – ÈÆÀÇÅËÀÈ
õøàäבהם, ïî Bìecb ïéàå אף הארץ, מן  גידולו שאין כל  או – ÀÅÄÄÈÈÆ

מעובדים  שאינם בהמה עורות כגון טומאה, מקבל שאינו  פי  על 
,(d`neh milawn mpi` mzk`ln dxnbp `le li`edy)Ba íéëkñî ïéàÅÀÇÀÄ

הסוכה, את –õøàä ïî Bìeãâå äàîè ìa÷î BðéàL øác ìëåÀÈÈÈÆÅÀÇÅËÀÈÀÄÄÈÈÆ
כאחד, הללו התנאים שני בו  שמתקיימים –Ba ïéëkñî בגמרא – ÀÇÀÄ

שנאמר  ממה זה כלל יגיגיגיג):):):):דורשים טז טז טז טז ,,,, לך...((((דברים דברים דברים דברים  תעשה הסוכות "חג

jawine jpxbn jtq`aכלומר מדבר , הכתוב ויקב גורן  בפסולת – "
מהם  וזמורות, קשים כגון  ויקבך , גרנך  שאספת לאחר  שנשאר  ממה

סוכה. תעשה

"llkd df" במקומות שכן אחרים, שבמקומות הכלל " מ"זה שונה שבמשנתנו 
אי כאן ואילו  לו, שקדם הפרט מעין הוא הכלל הפרט אחרים מעין הכלל  ן

הואיל אלא פסול, שהוא לקרקע מחובר בענין במשנתנו כן  לפני  שנישנה
מה  על  שנוסף להשמיענו , הכלל " "זה נקטה פסול בסכך עוסקת ומשנתנו
בהכשר תנאים שני  עוד יש לקרקע, המחובר בדבר  מסככים שאין לעיל  ששנינו
בו חסר היה ואם הארץ, מן  וגידולו  טומאה מקבל שאינו דבר שהיא הסכך,

פסולה הסוכה הללו, מהתנאים l`xyi").אחד zx`tz" oiire ;`"ahixd)

i y y m e i
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íéöò éìéáçå L÷ éìéáç,עצים של או  קש של  חבילות –éìéáçå ÂÄÅÇÇÂÄÅÅÄÇÂÄÅ
ïéãøæ,רכים אילן ענפי של  חבילות או  –ïäa ïéëkñî ïéà– ÀÈÄÅÀÇÀÄÈÆ

השדה  מן  בא אדם שפעמים לפי הטעם, מבואר בגמרא קשורות. כשהן

לייבשה, כדי סוכתו גבי על  ומניחה ומעלה כתיפו  על  וחבילתו  בערב
אמרה: והתורה סכך, לעשותה עליה נמלך כך מן "dyrz"ואחר  ולא

לפיכך סכך , לשם מתחילה הונחה לא זו וחבילה הואיל  כלומר העשוי ,
זה הרי כסכך , להשאירה כך אחר עליה ieyrd"כשנמלך on" והוא

בחבילות  מסככים אין  לכתחילה שאף חכמים, גזרו זה ומטעם פסול;
סכך לשם אותן כשמניחין  אף זרדים, של או עצים של  או  קש של

לייבש  כדי  החבילות,ïlëå.((((רש רש רש רש """"יייי))))ולא אותן כל  –ïøézäL– ÀËÈÆÄÄÈ
עשה כך ידי  שעל  הסוכה, על  שהניחן לאחר לשם אפילו מעשה בהן

מצוות úBøLkסכך , לשם התכוון לא שאפילו מבואר, במפרשים – ÀÅ
שהתי כלומר סתם, סוכה לשם אלא צל,סוכה, לשם החבילות את ר

א). משנה (לעיל  הלל בית כדעת לחג, כשרה כלïlëåהסוכה – ÀËÈ
המחוברים  דברים בין לסכך, פסולים שהם לעיל  ששנינו  הדברים
טומאה, המקבלים דברים בין  הארץ, מן  גידולם שאין דברים בין לקרקע,

חבילות, úBðôcìבין  úBøLk ולא הסכך הוא ה"סוכה" שעיקר – ÀÅÇÀÈ
סוכה, הכשר בענין  המקראות מן שדורשים מה כל  הלכך הדפנות,

לדפנות. ולא בלבד  לסכך היא הכוונה

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéøñpa ïéëkñî;עץ בלוחות –øéàî éaøå .äãeäé éaø éøác ÀÇÀÄÇÀÈÄÄÀÅÇÄÀÈÀÇÄÅÄ
øñBà ארבעה הרחבים שבנסרים שמואל ), (לדעת מבואר בגמרא – Å

לתקרת  הם שדומים לפי  בהם, מסככים שאין מודים הכל  טפחים
שכשרים  מודים הכל  טפחים, משלשה פחות הרחבים ובנסרים הבית,

בנסרים  אלא מאיר ורבי  יהודה רבי  נחלקו לא כקנים; שדינם לסכך ,
ואין  הואיל  סובר, יהודה שרבי  טפחים, ארבעה ועד משלשה שרחבם

אין  ולפיכך  לתקרה, דומים אינם טפחים), 4) חשוב מקום שיעור בהם
סובר, מאיר ורבי לסיכוך ; וכשרים הבית, תקרת תחת ישב שמא גוזרים

אין  מהם, אחד במקום אויר  היה (שאם לבוד מתורת ויצא הואיל 
גוזרים, לפיכך הוא), כלבוד  משלשה פחות שרק "לבוד", אומרים

תקרת  תחת לישב לי מה אלו  בנסרים לסכך לי  מה אדם, יאמר שמא
לסכך אסור הלכך לתקרה, הוא דומה הנסרים של  זה סכך  שהרי  ביתי,

dcedi.בהם. iaxk dkldeäéìò ïúð,הסוכה על  –áçø àeäL øñð ÈÇÈÆÈÆÆÆÈÈ
íéçôè äòaøà,הסוכה דופן  בצד  שנתנו  כגון  –äøLk,הסוכה – ÇÀÈÈÀÈÄÀÅÈ

שכן  אמות, ארבע רחב כשהוא אלא הצד  מן פוסל  אינו  פסול שסכך 
הדופן  המשך הוא כאילו הפסול הסכך  את רואים אמות ארבע עד 

עקומה"), åézçz("דופן ïLéé àHL ãáìáe משנתנו הנסר . תחת – ÄÀÇÆÄÇÇÀÈ
ושתיה  אכילה בענין שכן  אסורה, עראי שינת שאפילו  שינה, נקטה

בענין  ואילו  לסוכה", חוץ עראי ושותין "אוכלין ד ): ב, (להלן  שנו
קבע  שאין משום לסוכה, חוץ עראי  ישנים שאין בברייתא, שנו שינה

מנמנם  אלא אינו שפעמים לשינה, עצמו  קובע אדם שאין לשינה,
בכך ודיו  טובטובטובטוב")")")")מעט, יום יום יום יום  .("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

שהלכה  סוברים הפוסקים רוב שכן בגמרא, שמואל  לדעת משנתנו בארנו 

izdw - zex`ean zeipyn
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·ïìéàä úçz Búkñ äNBòä–úéaä CBúa dàNò elàk.äkñ éab ìò äkñ–äøLk äðBéìòä,äðBzçzäå ¨¤ª¨©©¨¦¨§¦£¨¨§©©¦ª¨©©¥ª¨¨¤§¨§¥¨§©©§¨
äìeñt.äãeäé éaøøîBà:äðBéìòa ïéøeic ïéà íà–äøLk äðBzçzä. §¨©¦§¨¥¦¥¦¦¨¤§¨©©§¨§¥¨
‚änçä éðtî ïéãñ äéìò ñøt,äézçz BàøLpä éðtî,óBðéwä éab ìò ñøtL Bà–äìeñt.àeä ñøBt ìáà ¥©¨¤¨¨¦¦§¥©©¨©§¤¨¦§¥©§¨¤¥©©©¥©¦§¨£¨¥

ähnä éèéì÷ð éab ìò. ©©¥©§¦¥©¦¨
„úàå úòìcä úàå ïôbä úà äéìò äìãäíBqwä,ådab ìò Ckñ–äìeñt.ïäî äaøä Cekñ äéä íàå, ¦§¨¨¤¨¤©¤¤§¤©§©©§¤©¦§¦¥©©¨§¨§¦¨¨¦©§¥¥¤

aaaa.ziad jeza d`yr el`k:äìåñôå.dleqt dpezgz:äëåñä úçúù äëåñ ìéñô à÷ àø÷å .äì ùé ïéëëñ éðùã.dpeilra oixeic oi` m`äéåàø äðéàù
åãåî àîìò éìåë àäáã ,ììë ìåáñì äìåëé äðéàùë äãåäé éáøå ÷"ú å÷ìçð àìå .äðåéìò ìù úåúñëå íéøë ìåáñì äìåëé äðåúçúä ââ ïéàù ïåâë ,äøéãì
,äðåéìò ìù úåúñëå íéøë ìá÷ì äìåëéå äàéøá àéä íàå .äëåñä úçúù äëåñ àéåä àìå ,ââ áåùç åðéà äìù ââäù ,äðåéìòä êëñá äøùë äðåúçúäù
éø÷î éëäáã øáñ ÷"ú ,äðåéìò ìù úåúñëå íéøëî óôåøå òòåðúî äðåúçúä ââù ïåâë ,÷çãä é"ò ìá÷ì äìåëéùë éâéìô éë .äìåñô àéäù éâéìô àì ò"ë
ïéàå .äëåñä úçúù äëåñ åæ ïéàå ,ââ áåùç åðéà ,÷çãä éãé ìò àìà äðåéìò ìù úåúñëå íéøë úìá÷î äðéàù ïåéë øáñ é"øå ,äìåñôå äëåñä úçúù äëåñ

:é"øë äëìä
bbbb.xypäàîåè ìá÷îä øáã ïéãñå .äúìöî äáåøî äúîç äëåñä øàùúå åùáéù øçàì ïéìòä åøùðé àìù à"ô .ïçìùä ìò ïéãøåé ïéîñ÷å ïéìò åäé àìù

:äøùë äúåàðì ìáà ,øùðä éðôî à÷åãå .êëñì ìåñôå àåä.sepiwd iab lr qxity e`â"ò åúèî ìò éåðì àìà ,øùðä éðôî åñøô àì åìéôà åà øîåìë
øáãá êëñî àì àúùäã êëñä ïî å÷éçøäå íäéìò ïéãñ ñøéôå ïäéáâ ìò äæì äæî úåñðåìë çéðîå ïéäåáâ ïäù åúèî éìâø 'ãì ïéñãðå÷ 'ã ïäù óåðé÷ä

:íúä äéçèù éëåëñì åàì àäã äàîåè ìá÷îä.dleqt:íäéðéá ÷éñôî ìäàã äëåñá áùåé åðéàã íåùî.oihilwp dl yiy dhn b"r `ed qxet la`
äìòîìî áçø çôè ââ äì ïéàã íåùîå [ïéãñ åéìò ñøåôå àñðåìë] åæì åæî ïéðúåðå äéìâøì ãçàå äéúåùàøîì ãçà äèîä òöîàá ïéàöåé ïäå íéðù àìà ïðéàù

:ìäåà éø÷î àì
cccc.dilr dlcd:äáâ ìò äéáâä.meqiw:úòìãëå ïôâë äìãð àéäå ,æ"òìá àøãéà.dleqt:øáåçîá ïéëëñî ïéàù éôì.mdn daxd jekqd did m`e

:ïéáøåòî ïäùë ïìèáîå ïäéìò äáø øùë êëñã ,ïéòá ïéàøð ïéàå øùë êëñä íò ïáøòå ïèáçù àåäå .äøùë ,úòìãäå ïôâäî øúåé äáøä øùë êëñ íù äéäù
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" שם: שכותב dniz,א), epl siqed a"rxde: מכילתין בריש e'שכתב lr 'eלראשו
וצ"ל : הוא, ט"ס ואולי  e'".ורובו. lr 'f

לראשו שבעה על  ששה היא: הרש"ש שכוונת המעיר), (לדעת להבין  ויש
טפחים  שבעה על אחד טפח של  פס ועוד  מרובעים, טפחים 42 שהם ורובו,
מה  מרובעים, טפחים 49 ובס"ה מרובעים, טפחים שבעה שהם לשולחנו ,

שבעה. על  שבעה של  לחשבון  בדיוק שמתאים
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ïìéàä úçz Búkñ äNBòäגבי על  סוככים האילן שענפי היינו – ÈÆËÈÇÇÈÄÈ
הואיל הסוכה, של  להלן הסכך  (כמבואר  לסכך  פסולים האילן  וענפי

ד), elàkúéaäא, CBúa dàNò.פסולה והיא התקרה, תחת – ÀÄÂÈÈÀÇÇÄ
äkñ éab ìò äkñכ משמש– התחתונה הסוכה של שהסכך לומר ËÈÇÇÅËÈ

העליונה, לסוכה äìeñt"רצפה" äðBzçzäå ,äøLk äðBéìòäÈÆÀÈÀÅÈÀÇÇÀÈÀÈ
שנאמר  הטעם, מבואר בגמרא בברייתא מבמבמבמב):):):):– כגכגכגכג,,,, "בסוכות ((((ויקראויקראויקראויקרא

כותב: והרמב"ם הסוכה; שתחת בסוכה ולא dleqtתשבו ", dpezgzd
הבית בתוך סוכה שעשה כבכבכבכב).).).).כמי הההה,,,, סוכה סוכה סוכה סוכה  øîBà:((((הלהלהלהל'''' äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
äðBéìòa ïéøeic ïéà íà,לדירה ראויה שאינה כלומר  –äðBzçzä ÄÅÄÄÈÆÀÈÇÇÀÈ

äøLkעד כך כל  רופף התחתונה של  הסכך שאם מבואר , בגמרא – ÀÅÈ
מודים  הכל  עליהם, לשבת כדי וכסתות כרים עליו  לשים אפשר שאי
הסוכות  שתי גובה יהא שלא בתנאי העליונה, בסכך  כשרה שהתחתונה

רצפה  לשמש יכול התחתונה של הסכך ואם אמה. מעשרים יותר 
עליהם, ולשבת וכסתות כרים עליה לשים כדי העליונה הסוכה בשביל 

אלא  יהודה ורבי קמא תנא נחלקו  לא פסולה. שהתחתונה מודים הכל
אלא  וכסתות כרים לסבול  יכול  ואינו רופף התחתונה של כשהסכך

פסולה, והיא סוכה תחת סוכה זו  הרי  קמא תנא שלדעת הדחק, ידי  על 
ידי על אלא לדירה ראויה אינה והעליונה הואיל סובר , יהודה ורבי 

היא  וכשרה סוכה, תחת כסוכה נחשבת התחתונה הסוכה אין  הדחק,
העליונה. dcedi.בסכך  iaxk dkld oi`e
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äéìò ñøt, הסכך על היינו  הסוכה, על  –änçä éðtî ïéãñ– ÅÇÈÆÈÈÄÄÀÅÇÇÈ
לה  בסוכה,כדי היושבים על  äézçzגן  Bà תחת סדין שפירס או  – ÇÀÆÈ

הסכך , תחת היינו øLpäהסוכה, éðtî מן הנושרים העלים מפני – ÄÀÅÇÀÈ

מפרשים: ויש  השולחן ; על נופלים יהיו שלא כדי  dngdהסכך , iptn
יתייבש, שלא הסכך על  להגן  כדי –xypd iptne,העלים יינשרו  שלא –

חמתה  הסוכה תישאר  שלא למנוע הוא בא הדברים שבשני כלומר

מצילתה וכל((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))מרובה טומאה, המקבל דבר הוא הרי  וסדין  ;
לסכך פסול טומאה המקבל  c'),דבר  dpyn oldl x`eank)ñøtL BàÆÅÇ

óBðéwä éab ìò–sepiw,המיטה קצות בארבעה עמודים ארבעה הוא ÇÇÅÇÄ
לתוך והכניסו סדין הקינוף גבי על  ופרס חבלים, או מוטות ועליהם

תחתיה,äìeñtהסוכה, או  עליה סדין כשפירס בה מלישב הסוכה – ÀÈ
בו  מלישון או  בו מלאכול הקינוף פסול  וכן פסול; סכך שהוא לפי

הסכך לבין בינו  המפסיק כאוהל נחשב שהסדין לפי  לסדין , מתחת
בסוכה. יושב שאינו àeäונמצא ñøBt ìáà, סדין –éab ìò ÂÈÅÇÇÅ

ähnä éèéì÷ðאחד המטה, באמצע זקופים עמודים שני  – ÇÀÄÅÇÄÈ
וכשפורסים  חבל , או מוט ועליהם למרגלותיה, ואחד  למראשותיה

אין  הלכך  מלמעלה, טפח ברחבו  שאין  משופע, גג נעשה סדין עליו
גביו . שעל  הסכך  את לבטל  כאוהל  נחשב הסדין 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äéìò äìãä,הסוכה על והמשיך הגביה –ïôbä úàשיש – ÄÀÈÈÆÈÆÇÆÆ
ארוכות, זמורות cäלה úàåúòì,ארוכים עלים לה שיש  –úàå ÀÆÇÀÇÇÀÆ

íBqwä, כגפן הנדלה עשב מין  –dab ìò Ckñå:גורסים ויש – ÇÄÀÄÅÇÇÈ
,oab lrעל או  הדלעת על או הגפן על כשר בסכך  שסיכך היינו 

מפרשים: ויש  dabהקיסום; lr jkiqeסיכך או כלומר :– גבה, על
את  או  הגפן את עליה והדלה כשר  בסכך סוכתו  את תחילה סיכך 

הסוכה, על  וכו ' הגפן את תחילה שהדלה או וכו ', lrהדלעת jkiqe
dab כשר בדברäìeñt,((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))סכך  גם שסיככה מפני הסוכה, – ÀÈ

פסול . סכך שהוא לקרקע, Cekñהמחובר  äéä íàå,הכשר הסכך – ÀÄÈÈÄ
ïäî äaøä וערבבם הדלעת, מעלי  או הגפן מזמורות יותר  הרבה – ÇÀÅÅÆ

בעין נראים שאינם עד הכשר  הסכך עם ïööwL,((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))יחד  BàÆÀÈÈ
בהם, שסיכך לאחר  הענפים את שקצץ –äøLk בגמרא הסוכה. – ÀÅÈ

הענפים  את נענע כן אם אלא כשרה הסוכה אין  קצצן , שאפילו  מבואר,
דומה  זה שבכגון והניחו , וענף ענף כל שהרים היינו  קציצתם, לאחר

שנאמר  הסוכה, על מחדש  הניחם יגיגיגיג):):):):כאילו  טז טז טז טז ,,,, הסוכות ((((דבריםדבריםדבריםדברים "חג
ודרשו : הסוכה "dyrz"תעשה" עשיית שבשעת כלומר  העשוי , מן  ולא

izdw - zex`ean zeipyn
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ïööwL Bà–äøLk.ììkä äæ:õøàä ïî Bìecb ïéàå äàîè ìa÷î àeäL ìk–Ba íéëkñî ïéà,øác ìëå ¤§¨¨§¥¨¤©§¨¨¤§©¥ª§¨§¥¦¦¨¨¤¥§©§¦§¨¨¨
õøàä ïî Bìeãâå äàîè ìa÷î BðéàL–Ba ïéëkñî. ¤¥§©¥ª§¨§¦¦¨¨¤§©§¦

‰ïéãøæ éìéáçå íéöò éìéáçå L÷ éìéáç–ïäa ïéëkñî ïéà.úBøLk ïøézäL ïlëå.úBðôcì úBøLk ïlëå. £¦¥©©£¦¥¥¦©£¦¥§¨¦¥§©§¦¨¤§ª¨¤¦¦¨§¥§ª¨§¥©§¨
Âíéøñpa ïéëkñî;éøácäãeäé éaø.øéàî éaøåøñBà.íéçôè äòaøà áçø àeäL øñð äéìò ïúð–äøLk, §©§¦©§¨¦¦§¥©¦§¨§©¦¥¦¥¨©¨¤¨¤¤¤¨¨©§¨¨§¨¦§¥¨

åézçz ïLéé àHL ãáìáe. ¦§©¤¦©©§¨

.ovvwy e`óàäøåú äøîàã ,äìåñô éëä åàì éàã ,äöéö÷ øçàì íòðòðéù àåäå .äøùë ,ïäá êëñù øçàì(æ"è íéøáã),éåùòä ïî àìå ,äùòú úåëåñä âç
òðòðîùë ìáà .äì øúñ øãä àìå äöéö÷á äì øùëîã àä éë ,äð÷úî äúàå äëåñì éåàø ïéàù ,ìåñôá éåùòä ïî àìå ,äëåñì éåàø àäú äùòúùë øîåìë

:åçéðîå åøéáç úà äéáâîå øæåçå åçéðîå ãáì ãçà ìë äéáâîù ,êëñîå øæåçå øúåñë éåä.'ek epi`y xac lkô"òàù ,úåàìöçîå ïúùô éãâáå õò éìë é÷åôàì
:äàîåè ïéìá÷îå ìéàåä ïäá ïéëëñî ïéà õøàä ïî íäéìåãâù.'eke ux`d on eilecibeïøâ úìåñôá ,êá÷éîå êðøâî [êôñàá êì äùòú] úåëåñä âç áéúëã

:äëåñ äùò íäî ,úåøåîæå ïéù÷ ïåâë á÷éäå ïøåâä úôñàù øçà øàùðä ïî øîåìë ,øáãî áåúëä á÷éå
dddd.oicxf iliage,íéð÷ ïéî:÷ñéäì ïéãîåò åùáéùëå ,ïúìëåà äîäá íéçì ïãåòáå.oikkqn oi`íãàù íéîòô àìà íéìåñô ïäù éðôî àìå .íéøåù÷ ïäùë

ìöì åìéôà äùòð àì äæå ,ìåñôá éåùòä ïî àìå äùòú äøîà äøåúäå ,êåëñì äéìò êìîðå äùáéì äëåñ éáâ ìò äçéðîå äìòîå åôúë ìò åúìéáçå àá
:ìåñôá éåùò éåäå ùáéì àìà.oleke:êëñá åðéðùù íéìåñôä.zeptcl mixykêëñà ,êðøâî êì äùòú úåëåñ êëìéä .úåðôã àìå òîùî êëñ äëåñã

:úåðôãà àìå òîùî
eeee.dcedi 'x ixac mixqpa oikkqn.íéð÷ë éáéùçã äøùë ìëä éøáã äùìùî úåçô .äìåñô ìëä éøáã áåùç íå÷î øåòù àåäù äòáøà íäá ùéù íéøñðá

úøåúî é÷ôðã ïåéë øáñ øéàî éáøå .úéáä úø÷ú úçú áùé àîù ïðéøæâ àì áåùç íå÷î øåòù åäá úéìã ïåéë øáñ äãåäé éáø ,äòáøà ãòå äùìùî éâéìô éë

`xephxa yexit

ואחר פסולה היא עשייתה שבשעת ולא לסוכה וראויה כשרה תהיה

כך, אחר וקצצם מחוברים בענפים כשסיכך  הלכך מתקנה; אתה כך
את  סותר  כאילו דומה שהיא לעיל , שבארנו  כמו אותם, לנענע צריך 

בסכך מתחילה ומסכך  וחוזר הסכך ) הוא הסוכה עיקר (שהרי הסוכה
מקום  מכל  צריך מהן, הרבה הסיכוך  היה שאפילו  מפרשים, ויש כשר .

ovvwyלקצצם, e` או המודלית הגפן מן הוא הסכך שרוב היינו –
כשרה הסוכה ונענעם, קצצם ואם הדלעת, ììkä.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))מן  äæ– ÆÇÀÈ

הסכך: äàîèבענין  ìa÷î àeäL ìk וכיוצא בגדים כלים, כגון  – ÈÆÀÇÅËÀÈ
õøàäבהם, ïî Bìecb ïéàå אף הארץ, מן  גידולו שאין כל  או – ÀÅÄÄÈÈÆ

מעובדים  שאינם בהמה עורות כגון טומאה, מקבל שאינו  פי  על 
,(d`neh milawn mpi` mzk`ln dxnbp `le li`edy)Ba íéëkñî ïéàÅÀÇÀÄ

הסוכה, את –õøàä ïî Bìeãâå äàîè ìa÷î BðéàL øác ìëåÀÈÈÈÆÅÀÇÅËÀÈÀÄÄÈÈÆ
כאחד, הללו התנאים שני בו  שמתקיימים –Ba ïéëkñî בגמרא – ÀÇÀÄ

שנאמר  ממה זה כלל יגיגיגיג):):):):דורשים טז טז טז טז ,,,, לך...((((דברים דברים דברים דברים  תעשה הסוכות "חג

jawine jpxbn jtq`aכלומר מדבר , הכתוב ויקב גורן  בפסולת – "
מהם  וזמורות, קשים כגון  ויקבך , גרנך  שאספת לאחר  שנשאר  ממה

סוכה. תעשה

"llkd df" במקומות שכן אחרים, שבמקומות הכלל " מ"זה שונה שבמשנתנו 
אי כאן ואילו  לו, שקדם הפרט מעין הוא הכלל הפרט אחרים מעין הכלל  ן

הואיל אלא פסול, שהוא לקרקע מחובר בענין במשנתנו כן  לפני  שנישנה
מה  על  שנוסף להשמיענו , הכלל " "זה נקטה פסול בסכך עוסקת ומשנתנו
בהכשר תנאים שני  עוד יש לקרקע, המחובר בדבר  מסככים שאין לעיל  ששנינו
בו חסר היה ואם הארץ, מן  וגידולו  טומאה מקבל שאינו דבר שהיא הסכך,

פסולה הסוכה הללו, מהתנאים l`xyi").אחד zx`tz" oiire ;`"ahixd)

i y y m e i
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íéöò éìéáçå L÷ éìéáç,עצים של או  קש של  חבילות –éìéáçå ÂÄÅÇÇÂÄÅÅÄÇÂÄÅ
ïéãøæ,רכים אילן ענפי של  חבילות או  –ïäa ïéëkñî ïéà– ÀÈÄÅÀÇÀÄÈÆ

השדה  מן  בא אדם שפעמים לפי הטעם, מבואר בגמרא קשורות. כשהן

לייבשה, כדי סוכתו גבי על  ומניחה ומעלה כתיפו  על  וחבילתו  בערב
אמרה: והתורה סכך, לעשותה עליה נמלך כך מן "dyrz"ואחר  ולא

לפיכך סכך , לשם מתחילה הונחה לא זו וחבילה הואיל  כלומר העשוי ,
זה הרי כסכך , להשאירה כך אחר עליה ieyrd"כשנמלך on" והוא

בחבילות  מסככים אין  לכתחילה שאף חכמים, גזרו זה ומטעם פסול;
סכך לשם אותן כשמניחין  אף זרדים, של או עצים של  או  קש של

לייבש  כדי  החבילות,ïlëå.((((רש רש רש רש """"יייי))))ולא אותן כל  –ïøézäL– ÀËÈÆÄÄÈ
עשה כך ידי  שעל  הסוכה, על  שהניחן לאחר לשם אפילו מעשה בהן

מצוות úBøLkסכך , לשם התכוון לא שאפילו מבואר, במפרשים – ÀÅ
שהתי כלומר סתם, סוכה לשם אלא צל,סוכה, לשם החבילות את ר

א). משנה (לעיל  הלל בית כדעת לחג, כשרה כלïlëåהסוכה – ÀËÈ
המחוברים  דברים בין לסכך, פסולים שהם לעיל  ששנינו  הדברים
טומאה, המקבלים דברים בין  הארץ, מן  גידולם שאין דברים בין לקרקע,

חבילות, úBðôcìבין  úBøLk ולא הסכך הוא ה"סוכה" שעיקר – ÀÅÇÀÈ
סוכה, הכשר בענין  המקראות מן שדורשים מה כל  הלכך הדפנות,

לדפנות. ולא בלבד  לסכך היא הכוונה

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéøñpa ïéëkñî;עץ בלוחות –øéàî éaøå .äãeäé éaø éøác ÀÇÀÄÇÀÈÄÄÀÅÇÄÀÈÀÇÄÅÄ
øñBà ארבעה הרחבים שבנסרים שמואל ), (לדעת מבואר בגמרא – Å

לתקרת  הם שדומים לפי  בהם, מסככים שאין מודים הכל  טפחים
שכשרים  מודים הכל  טפחים, משלשה פחות הרחבים ובנסרים הבית,

בנסרים  אלא מאיר ורבי  יהודה רבי  נחלקו לא כקנים; שדינם לסכך ,
ואין  הואיל  סובר, יהודה שרבי  טפחים, ארבעה ועד משלשה שרחבם

אין  ולפיכך  לתקרה, דומים אינם טפחים), 4) חשוב מקום שיעור בהם
סובר, מאיר ורבי לסיכוך ; וכשרים הבית, תקרת תחת ישב שמא גוזרים

אין  מהם, אחד במקום אויר  היה (שאם לבוד מתורת ויצא הואיל 
גוזרים, לפיכך הוא), כלבוד  משלשה פחות שרק "לבוד", אומרים

תקרת  תחת לישב לי מה אלו  בנסרים לסכך לי  מה אדם, יאמר שמא
לסכך אסור הלכך לתקרה, הוא דומה הנסרים של  זה סכך  שהרי  ביתי,

dcedi.בהם. iaxk dkldeäéìò ïúð,הסוכה על  –áçø àeäL øñð ÈÇÈÆÈÆÆÆÈÈ
íéçôè äòaøà,הסוכה דופן  בצד  שנתנו  כגון  –äøLk,הסוכה – ÇÀÈÈÀÈÄÀÅÈ

שכן  אמות, ארבע רחב כשהוא אלא הצד  מן פוסל  אינו  פסול שסכך 
הדופן  המשך הוא כאילו הפסול הסכך  את רואים אמות ארבע עד 

עקומה"), åézçz("דופן ïLéé àHL ãáìáe משנתנו הנסר . תחת – ÄÀÇÆÄÇÇÀÈ
ושתיה  אכילה בענין שכן  אסורה, עראי שינת שאפילו  שינה, נקטה

בענין  ואילו  לסוכה", חוץ עראי ושותין "אוכלין ד ): ב, (להלן  שנו
קבע  שאין משום לסוכה, חוץ עראי  ישנים שאין בברייתא, שנו שינה

מנמנם  אלא אינו שפעמים לשינה, עצמו  קובע אדם שאין לשינה,
בכך ודיו  טובטובטובטוב")")")")מעט, יום יום יום יום  .("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

שהלכה  סוברים הפוסקים רוב שכן בגמרא, שמואל  לדעת משנתנו בארנו 

izdw - zex`ean zeipyn
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Êäáéæòî äéìò ïéàL äø÷z,äãeäé éaøøîBà:éànL úéaíéøîBà:íézðaî úçà ìèBðå ÷t÷ôî;ìlä úéáe ¦§¨¤¥¨¤¨©£¥¨©¦§¨¥¥©©§¦§©§¥§¥©©¦¦§©¦¥¦¥
íéøîBà:íézðaî úçà ìèBð Bà ÷t÷ôî.øéàî éaøøîBà:íézðaî úçà ìèBð,÷t÷ôî Bðéàå. §¦§©§¥¥©©¦¦§©¦©¦¥¦¥¥©©¦¦§©¦§¥§©§¥
Áähnä úBëeøàa Bà ïéãeôMa Búkñ äø÷îä,ïúBîk ïäéðéa çåø Lé íà–äøLk.úBNòì Léãba èèBçä ©§¨¤ª¨©§¦©£©¦¨¦¥¤©¥¥¤§¨§¥¨©¥©¨¦©£

äkñ Ba–äkñ dðéà. ª¨¥¨ª¨

:äãåäé 'øë äëìäå .éúéá úø÷ú úçú áùéì éì äî åìàá êëñì éì äî øîàé àîù ïðéøæâ ãåáì
ffff.dxwz:íéøñð åà úåøå÷î éåùòä ââ.daifrn:äáéæòî éåø÷ íéøñðäå úåøå÷ä éáâ ìò ïúéì ïéìéâøù ãéñä åà èéèä.wtwtn:ïìåë òðòðîå øúåñlhep e`

.mizpian zg`ïî àìå äùòú íåùî øùôà éà ÷åô÷ô àìáå .éâñ ÷åô÷ôá êëìä ,íéøñðá êëñì øéùëîã äéîòèì äãåäé éáøå .äîå÷îá øùë êëñ ïúåðå
:éåùòä.xne` n"xïéà øîàã äéîòèì î"øå .ìéòåî åðéà ÷åô÷ôå íéúðéáî ãçà ìåèéì êéøöù íéãåî ïìåëù ,äæ øáãá ììä úéáå éàîù úéá å÷ìçð àì

:ììä úéá íåùî øîàù äãåäé 'øë äëìäå .íéøñðá ïéëëñî
gggg.oicety:ò÷ø÷ éìåãâ ïðéàù éôì ,êåëñì ïéåàø ïéà.dhnd [zekex`a]:äàîåè íéìá÷îä íéìë.ozenk odipia geix yi m`ùîî ïúåîë à÷åã åàì
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השם יתברך, שהוא הבעל הבית של העולם כולו, נמצא אתו, ושומר כל צעד ושעל שלו, וכשרק רוצים להתבונן בזה ולראות, רואים 
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הגמרא: àìæàמבררת ïàîk הולך מי כדעת  -áéúëc àä(יג קד 'ä÷Lî(תהלים  §©¨§¨¨¦§¦©§¤

,ïðçBé éaø øîàå ,'åéúBiìòî íéøä שהקב לומר הכתוב ההרים שכוונת משקה "ה ¨¦¥£¦¨§¨©©¦¨¨
שמקורם àeä.ממים Ceøa LBãwä ìL 'åéúBiìòî':הגמרא כאיזו ïàîkמבארת - ¥£¦¨¤©¨¨§©

ודאי זו, דרשה נאמרה òLBäéדעת kדעה éaø.הרקיע מן הגשמים שמקור הסובר §©¦§ª©
יוחנן. כרבי הפסוק את לבאר אפשר אליעזר רבי לדעת שאף מבארת אומרת הגמרא

øæòéìàהגמרא: éaøå שמקורם אף לך, יאמר הארץ מן הגשמים מי שמקור הסובר §©¦¡¦¤¤
הארץ, íúäìמן é÷ìñc ïåék,שבשחקים לעננים שעולים -'åéúBiìòî ä÷Lî' ¥¨§¨§¦§¨¨©§¤¥£¦¨
eäì éø÷ צריך וכן הוא. ברוך הקדוש של מעליותיו כהשקאה הורדתם הכתוב מכנה - ¨¥§

אם  אף כמקורו, באחרונה , הדבר יצא שמשם המקום את מכנה  הכתוב שלפעמים לומר

הראשון, מקורו éëäאינו àîéz àì éàc בקללות שכתוב מה כן, תאמר לא שאם - §¦Ÿ¥¨¨¦
כד) כח ארצ(דברים מטר את ה' dì'יּתן úçkLî éëéä ,'íéîMä ïî øôòå ÷áà ְְְִֵֶַַ¨¨§¨¨¦©¨©¦¥¦©§©©¨

בשמים. שמקורו עפר אין הרי זה, דבר תמצא היאך -àlàודאיíúäì éìcîc ïåék ¤¨¥¨§¦§¥§¨¨
הארץ, על מתפזר וכך מעלה כלפי העפר את מעלה שהרוח -déì éø÷ 'íéîMä ïî'¦©¨©¦¨¥¥

השמים', 'מן מקורו לכנות ניתן -íúäì é÷ìñc ïåék énð àëä מן המים שעולים - ¨¨©¦¥¨§¨§¦§¨¨
לארץ, יורדים ומשם לעננים déìהאוקיינוס éø÷ 'åéúBiìòî' מקורם הכתוב מכנה - ¥£¦¨¨¥¥

הקב"ה. של מעליותיו

הגמרא: àìæàמבררת ïàîk הולך מי כדעת -àðéðç éaø øîàc [àä]הפסוק ז)בדרשת לג íiä(תהלים éî ãpk ñðBk' §©©§¨¨§¨©©¦£¦¨¥©¥¥©¨
úBøöBàì íøb éî ,'úBîBäz úBøöBàa ïúð הדגן øaואסמי eàlîúiL שמקו גשמים מי תבואה, ב - ודאי úBîBäz.רם Ÿ¥§¨§¦¨©§¨¤¦§©§¨§

זו דרשה øæòéìà,שיטתkנאמרה éaø.הארץ מן הגשמים מי òLBäéשמקור éaøå,לך יאמר השמים מן שמקורם àeääהסובר §©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©
זה  פסוק -

íìBò ìL Búéiøáa מן יעלו ושלא ליבשה הים מן יתפשטו שלא כחומה והעמידם אחד למקום המים את הקב"ה שכנס נאמר, ¦§¦¨¤¨
הקרקע. גבי על התהום

øîàpL ,óBqáì àøáð Blek íìBòä ìëå äìéçz úàøáð ìàøNé õøà ,ïðaø eðzתחילה שנבראה החכמה (משלי בענין ¨©¨¨¤¤¦§¨¥¦§¥§¦¨§¨¨¨¦§¨§©¤¤¡©
כו) úBöeçå',ח õøà äNò àì ãò' את ברא ולאחריה ישראל, ארץ שהיא המובחרת הארץ את ברא תחילה שכשבראם ומשמע ©Ÿ¨¨¤¤§

לה. וטפל ישראל לארץ חוץ שהוא 'חוצות' הנקרא העולם שאר

ישראל: לארץ נוסף ãwäשבח dúBà ä÷Lî ìàøNé õøàBîöòa àeä Ceøa LB,בגשמיםåאילוBlek íìBòä ìë מקבל ¤¤¦§¨¥©§¤¨©¨¨§©§§¨¨¨
éãéגשמיו ìòמלאךøîàpL ,çéìL(י ה úBöeç'.(איוב éðt ìò íéî çìBLå ,õøà éðt ìò øèî ïúBpä' ארץ שלגבי הרי ©§¥¨¦©¤¤¡©©¥¨¨©§¥¨¤§¥©©¦©§¥

שליחה. בלשון נאמר 'חוצות'] [הנקראת לארץ חוץ לגבי ואילו נתינה, לשון נאמר סתם] 'ארץ' בלשון [הנקראת ישראל

נוספת: äúBLמעלה ìàøNé õøàעיקר את בגשמיה מקבלת -éî הíéîLb.שבענניםå אילוBlek íìBòä ìë גשמיו מקבל ¤¤¦§¨¥¨¥§¨¦§¨¨¨
úéöîzî.שנתרוקנו לאחר בעננים מהנשאר -øîàpL(שם)'Bâå õøà éðt ìò øèî ïúBpä' הרי ו חּוצֹות', ּפני על מים ׁשלח ¦©§¦¤¤¡©©¥¨¨©§¥¨¤§ְְִֵֵַַַֹ

הגשמים. שאריות שהם 'מים' רק נשלח לארץ בחוץ ואילו הגשם, עיקר שהוא 'מטר' מקבלת ישראל שארץ

ישראל: ארץ של במעלתה äúBLעוד ìàøNé õøà[גשמיה øîàpL[מקבלת ,óBqáì Blek íìBòä ìëå äìéçz(שם) ¤¤¦§¨¥¨§¦¨§¨¨¨§©¤¤¡©
'Bâå õøà éðt ìò øèî ïúBpä' ואחר ישראל], ארץ [שהיא ארץ' פני על מטר 'נותן שתחילה משמע חּוצֹות'. ּפני על מים  וׁשלח ©¥¨¨©§¥¨¤§ְְִֵֵַַַֹ

חוצות'. פני על מים 'שולח ìaânLכך íãàì ìLîומגבן מערב -,äðéábä úàשלבסוףìëBàä úà ìèBð,המגובלת הגבינה - ¨¨§¨¨¤§©¥¤©§¦¨¥¤¨¤
úà çéðîeשהם החלב ה úìBñtä,מי בהורדת הוא ברוך הקדוש גם נוהג ישראל כך לארץ הגשם עיקר את נותן תחילה גשמים, ¥¦©¤©§¤

העולם. לשאר שולח והפסולת השארית ואת
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ìëà ,íéìLeøéa éðL øNòî ìëà ,Lãçä øeaéòa ìëà ,äåöî úøeáça ìëà .ïéé âBìå øNa äðî̈¤¨¨§©¦¨©©£©¦§¨¨©§¦©Ÿ¤¨©©£¥¥¦¦¨©¦¨©
ìëàî ìk ìëà ,äøéáò àeäL øácå äåöî àeäL øác ìëà ,íéNîøe íéö÷L ,úBôéøèe úBìéáð§¥§¥§¨¦§¨¦¨©¨¨¤¦§¨§¨¨¤£¥¨¨©¨©£¨
øNa ìëàiL ãò ,äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,ïéé äúL àìå ä÷Lî ìk äúL ,øNa ìëà àìå§Ÿ¨©¨¨¨¨¨©§¤§Ÿ¨¨©¦¥©£¨¥¥¤©¤Ÿ©¨¨
éäz ìà' øîàpL ,øácì øëæ ,øácì äéàø ïéàL ét ìò óàå .'àáBñå ììBæ' øîàpL ,ïéé äzLéå§¦§¤©¦¤¤¡©¥§¥§©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©©§¦

:'Bîì øNá éììBæa ïéé éàáBñáàøîâCBzî àlà .eäî òãBé éðéà ,äæ øîéèøz ,àøéæ éaø øîà §§¥¨¦§§¥¨¨¨¨©©¦¥¨©§¦©¤¥¦¥©©¤¨¦
,äãìBî øa ïðç áø øîà .äðî éöç øîéèøz àöîðå ,øNaa óà ìôBk àöîð ,ïéia éñBé éaø ìôkL¤¨©©¦¥©©¦¦§¨¥©©¨¨§¦§¨©§¦©£¦¨¤¨©©¨¨©¨¨
.'àáBñå ììBæ' áéúëc ,äzLéå ìBæa ïéé ,ìëàéå ìBæa øNa çwiL ãò áéiç Bðéà ,àðeä áø øîà̈©©¨¥©¨©¤¦©¨¨§§Ÿ©©¦§§¦§¤¦§¦¥§¥
àäå ,éðéà .éç ïéé äzLéå éç øNa ìëàiL ãò áéiç Bðéà ,àðeä áø øîà ,äãìBî øa ïðç áø øîàå§¨©©¨¨©¨¨¨©©¨¥©¨©¤Ÿ©¨¨©§¦§¤©¦©¥¦§¨
øîà .äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,éç ïéé äúLå éç øNa ìëà ,eäééååøz éøîàc óñBé áøå äaø©¨§©¥§¨§¦©§©§¨©¨¨©§¨¨©¦©¥©£¨¥¥¤¨©
óñBé áøå äaø .éápb éìëàc àáék øNák ,ìéLa àìå ìéLa ,éç øNa .âéæî àìå âéæî ,éç ïéé ,àðéáø̈¦¨©¦©§¦§¨§¦¨¨©§¦§¨§¦¦§©¦¨§¨§¦©¨¥©¨§©¥
áøò ,íúä ïðz .äøBîe øøBñ ïa äNòð ïéà ,Bzébî ïéé äúLå çéìî øNa ìëà ,eäééååøz éøîàc§¨§¦©§©§¨©¨¨¨¦©§¨¨©¦¦¦¥©£¨¥¥¤§©¨¨¤¤
àeä ìëBà ìáà ,àðúå .ïéé äzLé àìå ,øNa ìëàé àìå ,ïéìéLáz éðL íãà ìëàé àì áàa äòLz¦§¨§¨ŸŸ©¨¨§¥©§¦¦§ŸŸ©¨¨§Ÿ¦§¤©¦§¨¨£¨¥
àeäL ïîæ ìk ,àðäk øa àðéðç éaø øîà .änk ãò ,çéìî øNa .Bzbî ïéé äúBLå çéìî øNä¨¨¦©§¤©¦¦¦¨¨¨¦©©©¨¨©©¦£¦¨©©£¨¨§©¤
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éáà úéa ìL íéLpä ìk ,'éðèa øa äîe' .Bì äîøb,E ¨§¨©©¦§¦¨©¨¦¤¥¨¦

éðàå .Cìnä éðt úBàBø ïðéà áeL ,úBøaòúnL ïåék¥¨¤¦§©§¥¨§¥©¤¤©£¦
éáà úéa ìL íéLð ìk ,'éøãð øa äîe' .ïaeìîe æøBæî ïa éì àäiL éãk ,ézñðëðå éz÷çcE ¨©§¦§¦§©§¦§¥¤§¥¦¥§¨§¨©©§¨¨¨¨¦¤¥¨¦

äøBza àìeîîe æéøæ ïa éì àäé ,ézøîàå ézøãð éðàå .úeëìnì ïeâä ïa éì àäé ,úBøãBð eéä̈§§¥¦¥¨©©§©£¦¨©§¦§¨©§¦§¥¦¥¨¦§¨©¨
äî ,Bì äøîà ,'íéëìîì ìà' ,'ïéé BúL íéëìîì ìà ,ìàBîì íéëìîì ìà' .úeàéápì ïeâäå§¨©§¦©©§¨¦§¥©©§¨¦§¨¦©©§¨¦¨§¨©
éî ,'øëL éà íéðæBøìe' .ìà eðì änì íéøîBàå ,íéøkzLîe ïéé íéúBML íéëìî ìöà El§¥¤§¨¦¤¦©¦¦§©§¦§§¦¨¨¨¥§§¦¥¥¨¦
ïéîékLî íìBò éðæBø ìkL éî ,éøîàc àkéà .økzLéå ïéé äzLé ,Bì íééeìb íìBò éæø ìkL¤¨¨¥¨§¦¦§¤©¦§¦§©¥¦¨§¨§¦¦¤¨§¥¨©§¦¦

çúôìék' áéúëc ,Bnàì äãBäå äîìL øæçL ïéépî ,÷çöé éaø øîà .økzLéå ïéé äzLé ,B §¦§¦§¤©¦§¦§©¥¨©©¦¦§¨¦©¦¤¨©§ŸŸ§¨§¦¦§¦¦
Léà çð ìçiå' áéúëc ,çpî 'Léàî éëðà øòá ék' .'éì íãà úðéá àìå Léàî éëðà øòá©©¨Ÿ¦¥¦§Ÿ¦©¨¨¦¦©©¨Ÿ¦¥¦¦Ÿ©¦§¦©¨¤Ÿ©¦
,eäáà éaø øîà :äåöî úøeáça ìëà :ïBLàøä íãà äæ ,'éì íãà úðéá àìå' .'äîãàä̈£¨¨§Ÿ¦©¨¨¦¤¨¨¨¦¨©©£©¦§¨¨©©¦£¨
äNòð Bðéà ,äåöî úøeáça ìëà ,ïðz ïðàäå .ïé÷éøñ dlekL äøeáça ìëàiL ãò áéiç Bðéà¥©¨©¤Ÿ©©£¨¤¨§¥¦§¨£©§©¨©©£©¦§¨¥©£¨
à÷ àä .ïé÷éøñ dlek åàìc áb ìò óà ,äåöî åàì àä ,äåöîc àîòè .äøBîe øøBñ ïa¥¥¤©£¨§¦§¨¨¨¦§¨©©©§¨¨§¥¦¨¨

éLnéî àì ,÷éñò à÷ äåöîác ïåék ,ïé÷éøñ dìeëc áb ìò óàc ,ïì òîLîøeaéòa ìëà :C ©§©¨§©©©§¨§¥¦¥¨¦§¦§¨¨¨¥¨¦§¦¨©§¦
àä .ãáìa úéðè÷å ïâc úôa àlà dì ïéìBò ïéà ,àéðúäå .e÷qî ïééå øNác ,àøîéîì :LãBçä©¤§¥§¨§¨¨¨©¦©§§¨©§¨¥¦¨¤¨§©¨¨§¦§¦¦§¨¨
,ìëàå ïééå øNa ÷éqà eäéàå ,úéðè÷å úôa àlà dì ïéìBò ïéàc áb ìò óà ,ïì òîLî à÷̈©§©¨©©©§¥¦¨¤¨§©§¦§¦§¦©¥¨¨¨©¦§¨©

éLnî àì , ÷éñò à÷ äåöîác ïåékäøNòî úBçt LãBçä øeaéòa ïéìBò ïéà ,ïðaø eðz .C ¥¨¦§¦§¨¨¨¥¨¦§¦¨©¨¨¥¦§¦©¤¨¥£¨¨
ïéàå ,Bøeaéò øBàì àlà dì ïéìBò ïéàå ,úéðè÷å ïâc úôa àlà dì ïéìBò ïéàå ,íãà éða§¥¨¨§¥¦¨¤¨§©¨¨§¦§¦§¥¦¨¤¨§¦§¥
àéiç éaø øîàãk .íBia àlà äìéla dì ïéìBò ïéà ,àéðúäå .äìéla àlà íBia dì ïéìBò¦¨©¤¨©©§¨§¨©§¨¥¦¨©©§¨¤¨©¦§¨©©¦¦¨
øNòî ìëà :éLðéà eëa eòîLéìc éëéä ék ,e÷eôe eôéøçà ,eìeòå eôéøçà ,déðáì àaà øa©©¨¦§¥©§¦§©§¦¦¥¦§¦§§§¦§¥¨©©£¥

éLnî àì ,déì ìéëà à÷ àeä déçøBà éëc ïåék :íéìLeøéa éðLúBôéøèe úBìéáð ìëà :C ¥¦¦¨©¦¥¨§¦§¥¨¨¥¥¨¦§¦¨©§¥§¥
ìëà ,ïðz ïðà àäå .äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,óBò øNa ìëà ,àáø øîà :íéNîøe íéö÷L§¨¦§¨¦¨©¨¨¨©§©¥©£¨¥¥¤§¨£©§©¨©
øøBñ ïa äNòð ,ïéøBäè àä .äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,íéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð§¥§¥§¨¦§¨¦¥©£¨¥¥¤¨§¦©£¨¥¥
,äåöî øác :äøéáò øáãe äåöî àeäL øác ìëà :íéìLäì ,ïéúéðúî énð ïðz ék .äøBîe¤¦§©©¦©§¦¦§©§¦¨©¨¨¤¦§¨§©£¥¨§©¦§¨
,'eðìB÷a òîBL epðéà' ,àø÷ øîà ,éàî àîòèå .øeaéö úéðòz ,äøéáò øác .íéìáà éîeçðz©§¥£¥¦§©£¥¨©£¦¦§©£¨©¨©§¨¥¤¥©§¥
ïéé äúL àìå ä÷Lî ìk äúL ,øNa ìëà àìå ìëàî ìk ìëà :íB÷î ìL BìB÷a àìå ,eðìB÷a§¥§Ÿ§¤¨¨©¨©£¨§Ÿ¨©¨¨¨¨¨©§¤§Ÿ¨¨©¦
úL àìå ä÷Lî ìk äúL' .úéìéò÷ äìéác ééezéàì ,'øNa ìëà àìå ìëàî ìk ìëà' :'eëåä §¨©¨©£¨§Ÿ¨©¨¨§©§¥§¥¨§¦¦¨¨¨©§¤§Ÿ¨¨

,Lc÷nì ñðëðå áìçå Lác äúLå ,úéìéò÷ äìéác ìëà ,àéðúc .áìçå Lác ééezéàì ,'ïéé©¦§©¥§©§¨¨§©§¨¨©§¥¨§¦¦§¨¨§©§¨¨§¦§©©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc oixcdpq(oey`x meil)

äììé àéánL øác Eì ïéàLdika -ïéé àlà íãàì,lry xazqne ¤¥§¨¨¤¥¦§¨¨¨¨¨¤¨©¦
.mlerl dika d`ae ,dzina oey`xd mc` qpwp oiid iciäãeäé éaø©¦§¨

,äéä ähç ,øîBàitlãò ànéàå àaà àBø÷ì òãBé ÷Bðézä ïéàL ¥¦¨¨¨¤¥©¦¥©¦§©¨§¦¨©
,ïâc íòè íBòèiL,epnn lek`l mc`d lr xq`py oli`dy oeike ¤¦§©©¨¨

.dhg did dfy mircei ep` ,'rxe aeh zrcd ur' `xwpäéîçð éaø©¦§¤§¨
,äéä äðàz ,øîBàitl,eì÷ìwL øácaLelk` epnny oli`d xnelk ¥§¥¨¨¨¤©¨¨¤¦§§

,minexr mdy erci jk ici lre,eð÷úð Ba,edlra mnvr z` eqiky ¦§§
øîàpL(f b ziy`xa)äðàú äìò eøtúéå'EUrIezcn efy ,'zxbg mdl ¤¤¡©©¦§§£¥§¥¨©©£¨¤£ŸŸ

.`txn `ed ea dkn `edy xacay ,d"awd
yxcna `aen(c i x"na)z` dnly `yp ycwnd zia zkepg meiay ,

`l ,cinzd zaxwd onf ribdyk zxgnl .dy`l drxt za diza
zgz eid zegztndy iptn ycwnd zial qpkidl mipdkd elki
.eviwdl ecgte ,dzyy oii aexn oyi oiicry jlnd ly eizey`xn
lr eze` dgikede eze` dviwd `ide ray za en`l z`f ericed

.jk
dnly dpal ray za zgkeza wqerd weqt zyxec `xnbd

weqta xn`p :jlnd(` `l ilyn)ezøqé øLà àOî ,Cìî ìàeîì éøác'¦§¥§¥¤¤©¨£¤¦§©
'Bnà-.en` eze` dgikedy dgkezd zyxt ,jlnd dnly ixac ¦

ìò Bnà BúàôkL ãnìî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©§©¥¤§¨£¦©
ãenòä,dcerqa daxne d`pd lra `edy dz`xy oeik ,ezewldl ¨©

,Bì äøîàå'éøãð øa äîe éðèa øa äîe éøa äî'(a `l my)x`ane , §¨§¨©§¦©©¦§¦©©§¨¨
,dzpeek z` opgei iax'éøa äî',xnelk ,ipa dnl -íéòãBé ìkä ©§¦©Ÿ§¦

éáàLE,jlnd cecäåä íéîL àøée ,did -åéLëò,jk bdpzn dz`y ¤¨¦§¥¨©¦£¨©§¨
eøîàéy zeixadBì äîøb Bnàoi`y eppxie ,ryx zeidl dnlyl - Ÿ§¦¨§¨

.jlnd cec ly epa dz`'éðèa øa äîe',xnelk ,ipha oa dnle - ©©¦§¦
éáà úéa ìL íéLpä ìkéðt úBàBø ïðéà áeL ,úBøaòúnL ïåék ,E ¨©¨¦¤¥¨¦¥¨¤¦§©§¥¨§¥

Cìnä,yinyzl eil` zeay opi` -ézñðëðå éz÷çc éðàå,jlnd l` ©¤¤©£¦¨©§¦§¦§©§¦
æøBæî ïa éì àäiL éãk`ixae wfg -ïaeìîe,ok m`e ,iwp - §¥¤§¥¦¥§¨§¨

dxev lra zeidl jl dnxb ,irn jeza ziidyk jxear izelczyd
.xkzyze oii dzyzy ick df lka izgxh `le ,gk lraeøa äîe'©©

'éøãðy ,jxear izxcpy ,ipa jk bdpz dnle -úéa ìL íéLð ìk §¨¨¨¨¦¤¥
éáàúBøãBð eéä Em`y,úeëìnì ïeâä ïa éì àäéjke jk dyr` ¨¦¨§§¥¦¥¨©©§

,devn xaclézøîàå ézøãð éðàåm`yàìeîîe æéøæ ïa éì àäé ©£¦¨©§¦§¨©§¦§¥¦¥¨¦§¨
,úeàéápì ïeâäå äøBza.devn xacl jke jk dyr` ©¨§¨©§¦

,el dxn`e dnly z` ray za dgiked cer,ìàBîì íéëìîì ìà'©©§¨¦§¥
'ïéé BúL íéëìîì ìà(c `l my),,opgei iax x`ane,'íéëìîì ìà' ©©§¨¦§¨¦©©§¨¦

Bì äøîà,dnlyl ray zaïéé íéúBML íéëìî ìöà El äî ¨§¨©§¥¤§¨¦¤¦©¦
.ìà eðì änì íéøîBàå ,íéøkzLîeel dxn` cer(my)éà íéðæBøìe' ¦§©§¦§§¦¨¨¨¥§§¦¥

,'øëL,xnelkéæø ìkL éîzeceq -ïéé äzLé Bì íééeìb íìBò ¥¨¦¤¨¨¥¨§¦¦§¤©¦
,økzLéå.zeceqd z` zelbl jk ici lr `eaieéî ,éøîàc àkéà §¦§©¥¦¨§¨§¦¦

íìBò éðæBø ìkL'mler ipfex' mi`xwpd oixcdpqd -ïéîékLî ¤¨§¥¨©§¦¦
Bçúôìy el ie`x ike ,zeytp ipic oecl cvik epnn cenllïéé äzLé §¦§¦§¤©¦

.økzLéå§¦§©¥
Bnàì äãBäå äîìL øæçL ïéépî ,÷çöé éaø øîà,dzgkez lráéúëc ¨©©¦¦§¨¦©¦¤¨©§ŸŸ§¨§¦¦§¦

(a l my).'éì íãà úðéá àìå Léàî éëðà øòá ék'eyexiteøòá ék' ¦©©¨Ÿ¦¥¦§Ÿ¦©¨¨¦¦©©
'Léàî éëðàepiidáéúëc ,çpî(k h ziy`xa),'äîãàä Léà çð ìçiå' ¨Ÿ¦¥¦¦Ÿ©¦§¦©¨¤Ÿ©¦¨£¨¨

,ïBLàøä íãà äæ ,'éì íãà úðéá àìå'oii ziizya elykp mdipyy §Ÿ¦©¨¨¦¤¨¨¨¦
.mdn xzei izizy ip`e

dpyna epipy(`"r lirl):äåöî úøeáça ìëà.xxeq oa dyrp epi` ¨©©£©¦§¨
oa ly ezcerqa mitzzynd zeidl mikixv in zx`an `xnbd

:xxeqáéiç Bðéà ,eäáà éaø øîàdliwqìëàiL ãòdzyieäøeáça ¨©©¦£¨¥©¨©¤Ÿ©©£¨
ïé÷éøñ dlekLla` ,dfa eze` elibxie edekyniy ,miwix miyp` - ¤¨§¥¦

.dliwq aiig epi` ,oebd mc` did micreqdn cg` m`
:`xnbd dywnïðz ïðàäå,dpyna epipy `lde -úøeáça ìëà §¨£©§©¨©©£©

,äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà äåöî,wiicl yieäåöîc àîòèmrhd - ¦§¨¥©£¨¥¥¤©£¨§¦§¨
,devn ly dcerqa lk`y meyn `ed xxeq oa dyrp epi`yàä̈

äåöî åàìoa dyrp ,devn ly dpi`y dcerqa lk` m` la` - ¨¦§¨
xxeqïé÷éøñ dlek åàìc áb ìò óàdcerqa miayeid lk `ly - ©©©§¨¨§¥¦

:`xnbd zvxzn .miwix÷ àäïé÷éøñ dìeëc áb ìò óàc ,ïì òîLî à ¨¨©§©¨§©©©§¨§¥¦

mewn lkn ,miwix miyp` md dcerqa mitzzynd lky -ïåék¥¨
÷éñò à÷ äåöîác,devna weqrl exagzdy -éLnéî àìC`ed - ¦§¦§¨¨¨¥¨¦§¦

,devn ly dpi`y dcerqa lk` m` la` ,mdixg` cer jyni `l
.miwix mlek m` wx aiig

ycegdy eraw oic ziay xg`l ziyrp ycegd xeair zcerq
z` zepnl yie ,mei miyly oa xnelk ,xaern didi dzr miizqdy

zxgnn `ad ycegd ini,xzei e` miyp` oipn miler ef dcerql .
ycegd z` exair oic ziay mqxtl ick wxe j` dcrepeoldle .

.ef dcerq zkxrp izne cvik `xnbd zx`an
dpyna epipy(`"r lirl):a ìëàzcerq,LãBçä øeaéòoa dyrp epi` ¨©§¦©¤

.xxeq
:`xnbd dywnàøîéîìxnel dpynd d`a m`d -e÷qî ïééå øNác §¥§¨§¨¨¨©¦©§

,oiie xya milrn eid ycegd xeair zcerqly -àéðúäå`lde - §¨©§¨
,`ziixaa epipydì ïéìBò ïéàycegd xeair zcerql -úôa àlà ¥¦¨¤¨§©

å ïâcliyazãáìa úéðè÷,.oiie xya myl milrn oi`y x`eane ¨¨§¦§¦¦§¨
:`xnbd zvxzn,ïì òîLî à÷ àäyàlà dì ïéìBò ïéàc áb ìò óà ¨¨©§©¨©©©§¥¦¨¤¨

÷éqà eäéàå ,úéðè÷å úôamyl dlrd `ede -,ìëàå ïééå øNaoi` §©§¦§¦§¦©¥¨¨¨©¦§¨©
mixne``l` ,ef dlik` ixg` xxbidl lekiyà÷ äåöîác ïåék¥¨¦§¦§¨¨

÷éñòxeair ly devnd wqrl dxeyw ef dcerqy xg`n - ¨¥
ycegdéLnî àì ,Cxxbdl ef dlik` ici lr jyni `l `ed - ¨¦§¦

.zepzarx ly zexg` zelik`l
ote` dfi`a `xnbd zx`an ,ycegd xeair zcerq dxkfpy ab`

:ycegd xeair zcerq ziyrp iznea ïéìBò ïéà ,ïðaø eðzzcerq ¨©¨¨¥¦§
ïâc úôa àlà dì ïéìBò ïéàå ,íãà éða äøNòî úBçt LãBçä øeaéò¦©¤¨¥£¨¨§¥¨¨§¥¦¨¤¨§©¨¨

åliyazBøeaéò øBàì àlà dì ïéìBò ïéàå ,úéðè÷meid i`vena - §¦§¦§¥¦¨¤¨§¦
,cg`e miylyd meia lgy yceg y`x lila xnelk ,miylydïéàå§¥

.äìéla àlà íBia dì ïéìBò¦¨©¤¨©©§¨
:`xnbd dywnàéðúäå,`ziixaa epipy `lde -äìéla dì ïéìBò ïéà §¨©§¨¥¦¨©©§¨

.íBia àlà:`xnbd zvxzndéðáì àaà øa àéiç éaø øîàãk- ¤¨©¦§¨©©¦¦¨©©¨¦§¥
ycegd xeair zcerql ekldy eipaleìeòå eôéøçà ,enicwd - ©§¦§

xeair zcerq z` ecrqe dlild mcew miylyd mei seqa elre
dlild lk eaye ,xacd mqxtzie yrx didiy ick ,ycegd

e ,dcerqae÷eôe eôéøçàxwead znkyda myn ecxe enicwde - ©§¦
,zxgnlyéLðéà eëa eòîLéìc éëéä ékmiyp` ernyiy ick - ¦¥¦§¦§§§¦§¥

mqxtzie ,dlila my mziidy epiaie ,micxeie miler mz`yk
dxn`y `ziixad ,df itle .ycegd xeair zcerqa mzcrqy
,dlild mcew miylyd mei seql dpeekzd ,meia dcerql milery
dcerqd xwirl dpeekzd dlila dl milery dxn`y `ziixade

.dlila ziyrpy
dpyna epipy(`"r lirl):,íéìLeøéa éðL øNòî ìëàoa dyrp epi` ¨©©£¥¥¦¦¨©¦

.xxeq
:xxeq oa dyrp epi` recn zx`an `xnbdàeä déçøBà éëc ïåék¥¨§¦§¥

déì ìéëà à÷xya ipy xyrn zerna zepwl `id jxcdy oeik - ¨¨¥¥
,mlke`le oiieéLnî àìC.ef dlik` ixg` xxbpe jynp epi` - ¨¦§¦
dpyna epipy(`"r lirl):úBôéøèe úBìéáð ìëàe,íéNîøe íéö÷L ¨©§¥§¥§¨¦§¨¦

.xxeq oa dyrp epi`
,äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,óBò øNa ìëà ,àáø øîàxyay oeik ¨©¨¨¨©§©¥©£¨¥¥¤

:`xnbd dywn .eixg` jynp epi`e aeyg epi` serïðz ïðà àäå- §¨£©§©
,dpyna epipy `ldeBðéà íéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð ìëà̈©§¥§¥§¨¦§¨¦¥

,äøBîe øøBñ ïa äNòðmiig ilra xya zlik`a `weecy rnyne ©£¨¥¥¤
,xxeq oa dyrp epi` mi`nhïéøBäè àäilra xya zlik`a la` - ¨§¦

,mixedh miig,äøBîe øøBñ ïa äNòð.dnda xya `weec e`le ©£¨¥¥¤
:`xnbd zvxznïéúéðúî énð ïðz éklr dxac `l dpynd mb - ¦§©©¦©§¦¦

oiprl wx `l` ,dcerqd xwir mdy zexeq` zelk`níéìLäì§©§¦
z` milyd m`y wiicp dfne .dnda xya xnihxz ly xeriyl
`id dcerqd lk m` la` ,xxeq oa dyrp ,ser xyaa zifkd

.`ax ixack xxeq oa dyrp epi` ,ser xyan
dpyna epipy(`"r lirl):å ,äåöî àeäL øác ìëàlk` m` okøáã ¨©¨¨¤¦§¨§§©

,äøéáò.xxeq oa dyrp epi` £¥¨
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קצה
oifge` mipya cenr r sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïéé àìà íãà ìò äììé àéáîù øáã êì ïéàùdqpwp eci lrc `xazqn jkld
:mlerl dikae dzin.'åëå òãåé ÷åðéúä ïéàùrny rxe aeh zrcd dil ixwcne

:mihg epiid dpin.åð÷úð åá åì÷ì÷úðù øáãádkn `edy lnfi`a d"awd zcn
ip`e (a dixkf) aizke (c dki`) oeiva y` zvie enk qp jeza qp `txn `ed ea

:aiaq y` zneg 'd me`p dl did`ìàåîì
.êìîeznkge eiyrn l`enl jlnd dnly

izny ici enk `ed dpiky l`enl d"awdl
:(n aei`) it enl.åîà åúøñé øùà àùî

:en` ezgkedy dgkez zyxtìò åúàôëù
.ãåîòäzewln oeyl xeqiie ezewldl

df eze` exqie (.`r sc) onwl 'ixn`ck
lra `edy d`ex dzidy iptne zewln

:ezgiken dzid ezcerqa daxne d`pdåîà
.åì äîøâelzi `l jia`a ixdy ryx zeidl

opxl mexbz dnl ixa dn epiide daegd
:jia` oa `le ipa dz`y jixg`.éðèá øá

gk lrae dxev lra zeidl jl enxb irn
epall clel dti yinyzy izqpkpe izwgcy
dyly (.`l sc) dcp 'qna opixn`ck efxfle
clel dti yinyz mipexg`d miycg

:fxefne oaeln cled `vi jk jezny.øëù éà
d`p `l xky di` xnel mipfex l` xnelk

:jl xnel.ùéàî éëðà øòá`yn `edda
:aizk.ïåùàøä íãà äæip`e oiia lykpy

:odn xzei izizy.ïé÷éøñ äìåëùmiwx
mc` dxeaga yi m` la` jka edelibxiy
dyrp epi`e jiynn `l `peeb i`d ika oebd
:xn`w devn e`lc dxeagae dxene xxeq oa

.ì"î÷ àäoeik oiwixq dlek 'it`c 'ipzn
epic mlerle xeht devnl `zyd xeagi`c
:oiwixq zxeaga `l` epi` dxene xxeq oac

.ùãçä øåáéòá ìëàody onwl yxtnck
oi`e diilra oilere xzei e` dxyr oivawp
`le dexary xacd mqxtl `l` ef dtiq`
exeair xe`l `l` oiler oi` `dc oiirl
`ed xaern xake miyly i`ven lil epiidc
oi` yecwe ycgd z` meid eycw `l `dc
cg`e miyly mei epiidc zxgn meia my
`ly (.ck 'c d"x) 'ixn`ck jk lr zepnl
iyecwl i`c cere eze` oiycwn oi` epnfa

:ibq dylya.ïâã úôámeyn `prci `le
fxe` zt ihernl rnyne obc zt hwp i`n

:iz` `w ogece.åøåáò íåémiyly mei `ed
:xaern `veid ycg epnn dyrpyíåé øåà

.åøåáò:edexary ricedle miyly i`ven
.åôéøçà'c f"r) ilt`e itxg enk enicw`

my oiayei eid dlila elere etixg` (.dr
iax edl xn`we lew rinydl dned oiyere
ick hrn mei ceran zelrle micwdl `iig
oiler odyk mikxc ixaer mze` e`xiy
dlila dl oiler oi` ipzwc epiide enqxtie
meia dl oiler oi` ipzwc i`de meia `l`

:`ed dlila xac ly epzne e`yne dcerqdy i`w `zlin xwir`.ø÷áá å÷åôå åôéøçàdlild lk my eayiy oian dnkyda oicxei mkz` d`exdy cxil exg`z l`
:xacd oian oi`e elr eiykry xeaq dnkyda `ly oicxei mze` d`exd la` xacd mqxtzne.éðù øùòî ìëàxya apb i`c lk`e oiie xya dpwe y"rn zernn apb
:(ipepgd one) dzyie lefa oiie lk`ie lefa xya gwiy cr xn`ck `l inp oilegc 'it` envr oiie.äéçøåà éëã:y"rna xkyae oiiae o`vae xwaa xn`p ezevn jxckìëà

.úåôéøèå úåìáð:`xehtl sili onwl.óåò øùá ìëà(`i `xwie) md uwy mda aizkc mi`nh zeter epiid mivwy mzq :dixza jiynn `lc aiyg `lc xeht xedh
:rney epi` mewn ly elewa s`y df `le opira eplewa rney eppi`c meyn `nrhe mivxy od miynx.áééç íéøåäè àäxehtc opireny`l jixhvi`c 'ipzna opzck

:mivwy`.íéìùäìdzeekc mewn ly elewa rney epi`c meyn xeht mi`nh zeter xyan xnihxzl dnilyde dxedh dndan zifk xqg xya xnihxz lk` elit`y
:aiigin mixedha.íéìáà éîåçðú ééåúéàì:migqt e` miycw oilke`y mipdk epiid devn zxeag `pin` ded `yixn i`c `ed `nlra opaxc `zpwzc b"r`cúéðòú

.øåáö:opaxc` `l` xar `lc b"r`.éàî àîòèå:dxiar xac` xhtn.åðìå÷á òîåù åððéà:rney epi` mewn ly elewa s`c i`d iwet`le `ed `herin.úéìéò÷ äìéáã
:jiynn `lc dilr aiigin `l `xkync b"r`e mewn eze`n
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äázvie enk qp jeza qp `txn ea dkn `edy lnfi`a d"awd zcn 'hpewa 'it .epwzp

x"aa 'ixn`ck epiid `l` llk dfl df oipr oi`e y` zneg did` ip`e oeiva y`

ueg e`ivede ecxh jlnd rnyy oeik eizegtyn zg` mr lwlwy jln oal lyn

dze` `l` eze` oilawn eid `le eizegty ly migztd lr xfgn dide ely oixhltl

jk ezlawe dizlc el dgzt enr dlwlwy

e`ivede ecxh oli`d ixtn mc` lk`y drya

`le zepli`d lk lr xfgn dide ocr obl uegn

`ikxa x"` el mixne` eid dn eze` oilawn eid

aizkc `d epiid diixac `zrc apbc `apb `d

e`xea lr d`bzpy lbx de`b lbx ip`iaz l`

la` dlr ipn aqz `l ipcipz l` miryx cie

dizlc el dgzt dpnn lk`y i"r dp`zd

:ezlawe

ïéàå`pz xak `d xn`z m`e .meia dl miler

e`l c"qc l"ie exeair xe`l `yix dil

dlil iwet`l `l` `z` xeaird mei iwet`l

:xeaird iptly
lr
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éaø .ïéé àlà íãàì äììé àéánL øác Eì ïéàL¤¥§¨¨¤¥¦§¨¨¨¨¨¤¨©¦©¦
àBø÷ì òãBé ÷Bðézä ïéàL ,äéä ähç ,øîBà äãeäé§¨¥¦¨¨¨¤¥©¦¥©¦§
,øîBà äéîçð éaø .ïâc íòè íBòèiL ãò ànéàå àaà©¨§¦¨©¤¦§©©¨¨©¦§¤§¨¥
øîàpL ,eð÷úð Ba ,eì÷ìwL øácaL ,äéä äðàz§¥¨¨¨¤©¨¨¤¦§§¦§§¤¤¡©
øLà àOî ,Cìî ìàeîì éøác' .'äðàú äìò eøtúéå'©¦§§£¥§¥¨¦§¥§¥¤¤©¨£¤
ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,'Bnà ezøqé¦§©¦¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤
,Bì äøîàå ãenòä ìò Bnà BúàôkL ãnìî ,éçBé©§©¥¤§¨£¦©¨©§¨§¨
ìkä ,'éøa äî' .'éøãð øa äîe éðèa øa äîe éøa äî'©§¦©©¦§¦©©§¨¨©§¦©Ÿ

éáàL íéòãBéBnà eøîàé åéLëò ,äåä íéîL àøé E §¦¤¨¦§¥¨©¦£¨©§¨Ÿ§¦
éáà úéa ìL íéLpä ìk ,'éðèa øa äîe' .Bì äîøb,E ¨§¨©©¦§¦¨©¨¦¤¥¨¦

éðàå .Cìnä éðt úBàBø ïðéà áeL ,úBøaòúnL ïåék¥¨¤¦§©§¥¨§¥©¤¤©£¦
éáà úéa ìL íéLð ìk ,'éøãð øa äîe' .ïaeìîe æøBæî ïa éì àäiL éãk ,ézñðëðå éz÷çcE ¨©§¦§¦§©§¦§¥¤§¥¦¥§¨§¨©©§¨¨¨¨¦¤¥¨¦

äøBza àìeîîe æéøæ ïa éì àäé ,ézøîàå ézøãð éðàå .úeëìnì ïeâä ïa éì àäé ,úBøãBð eéä̈§§¥¦¥¨©©§©£¦¨©§¦§¨©§¦§¥¦¥¨¦§¨©¨
äî ,Bì äøîà ,'íéëìîì ìà' ,'ïéé BúL íéëìîì ìà ,ìàBîì íéëìîì ìà' .úeàéápì ïeâäå§¨©§¦©©§¨¦§¥©©§¨¦§¨¦©©§¨¦¨§¨©
éî ,'øëL éà íéðæBøìe' .ìà eðì änì íéøîBàå ,íéøkzLîe ïéé íéúBML íéëìî ìöà El§¥¤§¨¦¤¦©¦¦§©§¦§§¦¨¨¨¥§§¦¥¥¨¦
ïéîékLî íìBò éðæBø ìkL éî ,éøîàc àkéà .økzLéå ïéé äzLé ,Bì íééeìb íìBò éæø ìkL¤¨¨¥¨§¦¦§¤©¦§¦§©¥¦¨§¨§¦¦¤¨§¥¨©§¦¦

çúôìék' áéúëc ,Bnàì äãBäå äîìL øæçL ïéépî ,÷çöé éaø øîà .økzLéå ïéé äzLé ,B §¦§¦§¤©¦§¦§©¥¨©©¦¦§¨¦©¦¤¨©§ŸŸ§¨§¦¦§¦¦
Léà çð ìçiå' áéúëc ,çpî 'Léàî éëðà øòá ék' .'éì íãà úðéá àìå Léàî éëðà øòá©©¨Ÿ¦¥¦§Ÿ¦©¨¨¦¦©©¨Ÿ¦¥¦¦Ÿ©¦§¦©¨¤Ÿ©¦
,eäáà éaø øîà :äåöî úøeáça ìëà :ïBLàøä íãà äæ ,'éì íãà úðéá àìå' .'äîãàä̈£¨¨§Ÿ¦©¨¨¦¤¨¨¨¦¨©©£©¦§¨¨©©¦£¨
äNòð Bðéà ,äåöî úøeáça ìëà ,ïðz ïðàäå .ïé÷éøñ dlekL äøeáça ìëàiL ãò áéiç Bðéà¥©¨©¤Ÿ©©£¨¤¨§¥¦§¨£©§©¨©©£©¦§¨¥©£¨
à÷ àä .ïé÷éøñ dlek åàìc áb ìò óà ,äåöî åàì àä ,äåöîc àîòè .äøBîe øøBñ ïa¥¥¤©£¨§¦§¨¨¨¦§¨©©©§¨¨§¥¦¨¨

éLnéî àì ,÷éñò à÷ äåöîác ïåék ,ïé÷éøñ dìeëc áb ìò óàc ,ïì òîLîøeaéòa ìëà :C ©§©¨§©©©§¨§¥¦¥¨¦§¦§¨¨¨¥¨¦§¦¨©§¦
àä .ãáìa úéðè÷å ïâc úôa àlà dì ïéìBò ïéà ,àéðúäå .e÷qî ïééå øNác ,àøîéîì :LãBçä©¤§¥§¨§¨¨¨©¦©§§¨©§¨¥¦¨¤¨§©¨¨§¦§¦¦§¨¨
,ìëàå ïééå øNa ÷éqà eäéàå ,úéðè÷å úôa àlà dì ïéìBò ïéàc áb ìò óà ,ïì òîLî à÷̈©§©¨©©©§¥¦¨¤¨§©§¦§¦§¦©¥¨¨¨©¦§¨©

éLnî àì , ÷éñò à÷ äåöîác ïåékäøNòî úBçt LãBçä øeaéòa ïéìBò ïéà ,ïðaø eðz .C ¥¨¦§¦§¨¨¨¥¨¦§¦¨©¨¨¥¦§¦©¤¨¥£¨¨
ïéàå ,Bøeaéò øBàì àlà dì ïéìBò ïéàå ,úéðè÷å ïâc úôa àlà dì ïéìBò ïéàå ,íãà éða§¥¨¨§¥¦¨¤¨§©¨¨§¦§¦§¥¦¨¤¨§¦§¥
àéiç éaø øîàãk .íBia àlà äìéla dì ïéìBò ïéà ,àéðúäå .äìéla àlà íBia dì ïéìBò¦¨©¤¨©©§¨§¨©§¨¥¦¨©©§¨¤¨©¦§¨©©¦¦¨
øNòî ìëà :éLðéà eëa eòîLéìc éëéä ék ,e÷eôe eôéøçà ,eìeòå eôéøçà ,déðáì àaà øa©©¨¦§¥©§¦§©§¦¦¥¦§¦§§§¦§¥¨©©£¥

éLnî àì ,déì ìéëà à÷ àeä déçøBà éëc ïåék :íéìLeøéa éðLúBôéøèe úBìéáð ìëà :C ¥¦¦¨©¦¥¨§¦§¥¨¨¥¥¨¦§¦¨©§¥§¥
ìëà ,ïðz ïðà àäå .äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,óBò øNa ìëà ,àáø øîà :íéNîøe íéö÷L§¨¦§¨¦¨©¨¨¨©§©¥©£¨¥¥¤§¨£©§©¨©
øøBñ ïa äNòð ,ïéøBäè àä .äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,íéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð§¥§¥§¨¦§¨¦¥©£¨¥¥¤¨§¦©£¨¥¥
,äåöî øác :äøéáò øáãe äåöî àeäL øác ìëà :íéìLäì ,ïéúéðúî énð ïðz ék .äøBîe¤¦§©©¦©§¦¦§©§¦¨©¨¨¤¦§¨§©£¥¨§©¦§¨
,'eðìB÷a òîBL epðéà' ,àø÷ øîà ,éàî àîòèå .øeaéö úéðòz ,äøéáò øác .íéìáà éîeçðz©§¥£¥¦§©£¥¨©£¦¦§©£¨©¨©§¨¥¤¥©§¥
ïéé äúL àìå ä÷Lî ìk äúL ,øNa ìëà àìå ìëàî ìk ìëà :íB÷î ìL BìB÷a àìå ,eðìB÷a§¥§Ÿ§¤¨¨©¨©£¨§Ÿ¨©¨¨¨¨¨©§¤§Ÿ¨¨©¦
úL àìå ä÷Lî ìk äúL' .úéìéò÷ äìéác ééezéàì ,'øNa ìëà àìå ìëàî ìk ìëà' :'eëåä §¨©¨©£¨§Ÿ¨©¨¨§©§¥§¥¨§¦¦¨¨¨©§¤§Ÿ¨¨

,Lc÷nì ñðëðå áìçå Lác äúLå ,úéìéò÷ äìéác ìëà ,àéðúc .áìçå Lác ééezéàì ,'ïéé©¦§©¥§©§¨¨§©§¨¨©§¥¨§¦¦§¨¨§©§¨¨§¦§©©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc oixcdpq(oey`x meil)

äììé àéánL øác Eì ïéàLdika -ïéé àlà íãàì,lry xazqne ¤¥§¨¨¤¥¦§¨¨¨¨¨¤¨©¦
.mlerl dika d`ae ,dzina oey`xd mc` qpwp oiid iciäãeäé éaø©¦§¨

,äéä ähç ,øîBàitlãò ànéàå àaà àBø÷ì òãBé ÷Bðézä ïéàL ¥¦¨¨¨¤¥©¦¥©¦§©¨§¦¨©
,ïâc íòè íBòèiL,epnn lek`l mc`d lr xq`py oli`dy oeike ¤¦§©©¨¨

.dhg did dfy mircei ep` ,'rxe aeh zrcd ur' `xwpäéîçð éaø©¦§¤§¨
,äéä äðàz ,øîBàitl,eì÷ìwL øácaLelk` epnny oli`d xnelk ¥§¥¨¨¨¤©¨¨¤¦§§

,minexr mdy erci jk ici lre,eð÷úð Ba,edlra mnvr z` eqiky ¦§§
øîàpL(f b ziy`xa)äðàú äìò eøtúéå'EUrIezcn efy ,'zxbg mdl ¤¤¡©©¦§§£¥§¥¨©©£¨¤£ŸŸ

.`txn `ed ea dkn `edy xacay ,d"awd
yxcna `aen(c i x"na)z` dnly `yp ycwnd zia zkepg meiay ,

`l ,cinzd zaxwd onf ribdyk zxgnl .dy`l drxt za diza
zgz eid zegztndy iptn ycwnd zial qpkidl mipdkd elki
.eviwdl ecgte ,dzyy oii aexn oyi oiicry jlnd ly eizey`xn
lr eze` dgikede eze` dviwd `ide ray za en`l z`f ericed

.jk
dnly dpal ray za zgkeza wqerd weqt zyxec `xnbd

weqta xn`p :jlnd(` `l ilyn)ezøqé øLà àOî ,Cìî ìàeîì éøác'¦§¥§¥¤¤©¨£¤¦§©
'Bnà-.en` eze` dgikedy dgkezd zyxt ,jlnd dnly ixac ¦

ìò Bnà BúàôkL ãnìî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©§©¥¤§¨£¦©
ãenòä,dcerqa daxne d`pd lra `edy dz`xy oeik ,ezewldl ¨©

,Bì äøîàå'éøãð øa äîe éðèa øa äîe éøa äî'(a `l my)x`ane , §¨§¨©§¦©©¦§¦©©§¨¨
,dzpeek z` opgei iax'éøa äî',xnelk ,ipa dnl -íéòãBé ìkä ©§¦©Ÿ§¦

éáàLE,jlnd cecäåä íéîL àøée ,did -åéLëò,jk bdpzn dz`y ¤¨¦§¥¨©¦£¨©§¨
eøîàéy zeixadBì äîøb Bnàoi`y eppxie ,ryx zeidl dnlyl - Ÿ§¦¨§¨

.jlnd cec ly epa dz`'éðèa øa äîe',xnelk ,ipha oa dnle - ©©¦§¦
éáà úéa ìL íéLpä ìkéðt úBàBø ïðéà áeL ,úBøaòúnL ïåék ,E ¨©¨¦¤¥¨¦¥¨¤¦§©§¥¨§¥

Cìnä,yinyzl eil` zeay opi` -ézñðëðå éz÷çc éðàå,jlnd l` ©¤¤©£¦¨©§¦§¦§©§¦
æøBæî ïa éì àäiL éãk`ixae wfg -ïaeìîe,ok m`e ,iwp - §¥¤§¥¦¥§¨§¨

dxev lra zeidl jl dnxb ,irn jeza ziidyk jxear izelczyd
.xkzyze oii dzyzy ick df lka izgxh `le ,gk lraeøa äîe'©©

'éøãðy ,jxear izxcpy ,ipa jk bdpz dnle -úéa ìL íéLð ìk §¨¨¨¨¦¤¥
éáàúBøãBð eéä Em`y,úeëìnì ïeâä ïa éì àäéjke jk dyr` ¨¦¨§§¥¦¥¨©©§

,devn xaclézøîàå ézøãð éðàåm`yàìeîîe æéøæ ïa éì àäé ©£¦¨©§¦§¨©§¦§¥¦¥¨¦§¨
,úeàéápì ïeâäå äøBza.devn xacl jke jk dyr` ©¨§¨©§¦

,el dxn`e dnly z` ray za dgiked cer,ìàBîì íéëìîì ìà'©©§¨¦§¥
'ïéé BúL íéëìîì ìà(c `l my),,opgei iax x`ane,'íéëìîì ìà' ©©§¨¦§¨¦©©§¨¦

Bì äøîà,dnlyl ray zaïéé íéúBML íéëìî ìöà El äî ¨§¨©§¥¤§¨¦¤¦©¦
.ìà eðì änì íéøîBàå ,íéøkzLîeel dxn` cer(my)éà íéðæBøìe' ¦§©§¦§§¦¨¨¨¥§§¦¥

,'øëL,xnelkéæø ìkL éîzeceq -ïéé äzLé Bì íééeìb íìBò ¥¨¦¤¨¨¥¨§¦¦§¤©¦
,økzLéå.zeceqd z` zelbl jk ici lr `eaieéî ,éøîàc àkéà §¦§©¥¦¨§¨§¦¦

íìBò éðæBø ìkL'mler ipfex' mi`xwpd oixcdpqd -ïéîékLî ¤¨§¥¨©§¦¦
Bçúôìy el ie`x ike ,zeytp ipic oecl cvik epnn cenllïéé äzLé §¦§¦§¤©¦

.økzLéå§¦§©¥
Bnàì äãBäå äîìL øæçL ïéépî ,÷çöé éaø øîà,dzgkez lráéúëc ¨©©¦¦§¨¦©¦¤¨©§ŸŸ§¨§¦¦§¦

(a l my).'éì íãà úðéá àìå Léàî éëðà øòá ék'eyexiteøòá ék' ¦©©¨Ÿ¦¥¦§Ÿ¦©¨¨¦¦©©
'Léàî éëðàepiidáéúëc ,çpî(k h ziy`xa),'äîãàä Léà çð ìçiå' ¨Ÿ¦¥¦¦Ÿ©¦§¦©¨¤Ÿ©¦¨£¨¨

,ïBLàøä íãà äæ ,'éì íãà úðéá àìå'oii ziizya elykp mdipyy §Ÿ¦©¨¨¦¤¨¨¨¦
.mdn xzei izizy ip`e

dpyna epipy(`"r lirl):äåöî úøeáça ìëà.xxeq oa dyrp epi` ¨©©£©¦§¨
oa ly ezcerqa mitzzynd zeidl mikixv in zx`an `xnbd

:xxeqáéiç Bðéà ,eäáà éaø øîàdliwqìëàiL ãòdzyieäøeáça ¨©©¦£¨¥©¨©¤Ÿ©©£¨
ïé÷éøñ dlekLla` ,dfa eze` elibxie edekyniy ,miwix miyp` - ¤¨§¥¦

.dliwq aiig epi` ,oebd mc` did micreqdn cg` m`
:`xnbd dywnïðz ïðàäå,dpyna epipy `lde -úøeáça ìëà §¨£©§©¨©©£©

,äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà äåöî,wiicl yieäåöîc àîòèmrhd - ¦§¨¥©£¨¥¥¤©£¨§¦§¨
,devn ly dcerqa lk`y meyn `ed xxeq oa dyrp epi`yàä̈

äåöî åàìoa dyrp ,devn ly dpi`y dcerqa lk` m` la` - ¨¦§¨
xxeqïé÷éøñ dlek åàìc áb ìò óàdcerqa miayeid lk `ly - ©©©§¨¨§¥¦

:`xnbd zvxzn .miwix÷ àäïé÷éøñ dìeëc áb ìò óàc ,ïì òîLî à ¨¨©§©¨§©©©§¨§¥¦

mewn lkn ,miwix miyp` md dcerqa mitzzynd lky -ïåék¥¨
÷éñò à÷ äåöîác,devna weqrl exagzdy -éLnéî àìC`ed - ¦§¦§¨¨¨¥¨¦§¦

,devn ly dpi`y dcerqa lk` m` la` ,mdixg` cer jyni `l
.miwix mlek m` wx aiig

ycegdy eraw oic ziay xg`l ziyrp ycegd xeair zcerq
z` zepnl yie ,mei miyly oa xnelk ,xaern didi dzr miizqdy

zxgnn `ad ycegd ini,xzei e` miyp` oipn miler ef dcerql .
ycegd z` exair oic ziay mqxtl ick wxe j` dcrepeoldle .

.ef dcerq zkxrp izne cvik `xnbd zx`an
dpyna epipy(`"r lirl):a ìëàzcerq,LãBçä øeaéòoa dyrp epi` ¨©§¦©¤

.xxeq
:`xnbd dywnàøîéîìxnel dpynd d`a m`d -e÷qî ïééå øNác §¥§¨§¨¨¨©¦©§

,oiie xya milrn eid ycegd xeair zcerqly -àéðúäå`lde - §¨©§¨
,`ziixaa epipydì ïéìBò ïéàycegd xeair zcerql -úôa àlà ¥¦¨¤¨§©

å ïâcliyazãáìa úéðè÷,.oiie xya myl milrn oi`y x`eane ¨¨§¦§¦¦§¨
:`xnbd zvxzn,ïì òîLî à÷ àäyàlà dì ïéìBò ïéàc áb ìò óà ¨¨©§©¨©©©§¥¦¨¤¨

÷éqà eäéàå ,úéðè÷å úôamyl dlrd `ede -,ìëàå ïééå øNaoi` §©§¦§¦§¦©¥¨¨¨©¦§¨©
mixne``l` ,ef dlik` ixg` xxbidl lekiyà÷ äåöîác ïåék¥¨¦§¦§¨¨

÷éñòxeair ly devnd wqrl dxeyw ef dcerqy xg`n - ¨¥
ycegdéLnî àì ,Cxxbdl ef dlik` ici lr jyni `l `ed - ¨¦§¦

.zepzarx ly zexg` zelik`l
ote` dfi`a `xnbd zx`an ,ycegd xeair zcerq dxkfpy ab`

:ycegd xeair zcerq ziyrp iznea ïéìBò ïéà ,ïðaø eðzzcerq ¨©¨¨¥¦§
ïâc úôa àlà dì ïéìBò ïéàå ,íãà éða äøNòî úBçt LãBçä øeaéò¦©¤¨¥£¨¨§¥¨¨§¥¦¨¤¨§©¨¨

åliyazBøeaéò øBàì àlà dì ïéìBò ïéàå ,úéðè÷meid i`vena - §¦§¦§¥¦¨¤¨§¦
,cg`e miylyd meia lgy yceg y`x lila xnelk ,miylydïéàå§¥

.äìéla àlà íBia dì ïéìBò¦¨©¤¨©©§¨
:`xnbd dywnàéðúäå,`ziixaa epipy `lde -äìéla dì ïéìBò ïéà §¨©§¨¥¦¨©©§¨

.íBia àlà:`xnbd zvxzndéðáì àaà øa àéiç éaø øîàãk- ¤¨©¦§¨©©¦¦¨©©¨¦§¥
ycegd xeair zcerql ekldy eipaleìeòå eôéøçà ,enicwd - ©§¦§

xeair zcerq z` ecrqe dlild mcew miylyd mei seqa elre
dlild lk eaye ,xacd mqxtzie yrx didiy ick ,ycegd

e ,dcerqae÷eôe eôéøçàxwead znkyda myn ecxe enicwde - ©§¦
,zxgnlyéLðéà eëa eòîLéìc éëéä ékmiyp` ernyiy ick - ¦¥¦§¦§§§¦§¥

mqxtzie ,dlila my mziidy epiaie ,micxeie miler mz`yk
dxn`y `ziixad ,df itle .ycegd xeair zcerqa mzcrqy
,dlild mcew miylyd mei seql dpeekzd ,meia dcerql milery
dcerqd xwirl dpeekzd dlila dl milery dxn`y `ziixade

.dlila ziyrpy
dpyna epipy(`"r lirl):,íéìLeøéa éðL øNòî ìëàoa dyrp epi` ¨©©£¥¥¦¦¨©¦

.xxeq
:xxeq oa dyrp epi` recn zx`an `xnbdàeä déçøBà éëc ïåék¥¨§¦§¥

déì ìéëà à÷xya ipy xyrn zerna zepwl `id jxcdy oeik - ¨¨¥¥
,mlke`le oiieéLnî àìC.ef dlik` ixg` xxbpe jynp epi` - ¨¦§¦
dpyna epipy(`"r lirl):úBôéøèe úBìéáð ìëàe,íéNîøe íéö÷L ¨©§¥§¥§¨¦§¨¦

.xxeq oa dyrp epi`
,äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,óBò øNa ìëà ,àáø øîàxyay oeik ¨©¨¨¨©§©¥©£¨¥¥¤

:`xnbd dywn .eixg` jynp epi`e aeyg epi` serïðz ïðà àäå- §¨£©§©
,dpyna epipy `ldeBðéà íéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð ìëà̈©§¥§¥§¨¦§¨¦¥

,äøBîe øøBñ ïa äNòðmiig ilra xya zlik`a `weecy rnyne ©£¨¥¥¤
,xxeq oa dyrp epi` mi`nhïéøBäè àäilra xya zlik`a la` - ¨§¦

,mixedh miig,äøBîe øøBñ ïa äNòð.dnda xya `weec e`le ©£¨¥¥¤
:`xnbd zvxznïéúéðúî énð ïðz éklr dxac `l dpynd mb - ¦§©©¦©§¦¦

oiprl wx `l` ,dcerqd xwir mdy zexeq` zelk`níéìLäì§©§¦
z` milyd m`y wiicp dfne .dnda xya xnihxz ly xeriyl
`id dcerqd lk m` la` ,xxeq oa dyrp ,ser xyaa zifkd

.`ax ixack xxeq oa dyrp epi` ,ser xyan
dpyna epipy(`"r lirl):å ,äåöî àeäL øác ìëàlk` m` okøáã ¨©¨¨¤¦§¨§§©

,äøéáò.xxeq oa dyrp epi` £¥¨
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המשך בעמוד קד



xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc oixcdpq(ipy meil)

áéiçel` mixacy gkene ,iezy `edyk cary meyn zewln ©¨
.mixkyn

dpyna epipy(.r lirl):øNa ìëàiL ãò äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà¥©£¨¥¥¤©¤Ÿ©¨¨
.ïéé äzLéå§¦§¤©¦

,øNa ìëà àìå ìëàî ìk ìëà ,ïðaø eðze`àìå ä÷Lî ìk äúL ¨©¨¨¨©¨©£¨§Ÿ¨©¨¨¨¨¨©§¤§Ÿ
,ïéé äzLéå øNa ìëàiL ãò ,äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,ïéé äúL̈¨©¦¥©£¨¥¥¤©¤Ÿ©¨¨§¦§¤©¦

øîàpLk mixac)(k `øácì äééàø ïéàL ét ìò óàå .'àáBñå ììBæ' ¤¤¡©¥§¥§©©¦¤¥§¨¨©¨¨
,oiie xyal dpeekdyøácì øëæ,yiøîàpL(k bk ilyn)éäz ìà' ¥¤©¨¨¤¤¡©©§¦

,'Bîì øNá éììBæa ïéé éàáBñázepzarxa oii dzeydy x`eane §§¥¨¦§§¥¨¨¨
.'llef' `xwp zepzarxa xya lke`de '`aeq' `xwpøîBàåcere - §¥

xn`p(`k bk my),'äîeð Léaìz íéòø÷e Løeé ììBæå àáBñ ék'mc`y ¦¥§¥¦¨¥§¨¦©§¦¨
ef dpiy ,oeyil envr z` dxbny mc`e ,ipr dyri `aeqe llefy¥
ze`pd x`y ly oteq jke ,ipr dyri xnelk ,mirxwa eze` yialz¥

.odixg` jynp mc`y
:xg` ote`a df weqt yxec `xif iaxúéáa ïLiä ìk ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©¨¥§¥

,íéòø÷ íéòø÷ Bì úéNòð BúøBz ,Løãnäecenlz z` gkey xnelk ©¦§¨¨©£¥§¨¦§¨¦
,o`k hrne o`k hrn `l` epnn xkef epi`eøîàpLLéaìz íéòø÷e' ¤¤¡©§¨¦©§¦

.'äîeð¨

äðùî
.daipba oiide xyad z` biyn xy`k wx dzin aiig xxeq oa
aiigzdl ick lek`l jixv okide aepbl jixv inn zx`an dpynd

:dzin,åéáà úeLøa ìëàå åéáà ìMî áðbapby e`íéøçà ìMî ¨©¦¤¨¦§¨©¦§¨¦¦¤£¥¦
,íéøçà úeLøa ìëàå,epnn apby in zeyxa lk` `l m` elit`e §¨©¦§£¥¦

e`ãò ,äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,åéáà úeLøa ìëàå íéøçà ìMî¦¤£¥¦§¨©¦§¨¦¥©£¨¥¥¤©
,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .íéøçà úeLøa ìëàéå åéáà ìMî áBðâiL¤¦§¦¤¨¦§Ÿ©¦§£¥¦©¦¥§©¦§¨¥

Bnà ìMîe åéáà ìMî áBðâiL ãò. ©¤¦§¦¤¨¦¦¤¦

àøîâ
:dpyna x`eand oicd mrh z` zx`an `xnbdåéáà ìMî áðb̈©¦¤¨¦

åéáà úeLøa ìëàå,xxeq oa dyrp epi`déì çéëLc áb ìò óà- §¨©¦§¨¦©©©¦§¦©¥
`ed mewn lkn ,eapebl el ievn eia` oennyúéòalek`l `xi - §¦

jyniy yyg oi`e ,epnn apb epay oiai eia` `ny eia` zeyxa
.df xg`

apbíéøçà úeLøa ìëàå íéøçà ìMî,xxeq oa dyrp epi`ìò óà ¦¤£¥¦§¨©¦§£¥¦©©
úéòa àìc áb,llef ede`xiy e` daipba edecygiy yyeg epi`y - ©§¨§¦

mixg` oenn mewn lkndéì çéëL àì.eapebl el ievn epi` -ìëå ¨§¦©¥§¨
ïkLapbåéáà úeLøa ìëàå íéøçà ìMî,xxeq oa dyrp epi`yàìc ¤¥¦¤£¥¦§¨©¦§¨¦§¨

úéòáe déì çéëL.eia`n `xi mbe el ievn epi` oennd mb -ok lre §¦©¥§¦
xxeq oa dyrp epi`,íéøçà úeLøa ìëàéå åéáà ìMî áBðâiL ãò©¤¦§¦¤¨¦§Ÿ©¦§£¥¦

úéòa àìå déì çéëLc.`xi epi`e el ievn oenndy - ¦§¦©¥§¨§¦
:dpyna epipyåéáà ìMî áBðâiL ãò ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¥©¤¦§¦¤¨¦

.Bnà ìMîe¦¤¦
:`xnbd dywndì àðî ,Bnà,dpnn eapeb oady oenn dl yi oipn - ¦§¨¨

`ld,dìòa äð÷ äMà äúðwM äî`edy dlral jiiy dpenn lke ©¤¨§¨¦¨¨¨©§¨
:`xnbd zvxzn .xxeq oad ly eia`,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦£¦¨

apba xaecn,Bnàìe åéáàì úðëenä äãeòqîaiig eia`y oeike ¦§¨©¤¤§¨¦§¦
dywn .dpennk zaygp dxear dpkend dcerqd ,en` zepefna

:`xnbd,àðeä áø øîà äãìBî øa ïðç éaø øîàäåyãò áéiç Bðéà §¨¨©©¦¨¨©¨¨¨©©¨¥©¨©
äð÷iL,apby oenna,ìëàéå ìBæa øNadpwie,äzLéå ìBæa ïéé ¤¦§¤¨¨§§Ÿ©©¦§§¦§¤

zvxzn .xxeq oa dyrp epi` dnvr dcerqd zaipbay x`eane
:`xnbdàîéà àlàapby xnel yi -åéáàì úðëenä äãeòñ éîcî ¤¨¥¨¦§¥§¨©¤¤§¨¦
,Bnàìe.oiie xya dpw sqkaeøçà dì éð÷àc ,àîéà úéòaéà- §¦¦¨¥¥¨§©§¥¨©¥

,xxeq oad ly en`l zern dpwd xg` mc`ydì øîàåzerndy §¨©¨
jly eidiéìòáì ïéàL úðî ìòïäa úeLø C,apb elld zernd z`e ©§¨¤¥§©£¥§¨¥

.oiie xya mda dpwe oad

äðùî
äöBø åéáà äéälwqiy,äöBø dðéà Bnàåy e`Bnàå äöBø Bðéà åéáà ¨¨¨¦¤§¦¥¨¨¨¦¥¤§¦

ïéöBø íäéðL eäiL ãò ,äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,äöBøäãeäé éaø . ¨¥©£¨¥¥¤©¤§§¥¤¦©¦§¨
åéáàì äéeàø Bnà äúéä àì íà ,øîBà.äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà , ¥¦Ÿ¨§¨¦§¨§¨¦¥©£¨¥¥¤

àøîâ
:`xnbd zxxanéàîen` m`y xn`y dcedi iax zpeek dn -dðéà ©¥¨

äéeàø,dxene xxeq oa dyrp epi` ,eia`làîéìéàxn`p m` - §¨¦¥¨
ly zeixr ixeqi`a df lr df mixeq` eia`e en`yúBúéøk éáéiç©¨¥§¥

deáà deáà óBñ óBñ ,ïéc úéa úBúéî éáéiçåeäéð (åäðéð)`ed eia` - §©¨¥¦¥¦£©£©¦
eia`dénà dénàåéäéð (åäðéð)epic dpzyi recne ,en` `id en`e - §¦¥¦¥¦¦

.elg `l en`e eia` iyeciw m`àlày xnel jixvåéáàì äåLa ¤¨§¨¨§¨¦
øîà÷dnec zeidl dkixv en`y xnel dcedi iax zpeeky - ¨¨©

.dnewae d`xna ,lewa eia`léëä énð àéðz,`ziixaa epipy oke - ©§¨©¦¨¦
äàøîáe ìB÷a åéáàì äåL Bnà äúéä àì íà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦Ÿ¨§¨¦¨¨§¨¦§§©§¤

.äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,äîB÷áe§¨¥©£¨¥¥¤
:`xnbd zx`anàø÷ øîàc ,àîòè éàî(k `k mixac)òîBL epðéà' ©©£¨§¨©§¨¥¤¥©

,'eðì÷arnynemiey zeidl mikixvy xnelk ,eply cg`d lewa §Ÿ¥
.mlewaeïéåL ïðéòa ìB÷cîzeidl mdilry weqtd epcnil m`e - ¦§¨¦©¨¦

,lewa mieyïéåL ïðéòa énð äîB÷å äàøîd`xna mby xazqn - ©§¤§¨©¦¨¦©¨¦
.miey zeidl mdilr dnewae

:`xnbd zxxan .dcedi iax zhiyk `ziixa d`ian `xnbdïàîk§©
àéðúc àä àìæà,ef `ziixa dzpyp `pz dfi` zrck -øøBñ ïa ¨§¨¨§©§¨¥¥

ázëð änìå ,úBéäì ãéúò àìå äéä àì äøBîe`l` ,dxezaLBøc ¤Ÿ¨¨§Ÿ¨¦¦§§¨¨¦§¨§
øëN ìa÷å,cenild lrïàîkmixac exn`p `pz dfi` zrck - §©¥¨¨§©

,el`äãeäé éaøkeidiy mikixv xxeq oa ly en`e eia`y xaeqd §©¦§¨
.zeidl leki epi`y xac dfe ,dnewe d`xne lewa mieyúéòaéà¦¨¥

,àîéàzhiya `ziixadàéðúc .àéä ïBòîL éaø,`ziixaaéaø øîà ¥¨©¦¦§¦§©§¨¨©©¦
ïéé âBì éöç äúNå øNa øîéèøz äæ ìëàL éðtî éëå ,ïBòîL¦§§¦¦§¥¤¨©¤©§¦©¨¨§¨¨£¦©¦
ãéúò àìå äéä àì àlà ,Bì÷ñì BúBà ïéàéöBî Bnàå åéáà ,é÷ìèéàä̈¦©§¦¨¦§¦¦¦§¨§¤¨Ÿ¨¨§Ÿ¨¦

.øëN ìa÷å LBøc ,ázëð änìå ,úBéäì¦§§¨¨¦§¨§§©¥¨¨
:xxeq oa didy xaeqd `pz d`ian `xnbdéðà ,ïúðBé éaø øîà̈©©¦¨¨£¦

Bøá÷ ìò ézáLéå åéúéàø. §¦¦§¨©§¦©¦§
dzid `ly dilr exn`y dxeza ztqep dyxt d`ian `xnbd

:`xnbd zxxan .zeidl dcizr `leàéðúc àä àìæà ïàîkzrck - §©¨§¨¨§©§¨
,ef `ziixa dzpyp `pz dfi`úçcpä øéòäãéúò àìå äúéä àì ¦©¦©©Ÿ¨§¨§Ÿ£¦¨

äázëð änìå ,úBéäì`l` ,dxezaøëN ìa÷å LBøc.cenild lr ¦§§¨¨¦§§¨§§©¥¨¨
ïàîk,el` mixac exn`p `pz dfi` zrck -àéðúc .øæòéìà éaøk §©§©¦¡¦¤¤§©§¨

,`ziixaa,úçà äæeæî eléôà da LiL øéò ìk ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¨¦¤¤¨£¦§¨¤¨
zxkf` ea daezky ycewd ixtqn xtq da `vnp m` xnege lwe

,myd.úçcpä øéò úéNòð dðéà¥¨©£¥¦©¦©©
:`xnbd zx`anàø÷ øîà ,àîòè éàîzgcipd xir oiprabi mixac) ©©£¨¨©§¨

(fiàkéàc ïåéëå ,'Làá zôøNå dáçø CBz ìà õBa÷z dììL ìk úàå'§¤¨§¨¨¦§¤§Ÿ¨§¨©§¨¨¥§¥¨§¦¨
äæeæî,dnecke dfefn xira yiy oeike -øLôà àìzevn da miiwl §¨Ÿ¤§¨

,dtixyáéúëcux`a dxf dcear ceai`a zwqerd dyxta ¦§¦
l`xyi(b ai mixac)oEtxUY mdixW`e 'ebe mzgAfn z` mYvYpe'§¦©§¤¤¦§§Ÿ¨§Ÿ©£¥¥¤¦§§

xn`p okn xg`le ,'ebe mnW z` mYcA`e 'ebe W`A(c ai my)àì' ¨¥§Ÿ§¦©§¤¤§¨§ŸŸ
,'íëéäìà 'äì ïk ïeNòúdcearl zeyrl mieevn mz`y dn xnelk ©£¥©¡Ÿ¥¤

,dxf'dl eyrz `l ,dnecke myd my ceai` ,gafn uezip oebk
.mkidl`e` zg` dfefn elit` xira didz `ly ievn `ly oeike

xtq
dzid `l zgcipd xiry ,xfril` iax xn` ok lr ,dxkf` ea yiy

.zeidl dcizr `le
:zgcipd xir dzidy xaeqd `pz d`ian `xnbd,ïúðBé éaø øîà̈©©¦¨¨

äéúéàø éðà,zgcipd xir z` -dléz ìò ézáLéå.dizeaxeg lr - £¦§¦¦¨§¨©§¦©¦¨
cizr `le did `ly eilr exn`y dxeza sqep oic d`ian `xnbd

:zeidlàéðúc àä àìæà ïàîk`ziixa dzpyp `pz dfi` zrck - §©¨§¨¨§©§¨
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המשך בעמוד רכא



קצז
oifge` mipy` cenr `r sc ± oey`x wxt`nw `aa

áééç:opiwqr odkae 'ebe zyz l` xkye oiie meyn.ùøåé ììåæå àáåñ éë`xw xza
:`kdl diiz` ikdl aizk `nw.ùøåé:`ven epi`e ecenl ywane ipr zeidl eteq

.äîåð ùéáìú íéòø÷ålra lk seq xnelk mirxw yialz da dxbzn mc`y dnep
:zeipr icil `al ze`pd.íéòø÷ åì äùòð:oibexiqa `l` xkfp epi`e ecenl gkyn

'éðúî.íéøçà úåùøá ìëàå íéøçà ìùî
onvr milra zeyxa olk` `l elit`e

:`xnba yxtn `nrhe'îâ.úéòácgtzn
:jiynn `l jkld oiai `ly eia`nãò

.åéáà ìùî áåðâéùcinz aepbl dil gikyc
ed`xi `ly zira `lc mixg` zeyxa lk`e

:jiynn `peeb i`d ikae eia`øùá ç÷éù ãò
.ìåæá:`l onvr oiie xya apb m` la`éîãî

ðëåîä äãåòñ.úzepwl mipken zern eidy
jklc oeikc en`le eia`l dcerq mdn
inp idi`c eda opixw en` lyn epncfp
:dizepefna aiig dlrac `picn mda `kiiy

.ïäá úåùø êéìòáì ïéàù úðî ìò`l i`c
sicr `lc lra oda dkf ikd dl xn`

:dz`ivnn.úåúéøë éáééç àîéð éàdzidy
za e`lc ezeg` oebk zxka eia` lr en`

:oiyecw.åäðéð åîàå åéáà óåñ óåñ`dc
:eia` lv` en`a zeyi` aezk `l `xwa

.åéáàì äåùá`nrhe dnewe d`xne lewa
:onwl yxtn.åðìå÷á`lcn rnyn lew cg

:c"eia epilewa e` epizelewa aezkåìéôàå
.úçà äæåæîe` oiynegd on cg` oky lke

daezk myd zxkf`y mi`iapd lkn xtq
:ztxye dlly lk z` dia `pixw `le my

.íëéäìà 'äì ïë ïåùòú àìmzca`e xza
:aizk mny z`.ñéøâizye mirbp xeriy df

(ci `xwie) aizkc mipa` izy lr oiqixb
zg` lkae rnyn izxz mipa`d z` evlge

:rbp xeriy.úéåæ ïø÷ámipa` izy oze`e
lzeka cg`e df lzeka cg` zief oxwa eidi
oiqixb 'a ekx` odizya jeyn rbpde df
lr qixbk oa` lka `diy qixbk eagxe

:qixb.à"øã àîòè éàî:zief oxw irac
.øé÷ áéúë:(my) xiwd on lty odi`xne

.àúøéâñ àúáøåçopinbxzn :rxevn daxeg
:rbepnd zia myn uzepy `zxibqïéðééöî

.åúåàzrbepn oa`c eilr elid`i `ly
`p l` znl ywed rxevnc ld`a `nhn

:znk idz'éðúî.íãéâ:drehw eci.äæ åððá
:eze` mi`exy rnyn.ïéùøçm` oircei opi`

ipi` mdl xn` m`y e`l m` mdixac law
oi`y oi`exy t"r`e el oirney opi` lawn
aizk eplewa rney eppi` edin ozevn miiwn
zryac yxcnle 'izekfa iketdl `ki`e
`xizi `xw i`dc rny `lc ixn`w lewd

:'nba xn`ck dilek `ed.åá ïéøúîe`l
oi`y zexiar x`yk dxenb d`xzd meyn
micr z`xzd `dc d`xzda `l` oiwel
`ed xaer m` `ed d`xzd wtq ef cere ira
`l` xaer `ed mdipta cin `ly e`l m`
oigiken `l` dyer `ed onf xg`le xzqa
`l m`e libxi `ly eze` exqie opirac eze`
exqien dl silie c"aa eze` oiwln rny

:eze`'îâàø÷ ïðéòá äðéî úòîù
.áéúëãëoicd xnbp 'ta l`enyc `zriiqe

:(:dn lirl)
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ìòopaxl xn`c (.bk sc) oiyecwc w"tc zyy axk ef `ibeq .'ek jilral oi`y zpn

carl oipw oi` `peeb i`d ik elit`c dil `xiaq (xfril`) 'x la` di`pz dil ipd`

dcerq inca ipyn dedc dywz `l oizipzn n"ne dlra `la dy`l oipw oi`e eax `la

xn`c `ed `"x `dc dlra dl ozpya dl iwen ded xfrl` iax inp i` en`l zpkend

cg` dfe cg` (mye .`p sc a"a) mizad zwfga

:zexit lke` lrad oi`e dzpw df
oa

1

2

3

4

5

6 øNa ìëàiL ãò äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà :áéiç©¨¥©£¨¥¥¤©¤Ÿ©¨¨
,øNa ìëà àìå ìëàî ìk ìëà ,ïðaø eðz :ïéé äzLéå§¦§¤©¦¨©¨¨¨©¨©£¨§Ÿ¨©¨¨

,ïéé äzLéå øNa ìëàiL ãò ,äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,ïéé äúL àìå ä÷Lî ìk äúL̈¨¨©§¤§Ÿ¨¨©¦¥©£¨¥¥¤©¤Ÿ©¨¨§¦§¤©¦
éàáBñá éäz ìà' øîàpL ,øácì øëæ ,øácì äééàø ïéàL ét ìò óàå .'àáBñå ììBæ' øîàpL¤¤¡©¥§¥§©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©©§¦§§¥
,àøéæ éaø øîà .'äîeð Léaìz íéòø÷e Løeé ììBæå àáBñ ék' øîBàå ,'Bîì øNá éììBæa ïéé̈¦§§¥¨¨¨§¥¦¥§¥¦¨¥§¨¦©§¦¨¨©©¦¥¨
:'äîeð Léaìz íéòø÷e' øîàpL ,íéòø÷ íéòø÷ Bì úéNòð BúøBz ,Løãnä úéáa ïLiä ìk̈©¨¥§¥©¦§¨¨©£¥§¨¦§¨¦¤¤¡©§¨¦©§¦¨

äðùîíéøçà ìMî ,íéøçà úeLøa ìëàå íéøçà ìMî ,åéáà úeLøa ìëàå åéáà ìMî áðb̈©¦¤¨¦§¨©¦§¨¦¦¤£¥¦§¨©¦§£¥¦¦¤£¥¦
.íéøçà úeLøa ìëàéå åéáà ìMî áBðâiL ãò ,äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,åéáà úeLøa ìëàå§¨©¦§¨¦¥©£¨¥¥¤©¤¦§¦¤¨¦§Ÿ©¦§£¥¦

:Bnà ìMîe åéáà ìMî áBðâiL ãò ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøàøîâåéáà ìMî áðb ©¦¥§©¦§¨¥©¤¦§¦¤¨¦¦¤¦¨©¦¤¨¦
óà ,íéøçà úeLøa ìëàå íéøçà ìMî .úéòa ,déì çéëLc áb ìò óà ,åéáà úeLøa ìëàå§¨©¦§¨¦©©©¦§¦©¥§¦¦¤£¥¦§¨©¦§£¥¦©
çéëL àìc ,åéáà úeLøa ìëàå íéøçà ìMî ïkL ìëå .déì çéëL àì ,úéòa àìc áb ìò©©§¨§¦¨§¦©¥§¨¤¥¦¤£¥¦§¨©¦§¨¦§¨§¦©
éñBé éaø :úéòa àìå déì çéëLc ,íéøçà úeLøa ìëàéå åéáà ìMî áBðâiL ãò .úéòáe ,déì¥§¦©¤¦§¦¤¨¦§Ÿ©¦§£¥¦¦§¦©¥§¨§¦©¦¥
äMà äúðwM äî ?dì àðî ,Bnà :Bnà ìMîe åéáà ìMî áBðâiL ãò ,øîBà äãeäé éaøa§©¦§¨¥©¤¦§¦¤¨¦¦¤¦¦§¨¨©¤¨§¨¦¨
ïðç éaø øîàäå ,Bnàìe åéáàì úðëenä äãeòqî ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà .dìòa äð÷̈¨©§¨¨©©¦¥§©¦£¦¨¦§¨©¤¤§¨¦§¦§¨¨©©¦¨¨
àlà .äzLéå ìBæa ïéé ,ìëàéå ìBæa øNa äð÷iL ãò áéiç Bðéà ,àðeä áø øîà ,äãìBî øa©¨¨¨©©¨¥©¨©¤¦§¤¨¨§§Ÿ©©¦§§¦§¤¤¨

ëenä äãeòñ éîcî ,àîéàìò dì øîàå ,øçà dì éð÷àc ,àîéà úéòaéà .Bnàìe åéáàì úð ¥¨¦§¥§¨©¤¤§¨¦§¦¦¨¥¥¨§©§¥¨©¥§¨©¨©
éìòáì ïéàL úðî:ïäa úeLø CäðùîäöBø Bðéà åéáà ,äöBø dðéà Bnàå äöBø åéáà äéä §¨¤¥§©£¥§¨¥¨¨¨¦¤§¦¥¨¨¨¦¥¤

àì íà ,øîBà äãeäé éaø .ïéöBø íäéðL eäiL ãò ,äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,äöBø Bnàå§¦¨¥©£¨¥¥¤©¤§§¥¤¦©¦§¨¥¦Ÿ
:äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,åéáàì äéeàø Bnà äúéäàøîâ,àîéìéà .äéeàø dðéà éàî ¨§¨¦§¨§¨¦¥©£¨¥¥¤©¥¨§¨¦¥¨

,àlà .éäéð dénà ,dénàå .eäéð deáà ,deáà óBñ óBñ .ïéc úéa úBúéî éáéiçå úBúéøk éáéiç©¨¥§¥§©¨¥¦¥¦£©£©¦§¦¥¦¥¦¦¤¨
ìB÷a ,åéáàì äåL Bnà äúéä àì íà ,øîBà äãeäé éaø ,éëä énð àéðz .øîà÷ åéáàì äåLa§¨¨§¨¦¨¨©©§¨©¦¨¦©¦§¨¥¦Ÿ¨§¨¦¨¨§¨¦§
,'eðì÷a òîBL epðéà' àø÷ øîàc ,àîòè éàî .äøBîe øøBñ ïa äNòð Bðéà ,äîB÷áe äàøîáe§©§¤§¨¥©£¨¥¥¤©©£¨§¨©§¨¥¤¥©§Ÿ¥
àì ,äøBîe øøBñ ïa ,àéðúc àä àìæà ïàîk .ïéåL ïðéòa énð äîB÷å äàøî ,ïéåL ïðéòa ìB÷cî¦§¨¦©¨¦©§¤§¨©¦¨¦©¨¦§©¨§¨¨§©§¨¥¥¤Ÿ
,àîéà úéòaéà .äãeäé éaøk ,ïàîk .øëN ìa÷å LBøc ,ázëð änìå .úBéäì ãéúò àìå äéä̈¨§Ÿ¨¦¦§§¨¨¦§¨§§©¥¨¨§©§©¦§¨¦¨¥¥¨
âBì éöç äúNå øNa øîéèøz äæ ìëàL éðtî éëå ,ïBòîL éaø øîà ,àéðúc .àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§©§¨¨©©¦¦§§¦¦§¥¤¨©¤©§¦©¨¨§¨¨£¦
,ázëð änìå ,úBéäì ãéúò àìå äéä àì ,àlà .Bì÷ñì BúBà ïéàéöBî Bnàå åéáà ,é÷ìèéàä ïéé©¦¨¦©§¦¨¦§¦¦¦§¨§¤¨Ÿ¨¨§Ÿ¨¦¦§§¨¨¦§¨
øéò ,àéðúc àä àìæà ïàîk .Bøá÷ ìò ézáLéå åéúéàø éðà ,ïúðBé éaø øîà .øëN ìa÷å LBøc§§©¥¨¨¨©©¦¨¨£¦§¦¦§¨©§¦©¦§§©¨§¨¨§©§¨¦
.øæòéìà éaøk ,ïàîk .øëN ìa÷å LBøc ,äázëð änìå .úBéäì äãéúò àìå äúéä àì úçcpä©¦©©Ÿ¨§¨§Ÿ£¦¨¦§§¨¨¦§§¨§§©¥¨¨§©§©¦¡¦¤¤
.úçcpä øéò úéNòð dðéà ,úçà äæeæî eléôà da LiL øéò ìk ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¥¨¦¤¥¨£¦§¨©©¥¨©£¥¦©¦©©
àkéàc ïåéëå .'Làá zôøNå dáçø CBz ìà õBa÷z dììL ìk úàå' àø÷ øîà ,àîòè éàî©©£¨¨©§¨§¤¨§¨¨¦§¤§Ÿ¨§¨©§¨¨¥§¥¨§¦¨
ézáLéå äéúéàø éðà ,ïúðBé éaø øîà .'íëéäìà 'äì ïk ïeNòú àì' áéúëc ,øLôà àì ,äæeæî§¨Ÿ¤§¨¦§¦Ÿ©£¥©¡Ÿ¥¤¨©©¦¨¨£¦§¦¦¨§¨©§¦
,ázëð änìå .úBéäì ãéúò àìå äéä àì ,òâeðnä úéa ,àéðúc àä àìæà ïàîk .dléz ìò©¦¨§©¨§¨¨§©§¨©¦©§¨Ÿ¨¨§Ÿ¨¦¦§§¨¨¦§¨
,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø ,ïðúc .ïBòîL éaøa øæòìà éaøk ,ïàîk .øëN ìa÷å LBøc§§©¥¨¨§©§©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§©©¦¤§¨¨§©¦¦§¥

íìBòì,úéåæ ïø÷a íéìúk ézLa íéðáà ézL ìò ïéñéøb ézLk äàøiL ãò àîè úéaä ïéà §¨¥©©¦¨¥©¤¥¨¤¦§¥§¦¦©§¥£¨¦¦§¥§¨¦§¤¤¨¦
áéúëe ,'øé÷' áéúk ,ïBòîL éaøa øæòìà éaøc àîòè éàî .ñéøâk Baçøå ïéñéøb éðLk Bkøà̈§¦§¥§¦¦§¨§¦§¦©©£¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¦§¦
,÷Bãö éaøa øæòìà éaø øîà ,àéðz .úéåæ ïø÷ äæ øîBà éåä ,úBøé÷k àeäL øé÷ eäæéà ,'úBøé÷'¦¥¤¦¤§¦£¥¥¤¤¤¨¦©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¨
,Bkò øôk Léà ïBòîL éaø øîà .àzøéâñ àúáøeç BúBà ïéøB÷ eéäå ,äfò íeçúa äéä íB÷î̈¨¨¦§©¨§¨¦§§¨§¦§¨¨©©¦¦§¦§©©

ì epét úBòbeðî íéðáà ,eøîàå .BúBà ïéðéiönL íB÷î éúéàøå ,ìéìbì ézëìä úçà íòt:íL ©©¤¨¨©§¦©¨¦§¨¦¦¨¤§©§¦§¨§£¨¦§¨¦§¨
äðùîøøBñ ïa äNòð Bðéà ,Løç Bà àîeñ Bà ílà Bà øbéç Bà ícéb íäî ãçà äéä̈¨¤¨¥¤¦¥¦¥¦¥¨¥¥¥©£¨¥¥

àìå eøîàå' .ïéøbç àìå ,'BúBà eàéöBäå' .ïéîcâ àìå ,'Bnàå åéáà Bá eNôúå' øîàpL ,äøBîe¤¤¤¡©§¨§¨¦§¦§Ÿ¦§¦§¦§Ÿ¦§¦§¨§§Ÿ
ìL éðôa Ba ïéøúî .ïéLøç àìå ,'eðìB÷a òîBL epðéà' .ïéîeñ àìå ,'äæ eðða' .ïéîlàïé÷ìîe ,äL ¦§¦§¥¤§Ÿ¦¥¤¥©§¥§Ÿ¥§¦©§¦¦§¥§Ÿ¨©§¦

ìLe íéøNòa ïBcð ,ì÷ì÷å øæç .BúBàìL íL eäiL ãò ì÷ñð Bðéàå .äL,íéðBLàøä äL ¨©§¦§¥¦§¤§¦§Ÿ¨§¥¦§¨©¤§¨§Ÿ¨¨¦¦
:íëéðôa ä÷lL eäæ ,'äæ eðða' øîàpLàøîâ,àëä éðàL .áéúëãk àø÷ ïðéòa ,dpéî úòîL ¤¤¡©§¥¤¤¤¨¨¦§¥¤¨§©¦©¨¦©§¨§¦§¦¨¦¨¨
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קצח
oifge` mipya cenr `r sc ± oey`x wxt`nw `aa

.àøéúé àø÷ äéìåë:mzlwqe `edd xird xry l` eze` mz`vede azknl ivnc
.íéðù éðôáebxdl eilr oipn`p en`e eia` oi`y xare edegikedy micr opirac

:znd znei micr mipy it lr (fi mixac) aizkc.'â éðôá åúåà ïé÷ìîåxnelk
oiweld x`yk c"a gily edewlie zewln edeaiigi oipiicde oipiic 'b ipta ede`iai

:(.i sc) `nw `wxta 'b ipta zewlncéáøãë
.åäáàrx my `iven iab (.en sc) zeaezka

z` xird ipwf egwle aizkc iwlc ol `pn
:eze` exqie yi`d.åøñéå åðãîìmy `ivenc

`edde dxene xxeq oac eze` exqien rx
aizkc oan epcnl dxene xxeq oac exqic
(dk mixac) oan epcnl oa `edde oa m` my

:ryxd zekd oa m` dide.ïë íàjdlc
`zln:oineq ihernl `le `z` `cegl

.àåä åððá áåúëì`ed rnyne dxene xxeq
oi`xny df aizkcne mkipta dwly

:oineq `le eilr erav`a'éðúîãò çøá
é÷ä êë øçàå åðéã øîâð àìù.øåèô ï÷æ ó

`zyd car eli`c oeik dil opipiic `l ezc
:`ed `lhw xa e`l.çøá åðéã øîâðùî íàå

oi` aeye `lihw `xabk ied oic xnb zryn
:elivdle ezekfa ytgl eplìéàåä 'îâ

.(åúúéî äðúùð) åðéã äðúùðåeli`c
`lae cg` oiicae cg` cra oecp `xwirn
d`xzd opira `zyd ciar eli`e d`xzd

:micre b"k ly oixcdpqe.åúúéî úéðúùðå
`zyd ciar eli`e siiq gp ipa zzin lkc
`da aiigi` `l `ede dliwqa dipiicnl era

:xeht jkld dzinãéáò åìéàã àëä éðàù
.àåä àìè÷ øá åàì àúùäeli` `kd la`

ab lr s` ded `lhw xa `zyd ciar
dil opipiice xhtin `l ezzine epic dpzypc

:`zydc `pica.ù"ú:`zaeiz `tiqn.áééç
:xht` `l ipzy`c ab lr s` `nl`äëäù

.åøéáç úàzy` lr `a oke siiqa iedc bxd
e`l `zyd ciar eli`c meyn xeht exiag

:`ed `lhw xa.ïë äùò:izek ezeida
.ìàøùéìlr `a e` l`xyi z` bxdy oebk

car i`c aiig xiibzpe l`xyi yi` zy`
epic dpzypc b"r`e `ed `lhw xa `zyd
ciar ded i` d`xzde micre dcra oecl
inp gvexc ipzyi` `l ezzin `zyd

:siiqa `zyd.äìé÷ñá éãéàå éãéàã`l m`
inp opixn`ck dliwqa oecp inp xiibzp
l`xyi zexr lr `a (.fp sc) lirlc oiwxta
l`xyi ipica oecp gp oal mdl oi`y

dxrpa `pniwe`ezil edciclc dqxe`nd
:ocic `pica edl opipiice edlïë äùò àäå

.éðú÷ åøáç úùàã àéîåã ìàøùéá`nl`
zy`a eli`c opiwqr lra zlera l`xyia

:mdl oi` dqxe`nd dxrp odl yi lra zlera opixn`ck dqxe`nd dxrp `kil exiag.àëééù êùéî äøåîçá äì÷ àìài`n` jl `iyw `wce `"`a mlerl xnelk
ded ef dzin llka dlw wpg zzin `zyde `xingc siiq ied `xwirnc oeike dlw dzin dxeng dzin llka yic dzin iepiy o`k oi` ezzine epic dpzyp ixd aiig

:`xingc dliwq `zyde lw siiq ded `xwirn myd zkxa la` dlgzn el ie`x did xzeie.øîéîì àëéà éàî:ie`x did `l ef dxeng dzinac ezzin dpzyp ixd
.äéì òééñî àîéì:dipiicnl ira `zydc `pica xn`c `pipg iaxl.äçøñ:oica dcnryn dxba seqale dliwqa `idy zexrp inia dqex`nd dxrp.÷ðçá ïåãú`pick

:`zydc.àì àîòè éàî äìé÷ñáipzyi`c `kd oky lk `kiiy jyin dxenga dlwc meyn `xhtin `l ixnblc idpe `lhw ipzyi` dteb ipzyi`c oeikc meyn dpczn
:ixnbl xeht dzin `da aiign `lc oeike ezzina oia epica oia ixnbl.äìé÷ñá ïåãú`xwirnck dipiicp inp `kd `lhw ipzyi` `l dteb ipzyi`c ab lr s` `xwirnc

:dlwd ezzina'éðúî.íäì äééðä:`ehgl oitiqen oi`y.íìåòì äééðäå:ux`d lk dhwyy.íäì òø:zeikf oitiqen eidy.íìåòì òøoigikene mxec lr oipibn eidy
:zexecd z`.íìåòì äééðäå íäì äééðä íéòùøì äðéùå ïéé:zeixal oirixn opi`e oi`heg opi` oipyie oizeyy onf lk.íäì òø íé÷éãöì:dxeza oiwqer oi`y.íìåòì òøå

:mlerl `a zeprxet oilhazn odyke xecd lr dpibn da oiwqer ody dxezdy.øåæéô:df z` df riiqle drx dvr uredl oileki oi`e dfn df oicxtpy
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ïá`pipg iaxc dizlin ded i` dniz .'ek xiibzpe myd z` jxiay gpibiltc i`pzk

zevn 'f eniiw `ly iptn dfd onfa oipern mixb dn iptn (:gn sc zenai) ulegda

clepy ohwk xiibzpy xb xn`e mzd bilt iqei iaxe iyprin `nl` gp ipa odilr elawy

l`xyia ok dyr opixn`c cgk `lc `kdc `ibeqc dyw cere llk iyprin `le inc

yiy d`xpe inc clepy ohwk iqei 'xk i`e aiig

ipica mzde mc` ipica oizrny dlekc wlgl

:miny

äì÷dzin `idy wpg .`kiiy jyin dxenga

jenqae xzeie dlgzn el ie`x did dlw

h"n dliwqa xn`wc dxba seqale dgxq iab

dil ixwc `d ipzyi` ipzyi`c oeikc `l

dteb ipzyi` `l` i`w dzin` e`l ipzyi`

dliwqa oeciz ipz `pzl opgei iax xn`c `de

meyn `ziinw dzina dil opipiic `l `kde

dyw edine `kd ik `pic ipzyi` `l mzdc

ixii`c rnyn `l dxba jk xg`e dgxq iabc

ipzyi`c `kd y"k xn`wcn sebd iepiya

d`xpe i`dk `nw ipzyi`c rnyn ixnbl

`kiiy jyin dxenga dlw xn`wc `dc yxtl

lknc `lhw ipzyi` aiyg `lc xninl e`l

ol zi` xnelk `l` ipzyi` `lhw mewn

s` aiigzp `xwirnc oeik dlwa dipiicinl

myd z` jxiay gp oal inc `le efn dxenga

`xwirnc dxengc `zydc dzina opipiic `lc

oeik `l inp `xwirnc dzinae da aiigi` `l

:dia `kiiy `l `zydc
`xazqn
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ìL éðôa ïéøúîe :àeä àøéúé ,àø÷ déleëcänì :äL §¥§¨§¥¨©§¦¦§¥§Ÿ¨¨¨
Ba ïéøúî ,øîà÷ éëä ,éiaà øîà .àéâñ éøúa ,éì¦¦§¥©§¨¨©©©¥¨¦¨¨©©§¦

ìL éðôa BúBà ïé÷ìîe íéðL éðôaïáa úB÷ìî .äL ¦§¥§©¦©§¦¦§¥§Ÿ¨©§§¥
éaø øîàc ,eäáà éaøãk .àáéúk àëéä ,äøBîe øøBñ¥¤¥¨§¦¨¦§©¦£¨§¨©©¦
'ïa'e ,'ïa'î 'eøqéå' ,'eøqéå'î 'eøqéå' eðãîì ,eäáà£¨¨©§§¦§¦§¦§§¦§¦¤¤
ïBcéð ì÷ì÷å øæç :'òLøä úBkä ïa íà äéäå' ,'ïa'î¥¦§¨¨¦¦©¨¨¨¨©§¦§¥¦

ìLe íéøNòaàìå 'äæ' déì éòaî ,éàä :['eëå] äL §¤§¦§Ÿ¨§©¦¨¥¥¤§Ÿ
,'äæ eðða' éàî ,'àeä eðða' áBzëì ,ïk íà .ïéîeñ¦¦¥¦§§¥©§¥¤

:ézøz dpéî òîLäðùîlL ãò çøa,Bðéc øîâð à §©¦©©§¥¨©©¤Ÿ¦§©¦
éwä Ck øçàåøîâpMî íàå .øeèt ,ïBzçzä ï÷æ ó §©©¨¦¦¨¨©©§¨§¦¦¤¦§©

éwä Ck øçàå ,çøa Bðéc:áéiç ,ïBzçzä ï÷æ óàøîâ ¦¨©§©©¨¦¦¨¨©©§©¨
Ck øçàå íMä úà CøéaL çð ïa ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¤Ÿ©¤¥©¤©¥§©©¨
.Búúéî [úépzLðå] Bðéc äpzLðå ìéàBä ,øeèt ,øéibúð¦§©¥¨¦§¦§©¨¦§¦§©¥¦¨
øçàå Bðéc øîâð àlL ãò çøa ,déì àòéiñî àîéð¥¨§©§¨¥¨©©¤Ÿ¦§©¦§©©

éwä CkíeMî åàì ,àîòè éàî .øeèt ,ïBzçzä ï÷æ ó ¨¦¦¨¨©©§¨©©£¨¨¦
,àëä éðàL ,àì .épzLéà épzLéàå ìéàBä ,ïðéøîàc§¨§¦©¦§¦§©¥¦§©¥Ÿ¨¦¨¨
,òîL àz .àeä àìè÷ øa åàì ,àzLä ãáò éàc§¦¨©©§¨¨©§¨¨¨§©

éwä Ck øçàå çøa Bðéc øîâpMî íà,ïBzçzä ï÷æ ó ¦¦¤¦§©¦¨©§©©¨¦¦¨¨©©§
,Bøéáç úà äkäL çð ïa ,òîL àz .àeä àìéè÷ àøáb ,Bðéc øîâð .úøîà÷ ,Bðéc øîâð .áéiç©¨¦§©¦¨¨§©¦§©¦©§¨§¦¨¨§©¤Ÿ©¤¦¨¤£¥
ìéàBä àîéð ,éànàå .áéiç ,øéibúðå ,ìàøNéa ïk äNò .øeèt ,øéibúðå ,Bøéáç úLà ìò àáe¨©¥¤£¥§¦§©¥¨¨¨¥§¦§¨¥§¦§©¥©¨§©©¥¨¦
àîìLa .épzLéà àì ,Búúéî .épzLéà Bðéc ,éàäå .ïðéòa ,Búúéîe Bðéc .épzLéà épzLéàå§¦§©¥¦§©¥¦¦¨¨¦©§©¦¦§©¥¦¨¨¦§©¥¦§¨¨

ééñ àøwéòî ,çöBøééñ àzLäå ,óééñ àøwéòî ,Léà úLà àlà .óäøòða .÷ðç àzLäå ,ó ¥©¥¦¨¨©¦§©§¨©¦¤¨¥¤¦¥¦¨¨©¦§©§¨¤¤§©£¨
àlà .éðz÷ ,Bøéáç úLàc àéîec ,ìàøNéa ïk äNò ,àäå .äìé÷ña éãéàå éãéàc ,äñøBànä©§¨¨§¦¦§¦¦¦§¦¨§¨¨¨¥§¦§¨¥§¨§¥¤£¥¨¨¥¤¨

ééñ éøîàc ,ïðaøì àçéðä .àëééL CLéî ,äøeîça äl÷øîàc ,ïBòîL éaøì àlà .øeîç ó ©¨©£¨¥¨¨§¨¨¦¨§©¨¨§¨§¦©¦¨¤¨§©¦¦§§¨©
äúéî ìk ,øîàc ,äMðî éác àðzk dì øáñ ïBòîL éaø .øîéîì àkéà éàî ,øeîç ÷ðç¤¤¨©¦¨§¥©©¦¦§¨©¨§¨¨§¥§©¤§¨©¨¦¨
àlà .÷ðç àzLäå ,÷ðç àøwéòî ,Léà úLà àîìLa .÷ðç àlà dðéà çð éðáì äøeîàä̈£¨¦§¥Ÿ©¥¨¤¨¤¤¦§¨¨¥¤¦¥¦¨¨¤¤§©§¨¤¤¤¨

ééñ àzLäå ,÷ðç àøwéòî ,çöBøäçøñ ,déì àòéiñî àîéì .àëééL êLéî ,äøeîça äl÷ .ó ¥©¥¦¨¨¤¤§©§¨©¦©¨©£¨¥¨¨§¨¥¨§©§¨¥¨§¨
,épzLéà épzLéàå ìéàBäc íeMî åàì ,àì àîòè éàî ,äìé÷ña .÷ðça ïBcéz ,äøâa Ck øçàå§©©¨¨§¨¦§¤¤¦§¦¨©©£¨Ÿ¨¦§¦§¦§©¥¦§©¥

:'äìé÷ña ïBcéz' éðz ,àðúì ïðçBé éaø déì øîàä .éøîâì épzLéàc àëä ïkL ìëåäðùî §¨¤¥¨¨§¦§©¥§©§¥¨¨©¥©¦¨¨§¨¨§¦¦¦§¦¨
,íéòLø ìL ïúúénL .áéiç úeîé ìàå ,éàkæ úeîé .BôBñ íL ìò ïBcéð ,äøBîe øøBñ ïa¥¥¤¦©¥¨©©§©¨©¨¤¦¨¨¤§¨¦
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סנהדרין. בן סורר ומורה - פרק שמיני דף עא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc oixcdpq(ipy meil)

àeä àøéúé àø÷ déleëcick azkpe ,xzein elek weqtdy - §¥§¨§¥¨
.carica s` miakrn mihxtdy epcnll

pipydpyna e(`"r lirl):ïéøúîeeaìL éðôa.äL ©§¦¦§¥§Ÿ¨
:`xnbd dywn .dpynd zpeek z` zx`an `xnbdéì änìrecn - ¨¨¦

`ld ,dyly ipta ea zexzdle egikedl en`e eia` mikixvéøúa¦§¥
àéâñegiked eixedy eciriy ,micr ipy ipta eze` egikeiy ic - ©§¨

:`xnbd zvxzn .mdn laiw `le eze`øîà÷ éëä ,éiaà øîàjk - ¨©©©¥¨¦¨¨©
,dpynd ixac z` x`al yiíéðL éðôa Ba ïéøúîeixedy eciriy ©§¦¦§¥§©¦

,mdn laiw `le eze` egikedìL éðôa BúBà ïé÷ìîe.äL ©§¦¦§¥§Ÿ¨
:`xnbd zl`eyàáéúk àëéä äøBîe øøBñ ïáa úB÷ìîokid - ©§§¥¥¤¥¨§¦¨

:`xnbd daiyn .dxeza eazkp,eäáà éaø øîàc ,eäáà éaøãk¦§©¦£¨§¨©©¦£¨
eðãîìdey dxifb,'eøqéå'î 'eøqéå'rx my `ivena xn`pymixac) ¨©§§¦§¦§¦§
(gi ak,'Fz` ExQie Wi`d z` `edd xird ipwf Egwle'oaa xn`pe §¨§¦§¥¨¦©¦¤¨¦§¦§Ÿ

dxene xxeq(gi `k mixac)ExQie FO` lFwaE eia` lFwA rnW EPpi`'¥¤Ÿ¥©§¨¦§¦§¦§
rx my `ivena jk ,zewlnl dpeekd xxeq oaay myke ,'FzŸ̀
iptn ,zewlnl dpeekd xxeq oaa 'exqie'y oipne .zewlnl dpeekd

micnely'eøqéå'xxeq oaa aezky'ïa'îoA'] dyxta aezky §¦§¦¤¤
,['xxFq'ïa'ecnlp'ïa'îoic ziaa zewln iabl aezkyïa íà äéäå' ¥¤¥¦§¨¨¦¦

'òLøä úBkä(a dk mixac),,zewlna wqer my xen`d 'oa'y myky ©¨¨¨
'exqie' lr dlbn dfe ,zewlna wqer xxeq oaa xen`d 'oa' jk

.zewln ezernyny
dpyna epipy(`"r lirl):ìLe íéøNòa ïBcéð ì÷ì÷å øæç['eëå] äL ¨©§¦§¥¦§¤§¦§Ÿ¨§

edf ,'df eppa' xn`py ,mipey`xd dyly my ediy cr lwqp epi`e
.mkipta dwly
:`xnbd dywndéì éòaî éàäcenll jxvp df weqt `ld -'äæ' ©¦¨¥¥¤

,ïéîeñ àìåx`eank ,ze`xl mikixv xxeq oad ixedy epiidc §Ÿ¦
:`xnbd zvxzn .epizpynaïk íàipiic oiprl wx azkp weqtdy ¦¥

dxezd lr did ,dliwqd,'àeä eðða' áBzëìdf `edy rnyny ¦§§¥
e ,mkipta dwly,'äæ eðða' éàîen`e eia`y meyn jgxk lr `l` ©§¥¤

e ,'df eppa' mixne`e eilr miriavnézøz dpéî òîL-,zekld izy §©¦©©§¥
.oineq mpi` en`e eia`y mbe edewldy mipiicd eid mdy mb

äðùî
leki `edy onfd xare ,gxay xxeq oa ipic zx`an dpynd

y dxene xxeq oa :`l e` lwqp m`d ,xxeq oa zeyridlãò çøä©©
éwä Ck øçàå ,Bðéc øîâð àlLøeèt ,ïBzçzä ï÷æ ómeyn ,dliwqn ¤Ÿ¦§©¦§©©¨¦¦¨¨©©§¨

`aeqe llef dzr did m` ixdy ,epic dpzyd owf siwdy xg`y
xxeq oa dyrpy lr eze` mipc oi` ok lre ,xxeq oa dyrp did `l

.owf ztwd mcewéwä Ck øçàå ,çøa Bðéc øîâpMî íàåï÷æ ó §¦¦¤¦§©¦¨©§©©¨¦¦¨¨
áéiç ,ïBzçzälkn ,aeig xa epi` lwqp `edy dryay s`e .dliwq ©©§©¨

mewn oi`e ,edebxd xak eli`k df ixd epic xnbpy oeik mewn
.epic dpzydy llba elivdl zekf ytgl

àøîâ
:dpzyd epicy inl dzin aeiga dpc `xnbdïa ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¤

íMä úà CøéaL çðøeèt ,øéibúð Ck øçàå,mrhde .dzinnìéàBä Ÿ©¤¥©¤©¥§©©¨¦§©¥¨¦
,Búúéî [äpzLðå] (äðúùð) Bðéc äpzLðåeid xiibzdy mcew ,xnelk §¦§©¨¦§¦§©¨¦¨

`lle cg` cr it lr ,cg` oiic ipta myd zkxa lr eze` mipc
mipc eid ,ef dxiar xaer did m` ,xiibzdy xg`l dzre ,d`xzd
oke .d`xzdae micr ipy it lr ,mipiic dylye mixyr ipta eze`
iptn ,siiqa ezzin myd z` jxay gp oay ,ezzin dzpzyd
ly ezzin xiibzdy xg`l eli`e ,siiqa wx `id gp oa zziny
aeig oi` l`xyiay oeik siiqa epecl zexyt` oi`e .dliwqa scbn
dliwqa epecl zexyt` oi`e ,dliwq `l` myd zkxa lr siiq
.xeht okle ,ef dzina aiigzd `l dxiard z` xar xy`ky oeik

:epizpynn `pipg iaxl di`x d`ian `xnbddéì àòéiñî àîéð- ¥¨§©§¨¥
,epizpyna epipyy dnn `pipg iax ixacl reiq yiy xn`p m`d

y xxeq oaéwä Ck øçàå Bðéc øîâð àlL ãò çøa,ïBzçzä ï÷æ ó ¨©©¤Ÿ¦§©¦§©©¨¦¦¨¨©©§

.øeèt:`xnbd zx`anàîòè éàî,xehtyåàì`l m`d -íeMî ¨©©£¨¨¦
épzLéà épzLéàå ìéàBä ïðéøîàcdpzydy oeiky mixne` ep`y - §¨§¦©¦§¦§©¥¦§©¥

,xeht did owf siwdy xg`l `aeqe llef did m`y epiidc ,epic
m`y `pipg iax ixack gken ok m`e .xeht `ed dzr mb okl
epic itl dliwqa epecl yi ,xiibzdy xg`l gp oa ly epic dpzyd
,da aiigzd `l ixdy ,dliwqa ebxedl xyt` i`y xg`ne ,dzr

:`xnbd dgec .dzinn exhetl yiàëä éðàL ,àìxacd dpey - Ÿ¨¦¨¨
,epizpyna o`kàeä àìè÷ øa åàì àzLä ãáò éàc,dzr m`y - §¦¨©©§¨¨©§¨¨

xxeq oa dyrp did `l ,xxeq oak bdpzn did ,owfd ztwd xg`l
xg`l dzr mby ,xiibzde myd z` jxay gp oaa la` ,llk

gl mewn yi ,bxdp did myd z` jxan did m` xiibzdyeaii
.eiykr ly dliwq zzina

:`xnbd dywnòîL àzepipyy dnn `iyew rnye `a - ¨§©
,epizpynaéwä Ck øçàå çøa Bðéc øîâpMî íà,áéiç ,ïBzçzä ï÷æ ó ¦¦¤¦§©¦¨©§©©¨¦¦¨¨©©§©¨

zvxzn .`pipg iaxk `le ,xeht epi` epic dpzydy s`y x`eane
:`xnbdúøîà÷ Bðéc øîâðina xen`d oicdn zeywdl yi ike - ¦§©¦¨¨§©

yk `ld ,epic xnbpyàeä àìéè÷ àøáb Bðéc øîâðmc`k xak `ed - ¦§©¦©§¨§¦¨
.epic dpzydy llba exhetl oi`e ,zny

:zxg` `ziixan `pipg iax lr dywn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
,`ziixaaäkäL çð ïabxd -àáe ,Bøéáç úà`ay e` -úLà ìò ¤Ÿ©¤¦¨¤£¥¨©¥¤

å ,Bøéáçjk xg`øeèt ,øéibúðieb ezeida m` mle` .dzinnäNò £¥§¦§©¥¨¨¨
,ìàøNéa ïk,l`xyin yi` zy` lr `a e` l`xyi bxd xnelk ¥§¦§¨¥

åjk xg`áéiç ,øéibúð.dzine`pipg iax zrcléànàm` recn - §¦§©¥©¨©©
,aiig l`xyia ok dyrépzLéàå ìéàBä àîéðoeiky xn`p - ¥¨¦§¦§©¥

oic ziae d`xzde micr ipy jixv ebxedl icky ,epic dpzydy
,dyelye mixyr lyépzLéà.xeht `die ezzin aeig dpzyi - ¦§©¥

:`xnbd zvxznïðéòa Búúéîe Bðécjxev yi dzinn xehtl ick - ¦¦¨¨¦©
,aiigzn `edy dzind beq iepiya mb `l` oicd iepiya wx `l

éàäå,l`xyi yi` zy` lr `ay e` l`xyi bxdy df dxwnae - §©
mpn`épzLéà Bðécjixv did dzr z`f dyer did m`y ,dpzyd - ¦¦§©¥

,ebxdl ick dyelye mixyr ly oic ziae d`xzde micr ipy
mle`épzLéà àì Búúéî,dpzyd `l aiig `edy dzind beq - ¦¨¨¦§©¥

,dzin dze` aiigzn did ,icedik z`f dyer did m` mby iptn
.dzinn xhtp epi` okle

:`xnbd zl`eyàîìLaa oaen df -çöBø,dzpzyd `l dzindy ¦§¨¨¥©
ixdyàøwéòîa did epic ieb didyk dligzn -ééñ,ólk ixdy ¥¦¨¨©¦

,siiqa `l` dpi` gp oa ly ezzinàzLäåxg`l dzr mbe - §©§¨
a epic ,l`xyi bxed did m` xiibzdyééñ,ó`l dzindy oeike ©¦

.dzinn xhtp epi` okl dzpzydàlàlr `aykLéà úLà ¤¨¥¤¦
`ld ,l`xyiàøwéòîa did epic ieb didyk dligzn -ééñå ,óeli` ¥¦¨¨©¦§

àzLäzy` lr `a did m` ,l`xyi `ede xiibzdy xg` dzr - ©§¨
a epic yi`,÷ðç:`xnbd daiyn .ezzin dzpzydy `vnp ¤¤

zwqer `ziixadalr `ay gp oaéãéàå éãéàc ,äñøBànä äøòð §©£¨©§¨¨§¦¦§¦¦
äìé÷ñaxg`l ok dyr m` mbe ieb ezeida ok dyr m` mby - ¦§¦¨

aiig l`xyi ezeiday myk ,xnelk .dliwqa epic ,xiibzdy
lr `a m` gp oa ezeida mb jk ,dqxe`nd dxrp lr `ayk dliwq
dpi`y dexr lky iptn ,dliwqa epic l`xyi ly dqxe`nd dxrp
ipica oecip ,gp oa dilr `ae ,l`xyia zniiwe gp oaa zniiw
ok lr ,oi`eyip wx `l` oiyeciw zqitz oi` iebay oeike .l`xyi
dxrp lr `ay gp oae ,dqxe`n dxrp ly dexr miiebl oi`
z` cinrn dz` ji` :`xnbd dgec .dliwqa epic dqxe`nd

,dqxe`nd dxrp lr `aa `ziixadàéîec ìàøNéa ïk äNò àäå§¨¨¨¥§¦§¨¥§¨
éðz÷ Bøéáç úLàcm`y ,ztqep dkld daezk `ziixaa `ld - §¥¤£¥¨¨¥

zy` lr `ayk dpey`xd dklday myke ,aiig l`xyia ok dyr
,oiyeciw zqitz oi` gp oaa ixdy ,exiag zleral dpeekd ,exiag
`ay dpeekd ,l`xyin yi` zy` lr `ayk dipyd dklda mb jk

.dqxe`nd dxrp lr `le d`eyp lr
:xg` ote`a `ziixadn `iyewd z` zvxzn `xnbdàlàmlerl ¤¨

it lr s`e ,l`xyi yi` zy` lr `ay gp oaa zwqer `ziixad
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc oixcdpq(ipy meil)

àeä àøéúé àø÷ déleëcick azkpe ,xzein elek weqtdy - §¥§¨§¥¨
.carica s` miakrn mihxtdy epcnll

pipydpyna e(`"r lirl):ïéøúîeeaìL éðôa.äL ©§¦¦§¥§Ÿ¨
:`xnbd dywn .dpynd zpeek z` zx`an `xnbdéì änìrecn - ¨¨¦

`ld ,dyly ipta ea zexzdle egikedl en`e eia` mikixvéøúa¦§¥
àéâñegiked eixedy eciriy ,micr ipy ipta eze` egikeiy ic - ©§¨

:`xnbd zvxzn .mdn laiw `le eze`øîà÷ éëä ,éiaà øîàjk - ¨©©©¥¨¦¨¨©
,dpynd ixac z` x`al yiíéðL éðôa Ba ïéøúîeixedy eciriy ©§¦¦§¥§©¦

,mdn laiw `le eze` egikedìL éðôa BúBà ïé÷ìîe.äL ©§¦¦§¥§Ÿ¨
:`xnbd zl`eyàáéúk àëéä äøBîe øøBñ ïáa úB÷ìîokid - ©§§¥¥¤¥¨§¦¨

:`xnbd daiyn .dxeza eazkp,eäáà éaø øîàc ,eäáà éaøãk¦§©¦£¨§¨©©¦£¨
eðãîìdey dxifb,'eøqéå'î 'eøqéå'rx my `ivena xn`pymixac) ¨©§§¦§¦§¦§
(gi ak,'Fz` ExQie Wi`d z` `edd xird ipwf Egwle'oaa xn`pe §¨§¦§¥¨¦©¦¤¨¦§¦§Ÿ

dxene xxeq(gi `k mixac)ExQie FO` lFwaE eia` lFwA rnW EPpi`'¥¤Ÿ¥©§¨¦§¦§¦§
rx my `ivena jk ,zewlnl dpeekd xxeq oaay myke ,'FzŸ̀
iptn ,zewlnl dpeekd xxeq oaa 'exqie'y oipne .zewlnl dpeekd

micnely'eøqéå'xxeq oaa aezky'ïa'îoA'] dyxta aezky §¦§¦¤¤
,['xxFq'ïa'ecnlp'ïa'îoic ziaa zewln iabl aezkyïa íà äéäå' ¥¤¥¦§¨¨¦¦

'òLøä úBkä(a dk mixac),,zewlna wqer my xen`d 'oa'y myky ©¨¨¨
'exqie' lr dlbn dfe ,zewlna wqer xxeq oaa xen`d 'oa' jk

.zewln ezernyny
dpyna epipy(`"r lirl):ìLe íéøNòa ïBcéð ì÷ì÷å øæç['eëå] äL ¨©§¦§¥¦§¤§¦§Ÿ¨§

edf ,'df eppa' xn`py ,mipey`xd dyly my ediy cr lwqp epi`e
.mkipta dwly
:`xnbd dywndéì éòaî éàäcenll jxvp df weqt `ld -'äæ' ©¦¨¥¥¤

,ïéîeñ àìåx`eank ,ze`xl mikixv xxeq oad ixedy epiidc §Ÿ¦
:`xnbd zvxzn .epizpynaïk íàipiic oiprl wx azkp weqtdy ¦¥

dxezd lr did ,dliwqd,'àeä eðða' áBzëìdf `edy rnyny ¦§§¥
e ,mkipta dwly,'äæ eðða' éàîen`e eia`y meyn jgxk lr `l` ©§¥¤

e ,'df eppa' mixne`e eilr miriavnézøz dpéî òîL-,zekld izy §©¦©©§¥
.oineq mpi` en`e eia`y mbe edewldy mipiicd eid mdy mb

äðùî
leki `edy onfd xare ,gxay xxeq oa ipic zx`an dpynd

y dxene xxeq oa :`l e` lwqp m`d ,xxeq oa zeyridlãò çøä©©
éwä Ck øçàå ,Bðéc øîâð àlLøeèt ,ïBzçzä ï÷æ ómeyn ,dliwqn ¤Ÿ¦§©¦§©©¨¦¦¨¨©©§¨

`aeqe llef dzr did m` ixdy ,epic dpzyd owf siwdy xg`y
xxeq oa dyrpy lr eze` mipc oi` ok lre ,xxeq oa dyrp did `l

.owf ztwd mcewéwä Ck øçàå ,çøa Bðéc øîâpMî íàåï÷æ ó §¦¦¤¦§©¦¨©§©©¨¦¦¨¨
áéiç ,ïBzçzälkn ,aeig xa epi` lwqp `edy dryay s`e .dliwq ©©§©¨

mewn oi`e ,edebxd xak eli`k df ixd epic xnbpy oeik mewn
.epic dpzydy llba elivdl zekf ytgl

àøîâ
:dpzyd epicy inl dzin aeiga dpc `xnbdïa ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¤

íMä úà CøéaL çðøeèt ,øéibúð Ck øçàå,mrhde .dzinnìéàBä Ÿ©¤¥©¤©¥§©©¨¦§©¥¨¦
,Búúéî [äpzLðå] (äðúùð) Bðéc äpzLðåeid xiibzdy mcew ,xnelk §¦§©¨¦§¦§©¨¦¨

`lle cg` cr it lr ,cg` oiic ipta myd zkxa lr eze` mipc
mipc eid ,ef dxiar xaer did m` ,xiibzdy xg`l dzre ,d`xzd
oke .d`xzdae micr ipy it lr ,mipiic dylye mixyr ipta eze`
iptn ,siiqa ezzin myd z` jxay gp oay ,ezzin dzpzyd
ly ezzin xiibzdy xg`l eli`e ,siiqa wx `id gp oa zziny
aeig oi` l`xyiay oeik siiqa epecl zexyt` oi`e .dliwqa scbn
dliwqa epecl zexyt` oi`e ,dliwq `l` myd zkxa lr siiq
.xeht okle ,ef dzina aiigzd `l dxiard z` xar xy`ky oeik

:epizpynn `pipg iaxl di`x d`ian `xnbddéì àòéiñî àîéð- ¥¨§©§¨¥
,epizpyna epipyy dnn `pipg iax ixacl reiq yiy xn`p m`d

y xxeq oaéwä Ck øçàå Bðéc øîâð àlL ãò çøa,ïBzçzä ï÷æ ó ¨©©¤Ÿ¦§©¦§©©¨¦¦¨¨©©§

.øeèt:`xnbd zx`anàîòè éàî,xehtyåàì`l m`d -íeMî ¨©©£¨¨¦
épzLéà épzLéàå ìéàBä ïðéøîàcdpzydy oeiky mixne` ep`y - §¨§¦©¦§¦§©¥¦§©¥

,xeht did owf siwdy xg`l `aeqe llef did m`y epiidc ,epic
m`y `pipg iax ixack gken ok m`e .xeht `ed dzr mb okl
epic itl dliwqa epecl yi ,xiibzdy xg`l gp oa ly epic dpzyd
,da aiigzd `l ixdy ,dliwqa ebxedl xyt` i`y xg`ne ,dzr

:`xnbd dgec .dzinn exhetl yiàëä éðàL ,àìxacd dpey - Ÿ¨¦¨¨
,epizpyna o`kàeä àìè÷ øa åàì àzLä ãáò éàc,dzr m`y - §¦¨©©§¨¨©§¨¨

xxeq oa dyrp did `l ,xxeq oak bdpzn did ,owfd ztwd xg`l
xg`l dzr mby ,xiibzde myd z` jxay gp oaa la` ,llk

gl mewn yi ,bxdp did myd z` jxan did m` xiibzdyeaii
.eiykr ly dliwq zzina

:`xnbd dywnòîL àzepipyy dnn `iyew rnye `a - ¨§©
,epizpynaéwä Ck øçàå çøa Bðéc øîâpMî íà,áéiç ,ïBzçzä ï÷æ ó ¦¦¤¦§©¦¨©§©©¨¦¦¨¨©©§©¨

zvxzn .`pipg iaxk `le ,xeht epi` epic dpzydy s`y x`eane
:`xnbdúøîà÷ Bðéc øîâðina xen`d oicdn zeywdl yi ike - ¦§©¦¨¨§©

yk `ld ,epic xnbpyàeä àìéè÷ àøáb Bðéc øîâðmc`k xak `ed - ¦§©¦©§¨§¦¨
.epic dpzydy llba exhetl oi`e ,zny

:zxg` `ziixan `pipg iax lr dywn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
,`ziixaaäkäL çð ïabxd -àáe ,Bøéáç úà`ay e` -úLà ìò ¤Ÿ©¤¦¨¤£¥¨©¥¤

å ,Bøéáçjk xg`øeèt ,øéibúðieb ezeida m` mle` .dzinnäNò £¥§¦§©¥¨¨¨
,ìàøNéa ïk,l`xyin yi` zy` lr `a e` l`xyi bxd xnelk ¥§¦§¨¥

åjk xg`áéiç ,øéibúð.dzine`pipg iax zrcléànàm` recn - §¦§©¥©¨©©
,aiig l`xyia ok dyrépzLéàå ìéàBä àîéðoeiky xn`p - ¥¨¦§¦§©¥

oic ziae d`xzde micr ipy jixv ebxedl icky ,epic dpzydy
,dyelye mixyr lyépzLéà.xeht `die ezzin aeig dpzyi - ¦§©¥

:`xnbd zvxznïðéòa Búúéîe Bðécjxev yi dzinn xehtl ick - ¦¦¨¨¦©
,aiigzn `edy dzind beq iepiya mb `l` oicd iepiya wx `l

éàäå,l`xyi yi` zy` lr `ay e` l`xyi bxdy df dxwnae - §©
mpn`épzLéà Bðécjixv did dzr z`f dyer did m`y ,dpzyd - ¦¦§©¥

,ebxdl ick dyelye mixyr ly oic ziae d`xzde micr ipy
mle`épzLéà àì Búúéî,dpzyd `l aiig `edy dzind beq - ¦¨¨¦§©¥

,dzin dze` aiigzn did ,icedik z`f dyer did m` mby iptn
.dzinn xhtp epi` okle

:`xnbd zl`eyàîìLaa oaen df -çöBø,dzpzyd `l dzindy ¦§¨¨¥©
ixdyàøwéòîa did epic ieb didyk dligzn -ééñ,ólk ixdy ¥¦¨¨©¦

,siiqa `l` dpi` gp oa ly ezzinàzLäåxg`l dzr mbe - §©§¨
a epic ,l`xyi bxed did m` xiibzdyééñ,ó`l dzindy oeike ©¦

.dzinn xhtp epi` okl dzpzydàlàlr `aykLéà úLà ¤¨¥¤¦
`ld ,l`xyiàøwéòîa did epic ieb didyk dligzn -ééñå ,óeli` ¥¦¨¨©¦§

àzLäzy` lr `a did m` ,l`xyi `ede xiibzdy xg` dzr - ©§¨
a epic yi`,÷ðç:`xnbd daiyn .ezzin dzpzydy `vnp ¤¤

zwqer `ziixadalr `ay gp oaéãéàå éãéàc ,äñøBànä äøòð §©£¨©§¨¨§¦¦§¦¦
äìé÷ñaxg`l ok dyr m` mbe ieb ezeida ok dyr m` mby - ¦§¦¨

aiig l`xyi ezeiday myk ,xnelk .dliwqa epic ,xiibzdy
lr `a m` gp oa ezeida mb jk ,dqxe`nd dxrp lr `ayk dliwq
dpi`y dexr lky iptn ,dliwqa epic l`xyi ly dqxe`nd dxrp
ipica oecip ,gp oa dilr `ae ,l`xyia zniiwe gp oaa zniiw
ok lr ,oi`eyip wx `l` oiyeciw zqitz oi` iebay oeike .l`xyi
dxrp lr `ay gp oae ,dqxe`n dxrp ly dexr miiebl oi`
z` cinrn dz` ji` :`xnbd dgec .dliwqa epic dqxe`nd

,dqxe`nd dxrp lr `aa `ziixadàéîec ìàøNéa ïk äNò àäå§¨¨¨¥§¦§¨¥§¨
éðz÷ Bøéáç úLàcm`y ,ztqep dkld daezk `ziixaa `ld - §¥¤£¥¨¨¥

zy` lr `ayk dpey`xd dklday myke ,aiig l`xyia ok dyr
,oiyeciw zqitz oi` gp oaa ixdy ,exiag zleral dpeekd ,exiag
`ay dpeekd ,l`xyin yi` zy` lr `ayk dipyd dklda mb jk

.dqxe`nd dxrp lr `le d`eyp lr
:xg` ote`a `ziixadn `iyewd z` zvxzn `xnbdàlàmlerl ¤¨

it lr s`e ,l`xyi yi` zy` lr `ay gp oaa zwqer `ziixad
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc oixcdpq(iyily meil)

àøîâ
:lwqp dxene xxeq oa recn zx`and `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨

,`ziixaaäæ ìëàL éðtî éëå ,øîBà éìéìbä éñBé éaøxxeq oa - ©¦¥©§¦¦¥§¦¦§¥¤¨©¤
dxeneøîéèøzdpn ivg -äøîà ,é÷ìèéàä ïéé âBì éöç äúLå øNa ©§¦©¨¨§¨¨£¦©¦¨¦©§¦¨§¨
äøBzy,ì÷qéì ïéc úéáì àöézaipb lr dzin aeig epivn `l ixde ¨¥¥§¥¦¦¨¥

.oii ziizye xya zlik`eàlàmeyn bxdp `edy jgxk lr ¤¨
yL ,äøBîe øøBñ ïa ìL Bzòc óBñì äøBz äòébäz` libxdy xg`l ¦¦¨¨§©§¤¥¥¤¤

al ,driaye dlilfl envróBqeize`pd jxevl ze`veda daxn
y crønâîz` [dlknÎ]Bãenì Lwáîe ,åéáà éñëðelbxd z` - §©¥¦§¥¨¦§©¥¦

àöBî Bðéàå,ewetiq icke ,íéëøc úLøôì àöBéåíèñìî[lfebÎ]úà §¥¥§¥§¨¨©§¨¦§©§¥¤
úBiøaämeyne ,milfbpd ly mytp z` lhep s`e ,mpenn z` lhepe ©§¦

jk,äøBz äøîày ahenúeîé`edykéàkæ,el` mixeng mi`hgn ¨§¨¨¨©©
úeîé ìàådidie lcbiykáéiç`pzd siqene .eiyrn zngn dzin §©¨©¨

,x`aneïúúénLzncwendìLdäàðä ,íéòLø`id,íäìmeyn ¤¦¨¨¤§¨¦£¨¨¨¤
,`ehgl siqedl mdn rpnp jkayäàðäå`id,íìBòìmpi`y meyn ©£¨¨¨¨

.mc` ipa x`yl wifdl cer milekiíäì òø ,íé÷écvìåoeik ,dzind §©©¦¦©¨¤
,mnvrl zeiekf siqedl mileki mpi`y,íìBòì òøåmpi`y oeik §©¨¨

mileki mpi`e ,mlerd lr obdl icka zeiekf siqedl cer mileki
xxeq oa okle .xyid jxcl mxifgdl mxec ipa z` gikedl cer
`id daehy oeik ,xzei mixeng mi`hgl ribiy mcew bxdp dxene

.riyxdle siqedl epnn rpniy el¦¨©
miryx oia aehl rxn miktdznd mitqep mipipr d`ian `ziixad

ieaix :miwicve,íìBòì äàðäå íäì äàðä ,íéòLøì ,ïééå äðéLmeyn ¥¨§©¦¨§¨¦£¨¨¨¤©£¨¨¨¨
miwifn mpi`e m`hg lr mitiqen mpi` dfa miweqry onfay

eli`e ,mc` ipa x`yl,íìBòì òøå íäì òø ,íé÷écvìonfay meyn ©©¦¦©¨¤§©¨¨
zeiekf mitiqen mpi` `linne ,dxeza miwqer mpi` ,dfa miweqry

.xecd lr mipbn mpi`e mnvrl¥
è÷L,zecxhe mixeqi `ll delya miayei mc` ipa xy`k - ¤¤

,íéòLøì`ed df avn,íìBòì òøå íäì òømzeely jezny meyn ¨§¨¦©¨¤§©¨¨
z` miwifne `ehgl mitiqene ,mirxd mdiwqrl miiept md

,zeixad,íé÷écvìå`ed hwyd,íìBòì äàðäå íäì äàðämeyn §©©¦¦£¨¨¨¤©£¨¨¨¨
jkae ,miaehd mdiyrnae mcenila siqedl miiept md jk jezny

.xecd lr mipbne mnvrl zeiekf mitiqen¥
øefét,mdixag mr miievn mc` ipa oi`y dn -,íéòLøì`edäàðä ¦¨§¨¦£¨¨

,íìBòì äàðäå íäìlr siqedl dfl df miriiqn mpi` jky meyn ¨¤©£¨¨¨¨
,mc` ipa x`yl wifdl e` m`hg,íé÷écvìå`edòøå íäì òø §©©¦¦©¨¤§©

,íìBòìmeynmdiyrn lr siqedl dfl df riiql mileki mpi`y ¨¨
.mlerd lkle mdl zelirend mdizeiekf lre miaehd

äðùî
my lr bxdp dxene xxeq oay zx`and zncewd dpynd ab`
my lr oecip `ed s`y zxzgna `ad apba dpynd zwqer ,eteq

:eteqúøzçna àaädxezdy mipte` mpyi ,exiag ziaa aepbl ick ©¨©©§¤¤
`edy meyn ,bxd `ly it lr s` ebxedl dxizdBôBñ íL ìò ïBcéð¦©¥

zxzgna ez`iay oeik ,epiide ,zeyrl cizr didy dn zngn -
z` livdl icka ecbpk ziad lra cenri m`y zrc lr dzid
xzene 'scex'k ez`iaa xak apbd aygp okl ,edbxdi ,epenn

.ebxedl
:zxzgna `ad ly oiwfpd iaeig z` zhxtn dpyndäéäapbdàa ¨¨¨

úøzçna,aepbl ickúéáçä úà øaLå,ekxcaíéîc Bì Lé íàm` - ©©§¤¤§¦¥¤¤¨¦¦¤¨¦
ly ezpeeka oi` i`cey ote`a epiidc ,ezbixd lr dzin miaiig
,[epa zial zxzgna `ad a` oebk] ziad lra z` bexdl apbd
,ebxedl zeyx ziad lral oi`e 'scex'k aygp apbd oi` `linne

df ote`aáéiçoenn wifn oick ,xayy ziagd inc z` mlyl apbd ©¨
mle` .exiagíéîc Bì ïéà íà,ezbixd lr dzin miaiig oi` m` - ¦¥¨¦

cenri m` ziad lra z` bexdiy zrc lr `ay ote`a epiidc
ziad lra xg` scexk aygp `ed `linne ,epenn livdl ecbpk

df ote`a ,ebxedl mc` lkl dxezd dxizde ebxedløeètapbd ¨

,dzin aeigk `id enc zxzdy meyn ,ziagd inc z` mlyln
`idy dzin wx `l` ,cg` dyrn lr dzine oenn miaiign oi`e
,oenn eaiigl oi` ,bxdp `l dyrnl it lr s`e .xzei dxengd
dyrn dyry in ,xnelk ,'mixeht oibbey zezin iaiig'y meyn
bby m` s` oennd z` mlyn epi` ,oenn aeige dzin aeig ea yiy
xzeny zxzgna `ad apb ,ok enk ,dzin aiig epi`e dyrna

.dzin aeig ea yiy dyrn eze` lr oenn eaiigl oi` ,ebxedl

àøîâ
:zxzgna `ad ly enc xzed recn zx`an `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

úøzçîc àîòè éàî,'minc el oi`' zxzgna `ady mrhd dn - ©©£¨§©§¤¤
`ed ixde ,ebxedl xzene dnype mc el oi`y ink `ed ixd ,xnelk

,xnel yiy meyn `l` .daipb lr dzin aeig oi`e ,aepbl `aä÷æç£¨¨
yBðBîî ìò Bîöò ãéîòî íãà ïéàenvr z` rpen mc` oi`y - ¥¨¨©£¦©§©¨

ick wa`pe elfebl minwd cbpk cner `ed `l` ,epenn zlvdn
,mcra repnløîà øîéî éàäå`ay mcew envrl ayg df apbe - §©¥©¨©

,aepblàðìéæà éài`cea ,ziad lra ia yibxie aepbl jl` m` -éà÷ ¦¨¥§¨¨¥
éì ÷éáL àìå éàtàì,epnn aepbl il gipi `le icbpk cenri -éàå §©©§¨¨¥¦§¦
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ink jl `ed ixd xnelk minc el oi` dxez

:ebxedl xzene dnype mc el oi`yïéà ä÷æç
.åðåîî ìò åîöò ãéîòî íãàd`exy

dfd apbd rcei jkld wzeye elhep xg`y
xnine elivdl epenn lr cner ziad lray
i`e i`t`a i`w diabl `plif` i` apbd xn`
el oi` dxez jl dxn`e dil `plihw i`w
jbxdl `a `edy xg`n jzcnlne minc

:ebxdl dz` mkyd.úøúçîá àáäxzg
:ynn ziad z`.øåèôt"r` mxifgdln

:oiniiw mdy.åäðð÷ íéîãáo`pw eytp inca
:mzgiwla dzin aiigzpe li`ed.àøáúñî

oia eiykr oia xayya xehtc axc `zlin
`l dicicn oinelyze edpzilc onf xg`l

:dzin mewna diaeigl opivn.àì ìèð ìáà
oeikc da xhtc axc `zlin `da `xazqn
edpip ediixnc edpzi`c `kid lk od oiniiwc
`nlra oecwtc oinelyza aiig df oi`e

:diab edpip.íéäìàäåax xn` dreay
i`dc `kdn `nrhe edpzi` 'it`e xehtc
eda dcenc oad lr a` oebk minc el yi m`
opixn` ok ixg` xifgdl aiige dpw `lc ax
aiig ezeyxl e`ayn dipin eqp`p elit`c
eed oecwt opixn` `l `nl` odinc xifgdl
ezeyxa opixn` `l` milral eca`e diab
minc el oi` oiprl inp `kd el eca`e od
edpip oecwt e`l opixn` edpzi`c t"r`
edl eab ike iniiw ezeixg`ae ezeyxa `l`
aeig mr oinelyz o`k yi dipin `pic ia

:miqkp x`yn oiaeb eli`k dzin.àéä àìå
`pngx dinwe` ikc eiqkp x`yk zeidl el od oipw e`l ezeixg`a oiaiig minc el yic `kidc b"r`c `da axc `nrh `xazqn `l `id `le `ed `axc `zlinc `pwqn
gly `d edrx zk`lna ci gly `l m` rayil aezkd oaiigc oixneya ogky`c eqp`p dil xninl ivn `lc inely oiprl n"d mlyl oiplfbd z` aiige dizeyxa

:ci zegilya olfb dilr dyrpc aiig qpe` epiidc xayp e` zn oirhc b"r`.éð÷ àì àð÷î ïéðòì ìáàxifgn ip` minc xnele eakrl `a did `ede elv` od oiniiw m`
meync l`eyn olfb rxb `lc meyn xhtine eqp`p dil xn` ivn `le minc xifgn eqp`p ikc i`de dlifbd z` aiyde (d `xwie) aizkc ediipira edl xcdne ipw `l jl

:inelyl aiigine ely d`pd lk inp `d `pira `xcd `niiwc dnk lkc qp`p m` inelyl ezeyxa `pngx edpinwe` ely d`pd lkc.íìåòì ãòåî:dpeka `ly elit`
.àéù÷`ki`c epiide xay hwp `yix meync oipyck `wgeca iiepyl `ki`e aiig lhp dl ipzw `icda e`lc ied `l `zaeiz n"ne axc `ail` dvexzl oizipzn `iyw

:`zaeizl `iyew oia.éáéá áø áéúî:aiig edpzi`c lhp xn`c jixt `axl.úáùá ñéë áðåâäx"dxl k"g` e`ivedy b"r`e xifgdl aiig ddabda e`pwe ediabdy
:dzin ez`veda aiigzpe.úáù øåñéà éãéì àáéù íãå÷ äáéðâá áééçúð éøäù:oinelyzd on xhtp epi` okn xg`l eilr `ad dzin aeig liayae.àöåéå øøâî äéä

drax`k el daeyg ecic ecia dlawe dylyn dhnl eci sxive milrad zeyxn e`ivedy zeyx iepya e`pw x"dxl `veiyk la` ziad jeza e`pw `le ediabd `ly
:zeaezka dl miwen ikde ddabd o`k oi`y t"r`e exvgk el `ed ixde drax` lr.ïéîåìùúî øåèôopiwtn `le edppw inca opixn` oiniiw zernde qikdy t"r` `nl`

:`l lhp xn`c `axc `zaeize dipin dil.àúëìäå:edpzilc `xdpa edpcyc oebk xeht ipzwc `d.éøëã:mili`.äéìäéð åäðéøãäàb"d :miapbdíéîã åì ïéà ø"úíà
.'åëå åäâøä êîò íåìù åì ïéàù ùîùë øáãä êì øåøá íà àìà 'åâå äçøæynydy onfa ebxedl xzen izni` oikenq opiyxce ynyd dgxf m` dil jinqe minc el oi`

:edbxdz l` wtqn la` ecbpk cenrz m` `a jbxdly jl xexay xnelk eilr dgxf.åì íéîã åéìò ùîùä äçøæ íà êãéà àéðúådgxfy onfa edbxdl xeq` izni`
:iccd` oiiyw edbxd jl `ed `wtqy e`l m`e jbxdi `l ecin jpenn livdl ecbpk cner dz` elit`e jilr ipngx `edy xe`k jl xacd xexay xnelk eilr ynyd
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àøáúñîziagd z` xaiye `pipz l"nw i`n xn`z m`e .xaiyya axc dizlin

elit` ax l"nw zxzgna ecera xaiy `"d 'ipznn i` xnel yie xeht

:jk xg` xaiy

åìéôàinelyz mlyn apbd xg` apebd oi` (:aq sc w"a) daexna opz `d dniz .lhp

`le yi`d zian apebe opiyxcck yexit ltk

iptl `l` epy `l `xnba ax xn`e apbd zian

apbe oey`x apb e`pw ye`i xg`l la` ye`i

`nl` oey`x apbl ltk inelyz mlyn ipy

ebbn apba mzdc xnel yie ipw `l ye`i mcew

irac `ed `lhw xa e`lc etitxwe exivg

`id ef ezxzgnc zxzgna `kd la` d`xzd

:onwlc ez`xzd

àìz .axc dinetn wtpe li`ed edpilawdni

'ta xn`ck miny ici z`vl aiigin `d

dxt mqegd iab (mye .`v sc n"a) milretd

en` lr `a elit` dxez dxq` (opz`e) da yce

k"`` xifgdl mivex eid `l o`kc xnel yie

:mc` ipica eaiigzi
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רב
oifge` mipya cenr ar sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïáä ìò àáä áàelit`e epa lr a`d ingx i`cec epa edbxdi l` wtqn zxzgna
ixfk` `edy ynyk jl rceiy cr el minc jkld edbxdi `l epenn livn `ed

:j`peye jilr.áàä ìò ïáikdc `zrc` i`cec wtqn edbxd `nlrc yipi` y"ke
jilr ipngx `edy ynyk jl rceiy cr jl lihw dit`l dil zniiw i`c `z`

:oad lr a`k.åì íéîãikdl `ed miax oeyl
xeq` zaya oia lega oiac jl xnel `z`
`a `l ixdy zxzgna eia` z` bexdl oal

:zeytp iwqr lr.íéîã åì ïéàmiax oeyl
xnel `z` ikdl `nlrc ypi` iab aizkc
zaya `le lega `l minc el oi` jl

:edbxde.ïðéìè÷ àì úáùá ïéã úéá éâåøä
sc lirl) zepenn ipic cg` wxta opixn`ck

:mkizeayen lka y` exraz `ln (.dlà÷
.ïì òîùî:ji`dc ytp gewt meyn opilhwc

.ìâä úà åéìò ç÷ôìltp xzeg didyk m`
`a `lc `kid eilr oigwtn lbd (z`) eilr
iwqr lr `a m` la` zeytp iwqr lr
`xab d`xzd `la ebxdl ozipc oeik zeytp

:(dxizq) zryn `ed `lihw.äëåäålka
elit` mc`ebxdl xzen oennd lra epi`

:edkde aizk `lcn.á"äòáxzenc `ed
dieeba dil miw apb i`dlc meyn ebxdl
jkld epenn lr envr cinrn epi` a"drac

:`z` dilhwnlc dizrc`ìë øàù ìáà
.àì íãàlr `l` `a `l df apb ixdy

:df ly zeytp iwqr.ì"î÷iwqr lrc oeikc
elivdl ozipe `ed scex `z` l`xyi zeytp

:df ly eytpa ziad lraläúà éà íàù
ééñá åâøäì ìåëé.óe` sykn didy oebk

ea zexil leki dz`e wiqtn xdp el didy
:oa` e` ug.ãçàë ïéàáä ïéáåúë éðùwxta

aizkck `xw eda opira `lc oicd xnbp
dzin irail `pin` ded diiax `l i` jkld
ewpegl `l la` d`kd oebk ea daezkd

:mina eriahdl.úøúçî àìà éì ïéàå
:lzek xzgy.åââ:mleqa el dlreåøöç

.åôéôø÷ågezt e`vny gztd jxc ea qpkpe
:oipn.áðâä àöîé ì"úm` aizk `lcn

rnyn dxizi apbd aizke ep`vni zxzgna
:apb jl d`xp `diy oiccv lkaïééåöî

.úøúçîá:xezgl oilibxe oiievn xnelkåæ
.åúàøúä àéä`l` zxg` d`xzd v"`y

xezgl diytp xqne gxhc oeikc cin ebxed
`plihw i`t`l i`w i`c `z` ikdc `zrc`
v"` `ed scexc oeik dxez dxn`e dil
qpkp la` eytpa eze` oilivn `l` d`xzd
cr ebxed epi` gztd jxc ebbe exvgl
d`xzd `la la` jze` bexd` icbpl cenrz m`y dyer ip` ok zpn lre ip` rcei xn`ie d`xzd eilr lawi dfe jl `plihwe jt`a `pni`wc ifg micra ea exziy

:wetil i`t`a i`w i`c `zrc` lre `icdl `gzt gky`c `l` iz` `w zeytpc `zrc` e`l `nlicc `l.óãåøä ïè÷:ebxdl xg` ohw z`.åùôðá åìéöäì ïúéð
:lecbk epic dticx iabl `ed d`xzd ileaw xa e`le `ed ohwc b"r` i`de eytpa elivdl ozp gvex (.br sc) onwl opitlick.øáñ÷d`xzd jixv oi` scex `ped ax

:d`xzd `la bxd m` dilhwnl ivn `lc c"a oiprl `l` d`xzd dpzip `lc eytpa elivdl oiprl.åùàø àöézhyet digd `yix ipzwe zpkeqne clil dywnd dy`a
celik dil dedc ebxedl ea mirbep oi` ey`x `vi la` en` z` livdle ebxedl ozipe `ed ytp e`l mlerd xie`l `vi `ly onf lkc mixa`l ez`ivene ezkzege dci
bxdp did el edexqn `l elit`c meyn mzd ytp iptn ytp egcc jil` jlyen ey`x dpd (k a l`eny) ixka oa rayc dyrn xn`z m`e ytp iptn ytp oigec oi`e
yxtn ikde ded zeklna cxenc meyn inp i` onvr livdl ick exqnl oi`yx eid `l oibxdp ody t"r` levip `ed did m` la` enr oibxdp ode a`ei dpytziyk xira

:(dxenzc) `ztqeza dl.äì éôãø à÷ àéîùî:din`l.êôùé åîã íãàá íãàä íã êôåù äøîà äøåúäåscex `edy mc` eze` liaya enc jetyi eze` d`exd lk
:aiigin ikd elit`e d`xzd zlaw o`k oi`e dyer ip` ok zpn lre ip` rcei ipzw `lc `kd `de scxpd mc` zlvd liaya mc`a epiidc.àéä äãåäé 'øá éñåé 'ø àåää

elit` d`xzd zlaw la` iziid bbey `nip `lc iiexzi`l ira ux`d mre dpgad `le d`xzd ira `l xag jkld oigadl `l` d`xzd ira `l c"a ibexda elit`c
:ira `l ux`d mra.øåèô`kd ipz `w dzinl envr xiziy cr znd znei (.`n sc lirl) oiwcea eida opitlick eilr bxd`y dyer ip` ok zpn lr xn` `lc dnk lk

:eytpa eze` oilivn oi` e`l m`e d`xzd irac scex iab.àøäð éøáò éøúá éà÷ã:xg` cvn scxpde scexde df cvn dxznd.éöî àì éìåöàãxn`wc aiige xeht i`de
:scxpl ebxdy xg`le i`w oic zia zzin`.àëéà éàî:carnl oi`ex jpdc ediilr inx `w i`n xnelk.äéìè÷îå àðéã éáì ééåúéàì éòáãzxrae (ak mixac) aizkc

:dil ilhwn `l ikd e`lac d`xzd ira jkld jaxwn rxd.åúàøúä àéä åæ:d`xzd ira `l scex dil opiwfgnc meyn `nl`
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ïàë`nzq `d edbxd jnr mely el oi`y ynyk jl xexa m`c `ziixa .oad lr a`a

gvex mewi xe`l opiyxcc (mye :a sc) migqtc `ziinw `zrnyae edbxdz l`

yxite eytpa elivdl ozipe `ed gvex iz`w zeytp`c `xedpk `zlin jl `hiyt i`

`nzqa elit` ipdc `kd opixn`ck okzi `le mc` lk e` a`d lr oa oebk qxhpewa my

`l` `xedpk heyt `diy opira `le `ed gvex

dil miw i`c oad lr a`a dlek xnel yi mzd

eytpa elivdl ozipe `ed gvex e`peyy dieeba

jipira `di `ililk `zlin jl `wtqn i`e

:eytpa elivdl ozip `le apbk

ìàøùéieb `le l`xyi .`ed zixa oa `ed

dxf dcearl xnen `le zixa oa

:oilrn `le oicixen eid dxf dcearl oixnenc
dne
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סנהדרין. בן סורר ומורה - פרק שמיני דף עב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

ïàkapbd ly enc xzed `ly da x`eany dpey`xd `ziixad - ¨
zwqer ,wtqnáàa`adïaä ìòjxcy oeike ,epnn aepbl zxzgna §¨©©¥

bexdl a`d dvxi `l i`ceae ,epa lr a`d ingx miaexny `ed
enc xzed `l okl ,epenn z` livdl ecbpk cenri m` s` epa z`
ick cr e`pey eia`y oal ynyk xexa m` `l` ,wtqn a`d ly

eli`e ,ebxedl lelryïàks`y da x`eany dipyd `ziixad - ¨
zwqer ,apbd ly enc xzed wtqnïáa`adáàä ìòzxzgna §¥©¨¨

,exiag zial zxzgna `ad mc` lk x`ya oky lke ,epnn aepbl
livdl ecbpk mewi m` ziad lra z` bexdl zrc lr `a i`cey
`l` ,ebxedle enicwdl ziad lral xzen jk meyne ,epenn z`
edbxdi `le epal a` zad`k eade` df apby ynyk el xexa m`

.ecbpk cenri m` s`
:apbd ly enc xzed `ly dxwn d`ian `xnbdéúàc ìk ,áø øîà̈©©Ÿ§¨¥

àzøzçîa éàìò,zxzgna ilr `eaiy apb lk -déì àðìéè÷- £©§©§©§¨¨¥§¨¥
,ipbxdl zrc lr `ay oeik ,edbxd`øáì[uegÎ]øa àðéðç áøî §©¥©£¦¨©

,àìéLzl`ey .eze` bexd` `l zxzgna ilr `eai m` s`y ¦¨
:`xnbdàîòè éàî,mc` ipa x`yn dpey `liy xa `pipg axy ©©£¨
àîéìéàxn`p m` -àeä ÷écöc íeMî,mc` ipa x`yn xzeiàä ¦¥¨¦§©¦¨

àzøzçîa éúà÷ote` lr xaic ax ixdy ,ok xnel xyt` i` - ¨¨¥§©§©§¨
epi` i`cea onf eze`ae ,zxzgna epnn aepbl `eai `pipg axy

:`xnbd daiyn .ewcva cner,àlàbexd` `ly ,`id ax zpeek ¤¨
,`liy xa `pipg ax z`déåeâa éì íé÷c íeMîea ip` xikny - ¦§¦¦§©¥

xacd il xexae,ïaä ìò áà íçøk éìò íçøîcipbxdiy yyg oi`e ¦§©¥¨©§©¥¨©©¥
.ipenn z` livdl ecbpk mew` m` s`

zaya ,ezlvdae zxzgna `ad apb zbixd oica dpc `xnbd
:legae,ïðaø eðzzxzgna `ad apb iabl dxeza xn`p(a ak zeny), ¨©¨¨

eilr WnXd dgxf m`','Bì íéîcdlindn `ziixad zwiicne ¦¨§¨©¤¤¨¨¨¦
`ad z` bexdl xeq`y ote`ay ,miax oeyla dazkpy 'minc'

`ed dbixdd xeqi` ,zxzgnaìBça ïéae.úaMa ïéáxn`py dn oke ¥§¥§©¨
zxzgna `ad apb zbixd xzid iabl(` ak my)zxYgOA m`' ,¦©©§¤¤

zne dMde aPBd `vOi,'íéîc Bì ïéàoeyla 'minc' dlind dazkp ¦¨¥©©¨§ª¨¨¥¥¨¦
ebxedl xzen ,zxzgna `ay mc` lk x`yy epcnll icka miax

ìBça ïéae.úaMa ïéá ¥§¥§©¨
:`xnbd zl`eyàîìLazeaxl dkxvpy dna zpaen `ziixad - ¦§¨¨

weqtdn'íéîc Bì ïéà'yìBça ïéaeúaMa ïéá,apbd z` bexdl xzen ¥¨¦¥§¥§©¨
ixdyéøèöéàC,`ziixad `lely meyn ,dfl cenil epl jxvp - ¦§§¦

àðéîà Czòc à÷ìñ`ad apb oicy xnel jzrca dler did - ¨§¨©§¨¨¦¨
`ed zxzgnaïéc úéa éâeøäà äåäc éãéîibexd iabl epivny itk - ¦¦©£¨©£¥¥¦

,oic ziaïðéìè÷ àì úaLác,zaya mze` mibxed mpi` oic ziay - ¦§©¨Ÿ¨§¦©
,zxzgna `ad apb zaya bexdl oi`y mixne` epiid ok enkeà÷̈

ïðéìè÷c ïì òîLîmeyn ,zaya s` apbd z` bexdl xzeny - ©§©¨§¨§¦©
.ziad lra ly ytp gewitàlàly zxg`d dyxcd iabl ¤¨

oeyln `ziixad,'Bì íéîc'ly enc xzed `ly dxwna xn`py ¨¦
ebxedl xeq`y yexcl icka ,apbdìBça ïéae,úaMa ïéáyi ¥§¥§©¨

,zeywdlàzLäs`y cnlp xaky dzr -déì ïðéìè÷ àì ìBça- ©§¨§Ÿ¨§¦©¥
,ok m` ,eze` bexdl xeq`àéòaî úaMaweqt ep` mikixv ike - §©¨¦¨§¨

zayay oky lk `ld ,ebxedl xeq` zaya a`d `a m`y epcnll
.enc zkity xeqi` lr zay xeqi` sqep ixdy ,ebxedl xeq`

:`xnbd daiynöð àì ,úLL áø øîààëøly `pzd jxvp `l - ¨©©¥¤Ÿ¦§§¨
,epcnll `ziixadàlàeilr dltp a`d ly ezxizg zrya m`y ¤¨

miaiig ,zeytp zpkqa `ed ixde mipa` ly zletnåéìò çwôì§©¥©¨¨
[epnn xiqdlÎ]ìbä úàxzeny mc` lkk ,elivdle mipa`d ly ¤©©

oeik ,zeytp iwqr lr `a apbd m` mpn` .zayd z` eilr llgl
mc`Î] '`lihw `xab'k aygp `ed ,xzegy drya enc xzedy

.elivdl icka zayd z` millgn oi`e ,[bxdp xaky
`ad apb ly weqtd jynd z` zyxecd `ziixa d`ian `xnbd

:zxzgna,ïðaø eðzzxzgna `ad apb oica xn`p(` ak zeny)m`' , ¨©¨¨¦
aPBd `vOi zxYgnA,'úîå äkeäåxn`py dnn ,minkg eyxce ©©§¤¤¦¨¥©©¨§¨¨¥

,'äkeäå'xzedy df oicy ,'edkde' xn`p `le ,zinzq oeyl `idy §¨

xn`p apbd ly enc,íãà ìëazxzgna `ay ed`exd lky ,epiide §¨¨¨
weqta xn`py dnn minkg eyxc cere .ebxedl i`yx,'úîå'`le ¨¥

dz` i`yxy gikedl yi ,ezzin dna weqtd oeyla yxtzd
eze` zindl.Búéîäì ìBëé äzàL äúéî ìëa§¨¦¨¨©¨¨©£¦

:`xnbd dywnàîìLazeaxl dkxvpy dna zpaen `ziixad - ¦§¨¨
weqtdn,'äkeäå'xn`p ezbixd xzidy,íãà ìëaixdyéøèöéàC §¨§¨¨¨¦§§¦

`ziixad ixac `lely meyn ,dfl cenil epl jxvp -Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨
àðéîà`weecy xnel jzrca dler did -àeä úéaä ìòai`yxy ¨¦¨©©©©¦

iptn ,apbd z` bexdl[déì] (åäì) íé÷cyiy apbl el xexay - §¦¥
dwfg,BðBîî ìò Bîöò ãéîòî íãà ïéàclr apbd `a ok zngne §¥¨¨©£¦©§©¨

xzed jk meyne ,edbxdi ,ecbpk ziad lra cenri m`y zrc
,ebxedle micwdl ziad lralìáàmc`,øçàzrca did `ly £¨©¥

,ebxedl apbdàìepi` ixdy ,apbd z` bexdle micwdl el xzed Ÿ
,envr z` jka livnàeä óãBøc ïì òîLî à÷ly eytp xg` apbd ¨©§©¨§¥

,enc xzed jk meyne ,ziad lraénð øçà eléôàåleki mb - ©£¦©¥©¦
.ziad lra z` livdl icka ebxedle micwdlàlàdtiqedy dn ¤¨

xn`py dnn yexcl `ziixad'úîå'`ad z` zindl xyt`y ¨¥
zxzgnaúéîäì ìBëé äzàL äúéî ìëa,B,zeywdl yiéì änì- §¨¦¨¨©¨¨©£¦¨¨¦

`lde ,ef dyxcl epkxvp recnà÷ôð çöBøîoic cenll xyt` - ¦¥©¨§¨
,dfàéðúcgvex iabl xn`p ,`ziixaa(`k dl xacna)úîeé úBî' §©§¨©

,'àeä çöBø äknä,minkg eyxceéì ïéà,gvexd z` bexdl xizdl ©©¤¥©¥¦
,Ba äøeîàä äúéna àlà,siiqa xnelkìBëé äzà éà íàL ïépîe ¤¨©¦¨¨£¨¦©¦¤¦¦©¨¨

,Ba äáeúkä äúéna Búéîäìenvr z` cinrde syiky oebke ©£¦©¦¨©§¨
,eixg` scexy inl gvexd oia wiqtn xdpdy e` ,xie`aäzàL̈©¨

,Búéîäì ìBëé äzàL äúéî ìëa Búéîäì éàMøeilr wexfl oebke ©©©£¦§¨¦¨¨©¨¨©£¦
,ezindle ug e` oa`,'úîeé úBî' øîBì ãeîìzxzeny epiidc ©§©©

scexd z` bexdlíB÷î ìkîdzina oia ,`edy ote` lka - ¦¨¨
.ea dxen` dpi`y dzina oiae ea dxen`d

:`xnbd zvxzníúä éðàLoi`y ,dgivxa my xacd dpey - ¨¦¨¨
meyn ,df oic dpnn cenllàø÷ øîàcweqtd oeyl ltkpy - §¨©§¨

azkpe,'úîeé úBî'xzen ieaix yiy mewna `weecy xyt`e ©
xeq` ,ok ltkp `ly mewna la` ,zixyt`d dzin lka zindl

.da zindl die`xd dzina `l` zindl
:`xnbd zl`eydépéî øîâéðåiaiig x`y lkl gvexn cnlp - §¦§©¦¥

xyt` ,mdl die`xd dzina mbxedl xyt` i` m`y ,zezin
,gvex oicn cenll oi` :`xnbd daiyn .`idy dzin lka mbxedl

ãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL ,ícä ìàBâå çöBø äåäc íeMîipy - ¦©£¨¥©§¥©¨§¥§¦©¨¦§¤¨
,cg` oic cnll mi`ad miweqtïéà ,ãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL ìëå§¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥

ïéãnìîyxetna x`azp `ly zenewn x`yl mdn micnl oi` - §©§¦
,zenewn izya df oic epcnll dxezd dkxvp m`y meyn ,ok

.epnvrn ok micnl epiid `l dxfgd `lly rnyn
:zxzgna `ad ly 'scex' xcba dpc `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

zxzgna `ad apb iabl weqta(` ak zeny)A m`' ,úøzçî`vOi ¦©©§¤¤¦¨¥
dxe`kle ,'ebe 'aPBdàlà éì ïéàa `ad,úøzçîjxc `ad apb la` ©©¨¥¦¤¨©§¤¤
Bôétø÷å Bøéöç Bbb,ziad lra ly [ezpibÎ]ïépîdf ote`a s`y ©£¥§©§¥¦©¦

,ebxedl xzedíB÷î ìkî ,'ápbä àöné' øîBì ãeîìzote` lka - ©§©¦¨¥©©¨¦¨¨
,`edye` xvga e` bba `vnp m` oiae zxzgna `vnp m` oia

,`ziixad zl`ey .stxwaøîBì ãeîìz äî ,ïk íàepcnln dn - ¦¥©©§©
exne`a aezkd.'úøzçî'wx weqta dxkfed ,`ziixad daiyn ©§¤¤

,zxzgnúøzçna ïéieöî íéápb áBøL éðtîzxzgna `eal mkxc - ¦§¥¤©¨¦§¦©©§¤¤
.mixg` me`xi `ly icka

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdCãéà àéðzminkg epy - ©§¨¦¨
zxzgna `ad apb oic iabl weqta xn`p ,zxg` `ziixaa(my),

A m`'úøzçîdxe`kle ,'ebe 'aPBd `vOiàlà éì ïéà`ad ¦©©§¤¤¦¨¥©©¨¥¦¤¨
a,úøzçîjxc `ad apb la`ïépî ,Bôétø÷å Bøéöç Bbbxzedy ©§¤¤©£¥§©§¥¦©¦

,`ziixad daiyn .ebxedlíB÷î ìkî 'ápbä àöné' øîBì ãeîìz- ©§©¦¨¥©©¨¦¨¨
,`ziixad zl`ey .`edy ote` lkaøîBì ãeîìz äî ,ïk íà¦¥©©§©

.'úøzçî'icka ,zxzgn wx weqta dxkfed ,`ziixad daiyn ©§¤¤
y epcnllBzøzçîziyrpy ,zxzgnd jxc apbd ly ez`ia - ©§©§
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רג
oifge` mipya cenr ar sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïáä ìò àáä áàelit`e epa lr a`d ingx i`cec epa edbxdi l` wtqn zxzgna
ixfk` `edy ynyk jl rceiy cr el minc jkld edbxdi `l epenn livn `ed

:j`peye jilr.áàä ìò ïáikdc `zrc` i`cec wtqn edbxd `nlrc yipi` y"ke
jilr ipngx `edy ynyk jl rceiy cr jl lihw dit`l dil zniiw i`c `z`

:oad lr a`k.åì íéîãikdl `ed miax oeyl
xeq` zaya oia lega oiac jl xnel `z`
`a `l ixdy zxzgna eia` z` bexdl oal

:zeytp iwqr lr.íéîã åì ïéàmiax oeyl
xnel `z` ikdl `nlrc ypi` iab aizkc
zaya `le lega `l minc el oi` jl

:edbxde.ïðéìè÷ àì úáùá ïéã úéá éâåøä
sc lirl) zepenn ipic cg` wxta opixn`ck

:mkizeayen lka y` exraz `ln (.dlà÷
.ïì òîùî:ji`dc ytp gewt meyn opilhwc

.ìâä úà åéìò ç÷ôìltp xzeg didyk m`
`a `lc `kid eilr oigwtn lbd (z`) eilr
iwqr lr `a m` la` zeytp iwqr lr
`xab d`xzd `la ebxdl ozipc oeik zeytp

:(dxizq) zryn `ed `lihw.äëåäålka
elit` mc`ebxdl xzen oennd lra epi`

:edkde aizk `lcn.á"äòáxzenc `ed
dieeba dil miw apb i`dlc meyn ebxdl
jkld epenn lr envr cinrn epi` a"drac

:`z` dilhwnlc dizrc`ìë øàù ìáà
.àì íãàlr `l` `a `l df apb ixdy

:df ly zeytp iwqr.ì"î÷iwqr lrc oeikc
elivdl ozipe `ed scex `z` l`xyi zeytp

:df ly eytpa ziad lraläúà éà íàù
ééñá åâøäì ìåëé.óe` sykn didy oebk

ea zexil leki dz`e wiqtn xdp el didy
:oa` e` ug.ãçàë ïéàáä ïéáåúë éðùwxta

aizkck `xw eda opira `lc oicd xnbp
dzin irail `pin` ded diiax `l i` jkld
ewpegl `l la` d`kd oebk ea daezkd

:mina eriahdl.úøúçî àìà éì ïéàå
:lzek xzgy.åââ:mleqa el dlreåøöç

.åôéôø÷ågezt e`vny gztd jxc ea qpkpe
:oipn.áðâä àöîé ì"úm` aizk `lcn

rnyn dxizi apbd aizke ep`vni zxzgna
:apb jl d`xp `diy oiccv lkaïééåöî

.úøúçîá:xezgl oilibxe oiievn xnelkåæ
.åúàøúä àéä`l` zxg` d`xzd v"`y

xezgl diytp xqne gxhc oeikc cin ebxed
`plihw i`t`l i`w i`c `z` ikdc `zrc`
v"` `ed scexc oeik dxez dxn`e dil
qpkp la` eytpa eze` oilivn `l` d`xzd
cr ebxed epi` gztd jxc ebbe exvgl
d`xzd `la la` jze` bexd` icbpl cenrz m`y dyer ip` ok zpn lre ip` rcei xn`ie d`xzd eilr lawi dfe jl `plihwe jt`a `pni`wc ifg micra ea exziy

:wetil i`t`a i`w i`c `zrc` lre `icdl `gzt gky`c `l` iz` `w zeytpc `zrc` e`l `nlicc `l.óãåøä ïè÷:ebxdl xg` ohw z`.åùôðá åìéöäì ïúéð
:lecbk epic dticx iabl `ed d`xzd ileaw xa e`le `ed ohwc b"r` i`de eytpa elivdl ozp gvex (.br sc) onwl opitlick.øáñ÷d`xzd jixv oi` scex `ped ax

:d`xzd `la bxd m` dilhwnl ivn `lc c"a oiprl `l` d`xzd dpzip `lc eytpa elivdl oiprl.åùàø àöézhyet digd `yix ipzwe zpkeqne clil dywnd dy`a
celik dil dedc ebxedl ea mirbep oi` ey`x `vi la` en` z` livdle ebxedl ozipe `ed ytp e`l mlerd xie`l `vi `ly onf lkc mixa`l ez`ivene ezkzege dci
bxdp did el edexqn `l elit`c meyn mzd ytp iptn ytp egcc jil` jlyen ey`x dpd (k a l`eny) ixka oa rayc dyrn xn`z m`e ytp iptn ytp oigec oi`e
yxtn ikde ded zeklna cxenc meyn inp i` onvr livdl ick exqnl oi`yx eid `l oibxdp ody t"r` levip `ed did m` la` enr oibxdp ode a`ei dpytziyk xira

:(dxenzc) `ztqeza dl.äì éôãø à÷ àéîùî:din`l.êôùé åîã íãàá íãàä íã êôåù äøîà äøåúäåscex `edy mc` eze` liaya enc jetyi eze` d`exd lk
:aiigin ikd elit`e d`xzd zlaw o`k oi`e dyer ip` ok zpn lre ip` rcei ipzw `lc `kd `de scxpd mc` zlvd liaya mc`a epiidc.àéä äãåäé 'øá éñåé 'ø àåää

elit` d`xzd zlaw la` iziid bbey `nip `lc iiexzi`l ira ux`d mre dpgad `le d`xzd ira `l xag jkld oigadl `l` d`xzd ira `l c"a ibexda elit`c
:ira `l ux`d mra.øåèô`kd ipz `w dzinl envr xiziy cr znd znei (.`n sc lirl) oiwcea eida opitlick eilr bxd`y dyer ip` ok zpn lr xn` `lc dnk lk

:eytpa eze` oilivn oi` e`l m`e d`xzd irac scex iab.àøäð éøáò éøúá éà÷ã:xg` cvn scxpde scexde df cvn dxznd.éöî àì éìåöàãxn`wc aiige xeht i`de
:scxpl ebxdy xg`le i`w oic zia zzin`.àëéà éàî:carnl oi`ex jpdc ediilr inx `w i`n xnelk.äéìè÷îå àðéã éáì ééåúéàì éòáãzxrae (ak mixac) aizkc

:dil ilhwn `l ikd e`lac d`xzd ira jkld jaxwn rxd.åúàøúä àéä åæ:d`xzd ira `l scex dil opiwfgnc meyn `nl`
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gvex mewi xe`l opiyxcc (mye :a sc) migqtc `ziinw `zrnyae edbxdz l`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc oixcdpq(iyily meil)

ïàkapbd ly enc xzed `ly da x`eany dpey`xd `ziixad - ¨
zwqer ,wtqnáàa`adïaä ìòjxcy oeike ,epnn aepbl zxzgna §¨©©¥

bexdl a`d dvxi `l i`ceae ,epa lr a`d ingx miaexny `ed
enc xzed `l okl ,epenn z` livdl ecbpk cenri m` s` epa z`
ick cr e`pey eia`y oal ynyk xexa m` `l` ,wtqn a`d ly

eli`e ,ebxedl lelryïàks`y da x`eany dipyd `ziixad - ¨
zwqer ,apbd ly enc xzed wtqnïáa`adáàä ìòzxzgna §¥©¨¨

,exiag zial zxzgna `ad mc` lk x`ya oky lke ,epnn aepbl
livdl ecbpk mewi m` ziad lra z` bexdl zrc lr `a i`cey
`l` ,ebxedle enicwdl ziad lral xzen jk meyne ,epenn z`
edbxdi `le epal a` zad`k eade` df apby ynyk el xexa m`

.ecbpk cenri m` s`
:apbd ly enc xzed `ly dxwn d`ian `xnbdéúàc ìk ,áø øîà̈©©Ÿ§¨¥

àzøzçîa éàìò,zxzgna ilr `eaiy apb lk -déì àðìéè÷- £©§©§©§¨¨¥§¨¥
,ipbxdl zrc lr `ay oeik ,edbxd`øáì[uegÎ]øa àðéðç áøî §©¥©£¦¨©

,àìéLzl`ey .eze` bexd` `l zxzgna ilr `eai m` s`y ¦¨
:`xnbdàîòè éàî,mc` ipa x`yn dpey `liy xa `pipg axy ©©£¨
àîéìéàxn`p m` -àeä ÷écöc íeMî,mc` ipa x`yn xzeiàä ¦¥¨¦§©¦¨

àzøzçîa éúà÷ote` lr xaic ax ixdy ,ok xnel xyt` i` - ¨¨¥§©§©§¨
epi` i`cea onf eze`ae ,zxzgna epnn aepbl `eai `pipg axy

:`xnbd daiyn .ewcva cner,àlàbexd` `ly ,`id ax zpeek ¤¨
,`liy xa `pipg ax z`déåeâa éì íé÷c íeMîea ip` xikny - ¦§¦¦§©¥

xacd il xexae,ïaä ìò áà íçøk éìò íçøîcipbxdiy yyg oi`e ¦§©¥¨©§©¥¨©©¥
.ipenn z` livdl ecbpk mew` m` s`

zaya ,ezlvdae zxzgna `ad apb zbixd oica dpc `xnbd
:legae,ïðaø eðzzxzgna `ad apb iabl dxeza xn`p(a ak zeny), ¨©¨¨

eilr WnXd dgxf m`','Bì íéîcdlindn `ziixad zwiicne ¦¨§¨©¤¤¨¨¨¦
`ad z` bexdl xeq`y ote`ay ,miax oeyla dazkpy 'minc'

`ed dbixdd xeqi` ,zxzgnaìBça ïéae.úaMa ïéáxn`py dn oke ¥§¥§©¨
zxzgna `ad apb zbixd xzid iabl(` ak my)zxYgOA m`' ,¦©©§¤¤

zne dMde aPBd `vOi,'íéîc Bì ïéàoeyla 'minc' dlind dazkp ¦¨¥©©¨§ª¨¨¥¥¨¦
ebxedl xzen ,zxzgna `ay mc` lk x`yy epcnll icka miax

ìBça ïéae.úaMa ïéá ¥§¥§©¨
:`xnbd zl`eyàîìLazeaxl dkxvpy dna zpaen `ziixad - ¦§¨¨

weqtdn'íéîc Bì ïéà'yìBça ïéaeúaMa ïéá,apbd z` bexdl xzen ¥¨¦¥§¥§©¨
ixdyéøèöéàC,`ziixad `lely meyn ,dfl cenil epl jxvp - ¦§§¦

àðéîà Czòc à÷ìñ`ad apb oicy xnel jzrca dler did - ¨§¨©§¨¨¦¨
`ed zxzgnaïéc úéa éâeøäà äåäc éãéîibexd iabl epivny itk - ¦¦©£¨©£¥¥¦

,oic ziaïðéìè÷ àì úaLác,zaya mze` mibxed mpi` oic ziay - ¦§©¨Ÿ¨§¦©
,zxzgna `ad apb zaya bexdl oi`y mixne` epiid ok enkeà÷̈

ïðéìè÷c ïì òîLîmeyn ,zaya s` apbd z` bexdl xzeny - ©§©¨§¨§¦©
.ziad lra ly ytp gewitàlàly zxg`d dyxcd iabl ¤¨

oeyln `ziixad,'Bì íéîc'ly enc xzed `ly dxwna xn`py ¨¦
ebxedl xeq`y yexcl icka ,apbdìBça ïéae,úaMa ïéáyi ¥§¥§©¨

,zeywdlàzLäs`y cnlp xaky dzr -déì ïðéìè÷ àì ìBça- ©§¨§Ÿ¨§¦©¥
,ok m` ,eze` bexdl xeq`àéòaî úaMaweqt ep` mikixv ike - §©¨¦¨§¨

zayay oky lk `ld ,ebxedl xeq` zaya a`d `a m`y epcnll
.enc zkity xeqi` lr zay xeqi` sqep ixdy ,ebxedl xeq`

:`xnbd daiynöð àì ,úLL áø øîààëøly `pzd jxvp `l - ¨©©¥¤Ÿ¦§§¨
,epcnll `ziixadàlàeilr dltp a`d ly ezxizg zrya m`y ¤¨

miaiig ,zeytp zpkqa `ed ixde mipa` ly zletnåéìò çwôì§©¥©¨¨
[epnn xiqdlÎ]ìbä úàxzeny mc` lkk ,elivdle mipa`d ly ¤©©

oeik ,zeytp iwqr lr `a apbd m` mpn` .zayd z` eilr llgl
mc`Î] '`lihw `xab'k aygp `ed ,xzegy drya enc xzedy

.elivdl icka zayd z` millgn oi`e ,[bxdp xaky
`ad apb ly weqtd jynd z` zyxecd `ziixa d`ian `xnbd
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,xekfadéçøBà åàìc íeMîlecb oeifae ,lradl xkf jxc oi`y - ¦§¨§¥
okl ,el `ed,scexd ytpa elivdl dxezd dxizdäøòð ìáà£¨©£¨

dçøBàc,lradl dy` jxcy -àì àîéàoi`y xne` iziid - §§¨¥¨Ÿ
.eytpa dlivdl xzidäøòð àðîçø áúk éàåozipy xne` iziid §¦¨©©£¨¨©£¨

eytpa dlivdldì íéât à÷c íeMîdpbne dilezaa dnbety - ¦§¨¨¥¨
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צריכה היא להתחזק בביטחון בהשם יתברך אשר כל איש ישראל, גבר או אשה, צעיר או זקן, הנה בכל מקום שרק יימצא אינו בודד.
ממכתב ז' תשרי תשי"ד
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`xw ol `iraincn ywzi` `l dnda `d dyw

lirl) zezin 'c wxta dndaa d`xrd zeaxl

:(.dp sc

øòðixwe aizk xrp qxhpewa yxit .dxrp

ab lr s`e zxeqne `xwn yxcp dxrp

(mye :n sc zeaezk) zexrp el` wxta opixn`c

dphw elit` xrp xn`py mewn lk qpw iab

lrc dxrp azkinl ivn ied `kd rnyna

cere oiyper zaa `l` ixii` dphwa e`l jigxk

edine dyxta iaizk dxrp `aehc yxtl yi

azkc icii` xn`wc yixc cgnc rnyn jenqa

dihytk xnelk dxrp azk dnda ihernl xrp azkc icii` yexit dxrp inp azk xrp

:irzyin dxrpa `dc opixw dxrp jigxk lrc `xwc
meyn
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רו
oifge` mipya cenr br sc ± oey`x wxt`nw `aa

.åäééçøåàã:zeliraa.åäééîâô ùéôð àìåqex`d lr og zlrie daiagy dqex`k
oke i`d ilek inbtn `l zeleza zeiept zeixr x`y la` eilr dpbzn eiykre

:dqex` enk i`d ilek inbtn `l zelera ze`eyp.úåî àèç áúëðådl eaxz`c
:llka od ixdy dxrpe xrp ira `le c"a zezine zezixk.äøæ äãåáò éèåòîì ãç

:onwlck e"wa iziz `"cqcéèåòîì ãçå
.äîäáick zaye zeixrl incc meyn

edin 'ipzna opzc icii` `xxb ab`e dihwp
`hirn`c oeikc ihernl ira `l `xw
`wlq `l `d zay iziz `kidn dxf dcear
dcearn lelig leliga `l` iiez`l oizrc
sc) `ed onwl oerny iaxc onwlck dxf

:(:cr.øòð áúëã éãééàxekfd z` `iadl
lrc `xwc dihytk xnelk dxrp azk
dxrpa `dc dia `pixw dxrp digxk

:xac dyrz `l dxrple irzynúãô÷îá
.äîâô ìòixn`w `l zctwn dpi`ya i`c

xing `lc dxiar meyn dilhwnl opax
:zaye dxf dcearn.àðîçø ãéô÷ äîâôà

dnbtc icin `l` `xw i`da aizk `lcn
:citw dnbt` dpin rnyäùôð äøñîã

.àìè÷ìzenl onvr oixqeny zerepv yiy
livd dxez dxn`e el lraz `le dpbxdiy

:ence dnc.äì íéâô à÷ àä`nrh i`e
ehirn` i`n` `id dnibt meyn `xwc
`nrh ixn`c jixt `w opaxc`e oie`l iaiig

:`ed dnbt meyn.äáø äîâôàzeixr oebk
daexn dztxg `iede zexeng ody zezixkc
la` ezliraa dpef ziyrpe xfnn cledy
`l` dpef ziyrp dpi` dpnl`a lecb odk

:dllg.åúåçà ìò àáä`a elit` xnelk
dy`l didz ele da `pixw `lc ezeg` lr
akeyd yi`d ozpe da `pixw ikd elit`
(:hk sc) zeaezka i`xwn iaxz`c dnr
i`e oinelyzn xhtn `l zxk aiigc b"r`e
dzin ixd mlyn i`n` eytpa dlivdl ozip
xeht lehw` `lc b"r`e o`k yi oinelyze
lka (.dl 'c my) ol `niiwck oinelyzn
ol `wtpc oibbey oic zia zezin iaiig
`l dnda dkn dn diwfg iac `ipzcn
ea welgz `l mc` dkn s` 'ek da zwlg

:'eke.äàøòä úòùîdlrap dil ixw
dze` oilivn oi` aeye zvwna dnibt`e
`l` iaiigin `l `qpwe eytpa d`ia xnbn
i`de 'ileza `iven `edy d`ia xnb meyn
`idy wexind z`ia `weec e`l d`ia xnb
mixac) aizkc citw mileza` `xwc rixfn
xnb `l` dqxe` `l xy` dleza dxrp (ak

:`id dxhr zqpkd `kdc d`iaàçéðä
.øîàã ïàîì`ki` xa` zwiyp epiid dlirak `iedc d`xrd (:dp 'c) zenaia

`qpw diaeigi`l e`vi `l dileza oiicre dlera ixwinc `id dnibtc dnewe`l
:miyngc.äàøòä øîàã ïàîì àìàef dlirak dxezd lka aezkd dyry

(hi `xwie) rxf zaky da aizkc dtexg dgtyc oebk d`ia xnbe dxhr zqpkd
ozipc dzin e`vnpe mileza z`ved `la mbt '`xrd o`k oi` wexind z`ia epiid

:cg`k oi`a oinelyze livdl.äéìò àáùxfge dkxck `ly xak xg` e` `ed
:dnbtp xaky eytpa dlivdl ef d`iaa ozip `lc dkxck dilr `ae.àéä é"ø

:eytpa elivdl ozip `l xn`c
áø
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íåùîxninl `ki`c `id dxenb `kxit e`l .dl mibt `w i`de digxe` e`l i`dc

ke gikei jci`cinz iab (mye .fr sc migqt) oilev cvik wxta `peeb i`d i

:xeav zepaxw x`y ediipin sili `le d`nehe zay egcc gqteãçf"r caer ihernl

dndac dnize zaye dnda ihernl dil opinwen ded cg `l` aizk e`l i` .'ek cge

xnel d`xp did ithe cgn hrnn ikid zaye

`xw il dnle z"`e zaye f"r hrnn cgnc

zay llgn `w diteb livn `d zay ihernl

exiag livdl zay llgi ji`e exiaga laegc

`ki`c dxeaga lwlwn df oi`c zay lelign

cg`a jixtck dzin aiiginc oeik `xab ipewz

c"q n"nc l"ie (mye .dl sc lirl) zepenn ipic

:y"xa xfrl` iaxk aezkd zxifbcìåìéç
sc) oitxypd wxta onwlc ipd lk .f"rn lelig

`l` f"rn opixnb `l lelig eda aizkc (.bt

:dzin mewna lelig eda aizk f"re zayc zay

àðåîî'it .d`ia xnb cr mlyn `l

dileza `iven `edy qxhpewa

qpw mlyn inp mileza zxyd `lac dywe

dxyr dilr e`a (:h sc) oiyecwc w"ta xn`ck

oey`xd xne` iax dleza `id oiicre mc` ipa

oiprl iax dcen opixn`e wpga oleke dliwqa

eznai lr `ad wxtae inlyn edlekc qpw

dy`l didz ele opinwen (mye .hp sc zenai)

lecb odkl dpnl`l hxt el die`xd dy`a

`nrh epiid `kd `l` dkxck `ly dilr `aa

dil mwc meyn d`ia zligz` mlyn `lc

xnb cr `kd mlyn `l jkld dipin daxca

d`xrd zryn qpw mlyn `nlra la` d`ia

[`l`] d`ia xnbk d`xrd i`axz` `lc n"ie

dy`e dnaie dyre oie`l iaiige zeixr oiprl

la` (.dp 'c my) eznai lr `ad 'ta dlral

c"nl jigxk lr z"`e i`axzi` `l qpw oiprl

`l d`xrd` i` dxhrd zqpkd ef d`xrd

e`l `d `id dleza e`l d`ia xnba `d aiigin

`lcn rcz `pngx aiig ikd`c `id `kxit

d`xrd` i`c dqxe`nd dxrpn d`xrd opitli

dleza e`l `d aiign ikid d`ia xnba xeht

inlyexia edine `pngx aiig ikda `l` `id

qpw mlyn d`xrd`c rnyn zeaezkc

dleza `id oiicre dxyr da exrd opixn`c

:qpw oinlyn edlek

åúçéðîá`l .`id dcedi iaxe dpbxdi `ly

dxrp ipzw `dc dizeek ixnbl

gkenck dphw elit` dcedi iaxle `l dphw oi`

:(mye .hk zeaezk) zexrp el` wxta

äúåôîá'nwen ikid dniz .lkd ixace

zy` `tiq ipzw `d dzetna

dqx`zpa jigxk lre qpw dl yic eig`

dyxbzpe dqx`zpy dxrpe mzd opzck oixeht zezin iaiig eizgz dcera i`c dyxbzpe

zexrp el` 'ta gkenck dlgn ixd dzetna i`e `tiqa `aiwr 'x ipzwck dnvrl dqpw

`aiwr iaxk `iz`c z"ke dzetne dnezia oiweld od el`c 'ipzn iwenc (.al 'c my)

`tiq ipzw `d dia`l dqpwe qpw dl yi dyxbzpe dqx`zpy dxrp xn`c `ziixac

wetiz a`c i`e ixii` dyxbzpe dqx`zpae eytpa aiigznc meyn xeht eza lr `ad

dwitqd `lc `kid jixhvi`c xnel oi`e dia`l dqpw xg` dilr `a elit`c dil

mlerlc yxtl d`xpe ely `edy xaca jiiy oica dcinr dnc dxbay cr oica cenrl

edin qpwd zlgen dpi`y dilr `ay drya dxn` i` aiigin dzetna elit`e dnvrl

gikedl yi la` a`d zny cr oica cenrl dwitqd `ly oebk ipyne dl jixt inlyexia

o`nc (:gl 'c) mzd xn`w q"yde 'ek qpwa dxez dycigy `ed yecig (:cl 'c) zexrp el`a mzd dil zi` `tt ax `dc `ziixac `aiwr 'xk `nwezn `l oizipzn jigxk lrc

dztnd xn`c o`nl `ki`c i`xen`c `zbelt `ki` dyxbzpe dqx`zpy dnezic oizipzn` zexrp el` wxta inlyexiae 'ipznc `aiwr iaxk dl xaq jgxk lr 'ek yecig dil zi`c

:`kdc `iepiy jci`k xaq lkd on xeht mzd xn`c o`ne `edd ik `kdc `tt ax inwe`l `ki`e legnl dleki dpi` qpw la` mbte zyaa xeht
`ly

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

ìáà .dì íéât à÷ àäå ,àeä déçøBà åàì éàäc íeMî¦§©¨§¥§¨¨¨¥¨£¨
àîéà ,eäééîâét Léôð àìå eäééçøBàc ,úBéøò øàL§¨£¨§§©§§Ÿ§¦¦§©§¥¨
äåä ,'àèç' àðîçø áúk éàå .'àèç' àðîçø áúk ,àìŸ¨©©£¨¨¥§§¦¨©©£¨¨¥§£¨
éàå .'úåî' àðîçø áúk ,ïéåàì éáéiç eléôà ,àðéîà©¦¨£¦©¨¥¨¦¨©©£¨¨¨¤§¦

éa úBúéî éáéiç ,àðéîà äåä ,'úåî' àðîçø áúk,ïéc ú ¨©©£¨¨¨¤£¨©¦¨©¨¥¦¥¦
áBzëìå .'àèç' àðîçø áúk .àì ,úBúéøk éáéiç .ïéà¦©¨¥§¥Ÿ¨©©£¨¨¥§§¦§
éëä ,ïéà .'äøòð'å 'øòð' éòa àìå ,'úåî àèç' àðîçø©£¨¨¥§¨¤§Ÿ¨¥©©§©£¨¦¨¦
úãBáò ãáBò éèeòîì ãç ,'äøòð' 'øòð' àlàå .énð©¦§¤¨©©©£¨©§©¥¥£©
ïa ïBòîL éaøìe .úaLå äîäa éèeòîì ãçå ,íéáëBk¨¦§©§©¥§¥¨§©¨§©¦¦§¤
,BLôða Bìéväì ïzéð íéáëBk úãBáò ãáBò øîàc ,éçBé©§¨©¥£©¨¦¦¨§©¦§©§
.úaL éèeòîì ãçå ,äîäa éèeòîì ãç .éì änì̈¨¦©§©¥§¥¨§©§©¥©¨
'ìeléç' 'ìeléç'î úaL éúéz ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨©¦¨¥¥©¨¥¦¦
øîàc ,ïBòîL éaøa øæòìà éaøìe .íéáëBk úãBáòî¥£©¨¦§©¦¤§¨¨§©¦¦§§¨©
úaL àéúàc ,BLôða Bìéväì ïzéð úaLä úà ìlçî§©¥¤©©¨¦¨§©¦§©§§¨§¨©¨
.øîéîì àkéà éàî ,íéáëBk úãBáòî 'ìeléç' 'ìeléç'î¦¦¦¥£©¨¦©¦¨§¥©
àðîçø áúëc éãééà ,Cãéàå ,äîäa éèeòîì èeòéî ãç©¦§©¥§¥¨§¦¨©§¥§¨©©£¨¨
úøîBàä óà ,øîBà äãeäé éaø :äøòð énð áúk ,øòð©©¨©©¦©£¨©¦§¨¥©¨¤¤
,àáø øîà ,éâìôéî÷ éàîa :äpâøäé àlL Bì eçépä©¦¤Ÿ©©§¤¨§©¨¦§§¦¨©¨¨
ïðaø .äpâøäé àlL Búçépîe dîâét ìò úãt÷îa§©§¤¤©¦§¨©¦¨¤Ÿ©©§¤¨©¨¨
.dîâét ìò úãt÷î éøäå ,àðîçø ãéô÷ dîâétà ,éøáñ̈§¦©¦§¨¨¦©£¨¨©£¥©§¤¤©¦§¨
íeMî ,déìè÷ àðîçø øîà÷c éàä ,äãeäé éaøå§©¦§¨©§¨¨©©£¨¨©§¥¦
.àìè÷ì dLôð äøñî àì ,àä .àìè÷ì dLôð äøñîc§¨§¨©§¨¦§¨¨¨Ÿ¨§¨©§¨¦§¨¨
énð ,ìBãb ïäëì äðîìà ,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥©§¨¨§Ÿ¥¨©¦
.àðîçø ãéô÷ ,äaø äîâétà ,déì øîà .dì íéât à÷̈¨¥¨¨©¥©¦§¨©¨¨¦©£¨¨
éáéiç elà 'àèç' :àðîçø ãéô÷ àì ,àèeæ äîâétà©¦§¨¨Ÿ¨¦©£¨¨¥§¥©¨¥
àaä ,ñð÷ ïäì LiL úBøòð elàå' ,eäðéîøe :úBúéøk§¥§¦§§¥©£¤¥¨¥§¨©¨
úòMî ,àcñç áøc dén÷ ïðaø äeøîà .BúBçà ìò©£©§¨©¨¨©¥§©¦§¨¦§©
àì àðBîî .àìèwî déì øètéà ,dîâôc äàøòä©£¨¨¦§©©¦§©¥¦§¨¨¨¨Ÿ
äàøòä ,øîàc ïàîì àçéðä .äàéa øîb ãò ,ílLî§©¥©§©¦¨¨¦¨§©§¨©©£¨¨
úñðëä Bæ äàøòä ,øîàc ïàîì àlà .ä÷éLð Bæ§¦¨¤¨§©§¨©©£¨¨©§¨©
ïBâk ,àcñç áø øîà àlà .øîéîì àkéà éàî ,äøèò£¨¨©¦¨§¥©¤¨¨©©¦§¨§
.dkøãk äéìò àáe øæçå ,dkøãk àlL äéìò àaL¤¨¨¤¨¤Ÿ§©§¨§¨©¨¨¤¨§©§¨
.àéä äãeäé éaøå ,äpâøäé àlL Búçépîa ,øîà àáø̈¨¨©§©¦¨¤Ÿ©©§¤¨§©¦§¨¦

áø

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

סנהדרין. בן סורר ומורה - פרק שמיני דף עג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc oixcdpq(iriax meil)

,ytpa livdl dxezd dxizd mda `weecy xne` iziidíeMî¦
éàäc,xkf -àeä déçøBà åàì,dliraa ekxc oi` -àäådxrp - §©¨§¥§¨

,dqxe`nddì íéât à÷,ezliraa dnbet -,úBéøò øàL ìáà ¨¨¥¨£¨§¨£¨
eäééçøBàc,jkl zecnere dliraa okxcy -eäééîâét Léôð àìå- §§©§§Ÿ§¦¦§©§

dzre dqex` lr daiagy dqxe`nd dxrpk lecb onbt oi`e
,jka dpbzn,àì àîéà'àèç' àðîçø áúk.zeixrd lk lr cnll ¥¨Ÿ¨©©£¨¨¥§

'àèç' àðîçø áúk éàå,'zen' azk `leàðéîà äåäxne` iziid - §¦¨©©£¨¨¥§£¨©¦¨
yeléôàn ody zeixra,ïéåàì éáéiçozip ,lecb odkl dpnl` oebk £¦©¨¥¨¦

,ytpa livdl,'úåî' àðîçø áúk`weec `ed xziddy cnll ¨©©£¨¨¨¤
.oie`l iaiiga `le dzin mey ea yiy '`hg'aàðîçø áúk éàå§¦¨©©£¨¨

'úåî','`hg' azk `leéáéiç ,ïéà ïéc úéa úBúéî éáéiç àðéîà äåä ¨¤£¨©¦¨©¨¥¦¥¦¦©¨¥
,'àèç' àðîçø áúk ,àì úBúéøk.zezixk iaiig lr mb cnll §¥Ÿ¨©©£¨¨¥§

:`xnbd zl`eyàðîçø áBzëìåwx dxezd aezkzy -'úåî àèç' §¦§©£¨¨¥§¨¤
,'äøòð'å 'øòð' éòa àìåiaiig lkl cenll yi 'zen `hg'ny oeik §Ÿ¨¥©©§©£¨

zxne` .xkfe dqxe`nd dxrp mllkae ,oic zia zezine zezixk
:`xnbdénð éëä ïéà,lkd micnel 'zen `hg'n ok` -àlàåm` ¦¨¦©¦§¤¨

zlinn yexcp dn ,ok'øòð'dz`ixwneãáBò éèeòîì ãç ,'äøòð' ©©©£¨©§©¥¥
íéáëBk úãBáòytpa livdl oi`y hrnl ick azkp cg` xezii - £©¨¦

,dxf dcear cearl dvexd z`äîäa éèeòîì ãçåcg` xeziie - §©§©¥§¥¨
,draxl dnda xg` scexd z` hrnl `aållgl dvexd z` ok §

úaL.mytpa mlivdl ozip `ly ©¨
:zl`eye `xnbd dkiynnøîàc ,éçBé ïa ïBòîL éaøìe(.cr onwl) §©¦¦§¤©§¨©

,BLôða Bìéväì ïzéð íéáëBk úãBáò ãáBòok m`éì änìipy ¥£©¨¦¦¨§©¦§©§¨¨¦
:`xnbd daiyn .miherin,úaL éèeòîì ãçå ,äîäa éèeòîì ãç©§©¥§¥¨§©§©¥©¨

yàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrca dler did -úaL éúéz ¨§¨©§¨©¦¨¥¥©¨
íéáëBk úãBáòî 'ìeléç' 'ìeléç'îllgnd oic z` cenll yiy - ¥¦¦¥£©¨¦

daezkd 'lelig' zlinn dxf dcear caern dey dxifba zay
miakek zcear cearl jledd z` bexdl yiy myky ,mdipya
z` llgl jledd z` bexdl yi jk ,i`gei xa oerny iax zrcl
lelign elivdl oi`y [herina] dxezd epl drinyn okl ,zayd

.eytpa zay
:`xnbd cer zl`eyøîàc ,ïBòîL éaøa øæòìà éaøìe(.cr onwl) §©¦¤§¨¨§©¦¦§§¨©

d mby,BLôða Bìéväì ïzéð úaLä úà ìlçî`ed ,df oicl exewne §©¥¤©©¨¦¨§©¦§©§
meynúaL àéúàczay zcnlpy -úãBáòî 'ìeléç' 'ìeléç'î §¨§¨©¨¦¦¦¥£©

øîéîì àkéà éàî ,íéáëBkdaiyn .miweqtd xezii z` x`ap ji` - ¨¦©¦¨§¥©
:`xnbdøòð àðîçø áúëc éãééà ,Cãéàå ,äîäa éèeòîì èeòéî ãç©¦§©¥§¥¨§¦¨©§¥§¨©©£¨¨©©

äøòð énð áúkdkxved ,dnda hrnl 'xrp' dxezd dazky ab` - ¨©©¦©£¨
zwqer dyxtdy meyn ,'dxrp' df z` mi`xewy zxeqnl mb

.cg` xac wx mihrnn mlerle ,dxrpa
:`ziixaa epipyàlL Bì eçépä úøîBàä óà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©¨¤¤©¦¤Ÿ

,äpâøäé.eytpa dze` milivn oi`:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîa ©©§¤¨§©¨¦§§¦
.mzwelgn zxaq idne ,dcedi iaxe opax ewlgp dxwn dfi`a -

:`xnbd daiyn,àáø øîà`id mzwelgnadxrpdy ote`úãt÷î ¨©¨¨§©§¤¤
dîâét ìò,dpevxn enr dpfn dpi`eez`f lkaBúçépîzeyrl ©¦§¨©¦¨

ick ,epevx,äpâøäé àlLzeyrl el migipn `ly d`xi m`.epevx ¤Ÿ©©§¤¨
y ,`id mzwelgn zxaqeàðîçø ãéô÷ dîâétà ,éøáñ ïðaømrhd - ©¨¨¨§¦©¦§¨¨¦©£¨¨

,dxrpd mbt zngn `ed scexd z` bexdl xzedyéøäåef mb ©£¥
,dîâét ìò úãt÷î,eytpa dlivdl yieäãeäé éaøå,xaeqéàä ©§¤¤©¦§¨§©¦§¨©

déìè÷ àðîçø øîà÷c`ed ebxedl dxezd dxn`y dn -íeMî §¨¨©©£¨¨©§¥¦
àìè÷ì dLôð äøñîclr cenrz dxrpdy dxezd dyygy - §¨§¨©§¨¦§¨¨

dxizde ,jk lr zenl dnvr xeqnze ,dplrai `ly dytp
e ,dpbxdi `ly zpn lr ebxdle micwdlàäixd ,ef dxrpe -àì ¨Ÿ

,àìè÷ì dLôð äøñîz` xeqnl dzpeeka oi`y zxne`y oeike ¨§¨©§¨¦§¨¨
.eytpa dlivdl xzid oi` jkitl ,dytp

:opax zhiy lr dywn `tt axäðîìà ,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥©§¨¨
dì íéât à÷ énð ,ìBãb ïäëì,ez`iaa dllg ziyrpy ,znbtp mb - §Ÿ¥¨©¦¨¨¥¨
.eytpa dlivdl xzed `ledéì øîà,iia` el aiyd -äaø äîâétà ¨©¥©¦§¨©¨

àðîçø ãéô÷,zxka maeigy zexengd zeixr oebk ,lecb mbt lr - ¨¦©£¨¨
cr dxezd dcitwd ,dpef ziyrpe xfnn dcley daexn mztxge

,scexd mc zxzd ickàðîçø ãéô÷ àì ,àèeæ äîâétàlr la` - ©¦§¨¨Ÿ¨¦©£¨¨
,dxezd dcitwd `l dllg wx `l` dpef ziyrp dpi`y ,ohw mbt

.scexd z` jk lr bexdl dxizd `le
lirl `xnbd dyxc(`"r),úBúéøk éáéiç elà 'àèç',oze` oilivny ¥§¥©¨¥§¥

.mytpaeäðéîøezeaezka epipyy dnn df oic lr dywe -(.hk), §¦§
'BúBçà ìò àaä ,ñð÷ ïäì LiL úBøòð elàå',ezeg` `ld dxe`kle §¥©£¤¤¨¥§¨©¨©£

,zezixk iaiig xg` scexd z` bexdl xzed m`e ,zxk aeiga `id
oicde ,dzin aiegn `ed dqpe`l ezticx zryay `vnp ok m`
qpw aeig yi recne ,minelyzae dzina mc` miaiign `ly `ed

.ezeg` z` qpe`a
:`xnbd zvxznàcñç áøc dén÷ ïðaø äeøîàinkg exn` - ©§¨©¨¨©¥§©¦§¨

,`cqg ax ipta daiyidäàøòä úòMî[d`iad zligzÎ]dîâôc- ¦§©©£¨¨¦§©©
znbtp `id f`yàìèwî déì øètéàxnelk ,dzind aeign xhtp - ¦§©¥¦§¨¨

lirl `ziixaa epipyy enk ,ebxedl zeyx oi` aeyy(`"r)xg`y
eli`e ,ebxedl xeq` dxiar da dcarpyøîb ãò ílLî àì àðBîî̈¨Ÿ§©¥©§©

äàéa,dileza xiynyk ,d`iad xnb cr lg epi` qpwd aeig - ¦¨
,cg`k eilr mi`a miaeigd ipyy aygp df oi`y `vnp ok m`e

.'dipin daxca dil miw' ly llkd lg `l df ote`ae
:zeywzdl `xnbd dkiynnàçéðäoaen df uexiz -øîàc ïàîì ¨¦¨§©§¨©

ä÷éLð Bæ äàøòä,xa`d zwiyp -d`iad zligza cin okly ©£¨¨§¦¨
aeig eli`e ,dzin aeig eilr oi` xzeie dnbte dilr `ay aygp

,dileza xiyn f`y dxhrd zqpkd zry cr lg `l qpwdàlà¤¨
,äøèò úñðëä Bæ äàøòä øîàc ïàîìaygp `l oiicr okl mcewe §©§¨©©£¨¨©§¨©£¨¨

,jiyni `ly ick ebxedl oic yi oiicre dilr `ayàkéà éàî©¦¨
øîéîìxzen zezixk iaiigy o`k x`eand oicd z` ayiip cvik - §¥©

xiyny `vnp `ld ,zeaezka dpynd mr ,mytpa mlivdl
'dpin daxca dil miw' ea xnel yie ,dzin aiegny drya dileza

.qpwn exhetle
:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîà àlàxaecn zeaezka dpyna ¤¨¨©©¦§¨

äéìò àaL ïBâkokl mcewäkøãk àlL,jkaeoi` dzrne ,dnbtp §¤¨¨¤¨¤Ÿ§©§¨
,scexd ytpa dlivdl xzid,äkøãk äéìò àáe øæçåef d`ia lre §¨©¨¨¤¨§©§¨

.dleza `id oiicry itl qpw aiigzn
:sqep uexiz,øîà àáøxaecn zeaezka dpynaBúçépîa,dlreal ¨¨¨©§©¦¨

zpn lr,äpâøäé àlLåzrck my dpynd,àéä äãeäé éaøxaeqd ¤Ÿ©©§¤¨§©¦§¨¦
lirl(`"r)jkitle ,eytpa dze` milivn oi` 'el egipd' zxne`ay

.qpwa eaiigl xyt`e dzin aeig eilr oi`

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
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.'dipin daxca dil miw' ly llkd lg `l df ote`ae
:zeywzdl `xnbd dkiynnàçéðäoaen df uexiz -øîàc ïàîì ¨¦¨§©§¨©

ä÷éLð Bæ äàøòä,xa`d zwiyp -d`iad zligza cin okly ©£¨¨§¦¨
aeig eli`e ,dzin aeig eilr oi` xzeie dnbte dilr `ay aygp

,dileza xiyn f`y dxhrd zqpkd zry cr lg `l qpwdàlà¤¨
,äøèò úñðëä Bæ äàøòä øîàc ïàîìaygp `l oiicr okl mcewe §©§¨©©£¨¨©§¨©£¨¨

,jiyni `ly ick ebxedl oic yi oiicre dilr `ayàkéà éàî©¦¨
øîéîìxzen zezixk iaiigy o`k x`eand oicd z` ayiip cvik - §¥©

xiyny `vnp `ld ,zeaezka dpynd mr ,mytpa mlivdl
'dpin daxca dil miw' ea xnel yie ,dzin aiegny drya dileza

.qpwn exhetle
:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîà àlàxaecn zeaezka dpyna ¤¨¨©©¦§¨

äéìò àaL ïBâkokl mcewäkøãk àlL,jkaeoi` dzrne ,dnbtp §¤¨¨¤¨¤Ÿ§©§¨
,scexd ytpa dlivdl xzid,äkøãk äéìò àáe øæçåef d`ia lre §¨©¨¨¤¨§©§¨

.dleza `id oiicry itl qpw aiigzn
:sqep uexiz,øîà àáøxaecn zeaezka dpynaBúçépîa,dlreal ¨¨¨©§©¦¨

zpn lr,äpâøäé àlLåzrck my dpynd,àéä äãeäé éaøxaeqd ¤Ÿ©©§¤¨§©¦§¨¦
lirl(`"r)jkitle ,eytpa dze` milivn oi` 'el egipd' zxne`ay

.qpwa eaiigl xyt`e dzin aeig eilr oi`
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במה שכתב אודות המיחוש, שנופלת תרדמה כו' – אחת העצות לזה הוא, הלימוד במקום שליבו חפץ ושינוי בהלימוד מזמן לזמן, זאת 
אומרת שלא יהיה הלימוד שעות רצופות בעניין אחד, או בסגנון אחד.

ממכתב ד' תשרי, תשי"ט 



xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc oixcdpq(iying meil)

:sqep uexiz,øîà àtt áøxaecn zeaezka dpynaäzeôîa- ©¨¨¨©¦§¨
,lraidl dnikqny,eytpa dze` milivn oi` la` ,qpw dl yiy

ìkä éøáãå.cigi zrck dcinrdl jxev oi`e - §¦§¥©Ÿ
:sqep uexiz,øîà éiaàxaecn `l` ,dzetna cinrdl jxev oi` ©©¥¨©

dqep`aaote`yåéøáàî ãçàa ìéväì ìBëé,scexd lyïúðBé éaøå §¨§©¦§¤¨¥¥¨¨§©¦¨¨
,àéä ìeàL ïaoi` jkitle ,scexd z` bexdl dfk dxwna xqe`d ¤¨¦
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ìévä àìålivnd ixd ,ebxd `l`åéìò âøäðzbixd lr bxdp - §Ÿ¦¦¤¡¨¨¨
.gvex oick ,scexd

:`xnbd zxxanìeàL ïa ïúðBé éaøc àîòè éàî:`xnbd daiyn ©©£¨§©¦¨¨¤¨
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,epiidc ,'dW`d lrA eilr ziWi xW`M Wpri WFpr dicli E`vie§¨§§¨¤¨¨¥¨¥©£¤¨¦¨¨©©¨¦¨
mlyl aiig ,dizecle litde zxaern dy`a mdn cg` rbt m`

,zecled inc z` dlralúevîa ,øæòìà éaø øîàåáeúkä äúéîaL §¨©©¦¤§¨¨§©¤§¦¨©¨
øaãî,exiag z` bexdl dknd dvxyk xaecny -áéúëcweqta §©¥¦§¦
`ad'Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà íàå'dy`d dzn m`y - §¦¨¦§¤§¨©¨¤¤©©¨¤

lkd `l` idylk dbixdl oiekzn did `l m`e ,dzgivx lr bxdp
`xnbd zxfeg .dy`d zbixd lr bxdp did `l ,dbbya did

:le`y oa ozpei iax ly epic z` gikedléëä eléôàåezpeeky - ©£¦¨¦
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xy`ky xn`z m` la`ïzéð énð åéøáàî ãçàa ìéväì ìBëé̈§©¦§¤¨¥¥¨¨©¦¦¨
,BLôða Bìéväì,dzin aiigk epic dfk dxwna mbedì úçkLî éëéä §©¦§©§¥¦©§©©¨
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,dipin daxca dil miw xFht xn`p `l df ote`ae ,dy`d lra
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.eixa`n cg`a livdl
:ok wlgl ozip `ly `xnbd zxne`àðL àìm` welig oi` - Ÿ§¨
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,dlvdd jxevl epenna rebtl xzeny oky lk ,envr livdl ick
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,ïécä ïî,dxf dcear caera livdl yi okleúaL àéúàåzaye - ¦©¦§¨§¨©¨
zcnlpadey dxifbíéáëBk úãBáòî 'ìeléç' 'ìeléç'. ¦¦¦¥£©¨¦
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eøîâå eðîéðetq`zdy mi`pzdäæzð úéa úéiìòay,ãeìayìk ¦§§¨§©£¦©¥©§¨§¨
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:`xnbd dywnàì íéáëBk úãBáòåoicd oi` miakek zceara ike - ©£©¨¦Ÿ
,bxdi `le xeariyàéðz àäå`ziixaaïépî ,ìàòîLé éaø øîà §¨©§¨¨©©¦¦§¨¥¦©¦

ãBáòiL ïépî ,âøäz ìàå íéáëBk úãBáò ãBáò íãàì Bì eøîà íàL¤¦¨§§¨¨££©¨¦§©¥¨¥¦©¦¤©£
îBì ãeîìz ,âøäé ìàåøzeevnd meiw lr ieeiva(d gi `xwie)éçå' §©¥¨¥©§©¨©

,'íäa,yxcpeàéñäøôa eléôà ìBëé .íäa úeîiL àìåxeari m`d - ¨¤§Ÿ¤¨¨¤¨£¦§©§¤§¨
,miax ipta mbøîBì ãeîìz(al ak my)éLã÷ íL úà eìlçú àìå' ©§©§Ÿ§©§¤¥¨§¦

'ézLc÷ðå,`idy epiidc ,myd lelig meyn dxiara yi xy`ky §¦§©§¦
,x`eane .myd z` ycwle ytp xeqnl miaiig ,`iqdxta

.dxf dceara elit` ytp xeqnl mc`d lr oi` `rpivay
:`xnbd zvxznøeîàc eäðéàexaq cela etq`zdy minkgd - ¦§§©

dxf dcear oiprlàéðúc ,øæòéìà éaøk,`ziixaa,øîBà øæòéìà éaø §©¦¡¦¤¤§©§¨©¦¡¦¤¤¥
xn`p(d e mixac),éäìà 'ä úà záäàå'ìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa E §¨©§¨¥¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨

,'Eãàî,dxf dceara 'd zcear z` xindl `ly ieeiv `edy §Ÿ¤
,dxe`kle,ELôð ìëa øîàð íàenvr xeqnl jixvy epiidc ¦¤¡©§¨©§§

,dxf dcear cearl `l ick dzinløîàð änìmbEãàî ìëa ¨¨¤¡©§¨§Ÿ¤
,dxf dcear cearl `l ick epenn lk xeqnl jixvyådyw ok §

y ,jtidløîàð änì ,Eãàî ìëa øîàð íàmb,ELôð ìëadidy ¦¤¡©§¨§Ÿ¤¨¨¤¡©§¨©§§
ipyde ,mc`l xzei aiagd xacd z` dxezd aezkzy ie`xd on
meyn ,`id mdipy zxkfd mrh `l` ,xnege lwa epnn cnlp didi

yåéìò áéáç BôebL íãà Eì Lé íàxzeiìëa øîàð Cëì ,BðBînî ¦¥§¨¨¤¨¦¨¨¦¨§¨¤¡©§¨
,ELôð,dxf dcear ceari `le ytpd z` xeqniyíãà Eì Lé íàå ©§§§¦¥§¨¨

åéìò áéáç BðBînLxzeiBôebî,Eãàî ìëa øîàð êëì ,ca`iy ¤¨¨¦¨¨¦§¨¤¡©§¨§Ÿ¤
yiy xaeq xfril` iaxy `vnp .dxf dcear ceari `le epenn
exaq ezhiyke ,miakek zcear cearl `le ytpd z` xeqnl

.cela dfzp ziaa minkgd
oiprleíéîc úeëéôLe úBéøò éelébdfzp zia inkg exaqéaøãk, ¦£¨§¦¨¦¦§©¦
àéðúc,`ziixaa,øîBà éaødqxe`n dxrp qpe` zyxta xn`p §©§¨©¦¥

(ek ak mixac),,'äfä øácä ïk Lôð Bçöøe eäòø ìò Léà íe÷é øLàk ék'¦©£¤¨¦©¥¥§¨¤¤¥©¨¨©¤
,dyw dxe`kleäzòî çöBøî eðãîl äî éëå`iad dn myl - §¦©¨©§¥¥©¥©¨

mikixv eppd gvxpd on ike ,gvxpe gvexn `nbecd z` o`k weqtd
weqtd azk xak ixde ,dny` dpi` dqxe`nd dxrpdy cenll

dnvr dxrpd iabl'`l` ,'xac dyrz `l dxrpleàa äæ éøä£¥¤¨
ãîì àöîðå ãîlìdxrpn cenll zpn lr my dxezd ezazky - §©¥§¦§¨¨¥

,cenild `ed jke ,gvexl,äñøBànä äøòðì çöBø Léwîzpn lr ©¦¥©§©£¨©§¨¨
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bexdl scexd.BLôða Bìéväì ïzéðçöBøì äñøBànä äøòð Léwîe ¦¨§©¦§©§©¦©£¨©§¨¨§¥©
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המשך בעמוד קפ

oifge` mipy` cenr cr sc ± oey`x wxt`nw `aa
.øîà àôô áø:zctwn dpi` `dc ozip `l dlivdle `id inp `qpw zac xn`w dzetna qpw dl yi ezeg` ipzwc `d.øîà ééáàlivnd lekic oebke dqep`a mlerl

:`id le`y oa ozpei 'xe dzrn ebxedl ozip `ly df ly eixa`n cg`a livdl.ìåëéå:eilr bxdp eytpa `l` livd `le eixa`n cg`a livdl ed`exd e` scxpdúåöîá
.äúéîáù:xacn aezkd dy`d z` dkde exiag z` bexdl oiekzn `edy.äéäé ïåñà íàå áéúëãoiekzna n"y e`l `l` lihwn i`n` `ed bbeyc bexdl oiekzn `l i`e

:zecle inc ypri yepr dzin aeig o`k oi`y oeq` didi `l m`c aizk d"t`e oiekzn didy did scex dfe lirl opixn`ck eytpa elivdl ozip gvex mzqeúøîà éà
.'åëå àîìùálivdl d`exd lekiy oebk

jkld ebxedl ozip `l `edc eixa`n cg`a
:yprie dzin o`k oi`.'åëå úøîà éà àìà

livdl ozipe `ed scex `d ypri i`n`
:eytpaàëä éðàù àîìéãmlyn ikdl .

dfl dzinc meyn dzin cv (`kilc) b"r`e
oi`a opi` oinelyzde dzind dfl oinelyze
liaya eilr d`a dzindy cg` mc` i"r el
lrac oinelyzde enr aixn didy exiag
`l jkld `ed `nlrc yipi`c od dy`d
dzin aeig meyn i`dc oinelyzn xhtin

:jci`` aiiginc.àðù àìaeig o`k did m`
oia oinelyz aiigzdl welig oi` dzin
oinelyzd lra liaya eilr d`a dzindy

:xeht xg` liaya eilr d`ay oiaáééçúî
.àåä åùôðálivdl ozip ixdy ef dticxa
"r`e eytpamc` lk x`y ly elld milkc b

:xeht dfl oinelyze dfl dzinc odóãåøå
.óãåø äéäùscex dfe ebxedl exiag xg`

:'eke milkd z` xaiye elivdl eixg`øáñ
.äåáàë äìoicd on miyperc dxf dceara

dxf dcearn lelg lelga zay sili xcde
`l jrxfne (`l zeny) znei zen dillgn
:(gi `xwie) llgz `le jlenl xiardl ozz

.äæúð:yi`d my.âøäé ìàå øåáòémda ige
:mda zeniy `le.'åëå äøæ äãåáòî õåç

:dl sili onwl.àéñäøôádnk yxtn onwl
:`iqdxt.åììçú àìlelg `ki` `iqdxta

izycwpe edfe myd z` ycwl jixve myd
:exvei zad` lr eytp xqenyúà úáäàå

.êéäìà 'ädceara epxinz `ly rnyn
:dxf.'åëå øîàð êëìezad` `dz xnelk

:jl aiagd lkn xzei jl daiagçöåø äî
.øåáòé ìàå âøäégvex ied el xn` m`e

bxdi jbxed ipixd e`l m`e ytpd z` bexde
:xeari l`e.àåä àøáñytp dgcz `ly

dxiare dnyp cea` izxz `ki`c exiag
dnyp cea` `cg `l` `kilc eytp iptn
lr xearl `pngx xn` ikc xeari `l `ede
eipira dxwic meyn mda ige meyn zevnd
seqc oeik gvex iab `kde l`xyi ly dnyp
xzen `di dnl dnyp ceai` `ki` seq
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,âøäé ìàå øBáòé ,âøäz ìàå øBáò íãàì ïéøîBà íà ,äøBzaL úBøéáò ìk ,ãeìa äæzð©§¨§¨£¥¤©¨¦§¦§¨¨£§©¥¨¥©£§©¥¨¥
øîà ,àéðz àäå ?àì íéáëBk úãBáòå .íéîc úeëéôLe ,úBéøò éeléâå ,íéáëBk úãBáòî õeç¥£©¨¦§¦£¨§¦¨¦©£©¨¦Ÿ§¨©§¨¨©
ãBáòiL ïépî ,âøäz ìàå íéáëBk úãBáò ãBáò íãàì Bì eøîà íàL ïépî ,ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¦©¦¤¦¨§§¨¨££©¨¦§©¥¨¥¦©¦¤©£
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éäìà 'ä úà záäàå' ,øîBà,ELôð ìëa øîàð íà ,'Eãàî ìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa E ¥§¨©§¨¥¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨§Ÿ¤¦¤¡©§¨©§§
íãà Eì Lé íà .ELôð ìëa øîàð änì ,Eãàî ìëa øîàð íàå .Eãàî ìëa øîàð änì̈¨¤¡©§¨§Ÿ¤§¦¤¡©§¨§Ÿ¤¨¨¤¡©§¨©§§¦¥§¨¨
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,äzòî çöBøî eðãîl äî éëå .'äfä øácä ïk Lôð Bçöøe eäòø ìò Léà íe÷é øLàk©£¤¨¦©¥¥§¨¤¤¥©¨¨©¤§¦©¨©§¥¥©¥©¨
ïzéð äñøBànä äøòp äî ,äñøBànä äøòðì çöBø Léwî .ãîì àöîðå ãîlì àa äæ éøä£¥¤¨§©¥§¦§¨¨¥©¦¥©§©£¨©§¨¨©©£¨©§¨¨¦¨
çöBø äî ,çöBøì äñøBànä äøòð Léwîe .BLôða Bìéväì ïzéð çöBø óà ,BLôða Bìéväì§©¦§©§©¥©¦¨§©¦§©§©¦©£¨©§¨¨§¥©¨¥©
,àeä àøáñ .ïì àðî ,déôeb çöBø .øBáòz ìàå âøäz äñøBànä äøòð óà ,øBáòé ìàå âøäé¥¨¥§©©£©©£¨©§¨¨¥¨¥§©©£¥©¥§¨¨§¨¨
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רי
oifge` mipya cenr cr sc ± oey`x wxt`nw `aa

.àðàñîã àú÷øòoipra l`xyi jxce jk xeywl miebd jxc m`y lrpd jexy
oi`y df iepy elit` mirepv zeidl l`xyi jxce xaca zecdi cv yiy oebk xg`
`iqdxt i`de l`xyi eixiag ipta myd z` ycwi `nlra bdpn `l` devn o`k

:l`xyia xacn.êåú êåú àéúà:l`xyi edleke opira dxyrc.ïìäì:milbxna
.éàåä àéñäøô øúñà àäå`le iebl dlrape

:`lhwl dytp dxqn.àéä íìåò ò÷ø÷
:dyrn da dyer `ed dyrn dyer dpi`

.åîöò úàðäexiardl oiekzn iebd oi`y
ip`y oiekzn envr z`pdl `l` ez`xin

:jk lr bxdil myd lelg o`k oi`eéðä
.é÷éðåîéãå é÷àåå÷mda oipzepy zygp ilk

mikln ogley iptl oicnere od oideab milgb
:ocbpk mngzdl.åäì ïðéáäé éëéäbg mei

zia lkn xe` mixnek oilhepy miiqxtl did
mdly dxf dcear ziaa oicinrne ziae
zian s` oilhep eide ocbpk mrd oinngzne
`le edl opiadi ikid mgxk lra l`xyi
wg `ld myd zyecw` ediiytp ixqn

:`ed dxf dcear.àìàepi` iebde li`ed
oiekzn envr z`pdl `l` exiardl oiekzn
myd yeciw o`k oi` ilkd eze`l jixvy
el jixv epi` iebdy it lr s`e eilr bxdil
`ed envr z`pd dxf dcear wegl `l`

ilk eze`l jixvycear`y il xne` epi`e
:ip`.àúñôñà ìéè÷lk`n ayr xevw

:dnda.ìåè÷ìiebd dilhwl `le `zqtq`d
ikxevl `l` exiardl oiekzn epi`c oeikc

:myd lelig o`k oi` envr.àøäðì éãù
e` `ed `iqdxt i`e oiekzn `ed exiardl
lehwil `le dilhwl zeklnd zxfb zry
dxf dcear lr xdfen gp oa :`zqtq`
xear xn` m`e (.ep 'c) zezin 'ca xn`ck
e` myd z` ycwl `id devn bxdz l`e

:`l.åäééøæáàzyecw eda jiiyc icin lk
lr xearl el xne` m`c eda `kiiy myd
myd z` ycwi `l m`e bxdi e` zevn oze`
:`ed ollka inp i`d jkld mdilr xeari

.åäééøæáàzegpna eznbece h"pnphxt` cel
:`dxfia` lke dler (:br sc).äæä øáãìcearl `ly onrp eilr lawy xg`n

ipec`y xaca qep` ip`y jcarl 'd glqi dfd xacl ryil`l el xn` dxf dcear
:el dced `nl` melyl jl el xn`ie aizke i"r oryp
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åìéôàxn`ck mieb lyn oipeyn mdilrpnc rnyn dxe`kl .`p`qnc `zwxr iiepyl

w"a) qpekd wxta inpinke` ip`qn miiq dedc `xirf xfrl` iab (mye :hp

`xab `edd iab (.ak sc) ziprz zkqna rnyn jke milyexi lr la`zn didy xn`we

oi` opz (.eh sc) dviac w"t seqac dywe iheg inx `le inke` ip`qn miiqn dedc

zvia jixvy iptn h"eia oal lrpn oiglyn

zerevx `wecc z"x yxtne exigydl xibd

mieb lyc mieb lyn zepeyn eid lrpnd

inke` ip`qne zepal l`xyi lye zexegy

lrpnd la` zexegy zerevx epiid izkec lkac

:xegy did i`ce

àäål"dc dniz .i`ed `iqdxt xzq`

dxrpe gvexc i`ed zeixr iieyw`l

enke xeari l`e bxdi `nlr ilekl dqxe`nd

xn`c (mye :b sc) zeaezk yixa dyw ok

yexcile jixte ediiytp exqnc zerepv `ki`c

ocar xity `d `iyew i`ne ixy qpe`c edl

z"x uxize zeixr ielib meyn ediiytp exqnc

`pngxc meyn ieb zlira lr dzin oiaiig oi`c

lr oi`yep 'ta opixn`ck iebc dirxfl dixwt`

miqeq znxfe aizkc (.gv zenai) dqep`d

za xizdl z"x dvex did jk jezne mznxf

xiibzp aeye ieb dilr `ae dxindy l`xyi

cg` xninl jiiy `lc zecdia dniiwl dnr

dywde dnda z`iak `iedc ieb z`iaa lreal

dxq`p ieb z`iaa k"rc ikcxn x"a wgvi x"xd

dy`d 'ta zevext `ki`c mzd 'ixn`ck lral

dy`d iab (mye :ek zeaezk) dlnx`zpy

dlral dxeq` zeytp ici lr ieb icia dyagpy

izca` xy`k (.eh sc) dlibna inp opixn`e

dlra iabl `nl` jnn izca` jk `a` zian

dpedkl mbe dnda z`iak ieb z`ia 'aiyg `l

dpi` dnda z`iaay t"r` ez`iaa zlqtp

`ad 'ta opixn`ck dndal zepf oi`c zlqtp

`ed iebc dirxfc (.hp sc zenai) eznai lr

iebc z`ia la` qiig oiprl `pngx dixwt`c

lreal dxeq` lral dxq`pc oeike dixwt` `l

wxta dheqa inp opixn`e d`nhpe d`nhpen

lqete eci lr oipwn iebc (mye :ek 'c) dqex`

dnexzl cg`e lral cg` `pngx xn` d`nhp `ide dxzqpe `hiyt jixte dnexza

dil dxiq` d`ia jdac `kid ilin ipd d`nhp `ide dxzqpe xn` ik `nizc edn ipyne

xeq`l d`nhpe jiiy ieb iab elit` `nl` l"nw dil dxiq` ikd e`lac ieb iwet`l

ipdnc dil miwc i`ed zeixr xzq` `de `kd jixt `lc `de lreal oicd `ede lral

dyrn ciar `lc `kid la` micia bxdiy mcew n"d envr xeqnl aiigin ik diteb gvexe opitli gvexn `dc zeixr meyn dnvr xeqnl 'aiigin `lc oiprl mler rwxwc `nrh

epizd lr eze` oikilyny oebkciar `lc oeik ith wneq icic `nc `nlic ith iwneq i`xagc `ncc zifg i`n daxc` xn` ivnc envr xeqnl aiig oi`y `xazqn jrnzne w

yi bxdz qxb i`e dnvr xeqnl zaiig oi` mler rwxw `idy dnvr dxrpd la` dyrn ciarc i`w lrea`e opiqxb bxdi xearz l`e bxdz dqxe`nd dxrp s` xn`wc `de dyrn

wxt yixc `idda yxtl yi inp oke mler rwxwc `nrh ipdnc c"q `l `iqdxt meyn myd lelg oiprl la` dexrd z` dilr `iazy dyrn dyrzy mcew dxrpd bxdzc yxtl

`ly xyt` i` ede`iai m`y rceie dexrd lr ede`iaiy gipi e` edbxdiy el xne` m`c zrcl `l` ieyiw oi`y dexrl qpe` oi` `ax xn`c (mye :bp 'c zenai) eznai lr `ad

jixtc `de envr xeqnl el oi`e qpe` yi i`ce mzd dexrd lr ede`iad miebde cnere dyewn xak did m`e dyrn aiyg ieyiwdy dyrn ciar `lc xninl epivn `l dywzi

i`dnc xninl ira `l `ndef da lihd deg lr ygp `aykc miwicv lv` `id drx miryx ly ozaeh ipyne dxiarn `ipdzn `w `de lri iab (mye .bw 'c my) dvilg zevn wxt

iieyw`l l"d inp oizrnya k"`c zeyerd zeytpd ezxkpe (.al 'c w"a) gipnd wxta yixcck dyrnk `aiyg d`pdc meyn mler rwxw `idy t"r` dnvr xeqnl dl did `nrh

cr dixaca ezlciy `ide oiprd gikeny enk mitcexd on edpinhzy jixv did daxc`e dqp`l i`yx ded `le did gxea ixdy dqep` dzid `ly mixacd oi`xpc cere xzq` iab

devnn dnyl dxiar dlecb (mye :bk 'c) xifpa ip`e xn`y in 'ta opixn`c d`le lgx dwax dxy jxaz ld`a miypn dgayn aezkdy dn lr jixt mzde egk yizdl dilr `ay

dgayn aezkdy `gip `zyde `ipdzin inp lric jixt d"yne jk lk dnyl ied `le devnd on oipdpc meyn dnyl `ly dl aiyge odilran zepadl zepeekzn eidy dnyl `ly

xifgnc el xefgl zxzen `dzy ick dligz ikcxn dyxib `l dnl izca` izca` xy`k dxn`y yexeyg`l xzq` zivxzpyk z"`e dgayn aezkd dna dqep` dzid m`c

ixzqz m`y i`nhze xg`l ixzqzy yxbzzy xg` lr `le qx`zzy mcew lr `l dnr dpzn oi`y micen lkd (:gi 'c) dheqc a"ta opzck oi`eyip `la zepfa dxiq` `l ezyexb

:jlnl rcei ot `xi didy dyxbl dvex did `lc l"ie dnr dpzn did `l el dxeq` `dz `le lraizy lk llkd df dpxifgi k"g`e i`nhzeìåè÷.'ek `zeigl icye `zqtq`

liya `le `zaya dxicw il lya dil ixn`c l`xyi xa `ipltl `plihwck jl `plihw `l i`e `zqtq` lihw l`xyil ieb dil xn`c (mye :`kw 'c) zenai idlyc `caer `edd

:mieb ly onvr z`pd mewna envr xeqnl el did `l oicd onc dklda iwa did `l `ny dizlihweïáelit`e aizk l`xyia mda ige `de z"`e .myd yeciw lr deevn gp

elit`c dqxe`nd dxrpe gvexn zevn x`y slip `lc ikid ik `l` mda ige jixhvi` `l `nlicc xnel yie mda ige aizkc `l i` `rpiva elit` envr xeqnl aiegn did l`xyi

:r"kl xeari l`e bxdi `rpiva
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ì eléôàøîà ?àéñäøt änëå .àðàñîc àú÷øò ééBpL £¦§©¥©§§¨¦§¨¨§©¨©§¤§¨¨©
äúeçt àéñäøt ïéà ,ïðçBé éaø øîà ,á÷òé éaø©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨¥©§¤§¨§¨
áéúëc ,ïðéòa íéìàøNé ,àèéLt .íãà éða äøNòî¥£¨¨§¥¨¨§¦¨¦§§¥¦¨¦©¦§¦
äòLz ,äéîøé éaø éòa .'ìàøNé éða CBúa ézLc÷ðå'§¦§©§¦§§¥¦§¨¥¨¥©¦¦§§¨¦§¨
éàpé áø éðúc ,òîL àz .eäî ,ãçà éøëðå ìàøNé¦§¨¥§¨§¦¤¨©¨§©§¨¥©©©
áéúk .'CBz' 'CBz' àéúà ,àaà øa àéiç éaøc deçà£¨§©¦¦¨©©¨¨§¨§¦
íúä áéúëe ,'ìàøNé éða CBúa ézLc÷ðå' ,àëä̈¨§¦§©§¦§§¥¦§¨¥§¦¨¨
eäleëå äøNò ïläl äî ,'úàfä äãòä CBzî eìãaä'¦¨§¦¨¥¨©Ÿ©§©¨£¨¨§§
øzñà ,àäå .ìàøNé eäleëå äøNò ïàk óà ,ìàøNé¦§¨¥©¨£¨¨§§¦§¨¥§¨¤§¥
.äúéä íìBò ò÷ø÷ øzñà ,éiaà øîà .éàåä àéñäøt©§¤§¨£©¨©©©¥¤§¥©§©¨¨§¨
,éëä àîéz àì éàc ,éðàL ïîöò úàðä ,øîà àáø̈¨¨©£¨©©§¨¨¦§¦¨¥¨¨¦
úàðä àlà .eäì ïðéáäé éëéä ,é÷éðBîéãå é÷àåå÷ éðä̈¥§¨¥§¥¦¥¥¦¨£¦©§¤¨£¨©
àãæàå .éðàL ïîöò úàðä énð àëä ,éðàL ïîöò©§¨¨¦¨¨©¦£¨©©§¨¨¦§¨§¨
éàäì déì øîàc í"ekò ,àáø øîàc ,déîòèì àáø̈¨§©§¥§¨©¨¨©§¨©¥§©
.éàúeiçì éãLe ,àúaLa àzñtñà ìBè÷ ,ìàøNé¦§¨¥§©§©§¨§©§¨§¦§©©
éãL .déìèwì àìå ,ìéèwéì .Cì àðìéè÷ ,àì éàå§¦Ÿ¨¦§¨¨¦§¦§Ÿ¦©§¥§¦
éøBaòì ,àîòè éàî .ìBè÷éì àìå déìèwéì ,àøäðì§©£¨¦©§¥§Ÿ¦§©©£¨§©¥
äeeöî çð ïa ,énà éaøî dépéî eòa .éòa à÷ àúléî¦§¨¨¨¥¨¦¥¥©¦©¦¤Ÿ©§¤
.íMä úLeã÷ ìò äeeöî ïéà Bà íMä úLeãw ìò©§©©¥¥§¤©§©©¥
,çð éða eeèöð úBöî òáL ,òîL àz ,éiaà øîà̈©©©¥¨§©¤©¦§¦§©§¥Ÿ©
ìëå eäpéà ,àáø déì øîà .ïééåä éðîz ,àúéà íàå§¦¦¨©§¥¨§¨¨©¥¨¨¦§§¨
,äáäà øa àãà áø øîà ,dìò éåä éàî .eäééøæáà©¦¨©§©¨¥£¨¨©©£¨©©£¨
Ecáòì 'ä çìñé äfä øácì' áéúk ,áø éa éøîà̈§¦¥©§¦©¨¨©¤¦§©§©§¤
ïòLð àeäå änL úBçzLäì ïBnø úéá éðãà àáa§Ÿ£Ÿ¦¥¦§¦§©£¨¨§¦§¨

ì Cì Bì øîàiå' áéúëe ,'éúéåçzLäå éãé ìò,'íBìL ©¨¦§¦§©£¥¦§¦©Ÿ¤¥§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc oixcdpq(iying meil)

ì eléôààðàñîc àú÷øò ééBpLm` xnelk ,lrpd jexya zepyl - £¦§©¥©§§¨¦§¨¨
cv dfa yie ,miiebdn xg` ote`a lrpd z` mixyew micedid
s` ,miiebd jxck zeyrl micedid lr mixfebe ,zeripv oebk zecdi
`iqdxta df xy`k ytpd z` jk lr xeqnl jixv ,bdpn wx dfy

.cnyd zrya e`
:`xnbd zxxanänëåk miaygp miyp`.àéñäøt:`xnbd daiyn §©¨©§¤§¨

.íãà éða äøNòî äúeçt àéñäøt ïéà ,ïðçBé éaø øîà á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨¥©§¤§¨§¨¥£¨¨§¥¨¨
:`xnbd zxne`àèéLtïðéòa íéìàøNé`iqdxty `ed heyt oic - §¦¨¦§§¥¦¨¦©
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תשרי, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מה שלא כתבתי בתוכן הברכה פרטים. מלבד שיש בזה ענין שצריך אדם לאמר בלשון רבו, הנה 

מובן הוא ג"כ ע"פ נגלה דתורה, ובפשטות - ובהקדם המובא בט"ז ומגן אברהם והובא לפסק הלכה 

בשו"ע רבנו הזקן סימן תקפ"ב סעיף ז' אשר בימים האלו צריך לדקדק ולהזהר בלשונו. והנה אם כפי 

השערת כת"ר, הייתי מפרט במכתבי נוסף על נוסח הברכה הכללית, ג"כ ענין פרטי, אף כי אחד ומיוחד, 

ופרט, הרי הי' אז כלל  ובהתאם לדרז"ל על כלל  זל"ז,  וקרובים  ופרט בענין אחד  הנה הי' בזה כלל 

ופרט שאין בכלל אלא מה שבפרט, או פרט וכלל אשר י"א שיש לדורשו במיעט וריבה וממעט ענין, או 

כלל ופרט וכלל או פרט וכלל ופרט שאי אתה דן אלא כעין הפרט )עיין נזיר ל"ה ע"ב( אשר כל הסוגים 

הנ"ל ממעטים הם בתוכן הברכה, מכשהיא אמורה בכללות בלי כל פרטיות ומיעוט. וכנ"ל, תמיהני על 

שחשדני במה שלכאורה לא הי' צ"ל אצלו מקום לחדש כזה עלי.

והנני חותם בברכת חתימה וגמר חתימה טובה ויה"ר מהשי"ת, אשר ינצל השפעתו על תלמידיו 

ועל חוגים מאחב"י להחדיר בהם רוח של יראת שמים המבוארת בתורת החסידות, היא תורת הדא"ח.
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ריג
oifge` mipy` cenr dr sc ± oey`x wxt`nw `aa

.àúéà íàårnync melyl jl dil `nip `l myd zyecw lr xdfen gp oac
`xwie) aizk jzinr z` gikez gkedc deevn did `l egikedlc idp el dcedc

:iiecel `l xeqi` xacl iiece` edin ayez xb `le (hi.äòðöáded drpva onrp
ipa jeza myd zyecw iabe myl degzyn `edy oenx ziaa l`xyi eid `le

`l dilr gp ipa eehvp elit`e aizk l`xyi
jeza `l` miebd jeza eycwl eehvp

:l`xyi.àðéè åáì äìòädad` aexn wenip
:ileg dlrde eal mhnhpíâô íåùî

.äçôùî:xaca oiyea eidy dy`dåäé àìù
.úåéøòá úåöåøô ìàøùé úåðáipta cenrl

mdl mexqnie mdipir mda zzl miyp`d
:d`ial.áñðéî äáñðéìåzevext o`k oi`c

oi`e oaqpile ikd ocaril edlekc zeixra
:devn `l` dxiar o`k.äéúòã àáúéî àì

:jka `txi `le.ùã÷îä úéá áøçù íåéî
dnw gex oi`e zeax zeb`cn gkd lyk
mrh lhip jkitl ezy`l a`z zeidl yi`a

:d`ia.äøéáò éøáåòì ïúéðårxd xviy
:oze`z daxne otwezíéøúñ íçìå áéúëã

.íòðémgld m` ik enk hwp `ilrn `pyil
:(hl ziy`xa) lke` `ed xy`

äøåîå øøåñ ïá êìò ïøãä

.äúáå äùà ìò àáä ïéôøùðä ïä åìà
:dl yxtn `xnba.ïäë úáåza oke xnelk

e`l dlrea la` dtixya `id dzpify odk
:`ed dtixya.äúáå äùà ììëá ùéxnelk

`xnba yxtnck `icda iaizk dzae dy`
dtixyc ezeng epiid dzae dy` i`dc
(yi` gwi ik) (k `xwie) aizkck da `aizk
etxyi y`a `id dnf dn` z`e dy` z`

:odz`e eze`.ïììëá ùéåediipin xnelk
onwlck dey dxifba jpd edlek opitli

:`ziixaa.åúáezy` za e`lc ezqep`n
dqep` `dc ezy` za meyn dilr aiigpc

:`id ezy` e`l.åðá úáå åúá úáel didy
:ezqep`n.åúùà úáoia eza `idy oia

:ezbxeg `idy'îâàùðù äùàä ìò àáä
.éðú÷ àì äúá`tiq ipzwcn ickn xnelk

jpda dzae dy` i`dc llkn 'eke llka yi
ezy` zaae ezy`a e`le ixiin oaizkc
`de da aizk dtixyc ezenga `l` xn`w
`ed ezy`a e`l ipzwc dy`d lr `ad
dil iran dn`e dy`d lr `ad k"`c
ded xn`w ezeng` dy` jd p"`e dipznl
dza `ypy dy`d lr `ad diipznl dil
lr `ad `l` ipzw `l `d ezeng epiidc
`le `xeqi`l ediiexzc llkn dzae dy`

dy` jd `nl` jpd edlek dzae dy` llka yi ipzwe ezeng epiidc dza lr e` ezeng m` lr `ad xn`w ikde ezeng m`e ezeng edpip o`ne o`kl ezy` dxkfed
:`icda iaizk dzae.øîàã ééáàì àçéðä:`aiwr iaxe l`rnyi iaxc `zbelt iab (.er sc) oiwxita.åäééðéá àëéà ïéùøåã úåòîùî`aiwr iaxlc dizlinl wiqne

:`id r"x ipn oizipzn ezeng m` `icda `aizk.øîàã àáøì àìàibilt ezy` zzin xg`l dilr `ay ezenga `l` `aizk `l `aiwr iaxl oia l`rnyi iaxl oia
:ipn oizipzn.äúá àùðù äùà ìò éðú àáø êì øîà:ezeng epiidc dn` z`e ezy` epiidc dy` z` gwi ik yi` `icda `aizkc ezeng epiidcäúáå äùà ììëá ùé

.'åëå:ediicda ipzwe `z` `yxcn e`l `eddc `id dinzc `zline ezeng inp ipzw.ééáàì`iz`c eing m` `llk i`da `pzc icii` `icda oaizk dn`e ezeng xn`c
:ezeng m`e ezeng `hdix ab` hwp `yxcn.äîàå äùà àìà éì ïéà:ezeng epiidc.ïàë øîàð:`id dnf dtixya.øîàðådx`y dpa zae dza zae dza zxdf`a

:`id dnf dpd.ïàë óà:`xw i`dc `pic i`da dpa zae dza zae dza dtixy yper oiprl.úåá÷ðë íéøëæ úåùòì ïéðî:yxtn onwl.äìòîìë äèîì úåùòì ïéðî
:yxtn inp onwl.äèîìë äìòîì ïìäì óà äèîìë äìòîì ïàë äîå:yxtn onwl.ïééúà éããä éãäá:dnf dnf `iz`c dey dxfba ediiexzl edpiax `díà àìà

.åúåîç íàë åéîç`xwc dy` i`dc dil opirny `hdix metl `pz i`d `dc dxezd on dtixya dixea lr dcinrd `l oiicr ol dnw `l izk` ezeng m` `zyd
:odz`e eze`c `zernynn `l` dil `wtp dn`e dy` z`c `zernynn e`l `aizk ezeng m` xn`c o`nl 'it`e ezy` epiid.äìò øãäî à÷ åéîç íàdilr xfgn
:ezeng m` `pz opirny` `l izk` `d zeawpk mixkf xn`wc ezeng m` zxezl d`iadl
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íàåoi` n"y melyl jl l"`c xeqi` xacl zecedl el did `l .dil `nil `l `zi`

ded drpv onrp `iqdxta `d drpva `d ipyne myd yeciw lr deevn gp oa

xn`c o`nl elit`e aizk l`xyi ipa jeza myd yecw iabe oenx ziaa l`xyi eid `lc

deevn gp oac jl `ni` mlerle `l ieb la` l`xyi ilin ipd xeari l`e bxdi inp `rpva

`l ef `pwqnle `iqdxt oebk myd yecw lr

rnyn dlr ied i`n oeyle oiira `hyti`

mixtqk xzei d`xpe `id zehiytc `pwqnc

`d `rpva `d dil `nil `zi` m`e opiqxbc

dil xn`cn ciwtn `lc hiyt `we `iqdxta

:melyl jl mzq

äøåîå øøåñ ïá êìò ïøãä

éàîåivn ded .ezeng m`e ezeng edpip

hwp ipd `l` dza zae dza xninl

:`icda dtixy eda aizkc
oipn
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ריד
oifge` mipya cenr dr sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ééáà øîàzeyrl oiipn xn`w ikde xn`w ezy` lre eilr zeawpe mixkf i`d
dzae dy` llka e`lc ezqep`n eza zae epa zae eza epiidc epnn `ad x`y
i`xwn [.fv] zenaia dl opiyxcc xn`w oiyeciw i"r ezy`a mzdc edpip `xwc
dcli `ly dza zae dpa za `d 'ebe jza za e` jpa za zexr aizk inx daxc
dlbz `l dzae dy` zexr aizke dlb jnn
yi`l ezcliy oia jl ezcliy oia rnyn
oi`eyipa o`k oiqep`a o`k `iyw `l xg`
dz` i` `id jl dzetn e` jzqep` m`
m`e `id jnn ok m` `l` dza lr xdfen
dcliy za lr s` xdfen dz` `id jzy`

:xg` yi`l.äðîî àáä øàùëezy` zak
dxifba lirl edl opiaxc dpa zae dza zae

:dey.äîæ áéúë àì äéãéã øàùá àäå
epa zae eza za ol `wtp `xw i`dnc
jza za e` jpa za zexr ezqep`n
dl sili onwl ezae lirl ziyixtck

:aizk `l dnf `xw `eddaeäðä äðä àéúà
.äîæ äîæ àéúàdpda dl opiziin `xwirn

(gi `xwie) `kd aizk dnf dnfa xcde dpd
(my) ezy` x`ya aizke dpd jzexr ik
dnf o`k s` enr dnf oldl dn dpd dx`y

e enropitli dicic x`yl dnf opizii`c xza
dnf (my) o`k xn`p dnf dnfa dtixy da
oldl dn dnf dtixya (k my) oldl xn`pe

:dtixy o`k s` dtixyäðá úá àîéìéà
.äúá úáåmipexg`e mipezgz zexec ody

epiide dncw `idy dzak xnelk dlrnlk
:dpeilr.àéä äèîìë äìòîìzea`dy

:encw ody e`xwp mipeilr mlerlàúùä
.ïáéúë àì åäðéàezeng m`e eing m`

:`aizk `l oyperle ozxdf`låäãéã äîæ
.àáéúëikd :dnf o`k xn`p xn`wc dinza

xcdn ezeng m``e eing m`` mlerl xn`w
:dicic dyxcl dihwp cv i`daeïéðî

.äìòîì úåùòìzexec dyly ezy`n
:ezeng m` oke ezy`l iyily xec `edy eing m` epiidc xeqi`l.äèîì úåøåã äùìùëoke dza za epiidc zexec dyly dpnid dhnl yprpe xdfedy epivny enk

:dpa za.äîæ äèîì øîàð:`id dnf dpd dx`y.äîæ äìòîì øîàðå:`id dnf dn` z`e dy` z` gwi ik (my) aizkcäùìù äìòîì óà úåøåã äùìù äèîì äî
.úåøåãdza dhnl dyr ypera dn `ziixac `pwqn sili xcde aizk yper iab dlrnl dnf `dc mda eprny `l dxdf` oiicre yperl epcnl ixd `xwc `pica eaxz`

zae dzak dhnlk dxdf` oda xn`p `ly eing m`e ezeng m`e ezeng dlrnl dyr dxdf`a s` dtixy lirl edl opiax `dc ezenga dlrnlk dpa zae dza zae
dnf ezy`n dlrnl xn`p zexec dyly oiprl ezy`n dhnlk ezy`n dlrnl zeyrl oipn xn`w ikd `ziixac `pyile (dxdf`n) yperl epcnl ixd dpa zae dza
mcnll yperl mepcnl ixd .ezengk ezeng m` dyr dhnlk dlrnl dyr ezy`n dlrnl s` dzak dza za dlrnlk dhnl aezkd dyre dnf ezy`n dhnl xn`pe
ly x`y dyr dxdf`a s` dpnn dlrn ly x`yk dtixyl dpnid dhn ly x`y opiax dlrnlk dhnl ypera dn dxdf`a xn`p `l dnvr ezeng s`y dxdf`l

:jitn iia` ipz `kti` `ziixac b"r`e dpnid dhn ly x`yk dpnid dlrn.éðú÷ãë íìåòì øîà éùà áødlrnlk dhnl oldl dn ipznle dket`l jixhvz `lc
eing m` zeyrl oipn xn`w ikde dlrnl ixw xengde dhnl ixw lwd xeqi` xeqi`a dhnl xn`wc dhnl i`ne dlrnlk dhnl o`k s` `l` dhnlk dlrnl o`k s`
`l edpi` `zyd lirl ol `iywc `d dil `iyw `l iy` axe ['ek] dnf o`k xn`p xenge oeilr dxeqi`e daexw `idy ezengk dhnl oixeq`e zewegx ody ezeng m`e
xeqi`a dhnl oldl dn dnf ezy` zaa oldl xn`pe dnf ezenga o`k xn`p dizlinl hwp ikd `l` i`w ediilr e`l dnf o`k xn`p i`dc iaizk edcic dnf iaizk
o`k dn ipz xcdc `tiqe xeqi`a dlrnlk xeqi`a dhnl epiide ezengk ezeng m`e eing m` dyrp o`k s` dzak dpa zae dza za lr aezkd aiig xeqi`a dlrnlk
x`y dey dxfba opiax ypera o`k dne xn`w ikde eing m`e ezeng m`e ezenga dxdf` slinl dl yxtn iia`k iy` ax dhnlk dlrnl oldl s` dlrnlk dhnl
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,dliwqn,Cøôéîì àkéà¦¨§¦§¨
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc oixcdpq(iyiy meil)

øîà÷ éëä ,éiaà øîà,`pzd zpeek `id jk -úBNòì ïépîzeaxl - ¨©©©¥¨¦¨¨©¦©¦©£
z` dtixy aeigaøàL[daxewÎ],epnî àaäezqep`n eza mdy §¥©¨¦¤

,ezqep`n epa zae eza zaekoicäpnî àaä øàLmdy ,ezy`n - §§¥©¨¦¤¨
lirl eaxzpy dpa zae dza zae ezy` za(`"r)dxifba dtixyl

,'dnf' 'dnf' deyïàk øîàðeizeaexwaïläì øîàðå ,'änæ' ¤¡©¨¦¨§¤¡©§©¨
dizeaexwa,'eëå 'änæ's` ,dtixy aeig daxzp dizeaexwa dn ¦¨§

.dtixy aeig daxzp eizeaexwa
,ef dey dxifb zyxcp ji` :`xnbd dywnàäåwqerd weqta §¨

déa àáéúk àì ,déãéc øàLaea aezk `l -,'änæ'jkn cnlpy ¦§¥¦¥Ÿ§¦¨¥¦¨
.dey dxifb

àéúà ,éîéãBáà øa ÷çöé áø éì øîà ,àáø øîàdey dxifba cnlp - ¨©¨¨¨©¦©¦§¨©£¦¦¨§¨
xn`py dnl'äpä'eizeaexw iabl(i gi `xwie)za F` LpA zA zexr' ¥¨¤§©©¦§©

xn`py dnn ,'dPd Lzexr iM 'ebe LYA'äpä'ezy` zeaexw iabl ¦§¦¤§¨§¥¨¥¨
(fi my)`l DYA zA z`e DpA zA z` dNbz `l DYaE dX` zexr'¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨§¤©¦¨Ÿ

'dnf' xn`py ink df ixde ,'`ed dOf dPd dx`W 'ebe gTz¦©©£¨¥¨¦¨¦
okle ,eizeaexwaàéúàdey dxifba'änæ'n eizeaexway'änæ' ¨§¨¦¨¦¨

.dtixy aiig eizeaexwa s` ,dtixy aiig ezenga dn ,ezengay
:`xnbd zxne` .`ziixaa micenild z` x`al dkiynn `xnbd

.äìòîìk ähîì úBNòì ïépî ,øî øîà:`xnbd zl`eyähîì éàî ¨©©¦©¦©£§©¨¦§©§¨©§©¨
àîéìéà ,äìòîìkoicy cenll `id `pzd zpeekyúáe dða úa ¦§©§¨¦¥¨©§¨©

dza`ed ,dhnly xecd odydzák,odn dlrnly xecd `idy ¦¨§¦¨
el` miaeig ipy ixdïééúà÷ éããä éãäazyxc dze`a cgi ecnlp - ©£¥£¨¥¨¨§¨

.mzeeydl jixv dne ,dey dxifbàìà`pzd zpeeky ,jgxk lr ¤¨
oic z` zeeydl `idk BúBîç íàå åéîç íàoicBúBîçdxkfedy ¥¨¦§¥£§£

:`xnbd dgec .dtixya aeigl yxetnaäìòîìk ähîì éàäike - ©§©¨¦§©§¨
dlrnly zexecd oicl dhnly zexecd oic z` mieyn ef dyxca

ixd ,`ziixad oeylkéàåä ähîìk äìòîìz` deyn ef dyxc - §©§¨¦§©¨£©
ezeng oick dlrnly zexecd mdy ezeng m`e eing m` oic

:`xnbd dper .mdn dhnl `idyéðzoipn' ,`ziixaa zepyl yi - §¦
zeyrl.'ähîìk äìòîì§©§¨¦§¨¨

:`xnbd dywnéëä éày ,cenild `ed jk m` -ïàk øîàðm`a ¦¨¦¤¡©¨
ezengïläì øîàðå ,änæezenga,änæote`a cenll jiiy `l ixd ¦¨§¤¡©§©¨¦¨

,zeywdl yiy meyn ,df,àzLä äîely oaeige ozxdf`yéäðéà ¨©§¨¦§¦
[ezeng m`e eing m`Î]äáéúk àì,dey dxifba cnlp `l` llk Ÿ§¦¨

ikeàáéúk eäãéc 'änæ'.dey dxifb cenill ¦¨¦§§¦¨
úBNòì ïépî ,øîà÷ éëä ,ééaà øîàoic z` zeeydl -ìLúBøBc äL ¨©©©¥¨¦¨¨©¦©¦©£§Ÿ¨

yäìòîì,epiide ,ezy`ndtixy aeigl ,ezeng m`e eing m` §©§¨
ìLkúBøBc äLyähîì,dza zae dpa za ,epiide ,ezy`nøîàð ¦§Ÿ¨§©¨¤¡©

y zexecaähîìezy`n(my)dx`W 'ebe dYA zA z`e DpA zA z`' §©¨¤©§¨§¤©¦¨©£¨
dPdänæ,'`edøîàðåy zexecaäìòîìezy`n(ci k my)Wi`e' ¥¨¦¨¦§¤¡©§©§¨§¦

DO` z`e dX` z` gTi xW`änæ,dey dxifba yexcl yie .'`ed £¤¦©¤¦¨§¤¦¨¦¨¦
äîy zexecaähîl`ed aeigd ezy`nìLóà ,úBøBc äLzexeca ©§©¨§Ÿ¨©

yäìòîì`ed aeigd ezy`nìL.úBøBc äL,`ed cenild seqeäîe §©§¨§Ÿ¨©
äNò ,LðBòay zexecd oic z`ähîìezy`nkzexecd oic ¨¤¨¨§©¨§

yäìòîì,'dnf' 'dnf' ly dey dxifba ezy`n,énð äøäæàa óà §©§¨©¨©§¨¨©¦
äNòy zexecd oic z`äìòîìd`ia xeqi` mda xn`py ezy`n ¨¨§©§¨

ky zexecd oicähîìxn`py ink df ixde ,ef dey dxifba ezy`n §§¨¨
.ezy`n dlrnly zexeca s` xeqi`

:`ziixad z` x`al sqep ote` d`ian `xnbd,øîà éMà áø©©¦¨©
íìBòì`id `qxibd,éðz÷ãk.'dlrnlk dhnl zeyrl oipn'éàîe §¨¦§¨¨¥©

oeylähîì,ezengn dlrnl mdy ezeng m`e eing m`a xn`py §©¨
mdy ,epiida ähîìd zxnegøeqéà.aeigl oipn ,`id `pzd zpeeke §©¨§¦

dxeqi`y ezengk ,lw oxeqi`y ezeng m`e eing m`a dtixy
dza] dy`d zecleza 'dnf' xn`pe ezenga 'dnf' xn`p .xeng,

in oia dtixyl olek eaxzp dizecleza dn ,[dpa zae dza za
eing m` eyrp ,o`k s` ,xeqi`a dhnly in oiae xeqi`a dlrnly

od ixde xeng dxeqi`y ezengk oxeqi`a zelwd ezeng m`e
.dtixy aeiga

eizeaexw z`eeydn cenll yiy sqep oica dpc `xnbd
oic z` mieyn m` :`xnbd zl`ey .ok epi` dkldle ,dizeaexwl

,ok m` ,dpnn ze`ad zeaexw oicl epnn ze`ad zeaexwäî éà¦¨
,àéäs`y xn`p dizeaexw xeqi` llka,àeä óà ,äøeñà dnà íà ¦¥¦¨£¨©

s`y eizeaexw xeqi`a zeaxl yi,äøeñà Bnà íà,`id zn`de ¥¦£¨
.mixteq ixacn wx dxeq` en` m`y

,àø÷ øîà ,éiaà øîàdNbz `l LO` zexre Lia` zexr','àéä Enà ¨©©©¥¨©§¨¤§©¨¦§¤§©¦§Ÿ§©¥¦§¦
`weecy ,df xeziin cenll yieäzà éàå ,Báéiçî äzà Bnà íeMî¦¦©¨§©§§¦©¨

,Bnà íà íeMî Báéiçîxeq`l dey dxifba cenll oi` jk meyne §©§¦¥¦
.en` m` z`

,øîà àáøxeq`l dey dxifb yexcl oi` weqtdn herin `ll s` ¨¨¨©
y meyn ,en` m` z`dpéîe dpéî ïec øîàc ïàîì ïéaitl oia - ¥§©§¨©¦¨¦¨

ihxt z` s` cenll yi dey dxifb zyxc lkay xi`n iax zhiy
,cnlnd ipicn cnlpd ly mipicdé÷Bàå dpéî ïec øîàc ïàîì ïéáe¥§©§¨©¦¨§¥

døúàa`l` cenll oi` dey dxifb lkay minkg zhiy itl oiae - §©§¨
ihxt x`y z` eli`e ,dey dxifbd yxcp ekxevly oicd xwir z`

,envr oiprn `l` cnlnd oicd ihxtn cenll oi` cnlpd oicdàìŸ
àéúà,ef dey dxifb ici lr xeqi`l en` m` z` zeaxl oi` - ¨§¨

.oldlcke
:'dpine dpin oec' xn`c o`nl diigcd xe`iadpéî ïec øîàc ïàîì§©§¨©¦¨

,dpéîe,jk `ed cenild ezhiyly,àéä äîs`,äøeñà dnà íà ¦¨¨¦¥¦¨£¨
,énð àeä óàs`dpéîe ,äøeñà Bnà íàcenlle siqedl yie - ©©¦¥¦£¨¦¨

,dizeaexwn,àéä äîoecip dn` m` lr `adàeä óà ,äôéøNa ¨¦¦§¥¨©
,énðoecip en` m` lr `a m`.äôéøNa,ok m`øîàc ïàîì ©¦¦§¥¨§©§¨©

yäøeîç äôéøN,dliwqnCøôéîì àkéàdey dxifba cenild z` §¥¨£¨¦¨§¦§¨
,jkïkL ,àéäl äîaeigdnà`edäôéøNajk meyn ,dxengd ©§¦¤¥¦¨¦§¥¨

,dn` m` s` dxq`pL ,àeäa øîàzly eaeigBnà`edäìé÷ña Ÿ©§¤¦¦§¦¨
.en` m`a xeqi` oi` jk meyne ,dzxnega dzegtdãBòåyi §

lr `ad z` oecp cvik ,df cenil lr zeywdlBnàdxeqi`y] ¦
[xengäìé÷ñalr `ad z` eli`e ,dzxnega dipydBnà íà ¦§¦¨¥¦

[xeng zegt dxeqi`y]äôéøNaepicy jgxk lr `l` ,dxengd ¦§¥¨
ote`a miiwzdl leki en` m`a cnlpd aeigd oi`y oeike .dliwqa
llk yexcl oi`e ,'dpine dpin' df oi` ,dn` m`a miiwzn `ed ea

.xeqi`d oiprl s`e ef dey dxifbãBòå,df cenil lr zeywdl yi §
,jk xnel yi ,'dpine dpin oec' xaeqy oeikda z÷lç àì ,àéä äî̈¦Ÿ¦©§¨¨

,dnà íàì dnà ïéa,dtixy aeig yi odizya `l`,énð àeä óà ¥¦¨§¥¦¨©©¦
,Bnà íàì Bnà ïéa Ba ÷Bìçz àì,dliwq odizya aiigl yie Ÿ©£¥¦§¥¦

dilr `ady ezeng m`n en` m` cenll ozip `l `linne
.dtixyaøîàc ïàîìeyäøeîç äìé÷ñdhiyly s` lr ,dtixyn §©§¨©§¦¨£¨

,mewn lkn ,df cenil lr eywi `l zepey`xd zeiyewd izy ef
àéLe÷ éàäîdpexg`den` oicl en` m` oic z` zeeydl yiy ¥©§¨

dtixy oicl dey epic didi `l ,ok m`e ,dliwq eaiegi odizyy
,[en` m` oic z` dey dxifba micnl dpnn] ezeng m` lyàìŸ

dðecéð,xeqi`d mvrl s`e dey dxifbd lk z` zegcl yi - ¦¨
.lirl x`eanke

:'dxz`a iwe`e dpin oec' xn`c o`nl diigcd xe`iaøîàc ïàîìe§©§¨©
,døúàa é÷Bàå dpéî ïec,jk `ed cenild ezhiyly,àéä äîs` ¦¨§¥§©§¨¨¦

,énð àeä óà ,äøeñà dnà íàs`é÷Bàå ,äøeñà Bnà íàxeqi`l ¥¦¨£¨©©¦¥¦£¨§¥
en` m`a d`ia,døúàaoeike .epiiprn eipic x`y z` cenll yie §©§¨

,oky`weecíúä,ezeng m`ac àeäepecl yiàëä ìáà ,äôéøNá ¨¨§¦§¥¨£¨¨¨
`l` epecl oi` en` m`aïçkLàãk ,äìé÷ñaepivny enk -,Bnàa ¦§¦¨¦§©§§©§¦

,ok m`e .en` m`a aeigd sqep dilryøîàc ïàîìyäøeîç äôéøN §©§¨©§¥¨£¨
,dliwqn,Cøôéîì àkéà¦¨§¦§¨
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התשובה צריכה להיות בשמחה.
משיחת וא"ו תשרי תשכ"ז



xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc oixcdpq(ycew zay meil)

ïkL ,àéäl äîlr `ad ly eaeigäôéøNa dnàmeyn ,dxengd ©§¦¤¥¦¨¦§¥¨
,dn` m`a s` xeqi` yi jkL ,àeäa øîàzlr `ad aeigBnà`ed Ÿ©§¤¦

äìé÷ña.en` m` lr `al xeqi` oi` jk meyne ,dzxnega dipyd ¦§¦¨
ãBòåoecl xyt` ixd ,df cenil lr zeywdl yiàéäk àeä- §§¦

,epiide ,dizeaexwa mincny enk epiiprl en` m` oic z` zeeydl
,dnà íàì dza ïéa da äz÷lç àì ,àéä äîxn`p odizya `l` ¨¦Ÿ¦©§¨¨¥¦¨§¥¦¨

,dtixy aeig,Bnà íàì Bza ïéa Ba ÷Bìçz àì ,àeä óàodizyae ©Ÿ©£¥¦§¥¦
df ote`a dey dxifbd z` yexcp m`y `l` .dtixy aiigl yi
aeign xeng aeig en` m`a mipc epivnp ,en` m`a dtixy aiigpe
dxifbd z` yexcl zeiexyt` izy yiy oeike .en`ay dliwqd
`kxit yi miccvdn cg`ae ,rixkdl cvik mircei eppi`e ,dey
s`e llk ef dey dxifb yexcl oi` ,jk meyn ,cenild mvr lr

.xeqi`d oiprløîàc ïàîìeyäøeîç äìé÷ñs` lr ,dtixyn §©§¨©§¦¨£¨
,mewn lkn ,dyw `l dpey`xd `iyewd ef dhiylyàéLe÷ éàäî¥©§¨

,dpexg`d`ad z` aiigl yexcl zexyt` ef dey dxifba yiy
m` oic z` zeeydl zexyt` yie ,en` oick dliwq en` m` lr

,dfa drxkd epl oi`e ,dtixy aiigle eza oicl en`dðecéð àì- Ÿ¦¨
.xeqi`d mvr oiprl s`e dey dxifbd lk z` zegcl yi

eizeaexw z`eeydn cenll yiy sqep oica dpc `xnbd
oic z` mincn m` :`xnbd zl`ey .ok epi` dkldle ,dizeaexwl

,ok m` ,dpnn ze`ad zeaexw oicl epnn ze`ad zeaexwäî éà¦¨
,àeäs`,àéä óà ,äøeñà Búlks`,äøeñà dúlkdkldl eli`e ©¨£¨©¦©¨¨£¨

.zxzen ebxeg zy`
àø÷ øîà ,éiaà øîàezlk zxdf`a(eh gi `xwie)`l LzNM zexr' , ¨©©©¥¨©§¨¤§©©¨§Ÿ

dNbzða úLà'àéä E`weecy ,jkn cenll yie ,'ebeúLà íeMî §©¥¥¤¦§¦¦¥¤
ðaBáéiçî äzà éàå ,Báéiçî äzà Eezy` zlk lrdða úLà íeMî ¦§©¨§©§§¦©¨§©§¦¥¤§¨

.ezlk dpi`y
:`kxit zngn df oic cenll oi`y uxzn `ax,øîà àáøila s` ¨¨¨©

y meyn ,ezy` zlk z` xeq`l dey dxifb yexcl oi` weqtdïéa¥
,dpéîe dpéî ïec ,øîàc ïàîìeé÷Bàå dpéî ïec ,øîàc ïàîì ïéá §©§¨©¦¨¦¨¥§©§¨©¦¨§¥

àéúà àì ,døúàa.ef dey dxifb miyxec oi` - §©§¨Ÿ¨§¨
:'dpine dpin oec' xn`c o`nl `kxitd xe`iadpéî ïec øîàc ïàîì§©§¨©¦¨

,dpéîe,jk `ed dey dxifbd cenil ezrcly,àeä äîs`Búlk ¦¨¨©¨
,énð àéä óà ,äøeñàs`dpéîe .äøeñà dúlklk z` cenll yi £¨©¦©¦©¨¨£¨¦¨

,cnlpd xacl dipic ihxtàeä äîoecipäìé÷ña,ezlk lr `a m` ¨¦§¦¨
lirl x`azpy enke(.bp),,énð àéä óàoecip `ed dzlk lr `a m` ©¦©¦

.äìé÷ña,ok m`øîàc ïàîìyäøeîç äìé÷ñ,dtixynàkéà ¦§¦¨§©§¨©§¦¨£¨¦¨
Cøôéîì,cnlpd yperd zxneg cvnïkL ,àeäl äîz`ia lrBnà §¦§¨©§¤¥¦

oecipäìé÷ña,ezlka s` dxezd dxingd jk meyn ,dxengd ¦§¦¨
L ,àéäa øîàzz`ia lrdnà`l` oecip epi`äôøNa,dlwd Ÿ©§¦¤¦¨¦§¥¨

.dzlka s` dxezd dlwdy xnel yi jk meyneãBòåzeywdl yi §
lr `ady xyt` ike ,df cenil lrdzaoecip epi` dgkn d`ay ¦¨

`l`äôøNa,dlwdålr `ad eli`dúlkoecip dpa gkn d`ay ¦§¥¨§©¨¨
äìé÷ñaxnel ep` migxken ef `xaq gkny oeikne ,dxengd ¦§¦¨

xg`n ,ezlkn dzlk dey dxifba cenll oi` aey ,dtixya epicy
:ef `kxit `xnbd dgec .'dpine dpin oec' dfa miiwzi `leàeä

çéëBé Bîöòa,zad oicn xeng dlkd oicy okziy ,eizeaexw oicn §©§¦©
clr `adBzáoecipå äôøNalr `ad eli`Búlkoecip.äìé÷ña §¦¦§¥¨§©¨¦§¦¨

:`xnbd dwiqnàlàdpin oecl yiy oeik ,xg` ote`a jextl yi ¤¨
xnele df oiprl s` mzeeydl yi dpineïéa Ba z÷lç àì ,àeä äî̈Ÿ¦©§¨¥

,Búlëì Bnà,dliwq aeig yi odizya `l`da ÷Bìçz àì ,àéä óà ¦§©¨©¦Ÿ©£¨
,dúlëì dnà ïéamyke ,aeigd eze`a aiigl yi odizya `l` ¥¦¨§©¨¨

dxifb yexcl ozipy oeike .dtixya dzlk s` dtixya ezengy
`l eaiigpy aeig lkae ,mipey miaeig ipyl mipte` ipya ef dey
oi` recn jextl ozip didi ixdy ,'dpine dpin' cenild didi
ef dey dxifb llk yexcl jiiy `l jk meyn ,xg` ote`a miyxec

.xeqi`d oiprl elit`e
øîàc ïàîìeyäøeîç äôøNjextl jiiy `ly s` lr ,dliwqn §©§¨©§¥¨£¨

,mewn lkn ,dtixy lr dliwq zxneg ly dpey`xd `kxitd z`

àéLe÷ éàäîzlk aeigl ezeng aeig z` zeeydl yiy ,dpexg`d ¥©§¨
ici lr ixdy ,'dpine dpin' cenild didi `l ok zngne ,ezy`

,dey oyper oi` dey dxifbd cenila die`xd jxcdïéðBcéð àìllk Ÿ¦¦
.xeqi`d mvr oiprl `l s`e ef dey dxifbl

:'dxz`a iwe`e dpin oec' xn`c o`nl `kxitd xe`iaøîàc ïàîìe§©§¨©
,døúàa é÷Bàå dpéî ïec,`ed dey dxifbd cenily,àeä äîs` ¦¨§¥§©§¨¨
,àéä óà ,äøeñà Búlks`é÷Bàå ,äøeñà dúlkezlk xeqi`l ©¨£¨©¦©¨¨£¨§¥

døúàa`weec ,jk meyne ,dpiiprn xeqi`d ipic x`y z` cenll §©§¨
íúä,ezlkac àeäaiigl yiàëä ìáà ,äìé÷ñáyi ,ezy` zlka ¨¨§¦§¦¨£¨¨¨

aiigl,dnàa ïçkLàãk ,äôøNayiy `l` .dtixy `ed daeigy ¦§¥¨¦§©§§©§¦¨
,xnelk ,cnlpd yperd zxneg cvn dey dxifbd z` jextlïàîì§©

øîàcyäøeîç äìé÷ñ,dtixyn,àeäì äî ,Cøôéîì àkéàxeqi`y §¨©§¦¨£¨¦¨§¦§¨©§
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inp deyd zeawpk mixkfd dziaxc oeik
`die ex`yk ezy` x`y mixkfk zeawp
opixn`c `ed op`e ebxeg zy`a s` xeq`

:ebxeg zy`a mc` xzen.äìé÷ñá åúìë'ta
:(.bp sc lirl) zezin 'c.êøôéîì àëéà
:dxqe`l oicd zligzaäôéøù ã"îì

.äøåîçi`d meyn `ziinw `kxitl dpi`e
`l xnelk dpecp `l `ziixza `iyew
`lc oeikc dxqe`l 'it`e iccdn edpitliz

b"d :dpine dpin ocinl zivnàëä ìáà
.äîàá ïçëùàãë äôéøùádxz` epiidc
:en`k ezlkc dicic `inecàåä äî ãåòå

.ú÷ìçdil znwe` ikc zifg i`n xnelk
diae dipin dcic x`y slinl dxz`a
en`k ezlkc dicic `inec dn`k dtixy
dicic x`y cenle ikd dxz`a znwe`
dtixya dzac oeik ikd `ni`e diae dipin
dxeng dzin dzlka yeprl ep` oikixv
dzan diae dipin epiide dliwqae z`fn
dliwq dzlkl cnl dz` dtixya `idy
dza oia xingdle welgl dz` jixvy
ezlk xingdl ea zwlg `ed dnc dzlkl
dpine dpin oec e`l i`de 'eke `id s` ezan
ikc `id `nlra `zlin iielb `l` `ed
xingdl jl yi diae dipin dicic x`y ztli
`ki` ok xnel z`a m`e dzan dzlka
zeeydl `l` ok cenll jl oi`c xninl
en`l dey ezlkc ikid ik dn`l dzlk
xninl `ki`e dliwq xninl `ki` jkld

:dpecp `l d"yn dtxy.ïééðî åúñåðàî åúá
'ebe jpa za zexrc `xwa dicic x`ya

:eza `aizk `l oiqpe`a `pniwe`cééåìâ
ìòá àúìî.àåä àîoicd on yper df oi`e

`iz`c `id ezac zaxewn eza za `dc
jzeg` zexr oebk oicd on yper inc ikide
eia` za `l` il oi` jn` za e` jia` za
m`e eia` za `ly en` zae en` za `ly
df e"wn en` zae eia` za `iadl dz`a
`dc daxew gkn e`l `dc oicd on yper
daxew efe dnvr zngn daxew efc `iz`

:eza meyn `l` el daexw dpi` eza za lr `ad la` dnvr zngn.àøåñéàì äðä äðä àéúàdza zak dza oldl dn dpd ezy` x`ya xn`pe dpd ex`ya xn`p
:lirl opixn`ck eza zak dnf dnfc dey dxifba dtixyl `iz` eza zak zeidl ziaxzpy xg`ne eza zak eza o`k s`.ïäë ùéà úáå øîåì áåúëä êøöåädedc

:dtixya dia`n dzpfy xnelk dia` z` zepfl lgz ik ezy` za dpi`y ezqep`n yi` za jl xnel yi` aezke odk zae xninl dil.ïäë úá äî éàdzpify d`eyp
:dtixya dlrea oi`e dtixya `id xg`n.àåä àìå äôéøùá àéä åúñåðàî åúá óà:`ed `le aizk sxyz `idc.íúä àîìùá øîà àáøe` d`eypa odk za iab

:odk zac `picn lreal dizwit` ik zezin 'c wxta opitlick `xw irzyn dqex`a.àðéãà äéî÷åàålr `a la` edrx zy` llkn `wtp `l `dc yi` zy` lreac
`lc idi` `zyd ok xnel xyt` xhtne dil znwen dieptc `pic` dil znwen `pic id` `pic llkn dia`l zwtn i`e d`eypa oia diepta oia `id `axew meyn eza

:dxezay oiyper lkl yi`l dy` aezkd deyd (:fh sc w"a) ol `niiw `de xhtin edi` `lhwin icin `car.êúá úà ììçú ìà:zepfa dllgz l`àéùîä ïäëá ìåëé
.ìàøùéìå éåìì åúá:eizgz dzeid onf lk dnexzn dlqete dllgny.åúá øñåîá:zeyi` myl `ly zepf zliral mc`l.ììçú:rnyn oilelg ipy.ï÷æì åúá àéùîä

:eilr `id dpfn ezlawn dpi`y jezne.úøâåá åúá ääùîä äæ:dpfne dxiwtdl de`zny.ìàøùéá éðò êì ïéà:dl yxtn onwlíåøò òùø åàì úøâåá åúá ääùî
.àåä:eynyl dgty zepwl dvex oi`y ez`pd liaya dzepfdl mxeby ryx znxr `id efe dk`ln liaya dze` `dyny
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øîà`l `kd xn`wc `l` lirl opixn`ck dey dxifb dil zi` inp iia` .e"w iia`

rnync jipira dlw y"b idz l` iab (.d sc) zezixkc w"tn dyw edine jixv

:dey dxifbn `l` ezqep`n eza sili `l iia`c mzd

éðúdnfe dpd dpdc dey dxifb dil zilc rnyn `xw iracn .'ek oia` iaxc dea`

dil `pn epa zae eza za k"` dnize dnf

jixhvi` yi` i`dc dyw cere dtixyac

(.`p sc lirl) zezin 'c wxta opiyxcckl

yxitck yixc yi`nc zpdk dpi`y t"r`

:qxhpewa
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BnàL ,àeäa øîàz .äôéøNa dnà ïkL ,àéäl äî©§¦¤¥¦¨¦§¥¨Ÿ©§¤¦
da äz÷lç àì ,àéä äî .àéäk àeä ,ãBòå .äìé÷ña¦§¦¨§§¦¨¦Ÿ¦©§¨¨
Bza ïéa Ba ÷Bìçz àì ,àeä óà .dnà íàì dza ïéa¥¦¨§¥¦¨©Ÿ©£¥¦
àéLe÷ éàäî ,äøeîç äìé÷ñ øîàc ïàîìe .Bnà íàì§¥¦§©§¨©§¦¨£¨¥©§¨

úLà' àø÷ øîà ,éiaà øîà .äøeñà dúlk ,àéä óà ,äøeñà Búlk ,àeä äî ,éà .dðecéð àìŸ¦¨¦¨©¨£¨©¦©¨¨£¨¨©©©¥¨©§¨¥¤
ðaða úLà íeMî ,'àéä Eïéa ,øîà àáø .dða úLà íeMî Báéiçî äzà éàå ,Báéiçî äzà E ¦§¦¦¥¤¦§©¨§©§§¦©¨§©§¦¥¤§¨¨¨¨©¥

ïàîì .àéúà àì ,døúàa é÷Bàå dpéî ïec ,øîàc ïàîì ïéá .dpéîe dpéî ïec ,øîàc ïàîì§©§¨©¦¨¦¨¥§©§¨©¦¨§¥§©§¨Ÿ¨§¨§©
àeä äî ,dpéîe .äøeñà dúlk ,énð àéä óà ,äøeñà Búlk ,àeä äî ,dpéîe dpéî ïec øîàc§¨©¦¨¦¨¨©¨£¨©¦©¦©¨¨£¨¦¨¨
ïkL ,àeäl äî ,Cøôéîì àkéà ,äøeîç äìé÷ñ øîàc ïàîì .äìé÷ña ,énð àéä óà ,äìé÷ña¦§¦¨©¦©¦¦§¦¨§©§¨©§¦¨£¨¦¨§¦§¨©§¤¥

dnàL ,àéäa øîàz .äìé÷ña BnàBîöòa àeä ,äìé÷ña dúlkå äôøNa dza ,ãBòå .äôøNa ¦¦§¦¨Ÿ©§¦¤¦¨¦§¥¨§¦¨¦§¥¨§©¨¨¦§¦¨§©§
,àéä óà ,Búlëì Bnà ïéa Ba z÷lç àì ,àeä äî ,àlà .äìé÷ña Búlkå äôøNa Bzác ,çéëBé¦©§¦¦§¥¨§©¨¦§¦¨¤¨¨Ÿ¦©§¨¥¦§©¨©¦
ïàîìe .ïéðBcéð àì àéLe÷ éàäî ,äøeîç äôøN øîàc ïàîìe .dúlëì dnà ïéa da ÷Bìçz àìŸ©£¨¥¦¨§©¨¨§©§¨©§¥¨£¨¥©§¨Ÿ¦¦§©
,døúàa é÷Bàå .äøeñà dúlk ,àéä óà ,äøeñà Búlk ,àeä äî ,døúàa é÷Bàå dpéî ïec øîàc§¨©¦¨§¥§©§¨¨©¨£¨©¦©¨¨£¨§¥§©§¨
àkéà ,äøeîç äìé÷ñ øîàc ïàîì .dnàa ïçkLàãk ,äôøNa àëä ìáà ,äìé÷ñác àeä íúä̈¨§¦§¦¨£¨¨¨¦§¥¨¦§©§§©§¦¨§©§¨©§¦¨£¨¦¨
z÷lç ,àeä äî ,ãBòå .äôøNa dnàL ,àéäa øîàz .äìé÷ña Bnà ïkL ,àeäì äî ,Cøôéîì§¦§¨©§¤¥¦¦§¦¨Ÿ©§¦¤¦¨¦§¥¨§¨¦©§¨
,äøeîç äôøN ,énð øîàc ïàîìe .dúlëì dza ïéa da ÷Bìçz ,àéä óà ,Búlëì Bza ïéa Ba¥¦§©¨©¦©£¨¥¦¨§©¨¨§©§¨©©¦§¥¨£¨
ìò .Leðò ,Bza úa ìò ,øîBçå ì÷ ,éiaà øîà .ïépî ,Búñeðàî Bza .ïéðBcéð àì àéLe÷ éàäî¥©§¨Ÿ¦¦¦¥£¨¦©¦¨©©©¥©¨¤©©¦¨©
éaø éì øîà ,øîà àáø .àeä àîìòa àúléî ééelb ?ïécä ïî ïéLðBò éëå .ïkL ìk àì ,Bza¦Ÿ¨¤¥§¦§¦¦©¦¦¥¦§¨§¨§¨¨¨¨©¨©¦©¦
àlL éôì ,ïéáà éaøc deáà éðz .'änæ' 'änæ' àéúà ,'äpä' 'äpä' àéúà ,éîécáà øa ÷çöé¦§¨©©§¦¦¨§¨¥¨¥¨¨§¨¦¨¦¨¨¥£¨§©¦¨¦§¦¤Ÿ
äôøNa àéä ,ïäk úa äî ,éà .'ïäk Léà úáe' øîBì áeúkä Cøöeä ,Búñeðàî Bzáì eðãîì̈©§§¦¥£¨§©©¨©©¦Ÿ¥¦©©Ÿ¥¦¦§¥¨
øîà ,éiaà øîà .äôøNa dìòBa ïéàå äôøNa àéä ,Búñeðàî Bza óà ,äôøNa dìòBa ïéàå§¥£¨¦§¥¨©¦¥£¨¦¦§¥¨§¥£¨¦§¥¨¨©©©¥¨©
,øîà àáø .dìlçî äéáàL Bæ äúöé ,äéáà úà úìlçnL éî ,'úìlçî àéä äéáà úà' àø÷§¨¤¨¦¨¦§©¤¤¦¤§©¤¤¤¨¦¨¨§¨¤¨¦¨§©§¨¨¨¨©
ïàîc àðécà ,àëä .ìàøNé úác àðécà dúîé÷Bàå ,ïäk úác àðécî déz÷étà ,íúä àîìLa¦§¨¨¨¨©¦§¥¦¦¨§©Ÿ¥§¦§¨©¦¨§©¦§¨¥¨¨©¦¨§©
,àáøå éiaàì àîìLa .ïéépî ,Búñeðàî Bzáì äøäæà .déì úî÷Bî ,dééeðôc àðécà .déì úî÷Bî§©¥©¦¨¦§¨§©¥©§¨¨§¦¥£¨¦©¦¦§¨¨§©©¥§¨¨
øîà .éàî ,ïéáà éaøc deáà éðúãì àlà .äøäæà eäì à÷ôð íúäî ,LðBò eäì à÷ôðc àëéäî¥¥¨§¨§¨§¤¥¨¨¨§¨§©§¨¨¤¨¦§¨¥£¨§©¦¨¦©¨©

é÷úî .'dúBðæäì Eza úà ìlçz ìà' àø÷ øîà ,àòléà éaøàçà áøc deçà ,á÷òé éaø dì ó ©¦¦§¨¨©§¨©§©¥¤¦§§©§¨©§¦¨©¦©£Ÿ£¨§©£¨
,àéðúcëì ,déì éòaéî éàä .àúàc àeä éëäì ,'dúBðæäì Eza úà ìlçz ìà' éàä ,á÷òé øa©©£Ÿ©©§©¥¤¦§§©§¨§¨¦§£¨©¦¨¥¥§¦§©§¨
,øaãî áeúkä ìàøNéå éåìì Bza úà àéOnä ïäka ,ìBëé .'dúBðæäì Eza úà ìlçz ìà'©§©¥¤¦§§©§¨¨§Ÿ¥©©¦¤¦§¥¦§¦§¨¥©¨§©¥

ì àlL Bza úà øñBîa ,øaãî áeúkä úeðæaL ìeléça ,'dúBðæäì' øîBì ãeîìz.úeLéà íL ©§©§©§¨§¦¤¦§©¨§©¥§¥¤¦¤Ÿ§¥¦
ìlçz ìà' éàä ,àáøå éiaàå .ézøz dpéî òîL ,'ìlçz ìà' éàî ,'ìçz ìà' àø÷ àîéì ,ïk íà¦¥¥¨§¨©©¥©©§©¥§©¦©©§¥§©©¥§¨¨©©§©¥
ìà' ,àéðúãk ,ï÷æì Bza úà àéOnä äæ ,éðî éaø øîà .déì éãáò éàî ,'dúBðæäì Eza úà¤¦§§©§¨©¨§¦¥¨©©¦¨¦¤©©¦¤¦§¨¥¦§©§¨©
,øîBà àáé÷ò éaø .ï÷æì Bza úà àéOnä äæ ,øîBà øæòéìà éaø ,'dúBðæäì Eza úà ìlçz§©¥¤¦§§©§¨©¦¡¦¤¤¥¤©©¦¤¦§¨¥©¦£¦¨¥
òLø àlà ìàøNéa éðò Eì ïéà ,àáé÷ò éaø íeMî àðäk áø øîà .úøâBa Bza àäLnä äæ¤©©§¥¦¤¤¨©©©£¨¦©¦£¦¨¥§¨¦§¦§¨¥¤¨¨¨
,éiaà øîà .àeä íeøò òLø åàì úøâBa Bza àäLnä ,eèà .úøâBa Bza àäLnäå íeøò̈§©©§¥¦¤¤¨©©§¥¦¤¤¨¨¨¨¨©©©¥
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ריח
oifge` mipya cenr er sc ± oey`x wxt`nw `aa

.íåøò òùø éðò äæéà øîà÷ éëäikde 'eke ddynd df riyxn zeipr liayay
:zxbea eza ddynd `l` l`xyia mexr ryx ipr jl oi` xnz`.åëøã éôì

:ez`pdl.úåôñ ïòîì:(hk diryi) dpy lr dpy etq enk xeagl.äàîöä úà äåø
dlecb oke ray owfe yinyzl d`nv z`f dclie owf xacl `nv mr xaca ray

:ohwl.éåâì äãéáà øéæçîäåieb xage deeyd
dca` zaydy envra d`xne l`xyil
`ed iebl s`y e`xea zevn el daeyg dpi`

:mdilr deehvp `ly ok dyer.äåømieb
ef d`nv mxveil oi`nv opi`e mirayy
z`xil dai`ze d`nvy l`xyi zqpk

:eizevn miiwle dxvei.äãáëîäåoihiykza
:oi`p.ï÷øéôì êåîñ:md miphw oiicrêåîñ

.éðàù ï÷øéôìi`d ilek ohw epiid e`lc
:eilr dpfz `l dpy ivg e` dpy meync

.äðòé 'äå àø÷ú`ld aizk dipin lirl
mlrzz l` jxyane 'ebe jngl arxl qext
eiaexw z` axwne ezeg` za `yep epiid
eiaexw z` axwnk inp eipky z` ade`e
wegx g`n aexw oky aeh (fk ilyn) aizkc
qext llka ewgec zrya iprl rlq delne

:mexr d`xz ike jngl arxl.ïäúàrnyn
oky odn zg`d z` l`rnyi 'xl dil
`xw w"de `pid zg`l oixew ipei oeyla
z` xcde ezy` ef dy` z` gwi xy` yi`e

:ezeng z`e eze` etxyi y`a dn`ò"ø
.ïäéúù úàå åúåà øîåàq"yd dil yxtn

z` sexyl i`ce `d ibltin `w i`na lif`e
:r"x xn`w `l ezy`.ïéùøåã úåòîùî

:oiyxec `xwnd zernyn oeyl'øì
.àåä àãç ïäúà ìàòîùéi`w ezeng`e

xn`ck `iz` dnfc `yxcn ezeng m`e
:'eke dlrnlk dhnl zeyrl oipn lirl

.òîùî éúøú ïäúà ò"øìm`e ezeng
izy od odz`e eze` etxyi w"de ezeng
m`e dn` z`e dy` z` gwl oebk zedn`

:dn`äðúç äéìò àáù åúåîç øîà àáø
.åäééðéá àëéà äúá úúéî øçàìm` la`

:`iz` `yxcn ediieexzl ezeng'ø
.äôéøùá äúéî øçàì åúåîç øáñ ìàòîùé
`l` zniiwzn oi` 'it` `xw w"dc miignk
`l ezy`` i`ce `dc sxyz odn zg`

:sxyzc `xw xn`w.øáñ ò"øodizy odz`
ezeng sxyz zniiw ezy` m` w"de rnyn
xeqi` `l` dtixy yper o`k oi` e`l m`e

:ezpzeg mr akey xex`'éðúî.ùáë
etweze exiag ly ey`x fge` f"rla x"inxt
xrppe ey`x mixdl lkei `ly ick mina

:zne.äñéù:dxib.êéùäygpd z` fg`y
ly ecia ygp ipiy ribde ekilede ecia
yxtn opaxe dcedi iaxc `zbelt exiag

:'nba'îâ.ìæøáá ãé øîàð àìdnk
ci ur ilka ci oa`a (dl xacna) xn`py
`xeriy opirac dfig` `ln da yiy rnyn
:edkd lfxa ilka m`e aizk lfxaa la`

.àåäù ìëá úéîî ìæøáäùdaigz ici lr
:eala e` hyea hgn el agezyäéæøáã

.æéøáéîekx`l edkd la` f"rla h"ypet
:ira `xeriy d`kd jxcåàìã áâ ìò óà

.åôçã åäéàdf `ae envrn ltpy `l`
:ey`x mixdl epzp `le eilr yake.íùî úåìòì ìåëéù:el dnxb drye dfa `veik xg` mc`.øåèô:dzin xeriy ciar `lc sgecd.íöîöîä úà úåáøì åàepiid

:mewi `ly my envnvy yaek
ïé÷æð

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

åäæéàsc) lhep did wxta dheqa yxtnck `aeh `ki` mexr ryx .mexr ryx ipr

:dicegl i`d `l` `kil mexr ryx ipr la` (mye .kêåîñrnyn .owxitl

dil epiwz `l ohwc opixn` (:aiw sc zenai) yxg wxtac dywe i`w inp epa`c `kd

`nl` meaiid one dvilgd on zexeht odizeypc (:ev sc my) dax dy`da xn`e oi`eyip

zlira `din aiyg `lc l"ie `id zepf zlira

(.v sc zeaezk) azekd wxta xn` `dc zepf

:zniiw dzaezk dy` eia` e`iydy ohwc

äåìîäåciarw devnc rnyn .'ek iprl rlq

(mye .d sc) dbibgc w"tac dywe

zern `ivnnd df zerxe zeax zexv opixn`

delna `kdc z"x yxtne ewgec zrya iprl

zeklndyk ixiin mzd la` zepefn jxevl

zeipepx`e zeileblebe qn epnn zeabl zwgec

mxeb eiykre eze` oigipn eid `ven did `l m`e

delnd `a minile zeklnd ezwgece delnd df

zeax zexv epiide ciqtne eizecye ezia sxehe

giky `l `llrl ifef mzd xn`wc epiide zerxe

iky `zilzl d`eaz zepwl xnelkxnelk g

eizecye ezia okynl e` xeknl eze` oiwgecyk

yxit qxhpewae (:fn sc a"a) oiafe dielz enk

iprl zern ozepd df rx m`e aeh m`` i`wc my

zrya iprl zern `ivnnd df xn`we `iqdxta

`ivndl yxtn giky `l `llrl ifefe ewgec

mcewy drya `le wgcd zrya iprl ezwcv

d`eaz zepwl eizepefn ywal lkeiy wgcd

zepwl giky `zilzl giexn didy lefd zrya

aeh m` epiide ciqtiy mei mei icn xhltd on zt

rx m`elqa ztd oilezy my lr `zilz ixwe

iaxra xn`ck ikd carnl digxe` e`l edine

dyw `ziaa i`lz (mye .`iw sc) migqt

`zilz dil ixwc yxtl yi edin `zeiprl

jiig eide (.bw sc zegpn) opiyxcc meyn

iqxbc zi`e xhltd lr jneqd df miielz

cgia d`eaz dpewyk giky `llrl `kti`

zt gwelyk giky `l `zilzl eziaa zt ievn

:eziaa dievn ztd oi` xhltd on

ìæøáùqxhpewa yxit .`edy lka zinn

eala e` hyea hgn el agezy

meyn d`xp `l` inp uew elit` k"`c dywe

(.clw sc zay) dlinc xfril` iax wxta xn`c

lxrdae (:fr sc oileg) dywnd dnda wxtae

:sixf sxfin `lfxac (.er sc zenai)

çöåø`idd ik .oevxk qpe` ea dyr `ly

(mye :al sc w"a) gipnd wxtc

miax igiky `lc i` dty`l elzek z` xzeqd

`le ewiga zgpen oa` el dzid oke `ed qep`

zelb oiprl aiig oiwfp oiprl mlern da xikd

yie (mye :ek sc my) cvik wxt idly xeht

wlgny enk xeht oiwfp elit`c qpe` ipiipr

oyi didl milkd lv` oyie `a oia inlyexia

zief oxwe dlit` oebke elv` milk e`iade xak

my) `xza lfebdae (:fk sc my) gipnd wxtc

(:cl sc zeaezk) zexrp el` wxtae (.aiw sc

delk`e degahe dle`y dxt odia` odl gipd

`l ewifdy dn la` epdpy dn 'eke oinlyn

lra xvgl qpkp iab (.fn 'c w"a) dxtd wxtae

ziad lra z` my xhety zeyxa `ly ziad

cere dia rci ied `lc `kid qpkpd z` wifdyk
wxta

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

Bza àäLnä äæ ,íeøò òLø éðò eäæéà ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¥¤¨¦¨¨¨¤©©§¥¦
ïî øéäæ éåä ,àáé÷ò éaø íeMî àðäk áø øîàå .úøâBa¤¤§¨©©©£¨¦©¦£¦¨¡¥¨¦¦
úà àéOnä ,áø øîà äãeäé áø øîà .Bkøc éôì EöòBiä©¨§§¦©§¨©©§¨¨©©©©¦¤
äãéáà øéæçnäå ,ïè÷ Bðáì äMà àéOnäå ,ï÷æì Bza¦§¨¥§©©¦¦¨¦§¨¨§©©£¦£¥¨
,äàîvä úà äåøä úBôñ ïòîì' øîBà áeúkä åéìò ,éBâì§¨¨©¨¥§©©§¨¨¨¤©§¥¨
,Bôeâk BzLà úà áäBàä ,éáéúéî .'Bì çìñ äáàé àìŸŸ¤§Ÿ©¥¦¥¨¥¤¦§§

éøãnäå ,Bôebî øúBé dãaëîäåCøãa åéúBðáe åéða C §©§©§¨¥¦§©©§¦¨¨§¨§¤¤
øîBà áeúkä åéìò ,ï÷øéôì Ceîñ ïàéOnäå ,äøLé§¨¨§©©¦¨¨§¦§¨¨¨©¨¥
Ceîñ .'àèçú àìå Eåð zã÷ôe Eìäà íBìL ék zòãéå'§¨©§¨¦¨¨¢¤¨©§¨¨§§Ÿ¤¡¨¨
áø÷îäå ,åéðéëL úà áäBàä ,ïðaø eðz .éðàL ,ï÷øéôì§¦§¨¨¦¨©¨¨¨¥¤§¥¨§©§¨¥
éðòì òìñ äåìnäå ,BúBçà úa úà àNBpäå ,åéáBø÷ úà¤§¨§©¥¤©£§©©§¤¤©¤¨¦
.'äðòé 'äå àø÷z æà' øîBà áeúkä åéìò ,B÷çBc úòLa¦§©£¨¨©¨¥¨¦§¨©©£¤
éaø éøác ,ïäî úçà úàå BúBà ,'ïäúàå BúBà' ,ïðaø eðz̈©¨¨§¤§¤§¤©©¥¤¦§¥©¦
éàî .ïäézL úàå BúBà ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé¦§¨¥©¦£¦¨¥§¤§¥¤©
.eäééðéa àkéà ,íéLøBc úeòîLî ,éiaà øîà ?eäééðéa¥©§¨©©©¥©§¨§¦¦¨¥©§
,ïäî úçà úàå BúBà ,'ïäúàå BúBà' ,øáñ ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¨©§¤§¤§¤©©¥¤

ìa ïkLåé ïBLàLøcî ,BúBîç íàå .àðéä úçàì ïéøB÷ éð ¤¥¦§§¨¦¦§©©¦¨§¥£¦§¨¨
úàå BúBà ,'ïäúàå BúBà' ,øáñ àáé÷ò éaø .àéúà̈§¨©¦£¦¨¨©§¤§¤§¤
BúBîç ,øîà àáø .àáéúk àëä ,BúBîç íàå .ïäézL§¥¤§¥£¨¨§¦¨¨¨¨©£
BúBîç ,øáñ ìàòîLé éaø .eäééðéa àkéà ,äúéî øçàì§©©¦¨¦¨¥©§©¦¦§¨¥¨©£
àøeqéà ,øáñ àáé÷ò éaøå .äôøNa ,äúéî øçàì§©©¦¨¦§¥¨§©¦£¦¨¨©¦¨

:àîìòaäðùîøéò éLðàå ,çöBøä ,ïéâøäpä ïä elàå §¨§¨§¥¥©¤¡¨¦¨¥©§©§¥¦
Láëå ,ìæøáa Bà ïáàa eäòø úà äkäL çöBø ,úçcpä©¦©©¥©¤¦¨¤¥¥§¤¤§©§¤§¨©
úBìòì ìBëé Bðéàå ,øeàä CBúì Bà íénä CBúì åéìò̈¨§©©¦§¨§¥¨©£
,øeàä CBúì Bà íénä CBúì Bôçc .áéiç ,úîå ,íMî¦¨¨¥©¨§¨§©©¦§¨
,áìkä úà Ba äqéL ,øeèt ,úîå ,íMî úBìòì ìBëéå§¨©£¦¨¨¥¨¦¨¤©¤¤

éMä .øeèt ,Lçpä úà Ba äqéLéaø ,Lçpä úà Ba C ¦¨¤©¨¨¨¦¦¤©¨¨©¦
:ïéøèBt íéîëçå ,áéiçî äãeäéàøîâ,ìàeîL øîà §¨§©¥©£¨¦§¦¨©§¥

ìëa úéîî ìæøaäL ,ìæøaa 'ãé' äøîàð àì äî éðtî¦§¥¨Ÿ¤¡§¨¨©©§¤¤©©§¤¥¦§¨
éî éðôì òeãéå éeìb ,øîBà éaø ,éëä énð àéðz .àeäL¤©§¨©¦¨¦©¦¥¨§¨©¦§¥¦
Cëéôì ,àeäL ìëa úéîî ìæøaäL ,íìBòä äéäå øîàL¤¨©§¨¨¨¨¤©©§¤¥¦§¨¤§¦¨
:æøáéî déæøác ,éléî éðäå .øeòéL Ba äøBz äðúð àìŸ¨§¨¨¦§¨¥¦¥§©§¥¦§¨
.ïì òîLî à÷ àúeáø ,àLéø :íénä CBúì åéìò Láëå§¨©¨¨§©©¦¥¨§¨¨©§©¨
òîLî à÷ àúeáø àLéø .ïì òîLî à÷ àúeáø ,àôéñå§¥¨§¨¨©§©¨¥¨§¨¨©§©
úBìòì ìBëé ïéàc ïåék ,Bôçc eäéà åàìc áb ìò óà ,ïì̈©©©§¨¦§¨¥¨§¥¨©£
ìò óà ,ïì òîLî à÷ àúeáø àôéñ .áéiç ,úîå ,íMî¦¨¨¥©¨¥¨§¨¨©§©¨©©
,Lák .øeèt ,úîå ,íMî úBìòì ìBëéc ïåék ,Bôçãc áb©¦§¨¥¨§¨©£¦¨¨¥¨¨©
úà úBaøì ,'äáéàá Bà' àø÷ øîàc ,ìàeîL øîà .ïìðî§¨¨¨©§¥§¨©§¨§¥¨§©¤
déøáçc äúåéçì àîöîöîc ,àøáb àeää .íöîöîä©§©§¥©©§¨¦§©§§¨§¥¨¨§©§¥
.øèt ,áø øa àçà áø .áéiçî ,àðéáø .äúîe ,àLîéLa§¦§¨¥¨¨¦¨§©¥©£¨©©¨©
ââBL Ba äNò àlL ,çöBø äîe .øîBçå ì÷ ,áéiçî àðéáø̈¦¨§©¥©¨¤¨¥©¤Ÿ¨¨¥
.íöîöîä úà Ba áéiç ,ïBöøk ñðBàå ãéæîk§¥¦§¤§¨¦¥¤©§©§¥

ïé÷æð

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

סנהדרין. הנשרפין - פרק תשיעי דף עו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc oixcdpq(ycew zay meil)

øîà÷ éëäliayay in `l` l`xyia ipr jl oi` ,`aiwr iax ¨¦¨¨©
e ,mexr ryx `ed ezeipréðò eäæéàed ezeipr zngny`,íeøò òLø ¥¤¨¦¨¨¨

úøâBa Bza àäLnä äæ,dgty mewna epynyzy ick d`iydln ¤©©§¥¦¤¤
.dpfzy dl mxeb `ed dfae

:enya ztqep `xnin d`ian `xnbdéaø íeMî àðäk áø øîàå§¨©©©£¨¦©¦
Bkøc éôì EöòBiä ïî øéäæ éåä ,àáé÷òezvr oi`y meyn ,ez`pdl - £¦¨¡¥¨¦¦©¨§§¦©§

.jzaehl
:eza z` `iynd oipra oecl dkiynn `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

Bza úà àéOnä ,áødphwdï÷æì,yinyzl de`zn epi` xaky ©©©¦¤¦§¨¥
ïè÷ Bðáì äMà àéOnäå,yinyz xa epi`yéBâì äãéáà øéæçnäå §©©¦¦¨¦§¨¨§©©£¦£¥¨§

,aiyi `l m` myd lelig yyg oi`ykøîBà áeúkä åéìòhk mixac) ¨¨©¨¥
(hiÎgiäåøä úBôñ ïòîì'[draydÎ]çìñ 'ä äáàé àì ,äàîvä úà §©©§¨¨¨¥¤©§¥¨ŸŸ¤§Ÿ©

,'Bìdphw mr yinyzl `nv epi`y owfd z` xagny in ,edfe
ohw mr yinyzl d`nvd dlecb xagny e` ,yinyzl d`nvy
iebl dcia` xifgny e` ,df oiprl rayk `ede yinyz xa epi`y
`idy l`xyi zqpk mr ,exveil `nv epi`y iebd z` xagn jke

.eizeevn miiwle dxvei z`xil da`ze d`nv
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipy,Bôeâk BzLà úà áäBàä ¥¦¥¨¥¤¦§§

,eteb lrk dilr qg ,xnelkdãaëîäåmihiykza,Bôebî øúBé §©§©§¨¥¦
éøãnäå,äøLé Cøãa åéúBðáe åéða Cz`xiae zeevna ofxfny - §©©§¦¨¨§¨§¤¤§¨¨

,mewndïàéOnäåmiphw mdykï÷øéôì Ceîñicil e`eai `ly §©©¦¨¨§¦§¨
,dxiare `hg xedxdøîBà áeúkä åéìò(ck d aei`)íBìL ék zòãéå' ¨¨©¨¥§¨©§¨¦¨

.'àèçú àìå Eåð zã÷ôe Eìäàmiphw mdyk o`iynyky ixd ¨¢¤¨©§¨¨§§Ÿ¤¡¨
:`xnbd zvxzn .ax ixack `lye ,`hgd on mrpenï÷øéôì Ceîñ̈§¦§¨

éðàLyyg oi`y ,mzexbal mikenqd miphwa xacd dpey - ¨¦
eipa z` `iydl epiid xq`y axe ,dy`d dpfz hren onf liayay

.dy`d dpfzy mxeby ,ynn miphwd
mc`l ie`xy mixaca zwqerd ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbd zxne` .mzeyrlïðaø eðz,`ziixaa,åéðéëL úà áäBàä ¨©¨¨¨¥¤§¥¨
éðòì òìñ äåìnäå ,BúBçà úa úà àNBpäå ,åéáBø÷ úà áø÷îäå§©§¨¥¤§¨§©¥¤©£§©©§¤¤©¤¨¦

B÷çBc úòLa,oenn xqegn eziigna wegcy onfa -áeúkä åéìò ¦§©£¨¨©¨
øîBà(h gp diryi)äðòé 'äå àø÷z æà'd xn`ie rEWY.'ipP ¥¨¦§¨©©£¤§©©§Ÿ©¦¥¦

:`xnbd zxne` .eizeaexwa dtixy aeiga oecl zxfeg `xnbdeðz̈
ïðaøweqta xn`p ,`ziixaa(ci k `xwie)dX` z` gTi xW` Wi`e' ©¨¨§¦£¤¦©¤¦¨

EtxUi W`A 'ebe DO` z`e'ïäúàå BúBà,epiide ,'ebeúçà úàå BúBà §¤¦¨¨¥¦§§§¤§¤§¤©©
ïäî,weqta zexkfend miypdn -àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ¥¤¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨

.ïäézL úàå BúBà ,øîBà:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîedn - ¥§¤§¥¤©¥©§
:`xnbd dper .weqtd xe`iaa mdixac oia lcadd,éiaà øîà̈©©©¥

íéLøBc úeòîLîweqtd oeyl zernyn zyxc -.eäééðéa àkéà ©§¨§¦¦¨¥©§
y,øáñ ìàòîLé éaøxn`py dn,'ïäúàå BúBà'aiigl `edBúBà ©¦¦§¨¥¨©§¤§¤

,ïäî úçà úàå,weqtd oeyla fnxp df cenileìa ïkLïéøB÷ éðåé ïBL §¤©©¥¤¤¥¦§§¨¦¦
àðéä úçàì,z` ,xnelk ,'od' z`e eze` aiigl `id weqtd zpeeke §©©¦¨

,ezeng epiide ,odn zg`åaeig eli`BúBîç íàweqta xn`p `l §¥£
`l`,àéúà àLøcîlirlcke(.dr)e .,øáñ àáé÷ò éaøxn`py dn ¦§¨¨¨§¨©¦£¦¨¨©

'ïäúàå BúBà'`id dpeekd,ïäézL úàå BúBàizy z` ,xnelk §¤§¤§¤§¥¤
,dtixy aeig jiiy `l ezy`ay oeike ,xeqi`a odilr `ay miypd
,dtixy xn`p odizyae ,dn`e ezeng lr `ay xaecny jgxk lr

åaeigy ,epiidàáéúk àëä ,BúBîç íàcnlp epi`e ,o`k yxtzd - §¥£¨¨§¦¨
.dyxcn

:mzwelgna sqep xe`ia d`ian `xnbd,øîà àáøoicBúBîç ¨¨¨©£
äúéî øçàì,ezy` lyBúBîç ,øáñ ìàòîLé éaø .eäééðéa àkéà §©©¦¨¦¨¥©§©¦¦§¨¥¨©£
dilr `ayäúéî øçàìmpic ,ezy` ly,äôøNa'odz`'y meyn §©©¦¨¦§¥¨

exkfedy miypdn zg` wx zniiw m` elit` ,xnelk ,zg` epiid
.dtixya mpic ,ezeng epiide ,weqtd zligza,øáñ àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¨©

wx `ed ezenga dtixy aeig ,xnelk ,'odizy z`' epiid 'odz`'y
izy m`aeig oi` ,ezy` zzin xg`l j` ,d`ia zrya zeniiw od

`l` dtixyàîìòa àøeqéà.eyry `ed ¦¨§¨§¨

äðùî
.siiq iaeig hexit `ede ,wxtd ly ipyd ewlgn `id ef dpyn

:dpynd zxne`ïéâøäpä ïä elàå,siiqaúçcpä øéò éLðàå ,çöBøä §¥¥©¤¡¨¦¨¥©§©§¥¦©¦©©
itke ,dxf dcear cearl ezqede egced diyp` aexy xir -

onwl x`eaiy(:biwÎ:`iw).
:gvexd iaeig ipte` z` zhxtn dpyndeäòø úà äkäL çöBø¥©¤¦¨¤¥¥

Láëå ,ìæøáa Bà ïáàa[yaky e`Î],øeàä CBúì Bà íénä CBúì åéìò §¤¤§©§¤§¨©¨¨§©©¦§¨
,y`d e` mind jeza ewifgd ,xnelkåok zngnúBìòì ìBëé Bðéà §¥¨©£

áéiç ,úîå ,íMîm` j` .gvexd,øeàä CBúì Bà íénä CBúì Bôçc ¦¨¨¥©¨§¨§©©¦§¨
ådf ote`a sgcp did eli` xg` mc`ìBëédid,íMî úBìòì`l` §¨©£¦¨

dlr `l xg` xac zngny,øeèt ,úîådtigca did `ly meyn ¨¥¨
.zindl xeriy

äqéL[dxibÎ]áìkä úà Bay e`Lçpä úà Ba äqéL,zne,øeètoeik ¦¨¤©¤¤¦¨¤©¨¨¨
m` j` .miicia ezind `lyéMäLçpä úà Ba Caxwe fg` - ¦¦¤©¨¨

,zne ygpd ekype eipiy ea erbpy cr ygpd y`x z` exiagléaø©¦
ïéøèBt íéîëçå áéiçî äãeäé. §¨§©¥©£¨¦§¦

àøîâ
:mixac x`yl lfxaa dgivx oia lcada dpc `xnbd,ìàeîL øîà̈©§¥

gvex iabl xn`p(fh dl xacna).'ebe 'znIe EdMd lfxa ilkA m`e' ,§¦¦§¦©§¤¦¨©¨Ÿ
,xxal yieäøîàð àì äî éðtîoeylìæøaa 'ãé'iabl dxn`py itk ¦§¥¨Ÿ¤¤§¨¨©©§¤

meyn ,l`eny x`ane .ure oa`úéîî ìæøaäLs`,àeäL ìëa ¤©©§¤¥¦§¨¤
mkxc ,ure oa` la` ,eala e` ehyea hgn el agezy ,oebke

.dfig` xeriy `edy 'ci' xeriy mda yiyk wx zindl
:l`eny ixack dgiken `xnbdéëä énð àéðz`ziixaa ok epipy - ©§¨©¦¨¦

,l`eny ixackôì òeãéå éeìb ,øîBà éaø,íìBòä äéäå øîàL éî éð ©¦¥¨§¨©¦§¥¦¤¨©§¨¨¨¨
úéîî ìæøaäLs`øeòéL Ba äøBz äðúð àì Cëéôì ,àeäL ìëa ¤©©§¤¥¦§¨¤§¦¨Ÿ¨§¨¨¦

.eaeigl
:`xnbd zniiqne,éléî éðäåote`aæøáéî déæøáccega exwcy - §¨¥¦¥§©§¥¦§¨

cva edkd m` j` .`edy lka s` bxed lfxad df ote`ay ,lfxad
z` micne` `l` ,'lfxa'k eze` mipc oi` ,mzq dkn jxc lfxad

.exeriy
:dpyna epipyíénä CBúì åéìò Láëåmyn zelrl leki epi`e 'eke §¨©¨¨§©©¦

.xeht zne myn zelrl lekie 'eke mind jezl etgc ,aiig zne
:`xnbd zxne` .dpyna oeyld iepiy mrh z` zx`an `xnbd

ïì òîLî à÷ àúeáø àLéøzligzay oeyldn cnlpd yecig yi - ¥¨§¨¨©§©¨
,eyaky ote`a xn`p 'zelrl leki epi`'a aeigdy dpynd ixac

àôéñåote`a xn`p 'zelrl leki'a aeigdy ,dpynd ixac seqae - §¥¨
,etgcy.ïì òîLî à÷ àúeáø§¨¨©§©¨

:`xnbd zx`aneeäéà åàìc áb ìò óà ,ïì òîLî à÷ àúeáø àLéø¥¨§¨¨©§©¨©©©§¨¦
Bôçc,y`d e` mind jezl bxdpd z` sgcy `ed yaekd `ly - §¨

,my ltp eil`n `l`íMî úBìòì ìBëé ïéàc ïåékdfig`d zngn ¥¨§¥¨©£¦¨
áéiç ,úîå.yaekd ¨¥©¨

e,ïì òîLî à÷ àúeáø àôéñyBôçãc áb ìò óàe` mind jezl ¥¨§¨¨©§©¨©©©¦§¨
,y`dc ïåékdid df ote`a sgcp didy xg` mc` lkúBìòì ìBëé ¥¨§¨©£
,íMî`ly jkl dnxb dtigcd zngn `ly zxg` daiqy `l` ¦¨
dlrøeèt ,úîå.dtigcd zngn dzind d`a `ly oeik ,sgecd ¨¥¨

aeig :`xnbd zl`ey .mvnvn aeigl xewnd z` zxxan `xnbd
y ote`a dzin lrïìðî ,Lák`ed ixde ,df oic cnlp okidn - ¨©§¨¨

.dzin aiig epi`y `nxba gvexkàø÷ øîàc ,ìàeîL øîàxacna) ¨©§¥§¨©§¨
(`k dloeyln yexcl yie ,'ebe 'znIe Fcia EdMd dai`a F`' ,Bà' §¥¨¦¨§¨©¨Ÿ

,'äáéàá,ellkae ,gvxpl gvexd zai`n dyrpy lk llekyúBaøì §¥¨§©
,íöîöîä úà.micia gvexk aygpy ¤©§©§¥

:`xnbd zxtqn .oiwifpa mvnvn oica dpc `xnbd,àøáb àeää©©§¨
àLîéLa déøáçc äúåéçì àîöîöîcexiag ly dig yaky - ¦§©§§¨§¥¨¨§©§¥§¦§¨

dnga,äúîe,epica mi`xen`d ewlgpeáéiçî àðéáøz` aiig - ¥¨¨¦¨§©¥
e ,mlyl mvnvndà áø.øèt áø øa àç ©£¨©©¨©

:mzwelgn z` zx`an `xnbd,áéiçî àðéáøyxecy meynì÷ ¨¦¨§©¥©
çöBø äîe ,øîBçå,lw cv ea yiyäNò àlL[aiigÎ]Baaezkd ¨¤¨¥©¤Ÿ¨¨

ak ââBLaå ãéæîak ñðBàa,ïBöølka ,oevxae cifna `l` aiig epi`e ¥§¥¦§¤§¨
z`fíöîöîä úà Ba áéiç,miicia gvexk ¦¥¤©§©§¥

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



רכ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc oixcdpq(oey`x meil)

m`y epcnln weqtdy ,uxize .dfa fenxläëæoii dzeye mc` ¨¨
oiid ,dpekp dcna,BçnNîm` la`,äëæ àìoii daxd dzeye §©§Ÿ¨¨

oiid ,xkzyneeäînLî.eal znkg z` lhep -,àáø øîàc eðééäå §©§¥§©§§¨©¨¨
ïéçwt éðçéøå àøîçminyade dpekp dcna izizyy oiid - ©§¨§¥¨¥©©¦

.mkg ipe`yry md ,izgxdy
éàî ,àðéðç éaø øîà ,àaà øa ïBòîL éaøc déøa íøîò áø øîà̈©©©§¨§¥§©¦¦§©©¨¨©©¦£¦¨©

áéúëcaezky edn -(hk bk ilyn)éîì íéðãî éîì éBáà éîì éBà éîì' ¦§¦§¦§¦£§¦§¨¦§¦
,('åâå) 'íéðéò úeìéìëç éîì ípç íéòöt éîì çéNdf `ed in ,xnelk ¦©§¦§¨¦¦¨§¦©§¦¥¨¦§Ÿ

,zewelgne mipcna cinz axerny df `ed ine ,iea`e ie` wrevy
edekdy mirvta `lny df `ed ine ,xrv el yiy df `ed ine
elld zel`yd lkl daeyzd .zenec` mipir yi inle ,eixiag

df ixg`y weqta(l bk my),'Cñîî øB÷çì íéàaì ïéiä ìò íéøçàîì'©§©£¦©©¨¦©¨¦©§¦§¨
mixwegy el`le ,oiin mixkzyne dlila mixg`ny el`l ,xnelk

.minya ea miaxerny aeh oii `evnl xyt` okid
àúà ék`ayk -éîéc áø,laal l`xyi ux`néøîà ,øîà ¦£¨©¦¦¨©¨§¦
àáøòîa,exn` l`xyi ux`a -àø÷ éàäinl iF` inl'] df weqt - §©£¨¨©§¨§¦§¦

,mipir zElilkg inl mPg mirvR inl giU inl mipcn inl iFa £̀§¦§¨¦§¦¦©§¦§¨¦¦¨§¦©§¦¥¨¦
,['Kqnn xFwgl mi`Al oiId lr mixg`nldéLéøî déì Léøãc ïàî ©§©£¦©©¨¦©¨¦©§¦§¨©§¨¥¥¥¥¥

déôéñì`yixdy xnelk ,eteql ezligzn eze` yxecy in - §¥¥
,elld zexvd lkn milaeqy dl` md in zl`ey [oey`xd weqtd]
,oiid lr mixg`ne mixkzynd mdy dper [ipyd weqtd] `tiqde

df ote`aLéøcî.dti yxcp weqtd -åeze` yxecy in mbdéôéñî ¦§¦§¦¥¥
déLéøìie`x inl l`ey ipyd weqtdy xnelk ,ezligzl eteqn - §¥¥

,oey`xd weqta daeyzd d`a jk lre ,xkzydle oiid lr xg`l
miaxe zeixad mr hhewzny ryxle ,['iea`e ie` inl'] mila`l
eipiry ine ,['mpig mirvt inl ,giy inl ,mipcn inl'] mpig eirvt
inl'] eze` zecwety zexv lr dgp`e ika zngn zenec`
mb ,mdizexvn egkyie oii zezyl ie`x el`l ,['mipir zelilkg

df ote`aLéøcî.dti weqtd yxcp - ¦§¦
äàìéìb øáBò LøcìL ,,ïéia eøîàð ï"éåå øNò äLdnk cr cnll ¨©¥§¦¨¨§Ÿ¨¨¨¨¦¤¤§©©¦

.'ie' zxin`l oiid ziizy znxeb(ckÎk h ziy`xa)Léà çð ìçiå'©¨¤Ÿ©¦
íç àøiå ,Bìäà CBúa ìbúiå økLiå ïéiä ïî zLiå ,íøk òhiå äîãàä̈£¨¨©¦©¨¤©¥§§¦©©¦©¦§¨©¦§©§¨¢©©§¨

ì ãâiå åéáà úåøò úà ïòðë éáàúà úôéå íL çwiå ,õeça åéçà éðL £¦§©©¥¤§©¨¦©©¥¦§¥¤¨©©¦©¥¨¤¤¤
úåøò úà eqëéå úépøBçà eëìiå íäéðL íëL ìò eîéNiå äìîOä©¦§¨©¨¦©§¤§¥¤©¥§£©¦©§©¥¤§©

'ïèwä Bða Bì äNò øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå ,'Bâå íäéðôe íäéáà. £¦¤§¥¤§©¦¤Ÿ©¦¥©¥©¥£¤¨¨§©¨¨
`xnbd d`ian ,mg ly edyrna xacny weqtd `aede xg`n

weqta xn`p :oipra mi`xen` zwelgn(ck h ziy`xa)FpiIn gp uwiIe'©¦¤Ÿ©¦¥
ewlgpe ,'ohTd FpA Fl dUr xW` z` rcIeìàeîLe áømg dyr dn ©¥©¥£¤¨¨§©¨¨©§¥

,gplãçcg`d -,øîàmgyBñøñcer ciledl lkei `ly ick gpl ©¨©¥§
,mipaBòáø ,øîà ãçå.eilr `ay xnelk ,gpl mg §©¨©§¨

:mzwelgn mrh z` zx`an `xnbdøîàc ïàîmgy,Bñøñcnl ©§¨©¥§
y ,mg z` gp zllwn z`féòéáøa Bì÷ìwL CBzîmgy meyny - ¦¤¦§§¨§¦¦

okl ,iriax oa gpl cleei `ly mxbéòéáøa Bìl÷z` gp lliw - ¦§¨§¦¦
.mg ly iriaxd epa didy orpkøîàc ïàîemgyøîb ,Bòáøcnl - ©§¨©§¨¨©

dey dxifba z`fàëä áéúk ,'àøiå' 'àøiå'aezk o`k -íç àøiå' ©©§©©§§¦¨¨©©§¨
íúä áéúëe ,'åéáà úåøò úà ïòðë éáàmkye dpic dyrna ,mye - £¦§©©¥¤§©¨¦§¦¨¨

aezk(a cl ziy`xa)'Bâå øBîç ïa íëL dúBà àøiå'aMWIe Dz` gTIe ©©§¨§¤¤£§©¦©Ÿ¨©¦§©
dPrie Dz`,'mb ,zepfa wqer weqtd mkye dpic dyrnay myke Ÿ¨©§©¤¨

.zepfa wqer weqtd o`k
:`xnbd dywnàîìLazpaen gp zllw -øîàc ïàîìmgy,Bñøñ ¦§¨¨§©§¨©¥§

yéòéáøa Bìl÷ éëä íeMî,mg ly iriaxd epa z` gp lliw okly - ¦¨¦¦§¨§¦¦
øîàc ïàîì àlàmgyàðL éàî ,Bòáød epa dpey dna -éòéáø ¤¨§©§¨©§¨©§¨§¦¦
,eze` lliw gpyàéãäa dééèìð,cin ellwl jixv gp did `ld - ¦§§¥§¤§¨

:`xnbd zvxzn .oey`xd epaa xnelkéàåä àäå àäxne`y df - ¨§¨£©
.iriaxd epa z` lliw okle ,eqxq mby dcen eraxy

weqta xn`p :gp ly ezexky oipra ztqep dyxc d`ian `xnbd
(k h ziy`xa),'íøk òhiå äîãàä Léà çð ìçiå',`xnbd zx`ane ©¨¤Ÿ©¦¨£¨¨©¦©¨¤

,'dnc`d yi`' gp `xwp recn,àá÷eò áø øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©§¨
àeä Ceøa LBãwä Bì øîà ,éàkæ éaø øîà àá÷eò øî øîà dì éøîàå§¨§¦¨¨©©§¨¨©©¦©©¨©©¨¨

ïBLàøä íãàî ãîìì Eì äéä àì ,çð ,çðì,dnc`d on xvepyàlL §Ÿ©Ÿ©Ÿ¨¨§¦§Ÿ¥¨¨¨¦¤Ÿ
Bì íøb,dzin,ïéé àlàz` fenxl ,'dnc`d yi`' gpl `xw okle ¨©¤¨©¦

xvepy oey`xd mc`n cnl `ly lr d"awd egikedy dn
.dnc`dn

dzin dqpwpy zxne`y `cqg ax ly `yxcd :`xnbd zx`an
`id ,oii llba oey`xd mc` lrøîàc ïàîkyìëàL ïìéà BúBà §©§¨©¦¨¤¨©

ïìéà BúBà ,øîBà øéàî éaø ,àéðúc ,äéä ïôb ïBLàøä íãà epnî¦¤¨¨¨¦¤¤¨¨§©§¨©¦¥¦¥¦¨
,äéä ïôb ,epnî ïBLàøä íãà ìëàL¤¨©¨¨¨¦¦¤¤¤¨¨

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

המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום ראשון עמ' א

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

aeig z` aey xikfde `pzd,BúBîç íàå BúBîçel` lky meyn £§¥£
eli`e .ezeng oiprn md,àáøìezy` `yixa exkfed ezhiyly §¨¨

c meyn ,`tiqa ezeng aeig z` xikfde `pzd xfg ,ezengeéãééà©§¥
BúBîç íàå åéîç íà àðúéîì éòa à÷ccnlp oaeigy meyn §¨¨¥§¦§¨¥¨¦§¥£

,dyxcn.BúBîç énð éðz̈¥©¦£
.dpyna exkfedy dtixyd iaeigl xewnd z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyéléî éðäðîmiypa dtixy aeig epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
n cnlp df oic :`xnbd dper .el`ïðaø eðúcxn`p ,`ziixaa §¨©¨¨

dxeza(ci k `xwie)e'úàå äMà úà çwé øLà LéàdnàW`A 'ebe §¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨¨¥
.'odz`e Fz` EtxUi,`ziixad zl`eyéì ïéà,ef oeyln cenll ¦§§Ÿ§¤§¤¥¦

àlàlr `ad z` aiigl,dnàå äMàlr `ad la`úadúáe ,äMà ¤¨¦¨§¦¨©¦¨©
dða úáe dza,dy`d lyïépîdper .dtixy aiig `ed s`y ¦¨©§¨¦©¦

,`ziixadïàk øîàðdn`e dy` lr `ad ly dtixy aeigaänæ' ¤¡©¨¦¨
,'`edïläì øîàðådza zae dpa zaae ezy` zaa dxdf`d iabl ¦§¤¡©§©¨

(fi gi my)dYA zA z`e DpA zA z` dlbz `l dYaE dW` zexr' ,¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨§¤©¦¨
'ebe gTiz `länæ,micnl ep` ef dey dxifbne .'`edïläl äî Ÿ¦©¦¨¦©§©¨

exkfed ,dxdf`adða úáe dza úáe dza,e`ld llkaïàk óà ¦¨©¦¨©§¨©¨
lr xn`p aeigd ,dtixy aeiga.dða úáe dza úáe dza¦¨©¦¨©§¨

:zx`ane `ziixad dtiqenúBNòì ïépîd oic z` [zeeydlÎ]íéøëæ ¦©¦©£§¨¦

kd oicúBá÷p.'änæ' ïläì øîàðå ,'änæ' ïàk øîàð ,ef dey dxifbne §§¥¤¡©¨¦¨§¤¡©§©¨¦¨
,micnl ep`,ïläl äîd oic,ïàk óà ,úBá÷pk íéøëæd oicíéøëæ ©§©¨§¨¦©§¥©¨§¨¦

.úBá÷pk©§¥
:zx`ane `ziixad dtiqenúBNòì ïépîy zexecd oic z`ähîì ¦©¦©£§©¨

ky zexecd oicäìòîì.'änæ' ïläì øîàðå ,'änæ' ïàk øîàð . §§©§¨¤¡©¨¦¨§¤¡©§©¨¦¨
,micnl ep` ef dey dxifbne,ïläl äîoic,ïàk óà ,äìòîìk ähîì ©§©¨§©¨¦§©§¨©¨

oic.äìòîìk ähîì,zeeydl `ziixad dtiqeneäìòîì ïàk äîe §©¨¦§©§¨©¨§©§¨
ähîìk,.ähîìk äìòîì ïläì óà ¦§©¨©§©¨§©§¨¦§¨¨

:`ziixaa e`aedy micenild z` zx`an `xnbdïépî ,øî øîà̈©©¦©¦
.úBá÷pk íéøëæ úBNòì:`xnbd zl`ey,úBá÷pk íéøëæ éàî ©£§¨¦©§¥©§¨¦©§¥

àîéìéàoicy ,`ed cenildy xn`p m` -dða úa`ed ezy` ly ¦¥¨©§¨
koic,dza úael` miaeig ipy ixdïàéúà÷ éããä éãäaecnlp - §©¦¨©£¥£¨¥¨¨§¨

.mzeeydl jixv dne ,`ziixad zligzay dyxc dze`a cgi
àlàoicy ,`ed cenildy ,x`al yi jgxk lråéîç íà`edkoic ¤¨¥¨¦§

.BúBîç íàixdy ,ok xnel oi` :`xnbd dgecàzLädf alya - ¥£©§¨
,`ziixaa cenild lya dtixy aeigïì äî÷ àì BúBîç íàoicr - ¥£Ÿ¨¨¨

,epl xxaed `ldìò øcäéî åéîç íà`ziixad dxfig xak ike - ¥¨¦¦©©£¨
.ezeng m`k eing m`a dtixy aeigl xewn xg`
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc oixcdpq(ipy meil)

,efòâeðnä úéa,zrxvaázëð änìå ,úBéäì ãéúò àìå äéä àì ©¦©§¨Ÿ¨¨§Ÿ¨¦¦§§¨¨¦§¨
`l` ,dxezaøëN ìa÷å LBøc.cenild lrïàîkdfi` zrck - §§©¥¨¨§©

,el` mixac exn`p `pzïðúc .ïBòîL éaøa øæòìà éaøkdpyna §©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§©
(b"n a"it mirbp),àîè úéaä ïéà íìBòì ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¨¥©©¦¨¥

,úéåæ ïø÷a íéìúk ézLa íéðáà ézL ìò ïéñéøb ézLk äàøiL ãò©¤¥¨¤¦§¥§¦¦©§¥£¨¦¦§¥§¨¦§¤¤¨¦
,ñéøâk Baçøå ïéñéøb éðLk Bkøàzg`a d`xi rbpdy jixv xnelk ¨§¦§¥§¦¦§¨§¦§¦¥

ipy didi ekxe`e ,zexiw izy ly ybtnd mewna ,ziad zepitn
eivge ,df xiw lr cg`d eivg ,miqixb.ipyd xiwd lr jynp ipyd

qixb ly xeriya rbp d`xi xiw lk lry ote`a ,qixb rbpd agex
epi` dfe xg`ne .rbp ly xzeia ohwd xeriyd `edy ,qixb lr
cizr `le did `l rbepnd ziay `ziixad dxn` ,llk ievn

.zeidl
:`xnbd zx`an.ïBòîL éaøa øæòìà éaøc àîòè éàîmeyn ©©£¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§

xn`p ziaa rbpd z` x`znd weqtay(fl ci `xwie)rbPd dPde'§¦¥©¤©
,'xiTd on ltW odi`xnE 'ebe ziAd zxiwAáéúkweqtd seqa,'øé÷' §¦Ÿ©©¦©§¥¤¨¨¦©¦§¦¦

áéúëeweqtd zligzak àeäL øé÷ eäæéà ,'úBøé÷'izyéåä ,úBøé÷ §¦¦¥¤¦¤¦¦£¥
úéåæ ïø÷ äæ øîBà.zexiwd izy miybtp myy ¥¤¤¤¨¦

:rbepn zia ly mixwn eidy mixaeqd mi`pz zerc d`ian `xnbd
àéðz,`ziixaaíeçúa äéä íB÷î ,÷Bãö éaøa øæòìà éaø øîà ©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¨¨¨¨¦§

xirdàzøéâñ àúáøeç BúBà ïéøB÷ eéäå ,äfò,zrbepn daxeg - ©¨§¨¦§§¨§¦§¨
mipa`d z` exzqe zrxva rbepn zia my cnr xara xnelk

.daxeg dx`ype myn mepite zerbepndøôk Léà ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¦§©
BúBà ïéðéiönL íB÷î éúéàøå ,ìéìbì ézëìä úçà íòt ,Bkòeyr - ©©©¤¨¨©§¦©¨¦§¨¦¦¨¤§©§¦

,ld`a epnn e`nhie mewn eze` lr elid`i `ly ick oniq my
eøîàåyúBòbeðî íéðáàrbepn zia ly mipa` -ì epét,íLmipa`e §¨§£¨¦§¨¦§¨

.odilr lid`nd z` ze`nhn el`

äðùî
mdicrlay ,xxeq oa oipra mitqep mipic ihxt d`ian dpynd

:xxeq oa dyrp epi`íäî ãçà äéä,en` e` eia` -ícébeci - ¨¨¤¨¥¤¦¥

,drehwøbéç Bà,drehw elbx -ílà Bà,xacn epi`y -àîeñ Bà ¦¥¦¥¨
,d`ex epi`y -Løç Bà,rney epi`y -Bðéàoad oi` -ïa äLòð ¥¥¥©£¨¥

øîàpL ,äøBîe øøBñ(hi `k mixac),'Bnàå åéáà Bá eNôúå'rnyne ¥¤¤¤¡©§¨§¨¦§¦
,ea qetzl elkeiy jixvy.ïéîcâ àìåcer xn`pe,'BúBà eàéöBäå' §Ÿ¦§¦§¦

,e`ivedle jldl elkeiy jixvy rnyne.ïéøbç àìåxn`p cermy) §Ÿ¦§¦
(k `keøîàå',xacl elkeiy jixvy rnyne ,'Fxir ipwf l`àìå §¨§¤¦§¥¦§Ÿ

.ïéîlàoic zial mixne` mdy cer xn`pe,'äæ eðða'mdy rnyne ¦§¦§¥¤
,eze` ze`xl mikixv.ïéîeñ àìåzial mixne` mdy cer xn`pe §Ÿ¦

oic,'eðìB÷a òîBL epðéà',renyl elkeiy jixvy rnyneàìå ¥¤¥©§¥§Ÿ
,ïéLøç`ld ,mlewa rney epi` oady erci ji` miyxg eid m`y ¥§¦

.mdixac z` lawn epi`y oad mdl xn`yk renyl elki `l
en`e eia` :xxeq oaa miyrpd mixacd xcq z` zx`an dpynd

e eze` migikenBa ïéøúîìL éðôaäL,.dwli ekxca jiyni m`y ©§¦¦§¥§Ÿ¨
,mlewa rny `leze` oi`ianoic zialBúBà ïé÷ìîe.ixg` mb m` ©§¦

e ekxcn ay `l zewlndì÷ì÷å øæçdide mirxd eiyrnl ay - ¨©§¦§¥
,`aeqe llefìLe íéøNòa ïBcðäL,mipiicíL eäiL ãò ì÷ñð Bðéàå ¦§¤§¦§Ÿ¨§¥¦§¨©¤§¨

mipiicd dylye mixyr oia -ìLäLmipiicdíéðBLàøäel ewqty §Ÿ¨¨¦¦
,zewlnøîàpL(k `k mixac)Fxir ipwf l` Exn`e'äæ eððaxxFq ¤¤¡©§¨§¤¦§¥¦§¥¤¥

dpeekdy 'df' dlindn wiecne ,'dxnE.íëéðôa ä÷lL eäæ Ÿ¤¤¤¨¨¦§¥¤

àøîâ
,dnecke xbig e` mcib mdn cg` m`y dpynd ixaca dpc `xnbd

:xxeq oa dyrp epi`dpéî úòîLdpynd ixacn cenll jl yi - ¨§©¦©
l`eny zhiyl di`x(:dn lirl)y xaeqdáéúëãk àø÷ ïðéòa- ¨¦©§¨§¦§¦

miaezkd mihxtd lk mr dniiwl yi ,dxeza daezkd devny
xn`p ixdy .carica elit` akrn df xace ,mheytk weqta
iptn ,xxeq oa dyrp epi` ,dnecke xbig mdn cg` m`y ,dpyna
dgec .weqta miaezkd mihxtd lk z` miiwl zexyt` oi`y

y oeik ,l`enyl epizpynn di`x `iadl oi` :`xnbdàëä éðàL- ¨¦¨¨
,o`k xacd dpey
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רכי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc oixcdpq(ipy meil)

,efòâeðnä úéa,zrxvaázëð änìå ,úBéäì ãéúò àìå äéä àì ©¦©§¨Ÿ¨¨§Ÿ¨¦¦§§¨¨¦§¨
`l` ,dxezaøëN ìa÷å LBøc.cenild lrïàîkdfi` zrck - §§©¥¨¨§©

,el` mixac exn`p `pzïðúc .ïBòîL éaøa øæòìà éaøkdpyna §©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§©
(b"n a"it mirbp),àîè úéaä ïéà íìBòì ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¨¥©©¦¨¥

,úéåæ ïø÷a íéìúk ézLa íéðáà ézL ìò ïéñéøb ézLk äàøiL ãò©¤¥¨¤¦§¥§¦¦©§¥£¨¦¦§¥§¨¦§¤¤¨¦
,ñéøâk Baçøå ïéñéøb éðLk Bkøàzg`a d`xi rbpdy jixv xnelk ¨§¦§¥§¦¦§¨§¦§¦¥

ipy didi ekxe`e ,zexiw izy ly ybtnd mewna ,ziad zepitn
eivge ,df xiw lr cg`d eivg ,miqixb.ipyd xiwd lr jynp ipyd

qixb ly xeriya rbp d`xi xiw lk lry ote`a ,qixb rbpd agex
epi` dfe xg`ne .rbp ly xzeia ohwd xeriyd `edy ,qixb lr
cizr `le did `l rbepnd ziay `ziixad dxn` ,llk ievn

.zeidl
:`xnbd zx`an.ïBòîL éaøa øæòìà éaøc àîòè éàîmeyn ©©£¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§

xn`p ziaa rbpd z` x`znd weqtay(fl ci `xwie)rbPd dPde'§¦¥©¤©
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áéúëeweqtd zligzak àeäL øé÷ eäæéà ,'úBøé÷'izyéåä ,úBøé÷ §¦¦¥¤¦¤¦¦£¥
úéåæ ïø÷ äæ øîBà.zexiwd izy miybtp myy ¥¤¤¤¨¦

:rbepn zia ly mixwn eidy mixaeqd mi`pz zerc d`ian `xnbd
àéðz,`ziixaaíeçúa äéä íB÷î ,÷Bãö éaøa øæòìà éaø øîà ©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¨¨¨¨¦§

xirdàzøéâñ àúáøeç BúBà ïéøB÷ eéäå ,äfò,zrbepn daxeg - ©¨§¨¦§§¨§¦§¨
mipa`d z` exzqe zrxva rbepn zia my cnr xara xnelk

.daxeg dx`ype myn mepite zerbepndøôk Léà ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¦§©
BúBà ïéðéiönL íB÷î éúéàøå ,ìéìbì ézëìä úçà íòt ,Bkòeyr - ©©©¤¨¨©§¦©¨¦§¨¦¦¨¤§©§¦

,ld`a epnn e`nhie mewn eze` lr elid`i `ly ick oniq my
eøîàåyúBòbeðî íéðáàrbepn zia ly mipa` -ì epét,íLmipa`e §¨§£¨¦§¨¦§¨

.odilr lid`nd z` ze`nhn el`

äðùî
mdicrlay ,xxeq oa oipra mitqep mipic ihxt d`ian dpynd

:xxeq oa dyrp epi`íäî ãçà äéä,en` e` eia` -ícébeci - ¨¨¤¨¥¤¦¥

,drehwøbéç Bà,drehw elbx -ílà Bà,xacn epi`y -àîeñ Bà ¦¥¦¥¨
,d`ex epi`y -Løç Bà,rney epi`y -Bðéàoad oi` -ïa äLòð ¥¥¥©£¨¥

øîàpL ,äøBîe øøBñ(hi `k mixac),'Bnàå åéáà Bá eNôúå'rnyne ¥¤¤¤¡©§¨§¨¦§¦
,ea qetzl elkeiy jixvy.ïéîcâ àìåcer xn`pe,'BúBà eàéöBäå' §Ÿ¦§¦§¦

,e`ivedle jldl elkeiy jixvy rnyne.ïéøbç àìåxn`p cermy) §Ÿ¦§¦
(k `keøîàå',xacl elkeiy jixvy rnyne ,'Fxir ipwf l`àìå §¨§¤¦§¥¦§Ÿ

.ïéîlàoic zial mixne` mdy cer xn`pe,'äæ eðða'mdy rnyne ¦§¦§¥¤
,eze` ze`xl mikixv.ïéîeñ àìåzial mixne` mdy cer xn`pe §Ÿ¦

oic,'eðìB÷a òîBL epðéà',renyl elkeiy jixvy rnyneàìå ¥¤¥©§¥§Ÿ
,ïéLøç`ld ,mlewa rney epi` oady erci ji` miyxg eid m`y ¥§¦

.mdixac z` lawn epi`y oad mdl xn`yk renyl elki `l
en`e eia` :xxeq oaa miyrpd mixacd xcq z` zx`an dpynd

e eze` migikenBa ïéøúîìL éðôaäL,.dwli ekxca jiyni m`y ©§¦¦§¥§Ÿ¨
,mlewa rny `leze` oi`ianoic zialBúBà ïé÷ìîe.ixg` mb m` ©§¦

e ekxcn ay `l zewlndì÷ì÷å øæçdide mirxd eiyrnl ay - ¨©§¦§¥
,`aeqe llefìLe íéøNòa ïBcðäL,mipiicíL eäiL ãò ì÷ñð Bðéàå ¦§¤§¦§Ÿ¨§¥¦§¨©¤§¨

mipiicd dylye mixyr oia -ìLäLmipiicdíéðBLàøäel ewqty §Ÿ¨¨¦¦
,zewlnøîàpL(k `k mixac)Fxir ipwf l` Exn`e'äæ eððaxxFq ¤¤¡©§¨§¤¦§¥¦§¥¤¥

dpeekdy 'df' dlindn wiecne ,'dxnE.íëéðôa ä÷lL eäæ Ÿ¤¤¤¨¨¦§¥¤

àøîâ
,dnecke xbig e` mcib mdn cg` m`y dpynd ixaca dpc `xnbd

:xxeq oa dyrp epi`dpéî úòîLdpynd ixacn cenll jl yi - ¨§©¦©
l`eny zhiyl di`x(:dn lirl)y xaeqdáéúëãk àø÷ ïðéòa- ¨¦©§¨§¦§¦

miaezkd mihxtd lk mr dniiwl yi ,dxeza daezkd devny
xn`p ixdy .carica elit` akrn df xace ,mheytk weqta
iptn ,xxeq oa dyrp epi` ,dnecke xbig mdn cg` m`y ,dpyna
dgec .weqta miaezkd mihxtd lk z` miiwl zexyt` oi`y

y oeik ,l`enyl epizpynn di`x `iadl oi` :`xnbdàëä éðàL- ¨¦¨¨
,o`k xacd dpey
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שני עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג תשרי, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

 הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ צמ"ס

עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

כלל  גרמא  הזמן  שאין  ואף  תשי"ג.  הכיפורים  יום  ממחרת  מכתבו  קבלת  בזה  הנני  מאשר 

לאריכות, בכ"ז באתי בהערה, במה שהעיר מענין הברכות, שהברכות המפרטות יותר חשובות יותר. 

אבל לפי ענ"ד אינו שייך לנידון דידן, והוא מובן על פי החילוק שבין ברכת הנהנין וההודאה, שאם 

אינו מודה אלא על המעלה הכללית המשותפת שיש לכמה ענינים ולא גם על המעלה המיוחדת שבדבר 

כי  יותר,  חשובה  יותר  המפורטת  ברכה  ולכן  כדבעי.  הקב"ה  של  בטובתו  מכיר  אינו  הרי  בפרט,  זה 

בזה מראה לדעת שמכיר הוא בהסגולה המיוחדת שבמין זה מהסוג הכללי. מה שאין כן בענין ברכת 

תפלה, ברכה מלשון המשכה, כמו ברכת השנה וכו', הרי אם ממשיכים את הכלל כולו, הכולל בתוכו 

כל הפרטים, יש בכלל מאתים מנה.

החילוק דברכת הנהנין לברכות התפילה וכו' על פי חסידות מבואר בביאורי הזוהר חלק ה' 

ר"פ עקב.

בברכת חג שמח.
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.âøçà øáã Bà øNa ìLáì áBèå[ieæ äãeòñ ãBáëì úaL éàöBîa[`i'â äãeòñ Ck-ìk ïéøçàîL eððîæáe §§©¥¨¨¨¨©¥§¨¥©¨¦§§¨¦§©¥¤§©£¦¨¨§¨
úBøéôa eæ äãeòñ íé÷ì íéìBëé úaL éàöBîa ìBëàì íéìBëé ïéàL[aiéøö ïéàå)'â äãeòñ íéã÷äì C[bi ¤¥§¦¤¡§¨¥©¨§¦§©¥§¨§¥§¥¨¦§©§¦§¨

ãáìa øçáeîä ïî äåöî àìà Ck-ìk äáBç dðéà eæ äãeòñL éeàøk eæ äãeòñ eìëàéL ìéáLa[ci:( ¦§¦¤Ÿ§§¨¨¨¤§¨¥¨¨¨¨¤¨¦§¨¦©§¨¦§©
ג  סעיף שבת במוצאי שולחנו שיסדר סימן ב חלק

1

2

3

dkld ixe`ia
øçà øáã [é שבת במוצאי חמין לשתות נהגו -15.

åæ äãåòñ [àé שארית את רק יאכל שלא כלומר, -
לכבוד  במיוחד יבשל אלא מהשבת, שנשארה האוכל

זו. סעודה
úåøéôá [áé פת לאכול יש לכתחילה כשאוכל 16- אף ,
בלבד  .17כזית

'â äãåòñ íéã÷äì [âé בסעודת למעט שאין וכלֿשכן -
מלכה  מלוה סעודת לצורך .18השבת

ãáìá øçáåîä [ãé גם נחשבת מלכה מלווה סעודת -
קיומה  ידי ועל השבת, סעודות ג' מצוות כשלימות
מן  מצווה של באופן השבת סעודות כל נעשות

.19המובחר 

zetqede mipeiv
מלוגמא 15) שבת במוצאי חמין ב: קיט, שבת במסכת

(רפואה).
נשיאינו  רבותינו אצל המנהג היה וכן אדמו"ר, כ"ק נהג כן

מוהרש"ב). אדמו"ר כ"ק אצל 227 ע' תרפז סה"ש (ראה
לסעודת 16) במוצש"ק הק' ידיו ליטול נהג אדמו"ר כ"ק

אם  אף ולפעמים הבדלה. לאחרי זמן בסמיכות מלכה מלוה
תבשיל  אכל הסעודה בעת בלילה. מאוחרת בשעה כבר היה

ש"ק). ומנהגי הלכות (לקט
לאכול 17) יש ולכאורה ס"א, לעיל משוע"ר משמע כן

ידיים. נטילת על לברך שיוכל כדי כביצה
מהשע"ת  הביא ח ס"ק בדה"ש ק סי' השולחן' וב'קצות
כסנין, בפת יעשנה בפת לעשותה לו א"א אם דלכתחלה
יוצא  חלוש שמזגו ומי הדחק שבשעת כ' יעב"ץ ובסידור

קופע. או טעע בשתיית י"ח
זה.18) בדין רבינו שנסתפק הטעם להלן וראה
להקדים 19) שצריך לומר מקום יש ולכן .70 ע' שם לקו"ש

זה  ספק ומחמת מלכה, מלווה סעודת לצורך ג' סעודה את
.(46 הערה שם (לקו"ש בחצע"ג זה דין הובא

•
"inei ax" gel itl - aeh mei zekld owfd epax jexr ogley

ÊË אבריו נתרסקו שמא לחוש ויש ברגלים שנדרס עוף
ישחטנו  כך ואחר לעת מעת להשהותו צריך ולכן
הפנימיים  איבריו נתרסקו שמא השחיטה אחר אותו ויבדוק
מותר  לעת המעת כבר כלה ואם ע"ש נ"ח סי' בי"ד כמ"ש
עשה  ונמצא טרפה ימצא שמא חוששין ואין ביו"ט לשחטו
היתר  בחזקת אותו שמעמידין לפי יו"ט לצורך שלא מלאכה
בהמות  לשחוט מותר הטעם ומזה כשרים הן העופות שרוב
הכשרות  כמו כך כל מצויות שהטרפות במקום אף ביו"ט
כשרות. שהן שבעולם בהמות רוב אחר הולכים שאנו לפי

כל  מצויות שהטרפות דבמקום ואומרים זה על חולקין ויש
שנדרס  עוף וכן ביו"ט בהמה לשחוט אסור הכשרות כמו כך
ימצא  שמא ביו"ט לשחטו אסור בדיקה שצריך ברגלים
עגל  דבריהם ולפי יו"ט לצורך שלא ששחט ונמצא טרפה
על  הפריס כן אם אלא ביו"ט לשחטו אסור ביו"ט שנולד
ימצא  צר שהוא הרחם בבית שנתרסק ע"י דשמא קרקע גבי

גמור. טרפות בו

להחמיר  יש מקום מכל הראשונה כסברא שהעיקר ואע"פ
בהמה  לשחוט שלא העולם נהגו ועכשיו האחרונה כסברא
תמצא  שמא מצויין הטרפות שאין במקום אפילו ביו"ט

יש  ביו"ט לה צריך אם לכן יתירה חומרא שזהו ולפי טרפה
מסוכנת: כגון הפסד במקום הדין והוא להקל

ÊÈ חכם אין מום בלא לשחטו יכול שאין הזה בזמן בכור
כדי  מום בו יש אם לראותו יכולין הדיוטות שלשה ולא
הראהו  ולא מום בו יש אם שאפילו כיון לשחטו להתירו
וא"כ  אסור זה הרי ושחטו הדיוטות לשלשה או לחכם
הבכור  את המתרת היא הדיוטות שלשה או החכם ראיית
ולשתוק  הבכור את לראות מותר אבל למתקן דומה זה והרי
בכך  אין מותר שהוא בלבו גומר שהוא ואע"פ להתירו ולא

כלום: מתקן אינו שהרי כלום

ÁÈ ביום לשחטו אסור והתירו שבו המום וראה עבר אם
ביום  מוקצה להמתירין ואפילו מוקצה שהוא מפני טוב
הסיח  ודאי אתמול שהרי כזה גדול במוקצה מודים טוב
שיעשה  כלל בדעתו היה שלא ביו"ט מלאכלו ממנו דעתו
בכורות  להתיר שאסרו חכמים דברי על ויעבור איסור אדם

ביו"ט.

את  וראה ועבר ביו"ט מום בו ונפל ביו"ט נולד אם אבל
חדשיו  לו כלו אם ביו"ט לשחטו מותר והתירו שבו המום
מוכן  היה יו"ט כניסת התחלת שהוא השמשות שבין לפי
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אמו  את שוחט היה רוצה היה שאילו אמו אגב לאדם וראוי
היה  לא השמשות שבין וכיון שבמעיה העובר את גם ואוכל
הסיח  שהרי כשנולד מוקצה ונעשה שחזר אף לכן מוקצה
מכל  ביו"ט בכורות מתירין דאין משום ביו"ט מלאכלו דעתו
כמו  להתירו חוזר הוא הרי והתירו וראהו כשעבר מקום
והוא  שם עיין שבת לחצי מוקצה דאין ש"י בסי' שנתבאר

ביו"ט: הדין

ËÈ קבוע מום שהוא וראה יו"ט מערב המום ראה אם
המום  נפל אם עליו לחקור יכול עליו לשחוט שראוי
והראייה  ראייתו מחמת הוא שהתירו כיון ומתירו מאליו
ואינו  יו"ט מערב ההיתר עיקר נגמר כבר א"כ מאתמול היתה

ביו"ט: כלום מתקן

Î ראוי אינו שהרי להעלותו אסור לבור שנפל בכור
לו  ראוי שאינו דבר מטלטל הוא והרי ביו"ט לשחטו

ימות: שלא כדי במקומו פרנסה לו עושה אלא ביו"ט

‡Î מנת על הראשון את מעלה לבור שנפלו בנו ואת אותו
השני  את ומעלה ומערים וחוזר שוחטו ואינו לשחטו
צער  דמשום שוחט זה רצה שוחט זה רצה לשחטו מנת על
את  לשחוט צריך עכ"פ אבל להערים לו התירו חיים בעלי
מותר  בנו ואת אותו שאינן בהמות נפלו אם אבל מהן אחד
כולם  שראויות כיון מהן אחד שוחט שאינו אע"פ להעלותן

היום: לשחטן

·Î מותר נכרי של וחציה ישראל של חציה שהיא בהמה
הנכרי  בשביל גם כשוחט ואינו טוב ביום לשחטה
כל  נמצאת שחיטה בלא בשר לכזית אפשר שאי דכיון
שתי  להם יש אם ואפילו הישראל צורך הוא השחיטה
לחלוק  אפשר שאי שתיהן לשחוט יכולין בשותפות בהמות
בכל  שוות שיהיו אפשר שאי לפי אחד וזה אחד זה שיטול
שהן  אף ושמינה קטנה וזו וכחושה גדולה זו שאם העניינים
או  בקטנה חלקי כל ליקח אפשי אי לומר יכול בדמים שוות

בכחושה. חלקי כל ליקח אפשי אי

הנכרי  אם שכן וכל העניינים בכל לגמרי שוות הם אם אבל
השניה  את לשחוט אסור והטובה הגדולה לו ליתן רוצה

לחלק. לו אפשר שהרי

עם  אותה ולחלק ביו"ט מהן אחד לשחוט לו מותר אבל
ישחוט  אומרים ואין השניה את יחלקו יו"ט ואחר הנכרי
הנכרי  שותפות בלא בלבד לצרכו אחת בהמה הישראל
הגדולה  ליתן רוצה שהנכרי או לגמרי שוות הן שהרי
שלימה  בהמה לשחוט רוצה הישראל שאין לפי והטובה
שלו  כולה תהיה ואם לחציה אלא צריך שאינו מפני לצרכו

הבשר: יפסד

‚Î שבמקום הצמר את יתלוש לא ביו"ט בהמה השוחט
דרך  שאין אע"פ לסכין מקום לעשות כדי שחיטה
מכל  גוזז משום חייב אינו בשבת כך והעושה  בכך גזיזה
אסור  לפיכך מגידולו דבר עוקר משום חייב הוא הרי מקום
שאפשר  מפני אכילה צורך בה אין שהרי ביו"ט לעשותה

עוף  השוחט הטעם מזה וכן כן יעשה לא אם אף לשחוט
שהרי  לסכין מקום לעשות כדי הנוצה את ימרוט לא ביו"ט
יש  בשבת זו מלאכה שהעושה ועוד מגידולו דבר עוקר הוא
נוצתו  לתלוש העוף דרך כן שהרי גוזז משום גם לחייבו

ביד.

ע"י  השחיטה ממקום הנוצה או הצמר לפנות מותר אבל
ואם  לתלוש יתכוין שלא ובלבד ואילך אילך בידו שימשכם
לכך  מתכוין אינו הוא שהרי כלום בכך אין מאליו נתלש

דברים ודבר במה תורה באיסורי אפילו מותר מתכוין שאינו
כלי  או סכין ע"י לפנות אסור אבל בידו כשמפנה אמורים
וקרוב  יתלוש שלא היטב ליזהר לו אפשר שאי מפני אחר
כמו  אסור לכך מתכוין שאינו אע"פ ולפיכך שיתלוש לודאי

ש"כ. בסי' שנתבאר

או  הצמר תלש כן אם אלא לשחוט לו אפשר אי אם ואפילו
ואילך  אילך שימשכם ע"י אותם שיפנה ע"י או בידו הנוצה
אלו  שמלאכות מפני ביו"ט לעשותן אסור אעפ"כ כלי ע"י

תצ"ה: סי' עיין יו"ט מערב לעשותן אפשר פעמים רוב

„Î ביו"ט לטלטלו מותר יו"ט מערב שהוסק כירה אפר
או  רוק בו לכסות האדם צרכי לכל מוכן שהוא מפני
לטלטלו  אסור ביו"ט הוסק אם אבל ועוף חיה דם או צואה
חדש  דמעשה כזה גדול בנולד מודים בנולד המתירים  ואף
עצים  ביו"ט הסיק ואם אפר ועכשיו עצים היה שאתמול הוא
של  באפר היום של אפר ונתערב אתמול של אפר גבי על
בפני  מעולם ניכר היה לא היום של שאפר בענין אתמול
לו  שיש דבר דין כאן דנין ואין ברוב בטל הוא הרי עצמו
שהרי  איסור שם עליו נקרא לא שמעולם כיון מתירין

אתמול: של באפר ברוב נתבטל הוויתו בתחלת

‰Î לצלות שראוי חם עדיין והוא ביו"ט שהוסק כירה אפר
הוא  שהרי האדם צרכי לכל לטלטלו מותר ביצה בו
כשהיה  לה ראוי שהיה הראשונה למלאכתו וראוי עומד
והוחם  וחזר נצטנן אם וכן ולבישול לאפיה דהיינו עצים

לטלטלו: מותר

ÂÎ נתעממו אפילו ביו"ט לטלטלן אסור עוממות גחלים
לכלום: ראוים אינן שהרי יו"ט מערב

ÊÎ או גינתו לצורך הרבה עפר יו"ט מערב הכניס אם
מותר  אחד במקום וצבור כנוס והוא חורבתו לצורך
דעתו  צבור שהוא זמן שכל כלל מוקצה שאינו לפי לטלטלו
עפר  כשהכניס אמורים דברים במה שיצטרך מה לכל עליו
אם  אבל והחורבה הגינה קרקע אגב בטל שאינו הרבה
החורבה  או הגינה בקרקעית ושטחה עפר קופתו מלא הכניס
ואסור  הקרקע לגבי בטל הוא הרי מועט שהעפר מאחר
הכניס  אם אבל וחורבה בגינה אמורים דברים במה לטלטלו
בקרקעית  העפר את ועירה עפר קופתו מלא יו"ט  מערב
והוא  לטלטלו ומותר הקרקע לגבי בטל אינו הבית או החצר
והבית  החצר באמצע שטחו שלא דכיון זוית קרן לו שיחד
ודעתו  צרכיו לעשות בו שחפץ הדבר ניכר רגלים למרמס

שיצטרך: מה לכל עליו
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c"agרכד i`iyp epizeax zxezn

ÁÎ שיצטרך מה לכל לטלטלו דמותר אמורים דברים במה
שיצטרך  מה לכל דעתו הסתם דמן בסתם כשהכניסו
חיה  דם בו לכסות כדי יו"ט מערב הכניסו אם אבל למחר
אתמול  שהרי צואה בו לכסות אסור למחר שישחוט ועוף
צרכיו  התינוק שיעשה יודע היה לא העפר את כשהכין
כוונתו  היתה ולא צואתו לכסות שיצטרך המאוס במקום
לו  שברור ועוף חיה דם לכסות אלא העפר את בהכנסתו
מועלת  הכנתו אין לו שודאי לדבר והמכין למחר שישחוט

בזה: כיוצא כל וכן הכנה בשעת לו שספק דבר לצורך

ËÎ טוב ביום עפר לטלטל דמותר אמורים דברים במה
בנטילתו  גומא עושה שאינו כך כל תיחוח כשהעפר
אם  אבל למקומו תחתיו אחר עפר נופל העפר שנוטל שמיד
ליטלו  אסור בכלי ונתון תלוש הוא אפילו כך כל תיחוח אינו
מלאכה  שהיא פי על ואף בהעפר גומא יעשה שלא הכלי מן
אלא  עצמה להגומא צריך אינו שהרי לגופה צריכה שאינה
מקום  מכל כזו מלאכה על חייבים אין התורה ומן לעפרה
ליטלו  מותר אבל סופרים מדברי לעשותה אסור לכתחלה
הר  כעין צבור שהוא כגון בעפר גומא יעשה שלא בענין

השיפוע: ראש מן ליטלו מותר

Ï מוכן תיחוח עפר או לטלטלו הראוי אפר לו שיש מי
דרך  ועל ביו"ט ליטלו שמותר בענין יו"ט מערב
ומותר  דמם ומכסה ביו"ט ועוף חיה שוחט זה הרי שנתבאר
סימן  ביו"ד כמ"ש השחיטה קודם למטה אפר או עפר ליתן
ונמצא  ישחוט ולא ימלך כך אחר שמא חוששין ואין כ"ח

לצורך: שלא טרח

‡Ï הרי לטלטול הראויים אפר או עפר לו אין אם אבל
כירה  אפר לו יש אם ושחט עבר ואם ישחוט לא זה
עד  כך כל תיחוח והוא מוכן שאינו עפר או ביו"ט שהוסק
מפני  בהם לכסות מותר ממקומו בנטילתו גומא נעשה שאין

מ  שהיא כיסוי מוקצה שמצות טלטול איסור דוחה התורה ן
מדבריהם: אלא שאינו

·Ï הרבה תיחוח עפר ולא ביו"ט שהוסק אפר לו אין ואם
קשה  עפר גבי על מונח והוא מעט תיחוח עפר אלא
נטילתו  במקום גומא ישאר העפר מן קצת יטול שאם בענין
הקרקע  מן שתלשו כגון יו"ט מערב מוכן הוא העפר זה אם
הוא  אם אפילו או ביו"ט בו לכסות כדי בחצרו והניחו
לכסות  כדי יו"ט מערב דקר בו שנעץ אלא לקרקע מחובר
מוקצה  משום בו ואין יו"ט לצורך אותו הזמין הרי ביו"ט בו
נעץ  לא אם ושחטו עבר כבר אם בו לכסות מותר ולפיכך
ששחט  מפני הרבה לדקירות נצרך ולמחר אחד דקר אלא
שנעץ  תיחוח בעפר ביו"ט דקירות כמה לדקור מותר הרבה
יו"ט  מערב לכך הכינו כבר שהרי יו"ט בערב הדקר בו
שאינו  כיון מקום מכל גומא עשיית איסור כאן שיש ואע"פ
דבריהם  את העמידו לא שנתבאר כמו מדבריהם אלא אסור

כיסוי. מצות במקום

יו"ט  לצורך להכינו כדי יו"ט מערב דקר בו נעץ לא אם אבל
כאן  שיש כיון ושחט עבר כבר אפילו ביו"ט בו לכסות אסור
לא  מוקצה טלטול ואיסור גומא עשיית איסור איסורים שני

החכמים  ביד כח ויש כך כל דבריהם לבטל חכמים רצו
תעשה: ואל בשב התורה מן דבר לעקור

‚Ï שהוא לקרקע המחובר בעפר דקר נעץ אם ואפילו
ממקומו  בנטילתו גומא נעשה שאין עד כך כל תיחוח
לו  אין אם ביו"ט ועוף חיה לשחוט אסור לכתחלה אעפ"כ
הכנה  עושה אין הדקר שנעיצת מפני מוכן אחר עפר או אפר

ושחט: עבר כבר כן אם אלא עליה סומכין ואין גמורה

„Ï ראוי שאין עפר גוש אלא לו ואין ושחט עבר כבר אם
זה  הרי כ"ח סי' ביו"ד כמ"ש שיכתשנו עד בו לכסות
כיסוי  של עשה מצות שאין התורה מן ביו"ט יכתשנו לא
ולא  עשה בה שיש יו"ט של תעשה לא את דוחה הדם
וזוהי  ממלאכה שבות כלומר שבתון בה נאמר שהרי תעשה

עשה: מצות

‰Ï שהוא ספק כיסוי טעון ודמו חיה ספק שהוא כוי
ביו"ט  אותו שוחטין אין כיסוי טעון דמו ואין בהמה
לו  יש אפילו ביו"ט דמו את מכסין אין ושחטו עבר ואם
שלא  הרואים מפני יו"ט מערב מוכן תיחוח עפר או אפר
לא  כן לא דאם הוא חיה ודאי שיאמרו חלבו להתיר יבאו
אסור  הטעם ומזה ביו"ט דמו לכסות מספק מטריחין היו
בו  לקבל הכלי לתוך מעט עפר וליתן הכלי לתוך לשוחטו
כן  לעשות מותר שבחול אע"פ לערב לכסותו כדי הדם
כן  לעשות אסור ביו"ט מקום מכל י"א סי' ביו"ד כמ"ש
ביו"ט  ושחטו עבר ואם חלבו להתיר הרואים יבאו שלא
צריך  יו"ט במוצאי ניכר רישומו אם בקרקע הדם ונבלע

כ"ח. סי' ביו"ד כמ"ש לכסותו

כששחטו  ביו"ט דמו את מכסין שאין אמורים דברים במה
תמיד  הרגל דריסת בו שאין מקום בזה וכיוצא זוית בקרן
לכסות  יכול בהמה דם אפילו החצר באמצע שחטו אם אבל
כדי  לכסות צריך שהוא מפני מוכן עפר או אפר לו יש אם
הכוי  דם שמכסה הרואה גם ולכן בחצר כליו יתלכלכו שלא
לנקר  עושה שהוא ג"כ הוא יודע כי חלבו להתיר יטעה לא

חצרו:

ÂÏ דמם ונתערבו ועוף וחיה בהמה או ועוף וחיה כוי שחט
כ"ח  סימן ביו"ד כמ"ש בכיסוי שחייב בענין בזה זה
דם  מכסה היה מעורבים הדמים היו לא שאם בענין הוא אם
ואין  יו"ט מערב נעוץ דקר לו שיש כגון ביו"ט ועוף חיה
מערב  מוכן הרבה תיחוח עפר או אפר לו יש אם לומר צריך
דברים  במה ביו"ט הדמים תערובת כל מכסה זה הרי יו"ט
שאף  בענין דקירות במעט הכל את לכסות כשיכול אמורים
היה  בלבד ועוף החיה דם את לכסות אלא צריך היה לא אם
דם  כל לכסות יכול אין אם אבל דקירות כך לכל צריך
צריך  שהיה ממה יותר הרבה דקירות ע"י אלא התערובות
אחת  דקירה אפילו לעשות אסור בלבד ועוף חיה לדם
לא  דשמא יו"ט מערב מוכן תיחוח בעפר או באפר ואפילו
לצורך  שלא ביו"ט טורח ונמצא בכיסוי המחוייב דם יכסה
שהרי  התערובת דם כל את לכסות שאסור לומר צריך ואין

לצורך: שלא טורח הוא בודאי

ÊÏ אסור דמם כיסה ולא יו"ט בערב ועוף חיה שחט
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יכסה  לא אם אף שהרי מוכן בעפר אפילו ביו"ט לכסותם
מה  יו"ט לצורך שלא טורח ונמצא ביו"ט לאכלם מותר יהא

יו"ט: מערב לעשותה אפשר שהיה

ÁÏ ושכח קשה קרקע גבי על ביו"ט ועוף חיה השוחט
לגרור  צריך שבחול אע"פ למטה תיחוח עפר נתן ולא
סי' ביו"ד כמ"ש ולכסותו תיחוח עפר על וליתנו הדם את
קצת  הדם נתייבש אם כן לעשות אין ביו"ט מקום מכל כ"ח
הארץ  מעל גבשושית שנוטל גמורה מלאכה בכאן שיש לפי

שי"ב: בסי' שנתבאר כמו בונה משום חייב ובשבת

ביו"ט: שחיטה דין תצח סימן ד חלק

את ‡ המפשיט זה המרגיל הוא כיצד ביו"ט מרגילין אין
הגוף  של העור כל ומוציא ראשה כלפי מרגליה העור
שלא  ביו"ט שטורח שנמצא נאד ממנו לעשות כדי שלם
הבשר  כל להוציא אלא אסור דאינו אומרים ויש היום לצורך
שטורח  קרע שום בלי שלם העור כל שיוציא כדי אחד מרגל
להחמיר  ויש יו"ט לצורך שלא גדול טורח זו בהפשט

הראשונה: כסברא

מפני · כך ידי על להפשיטה כדי הבהמה כל למלוג אסור
כדי  הגדי למלוג ואפילו מלמלוג להפשיט יותר שקל

במליגה  חול כמעשה יותר שנראה מפני אסור בעורו לאכלו
למולגו  מותר להפשיטו אפשר שאי עוף אבל מבהפשט
של  אפילו ורגלים הראש למלוג מותר וכן גופו כל ולהבהב

ת"ק: בסי' שיתבאר כמו בהמה

מחמה ‚ עורה לטלטל מותר טוב ביום שנשחטה בהמה
במקום  ליתנה ומותר בשר עליה שאין פי על אף לצל
ימנע  לו נתיר לא שאם העור יפסד שלא הרגלים דריסת
להגביה  אסור אבל יו"ט בשמחת ממעט ונמצא מלשחוט
שאינו  הדבר שניכר מפני יתדות גבי על לשוטחה העור
לעשות  לעצמו יתיר זה לו נתיר ואם העור לצורך אלא עושה
אלא  התירו ולא ועיבוד מליחה דהיינו העור צרכי שאר ג"כ
משום  לו שהתירו ניכר שאין הרגלים דריסת במקום ליתנה

עליה: לישב שראוי מפני אלא בלבד העור צורך

הוא „ אם אפילו לקדרה בשר העור גבי על מולחין ואין
כלי  גבי על מולח משום איסור בו שאין בשיפוע מונח
ונמצא  היטב למלחו שצריך מפני אסור אעפ"כ מנוקב שאינו
קלה  מליחה בשר עליו למלוח מותר אבל העור את מעבד
צריך  אין דהצלי בו טעם המלח שיתן לצלי שמולחין כדרך

ומ  ע"ו סי' בי"ד כמ"ש כאן מליחה ולמלוח להערים ותר
כולה: את שימלח עד מעט בשר וכאן מעט בשר

טוב: ביום ומליחה ומליגה הפשט דין תצט סימן ד חלק
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.3["gtp DikFYn"]¦¥¨©

"האזינּו4. ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ּבּמדּבר. ּבפרׁשת ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּוכמֹו
ִַַָהּׁשמים".

טֹובים 5. "ּכי ּפסּוק על ׁשמֹות, ּבפרׁשת זה מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָועּיין
כּו'". ֶּדֹודי

מׁשה"].6. אל "וּיקרא הּמתחיל ּבדּבּור ּכן ּגם מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ[ועּיין

מצֹות 7. ּכל את "ּוזכרּתם ּבפירּוׁש ׁשלח, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ[ועּיין
ה'"].

'אנכי'8. מענין הּזאת", הּמצוה "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ[ועּיין
ֲִַו'אני'].
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ּב"אּגרת 9. ּׁשּנתּבאר ּומה יח־י"ט. ּפרק ּבינֹונים" ׁשל ּב"ספר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ(עּיין
מה  ועּיין ּבצדקה". אלא נגאלין יׂשראל "אין הּמתחיל ּבדּבּור ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּקדׁש",
קיּׁשּור  טעם, ׁשרׁש "ּולהבין הּמתחיל ּבדּבּור עקב, ּבפרׁשת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּׁשּנתּבאר
הּמתחיל  ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ותֹורה". ּברית וׁשּייכּות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָוחיּבּור

ׁשם). עּיין כּו'" הּׁשמׁש ׁשּׁשזפתני כּו', אני ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ"ׁשחֹורה

.10i" :i ,e EdirWi iR lr).("oiai FaalE . . eipira d`x ©¦§©§¨¦§¤§¥¨§¨¨¦

.11.("`Ed Wcg df d`x" :i ,` zldw iR lr)©¦Ÿ¤¤§¥¤¨¨

.12.("sq`i eil` FznWpe FgEx FAl eil` miUi m`" :ci ,cl aFI` iR lr)©¦¦¦¨¦¥¨¦§¦§¨¥¨¤¡Ÿ
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mXn ff `l ± aWe ,dUrÎzevn lr xar" m` ,oM lre§©¥¦¨©©¦§©£¥§¨Ÿ¨¦¨
:"Fl oilgFOW cr©¤£¦

lirFn daEWYd zExxFrzd ,daEWz FzFUrA iM¦©£§¨¦§§©§¨¦

Edfe .FpFrA ca`W `YzlcÎ`zExrz` FWtp l` aidldl§©§¦¤©§¦§£¨¦§©¨¤¨©©£§¤
dn oTize Fcnr lr x`WPW ± WExiR ,"mXn ff `l"Ÿ¨¦¨¥¤¦§¨©¨§§¦¥©

.zeErXmNEq" `xwp mFi lkA dNtYdW lirl xMfPke]'כּוFaE , ¤¦¥§©¦§¨§¥¤©§¦¨§¨¦§¨¨
milFr" zFvOd dUrn mdW "miwl` ik`ln'כּו".ici lr okle ©§£¥¡Ÿ¦¤¥©£¥©¦§¦§¨¥©§¥

lEHiaA zeErX dn oTzn daEWY zpigaA dpeEkA dNtYd©§¦¨§©¨¨¦§¦©§¨§©¥©¤¦¥§¦
[dUrÎzevn¦§©£¥

rpnE mbRW ± dUrzÎ`l lr xarWM oM oi`X dn©¤¥¥§¤¨©©Ÿ©£¤¤¨©¨©
xxFri m` s`W ,`lirlcÎ`zExrz` ,oFilrd xF` z ¤̀¨¤§¦§£¨¦§¥¨¤©¦§¥

gM zY siqFz `l `YzlcÎ`zExrz`A19dad`d §¦§£¨¦§©¨Ÿ¦¥Ÿ©¨©£¨
ÎmFie ,dlFz daEWY" z`fle .DxF` rpn iM ,dpFilr¤§¨¦¨©¨§¨Ÿ§¨¨§

[..] mkilr xRki dGd mFIa iM" ± "xRkn mixERMdiptl ©¦¦§©¥¦©©¤§©¥£¥¤¦§¥
"'d(l ,fh `xwIe)KxAzi FpFvx zEInipR zpigA xxFrzOW , ©¦§¨¤¦§¥§¦©§¦¦§¦§¨¥

d"e zpigAnE d"i zpigAn dlrnNW]20[oFr `Up" f`W , ¤§©§¨¦§¦©¦§¦©¤¨Ÿ¥¨
"rWR lr xaFre(gi ,f dkin)"dTpe" ,(f ,cl zFnW)oi`W ± §¥©¤©¦¨§©¥§¤¥

lM mFwn qtFY oFrd`xwpe .l(bi ,av miNdY)fx`M" ¤¨¥¨§¨§¦§¨§¦¦§¤¤
oFpaNA'כּו,"WFxA" zpigAn xzFi dpFilr dbxcn `EdW] ©§¨¤©§¥¨¤§¨¥¦§¦©§

zFvOd dUrn ici lrW "oprx21[W ±oiAlOlW mdizFpFr ©£¨¤©§¥©£¥©¦§¤©§¦£¥¤¤
.l`xUi¦§¨¥

,EpiidC ,"Epl lgn ,Epl glq" :miWwan Ep` z`fle§¨Ÿ¨§©§¦§©¨§¨¨§©§
`NW Fxiagn WTand mc` lWn KxC lr FnM `EdW¤§©¤¤¨¨¨¨©§©¥¥£¥¤Ÿ
ici lr EpiidC .eil` Fzad` miUie ,cFr eilr fFbxi¦§¨¨§¨¦©£¨¥¨§©§©§¥

`hg lre" ,Ep`hg ,EpnW` :mixnF`W'כּוz` miliRWnE ," ¤§¦¨©§¨¨§©¥§©§¦¦¤
.aErize uETiW `EdW micFnE ,`hgd minqxtnE ,mnvr©§¨§©§§¦©¥§¦¤¦§¦
wNYq`" `liOnE ,`xg`Î`xhq `itMz` df ici lre§©§¥¤¦§©§¨¦§¨¨¢¨¦¥¨¦§©¥

"Epngxi aEWi"e ,"`lirl `EdÎKixA `WcEwc `xwidkin) §¨¨§§¨§¦§¥¨§¨§©£¥¦¨

(hi ,f.

oi` if` ,KxAzi FpFvx zEInipRn Epil` Fzad` aXWkE§¤¨©£¨¥¥¦§¦¦§¦§¨¥£©¥
`N` miliCan zFpFrd oi` iM ,cFr miliCan oFre `hg¥§§¨©§¦¦¦¥¨£©§¦¦¤¨

oial mkipiA"mkidl`"17(a ,hp EdirWi)zpigaA EpiidC , ¥¥¤§¥¡Ÿ¥¤§©§¨§©§¦§¦©
midl`mkNWixd ,KxAzi FpFvx zEinipR zpigaA la` , ¡Ÿ¦¤¨¤£¨¦§¦©§¦¦§¦§¨¥£¥

"dxF`M dkiWgM" eiptl22(ai ,hlw miNdY). §¨¨©£¥¨¨¨§¦¦

oipr `EdW zAW iAbl ENit`C ,"oFzAW zAW" Edfe§¤©©©¨©£¦§©¥©¨¤¦§¨

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

אמֹור 13. ּובפרׁשת ב'. עּמּוד קכ"ו, ּדף ּתרּומה, ּפרׁשת ריׁש ּבּזהר: ְְֱֵֵַַַַַַַָָָָָֹ[עּיין
ּגּבי  א', עּמּוד צ"ט, ודף כּו'". נהֹורין ּדתרין "ּבגין ב': עּמּוד ק', ְְְְִִִֵֵַַַַַּדף

ֵָ"מעֹולם"].

.14.("df `Ed iM xn`i xW`" :g ,ak zFnW iR lr)©¦§£¤Ÿ©¦¤

ּבּביאּור 15. לא־תעׂשה, ּומצֹות מצֹות־עׂשה מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹועּיין
כחֹותם". "ׂשימני ּפסּוק ִִֵַַָָעל

י"ה 16. ּבחינת ּבענין אנכי", "ראה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ(ועּיין
הּמתחיל  ּבדּבּור ּכן ּגם מּזה ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ּבּנפׁש. ׁשּיׁש ו"ה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָּובחינת

ּבלעם"). אל לׁשמֹוע אלקי הוי"ה אבה ְְְֱֲִִֶֶַָָָָָֹֹ"ולא

ׁשם.17. עקב ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר ְְְִֵֵֶֶַָָָָּכמֹו

.18.("mkidl` oial mkpiA milCan Eid mkizpFr m` iM" :a ,hp EdirWi iR lr)©¦§©§¨¦¦£Ÿ¥¤¨©§¦¦¥¥¤§¥¡Ÿ¥¤

.19.("DgM zY sqz `l" :ai ,c ziW`xA iR lr)©¦§¥¦ŸŸ¥¥Ÿ¨

ּדלא 20. עד כּו' אינׁש "חּייב הּמתחיל ּדּבּור סֹוף מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָועּיין
כּו'". ְֵָידעי

סֹוף 21. פ"ב, (ּדף ל ל ּובפרׁשת א'). עּמּוד י"ו, (ּדף וּיקרא ּבּזהר: ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָֹועּיין
ּגדֹול  ּדכהן לבן "ּבגדי ּבענין אחרי, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ועּיין א'). ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹעּמּוד

הּכּפּורים". ְִִַּביֹום

ּבענין 22. הּנ"ל, אבה" "ולא הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ(ועּיין
ׁשם). עּיין כּו'", וּיהפֹו"ֲֵַַַָ
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הּׁשמים".23. "האזינּו הּמתחיל ּדּבּור סֹוף זה: מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ(ועּיין
ּבפירּוׁש הרמ"ז ּׁשּכתב מה ועּיין עד". יׂשראל "ׁשּובה הּמתחיל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָּובדּבּור
אבּקׁש", הויה ּפני "את ּבענין ב'), עּמּוד צ"ג, (ּדף אמֹור ּפרׁשת ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּזהר,

ּתמיד). פני" ְִַָָָ"ּבּקׁשּו

ּתׁשמרּו".24. ׁשּבתֹותי "את ּפסּוק על ּבהר, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר: מה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ(ועּיין
כּו'"). עצים "מקֹוׁשׁש הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ׁשלח, ְְְְִִִֵֵַַַַָָּובפרׁשת
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

Í‡'בחי בחי' ב' דרפ"ח בברורי' דיש הוא הענין
הבירור  תשלום שאחר ההעלאה ובחי' הבירור
אבל  הכל יקלקל פן עצב יש הברורי' בבחי' דודאי
בא  וכמ"ש ושמחה רנה יש הבירור שלאחר בהעלאה
הברורי' בהעלאת זו ורינה אלומותיו נושא ברנה יבא
בענין  כידוע תתאה שבת שנק' שבת ליל בכל הוא הוא
הבו  ג"פ ענין והוא בה"ש שבת בערב העולמות עליות
שאין  שלימה בברכה דקאי ה' ברכת מ"ש אך כו' לה'
בעוה"ב  והוא בסוף כמו בתחלה גם כלל עצב בה
יש  אוהבי להנחיל כמ"ש ממש העצמו' מבחי' שיומשך
וע"ז  בתחלה עצב בו שהי' זו מרינ' באה  זהו הנה כנ"ל

יוסי  לא בסופן א' תחלתן דנעוץ משום עמה עצב עוד ף
ונמצא  ממש שבעצמות הברכה כמו שתהיה דוקא
הבירור  לאחר במעש"ב זו ה' דברכת אמת דשניה'
והיינו  עצב בלא תעשיר שהיא שני אלפי שיתא בסוף
והמקבל  דעוה"ב הז' אלף שהוא הז' יום את ויברך
אחת  ענין וזהו ממש הוי' ברכת נק' זו עצמי' הברכה
כי  דכתיב לע"ל שזהו הנ"ל פשוט מאחדות שמקבל
תשבות  ובקציר בחריש נאמר שאז חפץ ארץ אתם תהיו
שאין  הברכו' ממקור אלא ידיו ממעשי הברכה שאין
העצמי' הברכה מקבל בחי' ולהיותה כלל עצב בה
בחריש  לכך בה העליון חפץ שכל חפץ ארץ נקרא
א"י  עתיד' רז"ל שאמרו וע"ד לגמרי תשבות ובקציר
מצד  רק אינו זה סיבת ואמנם כנ"ל גלוסקאות שתוציא
הנ"ל  ובכל וד"ל תליא בהא דהא שני אלפי דו' המעשה
הן  מלכות דס' יונתי היא דאחת הנ"ל הפסוק ענין יובן
תשב"כ  וח"ת ח"ע ג"כ יש בתורה דהנה מסכתו' ס'

מארץ  ארוכה נאמ' שבתורה החכמ' ובמקור ותושבע"פ
דבחכמה  כו' עה"ד לברר בארץ למטה וירדה מדה
שבאה  שלמעלה חכמה נובלות ונק' אתברירו
מלכתא  מתניתין מלכות ס' והן וגבולים בשיעורים
בחכמה  מעלה ביתרון כנ"ל עט"ב חיל אשת בה וכתיב
וכמשל  כו' באשה יתירה דבינה עלא' חכמה על תתאה
משה  לנו צוה תורה אמר הרי ועכ"ז כו' מלך בבן הנ"ל
מאורשה  כלה בחי' מאורש' ונק' דוקא תושבע"פ שהוא
משמע  ולפעמים לתורה משפיע חתן נק' וישראל
במחשבה  עלו דישראל הוא הענין אך כנ"ל להיפוך
חפץ  בארץ כנ"ל ממש מאח"פ שמקבלת אחת ונק'
המלך  בה חפץ אשר והנערה וכמו בה חפצו שכל
על  ומקבלים טפלים והשאר אליו מיוחדת לבדה שהיא
אזי  האמיתי יש אוהבי להנחיל שנאמר בעוה"ב כך ידה
נתברר  דתושבע"פ ח"ת בחי' שע"י ומה אחת כנ"י נק'
שהוא  לבד הכנה הי' הכל למעל' ועלה רפ"ח מבחי'
ובקציר  בחריש נאמ' ולע"ל כנ"ל וקצירה הזריעה כמו
לחם  שזהו עה"ד לברר רק אינה התו"מ דכל תשבות
שע"י  דתומ"צ ולבוש מזון בחי' ללבוש ובגד לאכול
שם  אלקים יהיה אם יעקב שביקש והוא דוקא ברורי'
שבגופי' נשמות והוא לאכול לחם לי ונתן עמדי ב"ן
אבל  צדקות זורע וכמו צדקה שנק' בתו"מ גשמיי'
כמו  ישראל בנשמות הא"ס עצמות גילוי יהיה לע"ל
תעשיר  הוי' ברכת א' וע"ז אחת נק' לכך למעל' שהן
ונקרא  מכנ"י יקבלו דתורה מלכות ס' ואז כנ"ל
מקבלי' דכנ"י להיפוך הוא עכשיו משא"כ מאורשה
אחת  וזהו כו' קשרין תלת כמאמר כלה ונק' מהתור'
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c"agרל i`iyp epizeax zxezn

יונת  מורה היא זאת דהסתכלו' כו' שמסתכלת זו כיונה י
עיניה  להסיר תוכל לא לכך רצון כל מקור נקודת על
חפץ  ארץ בחי' דהיינו מנגדי עיניך הסבי וכמ"ש ממנו
כמו  בכנ"י תמידית בהסתכלות כיונים עיניו וכן הנ"ל
שהן  חיל עשו בנות רבות וזהו כו' בה אלקיך ה' עיני
חיל  דעשו אתברירו שבחכמה דגם מלכות ס' כמו
למעלה  שהיא לפי כולנה על עלית את אבל הרבה
עיקר  וזהו כנ"ל אחת כשנק' שבחכמ' רצון מבחי'
אדמה  אדם ונק' האמיתי מיש שמקבלי' העוה"ב

היא  דתור' ח"ת מסיבת ואמנם כנ"ל ממש לעליון
פיה  ימצא מי חיל אשת וכמ"ש כך למעל' שעלתה
וכן  שבתומ"צ בחכמ' לברר חסד ותורת בחכמ' פתחה
אור  עוטה כמו תורה אלא עוז ואין לבוש' והדר עוז
אחרון  ליום ותשחק מתניה) בעוז חגרה (וכן כשלמה
שני  אלפי ו' בכל דהיינו מיומים יחיינו מ"ש הוא
ביום  אבל ותשבע"פ תשב"כ בחו"ב הכל שמתברר
ממש  לפניו ונחיה העוה"ב שהוא יקימנו השלישי

כנ"ל:

zekln dnd miyy
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

˙ÈˆÁÓ מדד מי כתי' הנה הקודש, בשקל השקל
הוא  מים תכן, בזרת ושמים מים בשעלו
בחי' שזהו הגן את להשקות מעדן יוצא ונהר כמ"ש
השכינה, מזיו נהנין נשמות בבי"ע, אלקות גילוי מים
כאיל  וכמ"ש מים בלי ציה ארץ וכמ"ש מים בחי' זהו
מי  כך אלקות גילוי העדר שזהו מים אפיקי על תערוג
יוצא  ונהר וכמ"ש בג"ע אלקו' גילוי מים בשעלו מדד
את  להשקו' עילאה חכ' שהוא מעדן נובע בתמידות
בג"ע, משיגים שנשמות עילאה בינה בחי' שהוא הגן
שביל  בחי' שזהו הכרמים במשעול כמ"ש הוא ובשעלו

ל"ב  ח"ע בחי' שזהו רבים במים ושבילך וכמ"ש
כשמקיימי' הוא והמדידה החכ', נתיבות ל"ב שבילין
אלקו' גילוי ממשיכי' אזי בגשמיות ומצות התורה
המדה  וקנה המדה קו שמודדין מדידה בזה ויש בג"ע,
א' ואין תו"מ שמקיים וצדיק צדיק שכל המדה ופתיל
בכוונה  מקיים וזה זו בכוונה מקיים זה לחבירו דומה
מדידה  ע"ז ויש לחבירו, דומה א' אין המשכת וכך זו
קו  יש הכל ועל לחבירו דומה מצוה אין וגם שמודדין,
גילוי  של השבילין מים בשעלו מדד מי זהו ומדה,

בח"ע. ושרשה מים שנקראת התורה ע"י אלקו'

`yz ik
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a"lxz - l`eny zxez

Í‡ שבת ומדי בחדשו חדש מדי והי' כתי' לע"ל
גם  הי' שברגלים מפני נא' לא ורגלי' בשבתו,
בר"ח  שגם התחדשות יהי' ולע"ל בהמ"ק בזמן
יהי' לע"ל כי מפני השכינה, פני לראות יבואו ובשבת
ישמח  וכמ"ש בשלימות יהי' שהשמחה השמחה גילוי
היינו  משיח אותיות ישמח לע"ל במעשיו הוי'
יהי' ואז כו', מאד וגבה ונשא ירום עבדי כשישכיל
בר"ח  גם דרגלי' הראי' ע"ד ראי' בבחי' הגילוי
מטובך  ויתענגו בשבת אומרים שעכשיו דכמו ובשבת,
כנ"ל, הוי' דשמש האור מאיר הטוב בחי' שע"י היינו
יתעלה  דז"א הוי' שש' אחד הוי' שיהי' לע"ל א"כ
הגילוי  יהי' דע"י, ז"ת דלעילא הוי' ש' במדרגת להיות

והיינו  גבוה, היותר טוב בחי' ע"י יותר ג"כ למטה
בגימ' צפנת ליריאך, צפנת אשר טובך רב מה בחי'
אותיות  בס"ת למפרע ליריאך צפנת אשר וגם כתר,
רב  ובחי' וא"א, ע"י שבכתר הבחי' ב' והיינו כתר,
גילוי  ומחבר המקשר דעת"י יסוד בחי' הוא טובך
ע' כו', בבי"ע זה גילוי יאיר באצי', ממש אוא"ס
וברית  בפי' ימושו ההרים כי ע"פ בביאור בלק"ת
פנימיות  בחי' כשיתגלה לע"ל ולכן תמוט. לא שלומי
בשבת  בגילוי יאיר אבא שגם באבא, זה גילוי יהי' ע"י
הוא  אבא פנימיות אדרבה וא"כ ביו"ט, אימא כמו
יבואו  בשבתו שבת מדי לכן כנודע, עתיק פנימיות
חדש, של חדשו בחי' בר"ח וכמו"כ כו'. להשתחוות
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והיינו  ילדה, אשתו וחדש מל', בחי' דבור בחי' חדש
משום  תתאה בחכ' מעלה יש אשר תתאה חכ' בחי'
יתהלל  בזאת ולכן בסופן, ותחלתן בתחלתן סופן נעוץ
ועי"ז  תתאה, חכ' בחי' דוקא בזאת כו' המתהלל
שלמעלה  אוא"ס עצמיות בחי' אותי וידוע השכל

קוש"י  בחי' שזהו (וי"ל כו' ואות בשם הנרמז מבחי'
אות  בשום אתרמיז דלא מה היינו גבוה יותר עוד או
מאד  בבחי' לע"ל עבדי שישכיל ע"י אשר כו'), וקוץ
ולכן  זו, בחי' גילוי יהי' מצרים בלי נחלה גבול בלי

כו'. להשתחוות בשר כל יבוא בר"ח גם

dpya minrt yely d"c

.(a"l ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y) .c"qa
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ïéðò ïë íâ åäæå'אור 'יוצר בברכת êéîçøáהנאמר
¯ íéáøä יוצר' שבברכת הרבים" "ברחמיך דרגת כלומר,

'ברוך בברכת שמו " "ברוך של הדרגה אותה  היא אור',
שאמר'.

íéîçøשהיא úðéçá àåäù íéôé÷îä ìë øå÷î úðéçá
,'åë ììë úåâéøãî úå÷ìçúä äæá ïéàù éøîâì íéèåùô
אחר, לדבר ההתפשטות שלפני  האור" "עצם בחינת שזו
של העצמית  המחשבה היינו, המקיפים, כל מקור והוא

הבורא.
úåâéøãî 'äì ÷ìçð êë øçàå:התפשטות çåøשל ùôð

äãéçé äéç äîùðההמשכה לאחרי  באים שכולם 
האור". "עצם של הכללית

é÷îäåïåùàøä óהוא é÷îàåäùהנמשך, äãéçéã ó
é÷î úðéçáèåùô ïåöøã óאיזה על השערה שיש  לפני

'ברוך שבברכת הראשון ה"ברוך" כנגד והוא דבר,
àåäùהקב"הùשאמר', ìéòì øëæðä íìåòä äéäå øîà

äãéçé úðéçá
åזה לàåäמקיף åðéìòמקביל íçø ïéðòבברכת שאומרים

אור' é÷î'יוצר úðéçáá åúåéäìã ,'åëíéðô ìë ìò ó
.'åë åðéìò íçø äæ ìò øîåà" הרבים "ברחמיך כלומר,

"רחם ואילו דבר, לאיזה יחס ללא העצמיים  הרחמים זה
לאיזה המקיף של הראשונה ההמשכה  כבר זה עלינו"
לפני שעוד הרצון  המשכת  עצם והיא "עלינו ". - דבר

קץ. אין  הספירות דרגת  והיינו, ההשערה,
é÷î úðéçá 'áä äâéøãîäåàåäå äéçã óשכתוב מה

אור' 'יוצר ברכת ïåöøäùבהמשך åðéæåò ïåãàהפשוט
ìà íìòäî àáçëá äøòùä úðéçáá éåìéâäשבתוך

הפרטים את בהעלם יש כבר ïéðòההשערה åäæùהברוך
- שאמר' 'ברוך בברכת àø÷ðåהשני ,'åë àåä êåøá

אור' 'יוצר  é÷îäùבברכת éôì åðæåò ïåãàóדרגת של
ו  הקרוב" "מקיף  נקרא - מקיף שהוא אף - åì'חיה' ùé

") æåòå çë ïúåðå éîéðôä ìà úåëééù("עוזנו אדון

'åë éîéðôäáכל על הצמצום שלפני  ההשערה והיא 
הפנימית. ההמשכה שהם  הנבראים, פרטי 

¯ äæ ìëåוההשערה הפשוט הרצון  הנ"ל, המקיפים שני 
-úðéçá) 'åë íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàá àåä

¯ 'åë úåììëã úåìéöà,הצמצום לפני  סוף  אין אור
הכללי). ההשתלשלות  בסדר דכללות " "אצילות שנקרא

¯ êë øçàåישנם - הצמצום  íéôé÷îלאחרי 'âהנרמזים
במילים אור', 'יוצר ברכת  ïâîבהמשך åðéáâùî øåö

äîùð çåø ùôðã íéôé÷î ïäù åðéãòá áâùî åðòùéשהם
כנגד והם שבנפש , הפנימיים הכוחות äàéøáכבר úðéçá

,'åë íéììëä äéùò äøéöé
ובפרטיות:

ïåîã÷ íãàã äîåã÷ä äáùçî úðéçá åðéáâùî øåö
דכללות", "בריאה ãהנקראת òãåðëåכמו¯ øåö אבן

דרגת כך ולחמם, להאיר כוח בהעלם בה שטמון - האש 
כדיàåäהצור עד ביותר, העליון  éùøùùהשורש

úåéåääהנבראים כל åë',של íìòäá åá ïä
íåöîöä øçàù úåâéøãîá àåä ïëãהנבראים שכל

ìëäùנמצאים ïåîã÷ íãàã äîåã÷ä äáùçî úðéçáá
¯- הנבראים פרטי éøîâì,כל íìòä úðéçáá íù,כלומר

מוחלט. העלם של באופן אבל שם קיימים אמנם  הם
העלם אבל בהעלם אמנם שלהבת, ישנה (בגחלת
רק ממשי  באופן שם נמצאת  הגחלת שהרי  שבמציאות ,
אש, ישנה  החלמיש  בצור מבחוץ. אותה רואים שלא

שם úåàéöîáוהיא åðéàù íìòä úðéçááיכולה שלכן
להינזק. ולא מים בתוך להיות - צור - האש åîëåאבן

,'åë (øçà íå÷îá øàáúðù הראשון המקיף דרגת וזו
בכלל). השלישי  המקיף (שהוא הצמצום שלאחר

אור' 'יוצר בברכת כך אחר ואומרים שממשיכים ומה
åðòùé ïâîכנגד úåììëãהוא äøéöé úðéçáעולם שהוא
éåìéâ,העקודים. úðéçáá àáù àåä ïâîã כמו

עליו, ומגן לאדם שחוץ משהו  הוא מגן åäæãשבפשטות,
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áéúë íäøáà éáâù ïéðò9êì ïâî éëðàהברכה וכן
במילים מסתיימת עשרה  שמונה של ïâîהראשונה 

áåúëù åîëå íéãå÷ò úðéçáá àåä íäøáàå .'åë íäøáà
'à ÷øô íéãå÷òä øòù íééç õòá10ïéðò åäæù הנאמר

אברהם úðéçáלגבי  åðééäå ,'åë åðá ÷çöé úà ãå÷òéå
úåììëã äøéöé,הדיבור בחינת העקודים, עולם שהוא 

.'åë éåìéâ úðéçá
åðéãòá áâùîå,זה אחרי  כנגדשאומרים úðéçáהוא

,úåììëã äéùò, הפרטי האצילות עולם äîãשהוא
÷åñôä íù ìò àåä åðéãòá áâùî øîàù11úåàáö 'ä

áåøé÷ úðéçáá åðîò àåäù åðééäå ,'åë åðì áâùî åðîò
.'åë äéùò úðéçáá ùîîכנגד הוא בעדנו " "משגב ולכן 

הכללי . העשיה עולם
זה: ובפרק  עתה עד שנתבארו כפי  הדרגות  סיכום

ממש. עצמות - עולם" "אלקי 
שמו", "ברוך - שאמר' (ב'ברוך הרבים" "ברחמיך
עצם - המקיפים) כל מניית לאחר עשר האחד ה'ברוך'

האור.
והיה שאמר "ברוך - שאמר' (ב'ברוך עלינו " "רחם

הפשוט. הרצון - העולם")

- הוא") "ברוך - שאמר ' (ב'ברוך עוזנו " "אדון
שברצון. ההשערה

ועושה") אומר "ברוך - שאמר' (ב'ברוך משגבנו" "צור
קדמון. אדם דכללות, בריאה  -

- ומקיים") גוזר "ברוך - שאמר' (ב'ברוך ישענו " "מגן
עקודים. דכללות, יצירה

עושה "ברוך - שאמר' (ב'ברוך בעדנו" "משגב
אצילות. דכללות, עשיה - בראשית")

.øåöé÷
,øåà øöåéá úåâéøãî 'ä ùé äæ ãâðëå

úåðëì íéìåëé äæá ÷øã íìåò àøåá àåä íìåò é÷ìà
àåäùå åúåîöòî åúåàéöîù äøåî äæù úåîöòä úðéçá

,àöîð úåàéöî éúìá úðéçáá àöîð
äìòîìù óåñ ïéàä øåà úðéçá àåä íéáøä êéîçøá
åðéìò íçø ,íéôé÷îä ìë øå÷î àåäå ïåöøä úðéçáî

é÷î íìåòä äéäå øîàù èåùô ïåöøä úðéçá,äãéçéã ó
é÷î ,ïåöøäá äøòùää åðæåò ïåãàæåò ïúåðù äéçã ó

,ïåîã÷ íãàã äîåã÷ä äáùçî åðáâùî ø"åö ,éîéðôäá
.úåììëã äéùò å"ðãòá áâùî ,úåììëã äøéöé åðòùé ï"âî

mipyeya drexd il icece icecl ip`

b"xrz ,d"xc 'a mei .c"qa
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א.9. טו, בראשית
שם:10. לשונו zgznyוזה mipezgzd minrhd e`a k"g`

zpiga mde zeize`ddpde uegle myn w"` ly dtd jxc mi`veid zexe`
.cal '` xepiv jxc mi`vei md ixd ik xenb xeaig zexe`d exagzp o`ka
zleki yi jk dhnl oihytzne miwgxzn zexe`dy dn lk ik mrhde
cgi miniptd mr mitiwnd exagzp m` yyg oi` okl mlawle mbiydl
ligzd o`kn okl cgi minipte mitiwnd zexe`d exagzp xaky oeik dpde
oiicr jkitl y"nk zekfd zilkza mikf mdy `l` milk zpiga zeedzdl
el`e 'il miwlgp md zexe`d la` cal '` ilk zpiga wx o`k dlbzp `l
dpde melga `x`e aizk dpd ik oiprd 'ite .micewr e`xwp zexe`d
izi`x ik aizk mbe micexae micewp micewr o`vd lr milerd micezrd

mixacn ep`y el` zpiga lk fenx df 'tae jl dyer oal xy` lk z`
`ede dfd zeliv`d lk mcew `ed xy` oeilrd oael ceq `ed oal ik o`ka
jxevl micexa micewp micewr mdy zepigad el` lk dyerd (did)
micewra ligzde awri mya `xwp `ed xy` mdixg` liv`iy zeliv`d
milkd zeied ielib ligzd mda xy` w"`c dtn mi`veid xe`d md ik
'` ilk jeza cgi mixaegne mixyewn mitiwne minipt zexe` 'i zeidl
y"nke xeywie l"x wgvi z` cewrie oeyln micewr `xwp ef daiql dy`
oiicry oeik 'ta ex`azp `l mhege mipf` ly mipeilr zexe`d la` g"ra

.micexae micewp d"ra x`ap k"g`e ilkd zeied mda elbzp `l
ח.11. מו, תהילים

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

ה'תש"ב] [תשרי

ÌÚ· ÌÈ¯ÚÂ· ÂÈ·""תשכילו מתי .1וכסילים
משמעה  כסיל המילה ריק; משמעה 'בער' ֵהמילה

טפש.

ואיך  להבנה, להגיע ריקני אדם יכול איך להבין, צריך
להשכלה? להגיע טפש יכול

כמה  עד רוצה, כשהוא אחד שכל הוא, הענין אך
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ח.1) צד, קס.תהלים ע' תרפ"ג, המאמרים ספר גם ראה זה מאמר לכללות
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וככל  התורה. להבנת להגיע ביכלתו ריקני, שיהיה
להבין  ביכלתו באמת, רוצה הוא אם טפש, שיהיה

האלקי. השכל את אפילו היטב
אליעזר  דר' בפרקי שכתוב מה ידע.2זהו לא בער איש

ישראל  חכמי בינה, למד ולא בער שהוא מישראל אדם
שנאמר  בינה בעם".1ילמדוהו בוערים "בינו

את 3בזוהר  לפגוש הלך קדישא מהחבריא שאחד כתוב
הפסוק  את מבאר כשהוא אותו ופגש "איש 4רשב"י,

רשב"י: אמר זאת". את יבין לא וכסיל ידע לא בער
להתבונן  משגיחים שאינם העולם בני הם שוטים כמה
קיימים  הם מה על . . יודעים ואינם הקב"ה, דרכי . .
שלהם  הטפשות לדעת? להם מפריע מי בעולם, וחיים
היו  בתורה עסקו לו בתורה. עוסקים שאינם משום

הקב"ה. דרכי יודעים
בבני  שיש ואמונה הבנה השגה, בין החילוק זהו
ברוךֿהוא  העולם בבורא ואמונה הבנה והשגה, ישראל,

העולם  אומות חכמי בחסידי :5שישנה
מסוימת  השגה יש העולם אומות חכמי לחסידי גם
בריאת  בענין מסוימת פילוסופית הבנה היינו באלקות,
אבל  ברוךֿהוא, העולם בבורא מסוימת ואמונה העולם
בריאת  של באלקות וההבנה ההשגה כמו לא כלל זו
הנכונה  והאמונה זאת, מבינים ישראל שבני כפי העולם
מאמינים. ישראל שבני כפי ברוךֿהוא, העולם בבורא

בהם, נקרא ברוךֿהוא שהבורא הקדושים השמות בין
אלקי  הקדוש והשם הוי' הקדוש השם .6ם נמצאים

של  משמעותו ואת תוכנו את ומדגיש מבאר – ֵׁשם
זה. בשם הנקרא

הטבע. ענין את מבטא אלקים שם
מסתיר  שהנברא הוא, בטבע ברא יתברך שה' הטבע
מן  למעלה של הענין את מבטא הוי' שם הבורא; את

עלֿטבעי. קוראים אדם שבני מה הטבע,
אומות  חכמי וחסידי ישראל בני בין החילוק זהו
הטבע  ענין את מבינים העולם אומות חכמי העולם:
ובני  הכל, את ברא ברוךֿהוא שהבורא בכך ומאמינים
מהטבע. למעלה הוא עצמו הטבע שגם מבינים ישראל
ובני  עלֿטבעי הוא דבר, של לאמיתו עצמו, הטבע
והשגחה  אלקות ושעל צעד כל על רואים ישראל

שכתוב  כמו הוי' בשם ומאמינים "ויאמינו 7פרטית,
בשם  רק המאמינים העולם אומות כחסידי לא בהוי'";

השגה. שום להם אין הוי' ובענין אלקים
.¯ÂˆÈ˜ וטפש להבנה, – ריק אדם מגיע רצון עלֿידי

זהו  ובזוהר. אליעזר דר' בפרקי שנאמר כפי לחכמה, –
אלקות  הוא שטבע המבינים ישראל בני בין החילוק
המבינים  העולם אומות וחסידי הוי', בשם ומאמינים

אלקים. שם שהוא בטבע רק ומאמינים

ב.

ÔÈ·‰Ï:זאת
כבודו".8נאמר  השמים על הוי' גוים כל על "רם :

על  והממשלה מאוד, נעלה יתברך שה' אומרים הגוים
זוהי  כי עבורו, והשפלה ירידה היא הארץ צבא
אל  יותר קרובים רוחניות, שזוהי שמים אבל גשמיות;

כבודו". השמים "על לדעתם, ולכן יתברך, ה'
היא  העולם שבריאת חושבים הם כי הוא, דעתם יסוד
יסוד  שכן ועלול, עילה השתלשלות של באופן
זה  ביחס שהם בדברים הוא ועלול עילה השתלשלות

לזה;
יותר  שהם שהשמים, העולם אומות חסידי סבורים לכן
על  והשלטון יתברך, ה' אל בערך הם מהארץ, רוחניים
הגשמיים  והנבראים הארץ אבל כבוד. הוא השמים

מסר  יתברך ה' כן ועל יתברך, ה' אל בערך אינם שלה
הארץ  על השליטה יהיו את שהם ומזלות, לכוכבים

הגשמיות. ההשפעות כל יעברו שדרכם השלוחים
אומרים  שהם מה ולא 9זהו י"ה יראה לא "ויאמרו

יבין".
צבא  על משגיח אינו יתברך שה' הוא יראה' 'לא פירוש
אינם  התחתונים שמעשי פירושו יבין' ו'לא הארץ,
הן  עושים, שהנבראים מה שכל היינו מקום; תופסים
כי  לקב"ה, ידוע אינו רעים, דברים והן טובים דברים
ה' לגבי מדי נחות דבר היא הגשמיים הדברים ידיעת

יתברך.
ביעקב".10כתוב  און הביט "לא

הדברים  על מביט אינו יתברך שה' אמר הרשע בלעם
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אדמו"ר].2) כ"ק [הערת יט בפרק
חפשי.3) בתרגום אדמו"ר]. כ"ק [הערת ב עה, ג חלק
ז.4) צב, תהלים
(5.[568] ג ע' רפד, דא"ח עם סידור ראה
שולחן 6) ב. הלכה ו', פרק התורה יסודי הלכות רמב"ם ראה

ב. סעיף רעז סימן דעה יורה ערוך
לא.7) יד, בשלח
ד.8) קיג, תהלים
ז.9) צד, שם

כא.10) כג, בלק
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האהבה  מצד ישראל, בני אצל שישנם טובים הלא
כמו  ישראל, בני את אוהב יתברך שה' העצמית

אהבה".11שכתוב  תכסה פשעים כל "על
שכתוב  למה הוא 12הטעם גם התבונן", ולא און "וירא

אצל  מקום שום תופסים אינם הללו הדברים שכל כיון
'לא  אומרים העולם אומות כשחסידי אך יתברך, ה'
בדברים  והשגה שידיעה כפשוטו, כוונתם יבין',

יתברך. ה' לגבי מדי נחות דבר היא גשמיים
בדרך  היא העולם שבריאת שיטתם יסוד אך
בריאת  אופן כי מוטעה, – ועלול עילה השתלשלות

הידוע  כמאמר מאין, יש בדרך הוא את 13העולם עשה
מ'לאֿדבר'. דבר ברא יתברך ה' ישנו. – שאינו

ערוך. אין הוא מאין, יש הבריאה יסוד
לזה. זה ויחס ערך כל להם אין הבריאה ומקור הנברא
העלול, לבין העילה בין ערך יש בהשתלשלות,

ובשל  האין, לגבי ערך כל אין ליש מאין, יש ובבריאה
מאין. יש ובריאה ועלול עילה בין חילוק עוד יש כך

לעילה, בערך הוא העלול ועלול, עילה בהשתלשלות
לא  ממילא, בדרך הוא מהעילה נוצר שהעלול והאופן

התחדשות; בדרך
היש  התהוות אופן מאין, יש בבריאה כן שאין מה
דבר  התחדשות, בדרך אלא ממילא בדרך אינו מהאין,

האין. לגבי לגמרי חדש
.¯ÂˆÈ˜ הארץ ובמילא הוי' רם אומרים העולם אומות

המעשים  את לדעת לבורא, מדי נחותים הברואים וכל
את  מסר והוא ולהנהיגם, אדם בני של והרעים הטובים
שהם  בכך הטעות ומזלות. לכוכבים הבריאה כל
עילה  השתלשלות בדרך היא הבריאה כי סבורים
הוא  והחילוק מאין, יש בריאה בדרך זהו אך ועלול,

ענינים. בשני

ג.

ÔÈ·‰Ï:זאת
יום  בכל בטובו "המחדש יוצר: בברכת אומרים אנו
את  מחדש יתברך שה' זה בראשית"; מעשה תמיד
אנו  כך ועל רגע, בכל אלא יום, בכל רק אינו העולם
ולא  התחדשות של באופן שזהו 'המחדש', אומרים

ועלול. עילה השתלשלות של באופן
לעלול  קשר יש לעילה לזה, זה בערך הם ועלול עילה
מתגלה, וכשהעלול העלול, גילוי על השפעה לה ויש

להחיותו. בעלול מתלבשת העילה
ולמרות  מתגלה, שהוא קודם עוד בעילה נמצא העלול
כמציאות  מתגלה שהוא קודם בעילה העלול שמציאות
שבו  המצב לגבי בתכלית שונה דרגה היא עצמאית,
זאת, בכל עצמאית, כמציאות בדרגתו נעשה העלול
שהוא  כפי והן בעילה קיים שהעלול כפי הן שניהם,
חילוק  ואין אחת, מהות הוא הכל עצמאי, נעשה

בדרגה. אלא ביניהם
שכל  של ועלול מעילה ראיות: שתי כך על לנו יש

ודיבור: מחשבה של ועלול ומעילה ומידות,
בשכל, קיימות המידות ומידות, שכל של ועלול בעילה
שהבין  שהדבר מבין כשהוא חש שהוא החמימות והיא

טוב; הוא
טוב  שהדבר מבין שכשהוא במוחש, רואים שאנו כפי
בצורה  במוח מסויימת תגובה אצלו מתעוררת עבורו,
השכל. של המידות היא הזו והחמימות חמימות, של

למידות  אופן בשום דומות אינן שבשכל המידות

עצמו, מהדבר התפעלות הן שבשכל המידות כי שבלב,
על  הן שבלב המידות והתפעלות טוב, הוא הדבר איך

טוב. לאדם שיהיה כך
זה  ובין טוב, לו שיהיה זה בין מאוד גדול חילוק זהו
מהות  הן שתיהן זאת עם – טוב הוא עצמו שהדבר
המידות  נעשות שבשכל מהמידות לכן מידות, של אחת

שבלב.
חידוש, זה אין בלב מידות שמתהוות שזה מובן מזה
קודם  מכוסה שהיה מה ההעלם; גילוי אלא זה שאין

גילוי. לידי כעת בא לכן,
ודיבור. מחשבה של ועלול עילה בהשתלשלות גם כך
ללא  במחשבה. לכן קודם היו מדבר שהוא הדיבורים

דיבור להיות יכול לא המחשבה כי הקדמת מסודר,
מדברים. ואחרֿכך חושבים שתחילה הוא מסודר דיבור
הרעיון  את חושבים שתחילה הוא, המחשבה אופן
שבהם  המילים אצלו נוצרות אחרֿכך שבענין, השכלי
המילים  אצלו נקבעות ואחרֿכך במחשבה, הרעיון בא
גילוי  אלא אינו שהדיבור כך בדיבור. זאת לבטא איך

התחדשות. בכך שאין המחשבה, של ההעלם
.¯ÂˆÈ˜ שבו היצורים ואת העולם את מחדש יתברך ה'

למרות  לזה, זה בערך הם ועלול עילה רגע. בכל
מאשר  לגמרי שונה הוא עצמאי, נעשה שכשהעלול
שווה, המהות אבל העילה, בתוך כשהיה לכן, קודם

ומחשבה. ובדיבור ושכל, במידות רואים שאנו כפי
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ד.

ÏÎ כפי קיימת העלול שמהות ועלול, בעילה הוא זה
בעילה. כלול שהוא

בעילה.14אומרים  נמצאת העלול שמהות
היא  בפניֿעצמו, מתגלה שהוא כפי העלול, מציאות
שהוא  כפי העלול מציאות לגבי לגמרי אחרת מציאות
בין  החילוק את במוחש רואים שאנו כפי בעילה, נמצא
לכן  שבלב. המידות למציאות שבשכל המידות מציאות
שבשכל  שהמידות בהשפעתן, גם גדול חילוק קיים

בלב. מידות שנעשות רוחנית, היא השפעתן
אהבה  של גשמית בפעולה היא שבלב המידות השפעת
ודיבור, במחשבה ובפרט אחרת, פעולה או ושנאה
אינו  שהרהור הרהור, נקרא במחשבה הקיים שהדיבור
היא  המהות אך נפרדות, מציאויות שתי הן אלו דיבור,

אחת.
והיש  האין מאין, יש בבריאה התחדשות. זו שאין מובן
כי  ודיבור, למחשבה או ומידות לשכל דומים אינם
שהם  אףֿעלֿפי ודיבור, מחשבה או ומידות שכל
ואין  יש ואילו אחת, היא המהות אך שונות, מציאויות
גם  אלא שלהם, במציאות רק לא מזה זה נבדלים

במהותם.
התהוות  במילא באין, כלול היה לא העולם של היש
התחדשות, אלא ההעלם, גילוי איננה מהאין היש
שאומר  כפי ברוךֿהוא, איןֿסוף בכוח היא וההתהוות

נשמתוֿעדן  יש 15הרבי לברוא ויכלתו בכוחו לבדו הוא

שנאמר  כפי המוחלט, ואפס ה'16מאין חפץ אשר "כל
עשה".

יתברך  ה' ורצון חפץ מצד הוא 'עשה', ההתהוות, ,ענין
כך. זה מדוע הסבר אין זה שעל

ענין  אלא ושכל, חכמה של ענין אינו ההתהוות ענין
הידוע  כמאמר ורצון, חפץ ֿ 17של הקדושֿברוך נתאוה
בתחתונים  דירה לו להיות ענין 18הוא היא שההתהוות ,

בלבד. ורצון חפץ של
כוח  נקרא היש את המהווה האין – מאין יש בהתהוות
התהוות  – נפעל נקרא מהאין המתהווה והיש הפועל,
והאין  בנפעל, הפועל כוח של התלבשות ע"י היא היש

תמיד; ביש להיות צריך
הוא  האין ביש, מתלבש שהאין בהתלבשות גם אבל

הידוע  כמאמר מהיש, הבורא 19בהעלם והסתר העלם –
מהנברא.

שביש  כשהאין שגם מאין, יש בבריאה הפלא זהו
מוכרח  היש מהיש, מסתלק כשהוא וגם ביש מתגלה
נמצא  שהאין באופן רק הוא היש קיום שכן להתבטל.

מהיש. בהתעלמות הוא האין שם גם אבל תמיד, בו
.¯ÂˆÈ˜,נפרדות מציאויות שתי שהן אף ועלול, עילה

רק  לא נבדלים ויש אין אבל אחת, שלהן המהות
וכוח  רוחני – האין במהותם. גם אלא שלהם במציאויות
להיות  מוכרח הפועל כוח ונפעל. גשמי – והיש הפועל,

הנפעל. מהיש נעלם להיות ומוכרח בנפעל, תמיד

ה.

מלכותֿשמים.20השנה ¯‡˘ קבלתֿעול של הזמן הוא
העם  בגשמיות, מלך של העול בקבלת להבדיל, כמו,
מה  כל לעשות המלכות, עול את עצמם על מקבלים

יצוה. שהמלך
צריך  השנה בראש קץ, לאין הבדלות להבדיל כך,
והמידות  טובים הלא הדרכים כל על תשובה לעשות
 ֿ מלך של הרצונות בקיום שפגמו מה ועל הרעות,
עול  עצמו על ולקבל ברוךֿהוא, הקדוש מלכיֿהמלכים
ושתהיה  תורה, ללימוד זמן לקבוע מלכותֿשמים,
בחיות, מצוות ולקיים במתינות, בתפילה הרגשה

ישראל. ואהבת טובות במידות עונג ושיהיה

מתי  וכסילים בעם בוערים "בינו שכתוב מה זהו
יכולים שאינם אומרים אנשים דברי תשכילו", להבין

שהכל  היא האמת אבל זאת, להבין להם קשה כי תורה
ברצונו. תלוי

ללמוד  רצון בעצמו לעורר יהודי כל צריך השנה בראש
טובה  לשנה יזכו זה ובגין מצוות. ולקיים תורה

וברוחניות. בגשמיות ומבורכת
.¯ÂˆÈ˜ על חרטה התשובה. עבודת ענינו השנה ראש

ולקיים  תורה ללמוד העול וקבלת טובים הלא הדברים
הגדולה  להשגה להגיע הוא יכול רצון, ידי על מצוות.

ביותר. הטובה ולהנהגה ביותר
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.Ê שבאחד לי, סיפר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
הרה"ק  כ"ק הוד אביו אצל ה"יחידות" מזמני
אאזמו"ר  אביו כ"ק לו אמר מוהר"ש, אאזמו"ר
עבודת  בלי בלבד השגה הנשמה, אור היא שתפלה

כלל. דבר בבחינת איננה  התפלה
השגה  בפירוש: אומר הרה"ק אביו כ"ק הוד
הלב  לטמטום ח"ו גורמת  לתפלה מביאה שאינה

והמוח.
 העיקר והכריז: עמד הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
שזקני  כפי ושלא מורה שחסידות כפי שלא תפלה
איננה  שהתפלה לדעת עליך  אותך מלמדים חסידים

בך. רוצה
מר  יותר אך ברבים, ולהודיע להכריז מאד כואב
להודיע  מוכרחים ומכאיב  מר זה שיהא וכמה לשתוק,
ומושלכת. נזרקת כזו שתפלה הרבים לטובת ברבים

.Á של והתבוננות תורה של התבוננות ישנה
את  היטב להבין פירושה תורה של התבוננות תפלה.
פירושה  תפלה של התבוננות ואילו שלומדים. הענין
 פירושה תורה של התבוננות לענין. יותר להתקרב 
כשהוא  אותו, שלומדים שלפני הענין, את להחיות
לומדים  כאשר מכן לאחר חי. הוא אין הספר, בתוך
של  בהתבוננות ואילו חי. הענין את עושה הוא אותו

אותו. מחיה הענין תפלה
.Ë בענין הרבה עוסקים היו בעבר חסידים

לתפלה. ההכנה גם חסרה כיום ואילו התפלה,
.È בקבלה היה הראשונים החסידים  אצל

עם  השבוע פרשת יום, בכל שיעור ללמוד מהרביים
טוב" שם "כתר מהספר שורות כמה וכן רש"י, פירוש

בשבוע. פעמיים או אחת פעם הפחות לכל
שצריכים  ידעו ודור דור בכל החסידים זקני
להסביר  והתייגעו רבי, של אימרה ולהבין לעמול
שם  ה"כתר ולימוד רש"י לימוד של הענינים שייכות
שלידתו  כשם שכן, ביניהם, השתוות מצאו והם טוב",
גם  כך נסיון, של הקדמה בזכות היתה רש"י של
של  הקדמה ידי על היתה הבעל־שם־טוב של לידתו

נסיון.
טובה, אבן היתה רש"י של שלאביו הסיפור ידוע
איבד  והוא עבודה־זרה, בשביל ממנו לקנותה שרצו
את  בן, לו נתנו זה ובזכות הטובה, האבן את בידים

רש"י.

מכניס  היה הבעל־שם־טוב של שאביו ידוע כך
שבת  בערב  יהודי אליו בא אחת פעם גדול. אורחים
לא  כן פי על אף חול, בבגדי מאד מאוחר קודש
בקירוב  אותו והשקה והאכיל וקירבו כך על הסתכל
הנביא  אליהו שהוא האורח, לו גילה שבת אחרי גדול.
שהבעל־שם־טוב  זכה הנסיון ובזכות לנסותו, שנשלח

בנו. יהיה
.‡È של השביעית הפרשה היום שלמד מי

להיות. החסיד על מה מבין הסדרה,
הפסוק  ענייתם 4על היא כך רש"י, אומר "הנני",

של  ענייתם זה זימון. ולשון ענוה לשון חסידים, של
ומזומנים. מוכנים תמיד "הנני", חסידים

שהוא  סובר השפל הוא, לשפל ענו בין ההבדל
מהי  עצמו, את מכיר ענו ואילו מכולם, הנחות
איך  רואה שהוא אלא עצמו, מהות ומעלת מציאותו
מעלות  את רואה שהוא מפני ממנו, נעלה הזולת
כלל, רואה הוא אין חברו של הלא־טוב את הזולת.
אומר: שרש"י מה זה מעלותיו. את רואה הוא אלא

וזימון. ענוה לשון
.·È שאל מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

"צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אביו את בילדותו
אברהם  של ה"הנני" על מדוע רש"י 5צדק", אומר

משה  של ה"הנני" ועל אומר 6פירוש, רש"י אין
היה  רבנו משה צדק": ה"צמח לו ענה פירוש.
ל"עובד" "עובד". היה אבינו אברהם חכמה. "משכיל",

כלל. פירוש לו אין "משכיל" ואילו פירוש, יש
.‚È.ישראל ר' בשם חנווני חסיד היה בפולוצק

פשוט. יהודי היה צדק". ה"צמח אל נוסע היה הוא
צדק" ה"צמח אצל בליובאוויטש היה אחת פעם
שאברהם  מהרבי חסידות מאמר ושמע וירא, בפרשת

ובנפשו  בממונו בגופו נדיב היה ה"צמח 7אבינו והרבי ,
הפרדס  מאמר את הביא הבהיר:8צדק" ספר בשם

ה  לפני החסד מדת הוסיף,אמרה והרבי כו'. קב"ה
בגמילות  החליף למטה כאן בהיותו אבינו שאברהם
אצילות. של החסד ספירת את בגשמיות שלו חסד
ממדת  למעלה היה אבינו שאברהם מובן במילא
אצילות  של החסד מדת אם שהרי אצילות, של החסד
בגשמיות, להתלבש יכולה היתה לא למטה, היתה
בגשמיות, החסד את המשיך אבינו אברהם ואילו

הבירורים. בסוד הנשמה מעלת מפאת וזאת
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א.4) כב, בראשית
שם.5)
ג,ד.6) שמות

יז.7) שער צדיקים אורחות
פ"ד.8) כב שער
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כל  את אותם. ושינן הדברים את שמע ישראל ר'
אותו  'תפסו' בודדות מלים רק תפס, לא המאמר
היה  פעם  הביתה בבואו לעצמו. שינן הוא ואותן
לו  ערכו מליובאוויטש לביתו שב כשחסיד הסדר
ששמע  מה על אותו לשאול והתאספו פנים קבלת
יכול  אתה אולי החנווני, ישראל את ושאלו  וראה
מלים  כמה רק בשלילה, ענה והוא המאמר, על לחזור
הפיסקה  על בפניהם חזר והוא לעצמי, ששיננתי
היה  בשוק כדרכו. למסחרו יצא מכן לאחר האמורה.
ישראל  והחליט החנווני, ויוסף החנווני נחמן גם
גמ "ח. ממנו לבקש החנווני נחמן אל להיכנס החנווני
המעלה  מהרבי בשמעו אך לכסף, אז נצרך לא הוא
עשו  כך גמ "ח. במצות חברו את לזכות רצה שבגמ "ח,
להלוות  יום כל נהגו וכך החנוונים ויוסף נחמן גם

חסד. גמילות לשני אחד
יצא  לליובאוויטש, שוב החנווני ישראל כשבא
על  הגבאים אחד ושאל המדרש לבית צדק" ה"צמח
היה  הוא כי ידעו, ולא הוא? מי החנווני, ישראל
צדק" ה"צמח ושאל מפורסמים. הבלתי מהחסידים

החנווני  ישראל שזה לו שענה בער חיים את
כשר' אליו. להכניסו צדק" ה"צמח והורה מפולוצק,
מהי  הרבי אותו שאל צדק", ה"צמח אל נכנס ישראל
בבוקר, חמש בשעה קם שהוא וענה שלו, העבודה
לבית  והולך עצים מכין תה, שותה תהלים, אומר
פרק  לומד הוא התפלה אחרי להתפלל. המדרש
מנחה  לעת לשוק. ויוצא אוכל לביתו, הולך משניות,
"עין  לומד מנחה, להתפלל המדרש לבית שוב הולך

לביתו. ושב מעריב מתפלל יעקב",
וצדקה? נו, אותו: ושואל צדק" ה"צמח ממשיך
לתת. ביכלתו ואין עני אדם שהוא ישראל ר' לו אמר
אותו  שהביא עד אותו לשאול המשיך צדק" ה"צמח

חסדים. בגמילות התנהגותו על לספר
ה"צמח  את מוהר"ש אדמו"ר שאל מכן לאחר
אתו  יחד דר וגם לאביו יותר מקורב להיותו  צדק"

עליו? ראית מה  במעונו
החנווני  ישראל על ראיתי צדק": ה"צמח לו ענה

דאצילות. חסד של אור עמוד

meid zcerqa ,`xie t"y
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פר"ת  אלול, טו"ב ג' ב"ה,

מר... תלמידינו אל

וברכה. שלום

בתורה  עתים לקבוע הזה כהיום בל"נ עליך תקבל

ית' בעזרתו יחסר באל ודא"ח, בנגלה קבוע זמן בכ"י

ולהיות  קצת. ובאריכות במתינות להתפלל ובש"ק המזג.

הכ"מ, הרה"ק, אאמו"ר כ"ק לציווי מקשיב תלמיד

כפי  לכאו"א ומשוער בקונטרסיו, כאמור מאתנו הדורש

האלקים  מאת וחסד טוב ימצא וכאו"א ויכולתו, כחו

בעצותיו. ברו"ג

הנחות  לעזוב בל"נ תקבל כי תאמר, גילך בת ואת

ולחשוב  שיהי', איזה זמר, בכלי לשורר בהנוגע העולם,

בתום  דרכה ותחזיק לזה, והדומה בציור מחשבות

בתה  ולהיות שאת, וביתר כה עד הלכה כאשר ובמישור

ותפארת  ישראל בית בבנין הנוגעים הענינים בכל כאמה,

כלכלתו.

כפולה  בברכה אתכם אברך נאמן, כאוהב ואני,

ימי  כל תהיו ומאושרים טוב, לדבק ד' שיאמר ומכופלת

בשר, ועד מנפש טוב וכל ושנים ימים באריכות חייכם,

ה'. עבד כרצון והיו בד' התחזקו

מורו  בן ידידו

ש"ס  יצחק יוסף

fh jxk v"iixden w"b`
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לוח זמנים לשבוע יום הכיפורים בערים שונות בעולם רלח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:306:348:568:579:299:3010:3210:3218:3518:2719:0118:5318:0819:03באר שבע )ק(

6:296:338:548:559:299:3010:3110:3118:3718:2919:0018:5218:0019:02חיפה )ק(

6:296:328:548:559:289:2910:3010:3018:3818:3018:5918:5117:5119:01ירושלים )ק(

6:306:348:568:579:299:3010:3210:3218:3518:2719:0118:5318:0819:03תל אביב )ק(

6:446:528:599:029:439:4610:4510:4718:4818:3619:2119:0918:2019:22אוסטריה, וינה )ק(

6:075:588:318:259:089:0210:1110:0618:1918:2418:4618:5218:0619:03אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:466:549:039:069:469:4810:4810:4918:5118:3919:2319:1118:2319:23אוקראינה, אודסה )ק(

6:186:268:338:379:179:2010:2010:2118:2318:1018:5518:4317:5418:56אוקראינה, דונייצק )ק(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ק(
6:296:388:448:489:289:3210:3110:3218:3418:2119:0718:5418:0519:07

6:557:049:089:129:549:5710:5610:5818:5918:4619:3319:2018:3019:34אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:476:579:009:049:469:5010:4910:5018:5218:3819:2619:1318:2219:26אוקראינה, קייב )ק(

7:137:209:309:3310:1210:1411:1411:1519:1919:0819:4819:3718:5219:49איטליה, מילאנו )ק(

6:036:018:348:329:029:0010:0510:0318:0918:0718:3118:2917:4918:38אקוואדור, קיטו )ח(

6:406:319:069:009:419:3610:4410:4018:5318:5719:1919:2318:3819:34ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:317:209:539:4710:3210:2611:3511:3019:4419:5020:1420:2019:3120:32ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:567:029:189:209:559:5710:5710:5819:0018:5019:2819:1918:3419:30ארה״ב, בולטימור )ק(

6:456:519:069:089:449:4610:4710:4718:4918:3919:1819:0818:2319:19ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:466:529:079:099:459:4710:4710:4818:5018:4019:1919:0918:2319:20ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:227:289:419:4410:2110:2311:2311:2419:2519:1519:5519:4518:5919:56ארה״ב, דטרויט )ק(

7:117:149:379:3810:1010:1111:1211:1219:1619:0919:4019:3318:5219:43ארה״ב, האוסטון )ק(

6:426:469:069:079:419:4210:4310:4318:4518:3719:1219:0418:2019:14ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:107:139:389:3810:0910:1011:1211:1119:1519:0819:3919:3318:5219:42ארה״ב, מיאמי )ק(

6:416:489:029:049:409:4210:4310:4318:4518:3519:1419:0418:1819:16ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:107:169:309:3310:0910:1111:1111:1219:1319:0319:4219:3218:4719:44ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:406:479:009:029:399:4110:4110:4218:4418:3319:1319:0318:1719:15ארה״ב, שיקגו )ק(

6:206:158:518:479:209:1710:2310:2018:2918:3018:5218:5318:1119:02בוליביה, לה-פס )ח(

7:327:419:439:4810:3110:3511:3311:3519:3619:2220:1119:5719:0620:11בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:327:419:449:4810:3110:3511:3311:3519:3619:2320:1119:5719:0720:11בלגיה, בריסל )ק(

5:545:488:238:198:548:509:579:5418:0818:1018:2818:3017:5218:39ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:425:368:118:078:428:389:459:4217:5117:5318:1518:1717:3518:27ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:507:009:019:069:499:5310:5110:5318:5518:4219:2919:1518:2919:29בריטניה, לונדון )ק(

6:587:099:079:129:5710:0211:0011:0219:0218:4819:3919:2518:3519:39בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:567:069:069:119:559:5910:5710:5919:0118:4719:3619:2218:3219:36גרמניה, ברלין )ק(

7:157:249:289:3210:1410:1711:1611:1819:1919:0619:5319:4018:5019:54גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:555:488:238:188:558:519:589:5418:1118:1318:2918:3217:5518:41דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:286:298:578:579:279:2710:2910:2918:3318:2818:5618:5118:1119:00הודו, מומבאי )ח(

6:246:258:538:539:239:2310:2610:2518:2918:2418:5218:4718:0718:56הודו, פונה )ח(

6:336:418:498:529:329:3510:3410:3618:3718:2519:1018:5818:0919:10הונגריה, בודפשט )ק(

5:505:568:108:138:498:519:519:5217:5417:4418:2318:1317:2818:25טורקיה, איסטנבול )ח(

7:157:209:379:3910:1410:1511:1611:1619:1919:1019:4719:3818:5319:49יוון, אתונה )ק(

6:547:029:109:139:539:5610:5510:5718:5818:4619:3119:1918:3019:31מולדובה, קישינב )ק(
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מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
במקום  ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר

xetik mei axr

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:íéøetkä íBé ìLå úaL ìL øð¥¤©¨§¤©¦¦

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

לוח זמנים לשבוע יום הכיפורים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:256:268:548:549:249:2410:2710:2618:3018:2518:5318:4818:0718:57מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:156:048:348:279:179:1010:2010:1518:2818:3619:0019:0818:1719:20ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:535:568:208:208:528:539:559:5417:5817:5118:2318:1617:3418:26נפאל, קטמנדו )ח(

6:036:098:258:279:039:0510:0510:0618:0817:5918:3718:2717:4018:39סין, בייג'ין )ח(

6:536:529:259:239:539:5110:5610:5419:0018:5819:2219:2018:4019:28סינגפור, סינגפור )ח(

6:256:358:368:409:249:2810:2710:2918:3018:1519:0618:5118:0019:06פולין, ורשא )ק(

5:565:528:278:248:568:539:599:5618:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:307:389:479:5010:2910:3211:3211:3319:3419:2320:0619:5419:0720:07צרפת, ליאון )ק(

7:407:499:549:5810:3910:4211:4111:4319:4619:3320:1820:0519:1720:18צרפת, פריז )ק(

5:455:448:168:158:458:439:479:4517:5117:4818:1318:1117:3118:19קולומביה, בוגוטה )ח(

7:077:149:269:2910:0610:0911:0811:0919:1319:0219:4119:3018:4619:42קנדה, טורונטו )ק(

6:446:519:019:049:439:4610:4510:4618:4918:3719:1919:0718:2119:20קנדה, מונטריאול )ק(

6:356:398:599:009:349:3510:3610:3718:3918:3119:0618:5818:1419:08קפריסין, לרנקה )ק(

6:456:578:538:589:449:4910:4710:4918:5018:3519:2819:1318:1919:28רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:196:308:248:309:189:2310:2010:2318:2618:1119:0218:4717:5519:02רוסיה, מוסקבה )ח(

6:106:198:268:309:109:1310:1210:1318:1518:0318:4718:3517:4718:48רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:157:239:319:3410:1410:1711:1711:1819:2419:1119:5219:4018:5519:53שוויץ, ציריך )ק(

6:076:088:378:379:079:0610:0910:0818:1318:0918:3618:3117:5118:40תאילנד, בנגקוק )ח(

תחילת זמן קידוש לבנה: יום חמישי, ח' תשרי 
נוהגים לקדש הלבנה במוצאי יום הכיפורים
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minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv
:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca akrzny
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מחנות היישומים 
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