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פתח דבר

הלשונות  כל  )עם  טוב  או  נאה  דבר  הרי  אורחים,  והגיעו  שנסעו  שמכיון   – להעיר  המקום  "..כאן 
שבזה(, אשר כפי שעשו בשנים שעברו שיסדרו עבורם קביעות בלימוד התורה, היינו שאע"פ שבשעה 
שהינם אורחים הינם פטורים מלימוד התורה ע"פ תורה, מאחר והדבר קשור עם ענינים של טלטול 
הדרך, ושום דבר הוא לא כדבעי, ולא באופן מסודר – אכילה שתי' לינה וכל הענינים – במילא הוא 
אינו יכול להתרכז בענין של לימוד התורה כדבעי, ואפילו שכן, הרי זהו באופן שלא כדבעי, במילא הוא 

חושב לעצמו שהוא יצא עם פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית.
)ובפרט שאינני מתערב בזה, צריך אני להבהיר כפי שידי מגעת( שיסדרו קביעות  הנה דבר טוב 

בלימוד התורה, שגם האורחים יהיו קשורים עם לימוד התורה".
)ש"פ תבא תשל"ג(

• • •

בבית  להסתופף  הבאים  התמימים  ולתועלת  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  בקשת  ע"פ 
משיח-770, בחודש החגים ה'תשפ"א , הננו מוציאים לאור קובץ לימוד הכולל ענינים בחסידות, 

נגלה, הלכה, גאולה ומשיח ו'הקהל'.

חוברת זו כוללת חומר לימוד לכל חודש תשרי הבעל"ט )למעט חומר הלימוד בימי הסליחות, 
שיצא לאור בקובץ נפרד(.

• • •

מה"מ  אד"ש  שכ"ק  עד  ומפורסם,  ידוע  חיינו  בבית  השהות  בעת  הלימוד  של  החשיבות  גודל 
בעצמו עורר והתעניין אודות סדרים אלו, ומובן גודל הנחת רוח הנגרם לו עי"ז.

וכגודל החשיבות, כן גודל המעלה הנפלאה של הלימוד בזמן זה אשר כל ענין וענין העשה בבית 
משיח יש בו חביבות מיוחדת, ודאי הדבר אשר כל אחד ואחד מאיתנו ינצל את הזמן כדבעי ללימוד 

בשקידה והתמדה להיות כלי לקיבול ההשפעות השופעות עלינו בימים נשגבים אלו.

זו, אשר מפני המאורעות בעולם וכו', הנה כל 'תמים' שזכה והגיע לכאן – הנה  ובפרט בשנה 
גודל המעלה  ומובן  נשארו לע"ע במקומם,  ואלפי התמימים אשר  כנציגם של מאות  משמש הוא 

והאחריות שבזה.

ובטוחים אנו, שלאחר שקיימנו את ה"להיראות", ובזכות ההחלטה בנפש על ניצול הזמן בימי 
חודש החגים ועוד לפניהם, נזכה גם "לראות" בעינינו הבשריות והגשמיות בהתגלות כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א שישמיענו תורה חדשה – תיכף ומיד ממש נאו!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 אש"ל – המחלקה הרוחנית
אגף ההוצאה לאור

 חודש החגים ה'תשפ"א, ימות המשיח
 שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ברוקלין נ.י.
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תוכן מאמר "דרשו ה' בהמצאו"
ש"פ האזינו, שבת תשובה, ג' תשרי תשח"י – בלתי מוגה

תוכן כללי
העבודה  אופן  את  אד"ש  כ"ק  מבאר  זה  במאמר 
היינו  כציבור,  נחשב  יחיד  שכל  תשובה,  ימי  דעשרת 
שלכל אחד ואחד מבנ"י יש את הכח להגיע ע"י עבודתו 

האישית לדרגה ד'ציבור'.

שמעמידים  הציבור,  עבודת  תוכן  לבאר  ומקדים 
את עצמם למעלה ממדידה והגבלה דסדר השתלשלות, 
ועי"ז פועלים את ה'נשיאת פנים' אצל הקב"ה: "ישא 
ה' פניו אליך וישם לך שלום". ומבאר, שכן הוא גם אצל 
המאור  תשובה  ימי  ובעשרת  שהיות  ויחיד,  יחיד  כל 
הרי  הניצוץ',  אל  המאור  ‘קירוב  וישנו  בהתגלות,  הוא 
כל אחד ואחד מתעלה באופן ממילא אל למעלה מסדר 
כל  את  הקב"ה  אצל  לפעול  בכוחו  ויש  השתלשלות, 

המצטרך.

העבודה,  מעין  להיות  צריכה  וההמשכה  היות  אך 
צריך שכל אחד ואחד יעשה כלי לקבלת האור, וזהו ע"י 
הנפש,  עצם  דיחידה,  הדרגה  את  עצמו  אצל  שמעורר 
של  ד'יחידו  ההמשכה   – ההמשכה  מעין  פועל  ועי"ז 

עולם', עצמותו ית'.

ואופן העבודה המעוררת את עצם הנפש, הוא ע"י 
חשבון  שעושה  היינו  ושפלות,  בענווה  עצמו  שמשים 
נפש של מעמדו ומצבו כעת לגבי נשמתו כמו שהיתה 
בנפשו,  ביטול  שפועל  ועי"ז  לעוה"ז,  ירידתה  קודם 
ית',  הנפש, שזה מעורר את עצמותו  מעורר את עצם 
בכל המצטרך,  ומתוקה  טובה  לו שנה  ופועל שיומשך 

בטוב הנראה והנגלה.

מבנה המאמר

מעלת היחיד בעשרת ימי תשובה )ס"א-ס"ב(

ימי  עשרת  גבי  חז"ל  בדרשת  פותח  אד"ש  כ"ק 
יקראוהו,  אשר  לכל  וקרוב  מצוי  שהקב"ה  תשובה, 

דבהיות  הדין.  שנחתם  אחר  ואפילו  יחיד,  ואפילו 
שבעשרת ימי תשובה הקב"ה מצוי ליחיד כמו לציבור, 

הרי יש בכוחו לבטל אפילו גזירה שנחתמה. )ס"א(

תפילת  תשובה  ימי  בעשרת  מדוע  להבין  ובכדי 
מקדים  הציבור,  לתפילת  במעלתה  שווה  הינה  היחיד 
כ"ק אד"ש לבאר הפסוק "ואכלת שבעת וברכת" ע"פ 

חסידות.

לברר  היא  הזה  בעולם  עבודת האדם  כללות  דהנה 
בירורים, ולהעלות את ניצוצי הקדושה, וכאשר עושה 
האור  מלמעלה  לו  שיומשך  גורם  כדבעי,  עבודתו 
האלוקי. ודבר זה מתבטא גם בגשמיות, שכאשר אוכל 
מאכל ומברר את הניצוצות שבו, פועל הדבר שהאדם 
ירגיש שהוא שבע. וזהו: "ואכלת ושבעת וברכת", שע"י 
שהאדם אוכל את המאכל ומברר אותו, נהיה שבע, ועד 

שנמשך לו מלמעלה ההמשכה האלוקית – ‘ברכת'.

כמו שהוא מצד סדר  הוא סדר העבודה  זה  כל  אך 
הבירורים  את  לברר  דוקא  שצריך  ההשתלשלות, 
בשלימות ודוקא אז נמשך השפע מלמעלה, אך כאשר 
האדם מגביה את עצמו אל למעלה מסדר השתלשלות, 
ידי  ועל  דעולם,  והגבלות  ממדידות  מתעלה  הוא  אזי 
שמברר אפילו דבר מועט ביותר )כזית או כביצה( נמשך 

לו השפע האלוקי.

ה'  "ישא  הפסוק:  על  רז"ל  במאמר  הפירוש  וזהו 
פניו אליך", שהקב"ה ‘נושא פנים' לבני ישראל ומשפיע 
להם כל טוב, מכיון שהם ‘מדקדקים על עצמן עד כזית 
בדרגה  עצמם  את  מעמידים  שהם  היינו  כביצה',  ועד 
שלמעלה מסדר השתלשלות, ומצד זה, על ידי עבודה 

מעטה ביותר: "ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".

לבאר,  יש  לכאורה  אבל  במאמר,  מובא  )אינו 
מוסבר  וישמרך"  ה'  "יברכך  שהפסוק  לכך  שהטעם 
חלק מברכת  מכיון שהינו  היא  לציבור,  בנוגע  במאמר 
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)מנין(  ציבור  יש  כאשר  רק  בתפילה  הנאמרת  כהנים, 
זה עם מעלת  ולכן במאמר מקשר פסוק  שמתפללים. 

הציבור דוקא(.

וכך הוא גם בעשרת ימי תשובה שהקב"ה בהתגלות, 
ואחד  אחד  כל  ואזי  הניצוץ',  אל  המאור  ‘קירוב  וישנו 
מההגבלות  ומתעלה  ‘ציבור'  כמו  נעשה  ישראל  מבני 
והמדידות דעולם, ויש בכוחו להמשיך שפע מלמעלה 
מהמעלה  יותר  עוד  נעלה  זה  )ודבר  מהשתלשלות. 
או  ‘כזית'  עכ"פ  לברר  האדם  צריך  שבציבור  דציבור. 
משא"כ  כל־שהיא.  בהגבלה  תלוי'  וההמשכה  ‘כביצה', 
כלל,  בהגבלות  תלוי  זה  אין  הרי  דעשי"ת,  בההמשכה 

הואיל והתשובה מגעת בעצמות ממש(. )ס"ב(

עבודת ה' מתוך ביטול וענוה )ס"ג-ס"ד(

וממשיך לבאר, שאף על פי שבעשרת ימי תשובה 
מכל  הרי  וכנ"ל,  עבודה,  בלא  גם  לאדם  השפע  נמשך 
מקום, כדי להיות כלי לקבלת ההמשכה, העבודה צריכה 

להיות מעין ההמשכה.

בעשרת  מלמעלה  ההמשכה  שאופן  בזה,  והביאור 
מכל  לגמרי  שלמעלה  אור  שנמשך  הוא,  תשובה  ימי 
סדר ההשתלשלות, מהעצמות ממש, שזהו ענין "וישם 
לך שלום", שהוא התכללות ב' הפכים )שהרי ב' אנשים 
אוהבים אינם צריכים לעשות שלום ביניהם, וכפשוט, 
ורק כאשר ישנם ב' הפכים ישנו את החידוש ד'שלום'(, 
ההשתלשלות,  מסדר  לגמרי  שלמעלה  שהאור  היינו 

נמשך ויורד בגשמיות העולם.

וכך צריך להיות גם אופן העבודה אצל האדם, שאין 
במשך  ה'  בעבודת  ומצבו  מעמדו  מה  כלל  משנה  זה 
השנה, בעשרת ימי תשובה צריך לעבוד עבודתו באופן 
ואופן  בעצמות.  מגיעה  שעבודתם  תשובה,  בעלי  של 
העבודה הוא, שצריך להיות עניו ושפל, שמרגיש שכל 
להגיע,  יכול  שהיה  מה  לגבי  ואפס  כאין  היא  עבודתו 

ועי"ז מגיע בעצמות ממש. )ס"ג(

ומבאר, שענין זה שייך גם בצדיקים, וכמאמר רז"ל: 
שכאשר  בתיובתא",  צדיקיא  לאתבא  אתא  "משיח 
הצדיק עושה חשבון בנוגע למעמדו ומצבו, הרי מגיע 
עדיין  שבעבודתו,  וכו'  השלימות  כל  שעם  למסקנה 
עבודתו היא שלא בערך למדרגת נשמתו כמו שהיתה 
קודם ירידתה לעולם, וע"י שפועל על עצמו ביטול זה, 
הרי יש בעבודתו גם את המעלה דבעלי תשובה, ועל ידי 

זה מגיע בעצמותו ית'. )ס"ד(

העבודה דעשרת ימי תשובה )ס"ה-ס"ו(

הנדרשת  העבודה  שזוהי  מבאר  הנ"ל  כל  וע"פ 
מיהודי בעשרת ימי תשובה, שיעורר את עצם נשמתו, 
הפנימית  הצעקה  ע"י  נעשה  שזה  ד'יחידה',  הדרגה 
פנימי  בקול  אלא  באותיות  להתלבש  יכולה  שאינה 
גם  יעורר  ועי"ז  השופר(,  קול  )ע"ד  הלב  צעקת  של 
אצל הקב"ה את הדרגה ד'יחיד' – עצמותו ית', ויפעל 

ש"ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום". )ס"ה(

בציבור",  כאן  ביחיד  "כאן  חז"ל  לשון  דיוק  וזהו 
שבעשרת ימי תשובה הרי כל אחד ואחד מבני ישראל 
עצם  מצד  העבודה  ‘יחיד',  של  באופן  עבודתו  עובד 
הקב"ה  אצל  פועל  ועי"ז  שבנפש',  ‘יחידה  הנשמה 
 – לו  ויומשך  ממש,  העצמות  מצד  תהיה  שההמשכה 
לכל אחד ואחד מבני ישראל – שנה טובה ומתוקה בכל 

המצטרך בטוב הנראה והנגלה. )ס"ו(

מושגים

העצם כשאתה תופס במקצתו )ס"ב(
ואינו מתחלק.  מהותו של עצם היא שאינו מוגדר 
העצם של הדבר הוא מהותו העצמית של הדבר מבלי 

כל קשר לתכונותיו החיצוניות, לגודלו או למראהו.

הואיל וכן, הרי כשלוקחים ‘חלק' מהעצם, הרי יש 
לנו את העצם כולו, כי בכל נקודה ונקודה מהעצם יש 
את העצם כולו, כדלעיל שהעצם אינו מוגדר בשום ענין 

חיצוני אחר.

קירוב המאור אל הניצוץ )ס"ב(

הינו  הניצוץ'  אל  המאור  ‘קירוב  כי  כותב  במאמר 
"ללא הגבלות כלל". וההסבר בזה הוא, שבעשי"ת הוא 
האור,  נמשך  שממנו  המקור  בעצמו,  המאור  התגלות 
והגילויים  האורות  מקור  ית'  עצמותו  הוא  ובנמשל 
שממנו הכל מגיע, והוא, עצמותו ית', נמצא בהתגלות.

מכל  הדרך,  את  ומעביר  חוטא  שהאדם  ואף 
הקב"ה.  אל  להתקרב  תמיד  יכול  שבו  ה'ניצוץ'  מקום 
היהדות  ניצוץ  היהודי,  של  נשמתו  עצם  שמצד  היינו 
בכל  הרי  ממש,  ממעל  אלוקה  חלק  שהוא  שבכאו"א 
אל  להתקרב  האפשרות  את  לו  יש  מצב  ובכל  מקום 
עצם  על  כאן  שמדובר  והיות  ית'.  עצמותו   – המאור 
נשמתו של היהודי כפי שהוא מתקרב אל עצמותו ית', 

הרי זה "ללא הגבלות כלל". 
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בכמה  קרויה  הבירורים  עבודת  כי  לציין,  )מענין 
מקומות באותו מטבע לשון – בשם "קירוב הניצוץ אל 

המאור"(.

תענוג תמידי אינו תענוג )ס"ג(

חידוש  דבר  ישנו  כאשר  האדם,  של  נפשו  בטבע 
הוא מתענג ממנו, אך כאשר הדבר נעשה באופן תמידי 
)ואין זה רק משום שמפני  לא פועל הדבר תענוג כלל 
ובאם  תדירות הדבר אין שמים על לב לחידוש שבזה, 
יתבוננו יפעל הדבר לתענוג, כי אם שאכן אין זה פועל 

תענוג כלל(.

שפועל  המדבר,  מתינוק  דוגמא  לזה  להביא  ניתן 
לדבר,  מתרגל  כאשר  אך  הוריו,  אצל  עצום  לתענוג 
מכיון שאין כאן חידוש כלל והדבר נעשה באופן תמידי, 

הרי אין הדבר פועל תענוג כלל.

אוכם הוא קדם עילת העילות )ס"ד(

הוא  זה הוא: "שחור  התרגום המילולי של משפט 
דאצילות  הכתר  כלומר שאפילו  הסיבות",  סיבת  לפני 
כל  של  הגילויים  וכל  האורות  כל  נמשכים  שממנו   –
‘עילת  כלפי  אותו  מודדים  כאשר   – אבי"ע  עולמות 
העילות', המקור הראשון שממנו סובב והולך כל סדר 
ואפס,  כאין  נחשבות  מעלותיו  כל  הרי  השתלשלות, 

והוא כמו כלי שחור ומפוחם שאינו נחשב.

וכמו שכך הוא בכתר לגבי ‘עילת העילות', כך הוא 
נחשבת  שאינה  מעליה,  הדרגה  לגבי  דרגה  כל  לגבי 

לכלום.

חכמה – אורות בלא כלים )ס"ה(

האלוקי  האור  האצילות,  דעולם  הספירות  בכל 
לפי  מוגבל  נהיה  הוא  כך  ומשום  בספירה,  מתלבש 
מכך  בשונה  הפרטית.  הספירה  של  ה'כלים'  ערך 
ספירת החכמה, האור האלוקי אינו מתלבש בכלים של 
הספירה, אלא רק מתגלה דרך ספירה זו )בדרך מעבר 

ולא בדרך התלבשות(.

משום כך, הזוהר מסביר שהחכמה דאצילות אינה 
כמו החכמה שלנו: "דאיהו חכים, ולא בחכמה ידיעא". 
היינו שבכח החכמה שבאדם, האדם צריך להתלבש בכח 
היות שהחכמה  ולהשכיל,  להחכים  כדי  ובינתו  חכמתו 
לא מאוחדת איתו והיא כמו דבר נוסף עליו, שלכן צריך 
"הוא  הרי  דאצילות,  בחכמה  משא"כ  איתו,  להתאחד 
ונוספת  בו  מורכבת  לא  החכמה  חד",  כולא  וחכמתו 
עליו, אלא היא חלק ממנו. וזוהי מעלת החכמה, שהיא 

האור האלוקי לכשעצמו, בלא שיורד ומתלבש בכלים.

ספירת  של  שמהותה  מפני  היא  לכך,  והסיבה 
החכמה הוא ביטול מוחלט לקב"ה, ולכן אינה מגבילה 
כלל על האור האלוקי המלובש בה, ואינה מוסיפה בו 

או מגבילה אותו.

)וזוהי גם מעלת התורה, ש"מחכמה נפקת" ולכן גם 
כמו שהיא יורדת לעולם הגשמי למטה, הרי יש בה את 
הכח, שע"י שיהודי לומד בה הוא מתאחד עם הקב"ה 

בעצמו. ואכ"מ(.

מקיף הקרוב ומקיף הרחוק )ס"ה(

רוח,  נפש,  דרגות:  ה'  ישנם  ישראל  איש  בנשמת 
מתלבשות  התחתונות  הדרגות  ג'  ויחידה.  חיה  נשמה, 
)‘נפש' מתלבשת בעשיה הגשמית  ומחיות אותו  בגוף 
וב'  במוחין(,  ו'נשמה'  במידותיו,  ‘רוח'  האדם,  של 
אלא  האדם  בגוף  מתלבשות  אינן  העליונות  הדרגות 

מקיפות עליו מלמעלה.

אלא שבזה עצמו יש ב' דרגות, מקיף הקרוב ומקיף 
הרחוק. הדרגה ד'חיה' היא אמנם בבחינת מקיף, ואינה 
מתלבשת בגוף האדם, אך היא פועלת ונרגשת בכוחות 
הפנימיים, ועל כן נקראת בשם ‘מקיף הקרוב'. משא"כ 
הדרגה ד'יחידה', הינה עצם הנשמה, ואינה מגיעה לידי 

גילוי כלל ע"ד הרגיל.

עבודתו  שעובד  שע"י  במאמר,  שמבאר  מה  וזהו 
נשמתו,  עצם  את  ומגלה  תשובה,  בעלי  של  באופן 
ועד שמגיע  גבוהות דאלוקות,  פועל הוא בדרגות הכי 

בעצמות ממש. 
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בס"ד. ש"פ האזינו, שבת תשובה, ה'תשח"י

)הנחה בלתי מוגה(

בכל מ"ש3  על  מזה  פריך  ובגמרא2  קרוב1,  בהיותו  קראוהו  בהמצאו  הוי'   דרשו 
ביחיד  הא  ומשני,  עת(,  בכל  מצוי  )משמע שאין  הוי' בהמצאו  דרשו  והכתיב  אליו,  קראנו   
ראש השנה  ימים שבין  אלו עשרה  לו(,  )מצוי  אימת  ביחיד  קראנו(,  )בכל  בציבור  הא  )בהמצאו( 
ליום הכיפורים. ומזה משמע4, שמעלת עשי"ת היא שבימים אלו הנה היחיד הוא כמו הצבור. ולכן 
יכולה להתבטל גם לאחרי שנגזר הדין ולאחרי שנחתם הדין5,  הנה גם מה שמצינו שגזירת צבור 
הוא  היחיד  גם  שאז  בעשי"ת,  משא"כ  השנה,  בכל  רק  הוא  זה  חילוק  הרי  יחיד4,  גזירת  משא"כ 
כמו הצבור, הנה גם גזירת יחיד יכולה להתבטל אפילו לאחרי שנגזר הדין ולאחרי שנחתם הדין. 
ודלא כיש מפרשים6 שזהו לפי שבעשי"ת לא היתה עדיין החתימה )שהרי החתימה היא ביוה"כ, 
כמ"ש7בראש השנה יכתבון וביום צום כפור יחתמון(, ולכן יכולה אז להתבטל גם גזירת יחיד, שהרי 
ענין זה אינו מצד מעלת עשי"ת, כיון שגם בכל השנה יכולה להתבטל גם גזירת יחיד קודם שנחתם 
הדין, ועכצ"ל, שמעלת עשי"ת היא שגם גזירה שנחתם דינה יכולה להתבטל גם ביחיד, וכדמשמע 
מדברי הרמב"ם8 ובמפרשים שם9. ומזה מובן, שענין זה שבעשי"ת יכולה להתבטל גם גזירת יחיד 
גם אחרי שנחתם הדין, אין זה בגזירה שנגזרה בשנה זו דוקא, כי, בגזירה שנגזרה בשנה זו אפשר 
לומר שהטעם שיכולה להתבטל הוא לפי שעדיין לא היתה החתימה, אלא גם בגזירה שנגזרה בשנים 
שעברו, הנה בעשי"ת יכולה להתבטל גם גזירת יחיד גם אחרי שנחתם הדין, לפי שבעשי"ת היחיד 
הוא כמו הצבור. וצריך להבין, הרי בציבור יש מעלה על היחיד, ולמה בעשי"ת הנה גם היחיד הוא 

כמו הצבור.

אמרו אליך,  פניו  הוי'  ישא  ע"פ12  שארז"ל11  מה  תחלה10  בהקדים  זה  ויובן   ב( 
מלאכי השרת לפני הקב"ה וכי משוא פנים יש בדבר, אמר להם הקב"ה ואיך לא אשא פנים    
לישראל, שכתבתי בתורתי ואכלת ושבעת וגו'13, והם מדקדקין על עצמן עד כזית ועד כביצה. והענין 
הוא14, דהנה, חיוב הברכה הוא כאשר ישנו שיעור שביעה בשלימות, והיינו, שבכדי שיהי' וברכת 

1( ישעי' נה, ו.

2( ר"ה יח, א. יבמות מט, ב. קה, א )ובפרש"י(.

3( ואתחנן ד, ז.

4( בהבא לקמן – ראה אוה"ת דרושים לשבת שובה ע' א'תע.

5( ר"ה ויבמות שם. וראה חדא"ג מהרש"א ליבמות שם.

6( חדא"ג מהרש"א שם.

7( פיוט "ונתנה תוקף" בתפלת מוסף דימים נוראים.

8( הל' תשובה פ"ב ה"ו.

9( פרשת דרכים דרוש יג.

10( ראה גם ד"ה מי א-ל כמוך )סה"מ תרכ"ז ע' תמג(.

11( ברכות כ, ב.

12( נשא ו, כו.

13( עקב ח, י.

14( ראה לקו"ת נשא כז, סע"ב ואילך.
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שהו"ע המשכת הברכה מלמעלה, צריך להיות אתעדל"ת לפי אופן ההמשכה, וזהו ואכלת ושבעת, 
שהו"ע עבודת הבירורים, שהרי בכל דרכיך דעהו15, באכילתו ובשתייתו ובכל צרכיו16, והיינו שע"י 
יחי'  לבדו  על הלחם  לא  בענין מ"ש17  כידוע  הניצוץ אלקי שבהמאכל,  האכילה מברר האדם את 
האדם כי על כל מוצא פי הוי' יחי' האדם, וכאשר עושה את כל עבודתו המוטלת עליו ומברר את 
גם  שבע  הוא  אזי  הניצוצות  כל  את  בירר  שכבר  דכיון  ושבעת,  אזי  אליו,  השייכים  הניצוצות  כל 
בגשמיות. דהנה, מה שהאדם רעב בגשמיות בגופו, הרי זה לפי שהנשמה צריכה לברר עוד ניצוצות, 
אינו  הנשמה  שמצד  הוראה  זה  הרי  בגופו,  שבע  הוא  כאשר  אמנם  הגוף18,  רעבון  פועל  זה  וענין 
צריך לברר עוד ניצוצות. וזהו ואכלת ושבעת, שכאשר עבד כל עבודתו באופן שנעשה אצלו שיעור 
שביעה בשלימות השיעור )דעם היות שאין זה שיעור שוה לכל אחד, מ"מ, אצלו הרי זה שיעור 
שלם, שעבד את כל עבודתו המוטלת עליו(, אזי נעשית עבודתו העלאת מ"ן ואתערותא דלתתא 
לעורר המשכת מ"ד ואתערותא דלעילא, שזהו"ע וברכת, שנעשית ההמשכה מלמעלה למטה. אמנם 
כל זה הוא כמו שהוא מצד סדר ההשתלשלות. אבל מצד בחי' ישא הוי' פניו אליך, שהוא מגבי' את 
עצמו למעלה מהשתלשלות, אזי נעשית ההמשכה גם ע"י כזית וכביצה. והיינו לפי שהנשמה היא 
חלק אלקה ממעל ממש19, ולכן, כשם שאלקה ממעל הוא למעלה ממדידות והגבלות, כך גם בנפש 
השנית שהיא חלק אלקה, הנה החלק הוא כמו העצם, שהוא למעלה ממדידות והגבלות, ולכן, כאשר 
מגבי' את עצמו למעלה מהשתלשלות, אזי גם כאשר לא בירר עדיין את כל הניצוצות, אלא רק כזית 

וכביצה, דהיינו מיעוט ניצוצות בלבד, מ"מ, נעשית ההמשכה דויחונך20.

הניצוץ21, אל  בקירוב  הוא  המאור  אלו  שבימים  עשי"ת,  בענין  ג"כ  יובן   ועד"ז 
  הנה כמו שהוא בגשמיות שכאשר האבוקה היא בקירוב להניצוצות הרי זה פועל בהניצוצות 
שמרגישים את האבוקה ולכן הם יוצאים ממקומם ונכללים בהאבוקה, עד"ז הוא גם קירוב המאור 
אל הניצוץ בעשי"ת, שענין זה פועל בכאו"א מישראל שמגבי' את עצמו ויוצא ממקומו כו', ולכן 
בימים אלו אין מדידות והגבלות כלל, ומשום זה גם היחיד הוא כמו הציבור. והנה באמת גדלה 
מעלת עשי"ת יותר מבחי' ישא הוי' פניו אליך, כי, בענין ישא הוי' פניו אליך, הנה הגם שנמשכת 
ההשפעה גם כשלא בירר את כל הניצוצות, מ"מ, צריך להיות כזית וכביצה עכ"פ, שהוא ג"כ איזה 
שיעור, אלא שאין זה שיעור שלם, משא"כ בעשי"ת, הרי הענין שהיחיד הוא כמו הציבור אין בו 
בזה בדרך אפשר, דהנה22, הענין דמדקדקים על עצמם הוא  וי"ל הביאור  כלל.  והגבלות  מדידות 
העילוי שמצד דברי סופרים, דחביבים עלי דברי סופרים יותר מדברי תורה23, ולכן, אף שמצד דברי 
תורה ישנה ההגבלה דושבעת, הנה מצד דברי סופרים שהם למעלה מדברי תורה, נעשית הגבהה 
למעלה מהשתלשלות, ולכן מספיק גם כזית וכביצה. אמנם מ"מ הרי גם דברי סופרים הוא בכלל 
ענין התורה, ובכללות הו"ע עבודת הצדיקים, שעי"ז מגיעים רק בבחי' אורות וגילויים בלבד, ולכן 
גם בזה יש איזה הגבלה עכ"פ דכזית וכביצה. משא"כ בענין עשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פ שהו"ע 

15( משלי ג, ו.

16( ראה רמב"ם הל' דעות רפ"ה.

17( עקב ח, ג. וראה לקוטי תורה להאריז"ל עה"פ. לקו"ת צו יג, סע"ב.

18( ראה כתר שם טוב סימן קצד )כה, ג(. לקו"ש ח"א ע' 177. חי"ט ע' 295.

19( תניא רפ"ב.

20( נשא שם, כה.

21( ראה דרך חיים כא, סע"ב. כד, ד ואילך. צא, א. מאמרי אדהאמ"צ דברים ח"ב ע' תקכד. סה"מ תרנ"א ע' נג. 
קונטרס העבודה פ"ה. סה"מ תרפ"ח ע' קצב. תרח"ץ ע' ב. שם ע' כו.

22( ראה אוה"ת שה"ש ח"ב ע' תסד.

23( ראה ירושלמי ברכות פ"א ה"ד. סנהדרין פי"א ה"ד.
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עבודת התשובה, הרי נת"ל24 בענין מעלת הבע"ת על הצדיקים שהתשובה מגעת בהעצמות ממש, 
ששם אין הגבלות כלל, ולכן גם הענין שבעשי"ת היחיד הוא כמו הציבור אין בו הגבלות כלל.

בעשי"ת שתהי'  וכדי  ההמשכה,  מעין  להיות  צריכה  שהעבודה  ידוע  אמנם   ג( 
אליך(,  פניו  הוי'  ישא  בחי'  לאחרי  ובאה  למעלה  )שהיא  לך שלום  וישם  בחי'     המשכת 
שריא  שקוב"ה  ועז"נ  הפכים,  ב'  התכללות  שהו"ע  שלום,  של  באופן  העבודה  גם  להיות  צריכה 
באתר שלים25, היינו שע"י התכללות ב' הפכים נמשך אור נעלה שלמעלה משניהם. והענין בזה, 
כמשנת"ל26 בענין התכללות הוי' ואלקים, התכללות מ"ה וב"ן, שבכללות הו"ע יחוד משפיע ומקבל, 
שבכל אחד מהם יש מעלה. וכמ"ש המגיד27 בענין ועינינו מאירות כשמש וכירח28, דלכאורה איזה 
מעלה ישנה בירח, הרי הירח מקבל אורו מאור השמש, ומבאר המגיד, שאור השמש אין בו שינויים, 
ולכן הרי זה תענוג תמידי שאינו תענוג, והיינו, שאור השמש יכול להיות בו כל האורות והגילויים, 
אבל חסר בזה ענין התענוג, וזוהי מעלת הירח שיש בו שינויים, ולכן יש בזה תענוג, וכמשל העני 
המשתכר, שמצד החידוש שבדבר הרי הוא מתענג. וכמו"כ הוא גם בענין העני ברוחניות, שגדלה 
מעלתו על העשיר, והו"ע מעלת הבע"ת על הצדיקים, דצדיקים שעבודתם באופן דתמידים כסדרם 
להפך  ובע"ת שעבודתם  בלבד,  וגילוים  אורות  בבחי'  רק  מגעת  עבודתם  אמנם  עשירים,  הם  הרי 
את הזדונות לזכיות, הנה מצד החידוש שבזה מגיעים הם להעצמות. ולכן אנו רואים שההמשכה 
שע"י עבודת בע"ת אין בה הגבלות כלל, דהנה, עבודת הצדיקים יש בה הגבלה, שע"י מצוות עשה 
העשי'  העדר  ע"י  נמשכים  מהכלים  שלמעלה  והאורות  דוקא,  לכלים  ששייכים  האורות  נמשכים 
דוקא, שהו"ע מצוות לא תעשה, שעל ידם נמשכים האורות דבחי' י-ה29, וגם בדברי סופרים ומצוות 
דרבנן שנמשך האור שלמעלה מהכלים בכלים30, הרי גם ענין זה הוא בכלל עבודת הצדיקים, והוא 
נעשה  עי"ז  כזכיות31, הרי  נעשים להם  רק המשכת האור דהשתלשלות, משא"כ בבע"ת שזדונות 
בסופה,  בתחילתה מתעשרת  רז"ל32 כל שנה שרשה  גם מה שאמרו  וזהו  המשכת העצמות ממש. 
שזהו מצד מעלת העניות )כמשנת"ל בארוכה33(. ומצד מעלה זו הנה גם משה רבינו שהי' בבחי' 
הענין דמשיח אתא  גם  וזהו  והוי' שמע.  קרא  עני  זה  כמ"ש34  עני,  עצמו במדריגת  עשיר, העמיד 

לאתבא צדיקיא בתיובתא35, היינו, שגם אצל צדיקים תהי' מעלת התשובה, מעלת העני.

כמו דוקא,  פחותות  במדריגות  אינו  העניות  שענין  כמשנת"ל36  בזה,  והענין   ד( 
     עני בגשמיות ועד"ז עני בדעת, אלא ענין העניות שייך גם במדריגות נעלות, וכמו בעבודת 
הצדיקים, הרי מאן דמחוי במחוג קמי מלכא כו'37, היינו, שענין זה עצמו שתחלה הי' נחשב אצלו 

24( ד"ה תקעו דיום ב' דר"ה פ"ז )לעיל ע' 11(.

25( ד"ה תקעו הנ"ל פ"ד ואילך )לעיל ע' 6 ואילך(.

26( ראה זח"ג צ, ב.

27( אור תורה להה"מ פד, סע"ד ואילך.

28( ב"נשמת כל חי".

29( לקו"ת פקודי ג, ב ואילך.

30( אוה"ת שה"ש שם.

31( יומא פו, ב.

32( ר"ה טז, ב.

33( ד"ה תקעו הנ"ל )לעיל ע' 3 ואילך(.

34( תהלים לד, ז.

35( לקו"ת ר"ה נח, ד. האזינו עה, סע"ב. שמע"צ צב, ב. שה"ש מה, א. נ, סע"ב. וראה זהר ח"ג קנג, ב.

36( ד"ה תקעו הנ"ל פ"ג )לעיל ס"ע 4 ואילך(.

37( ראה חגיגה ה, ב.
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לעבודה, הנה בעמדו קמי מלכא אזי מרגיש שלא זו בלבד שאין זה בכלל עבודה, אלא אדרבה, שזהו 
היפך העבודה, שהרי כללות עבודתו היא בבחי' יש מי שאוהב38, וכללות עבודתו אינה בערך לגבי 
נשמתו כמו שהיתה למעלה, וכמ"ש רבינו39 דגם כשיהי' צדיק גמור עובד הוי' ביראה ואהבה רבה 
ומדריגת  והיינו, שעם היותו צדיק, כמבואר בתניא40 בענין מעלת  כו',  יגיע למעלת  בתענוגים לא 
צדיק, ויתירה מזה, שהוא צדיק גמור, ויתירה מזה, שעובד הוי' ביראה ואהבה רבה בתענוגים, מ"מ, 
הרי זה שלא בערך לגבי נשמתו כמו שהיתה למעלה, דכתיב בה41 אשר עמדתי לפניו. ולכן הנה גם 
בצדיקים גמורים שייך ענין התשובה, שענינה הוא כמ"ש42 והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה, 
והיינו, שגם כשיש לו אהבה בתענוגים שהוא בדרך מתנה מלמעלה, מ"מ, שייך בזה ענין התשובה 

שישיב את נשמתו להבחי' כמו שהיתה למעלה. וזהו"ע הרישות והעניות כמו שהוא בצדיקים.

ומבואר ענוותן,  עני  בתרגום  ואיתא  החמור43,  על  ורוכב  עני  משיח  גבי  מ"ש   וזהו 
      בראשית חכמה44 ובחסידות בארוכה45 שענוה הוא בכתר, דהנה, על בחי' הכתר נאמר שאוכם הוא 
קדם עילת העילות46, והיינו, שעם היותו אור נעלה ביותר שלמעלה מהשתלשלות, מ"מ, קדם עילת 
העילות הוא בבחי' אוכם, וזהו שבמשיח כתיב עני, ענוותן, דמשיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא, 
שגם הצדיקים ירגישו שלגבי העצמות הנה כל עבודתם היא כלום, וכנ"ל שבעמדו קדם מלכא הרי 
הוא מרגיש דמאן דמחוי במחוג כו'. וזהו ג"כ מ"ש במשה והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר 
על פני האדמה47, והיינו, דהגם שמשה רבינו ידע והעריך בעצמו את מעלותיו, שהוא זה שקיבל 
תורה מסיני ומסרה48 לכל ישראל, והוא הממוצע המחבר שעליו נאמר49 אנכי עומד בין הוי' וביניכם, 
מ"מ הי' עניו מאד מכל האדם, לפי שחשב שאם היו נותנים כחות אלו למישהו אחר מישראל, הי' 
פועל יותר ממנו50, שזהו ענין הענוה והביטול שמצד הגוף. וכמו"כ מצד הנשמה הי' בענוה וביטול 

מצד ההתבוננות הנ"ל שכל עבודתו אינה בערך לגבי הנשמה כמו שהיא למעלה.

חכמה, בחי'  הוא  שפניו  בלקו"ת51  כדאיתא  אליך,  פניו  הוי'  ישא  ענין  וזהו   ה( 
    דחכמה נקראת פנים בלשון הקבלה לפי שהחכמה היא אורות בלא כלים. ומ"ש ישא הוי' 
פניו אליך, הו"ע ההגבהה למעלה מבחי' פנים, היינו, בחי' הכתר שלמעלה מהחכמה, שזהו ענין 

הענוה שהיא בכתר )כנ"ל(.

בחי' דהיינו  אליך,  פניו  הוי'  ישא  בחי'  נמשך  שבהם  דעשי"ת,  הענין  גם   וזהו 
      הכתר )ולמעלה יותר, כדלהלן(. ומגיעים לזה ע"י העבודה דקול שופר, כמשנת"ל52 שהו"ע צעקת 

38( תו"א קיד, ד. ועוד.

39( תניא פל"ה. פל"ז.

40( פ"י.

41( מלכים-א יז, א. וראה סה"מ ה'ש"ת ע' 13.

42( קהלת יב, ז. וראה לקו"ת ריש פרשתנו.

43( זכרי' ט, ט. וראה אוה"ת דרושים לר"ה ס"ע א'שצה.

44( שער הענוה רפ"א.

45( אוה"ת וישב רנט, ב.

46( תקו"ז ת"ע. וראה סה"מ תרח"ץ ע' קלו.

47( בהעלותך יב, ג.

48( אבות רפ"א.

49( ואתחנן ה, ה. וראה ד"ה באתי לגני תשי"ב פ"ה )תו"מ סה"מ שבט ע' רפג(.

50( ראה מאמרי אדה"ז תקס"ב ע' נא. סה"מ תרצ"ז ע' 298. ה'שי"ת ע' 236. סה"ש ה'ש"ת ע' 68. ועוד.

51( נשא כו, ג.

52( ד"ה תקעו הנ"ל פ"ז )לעיל ע' 10 ואילך(.
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הלב, והיינו לפי שאינו יכול לגלות זאת באותיות הדיבור, לא באותיות מסודרים וגם לא באותיות 
בלתי מסודרים, ויתרה מזה, שגם בקול פשוט אינו יכול לגלות את צעקתו, כי אם בקלא פנימאה 
דלא אשתמע. ובמדריגות הנפש הרי זה התשובה שמצד בחי' חי' יחידה שלמעלה מנר"ן, ובפרטיות 
יותר הוא מצד מקיף דיחידה דוקא, שהוא מקיף הרחוק, והיינו, שאין זה מצד מקיף דחי', שהוא 
ועי"ז הוא מגיע  דיחידה דוקא.  פנימיים, אלא מצד המקיף  ונרגש בהכחות  מקיף הקרוב, שפועל 
לבחי' יחיד, שהוא למעלה מבחי' פניו, בחי' החכמה, ולמעלה גם מבחי' ישא הוי' פניו אליך, שעם 
היותו באופן של הגבהה למעלה מבחי' החכמה, הרי מ"מ יש לזה שייכות להחכמה, ובנפש הוא 
בחי' מקיף דחי', מקיף הקרוב, אמנם ע"י העבודה דיחידה מגיעים להעצמות ממש, והוא בחי' וישם 
לך שלום, שזהו מצד העצמות ממש, והיינו, שמצד המשכה זו נעשה אתר שלים, ע"י התכללות ב' 

הפכים, וקוב"ה שריא באתר שלים.

ההמשכה מעין  היא  שהעבודה  והיינו  הציבור,  כמו  הוא  היחיד  שבעשי"ת  וזהו   ו( 
  דהנה, רבינו הזקן פירש53 מאמר הגמרא כאן ליחיד, ליחיד דייקא, לא לאחד, כי אם ליחיד, 
היא  ליחיד, שהעבודה דעשי"ת  כאן  וזהו  דיחידה,  הוא מקיף  ויחיד  דחי',  הוא בחי' מקיף  דאחד 
בבחי' יחידה דוקא, וכנ"ל בענין צעקת הלב דשופר. ומצד התשובה שמצד בחי' יחידה הרי זה פועל 
גם על כחותיו הגלויים, שזהו פירוש צעקה מלשון אסיפה54 )שהו"ע הציבור(, והיינו שע"י צעקת 
הלב שנוגע לעצם נשמתו ממש, אזי הוא צובר ואוסף את כל כחות נפשו והמחשבה דיבור ומעשה 
מכל מקומות פזוריהם שנתפזרו במשך השנה בעניני העולם ובעניני הגוף ונה"ב, וגם בעניני הנשמה 
כמו שהיא למטה שאינם בערך לגבי הנשמה כמו שהיא למעלה כנ"ל. ועי"ז שפועל בעבודתו ענין 
יחיד וציבור, היינו שהתשובה הוא בבחי' יחידה שבנפש, ועי"ז הוא צובר ואוסף את כל כחות נפשו 
כנ"ל, אזי גם ההמשכה מלמעלה היא באופן כזה, שנמשך מבחי' יחיד, ומצד בחי' יחיד שלמעלה 
נעשה ציבור, מלשון צבורין, והיינו שמצד העצמות נעשה התכללות כל הקוין, שזהו"ע וישם לך 
שלום. וכיון שההמשכה היא מצד העצמות, לכן ההמשכה היא גם בגשמיות, שנמשך לו שנה טובה 

ומתוקה בכל המצטרך לו, בטוב הנראה והנגלה.

53( ראה לקו"ת תבוא מג, סע"ד. וראה חנה אריאל )פרשתנו מד, ב( – הועתק בלקו"ש חי"ד ע' 145 הערה 16.

54( ראה ב"ר פפ"ד, א ובמת"כ שם.
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בס"ד. ש"פ האזינו, שבת תשובה ה'תשכ"ג

אפילו בירושלמי2  ואיתא  גו'1  בקודש  לכפר  בבואו  מועד  באוהל  יהי'  לא  אדם   וכל 
      אותן שכתב בהן3 ודמות פניהם פני אדם. ומבאר הצ"צ במאמרו ד"ה זה4, שהגילוי שנמשך 
כשכהן גדול הי' נכנס לקודש הקדשים הוא גילוי שלמעלה מהשתלשלות. וכדאיתא במדרש5 עה"פ6 
בזאת יבוא אהרן, באיזה זכות הי' אהרן נכנס לבית קדשי הקדשים כו' זכות המילה היתה נכנסת 
עמו, ומילה ניתנה בשמיני, דשמיני הוא למעלה מהשתלשלות. וכדאיתא במדרש7 עה"פ8 סוד הוי' 
ליראיו איזהו סוד הוי' זו מילה. שהגילויים דהשתלשלות הם מבחי' גליא דקוב"ה, והגילוי שנמשך 
ע"י מילה הוא מבחי' סתים דקוב"ה, ולכן נק' סוד הוי', דסוד הוא מה שהוא סתום ונעלם. ובשעה 
שהכה"ג הי' נכנס לקודש הקדשים נמשך הגילוי דסוד הוי'. ולכן לא היו שם אפילו אותן שכתב בהן 
ודמות פניהם פני אדם, כי לגבי גילוי זה אין מקום לנבראים, אפילו לא להמלאכים שדמות פניהם 

פני אדם.

ע"י הוא  הקדשים  לקודש  ליכנס  יוכל  גדול  שהכהן  שבכדי  דמזה  להבין,   וצריך 
   זכות המילה שניתנה בשמיני, מוכח, שהגילוי דלמעלה מהשתלשלות שהי' בקדה"ק הוא 
מצד מעלת קדה"ק עצמו )ולא שע"י כניסתו של הכהן גדול לקדה"ק נמשך הגילוי(, ואעפ"כ, זה 
שוכל אדם לא יהי' גו' אפילו אותן שכתב בהן ודמות פניהם פני אדם הוא דוקא בבואו של הכהן 
גדול לקדה"ק לכפר בקודש. דמזה מובן, שהגילוי שנמשך ע"י העבודה דכהן גדול בקדה"ק הוא 

נעלה יותר מהגילוי שהי' בקדה"ק מצד עצמו.

שמיני בבחינת  הם  )וכפרה10(  דתשובה  בהמאמר9  המבואר  ע"פ  זה  ויובן   ב( 
קבעוה  ורפואה  לעולם11,  רפואה  שמביאה  תשובה  דגדולה  מהשתלשלות.  שלמעלה      
בשמינית12 דזה שרפואה קבעוה בשמינית הוא ע"ד13 מילה שניתנה בשמינית. וזהו ששבעה ימים 
קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו14 וכל שבעת הימים מרגילין אותו בעבודות15, כי שבעת 

1( אחרי טז, יז.

2( יומא פ"א ה"ה.

3( יחזקאל א, יו"ד.

4( נדפס באוה"ת דרושי יוהכ"פ ע' א'תקנה ואילך. וראה שם ע' א'תקנח.

5( שמו"ר פל"ח, ח.

6( אחרי טז, ג.

7( ב"ר פמ"ט, ב.

8( תהלים כה, יד.

9( ע' א'תקנו.

10( הרפואה הבאה ע"י התשובה. משא"כ תשובה עצמה היא ברכה החמישית.

11( יומא פו, סע"א.

12( מגילה יז, ב.

13( כ"ה הלשון באוה"ת שם. וראה מגילה שם.

14( ריש מס' יומא. רמב"ם הל' עבודת יוהכ"פ פ"א ה"ג.

15( יומא יד, א במשנה. רמב"ם שם ה"ה.
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יום השמיני )שלאחרי שבעת הימים( הוא למעלה  ויום הכפורים,  הימים הם בחינת השתלשלות, 
ביום הכפורים אחת למעלה ושבע למטה16, שהאחת  ענין שמונה ההזיות  גם  וזהו  מהשתלשלות. 
שלמעלה  דבשמיני  מובן,  ומזה  יונתי18.  היא  אחת  שאלתי17,  אחת  בחינת  היא  מהשבע  שלמעלה 
הקדשים  לקודש  שהכניסה  הקדשים  דקודש  ועד"ז19  דמילה  שמיני  דרגות.  כמה  מהשתלשלות 
היא ע"י זכות המילה. שמיני דתשובה שנעלה יותר משמיני דמילה, )דמילה היא מצוה, ותשובה 
שמכפרת על הענינים שפגמו בתורה ומצוות היא למעלה מתורה ומצוות )כדלקמן סעיף ח((. שמיני 
)גם מהתשובה  יותר מהתשובה דכל השנה  נעלית  דיום הכפורים היא  דיום הכפורים, שהתשובה 
דעשרת ימי תשובה20(, שלכן יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל21, וביום הכפורים עצמו – שמונה 

ההזיות שבקודש הקדשים אחת למעלה ושבע למטה, שהאחת היא לפני השבע22.

שנמשך מהשתלשלות  שלמעלה  גילוי  הוא  שבעה  שלאחרי  דשמיני  לומר,   ויש 
ע"י הוא  זה  גילוי  שהמשכת  ומזה  דהשתלשלות,  הענינים  וע"י  לאחרי       

הענינים דהשתלשלות מוכח שגילוי זה שייך להשתלשלות, ואחת שלפני השבע הוא גילוי שלמעלה 
מהשתלשלות שלמעלה משייכות להשתלשלות23, ]אלא שלאח"ז נמשך הגילוי בהשתלשלות, שבע 
שלאחרי האחת, כדלקמן סעיף ז[. ועפ"ז יובן הטעם על זה שוכל אדם לא יהי' גו' הוא דוקא בבואו 
לכפר בקודש, כי לגבי הגילוי שהי' בקדה"ק מצד עצמו ]שהוא ע"ד שמיני דמילה, שמיני שאחרי 
שבעה[, למעלה מהשתלשלות ששייך להשתלשלות, יש נתינת מקום למציאות. וע"י העבודה דכהן 
משייכות  שלמעלה  מהשתלשלות  דלמעלה  הגילוי  נמשך  הקדשים  בקודש  הכפורים  ביום  גדול 

להשתלשלות, ולגבי גילוי זה כל אדם לא יהי', אפילו אותן שדמות פניהם פני אדם.

בלקו"ת25 ומבואר  מצוך,  אנכי  אשר  הזאת  המצוה  כי  מ"ש24  בהקדים  זה  ויובן   ג( 
    דכל המצוות נקראים מצוות הוי', והמצוה הזאת שהיא מצות התשובה, אנכי מצוך, אנכי מי 
שאנכי )שלמעלה מהוי'(. והענין הוא26, דענין המצוות הוא להמשיך גילוי שם הוי' בעולם. דבריאת 
הוי'  שם  גילוי  בעולם  נמשך  המצוות  וע"י  הטבע27,  בגימטריא  אלקים  אלקים,  היא משם  העולם 
שלמעלה מהטבע. ועיקר הגילוי דהוי' שע"י קיום המצוות הוא בהאדם שמקיים את המצוות )ועי"ז 
נמשך הגילוי גם בעולם(. וזהו שהדבור הראשון דמתן תורה הוא אנכי28 הוי' אלקיך, שענין המצוות 

שניתנו במ"ת הוא שהוי' יהי' אלקיך.

16( יומא נג, ב במשנה. רמב"ם שם פ"ג ה"ה.

17( תהלים כז, ד.

18( שה"ש ו, ט. וראה לקמן הערה 23.

19( אבל למעלה יותר. כמובן מזה שהמילה היא הקדמה שבזכותה הי' נכנס לקדה"ק.

20( אף שהתשובה דעשי"ת "היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד" )רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ו( לפי שבעשי"ת 
הוא גילוי שלמעלה מהשתלשלות, מ"מ התשובה דיוהכ"פ נעלית יותר. ולכן, בעשי"ת עצמם, ז' הימים שקודם יוהכ"פ 

הם בחי' השתלשלות, ויוהכ"פ )השמיני( הוא למעלה מהשתלשלות, כנ"ל בפנים.

21( רמב"ם שם ה"ז.

22( להעיר, דשבע ההזיות מפורשים בתושב"כ, והזי' הראשונה למדו מפי השמועה )רמב"ם שבהערה 16(. ואולי 
יש לומר, שהוא ע"ד המעלה דניסוך המים על ניסוך היין )לקו"ת סוכות פ, ב. ובכ"מ(.

23( להעיר מהמובא לעיל )מהמאמר דהצ"צ( ש"אחת למעלה" היא בחי' "אחת היא יונתי". ובלקו"ת שה"ש מ, א: 
ולפיכך קרויין אחת שהיא בחינת מקבל מאחד. וראה תוספות ד"ה עד אחת – מנחות יח, א.

24( נצבים ל, יא.

25( ד"ה כי המצוה – נצבים מה, ב.

26( ראה לקו"ת שם מה, ג-ד. וראה גם אוה"ת שם ע' א'תקנה-ו.

27( פרדס שער יב פרק ב. ראשית חכמה שער התשובה פ"ו ד"ה והמרגיל )קכא, ב(. של"ה פט, א. קפט, א. שח, ב. 
שו"ת חכם צבי סי"ח. שער היחוד והאמונה רפ"ו.

28( יתרו כ, ב.
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שהתהוות הגם  הוי',  שם  גילוי  בעולם  להמשיך  אפשר  המצוות  שע"י  זה   והנה 
            העולם היא ע"י שם אלקים שמעלים ומסתיר על שם הוי', הוא, לפי שכוונת ההעלם דשם 
אלקים )מלכתחילה( היא בכדי שע"י התומ"צ יומשך הגילוי דהוי'. וכמ"ש29 אשר עשה האלקים 
את האדם ישר, שהכוונה בההתהוות שמשם אלקים )האלקים עשה( היא שהאדם ע"י קיום המצוות 
בקשו חשבונות  וכאשר המה  למעלה.  כמו  הגילוי  יהי'  פנימו30, שלמטה  יחזו  ישר  להיות  ימשיך 
רבים31 )היפך כוונת הבריאה(, הנה בכדי שיומשך הגילוי דשם הוי' באדם ועל ידו בעולם, צריכה 
להיות ההמשכה מאנכי שלמעלה מהוי', דהמשכה זו היא ע"י התשובה שלמעלה מהמצוות. וכמ"ש32 
שובה ישראל עד הוי' אלקיך כי כשלת בעוניך, שבכדי שיהי' הוי' אלקיך לאחרי שכשלת בעוניך אין 

מספיק קיום המצוות שמכאן ולהבא וצריך להיות שובה ישראל.

לחכמה שאלו  רז"ל33  שאמרו  מה  בהקדים  יובן  יותר  בפרטיות  הענין  וביאור   ד( 
לנבואה  תמות36, שאלו  היא  החוטאת  הנפש35  ואמרה  תתכפר34  במה  החוטאת  הנפש       
ואמר  לו, שאלו להקב"ה  ויתכפר  יביא אשם  ואמרה  לתורה  רעה36, שאלו  ואמרה חטאים37 תרדף 
יעשה תשובה ויתכפר לו. הדא הוא דכתיב38 טוב וישר הוי' על כן יורה חטאים בדרך. ויש לומר, דזה 
שהחכמה אמרה שע"י מיתה תהי' כפרה לנפש החוטאת הוא לפי שגם החכמה היא למעלה מהאור 
שמתלבש בעולם. שמצד האור שמתלבש בעולם, מכיון שהחטא הוא היפך כוונת בריאת העולם, 
א"א להיות כפרה על זה, וזה שמצד החכמה ישנה כפרה לנפש החוטאת הוא כי החכמה היא למעלה 
החכמה  גם  הרי  שבמלכות,  חכמה  תתאה39,  לחכמה  היא  כאן  בחכמה  שהכוונה  ]דהגם  מעולם. 
שבמלכות היא למעלה מהמלכות עצמה[. אלא שמצד החכמה, הכפרה היא ע"י מיתה, פירוד הנפש 
מהגוף. ]ויש לומר, שהוא מדה כנגד מדה. דענין המצוות הוא להמשיך הוי' באלקים, דאלקים הוא 
שרש הכלים שהם דוגמת הגוף והאור דהוי' שנמשך בהם הוא דוגמת חיות הנפש שמחי' את הגוף40. 
וכיון שע"י החטאים גרם שלא יומשך הגילוי דהוי' באלקים, לכן ענשו )שעי"ז הוא כפרתו( הוא 
פירוד הנפש מהגוף, מדה כנגד מדה[. ומצד הנבואה שהיא בנו"ה41 )למעלה מחכמה תתאה(39, נפש 
החוטאת מתכפרת גם ע"י יסורים. והחידוש במענה התורה ומכ"ש במענה הקב"ה, שהכפרה היא 
ע"י קרבן ותשובה, ואין צריך ליסורים. והחילוק שבין מענה התורה למענה הקב"ה, אף שגם מענה 
התורה יביא אשם ויתכפר לו הו"ע התשובה )שאז דוקא מכפר הקרבן(, מבאר הצ"צ במאמר הנ"ל42, 
שמצד התורה, חכמתו של הקב"ה, ע"י התשובה נעשים הזדונות )רק( כשגגות )וע"י הקרבן מתכפר 

29( קהלת ז, כט. וראה לקו"ת שלח מ, ג.

30( תהלים יא, ז. וראה לקו"ת ראה כג, ד ואילך – הובא בלקו"ת שלח שם.

31( לשון הכתוב קהלת שם.

32( הושע יד, ב.

33( ירושלמי מכות פ"ב ה"ו. יל"ש יחזקאל רמז שנח. יל"ש תהלים רמז תשב.

34( כ"ה הלשון בלקו"ת דרושי שבת שובה סז, ד.

35( יחזקאל יח, ד. שם, כ.

36( כ"ה הגירסא בס' ווי העמודים )לבן השל"ה( פכ"א. וראה גם לקו"ת שבת שובה שם. ולהעיר, שע"פ גירסא זו 
מובן הסדר דד' התשובות, שכל אחד מקיל על הקודמו.

37( משלי יג, כא.

38( תהלים כה, ח.

39( ראה סה"מ קונטרסים ח"א קלג, ב, דחכמה היא חכמה תתאה ונבואה היא נו"ה.

40( ראה הקדמת תקו"ז פתח אלי' "וכמה גופין תקינת לון כו' וההוא נביעו איהו כנשמתא לגופא דאיהי חיים 
לגופא".

41( תניא – אגה"ק סי"ט. ובכ"מ.
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שוגג זה(, ומצד הקב"ה שלמעלה מתורה, ע"י התשובה מתכפרים הזדונות, ויתירה מזו, שנהפכים 
לזכיות.

מהשתלשלות, שלמעלה  סוף  אין  באור  היא  דתשובה  ג(  )סעיף  לעיל  המובא   וע"פ 
       יש לומר, דהטעם על זה שגם מצד התורה מועלת תשובה )שהזדונות יהיו כשגגות(, אף שתורה 
היא בחכמה )השתלשלות(, הוא, כי בחכמה שורה אוא"ס שלמעלה מהחכמה43, ועד"ז הוא בנוגע 
לתורה כמו שנמשכה בהמדות חג"ת, שהתורה היא בתפארת44, קו האמצעי, ות"ת עולה עד הכתר. 
ובת"ת(  )בחכמה  נמשך בהשתלשלות  כיון שהוא  אלא שהאור שלמעלה מהשתלשלות שבתורה, 
הוא במדידה והגבלה. ולכן הכח שבתשובה מצד אוא"ס שבתורה הוא רק שיהיו כשגגות. ומענה 
מהמשכה  )שלמעלה  בעצמותו  שהוא  כמו  מהשתלשלות  שלמעלה  אוא"ס  המשכת  הוא  הקב"ה 
בהשתלשלות(, דהמשכה זו היא למעלה ממדידה והגבלה. ולכן ע"י התשובה שמצד מענה הקב"ה 

מתכפרים הזדונות )ולא רק נעשים כשגגות(, ויתירה מזו שנהפכים לזכיות.

הוא, התורה  ע"י  נתגלה  מהתורה  שלמעלה  הקב"ה  מענה  שגם  דזה  לומר,  ויש   ה( 
  כי זה שהתורה היא בקו האמצעי הוא לפי ששרשה הוא בעצמות אוא"ס שלמעלה מקוין, אלא 
שאח"כ נמשכה בקו האמצעי. ולכן, נוסף על שיש בה האור שלמעלה מהשתלשלות כמו שנמשך 
בקו האמצעי )שלכן גם מצד מענה התורה מועלת תשובה שזדונות יהיו כשגגות(, מתגלה על ידה 
גם עצמות אוא"ס שלמעלה מקוין, מענה הקב"ה יעשה תשובה ויתכפר לו. היינו, דזה שאמרה תורה 
יביא אשם ויתכפר לו )שע"י תשובה נעשים זדונות רק כשגגות( הוא בדרגת התורה כמו שנמשכה 
בקו האמצעי, וזה שגם מענה הקב"ה יעשה תשובה ויתכפר לו הוא חלק בתורה )שבעל פה( הוא 

מצד שרש התורה בעצמות אוא"ס שלמעלה מקוין45.

כו' תורה  זה  טוב  ויקבל  כו'  משה  זה  טוב  יבוא  רז"ל46  שאמרו  מה  לבאר  יש   ועפ"ז 
  מטוב זה הקב"ה דכתיב47 טוב הוי' לכל, לטובים אלו ישראל דכתיב48 הטיבה ה' לטובים. 
וצריך להבין, דאיתא בגמ' סנהדרין49 כתיב47 טוב ה' לכל וכתיב50 טוב ה' לקוויו משל לאדם יש לו 
וכיון שנתינת  טובים שבהם.  עודר אלא  אינו  עודר  כולו כשהוא  פרדס כשהוא משקה משקה את 
]וע"פ  לקוויו.  הוי'  טוב  הפסוק  להביא  לכאורה  צריך  הי'  ישראל,  אלו  לטובים  )רק(  היא  התורה 
הידוע51 דטוב הוי' לכל הוא השפעה חיצונית וטוב הוי' לקוויו הוא השפעה פנימית, צריך ביאור עוד 
יותר מה שמביא בענין נתינת התורה שהוא השפעה פנימית את הפסוק טוב הוי' לכל ולא טוב הוי' 
לקוויו[. ויש לומר הביאור בזה52, דזה שבתשובה כתיב טוב וישר הוי', הכוונה היא לבחי' טוב הוי' 
לכל53, שהרי תשובה מכפרת גם על הזדונות. ולכן אומר ויקבל טוב זו תורה כו' מטוב זה הקב"ה 

42( אוה"ת יוהכ"פ ס"ע א'תקנז ואילך. וראה גם המשך תער"ב ח"ג ע' א'רנב.

43( לקו"ת קרח נג, ב. וראה גם תניא פל"ה בהגהה. ובכ"מ.

44( דג' העמודים שעליהם העולם עומד הם בחג"ת: גמ"ח – חסד, עבודה – גבורה ותורה – ת"ת.

45( ראה סה"מ תער"ב ע' לב "ומאחר שבתורה נאמרה מצות התשובה בהכרח שהתורה ג"כ שרשה בבחי' העצמות 
. . ומ"ש בילקוט אמרה תורה יביא קרבן כו' זהו כמו שהתורה היא בבחי' חכמה".

46( מנחות נג, ב.

47( תהלים קמה, ט.

48( שם קכה, ד.

49( לט, ב.

50( איכה ג, כה.

51( אוה"ת יוהכ"פ ע' א'תקנז. וראה בארוכה סה"ל דא"ח צ"צ ערך טוב ע' א'נו ואילך.

52( ובאוה"ת יוהכ"פ שם – באו"א.

53( הכוונה להמעלה שבטוב ה' לכל, שנמשכת גם לאלו שחטאו. אבל היא השפעה פנימית, ולכן היא נמשכת 
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דכתיב טוב הוי' לכל, כי הטוב דתורה מצד שרשה הוא בחי' טוב וישר הוי'54, טוב הוי' לכל.

הוא התשובה  שע"י  שהמענה  לפי  הוא  מכפרת  שתשובה  דזה  הגם  והנה   ו( 
מלמעלה מהשתלשלות, הכפרה שע"י תשובה היא )לא באופן של ויתור, שמוותרים על    
החטאים, אלא( פעולה פנימית בהאדם השב, שמתתקנים הפגמים שלו. וזהו טוב וישר הוי' על כן 
יורה חטאים בדרך, דטוב הוא שמשפיע לכל. וכמבואר במק"א55 החילוק בין טוב לחסד, דחסד שייך 
להמקבל ולכן השפעת החסד היא דוקא למי שראוי ]אלא שמצד מדת החסד אינו מדקדק, וכשיש 
היא  ההשפעה  ולכן  המשפיע  מצד  הוא  וטוב  לו[,  שישפיעו  ראוי  כבר  הוא  מעלה  איזו  להמקבל 
לכולם )גם לשאינם ראויים(. וישר הוא שלמטה הוא כמו למעלה56. וזהו שההמשכה שע"י התשובה 
היא מבחינת טוב וישר, דזה שתשובה מכפרת על הזדונות הוא לא מפני שהאדם ראוי לזה אלא מפני 
הטוב דהקב"ה, המשכת אוא"ס שלמעלה מהשתלשלות. וזה שע"י המשכה זו מתתקנים הפגמים 
שלו, והתיקון הוא בפנימיות, הוא לפי שהמשכת הטוב היא באופן דחסד, שהאדם השב הוא כמו 

כלי לההמשכה.

בכל גם  הוא  לזכיות  שנהפכים  ועד  הזדונות  מתכפרים  תשובה  שע"י  זה  והנה   ז( 
    השנה. ועאכו"כ בעשרת ימי תשובה, שאז התשובה היא נעלית יותר57. ומעלת התשובה 
דיום הכפורים היא שהכפרה דיום הכפורים היא מצד עיצומו של יום58, שכפרה זו היא נעלית יותר 
מהכפרה שע"י התשובה. וזה שיום הכפורים אין מכפר אלא לשבים הוא, שהמשכת הענין דעיצומו 
של יום להאדם היא ע"י התשובה. והענין הוא59, דזה שע"י התשובה מתכפרים הענינים שעשו היפך 
הרצון הוא לפי שע"י התשובה נמשך מעצמות אוא"ס בעל הרצון שאינו מוכרח בהרצון. דזה שבעל 
הרצון אינו מוכרח בהרצון הו"ע ההפלאה דאוא"ס ולא עצמות אוא"ס ממש60. וכיון שענין ההפלאה 
דבעל הרצון הוא שהוא מופלא מהרצון, הרי זה מוכיח שיש להרצון שייכות אליו ]וכדמוכח גם מזה 
שנקרא בשם בעל הרצון[, לכן צריכה להיות סליחה וכפרה על זה שעשו היפך הרצון. משא"כ לגבי 
עצמות אוא"ס שלמעלה גם מבעל הרצון, אין שייך פגם מלכתחילה. וזהו"ע עיצומו של יום מכפר, 
שהכפרה מצד עיצומו של יום היא )לא באופן של פעולה, אלא( שביום זה מתגלה ההתקשרות של 
עצם הנשמה עם העצמות )שלמעלה מבעל הרצון(, שלגבי דרגא זו אין פגם מלכתחילה. והטעם 
דעצם  הגילוי  ע"י  הפגמים  תיקון  כי  הוא,  התשובה,  ע"י  היא  יום  של  דעיצומו  הענין  שהמשכת 
הנשמה )שמצד עצם הנשמה אין שייך פגם מלכתחילה(, אין שייך )כ"כ( לענינם של כחות הגלויים 

עצמם61, ובכדי שהכפרה שע"י גילוי עצם הנשמה תהי' בפנימיות, הוא ע"י התשובה.

התשובה, ע"י  הגלויים  בכחות  יום  של  דעיצומו  הכפרה  שהמשכת  להוסיף,   ]ויש 
           כיון שענין התשובה הוא שהאדם יוצא מההגבלות שלו, לכן ההמשכה שע"י התשובה היא 
בהכחות כמו שהם בתנועה דהעלאה. ובכדי שהכפרה דעיצומו של יום תומשך גם בכחות הגלויים 

דוקא לשבים* – ראה אוה"ת יוהכ"פ שם. סה"מ עת"ר ע' צד. ובכ"מ.

לפי ששורש  הוא  נאמרה מצות התשובה  דזה שבתורה  – לאחרי שמבאר   45 ראה סה"מ תער"ב שבהערה   )54
התורה הוא בהעצמות, מוסיף, דזה שהתורה נק' טוב הו"ע טוב וישר הוי'.

55( סה"מ עת"ר ע' צח ואילך.

*( אלא שאין זה שהם ראויים לזה כי אם מצד הטוב דלמעלה, טוב הוי' לכל – ראה לקמן ס"ו.

56( כנ"ל סעיף ג.

57( כנ"ל הערה 20.

58( ראה רמב"ם הל' תשובה פ"א ה"ג "ועצמו של יוהכ"פ מכפר לשבים". ומזה מוכח, דזה שעיצומו של יום מכפר 
הוא גם לדעת רבנן שיוהכ"פ אין מכפר אלא על השבים )שבועות יג, א(.

59( בהבא לקמן ראה גם ד"ה שובה ישראל )הב'( תשל"ז )לקמן ע' צח ואילך( ס"ד. וש"נ.

60( ראה עד"ז בהמאמר שלפנ"ז )ד"ה יבחר לנו שנה זו )תשכ"ג(( – ס"ה וס"ט )לעיל ע' ה; ע' ח(.
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כמו שהם בהציור שלהם, הוא ע"י מצות התשובה, דביום הכפורים חייבים הכל לעשות תשובה62. 
ג' הענינים שבתק"ש. המצוה דתק"ש, ענין  דג' ענינים אלה שביום הכפורים הם דוגמת  ולהעיר, 
התשובה המרומז בתק"ש, והביטול פנימי שמצד עצם הנשמה63[. ויש לומר, שזהו"ע שמונה ההזיות 
שהיו בקודש הקדשים, אחת למעלה ושבע למטה, אחת למעלה היא גילוי היחידה64, שהיא מיוחדת 
עם העצמות, ושבע למטה )שלאחרי האחת( הוא שגילוי היחידה )למעלה מהשתלשלות שבאדם( 

יומשך בכחות הגלויים, השתלשלות שבאדם65.

ושמיני דמילה  שמיני  דשמיני,  הענינים  ג'  שבין  החילוק  לבאר  יש  ועפ"ז   ח( 
וכיון שכוונת הבריאה מלכתחילה      דתשובה ושמיני דיום הכפורים, דמילה היא מצוה, 
היא שישראל יקיימו את כל המצוות וימשיכו הגילויים שנמשכים על ידם, לכן הגילויים שנמשכים 
ע"י המצוות )כולל גם מצות מילה( אינם אור חדש ממש66, מכיון שכוונת הבריאה מלכתחילה היא 
והגילוי  דהוי'  הגילוי  הוא  המצוות  כל  ע"י  שנמשך  שהגילוי  ואף  אלו.  גילויים  ימשיכו  שישראל 
שנמשך ע"י המילה הוא למעלה מהוי', וכמבואר בתו"א67 דמי יעלה לנו השמימה68 הוא ר"ת מילה 
וס"ת הוי'69 שזה מורה שמילה היא למעלה מהוי', מ"מ, כיון שבריאת העולמות מלכתחילה היא 
שע"י מצות מילה ימשיכו אור זה, הוא אור שיש לו שייכות לעולמות. ]ויש לומר, שבכללות, גם אור 
זה נכלל בהוי'. כי בהוי' לשון מהווה70 שתי דרגות. המקור שממנו נעשה התהוות העולם, והרצון 
להוות את העולם71. וכיון שהרצון להוות הוא שיומשך גם הגילוי שע"י המילה, הרי גילוי זה נכלל 
בהוי'. וזה שהגילוי שע"י המילה הוא למעלה מהוי' הוא שגילוי זה הוא למעלה ממקור ההתהוות[. 
ושמיני דתשובה הוא גילוי אור חדש. דע"י שחטא ופגם והעביר את הדרך )היפך הכוונה דבריאת 
האדם שהי' באופן דעשה האלקים את האדם ישר( ואח"כ מתקן זה ע"י התשובה, עי"ז נמשך אור 
שייכות  לו  שיש  הרצון,  מבעל  הוא  זה  אלא שאור  הבריאה.  בכוונת  גם  )כביכול(  הי'  חדש שלא 
להרצון והכוונה דהבריאה. ושמיני דיום הכפורים, שעיצומו של יום מכפר, הוא גילוי עצמות אוא"ס 
שלמעלה גם מבעל הרצון. אלא שגילוי ענין זה הוא בעיקר בעת כניסת הכה"ג לקודש הקדשים. 
ולכן, גם השמיני דיום הכפורים הוא שמיני שלאחרי שבעת הימים שלפני יום הכפורים, כי בכללות, 
גם השמיני דיום הכפורים הוא למעלה מהשתלשלות ששייך להשתלשלות )בעל הרצון(, משא"כ 

הסדר בשמונה ההזיות שבקודש הקדשים, הוא שהאחת היא לפני השבעה.

לא אדם  שכל  דזה  בקודש,  לכפר  בבואו  מועד  באוהל  יהי'  לא  אדם  וכל  וזהו   ט( 
    יהי' גו' אפילו אותן שדמות פניהם פני אדם הוא דוקא בבואו של הכה"ג בקודש הקדשים 

61( ראה עד"ז ד"ה השקיפה ממעון קדשך תשכ"ז סוף סעיף ט )לקמן ח"ג ע' רנג(.

62( רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ז. והיינו דנוסף למצות התשובה שישנה בכל השנה – גם התשובה דיוהכ"פ היא 
)מצוה ו(חיוב.

63( ראה ד"ה יבחר לנו הנ"ל )הערה 60( סעיף ט )ע' ח(.

64( ראה לעיל הערה 23.

65( ראה עד"ז לקו"ת שה"ש מב, א. אוה"ת )יהל אור( לתהלים ע' קב.

66( ראה עד"ז לקמן ס"ע ריח ואילך. לקמן ח"ד ס"ע קעב ואילך.

67( לך לך יג, סע"ב. וראה גם אוה"ת יוהכ"פ ע' א'תקנה. א'תקנו.

בתו"א שם )ועד"ז באוה"ת שם( "למול את ערלת הלב והו"ע התשובה". ויש לומר, שזהו בכללות. אבל בפרטיות, 
כיון דזה שיש לאדם ערלת הלב הוא שנברא באופן זה, והכוונה בזה שנברא כן הוא בכדי שיהי' ומלתם את ערלת 
לבבכם – לכן זה שמל את ערלת לבבו אינו חידוש אמיתי, כי כן היא כוונת הבריאה מלכתחילה. משא"כ כשחטא ופגם 

)היפך כוונת הבריאה( ואח"כ מתקן זה ע"י התשובה, הוא חידוש, כדלקמן בפנים.

68( נצבים ל, יב.

69( תקו"ז תיקון כב )סה, ב. סו, א(. תיקון ע )קלא, רע"א(.

70( שעהיוה"א רפ"ד. וראה זח"ג רנז, סע"ב )ברע"מ(. פרדס שער א )שער עשר ולא תשע( פ"ט.
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לכפר בקודש, כי הגילוי דלמעלה מהשתלשלות שהי' בקודש הקדשים מצד עצמו, יש לו שייכות 
להשתלשלות, ולגבי גילוי זה יש מקום למלאכים. אבל בבואו )של הכה"ג לקודש הקדשים( לכפר 
בקודש, דזה שע"י עבודתו של הכה"ג בקודש הקדשים נמשכה כפרה לכל ישראל הוא לפי שע"י 
נתינת מקום  אין שום  עבודתו מתגלה ההתקשרות דעצם הנשמה עם העצמות, דבעצמות אוא"ס 
למלאכים, ישראל ומלכא בלחודוהי72, לכן אז כל אדם לא יהי' אפילו אותן שדמות פניהם פני אדם.

הכפורים דיום  במוסף  מאשר  יותר  עוד  זה  גילוי  מאיר  נעילה  שבתפלת   ולהוסיף73, 
     שבה אומרים סדר העבודה דכהן גדול ביום הכפורים. כי החמשה תפלות דיום הכפורים 
ויחידה. דג' תפלות הראשונות הם בנר"נ,  הם כנגד חמשה דרגות שבנשמה, נפש רוח נשמה חי' 
ותפלת מוסף דיום הכפורים היא בחי', והגילוי דיחידה הוא )בעיקר( בתפלת נעילה. ולכן נקראת 
בשם נעילה, כי אז ננעלים כל השערים וגם נבראים הכי עליונים )ואפילו נאצלים וכו'( אין יכולים 

ליכנס, ישראל ומלכא בלחודוהי.

בזמנא אחיו,  אל  יוסף  בהתוודע  אתו  איש  עמד  ולא  עה"פ75  בזהר74  מ"ש  גם   וזהו 
תהי' עצרת  השמיני  ביום76  כך  בגין  כו'  ישראל  בהו  מתחבר  הוה  דקוב"ה          

העצמית  וההתקשרות  היחידה  גילוי  הוא  בישראל  בהו  מתחבר  קוב"ה  שענין  לומר  דיש  לכם, 
דהעצמות עם עצם הנשמה. ]ויש לומר שהשייכות דענין זה ליוסף, דשם יוסף הוא על שם יוסף הוי' 
לי בן אחר77, שגם אחר נעשה בן78, כי ע"י גילוי התקשרות העצמית דהעצמות בישראל )בהתוודע 
יוסף אל אחיו( מתגלה שגם אחר הוא בן[. וגילוי זה הוא בשמיני עצרת, וכידוע שבשמיני עצרת 
ישנם כל הענינים שבראש השנה ויום הכפורים, אלא שבשמיני עצרת הם בקו השמחה, ולכן ביום 

השמיני עצרת תהי' לכם, יהיו79 לך לבדך ואין לזרים אתך.

71( להעיר מהמבואר בכ"מ בענין ב' שמות הוי', דהוי' הראשון הוא שעלה ברצונו ית' להוות העולמות )סה"מ 
תרנ"ו ע' שסה ואילך. ובכ"מ(.

72( ראה זח"ג לב, א.

73( בהבא לקמן ראה בפרטיות יותר שיחת שמחת בית השואבה תשכ"ג – נדפס בלקו"ש ח"ד ע' 1154.

74( ח"א רח, ב. הובא באוה"ת יוהכ"פ ע' א'תקנט. ריש וסוף ד"ה ביום השמיני עצרת: באוה"ת שמע"צ )כרך ה ע' 
ב'קמט. שם ע' ב'קנג(; תרפ"ז )סה"מ תרפ"ז ע' לו. שם ע' נא(; ה'תש"מ )לקמן ע' רטו ואילך(.

75( ויגש מה, א.

76( פינחס כט, לה.

77( ויצא ל, כד.

78( אוה"ת ויצא כרך ו תתשכג, א.

79( משלי ה, יז. שמו"ר פט"ו, כג. הובא בריש וסוף ד"ה ביוהשמע"צ: עת"ר )סה"מ עת"ר ע' לה. שם ע' מד(; 
ה'תש"ד )סה"מ ה'תש"ד ע' 43. שם ע' 47(; ה'תש"ט )סה"מ ה'תש"ט ע' 69. שם ע' 73(; ה'שי"ת )סה"מ ה'שי"ת ע' 

71. שם ע' 82(; ה'תש"מ )לקמן ע' רטו. ע' רכה(. ועוד.
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סיכום המאמר "וכל אדם"
יהיה באוה"מ בבואו )של הכה"ג( לכפר בקודש", מכאן  )אפי' המלאכים שנק' פני אדם( לא  "וכל אדם 
שכאשר הכה"ג נכנס לכפר יש בקה"ק קדושה נעלית יותר. והנה גבי הכה"ג עצמו נאמר בזאת – בזכות מילה – 
יבוא אהרון אל הקודש. ומילה היא ביום השמיני. וגם יוהכ"פ הוא שמיני - דשבעה ימים קודם יוהכ"פ מפרישין 

כה"ג מביתו.

 – יוהכ"פ  ג.  המצוות;  מכל  שלמעלה   – תשובה  ב.  מצוה;   – מילה  א.  בשמונה:  מדריגות  כמה  נמצא 
שלמעלה מתשובה סתם. אמנם בכל מדרגות אלו הדגא השמינית באה לאחרי )וע"י עבודת( השבעה. משא"כ 
מדריגת הכה"ג כשנכנס לכפר בקודש ֶשַמֶזה אחת למעלה ואח"כ שבע למטה. אזי שמיני זה אינו בערך להשבע.

לתוספת ביאור: ענין התומ"צ בעולם הוא כמ"ש "אנכי הוי' אלקיך" שיומשך הוי' באלקים )בגימטריא 
)חכמה  תתאה  חכמה  מצד  מהעולם;  הגילוי  חסר  שהרי  כפרה  אין  העולם  מצד  הרי   - חטא  וכאשר  הטבע( 
ע"י  כפרה  יש  והוד(,  )נצח  הנבואה  מצד  מידה(.  כנגד  )מדה  מיתה  ע"י  כפרה  יש  העולם,  שמעל  שבמלכות( 
יסורים. מצד התורה – שמושרשת בהעצמות, אבל - נמשכה בקו האמצעי, יש כפרה ע"י תשובה ומהפכת 
הזדונות לשגגות )בלבד, והקרבן אשם מכפר(. מצד הקב"ה )עצמות אוא"ס(, התשובה מהפכת הזדונות לזכויות.

והנה גם בתשובה שמצד הקב"ה שתי מדריגות: א. כל השנה ובפרט בעשי"ת – הזדונות נהפכים לזכויות, 
מפני שע"י התשובה נמשך מעצמות אוא"ס בעל הרצון שאינו מוכרח בהרצון דתומ"צ ולכן יכול לכפר על הפגם 
שבתומ"צ. אמנם זוהי דרגא באור שיש לו שייכות אל התומ"צ. ולכן עכ"פ צריך כפרה על שפגם בתומ"צ; ב. 
ביוהכ"פ - התשובה מצד עיצומו של יום, דהיינו שמתגלה התקשרות עצם הנשמה עם הקב"ה ולגבי מדריגה זו 
)אי"צ כפרה כיון ש(לגבי' לא שייך חטאים כלל. ופעולת התשובה דהאדם היא רק כדי להמשיך את עצם הנשמה 
בכוחות הגלויים )שהרי מצד כוחותיו הגלויים עשה חטאים וע"כ צריך להמשיך העצם )שלגביו אין חטאים( 

בכוחות הגלויים(.

והמשכת העצם בכוחותיו הגלויים היא ע"י מצות התשובה. וזהו מה שלאחר ההזאה אחת למעלה שרומזת 
על בחי' שמינית שלמעלה מ)שייכות ל(השתלשלות, באים שבע הזיות למטה דהיינו המשכת העצם בכוחותיו 

הגלויים.

נמצא ג' מדריגות בשמיני: א. מילה – אין זה אור חדש כיון שהיא מצוה, וכל מטרת הבריאה היא בשביל 
המצות. ב. תשובה – אור חדש שהרי כיון שעשה חטאים היפך כוונת הבריאה הנה בכדי לתקן צריך להמשיך 
אור שלמעלה מכוונת הבריאה. אבל אור חדש זה יש לו שייכות להרצון דתומ"צ שלכן צריך לכפר על מה שעשה 

היפך הרצון. ג. יוהכ"פ – למעלה משייכות לרצון.

וגילוי מדריגה זו הנעלית היא בעיקר בכניסת הכה"ג לקה"ק ולכן אסור ל"פני אדם" להיות שם באותה 
התפילות  דבחמשת  דיוהכ"פ(,  העבודה  סדר  קורין  שבו  )מבמוסף  יותר  עוד  זה  גילוי  מאיר  ובנעילה  שעה. 
נר"נ שביחידה. במוסף – חי'  ומנחה –  נר"נ ח"י שביחידה, במעריב שחרית  שביוהכ"פ מאירים ה' מדריגות 
שביחידה. ובנעילה - יחידה שביחידה. ולכן אז ננעלים השערים וגם נאצלים עליונים אינם יכולים ליכנס, וגילוי 
זה הוא בשמע"צ אלא שהוא באופן דשמחה, ולכן ביום השמיני עצרת תהיה לכם יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך.
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בס"ד. ש"פ האזינו, שבת שובה ה'תשמ"ח

יום בכל  לאומרו  נתקן  זה  מזמור  הנה  הוי'1,  קראתיך  ממעמקים  המעלות   שיר 
        מעשרת ימי תשובה, מתחיל מראש השנה2 )שהוא היום הראשון דעשי"ת(, וכמה דרושי ראש 
השנה מתחילים בפסוק זה. ומובא ע"ז בהדרושים3, דבפירוש ממעמקים יש שתי דיעות בזהר4 ר' 
יצחק ור' אבא, דר"י מפרש ממעמקים של האדם, שהתפלה הנ"ל היא ממעמקי נפשו של האדם5, 
ממעמקי הנפש של דוד המלך5 וכן של כאו"א מישראל האומר מזמור זה, ור"א מפרש ממעמקים 
של למעלה אתר גנוז הוא לעילא כו'. וממשיך בהמאמרים6, והנה פירוש ממעמקים הוא ב' עומקים, 
דזהו לפי שתי הדיעות הנ"ל, וע"פ זה מבאר דלדעת ר"י הנה העומק לפנים מעומק הוא עומקא 
דליבא5 ולדעת ר"א הרי זה עמיקא דעמיקתא בהמדריגות שלמעלה. וממשיך דעיקר הפירוש הוא 
דקאי על המדריגות שלמעלה, דהיינו שע"י קראתיך מגיעים בבחי' עומק לפנים מעומק, עד שעולים 
לבחי' עומק כזה שהוא למעלה מהתחלקות של דרגות, ומשם קראתיך – נמשך – הוי'. והקשר דב' 
זה  כי היכולת להמשיך מבחי' עומק  ולא פליגי( הוא,  ומר אמר חדא  )דמר אמר חדא  הפירושים 
שהוא למעלה מכל גדר התחלקות הוא ע"י בחי' עומקא דליבא, שבא ע"י עבודת התשובה, כמבואר 

בהמאמרים, וכמובן בפשטות שזהו תוכן מזמור זה )שיר המעלות ממעמקים(, תפלת התשובה.

מעומק לפנים  העומק  מבחינת  ממשיכים  התשובה  עבודת  ידי  על  איך  זה,   ולהבין 
חמישים  )לפני  תרח"ץ7  השנה  ראש  בהמשך  מה שמבואר  תחילה  להקדים  יש     שלמעלה, 
שנה(, שיש שתי מדריגות בתשובה, ענין התשובה ומהות התשובה. דענין התשובה היא התשובה 
על ענינים פרטיים או אפילו על ענינים כלליים, אבל אף שהתשובה אינה על חטא ועון8 ופשע מ"מ 
ענינה הוא שעולה בעבודתו בטוב עצמו9, שהולך ומוסיף בשלימות עבודתו עד שעבודה פרטית 
זו היא כדבעי וכדרוש, ועד שע"י שמשלים כל הענינים הפרטיים הרי כללות עבודתו היא כדרוש. 
אמנם מהות התשובה הוא שממקום שהוא עומד בו במעמדו ומצבו הרוחני הוא עולה )ער שטעלט 
זיך איבער( למקום נעלה יותר, שהוא מעמד ומצב חדש ועד שאינו בערך כלל למצבו לפנ"ז. והיינו 
שעולה למצב עליון שלא בערך כלל עד שאין לומר עליו לשון וגדר עליון ותחתון, דלשון עליון 
בגדר  שאינה  כזו  בדרגא  היא  התשובה  מהות  משא"כ  בערכו,  העליון  והוא  תחתון  שישנו  מורה 
וערך דעליון ותחתון, שאינו שייך כלל להמצב שלפנ"ז )למעליותא(10, עד שנעשה מציאות חדשה 

1( תהלים קל, א.

2( שער הכוונות דרושי ראש השנה )לפני דרוש א'( קרוב לתחלתו. פע"ח שער תפלות ר"ה פ"ז. סידור אריז"ל במקומו. מג"א 
או"ח סנ"ד סק"ב בשם כתבים. עט"ז או"ח ר"ס תקפב. סידור אדמו"ר הזקן במקומו. וראה גם לקו"ת דרושים לר"ה רד"ה שיר 

המעלות ממעמקים )סב, ב(.

3( ד"ה שיר המעלות תש"ג )סה"מ תש"ג ע' 18 ואילך(. וראה גם ד"ה הנ"ל תשל"ט.

4( ח"ג סט, סע"ב ואילך.

5( ראה זח"ב סג, ריש ע"ב. ריש וסוף ד"ה שיר המעלות ממעמקים תרס"ח.

6( סה"מ תש"ג שם ע' 19.

7( ד"ה: תקעו פ"ב. שובה פ"א. פ"ו. בורא ניב שפתים דש"פ האזינו פ"א. וראה גם ד"ה תקעו דש"פ נצבים תרצ"ז פ"ד.

8( ראה הנסמן בהערה הבאה. ד"ה כבוד מלכותך תרח"ץ פ"ב. וראה גם ד"ה שובה שנאמר בהתוועדות א.

9( ראה לקו"ת בלק עד, א. דרושים לר"ה ס, ד. ר"פ האזינו.

10( כידוע בענין "כל ימיו בתשובה" )שבת קנג, א( שהוא אפילו אם "כבר עשה תשובה נכונה" )תניא פכ"ט( – ראה לקו"ש 
חכ"ה ע' 15 ואילך. וש"נ.
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שנעשית מאין ואפס ממש. וע"י שעומד במעמד ומצב שאינו בערך כלל, ה"ז פועל על כל פרטי 
העבודות וכל הפרטי פרטים, שהכל יהי' נתקן כדבעי. היינו שמכיון שהוא במעמד ומצב חדש באופן 
שכל המעשים שעושה הם טובים, וכלשון רז"ל11 ודיוק הסדר בזה: תשובה ומעשים טובים, שע"י 
התשובה תהי' תכלית השלימות בהמעשים12 ותכלית השלימות בהטוב ותכלית השלימות בישראל 

עושי המעשים טובים.

עומק דליבא,  מעומקא  תשובה  דע"י  הוי',  קראתיך  ממעמקים  המעלות  שיר   וזהו13 
עמיקא  מבחי'  מלמעלה  וממשיכים  קוראים  עי"ז  התשובה,  מהות  שהיא  מעומק,  לפנים    
דעמיקתא, ועד לעומק כזה שאינו בגדר דרגות כלל. ועי"ז מתקיימים בפשטות כל התפלות שבמזמור 
זה, שנמשך בחי' העומק העליון שלמעלה, בחי' העומק שלמעלה ממעמקים לשון רבים, עד שהוא 
למעלה מכל גדר עומק, ויורד עד למטה מטה ובגלוי ממש, ממש גם בזמן, תיכף ומיד, ויהי' ביטול 
כל ההגבלות וגילוי א"ס האמיתי למטה, ויתירה מזו, שהרי לא שייך בו ית' גדר מעלה ומטה אלא 
הכל אחד, וזה מיוסד ונעשה ע"י שהעומק דישראל והעומק שלמעלה נעשים דבר אחד, ממעמקים 

קראתיך14 שיהי' ישראל וקוב"ה כולא חד15.

11( אבות פ"ד מי"ז.

12( ראה לקו"ת )מטות פב, א. שמע"צ פה, א. שה"ש יז, ג( דע"י קדימת התשובה המעשים נעשים טובים ומאירים.

13( ראה ד"ה תקעו תרח"ץ )הנ"ל( פ"ב-ג.

14( ראה לקו"ת דרושים לר"ה סד"ה שיר המעלות ממעמקים )סג, ב(: וזהו קראתיך ה' כאדם הקורא לחבירו שיבוא אצלו כך 
הוא קורא להשי"ת שיתגלה אלקותו בעולם התחתון שיהי' נגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדו.

15( ראה זח"ג עג, א. להעיר מתניא בהקדמת המלקט )ג, ב(.
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עיונא
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‡ÓÂÈ È�ÈÓ˘ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ :‰Ù
להחיות. ïåâë:âøäéìאבל ã"áá ïåãðù íãà ìò úåëæ ãîìì òãåéù

ùôð:ועבודה. úìöäì ä÷éñôî úáùä úà äçåãù äøåîç.מילה ומה
ïéáééçù éôì úáùä úà äçåã íãà ìù åéøáéàî ãçà ïå÷éú àéäù

úáùã àúôñåúá äéåðù êë ïîæ øçàì úøë äéìò(ג):.לכל éôà'יכול
:ùôð çå÷éôìאת ישראל בני ושמרו

úåøçàהשבת. úåúáù úåùòì éãë
úåúáù úøéîù íåé÷á åæ úáùá åøäæé

:äáøä.עצמו את מעמיד אדם אין
éàäå áðâ ãéî åðåîî úà ìéöäìî
éà÷ã òãé òãéî úøúçîá éúàã áðâ
éëäã àúòãàå äéôàá úéáä ìòá
éàôàì éà÷ éë øîà øîéîã àúà
àìà úåùôð ÷ôñ äæ ïéàå äéì àðìéè÷
ïàë åì äøîà äøåúäå úåùôð éàãå
:åâøåäì íëùä êâøåäì àáù éøçà

אביי. ïéøãäðñá(.âîדאמר óã)ìò
ãîìì úåëæ éì ùé øîàå ì÷ñéì àöåéä
åúåà ïéøéæçî íúä éðú÷ã éîöò ìò
ãáìáå íéîòô ùîçå òáøà åìéôà
àðî äá ïðéåäå åéøáãá ùîî àäéù
àâåæ äéì ïðéøñî ééáà øîàå éòãé
äìé÷ñä úéá ãò åúåà ïéåìîù ïðáøã
éîöò ìò úåëæ ãîìì éì ùé øîà íàå
åéøáãá ùîî ùé íà åìà åòîùé
ãáåòä ïäë éáâ éîð éëäå åàì íà
:äéì éãáò éëäã éîð øîéîì àëéà

çå÷éôואשכחן. éàãåàã àëäî
ïðéòîù àì ÷ôñ ìáà ïéììçî ùôð
÷ìç êà ïåâë éîð åäìåëå äðéî

øîéîì àëéàùôð çå÷éô éàãåã
íúà àìå ïëå ÷ôñ àìå èòîî à÷

úåîì äãéá ïéøåñî(ד)ïëå éàãå
úåúáù éàãå øåîùéù éãë åéìò ììç

:äáøä.פירכא ליה לית דשמואל
íäá äéçéù úåöîä íãàä äùòé øùà
÷ôñ éãéì äúééùòá àáéù àìå éàãå
:÷ôñä ìò ïéììçî àîìà äúéî

פלפלתא. ãçà:חדא ïéòøâ
'È�˙Ó.ודאי ואשם íäחטאת

àåäù íùà ùéå úåìéòîå úåìéæâ íùà
'îâáå úøë ÷ôñ úââù ìò àáä éåìú
:àáéúë äøôë éîð äéá àäå êéøô

מכפרין. ודאי ואשם àîúñîåחטאת
èøçúî äéä àì íàù àëéà äáåùú

ïáø÷ àéáî äéä àì(ה):'Ó‚הא
ביה. כתיב ïäëäכפרה åéìò øôëå

ââù øùà åúââù ìò(ä àø÷éå)íùàá
:áéúë éåìúמכפר אינו תלוי אשם
גמורה. åéìòכפרה ïâäì äìåú àìà

àèç éàãåù åì òãåéù ãò ïéøåñéä ïî
úåúéøëá äì 'éôìé éëä úàèç àéáéå

(:åë óã):.פטוריןíéøåôëä íåéã
úåúéøëá ùøôî àîòèå ïäéìò øôëî

(:äë óã):.עול מפורק øôåëחוץ
:ä"á÷äá.בתורה פנים ùøåãמגלה

äùðî ïåâë éàðâì äøåúä úà(פäéäù
:'åâå ùâìô äúéä òðîúå àìà áåúëì äùîì åì äéä àì éôåã ìù úåãâàá ùøåã.בשר ברית úåòåáùומיפר úëñîáå äìéî(צ:éàø÷î äì óéìé

õåç

íò.éáøë àìã àîéð àì äîöò éðôá ïéà äáåùúääåäã éì äîéú

úåøéáò ìë ìò äáåùúä íò úåøôëî ë"äåéå äúéî ééåðùì éöî
ïåâë ïäéìò úåøôëî ïðéàù úåøéáò ùé äáåùú àìá ìáà äøåúáù
éà éðùî éôè øéôùã øîåì ùéå úéøá øôéîå íéðô äìâîå ìåò ÷øåô

ìòå éðú÷ã àôéñã àéîåã ì"é éîð
ë"äåé àáéù ãò äìåú àåä úåøåîçä
éøééà äøéáò ìëá àéääã øôëéå
:àùéø ð"ä ë"äåé àìá úøôëî äðéàã

õåç.ìåò ÷øåôî÷"ô óåñá
úåòåáùã(.âé óã)äéì à÷ôð

÷øåôä äæ äæá 'ä øáã éë àø÷î
åúåöî úàå äøåúá íéðô äìâîå ìåò
úøëä øùá úéøá øôîä äæ øôä
íéøåôëä íåé éðôì úøëä úøëú
äùò åìéôà ìåëé ë"äåé øçàì úøëú
éúøîà àì äá äðåò ì"ú äáåùú
äù÷äå äá äðåòù ïîæá àìà
ì"öæ ù"ðééìøåàî á÷òé éáø áøä

éàîà

‰Ê ‰ÓÂ ÈÁ·ÊÓ ÏÚÓ ÂÏÈÙ‡ ˙ÂÈÁ‰Ï Ï·‡
ÂÈ¯·„· ˘ÓÓ ÔÈ‡ ˜ÙÒ ÂÈ¯·„· ˘ÓÓ ˘È ˜ÙÒ˘
˘Ù� ÁÂ˜ÙÏ ¯ÓÂÁÂ Ï˜ ˙·˘ ‰ÁÂ„ ‰„Â·ÚÂ
¯Ó‡Â ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ‰�Ú� ˙·˘‰ ˙‡ ‰ÁÂ„˘

‰ÓÂ(àÌÈÚ·¯‡Â ÌÈ˙‡ÓÓ „Á‡ ‡È‰˘ ‰ÏÈÓ
˙·˘‰ ˙‡ ‰ÁÂ„ Ì„‡·˘ ÌÈ¯·È‡ ‰�ÂÓ˘Â
È·¯ ˙·˘‰ ˙‡ ‰ÁÂ„˘ ÂÙÂ‚ ÏÎÏ ¯ÓÂÁÂ Ï˜

¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯· ÈÒÂÈ1Â¯ÂÓ˘˙ È˙Â˙·˘ ˙‡
Ï"˙ ÏÎÏ ÏÂÎÈ(áÛÒÂÈ Ô· Ô˙�ÂÈ È·¯ ˜ÏÁ Í‡

¯ÓÂ‡2ÌÎ„È· ‰¯ÂÒÓ ‡È‰ ÌÎÏ ‡È‰ ˘„Â˜ ÈÎ
‡ÈÒ�Ó Ô· ÔÂÚÓ˘ '¯ ‰„È· ÌÈ¯ÂÒÓ Ì˙‡ ‡ÏÂ

¯ÓÂ‡3˙·˘‰ ˙‡ Ï‡¯˘È È�· Â¯Ó˘Â(â‰¯Ó‡
¯ÂÓ˘È˘ È„Î ˙Á‡ ˙·˘ ÂÈÏÚ ÏÏÁ ‰¯Â˙
È„È„ ‡�ÈÓ‡ ‰Â‰ Ì˙‰ È‡Â‰ È‡ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ¯"‡ ‰·¯‰ ˙Â˙·˘

Â‰„È„Ó ‡ÙÈ„Ú(ã4‡·¯ ¯Ó‡ Ì‰· ˙ÂÓÈ˘ ‡ÏÂ Ì‰· ÈÁÂ(äÂ‰Ï ˙È‡ Â‰ÏÂÎÏ
‡·¯„Î ‡ÓÏÈ„ Ï‡ÚÓ˘È '¯„ ‡Î¯ÈÙ ‰ÈÏ ˙ÈÏ„ Ï‡ÂÓ˘„Ó ¯· ‡Î¯ÈÙ(å¯Ó‡„

È‡‰Â Â�ÂÓÓ ÏÚ ÂÓˆÚ „ÈÓÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ˙¯˙ÁÓ„ ‡ÓÚË È‡Ó ‡·¯
‡· ‰¯Ó‡ ‰¯Â˙‰Â ‰ÈÏ ‡�ÏÈË˜ È‡Ù‡Ï È‡˜ È‡ ¯Ó‡Â ‰ÈÙ‡Ï È‡˜„ Ú„È Ú„ÈÓ
ÈÈ·‡„Î ‡ÓÏÈ„ ÈÓ� ‡·È˜Ú '¯„ ÔÏ�Ó ˜ÙÒ È‡„Â ÔÁÎ˘‡Â Â‚¯‰Ï ÌÎ˘‰ Í‚¯‰Ï

ÈÈ·‡ ¯Ó‡„(æÌ‡ Ú„ÈÏ Ô�·¯„ ‡‚ÂÊ ‰ÈÏ Ô�È¯ÒÓ(א)ÔÁÎ˘‡Â ÂÈ¯·„· ˘ÓÓ
Ï‡ÂÓ˘„Â ÔÏ ‡�Ó ˜ÙÒ È‡„Â ÔÁÎ˘‡ Â‰ÏÂÎÂ ÔÏ ‡�Ó ˜ÙÒ È‡„Â(ב)‰ÈÏ ˙ÈÏ È‡„Â

˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ� ·¯ ‡ÓÈ˙È‡Â ‡�È·¯ ¯Ó‡ ‡Î¯ÈÙ(ç‡ÙÈ¯Á ‡˙ÏÙÏÙ ‡„Á ‡·Ë
:È¯˜„ ‡�ˆ ‡ÏÓÓ'È�˙ÓÔÈ¯ÙÎÓ È‡„Â Ì˘‡Â ˙‡ËÁ‡ÌÚ ÔÈ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈÂ ‰˙ÈÓ

ÏÚÂ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰˘Ú ÏÚ ˙ÂÏ˜ ˙Â¯È·Ú ÏÚ ˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙ ‰·Â˘˙‰
˙Â¯ÂÓÁ‰(è¯ÙÎÈÂ Î"‰ÂÈ ‡·È˘ „Ú ‰ÏÂ˙ ‡Â‰·‡ËÁ‡ ·Â˘‡Â ‡ËÁ‡ ¯ÓÂ‡‰

‰·Â˘˙ ˙Â˘ÚÏ Â„È· ÔÈ˜ÈÙÒÓ ÔÈ‡ ·Â˘‡Â‚¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈ ÔÈ‡ ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈÂ ‡ËÁ‡
„¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈ ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙Â¯È·Ú‰Î"‰ÂÈ ÔÈ‡ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙Â¯È·Ú

Â¯È·Á ˙‡ ‰ˆ¯È˘ „Ú ¯ÙÎÓ(é‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ '¯ ˘¯„5È�ÙÏ ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ
Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙Â¯È·Ú ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈ ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙Â¯È·Ú Â¯‰Ë˙ '‰
È�ÙÏ Ï‡¯˘È ÌÎÈ¯˘‡ ‡·È˜Ú È·¯ ¯Ó‡ Â¯È·Á ˙‡ ‰ˆ¯È˘ „Ú ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈ ÔÈ‡

ÔÈ¯‰ËÓ Ì˙‡ ÈÓ(ë¯‰ËÓ ÈÓ¯Ó‡�˘ ÌÈÓ˘·˘ ÌÎÈ·‡ ÌÎ˙‡6ÌÎÈÏÚ È˙˜¯ÊÂ
¯ÓÂ‡Â Ì˙¯‰ËÂ ÌÈ¯Â‰Ë ÌÈÓ7Ï‡¯˘È ‰Â˜Ó(ìÌÈ‡ÓË‰ ˙‡ ¯‰ËÓ ‰Â˜Ó ‰Ó ('‰)

:Ï‡¯˘È ˙‡ ¯‰ËÓ ‰"·˜‰ Û‡'Ó‚‰¯ÙÎ ‡‰Â ‡Ï ÈÂÏ˙ Ì˘‡ ÔÈ‡ È‡„Â Ì˘‡
È‡ ‰¯ÂÓ‚ ‰¯ÙÎ ¯ÙÎÓ Â�È‡ ÈÂÏ˙ Ì˘‡ ‰¯ÂÓ‚ ‰¯ÙÎ È¯ÙÎÓ Í�‰ ‰È· ‡·È˙Î

Ô�˙„ Ô˙¯ÙÎ ¯ÙÎÓ ¯Á‡ ÈÂÏ˙ Ì˘‡ Ô˙¯ÙÎ ¯ÙÎÓ ¯Á‡ ÔÈ‡ Í�‰ ÈÓ�(îÂÈ·ÈÈÁ
‰˙ÈÓ :ÔÈ¯ÂËÙ ÔÈÂÏ˙ ˙ÂÓ˘‡ ÔÈ·ÈÈÁ Î"‰ÂÈ Ô‰ÈÏÚ ¯·Ú˘ ÔÈ‡„Â ˙ÂÓ˘‡Â ˙Â‡ËÁ
È·¯Î ‡Ï„ ‡ÓÈ� ‡Ï ÔÓˆÚ È�Ù· ÔÈ‡ ‰·Â˘˙‰ ÌÚ :‰·Â˘˙‰ ÌÚ ÔÈ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈÂ

‡È�˙„(ð‰˘Ú ‡Ï ÔÈ· ‰·Â˘˙ ‰˘Ú ÔÈ· ‰¯Â˙·˘ ˙Â¯È·Ú ÏÎ ÏÚ ¯ÓÂ‡ È·¯
ıÂÁ ¯ÙÎÓ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ‰·Â˘˙(ñ˙È¯· ¯ÙÈÓÂ ‰¯Â˙· ÌÈ�Ù ‰Ï‚ÓÂ (ÏÂÚ ˜¯ÂÙÓ)

¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈ ÔÈ‡ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú ‡Ï Ì‡Â ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú Ì‡˘ ¯˘·
˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙ :‰·Â˘˙ ‡ÈÚ· ‡Ï Î"‰ÂÈ Î"‰ÂÈ ‡ÈÚ· ‰·Â˘˙ È·¯ ‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡
ÏÚ ˙¯ÙÎÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚ ‡˙˘‰ :‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰˘Ú ÏÚ ˙ÂÏ˜ ˙Â¯È·Ú ÏÚ
˜˙È�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰˘Ú ÏÚ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ ‡ÈÚ·ÈÓ ‰˘Ú

Â‰�ÈÓ¯Â ‡Ï ¯ÂÓ‚ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰˘ÚÏ(ò‡‰˘Ú˙ ‡ÏÂ ‰˘Ú ˙ÂÏ˜ Ô‰ ÂÏ‡
ıÂÁ

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

÷áì.,א) úáù(בíéçñô]
,[ð"ùå .ä(ג,[:àð÷ úáù]

æ"òד) .ãò ïéøãäðñ
,.ãð :æë(ה.é äâéâç]
,[ð"ùå(ו,.áò ïéøãäðñ

âî.],ז) ïéøãäðñ](חäâéâç
,.æ äìéâî .é(טù"àø 'éâ]

,[äìåú äáåùú(יúà ì"ö]
äðùîá 'éà ïëå ùøã åæ

,[úåéðùîáù(כéîìùåøé 'éâ
,éîå(לäðùîá ïëå àø÷á]

[è"éú 'òå 'úéì úåéðùîáù
úìî àìá áåúë ã"é äéîøéá
úìî áåúë æé íù íìåà 'ä
ä"ëå åðéðôì àåäù åîë 'ä
,é"òáå ó"éøáå éîìùåøéá

äë.,מ) úåúéøë(נïî÷ì]
ù [:æô,.æ úåúéøë .âé úåòåá
äëøáäס) 'ùøô úåúìàùá]

âòåìäî àúéà æñ÷ ïîéñ
,[åøéáç ìò(עúåòåáù]

,[ä"ä ã"ô àúôñåú .èì
èö.],פ) ïéøãäðñ](צóã

,.âé

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

‰Ù‡úåëìäî à"ô 'ééî
:â äëìä äáåùú

ÂÙ‚ ·äëìä ã"ô íù 'ééî
:à

ÊÙ‰ „á"ô íù 'ééî
è äëìäç"à ò"ùåè]

à 'éòñ åøú 'éñ:[
ÁÙÂúåëìäî â"ô 'ééî

:è äëìä úåââù
Êúåëìäî à"ô 'ééî]

á äëìä äáåùú:[
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ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙
.1ipA l` xAC dYõe§¨©¥¤§¥

z` Kõ xn`l l`xUi¦§¨¥¥Ÿ¤
zF` iM ExnWY izzAW©§Ÿ©¦§Ÿ¦
mkipiaE ipiA `ed¦¥¦¥¥¤
ip` iM zrcl mkizxcl§ŸŸ¥¤¨©©¦£¦

:mkWCwn ii§¨§©¦§¤
‚È ‡Ï ˙ÂÓ˘

.2zAXd z` mYxnWE§©§¤¤©©¨
mkl `ed Wcw iM¦Ÿ¤¦¨¤
iM znEi zFn dillgn§©§¤¨¨¦
dk`ln Da dUrd lM̈¨Ÿ¤¨§¨¨
`edd WtPd dzxkpe§¦§§¨©¤¤©¦

:diOr axTn¦¤¤©¤¨
„È ‡Ï ˙ÂÓ˘

.3l`xUi ipa ExnWe§¨§§¥¦§¨¥
` zFUrl zAXd z`z ¤©©¨©£¤

zixA mzxcl zAXd©©¨§ŸŸ¨§¦
:mlFrÊË ‡Ï ˙ÂÓ˘ ¨

.4izTg z` mYxnWE§©§¤¤ªŸ©
dUri xW` ihRWn z`e§¤¦§¨©£¤©£¤
ip` mdA ige mcôd mzŸ̀¨¨¨¨©¨¤£¦

:ii‰ ÁÈ ‡¯˜ÈÂ §¨
.5xRki dGd mFIa iM¦©©¤§©¥

mkz` xdhl mkilr£¥¤§©¥¤§¤
ii iptl mkiz`Hg lMn¦Ÿ©Ÿ¥¤¦§¥§¨

:ExdhYÏ ÊË ‡¯˜ÈÂ ¦§¨
.6min mkilr iYwxfe§¨©§¦£¥¤©¦

lMn mYxdhE mixFdh§¦§©§¤¦Ÿ
lMnE mkizF`nhª§¥¤¦¨
:mkz` xdh` mkilENB¦¥¤£©¥¤§¤
‰Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ

.7lM ii l`xUi dewn¦§¥¦§¨¥§¨¨
uxôA ixEqe EWai LiafrŸ§¤¥Ÿ§©¨¤
min xFwn Eafr iM EazMi¦¨¥¦¨§§©¦

:ii z` miIg©¦¤§¨
‚È ÊÈ Â‰ÈÓ¯È

³

Á"·‰ ˙Â‰‚‰
Ó‚òãéì'(א) ïðáøã àâåæ
íà˘È:åéøáãá ùîî
Ì˘äéì(ב) úéì ìàåîùãå

éàãå 'éúå ì"öë àëøéô
:÷çîð(ג)È"˘¯äîå ä"ã

úáùã àúôñåúá 'åëå äìéî
:ù"òå æè 'ôá(ד)È"˘¯

ïéøåñî 'åë ïçëùàå ä"ã
åéìò ììç ïëå úåîì äãéá
:÷çîð éàãå úáéúå ì"öë

àéáî„"‰(ה) 'åë úàèç
ã"äî ë"çàå ã"ñä ïáø÷
'‰ È�ÙÏ ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ
ÌÎÈ˙‡ËÁ ‡ÏÂ Â¯‰Ë˙

‰Ê ÔÈ·˘‰ÊÏ:

³

·"¯‰Ó ˙Â‰‚‰
‚¯Â·˘�¯

[‡È"Â˙·äáåùú ä"ã
íò øîà÷ àëä åìàå 'åëå
äðéàù ô"òà äáåùúä
äæá ïééò á"ð .'åëå ø÷éò
â"ô éðåîééî úäâäá êøåàá

:á úåà ú"ú 'ìäî

³

È"˘¯ ÛÒÂÓ
.˜ÏÁ Í‡ïé÷øå ïéëà

ïéèåòéî.קה (ערובין

שבועות עא. שם ה. פסחים

ÓÚË‡.יג.) È‡Ó
.˙¯˙ÁÓ„äøåú äøîàù

éøä øîåìë ,íéîã åì ïéà
åì ïéàù éîë êì àåä
åâøåäì øúåîå äîùðå íã

עב.) ‡ÔÈ.(סנהדרין ‰˜ÊÁ
ÏÚ ÂÓˆÚ „ÈÓÚÓ Ì„‡

.Â�ÂÓÓøçàù äàåøù
òãåé êëìä ,÷úåùå åìèåð
úéáä ìòáù äæä áðâä
åìéöäì åðåîî ìò ãîåò
àðìéæà éà áðâä øîà øîéîå
éàå éàôàá éà÷ äéáâì
äøîàå äéì àðìéè÷ éà÷
íéîã åì ïéà äøåú êì
àá àåäù øçàî êúãîìîå
åâøäì äúà íëùä êâøäì

ÏÙÏÙïéòøâ˙‡..(שם)
ìôìô ìù ãçà(.י ÏÂÚ..(חגיגה ˜¯ÂÙÓ ıÂÁø÷éòá øôåë :åà (.æ úåúéøë) úåöîä ìë ìù(.יג ÌÈ�Ù.(שבועות ‰Ï‚ÓÂ

.‰¯Â˙·áåúëì äùîì äéä àì éôåã ìù úåãâàá ùøåãå áùåé äéäù äùðî ïåâë åéðô úåæò éåìâáå àôöåçá äøåú éøáã ìò àá
íéèç øéö÷ éîéá ïáåàø êìéå ,ùâìô äúéä òðîúå àìà(:צט סנהדרין ועי' .(שם
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Ï‡��Á Â�È·¯
‡È‰˘ ˘Ù� ÁÂ˜ÙÏ ÔÈÈ�Ó
‰ÓÂ ˙·˘‰ ˙‡ ‰ÁÂ„]
ÂÈ¯·‡Ó „Á‡ [‡È‰˘ ‰ÏÈÓ
ÏÓ‰˘ Â�‡ˆÓ 'ÈÙ .'ÂÎ
‰˙ÈÓ‰ ÔÓ ÂÏÈˆÓ ˜Â�È˙‰
‰˘Ó Ï˘ Â�· ¯ÊÚÈÏ‡Ó
Í¯„· È‰ÈÂ ¯Ó‡�˘ ,Â�È·¯
˘˜·ÈÂ '‰ Â‰˘‚ÙÈÂ ÔÂÏÓ·
Â˙ÈÓ‰ ˘˜·ÈÂ ,Â˙ÈÓ‰
‰ÏˆÚ˙�˘ È�ÙÓ ˜Â�È˙Ï
,Â˙Â‡ ‰ÏÓ ‡ÏÂ ÂÓ‡
‰ÏÓ ,‰˘È‚¯‰˘ ÔÂÈÎÂ
,ÌÈÓ„ Ô˙Á Â˙‡¯˜Â Â˙Â‡
‰˙ÈÓ‰ ÔÓ Â˙ÏÈˆ‰Â
'ÈÙ .Â�ÓÓ Û¯ÈÂ ¯Ó‡�˘
Â˙‡Ó ˙ÂÓ‰ ÈÏÂÁ Û¯ÈÂ
‰¯Ó‡ Ê‡ ,˜Â�È˙‰ ÔÓ
ÈÓ„· ,ÈÏ ‰˙‡ ÌÈÓ„ Ô˙Á
ÂÏÂÓÏ Â˙ Ô�È¯Ó‡Â .‰ÏÈÓ‰
Â˙Â„ÙÏ È„Î ˙·˘· 'ÈÙ‡Â
Ï¯ÚÂ ·È˙ÎÂ .‰˙ÈÓ‰ ÔÓ
¯˘· ˙‡ ÏÂÓÈ ‡Ï ¯˘‡ ¯ÎÊ
„ÓÏÓ ,‰˙¯Î�Â Â˙Ï¯Ú
,·‡‰ ÔÂÚ· ˘Ù˙� ÔË˜‰˘

.‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ '¯ Ï˘ ÌÚË ‰Ê .‰˙ÈÓ ·ÂÈÁ· ÌÈ�˘‰Â ÂÓˆÚ ÔÂÚ· ÏÂ„‚‰Â'È�˙Ó][˙‡ËÁ¯˘‡ Ï·‡ ,ÔÈ¯ÙÎÓ È‡„Â Ì˘‡Â
˙Â‡ËÁ È·ÈÈÁ Ô�˙„Î ÈÓ� È‡ .¯Á‡ Ô·¯˜ ÈÈÂ˙È‡ ÈÚ· ‰ÈÏ Ú„È˙Ó ÈÎÏ„ ,‰¯ÂÓ‚ ‰¯ÙÎ ¯ÙÎÓ Â�È‡ ,‰¯ÙÎ ‰È· ·È˙Î„ ‚"Ú‡ ÈÂÏ˙

.ÔÈ¯ÂËÙ ÔÈÈÂÏ˙ ˙ÂÓ˘‡ È·ÈÈÁ ,ÔÈ·ÈÈÁ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ Ô‰ÈÏÚ ¯·Ú˘ ÔÈ‡„Â ˙ÂÓ˘‡Â‰˙ÈÓ,‰·Â˘˙‰ ÌÚ ÔÈ¯ÙÎÓ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈÂ
ıÂÁ ,¯ÙÎÓ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú ‡Ï ÔÈ· ‰·Â˘˙ ‰˘Ú ÔÈ· ‰¯Â˙·˘ ˙Â¯È·Ú ÏÎ ¯ÓÂ‡ È·¯ ‡È�˙„ ,È·¯Î ‡Ï„ ÔÈ˙È�˙Ó

˘˙ ‡Ï· ÂÏÈÙ‡ ¯ÙÎÓ ÌÈÂÙÎ‰ ÌÂÈ Ï·‡ ,ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ‡ÎÈ¯ˆ ‰·Â˘˙ ,È�˙˜ ÈÎ‰ È·¯ ‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡ Ô�È�˘Â .¯ÙÎÓ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ÔÈ‡ ‡Ï Ì‡Â ,¯ÙÎÓ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú Ì‡˘ ,Â�È·‡ Ì‰¯·‡ Ï˘ Â˙È¯· ¯ÙÓ‰Â ‰¯Â˙· ÌÈ�Ù ‰Ï‚Ó‰Â ÏÂÚ ˜¯ÂÙÓ,‰·Â
.¯ÙÎÈÂ ÌÈ¯ÙÎ‰ ÌÂÈ ‡·È˘ „Ú ‰·Â˘˙‰ ‰ÏÂ˙ ˙Â¯ÂÓÁ‰ ÏÚÂ ,‡Ï ¯ÂÓ‚ ‰˘Ú˙ ‡Ï [ÏÚ] Ï·‡ ,‰˘ÚÏ ˜˙È�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰˘Ú ÏÚ ˙ÂÏ˜ ˙Â¯È·Ú ÏÚ ˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙ Ô�˙„ÎÈ‰�ÈÓ¯Â‡ÏÓ ıÂÁ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰˘Ú ÏÚ ˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙‰˘ ˙ÂÏ˜ Ô‰ ÂÏ‡

.¯ÂÓ‚ Â‡Ï ‡Â‰˘ ÏÎ ¯ÓÂÏÎ .‰ÈÏ ÈÓ„„ ÏÎÂ ‡˘˙ ‡Ï Ô�È˜¯ÙÂ .‡˘˙

ÌÈ�˘È 'ÒÂ˙
äáåùú.äáåùú éòá àì íéøåôëä íåé íéøåôëä íåé àéòáíò øîà÷ éëä åìéôàå ø÷éò íéøåôëä íåéã òîùî àëä ú"àå

äøåú ãåîìú äôé [á"î á"ô úåáà] éðú÷ãî õøà êøã éáâì ìôè äøåú ãåîìúã øîåì á÷òé åðéáø ìéâøù äî ìò ïàëî äù÷å ,äáåùú
ø÷éò áàä éùøåéã íéñëð äì åìôðù íáé úøîåù éáâ [á ,çì] õìåçä ÷øô úåîáéá ïðé÷ééããë ,ø÷éò õøà êøã àîìà õøà êøã íò
äðéàù ô"òà äáåùúä íò øîà÷ àëä åìéàå ,ø÷éò áàä éùøåé àîìà áàä éùøåé íò ìòáä éùøåé å÷ìçé éðú÷ãî âåìî éñëðá éøééîå
[äéãäáã] (àéãäáã) äúéî íåùî éîð éà .íäéðù êéøöù øîåì àá åðéàå ë"äåé êéøö øáë äùòù äáåùúä íò øîà÷ éëäã ì"é .ø÷éò
íåé éðä[îã] â"òà [àòáé÷î] (àéòáéî÷ã) øôëì äáåùú êéøö éîð éáøìã øîåì ùé ãåòå .äúéî éáâ ø÷éò äáåùúã äáåùúä íò àðú
'âî õåç øôëî íéøåôëä íåéù ïåéë åðéúåðåò ìéáùá úéáä áøç äîì ë"ìàã ,àëéì äáåùú àìá äøåîâ äøôëã úøëî èòîì íéøåôëä
.ø÷éò íééçå ,'åâå úáäà øùà äùà íò íééç äàø [è ,è úìä÷] áéúëãî ì"æ ú"ø ùåøéô ìò íéù÷î ãåòå .'åëå ìåò ÷øåôã íéøáã
êë äùà åàéùäì áééçù íùë øîà÷ éëäå úåðîåà àìà äæ ïéàù [á ,ì] ïéùåãé÷ã àî÷ ÷øôá äéì ïðéùøã(ã) àä àø÷ã íééçã ì"éå

äàøð äéä àì ìáà .ø"î .úåðîåà àìà äæ ïéàù [íééçî] (íééçã) ø÷éò àéä ë"à àéä äøåú [äùà] éàå ,úåðîåà åãîìì åéáà áééç
[äîòî] (äúéòî) àëôéà ÷åãéú äáøãà ,äëàìî äîò ïéàù äøåú ìëå éëä øúá øîà÷ àäã ,ø÷éò äðéà äøåú éë øîåì ïðçìà ø"äì
äøåú íéøáã ç"îá [ç"î å"ô úåáà] ïðúå ,'åë éàøò ïúëàìîå òá÷ ïúøåú åùò íéðåùàø [á ,äì] ïéëøáî ãöéë ÷øôá éîð ïðéøîàå
éðú÷ àìå áàä éùøåé íò ìòáä éùøåé å÷åìçé éðúãî àìà ïðé÷ééã àìã äéàø åðéà õìåçäã à÷åéã àäå .'åë õøà êøã èåòéîá úéð÷éð
àìå ,ø÷éò ååä áàä éùøåéã î"ù ,áàä éùøåé íò ìòáä éùøåé å÷åìçé úåðùì åðåùìá [êéøàäãî] ('îà÷ãî) ïðé÷ééã àîúñ å÷åìçé
íò ïåùìî ïéçøë ìò ë"àå ,éãéî ïðé÷ééã äåä àì áàä éùøåéå ìòáä éùøåé å÷åìçé åðåùìá êéøàî äéä íà àäã ,øîåì äöø äî éúòãé
ãåîìú äôé éðú[ã àä] (éà) ìáà ,ïë ÷ã÷ãì àåä ïåùì øåúéé íòå áàä éùøåéå ìòáä éùøåé å÷åìçé øîåì åì äéä éë äàøð éìå .÷ééã

ò äøåúäåäã õøà [êøã íò] (êøãì) äøåú ãåîìú äôé úåðùì (ïåùì) åì äéä àì éë [ïåùì] øåúéé äæ ïéà (òîùî äåäã) õøà êøã í
.ø÷éò äàøð ïëå ,øîà÷ äæ åà äæ åà òîùî
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‡ÓÂÈ È�ÈÓ˘ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ :‰Ù
להחיות. ïåâë:âøäéìאבל ã"áá ïåãðù íãà ìò úåëæ ãîìì òãåéù

ùôð:ועבודה. úìöäì ä÷éñôî úáùä úà äçåãù äøåîç.מילה ומה
ïéáééçù éôì úáùä úà äçåã íãà ìù åéøáéàî ãçà ïå÷éú àéäù

úáùã àúôñåúá äéåðù êë ïîæ øçàì úøë äéìò(ג):.לכל éôà'יכול
:ùôð çå÷éôìאת ישראל בני ושמרו

úåøçàהשבת. úåúáù úåùòì éãë
úåúáù úøéîù íåé÷á åæ úáùá åøäæé

:äáøä.עצמו את מעמיד אדם אין
éàäå áðâ ãéî åðåîî úà ìéöäìî
éà÷ã òãé òãéî úøúçîá éúàã áðâ
éëäã àúòãàå äéôàá úéáä ìòá
éàôàì éà÷ éë øîà øîéîã àúà
àìà úåùôð ÷ôñ äæ ïéàå äéì àðìéè÷
ïàë åì äøîà äøåúäå úåùôð éàãå
:åâøåäì íëùä êâøåäì àáù éøçà

אביי. ïéøãäðñá(.âîדאמר óã)ìò
ãîìì úåëæ éì ùé øîàå ì÷ñéì àöåéä
åúåà ïéøéæçî íúä éðú÷ã éîöò ìò
ãáìáå íéîòô ùîçå òáøà åìéôà
àðî äá ïðéåäå åéøáãá ùîî àäéù
àâåæ äéì ïðéøñî ééáà øîàå éòãé
äìé÷ñä úéá ãò åúåà ïéåìîù ïðáøã
éîöò ìò úåëæ ãîìì éì ùé øîà íàå
åéøáãá ùîî ùé íà åìà åòîùé
ãáåòä ïäë éáâ éîð éëäå åàì íà
:äéì éãáò éëäã éîð øîéîì àëéà

çå÷éôואשכחן. éàãåàã àëäî
ïðéòîù àì ÷ôñ ìáà ïéììçî ùôð
÷ìç êà ïåâë éîð åäìåëå äðéî

øîéîì àëéàùôð çå÷éô éàãåã
íúà àìå ïëå ÷ôñ àìå èòîî à÷

úåîì äãéá ïéøåñî(ד)ïëå éàãå
úåúáù éàãå øåîùéù éãë åéìò ììç

:äáøä.פירכא ליה לית דשמואל
íäá äéçéù úåöîä íãàä äùòé øùà
÷ôñ éãéì äúééùòá àáéù àìå éàãå
:÷ôñä ìò ïéììçî àîìà äúéî

פלפלתא. ãçà:חדא ïéòøâ
'È�˙Ó.ודאי ואשם íäחטאת

àåäù íùà ùéå úåìéòîå úåìéæâ íùà
'îâáå úøë ÷ôñ úââù ìò àáä éåìú
:àáéúë äøôë éîð äéá àäå êéøô

מכפרין. ודאי ואשם àîúñîåחטאת
èøçúî äéä àì íàù àëéà äáåùú

ïáø÷ àéáî äéä àì(ה):'Ó‚הא
ביה. כתיב ïäëäכפרה åéìò øôëå

ââù øùà åúââù ìò(ä àø÷éå)íùàá
:áéúë éåìúמכפר אינו תלוי אשם
גמורה. åéìòכפרה ïâäì äìåú àìà

àèç éàãåù åì òãåéù ãò ïéøåñéä ïî
úåúéøëá äì 'éôìé éëä úàèç àéáéå

(:åë óã):.פטוריןíéøåôëä íåéã
úåúéøëá ùøôî àîòèå ïäéìò øôëî

(:äë óã):.עול מפורק øôåëחוץ
:ä"á÷äá.בתורה פנים ùøåãמגלה

äùðî ïåâë éàðâì äøåúä úà(פäéäù
:'åâå ùâìô äúéä òðîúå àìà áåúëì äùîì åì äéä àì éôåã ìù úåãâàá ùøåã.בשר ברית úåòåáùומיפר úëñîáå äìéî(צ:éàø÷î äì óéìé

õåç

íò.éáøë àìã àîéð àì äîöò éðôá ïéà äáåùúääåäã éì äîéú

úåøéáò ìë ìò äáåùúä íò úåøôëî ë"äåéå äúéî ééåðùì éöî
ïåâë ïäéìò úåøôëî ïðéàù úåøéáò ùé äáåùú àìá ìáà äøåúáù
éà éðùî éôè øéôùã øîåì ùéå úéøá øôéîå íéðô äìâîå ìåò ÷øåô

ìòå éðú÷ã àôéñã àéîåã ì"é éîð
ë"äåé àáéù ãò äìåú àåä úåøåîçä
éøééà äøéáò ìëá àéääã øôëéå
:àùéø ð"ä ë"äåé àìá úøôëî äðéàã

õåç.ìåò ÷øåôî÷"ô óåñá
úåòåáùã(.âé óã)äéì à÷ôð

÷øåôä äæ äæá 'ä øáã éë àø÷î
åúåöî úàå äøåúá íéðô äìâîå ìåò
úøëä øùá úéøá øôîä äæ øôä
íéøåôëä íåé éðôì úøëä úøëú
äùò åìéôà ìåëé ë"äåé øçàì úøëú
éúøîà àì äá äðåò ì"ú äáåùú
äù÷äå äá äðåòù ïîæá àìà
ì"öæ ù"ðééìøåàî á÷òé éáø áøä

éàîà

‰Ê ‰ÓÂ ÈÁ·ÊÓ ÏÚÓ ÂÏÈÙ‡ ˙ÂÈÁ‰Ï Ï·‡
ÂÈ¯·„· ˘ÓÓ ÔÈ‡ ˜ÙÒ ÂÈ¯·„· ˘ÓÓ ˘È ˜ÙÒ˘
˘Ù� ÁÂ˜ÙÏ ¯ÓÂÁÂ Ï˜ ˙·˘ ‰ÁÂ„ ‰„Â·ÚÂ
¯Ó‡Â ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ‰�Ú� ˙·˘‰ ˙‡ ‰ÁÂ„˘

‰ÓÂ(àÌÈÚ·¯‡Â ÌÈ˙‡ÓÓ „Á‡ ‡È‰˘ ‰ÏÈÓ
˙·˘‰ ˙‡ ‰ÁÂ„ Ì„‡·˘ ÌÈ¯·È‡ ‰�ÂÓ˘Â
È·¯ ˙·˘‰ ˙‡ ‰ÁÂ„˘ ÂÙÂ‚ ÏÎÏ ¯ÓÂÁÂ Ï˜

¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯· ÈÒÂÈ1Â¯ÂÓ˘˙ È˙Â˙·˘ ˙‡
Ï"˙ ÏÎÏ ÏÂÎÈ(áÛÒÂÈ Ô· Ô˙�ÂÈ È·¯ ˜ÏÁ Í‡

¯ÓÂ‡2ÌÎ„È· ‰¯ÂÒÓ ‡È‰ ÌÎÏ ‡È‰ ˘„Â˜ ÈÎ
‡ÈÒ�Ó Ô· ÔÂÚÓ˘ '¯ ‰„È· ÌÈ¯ÂÒÓ Ì˙‡ ‡ÏÂ

¯ÓÂ‡3˙·˘‰ ˙‡ Ï‡¯˘È È�· Â¯Ó˘Â(â‰¯Ó‡
¯ÂÓ˘È˘ È„Î ˙Á‡ ˙·˘ ÂÈÏÚ ÏÏÁ ‰¯Â˙
È„È„ ‡�ÈÓ‡ ‰Â‰ Ì˙‰ È‡Â‰ È‡ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ¯"‡ ‰·¯‰ ˙Â˙·˘

Â‰„È„Ó ‡ÙÈ„Ú(ã4‡·¯ ¯Ó‡ Ì‰· ˙ÂÓÈ˘ ‡ÏÂ Ì‰· ÈÁÂ(äÂ‰Ï ˙È‡ Â‰ÏÂÎÏ
‡·¯„Î ‡ÓÏÈ„ Ï‡ÚÓ˘È '¯„ ‡Î¯ÈÙ ‰ÈÏ ˙ÈÏ„ Ï‡ÂÓ˘„Ó ¯· ‡Î¯ÈÙ(å¯Ó‡„

È‡‰Â Â�ÂÓÓ ÏÚ ÂÓˆÚ „ÈÓÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ˙¯˙ÁÓ„ ‡ÓÚË È‡Ó ‡·¯
‡· ‰¯Ó‡ ‰¯Â˙‰Â ‰ÈÏ ‡�ÏÈË˜ È‡Ù‡Ï È‡˜ È‡ ¯Ó‡Â ‰ÈÙ‡Ï È‡˜„ Ú„È Ú„ÈÓ
ÈÈ·‡„Î ‡ÓÏÈ„ ÈÓ� ‡·È˜Ú '¯„ ÔÏ�Ó ˜ÙÒ È‡„Â ÔÁÎ˘‡Â Â‚¯‰Ï ÌÎ˘‰ Í‚¯‰Ï

ÈÈ·‡ ¯Ó‡„(æÌ‡ Ú„ÈÏ Ô�·¯„ ‡‚ÂÊ ‰ÈÏ Ô�È¯ÒÓ(א)ÔÁÎ˘‡Â ÂÈ¯·„· ˘ÓÓ
Ï‡ÂÓ˘„Â ÔÏ ‡�Ó ˜ÙÒ È‡„Â ÔÁÎ˘‡ Â‰ÏÂÎÂ ÔÏ ‡�Ó ˜ÙÒ È‡„Â(ב)‰ÈÏ ˙ÈÏ È‡„Â

˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ� ·¯ ‡ÓÈ˙È‡Â ‡�È·¯ ¯Ó‡ ‡Î¯ÈÙ(ç‡ÙÈ¯Á ‡˙ÏÙÏÙ ‡„Á ‡·Ë
:È¯˜„ ‡�ˆ ‡ÏÓÓ'È�˙ÓÔÈ¯ÙÎÓ È‡„Â Ì˘‡Â ˙‡ËÁ‡ÌÚ ÔÈ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈÂ ‰˙ÈÓ

ÏÚÂ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰˘Ú ÏÚ ˙ÂÏ˜ ˙Â¯È·Ú ÏÚ ˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙ ‰·Â˘˙‰
˙Â¯ÂÓÁ‰(è¯ÙÎÈÂ Î"‰ÂÈ ‡·È˘ „Ú ‰ÏÂ˙ ‡Â‰·‡ËÁ‡ ·Â˘‡Â ‡ËÁ‡ ¯ÓÂ‡‰

‰·Â˘˙ ˙Â˘ÚÏ Â„È· ÔÈ˜ÈÙÒÓ ÔÈ‡ ·Â˘‡Â‚¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈ ÔÈ‡ ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈÂ ‡ËÁ‡
„¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈ ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙Â¯È·Ú‰Î"‰ÂÈ ÔÈ‡ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙Â¯È·Ú

Â¯È·Á ˙‡ ‰ˆ¯È˘ „Ú ¯ÙÎÓ(é‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ '¯ ˘¯„5È�ÙÏ ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ
Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙Â¯È·Ú ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈ ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙Â¯È·Ú Â¯‰Ë˙ '‰
È�ÙÏ Ï‡¯˘È ÌÎÈ¯˘‡ ‡·È˜Ú È·¯ ¯Ó‡ Â¯È·Á ˙‡ ‰ˆ¯È˘ „Ú ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈ ÔÈ‡

ÔÈ¯‰ËÓ Ì˙‡ ÈÓ(ë¯‰ËÓ ÈÓ¯Ó‡�˘ ÌÈÓ˘·˘ ÌÎÈ·‡ ÌÎ˙‡6ÌÎÈÏÚ È˙˜¯ÊÂ
¯ÓÂ‡Â Ì˙¯‰ËÂ ÌÈ¯Â‰Ë ÌÈÓ7Ï‡¯˘È ‰Â˜Ó(ìÌÈ‡ÓË‰ ˙‡ ¯‰ËÓ ‰Â˜Ó ‰Ó ('‰)

:Ï‡¯˘È ˙‡ ¯‰ËÓ ‰"·˜‰ Û‡'Ó‚‰¯ÙÎ ‡‰Â ‡Ï ÈÂÏ˙ Ì˘‡ ÔÈ‡ È‡„Â Ì˘‡
È‡ ‰¯ÂÓ‚ ‰¯ÙÎ ¯ÙÎÓ Â�È‡ ÈÂÏ˙ Ì˘‡ ‰¯ÂÓ‚ ‰¯ÙÎ È¯ÙÎÓ Í�‰ ‰È· ‡·È˙Î

Ô�˙„ Ô˙¯ÙÎ ¯ÙÎÓ ¯Á‡ ÈÂÏ˙ Ì˘‡ Ô˙¯ÙÎ ¯ÙÎÓ ¯Á‡ ÔÈ‡ Í�‰ ÈÓ�(îÂÈ·ÈÈÁ
‰˙ÈÓ :ÔÈ¯ÂËÙ ÔÈÂÏ˙ ˙ÂÓ˘‡ ÔÈ·ÈÈÁ Î"‰ÂÈ Ô‰ÈÏÚ ¯·Ú˘ ÔÈ‡„Â ˙ÂÓ˘‡Â ˙Â‡ËÁ
È·¯Î ‡Ï„ ‡ÓÈ� ‡Ï ÔÓˆÚ È�Ù· ÔÈ‡ ‰·Â˘˙‰ ÌÚ :‰·Â˘˙‰ ÌÚ ÔÈ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈÂ

‡È�˙„(ð‰˘Ú ‡Ï ÔÈ· ‰·Â˘˙ ‰˘Ú ÔÈ· ‰¯Â˙·˘ ˙Â¯È·Ú ÏÎ ÏÚ ¯ÓÂ‡ È·¯
ıÂÁ ¯ÙÎÓ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ‰·Â˘˙(ñ˙È¯· ¯ÙÈÓÂ ‰¯Â˙· ÌÈ�Ù ‰Ï‚ÓÂ (ÏÂÚ ˜¯ÂÙÓ)

¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈ ÔÈ‡ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú ‡Ï Ì‡Â ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú Ì‡˘ ¯˘·
˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙ :‰·Â˘˙ ‡ÈÚ· ‡Ï Î"‰ÂÈ Î"‰ÂÈ ‡ÈÚ· ‰·Â˘˙ È·¯ ‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡
ÏÚ ˙¯ÙÎÓ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚ ‡˙˘‰ :‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰˘Ú ÏÚ ˙ÂÏ˜ ˙Â¯È·Ú ÏÚ
˜˙È�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰˘Ú ÏÚ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ ‡ÈÚ·ÈÓ ‰˘Ú

Â‰�ÈÓ¯Â ‡Ï ¯ÂÓ‚ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰˘ÚÏ(ò‡‰˘Ú˙ ‡ÏÂ ‰˘Ú ˙ÂÏ˜ Ô‰ ÂÏ‡
ıÂÁ

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

÷áì.,א) úáù(בíéçñô]
,[ð"ùå .ä(ג,[:àð÷ úáù]

æ"òד) .ãò ïéøãäðñ
,.ãð :æë(ה.é äâéâç]
,[ð"ùå(ו,.áò ïéøãäðñ

âî.],ז) ïéøãäðñ](חäâéâç
,.æ äìéâî .é(טù"àø 'éâ]

,[äìåú äáåùú(יúà ì"ö]
äðùîá 'éà ïëå ùøã åæ

,[úåéðùîáù(כéîìùåøé 'éâ
,éîå(לäðùîá ïëå àø÷á]

[è"éú 'òå 'úéì úåéðùîáù
úìî àìá áåúë ã"é äéîøéá
úìî áåúë æé íù íìåà 'ä
ä"ëå åðéðôì àåäù åîë 'ä
,é"òáå ó"éøáå éîìùåøéá

äë.,מ) úåúéøë(נïî÷ì]
ù [:æô,.æ úåúéøë .âé úåòåá
äëøáäס) 'ùøô úåúìàùá]

âòåìäî àúéà æñ÷ ïîéñ
,[åøéáç ìò(עúåòåáù]

,[ä"ä ã"ô àúôñåú .èì
èö.],פ) ïéøãäðñ](צóã

,.âé

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

‰Ù‡úåëìäî à"ô 'ééî
:â äëìä äáåùú

ÂÙ‚ ·äëìä ã"ô íù 'ééî
:à

ÊÙ‰ „á"ô íù 'ééî
è äëìäç"à ò"ùåè]

à 'éòñ åøú 'éñ:[
ÁÙÂúåëìäî â"ô 'ééî

:è äëìä úåââù
Êúåëìäî à"ô 'ééî]

á äëìä äáåùú:[

³

ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙
.1ipA l` xAC dYõe§¨©¥¤§¥

z` Kõ xn`l l`xUi¦§¨¥¥Ÿ¤
zF` iM ExnWY izzAW©§Ÿ©¦§Ÿ¦
mkipiaE ipiA `ed¦¥¦¥¥¤
ip` iM zrcl mkizxcl§ŸŸ¥¤¨©©¦£¦

:mkWCwn ii§¨§©¦§¤
‚È ‡Ï ˙ÂÓ˘

.2zAXd z` mYxnWE§©§¤¤©©¨
mkl `ed Wcw iM¦Ÿ¤¦¨¤
iM znEi zFn dillgn§©§¤¨¨¦
dk`ln Da dUrd lM̈¨Ÿ¤¨§¨¨
`edd WtPd dzxkpe§¦§§¨©¤¤©¦

:diOr axTn¦¤¤©¤¨
„È ‡Ï ˙ÂÓ˘

.3l`xUi ipa ExnWe§¨§§¥¦§¨¥
` zFUrl zAXd z`z ¤©©¨©£¤

zixA mzxcl zAXd©©¨§ŸŸ¨§¦
:mlFrÊË ‡Ï ˙ÂÓ˘ ¨

.4izTg z` mYxnWE§©§¤¤ªŸ©
dUri xW` ihRWn z`e§¤¦§¨©£¤©£¤
ip` mdA ige mcôd mzŸ̀¨¨¨¨©¨¤£¦

:ii‰ ÁÈ ‡¯˜ÈÂ §¨
.5xRki dGd mFIa iM¦©©¤§©¥

mkz` xdhl mkilr£¥¤§©¥¤§¤
ii iptl mkiz`Hg lMn¦Ÿ©Ÿ¥¤¦§¥§¨

:ExdhYÏ ÊË ‡¯˜ÈÂ ¦§¨
.6min mkilr iYwxfe§¨©§¦£¥¤©¦

lMn mYxdhE mixFdh§¦§©§¤¦Ÿ
lMnE mkizF`nhª§¥¤¦¨
:mkz` xdh` mkilENB¦¥¤£©¥¤§¤
‰Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ

.7lM ii l`xUi dewn¦§¥¦§¨¥§¨¨
uxôA ixEqe EWai LiafrŸ§¤¥Ÿ§©¨¤
min xFwn Eafr iM EazMi¦¨¥¦¨§§©¦

:ii z` miIg©¦¤§¨
‚È ÊÈ Â‰ÈÓ¯È

³

Á"·‰ ˙Â‰‚‰
Ó‚òãéì'(א) ïðáøã àâåæ
íà˘È:åéøáãá ùîî
Ì˘äéì(ב) úéì ìàåîùãå

éàãå 'éúå ì"öë àëøéô
:÷çîð(ג)È"˘¯äîå ä"ã

úáùã àúôñåúá 'åëå äìéî
:ù"òå æè 'ôá(ד)È"˘¯

ïéøåñî 'åë ïçëùàå ä"ã
åéìò ììç ïëå úåîì äãéá
:÷çîð éàãå úáéúå ì"öë

àéáî„"‰(ה) 'åë úàèç
ã"äî ë"çàå ã"ñä ïáø÷
'‰ È�ÙÏ ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ
ÌÎÈ˙‡ËÁ ‡ÏÂ Â¯‰Ë˙

‰Ê ÔÈ·˘‰ÊÏ:

³

·"¯‰Ó ˙Â‰‚‰
‚¯Â·˘�¯

[‡È"Â˙·äáåùú ä"ã
íò øîà÷ àëä åìàå 'åëå
äðéàù ô"òà äáåùúä
äæá ïééò á"ð .'åëå ø÷éò
â"ô éðåîééî úäâäá êøåàá

:á úåà ú"ú 'ìäî

³

È"˘¯ ÛÒÂÓ
.˜ÏÁ Í‡ïé÷øå ïéëà

ïéèåòéî.קה (ערובין

שבועות עא. שם ה. פסחים

ÓÚË‡.יג.) È‡Ó
.˙¯˙ÁÓ„äøåú äøîàù

éøä øîåìë ,íéîã åì ïéà
åì ïéàù éîë êì àåä
åâøåäì øúåîå äîùðå íã

עב.) ‡ÔÈ.(סנהדרין ‰˜ÊÁ
ÏÚ ÂÓˆÚ „ÈÓÚÓ Ì„‡

.Â�ÂÓÓøçàù äàåøù
òãåé êëìä ,÷úåùå åìèåð
úéáä ìòáù äæä áðâä
åìéöäì åðåîî ìò ãîåò
àðìéæà éà áðâä øîà øîéîå
éàå éàôàá éà÷ äéáâì
äøîàå äéì àðìéè÷ éà÷
íéîã åì ïéà äøåú êì
àá àåäù øçàî êúãîìîå
åâøäì äúà íëùä êâøäì

ÏÙÏÙïéòøâ˙‡..(שם)
ìôìô ìù ãçà(.י ÏÂÚ..(חגיגה ˜¯ÂÙÓ ıÂÁø÷éòá øôåë :åà (.æ úåúéøë) úåöîä ìë ìù(.יג ÌÈ�Ù.(שבועות ‰Ï‚ÓÂ

.‰¯Â˙·áåúëì äùîì äéä àì éôåã ìù úåãâàá ùøåãå áùåé äéäù äùðî ïåâë åéðô úåæò éåìâáå àôöåçá äøåú éøáã ìò àá
íéèç øéö÷ éîéá ïáåàø êìéå ,ùâìô äúéä òðîúå àìà(:צט סנהדרין ועי' .(שם

³

Ï‡��Á Â�È·¯
‡È‰˘ ˘Ù� ÁÂ˜ÙÏ ÔÈÈ�Ó
‰ÓÂ ˙·˘‰ ˙‡ ‰ÁÂ„]
ÂÈ¯·‡Ó „Á‡ [‡È‰˘ ‰ÏÈÓ
ÏÓ‰˘ Â�‡ˆÓ 'ÈÙ .'ÂÎ
‰˙ÈÓ‰ ÔÓ ÂÏÈˆÓ ˜Â�È˙‰
‰˘Ó Ï˘ Â�· ¯ÊÚÈÏ‡Ó
Í¯„· È‰ÈÂ ¯Ó‡�˘ ,Â�È·¯
˘˜·ÈÂ '‰ Â‰˘‚ÙÈÂ ÔÂÏÓ·
Â˙ÈÓ‰ ˘˜·ÈÂ ,Â˙ÈÓ‰
‰ÏˆÚ˙�˘ È�ÙÓ ˜Â�È˙Ï
,Â˙Â‡ ‰ÏÓ ‡ÏÂ ÂÓ‡
‰ÏÓ ,‰˘È‚¯‰˘ ÔÂÈÎÂ
,ÌÈÓ„ Ô˙Á Â˙‡¯˜Â Â˙Â‡
‰˙ÈÓ‰ ÔÓ Â˙ÏÈˆ‰Â
'ÈÙ .Â�ÓÓ Û¯ÈÂ ¯Ó‡�˘
Â˙‡Ó ˙ÂÓ‰ ÈÏÂÁ Û¯ÈÂ
‰¯Ó‡ Ê‡ ,˜Â�È˙‰ ÔÓ
ÈÓ„· ,ÈÏ ‰˙‡ ÌÈÓ„ Ô˙Á
ÂÏÂÓÏ Â˙ Ô�È¯Ó‡Â .‰ÏÈÓ‰
Â˙Â„ÙÏ È„Î ˙·˘· 'ÈÙ‡Â
Ï¯ÚÂ ·È˙ÎÂ .‰˙ÈÓ‰ ÔÓ
¯˘· ˙‡ ÏÂÓÈ ‡Ï ¯˘‡ ¯ÎÊ
„ÓÏÓ ,‰˙¯Î�Â Â˙Ï¯Ú
,·‡‰ ÔÂÚ· ˘Ù˙� ÔË˜‰˘

.‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡ '¯ Ï˘ ÌÚË ‰Ê .‰˙ÈÓ ·ÂÈÁ· ÌÈ�˘‰Â ÂÓˆÚ ÔÂÚ· ÏÂ„‚‰Â'È�˙Ó][˙‡ËÁ¯˘‡ Ï·‡ ,ÔÈ¯ÙÎÓ È‡„Â Ì˘‡Â
˙Â‡ËÁ È·ÈÈÁ Ô�˙„Î ÈÓ� È‡ .¯Á‡ Ô·¯˜ ÈÈÂ˙È‡ ÈÚ· ‰ÈÏ Ú„È˙Ó ÈÎÏ„ ,‰¯ÂÓ‚ ‰¯ÙÎ ¯ÙÎÓ Â�È‡ ,‰¯ÙÎ ‰È· ·È˙Î„ ‚"Ú‡ ÈÂÏ˙

.ÔÈ¯ÂËÙ ÔÈÈÂÏ˙ ˙ÂÓ˘‡ È·ÈÈÁ ,ÔÈ·ÈÈÁ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ Ô‰ÈÏÚ ¯·Ú˘ ÔÈ‡„Â ˙ÂÓ˘‡Â‰˙ÈÓ,‰·Â˘˙‰ ÌÚ ÔÈ¯ÙÎÓ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈÂ
ıÂÁ ,¯ÙÎÓ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú ‡Ï ÔÈ· ‰·Â˘˙ ‰˘Ú ÔÈ· ‰¯Â˙·˘ ˙Â¯È·Ú ÏÎ ¯ÓÂ‡ È·¯ ‡È�˙„ ,È·¯Î ‡Ï„ ÔÈ˙È�˙Ó

˘˙ ‡Ï· ÂÏÈÙ‡ ¯ÙÎÓ ÌÈÂÙÎ‰ ÌÂÈ Ï·‡ ,ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ‡ÎÈ¯ˆ ‰·Â˘˙ ,È�˙˜ ÈÎ‰ È·¯ ‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡ Ô�È�˘Â .¯ÙÎÓ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ÔÈ‡ ‡Ï Ì‡Â ,¯ÙÎÓ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú Ì‡˘ ,Â�È·‡ Ì‰¯·‡ Ï˘ Â˙È¯· ¯ÙÓ‰Â ‰¯Â˙· ÌÈ�Ù ‰Ï‚Ó‰Â ÏÂÚ ˜¯ÂÙÓ,‰·Â
.¯ÙÎÈÂ ÌÈ¯ÙÎ‰ ÌÂÈ ‡·È˘ „Ú ‰·Â˘˙‰ ‰ÏÂ˙ ˙Â¯ÂÓÁ‰ ÏÚÂ ,‡Ï ¯ÂÓ‚ ‰˘Ú˙ ‡Ï [ÏÚ] Ï·‡ ,‰˘ÚÏ ˜˙È�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰˘Ú ÏÚ ˙ÂÏ˜ ˙Â¯È·Ú ÏÚ ˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙ Ô�˙„ÎÈ‰�ÈÓ¯Â‡ÏÓ ıÂÁ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰˘Ú ÏÚ ˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙‰˘ ˙ÂÏ˜ Ô‰ ÂÏ‡

.¯ÂÓ‚ Â‡Ï ‡Â‰˘ ÏÎ ¯ÓÂÏÎ .‰ÈÏ ÈÓ„„ ÏÎÂ ‡˘˙ ‡Ï Ô�È˜¯ÙÂ .‡˘˙

ÌÈ�˘È 'ÒÂ˙
äáåùú.äáåùú éòá àì íéøåôëä íåé íéøåôëä íåé àéòáíò øîà÷ éëä åìéôàå ø÷éò íéøåôëä íåéã òîùî àëä ú"àå

äøåú ãåîìú äôé [á"î á"ô úåáà] éðú÷ãî õøà êøã éáâì ìôè äøåú ãåîìúã øîåì á÷òé åðéáø ìéâøù äî ìò ïàëî äù÷å ,äáåùú
ø÷éò áàä éùøåéã íéñëð äì åìôðù íáé úøîåù éáâ [á ,çì] õìåçä ÷øô úåîáéá ïðé÷ééããë ,ø÷éò õøà êøã àîìà õøà êøã íò
äðéàù ô"òà äáåùúä íò øîà÷ àëä åìéàå ,ø÷éò áàä éùøåé àîìà áàä éùøåé íò ìòáä éùøåé å÷ìçé éðú÷ãî âåìî éñëðá éøééîå
[äéãäáã] (àéãäáã) äúéî íåùî éîð éà .íäéðù êéøöù øîåì àá åðéàå ë"äåé êéøö øáë äùòù äáåùúä íò øîà÷ éëäã ì"é .ø÷éò
íåé éðä[îã] â"òà [àòáé÷î] (àéòáéî÷ã) øôëì äáåùú êéøö éîð éáøìã øîåì ùé ãåòå .äúéî éáâ ø÷éò äáåùúã äáåùúä íò àðú
'âî õåç øôëî íéøåôëä íåéù ïåéë åðéúåðåò ìéáùá úéáä áøç äîì ë"ìàã ,àëéì äáåùú àìá äøåîâ äøôëã úøëî èòîì íéøåôëä
.ø÷éò íééçå ,'åâå úáäà øùà äùà íò íééç äàø [è ,è úìä÷] áéúëãî ì"æ ú"ø ùåøéô ìò íéù÷î ãåòå .'åëå ìåò ÷øåôã íéøáã
êë äùà åàéùäì áééçù íùë øîà÷ éëäå úåðîåà àìà äæ ïéàù [á ,ì] ïéùåãé÷ã àî÷ ÷øôá äéì ïðéùøã(ã) àä àø÷ã íééçã ì"éå

äàøð äéä àì ìáà .ø"î .úåðîåà àìà äæ ïéàù [íééçî] (íééçã) ø÷éò àéä ë"à àéä äøåú [äùà] éàå ,úåðîåà åãîìì åéáà áééç
[äîòî] (äúéòî) àëôéà ÷åãéú äáøãà ,äëàìî äîò ïéàù äøåú ìëå éëä øúá øîà÷ àäã ,ø÷éò äðéà äøåú éë øîåì ïðçìà ø"äì
äøåú íéøáã ç"îá [ç"î å"ô úåáà] ïðúå ,'åë éàøò ïúëàìîå òá÷ ïúøåú åùò íéðåùàø [á ,äì] ïéëøáî ãöéë ÷øôá éîð ïðéøîàå
éðú÷ àìå áàä éùøåé íò ìòáä éùøåé å÷åìçé éðúãî àìà ïðé÷ééã àìã äéàø åðéà õìåçäã à÷åéã àäå .'åë õøà êøã èåòéîá úéð÷éð
àìå ,ø÷éò ååä áàä éùøåéã î"ù ,áàä éùøåé íò ìòáä éùøåé å÷åìçé úåðùì åðåùìá [êéøàäãî] ('îà÷ãî) ïðé÷ééã àîúñ å÷åìçé
íò ïåùìî ïéçøë ìò ë"àå ,éãéî ïðé÷ééã äåä àì áàä éùøåéå ìòáä éùøåé å÷åìçé åðåùìá êéøàî äéä íà àäã ,øîåì äöø äî éúòãé
ãåîìú äôé éðú[ã àä] (éà) ìáà ,ïë ÷ã÷ãì àåä ïåùì øåúéé íòå áàä éùøåéå ìòáä éùøåé å÷åìçé øîåì åì äéä éë äàøð éìå .÷ééã

ò äøåúäåäã õøà [êøã íò] (êøãì) äøåú ãåîìú äôé úåðùì (ïåùì) åì äéä àì éë [ïåùì] øåúéé äæ ïéà (òîùî äåäã) õøà êøã í
.ø÷éò äàøð ïëå ,øîà÷ äæ åà äæ åà òîùî

‡ÓÂÈ È�ÈÓ˘ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ.ÂÙ
תשא. מלא ä÷ðé:חוץ àì áéúëã íåùî êúòã à÷ìñ à÷דדמי וכל

øåîâ:ליה. äùòú àì.ונקה תשובה בחורב שנאמר øçàìלפי
:äì ùøôî ïî÷ìå ïäéìò ììôúäì äùî äìòùë ìâòä äùòîיכול

תשא. לא äáåùúá:אף ä÷ðéנאמר שכבר נקה לומר אפשר אי
ינקה. éáâלא ä÷ðé àì ä÷ð áéúëã
:éããä.כפרה ïé÷åìçùחלוקי

:êë äæå êë äæ ïúøôëá.לו אמר
àéäù äøéáò ùéù ïé÷ìçðä ïä ùìù
ìáà äæì äëéøö äðéàå äæì äëéøö
äëéøö àéäù ïé÷åìçä ïî äðéà äáåùú

:ïìåëì.בנים àôøàשובו ãéîå
äáåùúá úøôëîù äøéáò ùéù úãîì

:äãáì.יכפר הזה ביום úãîìכי
:ë"äåé äëéøöù äøéáò ùéùופקדתי

פשעם. äøéáòבשבט ùéù úãîì
äì÷ì ì÷ä àøáúñîå ïéøåñé äëéøöù

øåîçäå:äøåîçì.השם àèåçחילול
:íéøçà àéèçîå.צבאות ה' באזני

íà ä"á÷ä øîà éðæàá àéáðä øîà
ùéù åðãîì ïåúåîú ãò ïåòä øôåëé
:äúéîá àìà äøôë äì ïéàù äøéáò

לאלתר. דמי יהיבנא éðàùëåולא
ïìæâ éðàù øîåà àåä òåøôì øçàî
:ìæâá ìæìæî úåéäì éðîî ãîìå

תבעי. דלא êøãבאתרא ïéàù
ìòå åéúåô÷ä òåáúìå êìéì çáèä
:åúéáì åéúåòî åì àéáäì ç÷åìä

מחסיא. àðéáø:ומתא ìù åîå÷î
להאי. וזוזא להאי זוזא àìיהיב àîù

ìåìéç ïàë ùéå åì åéúúðù åøéáç òãé
:íùä.חושבנא ïéøæåçåועביד

:åìèðù äî ãâðë øùá åì ïéðúåðåכגון
וכו'. דמסגינא ïéòãåéאנא ìëä ïéàå

éðîéä ïéãîìå éúñøâá éúùìçðù
:äøåú ãåîìúî ìèáäìמחמת

åéìò:שמועתו. àöåéä òø íù úîçî
מריה. ליה ìòשרא åøöåé ìåçîé

:åéùòî.ידך על êøéáçì:מתאהב
äðùî:ושונה.àø÷î:קורא.

חכמים. (ומשמשתלמידי ãåîìì(י(äøåú
ïîòè äî úåéðùîä éîòè áåùéé àéä

:åãîì ïëéäîå'ה עם להם באמור
íùäאלה. ìåìéç áåúëä àø÷ åæ úà

úåðòøåôå äøéáò øáåò áåùç íãàùë
åì åìéòåä äî íéøîåà ìëäå åéìò äàá
äàá äòø íéîëçäå íéãéñçä äàø
éùã÷ íù úà åììçéå øîàðù íäéìò
íéøëðä íäéìò øåîàá åäåììç äîáå
àìå äìà 'ä íò åàø ïäéðéá åìâù
íù àöîð åìâé àìù íìéöäì ìåëé
:èòîúî åãåáëå ììçúî íéîù

אתם. שובבים åùòúùëדמעיקרא
äìòî äáåùú(ו)åìéàë íëéìò

úåèùå úåøòð éãé ìò àèçä úìéçú
:úåááåùå.ארפא òîùîוכתיב

àôøúðù íåî ìòáë êìéàå ïàëî
:åéìò åîù úö÷îù.מאהבה כאן

åúìçúî åðåò ø÷òð äáäàî áùä(ד):
בנים. שובו éìòáכתיב àîìà
:íéðá ïééåø÷ äáåùúאנכי כי וכתיב

בכם. åø÷éî:בעלתי íéãáò àîìà
ומיראה. מאהבה íéðá:כאן ïééåø÷
יסורין. ידי על ãòכאן åáù àìù

úéàå íéãáò ïééåø÷ ïéøåñéá åøñéúðù
äáåùàå éìà åáåù áéúë éñøâã(ח)

áéúë íëá éúìòá éëðà éë áéúëå
à à÷ äàøéî åà äáäàî ïàë åáåùúù íãå÷ øáë íëá éúìòá éëðà éë áéúëå äáåùú øçàì íëéìà äáåùàå:íëá éúìòá éëðà éë øî

àì

úåúéøëã àî÷ ÷øôá úåúéøë å"ì éãäá åäì áéùç àì éàîà(.á óã)

òáøà ÷øôá àìà éëä àø÷ éùøã àì éáøãà éâéìôã ïðáøã é"ø õøéúå
úåúéî(:ãñ óã ïéøãäðñ)àùøãì àáé÷ò éáøå ìàòîùé 'ø äéì éùøã

äîì àðéðî øîà÷ íúäã åäðéáùçéîì éöî àì éáøã àáéìàå àðéøçà
íìòäá ïìåë ïàùò íàù øîåì éì
äéãéãìå úçàå úçà ìë ìò áééç ãçà
àúìéîá àìà úàèç áééçéî àì
øîà÷ãë úøëå åàì åðåãæ ìò ïéáééçù

úåîáéã àî÷ ÷øôá éáø(.è óã)

úàèçä äòãåðå 'éô äéìò ïàë øîàð
äéìò ïìäì øîàðå äéìò åàèç øùà
åðåãæ ìò ïéáééçù øáã ïìäì äî äééçá
åá ùéù ïìäì äî äðéîå ïàë óà úøë
åáøúéàã éäð éðä é÷åôàì ïàë óà åàì
àì ïðáøì ìáà åäá úéì åàì úøëì
éòá àì åäãéãìã éëä ééåðùì ïðéöî
äéäé úçà äøåúî éøîâã ïåéë åàì
úãåáòì äìåë äøåúä ìë äù÷åä íëì
ìò ïéáééçù øáã æ"ò äî íéáëåë
ïðéòá àì åàì ìáà 'åëå úøë åðåãæ
àäã åàì àëéà æ"òã áâ ìò óà
éëä åìéôàå äìé÷ñ éîð àëéà æ"òá
àëéìã àëéä åìéôà úàèç éáééçî
ïéðòì àìà ïðéù÷î àìã äìé÷ñ
áéúëã àðééðò àåääá áéúëã úøë
àì åàì éîð éëä úøëú úøëä
åìà ÷øôáã òãú úàèç ïéðòì ïðéòá

ïé÷åìä ïä(:âé óã úåëî)èòîî
àéîåãã íåùî úàèçî äìéîå çñô
ìàå áù æ"ò äî ïðéòá æ"òã
äùòå íå÷ã éðä é÷åôàì äùòú
úàèç ïéðòì åàì ïðéòá éàå åäðéð
é÷åôàì åàì äá ùéù æ"ò äî àîéð
àì äùòú ìàå áù ååä éà åìéôà éðä
:åàì åäá áéúë àìã ïåéë áééçéî

øîàäå

ıÂÁ1˘"˙ ‰ÈÏ ÈÓ„„ ÏÎÂ ‡˘˙ ‡Ï ‡˘˙ ‡ÏÓ
‰ËÓÏÂ ‡˘˙ ‡ÏÓ ‡Â‰˘ ÏÎ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯
‰·Â˘˙ ‰ÏÚÓÏÂ ‡˘˙ ‡ÏÓ ˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙
‰ÈÏ ÈÓ„„ ÏÎÂ ‡˘˙ ‡Ï ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈÂ ‰ÏÂ˙
ÏÂÎÈ ‰˜�Â ‰·Â˘˙ ·¯ÂÁ· ¯Ó‡�˘ ÈÙÏ ˘"˙

Ï"˙ Ô‰ÓÚ ‡˘˙ ‡Ï Û‡2Û‡ ÏÂÎÈ ‰˜�È ‡Ï
‡Â‰ ÂÓ˘ ÂÓ˘ ˙‡ Ï"˙ ÔÎ ÔÈÂ‡Ï È·ÈÈÁ ¯‡˘
È‡�˙ ÔÈÂ‡Ï È·ÈÈÁ ¯‡˘ ‰˜�Ó Ï·‡ ‰˜�Ó Â�È‡„
‰˘Ú ÏÚ ˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙ ‰Ó ÏÚ ‡È�˙„ ‡È‰
‰·Â˘˙ ‰Ó ÏÚÂ ‰˘ÚÏ ˜˙È�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚÂ
˙È· ˙Â˙ÈÓ ÏÚÂ ˙Â˙È¯Î ÏÚ ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈÂ ‰ÏÂ˙
¯Ó‡�˘ ÈÙÏ ¯Ó ¯Ó‡ ¯ÂÓ‚ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚÂ ÔÈ„

·¯ÂÁ·(א)‡È�˙„ ÔÏ ‡�Ó ‰˜�Â(à¯ÊÚÏ‡ '¯
‡Ï ¯Ó‡� ¯·Î˘ ‰˜� ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ È‡ ¯ÓÂ‡
¯Ó‡� ¯·Î˘ ‰˜�È ‡Ï ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ È‡Â ‰˜�È
‰˜�Ó Â�È‡Â ÔÈ·˘Ï ‡Â‰ ‰˜�Ó „ˆÈÎ ‡‰ ‰˜�
'¯ ˙‡ ˘¯Á Ô· ‡È˙Ó '¯ Ï‡˘ ÔÈ·˘ Ô�È‡˘Ï

ÈÓÂ¯· ‰È¯ÊÚ Ô· ¯ÊÚÏ‡(áÈ˜ÂÏÁ 'Ú·¯‡ ˙ÚÓ˘
‰˘Ï˘ ¯Ó‡ ˘¯Â„ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ ‰È‰˘ ‰¯ÙÎ

„Á‡Â „Á‡ ÏÎ ÌÚ ‰·Â˘˙Â Ô‰(â‡‰˘Ú ÏÚ ¯·Ú
¯Ó‡�˘ ÂÏ ÔÈÏÁÂÓ˘ „Ú Ì˘Ó ÊÊ Â�È‡ ·˘Â

3ÌÈ··Â˘ ÌÈ�· Â·Â˘·‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú
¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈÂ ‰ÏÂ˙ ‰·Â˘˙ ‰·Â˘˙ ‰˘ÚÂ

¯Ó‡�˘4ÏÎÓ ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ· ÈÎ
ÌÎÈ˙‡ËÁ‚ÔÈ„ ˙È· ˙Â˙ÈÓÂ ˙Â˙È¯Î ÏÚ ¯·Ú

ÔÈ¯ÂÒÈÂ ÔÈÏÂ˙ Î"‰ÂÈÂ ‰·Â˘˙ ‰·Â˘˙ ‰˘ÚÂ
¯Ó‡�˘ ÔÈ˜¯ÓÓ5ÌÚ˘Ù Ë·˘· È˙„˜ÙÂ
Ì�ÂÚ ÌÈÚ‚�·Â„Â„È· Ì˘‰ ÏÂÏÈÁ ˘È˘ ÈÓ Ï·‡

ÔÈ‡(ב)ÔÏÂÎ ‡Ï‡ ˜¯ÓÏ ÔÈ¯ÂÒÈ· ‡ÏÂ ¯ÙÎÏ Î"‰ÂÈ· ‡ÏÂ ˙ÂÏ˙Ï ‰·Â˘˙· ÁÎ ÂÏ
¯Ó‡�˘ ˙˜¯ÓÓ ‰˙ÈÓÂ ÔÈÏÂ˙6ÌÎÏ ‰Ê‰ ÔÂÚ‰ ¯ÙÂÎÈ Ì‡ ˙Â‡·ˆ '‰ È�Ê‡· ‰Ï‚�Â

‡�‡ ÔÂ‚Î ·¯ ¯Ó‡ Ì˘‰ ÏÂÏÈÁ ÈÓ„ ÈÎÈ‰ ÔÂ˙ÂÓ˙ „Ú‰‡Á·ËÓ ‡¯˘È· ‡�ÏÈ˜˘ È‡
Ï·‡ ÈÚ·˙ ‡Ï„ ‡¯˙‡· ‡Ï‡ Â�˘ ‡Ï ÈÈ·‡ ¯Ó‡ ¯˙Ï‡Ï ÈÓ„ ‡�·È‰È ‡ÏÂ
ÈÈ·‡ ‡Â‰ ÈÚ·˙„ ‡¯˙‡ ‡ÈÒÁÓ ‡˙ÓÂ ‡�È·¯ ¯Ó‡ ‰· ÔÏ ˙ÈÏ ÈÚ·˙„ ‡¯˙‡·
Â‰Ï ·¯˜Ó ¯„‰Â È‡‰Ï ‡ÊÂÊÂ È‡‰Ï ‡ÊÂÊ ·È‰È ÈÙ˙Â˘ È¯˙Ó ‡¯˘È· ÏÈ˜˘„Î
‡Ï· ˙ÂÓ‡ Ú·¯‡ ‡�È‚ÒÓ„ ‡�‡ ÔÂ‚Î ¯Ó‡ Ô�ÁÂÈ È·¯ ‡�·˘ÂÁ „È·ÚÂ È„„‰ È·‚
˙ÓÁÓ ÔÈ˘ÈÈ·˙Ó ÂÈ¯È·Á˘ ÏÎ ¯Ó‡ È‡�È '¯ È·„ ˜ÁˆÈ ÔÈÏÈÙ˙ ‡Ï·Â ‰¯Â˙

Â˙ÚÂÓ˘(ã‡¯˘ È˘�È‡ È¯Ó‡ ‡˜„ ÔÂ‚Î ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ� ·¯ ¯Ó‡ (Ì˘‰ ÏÂÏÈÁ Â�ÈÈ‰)
‡È�˙„Î ¯Ó‡ ÈÈ·‡ ‡È�ÏÙÏ ‰È¯Ó ‰ÈÏ7ÂÌÈÓ˘ Ì˘ ‡‰È˘ ÍÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ ˙·‰‡Â

Â�˙ÓÂ Â‡˘Ó ‡‰ÈÂ Á"˙ ˘Ó˘ÓÂ ‰�Â˘Â ‡¯Â˜ ‡‰È˘ Í„È ÏÚ ·‰‡˙Ó(ג)(ä˙Á�·
Â·¯ È¯˘‡ ‰¯Â˙ Â„ÓÏ˘ ÂÈ·‡ È¯˘‡ ÂÈÏÚ ˙Â¯ÓÂ‡ ˙ÂÈ¯·‰ ‰Ó ˙ÂÈ¯·‰ ÌÚ
‰ÓÎ Â‡¯ ‰¯Â˙ „ÓÏ˘ È�ÂÏÙ ‰¯Â˙ Â„ÓÏ ‡Ï˘ ˙ÂÈ¯·Ï Ì‰Ï ÈÂ‡ ‰¯Â˙ Â„ÓÏ˘

¯ÓÂ‡ ·Â˙Î‰ ÂÈÏÚ ÂÈ˘ÚÓ ÌÈ�˜Â˙Ó ‰ÓÎ ÂÈÎ¯„ ÌÈ‡�8‰˙‡ È„·Ú ÈÏ ¯Ó‡ÈÂ
Â�˙ÓÂ Â‡˘Ó ÔÈ‡Â Á"˙ ˘Ó˘ÓÂ ‰�Â˘Â ‡¯Â˜˘ ÈÓ Ï·‡ ¯‡Ù˙‡ Í· ¯˘‡ Ï‡¯˘È
È�ÂÏÙÏ ÂÏ ÈÂ‡ ÂÈÏÚ ˙Â¯ÓÂ‡ ˙ÂÈ¯·‰ ‰Ó ˙ÂÈ¯·‰ ÌÚ ˙Á�· Â¯Â·„ ÔÈ‡Â ‰�ÂÓ‡·
„ÓÏ˘ È�ÂÏÙ ‰¯Â˙ Â„ÓÏ˘ Â·¯Ï ÂÏ ÈÂ‡ ‰¯Â˙ Â„ÓÏ˘ ÂÈ·‡Ï ÂÏ ÈÂ‡ ‰¯Â˙ „ÓÏ˘
¯ÓÂ‡ ·Â˙Î‰ ÂÈÏÚÂ ÂÈÎ¯„ ÔÈ¯ÚÂÎÓ ‰ÓÎÂ ÂÈ˘ÚÓ ÔÈÏ˜ÏÂ˜Ó ‰ÓÎ Â‡¯ ‰¯Â˙

9‡ÓÁ ¯"‡ Â‡ˆÈ Âˆ¯‡ÓÂ ‰Ï‡ '‰ ÌÚ Ì‰Ï ¯ÂÓ‡·(å‰·Â˘˙ ‰ÏÂ„‚ ‡�È�Á (¯·)
‰‡È·Ó˘(ד)'‡�˘ ÌÏÂÚÏ ˙Â‡Ù¯10‡ÓÁ '¯ ‰·„� Ì·‰Â‡ Ì˙·Â˘Ó ‡Ù¯‡(æ(¯·)

·È˙Î ÈÓ¯ ‡�È�Á11‡Ù¯‡ ·È˙ÎÂ Ì˙‡ ÌÈ··Â˘ ‡¯˜ÈÚÓ„ ÌÈ··Â˘ ÌÈ�· Â·Â˘
Ô‡Î ‰·‰‡Ó Ô‡Î ‡È˘˜ ‡Ï ÌÎÈ˙Â·Â˘Ó(ה)Â·Â˘ ·È˙Î ÈÓ¯ ‰„Â‰È ·¯ ‰‡¯ÈÓ
·È˙ÎÂ ÌÎÈ˙Â·Â˘Ó ‡Ù¯‡ ÌÈ··Â˘ ÌÈ�·(ç12ÌÎ˙‡ È˙Á˜ÏÂ ÌÎ· È˙ÏÚ· ÈÎ�‡ (‰�‰)

È·¯ ¯Ó‡ ÔÈ¯ÂÒÈ È"Ú Ô‡Î ‰‡¯ÈÓ Â‡ ‰·‰‡Ó Ô‡Î ˜"Ï ‰ÁÙ˘ÓÓ ÌÈ�˘Â ¯ÈÚÓ „Á‡
'‡�˘ „Â·Î‰ ‡ÒÎ „Ú ˙Ú‚Ó˘ ‰·Â˘˙ ‰ÏÂ„‚ ÈÂÏ13'‰ „Ú Ï‡¯˘È ‰·Â˘‡ÍÈ‰Ï‡(è

¯Ó‡

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

èì.],א) úåòåáù](בúåáà]
àúôñåú ä"ä è"ëô ð"øã

,[è"ä ã"ô(ג:áé úåòåáù]
,[:æ íéçáæ(דàúéà é"òá]

ìáà ù"àøä ñøâ ïëå éîã éëéä
úøçà àñøéâá 'éà ñôìà áøá

,[ù"ò(ה,[é"òá 'éò](וì"ö]
,[éáøá(ז,[éáøá ì"ö](חì"ö]
,[éë(טïëå èå÷ìéä úñøéâ]

àìå ãò øîà ïðçåé 'ø é"òá
øîàäå éëä é"øà éîå ììëá ãò
úà äçåãù äáåùú äìåãâ é"ø
àì 'åëå øîàðù äøåúáù ú"ì
,[øåáöá àäå ãéçéá àä àéù÷

ãåîìú],י) ì"ö]

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

ËÙ„ ‚ · ‡'ìäî à"ô 'ééî
:ã"ìä äáåùú

ˆÂ ‰éãåñé 'ìäî ä"ô 'ééî
:àé 'ìä äøåúä

Êäáåùú úåëìäî æ"ô 'ééî]
å 'ìä:[

³

ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙
.1ii mW z` `Vz `÷¦¨¤¥§¨

dTpi `÷ iM `eXl Lid÷ ¡̀¤©¨§¦§©¤
FnW z` `Vi xW` z` ii§¨¥£¤¦¨¤§

:`eXlÂ Î ˙ÂÓ˘ ©¨§
.2`Up mitl`l cqg xvpŸ¥¤¤¨£¨¦Ÿ¥

`÷ dTpe dôHge rWte oFr̈¨¤©§©¨§©¥
lr zFaô oFr cwR dTpi§©¤Ÿ¥£©
lr mipa ipA lre mipÄ¦§©§¥¨¦©

:mirAx lre miWNW¦¥¦§©¦¥¦
Ê „Ï ˙ÂÓ˘

.3miaaFW mipA EaEW¨¦¨¦
Eppd mkizaEWn dRx ¤̀§¨§Ÿ¥¤¦§
ii dYõ iM Kl Epzô¨¨¦¨§¨

`:Epid÷·Î ‚ Â‰ÈÓ¯È ¡¥
.4xRki dGd mFIa iM¦©©¤§©¥

lMn mkz` xdhl mkilr£¥¤§©¥¤§¤¦Ÿ
:ExdhY ii iptl mkiz`Hg©Ÿ¥¤¦§¥§¨¦§¨
Ï ÊË ‡¯˜ÈÂ

.5mrWR haWa iYcwtE¨©§¦§¥¤¦§¨
:mpFr mirbpaE¦§¨¦£¨

‚Ï ËÙ ÌÈÏ‰˙
.6zF`av ii ipfôa dlbpe§¦§¨§§¨§¨§¨

mkl dGd oFrd xRki m ¦̀§ª©¤¨©¤¨¤
ii ipc` xnô oEznY cr©§ª©£Ÿ¨¡¦

:zF`av„È ·Î Â‰ÈÚ˘È §¨
.7Lid÷` ii z` Yadôe§©§¨¥§¨¡¤

LWtp lkaE Laal lkA§¨§¨§§¨©§§
:Lc`n lkaE‰ Â ÌÈ¯·„ §¨§Ÿ¤

.8dYô iCar il xn`Ie©Ÿ¤¦©§¦¨
:xôRz` LA xW` l`xUi¦§¨¥£¤§¤§¨
‚ ËÓ Â‰ÈÚ˘È

.9xW` miFBd l` `FaIe©¨¤©¦£¤
mW z` ElNgie mW E`Ä¨©§©§¤¥
ii mr mdl xn`A iWcẅ§¦¤¡Ÿ¨¤©§¨

:E`vi FvxõnE dN ¥̀¤¥§¨¨
Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ

.10`Rx`mad` mzaEWn ¤§¨§¨¨Ÿ£¥
:EPOn iRõ aW iM dacp§¨¨¦¨¦¦¤

‰ „È Ú˘Â‰
.11miaaFW mipA EaEW¨¦¨¦

Eppd mkizaEWn dRx ¤̀§¨§Ÿ¥¤¦§
ii dYõ iM Kl Epzô¨¨¦¨§¨

:Epid÷`·Î ‚ Â‰ÈÓ¯È ¡¥
.12miaaFW mipa EaEW¨¦¨¦

mka iYlrA ikpô iM ii m`p§ª§¨¦Ÿ¦¨©§¦¨¤
xirn cg` mkz` iYgwle§¨©§¦¤§¤¤¨¥¦
iz`ade dgRWOn mipWE§©¦¦¦§¨¨§¥¥¦

:oFIv mkz`„È ‚ Â‰ÈÓ¯È ¤§¤¦
.13ii cr l`xUi daEW¨¦§¨¥©§¨

:LpFrA YlWk iM Lid÷ ¡̀¤¦¨©§¨©£¤
· „È Ú˘Â‰

³

Á"·‰ ˙Â‰‚‰
Ó‚áøåçá'(א) 'àðù éôì

‰·Â˘˙:ä÷ðå(ב)Ì˘ìáà
ïéà åãéá íùä ìåìéç ùéù éî

çë‡Ïì"öë 'åë äáåùúá
:÷çîð åì úáéúå(ג)Ì˘

åðúîå åàùî àäéå‰�ÂÓ‡·
Â¯Â·„Âúåéøáä íò úçðá

åéìò úåøîåà 'åéøáä äî
„ÓÏ˘ È�ÂÏÙÏ ÂÏ È¯˘‡

‰¯Â˙åãîìù åéáà éøùà
:äøåú(ד)Ì˘äáåùú äìåãâ
äàéáîù‰‡ÂÙ¯:íìåòì

Ì˘ïàë(ה) äáäàî ïàë
(éîø äãåäé áø) äàøéî
áúëðå úåô÷åî åìà úáéú

à"ñ åãöá‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡
ÈÓ¯ ÈÓ‡ ¯˘"È(ו):¯·

äìòî 'åë àø÷éòîã ä"ã
È�‡úåèùå 'åë åìàë íëéìò

Ê"ÚÏ· ı"È¯·‡ ÌÈ··Â˘
:ã"ñä(ז)‰"„åðåò 'åë ïàë
åúìçúî‡Ù¯‡ ‰‡¯ÈÓ Ô‡Î
:ã"ñä(ח)‰"„é"ò ïàë

äáåùàå éìà åáåù 'åëÌÎÈÏ‡
:éëðà éë áéúëå

³

Ï‡��Á Â�È·¯

³

Ï‡��Á Â�È·¯(Í˘Ó‰)

˘"˙˙Â¯ÂÓÁ‰ Ô‰ ÂÏÈ‡
‡ÏÂ ÔÈ„ ˙È· ˙Â˙ÈÓÂ ˙Â˙È¯Î

.'ÂÎ Ô‰ÓÚ ‡˘˙˘"˙'¯
‡ÏÓ ‡Â‰˘ ÏÎ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È
,˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙ ‰ËÓÏÂ ‡˘˙
‰·Â˘˙ ‰ÏÚÓÏÂ ‡˘˙ ‡ÏÓ
.¯ÙÎÓ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈÂ ‰ÏÂ˙
ÈÓ„„ ÏÎÂ ‡˘˙ ‡Ï Ô�È�˘Â

.¯ÂÓ‚ Â‡Ï ‡Â‰„ ,‰ÈÏ˘"˙

‡˘Â� ·¯ÂÁ· ¯Ó‡�˘ ÈÙÏ
„ÂÚ ‰˜�Â ‰‡ËÁÂ Ú˘ÙÂ ÔÂÚ
‰È�Ë˘ÙÂ .‰˜�È ‡Ï ¯Ó‡�
ÌÈ·˘Ï ‡Â‰ ‰˜�Ó ,‡¯˜Ï
.ÌÈ·˘ Ô�È‡˘Ï ‰˜�Ó Â�È‡Â
·¯ÂÁ· ¯Ó‡�˘ ÈÙÏ ‡È�˙Â
,‰˜�Â ‰· ·È˙Î„Ó ,‰·Â˘˙
Ô‰ÓÚ ‡˘˙ ‡Ï Û‡ ÏÂÎÈ]
ÏÚ ÏÂÎÈ „Ú ,[‰˜�È ‡Ï Ï"˙
·Â˘È˘ Ù"Ú‡ ÔÈÂ‡Ï È·ÈÈÁ ÏÎ

ÂÓ˘ ˙‡ ‡˘˙ ‡Ï· [‡Ï‡ Â�È‡] ‰˜�È ‡Ï ·È˙Î„ Í‰ ,‡Â˘Ï ÂÓ˘ ˙‡ ‡˘È ¯˘‡ ˙‡ '‰ ‰˜�È ‡Ï ÈÎ ‡�È¯Á‡ ‡¯˜ Ï"˙ ,ÂÏ ‰˜�È ‡Ï
‰Ó ÏÚ ‡È�˙„ ‡È‰ È‡�˙ Ô�ÈÁ„Â .ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ‡Ï· ˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙‰ ÔÈÂ‡Ï ÏÎ· ‰�‰ .˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙‰ ÔÈÂ‡Ï ¯‡˘ ÏÎ ‡‰ ,„·Ï·
ÔÈ„ ˙È· ˙Â˙ÈÓÂ ˙Â˙È¯Î ÏÚ ¯ÙÎÓ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈÂ ‰ÏÂ˙ ‰·Â˘˙ ‰Ó ÏÚ ,‰˘ÚÏ ˜˙È�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚÂ ‰˘Ú ÏÚ ˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙

.¯ÂÓ‚ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚÂÏ‡˘'¯
¯ÊÚÏ‡ '¯ ˙‡ ˘¯Á Ô· ‰È˙Ó
‰˙ÚÓ˘ ÈÓÂ¯· ‰È¯ÊÚ Ô·
'¯ ‰È‰˘ ‰¯ÙÎ È˜ÂÏÁ '„
'‚ ÂÏ ¯Ó‡ ,˘¯Â„ Ï‡ÚÓ˘È
.˙Á‡ ÏÎ ÌÚ ‰·Â˘˙Â Ô‰
Â�È‡ ,·˘Â ‰˘Ú ÏÚ ¯·Ú
,ÂÏ ÔÈÏÁÂÓ˘ „Ú Ì˘Ó ÊÊ
.'Â‚Â Ì˙·Â˘Ó ‡Ù¯‡ ¯Ó‡�˘
,·˘Â ‰˘Ú˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú
ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈÂ ‰ÏÂ˙ ‰·Â˘˙
‰Ê‰ ÌÂÈ· ÈÎ ¯Ó‡�˘ ,¯ÙÎÓ
˙Â˙È¯Î ÏÚ ¯·Ú .ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ
‰·Â˘˙ ,·˘Â ÔÈ„ ˙È· ˙Â˙ÈÓÂ
ÔÈ¯ÂÒÈÂ ÔÈÏÂ˙ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈÂ
È˙„˜ÙÂ ¯Ó‡�˘ ,ÔÈ˜¯ÓÓ
.Ì�ÂÚ ÌÈÚ‚�·Â ÌÚ˘Ù Ë·˘·
ÏÂÏÁ Â„È· ˘È˘ ÈÓ Ï·‡
‰·Â˘˙Ï ‡Ï ÁÎ ÔÈ‡ ,Ì˘‰
ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈÏ ‡ÏÂ ,˙ÂÏ˙Ï
,˜¯ÓÏ ÔÈ¯ÂÒÈÏ ‡ÏÂ ,¯ÙÎÏ
‰˙ÈÓÂ ÔÈÏÂ˙ ÔÏÂÎ ·Ï‡
È�Ê‡· ‰Ï‚�Â ¯Ó‡�˘ ,˙˜¯ÓÓ
ÔÂÚ‰ ¯ÙÂÎÈ Ì‡ ˙Â‡·ˆ '‰

.ÔÂ˙ÂÓ˙ „Ú ÌÎÏ ‰Ê‰ÈÎÈ‰

ÔÂ‚Î ¯Ó‡ ·¯ ,Ì˘‰ ÏÂÏÁ ÈÓ„
‡Á·Ë È·Ó ‡�ÏÈ˜˘ È‡ ‡�‡
,ÈÚ·˙ ‡Ï„ ‡¯˙‡· ‡¯˘È·
·¯Ï ‰È˙ÈÊÁ ‡�‡ ¯ÓÈÓÏ Â˙‡„
Â�ÈÈ‰ ,ÈÓ„ ‡Ï· ‡¯˘· ÏÈ˜˘„
¯Ó‡ Ô�ÁÂÈ '¯ .Ì˘‰ ÏÂÏÁ
˙ÂÓ‡ '„ ‡�È‚ÒÓ È‡ ‡�‡ ÔÂ‚Î

‰ÏÙ˙ ‡Ï·Â ‰¯Â˙ ‡Ï·(à.
ÂÈ¯È·Á˘ ÏÎ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ
‡¯˘ È¯Ó‡„ Â˙ÚÂÓ˘Ó ÔÈ˘Â·
‡ˆÓ� .‡È�ÏÙÏ ‰È¯Ó ‰ÈÏ
ÂÏÏ‰ ÌÈ¯·„ Ï˘ ÌÈ˘�ÂÚ
˙Â˙ÈÓÂ ˙Â˙È¯Î ˘�ÂÚÓ ÏÂ„‚

.ÔÈ„ ˙È·‡È�˙˙‡ ˙·‰‡Â
ÍÈ‰Ï‡ '‰Ì˘ ‡‰È˘ ‰˘Ú

‰È‰È˘ ,Í„È ÏÚ ·‰‡� ÌÈÓ˘
(‰‡¯È·) ‰�Â˘Â ‡¯Â˜ Ì„‡
È„ÈÓÏ˙ ˘Ó˘ÓÂ [‰¯Â˙·]
˜Â˘· Â�˙ÓÂ Â‡˘ÓÂ ÌÈÓÎÁ
ÏÎ‰ ‰Ó ,˙ÂÈ¯·‰ ÌÚ ˜„ˆ·
„ÓÏ˘ È�ÂÏÙ È¯˘‡ ÌÈ¯ÓÂ‡
Â·¯Â ÂÈ¯Â‰ È¯˘‡ ,‰¯Â˙
ÌÈ˘ÚÓ ÌÈ‡� ‰ÓÎ ,Â„ÓÈÏ˘
¯ÓÂ‡ ·Â˙Î‰ ÂÈÏÚ ,ÂÈÎ¯„Â
.¯‡Ù˙‡ Í· ¯˘‡ Ï‡¯˘È
ÂÈÎ¯„Â ‰�Â˘Â ‡¯Â˜‰ Ï·‡
·Â˙Î‰ ÂÈÏÚ ,'ÂÎ ÌÈ¯ÚÂÎÓ
'‰ ÌÚ Ì‰Ï ¯ÂÓ‡· ¯ÓÂ‡

.Â‡ˆÈ Âˆ¯‡ÓÂ [‰Ï‡]‰ÏÂ„‚

(‰‡¯ÈÓ) ‰·Â˘˙ ,ÌÎÈ˙Â·Â˘Ó ‡Ù¯‡ ÌÈ··Â˘ ÌÈ�· Â·Â˘ ‡�˜ÈÒ‡Â .Ì˙·Â˘Ó ‡Ù¯‡ ¯Ó‡�˘ ,ÌÏÂÚÏ ‰‡ÂÙ¯ ‰‡È·Ó˘ ‰·Â˘˙
‰·Â˘˙ ÌÎ· È˙ÏÚ· ÈÎ�‡ ÈÎ .ÌÎÈÏ‡ ‰·Â˘‡Â ÈÏ‡ Â·Â˘ [‰‡¯ÈÓ] (‰·‰‡Ó) ‰·Â˘˙ ,‰·„� Ì·‰Â‡ Ì˙·Â˘Ó ‡Ù¯‡ [‰·‰‡Ó]

.ÔÈ¯ÂÒÈÓ‰·Â˘˙ ‰ÏÂ„‚.ÍÈ‰Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯˘È ‰·Â˘ ¯Ó‡�˘ ,˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙‰ „Â·Î‰ ‡ÒÎ „Ú Â˙‡ËÁ ÚÈ‚‰ ÂÏÈÙ‡˘

(à.øúåé ÷éåãî é"ìá äìôú åðéáø 'éâã äàøúå â"ä á"ô úåëøá éîìùåøé 'éò
ÌÈ�˘È 'ÒÂ˙

äùòå.ãéî åì ïéìçåî äáåùú.úö÷î åðéãî åì ïéìé÷î åì ïéìçåî ïéàù ô"òà úåøéáò øàùá ìáà ,àëä ïðéøîàãë äøåîâ äìéçî [åì ïéìçåî] äùò úåöîå ,ãéî åì ïéìçåî åá èøçúîå øáã äùåòä [à ,ä] äâéâçá ïðéøîàã àä åðééäåêéøö.àèçä úà èøôìêë (éãé) ìòå
.åéøéáçå ñðåàá êéðôì åðàèçù àèç ìò íéøåôëä íåé ìù úåìéôúá åð÷éú
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"אחטא ואשוב" ב' פעמים
דברי הגמרא

על דברי המשנה נאמר בגמ':

"האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב", למה לי למימר אחטא ואשוב ותרי זימני? 
כדרב הונא אמר רב, דאמר רב הונא אמר רב, כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה 

הותרה לו, הותרה לו קא סלקא דעתך? אלא נעשית לו כהיתר.
)דף פ״ז ע״א(

דברי הרמב״ם

ארבעה ועשרים דברים מעכבין את התשובה, ארבעה מהן עון גדול והעושה אחד 
מהן אין הקב״ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו. ואלו הן: )א( המחטיא 
את הרבים ובכלל עון זה המעכב את הרבים מלעשות מצוה; )ב( והמטה את חבירו 
מדרך טובה לרעה כגון מסית ומדיח; )ג( הרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו ממחה 
בידו, הואיל ובנו ברשותו אילו מיחה בו היה פורש ונמצא כמחטיאו, ובכלל עון זה 
כל שאפשר בידו למחות באחרים בין יחיד בין רבים ולא מיחה אלא יניחם בכשלונם; 

)ד( והאומר אחטא ואשוב ובכלל זה האומר אחטא ויום הכפורים מכפר.
)רמב"ם הל' תשובה פ"ד ה"א(

קושיית הלחם משנה

האומר אחטא ואשוב וכו'. בפ׳ יוה״כ )פ״ז א( אמרו, האומר אחטא ואשוב אחטא 
ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה והקשו בגמרא למה לי אחטא ואשוב תרי 
זימני, ותירצו כדרב הונא אמר רב דאמר רב הונא אמר רב כיון שעובר אדם עבירה 
ושנה בה הותרה לו, הותרה ס״ד, אלא אימא נעשית לו כהיתר ע״כ, וא״כ קשה על 

רבינו דמשמע בגמ׳ דבעינן שיאמר תרי זמני אחטא ואשוב ואיך כתב דבחד סגי.

וי״ל דרבינו הוקשה לו דבריתא לא הזכיר אלא פעם אחת אחטא ואשוב, ובמתני׳ 
הזכיר תרתי דמשמע דבעינן תרתי. ולכך תירץ דלא פליגי, דברייתא קאמרה דאין 
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גודל חטאו, כמ״ש רז״ל כלומר שהקב״ה  הקב״ה מספיק לו לעשות תשובה מפני 
נוטל ממנו דרכי התשובה, אבל לפעמים יעשה אותה ויהנה לו, וכמ״ש רבינו בסוף 
הפרק. אבל האומר תרי זמני הוא יותר רע, שלא יבא לעשות תשובה מפני שנעשית 
לו כהיתר, מלבד שאין הקב״ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי חטאו, זולת זה הוא 
בעצמו לא יבא לעשות בשום צד שנעשה לו כהיתר. ורבינו לא הזכיר אלא פעם 
אחת כדברי הברייתא שמנה הכ״ד מפני שהאומר פעם אחת הוא מזה המין שאין 
הקב״ה מספיק, ולזה כתב אין הקב״ה מספיק לו לעשות תשובה כפי גודל חטאו, 

אבל האומר תרי זמני אין זה מזה המין אלא שהוא בעצמו לא יעשה כדפרישית:
)לחם משנה על הרמב״ם שם(

"אחטא  אחת  פעם  רק  אומר  אם  שאפילו  משמע  הרמב״ם  מדברי  לכאורה  דבריו:  ביאור 
ואשוב" כבר אין הקב״ה מספיק בידו לעשות תשובה, ולכאורה זהו סותר למשנה לעיל? ומתרץ 
הרמב״ם  למד  לכך  כמשנתינו,  ודלא  אחת  פעם  רק  שאומר  מוזכר  שבבריתא  שכיון  הלח״מ 
שבבריתא מדובר שאכן פעם אחת אומר אחטא ואשוב ומפני גודל חטאו אין הקב״ה מספיק 
בידו לעשות תשובה, אך אם בכל זאת ירצה לעשות תשובה יכופר לו, אמנם במשנתנו מדובר 
גם  מעצמו  הוא  תשובה  לעשות  בידו  יספיק  לא  שהקב״ה  מלבד  ואז  פעמים  ב'  כן  שאומר 
לא ירצה לחזור בתשובה מפני שנעשית לו כהיתר. והרמב״ם כתב בהלכה זו את אלה שאין 

מספיקין בידן לעשות תשובה.
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ריצוי במזיק ממון חבירו
דברי הרמב״ם בהל׳ תשובה

אין התשובה ולא יום הכפורים מכפרין אלא על עבירות שבין אדם למקום, כגון 
מי שאכל דבר אסור או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהן, אבל עבירות שבין אדם 
לחבירו, כגון החובל את חבירו או המקלל חבירו או גוזלו וכיוצא בהן, אינו נמחל לו 
לעולם עד שיתן לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו, אע״פ שהחזיר לו ממון שהוא 
חייב לו צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו, אפילו לא הקניט את חבירו אלא 
בדברים, צריך לפייסו ולפגע בו עד שימחול לו, לא רצה חבירו למחול לו מביא לו 
שורה של שלשה בני אדם מריעיו ופוגעין בו ומבקשין ממנו, לא נתרצה להן מביא לו 
שניה ושלישית, לא רצה מניחו והולך לו, וזה שלא מחל הוא החוטא. ואם היה רבו, 

הולך ובא אפילו אלף פעמים עד שימחול לו.
)רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה״ט(

דברי הרמב״ם בהל׳ חובל ומזיק

אינו דומה מזיק חבירו בגופו למזיק ממונו, שהמזיק ממון חבירו כיון ששלם מה 
שהוא חייב לשלם נתכפר לו, אבל חובל בחבירו, אע״פ שנתן לו חמשה דברים, אין 
מתכפר לו, ואפילו הקריב כל אילי נביות אין מתכפר לו, ולא נמחל עונו, עד שיבקש 

מן הנחבל וימחול לו.

)רמב״ם הל' חובל ומזיק פ״ה ה"ט(
לכאורה נראה סתירה בדברי הרמב״ם, דבהל' תשובה כתב שבמזיק ממון חברו )הגוזלו(, 
לא מספיק שישלם את ממון חברו אלא צריך לרצותו, משא״כ בהל׳ חובל ומזיק כתב שבמזיק 

ממון חברו מספיק התשלום, ואין צורך בריצוי.

תירוץ הלחם משנה

וכו'. אע״ג דבהל׳ תשובה פ״ב כתב  וכו' שהמזיק ממון חבירו  אינו דומה מזיק 
רבינו ז״ל דהגוזל את חבירו אינו מתכפר לו אלא אם ירצה לנגזל ויפייס אותו אע״פ 
שהשיב לו הגזילה. י״ל דשאני גזלן דנתהנה מאותה עבירה, ועוד שציער הרבה לנגזל 
שלקח ממנו בעל כרחו, אבל מזיק הממון שלא נתהנה מהיזק ההוא, אלא שהזיק לו, 
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ולמזיק לא באה הנאה ממנו, לא נצטער כל כך הניזק, כמו הנגזל כיון ששלם לו היזקו 
די, ולכך כתב רבינו ז״ל כאן שנתכפר לו מיד משא״כ בנגזל כדכתיבנא:

)לחם משנה הל' חובל ומזיק פ״ה(

ביאור דבריו: במזיק ללא כוונה לצערו כגון שעבר ובטעות שבר לו את הכד - במקרה כזה 
מספיק תשלום ללא ריצוי, כיון שלא גרם כל כך צער לחבירו, וגם לא נהנה מהנזק, אך במקרה 

שגזל את חבירו, שגם נהנה מהנזק וגם גרם צער רב לחבירו צריך לרצות את חבירו על כך.

בנוגע להמשך דברי המשנה אודות דברי ר״ע "אשריכם ישראל" - עיין לקו״ש חי״ז שיחה 
א' לפרשת אחרי אותיות ו׳-י׳ )הובאה בהוספות לקמן(.
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ביאורים בדברי הגמ'
בנוגע לנאמר במשנה שתשובה מכפרת על עבירות קלות ד'עשה' וילא תעשה', כתבה הגמ': 
"השתא על לא תעשה מכפרת על עשה מיבעיא אמר רב יהודה הכי קאמר על עשה ועל לא 

תעשה שניתק לעשה".

דברי הגבורת ארי

הכי קאמר על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה. ונראה לי דהוא הדין נמי על 
לוקין  שאין  לעשה,  שניתק  ללאו  דדמו  שבכללות,  לאו  ועל  מעשה,  בו  שאין  לאו 
עליהן, והא דנקט לאו שניתק לעשה, לרבותא נקט לה, דאף על גב דמשכחת ביה 
צד מלקות בביטול העשה שבו, לר׳ יוחנן דקתני ביטלו ולא ביטלו, אי נמי בדלא קיים 
העשה שבו, לר״ל דתני קיימו ולא קיימו, כדאמרינן בפרק ג׳ דמכות )דף ט״ו(, אפילו 
הכי תשובה מכפרת עליו, כל שכן הני לא תעשה דאמרן דקילי טפי דלעולם לית 

בהו צד מלקות, דתשובה מכפרת עליהם וכבר כתבתי מזה לעיל פרק ג׳ )דף ל״ו(.
)ספר גבורת ארי )לבעל השאג״א( על אתר(

ביאור דבריו: שלאו דווקא רק בלאו הניתק לעשה תשובה מכפרת, אלא אף בכל לאו שאין 
בו מעשה, וכן לאו שבכללות )לאו הכולל כמה איסורים שונים(, כיון שהם דומים ללאו הניתק 
לעשה, אלא שהגמ' כתבה לאו הניתק לעשה כדי לחדש, שאף ששייך שלפעמים יתחייב בו 
מלקות אפילו הכי תשובה מכפרת. )דוגמא ללאו הניתק לעשה ששייך בו מלקות הוא במקרה 

שביטל את העשה לדעת ר״י כגון "שלח תשלח" שקיצץ את רגלי וכנפי האם(.

קושית השפת אמת

אמר רב יהודה הכי קאמר על עשה ועל ל״ת שניתק לעשה. לכאורה אכתי קשה 
כיון דתני ל״ת שניתק לעשה עשה מבעיא, ואדרבא קשה טפי דע״כ האי ל״ת הניתק 
ול״ת, א״כ כ״ש  וא״כ עבר על עשה  לעשה, איירי דלא קיים העשה לתקן הלאו, 
עשה גרידא, לכן הי׳ נראה כוונת הגמ׳ דמתני׳ חדא קתני על עשה ול״ת, פי׳ שעבר 
שניהם, שעבר לאו הניתק לעשה ולא קיים העשה, אך לפ״ז הלשון מהופך דטפי 
הו״ל למיתני על ל"ת ועשה, ועי׳ ברמב״ם בפיהמ״ש שכתב דעל עשה מכפר אפילו 
במזיד, ול״ת דוקא בשוגג, וצ״ע מנ״ל הא, וגם לפ״ז קשה מאי מקשה הגמ׳ השתא 
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על ל״ת כו׳ הא ל״ד אהדדי דל״ת בשוגג ועשה במזיד.

)שפת אמת על אתר(

ביאור דבריו: דלכאורה יש להקשות שאם בלאו הניתק לעשה תשובה מכפרת, כ״ש שתכפר 
על עשה, ואדרבה שהרי ע״כ מדובר בלאו הניתק לעשה שלא קים את העשה שבו )מכיון שאם 
קיים העשה הרי כבר תיקן את הלאו( וא״כ הוא עובר גם על עשה וגם על לא תעשה, וכ״ש 
שאם עובר על עשה לחוד שתשובה מכפרת? ותי' שכוונת הגמ' שמה ששנינו על עשה ועל 
לא תעשה הוא דבר אחד דהיינו לאו הניתק לעשה שגם עבר על הלאו וגם לא קים את העשה, 
אך נשאר בצ"ע דלפי״ז הסדר במשנה היה צריך להיות שתשובה מכפרת על לא תעשה ועל 
עשה )ובמשנה נשנה בסדר הפוך(, שאלה נוספת מקשה השפת אמת על קושית הגמ' דהרי 
הגמ'  קושית  וא״כ מהי  במזיד משא"כ בעשה,  אפיי  לא תעשה מכפר  ברמב"ם משמע שעל 

שכיון שתשובה מכפרת על לא תעשה כ״ש שמכפרת על עשה.

ארבעה  הובאו  בברייתא  דהרי  לכאו'  קשה  כפרה"  חילוקי  "שלושה  הגמ'  דברי  בהמשך 
חילוקי כפרה עיין בשיחת כ״ק אד״ש לקו״ש חי״ז שיחה ג' לפי אחרי )הובאה בהוספות לקמן(.
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תשובה תולה ויוהכ"פ מכפר
ביאור המנחת חינוך

יום  עד  דתולין  מינה  נפקא  מאי  הקשה  ע״א  פ״ו  הכיפורים  יום  תוספת  בספר 
הכיפורים ולא נתכפר מיד, הא יום הכיפורים יכפר לו, ואי דמת קודם יום הכיפורים 
הא מיתה מכפרת ומאי נפקא מינה, עיי״ש. ואפשר ליישב לפי מה שמבואר בש״ס 
ר״ה י״ז ע״א דמעביר ראשון ראשון, ויש הרבה שיטות בזה, ולהשיטה דשני עונות 
הראשונים מוחלין בלא תשובה והחשבון מן השלישי ואילך, יש לומר הא דמחשבין 
משלישי ואילך היינו בלא נתכפרו הראשונים, כגון דלא עשה תשובה, או איזה עבירה 
שלא התכפרה לו כדינה דלא מהני תשובה לחוד, אז מ״מ מוחלין על שתי עבירות 
הראשונות ומתחילין לחשוב מהשלישית . . דרך משל עבר על מצות עשה ועשה 
תשובה כהוגן ונתכפר לו, ואחר כך עבר עוד ועשה תשובה, ואחרי זה עשה פעם 
שלישית עבירה, בודאי השלישית נחשבת ראשון, ונוהג במרה זו להעביר ראשון, כי 
היאך נחשב בראשונות מה לי חטא בפעם ראשונה מעולם או עשה תשובה ונתכפר, 

הוי ליה כאילו לא חטא עתה רק פעם ראשונה ונחשב מן העון עתה, וזה ברור.

א״כ נפקא מינה במאי דלא התכפר לו עד יום הכיפורים דאותו עון נחשב, כגון אם 
היא עבירה ראשונה, ועשה עד יום הכיפורים עוד שתי עבירות, האחרונה נחשבת 
דהוי ליה חטא שלישי, ונענש אם לא עשה תשובה כהוגן, כיון דהראשון לא נתכפר 
לו נחשב שפיר, ומונין ראשון ממנו. אבל בעבירה שנתכפר לו לגמרי, בודאי אינה 
נחשבת כלל והוי לי שני ראשון, ואם גם השני נתכפר בתשובה כהוגן השלישי נחשב 
לראשון, וכן הרבה פעמים הכלל אם נתכפרו הראשונות לגמרי אין מונין הראשון . . 
והיאך יהיה לו עונש אם נתכפר, אבל בלא נתכפר מונין ראשון ושני. ואף אנו נאמר 

דאי עונשין על העשה ותולין, מ״מ עכ״פ החטא השלישי נחשב לו, כן נראה ברור.

)מנ"ח מצוה שס״ד(

לומר  ויש  יכופר,  זה  מתי  נפק״מ  למאי  העוון  יכופר  שבסוף  כיון  לכאורה  דבריו:  ביאור 
דנפק"מ לפי מה שמבואר בגמ׳ שהקב״ה מעביר ראשון ראשון, שיש שביארו דהיינו שעל ב' 
השלישית,  העבירה  מן  רק  מתחיל  והחשבון  תשובה,  בלא  לו  מוחלים  הראשונות  העבירות 
ולכאורה החשבון מתחיל מן העבירה השלישית דווקא כשלא נתכפרו עוונות הראשונים, כגון 
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שלא חזר עליהם בתשובה, אך אם חזר עליהם בתשובה ונתכפרו עוונות הראשונים, א״כ ודאי 
שהעוון השלישי נחשב שוב לראשון, וממנו מתחילים את החשבון, וזוהי הנפק״מ מתי העוון 
מכופר שאם נתכפר לו ע"י התשובה לפני יוהכ״פ אין אותו עוון נחשב לחשבון עוונות באם 
עשה עבירות נוספות, אבל אם מתכפר לו רק ביוהכ״פ, קודם יום הכיפורים העבירה נחשבת 

עדיין לחשבון עוונות.
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תשובה תולה ויסורים ממרקין
על דברי הגמ' "תשובה ויהכ״פ תולים ויסורים ממרקים" הקשה רבינו יונה:

דברי רבינו יונה

ועל זה שאמרו רז״ל )יומא פו, א(: כי על כריתות ומיתות בית דין תשובה ויום 
"מכל  ל(:  טז,  )ויקרא  כתוב  והלא  יש שאלה:  ממרקים,  ויסורים  תולים  הכיפורים 
חטאתכם לפני ה׳ תטהרו"? והתשובה בזה, כי מה שנאמר "לפני ה׳ תטהרו" מצות 
עשה על התשובה, שנחפש דרכינו ונחקורה ונשובה אל ה׳ ביום הכפורים. ואף על 
פי שנתחייבנו על זה בכל עת - החיוב נוסף ביום הכפורים, והטהרה אשר בידינו היא 
התשובה ותיקון המעשים, אבל מה שכתוב )שם(: ״כי ביום הזה יכפר עליהם לטהר 
אתכם״ - שהוא אמור על הטהרה, שהשם יתברך מטהר אותנו מן העון ומכפר עלינו 
כפרה שלמה ביום הכפורים בלא יסורים, זה נאמר על מצות לא תעשה, אבל על 

כריתות ומיתות בית דין תשובה ויום הכפורים תולים ויסורים ממרקים.
)שערי תשובה לרבינו יונה שע״ד אות י״ז(

ביאור דבריו: לכאורה בפסוק כתוב מכל חטאתכם לפני הוי' תטהרו והיינו שיום הכיפורים 
מכפר על כל החטאים, א״כ מדוע חייבי כריתות צריכים גם יסורים? ומבאר שבפסוק לפני הוי' 
אין הכוונה שהי מכפר על כל חטאינו ביוהכ״פ, אלא שביום הכיפורים יש חיוב נוסף לעשות 
התשובה, אך בנוגע לכפרה שהי מכפר ביוהכ"פ זהו רק על ל״ת, משא״כ בנוגע לכריתות בזה 

ייסורים ממרקים את החטא.
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חילול ה' בתביעת המוכר
בנוגע לאי תשלום המקח כתבה הגמ' שישנם מקרים בהם זה חילול ה' אך ישנם מקרים 
שאין זה חילול ה': "לא שני אלא באתרא דלא תבעי אבל באתרא דתבעי לית לן בה". ונחלקו 

הראשונים בביאור מקרים אלו.

שיטת רש״י

באתרא דלא תבעי. שאין דרך הטבח לילך ולתבוע הקפותיו ועל הלוקח להביא 
לו מעותיו לביתו.

)דף פ"ו ע"א ד"ה ‘באתרא'(

דהיינו שאם אין דרך הטבח ללכת לתבוע מהלקוחות כדי לפרוע הוי חילול ה' אם לא פורע 
מיד, אולם אם אין דרך הטבח ללכת לתבוע אין זה חילול ה', באם לא פורע מיד, כיון שהוא 

מחכה שהטבח יבוא לתבוע ממנו את הממון.

שיטת הרמב״ם

ויש דברים אחרים שהן בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה 
ומפורסם בחסידות, דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם, ואע״פ שאינן עבירות 
לו  והוא שיש  נותן דמי המקח לאלתר,  ואינו  כגון שלקח  זה חילל את השם,  הרי 

ונמצאו המוכרים תובעין והוא מקיפן.

)רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה הי״א(

מדברי הרמב"ם משמע שהחילול ה' הוא דווקא במקרה שתובעים אותו המוכרים, )משא״כ 
באם אינם תובעים( - הפוך מדברי רש״י.

הסבר דברי הרמב״ם

ויש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם וכו'. בסוף יומא )דף פ״ו( היכי דמי 
חילול השם אמר רב כגון אנא אי שקילנא בשרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר, 
אמר אביי לא שנו אלא באתרא דלא תבעי אבל באתרא דתבעי לית לן בה. זו היא 
גירסת רש״י. אבל גירסת רבינו נראה שהיא בהפך לא שנו אלא באתרא דתבעי אבל 
באתרא דלא תבעי לית לן בה כלומר שאם תובעו והוא מקיף אז איכא חילול השם 
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אבל אם אינו תובעו ליכא חילול השם.

)כסף משנה על אתר(

ביאור דבריו: הרמב״ם גורס בדברי הגמ' "לא שנו אלא באתרא דתבעי אבל באתרא דלא 
תבעי לית לן בה" היינו שאם אין המוכר תובע אין בכך חילול ה' אם לא פרע מיד אולם אם 

המוכר תובע יש חילול ה' אם לא פרע מיד )הפוך מדעת רש״י(.



41 עיונא

 

פרסום התשובה ברבים
מכסה  וכתיב  חטאה  כסוי  פשע  נשוי  אשרי  כתיב  רמי  רב  יהודה:  רב  "אמר  הגמ':  בדברי 
פשעיו לא יצליח לא קשיא הא בחטא מפורסם הא בחטא שאינו מפורסם, אמר רב נחמן כאן 
מחלוקת  מצינו  הגמ'  ובדברי  למקום".  אדם  שבן  בעבירות  כאן  לחבירו  אדם  שבן  בעבירות 

בראשונים.

דברי רש״י

בחטא מפורסם. טוב לו שיודה ויתבייש ולא יכפור בו. בחטא שאינו מפורסם לא 
יגלה חטאו וכבוד ה׳ הוא שכל מה שאדם חוטא בפרהסיא מיעוט כבוד שמים הוא. 

עבירות שבן אדם לחבירו. יגלה לרבים שיבקשו ממנו שימחול לו.
)דף פ"ו ע"ב ד״ה 'בחטא' ואילך(

שיטת הרמב״ם

ושבח גדול לשב שיתודה ברבים ויודיע פשעיו להם, ומגלה עבירות שבינו לבין 
חבירו לאחרים, ואומר להם אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך והריני היום שב 
ומתנחם, וכל המתגאה ואינו מודיע אלא מכסה פשעיו אין תשובתו גמורה שנאמר 
אבל  לחבירו  אדם  שבין  בעבירות  אמורים  דברים  במה  יצליח,  לא  פשעיו  מכסה 
בעבירות שבין אדם למקום אינו צריך לפרסם עצמו ועזות פנים היא לו אם גילם, 
אלא שב לפני האל ברוך הוא ופורט חטאיו לפניו ומתודה עליהם לפני רבים סתם 

וטובה היא לו שלא נתגלה עונו שנאמר אשרי נשוי פשע כסוי חטאה.
)רמב"ם הלכות תשובה פ"ב ה״ה(

פשעיו  להם  ויודיע  לרבים  שיתוודה  גדול  שבח  הוא  לחברו  אדם  שבין  שבעבירות  והיינו 
אולם בעברות שבין אדם למקום אינו צרך לפרסם עצמו והוי עזות פנים אם גילם.

שיטת הראב״ד

במה דברים אמורים בעבירות שבין אדם לחבירו. א״א וכן עבירות המפורסמות 
ומגולות אע״פ שאינן עם חבירו שכמו שנתפרסם החטא כך צריך לפרסם התשובה 

ויתבייש ברבים.
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)הראב״ד על הרמב״ם שם(
לשיטת הראב״ד גם בעבירות שבין אדם למקום אם הם מפורסמות צריך לפרסם התשובה 

ברבם )משא"כ לכאורה לפי שטת הרמב״ם(.

סיבת המחלוקת

וכתיב  נשוי פשע כסוי חטאה  יוה״כ )דף פ"ו ע"ב( רב רמי כתיב אשרי  בפרק 
מכסה פשעיו לא יצליח, לא קשיא הא בחטא מפורסם הא בחטא שאינו מפורסם רב 
זוטרא בר טוביה אמר רב נחמן כאן בעבירות שבין אדם לחבירו כאן בעבירות שבין 
אדם למקום. וכתב רבינו כתירוצא בתרא דסבר דפליג אתירוצא קמא ולא מפליג בין 
חטא מפורסם לשאינו מפורסם. והר״א ז״ל )הראב״ד( בהשגות סבר דלא פליגי ופסק 
גם כן כתירוצא קמא ולכך כתב דבחטא מפורסם אפילו עבירות שבין אדם למקום 

צריך לפרסם התשובה:
)לחם משנה על הרמב״ם שם(

לדעת הרמב״ם התירוצים בגמ' חלוקים, וההלכה כדעת ר' נחמן שרק בעבירות שבן אדם 
לחבירו מצווה לפרסם, אך לדעת הראב״ד אין מחלוקת בין התירוצים, ולכן פסק גם כמו התירוץ 

הראשון שבעבירות מפורסמות יש לפרסם את תשובתו ברבים.

בנוגע לפרסום החטא והתשובה ברבים עיין בשיחת כ״ק אד״ש לקו״ש חלק כ״ד שיחה 
ליום הכיפורים )הובאה בהוספות לקמן(.
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(` :el` mipipr ipy
"

xwiriecied"

z` `handxwiroeyla e`) daeyzd
enc`"daeyzd zxb`a owfd x13:zevn

(a ;(daeyzdzenily14ea ,iecied
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"
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k ,wicv dyrpy wx `l dfa dpeekdy]"lekiy `

ihewlixg`bzegiy
213



51 עיונא

a ,jk meyne
"

zxb`daeyzd",
enc` x`an da"oipr z` owfd x

`ed `ian ,daeyzl xeywd dxtkd
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,zexe`d xtqn cbpk md dxtk iwelg 'by) miptay
ritynr exe`ia mr ,("tdlbp.

r (66"dxtk iwelg 'b ilaalc ± mipta x`eand t
i ± zexe`d lr inlyexile ,milk lr i`w"`edy ,l

rbep ilaaay ,llka inlyexie ilaa cenlzc weligk
ewl dkex`a d`x) xe`d oipr 'yexiae milkd oipr"y

hg [mbxeznd]",jli`e 381 'r fye"p.(
ewl d`x (67"g [mbxeznd] y".cere .35 'r b

.f ,bn 'iryi (68
x (69".wla t

± `teb zeliv`ae (70
"

zeliv`ay zeliv`"

ewl)"rq ,hq my z".(b

eliv` lr (df yexitl) zexend`ixa z
zezixk ;myd lelig :mcbpky ,dxivie

zia zezineÎ`l zeevne ;oicÎdyrz66.

.ai`weec
"

diyr"dxeyw

l
"

zeliv`"

oipra miyexitd lkcg`dxeza
dfl df mikiiy67±ipyy ,o`kne

pd miyexitd"a m`d] l
"

dylyod"
myd lelig dixfr oa xfrl` 'x lley
s` ,[(diyr) dyr zevn e` ,(zeliv`)
,mixzeq miyexitk mi`xp mdy
:mdipia zekiiy yi xac ly ezin`l

weqtd lr68

"
eiz`xa iceakle

eiziyr s` eizxvi"ihewla xn`pÎ
dxez69zaizay ,

"
s`"(ieaix oeyl)

xzei dlrpe sqep oipr weqtd daxn
n
"

'eb eiz`xa"±;zeliv` zpiga
ly ieaixde

"
s`"a xn`p

"
eiziyr"

zeliv` ly ielibdy itl ,`wec70ribn
.`wec diyra dceard iciÎlr

miyexitd ipy ly zekiiyd idefe
pd"l±mr dxeyw diyr `weecy itl

.zeliv`

.bimiyexitd oia xywd

xtqna
"

yely"

ipy zekiiy :xnel yi dfn dxizie
iriaxd beqa wx `l) `id miyexitd
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‡ÓÂÈ ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù ÏÂ„‚ Ô‰Î ÂÏ ‡· :‚Ú
כסדר ïåùàø:.שלא ìåàùì éåàøä ìò åäåáéùä êëéôì éðåøéâñéä ìåàù ãøéä ìåàùì åì äéä.לשניהן הוצרך øáãäואם äéäù ïåâë

:âì÷öã åðâéùàä óåãøàä ïåâë ïéúîäì úåäù ïéàå õåçð.חוזרת נביא éúéîà:גזירת ïá äðåé ìù ïåâë.במשפט øæåç:שנאמר åðéàù ïéãë
דבריהם. את ïäéøáã:שמאירין úà 'éùøôî.דבריהן את úøæåç:משלימין ïúøéæâ ïéà ïøîàãë.השלימו ïäéìòלא åøîàù(חéðùá

:åìôðå åéìà åìò íéðåùàøä íéîé.ביחנו שלא íàהם åéìà åìò àìà åçéìöäå åìò íéðåùàøä íéîé éðùá íäì åùøéô àì íéîåúå íéøåà
:çöðäì íà çöðì.באחרונהåùøéô

:êãéá åððúà øçî éë íäì.בולטות
ïåòîùî ï"éò ïåâë úåèìåá úåéúåàä
äìò øîåì äãåäéî é"ä éåìî ã"îì
àìà äîå÷îî äææ äðéà úçà ìëå

:ïôøöî àåäå äîå÷îá úèìåáוהא
צד"י. כתב íàåלא íéèáùä ìëá

:äàá ïëéäî ìéöú ìöäå ïåâë äì êéøö
צדוק. שאל çøåáשהרי ãåã äéäùë
íåìùáà éðôî:אביתר ויעל שנאמר

לעבור. העם כל תום àéðúåעד
íéîåúå íéøåàá ìàùå íìåò øãñá
äðåäëä ïî ÷ìúñðå åì äúìò àìå
éòáã éðú÷ãî øúéáà ìòéå øîàðù
àîìà ùãå÷ä çåøá øáãîä ïäë
íàã åéä úåôøèöî àìå úåèìåá àì

:ùãå÷ä çåø éì äîì ïëהוה סיועי
íéîåúåמסייע. íéøåà éãäá ïäë

éåàøå äéä øùë ïäë íà êëìä
úåèìåá úåéúåàä åéìò äðéëù úåøùì
åá ïéìàùðùë åãé ìò úåôøèöî åà
:úåôøèöî àìå úåèìåá àì åàì íàå

מלך. זה éòúùîהוא òùåäéá àäã
:àø÷.אתו ישראל בני ìëùוכל éî

:åéøçà äîçìîì úàöì åúà ìàøùé éðá

ÂÏ ‡· ÍÏÚ Ô¯„‰

ÌÂÈבאכילה אסור הכפורים
וכו'. àøîâáובשתיה ùøôî

ë"äåé éáâå éåðéò åø÷éà éðä ìëã
äéúùã ååä 'ä éðäå éáéúë 'ééåðéò 'ä

:äìéëà ììëá.מלךåçáùå åëøã
øîàðù äàð úåéäì(âì äéòùé)êìî
:êéðéò äðéæçú åéôéá.והכלהäëéøö

íéùìù ìëå äìòá ìò ááçúù ãò éåð
:äìë äéåø÷ àéä äúôåçì íåé.והחיה

:úãìåé.הסנדל את äðöäùתנעול
:äì äù÷.אליעזר רבי דברי

:äéçå äìëå êìî éà÷ åäìåëà
'Ó‚שיעור úåçô.לחצי ïåâë

ë"äåéì øåòéù àéäù äñâä úáúåëî
àøåòéù íéìù àì éëå 'éðúî ïðúãë

:àëéà àøåñéà àëéì úøë.שיעור חצי
ïî øåñà øåòéùëî úåçô øîåìë
äéì ùéøã àúòîùá ïî÷ì äøåúä

:áìç ìëî.מדרבנן éðúîå'שאסור
:øîà÷ ïðáøãî éîð.הכי ùéøìãאי

ïáø÷ äéìò áééçéð àì ìëàå øåñà øáãî øåòéù éöç ìëàé àìù òáùðä äòåáù ïáø÷ äéìò áééçéð àì ïðáøãî àäéî øåñà ùé÷ì
úåòåáù úëñîá ïì àîéé÷ àäã éåèéá úòåáù(.æë óã)åèô ìèá àìå ìèáì òáùð åà øåèô íéé÷ àìå äåöîä úà íéé÷ì òáùð:øורבי

פוטר. äòåáù:שמעון ïáø÷î.הוא ועומד äåöîä:מושבע úà íéé÷ì òáùð äéì äåäå.בכוללøùá àìå äèåçù øùá àì ìëåà àìù äòåáù
:åâî ïðéøîà àìå ììåë øåñéà äéì úéìã øèåô ïåòîù éáøå àøåñéàà éîð àìééç àøéúäà àìééçã åâîã äìéáð.מוצא אתה אי אמר לקיש וריש

åúòåáùáå éðéñî åéìò òáùåî åðéàù øåòéù éöç ìëåàá àìà éðéñ øäî åéìò òáùåî àåäù úéæë ìëà íà äìéáðä ìò äòåáù ïáø÷ áééç àäéù
:åéìò øñàð.במפרש:øåòéù éöç åìéôà ìëåà àìù.דרבנן úåòåáùáואליבא éøîàã(:èé óã):øåòéùëá åîöò øñåà íúñ ìëåà àìù òáùðäã
בסתם. åá:או øñàð íúñ ìëåà àìù äòåáù éãé ìòå éðéñî åéìò òáùåî åðéàù øåòéù éöç àìà ìëà àì ìëàùë åäéîå äîå÷åàì úéöî

àáéìàå

íåé.'åë íéøåôëäàúëñîä øãñ
íåé íãå÷ íéîé 'æ è÷ð äìéçú
íéøåôëä íåé ìéì è÷ð øãäå íéøåôëä
àúùäå íåéä úãåáò øãñ è÷ð øãäå
:øúéäå øåñéà ïéðòì íåéä úåëìä è÷ð

ïåéë

Ú„È˘ ÔÂÈÎÂ ¯„ÒÎ ÂÏ Â¯ÈÊÁ‰Â ¯„ÒÎ ‡Ï˘
¯Ó‡�˘ ¯„ÒÎ Ï‡˘Â ¯ÊÁ ¯„ÒÎ ‡Ï˘ Ï‡˘˘
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¯Ó‡�˘ ˙¯ÊÂÁ ‰�È‡ ÌÈÓÂ˙Â ÌÈ¯Â‡ ˙¯ÈÊ‚ ˙¯ÊÂÁ3‰ÓÏ ÌÈ¯Â‡‰ ËÙ˘Ó·
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ÏÂ„‚ Ô‰Î ÂÏ ‡· ÍÏÚ Ô¯„‰
ÌÂÈ„Ï„�Ò‰ ˙ÏÈÚ�·Â ‰ÎÈÒ·Â ‰ˆÈÁ¯·Â ‰È˙˘·Â ‰ÏÈÎ‡· ¯ÂÒ‡ ÌÈ¯ÂÙÎ‰

‰ËÓ‰ ˘ÈÓ˘˙·Â‰Ì‰È�Ù ˙‡ ÂˆÁ¯È ‰ÏÎ‰Â ÍÏÓ‰ÂÂÏÂÚ�˙ ‰ÈÁ‰Â
ÔÈ¯ÒÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ È¯·„ Ï„�Ò‰ ˙‡(ãÊ‰ÂÓÎ ‰Ò‚‰ ˙·˙ÂÎÎ ÏÎÂ‡‰

‰˙�ÈÚ¯‚ÎÂÁ·ÈÈÁ ÂÈÓ‚ÂÏ ‡ÏÓ ‰˙Â˘‰ÂËÙ¯ËˆÓ ÌÈÏÎÂ‡‰ ÏÎ˙·˙ÂÎÎÏ ÔÈ
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜˘Ó‰ ÏÎÂ(äÂÈÓ‚ÂÏ ‡ÏÓÏÈ:ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰˙Â˘Â ÏÎÂ‡‰'Ó‚¯ÂÒ‡

‡Ï‡ ‰Î¯ˆ� ‡Ï ‰ÈÓ¯È È·¯ ‡ÓÈ˙È‡Â ‡ÏÈ‡ È·¯ ¯Ó‡ ‡Â‰ ˙¯Î ˘Â�Ú
Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯ÂÒ‡ ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÁÈ�‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁÏ
¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ¯Ó˙È‡„ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó ‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯˙ÂÓ ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ¯Ó‡„

¯Ó‡ Ô�ÁÂÈ È·¯(åÎ‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯˙ÂÓ ¯Ó‡ ˘È˜Ï ˘È¯ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯ÂÒ‡
˘È¯ ‰„ÂÓ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó ˘È˜Ï ˘È¯Ï ‡Ï‡ Ô�ÁÂÈ È·¯Ï ‡ÁÈ�‰

‡ÓÏ‡ ‰ÚÂ·˘ Ô·¯˜ ‰ÈÏÚ ·ÈÈÁÈ� ‡Ï ÈÎ‰ È‡ Ô�·¯„Ó ¯ÂÒ‡˘ ˘È˜Ï(æÔ�˙
ÏÔÂÚÓ˘ È·¯Â ·ÈÈÁ ÌÈ˘Ó¯Â ÌÈˆ˜˘ ˙ÂÙÈ¯ËÂ ˙ÂÏÈ·� ÏÎ‡Â ÏÎÂ‡ ‡Ï˘ ‰ÚÂ·˘

Ï‡ÂÓ˘Â ·¯ ‡Â‰ È�ÈÒ ¯‰Ó „ÓÂÚÂ Ú·˘ÂÓ ·ÈÈÁ È‡Ó‡ ‰· Ô�ÈÂ‰Â ¯ËÂÙ
˘È˜Ï ˘È¯Â ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ÌÈ¯·„ ÌÚ ÌÈ¯˙ÂÓ‰ ÌÈ¯·„ ÏÏÂÎ· È¯Ó‡„ Ô�ÁÂÈ È·¯Â
Ì˙Ò· Â‡ Ô�·¯„ ‡·ÈÏ‡Â ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ˘¯ÙÓ· ‡Ï‡ ‡ˆÂÓ ‰˙‡ È‡ ¯Ó‡

‡·ÈÏ‡Â

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

äì:],א) úåòåáù](בäèåñ
,ù"ò :çî(ג.æè ïéøãäðñ

,ù"ò(ד,[á"éî æ"éô íéìë]
àåìîëì],ה) 'ìùåøé]
úåôñåúו) 'éòå .çö ïéìåç]

ïéðòì ä"ã .ãî íéçñô
ä"ã :àë úåòåáù 'ñåúå

,[ïåòîù 'øë(זúåòåáù
,:âë :áë :àë(ח:é"òá
,íäì

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

‡Ï‡éìë 'ìäî é"ô 'ééî
:àé äëìä ùã÷î

·æ äëìä íù è"ô 'ééî]:[
·Ï‚:é 'ìä é"ô íù 'ééî
‡„úåëìäî à"ô 'ééî

ã äëìä øåùò úúéáù
áì ïéùòå èñ ïéåàì âîñ ä
àéøú ïîéñ ç"à ò"ùåè

à óéòñóéòñ åèøú ïîéñå]
à:[

·‰äëìä â"ô íù 'ééî
íù ò"ùåèå âîñ à
:é óéòñ âéøú ïîéñ

‚Ââîñ ç äëìä íù 'ééî
ïîéñ íù ò"ùåè íù

:â óéòñ ãéøú
„È Ë Á Êá"ô íù 'ééî

íù ïéåàì âîñ à äëìä
áéøú ïîéñ íù ò"ùåè

:è á à óéòñ
‰Îâ äëìä íù 'ééî

úåìëàî 'ìäî ã"éôå]
á äëìä úåøåñà:[

ÂÏúåëìäî ä"ô 'ééî
:ä äëìä úåòåáù
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ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙
.1ExBqid ceC xn`Ie©Ÿ¤¨¦£©§¦

z`e iz` dlirw ilrA©£¥§¦¨Ÿ¦§¤
xn`Ie lE`W ciA iWp £̀¨©§©¨©Ÿ¤

:ExiBqi ii§¨©§¦
·È ‚Î ‡ Ï‡ÂÓ˘

.2xn`l iiA ceC lõWIe©¦§¨¦©§¨¥Ÿ
dGd cEcBd ixgõ sCx ¤̀§Ÿ£¥©§©¤
scx Fl xn`Ie EPbVõd©¦¤©Ÿ¤§Ÿ
lSde biVY bVd iM¦©¥©¦§©¥

:liSYÁ Ï ‡ Ï‡ÂÓ˘ ©¦
.3odMd xfrl` iptle§¦§¥¤§¨¨©Ÿ¥

hRWnA Fl lõWe cnri©£Ÿ§¨§¦§©
eiR lr ii iptl mixE`d̈¦¦§¥§¨©¦
`Ed E`ai eiR lre E`vi¥§§©¦¨Ÿ
lke FY` l`xUi ipA lke§¨§¥¦§¨¥¦§¨

:dcrd‡Î ÊÎ ¯·„Ó· ¨¥¨
.4oA xfrl` oA qgpitE¦§¨¤¤§¨¨¤

minIA eiptl cnr oxdõ£ŸŸ¥§¨¨©¨¦
cFr sqF`d xn`l mdd̈¥¥Ÿ©¦
ipA mr dnglOl z`vl̈¥©¦§¨¨¦§¥
lCg` m` igô onipa¦§¨¦¦¦¤§¨
xgn iM Elr ii xn`Ie©Ÿ¤§¨£¦¨¨

:Lcia EPpY ¤̀§¤§¨¤
ÁÎ Î ÌÈËÙÂ˘

.5lke wFcv mb dPde§¦¥©¨§¨
z` mi`Up FY` mIeld©§¦¦¦Ÿ§¦¤
mid÷`d zixA oFx £̀§¦¨¡¦
mid÷`d oFx` z` EwSIe©©¦¤£¨¡¦
lM mY cr xzia` lrIe©©©¤§¨¨©Ÿ¨

:xird on xFarl mrd̈¨©£¦¨¦
„Î ÂË · Ï‡ÂÓ˘
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‡"¯‚‰ ˙Â‰‚‰
[‡]'Ó‚'çå á"ð .é"ãö åäá

:éîìùåøéá ä"ëå .'÷å
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È"˘¯ ÛÒÂÓ
.Â�ÁÈ· ‡Ï˘ Ì‰àì íä

àìå äìòé éî àìà åìàù
éãéá åäðúúä åøîà

לה:) Â¯Á‡·Â�‰.(שבועות
.Â�ÁÈ·˘íéîåúå íéøåàá

,êãéá åððúà øçî éë
íäéøáãì åîéëñä(שם).

˜Â„ˆ Ï‡˘ È¯‰˘
.ÂÏ ‰˙ÏÚÂãåã çøáùë

àöé íåìùáà éðôî
÷åãö ìàù íéìùåøéî
,åì äúìòå íéîåúå íéøåàá

ìàùå ,åäåáéùäù¯˙È·‡
¯Ó‡�˘ ,ÂÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ

.¯˙È·‡ ÏÚÈÂïî ÷ìúñðù
äðòð àìù éðôî äðåäëä
àéðú éëäå ,íéîåúå íéøåàá
ïåøà éáâ íìåò øãñá
àöé íåìùáà éðôî åçøááå
äìòîá äìòù ãò åîò
íéøåàá ìàùðå íéúéæä
ïî øúéáà ÷ìúñðå íéîåúå
÷åãö ñðëð äìåãâ äðåäëä
á ìàåîù) áéúëãë ,åéúçú
÷åãöì êìîä øîàéå (åè

'åâå ïåøàä úà áùäסוטה)

.מח:)
ÂÏ ‡· ÍÏÚ Ô¯„‰

ÏÎÂ‡ ‡Ï˘ ‰ÚÂ·˘
.·ÈÈÁ 'ÂÎ ˙ÂÏ·� ÏÎ‡Â
úåòåáù) äòåáù ïáø÷
äìéëàì ïä ïééåàøã (:àë
åäééìò òéáøã àåä àéøàå

כב:) ˘ÔÂÚÓ.(שם È·¯Â
.¯ËÂÙãîåòå òáùåîã

éøäù (íù) ïäéìò àåä
éðéñ øäî ãîåòå òáùåî
äòåáù ïéàå ,úåìáðä ìò

äåöî ìò äìç(:כא .(שם
ÌÈ¯·„ ÏÏÂÎ·
ÌÈ¯·„ ÌÚ ÌÈ¯˙ÂÓ‰

.ÔÈ¯ÂÒ‡‰äéä íà øîåìë
àì ïãáì úåìáðä ìò òáùð
äæ ìáà ,äìç äòåáù äúéä
ììë ,íúñ ìëåà àì øîàù
ïéøåñàäå ïéøúåîä íéøáã
äòåáù àìééçã åâéîå ãçé
éîð àìééç ïéøúåîä ìò
øåñéàá ïéøåñà íéøáãà
äéì úéì ù"øå ,äòåáù
åìéôà øåñéà ìò ìç øåñéà

ììåë éãé ìò(שם).
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Ï‡��Á Â�È·¯
‡Ï˘ Ï‡˘ „Â„ ‡�˜ÈÒ‡Â
˘È‚¯‰˘ ÔÂÈÎÂ .¯„ÒÎ
¯Ó‡�˘ ,¯„ÒÎ Ï‡˘Â ¯ÊÁ
ÈÏÚ· Â¯È‚ÒÈ‰ „Â„ ¯Ó‡ÈÂ
È˘�‡ ˙‡Â È˙Â‡ ‰ÏÈÚ˜
¯·„‰ Í¯ˆÂ‰ Ì‡Â .'Â‚Â
ÏÚ ÂÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌÈ�˘Ï
Ï‡˘ÈÂ ¯Ó‡�˘ Ì‰È�˘
ÛÂ„¯‡ ¯Ó‡Ï '‰· „Â„
[Â�‚È˘‡‰] „Â„‚‰ È¯Á‡
‚˘‰ ÈÎ ÛÂ„¯ ÂÏ ¯Ó‡ÈÂ
Ù"Ú‡Â .ÏÈˆ˙ Ïˆ‰Â ‚È˘˙
˙¯ÈÊ‚ ˙¯ÊÂÁ ‡È·� ˙¯ÈÊ‚˘
,˙¯ÊÂÁ ‰�È‡ ÌÈÓÂ˙Â ÌÈ¯Â‡
‡Ï‡ ÌÈÓÂ˙ Â‡¯˜� ‡Ï˘
.Ô‰È¯·„ ÔÈÓÈÏ˘Ó˘ È�ÙÓ

,Â„È ÏÚ ÂÓÈÎÒ‰ Â�ÁÈ·˘ ‰�Â¯Á‡· .Áˆ�ÈÏ Ì‡ ÁÂˆ�ÈÏ Ì‡ Â�ÁÈ· ‡Ï Ô‰˘ ÈÙÏ ,ÔÈÓÈ�· ˙Ú·‚· ÂÓÈÏ˘‰ ‡Ï ‰Ó È�ÙÓ Î"‡
.˙È˘Ú� „ˆÈÎ .Ì‰‰ ÌÈÓÈ· ÂÈ�ÙÏ „ÓÚ Ô¯‰‡ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÒÁ�ÈÙ ¯Ó‡�˘˙ÂËÏÂ· ÂÈ‰ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ¯ÓÂ‡ Ô�ÁÂÈ '¯·Â˙Î ‰Â‰Â

.ÌÈË·˘‰ ˙ÂÓ˘· ÂÈ‰ ‡Ï˘ ˙"ÈËÂ È"„ˆ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÂ¯Â˘È ÈË·˘Â ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Ô‰·Ô�È·˙ÂÓÂÔ‰Î ÏÎ ‡È�˙‰Â Â‰ÈÈÏÚ
ÏÚÈÂ ¯Ó‡�˘ ,ÂÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ¯˙È·‡ Ï‡˘ .‰˙ÏÚÂ ˜Â„ˆ Ï‡˘Â ‰˘ÚÓÂ .Â· ÔÈÏ‡Â˘ ÂÈÏÚ ‰¯Â˘ ‰�ÈÎ˘Â ˘„Â˜‰ ÁÂ¯· ¯·„Ó˘

.'ÂÎ¯˙È·‡Ô�È�˘ÓÂ.ÌÈÓÂ˙Â ÌÈ¯Â‡ È„‰· Ï‡˘�‰ ÚÈÈÒÓ ÈÚÂÈÒÈÓÏ˘Â¯È‰Ê‰ „Â„‚‰ È¯Á‡ ÛÂ„¯‡‰ ¯Ó‡Ï '‰· „Â„ Ï‡˘ÈÂ
¯Ó‡ÈÂ ¯Ó‡�˘ ,'‚ Â‰Â·È˘‰Â Ï‡˘ '· È¯‰˘ ÔÎ ‡Â‰˘ ÍÏ Ú„˙ ,Í„·ÚÏ ‡� „‚‰ Ï‡¯˘È È‰Ï‡ '‰ ÌÈÓÁ¯ ˘˜È· „Â„ ,Â�‚È˘‡‰
·˙Î‰ È�˙ ‡�˙ ˙È‡Â ,ÂÈÏ‡ ¯·„Ó ÏÂ˜‰ ˙‡ ÚÓ˘ÈÂ ¯Ó‡�˘ ÚÓÂ˘ ‰È‰ ÏÂ˜‰ È�˙ ‡�˙ ˙È‡ .ÏÈˆ˙ Ïˆ‰Â ‚È˘˙ ‚˘‰ ÈÎ ÛÂ„¯ ÂÏ

.Ô‰ÈÏÚ ˜Â˜Á ‰È‰ ÔÂ¯Â˘È ÈË·˘ ‰Ï‡ ÏÎ ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Ô‰· ·Â˙Î ‰È‰Â ,ËÏÂ· ‰È‰ÔÈ‡Â„"·ÏÂ ÍÏÓÏ ‡Ï‡ ÔÈÏ‡˘�
.ÔÈ¯„‰�Ò ÂÊ ‰„Ú‰ ÏÎÂ ,‰ÓÁÏÓ ÁÂ˘Ó ‰Ê Â˙‡ ,ÍÏÓ‰ ‰Ê ‡Â‰ ,„ÂÓÚÈ Ô‰Î‰ ¯ÊÚÏ‡ È�ÙÏÂ ,ÔÏ ‡�Ó ,Â· ¯Â·ˆ‰ Í¯Âˆ˘ ÈÓÏÂ

ÏÂ„‚ Ô‰Î ÂÏ ‡· ÍÏÚ Ô¯„‰
.'ÂÎ ‰ÏÈÎ‡· ¯ÂÒ‡ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ.˙¯Î ·ÈÈÁ ¯ÂÚÈ˘Î ÏÎÂ‡‰ Ï·‡ ,¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ‰ÏÈÎ‡· ¯ÂÒ‡ È�˙˜„ ÔÈ˙È�˙ÓÏ ‡�ÓÈ˜Â‡
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ÌÈ�˘È 'ÒÂ˙
.'éðúî éðéîù ÷øôíåé

äìéëàá øåñà íéøåôëä
äöéçøáå äéúùáå

.'åë äëéñáåäøåàëì
(êééù) íâå ,àøîâá ïðéøîàãë äéúùå äìéëàá ÷ø úøë åäá àëéìãî ,ïðáøãî äéúùå äìéëàî õåç íééåðòä åìà ìëù òîùî
.õåçøì äàåöáå èéèá úåëìëåìî åéãéù éîìå ùùåç åðéàå åëøãë êåñì åùàøá ïéèèç ùéù éîìå íäéðô õåçøì äìëå êìîì [ïðéøùãî]
,äøåúä ïî ïäù ô"òà [á ,ãò] àøîâá ïðéøîàãë äîùð ãåáéà åá ùéù äéúùáå äìéëàá àìà úøë ïéàù ééåçãì àëéà éðä ìë åäéî
[à ,ãò] àøîâá åäì ïðéùøãã àäå .éðäá øåæâ àì ïðáøãî êëìéäå ,åôåâ ìë úëéñå åôåâ ìë úöéçø àìà äøåúä ïî øåñà ïéà íâå
åäéî .éî ãâðë íééåðéò äùîç éðä [à ,åò] ïî÷ì ïðéùøããî é÷ôð åäééø÷éò ìáà ,àîìòá àúëîñà àéåä úåáù ïåúáùî åäìåëì
,àîìòá àúëîñà àìà ïðéà íé÷åñô ïúåàù òîùî ,ïì àðî åà à÷ôð àëéäî è÷ð àìå éî ãâðë ïééåðéò äùîçã àðùéì éàä è÷ðãî
ìãðñä úà ìåòðú äéçäå àëä øîàãî ãåòå .à÷ôð àø÷ àåääî [åàì] êçøë ìòå äéúùå äìéëàì åäééðéî ïééåðéò ÷éôîã òãúå
ìãðñä úìéòðù ïåéë øæòéìà 'ø éøù éëéä ë"à ,ïðáø ïéøñàãî äðëñ [àëéì] (àëéà) ïéçøåë ìò ,ïéøñåà íéîëçå øæòéìà 'ø éøáã
éàãåã øîåì äàøð ïéà íâå .éøù øæòéìà 'øå ,ú"äî ìãðñä úìéòð éøñà ïðáøã [éâéìô] éëäáã øîåì äàøð ïéàå .ú"äî äøåñà
[ãåòå] (àäã) .ìãðñ àìà ìòðî è÷ð àì éëäìå äéçá äéá éâéìô éëäìå ïðáøãî àìà øåñà åðéà ìãðñ ìáà ú"äî øåñà ìòðî úìéòð
,ïðáø éøæâ àì ÷åðéúì àúéáø äéá úéàã éãéî ìëã ïðé÷ñîå ìãðñå ìòðîî õåç ïìåëá ïéøúåî úå÷åðéú [á ,çò] àøîâá ïî÷ì àéðúã
àéä ïðáøãî àìà ,øîéîì äéì äåä ïðáø (àì) åøéîçä [àì] ÷åðéú éáâ ,àúééøåàãî éàã ,ïðáøãî àìà øåñéà ïàë ïéàù òîùî

.ïðáøãî àìà ïðéà ïééåðéòä äùîçã úéùéøôãë åìà ìëî ÷ã÷ãì ì"ð ïë .äøéæâ êééù àì ÷åðéú éáâå.'îâ.øîéîì àëéà éàî äøåúä ïî øúåî øîàã ïàîì àìàïî øúåî ùé÷ì ùéø è÷ð äøåúä ïî øåñà ïðçåé 'ø è÷ðã éãééàå ,øúåî ïðáøãî åìéôàã ã"ñã
.äøåúääãåî.ïðáøãî øåñàã ùé÷ì ùéø.ïðáøã àøåñéà àëéà åäù ìëáã ïðéòåîùàì úøë ÷áùå ïðáøã àøåñéà è÷ðã 'éðúîåùéøå.'åë àöåî äúà éà øîà ùé÷ìéøáãë 'éðúîì éî÷åîã ùé÷ì ùéøë åäì àøéáñ àì åäðéàã ùøôî [á ,âë] úåòåáùã â"ôá

ì úéìã ïàî àëéàã â"òàå ,ìëäúéì[ã] äéîòèì ìéæàã íåùî øèôã ïåòîù éáøã àîòè é÷åîã [ïåéë]ã ãåòå .ïðáøë åà àáé÷ò éáøë åà äì é÷åî ùé÷ì ùéø ìáà ,äðùîáù íéàðúä ìë éøáãë äãéîòäì íäì çåð íå÷î ìëî ,íúä ïåòîù éáø ïåâë ìì[å]ë øåñéà äé
äéìò àìééç [àîìòá àøåñéà] àìà àëéìã ïåéëã ì"é .àëäã ïðçåé éáøì(å) äøåúä ïî øåñà øåòéù éöçã íåùî [ì"øã] äéúååë äéì é÷åî àì[ã] íúä øîà÷ [àì] éàîà äîéúå .àéãäá äéìò âéìôã ïåòîù éáøî õåç àéä ìëä éøáã [ììåë øåñéà] (ììë àøåñéà) äéì
,åäùîà äéúòãå òáúùéî à÷ àøúéäá òáúùéî éë éñøâã íéøôñ ùéå .'åë àîìéã åà äòåáù æà åéìò àìééç 'éô åäùîà åúòã (ìò) åéìò ãîåòå òáùåîã ïåéë äîëá ïöøç ìëåà àìù äòåáù øîàù øéæð éùà áø éòáã [á ,áë] úåòåáùã [â"ô] (÷"ô) òîùîãë äòåáù
ìëåéù 'éô ,ïäå åàì úçëùîã àðéòá àäå ,øåòéù éöçá íúäã äðùîä ãéîòäìå ùé÷ì ùéøë øîéîì éöî äåä [éëéä]ã åðéáøì äù÷ î"î êà .àøéúéä äéì éø÷ ,[é"ø ä"ã à ,ãò ïìäì] ùøôàù åîë úå÷ìî àìå ïðçåé 'øì(å) àîìòá àøåñéà àìà àëéìã ïåéë àîòèå
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מלך. זה éòúùîהוא òùåäéá àäã
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:êéðéò äðéæçú åéôéá.והכלהäëéøö

íéùìù ìëå äìòá ìò ááçúù ãò éåð
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ÈÏÚ· Â¯È‚ÒÈ‰ „Â„ ¯Ó‡ÈÂ
È˘�‡ ˙‡Â È˙Â‡ ‰ÏÈÚ˜
¯·„‰ Í¯ˆÂ‰ Ì‡Â .'Â‚Â
ÏÚ ÂÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌÈ�˘Ï
Ï‡˘ÈÂ ¯Ó‡�˘ Ì‰È�˘
ÛÂ„¯‡ ¯Ó‡Ï '‰· „Â„
[Â�‚È˘‡‰] „Â„‚‰ È¯Á‡
‚˘‰ ÈÎ ÛÂ„¯ ÂÏ ¯Ó‡ÈÂ
Ù"Ú‡Â .ÏÈˆ˙ Ïˆ‰Â ‚È˘˙
˙¯ÈÊ‚ ˙¯ÊÂÁ ‡È·� ˙¯ÈÊ‚˘
,˙¯ÊÂÁ ‰�È‡ ÌÈÓÂ˙Â ÌÈ¯Â‡
‡Ï‡ ÌÈÓÂ˙ Â‡¯˜� ‡Ï˘
.Ô‰È¯·„ ÔÈÓÈÏ˘Ó˘ È�ÙÓ

,Â„È ÏÚ ÂÓÈÎÒ‰ Â�ÁÈ·˘ ‰�Â¯Á‡· .Áˆ�ÈÏ Ì‡ ÁÂˆ�ÈÏ Ì‡ Â�ÁÈ· ‡Ï Ô‰˘ ÈÙÏ ,ÔÈÓÈ�· ˙Ú·‚· ÂÓÈÏ˘‰ ‡Ï ‰Ó È�ÙÓ Î"‡
.˙È˘Ú� „ˆÈÎ .Ì‰‰ ÌÈÓÈ· ÂÈ�ÙÏ „ÓÚ Ô¯‰‡ Ô· ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÒÁ�ÈÙ ¯Ó‡�˘˙ÂËÏÂ· ÂÈ‰ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ¯ÓÂ‡ Ô�ÁÂÈ '¯·Â˙Î ‰Â‰Â

.ÌÈË·˘‰ ˙ÂÓ˘· ÂÈ‰ ‡Ï˘ ˙"ÈËÂ È"„ˆ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÂ¯Â˘È ÈË·˘Â ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Ô‰·Ô�È·˙ÂÓÂÔ‰Î ÏÎ ‡È�˙‰Â Â‰ÈÈÏÚ
ÏÚÈÂ ¯Ó‡�˘ ,ÂÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ¯˙È·‡ Ï‡˘ .‰˙ÏÚÂ ˜Â„ˆ Ï‡˘Â ‰˘ÚÓÂ .Â· ÔÈÏ‡Â˘ ÂÈÏÚ ‰¯Â˘ ‰�ÈÎ˘Â ˘„Â˜‰ ÁÂ¯· ¯·„Ó˘

.'ÂÎ¯˙È·‡Ô�È�˘ÓÂ.ÌÈÓÂ˙Â ÌÈ¯Â‡ È„‰· Ï‡˘�‰ ÚÈÈÒÓ ÈÚÂÈÒÈÓÏ˘Â¯È‰Ê‰ „Â„‚‰ È¯Á‡ ÛÂ„¯‡‰ ¯Ó‡Ï '‰· „Â„ Ï‡˘ÈÂ
¯Ó‡ÈÂ ¯Ó‡�˘ ,'‚ Â‰Â·È˘‰Â Ï‡˘ '· È¯‰˘ ÔÎ ‡Â‰˘ ÍÏ Ú„˙ ,Í„·ÚÏ ‡� „‚‰ Ï‡¯˘È È‰Ï‡ '‰ ÌÈÓÁ¯ ˘˜È· „Â„ ,Â�‚È˘‡‰
·˙Î‰ È�˙ ‡�˙ ˙È‡Â ,ÂÈÏ‡ ¯·„Ó ÏÂ˜‰ ˙‡ ÚÓ˘ÈÂ ¯Ó‡�˘ ÚÓÂ˘ ‰È‰ ÏÂ˜‰ È�˙ ‡�˙ ˙È‡ .ÏÈˆ˙ Ïˆ‰Â ‚È˘˙ ‚˘‰ ÈÎ ÛÂ„¯ ÂÏ

.Ô‰ÈÏÚ ˜Â˜Á ‰È‰ ÔÂ¯Â˘È ÈË·˘ ‰Ï‡ ÏÎ ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Ô‰· ·Â˙Î ‰È‰Â ,ËÏÂ· ‰È‰ÔÈ‡Â„"·ÏÂ ÍÏÓÏ ‡Ï‡ ÔÈÏ‡˘�
.ÔÈ¯„‰�Ò ÂÊ ‰„Ú‰ ÏÎÂ ,‰ÓÁÏÓ ÁÂ˘Ó ‰Ê Â˙‡ ,ÍÏÓ‰ ‰Ê ‡Â‰ ,„ÂÓÚÈ Ô‰Î‰ ¯ÊÚÏ‡ È�ÙÏÂ ,ÔÏ ‡�Ó ,Â· ¯Â·ˆ‰ Í¯Âˆ˘ ÈÓÏÂ

ÏÂ„‚ Ô‰Î ÂÏ ‡· ÍÏÚ Ô¯„‰
.'ÂÎ ‰ÏÈÎ‡· ¯ÂÒ‡ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ.˙¯Î ·ÈÈÁ ¯ÂÚÈ˘Î ÏÎÂ‡‰ Ï·‡ ,¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ ‰ÏÈÎ‡· ¯ÂÒ‡ È�˙˜„ ÔÈ˙È�˙ÓÏ ‡�ÓÈ˜Â‡

³

ÌÈ�˘È 'ÒÂ˙
.'éðúî éðéîù ÷øôíåé

äìéëàá øåñà íéøåôëä
äöéçøáå äéúùáå

.'åë äëéñáåäøåàëì
(êééù) íâå ,àøîâá ïðéøîàãë äéúùå äìéëàá ÷ø úøë åäá àëéìãî ,ïðáøãî äéúùå äìéëàî õåç íééåðòä åìà ìëù òîùî
.õåçøì äàåöáå èéèá úåëìëåìî åéãéù éîìå ùùåç åðéàå åëøãë êåñì åùàøá ïéèèç ùéù éîìå íäéðô õåçøì äìëå êìîì [ïðéøùãî]
,äøåúä ïî ïäù ô"òà [á ,ãò] àøîâá ïðéøîàãë äîùð ãåáéà åá ùéù äéúùáå äìéëàá àìà úøë ïéàù ééåçãì àëéà éðä ìë åäéî
[à ,ãò] àøîâá åäì ïðéùøãã àäå .éðäá øåæâ àì ïðáøãî êëìéäå ,åôåâ ìë úëéñå åôåâ ìë úöéçø àìà äøåúä ïî øåñà ïéà íâå
åäéî .éî ãâðë íééåðéò äùîç éðä [à ,åò] ïî÷ì ïðéùøããî é÷ôð åäééø÷éò ìáà ,àîìòá àúëîñà àéåä úåáù ïåúáùî åäìåëì
,àîìòá àúëîñà àìà ïðéà íé÷åñô ïúåàù òîùî ,ïì àðî åà à÷ôð àëéäî è÷ð àìå éî ãâðë ïééåðéò äùîçã àðùéì éàä è÷ðãî
ìãðñä úà ìåòðú äéçäå àëä øîàãî ãåòå .à÷ôð àø÷ àåääî [åàì] êçøë ìòå äéúùå äìéëàì åäééðéî ïééåðéò ÷éôîã òãúå
ìãðñä úìéòðù ïåéë øæòéìà 'ø éøù éëéä ë"à ,ïðáø ïéøñàãî äðëñ [àëéì] (àëéà) ïéçøåë ìò ,ïéøñåà íéîëçå øæòéìà 'ø éøáã
éàãåã øîåì äàøð ïéà íâå .éøù øæòéìà 'øå ,ú"äî ìãðñä úìéòð éøñà ïðáøã [éâéìô] éëäáã øîåì äàøð ïéàå .ú"äî äøåñà
[ãåòå] (àäã) .ìãðñ àìà ìòðî è÷ð àì éëäìå äéçá äéá éâéìô éëäìå ïðáøãî àìà øåñà åðéà ìãðñ ìáà ú"äî øåñà ìòðî úìéòð
,ïðáø éøæâ àì ÷åðéúì àúéáø äéá úéàã éãéî ìëã ïðé÷ñîå ìãðñå ìòðîî õåç ïìåëá ïéøúåî úå÷åðéú [á ,çò] àøîâá ïî÷ì àéðúã
àéä ïðáøãî àìà ,øîéîì äéì äåä ïðáø (àì) åøéîçä [àì] ÷åðéú éáâ ,àúééøåàãî éàã ,ïðáøãî àìà øåñéà ïàë ïéàù òîùî

.ïðáøãî àìà ïðéà ïééåðéòä äùîçã úéùéøôãë åìà ìëî ÷ã÷ãì ì"ð ïë .äøéæâ êééù àì ÷åðéú éáâå.'îâ.øîéîì àëéà éàî äøåúä ïî øúåî øîàã ïàîì àìàïî øúåî ùé÷ì ùéø è÷ð äøåúä ïî øåñà ïðçåé 'ø è÷ðã éãééàå ,øúåî ïðáøãî åìéôàã ã"ñã
.äøåúääãåî.ïðáøãî øåñàã ùé÷ì ùéø.ïðáøã àøåñéà àëéà åäù ìëáã ïðéòåîùàì úøë ÷áùå ïðáøã àøåñéà è÷ðã 'éðúîåùéøå.'åë àöåî äúà éà øîà ùé÷ìéøáãë 'éðúîì éî÷åîã ùé÷ì ùéøë åäì àøéáñ àì åäðéàã ùøôî [á ,âë] úåòåáùã â"ôá

ì úéìã ïàî àëéàã â"òàå ,ìëäúéì[ã] äéîòèì ìéæàã íåùî øèôã ïåòîù éáøã àîòè é÷åîã [ïåéë]ã ãåòå .ïðáøë åà àáé÷ò éáøë åà äì é÷åî ùé÷ì ùéø ìáà ,äðùîáù íéàðúä ìë éøáãë äãéîòäì íäì çåð íå÷î ìëî ,íúä ïåòîù éáø ïåâë ìì[å]ë øåñéà äé
äéìò àìééç [àîìòá àøåñéà] àìà àëéìã ïåéëã ì"é .àëäã ïðçåé éáøì(å) äøåúä ïî øåñà øåòéù éöçã íåùî [ì"øã] äéúååë äéì é÷åî àì[ã] íúä øîà÷ [àì] éàîà äîéúå .àéãäá äéìò âéìôã ïåòîù éáøî õåç àéä ìëä éøáã [ììåë øåñéà] (ììë àøåñéà) äéì
,åäùîà äéúòãå òáúùéî à÷ àøúéäá òáúùéî éë éñøâã íéøôñ ùéå .'åë àîìéã åà äòåáù æà åéìò àìééç 'éô åäùîà åúòã (ìò) åéìò ãîåòå òáùåîã ïåéë äîëá ïöøç ìëåà àìù äòåáù øîàù øéæð éùà áø éòáã [á ,áë] úåòåáùã [â"ô] (÷"ô) òîùîãë äòåáù
ìëåéù 'éô ,ïäå åàì úçëùîã àðéòá àäå ,øåòéù éöçá íúäã äðùîä ãéîòäìå ùé÷ì ùéøë øîéîì éöî äåä [éëéä]ã åðéáøì äù÷ î"î êà .àøéúéä äéì éø÷ ,[é"ø ä"ã à ,ãò ïìäì] ùøôàù åîë úå÷ìî àìå ïðçåé 'øì(å) àîìòá àøåñéà àìà àëéìã ïåéë àîòèå
.ò"öå ø"î .ïéäå [åàìá äéúéàã øîéîì éöî àì î"î] (åàì íúäå øåñéà ùéù ïåéë øîéîì éöî àì àäî ,ìëåàù äòåáùå ìëåà àìù äòåáù éáâ) éðéñ øäî ãîåòå òáùåî åðéàù ïéðòì àøéúéä äéì éø÷ã [éäð] (éîð) àëäå ,ìëåàù äòåáùå ìëåà àìù äòåáù òáùéì

àìà.'åë ùøôîãë éà.äòåáù ïáø÷ äéìò àìééç àì ,úåëîì àåäù ìë äéì úéàã íåùî øèôã ïåòîù éáøå

‡ÓÂÈ È�ÈÓ˘ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ.„Ú
דאמר. עקיבא דר' úåòåáùואליבא 'ñîá(:èé óã)àìù òáùðä íãà

ìëàå ìëåà àìù äòåáù ïðú éëäã àåäù ìëá åîöò øñåà íúñ ìëåà
éà áééç éðú÷ã àä êëìä íéøèåô íéîëçå áééçî àáé÷ò 'ø àåäù ìë
àøéáñ àáé÷ò éáøë éàå ùøôîá äéì ïðéî÷åî äéì àøéáñ ïðáøë

éáøå íúñá 'éôà äéì ïðéî÷åî äéì
äéîòèì ïåòîù 'ø øèåô ïåòîù
éðéñî òáùåî éîð àåäù ìëá øîàã

úåëî úëñîá àéðúã àåä(.æé óã)

àìå úåëîì àåäù ìë øîåà ïåòîù 'ø
éàå ïáø÷ ïéðòì àìà úéæë åøîà
øåòéù éöçã ùé÷ì ùéøì äéì àøéáñ
àäì äì é÷åî éëéä ïðáøãî øåñà
óà éøäå øåòéù éöç ìëåàá áééç éðúã
øåñú àìã åàì íåùî òáùåî åéìò

(æé íéøáã):ליה דאית כיון תימא וכי
התורה. מן òáùåîהיתר äæ ïéà

äòåáù àìééç äéìò òáúùî éëå éðéñî
:äìò áééçéîå.העדות áééçùשבועת

øîàðù äòåáù ïáø÷ äéìò áåúëä
(ä àø÷éå):äìà ìå÷ äòîùåוהוינן

מאי. למעוטי éðúîá'בה ïðú àìã
úâäåð àùéø äéì àðú àä àéãäá
àìå íé÷åçøá íéùðá àìå íéùðàá
:ïéìåñôá àìå ïéøùëá íéáåø÷á

מלך. äéáלמעוטי ïðúãïéøãäðñ)

(.çé óãïéãéòî àìå ãéòî àì
:åúåàבקוביא משחק .למעוטי

ìåñôå ïðáøãî ïìæâ éåäã ïåáøéòá
:úåãòì.חזי מיחזא מדאורייתא

ìæâù àìà àúééøåàã ïìæâ éåä àìã
éøöîä ãéî úéðçä úà ìæâéå åîë åãéî

(âë á"ù)÷"áá ùøôî êë(:èò óã):
יגיד. לא åìùאם äãâäù éî òîùî

àéðäî àì éàäå ïéãä ìòáì úìòåî
äì ïðéìá÷î àìå ìéàåä äéãéã äãâä

:ïðáøãîלא כרת דענוש היכא וכל
אסור. øåñàתני ìéòì êì àéù÷ã

:àåä úøë ùåðòכי אימא איבעית
íåùî(ב)ïéúéðúîקתני. àøàùà

:øåñà àðú úøë àëéìã äëéñå äöéçø
סיפרי. øôñשאר íéðäë úøåú åàìã

:íéøáãä äìàå øáãéå.שבתוןéáâå
øåîàä ïåúáùã éëéä éëå áéúë éåðéò
øàù ïðáø äéá åëîñà úáùá
äðéàå ïëùîá åéä àìù úåëàìî

íúéðòå íëì àåä ïåúáù áéúëã éåðéò éáâã ïåúáù ð"ä äøåîâ äëàìî
:éúà÷ äéúùå äìéëà éåðéò ìò óéñåäìישנו בעונש שישנו אלא לי אין

áìçבאזהרה. ìë äæì äæ íéëåîñ åúøäæàå åùðåòã éà÷ áìç éáâ
áìç ìëåà ìë éë äéì êéîñå äøäæà éøä åìëàú àì æòå áùëå øåù

äîäáä ïî(ג)øåòéùë ìò àìà øäæåî àäéù éì ïéà ùðåò éøä
ò àåäùàìà áìçà ìë áéúë àì ùðåò éáâã úøë åéìò ùåð

:áìç ìëåà ìë éë áéúëã ìëåàà.כויúøë åá ïéàå ÷ôñ àåäù
:äøäæàá àåäù ïééðî ùðåòá åðéàù øåòéù éöçåלומר תלמוד

חלב. àåäù:כל ìë åìéôà øîåìë áìçà ìë áéúë àëä åìëàú àì
àúà

ïåéë.ìéëà÷ àøåñéà éôåøèöàì éæçãøîà÷ àì éàîà éì äîéú
ïðçåé 'ø àäã øåòéù éöç úåáøì áìç ìëã êåîñáã àîòèî
êéøèöéà éëäìã ì"éå äðéî áéúåî à÷ êåîñá àäã àúééøá àéääì òãé
äåä áìç ìëã àø÷î éàã íåùî àîòè éàä éùåøôì ïðçåé 'øì äéì
éöçå êéøèöéà éåëì àø÷ ø÷éò àðéîà
ìáà àø÷à äåëîñàå ïðáøãî øåòéù
øèöéàì éæçã àîòè øîà÷ã àúùäéôå

äùøãã àîòè éàäî àåä àøáñ
àéä äøåîâ(ד):øåòéù éöçì

éåë.'åë àåä à÷éôñéàîà äîéú
äéç éà íéîëç åá åòéøëä àì
øëéð äæáù äéðø÷á ÷åãáð äîäá éà
åìàá àúéàãë äîäá éà äéç éà

úåôéøè(:èð óã ïéìåç)àîùã ì"éå
úå÷åøçã àðîéñá ïéòåè åéä(ה)ïðéòá

à÷éôñ åðééäå åäéé÷øéç òìáéîã àåäå
éøùã ïàîì åìéôàå æåëøëã àæéòã
àæéòã øùôà æåëøëã àæéòã àáøú
åäéé÷øéç òìáéî äéì áéùçî æåëøëã

:åäì à÷ôúñéà éåëáå
êéøèöéà.à÷éôñ ééåáøì àø÷

è"ô øîàã â"òàå
úåøåëáã(:çð óã)àìå éàãå éøéùò

øéæð úëñî éäìéùá ïëå ÷ôñ éøéùò
(:äñ óã)äîã÷ úøäá ÷ôñ ïðéøîàã

äì óéìéå øåäè íãå÷ ïáì øòù ÷ôñ
çúô åàîèì åà åøäèì áéúëã àø÷î
ïðéëøô àìå äìéçú äøäèá áåúëä
ì"é à÷éôñ éèåòîì àø÷ êéøèöéà
àø÷ êéøèöéà øéôù êéøô àëäã
àéìâ àéîù éî÷ã à÷éôñ [ééåúàì]
øîéîì éöî äåäã äòù ìë äåù àåäù
åäééðéî ãç éàã äîäá éà äéç éà ïì
äîäá åäééðéî ãç éàå úåéç åäìåë äéç
úèéçùã ÷"ôá ïëå úåîäá åäìåë

ïéìåç(:áë óã)úìéçúì èøô éáâ
úøîà éà êéøô äæáùå äæáù áåäöä
éèåòîì àø÷ êéøèöéà éåä à÷éôñ
äòù ìëù àéìâ àéîù éî÷ã à÷éôñ
åäðéð íéìåãâ áåäöä úìéçú ìëã äåù
éøéùò ÷ôñá ìáà åäðéð íéðè÷ åà
ùéã éøéùò åäìåë øîéîì éöî äåä àì
ïëå éøéùò ïäî ùéå éòéùú íäù ïäî
ïáì øòù ïéðîéæ úîãå÷ úøäá ÷ôñá

ïéîåî åìà ìò ô"ñáå íãå÷óã úåøåëá)

(:àîøëæ äèîì øîåà àåäùë àéðúãíåèîåè àéöåäì øîåì ãåîìú ïéàù
à÷éôñ éèåòîì àø÷ êéøèöéà ÷"ú àîéìéà éðî êéøôå ñåðéâåøãðàå
øëæ àöîé òø÷éùë øëæ íäî ùé ïéåù ïìåë ïéàù êéøô íåèîåèî åàì
àéîù éî÷ã ïéåù åäìåëã êéøô ñåðéâåøãðàî àìà äá÷ð íäî ùéå
áø øîà íúä øîà÷ã àäå úåá÷ð åäìåë åà íéøëæ åäìåë åà àéìâ
à÷éôñî ùåã÷ ìëä éøáã íåèîåè ìáà ñåðéâåøãðàá ú÷åìçî àãñç
ìëî àéìâ àéîù éî÷ åàìã â"òà íåèîåè éèåòîì àø÷ àúà àìã
àì úåá÷ð åá ùéù ñåðéâåøãðàì èåòéî éî÷åàì àëéàã ïåéë íå÷î
øáúñî éôèã øëæ àöîéå òø÷é àîùã íåèîåèá äéî÷åàì øáúñî
ïéëøòá äúòî àìà êéøô éëäìå íåèîåèáî ñåðéâåøãðàá éî÷åàì
àî÷ ÷øôáå íåèîåè ïàëî éîñ éðùîå ñåðéâåøãðàá ÷ø øëæäã àø÷ 'î÷åàì ïì äåäå ñåðéâåøãðàå íåèîåè àìå øëæä àéðú äîìà êøòé

(.ã óã äâéâçã)à÷éôñîã ïðéòãé äåä àø÷ åàìáã íåùî êéøô íúäã øîåì ùé à÷éôñ éèåòîì àø÷ êéøèöéà êéøôå íåèîåè àìå êøåëæ àéðú
â"òàå äëéîñ ìèáî à÷å àåä àøáâ àîìéã êåîñéì àì íéùã÷á äãåáò ãéáò à÷å éåä äùà àîìéã êåîñì ãéáòéð éëéäã éúééì àì

äùàä ÷øôá íéçñôá øîàãë äëéîñ ìèáì éãë äìéçúëì ïáø÷ éúééî àì íå÷î ìëî àáëòî àì äëéîñã(:çô óã)åáøòúðù 'ä éáâ
éòá àì çñôã íåùî çñô øúåîá éðúîå éúééî àìã øùôà àìã íåùî éðù çñô úåùòìî ïéøåèô ïìåë ïäî úçàá úìáé àöîðå ïäéçñô úåøåò

íéì÷ù úëñîá øîàã àäå äëéîñ éòá çñô øúåîå äëéîñ(:àé óã)ùã÷î ùéàä ÷øôá äì éúééîå(.äð óã ïéùåã÷)ìãâîì íéìùåøéî úàöîðù äîäá
íà à"òá äð÷ú íäì ïéàå åùã÷åä øáëã íúä éðàù ïäéìòá ïéøéëî ïéàù éôì äëéîñ àìá ïúåà ïéáéø÷îå íéîìù éçáæ úåá÷ð úåìåò íéøëæ øãò

úåáåøòúä 'ôá íùà éúééîã òøåöî ÷ôñå äëéîñ àìá íáéø÷ð àì:åò óã íéçáæ)(åàì òøåöî íùà úëéîñ øîàã ïàîì äëéîñ ìèáî à÷å
úìôîä ô"ñá øáñã áø àäå øîàú íàå éðàù àøáâ éðå÷ú àúééøåàã(.çë óã äãð)÷éñôãîå íãåàå ïáåìá àîèãî éåä à÷éôñ ñåðéâåøãðàã

ìøòä ô"ñá(.âô óã úåîáé)à÷åã åàì àúééøáá íúä éñåé éáø øîà÷ã àåä äîöò éðôá äéøáå äá÷ð íà øëæ íà åá åòéøëä àì øîàã éñåé éáøë
'éôàå

¯ÒÂ‡ Ì„‡ ¯Ó‡„ ‡·È˜Ú È·¯„ ‡·ÈÏ‡Â
‰ÈÏ ˙È‡„ ÔÂÈÎ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ ‡Â‰˘ ÏÎ· ÂÓˆÚ
‰ÚÂ·˘ Ô·¯˜ ÏÈÈÁ ‡˜ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯˙È‰

Ô�˙‰Â(à‡Ï‡ ˙‚‰Â� ‰�È‡ ˙Â„Ú‰ ˙ÚÂ·˘
‰· Ô�ÈÂ‰Â „ÈÚ‰Ï ÔÈÈÂ‡¯·(áÈ‡Ó ÈËÂÚÓÏ

¯· ‡Á‡ ·¯ ÍÏÓ ÈËÂÚÓÏ ¯Ó‡ ‡ÙÙ ·¯
¯Ó‡ ·˜ÚÈ‡‡‰Â ‡È·Â˜· ˜Á˘Ó ÈËÂÚÓÏ

Ô�·¯Â ÈÊÁ ÈÊÁÈÓ ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ‡È·Â˜· ˜Á˘Ó
‰ÚÂ·˘ ‰ÈÏÚ ‡ÏÈÈÁ ‡˜ ‡ÏÂ Â‰ÂÏÒÙ„ ‡Â‰

‡¯˜ ¯Ó‡„ Ì˙‰ È�‡˘1È‡‰Â „È‚È ‡Ï Ì‡
‡ÎÈ‰ ÏÎÂ ÏÏÎ ‡Â‰ ‰„‚‰ ¯· Â‡Ï(א)È�˙„
‡È�˙‰Â ¯ÂÒ‡ È�˙ ‡Ï ˙¯Î ˘Â�Ú(â·Ù"Ú‡

˙¯Î ˘Â�Ú Â¯Ó‡ ‡Ï ÔÏÂÎ· ¯ÂÒ‡ Â¯Ó‡˘
‰Î‡ÏÓ ‰˘ÂÚÂ ‰˙Â˘Â ÏÎÂ‡‰ ÏÚ ‡Ï‡

Â¯Ó‡˘Î ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ „·Ï·‚Â¯Ó‡ ‡Ï ¯ÂÒ‡
˙¯Î ˘Â�Ú ¯ÂÚÈ˘Î Ï·‡ ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁÎ· ‡Ï‡
˙¯Î ˘Â�Ú ÔÈ‡ ˙¯Î ˘Â�Ú˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â
„·Ï· ‰Î‡ÏÓ ‰˘ÂÚÂ ‰˙Â˘Â ÏÎÂ‡ ‡Ï‡
‰·¯ Â�˙„ ‡¯‡˘‡ ¯ÂÒ‡ È�˙˜ ÈÎ ‡"·‡Â
Î"‰ÂÈÏ ÔÈÈ�Ó ·¯ È·„ È¯ÙÈÒ ¯‡˘· ÛÒÂÈ ·¯Â
Ï„�Ò‰ ˙ÏÈÚ�·Â ‰ÎÈÒ· ‰ˆÈÁ¯· ¯ÂÒ‡˘

Ï"˙ ‰ËÓ‰ ˘ÈÓ˘˙·Â2‡ÙÂ‚ :˙Â·˘ ÔÂ˙·˘
‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯ÂÒ‡ ¯Ó‡ Ô�ÁÂÈ È·¯ ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ
Ô�ÁÂÈ È·¯ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯˙ÂÓ ¯Ó‡ ˘È˜Ï ˘È¯

¯ÂÒ‡ ¯Ó‡ÈÙÂ¯ËˆÈ‡Ï ÈÊÁ„ ÔÂÈÎ ‰¯Â˙‰ ÔÓ
ÔÓ ¯˙ÂÓ ¯Ó‡ ˘È˜Ï ˘È¯ ÏÈÎ‡ ‡˜ ‡¯ÂÒÈ‡
‰È·È˙È‡ ‡ÎÈÏÂ ‡�ÓÁ¯ ¯Ó‡ ‰ÏÈÎ‡ ‰¯Â˙‰
Â�˘È˘ ÏÎ ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ ˘È˜Ï ˘È¯Ï Ô�ÁÂÈ '¯

‰¯‰Ê‡· Â�˘È ˘�ÂÚ·„ÏÈ‡Â‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁÂ ÈÂÎ
Ï"˙ ‰¯‰Ê‡· Â�È‡ ÏÂÎÈ ˘�ÂÚ· Â�È‡Â3ÏÎ

ÈÎ‰ ‡ÓÏÚ· ‡˙ÎÓÒ‡ ‡¯˜Â Ô�·¯„Ó ·ÏÁ
‡˙ÈÈ¯Â‡„ Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ È‡„ ‡¯·˙ÒÓ ÈÓ�

(ãÈÈÂ˙‡Ï ‡¯˜ ÍÈ¯ËˆÈ‡ ‡Â‰ ‡˜ÈÙÒ ÈÂÎ
È¯·Ò˜ ‡È¯È‡ ‡Ï ‡‰ ÌÂ˘Ó È‡ ‡˜ÈÙÒ

ÈÂÎ

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

ì.,א) úåòåáù(ב,[.àì íù]
ô:],ג) íéøãð](דúåúéøë]

,[.àë

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

Ê‡úåëìäî é"ô 'ééî
âîñ à äëìä úåòåáù

:àîø ïéåàì
Á·úåëìäî à"ô 'ééî

ä äëìä øåùò úúéáù
àéøú ïîéñ ç"à ò"ùåè

:à óéòñ
Ë‚úåëìäî á"ô 'ééî

â äëìä øåùò úúéáù
ç"à ò"ùåè èñ ïéåàì âîñ
:ä óéòñ áéøú ïîéñ

È„úåëìäî à"ô 'ééî
âé 'ìä úåøåñà úåìëàî

ã"é ò"ùåèóéòñ ãñ ïîéñ]
à:å óéòñ ô ïîéñå [

³

ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙
.1`hgz iM Wtpe§¤¤¦¤¡¨

`Ede dlô lFw drnWe§¨§¨¨§
m` rci F` dôx F` cr¥¨¨¨¦

:FpFr `Upe ciBi `Fl©¦§¨¨£
‡ ‰ ‡¯˜ÈÂ

.2`id oFzAW zAW©©©¨¦
z` mziPre mkl̈¤§¦¦¤¤

:mlFr zTg mkizWtp©§Ÿ¥¤ª©¨
‡Ï ÊË ‡¯˜ÈÂ

.3l`xUi ipA l` xAC©¥¤§¥¦§¨¥
xFW alg lM xn`l¥Ÿ¨¥¤

:Elk`z `÷ fre aUke§¤¤¨¥Ÿ¥
‚Î Ê ‡¯˜ÈÂ

³

Á"·‰ ˙Â‰‚‰
Ó‚àëéä'(א) ìëå

˘Â�Ú„'åë éðú àì úøë
:÷çîð éðúã úáéúå ì"öë

È"˘¯úéòáéà(ב) ä"ã
'éðúî éðú÷ éë .àîéà

¯ÂÒ‡:àøàùà(ג)‰"„

áìç ìëåà ìë éë 'åë éì ïéà
äîäáä ïî‰˙¯Î�Â 'Â‚Â
:ùðåò éøä(ד)'ÒÂ˙ä"ã

àéä äøåîâ äùøãã 'åë ïåéë
ÈÓ�:øåòéù éöçì(ה)‰"„

úå÷åøçã àðîéñá 'åë éåë
Ô�ÈÚ·„:òìáéîã àåäå

³

È"˘¯ ÛÒÂÓ
.‡È·Â˜· ˜Á˘Óïåáøéòá

ä"ìééîøô ïéøå÷ù äàøîäå
לא.) ‡Ù"Ú.(שבועות

.ÔÏÂÎ· ¯ÂÒ‡ Â¯Ó‡˘
ãö åäá úéàã éðä ìëá
äëéñáå äöéçøá ,éåðéò
ùéîùúáå ìãðñä úìéòðáå

,äèîä˘Â�Ú Â¯Ó‡ ‡Ï
ÏÎÂ‡‰ ÏÚ ‡Ï‡ ˙¯Î

.'ÂÎÂ ‰˙Â˘Âäáééç àìã
éáéúëã éðäá àìà äøåú

àéãäá(:פ ˙"Ï.(נדרים
·˘.˙Â·˘ ÔÂ˙åàì

ìëî àìà àåä äëàìîî
úåðòúäìî áëòîä øáã

íúéðòåì ïðéëîñãîשבת)

.קיד:)

³

Ï‡��Á Â�È·¯
Â¯Ó‡˘Î ‡È„‰· ‡È�˙
Â¯Ó‡ ‡Ï ‰ÏÈÎ‡· ¯ÂÒ‡
Ï·‡ ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁÎ· ‡Ï‡
ÔÈ‡Â .˙¯Î ˘Â�Ú ¯ÂÚÈ˘Î
‰˙Â˘‰Â ÏÎÂ‡‰ ‡Ï‡ ˘Â�Ú
.„·Ï· ‰Î‡ÏÓ ‰˘ÂÚ‰Â

'‡„ ÔÂÈÎÂ¯ÂÚÈ˘ ÈˆÁ
‡¯ÂÒÈ‡ Ï·‡ Ô�·¯„Ó ¯ÂÒ‡
,‰È· ˙ÈÏ ‡˙ÈÈ¯Â‡„
Ô�˙„ ‡‰ÈÓ ‰ÏÚ Ô�È˘˜‡
˙Â„Ú‰ ˙ÚÂ·˘ ˙ÂÚÂ·˘·
ÔÈÈÂ‡¯· ‡Ï‡ ˙‚‰Â� ÔÈ‡
ÈËÂÚÓÏ ‰· Ô�ÈÂ‰Â ,„ÈÚ‰Ï
ÈËÂÚÓÏ ¯Ó‡ ‡ÙÙ ·¯ ,È‡Ó
„Â„ ˙È· ·È˙Î„Î ,ÍÏÓ
ÔÈ‡Â ,ËÙ˘Ó ¯˜·Ï Â�È„
‡Á‡ ·¯ .ÔÈÈ„ ‰˘Ú� „Ú
ÈËÂÚÓÏ ¯Ó‡ ·˜ÚÈ ¯·
‡‰Â ,‡È·Â˜· ˜Á˘Ó
‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ‡È·Â˜· ˜Á˘Ó
Â¯Ê‚ Ô�·¯Â ,ÈÂ‡¯ ‡Â‰
‡Â‰ Ô�·¯„ ‚"Ú‡Â ,‰È·
‰ÈÏÚ ‡ÏÈÈÁ ‡Ï ‰È· Â¯Ê‚„
Ô�È�˘Â .˙Â„Ú‰ ˙ÚÂ·˘
Ì‡ ‰· ·È˙Î„ ˙Â„Ú È�˘
ÈÓ ,Â�ÂÚ ‡˘�Â „È‚È ‡Ï
˙ÓÈÈ˜˙Ó Â˙„‚‰Â „È‚Ó˘
˙ÚÈÓ˘· ¯‰ÊÂÓ˘ ‡Â‰
ÍÏÓ ‡ˆÈ ,‰Ï‡ ÏÂ˜
‡È·Â˜· ˜Á˘Ó ‰Ê Ì‚Â
Ô˙Â„Ú ÔÈ‡ ÌÈ„È‚Ó ÂÏÈÙ‡˘
ÔÈ¯ÂËÙ ÍÎÈÙÏ ,˙ÓÈÈ˜˙Ó

.˙Â„Ú‰ ˙ÚÂ·˘ÓÈˆÁ

,¯ÂÚÈ˘¯ÓÂ‡ Ô�ÁÂÈ '¯
ÔÂÈÎ„ ,‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯ÂÒ‡
‰ÏÈÎ‡ ÈÙ¯ËˆÈ‡Ï ÂÊÁ„
¯Ó‡ ˘È˜Ï ˘È¯ .‰È· ‡�È¯˜
¯Ó‡ ‰ÏÈÎ‡ ,Ô�·¯„Ó ¯ÂÒ‡
‰È·È˙È‡ .‡ÎÈÏÂ ‡�ÓÁ¯
˘�ÂÚ· Ô�˘È˘ ÏÎ ÏÂÎÈ˘
ÈˆÁÂ ÈÂÎ ,‰¯‰Ê‡· [Ô�˘È]
ÏÂÎÈ ˘�ÂÚ· Ô�È‡˘ ¯ÂÚÈ˘
ÏÎ Ï"˙ ,‰¯‰Ê‡· Â‰È ‡Ï
˘È˜Ï ˘È¯ È�˘ÓÂ .·ÏÁ
[‡¯˜Â] Ô�·¯„Ó ÌÏÂÚÏ

.‡ÓÏÚ· ‡˙ÎÓÒ‡

³

ÌÈ�˘È 'ÒÂ˙
'øåïî øåñà øîà ïðçåé

éæçã íåùî äøåúä
.éôåøèöéàìø÷éò åäéî

ùéøãã ïðçåé 'ø[ã] àîòè
,áìç ìëã àø÷î ïî÷ì äéì
[çë ïéàã] (ïàë ïéàå)
[äù÷å] .àø÷î åøñåàì
àø÷ éøééîã òîùî àëäã
[úå÷ìî ïéðòì] áìç ìëìã
ìë àìà éì ïéà øîà÷ãî
äøäæàá åðùé ùðåòá åðùéù
'øì øîéîì äéì äåäå ,'åë
ïåòîù 'øë äëìä ïðçåé
ãåòå ,ïðáøë ùé÷ì ùéøìå
äéôåâ ïðçåé ['øã] ('øë)
øéæð] ïéðéî â"ô 'îâá øîà÷
ïéøáåò åìà ÷øôå [á ,äì
ïéøåñéà ìë [á ,âî íéçñô]
óøèöî øúéä ïéà äøåúáù
øéæð éøåñéàî õåç øåñéàì
é÷ì øåòéù éöç éàå ,'åë
åðéáø øîåàå .éì äîì óåøéö
åäìåëã àéä àéùå÷ åàìã
éðù àìãî åäì àøéáñ ïðáøë
àéää àëä ùé÷ì ùéø äéì
éøîàã àðàå ïåòîù 'øë
àøåñéà ïééðòì àëäå ,ïðáøë
éøééî àì áìç ìëã àø÷ã
ô"ñáå .àîìòá øåñéàá àìà
á [á ,â÷ ïéìåç] äùðä ãéâéò

úå÷ìîì íìù øåòéù ïðçåé 'ø
[íúä øîà÷ã] ('úë àäã)
õåçáî å÷ìç éçä ïî øáà
êåúá ['éô] íéðôáî ,øåèô
éøä áééç øîà ïðçåé 'ø ,åéô
åäéî .'åë úéæëá åðåøâ äðäð
àðù éàîã ïðçìà ø"äì äù÷
àìà áìç ìë óéìé àì àëäã
àìå àîìòá äøäæà øåñéà
÷øô íéçñôá åìéàå ,úå÷ìî
óéìé [á ,âî] ïéøáåò åìà
ïâã åìëàú àì úöîçî ìëî
úáåøòú éãé ìò øåîâ
éàîã ,åàìá äéðéòá äù÷åðå
åìëàú àì úöîçî ìë àðù
ùé[å] .åìëàú àì áìç ìëî
.'åë úåùøãá ÷ìçì

éàãêúòã à÷ìñ
à÷éôñ éåë àúééøåàã

.à÷éôñ ééåáøì àø÷ êéøèöéà àåä.úøçà àùøãì åãéîòäì ùé àîù åäéî .àúà éàîì áìç ìëã àø÷ ,ïðáøãî øåòéù éöç éà ìáà ,øåòéù éöçì àø÷ ø÷éò äøåúä ïî øåñà øåòéù éöç éà àîìùáã ,àëôéà ÷ééãì éöî äåäã äàøð
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‡ÓÂÈ È�ÈÓ˘ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ :„Ú
ספיקא. לרבויי קרא éàאתא àåä à÷éôñ àéîù éî÷ åèà äéîúá
:éåä äéç éà éåä äîäá.אבין בר אידי רב דאמר úåúéøëáהא

äèéçù íã ÷øôá(.àë óã)àì íã ìë íúä éðú÷ã éåë ééåúàì ìë óà
:'åëå íéãçåéî äîäáå óåò äî äîäáìå óåòì åìëàú.מהúåöî

úëàìî(ד)àåä äùòú ìàå áù úáù
öî óàøáã äùòú ìàå áù éåðéò úå

åæ ïéàå àåä éåðéòä úà êîî ìèáîä
ìëàé àì ïéúéðúîã éðä ïåâë àìà

:õçøé àìå äúùé àìåמלאכה מה
בה. חלקת äøåñàלא äéããö ìëá

åéããö ìëá åøåñéàù éîð éåðéò óà
áùé íàù äðöå äîç åàöé øîà÷
åðéà áùé àì íàå éåðéòá àåä éøä

:áùéì äåöîדבר מלאכה מה
אחר. במקום עליו éëשחייבין úøë

øáãá éåðéò óà úáùá ïåâë àëä
åéìò áééçù åðéöîù øîà÷ äìéëà

:øúåðå ìåâéô ïåâë øçà íå÷îáואם
לומר. ìòנפשך áéùäì êãéá ùé íàå

åðòú ìù àø÷ã úøçà äéàø éøä äæ
úãéáà àåäù éåðéò íëéúåùôð úà

:éøééî óåâä ììç êåúá ùôðäוכי
קרא. קמשתעי בעריות øîåìëתימא

àø÷ éòúùî à÷ ùéîùúã .éåðéò
îð ùéîùúãïî÷ìãë éåðéò éø÷à é

(.æò óã)íå÷îá úøë åéìò ïéáééçå
:úåéøò ïåâë øçàלהלן ונאמר

êáéòøéåעינוי. êðòéå(ç íéøáã):
בנותי. את תענה מואם é÷åîãונילף

ïî÷ì äéì(.íù):ùéîùúàעינוי
úìéëàåדרבים. ìàøùé ìëì ë"äåé

:ìàøùé ìëì ïîä.שמים בידי עינוי
ïëå àéä êìî úåöî íéøåôëä íåé

â"ä :ïîä éåðéòבמדבר מן המאכילך
וכו'. אסי ורבי אמי רבי úéìåוגו'

àø÷ àìà éàø÷ã àéîåø àëä
ìëåà(ה) êúåðò ïòîì êìéëàîä ùøôî

:äðåòîå.בסלו פת לו ìëåàאין
:øçîì ìò âàåãå íåéäרואה אינו

ìëואוכל. íòè íòåè ïîä úìéëà
:ïî àìà äàåø åðéàå íéðéîä

åðéò

ãòå øëæî áéúëãî ùã÷î úàéá ïéðòì áø äéì àèòîî éëä 'éôàå
éúà éëéäå ñåðéâåøãðàå íåèîåè àìå úéàãå äá÷ð éàãå øëæ äá÷ð
äåäã éáéúë éèåòéî éøú áøã àéääáã ì"éå à÷éôñ éèåòîì àø÷
åäééðéî ãç àúàå íãà ãòå äá÷ðî åà íãà ãòå øëæî áúëéîì éöî

éàå íåèîåèì ãçå ñåðéâåøãðàì
øëæî éúà àåä øëæ ñåðéâåøãðà
äá÷ð ãòå éúà àåä äá÷ð éàå éèåòîì
'åøåëááå äðåùî àåäù íòèî éèåòîì

ïéîåî åìà ìò ÷øô(:àî óã)àä éáâ
äøéúé øëæäî ñåðéâåøãðà èòîîã
ïðáø éà éðî êéøôå äìåò éáâ áéúëã
àø÷ êéøèöéàå éåä à÷éôñ éøáñ÷
øéôù êéøô íúä à÷éôñ éèåòîì
éðôî øëæ àåä 'éôà éèåòîì àá íàã
ïë íà íéøëæ øàùî äðåùî àåäù
äðéî òîù øëæäî äéì ïðéèòîîãî
àúà àì àîìà à÷éôñ àìå àåä øëæ
äî éôìå éåä à÷éôñ øîàã ÷"úë
úìôîäã áøì äéì úéà 'ùøéôù

(.çë óã äãð)àãñç áøã àéää øéôù
ùåã÷ íåèîåèã øåëá éáâ äéì úéàã
øåëáá áúë àèåòéî ãçã à÷éôñî
ñåðéâåøãðàá àìà ïðéî÷åàì äéì úéìå
øëæ éåä øëæ àåä íàù íåèîåèá àìå
íúä êéøô à÷ éàî ë"à ú"àå øåîâ
êøòî ïðéèòîîã ïéëøòî àãñç áøì
ñåðéâåøãðàå íåèîåè äùà êøòîå ùéà
àéùå÷ éàîå íåèîåè ïàëî éîñ éðùîå
íàå øëæä éàø÷ éøú àëéà íúä
àéää åîë äéì 'éèòîî êëìä äá÷ð
éëéøö íúäã øîåì ùéå úìôîäã
àì éàã ñåðéâåøãðàì øéôù åäééåøú
äéì ïðéèòîî äåä øëæä àìà áúë
äùà êøòá àäé ìáà øëæ êøòî

øôã àäå äùàî òøâ àìãøëæ íàî êé
ñåðéâåøãðàå íåèîåè àéöåäì äá÷ð íà
éøú àëéà íéîìù éáâ àä àéùå÷ éàî
øîåì ùéå äá÷ð íà øëæ íà éèåòéî
áéúëã äá÷ð åà øëæ íúä ïðéñøâã
ùéøã äéðéîã ïàö éîìù éáâ àø÷éåá
äá÷ð íà øëæ íà ìáà ë"úá äéì
íúä ùéøã ø÷á ïá éîìùá áéúëã

íéùã÷ åìà ÷øô(:æé óã äøåîú)úåáøì
ïéîåî éìòá úøåîúå ïéîåî éìòá ãìå
éàäáã àãñç áøì øéôù êéøô àúùäå
åà éåäå èåòéî ãç àìà áúë àì àø÷
äîãðì èøô æò åà áùë åîë èòîì
àø÷ áúëã ïçëùà àä øîàú íàå
åìà ÷øôá êéøôã äòèð àìù éãë

úåôøè(:åñ óã ïéìåç)ïðà éãëî
àðîçø áúëã øéôðñ ïðéëîñ úù÷ù÷à
àðîçø áúë àì éà éðùîå éì äîì

úù÷ù÷ éàî à"åä øéôðñ(ז[øéôðñ]
øéôðñ àðîçø áúë àîè âã åìéôàå
ïåùìã ì"éå úù÷ù÷å øéôðñ àëéàã ãò
÷ìçå äåù åðéàù øáã òîùî úù÷ù÷
êë éîð øéôðñå åá úëñëñî ãéäù

:úù÷ù÷ ïåùì åá ìôåðå àåä
éåë.àåä åîöò éðôá äéøáéàä

åðééä àëäã åîöò éðôá äéøá
åðá úàå åúåà ÷øôá éñåé éáø øîàã àä ìáà äîäá åà äéç ÷ôñ åðéàù(.ô óã ïéìåç)åòéøëä àìå àåä åîöò éðôá äéøá éåë

÷øôá øîàã éñåé éáøì ïðéòîù àäã äîäá ÷ôñ äéç ÷ôñ àåäù ùåøéô éåä àåää äîäá ïéî åà äéç ïéî éà íéîëç åá
íãä éåñë(:ãô óã íù)äåä àìå äéøá àåäù ïì øéøá äåä éàå åîã úà ïéñëî ïéà åèçù íàå áåè íåéá åúåà ïéèçåù ïéà éåë

àåä éåñéë øá åàì àäã äìéçúëì åèçùì øúåî àäé äîäá àìå äéç àì[éåë ä"ã .àë úåúéøë 'ñåú ò"òå]:
éðä

(à‡ÓÈ˙ ‡Ï È‡„ ‡È‰ ‰ÓˆÚ È�Ù· ‰È¯· ÈÂÎ
ÔÈ·‡ ¯· È„È‡ ·¯ ¯Ó‡„ ‡‰ ÈÎ‰(áÏÎ Û‡

ÈÂÎ ÈÈÂ˙‡Ï(א)‡¯˜ ÍÈ¯ËˆÈ‡ ‡Â‰ ‡˜ÈÙÒ ÈÂÎ
ÈÓ� ‡Î‰ È�‡˘ ‰È¯· ‡Ï‡ ‡˜ÈÙÒ ÈÈÂ·¯Ï

¯"˙ È�‡˘ ‰È¯·1ÌÎÈ˙Â˘Ù� ˙‡ Â�Ú˙
¯ÚËˆÈ˘ È„Î ‰�ˆ· Â‡ ‰ÓÁ· ·˘È ÏÂÎÈ

¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙1‰Ó Â˘Ú˙ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ ÏÎÂ
˘Ù� ÈÂ�Ú Û‡ ‰˘Ú˙ Ï‡Â ·˘ ‰Î‡ÏÓ
·È˙È„ ‡ÎÈ‰ ‡ÓÈ‡Â ‰˘Ú˙ Ï‡Â ·˘

‡˘ÓÈ˘·(ב)·Â˙ ÌÂ˜ ‰ÈÏ ‡ÓÈ� ‡Ï ‰ÈÏ ÌÈÈÁÂ
‡ÓÈ� ‡Ï ‰ÈÏ ¯È¯˜Â ‡ÏÂË· ·È˙È ‡ÏÂË·
‰Ó ‰Î‡ÏÓ„ ‡ÈÓÂ„ ‡˘ÓÈ˘· ·Â˙ ÌÂ˜ ‰ÈÏ
Â· ˜ÂÏÁ˙ ‡Ï ÈÂ�Ú Û‡ ‰· ˙˜ÏÁ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ
·˘È ÏÂÎÈ ÌÎÈ˙Â˘Ù� ˙‡ Â�Ú˙ Í„È‡ ‡È�˙
‡Ï ‰Î‡ÏÓ ÏÎÂ Ï"˙ ¯ÚËˆÈÂ ‰�ˆ·Â ‰ÓÁ·
ÌÂ˜Ó· ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ˘ ¯·„ ‰Î‡ÏÓ ‰Ó Â˘Ú˙
¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ˘ ˘Ù� ÈÂ�Ú Û‡ ¯Á‡

‰Ê ‰Ê ‰Ê È‡Â(â¯˙Â�Â ÏÂ‚Ù ‡È·‡ ¯˙Â�Â ÏÂ‚Ù
Â�È‡˘ Ï·Ë‰ ˙‡ ‡È·‡ ‡ÏÂ ˙¯Î· Ô‰˘

Â�Ú˙ Ï"˙ ˙¯Î·2‰·È¯ ÌÎÈ˙Â˘Ù� ˙‡ Ì˙È�ÚÂ
˙‡ ‡È·‡ ‡ÏÂ ‰˙ÈÓ· ‡Â‰˘ Ï·Ë‰ ‡È·‡
Ì˙È�ÚÂ Â�Ú˙ Ï"˙ ‰˙ÈÓ· ‰�È‡˘ ‰ÏÈ·�‰
‡Â‰˘ ‰ÏÈ·�‰ ˙‡ ‡È·‡ ‰·È¯ ÌÎÈ˙Â˘Ù� ˙‡
Ï"˙ Â‡Ï· Ô�È‡˘ ÔÈÏÂÁ‰ ˙‡ ‡È·‡ ‡ÏÂ Â‡Ï·
‡È·‡ ‰·È¯ ÌÎÈ˙Â˘Ù� ˙‡ Ì˙È�ÚÂ Â�Ú˙
˙‡ ‡È·‡ ‡ÏÂ ÏÂÎ‡ ÌÂ˜· Ô�È‡˘ ÔÈÏÂÁ‰
Â�Ú˙ Ï"˙ ÏÂÎ‡ ÌÂ˜· ‡È‰˘ ‰ÓÂ¯˙‰
˙‡ ‡È·‡ ‰·È¯ ÌÎÈ˙Â˘Ù� ˙‡ Ì˙È�ÚÂ
˙‡ ‡È·‡ ‡ÏÂ Â¯È˙Â˙ Ï·· ‰�È‡˘ ‰ÓÂ¯˙‰
Â�Ú˙ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ Â¯È˙Â˙ Ï·· Ô‰˘ ÌÈ˘„˜‰
¯ÓÂÏ Í˘Ù� Ì‡Â ‰·È¯ ÌÎÈ˙Â˘Ù� ˙‡ Ì˙È�ÚÂ

¯ÓÂ‡ ‡Â‰ È¯‰3‡È‰‰ ˘Ù�‰ ˙‡ È˙„·‡‰Â
$‰ÏÈÎ‡ ‰Ê ‰Ê ‰Ê È‡Â ˘Ù�‰ ˙„È·‡ ‡Â‰˘ ÈÂ�Ú

‡Â‰ È¯‰ ‡¯˜ ÈÚ˙˘ÈÓ ‡˜ ˙ÂÈ¯Ú· ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ ¯ÓÂÏ Í˘Ù� Ì‡Â È‡Ó ‰È˙˘Â
È˙„·‡‰Â ¯ÓÂ‡(ג)‰ÏÈÎ‡ ‰Ê ‰Ê ‰Ê È‡Â ˘Ù� ˙„È·‡ Â· ˘È˘ ÈÂ�Ú ˘Ù�‰

¯Ó‡�Â ÈÂ�Ú Ô‡Î ¯Ó‡� ‡�˙ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È·„ ‰È˙˘ÂÔÏ‰Ï ‰Ó ÈÂ�Ú ÔÏ‰Ï
ÛÏÈ�Â ÔÂ·Ú¯ ÈÂ�Ú Ô‡Î Û‡ ÔÂ·Ú¯ ÈÂ�Ú4ÈÂ�Ú ÔÈ�„ È˙Â�· ˙‡ ‰�Ú˙ Ì‡Ó

ÈÂ�ÚÓ ÛÏÈ�Â „ÈÁÈ„ ÈÂ�ÚÓ ÌÈ·¯„ ÈÂ�Ú ÔÈ�„ ÔÈ‡Â ÌÈ·¯„ ÈÂ�ÚÓ ÌÈ·¯„
·È˙Î„ ÌÈ¯ˆÓ„5ÔÈ�„ ‡Ï‡ ı¯‡ Í¯„ ˙Â˘È¯Ù ÂÊ Ô�È¯Ó‡Â Â�È�Ú ˙‡ ‡¯ÈÂ

Ì„‡ È„È· ÈÂ�ÚÓ ÌÈÓ˘ È„È· ÈÂ�Ú ÔÈ�„ ÔÈ‡Â ÌÈÓ˘ È„È· ÈÂ�ÚÓ ÌÈÓ˘ È„È· ÈÂ�Ú
(ã6¯Ó‡ „Á ÈÒ‡ È·¯Â ÈÓ‡ È·¯ Í˙Â�Ú ÔÚÓÏ ¯·„Ó· ÔÓ ÍÏÈÎ‡Ó‰(äÂ�È‡

ÈÓ ‰ÓÂ„ Â�È‡ ¯Ó‡ „ÁÂ ÂÏÒ· ˙Ù ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓÏ ÂÏÒ· ˙Ù ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ‰ÓÂ„
ÔÈÓÂÒÏ ÊÓ¯ Ô‡ÎÓ ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡ ÏÎÂ‡Â ‰‡Â¯ Â�È‡˘ ÈÓÏ ÏÎÂ‡Â ‰‡Â¯˘

ÈÈ·‡ ¯Ó‡ ÔÈÚ·˘ ÔÈ‡Â ÔÈÏÎÂ‡˘(å‰ÏÎÈÏ ‡Ï ‡˙„ÂÚÒ ‰ÈÏ ˙È‡„ Ô‡Ó ÍÎÏ‰
‡¯˜ È‡Ó ‡¯ÈÊ ¯"‡ ‡ÓÓÈ· ‡Ï‡7Ï"¯ ¯Ó‡ ˘Ù� ÍÏ‰Ó ÌÈ�ÈÚ ‰‡¯Ó ·ÂË

ÌÈ�ÈÚ ‰‡¯Ó ·ÂË ¯Ó‡�˘ ‰˘ÚÓ Ï˘ ÂÙÂ‚Ó ¯˙ÂÈ ‰˘‡· ÌÈ�ÈÚ ‰‡¯Ó ·ÂË
˘Ù� ÍÏ‰Ó8Ô˙Â�‰ ÏÎ ¯Ó‡ „Á ÈÒ‡ '¯Â ÈÓ‡ '¯ ÌÈ¯˘ÈÓ· ÍÏ‰˙È Â�ÈÚ ÒÂÎ· Ô˙È ÈÎ

Â�ÈÚ

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

àë.],א) úåúéøë .ô ïéìåç]
øåáòìג)[íù.],ב) 'éô]

éáééçã ì"é÷å íéúùá åéìò
úå÷ìî ììëá åðùé úåúéøë
,[:âé úåëî ïééò íéòáøà

é"òá],ד) 'éâä 'ò]
ð"ùå],ה) :çé ìéòì]
äò:],ו) ïî÷ì](ז'éâ

,à"ùø

¯Â‡ ‰¯Â˙

.1zTgl mkl dzide§¨§¨¨¤§ª©
iriaXd WcgA mlFr¨©Ÿ¤©§¦¦
z` EPrY Wcgl xFUrA¤¨©Ÿ¤§©¤
dk`ln lke mkizWtp©§Ÿ¥¤§¨§¨¨
xBde gxf`d EUrz `÷©£¨¤§¨§©¥

:mkkFzA xBd©¨§§¤
ËÎ ÊË ‡¯˜ÈÂ

.2`id oFzAW zAW©©©¨¦
z` mziPre mkl̈¤§¦¦¤¤

:mlFr zTg mkizWtp©§Ÿ¥¤ª©¨
‡Ï ÊË ‡¯˜ÈÂ

.3xW` WtPd lke§¨©¤¤£¤
dk`ln lM dUrY©£¤¨§¨¨
dGd mFId mvrA§¤¤©©¤
WtPd z` iYca`de§©£©§¦¤©¤¤

:DOr axTn `edd©¦¦¤¤©¨
Ï ‚Î ‡¯˜ÈÂ

.4izpA z` dPrY m ¦̀§©¤¤§Ÿ©
izpA lr miWp gTY m`e§¦¦©¨¦©§Ÿ©
d`x EpOr Wi` oi ¥̀¦¦¨§¥
:LpiaE ipiA cr mid÷ ¡̀¦¥¥¦¥¤

� ‡Ï ˙È˘‡¯·
.5id÷` ii l` wrvPe©¦§©¤§¨¡¥

z` ii rnWIe Epiza £̀Ÿ¥©¦§©§¨¤
z`e Epipr z` `xIe EplwŸ¥©©§¤¨§¥§¤

:Epvgl z`e Eplnr£¨¥§¤©£¥
Ê ÂÎ ÌÈ¯·„

.6xAcOA on Llk`Od©©£¦§¨©¦§¨
Liza` oErci `÷ xW £̀¤¨§£Ÿ¤
LzQp ornlE LzPr ornl§©©©Ÿ§§©©©Ÿ¤

:LzixgõA Lahidl§¥¦§§£¦¤
ÊË Á ÌÈ¯·„

.7mipir d`xn aFh©§¥¥©¦
lad df mB Wtp Kldn¥£¨¨¤©¤¤¤

:gEx zErxEË Â ˙Ï‰˜ §©
.8iM oii `xY lõ¥¤©¦¦

Fpir qFMA oYi iM mCõzi¦§¨¦¦¥©¥
:mixWinA KNdzi¦§©¥§¥¨¦

‡Ï ‚Î ÈÏ˘Ó

³

Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚
‡¯Ó‚˙„È·‡ ‡Â‰˘ ÈÂ�ÈÚ

.˘Ù�‰ô óã íéøãð ïééò
éë ä"ã íù ï"øáå á"ò

:õéçø

³

Á"·‰ ˙Â‰‚‰
Ó‚éåë'(א) ééåúàì ìë óà
È‡Â:àåä à÷éôñ éåë
Ì˘áéúéã(ב) àëéä àîéàå

àùîéùáÌÈÓÁÂ:äéì
Ì˘øîåà(ג) àåä éøä

éúãáàäå˙‡:ùôðä
È"˘¯úåöî(ד) äî ä"ã

'åë äùòú ìàå áù úåëàìî
:÷çîð úáù úáéúå ì"öë

åë'„"‰(ה) êìéëàîä â"ä
àø÷ àìà‡˜:ùøôî

³

È"˘¯ ÛÒÂÓ
‰ÓˆÚ È�Ù· ‰È¯· ÈÂÎ

.‡È‰äîäá éàìëî àìå
ïéà ì"ñã ,àá àåä äéçå
àìå äîäáî úøáòúî äéç

äéçî äîäá(.פ .(חולין

³

Ï‡��Á Â�È·¯
‡‰ÂÈ·‡ ¯· È„È‡ ·¯„

,ÈÂÎ ÈÈÂ˙È‡Ï ÏÎ ¯Ó‡„
Ì„ ˜¯Ù ˙Â˙È¯Î· ˘¯ÂÙÓ
‰ÈÁ·Â ‰Ó‰·· ‰ËÈÁ˘
‡�˜ÈÒ‡Â ,Â˙ÏÁ˙· 'ÂÎ
‰È¯· ÈÂÎ ‡�˙ È‡‰ ¯·Ò˜

.‡Â‰ ‰ÓˆÚ È�Ù·¯"˙
ÏÂÎÈ ,ÌÎÈ˙Â˘Ù� ˙‡ Â�Ú˙
È„Î ‰�ˆ·Â ‰ÓÁ· ·˘È
‰Î‡ÏÓ ÏÎ Ï"˙ ,¯ÚËˆÈ˘
ÈÂ�ÈÚÂ ‰Î‡ÏÓ ,Â˘Ú˙ ‡Ï
‰Î‡ÏÓ ‰Ó ,‰¯Â˙‰ ‰¯Ò‡
ÈÂ�ÈÚ Û‡ ‰˘Ú˙ Ï‡Â ·˘
,‰˘Ú˙ Ï‡Â ·˘ ÈÓ�
Í„È‡ ‡È�˙ .ÏÎ‡˙ [Ï‡]
(‰Ï) È˙¯Ò‡ ÈÂ�ÈÚÂ ‰Î‡ÏÓ
ÔÈ·ÈÈÁ˘ ‰Î‡ÏÓ ‰Ó [ÍÏ]
Û‡] ,¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓ ‰ÈÏÚ
ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ˘ ˘Ù� ÈÂ�Ú
‰Ê ,‰ÊÈ‡Â [¯Á‡ ÌÂ˜ÓÓ
„Ú ,'ÂÎÂ ¯˙Â�Â ÏÂ‚ÈÙ
˙ÂÈ¯Ú· ¯ÓÂÏ Í˘Ù� Ì‡
‡Â‰ È¯‰ ,‡¯˜ ÈÚ˙˘Ó
˘Ù�‰ ˙‡ È˙„·‡‰Â ¯ÓÂ‡
˘È˘ ¯·„ Â‰ÊÈ‡ ,‡È‰‰
¯ÓÂ‡ ÈÂ‰ ,˘Ù� „Â·È‡ Â·

.‰È˙˘Â ‰ÏÈÎ‡ ÂÊÈ·„'¯
Ô‡Î [¯Ó‡�] ‡�˙ Ï‡ÚÓ˘È
¯Ó‡�Â ÌÎÈ˙Â˘Ù� ˙‡ Â�Ú˙
,Í·ÈÚ¯ÈÂ Í�ÚÈÂ [ÔÏ‰Ï]
ÔÂ·Ú¯ ÈÂ�ÈÚ ÔÏ‰Ï ‰Ó
ÌÂÈ· [Ô‡Î] (ÔÏ‰Ï) Û‡
.ÔÂ·Ú¯ ÈÂ�ÈÚ ÌÈ¯ÂÙÎ‰

ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ· ·È˙ÎÂ�Ú˙
·È˙ÎÂ ÌÎÈ˙Â˘Ù� ˙‡
„ÂÚÂ ,È˘Ù� ÌÂˆ· È˙È�ÈÚ

.˘Ù� ÈÂ�ÈÚ ‡¯˜� ÌÂˆ‰˘ ÔÎÈÓ ,Ú„˙ ‡ÏÂ Â�˘Ù� Â�È�ÈÚ ˙È‡¯ ‡ÏÂ Â�Óˆ ‰ÓÏ ·È˙Î·È˙ÎÍ„ÓÏÏ ,ÂÏ ‡Â‰ ÈÂ�ÈÚ (‡Â‰) Â˙ÏÈÎ‡ (˘Ù�) ,ÏÎÂ‡ ‰˙Ú˘ Ù"Ú‡ ,ÌÂÈ· ÌÂÈ ‡Ï‡ ÔÓ‰ ÂÏ Ô˙È� Â�È‡˘ ÔÂÈÎ 'ÈÙ ,Í˙Â�Ú ÔÚÓÏ ÔÓ ÍÏÈÎ‡Ó‰
Â‰ ÈÂ�ÈÚ· ÂÏÈ‡Î Ú·˘ Â�È‡ ÌÏÂÚÏ ÂÏÒ· ˙Ù ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓ ÏÎ.ÔÈÚÈ·˘ Ô�È‡Â ÔÈÏÎÂ‡˘ ÌÈÓÂÒÏ ÔÎÈÓ .Ú·˘ Â�È‡ ÏÎÂ‡˘ ‰Ó ‰‡Â¯ Â�È‡˘ ÏÎ ÔÎÂ .‡

³

ÌÈ�˘È 'ÒÂ˙
øáñ÷äîöò éðôá äéøá
.àéä'øã àéää åîë éåä àì

åðá úàå åúåà ÷øôá éñåé
éðôá äéøá éåëã [à ,ô ïéìåç]
äéìò åòéøëä àìå äîöò
äéøá àåääã ,'åë íéîëç
'éôãë éåä à÷éôñ íúäã
ïéìåçá åðá úàå åúåà ÷øôá
,çë] úìôîä ÷øôá äãðáå
,âô] ìøòä ÷øô úåîáéáå [á

.[àäáøîïéìåâéôä úà
.'åë úåøúåðäåø"ä 'éô

íééåðéò äùîç éðäã óñåé
íéîòô ùîç àëä éúééîã
,äáéø íëéúåùôð úà åðòú
íééåðéò äùîç åðééä åàì
éðä [à ,åò] ïî÷ì øîàã
øîà÷å éî ãâðë íééåðéò
íééåðéò äùîç ãâðë
ïåùìá íìåë àìå ,äøåúáù
àìà [åðòú] (íúéðéòå)
.äéãåçì [àî÷] (øîà÷)
êøôéîìå øîéîì éöî äåäå
àìà éáéúë àúéù åàìã
[ùç àì] àìà ,äùîç
éëéøö åäééø÷éòã ÷ã÷ãì
äùîç éðäã ïî÷ìã àùøãì
øîåàå .'åë éî ãâðë íééåðéò
ùøôì êéøö ïéà éë åðéáø
àî÷ [åðòúîã ,êë] (àðúî)
àðååâ éàä éëáå .åäìåë é÷ôð
äðäðä ÷øôá äìéòîá àëéà
÷éôîã [á ,çé] ùã÷ääî
úåùøã äáéø ìòî ìåòîúî

.ø"î .àáåèäæéàøáã
äîùð ãåáéà åá ùéù

.'åëãåáéà ïåùì áéúëãî
.úøëéä áéúë àìå

áåèäùàá íéðéò äàøî
.'åë øúåéêéøö êëìéä

.åðîî ãàî øäæéì
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‡ÓÂÈ È�ÈÓ˘ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ :„Ú
ספיקא. לרבויי קרא éàאתא àåä à÷éôñ àéîù éî÷ åèà äéîúá
:éåä äéç éà éåä äîäá.אבין בר אידי רב דאמר úåúéøëáהא

äèéçù íã ÷øôá(.àë óã)àì íã ìë íúä éðú÷ã éåë ééåúàì ìë óà
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äéì ïðéèòîî äåä øëæä àìà áúë
äùà êøòá àäé ìáà øëæ êøòî
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åà éåäå èåòéî ãç àìà áúë àì àø÷
äîãðì èøô æò åà áùë åîë èòîì
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·È˙ÎÂ ÌÎÈ˙Â˘Ù� ˙‡
„ÂÚÂ ,È˘Ù� ÌÂˆ· È˙È�ÈÚ

.˘Ù� ÈÂ�ÈÚ ‡¯˜� ÌÂˆ‰˘ ÔÎÈÓ ,Ú„˙ ‡ÏÂ Â�˘Ù� Â�È�ÈÚ ˙È‡¯ ‡ÏÂ Â�Óˆ ‰ÓÏ ·È˙Î·È˙ÎÍ„ÓÏÏ ,ÂÏ ‡Â‰ ÈÂ�ÈÚ (‡Â‰) Â˙ÏÈÎ‡ (˘Ù�) ,ÏÎÂ‡ ‰˙Ú˘ Ù"Ú‡ ,ÌÂÈ· ÌÂÈ ‡Ï‡ ÔÓ‰ ÂÏ Ô˙È� Â�È‡˘ ÔÂÈÎ 'ÈÙ ,Í˙Â�Ú ÔÚÓÏ ÔÓ ÍÏÈÎ‡Ó‰
Â‰ ÈÂ�ÈÚ· ÂÏÈ‡Î Ú·˘ Â�È‡ ÌÏÂÚÏ ÂÏÒ· ˙Ù ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓ ÏÎ.ÔÈÚÈ·˘ Ô�È‡Â ÔÈÏÎÂ‡˘ ÌÈÓÂÒÏ ÔÎÈÓ .Ú·˘ Â�È‡ ÏÎÂ‡˘ ‰Ó ‰‡Â¯ Â�È‡˘ ÏÎ ÔÎÂ .‡
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ÌÈ�˘È 'ÒÂ˙
øáñ÷äîöò éðôá äéøá
.àéä'øã àéää åîë éåä àì

åðá úàå åúåà ÷øôá éñåé
éðôá äéøá éåëã [à ,ô ïéìåç]
äéìò åòéøëä àìå äîöò
äéøá àåääã ,'åë íéîëç
'éôãë éåä à÷éôñ íúäã
ïéìåçá åðá úàå åúåà ÷øôá
,çë] úìôîä ÷øôá äãðáå
,âô] ìøòä ÷øô úåîáéáå [á

.[àäáøîïéìåâéôä úà
.'åë úåøúåðäåø"ä 'éô

íééåðéò äùîç éðäã óñåé
íéîòô ùîç àëä éúééîã
,äáéø íëéúåùôð úà åðòú
íééåðéò äùîç åðééä åàì
éðä [à ,åò] ïî÷ì øîàã
øîà÷å éî ãâðë íééåðéò
íééåðéò äùîç ãâðë
ïåùìá íìåë àìå ,äøåúáù
àìà [åðòú] (íúéðéòå)
.äéãåçì [àî÷] (øîà÷)
êøôéîìå øîéîì éöî äåäå
àìà éáéúë àúéù åàìã
[ùç àì] àìà ,äùîç
éëéøö åäééø÷éòã ÷ã÷ãì
äùîç éðäã ïî÷ìã àùøãì
øîåàå .'åë éî ãâðë íééåðéò
ùøôì êéøö ïéà éë åðéáø
àî÷ [åðòúîã ,êë] (àðúî)
àðååâ éàä éëáå .åäìåë é÷ôð
äðäðä ÷øôá äìéòîá àëéà
÷éôîã [á ,çé] ùã÷ääî
úåùøã äáéø ìòî ìåòîúî

.ø"î .àáåèäæéàøáã
äîùð ãåáéà åá ùéù

.'åëãåáéà ïåùì áéúëãî
.úøëéä áéúë àìå

áåèäùàá íéðéò äàøî
.'åë øúåéêéøö êëìéä

.åðîî ãàî øäæéì

‡ÓÂÈ È�ÈÓ˘ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ.‰Ú
בכוסו. úåøëù:עינו áäåà.כמישור עליו דומה העולם ïåîîכל

:øúéä åì äîåã íéøçà.לאחרים äöò:ישיחנה åäåàéùé àîù
åäàåáé:דאגה.(ו) ïô øáã íåù ãñôä ìò âàåãù ãçôעמו יורד

ãøåé:לחייו. àåä åãéñôäìå åèéð÷äì ìåëé àåäù øáã ìëá.עריות
ïåùì äâãå øáãîá íäì åøñàðã

áåøì åâãéå åîë ùéîùú(çî úéùàøá):
פיה. äèîומחתה ìù äéô úçð÷î

úçìöä äçîé øùàë åîëá íéëìî)

(àë:äøò÷ä úà çð÷îù éîëדאמר
÷àîמר. ÷øôá äèåñ úëñîáóã)

(:àé:.בהו פרצי íéöåøôלא åéä àì
:íéøöîá úåéøòá.דאסירין הנך

ïåâë çð éðáì úåøñàð åéäù ïúåà
ïéøãäðñá ïðéøîàã êðä(:æð óã)

ìù ã"áù äåøòäéìò ïéúéîî ìàøùé
ìò åëá ïäå äéìò øäæåî çð ïá

:úåôñåðä.טעמו לא ïäùהללו
ïðéøîàãë úå÷éðéîå úåøáåòì ïéù÷

éøôñá(טéìëàú àì äùàì øîåà ìùî
:÷åðéúä éðôî ìöáגד כזרע והוא
אסי. רבי אמר åðéàלבן ãâä òøæ

øîà÷ éëäå àåä ìåâò ìáà ïáì
ïáìå ãâ òøæë ìåâò àåäå àø÷

:úéìâøîë.כגידאìù ïéòøâ
:éøãðééìà.פשתן לזרע שדומה

ìåâò àåä íâù:.עונותיהן àìשמלבין àîù íéâàåã åéäù êåúî
:íå÷îì íáì íéãáòùî åéä øçîì ïî ãøé(ז).'וכו תשעה בן éôìאם

øîàðù(æè úåîù)èòî è÷éìù ïéá äáøä è÷éìù ïéá øîåòá åãåîéå
ïáù òåãéá ïåùàøä úéáá øúé àöîð íàå úìåâìåâì øîåò àöåî
úéáá íàå àåä ïåùàøì äòùú
:àåä ïåøçàä ïáù òåãéá ïåøçàä

עלי. סרח äúáåúë:הוא åúòáåúå
עליו. המן äðçîäירד êåúá àîìà

äàéöé åè÷ìå íòä àöéå áúëå ãøåé
òîùî åèù áéúëå òîùî äðçîì õåçî

õøàá èåùî åîë ÷åçø íå÷îìáåéà)

(à:.לחם:éåôà òîùî.עוגות
:äééôà íãå÷ òîùî.נשים תכשיטי

äëåãîá úåëåã ïäù íéîùá
áøò ïçéø úåéäì ïäá úåèù÷úîå

:ïäéìòáì.קדירה ïéìáúציקי
:íùåáîå áøò ìéùáúìלהן שירדו

טובות. äîîאבנים äáãð åàéáä
ïéàöåéùë ø÷áá ø÷áá ïéàöåîù
åúåà åè÷ìéå øîàðù ïîä úà èå÷ìì

:ø÷áá ø÷áá.ממש íéððòנשיאים
åéä:כל בו מוצא תינוק זה שד

טעמים. úìëåà:מיני íàäù
íçì

ÂÒÂÎ· Â�ÈÚ(א)¯Â˘ÈÓÎ ÂÈÏÚ ˙ÂÓÂ„ ÔÏÂÎ ˙ÂÈ¯Ú
ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ÂÒÂÎ· Â�ÈÚ Ô˙Â�‰ ÏÎ ¯Ó‡ „ÁÂ

¯Â˘ÈÓÎ ÂÈÏÚ ‰ÓÂ„ ÂÏÂÎ(à1˘È‡ ·Ï· ‰‚‡„
‰�Á˘È ¯Ó‡ „Á ÈÒ‡ È·¯Â ÈÓ‡ È·¯ ‰�Á˘È

¯Ó‡ „ÁÂ Â˙Ú„Ó(áÌÈ¯Á‡Ï ‰�ÁÈ˘È2˘Á�Â
ÂÏÈÙ‡ ¯Ó‡ „Á ÈÒ‡ È·¯Â ÈÓ‡ '¯ ÂÓÁÏ ¯ÙÚ
¯ÙÚ ÌÚË Ì‰· ÌÚÂË ÌÏÂÚ È�„ÚÓ ÏÎ ÏÎÂ‡
ÔÈ‡ ÌÏÂÚ È�„ÚÓ ÏÎ ÏÎÂ‡ ÂÏÈÙ‡ ¯Ó‡ „ÁÂ
‡È�˙ ¯ÙÚ ÏÎ‡È˘ „Ú ÂÈÏÚ ˙·˘ÂÈÓ Â˙Ú„
‰"·˜‰ ˙„ÓÎ ‡Ï˘ ‰‡¯Â ‡Â· ÈÒÂÈ È·¯ ¯Ó‡
˙‡ ËÈ�˜Ó Ì„Â ¯˘· ˙„Ó Ì„Â ¯˘· ˙„Ó
ÔÎ Â�È‡ ‰"·˜‰ Ï·‡ ÂÈÈÁÏ ÂÓÚ „¯ÂÈ Â¯È·Á
„¯ÂÈ ÂÓÚ ÂÈ˙Â�ÂÊÓ ‚‚Ï ‰ÏÂÚ ˘Á�‰ ˙‡ ÏÏ˜
ÏÎÂ‡ ÔÚ�Î ˙‡ ÏÏ˜ ÂÓÚ ÂÈ˙Â�ÂÊÓ ‰ËÓÏ
‰˙Â˘ Â·¯˘ ‰Ó ‰˙Â˘Â ÏÎÂ‡ Â·¯˘ ‰Ó
˙‡ ÏÏ˜ ‰È¯Á‡ ÔÈˆ¯ ÏÎ‰ ‰˘‡‰ ˙‡ ÏÏ˜

‰�ÓÈ‰ ÔÈ�ÂÊÈ� ÏÎ‰ ‰Ó„‡‰3‰‚„‰ ˙‡ Â�¯ÎÊ
Ô‡Ó ˙ÂÈ¯Ú ¯Ó‡ „ÁÂ ÌÈ‚„ ¯Ó‡ „Á Ï‡ÂÓ˘Â ·¯ Ì�Á ÌÈ¯ˆÓ· ÏÎ‡� ¯˘‡

ÏÎ‡� ·È˙Î ‡‰ ˙ÂÈ¯Ú ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏÂ Ì�Á ·È˙Î„ ˙ÂÈ¯Ú ¯Ó‡„ Ô‡ÓÂ ÏÎ‡� ·È˙Î„ ÌÈ‚„ ¯Ó‡„(â‡ÈÏÚÓ ‡�˘ÈÏ
·È˙Î„ Ë˜�4Â‰Ï ÔÈ˙ÈÈÓ ÂÂ‰„ Ì�Á È‡Ó ÌÈ‚„ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏÂ ÔÂ‡ È˙ÏÚÙ ‡Ï ‰¯Ó‡Â ‰ÈÙ ‰˙ÁÓÂ ‰ÏÎ‡
‡¯È˜Ù‰Ó(ãÔ‰È„Î· ÌÈ�Ë˜ ÌÈ‚„ ÌÈÓ‰ ÍÂ˙· Ì‰Ï ÔÈÓÊÓ ‰"·˜‰ ÌÈÓ ÔÈ·‡Â˘ Ï‡¯˘È ÂÈ‰˘Î ¯Ó ¯Ó‡„

·˙Î„ Â�ÈÈ‰ Â‰· ÈˆÈ¯Ù ‡Ï ˙ÂÈ¯Ú Ï·‡ ÌÈ‚„ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘·5„"ÓÏ ‡Ï‡ ['Â‚] ‰ÏÎ È˙ÂÁ‡ ÏÂÚ� Ô‚
·È˙Î„ Â�ÈÈ‰ ˙ÂÈ¯Ú ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· Â‰· ÈˆÈ¯Ù ‡Ï ÔÈ¯ÈÒ‡„ Í�‰Ó ÌÂ˙Á ÔÈÚÓ È‡Ó ˙ÂÈ¯Ú6ÚÓ˘ÈÂ

ÂÈ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ‰ÎÂ· ÌÚ‰ ˙‡ ‰˘Ó(ä‡¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ ÌÏˆ‡ ·Î˘Ï Ì‰Ï Â¯Ò‡�˘ ÂÈ˙ÂÁÙ˘Ó È˜ÒÚ ÏÚ
È‡Â‰ ‡‰Â ‡‰ ÂÈ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ‰ÎÂ· È‡Ó ÌÈ‚„3¯Ó‡ „Á ÈÒ‡ È·¯Â ÈÓ‡ È·¯ ÌÈÁÈË·‡‰ ˙‡Â ÌÈ‡Â˘˜‰ ˙‡

ÔÓÚË ÂÓÚË ÔÈ�ÈÓ‰ ÏÎ ÌÚË ¯Ó‡ „ÁÂ Â· ÂÓÚË ‡Ï ÂÏÏ‰ ÔÈ�ÈÓ‰ ˙˘ÓÁ ÌÚË ÔÓ· ÂÓÚË ÔÈ�ÈÓ‰ ÏÎ ÌÚË
Ô˘ÓÓ ‡ÏÂ ÔÓÚË ÂÏÏ‰Â Ô˘ÓÓÂ(å7˙ÈÏ‚¯ÓÎ Ô·ÏÂ ‡„È‚Î ÏÂ‚Ú ÈÒ‡ '¯ ¯Ó‡ (ÂÓÚËÂ) Ô·Ï „‚ Ú¯ÊÎ (ÔÓ‰Â)

(æÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ¯Á‡ ÔÈÏÂÚ·‚· Ô˙˘Ù Ú¯ÊÏ ‰ÓÂ„˘ „‚ (ÈÎ‰ ÈÓ� ‡È�˙)(çÂ·Ï ˙Î˘ÂÓ˘ ‰„‚‰Ï ‰ÓÂ„˘ „‚
ÔÈ·ÏÓ˘ Ô·Ï ÔÂ¯Á‡Ï ‰Ú·˘ Ô· È‡Â ÔÂ˘‡¯Ï ‰Ú˘˙ Ô· È‡ Ï‡¯˘ÈÏ Ì‰Ï „È‚Ó˘ „‚ Í„È‡ ‡È�˙ ÌÈÓÎ Ì„‡ Ï˘
ÔÈ˜„Ò·˘ ‰ÓÂ ÔÈ¯ÂÁ·˘ ‰Ó Ï‡¯˘ÈÏ Ì‰Ï „È‚Ó ‰È‰ ‡È·�‰˘ Ì˘Î ¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ '¯ ‡È�˙ Ï‡¯˘È Ï˘ Ô‰È˙Â�ÂÚ
È„·Ú ¯ÓÂ‡ ‰Ê ÔÈ„Ï ‰˘Ó È�ÙÏ Â‡·˘ ÌÈ�˘ „ˆÈÎ ÔÈ˜„Ò·˘ ‰ÓÂ ÔÈ¯ÂÁ·˘ ‰Ó Ï‡¯˘ÈÏ Ì‰Ï „È‚Ó ÔÓ‰ ÍÎ
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Ì‰Ï „¯È˘ „ÓÏÓ ‡�È�Á '¯· ‡ÓÁ '¯ ‡ÓÈ˙È‡Â ·¯ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ¯"‡ ‰ÎÂ„Ó· ÂÎ„ Â‡ ÌÈÁÈ¯· Â�ÁË ÌÈÚ˘¯ ˙Â‚ÂÚ
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È˜Èˆ ÔÓ‰‰¯È„˜11Ô˙�ÂÈ ¯"‡ È�ÓÁ� ¯· Ï‡ÂÓ˘ ¯"‡ ¯˜·· ¯˜·· È‡Ó ¯˜·· ¯˜·· ‰·„� „ÂÚ ÂÈÏ‡ Â‡È·‰ Ì‰Â
ÔÓ‰ ÌÚ ˙ÂÈÏ‚¯ÓÂ ˙Â·ÂË ÌÈ�·‡ Ï‡¯˘ÈÏ Ì‰Ï Â„¯È˘ „ÓÏÓ ¯˜·· ¯˜·· Ì‰Ï „¯È˘ ¯·„Ó(ד)12Â‡È·‰ ÌÈ‡È˘�‰Â

¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÂ ˘ÓÓ ÌÈ‡È˘� ‡�˙ Ì‰˘‰ È�·‡ ˙‡13ÔÈ‡ Ì˘‚Â ÁÂ¯Â ÌÈ‡È˘�10¯"‡ ÔÓ˘‰ „˘Ï ÌÚËÎ ÂÓÚË ‰È‰Â
Â‰·‡(ה)ÌÈÓÚË ‰ÓÎ Â· ÔÈ‡ˆÂÓ Â˙Â‡ ÔÈÏÎÂ‡ Ï‡¯˘È˘ ÔÓÊ ÏÎ ÔÓ‰ Û‡ ÌÈÓÚË ‰ÓÎ ‰· ÌÚÂË ˜Â�È˙ ‰Ê „˘ ‰Ó

ÌÈÓÚË ‰ÓÎÏ ÍÙ‰˙Ó ÔÓ‰ Û‡ ÔÈ�ÂÂ‚ ‰ÓÎÏ ÍÙ‰˙Ó ‰Ê „˘ ‰Ó ˘ÓÓ „˘Ï „"‡14·¯Ú· ÌÎÏ '‰ ˙˙· ‰˘Ó ¯Ó‡ÈÂ
Ô‚Â‰Î ‡Ï˘ Ì‰Ï Ô˙È� Ô‚Â‰Î ‡Ï˘ ÂÏ‡˘˘ ¯˘· ‰Á¯˜ Ô· Ú˘Â‰È '¯„ ‰ÈÓ˘Ó ‡�˙ ÚÂ·˘Ï ¯˜·· ÌÁÏÂ ÏÂÎ‡Ï ¯˘·

ÌÁÏ

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

[ïéøãäðñא) :áî äèåñ
åù÷áéùב)÷:], éãë 'éô]

çù êøò êåøò .íéîçø åéìò
,[å(ג[ð"ùå :àé úåîáé]

,:äñ .âé úåáåúë(דäèåñ
,:àé(ה,.ì÷ úáù(וì"ö
,àåäå(זà"ë ïðáø åðú ì"ö]
,[é"òá(ח'ô àúìéëî
,çìùá(ט,[ç àé êúåìòäá]

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

‡úåëìäî á"ëô 'ééî]
çé äëìä äàéá éøåñéà:[

³

ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙
.1Wi` ala dbôC§¨§¤¦

aFh xace dPgWi©§¤¨§¨¨
:dPgOUi‰Î ·È ÈÏ˘Ó §©§¤¨

.2Erxi dlhe a`f§¥§¨¤¦§
xwAM dixõe cg`k§¤¨§§¥©¨¨
xtr Wgpe oaY lk`iŸ©¤¤§¨¨¨¨
`÷e Erxi `÷ Fngl©§¨¥§
iWcw xd lkA EzigWi©§¦§¨©¨§¦

:ii xnô‰Î ‰Ò Â‰ÈÚ˘È ©§¨
.3xW` dbCd z` Epxkf̈©§¤©¨¨£¤

z` mPg mixvnA lk`pŸ©§¦§©¦¦¨¥
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:mEzg oirn lErp lB©¨©§¨¨
·È „ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘

.6z` dWn rnWIe©¦§©Ÿ¤¤
eizgRWnl dkA mrd̈¨Ÿ¤§¦§§Ÿ¨
xgIe Fldô gztl Wi ¦̀§¤©¢©¦©
dWn ipiraE c`n ii sõ§¨§Ÿ§¥¥Ÿ¤

:rxÈ ‡È ¯·„Ó· ¨
.7l`xUi zia E`xwIe©¦§§¥¦§¨¥

rxfM `Ede on FnW z ¤̀§¨§§¤©
zgiRvM Fnrhe oal cB©¨¨§©§§©¦¦

:WacA‡Ï ÊË ˙ÂÓ˘ ¦§¨
.8lr lHd zcxaE§¤¤©©©

oOd cxi dlil dpgOd©©£¤¨§¨¥¥©¨
:eilrË ‡È ¯·„Ó· ¨¨
.9dWn l` ii xn`Ie©Ÿ¤§¨¤Ÿ¤

mgl mkl xihnn ippd¦§¦©§¦¨¤¤¤
mrd `vie minXd on¦©¨¨¦§¨¨¨¨
FnFiA mFi xaC Ehwle§¨§§©§
Klid EPQp` ornl§©©£©¤£¥¥
:`÷ m` izxFzA§¨¦¦

„ ÊË ˙ÂÓ˘.10EhẄ
Epghe Ehwle mrd̈¨§¨§§¨£
dkcOA Ekc F` migxä¥©¦¨©§Ÿ¨
Fz` EUre xExRA ElXaE¦§©¨§¨Ÿ
mrhM Fnrh dide zFbrª§¨¨©§§©©

:onXd cWlÁ ‡È ¯·„Ó· §©©¨¤
.11dWn iptNn EgwIe©¦§¦¦§¥Ÿ¤

xW` dnExYd lM z ¥̀¨©§¨£¤
l`xUi ipA E`iad¥¦§¥¦§¨¥
WcTd zcar zk`lnl¦§¤¤£Ÿ©©Ÿ¤
E`iad mde Dz` zUrl©£ŸŸ¨§¥¥¦
xwAA dacp cFr eil ¥̀¨§¨¨©Ÿ¤

:xwAA‚ ÂÏ ˙ÂÓ˘ ©Ÿ¤
.12z` E`iad m`UPde§©§¦¦¥¦¥

ipaõ z`e mdXd ipaõ§¥©Ÿ©§¥§¥
:oWgle cFt`l mi`NOd©¦ª¦¨¥§©Ÿ¤
ÊÎ ‰Ï ˙ÂÓ˘

.13mWbe gExe mi`iUp§¦¦§©§¤¤
zYnA lNdzn Wi` oiô¦¦¦§©¥§©©

:xwW„È ‰Î ÈÏ˘Ó ¨¤
.14ii zzA dWn xn`Ie©Ÿ¤Ÿ¤§¥§¨

lk`l xUA axrA mkl̈¤¨¤¤¨¨¤¡Ÿ
rAUl xwAA mgle§¤¤©Ÿ¤¦§Ÿ©
mkizPlY z` ii rnWA¦§Ÿ©§¨¤§ªŸ¥¤
eilr mpiNn mYõ xW £̀¤¤©¦¦¨¨
Epilr `÷ dn Epgpe§©§¨¨¥
:ii lr iM mkizPlz§ªŸ¥¤¦©§¨

Á ÊË ˙ÂÓ˘

³

Á"·‰ ˙Â‰‚‰
Ó‚åñåëá¯‡(א) åðéòÏÎ

˙ÂÈ¯Ú‰:úåîåã ïìåë
Ì˘äùî(ב) ì"àÂ�È„

:ïî÷ì ïëå èôùî ø÷åáì
Ì˘äùî(ג) íäì øîà
Â�È„øçîì èôùî ø÷åáì

'åëå äøîåò àöîð íà)
î"àú (äéìò çøñ àåäù

à"ñ á"ðåÌ‡‡ˆÓ�
‰ÏÚ· ˙È·· ‰¯ÓÂÚ
Á¯Ò ‡Â‰˘ ÚÂ„È·
‰¯ÓÂÚ ‡ˆÓ� ‰ÈÏÚ
ÚÂ„È· ‰È·‡ ˙È··
ÂÈÏÚ ‰Á¯Ò ‡È‰˘:

Ì˘úåáåè(ד) íéðáà
ïîä íò úåéìâøîå¯Ó‡�˘
:åàéáä íéàéùðäå(ה)Ì˘

'ø øîà ïîùä ãùì íòèë
åäáà„˘Ï ‡¯˜˙ Ï‡

‰Ê „˘ ‰Ó „˘ ‡Ï‡
ÌÈ�ÂÂ‚ ‰ÓÎÏ ÍÙ‰˙Ó
‰ÓÎÏ ÍÙ‰˙Ó ÔÓ‰ Û‡

ÌÈÓÚËãùì éøîàã àëéà
÷åðéú äæ ãã äî ãã äæ
åá ïéàöåî 'åëå äá íòåè
äùî øîàéå íéîòè äîë
úáéú ìòå ì"öë 'åë úúá
äàøð á"ð ïéðååâ äîëì

äîëì ïéëôäúî íäù éà÷ éîð äæ íå÷îá íéáåøë íéàø÷ð íäù íéãùä óà àìà éà÷ äéãåçì ïåéìò éëàìîà åàì 'åë úåçåø íéîòô íéùð íéîòô íéùðà íéîòô ïéëôäúî íäù ì"æøãù úëôäúîä áøçä èäì áéúëã àä àãåîìúì ì"ñã
:'åë ïéðååâ(ו)È"˘¯ö äâàã ä"ã:äðçéùé ä"ã íãå÷ ì"(ז)‰"„àöîð íàå 'åë äòùú ïá íà¯ÓÂÚïáù òåãéá 'åë ïåùàø úéááÔÂ¯Á‡Ï ‰Ú·˘ã"äî ë"çàå ã"ñä íå÷îì 'åëå ïéáìîù ã"äîå ã"ñä àåä.ÈÏÚ ‰Á¯Ò ‡È‰

‰˙·Â˙Î È˙ÁÂÂ¯‰Â:'åëå éìò çøñ àåä ã"äî ë"çàå ã"ñä

³

È"˘¯ ÈÊÚÏ
.[‡"¯„�ÈÈÏ‡] È"¯„�ÈÈÏ‡

.¯·ÒÂÎ

³

È"˘¯ ÛÒÂÓ
.Ë˜� ‡ÈÏÚÓ ‡�˘ÈÏ
úòãä éé÷ð êøãå äåöîù

äé÷ð ïåùìá øôñìפסחים)

È˜ÒÚ.ג.) ÏÚ
.ÂÈ˙ÂÁÙ˘Óíäì øñàðù
úåáåø÷(.קל .(שבת

³

Ï‡��Á Â�È·¯
‡�˜ÈÒ‡ÂÏ‡¯˘ÈÏ Ô‰Ï „¯È

È˜ÈˆÂ ÌÈ˘� ÈËÈ˘Î˙
˙Â·ÂË ÌÈ�·‡Â ‰¯È„˜

.ÔÓ‰ ÌÚ ˙ÂÈÏ‚¯ÓÂ

³

ÌÈ�˘È 'ÒÂ˙
äìåò].åîò åéúåðåæî ââì

äáø úéùàøáá øîåà ùé
ãò ìëåà åðéàù [ä ,ë"ô]
ò÷ø÷ ìù ãéâì òéâîù

.ìëåàå äìåúáéàäòùú ïá
.'åë ïåùàøìïééãòåàì

'â ïéúîäì úåëéøöù åøæâ
àì éë äðçáä íåùî íéùãç
.[ï÷ãåá ïîäù ïééãò åëøöåä
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‡ÓÂÈ È�ÈÓ˘ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ :‰Ú
כהוגן. ששאלו íçì:לחם àìá úåéäì øùôà éàù.כהוגן להם ניתן

:åðéëäì úåäù ùéù ø÷åáá.כהוגן שלא שאלו ñøëבשר êåúî
:íäì äéä áø äð÷î éøäù äàìî(ד)

כהוגן. íòשלא íäì ãøé
äãåòñä úòù ãò äúåà ï÷úì äéåàø äðéàù äòù äëéùç(כעין:ט

ä÷åáàä:יממא. øåàáלהם וקבע
סעודה. áøòáå:זמן ø÷ááשירד

שחיטה. שטעון דבר ãîìîåלהם
:äéä äèéçù ïåòèù øáã åéìùäù

צויתיך. כאשר äøåúáוזבחת åðéöî àìå
ãîì äúà ïàëî êàéä äçéáæä éååéö
:äô ìò äèéçù úåëìä åì åøñîðù

éåùòמשטיחין. äéä åéìùäïäéðôì
:æòìá ù"ãéøèéì ïéçéèùî õøàä ìò
לזקנים ושמן לבחורים יפה לחם

לתינוקות. íòèëודבש ïîù áéúë
àìà ïîåù ïåùì äæ ïéàå ïîùä ãùì
äìòîì ãå÷ð åîòè êëéôì ïîù ïåùì
àåäù éôìå ïè÷ çúô ãå÷ð åìù í"îå
õî÷á ã÷ðéì ï"éùä êôäð ÷åñô óåñ

:ìåãâ.כסילוים:éîøà ïåùìá íéöå÷
בתנורא. לה íâäðîומותבינן êë

øåðúá:(ה) íäéãåôù úåìöì.ותפח
:áò äùòðå çôúð àåä åðîåù áåøî

ריפי. úåøëë:אתליסר éôéø åæ ìò åæ.נאכלת אינה áåøîותחתונה
:úåðåéìòä ïëù ìëå äá òìáðä ïîåùä.ליה åìמשתכח úåàöîð åéä

:íéîùä ïî åì ïéàéöîî åéäù åéúåéáç ïéá.חסדא àáøãרב äåîç
:äåä åáøå äåä.רבה ãéîìúä:ובדיל ìëåà äéä áøä úåëæáכתיב

הטל. שכבת éðôותעל ìò äðäå
ïî äìåò ìèä äéäùë øáãîä
äéä åëøãë äîçä úàø÷ì õøàä

øáãîä éðô ìò äàøð(ו)ñôñçî ÷ã
ïîä úà äñëî ìèä äéäù åðãîì
äîçä úàø÷ì äìåò ìèäù äòù ãò
ìè àîìà åéìò ïîä ãøé áéúëå

:äèîìî.קופסאï"åø÷ùà
:æòìá.היד פיסת על נימח

:ïå÷éøèåð ñôñåçî.באיברים נבלע
ééòîä ïî àöåé åðéà:íלאחר

åøîàùשסרחו. êë ìò åððåìúðù
ì÷åì÷ä íçìáàë øáãîá)(:לא

לצידיהם. ולא íéòãåéלפניהם ïéàù
:íéëìåä íéððò ãö äæéàìאלא

åøæçéלאחוריהם. àìù íä íéòãåéã
ïéëéøö íéðôìù ïúåàå ïäéøåçàì
:øåçàî äðçîä óåñì úàöì

äæ

Ô‡ÎÓ Ô‚Â‰Î Ì‰Ï Ô˙È� Ô‚Â‰Î ÂÏ‡˘˘ ÌÁÏ
¯˘· Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï˘ ı¯‡ Í¯„ ‰¯Â˙ ‰„ÓÏ

ÈÈ·‡ ¯Ó‡‰Â ‰ÏÈÏ· ‡Ï‡(à˙È‡„ Ô‡Ó È‡‰
ÔÈÚÎ ‡ÓÓÈ· ‡Ï‡ 'ÈÏÎ‡Ï ‡Ï ‡˙„ÂÚÒ ‰ÈÏ
·˜ÚÈ ¯· ‡Á‡ ·¯ ¯Ó‡ Ô�È¯Ó‡ ‡˜ ‡ÓÓÈ
ÌÈÏÂ‚�¯˙Î ÔÈÓÂ„ Ï‡¯˘È ÂÈ‰ ‰ÏÁ˙·
Ì‰Ï Ú·˜Â ‰˘Ó ‡·˘ „Ú ‰Ù˘‡· ÔÈ¯˜�Ó˘

‰„ÂÚÒ ÔÓÊ1·È˙ÎÂ Ì‰È�È˘ ÔÈ· Â�„ÂÚ ¯˘·‰
2¯˙Ï‡Ï ÌÈ�Â�È· „ˆÈÎ ‡‰ ÌÈÓÈ ˘„Á „Ú

˘„Á „Ú ÔÈÎÏÂ‰Â ÔÈ¯ÚËˆÓ ÌÈÚ˘¯ Â˙Ó
ÌÈÓÈ3È¯˜˙ Ï‡ ˘È˜Ï ˘È¯ ¯Ó‡ ÂÁË˘ÈÂ

Â·ÈÈÁ˙�˘ „ÓÏÓ ÂËÁ˘ÈÂ ‡Ï‡ ÂÁË˘ÈÂ
‡�˙ ÁÂË˘ ‰ËÈÁ˘ Ï‡¯˘È Ï˘ Ô‰È‡�Â˘
È¯˜È˙ Ï‡ ‰Á¯˜ Ô· Ú˘Â‰È È·¯„ ‰ÈÓ˘Ó
Ì‰Ï „¯È˘ „ÓÏÓ ËÂÁ˘ ‡Ï‡ ÁÂË˘
¯Ó‡ ‰ËÈÁ˘ ÔÂÚË˘ ¯·„ ÔÓ‰ ÌÚ Ï‡¯˘ÈÏ

¯Ó‡� ¯·Î ‡Ï‰Â „ÓÏ ‰˙‡ Ô‡ÎÓ ÈÎÂ È·¯4ÏÂÁÎÂ ¯‡˘ ¯ÙÚÎ Ì‰ÈÏÚ ¯ËÓÈÂ(áÛ�Î ÛÂÚ (ÌÈ‰)(â‡È�˙Â‡¯ÓÂ‡ È·¯
5‰Ó‰·· ÌÈ�˘ ·Â¯ ÏÚÂ ÛÂÚ· „Á‡ ·Â¯ ÏÚ ‰�˜‰ ÏÚÂ Ë˘Â‰ ÏÚ ‰˘Ó ‰ÂËˆ�˘ „ÓÏÓ ÍÈ˙ÈÂˆ ¯˘‡Î ˙Á·ÊÂ

·È˙Î ÔÈÁÈË˘Ó ÔÈÁÈË˘Ó Ì‰Ï „¯È˘ „ÓÏÓ ÁÂË˘ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ‰Ó ‡Ï‡6·È˙ÎÂ ÌÁÏ7·È˙ÎÂ ÔÓ˘8¯Ó‡ ˘·„
ÌÈ˜È„ˆ ‡�È�Á È·¯ ¯Ó‡ ÂÈÏÒ Ô�È¯˜Â ÂÈÏ˘ ·È˙Î ˘·„ ˙Â˜Â�È˙Ï ÔÓ˘ ÌÈ�˜ÊÏ ÌÁÏ ÌÈ¯Ú�Ï ‡�È�Á È·¯· ÈÒÂÈ È·¯
ÈÏÎÈ˘ Ô‰ ÂÏ‡Â Ô‰ ÂÈÏÒ È�ÈÓ '„ ‡·¯ ¯· Ô�Á ¯"‡ ÔÈÂÏÈÒÎ Ô‰Ï ‰ÓÂ„Â Â˙Â‡ ÔÈÏÎÂ‡ ÌÈÚ˘¯ ‰ÂÏ˘· Â˙Â‡ ÔÈÏÎÂ‡

ÈÏ·È˜Â(ã‡˙¯ÂÙÈˆÎ ÈÂ‰Â ÂÈÏ˘ Â‰ÏÂÎ„ ‡ÚÈ¯‚ ÈÏÎÈ˘ Â‰ÏÂÎ„ ‡ÈÏÚÓ ÂÈÏ˘Â È�ÂÈÒÙÂ(א)ÁÙ˙Â ‡¯Â�˙· ‰Ï Ô�È·˙ÂÓÂ
È· ‰ÈÏ ÁÎ˙˘Ó ‰„Â‰È ·¯ ˙·Â¯Ú˙ È"Ú ‡Ï‡ ˙ÏÎ‡� ‰�È‡ ‰�Â¯Á‡Â ÈÙÈ¯ ¯ÒÈÏ˙‡ ‰ÈÏ Ô�È˜ÒÓÂ ‡¯Â�˙ ÈÏÓ ‰Â‰Â

‡ÓÂÈ ÏÎ ‰ÈÒÈ¯‡ ‰ÈÏ È˙ÈÈÓ ‡·¯ È·Èˆ È· ‰ÈÏ ÁÎ˙˘Ó ‡„ÒÁ ·¯ È�„(ב)˜ÈÏÒ È‡‰ È‡Ó ¯Ó‡ È˙ÈÈ‡ ‡Ï „Á ‡ÓÂÈ
¯Ó‡˜„ ‡˜Â�ÈÏ ‰ÈÚÓ˘ ‡¯‚È‡Ï9‡„ÒÁ ·¯„ ‰È˘Ù� Á� ‰È�Ó ÚÓ˘ ¯Ó‡ È�Ë· Ê‚¯˙Â È˙ÚÓ˘(äÏÈÎ‡ ‰·¯ ÏÈ„·Â

·È˙Î ‡„ÈÓÏ˙10·È˙ÎÂ ÏË‰ ˙·Î˘ ÏÚ˙Â11‰ËÓÏÓ ÏËÂ ‰ÏÚÓÏÓ ÏË ‡�È�Á È·¯· ÈÒÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ÏË‰ ˙„¯·Â
ÚÏ·�˘ ¯·„ ¯Ó‡ Ô�ÁÂÈ È·¯ „È‰ ˙ÒÈÙ ÏÚ ÁÂÓÈ�˘ ¯·„ Ï"¯ ¯Ó‡ ÒÙÒÂÁÓ ˜„ ‡ÒÙÂ˜· Á�ÂÓ˘ ÂÓÎ ‰ÓÂ„Â

˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ� ·¯ ¯Ó‡ ÈÂ‰ ‡·ÂË ÒÙÒÂÁÓ ÌÈ¯·‡ ‰�ÂÓ˘Â ÌÈÚ·¯‡Â ÌÈ˙‡Ó·$Ô�·¯ Â�˙ ·È˙Î ÒÙÒÁÓ12ÌÁÏ
Ì‰Ï ¯Ó‡ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È�ÙÏ ÌÈ¯·„ Â¯Ó‡�˘ÎÂ Ú"¯ È¯·„ Â˙Â‡ ÔÈÏÎÂ‡ ˙¯˘‰ ÈÎ‡ÏÓ˘ ÌÁÏ ˘È‡ ÏÎ‡ ÌÈ¯È·‡

¯Ó‡� ¯·Î ‡Ï‰Â ÌÁÏ ÔÈÏÎÂ‡ ˙¯˘‰ ÈÎ‡ÏÓ ÈÎÂ ˙ÈÚË ‡·È˜Ú ‡·È˜ÚÏ ÂÏ Â¯Ó‡Â Â‡ˆ13ÌÈÓÂ È˙ÏÎ‡ ‡Ï ÌÁÏ
ÌÈÈ˜Ó È�‡ ‰Ó ‡Ï‡ ÌÈ¯·‡ ‰�ÂÓ˘Â ÌÈÚ·¯‡Â ÌÈ˙‡Ó· ÚÏ·�˘ ÌÁÏ ÌÈ¯È·‡ ÌÈÈ˜Ó È�‡ ‰Ó ‡Ï‡ È˙È˙˘ ‡Ï

(å14ÍÈ�Ê‡ ÏÚ ÍÏ ‰È‰˙ „˙ÈÂ(æ‡Ë¯Ù Ô· ‡"¯ Ì‰Ï Ô˙Â‡ ÔÈ¯ÎÂÓ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡ È¯‚˙˘ ÌÈ¯·„ (ıÂÁ ‰Ó˘ ˙‡ˆÈÂ)
ÍÈ�Ê‡ ÏÚ ÍÏ ‰È‰˙ „˙ÈÂ ÌÈÈ˜Ó È�‡ ‰Ó ‡Ï‡ Ô‚ÈÙÓ ÔÓ Ô‰Ï ÔÈ¯ÎÂÓ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡ È¯‚˙˘ ÌÈ¯·„ Û‡ ¯ÓÂ‡
·È˙Î„ ˙Â‡Ò¯Ù ˘Ï˘ Ì˙Â‡ ÁÈ¯ËÓ È�‡ ÂÈ˘ÎÚ ˙¯˘‰ ÈÎ‡ÏÓÎ ÂÈ‰È È˙¯Ó‡ È�‡ ‰"·˜‰ ¯Ó‡ ÂÁ¯Ò˘ ¯Á‡Ï

15‰�Á ¯· ¯· ‰·¯ ¯Ó‡Â ÌÈË˘‰ Ï·‡ „Ú ˙ÂÓÈ˘È‰ ˙È·Ó Ô„¯È‰ ÏÚ Â�ÁÈÂ(ç‡¯˙‡ ‡Â‰‰ ÈÏ ÈÊÁ È„È„Ï
Ô‰È¯ÂÁ‡Ï ‡Ï‡ Ô‰È„„ˆÏ ‡ÏÂ Ô‰È�ÙÏ ‡Ï ÔÈ�Ù� ÔÈ‡ ÔÈ�Ù�˘Î ‡�˙Â ÈÒ¯Ù ‡˙Ï˙ ‡ÈÂ‰Â16‰˘·È Â�˘Ù� ‰˙ÚÂ

‰Ê ÔÓ „È˙Ú Â¯Ó‡ ÏÎ ÔÈ‡(ג)‡ÈˆÂÓ Â�È‡Â ÒÈ�ÎÓ˘ ‰˘‡ „ÂÏÈ ˘È ÌÂÏÎ Ì‰ÈÚÓ· ÁÙÈ˙˘[‡]È�ÙÏ ÌÈ¯·„ Â¯Ó‡�˘ÎÂ
‡Ï‡ ÌÈ¯·È‡ ‰�ÂÓ˘Â ÌÈÚ·¯‡Â ÌÈ˙‡Ó· ÚÏ·�˘ ¯·„ ÌÈ¯·È‡ ‡Ï‡ ÌÈ¯È·‡ È¯˜˙ Ï‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ï‡ÚÓ˘È '¯
˘È‡ ÏÎ‡ ÌÈ¯È·‡ ÌÁÏ ¯Á‡ ¯·„ ÌÈ‰ ˙�È„ÓÓ Ì‰Ï ÔÈ‡·˘ ÌÈ¯·„· ÍÈ�Ê‡ ÏÚ ÍÏ ‰È‰˙ „˙ÈÂ ÌÈÈ˜Ó È�‡ ‰Ó

‰Ê

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

ãò:],א) ìéòì](בì"ö]
,[íéîé(ג,:äô .çë ïéìåç
äð.],ד) ÷"á .àì ïéùåã÷]
éøîàãה) åðééäå é"òá

,'åëå ìéãá éùðéà(ו'éò]
,[.äë úåëøá(זàåä àø÷á]

èå÷ìéáå é"òáå ãúéå íãå÷
,[àúéì(ח:äð ïéáåøéò]
,[ù"ò(טä"ãå øùá ä"ã]

,[.äò óãì íéëééù àìù

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

‡È‡úåëìäî à"ô 'ééî
è 'ìäå ã 'ìä äèéçù

:à ïîéñ ã"éåè

³

Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚
'Ó‚.·È˙Î ÒÙÒÁÓïéòë

äìéâîáå á"ò çì ìéòì äæ
äëåñ á"ò çë úáù á"ò åè
á"ò äñ úåîáé á"ò è

:à"ò ã úåéøåä

³

Á"·‰ ˙Â‰‚‰
Ó‚åäìåëã'(א) àòéøâ
åéìù‡ÈÂ‰Âàúøåôéöë

‰ÈÏ Â‡ÏÓÂäì ïðéáúåîå
çôúå àøåðúá„Ú È·¯Â

ÈÏÓ„àøåðúÔÈ˜ÒÓÂäéì
‰ÈÏ Ô�È·˙ÂÓÂøñéìúà

éôéøÂ‰ÏÂÎ„ ‡˙ÈÈ¯˙·Â
:é"ò àìà úìëàð äðéà

Ì˘äéñéøà(ב) äéì éúééî
àîåé ìë‡Ó‚‡Óàîåé

éúééà àì ãç‰ÈÏøîà
:éàä éàî(ג)Ì˘åøîà

äæ ïî ãéúòÁÙ˙È˘
íäéòîáÌ‚¯‰ÈÂíåìë

:äùà ãåìé ùé(ד)È"˘¯

íäì äéä 'åë øùá ä"ã
ã"äî ë"çàå ã"ñäÔ˙È�

Ì‰Ï:ïâåäë àìù(ה)‰"„

íâäðî 'åë ïðéáúåîå˙˙Ï
:íäéãåôù(ו)‰"„áéúë

øáãîä éðô ìò äàøð 'åë
ÔÓ‰:÷ã

³

‡"¯‚‰ ˙Â‰‚‰
[‡]‡¯Ó‚'åë åøîàðùëå)

:î"àú (íéä úðéãîî ãò

³

È"˘¯ ÈÊÚÏ
.[˘"È¯ÈÈËÈÏ] ˘"„È¯ËÈÏ

.‰·Î˘ ,¯ÊÂÙÓ

.Ô"È¯˜˘È‡‰ÒÙÂ˜

.(ÌÈËÈ˘Î˙Ï ¯˜ÈÚ·)

³

È"˘¯ ÛÒÂÓ
.‡ÓÓÈ ÔÈÚÎäãåòñ ïéàù

øåà íå÷îá àìà äáåùç
àîîé ïéòë(:כה .(שבת

.ÍÈ˙ÈÂˆ ¯˘‡Îììëî
úåëìä äô ìòá äåèöðù
àì äøåúá éøäù ,äèéçù
(:äô ïéìåç) åäåöù åðéöî
úåöî åì äùøôúðù ãîì
ïëéäã äô ìò äèéçù

áúëá åäåö(.כח .(שם
.'ÂÎ „Á‡ ·Â¯ ÏÚåàì

øîåìë àìà ,óéìé àø÷î
äååèöð äèéçù úåëìä ìò

È�ÂÈÒÙÂåéìù..(שם) ïéî
(.äð ÷"á) õ"éãøéô ïéøå÷ù
åéìù ïéî ïîùå áåùç óåò

øáãîá ãøéù(.לא .(קדושין
.Ô„¯È‰ ÏÚ Â�ÁÈÂäðçîá

áéúë ìàøùé(:נה .(ערובין
.Ô‰È�ÙÏ ‡Ï ÔÈ�Ù� ÔÈ‡
êìé àîù ,ïðòì õåç

,íù ïåøàäå ïðòä‡ÏÂ
.Ô‰È„„ˆÏïéàù ,ïðòì õåç

ïðòä äðôé äðà ïéòãåé
,øåáòì.Ô‰È¯ÂÁ‡Ï ‡Ï‡

øåæçé àì éàãåã ,ïðòì õåç
åéøåçàì ïðòä(שם).

³

Ï‡��Á Â�È·¯
‰„ÓÈÏı¯‡ Í¯„ ‰¯Â˙

‡Ï ‰„ÂÚÒ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÏÎ˘
‡Ï‡ ‰ÏÎÈ�(àÔÈÚÎ ‡ÓÓÈ·

¯˘· Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï .‡ÈÏÈÏ
'‰ ˙˙· ¯Ó‡�˘ ,·¯Ú·
ÏÂÎ‡Ï ¯˘· [·¯Ú·] ÌÎÏ
Ï‡¯˘È ÂÈ‰ ‰ÏÁ˙· .'ÂÎ
ÔÈ¯˜�Ó˘ ÔÈÏÂ‚�¯˙Î ÔÈÓÂ„
‰˘Ó ‡·˘ „Ú ,‰Ù˘‡·
.‰„ÂÚÒ ÔÓÊ Ì‰Ï Ô˜È˙Â

‡È�˙Ï"˙ ‰Ó ¯ÓÂ‡ '¯
ÍÈ˙ÈÂˆ ¯˘‡Î [˙Á·ÊÂ]
‰ÂËˆ�˘ „ÓÏÓ ,˙ÏÎ‡Â
‰�˜‰ ÏÚÂ Ë˘Â‰ ÏÚ ‰˘Ó
·Â¯Â ÛÂÚ· „Á‡ ·Â¯ ÏÚÂ
Ï"˙ ‰ÓÂ .‰Ó‰·· ÌÈ�˘
Ô‰Ï „¯È˘ ,ÁÂË˘
.ÔÈÁÂË˘Ó ÔÈÁÂË˘Ó(á

·È˙ÎÔÓ˘ ·È˙ÎÂ ÌÁÏ
,„ˆÈÎ ‡‰ ,˘·„ ·È˙ÎÂ

.˘·„ ˙Â˜Â�È˙Ï ÔÓ˘ ÌÈ�È˜ÊÏ ÌÁÏ ÌÈ¯Ú�Ï·È˙Î.ÌÈˆÂ˜ '¯ÈÙ ,‰ÂÏÈÒÎ ÌÈÚ˘¯ÏÂ ‰ÂÏ˘· ÌÈ˜È„ˆÏ ,ÂÈÏÒ Ô�È¯˜Â ÂÈÏ˘ÂÈÏ˘‰

.È·Èˆ È·‡ ‡„ÒÁ ·¯Ï È�„ È·‡ ‰„Â‰È ·¯Ï ,„¯ÂÈ ‰È‰‰·¯ÂÈ ÏÎ· ‡„ÈÈˆ ‡Â‰‰ ‰ÈÏ Â˙ÈÈÓ ‰Â‰‡Ï „Á ‡ÓÂÈ ,‡Ó‚‡Ó ‡Ó
‡„ÒÈÁ ·¯„ ‰È˘Ù� Á� Ó"˘ ¯Ó‡ ,'Â‚Â È�Ë· Ê‚¯˙Â È˙ÚÓ˘ ¯Ó‡˜„ ‡˜Â�È ‡Â‰‰Ï ÚÓ˘ ‡¯‚È‡Ï ‡„ÈÈˆ ‡Â‰‰ ˜ÈÏÒ ,ÁÎ˘‡

.‡„ÈÓÏ˙ ÏÈÎ‡ ‰Â‰ ‰·¯ ÏÈ·˘·Â,ÒÙÒÁÓ·È˙Î 'Â ¯ÒÁ ÒÙÒÁÓ ¯Ó‡ Ô�ÁÂÈ '¯ .„È‰ ˙ÒÈÙ ÏÚ ÁÂÓÈ�˘ ¯·„ ˘È˜Ï ˘È¯ ¯Ó‡
.ÌÈ¯·‡ Á"Ó¯· ÚÏ·� ÔÓ‰ ‰È‰˘ ÔÎÈÓ ,ÈÂ‰ Á"Ó¯ ‡È¯ËÓÈ‚·¯"˙ÌÈÎ‡ÏÓ‰ Ï·‡ ÌÈ¯·È‡· ÚÏ·�‰ ÌÁÏ ,˘È‡ ÏÎ‡ ÌÈ¯È·‡ ÌÁÏ

.ÏÏÎ ÔÈÏÎÂ‡ Ô�È‡ÂÏÈÙ‡Â‰ÓÂ ,Ô‰È·˜�Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ ‡ÏÂ Ô‚ÈÙÓ ÔÓ‰ ‰È‰ ,Ô˙Â‡ ÔÈÏÎÂ‡Â Ô‰Ï ÔÈ¯ÎÂÓ ˙ÂÓÂ‡‰ È¯‚˙˘ ÌÈ¯·„
ÌÎÁÈ¯ËÓ È�È¯‰ ÂÈ˘ÎÚ ,ÌÈÎ‡ÏÓÎ È�ÙÏ ÂÈ‰˙ È˙¯Ó‡ È�‡ ‰"·˜‰ Ô‰Ï ¯Ó‡ .ÂÁ¯Ò˘ ¯Á‡Ï ,Í˙‡ˆ ˙‡ ˙ÈÒÎÂ ˙·˘Â ÌÈÈ˜Ó È�‡

[Ô‰È¯ÂÁ‡Ï ‡Ï‡ Ô‰È„ÈˆÏ ‡ÏÂ Ì‰È�ÙÏ] ‡Ï ÔÈ�Ù� ‡Ï ÔÈ�Ù� Ô‰˘Î ‡�˙ .·ÁÂ¯ ÈÒ¯Ù '‚Â Í¯Â‡ ÈÒ¯Ù '‚ ‰Â‰Â ‡˙ÎÂ„ ‡Â‰‰ ÈÏ ÈÊÁ È„È„Ï ‰�Á ¯· ¯· ‰·¯ ¯Ó‡Â .‰�ÁÓÏ ıÂÁ Â‡ˆ˙˘ „Ú ˙Â‡Ò¯Ù '‚

(à.'åëå øîàðù áøòá àìà øùá íãà ìëàé àìå àîîé ïéòë àìéìá àìà äìëéð àì ì"öå ïàëá ìôð ñ"èã ïéòì äàøð øáãä(á.íù àöîðå á"ò ãò ìéòì àìà ,ïàëì êééù åðéàå .éåðò àø÷ð íåöäù ãîìî 'åëå íéøåôëä íåéá áéúë ïàë é"úëá

³

ÌÈ�˘È 'ÒÂ˙
ãîìîìò äùî äåèöðù

.äèéçùäø"ä äù÷ä
ùé òîùî àëäã íéøôà
äøåúä ïî óåòì äèéçù
øéæðá åìéàå ,éáøã àáéìà
,èë] øéæð éðéøä ÷øô óåñá
ùéøå ïðçåé 'ø íúä éâéìô [à
éà øéæðá åðá øéãîä ùé÷ì
åà éðéñî äùîì äëìäî äåä
øîà÷å ,úåöîá åëðçì éãë
øéãî ùéàä éúî ãò éàðúë
éúù àéáéù ãò øéæðá åðá úà
,'åë éáø éøáã úåøòù
åëðçì [éãë] ò"ëã øîà÷å
ùéàì êåîñä àìôåîå úåöîá
åðéáø õøéúå .ä÷éìî ïäë ìëåà ïðéøîà÷ãî ,äéì úéà äøåúä ïî óåòì äèéçù ïéà úåöîá åëðçì éãë éáøì äéì úéàã ïåéëå [ïðáøãî]
øáåñù úøçà àúééøáî úîà éàãå ìáà ,àúééøáä úàæî éãéî èåùôéú àì íìåòìå úåöîá åëðçì éãë [ò"ëã] (íìåòì) íúä øîà÷ éëäã
íúä ÷éôîã ÷ôñä ìò àáä óåòä úàèç åîë ä÷éìî ïäë ìéëà÷ àìã øåáñ äéä àîùã õøéú ãåòå .äøåúä ïî óåòì äèéçù ùéã éáø

.ø"î .úìëàð äðéàã àø÷îóà.'åë ïâéôî ïî íäì ïéøëåî íìåòä úåîåà éøâúù íéøáãìéòì ïðéøîàã àä àðú éàäì äéì úéìå
ãò êëì êéøö äéä àì éë úøùä éëàìîë åîåùì åéòî êåúá äéúùå äìéëà ÷øîì éãë íéîé úùù ïðòä åäñëéå [á ,ã] ïéúìéëî ùéøá

.ïîá åàèçù

ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙
.1x dMn mrA ii KIe mra dxg ii sõe zxMi mxh mdiPW oiA EPcFr xUAd:c`n dA‚Ï ‡È ¯·„Ó·.2:mixvOn Ep`vi dG dOl xn`l eiptl EMaYe mkAxwA xW` ii z` mYqõn iM ori `xfl mkl dide mkRõn `vi xW` cr mini Wcg cr ©¨¨¤¥¦¥¤¤¤¦¨¥§§¨¨¨¨¨©©§¨¨¨©¨©¨§Ÿ©Ÿ¤¨¦©£¤¥¥¥§¤§¨¨¨¤§¨¨©©¦§§¤¤§¨£¤§¦§§¤©¦§§¨¨¥Ÿ¨¨¤¨¨¦¦§¨¦

Î ‡È ¯·„Ó·.3:dpgOd zFaiaq gFhW mdl EghWIe mixng dxUr sqô hirnOd elVd z` EtqõIe zxgOd mFi lke dliNd lke `Edd mFId lM mrd mwIe·Ï ‡È ¯·„Ó·.4:spM sFr miOi lFgkE x`W xtrM mdilr xhnIeÊÎ ÁÚ ÌÈÏ‰˙ ©¨¨¨¨¨©©§¨©©§¨§Ÿ©¨¢¨©©§¤©§¨©©§¦©£¨¨¢¨¦©¦§§¨¤¨©§¦©©£¤©©§¥£¥¤¤¨¨§¥§©¦¨¨
.5:LWtp zEõ lkA LixrWA Ylkôe LziEv xW`M Ll ii ozp xW` Lp`SnE LxwAn Ygafe mW FnW mEUl Lid÷` ii xgai xW` mFwOd LOn wgxi iM‡Î ·È ÌÈ¯·„.6Ehwle mrd `vie minXd on mgl mkl xihnn ippd dWn l` ii xn`Ie ¦¦§©¦§©¨£¤¦§©§¨¡¤¨§¨§¨©§¨¦§¨§¦Ÿ§£¤¨©§¨§©£¤¦¦¦§©§¨¦§¨¤§Ÿ©©§¤©Ÿ¤§¨¤Ÿ¤¦§¦©§¦¨¤¤¤¦©¨¨¦§¨¨¨¨§¨§

:`÷ m` izxFzA Klid EPQp` ornl FnFiA mFi xaC„ ÊË ˙ÂÓ˘.7:onXd cWl mrhM Fnrh dide zFbr Fz` EUre xExRA ElXaE dkcOA Ekc F` migxa Epghe Ehwle mrd EhWÁ ‡È ¯·„Ó· §©§§©©£©¤£¥¥§¨¦¦¨¨¨§¨§§¨£¨¥©¦¨©§Ÿ¨¦§©¨§¨Ÿª§¨¨©§§©©§©©¨¤
.8:WacA zgiRvM Fnrhe oal cB rxfM `Ede on FnW z` l`xUi zia E`xwIe‡Ï ÊË ˙ÂÓ˘.9:EPcEbi mrl zFlrl dxv mFil gEpô xW` fBx` iYgze invrA awx `Fai iztU Ellv lFwl iphA fBxYe iYrnWÊË ‚ ˜Â˜·Á.10zakW lrYe ©¦§§¥¦§¨¥¤§¨§§¤©©¨¨§©§§©¦¦¦§¨¨©§¦©¦§©¦§¦§¨£§¨©¨¨¨©£¨©§©§©¤§¨£¤©§¨¨©£§©§¤©©©¦§©

:uxôd lr xtMM wC qRqgn wC xAcOd ipR lr dPde lHd„È ÊË ˙ÂÓ˘.11:eilr oOd cxi dlil dpgOd lr lHd zcxaEË ‡È ¯·„Ó·.12:raUl mdl glW dciv Wi` lkô mixiAõ mgl‰Î ÁÚ ÌÈÏ‰˙.13zgEl zgwl dxdd iz÷rA ©¨§¦¥©§¥©¦§¨©§ª§¨©©§Ÿ©¨¤§¤¤©©©©©£¤¨§¨¥¥©¨¨¨¤¤¦¦©¦¥¨¨©¨¤¨Ÿ©©£¦¨¨¨¨©©Ÿ
:izizW `÷ minE iYlkô `÷ mgl dlil mirAxõe mFi mirAxõ xdA aW`e mkOr ii zxM xW` zixAd zgEl mipa`dË Ë ÌÈ¯·„.14:Lzôv z` ziQke YaWe Da dYxtge uEg LYaWA dide Lpf` lr Ll didY czie„È ‚Î ÌÈ¯·„.15EpgIe ¨£¨¦Ÿ©§¦£¤¨©§¨¦¨¤¨¥¥¨¨§¨¦§§¨¦©§¨¤¤©§¦©¦¨¦¦§¨¥¦§¤§©£¥¤§¨¨§¦§§§¨©§¨¨§©§¨§¦¦¨¤¥¤©©£

:aôFn zaxrA miHXd laô cr znWid ziAn oCxId lrËÓ ‚Ï ¯·„Ó·.16:Epipir oOd l` iYlA lM oi` dWai EpWtp dYreÂ ‡È ¯·„Ó· ©©©§¥¦¥©§¦Ÿ©¥©¦¦§©§Ÿ§©¨©§¥§¥¨¥Ÿ¦§¦¤©¨¥¥
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‡ÓÂÈ È�ÈÓ˘ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ :‰Ú
כהוגן. ששאלו íçì:לחם àìá úåéäì øùôà éàù.כהוגן להם ניתן

:åðéëäì úåäù ùéù ø÷åáá.כהוגן שלא שאלו ñøëבשר êåúî
:íäì äéä áø äð÷î éøäù äàìî(ד)

כהוגן. íòשלא íäì ãøé
äãåòñä úòù ãò äúåà ï÷úì äéåàø äðéàù äòù äëéùç(כעין:ט

ä÷åáàä:יממא. øåàáלהם וקבע
סעודה. áøòáå:זמן ø÷ááשירד

שחיטה. שטעון דבר ãîìîåלהם
:äéä äèéçù ïåòèù øáã åéìùäù

צויתיך. כאשר äøåúáוזבחת åðéöî àìå
ãîì äúà ïàëî êàéä äçéáæä éååéö
:äô ìò äèéçù úåëìä åì åøñîðù

éåùòמשטיחין. äéä åéìùäïäéðôì
:æòìá ù"ãéøèéì ïéçéèùî õøàä ìò
לזקנים ושמן לבחורים יפה לחם

לתינוקות. íòèëודבש ïîù áéúë
àìà ïîåù ïåùì äæ ïéàå ïîùä ãùì
äìòîì ãå÷ð åîòè êëéôì ïîù ïåùì
àåäù éôìå ïè÷ çúô ãå÷ð åìù í"îå
õî÷á ã÷ðéì ï"éùä êôäð ÷åñô óåñ

:ìåãâ.כסילוים:éîøà ïåùìá íéöå÷
בתנורא. לה íâäðîומותבינן êë

øåðúá:(ה) íäéãåôù úåìöì.ותפח
:áò äùòðå çôúð àåä åðîåù áåøî

ריפי. úåøëë:אתליסר éôéø åæ ìò åæ.נאכלת אינה áåøîותחתונה
:úåðåéìòä ïëù ìëå äá òìáðä ïîåùä.ליה åìמשתכח úåàöîð åéä

:íéîùä ïî åì ïéàéöîî åéäù åéúåéáç ïéá.חסדא àáøãרב äåîç
:äåä åáøå äåä.רבה ãéîìúä:ובדיל ìëåà äéä áøä úåëæáכתיב

הטל. שכבת éðôותעל ìò äðäå
ïî äìåò ìèä äéäùë øáãîä
äéä åëøãë äîçä úàø÷ì õøàä

øáãîä éðô ìò äàøð(ו)ñôñçî ÷ã
ïîä úà äñëî ìèä äéäù åðãîì
äîçä úàø÷ì äìåò ìèäù äòù ãò
ìè àîìà åéìò ïîä ãøé áéúëå

:äèîìî.קופסאï"åø÷ùà
:æòìá.היד פיסת על נימח

:ïå÷éøèåð ñôñåçî.באיברים נבלע
ééòîä ïî àöåé åðéà:íלאחר

åøîàùשסרחו. êë ìò åððåìúðù
ì÷åì÷ä íçìáàë øáãîá)(:לא

לצידיהם. ולא íéòãåéלפניהם ïéàù
:íéëìåä íéððò ãö äæéàìאלא

åøæçéלאחוריהם. àìù íä íéòãåéã
ïéëéøö íéðôìù ïúåàå ïäéøåçàì
:øåçàî äðçîä óåñì úàöì

äæ

Ô‡ÎÓ Ô‚Â‰Î Ì‰Ï Ô˙È� Ô‚Â‰Î ÂÏ‡˘˘ ÌÁÏ
¯˘· Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï˘ ı¯‡ Í¯„ ‰¯Â˙ ‰„ÓÏ

ÈÈ·‡ ¯Ó‡‰Â ‰ÏÈÏ· ‡Ï‡(à˙È‡„ Ô‡Ó È‡‰
ÔÈÚÎ ‡ÓÓÈ· ‡Ï‡ 'ÈÏÎ‡Ï ‡Ï ‡˙„ÂÚÒ ‰ÈÏ
·˜ÚÈ ¯· ‡Á‡ ·¯ ¯Ó‡ Ô�È¯Ó‡ ‡˜ ‡ÓÓÈ
ÌÈÏÂ‚�¯˙Î ÔÈÓÂ„ Ï‡¯˘È ÂÈ‰ ‰ÏÁ˙·
Ì‰Ï Ú·˜Â ‰˘Ó ‡·˘ „Ú ‰Ù˘‡· ÔÈ¯˜�Ó˘

‰„ÂÚÒ ÔÓÊ1·È˙ÎÂ Ì‰È�È˘ ÔÈ· Â�„ÂÚ ¯˘·‰
2¯˙Ï‡Ï ÌÈ�Â�È· „ˆÈÎ ‡‰ ÌÈÓÈ ˘„Á „Ú

˘„Á „Ú ÔÈÎÏÂ‰Â ÔÈ¯ÚËˆÓ ÌÈÚ˘¯ Â˙Ó
ÌÈÓÈ3È¯˜˙ Ï‡ ˘È˜Ï ˘È¯ ¯Ó‡ ÂÁË˘ÈÂ

Â·ÈÈÁ˙�˘ „ÓÏÓ ÂËÁ˘ÈÂ ‡Ï‡ ÂÁË˘ÈÂ
‡�˙ ÁÂË˘ ‰ËÈÁ˘ Ï‡¯˘È Ï˘ Ô‰È‡�Â˘
È¯˜È˙ Ï‡ ‰Á¯˜ Ô· Ú˘Â‰È È·¯„ ‰ÈÓ˘Ó
Ì‰Ï „¯È˘ „ÓÏÓ ËÂÁ˘ ‡Ï‡ ÁÂË˘
¯Ó‡ ‰ËÈÁ˘ ÔÂÚË˘ ¯·„ ÔÓ‰ ÌÚ Ï‡¯˘ÈÏ

¯Ó‡� ¯·Î ‡Ï‰Â „ÓÏ ‰˙‡ Ô‡ÎÓ ÈÎÂ È·¯4ÏÂÁÎÂ ¯‡˘ ¯ÙÚÎ Ì‰ÈÏÚ ¯ËÓÈÂ(áÛ�Î ÛÂÚ (ÌÈ‰)(â‡È�˙Â‡¯ÓÂ‡ È·¯
5‰Ó‰·· ÌÈ�˘ ·Â¯ ÏÚÂ ÛÂÚ· „Á‡ ·Â¯ ÏÚ ‰�˜‰ ÏÚÂ Ë˘Â‰ ÏÚ ‰˘Ó ‰ÂËˆ�˘ „ÓÏÓ ÍÈ˙ÈÂˆ ¯˘‡Î ˙Á·ÊÂ

·È˙Î ÔÈÁÈË˘Ó ÔÈÁÈË˘Ó Ì‰Ï „¯È˘ „ÓÏÓ ÁÂË˘ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ‰Ó ‡Ï‡6·È˙ÎÂ ÌÁÏ7·È˙ÎÂ ÔÓ˘8¯Ó‡ ˘·„
ÌÈ˜È„ˆ ‡�È�Á È·¯ ¯Ó‡ ÂÈÏÒ Ô�È¯˜Â ÂÈÏ˘ ·È˙Î ˘·„ ˙Â˜Â�È˙Ï ÔÓ˘ ÌÈ�˜ÊÏ ÌÁÏ ÌÈ¯Ú�Ï ‡�È�Á È·¯· ÈÒÂÈ È·¯
ÈÏÎÈ˘ Ô‰ ÂÏ‡Â Ô‰ ÂÈÏÒ È�ÈÓ '„ ‡·¯ ¯· Ô�Á ¯"‡ ÔÈÂÏÈÒÎ Ô‰Ï ‰ÓÂ„Â Â˙Â‡ ÔÈÏÎÂ‡ ÌÈÚ˘¯ ‰ÂÏ˘· Â˙Â‡ ÔÈÏÎÂ‡

ÈÏ·È˜Â(ã‡˙¯ÂÙÈˆÎ ÈÂ‰Â ÂÈÏ˘ Â‰ÏÂÎ„ ‡ÚÈ¯‚ ÈÏÎÈ˘ Â‰ÏÂÎ„ ‡ÈÏÚÓ ÂÈÏ˘Â È�ÂÈÒÙÂ(א)ÁÙ˙Â ‡¯Â�˙· ‰Ï Ô�È·˙ÂÓÂ
È· ‰ÈÏ ÁÎ˙˘Ó ‰„Â‰È ·¯ ˙·Â¯Ú˙ È"Ú ‡Ï‡ ˙ÏÎ‡� ‰�È‡ ‰�Â¯Á‡Â ÈÙÈ¯ ¯ÒÈÏ˙‡ ‰ÈÏ Ô�È˜ÒÓÂ ‡¯Â�˙ ÈÏÓ ‰Â‰Â

‡ÓÂÈ ÏÎ ‰ÈÒÈ¯‡ ‰ÈÏ È˙ÈÈÓ ‡·¯ È·Èˆ È· ‰ÈÏ ÁÎ˙˘Ó ‡„ÒÁ ·¯ È�„(ב)˜ÈÏÒ È‡‰ È‡Ó ¯Ó‡ È˙ÈÈ‡ ‡Ï „Á ‡ÓÂÈ
¯Ó‡˜„ ‡˜Â�ÈÏ ‰ÈÚÓ˘ ‡¯‚È‡Ï9‡„ÒÁ ·¯„ ‰È˘Ù� Á� ‰È�Ó ÚÓ˘ ¯Ó‡ È�Ë· Ê‚¯˙Â È˙ÚÓ˘(äÏÈÎ‡ ‰·¯ ÏÈ„·Â

·È˙Î ‡„ÈÓÏ˙10·È˙ÎÂ ÏË‰ ˙·Î˘ ÏÚ˙Â11‰ËÓÏÓ ÏËÂ ‰ÏÚÓÏÓ ÏË ‡�È�Á È·¯· ÈÒÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ÏË‰ ˙„¯·Â
ÚÏ·�˘ ¯·„ ¯Ó‡ Ô�ÁÂÈ È·¯ „È‰ ˙ÒÈÙ ÏÚ ÁÂÓÈ�˘ ¯·„ Ï"¯ ¯Ó‡ ÒÙÒÂÁÓ ˜„ ‡ÒÙÂ˜· Á�ÂÓ˘ ÂÓÎ ‰ÓÂ„Â

˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ� ·¯ ¯Ó‡ ÈÂ‰ ‡·ÂË ÒÙÒÂÁÓ ÌÈ¯·‡ ‰�ÂÓ˘Â ÌÈÚ·¯‡Â ÌÈ˙‡Ó·$Ô�·¯ Â�˙ ·È˙Î ÒÙÒÁÓ12ÌÁÏ
Ì‰Ï ¯Ó‡ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È�ÙÏ ÌÈ¯·„ Â¯Ó‡�˘ÎÂ Ú"¯ È¯·„ Â˙Â‡ ÔÈÏÎÂ‡ ˙¯˘‰ ÈÎ‡ÏÓ˘ ÌÁÏ ˘È‡ ÏÎ‡ ÌÈ¯È·‡

¯Ó‡� ¯·Î ‡Ï‰Â ÌÁÏ ÔÈÏÎÂ‡ ˙¯˘‰ ÈÎ‡ÏÓ ÈÎÂ ˙ÈÚË ‡·È˜Ú ‡·È˜ÚÏ ÂÏ Â¯Ó‡Â Â‡ˆ13ÌÈÓÂ È˙ÏÎ‡ ‡Ï ÌÁÏ
ÌÈÈ˜Ó È�‡ ‰Ó ‡Ï‡ ÌÈ¯·‡ ‰�ÂÓ˘Â ÌÈÚ·¯‡Â ÌÈ˙‡Ó· ÚÏ·�˘ ÌÁÏ ÌÈ¯È·‡ ÌÈÈ˜Ó È�‡ ‰Ó ‡Ï‡ È˙È˙˘ ‡Ï

(å14ÍÈ�Ê‡ ÏÚ ÍÏ ‰È‰˙ „˙ÈÂ(æ‡Ë¯Ù Ô· ‡"¯ Ì‰Ï Ô˙Â‡ ÔÈ¯ÎÂÓ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡ È¯‚˙˘ ÌÈ¯·„ (ıÂÁ ‰Ó˘ ˙‡ˆÈÂ)
ÍÈ�Ê‡ ÏÚ ÍÏ ‰È‰˙ „˙ÈÂ ÌÈÈ˜Ó È�‡ ‰Ó ‡Ï‡ Ô‚ÈÙÓ ÔÓ Ô‰Ï ÔÈ¯ÎÂÓ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡ È¯‚˙˘ ÌÈ¯·„ Û‡ ¯ÓÂ‡
·È˙Î„ ˙Â‡Ò¯Ù ˘Ï˘ Ì˙Â‡ ÁÈ¯ËÓ È�‡ ÂÈ˘ÎÚ ˙¯˘‰ ÈÎ‡ÏÓÎ ÂÈ‰È È˙¯Ó‡ È�‡ ‰"·˜‰ ¯Ó‡ ÂÁ¯Ò˘ ¯Á‡Ï

15‰�Á ¯· ¯· ‰·¯ ¯Ó‡Â ÌÈË˘‰ Ï·‡ „Ú ˙ÂÓÈ˘È‰ ˙È·Ó Ô„¯È‰ ÏÚ Â�ÁÈÂ(ç‡¯˙‡ ‡Â‰‰ ÈÏ ÈÊÁ È„È„Ï
Ô‰È¯ÂÁ‡Ï ‡Ï‡ Ô‰È„„ˆÏ ‡ÏÂ Ô‰È�ÙÏ ‡Ï ÔÈ�Ù� ÔÈ‡ ÔÈ�Ù�˘Î ‡�˙Â ÈÒ¯Ù ‡˙Ï˙ ‡ÈÂ‰Â16‰˘·È Â�˘Ù� ‰˙ÚÂ

‰Ê ÔÓ „È˙Ú Â¯Ó‡ ÏÎ ÔÈ‡(ג)‡ÈˆÂÓ Â�È‡Â ÒÈ�ÎÓ˘ ‰˘‡ „ÂÏÈ ˘È ÌÂÏÎ Ì‰ÈÚÓ· ÁÙÈ˙˘[‡]È�ÙÏ ÌÈ¯·„ Â¯Ó‡�˘ÎÂ
‡Ï‡ ÌÈ¯·È‡ ‰�ÂÓ˘Â ÌÈÚ·¯‡Â ÌÈ˙‡Ó· ÚÏ·�˘ ¯·„ ÌÈ¯·È‡ ‡Ï‡ ÌÈ¯È·‡ È¯˜˙ Ï‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ï‡ÚÓ˘È '¯
˘È‡ ÏÎ‡ ÌÈ¯È·‡ ÌÁÏ ¯Á‡ ¯·„ ÌÈ‰ ˙�È„ÓÓ Ì‰Ï ÔÈ‡·˘ ÌÈ¯·„· ÍÈ�Ê‡ ÏÚ ÍÏ ‰È‰˙ „˙ÈÂ ÌÈÈ˜Ó È�‡ ‰Ó

‰Ê

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

ãò:],א) ìéòì](בì"ö]
,[íéîé(ג,:äô .çë ïéìåç
äð.],ד) ÷"á .àì ïéùåã÷]
éøîàãה) åðééäå é"òá

,'åëå ìéãá éùðéà(ו'éò]
,[.äë úåëøá(זàåä àø÷á]

èå÷ìéáå é"òáå ãúéå íãå÷
,[àúéì(ח:äð ïéáåøéò]
,[ù"ò(טä"ãå øùá ä"ã]

,[.äò óãì íéëééù àìù

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

‡È‡úåëìäî à"ô 'ééî
è 'ìäå ã 'ìä äèéçù

:à ïîéñ ã"éåè

³

Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚
'Ó‚.·È˙Î ÒÙÒÁÓïéòë

äìéâîáå á"ò çì ìéòì äæ
äëåñ á"ò çë úáù á"ò åè
á"ò äñ úåîáé á"ò è

:à"ò ã úåéøåä

³

Á"·‰ ˙Â‰‚‰
Ó‚åäìåëã'(א) àòéøâ
åéìù‡ÈÂ‰Âàúøåôéöë

‰ÈÏ Â‡ÏÓÂäì ïðéáúåîå
çôúå àøåðúá„Ú È·¯Â

ÈÏÓ„àøåðúÔÈ˜ÒÓÂäéì
‰ÈÏ Ô�È·˙ÂÓÂøñéìúà

éôéøÂ‰ÏÂÎ„ ‡˙ÈÈ¯˙·Â
:é"ò àìà úìëàð äðéà

Ì˘äéñéøà(ב) äéì éúééî
àîåé ìë‡Ó‚‡Óàîåé

éúééà àì ãç‰ÈÏøîà
:éàä éàî(ג)Ì˘åøîà

äæ ïî ãéúòÁÙ˙È˘
íäéòîáÌ‚¯‰ÈÂíåìë

:äùà ãåìé ùé(ד)È"˘¯

íäì äéä 'åë øùá ä"ã
ã"äî ë"çàå ã"ñäÔ˙È�

Ì‰Ï:ïâåäë àìù(ה)‰"„

íâäðî 'åë ïðéáúåîå˙˙Ï
:íäéãåôù(ו)‰"„áéúë

øáãîä éðô ìò äàøð 'åë
ÔÓ‰:÷ã

³

‡"¯‚‰ ˙Â‰‚‰
[‡]‡¯Ó‚'åë åøîàðùëå)

:î"àú (íéä úðéãîî ãò

³

È"˘¯ ÈÊÚÏ
.[˘"È¯ÈÈËÈÏ] ˘"„È¯ËÈÏ

.‰·Î˘ ,¯ÊÂÙÓ

.Ô"È¯˜˘È‡‰ÒÙÂ˜

.(ÌÈËÈ˘Î˙Ï ¯˜ÈÚ·)

³

È"˘¯ ÛÒÂÓ
.‡ÓÓÈ ÔÈÚÎäãåòñ ïéàù

øåà íå÷îá àìà äáåùç
àîîé ïéòë(:כה .(שבת

.ÍÈ˙ÈÂˆ ¯˘‡Îììëî
úåëìä äô ìòá äåèöðù
àì äøåúá éøäù ,äèéçù
(:äô ïéìåç) åäåöù åðéöî
úåöî åì äùøôúðù ãîì
ïëéäã äô ìò äèéçù

áúëá åäåö(.כח .(שם
.'ÂÎ „Á‡ ·Â¯ ÏÚåàì

øîåìë àìà ,óéìé àø÷î
äååèöð äèéçù úåëìä ìò

È�ÂÈÒÙÂåéìù..(שם) ïéî
(.äð ÷"á) õ"éãøéô ïéøå÷ù
åéìù ïéî ïîùå áåùç óåò

øáãîá ãøéù(.לא .(קדושין
.Ô„¯È‰ ÏÚ Â�ÁÈÂäðçîá

áéúë ìàøùé(:נה .(ערובין
.Ô‰È�ÙÏ ‡Ï ÔÈ�Ù� ÔÈ‡
êìé àîù ,ïðòì õåç

,íù ïåøàäå ïðòä‡ÏÂ
.Ô‰È„„ˆÏïéàù ,ïðòì õåç

ïðòä äðôé äðà ïéòãåé
,øåáòì.Ô‰È¯ÂÁ‡Ï ‡Ï‡

øåæçé àì éàãåã ,ïðòì õåç
åéøåçàì ïðòä(שם).

³

Ï‡��Á Â�È·¯
‰„ÓÈÏı¯‡ Í¯„ ‰¯Â˙

‡Ï ‰„ÂÚÒ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÏÎ˘
‡Ï‡ ‰ÏÎÈ�(àÔÈÚÎ ‡ÓÓÈ·

¯˘· Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï .‡ÈÏÈÏ
'‰ ˙˙· ¯Ó‡�˘ ,·¯Ú·
ÏÂÎ‡Ï ¯˘· [·¯Ú·] ÌÎÏ
Ï‡¯˘È ÂÈ‰ ‰ÏÁ˙· .'ÂÎ
ÔÈ¯˜�Ó˘ ÔÈÏÂ‚�¯˙Î ÔÈÓÂ„
‰˘Ó ‡·˘ „Ú ,‰Ù˘‡·
.‰„ÂÚÒ ÔÓÊ Ì‰Ï Ô˜È˙Â

‡È�˙Ï"˙ ‰Ó ¯ÓÂ‡ '¯
ÍÈ˙ÈÂˆ ¯˘‡Î [˙Á·ÊÂ]
‰ÂËˆ�˘ „ÓÏÓ ,˙ÏÎ‡Â
‰�˜‰ ÏÚÂ Ë˘Â‰ ÏÚ ‰˘Ó
·Â¯Â ÛÂÚ· „Á‡ ·Â¯ ÏÚÂ
Ï"˙ ‰ÓÂ .‰Ó‰·· ÌÈ�˘
Ô‰Ï „¯È˘ ,ÁÂË˘
.ÔÈÁÂË˘Ó ÔÈÁÂË˘Ó(á

·È˙ÎÔÓ˘ ·È˙ÎÂ ÌÁÏ
,„ˆÈÎ ‡‰ ,˘·„ ·È˙ÎÂ
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ÌÎÁÈ¯ËÓ È�È¯‰ ÂÈ˘ÎÚ ,ÌÈÎ‡ÏÓÎ È�ÙÏ ÂÈ‰˙ È˙¯Ó‡ È�‡ ‰"·˜‰ Ô‰Ï ¯Ó‡ .ÂÁ¯Ò˘ ¯Á‡Ï ,Í˙‡ˆ ˙‡ ˙ÈÒÎÂ ˙·˘Â ÌÈÈ˜Ó È�‡
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(à.'åëå øîàðù áøòá àìà øùá íãà ìëàé àìå àîîé ïéòë àìéìá àìà äìëéð àì ì"öå ïàëá ìôð ñ"èã ïéòì äàøð øáãä(á.íù àöîðå á"ò ãò ìéòì àìà ,ïàëì êééù åðéàå .éåðò àø÷ð íåöäù ãîìî 'åëå íéøåôëä íåéá áéúë ïàë é"úëá
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ÌÈ�˘È 'ÒÂ˙
ãîìîìò äùî äåèöðù

.äèéçùäø"ä äù÷ä
ùé òîùî àëäã íéøôà
äøåúä ïî óåòì äèéçù
øéæðá åìéàå ,éáøã àáéìà
,èë] øéæð éðéøä ÷øô óåñá
ùéøå ïðçåé 'ø íúä éâéìô [à
éà øéæðá åðá øéãîä ùé÷ì
åà éðéñî äùîì äëìäî äåä
øîà÷å ,úåöîá åëðçì éãë
øéãî ùéàä éúî ãò éàðúë
éúù àéáéù ãò øéæðá åðá úà
,'åë éáø éøáã úåøòù
åëðçì [éãë] ò"ëã øîà÷å
ùéàì êåîñä àìôåîå úåöîá
åðéáø õøéúå .ä÷éìî ïäë ìëåà ïðéøîà÷ãî ,äéì úéà äøåúä ïî óåòì äèéçù ïéà úåöîá åëðçì éãë éáøì äéì úéàã ïåéëå [ïðáøãî]
øáåñù úøçà àúééøáî úîà éàãå ìáà ,àúééøáä úàæî éãéî èåùôéú àì íìåòìå úåöîá åëðçì éãë [ò"ëã] (íìåòì) íúä øîà÷ éëäã
íúä ÷éôîã ÷ôñä ìò àáä óåòä úàèç åîë ä÷éìî ïäë ìéëà÷ àìã øåáñ äéä àîùã õøéú ãåòå .äøåúä ïî óåòì äèéçù ùéã éáø

.ø"î .úìëàð äðéàã àø÷îóà.'åë ïâéôî ïî íäì ïéøëåî íìåòä úåîåà éøâúù íéøáãìéòì ïðéøîàã àä àðú éàäì äéì úéìå
ãò êëì êéøö äéä àì éë úøùä éëàìîë åîåùì åéòî êåúá äéúùå äìéëà ÷øîì éãë íéîé úùù ïðòä åäñëéå [á ,ã] ïéúìéëî ùéøá

.ïîá åàèçù
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.8:WacA zgiRvM Fnrhe oal cB rxfM `Ede on FnW z` l`xUi zia E`xwIe‡Ï ÊË ˙ÂÓ˘.9:EPcEbi mrl zFlrl dxv mFil gEpô xW` fBx` iYgze invrA awx `Fai iztU Ellv lFwl iphA fBxYe iYrnWÊË ‚ ˜Â˜·Á.10zakW lrYe ©¦§§¥¦§¨¥¤§¨§§¤©©¨¨§©§§©¦¦¦§¨¨©§¦©¦§©¦§¦§¨£§¨©¨¨¨©£¨©§©§©¤§¨£¤©§¨¨©£§©§¤©©©¦§©
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‡ÓÂÈ È�ÈÓ˘ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ.ÂÚ
יהושע. øîàðùזה øää éîåçú ãò äùî íò äìòù(ãë úåîù)

øä ìà äùî ìòéå åúøùî òùåäéå äùî í÷éå(ו)åì ïéúîäå éðéñ
äòøá íòä ìå÷ úà òùåäé òîùéå øîàðù íåé 'î ìë íù òùåäé

:ìàøùé ìë ãâðë ïî åì ãøåé äéä íùå íäîò äéä àìù åðãîìעד
עלינו. ומביא דברים מגבב אתה מתי

:êì ïéàî.מלמעלה אמה עשרה חמש
ùøéô àìå õøàì äìòîìî øîàú íà
.øäá äøùò ùîç éëå äò÷áá åà øäá

:'åëå.סגיא היכי äúìòתיבה êàéä
'ìòîìî êçøë ìò àìà íéøää éùàøì

ïî àø÷ã(כøîà÷ éëäå àåä íéîùä
ïîå äîà å"è åøáâ íéîùâ éãé ìò
úåò÷áä úåàìîì äìçú åàöé íåäúä
:íéøää éùàøì ååùäù ãò úåìôùäå

äáåèמרובה. äãî äúøáç ìò äáø
äá úåàî ùîç äòøä ìò äáåøî

øîàð äáåè äãîáù(ãì íù)øöåð
àåä úåðòøåô úãîáå íéôìàì ãñç
óà íéòáø ìòå íéùìù ìò øîåà
ïîä úãéøé ìù áåèä úãî ïàë

:ìåáîä úãéøé ìò äúáøבמדת
השמים. וארובות אומר הוא פורענות
:úåáåøà éúù êøã àìà ìåáî ãøé àì
שמים דלתי אומר הוא טובה ובמדה

êøåàáפתח. ùé úåáåøà äîë àðúå
'ç úåúìã 'áì éøä òáøà úìã
åãéøåä úåáåøà éúùù éøçàå úåáåøà
úåáåøà 'ç äîà å"è äáåâ íéîùâ
úøîà éøäù úåîà íéùù ïî åãéøåä
úåðòøåô ìù ìò äáåøî äáåè äãî

:äðîéä úèòåîî äðéàù ù"ëåהא
דמיא. éòãåîäלא øæòìà 'øãà

:éà÷.גמר פתיחה äîפתיחה
ìåáîä úåáåøàá äøåîàä äçéúô
äøåîàä äçéúô óà úåáåøà 'áì å"è
'á ìëì äîà å"è ïîä úåúìãá

:úåáåøà.ובעשורíéãå÷ôä ùîåçã
úáù áùë åà øåùã øåùòá êàå
åðòú áéúë åäìåëá 'åâå ïåúáù

:íúéðòå.אניגרוןïéðúåðù ìëàî ïéî
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:ïîùå.דסילקא å÷ìùùמיא íéî

:ïéãøú ïäá.שלקי øàùדכולהו ìù
:é÷øé éðéî.דמשכר úåøëùמידי ïéàå

:äìéëà êøã.קעילית:íå÷î íù
áééç

éðä.éî ãâðë ïééåðò äùîçàîúñ øîà÷ àëäã éì äîéú
àúéù ïðàå ñ"ùäã àîúñ êéøô êåîñáå ïééåä äùîçã ñ"ùäã
ñ"ùäã àîúñ åàì éî ãâðë ïééåðò 'ä éðä àëä øîà÷ã àäã ì"éå ïðú
àëéà àðååâ éàä éëå ìëä àéä àãñç áøã äéúìéî àìà äì øîà÷

úåàéöî åìà ÷øô ùéøá(.àë óã î"á)(מ

á÷ ÷çöé ø"à äîëå äéì àéòáéîã
éà êéøô éëä øúáå úåîà òáøàá
ë"àå 'åë éîð àáåè åìéôà äìéôð êøã
äîëå àø÷éòî äéì àéòáéî÷ éàî
àìà àáåè åìéôàå äìéôð êøã àîéì
â"äëå äîëå øîà÷ã àåä ÷çöé éáø

øåôçé àì ÷øôá ùøôì ùéóã á"á)

(:áëàìîë [àáéé ø"à] äîëå éáâ
ïåìç áçø(נ:

øåùòáåïåúáù úáù øåùòá êà
äúéäå ïåúáù úáùå

.íëìíéøôñ áåøá àñøéâä àéä êë
åäì éúééî àìã ãàî àéä äîéú øáãå
àìà äøåúá íéáåúë íäù øãñë
åäì éúééî à÷ äìòîì äèîìî éøîâì
øåùòá êàå ñçðéô úùøôá øåùòáå
íéðäëä ìà øåîà úùøôá ïåúáù úáù
úåî éøçàá íëì äúéäå ïåúáù úáùå
ì"ðå àùéøá áéúë íëì äúéäåù àìà
íåùî àùéøá øåùòáå éúééî éëäìã

ìéòì ïì à÷ôð äéðéîã(:ãò óã)

ìåëé ìéòì øîàãë éåðéòã åùåøéô
ìë ì"ú øòèöéå äðöáå äîçá áùé
àø÷ àåää åðééäå åùòú àì äëàìî
úà íúéðòå äéá áéúëã øåùòáåã
åùòú àì äëàìî ìë íëéúåùôð
åäìåëì éúééî à÷ óåñáì áéúëã ïåéëå
ïéñøåâù íéøôñ ùéå äìòîì äèîìî
øåùòáå øåùòá êà ïåúáù úáù
ïéà àñøéâ äúåà ìòå íëì äúéäå

:íòè ïúéì ìåëé íãà
éðä.ïðú àúéù ïðàå ååä äùîç

éáéúë éîð éàø÷áã éì äîéú
éøçàá éøú àúéùøåîàá ùìùå úåî

ìë éëã ì"ðå ñçðéôá ãçå íéðäëä ìà
àìã áéùç à÷ àì äðåòú àì øùà ùôðä
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çìùá,א) 'ô àúìéëî
àááâìב) íåâøú ù÷ ùùå÷ì]

,[êåøò éìéâ(גäì â"ì é"òá]
,[èå÷ìéá 'éòå(ד,.÷ ïéøãäðñ

àé.ה) äèåñ úåôñåú ù"îò]
,[íéøî ä"ãå íìåòìå ä"ã

áì.],ז)à"ñ,ו) äãð]
áë:,ח) úåòåáù(טúåëøá

,[.âë úåòåáù] :äì(י.ã øéæð
:ò ïéøãäðñ .âë úåòåáù]
,[:äî úåøåëá :âé úåúéøë

íéøää,כ) à"ð(לá"ô äöéá]
,[æ"èä(מ,[íùå](נò"òå]

ïúú ä"ã .âì íéçñô úåôñåú
ä"ãñ .èë úåøåëá úåôñåúå
ä"ã .ì øéæð úåôñåúå àëéä
ä"ã .çì äöéá úåôñåúå àèéùô

,:[ïðçåé éáø øîàå

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

·È‡úàéá úåëìäî à"ô 'ééî
:á 'ìä ùã÷î
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תרד סדר ערב יום כיפור ובו ז' סעיפים:

 א ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש וגו' וכי
    בתשעה מתענין והלא אין מתענין אלא בעשירי 
נפשותיכם  את  תענו  לחודש  בעשור  שנאמר 
ונאמר מערב עד ערב וגו' אלא ענין הכתוב הכינו 
עצמיכם בתשיעי לעינוי העשירי שתאכלו ותשתו 
והוא  בעשירי  להתענות  שתוכלו  כדי  בתשיעי 
להתענות  ציוום  שלא  לישראל  הקב"ה  מאהבת 
אלא יום אחד בשנה ולטובתם לכפר עוונותיהם 
להם  יזיק  שלא  תחלה  וישתו  שיאכלו  וציוום 

העינוי.

עינוי  בלשון  האכילה  את  הכתוב  שהוציא  ומה 
לומר  וישתו בתשיעי  בפירוש שיאכלו  ולא אמר 
לך שהאוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב 
כאלו היה מתענה בו מחמת מצות הקב"ה שצוה 
מחמת  ושותה  האוכל  שכר  שאין  בו  להתענות 
מחמת  המתענה  לשכר  דומה  הקב"ה  מצות 
בתשיעי  ושותה  שאוכל  זה  אבל  הקב"ה  מצות 
)בתשיעי  מתענה  היה  כאלו  מאוד  הרבה  שכרו 
ובעשירי( מחמת מצות הקב"ה שצוה להתענות 

)בשניהם(.

לכבדו  אפשר  אי  בעצמו  הכיפורים  שיום  דכיון 
במאכל ובמשתה כדרך שמכבדין שאר יו"ט צריך 

לכבדו ביום שלפניו.

חלום  תענית  אפילו  בו  להתענות  אסור  לפיכך 
אפילו  חלום  תענית  להתענות  שמותר  אע"פ 
הכיפורים  יום  בערב  מקום  מכל  ויו"ט  בשבת 
אין  שנתבאר  כמו  כעינוי  נחשבת  שהאכילה 
להתענות בו אלא יאכל וישתה ויחשב לו כאלו 

התענה על חלומו.

עד  חלומו  על  להתענות  מי שירצה  מקום  ומכל 
סעודה המפסקת אין למחות בידו לפי שערב יום 
וקראת  בו  שנאמר  לשבת  דומה  אינו  הכיפורים 
אפילו  בו  להתענות  אסור  ולפיכך  עונג  לשבת 
חלום  תענית  אינו  אם  תענית  לשם  אחת  שעה 
כמ"ש בסי' רפ"ח אבל בערב יום הכיפורים שלא 
נאמר בו עונג אלא שמצוה לאכול בו ואם אכל 

פעם אחת ביום יצא ידי חובתו:

צריך היום  כל  והתענה  וטעה  עבר  ואם   ב 
    להתענות אחר יום הכיפורים תענית א' לכפר 
אם  אבל  הכיפורים  יום  בערב  על מה שהתענה 
לא התענה אלא עד סעודה המפסקת אינו צריך 

להתענות אחר יום הכיפורים:

ג אם נדר להתענות בו עיין בסי' תק"ע:

מותר הכיפורים  יום  ערב  הדין  שמן  אע"פ   ד 
ואין בו מעלה אלא  יו"ט כלל     בהספד שאינו 
שמצוה לאכול בו מכל מקום נוהגין לעשותו יו"ט 
ביום  או  בפניו  חכם  על  אלא  בו  מספידין  ואין 
כמ"ש  בפניו  כמו  שהוא  שמת  שמועתו  שבאה 
בסי' תקמ"ז ע"ש וכן אין אומרים צידוק הדין אלא 

על חכם בפניו.

וכן אין אומרים בו תחנון וגם אין אומרים קודם 
ויש  ימים  כבשאר  סליחות  הרבה  השחר  עלות 
שאין  לפי  בסליחות  להרבות  נוהגין  מקומות 
חושבין אותו יו"ט אלא מעלות השחר ואילך אבל 

לא בלילה והכל לפי המנהג:

ימות החול  ה מי שנוהג שלא לאכול בשר בכל 
מותר  תחנון  בו  אומרים  שאין  ביום  אם  כי      
לאכול בשר אפילו בליל ערב יום הכיפורים וכל 

הלכות יום הכיפורים
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שאין  במקומות  אמורים  דברים  במה  ביום  שכן 
אומרים הרבה סליחות בלילה שהן חושבין ליו"ט 
גם את הלילה אבל במקומות שמרבים בסליחות 
ליו"ט אין לאכול בשר  שאין חושבין את הלילה 

בלילה.

לא  בסליחות  בו  מרבים  שאין  במקומות  ואפילו 
יאכל בשר קודם צאת הכוכבים של ליל ערב יום 
כיפור אע"פ שהתפלל ערבית מבעוד יום לפי שאין 
אומרים  שהרי  ממש  לילה  אלא  ליו"ט  חושבין 
תחנון אחר תפלת המנחה של ח' תשרי ובשאר 
ימים שאין אומרים בהם תחנון אין אומרים תחנון 
אפילו במנחה שלפניהם מכלל שערב יום כיפור 

אין מחזיקין ליו"ט אלא מצאת הכוכבים ואילך:

 ו אין אומרים למנצח יענך וגו' שאינו יום צרה ואין
  אומרים בו מזמור לתודה מטעם שנתבאר בסימן 

נ"א ע"ש:

ז אין אומרים בו אבינו מלכנו לא בתפלת שחרית 
יום  כשחל  נוהגין  מקומות  ויש  במנחה  ולא 
מלכנו  אבינו  בו  אומרים  בשבת שאין  הכיפורים 
כמו שיתבאר בסי' תרי"ט אז אומרים אותו בערב 

יום הכיפורים שחרית:

ובו  כיפור  יום  בערב  כפרות  מנהג  תרה 
ו' סעיפים:

א נוהגין באלו הארצות ליקח בערב יום הכיפורים 
ואומרים  לנקבה  ותרנגולת  לזכר  כפרה  תרנגול 
עליו זה חליפתי זה תמורתי זה כפרתי וכו' )ראשי 
חי  לכל  חיים  החותך  השם  זה  חת"ך(  תיבות 
ועושין  כו'  בני אדם  ויאמר  ראשו  סביב  ומחזירו 

כן ג' פעמים.

בקרבן  סמיכה  דוגמת  ידיהם  עליו  וסומכין 
ויש  ושוחטין אותו מיד דתיכף לסמיכה שחיטה 

נמנעין מלסמוך עליו ידיהם כדי שלא יהא נראה 
כמקדיש קדשים ושוחטן בחוץ ואין לחוש לזה כיון 
שהתרנגול הוא דבר שאינו ראוי למזבח אבל אם 
אין לו תרנגולים ולוקח שאר בעלי חיים לכפרה 
לא יקח תורים ובני יונה שהם ראוים למזבח ואם 
קדשים  כמקדיש  נראה  יהא  עליהם  ידיו  יסמוך 

ושוחטן בחוץ:

ב ובוחרין בתרנגולים לבנים על דרך שנאמר אם 
דברים  במה  ילבינו  כשלג  כשנים  חטאיכם  יהיו 
אמורים כשהלבנים מזומנים לפניו אז יבחר בהם 
מבאחרים אבל אם אינם מזומנים לפניו לא יחזר 
אחריהם בדוקא משום שזהו כעין דרכי האמורי 
להקריבן  לבנים  תרנגולים  אחר  לחזר  שדרכם 

לעבודה זרה וכתיב ובחקותיהם לא תלכו:

אחד  בתרנגול  זכרים  כמה  לפטור  נוהגין  יש  ג 
לוקחין  אין  נקבות בתרנגולת אחת לפיכך  וכמה 
למעוברת אלא תרנגול אחד ותרנגולת אחת דאם 
העובר זכר הרי יש כאן תרנגול אחד ואם העובר 
נוהגין  ויש  ולאמה בתרנגולת אחת  נקבה די לה 
לפיכך  עצמו  בפני  ואחד  אחד  לכל  כפרה  ליקח 

לוקחין למעוברת ג' שתי נקבות וזכר אחד:

ד ונוהגין ליתן הכפרות לעניים ויותר טוב לפדות 
שלא  כדי  לעניים  הממון  ולחלק  בממון  הכפרה 
יתביישו העניים במה שנותנים להם התרנגולים 

שלקחו לכפרה:

ה ויש מקומות שנהגו לילך על הקברות להרבות 
שנותנים  והצדקה  הוא  יפה  ומנהג  בצדקה  שם 
שם הוא פדיון הכפרות ולכך ראוי לתת כפי ערך 
הכפרות שיש לו בביתו ולא יאמר שום תחינה רק 
מה שמיוסד מקדמונים שהרי אין אומרים תחנון 

ביום זה:

ו וזורקין הבני מעיים והכבד והכליות של הכפרות 
על הגגות או בחצר מקום שהעופות יכולים לקחת 
משם לפי שראוי לרחם על הבריות ביום זה כדי 

שירחמו עלינו מן השמים:
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תרו שיפייס אדם את חבירו בערב יום 
כיפור ובו י"ד סעיפים:

א עבירה שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים 
מכפר עד שירצה את חבירו שנאמר כי ביום הזה 
לפני  יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם 
יום  לבד  ה'  לפני  כלומר חטאתיכם שהם  גו'  ה' 
הכיפורים מכפר אבל מה שבין אדם לחבירו אין 
יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו לפיכך יתן כל 
אדם אל לבו בערב יום הכיפורים לפייס לכל מי 
בדברים  אלא  הקניטו  לא  ואפילו  כנגדו  שפשע 
לו  שימחול  ממנו  ולבקש  ולפייסו  לילך  צריך 
ובשעת בקשת מחילה צריך לפרט החטא שחטא 
לחבירו ואם חבירו מתבייש בזה לא יפרט החטא:

וילך  ב ואם אינו מתפייס בפעם ראשון יחזור 
לפייסו פעם שנית במין ריצוי אחר ואם לא נתפייס 
יחזור וילך פעם שלישית לפייסו במין ריצוי אחר 
ובכל פעם שהולך לפייסו אפילו בפעם הראשון 
יקח עמו שלשה אנשים ויפייסנו בפניהם ואם לא 
ומכל  לו  זקוק  נתפייס בפעם השלישית שוב אין 
מקום צריך להודיע לרבים דהיינו עשרה אנשים 
שהוא הלך לפייסו ולא רצה להתפייס כדי שלא 
עצמו  את  להכניע  רצה  שלא  הבריות  יחשדוהו 

לפני חבירו לבקש ממנו מחילה:

חבירו  את  כשהקניט  אמורים  דברים  במה  ג 
אבל אם הקניט את רבו אפילו אינו רבו מובהק 
רק ששמע ממנו דברי תורה צריך לילך אליו כמה 
פעמים עד שיתפייס ואפילו כשהקניט את חבירו 
כמה  אליו  ולילך  עצמו  על  להחמיר  רוצה  אם 
פעמים הרשות בידו ובלבד שלא יהיה שם בזיון 

תורה:

ד והמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול אלא ימחול 
לו מיד אלא אם כן הוא מתכוין לטובת המבקש 
מחילה כדי שיכנע לבבו הערל או שחושש שלא 
יבא לו לעצמו איזה רעה ע"י שימחול לו דאז אינו 

צריך למחול לו דחייו קודמין לחיי חבירו.

ואם הוציא עליו שם רע אינו צריך למחול לו 
בכל ענין אפילו אם יבקש ממנו כמה פעמים משום 
דאפשר שיש בני אדם ששמעו הוצאת הלעז עליו 
שהלעז  שאפשר  להם  וידמה  הפיוס  שמעו  ולא 
הוא אמת ולא יצא עדיין אדם זה נקי מחשד ומכל 
מקום מדת ענוה למחול אפילו בהוצאת שם רע:

ה ואם מת מי שפשע כנגדו מביא עשרה בני 
ואומר בפניהם חטאתי  אדם ומעמידם על קברו 
לאלהי ישראל ולפלוני זה שפשעתי כנגדו וצריך 
פרסאות  לשלש  חוץ  הוא  ואם  יחף  לשם  שילך 
מן קברו אינו צריך לילך בעצמו לשם אלא ישלח 
שלוחו שיבקש ממנו מחילה בעבור השולחו בפני 

עשרה בני אדם:

ו ואפילו הוציא עליו שם רע בחייו מועיל מה 
שיבקש ממנו בפני עשרה בני אדם משום שאנו 
אומדין דעתו של המת דמן הסתם אלו היה קיים 

היה מוחל לו:

ז ואם חרפו לאחר מיתה אינו צריך לילך על 
קברו אלא מבקש ממנו מחילה במקום שביישו:

לפייס  אדם  לכל  ראוי  השנה  אע"פ שבכל  ח 
יום  בערב  מקום  מכל  כנגדו  שפשע  למי  תיכף 
הכיפורים צריך ליזהר בזה ביותר כדי שיהיה לב 
כל ישראל שלם זה עם זה ולא יהא מקום לשטן 

לקטרג עליהם:

ט תקנות קדמונים וחרם שלא להוציא שם רע 
על המתים:

בכבוד  פגם  לא  ממזר  לחבירו  שקרא  מי  י 
אבותיו שיכול לומר אליך לבד נתכוונתי לבזותך 

אלא אם כן קראו ממזר בן ממזר:

יא נוהגין לטבול בערב יום הכיפורים.

ויש אומרים שטעם טבילה זו הוא משום קרי 
ולפי  הכיפורים  ביום  וטהורים  נקיים  שיהיו  כדי 
טעם זה אין ענין כלל לומר ווידוים במקוה וכן אין 

צריך לטבול אלא פעם אחת.
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קרי  ראה  ולא  השנה  ראש  בערב  שטבל  ומי 
אחר כך אעפ"כ צריך לטבול בערב יום הכיפורים 
עכורים  או  חלוקים  מים  כך  אחר  ראה  דשמא 

שהרואה אותן טמא משום בעל קרי.

אפילו  כשירה  קרי  משום  שהיא  זו  וטבילה 
בארבעים סאה שאובים כשהם בקרקע אבל לא 

בכלי.

ומי שהוא מצטער בטבילה יכול לשפוך עליו 
תשעה קבין מים ורשאי לשפוך עליו משנים או 
משלשה כלים זה אחר זה ובין כולם יהיה תשעה 
קבין ובלבד שיתחיל השני עד שלא פסק הראשון 
וכן השלישי עד שלא פסק השני אבל מארבעה 
אם  ואפילו  קבין  לתשעה  מצטרפין  אין  כלים 
ממרק מכלי אחד יזהר להריק בלא הפסקה כלל 
ואם נכנס חציו לתוך המקוה ועל חציו שפכו ט' 

קבין יצא.

זו  ימים לטבילה  ואשה ששמשה תוך שלשה 
כדי  שתטבול  קודם  בחמין  ביתה  לכבד  צריכה 
להפליט כל השכבת זרע שבמקורה שלא תפליט 
הכיפורים  ביום  טמאה  ותהא  הטבילה  אחר 
סמוך  שמשה  ואם  קצ"ו  סימן  דעה  ביורה  עיין 
לטבילתה או סמוך לוסתה שבאלו הזמנים היא 
שמא  בחמין  ביתה  תכבד  לא  להתעבר  רגילה 
לטבול  צריכה  אינה  לפיכך  ההריון  זרע  תשחית 

כלל בערב יום הכיפורים:

הוא  זו  טבילה  שטעם  אומרים  יש  אבל  יב 
יש לטבול  זה  ולפי  כגר המתגייר  משום תשובה 
בני  שהם  ובתולות  נערים  ואפילו  פעמים  שלש 
בהן  שייך  קרי  שאין  אע"פ  לטבול  נוהגים  מצוה 
ואפילו מי שטבל בערב ראש השנה ולא ראה קרי 
הכיפורים  יום  בערב  ולטבול  לחזור  צריך  אח"כ 

משום תשובה:

יג יש לטבול קודם תפלת מנחה כדי להתוודות 
סעודה  אחר  טובלין  ויש  בטהרה  )במנחה( 

המפסקת כדי שיהא סמוך ליום הכיפורים:

יד מי שמת לו מת קודם יום הכיפורים מותר 
הכיפורים  יום  בערב  ולטבול  בחמין  לרחוץ  לו 
שמבטלים  כרגלים  דינו  הכיפורים  שיום  מפני 
אלא  תקמ"ח  בסימן  כמ"ש  שבעה  גזירת  ממנו 
דיש לו לאחר הרחיצה והטבילה כל מה שאפשר 
שיהיו סמוך לחשיכה מטעם שנתבאר שם ושאר 
דיני אבילות כגון ישיבה על גבי קרקע צריך לנהוג 

עד הלילה ממש מטעם שנתבאר שם:

יום  בערב  במנחה  הווידוי  סדר  תרז 
הכיפורים ובו ט"ז סעיפים:

א כיון שיום הכיפורים הוא יום הסליחה וכפרה 
כמ"ש כי ביום הזה יכפר וגו' לפיכך צריך כל אדם 
קרבנות  בכל  מצינו  כן  כי  חטאיו  על  שיתוודה 
הבאים לכפר שנאמר והתודו את חטאתם אשר 

עשו.

ומצות ווידוי מן הדין הוא בהתחלת זמן הכפרה 
דהיינו משתחשך ליל יום הכיפורים אלא שחשו 
שכרות  של  קלקלה  דבר  יארע  שמא  חכמים 
וכיוצא בו בסעודה המפסקת ולא יוכל להתוודות 
כל  שיתוודה  תקנו  לכך  הכפרה  זמן  בהתחלת 
שיאכל  קודם  במנחה  הכיפורים  יום  בערב  אדם 

בסעודה המפסקת.

לחזור  צריך  במנחה  שהתוודה  ואע"פ 
הכפרה  זמן  התחלת  שהיא  בערבית  ולהתוודות 
והוא עיקר זמן הווידוי של יום הכיפורים ואע"פ 
שהתוודה ערבית חוזר ומתוודה בתפילת שחרית 
שמא אירע לו דבר עבירה אחר הווידוי של ערבית 
ומטעם הזה הוא צריך לחזור ולהתוודות במוסף 
ובמנחה ובנעילה שמא אירע לו דבר עבירה בכל 
היום שיום הכיפורים מכפר עד סופו עם חשיכה:

ב ויש אומרים שזמן מצות ווידוי מן הדין הוא
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קודם התחלת זמן הכפרה דהיינו עם חשיכה 
כדי שיכנוס ליום בתשובה ולא יהא שהות לחטוא 
שחשו  אלא  הכפרה  זמן  להתחלת  הווידוי  בין 
חכמים שמא יארע לו דבר קלקלה בסעודה ולא 
יוכל להתוודות עם חשיכה לכך תקנו להתוודות 
במנחה ואע"פ שהתוודה במנחה חוזר ומתוודה 
עם חשיכה שהוא עיקר זמן ווידוי מן הדין שמא 
אירע לו דבר עבירה אחר מנחה ואע"פ שהתוודה 
ובכל  ומתוודה בתפלת ערבית  עם חשיכה חוזר 
תפלה של היום לפי שבודאי גם ביום הכיפורים 

עצמו חייב להתוודות ולשוב בתשובה שלימה.

והלכה כסברא הראשונה מכל מקום ראוי לכל 
אדם להחמיר על עצמו כסברא השניה וכשרואה 

בין השמשות ממשמש ובא יעמוד ויתוודה:

של  מנחה  בתפלת  בין  מתוודה  כשהיחיד  ג 
מוסף  שחרית  בערבית  בין  הכיפורים  יום  ערב 
מתוודה  הוא  הכיפורים  יום  של  ונעילה  מנחה 
אחר שגמר תפלתו קודם שעקר רגליו אבל הש"ץ 

אומר הווידוי ביום הכיפורים בתוך התפילה.

הכיפורים  יום  ערב  המנחה של  בתפלת  אבל 
אין הש"ץ חוזר את הווידוי בקול רם דכיון שלא 
שמא  חשש  משום  אלא  במנחה  הווידוי  תקנו 
מחזיר  אינו  והש"ץ  בסעודה  קלקלה  דבר  יארע 
את התפלה אלא כדי להוציא את מי שאינו בקי 
הווידוי  את  ש"ץ  שיחזור  לתקן  חכמים  רצו  לא 
שמא יארע דבר קלקלה למי שאינו בקי שמועטין 

הן שאינן בקיאים:

סתם  אמר  אלא  חטאיו  את  פרט  לא  אם  ד 
חטאתי יצא ידי מצות ווידוי ומכל מקום לכתחלה 
נכון לפרט את החטא שיאמר עשיתי כך וכך מפני 
)שערב יוה"כ( ]שעל ידי כן[ הוא מתבייש יותר 
לפני הקדוש ברוך הוא מחטאיו ומתחרט עליהם 

מעומק לבו.

שאם  בלחש  יתוודה  חטאיו  מפרט  וכשהוא 
ברבים  חטאיו  לפרט  לו  אסור  רם  בקול  יתוודה 
לפי שאין זה כבוד המקום שמגלה לרבים שחטא 

כנגדו.

מפורסם  שאין  בחטא  אמורים  דברים  במה 
אבל חטא המפורסם לרבים מותר לפרטו ברבים 
אפילו בקול רם ומכל מקום אין חובה לפרטו בקול 

רם אלא יפרטנו בלחש אם ירצה:

אין  א"ב  על סדר  על חטא  ומה שאומרים  ה 
זה נקרא פורט חטאיו הואיל והכל אומרים בשוה 
לאמרו  מותר  ולפיכך  תפלה  כנוסח  אלא  אינו 

בקול רם:

חייבים  שאנו  חטאים  בעל  הווידוי  סדר  ו 
עולה  קרבן  ואח"כ  חטאת  ואח"כ  עולה  עליהם 
ויורד ואח"כ אשם ודאי ותלוי לפי שכך סדורים 
חייבים  שאנו  ואח"כ  ויקרא  בפרשת  הקרבנות 
ארבעים  מלקות  ואח"כ  מרדות  מכת  עליהם 
וערירי  כרת  ואח"כ  שמים  בידי  מיתה  ואח"כ 
ואח"כ ארבע מיתות בית דין כי צריך לבקש על 
הקל קל תחלה ואח"כ מוסיף והולך כמו שנתבאר 

בסי' תקפ"ב:

מחילה  ולשון  לחטאים  כפרה  לשון  יאמר  ז 
קל  החטא  כי  לפשעים  סליחה  ולשון  לעונות 
מהמחילה  גדולה  והכפרה  מפשע  קל  ועון  מעון 
הוא  החטא  לפיכך  מהסליחה  גדולה  והמחילה 

מתכפר ונמחל העון ונסלח הפשע.

וצריך להתוודות מעומד לפיכך לא יסמוך על 
דבר בענין שאם ינטל אותו דבר שהוא סומך עליו 
היה נופל כמו שנתבאר בסי' תקפ"ה וטוב לשחות 
בעת הווידוי כמו במודים כדי להתוודות בהכנעה 

גדולה.

כלומר  הלב  על  באגרופו  יכה  וכשמתוודה 
אתה גרמת לי החטא ויש נוהגין להכות על החזה 

מטעם הידוע להם:

ח אע"פ שהתוודה בתפלת לחש אעפ"כ כשהש"ץ 
מגיע לווידוי צריך לחזור ולעמוד ולהתוודות עמו 
כיון  אלא  החטא  לפרט  צריך  אינו  זה  ובווידוי 
ורשאי די  חטאנו  אנחנו  אבל  הש"ץ  עם   שאמר 
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לישב אח"כ ומכל מקום אין לדבר בשעה שהש"ץ 
מתוודה:

ט עונות שהתוודה עליהן ביום הכיפורים שעבר 
אע"פ שכבר נתכפרו אעפ"כ יכול לחזור ולפורטן 
זה  הרי  ופורטן  שהחוזר  אלא  עוד  ולא  בווידויו 
איני  נגדי תמיד כלומר  וחטאתי  משובח שנאמר 
סבור שכפרת לי והרי הוא תמיד כאלו הוא נגדי 

עומד:

יום  ערב  של  ווידוי  בין  בווידוי  חותמין  אין  י 
אחר  היחיד  של  ווידוי  בין  מנחה  של  הכיפורים 

תפלתו בתפלות של יום הכיפורים עצמו:

יום  בערב  המנחה  תפלת  שאחר  נוהגין  יא 
ואע"פ  מלקות  ל"ט  הקהל  כל  לוקין  הכיפורים 
דיינים  לנו  שאין  הזה  בזמן  מועיל  מלקות  שאין 
סמוכין וגם אין חייב מלקות אלא אם כן התרו בו 
שהבית דין מלקין אותו מכל מקום נוהגין ללקות 
שבידו  מעבירות  לשוב  לבו  אל  יתן  כך  שמתוך 
השם  לעבוד  ולהכינה  לבבו  להכניע  כדי  ועוד 

הנכבד והנורא באימה וביראה:

שנלקה  בשעה  ווידוים  אומר  שהנלקה  ונהגו  יב 
והמלקה אומר והוא רחום יכפר עון וגו' ג' פעמים 

שהם ל"ט תיבות נגד ל"ט מלקות:

זה  שאין  דהוא  כל  ברצועה  להלקות  ונהגו  יג 
מלקות גמור שצריכה להיות רצועה רחבה טפח:

יד ולוקחין רצועה של עגל לעוררו בתשובה על 
שתי  ליקח  צריך  אין  אבל  קונהו  שור  ידע  דרך 
רצועות אחת של חמור כמו שהיו במלקות גמור 

כיון שאין מלקות מועיל בזמן הזה:

טו והנלקה לא יעמוד ולא ישב רק מוטה אחוריו 
לדרום ופניו לצפון לפי שעיקר חטא האדם הוא 
מחמת ממון וכתיב מצפון זהב יאתה על כן יכניע 
לו  בא  שמשם  להודיע  רוח  לאותו  עצמו  את 

החטא:

השבים  על  אלא  מכפר  אינו  הכיפורים  יום  טז 
המאמינים בכפרתו אבל המבעט בו ומחשב בלבו 
מה מועיל לו יום הכיפורים זה אין יום הכיפורים 

מכפר לו:

תרח סדר סעודה המפסקת ובו י' סעיפים:

על  החול  מן  להוסיף  התורה  מן  עשה  מצות  א 
שנאמר  מלאכה  באיסור  בין  בעינוי  בין  הקודש 
בערב  לחודש  בתשעה  נפשותיכם  את  ועניתם 
יתענה  יכול  שבתכם  תשבתו  ערב  עד  מערב 
בתשיעי לחודש תלמוד לומר בערב אי בערב יכול 
משתחשך תלמוד לומר בתשעה הא כיצד מתחיל 
על  מחול  שמוסיפים  מכאן  יום  מבעוד  ומתענה 

הקודש.

בסי' תר"ד שמצוה  למדנו  זה  )ואע"פ שממקרא 
לאכול בערב יום כיפור מכל מקום פשט הכתוב 
אלא  כאן  שנתבאר  כמו  ממש  תענית  משום 
בערב  בסעודה  להרבות  היא  חכמים  שמצות 
יום כיפורמטעם שנתבאר שם ומצאו להם סמך 
לחודש  וגו' בתשעה  ועניתם  מן התורה שנאמר 
באכילת  עצמו  את  שיכין  חכמים  בו  ופירשו 

תשיעי לעינוי של עשירי(.

לומר  תלמוד  מנין  מלאחריו  מלפניו  אלא  לי  אין 
מערב עד ערב הוקשו שני הערבים זה לזה ואין 
לומר  תלמוד  מנין  שבת  הכיפורים  יום  אלא  לי 
כל  לומר שבתכם  תלמוד  מנין  טוב  יום  תשבתו 
שבות שאתה שובת אתה מוסיף לה בין מלפניה 

בין מלאחריה.

לומר  על התוספת תלמוד  כרת  ענוש  יהא  יכול 
וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום 
כל  כי  אומר  הוא  בעינוי  וכן  וגו'  והאבדתי  הזה 
הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה 
וגו' על עיצומו של יום ענוש כרת אבל אין עונש 

כרת על התוספת:
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בין  קודם  שיהא  צריך  זה  ב ותוספת 
יום(  )ספק  עצמו  השמשות  בין  השמשות דאלו 
ספק לילה הוא ואינו נקרא תוספת ואף אם לא 
היה הכתוב מזהיר עליו היה צריך לפרוש מספק 

עבירה::

שמתחלת  שיעור אלא  לו  אין  זה  ג ותוספת 
בין  עד  הארץ  על  נראה  השמש  שאין  השקיעה 
הלילה  קודם  מילין  רביעי  ג'  שהוא  השמשות 
רצה  ורביע  מילין  ג'  מהלך  שהוא  הזה  והזמן 
לעשות כולו תוספת עושה רצה לעשות מקצתה 
עושה ובלבד שיוסיף איזה זמן שיהיה ודאי מחול 

על הקודש::

בין  ושותות עד  שאוכלות  ד נשים 
השמשות ממש והן אינן יודעות שמצוה להוסיף 
ידוע  מחול על הקודש אין ממחין בידן אם הוא 
שבודאי לא ישמעו לנו ויעשו בזדון דמוטב שיהיו 

שוגגין ואל יהיו מזידין..

וכן הדין בכל דבר איסור שאינו מפורש בתורה אלא 
שהוא  הפסוקים או  ממדרש  למדוהו  שחכמים 
קבלה בידם הלכה למשה מסיני או שהן בעצמן 
אסרו דבר ואדם אחד עובר על דבריהם בשגגה 
שאינו יודע האיסור ואף אם יודיע לו האיסור לא 
יקבל ממנו אינו צריך למחות בידו דמוטב שיהיה 

שוגג ולא יהיה מזיד:

בתורה אע"פ  מפורש  שאיסורו  דבר  ה אבל 
שידוע לנו שהחוטא הזה לא יקבל ממנו אף אם 
בידו לפי  לו האיסור אעפ"כ צריך למחות  נודיע 
שכל ישראל ערבין זה בזה וע"י שמוחה בידו הוא 

מוציא את עצמו מהערבות.

אחת  פעם  אלא  ברבים  יוכיחנו  לא  מקום  ומכל 
שברור  מאחר  ברבים  בתוכחות  ירבה  לא  אבל 
שמצוה  אמרו כשם  זה  ממנו ועל  יקבל  שלא  לו 
דבר  לאמר  שלא  מצוה  כך  הנשמע  דבר  לאמר 

שאינו נשמע.

אבל חייב להוכיחו ביחיד אפילו מאה פעמים עד 
שינזוף בו החוטא שכיון שהודיע לו האיסור והוא 
מישראל  ואחד  אחד  כל  חייב  בזדון  עליו  עובר 
להוכיחו שנאמר הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים..

יוכיחנו  שבסתר  עבירה  היא  אם  מקום  מכל 
בתחלה בסתר ואם לא שב מדרכו מכלימים אותו 
בגלוי  עבירה  עובר  אם  שישוב אבל  עד  ברבים 

מוכיחין אותו מיד שלא יתחלל שם שמים::

החוטא  חבירו  בו  ונזף  חבירו  את  שהוכיח  ו מי 
תוכח  שנאמר אל  זו  עבירה  עוד על  יוכיחנו  לא 

לץ וגו':

גדול אע"פ  היום  בעוד  מאכילתו  הפסיק  ז אם 
היום אעפ"כ  עוד  לאכול  שלא  בדעתו  שהסכים 
כן  הוציא  שלא  כיון  ולאכול  לחזור  לו  מותר 
הוציא  דברים ואם  אינן  שבלב  דדברים  בשפתיו 
כן בשפתיו אסור לו לאכול מדין נדר )ולא מחמת 
שלא  בפירוש  כיון שאמר  הכיפורים(  יום  איסור 

יאכל עוד היום.

הכיפורים  יום  של  תענית  עליו  קיבל  אם  אבל 
בסתם ולא אמר בפירוש שלא יאכל עוד אם הוא 
עדיין קודם פלג המנחה אין קבלתו כלום ומותר 
לחזור ולאכול ואם )עיין סי' רס"א טעם על זה( 
וחל  קבלתו  מועלת  אזי  המנחה  פלג  אחר  הוא 
עליו כל חומר של יום הכיפורים ואסור במלאכה 
הסנדל כמו  מנעילת  וסיכה חוץ  וברחיצה 
שנתבאר בסי' תקנ"ג ושם נתבאר דטוב להחמיר 
ולהתנות בסעודה המפסקת שיהא רשאי לאכול 

ולשתות עוד אחר הסעודה::

שחרית אין  בסעודת  כיפור אפילו  יום  ח בערב 
)כדי שלא  קלים להתעכל  לאכול אלא מאכלים 
יהיה שבע( כגון בשר עופות ודגים כדי שלא יהא 

שבע ומתגאה כשיתפלל ביום הכיפורים.

אפילו  זרע  המרבים  דברים  אוכלים  אין  וכן 
בסעודת שחרית כגון שומים וביצים אבל מאכלי 
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מקום  מכל  זרע  מרבין  שהן  חלב וחמאה אע"פ 
נוהגין לאכלם בשחרית כיון שהם מאכלים קלים 

להתעכל.

אבל בסעודה המפסקת שהוא סמוך ללילה אין 
המפסקת  בסעודה  לאכול  אין  וכן  אותם  לאכול 
דברים המחממים את הגוף ]כגון[ בשמים וכרכום 

שמא יבא לידי קרי בלילה:

ישים  לא  כיפור  יום  בערב  הרבה  אכל  ט אם 
אצבעו בפיו להקיא שמא יבלע מן הקיאה::

מפני  כיפור  יום  בערב  שומשמין  יאכל  י לא 
שמעלה גרה ביום הכיפורים:

י"ח  ובו  הכיפורים  יום  ליל  סדר  תריט 
סעיפים:

שמתפללין  שקודם  נוהגין  הכיפורים  יום  ליל  א 
מתירים לכל העבריינים והן העוברים על גזירות 
וחרמות הקהל מתירין להן כדי שנוכל להתפלל 
עמהם באגודה אחת שאמרו חכמים כל תענית 
צבור שאין בו מפושעי ישראל אינו תענית שהרי 
חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם סמני הקטורת.

וכיצד מתירין להם הגדול שבקהל מצרף עמו שני 
הקהל  כל  של  משולחים  יהיו  שהם  כדי  אנשים 
להתיר להם ואם הגדול שבקהל הוא ש"ץ )קבוע 
בעיר( אינו צריך לצרף עמו שום אדם להתיר להם 
לפי שידוע שהוא שליח הצבור והרי זה כאלו כל 
הקהל התירו להם ויאמר בזה הלשון בישיבה של 
ועל  המקום  דעת  על  מטה  של  ובישיבה  מעלה 
דעת הקהל אנו מתירין להתפלל עם העבריינים 
כלומר שהישיבות מסכימות לצרף דעת המקום 
לדעת הקהל להתיר להם ולא יאמר בתחלה על 
דעת המקום ועל דעת הקהל ואח"כ בישיבה של 

מעלה כו':

ב ואחר כך אומר הש"ץ כל נדרי כו' ויאמר מיום 

הכיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה 
כו' ונוהגין כן כדי להתנות על כל נדרים שידורו 
העולם  שאין  לפי  בטלים  שיהיו  הבאה  בשנה 
לכך  דברו  יחל  לא  על  ועוברים  בנדרים  נזהרים 
שהתנאי  שיחולו  קודם  בתחלה  אותן  מבטלין 
ביו"ד  יחול כלל כמ"ש  מועיל לבטל הנדר שלא 
ולכך  הנדר(  ביטול  דיני  כל  )ועיין שם  רי"א  סי' 
צריך לומר איחרטנא בהון כו' כלומר כל הנדרים 
שאדור בשנה הבאה אני מתחרט עליהן מעכשיו 

ומתנה עליהן שיהיו בטלין:

עם  בלחש  כו'  נדרי  כל  יאמרו  הקהל  כל  וגם  ג 
רם  בקול  לומר  דצריך  שם  ביו"ד  )ועיין  הש"ץ 
כדי  אצלו(  להעומדים  נשמע  שיהא  בענין  מעט 
שיתנה כל אחד ואחד בפני עצמו על נדריו שידור 
לאחרים  מועיל  הש"ץ  תנאי  שאין  הבאה  בשנה 
ולכך ניתקן בלשון יחיד דאינדרנא או די נדרנא או 
דנדרנא או דאשתבענא או דאחרימנא כו' כלומר 
מה שאדור ואשבע ואחרים ואאסור נכסי בין על 
נפשי בין על נפשות אחרות מיום כיפורים זה עד 
בקמ"ץ  נדרנא  די  יאמר  )ולא  כו'  הכיפורים  יום 
תחת נו"ן ראשונה לפי שמשמעותה הוא שנדרתי 

כבר(:

דאין  יום  מבעוד  נדרי  כל  להתחיל  ונוהגין  ד 
אנו  שאין  ואע"פ  ויו"ט  בשבת  נדרים  מתירין 
מתירין הנדרים שלעבר אלא אנו מבטלין הנדרים 
שלהבא מכל מקום הוא דומה קצת להתרת נדרים 
ויש לחוש שמא יטעו לומר מתירין נדרים בשבת 
ויו"ט ומטעם זה נוהגין להעמיד שני אנשים אצל 
יטעו  שלא  כדי  נדרי  כל  שאומר  בשעה  הש"ץ 

לומר מתירין נדרים ביחיד:

וכל  פעמים  ג'  אותו  אומר  שהש"ץ  ונוהגין  ה 
יותר מבראשונה לפי שבדרך  פעם מגביה הקול 
עד  בניגונים  וממשיך  וביראה.  באימה  נשמע  זו 

הלילה כדי להתפלל ערבית בזמנה:

ו ואח"כ אומר הש"ץ ג' פעמים ונסלח כו' והקהל 
אומרים ג' פעמים ויאמר ה' כו'. ואל ישנה אדם 
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ממנהג העיר אפילו בפיוטים או בניגונים שמנגנים 
שם שלא יבלבל דעת הקהל:

ז ואח"כ אומר הש"ץ שהחיינו בלא כוס לפי שיום 
הכיפורים הוא דבר הבא מזמן לזמן וצריך לברך 
שהחיינו כמו בכל הרגלים אלא שאי אפשר לברך 
על הכוס מבעוד יום משום שכיון שבירך שהגיענו 
לזמן הזה הרי קיבל עליו יום הכיפורים ואסור לו 
לשתות מן הכוס וגם אי אפשר לברך על הכוס 
בסי' תקנ"ו  לתינוק מטעם שנתבאר  וליתן ממנו 

ע"ש:

ח ומן הדין היה נכון שכל הקהל יצאו ידי חובתן 
ואחד  כל אחד  יברך  ולא  ציבור  בברכת השליח 
כמ"ש  מלך  הדרת  עם  שברוב  לפי  עצמו  בפני 
בסימן רצ"ח אלא שעכשיו על הרוב אין השליח 
כל  יברך  לכן  אחרים  להוציא  כלל  מכוין  ציבור 
קודם  לסיים  ויזהר  בלחש  לעצמו  ואחד  אחד 
שיסיים השליח ציבור כדי שיוכל לענות אמן אחר 
וכן  הלל  בברכת  הדין  וכן  ציבור  השליח  ברכת 

הדין בברכת הלולב שבבית הכנסת:

ט ליל יום הכיפורים ומחרתו אומרים ברוך שם 
ועד בקול רם לפי שאמרו  כבוד מלכותו לעולם 
למלאכי  שמע  למרום  משה  כשעלה  במדרש 
כבוד  שם  ברוך  להקב"ה  מקלסין  שהיו  השרת 
וצוה להם  והורידו לישראל  ועד  מלכותו לעולם 
נאה  חפץ  שגנב  לאדם  משל  בחשאי  לאומרו 
ונתנה לאשתו ואמר לה  מתוך פלטרין של מלך 
אל תתקשטי בו אלא בצינעא בתוך ביתך לכן כל 
השנה אומרים אותו בלחש אבל ביום הכיפורים 
אנו  תר"י  בסי'  כמ"ש  למלאכים  דומין  שאנו 

אומרים אותו בקול רם בפרהסיא:

תפלת  אחר  ויכולו  אומרים  בשבת  חל  אם  י 
שבע  מעין  אחת  ברכה  אומר  והש"ץ  ערבית 
יום הכיפורים  ואינו מזכיר  וחותם מקדש השבת 

בברכה זו מטעם שנתבאר בסי' רס"ח.

ליום  שיר  מזמור  אבל  קבלת שבת  אומרים  ואין 

השבת יש לאומרו קודם ברכו: 

יא ואין אומרים אבינו מלכנו כשחל בשבת מלבד 
אבל  תרכ"ג  בסי'  שיתבאר  כמו  נעילה  בתפלת 
כשחל  כמו  אומרים  והתחינות  הסליחות  שאר 

בחול:

יב אין אומרים באהבה מקרא קודש אפילו כשחל 
בשבת אבל באהבה הראשון אומרים אפילו בחול:

אבותינו  ואלקי  אלקינו  אומרים  שאין  ונוהגין  יג 
יום  שהוא  דכיון  בשבת  כשחל  במנוחתנו  רצה 
עינוי אין לנו רצון כל כך במנוחתנו ואיך נתפלל 
גמורה  מנוחה  במנוחתנו שאינה  הקב"ה  שירצה 
אבל אומרים והנחילנו באהבה וברצון שבת קדשך 
כו' שזהו בקשה על כל שבתות השנה שאינן יום 
לעבדך  לבנו  וטהר  אומרים  ואח"כ  הכיפורים 
כו' כלומר שע"י הסליחה  באמת כי אתה סלחן 
מחזורים  בקצת  שכתוב  כמו  )ודלא  לבנו  מטהר 
לבנו  וטהר  הכיפורים  ויום  השנה  ראש  בתפלת 
כו' קודם והנחילנו כו' שאיך שייך לומר אח"כ כי 

אתה סלחן כו' או כי אתה אלהים אמת(:

יד בכל תפלות יום הכיפורים צריך להעמיד שני 
ואחד משמאלו  מימינו  אנשים אצל הש"ץ אחד 
כמו בכל תענית ציבור כמ"ש בסי' תקס"ו ע"ש 
ועכשיו אין נוהגין כלל להעמיד שני אנשים אצל 
שם  שנתבאר  מטעם  ציבור  תענית  בכל  הש"ץ 
ולכן  להעמיד  צריך  אין  הכיפורים  ביום  גם  ולכן 
הש"ץ  מעל  הולכין  ברכו  אחר  שתיכף  נוהגין 

האנשים שעמדו אצלו בשעת אמירת כל נדרי:

וכל  היום  כל  רגליהם  על  לעמוד  נוהגין  יש  טו 
אין  בלילה  ניעורים  שהם  זמן  כל  דהיינו  הלילה 
כדי  בלילה  לישן  צריכין  מקום  מכל  אבל  יושבין 
יתנמנמו  ולא  בכוונה  ביום  להתפלל  שיוכלו 

בתפלתם:

ומי  דבר  לשום  לסמוך  יכולים  נחלשו  ואם  טז 
שעמד פעם אחת כל יום הכיפורים והיה בדעתו 
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לנהוג כן לעולם אם רוצה לשנות מנהגו צריך התרה 
כמו נדר כמ"ש ביו"ד סי' רט"ו:

יז הנשים אין להם לעמוד כל יום הכיפורים לפי שאין 
כדי  הוא  העמידה  טעם  שעיקר  בעמידתם  תועלת 
אין  וזה  עומדים  שנקראים  המלאכים  דוגמת  להיות 

שייך בנשים כמ"ש בסי' תר"י:

יח אע"פ שבכל השנה אסור לישן בבית הכנסת מכל 
הכנסת  בבית  לישן  נוהגין  הכיפורים  יום  בליל  מקום 
ויש  לפי שאומרים שם שירות ותשבחות רוב הלילה 
חשש  כאן  ואין  הנרות  את  לשמור  כדי  שם  ישינים 
שנתבאר  כמו  הכנסת  בית  צורך  שהוא  כיון  איסור 

הארון  מן  רחוק  במערב  לישן  יזהרו  אך  קנ"א  בסימן 
אבל  נשים  שם  אין  אם  נשים  של  הכנסת  בבית  או 
רוצים לומר שם שירות ותשבחות לא  אותם שאינם 
ישנו כלל בבית הכנסת והחזנים המתפללים ביום לא 
כשאינם  קולם  את  שמפסידים  לפי  הלילה  כל  יעורו 
יעור כל  לו שלא  ואפילו כל אדם טוב  ישנים בלילה 

הלילה כמ"ש למעלה.

של  הראשונים  מזמורים  ד'  השינה  קודם  לומר  וטוב 
תהלים שהם שמירה לקרי וגם טוב ליזהר שלא יעטוף 
את עצמו בכרים וכסתות שלא יבא לידי חימום ועכ"פ 
יזהר שלא לכסות רגליו זכר לדבר ותגל מרגלותיו של 

בועז שלא יבא לידי חימום:
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ערב יום הכיפורים

סדר כפרות
א. זמן הכפרות: בערב יום הכיפורים נוהגים לערוך 'סדר כפרות' עם תרנגול לבן 

הנקרא "גבר".  ונקרא בשם 'כפרה', כמו 'שעיר המשתלח'1.

ב. מי שאינו יכול לערוך את סדר ה'כפרות, בערב יום הכיפורים, יקיים זאת יום או 
יומיים קודם, מאחר שכל עשרת ימי תשובה, ימי כפרה הם2.

אותו להכניע  ואנו שוחטים  - מאחר  ה'כפרות' באשמורת הבוקר  ג. שוחטים את 
הגבורות, וב'אשמורת הבוקר' גובר בעולם ‘חוט של חסד'. ומוציאים ממנו דמו כדי 

להמתיקו.

ד. יש לערוך את הכפורת באשמורת הבוקר, לפני עלות השחר - גם באם השחיטה 
מתאחרת להיות אחרי עלות השחר.

ה. הכפרות: הגברים - עושים את הכפרה בתרנגול זכר, והנשים - בתרנגולת נקבה3.

בעלי  שאר  על  לעשות  יכול   - תרנגול  על  כפרות  לעשות  באפשרותו  שאין  מי  ו. 
חיים4. ואם לאו - יעשה כפרות בכסף כפי ערך שווי העוף5.

שישחט  שליח  לשלוח  יכול  תרנגול,  באמצעות  כפרות  לעשות  יכול  שאינו  מי  ז. 
ענין  ועיקר  מאחר  כסף.  על  כפורת  לעשות  מאשר  יותר  כן,  לעשות  ועדיף  עבורו. 

ה'כפרות' הוא בשחיטה של תרנגול עבור כל בני הבית6.

ספק  בשביל  ונקבה  וזכר  בשבילה,  אחת  תרנגולות:  שלוש  לוקחים  למעוברת  ח. 
ג'  תיקח  העובר  מין  את  יודעת  אם  גם  ראשה.  סביב  יחד  כולם  עם  ומקיפים  הולד7. 

1( סידור אדה״ז.

2( ראה פרמ׳׳ג סימן תרה במ״ז ס״ק א. שדי־חמד מערכת יוהכ״פ סימן א אות.

3( סדור אדה״ז.

4( שו״ע אדה״ז סימן תר״ה, ס״א. אך לא על תורים ובני יונה שראויים להקרבה.

5( אלף המגן שם, בשם החיי״א.

6( ע״פ דברי אדה״ז בסידור.
7( סידור אדה״ז. ונחלקו הפוסקים, מה יהיה הדין כאשר יודעת בבירור האם העובר זכר או נקבה. עיין 

שו״ת קנה בשם ח״ב סימן כ.
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תרנגולות.

ט. כאשר יודעת בבירור )כנ"ל( שיש תאומים בבטנה, יש להסתפק האם תיקח ג' 
עופות, או ה' עופות - ג' נקבות וב' זכרים.

'זה  אומרים  כך  ואחר  כופר',  'מצאתי  8עד  אדם'  'בני  אומרים  הכפרות:  נוסח  י. 
חליפתי'. וחוזרים ומתחילים לומר מתחילת הנוסח - 'בני אדם'. כך עושים ג' פעמים9.

יא. בעת אמירת 'זה חליפתי, זה תמורתי זה כפרתי', יסובב התרנגול מעל הראש 
שלוש פעמים10.

זאת  חליפתי..  'זאת  ולא  התרנגול',  זה  חליפתי..  'זה  לומר:  יכולה  אשה  גם  יב. 
התרנגולת'.

יג. השחיטה: לאחר אמירת הנוסח, שוחטים את התרנגול.

מגידול  הגיע  שהתרנגול  לוודא  צריך   - לאכילה  התרנגול  את  לוקחים  כאשר  יד. 
מבוקר מפני זריקות, ולבדוק אשר השוחטים והבודקים הינם מוסמכים כראוי. כמו כן, 

המקום שבו שוחטים צריך שיהיה בו אור11.

טו. נהוג לתת לשוחט איזה תשלום על טרחתו12.

טז. אם השחיטה לא היתה כראוי, והעוף נעשה נבילה - צריך להביא 'כפרה' אחרת. 
אך אם השחיטה הייתה כדין, אפילו נמצא העוף טריפה, הרי זה מועיל לו13.

יז. כיסוי הדם: מהדרים לכסות את הדם, ולברך את הברכה14. ויש לבקש את רשות 
השוחט - מאחר והמצוה מוטלת עליו, והוא רשאי לכבד את האדם להיות שלוחו15.

יח. על מנת לקיים מצוות כיסוי הדם כהלכתה, בברכה - נאמר בשו"ע: "צריך לבדוק 
הסימנים ]של העוף[ והסכין קודם הכיסוי, כדי שלא יבוא לידי ברכה לבטלה"16.

8( לקוטי שיחות חכ״ב ע׳ 59 .

9( ספר המנהגים ע׳ 58 .

10( ספר המנהגים.

11( שו״ע יו״ד סימן י״א ס״א.

12( כן נוהג כ״ק אד״ש. יש מקומות בהם המארגנים כוללים במחיר התרנגול את השכר עבור השוחט - 
במקומות אלו, ניתן להסתפק בתשלום שמשלמים עבור התרנגול.

13( שער הכולל פמ״ד סוס״ב.

14( דרכי חיים ושלום, אות תשמ״ב.

15( וי״א שראוי לומר לשוחט שהוא שליח שלנו לשחוט, ואז הכיסוי שנעשה ע״י האדם, בעצם נעשה 
ע״י השוחט )המשלח של השוחט(.

16( שו״ע יו״ד סימן כח סי״ט. למרות שיש להקל בדבר, אך כדאי שלא להיכנס לחשש זה - ולברך את 
הברכה באופן חלק ומהודר.
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יט. צריך להכין עפר תיחוח שעליו ישפך הדם17, ולא יכסה ברגלו18.

כ. נוסח הברכה: ברוך אתה . . אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על כיסוי הדם בעפר19.

כא. נוהגים לזרוק את הבני מעיים, הכבד והכליות על הגג או בחצר, לאכילת בעלי 
חיים. משום שראוי לרחם על הבריות, כדי שירחמו עלינו מן השמים20.

ה'כפרות  פדיון  את  לתת  ונכון  ראוי  התרנגול,  שחיטת  מלבד  כפרות:  פדיון  כב. 
לעניים' או למטרת צדקה אחרת21.

כג. כאשר העוף עצמו הולך לעניים או למוסדות תורה וכדומה אין צורך לתת את 
שוויו לצדקה.

כד. מנהג כ"ק אד"ש, ללבוש בגדי שבת אחרי ה'כפרות'.

סדר היום
כה. ערב יום כיפור, אסור בתענית22.

כו. לא נהוג בין אנ"ש ללכת בערב יום כיפור לקברי צדיקים.

כז. טבילה במקווה: במשך היום משתדלים לטבול ג' פעמים. אחד קודם תפילת 
שחרית, אחד לפני מנחה והשלישי לאחר סעודה מפסקת ־ כמובן, ישלהקפיד שטבילה 

זו תהיה לפני השקיעה, מאחר ולאחר השקיעה אסורים ברחיצה.

כח. תפילת שחרית: אין מאריכים בתפילת שחרית, אין אומרים 'מזמור לתודה' ולא 
'אבינו מלכנו'23. מיום זה ועד ראש חודש מר חשוון - אין אומרים תחנון.

כט. לעקאח: מבקשים עוגת לעקאח )דבש( ואוכלים ממנה. והטעם לכך הוא, שבאם 
נגזר עליו שיצטרך להזדקק לבריות - יצא ידי חובה בקבלת הלעקאח24.

מנהג כ"ק אד"ש: לחלק חתיכת לעקאח לכל אחד ואחד כשהוא לבוש בבגדי משי 

17( שו״ע יו״ד סימן כ״ח ס״ה ומט״א סימן תר״ד ס״ח.

18( שו״ע יו״ד סימן כ״ח ס״ו.

19( מקובל מהשו״ב ר׳ יעקב יוסף רסקין ע״ה. ראה הלכות ומנהגי חב״ד ע׳ 41 .

20( שו״ע אדה״ז סימן תרה ס״ו. כמובן שיש להקפיד שלא לעשות זאת בחצר של אנשים פרטיים, ולגרום 
בכך עגמת נפש ח״ו.

21( שו״ע אדה״ז סימן תרה ס״ד.

22( שו״ע אדה״ז סימן תר״ד ס״א.

23( שו״ע אדה״ז שם ס״א ס״ז.

24( ראה נטעי גבריאל ע׳ ק,. וש״נ.
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וחגור בגארטל, ומברך כל אחד בברכת 'שנה טובה ומתוקה'25.

ל. חובת האכילה: מרבים באכילה ובשתייה כשיעור ב' ימים - ואמרו חז"ל: "כל 
האוכל ושותה

בערב יום הכיפורים, מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי"26.

־ סעודת שחרית, וסעודה מפסקת. ויש לאכול  לא. יש לערוך ביום זה ב' סעודות 
בהם פת27.

לב. מי שאינו מתענה ביום הכיפורים מחמת חולי וכדומה, חייב במצוות האכילה 
בערב יום הכיפורים. וכן אשה שאינה מתענה מחמת חולי ־ חייבת28.

סעודת שחרית
לג. נוהגים לטבול פרוסת המוציא בדבש29.

לד. אוכלים ביום זה רק מאכלים הקלים להתעכל, כגון עופות ודגים, אך לא בשר 
בהמה30. ומצווה לאכול דגים בסעודה זו.

לה. אין אוכלים דברים המרבים זרע כגון: שום וביצים, בכל היום.

לו. מאכלי חלב - בין חמים ובין קרים, מותר לאכול במהלך הבוקר. אולם בסעודה 
המפסקת - אסור31.

לז. אוכלים ‘קרעפלאך' ]כיסי בצק ממולאים בבשר[32.

לח. מצד גודל העילוי באכילה ושתייה של ערב יום הכיפורים, היו כאלו אשר הידרו 
לאכול

דוקא בשתי הידיים. כך נהג גם הרלוי"צ אביו של כ"ק אד"ש33.

25( ספר המנהגים ע׳ 58 .

26( שו״ע סימן תר״ד ס״א.

27( לקו״ש חל״ט ע׳ 363 .

28( ראה קובץ הערות וביאורים, גליון תתד ע׳ 65-6 ע״פ דברי אדה״ז סובר אשר חובת האכילה היא 
משום כבוד יו״כ.

29( היום יום ח״ב.

30( שו״ע אדה״ז סימן תר״ח ס״א־ס״ח.

31( שו״ע אדה׳׳ז, שם.

32( ספר המנהגים ע׳ 58 . לכתחילה עדיף בשר בקר, אך ניתן לעשותם גם בבשר עוף.

33( ספה״ש תש״נ ח״א עמ׳ 22 ואילך.
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לט. בערב יום הכיפורים, מצינו שיש עניין לאכול מרק ג' פעמים.

מ. כ"ק אדמו"ר הריי"ץ לא הי' לו פנאי בערב יוהכ"פ לאכול ג' פעמים מרק - ולכן 
הי' אוכל כף אחת, והיו מוסיפים בצלחתו עוד מעט מרק, והי' נחשב לו לצלחת שני', 

ואז הי' אוכל עוד כף ושוב היו מוסיפים בצלחתו, והי' נחשב לו לצלחת שלישית34.

שובע  תחושת  הנותנות  גלולות  הכיפורים,  יום  בערב  לקחת  מותר  גלולות:  מא. 
לצורך הקלת הצום, ואינו מבטל בכך את ציווי התורה "ועיניתם את נפשותיכם".

סדר תפילת מנחה
מב. מלקות: קודם תפילת מנחה35, נוהגים לקבל ל"ט מלקות קלות - מרצועה של 
עגל36. המנהג הנפוץ הוא, להשתמש עבור 'מלקות' בכל רצועת עור של בהמה. כגון: 

חגורת עור.

מג. האדם שמקבל את המלקות, אינו עומד ואינו ויושב, אלא מוטה - כפוף. פניו 
צריכים להיות לכיוון צפון37.

מד. אסור לבן להלקות את אביו38. אך אם אין שם אדם אחר ואביו מבקש ממנו 
להלקותו - מותר39.

מה. סדר ההלקאה: כתף ימין, כתף שמאל, תחתיהם באמצע, וחוזר חלילה. המלקה 
והנלקה שניהם אומרים שלוש פעמים פסוק ‘והוא רחום' עד ‘כל חמתו'. בכל הלקאה 

אומרים תיבה אחת, סך הכול ל"ט תיבות40.

מו. טבילה במקווה: לאחר המלקות טובלים במקווה41, לשם טהרה ומשום תשובה. 
בטבילה זו נוהגים לטבול ג' טבילות42.

יש מדקדקים לבדוק בטבילה זו שלא יהיה עליו שום חציצה, לפי שטבילה זו היא 
ואת  השיניים  את  מנקים  הציפורניים,  גוזרים  דהיינו:  המתגייר.  כגר  תשובה  משום 
הלכלוך שנמצא ביניהם, שוטפים את הגוף במים חמים, משפשפים היטב את השערות 

34( שלחן מנחם ח״ג עמוד קנה.

35( סידור אדה״ז.

36( שו״ע אדה״ז סימן תר״ז סי״ד.

37( שו״ע אדה״ו שם סעי׳ י״ב־ט״ו.

38( מקור חיים, על סימן תר״ז.

39( שו״ת שבט הקהתי ח״ד סימן קס״ו.

40( שו״ע אדה״ז סימן תר״ז סי״א־סט״ו; ספר המנהגים ע׳ 58 .

41( סידור אדה״ז.

42( שו״ע אדה״ז סי׳ תר״ו סי״ב.
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ומפרידים אותם זו מזו43.

מח. צדקה: מרבים בצדקה ובמיוחד קודם תפילת מנחה. הבעש"ט אומר: "מקול 
קשקוש המטבעות בקערות, מתפרדים הקליפות"44.

לשים  ומדייק  מטבעות,  מלאה  נייר  בשקית  מנחה  לתפילת  נכנס  אד"ש  כ"ק  מט. 
מטבע בכל קופה וקופה.

נ. וידוי בתפילה: בתפילת מנחה בלחש, אומרים לאחר 'יהיו לרצון' הראשון, 'וידוי' 
ו'על חטא'45.

נא. ה'וידוי' צריך להיאמר מעומד, ואין להישען על שום דבר בשעת הווידוי. וטוב 
להתכופף מעט בעת אמירתו46.

"ואנחנו  באמירת  וכן  בגדנו.."  "אשמנו,  של  הא"ב  באותיות  החזה  על  מכים  נב. 
כפר  לנו,  מחל  לנו,  "סלח  חטאים.."  "ועל  חטא.."  "על  אמירת:  ובעת  הרשענו"47, 

לנו"48.

'דברנו  לאחריהם:  בנקודתיים  במחזור  המופסקים  במקומות  מעט  מפסיקים  נג. 
דופי', 'טפלנו שקר', 'קשינו עורף'.

נד. אין אומרים "אבינו מלכנו".

סעודה מפסקת
המוציא  פרוסת  ואוכלים  ידיים  נוטלים  מפסקת.  סעודה  אוכלים  הצום  קודם  נה. 

בדבש.

נו. המאכלים: אוכלים מאכלים ללא מלח49, וכמה טעמים נאמרו בזה. ובפשטות: 
כדי שלא יתאווה לשתות ביום הכיפורים.

נז. אין לאכול מאכלי חלב וחמאה, ולא תבלינים חריפים50.

43( מט"א סימן תר"ו ס"ח.

44( ספר בעש״ת על התורה ר״ה ויו״כ אות מ״ח.

45( שו״ע אדה״ז סימן תר״ו סי״ב.

46( שו״ע אדה״ז סימן תר״ז ס״א.

47( מנהג כ״ק אד״ש.

48( סה״ש תש״א ע׳ 151 .

49( כך נהגו בבית אדמו״ר הרש״ב. ונראה, שההקפדה היא לא לשים מלח בכמות מרובה, אך בכמות 
מועטת הדבר מותר.

50( שו״ע אדה״ז סימן תר״ח ס״ח.
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נח. נהגו שלא לאכול דגים בסעודה זו51.

נט. הרוצה לאכול ולשתות לאחר סיום ה'סעודה מפסקת' - לכתחילה כדאי להתנות 
כן בפיו, ובדיעבד יכול לאכול גם אם לא התנה52.

ס. טבילה במקוה: אחר הסעודה טובלים במקווה פעם שלישית במידת האפשר. יש 
לצאת מן המקווה לפני השקיעה.

הדלקת נרות
סא. נשים מקבלות על עצמם את הצום ושאר העינויים החל מהדלקת הנרות.

הכיפורים"  יום  ושל  שבת  של  נר  להדליק  אתה..  "ברוך  מברכים  הנרות  על  סב. 
ו"שהחיינו"53.  קודם החג.

סג. נר חיים: כל איש נשוי מדליק "נר חיים" )א לעבעדיגע ליכט( בבית הכנסת, ואם 
הוא יתום מדליק גם נר נשמה בביתו לעילוי נשמת הוריו54.

סד. אשה שמדליקה נרות לעילוי נשמה, יש לה להדליק קודם הדלקת נרות החג.

סה. מרבים בנרות בבית הכנסת55.

יום הכיפורים בכסות נקיה, ועל כן יש לפרוס  סו. פריסת מפה: מצווה לכבד את 
מפה יפה על

השולחן שבבית, כמו בכל שבת ויום טוב56.

סז. לבישת קיטל: לובשים קיטל, על הסרטוק, ומעליו הגארטל - בכל התפילות של 
יום הקדוש.

סח. חתן בשנת הנישואין שלו, שלבש קיטל בעת חופתו - אינו לובש קיטל ביום 
הכיפורים57.

51( עיין מט״א סימן תר״ח ס״א.

52( שו״ע אדה״ז סימן תר״ח ס״ז.

53( לוח כולל חב״ד.

54( שו״ע אדה״ז סימן תר״י ס״ד. וראה הלכות ומנהגי חב״ד, ע׳ 45 . וש״נ. ולהעיר שנרות אלו אין עניינן 
כי אם ״לכפר  ע׳ שכא(,  )המלך במסיבו ח״א  ׳יזכור׳  נרות עבור  - שאין מנהגנו להדליק  להזכרת נשמות 

עליהם״ )משנ״ב ס״ק יב( וראה בב״י סוס״י תרכ״א שאף המתים נידונים ביוהכ״פ.

55( שו״ע אדה״ז סימן תר״י ס״ד, לוח כולל חב״ד.

56( שו״ע אדה״ז שם ס״ד וס״ח.

57( ספר המנהגים ע׳ 58 .
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סט. נוהגים שלא להיכנס עם קיטל לבית הכסא, כיון שהוא בגד המיוחד לתפילה58.

וצריך  לפני השקיעה59.  עליו  ומברכים  גדול,  לבישת טלית: מתעטפים בטלית  ע. 
להיזהר בזה שלא לברך אחר השקיעה60.

עא. ברכת הבנים: קודם ההליכה לבית הכנסת ל"כל נדרי", נוהגים שהאב מברך 
את בניו

ובנותיו, כשהוא לבוש בקיטל ומעוטף בטלית.

עב. מנהגנו לברך את הבנים, ב'ברכת כהנים' עד לאחר "ואני אברכם"61.

58( ע״פ שו״ע אדה״ז סימן כ״א ס״ג.

59( שו״ע אדה״ז סימן י״ח ס״ג. לוח כולל חב״ד.

60( פסקי הסידור.

61 ספר המנהגים ע׳ 58 , וע״פ מנהג כ״ק אד״ש.



קובץ לימוד תשרי תשפ"א - בין כסה לעשור 90

דין העינוי ביום הכיפורים

חמישה עינוים
א. יום הכיפורים אסור באכילה ובשתיה, ברחיצה, בסיכה, בנעילת הסנדל ובתשמיש 

המיטה.

אכילה ושתיה
ב. אכילה ושתיה אסורים אפילו במשהו1.

ג. צריך לצום ביום הכיפורים כ"ו שעות2, וכיון ש'מקצת שעה' הרי היא כ'שעה' - 
אפשר להקל בכך ולצום קצת יותר מכ"ה שעות.

ד. ילדים: מחנכים את הקטנים מגיל 10־9 להתחיל להתענות ל'שעות' אך לא בגיל 
קטן מזה.

כל  יתענו   - עשרה  אחת  בגיל  ובנות  עשרה  שתים  בגיל  שבנים  מדקדקים  אין  ה. 
היום3.

ו. יש שנהגו להורות לילדיהם קטנים, להתענות בליל יו"כ, ואף מונעים מהם לאכול 
כשזקוקים לכך - אך טעות היא בידם, ואין לענות ילדים מתחת לגיל 9, ואם הם רוצים 

לאכול יש לאפשר להם4.

ושיברכו  גסה,  יאכלו אכילה  יש להשגיח עליהם שלא  ילדים הזקוקים לאכול,  ז. 
כדין5.

ח. מותר להכין להם את האוכל, אך באם הם גדולים דיים שיכולים להכין לבד אין 
לעשות זאת עבורם6. אך מותר להגיש להם את האוכל.

1( שו״ע אדה״ז סימן תרי״א ס״א־ב.

2( היום יום י תשרי, וע״ע אוצר מנהגי חב״ד אלול תשרי עמוד קצז.

3( שו״ע אדה״ז סימן תרט״ז סעי׳ ו׳ י״א.

4( אלף המגן למט״א סימן תרט״ז סק״ה.

5( אג״ק אדמו״ר הריי״צ ח״ז ע׳ ב.

6( שו״ע אדה״ז סימן תרי״א ס״ט.
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ט. אסור להתעסק בהכנת מאכלים, אבל ליגע באוכלין מותר7.

י. אין להשאיר מיחם מים מערב יוה"כ לצורך מוצאי יוה"כ, אך לצורך אדם חלש 
ניתן להקל8. ואף מותר לעשות כן, לצורך הקטנים - הזקוקים למים חמים ביוה"כ.

רחיצה
יא. כל רחיצה של תענוג אסורה ביום הכיפורים.

התלכלכו,  אם  ידיו  את  לרחוץ  כגון  מותרת,  לכלוך,  להעביר  שנועדה  רחיצה  יב. 
לרחוץ תינוק מטינוף וכדומה, מותר9.

יג. כלה בתוך שלושים יום מחתונתה, מותרת ברחיצת פניה10.

יד. נטילת הידיים - נותן מים עד קשרי האצבעות ולא על כל היד.

טו. בעת נטילת ידים בבוקר, מותר לנגב את הידיים באמצעות מגבת, ולאחר מכן 
להעביר את המגבת הלחה על הפנים, כדי להעביר חבלי שינה11.

טז. היוצא לבית הכסא - אם לא נגע במקומות המכוסים אינו יכול ליטול ידיו. שהרי 
אינו מחוייב בזה. על כן, בליל יום הכיפורים אחר התפילה, כאשר יוצא לבית הכסא 
- יגע במקומות המכוסים כדי שיתחייב בנטילת ידיים, ואזי יטול ידיו עד סוף קשרי 
אצבעותיו - כדי שיוכל לברך "אשר יצר" בידים טהורות. אבל ביום, יכול ליטול ידיו 

גם ללא שיגע במקומות המכוסים מאחר שצריך להתפלל אחר כך12.

יז. באם חלק מגופו מלוכלך, מותר לשטוף באותו המקום - כי אין זה לשם תענוג. 
ובלבד שיזהר לשטוף את המקום זה בלבד13.

יח. ילדים שהגיעו לגיל חינוך, צריכים גם הם להקפיד שלא ירחצו את גופם ואת 
ידיהם.

7( שו״ע אדה״ז סימן תרי״א ס״ח.

8( שו״ע אדה״ז תרט, אלף המגן ס״ק א.

9( שו״ע אדה״ז סימן תרי״ג, ס״א.

10( שם, סי״ח. רחיצת המקום לצורך הפס״ט, מותרת במים צוננים. שם, סכ״א.

11( שו״ע אדה״ז סימן תרי״ג ס״ב.

12( שו״ע אדה״ז שם ס״ד־ה.

13( שו״ע אדה״ז שם ס״א.
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נעילת הסנדל
ובין אם הוא  - בין אם העור בחלקו העליון של הנעל  נעלי עור  יט. אסור לנעול 
בסוליה14 - בין בבית ובין ברשות הרבים15. ויש להחמיר אפילו שלא לעמוד על גבי 

כרים וכסתות של עור16.

כ. מותר לנעול נעליים נוחות, אם אינם עשויים מעור17.

כא. ילדים שהגיעו לגיל חינוך, צריכים גם הם לנעול נעליים שאינם של עור.

עשיית מלאכה
כב. יום הכיפורים אסור בכל מלאכה - כמו בשבת18.

14( משנ״ב סימן תרי״ג ס״ק ו וכה״ח שם ס״ק י.

15( שו״ע אדה״ז סימן תרי״ד ס״ג.

16( שו״ע אדה״ז שם ס״ד.

17( וראה הלשון בשו״ע אדה״ז ס״ג שם ״וכל שאינו של עור אינו נקרא מנעל אלא מלבוש״.

18( קיצשו״ע סימן קלב ס״א.
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 סוגיית
ניצוץ משיח שבכל אחד ואחד

 חלק א
ניצוץ משיח שבכל אחד

הפסוק
אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב 
מואב  פאתי  ומחץ  מישראל  שבט  וקם  מיעקב 

וקרקר כל בני שת. 

)בלק כד, יז(

כוכב קאי על מלך המשיח
תני ר' שמעון בן יוחי עקיבא ר' הי'ה דורש 
דרך כוכב מיעקב דרך כוזבא מיעקב. ר' עקיבא 
כוזבא  בר  את[  רואה  ]כשהי'ה  חמי  הוה  כד 
הוא[מלכא  זה  אומר,  ]הי'ה  הוא  דין  אמר  הוה 

משיחא.

)ירושלמי תענית פ"ד ה"ה(

כוכב קאי על כל יהודי
חד בר נש אתא לגבי רבי ישמעאל בי רבי יוסי 
תיפח  כוכב. א"ל  א"ל חמית בחלמאי בלע חד 
דרך  דכתיב  יהודאי קטל  גברא  דההוא  רוחי'ה, 
כוכב מיעקב )ולפיכך נמשלו ישראל לכוכבים. 

פני משה.(

)ירושלמי מעשר שני סוף פ"ד(

תיווך הפירושים – בכל יהודי יש ניצוץ 
משיח

שבט  וקם  מיעקב  כוכב  "דרך  הפסוק 
מישראל" דן, לפי התרגום והמדרשים והרמב"ם, 

במלך המשיח, ואילו בירושלמי נדרש הפסוק – 
בכל אחד מישראל. אך אין סתירה בין השנים: 
הבעש"ט  בשם  נאמר  עינים"  "מאור  בספר 
של  מנשמתו  חלק  שוכן  מישראל  איש  בכל  כי 
הפירושים  שני  מתאימים   – זה  לפי  המשיח. 

ומשלימים זא"ז. 

אין לפרש שהניצוץ של המשיח המצוי בכל 
 – שכן  "העלם",  בבחינת  הוא  מישראל  אחד 
נאמר  דורש דרשתו על הפסוק שבו  הירושלמי 
בכוחו  – התגלות.  ו"קם", שמשמעותם  "דרך" 
לידי  ולהביא  לגלות  איפוא,  ישראל,  איש  של 

ביטוי את ניצוץ המשיח שבו.

)לקו"ש ח"ב ע' 599(

 לסיכום עד כאן: אצל כל אחד מישראל 
יש ניצוץ מנשמת משיח, ובכוחו לגלות זאת.

בהמשך נביא קטעי שיחות שונים אודות 
והכח  אחד,  כל  אצל  הקיים  זה  משיח  ניצוץ 

לגלותו.

"ונחה עליו רוח הוי'" - כל אחד 
מישראל

יב. והנה לאחרי ההסבר האמור, טוענים הם: 
צדקנו  שמשיח  ברורה  הוכחה  שישנה  אמת  הן 
וכו', אבל סוכ"ס נמצאים אנו  יגאל את כאו"א 
עדיין בזמן הגלות, וא"כ, היתכן לערוך "סעודתו 
של משיח" בזמן הגלות, וע"י כאו"א מישראל 
בכל מעמד ומצב שנמצא כו' – הרי זו "פגיעה", 
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כביכול, בכבודו של משיח?!

בעצמכם  אתם  הרי  להם:  אומרים  זה  ועל 
)בתפלה( שיהי'  כזה – לבקש  מתנהגים באופן 
צדקנו  משיח  אודות  שנאמר  ענין  אצלכם 
)כדלקמן(, למרות שנמצאים עדיין בזמן הגלות!

ובהקדים:

ידוע מנהג ישראל שכאשר פותחים את ארון 
ובימים  ויוהכ"פ  הקודש לקריאת התורה בר"ה 
"ויהיה  )לאחרי  אומרים   – רגלים(  )ג'  טובים 
עולם  של  "רבונו  מיוחדת:  תפלה  גו'"(  בנסוע 

כו'" – כפי שנדפס בכל הסידורים.

ומובן בפשטות גודל החשיבות והעילוי שיש 
בתפלה שנאמרת בעת פתיחת הארון, בפני ספרי 
ההלכה  בגדרי  שגם   – כך  כדי  ועד  כו',  תורה 

ישנו תוקף מיוחד לענין שנאמר בפני ס"ת כו'.

מישראל:  כאו"א  אומר  זו  בתפלה  והנה, 
"ויתקיים בנו מקרא שכתוב, ונחה עליו רוח ה' 
דעת  רוח  וגבורה  עצה  רוח  ובינה  חכמה  רוח 

ויראת ה'".

ולכאורה, תמוה ביותר: הפסוק "ונחה עליו 
כפי   – אודות משיח צדקנו  נאמר  וגו'"  ה'  רוח 
"ויצא  פסח:  של  דאחרון  בהפטרה  שאומרים 
ונחה  יפרה  משרשיו  ונצר  ישי  מגזע  חוטר 
עליו רוח ה' וגו'". וא"כ, היתכן שיהודי פשוט 
שבפשוטים נעמד לו בבית-הכנסת, בפני ספרי-

תורה, וצועק: "ויתקיים בנו מקרא שכתוב ונחה 
עליו רוח ה' וגו'" – פסוק שנאמר אודות משיח 

צדקנו?!

כלומר: כאשר יהודי אומר בתפלתו "ויתקיים 
 – וגו'"  ה'  רוח  עליו  ונחה  שכתוב  מקרא  בנו 
יודע הוא שמ"ש "ונחה עליו גו'" קאי על משיח 
בכתוב,  הפשוט  הפירוש  שזהו  מכיון  צדקנו. 
זה  וביחד עם  יוצא מידי פשוטו".  ו"אין מקרא 
– מבקש הוא: "ויתקיים בנו מקרא שכתוב ונחה 

עליו רוח ה' וגו'". 

ולכאורה: היתכן לומר דבר כזה?! – פסוק 
ולעתיד  לבוא,  דלעתיד  הזמן  אודות  שנאמר 
לבוא גופא – אודות משיח צדקנו, שהוא יזכה 

היותו  מפני  וגו'",  ה'  רוח  עליו  ד"ונחה  לענין 
"חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו" – מעיז יהודי 
שבגדולים,  גדול  כן  ]וכמו  שבפשוטים  פשוט 
כ"פשוט  הוא  גם  נחשב  צדקנו  משיח  שלגבי 
הכנסת,  בבית   – ולומר  לבקש  שבפשוטים"[ 
מקרא  בנו  "ויתקיים   – ספרי-התורה  בפני 
בו  שיתקיים  וגו'",  ה'  רוח  עליו  ונחה  שכתוב 

פסוק שנאמר אודות משיח צדקנו?!

אלעזר"  ה"מנחת  בעל  זה  על  שהעיר  וכפי 
ומביא  כו(,  אות  התפלה"  נוסח  )ב"מאמר 
זה  נוסח  אבל:  וכו'.  אלו  תיבות  מוחקים  שיש 
רוח  עליו  ונחה  שכתוב  מקרא  בנו  "ויתקיים   –
הזקן,  אדמו"ר  של  בסידורו  מובא   – וגו'"  ה' 
ומצינו נוסח זה גם בסידורים הישנים, וכן הוא 
ב"שערי ציון", והעיקר: פוק חזי כיצד מתנהגים 
"עמא דבר" – שכבר נהגו כל ישראל )כולל אלו 
שטוענים טענות הנ"ל אודות "סעודת משיח"( 
לומר בתפלת "רבונו של עולם": "ויתקיים בנו 

מקרא שכתוב ונחה עליו רוח ה' וגו'"!

יג. והביאור בזה: 

פינחס(  )ס"פ  עינים  מאור  בספר  מ"ש  ידוע 
בשם הבעש"ט – "שצריך כל א' מישראל לתקן 

ולהכין חלק קומת משיח השייך לנשמתו כו'".

]וענין זה )שיש אצל כל יהודי חלק מנשמתו 
של משיח( מוכרח בלאה"כ – דמכיון שמשיח 
גואל את כל העם כולו, הרי בהכרח לומר שיש 
לו שייכות לכל העם כולו, היינו, שיש חלק ממנו 
אצל כאו"א מעם ישראל, ורק משום זה ביכולתו 

לגאול את כל העם כולו. 

אלף  מאות  "שש  רבינו  משה  שאמר  וכפי 
נוסף לזה  רגלי העם אשר אנכי בקרבו", היינו, 
)כמבואר  בנ"י  כל  כנגד  שקול  רבינו  שמשה 
במדרז"ל(, ישנו חלק ממשה רבינו אצל כאו"א 
ורק  בקרבו",  "אנכי   – בנ"י  ריבוא  מששים 
משום זה הי' יכול משה רבינו להוציא את בנ"י 
ממצרים ]וכמובן גם ממש"נ אודות ה"ערב רב – 
"עמך אשר העלית מארץ מצרים" )פרש"י תשא 
היינו, מכיון ש"העלית מארץ מצרים",  ז(,  לב, 
בהכרח לומר שזהו "עמך", עם שלך, שיש להם 
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שייכות אליו )ולכן מוטלת עליו האחריות כו'(, 
כי לולי זאת – לא הי' יכול להעלותם ממצרים[. 

ובדוגמת המלך – שמציאותו היא מציאותם 
וחיותם של כל בני המדינה, היינו, שאצל כאו"א 
מבני המדינה ישנו חלק ממציאות המלך, ועי"ז 

מנהיג המלך את כל בני המדינה. 

ועד"ז מובן בנוגע למשה רבינו – שהי' מלך, 
וכן בנוגע למשיח צדקנו, שגם הוא יהי' מלך – 
שגאולת בנ"י על ידם יכולה להיות רק מפני שיש 
חלק מנשמתם ]מנשמת משה – בנוגע לגאולה 
לגאולה  בנוגע   – משיח  ומנשמת  ממצרים, 

עתידה( אצל כאו"א מישראל[.

וממשיך שם: "כנודע שאדם הוא ר"ת אדם 
דוד משיח". ומכיון שזהו ר"ת ע"פ תורה, תורת 
אמת" ו"תורת חיים", הוראת אמיתית בחיים – 
מובן, שכל מי שנקרא "אדם" )כאו"א מישראל, 
אפילו פשוט שבפשוטים – "אתם קרויין אדם"(, 

ישנם בו בחינותיהם של אדם דוד ומשיח.

שכל  מכיון   – )הראשון(  אדם  ובפשטות: 
בני האדם הם צאצאיו של אדה"ר. דוד – מפני 
היותו "מלך ישראל" ]וכידוע הדיוק במ"ש "דוד 
הוא  הרי  עתה  שגם   – וקיים"  חי  ישראל  מלך 
תלוי'  שבו  ישראל"[,  "מלך  בתור  וקיים"  "חי 
ולכן  המדינה,  בני  כל  של  וחיותם  מציאותם 
החיים  היפך  עונשו  כו'"  במחוג  דמחוי  "מאן 
ישירה  תוצאה  אם  כי  סגולי,  עונש  זה  שאין   –
למלך  שהביטול  מכיון  ומסובב,  דסיבה  באופן 
הוא מקור חיותו כו'. ועד"ז מובן בנוגע למשיח 

– שיש חלק מנשמתו אצל כאו"א מישראל. 

ומכיון שהכוונה בכל דבר היא "המעשה הוא 
העיקר" ]ובלשון הרגיל: "למאי נפק"מ", "מאי 
מעשה   – הוא  דבר  כל  של  עיקרו  כי  בינייהו", 
אחד  כל  ש"צריך  שם  ממשיך  לכן,  בפועל[ 
לחלק  בחי' משיח השייך  להכין חלק  מישראל 
נשמתו, עד שיתוקן ותכונן כל הקומה ויהי' יחוד 

כללי בתמידות במהרה בימינו".

היא  מישראל  כאו"א  של  עבודתו  כלומר: 
– לעורר ולגלות את בחי' "משיח" שבנשמתו, 
ולפעול ש"משיח" זה יגאל אותו ואת כל אשר 

דכללות  הגאולה  בדוגמת  הפרטית,  גאולתו  לו 
העולם ע"י משיח הכללי 

והא בהא תליא – היינו, שהגאולה הכללית 
ע"י  הפרטית  בגאולה  תלוי'  הכללי,  ע"י משיח 
מכיון  מישראל,  שבכאו"א  הפרטי  המשיח 
ביטול  את  פועל  ד"חטאינו"  הענין  שביטול 
כללות הענין ד"גלינו מארצנו". כלומר: כאשר 
יהודי פועל את הגאולה הפרטית ע"י בחי' משיח 
יהודי שני ושלישי  זה עם  שבו, ומצטרף בענין 
וכו' – אזי נפעלת הגאולה דכללות העולם ע"י 

משיח הכללי. 

וכאשר עבודתו היא באופן שמעורר ומגלה 
נפעלת  שעי"ז  שבנשמתו,  משיח  בחי'  את 
גאולתו הפרטית – אזי מגיע לתכלית השלימות 
כל   – בגלוי   – אצלו  שישנם  היינו,  ד"אדם", 
בחי'  ואדרבה:  ומשיח,  דוד  דאדם  הבחינות  ג' 
בתיבת  כמודגש   – העיקר  היא  שבו  משיח 
ונשא  )ירום  משיח  אודות  שנאמרת  "מאד" 
וגבה מאד"(, שיש בה אותם האותיות שבתיבת 
שהאות   – שונה  באופן  שצירופן  אלא  "אדם", 
שענינו  מכיון  הראשונה,  היא  )"משיח"(  מ' 
יותר.  ובהדגשה  בגילוי  אצלו  מאיר  משיח  של 
ובזה נכלל גם הפירוש הפשוט דתיבת "מאד" – 

עבודה שלמעלה ממדידה והגבלה לגמרי. 

יד. עפ"ז מובן בפשטות כיצד אומר כל יהודי 
בנו  "ויתקיים   – שבפשוטים(  פשוט  )אפילו 
למרות  גו'",  ה'  רוח  עליו  ונחה  שכתוב  מקרא 

שיודע שפסוק זה נאמר אודות משיח צדקנו:

מנשמתו  חלק  יש  יהודי  כל  שאצל  מכיון 
של משיח – לכן, ביכלתו של כאו"א מישראל 
לבקש: "ויתקיים בנו מקרא שכתוב ונחה עליו 

רוח ה' גו'" – בנוגע לבחי' משיח שבנשמתו. 

לכאו"א  שייכת  זו  ותפלה  שבקשה  ומובן, 
כי:   – ומצבו  מעמדו  על  הבט  מבלי  מישראל, 
כתוצאה  באה  אינה  שבנשמתו  משיח  בחי' 
את  להעריך  שייך  )שאז  ועבודתו  ממעשיו 
האם  לקבוע   – לכך  ובהתאם  ומצבו,  מעמדו 
הוא שייך שיתקיים בו מ"ש "ונחה עליו וגו'"(, 
והעבודה שנדרשת  ע"י הקב"ה,  נברא  כך  אלא 
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ממנו היא – רק לגלות ולהביא זאת מן הכח אל 
הפועל.

)התוועדיות תשמ"ג ח"ג ע' 1315(

כבר דובר כמ"פ44, שזה שמשיח גאל את כל 
המשיח  שנשמת  בכך  קשור  מהגלות,  היהודים 
לאידך  גם  וכן  ישראל,  כל  נשמות  את  כוללת 
המשיח.  מנשמת  ניצוץ  קיים  יהודי  בכל  גיסא: 
והביאור בזה: משיח הוא בחינת יחידה. ובחינת 
יחידה הקיימת אצל כל יהודי ]שהיא מאוחדת עם 
הקב"ה )"יחידה לייחדך"( ואצלה לא שייכת כל 
מציאות אחרת מלבד הקב"ה והיא אינה קיימת 
אצל אחרים )"בבואה דבבואה לית להו"([, היא 

ניצוץ מנשמת משיח – יחידה הכללית. 

. . עי"ז שהוא יעורר את נקודת היהדות שלו 
ומעשה שלו  דיבור  תנהיג את המחשבה  שהיא 
– שבכך הוא מעורר ומגלה את הניצוץ מנשמת 
משיח הנמצא בקרבו – עי"ז הוא מביא גם את 
וברגעא  חדא  בשעתא  )הכללי(  המשיח  ביאת 

חדא, יבוא ויגאלנו בקרוב ממש ובעגלא דידן.

)לקו"ש ח"כ ע' 522. תרגום חפשי ללה"ק(

שלוחו של אדם ]משיח[ כמותו
דאיתא  הא  בהקדם  יותר  זה  ענין  ויובן  ד. 
אדם  של  "שלוחו  לענין  בנוגע  )כנ"ל(  בגמ' 
כמותו" – "מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני 
ברית". היינו שכדי שיהי' ענין השליחות, צריך 
יוכל  אז  שדוקא  למשלח,  דומה  להיות  השליח 

השליח להיות "כמותו דהמשלח"28.

ומזה מובן גם בנוגע לענין השליחות הנ"ל 
שתכליתו היא להביא ולגלות את המשיח, שדבר 
בקרבו  שליח  לכל  יש  שבעצם  משום  יתכן  זה 

מעין ודוגמת בחי' משיח שישנה במשלח:

נשיא  דור,  שבכל  רבינו  משה  שישנו  כשם 
בו  שיש  בכאו"א,  בפרטיות  גם  הוא  כן  הדור, 
הזקן  רבנו  שמבאר  וכפי  שבקרבו.  משה  בחי' 
בספר התניא29, שבכאו"א מישראל יש בו בחי' 
בקרבו  זה  דבר  נמצא  כן  וכמו  שבקרבו.  משה 
באופן פנימי, עד שהדבר פועל שיראת ה' תהי' 

אצלו "מילתא דוטרתי"30.

וכשם שכן הוא בנוגע למשה רבינו – גואל 
ראשון, כן הוא גם בנוגע למשיח )גואל אחרון(:

 – הכללית  יחידה  בחי'  הוא  שהנשיא  כשם 
זה, ובדורנו ה"ז נשיא דורנו,  משיח – של דור 
כ"ק מו"ח אדמו"ר, כך יש גם בכל יהודי בחי' 

יחידה שבנפש.

נשמה:  לכל  בנוגע  חז"ל31  שאמרו  וכמו 
חי'  נשמה  רוח  נפש  לה,  נקראו  "חמשה שמות 
יחידה  בחי'  יש  יהודי  שלכל  היינו  יחידה", 
שבנשמתו. ולא רק בנשמה כמו שהיא למעלה, 
וכמובן  בגוף.  ונמצאת  יורדת  שהיא  כפי  אלא 
את  הקב"ה  לו  מחזיר  בוקר  שבכל  בפשטות, 
חמשת  בכל  בי"32,  שנתת  "נשמה  נשמתו, 

הדרגות, כולל בחי' יחידה.

משיח,  בחי'  היא  ש"יחידה"  הנ"ל,  וע"פ 
נמצא שבכל יהודי יש משיח )יחידה( שבו.

וכמפורש בספר מאור עינים33 )מהר"ר נחום 
והה"מ(  הבעש"ט  של  תלמיד  מטשערנאבל, 

שכל יהודי יש לו בנשמתו ניצוץ של משיח.

וכמדובר כמ"פ34, שענין זה מובן גם משני 
כוכב  "דרך  פסוק35  באותו  בחז"ל  הפירושים 
מיעקב": פירוש אחד דקאי על משיח36, ופירוש 
הידוע38  וע"פ  יהודי37.  סתם  על  דקאי  שני 
ששני פירושים באותו פסוק יש שייכות ביניהם, 
שיש  מכיון  משיח,  עם  קשור  יהודי  שכל  מובן 

בקרבו ניצוץ של משיח.

שבכל  יחידה  בחי'  הנה  הקבלה39  ובלשון 
נשמה )כנ"ל( זהו ניצוץ קטן, ניצוץ נברא, שהוא 
ניצוץ  עם   – ליחדך"40  "יחידה   – אחד  דבר 

בורא.

אדם  של  "שלוחו  יתכן  איך  יובן  לפי"ז 
כמותו" בנוגע לנשיא הדור ומשיח שבדור אצל 
כל יהודי – היות שהוא דומה למשלח בענין זה. 
ועליו לגלות ענין זה ע"י שממלא את השליחות 

בפועל בעשר כחות הנפש.

ה. יתר על כן:
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יחידה  בחי'  בו  יש  יהודי  שבכל  גופא  זה 
ה"ז  שבו,  משיח  ניצוץ  ובחי'  שבנפשו 
ויביא  מלכתחילה – כדי שימלא את השליחות 

את המשיח בפועל:

הרי כלל הוא "כל מה שברא הקב"ה בעולמו 
לא ברא דבר אחד לבטלה"41. ואם כך הדברים 
בנוגע לכל עניני העולם, הרי עאכו"כ שכן הוא 
שבכל   – משיח  ניצוץ   – יחידה  לבחי'  בנוגע 
נשמה של יהודי, שאין זה לבטלה ח"ו, אלא יש 

בזה תועלת וכוונה.

ובפשטות: כאשר נתנו ליהודי בחי' יחידה, 
שאותו  בזה  הכוונה  היתה  לא  משיח,  ניצוץ 
ניצוץ "יישן" בקרבו ח"ו, אלא עליו "לשלהב" 
יחידה  בחי'  את  יגלה  שעי"ז  ועד  זה,  "ניצוץ" 

הכללית, משיח צדקנו.

את  שמקיימים  ע"י  )כנ"ל(  עושים  וזאת 
השליחות בכל עשר הכחות. החל מהעבודה עם 
עצמו, ונוסף לזה – לקיים בכל עשר הכחות את 
ועד  בעולם,  בחלקו  אלקות  להפיץ  השליחות 
בכל העולם; ולגלות את בחי' יחידה )ניצוץ של 
משיח( בכל יהודי עמו נפגש, ואת ניצוץ האלקות 
שישנו בכל נברא ונברא )כדלקמן(, ועד שעי"ז 

יגלה בעולם את בחי' יחידה הכללית – משיח.

נשיא הדור – יחידה הכללית – הוא 
המשיח שבדור

"רבינו", נשיא הדור, הוא גם המשיח )גואלן 
)הנשיא  רבינו  משה  כמו  שבדור,  ישראל(  של 
אחרון",  גואל  הוא  ראשון  "גואל  הראשון(, 
כידוע שבכל דור ישנו "א' הראוי מצדקתו להיות 
גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו 
כו'", ומסתבר לומר שהוא נשיא הדור, כמפורש 
בגמרא בנוגע לרבי יהודה הנשיא: "אמר רב אי 
משיח  "אם  הקדוש",  רבינו  כגון  הוא  חייא  מן 
מאותן שחיין עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש", 

הנשיא שבדור.

יש  מישראל  שבכאו"א  להעיר,   :53 הערה 
ניצוץ משיח ]ועפ"ז יש לתווך דרשות חז"ל על 
הפסוק )בלק כד, יז( "דרך כוכב מיעקב", שקאי 

ה"ה(,  פ"ד  תענית  )ירושלמי  המשיח  מלך  על 
וקאי על כאו"א מישראל )ירושלמי תענית פ"ד 
ה"ה(, וקאי על כאו"א מישראל )ירושלמי מע"ש 
ספ"ד( – ששניהם אמת בפועל, כיון שבכאו"א 
מישראל יש ניצוץ משיח )ראה מאור עינים ס"פ 
היחידה  מבחי'  ניצוץ  היחידה,  בחי'  פינחס([, 
מ,  לזח"ב  )רמ"ז  משיח  נשמת  שהיא  הכללית 
שכולל  הכל",  הוא  ש"הנשיא  וכיון  ועוד(.  ב. 
כל הניצוצות דמשיח שבכאו"א מישראל, בחי' 
בחי'  היא  שנשמתו  נמצא,  הפרטית,  היחידה 
הוא  ולכן  נשמתו של משיח,  הכללית,  היחידה 

המשיח שבדור.

)קונטרס 'בית רבינו שבבבל' ס"ה(

כיצד מגלים את ניצוץ המשיח
יב. לימוד והוראה מהאמור לעיל:

בתוכו  יש  יהודי  שכל  בספרים100  איתא 
הראי'  כמ"פ101,  כמדובר  משיח.  של  ניצוץ 
כוכב  "דרך  עה"פ  בחז"ל  הפירושים  מב'  לזה 
מיעקב"102, פי' א' – שזה קאי על משיח103, 
ופירוש הב' שזה קאי על יהודי סתם104: וע"פ 
הידוע105 שב' פירושים באותו פסוק יש ביניהם 
שייכות, מובן שכל יהודי קשור עם משיח, כיון 

שיש בו ניצוץ של משיח.

אומר  או"א  שכל  מה  ומובן  מתורץ  ועפ"ז 
בה"רבונו של עולם" לפני קריאת התורה ביו"ט 
רוח  עליו  ונחה  שכתוב  מקרא  בנו  "ויתקיים   –

ה' גו'", שהפירוש ד"עליו" הוא משיח צדקנו!

יחידה  על  משיח  קאי   – האדם  ובעבודת 
שבנפש, הכח דמסירת נפש.

וי"ל שמובן שהענין פועל בהדגשה יתירה על 
כאו"א – כשאוכלים "סעודת משיח" באחש"פ 
)שאז מאיר גילוי הארת המשיח(, וביום השבת, 
שנכנסים מיד ל"סעודתא דדוד מלכא משיחא", 

ובפ' שמיני, ובשנת הקהל ושנת תשמח.

ומזה מובן ההוראה בנוגע לפועל – איך שכל 
שבו  המשיח  דהארת  הגילוי  לנצל  צריך  או"א 
דמסנ"פ  הכח  לגלות  ובפרט  בכלל  הזה  בזמן 
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בימים  בעבודתו  להתעסק  הנפש,  כחות  בכל 
האחרונים דהגלות בקיום התורה והמצוות,

עניני  כל  בעולם,  חלקו  לתקן   – גם  כולל 
כמדובר   – )ובמיוחד(  גם  כולל  שלו.  החול 
לאחרונה106 – עי"ז שמנצל היום הולדת שלו 
להוספה בתורה ומצוות, שעי"ז ממשיך קדושה 

ביום חול וכו'.

בכל  בסביבתו  יהודים  על  להשפיע   – וגם 
הנ"ל, כולל גם ובמיוחד בענינים שהזמן גרמא 
– ומהם, לודא שכל ילד יהודי ילך בזמן הקייץ 
הכשר  חינוך  יקבל  ששם  וכיו"ב  קייץ  למחנה 

ועל טהרת הקודש.

מצוות  לז'  בנוגע  אוה"ע  על  להשפיע  וגם 
ל"ויתקן העולם  ומעין  גם כהכנה  וי"ל  נח,  בני 
כולו לעבוד את ה'", "אז אהפוך אל עמים שפה 
ברורה גו'" שיהי' לעתיד לבוא ע"י משיח צדקנו.

המשיח  ניצוץ  בגילוי  אלו  פעולות  וכל 
בפועל  הגילוי  ויזרז  ימהר   – או"א  כל  שבתוך 
ובקרוב ממש  צדקנו,  הכללית( משיח  ד)יחידה 

ממש.

)שיחת אחרון של פסח תשמ"ח – התוועדויות 
ח"ג ע' 151(

 חלק ב
ניצוץ משיח – עצם נשמתו של יהודי

מלך  אדמו"ר  כ"ק  מאריך  הבאה,  בשיחה 
של  נשמתו  עצם  אודות  שליט"א  המשיח 
של  נשמתו  שעצם  מדבריו,  והמסקנא  יהודי, 
יהודי, שלמעלה גם מבחי' היחידה, היא היא 

ניצות משיח שבו:

. . ב. ענינו הכללי של ר"ח מודגש בשמו – 
"ראש חודש":

החידוש  ע"ש  חידוש,  מלשון   – "חודש" 
ומתמעטת  שהולכת  שלאחרי  הלבנה,  דמולד 
שמתעלמת  עד  החודש(  של  השני  )בחציו 
ההולדה  נעשית  ר"ח(,  )בערב  לגמרי  ומתכסה 

שלה באופן של התחדשות.

שדומין  ישראל  של  בעבודתם  וענינו   .  .
ללבנה ומונין ללבנה, ועתידים להתחדש כמותה 
של  עבודתם  ע"י  בעולם  שנעשה  החידוש   –
ישראל )שאולי י"ל שגם לכן נקרא "חדשיכם", 
חידוש שלכם(, ועד להחידוש שנעשה בישראל 
עצמם )"חדשיכם" ממש, לא רק חידוש שנעשה 
שע"י  מציאותכם(,  חידוש  אלא  ידכם,  על 
יותר  נעלית  לדרגא  מתעלים  בעולם  עבודתם 
מכמו לפני ירידתם למטה – כפי שיתגלה בפועל 
מלכא  דוד  ע"י  והשלימה  האמיתית  בגאולה 

שדוד  וקיים",  חי  ישראל  מלך  )"דוד  משיחא 
ומלכותו נמשלו ללבנה(.

. . ד. ויש להוסיף בביאור השייכות דגאולתם 
)"שהם  הלבנה  )מולד(  לחידוש  ישראל  של 
אינו  דלכאורה   – כמותה"(  להתחדש  עתידים 

מובן:

בנ"י  של  ששלימותם  חז"ל  במדרשי  מצינו 
מילוי  ובדוגמת  ע"ד  היא  ו(שלמה  )דוד  בזמן 
ניסן  של  בראשון  "הלבנה   – הלבנה  ושלימות 
עד  מאירה  הולכת  שהיא  וכל  להאיר  מתחלת 
ישראל  כך   .  . ודסקוס שלה מתמלא  ימים  ט"ו 
ט"ו דור מן אברהם ועד שלמה, אברהם התחיל 
להאיר . . כיון שבא שלמה נתמלא דיסקוס של 
לבנה, שנאמר וישב שלמה על כסא ה' למלך", 

"קיימא סיהרא באשלמותא".

ע"י  והשלימה  האמיתית  שבגאולה  וכיון 
יהי'  שלמה",  ומזרע  דוד  "מבית  צדקנו,  משיח 
מעמדם מצבם של בנ"י בתכלית השלימות )עוד 
 – ושלמה(  דוד  בזמן  שהיתה  מהשלימות  יותר 
ושלימות  למילוי  הדמיון  יותר  ומתאים  שייך 
הלבנה  למולד  ולא  בחודש(,  )בט"ו  הלבנה 
)ומציאות(  אור  נתחדש  שזה-עתה  )בר"ח(, 
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הלבנה באופן של נקודה בלבד )לאחרי ההעלם 
והכיסוי לגמרי ברגע שלפני המולד(, שלא בערך 
החודש,  באמצע  הלבנה  אור  ושלימות  למילוי 
כש"נתמלא דיסקוס של לבנה", ועאכו"כ שלא 
בערך למילוי ושלימות אור הלבנה לעתיד לבוא 
כש"יהי' אור הלבנה כאור החמה . . כמו שהיתה 

קודם מיעוטה"?!

. . ועכצ"ל, שבהדמיון של הגאולה האמיתית 
והשלימה ע"י דוד מלכא משיחא למולד וחידוש 
הלבנה )ולא למילוי ושלימות הלבנה(, מודגשת 
לגבי  גם  וחידוש  במולד  שיש  יתירה  מעלה 
ע"י  לבוא  העתידה  ובגאולה  ושלימות,  מילוי 
דוד מלכא משיחא תתגלה אצל בנ"י מעלה זו, 

"שהם עתידים להתחדש כמותה", כדלקמן.

לעצם  שם  רק  היא  "יחידה"  שגם  כיון   .  .
שישנו  עכצ"ל,  הנשמה,  עצם  ולא  הנשמה, 
)הביטול  לפניך"  ל"אני  גם  שקודם  ענין 
)למעלה  הנשמה  עצם  מצד  היחידה(,  דבחינת 
ממש  ית'  עצמותו  עם  הקשורה  מהיחידה(  גם 

)למעלה מכל תואר וגדר ומעלה(.

גם תוכן  יש לבאר  . ט. ע"פ האמור לעיל   .
ע"י  והשלימה  האמיתית  שבגאולה  החידוש 
עתידים להתחדש  – "שהם  דוד מלכא משיחא 
כמותה", בדוגמת החידוש דמולד הלבנה דוקא, 

ולא בדוגמת מילוי ושלימות הלבנה:

מילוי  לגבי  )בר"ח(  הלבנה  דמולד  העילוי 
ושלימות  שמילוי   – )בט"ו(  הלבנה  ושלימות 
הגילויים(,  )בחי'  להאור  בנוגע  הוא  הלבנה 
היינו, שמיום ליום הולך וניתוסף באור הלבנה 
דמולד  המעלה  משא"כ  האור,  לשלימות  עד 
עתה  שזה  כיון  להאור,  בנוגע  )לא  היא  הלבנה 
מתחילה להאיר, אלא( בנוגע למציאותה )עצם 
שלמעלה מגילויים(, שלאחרי ההעלם בתכלית 
ומתגלה  מתחדשת  המולד,  שלפני  ברגע 
מציאותה של הלבנה; אלא שמציאות זו )העצם 
שלמעלה מגילויים( נמשכת ובאה בפועל ובגלוי 
למילוי  עד  ליום  מיום  הלבנה  אור  בהתגלות 
נמשך  הגילויים  בבחי'  )שגם  הלבנה  ושלימות 

וחודר העצם(.

דגאולה  העיקרית  שהמעלה  מובן  ומזה 
האמיתית והשלימה מתבטאת בהחידוש שברגע 
הלבנה,  מציאות  מתגלית  שאז  כיון   – המולד 
להתחדש  עתידים  )"שהם  בישראל  ודוגמתו 
דישראל  המציאות  עצם  התגלות  כמותה"( 
נמשך  שהעצם  אלא  עוד  ולא  הנשמה(,  )עצם 
ובא בגילוי ממש, היינו, שגם בדרגת הגילויים 
לרגע  הראשון  מרגע  הלבנה  באור  )כשניתוסף 
השני ועד למילוי ושלימות הלבנה( נרגש העצם 
המולד(,  שברגע  )החידוש  מגילויים  שלמעלה 
שלעתיד לבוא יראו בפועל ובגלוי את מציאותם 
חד  שהיא  הנשמה  עצם  ישראל,  של  האמיתית 
עם עצמותו ומהותו ית', "ישראל וקוב"ה כולא 
חד", כפי שנמשך וחודר ומתגלה בכל הדרגות 
הנפש,  כחות  בכל  לה,  דחמשה שמות שנקראו 
מחשבה  ולבושיהם  ומדות,  שכל  ורצון,  תענוג 
דיבור ומעשה, ובגוף הגשמי, בכל רמ"ח אברים 
ובגילוי  בפועל  בהם  שניכר  גידים,  ושס"ה 

ש"ישראל וקוב"ה כולא חד".

דלעתיד  הענינים  שכל  הידוע  וע"פ  י.   .  .
לבוא תלויים במעשינו ועבודתינו כל זמן משך 
להגאולה  ההכנה  שבעבודת  מובן,  הגלות, 
האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו צ"ל מעין 
כמותה",  להתחדש  ש"עתידים  ההתחדשות 
שהו"ע  הלבנה,  דמולד  החידוש  בדוגמת 
התגלות העצם דישראל, עצם הנשמה שלמעלה 

גם מבחי' היחידה:

נוסף על המדובר כמ"פ שהגאולה האמיתית 
והשלימה ע"י משיח צדקנו באה עי"ז שכאו"א 
מישראל מגלה ניצוץ משיח שבו, בחי' היחידה 
)כנ"ל ס"ב( – יש להוסיף ולתקן שעיקר הכוונה 
היא )לא לבחי' היחידה שהיא א' מחמשה שמות 
עצם  להתגלות  אלא(  הנשמה,  לעצם  שנקרא 
הנשמה ממש, שזהו אמיתת ענינו של משיח )הן 
ועאכו"כ  והן  ניצוץ משיח שבכאו"א מישראל, 
משיח הכללי(, העצם דישראל שלמעלה מבחי' 

היחידה.

שגם   – מישראל  כאו"א  בעבודת  וענינו   .  .
היחידה,  בחי'  התגלות  בעצמו  שפועל  לפני 
]ועד  להקב"ה  והתמסרות  והודאה  ביטול 
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בדברי  להרהר  לו  שאין  ומצב  במעמד  שנמצא 
שבתורה,  היחידה  בבחי'  לא  ובודאי  תורה87, 
עצם  מציאותו,  עצם  ישנה   – התורה[  פנימיות 
משנתו(  שניעור   – )רק  זו  ו"ידיעה"  נשמה, 
פועלת ומביאה לכל עניני העבודה בפועל ממש 

וזהו  הנשמה,  דעצם  בההתגלות  שחדורים  כפי 
אמיתת הענין דביאת המשיח, שהעצם דישראל 

הוא בהתגלות בפועל ממש )כנ"ל ס"ט(.

 )'דבר מלכות' ש"פ תולדות ה'תשנ"ב(

 חלק ג
עניינה של ה'יחידה' שבנפש

א'(  ס"ו  )דף  בגיטין  משארז"ל  ידוע  דהנה 
בבואה אית להו בבואה דבבואה לית להו, ופי' 
בבואה היינו בחי' מקיף דחי' דזהו בחי' מקיף 
הקרוב בחי' זו יש גם בלעו"ז שיש בהם ג"כ בחי' 
מקיף  בחי'  דבבואה  בבואה  אבל  כנ"ל,  מקיף 
דיחידה שהוא בחי' מקיף הרחוק בחי' זו לא יש 
בסט"א, דהנה בחי' יחידה היא שמקבלת מבחי' 
דנש"י  עצמיות  ההתקשרות  בחי'  והיינו  יחיד 
בנש"י  רק  שייך  אינו  דזה  ב"ה  א"ס  בעצמות 
לאלקות  ביותר  הרצון  תוקף  בהם  יש  דמשו"ז 
בבחי' רצון א' לה' לבדו ואין בו שום צד פירוד 
כלל שאינו יכול להיות נפרד ח"ו מאלקות כ"א 
יש  לא  ובסט"א  כו',  לבדו  לה'  א'  רצון  בבחי' 
בחי' זו, הגם דבסט"א יש ג"כ בחי' תוקף הרצון 
יותר  התוקף  בסט"א  הרי  ואדרבה  כו'  מאד 
בבחינת  הוא  דקדושה  דסט'  וכידוע  מבקדושה 
רך כקנה ובבחינת הכנעה ושפלות ובסט"א בחי' 
קשה כארז ובתוקף הישות והגסות כו', אמנם זה 
שבקדושה  מפני  היינו  יותר  התוקף  שבסט"א 
עיקר ההנהגה היא ע"פ השכל שפועל הביטול 
במדות כו' כידוע, ובסט"א ההנהגה ע"פ המדות 
מאד  גדול  תוקף  יש  הרצון  ומצד  כו',  והרצון 
נפרד  להיות  כלל  יכול  שאינו  וכנ"ל  בקדושה 
ח"ו כו' אבל מ"מ הרי יש תוקף גדול גם בסט"א 
הענין  להו,  לית  דבבואה  בבואה  אמרו  ולמה 
מ"מ  הרצון,  תוקף  בהם  שיש  היות  דעם  הוא 
אינו באופן שא"א להיות באופן אחר, דבקדושה 

כזה  באופן  הוא  וההתקשרות  הרצון  תוקף  הרי 
שאינו יכול להיות באופן אחר כלל, היינו שאינו 
יכול להיות נפרד מאלקות בשום אופן ומשו"ז 
מוסר נפשו במס"נ על קדוה"ש משום כי באופן 
אחר א"א להיות וכשצריך משו"ז למסור נפשו 
אין מניעה כו', אבל בסט"א הגם שיש ג"כ תוקף 
הרצון ויכול למסור נפשו על רצונו אין זה משום 
שא"א  כזה  באופן  הוא  וההתקשרות  שהרצון 
להיות באופן אחר, אלא יכול להיות באופן אחר 
ולא למסור נפשו אלא שהוא רוצה למסור נפשו 
לא שהוא מוכרח לזה מצד תוקף הרצון שא"א 
תוקף  בבחי'  הוא  בקדושה  אבל  כו',  מזה  לזוז 
להיות  וא"א  מזה  לזוז  כלל  לו  שא"א  באמת 
מוסר  הוא  ממילא  ומשו"ז  ח"ו,  אחר  באופן 
נפשו כו' )גם שאינו רוצה בזה באמת כי רוצה 
נגד  עומד  דבר  שום  אין  אבל  כו',  לחיות  הוא 
יכול  לאלקות שאינו  וההתקשרות  הרצון  תוקף 
להיות נפרד מזה ח"ו בשום ענין ואופן כלל כו'( 

ותוקף כזה לא יש בסט"א כלל כו'.

)המשך תרס"ו ע' רסו(

שאין  היא  היחידה  בחינת  של  ייחודיותה 
כנגדה דרגא בלעו"ז, ובמילא לא שייך שתהיה 

שום יניקה לחיצונים.





בין כסה לעשור

חסידות ערב
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 ביאורי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על אגרת התשובה
סקירה קצרה

המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  ביאורי  סדרת 
היא  ארוכה  התשובה,  אגרת  על  שליט"א 
כשנתיים  שבמשך  יודעים  רבים  לא  ורחבה. 
וחצי )!(, כמעט בכל שבת, ביאר הרבי ענינים 

באגרת התשובה.

בהתוועדות כ"ף מנחם אב תשכ"ח הקדיש 
לענין  הראשונות  השיחות  שתי  את  הרבי 
התשובה, בה ביאר גם את דברי כ"ק אדמו"ר 
הזקן באגרת התשובה. גם בשבתות שלאחר 
לקראת  שיצאו  כלליים’  ב’מכתבים  וכן  מכן, 
אודות  בארוכה  לדבר  הרבי  המשיך  החגים, 

ענן התשובה.

הרבי  עורר  תשכ"ח,  אלול  חודש  בשלהי 
אודות הוצאה לאור של אגרת התשובה לכ"ק 
בחוגים  וחלוקתה  והפצתה  הזקן,  אדמו"ר 
אז  התקיימו  ובאמת  האפשר.  ככל  רבים 
ובאחת  התשובה,  אגרת  של  רבות  הדפסות 
המהדורות )שהודפסו בארה"ק( אף השתתף 

הרבי בהוצאות ההדפסה.

בשבת שובה תשכ"ט החל הרבי ב’מחזור’ 
התשובה,  באגרת  הביאורים  של  הראשון 
פי  על  התשובה  אגרת  את  לבאר  החל  הרבי 
סדר הפרקים – כשתי פרקים בכל התוועדות. 
 – ספורות  שבתות  לאחר  הסתיים  זה  מחזור 

בשבת בראשית תשכ"ט.

המחזור השני החל בהתוועדות י"ט כסלו 
)כשנה  תש"ל  חזון  שבת  עד  ונמשך  תשכ"ט, 
וחצי(. במחזור זה ביאר הרבי באריכות גדולה 
יותר את אגרת התשובה, והביאורים בכל פרק 

נמשכו כמה התוועדויות.

הביאורים ב’ליקוטי לוי יצחק’
המקובל  והרה"ח  הרה"ג  של  גלותו  בזמן 
וכו’ ר’ לוי יצחק ז"ל שניאורסאהן, אביו של – 
יבלחט"א – הרבי מלך המשיח שליט"א, דאגה 
ספרי  למעט  ע"ה,  חנה  הרבנית   – רעייתו  לו 

קודש, ביניהם היה גם ספר התניא.

הרבנית  הצליחה  שונים  עשבים  מבישול 

כתב  באמצעותו  דיו,  מעט  להפיק  ע"ה  חנה 
רבי לוי יצחק את חידושיו על מעט הספרים 
גם חידושים רבים על ספר  ביניהם  לו,  שהיו 

התניא.

חסידים  כמה  נרתמו  השנים  במהלך 
יצחק,  לוי  ר'  של  היד  כתבי  תכריכי  להבאת 
ומצוות  תורה  שומרי  יהודים  עם  ובשיתוף 
שנסעו לברית המועצות נעשה מבצע הירואי 
ומסוכן להצלת הכתבים. תחת אפם של בלשי 
הק.ג.ב הועבר תכריך כתבי היד לידי שגרירות 
דיפלומטי  בדואר  לשלוח  שמיהרה  ישראל, 
את הכתבים למשרד החוץ בירושלים. לאחר 
מלך  הרבי  לידי  הכתבים  הגיעו  ימים  כמה 

המשיח.

לאור,  הכתבים  את  להוציא  ביקש  הרבי 
ואכן, בשנת תש"ל יצא לאור לראשונה הספר 
התניא",  לספר  הערות   – יצחק  לוי  "לקוטי 
כאשר הרבי בעצמו דואג לכל פרטי ההדפסה.

לבאר  הרבי  החל  תש"ל,  שנת  בסוף 
של  הערותיו  את  קבוע  באופן  בהתוועדויות 
אביו על אגרת התשובה, ובזה התחיל בעצם 
באגרת  הביאורים  של  השלישי  המחזור 
בשבת  והסתיים  חדשים,  כשבעה  שנמשך  התשובה, 

פרשת ויקהל פקודי תשל"א.

הרבי  ידי  על  כולם  הוגהו  אלו  ביאורים 
'ליקוטים' שהודפסו בליקוטי  בחמישה עשר 
שיחות )בכרכים י"ט ול"ט(, ולאחר מכן בספר 
בפני עצמו - "ביאורים בליקוטי לוי יצחק על 

אגרת התשובה".

הביאורים  לאמירת  שנה  חמישים  לרגל 
תש"פ-  – )תש"ל-ל"א  יצחק  לוי  לקוטי  על 

אלו,  מ(ביאורים  )חלק  מדפיסים  הננו  פ"א(, 
בהקדמת הפרקים מאגרת התשובה אודותם 

נסובים הביאורים.

ד'  פרק  על  הביאורים  הובאו  זו  בחוברת 
הזקן  אדמו"ר  מתחיל  בו  התשובה,  באגרת 

לבאר את ענין התשובה על פי פנימיות.
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 חלישת מחפת .בצדקה מאד כ»ןד להרטח ה׳ לדבר
 במ״א האי(וכם״ש נפמטכולי מצולצעורי דלא החד

:חמנו) לא כי ה׳ חסדי ע״פ
ק ר ם16מ ד פ  ומיחק הכפרה לגמר הנ״לוצא כל ל

 כמ״ש התשבה אחר לה׳ הנפש
 לאדד היא דורון דעולה חבתם פ״ק מהגמ' לעיל

 החשבה מצות התחלת אמנם .ד^־קליטוט׳ שריצה
 ההכרח שלם. ובלב באמת ה׳ ער וב8ח ועיקחר
 בזוה״ק מ׳׳ש בהקדים .הביאור בדרחבת תטב לבאר

 ה' .ה' תשוב . הסוד ע׳׳ד חשבה מלת בביאור
 עילאה. תשובה עילאה ה׳ חתאה. תשבה תתאר.

 פועלת תשבה שאין מקומות בקצת בזור.״ק מ״ש וגם
 שאין מאד תמוד. דבר וודא .ז״ל ומוציא בריחו לפוגם

 .וט׳ וג׳׳ע ע̂׳ ואפי׳ התשבד. בפני עומד דבר לך
 תתאה תשבד. פועלת שאק הזדד שנונת בר״ח ופי׳
ט עילאר. תשבר. ב״א  מזעיר מעט זאת לד.כין הנד. .ו

 ענין רז׳׳ל ומדטי מרגתוב שפטאר מד. לתךים צדיך
י וטתד. הכחת  ^י׳ שחייבי׳ עבירד. כשעבר שמים ^
 יTב ובטתד. .שנד. חמשים קדם ממש מת הי׳ כרת

 עזור בן כחנניה שנה ששים רםp ממש פת שטים
 נפרעץ שמים ביד במיתר. נם בירמי׳(ולפעמי׳ הנביא

 דוד בבל נמצאו ודדי וא.ונן) בער שמצינו בפו לאלתר
 ימידט וד.אריכו ומיתות טירדת תיבי וכמה במד.

 עפ״י יובן הענין אך .בנעימים [ושנותיד.ם] (ושניד.ם)
 בדבתיב ב׳ד, הר׳ משם חלק וכר עמו ה׳ חלק בי מ״ש
 .וט׳ נפח מחוט דנפח ומאן חיים נשמת באפיו רפח
חורת דברר. אך ח״ו, וט׳ הנוף דטת לו שאין ואף

ןשלב 
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צד ומשובה אגרת
א. כלשון  באדם גחל והבדל הפרש שיש בהו כי בנ׳

pm m להבל בחסדו מפץ שיוצא ההבל בין עדם 
 בח בו מלובש בחבורו עציוצא .נפיחה ןלי תוצא
 החיה מנפש תצונרת בת׳ אוהו  מעיר מעט וחיות

 מלובש נפח דטחוכו הנופח בכח בעצא אבל .שבקרבו
 ככה .ובו' החיה הנפש מבחי׳ פנימי׳ ותות כח בו

 הפרש יש קץ. לאין הבדלות המבחל עדם ממש
 המלאכי׳ ואפי׳ השמים צבא כל בץ למעלה מאד עצום

 החיות תצוניות מבחי׳ ימי׳pו ותים ליש מאין שנבראו
 ובת׳ העולהות להתות ב״ה א״ם שמשפיע והשפע

 כל פץ וברוח כמ״ש ער׳מ פץ חח בשם נקראת זו
 שבעשרה באותיות המלובשת תות בחי׳ והיא צבאם

 בלק׳׳א כט״ש וכו׳ והמשכות כלים בחי׳ (שהן מאמרות
 מבת׳ תחלה שנמשכה האדם נשמת ובק .פי״א) תב

 דפח כמ״ש ב״ה א״ם שמשפיע והשפע התות פנימי׳
 האותיות בת׳ ע״י ג*כ המחרגה בםתו־ ירדה ואחיב וכו׳

 עוודז בנוף להתלבש כח וכר אדם נעשה שבמאמר
 בכתוב אלנץם בשם המלאכי׳ נקראו ולכן .התחתק
 pלאל תדו כר 'pהאל pאל אלקיכם ה׳ כי וכמ׳׳ש

 שיגיון לפי .כו׳ להתייצב ׳pהאל בני רב» כו׳ ׳pהאל
 לבד האותץת בחי׳ שהיא תצונץת טבחי׳ היא תוחם

 .ב״ה הד׳ שם לגבי תצוניות בחי׳ תא םpאל ושם
 תא החיות פנימי׳ טבחי' שהיא האדם נשמת אבל
ב״ה. שם חלק  החיות פנימי׳ על מודה שםתי׳ כי תי׳

 הענק וביאור .האותץת מבחי' מעלה למעלה שהיא
 תי^נין עשר דאפיקת תא אנת אליוצ ממאמר מודע
סתימין ^מין בהון לאנדגא ספידן עשר להק וקרינן

׳טו 
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 16ו מבק אנת ידמןא בחנט־. ולא חכים אנת .וט׳

 ונרפזות נכללות ספיחת הו׳ וכל .וט׳ יז^נא בבינה
 לבד נקדה בחי׳ שהיא היר׳ד כי .ב״ה הוי׳ בשם

 קודם והסחר העלם בבחי׳ שהיא ית׳ לחכמתו מרמזת
ה וגלוי התפשטות לבחי׳ שבאה ^  וההבנה(והקוץ הד
 שלמעלה ב״ה העליק רצון לבת׳ רומז תו״ד שעל

 ואחר .טודע) זןלאה חכמה בת׳ ממדרגת
 לעלמין וההבנה הת^גה וגלוי התפשטות לבחי׳ שבאה
 בחי׳ לה שיש ה״א באות ונרמזת נכללת סתימין

 הביאור דדחבת על ומרמז המורה לרוחב התפשטות
 וההשפעה ההמשכה בת׳ על המירה לאורך וגם וההבגה'
 כשנמשכת ואח״ב סתימק. לעלמין למטה מלמעלה
 .דאתגליין לעלמין למטה יותר זו והשפעה המשכה

 דיבורו ע״י לאחרים חכמתו לגלות שרוצה האדם וכמו
 כי רה. באותיות זו המשכה ונרמזת נכללת עד״מ.
 וגם . למטה מלמעלה ההמשננה על מורה וצי״ו

 מדותר ושאר וטובו חסדו מרת ע״י היא זו המשכה
 שבפסוק שש במספר כלל בדרך הנכללות וקדושות

ט׳ הממלכה ה׳ לך עד וכר הגדולה ה׳ לך  עד ולא ו
 כמ״ש ה׳ דבר בשם נק׳ ית׳ מלטתו מדת כי .בכלל
 היא באות ונרמזת ונכללת שלטון מלך דבר באשר
 ההבל ועא החסד ומקור פנימי׳ כי .תי׳ שם של אחרונה
 אחה״ע הפה מוצאות לה׳ ומתחלק הלב מן העולה
ט' מהגרק  לבד הבל בחי׳ היא הה״א הברת וגם .ו
 לו שאק ואף .מששא בה דלית קלילא אתא כמ״ש
 אהם. בני כלשק תורה דברה אך .ח״ו הטף דמות
לה' המתחלפת אותיות כ״ב ה׳ דבר שגם בשגם

pחל



קובץ לימוד תשרי תשפ"א - בין כסה לעשור 108

צה התשובה אגרת
 בליו׳א (וכט״ש היצור כל נברא ובהן המוצאות חלקי
 םמ<מעדמ וככה אלו). nrnxs ענין ביאור פי״א ח״ב

 בחי׳ שהיא האדם בנשמת קץ לאץ הב^ות המבדיל
 הנעלם שכל בחי' בה יש נפח דמתוכיה ׳pהאל נפש

t באות המרומז v להבין הגלד אל לצאת שבכתו 
 לפום וחד חד כל וט׳ ובנחלתו ית׳ באמחתו להשכל
 אשר וכפי ובינתו. שכלו תחב לפי דלי׳ שיעודא
 בגחלת להתבונן ובינתו דעת ומרחיב שכלו מעמיק

 וגם חחב לה שיש ה׳׳א בא\ת בינת מרומזת אד ית׳
 מבינת לתליד למפח מלמעלה ההמשכה המורה אורך־

 ותלדותיהן רדאה אהבה ה׳ בגחלת והתבוגגות
ט. דחגלות בבת׳ ואח״ב לט ותעלומות במוחו  ל
 והמצות התדה בעסק האמיתית עטדה נמשכה ומזה
 וגם .וט׳ ה״א rוא אותץת הן מעשה או ודטר בקל

 ית׳ וגדולת באמחת ולהשבל להבץ ההתבוננות
 היא נפקא מחכמה דאורייתא מדתרה ג״ב נמשכה

;וט׳ תי׳ שם של t׳ v בחי׳
Dlfi האלק׳ הנפש וירדת הטששת והנה ה 
האחם בגוף להתלבש לעוה׳ץ ’

 העליון הבל תא הדיטר ומקור פנימי׳ מבתי׳ נמשכה
 באפיו ויפח וכמ׳׳ש ט׳׳ל חתאה ה״א באות המרומז
ט׳. תפוז ומאן חיה לנפש האדם דת חיים נשמת  ו

 חבל כמו פי׳ נחלת חבל ^קב עט־ ה׳ חלק כי וז״ש
 הנה כי לטפח. וקצהו למעלה קשור א׳ שרא.שו עד*מ
ט לט להודות חא דפח ש״ס  הכתב פשט  שעדם כ

 תצץ דבר איזה יש אם מקום לאמה טפח כשהאדם
כלל וטיע עולה דטפח הבל אין בינתיים וטפםיק

תואל 
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בס"ד. אור לי"ג תשרי )הילולא דאדמו"ר מהר"ש נ"ע(, ה'תשמ"ג

 וחג האסיף גו' באספך את מעשיך מן השדה1, ומבאר בעל ההילולא2, דמה שהרגלים נקבעו בזמני
       התבואה, המכוון הוא )בעיקר( לתבואה ברוחניות3. וזהו מה שנקבע חג הסוכות בזמן אסיפת 
ובא לאחרי העבודה  ועד שנקרא בשם חג האסיף4, מפני שענינו של חג הסוכות קשור  התבואה, 
כפשוטה  התבואה  שאסיפת  וכמו  ברוחניות.  ויצהרך6(  ותירושך  דגנך  )ואספת5  התבואה  דאסיפת 
בגשמיות היא לפני כניסת החג, דביו"ט מי שרי7, כ"ה גם ברוחניות, שלאחרי העבודה דבאספכם 
הסוכות,  דחג  להבין השייכות  וצריך  ימים8.  ה' שבעת  חג  את  תחוגו  אז(  )הנה  תבואת הארץ  את 
וגם  ימים10, לבאספכם את תבואת הארץ.  דשמו )חג הסוכות( הוא על שם בסוכות9 תשבו שבעת 
צריך להבין )כהדיוק בכמה דרושים11( מ"ש9 בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו 
ומה  מישראל,  ולכל אחד  ישראל  לכללות  הוא  גו'  בסוכות תשבו  הציווי  הרי  דלכאורה,  בסוכות, 
צריך להבין12 מה שבהציווי בסוכות תשבו  וגם  ישבו בסוכות.  בישראל  כל האזרח  מוסיף במ"ש 
אומר תשבו שבעת ימים משא"כ בהציווי כל האזרח גו' אומר ישבו סתם )ואינו אומר שבעת ימים(.

 והנה בהמשך לתחוגו את חג ה' שבעת ימים ממשיך הכתוב13 ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ
האסיף14,  חג  עם  קשורה  זו  מצוה  שגם  גו',  נחל  וערבי  עבות  עץ  וענף  תמרים  כפות  הדר   
דזמנה של מצוה זו הוא דוקא ביום הראשון, ביום הראשון של החג שמצד באספכם גו'. ועם היות 
שמצות נטילת ד' מינים אינה קשורה כ"כ עם עצם החג כהמצוה דישיבה בסוכה15 ]וכמובן גם מזה 
ימים(, משקידש  )בסוכות תשבו שבעת  ימי החג  ישיבה בסוכה הוא בכל שבעת  שהחיוב דמצות 
החג, משא"כ החיוב דמצות נטילת ד' מינים מתחיל בבוקר )בעלות השחר, ולכתחילה מנץ החמה16( 

וביום הראשון17[, מ"מ, הרי גם מצוה זו קשורה )כנ"ל( עם יום הראשון דחג האסיף.

1( משפטים כג, טז.

2( רד"ה כי תבואו גו' ושבתה ורד"ה קדש ישראל לה' תר"ל )סה"מ תר"ל ע' קלב. שם ע' רה-רו(. וראה גם אוה"ת משפטים 
ע' א'קעח ואילך.

3( בסה"מ תר"ל שם ע' קלב "רק שהקפידא ג"כ על תבואה גשמי' כו'". ועד"ז שם ע' רו. וראה לקמן ס"ו.

4( דשמו של כל דבר מורה על תכונתו, ועד שהוא החיות שלו )שעהיוה"א פ"א. ובכ"מ(.

5( עקב יא, יד. וראה אוה"ת שם ע' א'קפה. סה"מ תר"ל שם ע' קלז. שם ע' ריג.

6( כדכתיב )ראה טז, יג( באספך מגרנך ומיקבך. וראה רשב"ם עה"פ משפטים שם.

7( חגיגה יח, א.

8( אמור כג, לט.

9( אמור שם, מב.

10( ראה בארוכה לקו"ש חכ"ב שיחה ב' לפ' אמור ס"ה ואילך )ע' 126 ואילך( שזהו )הישיבה בסוכה( עיקר תוכנו של החג.

11( רד"ה בסוכות תשבו עת"ר )ע' כג(. תער"ג )המשך תער"ב ח"א ע' קנ(. תרפ"א )ע' קי(. תר"צ )סה"מ קונטרסים ח"א עח, 
ב(. תרצ"ד )תשי"א( )סה"מ תשי"א ע' 50(. תש"ד )ע' 31(. תש"ה )ע' 43(. תש"י )ע' 58(.

12( רד"ה הנ"ל תש"ד. תש"י.

13( אמור שם, מ.

14( ראה רמב"ן שם )פסוק לט( "שתוסיפו לשמוח . . בלולב ואתרוג . . כי הוא זמן שמחה שברך השם אותך בכל תבואתך 
כו'".

15( ראה גם לקו"ש חי"ט ע' 353.

16( ב"י לטור או"ח הל' סוכה ר"ס תרנב. שו"ע שם.
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 ב( ולהבין זה )השייכות דסוכה ונטילת ד' מינים לאסיפת התבואה( יש להקדים מה שארז"ל18 פרי
     עץ הדר זה הקב"ה כפות תמרים זה הקב"ה וענף עץ עבות זה הקב"ה וערבי נחל זה 
הקב"ה )ומביאים ראיות מפסוקים על זה(. ומבאר בעל ההילולא19, דמה שכל א' מד' המינים מורה 
על הקב"ה הוא מצד ענין האחדות שבהם. דפרי20 עץ הדר זה אתרוג שדר באילנו משנה לשנה21, 
דבמשך השנה יש כו"כ שינויים מן הקצה אל הקצה שלכן נקראת בשם שנה מלשון שינוי22 לפי שיש 
בה כל שינויי האוירים דכל ו' התקופות שנמנות בכתוב23, והאתרוג )שדר באילנו משנה לשנה( הוא 
סובל את כל השינויים. ויתירה מזו, דלא רק שהוא סובל את כל האוירים, אלא שהוא גדל מהם. 
היינו, דלא רק ששינויי האוירים אינם עושים בו גרעון, אלא שהוא מקבל מהם תוספת צמיחה24. 
דזהו )אמיתית( ענין האחדות שבאתרוג, שהוא מאחד את כל שינויי האוירים, שמכולם נעשה דבר 
אחד )מציאות האתרוג(. ועד"ז הוא גם בלולב, כפות תמרים )כפת, חסר כתיב( ודרשו רז"ל שצ"ל 
כפות, שהעלים צריכים להיות באופן שיהיו ראויים לכפותן ולאגדם יחד עם השדרה כדבר אחד25. 
דהגם שיש עוד אילנות שהענפים קרובים להעץ, אין זה באופן דכפות )אחדות( כבלולב26. וכ"ה 
גם בההדסים, ענף עץ עבות, עבות דוקא, תלתא בחד קינא27. דהגם שהם ג' עלים נפרדים ]ריבוי 
)כמין  "עבות"  הן  מ"מ  ג'[  ומכ"ש  שנים28,  רבים  דמיעוט  רבים,  הם  שנים  גם  שהרי  התחלקות, 
קליעה29(, בחד קינא. וכ"ה גם בערבה )ערבי נחל( שנק' בגמרא בשם אחוונא30, על שם שגדלים 
באחוה31. דאע"פ שהם ערבי נחל, ערבי לשון רבים, הם באחוה ובאחדות, וכך הוא אופן גידולם 

)שגדלים באחוה(.

 והנה ענין האחדות שבד' מינים אלו הוא באופן שמריבוי נעשה אחדות. וכמו באתרוג, שהאוירים
דו' תקופות השנה הם שונים זה מזה )ועד שהם הפכים(, ואעפ"כ הם מתאחדים אח"כ ונעשים   
דבר אחד )מציאות האתרוג(. וכ"ה גם בלולב, שמזה גופא שאומרים שצ"ל כפות מובן שיש בו עלים 
נפרדים וצריך לכפותם32. וכ"ה גם בהדס שצ"ל ג' עלים נפרדים ושאעפ"כ יתאחדו זה עם זה )בחד 

17( שנטילת ד' מינים מן התורה במדינה היא רק יום אחד )ר"ה ל, א. סוכה מא, א(. ואפילו במקדש שלולב ניטל שבעה 
– הרי זה רק פעם אחת ביום. משא"כ מצות ישיבה זמנה היא כל שבעת הימים, תשבו כעין תדורו )סוכה כח, ב. טושו"ע 

)ודאדה"ז( או"ח הל' סוכה ר"ס תרלט(.

18( ויק"ר פ"ל, ט.

19( בד"ה ולקחתם לכם תרל"ו )סה"מ תרל"ו ח"ב ע' שנח ואילך(.

20( בהבא להלן ראה גם סה"מ תקס"ח ח"א ע' תמז. סידור )עם דא"ח( שער הלולב )רסא, ג ואילך. שם רסד, ד ואילך(. 
ובדרושי בעל ההילולא – ד"ה ולקחתם לכם הנ"ל )ס"ע שנט ואילך(. המשך וככה תרל"ז פפ"ז. סד"ה ולקחתם לכם תרס"א )ע' 

רד(. תרפ"ג )ס"ע קפא ואילך(. ועוד.

21( סוכה לה, א.

22( עבודת הקודש ח"ד פי"ט. אוה"ת מקץ שלח, סע"ב. וראה לקו"ש ח"ד ע' 1323.

23( נח ח, כב. וראה ב"מ קו, ב. פרש"י עה"פ.

24( המשך וככה הנ"ל פצ"ד.

25( סוכה לב, א. שו"ע אדה"ז או"ח הל' סוכה סתרמ"ה ס"ג.

26( ד"ה ולקחתם לכם תרל"ו )ע' שס(.

27( סוכה שם, ב. טושו"ע )ודאדה"ז( שם סתרמ"ו ס"ג )ס"ב(.

28( ראה לקו"ש חכ"א ע' 111 הערה 21.

29( סוכה שם. שו"ע אדה"ז שם ס"א.

30( ראה שבת כ, א ובפרש"י שם ד"ה אחוונא. שם, ב ובפרש"י שם ד"ה אחווינא.

31( בסידור שם רסד, ד )ועד"ז שם רסב, ג. סה"מ תקס"ח שם וע' שיז(: וערבי נחל נק' במס' שבת )כ, א( גבי והאח לפניו 
מבוערת מאי האח אחוונא ופי' רש"י מפני שגדלי' באחוה. ובפירוש רש"י שלפנינו ליתא. ובסידור שם רסב, ג: והוא ממדרשי 

רז"ל.

32( ראה סוכה לב, א: כפות מכלל דאיכא פרוד. ובפרש"י שם: כפות, משמע שפרוד מתחלה ואתה כופתו.
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קינא(. וכ"ה גם בערבי נחל, שהם ריבוי ערבות )ערבי לשון רבים33( ואעפ"כ הם מתאחדים וגדלים 
באחוה.

 ג( וזהו הקשר דמצות נטילת ד' מינים עם חג הסוכות, כי ענין הסוכה הוא שלום34, היינו מה שמריבוי
   נעשה אחדות. דמזה מובן גם בנוגע לחג הסוכות, שהוא )כנ"ל בתחילת המאמר( על שם 
בסוכות תשבו, שענינו הוא מה שמריבוי נעשה אחדות. דזהו חג הסוכות שבעת ימים35, שבעת ימים 
הו"ע ההתחלקות, דכל יום הוא משונה מזולתו. ועד שהם כוללים התחלקות דכל משך הזמן. כי 
שבעת ימי השבוע הן שבעת ימי ההיקף36. דזהו מה שבכל שבוע אומרים היום יום ראשון, היום יום 
שני וכו', דלכאורה הלא מברה"ע עד עתה כבר יש אלפים ורבבות ימים ולמה אנו מונין יום ראשון 
שני ושלישי וכו', וידוע הביאור בזה37, שזהו לפי שהם ימי ההיקף שחוזרין חלילה. וענין חג הסוכות 

שבעת ימים הוא, שכל שבעת הימים נעשים ענין אחד, חג הסוכות.

 ד( וביאור הענין )השייכות דנטילת ד' מינים עם חג הסוכות( בעומק יותר, דענין האחדות שבשניהם
שלמעלה  אמיתית  אחדות  אלא  נפרדים,  דברים  של  דהתאחדות  באופן  רק  לא  הוא      
מהתחלקות. דבמצות נטילת ד' מינים הנה נוסף על האחדות שבכל אחד מד' המינים )כמו שהוא 
ענין  אחת38,  מצוה  נעשים  המינים  ד'  כל  הרי  נפרדים,  דברים  של  התאחדות  שהיא  עצמו(,  בפני 
אחד39. דהגם שהם ד' מינים שונים, ומן הקצה אל הקצה, כדאיתא במדרש40 דד' מינים שבלולב הם 
כנגד ד' סוגים שבישראל, מהסוג שכנגד אתרוג שיש בו טעם וריח )תורה ומעשים טובים( עד להסוג 
שכנגד ערבה שאין בה לא טעם ולא ריח, מ"מ הם נעשים כולם )כל הד' סוגים( אגודה אחת לעשות 
רצונך, דאחדות זו )מה שכולם נעשים אגודה אחת לעשות רצונך( היא אחדות אמיתית שלמעלה 
מהתחלקות41. ועד"ז הוא בענין האחדות דסוכה, דלאחרי שאומר בסוכות תשבו שבעת ימים, ענין 
ישבו  בישראל  האזרח  כל  מוסיף  אחת(,  בסוכה  מתאחדים  ימים  ששבעת  )מה  דנפרדים  האחדות 

בסוכות )ישבו סתם, ואינו אומר שבעת ימים(, אחדות אמיתית שלמעלה מהתחלקות42.

 ה( ועפ"ז תובן השייכות דחג הסוכות )תחוגו את חג ה' שבעת ימים, דמצות ישיבה בסוכה ודמצות
     נטילת ד' מינים( לבאספכם את תבואת הארץ, כי באספכם הוא ענין האחדות, שבתחילה 
הם דברים נפרדים, וענין באספך הוא לאסוף אותם )ולאחדם( יחד. ושני ענינים בזה )בדוגמת ב' 
המדריגות דאחדות שבסוכה וד' מינים(. דתחילה היא האסיפה )וההתאחדות( של ריבוי הפרטים 
דכל מין ומין )דגן, תירוש ויצהר( בפני עצמו, ולאח"ז היא האסיפה )ההתאחדות( דכל ג' המינים 

יחד, שאוסף כולם אל הבית43 )למקום אחד(.

33( וגם לקיום המצוה צ"ל שני בדי ערבה )טושו"ע )ודאדה"ז( שם ר"ס תרנא(.

34( וכידוע שסוכה היא בדוגמת תיבת נח, שבה הי' מעין השלום והאחדות )לא ירעו ולא ישחיתו( דלע"ל – ד"ה כי פדה 
לאדה"ז )סה"מ אתהלך לאזניא ע' נז. עם הגהות – אוה"ת נח תרסט, א ואילך(. אוה"ת דברים )כרך ו( ע' ב'תקכט ואילך. וככה 

הנ"ל פצ"ה-צו. ולהעיר גם ממרז"ל )סוכה כז, ב( "שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת".

35( אמור כג, לד.

36( ראה שו"ת הרשב"א ח"א ס"ט.

37( לקו"ת שה"ש כה, א-ב. רד"ה ויהי ביום השמיני תרע"ח )ע' רסט(. תש"ה )ע' 167(. ובכ"מ.

38( ראה סהמ"צ להרמב"ם )שורש יא( שהם לא ד' מצוות כ"א מצוה אחת דוקא.

39( ראה גם לקו"ש ח"ד ע' 1142 הערה 13, דשני ענינים אלו הם דוגמת "לאחדים" ו"כאחד", עיי"ש.

40( ויק"ר פ"ל, יב.

41( ומה שמסיים במדרש שם )לאחרי "יוקשרו כולם אגודה אחת"( "והן מכפרין אלו על אלו" – הכוונה בזה, שבהאחדות 
דד' המינים יש גם הענין )והמעלה( ד"לאחדים" )ראה לקו"ש שם ע' 1160 ובהערות שם(.

42( ולהעיר, דזה ש"כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת" למדו רז"ל מ"כל האזרח גו' ישבו בסוכות" דוקא, ולא מהתחלת 
הכתוב "בסוכות תשבו שבעת ימים". וראה ד"ה בסוכות תשבו ה'תשל"ח סי"א ואילך )לעיל ע' קמ ואילך(.



143 חסידות

 ו( והנה כל ענינים אלו באים לאחרי העבודה דהתחלת חודש תשרי, אותיות רשית44. דעשרה ימים
שבין ראש השנה ליום הכפורים45, עשרה ימים, הם בחינת התחלקות, וביום הכפורים הם    
מתכללים ומתאחדים ביום אחד )דיום הכפורים(46, אחת בשנה47, ולאחרי יום הכפורים, בד' ימים 
שבין יום הכפורים לסוכות, היא ההכנה לקיום מצות בסוכות תשבו ונטילת ד' מינים48, כולל גם 
העבודה דבאספך את מעשיך מן השדה, דעבודה זו היא )כנ"ל בתחילת המאמר( לפני והכנה לחג 
הסוכות. אלא שביום הכפורים, שאין בו אכילה ושתי' וכו', הוא באופן דהפשטה מעניני העולם49.

 ובפרט בתפלת נעילה דיום הכפורים, שאז ישראל ומלכא בלחודוהי50. דזהו פירוש נעילה51, שנועלים
    כל השערים ונמצאים )בפנים( רק ישראל ומלכא. ובכדי להשלים הכוונה דדירה בתחתונים52, 
הגשמיים  בענינים  עד  הגשמי,  בעוה"ז  למטה,  האחדות(  ענין  )להמשיך  ההמשכה  להיות  צריכה 
דעוה"ז, מתחיל מבאספך את מעשיך מן השדה, דהגם שהיא עבודה רוחנית )כנ"ל בתחילת המאמר(, 
מ"מ הרי היא קשורה גם עם אסיפת התבואה )דגנך תירושך ויצהרך( כפשוטה בגשמיות53, ועד"ז 
גורן  גופא דוקא מפסולת  ובזה  ומיקבך  גם במצות בסוכות תשבו, דסכך הסוכה צ"ל מגרנך  הוא 
ויקב54, ועד"ז הוא גם במצות נטילת ד' מינים, דא"א לקיים המצוה ע"י כוונה55, ע"י העבודה דמדות 
)הגם שד' המינים הם מסוג הצומח וצומח הו"ע המדות56(, וגם לא ע"י העבודה דמלכות )אף שענין 
הנענועים הוא להמשיך בנוקבא דז"א )מלכות( העומדת בחזה דז"א57(, וצריך לד' מינים גשמיים 

דוקא, ושיגעו בחזה58 הגשמי דוקא.

 ז( וזהו וחג האסיף גו' באספך את מעשיך מן השדה, שהוא אסיפת כל הענינים יחד. וההתחלה בזה
שהוא  כמו  בענינם  היא  שהתחלתם  העבודות,  )ככל  דתורה59  הענינים  כל  שמאספים  היא    
בתורה, מכיון דאסתכל באורייתא וברא עלמא60(. דהנה כל ענין בתורה יש בו ששים ריבוא פירושים 
ע"ד הפשט, ששים ריבוא פירושים ע"ד הרמז, וכן ע"ד הדרוש וע"ד הסוד61. וצריך לאסוף ולכלול 

43( ראה פרש"י עה"פ תשא לד, כב. וראה גם פרש"י עה"פ משפטים כג, טז. עקב יא, יד.

ולהעיר מהידוע שמקיף דבית הוא מקיף הרחוק ו"אינו לפי מדת האדם כלל" )לקו"ת ברכה צט, ב. סה"מ תש"ד ע' 120. 
ובכ"מ(. שלכן, האחדות שמצד בית – היא אחדות אמיתית שלמעלה מהתחלקות.

44( בעה"ט עה"פ עקב שם, יב. אוה"ת סוכות ע' א'תשנו. סה"מ תר"ל ע' רפז. ובכ"מ.

45( ראה ר"ה יח, א. וש"נ. וראה לקו"ש חכ"ט ע' 203 ואילך.

46( ראה ב"ר פ"ג, ח: יום אחד . . יום הכפורים.

47( ס"פ תצוה. אחרי טז, לד.

48( ויק"ר פ"ל, ז.

49( ראה ד"ה יוהכ"פ אסור באו"ש תרל"ו )סה"מ תרל"ו ח"ב ע' שיא ואילך(.

50( ראה זהר ח"ג לב, א. ח"א רח, ב.

51( ראה בארוכה לקו"ש ח"ד ע' 1154.

52( ראה תנחומא נשא טז. בחוקותי ג. ב"ר ספ"ג. במדב"ר פי"ג, ו. תניא רפל"ו.

53( כמובן בפשטות. וראה גם סה"מ תר"ל שבהערה 3.

54( ולא מגורן ויקב עצמן – סוכה יב, א. שו"ע אדה"ז שם ר"ס תרכט.

55( ראה ד"ה ולקחתם לכם תרל"ו )ס"ע שסא ואילך(.

56( תו"א בראשית ד, א. ובכ"מ )נסמנו בספר הערכים-חב"ד ערך אדם ס"ז(.

57( סידור )עם דא"ח( שער הלולב רסג, סע"ג )ממשנת חסידים – מס' ימי מצוה וסוכה פ"ה(. ד"ה ולקחתם לכם הנ"ל. 
המשך וככה הנ"ל פפ"ד ואילך. רד"ה ולקחתם לכם תרס"א )ע' קצא(. ובכ"מ.

58( סידור אדה"ז דיני נטילת לולב )לפני הלל(.

59( ראה גם סה"מ תר"ל ע' קלז, דענין חג האסיף, ואספת דגנך ותירושך ויצהרך, קאי על התורה. וראה גם שם ע' ריג.

60( זח"ב קסא, ב.

61( שער הגלגולים הקדמה יז. שער רוח הקודש בענין היחודים על קברי צדיקים הקדמה ג' )קח, ב(. ליקוטי מהרח"ו 
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כל הפירושים דחלק הפשט, וכן כל הפירושים דחלק הרמז, דחלק הדרוש ודחלק הסוד, ולאחרי 
זה לאסוף ולכלול כל ד' החלקים יחד. וזהו ואספת דגנך ותירושך ויצהרך, דגן )לחם( הוא נגלה 
דגנך  דואספת  והעבודה  דרזין62,  רזין  הוא  )שמן(  ויצהר  דאורייתא,  רזין  הוא  )יין(  תירוש  דתורה, 
ותירושך ויצהרך היא בשתים. האסיפה וההתכללות של ריבוי הענינים דכל סוג )נגלה, רזין ורזין 
דרזין( גופא, וגם האסיפה וההתכללות דכל הסוגים יחד, ולהעלותם לדרגא שלמעלה מהתחלקות, 
עד לבחי' אתר דכליל כולא63 ולמעלה יותר. והגם דעיקר ענין זה )ההתאחדות דכל עניני התורה( 
דרזין,  ורזין  תורה  רזי  גם  כולה,  התורה  כל  את  כולו64  העם  כל  את  שילמד  המשיח,  בביאת  יהי' 
וכמ"ש65 ישקני מנשיקות פיהו ופירש"י שלע"ל יתגלה סוד טעמי' )דתורה( ומסתר צפונותי', וכ"ז 
יהי' אז באופן של ראי'66, אעפ"כ, מכיון שטועמי' חיים זכו67, הרי מעין זה באופן של טעימה עכ"פ 
יכול להיות וצריך להיות עכשיו. ומזה )מהענין דואספת דגנך ותירושך ויצהרך כמו שהוא בתורה( 
נמשך  שזה  ועד  ברוחניות,  האדם  עבודת  עניני  בכל  ויצהרך  ותירושך  דגנך  ואספת  שיהי'  נמשך 
בענין  גם  הוא  ועד"ז  הגשמיים.  ויצהר  תירוש  בדגן  כפשוטו,  ויצהרך  ותירושך  דגנך  בואספת  גם 
האחדות דישיבה בסוכה )שלאחרי העבודה דואספת(, שיש בזה )כנ"ל( ב' מדריגות, בסוכות תשבו 
שבעת ימים שהו"ע האחדות כמו ששייך עדיין לשבעת ימים )התחלקות( וכל האזרח בישראל ישבו 
בסוכות )סתם, שלמעלה מענין שבעת ימים(, דעיקר ענין זה יהי' לע"ל, כידוע68 דפירוש אזרח הוא 
מה שעתיד להזריח לע"ל, אלא שאעפ"כ יש הארה מזה גם עכשיו. כפירוש בעל ההילולא )ע"פ 
שזה  בסוכות,  ישבו  עכשיו  גם  הנה  ובפנימיותם,  ישראל  בתוך  לע"ל  להזריח  דמה שעתיד  זה(69, 
מתגלה עליהם )עכשיו( בבחי' סוכות ומקיף. ועד"ז הוא גם בענין הד' מינים )דנטילת ד' מינים הוא 
)כנ"ל( לאחרי הישיבה בסוכה(, דכל אחד מד' המינים הוא "זה הקב"ה", דענין זה הוא גם עכשיו, 
אלא שעכשיו הוא בהעלם, והגילוי מזה יהי' לע"ל שאז יהי' ונגלה כבוד הוי' וראו כל בשר גו'70. ואז 
יהי' גם אסיפת דגנך ותירושך ויצהרך באופן אחר, שלא יהי' צריך להיות ואספת )שישראל יצטרכו 
לאסוף( כי אם ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וגו'71, וגם הישיבה בסוכה תהי' באופן 
נעלה יותר, שישבו בסוכת עורו של לויתן72, וגם ענין זה הקב"ה )שבד' המינים( יהי' אז בגילוי, כפי 
שאני נכתב כך אני נקרא73, אלא שמעין זה )דכל ענינים אלו( יש גם עכשיו, וכנ"ל בפירוש כל האזרח 
בישראל ישבו בסוכות, ועאכו"כ בהזמן דסוף הגלות )עקבתא דמשיחא( שנשארו רק רגעים ספורים, 
והבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין74, ובשמחה ובטוב לבב.

שבסוף שער מאמרי רז"ל להאריז"ל.

62( ראה אמ"ב שער הק"ש פנ"ד ואילך )עה"פ ואספת דגנך ותירושך ויצהרך(. ובסה"מ תר"ל )ע' קלז. שם ע' ריג(: דגנך – 
גליא שבתורה, ותירושך – אגדות, ויצהרך – פנימיות התורה, רזין דאורייתא.

63( ראה זח"א קכג, א.

64( לקו"ת צו יז, א. שער האמונה פנ"ו ואילך. ובכ"מ.

65( שה"ש א, ב.

66( לקו"ת שם, א-ב. שער האמונה פ"ס. סד"ה וידבר אלקים )השני( תרצ"ט. ועוד.

67( ראה לקו"ש חט"ו ע' 282. וש"נ.

68( לקו"ת ראה יח, סע"א. סה"מ תרכ"ו ע' רלז. דרושים שבהערה הבאה. ובכ"מ.

69( ד"ה כל האזרח תרל"ו )ע' שסט(. וראה גם לקו"ת שמע"צ פח, ג. מאמרי אדה"ז הקצרים ס"ע עג וריש ע' עד. סד"ה 
בסוכות תשבו תרס"ד )ע' קסד(. עת"ר )ס"ע כט ואילך(. תרע"ג )ע' קנז(. פר"ת )ע' לח(. תרצ"ד )תשי"א( )ע' 58(.

70( ישעי' מ, ה. וראה המשך וככה תרל"ז פצ"ב.

71( שם סא, ה.

72( ב"ב עה, א. וראה יל"ש אמור רמז תרנג בשם הפסיקתא )והוא בפסיקתא דר"כ הוצאת בָאבער פסקא אחריתי לסוכות(.

73( פסחים נ, א.

74( רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה.
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סיכום מאמר ד"ה "וחג האסיף" ה'תשמ"ג
חג הסוכות נקרא גם חג האסיף, מכיון שענינו קשור לאסיפה רוחנית )לאחרי העבודה דר"ה ויוהכ"פ(. 
וצריך להבין את הקשר בין חג הסוכות שנקרא כן ע"ש "בסוכות תשבו שבעת ימים" )מצוות סוכה( ל"באספכם 
את תבואת הארץ. גם צריך להבין מ"ש "בסוכות תשבו שבעת ימים" ולאחמ"כ כתוב "כל האזרח בישראל ישבו 
בסוכות", דלכאורה זוהי כפילות. ועוד, מדוע בתחילה כתוב "שבעת ימים" ובסוף הפס' כתוב "ישבו" סתם )ולא 

כתוב הזמן(.

היום  עם  )מדאורייתא(  קשורה  זו  שמצוה  אלא  לולב,  מצוות  והיא  הסוכות  בחג  ישנה  מצוה  עוד  והנה 
הראשון דהחג, משא"כ מצוות סוכה שקשורה עם כל ימי החג.

להבנת הענין יש להקדים מארז"ל על כל אחד מהד' מינים דקאי על הקב"ה. וביאר כ"ק אדמו"ר מהר"ש 
שזהו מצד ענין האחדות שבכ"א מהם, ודווקא אחדות שנעשית ע"י ריבוי )ומבאר זאת בפרטיות בהמאמר, איך 

הוא בכ"א מהד' מינים(.

ועפ"ז יובן הקשר בין מצות ד' מינים לחג הסוכות, דענין הסוכה הוא שלום )אחדות( – ריבוי שממנו נעשה 
אחדות, ועד"ז הוא בשבעת ימי חג הסוכות – שבעת ימי ההיקף שכוללים את ההתחלקות דכל משך הזמן, 

שנעשים ענין אחד – חג הסוכות.

דברים  התאחדות  של  באופן  רק  לא  היא  האחדות  דבשניהם  יותר,  בעומק  ביניהם  הקשר  לבאר  ויש 
הנפרדים, אלא אחדות אמיתית שלמעלה מהתחלקות, דבד' המינים נעשים כולם אגודה אחת לעשות רצונך, 
-  אחדות  ימים"  וכן בסוכה, שלאחרי "בסוכות תשבו שבעת  שזוהי אחדות אמיתית שלמעלה מהתחלקות, 
והיינו אחדות  שנעשית מ'נפרדים', מוסיף "כל האזרח בישראל ישבו בסוכות" ואינו אומר "שבעת ימים" – 

אמיתית שלמעלה מהתחלקות.

ועפ"ז תובן השייכות של מצוות סוכה וד' מינים ל"באספכם את תבואות הארץ", כי 'באספכם' הוא ענין 
האחדות, לאסוף דברים נפרדים ולאחדם יחד, ויש בזה כנ"ל, בדוגמת ב' המדריגות דאחדות, )א( אסיפה של כל 

מין בפני עצמו, ולאח"ז )ב( אסיפת והתאחדות כל הג' מינים )דגן, תירוש ויצהר( יחד לבית אחד.

ענינים אלו של האחדות, באים לאחרי העבודה דהתחלת חודש תשרי – דהעשרה ימים שבין ר"ה ליוהכ"פ 
הם בחי' התחלקות, וביוהכ"פ הם מתכללים יחד ביום אחד – אחת בשנה. אלא שההכנה וההקדמה לחג הסוכות 
היא בד' הימים שקודם החג, דביוהכ"פ העבודה היא באופן של הפשטה מן העולם, ובכדי להשלים את הכוונה 
במצוה  מתבטא  שזה  כפי  הגשמי,  בעוה"ז  למטה,  האחדות  דענין  ההמשכה  להיות  צריכה  בתחתונים,  דדירה 

דסוכה )שהסכך צ"ל מפסולת גרנך ויקבך(, ושהד' מינים יגעו בחזה הגשמי דווקא.

רזין   – תירוש  דתורה,  נגלה   – דגן  התורה,  עניני  כל  באסיפת  מתחילה   – ד'באספך'  הרוחנית  העבודה 
דתורה, ויצהר – רזין דרזין, לאסוף ולכלול את כל ד' חלקי התורה )פשט, רמז דרוש וסוד שבפי' דגן תירוש 
ויצהר(. בתחילה את כל ריבוי הענינים שבכל חלק גופא, ולאחמ"כ אסיפת כל הסוגים יחד - להעלותם לדרגא 
שלמעלה מהתחלקות, ועוד יותר מזה, ומענין זה כפי שהוא בתורה, נמשכת ההתאחדות גם בכל עניני העבודה 

הרוחנית של האדם ועד שנמשך גם בדגן, תירוש ויצהר הגשמיים.

ולע"ל יהיו כל ענינים אלו – באחדות שלמעלה מהתחלקות, באופן הכי נעלה ובגילוי. אלא שמעין זה יש 
גם עכשיו, כנ"ל, וע"ד הפירוש ב"כל האזרח בישראל ישבו בסוכות" דזהו מה שעתיד להזריח לע"ל, אלא שגם 

עכשיו יש הארה מזה באופן ד"סוכות" – מקיף, ועאכו"כ בזמן דסוף הגלות שמיד נגאלין.
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 בס"ד. יום ב' דחג הסוכות, תשל"א
)הנחה(

 הללו את הוי' כל גוים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו ואמת הוי' לעולם הללוי'1. וצריך
להבין, מהו הטעם דכי גבר עלינו חסדו שבשביל זה יהללו וישבחו אותו הגוים והאומים,   
וכמו שמקשה בגמרא פסחים2 אומות העולם מאי עבידתייהו. והנה רש"י מפרש )בתירוץ הגמרא 
שם(, דאף שגבר עלינו חסדו, מ"מ, מכיון שזהו בגילוי שגם הם רואים זאת )"דחזיתו שעשה לי"(, 
לכן עליהם להלל ולשבח. אמנם אין זה מספיק וכמש"כ במאמר ד"ה הללו את הוי' לרבינו הזקן3 
הוי'  את  להללו  טעם  הוא  חסדו"  עלינו  גבר  ש"כי  משמע  זה  שמלשון  מספיק".  טעם  זה  ש"אין 
ולכן מפרש  גו' )שמזה משמע שמפרש כפירוש רש"י הנ"ל(, אלא שאי"ז טעם מספיק4.  גוים  כל 
הרשב"ם שם שכי גבר עלינו חסדו הו"ע בפ"ע, וכי כאן פי' כש"כ שהגוים והאומים עליהם להלל 

ולשבח על הגבורות ונפלאות שעשה בעולם, וכ"ש אנו שגבר עלינו חסדו יותר מכל אומה ולשון.

 והנה השייכות מיוחדת דהללו את הוי' כל גוים שבחוהו כל האומים לחג הסוכות הוא כדאיתא
בגמרא5 ובמדרש6 שהע' פרים שמקריבים בחג הסוכות הם כנגד הע' אומות, שהם כללות כל   
האומות, שמצד זה הנה בחג הסוכות הללו את הוי' כל גוים שבחוהו כל האומים. וצריך להבין7, 
שהרי איתא בזהר8 שבז' ימי החג זמין לבחי' אושפיזין והם אבותינו אברהם יצחק ויעקב וכו' עד 
דוד מלכא משיחא שהוא השביעי, ואיך זה מתאים עם המבואר בגמרא ומדרש שהע' פרים הם כנגד 
הע' אומות. והגם שכתב הרמ"ז שם9 והשכל היטיב כו' שהאושפיזין שבזהר הוא פי' אחר, עדיין 
אינו מספיק וכמש"כ בהמאמר שם, והרי אלו ואלו דברי אלקים חיים10, ואיך יבואו שני פירושים 
אלו יחד, ובפרט על פי הידוע11 )וגם להלכה למעשה( שכל הענינים שבתיבה אחת שייכים זל"ז, 
הרי מובן מזה במכ"ש בנדו"ד )שב' הפירושים אינם רק בתיבה אחת אלא בכל הענין כולו( שפירוש 
הגמרא והמדרש וכן פי' המדרש דבז' הימים ה"ז סעודת המלך לבני המדינה והסועדים כל שבעת 
עילאין  אושפיזין  לבחי'  להסעודה  זמין  הסוכות  שבחג  הזהר  ופירוש  שרים  הע'  הם  הסוכות  ימי 
ובפרט לפי מה שמסיים  ביניהם שייכות אמיתית.  יש  כו', מכיון ששני הענינים הם בתורת אמת, 
עשו  כו' שאמר  למלך  יחידה משל  אומה  כנגד  כו'  יחידי  פר  עצרת  דבשמיני  ומדרש שם  בגמרא 
לי סעודה קטנה, באו  ליום אחרון אמר לאוהבו עשו  בני המדינה  כל  וזימן את  גדולה  לי סעודה 
ונגלגל אני ואתה במה שתמצא. שסעודה גדולה בהנמשל הו"ע הע' פרים וסעודה קטנה הו"ע פר 
לפר  המדינה(  בני  כל  )שעבור  פרים  דע'  הערך  ריחוק  מובן  והרי  עצרת.  אחד שמקריבין בשמיני 

1( תהלים קיז.

2( קיח, ב.

3( נדפס במאמרי אדה"ז תקס"ט ע' רלח ואילך. ועם הגהות – באוה"ת סוכות ע' א'תשנה ואילך.

4( וראה חדא"ג שם.

5( סוכה נה, ב.

6( רבה ותנחומא ס"פ פנחס.

7( ראה אוה"ת שם ע' א'תשנו.

8( ח"ג קג, ב ואילך.

9( הובא באוה"ת שם.

10( עירובין יג, ב.

11( ראה לקו"ש ח"ג ע' 782. ובכ"מ.
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אחד )דאוהבו(, הנה לפי פירוש הזהר שגם ז' ימי החג זמין לאושפיזין עילאין )דמזה עצמו שאומר 
הלשון זמין לאושפיזין כו' דוגמת לשון המדרש משל למלך שזימן כו' משמע שהם שייכים זל"ז(, 
שהם אבותינו אברהם יצחק ויעקב כו' עד לדוד מלכא, צריך להבין, מהו החידוש שבהסעודה קטנה 

דשמיני עצרת על סעודת ז' ימי החג.

 והנה מ"ש כי גבר עלינו חסדו, חסדו דייקא ולא חסד סתם, י"ל שהוא ע"ד מרז"ל12 גבי כ"ו כי לעולם
חסדו שקאי על כ"ו דורות שלפני מ"ת שהיו ניזונין בחסדו של הקב"ה, ומבואר בזה בכמה   
מקומות13 שקאי על בחי' חסד שלמעלה מהשתלשלות, חסד דאריך אנפין. שמזה מובן גם בכי גבר 
עלינו חסדו, שחסדו הוא בחי' חסד שלמעלה מהשתלשלות, וגבר עלינו חסדו הוא התגבורת בבחי' 
חסדו, היינו שהוא נעלה יותר גם מבחי' חסד דאריך. שהיא בחינה נעלית ביותר. וכן גם בנוגע למ"ש 
לאח"ז ואמת הוי' לעולם – שענין "והוי' אמת" הוא כמ"ש הרמב"ם בהתחלת ספרו14 הוא לבדו 
האמת ואין לאחר אמת כאמיתתו, ובענין זה כותב ברמב"ם שם "הוא שהנביא אומר", כי נבראים 
ובדעתם15 אין להם ידיעה בהענין דאמיתתו ית', לכן מדגיש "הוא שהנביא אומר" ]וכ"ה גם במש"כ 
כמותו", שמדייק  מלבדו  אמת  מצוי  שם  אין  מלבדו  עוד  אין  אומרת  שהתורה  "והוא  לאח"ז  שם 
בלשונו והוא שהתורה אומרת )ולא שנאמר(, כי ידיעת הפלאת מציאותו אין שם מצוי אמת מלבדו 
כמותו אי"ז בכחו של הנברא, ורק שהתורה אומרת כו'[. שמזה מובן גודל ההפלאה דבחי' ואמת 
הוי', ועכ"ז נאמר ואמת הוי' לעולם, שבחינת ואמת הוי' נמשך לעולם. ויתירה מזו, לפי הפירוש אשר 
כי גבר עלינו חסדו ואמת הוי' גו' הוא טעם להללו את הוי' כל גוים שבחוהו כל האומים )כפירש"י(, 
נמצא שבחי' גבר עלינו חסדו, שהוא נעלה יותר גם מבחי' חסדו שלמעלה מהשתלשלות )כנ"ל(, וכן 
בחי' ואמת הוי', פועל גם בידיעת כל הגוים והאומים. דאף שבכללות, הידיעה דאוה"ע הוא רק בשם 
אלקים וכמ"ש16 אלקים יענה את שלום פרעה, ויניקתם בשם אלקים גופא הוא רק מהמ"ח צירופים 
אחרונים דשם אלקים17, ושם הוי' שייך רק לישראל עם קרובו, בכל זה, בחג הסוכות, נרגש בחי' 

הוי', וגם בחי' ואמת הוי', גם לכל הגוים והאומים עד שצ"ל הללו גו' שבחוהו.

ולהבין כל זה, צריך להקדים מ"ש בההפטרה דראש והתחלת סוכות, שבה מבואר בגילוי מעניני חג 
הסוכות עוד יותר מבהקריאה דסוכות. דכמו בכללות, הנה הענינים דתושב"כ מתבארים בתושבע"פ, 
עד"ז הוא גם בהכ"ד ספרים שבתושב"כ גופא, שהענינים שנאמרו בתורה בקיצור וברמז כו', הנה 
נאמר19  הסוכות  דחג  בההפטרה  הנה  בפשטות18.  גם  כנראה  יותר,  בגילוי  הם  ובכתובים  בנביאים 
ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, ויש בזה ב' פירושים20. פירוש אחד21 שועמדו רגליו הוא 
ישב,  למבול  הוי'  כמ"ש22  בישיבה,  הי'  בעוה"ז  המבול  דדור  שהמשפט  לע"ל,  שיהי'  המשפט 
שבההפטרה,  הכתובים  המשך  ג"כ  וזהו  גו'.  רגליו  ועמדו  וכמ"ש  בעמידה  יהי'  דלע"ל  והמשפט 
שבתחילה23 נאמר ואספתי את כל הגוים גו' ויצא ה' ונלחם בגוים ההם כיום הלחמו גו' ועמדו רגליו 

12( פסחים קיח, א.

13( ראה תו"א ר"פ בשלח. קונטרס ומעין מ"ח פ"א. ועוד.

14( הל' יסוה"ת פ"א ה"ד.

15( ראה רמב"ם בסיום ספרו: וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם.

16( מקץ מא, טז. וראה תו"א יתרו עא, ד.

17( ראה שער הכוונות ענין הפסח דרוש א. תו"א הוספות קט, ד. סה"מ תש"ט ע' 189 )השני(.

18( להעיר מתו"א יז, רע"א. ב"ק צב, ב: כתוב בתורה כו' בנביאים כו' בברייתא.

19( זכרי' יד, ד.

20( הצ"צ לנ"ך במקומו. הוספה לס' החקירה.

21( שמו"ר פי"ז, ד.

22( תהלים כט, י.
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רגליו הו"ע  ושמו אחד, שועמדו  הוי' אחד  יהי'  ביום ההוא  הוי' למלך על כל הארץ  והי'  גו' עד 
המשפט שישפוט את הגוים כו'. וכהמדרש הובא בבחיי24 עד מדרך כף רגל עד שיבוא יום כו' ועמדו 
נעלית ביותר  רגליו ביום ההוא על הר הזיתים קאי על בחי'  ופירוש הב' הוא שועמדו  גו'.  רגליו 
שיהי' לעתיד. דהנה נא'25 ארץ זית שמן, וידוע ששמן מורה על בחי' חכמה, וזיתים שמהם עושים 
שמן מורים לבחי' מקור החכמה, והר הזיתים )שהוא המקום שבו צומחים זיתים( מקור הזיתים, הוא 
למעלה גם מבחי' זיתים, ו"על הר הזיתים" הוא למעלה גם מבחי' הר הזיתים. וזהו שאומר ועמדו 
רגליו גו' על הר הזיתים גו' ונבקע הר הזיתים, היינו שלע"ל יתגלה גם בחי' על הר הזיתים. וזהו ג"כ 
ההמשך למ"ש לאח"ז ביום ההוא יהי' הוי' אחד ושמו אחד, שבכדי שיהי' הוי' אחד ושמו אחד, 
כמו שאני נכתב אני נקרא26, הוא דוקא ע"י בחינה נעלית ביותר, ועד בחי' על הר הזיתים. והנה עפ"י 
האמור לעיל שכל הפירושים שעל פסוק אחד שייכים זל"ז, צריך לומר, שבחי' על הר הזיתים שהיא 
מדריגה נעלית ביותר, שייכת לענין המשפט שיהי' לע"ל וצריך להבין מהו השייכות דב' ענינים אלו.

 ויובן זה בהקדים תחלה ביאור פירוש השני שבפסוק ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. הנה
שמן הוא בחי' חכמה, וכמבואר עה"פ27 ואספת דגנך תירושך ויצהרך, שיין הוא בחי' בינה   
ושמן הוא בחי' חכמה28. והנה29 ידוע שמים הוא בחי' חכמה, וארז"ל30 אין מים אלא תורה שתורה היא 
חכמתו של הקב"ה, כי בחכמה ישנם, בכללות, ב' מדריגות. מדריגה א' היא בחי' חכמה )שבגילוי( 
עד לבחי' חכמה עילאה, ומדריגה ב' היא בחי' חכמה סתימאה. וזהו ההפרש בין מים לשמן, שמים 
למקום  גבוה  ממקום  יורדים  שמים  הגילוי,  בטבע  שהם  המים  בדוגמת  הגלוי',  חכמה  בחי'  הוא 
נמוך31, והיינו שהמים מצד עצמם הם בטבע ההמשכה והגילוי, עד שנמשכים ומתגלים גם במקום 
נמוך. משא"כ השמן מצד עצמו הוא טמון ומכוסה בהזיתים, וצריך להשתדלות מיוחדת, כתישה, 
שעי"ז דוקא נמשך בגילוי. דכמו"כ הוא בבחי' חכמה סתימאה שמצד עצמה היא בסתימות ובהעלם, 
כי אם,  וגם כשנמשך ממנה בחי' חכמה הגלוי', אי"ז שבחי' חכמה סתימאה עצמה באה בגילוי, 
שבחי' חכמה סתימאה נשארת בהעלם, ורק שהיא סיבה שעל ידה נמשך גילוי בחכמה. וכמו שידוע 
הדוגמא בזה בכחות האדם, שכח המשכיל שממנו נמצא המצאת החכמה, הנה כח המשכיל עצמו 
עצמה  החכמה  שנקודת  בהיכלא32,  נקודה  בחי'  לבינה,  מחכמה  כההמשכה  ודלא  בהעלם,  נשאר 
נמשכת בבינה, שהנקודה עצמה באה בהמרחב דבינה עד שנעשית היכל ופועלת )שומרת( בהיכל, 
משא"כ בההמשכה דשכל הגלוי מכח המשכיל, הרי כח המשכיל נשאר בהעלם ורק שממנו נמצא 
חכמה  שבחי'  סתימאה,  מחכמה  גלוי'  החכמה  המשכת  באופן  למעלה  הוא  דכמו"כ  הגלוי.  שכל 
וכמ"ש33 והחכמה מאין תמצא  ורק שממנה נמצאת בחי' חכמה הגלוי',  סתימאה נשארת בהעלם 
שהמשכת חכמה הגלוי' מחכמה סתימאה היא בדרך מציאה, ועד שבחי' חכמה סתימאה לגבי חכמה 
הגלוי' נקראת בשם אין, ועד שאופן המשכת חכמה הגלוי' מחכמה סתימאה הוא ע"י פרסא, או )כפי 
שנאמר לפעמים הלשון( ע"י צמצום. וזהו ההפרש בין מים לשמן, דמים מורה לבחי' חכמה הגלוי' 

23( זכרי' שם, ב ואילך.

24( דברים ב, ה.

25( עקב ח, ח.

26( פסחים נ, א.

27( עקב יא, יד.

28( ראה אמרי בינה שער הק"ש פנ"ג ואילך.

29( עיין ד"ה למען דעת רס"ט )סה"מ תרס"ט ע' מ ואילך(.

30( ב"ק יז, א.

31( תענית ז, א.

32( ראה זח"א ו, רע"א. תקו"ז ריש תיקון )יט, א(. תיקון כח )עב, ב(. ועוד. תניא אגה"ק ס"ה )קז, א(. ועוד.

33( איוב כח, יב.
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שהיא ראשית הספירות ויש לה שייכות להט"ס שלאחרי' ובפרט לספירת הבינה, משא"כ שמן מורה 
על חכמה סתימאה שהיא נבדלת מהספירות, גם מבחי' חכמה, ורק שממנה נמצאת החכמה, כנ"ל. 
והנה טעם הדבר מה שאופן המשכת חכמה הגלוי' מבחי' חכמה סתימאה הוא מה שבחי' חכמה 
סתימאה עצמה אינה נמשכת בבחי' חכמה הגלוי' ורק שממנה נמצאת החכמה הוא לפי שגם המשכת 
בחי' חכמה סתימאה עצמה מהבחינה שלמעלה ממנה הוא באופן כזה. דבחי' חכמה סתימאה הוא 
והמשכתה הוא מבחי' כתר שבכתר, הנה אופן המשכת בחי' חכמה שבכתר  בחי' חכמה שבכתר 
מבחי' כתר שבכתר הוא שבחי' כתר שבכתר הוא רק סיבה להמשכת בחי' חכמה סתימאה, דזהו 
מ"ש והחכמה מאין תמצא, ש"והחכמה" קאי )גם( על חכמה סתימאה, וכידוע דחכמה סתימאה היא 
שרש הנאצלים וכמשי"ת לקמן, הנה אופן התהוותה הוא בדרך תמצא, דכתר שבכתר הוא בחי' אין 
לגבי חכמה סתימאה, וממנה תמצא בחי' חכמה סתימאה. ולהיות שאופן המשכת חכמה סתימאה 
עצמה הוא באופן דמאין תמצא, לכן גם המשכת חכמה הגלוי' ממנה הוא באופן זה. ובזה יובן מה 
שישנם ב' דיעות34 בענין שמן שצף ע"ג היין אם הוא חיבור או אינו חיבור, דלכאורה א"מ, והרי שמן 
ויין הם חכמה ובינה, וחכמה ובינה הם תרין רעין דלא מתפרשין, ומהו טעם הדיעה דשמן שצף ע"ג 
היין אינו חיבור. אך הענין הוא, דלהיות ששמן מורה על בחי' חכמה סתימאה כנ"ל, ובחי' חכמה 
סתימאה היא נבדלת בערך מבחי' חכמה הגלוי', ועד שישנו ענין בחכמה סתימאה שאינו בא בגילוי 
כלל בחכמה הגלוי' אפילו לא בדרך סיבה )והיינו דנוסף על זה מה שאופן המשכת חכמה הגלוי' 
מחכמה סתימאה הוא שבחי' חכמה סתימאה עצמה נשארת בהעלם והיא רק סיבה להמצאת חכמה 
הגלוי' כנ"ל, ישנו ענין בחכמה סתימאה שאינו בא בגילוי כלל בבחי' חכמה הגלוי'( ומכ"ש שאי"ז 

בא בגילוי בבינה, לכן ישנה דיעה דשמן שצף ע"ג היין אינו חיבור.

 והנה כאמור לעיל, דכמו שהמשכת חכמה הגלוי' מחכמה סתימאה הוא רק בדרך תמצא, עד"ז הוא
        גם בנוגע להמשכת חכמה סתימאה מבחי' שלמעלה ממנה. דזהו35 ג"כ מהפי' במ"ש36 נעוץ 
תחלתן בסופן וסופן בתחלתן, דתחלתן קאי על חכמה סתימאה שהיא שרש הנאצלים כנ"ל, וסופן 
קאי על בחי' הכתר )שבכתר( דמלכות דא"ק נעשה כתר ]ובכללות הבחינות שלמעלה מהשתלשלות, 
בחי' מלכות דא"ק, ולמעלה יותר בחי' מלכות דא"ס שקודם הצמצום, והוא בחי' אות תי"ו, סיום 
שייכות  אינו  לסופן  דתחלתן  השייכות  הנה  סוף.  נקרא  שלכן  בלקו"ת37[,  כמבואר  האותיות,  כל 
בהשתלשלות והדרגה, ורק באופן של נעיצה, שזהו הלשון נעוץ תחלתן בסופן כו'. וכמו שלהפירוש 
על  קאי  )שסופן  בתחלתן  וסופן  בסופן  תחלתן  נעוץ  בהמאמר  המקומות  ברוב  המבואר  הרגיל 
בסדר  שייכות  בדרך  אינו  בהתחלה  והסוף  בסוף  התחלה  שנעיצת  מובן  הרי  ההשתלשלות(  סיום 
השתלשלות והדרגה, שלכן נעיצת התחילה היא בהסוף ונעיצת הסוף הוא בהתחילה )ולא כבסדר 
השתלשלות שכל מדריגה שייכת למדריגה שבקירוב אלי'(, הנה כמו"כ הוא להפירוש שסופן קאי 
על בחי' שלמעלה מתחלתן, דמה שנעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחלתן אינו בדרך שייכות שבהדרגה 

ורק בדרך נעיצה, ובחי' סופן אינו נמשך בבחי' תחלתן והוא רק סיבה אלי', כנ"ל.

גו' כי שמת מעיר  וזהו ג"כ מה שנתבאר במאמרים הקודמים38 במ"ש39 הוי' אלקי אתה ארוממך 

34( טבול יום פ"ב מ"ה.

35( בהבא לקמן – ראה ד"ה למען דעת הנ"ל )סה"מ תרס"ט ס"ע מ ואילך(.

36( ספר יצירה פ"א מ"ז.

37( בהר מג, ג. בחוקותי נג, ב.

38( בד"ה: זה היום, שיר המעלות, דרשו )סה"מ תשל"א ע' 305 ואילך; 311 ואילך; 318 ואילך(.

39( ישעי' רסכ"ה.
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        לגל, שאיתא בזהר40 שהוי' הוא בחי' נקודה עילאה סתימא. ונתבאר בזה41 דמ"ש בזהר נקודה 
נקודה עילאה,  ולכן מדייק בזהר  והוא בחי' חכמה תתאה,  נקודה תתאה  עילאה הוא לפי שישנה 
שהיא בחי' חכמה עילאה. אמנם מה שמוסיף בזהר נקודה עילאה סתימא הוא להורות שהוי' כאן 
הוא לא בחי' חכמה עילאה סתם כ"א בחי' חכמה סתימאה. ועל בחינה זו אומר בהפסוק ארוממך, 
שמרוממים אותה למעלה יותר, והוא הרוממות דבחי' כתר שבכתר, וכנ"ל שחכמה סתימאה הוא 
ולהיות שבחי' כתר  בחי' חכמה שבכתר והמקום שלשם מרוממים אותה הוא בחי' כתר שבכתר, 
שבכתר אינו מקור לבחי' חכמה שבכתר ורק שממנה נמצאת בחי' חכמה שבכתר כנ"ל, לכן אומר 

על זה הלשון ארוממך, לפי שכתר שבכתר הוא מרומם ונבדל מחכמה שבכתר.

 וזהו ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, דהנה זיתים שמהם עושים שמן, הרי הזיתים עצמם
       הם מרים, וכמרז"ל42 אמרה יונה כו' יהיו מזונותי מרורין כזית כו', וגם בזה ב' פי'43 וארז"ל 
שהזית משכח תלמודו – אבל השמן שבא מהזית משיב תלמודו44, והענין בעבודה הוא45, שזית הוא 
העבודה דאתכפיא ואתהפכא, שהם דוגמת כתישת הזית, הנה כתיב46 כתית למאור, שע"י העבודה 
והיינו שהזית שממנו  בחי' חכמה, שמן.  נמצא  האור, שממנו  מקור  מאור,  לבחי'  מגיעים  דכתית 
עושים שמן רומז לבחי' הכתר )כתר שבכתר( שלמעלה מבחי' חכמה סתימאה, דזהו מה שזית הוא 
מר, כי הנה מתיקות שייך לאור ומרירות לחושך, וכמש"נ47 ומתוק האור, ולהיות שכתר הוא בחי' 
חושך, בחי' ישת חושך סתרו48, וכמאמר49 כתר עליון אע"ג דאיהו אור צח אור מצוחצח אוכם הוא 
קמי עה"ע, לכן הזית שמורה על בחי' הכתר הוא מר. והנה הר הזיתים הוא למעלה גם מבחי' זיתים. 
וכמו שנת"ל בענין כתר שבכתר וחכמה שבכתר )זית ושמן( שבחי' כתר שבכתר הוא נבדל בערך 
מבחי' חכמה שבכתר, עד"ז הוא גם בנוגע להערך דזיתים להר הזיתים, שבחי' הר הזיתים הוא נבדל 
הצומח שישנו  )כח(  רק מבחי'  הוא  הזיתים  הזיתים מהר  דזהו מה שצמיחת  זיתים,  בערך מבחי' 
בההר, אבל בחי' הדומם שבדומם שבו, שהוא עצמיות ההר, הוא נבדל מהזיתים. וכמו שידוע בענין 
הצמיחה, שזה בא לא מעצם העפר ורק מבחי' הצומח שבו, דלכן כשברך על פרי העץ בורא פרי 
ורק מכח הצמיחה שבו.  אינו מעצם האדמה  ענפי העץ  דיניקת  רבי,  יצא50, דמארעא קא  האדמה 
שמזה מובן גודל הפלאת הענין דהר הזיתים, שהוא נבדל בערך גם מבחי' זיתים. וזהו מ"ש ונבקע 
הר הזיתים, שלע"ל יומשך בחי' הר הזיתים עצמו, היינו בחי' הדומם שבדומם שבו. דזהו"ע ונבקע, 
דהנה ידוע ומבואר בענין האושפיזין דיעקב אומר אז יבקע כשחר אורך51, דהגם שהאור שנמשך 
המשל  וכידוע  האור,  תגבורת  מצד  הוא  הבקיעה  סיבת  הרי  מ"מ  מזעיר,  מעט  הוא  הבקיעה  דרך 
מחבית שמתמלאה על כל גדותי' עד שלא תוכל להחזיק את המשקה בתוכה, שאז היא מתבקעת 
בבקעים וסדקים והמשקה יוצאת דרך הבקעים, אשר אף שכמות המשקה שיוצאת דרך הבקעים היא 
מעט מזעיר, הרי בקיעה זו מורה על מילוי החבית כו', והיינו שבאור הבקיעה נראה כח בחי' העצם 

40( ח"ג קצג, ב.

41( ראה ביאוה"ז להצ"צ שם. המשך תער"ב ח"א פרק קפד ואילך.

42( עירובין יח, ב.

43( לקו"ת ר"פ בהעלותך.

44( הוריות יג, ב.

45( בהבא לקמן – ראה ד"ה למען דעת הנ"ל )סה"מ תרס"ט ע' מא(.

46( ר"פ תצוה.

47( קהלת יא, ז.

48( תהלים יח, יב.

49( תקו"ז ת"ע )קלה, ב(.

50( ברכות מ, א.

51( ישעי' נח, ח. זח"ג קד, א.
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שלמעלה מבחי' הגילוי ושרשה משם, וכמבואר בסידור שער הסוכות52, ויתירה מזה כאן. וזהו"ע 
ונבקע הר הזיתים עצמו – לא ע"י פרסא )דופני החבית( וכו' כ"א שיומשך בחי' העצם דהר הזיתים, 
בחי' הדומם שבו, שלמעלה מבחי' סיבה לזיתים. וזהו53 מ"ש ונבקע הר הזיתים גו' מזרחה וימה, 
דמזרח וים הוא קדם ואחור, והוא בחי' האורך שנמשך מלמעלה למטה דוגמת הקו דוא"ו שנמשך 
מלמעלה למטה, הנה אופן ההמשכה בדרך כלל הוא שכל מה שהאור הולך ונמשך הוא מתמעט, 
דזהו דוקא כאשר תחילת ההמשכה הוא מבחי' השייך להשתלשלות, אמנם לע"ל כשיהי' בקיעת 
הר הזיתים ויומשך מבחי' העצם שלמעלה מהשתלשלות, אז תהי' ההמשכה מזרחה וימה, למעלה 
ולמטה בשוה. וזהו ג"כ מ"ש לאח"ז ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה, צפונה ונגבה הם קו השמאל 
וקו הימין, הנה לע"ל כשיהי' ונבקע הר הזיתים אז ומש גו' צפונה התבטלות הקוין ממציאותם או 
התכללות ע"ד לית שמאלא בהאי עתיקא וכו'54. וזהו ג"כ מה שמסיים ביום ההוא יהי' הוי' אחד 
ושמו אחד וארז"ל כמו שאני נכתב אני נקרא, דלהיות שיהי' אז המשכת העצם שהוא למעלה ולמטה 
בשוה, לכן יהי' למטה כמו שהוא למעלה, נקרא כמו שנכתב. וזהו ג"כ השייכות דשני הפירושים 
זה  מצד  הנה  הזיתים  הר  על  דבחי'  העילוי  מצד  כי  הזיתים,  הר  על  ההוא  ביום  רגליו  שבועמדו 
יהי' אז המשפט בעמידה, שענין העמידה מורה על ההמשכה מראש לרגל בשוה55, וכידוע56 בענין 
עמדת להם בעת צרתם57, שגם כשמצד העבודה )דכחות פנימיים( ישראל הם במצב דצרתם, שמצד 
זה נעשה עת צרתם כפשוטו, הנה בכל צרתם לו צר58 ואז הנה עמדת להם בעת צרתם, שהעמידה 
היא מה שנמשך מהראש מיד להרגל. וזהו ג"כ מה שלעתיד יהי' המשפט בעמידה, דמשפט הו"ע 
הבירורים, הנה מצד בחי' ונבקע הר הזיתים שיומשך העצם, שאז יהי' ההמשכה קדמה וימה בשוה 

)כענין העמידה שנמשך מראש לרגל(, הנה אז יהי' המשפט בגוים, שיתבררו גם האומות כו'.

 והנה כל הענינים נמשכים ע"י עבודה, וכן הוא גם בענין ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים שזה
בזמן דהנה  הוא60  והענין  ברגלין.  רגלין  מטו  כמאמר59  רגלים,  דבחי'  העבודה  ע"י  נמשך        

שביהמ"ק הי' קיים הי' אז גילוי אלקות, ועד"ז הי' גם לאחרי החורבן, ותותר בימי רבי61, ובזה"ג 
נאמר סוכת דוד הנופלת62 מדרגא לדרגא, לכן בתחלה הי' עיקר העבודה והבירורים בבחי' חב"ד 
שהיו  ועד  התפלה,  בעבודת  משא"כ  התורה,  בלימוד  עסקם  עיקר  הי'  ואמוראים  התנאים  שלכן 
כאלו שהיו מתפללים רק פעם אחת בתלתין יומין וכו'63. ובזמן שלאח"ז, הנה אז עיקר העבודה הי' 
בחג"ת, לית פולחנא כפולחנא דרחימותא64, שהוא עבודה שבלב, עבודת התפלה65. אמנם בהזמן 
עכשיו  הנה  עשי',  בחי'  שהיא  ועקביים  רגלים  בחי'  עד  דוד  סוכת  בחי'  שנפלה  משיחא  דעקבות 

52( רנח, א-ב.

53( בהבא לקמן – ראה ד"ה למען דעת הנ"ל )סה"מ תרס"ט ע' מו(.

54( זח"ג קכט, א. ועד"ז שם רפט, א.

55( ראה הוספות לספר החקירה להצ"צ ע' 272 ואילך.

56( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים ע' שלח ואילך. המשך תער"ב ח"ג ע' א'רצא ואילך. סה"מ תרפ"ט ע' 33 
ואילך. ד"ה ואתה ברחמיך הרבים תשי"ז )תורת מנחם – התוועדויות חי"ח ע' 304 ואילך(.

57( נוסח הודאת "ועל הנסים" דחנוכה.

58( ישעי' סג, ט. תענית טז, א.

59( זח"ב רנח, א.

60( סידור )עם דא"ח( סד"ה אני בצדק )כג, א(.

61( שבת קיג, סע"ב.

62( עמוס ט, יא.

63( ר"ה לה, א.

64( ראה זוהר ח"ב נה, ב. ח"ג רסז, א. לקו"ת שלח מב, ג.

65( ראה תענית ב, סע"א.
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עיקר העבודה הוא בבחי' נה"י, ובבחי' המעשה, בקיום המצוות בפועל, ובפרט במעשה הצדקה 
שהיא כללות כל המצוות, כמבואר באגה"ק66. וזהו לימוד זכות גדול )ַא גווַאלדיגער לימוד זכות( 
על דור זה, שכל ישראל שבדור זה בכל המדינות מצטיינים ביותר בנתינת הצדקה, באופן שלא הי' 
כן בדורות הקודמים, שע"י עבודה זו מקימים את סוכת דוד מנפילתה, כמבואר באגה"ק שם. וזה 
שייך בפרט לימי הסוכות, וכדאיתא בזהר בענין האושפיזין ופי' בסידור שער הסוכות67 שצריך לפזר 
מעות לעניים בערב סוכות. וע"י עבודת הצדקה במעשה, בחי' רגלים, הנה רגלי דנוקבא מעוררים 
רגלי דדכורא, ועי"ז נמשך ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, דמטו רגלין ברגלין, ועי"ז נמשך 
העצם שלמעלה מבחי' גילוי, וע"ד המבואר בסידור שער הל"ג בעומר68 שבבחי' הוד שבהוד דוקא 

נמשך העצם.

 וזהו הללו את הוי' כל גוים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו ואמת הוי' לעולם, דבחי' חסדו
        שלמעלה מהשתלשלות וכמו שגבר עלינו חסדו, וכן בחי' אמת הוי', יומשכו גם בעולם, שיהי' 
נקרא כמו שנכתב, ומצד זה יתבררו גם הגוים, וכנ"ל שמצד הגילוי דועמדו רגליו גו' יהי' גם המשפט 
בגוים שהו"ע הבירורים, והוא מה שע"י הקרבת הע' פרים שמקריבים בחג הסוכות מכניעים את הע' 
שרים לקדושה שהם נכנעים לישראל, ואז נמשך אך טוב לישראל וגודל השמחה דזמן שמחתנו בחג 
הסוכות ומי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו69, ואח"כ באים לשמיני עצרת, 
של  כנור  וכמרז"ל71  דלעתיד,  הגילוי  על  ומרמז  שייך  עצרת  דשמיני  בלחודוהי70,  ומלכא  ישראל 
ימות המשיח של שמונה נימין, דבשמיני עצרת )ולעת"ל( ההמשכה היא מבחי' שמן )בשמנונית( 
והנותן בעין יפה נותן72. והנה עניני תשרי הם כלליים לכל השנה וע"מ להמשיכם בכל השנה73, וזמן 
שמחתנו הוא שהשמחה דסוכות ושמיני עצרת ממשיכים בכל השנה כולה, ועד לושמחת עולם על 
ראשם74 בביאת משיח צדקנו אשר ילחם מלחמת ה' ויצליח75 ושמת מעיר לגל, שתתבטל מלכות 
ויבנה מקדש במקומו75 במהרה בימינו  ירושלים76 עיר הקודש  דקליפה, מחורבנה של צור תיבנה 

אמן.

66( סי' ט'.

67( רנז, רע"ג.

68( דש, א ואילך.

69( סוכה נא, א-ב.

70( ראה זח"ג לב, א.

71( ערכין יג, ב.

72( ב"ב נג, א. וש"נ.

73( מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ט שם )ע' רלח(. אוה"ת סוכות שם )ע' א'תשנו(. ועוד.

74( ישעי' לה, יו"ד. שם נא, יא.

75( ראה רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ד.

76( ראה פרש"י תולדות כה, כג. מגילה ו, א.



זמן שמחתנו

עיונא
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‰ÎÂÒ È�˘ ˜¯Ù ‰ËÓ‰ ˙Á˙ Ô˘È‰ :ÂÎ
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לישן. ïùéìהנכנס àìà åúðååë ïéàù
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äãåäé éáøë ùéøãã(.èî óã úåëøá)

äá ùéù äìéëà úëøáå úòáùå úìëàå
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åìëàù(íùå .çî óã íù)àééç ø"à
àéöåî åðéà íìåòì ïðçåé ø"à àáà øá
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äãåäé øá àðåä áø øîà ïëå ïâã
òîùî éîìùåøéä êåúîå áøã äéîùî
åìéôàã úéæë ïðéòá àì äéøááã
úçà äãéøô åà áðò ìù úçà äãéøô
äéðôì äëøá äðåòè ïåîéø ìù
ùéøá 'ìùåøéá àúéà éëäå äéøçàìå
àúéæ áñð ïðçåé 'ø ïéëøáî ãöéë
àééç 'ø äåäå åéøçàìå åéðôì êøáå
'ø äéì øîàå äéá ìëúñî àáà øá
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ïåòè äòáù ïéîî àåäù ìë êì úéì
äîå äéì úéà åéøçàìå åéðôì äëøá
åúèòîî åúðéòøâù éðôî äéì àëéøö
åúðéòøâù ïðçåé éáøì äéì úéìå
íåùî é"ø äéì ãáò äî åúèòîî
ïëù äøîà ïðçåé éáøã äéúìéî äéøá
äãéøô åà áðò ìù úçà äãéøô åìéôà
äëøá äðåòè àéäù ïåîéø ìù úçà
ïéòë ùé åðìù ñ"ùäáå åéøçàìå åéðôì

ïéëøáî ãöéë ÷øô äæ äùòîóã íù)

(:çì'ø êéøá éëéä àøéæ 'øì äéîøé 'ø ì"à óåñå äìéçú åéìò êøáå çéìî úéæ ìëàù ïðçåé 'ø úà éúéàø éðà àáà øá àééç ø"àã
äéî÷ì àúàã úéæ àéääå ïðéòá éðåðéá ïðéòá ìåãâ úéæë úøáñ éî äéì øîà àøåòéù äéì øöá äéúðéòøâì äéì÷ùã ïåéë çéìî úéæà ïðçåé
÷ìåç ë"à 'ìùåøéã àéää åðééä åðìù ñ"ùäã àãáåò äåä éà àúùäå àøåòéù äéì ùô äéúðéòøâì äéì÷ùã â"òàã äåä ìåãâ úéæ ïðçåé 'øã
ïéòøâä íò åìëàå íìù úéæ äéä 'ìùåøéã àéääå åéä íéùòî éðù àîù ìáà àåä äéøáã íåùî äéì éðù àìãî äéìò ïðéëîñ àìå åðìù ìò
ìåãâã õøúì êøöåä éëäìå äéøá äåä àìå àåä ïéòøâ àìá çéìî úéæ íúñ ïëù ïéòøâ åá äéä àì åðìù ñ"ùäã àåää ìáà äéøá éåäã
ïéðòì à÷åãå äéøá àåäù øáãá åìéôà úéæë ìëàéù êéøö à÷éôñî åîöò àéöåäì äöåøäå äéä éðåðéá úéæî ïè÷ éîìùåøéã úéæå äéä
òîùîãë äëøá àìá æ"äåòá úåðäéì øåñàã øåòéù ïðéòá àì åéðôìã øáã ìëá úéæëî úåçô 'éôà êøáî åéðôì ìáà äéøçàìù äëøá
ïðéøîàå 'èðå÷á ùøéô ïëå êøéá åéðôì àä òîùî äãåäé 'øë äì øáñã íåùî 'éøôãë åéøçà êøéá àìå øîà÷ã ÷åãö 'øã àãáåòî
úåëøá 'â åéìò øîåà ïéàù ìëå õøàä ïî íçì àéöåîä åéðôì øîåà úåëøá ùìù åéìò øîåàù ìë ïéëøáî ãöéë ÷øô úìçúá éîìùåøéá
íçì àéöåîä åéðôì åøîàé àì äúòî úåëøá ùìù åéìò øîåà ïéàã úéæëî úåçô éøä ïåáéúä õøàä ïî íçì àéöåîä åéìò øîåà ïéà
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äéúùá øéàî 'ø éãåîã ÷ã÷ãì äàøð äéä úö÷ åäéîå àîâåì àìî éòá àìã úåéäì ìåëé éîð åéøçà êøáì êëìä àîâåì àìî ö"àã ùåãé÷ ïéðòì

åìëàù äùìù ÷øôáã äöéáë éòáã(íùå .èî óã úåëøá)úìëàå ùéøã äãåäé 'øå úéæëá äìéëàå äéúù åæ úòáùå äìéëà åæ úìëàå î"ø ùéøã
ùé àîùå úåçôá äòéáù éåä àìã äöéáë éòá ë"à úòáùåî äéúù î"øì ïì à÷ôðã ïåéëå äöéáë åæ åæ éàå äòéáù äá ùéù äìéëà åæ úòáùå

åúîù éî ÷øô çëåîãë åäðéð ïðáøã ïéøåòéù éðä ìëå äöéáëî úåçôá éåä äéúùá äòéáù àîìãã äìéëàì äéúù ïéá ÷ìçì(íùå :ë óã íù)

àø÷å äãåäé 'øì äöéáëå î"øì úéæë àìà àøåòéù íåù åðéöî àì åéøçàìã äëøá ïéðòìå ïðáøã àøåòéù ìëàã ïðé÷ñò éàîá àëä 'éøîàã
åìëàù äùìù ÷øô 'éøîàã àäå äøåîâ äòéáù ïðéòá àúééøåàãîã àîìòá àúëîñà(.çî óã íù)ãáòã àåä äéîøâì çèù ïá ïåòîù

éîã àì ïòáåù éãë åìëà àîúñî äëìîäå êìîäù ô"òà àéöåî ïâã úéæëá àä úéæë ìëàéù ãò ïúáåç éãé íéøçà àéöåî åðéàã òîùî
:ñøèðå÷á íù ùøéô ïëå íéøçà àéöåäì (åäì) éåàø äéä ììë ìëà àì åìéôà ìåãâ àäã àúééøåàã ÷éôî àìã ïðáøã ïè÷ì ïðáøã ìåãâ
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‰ÎÂÒ È�˘ ˜¯Ù ‰ËÓ‰ ˙Á˙ Ô˘È‰ :ÂÎ
בקציצה. יאחז ïòåöøåולא ïáùåî ñåôã ïîöò ïéìéôú ïä(גåì äîåãå

ïé÷æéðäá ïéèéâ 'ñîá(.çð óã)ïéìéôú éöåö÷ äàñ íéòáøà:לישן
äøåú:ביום. ìåèéá éðôî.דמר:éðîçð øá äáø.כרבåðîîã

:äæ øåòéùë íåéá áø ïùé äéäù åúðéù úãî ãîì.כרבי áøåדרב
:åìöà ìãâù ùåã÷ä åðéáøî äãîì

כדוד. åæùורבי åéúåáàî ìá÷ êë
:ìàøùé êìî ãåã úðéù äúéäשיתין

ניים.ù"öìà:נשמי. íåéá:הוה
כובי. לבי מפומבדיתא ôîã'$כמיעל

éñøô:ד) àúéù ååäã øçà íå÷îá
לישן. ïùéìהנכנס àìà åúðååë ïéàù

:øçà øáãì øäøäî åðéàå.חולץ רצה
:ïéìéôú.מניח ïéàרצה íåéáù éôì

:òá÷ ïùéì àìå åúùà íò ùîùì åëøã
חולץ. àîìãבלילה éàøò úðéùì 'éôà

:òá÷ ïùéå êìîéî.הילדים:íéøåçá
חולצין. íåéá:לעולם 'éôàåשרגילין

åàøéבטומאה. àîù ã"ñ÷éø÷
:ïäá éåöî øåäøäùסבר קא לימא

כו'. יוסי ãáòéîìרבי ïì éòáéîå
úåîå÷î áåøá åúåîë äëìäù äéúååë

åîò å÷åîéð ïì àîéé÷ãóã ïéèéâ)

(.æñ:.'וכו יבאו éàãåשמא àäå
:ùàø úåì÷ åäá âåäðì ïúåæáì øåñà

הן. íå÷îáעסקניות åòâð àîùå
:úôåðéèä'È�˙Óפחות אוכל
äöéáëî:מכביצה. úåçô ìëàî

במפה. àìàנטלו åéãé ìèð àì
øáñ÷ã úåé÷ð íåùî åéãé äôîá êøë
éòá àìå é"èð éòá àì äöéáëî úåçô
åéøçàì ïåæîä úëøá éòá àìå äëåñ

äãåäé éáøë ùéøãã(.èî óã úåëøá)

äá ùéù äìéëà úëøáå úòáùå úìëàå
åäã ìëá åéðôì ìáà äöéáë åðééäå äòéáù

úåðäéì øåñàå äðäð éøäù äëøá éòá
æ"äåòä ïî:äëøá àìá'Ó‚מעשה

øçàלסתור. àéáäì íéøáãîä êøã éëå
éðú÷ã íäéøáã øúåñä äùòî íäéøáã

àùéø(הäëåñì õåç éàøò ïéúåùå ïéìëåà
:'ëåñ êéøö ìéùáú 'îéòèìã 'ùòî àéáîå

éëä

åìèð.äôîáéáøã ïë ùøéô íðçáå úåé÷ð íåùî 'èðå÷á ùøéô
åúîù éî 'ô çëåîãë äåä ïäë ÷åãö(:èé óã úåëøá)óåñáå

ïéùã÷åîä éìåñô ìë ÷øô(.åì óã úåøåëá)úøäè ìò ìëåà äéäå
ç"éî úçà àéä åæù äîåøúä úà úåìñåôå ïä úåéðù íéãéå äîåøú

úáùã ÷"ôáã øáã(.ãé óã)'éôàã
çëåîãë äàîåè ìá÷î äöéáëî úåçô

úåøäè 'ñîã éðù ÷øô(à"î)ïðúã
:øåäè ìëäå àîè àåä äöéáë åá ïéà

àìå.åéøçà êøéáéáøë äì øáñ
åìëàù äùìù ÷øôã äãåäé

(:èî óã úåëøá)úòáùå úìëàå ùéøãã
åðééäã äòéáù äá ùéù äìéëà úëøáå
ïéëøáîã øîàå âéìô î"øå äöéáë
'éøîàãî äéúååë äëìä äàøðå úéæëá

ïéëøáî ãöéë ÷øôíùå :çì óã íù)(

úà éúéàø éðà àáà øá àééç ø"à
åéìò êøéáå çéìî úéæ ìëàù ïðçåé 'ø
äùìù ÷øô 'éøîà ãåòå óåñå äìçú

åìëàù(íùå .çî óã íù)àééç ø"à
àéöåî åðéà íìåòì ïðçåé ø"à àáà øá
úéæë ìëàéù ãò ïúáåç éãé íéáø
äãåäé øá àðåä áø øîà ïëå ïâã
òîùî éîìùåøéä êåúîå áøã äéîùî
åìéôàã úéæë ïðéòá àì äéøááã
úçà äãéøô åà áðò ìù úçà äãéøô
äéðôì äëøá äðåòè ïåîéø ìù
ùéøá 'ìùåøéá àúéà éëäå äéøçàìå
àúéæ áñð ïðçåé 'ø ïéëøáî ãöéë
àééç 'ø äåäå åéøçàìå åéðôì êøáå
'ø äéì øîàå äéá ìëúñî àáà øá
éá ìëúñî úà äî äàìáá ïðçåé
ïåòè äòáù ïéîî àåäù ìë êì úéì
äîå äéì úéà åéøçàìå åéðôì äëøá
åúèòîî åúðéòøâù éðôî äéì àëéøö
åúðéòøâù ïðçåé éáøì äéì úéìå
íåùî é"ø äéì ãáò äî åúèòîî
ïëù äøîà ïðçåé éáøã äéúìéî äéøá
äãéøô åà áðò ìù úçà äãéøô åìéôà
äëøá äðåòè àéäù ïåîéø ìù úçà
ïéòë ùé åðìù ñ"ùäáå åéøçàìå åéðôì

ïéëøáî ãöéë ÷øô äæ äùòîóã íù)

(:çì'ø êéøá éëéä àøéæ 'øì äéîøé 'ø ì"à óåñå äìéçú åéìò êøáå çéìî úéæ ìëàù ïðçåé 'ø úà éúéàø éðà àáà øá àééç ø"àã
äéî÷ì àúàã úéæ àéääå ïðéòá éðåðéá ïðéòá ìåãâ úéæë úøáñ éî äéì øîà àøåòéù äéì øöá äéúðéòøâì äéì÷ùã ïåéë çéìî úéæà ïðçåé
÷ìåç ë"à 'ìùåøéã àéää åðééä åðìù ñ"ùäã àãáåò äåä éà àúùäå àøåòéù äéì ùô äéúðéòøâì äéì÷ùã â"òàã äåä ìåãâ úéæ ïðçåé 'øã
ïéòøâä íò åìëàå íìù úéæ äéä 'ìùåøéã àéääå åéä íéùòî éðù àîù ìáà àåä äéøáã íåùî äéì éðù àìãî äéìò ïðéëîñ àìå åðìù ìò
ìåãâã õøúì êøöåä éëäìå äéøá äåä àìå àåä ïéòøâ àìá çéìî úéæ íúñ ïëù ïéòøâ åá äéä àì åðìù ñ"ùäã àåää ìáà äéøá éåäã
ïéðòì à÷åãå äéøá àåäù øáãá åìéôà úéæë ìëàéù êéøö à÷éôñî åîöò àéöåäì äöåøäå äéä éðåðéá úéæî ïè÷ éîìùåøéã úéæå äéä
òîùîãë äëøá àìá æ"äåòá úåðäéì øåñàã øåòéù ïðéòá àì åéðôìã øáã ìëá úéæëî úåçô 'éôà êøáî åéðôì ìáà äéøçàìù äëøá
ïðéøîàå 'èðå÷á ùøéô ïëå êøéá åéðôì àä òîùî äãåäé 'øë äì øáñã íåùî 'éøôãë åéøçà êøéá àìå øîà÷ã ÷åãö 'øã àãáåòî
úåëøá 'â åéìò øîåà ïéàù ìëå õøàä ïî íçì àéöåîä åéðôì øîåà úåëøá ùìù åéìò øîåàù ìë ïéëøáî ãöéë ÷øô úìçúá éîìùåøéá
íçì àéöåîä åéðôì åøîàé àì äúòî úåëøá ùìù åéìò øîåà ïéàã úéæëî úåçô éøä ïåáéúä õøàä ïî íçì àéöåîä åéìò øîåà ïéà
÷ìçì àúà àìà øåòéùë åá ïéàù øáãì øåòéùë åá ùéù øáã ïéá ÷ìçì àúà àì 'éô àëøöð íéðéî øàùì àçà øá á÷òé ø"à àä õøàä ïî
òá÷ àì éë ïéðñéëá äàáä úôå àòøàã àáåë ïëå úåëøá 'â åéøçà ïéëøáî ïéàù äøéã÷ äùòî ïåâë íéðéîä úùîç ìù ìëàî øàùì úô ïéá
ïéëøáî ãöéë ùéøáã â"òàå õøàä ïî íçì àéöåîä íäéìò íéøîåà ïéà úåëøá ùìù íäéøçà ïéëøáî ïéàù ïçåãå æøåà úôå äéåìéò äéúãåòñ

(íùå .äì óã íù)êøáî åäùîáå åéã øîéîì êééù àì î"î ù"ë àì áòø àåäùë êøáî òáù àåäùë óåñáî å"÷á äìçúá äëøá ïì à÷ôð
åúîù éî ÷øô ïðúãë àúééøåàã åàì åéðôì äëøáã àîìòá àúìî éåìâ àìà åðéà å"÷ åúåàã óåñá êøáî àìã â"òà äìçúá(:ë óã íù)

àøå÷ äéä 'ôá ïëå åéðôì êøáî åðéàå åéøçàì êøáî ïåæîä ìò éø÷ ìòá(íùå .æè óã íù)ìòá ìöà äëàìî ïéùåò åéäù íéìòåôä àéðú
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øæòéìà 'ø åá øæç ùøôì äàøð êëì úçà äãåòñá øæòéìà 'ø øèô àìã òîùî ñôéøâà ìù ñåôåøèåôàã àãáåòî ãåòå àîéâøú
äëåñá ìåëàì êéøö äìéçúëì øîåìë äáåùç äåöîì àçà 'ø øîà éðùî éîìùåøéáå éòá úåãåòñ ã"é íìåòìå äëåñ êéøöî äéäù äîî

:äëåñ àìá éðéîùá íéìùî ìëà àì íàåéðéîá.àîéâøúøîåì øùôà éàå ïéìùåáî úåèåìô÷å ïéðñéëå úåøéô ïåâë ñøèðå÷á 'éô
àîåéã 'ç 'ô ÷éñî àáø àäã ïë(íùå :èò óã)éçãå úåøéôá íéìùéì äëåñ éòá úåøéô ã"ñ éàå àëäî ÷ééãå äëåñ éòá àì éøéôã

éðéîå úåøéôá úìòåî äîìùä ïéà äëåñ éòá àì éøéô éàã òîùî î"î åäðéð éøéô éðéî éîð àîéâøú éðéî àîéà 'éòáéàå úåøéô éçéëù àìã àøúàá
éðàùã úáù ìù úåãåòñ ùìù íéìùäì àîéâøú éðéî åìéòåéù ïàëî ãåîìì ïéàå úôä úà ïäá ïéúôìîù íéøáã øàùå íéâãå øùá ïåâë ååä àîéâøú

éôìéã íúä'(:æé÷ óã úáù)äëåñ éáâ éðäî àìã 'ùéøôãë úåøéôá ÷éôð àì íúååùäì åðàá 'éôàå úô íå÷îá àåäù ïî éáâ íåéä àúìú áéúëãî(ט:
åäî

˜Â„ˆ È·¯Ï ÂÏ Â�˙�˘ÎÂ ‰ÎÂÒÏ ÌÂÏÚ‰ Â¯Ó‡Â
ÂÏÎ‡Â ‰ÙÓ· ÂÏË� ‰ˆÈ·ÎÓ ˙ÂÁÙ ÏÎÂ‡
ÈÚ· ‰ˆÈ·Î ‡‰ ÂÈ¯Á‡ Í¯È· ‡ÏÂ ‰ÎÂÒÏ ıÂÁ

‰È˙·ÂÈ˙ ÈÂ‰È˙ ‡ÓÈÏ ‰ÎÂÒ(àÛÒÂÈ ·¯„
‰Î¯·Â ‰ÏÈË� ‰ˆÈ·ÎÓ ˙ÂÁÙ ‡ÓÏÈ„ ÈÈ·‡Â
:‰Î¯·Â ‰ÏÈË� ÈÚ· ‰ˆÈ·Î ‡‰ ÈÚ· ‡Ï

'È�˙Ó‰¯˘Ú Ú·¯‡ ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯
˙Á‡ ‰ÎÂÒ· ÏÂÎ‡Ï Ì„‡ ·ÈÈÁ ˙Â„ÂÚÒ

‰ÏÈÏ· ˙Á‡Â ÌÂÈ·‡‰·ˆ˜ ¯·„Ï ÔÈ‡ ‡"ÎÁÂ
„·Ï· ‚Á Ï˘ ÔÂ˘‡¯ Ë"ÂÈ ÈÏÈÏÓ ıÂÁ(á„ÂÚÂ

·ÂË ÌÂÈ [ÈÏÈÏ] ÏÎ‡ ‡Ï˘ ÈÓ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ ¯Ó‡
‚Á Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ Ë"ÂÈ ÈÏÈÏ ÌÈÏ˘È ÔÂ˘‡¯‰
ÏÚÂ ÔÈÓÂÏ˘˙ ¯·„Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ

¯Ó‡� ‰Ê1ÔÂ¯ÒÁÂ ÔÂ˜˙Ï ÏÎÂÈ ‡Ï ˙ÂÚÓ
:˙Â�Ó‰Ï ÏÎÂÈ ‡Ï'Ó‚¯ÊÚÈÏ‡ '¯„ Ë"Ó

Â·˘˙(â˙Á‡Â ÌÂÈ· ˙Á‡ ‰¯È„ ‰Ó Â¯Â„˙ ÔÈÚÎ
Ô�·¯Â ‰ÏÈÏ· ˙Á‡Â ÌÂÈ· ˙Á‡ ‰ÎÂÒ Û‡ ‰ÏÈÏ·

·‡Ï ÈÚ· È‡ ÏÈÎ‡ ÈÚ· È‡ ‰¯È„ ‰Ó ‰¯È„Î
ÈÚ· È‡ ÏÈÎ‡ ÈÚ· È‡ ÈÓ� ‰ÎÂÒ Û‡ ÏÈÎ‡
ÔÂ˘‡¯ ·ÂË ÌÂÈ ÈÏÈÏ 'ÈÙ‡ ÈÎ‰ È‡ ÏÈÎ‡ ‡Ï
˜„ˆÂ‰È Ô· ÔÂÚÓ˘ '¯ ÌÂ˘Ó Ô�ÁÂÈ ¯"‡ ÈÓ�
‚Á· ¯˘Ú ‰˘ÓÁ 'Ó‡�Â ¯˘Ú ‰˘ÓÁ Ô‡Î ¯Ó‡�

ÔÏ‰Ï ‰Ó ˙ÂˆÓ‰(ã‰·ÂÁ ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÏÈÏ
ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÏÈÏ Ô‡Î Û‡ ˙Â˘¯ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ
‡¯˜ ¯Ó‡ ÔÏ�Ó Ì˙‰Â ˙Â˘¯ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ‰·ÂÁ

2:‰·ÂÁ ÂÚ·˜ ·Â˙Î‰ ˙ÂˆÓ ÂÏÎ‡˙ ·¯Ú·
Ú·¯‡ ¯ÊÚÈÏ‡ ¯"‡ ‡‰Â :¯ÊÚÈÏ‡ ¯"‡ „ÂÚÂ
‰ÎÂÒ· ÏÂÎ‡Ï Ì„‡ ·ÈÈÁ ˙Â„ÂÚÒ ‰¯˘Ú
¯"‡ ‡¯È· ¯Ó‡ ‰ÏÈÏ· ˙Á‡Â ÌÂÈ· ˙Á‡
‡ÓÈÏÈ‡ È‡Ó· ÌÈÏ˘Ó ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ Â· ¯ÊÁ ÈÓ‡
È‡Ó ‡Ï‡ ÏÈÎ‡ ‡˜ ‰ÈÓÂÈ„ ‰„ÂÚÒ ‡˙ÙÈ¯·
ÈÎ‰ ÈÓ� ‡È�˙ ‡ÓÈ‚¯˙ È�ÈÓ· ÌÈÏ˘È ÌÈÏ˘È

ÌÈÏ˘‰ Ì‡(äÏ‡˘ ‡ˆÈ ‡ÓÈ‚¯˙ È�ÈÓ·
È·¯ ˙‡ ÍÏÓ‰ ÒÙÈ¯‚‡ Ï˘ ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡
‡Ï‡ ÏÂÎ‡Ï ÏÈ‚¯ È�È‡˘ È�‡ ÔÂ‚Î ¯ÊÚÈÏ‡
˙Á‡ ‰„ÂÚÒ ÏÎÂ‡˘ Â‰Ó ÌÂÈ· ˙Á‡ ‰„ÂÚÒ
ÍÈ˘ÓÓ ‰˙‡ ÌÂÈÂ ÌÂÈ ÏÎ· ÂÏ ¯Ó‡ ¯ËÙ‡Â
È‡ ÂÈ˘ÎÚÂ ÍÓˆÚ „Â·ÎÏ ˙Â‡¯Ù¯Ù ‰ÓÎ
Í�Â˜ „Â·ÎÏ ˙Á‡ ˙¯Ù¯Ù ÍÈ˘ÓÓ ‰˙‡
ÌÈ˘� È˙˘ ÈÏ ˘È˘ È�‡ ÔÂ‚Î ÂÏ‡˘ „ÂÚÂ
È˙˘ ÈÏ ˘ÈÂ È¯ÂÙÈˆ· ˙Á‡Â ‡È¯·Ë· ˙Á‡
Â‰Ó È¯ÂÙÈˆ· ˙Á‡Â ‡È¯·Ë· ˙Á‡ ˙ÂÎÂÒ
‡Ï ÂÏ ¯Ó‡ ¯ËÙ‡Â ‰ÎÂÒÏ ‰ÎÂÒÓ ‡ˆ‡˘
ÏË· ‰ÎÂÒÏ ‰ÎÂÒÓ ‡ˆÂÈ‰ ÏÎ ¯ÓÂ‡ È�‡˘
¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ ‡È�˙ ‰�Â˘‡¯ Ï˘ ‰˙ÂˆÓ

ÔÈ‡

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

åë.],א) ìéòì](בïéáåøéò]
,[.âë(ג,[ð"ùå .åë ìéòì]
÷ë.],ד) íéçñô .æî ïî÷ì]
èò:,ה) àîåé(ו,[.åë óã]
èò.ז) àîåé 'ñåú 'éò]

ïåëð áåùé åáúë àä ä"ã
ä"ã .æ÷ ïéìåç 'ñåúå äæ ìò

,[åàì éàî(ח'ñåú 'éòå]
,[éòáéà ä"ã :èî úåëøá

÷æ:ט) íéçñô 'ñåú ò"òå]
,[éðéò ä"ã

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

ËÓ· ‡'ìäî å"ô 'ééî
âîñ æ äëìä äëåñ
'éñ ç"à ò"ùåè âî ïéùò

:â óéòñ èìøú

³

ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙
.1owzl lkEi `÷ zErn§ª¨©¦§Ÿ

lkEi `÷ oFxqge§¤§©
:zFpOdlÂË ‡ ˙Ï‰˜ §¦¨

.2drAxõA oW`xÄ¦Ÿ§§¨¨
axrA Wcgl mFi xUr̈¨©Ÿ¤¨¤¤
mFi cr zSn Elk`YŸ§©Ÿ©
Wcgl mixUre cg`d̈¤¨§¤§¦©Ÿ¤

:axrAÁÈ ·È ˙ÂÓ˘ ¨¨¤

³

Á"·‰ ˙Â‰‚‰
È"˘¯'åëå(א) ïàëî ä"ã

úåöî ìëàú‰È‰:àöéå

³

È"˘¯ ÈÊÚÏ
.(Ë"Â‚¯Ù) ˘"Â‚�Â¯Ù

.ÌÈÓÚËÓ

.(Ï"˜˘È�È˘) ˜"Ï˜˘
.˙È·‰ ˜˘Ó ÏÚ ‰�ÂÓÓ

³

È"˘¯ ÛÒÂÓ
‰·ÂÁ ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÏÈÏ
.˙Â˘¯ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ
øùá ìåëàì ìåëé äöåø íàù
úåðòúäì åà íçì àìá

קכ.) ˙¯‚ÓÈ‡..(פסחים
ïúôì(:עט .(יומא

³

Ï‡��Á Â�È·¯

³

Ï‡��Á Â�È·¯(Í˘Ó‰)

Ô�È˘˜‡Â(˜ÁˆÈ) '¯„Ó
ÂÏ Â�˙�˘[Î](¯)„ [˜Â„ˆ]
ÂÏÎ‡ ,‰ˆÈ·ÎÓ ˙ÂÁÙ ÏÎÂ‡
‡Ï· ‰ÙÓ· ‰ÎÂÒÏ ıÂÁ
.‰Î¯· ‡Ï·Â ÌÈ„È ˙ÏÈË�
‰ˆÈ·Î ‡‰ ‰�ÈÓ Ô�È˜È„
·¯Ï ‡È˘˜Â ,‰ÎÂÒ ‡ÈÚ·
˘Ï˘Â ÌÈ˙˘ ¯Ó‡„ ÛÒÂÈ
È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ‡È‰ ˙ÂÓÈ‚Ï
,‰ÎÂÒÏ ıÂÁ ÔÈÏÎÂ‡˘
ÏÈÎ‡„Î ¯Ó‡„ ÈÈ·‡ÏÂ
.‰ÏÎÏ ÏÈÈÚÂ ·¯ È· ¯·

Ô�È�˘Â‰ˆÈ·Î 'ÈÙ‡ ÌÏÂÚÏ
‡Ï‡ ,‰ÎÂÒ ‡ÈÚ· ‡Ï
È�˙˜„ 'È�˙ÓÓ Ô�È˜ÈÈ„
‰ˆÈ·Î ‡‰ ,‰ˆÈ·ÎÓ ˙ÂÁÙ
ÈÚ·Â ,ÌÈ„È ˙ÏÈË� ÈÚ·
.ÈÎ‰ ÔÏ ‡ÓÈÈ˜Â .‰Î¯·

(àÈÓÏ˘Â¯È‡Ó„·‡ '¯
,‰È˙Â�Á‡ ÍÈÓ„ ‰Â‰ ‡ÁÏÓ
‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ '¯ ¯·Ú
ÍÂÓ„ ÏÈÊ ‰ÈÏ ¯Ó‡ ,‡ÈÈÊÁÂ
˜ÁˆÈ '¯] .Í˙ÏÏËÓ Â‚
‰È�È·˘Â˘ ‰Â‰ ÔÂÈ¯Ó ¯·
'¯Ï ÏÈ‡˘ ,˘� ¯· „Á„
Â‚ ÍÂÓ„ ÏÈÊ Ï"‡ ,¯ÊÚÈÏ
.ÈÒÂÈ '¯ ¯Ó‡ ÔÎÂ [Í˙ÏÏËÓ
,‰¯ÂÊ‚Ï ˜ÈÏÒ ‡¯ÈÚÊ '¯
,‡ÏÈ‡ '¯„ Ô·‰ ÚÂ·˘Ï 'ÈÙ
ÌÈÚËÓ ÂÈÏÚ Ï·È˜ ‡ÏÂ
,ÛÒÂÓ È�ÙÈÓ„ „Ú ,È„ÈÓ

(áÁ·˘ ÔÈ‡˘ ÌÂ˘Ó Â‡
ÁÈ�‰Ï ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï
.[Ï‚¯·] (·¯Ú·) Â˙È·
ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÏÎ È�˙
¯ÓÂ‡ ÂÈ¯Á‡Ï ˙ÂÎ¯· ˘Ï˘
,‡ÈˆÂÓ‰ ˙Î¯· ÂÈ�ÙÏ
ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ ÏÎ
ÔÈ‡ ÂÈ¯Á‡Ï ˙ÂÎ¯· ˘Ï˘

.‡ÈˆÂÓ‰ ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÓÂ‡
ÔÈ‡ ‰ˆÈ·ÎÓ ˙ÂÁÙ ÔÂ·È˙‰
[ÂÈÏÚ] (ÂÈ�ÙÏ) ÌÈ¯ÓÂ‡
ÔÈ‡ ‰˙ÚÓ ,˙ÂÎ¯· '‚
.‡ÈˆÂÓ‰ ÂÈ�ÙÏ ÌÈ¯ÓÂ‡
¯‡˘Ï ,‡Á‡ '¯ È�˘Â
ÏÎ ,¯ÓÂÏÎ .‰Î¯ˆ� ÔÈ�ÈÓ‰
˙ÂÎ¯· '‚ ÂÈ¯Á‡ ·ÈÈÁ˘ ÔÈÓ
.‡ÈˆÂÓ‰ ÂÈ�ÙÏ ÌÈ¯ÓÂ‡

'È�˙Ó¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯
Ì„‡ ·ÈÈÁ ˙Â„ÂÚÒ „"È
ÌÂÈ· ˙Á‡ ‰ÎÂÒ· ÏÂÎ‡Ï
ÌÈÓÎÁÂ ,‰ÏÈÏ· ˙Á‡Â
,‰·ˆ˜ ¯·„Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡
ÌÂÈ ‡Ï‡ ·ÈÈÁ Â�È‡

.„·Ï· ÔÂ˘‡¯‰ ·ÂË'¯Î
¯Ó‡„ ,˜„ˆÂ‰È Ô· ÔÂÚÓ˘
¯˘Ú ‰˘ÓÁ[·] ¯Ó‡�
,‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙ÂˆÓ‰ ‚Á·
‚Á· ¯˘Ú ‰˘ÓÁ· ¯Ó‡�Â
,‰¯È„ ÔÈÚÎ ‰·È˘È ˙ÂÎÂÒ‰
‰ÏÈÎ‡ ˙ÂˆÓ‰ ‚Á ‰Ó
‰·ÂÁ ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÏÈÏ·
,˙ÂˆÓ ÂÏÎ‡˙ ·¯Ú· '‡�˘
Û‡ ,‰·ÂÁ ÂÚ·˜ ·Â˙Î‰
ÔÈÚÎ ‰·È˘È ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á·

,‰¯È„(â,‰ÎÂÒ· ‰ÏÈÎ‡·
.‰ÂˆÓ„ ˙Â˘¯ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ
ÈÓ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ ¯Ó‡ „ÂÚÂ
·ÂË ÌÂÈ ÈÏÈÏ· ÏÎ‡ ‡Ï˘

.ÔÂ˘‡¯‰·ÈÈÁÓ È·ÂÈÁ ‡‰Â
È˙˘ ÌÂÈ ÏÎ· ÏÂÎ‡Ï ‰ÈÏ
¯‡˘· ·ÈÈÁ ‰�‰Â ,˙Â„ÂÚÒ
ÈÏÈÏ· ÔÎ˘ ÏÎÂ ,ÌÈÓÈ‰
'¯ ¯Ó‡ .ÔÂ˘‡¯‰ ·ÂË ÌÂÈ
.¯ÊÚÈÏ‡ '¯ Â· ¯ÊÁ ÈÒ‡
,‰ÓÏ˘‰ ÂÊ ÈÎ ‡�˜ÈÒ‡Â

.‡ÓÈ‚¯˙ È�ÈÓ·‡È�˙'¯
¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡

(àäìéëà åðééäã ì"öã ì"ð
äáåç ïåùàøä äìéìá .äëåñá

.'åëå ïàëî
(áéîìùåøéä àáåä é"äúëá

éîã äðùîä éðôì 'à çë ïìäì
ïàë åéú÷úòäå 'åëå äéäù

.ïéðòä éðôî
(âéåä àìã íåùî åà ì"ö

éðôîã ãò íåìë íòè äé÷ñò
íù ä"ëå .'åëå óñåî

.éîìùåøéá
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‰ÎÂÒ È�˘ ˜¯Ù ‰ËÓ‰ ˙Á˙ Ô˘È‰ :ÊÎ
לסוכה. מסוכה יוצאין øçîåאין åæá íåéä åà åæá ïùéìå åæá ìåëàì

:åæá.מועד של בחולו סוכה עושין è"éואין äëåñá áùé àìù éî
:ïåùàøä.הימים שבעת של חג לשם סוכה ïéàãעשה äðéî úòîù

ïéàöåé ïéàã äðéî ïðéòîùå äòáùì äðéàã ãòåî ìù åìåçá äëåñ ïéùåò
äëåñ åàì ïë íàã äëåñì äëåñî

:àéä äòáùì.פשיטאúëåñ àäã
:àéä äòáùאחריתי האי דתימא מהו

קמ"ל. לשבעה ואינה áùéåהיא ìéàåä
äòáù úëåñ àéä íéìùäì åæå è"éá äá

ùúù äéá àðéø÷:àéä äðåùàøì ïéîåì
משלכם. úàåלכם ìåæâä úà àéöåäì

:ìåàùäבסכת ישבו האזרח כל
ìëìכתיב. úçà äëåñ òîùîã

éàå äæ øçà äæ äá åáùéù ìàøùé
äåù éèî àìã ïìåëì àäéù øùôà
:äìàù é"ò àìà ãç ìëì äèåøô

ãòåî:בינתיים. ìù åìåçáוקטן
ãòåîáשנתגדל. úåøòù 'á åì åçîö

äëåñ äùåòù ééåáøì ìë éàä àúàå
áéåçîá ïë ïéàù äî ãòåî ìù åìåçá
:ìéòì øæòéìà 'ø øîàãë ïëì íãå÷

ד כיון בחולוורבנן סוכה עושין אמרי
מועד. ÷íãåשל áéåçîù éî 'éôàå

éàä êéøèöéà àì åú äùò àìå ïëì
:àåä ù"ëã ééåáøì.ברגלïåùàø è"é

:è"é áøòî åìöà êìäåמשובתי אינך
ìöàהרגל. êúéáá úãîò àìå ìéàåä
:êúùà.העצלנין את אני משבח

íéáëòúî ìâøä ìéáùá àìù ô"òà
ïéàöåé ïðéà äðùä úåîé ìë éøäù
:éðà ïçáùî ë"ôòà úåìöò úîçî

וגו'. הולכת את ìùמדוע äìòá
äëìà åì äøîàùë äì øîà úéîðåù
:äáåùàå íéäìàä ùéà ãò äöåøàå

ביומיה. ואתי דאזיל çîùîåהא
ìéá÷äì áééç åúùà íò âçä úçîù
íåçúä êåúáù øéò ïåâë åáø éðô

:áåøéò éãé ìò åàבסוכתו ששבת
כו'. יוחנן øîàשל àä êéøô äéî÷ì

:ïéðìöòä úà éðà çáùî øæòéìà 'ø
סדין. עליה שאפרוש àìùמהו ìöì

óéñåî íåùî øåñà éî ùîùä êôæåùú
:àì åà úáùá éàøò ìäà ìòכל לך אין

כו'. éøîàãë'שבט øçà øáãì åàéùä
ïî÷ì(.çë óã)ãçà øáã øîà àìù

:åáø éôî òîù àìù.שופט העמיד שלא
úîùî åéäù ïúåà .ìàøùé úà òéùåî
êìîì ìåàù çùîù ìàåîù ãòå òùåäé

àî òùåäéïåòãâ ïéîéðáî ãåäà íéøô
ïãî ïåùîù ìçø éðáî éøä äùðîî
ääìá éðáî éøä éìúôðî ùã÷î ÷øá
òìåú éåìî éìò äãåäéî æòåá äæ ïöáà
åìà ïìåáæî éðìåáæä ïåìà øëùùéî
øâîùå çúôéå ìàéðúò ìáà íéùøåôî
ïäéèáù úåîù éúòãé àì ïåãáòå øéàéå
éúàöî àì øùàå ãâ ïåòîùå ïáåàøîå

:ùøåôî.חמה úèùôúîהגיע
:íìöà úáø÷úîåפי על מלכים

ìàåîù:נביאים. ô"ò ãåãå ìåàù
øáãä:מ)àìùויצא. úà øéúäì äöø

בדברים. שהפליגו מפני äîלא
åðîéä åâéìôä àì øçà øáãì åàéùäù
ïååëúð äøåú åãîìì àìù åúåçãìå

:'åë øáã øîà àìù àìàיוצאין אין
כו'. לסוכה àéðúãëמסוכה ãåìá øã äéäù ãåìá äúéäù åúëåñ úà ìâøä êåúáù úáù çéðä êàéäå(:áì 'ã ïéøãäðñ):ãåìì øæòéìà 'ø øçà
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ג' סעודות ביו״ט
בנוגע לדברי הגמ' "רבי אליעזר אומר ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה אחת 

ביום ואחת בלילה":

דברי המאירי

אמר המאירי: ר׳ אליעזר אומר ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה 
אחת ביום ואחת בלילה, שהרי אמרו תשבו כעין תדורו, מה דירה אחת ביום ואחת 
ימים, ושמא תאמר  ונמצאו ארבעה עשר סעודות לשבעה  בלילה, אף בסוכה כן, 
חמשה עשר הם עם סעודה שלישית של שבת? אפשר שהסעודות הבאות מצד 
רגילות דירה הוא מונה, וזו משום שבת היא, וי״מ שאותה סעודה עומדת במקום 

אותה של לילה שמאחר שהוא שבע אינו חוזר ואוכל.

)מאירי על אתר(
ביאור דבריו: לכאורה יש להבין מדוע התנא לא כתב שיש חיוב לאכול בסוכה ט״ו סעודות, 

והרי יש מצווה לאכול ג' סעודות בשבת?

ויש לומר:

א. שהתנא מנה רק את מנין הסעודות שחייב לאכול מדין סוכה אך לא את הסעודות שחייב 
לאכול מדין שבת.

ב. שסעודה שלישית של שבת הרי היא במקום סעודת מוצאי השבת כיון שמאחר שהוא 
שבע אינו חוזר לאכול.

אין צורך לעשות סעודה ג' ביו״ט

מצות יו״ט לחלקו חציו לבית המדרש וחציו לאכילה ושתייה . . ולא נהגו לעשות 
בו סעודה שלישית.

)שו"ע או"ח סימן תקכ״ט סעיף א'(

דברי המג״א

ולא נהגו לעשות - וכן משמע בסוכה פ״ב דאין חייב לאכול אלא ב׳ סעודות, 
וכ״כ התי״ט פ״ה דמעשר שני משנה י׳ אבל בסדה״י כ׳ טוב שיאכל פירות בסעודה 
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ג׳ והכל בו כ׳ שמזה נתפשט המנהג לאכול בי״ט תבשיל א׳ יותר שיחשב במקום 
סעודה ג׳ ואע״פ שאין מפסיק בברכת המזון ומ״מ כשחל י״ט בשבת אין לסמוך ע״ז.
)המג״א על השו״ע שם(

מהמשנה מוכח שאין צריך לעשות סעודה ג' ביו״ט, כיון שכתוב שאדם חייב לאכול ארבע 
עשרה סעודות אחד ביום ואחד בלילה.
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תענית בסוכות
במשנה אמרו חכמים שאין על האדם חיוב לאכול ארבע עשרה סעודות בסוכה, אלא אין 

לדבר קצבה חוץ מלילי יו״ט ראשון של חג.

דברי רש״י

אם רצה להתענות אין אנו זקוקים לו אלא אם יאכל לא יאכל חוץ לסוכה.
)רש״י ד״ה 'אין לדבר קצבה'(

תענית בסוכות?!

בפרש״י בד״ה אין לדבר קצבה אם רצו להתענות כו'. נראה דלשון להתענות לאו 
דוקא דאסור להתענות ביו״ט מיהא מדרבנן, אלא דעיקר כוונתו דאין אנו נזקקין לו 
מצד חיוב סוכה. ועוד יש לומר דלשון להתענות אתי כפשטיה לענין אכילת לילה 
דבליל חג הסוכות לא אשכחן שום איסור להתענות בו דלילה לא שמיה תענית כלל.

)פני יהושע על אתר(
ביאור דבריו: לכאורה איך כתב רש״י שביכולת האדם להתענות בסוכות הרי אסור להתענות 
ביו"ט? ותירץ: א. רש״י דיבר מצד חיוב הסוכה אבל אכן ישנו איסור אחר לא להתענות בסוכות. 
ב. שבלילה אין איסור להתענות וע"כ דיבר רש"י )כנראה הכוונה על ליל יו״ט שני, כי בליל יו״ט 

ראשון יש מצווה לאכול בסוכה(.

תירוץ הערוך לנר

ברש״י ד״ה אין לדבר. אם רצה להתענות. הפני יהושע הקשה הרי אסור להתענות 
ידעתי  ולא  ע״ש,  בלילה  איסור להתענות  דאין  כן  נקט  לילה  ותירץ דמשום  בי״ט 
רצה  אם  לי׳  קרי  היאך  א״כ  תענית,  שמי׳  לאו  בלילה  להתענות  איסור  דאין  כיון 
להתענות  בלילה כשקבל  איסור תענית  ועוד הא שפיר משכחינן שיש  להתענות, 
לילה ויום, ומתחיל להתענות בלילה, אז הלילה ליל תענית היא, ואסור להתענות 
בה, אכן בפשטות י״ל דנקט רש״י לשון רצו להתענות, דתענית חלום יכול להתענות 
גם בשבת ויו״ט, אבל לר״א דמחייב לאכול ב׳ סעודות ביום ולילה אסור להתענות 
תענית חלום דמבטל מצות סוכה, כמו שאסר להתענות תענית חלום לדידן בליל 
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י״ט הראשון כנ״ל.

)ערוך לנר על אתר(
ביאור דבריו: לכאורה יש לדחות את ביאור הפני יהושע, כיון שבאם מדובר ברש״י רק על 
הלילה הרי אין זה נק' תענית כלל, ומדוע כתב רש״י אם רצה להתענות. אלא יש לומר שהכוונה 
בדברי רש"י לתענית חלום שמותר להתענות ביו"ט )אך לר״א כיון שחייב לאכול ב' סעודות 

בסוכה יהיה אסור להתענות דמבטל מצוות סוכה(.
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ברכת "לישב בסוכה" כל ז' ימים
סוכות  של  הראשון  בלילה  רק  הוא  בסוכה  לאכול  שהחיוב  במשנה  חכמים  לפי  לכאורה 
א', אף  ז' הימים, משא״כ מצה שאין מברך עליה רק בליל  מדוע מברכים לישב בסוכה בכל 

שאוכלה כל שבעה.

דברי בעל המאור
ויש ששואלין באכילת מצה מה טעם אין אנו מברכין עליה כל שבעה, כמו שמברכים על הסוכה 
כל שבעה, דהא גמרינן מהדדי שלילה הראשון חובה ומכאן ואילך רשות, בין במצה בין בסוכה, 
כדאיתא בפרק הישן? ויש להשיב, לפי שאדם יכול בשאר ימים לעמוד בלא אכילת מצה, ויהיה 
ניזון באורז ודוחן וכל מיני פירות, מה שאין כן בסוכה שאין יכול לעמוד בלא שינה שלושה ימים, 

והוא חייב לישן בסוכה, ולטייל בה, והיינו דאמרינן בשבת בפרק רבי אליעזר, מצה וכל מכשיריה 
דוחין את השבת, דברי רבי אליעזר, מנא ליה לרבי אליעזר הא, אי מסוכה מה לסוכה שכן נוהגת 
בלילות כבימים, זהו הטעם שמברכין על הסוכה כל שבעה ואין מברכין על מצה כל שבעה וטעם 

נכון הוא.

)בעל המאור סוף מס' פסחים ד״ה ויש ששואלין(
כלומר, דבפסח בכל שאר ימות החג אינו חייב לאכול מצה, ואם ירצה יאכל דברים אחרים, 
אך בסוכה מחויב להיות )לישן ולטייל( בסוכה בשאר ימות החג )אף שזהו רק מצד ההכרח 

שלא יכול לעמוד ללא שינה, ולא מצד המצוה( לכן מברך עליה.

תירוץ המאירי
ואע״פ שפסקנו שאין חובה באכילה אלא בלילה הראשון, מברכין בה לישב בסוכה כל שבעה, 

ואינו דומה למצה שהמצה אין בה אלא אכילה, ואין חיוב אכילתה אלא לילה הראשון, והרי 
אפשר לו בדברים אחרים, אבל סוכה מצותה אף בישיבה ושינה והרי לענין אלו חייב בהם כל 

שבעה שהרי אי אפשר לו שבעה ימים בלא ישיבה ושינה כמו שביארנו, וי״מ בטעם זה שהמצה 
כשאוכלה כל שבעה אינו אוכל ממנה לשם חובה אלא להשביע רעבונו, ואינו אוכל ממנה אלא 

מפני שאי אפשר לו בחמץ, והרי זה כאוכל בהמה טהורה מפני שאי אפשר לו בטמאה, אבל 
ישיבת סוכה אינו אלא לקיים המצוה שהרי אי אפשר לו בלא ישיבה ושינה, וחיובם בסוכה, והלכך 

מברך עליה כל שבעה וכשתדקדק בדבר יפה הכל ענין אחד:

)מאירי על אתר - מס' סוכה(
והיינו שמצה אכילתה בשאר הימים אינה לשם מצת מצווה אלא להשביע רעבונו מכיון 

שאינו יכול לשבוע מחמץ אבל הישיבה בסוכה היא רק לצורך המצווה לכן צריך לברך.
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סוכה 'שלכם'
בגמ' נאמר שלדעת חכמים אדם יוצא בסוכה שאולה כמו שנאמר כל האזרח בישראל ישבו 

בסוכות - מלמד שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת.

דברי רש״י

דמשמע סוכה אחת לכל ישראל שישבו בה זה אחר זה ואי אפשר שיהא לכולם 
דלא מטי שוה פרוטה לכל חד אלא ע״י שאלה

)רש״י דף כ״ז ע״ב ד״ה כל(

שיטת התוס׳

דכיון דכתב לך למעוטי דשותפין משמע . . ומה שנהגו כל הקהל לקנות אתרוג 
בשותפות לצאת בו דעתן להקנות כל א׳ חלקו לחבירו בשעה שהוא מברך על מנת 

להחזיר דבשביל שנשתתף בו לא גרע ממתנה על מנת להחזיר רשמה מתנה.
)תוס' ד״ה כל(

הוכחת הגמ' מכך שכל ישראל ראויין לישב בסוכה אחת, ואף שלכאורה הם שותפין מכל 
מקום כשרה, אך בכל מקום שצריך לכם )כאתרוג וכדו'( אסור שיהיה של שותפין.

הסבר דעת רש״י

אבל אפשר שהוצרך רש״י לומר כן כי היכי דלא נוקי רבויא דכל האזרח בישראל 
ישבו בסוכות לרבות של שותפות ומיעוטא דלך למעוטי שאולה, כי היכי דבפרק 
שאולה  וממעטין  להם  מדכתיב  שותפין  של  טלית  ציצית  גבי  מרבינן  הגז  ראשית 

מדכתיב כסותך.

)ר"ן על הרי"ף כאן ד״ה דכתיב(
ביאור דבריו: מה שרש״י הוצרך ללמוד כן הוא כדי שלא נעמיד את הפסוק ד״כל האזרח" 
לרבות של שותפים, ואת הפסוק "לך" למעט שאולה ולכן פירש דאי אפשר לרבות שותפין כיון 

שיש לכל אחד ואחד שווה פרוטה בה.

קושית המנחת חינוך
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נראה מפירוש רש״י דכיון דבעינן לכם כל שאינו שוה פרוטה לא הוי לכם, ואם 
שאול פסול כדברי ר׳ אליעזר לא היה יוצא כיון דאינו שוה פרוטה, אלא על כרחך 
צריך לומר דשאול כשר, וא״כ יש לו שוה פרוטה ע״י שאילה. ולכאורה נראה מדבריו 
דאילו אם נאמר דשאול כשר מ״מ פחות משוה פרוטה פסול כמו שביאר דלא מטי 
לכל חד שוה פרוטה אלא על ידי שאילה, ומוכח דשאילה כשר כיון דשואל א״כ 
שוה פרוטה, אבל באינו שוה פרוטה פסול אף דשאילה כשר. אך זה אין סברה כיון 

דשאול כשר ולא בעינן לכם א״כ פחות משוה פרוטה לא גרע.

ידי  על  אלא  חד  לכל  פרוטה  מטי  דלא  רש״י  דכוונת  לומר  צריך  כרחך  ובעל 
שאילה, ואי אמרת שאול פסול א״כ לא משכחת לה דיוצא בסוכה, אלא על כרחך 
דשאול כשר, א״כ אין צריך לשאילה כי פחות משוה פרוטה ג״כ כשר כיון דאין צריך 
לכם, כן נראה לענ״ד עכ״פ מבואר בדבריו דהיכי דבעינן לכם ושאול פסול, גם פחות 

משוה פרוטה פסול.

וא״כ בהרבה מצוות דבעינן שיהיה שלו כגון מצה ולולב ודומיהם צריך שיהיו 
שוים פרוטה, דבלאו הכי אינו יוצא אם אינו שוה פרוטה דלא מיקרי לכם ולפי זה 
מינים במדינה  אנחנו מצות ארבעה  יוצאים  והיאך  ורגלינו  ידינו  מצינו  לא  לדבריו 
בכל  אופן  בשום  פרוטה  שוה  אין  ערבה  בדין  שני  או  ובד  מאד  מצויה  דערבה  זו 
מדינה זו, וכל מין בארבעה מינים פסולים בשאול, א״כ היאך אנו יוצאים ידי חובתנו 

במדינתנו זו ביום ראשון של חג ארבעה מינים.

וגם התוספות שם ד״ה כל כתבו על רש״י שבחנם דחק כיון דשותפים כשר עיי״ש 
בתוס׳, אבל על גוף הסברא לא נחלקו דפחות משוה פרוטה לא נקרא לכם, וא״כ חס 
ושלום כל ישראל אינם יוצאים ידי חובת ארבע מינים ביום טוב ראשון של חג, ולא 
ראיתי מי שהתעורר בזה. וגם להבין סברת רש״י למה לא הוי פחות משוה פרוטה 
לכם, דהא בודאי שלו דאסור לגזול הימנו דכל שהוא אסור לגזול מן התורה, א״כ 
אמאי לא נקרא לכם הא יש לו בעלים. ואינו דומה לאיסורי הנאה או שצריך היתר 
אכילה, עין פרק לולב הגזול ל״ה ע״א, רזה שהוא פחות משוה פרוטה הוי שלו לכל 
צרכו ואסור לגזול ממנו, א״כ יש לו בעלים. וגם במצה צריך לדקדק שיהיה הכזית 
שוה פרוטה, דשוה פרוטה היא חצי שעורה כסף צריך עיין בראשונים, וכזית מצה 
אינו שוה כל כך במדינתינו, א״כ חס ושלום אין ישראל יוצאים ידי חובת מצה בלילה 
הראשון ולא ראינו ולא שמענו מי שידקדק בזה ולא מצאתי בשום פוסק קדמון או 
אחרון שיביא זה, וצ״ע מאד שלא הרגישו בזה המפרשים והפוסקים בפרט במצוה 

דאוריתא.
)מנחת חינוך מצווה שכ״ה אות י"א(
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לו  שיהיה  צריך  שלו,  תחשב  שהסוכה  שבכדי  מדויק  רש״י  מדברי  לכאורה  דבריו:  ביאור 
בה לכל הפחות שווה פרוטה )דווקא לפי ההו״א של הגמ' שצריך להיות "לכם" ־ שלכם(, וא״כ 
קשה בכל המצות שצריך "לכם" ושאולה פסולה, כגון במצה ודי מינים - שלכאורה צריך שיהיה 
שווה פרוטה, ולא מצאנו כן בפוסקים, ועוד הקשה דמדוע צריך שיהיה שווה פרוטה הרי מכיון 
שיש איסור לגוזלו ממנו אפילו אם אינו שווה פרוטה על כרחך שנחשב כשלו כיון שיש לחפץ 

בעלים, ונשאר בצ״ע.

ועיין בכל זה בשיחה המובאת בלקו״ש חי״ט שיחה א' לחג הסוכות )נדפס בהוספות לקמן(.
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ביאור קושית ותי' הגמ'
בקושית הגמ' והאמר ר' אליעזר י״ד סעודות חייב אדם לאכול וכו' מצינו מחלוקת ראשונים.

שיטת רש"י )וכן היא שיטת התוס'(

וכיון דביום אחרון לאו בסוכה יתיב ואם ישב בה לשם מצוה עובר על בל תוסיף 
מאי השלמה דסוכה איכא הכא.

)רש"י ד״ה והאמר ר' אליעזר(

שיטת הריטב״א

והא דתנן ועוד אמר רבי אליעזר כו'. אקשינן עלה מרישא דקתני אמר רבי אליעזר 
י״ד סעודות חייב אדם לאכול בסוכה, פי׳ ואם כן אמאי לא יהיב רבי אליעזר תשלומין, 
אלא למי שלא אכל ליל יום טוב ראשון דהא בכולהו שבעת ימים נמי חייב בסעודה 

כמו ליל הראשון.

)חידושי הריטב״א על אתר(
היינו שהקושיא היא שמלשון ר"א בסיפא של המשנה משמע שרק את סעודת ליל יו״ט 
צריך  וא״כ  בסוכה  סעודות  י"ד  לאכול  חייב  דהא  בגמ'  הקשו  וע"כ  להשלים,  צריך  הראשון 

להשלים גם סעודות אלו.

ביאור מחלוקתם

בד״ה והאמר ר״א. פריך דליכא סוכה. וכן פי׳ רש״י, אכן הריטב״א פירש דהקושיא 
היא למה צריך תשלומין דוקא לילה הראשונה ולא כל הי״ד סעודות ע״ש והנה הא 
דלא ניחא לרש״י ותוס׳ בפי׳ הריטב״א, י״ל דודאי צריך טעם מה הי׳ ס״ד דהמקשן 
למה בעי תשלומין דוקא לילה הראשונה, אבל י״ל דבאמת המקשן הוי ס״ד דלר״א 
גם לכל הי״ד סעודות צריך השלמה, והא דנקט לילה הראשונה דוקא משום דאתי 
לאשמעינן פלוגתא דרבנן, רזה לא שייך רק בלילה הראשונה, כיון דלדידהו ליכא 
מועיל  ורק הקשה מה  כן,  יכול להקשות  הוי  לא  ולכן  בלילה הראשונה,  רק  חיוב 
י״ל  והתוס׳  בפי׳ רש״י  ניחא להריטב״א  ומה דלא   .  . סוכה  דליכא  כיון  תשלומין, 
דלשיטתו אזיל דהוא מפרש מה דקאמר ר״א דישלים בליל י״ט האחרון היינו שיאכל 
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זה לא שייך פי׳ רש״י ותוס׳ כמובן, והנה מה  ולפי  בסוכה כמו שפי׳ בב׳ מקומות 
דכתב רש״י שיאכל חוץ לסוכה, הוא מטעם בל תוסיף כמו שפי׳, וא״כ קשה לכאורה 
וי״ל דמה שעובר בבל  להריטב״א איך מותר לאכול בסוכה ולעבור א׳בל תוסיף׳, 
תוסיף כשאוכל בכוונת מצוה בסוכה אתיא ממסקנת הגמרא דר״ה )כח ב( ע״ש, 
ולכן סובר רש״י כל שאוכל בסוכה לשם מצוה עובר, אבל הריטב״א י״ל דסובר כיון 
שאינו אוכל לשם מצות היום, אלא לתשלום יום שעבר אינו מוסיף על ז׳ ימי סוכה 

וליכא בל תוסיף.

)ערוך לנר על אתר(
צריך  ר״א  שלפי  סוברים  שהם  משום  כהריטב"א  פירשו  לא  ותוס'  רש"י  דבריו:  ביאור 
להשלים את כל הי"ד סעודות ומה שאמר ר"א במשנה על לילי י״ט ראשון, הוא לפי שיטת רבנן 
שסוברים שרק סעודה זו צריך לאכול בסוכה וקמ״ל שלדעתם לא יעזור ההשלמה לסעודה זו. 
והראשונים חלקו על רש"י מכיון שהם סוברים שמותר לאכול ביו״ט אחרון של חג בסוכה, )ולא 
עוברים על בל תוסיף כיון שלא יושבים בסוכה לשם מצוה(, ולכן יכולים להשלים גם ביו״ט 

אחרון.

גם בביאור תירוץ הגמ׳ מצינו מחלוקת ראשונים:

שיטת רש״י

להתענות  רצה  ואם  קצבה  לדבר  שאין  לומר  חכמים  אצל  אליעזר.  ר׳  בו  חזר 
יתענה חוץ מלילי יום טוב הראשון ובהא מיהא פליג עלייהו דקסבר יש לה תשלומין 

כמו שיש תשלומין לקרבנות יום ראשון אף בי״ט האחרון.
)רש"י ד״ה חזר בו(

בביאור תירוץ הגמ' "חזר בו רבי אליעזר" פירש רש"י דמודה ר״א לחכמים שאין חיוב לאכול 
בכל ימות החג אלא החיוב הוא רק בלילה הראשון אלא שנחלקו האם יש לסעודה הזו תשלומין 

דלר״א יש ולרבנן אין לה תשלומין.

קושית המאירי

ותירצו שחזר בו ר׳ אליעזר בראשונה ושלא לחייב אלא בלילה הראשון, וחדש 
בה לומר שאם לא אכל ישלים, ולפירוש גדולי הרבנים קשה לפרש שאף כשחזר 
בו אם השאלה היא האיך היא תשלומין אחר שאין שם סוכה מה הועלנו בתירוצו, 
ואף בלילה הראשון האיך היא תשלומין בלא סוכה, עד שרבים פירשוה כפירושנו, 
וסוברים שהשלמתה בסוכה, ובל תוסיף אין כאן דבל תוסיף שלא בזמנו בעי כונה 

וזו אין בה כוונת מצוה )ולא( ]אלא[ כוונת תשלומין.

)מאירי על אתר(
ביאור דבריו: לפרש"י קשה איך אפשר להשלים ביו"ט אחרון של חג את סעודת ליל יו״ט 
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ראשון הא הוי בל תוסיף ואסור לו לישב בסוכה ומכאן הוכיח המאירי שאין בזה איסור בל 
תוסיף כיון שאינו מתכוון בישיבתו לשם מצוות סוכה אלא לשם השלמת סעודת יו״ט ראשון.

שיטת תוס׳

לכך נראה לפרש חזר בו ר׳ אליעזר ממה שהיה מצריך סוכה ולעולם י״ד סעודות 
בעי.

)תוד״ה חזר בו(

ההסבר לשיטת תוס׳

חזר בו ר״א ממה שהי׳ מצריך סוכה. פי׳ דבריהם נ״ל דודאי כיון דר״א בעי י״ד 
סעודות מצריך נמי סוכה דאיך שייך שיאכל בסוכות סעודה חוץ לסוכה, ועוד דהרי 
י״ד סעודות לא אתי רק מתשבו כעין תדורו וזה כתיב גבי סוכה, רק כוונתם מפני 
שאמר ר״א חייב לאכול י״ד סעודות בסוכה, דמלשון חייב משמע דחיוב גמור הוא, 
ואם לא אכל לא יצא ידי חובת סוכה, לזה מפרש דחזר ר״א ממה שהי׳ מצריך אפילו 
בדיעבד, ורק למצוה לכתחלה בעי, ועל כן לא בעי תשלומין בסוכה, אבל תשלומין 
בעי, כיון דעכ״פ הי׳ חייב לאכול לכתחלה ולא משום דילפינן ממצה כיון דבמצה 
עצמה אין תשלומין, אלא כיון שיש תשלומין לקרבנות דראשון ג״כ, אבל מ״מ לא 
צריך  לא  לר״א מ״מ  גם  חיוב בסוכה,  יש  ודאי  דלילה הראשונה  ואף  צריך סוכה 

תשלומין בסוכה כיון דהחיוב ממצה ילפינן ובמצה גופא אין תשלומין.

)הערוך לנר על אתר(
ביאור דבריו: בתחילה אמר ר' אליעזר שאם לא אכל י״ד סעודות בסוכה לא יצא ידי חובת 
סוכה, אך למסקנא חזר בו ואמר שלכתחילה אמנם יש לאכול י״ד סעודות בסוכה אך בדיעבד 

אף אם לא אכל רק בלילה הראשון בסוכה יצא ידי חובתו.
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el yiy oeik le`ya `veic `nrh epiide xwtde

iire) 'ia opixw jl l`xyi milra"df mrhny y
ekrn dle`y dkeqa `vei oi`"zetzey oke m

ekr".(m
zelra oipr dnc ± ezxaq oiadl izikf `le

llkc± xeaivc ,l`xyim`d ,dkeqk devna
vy ycgp"r) icedic l"(e`iaz mkizeayenn c

!?`wec
dlg dpi` dyecw da yiy iptny ± xn`p m`e

ekr lya"idefy) oaxw zyecwa hxta ixd ± m
nl ± dkeq zyecw"yxt d`x) df c"` ,h dkeq i

c"yxt .dbibgd lr d"c a ,l dvia i"ce 'dl d"d
ey .dbibgd lr"dc` r"x f"de` d`xe .glxz q"z

ye (dyz'` 'r) zekeq"e`a dpyi ± ((p"`herine .d
e`c"eika d"n `ed ± `xwa a

"
l`xyi"eike"`le ,a

) `penne zelrac oeyln
"

jl"eike"iptn m`e .(a
ixd ± ely epi`y dn yicwdl leki epi`y

wtp i`ne ,eli`yn"ekrc e` l`xyic n".m
(16ykna"key d`x) dle`y zilhn"dc` r"f
e`g"iq g"q c"ewae .g ,e"ye .my `".(p

`yn (17"oiievnda d`x) dle`y zilha k
lkl sq`na oiievnda d`xe .zncewd dxrda

lwq zepgnd".(df mivxznd `

z` el li`yn exiagy oeeik :`ed jkl
didz `idy ote`a dkeqdzxick weica

ely rawdedf ixdy) dpyd lk ly
aleld znerl ,dkeqd oipra xwird16

± eiabl xy` ,dnecke
"

jly"i`pz `ed
tl ,(cala iccv`id dl`ydd jki

ly ote`a
"

ynn ely"±
"

ikdc `zrc`
eli`yd (z`fk daygna=)"17.

.b:zeinipta xaqdd

mipiprd zyely

deiae dpydÎy`xay"k

itl df oipr xiaqdle siqedl yie
weqtd on :mixacd ly mzeinipt

"
lk

...gxf`d"y micnel
"

l`xyi lk
zg` dkeqa ayil miie`x"iptn ±

,dkeqd ly zcgeind dlrnd
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kae .a ,dlx xecq (18"ewl mb d`xe .n"z
rq ,gn miavp"x .a"rq ,cp d".jli`e b

.c ,`t mildz (19
ewl d`x onwl `ada (20"g [mbxeznd] y"c

xl dgiy"'r) mixetkd meile (jli`e 124 'r) d
.(jli`e 130

x (21".a ,cl .` ,fh d

,zg` ze`ivnl l`xyi lk micg`zn
xy` cr

"
ayil miie`x l`xyi lk

zg` dkeqa"dkeq mb ef daiqne .
`id dle`y

"
ynn elyk"xaqenk ,

:oldl

zeciqgd zxeza xaqen18lr
weqtd19

"
epbg meil dqka"mipiprdy ,

md mixetikdÎmeiae dpydÎy`xa xy`
± mixzqen

"
dqka"bga milbzn ,

± zekeqd
"

epbg meil"oaei df itl ,
byenay lcadd

"
mkl"dkeq oia

xiaqdle micwdl yi jk myl .alell
mdy mipiprd lr

"
dqka"dpydÎy`xa

.mixetikdÎmeie

dagxda xak xaqed20mzednay ,
yi mixetikdÎmeie dpydÎy`x ly
:mde ,dfn df milrpd ,mipipr dyely

(`zeevndy`xa :el` mini ly
Îmeiae ,xtey zriwz zevn ± dpyd
zeevne ziprzd zevn ± mixetikd
zxyrn mzeid (a .ieciede daeyzd

inidaeyzzilrp daeyzy ±
z` owzl dleki `id okle ,zeevnn
(b .zeevnd meiw zceara zeernd

ly zizenvrd zedndmini,el`
dpyd y`xa :daeyzd oiprn zilrpd

ly dcearde 'd zywa ±
"

ipekilnz
mkilr"21`edÎjexaÎyecwd zklnd ,

y oiprd ± mixetikd meiaeenevirly
dxtk zbxcy ,xtkn mixetikdÎmeief

.daeyzd zervn`a dxtkd on zilrp

z` mi`han el` mipipr dyely
ly zexywzdl zepeyd mikxcd

:`edÎjexaÎyecwd mr l`xyi

iy ,`ed cg` ote`,md l`xy
md j` ,zi`nvr ze`ivn ,lekiak
jixv df ote`a .zewl`l mixywzn

xywdzeyridlzervn`aiynn xac

xy`k ,zeevnd meiw zervn`a ±
zekln ler mnvr lr milawn l`xyi

.jlnd zexifb z` miniiwne miny

zexywzd ± xzei wenr ote` mb yi
dppi`y ,'d mr l`xyi ly zinipt
ef zexywzd .zeevnd meiwa dielz
xy`k s`y ,daeyzd oipra z`hazn

g ,wxt icedi",miny zekln ler ,e
hxgzne xrhvn `ed ,'d ieeiv lr xare
xfeg `ed ± z`f owzl dvexe jk lr

.daeyza

on zilrp z`f zexywzd jxc
j` ,zeevnd meiw zervn`ay xywd
:zeevnd meiwl xyw dl yi z`f lka
Îi` lr `id daeyza dxfgay dhxgd

meiwdeevndmiiwl hilgn `ed okle ,
`vei .jlnd zexifb z` `adle o`kn
z`hazn ef zexywzd mby ,`et`
.`edÎjexaÎyecwl rnyidl dhlgda
ipta ze`ivn `ed icedid oiicr ,xnelk
Îyecwl zrpkpe zxywznd ,dnvr

.`edÎjexa

zexywzdd ly xzeia dlrpd ote`d
`edÎjixaÎ`ycewe l`xyi ± `ed`lek

cg.'dl l`xyi oia hlgen cegi` ,
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fgnk (22"mdilr xefb` izekln elawiyk l
.(b ,k exzi `zlikn) (zexifb)

ywan df mrhne (23awd"d
"

.. iptl exn`
mkilr ipekilnzy 'ek zeikln".cg `lek md ik ,

'd zywaa z`hazn z`f zexywzd
ly dcearae

"
mkilr ipekilnz",

jk icil mi`ian l`xyi xy`k
:mdilr jelni `edÎjexaÎyecwdy

'dl l`xyi ly zexywzdd
zervn`a e` ,zeevne dxez zervn`a
xg`l wx zeyridl dleki ,daeyz22

ik ,`edÎjexaÎyecwd z` mikilnny
xefgl ,jlnl rnyidl ixyt` f` wx

.dnecke exac zxtd lr daeyza

ly oiprd meiw iptl la`
"

ipekilnz
mkilr"l`xyil mxebd xacd edn ,

`iande ,dkelnd oipr oexqga yibxdl
Îyecwd z` miywan l`xyiy jk icil
ef dybxd ?mdilr jelnl `edÎjexa
ixnbl micge`n l`xyiy jkn zraep

zeidl mileki mpi`e ,zewl` mr23,
g".jlnd `ll ,e

.coipra wx
"

ipekilnz"

micedi oia milcad oi`

mpyi recn ,oaen lirl xen`d itl
ote`a xg`l cg` icedi oia milcad
,daeyzd oipra oke ,zeevnd meiw

ly oipra eli`e
"

mkilr ipekilnz"oi`
,edrxl cg` icedi oia milcad mey
xya jln zxzkd zray mi`exy itk
heyt yi`e lecb xy miiexy mce
,jlnd itlk zelhazd zbxc dze`a
jlndy xg`le ,dxzkdd xg`l wxe

oia milcad miniiw ,zexifb xfeb
xaqenk ,zexifbd meiw ote`a mipizpd

:oldl

meiw,zexywzd beq `ed zeevnd
,zcxtp ze`ivn `ed icedid eay
zeevnd meiw jkitl .'dl zxywznd
icedi lk lv` mipey lerd zlawe

.zi`nvr ze`ivnk ezbxcl m`zda

wenr xyw `id daeyzd zcear
meiw iciÎlr deedzn eppi`y ,xzei
Îlk lecb lcad da oi` okle ,zeevnd
mi`exy itk ,xg`l cg` icedi oia jk
iciÎlr mb zeyridl dleki daeyzy

xedxd24e cala
"

`rbxae `cg `zrya
`cg"25miniiw z`f zexnl la` .

daeyz idef z`f lka ik ,milcad
eyxeyl daeyz e` ,zepeerl m`zda
dnec oi` dl`le ,icedid ly exewnle

.edpynl cg` icedi

ly oiprd z`f znerl
"

ipekilnz
mkilr"oiay hlgend cegi`d on raep

xyt` i`y myk okle ,'dl l`xyi
xyt` i` jk ,'dl l`xyi oia cixtdl
cg` icedi oia licadle cixtdl
md l`xyi lk df oipra .ezlefl

zg` ze`ivnk26.zwlgp dppi`y ,

.a ,hn oiyecw d`x (24
gf (25"rq ,hkw `".`

t mixcp inlyexi d`x (26"d h"rhwn ded :c
d`xe .'icil ignze xefgz iecil `pikq zgne ctew

lt `ipz"ndq .a"vdl v".l`xyi zad` zevn v
.l`xyi zad` qxhpew
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.dmipiprd zyely

zyelya mi`hazn

ixyz ycegay mibgd

mpn` mi`vnp elld mipiprd zyely
,mixetikdÎmeia ode dpydÎy`xa od
xeyw ielbae illk ote`a j` ,lirlck
mibgd zyelyn cg`l mdn cg` lk
Îmei ,dpydÎy`x :ixyz ycegay

:onwlck ,zekeqd bge mixetikd

xkip dpydÎy`xaielba`edy
d
"

y`x"eay onfd edf ±mixizknz`
qx azek jke ,jlnd"b27dy ,

"
oipr

oey`xd"a
"
)meid zevnxtey(a"`ed
ly oiprd

"
z` epilr oikilnn

`xead"28.

xkip mixetikd meiaielbamei `edy
mei ,daeyzd

"
dgilqe dlign uw"29

:okÎlrÎxzi .jlnd zeevn lr xaerl
ly oiprd elit`

"
mei ly enevir"30,

l`xyi oia izenvrd xywd z` `hand
zervn`ay xywd on dlrpd ,'dl
ly oiprl xeyw `ed mb ,daeyzd

"
xtkn"30mei :meid ly eny `ed jke ,

mixetikd.

l`xyi miweqr zekeqd bgaielba

drax` zlihp ,dkeq :zeevnd meiwa
'eke mipin31mei xg`l cin)

mdxcea`a `aed (27
"

zeriwzd inrh".
ewl d`x (28"g [mbxeznd] y".jli`e 339 'r c

xl dgiya".cere .my d
anx .dlirp zltz gqepa (29"daeyz 'ld m

t"d ,a".f
anx (30"t daeyz 'ld m"d `".cÎb

wie d`xe (31"t x"el`e bgay zevn ray :a ,l
.'ek od

(mixetikd32l`xyi
"

zeevna miweqr",
bg :eny mb `ed jkezekeqd.

.ebgay mipiprd zyely

zekeqd

dpydÎy`xa mi`vnpd mipiprd lk
± dqka ± xzqp ote`a mixetikd meiae

± zekeqd bga milbzn
"

epbg meil".
ixwird epipry zexnly ,oaen jkn
,zeevna weqird `ed zekeqd bg ly
lk ielba ea mi`hazn z`f lka
miniiwd ,lirl epnpy mipiprd zyely

:mixetikd meiae dpydÎy`xa

mixetikd meiae dpydÎy`xay myk
oke ,df meil zcgeind zednd dpyi
ixaca fenxy itk ,daeyzd oipr

fg"l33

"
mini dxyroiaydpyd y`x

mixetikd meie"dpyd y`x ,xnelk ,
ini zxyrn wlg md mixetikd meie
oiprn milrp md z`f mr cgie ,daeyz

lk ly daeyzdzxyrsqepae ,minid
zevn ± iyily oipr mda miiw jkl

:meid

:zekeq iabl mb miweqta mi`ex jk
dxeza34± bgd x`ezn

"
xyr dynga
zekeqd bg dfd iriayd ycegl mei

'dl mini zray",
"

dyrz zekeqd bg
mini zray jl"3daiyid zevn iable ,
aezk dkeqa4

"
zray eayz zekeqa

mini"cgeind zedndy ,oaen jkne ,
zevn `id zekeqd bg lydkeq.

wie d`x (32".f ,my x
x (33".` ,gi d

.cl ,bk xen` (34
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xn`p mipind zrax` zlihp iabl2

"
mkl mzgwleoey`xd meiaur ixt

...xcd"zrax` zlihp zevn z` ±
miiwl yi mipindoey`xd meiabg ly

zrax` zevny ,oaen o`kn .zekeqd
Îmei ly zixwird ezedn dppi` mipind

ly bgd ly oey`xdzekeq35.

mipind zrax` zevn xg`le36xn`p
weqtd jynda

"
'd iptl mzgnye

ke (35"zaiyi zevn :devnd onf ihxt mb d
lk `id dkeqminid zraydpte`e ,

"
oirk eayz

execz"'f lk dkeqa xce liihie oyie dzeye lke`
eyeh .a ,gk dkeq) dlila oiae meia oia minid"r

q hlxz 'iq"qe `"dc`e a"q f"`yn .(c"aeig k
oilhepy ycwna mbe .oey`xd meia wx `ed alel

x d`x) dray lk"i` ,(` ,`n dkeq .` ,l d"f
zayd meiyk ixdy dkeq zevnk dpy lka reaw
,an my) dyy wx oilhep bgd ini jez zeidl lg

anx a"t alel zekld m"id f"ote`e .(jli`e b
.*meia zg` mrt wx dze` oilhepy ± dneiw

dligzn dkeq zevn :aeigd zlgzda oke
dneiw)(lretaepnf alele ,oey`x dlila skiz

yxtly xirdle) dngd upzyn xwaa meiwd ly"i
rq ,bl dkeq"c `"r my .alel d"c a"d d"± bonf

.(bgd yciwyn skiz `ed devnd
pda d`xe"ewl (mipta x`eandae) l"kg y"'r a

.jli`e 127 ,123
t dkeq inlyexi d`x (36"id b"anxae .`"m

aezkd `iad bi 'ld my
"

'eb mzgnye"oiprl
yxt d`xe .ycwna dray lk alel zlihp"dkeq i

c a ,bn"wie .alele d"t x"tiae a ,l"'ite z
fxdn".43 dxrd onwl d`xe .my e

(*mbe
"

milyexi iyp`"dkeq) 'ek mcia malely

yxtae (a ,`n"my i
"

`id devn dzgiwle dzlihp"

cre]"eyeha f"dc`e) r"e` (f"x g"xe ev q".apxz q

anx d`xe"dltz 'ld mt"d d"ixd ± [d"wx f
"

devn

xgaend on",
"

devn xwir xak dxar lhpyne"

cez)"rtvn xirdle .(` ,hl dkeq ± dteqa xaer d"p

iazkn .(c ,b) dnlyd .(b ,cp) zehnyda d`ltd

.cere .cpw azkn dxez

zgnye :ci ,fh d`x 'tae (37jbga.
wie d`xe .gi xen` `negpz (38".a ,my x

mini zray mkiwl`"dgnyd zevn ±
zekeqd bga37.

zednay oaen lirl xen`d lk itl
ielib icil `a dkeqd oipr ly zixwird
Îyecwl l`xyi oiay izenvrd xywd

ly ote`a `edÎjexa
"

cg `lek"xyw)
ly oipra `haznd

"
mkilr ipekilnz"

zilbzn alel zevna :(dpydÎy`xay
zervn`a 'dl l`xyi oiay zexywzdd
mei ly ixwird oiprd) daeyzd
l`xyi oia zexywzdde :(mixetikd
meiw zervn`a `edÎjexaÎyecwl

zeevndzilbznbgay dgnyd zevna
.zekeqd

.fzekeqd bg ipipr

mipiprl miliawn

deiae dpydÎy`xay"k

:`ed jkl xaqdd

ly oipra ,xen`k
"

ipekilnz
mkilr"cg` icedi oia milcad oi`

zekeqa dlbzn df oipr .edpynl
ixdy ,dkeq zevna

"
miie`x l`xyi lk

zg` dkeqa ayil".lcad mey `ll ,

yxcna xn`p ,alel iabl38lr
weqtd

"
oey`xd meia mkl mzgwle"

l`xyia xacn aezkd ina ±
ekrae"mze` oc `edÎjexaÎyecwdy m

mixetikd meiain oircei ep` oi`e ...
`edÎjexaÎyecwd xn` ...gvpn did

mkcia mkialel elhlkd erciy
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tr (39"mb leqt `ed lefby dn x`al yi f
d`x) jkqa wx `ed mileqtd x`yy s` zeptca

c ` ,`l mixnz zetk"nt .zwelgn d"ayn) b"(f
wq my"pn .c"`pliee) daeyz igzt d`xe .my g

pxz"ik ± (eteqa ai llk aeh gwl .lxz 'iq (d
jtid mbe ,raw zxic ± execzc) jtid `ed lefb

.dkeqd okez zellk(c

oica mzikf mz`y"dxtkd ,xnelk ±
dlbzne zxkip mixetikd mei ly
zrax` zlihp zevna zekeqa

.mipind

,devn ly dgny ,bgd zgny zevne
`idielib'dl l`xyi oiay zexywzdd

z` d`iand ,zeevnd meiw zervn`a
.'d zeevna dgny icil l`xyi

.gy jkl xaqdd
"

dkeq

elyk `id ixd dle`y"

dklda lcadd oaei ,xaqend itl
:alell dkeq oia lirl dxkfedy

d `id dkeqd zevn
"

ielib"ly

"
mkilr ipekilnz"micge`n l`xyiy ,

,`edÎjexaÎyecwd mr xenb cegi`a
oia milcad epkzii `ly ,oaen okle

a dpeekd ,xnelk .xg`l cg` icedi
"

lk
zg` dkeqa ayil miie`x l`xyi",`id

,dkeqd ly zcgeind dlrnd iptny
ote`a ,hlgen cegi`a l`xyi micge`n

dligzkln mdy
"

cg `lek"ze`ivn ,
dkeqy ,dkldd zraew okl .zg`

dle`y
"

elyk `id ixd"jkn xzei s`e ,

"
elykynn"oia licadl xyt` i` ik ,

dkeqdy xnele ,ezlefl cg` icedi
dpi`

"
ely".xg` edyin ly `l` ,

lfeb icedi xy`k ,jk epi` xacd)

`ed df dyrna .edrxn dkeqcbpzn

cexit xveie ,dkeqd ly zecg`l xzeqe
lfbpd oial epia39dkeqd oi` okle ,

`xwidl dleki
"

ely".(

.halely jkl xaqdd

eppi` le`y
"

elyk"

,dkeq zevna wx miiw df oipr la`
z`hazn ,mipind zrax` zevn eli`e
± micedid oia zecg`zd okÎmb mpn`

recik ,micb`n40ibeq drax` lk z` ,
mdipia zecg`zdd j` ± cgia micedid

beq x`yp cg` lky ote`a `idipta

envrzrax` zevn :cegi`d xg`l mb
mei ly dxtkd z` dlbn mipind
dxtkd oipray myk ,okle mixetikd
ik) ipyl cg` icedi oia milcad yi
icedi lk lv` znybzn lreta dxtkd
zedndy zexnl ,eil` m`zda
zilrp daeyze dxtk ly zixwird
zecg`d mb jk ,(milcade zewlgzdn
lky ote`a `id mipind zrax` ly

.envr ipta beq x`yp mdn cg`

zrax` iabl xnel xyt` i` jkitl
md mile`yd mipindy mipind

"
elyk",

zcxtpd ze`ivn x`yp icedi lk ik
iabl recn ,oaen df itl .edpynn

xn`p dkeqd
"

jl"eli`e ,cigi oeyla
dkldd zcnlp mipind zrax` iabl

"
mkly"aezkd on

"
mzgwlemkl"

md l`xyi lk dkeqa :miax oeyla

wie (40"t x"ewl d`xe .ai ,l"g y"dgiy c
dbgl".q
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,zg` ze`ivn
"

cg` sebk"41seb l`e ,
xacd oi` j` ,cigi oeyla mixacn cg`
cg` lk f` ik ,mipind zrax` iabl jk
md ik m`) zcxtp ze`ivn `ed

± miax md okle (micbe`n
"

mkl".

mb zecg`d zniiw z`f zexnl
lk z` micb`n ± mipind zrax`a

cgia mipind zrax`42.

ly iyilyd oiprd epyi jkl sqepa
z`hand ,dgnyd zevn ,zekeqd bg
'dl l`xyi oia zexywzdd z`
mpyi df oipra .zeevnd zervn`a
ly mipeyd mibeqd oia milcad ynn

± l`xyi
"

miciqg43eid dyrn iyp`e

micwxn"e
"

miypde miyp`d mrd lk
renyle ze`xl oi`a mlek"44.

(c"kyz q"dbgc 'a mei zgiyn)

fix`dl zevnd inrh (41"`aed ,miyecw 't l
.my l`xyi zad` zevna x`azpe

e`kay lr sqep (42"zecg`d oipr fnxp mdn `
lxz dkke jynd .jli`e b ,cqx xeciq)"tt f".(f

anx .` ,`p dkeq dpyn (43"alel zekld m
t"id g"ewl d`xe .c"ig [mbxeznd] y"288 'r f

ye jli`e"anxd zrcly p"d m
"

dxizi dgny"

id my) ycwnay"zgnya dtqed `id (abgd

.envr
zevn `id bgd zevn okez xwiry oike (44

pk) dkeq"i ± (35 dxrdae mipta l"dkeqa mby l
pd mipipr 'b lk mpyi"(` :*ldevnddaiyic

zxehwd oprn dyrp dkeqd jkqy df (a :dkeqa
deic"dei xry y`x zxhr) k"rq ,el k".jli`e `
de`"tt my dkke .jli`e akyz'` 'r zekeq z".c

dkeqa ayil mie`x l`xyi lkc oiprd (b ;(cere
pk ipekilnz 'iga ielib ,zg`"jkqc xirdle .l

xa oirwezy zelew d`n cbpk d`n 'hniba"d
rt)"n .eteqa zekeqd bg xry g"ini zkqn g

t dkeqe devn"q my dkke .` ,b"d`xe .bv t
l zxezie".(by 'r v

(*r"ewla x`eand c"g [mbxeznd] y"126 'r c

xc mipipr 'b lky .jli`e"meid zevna md d

wzc"d`a daeyzd oipry `l` ,yfnxawza"y

.xtey zevnn ixnbl dlrnl `ed ipekilnzd oipre

ihewlq"dbg`zegiy

a



זמן שמחתנו

גרסא



קובץ לימוד תשרי תשפ"א - זמן שמחתנו 178

‰ÎÂÒ ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù ‰·¯ÚÂ ·ÏÂÏ.�
בלינה. איפסלו במקודשת מייתי ååäואי óåâä úùåã÷ åùã÷éàå ìéàåä

:ïáø÷ éøåîéàë åäì.אמר ïéàãחזקיה äðéî òîùîì úéöî éàãå àä
'éðúîã àîòèå äðéî ïðéòîù àì úòãî àìù ùåãé÷ ìáà íéîì øåòéù
éìë êåúî åäì éì÷ùã øçîì åäì éæçã ïàîã úùãå÷îá éúééî àìã

åðúéð éìë íùã÷éù úòãì øáñ úøù
íéîì øåòéù ïéàã ïåéëå ìåîúàî åá
åäì éëñðîã éæç à÷å éìëä íåùã÷
à÷ôðå íéëñðá úìòåî äðéì ïéà î"ù

:äáøåç äðéî.אמר ינאי åìéôàר'
÷ôð ä"ôàå íéîì øåòéù ùé àîéú

:äáøåç äðéîיאמרו שמא גזירה
ורגלים. ידים ìåãâלקידוש ïäëì

íéùã÷î ïéàù éìëá íåùã÷å íåàìî
íéùãå÷î íéîá àìà íéìâøå íéãé
äçùîä ïîùá çùîðù øåéëã àéîåã
íéãé ùåãé÷ì íäå åéîéî úà ùã÷îå
ïéùåò åéäù áäæ ìù ïåú÷ óàå íéìâøå
åéãé åðîéä ùã÷ì â"ë ìù åãåáëì
óøè 'ô àîåé øãñá 'éøîàãë åéìâøå

éôì÷á(:âî óã)éúàå äéä ùãå÷î
íéìâøå íéãé ùåãé÷ì àëä øîéîì
äåä 'éôàù àøåòéù åäì úéìå íåàìéî
éëå åùã÷úðå éìëì íä ïéåàø ïéâåì '÷
úìòåî äðéì ïéà øîà åäì éëñðîã éæç

:íéëñðá.ואמאי:ïéìåñô ïéìåâî íéî
במסננת. æ"òìáלעברינהו ø"ééìå÷

åîë ïåèéãðå÷ äá ïéððñîù úððñî
äøáë ïéîë éåìúù úåéåðç éìòá ïéùåòù
éìë äéúçúå ïééå ìëåø ú÷áà åáå

:åëåúì ïðúñî ïåèéãðå÷äåבו יש
גילוי. äøéîùמשום àìá åçéðä íà

ìëäá ùøåôîä éåìéâ úééäù øåòéùë
ïéèçåù(.é ïéìåç)åøåçì øåæçéå äúùéå éìë ïæà úçúî ùçð àöéù éãë

äéúùá äøåñàå:.התחתונה:ïåúçúä éìë

‰·¯ÚÂ ·ÏÂÏ ÍÏÚ Ô¯„‰

ÏÈÏÁ‰.וששה äùîç:חמשה íéîòô íéîé äùù àåäù íéîòô
חליל. äáàåùäוזהו úéáì äçîù úåáøì ïéììçî åéäù

'éðúîá ùøôîã(השואבה.:ד íéîäבית êåñéð ìéáùá àìà äðéà åæ äçîù ìë
ùøôîãë[á"ò]:ïåùùá íéî íúáàùå.'כו דוחה úåéäìשאינו è"é ìç êëìä

ìåçá è"é ìç äùù ìéìç àöîð ãòåî ìù åìåç äùù åäì åùô úáùá
:äùîç åäì åùô (úáù) åäì éçã àìã è"éå úáù éîåé éøú åäì ååä

'îâ

éàå.äðéìáåìñôéàúùãå÷îáåäìéúééîåäåàìîùéîëäùòðãú"àå
àìù íéùã÷î íðéà úøù éìëã äðîæá àìù äàìîúðù ïåéë óå÷ä

åùî éàå åðîæáøñåçî ïéà äìéìã ùåã÷éú éùîéù éáã éìéì åèî éëã í
åðì ùé åàìîúð ïëì íãå÷ã øçàî óåñ óåñ äðéìá åìñôéîå ïîæ
ïçëùàãë óå÷ä åàìî åìàë ïáùåçì

íçìä éúù 'ô úåçðîá(íùå .÷ óã)

úáùä øçà åøãéñù íéðôä íçì éáâ
íéîé äîë ïçìùä ìò àåä åìéôàù
åøãéñù éîë äùòðã íåìë êëá ïéà
àìã àëä éðàùã éîã àìã ì"éå óå÷ä

éòá(א)ú"àå éåìéîá äðåäë éãâá ïäá
äùìù ú÷æçîä áäæ ìù úéçåìö àìäå
äðéàù éðú÷ àìã äúéä úùãå÷î ïéâåì
éðú÷ àìå úéáç éáâ éðú÷ãë úùãå÷î
øçà úøù éìëá ïúåà ïéùã÷î åäéù
ïéàìîî åéä êàéä ë"àå êåñéð íãå÷
ïåéë àöåéá éìñôéî àä çåìéùä éîî
éìñôéîã éëéä éë úøù éìëá åùã÷úðã
ùéøá àéãäá ñøèðå÷á 'éô ïëå äðéìá

úåãî éúù(íùå :æô úåçðî)ïçìù éáâ
'ôáå àöåéáå äðéìá ìñôéì ùã÷î ìáà

ùã÷î çáæîä(.çô óã íéçáæ)ùøôî
íà ìñôéì ïéùã÷î ìáà ñøèðå÷á
íåé ìåáè åá òâð åà íéòì÷ì õåç àöé
íéçáæã á"ô ùøéô äîìù åðéáø íâå

(íùå :ë óã)ìéòåúù åäî äàéöé éáâ
ìë êøãë íéìâøå íéãé ùåãé÷á

íéùã÷ä(ב)àúùäå àöåéá íéìñôðä
àöåéá éìñôéî àìã úéçåìöã éîî äù÷
ïéàã êë ìë àéùå÷ ïàëî ïéà åäéîå

ò õåçá ùã÷î úøù éìëñðëéù ã
éäìéùá àéãäá ìàåîù øîàãë íéðôì

ùã÷î çáæîä(.çô óã íù)ïéàå ïëåúî àìà ïéùã÷î ïéà úøù éìëã
úåçðîã ÷"ôî äù÷ ìáà íéðôáî àìà ïéùã÷î(íùå .è óã)éâéìôã

àéòá àì äðåäëãîã äøéùë øîà ùé÷ì ùéøã äøæò úîåçì õåç äììáá
éäð éìëá åúééùòã ïåéë äìåñô øîà ïðçåé 'øå àéòá àì éîð íéðô
ä"ôàå àùã÷úî íéðôá àîìà àéòá àäéî íéðô àéòá àì äðåäëã

úìëúä 'ôá òîùî ïëå àöåéá àìñôéî àì(.æî íù)úùù áø øîàã
àöåéá àìñôéàã 'éô àùã÷î äèéçù øîàã åäì àøéáñ éáøë éàðú éðä

óåñáå(ג)ïéúòîù(.çî óã)øîàã ïåéë éáøë éàã éáøë àìã àä øîà÷
òîùî àöåéá éìñôéà éàøáà éà àëéä åäì ÷éøôã àùã÷î äèéçù
àì éëä åàì àä àöåéá ìñôéî àåä àùã÷î äèéçùã íåùî à÷åã
ìàòîùé éáø ÷øô úåçðîá ùã÷î øåðú äéì úéà éáøã â"òà

(:áò óã)÷øôá éøéòæ øîàãë çáæä úèéçùá àìà äðéìá éìñôéî àì çáæä íò íéàáä íéëñð àäã éðàù çáæä íò ïéàáã úåçãì ùé åäéî
äãåúä(.èò úåçðî)äìéòî 'ñîá ïðú ïîöò éðôá åìàå(.é óã)äìéòîã éðù ÷øô ïðúã åäðäî ÷ã÷ãì ùé ãåòå äðéìá åìñôð éìëá åùãé÷
(íù)åùã÷(ד)éðú àìå äéì éðúéîì éöî äåä íéçáæå úåôåò éáâã â"òà àöåéáå éðú÷ àìå äðéìáå íéøåôë øñåçîáå íåé ìåáèá ìñôéì åøùëåä

òù ìë 'ôá ïðéøîàã àäå åäðäá äéì éðú àì úåçðîå íéðôä íçìå íçìä éúù éáâ äéì éðú àìã éãééà äéìä(.åì íéçñô)úåçðîã äùéì éáâ
ìåñô íåùî åàì íéìâøå íéãé ùåãé÷ã äàéöéå ïéæéøæ íå÷îá äúåùòì êøãã àåä àúìéîã àçøåà àúéà ïéæéøæ íå÷îá àúéì ïéæéøæáã éäð

íçìä éúù ÷øô ÷ééãã àäå äéúòã çñà éçåñà ùéøôã ïåéë íúä ïðéøîà÷ãë àìà àåä àöåé(:äö úåçðî)õåçáî ïúëéøòå ïúùéì úøîà
äöî úåàá úåçðîä ìë óåñá ïëå äùã÷úð àì ùáé úãî àîìà(.âñ íù)øåðúá ïúééôà àäúù íéîòô éúù øåðú øåðú ïåòîù 'ø ùéøãã

éâô éáà úåøéùëå äøæòá úåøéùë íéðôä íçìå íçìä éúù øîåì ìéâø éåä íìåòì øîåà ù"ø ïðúã àäî êéøôå øåðúá ïùéã÷ä àäéùå
àìñôéî àì éìë úùåã÷áã ïåéë ú"àå ùã÷úðù õåçì øáã àéöåäì àåä øòåëî øáãã íåùî àìà àöåéá ìéñôéî éåä àùã÷î éàã íåùî åàì
éìë ùåãé÷ ìéòåî ïúåàáã éàãå ì"éå àöåéá éìñôéî úîéà ïîöò éðôá íéàáä íéëñðå äöéî÷ åäá úéìã ìåãâ ïäë éúéáçå íéðäë úçðî àöåéá

íéçáæá ù"á óåñá ïðéøîà äéúååëã(:äî óã)'ùøéôù äî éôì øîàú íàå éìëá åùã÷éùî ïéøéúî åì ïéà åéøéúî åáø÷ùî íéøéúî åì ùé
åìñôé àìù éãë øçùä ãåîò øçàì ãò äøæòá íåñéðëé àìå úùãå÷îá éúééðå ïì éù÷éú éúëà ïë íà íéðôá àìà ïéùã÷î ïéà úøù éìëã

:õåçá úøù éìëá êë ìë íúåäùäì àåä øòåëî øáãã ãåòå úùãå÷î àäúù ìéòåé äî ë"àã ì"éå äðéìá
äé÷æç.úòãî àìù ïéùã÷î ïéà úøù éìë øîàäãåúä 'ôáã äîéú(:çò úåçðî)øîà äé÷æç úåìç íéðåîù ìò äèçùù äãåúá éâéìô

éâéìôã ééáà ÷éñîå åùã÷ àì øîà ïðçåé 'ø íéðåîù êåúî íéòáøà åùã÷ïéùã÷î øáñ äé÷æç úòãî àìù ïéùã÷î úøù éìëá
úåçðîã ÷"ôáå úòãî àìù ïéùã÷î úøù éìë ò"ëã íúä øîà÷ àôô áøã ïðçåé 'øãà ïðçåé éáøã àéù÷ ïë åîëå(íùå .æ óã)éáâ

éìë úøîåà úàæ ïðçåé ø"à ìåñôéìå ùã÷éì äéúëåãì õîå÷ì äéì øãäî éëå êéøôå ìñô ùãé÷ ìáà õî÷ àìà åðù àì àéðúã ïéìåñô úöéî÷
ìáà úòãî àìù éîð ùã÷î úòãî 'ô êåúî 'î ùã÷îù êåúîã äãåú éðàù ééåðùì àëéà ïðçåé 'øã åäéîå úòãî àìà ïéùã÷î ïéà úøù

íçìä éúù óåñá ïðéøîàã â"òà àåä ïîæá àìù àëä éðàùã ì"éå úòãî àìù ïéùã÷î ïéà ä"ôàå íéîì øåòéù ïéàù äù÷ êäî(.÷ íù)éìëã
:úòãî àìù ïéðòì ïðîæáî ïðîæá àìù òøâ î"î åðîæá àìù ïéùã÷î úøù

‰·¯ÚÂ ·ÏÂÏ ÍÏÚ Ô¯„‰

.ìéìçäáìåì ÷øôá ìéòìãë äùîç íéîéä ìë øàùáå äùù ìéìç úáùá úåéäì ìçù áåè íåé ãöéë éðú÷ àìã àä(:áî óã)éòáã íåùî
:éçã ïáø÷ã àä éçã àìã àåä éàä àøîâá äðéî ÷ééãã äáàåùä úéá ìù ìéìç øîéîìå êîñéîì

åðéàù.úáùä úà àìå è"åé úà àì äçåãïéçôèî àìå ïé÷ôñî àì åîë øéù éìë ï÷úé àîù íåùî àìà øåñà åðéà ìéìçã â"òà
ïéìéùî 'ôã(:åì óã äöéá):äøéúé äçîù íåùî àìà äðéàã àøîâá ïðéøîàãë éðàù äáàåùä úéá ùã÷îá úåáù ïéàã ì"éé÷å

ãç

‰�ÈÏ· Â‰Ï ÂÏÈÒÙÈ‡ ˙˘„Â˜Ó· È˙ÈÈÓ È‡Â
¯Ó‡ ‰È˜ÊÁ(à‡‡Ï‡ ÔÈ˘„˜Ó ÔÈ‡ ˙¯˘ ÈÏÎ

¯"‡ Â˘„˜˙� ˙Ú„Ï Â¯Ó‡È ‡Ó˘ ‰¯ÈÊ‚Â ˙Ú„Ó
‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡ ‡¯ÈÊ ¯"‡ È‡�È·ÌÈÓÏ ¯ÂÚÈ˘ ˘È

‰¯ÈÊ‚Â ˙Ú„Ó ‡Ï‡ ÔÈ˘„˜Ó ÔÈ‡ ˙¯˘ ÈÏÎÂ
:Ô‡ÏÓ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˘Â„È˜Ï Â¯Ó‡È ‡Ó˘
¯È·ÚÈÏ È‡Ó‡Â :'ÂÎ ‰˙Ï‚˙� Â‡ ‰ÎÙ˘�

‰ÈÓÁ� '¯Î ‡Ï„ 'È�˙Ó ‡ÓÈÏ ˙��ÒÓ·(á‡È�˙„
(â‚‰ÈÓÁ� È·¯ ¯Ó‡ ÈÂÏÈ‚ ÌÂ˘Ó Â· ˘È ˙��ÒÓ

ÔÓÊ· Ï·‡ ‰ÏÂ‚Ó ‰�Â˙Á˙‰˘ ÔÓÊ· È˙ÓÈ‡
‰ÏÂ‚Ó ‰�ÂÈÏÚ‰˘ Ù"Ú‡ ‰ÒÂÎÓ ‰�Â˙Á˙‰˘
‰ÓÂ„ ˘Á� Ò¯‡˘ È�ÙÓ ÈÂÏÈ‚ ÌÂ˘Ó ‰· ÔÈ‡
È·¯ ‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡ ÂÓÂ˜Ó· „ÓÂÚÂ Ûˆ ‚ÂÙÒÏ
Ï·‡ ËÂÈ„‰Ï ‰ÈÓÁ� '¯ ¯Ó‡„ ¯ÓÈ‡ ‰ÈÓÁ�

„‰ÈÓÁ� È·¯Ï ‰ÈÏ ˙ÈÏÂ ¯Ó‡ ÈÓ ‰Â·‚Ï
1ÍÈ�Ù ‡˘È‰ Â‡ Íˆ¯È‰ Í˙ÁÙÏ ‡� Â‰·È¯˜‰

:˙Â‡·ˆ '‰ ¯Ó‡
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ÏÈÏÁ‰‰Ï˘ ÏÈÏÁ‰ Â‰Ê ‰˘˘Â ‰˘ÓÁ

‰ÁÂ„ Â�È‡˘ ‰·‡Â˘‰ ˙È·
:·ÂË ÌÂÈ ˙‡ ‡ÏÂ ˙·˘‰ ˙‡ ‡Ï

'Ó‚

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

[äèåñא) :çò .æ óã úåçðî
,[:ãé(ב÷"á] :æö óã á"á

,[:åè÷(גúåîåøú äðùîá]
'øå â"äë àúéà æ"î ç"ô
àúééøáá íðîà øéúî äéîçð

ééîãéôè ùøåôî àëä éú
ñ"ùä éúééî êëìä

,[àúééøáä(ד,[.àð ïî÷ì]

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

ËÒ‡'ìäî â"ô 'ééî
ïéùã÷åî éìåñô

:ë äëìä
Ú·úåëìäî é"ô 'ééî

:å äëìä ïéãéîú
‡Ú‚'ìäî à"éô 'ééî

'ìä ùôðä úøéîù
:ãé

·Ú„úåëìäî å"ô 'ééî
é äëìä çáæî éøåñà

:èéù ïéåàì âîñ
‡‰úåëìäî ç"ô 'ééî

:âé äëìä áìåì

³

ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙
.1gAfl xEr oEWBz ike§¦©¦¦¥¦§Ÿ©

gQR EWiBz ike rx oi ¥̀¨§¦©¦¦¥©
Edaixwd rx oi` dlge§Ÿ¤¥¨©§¦¥
F` Lvxid Lzgtl `p̈§¤¨¤£¦§§
ii xnô Lipt `Vid£¦¨¨¤©§¨

:zF`avÁ ‡ ÈÎ‡ÏÓ §¨

³

Á"·‰ ˙Â‰‚‰
ÒÂ˙éúééî'(א) éàå ä"ã

éòá àìã 'åëåÈ„‚·Â Ô‰Î
:äðåäë(ב)„"‡·ìë êøãë

:íéìñôðä éìëá íéùã÷ä
àöåéá·‡"„(ג) àìñôéàã

óåñáå‡˙ÚÓ˘ ‡È‰‰
:'îà÷(ד)„"‡·Ô˘„˜
ÈÏÎ·àöåé 'åëå åøùëåä
àåäÔ�È¯Ó‡˜ ‡‰„íúä

‰‡ÈˆÈ Ï·‡ùéøôã ïåéë
ùáé úãî àîìà 'åëå

äùã÷úð àìÔ˙ÈÈÙ‡Â
˘·È ˙„Ó ‡ÓÏ‡ ÌÈ�Ù·

‰˘„˜˙�ìë óåñá ïëå
:úåçðîä

³

È"˘¯ ÈÊÚÏ
.(‡"¯ÈÂ„ÈÏÂ˜) ¯"ÈÈÏÂ˜

.˙��ÒÓ

³

È"˘¯ ÛÒÂÓ
ÔÈ˘„˜Ó ÔÈ‡ ˙¯˘ ÈÏÎ

.˙Ú„Ó ‡Ï‡åðúåðäù
êë íùì åäðúéù êéøö ïäá

יד:) ÒÓéìë��˙..(סוטה
íéøîùä ïéðúåðå éìë éáâ ìò
äøáëë àåäå ïåéìòä êåúá

åéìàî ïðúñî ïééäå‰· ˘È
.ÈÂÏÈ‚ ÌÂ˘Óúåñëì êéøö

åá äúùé àìù éãë ïåéìòä
ïééäù éô ìò óàå ,ùçð
àîù ïðéùééç ,êìåäå ïðúñî
êåúì ïééä íò ñøàä øåáòé
ïåúçúäùë ïëù ìëå éìëä

äìåâî(:קטו .(ב"ק
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³

Ï‡��Á Â�È·¯
'¯Â ‰È˜ÊÁÂ È¯ÈÚÊ
.‰Ê· Â˜ÏÁ È‡�È
.Ô‰ ÔÈËÂ˘Ù Ô‰È¯·„Â

‡˜ÒÈÙÔÈÈ‰Â ÌÈÓ‰˘
.Á·ÊÓ È·‚Ï ÔÈÏÂÒÙ ÔÈÏÂ‚Ó

ÈÓÏ˘Â¯È·È˙Î„ ,ÌÚË ‰Ó
ÔÓ Ô‡ˆ‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰˘Â
,Ï‡¯˘È ‰˜˘ÓÓ ÌÈ˙‡Ó‰
Ï‡¯˘È ÈÂ‡¯˘ ¯·„Ó
,ÌÈÓ Ô‡Î „Ú .Â˙Â˙˘Ï
¯Ó‡�˘ È˙·˘ ¯"‡ ,ÔÈÈ
,[ÌÈ˘�‡Â] ÌÈ‰Ï‡ ÁÓ˘Ó‰
ÌÈ‰Ï‡ ÁÓ˘Ó ÌÈ˘�‡ Ì‡
ÌÈ‰Ï‡ ,ÁÓ˘Ó ‰Ó·
.ÍÒ‰ ˘„Â˜· '‡�˘ ÍÂÒÈ�·

‡�ÓÈ˜Â‡ÂÂÏÈÙ‡ 'È�˙ÓÏ
È˙ÓÈ‡ È�˙„ ,‰ÈÓÁ� '¯Ï
ÈÂÏÈ‚ ÌÂ˘Ó ‰· ˘È ˙��ÒÓ
,‰ÏÂ‚Ó ‰�Â˙Á˙˘ ÔÓÊ·
‰�Â˙Á˙‰˘ ÔÓÊ· Ï·‡
‰�ÂÈÏÚ‰˘ Ù"Ú‡ ‰ÒÂÎÓ
ÌÂ˘Ó ‰· ÔÈ‡ ‰ÏÂ‚Ó
˘Á�‰ Ò¯‡˘ È�ÙÓ ,ÈÂÏÈ‚
„ÓÂÚÂ ÛˆÂ ‚ÂÙÒÏ ‰ÓÂ„
(˙˘¯Ó‰) Ú˜Â· Â�È‡Â
.‰�Â˙Á˙ Ï˘ [˙¯Ó˘Ó‰]
ÈÎ ‰ÈÓÁ� '¯ È¯˘ ‡˜ ‡Ï
ËÂÈ„‰Ï ‡Ï‡ ‡�ÂÂ‚ È‡‰
‰Â·‚Ï Ï·‡ ,‰�ÎÒ ÌÂ˘Ó„
‡Â‰ ‡˙ÂÚÈ¯‚ ÌÂ˘Ó„
˙ÈÏ ÈÎÂ .¯˘ÎÓ ‡Ï
Í˙ÁÙÏ ‡� Â‰·È¯˜‰ ‰ÈÏ
.'Â‚Â ‡˘È‰ Â‡ Íˆ¯È‰
‰·¯ÚÂ ·ÏÂÏ ÍÏÚ Ô¯„‰

ÏÈÏÁ‰‰˘ÓÁ‰Ê .‰˘˘Â
˙È· Ï˘ ÏÈÏÁ
‡Ï ‰ÁÂ„ Â�È‡˘ ‰·‡Â˘‰
ÌÂÈ ˙‡ ‡ÏÂ ˙·˘‰ ˙‡

.·ÂË
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‰ÎÂÒ ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù ‰·¯ÚÂ ·ÏÂÏ.�
בלינה. איפסלו במקודשת מייתי ååäואי óåâä úùåã÷ åùã÷éàå ìéàåä

:ïáø÷ éøåîéàë åäì.אמר ïéàãחזקיה äðéî òîùîì úéöî éàãå àä
'éðúîã àîòèå äðéî ïðéòîù àì úòãî àìù ùåãé÷ ìáà íéîì øåòéù
éìë êåúî åäì éì÷ùã øçîì åäì éæçã ïàîã úùãå÷îá éúééî àìã

åðúéð éìë íùã÷éù úòãì øáñ úøù
íéîì øåòéù ïéàã ïåéëå ìåîúàî åá
åäì éëñðîã éæç à÷å éìëä íåùã÷
à÷ôðå íéëñðá úìòåî äðéì ïéà î"ù

:äáøåç äðéî.אמר ינאי åìéôàר'
÷ôð ä"ôàå íéîì øåòéù ùé àîéú

:äáøåç äðéîיאמרו שמא גזירה
ורגלים. ידים ìåãâלקידוש ïäëì

íéùã÷î ïéàù éìëá íåùã÷å íåàìî
íéùãå÷î íéîá àìà íéìâøå íéãé
äçùîä ïîùá çùîðù øåéëã àéîåã
íéãé ùåãé÷ì íäå åéîéî úà ùã÷îå
ïéùåò åéäù áäæ ìù ïåú÷ óàå íéìâøå
åéãé åðîéä ùã÷ì â"ë ìù åãåáëì
óøè 'ô àîåé øãñá 'éøîàãë åéìâøå

éôì÷á(:âî óã)éúàå äéä ùãå÷î
íéìâøå íéãé ùåãé÷ì àëä øîéîì
äåä 'éôàù àøåòéù åäì úéìå íåàìéî
éëå åùã÷úðå éìëì íä ïéåàø ïéâåì '÷
úìòåî äðéì ïéà øîà åäì éëñðîã éæç

:íéëñðá.ואמאי:ïéìåñô ïéìåâî íéî
במסננת. æ"òìáלעברינהו ø"ééìå÷

åîë ïåèéãðå÷ äá ïéððñîù úððñî
äøáë ïéîë éåìúù úåéåðç éìòá ïéùåòù
éìë äéúçúå ïééå ìëåø ú÷áà åáå

:åëåúì ïðúñî ïåèéãðå÷äåבו יש
גילוי. äøéîùמשום àìá åçéðä íà

ìëäá ùøåôîä éåìéâ úééäù øåòéùë
ïéèçåù(.é ïéìåç)åøåçì øåæçéå äúùéå éìë ïæà úçúî ùçð àöéù éãë

äéúùá äøåñàå:.התחתונה:ïåúçúä éìë

‰·¯ÚÂ ·ÏÂÏ ÍÏÚ Ô¯„‰

ÏÈÏÁ‰.וששה äùîç:חמשה íéîòô íéîé äùù àåäù íéîòô
חליל. äáàåùäוזהו úéáì äçîù úåáøì ïéììçî åéäù

'éðúîá ùøôîã(השואבה.:ד íéîäבית êåñéð ìéáùá àìà äðéà åæ äçîù ìë
ùøôîãë[á"ò]:ïåùùá íéî íúáàùå.'כו דוחה úåéäìשאינו è"é ìç êëìä

ìåçá è"é ìç äùù ìéìç àöîð ãòåî ìù åìåç äùù åäì åùô úáùá
:äùîç åäì åùô (úáù) åäì éçã àìã è"éå úáù éîåé éøú åäì ååä

'îâ

éàå.äðéìáåìñôéàúùãå÷îáåäìéúééîåäåàìîùéîëäùòðãú"àå
àìù íéùã÷î íðéà úøù éìëã äðîæá àìù äàìîúðù ïåéë óå÷ä

åùî éàå åðîæáøñåçî ïéà äìéìã ùåã÷éú éùîéù éáã éìéì åèî éëã í
åðì ùé åàìîúð ïëì íãå÷ã øçàî óåñ óåñ äðéìá åìñôéîå ïîæ
ïçëùàãë óå÷ä åàìî åìàë ïáùåçì

íçìä éúù 'ô úåçðîá(íùå .÷ óã)

úáùä øçà åøãéñù íéðôä íçì éáâ
íéîé äîë ïçìùä ìò àåä åìéôàù
åøãéñù éîë äùòðã íåìë êëá ïéà
àìã àëä éðàùã éîã àìã ì"éå óå÷ä

éòá(א)ú"àå éåìéîá äðåäë éãâá ïäá
äùìù ú÷æçîä áäæ ìù úéçåìö àìäå
äðéàù éðú÷ àìã äúéä úùãå÷î ïéâåì
éðú÷ àìå úéáç éáâ éðú÷ãë úùãå÷î
øçà úøù éìëá ïúåà ïéùã÷î åäéù
ïéàìîî åéä êàéä ë"àå êåñéð íãå÷
ïåéë àöåéá éìñôéî àä çåìéùä éîî
éìñôéîã éëéä éë úøù éìëá åùã÷úðã
ùéøá àéãäá ñøèðå÷á 'éô ïëå äðéìá

úåãî éúù(íùå :æô úåçðî)ïçìù éáâ
'ôáå àöåéáå äðéìá ìñôéì ùã÷î ìáà

ùã÷î çáæîä(.çô óã íéçáæ)ùøôî
íà ìñôéì ïéùã÷î ìáà ñøèðå÷á
íåé ìåáè åá òâð åà íéòì÷ì õåç àöé
íéçáæã á"ô ùøéô äîìù åðéáø íâå

(íùå :ë óã)ìéòåúù åäî äàéöé éáâ
ìë êøãë íéìâøå íéãé ùåãé÷á

íéùã÷ä(ב)àúùäå àöåéá íéìñôðä
àöåéá éìñôéî àìã úéçåìöã éîî äù÷
ïéàã êë ìë àéùå÷ ïàëî ïéà åäéîå

ò õåçá ùã÷î úøù éìëñðëéù ã
éäìéùá àéãäá ìàåîù øîàãë íéðôì

ùã÷î çáæîä(.çô óã íù)ïéàå ïëåúî àìà ïéùã÷î ïéà úøù éìëã
úåçðîã ÷"ôî äù÷ ìáà íéðôáî àìà ïéùã÷î(íùå .è óã)éâéìôã

àéòá àì äðåäëãîã äøéùë øîà ùé÷ì ùéøã äøæò úîåçì õåç äììáá
éäð éìëá åúééùòã ïåéë äìåñô øîà ïðçåé 'øå àéòá àì éîð íéðô
ä"ôàå àùã÷úî íéðôá àîìà àéòá àäéî íéðô àéòá àì äðåäëã

úìëúä 'ôá òîùî ïëå àöåéá àìñôéî àì(.æî íù)úùù áø øîàã
àöåéá àìñôéàã 'éô àùã÷î äèéçù øîàã åäì àøéáñ éáøë éàðú éðä

óåñáå(ג)ïéúòîù(.çî óã)øîàã ïåéë éáøë éàã éáøë àìã àä øîà÷
òîùî àöåéá éìñôéà éàøáà éà àëéä åäì ÷éøôã àùã÷î äèéçù
àì éëä åàì àä àöåéá ìñôéî àåä àùã÷î äèéçùã íåùî à÷åã
ìàòîùé éáø ÷øô úåçðîá ùã÷î øåðú äéì úéà éáøã â"òà

(:áò óã)÷øôá éøéòæ øîàãë çáæä úèéçùá àìà äðéìá éìñôéî àì çáæä íò íéàáä íéëñð àäã éðàù çáæä íò ïéàáã úåçãì ùé åäéî
äãåúä(.èò úåçðî)äìéòî 'ñîá ïðú ïîöò éðôá åìàå(.é óã)äìéòîã éðù ÷øô ïðúã åäðäî ÷ã÷ãì ùé ãåòå äðéìá åìñôð éìëá åùãé÷
(íù)åùã÷(ד)éðú àìå äéì éðúéîì éöî äåä íéçáæå úåôåò éáâã â"òà àöåéáå éðú÷ àìå äðéìáå íéøåôë øñåçîáå íåé ìåáèá ìñôéì åøùëåä

òù ìë 'ôá ïðéøîàã àäå åäðäá äéì éðú àì úåçðîå íéðôä íçìå íçìä éúù éáâ äéì éðú àìã éãééà äéìä(.åì íéçñô)úåçðîã äùéì éáâ
ìåñô íåùî åàì íéìâøå íéãé ùåãé÷ã äàéöéå ïéæéøæ íå÷îá äúåùòì êøãã àåä àúìéîã àçøåà àúéà ïéæéøæ íå÷îá àúéì ïéæéøæáã éäð

íçìä éúù ÷øô ÷ééãã àäå äéúòã çñà éçåñà ùéøôã ïåéë íúä ïðéøîà÷ãë àìà àåä àöåé(:äö úåçðî)õåçáî ïúëéøòå ïúùéì úøîà
äöî úåàá úåçðîä ìë óåñá ïëå äùã÷úð àì ùáé úãî àîìà(.âñ íù)øåðúá ïúééôà àäúù íéîòô éúù øåðú øåðú ïåòîù 'ø ùéøãã

éâô éáà úåøéùëå äøæòá úåøéùë íéðôä íçìå íçìä éúù øîåì ìéâø éåä íìåòì øîåà ù"ø ïðúã àäî êéøôå øåðúá ïùéã÷ä àäéùå
àìñôéî àì éìë úùåã÷áã ïåéë ú"àå ùã÷úðù õåçì øáã àéöåäì àåä øòåëî øáãã íåùî àìà àöåéá ìéñôéî éåä àùã÷î éàã íåùî åàì
éìë ùåãé÷ ìéòåî ïúåàáã éàãå ì"éå àöåéá éìñôéî úîéà ïîöò éðôá íéàáä íéëñðå äöéî÷ åäá úéìã ìåãâ ïäë éúéáçå íéðäë úçðî àöåéá

íéçáæá ù"á óåñá ïðéøîà äéúååëã(:äî óã)'ùøéôù äî éôì øîàú íàå éìëá åùã÷éùî ïéøéúî åì ïéà åéøéúî åáø÷ùî íéøéúî åì ùé
åìñôé àìù éãë øçùä ãåîò øçàì ãò äøæòá íåñéðëé àìå úùãå÷îá éúééðå ïì éù÷éú éúëà ïë íà íéðôá àìà ïéùã÷î ïéà úøù éìëã

:õåçá úøù éìëá êë ìë íúåäùäì àåä øòåëî øáãã ãåòå úùãå÷î àäúù ìéòåé äî ë"àã ì"éå äðéìá
äé÷æç.úòãî àìù ïéùã÷î ïéà úøù éìë øîàäãåúä 'ôáã äîéú(:çò úåçðî)øîà äé÷æç úåìç íéðåîù ìò äèçùù äãåúá éâéìô

éâéìôã ééáà ÷éñîå åùã÷ àì øîà ïðçåé 'ø íéðåîù êåúî íéòáøà åùã÷ïéùã÷î øáñ äé÷æç úòãî àìù ïéùã÷î úøù éìëá
úåçðîã ÷"ôáå úòãî àìù ïéùã÷î úøù éìë ò"ëã íúä øîà÷ àôô áøã ïðçåé 'øãà ïðçåé éáøã àéù÷ ïë åîëå(íùå .æ óã)éáâ

éìë úøîåà úàæ ïðçåé ø"à ìåñôéìå ùã÷éì äéúëåãì õîå÷ì äéì øãäî éëå êéøôå ìñô ùãé÷ ìáà õî÷ àìà åðù àì àéðúã ïéìåñô úöéî÷
ìáà úòãî àìù éîð ùã÷î úòãî 'ô êåúî 'î ùã÷îù êåúîã äãåú éðàù ééåðùì àëéà ïðçåé 'øã åäéîå úòãî àìà ïéùã÷î ïéà úøù

íçìä éúù óåñá ïðéøîàã â"òà àåä ïîæá àìù àëä éðàùã ì"éå úòãî àìù ïéùã÷î ïéà ä"ôàå íéîì øåòéù ïéàù äù÷ êäî(.÷ íù)éìëã
:úòãî àìù ïéðòì ïðîæáî ïðîæá àìù òøâ î"î åðîæá àìù ïéùã÷î úøù

‰·¯ÚÂ ·ÏÂÏ ÍÏÚ Ô¯„‰

.ìéìçäáìåì ÷øôá ìéòìãë äùîç íéîéä ìë øàùáå äùù ìéìç úáùá úåéäì ìçù áåè íåé ãöéë éðú÷ àìã àä(:áî óã)éòáã íåùî
:éçã ïáø÷ã àä éçã àìã àåä éàä àøîâá äðéî ÷ééãã äáàåùä úéá ìù ìéìç øîéîìå êîñéîì

åðéàù.úáùä úà àìå è"åé úà àì äçåãïéçôèî àìå ïé÷ôñî àì åîë øéù éìë ï÷úé àîù íåùî àìà øåñà åðéà ìéìçã â"òà
ïéìéùî 'ôã(:åì óã äöéá):äøéúé äçîù íåùî àìà äðéàã àøîâá ïðéøîàãë éðàù äáàåùä úéá ùã÷îá úåáù ïéàã ì"éé÷å

ãç

‰�ÈÏ· Â‰Ï ÂÏÈÒÙÈ‡ ˙˘„Â˜Ó· È˙ÈÈÓ È‡Â
¯Ó‡ ‰È˜ÊÁ(à‡‡Ï‡ ÔÈ˘„˜Ó ÔÈ‡ ˙¯˘ ÈÏÎ

¯"‡ Â˘„˜˙� ˙Ú„Ï Â¯Ó‡È ‡Ó˘ ‰¯ÈÊ‚Â ˙Ú„Ó
‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡ ‡¯ÈÊ ¯"‡ È‡�È·ÌÈÓÏ ¯ÂÚÈ˘ ˘È

‰¯ÈÊ‚Â ˙Ú„Ó ‡Ï‡ ÔÈ˘„˜Ó ÔÈ‡ ˙¯˘ ÈÏÎÂ
:Ô‡ÏÓ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˘Â„È˜Ï Â¯Ó‡È ‡Ó˘
¯È·ÚÈÏ È‡Ó‡Â :'ÂÎ ‰˙Ï‚˙� Â‡ ‰ÎÙ˘�

‰ÈÓÁ� '¯Î ‡Ï„ 'È�˙Ó ‡ÓÈÏ ˙��ÒÓ·(á‡È�˙„
(â‚‰ÈÓÁ� È·¯ ¯Ó‡ ÈÂÏÈ‚ ÌÂ˘Ó Â· ˘È ˙��ÒÓ

ÔÓÊ· Ï·‡ ‰ÏÂ‚Ó ‰�Â˙Á˙‰˘ ÔÓÊ· È˙ÓÈ‡
‰ÏÂ‚Ó ‰�ÂÈÏÚ‰˘ Ù"Ú‡ ‰ÒÂÎÓ ‰�Â˙Á˙‰˘
‰ÓÂ„ ˘Á� Ò¯‡˘ È�ÙÓ ÈÂÏÈ‚ ÌÂ˘Ó ‰· ÔÈ‡
È·¯ ‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡ ÂÓÂ˜Ó· „ÓÂÚÂ Ûˆ ‚ÂÙÒÏ
Ï·‡ ËÂÈ„‰Ï ‰ÈÓÁ� '¯ ¯Ó‡„ ¯ÓÈ‡ ‰ÈÓÁ�

„‰ÈÓÁ� È·¯Ï ‰ÈÏ ˙ÈÏÂ ¯Ó‡ ÈÓ ‰Â·‚Ï
1ÍÈ�Ù ‡˘È‰ Â‡ Íˆ¯È‰ Í˙ÁÙÏ ‡� Â‰·È¯˜‰

:˙Â‡·ˆ '‰ ¯Ó‡

‰·¯ÚÂ ·ÏÂÏ ÍÏÚ Ô¯„‰
ÏÈÏÁ‰‰Ï˘ ÏÈÏÁ‰ Â‰Ê ‰˘˘Â ‰˘ÓÁ

‰ÁÂ„ Â�È‡˘ ‰·‡Â˘‰ ˙È·
:·ÂË ÌÂÈ ˙‡ ‡ÏÂ ˙·˘‰ ˙‡ ‡Ï

'Ó‚

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

[äèåñא) :çò .æ óã úåçðî
,[:ãé(ב÷"á] :æö óã á"á

,[:åè÷(גúåîåøú äðùîá]
'øå â"äë àúéà æ"î ç"ô
àúééøáá íðîà øéúî äéîçð

ééîãéôè ùøåôî àëä éú
ñ"ùä éúééî êëìä

,[àúééøáä(ד,[.àð ïî÷ì]

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

ËÒ‡'ìäî â"ô 'ééî
ïéùã÷åî éìåñô

:ë äëìä
Ú·úåëìäî é"ô 'ééî

:å äëìä ïéãéîú
‡Ú‚'ìäî à"éô 'ééî

'ìä ùôðä úøéîù
:ãé

·Ú„úåëìäî å"ô 'ééî
é äëìä çáæî éøåñà

:èéù ïéåàì âîñ
‡‰úåëìäî ç"ô 'ééî

:âé äëìä áìåì

³

ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙
.1gAfl xEr oEWBz ike§¦©¦¦¥¦§Ÿ©

gQR EWiBz ike rx oi ¥̀¨§¦©¦¦¥©
Edaixwd rx oi` dlge§Ÿ¤¥¨©§¦¥
F` Lvxid Lzgtl `p̈§¤¨¤£¦§§
ii xnô Lipt `Vid£¦¨¨¤©§¨

:zF`avÁ ‡ ÈÎ‡ÏÓ §¨

³

Á"·‰ ˙Â‰‚‰
ÒÂ˙éúééî'(א) éàå ä"ã

éòá àìã 'åëåÈ„‚·Â Ô‰Î
:äðåäë(ב)„"‡·ìë êøãë

:íéìñôðä éìëá íéùã÷ä
àöåéá·‡"„(ג) àìñôéàã

óåñáå‡˙ÚÓ˘ ‡È‰‰
:'îà÷(ד)„"‡·Ô˘„˜
ÈÏÎ·àöåé 'åëå åøùëåä
àåäÔ�È¯Ó‡˜ ‡‰„íúä

‰‡ÈˆÈ Ï·‡ùéøôã ïåéë
ùáé úãî àîìà 'åëå

äùã÷úð àìÔ˙ÈÈÙ‡Â
˘·È ˙„Ó ‡ÓÏ‡ ÌÈ�Ù·

‰˘„˜˙�ìë óåñá ïëå
:úåçðîä

³

È"˘¯ ÈÊÚÏ
.(‡"¯ÈÂ„ÈÏÂ˜) ¯"ÈÈÏÂ˜
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³

ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙
.1oFUUA min mYaõWE§§¤©¦§¨

:drEWid ipirOn¦©©§¥©§¨
‚ ·È Â‰ÈÚ˘È

.2adf zxpn ziUre§¨¦¨§Ÿ©¨¨
dUrY dWwn xFdḧ¦§¨¥¨¤
Dpwe Dkxi dxFpOd©§¨§¥¨§¨¨
digxtE dixYtM diriaB§¦¤¨©§Ÿ¤¨§¨¤¨

:Eidi dPOn¦¤¨¦§
‡Ï ‰Î ˙ÂÓ˘

³

Á"·‰ ˙Â‰‚‰
Ó‚àðéîà'(א) àðîÈÎ‰·„

:éâéìô(ב)Ì˘ìéñôã ïàîå
øáñÔÈ‡:ïéðã(ג)È"˘¯

'åëå ïáø÷ ìù øéùá ä"ã
á"ð .íéîä êåñéð úòùá
è÷ð úåëåñä âç íåùî
äéä àì éë íéîä êåñéð
âçá àìà íéîä êåñéð
åîë øçù éãéîúá à÷åãå
ô"ø äðùîá é"ùø ùøéôù

:äáøòå áìåìד)('ÒÂ˙ä"ã
äéðùå 'åëå éðú ãçåÔÎÂ

˜¯Ù·:ïéìéùî

³

Ï‡��Á Â�È·¯

³

Ï‡��Á Â�È·¯(Í˘Ó‰)

„Á ,‡�ÈÈÚ ·¯Â ‰„Â‰È ·¯
,‰·‡Â˘‰ 'È�˙Ó È�˙ ‰Â‰
ÌÈÓ Ì˙·‡˘Â ·È˙Î„Î
È�˙ ‰Â‰ „ÁÂ .ÔÂ˘˘·
¯ÓÂÏÎ ,‰·Â˘Á 'È�˙Ó
ÈÓÈ ˙˘˘Ó ‰‡·Â ‰·Â˘Á

.˙È˘‡¯·Ô�·¯ Â�˙ÏÈÏÁ
'¯ È¯·„ ˙·˘‰ ˙‡ ‰ÁÂ„
ÌÈÓÎÁÂ ,‰„Â‰È '¯· ÈÒÂÈ
·ÂË ÌÂÈ 'ÈÙ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡
ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡ .‰ÁÂ„ Â�È‡
,Ô·¯˜ Ï˘ ¯È˘· ˙˜ÂÏÁÓ
‰¯È˘ ¯˜ÈÚ ¯·Ò ÈÒÂÈ '¯„
‰ÈÁ„Â ‡È‰ ‰„Â·ÚÂ ,ÈÏÎ·
¯˜ÈÚ È¯·Ò Ô�·¯Â .˙·˘
‰„Â·Ú Â‡ÏÂ ,‰Ù· ‰¯È˘
¯Ó‡Â .˙·˘ ‰ÈÁ„ ‡ÏÂ ‡È‰
‰Ï ‡�ÈÓ‡ ‡�Ó ÛÒÂÈ ·¯
ÈÏÎ ‡È�˙„ ,È‚ÈÏÙ ÈÎ‰·„
'¯ ,ıÚ Ï˘ Ô‡˘Ú˘ ˙¯˘
‰„Â‰È '¯· ÈÒÂÈ '¯Â ÏÒÂÙ
‡‰· Â‡Ï È‡Ó .¯È˘ÎÓ
¯·Ò ÈÒÂÈ '¯ ,È‚ÏÙÈÓ˜
·Â·‡‰Â ,ÈÏÎ· ‰¯È˘ ¯˜ÈÚ
¯Ó ¯Ó‡Â ,‡Â‰ ˙¯˘ ÈÏÎ
‰�˜ Ï˘ ‰˘Ó Ï˘ ·Â·‡
ÔÈ˘ÂÚ„ ‰�ÈÓ ÚÓ˘ ,‰È‰
'¯Â .ıÚ Ï˘ ˙¯˘ ÈÏÎ
,‰Ù· ‰¯È˘ ¯˜ÈÚ„ ¯·Ò
,‡Â‰ ˙¯˘ ÈÏÎ Â‡Ï ·Â·‡‰
.‰�˜ Ï˘ ‰Â‡˘Ú ÍÎÈÙÏ

Ô�ÈÁ„Â‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ[„] ‡Ï
È·'¯[Â] ,ÈÏÎ· ‰¯È˘ ¯˜ÈÚ
¯˘Ù‡ ÔÈ�„· ÈÒÂÈ '¯Â
'ÈÙ .È‚ÈÏÙ ¯˘Ù‡ È‡˘Ó
Â˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ È‡ ·Â·‡
Ô�ÈÒ¯‚„ ,˙ÂÎ˙Ó È�ÈÓÓ
Ô�·¯ Â�˙ È�˘ ˜¯Ù ÔÈÎ¯Ú·
˜„ ˜ÏÁ ˘„˜Ó·˘ ·Â·‡
[‰È‰ ‰�˜Ï˘] ‰È‰ ÔË˜
‰È‰Â [‰È‰] ‰˘Ó ˙ÂÓÈÓ
ÍÏÓ‰ ‰ÂˆÂ ,·¯Ú ÂÏÂ˜
‰È‰ ‡ÏÂ ·‰Ê Â‰ÙÈˆÂ
ÂÈÂÙˆ ÂÏË�Â ,·¯Ú ÂÏÂ˜
.‰È‰˘ ÂÓÎ ÂÏÂ˜ ¯ÊÁÂ
ÏÈÏÁ Â�ÈÈ‰ ‡ÙÙ '¯ ¯Ó‡

Ô�˙Â ,·Â·‡ Â�ÈÈ‰(à‡Ï
Ï˘ ·Â·‡· ‰ÎÓ ‰È‰
Ï˘ ·Â·‡· ‡Ï‡ ˙˘ÂÁ�
·¯Ú ÂÏÂ˜˘ È�ÙÓ ‰�˜
·Â·‡ ¯Ó‡ ÍÎÈÙÏ .'ÂÎ

È�ÈÓÓ Â˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ È‡
˙¯˘ ÈÏÎ ¯‡˘Î ,˙ÂÎ˙Ó
È�ÈÓÓ Ô˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡˘
,Ô�È¯Ó‡ ÍÎÏ‰ .˙ÂÎ˙Ó
[¯‡˘] ÔÈ�„ ÔÈ‡ ¯·Ò '¯
Ô˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡˘ ˙¯˘ ÈÏÎ
·Â·‡[‰] ÔÓ ,˙ÂÎ˙Ó È�ÈÓÓ
È�ÈÓÓ Ô˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ È‡˘
¯·Ò ÈÒÂÈ '¯Â ,˙ÂÎ˙Ó
.¯˘Ù‡ È‡˘Ó ¯˘Ù‡ ÔÈ�„

‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ
,‰˘Ó„ ·Â·‡Ó Ô�ÈÙÏÈ ‡Ï
¯˘Ù‡ ÔÈ�„ ÔÈ‡„ ÌÂ˘Ó È‡
ÌÂ˘Ó [È‡] ,¯˘Ù‡ È‡˘Ó
‡Î‰Â .‰Ù· ‰¯È˘ ¯˜ÈÚ„
,È‚ÈÏÙ ‰¯Â�ÓÓ ÛÏÈÓ·
,ÈË¯ÙÂ ÈÏÏÎ ˘È¯„ '¯
ÏÎ· ÏÏÎ ,˙¯Â�Ó ˙È˘ÚÂ
‡ÏÂ ·‰Ê Ë¯Ù ,·‰Ê ,¯·„
‰˘Ú˙ ‰˘˜Ó ,¯Á‡ ¯·„
ÏÏÎ ,ÏÏÎÂ ,¯ÊÁ [‰¯Â�Ó‰]

ÏÎÂ] Ë¯ÙÂÈ‡Ó [„Ú] ,'ÂÎ [Ï
'¯ .ıÚ Ï˘ ËÚÈÓ ËÚÈÓ
ÈÈÂ·¯ ˘¯„ ‰„Â‰È '¯· ÈÒÂÈ
,˙¯Â�Ó ˙È˘ÚÂ ,ÈËÂÚÓÂ
‰˘˜Ó ,ËÚÈÓ ,·‰Ê ,‰·È¯
.'ÂÎ ‰·È¯Â ¯ÊÁ ,‰˘Ú˙

‡ÙÙ '¯ ¯Ó‡‰¯È˘ ¯˜ÈÚ
ÈÏÎ· Â‡ ‰Ù·

(àíù ïðúã ì"öã äàøð
'åëå çáæîä éðôì äëî ìéìçä
.'åë áåáàá äëî äéä àìå
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‰ÎÂÒ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù ÏÈÏÁ‰.‡�
éìëá:כתנאי. åà äôá øéù ø÷éò.היו כהנים [äðùî]עבדי

:ïðéîéé÷ ïáø÷ ìù øéù úòùá øéù éìë éæçåà ìò àéä ïéëøò úëñîá
ציפריא. בית ומשפחת הפגרים בית úåçôùîä:משפחת íù äæ

היו. íîå÷î:ומאמאום íù äæ.לכהונה åéäומשיאין ïéñçåéî ìàøùé
úåéåàø íúåðáå úåðîìà íäéùðù

:íéðäëì àùðéì.היו ìáàלוים
:êëì ïéìåñô íéìàøùé.מדוכן מעלין

ö"à íéåìä íò ïëåãä ìò ãîåò åäàåøä
àìå úñçåéî åàéùäì àì åéøçà ÷åãáì
àåä éåì éàãåã ïåùàø øùòî åì úúì
íù ãéîòäì åìéâøä àì äæ øáã éðôîù
éðá íäá åòèé àìù éãë íéåì íà éë

:íéåì íðéàå íéåìë í÷éæçäì íãàומ"ד
היו. ïéìòîישראל ïéñçåéì ïëåãî øáñ

ãéîòäì åìéâøä àì äæ øáã éðôîù
:íéãáò íù.למעשרות לא àìùאבל

:ìàøùé íù ãéîòäìî åøäæðומאן
היו. עבדים àדאמר øáñ÷ïéëîåñ ïé

ïúåìòäì åéøçà ÷åãáìî ïëåãä ìò
:êë ìò åøäæð àì êëìä ïéñçåéì'ור

כו'. אמר ìéòì[:ð]àúâåìôàירמיה éà÷
âéìôå ïðáøå äãåäé éáøá éñåé éáøã

ïðéñøâ éëä :óñåé áøãàיוסי דרבי
שבת. דוחה נמי יתירה שמחה סבר
ïéà ìéìçáå àéä äåöî úçîùå ìéàåä
:àîìòá úåáù àìà äëàìî øåñéà

יוסף. דרב ø'תיובתא äãåî øîàã
:äçãé àìã äáàåù ìù øéùá éñåé

כו'. דוחה קרבן של בשיר éàäאבל
ïðéæç øîåìë àåä àéòáå àéùå÷ ïåùì
÷ãéîì àëéàå éâéìô äáàåù ìùáã àëä

:éçãã ïðáø åãåî ïáø÷ ìùá àäנימא
יוסף. דרב תיובתא àäáתהוי éîð

àëäå éâéìô ïáø÷ ìùá ìéòì øîàã
àúáåéú àéåäå äéá ïðáø åãåîã ïðé÷ééã
äéúáåéú éåä äáàåù ìùá éúøúá
äéúáåéú éåä ïáø÷ ìùáå éñåé éáøãî

:ïðáøãî.לקרבן הדין ïðáøãîåוהוא
:äéáúåú àìוזהו מתניתין קתני והא
כו'. àìàחליל éðú÷ äìò àäå â"ì

:éðú÷ àäå.היא רבנן לאו אלא
éçã àìã äáàåùãá åäì ïðéòîùã
ìùá àîìà ïáø÷ã éèåòîì åäæ éðú÷å

:åãåî ïáø÷וחצוצרות ה' שיר החל
דויד. כלי ידי ìëועל àîìàøéù ãåã é
:äéì éø÷ 'ä.ולמשוררים למחצצרים

åàì úåøöåöçå íéìë áéúë àì àëäå
ïéãéîúä úåòé÷úì ïäù åäðéð øéù éìë

:ïéôñåîäå'È�˙Óלעזרת יורדין
úøæòîנשים. ïéãøåé íéåìå íéðäë

íéùð úøæòì ääåáâ àéäù ìàøùé
:øää òåôéùá äðîéä äèîìùומתקנין

גדול. תיקון àøîâáשם ùøôî[á"ò]:
בראשיהן. זהב של ספלים וארבעה

:äøåðîå äøåðî ìë ùàøá.ילדים
ìë íéìåòå ïîù éãë íäéãéáå íéøåçá

:åîìåñá ãçàכהנים מכנסי מבלאי
מפקיעין. היו éñðëîîומהמייניהן

íäéèðáàîå øåáö ìùî åéäù ãøùä éãâá

úåùòì ïéòøå÷ ïéòé÷ôî íéðùéä
:úåìéúôבית מאור מאירה היתה שלא
ïéäåáâהשואבה. úåøåðîäù éôì

äîà íéùîç(זäåáâ úéáä øäå
ìúåëå øéòä ìëá úçøåæ äøåàäå
äéä íéùð úøæò óåñì àåäù éçøæî

àîåé øãñá ïðéøîàãë êåîð(.æè óã)

:äðîéä äìòîì ïéìåò úåøåðîäå
úå÷åáàá

éàðúë.åéä íéðäë éãáòïéëøòã éðù ÷øô àéä äðùî.é óã)(

íúäå äôá äøéù ø÷éò ò"ëã ïðé÷ñî àëäã äîéúå
ì"éå úáù àìá øùôà éàå âçä éîé äðåîùá äëî ìéìçã àùéø éðú÷
éðùîå êéøô éîìùåøéáå ùã÷îá úåáù ïéàã íåùî íòè ùøôî àäã
:àéä äãåäé 'øá éñåé éáø àùéø

ïéìòî.ïëåãîìò ãîåò åäåàø
ïéà íéåìä íò ïëåãä
úñçåéî åàéùäì àì åéøçà ÷åãáì êéøö
àåä éåì éàãåã ïåùàø øùòî åì ïúéìå
íéãáò åìéâøä àì äæ øáã éðôîù
òîùî ñøèðå÷á ùøéô êë íù ãåîòì
øáñ øîã éëäá éâéìôã øîåì äöåøù
ïðéùééçã ïëåãì íéãáò ãéîòäì ïéà
øáñ øîå øùòîìå ïéñçåéì íåìòé àîù
ïðéùééç ìáà øùòîì ïðéùééç àì
àì ïéñçåéì óà øáñ øîå ïéñçåéì
øîà÷ã ïë òîùî ïåùìä ïéàå ïðéùééç
éëä øáñ øî éâìôéî à÷ àäá àëäå
äùòî äåä éëä ñ"îå äùòî äåä

øùòîäù òîùî(חäàìòäá éåìú ïéà
øùòîá äéåìú äàìòä àìà(חøáñ øîã

íéàé÷á åéä íéåìäù äùòî äåä éëä
åéä íéãáò øáñ øîå øéù éìëá
åäéîå íåãéîòäå ìëä ïî øúåé íéàé÷á

ïéëøòã éðù ÷øô(íùå .àé óã)òîùî
ïéìòîá àëäå ñøâã ñøèðå÷ä ùøéôë
éâìôéî÷ ïéñçåéìå úåøùòîì ïëåãî
íù éúùøéôù äî éôì íâ åäéîå

:åáùéì ùé
íéøööçîì.íéøøåùîìåàëäå

íéìë éáéúë àì
íäù åäðéð øéù éìë àì úåøöåöçå
ùøéô êë ïéôñåîäå ïéãéîúä úåòé÷úì
øéù éìëá áåúë äéôåâ àø÷ 'îéúå 'ðå÷á

íéîéä éøáãá áéúë éëä àø÷ã('ä 'á)

íéøøåùîìå íéøööçîì ãçàë äîìù éáâ
'äì úåãåäìå ììäì ãçà ìå÷ òéîùäì
íéúìöîáå úåøöåöçá ìå÷ íéøäëå
íìåòì éë áåè éë 'äì ììäáå øéùä éìëáå
íéìåìéä 'áì í÷ìçãî ÷ééãã ì"éå åãñç
äôá äøéù éáâ áéúë àø÷éòîã
'äì úåãåäì ììäì ãçà ìå÷ òéîùäì

å øéùä éìë éáâ áéúë éëä øúáìåììäá
äôá äøéù ø÷éòã äéðéî òîù 'äì

:àì÷ éîåñáì øéùä éìëå
éàìáî.ïäéðééîäîåíéðäëéñðëî

éîð áéùç àìã äîéú
ùù:ט) ìù äúéä àéä íâù úðåúë

ïäéìòùéìëá ïéãîåò íéåìä
.øéùúéá úçîùì

ìöà ïáø÷ã øéùì ïëåã ìáà äáàåùä
'ñîáå 'èðå÷á ùøéô êë äéä çáæîä

úåãî(å"î á"ô)÷"ôá äì éúééîå ïðú
àîåéã(.æè óã)äìòî øîåà é"áàø

ïåúð ïëåãå äîà ääåáâ íù äúéä
úøæò ïéá äúéä äìòî äúåàå äéìò

:íéðäë úøæòì ìàøùé
àø÷

È‡�˙Î(à(‡È�˙„)(á'¯ È¯·„ ÂÈ‰ ÌÈ�‰Î È„·Ú
¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ È·¯ ¯È‡Ó‡ÌÈ¯‚Ù‰ ˙È· ˙ÁÙ˘Ó

ÂÈ‰˘ ÂÈ‰ ÌÂ‡Ó‡ÓÂ ‡È¯ÙÈˆ ˙È· ˙ÁÙ˘ÓÂ
¯ÓÂ‡ ÒÂ�‚ÈË�‡ Ô· ‡�È�Á '¯ ‰�Â‰ÎÏ ÔÈ‡È˘Ó
Ô‡Ó„ È‚ÏÙÈÓ ‡˜ ‡‰· Â‡Ï È‡Ó ÂÈ‰ ÌÈÂÏ

¯Ó‡„(â‰Ù· ‰¯È˘ ¯˜ÈÚ ¯·Ò˜ ÂÈ‰ ÌÈ„·Ú
¯·Ò˜ ÂÈ‰ ÌÈÂÏ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÂ(ã‰¯È˘ ¯˜ÈÚ

¯·Ò˜ È‡ ¯·Ò˜ È‡Ó ÈÒÂÈ È·¯ ‡¯·Ò˙Â ÈÏÎ·
¯·Ò˜ È‡ ÈÓ� ÌÈ„·Ú ÂÏÈÙ‡ ‰Ù· ‰¯È˘ ¯˜ÈÚ
‡Ï‡ ‡Ï ÌÈÏ‡¯˘È ÔÈ‡ ÌÈÂÏ ÈÏÎ· ‰¯È˘ ¯˜ÈÚ

(ä‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„·‡˜ ‡‰·Â ‰Ù· ‰¯È˘ ¯˜ÈÚ
¯·Ò ¯ÓÂ ‰˘ÚÓ ‰Â‰ ÈÎ‰ ¯·Ò ¯Ó„ È‚ÏÙÈÓ
ÔÈÏÚÓÏ ‰�ÈÓ ‡˜Ù� È‡ÓÏ ‰˘ÚÓ ‰Â‰ ÈÎ‰
Ô‡Ó È‚ÏÙÈÓ ‡˜ ¯˘ÚÓÏÂ ÔÈÒÁÂÈÏ ÔÎÂ„Ó
ÔÎÂ„Ó ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡ ¯·Ò˜ ÂÈ‰ ÌÈ„·Ú ¯Ó‡„
ÂÈ‰ Ï‡¯˘È ¯Ó‡„ Ô‡ÓÂ ¯˘ÚÓÏ ‡ÏÂ ÔÈÒÁÂÈÏ

ÔÎÂ„Ó ÔÈÏÚÓ ¯·Ò˜‚‡Ï Ï·‡ ÔÈÒÁÂÈÏ
ÔÈÏÚÓ ¯·Ò˜ ÂÈ‰ ÌÈÂÏ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÂ ¯˘ÚÓÏ
‰ÈÓ¯È È·¯Â ¯˘ÚÓÏ ÔÈ· ÔÈÒÁÂÈÏ ÔÈ· ÔÎÂ„Ó
‰·‡Â˘ Ï˘ ¯È˘· ˙˜ÂÏÁÓ ¯Ó‡ ‡·‡ ¯·
ÈÓ� ‰¯È˙È ‰ÁÓ˘ ¯·Ò ‰„Â‰È ¯· ÈÒÂÈ È·¯„

È¯·Ò Ô�·¯Â ˙·˘‰ ˙‡ ‰ÁÂ„„‰¯È˙È ‰ÁÓ˘
Ï·‡ ˙·˘‰ ˙‡ ‰ÁÂ„ ‰�È‡‰Ô·¯˜ Ï˘ ¯È˘·

˙·˘‰ ˙‡ ‰ÁÂ„Â ‡È‰ ‰„Â·Ú ÏÎ‰ È¯·„
˙·˘‰ ˙‡ ‰ÁÂ„ ‰·‡Â˘ Ï˘ ¯È˘ È·È˙ÈÓ
ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ ‰„Â‰È ¯· ÈÒÂÈ È·¯ È¯·„
ÛÒÂÈ ·¯„ ‡˙·ÂÈ˙ ‰ÁÂ„ Â�È‡ ·ÂË ÌÂÈ Û‡
È‚ÈÏÙ„ ‡Â‰ ‰·‡Â˘ Ï˘ ¯È˘· ‡ÓÈÏ ‡˙·ÂÈ˙
˙‡ ‰ÁÂ„ ÏÎ‰ È¯·„ Ô·¯˜ Ï˘ ¯È˘· Ï·‡

˙·˘‰$ÛÒÂÈ ·¯„ ‡˙·ÂÈ˙ ÈÂ‰È˙ ‡ÓÈÏ
Ï˘ ¯È˘· È‚ÈÏÙ ÛÒÂÈ ·¯ ÍÏ ¯Ó‡ È˙¯˙·
È‚ÏÙÈÓ˜„ È‡‰Â Ô·¯˜Ï ÔÈ„‰ ‡Â‰Â ‰·‡Â˘
ÈÒÂÈ È·¯„ ÂÁÎ ÍÚÈ„Â‰Ï ‰·‡Â˘ Ï˘ ¯È˘·
‡‰Â ÈÁ„ ÈÓ� ‰·‡Â˘„ ÂÏÈÙ‡„ ‰„Â‰È ¯·
Â�È‡˘ ‰·‡Â˘‰ ˙È· Ï˘ ÏÈÏÁ Â‰Ê È�˙˜
Â‰Ê ·ÂË ÌÂÈ ˙‡ ‡ÏÂ ˙·˘‰ ˙‡ ‡Ï ‰ÁÂ„
‡ÓÈ� È‡ È�Ó ‰ÁÂ„ Ô·¯˜„ Ï·‡ ‰ÁÂ„ Â�È‡„
‰·‡Â˘ Ï˘ ¯È˘ ¯Ó‡‰ ‰„Â‰È ¯· ÈÒÂÈ È·¯
ÛÒÂÈ ·¯„ ‡˙·ÂÈ˙Â Ô�·¯ Â‡Ï ‡Ï‡ ‰ÁÂ„ ÈÓ�
¯Ó‡„ Ô‡Ó„ ‡ÓÚË È‡Ó ‡˙·ÂÈ˙ È˙¯˙·

·È˙Î„ ÈÏÎ· ‰¯È˘ ¯˜ÈÚ1Â‰È˜ÊÁ ¯Ó‡ÈÂ
Ú‰ ˙ÂÏÚ‰Ï‰ÏÂÚ‰ ÏÁ‰ ˙Ú·Â Á·ÊÓ‰Ï ‰ÏÂ

„ÈÂ„ ÈÏÎ È„È ÏÚÂ ˙Â¯ˆÂˆÁ‰Â '‰ ¯È˘ ÏÁ‰
‰¯È˘ ¯˜ÈÚ ¯Ó‡„ Ô‡Ó„ Ë"Ó Ï‡¯˘È ÍÏÓ

·È˙Î„ ‰Ù·2ÌÈ¯ˆˆÁÓÏ „Á‡Î È‰ÈÂ
ÈÓ� Í„È‡Â „Á‡ ÏÂ˜ ÚÈÓ˘‰Ï ÌÈ¯¯Â˘ÓÏÂ
¯È˘ ÏÁ‰ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ Â‰È˜ÊÁ ¯Ó‡ÈÂ ·È˙Î ‡‰

È‰ÈÂ ·È˙Î ‡‰ ÈÓ� Í„È‡Â ‡Ï˜ ÈÓÂÒ·Ï Ï‡¯˘È ÍÏÓ „ÈÂ„ ÈÏÎ È„È ÏÚ ‰Ù· '‰
‰Ó ÌÈ¯ˆˆÁÓ„ ‡ÈÓÂ„ ÌÈ¯¯Â˘Ó ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ÌÈ¯¯Â˘ÓÏÂ ÌÈ¯ˆˆÁÓÏ „Á‡Î

:ÈÏÎ· ÌÈ¯¯Â˘Ó Û‡ ÈÏÎ· ÌÈ¯ˆˆÁÓ'È�˙Ó(א)˙È· ˙ÁÓ˘ ‰‡¯ ‡Ï˘ ÈÓ
ÂÈÓÈÓ ‰ÁÓ˘ ‰‡¯ ‡Ï ‰·‡Â˘‰ÂÂ„¯È ‚Á Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ·ÂË ÌÂÈ È‡ˆÂÓ·

‰Ú·¯‡Â Ì˘ ÂÈ‰ ·‰Ê Ï˘ ˙Â¯Â�Ó ÏÂ„‚ ÔÂ˜È˙ Ì˘ ÔÈ�˜˙ÓÂ ÌÈ˘� ˙¯ÊÚÏ
ÌÈ„ÏÈ ‰Ú·¯‡Â „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙ÂÓÏÂÒ ‰Ú·¯‡Â Ì‰È˘‡¯· ·‰Ê Ï˘ ÌÈÏÙÒ
ÏÙÒ ÏÎÏ ÔÈÏÈËÓ Ô‰˘ ‚ÂÏ ÌÈ¯˘ÚÂ ‰‡Ó Ï˘ ÌÈ„Î Ì‰È„È·Â ‰�Â‰Î ÈÁ¯ÈÙÓ

ÏÙÒÂ(åÊÔÈ˜ÈÏ„Ó ÂÈ‰ Ô‰·Â ÔÈÚÈ˜ÙÓ ÂÈ‰ Ô‰Ó Ô‰È�ÈÈÓ‰ÓÂ ÌÈ�‰Î ÈÒ�ÎÓ È‡Ï·Ó
‰·‡Â˘‰ ˙È· ¯Â‡Ó ‰¯È‡Ó ‰�È‡˘ ÌÈÏ˘Â¯È· ¯ˆÁ ‰È‰ ‡ÏÂÁÌ‰È�Ù· ÔÈ„˜¯Ó ÂÈ‰ ‰˘ÚÓ È˘�‡Â ÌÈ„ÈÒÁ

˙Â˜Â·‡·

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

ïðúã],א) ì"ö](בïéëøò
,.é(ג,[.àé íù](דúéðòú

,[ïîñð íùå :ð ìéòì] .æë
ù"ò],ה) ïéëøòá íù]
àîåéו) .àë úáù
,.âë(ז,[:áð ïî÷ì]
äùòîäù,ח) :à"ñá

,äùòîá(טàìã ò"ö]
ïééòå úôðöîî íâ åù÷ä
äæ øáã çéðäù è"éåúá

,[äîéúá

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

‚· ‡éìë 'ìäî â"ô 'ééî
âîñ â äëìä ùã÷îä

:èñ÷ ïéùò
„‚'ìäî ë"ôå íù 'ééî

:á 'ìä äàéá éøåñéà
‰„úåëìäî ç"ô 'ééî

:âé äëìä áìåì
Â‰éìë úåëìäî â"ô 'ééî

ïéùò âîñ å 'ìä ùã÷îä
:ò÷

ÊÂáìåì úåëìäî ç"ô 'ééî
:áé äëìä

ÁÊéìë úåëìäî ç"ô 'ééî
:å äëìä ùã÷îä

ËÁúåëìäî ç"ô 'ééî
:ãé äëìä áìåì

³

ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙
.1EdIwfg xn`Ie©Ÿ¤¦§¦¨

gAfOdl dlrd zFlrdl§©£¨Ÿ¨§©¦§¥©
lgd dlFrd lgd zraE§¥¥¥¨¨¥¥
lre zFxvvgde ii xiW¦§¨§©£Ÿ§§©
Kln cieC ilM ici§¥§¥¨¦¤¤

:l`xUi¦§¨¥
ÊÎ ËÎ · ÌÈÓÈ‰ È¯·„

.2mixSgnl cg`k idie©§¦§¤¨©§©§¦
rinWdl mixxWnle§©§Ÿ£¦§©§¦©
zFcdlE lNdl cg` lFw¤¨§©¥§Ÿ
lFw mixdkE iil©§¨§¨¦
miYlvnaE zFxvvgA©£Ÿ§¦§¦§©¦
iil lNdaE xiXd ilkaE¦§¥©¦§©¥©§¨
FCqg mlFrl iM aFh iM¦¦§¨©§
:ii ziA opr `ln ziAde§©©¦¨¥¨¨¥§¨
‚È ‰ · ÌÈÓÈ‰ È¯·„

³

Á"·‰ ˙Â‰‚‰
Ó·ÏÎ˘�‰(א) Â¯Ó‡éî

íéãë 'åëå úçîù äàø àìù
ÔÓ˘ Ï˘:äàî ìù

³

Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚
‡¯Ó‚ÈÂ‰˙ ‡ÓÈÏ

.È˙¯˙· È"¯„ ‡˙·ÂÈ˙

á"ò ã óã ìéòì äæ ïéòë
:ð"ùå

³

È"˘¯ ÛÒÂÓ
.ÂÈ‰ ÌÈ�‰Î È„·Úíúåà

ìéìçá íéëîäערכין)

ÔÈ‡È˘Ó.י.) ÂÈ‰˘
.‰�Â‰ÎÏåéä íéðäë

íéìàøùéù ïäéúåðá ïéàùåð
åéä ïéñçåéî(שם).È‡Ï·Ó

.ÌÈ�‰Î ÈÒ�ÎÓéñðëîî
íéàåìáä íéðäëשבת)

ÔÈÚÈ˜ÙÓïåùì..כא.)
äòéø÷(.כג ÷ïéòøå(יומא

úçîùá úåìéúô ïéùåòå
äøæòá àéäù äáàåùä úéá

íéùð(.כא .(שבת

³

Ï‡��Á Â�È·¯
ÔÈÎ¯Ú· Ô�˙„ ,‡È‰ È‡�˙
ÌÈ�‰Î È„·Ú È�˘ ˜¯Ù
'¯Â ,¯È‡Ó '¯ È¯·„ ÂÈ‰
˙È· ˙ÁÙ˘Ó ¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ
Ô· ‰È��Á '¯ ,'ÂÎ ÌÈ¯‚Ù‰
È‡Ó .ÌÈÂÏ ¯ÓÂ‡ Ò�‚ÈË�‡
Ô‡Ó„ È‚ÈÏÙ ‡‰· Â‡Ï
'ÈÙ ,ÂÈ‰ ÌÈ„·Ú ¯Ó‡„
¯·Ò˜ ,·Â·‡· ÌÈÎÓ‰ ÂÏ‡
ÌÈÂÏ‰Â ,‰Ù· ‰¯È˘ ¯˜ÈÚ
ÂÏ‡Â 'ÈÙ .ÌÈ¯¯Â˘Ó Ì‰
ÏÚ Û‡ ·Â·‡· ÌÈÎÓ‰
Â¯˙Â‰ ÌÈ„·Ú Ô‰˘ ÈÙ
.Ô‰ÈÏÚ ‰ÎÈÓÒ‰ ÔÈ‡ È¯‰˘
,ÂÈ‰ ÌÈÂÏ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÂ
ÈÏÎ· ‰¯È˘ ¯˜ÈÚ ¯·Ò˜
‡¯·Ò˙Â .ÂÈ‰ ÌÈÂÏ ÍÎÈÙÏ
'¯ ÈÎ‰ È‡ ,È‚ÈÏÙ ÈÎ‰·„
ÂÈ‰ ÔÈ¯˘Î È�˙˜„ ÈÒÂÈ
‡˜ :‡"�] ¯Ó‡˜ È‡Ó
‡Â‰˘ ÂÓÎ ,'ÂÎ [¯·Ò
.È�˘ ˜¯Ù ÔÈÎ¯Ú· ˘¯ÂÙÓ

¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È '¯Â˙˜ÂÏÁÓ
,‰·‡Â˘‰ ˙È· Ï˘ ¯È˘·
Ô·¯˜ Ï˘ ¯È˘· Ï·‡
‡È‰ ‰„Â·Ú ÏÎ‰ È¯·„

.˙·˘ ‡ÈÁ„ÂÈ·È˙ÈÓÏÈÏÁ
‰ÁÂ„ ‰·‡Â˘‰ ˙È· Ï˘
'¯· ÈÒÂÈ '¯ È¯·„ ˙·˘
ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ ,‰„Â‰È
,‰ÁÂ„ Â�È‡ ·ÂË ÌÂÈ ÂÏÈÙ‡
.‡˙·ÂÈ˙ ÛÒÂÈ ·¯„ ‡˙·ÂÈ˙
,‰·‡Â˘‰ ˙È· Ï˘ ÏÈÏÁ·
Ô·¯˜ Ï˘ ¯È˘· Ï·‡
,‡�˜ÈÒ‡Â .ÈÁ„ ÏÎ‰ È¯·„
È˙¯˙· ÛÒÂÈ ·¯„ ‡˙·ÂÈ˙

.‡˙·ÂÈ˙¯Ó‡„ Ô‡Ó¯˜ÈÚ
,‡ÓÚË È‡Ó ÈÏÎ· ‰¯È˘
Â‰È˜ÊÁ(È) ¯Ó‡ÈÂ ·È˙Î„
(ÏÚ) ‰ÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ‰Ï
ÏÁ‰ ˙Ú·Â] Á·ÊÓ‰[Ï]
.'Â‚Â ['‰ ¯È˘ ÏÁ‰ ‰ÏÂÚ‰
‰¯È˘ ¯˜ÈÚ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÂ
·È˙Î„] ,‡ÓÚË È‡Ó ‰Ù·
ÌÈ¯ˆˆÁÓÏ „Á‡Î [È‰ÈÂ
ÏÂ˜ ÚÈÓ˘‰Ï ÌÈ¯¯Â˘ÓÏÂ

.„Á‡(à,¯Ó‡˜ ÈÎ‰Â
ÏÁ‰ ‰ÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ‰Ï
ÏÚÂ ,‰Ù· ,'‰ ¯È˘
ÈÓÂÒ·Ï ,„ÈÂ„ ÈÏÎ È„È
,ÍÏ ¯Ó‡ Í„È‡Â .‡Ï˜
[‡ÈÓÂ„] ÌÈ¯¯Â˘Ó ‰·¯„‡
ÌÈ¯ˆˆÁÓ ‰Ó ,ÌÈ¯ˆˆÁÓÏ
.ÈÏÎ· ÌÈ¯¯Â˘Ó Û‡ ÈÏÎ·

'È�˙Ó·ÂË ÌÂÈ È‡ˆÂÓ
ÂÈ ÂÈ‰ ‚Á Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ÔÈ„¯

[ÌÈ˘�] (Ï‡¯˘È) ˙¯ÊÚÏ
.ÏÂ„‚ ÔÂ˜È˙ Ì˘ ÔÈ�˜˙ÓÂ

(àéîð êãéàå ì"öå ïàë øñç
'åâå åðéé÷æç øîàéå éáúë àä

.'åëå øîà÷ éëä
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‰ÎÂÒ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù ÏÈÏÁ‰.‡�
éìëá:כתנאי. åà äôá øéù ø÷éò.היו כהנים [äðùî]עבדי

:ïðéîéé÷ ïáø÷ ìù øéù úòùá øéù éìë éæçåà ìò àéä ïéëøò úëñîá
ציפריא. בית ומשפחת הפגרים בית úåçôùîä:משפחת íù äæ

היו. íîå÷î:ומאמאום íù äæ.לכהונה åéäומשיאין ïéñçåéî ìàøùé
úåéåàø íúåðáå úåðîìà íäéùðù

:íéðäëì àùðéì.היו ìáàלוים
:êëì ïéìåñô íéìàøùé.מדוכן מעלין

ö"à íéåìä íò ïëåãä ìò ãîåò åäàåøä
àìå úñçåéî åàéùäì àì åéøçà ÷åãáì
àåä éåì éàãåã ïåùàø øùòî åì úúì
íù ãéîòäì åìéâøä àì äæ øáã éðôîù
éðá íäá åòèé àìù éãë íéåì íà éë

:íéåì íðéàå íéåìë í÷éæçäì íãàומ"ד
היו. ïéìòîישראל ïéñçåéì ïëåãî øáñ

ãéîòäì åìéâøä àì äæ øáã éðôîù
:íéãáò íù.למעשרות לא àìùאבל

:ìàøùé íù ãéîòäìî åøäæðומאן
היו. עבדים àדאמר øáñ÷ïéëîåñ ïé

ïúåìòäì åéøçà ÷åãáìî ïëåãä ìò
:êë ìò åøäæð àì êëìä ïéñçåéì'ור

כו'. אמר ìéòì[:ð]àúâåìôàירמיה éà÷
âéìôå ïðáøå äãåäé éáøá éñåé éáøã

ïðéñøâ éëä :óñåé áøãàיוסי דרבי
שבת. דוחה נמי יתירה שמחה סבר
ïéà ìéìçáå àéä äåöî úçîùå ìéàåä
:àîìòá úåáù àìà äëàìî øåñéà

יוסף. דרב ø'תיובתא äãåî øîàã
:äçãé àìã äáàåù ìù øéùá éñåé

כו'. דוחה קרבן של בשיר éàäאבל
ïðéæç øîåìë àåä àéòáå àéùå÷ ïåùì
÷ãéîì àëéàå éâéìô äáàåù ìùáã àëä

:éçãã ïðáø åãåî ïáø÷ ìùá àäנימא
יוסף. דרב תיובתא àäáתהוי éîð

àëäå éâéìô ïáø÷ ìùá ìéòì øîàã
àúáåéú àéåäå äéá ïðáø åãåîã ïðé÷ééã
äéúáåéú éåä äáàåù ìùá éúøúá
äéúáåéú éåä ïáø÷ ìùáå éñåé éáøãî

:ïðáøãî.לקרבן הדין ïðáøãîåוהוא
:äéáúåú àìוזהו מתניתין קתני והא
כו'. àìàחליל éðú÷ äìò àäå â"ì

:éðú÷ àäå.היא רבנן לאו אלא
éçã àìã äáàåùãá åäì ïðéòîùã
ìùá àîìà ïáø÷ã éèåòîì åäæ éðú÷å

:åãåî ïáø÷וחצוצרות ה' שיר החל
דויד. כלי ידי ìëועל àîìàøéù ãåã é
:äéì éø÷ 'ä.ולמשוררים למחצצרים

åàì úåøöåöçå íéìë áéúë àì àëäå
ïéãéîúä úåòé÷úì ïäù åäðéð øéù éìë

:ïéôñåîäå'È�˙Óלעזרת יורדין
úøæòîנשים. ïéãøåé íéåìå íéðäë

íéùð úøæòì ääåáâ àéäù ìàøùé
:øää òåôéùá äðîéä äèîìùומתקנין

גדול. תיקון àøîâáשם ùøôî[á"ò]:
בראשיהן. זהב של ספלים וארבעה

:äøåðîå äøåðî ìë ùàøá.ילדים
ìë íéìåòå ïîù éãë íäéãéáå íéøåçá

:åîìåñá ãçàכהנים מכנסי מבלאי
מפקיעין. היו éñðëîîומהמייניהן

íäéèðáàîå øåáö ìùî åéäù ãøùä éãâá

úåùòì ïéòøå÷ ïéòé÷ôî íéðùéä
:úåìéúôבית מאור מאירה היתה שלא
ïéäåáâהשואבה. úåøåðîäù éôì

äîà íéùîç(זäåáâ úéáä øäå
ìúåëå øéòä ìëá úçøåæ äøåàäå
äéä íéùð úøæò óåñì àåäù éçøæî

àîåé øãñá ïðéøîàãë êåîð(.æè óã)

:äðîéä äìòîì ïéìåò úåøåðîäå
úå÷åáàá

éàðúë.åéä íéðäë éãáòïéëøòã éðù ÷øô àéä äðùî.é óã)(

íúäå äôá äøéù ø÷éò ò"ëã ïðé÷ñî àëäã äîéúå
ì"éå úáù àìá øùôà éàå âçä éîé äðåîùá äëî ìéìçã àùéø éðú÷
éðùîå êéøô éîìùåøéáå ùã÷îá úåáù ïéàã íåùî íòè ùøôî àäã
:àéä äãåäé 'øá éñåé éáø àùéø

ïéìòî.ïëåãîìò ãîåò åäåàø
ïéà íéåìä íò ïëåãä
úñçåéî åàéùäì àì åéøçà ÷åãáì êéøö
àåä éåì éàãåã ïåùàø øùòî åì ïúéìå
íéãáò åìéâøä àì äæ øáã éðôîù
òîùî ñøèðå÷á ùøéô êë íù ãåîòì
øáñ øîã éëäá éâéìôã øîåì äöåøù
ïðéùééçã ïëåãì íéãáò ãéîòäì ïéà
øáñ øîå øùòîìå ïéñçåéì íåìòé àîù
ïðéùééç ìáà øùòîì ïðéùééç àì
àì ïéñçåéì óà øáñ øîå ïéñçåéì
øîà÷ã ïë òîùî ïåùìä ïéàå ïðéùééç
éëä øáñ øî éâìôéî à÷ àäá àëäå
äùòî äåä éëä ñ"îå äùòî äåä

øùòîäù òîùî(חäàìòäá éåìú ïéà
øùòîá äéåìú äàìòä àìà(חøáñ øîã

íéàé÷á åéä íéåìäù äùòî äåä éëä
åéä íéãáò øáñ øîå øéù éìëá
åäéîå íåãéîòäå ìëä ïî øúåé íéàé÷á

ïéëøòã éðù ÷øô(íùå .àé óã)òîùî
ïéìòîá àëäå ñøâã ñøèðå÷ä ùøéôë
éâìôéî÷ ïéñçåéìå úåøùòîì ïëåãî
íù éúùøéôù äî éôì íâ åäéîå

:åáùéì ùé
íéøööçîì.íéøøåùîìåàëäå

íéìë éáéúë àì
íäù åäðéð øéù éìë àì úåøöåöçå
ùøéô êë ïéôñåîäå ïéãéîúä úåòé÷úì
øéù éìëá áåúë äéôåâ àø÷ 'îéúå 'ðå÷á

íéîéä éøáãá áéúë éëä àø÷ã('ä 'á)

íéøøåùîìå íéøööçîì ãçàë äîìù éáâ
'äì úåãåäìå ììäì ãçà ìå÷ òéîùäì
íéúìöîáå úåøöåöçá ìå÷ íéøäëå
íìåòì éë áåè éë 'äì ììäáå øéùä éìëáå
íéìåìéä 'áì í÷ìçãî ÷ééãã ì"éå åãñç
äôá äøéù éáâ áéúë àø÷éòîã
'äì úåãåäì ììäì ãçà ìå÷ òéîùäì

å øéùä éìë éáâ áéúë éëä øúáìåììäá
äôá äøéù ø÷éòã äéðéî òîù 'äì

:àì÷ éîåñáì øéùä éìëå
éàìáî.ïäéðééîäîåíéðäëéñðëî

éîð áéùç àìã äîéú
ùù:ט) ìù äúéä àéä íâù úðåúë

ïäéìòùéìëá ïéãîåò íéåìä
.øéùúéá úçîùì

ìöà ïáø÷ã øéùì ïëåã ìáà äáàåùä
'ñîáå 'èðå÷á ùøéô êë äéä çáæîä

úåãî(å"î á"ô)÷"ôá äì éúééîå ïðú
àîåéã(.æè óã)äìòî øîåà é"áàø

ïåúð ïëåãå äîà ääåáâ íù äúéä
úøæò ïéá äúéä äìòî äúåàå äéìò
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Ô‡Ó„ È‚ÈÏÙ ‡‰· Â‡Ï
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אור. של ùéåבאבוקות íúåà ïéìá÷îå äìòî éôìë íúåà ïé÷øåæ
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(â"îàîåé øãñáå(.æè óã):שעליהן
שיר. [בכלי] עומדין úçîùìהלוים
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çåøä:זיקא. äáâ.היתה íéìúëä:חלקה ïî ïéàöåé ïéæéæ åéä àìå äðåùàøá íéùð úøæòä.גזוזטרא ïîוהקיפוה ïéèìåá íéìúëá ïéæéæ åðúð

åäæå úåàåøå äáàåùä úéá úçîùá íù úåãîåò íéùð åäéù éãë ÷"ðìá ïéøå÷ù ïéçååì úåàøèæåæâ íù ïéøãñî äðù ìëå áéáñ áéáñ ìúåëä
:äðù ìëá ïéð÷úîù ïéúéðúî éðú÷ã ìåãâ ïå÷éúמבפנים.:íéùð úøæòá.מבחוץ:ìéçáå úéáä øä ìù äáçøá.הכי עביד היכי

:äîìù ïéðá ìò íåìë åðéùå åôéñåäù.והכתיב:åðééðáå úéáä úãî ìò äîìù úà äåöùë êìîä ãåã éáâ.השכיל עלי ה' מיד בכתב úëàìîהכל ìë
:àéáðä ïúðå äæåçä ãâ é"ò ä"á÷ä åòéãåäù úéðáúä.אשכחו ÷ìå÷ì:קרא éãéì åàáé àìù ìàøùéá øãâ úåùòìå íéùðî íéùðà ìéãáäì êéøöù

äãôñå

àø÷.åò÷úå åòéøäå åò÷ú øáâäúåø÷îù òîùîã äîéú
ë"òã äðéìá ïéìñôð åéä ë"àå íéî áåàùì ïéëìåä øáâä

íéçáæã á"ô éâéìô àì(.ë óã)íéìâøå íéãé ùåãé÷ ïéðòì àìà
(åîöò) øåéëä éî ìáà àì åà äðéìá àìñô [éà] àøôö ãòå øáâä úåø÷î

íúä çëåîãë øçùä ãåîòá ïéìñôð
úåø÷ øçà øåéëä ïî ï÷ìéñ 'éôàå
ïéäåùã ì"éå äéì ò÷ùî øãä øáâä
úëéôäáå úåòåøúáå úåòé÷úá åéä
øçàì äøæçá íâå áøòîì íäéðô
åòéâéù íãå÷ íåéä øéàî äéäå éåìéî
åøùëåä àì éìëá ïùã÷éù ãòå äøæòì
úàèç ÷øô ïðúãë äðéìá ìñôéì

äìéòî úëñîá óåòä(.é óã)éáâ
äúéä úéçåìöäù éô ìò óàå íéëñð
úøù éìë ïéà íå÷î ìëî úùãå÷î

:íéðôá àìà õåçá ïéùã÷î
åéäåáäæ ìù úåàøãú÷ à"ò äá

.íéð÷æ à"ò ãâðë(ב)ùåøéô
àî÷ ÷øô ïðúã àä äîéú ïéøãäðñ

ïéøãäðñã(íùå .á óã)éøãäðñ
éáø ãçàå íéòáù ìù äúéä äìåãâ
úåùòì ì"ä ë"àå] íéòáù øîåà äãåäé
êë êåúîå [úåàøãú÷ íéòáù ÷ø
äúéä àøãú÷ äúåàù ùøôì êéøö
ïåáùçä ïî äéä àìå ã"ááù àìôåîì

äãåäéי) éáøã àéù÷ éëä åàì éàã
:äãåäé éáøãà

ïåéëå

Ì‰È�ÙÏ ÌÈ¯ÓÂ‡Â Ô‰È„È·˘ ¯Â‡ Ï˘ ˙Â˜Â·‡·
˙Â¯Â�Î· ÌÈÂÏ‰Â ˙ÂÁ·˘Â˙Â ˙Â¯È˘ È¯·„
¯È˘ ÈÏÎ·Â ˙Â¯ˆÂˆÁ·Â ÌÈ˙ÏˆÓ·Â ÌÈÏ·�·Â
˙Â„¯ÂÈ‰ ˙ÂÏÚÓ ‰¯˘Ú ˘ÓÁ ÏÚ ¯ÙÒÓ ‡Ï·
‰¯˘Ú ˘ÓÁ „‚�Î ÌÈ˘� ˙¯ÊÚÏ Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚÓ

(àÔÈ„ÓÂÚ ÌÈÂÏ Ô‰ÈÏÚ˘ ÌÈÏ‰˙·˘ (˙ÂÏÚÓ)
ÌÈ�‰Î È�˘ Â„ÓÚÂ ‰¯È˘ ÌÈ¯ÓÂ‡Â ¯È˘ ÈÏÎ·
˙¯ÊÚÏ Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚÓ „¯ÂÈ˘ ÔÂÈÏÚ‰ ¯Ú˘·
ÂÚ˜˙ ¯·‚‰ ‡¯˜ Ô‰È„È· ˙Â¯ˆÂˆÁ È�˘Â ÌÈ˘�
ÂÚ˜˙ ˙È¯È˘Ú ‰ÏÚÓÏ ÂÚÈ‚‰ ÂÚ˜˙Â ÂÚÈ¯‰Â

ÂÚ˜˙Â ÂÚÈ¯‰Â[‡]ÂÚÈ¯‰Â ÂÚ˜˙ ‰¯ÊÚÏ ÂÚÈ‚‰
ÂÚ˜˙Â(áÚ˜¯˜Ï ÂÚÈ‚‰)[·](ÂÚ˜˙Â ÂÚÈ¯‰Â ÂÚ˜˙

¯Ú˘Ï ÔÈÚÈ‚Ó˘ „Ú ÔÈÎÏÂ‰Â ÔÈÚ˜Â˙ ÂÈ‰
Á¯ÊÓÓ ‡ˆÂÈ‰ ¯Ú˘Ï ÂÚÈ‚‰ Á¯ÊÓÓ ‡ˆÂÈ‰
Â�È˙Â·‡ Â¯Ó‡Â ·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓÓ Ô‰È�Ù ÂÎÙ‰
Ì‰È�ÙÂ ÏÎÈ‰‰ Ï‡ Ì‰È¯ÂÁ‡ ‰Ê‰ ÌÂ˜Ó· ÂÈ‰˘
‰ÈÏ Â�‡Â ˘Ó˘Ï ‰Ó„˜ ÌÈÂÁ˙˘ÓÂ ‰Ó„˜
Â�‡ ÔÈ¯ÓÂ‡Â ÔÈ�Â˘ ÂÈ‰ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯ Â�È�ÈÚ

:Â�È�ÈÚ ‰ÈÏÂ ‰ÈÏ'Ó‚‰‡¯ ‡Ï˘ ÈÓ ¯"˙
ÂÈÓÈÓ ‰ÁÓ˘ ‰‡¯ ‡Ï ‰·‡Â˘‰ ˙È· ˙ÁÓ˘
‰‡¯ ‡Ï˘ ÈÓ ÌÏÂÚÓ „ÓÁ� Í¯Î ‰‡¯ ‡Ï ‰˙¯‡Ù˙· ÌÈÏ˘Â¯È ‰‡¯ ‡Ï˘ ÈÓ
‡ÓÈ˙È‡Â ÈÈ·‡ ¯Ó‡ ‡È‰ È‡Ó ÌÏÂÚÓ ¯‡ÂÙÓ ÔÈ�· ‰‡¯ ‡Ï Â�È�·· ˜"Ó‰·

‡„ÒÁ ·¯‰È�· È‡Ó· ÒÂ„¯Â‰ ÔÈ�· ‰Ê(â‡˘È˘ È�·‡· (‡·¯) ¯Ó‡
ÏÈÈÚÂ ‰Ù˘ ˜ÈÙ‡ ‡¯Ó¯ÓÂ ‡ÏÁÂÎ ‡˘È˘ È�·‡· È¯Ó‡„ ‡ÎÈ‡ ‡¯Ó¯ÓÂ
‰È˜·˘ Ô�·¯ ‰ÈÏ Â¯Ó‡ ‡·‰„· ÔÈÈÚ˘ÓÏ ¯·Ò ‡„ÈÒ Ï·˜Ï„ ÈÎÈ‰ ÈÎ ‰Ù˘

‡È�˙ ‡ÓÈ„ ‡˙Â„‡Î ÈÊÁ˙ÈÓ„ ÈÙË ¯ÈÙ˘ ÈÎ‰„(ã‡Ï˘ ÈÓ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯
Â¯Ó‡ Ï‡¯˘È Ï˘ Ô„Â·Î· ‰‡¯ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ Ï˘ ‡È¯„�ÒÎÏ‡ Ï˘ ÔÂËÒÂÏÙÂÈ„ ‰‡¯

ÂÈËÒÓ ÌÈ�ÙÏ ÂÈËÒ ‰˙È‰ ‰ÏÂ„‚ È˜ÏÈÒ· ÔÈÓÎ[‚]‰· ÂÈ‰˘ ÌÈÓÚÙ(äÌÈ˘˘)
·‰Ê Ï˘ ˙Â‡¯„˙˜ ‡"Ú ‰· ÂÈ‰Â ÌÈ¯ˆÓ È‡ˆÂÈÎ ÌÈÏÙÎ (‡Â·¯ ÌÈ˘˘ ÏÚ ‡Â·¯

‡"Ú „‚�Î(א)„Á‡Â ÌÈ¯˘ÚÓ ‰˙ÂÁÙ ‰�È‡ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎ ‰ÏÂ„‚ È¯„‰�Ò Ï˘
[„]ÔÈ¯„ÂÒ‰Â ‰ÈÏÚ „ÓÂÚ ˙Ò�Î‰ ÔÊÁÂ ‰˙ÈÚˆÓ‡· ıÚ Ï˘ ‰ÓÈ·Â ·‰Ê È¯ÎÎ ‡Â·¯

ÔÓ‡ ˙Â�ÚÏ ÚÈ‚‰˘ ÔÂÈÎÂ Â„È·‡ÂÈ‰ ‡ÏÂ ÔÓ‡ ÔÈ�ÂÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ¯„ÂÒ· ÛÈ�Ó ‰Ï‰
ÔÓˆÚ È�Ù· ÔÈÁÙ�Â ÔÓˆÚ È�Ù· ÔÈÙÒÎÂ ÔÓˆÚ È�Ù· ÔÈ·‰Ê ‡Ï‡ ÔÈ·¯ÂÚÓ ÔÈ·˘ÂÈ

$ÈÏÚ· ¯ÈÎÓ ‰È‰ Ì˘ Ò�Î� È�Ú˘ÎÂ ÔÓˆÚ È�Ù· ÌÈÈ„¯‚Â ÔÓˆÚ È�Ù· ÌÈÈÒ¯ËÂ
Â‰ÏÂÎÂ ÈÈ·‡ ¯Ó‡ Â˙È· È˘�‡ ˙Ò�¯ÙÂ Â˙Ò�¯Ù Ì˘ÓÂ Ì˘Ï ‰�Ù�Â Â˙�ÓÂ‡

[‡]Â‰�ÈÏË˜[‰]ÌÂ˘Ó Â˘�ÚÈ‡ Ë"Ó Ô„˜ÂÓ ÒÂ¯„�ÒÎÏ‡·‡¯˜ È‡‰‡ È¯·Ú„1‡Ï
ÂÂ‰„ Â‰�ÈÁÎ˘‡ ‡˙‡ ÈÎ Â˙‡ ¯Â„‰ Â‰�È‡Â „ÂÚ ‰Ê‰ Í¯„· ·Â˘Ï ÔÂÙÈÒÂ˙

‡¯ÙÈÒ· Â¯˜2È˙ÈÓÏ ÈÚ· ‡¯·‚ ‡Â‰‰ È„ÎÓ ¯Ó‡ ˜ÂÁ¯Ó ÈÂ‚ ÍÈÏÚ '‰ ‡˘È
Â‰ÈÈÏÚ ÏÙ� ÈÓÂÈ ‡˘ÓÁ· ‡˙�ÈÙÒ È˙‡Â ‡˜ÈÊ ‰ÈÏ„ ÈÓÂÈ ‰¯˘Ú· ‡˙�ÈÙÒ
¯ÊÚÏ‡ È·¯ ¯Ó‡ ÏÂ„‚ ÔÂ˜È˙ È‡Ó :'ÂÎ ·ÂË ÌÂÈ È‡ˆÂÓ· :Â‰�ÈÏË˜Â

Â�È�˘˘ ‰˙Â‡Î(åÂ�È˜˙‰Â ‡¯ËÊÂÊ‚ ‰ÂÙÈ˜‰Â ‰�Â˘‡¯· ‰˙È‰ ‰˜ÏÁ
Â‰È˘‚Ô�·¯ Â�˙ ‰ËÓÏÓ ÌÈ˘�‡Â ‰ÏÚÓÏÓ ˙Â·˘ÂÈ ÌÈ˘�(æÂÈ‰ ‰�Â˘‡¯·

Â‰È˘ Â�È˜˙‰ ˘‡¯ ˙ÂÏ˜ È„ÈÏ ÌÈ‡· ÂÈ‰Â ıÂÁ·Ó ÌÈ˘�‡Â ÌÈ�Ù·Ó ÌÈ˘�
˘‡¯ ˙ÂÏ˜ È„ÈÏ ÔÈ‡· ÂÈ‰ ÔÈÈ„ÚÂ ÌÈ�Ù·Ó ÌÈ˘�‡Â ıÂÁ·Ó ˙Â·˘ÂÈ ÌÈ˘�
ÈÎ‰ „È·Ú ÈÎÈ‰ ‰ËÓÏÓ ÌÈ˘�‡Â ‰ÏÚÓÏÓ ˙Â·˘ÂÈ ÌÈ˘� Â‰È˘ Â�È˜˙‰

·È˙Î‰Â3·¯ ¯Ó‡ ÏÈÎ˘‰ ÈÏÚ '‰ „ÈÓ ·˙Î· ÏÎ‰(ç˘Â¯„Â ÂÁÎ˘‡ ‡¯˜
‰„ÙÒÂ

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

à"ëåא) úåìòîä øéù ì"ö]
,[úåéðùîáù äðùîá(בìë]

úåéðùîáù äðùîá àúéì äæ
àëäã é"ùøî çøëåî ïëå
'åëå äøæòì åòéâä ä"ã
:âð ïî÷ìã é"ùøî íâå
ïåúçúä øòùì äùìù ä"ã
,[åæ àááì àúéìã çëåî 'åëå

[íùåג) ù"ò .ã óã á"á
,[äáø àúéà(ד'úôñåú]
,[ã"ä ã"ô(הäæ ìë]

àúéà é"òáå 'ôñåúá àúéì
íéùù íù åéäù íéîòô
éøîàå íéøöî éàöåéë àåáø
,[íéøöî éàöåéë íéìôë äì

ù"ò],ו) ä"î á"ô úåãî]
ù"ò],ז) ã"ô àúôñåú]
áñ.],ח) íéçáæ](טïðéñøâ

.à"ñá ä"ë éøðéã é÷åôàì
,ì"ùø(יúôñåú ò"òå]

,[øçà ä"ã :æè ïéøãäðñ

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

È‡ïîéñ ç"à ò"ùåè
:ç óéòñ ãë÷

‡È·úåëìäî ä"ô 'ééî
:æ äëìä íéëìî

·È‚áìåì 'ìäî ç"ô 'ééî
:áé äëìä

³

ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙
.1FN dAxi `÷ wx©©§¤

z` aiWi `÷e miqEq¦§¨¦¤
ornl dnixvn mrd̈¨¦§©§¨§©©
mkl xnô iie qEq zFAxd©§©§¨©¨¤
KxCA aEWl oEtqz `÷Ÿ¦¨©¤¤

:cFr dGdÊË ÊÈ ÌÈ¯·„ ©¤
.2iFB Lilr ii `Vi¦¨§¨¨¤

uxôd dvwn wFgxn¥¨¦§¥¨¤
iFB xWPd d`ci xW`M©£¤¦§¤©¨¤
:FpWl rnWz `÷ xW £̀¤¦§©§Ÿ

ËÓ ÁÎ ÌÈ¯·„
.3ii cIn azkA lMd©Ÿ¦§¨¦©§¨

zFk`ln lM liMUd ilr̈©¦§¦Ÿ©§£
:zipaYd©©§¦

ËÈ ÁÎ ‡ ÌÈÓÈ‰ È¯·„

³

Á"·‰ ˙Â‰‚‰
Ó‚íéòáù¯‡(א) ãâðë
ãçàåÌÈ�˜Êì"öë úçà ìë

äìåãâ éøãäðñ ìù úåáéúå
:÷çîð(ב)'ÒÂ˙åéäå ä"ã

íéð÷æ 'åëå äáÂ˘Ú˘
Ì‰Ï:ïéøãäðñ

³

Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚
‡¯Ó‚.ÌÈÈÒ¯ËÂæ"ò ïééò

ä"ã úåôñåú á"ò æé óã
:ïáø

³

‡"¯‚‰ ˙Â‰‚‰
‰�˘Ó· [‡]åòéâä)

åòéøäå åò÷ú äøæòì
:î"àú (åò÷úåÌ˘ [·]

:äøæòä á"ð .ò÷ø÷ì åòéâä
'Ó‚ [‚]íéðôì åéèñ

:ì"öë .'åë äá åéäå åéèñî
Ì˘ [„]íåùø .àåáéø

:å÷çîì å÷ åéìòÌ˘ [‰]

î"àú (ïã÷åî ñåøãðñëìà)
:ñåðéëøè á"ðå

³

·"¯‰Ó ˙Â‰‚‰
‚¯Â·˘�¯

[‡]‡¯Ó‚åäðéìè÷
á"ð .ïã÷åî ñåøãðñëìà
'ñì ìàðáøáà úîã÷ä ïééò
ïã÷åî úìî ÷çîù íéëìî
äøåøá äéàøá íù øàéáå
äéä àì àåä ñåøãðñëìàù
äéäù ïã÷åî øãðñëìà
øãðñëìàå éðù úéá úìçúá
äðù ð"÷ äéä øñé÷ äæä
:ä"ùåòé úéáä øçà

³

È"˘¯ ÈÊÚÏ
.˘"È·.ÌÂÁ-¯ÂÙ‡ (˘È˘)

‡"¯·ÓÈÓÏ‡
.(‡"¯·�ÈÓÏ‡)‰ÓÈ·

.(˙Ò�Î‰ ˙È· ÚˆÓ‡·)

.(˘"È˜�ÏÙ) ˜"�Ï·
.ÌÈ˘¯˜

³

È"˘¯ ÛÒÂÓ
˙Â�ÚÏ ÚÈ‚‰˘ ÔÂÈÎÂ
¯„ÂÒ· ÛÈ�Ó ‰Ï‰ ÔÓ‡
.ÔÓ‡ ÔÈ�ÂÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ
ïéà ø"ú (.æî) úåëøáá
ïîà àìå 'åë ïéðåò
äëøáä òîù àìù ,äîåúé
,ïîà ïéðåòù òîùù àìà
ìéìçäá ïðéøîàã àäå
íéøöî ìù àéøãðñëìàáù
íéøãåñá ïéôéðî åéä
,ïîà úåðòì úò òéâäùë
,åðò à÷å éòîù àì àîìà
íäù éòãé òãéî åäðä
åæéà ìòå äëøá øçà íéðåò
àìù àìà ,íéðåò íä äëøá
ìå÷ä úà íéòîåù åéä

שם) .(רש"י

³

Ï‡��Á Â�È·¯
ÂÈ‰˘Î ‰�Â˘‡¯· ‡�˙
‰·‡Â˘‰ ˙È· ˙ÁÓ˘ ÔÈ‡Â¯
ÌÈ˘�Â ÌÈ�Ù·Ó ÌÈ˘�‡ ÂÈ‰
ÔÈ‡· ÂÈ‰Â ,ıÂÁ·Ó ˙Â‡Â¯
Â�È˜˙‰ ,˘‡¯ ˙ÂÏ˜ È„ÈÏ
‰¯ÊÚ· ˙Â‡¯ËÊÊÂ‚ ˘Ï˘
˙ÂÈ‰Ï ,˙ÂÁÂ¯ ˘Ï˘ „‚�Î
.‰ÏÚÓÏÓ ˙Â‡Â¯ ÌÈ˘�‰
·È˙Î‰Â ÈÎ‰ È„·Ú ÈÎÈ‰Â
,'Â‚Â '‰ „ÈÓ ·˙Î· ÏÎ‰
È¯Á‡ Â�È˜˙‰ [ÍÈ‡‰Â]
‡¯˜ ,ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡ .ÔÎ

˘¯„Â ÁÎ˘‡



קובץ לימוד תשרי תשפ"א - זמן שמחתנו 182

‰ÎÂÒ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù ÏÈÏÁ‰.·�
הארץ. ïáוספדה çéùî ìò åãôñéù ãéúòì àáðúîå äéøëæ úàåáðá

íäéùðå ãáì ãåã úéá úçôùî áéúëå âåâîå âåâ úîçìîá âøäðù óñåé
:íéùðî íéùðà ìéãáäì êéøö øòöä úòùá 'éôàù ãáìשעסוקין

øöéבהספד. ïéàù ãåòå øäî åùàø ì÷éî åðéà øòèöîäå äòù äúåàá
éúåøéñäå àø÷ øîà÷ãë èìåù òøä
ä"á÷äù øîà ïî÷ìå ïáàä áì úà

:'åë äøåú äøîà 'åë åèçåùכאן
בשמחה. úåì÷ìשעסוקין äáåø÷å

àì åéùëò èìåù ø"äöéù ãåòå ùàø
:ïëù ìë.דקרו אשר את אלי והביטו

:íäéðôìù âåøäá åìëúñéעליו וספדו
היחיד. על ãéôñîäכמספד íãàë

:úîå åì äéäù ãéçé ïá ìòצדיקים
íäìבוכים. äéäù íøòöá íéøëæðù

:íäééçá äæä òùøä ùåáëìיפלא כי
וגו'. ðéòáבעיני íâ àø÷ã äéôéñé

:àìôé.בוכיא ïéøå÷ùשל ùéáëò
:à"éðéøéà.ולבסוףêùîð íãàùî

:åá êìåäå øáâúî èòî åéøçà
השוא. בחבלי העון åéäמושכי äìçúá

ïðéàù íéìáç é"ò íäéìò åúåà ïéàéáî
:íåìë ìù.העגלה äáòוכעבות ìáç

:äùéøçîì äøôä úà åá ïéøùå÷ù
חוק. אל äæאספרה øáã øôñà

:ïåøëæìå ÷çì úåéäì.ילדתיך היום
:äúà éðáù úåéøáì äìâà íåéäאם

שנאך. áàúåרעב áòø òøä êøöé
:äøéáòì.לחם åäçéøèäהאכילהו

åîçì åëì áéúëã äøåú ìù äúîçìîá
éîçìá(è éìùî):מים.ה שקהו

åëì àîö ìë éåä äá áéúëã äøåú
íéîì(äð äéòùé):.לך àäéùישלימנו

êàéùé ìàå êáäåàå êîò êøöé íìù
:íìåòä ïî ãáàéìå àåèçì.הצפוני

:íãà ìù åáìá ïåôö ùøôîãëפניו
הקדמוני. הים îäïåùàøäאל ùã÷

íù íéöá÷ð ìëä åéäù íéë àåäù
:åéìà íéëìåä íéìçðä ìëù íéëועלה

וצחנתו. äùàáבאשו äìòäù éðôîå
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ÌÈ¯ÓÂ‡ ÂÏ‡Â ÂÏ‡ ‰·Â˘˙ ÈÏÚ· ÂÏ‡ Â�˙Â„ÏÈ
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ÈÏ‚¯ Ì˘ ·‰Â‡ È�‡˘ ÌÂ˜ÓÏ ÔÎ ¯ÓÂ‡

Ì‡ È˙Â‡ ˙ÂÎÈÏÂÓ(א)‡·‡ È�‡ È˙È· Ï‡ ‡·˙
‡Ï È�‡ È˙È· Ï‡ ‡·˙ ‡Ï ‰˙‡ Ì‡ Í˙È· Ï‡
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¯˙‡Ï ‰È· ÔÈ·¯Ú ÔÂ�È‡ ˘È�È‡ ¯·„ È‰ÂÏ‚¯ Ô�ÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ÔÂÙÂËÈ ÍÈÙÈËÓÂ

‰ÓÏ˘ ÈÓ˜ ÈÓÈÈ˜ ÂÂ‰„ È‡˘ÂÎ È˙¯˙ Â‰�‰ ‰È˙È ÔÈÏÈ·ÂÓ ÔÓ˙ ÈÚ·˙ÈÓ„$2Û¯ÁÈÏ‡
‰Â‰„ ˙ÂÓ‰ Í‡ÏÓÏ ‰ÈÈÊÁ „Á ‡ÓÂÈ ÂÂ‰ ‰ÓÏ˘„ ÌÈ¯ÙÂÒ ‡˘È˘ È�· ‰ÈÁ‡Â
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.‰„È˜‰ÈÂÏÏÏËÓ ‰Â‰
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,ÔÈÙÒÂÓÏ Ì˘ÓÂ ,¯Á˘‰
,ÔÈÙÒÂÓ‰ ˙ÏÙ˙Ï Ì˘ÓÂ
,˘¯„Ó‰ ˙È·Ï Ì˘ÓÂ
,‰È˙˘ÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï Ì˘ÓÂ
ÔÈ· [Ï˘] „ÈÓ˙Ï Ì˘ÓÂ
ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ,ÌÈ·¯Ú‰
.‰·‡Â˘‰ ˙È· ˙ÁÓ˘Ï
Â�È‡¯ ‡Ï È‡Ó ‡�˜ÈÒ‡Â
‰�È˘ ‡Ï‡ ,‰Ó„¯˙· ,‰�È˘

.ÌÂ�Ó� ÔÈÚÎ˙ÂÏÚÓ Â"Ë
.'ÂÎ„Â„ ‰¯Î˘ ‰Ú˘·

‡Ú· ,‡ÓÂ‰˙ ‡Ù˜ ,ÔÈ˙È˘
,‡ÓÏÚ ÛË˘ÓÏ

(àíéøîåà ïäî ùé ì"öã ì"ð
äùòî éùðàå íéãéñç åìà 'åëå
åìà 'åëå íéøîåà ïäî ùéå
'éòå ì"öë äáåùú éìòá
é"ùøáå éîìùåøéå àúôñåúá

.ò"÷áå ïàë
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‰ÎÂÒ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù ÏÈÏÁ‰.‚�
אומרים. מהם ìòיש ä"á÷äì ïéçáùîù 'éðúîã àúçáùåú åðééä

:êë.חסידים åø÷éòî:אלו ãéñç éåä ãéñç ìë.'כו ביישה שלא
:åðúåð÷æ úà ùééáì åðúåãìéá äøéáò åðøáò àìùכאן אני אם

כאן. éðàהכל íà ä"á÷ä ìù åîùá åàèçé àìù íéáøì äéä ùøåã
úéáá õôç éðàù ïîæ ìë ïàë ìëä ïàë
åãåáë àäé åá äéåøù éúðéëùå äæä
åàèçú íàå ïàë ìëä åàáéå íéé÷
éëä :ïàë àáé éî éúðéëù ÷ìñàå

àúôñåúá ïðéñøâאומר היה הוא
מוליכות רגלי שם אוהב שאני למקום

לביתי. תבא אתה אם éìאותי äàøðå
íåùî ïë äñøåâì êéøö ïàë óàù
øáã éäåìâø äøúá ïðçåé 'ø øîàã
éàî äéì ïðéñøâ àì éàå 'åë ùéðéà

:àëä ïðçåé 'øã àëééùעל שצפה
המים. åäåìéèäåפני åùàø úà åëúçù

àåäù åá øéëäå íéîìåá åòâôå çöåø
:åá àöåéë íéèñì åéùëòלה אמר

אטפוך. דאטפת úôöäùעל ìò
êåôèà íéîá íéøçà ìù úåìåâìâ

:åéùëò íéøçà êåôéöäמטיפיך לסוף
íúìåâìåâיטופון. åôéöéå íåé àáé ãåò

:êåâøäù åìà ìù.דמתבעי לאתר
àåä íùî åá úåîì åéìò øæâðù íå÷îì

:åúîùð ìåèéì ù÷áúîמובילין תמן
åúåà:יתיה. úåëéìåî åéìâø íùì

כושאי. ÷éøתרי íéôé åéäù íù ìò
:éëä åäì.ואחיה åñô÷אליחורף

:äîìùì íéøôåñ åéäù íéëìîá àåä
מינאי. בעו íéù÷áúîדקא åìà

àìå úåîì íðîæ òéâäù äìòîì éðîî
øæâð àìù ïåéë íúîùð ìåèéì ìåëé äéä
:æåì øòùá íà éë úåîì íäéìò

íéãùìלשעירים.äîìù:מסרינהו.
'éúëãë íäéìò êìî äéä àåäùà"äã)

(èëêìîì 'ä àñë ìò äîìù áùéå
íéðåúçúä ìòå íéðåéìòä ìò êìîù(כ:

דלוז. למחוזא ïéàùאמטינהו øéò
ïðéøîàãë äëåúá èìåù úåîä êàìî

äèåñá(:åî óã):.ביה íéîùìערבין
íå÷îì åúåà ïéëéìåîå ïúåáøò ïéîìùî

:íù ù÷áúîù.גודליו éúùשני ìù
÷ùåðå äçåùù ãò ïäéìò ïòùðå åéãé
åöø éë øîàðù äî íéé÷ì äôöøä úà

äéðáà úà êéãáò(á÷ íéìäú):
קידה. øîàãוזו íéáåúëá äøåîàä

øî(לçèúùäì åì ïéà íéôà ìò äãé÷
ãáìá åéðô àìà åôåâ õøàì òéâäì
åøåãáå ïë úåùòì ìåëéå òãåéù éî
éãîåòî ãçà äéä àì ïåòîù ïáø ìù
:àåä àìà ïë úåùòì ìåëé äøæò

ó÷åæùëùאיטלע. éôì øâéç äùòð
åéãé ìò ïòùð åðéàå åéìàî åôåâ
ìë àöîð äìòîì åôåâ óåçãì ä÷æçá

:åéðúî ìò åúôé÷æ ñðåà.יטיח÷åøæé
úù÷ éåçèîë ïåùì(àë úéùàøá):הטיח

úéðòúדברים. 'ñîá(.äë óã):êéðá ìò çéâùî äúà éàå íåøîá êì úáùéå úéìò.ליה גרמא והא úàèçáהא ùðòð(מòøåàîä úòùá ùðòðå íéøáã
úáù úëñîá ïðéøîàãë(.áì óã):àðéëñì ããç àøåú ìôð.דרבי ìàøùéקמיה úøöá ãéîú âàåã äéäù åçîùì åúåà ïéãáëîå àéùð äéäù åúéáá

íéøãðá ïðéøîàãë åéìåçáå(:ð óã):àîìòì úåðòøåô éúà éáø äéá êéçîã àîåé.מלכא äéäשבור ñøô êìî:.חמרא úéëåëæמזגי úåñåë
:êôùð ïééä ïéàå ïéé íéàìî.חנניה בן יהושע íéåìäרבי ïî(נïéëøòá øîàãë äéä íéøòåùîä(:àé óã)êìä øáëå(סàãâãåâ ïá é"ø

:úåúìã úôâäá äéððç ïá òùåäé 'ø úà òééñì.אותו ìòמלקין òáùðë àåä éøä åéôî äòåáù úàöéù äòùîå àåùì òáùðù
úåòåáùáå øùôà éàù øáã ìò òáùð äæ óàù áäæ ìù àåäù ïáà ìù ãåîòä(.èë óã)ìò íéáééçå àåù úòåáù åðééäã ïðú

:åá åøúäù ïåâëå úåëî äðåãæ.שיתין דוד שכרה àîùבשעה äéì àøéáñ éàå åàøáð úéùàøá éîé úùùîù äéì àøéáñ àìå
:ïúåøëì êéøöå úåøåøö åà øôò åàìîúð.תהומא àìæøôקפא àô÷å ïðéîâøúî ìæøáä óöéå .àöéå äìòîì íåäúä óö(å á íéëìî):

øîúéà:א"ל. éëä ïúøëãàå ìéàåä äéãéãì àãñç áø.'כו דידע איכא íù:מי äéä àåäå ìôåúéçà åáø éðôá äëìä äøåî äéä àì ãåã
àôñçà

äùà.äáàåùä úéá úçîùì ïéèéç úøøåá äúéäéîìùåøéá
ìù åéä äìéúôå ïîùã äìéòî àëéàä úøøåá êàéä êéøô
÷øôáã äù÷å äìéòî íåùî ïäá ïéà çéøå äàøîå ìå÷ã éðùîå ùã÷ä

äòù ìë(íùå .åë óã íéçñô)àä àëéìã àåä äìéòî äìò ïðéøîà
à÷åã åàì úøøåáã ì"éå àëéà àøåñéà
øåøáì äìåëé äúéä øîåìë àìà

:äøåà áåøîíà.ïàë éðàùøéô
åîùá øîåà ììä äéäù ñøèðå÷á
òîùî éîìùåøéá ìáà ä"á÷ä ìù
åéñåìé÷ìå êéøôã åîöò ìò øîåà äéäù
êéøö äéä éëå øîåìë êéøö àåä
äéðåùîùé ïéôìà óìà áéúëäå åçáùì
áéáçå øîåà äéä ìàøùé ãâðëã éðùîå
øîàðù ìëä ïî ìàøùé ìù ïñåìé÷ åéìò

(âë á ìàåîù)ìàøùé úåøéîæ íéòðå
áéúëå(áë íéìäú)áùåé ùåã÷ äúàå

íà øîà÷ã àä åäéîå ìàøùé úåìäú
êúéá ìà àáà éðà éúéá ìà àáú äúà
ùéøã àäã äðéëùá àìà øùôà àì
øéëæà øùà íå÷îä ìëá áéúëãî äéì
:êéúëøáå êéìà àáà éîù úà

éáø

˙È· Ï˘ ¯Â‡Ï ÌÈËÁ ˙¯¯Â· ‰˙È‰ ‰˘‡
¯"˙ :'ÂÎ ‰˘ÚÓ È˘�‡Â ÌÈ„ÈÒÁ :‰·‡Â˘‰

(à‰˘ÈÈ· ‡Ï˘ Â�˙Â„ÏÈ È¯˘‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ô‰Ó ˘È
˘ÈÂ ‰˘ÚÓ È˘�‡Â ÌÈ„ÈÒÁ ÂÏ‡ Â�˙Â�˜Ê ˙‡
˙‡ ‰¯ÙÎ˘ Â�˙Â�˜Ê È¯˘‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ô‰Ó
ÌÈ¯ÓÂ‡ ÂÏ‡Â ÂÏ‡ ‰·Â˘˙ ÈÏÚ· ÂÏ‡ Â�˙Â„ÏÈ
ÏÂÁÓÈÂ ·Â˘È ‡ËÁ˘ ÈÓÂ ‡ËÁ ‡Ï˘ ÈÓ È¯˘‡

‡È�˙ ÂÏ(á‰È‰˘Î Ô˜Ê‰ ÏÏ‰ ÏÚ ÂÈÏÚ Â¯Ó‡
È�‡ Ì‡ ÔÎ ¯Ó‡ ‰·‡Â˘‰ ˙È· ˙ÁÓ˘· ÁÓ˘
‰È‰ ‡Â‰ Ô‡Î ÈÓ Ô‡Î È�È‡ Ì‡Â Ô‡Î ÏÎ‰ Ô‡Î
ÈÏ‚¯ Ì˘ ·‰Â‡ È�‡˘ ÌÂ˜ÓÏ ÔÎ ¯ÓÂ‡

Ì‡ È˙Â‡ ˙ÂÎÈÏÂÓ(א)‡·‡ È�‡ È˙È· Ï‡ ‡·˙
‡Ï È�‡ È˙È· Ï‡ ‡·˙ ‡Ï ‰˙‡ Ì‡ Í˙È· Ï‡

¯Ó‡�˘ Í˙È· Ï‡ ‡·‡1¯˘‡ ÌÂ˜Ó‰ ÏÎ·
ÍÈ˙Î¯·Â ÍÈÏ‡ ‡·‡ ÈÓ˘ ˙‡ ¯ÈÎÊ‡(âÛ‡

ÍÂÙË‡ ˙ÙË‡„ ÏÚ ‰Ï ¯Ó‡ ÌÈÓ‰ È�Ù ÏÚ ‰Ùˆ˘ ˙Á‡ ˙ÏÂ‚Ï‚ ‰‡¯ ‡Â‰
¯˙‡Ï ‰È· ÔÈ·¯Ú ÔÂ�È‡ ˘È�È‡ ¯·„ È‰ÂÏ‚¯ Ô�ÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ÔÂÙÂËÈ ÍÈÙÈËÓÂ

‰ÓÏ˘ ÈÓ˜ ÈÓÈÈ˜ ÂÂ‰„ È‡˘ÂÎ È˙¯˙ Â‰�‰ ‰È˙È ÔÈÏÈ·ÂÓ ÔÓ˙ ÈÚ·˙ÈÓ„$2Û¯ÁÈÏ‡
‰Â‰„ ˙ÂÓ‰ Í‡ÏÓÏ ‰ÈÈÊÁ „Á ‡ÓÂÈ ÂÂ‰ ‰ÓÏ˘„ ÌÈ¯ÙÂÒ ‡˘È˘ È�· ‰ÈÁ‡Â
‡Î‰ È·˙È„ È‡˘ÂÎ È˙¯˙ È�‰ È‡�ÈÓ ÂÚ· ‡˜„ Ï"‡ ˙·ÈˆÚ È‡Ó‡ Ï"‡ ·ÈˆÚ ‡˜
¯ÁÓÏ Â·ÈÎ˘ ÊÂÏ„ ‡ÊÂÁÓÏ ÂËÓ ÈÎ ÊÂÏ„ ‡ÊÂÁÓÏ Â‰�È¯„˘ ÌÈ¯ÈÚ˘Ï Â‰�È¯ÒÓ
È‡�ÈÓ ÂÚ·„ ¯˙‡· Ï"‡ ˙ÁÈ„· È‡Ó‡ Ï"‡ Á„·˜ ‰Â‰„ ˙ÂÓ‰ Í‡ÏÓ ‡ÈÊÁ
‰È· ÔÈ·¯Ú ÔÂ�È‡ ˘È�È‡ ¯·„ È‰ÂÏ‚¯ ¯Ó‡Â ‰ÓÏ˘ Á˙Ù „ÈÓ Â‰�È˙¯„˘ ÔÓ˙

‡È�˙ ‰È˙È ÔÈÏÈ·ÂÓ ÔÓ˙ ÈÚ·˙ÈÓ„ ¯˙‡Ï(ãÏ‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô·¯ ÏÚ ÂÈÏÚ Â¯Ó‡
˜¯ÂÊÂ ¯Â‡ Ï˘ ˙Â˜Â·‡ ‰�Ó˘ ÏËÂ� ‰È‰ ‰·‡Â˘‰ ˙È· ˙ÁÓ˘ ÁÓ˘ ‰È‰˘Î
ı¯‡· ÂÈÏ„Â‚ È�˘ ıÚÂ� ‰ÂÁ˙˘Ó ‡Â‰˘ÎÂ ÂÊ· ÂÊ ˙ÂÚ‚Â� ÔÈ‡Â ˙Á‡ ÏËÂ�Â ˙Á‡
‰„È˜ ‡È‰ ÂÊÂ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰ÏÂÎÈ ‰È¯· ÏÎ ÔÈ‡Â Û˜ÂÊÂ ‰Ùˆ¯‰ ˙‡ ˜˘Â�Â ‰ÁÂ˘Â

(ä‰Â ÚÏËÈ‡Â È·¯„ ‰ÈÓ˜ ‰„È˜ ÈÂÁ‡ ÈÂÏÌÏÂÚÏ ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ¯Ó‡‰Â ‰ÈÏ ‡Ó¯‚ ‡
‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÌÈ¯·„ ÁÈË‰ ÏÂ„‚ Ì„‡ È¯‰˘ ‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÌÈ¯·„ Ì„‡ ÁÈËÈ Ï‡

‰Â‰ ÈÂÏ ‰ÈÏ ‡Ó¯‚ ‡‰Â ‡‰ ÈÂÏ Â�ÓÂ ÚÏËÈ‡Â(åÈ�ÈÎÒ È�Ó˙· È·¯„ ‰ÈÓ˜ ÏÈÈËÓ
‰ÈÓ˜ ÈÈ·‡ ‡¯ÓÁ È‚ÊÓ ‡È�Ó˙· ‡ÎÏÓ ¯Â·˘ ‰ÈÓ˜ Ï‡ÂÓ˘(æ‡È�Ó˙· (‡·¯„)

ÌÈÁÓ˘ Â�ÈÈ‰˘Î ‰È��Á Ô· Ú˘Â‰È '¯ ¯Ó‡ ‡È�˙ ÈÚÈ· ‰Ú·¯‡· ‰Ï È¯Ó‡Â ÈÚÈ·
„ÈÓ˙ ‰�Â˘‡¯ ‰Ú˘ „ˆÈÎ Â�È�ÈÚ· ‰�È˘ Â�È‡¯ ‡Ï ‰·‡Â˘‰ ˙È· ˙ÁÓ˘
˙È·Ï Ì˘Ó ÔÈÙÒÂÓ‰ ˙ÏÙ˙Ï Ì˘Ó ÛÒÂÓ Ô·¯˜Ï Ì˘Ó ‰ÏÙ˙Ï Ì˘Ó ¯Á˘ Ï˘

‰È˙˘Â ‰ÏÈÎ‡Ï Ì˘Ó ˘¯„Ó‰$ÔÈ· Ï˘ „ÈÓ˙Ï Ì˘Ó ‰Á�Ó‰ ˙ÏÙ˙Ï Ì˘Ó
È�È‡ ‰·‡Â˘‰ ˙È· ˙ÁÓ˘Ï ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ÌÈ·¯Ú‰(çÔ�ÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡‰Â‡‰ÚÂ·˘

Â�ÓÚË ‡Ï ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ‡Ï‡ ¯˙Ï‡Ï Ô˘ÈÂ Â˙Â‡ ÔÈ˜ÏÓ ÌÈÓÈ ‰˘Ï˘ Ô˘È‡ ‡Ï˘
‰ÈÏ ¯Ó‡ :˙ÂÏÚÓ ‰¯˘Ú ˘ÓÁ :È„„‰„ ‡Ù˙Î‡ ÈÓ�Ó�Ó ÂÂ‰„ ‰�È˘ ÌÚË

Ï"‡ ‰ÈÓ˜ ‡˙„‚‡ ¯„ÒÓ˜ ÈÂ‰„ Ô�·¯„Ó ‡Â‰‰Ï ‡„ÒÁ ·¯(èÈ�‰ ÍÏ ÚÈÓ˘
‰Ú˘· Ô�ÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ÈÎ‰ Ï"‡ „Â„ Ì¯Ó‡ ÈÓ „‚�Î ˙ÂÏÚÓ ‰¯˘Ú ˘ÓÁ
˘ÓÁ „Â„ ¯Ó‡ ‡ÓÏÚ ‡ÙË˘ÓÏ ÈÚ·Â ‡ÓÂ‰˙ ‡Ù˜ ÔÈ˙È˘ „Â„ ‰¯Î˘
¯Ó‡ ‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ ˙Â„¯ÂÈ ˙ÂÏÚÓ ‰¯˘Ú ˘ÓÁ ÈÎ‰ È‡ Ô„È¯Â‰Â ˙ÂÏÚÓ ‰¯˘Ú

¯Ó˙‡ ÈÎ‰ (‡˙ÏÓ) Ô˙¯Î„‡Â ÏÈ‡Â‰ ‰ÈÏ(é‡Ù˜ ÔÈ˙È˘ „Â„ ‰¯Î˘ ‰Ú˘·
Ì˘ ·˙ÎÓÏ È¯˘ È‡ Ú„È„ ‡ÎÈ‡ ÈÓ „Â„ ¯Ó‡ ‡ÓÏÚ ‡ÙË˘ÓÏ ‡Ú·Â ‡ÓÂ‰˙

‡ÙÒÁ‡

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

á"äא) ã"ô àúôñåú]
,[ù"ò(ב,[íù àúôñåú]
å"î,ג) á"ô úåáà
â"ä],ד) ã"ô àúôñåú]
úéðòúה) :áë äìéâî
,.äë(וêåøòä 'éâ]

,[ììèî(ז,[äáøã ì"ö]
íéøãðח) .äë úåòåáù

,:àë÷ úåîáé .åè(טì"ö]
èå÷ìéá à"ëå òéîù éî
à"ëå ç"òúú æîø íéìäú

,[á÷òé ïéòá(יúåëî
,.àé(כäìéâî àúéàãë]
,[:àé(ל,[:ãì úåëøá]
úçèäá,מ) :é"òá(נì"ö]

,[íéøøåùîä(סïéëøòá]
äùòî êôäì àúéà :àé
òééñì êìäù äéððç ïá é"øá
ïðçåé 'ø ìöà úåúìã úôâäá
é"ùø 'éòå 'åëå àãâãåâ ïá
ïëå ïåúð ä"ã .æë ïéùåã÷
ìò å÷éúòä .àé î"á é"ùøá
:âñ úåëøá é"ùø ò"òå ïåëð

,[ïâð òãåé ä"ã

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

‚È‡úåëìäî ä"ô 'ééî
âîñ ë äëìä úåòåáù
ïîéñ ã"é ò"ùåè çìø ïéåàì

:ã óéòñ åìø

³

ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙
.1dUrY dnc` gAfn¦§©£¨¨©£¤

z` eilr Ygafe iN¦§¨©§¨¨¨¤
z` LinlW z`e Liz÷rŸ¤§¤§¨¤¤
lkA LxwA z`e Lp`vŸ§§¤§¨¤§¨
z` xiMfõ xW` mFwOd©¨£¤§¦¤
Lil` `Faô inW§¦¥¤

:LiYkxaEÎ Î ˙ÂÓ˘ ¥©§¦
.2ipA dIg`e sxgil ¡̀¦Ÿ¤©£¦¨§¥

htWFdi mixtq `WiW¦¨Ÿ§¦§¨¨
:xiMfOd cElig` oA¤£¦©©§¦

‚ „ ‡ ÌÈÎÏÓ
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³

Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚
‡¯Ó‚.Û¯ÁÈÏ‡ïééò

íùå íéàìëã è"ô éîìùåøé
:úö÷ ïåùì éåðéùá àúéà

Ì˘˙ÏÙ˙Ï Ì˘Ó
.‰Á�Ó‰õ"áùú úáåùúá

àéáä à"ñ÷ ïîéñ á"ç
ìù ãéîúì íùî åæ àéâåñ
úìôúì íùî íéáøòä ïéá
úáåùúá ïééòå .äçðî

:ã"é ïîéñ ò"îøä

³

È"˘¯ ÛÒÂÓ
.‰„È˜ ÈÂÁ‡åéìãåâ õòåð

ãò äçåùå íäéìò ïòùðå
,ó÷åæå äôöøä úà ÷ùåðù
ïòùäì ìåëé åðéàù êåúîå
åéãé ïéàå åéìãåâ ìò
åúôé÷æá åúåà úåòééñî
åéðúîá õîàúäì êéøöå
à÷åáá òìöð êë êåúîå

àîèàã(:כב .(מגילה
.Â˙Â‡ ÔÈ˜ÏÓíåùî

éàù øáãã ,àåù úòåáù
äúöé òáùðùîå àåä øùôà

ø÷ùì(.כה åà:(שבועות
,ïùééù åúåà ïé÷ìî øúìàì
ïéàù øáãá øãðã ìéàåä

åá ãåîòì ìåëéנדרים)

˘Î¯‰.טו.) ‰Ú˘·
.ÔÈ˙È˘ „Â„ìù úåãåñé

úøîâáå ,ùã÷îä úéá
(é"ô ïéøãäðñ) éîìùåøé
úéá ìù ñåéìåîéú åðéöî
ïåùìá ãåñé àåäå ,ùã÷îä

éðåé(.יא ˜Ù‡.(מכות
.‡ÓÂ‰˙,íåäúä óö

(íù) éîìùåøé úøîâá
äéáâäù ñøç íù àöîù
éðìèú ìà åì øîàå åìå÷
ìò ùåáë éðàù ïàëî
äøåú ïúî íåéî íåäúä
òîù àìå õøàä ìë äãòøù

åìèðå åéøáãì ãåãמכות)

ÎÓÏ˙·.שם) È¯˘ È‡
.Ì˘íéîä åäå÷çîé ïô

úà íúãáàå íåùî øáåòå
ïë åùòú àìå íîù

'åâå(שם).

³

Ï‡��Á Â�È·¯
.‰˘ÚÓ È˘�‡Â ÌÈ„ÈÒÁ

ÂÓÚË ‡Ï˘ [‰˘ÚÓ È˘�‡]
ÏÎ Ì˙Â„ÏÈ· ‡ËÁ ÌÚË

.Ì˙Â�˜Ê· ÔÎ˘(à,ÌÈ„ÈÒÁ
Ô˜Ê‰ ÏÏ‰ .‰·Â˘˙ ÈÏÚ·
ÔÈ„·Ú [ÔÂÏ] ÈÓÁ ‰Â‰ „Î
ÈÎÂ ¯Ó‡ ‰Â‰ ,ÊÁÙ·
,ÍÈ¯ˆ ÂÏÏ‰„ ÔÈÒÂÏÈ˜
ÔÈÙÏ‡ ÛÏ‡ ·È˙Î‰Â
ÈÓÁ ‰Â‰ „ÎÂ .‰È�Â˘Ó˘È
‰Â‰ ,¯˘Î· ÔÈ„·Ú„ ÔÂÏ
Ô�ÈÏ) Ô�‡ È‡ ,ÈÎ‰ ¯Ó‡
Ô‡Ó Ô‡Î ˙ÈÏ] (ÔÏÊÓ
‰ÓÎ ˘È˘ Ù"Ú‡ ,[Ô‡Î
ÂÈÏÚ ·È·Á ,ÂÈ�ÙÏ ÔÈÒÂÏÈ˜
ÔÓ ¯˙ÂÈ Ï‡¯˘È ÈÒÂÏÈ˜
˙Â¯ÈÓÊ ÌÈÚ�Â ·È˙Î„ ,ÏÎ‰
·˘ÂÈ ˘Â„˜ ‰˙‡Â ,Ï‡¯˘È
‡ÈÈÁ '¯ .Ï‡¯˘È ˙ÂÏ‰˙
'¯ Ì„˜ ‰ÚÈ¯Î ÈÂÁ‡ ,‰·¯
ÈÂÁ‡ ÈÂÏ .‡Ù¯˙�Â ÁÒÙ�Â
‡ÏÂ ÁÒÙ�Â '¯ ÈÓ˜ ‰„È˜

.‡Ù¯˙�ÏÏ‰˙ÏÂ‚ÏÂ‚ ‰‡¯
,ÌÈÓ‰ È�Ù ÏÚ ‰Ùˆ ˙Á‡
Í‡ÙË‡„ ÏÚ [‰Ï ¯Ó‡]
.ÔÂÙÂËÈ ÍÙË‡„Â ÍÂÙÈËÚ

Â‰�‰.'ÂÎ È˘ÂÎ È¯˙¯Ó‡

¯·„ È‰ÂÏ‚¯ Ô�ÁÂÈ '¯
,‰È· ÔÈ·¯Ú ÔÂ�È‡ ˘È�È‡
ÔÏ·ÂÓ ÔÓ˙ ÈÚ·˙Ó„ ¯˙‡Ï

.‰È˙È‰ÂÁ˙˘Ó ‰È‰˘Î

Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô·¯
,ÂÈÏÂ„È‚ È�˘ ıÚÂ� ‰È‰
,‰Ùˆ¯ ÂÈ�Ù ˜˘Â�Â ‰ÁÂ˘Â
¯Á‡ ÔÈ‡˘ ‰Ó(Â) ,Û˜ÂÊÂ
‡È‰ ÂÊÂ .ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ

.‰„È˜‰ÈÂÏÏÏËÓ ‰Â‰
.È�ÈÎÒ È�Ó˙· '¯„ ÈÓ˜

‡È�˙Ô· Ú˘Â‰È '¯ ¯Ó‡
ÔÈ˜ÒÚ˙Ó Â�ÈÈ‰˘Î ‰È��Á
‡Ï ,‰·‡Â˘‰ ˙È· ˙ÁÓ˘·
.Â�È�ÈÚ· ‰�È˘ ÔÈ‡Â¯ Â�ÈÈ‰
„ÈÓ˙Ï ‰�Â˘‡¯ ‰Ú˘
˙ÏÙ˙Ï Ì˘ÓÂ ,¯Á˘ Ï˘
,ÔÈÙÒÂÓÏ Ì˘ÓÂ ,¯Á˘‰
,ÔÈÙÒÂÓ‰ ˙ÏÙ˙Ï Ì˘ÓÂ
,˘¯„Ó‰ ˙È·Ï Ì˘ÓÂ
,‰È˙˘ÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï Ì˘ÓÂ
ÔÈ· [Ï˘] „ÈÓ˙Ï Ì˘ÓÂ
ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ,ÌÈ·¯Ú‰
.‰·‡Â˘‰ ˙È· ˙ÁÓ˘Ï
Â�È‡¯ ‡Ï È‡Ó ‡�˜ÈÒ‡Â
‰�È˘ ‡Ï‡ ,‰Ó„¯˙· ,‰�È˘

.ÌÂ�Ó� ÔÈÚÎ˙ÂÏÚÓ Â"Ë
.'ÂÎ„Â„ ‰¯Î˘ ‰Ú˘·

‡Ú· ,‡ÓÂ‰˙ ‡Ù˜ ,ÔÈ˙È˘
,‡ÓÏÚ ÛË˘ÓÏ

(àíéøîåà ïäî ùé ì"öã ì"ð
äùòî éùðàå íéãéñç åìà 'åëå
åìà 'åëå íéøîåà ïäî ùéå
'éòå ì"öë äáåùú éìòá
é"ùøáå éîìùåøéå àúôñåúá

.ò"÷áå ïàë

‰ÎÂÒ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù ÏÈÏÁ‰ :‚�
á÷ðאחספא. éðô ìò ãåã åàöîù ùøåôî ìàåîù øôñã úãâàáå á÷ðä ìò çåðéå ãøéù éãë óö åðéàå ãøåéå ììåö ñøçäù éðôîíåäúä

:úéùàøá éîé úùùî íù äéäù åá áåúëå.לאשתו איש בין שלום íäéðéá:לעשות íåìù àäé àéä äøåäè íàå äèåñä úà ÷åãáì
בקדושה. שנכתב åâå'שמי äìàä úåìàä úà áúëå áéúëãë 'åâå êúåà 'ä ïúé äìéâîá áúëù(ä øáãîá):מירטב טפי דמידלי כמה

äéúåøéô:עלמא. úçîöî õøàäå íìåòä çìçìúî õøàì êåîñå äåáâ íåäúäù äîë.אמר:úåìòîä øéù ìù íéøåîæî å"èסומכא
íåäúä:דארעא. ãò õøàä éáåò

דפרת. úåéåùòäסולמי úåìòî
úçú ïéìåò úøô éî ïäáù úåìéçîë
ãàî åàöåî äåáâ úøôù éôì ò÷ø÷ä

úåøåëáá ïðéøîàãë(.äð óã)ìë
íéàöåéä íéîå úøôî äèîì úåøäðä
íäì ï÷åúî êøã íà äåáâ øäî
øúåé àìå åá àöåéë øä ìò ïéìåò
ìáááù íéøäá íéøôåçä óà êëéôì

:íéî ïéàéöåî úøôì äëåîñäוקאי
ïééãòùאחמשה. äùîç ìò åãîò

:íéùðä úøæò ãò ãøéì úåìòî 'ä ùé
יודע איני קדמה ופניהם שנא' ממשמע

ה'. היכל אל íéãîåòשאחוריהם åéäù
çúô(ב)äéùéøá áéúëãë ìëéää

íéøùòë 'ä ìëéä çúô äðäå àø÷ã
áúëéîì äéì äåä àìå ùéà äùîçå
àðòãé àìéîîå äîã÷ íäéðôå àìà
àåä ìëéäù 'ä ìëéä ìà íäéøåçàã
:éçøæî ìúåëá åçúôå áøòîá

:éòéøומתריזין.ïéìâî:מפריעין.
שמע. à÷åñôשמע à÷åñô

:äì éðúå.מודים מודים כאומר
ïðúã(:âì óã úåëøá)åúåà ïé÷úùî

:úåéåùø éúùë éæçéîã íåùîליה אנו
מיחלות. עינינו וליה ïåéëãמשתחוים

åàìå éðîéæ éøú äéì øëãî÷ éìéî éøúàã
:äá ïì úéì éðîéæ éøú àúìéî àãçà

'È�˙Ó.תקיעות ואחת מעשרים
äèåùô ìéæàå ùøôîãë íåé ìëá
äòåøúå äéøçàì äèåùôå äéðôì

:úìú äéì áéùç òöîàáלפתיחת שלש
äøæòä:שערים. éøòùלתמיד תשע
שחר. éëñðשל úà ïéëñðî åéäùë

äùìùå øéùá íéøîåà íéåìä ãéîúä
åá ïé÷éñôî åéäù øéùá åéä íé÷øô
íéåçúùîå úåøöåöçá íéðäëä ïéò÷åúå

ãéîú úëñîá ïðúãë íòä(â"î æ"ô)

íòä ååçúùäå åò÷ú ÷øôì åòéâä
äòé÷ú ìë ìòå äòé÷ú ÷øô ìë ìò
äúéä äòé÷ú ìë ìòå äéåçúùä
äéðôì äèåùôå òöîàá äòåøú

:äéøçàìå.ובמוספיןåá ùéù íåéá
ìù øéùì òùú ãåò ïéôéñåî óñåî

:ïéôñåî.ממלאכה העם להבטיל שלשה
ïé÷éìãî äîá éäìéùá ùøôîãë

(:äì óã úáù):.לחול קודש בין
:äëàìîá äìé÷ñ áåéç äúòî ùéå äëùçù òéãåäì íåéä ùã÷ùë.שערים לפתיחת äøæòá:שלש åéä íéøòù äòáù .íåé ìëá åîëשלש

העליון. ìéòìלשער ïøîàã[:àð]:åò÷úå åòéøäå åò÷ú øáâä àø÷.התחתון לשער ìéòìשלש ïøîàã[íù]åòéøäå åò÷ú äøæòì åòéâä
àøîâáå .ïåúçúä øòù àåäå çøæîì àöåéä øòùì åòéâäù ãò ïäá ïéëéøàî åéäå åò÷úå[.ãð]äìòî ìù ùìù áéùç àì éàîà ùøôî

:úéøéùòä.המים למילוי äáøòåשלש áìåì ÷øôá ìéòì ïðúå íéîä øòù êøã äøæòì ïäì åàáå åáùå íåàìîù øçà(.çî óã)

:åò÷úå åòéøäå åò÷ú íéîä øòùì åòéâä.מזבח לגבי ìéòìשלש äáøòå áìåì ÷øôá ïðúãë äáøòä úà ïéô÷åæùë(.äî óã)

:åò÷úå åòéøäå åò÷úå çáæîä éãéöá äáøòä úà ïéô÷åæå'Ó‚.היא â"äאחת :åäì áéùç àãçå ïä úçà äåöîדכתיב דר"י מ"ט
תקיעה. היינו תרועה אלמא תרועה àéä:ותקעתם àãç äðéî òîù äòé÷ú äòåøúì éø÷ãî øîåìëופשוטה לפניה לפשוטה ההיא

äðùäלאחריה. ùàøá äì ïðéôìé àëäî(.ãì óã)äòåøúä øçà øîåìë åò÷úé äòåøú áéúë øãäå äòåøú øãäå íúò÷úå áéúëã
:åò÷úéהוא בעלמא לסימנא äðéàå.ההוא íäéìà øáãì äöåø äùî äéäùë ïîéñì àìà äðéà ìä÷ä ìéä÷äì àéäù äòé÷ú àéää
:äåöî.מצוה שויה øçàá:רחמנא àìå äæ ïîéñá ìéä÷äì íéååöîù.כלום äîéùð:ולא éãë àìà íéúðéá ÷éñôî äéä àì

åäî

éáøäòåøúå äòé÷ú øáñ äãåäé
.àéä úçà äòé÷úåïàëî

äîá ÷øôã ñøèðå÷ä ùåøéôì äéàø
ïé÷éìãî(íùå :äì óã úáù)ùù éáâ

äòé÷ú øãñá ïìåëù ù"òá úåòé÷ú
íúä éðú÷ã àäå äòé÷úå äòåøúå
äòé÷ú äéðù äòé÷ú òå÷úì ìéçúä
éðú÷ àäã àéä äòåøúã à÷åã åàì
íòä úà ìéèáäì ùìù ïéúéðúî
äì áéùç àì äãåäé 'øå äëàìîî
ïéúòîùá ïðéøîàã â"òàå úçà àìà
äòåøúì äòé÷ú ïéá ïéà äãåäé éáøì
éà÷ åäìåëà åàì íåìë àìå äòé÷úå
äëàìîä ïî íòä úà ìéèáäì êðäã
øîàãë åæì åæ ïéá ìåãâ úåäù äéä

ïé÷éìãî äîá óåñá(íù æ"â):

¯Ó‡˜„ ‡ÎÈÏ Á�ÓÂ ‡ÓÂ‰˙· ‰È„˘�Â ‡ÙÒÁ‡
Â�È‡Â ¯ÓÈÓÏ Ú„È„ ÏÎ „Â„ ¯Ó‡ È„ÈÓ ‰ÈÏ
ÂÓˆÚ· Â"˜ ÏÙÂ˙ÈÁ‡ ‡˘� Â�Â¯‚· ˜�ÁÈ ¯ÓÂ‡

(à‰¯Ó‡ Â˙˘‡Ï ˘È‡ ÔÈ· ÌÂÏ˘ ˙Â˘ÚÏ ‰ÓÂ
ÌÈÓ‰ ÏÚ ‰ÁÓÈ ‰˘Â„˜· ·˙Î�˘ ÈÓ˘ ‰¯Â˙
‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎÏ ÌÂÏ˘ ˙Â˘ÚÏ
È„˘Â ‡ÙÒÁ‡ Ì˘ ·˙Î È¯˘ ‰ÈÏ ¯Ó‡ ‰ÓÎÂ
È„ÈÓ¯‚ ÈÙÏ‡ ¯Ò˙È˘ ‡ÓÂ‰˙ ˙ÈÁ�Â ‡ÓÂ‰˙Ï
ÈÙË ÈÏ„ÈÓ„ ‰ÓÎ ¯Ó‡ ‡·ÂË ˙ÈÁ�„ ÈÊÁ ÈÎ
˙ÂÏÚÓ ‰¯˘Ú ˘ÓÁ ¯Ó‡ ‡ÓÏÚ ·Ë¯ÈÓ
ÈÙÏ‡· ‰ÈÓ˜Â‡Â È„ÈÓ¯‚ ÈÙÏ‡ ¯ÒÈÓÁ ‰È˜Ò‡Â
ÈÙÏ‡ ‡Ú¯‡„ ‡ÎÓÂÒ Ó"˘ ‡ÏÂÚ ¯Ó‡ È„ÈÓ¯‚

‡˙¯ÂÙ Ô�È¯Î„ Ô�ÈÊÁ ‡‰Â È„ÈÓ¯‚(á‡ÈÓ È˜Ù�Â
:˙¯Ù„ ‡ÓÏÂÒÓ ‡Â‰‰ ‡È˘¯˘Ó ·¯ ¯Ó‡
˙ÈÁ�„ ˙È¯È˘Ú ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÓ¯È '¯ ÈÚ· :'ÂÎ „¯ÂÈ˘ ÔÂÈÏÚ‰ ¯Ú˘· ÌÈ�‰Î Â„ÓÚÂ

Â˜È˙ ‰˘ÓÁ‡ È‡˜Â ‰¯˘Ú ˙ÈÁ�„ ‡ÓÏ„ Â‡ ‰¯˘Ú‡ È‡˜Â ‰˘ÓÁ(âÔ�·¯ Â�˙
¯Ó‡�˘ ÚÓ˘ÓÓ1‰Ó ‡Ï‡ '‰ ÏÎÈ‰ Ï‡ Ì‰È¯ÂÁ‡˘ Ú„ÂÈ È�È‡ ‰Ó„˜ Ì‰È�ÙÂ

ÈÙÏÎ ÔÈÊÈ¯˙ÓÂ ÔÓˆÚ ÔÈÚ¯ÂÙ ÂÈ‰˘ „ÓÏÓ '‰ ÏÎÈ‰ Ï‡ Ì‰È¯ÂÁ‡ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙
ÏÂ ‰ÈÏ Â�‡ :‰ËÓÈ�È‡ :'ÂÎ Â�È�ÈÚ ‰È(ã‡¯ÈÊ È·¯ ¯Ó‡‰Â‡ÚÓ˘ ¯ÓÂ‡‰ ÏÎ

‰ÈÏ Â�‡Â ‰Ó„˜ ÌÈÂÁ˙˘Ó ‰Ó‰ È¯Ó‡ ÈÎ‰ ‡Ï‡ ÌÈ„ÂÓ ÌÈ„ÂÓ ¯Ó‡ ÂÏÈ‡Î ÚÓ˘
ÂÏÁÈÓ˙:(א) ‰ÈÏ Â�È�ÈÚÂ (ÌÈ„ÂÓ Â�Á�‡)'È�˙Ó(ä·˙Á‡Â ÌÈ¯˘ÚÓ ÔÈ˙ÁÂÙ ÔÈ‡

ÌÈ¯˘Ú Ì˘ ÂÈ‰ ÌÂÈ ÏÎ· ‰�Ó˘Â ÌÈÚ·¯‡ ÏÚ ÔÈÙÈÒÂÓ ÔÈ‡Â ˘„˜Ó· ˙ÂÚÈ˜˙
Ú˘˙Â ¯Á˘ Ï˘ „ÈÓ˙Ï Ú˘˙Â ÌÈ¯Ú˘ ˙ÁÈ˙ÙÏ ˘Ï˘ ˘„˜Ó· ˙ÂÚÈ˜˙ ˙Á‡Â

Ú˘˙ „ÂÚ ÔÈÙÈÒÂÓ ÂÈ‰ ÔÈÙÒÂÓ·Â ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘ „ÈÓ˙Ï‚ÂÈ‰ ˙·˘ ·¯Ú·Â
˘˘ ÔÈÙÈÒÂÓ(åÏÂÁÏ ˘„˜ ÔÈ· ÏÈ„·‰Ï ˘Ï˘Â ‰Î‡ÏÓÓ ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈË·‰Ï ˘Ï˘

˘Ï˘ ÌÈ¯Ú˘ ˙ÁÈ˙ÙÏ ˘Ï˘ ‰�Ó˘Â ÌÈÚ·¯‡ Ì˘ ÂÈ‰ ‚Á‰ ÍÂ˙·˘ ˙·˘ ·¯Ú
Á·ÊÓ È·‚ ÏÚ ˘Ï˘Â ÌÈÓ‰ ÈÂÏÈÓÏ ˘Ï˘Â ÔÂ˙Á˙‰ ¯Ú˘Ï ˘Ï˘Â ÔÂÈÏÚ‰ ¯Ú˘Ï
˘Ï˘ ÔÈÙÒÂÓÏ Ú˘˙Â ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘ „ÈÓ˙Ï Ú˘˙Â ¯Á˘ Ï˘ „ÈÓ˙Ï Ú˘˙
:ÏÂÁÏ ˘„Â˜ ÔÈ· ÏÈ„·‰Ï ˘Ï˘Â ‰Î‡ÏÓ‰ ÔÓ ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈË·‰Ï

'Ó‚(æÚ·˘Ó ˙ÂÁÙÈ ‡Ï ˙ÁÂÙ‰ ¯ÓÂ‡ È"¯ ‡È�˙„ ‰„Â‰È È·¯Î ‡Ï„ ÔÈ˙È�˙Ó
‰ÚÂ¯˙ ‰ÚÈ˜˙ ¯·Ò È"¯ È‚ÏÙÈÓ ‡˜ È‡Ó· ‰¯˘Ú ˘˘ ÏÚ ÛÈÒÂÈ ‡Ï ÛÈÒÂÓ‰Â
‰„Â‰È È·¯„ Ë"Ó „ÂÁÏ ‰ÚÂ¯˙Â „ÂÁÏ ‰ÚÈ˜˙ È¯·Ò Ô�·¯Â ‡È‰ ˙Á‡ ‰ÚÈ˜˙

‡¯˜ ¯Ó‡2‰ÚÂ¯˙ Ì˙Ú˜˙Â(ç‰ÚÂ¯˙Â ‰ÚÈ˜˙ „ˆÈÎ ‡‰ ÂÚ˜˙È ‰ÚÂ¯˙ ·È˙ÎÂ)
‰„Â‰È '¯Â) ‡˙‡„ ‡Â‰ ‰È¯Á‡ÏÂ ‰È�ÙÏ ‰ËÂ˘ÙÏ ‡Â‰‰ Ô�·¯Â (‡È‰ ˙Á‡
·È˙Î„ Â‰ÈÈÓÚË È‡Ó Ô�·¯Â (˙È�˘Ó ‰ÈÏ ‡˜Ù� ‰ÈÏ�Ó ‰È¯Á‡ÏÂ ‰È�ÙÏ

3¯Ó‡ ‡È‰ ˙Á‡ ‰ÚÂ¯˙ ‰ÚÈ˜˙ „"Ò È‡Â ÂÚÈ¯˙ ‡ÏÂ ÂÚ˜˙˙ Ï‰˜‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰·Â
‡Â‰ ‡ÓÏÚ· ‡�ÓÈÒÏ ‡Â‰‰ ‰„Â‰È '¯Â „È·Ú ‡Ï ‡‚ÏÙÂ „È·Ú ‰ÂˆÓ„ ‡‚ÏÙ ‡�ÓÁ¯

¯Ó‡„ ‡‰ ‡ÏÊ‡ Ô‡ÓÎ ‰ÂˆÓ ‰ÈÂ˘ ‡�ÓÁ¯Â ‡Â‰ ‡�ÓÈÒ Ô�·¯Â ‡˙‡„(è‡�‰Î ·¯
‰„Â‰È È·¯Î Ô‡ÓÎ ÌÂÏÎ ‡ÏÂ ‰ÚÂ¯˙Ï ‰ÚÈ˜˙ ÔÈ· ÔÈ‡(é‡ËÈ˘Ù (‰„Â‰È È·¯ È‡)
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תרמה דיני לולב ובו כ"א סעיפים:

א ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות 
יתמרים וענף עץ עבות וערבי נחל וגו' ודרשו חכ

זה  שוה ואיזה  בטעם  כפריו  עץ שהעץ  מים פרי 
אתרוג שטעם עצו ופריו שוה:

ועל  ובגידולו  בתארו  נאה והדר  שיהיה  ב הדר 
דרך שיתבאר בסי' תרמ"ח.

בפ כתובים  אלו  מינים  ארבעה  שכל  יולפי 
מזה  זה  ולמדין  לזה  זה  הוקשו  אחד הרי  סוק 
נאים  להיות  צריכים  אלו  מינים  ד'  כל  לפיכך 
ומהודרים בתוארם ובגידולם ועל דרך שיתבאר:

אילן  על  גדל  שהוא  לולב  זה  תמרים  ג כפות 
כפות  לשון  התורה  שכתבה  ומתוך  תמרים  של 
ולא כתבה עלי תמרים מכאן אתה למד שצריך 
עם  ולכפותן  לאגדן  הראויין  עלים  אותן  שיהיה 
השדרה מחמת שהן עדיין רכים שהרי לא נכתבו 
נקודות בתורה ופירושו הוא ָּכפּות אבל אם שהה 
הלולב על הדקל עד שנתקשו עליו כעץ ונתרחקו 
ונתפרדו מהשדרה שכן הוא דרכן שכל מה שהן 
מוסיפים להתקשות הן מתרחקים מהשדרה ואם 
נתקשו כל כך עד שאי אפשר לכפותן ולאגדן עם 

השדרה הרי זה פסול::

שכל  פי  על  אף  כך  כל  נתקשו  לא  אם  ד אבל 
ומרוחקין  מפורדין  עומדין  הן  כפותין  שאינן  זמן 
לא  אם  כשר אפילו  הוא  כן  פי  על  אף  מזה  זה 
כפתו כלל שלא הקפידה תורה אלא שיהא ראוי 
לכפותה אבל לא שיהא ָּכפּות ממש שהרי אין אנו 

ת: קורין ָּכפּות אלא ַּכּפוֺ

ליטול  שלא  המובחר  מן  מצוה  מקום  ה ומכל 
לולב שעליו פרודות זה מזה אפילו אם לא נתקשו 
כלל אלא שמחמת שנעקרו מעט במקום חיבורם 
בשדרה נתפרדו זה מזה מעט אע"פ שאין תלוין 

למטה כלל אלא הן עולין למעלה עם השדרה::

ו אבל אם הן תלוין ואינן עולין עם השדרה אלא 
יא"כ אוגדין אותן עמו הרי לולב זה פסול מן התו

רה אפילו אם לא נעקרו העלים לגמרי מהשדרה 
אלא הן מחוברים עמו מעט ואפילו אגד אותן עם 

השדרה אין זה הדור::

ז פסולים הללו שבעלין שביארנו אינן פוסלין אלא 
יא"כ הן רוב העלין של הלולב אבל אם מיעוט הע

לין נעשו כך ורוב העלין נשארו מחוברין בשדרה 
שיתבאר הרי  דרך  השדרה ועל  רוב  את  ומכסין 

זה כשר לפי שהכל הולך אחר הרוב:

ולא  באמצעיתה  נשברה  עצמה  השדרה  ח אם 
נשברה לגמרי לשני חלקים אלא נתקפלה לשנים 
שחלק העליון תלוי למטה כשר ומכל מקום צריך 
לאגדו שם במקום הקפל שלא יהיה ראשו תלוי 

למטה::

ט דרך בריית העלין של לולב כך היא כשהן גדיי
לים גדילים שנים שנים זה לעומת זה משני צידי 
השדרה וכל עלה ועלה כפול לשנים והוא דבוק 
העלין של  נחלקו רוב  מלפניו ואם  ופתוח  מגבו 
יהלולב לשנים ברוב ארכן דהיינו שרוב עלי הלו

עלה  שכל  בענין  הקפל  במקום  מגבן  נסדקו  לב 
מהן נחלק ברוב ארכו לשנים הרי לולב זה פסול 
לפי שאינו מהודר וכן אם מתחלת ברייתו לא היו 
רוב עליו כפולים לשנים ברוב ארכן הרי זה פסול:

הלכות ד' מינים וחג הסוכות
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העליון  מעלה  חוץ  הלולב  עלי  בשאר  זה  י וכל 
האמצעי אבל עלה העליון האמצעי שהוא גבוה 
מכל העלין והוא נקרא ראש הלולב ודרך עלה זה 
להיות כפול כשאר עלי הלולב ואם לא היה כפול 
מתחלת ברייתו הרי זה פסול אפילו אם כל העלין 
כפול מתחילת  היה  אם  וכן  כפולין  הן  מזה  חוץ 
ברייתו ואחר כך נחלק לשנים בכל ארכו דהיינו 
יוצאין משם )שממקום  מראשו עד מקום שעלין 
־זה ולמטה אינו נקרא עלה האמצעי אלא גוף הש

דרה(( פסול.

הידור  משום  אינו  העליון  שבעלה  אלו  ופסולים 
חכ ודרשו  ולקחתם  ־הלולב אלא משום שנאמר 

מים לקיחה תמה ושלימה וזה העלה שהוא עיקר 
־הלולב שהאדם רואה אותו בתחלת השקפתווד

חלוק  הוא  ואם  הלולבין  בכל  כפול  להיות  רכו 
לשנים הרי ניכר ונראה שאינו תם ושלם במקום 

הסדק:

ארכו אבל  בכל  בנחלק  אמורים  דברים  יא במה 
אם לא נחלק אלא מקצתו כשר.

וכל זה בדיעבד או שאין לו לולב אחר אינו צריך 
סוכות  של  א'  ביום  חבירו  של  לולב  על  לברך 
אבל לכתחלה מצוה מן המובחר לחזר אחר לולב 
שלא נחלק עלה העליון שלו כלל אלא הוא כפול 
שיש  לפי  משם  יוצאין  שעלין  מקום  עד  מראשו 
פוסלין אפילו אם לא נחלק אלא מקצת עלה זה 
העליון ואע"פ שאין הלכה כדבריהם מכל מקום 

טוב לחוש לדבריהם אם אפשר::

העליון  זה  עלה  השדרה תחת  נסדקה  יב ואם 
נתר ולמטה אם  יוצאים  שעליה  ממקום  ־דהיינו 

כשנים  שיראו  עד  מזה  זה  הסדק  צידי  שני  חקו 
פסול לפי שחסרונו נראה וניכר שאינו תם ושלם::

גידול הלולב כך הוא לאחר שיוצא עלה  יג דרך 
אחד מהשדרה מיד כשיעור שתי אצבעות עולה 

עוד אחד וכן הרבה זה על גבי זה עד שמתכסה 
מצד  ואם  השני  מצד  וכן  אחד  בעלין מצד  כולו 
אחד הוא מכוסה כולו בעלין וצד השני הוא ערום 

בלא עלין פסול לפי שאינו מהודר::

יד וכן אם אין לו עלין הרבה זה על גבי זה אלא 
־מכל צד יוצא עלה אחד למטה סמוך לעיקרו ועו

לה עד ראשו פסול שגם זה אינו הדור::

טו וכן אם היו לו הרבה עלין ולא היו מונחין זה 
על גבי זה אלא זה תחת זה דהיינו שהן מרוחקין 
מונח  בענין שאין העליון  מזה הרבה  זה למעלה 
כלל על גבי התחתון שלמטה ממנו אם ראש עלה 
־זה מגיע לעיקר עלה זה שלמעלה ממנו עד שנ

כשר  בעלין  מכוסה  לולב  של  השדרה  כל  מצא 
זה  לעיקרו של  זה מגיע  אין ראשו של  אבל אם 

פסול שאין זה הדור::

רוב  שיבשו  שדרתו או  שיבשה רוב  טז לולב 
עליו פסול שאין זה נקרא הדור..

וכמה שיעור יבישות הפוסל יש אומרים משנפרך 
בצפורן כשממשמשין בו ויש אומרים משכלה כל 
נקרא  הוא  הרי  פניו  והלבינו  שבו  ירקות  מראה 
נפרך בציפורן לפי שזהו סימן  יבש אע"פ שאינו 
האחרו כסברא  והלכה  שבו  הלחלוחית  ־שכלה 

נה ומכל מקום בשעת הדחק כגון במדינות אלו 
הרא סברא  על  לסמוך  יש  מצויין  לולבין  ־שאין 

שונה )אם אי אפשר למצוא לולב אחר עיין בית 
יוסף סי' תרמ"ט((:

הדור ואיזהו  זה  שאין  פסול לפי  ראשו  יז נקטם 
ראשו זה עלה העליון האמצעי שהוא גבוה מכל 
כל  אפילו  בראשו  נקטם  זה  עלה  העלין ואם 
שהוא פסול ויש אומרים שאינו פסול אלא אם כן 
להח ויש  העליון  זה  עלה  של  ארכו  רוב  ־נקטם 

מיר כסברא הראשונה ומכל מקום בשעת הדחק 
על  לסמוך  יש  אחר  לולב  למצוא  אפשר  שאי 
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שנקטם  לולב  על  לברך  ומותר  האחרונה  סברא 
מיעוט של עלה העליון אבל אם נקטם רובו אין 
לברך עליו אפילו בשעת הדחק אלא א"כ במקום 
בשעת  גמורים  הפסולין  כל  על  לברך  שנוהגים 

הדחק וכמו שיתבאר בסי' תרמ"ט ע"ש:

וכן  משדרתו  יוצאים  קוצים  כמין  לו  יש  אם  יח 
אם נצמת ונכווץ וכן אם נעקם לפניו דהיינו הצד 
שכנגד השדרה נעקם ונכפף עד שנעשית שדרתו 
כגב בעל חטוטרות פסול שאין זה הדור וכן אם 

נעקם לאחד מצדדיו פסול:

ששדרתו  דהיינו  לאחוריו  נעקם  אם  אבל  יט 
נעקמה ונכפפה באמצעיתה לצד פניו כשר שזהו 

דרך ברייתו והדרו.

ונכפפה  כשנעקמה  אמורים  דברים  במה 
כאגמון  בראשו  נכפפה  אם  אבל  באמצעיתה 
שראשו כפוף ושחוח למטה בין שנכפפה לצד פניו 

בין שנכפפה לצד אחוריו פסול שאין זה הידור:

אבל  כפופה  היא  בעצמה  כשהשדרה  זה  וכל  כ 
אם העלין בלבד הן כפופים אפילו נכפף גם העלה 
העליון האמצעי הרי זה כשר לפי שכן דרך הרבה 
לולבין שעליהן הן כפופים ויש פוסלין אם רוב עלי 
הלולב הן כפופין בראשיהן אפילו כל שהוא ויש 
להחמיר כדבריהם אבל אם הוא שעת הדחק שאי 
סברא  על  לסמוך  יש  אחר  לולב  למצוא  אפשר 
הראשונה ומותר לברך על לולב זה אפילו אם כל 
עליו הן כפופין וכן מיום שני של חג ואילך שאין 
חיוב נטילת לולב בהן מדברי תורה אלא מדברי 
סופרים יש להקל כסברא הראשונה אם אי אפשר 

לו למצוא בקל לולב אחר. עיין סי' תרמ"ו:

כא וכל זה כשלא נכפפו אלא ראשי העלין ונשאר 
הגוף גדול מהעלין בלי כפיפה אבל אם גוף העלין 
שנכפף  כמו  ונראה  לאמצען  מאד  הרבה  נכפפו 

העלה לשנים פסול שאין זה הדור כלל:

תרמו דיני הדס ובו י"ד סעיפים:

)פירוש  וענף עץ עבות דרשו חכמים שענפיו  א 

עליו( חופין את עציו שכן הוא משמעות הכתוב 
וענף עץ כלומר שכל העץ הוא ענף דהיינו שהוא 
מחופה בעלין ע"י שהן )עשוין בקליעה( שוכבין 
על אפיהןעבות שעליו קלועין כמין קליעה דהיינו 
שהן מורכבין זה על זה כעין שלשלת ואיזה הוא 

הוי אומר זה הדס:

ב ואינו נקרא עבות אלא א"כ יוצאין ממנו לפחות 
שלשה  שיוצאין  כלומר  אחד  מקן  עלין  שלשה 
בעיגול אחד שאין  לזה  זה  יותר סמוכין  או  עלין 
אחד מהם נמוך מחבירו אע"פ שאין כל השלשה 
עלין יוצאין מעוקץ אחד כיון שהן דבוקין זה בזה 
אבל  עבות  זה  הרי  אחד  בעיגול  בשוה  ועומדין 
בזה  זה  דבוקים  בשוה  עומדין  הן  עלין  שני  אם 
שהשלישי  או  מהם  למעלה  הוא  השלישי  ועלה 
יוצא למטה מהשנים ועולה ורוכב על גבי השנים 
כל  ופסול  שוטה  הדס  נקרא  אלא  עבות  זה  אין 
למצוא  אפשר  שאי  הדחק  בשעת  אפילו  שבעה 
הדס אחר ואין ליטול אותו אפילו בלא ברכה כיון 

שאינו מין הדס הכשר כלל. עיין סימן תרמ"ט:

ג ולכתחלה מצוה לחזר אחר הדס שכולו עבות 
דהיינו שכל הקינים של עלין היוצאין בכל אורך 
שיעורו שהוא שלשה טפחים כמו שיתבאר בסי' 
אין  ומ"מ אם  עלין  וקן שלשה  קן  יש בכל  תר"נ 
כולו עבות כיון שרובו עבות דהיינו שרוב קינים 
שהוא  שיעורו  אורך  בתוך  היוצאין  עלין  של 
שלשה טפחים יש בכל אחד ואחד מהם שלשה 

עלין הרי זה כשר ומותר לברך עליו לכתחלה:

ואח"כ  עבות  רובו  או  כולו  היה  ואם בתחלה  ד 
קן  מכל  אחד  עלה  נשר  אפילו  עלין  ממנו  נשרו 
אורך  בכל  היוצאין  עלין  של  הקינים  מכל  וקן 
שיעורו ואפילו מקצת הקינים נשרו עליהן לגמרי 
וברוב  נשתייר בהן אפילו עלה אחד הואיל  ולא 
הקינים נשתיייר בכל אחד ואחד מהן רוב שיעור 
עבות דהיינו שבכל אחד ואחד מהן נשתייר שני 

עלין שלמין שלא נשרו הרי זה כשר:

ה הדס המצרי שיש בכל קן וקן היוצא ממנו שבעה 
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עלין ונשרו מהן ארבעה עלין מכל קן וקן הרי זה 
כשר אף על פי שרוב עליו נשרו מכל מקום הרי 
וקן אבל אם ברוב  נשתייר שיעור עבות בכל קן 
הקינים של עלין היוצאין ממנו נשרו חמשה עלין 
מכל אחד ואחד מהן אפילו אם מיעוט הקינים לא 
נשר מהן כלל והן שלמים שבעה עלין בכל אחד 
ואחד מהן מכל מקום כיון שרוב הקינים נשרו רוב 
עליהן וגם לא נשתייר בכל אחד ואחד מהן שיעור 

עבות דהיינו שלשה עלין הרי זה פסול:

ו ובמדינות אלו שאין הדסים כשרים מצוין נוהגין 
לברך על הדס שאין בו שלשה עלין בקנה אחד 
ויש שלמדו  גבי שנים  גדילים שנים על  הן  אלא 
בו  שאין  הדס  שכל  אמרו  שלא  זכות  עליהם 
זה הדס שוטה אלא  הרי  בקן אחד  עלין  שלשה 

כשעלה השלישי:

ז והדסים האלו כיון שאין בהן רק שני עלים בכל קן 
לפיכך אם ברוב הקינים של עלין היוצאין באורך 
שיעורו שהוא שלשה טפחים נשר עלה אחד מכל 
אחד ואחד מהן הרי זה פסול שהרי ברוב הקינים 
לא נשתייר בכל קן וקן רוב שיעורי עבות דהיינו 
ליזהר מאד בזה דהרבה פעמים  וצריך  שני עלין 
נושרים עלין הרבה מההדס ואין משגיחין על זה:

ח יבשו עליו פסול לפי שאין זה הדור אבל אם לא 
הגיעו לכלל היבשות אע"פ שכבר כמשו כשר.

בצפורן  נפרכין  כשהן  היבשות  שיעור  וכמה 
ירקות  מראה  כל  כלה  וגם  בהן  כשממשמש 
שבהן והלבינו פניהם אז הן נקראים יבשים שהרי 
אפילו אם תשרה אותן במים כמה ימים לא יחזרו 
יבש שאפילו אם תשרה  והרי הן כעץ  למראיהן 
אותו במים כמה ימים לא יסור מעליו שם היבש 
נפרכין  שהן  אע"פ  פניהם  שהלבינו  קודם  אבל 
אותן  תשרה  אם  מ"מ  יבישותן  מחמת  בצפורן 
במים יום או יומים יחזרו לכמות שהיו במשמושן 

ובמראיתן:

הדס  בדי  שלשה  כל  של  עלין  רוב  יבשו  אם  ט 
שלשה  בו  שיש  אחד  קן  ובד  בד  בכל  ונשתיירו 

עומד  הוא  הזה  הלח  שקן  והוא  כשר  לחין  עלין 
מראית  עיקר  הוא  הבד  לפי שראש  הבד  בראש 
ההדס שהאדם רואה אותו בתחלת השקפתו ואם 
הוא יבש הרי אין ההדס הדר כלל שעיקר הדרו 

תלוי בראשו:

אינן  הבדים  שבראש  אלו  עלין  השלשה  ואם  י 
היו  אע"פ שאם  כמושים  הן  אלא  גמורים  לחים 
כל עלי הדס כמושים הרי הוא כשר מכל מקום 
עכשיו שכולן יבשים אין הכמוש מציל מיד היבש 
ויש  שמציל  הוא  ההדר  הלח  אלא  יפסול  שלא 
חולקין על זה ואומרים כיון שכמוש כשר הרי הוא 
כלח לכל דבר ומציל מיד היבש שלא יפסל ויש 
לסמוך על דבריהם מיום שני של חג ואילך שאין 

חיוב נטילת לולב בהן אלא מדברי סופרים:

שנקטמו  לולב  של  המינים  שכל  אע"פ  יא 
הדס  אבל  הידור  זה  שאין  לפי  פסולין  ראשיהן 
הדס  של  העץ  גוף  נקטם  אפילו  ראשו  שנקטם 
שהוא  כיון  שההדס  לפי  כשר  זה  הרי  עליו  עם 
מרובה בעלין הרי עליו הנשארין חופין את מקום 
הקטימה ואין הקטימה ניכרת ויש חולקין על זה 
ואומרים דאף הדס שנקטם ראשו דהיינו שנקטם 
ראש העץ עצמו שהעלין יוצאין ממנו כיון שראשו 
אינו מהודר הרי זה פסול ולפי דבריהם אפילו אם 
לא נקטם ראשו אלא שהשלשה עלין שבראשו הן 
ומהודרין  לחין  הן  עלין  כל  יבשים אע"פ ששאר 
מהודרין  אינן  שבראשו  כיון שהעלין  מקום  מכל 
במקום  כדבריהם  להחמיר  ויש  פסול  זה  הרי 
אפשר  אי  אם  אבל  אחר  הדס  למצוא  שאפשר 
למצוא אחר מותר לברך עליו ולסמוך על סברא 

הראשונה:

יב דרך עץ ההדס לגדל פרי הדומה לענבים ואם 
טפחים  שלשה  שהוא  ההדס  שיעור  באורך  יש 
הגדלין  העלין  ממנין  יותר  הללו  ענבים  כך  כל 
ואילך  שני  מיום  אפילו  פסול  זה  הרי  זה  באורך 
לפי שענבים הללו דרך מראיהן להיות שחור או 
אדום וההדס מראיהו ירוק והרי זה כמנומר ואין 
הללו  הענבים  מראה  היה  אם  לפיכך  הידור  זה 
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ראשון  ביום  אפילו  כשר  ההדס  כמראה  ירוק 
אע"פ שהן מרובין מעליו:

והיו  שחורות  או  אדומות  היו  אם  ואפילו  יג 
שליקט  דהיינו  אותם  ומיעט  העלין  על  מרובות 
מרובין  העלין  שהיו  עד  מההדס  מקצתן  והסיר 
על הענבין בין שמיעטן מערב יום טוב בין שעבר 
ומיעטן ביום טוב הרי זה כשר ומותר לברך עליו 
לכתחלה אבל לכתחלה אסור למעטן ביום טוב 
מענף  בשבת  פירות  לתלוש  שמותר  פי  על  אף 
התלוש מהאילן מערב שבת כמ"ש בסימן של"ו 
מכל מקום כיון שעל ידי תלישה זו מתכשר ההדס 
למצותו הרי זה כמתקן כלי ביו"ט ואפילו אם הוא 
אינו מתכוין כלל להכשיר את ההדס אלא כוונתו 
לאכול את הענבים מ"מ הרי על כרחו מתכשר 
כעין  זה  והרי  זו  תלישה  ע"י  כלי  ונעשה  ההדס 
פסיק רישיה ולא ימות שנתבאר בסי' ש"כ ע"ש:

יד במה דברים אמורים כשהוא צריך להדס הזה 
שאין לו הדס אחר אבל אם יש לו הדס אחר ואינו 
הענבים  לתלוש  לו  מותר  הזה  להדס  כלל  צריך 
מתכשר  זה  ידי  שעל  ואע"פ  ביו"ט  לאכלן  כדי 
ההדס ונעשה כלי מכל מקום כיון שהוא בעצמו 

אינו צריך להדס הזה כלל הרי לא תקן כלום:

תרמז דיני ערבה ובו ו' סעיפים:

א ערבי נחל האמור בתורה הוא מין ידוע הנקרא 
כן וזה סימנו קנה שלו הוא אדום ואפילו בעודו 
ירוק אדם יוצא בו ידי חובתו לפי שסופו להיות 
אדום כשתגיע עליו החמה ועלה שלו אינו עגול 
אלא הוא משוך כנחל ופיו של העלה דהיינו חודו 
הוא חלוק ואינו עשוי פגימות פגימות ורוב מין זה 
זה ערבי  ולכך נקרא מין  הוא גדל על נחלי מים 
ג"כ  ובהרים  במדבר  הגדל  מיעוטו  ואפילו  נחל 
הוא כשר למצות ערבה שבלולב כיון שיש בו כל 

סימנים הללו:

ב ויש מין ערבה שקנה שלו הוא אדום ועלה שלו 
משוך כנחל אלא שפי העלה אינו חלק וגם אינו 
גדולות  שפגימותיה  מגירה  )פירוש  למסר  דומה 

קצת( אלא יש בו תלמים קטנים עד מאוד כמו פי 
מגל קטן וגם זה כשר:

ג אבל יש מין אחד דומה לערבה אבל קנה שלו 
אינו אדום ועלה שלו עגול ופי העלה הוא דומה 
אפילו  פסולה  והיא  צפצפה  הנקרא  וזהו  למסר 
וכל  תרמ"ט  בסי'  שיתבאר  כמו  הדחק  בשעת 

דברים אלו הן הלכה למשה מסיני:

ראש  שנקטם  דהיינו  ראשה  שנקטם  ערבה  ד 
שאין  לפי  פסולה  בו  גדילין  שהעלין  עצמו  העץ 
של  כשהבדין  מאוד  ליזהר  צריך  ולכך  הדור  זה 
שלא  לקצצן  ורוצה  מדאי  יותר  ארוכין  ערבה 
יקצצן בראשם אלא למטה במקום שהן מתחברים 

להענף:

ה נשרו רוב עליה פסולה וצריך ליזהר מאוד בדבר 
לתוך הלולב  ע"י תחיבתן  נושרים  זה שלפעמים 
וגם ע"י נענוע אבל אם לא נעקרה רק מקצת עליה 
כשרה ומכל מקום לכתחלה אין ליקח אותה אם 
אפשר לו בקל למצוא אחרת שלימה שלא נשרו 

מעליה כלום שהשלימה היא מצוה מן המובחר:

וכמה  הדור  זה  שאין  פסולה  עליה  רוב  יבשו  ו 
לא  אם  אבל  פניהם  משהלבינו  היבשות  שיעור 
הגיעו העלין לשיעור היבשות אע"פ שכבר כמשה 

הרי זו כשרה.

חיבורם  ממקום  ונתקו  העלין  רוב  נדלדלו  אם 
בקנה אע"פ שלא נשרו לפי שעדיין הם מחוברים 
לשנים  ונחלקו  העלין  רוב  נסדקו  אם  וכן  קצת 
ברוב אורך העלה הרי זה כאלו נשרו רוב עליה 

ופסולה:

תרלט דיני ישיבת סוכה ובו כ"ו סעיפים:

א בסכות תשבו שבעת ימים ולמדו מפי השמועה 
כל  דר  שהוא  כדרך  כלומר  תדורו  כעין  תשבו 
דירתו  להניח  תורה  הזקיקתו  בביתו  השנה 
וכלי  ומצעותיו  מטותיו  עם  בסוכה  כאן  ולדור 
הימים  שבעת  כל  חכמים  אמרו  מכאן  תשמישו 
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היה  כיצד  קבע  וסוכתו  עראי  ביתו  עושה  אדם 
לו מצעות נאות וכלים נאים מעלן לסוכה וכן כל 
כדרך  בסוכה  עמו  יהיו  לו  הצריכים  שתיה  כלי 
שהן עמו בביתו בכל השנה אבל כלים שמשהין 
בהן קמח והעריבות וכלים של מים אינן צריכין 
להיות בסוכה שאף בכל השנה אין דברים אלו 
רגילים להיות עמו בבית דירתו אלא בית יש להם 

בלבדם:

ב כלי אכילה לאחר אכילה כגון קדירות וקערות 
מן  להוציאן  צריך  מאוסין  הן  האכילה  שאחר 
לא  מים  בו  ששואבין  כד  או  דלי  וכן  הסוכה 
יכניסם לתוך הסוכה וכן לא יעשה שום תשמיש 
כדי  וקערות  קדירות  שטיפת  כגון  בסוכה  בזוי 
שלא יהיו מצות בזויות עליו אבל מותר לשטוף 

כלי השתיה כגון כוסות וצנצניות בסוכה:

להיות  צריכה  דולקת  שהיא  בשעה  המנורה  ג 
שיש  בענין  קטנה  הסוכה  ואם  הסוכה  בתוך 
לחוש שמא יתקרב הנר לדופני הסוכה או להסכך 
להניחה  צריך  סוכתו  ותשרף  האור  בהן  ותאחז 

חוץ לסוכה אפילו היא של זהב.

ונוהגין שלא להכניס נר של חרס אפילו לסוכה 
גדולה:

ד כיצד מצות ישיבה בסוכה שיהיה אוכל ושותה 
וישן ויטייל ודר בסוכה כל שבעת הימים בין ביום 
ימות  בשאר  בביתו  דר  שהוא  כדרך  בלילה  בין 
השנה ואם הוא צריך לספר עם חבירו יספר עמו 
בסוכה כללו של דבר לעולם ידמה עליו סוכתו 
חוץ  עושה  היה  דבר שלא  וכל  ביתו  היא  כאלו 

לביתו לא יעשה חוץ לסוכתו.

וללמוד  לקרות  צריך  הימים  שבעת  כל  לפיכך 
בבית  ולומד  קורא  כן  אם  )אלא  הסוכה  בתוך 
יכול  ומדקדק כשלומד  מבין  הוא  ואם  המדרש( 
מיושבת  דעתו  שתהא  כדי  לסוכה  חוץ  ללמוד 

עליו שרוחב האויר יפה לו להרחיב דעתו.

יש לו מנוחה  ומכל מקום הכל לפי הענין שאם 

ללמוד  צריך  ואם  בסוכה  ללמוד  צריך  בסוכה 
להם  להכין  לו  אפשר  אם  הרבה  ספרים  מתוך 
לפנותם  יצטרך  שלא  בענין  בסוכתו  מקום 
מסוכתו בעת האכילה והשינה ולחזור ולהכניסן 
בעת הלימוד צריך ללמוד בתוך הסוכה אבל אם 
אי אפשר לו להכין להם מקום בקל בלא טורח 
ולהכניסם  ולחזור  לפנותם  רב  טורח  לו  ויש  רב 
יכול ללמוד חוץ לסוכה לפי שכל טרחא יתירה 
שאין האדם מצטער ומונע את עצמו מטרחא זו 
כדי לישב בביתו בקביעות אין מחויב לטרוח כדי 

לישב בסוכתו בקביעות:

שיוכל  בסוכה  מנוחה  לו  יש  אם  המתפלל  ה 
לסוכה  לכנוס  צריך  בכוונה  שם  להתפלל 
כשאינו  השנה  ימות  בשאר  שהרי  ולהתפלל 
מתפלל בבית הכנסת הוא נכנס לביתו ומתפלל 
בית  שם  שאין  במקום  אמורים  דברים  במה 
הכנסת או שאי אפשר לו לילך לבית הכנסת אבל 
אם אפשר לו לילך לבית הכנסת ילך ואינו צריך 

להתפלל בסוכה:

ו המבדיל על הכוס צריך לכנוס לסוכה להבדיל 
שם שהרי בשאר ימות השנה נכנס לביתו להבדיל 

שם:

ז אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה אבל אסור לישן 
אפילו שינת עראי חוץ לסוכה לפי שבשינה אין 
מנמנם  שאינו  לקבע שלפעמים  עראי  בין  לחלק 
קבע  שינת  היא  זו  לפיכך  בכך  ודיו  מעט  אלא 

שלוש חייב ליכנס לסוכה בשבילה:

ח במקומות הקרים שיש צער לישן בסוכה מחמת 
הקור ואין לו כרים וכסתות כראוי אין צריך לישן 
בסוכה ואפילו יש לו כרים אלא שאי אפשר לו 
החג  ימי  שבעת  לכל  בסוכה  מקום  להם  להכין 
בענין שיצטרך לטרוח להוציאן מהסוכה בשעת 
והיא  השינה  בעת  ולהכניסן  ולחזור  האכילה 
טרחא יתירה ומצטער בטרחא זו בענין שאם היה 
לו טרחא כזו לישן בביתו לא היה ישן בביתו אינו 
צריך לישן בסוכה שכל המצטער בישיבת הסוכה 
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פטור מישיבתה כמו שיתבאר בסי' תר"מ:

ט ועכשיו נהגו העולם להקל בשינה שאין ישינים 
שלמדו  ויש  במצות  המדקדקים  רק  בסוכה 
לשמח  שחייב  אשה  שנשוי  למי  זכות  עליהם 
את אשתו ברגל ונשים פטורות מן הסוכה א"כ 
אם אינו רוצה לפרוש מאשתו מקרי דבר מצוה 
כמו  אחרת  ממצוה  פטור  במצוה  העוסק  וכל 
שיתבאר בסימן תר"מ ועל כן הוא פטור משינה 
בסוכה בלילה ואפילו אם אשתו אינה טהורה 
מכל מקום שייך שמחה כשבעלה מתייחד עמה 

בחדר אחד כמ"ש.

סוכה  לו  שיהיה  להחמיר  טוב  מקום  ומכל 
מיוחדת שיוכל לישן שם עם אשתו ויקיים שתי 

המצות:

קודם  ימים  שלשה  או  שנים  בתולה  הנושא  י 
שלו  ימי המשתה  שנמשכו שבעת  בענין  החג 
בתוך החג )דאלו בחג עצמו אין נושאין נשים 
כמו שנתבאר בסימן תקמ"ו( בימים הראשונים 
היו  המשתה  ימי  שבעת  שכל  נוהגים  שהיו 
מתייחדין החתן והכלה בחדר מיוחד ואין שום 
אדם נכנס אצלם רק בעת שרוצים לשמח אותן 
ולאכול ולשתות עמהם וזה החדר נקרא חופה 
וכל בני החופה דהיינו  הרי החתן והשושבינין 
מן  אותם אנשים שאוכלים עם החתן פטורים 
הסוכה כל שבעת ימי המשתה ומותרים לאכול 
בחדר  דהיינו  לסוכה  חוץ  ולשמוח  ולשתות 
כראוי  לשמוח  אפשר  שאי  לפי  חופה  הנקרא 
בתוך הסוכה שאין עיקר השמחה אלא בחופה 
מקום  דהיינו  וכלה  החתן  ישיבת  עיקר  שהוא 
עיקר  לעשות  אפשר  ואי  שם  מתייחדין  שהם 
שכל  לפי  הסוכה  בתוך  וכלה  החתן  ישיבת 
סוכה אין לה רק שלשה דפנות ופרוצה ברוח 

רביעית ובוש שם החתן לשחק עם כלתו.

מחיצות  ארבע  לעשות  שנוהגין  עכשיו  ולכן 
לסוכה אף החתן חייב בסוכה:

יא כבר אמרנו שמותר לאכול אכילת עראי חוץ 

שכן  כביצה  עראי  אכילת  היא  וכמה  לסוכה 
חוץ  פיו  מלא  אחת  פעם  לטעום  האדם  דרך 
לביתו ומלא פיו הוא כביצה שאין בית הבליעה 

מחזיק יותר מכביצה.

מחמשת  העשויה  בפת  אמורים  דברים  במה 
המינים  מחמשת  העשוי  בתבשיל  או  המינים 
מיני  לומר  צריך  ואין  מאכלים  מיני  אבל שאר 
קובע  ואפילו  הרבה  מהם  אוכל  אפילו  פירות 
לפי  לסוכה  חוץ  לאכלן  מותר  סעודתו  עליהן 
שקביעת מינים אלו אינה חשובה אלא כאכילת 

עראי של פת:

יב מותר לשתות כל המשקין חוץ לסוכה אפילו 
וכל המחמיר  יותר מרביעית  ואפילו שותה  יין 
על עצמו שלא לשתות חוץ לסוכה אפילו מים 

הרי זה משובח.

עראי  דרך  כששותה  אמורים  דברים  במה 
יין או שאר  קובע את עצמו לשתות  אבל אם 
משקין שדרך לקבוע עליהן כגון מי דבש ושכר 
לשתות  עליהן  לקבוע  שרגילין  אלו  במדינות 

בלא סעודה צריך לכנוס לתוך הסוכה.

לפי  בסוכה  לישב  לברך  צריך  אין  אבל 
לישב  וברכת  לאכילה  טפילה  היא  שהשתיה 
בסוכה שבירך על אכילת שחרית היא פוטרת 
את השתיה של כל היום וכן היא פוטרת את 
השינה וטיול בסוכה כל היום שאין צריך לברך 
עליהם שאפילו יצא חוץ לסוכתו אחר האכילה 
ושינה  להשתיה  האכילה  בין  הרבה  והפסיק 
וטיול מכל מקום כיון שכולם נמשכים וטפלים 
בסוכה  הישיבה  מצות  עיקר  שהיא  לאכילה 

ברכת האכילה פוטרתן.

האכילה  קודם  ומטייל  וישן  שותה  ואפילו 
להאכילה  טפלים  שהן  לפי  לברך  צריך  אין 

שלאחריהם:

יג ואם היה קבוע לשתיה בסוכה ונמלך לאכול 
אע"פ שלא היה צריך לברך לישב בסוכה על 
השתיה לפי שברכת האכילה שלפניה פוטרתה 
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אכילה  על  בסוכה  לישב  לברך  צריך  אעפ"כ 
לאכילה  טפילה  זו  אכילה  שאין  האחרונה  זו 

הראשונה אלא היא חשובה בפני עצמה.

בין גמר  במה דברים אמורים כשיצא מן הסוכה 
אכילה ראשונה להתחלת אכילה אחרונה ושהה 
שם חוץ לסוכה ולא חזר לאלתר אלא לאחר שעה 
ושתים או אפילו אם חזר לאלתר אלא שבשעה 
חוץ  הרבה  לשהות  דעתו  היה  הסוכה  מן  שיצא 
אין  שאז  לאלתר  לסוכה  לחזור  ושלא  לסוכה 
פוטרת  הראשונה  אכילה  על  שבירך  הברכה 
ביציאה  ביניהן  שהפסיק  כיון  אחרונה  אכילה 

גמורה על דעת שלא לחזור לאלתר.

אבל אם לא הפסיק ביניהם ביציאה גמורה שלא 
לחזור לאלתר אינו צריך לברך על אכילה אחרונה 
ואפילו הוא כל ז' ימים בתוך הסוכה אם לא יצא 
ממנה יציאה גמורה שלא לחזור לאלתר אין צריך 
שנכנס  הראשון  בפעם  רק  בסוכה  לישב  לברך 

לסוכה:

בה  שבירך  סוכה  לאותה  כשנכנס  זה  וכל  יד 
אחרת  לסוכה  נכנס  אם  אבל  ראשונה  באכילה 
אפילו היא באותו חצר סמוכה לסוכה שבירך בה 
באכילה ראשונה כשרוצה לאכול בסוכה זו דבר 
ולברך  לחזור  צריך  לסוכה  חוץ  לאכלו  שאסור 
צריך  שאין  בענין  היא  אם  אפילו  בסוכה  לישב 
לברך ברכת הנהנין על אכילה זו כגון שהוא עומד 
באמצע סעודתו שאכל בסוכה שבירך בה ופוסק 
סעודתו והלך לאכול בסוכה אחרת צריך לחזור 

ולברך:

זו אלא  ואפילו אם אינו רוצה לאכול בסוכה  טו 
לישב  לברך  צריך  ולטייל  לישן  לתוכה  שנכנס 
נפטרין  זו  שבסוכה  וטיול  שינה  שאין  בסוכה 
נכנס  אם  אבל  אחרת  בסוכה  שבירך  בברכה 
שמותר  מאכלים  מיני  בתוכה  לאכול  לתוכה 

לאכלן חוץ לסוכה אין צריך לברך.

ואם רוצה לקבוע את עצמו שם לשתות יין ושאר 

משקים שדרך לקבוע עליהם מן הדין צריך לברך 
שהרי אסור לשתותן חוץ לסוכה ומכל מקום לפי 
זו לכן נכון הדבר שלא  שיש מפקפקין על ברכה 
בה  שאכל  בסוכה  רק  בשתיה  עצמו  את  לקבוע 

היום ובירך עליה לישב בסוכה:

שגמר  עד  בסוכה  לישב  לברך  שכח  אם  טז 
סעודתו יברך לאחר סעודתו ואע"פ שכל המצות 
צריך לברך עליהן עובר לעשייתן מכל מקום הרי 
גם הישיבה שיושב בסוכה אחר הסעודה הוא ג"כ 
בכלל המצוה וא"כ הרי הוא מברך קודם עשיית 

המצוה:

ירצה  יז אין קצבה לסעודות של סוכה אלא אם 
יאכל בסוכה ואם ירצה לא יאכל רק מיני מאכלים 
אלא  המצוה  שאין  לסוכה  חוץ  לאכלן  שמותר 

שאם יאכל לא יאכל חוץ לסוכה.

במה דברים אמורים בחולו של מועד אבל ביום 
טוב ובשבת שהוא בתוך החג שחייב לאכול פת 
צריך  רצ"]א[  בסי'  שנתבאר  כמו  מכביצה  יותר 
זה  הרי  גשמים  ירדו  ואם  הסוכה  בתוך  לאכול 

נכנס לתוך הבית ועל דרך שיתבאר.

חג  של  הראשונה  מלילה  אמורים  דברים  במה 
ליל  דהיינו  חג  בלילה הראשונה של  ואילך אבל 
אפילו  הסוכה  בתוך  לאכול  צריך  בתשרי  ט"ו 
בשעת הגשם ואע"פ שהוא מצטער מחמת הגשם 
וכל המצטער פטור מן הסוכה מכל מקום בלילה 
למדין  שאנו  לפי  בסוכה  לאכול  חייב  הראשונה 
בגזרה שוה מחג המצות נאמר כאן בחג הסוכות 
בחמשה עשר יום לחדש ונאמר להלן בחג המצות 
בחמשה עשר יום לחדש מה ט"ו יום האמור להלן 
כמ"ש  מצה  כזית  לאכול  חובה  הראשונה  לילה 
לאכול  חובה  כאן  האמור  ט"ו  אף  תע"ה  בסי' 

בסוכה.

ובאכילת כזית בתוך הסוכה יוצא ידי חובה כמו 
שיוצא באכילת כזית מצה אבל מכל מקום חייב 
לאכול עוד פת בבית שהרי בכל סעודת יו"ט חובה 
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הסוכה  שבתוך  אלא  פת  מכביצה  יותר  לאכול 
יותר מכזית כמו  בשעת הגשם אין חובה לאכול 

באכילת מצה.

ואפילו שלא בשעת הגשם אם ירצה לאכול כזית 
בסוכה וכביצה מצומצמת תוך הבית הרשות בידו 
אלא שהמחמיר לאכול כל הסעודה בתוך הסוכה 
שלא בשעת הגשם הרי זה משובח כמו שנתבאר 

למעלה:

יח כשאוכל בשעת הגשם בסוכה צריך ג"כ לקדש 
אלא  קידוש  אין  שהרי  הסוכה  בתוך  היין  על 
במקום סעודה ויברך לישב בסוכה קודם שהחיינו 

כמו אם לא היה גשם:

יט ויש חולקין על כל זה ואומרים שבכל סעודות 
שבת ויו"ט אין צריך לאכול פת רק כזית ואם כן 
ביו"ט ושבת שבתוך החג אם ירצה שלא לאכול 

רק כזית ולאכלו חוץ לסוכה הרשות בידו.

ודבר זה אנו למדין בגזירה שוה מחג המצות שחובה 
למדין  אין  אבל  הראשונה  בלילה  בסוכה  לאכול 
בשעת  אף  לאכול  חובה  שיהיה  זו  שוה  בגזירה 
הגשם שכיון שהוא מצטער מחמת הגשמים הוא 

פטור מן הסוכה אף בלילה הראשונה.

זה מכל  ואע"פ שהעיקר כסברא הראשונה בכל 
מקום בליל שני של גליות כיון שאינו אלא מנהג 
שהרי אנו בקיאים בקביעות החודש יש לסמוך על 
סברא האחרונה ואינו צריך לאכול בסוכה בשעת 
בליל  גם  עצמו  על  להחמיר  שרוצה  ומי  הגשם 
בסוכה  לקדש  צריך  אינו  הראשונה  כסברא  שני 
אלא יקדש ויאכל כל סעודתו בתוך הבית ואחר 
האכילה יכנוס לסוכה ויאכל שם כזית ולא יברך 

לישב בסוכה:

בגזירה  נלמד  הראשונה  לילה  שאכילת  וכיון  כ 
בכל  לה  דומה  להיות  צריך  מצה  מאכילת  שוה 
המנחה  מן  יו"ט  בערב  יאכל  שלא  דהיינו  דבר 
יאכל  ולא  לתיאבון  בסוכה  שיאכל  כדי  ולמעלה 
לאכול  ויזהר  הכוכבים  צאת  לאחר  עד  בסוכה 

קודם חצות לילה הכל כמו באכילת מצה כמ"ש 
בהלכות פסח:

כא מאימתי מותר לפנות מן הסוכה מפני הגשמים 
בשאר סעודות החג חוץ מלילה הראשונה משעה 
לתוך הסוכה שאם  טיפות  טיפות  כך  כל  שירדו 
פול שדרכו למהר  לתוך תבשיל של  נופלים  היו 
להתקלקל במים מועטים היה התבשיל מתקלקל 
הרי זה יוצא מן הסוכה אע"פ שאין לפניו תבשיל 
בסוכה ומי שאינו בקי בשיעור זה ישער אם היו 
יורדים כל כך גשמים לתוך הבית אם היה יוצא 

מן הבית יוצא ג"כ מן הסוכה:

כב וכל זה באכילה אבל בשינה אין צריך לשער 
מועטים  שבגשמים  התבשיל  שיתקלקל  בכדי 
שכל  מהסוכה  לצאת  ויוכל  שם  לישן  צער  יש 

המצטער פטור מן הסוכה.

וכשם שמותר לפנות מן הסוכה מפני הגשמים כך 
מותר לפנות מפני השרב או מפני היתושים אפילו 
אין האדם מצטער בכך אלא שהתבשיל מתקלקל 
השמינים  שהמאכלים  קור  העת  אם  וכן  בכך 

נקרשים בסוכה אוכל כל סעודתו בבית:

כג כל הפטור מישיבת הסוכה ואינו יוצא מהסוכה 
מן  אלא  ואינו  ישיבה  אותו  על  שכר  מקבל  אינו 

ההדיוטות:

כד היוצא מהסוכה מפני הגשמים אל יבעט ויצא 
לרבו  כוס  למזוג  כעבד שבא  בהכנעה  יצא  אלא 
ושופכו לו רבו על פניו כלומר איני חפץ בשימושך:

והלך לביתו  וירדו גשמים  כה היה אוכל בסוכה 
לגמור סעודתו וכשישב לו לאכול פסקו הגשמים 
סעודתו  לגמור  לסוכה  לחזור  אותו  מחייבין  אין 

אלא גומר סעודתו בביתו:

ונכנס  גשמים  וירדו  הסוכה  בתוך  ישן  היה  כו 
פסקו  שכב  שלא  ועד  שינתו  לגמור  הבית  לתוך 
הגשמים צריך לחזור לסוכה אבל אם כבר שכב 
צריך  אינו  הגשמים  פסקו  ואח"כ  הבית  בתוך 
הלילה  אותו  כל  בביתו  ישן  אלא  לסוכה  לחזור 
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קודם שעלה עמוד השחר  ואפילו הקיץ משינתו 
אין מטריחין אותו לחזור לסוכה לגמור שם שינתו 
כבר  ואפילו  בביתו  שינתו  לגמור  לו  מותר  אלא 
עלה עמוד השחר והוא עדיין ישן בתוך הבית אין 
לישן  אותו  מניחין  אלא  משינתו  להקיצו  צריכים 
עד שינער מאליו ואם הקיץ משינתו לאחר שעלה 

עמוד השחר ורוצה לחזור ולישן צריך לילך לתוך 
הסוכה ולישן שם כיון שכבר עלה עמוד השחר:
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קיצור דיני ד' מינים

קנייתם
א( אין לקנות ד' מינים מקטן שנתנו לו הד' מינים במתנה או שקנה ומוכר, וכן אם 

הוא בעצמו קטפם, אבל אם הוא רק שליח למכור, אפילו שמקבל שכר, מותר1.

ב( אין מדקדקים לשלם עבור הד' מינים דוקא לפני החג2.

ג( עדיף לברך ולנענע בלולב שלו שנקנה מכספו3, מאשר בשל חברו4.

 כשרות הד' מינים
אתרוג

ישן שנשמר בהקפאה  גרם(5. אתרוג  גודל האתרוג לכל הפחות כביצה )= 57  א( 
וכדומה, אם נראה במראה טוב ויש בו לחות, כשר6.

ב( מראה האתרוג צריך להיות כמראה שעווה )=צהוב(7. אם יש עליו בלעטלעך )= 

1( פסקי תשובות סתרנ"ח אות יא )שקטן אינו יכול להקנות לאחרים וישנו החסרון של "לכם ביום הראא
שון"(. ולפי זה לכאורה אין מניעה לקנות מקטן ערבות ל'הושענות', דלמרות שכתוב )שו"ע סתרס"ד ס"ד( 
ש"כל הפוסל בערבה שבלולב פוסל בערבה זו", כל זה רק לגבי כשרות הערבה עצמה, שלא תהיה גזולה, 

יבישה וכו' )מ"ב שם סקי"ח(.

2( ואין בזה החסרון שאינו "לכם" )שערי הלכה ומנהג ח"ה עמ' קל"א. וראה הנסמן באוצר מנהגי חב"ד 
תשרי עמ' ע"ר(. כ"ה מנהג הרבי הריי"צ אבל הרבי י"א שהיה משלם מיד )אוצר מנהגי חב"ד שם(. אבל י"א 

)מעשה מלך עמ' 282. שערי ישיבה ח"ו עמ' 225( שלא שילם מיד, אלא לאחר החג.

על מחיר של  האריז"ל שלא התמקח  על  ומסופר  בחינם,  להיות  צריכות  אינן  הזוהר המצוות  עפ"י   )3
מצווה, אלא שילם עבורה ככל שנדרש )לקו"ש ח"ה פ' וירא ס"ו(.

4( אפילו שקיבלו ב'מתנה על מנת להחזיר' )פסקי תשובות סתרנ"ח אות י"ב. בירורי מנהגים – מועדים 
עמ' 136. שערי ישיבה ח"ו עמ' 219(.

5( אדה"ז סתרמ"ח סכ"ט.

6( פסקי תשובות סתרמ"ח אות ב' )ויש מחמירים בזה(. נטעי גבריאל ד' מינים פל"ה ס"ד.

7( ספר המנהגים עמ' 65. והעיר הרב י"ש גינזבורג שי', שעל זה צריך להקפיד יותר מאשר שלא יהיה על 
האתרוג בלעטלעך.
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עלים(, למנהגנו8 אפילו הם בולטים )במשמוש( אינו פוסל, אבל נקודות שחורות9 או 
בליטה עם מוגלה,  אם הוא בחלק העליון של האתרוג מהיכן שמתחיל השיפוע כלפי 
רובו של האתרוג  את  תופס  אם  רק  אבל בחלק התחתון  פוסל,  אפילו משהו  מעלה, 

לאורכו או לרוחבו10 פוסל, ופחות מכך כשר11.

אופן הבדיקה12
נמדד כאשר הדבר נמצא בידו ומסתכל עליו במבט רגיל, וכפי שרואה במבט ראשון 

ולא על ידי עיון חזק13.

שבארץ  שלו  הזן  את  לקחת  מאשר  יותר  מקאלבריא  אתרוג  לקחת  הידור  סוגו: 
ישראל14.

לולב
א( אינו צריך להיות דוקא מעץ שעושה פרי, אבל אין להשתמש בלולב הקנרי15.

8( אדה"ז סתרמ"ח סכ"ג.

9( שנוצרו מגוף האתרוג ולא שהיתוספו מבחוץ, כגון מהקוצים של העץ או מריסוס וכדומה )אדה"ז 
סתרמ"ח סכ"ג(. ומ"מ המנהג להורידם )אם אפשר( ע"י שעווה וכדומה )נטעי גבריאל סוכות פל"ד סי"א(. 
נעשה מעצמותו של  או  ריסוס  נעשה מכח  אם  נקודה שחורה  רואים  לקבוע כאשר  אמנם במציאות קשה 
האתרוג, ולכן כל שהנקודה יורדת כשר וכשאינה יורדת דינה כשינוי מראה )כשרות ארבעת המינים עמ' כא(. 
וצ"ע לגבי נקודות שחורות שנמת צאות על גבי בלעטלעך )שם עמ' כב(. נקב שנעשה באתרוג כשהיה עדיין 

על העץ והספיק להגליד – כשר )אדה"ז סתרמ"ח ס"ט(.

10( כגון שיש כמה נקודות בודקים כביכול ע"י משיכת חוט ממקום למקום.

11( אדה"ז סתרמ"ח ס"כ וסכ"א.

12( ולכאורה כך הוא לגבי כל הד' מינים. וכ"ז רק לגבי שינוי מראה – "הדר", אבל לגבי חסרון )לקיחה 

תמה – ביום הראשון( צריך בדיקה עיונית )כשרות ארבעת המינים עמ' קצ"ג(.

13( אדה"ז סתרמ"ח סכ"ב.

14( שערי הלכה ומנהג ח"ב עמ' רנג/ד )"משמני הארץ" – זו אטליה של יוון, וכן משרע"ה הביא משם 

אתרוג(.

ויש לדון האם עדיף שאדם יברך על שלו למרות שאינו ממש קאלבריה )אלא רק מזן קאלבריה - כפר 
־חב"ד(, מאשר לקחת קאלבריה מהשני, דהרי אדם המברך על זן קאלבריה אין לו בעיית כשרות - חשש מו

רכב, אלא רק חסרון בהידור, ועיקר הסיבה שמברכים על קאלבריה הוא מצד שבהם אין חשש מורכב )ראה 
אוצר מנהגי חב"ד עמ' רד"ע )ולכאורה זה שהונהג להניח בביהכנ"ס אתרוג קאלבריה עבור הקהל, התחיל 
לפני שהיה אתרוג מזן קאלבריה((, וזה שמברך על שלו הוא גם הידור )ראה אדה"ז סתרמ"ה סי"א ולעיל 
ואולי כיון שהוא הידור חבד"י )לקחת דוקא מקאלבריה גם כשאין חשש מורכב )שערי הלכה  הערה 4(. 

ומנהג שם((, לכן מקפידים בזה יותר. וצ"ע.

15( גזעו עבה עליו צפופים ושדרתו מגיע כמעט עד סוף העלים )פסקי תשובות סתרמ"ה אות ב'(.
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ב( לכתחילה התיומת )= עלה האמצעי( צריכה להיות סגורה עד הסוף16, ובדיעבד 
ביום הראשון

של החג אם לא נפתח עד הסוף כשר לברכה17, ובשאר הימים גם אם פתוח עד הסוף 
כשר18.

ג( השידרה צריכה להיות ישרה, ואם עקומה לאחד הצדדים פסולה, וכן אם נוטה 
לכיוון השני )גיבנת(19, אבל אם נוטה לכיוונו כשרה20.

ד( אורך הלולב צריך להיות לפחות ד' טפחים21 באורך שדרתו22.

ה( צריך להקפיד, שטפח מהשדרה של הלולב יהיה מעל סיום האגודה של ההדסים 
והערבות23.

הידורים הנהוגים24
א( שיהיה לח וירוק.

ב( התיומת באמצע, והיא שלימה לא שבורה לא סדוקה ולא פתוחה.

ג( העלים מחוברים לשידרה ולא מופרדים )אלא על ידי נענוע(.

ד( אינו דק.

ה( יש עלה חום )= קרא( שמכסה הלולב מאחוריו.

ו( העלים העליונים אינם כפופים )= קנעפלאך(.

16( גם אם אין העלה האמצעי כפול עד הסוף – כשר )כשרות ארבעת המינים עמ' קמ"ב משו"ע אדה"ז 
סתרמ"ה ס"ט(.

17( ואינו צריך לקחת לולב של חבירו שסגור.

18( אדה"ז סתרמ"ה ס"י וסי"א. ומ"ש בשו"ע אדה"ז במהדורא החדשה שם הערה מד שכשר דוקא אם 
לא נפתח רובו, צע"ג, דמסעיף יו"ד משמע לא כן, אלא שרק אם נפתח כולו פסול )ראה בירורי מנהגים - 

מועדים(.

)פסקי  ישר כשרביט  לאו כשר, אבל מהודר לקחת  ואם  לגמרי,  לעין שהוא עקום  זה כשניכר  וכל   )19
תשובות סתרמ"ה אות י"ג(.

20( אדה"ז סתרמ"ה סי"ח וסי"ט.

21( צ"ע האם נוהגים בפועל לקחת לולב של י"א טפחים )אוצר מנהגי חב"ד עמ' רעא(.

22( אדה"ז סתר"נ ס"א.

23( אדה"ז שם ס"ב וסתרנ"א סי"א.

24( אוצר מנהגי חב"ד עמ' רעא. הרב הורביץ )מח"ס שבח המועדים( בסיכום דבריו על הלכות לולב.
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הדס
א( לכתחילה מצוה לחזר אחר הדס שבכל25 הג' טפחים ) 24 ס"מ(26 בכל קנה יש 
ג'27 עלים28, וגם אם רובם של הקנים29 בתוך ה 24 ס"מ משולשים30, כשר לברכה 

לכתחילה31.

ב( אם היה כולו או רובו משולש ונשרו עליו32, אם נשאר ברוב הג' טפחים ב' עלים 
בכל קנה, כשר33.

ג( יבשו עליו - שנפרכים בציפורן ונראים לבנים, פסול, אבל אם רק כמשו, כשר34.

ד( מנהגנו להוסיף על מספר ההדסים, על כל פנים עוד ג' הדסים35.

ערבה
א( מצוה מן המובחר ליטול ערבה שלימה, שלא נשרו עליה כלל, ובדיעבד אם נשרו 

רק מקצת עליה כשרה, אבל אם נשרו רוב עליה, פסולה.

ב( נקטם ראשה, פסולה, ולכן יש המהדרים לקחת ערבה עם לבלוב )= עלה קטן 

25( מהודר לקחת הדס שהעלים התחתונים מגיעים לעלים העליונים יותר ושוכבים עליהם, אבל אינו 
מעכב )פסקי תשובות סתרמ"ו אות ד', ולהעיר מלשון אדה"ז סתרמ"ו ס"א "שהוא מחופה בעלין ע"י שהן 

שוכבין על אפיהן"(.

ובקצהו התחתון  )ולא מסוף העלים העליונים(,  26( מדידת הג' טפחים הם, בקצה העליון מסוף הבד 
)עדיף( מתחילת יציאת העלים )פסקי תשובות סתרמ"ו אות ה'. כשרות ארבעת המינים עמ' פ"ט(.

27( גם ביותר משלוש עלים – כשר )אדה"ז סתרמ"ו ס"ב(. ענפים שיוצאים בין הקנים עדיף להורידם 
)וכ"ש אם יוצאים בין העלים(, וגם אם לא הורידם – כשר )ארבעת המינים השלם עמ' ל"ה. פסקי תשובות 

סתרמ"ו אות ט'(.

28( ובספר כשרות ארבעת המינים עמ' פו' כתב, שגם אם העלים יוצאים באותו עובי של העלה השני 
)כולל הטבעת שסביבו( נקרא עבות. אין מחמירים שלא ליטול הדס שעליו גדולים )שערי הלכה ומנהג ח"ה 

עמ' קל"א, ולא כהדעה המחמירה המות באת בפסקי תשובות סתרמ"ו אות א'(.

29( ואין צורך שרוב האורך של ה 24 ס"מ יהיה משולש, אלא רובם של הקנים )אדה"ז סתרמ"ו ס"ג(, 
ולפי"ז אם בחלק העליון של ההדס )שבד"כ השילוש שם יותר צפוף( יש רוב עלים משולשים, גם אם אינו 

ברוב ה 24 ס"מ של קנה ההדס, כשר.

30( ואין צורך שהשילוש יהיה ברציפות, אבל צריך שיהיה בתוך הג' טפחים )כשרות ארבעת המינים עמ' 
צ"ג,צ"ד משו"ע אדה"ז סתרמ"ו ס"ג(.

31( אדה"ז סתרמ"ו ס"ב ס"ג.

32( גם אם נשרו העלים העליונים )פסקי תשובות סתרמ"ו אות ז'(.

33( אדה"ז שם ס"ד.

34( שם ס"ח. ואם רק העלים עליונים יבשים, עדיף להורידם וכך יוכשר ההדס )מ"ב שם סקל"ד וראה 
הערה 30(.

35( שיחות קודש תשנ"ב עמ' 98.
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בראשה(36.

ג( יבשו עליה )= שהלבינו פניהם(, פסולה, אבל אם רק כמשו, כשרה.

ד( אם נסדק רוב העלה דינו כנתלש ממקומו37.

ה( אין מוסיפים על מניין הערבות38.

ו( נקרא 'ערבי נחל' כיון שבדרך כלל מצוי בנחל, וגם אם אינו מנחל, כשר. צריך 
להיות משוך כנחל וחודו חלק ללא פגימות, וגם אם אינו חלק לגמרי אבל אינו כמסור 

אלא רק פגימות קטנות, כשר.

ז( קנה שלו צריך להיות אדום, וגם אם יאדים בהמשך )על ידי השמש(, כשר39.

כלל:

א( "ולקחתם לכם ביום הראשון", מכך נלמד שרק ביום הראשון40 צריכה להיות 
להקפיד  צריך  הראשון  ביום  רק  ולכן  שלם,  יהיה  שהדבר  תמה  לקיחה   - 'ולקחתם' 
שהתיומת תהיה לגמרי  סגורה וכן שהאתרוג יהיה שלם עם עוקץ41, אבל בשאר הימים 
אין הדבר פוסל. אך לגבי ההידור - "הדר" שם לא נאמר "ביום הראשון", לכן דבר 
זה צריך להיות כל הימים, ובכל הימים צריך להקפיד על מראה האתרוג, ושלא יפול 

הפיטם42, וכן שלא יקטם או יתייבש ראשו של הלולב והערבה43.

ב( וממה שנכתב "ולקחתם לכם", למדו44 שביום הראשון צריך להיות דוקא שלכם 

36( כשרות ארבעת המינים עמ' קט"ו. ובנטעי גבריאל פכ"א ס"ה כתב שאינו מעכב.

37( אדה"ז סתרמ"ז ס"ד ואילך.

38( ספר המנהגים עמ' 65.

39( אדה"ז שם ס"א ואילך.

40( ובחו"ל מחמירים גם ביום ב' לברך על שלם, אבל לנענועים אפשר לקחת גם אם אינו שלם )אדה"ז 
סתרמ"ט

סכ"א(.

41( ואם רק חלק מהעוקץ נפל, ועדיין לא נהיה בגלל זה גומא באתרוג, כשר גם ביום א' )אדה"ז סתרמ"ח 
סי"ח(.

42( ואפילו נפל רק חלק ממנו יש להחמיר במקום שאפשר )שו"ע אדה"ז סתרמ"ח סוף סי"ז(.

43( אדה"ז סתרמ"ט סי"ז ואילך.

44( אדה"ז סתרמ"ט ס"א.
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)ולא שאול או גזול(45, ולכן הלוקח מאחר46 יקח47 באופן של 'מתנה על מנת להחזיר'48, 
ולא יתן לקטן לברך49 לפני שמברך בעצמו, או אם מתכונן לתת לאחר לברך50 )כיון 

שהקטן קונה ואינו מקנה51(, ובשעת הדחק יתן לו בהשאלה52.

ג( זמן נטילת ד' מינים לכתחילה הוא מזמן נץ החמה, ובשעת הדחק אפשר כבר 
מעלות

השחר53. ונוהגים שלא לטעום ושלא לשתות )מזמן עלות השחר54( קודם נטילת ד' 
מינים55.

ד( יש ליזהר שלא ליטול גם האתרוג בידו לשם מצווה לפני שמברך, כיון שהברכה 
צריכה להיות עובר לעשייתה56.

45( ובד' מינים של הקהל צריך להכריז שיתן כ"א לחבירו במתנה ע"מ להחזיר, ועדיף שיטול של חבירו 
הכשרים משיטול של הקהל )משנ"ב סתרנ"ח סקל"ט וסק"מ(.

46( ואשה לא תתן את לולב בעלה אלא אם כן משערת שמסכים לתת )באופן של מתנה ע"מ להחזיר(. 
וי"א שלא יתן את לולבו לאשה נשואה כיון שקונה זאת בעלה, ואינו נקרא שלה, אלא אם כן נותן באופן 
־שאין לבעלה רשות בזה, אבל מצד מדת צניעות אין לתת לאשה לולבו ב'מתנה ע"מ להחזיר', אלא רק לא

חותו או אשתו או אמו ולא לאשה אחרת, וכ"ש אם היא פנויה )פסקי תשובות סתרנ"ה אות ג'. הליכות בת 
ישראל פ"כ סט"ז ואילך(. אבל בספר המנהגים עמ' 67 כתב "יוצאים עם הד' מינים.. מקומות שם נמצאים 
־בני ובנות ישראל לזכותם במצוה זו" )וא"כ אפשר לתת לאשה ומצד שני אין צריך לומר לה ע"מ שאין לב

עלך חלק בזה(. ואולי קיצר בלשונו וסמך ע"ז שיאמרו להן באופן המועיל )כמו לגבי הגברים(, או שגם אם 
לא אומר מועיל כמו שאומר )שע"מ זה נתן )ראה הערה הבאה((, או שלא חשש לשיטה זו. וצ"ע. 

47( וגם אם לא נאמר בפירוש מסתמא על דעת זה ניתן ונילקח )שו"ע סתרנ"ח ס"ה(, אלא שעדיף לומר 
בפירוש, כדלקמן.

שהוא  בפירוש  לומר  נכון  לברך  לאחר  מינים  הד'  "כשנותנים   :)66 )עמ'  המנהגים  בספר  והלשון   )48
במתנה על מנת להחזיר, ובפרט ביום הראשון והוא תועלת לנותן ולמקבל". צריך עיון, וראה בירורי מנהגים 

– מועדים עמ' 139.

49( אבל קטן יכול לתת את לולבו לקטן אחר אם הוא מעל גיל שש, וכן יכול הגדול לתת לכמה ילדים יחד 
בשותפות )נטעי גבריאל ד' מינים פמ"ח ס"ד והערה י"ב(.

50( ולכן בחו"ל בהכרח לקנות לקטן לולב, דאל"כ יהיה חסרון בברכתו ביום ב'  )פסקי תשובות סתרנ"ח 
אות י(. וגם בא"י יקנה עבור ילדו  )מגיל שיודע לנענע לד' רוחות( ד' מינים  )וכ"ש אם הוא בן מצוות, כנ"ל 
שעדיף שכ"א יהיה לו לולב משלו(, אם יש יכולת לקנות עבורו במחיר מוזל  )נטעי גבריאל ד' מינים פמ"ח 
ס"ו(. וצריך שהד' מינים שלו יהיו כשרים  )משנה ברורה סימן תרנ"ז  )ביאור הלכה ד"ה: "כדי לחנכו"(, 

וראה גם בספר חנוך לנער פרק ב' ס"ד(.

51( וצ"ע מה הדין אם הקטן קיבל מאביו א' מד' המינים על מנת שיהיה שלו, והחזירם לאביו, האם אפשר 
להשתמש בו.

52( נטעי גבריאל שם ס"ג וס"ה  )ושם כתב שאם מדובר בילד מגיל שש, יכול בשעת הדחק לתת לו 
במתנה על מנת להחזיר(.

53( שולחן ערוך סתרנ"ב ס"א.

54( שדי חמד מערכת ד' מינים ס"ג אות כב.

55( משנ"ב סתרנ"ב סק"ז. אוצר מנהגי חב"ד תשרי עמ' רצ"ג.

56( שו"ע סתרנ"א ס"ה. סדור אדה"ז. מ"ב שם סקכ"ה, וסקכ"ו.
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 סוגיית 
אהבת ישראל - כטעימה מהגאולה

 חלק א
הצורך באחדות ובאהבת חינם, בכדי לתקן את סיבת הגלות

חורבן הבית השני – בגלל שנאת חנם
אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות 
וגמילות חסדים מפני מה חרב מפני שהיתה בו 
כנגד  חנם  שנאת  ששקולה  ללמדך  חנם  שנאת 
דמים  ושפיכות  עריות  גלוי  ע"ז  עבירות  שלש 
רשעים היו אלא שתלו בטחונם בהקב"ה אתאן 
ישפוטו  בשוחד  ראשיה  דכתיב  ראשון  למקדש 
וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו ועל 
ה' ישענו לאמר הלא ה' בקרבנו לא תבוא עלינו 
רעה לפיכך הביא עליהן הקב"ה ג' גזרות כנגד 
ציון  בגללכם  לכן  שנאמר  שבידם  עבירות  ג' 
והר הבית לבמות  וירושלים תהיה  שדה תחרש 
חנם  שנאת  ביה  הוה  לא  ראשון  ובמקדש  יער 
ספוק  לכן  עמי  את  היו  חרב  אל  מגורי  והכתיב 
אדם שאוכלין  בני  אלו  )אליעזר(  וא"ר  ירך  אל 
בחרבות  זה  את  זה  ודוקרין  זה  עם  זה  ושותין 
דכתיב  הואי  ישראל  בנשיאי  ההיא  שבלשונם 
ותניא  בעמי  היתה  היא  כי  אדם  בן  והילל  זעק 
לומר  תלמוד  לכל  יכול  אדם  בן  והילל  זעק 
דאמרי  ור"א  יוחנן  ר'  ישראל  נשיאי  בכל  היא 
נתגלה  עונם  שנתגלה  ראשונים  תרווייהו 
נתגלה  לא  עונם  נתגלה  שלא  אחרונים   קצם 

קצם.

)יומא ט ע"ב(

חנם  שנאת  ששקולה  כו'  ב'  מקדש  אבל 
כו'. כמפורש פרק הנזקין בעובדא דקמצא ובר 
לפיכך  ע"ש:  החורבן  תחלת  היה  קמצא שהוא 

האי  כי  כו'.  כנגד  כו'  ג'  הקב"ה  עליהם  הביא 
סוגיא איתא פרק חולין והכא משמע דג' עבירות 
וגילוי עריות אבל התם  הן ע"ז ושפיכות דמים 
אג' עבירות שהוזכרו  כן אלא דקאי  לא משמע 
בהאי קרא ע"ש פרש"י וג' פורעניות כו' מפורש 
שם: מגורי כו' שאוכלין כו'. מגורי הוא מלשון 
דירה כמו בבית מגורי דהיינו שהאדם דר עמהם 
ממנו  להזהר  ידע  ולא  עמהם  ושותה  ואוכל 
וע"י זה דוקרין זה לזה בחרבות שבלשונם נגד 
לא  דמים  דהיינו שפיכות  דבחרב ממש  אחרים 
ה"ל למתלי באדם שדר עמהם: לא נתגלה עונם 
כו'. כדלעיל שהיה להם שנאת חנם בלב ולפנים 
זה  ושותין  שאוכלין  כדאמרינן  אוהבים  כאילו 
עם זה כו' ועונם זה קשה יותר מעון שבגלוי כהך 
דאמרינן דעונש הגנב קשה טפי מעונש גזלן דזה 

השוה כבוד קונו לכבוד הבריות וזה לא כו'.

)מהרש"א שם(

השנאת  בסיבת  היה  השני  הבית  חורבן 
חינם שהיתה אז אצל בני ישראל.

הגאולה  את  להביא  הדרך  הרי  שכך,  כיון 
שבהיבטל  כיון  חינם,  אהבת  ידי  על  היא 
בשיחות  שמובא  כפי  ַהְמסּוָבב,  בטל  הסיבה 

דלקמן.

ביטול סיבת הגלות ע"י אהבת "חינם"
. . . ע"פ מרז"ל )יומא ט, ע"ב( אשר גלותנו 
חינם(  שנאת  שהי'  )שפי'  עונם  נתגלה  לא  זה 
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ההיפך  צ"ל  קרובה  לגאולה  תקנתינו  עתה  הנה 
ששנאת  שכמו  ופי'  חינם,  אהבת  היינו  מזה, 
חנם, היינו שאין כל יסוד להשנאה ואין כל טעם 
בזה, לא בשכל דקדושה ולא בשכל אנושי, הרי 
בריש  הרמב"ם  שכתב  ע"ד  צ"ל  לזה  התקון 
תקנתו  אחד,  לקצה  שעבר  שמי  דיעות,  הלכות 
הוא לא דרך הממוצע אלא אחיזה בקצה השני, 
הרי גם אהבת חנם צ"ל אף שאין כל יסוד לזה 
לא רק בשכל אנושי אלא אפילו בשכל דקדושה 
שאף  היינו  דקדושה(  שכל  שזהו  לו  )שנדמה 
שאינו מוצא זכות לחברו שיאהבנו ואינו מוצא 
שנראה  מה  עפ"י  השתדלותו,  כל  למרות  זכות 
לו, הנה בכל זאת אוהבו הוא, ובאהבה שוקד עד 
שאינו רואה חובתו, שזהו אהבה אמיתית, וע"י 
הגלות  יתוקן  חנם,  דאהבת  הזה  בקצה  התקנה 

שבא ע"י שנאת חנם, ונזכה לגאו"ש בב"א.

)אג"ק ח"ד ע' תמ(

חינם,  כיון שהגלות באה בסיבת השנאת 
הרי התיקון לזה הוא על ידי "אהבת חינם" – 

אהבה אפילו ללא סיבה שע"פ שכל.

)1( ב' פירושים ב"חינם" )2( "פנחס זה 
אליהו"

והאבל  החורבן  מזכרון  ללמוד  עלינו  מה 
עליו? – ראשית, לבטל את גורמי החורבן.

לנו שסיבת החורבן היתה –  חז"ל מספרים 
שנאת חנם. עלינו לסלק סיבה זאת. ביטול שנאת 

חנם אפשרי ע"י אהבת חנם.

פירוש הדבר, שיש לאהוב כל איש מישראל 
לעולם,  חסד  לו  עשה  שלא  יהודי  גם  חנם,   –
אפילו  לחסדו.  יזדקק  לא  כזה שלעולם  ואפילו 
יהודי שלא ראהו מעולם, ואפילו "חנם" במובן 
בשני  מעלה  וכל  סיבה  כל  רואה  אינו  של: 
יש  זאת  למרות  אותו.  לאהוב  יש  שבגללה 

לאהוב אותו.

האהבה, השלום והאחדות הם הכלי המחזיק 
ברכה, ועד לברכה הגדולה ביותר, והיא שישלח 
לנו ה' בקרוב את משיח צדקנו, שיגאלנו בגאולה 

השלמה והאמתית.

זה,  בכיוון  יעשה  אחד  שכל  ה'  יתן  כא. 
והדבר יביא את "פנחס – זה אליהו", הוא אליהו 
הנביא שיבשר את הגאולה, והרי על פנחס נאמר 
)בפרשת השבוע(: הנני נותן לו את בריתי שלום.

גם זה טמון ביסוד הרעיון של "פנחס – זה 
אליהו":

שלום  שלום",  "בריתי  שענינו:  פנחס, 
הוא  אליהו",  "זה   – לרעהו  יהודי  בין  ואחדות 
אליהו  המבשר,  את  ממש  בקרוב  יביא  אשר 
הנביא, שיבוא להודיע כי הנה מחר יבוא משיח 

לגאלנו בגאולה השלמה.

)משיחת ד' פ' פנחס, כא תמוז, תשכ"א(

אהבת חינם פירושו: א. שאוהב את חבירו, 
לו  יעשה  ולא  לו  עשה  לא  שהחבר  למרות 
למרות  השני  את  לאהוב  ב.  מעולם.  חסד 

שלא רואה בו כל מעלה.

אין צורך בעבודה נוספת
את  ומזרזת  ממהרת  זו  שאחדות   – ועד 
הגאולה האמיתית והשלימה, שהרי, ע"י ביטול 
מתבטל  ישראל(  אהבת  )היפך  הגלות  סיבת 
המסובב  נוספת(  עבודה  )בלי  ממילא  בדרך 
דא  מלך",  בישורון  ל"ויהי  ומגיעים  )גלות(, 
בתכלית  בעולם  יחידה  גילוי   – משיחא  מלכא 

השלימות.

)התוועדויות תשמ"ז ח"א ע' 124(

אדמו"ר  כ"ק  של  שיחות  מספר  להלן 
את  מקשר  בהם  שליט"א,  המשיח  מלך 
ישראל,  אחדות  לעניין  הגאולה  עניין 
סיבת  ביטול  נעשה  זה  ידי  שעל   כיון 

הגלות.

אליהו מבשר הגאולה
א. לגבי השם "פנחס" קיימות דעות שונות 
של  הענין  תוכן  מלא.  או  חסר  לכתבו  אם 
תולדות  "אלה  הנאמר:  דוגמת  הוא  "מלא" 
דבר הקשור במשיח,  "תולדות" מלא,   – פרץ" 
מלואו  על  ש"עולם  כפי  יהיה   שבביאתו 

נברא".
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הקשר בין פנחס לגאולה העתידה הוא:

במעשה  ה'  קנאת  שקינא  נאמר  פנחס  לגבי 
פנחס   – אליהו  לגבי  מכן,  לאחר  גם  זמרי. 
אלקי  להוי'  קנאתי  "קנא  נאמר:   – אליהו  זה 
צבאות". משום כך אמר הקב"ה: "הנני נותן לו 
את בריתי שלום", ועליו להיות בכל ברית מילה 
– ואשה כמאן דמהילא דמיא – ולהיווכח שבני 

ישראל אינם כפי שהוא חושב.

כלומר: כתוצאה מ"קנא קנאתי להוי'" נוצר 
אצלו הלך רוח של אהבת ישראל, והוא מתבונן 
במעלת בני ישראל. לכן יהיה גם מבשר הגאולה.

אליהו היה הרי תלמידו של אחיה השילוני, 
שהיה רבו של הבעל-שם-טוב. הבעש"ט התנהג 
גם  וכן  ישראל,  אהבת  של  ב"תנועה"  הוא  אף 
אדמו"ר הזקן, שהיה בעל נשמה חדשה, אחריו, 
וכן רבותינו הבאים אחריו, שע"י אהבת ישראל 
שלהם, בה נהגו הם ואותה דרשו ממקושריהם, 

נזכה לאליהו מבשר הגאולה.

ב. זאת אשר יש לדעת – כי הרבי, כ"ק מו"ח 
אדמו"ר, דורש מכל אחד את ענין אהבת ישראל 
– לקרב את כל בני ישראל, אף הפשוטים ביותר, 
בעיני  יקרים  הפשוטים  שגם  כך  על  נוסף  שכן 
ה', כבן בעיני אביו, הרי יש בהם אותה סגולה 

עצמותית של פשיטות.

)לקו"ש ח"ב 'הוספות' י"ב-י"ג תמוז; פינחס(

שיש  כיון  הגאולה,  מבשר  יהיה  אליהו 
אצלו הלך רוח של אהבת ישראל.

הרמז ב"ישי אבי דוד"
ויש להוסיף בזה – ע"ד הצחות והרמז:

"יחד שבטי ישראל" – ר"ת יש"י, והרי "ישי 
)הוא( אבי דוד", דוד מלכא משיחא.

"יחד  האחדות,  ענין  שע"י   – בזה  והענין 
הגלות  סיבת  את  מבטלים  ישראל",  שבטי 
)היפך דאהבת ישראל ואחדות ישראל(, ונמצא, 
ש"יחד שבטי ישראל" )ענין האחדות( הוא "ישי 
מקור  דוד",  אבי  ישראל"(  שבטי  "יחד  )ר"ת 
וסיבה )"אבי"( לביאת דוד מלכא משיחא, שאז 

יושלם קיבוץ כל הניצוצות, ובירור העולם כולו 
בתכלית השלימות.

והעיקר – שמהראשי-תיבות יומשך ויתגלה 
בפועל ממש, ביאת דוד מלכא משיחא כפשוטו 

ממש.

)התוועדויות תשמ"ח ח"א ע' 190(

הרמז ב"רמת ישי"
זמן  קביעות  ע"ד  ההודעה  קבלתי  בנועם 
כינוס השלוחים . . בארצנו הקדושה . . רמת ישי 

– לרמז אשר עי"ז ירם קרן משיחו, מגזע ישי.

 – הכתוב  )ל'  ישראל  שבטי  יחד  ר"ת  ישי: 
הכינוס,  דע"י  הרמז  ע"ד  וי"ל  ה(,  לג,  ברכה 
שענינו אחדות ישראל, עי"ז נעשה ביטול סיבת 
הגלות )יומא ט, ב(, ועי"ז בטל ממילא המסובב, 
את  הוליד  ישי  )אשר  משיחא  מלכא  דוד  ובא 
דוד(, ועי"ז ביאת המשיח היא באופן ד"רמת" – 

באופן דזכו – אחישנה )סנהדרין צח, א(.

ירם קרן משיחו: ל' הכתוב – שמואל-א ב, י.

)ממכתב לכינוס השלוחים ה'תש"נ(

סיבת המצור הקדמת רפואה למכה
ירושלים"  על  בבל  מלך  ד"סמך  במ"א,  נת' 
גלות(,  )של  למכה  רפואה  הקדמת  בגדר  הוי 
דהרי סיבת תוקף הגלות היא מצד העון דשנאת 
חנם, והרפואה – הגאולה מן גלות – היא על ידי 
פעולה הפכית, אהבת חנם עד לאחדות ישראל 
טבעי  באופן  נעשית  זו  ואחדות  בשלימותה. 
שכל  בא",  ואין  יוצא  "אין  שאז  מצור,  ידי  על 
בעיר;  ביחד  תמיד  נמצאים  במצור  הנמצאים 
רק שאין  לא  הוא  מצור  ענינו של  מזו:  ויתירה 
בכל  הוא  כן  אלא  העיר,  מאנשי  בא  ואין  יוצא 
עניני העיר וכל חפצי העיר, והמכוון של המצור 
הוא לא )רק( שהאנשים שבתוך העיר לא יצאו 
צרכי  ולהביא  להוציא  ביכלתם  יהי'  שלא  אלא 

העיר, אכו"ש ונשק וכו'.

והיינו שהמצור על עיר )ובפרט על עיר שהיא 
מוקפת חומה מצד עצמה( עושה את כל הדברים 
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בהעיר וכל אשר בעיר מעין מציאות אחת.

וזהו תוכן הענין דמצור על ירושלים בפרט, 
עיר שחוברה לה יחדיו, שמחברת את כל ישראל, 
שבנ"י הם מוכרחים בדרך הטבע להיות באחדות 
יחד בירושלים, הם וכל אשר להם ]ובאם הי' זה 
אז  הי'  לכאורה  בבנ"י,  לאחדות אמיתית  מביא 
והיתה מתבטלת  הקדמת רפואה למכה בפועל, 
יכול  הי'  לא  ונבוכדנאצר  מלכתחילה,  המכה 
לשלוט עליהם. ובמכש"כ וק"ו מהמצב ד"חבור 
שהי'  אף  ב"חבור"  דכשהיו  אפרים",  עצבים 

"עצבים" יורדין למלחמה ונוצחין[.

בזמן  נמצאים  כאשר  העבודה  עיקר  ולכן 
ולפעול  לחזק  הוא  דמשיחא,  בעקבתא  הגלות, 
ביותר בהענין דכל ישראל ערבין זב"ז, ומעורבין 
ובאחדות  ישראל  באהבת  ולפעול  לחזק  זב"ז, 

ישראל,

אפילו  או  לוותר  ח"ו  הכוונה  שאין  ופשוט 
ומצוות,  תורה  בעניני  ח"ו  פשרות  לעשות 
ואדרבה, זה שכל ישראל ערבים זב"ז מחייב את 
מאיסור  חבירו  את  להפריש  מישראל  אחד  כל 
ומעון, "הוכח תוכיח את עמיתך . . ואהבת לרעך 
גדול "אוהב  ]כהנהגת אהרן הכהן, כהן  כמוך" 
ומקרבן  הבריות  את  אוהב  שלום  ורודף  שלום 
לתורה", ולא שמקרב את התורה ח"ו להבריות, 
הזמן  רוח  לפי  התורה  בקיום  וויתורים  פשרות 

והמקום ח"ו[.

והוספת ותוס' פעולה ומרץ באהבת ואחדות 
משיח  ביאת  ממש  ומיד  תיכף  תביא  ישראל, 
ויקויים  פרשתנו,  בהפטרת  כמפורש  צדקנו, 
ענין הגשת יהודה ליוסף בשלימות, שב' העצים 
ומלך   .  . בידך  לאחדים  "היו  ויוסף(  )דיהודה 
אחד יהי' לכולם", כי "עבדי דוד מלך עליהם . . 

נשיא להם לעולם", במהרה בימינו ממש.

)לקו"ש ח"ל ע' 220-221(

אהבת ישראל – כדי לעורר את אהבת 
הקב"ה

. . להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בכל הענינים 
דאהבת ישראל ואחדות ישראל.

ג. ועוד ענין הכי עיקרי בזה – בנוגע לדורנו 
הגלות,  זמן  סוף  דמשיחא,  דעקבתא  דרא  זה, 

ובהקדמה:

מעניניו העיקריים של רשב"י )בעל ההילולא 
דל"ג בעומר, ששלימותו בשבת זו( הוא – ספר 
חיבורא  "בהאי  אשר,  דילך",  "חיבורא  הזהר, 
. יפקון בי' מן גלותא   . דילך דאיהו ספר הזהר 
לפעול  רשב"י  של  שענינו  היינו,  ברחמים", 
וכלל ישראל,  את גאולתם של כאו"א מישראל 
ביחד עם גאולת השכינה, כדברי רשב"י: "בכל 
מקום שגלו )ישראל( שכינה עמהן . . ואף כשהן 

עתידים להגאל שכינה עמהן".

והנה, מכיון שסיבת הגלות היא היפך הענין 
צורך  שיש  מובן  הרי  )חנם(,  ישראל  דאהבת 
באהבת  ההוספה  ע"י  הגלות,  סיבת  את  לבטל 
ישראל עד לאהבת חנם, ובהבטל הסיבה, בטל 

בדרך ממילא גם המסובב – הגלות.

ישראל  של  הנהגתם  שכאשר  להוסיף,  ויש 
כמוך",  לרעך  ד"ואהבת  באופן  היא  בפועל 
ד"רעך"  האהבה  גם  בפועל  מתגלה  בודאי  אזי 
 – הקב"ה"  זה  תעזוב,  אל  אביך  ורע  "רעך   –

לכאו"א מישראל,

לפני  ישראל  חביבין  "כמה  רשב"י  כדברי 
הקב"ה"40, וכדאיתא בזהר – "חיבורא דילך" – 
)מאמר הזהר שאומרים ב"תיקון ליל שבועות"( 
"חדי ר"ש ואמר . . אנן בחביבותא תליא מילתא 

. . אהבתי אתכם אמר ה'" –

היא  לישראל  הקב"ה  של  אהבתו  וכאשר 
שמוציאם  ובודאי  בודאי  הרי   – בהתגלות 
תיכף  שבותך"(  את  אלקיך  ה'  )"ושב  מהגלות 

ומיד, "לא עיכבן אפילו כהרף עין",

וכהרמז שע"י ההמשכה וההתגלות ד"אלופו 
של עולם" )אל"ף( ב"גולה", אזי נעשה מ"גולה" 

– "גאולה".

40( אפילו בזמן הגלות – "בכל מקום שגלו שכינה 
זאת  גם  "ואף  פרשתנו:  סוף  מזהר  ולהעיר  עמהן". 
בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם 
 .  . אלעזר  רבי  דאמר  חדתא  מלה   .  . מד(  כו,  )פרשתנו 
)בגלל  בגינה   .  . כלה(  )מלשון  וי"ו  כתיב, חסר  לכלתם 
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. . לבר נש דרחים אתתא והות דיירא בשוקא  ה"כלה"( 
דבורסקי כו'", וסיום הענין: "בן יכבד אב כגון ר' אלעזר 
לוי"צ  לקוטי  )וראה  כו'"  דר"ש  . השתא אסגי שבחא   .

פרשתנו ס"ע שלו ואילך(.

אהבת ישראל – כהכנה ל"קהל גדול" 
ל' יחיד

כאשר צריכים לפעול אחדות בין שני אנשים 
"אין  בדיעותיהם,  מזה  זה  שמחולקים  שונים, 
עבודה  זו  הרי   – וכיו"ב  שוות",  דיעותיהם 
גדולה; אמנם, אין זה מגיע כלל לקושי בפעולת 
האחדות בין שני אנשים שדעותיהם ותכונותיהם 
הפכיים זה מזה – שאז דרושה השתדלות ויגיעה 

גדולה ביותר.

"יגעת  אגרא",  צערא  "לפום   – ולאידך 
והיגיעה  הקושי  ערך  שלפי  היינו,  ומצאת", 
והעילוי  השכר  גודל  כן   – זה  בענין  הדרושה 

שנפעל ע"י עבודה זו.

וע"ד שמצינו בדרושי חסידות בנוגע לחיבור 
בעבודה  )ודוגמתו  הספירות  בענין  ואחדות 
בנפש האדם( – שיש חילוק בין פעולת החיבור 
ונצח,  חסד  כמו:  אחד,  בקו  שהם  ספירות  דב' 
ספירות  דב'  החיבור  פעולת  לגבי  והוד,  בינה 
שהם בקוים שונים והפכיים זה מזה, כמו: חסד 
הפכיים,  ספירות  ב'  לחבר  כדי  שכן,  וגבורה, 
זקוקים ל"שטורעם" דספירת התפארת, שעולה 
לענין  הכח  נמשך  ומשם  הכתר,  פנימיות  עד 

ד"עושה שלום במרומיו" – חיבור ב' הפכים.

ומזה מובן גם בנוגע לעניננו – שע"י החיבור 
והאחדות בין עניניהם ההפכיים של האושפיזין, 
נפעל עילוי גדול עוד יותר מאשר ע"י הצד השוה 

והנקודה המשותפת שביניהם, כדלקמן.

ודרך  בפעולותיהם  מתבוננים  כאשר  ז. 
ישראל  אהבת  בענין  האושפיזין  של  עבודתם 
המשותפת  הנקודה  )שזוהי  ישראל  ואחדות 

שביניהם( – מצינו חילוק מן הקצה אל הקצה:

בענין  ופעולתו  בעבודתו   – הכהן  אהרן 
הקירוב והאחדות, מצינו הדגשה מיוחדת בנוגע 
המשנה:  כלשון  נמוכה,  בדרגא  שהם  ליהודים 

"הוי מתלמידיו של אהרן כו' אוהב את הבריות 
פרק  בתניא  הזקן  אדמו"ר  שמבאר  כפי  כו'", 
לב שהתואר "בריות" מורה על אלו ש"רחוקים 
בריות  בשם  נקראים  ולכן  ועבודתו,  ה'  מתורת 
בדרגת  שאינם  בלבד  זו  לא  כלומר,  בעלמא", 
"ראשיכם שבטיכם", אלא עוד זאת, שאין בהם 
כל מעלה, מלבד היותם "בריות" – שנבראו ע"י 

הקב"ה, כלשון חז"ל: "אומן שעשאני".

והאחדות  השלום  בענין  פעולתו  אופן  וגם 
שלפעמים  ועד  פשוטים,  ענינים  ע"י  היתה 
באבות  בארוכה  כמסופר   – כו'  לשנות  הוכרח 
לעשות  אהרן  של  פעולתו  דרכי  אודות  דר"נ 
שלום בין איש לרעהו כו', "אוהב שלום ורודף 

שלום".

אבל אדמו"ר הצ"צ – עיקר עבודתו ופעולתו 
לגדולי  ביחס  היתה  והאחדות  הקירוב  בענין 
בראש  שעמדו  אלו   – גופא  וביניהם  ישראל, 
התעסק  עמהם  היהדות,  בעולם  שלמים  חוגים 
אדמו"ר הצ"צ כדי לפעול בהם ועל ידם קירוב 

ואחדות בין כל החוגים דבנ"י.

גם  התעסק  הצ"צ  שאדמו"ר  ופשוט  מובן 
עם יהודים שהיו בדרגת "בריות בעלמא", כפי 
שידוע כו"כ סיפורים בקשר לדברי ימי חייו של 
המפורסם  הסיפור   – וביניהם  הצ"צ,  אדמו"ר 
שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות נתינת הלוואה 
ל"קצב" קודם התפלה כו'; אבל אעפ"כ, הענין 
של  בפעולתו  החידוש  עיקר  הי'  שבו  המיוחד 
אדמו"ר הצ"צ בענין הקירוב והאחדות, הוא – 

הפעולה וההתעסקות עם גדולי ישראל דוקא.

נעלים  בענינים  הי'  בזה  הפעולה  אופן  וגם 
נגלה  תורה,  בעניני  עמהם  שהתדבר  עי"ז   –
וחסידות, ובכך פעל לשנות את השקפתם ביחס 
קירוב  של  באופן   – החסידות  ודרך  לתנועת 

ואחדות.

עיקרי  הכי  בענין  היתה  בזה  שפעולתו  ועד 
מטעמים  "רעש",  מזה  עושים  שאין  )אלא 

המובנים כו'( – בנוגע להבנת ענין הצמצום:

להתחלת  שהביאו  הענינים  שא'  ידוע 
החילוק בין החוגים הוא – חידושו של אדמו"ר 
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הזקן בהבנת ענין הצמצום, שכן, אדמו"ר הזקן 
אינו  שהצמצום  והאמונה  היחוד  בשער  מבאר 
כפשוטו ח"ו, ודוחה ומבטל לגמרי את השיטה 
שהצמצום הוא כפשוטו, ואילו בחוגים אחרים 
דוקא.  כפשוטו  הוא  שהצמצום  השיטה  רווחה 
אמנם, בימיו של אדמו"ר הצ"צ נפעלה אחדות 
הכי גדולה בענין זה, עד כדי כך, שגם ר' חיים 
בספרו  כתב  הגר"א(  של  )תלמידו  מוואלאזין 

שהצמצום אינו כפשוטו.

ומכל זה רואים שעיקר החידוש בפעולת ענין 
ובענינים  ישראל,  לגדולי  ביחס  היתה  האחדות 
הפעולות  וע"י  עולם,  של  ברומו  העומדים 
ואחדות  קירוב  של  מצב  נעשה  הנ"ל  בענינים 
בין כל החוגים דבנ"י, דבר שבא לידי ביטוי בכל 
התורה  ללימוד  בנוגע  הן  בנ"י,  דחיי  השטחים 
של  לפעולות  עד  בפועל,  למעשה  בנוגע  והן 
מלחמה נגד "דינא דמלכותא" – בענינים שהיו 
דברי  בסיפורי  כידוע  כו',  ליראת-שמים  בניגוד 

ימי חייו של אדמו"ר הצ"צ.

המשותפת  הנקודה  שלמרות  ונמצא, 
הכהן  אהרן   – שניהם  שפעולת  שביניהם, 
ישראל  אהבת  בעניני  היתה   – הצ"צ  ואדמו"ר 
היו  העבודה  באופני  מ"מ,  ישראל,  ואחדות 

מחולקים מן הקצה אל הקצה, כנ"ל בארוכה.

והנה, שלימות החיבור והאחדות דבנ"י עם 
הקב"ה היא – בגאולה העתידה, שתהי' באופן 
שאפילו יהודי א' בלבד לא ישאר בגלות, היינו, 
מהגדול  יחדיו,  בנ"י  כל  את  שתאחד  גאולה 

שבגדולים עד לקטן שבקטנים.

אף  הרי   – בבל  מגלות  בגאולה  כלומר: 
בו  הי'  מסויימים  שבענינים  שני,  בית  שנבנה 
עילוי לגבי בית ראשון, כמ"ש "גדול יהי' כבוד 
הבית הזה האחרון מן הראשון" )דקאי על בית 
שני(, מ"מ, היו יהודים שנשארו בבבל, כולל – 
גדולי ישראל, ובפרט בנוגע לשבט לוי )אודותם 
מדובר בשיעור חומש היומי( – שמפני שלא עלו 

מבבל לארץ ישראל, קנסם עזרא כו'. ועאכו"כ 
בנוגע  אמנם,  כו';  ופרס  מדי  יון,  לגלות  בנוגע 
בלבד  א'  יהודי  אפילו  הרי   – העתידה  לגאולה 
לא ישאר בגלות, כמ"ש "ואתם תלוקטו לאחד 
אחד בני ישראל", מהגדול שבגדולים עד לקטן 
שבקטנים, ובאופן ד"קהל גדול ישובו הנה" – 

"קהל גדול" לשון יחיד.

 – היא  זה  מצב  לפעול  כדי  העבודה  ולכן, 
לאחד את כל הסוגים דבנ"י, מן הקצה אל הקצה, 
ישראל",  ד"גדולי  לסוג  עד  ד"בריות"  מהסוג 
והאחדות  מהחיבור  שלמדים  להוראה  בהתאם 
דלילה  האושפיזין  של  הפעולה  אופני  ב'  שבין 
ד"בריות",  הסוג  עם  אהרן  של  פעולתו   – זו 
ד"גדולי  הסוג  עם  הצ"צ  אדמו"ר  של  ופעולתו 

ישראל".

וע"י עבודה זו פועלים, כאמור, את שלימות 
הענין ד"ילוה אישי אלי", היינו, שרואים בגלוי 
כאו"א  של  ענינם  נעשה  לוי  שבט  של  שענינו 

מישראל – כדברי הרמב"ם דלעיל.

בסיום  נאמרו  הרמב"ם  שדברי  ולהוסיף, 
ושלימות  ויובל, שעיקר  וחותם הלכות שמיטה 
קיומם בארץ ישראל הוא – כאשר "כל יושבי' 

עלי'",

]לא מבעי בנוגע ליובל שאינו נוהג אלא בזמן 
שכל יושבי' עלי', אלא אפילו בנוגע לשמיטה – 
הרי בזמן שאין כל יושבי' עלי', חיובה – לכמה 

דעות – רק מדרבנן[,

בתכלית  בנ"י  כל  של  אחדותם  כלומר, 
ע"י  והשלימה  האמיתית  בגאולה   – השלימות 

משיח צדקנו.

)התוועדויות תשמ"ה ח"א ע' 292 ואילך(

לגאולה  שייכת  ישראל  אהבת  לסיכום: 
והיא הדרך להביא את הגאולה. כיון שעל ידה 

מבטלים את סיבת הגלות – שנאת חינם.

 חלק ב
אהבת ישראל כטעימה מן הגאולה
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שליט"א  הרבי  הודיע  תנש"א,  בשנת 
תיקון  כולל  העבודה,  כל  את  כבר  סיימו  כי 

השנאת חינם שהביאה את הגלות.

"נתתקנה סיבת הגלות"!
..."חזקה" שהיא במספר שלש )"בתלת זימני 
הוי חזקה"(, ובפרט חזקה משולשת )"חזק חזק 
ונתחזק"( – מדגישה החוזק והתוקף גם במקום 
שיש מנגד, כידוע שמספר אחד מורה על מעמד 
ומצב שיש מלכתחילה רק טוב וקדושה, מספר 
בגלל  ו(מחלוקת  )התחלקות  על  מורה  שנים 
על  מורה  שלש  ומספר  המנגד,  של  מציאותו 
של  ומצב  במעמד  גם  דקדושה  והתוקף  החוזק 

ניגוד.

ד. ויש להוסיף שהחיבור דמטות-מסעי הוא 
ברביעי דוקא )שקורין לרביעי סיום פרשת מטות 
והתחלת פרשת מסעי(, ועי"ז נעשית השלימות 
ד"חזק" שבפרשת מטות-מסעי )כשהן מחוברין( 

בסיומו של ספר רביעי שבתורה:

החוזק  על  מורה  שלש  שמספר  אע"פ 
)כנ"ל  ניגוד  של  במצב  גם  והתוקף  )"חזקה"( 
ושנים,  לאחד  בהמשך  להיותו  מ"מ,  ס"ג(, 
אף  כלומר,  אליהם.  השייכות  גם  בו  נרגשת 
המשכה  שענינו  )העליון,  האחד  שמחבר 
שענינו  )התחתון,  השנים  עם  למטה(  מלמעלה 
העלאה מלמטה למעלה(, מ"מ נרגש בו חיבור 

של ב' קוין )עליון ותחתון, המשכה והעלאה(.

ותוקף  דחוזק  האמיתית  השלימות  ולכן, 
היא  יחד(  גם  התחתון  ומצד  העליון  )מצד 
ב"רביעי" – דרגא מיוחדת בפני עצמה שאינה 
שלימות  מודגשת  שבה  ושנים,  לאחד  בהמשך 
רגלים שהוא  ההתיישבות, כמו כסא של ארבע 
שלש  של  מכסא  יותר  התיישבות  של  באופן 
)ביטול  והתוקף  החוזק  על  שמורה  רגלים, 

המנגד( באופן קבוע ונצחי )בלי גבול(.

יותר  עוד  מודגש  זה  שענין  לומר,  ויש 
פרשת  שבשבת  לחמישי  דרביעי  בהשייכות 
שבתורה(  רביעי  ספר  )סיום  מטות-מסעי 
מתחילין לקרוא )במנחה( ספר חמישי שבתורה, 

רביעי  ספר  שסיום  זו,  בשנה  יתירה  והוספה 
כבכמה  )דלא  מנחם-אב  בחודש  הוא  שבתורה 
מנ"א  מברכים  בשבת  מטו"מ  שקורין  שנים 
בסיומו של חודש תמוז(, חודש החמישי – כידוע 
שלמעלה  נעלית  הכי  דרגא  היא  ש"חמישי" 
השתלשלות,  מסדר  ולמעלה  והגבלה  ממדידה 
ואתגליין  ד"אתפריעו  לפרעה",  "החמישית 
מיני' כל נהורין", ובכח זה דוקא נעשה חיבור ב' 
הקוין דהמשכה והעלאה )תוכן החיבור דמטות-

מסעי, וה"חזקה" הקשורה עם מספר שלש ע"י 
החיבור דאחד ושנים( בתכלית השלימות.

בנוגע  לעיל  מהאמור  מההוראות  ..יג. 
למעשה בפועל:

שבו  רביעי,  דספר  חזק  בשבת  בעמדנו 
מתחילים גם ספר חמישי, ובפרט כשחל בחודש 
החמישי, שבו מודגש החוזק והתוקף דביהמ"ק 
העתיד בגאולה העתידה, שהיא )לא רק גאולה 
גאולה  ועד(  רביעית,  גאולה  גם  אלא  שלישית, 
מחילוקי  לגמרי  למעלה  להיותה  חמישית, 
הדרגות דבית ראשון ושני, גאולה ראשונה ושני' 
מיוחדת  הדגשה  להיות  צריכה   – ס"ו(  )כנ"ל 

בנוגע לנקודת האחדות שלמעלה מהתחלקות.

ההליכה  ע"י  בפועל  במעשה  בא  זה  וענין 
בחודש  הסתלקותו  )שיום  אהרן  של  בדרכיו 
והוראת  כציווי   – לחודש(  באחד  החמישי 
של  מתלמידיו  "הוי  אבות:  במסכת  המשנה 
את  אוהב  שלום  ורודף  שלום  אוהב  אהרן 
את  שמגלים  עי"ז  לתורה",  ומקרבן  הבריות 

נקודת האחדות שלמעלה מהתחלקות.

והשייכות  הקשר  ולהדגיש  להוסיף  ויש 
)רק(  לא   – העתידה  להגאולה  ישראל  דאהבת 
סיבת  ביטול  ע"י  הוא  הגלות  שביטול  מפני 
ישראל(,  דאהבת  ההיפך  ע"י  )שבא  הגלות 
ועבודתינו  מעשינו  סיום  לאחרי  בעמדנו  שהרי 
מ"ב  כל  סיום  לאחרי  הגלות,  משך  זמן  כל 
"על  ונמצאים כבר  המסעות ב"מדבר העמים", 
ירדן ירחו" )דרגתו של משיח ד"מורח ודאין"(, 
סיבת  נתתקנה  שכבר  בודאי  הגאולה,  סף  על 
 – היא  ישראל  דאהבת  ההדגשה  ולכן,  הגלות, 
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בתור טעימה ועד להתחלה דהגאולה האמיתית 
והשלימה הקשורה עם נקודת האחדות שלמעלה 
ישראל,  של  באחדותם  שמודגשת  מהתחלקות, 
שבכל  החמישית(  )דרגא  היחידה  בחי'  מצד 
ישראל בשווה, שהיא ניצוץ מנשמתו של משיח, 

יחידה הכללית.

"ומקרבן  בהפירוש  גם  להוסיף  יש  ועפ"ז 
ללימוד  להקירוב  היא  שהכוונה   – לתורה" 
מאתי  חדשה  "תורה  העתידה,  דגאולה  התורה 

תצא".

)התוועדויות תנש"א ח"ד ע' 169 ואילך(

כעת,  ישראל  דאהבת  ההדגשה  לסיכום: 
היא )לא מצד ביטול סיבת הגלות, כיון שזה 
כבר נעשה, כנ"ל, אלא( על כך שהיא טעימה 

מן הגאולה.

שאינה  האחדות  נקודת  תתגלה  בגאולה 
שייכת להתחלקות, ניצוץ משיח שבכל אחד 
אחת  מציאות  הם  ישראל  בני  שכל  המגלה 
ממש )ולא נפרדים אחד מהשני(. לכן האהבת 

ישראל כעת היא טעימה מהגאולה.





זמן שמחתנו

חסידות ערב
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התשובה אגרת !92
 מחשבותץ מקבל שמשם כביכול הסט״א היכלות
 ההשפעה להם הממשיך תא שתא ומפני .ומעשיו

 רז׳ל שאמחו וות .וד״ל ברא*& חלק טטל תא לכן
ת לא יטTב אין לו  דוקא בידיגי וכו׳ הרשעים ^

 גלות בחי׳ וזוהי החורבן. אחר הגלות בזק כלומר
 אשד הסט׳א להיכלות להשפיע כביטל השכינה

 אזי נטנה תשובה עושה ־>ז«*ם8וב׳צ .ית׳ נפשו שנאה
 .ומחשבותיו rבמעש 7שהםש ההשפעה מוע מסלק

 וזהו .למקומה השכינה השפעת מחדר בתשבתו כי
 אלקיך ושבה' גלותוכט׳ש מבחי' תתאה ה״א תשוכ

 והשיכ ח׳ל וכמאמר שבותך עש כלומר שכותך את
:וכו׳ נ>«!ד לא ,

 תשובה לבתי׳ והישר האמת דרך ואולם T פרק
ב׳ הם הנ״ל חתאה ה״א תתאר.

 העליונים רחמים לעורר תא הא' .כלל ררך דברים
 שנפלה ׳pהאל ונפשו נשמתו על הרחמים םנ«ןור

 P עמיקתא לבידא ב״ה החיים תי רמה מאיגרא
 החיים במקור מקורה ועל .והסט׳א הטומאה תכלות

 ררחמרר. תי׳ אל וישוב וכמ׳ש ב״ה תי׳ שם תא
ה ב״ה תי׳ שם השפעת על החמים לעוחר פי' ה ת ש  שנ

 ע״י להחזתם הטמאים הסט׳א תכלות תוך ררדה
 וכמ״ש דרעות ומחיטבותו ותחבולותע אנוש מעשה

בחי׳ היא וט׳ מוחא ברהיטי ברהטים אסור
 בתקק תא לזה המסוגל וזק ע״ל. השכינה גלות
 נפלה שם וז״ש עש״ב. בהערה בסידור כמ״ש חצות
 נקרא ולכן חטאנו. כי לט נא אוי ראשינו עטרת

דל דרמ״ק כמ׳ש היכלות בפרקי עלוב מלך הקרב״ה
יכ 

צז דמשובה אגרת
 יתטק באשי ובפרט מזה. גתל עלבק לך אק בי

 א׳ כל וםכ^ מטכ״ע כ״ד» א׳׳ם בגדזלת דטשכיל
 מאד: מאד ry יתטרטר והבנתו שנא שיעור לפי
 תדחה כל אשד וספרא הקאפה ולהכניע לכמש והב׳
 כנשר תגביה אם כט״ש והגבהה גסות בת' רק היא
 מיתתה זוהי טטש ע^־ עד וההכנעה והביטוש .וכו׳

ר לב ע׳׳י והייט .וביטולה ^  נבזה ולהזת ונדכה נ
 ך3אל זבת ע״פ בזוה׳ק וכמ׳ש .וכו׳ נמאס כעינץ
 מן קרבן בל בי .וכו׳ ונדכה נשבר לב נשברה תח

 אבל החחמים. מדת היא דזי׳ לשם דעא הבהמה
 בהמה קרבן טקרבק אין הדק מדת היא אלקים לשם
 חח vm והסט׳׳א הטומאה תח ולד^ביר לשבר כ״א

 נשבר כשהלב .הסטי׳א תח נשברה 7והא • נשברה
 ES« הנה .ונדכה הלב נשבר והאיך .ובו׳ ונדכה
 שאין אלה בחדותיט ותעניות סינופש ?וי תא מזעיר

 רז׳׳ל כמאמר הטלך כחד הרבה אזתעטת כח או
 עיקר אך בתענית. שזרגו בקרבי חלל ולבי ע״פ

 הטומאה חח והעברת ונדכה נשבר לדדות הלב הכנעת
 הדעת בעוטק דחושבנא ממארי להיות תא וסט׳׳א

 לילה או רם בכל אחוז שעה ובינתו דעתו להעמיק
 בחטאר ועשה שפעל במה להתבונן ומות תיקון לפני
 נשמתו אגקוד [גרם] ונם כנ״ל השבעה נלות בחי׳

 טאהtחפ למקסם ב״הותדידה החיסם מחיי האלקי׳ ונפשו
 מרכבה בבוזי׳ ונעשית הםט*א תכלות הן וחמות
 כנ׳׳ל. לנופו 'להשפיע ודווח שפע מהם לקבל אליהם

 כלוטר טתם קרף־ים בחייהם זעים8ד ררל מ»טת וזהו
ם נטשכש שוזייוט ו טוש (וכן והטומאה חמות ^
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התשובה אגרת
 אלא ח״ו א־ש כלועג אינו כו׳ יהללו המתים לא

 שמבלבלים מתים קרויים שבחיידט הרשעש על הכוונה
 חפיצים ואינם ברשעם בעודם זתת במחשבות אותם

 וגם כרת עון על עבר שלא מי ואף .מודע) בתשובה
 וכה/ ז״ל תצאת שהוא שטים בידי מיתה עון על לא

 פוגמים שהן מאחר אעפ״ב .קלות עבירות שאר אלא
 חבלים ופסיקת פגימת וכמשל האלנ^ת ונפש בנשמה

 פגם להיות יכול החטאש בריבר הרי מ״ל. דקים
 בכפלת ואפי׳ .מיתה או כרת בו שיש אחד בלא\ כמו
 הנביא שהמשיל כמו .מאד רבות פעמים אחד חטא

 כעב מחיתי כמ״ש השמש הטאפל לענן דחטאים
 פנימית בין [המבדילים] חמורות עביחת הם פשעיך

 ענן כהבדלת האל^ת. לנפש ב׳׳ה הוי׳ שם השפעת
 עליה לדרים לארץ השמש בץ המבדל וחשך עב

ם.  דש שאדם קלות עבירות הן 7חטאוז וכענן עד
ט. וקלוש קל ענן כהבדלת המבדלים בעקביו ד  ע

 אור נגד אדם משים אם הזה שבמשל כמו והנה
 הן מאד לדוב וקלושת קלות מחיצות בחלק השמש

 ממש וככה רוחר. עבה אחת מחיצה כמו מאפלווז
 ומכ״ש בעקביו דש שאדם עונות בכל בנמשל »א

שד. וג״ע כע״ז ממש שהן רז״ל מדברי המפדסמות  ו
 יהי׳ פן לך השמד כט״ש הצדקה p עין העלמת כמו
 .וכו׳ עעףא היא ובליעל ט׳ ב^על לב^* עם דבר

 ונ״ע כע״ז השרןלה לה״ר היא חביח בגנות והמספר
שד  נסות בו שש טי וכן עע״ז כאלו הכועס וכל ו
 כמארזל כולן כננד ות׳ית .בנטדא רטת וכהנה .הרוח
ט. ע׳׳ז על הקב״ה דחו־ שעל בק׳ש סידרו לכן ו

הטמה 

צז דמשובה אגרת
 יתטק באשי ובפרט מזה. גתל עלבק לך אק בי

 א׳ כל וםכ^ מטכ״ע כ״ד» א׳׳ם בגדזלת דטשכיל
 מאד: מאד ry יתטרטר והבנתו שנא שיעור לפי
 תדחה כל אשד וספרא הקאפה ולהכניע לכמש והב׳
 כנשר תגביה אם כט״ש והגבהה גסות בת' רק היא
 מיתתה זוהי טטש ע^־ עד וההכנעה והביטוש .וכו׳

ר לב ע׳׳י והייט .וביטולה ^  נבזה ולהזת ונדכה נ
 ך3אל זבת ע״פ בזוה׳ק וכמ׳ש .וכו׳ נמאס כעינץ
 מן קרבן בל בי .וכו׳ ונדכה נשבר לב נשברה תח

 אבל החחמים. מדת היא דזי׳ לשם דעא הבהמה
 בהמה קרבן טקרבק אין הדק מדת היא אלקים לשם
 חח vm והסט׳׳א הטומאה תח ולד^ביר לשבר כ״א

 נשבר כשהלב .הסטי׳א תח נשברה 7והא • נשברה
 ES« הנה .ונדכה הלב נשבר והאיך .ובו׳ ונדכה
 שאין אלה בחדותיט ותעניות סינופש ?וי תא מזעיר

 רז׳׳ל כמאמר הטלך כחד הרבה אזתעטת כח או
 עיקר אך בתענית. שזרגו בקרבי חלל ולבי ע״פ

 הטומאה חח והעברת ונדכה נשבר לדדות הלב הכנעת
 הדעת בעוטק דחושבנא ממארי להיות תא וסט׳׳א

 לילה או רם בכל אחוז שעה ובינתו דעתו להעמיק
 בחטאר ועשה שפעל במה להתבונן ומות תיקון לפני
 נשמתו אגקוד [גרם] ונם כנ״ל השבעה נלות בחי׳

 טאהtחפ למקסם ב״הותדידה החיסם מחיי האלקי׳ ונפשו
 מרכבה בבוזי׳ ונעשית הםט*א תכלות הן וחמות
 כנ׳׳ל. לנופו 'להשפיע ודווח שפע מהם לקבל אליהם

 כלוטר טתם קרף־ים בחייהם זעים8ד ררל מ»טת וזהו
ם נטשכש שוזייוט ו טוש (וכן והטומאה חמות ^
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התשובה אגרת
 אלא ח״ו א־ש כלועג אינו כו׳ יהללו המתים לא

 שמבלבלים מתים קרויים שבחיידט הרשעש על הכוונה
 חפיצים ואינם ברשעם בעודם זתת במחשבות אותם

 וגם כרת עון על עבר שלא מי ואף .מודע) בתשובה
 וכה/ ז״ל תצאת שהוא שטים בידי מיתה עון על לא

 פוגמים שהן מאחר אעפ״ב .קלות עבירות שאר אלא
 חבלים ופסיקת פגימת וכמשל האלנ^ת ונפש בנשמה

 פגם להיות יכול החטאש בריבר הרי מ״ל. דקים
 בכפלת ואפי׳ .מיתה או כרת בו שיש אחד בלא\ כמו
 הנביא שהמשיל כמו .מאד רבות פעמים אחד חטא

 כעב מחיתי כמ״ש השמש הטאפל לענן דחטאים
 פנימית בין [המבדילים] חמורות עביחת הם פשעיך

 ענן כהבדלת האל^ת. לנפש ב׳׳ה הוי׳ שם השפעת
 עליה לדרים לארץ השמש בץ המבדל וחשך עב

ם.  דש שאדם קלות עבירות הן 7חטאוז וכענן עד
ט. וקלוש קל ענן כהבדלת המבדלים בעקביו ד  ע

 אור נגד אדם משים אם הזה שבמשל כמו והנה
 הן מאד לדוב וקלושת קלות מחיצות בחלק השמש

 ממש וככה רוחר. עבה אחת מחיצה כמו מאפלווז
 ומכ״ש בעקביו דש שאדם עונות בכל בנמשל »א

שד. וג״ע כע״ז ממש שהן רז״ל מדברי המפדסמות  ו
 יהי׳ פן לך השמד כט״ש הצדקה p עין העלמת כמו
 .וכו׳ עעףא היא ובליעל ט׳ ב^על לב^* עם דבר

 ונ״ע כע״ז השרןלה לה״ר היא חביח בגנות והמספר
שד  נסות בו שש טי וכן עע״ז כאלו הכועס וכל ו
 כמארזל כולן כננד ות׳ית .בנטדא רטת וכהנה .הרוח
ט. ע׳׳ז על הקב״ה דחו־ שעל בק׳ש סידרו לכן ו

הטמה 
צח התשובה אגרת

 שעפיי מלבד .וכו׳ ב׳־ד סיתות ד׳ עלל לקבל הסטה
 נתדדב כאילו הוי׳ שם של ירד באות הפוגם כל הםוד

 ובאות שריפה נתחייב כאילו תיא באות והפוגם םקילה
 כאילו אחרונה דרא ובאות הרג נתחייב כאילו ומ

ק. נתחייב  ותפילין יז׳׳ד באות פוגם קיש והטבמל ת
 .וכו׳ ה״א באות ותפלה ר״ו באות וציצית ה׳יא באות
^ ומה  וביטיל וחטאי׳ עונות לשאר ללמוד הסשכל י

;כולן מגד תדה
 יוכל דגל בבל הדעת העכגןת אחרי ורצה ח

א כאמת לבקש ׳ ק מ כחיב ולבא ^
 באמת בלבו תקבע אוי כי .וכו׳ פשעי מחה רחמיך־

 ושלמעלה שבנפש־ אלקסת בחי׳ על הרחמנות טדל
ל  ■rrr« מי״ג העליונים רחמים יעורר ובזה . מ

 יו׳יד של צוpב דגרמז ביה העליון טרצק דגמשכות
 מאותיות הנשפעת ההשפעה מבחי׳ מעלה שלמעלה

 הפגמים כל טנקם הרחמים מחת ח״ג לכן .הד׳ שם
 יניקה אק ושוב .ונקה ופשע עון נושא וכנרש

ל תתאה ה׳׳א מהשפעת והםט׳׳א להחצונים  (ובזה מ
 ודל). בידח לד^ייחד למקומה תתאה ה׳־א תשוב

 אין ש־ב שבאדם האלקית בנפש למטה ממש וכן
א מנקה ונקה וכמ׳׳ש מבדלים עונותיכם  לעבים ח

 החיצונים הם הצואים מלבושים נפשם לנקות לןרחדן
ם׳ כטיש  עברה שרוח ומאחר . וט׳ מלפפת מ

 ממש ב״ה הד׳ עד לשוב נפשם תכל אזי וחטחחם
 ביחוד ית׳ בו ולדבגך־״ למקדה מעלה מעלה לעלות

ד בתכלת ית׳ בו מיוחדת שזיחה כמו .נפלא ח  ח
להתלבש למטה לירד ת׳ פיו ברוח שנפחה בטרם

ףומ 
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התשובה אגרת !96
ם ער׳ט (וכמו האחם בגון*  בטחם פיו ברוח ועופח ב^

ש) מיוחד מפץד\א החח שוצא  תשבה היא ־8ו מפ
 בדד היא זו ותשבח זה יחוד בחי׳ והנה שליטה.
 בזוהו׳ק וכמ׳׳ש חתאה תשבה שלאחר עילאה תשבה

 באודי׳ דתעסק היא עילזמ־־. חתשבה נשא פ׳ ברט
ט' מךב״ה ודחימו בדחילו  ובו׳ בינה י׳׳ה בן דאית ו
 תא בזה נמודים צדקים על תשבה בעלי (ומעלת

 בדעוחא עלייהו משכי דאינון שרה תי פ' בזודדק כמ״ש
 ובו׳): למא::א לאתקרבא סגי ובתלא יתיר דלבא
ק ר  בבמה ותיהני׳ כמ׳׳שבזוה״ק הענק לביזמיר S פ

 תשבה איהי דבינה . מותpמ
 שרי דהיינו .ובו׳ האפחחים על תבצת ותזם עילאה

 מחח ומוליד הדעת בהעסקת ה׳ בגחלת שמתבונן
 שא׳ כענק ודעת טעם ובטוב שליים ח׳ד בינתו

 «6ו ובו׳ חייך תא כי משום אלקך ה׳ את לאהבה
 בידאה וכן .ובו׳ לבד המסותרת טבעית באהבה לו ד

 חבצת האם נקראת אזי .מודע ובו׳ בושה או ופחד
 אתדבקות תא האועה עיקר והנה .ובו׳ תזפרות׳ על

 מודע. וכר פיהו מנשקת ישקני כמ״ש בחחא חחא
ל הנפש חלקי כל הם שהם נפע! ובבל נאמד וע׳׳ז  ש

מד מחשבה ולבושהם ומחת  מלן אייבק-ו ומעשה ד
 .וט׳ תארתם מה ית׳ במרותיו המתת דהיינו ית׳ מ

שלו והשכל  דאורייתא התורה עיק תא ית׳ וחכמתו ב
 והדיבור ית׳ במחשבתו המחשבה וכן .מחכמה

 ודבדי בפיך דברי ואשים וכמ׳ש חלבה זו ה׳ בדבר
tw■ הצחקה מעשה תא והמעשה . בפיך שמחי 

ת עשה ימים ששת כי כמ׳׳ש שלים חדז להחיות
׳וכי 

צח התשובה אגרת
 שעפיי מלבד .וכו׳ ב׳־ד סיתות ד׳ עלל לקבל הסטה
 נתדדב כאילו הוי׳ שם של ירד באות הפוגם כל הםוד

 ובאות שריפה נתחייב כאילו תיא באות והפוגם םקילה
 כאילו אחרונה דרא ובאות הרג נתחייב כאילו ומ

ק. נתחייב  ותפילין יז׳׳ד באות פוגם קיש והטבמל ת
 .וכו׳ ה״א באות ותפלה ר״ו באות וציצית ה׳יא באות
^ ומה  וביטיל וחטאי׳ עונות לשאר ללמוד הסשכל י

;כולן מגד תדה
 יוכל דגל בבל הדעת העכגןת אחרי ורצה ח

א כאמת לבקש ׳ ק מ כחיב ולבא ^
 באמת בלבו תקבע אוי כי .וכו׳ פשעי מחה רחמיך־

 ושלמעלה שבנפש־ אלקסת בחי׳ על הרחמנות טדל
ל  ■rrr« מי״ג העליונים רחמים יעורר ובזה . מ

 יו׳יד של צוpב דגרמז ביה העליון טרצק דגמשכות
 מאותיות הנשפעת ההשפעה מבחי׳ מעלה שלמעלה

 הפגמים כל טנקם הרחמים מחת ח״ג לכן .הד׳ שם
 יניקה אק ושוב .ונקה ופשע עון נושא וכנרש

ל תתאה ה׳׳א מהשפעת והםט׳׳א להחצונים  (ובזה מ
 ודל). בידח לד^ייחד למקומה תתאה ה׳־א תשוב

 אין ש־ב שבאדם האלקית בנפש למטה ממש וכן
א מנקה ונקה וכמ׳׳ש מבדלים עונותיכם  לעבים ח

 החיצונים הם הצואים מלבושים נפשם לנקות לןרחדן
ם׳ כטיש  עברה שרוח ומאחר . וט׳ מלפפת מ

 ממש ב״ה הד׳ עד לשוב נפשם תכל אזי וחטחחם
 ביחוד ית׳ בו ולדבגך־״ למקדה מעלה מעלה לעלות

ד בתכלת ית׳ בו מיוחדת שזיחה כמו .נפלא ח  ח
להתלבש למטה לירד ת׳ פיו ברוח שנפחה בטרם

ףומ 



קובץ לימוד תשרי תשפ"א - זמן שמחתנו 220

התשובה אגרת !96
ם ער׳ט (וכמו האחם בגון*  בטחם פיו ברוח ועופח ב^

ש) מיוחד מפץד\א החח שוצא  תשבה היא ־8ו מפ
 בדד היא זו ותשבח זה יחוד בחי׳ והנה שליטה.
 בזוהו׳ק וכמ׳׳ש חתאה תשבה שלאחר עילאה תשבה

 באודי׳ דתעסק היא עילזמ־־. חתשבה נשא פ׳ ברט
ט' מךב״ה ודחימו בדחילו  ובו׳ בינה י׳׳ה בן דאית ו
 תא בזה נמודים צדקים על תשבה בעלי (ומעלת

 בדעוחא עלייהו משכי דאינון שרה תי פ' בזודדק כמ״ש
 ובו׳): למא::א לאתקרבא סגי ובתלא יתיר דלבא
ק ר  בבמה ותיהני׳ כמ׳׳שבזוה״ק הענק לביזמיר S פ

 תשבה איהי דבינה . מותpמ
 שרי דהיינו .ובו׳ האפחחים על תבצת ותזם עילאה

 מחח ומוליד הדעת בהעסקת ה׳ בגחלת שמתבונן
 שא׳ כענק ודעת טעם ובטוב שליים ח׳ד בינתו

 «6ו ובו׳ חייך תא כי משום אלקך ה׳ את לאהבה
 בידאה וכן .ובו׳ לבד המסותרת טבעית באהבה לו ד

 חבצת האם נקראת אזי .מודע ובו׳ בושה או ופחד
 אתדבקות תא האועה עיקר והנה .ובו׳ תזפרות׳ על

 מודע. וכר פיהו מנשקת ישקני כמ״ש בחחא חחא
ל הנפש חלקי כל הם שהם נפע! ובבל נאמד וע׳׳ז  ש

מד מחשבה ולבושהם ומחת  מלן אייבק-ו ומעשה ד
 .וט׳ תארתם מה ית׳ במרותיו המתת דהיינו ית׳ מ

שלו והשכל  דאורייתא התורה עיק תא ית׳ וחכמתו ב
 והדיבור ית׳ במחשבתו המחשבה וכן .מחכמה

 ודבדי בפיך דברי ואשים וכמ׳ש חלבה זו ה׳ בדבר
tw■ הצחקה מעשה תא והמעשה . בפיך שמחי 

ת עשה ימים ששת כי כמ׳׳ש שלים חדז להחיות
׳וכי 

טצ התשובה אגרת
 בחחא חזחא תpדבrאו היא וזו .במיא עודע ובר

 וכר. אהבה מחמת כשהיא והיתד הדבקות בתכלית
 או בעריות ואצ׳׳ל דל בהוצאת הברית שפגם ולפי
 חטדים (בי דרבגן או דאורייתא ביאה איסורי שאר
 באורייתא דיתעסק תא תקונו לבן במוח פוגם ובו') רם

 עבר ארם אלית דבי בתגא ודש גפקא. דמחבמה
 תה אם יחיה יעשה מה למקם מיתה ונתתיב עבירה

 פרק לשנות דפים ב׳ קרא אחד דף לקחות תיל
 ועפסק חבל במשל וחיינו .וכר פרקים ב׳ ישנה א׳

 וםכו»ל. כפול דעא הקשר שבמקום קושרו וחוזר
 ואמת בחט־ וזש״ה .וכר נחלתו בחבל תא וכבה
 בית ועון .ובו׳ תודה אלא אמת ואין ובו׳ עק יטפר

 מחבפר אבל מתכפר דאינו תא ומנחה בזבח עלי
:רדה בספק כדאי׳ וגמ׳יח בחודה

ה י פו־מ הנ  תזחא דאחדברוחא זו עילאה תשובה ו
בבחי׳ תא וגמ׳ח. חורה ע״י ברוחא ׳

 בפיו ממש ה׳ דבר לתות למטה מלמעלה המשכה
 בגמ״ח תחבקני רמינו בפיך. דברי ואשים וכבו׳ש
 צריך החרזחק >רם אבל .ובו׳ ימינא דחעא דהסד

 בת׳ תא למעלה ממטה למדרגה ממה־גה
 הלב בכוונת ברוחא חחא תpואתדב עילאה תשובה
 ואהבת לומר כר וברכותיה. שpב ובפרט בחפלה

ק לאמיתו. באמת וט׳ נפשך ובבל לבבך בבל מ׳  ו
 דבר להיות וט׳ בם ודברת וכר האלה הדברים וחיו
 המצות כל לקיים וכן .אמתוט׳ ואין באמת בפיו ת

 טכןדשתלי את הרי כמו במצותו קדשנו אשר כמוש
שאינו והבדלה פרשית לשן העליון קדש בת׳ תא

לוכי 
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בס"ד. מוצאי שבת בראשית – בחדרו – ה'תשל"ח

את להתחיל  צריך  הי'  לא  יצחק  ר'  אמר  וארז"ל1  הארץ,  ואת  השמים  את  אלקים  ברא   בראשית 
    התורה אלא מהחודש הזה לכם כו', ומה טעם פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו 
לתת להם נחלת גוים2, שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים 
הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ברצונו נתנה להם 
וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ומבואר בזה בדרושי רבותינו נשיאינו3, דזה מה שהי' צריך להתחיל 
את התורה מהחודש הזה לכם הוא, כי ענין "החודש הזה" הוא יחוד סובב וממלא. כי חודש הוא 
בחינת מלכות, חודש אשתו4, בחינת ממכ"ע, ו"זה" הוא ענין גילוי ]כמרז"ל5 מראה באצבעו ואומר 
זה[, יסוד וז"א, יחוד סוכ"ע וממכ"ע. ופירוש "החודש הזה )לכם(" הוא שבבחי' ממכ"ע )חודש( 
כי תכלית התורה  והי' צריך להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם,  )הזה(.  גילוי סוכ"ע  יהי' בו 

ומצוותי' הו"ע יחוד סובב וממלא.

שלפני אוא"ס  המשכת  הוא  הראשון  בשרשו  ומצוות  תורה  שע"י  הסובב  המשכת  ענין  והנה   ב( 
    הצמצום. וכדאיתא בעמק המלך בתחלתו6, דבריאת העולמות הי' ע"י צמצום הראשון שהי' 
באוא"ס ונשאר חלל ומקום פנוי, ומזה הוא שרש התהוות הכלים ומציאות העולמות )ענין מעשה 
רמ"ח  זה  לעבדה  דתומ"צ,  על העבודה  ]שקאי  ולשמרה  לעבדה  בג"ע  ויניחהו  ומ"ש7  בראשית(. 
מ"ע ולשמרה זה שס"ה מל"ת8[ הוא להמשיך תוספות אורות ע"י הקו מאוא"ס שלפני הצמצום, 
עד שלעתיד יהי' גילוי אוא"ס במקום החלל כמו שהי' קודם הצמצום. וזהו לא הי' צריך להתחיל 
את התורה אלא מהחודש הזה לכם כו', כי סיפור מע"ב הכל הוא אחר הצמצום, ומכיון שענינה של 
כ"א(  )לא במע"ב,  התורה  את  להתחיל  הוצרך  אוא"ס שלמעלה מהצמצום,  הוא המשכת  התורה 
מהחודש הזה שהו"ע המשכת בחי' הסובב )"הזה"(, שבשרשו הוא המשכת אוא"ס שלפני הצמצום.

והיינו שהענין גוים.  נחלת  ומה טעם פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם   ג( 
בחי'  הסובב,  המשכת  מענין  גם  יותר  נעלה  הוא  גוים  נחלת  להם  לתת  גו'  מעשיו  דכח    
אוא"ס שלפני הצמצום. דהנה תכלית הכוונה )דתומ"צ( הוא להמשיך בחי' אור חדש, היינו בחי' 
עצמות אוא"ס שלמעלה מהאור שהי' ממלא מקום החלל9. והמשכת אור זה הוא דוקא ע"י עבודת 
הבירורים10. וזהו היתרון שבכח מעשיו גו' לתת להם נחלת גוים על החודש הזה, כי ענין החודש 

( תנחומא )בָאבער( יא. ועוד – הובא בפרש"י עה"ת.

2( תהלים קיא, ו.

3( אוה"ת בא ע' רסב.

4( שם ע' רנה, רעח.

5( תענית בסופה )ובפרש"י שם(. פרש"י בשלח טו, ב.

6( הובא באוה"ת שם. ובארוכה יותר בהמשך תרס"ו בתחלתו )ס"ע ג ואילך(, ד"ה יו"ט של ר"ה תש"י ס"ז. ובכ"מ.

7( בראשית ב, טו.

8( אוה"ת בראשית )ח"ו ע' 2082 – בשם ארז"ל(. וראה לקו"ת שה"ש )מח, ד(. יל"ר בראשית. זח"א כז, א. תקו"ז תכ"א 
)סב, א(. שם תנ"ה )פח, ב(.

9( המשך תרס"ו שם )ע' ד(. ע' תקט. ד"ה יו"ט של ר"ה תש"י שם. ועוד.

10( המשך תרס"ו ע' שלז ואילך. ס"ע שנד ואילך. ועוד.



243 חסידות

הזה הוא המשכת אור הסובב, שבשרשו הוא בחי' האור שהי' ממלא מקום החלל, וע"י11 עבודת 
הבירורים דעניני העולם שנפלו מז"מ, מלכי אדום שברצונו נתנה להם – כמרז"ל12 בונה עולמות 
ומחריבן – ובנ"י מבררים ויורשים13 אותם ונעשו נחלת יעקב, ממשיכים בחי' אור חדש שלמעלה 
מהאור שהי' ממלא מקום החלל. וכמו שהוא בכלל העולם )עולמות בי"ע, דמשם יפרד( בא ג"כ 

בפרט הבירור דכיבוש ארצות שבעה גוים, שישראל מהפכים אותם לארץ ישראל.

 ד( והנה מכיון דזה ש"ברצונו נתנה להם" )לזמן מסויים( הוא בכדי שיהי' אח"כ "ברצונו נטלה מהם
ונתנה לנו", הרי פשוט, שבאם מחליטים בתוקף, אזי מבררים בנקל ביותר את ארצות שבעה    
גוים, וכל העולם כולו, שיהי' דירה לו ית'. וזה מה שנדמה שצריך לזה יגיעה ועמל, ועד שאומות 
נרגש  שאין  מה  והסתר,  ההעלם  גודל  מצד  הוא  אתם  לסטים  בירור14  לכל  בנוגע  טוענים  העולם 
בעולם אשר "כל הארץ של הקב"ה היא" )ו"כי15 ממך הכל"16(. אבל הרי תכלית הכוונה של ההעלם 
והסתר הוא בכדי שיהי' ובקשתם משם17, ַאז אידן זָאלן זוכן און געפינען דעם אויבערשטן בכל עניני 
את  להראות  בכדי  מבנו הקטן  עצמו  את  ]וכמשל האב המסתיר  וההסתרים18  העולם, בההעלמות 
חכמת הבן שמבין שההסתר וההעלם אינו אלא בכדי שיבקשנו וימצאנו19[, והבטיחה תורה שכאשר 
ובקשתם משם אז בודאי "ומצאת"20, שכובשים את כל העולם ועושים ממנו דירה לו ית', עד אשר 

אז אהפוך אל עמים שפה ברורה וגו' לעבדו שכם אחד21. והיתה לה' המלוכה22.

דהגם שהולך בראשית23(,  )שבמוצאי שבת  לדרכו"  הלך  ד"ויעקב  ענין  עם  גם  זה  לקשר  ויש   ה( 
   לדרכו )גם( בעניני הרשות ובעובדין דחול במשך כל השנה, מ"מ אינו יירא מזה, כי אם, 
הולך לבטח דרכו, ובשמחה ובטוב לבב. וזהו גם מה שבמוצאי שבת ]ובפרט במוצאי שבת בראשית, 
שאז מתחיל )בעיקר( הסדר דויעקב הלך לדרכו23[ אומרים24 אל תירא עבדי יעקב25, כי "במוצאי שבת 
מסתלקת הנשמה יתירה וצריך לחזור ולירד בבחי' יעקב עבדי בכל ששת ימי המעשה לברר בירורים 
בבי"ע כו' לכך אומר אל תירא עבדי יעקב כו' מלירד שם, ובזה נותנים כח ועוז כו'"26. והטעם לזה 
)לענין אל תירא( הוא כי הוי' אלקיו עמו27, שכאו"א מישראל )גם מי שהוא בבחי' יעקב(, בכל מקום 

11( להעיר גם מהמשך הנ"ל ס"ע שמ ואילך.

12( קה"ר פ"ג, יא.

13( המשך וככה תרל"ז פס"ח. ד"ה אם רוח המושל תרצ"ה פ"ו. ובכ"מ.

14( ראה אוה"ת שבהערה 3. וראה לקו"ש ח"י ע' 3, 5.

15( לשון הכתוב – דה"א כט, יד.

16( ראה אוה"ת שבהערה 3.

17( ואתחנן ד, כט. וראה לקו"ת ראה לב, ג.

18( ומכיון שמצד ההעלמות וההסתרים, הבירור הוא "בבחי' התחדשות גמורה כחידוש יש מאין", לכן, עי"ז דוקא הוא 
עיקר המשכת האור חדש )המשך תרס"ו ע' שנד-ה(.

19( לקו"ת סוכות פב, א. שער האמונה בהקדמה. המשך תרס"ו ע' רמח ואילך )ולהעיר גם מהמשל המובא שם ס"ע שפ 
ואילך(.

20( ואתחנן שם.

21( צפני' ג, ט.

22( עובדי' א, כא.

23( כמבואר בהשיחה )סעיף ד' – נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 269(.

24( כ"ה בלקו"ת שבהערה 26. ולהעיר, שבכ"מ בדא"ח מבוארים גם )נוסחאות ו(מנהגים שאין נוהגים בחב"ד.

25( לשון הכתוב – ישעי' מד, ב. ירמי' ל, יו"ד. ועוד.

26( לקו"ת בלק עב, ב.

27( בלק כג, כא. ובלקו"ת שם )עא, סע"ד(, שענין זה )דהוי' אלקיו עמו( "הוא העזר מלמעלה" לבחי' יעקב. – ושייך 
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ובכל זמן ובכל ענין )גם בחו"ל ובימי החול ובעובדין דחול(, הוי' אלקיו )הוא( עמו, ועד שנעשה 
ע"י  כי  כביכול(.  )כמו הקב"ה  חידוש בהבריאה  פועל  בראשית28, שהוא  להקב"ה במעשה  שותף 
עבודתו בעבודת הבירורים לעשות את העולם דירה לו ית', הוא פועל חידוש בהבריאה ]דזהו גם מה 
שבשבת בראשית קורין בתורה בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, שעי"ז נעשה בריאת 
השמים והארץ וכל צבאיהם מחדש ובאופן חדש[, ועד שיהי' השמים החדשים והארץ החדשה גו'29.

לתרועת מלך בו – עבודה דר"ה )לקו"ת ר"ה נד, ג. וראה גם לקו"ת בלק עב, סע"ב(.

28( שבת קיט, רע"ב. וראה לקו"ש ח"ו ע' 22 הע' 73.

29( ישעי' סו, כב. ובסה"מ תרע"ח ע' רפד: והוא ההמשכה מבחי' עצמות א"ס שלמעלה מגילוי הקו ולמעלה מהאור שהי' 
ממלא מקום החלל.לתרועת מלך בו – עבודה דר"ה )לקו"ת ר"ה נד, ג. וראה גם לקו"ת בלק עב, סע"ב(.
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בס"ד. מוצאי ש"פ נח – בחדרו – ה'תשל"ח

 מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה גו'1, ואיתא בדרושי רבותינו נשיאינו2,
       שמים רבים הם כל טרדות הפרנסה והמחשבות שבעניני עולם הזה, ועכ"ז לא יוכלו לכבות 
את האהבה המסותרת שיש בכל נפש מישראל, ונהרות לא ישטפוה, שגם כאשר מחשבות הנ"ל הם 
מטרידות ביותר, עד שהן משוטטות במרוצה בתמידות בלי הפסק כלל, כמו הנהרות3 שנובעים תמיד 

בלי הפסק וניידי ואזלי בשטף גדול4, מ"מ לא ישטפוה להאהבה )ולא יוכלו לכבותה5(.

 ב( וביאור דיוק הלשון "טרדות הפרנסה", הנה כתיב6 יגיע כפיך כי תאכל גו', וידוע הדיוק בזה7,
       יגיע כפיך דוקא אבל לא יגיעת המוח והלב. והיינו דהגם אשר )מצד זה שהשפע בעוה"ז 
נמשכת דרך לבוש הטבע8( צריך להיות עשי' שבזה תתלבש השפע שלמעלה, וכמ"ש9 וברכך הוי' 
אלקיך בכל אשר תעשה )דוקא(, ועד שלפעמים )מצד גודל ההעלם וההסתר10( צריכים גם ליגיעה, 
מ"מ אין צריך להעסיק בעשי' זו כ"א רק את כחות החיצונים שלו, יגיע כפיך ]כפים ושארי אברים 
להיות  צריכים  אלו  כחות  כי  ולב(,  )שבמוח  והנעלים  הפנימיים  כחות  את  לא  אבל  החיצונים11[, 
מוקדשים לשמש את קונו, שזהו תכלית בריאתו12. והגם שמכיון שהשפע מתעלם ומסתתר בלבושי 
הטבע צריך להשתמש גם בשכלו לצורך העסק, הוא רק מה שמוכרח להעשי', אבל לא באופן דיגיעה 
בהתחכמות ותחבולות. ובפרט שברכת הוי' היא תעשיר13, והעסק אינו אלא לבוש לברכת הוי' )ולא 
שהעסק הוא מקור פרנסתו ח"ו(, הרי מובן14, שבדוגמת הלבושים בפשטות "המרבה בלבושים לא 
העדיף מאומה, ואדרבה15 מקלקל יותר"16. וזהו דיוק הלשון "טרדות הפרנסה", דהגם שהוא במצב 
נמוך שיש לו טרדות הפרנסה ]שזה מראה אשר אינו מתבונן כדבעי אליבי' דנפשי' שברכת הוי' היא 

תעשיר17[, מ"מ, הנה גם הטרדות לא יוכלו לכבות ח"ו את האהבה המסותרת שבכ"א מישראל.

1( שה"ש ח, ז.

2( תו"א ר"פ נח. תו"ח נח נח, ד ואילך. מים רבים תרל"ו )בתחלתו. פע"ה(.

3( משא"כ "מים", מי הים "הם מכונסים ועומדים" )תו"א ותו"ח שבהערה הבאה(.

4( תו"ח שם סב, ב. וראה גם תו"א ט, ב )ד"ה אם יתן(. יו"ד, א )ד"ה וזהו הפי'(.

5( כ"ה בתו"א שם, ש"לא יוכלו לכבות גו'" קאי גם על "נהרות".

6( תהלים קכח, ב.

7( לקו"ת שלח מב, ד. חוקת סו, ג. ובכ"מ.

8( דרמ"צ קז, א )וראה גם שם ח, א(. קונטרס ומעין מכ"ה פ"א.

9( ראה טו, יח. ובספרי שם: יכול יהא יושב ובטל* ת"ל בכל אשר תעשה.

10( להעיר, ש"בזעת אפיך תאכל לחם" )בראשית ג, יט( נתחדש לאחרי חטא עה"ד.

11( לקו"ת שלח שם.

12( קדושין בסופה.

13( משלי י, כב.

14( ראה בכ"ז דרמ"צ קז, ב. קונטרס ומעין שם פ"ב.

*( כן הובא בקונטרס ומעין שם ובכ"מ. ובספרי שלפנינו: יכול בטל. וביל"ש )עה"פ(: יכול כשעומד ובטל כו'.

15( ראה גם לקו"ת חוקת שם: ואדרבה מחשבה מועלת. וראה גם דרך חיים בהקדמה )ג, ב(.

16( דרמ"צ שם.

17( דרמ"צ שם )קז, א ואילך(. קונטרס ומעין שם פ"ג. ד"ה וידעת תרנ"ז.
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 ג( והנה החידוש בזה שמים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, דידוע דשרש המים רבים ]שהוא
להיותם  רבים  מים  שנקראים  דזהו  לתיקון18.  שקדם  התהו  בבחי'  הוא  הפרנסה[  טרדות    
"רבים" )גם( מצד שרשם ומקורם19. וזהו הרבותא20 בזה שמים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה 
ונהרות לא ישטפוה, דהגם ששרש המים רבים והנהרות21 הוא בבחי' התהו שקדם לתיקון )שרש 
נפש האלקית(, מ"מ לא יוכלו לכבות ח"ו את האהבה שבנפש האלקית22. והטעם לזה הוא )כמ"ש 
בעצמות  הוא  שבה  מסותרת  והאהבה  הנשמה  ששרש  י-ה24,  שלהבת  אש  רשפי  רשפי'  לפנ"ז23( 
אוא"ס שלמעלה גם מבחי' תהו. ששרש האהבה שבנפש האלקית הוא בבחי' שלהבת י-ה כמו שהיא 
קשורה וגנוזה בגחלת )רשפי אש25(, ולמעלה יותר26 – כמו שהוא בבחי' צור27 )שלמעלה מהוי'28(, 
ששם הוא שרש הנשמה, כמבואר בלקו"ת29 בפירוש הכתוב30 והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה, 

שבחי' האלקים )אשר נתנה( הוא בחי' צור הנ"ל.

 ד( והנה לא זו בלבד שאין ביכולת המים רבים הנ"ל לכבות ח"ו את האהבה של הנשמה, אלא יתירה
מזו, שעל ידם נעשה יתרון בהאהבה. והוא שע"י ירידת הנשמה למטה בעוה"ז והתלבשותה    
במים רבים הנ"ל היא מגיעה למדריגה נעלית יותר ממדריגתה קודם ירידתה למטה31. ]וזהו תכלית 
עומק  לפי32 שתכלית  האהבה,  את  לכבות  ביכולתם  אין  סו"ס  ולכן  הנ"ל.  רבים  מים  של  הכוונה 
כוונתם של המים רבים גופא הוא אדרבא בכדי לפעול יתרון בהאהבה33[. ובעבודה העילוי שנעשה 
בהנשמה ע"י ירידתה למטה והתלבשותה במים רבים הנ"ל הוא שבאה לענין התשובה34. וכידוע35, 
שהנשמות קודם ירידתן לגוף הם בבחי' צדיקים גמורים, והיתרון שנעשה בהם ע"י ירידתן בגוף הוא 
שנעשים בבחי' בעלי תשובה, אשר במקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין36, 
ויתירה מזו, שאין יכולין לעמוד בו37, שאין זה )אפילו( ביכולת38 שלהם. וזהו הטעם שירדה הנשמה 

18( תו"א יו"ד, א. תו"ח שם סא, א. אוה"ת נח )כרך ג'( תרט, ב.

19( להעיר, שבתהו היו אורות מרובים. וראה אוה"ת שם, שענין מים רבים הוא דוגמת ענין רשות הרבים שהוא בחי' עולם 
הנקודים.

20( ועד "שזהו רבותא גדולה" )תו"ח שם(.

21( בתו"א שם, ש"מים רבים" ו"נהרות" הם ב' בחי' בתהו.

22( תו"ח שם.

23( שה"ש ח, ו.

24( ראה גם שהש"ר עה"פ )בסופו(: שלהבת י-ה . . כאש של מעלה . . ולא המים מכבין לאש. וראה בפירוש מהרז"ו שם.

25( ראה פירוש הראב"ע לשה"ש שם )וראה גם מצודת שם(: רשפי' – גחלי'. ובתיב"ע שם: גומרין דאשא )אוה"ת והמשך 
מים רבים שבהערה 27(.

26( ראה ד"ה ואברהם זקן תרס"ו. ובכ"מ.

27( אוה"ת נח תרכא, ב. מים רבים תרל"ו פע"ג. וראה גם אוה"ת שה"ש עה"פ )ע' תשמו(.

28( ראה בארוכה לקו"ת אחרי כו, ג.

29( ר"פ האזינו )עב, א(. שמע"צ פה, רע"ב.

30( קהלת יב, ז.

31( תו"א ותו"ח שבהערה 2. אוה"ת נח תרכב, א. מים רבים הנ"ל פע"ה ואילך.

32( והיינו, דזה שאין ביכולתם לכבות את האהבה הוא לא רק מצד שרש האהבה )כנ"ל ס"ג(, אלא גם מצד "תכלית עומק 
כוונתם" של המים רבים גופא.

33( ראה המשך מים רבים שם.

34( ראה תו"א שם ט, א. תו"ח שם נט, סע"ד.

35( לקו"ת בלק עג, סע"א. ובכ"מ. ובלקו"ת שם, שזהו "התירוץ האמיתי" למה ירדה הנשמה לעוה"ז.

36( ברכות לד, ב.

37( רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ד )וגם בלקו"ת שם מובא הגירסא אינם יכולים(.

38( שלמעלה מבחי' כח )המשך ר"ה תש"ג פי"ג. ועוד(.
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למטה, כי ענין התשובה ]הגם שאינה על עבירות דוקא, כ"א השבת הנפש למקורה ושרשה39[ שייך 
דוקא כאשר אינו נמצא במקומו האמיתי )מקורו ושרשו(, שאז שייך שישוב לשרשו ומקורו, בחי' 
והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה40. ומכיון שמעלת הבע"ת היא נעלית יותר ממעלת הצדיקים 
]ועד שהחילוק שביניהם הוא שלא בערך, שלכן מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים 
יכולין לעמוד בו, כנ"ל[, לכן, ע"י ענין התשובה שמתחדש בהנשמה בירידתה למטה ה"ה מתעלית 

יותר גם מכפי שהיתה בשרשה, בבחי' האלקים אשר נתנה41.

 ה( והגם ששרש הנשמות הוא בעצמותו ית' שלמעלה מכל הגילויים, וכדמוכח )גם( ממה שארז"ל42
   במי נמלך בנשמותיהן של צדיקים, שענין ההמלכה הוא גם על גילויים הכי נעלים )מכיון 

שהם ברצון ולא בהכרח ח"ו(, הרי מובן שהנשמות שבהן נמלך הן למעלה מכל הגילויים43, מ"מ 
שייך לומר שע"י התשובה )בירידתן למטה( נעשית בהן עלי' גם לגבי הדרגא שהי' בשרשן. ויובן זה 
ע"פ מ"ש הרב המגיד44 בפירוש מרז"ל45 ישראל עלו במחשבה, שהוא כמשל אדם שיש לו בן, דגם 
כשהבן עבר מכנגד פניו והלך מאתו, עכ"ז נחקקה הצורה של הבן במחשבה של האב. אלא שבבני 
אדם שייך זה דוקא במי שיש לו בן כו'. אבל אצל השי"ת שייך זה לומר אף קודם שנבראו ישראל 
הי' נחקק צורתם במחשבה, כמ"ש רז"ל ישראל עלו במחשבה, כי אצלו ית' העבר והעתיד אחד. 
ומובן מזה, דזה מה שהנשמות מושרשות בעצמותו ית' ובהם נמלך כו' – הו"ע הנשמות כמו שהן 
בבחי' נברא )וכמו שהן יורדות למטה(, ורק ש)גם( צורה זו היא חקוקה במחשבתו ית', לפי שאצלו 
ית' העבר והעתיד אחד. וכידוע46 בפירוש במי נמלך כו', שזהו מה שעלה לפניו ית' התענוג שיתענג 
כבי' בעבודת הנשמות למטה. ועפ"ז יובן ענין העלי' שנעשה בהנשמות ע"י ירידתן למטה, הגם שגם 
לפני ירידתן הן מושרשות בעצמותו ית', כי זה מה שהן מושרשות בעצמותו ית' )ובהם נמלך כו'( 
הוא מצד ידיעתו ית' שתהי' אח"כ ירידתן למטה כו' וישלימו הכוונה47. והגם שגם בתחלה יודעים 
בודאות גמורה שישלימו הכוונה, הרי זהו בכח, ותכלית העילוי )והכוונה( הוא48 הפועל. ]וזהו גם 
דיוק הלשון במי נמלך בנשמותיהן של צדיקים, שבהיותן בבחינת ההמלכה ]שאז העילוי שלהן הוא 
בכח, שיודעים שישלימו הכוונה[ הן בבחינת צדיקים, ולאחרי ירידתן למטה ]שאז הם משלימים את 

הכוונה בפועל[ נעשים בבחי' בעלי תשובה[.

 ו( ויש לקשר זה עם ענין ד"ויעקב הלך לדרכו" )שבמוצאי שבת פרשת נח49(, דהגם שלאחרי חודש
  תשרי הוא הולך לדרכו )גם( בעניני הרשות ובעובדין דחול, ועד לבחינת מים רבים הנ"ל, 

39( לקו"ת ראה כד, ד. ש"ש סו, ג. ובכ"מ.

40( לקו"ת ר"פ האזינו.

41( ראה לקו"ת שם עב, רע"א: והתשובה היא להיות . . כמו קודם ירידתה ויתר על כן. ומ"ש והרוח תשוב אל האלקים אשר 
נתנה – ראה לקמן הערה 47.

42( רות רבה רפי"ב.

43( ד"ה העושה סוכתו תרצ"ט פ"ב. וראה גם המשך תער"ב )ח"ב( ע' תתק.

44( או"ת )ב, ג( עה"פ נעשה אדם – הובא גם בהמשך הנ"ל ס"ע תתקב ]ומהמשך הענין שם )ראה שם ריש ע' תתקג( משמע 
שזה שייך גם לענין במי נמלך כו'[.

45( ב"ר פ"א, ד.

46( המשך ר"ה תש"ג פ"ג. ובכ"מ.

47( ועפ"ז יובן מ"ש "והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה" – אף שע"י התשובה נעשית בעילוי יותר – כי גם העילוי 
דנשמה שע"י התשובה הוא בבחינת "האלקים אשר נתנה" )שרש הנשמות בעצמותו ית'(. אלא שבתחלה הוא רק בכח, כבפנים. 

ועצ"ע.

48( ראה בארוכה בהשיחה סעיף ד' ואילך )לקו"ש ח"כ ע' 283 ואילך(.

49( ראה בארוכה בהשיחה )שם ע' 281 ואילך( סעיף ב' ואילך. ושם )ס"ג ואילך(, שהחידוש שבמוצאי ש"פ נח על מוצאי 
שבת בראשית הוא – שאז ישנו כבר הענין ד"ויעקב הלך לדרכו" בפועל.
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מ"מ עי"ז גופא הוא מתעלה יותר, שנעשה בבחינת מהלך50, וכלשון הכתוב51 ויעקב הלך לדרכו. 
וידיעה זו ]שהירידה )לדרכו בעניני הרשות וכו'( היא צורך עלי'[ פועלת שההליכה תהי' בשמחה 
ובטוב לבב ]וע"ד מ"ש52 גבי יעקב וישא יעקב רגליו גו' משנתבשר בשורה טובה כו'[. וזה פועל 
שעבודתו תהי' בתכלית השלימות ולמעלה ממדידה והגבלה )בחי' בכל מאדך53(, כי שמחה פורץ54 
בתכלית  וגמ"ח[  עבודה  דתורה  נח55(  בני  )ג'  קוין  הג'  ]בכל  עבודתו  שעובד  וע"י  הגדרים.  כל 
השלימות ובשמחה ובטוב לבב, נמשך לו גם ברכת הוי' בכל המצטרך לו ]בג' הענינים דבני חיי 
ומזוני56[ בתכלית השלימות ובשמחה ובטוב לבב, הן ברוחניות והן בגשמיות, וברוחניות ובגשמיות 

גם יחד.

50( וע"ד הידוע )תו"א ל, סע"א ואילך. ובכ"מ( בענין העלי' שע"י )כללות( ירידת הנשמה למטה, שהעלי' היא מה שנעשית 
בבחי' מהלך.

51( ויצא לב, ב. וראה שיחת מוצאי שבת בראשית ס"ו )לקו"ש שם ע' 1-270(.

52( ויצא כט, א. פירש"י שם. וראה שיחה הנ"ל ס"י )לקו"ש שם ע' 3-272(.

53( להעיר, שזהו )בחי' בכל מאדך( גם העילוי שנעשה ע"י ה"מים רבים" )תו"א ט, א. ובכ"מ(.

54( ד"ה שמח תשמח תרנ"ז ע' 49 ואילך.

55( ג' בני נח הם בחי' חג"ת )תו"א ר"פ וישב ואוה"ת נח סג, א(, ענין הג' קוין דתורה עבודה וגמ"ח.

56( ראה אוה"ת וירא תשנו, סע"א ואילך.
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Ô˙ ‡ÏÂ ÔÓÊ ÚÈ‚‰ ÂË˘ ÂÏ Ô˙ ÈÂÏÙ ÔÓÊ „ÚÂ

ÓÂ‡ ‰„Â‰È È Ô˙È ÓÂ‡ ÈÒÂÈ È‡Ô˙È ‡Ï
()‰„Â‰È È Ó‡˜ ‡Ï Ô‡Î „Ú ‡ÓÏ„ È‡Ó‡

ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ‡Î‰()ÈÓ È‡ ‡˙ÈÂÁ˘ ‡ÎÈ‡„
‡˜„ ÌÂ˘Ó ÂÁ˘ ÂÚˆÂ ÌÂ„‡ ÂÏ ÚÂˆÏ

‰˘Ó()Ô˙‰Â‰Â˙Á˙‰ ÏÚ Â„È ‰˘Ó‰ ÏÎ
‡˙ÎÓÒ‡ ÈÂ‰ ÈÓ ÂÂÁ ˙ˆ˜Ó ÚÙ˘ ÈÓÂ

Ó‡„ ‰„Â‰È 'Ï ‰ÈÏ ÔÈÚÓ˘ÂÓ‡ È˜ ‡Ï
‡ÏÂÚ„ ‰ÈÓ˘Ó ‡„‡  ‡Á‡ ‚ÔÂ˙Á˙

ÔÈ‡ ˙ÈÊ‚ ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ÏÈÂ‚ ˙Â˘Ï ‡‰
ÔÈ‡ ÌÈÏ ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ÔÈÒÈÙÎ ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘
ÌÈÓ˜˘ ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ÌÈÊ‡ ÍÎÒÏ ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘
ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ˙ÂÂÏÁ ËÚÓÏ ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ÔÈ‡
ÔÈ‡ ‰È‚‰Ï ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ÔÈ‡ ˙ÂÂÏÁ ˙Â‰Ï

ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ËÚÓÏ ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘„‡˘ ÔÂÈÏÚ
ÔÈÚÓÂ˘ ÔÈ‡ ÏÈÂ‚ ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ˙ÈÊ‚ ˙Â˘Ï
ÔÈÚÓÂ˘ ÌÈÏ ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ÔÈ‡ ÔÈÒÈÙÎ ÂÏ
ÔÈÚÓÂ˘ ‰Ó˜˘ ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ÔÈ‡ ÌÈÊ‡ ÂÏ
˙ÂÂÏÁ ËÚÓÏ ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ˙ÂÂÏÁ ˙ÂÏ ÂÏ
ËÚÓÏ ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ÔÈ‡ ‰È‚‰Ï ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ÔÈ‡

È‡Ó ‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ÂÏ ÔÈ‡ ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘‡È˙)
‰ÈÈÏÚ ÏÚÏ ÂÏ ÔÈ‡ ‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï ÂÏ ÔÈ‡

ÓÂ‡ Ô˙ È ‡È˙ (ÌÂÏÎ Ú˜˜‰ÔÂ˙Á˙
ÌÈÁ‡Â ˘ÈÏ˘ ÔÂÈÏÚ‰Â ÌÈ˜ÏÁ È˘ ÏËÂ
ÔÂÈÏÚ‰Â ÌÈ˜ÏÁ ‰˘Ï˘ ÏËÂ ÔÂ˙Á˙ ÌÈÓÂ‡
Í„È Ô˙ È„ ËÂ˜ ‰ Ó‡ ÚÈ ÏËÂ

Ò ‡˜ ‡È„„ ‡˜ÓÂÚÏ ˙ÈÁÂ ‡Â‰ ‡ÈÈ„„
ÍÎÏ‰ ‡˙ÏÈ˙ ˙È ‰ÈÈÏÚ „ÈÒÙÓ ‰ÓÎ

:‡˙ÏÈ˙ ‰ÈÏ ˙È‡'È˙ÓÂ„‰ ˙È ÔÎÂ
ÂÈ‚ ÏÚ ˙Á‡ ‰È‚Â ÚÏÒ ÈÂ ‡Â‰˘
‰ËÓÏ ÚÂÊÂ „ÂÈ ‰È‚‰ ÏÚ È‰ ˙ÁÙÂ

ÔÈÙÈÎ Â„ ˙ÈÏ ‰˘ÚÈ˘ „ÚÊÏ˙ÂÎ‰
ËÙ Â˜ÈÊ‰Â ÌÈ‰ ˙Â˘Ï ÂÏÙ˘ ÔÏÈ‡‰ÂÂ

ÔÏÈ‡‰ ˙‡ ıÂ˜Ï ÔÓÊ ÂÏ Â˙ ÌÏ˘ÏÓ
ÂËÙ ÔÓÊ‰ ÍÂ˙ ÂÏÙÂ Ï˙ÂÎ‰ ˙‡ Â˙ÒÏÂ

ÈÈÁ ÔÓÊ‰ Á‡ÏÁ˙È‚Ï ÍÂÓÒ ÂÏ˙ÂÎ ‰È‰˘ ÈÓ
ÂÏ Ó‡Â ÍÈ‡ ‰Ù ÂÏ Ó‡Â ÏÙÂ ÂÈÁ
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ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ÔÈ‡ ÍÂÚÈ‚‰‡Ó‡ ÂÈÏÚ Ï˜˘Ó
ÈÏ˘ ˙‡ ÏÂË‡ È‡Â ÍÈ˙Â‡ÈˆÈ ˙‡ ÍÏÈ‰ ÂÏ

ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ÔÈ‡˙Â˘ÚÏ ÏÚÂÙ‰ ˙‡ ÎÂ˘‰
Ó‡Â ÈÎ˘ ÈÏ Ô˙ ÂÏ Ó‡Â ˘˜Â Ô˙ ÂÓÚ

ÍÎ˘ ˙È˘Ú˘ ‰Ó ÏÂË ÂÏÔÈÚÓÂ˘ ÔÈ‡
ÂÏ‚È‡Â ÍÎ˘ ÍÏÈ‰ ÂÏ Ó‡Â ÂÈÏÚ Ï˜˘Ó

:ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ÔÈ‡ ÈÏ˘ ˙‡ ÏÂË‡'Ó‚‰˙ÁÙ
Ó‡ Ï‡ÂÓ˘Â ‰Â Ó‡ „Ú‡

ÚÂÊ Ì„‡ Ú‡ Ï‡ ‰Â Ó‡ 
Ó‡ Ï‡ÂÓ˘Â ‰ÏÚÓÏ ÂÈˆÁÂ ‰ËÓÏ ÂÈˆÁ
ÂÈˆÁÂ ‰ËÓÏ ÂÈˆÁ ÚÂÊ Ì„‡ ÔÈ‡ Ú‡
‡‰ ‰È„ ÔÈÚÂÓ˘‡ È‡„ ‡ÎÈˆÂ ‰ÏÚÓÏ
È˘È‡ È„ÈÚ ‡Ï„ ÌÂ˘Ó Ï‡ÂÓ˘ Ó‡˜
ÔÈÚÏ Ï‡ ‡Î‰ ‡˙ÂÙÂ ‡Î‰ ‡˙ÂÙ ÈÈÈ„„
‡Î‰Â ‡˙ÂÙ ‡Î‰ ÈÚÊ„ È˘È‡ È„ÈÚ ‰ÚÈÊ
Ó˙È‡ È‡Â Ï ‰ÈÏ ‰„ÂÓ ‡ÓÈ‡ ‡˙ÂÙ
‡ÓÈ‡ ‡‰ Ï‡  Ó‡˜ Í‰ Í‰
:ÔÓÊ ÂÏ Â˙ :‡ÎÈˆ Ï‡ÂÓ˘Ï ‰ÈÏ ‰„ÂÓ

ÔÁÂÈ "‡ „" ÔÓÊ ‰ÓÎÂ‰:ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘
‡ÙÈÒ È˙˜„Ó ‡‰ :'ÂÎ ÂÏ˙ÂÎ ‰È‰˘ ÈÓ
‡ÓÚË ÔÈ˜ÒÚ Â‰ÈÙ„ ÏÏÎÓ ÍÈ˙Â‡ÈˆÈ ÍÏÈ‰

[‡]‰˜˙Â È‡Ó‡ ‡Ï Â‰ÈÙ ‡Ï ‡‰ Â‰ÈÙ„
Â‰„˘ ‰ÈÏÏ˘ ÂÈˆÁ ‡ÈÁ ' ÈÒÂÈ ' Ó‡„

‡˜„ ‡ÎÈ‰ Ó"‰ Â˙Ú„Ó ‡Ï˘ ÂÏ ‰Â˜ Ì„‡
ÈËÂÓ˙˘È‡ ‡Î‰ Ï‡ ‰ÈÏ ÈÈÂ˜‡Ï ÔÈÂÎÈÓ
˙Â˘ÚÏ ÎÂ˘‰ :‰ÈÏ ËÈÓ˙˘ÈÓ ‡˜„ ‡Â‰
Í‰Ï ÔÈÚÂÓ˘‡ È‡„ ‡ÎÈˆÂ :'ÂÎ Ô˙ ÂÓÚ
ÔÈÚÓÂ˘ ÔÈ‡ ÍÂÚÈ‚‰ ‰ÈÏ Ó‡˜ ÈÎ„ ‡˙ÈÈÓ˜
‡Î‰ Ï‡ ‰È‚ ‡‚‡ ‰ÈÏ ˙ÈÏ„ ÌÂ˘Ó ÂÏ
ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ‡ÓÈ‡ ‰È‚ ‡‚‡ ‰ÈÏ ˙È‡„

ÚÙ‡ È‡Ù ÍÈ˙Â˘ ÈÓÓ È˘È‡ ÈÓ‡„
‡‚‡ ‰ÈÏ ˙È‡„ ÌÂ˘Ó ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ÔÈ‡ ÂÈÏÚ Ï˜˘Ó˘ ‡Î‰ ‡Î‰ ÔÈÚÂÓ˘‡ È‡Â
ÔÈÚÓÂ˘ ÔÈ‡ :‡ÎÈˆ ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ‡ÓÈ‡ ‰È‚ ‡‚‡ ‰ÈÏ ˙ÈÏ„ ‡Î‰ Ï‡ ‰È‚
Ï"‡ ÂÈÁ Ï˘ Ô‡Î ÂÏ˘ Ô‡Î ‡È˘˜ ‡Ï ÔÓÁ  Ó‡ ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ ‡È˙‰Â :ÂÏ

()‡È˙„ ÂÈÏÚ ÂÎ˘ ÈÓ ÂÈÁ Ï˘ ÍÏÚ ‡‚‡ Ï"‡„ Ë"Ó ÂÏ˘ ÔÓÁ Ï ‰
ÂÎ˘ ÂÏ Ô˙Â ÂÈÁ Ï˘ Â‰‡‰Â ÂÏ˘ ˙Â˘ÚÏ ÏÚÂÙ‰ ˙‡ ÎÂ˘‰

 Ó‡ ‡Ï‡ Â˙Â‡ ‰‰‰˘ ‰Ó ˙È‰ ÏÚÓ ÏËÂÂ ÊÂÁÂ ÌÏ˘Ó
ÔÓÁ Ï ‡ ‰ÈÈ˙È‡ ˜Ù‰ Ï˘ Ô‡Î ÂÏ˘ Ô‡Î ‡È˘˜ ‡Ï ÔÓÁ

ÈÓÚ ˘Î ˙È‰ ÏÚ ÂÏ Ó‡˘ ÔÓÊ È˙ÓÈ‡ ÂÓˆÚÏ ÏÚÂÙ ˙‡ÈˆÓ
ÌÂÈ‰ ‰Î‡ÏÓ ÈÓÚ ‰˘Ú ÂÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ ÌÂÈ‰ ÈÓÚ Â„Ú Â‡ ÌÂÈ‰

ÔÓÁ  Ó‡ ‡Ï‡ ˙È‰ ÏÚÏ Â˙‡ÈˆÓÂÔ‡Î ‰‰‚‰ Ô‡Î ‡È˘˜ ‡Ï
Ô˙„ ‡È‰ È‡˙ ˜Ù‰ ‰Ë‰ ‰ Ó‡ ‰Ë‰ÊÈÁÈÙÒ ÈÓÂ˘

„˙Ó ‰ˆÂ‰ ÓÂ‡ ÈÒÂÈ ' ‰Î˘Ï‰ ˙ÓÂ˙Ó ÔÎ˘ ÔÈÏËÂ ˙ÈÚÈ˘
ÔÎ ÓÂ‡ ‰˙‡ ÂÏ ÂÓ‡ ÌÁ ÓÂ˘Â ‡Â‰ÁÈ‡Ó Âˆ Ï˘Ó ÔÈ‡ ÔÈ‡

˜ ‡‰ Â‡Ï‡‚‡ ‰ÈÏ ÈÈ‰È È‡Â È˜ ˜Ù‰ ‰Ë‰ Ò ˜"˙„ È‚ÏÙÈÓ
Ò ÈÒÂÈ ÈÂ ‡Ï ‡Ï È‡Â ÔÈ‡ËÂˆ ÈÏÊ‡ ÈÎÂ È˜ ‡Ï ˜Ù‰ ‰Ë‰

ÍÈ„Ó ‰ÈÏ ÈÓ‡˜ ÈÎ‰ ÓÂ‡ ‰˙‡ ‰ÓÂ ‰È ÈÎÊ ‡˜„ ‡Â‰ ‡˙˘‰ È˙ÈÈÓÂ
‰Ë‰ Ú"Î„ ‡Ï ‡ Ó‡ Âˆ Ï˘Ó ÔÈ‡ ÌÁÏ È˙˘Â ÓÂÚ ÔÈ‡ ÂÈ„Ï

ÔÈ˘ÈÈÁ ‡Î‰Â È˜ ˜Ù‰ÈÒ Ô„ È‚ÏÙÈÓ˜ ‰ÙÈ ‰ÙÈ ÌÒÓÈ ‡Ï ‡Ó˘
‡Ï Ò ÈÒÂÈ È ‰ÙÈ ‰ÙÈ ÌÒÓÈ ‡Ï ‡Ó˘ ÔÈ˘ÈÈÁ ‡Ï È‡Â ‡‚‡ ‰ÈÏ ÔÈ‰È
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ÍÈ„Ó ‰ÈÏ ÈÓ‡˜ ÈÎ‰ ÓÂ‡ ‰˙‡ ‰ÓÂ
‡˙‡ ÈÎ ÔÎÂ Âˆ Ï˘Ó ÔÈ‡ ÔÈ‡ ÂÈ„Ï
˙ÂÚÂÊ ÈÏÚÏ ÔÈ˘˘ÂÁ ÔÁÂÈ È Ó‡ ÔÈ

:Â‰ÈÈÈ ‡ÎÈ‡'È˙Ó‡˙Â˘Ï ÏÊ ‡ÈˆÂÓ‰
ÏÊÓ ÏÊÓ‰Â ‡ÈˆÂÓ ‡ÈˆÂÓ‰ ÌÈ‰ÔÈ‡

ÌÈÏ ÌÈÂÏ ÔÈ‡Â ÌÈ‰ ˙Â˘ ËÈË ÔÈÂ˘
‚‡Ï Ï‡ ÌÈ‰ ˙Â˘ ËÈË ÔÈÏÂ‚ Ï‡

ÌÈÏ„‡ÈÓ‰ ÌÈ‰ ˙Â˘ ‰Â‰
‰Â ‰Â‰Â ‡ÈÓ ÌÈ‡‰ÌÏ˘Ó ˜ÈÊ‰ Ì‡Â

ÓÂ‡ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô ÔÂÚÓ˘ Ô ˜ÈÊ‰˘ ‰Ó
ÌÈ˘Ï˘ ÈÙÏ Â˙Î‡ÏÓ ˙‡ ‡Â‰ Ô˜˙Ó Û‡

:ÌÂÈ'Ó‚ÈÎ ‡Ï„ 'È˙Ó ‡ÓÈÏ‰„Â‰È
‡È˙„ÓÂ‡ ‰„Â‰È ÈÂ"‰Ï ÂÏÊ ‡ÈˆÂÓ Ì„‡ ÌÈÏÊ ˙‡ˆÂ‰ ˙Ú˘

ÏÚ˘ ‰Ó‰ ÈÏ‚Â Ì„‡ ÈÏ‚ ÛÂ˘È ‡‰È˘ È„Î ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ÏÎ ÂÂˆÂ
˘ÈÏ Ú˘Â‰È ÏÈÁ‰ ÔÎ ˙Ó‰„Â‰È È ‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡ ı‡‰ ˙‡ Ï‡Ê' ‰„ÂÓ

Ô˙‰Â ÌÏ˘Ï ÈÈÁ ˜ÈÊ‰ Ì‡˘ ‰„Â‰È()‡Â‰˘ ‰ÎÂÁ  ‰„Â‰È È ‰„ÂÓ
‰ÂˆÓ„ ˙Â˘ ‡Ï ÔÈ„ ˙È„ ˙Â˘ Â‡Ï È‡Ó ˙Â˘ ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ ÈÙÓ ÂËÙ
ÈÂ ÌÏ˘Ï ÈÈÁ ˜ÈÊ‰ Ì‡ "‰ Ï˜Ï˜Ï ÔÈ˙ÂÓ ÂÓ‡˘ ÂÏ‡ ÏÎ ‡È˙‰Â
‰„Â‰È È ÈÈ‡ Ó‡ ‰„Â‰È ÈÎ ‡Ï„ 'È˙Ó ‡˙ÂÂÁÓ ‡Ï‡ ËÂÙ ‰„Â‰È
ÂÏ Â˙˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ Â‰Ï ‡ÈÒ Â‰ÏÂÎ ÔÂÚÓ˘ 'Â Ï‡ÈÏÓ‚ Ô ÔÂÚÓ˘ ÔÂ
ÓÂ‡ ‚"˘ Ô˙„ ‚"˘ ÔÓ‡„ ‡‰ ‰„Â‰È È ÂËÙ ˜ÈÊ‰Â ˙Â˘ ÌÈÓÎÁ

Ô˙„ ÔÂÚÓ˘ È ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ÈÙÏ Â˙Î‡ÏÓ ˙‡ ‡Â‰ Ô˜˙Ó Û‡Á‰È‰
ÁÙË ‰ÈÎÂ ÌÈÁÙË ‰˘Ï˘ ‰ÈÊÚÓ ÂÈ˙Á˙ ‡‰È˘ ÍÈˆ ‰ÈÈÏÚ Â„ÈÓÚÓ

ËÂÏÏ‰ ÌÈÂÚÈ˘‰ ÏÎ ÂÓ‡ ‡Ï ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ È ˜ÈÊ‰˘ ‰Ó ÌÏ˘Ó ˜ÈÊ‰ Ì‡Â
"˙ ÌÏ˘ÏÓ ÂËÙ ˜ÈÊ‰ Ì‡˘ ‡Ï‡È˙˙Ò‰ ÈÈÁ ˙˙Ò‰ ˙˙ÒÏ ÒÓ˘ ˆÁ‰

ÒÓ˘ Û˙Î‰ ÈÈÁ Û˙Î‰ Û˙ÎÏ ÒÓ˘ ÓÁ‰ ÈÈÁ ÓÁ‰ ÓÁÏ ÒÓ˘
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ובו  תשחית  ובל  ונפש  גוף  שמירת  דיני 
ט"ז סעיפים:

א מצות עשה לעשות אדם מעקה לגגו שנאמר 
ועשית מעקה לגגך והוא שיהיה בית דירה אבל 
ובית  האוצר  ובית  המדרש  ובית  הכנסת  בית 
הבקר והתבן פטורים שאין רגילות כלל להשתמש 

על גגיהם ולכן גגין שלנו פטורים.

וכל בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות ]פטור[ 
מפני שאינו ראוי לדירה ואין שם בית עליו:

כדי  טפחים  מעשרה  פחות  אין  המעקה  גובה  ב 
המחיצה  להיות  וצריכה  מהגג  הנופל  יפול  שלא 

חזקה כדי שישען אדם עליה ולא תפול:

עשה  מצות  ביטל  מעקה  בלא  גגו  המניח  כל  ג 
דמים  תשים  ולא  שנאמר  תעשה  לא  על  ועבר 

בביתך.

וראוי  סכנה  בו  שיש  דבר  כל  ואחד  הגג  אחד 
שיכשל בו האדם וימות כגון שיש לו בור בחצרו 
בין יש בו מים בין אין בו חייב לעשות לו חוליא 
גבוה עשרה טפחים סביב או לעשות לו כיסוי כדי 

שלא יפול בו אדם וימות.

מצות  נפשות  סכנת  בו  שיש  מכשול  כל  וכן 
יפה  ולהזהר בדבר  ולהשמר ממנו  עשה להסירו 
שנאמר השמר לך ושמור נפשך מאוד ואם הניח 
ולא הסיר המכשולות המביאים לידי סכנה ביטל 
מצות עשה ועבר בלא תשים דמים כגון אם סולם 

רעוע עומד בביתו וחצרו.

אלא  נושך  אינו  ואפילו  רע  כלב  המגדל  וכן 

שמנבח כי שמא תפיל אשה מיראתו וכל המגדל 
כלב רע הרי הוא עומד בארור כמו המגדל חזירים 
שאז  מותר  ברזל  של  בשלשלת  קשור  הוא  ואם 
אין מורא ופחד לאדם ממנו ובעיר הסמוכה לספר 
וצריכה שימור מאויבים מותר לגדלו וקושרו ביום 
על  מנבח  רע שאינו  וכלב שאינו  בלילה  ומתירו 
לקשרו  צריך  ואין  מקום  בכל  לגדלו  מותר  אדם 
כלל ועכשיו נהגו להקל בגידול כלב שאינו קשור 
נושך  אינו  אם  זכות  עליהם  שלימדו  ויש  ביום 
ונדחו דבריו לכן כל ירא שמים יזהר שיהא קשור 
בשלשלת של ברזל עד שעה שבני אדם הולכים 

לישן אפילו אינו נושך אלא מנבח:

בהם  שיש  מפני  חכמים  אסרו  דברים  הרבה  ד 
הריני  ואומר  עליהם  העובר  וכל  נפשות  סכנת 
מסכן עצמי ומה לאחרים עלי או איני מקפיד בכך 
חייב מכות מרדות ואלו הם לא יניח פיו על צנור 
מים  של  נימא  יבלע  שמא  וישתה  מים  המקלח 
והיא עלוקה וכן לא ישתה מן הנהרות והאגמים 
בפיו מטעם זה ולא בידו אחת מפני שממהר וזורק 
לעכבם  יכול  ידיו  בשתי  אבל  בודק  ואינו  לפיו 
ולעיין בהם ובלילה אסור בכל ענין ואפילו על ידי 
סינון בכלי לא ישתה בלילה מן הנהרות והאגמים 

משום סכנת שברירי והיא מכת סנורים.

קודם  המים  מן  מעט  לשפוך  צריך  ביום  ואפילו 
שישתה לפי שיש מים הרעים ששתו מהם השדים 

בנהר וזו רפואתם.

)ובליל שבת ובליל רביעי בשבת לא ישתה מים 
ונסתננו  יום  פי שנשאבו מבעוד  באפלה אף על 
בכלי מפני סכנת רוח רעה ואם צמא מאד ישליך 

הלכות שמירת גוף ונפש
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בהם איזה דבר ואחר כך ישתה(.

ולעולם לא ישתה מים פושרין בכלי מתכות מפני 
שהם רעים לגוף אלא אם כן השליך בתוכה איזה 
דבר שדרך ליתנו במשקין כגון עשבים או תבלין 
או עיקרי בשמים וכיוצא בהם ואם )הרתיחו( )הם 
בכל  מותר  חרס  ובכלי  ענין  בכל  מותר  רותחין( 

ענין:

ה מי שאכל או שתה או ישן או שימש מטתו או 
הקיז דם אחר שעשה אחת מהנה אין לו לעמוד 
והמקיז  שיעמוד  קודם  מעט  ישהה  אלא  מיד 
אחר  מאומה  שיטעום  קודם  מטתו  ומשמש  דם 
בראשון  אם  כי  להקיז  ואין  בראשו  דמו  ההקזה 
בשני  לא  אבל  שבת  ובערב  וברביעי  בשבת 

ושלישי וחמישי:

ו אסור לעבור תחת קיר נטוי או על גשר רעוע 
סכנה  מקום  בשאר  לילך  או  לחורבה  ליכנס  או 
בבית  לישן  ואסור  בלילה(  יחידי  יצא  )ולא  )א( 
יחידי )ב( )בלילה( וכל הישן בבית יחידי )בלילה( 

אחזתו לילית ואסור ללון בבית הקברות:

תחת  ומשקין  אוכלין  שאר  או  תבשיל  יתן  לא  ז 
המטה מפני שרוח רעה שורה עליהם אפילו אם 

מחופים בכלי ברזל.

ביצה  או  קלוף  בצל  או  קלוף  שום  יאכל  ולא 
רעה  שרוח  מפני  הלילה  עליהם  שעבר  קלופה 
שורה עליהם אפילו הם צרורים בבגד וחתומים 
שבראש  השער  והוא  עיקרם  בהם  שייר  ואם 
השום והבצל או מעט קליפתם מותרים. וכן לא 
אחר  הלילה  עליהם  שעבר  מזוגין  משקין  ישתה 
שנמזג במים והוא שלנו בכלי מתכות או כלי נתר 
)ואין צריך לומר מים עצמן שעבר עליהם הלילה 

בכלי המתכות(:

ח לא יתן ככר לחם תחת השחי מפני הזיעה שכל 
זיעת האדם הם סם המות חוץ מזיעת הפנים סימן 

לדבר בזעת אפיך תאכל לחם ולא יתן מעות בפיו 
שמא יש עליהן מעט זיעה וגם יד הכל ממשמשת 
בהן ויש מהם חולים וזוהמתם דבקה בהן ומזקת 

לאדם כשנותנה לפיו.

ולא ינעוץ סכין בתוך אתרוג גדול או בתוך צנון 
ישב  שמא  או  וימות  חודה  על  אדם  יפול  שמא 
עליה ולא יתן מחט בתוך הלחם לכלב שמפסיד 
סם  לו  יתן  אלא  לבריות  ויזיק  ישתגע  שמא  לו 
המות ואין בו משום צער בעלי חיים כיון שמפסיד 

לו:

ט לא יעבור איש בין שתי נשים ולא אשה בין שני 
אנשים מפני שרוח רעה שורה וכן הכלב בין שני 
בני אדם או אדם אחד בין שני כלבים וכן הדקל 
אומרים  ויש  אומרים אף החזיר  ויש  של תמרים 

אף הנחש.

ולא ישב תחת מרזב היוצא מן הגג מפני שהמזיקים 
יחף אלא  מי שופכין  על  יעבור  ולא  מצויים שם 
אם כן כבר צעדו ועברו עליהם ששים צעדים או 
עליהם  שפיזר  או  החמה  זריחת  עליהם  שעברה 
אחד  שם  אין  שאם  רוק  עליהם  שרקק  או  עפר 

מכל אלו רוח רעה שורה עליהם.

ולא יישן בחצר בצל לבנה של כותל החצר מפני 
שהלבנה  ובזמן  בלילה  להלוך  דרכם  שהשדים 
והולכין  האור  במקום  לילך  מתייראין  זורחת 
ישן בצל  והוא  במקום הצל ואם הלבנה במערב 

הכותל במזרחו אין לחוש.

בפני  העומד  שכל  ערום  הנר  בפני  יעמוד  לא 
נותן  יבש  ראשו  והסורק  נכפה  יהיה  ערום  הנר 
עורון לאור עיניו וכן השותה משקה המטפטף מן 
החבית וכן הנועל מנעליו בעוד שרגליו לחות ממי 
הרחיצה )בימיהם שהיו נועלים על רגלים יחפים 

וכן באנפלאות שלנו(.

והשותה רתיחה העולה על גבי משקה קשה לרירין 
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לראש  קשה  בפיו  והמנפחה  החוטם  מן  הבאין 
והשותה  לעניות  קשה  לצדדים  אותה  והדוחק 
מים בקערה קשה לכליון עינים קערה כפויה על 
פי הכד קשה לעניות סובין בבית קשה לעניות פת 
אין  ודגים  לעניות אבל בשר  תלויה באויר קשה 
לחוש הואיל ודרכם בכך פירורי פת בבית קשה 

לעניות )אם הם במקום דריסת הרגלים(.

ביותר מדאי על  והרגיל לשפוך מים שהם חמין 
ביצים  קליפי  על  הדורך  וכן  לצרעת  בשרו קשה 
וכן הלובש חלוק מכובס שלא עברו עליו שמונה 
ימים אחר שנתכבס שהכינים הראשונים חוזרים 
וחיים וקשין לצרעת וכן האוכל דג ובשר כאחת 

כמו שנתבאר ביו"ד סימן קט"ז:

י אסור לעמוד בפני הנשים בשעה שחוזרות מן 
המת מפני שמלאך המות מרקד ובא לפניהם ויש 
לו רשות לחבל כי עולה ומסטין ויורד ונוטל נשמה 
וכן כשהולכות אחר המת לא יפגע אותן פנים אל 
פנים אלא ילך מאחריהן או לפניהן ובחזירתו ילך 
בדרך אחרת שלא יפגע אותן ואם פגע מה תקנתו 
ידלג ממקומו ד' אמות אם יש שם נהר יעברנו או 
אם יש שם דרך אחרת ילך בה ואם יש שם כותל 
יעמוד אחורי הכותל עד שיעברו ואם לאו יחזיר 
פניו ויאמר פסוק ויאמר ה' אל השטן יגער ה' בך 
כו' עד שיעברו כולן )ואם אין שם שבע נשים אין 

לחוש כל כך(:

יא אסור לעבור בנחל שמימיו רודפים אם המים 
שלא  סכנה  משום  ממתנים  למעלה  מגיעים 

ישטפוהו המים.

היד  יחתוך  שלא  היד  גבי  על  בשר  לחתוך  ואין 
בו  וכיוצא  קנה  בקרומית של  שינים  לחצוץ  ואין 
ממנו  ומתפרשים  ניתזין  קיסמין  בו  שכשדוחקין 

ויכולין להזיק:

אדם  על  פורענות  דבר  מפיו  להוציא  אסור  יב 

היה  קיים  פלוני  היה  אילו  לומר  אפילו  מישראל 
לאב  ואין  לשפתים  כרותה  ברית  כי  לכאן  בא 
ואם לעשות מורא לתינוק בדבר טמא כגון לומר 
חתול או כלב יקחוהו כי יש מזיקים שלהם שמות 
כשמות הטמאים ההם ויוכלו להזיק לתינוק בגופו 
בכל  וכן  לשפתים  כרותה  שברית  בנשמתו  או 

כיוצא באלו צריך ליזהר מאד מהרגל הלשון:

יג שלום בעיר אל יהלך אדם בצדי הדרכים מפני 
שמלאך המות אין לו רשות לעבור ומחביא עצמו 
באמצע  אדם  יהלך  אל  בעיר  דבר  דרכים  בצדי 
הדרך מפני שמלאך המות מהלך באמצע הדרכים 
הואיל ונתנו לו רשות לעבור ויש לברוח בתחלת 
בסופו  יברח  לא  בתחלתו  ברח  לא  ואם  הדבר 
בשוק  יתראה  ולא  במסתרים  עצמו  יחביא  אלא 
איש  תצאו  לא  ואתם  כמ"ש  המזיקיםקלה  מפני 

מפתח ביתו עד בוקר:

ולא  לאבדו  שלא  בגופו  להזהר  שצריך  כשם  יד 
לקלקלו ולא להזיקו כך צריך להזהר במאודו שלא 
לאבדו ולא לקלקלו ולא להזיקו וכל המשבר כלים 
או קורע בגדים או הורס בנין או סותם מעין או 
זורק  )או  או ממאסם  או משקין  מאבד מאכלות 
מעות לאיבוד( וכן המקלקל שאר כל דבר הראוי 
ליהנות בו בני אדם עובר בלא תעשה שנאמר לא 
תשחית את עצה וגו' )ואם הזהירה תורה על של 
נכרים שנלחמים עמהם קל וחומר לשל ישראל או 

אפילו משל הפקר(.

להטיל  וחימה  כעס  להראות  כדי  כוונתו  ואפילו 
אימה על בני ביתו שאינן נוהגין כשורה:

טו במה דברים אמורים כשעושה דרך השחתה 
וקלקול אבל על מנת לתקן מותר לקלקל אם אי 
אילן  כגון  זה  קלקול  ידי  על  אלא  לתקן  אפשר 
לאילנות  ומזיק  הקרקע  את  שמכחיש  מאכל 
אחרים הטובים ממנו וכן אם צריך למקומו לבנות 
שם או שמאפיל על החלון מותר לקצצו וכן אם 



269 הלכה

כיוצא  כל  וכן  מלמאכל  יותר  לבנין  יקרים  דמיו 
באלו בקלקולי שאר דברים.

ואין צריך לומר אם מקלקלו על מנת לתקן גופו 
כגון ששורף כסא ושולחן להתחמם בהם אם אין 
לו עצים אחרים או שורף בגד לכסות דם באפר 
כדי שיוכל לשחטו ולאכלו אם אין לו עפר אחר 

כגון שהולך בספינה וכן כל כיוצא בזה:

טז כל אילן סרק מותר לקוצצו אפילו אינו צריך לו 
כלל וכן אילן מאכל שהזקין ואינו עושה אלא דבר 
מועט שאינו ראוי לטרוח בו מותר לקצצו וכן כל 

כיוצא בהם בקלקולי שאר דברים.

ודקל  זיתים  הקב  רובע  עושה  שהוא  זית  ואילן 
יש סכנה  וגם  לקצצם  קב תמרים אסור  העושה 
שנתבאר  דרך  על  אלא  מאכל  אילן  בקציצת 

למעלה:





ויעקב הלך לדרכו
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 סוגיית 
"אין הדבר תלוי ]אלא[ בתשובה"

 חלק א
תשובה וגאולה – במשך הדורות

 מחלוקת רב ושמואל 
האם הגאולה תלויה בתשובה

תלוי  הדבר  ואין  הקיצין  כל  כלו  רב  אמר 
אמר  ושמואל  טובים  ומעשים  בתשובה  אלא 
אליעזר  ר'  כתנאי  באבלו,  שיעמוד  לאבל  דיו 
ואם  נגאלין  תשובה  עושין  ישראל  אם  אומר 
אין  אם  יהושע  רבי  ליה  אמר  נגאלין  אין  לאו 
אלא הקב"ה מעמיד  נגאלין  אין  עושין תשובה 
להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין 
תשובה ומחזירן למוטב, תניא אידך ר' אליעזר 
אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין שנאמר 
שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם, אמר לו 
ולא  והלא כבר נאמר חנם נמכרתם  יהושע  רבי 
בכסף תגאלו חנם נמכרתם בעבודת כוכבים ולא 
בכסף תגאלו לא בתשובה ומעשים טובים אמר 
לו רבי אליעזר לר' יהושע והלא כבר נאמר שובו 
אלי ואשובה אליכם אמר ליה רבי יהושע והלא 
ולקחתי אתכם  אנכי בעלתי בכם  כי  נאמר  כבר 
אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון, 
אמר  כה  נאמר  כבר  והלא  אליעזר  ר'  לו  אמר 
ה' גואל ישראל וקדושו לבזה נפש למתעב גוי 

לעבד מושלים מלכים...

]סנהדרין צח, ב[

צריכים  להיגאל  שבשביל  היא  רב  דעת 
כל ישראל לעשות תשובה, אך שמואל חולק 

עליו וסובר שגם בלי תשובה הם יגאלו.

פסק ההלכה – כרב

ואין  התשובה.  על  צוו  כולן  הנביאים  כל 
הבטיחה  וכבר  בתשובה.  אלא  נגאלין  ישראל 
תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן 
כל  עליך  יבאו  כי  והיה  שנ'  נגאלין,  הן  ומיד 
הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך 
י"י  והשבות אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך 
אלהיך שמה ושבת עד י"י אלהיך ושמעת בקולו 
ככל אשר אנכי וגו' ושב י"י אלהיך את שבותך 
הפיצך  אשר  העמים  מכל  וקבצך  ושב  וריחמך 

י"י אלהיך שמה:

]רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה[

הקשר בין תשובה לגאולה
רק  הינה  שהתשובה  לחשוב  אפשר  היה 
הגאולה.  לבוא  הקב"ה  שהציב  טכני  תנאי 
אך כ"ק אדמו"ר שליט"א מבאר שישנו קשר 
דרושה  ולכן  לגאולה,  תשובה  בין  מיוחד 

הקדמת התשובה בשביל הגאולה:

עושין  ישראל  אם  רז"ל:  מאמר  פירוש  זהו 
הלשון  נגאלין.  אין  לאו  ואם  נגאלין  תשובה 
"ואם לאו אין נגאלין" מלמדנו, שהגאולה עצמה 
בשל  רק  זה  ואין  התשובה,  ענין  את  דורשת 
החטאים,  את  ממרקת  שהתשובה  החטא,  ענין 
ומעכבים את הגאולה, הטעם לכך:  המסתירים 
עיקר התשובה הוא מצד בחינת יחידה שבנפש 
הפגמים,  כל  את  לתקן  התשובה  בכוח  )שלכן 
הנעשים על ידי החטאים, כי הפגמים הם בכוחות 
הגלויים, וכשעושים תשובה נמשך ממקום עליון 
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במילא  נתמלאים  ואזי  שבנפש,  מיחידה  יותר, 
כל הפגמים(, ולכן יש צורך לשם הבאת הגאולה 
העתידה בהקדמת התשובה, בחינת יחידה, כדי 

להמשיך גאולה שלימה, בחינת יחיד.

]לקו"ש )מתורגם ללה"ק( ח"ד עמ' 52[

 ביאור בדברי הרמב"ם 
"סוף ישראל לעשות תשובה"

ב. והנה בהשקפה ראשונה הי' אפשר לומר: 
מכיון שבפסוק זה, "אם לא ביד חזקה גו' אמלוך 
והמדרש  העתידה,  לגאולה  המכוון  עליכם" 
לומד ממנו בשייכות ליצי"מ – הרי, מאידך, יש 
ללמוד בענין הכתוב מגאולת מצרים על הגאולה 
שבגאולה  החזקה"  ה"יד  שגם  היינו  העתידה, 
ז.א.  ל"מרובים":  אלא  מיועדת  אינה  העתידה 
אלקיך  ה'  עד  "ושבת  התורה  של  שהבטחתה 
גו' ושב ה' אלקיך גו'", "שסוף ישראל לעשות 
נאמרה  נגאלין"12  הן  ומיד  גלותן  תשובה בסוף 
בנוגע  ולא  ישראל  ולכלל  למרובים  בנוגע 

ליחידים.

וכמפורש  כן:  לפרש  אפשר  אי  באמת  אבל 
גו'"  אלוקיך  ה'  "ושב  הכתוב  על  בפרש"י 
רש"י:  ובלשון  בפרט,  לכאו"א  בזה  שהכוונה 
. תלוקטו לאחד   . "אוחז בידיו ממש איש איש 
הגאולה  הבטחת  והרי   – ישראל"  בני  אחד 
וכמסובב  בהמשך  באה  ה'"  "ושב  ואופנה 
מה"סיבה" של הגאולה "ושבת עד ה' אלקיך" 
גלותן"  בסוף  תשובה  לעשות  ישראל  "שסוף 
כתב  וכן  בפרט.  כאו"א   – הוא  בזה  היינו שגם 
סופו  "בודאי  מישראל  שכאו"א  הזקן  אדמו"ר 

לעשות תשובה . . כי לא ידח ממנו נדח".

12( רמב"ם הלכות תשובה פ"ז ה"ה.

]לקו"ש חי"א עמ' 1-2[

על  הרמב"ם  שדברי  לפרש  ניתן  לא 
תשובת בני ישראל מדברים על כלל ישראל, 
ולאו דוקא על כל יחיד ויחיד )כלומר, שיתכן 
אלא  תשובה(,  יעשו  שלא  יחידים  שישארו 
דברי הרמב"ם "סוף ישראל לעשות תשובה", 

מדברים על כל אחד ואחד מישראל בפרט.

 ביאור בדברי הרמב"ם 
"הבטיחה תורה . . ומיד הן נגאלין"

מאמר  ידוע  הרי  הפתיחה,  מעין  ולסיים 
הירושלמי במגילה פ"ג הלכה ו' שאין להפסיק 
הסימן  וע"פ  החדש,  לפרשת  פרה  פרשת  בין 
זמן  הפסח  דליל  וד'  ג'  דכוס  ע"ד  שהוא 
בדבר,  יש  איסור  שמעין  מובן  הנה  חירותנו, 
ונאמר בהתועדות דשבת זה, שי"ל שזהו מיוסד 
עושין  ישראל  אם  ב(  צז,  )סנהדרין  מרז"ל  על 
תשובה נגאלין, והוסיף ביאור ופירוש ברמב"ם 
הל' תשובה פ"ז הלכה ה' ומיד הן נגאלין, והובא 
בנסתר דתורה(  )פוסק  הזקן בעל התניא  מרבנו 
והשו"ע )פוסק בנגלה דתורה( באגרת התשובה 

שלו פרק י"א נגאלין מיד.

בברכה.

]ספר המאמרים מלוקט ח"ד, ע' קצד ואילך[

מצד  תהיה  יעשו,  שישראל  התשובה 
מצד  מגיעה  שהיא  בה  יורגש  אך  עצמם, 
שתפעל  היא  שהיא  זה,  על  התורה  הבטחת 

עליהם לעשות תשובה.

לסיכום: חזרת בני ישראל בתשובה, היא 
יחזרו  ישראל  כל  אם  הגאולה.  לבוא  תנאי 
בתשובה, תבוא הגאולה, ובאם לאו - תתעכב 
הגאולה עד שיעשו תשובה. והבטיחה תורה 

שסוף ישראל לעשות תשובה.

 חלק ב
תשובה וגאולה – בזמן כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ

עם  של  התשובה  עשיית  שכנ"ל,  כיון 
כ"ק  יצא  הגאולה,  את  הפועלת  היא  ישראל 

אדמו"ר הריי"ץ בשעתו בקריאה לעם ישראל 
שתבוא  לגאולה  ולהתכונן  תשובה  לעשות 
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לתשובה  "לאלתר  הייתה:  הסיסמא  בקרוב. 
לאלתר לגאולה". כלומר - מיד יעשו תשובה 

ומיד תגיע הגאולה.

סיכום ענינו של ה'קול קורא'
מאותה  באגרת  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק 
ה'קול  של  ענינו  את  ומבאר  מסביר  תקופה, 

קורא':

שנתיים  לפני  לאמריקא  בואו  בתחילת  מיד 
שליט"א  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  התחיל  וחצי, 
אמריקא  יהודי  את  לעורר  ללא-לאות  בעבודה 
מנת  על  טובים,  ומעשים  תורה  לתשובה, 
להבהיר, שהגזרות קשות על היהודים הם חבלי 

משיח, ושישועה את ישנה, והיא –

לאלתר  יהיה  שעי"ז  לתשובה,  "לאלתר 
בחסד  צדקנו  משיח  ע"י  שלמה  לגאולה 

וברחמים".

דברים אלו של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א 
מהקהילות  רחבים  בחוגים  פעולתם.  את  עשו 
וארגונים  דרכי-תשובה,  התחילו  היהודיות 
על  תעמולת-התשובה  העמידו  שונים  יהודיים 

סדר-היום שלהם.

האפשרות  את  אחד  לכל  לתת  על-מנת 
להתוודע לדברי ומכתב של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
ו"לאלתר  לתשובה"  "לאלתר  אודות  שליט"א 
חלק  של  ליקוט  בזה  אנו  מדפיסים  לגאולה", 

מדבריו ומכתביו לתקופה האחרונה.

אנו מעוררים ומקווים, שהרבנים ובני-תורה 
שי' ובכלל כל אחד שהוא בעל השפעה, שהוא, 
שליט"א,  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  לדרישת  בהתאם 

ינצל את ימי-הסליחות ועשרת ימי-תשובה:

א( להבהיר, שהגזרות קשות העכשוויות על 
היהודים הרי הם החבלי משיח;

וחזוק  כל אחד לתשובה אמיתית  לעורר  ב( 
בקיום התומ"צ;

ג( להבהיר את ענין טהרת האויר ע"י חזרת 
מקום  בכל  משניות,  ובפרט  התורה,  אותיות 

שמותר ע"פ דין;

ד( לדאוג שכולם ירשמו את עצמם בחברות 
תהלים  בחברת  בהיכללם  אשר  תהילים, 
העולמית בירושלים תובב"א, שעי"ז יקחו חלק 

בתפלה שלה בעד כלל ישראל.

לאלתר  טובה,  וחתימה  כתיבה  בברכת 
לתשובה – לאלתר לגאולה.

]אגרות קודש ח"א, עמ' מ ואילך. בתרגום ללה"ק[

משמעות ה'קול קורא'
בנ"י  ציפו  הגלות  דזמן  הדורות  כל  במשך 
והתפללו בכל יום ויום לביאת המשיח, ועאכו"כ 
התשוקה  היתה  שאצלם  ישראל  ונשיאי  צדיקי 
והגעגועים כו' לביאת המשיח בתוקף הכי גדול, 
)למרות  הקץ  לדחוק  נפשם  מסרו  מהם  וכמה 
בדברי  כידוע  הקץ(,  את  לדחוק  שלא  האזהרה 

ימי ישראל:

לה"שטורעם"  מגיע  זה  אין  אעפ"כ,  אבל 
ע"ד ביאת המשיח שהתחיל כ"ק מו"ח אדמו"ר 
קורא"  ב"קול  הידועה  בהכרזתו  דורנו  נשיא 
שנה(  מארבעים  יותר  )לפני  בשעתו  שנדפס 
לתשובה  "לאלתר   – והקדושה"  ב"הקריאה 
ומיד  תיכף  דייקא,  לאלתר   – לגאולה"  לאלתר 

ממש,

כי  כלל,  דחיקת הקץ  זה  – שאין  ובהדגשה 
אם, מפני שכבר הגיע זמנה של הגאולה, כאמרו 
נותר  ולא  העבודה,  כל  נסתיימה  שכבר  כמ"פ 
לנו אלא "לצחצח הכפתורים", ולהמתין לביאת 

המשיח.

ובפרטיות יותר:

נעשו  דורות,  כו"כ  הדורות שלפנ"ז,  במשך 
פעולות מיוחדות כדי להביא את משיח צדקנו, 
ע"י  החסידות  תורת  גילוי   – ובמיוחד  כולל 
שאלתו  על  המשיח  דמלך  כהמענה  הבעש"ט 
"כשיפוצו   – מר"  אתי  "אימתי  הבעש"ט  של 

מעינותיך חוצה".

ובפרט לאחרי גילוי תורת חסידות חב"ד ע"י 
בחב"ד  והשגה  הבנה  של  באופן  הזקן,  רבינו 
של  באופן  רק  לא  היינו,  "יתפרנסון",  שבנפש, 
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"טפה" בלבד,

ד"מעיין",  "טפה"  להיותה  אשר,  ולהעיר, 
הרי מטהרת בכל שהוא,

אלא באופן של הרחבה והתפשטות והפצה 
עד  כך  כל  גדול  בריבוי  נעשו  המעיין  )שמי 
הידוע  וכהמשל  הנהר(,  ורחובות  נהר  שנעשה 
לחלקים  המלך  שבכתר  היקרה  האבן  דשחיקת 
קטנים ביותר עד שיוכלו לערבה במים ולשפוך 

לתוך פיו של בן המלך כדי להציל את חייו.

ומדור לדור הולך וניתוסף בהפצת המעיינות 
זה,  לדורנו  ועד  נשיאינו,  רבותינו  ע"י  חוצה 
אשר, ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו התחיל 
שבאין  באופן  חוצה  המעיינות  דהפצת  הענין 
בכל  עצמם  המעיינות  להפיץ   – לגמרי  ערוך 
מקום ומקום, בכל קצוי תבל, עד לחוצה שאין 
תרגום  ע"י  ובמיוחד  כולל  הימנו,  מחוץ  חוצה 
והעתקת עניני החסידות )גם הענינים העמוקים 
בלשון  רק  לא  העולם,  דאומות  בלשונות  כו'( 
דברי  נאמרו  )שבה  המדוברת  השפה  אידיש, 
החסידות ע"י הבעש"ט וכו' עד לנשיא דורנו(, 

אלא גם בשבעים לשון דאוה"ע.

אמנם, במשך כל הדורות )גם בהתחלת זמנו 
של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו( היתה עיקר 
ההדגשה על הפעולה דהפצת המעיינות חוצה, 
לא )כל כך( על הבאת המשיח – אף שבכללות 
הי' ידוע שהפצת המעיינות חוצה פועלת ביאת 
בהתוועדויות  )ובפרט  לזמן  ומזמן  המשיח, 

ומדברים על  היו מזכירים  וכיו"ב(  כסלו,  די"ט 
ענין זה.

יצא כ"ק מו"ח  משא"כ כשהגיע הזמן שבו 
אדמו"ר נשיא דורנו בהכרזה "לאלתר לתשובה 
עצם  ועד  והולך  ומוסיף   – לגאולה"  לאלתר 
היום הזה, ע"פ ציווי והוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר 
ומשמש  עומד  להלן  "מה  אשר,  דורנו,  נשיא 
הגאולה,  הבאת  על  ההדגשה   – כו'"  כאן  אף 
)כולל  ועבודתינו"  ד"מעשינו  פעולה  ועד שכל 
בנוגע להפצת המעיינות חוצה( חדורה בכוונה 
ידיעה שזהו  – להביא את משיח צדקנו, מתוך 
את  להביא   – זה  דורנו  של  המיוחד  תפקידו 

הגאולה.

]שיחת ש"פ תצא ה'תשמ"ח[

הריי"ץ  אדמו"ר  של  בקריאתו  החידוש 
ענין הגאולה.  הוא בכך ששם את הדגש על 
תשובה,  לעשות  שצריכים  רק  לא   - היינו 
תבוא  השנים  שבמשך  מזכירים  פעם  ומידי 
התשובה  בשעת  אלא  זו.  בזכות  הגאולה 
עצמה מודגש שבזכות זה באה הגאולה, וזוהי 
שמתקרבים  כיון  התשובה.  מטרת  בפירוש 
ממש לגאולה, במילא בכל עבודה מודגש זה 

שהיא מביאה את הגאולה.

היא  התשובה  שכנ"ל,  כיון  לסיכום: 
אדמו"ר  הרעיש  לכן  הגאולה,  לבוא  תנאי 
לתשובה  "לאלתר  על  בשעתו  הריי"ץ 
בוא  את  להחיש  בכדי  לגאולה",   לאלתר 

הגאולה.

 חלק ג
תשובה וגאולה – בשנים האחרונות

כיון שהתנאי לבוא הגאולה הוא התשובה, 
הרי המסקנא המתבקשת מכך שעשו תשובה 

היא, שהגאולה צריכה לבוא בכל רגע.

בשנים האחרונות, ובפרט בשנים תנש"א-
כמה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הודיע  תשנ"ב, 
פעמים, כי עבודת התשובה הנדרשת בשביל 
כבר  ישראל  בני  נעשתה.  כבר  הגאולה,  בוא 

עשו תשובה.

כבר עשו תשובה
שלימות  ע"י  יותר  עוד  ניתוסף  זה  ובכל 
והפצת  והיהדות  התורה  דהפצת  העבודה 
)כתוצאה  התחתון  כדור  בחצי  חוצה  המעיינות 
שנים,  יובל  במשך  תמוז(  די"ב-י"ג  מהגאולה 
מו"ח  כ"ק  יצא  זו  תקופה  בהתחלת  אם  אשר, 
אדמו"ר נשיא דורנו בהכרזה "לאלתר לתשובה 
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לאלתר לגאולה", להעיד שכבר סיימו כל עניני 
את  גם  סיימו  שכבר  מזה,  ויתירה  העבודה, 
הכן  לעמוד  רק  וצריכים  הכפתורים",  "צחצוח 
צדקנו,  משיח  פני  לקבל  כולכם"(  הכן  )"עמדו 
ובודאי  בודאי  זו,  תקופה  של  בסיומה  הרי 
זמן  הגיע  שכבר  ספיקא  וספק  ספק  כל  ללא 
וגם  הקיצין",  כל  "כלו  חז"ל  ובלשון  הגאולה, 
הדבר  "ואין  המאמר  )כהמשך  התשובה  ענין 
תלוי אלא בתשובה"( הי' כבר בשלימות, כולל 
צדיקייא  לאתבא  אתא  ד"משיח  השלימות  גם 
שבכאו"א  משיח  ניצוץ  מצד  בתיובתא", 

מישראל.

]שיחת ש"פ בלק ה'תנש"א, ס"ז[

כ"ק אדמו"ר שליט"א: אין מה לחכות יותר, 
כיון שכבר סיימו כל עניני העבודה, וכבר עשו 
משיח  בביאת  אלא  תלוי  הדבר  ואין  תשובה, 
הי'  בתשובה"  אלא  תלוי  הדבר  אין   – עצמו. 
לפני משך זמן, אבל עכשיו )לאחרי שכבר עשו 
משיח  בביאת  אלא  תלוי  הדבר  אין  תשובה( 
בפועל  משיח  שיבוא  זה  שצריך  מה  כל  עצמו. 
משיח  זה  זה",  ואומר  באצבעו  "מראה  ממש, 

צדקנו!

מבאר  בהם  מקומות  מספר  נביא  להלן 
בני  שכל  רואים  כיצד  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

ישראל כבר עשו תשובה

עשו תשובה – מצד האנחה היהודית
ועפ"י המובא בספרים, ששנת תש"נ היא גם 
שבזמן  מעידה  שהגמרא  ע"ז  נוסף   – קץ  שנת 
הדבר  ואין  הקיצין  כל  "כלו  הי'  כבר  הש"ס 
ריבוי  בנ"י  הוסיפו  ומאז  בתשובה",  אלא  תלוי 
תומ"צ   – ועבודתינו"  ד"מעשינו  מופלג  הכי 
ועבודת התשובה – מובן, שבעמדנו עוד בערב 
שנת תש"נ, בשנת תשמ"ט )גם מלשון "תשמט 
ידיך" כל "החובות"( – הרי זה הזמן הכי מתאים 

לביאת משיח צדקנו.

את  ישלימו  שכבר   – העיקר  וזה  ועוד   .  .
הפעולות האחרונות שיריים דמעשינו ועבודתינו 
גדול  הכי  הריבוי  לאחרי  הכפתורים,  בצחצוח 

כל  כלו  שכבר  הפס"ד  וכ"ל  עתה,  עד  שהי' 
"תלוי"  בתשובה,  אלא  תלוי  הדבר  ואין  הקצין 
כבר  ו"תלוי"  מן המוכן  כבר  גם מלשון שישנו 
באויר שטח זה, וצריך רק להורידו בפועל – שזה 
מקום  ובאיזה  קטן  ברגע  לעשות  כאו"א  יכול 
ההתוועדות  בשעת  גם   – שיהי'  ומצב  ומעמד 
יעורר  שזה  באופן  לרגע  שיתבונן  עי"ז   – עתה 
אצלו אנחה פנימית, שע"ז ישנו הפס"ד ועדות 
גדולי  )וכמה  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
היא  יהודית  – שאנחה  וכו'(  הרגצ'ובי  ישראל, 
ישראל  א(  תורה:  והבטיחה  שלימה,  תשובה 

עושין תשובה – ב( ומיד הן נגאלין,

וזה מביא התשובה – וכנ"ל אין הדבר תלוי 
שגלו  כביכול,  הקב"ה  של   – בתשובה  אלא 
לאדום שכינה עמהם כפס"ד הרשב"י – ושב ה' 
אחד  לאחד  תלוקטו  ואתם  שבותך,  את  אלקיך 
הקודש,  לארץ  יחד  כולם  והולכים  ישראל,  בני 

בירושלים עיר הקודש, תיכף ומיד ממש.

]שיחת ש"פ בחוקותי ה'תשמ"ט[

פס"ד  פוסקים  למטה  כשישראל  ועפ"ז 
כלו  )כי  הגאולה  זמן  כבר  שהגיע  תורה  ע"פ 
יקום  כן  וישראל עשו תשובה56( –  כל הקצין55 

ותיכף ומיד באה הגאולה.

55( סנהדרין צז, ב.
56( כהפס"ד דכ"ק מו"ח אדמו"ר שאנחה של יהודי 
קודש  אגרות  תמוז.  ג'  יום"  )"היום  גדולה  היא תשובה 

שלו ח"ג ס"ע תקנא. סה"מ תרפ"ז ע' ד(.
]ספר המאמרים מלוקט ח"ג עמ' קפ[

אנחה של יהודי היא תשובה גמורה, וכיון 
שכך, כל בני ישראל כבר עשו תשובה.

עשו תשובה – מצד ה"הרהור תשובה"
נשיא  והכריז  הקיצין",  כל  "כלו  אמחז"ל 
ומה ש"אין  לגאולה,  לאלתר  קורא  בקול  דורנו 
הדבר תלוי אלא בתשובה" – הרי בודאי שכבר 
אחד  תשובה  הרהור  ע"י  שכן,  תשובה,  עשו 
ואין לך אדם מישראל שלא  נעשה צדיק גמור, 

הרהר כו"כ הרהורי תשובה.

]שיחת ש"פ תצא ה'תשמ"ח[
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בנוגע  זכות  הלימוד   – לראש  ולכל   .  .
לקירוב וזירוז הגאולה – שכיון שכבר "כלו כל 
לאחרי  ועאכו"כ  הגמרא,  בזמן  עוד  הקיצין", 
אריכות וקושי הגלות במשך יותר מאלף ותשע 
לתשובה  ובנוגע  בא...  לא  ועדיין  שנה  מאות 
)"אין הדבר תלוי אלא בתשובה"( – כבר עשו 
תשובה, שהרי אין לך אדם מישראל שלא הרהר 
פעמים  כמה  אלא(  אחת,  פעם  רק  )לא  תשובה 
חדא  "בשעתא  נעשה  שעי"ז  חייו,  ימי  במשך 
כפס"ד  גמור,  צדיק  גמור  מרשע  חדא"  וברגע 
שאני  מנת  "על  האשה  את  שהמקדש  הגמרא 
שמא  מקודשת  גמור  רשע  אפילו  )גמור(  צדיק 
שמשיח  ובודאי  בודאי  הרי   – תשובה"  הרהר 
צדקנו צריך לבוא תיכף ומיד ממש, אשר, כדאי 
ובפרט  ישראל,  לגאול את  זה  זכות  לימוד  הוא 
שנוסף על הלימוד זכות, ה"ז גם פס"ד של כו"כ 
שהתורה  וכיון  בישראל,  ומורי-הוראה  רבנים 
"לא בשמים היא", הרי, פס"ד זה בב"ד של מטה 
מחייב כביכול ומזכה גם את ב"ד של מעלה, וכן 

יקום!

]שיחת ש"פ ויחי תנש"א[

על ידי הרהור תשובה נעשים ברגע אחד 
הרהר  מישראל  אחד  שכל  וכיון  גמור,  צדיק 

תשובה, הרי כל ישראל כבר עשו תשובה.

חיסרון בעבודה הפרטית – אינו מעכב
לומר  ניתן  כיצד  לשאול:  ניתן  לכאורה 
אחד  שכל  בשעה  תשובה,  עשו  כבר  שבנ"י 
יודע שיש לו עדיין מה לתקן ועדיין לא עושה 

עבודתו בשלימות?

הרבי שליט"א בשיחת ש"פ  עונה  כך  על 
נח ה'תשנ"ב:

גם כשידע איניש בנפשי' מעמדו ומצבו שיש 
אצלו ענינים הצריכים תיקון, אין זה בסתירה ח"ו 
לעדותו של נשיא דורנו שכבר נשלמה העבודה 
כי,  צדקנו,  משיח  פני  לקבל  מוכנים  ועומדים 

העבודה דכללות בנ"י במשך כל הדורות שצריכה 
להשלימות  לבוא  כדי  הגלות  בזמן  להיות 
)ד(כל  דהגאולה )שתלוי' "במעשינו ועבודתינו 
ואין  ונשלמה,  נסתיימה   – הגלות"(  משך  זמן 
ולכן,  הגאולה,  עיכוב  על  כלל  והסבר  ביאור 
הזמן  במשך  הפרט  של  בעבודתו  חסר  אם  גם 
ה"ז  שתהי',  סיבה  מאיזו  הגאולה  שמתעכבת 
ולהשלימו,  לתקנו  צריך  שבודאי  פרטי  ענין 
אבל, אין זה גורע ח"ו בגמר ושלימות "מעשינו 
מוכנים  שעומדים  ישראל  דכלל  ועבודתינו" 
והשלימות  התיקון  גם  שכן,  וכיון  להגאולה, 
בידעו  שמחה,  ומתוך  יותר,  בנקל  היא  דהפרט 
האמיתית  הגאולה  באה  ממש  ומיד   שתיכף 

והשלימה.

ובסגנון אחר: כללות בנ"י שהם "קומה אחת 
שלמה" נמצאים במעמד ומצב דאדם שלם בכל 
רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, הן ברוחניות )רמ"ח 
והחסרון  בגשמיות,  והן  מל"ת(  ושס"ה  מ"ע 
וחיצוני  קל  חולי  או  מיחוש  כמו  הוא  דהפרט 
באבר פרטי שתיקונו ע"י רפואה קלה ומהירה, 
)וכח(  רשות  "שניתנה  ירפא",  "ורפא  כמ"ש 
לרופא לרפאות", כולל ובמיוחד הרפואה שע"י 
רפואה  שמביאה  תשובה  )"גדולה  התשובה 
לעולם"(, ועד לשלימות הרפואה שהיא )לא רק 
מכאן ולהבא, אלא( עוקרת את החולי מלמפרע.

]'דבר מלכות' ש"פ נח ה'תשנ"ב[

הצריכים  ענינים  עדיין  שישנם  למרות 
תיקון, אין זה סותר לכך שכללות בני ישראל 
בוא  בשביל  הנדרשת  עבודתם  את  סיימו 
ענין  הוא  פרטי  אדם  של  החיסרון  הגאולה. 
את  מעכב  אינו  אך  לתקנו,  צריך  שוודאי 

הרפואה הכללית שכבר קיימת.

של  פסקי-דין  פורסמו  תשמ"ו  ]בקיץ 
רבני חב"ד ש"כבר עשו תשובה"  ו"הגיע זמן 

הגאולה"[
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צח התשובה אגרת
 שעפיי מלבד .וכו׳ ב׳־ד סיתות ד׳ עלל לקבל הסטה
 נתדדב כאילו הוי׳ שם של ירד באות הפוגם כל הםוד

 ובאות שריפה נתחייב כאילו תיא באות והפוגם םקילה
 כאילו אחרונה דרא ובאות הרג נתחייב כאילו ומ

ק. נתחייב  ותפילין יז׳׳ד באות פוגם קיש והטבמל ת
 .וכו׳ ה״א באות ותפלה ר״ו באות וציצית ה׳יא באות
^ ומה  וביטיל וחטאי׳ עונות לשאר ללמוד הסשכל י

;כולן מגד תדה
 יוכל דגל בבל הדעת העכגןת אחרי ורצה ח

א כאמת לבקש ׳ ק מ כחיב ולבא ^
 באמת בלבו תקבע אוי כי .וכו׳ פשעי מחה רחמיך־

 ושלמעלה שבנפש־ אלקסת בחי׳ על הרחמנות טדל
ל  ■rrr« מי״ג העליונים רחמים יעורר ובזה . מ

 יו׳יד של צוpב דגרמז ביה העליון טרצק דגמשכות
 מאותיות הנשפעת ההשפעה מבחי׳ מעלה שלמעלה

 הפגמים כל טנקם הרחמים מחת ח״ג לכן .הד׳ שם
 יניקה אק ושוב .ונקה ופשע עון נושא וכנרש

ל תתאה ה׳׳א מהשפעת והםט׳׳א להחצונים  (ובזה מ
 ודל). בידח לד^ייחד למקומה תתאה ה׳־א תשוב

 אין ש־ב שבאדם האלקית בנפש למטה ממש וכן
א מנקה ונקה וכמ׳׳ש מבדלים עונותיכם  לעבים ח

 החיצונים הם הצואים מלבושים נפשם לנקות לןרחדן
ם׳ כטיש  עברה שרוח ומאחר . וט׳ מלפפת מ

 ממש ב״ה הד׳ עד לשוב נפשם תכל אזי וחטחחם
 ביחוד ית׳ בו ולדבגך־״ למקדה מעלה מעלה לעלות

ד בתכלת ית׳ בו מיוחדת שזיחה כמו .נפלא ח  ח
להתלבש למטה לירד ת׳ פיו ברוח שנפחה בטרם

ףומ 
התשובה אגרת !96

ם ער׳ט (וכמו האחם בגון*  בטחם פיו ברוח ועופח ב^
ש) מיוחד מפץד\א החח שוצא  תשבה היא ־8ו מפ

 בדד היא זו ותשבח זה יחוד בחי׳ והנה שליטה.
 בזוהו׳ק וכמ׳׳ש חתאה תשבה שלאחר עילאה תשבה

 באודי׳ דתעסק היא עילזמ־־. חתשבה נשא פ׳ ברט
ט' מךב״ה ודחימו בדחילו  ובו׳ בינה י׳׳ה בן דאית ו
 תא בזה נמודים צדקים על תשבה בעלי (ומעלת

 בדעוחא עלייהו משכי דאינון שרה תי פ' בזודדק כמ״ש
 ובו׳): למא::א לאתקרבא סגי ובתלא יתיר דלבא
ק ר  בבמה ותיהני׳ כמ׳׳שבזוה״ק הענק לביזמיר S פ

 תשבה איהי דבינה . מותpמ
 שרי דהיינו .ובו׳ האפחחים על תבצת ותזם עילאה

 מחח ומוליד הדעת בהעסקת ה׳ בגחלת שמתבונן
 שא׳ כענק ודעת טעם ובטוב שליים ח׳ד בינתו

 «6ו ובו׳ חייך תא כי משום אלקך ה׳ את לאהבה
 בידאה וכן .ובו׳ לבד המסותרת טבעית באהבה לו ד

 חבצת האם נקראת אזי .מודע ובו׳ בושה או ופחד
 אתדבקות תא האועה עיקר והנה .ובו׳ תזפרות׳ על

 מודע. וכר פיהו מנשקת ישקני כמ״ש בחחא חחא
ל הנפש חלקי כל הם שהם נפע! ובבל נאמד וע׳׳ז  ש

מד מחשבה ולבושהם ומחת  מלן אייבק-ו ומעשה ד
 .וט׳ תארתם מה ית׳ במרותיו המתת דהיינו ית׳ מ

שלו והשכל  דאורייתא התורה עיק תא ית׳ וחכמתו ב
 והדיבור ית׳ במחשבתו המחשבה וכן .מחכמה

 ודבדי בפיך דברי ואשים וכמ׳ש חלבה זו ה׳ בדבר
tw■ הצחקה מעשה תא והמעשה . בפיך שמחי 

ת עשה ימים ששת כי כמ׳׳ש שלים חדז להחיות
׳וכי 
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טצ התשובה אגרת
 בחחא חזחא תpדבrאו היא וזו .במיא עודע ובר

 וכר. אהבה מחמת כשהיא והיתד הדבקות בתכלית
 או בעריות ואצ׳׳ל דל בהוצאת הברית שפגם ולפי
 חטדים (בי דרבגן או דאורייתא ביאה איסורי שאר
 באורייתא דיתעסק תא תקונו לבן במוח פוגם ובו') רם

 עבר ארם אלית דבי בתגא ודש גפקא. דמחבמה
 תה אם יחיה יעשה מה למקם מיתה ונתתיב עבירה

 פרק לשנות דפים ב׳ קרא אחד דף לקחות תיל
 ועפסק חבל במשל וחיינו .וכר פרקים ב׳ ישנה א׳

 וםכו»ל. כפול דעא הקשר שבמקום קושרו וחוזר
 ואמת בחט־ וזש״ה .וכר נחלתו בחבל תא וכבה
 בית ועון .ובו׳ תודה אלא אמת ואין ובו׳ עק יטפר

 מחבפר אבל מתכפר דאינו תא ומנחה בזבח עלי
:רדה בספק כדאי׳ וגמ׳יח בחודה

ה י פו־מ הנ  תזחא דאחדברוחא זו עילאה תשובה ו
בבחי׳ תא וגמ׳ח. חורה ע״י ברוחא ׳

 בפיו ממש ה׳ דבר לתות למטה מלמעלה המשכה
 בגמ״ח תחבקני רמינו בפיך. דברי ואשים וכבו׳ש
 צריך החרזחק >רם אבל .ובו׳ ימינא דחעא דהסד

 בת׳ תא למעלה ממטה למדרגה ממה־גה
 הלב בכוונת ברוחא חחא תpואתדב עילאה תשובה
 ואהבת לומר כר וברכותיה. שpב ובפרט בחפלה

ק לאמיתו. באמת וט׳ נפשך ובבל לבבך בבל מ׳  ו
 דבר להיות וט׳ בם ודברת וכר האלה הדברים וחיו
 המצות כל לקיים וכן .אמתוט׳ ואין באמת בפיו ת

 טכןדשתלי את הרי כמו במצותו קדשנו אשר כמוש
שאינו והבדלה פרשית לשן העליון קדש בת׳ תא

לוכי 

התשובה אגרת !96
ם ער׳ט (וכמו האחם בגון*  בטחם פיו ברוח ועופח ב^

ש) מיוחד מפץד\א החח שוצא  תשבה היא ־8ו מפ
 בדד היא זו ותשבח זה יחוד בחי׳ והנה שליטה.
 בזוהו׳ק וכמ׳׳ש חתאה תשבה שלאחר עילאה תשבה

 באודי׳ דתעסק היא עילזמ־־. חתשבה נשא פ׳ ברט
ט' מךב״ה ודחימו בדחילו  ובו׳ בינה י׳׳ה בן דאית ו
 תא בזה נמודים צדקים על תשבה בעלי (ומעלת

 בדעוחא עלייהו משכי דאינון שרה תי פ' בזודדק כמ״ש
 ובו׳): למא::א לאתקרבא סגי ובתלא יתיר דלבא
ק ר  בבמה ותיהני׳ כמ׳׳שבזוה״ק הענק לביזמיר S פ

 תשבה איהי דבינה . מותpמ
 שרי דהיינו .ובו׳ האפחחים על תבצת ותזם עילאה

 מחח ומוליד הדעת בהעסקת ה׳ בגחלת שמתבונן
 שא׳ כענק ודעת טעם ובטוב שליים ח׳ד בינתו

 «6ו ובו׳ חייך תא כי משום אלקך ה׳ את לאהבה
 בידאה וכן .ובו׳ לבד המסותרת טבעית באהבה לו ד

 חבצת האם נקראת אזי .מודע ובו׳ בושה או ופחד
 אתדבקות תא האועה עיקר והנה .ובו׳ תזפרות׳ על

 מודע. וכר פיהו מנשקת ישקני כמ״ש בחחא חחא
ל הנפש חלקי כל הם שהם נפע! ובבל נאמד וע׳׳ז  ש

מד מחשבה ולבושהם ומחת  מלן אייבק-ו ומעשה ד
 .וט׳ תארתם מה ית׳ במרותיו המתת דהיינו ית׳ מ

שלו והשכל  דאורייתא התורה עיק תא ית׳ וחכמתו ב
 והדיבור ית׳ במחשבתו המחשבה וכן .מחכמה

 ודבדי בפיך דברי ואשים וכמ׳ש חלבה זו ה׳ בדבר
tw■ הצחקה מעשה תא והמעשה . בפיך שמחי 

ת עשה ימים ששת כי כמ׳׳ש שלים חדז להחיות
׳וכי 
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לזכות

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 מהרה יגלה אכי"ר

יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו – התמימים בפרט, 

משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל – בכלל,

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

וישמיענו תורה חדשה מפיו

בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומיד ממ"ש

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


